
  

  

  

  

  

  

  

מצדו של מצדו של מצדו של מצדו של הפשט באה הפשט באה הפשט באה הפשט באה היוזמה לשליחת המרגלי� על פי היוזמה לשליחת המרגלי� על פי היוזמה לשליחת המרגלי� על פי היוזמה לשליחת המרגלי� על פי נראה שנראה שנראה שנראה ש    � � � �     ))))אאאא, , , , גגגג""""יייי((((    """"שלח ל	 אנשי�שלח ל	 אנשי�שלח ל	 אנשי�שלח ל	 אנשי�"""". . . . אאאא        
        ????י בשליחת מרגלי� לאר�י בשליחת מרגלי� לאר�י בשליחת מרגלי� לאר�י בשליחת מרגלי� לאר�ההההלולולולו� � � � מה האינטרס האמה האינטרס האמה האינטרס האמה האינטרס הא. . . . הההה""""הקבהקבהקבהקב

שכ# אי# , אומר שהמרגלי� שנשלחו לא היו מרגלי� צבאיי� קלאסיי�" מגיד מישרי�"יוס" קארו בספרו ' ר
, אלא. אנשי צבאהיו כול� וכ# נשלחו תלמידי חכמי� ולא , דר	 העול� לשלוח כמות כה גדולה של מרגלי�

  . שיראו שהיא אכ# טובה ויחפצו לקבלה, י"לחבב את האר� על בנבמטרה מדובר באנשי� שנשלחו 

א� יגלו את : ה"כביכול אמר הקבואז . י חטאו מספר פעמי� במדבר ולא היו ראויי� לקבל את האר�"בנ
  .קמעא�ואפרע מה� על חטאיה� קמעא, את# לה� אותה � חיבת# אל אר� ישראל 

  

הלא ה� הלא ה� הלא ה� הלא ה� ? ? ? ? מדוע נענשו על כ	מדוע נענשו על כ	מדוע נענשו על כ	מדוע נענשו על כ	. . . . בשוב המרגלי� אל משה ה� הוציאו דיבת� רעה על האר�בשוב המרגלי� אל משה ה� הוציאו דיבת� רעה על האר�בשוב המרגלי� אל משה ה� הוציאו דיבת� רעה על האר�בשוב המרגלי� אל משה ה� הוציאו דיבת� רעה על האר�. . . . בבבב        
        !!!!וזו היתה דעת�וזו היתה דעת�וזו היתה דעת�וזו היתה דעת�, , , , וות דעת� על האר�וות דעת� על האר�וות דעת� על האר�וות דעת� על האר�נשלחו לכאורה לחנשלחו לכאורה לחנשלחו לכאורה לחנשלחו לכאורה לח

וכ	 עשה באמת כלב כשהיסה את הע� . ולא לדכא, להלהיב �והיא , משימת� היתה ברורה �כפי שאמרנו 
  . חר" הקשיי� והאתגרי� הצפויי�, )ל, ג"י( "כול נוכל להעלה נעלה וירשנו אותה כי י: "אל משה באמרו

הלא ברור שקשה . מבאר שאר� ישראל היא כמו תורה שבעל פה הנקנית בחשק ובעמל "שפת אמת"בעל ה
אז אי	 בכל  .מרגלי� ור	 לשלוחצ ההילדעת זאת לא בשביל , ברור שקשה לעשות מלחמות, לעלות לאר�

  . י שיש לו חשק"ע ?אד� לעשות דברי� קשי� מסוגלזאת 

  

המרגלי� לבי# חלק המרגלי� לבי# חלק המרגלי� לבי# חלק המרגלי� לבי# חלק     בי#בי#בי#בי#    ההההלעשות השוואלעשות השוואלעשות השוואלעשות השווא    """"אוהבי אר� ישראלאוהבי אר� ישראלאוהבי אר� ישראלאוהבי אר� ישראל""""יש נטיה בציבור יש נטיה בציבור יש נטיה בציבור יש נטיה בציבור     ####בדור האחרובדור האחרובדור האחרובדור האחרו. . . . גגגג        
        ????הא� זה לא מוגז�הא� זה לא מוגז�הא� זה לא מוגז�הא� זה לא מוגז�    ....מהע� כיו�מהע� כיו�מהע� כיו�מהע� כיו�

ג�  � כולנו שפכנו את דמינו על האר� הזו, כולנו אוהבי� את אר� ישראל. אי# לעשות השוואות כאלו
אלא שיש שטועי� וחושבי� שא� נוותר על , כול� רוצי� באר� ישראל... ג� הימי# וג� הצדדי�, השמאל

  .א	 אי# להוציא אות� מ# הכלל בשל כ	 .יהיה טוב יותר, חלקי� ממנה

  

        ????לזו של כלב ב# יפונהלזו של כלב ב# יפונהלזו של כלב ב# יפונהלזו של כלב ב# יפונה    לדברי המרגלי�לדברי המרגלי�לדברי המרגלי�לדברי המרגלי�    מה בי# תגובתו של יהושעמה בי# תגובתו של יהושעמה בי# תגובתו של יהושעמה בי# תגובתו של יהושע. . . . דדדד        

יהושע שתק כשהמרגלי� הוציאו דיבה רעה על . ת הע�כלב השתיק את המרגלי� מיד וניסה לעודד א
אל ' א	 בה"ואמר יחד ע� כלב אז קרע בגדיו  � שוב מצרימה שכנע את הע� לא	 כאשר ביקשו ל, האר�

יהושע הבי# שעל מנת להכנס לאר� צרי	 , כלומר). ט, ד"י..." (אל תיראו את ע� האר� �ואת� , תמרודו
בסופו של דבר  לכ#. ע�הוא פעל כא# פעולה של מנהיג של . מצרימהא	 אי# לשוב , תמיכה ורצו# של הע�

ש� , "חברו#"כלב מייצג את . הוא זה שנבחר להיות מנהיג� של ישראל בכניסת� לאר� �ולא כלב  �יהושע 
אנשי "כולו בגדר  ויתר הע� עוד לא, ומלאי התלהבותמתגוררי� יהודי� מלאי מסירות נפש על אר� ישראל 

  ".חברו#

  

 א"התשע, "נפגשים בפרשה"

  פרשת שלח

  הרב אבינר ואלישיב רייכנר

  matan.ozana@gmail.com: הארות/להערות. meirTV.co.il:  השיעור נמסר בכל שבוע באתר מכון מאיר



החליטו חלק מהע� לנסות ולהעפיל בכל זאת החליטו חלק מהע� לנסות ולהעפיל בכל זאת החליטו חלק מהע� לנסות ולהעפיל בכל זאת החליטו חלק מהע� לנסות ולהעפיל בכל זאת ', ', ', ', לאחר שמתו עשרת המרגלי� במגיפה לפני הלאחר שמתו עשרת המרגלי� במגיפה לפני הלאחר שמתו עשרת המרגלי� במגיפה לפני הלאחר שמתו עשרת המרגלי� במגיפה לפני ה. . . . הההה        
        ????""""מעפילמעפילמעפילמעפיל""""הא� מי שעלה לאר� בזמ# המנדט ג� הוא נחשב בגדר הא� מי שעלה לאר� בזמ# המנדט ג� הוא נחשב בגדר הא� מי שעלה לאר� בזמ# המנדט ג� הוא נחשב בגדר הא� מי שעלה לאר� בזמ# המנדט ג� הוא נחשב בגדר . . . . ונכשלוונכשלוונכשלוונכשלו, , , , לאר� ישראללאר� ישראללאר� ישראללאר� ישראל

שקידשו  �לבי# אות� מעפילי� של ימי הבריטי� ', שהמרו את דבר ה �יש הבדל בי# המעפילי� בדור המדבר 
: אמר משה למעפילי�": צדקת הצדיק"צדוק מלובלי# בספרו ' וכפי שאמר ר. ית� ארצהש� שמי� בעלי

אבל עתידי� , בפע� הזאת לא תצליחו �היא ). מא, ד"י" (לא תצלח והיא', למה זה את� עוברי� את פי ה"
  .  כולנו מעפילי� חיוביי�, בימינולכ# . את� להצליח בפע� אחרת

  

מדוע לא להסתפק מדוע לא להסתפק מדוע לא להסתפק מדוע לא להסתפק ? ? ? ? ארבעי� שנה במדברארבעי� שנה במדברארבעי� שנה במדברארבעי� שנה במדבר    נדודנדודנדודנדודרי	 לרי	 לרי	 לרי	 למדוע לאחר חטא המרגלי� כל הע� צמדוע לאחר חטא המרגלי� כל הע� צמדוע לאחר חטא המרגלי� כל הע� צמדוע לאחר חטא המרגלי� כל הע� צ. . . . וווו        
        ????בהענשת החוטאי� ותו לאבהענשת החוטאי� ותו לאבהענשת החוטאי� ותו לאבהענשת החוטאי� ותו לא

כיצד לחיות  � י למדו גבורה מהי "� במורה נבוכי� אומר שבמש	 ארבעי� שנות המסעות במדבר עמ"הרמב
כ	 שהיתה תועלת . ביתר קלותלכבוש את האר� ואפשרה לה� גבורה זו חישלה אות�  .בתנאי� קשי�

  .ודי�לאות� ארבעי� שנות נד

  

        ????מה עניינה של הציציתמה עניינה של הציציתמה עניינה של הציציתמה עניינה של הציצית. . . . בסו" הפרשה מופיעה מצוות ציציתבסו" הפרשה מופיעה מצוות ציציתבסו" הפרשה מופיעה מצוות ציציתבסו" הפרשה מופיעה מצוות ציצית. . . . זזזז        

מי שיש לו תפילי# בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה כל ": אומרת :במנחות מג הגמרא. נוהציצית היא המדי� של
תפקיד הציצית היא  �כלומר . כיוו# שיש לו הרבה מזכירי�? זאת מדוע". לא במהרה הוא חוטא � ו בפתח

  .)לט, ו"ט( "ועשית� אות�' וראית� אותו וזכרת� את כל מצוות ה" � ' להזכיר לנו את מצוות ה

  

שה� שה� שה� שה� , , , , נמצאי� במקומות בולטי� וכתובי� בה� דברי קדושהנמצאי� במקומות בולטי� וכתובי� בה� דברי קדושהנמצאי� במקומות בולטי� וכתובי� בה� דברי קדושהנמצאי� במקומות בולטי� וכתובי� בה� דברי קדושההההה    ����תפילי# ומזוזה תפילי# ומזוזה תפילי# ומזוזה תפילי# ומזוזה לגבי לגבי לגבי לגבי ניחא ניחא ניחא ניחא . . . . חחחח        
        ????עורר אותנו לכ	עורר אותנו לכ	עורר אותנו לכ	עורר אותנו לכ	א	 אי	 אמורה הציצית לא	 אי	 אמורה הציצית לא	 אי	 אמורה הציצית לא	 אי	 אמורה הציצית ל, , , , ''''מזכירי� לנו את מצוות המזכירי� לנו את מצוות המזכירי� לנו את מצוות המזכירי� לנו את מצוות ה

וזה מה שמייחד . קדושה בפינות הבגד, קדושה נסתרת יש בה, א" על פי שאי# בציצית קדושה הגלויה לעי#
שג� ל מנת ע, שאנו נושאי� אותה עלינו לכל מקו� �  קדושהי שעל פני תשמי מצווהכתשמיש את הציצית 
  .  ואת מצוותיו' נזכור את ה � ונמוכי� היותר אפורי�במקומות 

  

        ????כשאי# הסכמה גורפת לאמיתותה של אותה תכלתכשאי# הסכמה גורפת לאמיתותה של אותה תכלתכשאי# הסכמה גורפת לאמיתותה של אותה תכלתכשאי# הסכמה גורפת לאמיתותה של אותה תכלת    � � � � מה העני# להטיל פתיל תכלת כיו� מה העני# להטיל פתיל תכלת כיו� מה העני# להטיל פתיל תכלת כיו� מה העני# להטיל פתיל תכלת כיו� . . . . טטטט        

הסיבה נעוצה בכ	 שאי# הוכחות וודאיות . כמעט כל הרבני� שוללי� את הדבר, לא רק שאי# הסכמה גורפת
ת צריכי� הוכחו, אבל בזמ# שאי# כזו. גוברת על השאלותהמסורת אז  �במקו� שיש מסורת רציפה . לדבר

  .מר ל	 אחרתוכ רב	 האישי א"אא, כיו� עדי" שלא ליל	 ע� תכלתלכ# . חזקות מאוד

  

ולא תתורו אחרי ולא תתורו אחרי ולא תתורו אחרי ולא תתורו אחרי """", , , , ))))בבבב, , , , גגגג""""יייי" (" (" (" (ויתורו את אר� כנע#ויתורו את אר� כנע#ויתורו את אר� כנע#ויתורו את אר� כנע#: ": ": ": "פותחת וסוגרת את הפרשהפותחת וסוגרת את הפרשהפותחת וסוגרת את הפרשהפותחת וסוגרת את הפרשה" " " " לתורלתורלתורלתור""""המילה המילה המילה המילה . . . . יייי        
        ).).).).לטלטלטלט, , , , וווו""""טטטט" (" (" (" (לבבכ� ואחרי עינכ�לבבכ� ואחרי עינכ�לבבכ� ואחרי עינכ�לבבכ� ואחרי עינכ�

  . תרי� אחרי מהאחרי מהאחרי מהאחרי מההשאלה , לתור יכול להיות טוב ויכול להיות לא טוב

  

�  

  

  שבת שלום ומבורך


