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"דבס

שליט"א מרדכי אלוןהרב 
ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

ז"ל במלאת שנה לפטירתו )גולן( אליעזר חיים ב"ר יצחק גרוסברגר מוקדש לע"נ ר' הגיליון

לסעודה ראשונה - 'יוסף עליכם ככם'
ברכה מופלאה

 -תחילת פרשת דברים עוסקת בתוכחות, הרבה תוכחות. למשל 

ם יְבֶכֽ ֲאֶכ֖ם ְוִרֽ ַֽ ׂשּ י ָטְרֲחֶכ֥ם ּוַמֽ ֑ א ְלַבּדִ ָ֖  1.ֵאיָכ֥ה ֶאׂשּ

משה גם יזכיר את חטא המרגלים, את מינוי השופטים והדיינים 
בברכה מופלאה וזה  דבריוועוד, אבל לפני הכל יפתח משה את 

 -תוכנה 

ְך  'ה֞  יָבֵר֣ ָעִמ֑ים ִוֽ ֶלף ּפְ ֶכ֖ם ֶא֣ ם ּכָ ף ֲעֵליֶכ֛ ם ֹיֵס֧ י ֲאֽבֹוֵתֶכ֗ ֱאֹלֵה֣
ם ֥ר ָלֶכֽ ּבֶ ֖ר ּדִ ֲאׁשֶ ֽ ם ּכַ 2.ֶאְתֶכ֔

ה של הברכה הזו מהווים שיעור מופלא גם מיקומה וגם תוכנ
בפתיחתו של משה את ספר דברים ואת הפרשה שנקראת תמיד 
לקראת תשעה באב, שכולנו מייחלים שיהפך לנו מהרה ליום ששון 

ושמחה.

'כולך יפה רעייתי'
צריך לברך.  -הדבר הראשון הנלמד כאן הוא שלפני שניגשים להוכיח 

וע משה מוסיף את המילה מד -אבל בואו נדייק בנוסח הברכה 
'ה' אלקי אבותיכם יוסף -'ככם'? למה הוא לא יכול היה להסתפק ב

עליכם אלף פעמים'?  

העגל, הפעור,  -הרי עכשיו מתאר משה באילו מקומות נפולים היינו 
'יוסף עליכם ככם  -חטא המרגלים, ולמרות זאת הוא פותח ואומר 

ק המפורסם בשיר הפסו -אלף עמים'. יש כאן דבר גדול ועמוק 
- השירים אומר 

ךְ  ֽ י ּו֖מּום ֵא֥ין ּבָ ְך ָיָפ֙ה ַרְעָיִת֔ ֤ ּלָ 3.ּכֻ

אדם לא  -והפסוק קשה כבר במשל שלו, עוד לפני שנכנסים לנמשל 
'אפילו אין -'כולה יפה' ומוסיף לאחר מכן ש-פותח ואומר לאהובתו ש

דברים א', י"ב. 1
שם י"א. 2
שיר השירים ד', ז'. 3

בך שום מום'. זה מוריד מערך הפתיחה! זה הורס את המחמאה 
נית!הראשו

כבר הזכרנו פעם את הסברו הנפלא של מרן הרב קוק זצ"ל על 
המילים הללו. תמיד, מבאר מרן הרב קוק, אפשר לתת ביקורת 
למישהו, אבל מתי אדם יהיה מוכן ואולי אפילו ישמח לשמוע ממך 

'כולך -כאשר הוא יודע שתפיסתך, המבקר, היא ש -על המום שלו? 
יפה. וכאשר אני  -הכולל והשלם יפה רעייתי'. כאשר 'כולך' באופן 

יודע שכולך יפה, אז כעת אני רוצה לשמוע ממך על המום הזה כי 
אני יודע שזה בא מאהבה מוחלטת, והמומים הללו לא באו אלא 

שהרי 'כולך יפה'. -שמתוך המקום החשוך הזה שבי יצא אור גדול 

ברכה בירושה
ילד שלא אפשר לתת ביקורת, אבל לפעמים יש תחושה כמו של 

אוהב לקבל ביקורת, לא נעים להודות בכך אבל בצדק, כי הוא יודע 
'תחפש' אותו במקום נוסף,  -שכאשר תסיים לתת לו ביקורת פה 

מספיק שזו  - ואחר כך גם במקום שלישי. וגם אם זה לא נכון 
 -התחושה שלו. 'ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים' 

'.'ככם' בדיוק. 'כולך יפה

ראשית הוא  - ועכשיו שני הדברים הנפלאים שמשה מזכיר בברכה 
מזכיר את 'ה' אלוקי אבותיכם'. אתם בני אברהם יצחק ויעקב, את 
זה ירשתם מאבותיכם ושום חטא לא ייקח את זה מכם. ומי ראוי 
לומר דבר זה יותר ממשה רבנו שכאשר בא אליו הקב"ה לאחר חטא 

 - הוא פתח ואמר לו העגל וסיפר לו את כל מה שקרה, 

ְעּתָ ָלֶה֮ם  ֣ ּבַ ר ִנׁשְ יָך ֲאׁשֶ֨ ל ֲעָבֶד֗ ָרֵא֜ ק ּוְלִיׂשְ ר ְלַאְבָרָה֩ם ְלִיְצָח֨ ְזֹכ֡
ת ֙ה ֶאֽ ם ַאְרּבֶ ר ֲאֵלֶה֔ ֣ ַדּבֵ ְך֒ ַוּתְ ִים ּבָ ָמ֑ ָ כֹוְכֵב֖י ַהׁשּ ם ּכְ 4...ַזְרֲעֶכ֔

למה להגביל ?

שמות ל"ב, י"ג. 4

חתשע" חזון -דברים ת פרש  
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בר 'ויברך אתכם כאשר די -והדבר השני המופיע בהמשך הפסוק 
לכם'. לכאורה, אם 'כאשר דיבר לכם', אז למה אתה אומר, משה, 

-'אלף פעמים'? ורש"י שואל מיד -ומגביל 

, כבר ?משה, אתה נותן קצבה לברכתנו'-אמרו לו...
ושמתי את זרעך כעפר הארץ 'הבטיח הקב"ה את אברהם 

' אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה
אבל הוא יברך , זו משלי הוא'-אמר להם ', )בראשית יג, טז(

5'.אתכם כאשר דבר לכם

אם הקב"ה נתן ברכה ללא גבול, -צריך להבין את הסברו של רש"י 
למה אתה משה, בא ומוסיף ברכה, משלך אמנם, אבל 'קטנה יותר', 

מוגבלת?

היכולת להיחלץ מההגבלות

-ר הוא אולי כאן נמצא הסוד הגדול של הברכה. מה שמשה בא לומ
גם בלעם -'זה שהקב"ה יברך אתכם באופן בלתי מוגבל, זה ברור 

יודע לומר את זה, שאתם נצח ישראל, אבל אני', מוסיף משה, 'אני 
אתן לכם את הברכה הלא מוגבלת גם בתוך הגבול, וכאשר הבלתי 

ויהיו אלו אף המגבלות הקשות - מוגבל מופיע בתוך המגבלות 
דווקא הברכה שאני נותן לכם, הברכה אז-ביותר כמו התוכחות 

'משה', היא שתעזור לכם למשות את עצמכם -הנובעת מתוך ה
ויודע שבכוחו שלו גם לעסוק ומהמקום הנמוך שכל אחד נמצא ב

והיא נובעת מהברכה הגדולה, ברכתו של ,בדברים הנמוכים ביותר
'יוסף עליכם ככם'.-'ה' אלוקי אבותיכם' לכולנו 

שנזכה לראות את הברכה הגדולה והשלמה בגאולה השלמה 
ממש.בקרובבמהרה בימינו 

רש"י, דברים שם.5
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לסעודה שניה-אהבת ישראל אמיתית
דרך קצרה

ֶרְך ַהר ֖ ב ּדֶ ֹחֵר֔ ֥ר יֹו֙ם ֵמֽ ד ָעׂשָ עַ ַאַח֨ ְרֵנֽ ׁש ּבַ ד ָקֵד֥ יר ַע֖ ִע֑ 6.ׂשֵ

כל היה יכול להיות אלמלא היה חטא המרגלים הקשה. אך 
אומרים הילדים? 'כולה אחד עשר יום', וגם את זה רצה 

-הקב"ה לקצר לנו, כפי שאומר רש"י 

אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר, 
בשלשה ואף הוא מהלך י"א יום, ואתם הלכתם אותו 

בשבילכם למהר וכל כך היתה שכינה מתלבטת..ימים.
ביאתכם לארץ, ובשביל שקלקלתם, הסב אתכם סביבות 

7.מ' שנההר שעיר

אבל מה לעשות ובא חטא המרגלים שבו תעסוק הפרשה 
-עכשיו, ובמקום אחד עשר יום 

ל ת ּכָ ֶלְך ֵא֣ ב ַוּנֵ֡ ֹחֵר֗ ע ֵמֽ ֣ ּסַ דֹו֩ל ְוהַ ַוּנִ ר ַהּגָ ֣ ְדּבָ א ַה֜הּוא ַהּמִ ּנֹוָר֨
י ֱאֹמִר֔ ר ָהֽ ֶרְך ַה֣ ם ּדֶ֚ ֣ר ְרִאיֶת֗ 8...ֲאׁשֶ

התיאור מוכר וזכור לכולנו, וגם אותו מביא רש"י כחלק 
מהתוכחות שמבקש משה להוכיח את ישראל. סיפור מדהים 
שמביאה הגמרא על הפסוק שלנו יפתח לנו צהר נפלא 

ו להבנה עמוקה במה הוא מנהיג אמיתי, מה הוא משה רבנ
גם מה היא אהבת -ועל רקע תשעת הימים בהם אנו מצויים 

ישראל אמיתית. 

ממחרת השבת
הגמרא במסכת מנחות דנה במחלוקת שהייתה בין החכמים 
לבייתוסים לגבי המושג 'ממחרת השבת' המופיע בהקשר של 
מצוות העומר. הבייתוסים טענו שהמושג 'ממחרת השבת' 

השבועות יחול תמיד מתייחס ליום ראשון בשבוע, וכך חג
התורה לא -ביום ראשון בשבוע. גם היה להם על מה לסמוך 

מציינת תאריך מסוים לחג ולכן אין מניעה לומר שהכוונה היא 
לשבת הראשונה שלאחרי הפסח. על רקע זה מתרחשת 

-שיחה מרתקת בין רבן יוחנן בן זכאי לבן אותו זקן בייתוסי 

[לבייתוסים]ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם ...
שוטים מנין לכם ולא היה אדם אחד שהיה משיבו חוץ 

משה רבנו אוהב '- מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר 
ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא עמד ותקנה אחר 

9.שבת כדי שיהו ישראל מתענגין שני ימים

בל תכף נסביר את הרציונל זו נשמעת טענה קצת מחויכת א
שעומד מאחוריה  והוא עמוק. 'סוכות חל שבעה ימים, פסח 

דברים א', ב'.6
רש"י שם.7
שם, י"ט.8
:- מנחות ס"ה.9

שבעה ימים, ושבועות רק יום אחד? זה לא שווה כל כך, ולכן 
ארגן לנו משה שיהיו לנו שני ימים לחגוג את שבועות', טוען 

אותו זקן בייתוסי.

אחד עשר יום')דברים א, ב(מקרא זה[רבן יוחנן]קרא עליו
ואם משה רבנו אוהב ישראל היה ' מחורב דרך הר שעיר

10?!'.למה איחרן במדבר ארבעים שנה

לקבל הכל מלמעלה
תשובתו של רבן יוחנן נשמעת כמו איזו דחיה בעלמא, כאילו 

'נתקענו -הוא מנסה לפטור אותו בקש. איך אמרו בצבא 
במדבר ארבעים שנה בגלל הפדלאות...', אבל בעומק יש כאן 

- דבר פלאי, ובואו נשמע ניתוח מדהים של הסיפור משהו 
הבייתוסי לא סתם אמר על משה 'אוהב ישראל'. הרי אין 
ויכוח האם משה היה אוהב ישראל או לא. הויכוח בין 
הבייתוסים לחכמים הפרושים הוא האם יש גם תורה שבעל 
פה או שרק התורה שבכתב קימת ומחייבת. הבייתוסים 

ב, זו שבאה מלמעלה למטה, זו האמינו רק בתורה שבכת
שנתנה ישירות מן הקב"ה. התורה שעל פה באה לפי הבנתנו 
גם היא ניתנה לנו מהקב"ה אלא שהיא עוברת אלינו דרך 
השכל של חכמים, דרך הסברות והיגיעה, דרך העבודה של 
חכמי ישראל בכל דור ודור. בהר סיני ניתנה תורה שבעל פה 

לל משמעות לתורה שבכתב יחד עם התורה שבכתב, ואין בכ
ללא תורה שעל פה. הבייתוסים לא הבינו את המעלה של 
העבודה שיש מלמטה, שלנו, ולכן הם סברו שמצד אהבת 

החג שמבטא את -ישראל תיקן משה שחג השבועות 
העצרת, את היום שבו הקב"ה מלמעלה למטה נתן לנו את 

יחול מ'מחרת השבת', כי היום החמישים -התורה שבכתב 
הזה הוא היום הגבוה ביותר, העליון, ולזה אי אפשר להגיע רק 
על ידי עבודה מלמטה, לזה לא מגיעים אחרי ארבעים ותשעה 
ימי ספירה, כי לפי הבנתם אין לאדם כלל יכולת להגיע בעצמו 
לכזה אור. את זה מקבלים רק במתנה מלמעלה, לטענתם. לכן 

ה יהיה צמוד רצה משה, כך טען אותו זקן בייתוסי, שהחג הז
לשבת, היום שגם הוא ניתן במתנה לישראל, היום הקבוע 
והקדוש מבלי שישראל מקדשים את הזמנים כמו ביתר 

ובכך תוצמדנה השבת ויום -המועדים וראשי החודשים 
- החמישים של היציאה ממצרים, כי משה רבנו אוהב ישראל 

ומהי 'אהבת ישראל' יותר מלתת להם שתי מתנות שבאות 
לה למטה?מלמע

יגיעה מלמטה

שם.10
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אבל רבן יוחנן משיב לו באופן פלאי, על פי תפיסתו במהותו 
של אהבת ישראל ולא בתור דחיה סתמית. יש כאן עומק אדיר 

אם אהבת ישראל היא רק מתנות מלמעלה למטה, אם -
למה -לאהוב ילד זה מתנות מהדודים, בלי עמל, בלי יגיעה 

ם שנה במדבר, בעמל הוליך משה את ישראל במשך ארבעי
ההתנהגות של -ובטורח גדול? על זה בא רבן יוחנן ואומר 

משה מעניקה לאהבת ישראל מעמד הרבה יותר עמוק. דווקא 
בגלל שמשה רבנו היה אוהב ישראל אמיתי, הוא רצה שנשיג 
את המדרגות הרוחניות שלנו לא מלמעלה למטה, לא כנהמא 

א בעבודה ויגיעה אל-דכיסופא, לא כלחם בושה, לחם חסד 
מלמטה. האור הגבוה ביותר שניתן להאיר הוא דווקא על ידי 

העבודה שלנו.

מה זאת אהבה...
נכון, באופן רשמי, על -בכך מגלה רבן יוחנן תגלית מדהימה 

פניו, ההליכה במדבר היא עונש על חטאים, אבל בפנימיות 
דווקא מתוך הניסיונות במדבר מתחזקת -הדברים 

ל ישראל עם הקב"ה ואנו עולים במעלות כאלו ההתקשרות ש
גבוהות, עד שאחרי שהלכנו במדבר הגדול והנורא בעצמנו 

-נגיע אל 

ים בַּ  ֵבִק֔ ֙ם ַהּדְ ֹום'ה֖ -ְוַאּתֶ ֶכ֖ם ַהּיֽ ּלְ ים ּכֻ ֥ 11.ֱאֹלֵהיֶכ֑ם ַחּיִ

האם -זהו הויכוח על מהותה של האהבה, אלו שתי הגישות 
שתקבל מהקב"ה 'אני לא מאמין בך אלא רק במתנות

מלמעלה למטה' או שאהבה היא שגם באותו המקום שאני 
'אני מגלה לך איך -צריך לתת לך את התוכחה הקשה ביותר 

מתוך המסעות הקשים והנמוכים ביותר, מנקודות החושך 
הקשות, דווקא משם אתה תאיר אור עליון שיגלה את כוחך 

הגדול'.

דברים ד', ד'.11
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לסעודה שלישית- מבחן האמונה
ה' ילחם לכם

נתחיל הפעם בחידון קצר בן שתי שאלות. השאלה הראשונה 
-מתי ומי אמר למי את המילים הבאות -

ּון'ה֖  ֲחִרׁשֽ ם ָלֶכ֑ם ְוַאּתֶ֖ם ּתַ ֵח֣ 12.ִיּלָ

שאלה קלה, נכון? לפני קריעת ים סוף אמר משה את המילים 
הללו לבני ישראל, ועם ישראל האמין למשה ונכנס לים סוף, 
וכל הסיפור עם נחשון בן עמינדב ושירת הים וכו'. עכשיו 

מתי עוד נאמר 'ה' ילחם לכם'? -נעבור לשאלה השניה 
והתשובה קצת יותר קשה הפעם והיא בקריאת 'שלישי' של 

-שתנו, פרשת דברים פר

֧ה 'ה֤  ר ָעׂשָ כֹל ֲאׁשֶ֨ ם ָלֶכ֑ם ּכְ֠ ֵח֣ ם ֖הּוא ִיּלָ ְך ִלְפֵניֶכ֔ הֵֹל֣ ֵהיֶכ֙ם ַהֽ ֱאֹלֽ
ם יֵניֶכֽ ִים ְלֵעֽ ִמְצַר֖ ם ּבְ ֶכ֛ 13.ִאּתְ

זוהי הפעם השניה, כאשר משה רבנו מספר מה הוא אמר 
-לעם בסיפור חטא המרגלים, והוא עוד מוסיף 

֙ר  ְדּבָ ֲֽאָך֙ ה֣ ּוַבּמִ ֤ר ְנׂשָ יָת ֲאׁשֶ ֣ר ָרִא֔ א'ֲאׁשֶ ָ ֥ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ֽ יָך ּכַ ֱאֹלֶה֔
ָכלִא֖יׁש ֶאת ֑נֹו ּבְ ם ַעדּבְ ֣ר ֲהַלְכּתֶ֔ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֨ ֲאֶכ֖ם ַעדַהּדֶ ּבֹֽ

ה ֥קֹום ַהזֶּֽ 14.ַהּמָ

כלומר כאן אפילו ראיתם אותו, את ה' אלקי אבותיכם, אבל 
-כאן התוצאה הייתה שונה 

 ֖ ָב ם בַּ ּוַבּדָ ֲאִמיִנ֔ יְנֶכ֙ם ַמֽ ֑ה ֵאֽ ֶּ ם'ה֖ -ר ַהז ֵהיֶכֽ 15.ֱאֹלֽ

ננסה להעמיק כאן ואולי נגלה את הסברו של משה רבנו לכל 
חטא המרגלים. קריאת 'שלישי' של הפרשה מדברת על יום 

רם את הארץ, הלא הוא יום תשעה באב, חזרת המרגלים מתּו
תשעה באב. הרבה לפני -שהוא אף התאריך של השבת 

ורבן הבית, הדבר הראשון שנגזר על אבותינו ביום הזה ומנוי ח
במשנה במסכת תענית הוא שלא יכנסו לארץ. זה לא רק 
צירוף מקרים היסטורי, אלא יש פה עומק אדיר. את הפרשה 
של חטא המרגלים אנו קוראים תמיד בפרשת דברים החלה או 

בתשעה באב עצמו. -בסמוך לתשעה באב או כמו השנה 

וריאליהאמונה

אז מה הבדל בין מה שהיה בקריאת ים סוף לבין מה שהיה 
עם המרגלים, לקראת הכניסה לארץ?

לפני קריאת ים סוף התגלתה האמונה העצומה בעם ישראל. 
המציאות הייתה שלא הייתה לנו ברירה אלא להאמין. תגידו, 

לקפוץ לים הסוער עם הילדים והתינוקות -מה יותר מפחיד 

שמות י"ד, י"ד.12
דברים א', ל'.13
שם ל"א.14
שם ל"ב.15

עשרה -ץ ישראל כאשר יש שני צדדים בדבר או ללכת לאר
מרגלים אומרים שלא נסתדר שם ואילו משה רבנו, יהושע 
וכלב אומרים שנצליח? ברור שלקפוץ לים הרבה פחות ריאלי, 
אבל בפועל לים כולנו נכנסו. למה? רק כי נחשון בן עמינדב 

קפץ ראשון? הרי פה היו גם יהושע וגם כלב!

-פתרון נצחי והוא , הפתרון נמצא בפרשה שלנו

רוּ  ינּו ְוַיְחּפְ י֙ם ְלָפֵנ֔ ה ֲאָנׁשִ ְלָח֤ אְמ֗רּו ִנׁשְ ם ַוּתֹֽ ֶכ֒ ּלְ ְקְר֣בּון ֵאַלי֘ ּכֻ ַוּתִ
נּו ֶאת ר ֶאתָל֖ ָב֔ נּו֙ ּדָ ֤בּו אָֹת֨ ֲעֶלהָהָאֶ֑רץ ְוָיׁשִ ֣ר ַנֽ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֨ ּה ַהּדֶ ּבָ֔

ן א ֲאֵליֶהֽ ֥ר ָנבֹ֖ ים ֲאׁשֶ ָעִר֔ ָב֑ר. ְוֵאת֙ ֶהֽ י ַהּדָ ֵעיַנ֖ יַט֥ב ּבְ 16...ַוּיִ

- בסיפור המרגלים עשינו את הדבר הכי ריאלי שיכול להיות 
אמרנו 'נבדוק מה הדרך הכי טובה לעשות את מה שאנחנו 
מצוים. ברור שאנחנו מאמינים, הקב"ה אמר 'עלה רש... אל 

'אין עוד מלבדו', ברור. -ובאמת לא פחדנו 17תרא ואל תחת',
לות צריך לעשות, לא? אז נבדוק מה 'הדרך רק קצת השתד

זה -אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן'. ומשה 
מצא חן בעיניו. אמונה לא מתבטאת רק כאשר המצרים 
סוגרים עלינו מצד אחד והים מצד שני והמדבר מצד שלישי 

ה' ובמשה עבדו'. -'ויאמינו ב-ואין לנו ברירה אלא להאמין 
האם הם -וא כשיש כמה גרם ריאליה המבחן של האמונה ה

מפריעים לאמונה או שהאמונה תישאר בטהרתה? פה היה 
ה' אלהיכם'.-'ובדבר הזה אינכם מאמינים ב-הכשל האמונתי 

מאצ'ינג עם הקב"ה

'ה' ילחם  לכם', אבל נכון שאת הפסוק של -אלו אותן מילים 
קריעת ים סוף כולנו זכרנו ואת הפסוק השני הרבה פחות 

איתנו זכרו? כי אלו החיים היומיומיים שלנו. כשהים סוער מ
ויש סיפור מפחיד והירואי אז כולנו בעלי האמונה הכי חזקה, 
אבל כשקמים בבוקר לעוד יום עבודה, וצריך לעשות 
השתדלות בפרנסה ובודקים את הדרך ואת הערים, ובאמת 
עושים את מה שהקב"ה רוצה, זה גורם להרגשה קצת של 

'תראה, ריבונו של עולם, הרעיון -' עם הקב"ה, לא? 'מאצ'ינג
להיכנס לארץ הוא נהדר, אבל אנחנו לא משוכנעים עד הסוף 

'אין עוד מלבדו', -שהוא ריאלי... תראה, אני באמת יודע ש
אבל בכל זאת יש שם כמה נפילים ובני הענק... וגם כתוב 

בעיתון מפורש... ברור שאני מאמין אבל בכל זאת, לא?'.

שהחשק נשחק...כ
רעי ואהובי, אנחנו קצת מתבלבלים. הקריאה של תשעה באב 
ענינה הוא האם אנו מאמינים ומתחדשים באמונתנו למרות 
שאנחנו חיים במציאות ריאלית? זה המבחן שהיה לנו בזמן 

האם הריאליה תנצח את האמונה, תשחוק את -המרגלים 

כ"ג.-שם כ"ב16
שם כ"א.17
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ק החשק ל-18'ולא אביתם לעלות'-החשק  אמונה האם ישֵח
כי הריאליה היא קשה. שם ייקבע האם נתעורר ונמשיך 

'מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית' -להאמין שמי ש
-יכול להתגבר גם על 

יהָ֙  ֶב֙ ֶלת יֹוׁשְ ֶרץ אֶֹכ֤ 19...ֶא֣

וגם על אחימן ששי ותלמי ועוד כמה שמות 'מפוצצים'. האם 
אנחנו מאמינים כאשר אנחנו מתעסקים במציאות.

לריפויהדרך

הקריאה של יום תשעה באב, שבעז"ה כבר השנה כולנו 
-מקווים שיהפך ליום ששון ושמחה, היא 

י ֽ ָאֶ֑רץּכִ ְנּתֶ֖ם ּבָ ים ְונֹוׁשַ י ָבִנ֔ ִני֙ם ּוְבֵנ֣ יד ּבָ 20...תֹוִל֤

ואז תבוא הגלות כדי שנתעורר מחדש. לא, הקריאה הזו אינה 
לתאר את באה כדי לתאר את הגלות כצרה אלא דווקא כדי 

השחיקה בארץ כמחלה. הגלות של תשעה באב היא הדרך 
לריפוי, להתחדש מחדש, להפסיק לסמוך על השכל שלי 'ועל 
הערים אשר נעלה ועל הדרך אשר נבוא' ועל עצת המרגלים 
שבתוכנו. לדעת שגם אם אני קם בבוקר והולך לעבודה עם 

ה' הוא אשר ילחם לכם. לא רק כאשר -כל ההשתדלות שלי 
כי עובדתית לא עשיתם שום -תם תחרישון אז ה' ילחם לכם א

גם אז -דבר, אלא גם אם אתם תחרושו ותזרעו ותתאמצו 
-תזכרו שה' הוא שילחם לכם, כי 

֙ה ה תָ ַׇאּתָ ַעתְרֵא֣ ֥י ה֖ ָלַד֔ וֹ 'ּכִ ַבּדֽ 21.֣הּוא ָהֱאֹלִה֑ים ֵא֥ין ֖עֹוד ִמּלְ

יתוקן החטא אז -'אין עוד מלבדו' באמת  -אם נזכור שרק 
של 'בדבר הזה אינכם מאמינים'.,הזה

שם כ"ו.18
במדבר י"ג, ל"ב.19
דברים ד', כ"ה.20
מקריאת התורה של תשעה באב.שם, ל"ה. וגם הוא חלק 21
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לסעודת מלווה מלכה-בין אמונה לחוסר אחריות
היום שאחרי

אחרי שמשה רבנו עשה אתנו את ההתבוננות מחדש בסיפור 
מחדש המרגלים, קריאת 'רביעי' של הפרשה היא ההתבוננות

סיפור המעפילים. נתחיל ממקום -בסיפור היום שלמחרת 
ישנם -אישי לכולנו, כהורים לילדים, כצעירים, או כמבוגרים 

שני ערכים שביניהם עובר גבול דק שלפעמים כשחוצים אותו 
אפשר ח"ו ליפול אל מקום מסוכן. הכוונה היא לאמונה 

נו כדי בעצמי ובכוחותיי מצד אחד, האמונה שחשוב שתהיה ל 
הגאווה, תופעת ה'סמוך', - שנוכל לפעול ולהצליח ומצד שני 

חוסר אחריות ואולי אף אובדן יכולת לשלוט בהמשך. לפעמים 
החוט הדק הזה מבחין בין עוצמות והשגות אדירות לבין 

טרגדיות. את הכל נלמד מהקריאה הזו של המעפילים.

העם העם שלא האמין בכוחותיו, -חטא המרגלים היה ברור 
-שאמר 

א נּוַכ֖ל ַלֲע֣לֹות ֶאל יֹל֥ ֽ ם ּכִ ּנוּ ָהָע֑ ֽ ֥ק ֖הּוא ִמּמֶ 22.ָחזָ

תנועה עממית אותנטית
העם הזה מקבל את עונשו הגדול בעקבות החטא. ואז נוצרת 

-בעם התקוממות עממית אדירה 

י ָחָטאנּו֘ לַ  אְמ֣רּו ֵאַל֗ ּתֲַֽע֣נּו ַוּתֹֽ ֲעֶל֙ה ְוִנְלחַ֔ 'ה֒ -ַוֽ ְחנּו ַנֽ ל ֲאַנ֤ ֹכ֥ ְמנּו ּכְ
ר נּו ה֣ ֲאׁשֶ ֖ יׁש ֶאת'ִצּוָ ֗רּו ִא֚ ְחּגְ ּתַ ִה֖ינּו ֱאֹלֵה֑ינּו ַוֽ ּתָ י ִמְלַחְמּתֹו ַו֔ ֵל֣ ּכְ

ָרה ת ָהָהֽ ֲעֹל֥ 23.ַלֽ

ה נובע ממקום של רצון לתשובה. רצון עמוק וכן לשוב ז
ולעשות טוב. לא מדובר בחבר'ה שאומרים 'לא אכפת לנו 
משום דבר', זה בא ממקום עמוק. הם 'עולים על אפודים' 

'ותהינו לעלות'. רש"י מיד מתקן את -ומשתוקקים לתקן 
המחשבה האינסטקטיבית שלנו לפרש את 'ותהינו' כהעזה 

-מר שלילית, ואו

זה ). במדבר יד, מ('הננו ועלינו אל המקום'לשון . ותהינו
.הלשון שאמרתם לשון הן

'הנני', מסירות נפש -ממש כמו אצל אברהם אבינו בעקדה 
-ממשית, עד כדי כך שהקב"ה אומר למשה 

א א תֲַֽעלּו֙ ְוֹל֣ ר ָלֶה֙ם ֹל֤ ֶכ֑ם ְולֹ ֱאֹמ֤ ִקְרּבְ י ּבְ ּנִ ֥י ֵאיֶנ֖ ֲח֔מּו ּכִ ֽ ֙א תִּֽלָ
ם ְיֵביֶכֽ י ֹאֽ ְג֔פּו ִלְפֵנ֖ ֽ ּנָ ַמְעּתֶ֑ם. ּתִ א ׁשְ ֥ר ֲאֵליֶכ֖ם ְוֹל֣ ֲאַדּבֵ 24...ָוֽ

זה דבר טראגי של תופעה שקשה לתאר אותה. באים אנשים 
ורוצים לתקן את החטא. רוצים להילחם 'כאשר ציונו ה' 

במדבר י"ג, ל"א.22
דברים א', מ"א.23
מ"ג.–שם מ"ב 24

הרצון שלכם איננו רצון ה'. 'אינני -אלוקינו' ואומר להם משה 
בקרבכם'.

ה וענווהאמונ

יש כאן נקודה מדהימה שצריך להתבונן בה בהקשר לחיים 
כמעט בלי ששמים לב משה רבנו מספר פה דבר -של כולנו 

שלא סופר בסיפור המקורי בספר במדבר. שם מסופר שהעם 
-עלה ומשה אמר להם 

ים ֶאת... ה ַאּתֶ֥ם עְֹבִר֖ ֶּ֛ ה ז ּמָ י ה֑ ָל֥ ֣ ח'ּפִ א ִתְצָלֽ 25.ְוִה֖וא ֹל֥

'זה בסדר מה שמשה אומר, אנחנו -מן הסתם הגיב והעם 
מבינים אותך, אבל הקול הפנימי שלנו אומר לנו לעלות'. 
עכשיו משה מחדש לנו שלא היה זה הוא שאמר מעצמו לא 

- לעלות אלא היה זה הקב"ה, ואולי כאן נמצאת הנקודה 
אמונה חייבת לבוא מתוך ענווה, אמונה חייבת לבוא מתוך 

כי - לוקות, באמת. לא רק רק במילים יפות התבטלות אל הא
מי אם לא האדם עצמו יודע אם הוא פועל באמת או אפילו 

זה -'אם משה אמר -טיפה עם האגו שלו. אמונה שאומרת 
כנראה הקב"ה, כי משה לא אומר שום דבר מפי עצמו'.

האמונה הגדולה של אחרי קריעת ים סוף הייתה לא רק 
-בקב"ה אלא 

אֲ ... ֽ ינּו֙ בַּ ַוּיַ וֹ 'ה֔ -ִמ֙ ֖ה ַעְבּדֽ 26.ּוְבמֹׁשֶ

- זה מדהים כשחושבים על השילוב של שני הדברים האלה 
כמה מהפוזות שלנו יוכלו לרדת אם נתפוס שאמונה שמייצרת 
עצמה חייבת לבוא מתוך ענווה, מתוך התבטלות. כי אם מה 

המבחן הראשון לזה -שפועל בי הוא הכח האלוקי שבתוכי 
שומע את משה או שאני כל כך משוכנע בעצמי הוא האם אני 

ובשם ה' שבדמיון שלי אני הולך לעשות את מה שמנוגד לרצון 
ה'.

'סמוך'-שיטת ה
התוצאה של סיפור המעפילים הייתה חילול ה' ולכן, אומר 

גם היה העונש הגדול כי חילול ה' היה 27רבנו עובדה ספורנו,
ם איך הקב"ה מגן נורא, כי אותם עמלקים ואמוריים שידעו כול 

-על עמו, פתאום 

ם ... ֥תּו ֶאְתֶכ֛ ּכְ ים ַוּיַ ֹבִר֑ ֖יָנה ַהּדְ ֥ר ּתֲַֽעׂשֶ ֲאׁשֶ ֽ ם ּכַ ֣פּו ֶאְתֶכ֔ ְרּדְ ַוּיִ
יר ַעד ִע֖ ׂשֵ הּבְ 28.ָחְרָמֽ

במדבר י"ד, מ"א.25
שמות י"ד, ל"א.26
פירוש הספורנו עה"ת, דברים שם מ"ה.27
דברים שם, מ"ד.28
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כתתו אותנו מוראלית. זה אותו הרגע שדומה -היינו כתותים 
', 'סמוך', 'יהיה בסדר', אני יודע-לערב מלחמת יום כיפור 

ופתאום אתה מבין שאולי הייתה לך אמונה גדולה אבל לא 
היה בה מספיק ענווה.

כל הדרך לימד את זה הקב"ה למשה וציווה אותו ללמד את זה 
אותנו. גם כשמשה חשב שטוב שנראה את הקולות בהר סיני 
ונקבל את התורה ישירות מפי ה' ולא שנקבל דרכו את הקול 

-י דורש שזה יהיה דרכך' האלוקי, אמר לו הקב"ה 'לא. אנ

ְך ְוַגם... י ִעּמָ֔ ִר֣ ַדּבְ ע ָהָע֙ם ּבְ ַמ֤ ֲע֞בּור ִיׁשְ םּבַ ינּו ְלעֹוָל֑ ָך֖ ַיֲאִמ֣ 29...ּבְ

כי חלק מהכח להאמין באלוקי שבי ולדעת שהוא וודאי יכול 
הכל נובע מהמידות, -לנצח את כל הדברים החולפים 

מתוכי הוא מהענווה שיש לי שאכן מוודאת שמה שמדבר 
הרצון האמיתי לאלוקות, שיש לי את המצפן שמזכיר לי לבדוק 
עם עצמי שמה שפועל עכשיו הוא באמת הרצון האלוקי שבי 

עצמי.-ולא שמא גם קצת האגו, ואין זה קצת עטוף באני

ולהתבטל-להאמין בעצמי 

רק ממה שנלמד מפרשת המרגלים והמעפילים גם יחד אנו 
א הזה של האמונה האינסופית, מקבלים את השיעור המופל

של 'עלה נעלה וירשנו אותה' יחד עם הכח להאמין בעצמנו 
גם -'ויהס כלב את העם אל משה' -ולהתבטל כלפי משה 

יחד. 

האמונה והענווה כשהן כרוכות זו בזו מביאות הן לגאולה 
השלמה שמולה שום דבר לא יכול לעבוד. 

שמות י"ט, ט'.29
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שיחת בונוס- עם הנצח לא מפחד מבירור ארוך
את מי מעניינים הזמזומים?

בואו נדבר דוגרי. אנחנו משתדלים להיות אנשים 'פתוחים', 
'רחבי אופקים', 'מכילים', אבל כאשר מגיעים לקריאת 

- יש דברים שקשה לנו להבין. תכל'ס -'חמישי' של הפרשה 
באמת מעניין מצבם הכללי של הזמזומים, העוים, את מי 

החורים והרפאים? אלו כל החבר'ה האלה ישבו פה לפני 
שעשו ישב בהר שעיר ולפני שמואב הגיע להר מואב ולפני 

שעמון הגיע לעמון. זה באמת חשוב?!

אני מבין שבאופן כללי צריך את זה, כי רוצים לספר לנו 
כינו להיכנס לארץ, שאחרי הסיפור עם המעפילים ושלא ז

המתנו ארבעים שנה במדבר עד שהגענו לארץ סיחון, ואז 
-עברנו בה שזה בעצם הסיפור שמופיע לקראת סוף הקריאה 

ר ְקֵד֔מֹות ֶאל ֣ ְדּבַ ח ַמְלָאִכי֙ם ִמּמִ ַל֤ ֶאׁשְ ֹון ָוֽ ּב֑ ֶלְך ֶחׁשְ ִסי֖חֹון ֶמ֣
ר ֖לֹום ֵלאֹמֽ י ׁשָ ְבֵר֥ ךָ . ּדִ ה ְבַאְרֶצ֔ ָר֣ 30...ֶאְעּבְ

-ומה שלא זכינו לעשות במשך ארבעים שנה, נזכה עכשיו 

ְתָך֔ ַעל ָך֙ ְוִיְרָא֣ ְחּדְ ֹום ַהזֶּ֗ה ָאֵחל֙ ּתֵ֤ת ּפַ לַהּי֣ ים ּתַַ֖חת ּכָ ַעּמִ֔ ֵנ֙י ָהֽ ּפְ
יךָ  ֶנֽ ְג֥זּו ְוָח֖לּו ִמּפָ ְמֲעָך֔ ְוָרֽ ְמעּו֙ן ׁשִ ֤ר ִיׁשְ ָמִ֑ים ֲאׁשֶ ָ 31.ַהׁשּ

וכה על זמזומים? אבל בשביל זה צריך כזו הקדמה אר

קצת היסטוריה...

נדמה שיש כאן סוד נדיר שכדאי להבינו לעומק. ראשית 
ס לעומק.נ נבדוק את המשמעות הטכנית של הדברים ואז ניכ

מוזכרים כאן חמישה עמים קדומים שמהם ארבעה נמצאים 
החורי, האימים הזמזומים והרפאים, -בעבר הירדן המזרחי 

העוים. לכל אחד מהעמים -המערבי והחמישי בעבר הירדן 
הללו היסטוריה בפני עצמו ולכאורה זה באמת לא אמור לעניין 
אותנו יותר מדי. אנחנו יודעים שהחורים היו יושבי שעיר ובני 

-עשו באו, השמידום 

ם...  ֣בּו ַתְחּתָ֔ ׁשְ ֽ ֙ם ַוּיֵ יָרׁשֻ ֽ 32...ַוּיִ

ישבו האימים היו תושביה הקדומים של ארץ מואב, הזמזומים
בארץ בני עמון והרפאים ישבו בבשן ומי שנותר מהם, אגב, 
היה עוג מלך הבשן. העוים ישבו בעבר הירדן המערבי ליד 

'השמידום וישבו תחתם'.-עזה ובאו הכפתורים ו

כ"ז.- דברים ב' כ"ו30
שם כ"ה.31
שם כ"ב.32

התנאים לכיבוש הארץ

כל חבלי -ההרחבה הזו באה כדי שנדע פרט חשוב נוסף 
הם אבינו הארץ הזו הם חלקים מהארץ המובטחת לאבר 

אף על פי כן -ולמרות שלכאורה אנו יכולים להוריש את כולם 
-

י ֶאתִלְבֵני ה֔לֹוט ָנתַּ֥תִ ָֽ ר ְיֻרׁשּ 33.ָע֖

'כי לעשו נתתי ירושה את הר שעיר'. אברהם מותיר להם - ו
נחלה מדעתו ואנחנו בני ישראל, הזכאים על פי כל דין וחוק 

המקומות לרשת את המקומות הללו, יכולים לכבוש את 
הראשון הוא שאם -האלה אך ורק בהתקיים התנאים הבאים 

יהיה גורם אחר שיכבוש את הארץ מיד בני עשו או מיד בני 
עמון או בני מואב רק אז נוכל ממנו לכבוש את זה. לכן באה 

כל ההקדמה.

- עמון מואב או שעיר -התנאי השני הוא שאם הם עצמם 
אז נוכל להגיב כצבא יתקפו את ישראל ללא התגרות מצידנו

הגנה ולכבוש.

לאחר שהאומות האלה יעברו מן העולם, תחזור -ודבר שלישי 
הירושה לבני ישראל. 

בירור שצריך להתברר

'עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה', והדבר המדהים הזה 
מופיע מיד לאחר פרשת המעפילים, ולא לחינם. הניסיון של 

הוא היה מלא רצון גדול המעפילים היה לפני ארבעים שנה. 
וקדוש אבל הקב"ה בא לגלות לנו שיש סדר בעולם ואלמלא 

אני לא אגיע אליו. אני -אני ראוי באופן אמיתי להגיע למשהו 
לא יכול לכפות על האלוקות את רצוני רק כי נדמה לי שאני 

עושה את רצון ה'.

יש סדר בעולם. גם אם הזמזומים האלה ממש לא מעניינים 
הזמזומים הללו הם חלק ממה שהקב"ה שם בעולם -אותך 

כדי שהתיקון שלו יעבור, שהבירור שצריך להתברר יתברר 
וכדי שאתה תפעל את הפעולה שלך. 

חטא המרגלים היה לא לפעול. -זו פרשה מרתקת. מחד 
'אז נעשה - לעשות חשבונות. ואז באו המעפילים ואמרו 

, אבל גם זה חטא להיפך. בואו לא נעשה חשבונות וישר נפעל'
לַק בעולם אתה לא יכול - לסרב להבין שאת מה שהקב"ה ָח

להכריע על ידי שרירים אלא רק על ידי בירור ותיקון אמיתי. 
'זה נכון שהקב"ה אמר שצריך להסתובב -המעפילים אמרו 

שם ט'.33
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ארבעים שנה במדבר, אבל הנה אנחנו יכולים לכפר על החטא 
וא אמיתי'. מיידית, הרצון שלנו להיכנס לארץ ה

לעבור את התהליכים
הרבה פעמים אנחנו מסרבים לקבל את זה שאנחנו צריכים 
לעבור איזה תהליך. והתהליך הזה, שאולי נדמה לי שאני כבר 

 -סיימתי אותו, עדיין מתרחש 

י ֹלא... ֧ ם ֲעו֥  ּכִ ֵל֛ י ןֹׁשָ ּנָהַעד  ָהֱאֹמִר֖ 34.ֵהֽ

ר 'בארץ לא להם'  הוא גם כדי חלק מזה שאני צריך להיות ֵג
עם קשר  -שעוון האמורי יושלם, בלי קשר אלי, או נכון יותר 

אלי רק שאני לא תמיד מבין את הקשר. וזאת הסוגיה הגדולה. 

פרשת דברים עושה קפיצה של ארבעים שנה. דור באי הארץ 
אינו דור חזק יותר מדור המעפילים אלא דור שעבר את 

יע כעת אל התהליך יותר, ועם האמונה האדירה הוא מג 
 -ערבות מואב, לאחר שהבירור מתברר והכל מגיע אל מקומו 

ר ְקֵד֔מֹות ֶאל ֣ ְדּבַ ח ַמְלָאִכי֙ם ִמּמִ ַל֤ ֶאׁשְ ֹון  ָוֽ ּב֑ ֶלְך ֶחׁשְ ִסי֖חֹון ֶמ֣
ר ֖לֹום ֵלאֹמֽ י ׁשָ ְבֵר֥ ךָ . ּדִ ה ְבַאְרֶצ֔ ָר֣ ...ֶאְעּבְ

בראשית ט"ו ט"ז. 34

: השבתאת יציזמני כניסת ו
 20:23|  19:08 -ירושלים 
 20:26|  19:25 -תל אביב 

20:27|  19:19 -חיפה 
20:25|  19:22  -טבריה ומגדל 

20:24|  19:24 -באר שבע 
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