שלח
מה שחשוב זה לא מה רואים אלא איך רואים
א) המפרשים עמדו על סמיכות הפרשיות לסוף פרשת
בהעלותך.

רש"י במדבר פרק יג פסוק ב

שלח לך אנשים( .במדבר רבה) למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים
לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו
מוסר:
ב) וכן עמדו המפרשים על הקשר בין נושא התחלת הפרשה –
המרגלים ,וסוף הפרשה – פרשת ציצית.

רש"י במדבר פרק טו פסוק לט

ולא תתורו אחרי לבבכם .כמו מתור הארץ .הלב והעינים הם מרגלים לגוף
ומסרסרים לו את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את
העבירות:

וכן רואים קשר ברור מהשימוש בעוד מילים דומות בשתי
הפרשיות:
הציווי למרגלים היה "וראיתם את הארץ מה היא"
בציצית – "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוותי"
ג) לגבי עצם מצות תכלת בציצית ,חז"ל דרשו מאתנו חשיבה
מאד אסוציאטיבית.

מסכת חולין דף פט/א

דתניא רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין מפני שתכלת
דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה
לכסא הכבוד
אולם דרישה זו נראית משונה ,שהרי אין דרכם של אנשים
לחשוב בצורה כזו ,ומה פשר הדרישה הזו?
ההסבר – צריכים רגישות מיוחדת לא רק מה לראות אלא איך
לראות.
 .1חטא מרים – מרים לא ראתה ולא הבחינה ברוחניות
העמוקה והעצומה של משה רבנו .אנחנו גם נביאים! ,היא אמרה .היא
הכירה את משה היטב .טוב יותר מכולם ,אבל היא לא הבחינה
בהבדל העצום שיש בין נבואתו ונבואת שאר נביאי ישראל.

הדרישה מיהודי היא לא רק להתנהג בצורה מסוימת אלא גם
לחשוב בראיה רוחנית .לשים לב לרוחניות שבדברים.
יש המגיע לסעודה שלישית ורואה ומרגיש את הרוחניות – את
שירי הנשמה את דברי התורה ,את רוממות הרוח; ויש מי שמגיע
ורואה את הדג המלוח.
יש המסתכל על ציצית ורואה תרי"ג מצוות .הוא רואה את
הרקיע ואת כסא הכבוד ,הוא מרגיש שהוא בצלא דמהמנותא .הוא
מתעטף בארבע כנפות והוא חש שהוא נמצא תחת כנפי השכינה .הוא
מתלבש בציצית והוא חושב על הקב"ה ,וכאילו פונה לה' יתברך
ואומר" :ופרשת כנפיך על אמתך כי גואל אתה".
ויש המסתכל על ציצית ורואה רק חוטים.
מספרים סיפור על אחד שהביא את הטלית שלו למכבסה
סינית .כשהוא בא לאסוף את הטלית ,הכובס אומר לו שהחשבון הוא
 50דולר .הלקוח הנדהם שאל אותו ,למה כל כך יקר .והכובס ענה לו,
 10דולר על הניקוי ועוד  40דולר להתיר את כל הקשרים ולהוריד את
החוטים.
רואים ענין זה בצורה חזקה ביותר בקשר לארץ ישראל כבר
בספר בראשית.
מעשה לוט ואברהם בסדום .אברהם ולוט צריכים להיפרד זה
מזה.
י וַ י ִָּּׂשא-לוֹט אֶ ת-עֵ ינָּׂיו ,וַ י ְַרא אֶ ת-כָּׂל-כִּ כַר הַ י ְַרדֵ ן ,כִּ י ֻכלָּּׂה ,מַ ְש ֶקה--לִּ פְ נֵי ַשחֵ ת יְהוָּׂ ה ,אֶ ת-
מֹרה ,כְ גַן-יְהוָּׂ ה כְ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּם ,בֹאֲ כָּׂה צֹעַ ר
ְסדֹם וְ אֶ ת-עֲ ָּׂ

לוט מרים את עיניו ורואה את הגשמיות של סדום ,את העולם
הקיים ,את העולם הזה ,ארץ יפה ופורייה שדומה לארץ מצרים.
לעומתו אברם מרים את עיניו ורואה את נחלת ה' ואת היותה
המולדת של עם ישראל עד עולם.
יד וַ יקוָּׂ ק ָאמַ ר אֶ לַ-אבְ ָּׂרםַ ,אחֲ ֵרי ִּהפָּׂ ֶרד-לוֹט מֵ ִּעּמוָֹּׂ ,שא נָּׂא עֵ י ֶניָך ְּוראֵ הִּ ,מן-הַ ּמָּׂ קוֹם
ָארץ אֲ ֶשר-אַ ָּׂתה רֹאֶ ה ,לְ ָך
אֲ ֶשר-אַ ָּׂתה ָּׂשם--צָּׂ פֹ נָּׂה וָּׂ נֶגְ בָּׂ ה ,וָּׂ ֵק ְדמָּׂ ה וָּׂ יָּּׂמָּׂ ה .טו כִּ י אֶ ת-כָּׂל-הָּׂ ֶ
אֶ ְת ֶננָּׂהּ ,ולְ ז ְַרעֲ ָך ,עַ ד-ע ֹולָּׂם.

המרגלים דברו אמת ,כל מה שאמרו היה אמת! הם סיפרו
בדיוק מה שהם ראו .אבל הם החסירו את העיקר שבארץ ישראל –
את מציאות הקב"ה .גם הם אמרו שהארץ טובה היא ,ושהיא זבת
חלב ודבש.
ָארץ אֲ ֶשר ְש ַל ְח ָּׂתנּו; וְ גַם זָּׂבַ ת חָּׂ לָּׂב ְּודבַ שִּ ,הוא--וְ זֶה-פִּ ְריָּּׂה.
יג,כז בָּׂ אנּו ,אֶ ל-הָּׂ ֶ

אבל הם הדגישו את בעיות הביטחון .מסוכן שם הם אמרו .ארץ
אוכלת יושביה .אפס כי עז העם היושב עליה .הם לא ראו שה' שם,
שזו נחלת ה' ,ולכן פחדו.
יהושע וכלב אמרו שהארץ טובה מאד אבל הם הוסיפו את
העיקר – יד,ז-ט.
ֹאמרּו ,אֶ ל-
ָארץָּׂ --ק ְרעּו ,בִּ גְ דֵ יהֶ ם .ז וַ י ְ
ו וִּ יהוֹשֻ עַ בִּ ן-נּון ,וְ ָּׂכלֵב בֶ ןְ -י ֻפנֶהִּ ,מן-הַ ָּׂת ִּרים ,אֶ ת-הָּׂ ֶ
ָארץְ ,מאֹד
ָארץ ,אֲ ֶשר עָּׂ בַ ְרנּו בָּׂ ּה לָּׂתּור א ָֹּׂתּה--טוֹבָּׂ ה הָּׂ ֶ
כָּׂל-עֲ ַדת בְ נֵי-י ְִּש ָּׂראֵ ל לֵאמֹ ר :הָּׂ ֶ
ָארץ הַ זֹאתּ ,ונְ ָּׂתנָּּׂה לָּׂנּו :אֶ ֶרץ ,אֲ ֶשר-
ְמאֹד .ח ִּאם-חָּׂ פֵ ץ בָּׂ נּו ,יְהוָּׂ ה--וְ הֵ בִּ יא א ָֹּׂתנּו אֶ ל-הָּׂ ֶ
ָארץ ,כִּ י
ִּהוא זָּׂבַ ת חָּׂ לָּׂב ְּודבָּׂ ש .ט אַ ְך בַ יהוָּׂ הַ ,אלִּ -ת ְמרֹדּו ,וְ אַ ֶתם ַאלִּ -ת ְיראּו אֶ ת-עַ ם הָּׂ ֶ
ל ְַחמֵ נּו הֵ ם; סָּׂ ר ִּצלָּׂם מֵ עֲ לֵיהֶ ם וַ יהוָּׂ ה ִּא ָּׂתנּוַ ,אלִּ -ת ָּׂיראֻ ם .

דבר גדול הוא להיוולד ,לגדול ולחיות בארץ ישראל .אבל גם מי
שנולד וחי בארץ ישראל צריך לעלות לארץ ישראל .כתוב בגמ'
(כתובות קיא) כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון .מסביר ההפלאה
שזה נכון רק למי שדר בארץ ישראל ומבין את הגדולה של ארץ
ישראל שהיא נחלת ה' ופלטין דמלכא .אם אדם חי ואף אוהב ארץ
ישראל רק כי שם נולד ,שם ביתו וחן המקום על יושביו ,אין הוא כלול
במה שנאמר בגמ' .רוב תושבי העולם אוהבים את מקום מולדתם כי
שם ביתם .אין זה מספיק לגבי אהבת ארץ ישראל .בארץ ישראל
צריכים ראיה עמוקה יותר ,צריכים לראות שזה גם ביתו של ה'
יתברך.

