
שאלות לפרשת שלח
מאת הרב עמיחי כנרתי

יהושע וכלב אומרים לעם ישראל: "הארץ אשר עברנו בה לתור אותה 
טובה הארץ מאד מאד ", מה משמעות כפל המילים "מאד מאד"?

מה היתה הבעיה של המעפילים?

הרב אביגדור נבנצל שליט"א באר, שעל כל הבריאה נאמר 
"וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".

כל העולם הוא מאד טוב. ויותר מזה היא ארץ ישראל - טובה מאד מאד!
הראשונים)רמב"ן וספורנו( בארו את כפל המילים, שארץ ישראל היא טובה מכל הבחינות. 
ובמדרש אחד )מובא בתו"ש( כתב על זה, מהו "מאד מאד", שהיא טובה "בשני עולמות".
אפשר לבאר כוונתו, עולם הזה ועולם הבא, והיינו שיש בה טובה גשמית וגם טובה רוחנית. 

אין תורה כתורת א"י, ואוירא מחכים.
ולהתחזק  להתחדש  תמיד  עלינו  ומוטל  לכך,  שזכינו  ישראל  ארץ  יושבי  אשרינו  עכ"פ 

בהכרה בטובת הארץ. כך כתב בעל התניא:
"לעורר את האהבה הישנה וחיבת ארץ הקודש, להיות בוערת כרשפי אש מקרב איש ולב 
עמוק כאילו היום ממש נתן ה' רוחו עלינו" וכו', להיות נפשנו קשורה בה בחבלי עבותות 

אהבה רבה. יהי הקשר הולך וחזק, ומתחדש לבקרים באור חדש ממש".
ישראל  "ארץ  וכו'.  האנשים  הפירות,  האויר,  החול,  האבנים,  כפשוטה,  הארץ  אהבת 
מומלץ  ויחי.  פרשת  זצ"ל,  שאול  בר  לרב  הבאר"  "מן  בה"!)ספר  גדול  סוד   - כפשוטה 

לקרוא שם את כל המאמר(.
אינם  וכבר  לכך  שהתרגלו  שיש  וחבל  בחו"ל,  לטייל  וחובה  צורך  אין  ממש  בקיצור, 
"יצר"  וקיים  מזה,  להשתחרר  מאד  שקשה  מראה  המציאות  שבדבר.  בבעיה  מרגישים 
לצאת. אשרי מי שמתחדש באהבת הארץ, בלי תחבולות שוא של לצאת על מנת לחזור, 

אלא בתמימות ובפשטות. שנזכה!

לכאורה המעפילים רצו לחזור בתשובה על מאיסת הארץ, ולהתחזק בגבורה לעלות, 
במסירות נפש. כוונה טובה ומעולה, אבל יש בעיה: הקב"ה אמר להם שלא לעשות כך!

הולכים לבד. "וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה"!
והתוצאה הטראגית כמובן מגיעה, כולם נהרגים.

הלקח ברור: אי אפשר לחזור בתשובה איך שמתחשק לי, איך שנראה וזורם לי, בלי 
קבלת עול מלכות שמים. וגם אין די בכוונה טובה, צריך מעשה רצוי ונכון!

שבת שלום!


