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 תשע"ט,סיון , ברוך ה' נותן התורה, בס"ד

 לעילוי נשמת סבא דנש יצחק בן רחל וישראל וסבתא לילי לאה בת אברהם וציפורה

 

 

 

 

 

 לחפרשת ש
ארץ או -לארץ ישראל. אין להם תמונות של ארץ ישראל, ואין גוגלבדרכם בני ישראל במדבר 

 ל נראית, כי אף אחד מהם מעולםגם אף אחד שזוכר איך ארץ ישראאינסטגרם של ארץ ישראל, אין 

 , כולם נולדו במצרים.םלא היה ש

 ת שיתורו את הארץ. שבט על מנקבוצה של אנשים המורכבת מנציג אחד מכל משה שולח 

ר ים, ֲאשֶּ מֹות ָהֲאָנשִׁ ה שְׁ ת-ֵאלֶּ ה ָלתּור אֶּ ץ-ָשַלח ֹמשֶּ  יג,טז()במדבר  ָהָארֶּ

 

 תיירים. מה עושה תייר?להיות  –לתור 
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 שפחה:או עם המ הזכרו בטיול שעשיתם לבד 

 נה אחרת?עם בעיר או מדיהאם טיילתם פ

 עתם לאותה העיר או המדינה?גהלמה 

 ומה ראיתם? מה ציפיתם לראות

 ארו לכם מהטיול?אלו חוויות נש

 בדרך כלל כשאנו עושים טיול למקום לא מוכר אנחנו סקרנים לראות מה יש בו:

שם זה טעים או מוזר? מה לובשים שם? מה עושים והאם  איך נראים האנשים? מה הם אוכלים

 את האנשים שגרים שם, במה הם עוסקים? מה מעניין בשעות הפנאי? 

 ?, הטבעהבניינים ,איך נראה המקום

 

 קרים.בו הם מבה במקום שסקרן, המעניין, המרתק והיפתיירים מחפשים את השונה, המיוחד, המ

 זה מה שנשלחו האנשים לעשות:

 ישראל.לבני   ונן ולראות את ארץ ישראל על מנת שיוכלו לתאר אותהלהתב

וראים לסיפור הזה "פרשת המרגלים", כיוון שעשרה מתוך שנים עשר האנשים על אנו קבפו

 עוינת ומפחידה., את מה שהם ראו מנקודת מבט שליליתובחרו לתאר הגזימו( שנשלחו הדגישו )ו

, ואני מציעה ששלח משה לדבר רעות על הארץ גרם לאנשיםלמה? הפרשנים עוסקים בשאלה מה 

 המרגלים.למוד את הפירושים השונים כי יש בהם לימוד זכות על ללכת ול

 

בסוגריים אני רוצה להעלות את ההשערה שבני ישראל היו צריכים לחשוד מיד במרגלים, כיוון )

 מירה...(יבור שיסכימו על אותה האשהיכן נמצא עשרה אנשים נבחרי צ

 

 ה של ארץ ישראל וסביבה עומדים שנים עשר אנשים.בחרתי להציב על השולחן מפה סגור

התמונה מעלה את השאלה: מה ימצאו האנשים שיפתחו את המפה ויסתכלו בה, מה יגלו האנשים 

 ת ארץ ישראל?שיתבוננו במפ

 

ל ילו עיניים אני מתבוננת בארץ ישראבא: שמתחילה בפרשת השבוע ומתחילה עד היוםזו שאלה 

 .שאני חיה בה

 של החיים שלי.ת צאת במציאּוהיא מה אני מֹו השאלה
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רואים את מכות מצרים, הם רואים הם  – סינ-באופן אלוקירואים את המציאות עד היום בני ישראל 

-המציאות גם דרך עיני שליחים, את מעמד הר סיני. מהיום בני ישראל רואים את את קריעת ים

כים למרגלים, הם מועלים פכשהשליחים הוחירה בין טוב לרע. בעלת בראיה אנושית . נשיאים

בעים שנה טעים את בני ישראל, ובסופו של דבר כולם נענשים להישאר עוד ארבתפקידם ומ

 במדבר.

 

 מש אחרי חטא המרגלים בני ישראל מתרגלים את הראיה החדשה שהם למדו:מ

ֵני יּו בְׁ הְׁ ים-ַויִׁ ֹקֵשש ֵעצִׁ יש מְׁ אּו, אִׁ צְׁ מְׁ ָבר; ַויִׁ דְׁ ָרֵאל, ַבמִׁ שְׁ יֹום ַהַשָבת.--יִׁ  )במדבר טו,לב( בְׁ

יופי בשבת, יש כל כך הרבה בני ישראל,  בני ישראל במדבר והיום הוא יום השבת. יש כל כך הרבה

ואים את כל האחרים הם לא רמי שמחלל שבת. את  –ומה בני ישראל רואים מתוך המציאות הזו 

 ששומרים שבת?

הדהדה לי " המילה "וימצאודנציה של התנ"ך. רוקנהוא קו עליספר החביב היודע שי מי שמכיר אות

 דנציה.רקונמשהו מוכר ומיד הלכתי לבדוק בקו

 סיפור כזה בספר בראשית:ן יש כדי למצוא צריך קודם כל לחפש, ואכ

ים ֵֽ ם ַחיִׁ יִׁ ר ַמ֥ ֵאָ֖ ם בְׁ אּו־ָשָׁ֔ צְׁ מְׁ ק ַבָנַָּ֑חל ַויִִּׁ֨ ָחָ֖ צְׁ י־יִׁ ֵדֵֽ ֥רּו ַעבְׁ פְׁ  .)בראשית כו,כ( ַוַיחְׁ

 

כמה גדול ההבדל בין בני ישראל של דור המרגלים לאבינו יצחק. הנה עבדיו של  חשבתי לעצמי

שהם ממש עוד רגע בארץ  ,חופרים ומוצאים באר מים חיים. והמרגלים ובני ישראל-חק מחפשיםיצ

 ומוצאים פחד ויאוש.-חופרים את הארץ ,זבת חלב ודבש

 

 של אותה המציאות. אופני הראיה השוניםליד שולחן השבת נשוחח על 
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 רודות":ונקרא את השיר של נתן אלתרמן "משקפיים 

  יש פה תחת השמיים

  - כלל ידוע בספרים

  כצבעי המשקפיים

 . כן הוא צבע הדברים

 , בשחורות רק רע רואים פה

 , בוורודות הכל תמים

 , בשחורות על שטר חותמים פה

 . בוורודות אין משלמים

 . בשחורות רואים כזית

 . בוורודות רואים עולם

 . בשחורות זה בעל בית

 . בוורודות זה בן אדם

 

  הזכוכית את הצבע נותנת

 . והלב מצטרף אחר כך

 . חותנת -בשחורות החותנת 

 . בוורודות החותנת מלאך

 . המצאה יקרה, משקפיים

  - הסתכל נא וראה, למשל

 , בשחורות עד צוואר באו מיים

 ! על המים נמל -בוורודות 

 

 

 מגילישבת של שמחה ושלום,                                                   
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