
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מהפרשה 

 )'טז' במדבר יג(ויקרא משה להושע בן נון יהושוע 
    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ה יושיע� מעצת המרגלי�ה יושיע� מעצת המרגלי�ה יושיע� מעצת המרגלי�ה יושיע� מעצת המרגלי����� י י י י,,,,התפלל עליוהתפלל עליוהתפלל עליוהתפלל עליו""""

הרי שניה� התנגדו לתוכנית ,  הנשאלת היא מדוע התפלל משה על יהושוע בלבד ולא התפלל ג� על כלבהשאלה
בהמש� הפרשה אנו לומדי� שכלב עלה לבדו להשתטח על קברי האבות ולהתפלל שלא , זאת ועוד? המרגלי�

בפרשה נאמר , שאלה נוספת? מדוע לא עלה ג� יהושוע") ויבא עד חברו "י על הפסוק "רש(יושפע לרעה 
מדוע לא צוי  כא  ג� יהושוע . )במדבר יד כד("  רוח אחרת עמו וימלא אחריהעקב היית, ועבדי כלב: "למשה
 .על התורה ותמצית דבריו היא כזאת" חפ# חיי�"שאלות אלו שואל ה  ?לשבח

מפני השפעה שלילית העלולה להגיע מקבוצות אנשי� בפני האד� ישנ  שתי שיטות לחס  את עצמו ולהתמודד 
 )'חברתית וכו, השפעה דתית(הסובבות אותו 

דר� אחת היא לצאת למאבק ולמלחמה גלויה מול אותה הקבוצה ולמחות באנשיה על דעותיה� הכוזבות ועל 
ו  מהתמודדות  בשלב ראשעלפיה יש להימנ, וקצת דיפלומטית, היא הפוכה מזו, ההדר� השניי. שיטת� הנלוזה

ועל ידי כ� , �כאילו הוא מסכי� עימ, למראית עי  בלבד, ואפילו לעשות עצמו, חזיתית ע� הקבוצה ודעותיה
 .שיחשבוהו כתומ� בדעת� יניחוהו לנפשו ולא ישפיעו עליו

 . לכל אחת מהדרכי� אלו יתרו  וחסרו 
האד� מחשל את עצמו , גד קבוצת הלח#המלחמה שמנהל נהיתרו  בהתנהלות בדר� הראשונה הוא בכ� שעל ידי 

שכ  חבר המרעי� המקיפי� ,  פיזיתהחיסרו  בדר� זו הוא החשש לפגיעה.  בהשקפותיו ובדעותיותמהידרדרו
 .זהו בכל זאת מאבק של יחיד נגד רבי�, אותו עלולי� להתאחד נגדו ולהזיקו בגופו ובממונו

, נשקפת לו סכנה לפגיעה מהקבוצה השלילית היא שעל ידי שחושבי� אותו לאחד מה� אי  המעלת הדר� השניי
מעלה נוספת בדר� זו היא האפשרות שכאשר יבואו להציג דעת� בפני . בניגוד למי שבוחר ללכת בדר� הראשונה

 לו הזדמנות נאותה להסיר את  ואז תינת, בודאי יתפארו שג� פלוני הנכבד הוא מאנשי שלומ�, קהל ועדה
החשש שמא על ידי , ג� בדר� זו סכנה, א� כאמור. ועדה את רשעות�המסווה מעל פניו ולהוכיח קבל ע� 

 .התנגדותו לשיטת� ויתקרב בדעותיו אל הסובבי� אותו" תצטנ " במש� הזמ  ,שתיקתו
, הבי  כי יהושוע יבחר לפעול לפי הדר� הראשונה, בהכרתו את כוחות הנפש של יהושוע וכלב, משה רבנו

הכוונה להצלה מהנזק "  יושיע� מעצת המרגלי�ה�י" לכ  ראה צור� לברכו ,התנגדות חזיתית ללא פשרות, דהיינו
לכ  לא היה , הלעומתו היו כוחותיו הנפשיי� של כלב מתאימי� לדר� השניי. הגופני שעלול לנבוע מהתנגדות זו

 .זקוק לברכה כזו
, ששי ותלמיאחימ  ע� ילידי הענק בחברו  כתוצאה מהמפגש , כאשר החליטו המרגלי� להוציא דיבת האר# רעה

כדי שכאשר יחזרו אל הע� יוכל לסקל את עצת , � לעשות עצמו כאילו הוא מסכי� עימ,על פי דרכו, החליט כלב
 התעורר בלבו החשש שמא השתיקה הממושכת תהיה לו לרוע# ובמש� הזמ  יושפע מה�, בכל זאת. המרגלי�

 . הקשהושזכות� תעמוד לו בניסיונ הל� להשתטח על קברי האבות כדי ,לכ , חלילה, ויסכי� לדעת�
פרט ליהושוע שאינו מסכי� ,  הכריזו שדבריה� נאמרי� על דעת כול�,כאשר שבו המרגלי� מ  הדר�, ובאמת

אז ניצל כלב את מעמדו בקרב המרגלי� והצליח להשתיק . לדעת� א� אי  להתחשב בדעתו כי היא דעת יחיד
ובהזדמנות , וא מתכוו  לספר בגנות משה ולהצדיק את דעת�היות וה� סברו שה, אות� ולקבל את רשות הדיבור

ועבדי כלב :"זהו שנאמר בהמש� . האמיתית והזי� את טענות המרגלי� ואת דיבת� על האר# זו גלה את דעתו
, למרגלי� אמר אני עמכ� בעצה. אחת בפה ואחת בלב, שתי רוחות" )במדבר יד כד("  רוח אחרת עמוהעקב היית

 )י"רש( ." להשתיק�חועל ידי כ� היה בו כו, מתובלבו היה לומר א
 ?של יהושוע או של כלב, איננו יודעי� דרכו של מי נכונה יותר, למעשה

 6  מס עלון ד"בס

    ננננ""""העלו  מוקדש לעהעלו  מוקדש לעהעלו  מוקדש לעהעלו  מוקדש לע    
 ל"יה ז'גחביבה חיה בנימין בת גור ל" זצחק בנימין בר שוריןי ל" זיצחק בן חמו בר אסתר

   ז"ניסן תשס' ע יא"נלב                                             ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב                                       ה"תשס' אדר ב' ע יג" נלב

 ה.ב.צ.נ.ת

    ת  ת  ת  ת  """"רררר                            תתתתיציאת שביציאת שביציאת שביציאת שב                                תתתתבבבבששששכניסת כניסת כניסת כניסת                                                         
 21:16 20:33 19:28 א"ת

 21:16 20:30   19:10  ם"י

 21:16  20:32 19:29  חיפה

 ח" תשססיון' חי
 "ךשלח ל ": השבועפרשת
 "וישלח יהושוע ":הפטרה

 

  yosbh1@gmail.com   : נא שלח מייל לכתובת זו , לקבלת העלון ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך

  מדרשת י " עאורלצא יו
   "ויזרע יצחק"

 ברק-בני



 

שפעמי� הקדימה התורה יהושוע לכלב ופעמי� הקדימה כלב "את תשובה נית  ללמוד מדברי התוספתא שאומרת 
למרות שבדר� הראשונה . 'כונות וישרות ה  לפני הזאת אומרת ששתי הדרכי� נ". ליהושוע ללמד� ששניה� שקולי�

.  מתו� כוונה טהורה לש� שמי� א% היא רצויה לפני המקו�המכל מקו�  א� הולכי� בדר� השניי, הנפש חסינה יותר
 )על התורה" החפ# חיי�"מעובד לפי (

 )'ב' במדבר יג (ח לך אנשיםשל
" ואתה קח ל� מכל מאכל" ("לתועלת�" בתורה במשמעות של "ל�"ראינו במספר מקומות שכתוב , לתועלת� � ל�

מה היתה התועלת , ונשאלת השאלה) )'דברי� יא(" ועשית ל� ארו  ע#", )'במדבר י(" עשה ל� שתי חצוצרות", )'בראשית ו(
 ?למשה משליחת המרגלי�

 התארכו ימיו של משה ,והעונש שקבלו להתעכב במדבר ארבעי� שנה, שעל ידי שליחת המרגלי�, נו בחיייאומר רב
עוד בזמ  השליחות אל , לפני גזרת הצורעוד , ומשה היה מנוע מלהכנס לאר#, שאלמלא חטא� היו נכנסי� לאר# מיד

  .א מלכי�"עתה תראה ולא תראה מלחמת ל" ואומר המדרש )'שמות ו(" עתה תראה"ה "פרעה בה נאמר לו על ידי הקב
 )'ב' במדבר יג ("ויתרו את ארץ כנען"

ואילו , )ג" ל'יבמדבר ( "לתור לה� מנוחה" כמו, וליהנות מ  הטוב שלה, ול� לתור אר# ומבקש לראות את היפה שבההה
 כמו, ומבקש לראות את הרע ואת המכוער שבה, מחפש בה את צדדי חולשתה, היוצא למשימת ריגול באר# אויב

אות�  שלח',  את האנשי� על פי הכאשר שלח משה. ) ט'בראשית מב( "מרגלי� את� לראות את ערות האר# באת�"
על כ  מדברת עליה� . לראות את טובה ולחזור להגיד את שבחיה לבני ישראל, "לתור את אר# כנע  "–כתיירי� 

, ובמשה עבדו התרופפה' א� כאשר אמונת� בה. ואינה מזכירה כלל לשו  ריגול, "תיירי�"התורה בכל הפרשה כעל 
ויבאו עד : "כנאמר, ה� הפכו מתיירי� למרגלי�, )כב, דברי� א( "� לפנינו ויחפרו לנו את האר#נשלחה אנשי: "ואמרו

 )הכתב והקבלה(. רי�ייכי עשו מעשה מרגלי� ולא מעשה ת, ) כד'אבמדבר ( "נחל אשכול וירגלו אתה
 )'י' במדבר יד(ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים 

 ?"עלה נעלה וירשנו אותה"שאמר כלב כדעת פני כ  לרגו� אות� באבני� ולא ל" נזכרו"הבי  מדוע רק כעת צרי� ל
אי  עדות יחיד עומדת ו, שהרי הייתה זאת עדות יחיד, כי לדברי כלב לא חששו לפי שדבריו בטלי� מעצמ , ונראה

כשבאו יחד דברי , אבל כעת, ו לדבריוש לא חשכ ל) 'דברי� יט(" על פי שני עדי� יקו�  דבר"דכתיב , לגבי עדות רבי�
ועדות שקולה :) מכות ה("  כדי  מאה עדי�,די  שני עדי�"כי שהרי ידוע  המרגלי� � של הורעה עדות, וכלביהושוע 
לזה . וחזר הדי  למה שהיה קוד� שילוח המרגלי�, ואי  כא  עדות לא של המרגלי� ולא של יהושוע וכלב, היא זאת

 ")אור החיי�"לפי ( . באבני�ואמרו לרגו� אות�רק כעת ו לה� שחש
 )'מא' טובמדבר  (לקיכם-א' י האנ

כ  נמצא בתורה פסוק המתחיל יה,  שנשאל בילדותו על ידי רבו,'בעל התניא ',ד"ר הזק  של חב"מסופר על האדמו
זהו פסוק בו לא אמר , לאחר מחשבה קצרה עונה הילד כי הוא יודע על פסוק כזה בתורה? ומסיי� באות� המילי�

לאחר זמ  . ע  כאילו משה רבנו שקר וטהילד נת הילד ונרעשו מהאפשרות שהנוכחי� לא הבינו את כוו. משה אמת
להיות להיות להיות להיות , , , , אשר הוצאתי אתכ� מאר# מצריי�אשר הוצאתי אתכ� מאר# מצריי�אשר הוצאתי אתכ� מאר# מצריי�אשר הוצאתי אתכ� מאר# מצריי�, , , , לוקיכ�לוקיכ�לוקיכ�לוקיכ�����אאאא' ' ' ' אני האני האני האני ה"הוא המדובר הפסוק . הסביר הילד את תשובתו

 אנו מוסיפי� את  מסיימי� אותואנואנואנואנוזהו פסוק המופיע בקריאת שמע וכאשר ". לוקיכ�לוקיכ�לוקיכ�לוקיכ�����אאאא' ' ' ' הההה, , , , אניאניאניאני        ::::לוקי�לוקי�לוקי�לוקי�����לאלאלאלא, , , , לכ�לכ�לכ�לכ�
  . בפסוק" אמת" לא אמר את המילה משהמשהמשהמשהא� למעשה , "אמת"ה המיל

 םהשתטח על קברי צדיקילמנהג ה
מרגלי� משה שלח כאשר ,  מופיע בפרשתינולהשתטח על קברות צדיקי�ו עלותלאחד המקורות החשובי� למנהג 

ובגמרא מובא ") עד חברו ויבא "י על הפסוק "רש( שתטח על קברי האבות בחברו הלרגל את האר# מסופר כי כלב ב  יפונה 
שהתפילה על קברות הצדיקי� , ישנ� שטועי� וחושבי�, א� לצערנו .:)סוטה לד("  זה ניצול מעצת המרגלי�ל ידיעש"

, אחד'  הוא שההאמונהשהרי יסוד . זרה עבודהב בטעות נכשלי�נמצא ש, מבלי משי�, כ�ו, פונה אל הצדיקי� עצמ�
  ?ואי� יעלה על הדעת לפנות בבקשה אל המתי�, נות בתפילהורק אליו יש לפ, ואי  עוד כוח בלתו
  : מהו הנוסח הראוי לתפילה ליד קברי צדיקי�גישותלמעשה ישנ  שתי 

התפילה ליד קברי הצדיקי� צריכה להיות מכוונת א� , )ה, א קלח"ח; יז, היטב תקפא�באר(אד� �ל וחיי"לדעת המהרי. א
 . בקשתנו' ישמע ה,  שהננו מתקשרי� למורשת��שבזכות הצדיקי ממנו ולבקש, ה"ורק אל הקב

עבורנו  יבקשוה� ש מותר א% לפנות לנשמות הצדיקי� )ח רצג"� שיק או"מהר; א"ג תקפ"פמ(אחרי� לדעת פוסקי� . ב
ברור , ה עבורנו"ולדעת� מאחר שבתפילה עצמה אנו מבקשי� שהצדיקי� יתפללו א% ה� לקב. ה"רחמי� לפני הקב

 .אלא שאנו מבקשי� שג� הצדיקי� יתפללו בעדנו, הננו נתוני�' � שרק ביד השהננו מודי� ומאמיני
 

    .  ה.ב.צ.נ.ת  ח"תשס אייר 'יח ע"נלב - ל"ז לויזה בת ללה לבנה  נ"לע                         
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