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ים גּולִּ לְּ גִּ ר הַׁ עַׁ שַׁ ה לו(  בְּ מָּ דָּ קְּ י ֵאּלּו )הַׁ ע, כִּ ב: דַׁ תַׁ ה כָּ רָּ ֲעשָּ הָּ

מֹות  שָּ ֶהם נְּ רּו בָּ בְּ עַׁ תְּ ָאֶרץ, נִּ ֵגל ֶאת הָּ רַׁ כּו לְּ לְּ ים ֶטֶרם ֶשהָּ לִּ גְּ רַׁ מְּ
ֶהם  ר לָּ ה ֶשָאמַׁ ֶזהּו סֹוד מָּ ש, וְּ מָּ ֵני יֲַׁעֹקב מַׁ ה בְּ רָּ ים, ֲעשָּ טִּ בָּ שְּ הַׁ

ית מב ט(יֹוֵסף  ֵראשִּ ֶהם שֶ  )בְּ ז לָּ מַׁ ֶתם", רָּ ים אַׁ לִּ גְּ רַׁ ים הי"מְּ ידִּ יּו ֲעתִּ
תְּ  הִּ ת לְּ שַׁ רָּ ֵריש פָּ תּוב בְּ ה ֶשכָּ ם ֶזהּו סֹוד מָּ ים. גַׁ לִּ גְּ רַׁ מְּ ֵבר בַׁ עַׁ

ָך,  ח לְּ לַׁ ה"שְּ ֵאל ֵהמָּ רָּ שְּ ֵני יִּ אֵשי בְּ ים רָּ שִּ ם ֲאנָּ ש "כֻּּלָּ מָּ י ֵהם מַׁ , כִּ
א  ֵאל, ֶאּלָּ רָּ שְּ ֵפי יִּ אֵשי ַאלְּ יב רָּ תִּ א כְּ ֵכן לָּ לָּ א, וְּ בָּ ֵאל סָּ רָּ שְּ ֵני יִּ בְּ

רָּ  שְּ ֵני יִּ אֵשי בְּ יא רָּ הֹוצִּ ם לְּ מָּ צְּ עַׁ ֲעצּו בְּ יַׁ תְּ ר ֶשנִּ נָּם ַאחַׁ ָאמְּ ֵאל. וְּ
ֵבר  דַׁ בֹוא ֶאל ֹמֶשה ּולְּ ֲחֹזר לָּ ים לַׁ יּו רֹוצִּ הָּ ָאֶרץ, וְּ ל הָּ ה עַׁ בָּ , רעהדִּ

ע  נֹודָּ ֶהם,  כַׁ רּו בָּ בְּ עַׁ תְּ ים ֶשנִּ טִּ בָּ שְּ מֹות הַׁ שָּ קּו ֵמֶהם נְּ ּלְּ תַׁ סְּ ָאז נִּ
ת עִּ  ינַׁ חִּ בְּ י ֶשהּוא מִּ י מִּ ה ֶשֵאין ֵכן כִּ ֶצה, מַׁ רְּ ֶשיִּ ֵּלק כְּ תַׁ סְּ בּור מִּ

גּול. ע"ש. לְּ ת גִּ ינַׁ חִּ בְּ  בִּ

ים  גּולִּ לְּ גִּ ר הַׁ עַׁ שַׁ ר בְּ לֹומַׁ ה ה')כְּ מָּ דָּ קְּ ֵדל  ,(הַׁ יר ֶשֵיש ֶהבְּ בִּ סְּ מַׁ
ֶנֶפש  ה, ֶשָאז הַׁ מָּ גְּ ה ֶשפָּ ֵקן מָּ תַׁ ֵדי לְּ גּול כְּ לְּ גִּ ָאה בְּ ֵבין ֶנֶפש ֶשבָּ

ֶנֶסת בְּ  כְּ גּוף נִּ ֵרד ֵמהַׁ פָּ הִּ ה לְּ כֹולָּ ּה יְּ ֵאינָּ ד וְּ יֹום ֶשנֹולַׁ ם מִּ ָאדָּ גּוף הָּ
ל  ים עַׁ אִּ ים ֲהבָּ ּסּורִּ יִּ ל הַׁ יא סֹוֶבֶלת ֶאת כָּ הִּ ה, וְּ יתָּ מִּ ד יֹום הַׁ עַׁ

גּוף יק  הַׁ דִּ צַׁ ת הַׁ מַׁ שְּ ֲאֶשר נִּ ם כַׁ נָּ ה. ָאמְּ יתָּ מִּ ר הַׁ עַׁ גַׁם ֶאת צַׁ וְּ

זֶ  ם הַׁ עֹולָּ ם יֹוֶרֶדת לְּ ָאדָּ ֵיעַׁ לָּ סַׁ ֵדי לְּ א כְּ מֹו, ֶאּלָּ צְּ ֹצֶרְך עַׁ ה ֹלא לְּ
ֵעת  גּול בְּ לְּ גִּ ָאה בְּ ּה בָּ ֶשה ֶשֵיש לֹו, ָאז ֵאינָּ יֹון קָּ ּסָּ ל נִּ ֵבר עַׁ גַׁ תְּ הִּ לְּ
יָּם  סֻּ ן מְּ מַׁ זְּ ק לִּ בּור רַׁ ינַׁת עִּ חִּ בְּ ם בִּ ָאדָּ ֶנֶסת בָּ כְּ א נִּ ה, ֶאּלָּ ֵּלדָּ הַׁ

ֵכן אֵ  לָּ , וְּ יּועַׁ יְך סִּ רִּ ר ֶשל ֶשהּוא צָּ עַׁ צַׁ ֹבל ֶאת הַׁ סְּ ה לִּ פּופָּ ה כְּ יֶננָּ
ֲהגּות  נַׁ תְּ ת רּוחַׁ ֵמהִּ יק ֵיש קֹורַׁ דִּ צַׁ ת הַׁ מַׁ שְּ נִּ ם לְּ אִּ ֶזה, וְּ גּוף הַׁ הַׁ
יא  ם חֹוֵטא ח"ו, ֲהֵרי הִּ ָאדָּ ם הָּ אִּ מֹו, וְּ יא יֹוֶשֶבת עִּ ם ֲהֵרי הִּ ָאדָּ הָּ

הִּ  ֵדי ֶשֹּלא לְּ ֵני ֶשחֹוֵטא כְּ פְּ גּוף עֹוד לִּ ם יֹוֵצאת ֵמהַׁ גָּ פְּ ֵלְך בִּ כְּ לַׁ תְּ
ֲעוֹונֹות  .הָּ

"ל יזָּ ֲארִּ ֵאר הָּ בָּ י ֶזה מְּ פִּ אן ,לְּ אֵשי  ,כָּ מֹות רָּ שְּ ֱהיֹות ֶשנִּ
ים, ֶאּלָּ  לִּ גְּ רַׁ מְּ תֹוְך הַׁ לּו בְּ גְּ לְּ גַׁ תְּ ים ֹלא נִּ טִּ בָּ שְּ ק הַׁ ֶהם רַׁ סּו בָּ נְּ כְּ א נִּ

ּה  אֹותָּ ֵכן בְּ יֹון, לָּ ּסָּ נִּ ל הַׁ ֵבר עַׁ גַׁ תְּ הִּ ֶהם לְּ ֵיעַׁ לָּ סַׁ בּור לְּ ינַׁת עִּ חִּ בְּ בִּ

ֵאל,  רָּ שְּ ל ֶאֶרץ יִּ ה עַׁ רָּ ֵבר סָּ דַׁ ים לְּ לִּ גְּ רַׁ מְּ יטּו הַׁ לִּ ה ֶשֶהחְּ עָּ שָּ
אּו טְּ ֵני ֶשחָּ פְּ ים עֹוד לִּ טִּ בָּ שְּ אֵשי הַׁ מֹות רָּ שְּ קּו ֵמֶהם נִּ ּלְּ תַׁ סְּ ֵדי נִּ , כְּ

ֵנה  הִּ שֹו: "וְּ דְּ שֹון קָּ לְּ ים, ּובִּ לִּ גְּ רַׁ מְּ גָּם ֶשל הַׁ פְּ ֶהם הַׁ יעַׁ בָּ גִּ ֶשֹּלא יַׁ
יא  הֹוצִּ ם לְּ מָּ צְּ עַׁ ה בְּ עָּ ה רָּ חּו ֵעצָּ קְּ ָאֶרץ, לָּ תּור ֶאת הָּ ם לָּ תָּ ֶלכְּ בְּ
ים  טִּ בָּ שְּ מֹות ֶשל הַׁ שָּ קּו ֵמֶהם נְּ ּלְּ תַׁ סְּ ְך נִּ כָּ ָאֶרץ, ּולְּ ל הָּ ה עַׁ בָּ דִּ

בְּ  עַׁ תְּ מִּ ֶבֶרת הַׁ חַׁ תְּ מִּ ה הַׁ מָּ שָּ נְּ י הַׁ ע כִּ נֹודָּ ֵעיל, כַׁ ר לְּ כָּ זְּ נִּ ֶהם כַׁ רֹות בָּ

ה,  יתָּ מִּ ד יֹום הַׁ ם עַׁ שָּ ֶּלֶקת מִּ תַׁ סְּ ּה מִּ ם, ֵאינָּ ָאדָּ ם הָּ גּול עִּ לְּ גִּ בְּ
ם  ָאדָּ ֲאֶשר הָּ ֶמנּו כַׁ ֶּלֶקת מִּ תַׁ סְּ בּור מִּ סֹוד עִּ ֶנֶסת בְּ כְּ נִּ ל הַׁ ֲאבָּ

אֹוֶמֶרת "סּורּו ים  חֹוֵטא, וְּ עִּ שָּ רְּ ים הָּ שִּ ֲאנָּ ל ָאֳהֵלי הָּ א ֵמעַׁ נָּ
ֶּלֶקת  תַׁ סְּ מֹו מִּ צְּ ם עַׁ ָאדָּ ת הָּ מַׁ שְּ ּלּו נִּ א ֲאפִּ י ֶזה ֶאּלָּ ֹלא דַׁ ֵאֶּלה", וְּ הָּ

ס ֵעת ֶשחֹוֵטא, בְּ כֹות יח:(  ֹודבְּ רָּ ים )בְּ רּויִּ ֵייֶהם קְּ חַׁ ים בְּ עִּ שָּ רְּ הָּ
בָּ  שְּ אֵשי הַׁ מֹות רָּ שָּ קּו נְּ ּלְּ תַׁ סְּ ֵכן נִּ לָּ ים, וְּ ים ֵמֶהם.ֵמתִּ  טִּ

כשחזרו  על פי האמור מפרש האריז"ל מה שכתוב

משה ואל אהרן". ויש לדקדק  : "וילכו ויבואו אלהמרגלים
לשם מה מזכיר את ההליכה אחרי ו", מה שכתוב "וילכ

 "וישובו מתור הארץ מקץ: שכתוב לפני זה ששבו, כמו
אלא ה"? ארבעים יום", היה לו לומר רק: "ויבואו אל מש

ראשי השבטים  על הנשמות של מדברמה שכתוב "וילכו" 
ומה שכתוב "ויבואו אל ן, שהלכו מהמרגלים וחזרו לגן עד

 .המרגלים משה ואל אהרן", הוא על

רק על  בדרך זו מבאר האריז"ל הטעם שהתפלל משה
התפלל על כל  יהושע: "י"ה יושיעך מעצת מרגלים", ולא

התעברה הנשמה של  םהמרגלים, כי בכל אחד מהמרגלי

לו להתגבר על הניסיון הקשה שהיה  ראש השבט, כדי לסייע
היה  יהושע שהיה נשיא שבט אפרים בן יוסף לא להם, אבל

בנשיא שבט  מי שיתעבר בו, כי נשמת יוסף כבר נתעברה
 ור.מנשה שהיה הבכ

אצל שבט מנשה: "למטה  של יוסף רקלכן נזכר שמו 
בן סוסי", ולא נזכר שמו אצל שבט  שה גדייוסף למטה מנ
ללמדנו שיוסף כדי אפרים הושע בן נון",  אפרים: "למטה

 בנשיא שבט מנשה, ולא ביהושע שהיה נשיא נתעבר רק
מיוחדת על  לכן הוצרך משה להתפלל תפלה .שבט אפרים

והנה הי"א דשו: "לשון ק יהושע שינצל מעצת מרגלים, הנה
המרגלים, אבל שבט לוי שלא  שבטים נתעברו בהם בי"א

לא הוצרך לשלוח מרגלים, אבל במקומו  היה לו נחלה בארץ
 מנשה ואפרים, ואמנם: םישבטו של יוסף לשני נתחלק

למטה ' במרגל של מנשה נתעבר נשמת יוסף, ולכן כתיב
אפרים קודם  , עם היות שבכל מקום'יוסף למטה מנשה

 מנשה להורות מה למנשה, ועם כל זה ייחס ליוסף עם
שבט אפרים בלי עיבור נשמת  שאמרנו, נשאר יהושע מרגל
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נתיירא משה לשלחו פן יחטא, ואז ויקרא  שום שבט, ולכן
עליו  להושע בן נון יהושע, כמו שאמרו ז"ל שהתפלל משה

 ם".י"ה יושיעך מעצת מרגלי

ע", שורא לו "יהממשיך ואומר האר"י שלכן משה ק
נשמת לוי  לל עליו: "י"ה יושיעך מעצת המרגלים", כיהתפו

בשום שבט, שהרי  ראש שבטו של משה עדיין לא נתעברה
המרגלים לתור את הארץ,  שבט לוי לא השתתפו בשליחת

ונחלה בארץ ישראל, לכן בקריאת  כי לא היה להם חלק
תפלל משה, שישלח הקב"ה את נשמת לוי שע" ההשם "יהו

ה ז שתתעבר במשה, ובמקום שבטו שהיתה ראויה ראש
לסייע לו  תתעבר ביהושע תלמידו שחשוב כבנו, כדי

וסוד שו: "בלשון קדם, ולהתגבר על הניסיון של המרגלי
נשמת לוי בן  קריאת שם זה החדש הוא, כי המשיך עליו

כנזכר, וזה היה על ידי  יעקב, שלא היה שום מרגל משבטו

בשליחות זה  היה ראוי ללכת משה שהוא משבט לוי, ואליו
שלח במקומו את יהושע תלמידו ו לוי,מרגל של שבט 
כמו בן שלו ממש כנודע, ונשמת לוי  תמורתו החשוב

 ע".להתעבר במשה נתעברה אז ביהוש שהיתה צריכה

 )מגילה יד:(ע דיבספרו בן יהוזי"ע כתב רבינו יוסף חיים 

וז"ל: ע בן נון היו רק בנות ולא בנים. שולהסביר מדוע ליה
ועוד נראה לי בס"ד על פי מה שכתב בחומת אנך בשם 
מורנו הרב חיים ויטל ז"ל, דרחב היתה גלגול אשת פוטיפר, 

חה לאשה, וכתב ויהושע היה גלגול יוסף הצדיק ע"ה, ולק
שם שבזה ניחא מאמר רז"ל במדרש רבה לפרשת וישב 
שאמרה ליוסף הצדיק ע"ה, שהיא רואה באצטגנינות שלה 

שהוא נזקק לה, ובאמת ראתה על גלגול השני ולא ידעה, 
עכ"ד יעויין שם, וידוע שיוסף הצדיק ע"ה לא הוליד בנות 
 ולכך יהושע שהיה גלגולו הוליד בנות דוקא, להשלים מה

 עכ"ל. שחסר בראשונה.

: (אות י"ג )פרשת דבריםאמרי נעם כתב בספה"ק לפי זה 
שהיה מזרעו נשמת יוסף הצדיק התגלגלה ביהושע בן נון 

ועל ידי של שבט אפרים ושממנו צריך לבוא משיח בן יוסף 
נשלחו יהושע  לכן. כן יהושע בעצמו היה 'משיח בן יוסף'

וכלב לרגל את הארץ, כפי שציוה ה' לשלוח לארץ ישראל 
ד"  יש ֶאחָּ ד אִּ יש ֶאחָּ הרומז על שניהם, וכן )במדבר יג, ב( "אִּ

ים"  שִּ ָך ֲאנָּ ח לְּ לַׁ )במדבר יג, א( כמו שצּווה משה רבינו "שְּ

ים"  שִּ הוא שניים. והכוונה בזה היתה שיהושע שמיעוט "ֲאנָּ
יהיה 'משיח בן יוסף' וכלב שהוא משבט יהודה יהיה 'משיח 
בן דוד'. ואם הם לבדם היו מרגלים את הארץ ולא היו 
מוציאים דיבה אז היה התיקון השלם. אלא שישראל לא 
רצו בזה ושלחו איש מכל שבט והם הוציאו את דיבת 

 .הארץ

, כי אם עם ישראל היו שומעים לפי דבריו יש לומר
ממילא היתה ע וכלב, שובקול ה' והיו שולחים רק את יה

והיה זוכה הוא להיות  נשמת יוסף להתעבר ביהושע הליכו
יעים מג והיינומשיח בן דוד, ה נובן יפמשיח בן יוסף וכלב 

ל לשלוח גם משאר ר ביקשו ישראשאאבל כיקון השלם. תל
מנשה, שבט ל ש למרגהרי שהתעברה נשמת יוסף בשבטים, 

ועל כך התפלל ע. שוולא יכלה עוד להתעבר בנשמת יה
מעצת מרגלים", שכוונתו לרמז, שמחמת יעך שומשה "יה י

 ין אין שמו של הקב"ה שלם. יכינו לתיקון השלם ועדז כן לא

פרק )תנא דבי אליהו רבה כתב בעוד יש להוסיף בזה, 

פעם אחת היו רבותינו ושאר חכמים יושבין בבית : (ח"י
 ?מהיכן אליהו בא :המדרש והיו חולקים זה עם זה ואמרו

עד  .וזה אומר מזרעה של לאה ,חלזה אומר מזרעה של ר
באתי אליהן ועמדתי לפניהן ואמרתי  ,שהן חולקין זה עם זה

תן  :ואמרו לי .רבותי אין אני בא אלא מזרעה של רחל :להן
ולא כתיב ביוחסין של שבט  :אמרתי להן .סימן לדבריך

. ואמרו "ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם" )ד"ה א ח(בנימין 
 יז( לכים א')מלאשה האלמנה  ולא כהן אתה ולא כך אמרת :לי
אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי ולך "

אותו תינוק בן יוסף  :אמרתי להן ?"ולבנך תעשי באחרונה
ורמז רמזתי לעולם שאני יורד תחלה לבבל ואח"כ  ,היה

  .)עי' תוספות בבא מציעא קיד: סוף ד"ה מהו( א בן דודויב

הו משיח בן יוסף ואלי הרי לנו כי יש שייכות בין

 הנביא. 

כתב הרמב"ן בסוף פר' בשלח בענין מלחמת ועוד 
עמלק וז"ל: והנה כל אשר עשו משה ויהושע עמהם 
בראשונה, יעשו אליהו ומשיח בן יוסף עם זרעם. עכ"ל. 

כוחו של והיינו שמשיח בן יוסף הוא הנלחם עם עמלק 
 עשו, וגם אליהו הנביא עמו במלחמה זו.

ח מרגלים לרגל לוע ששועל פי דרכו יש לומר, כאשר יה
ויש ואת כלב,  את פינחסץ, הוא אכן שולח שניים, את האר

שכבר אחר מעשה זמרי כי היה זה בפינחס,  רחלומר כי ב
 היות "פינחס הוא אליהו". זכה ל

אות  'מערכת א)מדבר קדמות וכפי שכתב החיד"א בספרו 

אליהו הנביא זכור לטוב, מתחילה היה מלאך, וז"ל:  כ"ז(
אמר לאליהו ולשאר  ,ובשעה שרצה הקב"ה לברוא העולם

מלאכים נעשה אדם, אמר לו אם לפניך טוב לפני לא כל 
ד אחר שכן, אם טוב בעיניך אני ארד ואשמש לפניו וכו', ויר

זמן ועשה שיאמינו העולם כי ה' הוא האלהים, ולימים 
מועטים שהאמינו זה בעולם העלהו אח"כ לשמי מרום, 

 ואמר לו הקב"ה אתה אפוטרופוס על בני תמיד וכו', ע"ש
, 'פנחס זה אליהו'"ז מה מתוק לשון רז"ל דאמרי יעפוכו'. ו

דהוה להו לומר אליהו זה פנחס. ובהכי ודייקי בלישנא 
 ל.עכ" '.ווכ ניחא, דאליהו קדם שהוא מלאך

הוא  ממילא בפינחס יש בו נשמת אליהו הנביא, אשר
שהוא בן יפונה כלב נשלח ויחד עמו בחינת משיח בן יוסף, 

וככה יגיעו לתיקון . דהוא בחינת משיח בן דויהודה,  טמשב
ורא עולם בתחילה כשביקש "שלח לך השלם אשר רצה ב

 אנשים" שכוונתו היתה ליהושע וכלב בלבד וכנ"ל. 

 


