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ַלחפרשת השבוע גיעות מנ ָך- שְׁ    לְׁ

 

ַלחהשבוע  פרשתהסיפור המרכזי של  ָך-שְׁ קבוצת של ומעוף פרשנות חסרת אמונה  .חטא המרגלים הוא לְׁ

  ויצרו  הכשילונכשלו רובם אך  ומקובליםהיו ראויים הם על פניו  .שבטיםה נשיאיאשר נבחרו כ אנשים

במקום להיכנס   רבותשנים לאורך  במדברמסעות היענש בגרמו להם לכאשר  שראלבני ינזק אדיר ל

  הבלתי לגאלית תנועת העפלה הראשונהי"ג מידות,  ,נושאים נוספיםבפרשה   .לארץ המובטחת ותרייש

   פרשת ציצית ועוד. ,מקושש העצים, הפרשת חלה, סדרי עולות שונות, וכישלונה הטראגי

שקבוצת  רעותוהשפעות מזהיר מפני יכולות הוא  .נזקי לשון הרעו על אמונהמלמד המרגלים   סיפור

 .אנשים קטנה יכולה לגרום לעם שלם

  ( )לא נאמר מרגלים מכובדים נשיאיםנשלחו  שתבש.המשהו  אבל ישראל היה קרוב לכניסה לא"יעם 

          יםלכבוש את הארץ קלוש יםהסיכוישהכרזות קשות וות קביעעם רו . תיירים אלו חזלתור את הארץ

י " ב ָבָאֶרץ -ֶאֶפס כִּ שֵׁ במורל  פגעו קשה  םה .גבוה ומיותרבסיכון מדובר  א שג שווויצרו מצ  " ַעז ָהָעם, ַהיֹּ

 . בשר ודם שליחים 10להאמין דווקא ל  וחר במשה יו ועל ולסמוך עלבה'   במקום להאמיןאשר העם 

שנה  המרגלים תיור של יום של כל בגין שלפי המשוואה הם עונש שנה  40לאורך  במדברבנ"י   מסעות

 ?מדוע לקשור בין אורך מסע המרגלים לטלטול של העם במדבר ה,כשלעצמ המוזרמשוואה   .במדבר

אף שלא  , בתורה  משתדלים למצוא קשר בין הנושאים הנידונים בסמיכותחז"ל  שמסביר הרב דוד סתיו 

הסתיימה בתיאור דברי לשון הרע של מרים על   הקודמת הפרשה הכרח התרחשו באותה נקודת זמן.ב

לא נחה דעתה של התורה עד שהנציחה את סיפורה של  .אחיה משה. כעונש, היא קיבלה את מחלת הצרעת

  ."אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים  'מרים בציווי "זכור את אשר עשה ה

שי ציווי זה מנוסח בסגנון המזכיר לנו את הציוויים הגדולים לזכור את השבת, את יציאת מצרים ואת מע

"למה נסמכה פרשת המרגלים  חז"ל שאלו עמלק. והנה מייד לאחר האירוע הזה מופיע סיפור המרגלים.  

 ."לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

רציה בעונשים. מרים פוגעת באדם ולא סתם אדם,  לכאורה אין שום קשר בין האירועים ואין שום פרופו

 .אלא במשה גדול הנביאים, ואילו המרגלים מדברים רע על הארץ שאינה נפגעת ואינה נעלבת

ניצב לעזרת משה בעוד מעשה ה' , ההשלכות הלאומיות של מעשה מרים הן שוליות, שהרי לעומת זאת

 .לתו להיכנס לארץהמרגלים מוליד אחריו חוסר אמון מוחלט של העם ביכו

מתברר שאת זה בדיוק ביקשו חכמינו להדגיש. הכל בעיני המתבונן. מי שחותר למצוא כל הזמן את הרוע 

בחברו תמיד יוכל למצוא לכך צידוק, וזה נכון גם אצל רבנים וגם אצל פוליטיקאים. הכישלון הגדול של 

קח ממה שקרה לאדם גדול כמרים.  המרגלים לא היה בכך שסיפרו מה שראו, אלא שלא השכילו ללמוד ל

הם   זו ראיה שלילית בלבדהוא כי "הארץ אוכלת יושביה". סיכום המסע שלהם  של ריגול יום 40לאחר 

וא "אמנם אמרו  ַבש, הִּ  .דאותה מי" אבל קטלו ָזַבת ָחָלב ּודְׁ

עם  ו בצורה שלילית על ארצנו, הסתכלה הנשיאים על כל יום שבחשוב מאוד לדייק בצורת ההסתכלות. 

 .ואל הארץ שבגנותה דיברנס כים עזים להיצר כיסופיו שנה במדברישראל בילה 

סיפור חסידי מספר על אחד מתושבי ארץ ישראל שבא לאסוף כספים בחו"ל בעבור אחת הישיבות ונשאל 

גירש אותו מעל פניו ואמר לו:   הרב"חם בארץ, מזיעים". כבשגרה שלנו על מזג האוויר בארץ. הוא השיב 

   .""מספיק שילמנו כבר על חטא המרגלים, אסור לדבר בגנותה של הארץ

 

ָתּהָהָאֶרץ, ֲאשֶ "  יהושע וכלבדברי כאת הטוב עלינו לזכור  נּו ָבּה ָלתּור אֹּ ד ר ָעַברְׁ אֹּ ד מְׁ אֹּ   ...טֹוָבה ָהָאֶרץ, מְׁ

ָבש -ֶאֶרץ, ֲאֶשר וא ָזַבת ָחָלב ּודְׁ את הטוב מתוך מונה. יהושע וכלב בחרו לראות " עניין של השקפה וא הִּ

                        .פריחה ,בניה ,שוגגחיובית המביאה לש בדרך )אשר התגשמה(באופטימיות אמונה בה' 

               .פעריםגישור על  ,ף פעולהשיתו ,לשלום, ראיית הטובולחנך ללהשקיע את כל מרצנו עלינו 

ַאֶתם ַאל"  ננה תורמת דבר איננה מועילה ואירע הראיית  אּו ֶאת-וְׁ ירְׁ ָלם  -תִּ ם; ָסר צִּ נּו הֵׁ מֵׁ י ַלחְׁ ַעם ָהָאֶרץ, כִּ

יֶהם ֲעלֵׁ ָתנּו, ַאלוה'  מֵׁ יָרֻאם-אִּ   חרולמוסד הנשיאות ולממשלה יבע"ה שהנשיאים אשר נבחרו השבוע ב ." תִּ

 . בהצלחהבשלום בבטחה ו ויוליכו את עם ישראל מתוך אחדות ו  בראיית הטו ,שרבדרך הי

 

 שבת שלום 
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