לפרשת שלח ()2

א .מתכוננים להיכנס אל הארץ המובטחת .משה שולח מרגלים לפני העם ,ורובם חוזרים ומבוהלים
ומחדירים בעם יאוש כבד.

ב( .ל) ַויַהַ ס ָּכלֵב אֶ ת הָּ עָּ ם אֶ ל מֹשֶ ה ַויֹאמֶ ר עָּ ֹלה ַנ ֲעלֶה וְ יָּרַ שְ נּו אֹ תָּ ּה כִּ י יָּכוֹל נּוכַל לָּּה( :לא) וְ הָּ ֲאנ ִָּּשים אֲשֶ ר עָּ לּו עִּ ּמ ֹו
ָארץ אֲשֶ ר תָּ רּו אֹ תָּ ּה אֶ ל בְ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל
ָאמְ רּו ֹלא נּוכַל ַלעֲלוֹת אֶ ל הָּ עָּ ם כִּי חָּ זָּק הּוא מִּ ּמֶ ּנּו( :לב) וַיוֹצִּ יאּו ִּדבַ ת הָּ ֶ
לֵאמֹ ר הָּ ָארֶ ץ אֲשֶ ר עָּ בַ ְרנּו בָּ ּה לָּתּור אֹ תָּ ּה אֶ רֶ ץ אֹ ֶכלֶת יוֹשְ בֶ יהָּ הִּ וא וְ כָּל הָּ עָּ ם אֲשֶ ר ָּראִּ ינּו בְ ת ֹוכָּּה ַאנְשֵ י ִּמדוֹת( :לג)
וְ שָּ ם רָּ אִּ ינּו אֶ ת הַ ּנְפִּ ילִּ ים בְ נֵי ֲענָּק מִּ ן הַ ּנְפִּ לִּ ים ַוּנְהִּ י בְ עֵ ינֵינּו ַכ ֲחגָּבִּ ים וְ כֵן הָּ יִּינּו בְ עֵ ינֵיהֶ ם( :א) וַתִּ שָּ א כָּל הָּ עֵ ָּדה
ֹאמרּו ֲאלֵהֶ ם כָּל הָּ עֵ ָּדה
וַיִּ תְ נּו אֶ ת ק ֹולָּם וַיִּ בְ כּו הָּ עָּ ם בַ ַל ְילָּה הַ הּוא( :ב) וַיִּ ֹּלנּו עַ ל מֹ שֶ ה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן ֹכל בְ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל ַוי ְ
ָארץ הַ זֹאת לִּ נְפֹ ל בַ חֶ ֶרב נָּשֵ ינּו
לּו מַ תְ נּו בְ אֶ רֶ ץ מִּ צְ רַ יִּם א ֹו בַ ּמִּ ְדבָּ ר הַ זֶה לּו מָּ תְ נּו( :ג) וְ לָּמָּ ה ְי ֹדוָּד מֵ בִּ יא אֹ תָּ נּו אֶ ל הָּ ֶ
ָאחיו נִּתְ נָּה רֹאש וְ נָּשּובָּ ה ִּמצְ ָּריְמָּ ה[ :במדבר
וְ טַ ֵפנּו יִּהְ יּו לָּבַ ז הֲלוֹא טוֹב לָּנּו שּוב מִּ צְ רָּ יְמָּ ה( :ד) ַויֹאמְ רּו אִּ יש אֶ ל ִּ
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ג .גם כשיודעים שבסוף יהיה טוב ,גם כשמצפים לאור ולתקוה ,קשה עד מאוד להשתחרר מן ההרגל
לחושך ולקושי ,קשה שלא לרצות לחזור לאחור .לפעמים ,זה כמעט בלתי נתפס מבחינתנו,
לוותר על מה שאנו מכירים כה טוב ,כמעט בלתי אפשרי לנו נתפס לוותר על הכאב.
ד .צִ ִפיָּה  /רחל

ִל ְנעֹץ בָּ אֲ ֵפלָּה עֵ י ַניִם ְמשַ וְ עֹות,
לִפְ רֹׂש ֶאל הֶ חָּ לָּל יְדֵ י גַעְ ּגועִ ים,
אזֶן לְהַ ּטֹות לְקֹול ִר ְשרוש עָּ לִים,
וְ ֹ
ו ְל ַפלֵל ְלנֵס ,ו ְליַחֵ ל לְאֹות – –
וְ שֶ בַ ע ל ְִהו ֵָּאש וְ שֶ בַ ע לְהַ אֲ ִמין
בְ נֶחָּ מַ ת-סֹודֹות ,בִ גְ מול ָּקרֹוב וָּעֵ ר,
לִצְ ֹלל בְ ִשכְ חָּ ה ופ ֶַתע ל ְִה ְתנַעֵ ר
ול ְַקלֵל הַ ִדין ,ול ְַקבֵ ל הַ ִדין – –
ולְבַ ֵקש ִמ ְקלָּט בְ חֵ יק צַ לְמֵ י עָּ בָּ ר,
בְ מַ ּגָּעָּ ם חֹומֵ ל ,בְ מַ ּגָּעָּ ם טָּ הֹור,
ל ְִרעֹד ִמבְ כִ י כָּבוש ,וְ עַ ד הַ ּיֹום יֵאֹור
וממָּ ְתקֹו הַ זָּר – –
ל ְִשכֹר ִמ ְמ ִרי הַ כְ ֵאב ִ

