
  תשע"ח סיון                               בס"ד
  

  שבת מברכין ְל- ְׁשַלחפרשת השבוע גיעות מנ
  

  .בהיש נושאים נוספים אולם  , חטא המרגלים -עיקר בשל הנושא המרכזי שבה זכורה ב ְל-ְׁשַלחפרשת 
שביקשו להיכנס לארץ ללא רשות , חסרי הסבלנות מעפילים ה ם שלעונשתפילת משה להצלת העם , 

  ם בשבת פרשת ציצית ועוד.ורבן חטאת על עבודה זרה , הפרשת חלה , מקושש העצימנחות ונסכים , ק
  

פחדם וסירובם של מסי וחבריו להגיע עוסקות בחדשות הרי כל ה. כרגיל מאד אקטואלית פרשת השבוע
בדרך של  מוציאים את דיבת ארצנו רעה BDSתנועת ה כי מרגלי ועסקני וזאת לארץ המובטחת והקדושה 

     –י רש"ו ."ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביהָ "  -מזכירים את המרגלים שהזהירו הם  .שקרים , הפחדות , והגזמות
. שונאי ישראל הפיצו הורגים ערביםפשוט הישראלים  " כל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתיםב "

רבים מבין מפיצי השקרים באים מתוך ש הכואבת שלנוהבעיה  –שקרים לאורך כל ההיסטוריה האנושית 
   .עמנו

  
  .שיקרו / לא שיקרו , הגזימו / לא הגזימו -מכל הזוויות האפשריות  חטא המרגלים נדונהפרשת 

צבאיים , הם לא היו אסטרטגיים דגולים והם לא נתבקשו לנתח את  כמומחיםהמרגלים לא הוכשרו 
  מפחידה ומדכאת.  פרשנותראל ובכל זאת הם מסרו שהסיכויים להצלחת הכניסה לארץ י

בעיות היום יום לוחם את מלחמתם תר להם את פקרע להם את הים , הקב"ה מלווה אותם מיציאת מצרים 
שהניסים טובים ויפים אבל לא יועילו לכבוש  כביכולאומרים וברגע הגורלי אותם מרגלים  אויביהםכנגד 

  . עצוםדיכאה את העם וגרמה לכולם מפח נפש   םפרשנות את הארץ .
  גידה בעמך . של הב הרבה התחומרדרגת הרב יצחק אלחנן ספקטור מקובנה למד מפרשה זו את 

הקב"ה סלח על חטאי עם ישראל הקשיים , חטא העגל , חטא המתאוננים , פרשת קורח ועדתו אולם על 
  הבית לחטא המרגלים . פרשנים כידוע מיחסים אפילו את חורבן  .לא מחלחטא המרגלים 

הוציאו  , ישראלעם  פגיעה קשה באמונתגרמו ל...)  12מתוך ה  10הרב ספקטור לומד שהמרגלים ( רק 
 .האמין בהםשואותו הם ייצגו שנזק עצום לציבור גרמו , טובה כלפי ה'כפיות גרמו לדיבת הארץ רעה , 

  .משונהקשה ולכן גם אותם מרגלים מתו במיתה חמור מאד וכואב ישראלים בשל ישראלים ה חטא הפגיע
  

לטענתו המרגלים  חריגה ובניגוד לגישה החרדית .והרב עדין שטיינזלץ מבאר בצורה מאד מפתיעה 
בעיות ללא כל דאגות מכל צרכם את התרגלו לחיי "כולל " יהודים היושבים מבוקר עד ערב ויש להם 

רק חיים (כמו היום ) הם מבחינתם .מגן עליהם ש להם מן מהשמיים , צבא של מלאכיםי. ביגודפרנסה ו
ממש ם יצטרכו ה .הכללאברכים הללו " תהרוס "  מבחינה זו כניסה לארץ ישראל. מלאייםוחיים רוחניים 

 "  ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביהָ לקבל אחריות על הצד הגשמי עד כדי כך שהם רואים בזה " לעבוד אדמה , לפרנס , 
  .לצאת לעבודהעומדים להפוך את עולמם ויאלצו לניסים ונפלאות  והתרגלאנשים ש

שלהם ולדאוג צאת מאזור הנוחות ל םנדרשי. הם ול הפרנסה נופל מדאגת שמיים לדאגת האדםע
אינו חושש משילוב גשמיות ברוחניות גדול נביאי ישראל משה  מדינה .עם ול, לקהילה ,ל למשפחתם

  .הגשמיים כאתגרישת משה והתורה ביגוד לפאנטיות דתית היא לראות את החיים ג .מתעמת איתםו
 .ו יתרונו העצום על פני מלאכיםהזוהי גדולתו של האדם המאמין וז .רוחניהכרח לשלב את הגשמי ב יש
מעלת המאמין היא התמודדותו  .רצון גשמיכאשר אין לו צורך וצייתן וקדוש  חכמה להיות מלאך זו אין

  . שילוב של רוח במעשה העולם הזהצוקות היומיומית בקשיי ומ
  

ָזַבת ָחָלב אמת אמרו המרגלים בתחילה "  .התעלם מיתרונות הארץ הזו על פני ארצות אחרותאי אפשר ל
טֹוָבה ָהָאֶרץ, ְמֹאד  ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּהָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ אומרים " ולאחר מכן יהושע וכלב  " ּוְדַבׁש, ִהוא

את הטוב . יהושע וכלב בחרו לראות " עניין של השקפה ואמונה ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש-ֶאֶרץ, ֲאֶׁשר ...ְמֹאד
  .ת התורה והיהדותגישזוהי  .ושגשוגפיתוח פריחה בניה שתביא ל ובדרךבאופטימיות מתוך אמונה בה' 

דריכה במקום , הם בוחרים להשקיע ו רק שנאה יםעודדשונאי ישראל מו, תנועת החמאס  BDSתנועת ה 
הם ופריחה , שיקוםבמקום אפילו על חשבונם ובשטחם זאת  את כל מרצם בשריפת כל חלקה טובה

  .הישגיםבמקום חינוך לשלום ולהגעה למיותר לחלוטין חינוך לשנאה ולמות "גיבורים " מעדיפים 
   " ִּתיָרֻאם- ִאָּתנּו, ַאל' וה ַעם ָהָאֶרץ, ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם; ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם-ִּתיְראּו ֶאת-ְוַאֶּתם ַאל"           

               

  שלר איתן                                                       שבת שלום                                                                                           
  

 ן נתן ואטל ז"ל.אבי, מורי ורבי אברהם חנן ב נשמת  לעילוי


