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 חברים יקרים,

 

בני ישראל הגיעו! המסע הושלם. שנה ושלושה חודשים מאז יצאו ממצרים, היא מתגלית לפניהם בכל 

 הדרה: הארץ המובטחת! 

 

שנים עשר מרגלים נשלחים בשליחות ממלכתית גדולה, לתור את הארץ המובטחת. על פניו, הם 

 הן על טיבה הטבעי והן על מערך הביצורים שבה.  -להביא מידע על הארץ נשלחים 

 

ְבנֵּי )במדבר י"ג(  ן לִׁ ים וְיָֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכנַַען ֲאֶשר ֲאנִׁי נֹתֵּ אמֹר. )ב( ְשַלח ְלָך ֲאנָשִׁ ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ )א( וַיְַדבֵּ

שְ  ה ֲאבָֹתיו תִׁ יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ ל אִׁ ְדַבר ָפאָרן יְִׁשָראֵּ מִׁ יא ָבֶהם. )ג( וַיְִׁשַלח אָֹתם מֶֹשה מִׁ ָלחּו כֹל נָשִׁ

 ֹ ָמה... )יז( וַיְִׁשַלח אָֹתם מֶֹשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְכנַָען וַי ל הֵּ י ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ ים ָראשֵּ י ה' ֻכָלם ֲאנָשִׁ אֶמר ַעל פִׁ

יֶתם ֶאת ָהָהר. ֶהם ֲעלּו ֶזה ַבנֶֶגב וֲַעלִׁ ב ָעֶליָה,  ֲאלֵּ וא? וְֶאת ָהָעם ַהיֹשֵּ יֶתם ֶאת ָהָאֶרץ, ַמה הִׁ )יח( ּוְראִׁ

ם ָרָעה?  וא אִׁ ב ָבּה, ֲהטֹוָבה הִׁ ם ָרב? )יט( ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא יֹשֵּ ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה? ַהְמַעט הּוא אִׁ

בְ  ם ְבמִׁ נָה, ַהְבַמֲחנִׁים אִׁ ב ָבהֵּ ים ֲאֶשר הּוא יֹושֵּ ם ָרָזה? ּוָמה ֶהָערִׁ וא אִׁ נָה הִׁ ים? )כ( ּוָמה ָהָאֶרץ, ַהְשמֵּ ָצרִׁ

ְתַחַזְקֶתם. ם ַאיִׁן? וְהִׁ ץ אִׁ  ֲהיֵּש ָבּה עֵּ

 

משימת ריגול קלאסית: דע את האויב, הכר את דרכיה של הארץ הטובה, כדי שנוכל לגבש 

 אסטרטגיית כיבוש של היעד המבוצר. 

 

אר את ההיסטוריה המדינית והאסטרטגית של אלא שהתורה איננה ספר מתח, והיא איננה באה לת

צאצאיו של אברהם. אם יורשה לי להעז ולומר מה היא כן )שזה סיכון גדול!(, אומר בדחילו וברחימו 

ומכיוון שכך, הגדרת מטרת המסע  כך: התורה היא סיפור המפגש בין האדם לאלוהיו, והנכחתו בחייו.

. שהרי, אם היא לא תישא חן בעיניהם, האם אלוהים על ידי משה )לא על ידי אלוהים( תמוהה ביותר

יבחר עבור בני ישראל ארץ אחרת? יתרה מזו, לרשות בני ישראל עמד נביא נאמן. כל מה שהם 

באמת צריכים היו לדעת הם כבר יידעו! היש מרגל טוב יותר מנביא? אלוהים כבר ידאג ליידע אותו 

 על הדרך, גם זה מן הסתם יקרה.  במה שהם צריכים לדעת. ואם יידרש איזה נס קטן

 

 אז מדוע לשלוח מרגלים?

 

יש כמובן תשובות רבות וטובות לשאלה הזו. התורה עצמה אפילו לא סגורה על עצמה של  מי הייתה 

היוזמה. בפרשה שלנו נראה שהיוזמה היא של אלוהים, והגדרת המשימה היא של משה. אבל בספר 

ר לבניהם של הדור הנוכחי סיפור אחר לגמרי. הוא יטען שנה מאוחר יותר, משה יספ 40דברים, 

העם חרד!  -שהיוזמה הייתה בכלל של העם. לאלוהים לא היה חלק במהלך הזה. זה אכן מסביר הכל 

הוא רוצה לדעת לאן פניו. צודקים! ובכל זאת, בפרשה שלנו, ברור שהיוזמה היא של אלוהים, ושל 

 אלוהים בלבד. 

 

: לא את ארץ ישראל הם הולכים לפגוש, אלא את עצמם. שנים תשובה אחתהשנה אני רוצה להציע 

עשר המרגלים, המייצגים נאמנה את שנים עשר השבטים, יוצאים לתור את עצמם, לפגוש את עצמם, 

 ולהתבונן בבבואתם במראה.

 

 "...והתחזקתם!"הראייה לטענה הזאת, נמצאת במילה האחרונה שציטטתי לעיל: 

 



 הזו לא תופיע בתדרוך של אנשי מוסד לפני יציאה למשימת ריגול נועזת.אני בטוח שהמילה 

 

כשמשה נותן להם את המשימה, הוא כבר יודע: הם הולכים לפגוש את עצמם במלוא אפסותם, 

קטנותם וחדלונם, ולכן הוא מסיים את המשימה בהוראה, והתחזקתם! כלומר, לאחר שתראו את 

שתים הענקים, כמה שבריריים אתם לעומת יהפל כמה קטנים אתם לעומת -עצמכם במראה 

תתחזקו! שובו אלינו מחוזקים.  -הביצורים הכנעניים, כמה גלותיים אתם לעומת הצברים המקומיים 

 תעשו עבודה על עצמכם, ואז תבואו לספר לנו על הארץ.

 

יבת וזה היה חטאם של עשרת המרגלים הראשונים, אלה שהוציאו את דיבת הארץ רעה. כי לא את ד

הארץ רעה הם הוציאו, אלא את דיבתם עצמם, ואת דיבתם של שולחיהם: קטנים אנחנו. אפסים 

 אנחנו. אין לנו סיכוי.

 

"והתחזקתם!" היא הזמנה מאוד יפה ומשמעותית. החיים לא פשוטים. העולם קשה וקשוח. מסביבנו 

לא שרד את מסע החיים! כל אנושיים וטבעיים. האימה גדולה. זה נתון! עובדה, איש  -ביצורים רבים 

 מה שנותר לנו הוא להתחזק. לגדול פנימית. להעצים את משאבי הרוח שלנו. 

 

בכל חומר שהוא קיים "הכוח המחייה". למרות שהוא זועק אלינו מכל עבר, "הנני!", מדענים מעולם 

המחייה" בדמות לא גילו אותו ולעולם גם לא יגלו. מדענים יכולים לראות רק את עקבותיו של "הכוח 

התוצאות הפיזיות/חומריות של פעולתו: ההורמונים שמופרשים לדם במפגש עם איום, מסת השריר 

אחרי אימון טוב, דפיקות הלב של זוג אוהבים, וכן הלאה. את הכוח המושך פלוס ומינוס אי אפשר 

י אפשר לראות, אפשר רק לראות את האטום המורכב מפרוטון ואלקטרון. את כוח הגרביטציה א

 -לראות, אפשר רק לראות דברים נופלים ומתרסקים על הארץ. "הכוח המחייה" איננו כימי או פיזיקלי 

עובדה, אפילו לפלסבו יש "כוח מחייה", כי הוא פועל על אמונה שהתרופה שקיבלתי מרפאת. איננו 

 היכן בלב?  היכן במוח? אם הוא בלב, -יודעים היכן מושבו של אותו כוח מחייה. אם הוא במוח 

 

אטומית ועד -מהקמה התת -"הכוח המחייה", אם כן,  על אף שהוא מקיים את היקום ומאפשר אותו 

הוא נסתר ועלום. ובשל כך, הוא נחלתם של אנשי הרוח בלבד. המדענים יוכלו  -לאחרון הגלקסיות 

המתודולוגי,  לשקף לנו אם הם רואים את תוצאות נוכחותו שך "הכוח המחייה" במיקרוסקופ ובמחקר

וגם זה חשוב! מאוד חשוב! אבל בעוד מדען טוב ימליץ למשה שלא להיכנס לארץ, כי החומרים 

שמהם מורכב העם אינם חזקים דיים, איש הרוח יוכל לומר לו: חזקים דיים? לחומר יש כוח? חזק או 

סקת באדם, חלש זו שאלה של "והתחזקתם!", ולא של הכוח המצוי בחומר עצמו. התורה, כאמור, עו

במפגש שלו עם אלוהיו, ובמפגש המסתורי שלו עם כוחותיו. האדם מסוגל להוציא את עצמו מן הכוח 

 )העלום( אל הפועל )הנגלה(. והוא מסוגל גם ההפך, לפחד ולהתכווץ.

 

הרב הוא, אם מעט? האמיץ הוא,  -המרגלים יצאו לתור: לראות ולהתבונן. לראות מה כוחם שלבם 

 התחזק!ל… אם לאו? ואז

 

וחצי שנים מאוחר יותר, בהפטרה של פרשת השבוע, עת יצאו שני מרגלים  38המשימה הושלמה 

לתור את הארץ ולהכיר את יריחו, המבצר הראשון שבדרכם. העם היושב בכנען לא השתנה כל כך 

(. אבל הרבה בארבעים שנה. היו בו אותם הכוחות. הם עדיין היו ענקים )ובני ישראל עדיין היו נמוכים!

 בני ישראל השתנו. הם התחזקו. מאוד! ומוראם נפל על כל הנפילים שהיו אז בארץ. 

 

 השבת, אנחנו מתחזקים!

 שבת שלום,

 אלישע


