
 
 
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 בפרשת בהעלותך בני ישראל סוף סוף מתחילים במסע שלהם אל הארץ המובטחת. ארבעה-עשר החודשים
 שחלפו מאז יציאת מצרים היו רק ההכנה הרוחנית למסע. בזמן הזה קרו שני דברים עיקריים: הם קיבלו את

  התורה ובנו את המשכן.
 

 כל אחד בחייו זקוק לשני הדברים הללו בצאתו למסע חייו - תורה ומשכן.
 

 התורה מסמנת את היעד - הארץ המובטחת - ואת כללי המסע - איך להיות אדם במסע המורכב הזה אל
 היעד. המשכן הוא המצפן - הוא מורה את הדרך בזמן אמת.

 
  שימו לב: יש יעד, יש כללי משחק ויש מצפן, אבל אין מפת דרכים!

 
 אין מפת דרכים, כי כל הדרכים מובילות אל הארץ המובטחת. יש דרכים ארוכות יותר, יש דרכים קצרות, יש

 דרכים ישירות ויש דרכים עקלקלות. אין טעויות במסע הזה. אפשר אמנם להתקרב אל היעד ואפשר להתרחק
 ממנו, אבל כל התרחקות היא רק עיקול בדרך אל היעד.

 
 עד שלב מסוים בחיינו נראה שהמסע הוא אופקי - ממקום מסוים על ציר הזמן והמרחב, למקום אחר על ציר
 הזמן והמרחב. ציר הזמן הוא המסע מינקות, לילדות, לבגרות, לבחרות, ועד לזקנה. ציר המרחב הוא המסע
 מבית הורינו לבית וגינה (ומשפחה ושתי מכוניות וכלב) משלנו. בדרך נרכוש לנו השכלה טובה, מקצוע, כסף

 ומעמד.
 

 במסע האופקי הארץ המובטחת הוא "החלום האמריקאי" - having and doing - "אז מה אתה עושה
 בחיים?" ומה הצלחת לרכוש ולצבור - באיזה רכב אתה נוהג והאם הבית הוא שלך בטאבו והיכן אתה נמצא

  ביחס לאחרים בטבלת העשירונים הכלכליים?
 

 שלא יהיה ספק, המסע האופקי הוא חשוב!!! פרשת בהעלותך מספרת לנו מה קורה כשאדם רעב: ַוִּיְבּכּו ַּגם
 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר? ָזַכְרנּו ֶאת־ַהָּדָגה ֲאֶׁשר־ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת

  ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת־ֶהָחִציר ְוֶאת־ַהְּבָצִלים ְוֶאת־ַהּׁשּוִמים  (במדבר י"א, ד-ה).
 

 כמו שהפסיכולוג היהודי הדגול, אברהם מאסלו, לימד אותנו בפירמידת הצרכים שלו את מה שכבר אמרו
 רבותינו, ש"אם אין קמח אין תורה… וכל שחכמתו (תורה) מרובה ממעשיו (קמח, מקצוע מפרנס), למה
 הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו" (משנה, מסכת

 אבות, ג, י"ז)!
 



 משלב מסוים במסע חיינו - וזה משתנה מאדם לאדם - המסע האופקי על ציר הזמן והמרחב ממצה את עצמו.
 הוא אמנם לא מסתיים לעולם - כי תמיד צריך קמח - אבל הוא הופך למשני. ואז גובר בתוכנו המסע האנכי.

 
 המסע האנכי נקרא כך, על שם המילה הפותחת את הדיבר הראשון בעשרת הדברות: "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך, ֲאֶׁשר

  הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדים, ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָניַ ".
 

 הדיבר הראשון - הכלל הראשון - שאותו קבלו בני ישראל בהכנות שלהם למסע, מזכיר לבני ישראל - קרי, לנו
 - שישנו כוח עלום המניע את המסע האופקי מבית עבדים אל הארץ המובטחת. עליו כתב הרב קוק את

 המילים שהפכו לאחרונה לאחד השירים הפופולריים בז'אנר הרוחני העכשווי: "ֶּבן ָאָדם, ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה. ִּכי
 ֹּכַח ַעז ְלָך, ֵיׁש ְלָך ַּכְנֵפי רּוַח, ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ַאִּביִרים. ַאל ְּתַכֵחׁש ָּבם, ֶּפן יכחשו ְלָך. ּדרוׁש אֹוָתם – ְוִיָּמְצאּו ְלָך

  ִמָיד " (כתבי הראי"ה, אורות הקודש א', ס"ד).
 

  האדם בטבעו לא אמור לגלות את הכוח הנסתר הזה בתחילת דרכו.
 

 בצעירותך, אומרת התורה, ָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך: "ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה"  (דברים ח', י"ז). אני
  עשיתי! אני השגתי! אני בניתי במו ידי! אני!!

 
 מאוד חשוב שאדם ירגיש כך בשלבים המוקדמים בחייו. חשוב שיכיר את כוחותיו, את המסוגלות שלו, את

  האגו שלו, את העצמי שלו.
 

 אלא שאז הוא מגיע לפרשה הבאה בתורה, פרשת שלח לך, שבה בני ישראל מגיעים אל גבולות הארץ
 המובטחת. הם שולחים שנים עשר מרגלים לתור את הארץ, ולאחר ארבעים ימים הם שבים, עם כל טוב הארץ

 באמתחתם להראות לחברה', ועשרה מהם אומרים: ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל־ָהָעם [להלחם בעם היושב בארץ
  כנען] ִּכי־ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו  (במדבר י"ג, ל"א).

 
  אלה הם גבולות הכוח של "ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי "!

 
 עד גיל מסוים, איננו בשלים לשמוע את הקול האחר, הקול של יהושע בן נון וכלב בן יפונה - דעת המיעוט

 בקרב המרגלים - שאמרו ֶאל־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר, "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ
 ְמֹאד ְמֹאד, ִאם־ָחֵפץ ָּבנּו ה' ְוֵהִביא ֹאָתנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר־ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

  (במדבר י"ד, ז-ח).
 

 יהושע וכלב מזכירים לנו שהכוח האמיתי שלנו איננו כוח השרירים. הוא גם לא טמון בהשכלה שלנו. הוא גם
  איננו כוחות הסוס של הרכב שלנו. והוא לא יימצא בדו"ח החודשי שאנחנו מקבלים מהבנק.

 
 ושוב, כוח השרירים חשוב! גם השכלה חשובה. וחשוב שנדע לפרנס את עצמנו ולא להיות נטל על הציבור!

  אבל לא באלה טמון כוחנו האמיתי - כנפי הרוח שיביאו אותנו מגבולות הארץ המובטחת אל תוכה.
 

 ואת זה מגלים, אם לשפוט לפי כללי המשחק של התורה אי שם סביב שנת הארבעים שלנו. זה לא יכול ולא
 אמור לקרות לפני כן. מבחינה נפשית-רוחנית זה אפילו מסוכן לזרז את המסע האנכי בטרם עת: ִהְׁשַּבְעִּתי

 ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשלַ ִם, ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה, ִאם [אל] ָּתִעירּו ְוִאם [ואל] ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד
 ֶׁשֶּתְחָּפץ  (שיר השירים ב, ז).

 
  ואיך נדע אם אנחנו מוכנים? איך נדע שהגיע זמנו של המסע האנכי?

 



 את התשובה לשאלה הזאת נותנת לנו פרשת בהעלותך במטאפורה שאין יפה ממנה: ּוְביֹום ָהִקים ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן
 ִּכָּסה ֶהָעָנן ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן… ּוְלִפי ֵהָעֹלת ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן־ָׁשם

 ֶהָעָנן ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַעל־ִּפי ה' ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ִּפי ה' ַיֲחנּו… ּוְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ָיִמים
 ַרִּבים… ְוֹלא ִיָּסעּו… ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ָיִמים ִמְסָּפר… ְוֵיׁש ֲאֶׁשר־ִיְהֶיה ֶהָעָנן ֵמֶעֶרב ַעד־ֹּבֶקר ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן

 ַּבֹּבֶקר ְוָנָסעּו… אֹו־ֹיַמִים אֹו־ֹחֶדׁש אֹו־ָיִמים, ְּבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ִלְׁשּכֹן ָעָליו ַיֲחנּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ִיָּסעּו,
  ּוְבֵהָעֹלתֹו ִיָּסעּו…

 
 בקיצור, אנחנו נדע שהגיע הזמן להמשך המסע - בין אם אפקי ובין אם אנכי - כשהענן שלנו - המצפן הפנימי -

  יורה לנו. או במילים אחרות, אנחנו נדע כשאנחנו נדע, ולא רגע אחד קודם.
 

 אז אפשר להרגע! כי כל הדרכים מובילות אל הארץ המובטחת ואין לוחות זמנים קבועים מראש. מסע חיינו
  איננו באמת בידינו.

 
 אבל אל תגלו את זה למי שלא מלאו לו ארבעים.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע

 
 


