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ַלחפרשת השבוע גיעות מנ  ָך-שְׁ   לְׁ

 

 . וחטאם המרגלים בענייןהמרכזי שבהם הוא רשה והנושא שם הפבפרשת השבוע נושאים רבים אולם 

אולם חז"ל והפרשנים מנתחים   ,צרההמוטעה כתובים בק זרתם והדיווחעצמה ח , המשימהבחירת המרגלים

לאורך כל כת ולהשהשפעתו ר ה וחמוקשחטא כוהסברים  רשנויותבתילי תילים של פאת חטא המרגלים 

 .  כההארו הבית והיציאה לגלות, חורבן  שנה 40במדבר לאורך  ההליכההדורות החל מעונש 

 

פה לעין. האות פ', הדיבור, הפה  הקדימו המרגלים .חטא המרגליםברשי החורבן רואים את שוחז"ל 

מיהרו   להכריע,  מיהרו לדבר, מיהרו לשפוט, מיהרוהוקדם לעין, לראיה, להתבוננות. המרגלים    שלנו,

הם   ה עבד מהר מידי,הפ .ש הארץשאין סיכוי להצליח בכיבו קבעו. יחסרות בסיס אמונ לקבוע מסקנות 

 .נו צד בעניין בכללוכאילו שהקב"ה שמלווה אותם לאורך כל הגאולה אי וציאו את דיבת הארץ רעהה

לנתח את  להתבונןמרגלים אמורים שר מסביו  מנתח את הקדמת הדיבור לראיה  הרב אליעזר קשתיאל

אי נכון,  בהכרח ראוהם ראו דברים אך לא  .היה מוטעהאחרת הדיווח י המצב כולו ואז לתת דין וחשבון

על סמך חלק פרשנות לא ניתן לתת המכלול, ית ילא ראמך ראיה חלקית לל סקבוע מדיניות רק עאפשר ל

בריגול יש להיעזר לא רק  .ולקחת בחשבון את כל הנסיבות בשביל לראות בעין צריך לעיין .מהתמונה

 בינה ודעת.נתח את המידע ב א לבראיה אל

של היחיד  כשממהרים ומקדימים את הפה לעין משבשים את הסדר הנכון של החיים הרוחניים והמוסריים 

  .של החברה ושל האומהמסתבר גם ו

ב'. הפסוק הראשון מתחיל  -רוב הפרקים מסודרים לפי סדר הא' החורבן קינות על שעניינה במגילת איכה

זאת, למרות שמחבר המגילה הקפיד על סדר האותיות בפסוקים, הוא   באות א', השני בב' וכן הלאה. ובכל

אומרת הגמרא במסכת סנהדרין,  .החליף בין האות ע' והאות פ', והאות פ' קודמת לאות ע' בסדר הפסוקים

שמגילת איכה לא באה רק לבכות על החורבן אלא גם לזהות את השורשים העמוקים שלו. כשהמגילה  

 .היא בעצם מחפשת איזה שהוא סדר, שורשים, עקרונות לחורבן מסדרת לפי סדר האותיות

העדה כולה . מיד בחוסר אמונה מוחלטלהגיב  הצטרפו רבים מבני ישראל ומיהרו מרגלים אל חטא ה

  ברורובמקום לראות דמעות,  מתמלאותהבכי מבטא סוג של עיוורון, העיניים  .נושאת את קולה ובוכה

נשיאת הקול בבכי באותו הלילה גרמה לבכייה  .מתמלאים עוד יותר בערפל של אי ודאות, של ספקנות

 .לדורות. נחשפה פה בעיה יסודית, שורשית

 תהיההתוצאה  מידי הירמדין ים צרפועלים מתוך דחפים ולא מתוך מחשבה וכשחוו קבוצה אכשאדם 

   .החמצהו דהפס ה,יקר

  

  שסודה של הארץ הוא בראייהבין השאר לדעת הארץ הדיבה על לקח מהוצאת לאורך הדורות לומדים 

של אמונה   הבלראות, ולא לראות סתם, לראות ולפרש, ולהעמיק, לראות במבט רחב, בפרספקטי  .טובה

   כרת הטוב.הו ומתוך ראייתשלימה 

 

יראו ישרים וישמחו" אומר דוד בתהילים, כשהאדם מסתכל במבט ישר שלא סוטה לדברים תפלים, שלא "

מגזים, לא מאבד את האיזון, אז הוא גם יודע להיות שמח. ה' יאיר עיננו לראות נכון יותר את מה שעובר  

וץ דין בצורה טובה  "ה להשכיל להתבטא, להשכיל לחרעלינו בחיינו כפרטים וכאומה. ויילמד אותנו גם בע

 .יותר, נכונה וישרה יותר

 

ֶתם הציצית המסיימת את פרשת שלח כולה מכוונת לראייה, להציץ, לראות " ַכרְׁ ִאיֶתם ֹאתֹו ּוזְׁ ". לראות  ּורְׁ

את הציצית, לראות את אותם חוטים שמזכירים לנו שיש מטרות גבוהות, שיש הרבה פרטים, המון חוטים,  

ת כולם. צריך לשים לב לכל ארבעת הכנפות, ארבעת ל אהמון קשרים, המון מערכות שצריך להכי

ולמעשה  יותר ימלאו אותנווטובה  הצדדים ולכל המשמעיות שלהם. כשהחיים האלו של ראייה עשירה 

ַבש בארץולשמוח  התחזק לנתקן את חטא המרגלים נוכל להתבסס   . ָזַבת ָחָלב ּודְׁ
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 "ל. אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז   נשמת    לעילוי 


