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 (5132/יוני/33 ,ה "תשע סיון 'כו ,ה"שנת תשע 43גליון ) - "לך-שלח"פרשת גליון 

 ה"ב

 מעשה במשימת ריגול - "לך-שלח"לפרשת  "נקודה טובה"

 (:יוני רכטר: לחן" )ענק להיות שרצה גמד"על ה, מספרת בשירה, הפזמונאית נירה צפריר

ד מָּ ד גַּ ה ֶאחָּ צָּ   ִכי נָּק-נָּק-ֲענָּק ִלְהיוֹת רָּ

שַּ  ק אוֵֹהב ֶשֱאֹלוִהים בחָּ ִקים רַּ   ...ֲענָּ

ל הוא, כדי לגדול, וכך מוֹן ָאכַּ ה-וְקֶרם  ִעם עּוגוֹת הָּ תָּ ֶצֶפת שָּ ֶפה ִעם קַּ  ....קָּ

 ?בגודל הפיזירק הוא " וענק" גמד"האם ההבדל בין 

 עתיםליכול להיות , מבחינה רוחנית ואילו אדם נמוך" שפל קומה" עתיםשאדם גבוה יכול להיות ל, מתברר
 .בהתנהגותו ובמעשיו, "גדול מהחיים"

 .יםמרגלבמעשה העוסקת " לך-שלח" פרשת -נו פרשת

ואם ישאל . איליהלקראת הכניסה , משה לשלוח יחידת סיור כדי לתור ולרגל את הארץ עלה מצווה "הקב
האם ? יתמדוע יש צורך בפעילות אנושית ומעש, ואם כך. אלוקית וניסית היאוהרי הכניסה לארץ , השואל

 !?"עזרתנו"ה צריך את "הקב

ה רוצה "וגם כאשר הקב. ן ואומר כי העולם מתנהל בדרך הטבע"נותן הרמב, תשובה ברורה לשאלה זו
 ...(.למעט מקרים חריגים)הוא עושה זאת כמה שיותר קרוב להתנהלות טבעית , לעזור ולסייע באופן ניסי

..." ולארוב שמריולה חלץילה בנלחמים יצווה אבל, הנס על מעשיו בכל יסמוך לא( התורה) הכתוב כי"
 (.ב, יג במדבר ן"רמב)

, ואף נלחם בדרך הטבע( בימי משה ויהושע)עם ישראל בכניסתו לארץ שולח משלחות סיור וחלוץ , ואכן
 ...כולל אירועים של הפסד בקרב ואף הרוגים

ת -טובה  היאם הארץ אמנ". קשים"חוזרת ובפיה דיווחים  ,משלחת החלוץ והסיור של המרגלים בַּ ב זָּ לָּ  חָּ
ש  (.כז, במדבר יג) עזים וחזקים ומבוצרים, בני ענק -נפילים  הינםאך תושביה , ּוְדבַּ

ֵלבתשובתו של  ֹלה"...: היא פשוטה וברורה( אחד מן המרגלים)נשיא שבט יהודה , כָּ ֲעֶלה עָּ ְשנּו נַּ רַּ ּה ְויָּ  ִכי ֹאתָּ
כוֹל ל יָּ  (.ל, שם)" לָּּה נּוכַּ

רַּ " ּה ְשנּוְויָּ ה שהיא לפי -ה "כי היא מובטחת לנו מאת הקב, "ֹאתָּ שָּ  אבותה ל"קבה שבועת מצד לנו מֹורָּ
 .עד עולם, ארץ שאותה נירש אנו ואותה נוריש לבנינו אחרינו. האומה

כשם . ה"אמונה בקב, ומעל לכל אמונה בצדקת הדרך, עוצמה פנימית, תשובה המשלבת בתוכה בטחון עצמי
לנו  ויסייעלנו את הארץ המובטחת  תןייהוא גם , "עד הלום"אותנו ממצרים והביא אותנו ה הוציא "שהקב

 .לכבוש ולרשת אותה

ת ֶאְתֶכם ְוהוֵֹצאִתי: "...של האלוקיות שההבטחות וכשם חַּ ִים ִסְבֹלת ִמתַּ ְלִתי ִמְצרַּ ם ֶאְתֶכם ְוִהצַּ תָּ  ֵמֲעֹבדָּ
ַאְלִתי ִטיםּוִבְש  ְנטּויָּה ִבְזרֹועַּ  ֶאְתֶכם ְוגָּ  תתקיים כך, באופן ניסי וברור התקיימו, (ז-ו, ו פרק שמות" )ְגֹדִלים פָּ

ָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי: "של ההבטחה גם ִתי.. .הָּ ּה ְונָּתַּ ֶכם ֹאתָּ ה לָּ שָּ  (.ח שם" )' ה ֲאִני מֹורָּ

ללא  ,ותמתבוננים במציאמדוע הם  ?ראשי השבטים לאבד את ביטחונם העצמי -מה גרם למרגלים , וקשה
 ?בטחון וללא חזון

ם: "התשובה מצויה בדברי המרגלים ִאינּו ְושָּ ְנִפיִלים ֶאת רָּ ְנִפִלים ִמן ֲענָּק ְבֵני הַּ ְנִהי הַּ ִבים ְבֵעיֵנינּו וַּ ֲחגָּ  ְוֵכן כַּ
ִיינּו  (.לג, יג במדבר" )ְבֵעיֵניֶהם הָּ

 .באופן פיזי, ונמוכים מאד" קטנים"ענקים וגדולים והמרגלים הרגישו לידם  - ְנִפיִליםתושבי הארץ היו 

 .משהו עמוק יותרגם שטמון כאן , ילמד אותנו, ובסדרודיוק בלשון הפסוק , אולם
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 . אלא בדיוק להיפך. הרגשנו קטנים, ענקיםהיו הם ש כיוון -הכתוב אינו אומר 

ְנִהי" ִבים ְבֵעיֵנינּו וַּ ֲחגָּ ונפל  והיינו קטנים וחלשים בעיני עצמינוינו חסרי ביטחון עצמי יהנחנו אש כיוון - "כַּ
ִיינּו ְוֵכן" -היתה  התוצאהלכן  - ליבנו  ....(שימו לב ללשון הפסוק ולסדר הדברים) "ְבֵעיֵניֶהם הָּ

ֹהלֵ  ֱאֹלוֵהיֶכם 'ה ִכי"התחושה והידיעה , אמונה בצדקת הדרך ומעל לכל, שבטחון עצמי, מתברר אם כן  ְךהַּ
ֶכם ֵחם ִעמָּ ֶכם ְלִהלָּ  .הם אלה שעושים את כל ההבדל, (ד, כ דברים" )ֶאְתֶכם ְלהֹוִשיעַּ  ,ֹאְיֵביֶכם ִעם לָּ

נראים כחגבים  היו כן לכן ,כחגבים בעיני עצמם שפלים שהיוכי על ידי ": שפת אמת"ועל כך אמר בעל ה
 (.שלח, במדבר) "דםהא( הנפש הפנימית של) בעבודת תלוי הכל כי". בעיני יושבי הארץ

 "...ענק"או , "גמד" -" חגב"תהיה  האםתקבע , בעבודת הנפש הפנימית שלך, רק אתה

 "...ענק"כוחותיך ולהפוך ל אתלהעצים ו...( ינג'קואוצ)לאמן את עצמך רק אתה תחליט האם 

דצדק אותו , אכן מָּ ד גַּ אך הדרך . חותיושמעצים את יכולותיו וכואלוקים בהחלט אוהב את מי  .מן השיר ֶאחָּ
 .האדםהנפש הפנימית של  בעבודתאלא , ְקֶרם ִעם עּוגוֹתלשם אינה נעשית בעזרת 

. (עצמית סוגסטיה) אוֹטוֹסּוֶגְסְטיָּה-ה הוא, אחד מכלי עבודת הנפש המקובלים בפסיכולוגיה המודרנית כיום
הדבר  .עצמי שכנוע ידי לע, בנושאים שונים תפיסתם את לשנות יכולים אדם בני יכולים, זהתהליך בעזרת 

 .הדבר בנכונות להאמין מודע-לתת לגרום במטרה, ושוב חיובית שוב" מנטרה" אמירתנעשה על ידי 

( אולי)ואז גם , תתאמץ, תשכנע את עצמך שאתה יכול, (בנושא מסויים" )גדול מהחיים"תחשוב שאתה 
 ...(.צריך גם לא להגזים בהגדרת היעדים, וכמובן... )תצליח

, "יכולים"כמה הם עד אם נחזור ונאמר להם . אלא גם כלפי ילדינו, נכון לא רק כלפי עצמנווהדבר 
ואם . לממש את הפוטנציאל הגלום בהםיתאמצו יאמינו בעצמם והם יש סיכוי טוב ש, מוכשרים ומוצלחים

 ...ואפילו לא ינסו להצליח... הם יאמינו לנו, "לא יוצלחים"נאמר להם שוב ושוב עד כמה הם 
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