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 נכון לעכשיו

נצח ישראל לא ישקר
בתחילה היו המרגלים אנשים חשובים, ככתוב "כולם אנשים ראשי בני 
ישראל המה" )במדבר יג(. אבל כאשר שלח אותם משה רבינו לתור 
את הארץ, התהפכו, ככתוב "וילכו ויבואו" - מה ביאתם בעצה רעה אף 
הליכתם בעצה רעה )עי' רש"י במדבר שם(. מאנשים שהיו צריכים להפיח 
רוח גדולה ואמונה חזקה בזכותנו על ארץ ישראל ויכולתנו לכבוש אותה, 
הפכו לאנשים אחרים רואי שחורות ורעות, מוציאי דיבת הארץ, באומרם 
"לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, ויוציאו דיבת הארץ אשר 
תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ 
אוכלת יושביה היא וכל העם אשר ראיתם, מן הנפילים, ונהי בעינינו 
כחגבים וכן היינו בעיניהם" )שם לב-לג(. רק יהושע בן נון וכלב בן יפונה 
היו חדורי אמונה וביטחון, ועל אף שהיו במיעוט, בסופו של דבר ניצחו 

והובילו את עם ישראל לכיבושה של הארץ וליישובה.
נכון לעכשיו, כשם שהמרגלים הפכו את עורם ודעותיהם ביחס לארץ 
ישראל, ובמקום לעודד ולחזק את העם הפחידוהו והחלישו את רוחו, 
כך גם בימינו לצערנו חלק מהמנהיגים התהפכו ושינו את השקפת 
עולמם המדינית והערכית, על אף שנבחרו על סמך הבטחתם לבוחריהם 
שיהיו נאמנים לארץ ישראל וליישובה ולעם ישראל וערכיו. וכשנשאלו 
על פשר השינוי הקיצוני מצאו תירוצים שונים ומשונים למה שינו את 
האידיאולוגיה שלהם. וזה בדומה למרגלים שבגלל האינטרסים שלהם 

שינו את דעתם.
חולשה זו נובעת מחוסר אמונה, ומהידרדרות מוסרית, שבאה כתוצאה 
מהתרחקות מהמסורת היהודית ומחוסר יניקה ממקורות היהדות, מקורות 
שמהם אנו יונקים מאז ומעולם את האמונה והביטחון בנצח ישראל 
ובזכותנו על כל ארץ ישראל במטרה להגשים את ייעודו של עם ישראל 

בארץ ישראל להאיר להיטיב לכל האנושות. 
וכשם שיהושע בן נון וכלב בן יפונה, אף שהיו מיעוט, שתקו ואף הוסיפו 
ואמרו "נעלה עלה... כי יכול נוכל לה" הם אשר ניצחו, כך גם בימינו מי 
שחדורי אמונה וביטחון ובעלי חזון ורוח טובה וגדולה, אנשים ישרי דרך 
המשמשים דוגמא בכל הליכותיהם, הם שינצחו, ובע"ה יסחפו אחריהם 

את עם ישראל כי "נצח ישראל לא ישקר".
מהמצפה לישועה השלמה
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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת 

איטה בתיה בת צבי הרמן גולדשמידט ע"ה

נרות  הדלקת 
 19:03 י-ם 
 19:21 ת”א 
19:16 חיפה 

שבת  מוצאי 
 20:24 י-ם 
 20:26 ת”א 
20:27 חיפה 

כולם מוזמנים לצפות 
בערוצי מאיר החדשים 

למבוגרים ולילדים
meirtv.com ערוץ מאיר

meirkids.co.il ערוץ מאיר לילדים
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הרב אורן טרבלסי

פרשת המרגלים מפגישה אותנו בתופעה מרתקת. 
המרגלים מתארים את יושבי הארץ כאנשי מידות 
"גדולים וגבוהים וצריך לתת להם מידה"1. בחברון הם 
פגשו את ילידי הענק, וכן ראו את הנפילים ואמרו 

עליהם: "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם". 
מלבד האנשים הענקים שהסתובבו בארץ 

באותה תקופה, גם הפירות גדלו בה 
בהתאמה. "ויכרתו משם זמורה ואשכול 
ענבים אחד וישאוהו במוט בשניים". גם 

אם רק שני אנשים היו צריכים לשאתו זה היה 
אשכול עצום ממדים, כל שכן לפי דברי חז"ל 

שנשאו אותו שמונה מרגלים. תופעת הענקים 
המשיכה ללוות את ארץ ישראל. בסוף שנת הארבעים 
עומד משה ומתאר את העם היושב בארץ "ערים 
גדולות ובצורות בשמים, עם גדול ורם בני ענקים אשר 
אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצב לפני בני ענק"2 
ובספר יהושע מסופר שיהושע הכרית את הענקים 
ו"לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה בגת 

ובאשדוד נשארו"3. 
מה פשרה של תופעת הענקיות שהייתה בארץ ישראל?
הרש"ר הירש4 מבאר את הדברים לפי שיטת ר' 
יוחנן בזבחים קיג. שבארץ ישראל לא ירד המבול 
שנאמר "לא גושמה ביום זעם". )זה גם מסביר את 
דברי רש"י על הנפילים שהיו מבני שמחזאי ועזאל 
שנפלו עוד מדור אנוש קודם למבול(. המבול השחית 
את טבע הארץ והחליש את כוחה, אך בארץ ישראל 
נשאר הכוח השורשי של הארץ, כוח חיים שמצמיח 
ומפתח חיים גדולים. מוסיף הרש"ר הירש לבאר 
שכפי שהאדמה מגדלת את מה שנזרע בה, כך ארץ 
ישראל מגדלת ומעצימה את כוחות החיים הנמצאים 
בה. עמים שמתרכזים בחיי הגוף, הארץ תגדל את 

גופם. לכן היא הצמיחה פירות גדולים ואנשים בעלי 
מידות. "כשהייתה הארץ מיושבת בכנענים הראה 
עצמו כוח זה רק בייצור ענקים, אנשים בעלי קומה 
גופנית גדולה". אך הדבר פועל גם לצד השני. אם 
זרעי החיים יהיו של רוחניות ומוסר, בכוחה 
של ארץ ישראל להצמיח אותם לממדי 
ענק של הופעת הטוב. "כוח זה יכול גם 
לעשות את הארץ ראויה להיות אדמת עם 
ה', שכן עם זה ישמור את תורת ה' בארץ 
הזאת וישאף לחזון הגדלות הרוחנית והמוסרית 
של האדם". אותו כוח חיים שגנוז בארץ שגידל 
את הגוף והפירות הגשמיים, ֶהעצים גם את תכונות 
הנפש של הכנענים, והפך אותם לאומה המקולקלת 
ביותר במעשיה, כפי שכותב הספרא5: "ומנין שלא 
היתה אומה באומות שהתעיבו מעשיהם יותר מן 
הכנענים תלמוד לומר וכמעשה ארץ כנען לא תעשו". 
דוגמה נוספת לכוחות הגדולים שמצמיחה ארץ ישראל 
נמצאת בהפטרה. יהושע שולח שני מרגלים כלב 
ופנחס, והם הולכים לבית אשה זונה ושמה רחב. 
לפי הפשט הסיבה שהלכו אליה משום שהיא הייתה 
אשת ציבור מרכזית ביריחו. כל שרי הממשלה היו 
מתאספים בביתה, ושם יכלו המרגלים לעקוב אחרי 
המהלכים הצבאיים והביטחוניים של העיר. הרב קוק6 
מסביר שרחב היתה שייכת לכוח הדמיון. הדמיון 
מפתח ומדגיש את היופי הגופני וכאשר הוא מופיע 
בצורה מקולקלת הוא מביא לידי שקיעה בחומרניות 
גסה שמתבטאת בזנות ועריות. זה היה כוחה של רחב 
שהייתה זונה ומשכה אליה את כל שכבת השלטון 
ביריחו "אין לך כל שר ונגיד שלא בא אל רחב הזונה". 
ובת עשר שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה 

כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר"7. 

אולם יש צד שני לכוח הדמיון. כאשר הוא מופיע באופן 
מתוקן הוא הבסיס להופעת הנבואה בארץ ישראל, 
כדברי הנביא הושע "וביד הנביאים אדמה". הרב 
קוק מסביר שזו הסיבה שהדמיון הולך ותופס בימינו 
חלקים מרכזיים בתרבות "מפני שהוא בסיס בריא 
לרוח העליון שיופיע עליו", כלומר זו עצת ה' מרחוק 
שיתפתח הדמיון ויאפשר את חזרת הופעת הנבואה. 
יהושע זיהה את כוח הדמיון החזק של רחב שהביא 
אותה לשקיעה בזנות ועריות. אך הבין שאותה רחב 
שמשכה את הדמיון לקצה בצורתו המקולקלת יכולה 
להביא לברכה עצומה על ידי אותו כוח דמיון עצמו. 
לכן יהושע נשא את רחב וזכה ויצאה מהם שושלת 
של נביאים: "שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב 
הזונה ואלו הן נריה ברוך ושריה מחסיה ירמיה חלקיה 

חנמאל ושלום" )מגילה יד:(.
חטא המרגלים חושף בפנינו את עוצמות החיים שגנוזות 
בארץ ישראל. המרגלים חששו מההשלכות לכך, שזה 
יכול לגרום לעם ישראל לשקוע בחומרניות ובחטא, 
לכן העדיפו להישאר במדבר. אך באמת ארץ ישראל 
היא ארץ של ברכה. הכוח המקורי של הארץ נשאר בה 
והיא מסוגלת להצמיח את החיים לממדים של גודל 
בכל התחומים, בגשמיות, ברוח במוסר ובנבואה. ועל 
עם ישראל מוטלת המשימה לזרוע בה את הזרעים 
הנכונים כדי שיופיעו החיים הללו בצורה מתוקנת 

ומלאת ברכה.

1.  רש"י
2. דברים ט,ב

3. יא,כב
4. יג,לג

5. אחרי מות,ח
6. ישראל ותחיתו,יח

7. זבחים קטז:

ממשנת הרצי"ה
 הרב דוד לנדאו

 הארץ הזאת שייכת לנו בכל תוקף, בכל מלוא 
אלפי אחוזים, ולא פחות מזה. כאן היסוד העיקרי 
של חטא המרגלים: חוסר בירור החשבון האלוקי 
המציאותי הקוסמולוגי של שייכות העם והארץ. 
ממילא אפשר להבין מדוע הפגם הזה הוא יותר 
נורא ומרעיש ממעשה העגל. הוא זעזוע ביסוד 
המציאות, בעובדה האלוקית של שייכות העם לארץ 

והארץ לעם, זעזוע ביסוד סדר הבריאה 
של "כוננת ארץ ותעמוד"1, "תבל ויושבי 
בה"2. התוצאה מזה היא טרגדיה נוראה, 
שבמקום דרך קצרה של "אחד עשר יום 
מחורב"3, התחדשה גזירה של ארבעים 
שנה. הדור ההוא נפסק ונחתך באופן 

יסודי, "ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה", 
ורק הדור הבא יתחדש ויירש את הארץ. הארץ 
שייכת לכלל ישראל, והדור השני יבוא הנה.

 לעומת הפגם בשייכות לארץ, מגיעים למצות 
הפרשת חלה: "בבואכם אל הארץ אשר אני מביא 
אתכם שמה. והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו 
תרומה לד'. ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, 
כתרומת גורן כן תרימו אותה". התרומה היא האחיזה 

היסודית בשדה ובקרקע. החלה מופרשת בבית. 
מתוך הכלליות הגדולה של אחיזתנו בארץ הזאת, 

נמשכים פרטים לביתיות ולמשפחתיות.
 ומכאן: "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות 
האלה אשר דיבר ד' אל משה". באיזה מין שגגה 
מדובר? רש"י מביא דברי חז"ל4: "מצוה אחת שהיא 
ככל המצות... ואיזו, זו עבודת כוכבים". עבודה זרה 
עוקרת את הכל, את כל התורה כולה ואת 
כל המצוות כולן. ביחס לדבר הנורא 
הזה מתברר היחס של האומה כלפי 
"והיה אם מעיני העדה  הנהגתה: 
מיוחד  ערך  יש  לשגגה".  נעשתה 
להוראת בית דין וכאן היתה להם 
טעות בענייני עבודה זרה. מתוך הכלל 
הגדול של מציאות העם בארץ מתפרטים 

סדרי ההנהגה של האומה.
 כשם שבחומש ויקרא אנו נפגשים במעשה 
המגדף ובבירור מה ייעשה למחרף ולפוגע בכבוד 
ד', כך אנו נפגשים בעניין המיוחד של מקושש 
עצים בשבת. שבת שייכת לעצם עניינם של ישראל, 
לכן גוי ששבת חייב מיתה. "ושמרו בני ישראל 

את השבת"5  הוא הכלל, וממנו נמשכים פרטים 
ודקדוקים. בגמרא6 נאמר שמקושש העצים עבר 
על מלאכת מעמר. מתוך הרשימה הגדולה של ל"ט 
המלאכות, אנו נפגשים כאן דווקא בעניין המיוחד 
של מקושש. לפעמים יש מצב של "כל דבר שהיה 
בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, 
אלא ללמד על הכלל כולו יצא". מעשה המקושש 
הוא בעימור חבילות קש ותבן ביחד. מלאכה זו 
מדגישה את הערך של הפרטים המתקבצים ביחד: 
כל פרטיה ודקדוקיה של תורה מבטאים את הכלל 

של התורה כולה7.

1. תהלים קי"ט צ’.
2. תהלים כ"ד א’.

3. דברים א’ ב’.
4. הוריות דף ח’ עמ’ א’.

5. שמות ל"א ט"ז.
6. שבת דף צ"ו עמ’ ב’.

7. ע"פ שיחות הרצ"י במדבר עמ’ 161-3.

כוחה של ארץ ישראל

פרשת שלח
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התורה מצוה אותנו בפרשה על מצוות חלה 
עריסותיכם חלה  בבואנו אל הארץ. "ראשית 
תרימו תרומה. מראשית עריסותיכם תתנו תרומה 
לדורותיכם". המשנה במסכת שבת מלמדת ש"על 
שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן 
זהירות בנידה, בחלה ובהדלקת הנר". הגמרא 
מסבירה מהיכן לומדים זאת ועל מצוות החלה 
היא אומרת בשם רב חסדא, "אמר הקב"ה... ראשית 
קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי אתכם", 
ומסביר רש"י שה' קורא לנו 'ראשית' שנאמר 
בירמיה ב' 'ראשית תבואתה', והזהיר אותנו על 
עסקי ראשית שנאמר בפרשתנו בעניין מצוות 

החלה 'ראשית עריסותיכם'.

על מהות הקשר בין עניינם של עם ישראל 
שנקראו ראשית ביחס לאומות העולם, לבין מצוות 
החלה שהיא מצווה בתוך הבית היהודי ונקראת 
ראשית, עומד הרב קוק זצ"ל בביאורו עין אי"ה 
)שבת ב', קפב(: "השלמת הבית באורחות צדק היא 
ההתחלה להצלחת החברה בכללה". הצלחה של 
כל חברה מתוקנת תלויה בבניין בתים נאמנים 
"וחיי  והמוסר,  אורחות הצדק  על  המיוסדים 
המשפחה בהיותם מתרוממים למצב טוב, תיוסד 

מזה ברבות הימים הצלחת האומה, על כן הקדושה 
הביתית היא ראשית ההצלחה הכללית שבכללות 
האומה". היסוד הראשי של אורחות הצדק הוא 
הקדושה הביתית, הנאמנות זה לזו, החינוך לטהרה 
וקדושה וכו'. כך מדריך אותנו הרב קוק בפסקה 
אחרת, "בחיי המשפחה מוכר האור העברי, הטוהר 
והצניעות, האומן וכל המידות... ניכרים יפה לשם 
ולתפארת בכל בית בישראל המתנהג על פי התורה 
והמצווה" )עין אי"ה שבת ב' ז(. כאשר יסודות אלו 
קיימים. נבנים בתים נאמנים לאומה ובזה תלויה 

הצלחה האומה כולה.

מוסיף הרב ללמדנו, "כערך משפחה אחת אל 
כללות האומה, כן הוא ערך עם ה' אל כלל מין 
האנושי.". עם ישראל הם לב האומות, וכאותה 
השפעה שמשפיעה אפילו משפחת אחת בישראל 
המתנהלת בקדושה, על הכלל כולו, כך משפיע עם 
ישראל על האנושיות כולה  שככל שהם משתרשים 
בקדושה ודעת ה' כך זה יגרום "שיתפשט אור ה' 
וכבוד ידיעתו על כל המשפחה האנושית בכללה". 
לכן, אומר הרב, נקראו ישראל ראשית, כי השלמות 
הכללית הולכת ונבנית בעולם קמעא קמעא, 
ישראל הם הראשית לכל זה וערכם גדול מאוד 

"כי בהתחלה כלולה כל המטרה היותר אחרונה". יש 
ערך מיוחד להתחלה של דבר. כשמקימים מוסד, 
או כל גוף שהוא, מציבים את המטרות ובכללן 
המטרה היותר אחרונה, היעוד  של הכל,  מה 
מטרתו של הגוף שמקימים ולאן הוא שואף להגיע.

  החלה שהיא מתנה של הכהונה המתייחסת 
לבית היהודי, באה להשריש את כבוד התורה 
זו היא  ועבודת ה', ושמירת המצוות. מצווה 
הראשית שמנחה את יסודות הבית, והמבט שלה 
מכוון להצלחת הכלל שתבוא מתוך ריבוי בתים 
כאלה, העוסקים בריבוי הפיזי של עם ישראל. ולכן 
באה התורה, מזהירה על מצוות חלה שנקראת 
ראשית, כדי שיתרבו ישראל שנקראים ראשית. 
ממילא כשלא  מקפידים על מצווה זו היא פוגעת 
דווקא בזמן הלידה שבאה להרבות את ישראל, 
שהרי כל עניינם ויצירתם של ישראל הוא להיות 
אור לגויים "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו", וכפי 
שמבאר הרב זצ"ל, )עין אי"ה ברכות ה', סז(, 
"שתכלית השלימות של בחירת ישראל הוא שיביא 
כל המין האנושי אל שלימותו. שיהיו כולם דבקים 

בסוף הימים באלוקים חיים".

חטא המעפילים מבטא את התגובה הלא רצויה 
למשבר.

לחטא  ההשלכות  שהתבררו  אחרי  מעט   
המרגלים נאמר: "ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש 
ָהָהר ֵלאמֹר ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' 
ִּכי ָחָטאנּו".1  עם ישראל מקבל עונש קשה ביותר: 
"ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה. ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים 
ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם ַעד ּתֹם 
ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר". בעקבות עונש זה הגיעו המעפילים 
להבנה כי עליהם לעלות מכל מקום לארץ כפי 
התכנית המקורית, אולם מה שהיה עד עתה רצון 
ה' הפך להיות מרידה בו. עתה רצון ה' הוא שלא 
יעלו לארץ. כאן יש מקום להשלמה עם המציאות 
המורכבת שנוצרה עקב אמון העם בדברי המרגלים 
מוציאי דיבת הארץ רעה. אין טעם להתנגד באופן 
שאין בו כל תועלת, העם צריך לעסוק בחרטה 
ובתשובה ולקבל את אשר נגזר עליו בענווה מתוך 
הכרה באחריות למעשיו. אף אחד איננו יכול לכפות 
את רצונו בחזקה על רבש"ע והניסיון לנהל אותו 

צפוי לכישלון. 
 "ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ִּפי ה' 
ְוִהוא ֹלא ִתְצָלח". הצלחת העם נובעת מההתבטלות 
אל רצון ה', 'עשה רצונו כרצונך', גם בשעה שקשה 

לך. בחטא המעפילים יש ביטוי לאבדן דרך, לבלבול, 
לתסכול, לרחמים עצמיים ולמידת הכעס. אלו הן 
תגובות אופייניות ליסורין שאין בצדם השלמה. 
תגובות אלו אינן דורשות כל עבודה פנימית. הן 
מעין 'ברירת מחדל' של הנפש הבהמית המגיבה 
לקושי בטבעיות. רבש"ע מנהיג את העם בדרך 
הטובה לו, על אף שלא תמיד דרך זו קלה. ההשגחה 
האלוקית מגיבה לבחירות בני האדם. לעולם צריכה 
להיות השתדלות להגיב באופן רוחני גם למציאות 

מורכבת וקשה.   
 "ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה' ְּבִקְרְּבֶכם ְוֹלא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני 
אְֹיֵביֶכם". משה מזהיר את המעפילים כי למעשה 
שלהם יהיו תוצאות מרחיקות לכת. ישועת עם 
ישראל תלויה בעזרת ה' כפי שאומר דוד המלך: 
"ַאָּתה הּוא ַמְלִּכי ֱאֹלִקים ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב. ְּבָך 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח ְּבִׁשְמָך ָנבּוס ָקֵמינּו. ִּכי ֹלא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח 
ְוַחְרִּבי ֹלא תֹוִׁשיֵעִני"2, אך אם אין ה' בקרב המחנה, 
אין יכולת לנצח אף אויב קל. אך מכוח המשבר 
נוצרה תנועה מחריבה ששורשה בכוחות התוהו 
של הנפש, לעשות מעשים שאין בהם בניין אלא 
פורקן של מתח פנימי. בדמיון זה הגמרא3 דנה 
בשאלה האם המקרע בגדו בחמתו חייב במלאכת 
שבת, שאמנם כל המקלקלין פטורים, אך בקלקול 

על מנת לתקן - חייב. אדם המשכך חמתו בקריעת 
בגדיו או בשבירת כלים, יש צד לומר שמתקן הוא, 

כיוון שעושה נחת רוח ליצרו.  
 "ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִרית ה' 
ּומֶֹׁשה ֹלא ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה". העפלה זו לשון 
חוזק היא4, שהלכו בחזקה ולא שמעו להוראת משה 
רבנו. אדם צריך להתבונן כי רצון ה' שבא אליו גם 
דרך המאורעות הקשים הוא מדויק בשבילו, זו מתנה 
שנועדה לגדלו והזדמנות בשבילו לעבודה פנימית. 
כל המאורעות העוברים עלינו אינם גורל עיוור, 
סתמיות, או אכזריות נטולת פשר, אלא "ְמֹלא ָכל 
בֹודֹו"5, ו"לית אתר פנוי מיניה"6. ידיעה זו  ָהָאֶרץ כְּ
שרצון ה' מתגלה בכל, בצירוף הידיעה ש"טֹוב ה' 
ל ַמֲעָשׂיו"7, מאפשרת לנהל נכון  ל ְוַרֲחָמיו ַעל כָּ ַלֹכּ
את הקושי הנפשי המתעורר עקב יסורין וקשיים. 
אך המעפילים לא עסקו בעבודה פנימית זו ומרדו 
ברצון ה'. "ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא 

ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד ַהָחְרָמה." 

1. במדבר יד
2. תהילים מד

3. שבת קה:
4. רש"י שם
5. ישעיהו ו

6. תיקוני זוהר קכב, ב
7. תהילים קמה

 הרב יורם אליהו 

 הרב זיו רוה

אורות הרב קוק לפרשה

ראשית קראתי אתכם

לּו ַלֲעלוֹת ֶאל רֹאׁש ָהָהר.  ְעּפִ ַוּיַ
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לפני זמן קצר יצא לאור הספר "הסדנה להנדסת תודעה" )כותרת 
המשנה: ״6 הדרכים של התקשורת הישראלית לעבוד עליכם״( 

של חנן עמיאור. זהו ספר חשוב ופוקח עיניים שאחריו, 
הבנתי עוד יותר מדוע מו"ר הרב אלישע וישליצקי 

זצ"ל כינה את התקשורת 'הסחת דעת' אחת גדולה. 

ועם זאת, חשוב ללמוד את הטקטיקה התקשורתית, 
שגורמת לרבים מדי ליפול בפח ולתת אמון במי 

שמקדם לא פעם במודע עמדות אנטי דמוקרטיות 
ואנטי לאומיות אם לא גרוע מכך. בדברים הבאים אבקש 

להציג בתמצית את שש הדרכים המוצגות בספר ולהראות כיצד גם 
ה'אנשים' שיצאו לתור את הארץ ושהוציאו דיבתה רעה, עליהם מספרת 

פרשת שלח-לך, נוקטים באותן הדרכים ממש. 

1.אנונימיות. איך לגרום שיאמינו לכם בלי לעבוד יותר מדי קשה? הדרך 
הראשונה להנדסת תודעה היא: "הישענות על מקורות אנונימיים, שאין 
כל אפשרות להעריך את מידת אמינותם, בהנחה שהם בכלל קיימים". 
מכירים את הרגע הזה שאתם שומעים ידיעה שמובאת בשם "גורם בכיר"? 
אם אתם שומעים ידיעה כזאת תשאלו את עצמכם מיד: מיהו אותו "גורם 
בכיר"? מה האינטרסים שלו? האם הוא נחשב לאדם אמין? האם הוא קיים 

בכלל או שהוא נבדה במוחו של הדובר? 

כאשר המרגלים מבקשים להציג את חוסר היכולת להתמודד מול יושבי 
ּנּו". מה הכוונה  י ָחָזק הּוא ִממֶּ הארץ, הם אומרים: "ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם כִּ
למילה 'ממנו'? בפשטות הם מתכוונים שהאויב חזק מהם. אלא שרש"י 
מעמיק לשורש דבריהם: "ִּכְבָיכֹול ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ָאְמרּו" )עפ"י סוטה כ"ה(. 
כלומר, המרגלים טוענים שגם הקב"ה בכבודו ובעצמו לא יכול להתמודד 
עם הקשיים הקיימים בארץ! מניין לכם? כנראה ש"גורם בכיר" כלשהו 

העביר להם את המידע... 

2. סתימת פיות. מה עושים כשמישהו אומר דבר שאיננו מקובל עליי? הדרך 
השניה להנדוס התודעה היא "סתימת פיות עקבית, בשלל דרכים וצורות, 
במטרה לדחוק מהשיח הציבורי אנשים ועמדות פוליטיות המשתייכים לצד 
השני. בין אם בהרחקתם מראש מהשיח, בין אם בהתעלמות מדבריהם גם 
כשהם כבר בתוך השיח, ובין אם בהכרזה על כל דבר ביקורת כ"הסתה" 
– דבר המשמש תירוץ סופי לנעילת הדיון ולתיוג מבטאי הביקורת כבלתי 

לגיטימיים". 

ובפרשה: כלב ויהושע, המהווים אופוזיציית מיעוט לדעת רוב העם, 
ם ֵמֲעֵליֶהם  י ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצלָּ קוראים בהתרסה: "טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד... כִּ
יָרֻאם...". מה תגובת העם המוסת על ידי דברי המרגלים?  נּו ַאל תִּ וה' ִאתָּ
ֲאָבִנים..." כך בפשטות. מי שלא מיישר קו  ל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹתם בָּ אְמרּו כָּ "ַוֹיּ
עם המיינסטרים, ילמד בדרך הקשה מה יעלה בגורלו. לרגום באבנים?! לא 
הגזמנו? איפה הפלורליזם? חופש הביטוי? ברור לגמרי שכשמדובר בעמדות 
מסוכנות והזויות כל כך, אין שום מקום לסובלנות ולוויתור. אבן בראש! 

3. דה-מורליזציה. איך משכנעים אנשים להפסיק להאמין ברעיון? 
הדרך השלישית של התקשורת להנדסת תודעה היא: "לוחמה פסיכולוגית 
שיטתית שהיא מנהלת עם הציבור, במטרה לרפות את ידיו, לדכא אותו, 

ליצור אצלו דה-מורליזציה ולהחליש את אמונתו בצדקת הדרך".

דֹֹלת ְמאֹד ְוַגם  ֻצרֹות גְּ ָאֶרץ ְוֶהָעִרים בְּ ב בָּ ֵשׁ י ַעז ָהָעם ַהֹיּ ובפרשה: "ֶאֶפס כִּ
י ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי  ֶגב ְוַהִחתִּ ֶאֶרץ ַהנֶּ ב בְּ ם"׃ "ֲעָמֵלק יֹוֵשׁ ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָשׁ
ֶביָה ִהוא  ן..." "ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְשׁ ְרדֵּ ם ְוַעל ַיד ַהיַּ ב ַעל ַהיָּ ַנֲעִני יֵֹשׁ ָהר ְוַהכְּ ב בָּ יֹוֵשׁ
י ִמּדֹות". נו, השתכנעתם כבר שכדאי לכם  ר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵשׁ ְוָכל ָהָעם ֲאֶשׁ

לרדת מהעץ הזה של ההתיישבות בארץ ישראל? מה, עוד לא?!

4. פגיעה עקיפה בלכידות. מה עושים אם הלחץ הישיר לא 
עובד? הדרך הרביעית להנדסת התודעה היא: "הטיית דעת הקהל 
במערב נגד ישראל על מנת שתשפיע על המדיניות הממשלתית; 
ערעור על עצם הזכות של ישראל; זריעת ספקות בצדקת הדרך 
בתוך הציבור הישראלי; הבערת מחלוקות פנימיות כדי לפגוע 
בלכידות החברתית המאפיינת את החברה הישראלית; והחלשת 

רוח צה"ל".

נּו  תְּ ל ָהֵעָדה ַויִּ ׂא כָּ שָּ ובפרשתנו, תוצאת תעמולת המרגלים: "ַותִּ
ה ְוַעל ַאֲהרֹן  ֹּלנּו ַעל מֶֹשׁ ְיָלה ַההּוא... ַויִּ לַּ ְבּכּו ָהָעם בַּ ֶאת קֹוָלם ַויִּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ל ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו בְּ אְמרּו ֲאֵלֶהם כָּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ַוֹיּ ל בְּ ֹכּ
ָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה  אְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנתְּ ה לּו ָמְתנּו... ַוֹיּ ר ַהזֶּ ְדבָּ מִּ אֹו בַּ
ִמְצָרְיָמה". ונשובה מצרימה! לא פחות! אותם אויבי ישראל ששעבדו, עינו 
ורצחו אותנו למעלה ממאתיים שנה הופכים מעתה להיות הבית החם שרק 

רוצים לשוב אליו. תגידו דוגרי, אין בושה?! אין גבול לציניות?!  

5. העברת ידיעות מחלישות. אתם יודעים מה אומרים עלינו באירופה? 
הדרך החמישית להנדסת התודעה היא: "הפיכת התקשורת למעין תחנת 
ממסר חירשת עיוורת של תוכן מוטה, מבוים ומפוברק, שיוצרים עבורה 
ספקי תוכן אינטרסנטיים המנצלים את חולשותיה, חגים סביבה ומזינים 

אותה באוכל מן המוכן".

ֵני  ִפיִלים בְּ ם ָרִאינּו ֶאת ַהנְּ ובפרשה, באחד הפסוקים היותר מוכרים: "ְוָשׁ
ֵעיֵניֶהם". ובפירושו של  ֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו בְּ ִהי ְבֵעיֵנינּו כַּ ִפִלים ַונְּ ֲעָנק ִמן ַהנְּ
רש"י: "ָׁשַמְענּו אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה, ְנָמִלים ֵיׁש ַּבְּכָרִמים ַּכֲאָנִׁשים" )סוטה ל"ה(. 
זה לא רק שאנחנו חושבים שאנחנו שפלים, רעים ומגעילים, באמריקה 

ואירופה אומרים עלינו דברים הרבה הרבה יותר גרועים!

6. הפצת שנאה. ומה עושים כששום דבר לא עובד? כאן הגענו אל הדרך 
השישית והאחרונה: "מפעל הפצת שנאה משולח רסן שמנהלים עיתונים 
מסוימים מעל דפי עמודי הדעות שלהם. פלגנות פנימית, לחץ חיצוני 

המציג את ישראל כמדינת רשע מוחלט". 

נּו  ינּו ְוַטֵפּ ֶחֶרב ָנֵשׁ ל בַּ את ִלְנֹפּ ובפרשה: "ְוָלָמה ה' ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹזּ
ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה". כן, כן. שמעתם נכון. מי שהוציא 
אותנו ממצרים; קרע לנו את הים; העבירנו בתוכו בחרבה; שיקע צרינו 
בתוכו; האכילנו את המן וכו' וכו' מבקש להכניס אותנו אל הארץ כדי להרוג 
אותנו. ובטח אם נשוב לברלין... סליחה, למצרים, הולך להיות נפלא ממש... 

אז בפעם הבאה שאתם מאזינים לרדיו, קוראים עיתון או צופים בטלוויזיה, 
שימו לב טוב טוב שלא מהנדסים לכם את התודעה. 

הרב ליאור לביא

בשביל הנשמה
איך מהנדסים 
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הטעות של המרגלים
חז"ל דורשים על דיווח המרגלים "ֶאֶרץ אֶֹכֶלת 
יֹוְׁשֶביָה ִהיא" )במדבר יג, לב( את הדברים הבאים: 
"דרש רבא, אמר הקב"ה: אני חשבתיה לטובה 
והם חשבו לרעה". מהו לטובה? שבכל מקום 
שהמרגלים הגיעו היה האדם החשוב שבאותו 
מקום מת, כדי שאנשי המקום יהיו טרודים 
בהספדים ולא ישאלו אחרי המרגלים... ו"הם 
חשבו לרעה - ארץ אוכלת יושביה היא" )סוטה 

לה, א(. 
השאלה היא מדוע יש טענה כנגד המרגלים? איך 
הם יכלו לדעת שהקב"ה חשבה לטובה? והרי הם 

דיווחו את מה שעיניהם ראו! 
התשובה היא שמטרת הליכתם של המרגלים 
היתה מלכתחילה בעצה רעה )סוטה שם( ולכן, 
ממילא הם פירשו כל דבר שראו באור שלילי. 
אם כן, הטענה כנגד המרגלים לא היתה על 
הדיווח השלילי, שהרי הם באמת דיווחו על 
מה שראו, אלא הטענה כנגד המרגלים היא על 
הגישה השלילית מלכתחילה כלפי ארץ ישראל, 
שבגללה הם גרמו לעצמם לפרש את העובדות 

באור שלילי )עיון יעקב שם(.

הטעות של יואב
שאלה: איזה סוג מלמד עדיף, מלמד שמספיק 
הרבה אבל לא מדקדק עם תלמידיו שלא יטעו 
"גריס ולא דייק"? או מורה שלא מספיק הרבה, 
אבל מדקדק עם תלמידיו שלא יטעו "דייק ולא 

גריס"?
תשובה: רבא אומר שמוטב להושיב כמלמד את 
מי שמלמד הרבה ואינו מדייק מאחר ש"שבשתא 
ממילא נפקא" ]=הטעות מעצמה יוצאת[ ולכן, 
הפתרון היחיד הוא שהתלמידים ילמדו הרבה 

וממילא יבינו היכן טעו.
אבל רב דימי אומר שיש להושיב כמלמד דווקא 
את מי שמדייק ואינו מספיק הרבה. מדוע? רב 
דימי מלמדנו שהסיבה לכך היא שברגע שהטעות 

נכנסה לליבו של האדם שוב אינה יוצאת )ב"ב 
כ"א, א(. ברגע שהאדם מקבל רושם ראשוני 
מוטעה, הוא מתקשה מאוד לשנות את תפיסתו. 
הגמרא מתארת איך עלולות להיות השלכות 
מוסריות ורוחניות לטעות קטנה בגירסא דינקותא. 
מסופר ששר צבאו של דוד, יואב בן צרויה, שמע 
מהמלמד שלו, שצריך לקרוא "ָזָכר עמלק", במקום 
"ֵזֶכר עמלק". ובגלל טעות קטנה בניקוד, יואב 
לא ביצע את משימתו הצבאית כראוי )ראה בבא 

בתרא כא, ב ובמהרש"א(.
היאך ייתכן שכל חייו, יואב חשב שצריך לקרוא 

"ָזָכר עמלק" במקום "ֵזֶכר עמלק"?
כנראה התשובה לשאלה על טעותם המרגלים 
ועל טעותו של יואב, היא כדברי רב דימי שברגע 
שהטעות משתרשת בלבו של האדם, היא משפיעה 
עליו כל כך שאפילו אם הוא ישמע אחרת, באופן 
אוטומטי הוא ימיר את מה ששמע למה שהוא 

מכיר. 
ומה הפתרון לבעיה זו?

לדעת שלא לדעת 
אנו קוראים בפרשת מצורע על נגע הצרעת 
שעלול להתפשט גם בבית. אך חז"ל אומרים 
"בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה 
נכתב - דרוש וקבל שכר" )סנהדרין עא, א(. ובכן 
אם מדובר במקרה היפותטי בלבד, מה המסר של 

ה'בית המנוגע' עבורנו? 
חז"ל אומרים "כיצד ראיית הבית? 'ּוָבא ֲאֶׁשר לֹו 
ַהַּבִית ְוִהִּגיד ַלּכֵֹהן ֵלאמֹר ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִית' 
)ויקרא יד, לה( אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא 
נגע ודאי לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית, 
אלא כנגע נראה לי בבית" )נגעים יב, ה(. האדם 
צריך להיזהר בלשונו ולא למהר לקבוע בצורה 

חד-משמעית שהנגע הוא אכן נגע.
אחד מהמסרים שאנו יכולים לקחת לחיים שלנו 
מ'הבית המנוגע' הוא ענווה. אנחנו לא יודעים הכל 
ולא מסוגלים לדעת הכל "תכלית הידיעה היא 
אשר לא נדע" כך מדריכנו רבי נחמן מברסלב. 

לא תמיד מה שאנו רואים הוא אכן כל המציאות 
)ראה: חגיגה יד, ב; קידושין לט, ב(. ולכן מומלץ 
תמיד להשאיר מרחב של אי-ודאות "למד לשונך 
לומר איני יודע" )ברכות ד, א(. וכדברי הרמב"ם 
"ואל יחליט על פי הדעה הראשונה העולה על 

לבו" )מורה הנבוכים(. 
"דיווחים  רמספלד  דונלד  כדברי  ולהבדיל, 
האומרים שמשהו לא התרחש, תמיד מעוררים 
בי עניין כי כל שאנחנו יודעים, יש ידיעות ידועות, 
ישנם דברים שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים. 
אנחנו גם יודעים שיש ידיעות לא ידועות, כלומר 
אנחנו יודעים שיש מספר דברים שאותם איננו 
יודעים. אבל יש גם ידיעות בלתי ידועות, שאותם 

איננו יודעים שאיננו יודעים".
ככל שאנחנו מתרגלים להשאיר 'מרחב אי-וודאות' 
מתוך ענווה וחוסר שיפוטיות, כך אנחנו נהיים 
פתוחים יותר לשמוע דעות אחרות, להבין את 
הזולת ולהקשיב בהקשבה אמיתית וכנה ואולי 

על ידי זה להגיע לאמת.
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ֶׁשְּנַפֵּזר ֵמָעֵלינּו ֶאת ֹּכֶבד ָהֲעָרֶפל 

ְּבֹכֶבד ֹראׁש, ִּבְׁשֵאלֹות נֹוְקבֹות ּוֵברּוִרים 

ַעד נֹאַחז ְּבָׁשְרֵׁשי ַהְּדָבִרים 

ּוָנֹבר ִעָּקר ִמָטֵפל.

 

ֶׁשֶּנְחֶוה ֶאת ַהַּדַעת ִּכי ָּדָבר ֵאיֶנּנּו ִמְקִרי 

ֶאָּלא הּוא ְּדַבר ה' ַהַּמִּביַע ָלנּו אֹוֵמר. 

ְוַהּתֹוִלים ַחֵּייֶהם ַאְך ְוַרק ְּבעֹוַלם ַהחֶֹמר 

ְקִרי ֵמט ִמַתְחָּתם ַמֲעָמָדם ַהּׁשִ ִיּׁשָ

ֶׁשַּנְצִליַח ְלרֹוֵמם ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים 

ֵמֶעְרָּכם ָהִרְגִעי-ַעְכָׁשִוי 

ְוַלְחזֹות ְּבֶעְרָּכם ַהִּנְצִחי ְּכַמָּבט ֶׁשל ָנִביא 

ַעד ִיְקְרסּו ֵמֲאֵליֶהם ָּכל ַהַּתְעּתּוִעים ַהְּמאּוִסים 

ֶׁשַּנֲעֹמד ָּבֹאֶמץ מּול ָעְצַמת ָהֱאֶמת 

ְוִנְכַאב ְּבִׂשְמָחה ָּכל ְׁשִביָרה ְוַזֲעזּוַע 

ָאז ָנִמיר ֶאת ַהַּמר ִּבְמִתיקּות ַהַּגְעּגּוַע 

ַלּקֹול ָהֶאָחד ַהְּמֻסָּגל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהֵּמת

ַמִים  ְואּוַלי סֹוף סֹוף נּוַכל ְלַהִּביט ַלּׁשָ

ַּלְמנּו ָּפִרים לֹוַמר ִּבְׂשָפֵתינּו:  ּוְלַאַחר ֶׁשּׁשִ

ֶאת  ֶׁשָּלנּו ָעִׂשינּו ָאִבינּו 

ֵּתן ָלנּו ְוִנָּמֵלא ֵּדָעה אֹוְתָך ַּכַּמִים...

יפה

יהי רצון
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בדידות בנישואין ג'
השבועיים האחרונים עסקו בנושא הבדידות. 
זו הייתה רק נגיעה בתופעה ובגורמים. קיבלתי 
כמה תגובות במייל, של בני ובנות זוג שחיים 
מה  מתבקשת,  שאלה  ונשאלתי  בבדידות 

עושים? איך יוצאים מזה?
גם תשובה לשאלה זו, תהיה רק "נגיעה" בנושא, 
כי התשובות לכך, הן בדרך כלל אינדיבידואליות 

ויש צורך בהתאמה לכל אישיות.
כבר כתבתי על כך בהרחבה שצריך לקחת 
אחריות אישית, בכל מה שקשור לקשר הזוגי. 

כאמור, השלכת תחושת הבדידות על בן הזוג, 
אינה נכונה. לכן, לאחר לקיחת אחריות אישית, 
מוטב לחוות את תחושת הבדידות, כהזדמנות 
להתכנסות פנימית: ליצור זמן שקט, להתבונן 
בחוויות האישיות ולנסות להבין אותן. לשהות 

בהן ולראות, מה הן מזמנות לעולם הרגשי. 
כמו כן, לנצל את זמן הבדידות למרחב אישי: 
לעשות דברים המביאים רוגע, עניין וסיפוק 
אישי. זו הזמנה והזדמנות בתהליך הפנימי, לנצל 
את המשאבים הנפשיים האישיים, כדי לטפח 
ולחזק את העצמי האישי. זו הזדמנות להיכרות 
אישית מחודשת. במקום להרגיש קורבנות 
ומסכנות וביקורת על המציאות הנוכחית, כדאי 
לשנות גישה ולבחור להיות החבר הכי טוב של 
עצמי. תחילה, להתמקד בטוב שקיים. בתכונות, 

בכישרונות, ברצונות ובחלומות. 
בשלב הבא, כדאי לבדוק, את התפיסה האישית 
של הדימוי העצמי, את תפיסת הזוגיות, מהו 

התפקיד האישי בתוך הזוגיות וכד'. כדי לבדוק 
זאת, ניתן לענות על השאלות הבאות:

 האם יש לי ביקורת מתמדת על עצמי? האם 
אני מגיב בהתגוננות או בתוקפנות על כל הערה 
של אשתי? כנראה שצריך לחזק דימוי וערך 

עצמי.
 האם אני מתלוננת ומבקרת את בעלי רוב 
הזמן? כנראה שאני מצפה שהוא ידאג לאושרי 

במקומי.
 האם אני שומעת מבעלי שהוא מרגיש שאני 
חונקת ולא נותנת לו מרחב? כדאי לבדוק מה 
זה בשבילי זוגיות והאם אני תלותית וחסרה 

עצמאות אישית.
 האם אני הודף כל ביקורת של אשתי? אולי 
אני מנסה להגן על עצמי? כדאי לבדוק מפני 

מה ההגנות, ממתי הן וכיצד לשחרר אותן.
 כיצד חוויתי את מערכת היחסים והאהבה של 
הורי? אולי אני משחזרת את הדוגמא האישית 

של הורי או של אחד מהם?
 מהו מטען האהבה שקיבלתי מבית הורי? אם 
הוא דל, אני זקוקה למילוי אהבה הורי. אולי 
אני רואה את בן הזוג כהורה ולכן מצפה ואף 
דורשת שיספק לי אהבה... אם כך, אני צריכה 

למלא את עצמי באהבה מתוך עצמי. 
 האם אני מונע מתוך פחד, שמא הזוגיות שלי 
תתפרק? אולי אני מממש את הפחד? אם כן, 
חשוב שאבדוק את מקור הפחד ואשתחרר ממנו.
ייתכן שנצליח ליצור שינוי מתוך ההתבוננות 

הנ"ל. אך אם לא יודעים כיצד ליצור את השינוי, 
כנראה שיש צורך בהתערבות טיפולית.

בדידות בנישואין, היא ֶהפכה של אינטימיות 
רגשית. אלה שני קצוות של הסקאלה וביניהם 
יש רמות שונות של בדידות ושל אינטימיות 
בדידות  בין  איזון  ליצור  צורך  יש  רגשית. 

לאינטימיות.
הבירור הפנימי הופך את הבדידות השלילית 
להתבודדות חיובית שהיא יוזמה אישית של 
הקשבה פנימית שדרכה היחיד מתמלא מתוך 
עצמיותו. כך יש לו מה להעניק לאנחנו הזוגי, 
מתוך סיפוק עצמי וסיפוק האחר. אז נוצרת 
אינטימיות רגשית עמוקה שיש בה אחדות, לב 
פתוח, תחושה של רצון לתת לבן הזוג. זו אהבה 
בוגרת שנוצרת מתוך שפע פנימי שמאפשר 

צמיחה.
אמנם יש גם מקום לנזקקות ותמיכה, אך רק 
כאשר היא מגיעה מתוך עולם פנימי עשיר ולא 

מתוך ריקנות וחוסר אישי.
העבודה עם איריס וכן עם שחר )מהמאמר 
הראשון בנושא זה( ודומיהם, יצרה מוכנות, 
בשלות ועומק רב יותר בתוך הזוגיות, שנבנית 

גם בזכותם של זמנים כאלה.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים 

המעניינים אתכם -
esteravr@gmail.com 

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי // זוגיות

החיים שלנו מלאי אירועים שעלולים לפעמים 
לערער את היציבות שלנו. מה יכול לאפשר לנו את 
היציבות? זוהי תחושת הרצף שבתוכנו - יש באדם 

נשמה טהורה והיא רציפה. 
ואמנם האמונה של ישראל 
היא שלמרות כל האירועים 
המפריעים ומטלטלים אותנו, 
הכל נמצא ברצף מופלא, 
רק שלא תמיד הוא נראה 
לעין. הספקנות למשל יוצרת 
תחושה של אי רצף מתמיד, 
האמונה נחלשת, כל דבר 
מעורר חשש, כל דבר מעורר 

הרהורי כפירה. כשתינוק בבטן אמו הוא עטוף 
כולו בחיי עדן ותענוג, והוא חי ברצף מופלא 
עם גופה של אמו. הלידה היא טראומה שבה 
הוא מאבד את תחושת הרצף. הוא חווה אמנם 
לראשונה שניתן לאבד את הרצף, אבל מהר מאוד 
הוא ילמד, ובמשך כל ימי חייו הוא ילמד, שאחרי 
איבוד הרצף הראשוני הוא יוכל לבנות מערכת 
של רצף הרבה יותר משוכללת מהראשונה. עם 
הזמן הוא לומד גם לשאת הנעלם, שאחרי לילה 
בא היום, ושלמרות שיש רעב שהוא תחושה של 

איבוד רצף, בא השובע. וכן כל ימי חיינו, אנחנו 
פוגשים שטבענו הוא לא תמיד ידידותי, שיש לנו 
נפילות וקשיים, אבל בהמשך אנחנו מתעוררים 
להבנה  כלומר  לאמונה, 
הנפילות  שאחרי  ברורה, 
אנחנו תמיד מסוגלים לקום 
היא  ירידה  שכל  מחדש, 
לצורך עליה, וכל חוויה של 
איבוד רצף באה על מנת 
לבנות מערכת רציפה עמוקה 
יותר שהיא - אמונה. האמונה 
היא הרצף הקיומי המכיל 
ביותר, ולכן נאמר ''אמונתך 
בלילות'' דווקא, כי היא משתכללת דווקא על 
ידי המפגש עם איבוד הרצף - עם כוחות הלילה. 

עובד ה' יודע שכל מה שהוא עובר בחייו, הכל 
הוא על מנת לעזור לו לפתח תפיסה גדולה יותר, 
עמוקה יותר ואמונית יותר. יש מי שנתקע בפרט 
קטן ומאמין שהטוב הוא כאן ועכשיו ואין לו כלים 
להכיל את הרוע. אבל 'ההולך תמים' הוא בעל 
כוחות אדירים של הכלה, והוא יודע שמעבר לכל 
הרעש הגדול של המציאות יש אור גדול ועצום 
של האמת הא-לוהית, הממלא את כל העולמות 

אבל המסובב את כל העולמות.

מטפלים שלומדים פסיכותרפיה ברוח אמונית 
יהודית, לומדים אמנם להיפגש עם כל רע, כל 
נפילה, כל כאב וכל צרימה, אבל כל מגמתם היא 
להחזיר את האדם לתחושת הרצף שאבדה לו, 

וזאת ממקום אמוני יותר, עמוק יותר. 

גם את ההורים צריך ללמד איך כל נפילה, כל 
משבר, כל קושי בחינוך סולל דרך לפתח כוחות 
עוצמתיים יותר אצל הילד. למשל ילד גֵדל בתחושה 
שהוא לא יוצלח, כי כך ההורים משדרים לו, והוא 
למרבה הפלא, רוצה להחזיק בתחושה רציפה 
שההורים שלו צודקים, ומאמץ את הדימוי שנותנים 
לו. פתאום הוא פוגש מורה שמאמינה בו ומחדירה 
בו תחושה שהוא שווה משהו. אבל זה יוצר לו 
מאבק פנימי, כי עכשיו הוא בתחושה של חוסר 
רצף. אבל בהמשך הוא יפתח אמון בעצמו הרבה 
מעבר למבט של הוריו עליו, והוא יביא את התוכן 

הנשמתי שלו לידי ביטוי, ויבנה מבנה רציף. 

שנזכה לטפל ולחנך טוב יותר, עמוק יותר, כלומר 
להבין שכל איבוד רצף בא לפתח תחושת רצף 
עמוקה יותר, עד כדי חיזוק האמונה בכוח האינסופי 

הטבוע בנו.  

ד"ר מיכאל אבולעפיה לפתח את תחושת הרצף
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איש אחד הולך לבנק לוקח שטר של 200 ש"ח. הוא מסתכל על השטר 
ואומר: 'רגע, זה סבא שלי!' האיש חוזר לבנק ואומר לפקידה: 'אני רוצה 

)מתוך פורום הבדיחות באתר( מיד את כל התמונות של סבא שלי!'... 

ַהָּכַרת טֹוָבה
ַמִהי  ַהּטֹוָבה.  ַהָּכַרת  ִהיא  ֲחׁשּוָבה  ַּכָּמה  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ְיָלִדים!  ָׁשלֹום 
ְּבֶעֶצם ַהָּכַרת טֹוָבה? ַּכֲאֶׁשר ִמיֶׁשהּו עֹוֶׂשה ָלנּו ַמֶּׁשהּו, ָעֵלינּו ָלִׂשים ֵלב 
ּוְלַהִּכיר ְּבָכְך ֶׁשהּוא ָעָׂשה ָלנּו ָּדָבר טֹוב. ְּכֶׁשָּנִׂשים ֵלב ְלָכְך, ֹנאַמר לֹו 

ּתֹוָדה ַוֲאִפּלּו ָנִׁשיב לֹו טֹוָבה ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת.
ִלְפָעִמים קֹוֶרה ֶׁשֵאיֶנּנּו ָׂשִמים ֵלב ְלטֹוָבה ֶׁשָעׂשּו ָלנּו, אֹו ֶׁשעֹוד יֹוֵתר 
ָּגרּוַע – ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים ֶׁשָעׂשּו ָלנּו ָּדָבר ֹלא טֹוב, ַלְמרֹות ֶׁשֶּבֱאֶמת ֶזה 
או  ֶּבָחֵבר  ִלְפֹּגַע  אֹו  ִלְכֹעס  ֲעלּוִלים  ֲאַנְחנּו  ָּכֶזה  ְּבִמְקֶרה  טֹוב!  ָּדָבר 
ַּבֲחֵבָרה, ַלְמרֹות ֶׁשֵהם ָעׂשּו ָלנּו ַּדְוָקא ָּדָבר טֹוב! ְוָכל ֶזה ִּבְגַלל ֶׁשֹּלא 

ַׂשְמנּו ֵלב ְלָכְך ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבָדָבר טֹוב.
ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ְמֻסָּפר ַעל ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּמַרְּגִלים ֶׁשָהְלכּו ִלְבֹּדק ֶאת 
ַהְרֵּבה  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש, ֵיׁש ָּבּה ָּכל ָּכְך  ְּכַנַען. ָהָאֶרץ ִהיא ֶאֶרץ  ֶאֶרץ 
ַעל  ַרק  ִהְסַּתְּכלּו  ֵהם  ְלָכְך.  ֵלב  ָׂשמּו  ֹלא  ְמַרְּגִלים  ֲעָׂשָרה  ֲאָבל  טֹוב! 
ְּדָבִרים ֹלא טֹוִבים, ְוָחְׁשבּו ֶׁשָהָאֶרץ ִּבְכָלל ֹלא טֹוָבה! ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָחְזרּו, 
ֵהם ִׁשְכְנעּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשה' רֹוֶצה ְלָהִביא אֹוָתם ְלֶאֶרץ ָרָעה! ֵהם 
ָּכְך  ָּכל  ָהָיה  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִיְׂשָרֵאל.  ְלַעם  נֹוֵתן  ֶׁשה'  ַּבּטֹוָבה  ִהִּכירּו  ֹלא 
ָחמּור, ַעד ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ֶנֱעַנׁש ְלִהָּׁשֵאר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה!

ְוָאְמרּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶׁשָראּו  ְוָכֵלב,  ְיהֹוֻׁשַע  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  ְלִהְתַרֵּגל  ָעֵלינּו 
'טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד!'. ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב ִהִּכירּו ַּבּטֹוָבה ּוִבְזכּות ֶזה ֵהם 

ָזכּו ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ּוְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשָּבּה!

חידת חדגא: 
את מי רצו לרגום באבנים, ואת מי באמת רגמו – בפרשה?

 חידת פולקע: מה המיוחד במצוות הפרשת חלה 
לעומת שאר המצוות התלויות בארץ? )רש"י טו, יח(

1. על מי נאמר 'ראשי בני ישראל המה'?
2. איפה היו 'ילידי הענק'?

3. מדוע העונש על חטא המרגלים היה דווקא במשך 40 שנה?
4. מי הם המרגלים שלא הוציא את דיבת הארץ רעה?

5. מה הם עשו מיד כששמעו את דברי המרגלים האחרים?
6. מה עשו ה'מעפילים' שבפרשה, ומה קרה להם?

7. מהי מטרת מצוות הציצית?
8. איזה צבע פתיל מיוחד יש לשים בציצית?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת שלח-לך תשפ"א
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תפזורת הפרשהתפזורת הפרשה תמונות בפרשהתמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות!
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הפוצזטתדלגדצקאפ

אפהנופינבבלכזדפ

רזרפצתצתקהמפתבב

בהרשתיימצלקילדל

עגתותנצסדחוקכור

יהשתמחתיצטששתסז

מהשפדקלטהנשחלגנ

שעכהגהמהבחבהירח

נשלחלכאכנרשנתכפ

הרגבקסולופלשפפג

יהושעבננונצעדמס

ִמצאו בתפזורת את התשובות להגדרות
 שם הפרשה • נשיא שבט אפרים • לא דיבר רעה • עיר האבות 

תקופת העונש • מן היין, עם הקרבנות • מצווה בעיסה • חילל את השבת 
על כנפי הבגדים • "ונתנו על ציצית הכנף  _____ ____"

ת ֶשׁ ְמִפיבֹּ

ת. הּוא ִהִּגיַע רֹוֵעד ִמַּפַחד, ְוָנַפל  ֶשׁ ָׁשַלְחִּתי ִלְקרֹא לְמִפיֹבּ
ַעל ָּפָניו.

- ִהֵּנה ַעְבְּדָך.
הּוא ָחַׁשב, ַּכִּנְרֶאה, ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ְלַחֵּסל אֹותֹו, ְּכָׂשִריד 

ַאֲחרֹון ִמֵּבית ָׁשאּול. ֲחִליָלּה!
- ַאל ִּתיָרא. ָקָראִתי ְלָך ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְלָך ֶחֶסד ְלֵזֶכר ְיהֹוָנָתן 

ָאִביָך. ָׂשֵדהּו ֶׁשל ָׁשאּול ֶׁשִּנְמָצא ִּבְרׁשּוִתי, ֲאִני ַמֲעִביר 
ֵאֶליָך. ָיֵתר ַעל ֵּכן, ַאָּתה ֹּתאַכל ָּכל ָיֶמיָך ַעל ֻׁשְלָחִני.

- ּתֹוָדה ַרָּבה ְלָך ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ִמָּכל ַהֵּלב.

- ַּבֲאֶׁשר ְלָך, ִציָבא ֶעֶבד ָׁשאּול, ָעֶליָך ְלַהֲעִביר ֶאת ָּכל 
ת. ַאל ְלָך ִלְׁשֹמר זֹאת  ֶשׁ ְרכּוׁשֹו ֶׁשל ָׁשאּול, ִליֵדי ְמִפיֹבּ

ְלַעְצְמָך.
- ָּכל ָמה ֶׁשְּיַצֶּוה ַהֶּמֶלְך, ֶאֱעֶׂשה.

ת. ַרְחָמנּות ָעָליו. הּוא ִּפֵּסַח ִּבְׁשֵּתי ַרְגָליו.  ֶשׁ ִמְסֵּכן ְמִפיֹבּ
ֶאֱעֶׂשה ֲעבּורֹו ְּכָכל ֶׁשאּוַכל. ְלָפחֹות יֹאַכל ַעל ֻׁשְלָחִני, 

ְוִיְזֶּכה ִלְכבֹוד ְמָלִכים.

------------
שמואל ב  ט  ה-יג.  רש''י.  מצוד''ד.

ְמִגַּלת ָּדִוד 100
הרב שלמה אבינר
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הדייקנות בזמן אינה באופנה. כאשר נקבעת 
שעה לפגישה, כולם מאחרים, או כמעט כולם. 
איש עוד לא ראה חתונה שהתחילה בזמן. טעות 
חמורה. דייקנות היא מידה טובה, היא אצילות 
נפש הראויה לכל אדם באשר הוא אדם. וזאת 

מכמה סיבות.
א. מילה זו מילה. התחייבת להגיע בשעה מסוימת, 
אתה חייב לקיים. גם אם לא נשבעת, גם אם לא 
נדרת, גם אם לא הבטחת, אתה חייב. לא יחול 

דברו. מילה זה קדוש.
ב. כבוד הזולת. קבעת עם מישהו, איחור הוא 
זלזול בכבודו. אולי הוא טרח להגיע, אולי הוא 

עמל להיות בזמן שנקבע, ואתה פוגע בכבודו.
ג. אמינות. אם אתה מגיע בזמן, ברור לכל שהנך 
אדם אמין שאפשר לסמוך עליו. יטילו עליך 

משימות הדורשות אמון.
ד. אמון בעצמו. אדם זקוק לאמון בעצמו. המגיע 
בזמן מוכיח לעצמו שהוא מסוגל לבצע משימה, 

לקיים הבטחה, גם אם היא נוגעת לעניין זוטר. וכך 
גם יצליח בעתיד במשימות חשובות. מן הקוטן אל 
הגודל. ניצחונות קטנים מכינים ניצחונות גדולים.

ה. סדר. אדם צריך להיות מסודר ומתוכנן היטב. 
לא די באידיאלים עליונים מרחפים באוויר עליון. 

הסדר הוא הכלי, הוא המסגרת, לקלוט אותם.
ו. יעילות. כאשר אתה מאחר לפגישה או לשיעור 
או לכל עניין, אתה עלול להחמיץ מרכיבים 

חשובים הפוגעים ביעילות החלטותיך.
רשימת תירוצים למאחר

- השעון שלי התקלקל
- החמצתי את האוטובוס

- נתקעתי בפקקים
- החלקתי במדרגות

- נשפך לי קפה על החולצה
- ילד שלי נזקק לי

- אשתי עכבה אותי לעניין חשוב
- שכחתי את הפגישה

- שיחת טלפון לא צפויה שהתארכה
- לא מצאתי חניה

- לא מצאתי את הכתובת
תשובה לכל התירוצים

כל זה אינו בגדר הפתעה. עליך לקחת בחשבון 
מראש, ולתכנן להגיע לפני הזמן, על כל תקלה 

שלא תבוא.
רבע שעה אקדמית

יש מושג של איחור רבע שעה אקדמית, כי בימי 
הביניים, כל הרצאה החלה באיחור כזה.

דחייה
אנו כבר לא בימי הביניים. גם לא היו להם שעונים 

מדויקים...
נימוס המלכים

אמר מלך צרפת אחד: הדייקנות היא נימוס 
המלכים, וחובת כל האנשים ההגונים.

ב"ה, אנו אנשים הגונים, ובכלל, כל בני ישראל 
מלכים.

הרב שלמה אבינר

הרע הגמור והמוחלט, שאין בו שום ניצוץ של טוב, הוא שמח בכליונו, ואבודו ואפיסתו, זוהי שלמות התפתחותו היותר 
גדולה. ואנו צריכים להתרומם למדת חסד מקיפה כזאת, עד אשר נשאף להיטיב לכל, וגם עם הרע אנו חפצים להיטיב 
במה שנכלהו, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. הצער נמצא רק לאותו הניצוץ מן הטוב, הקשור בחטיבה אחת עם הרע, 
והוא מצד הטוב שלו שואף לקיום, ומדמה בדעתו, שתנאי קיומו תלויים הם בקיום כל הסתעפות הרע, שהוא קשור בו, 
וכל זעזוע של כילוי של הרע מכאיב אותו. ואנו שואפים להפריד את הרע מן הטוב. אז ימלא העולם עונג, יתענג הטוב 
בקיומו, ההולך וגובר כצאת השמש בגבורתו, ויתענג הרע בכליונו, ההולך ומתגבר גם הוא לפי רבות הטוב. נר רשעים 

ידעך, ואור צדיקים ישמח. שמונה קבצים קמט

זמן זה זמן! על הדייקנות

הרב חגי לונדין

מקום שאני אוהב 
רגלי מוליכות אותי לשם 

פרשת שלח לך עוסקת במרגלים שהולכים לרגל את ארץ ישראל. 
הפסוק מתאר: 'שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען'. המינוח 'לתור' 
משמעותו לא רק ראייה חיצונית אלא חיפוש אחר משיכה פנימית. אנו 
רואים זאת בתורה גם בהקשר השלילי 'לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
עיניכם אשר אתם זונים אחריהם'. כלומר יש חשש שאדם יתור אחר 

לבבו לדברים חומריים ולכן תוקנה מצוות הציצית.
משה רבנו מצווה על המרגלים לתור אחר ארץ כנען, כלומר לחפש מה 
מושך אותם לארץ ישראל? מה מושך את האדם בחיים שלו? עשרה 
מרגלים מחפשים נוחות ותועלתנות חומרית - ולכן כשנתקלים 'בערים 
בצורות' ו'נפילים בני ענק' הם מתייאשים. יהושע בן נון וכלב בן יפונה 
לעומת זאת מחפשים חיבור 'לארץ אשר עיני ה' אלוהיך בה מראשית 
שנה ועד אחרית שנה'. וממילא גם מוצאים זאת. את החיבור לארץ 
ישראל מתחילים מהקשר הפנימי אל הקדושה שבה, כדברי התלמוד 
במסכת סוכה:  'מקום שאני אוהב רגלי מוליכות אותי לשם', ואז, באופן 
טבעי, מגיעה גם המסקנה כי 'יכול נוכל לה'. אדם שמוצא קשר פנימי 
לחיים, שמוצא את א-לוהים בחייו - גם יכול להם! למרות הקשיים, 

למרות הנפילים בני הענק.

לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ )!( 
למספר 0545753771
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הפרשה

מוזמנת לשנה של חיפוש וגעגוע
מפגש חי ומתחדש עם עצמך

שנה של לימוד תורה
בירושלים

מחכות לך!! ההרשמה בעיצומה
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בואי להיות חלק ממכון אורה!
יום הכרות ביום רביעי כ״ט סיוון | מ9:30 עד 14:30
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שיעורים         ראיונות           פאנל בוגרות

*מגוון תוכניות נפתחו להרשמה לשנת תשפ״ב-
תוכנית מלאה · תוכנית אלול · יום לימוד לנשים · תוכניות שילוב ועוד...

בה
ְ באה יהדות אֵלַיִך

מכון מאיר
מכון אורה

מחכות לך!! ההרשמה בעיצומה
לפרטים | שירה 052-4337331
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*מגוון תוכניות נפתחו להרשמה לשנת תשפ"א - 
תוכנית מלאה • תוכנית אלול • יום לימוד לנשים • תוכניות שילוב ועוד...

לפרטים | שירה 052-4337331

״אושר האדם
     תלוי הוא

     בשימת הלב
לתביעותיה

         של הנשמה״
                )שמונה קבצים ח׳(


