
 שלח
 איםמה שחשוב זה לא מה רואים אלא איך רו

 

סמיכות הפרשיות לסוף פרשת עמדו על  א( המפרשים
 .בהעלותך

 "י במדבר פרק יג פסוק ב רש
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים  )במדבר רבה( לך אנשים. שלח 

ולא לקחו   ראוורשעים הללו  באחיהלפי שלקתה על עסקי דבה שדברה 
 מוסר:  

  
 – הפרשההתחלת הקשר בין נושא שים על מדו המפרב( וכן ע

 פרשת ציצית. –המרגלים, וסוף הפרשה 
 "י במדבר פרק טו פסוק לט רש
כמו מתור הארץ. הלב והעינים הם מרגלים לגוף  לבבכם.  אחרי תתורו  ולא

והלב חומד והגוף עושה את  רואהומסרסרים לו את העבירות העין 
 העבירות: 

  
בשתי  מות השימוש בעוד מילים דווכן רואים קשר ברור מ

 הפרשיות:
 את הארץ מה היא" וראיתםהיה " הציווי למרגלים

 "אותו וזכרתם את כל מצוותי וראיתם" –בציצית 
 

חז"ל דרשו מאתנו חשיבה  ,בציצית  ג( לגבי עצם מצות תכלת  
 מאד אסוציאטיבית. 

 חולין דף פט/א  מסכת
 שתכלתין מפני עונהצברבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל  דתניא
ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה   לרקיעוים דומה  לים דומה

   לכסא הכבוד
 

דרכם של אנשים  איןהרי ש ,הית משוננראדרישה זו אולם 
 לחשוב בצורה כזו, ומה פשר הדרישה הזו?

 
ות מיוחדת לא רק מה לראות אלא איך רגישצריכים  – ההסבר

 לראות.
לא ראתה ולא הבחינה ברוחניות מרים  –חטא מרים . 1

היא  , היא אמרה.העמוקה והעצומה של משה רבנו. אנחנו גם נביאים!
יא לא הבחינה המכולם, אבל  טוב יותרהכירה את משה היטב. 

 נביאי ישראל.בהבדל העצום שיש בין נבואתו ונבואת שאר 
 



גם אלא  מסוימת תנהג בצורה המיהודי היא לא רק להדרישה  
 ים לב לרוחניות שבדברים.רוחנית. לש לחשוב בראיה

את  –יש המגיע לסעודה שלישית ורואה ומרגיש את הרוחניות 
ויש מי שמגיע  שירי הנשמה את דברי התורה, את רוממות הרוח;

 ורואה את הדג המלוח. 
 

את ואה ר . הואיש המסתכל על ציצית ורואה תרי"ג מצוות 
. הוא דמהמנותאמרגיש שהוא בצלא הוא את כסא הכבוד, הרקיע ו
הוא  .נמצא תחת כנפי השכינהוא החש שהוא וארבע כנפות ב מתעטף

 ה' יתברךל פונהחושב על הקב"ה, וכאילו הוא מתלבש בציצית ו
 : "ופרשת כנפיך על אמתך כי גואל אתה". ואומר

 חוטים. רק ויש המסתכל על ציצית ורואה 
מכבסה טלית שלו לעל אחד שהביא את הסיפור מספרים 

שבון הוא החבס אומר לו שכשהוא בא לאסוף את הטלית, הכו ת.סיני
ה לו, מה כל כך יקר. והכובס ענ, לדולר. הלקוח הנדהם שאל אותו 50
 הוריד אתהתיר את כל הקשרים ולדולר ל 40עוד דולר על הניקוי ו 10

  החוטים.
 

רואים ענין זה בצורה חזקה ביותר בקשר לארץ ישראל כבר 
 בספר בראשית. 

זה להיפרד  צריכים. אברהם ולוט אברהם בסדוםמעשה לוט ו
 . מזה

א י שָּׂ יו, ַוַיְרא ֶאת-לֹוט ֶאת-ַויִּ ל-ֵעינָּׂ ּה, ַמְשֶקה-כָּׂ י ֻכלָּׂ ַכר ַהַיְרֵדן, כִּ ה, ֶאת--כִּ ְפֵני ַשֵחת ְיהוָּׂ -לִּ
ה, ְכַגן-ְסֹדם ְוֶאת ה ֹצעַ -ֲעֹמרָּׂ ם, ֹבֲאכָּׂ ְצַריִּ ה ְכֶאֶרץ מִּ  רְיהוָּׂ

את עיניו ורואה את הגשמיות של סדום, את העולם  לוט מרים
 שדומה לארץ מצרים. הופוריייפה העולם הזה, ארץ  , את הקיים

ואת היותה את נחלת ה' ואה את עיניו ורלעומתו אברם מרים 
 של עם ישראל עד עולם. המולדת 

ם -ָאַמר ֶאל קוָּׂ ק ַוי די  ֶרדַאְברָּׂ פָּׂ ּמֹו, -, ַאֲחֵרי הִּ אלֹוט ֵמעִּ ןיָך ּוְרֵאה נָּׂא ֵעינֶ  שָּׂ קֹום  -, מִּ ַהּמָּׂ
ם-ֲאֶשר ה שָּׂ ה--ַאתָּׂ יָּּׂמָּׂ ה וָּׂ ֵקְדמָּׂ ה, וָּׂ ֶנְגבָּׂ ה וָּׂ ֹפנָּׂ י ֶאת וט .  צָּׂ ל-כִּ ָאֶרץ ֲאֶשר-כָּׂ ה ֹרֶאה, ְלָך -הָּׂ ַאתָּׂ

ה, ּוְלַזְרֲעָך, ַעד ם -ֶאְתֶננָּׂ  .עֹולָּׂ

 
הם סיפרו היה אמת! המרגלים דברו אמת, כל מה שאמרו 

 –ירו את העיקר שבארץ ישראל החסהם  לבאבדיוק מה שהם ראו. 
מציאות הקב"ה. גם הם אמרו שהארץ טובה היא, ושהיא זבת את 

 חלב ודבש. 
אנּו, ֶאל כזיג,  ָאֶרץ ֲאֶשר ְשלַ -בָּׂ ואהָּׂ ב ּוְדַבש, הִּ לָּׂ ַבת חָּׂ נּו; ְוַגם זָּׂ ְריָּּׂה-ְוֶזה--ְחתָּׂ  .פִּ



הם אמרו. ארץ  מסוכן שםבעיות הביטחון. את אבל הם הדגישו 
 ,הם לא ראו שה' שםעז העם היושב עליה. פס כי אוכלת יושביה. א

 ולכן פחדו. ,שזו נחלת ה'
 

יפו את הוסשהארץ טובה מאד אבל הם  אמרויהושע וכלב 
 ט.-יד,ז –העיקר 

יהֹושֻ  ו ןוִּ ֵלב ֶבן-ַע בִּ ןְיֻפֶנה-נּון, ְוכָּׂ ים, אֶ -, מִּ רִּ ָאֶרץ-תַהתָּׂ ְגֵדיֶהם--הָּׂ ְרעּו, בִּ -ַוֹיאְמרּו, ֶאל ז.  קָּׂ
ל ֵאל ֵלאֹמר:-ֲעַדת ְבֵני-כָּׂ ְשרָּׂ ּה  יִּ תּור ֹאתָּׂ ּה לָּׂ ַבְרנּו בָּׂ ָאֶרץ, ֲאֶשר עָּׂ ָאֶרץ, ְמֹאד  --הָּׂ ה הָּׂ טֹובָּׂ

ם ח.  ְמֹאד ה-אִּ נּו, ְיהוָּׂ ֵפץ בָּׂ י--חָּׂ נּו ֶאלְוֵהבִּ נּו:-א ֹאתָּׂ נָּּׂה לָּׂ ָאֶרץ ַהֹזאת, ּוְנתָּׂ -ץ, ֲאֶשרֶארֶ   הָּׂ
ש ב ּוְדבָּׂ לָּׂ ַבת חָּׂ וא זָּׂ ה, ַאל ט .  הִּ ְמֹרדּו,-ַאְך ַביהוָּׂ יְראּו ֶאת-ְוַאֶתם ַאל תִּ י  -תִּ ָאֶרץ, כִּ ַעם הָּׂ

ם ֵמֲעֵליֶהם  לָּׂ ר צִּ נּוַלְחֵמנּו ֵהם; סָּׂ תָּׂ ה אִּ ֻאם-, ַאלַויהוָּׂ ירָּׂ  . תִּ

 
גם מי בארץ ישראל. אבל  ולחיות  לגדול ,היוולדדבר גדול הוא ל

. כתוב בגמ' שנולד וחי בארץ ישראל צריך לעלות לארץ ישראל
הפלאה המסביר . כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון כתובות קיא()

מבין את הגדולה של ארץ דר בארץ ישראל ושזה נכון רק למי ש
אוהב ארץ  ואף. אם אדם חי כאשהיא נחלת ה' ופלטין דמל ישראל

אין הוא כלול  ,חן המקום על יושביוביתו ו, שם שם נולדכי ישראל רק 
כי  מקום מולדתםאוהבים את בי העולם ושרוב ת  גמ'.באמר ה שנבמ

שם ביתם. אין זה מספיק לגבי אהבת ארץ ישראל. בארץ ישראל 
ביתו של ה' גם צריכים לראות שזה  ,עמוקה יותרצריכים ראיה 

 . יתברך


