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  שבועהת הגיגים מפרש
    )ב' במדבר יג("  לך אנשיםשלח"

 את לנולנולנולנונשלחה לפנינו אנשי ויחפרו "בקשו  ישראל היות ובני, להולא  ל�ל�ל�ל�, "אנשי ל�ל�ל�ל�שלח "למשה אמר ה "הקב
ת זו ה למשה ששליחו"רומז כא� הקב,  להנאתינו ולטובתינוכוונת היתה "לנו"כאשר באומר , ) כב'דברי א( "האר�
 נגזר ושליחות זמכיו� שבגלל , ה כלל לא יהיה לטוב,לבני ישראל, לה� א, להנאתו ולטובתו של משהדווקא תהיה 

 אלמלא כ� היה על למשה , דבר שהארי� את חיי משה בעוד ארבעי שנה, שיתעכבו במדבר ארבעי שנהעליה
  )כעי� זה מובא ברבינו בחיי)  (כלי יקר(        . אומות'לכי זשלא יראה את העשוי למיו  עלנגזרכי כבר למות לפני כניסת לאר� 

  

   )טז' במדבר יג("  משה להושע בן נון יהושעויקרא"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ה יושיע� מעצת מרגליה יושיע� מעצת מרגליה יושיע� מעצת מרגליה יושיע� מעצת מרגלי!!!!יייי""""
כי לא ו, שמואת שינה א� מדוע , מילא התפלל עליו. הושוע שינצל מעצת המרגליי התפלל עלמשה ל אמרו ש"זח
בשמו ,  בגימטריאעשרעשרעשרעשר, ד"כנראה משה התכוו� על ידי תוספת היו, אלא? לא שינוי השלעליו  היה להתפלל כולי

  )אור החיי(                          . מרגליה תתתתעשרעשרעשרעשרלהוסי$ לו כוח על מנת שיוכל להתגבר על 
   

   )טז' במדבר יג("  משה להושע בן נון יהושעויקרא"
" יהושוע"ורק כעת משנה משה את שמו ל" הושע"ה רואי מכא� שלפני שליחת המרגלי נקרא משרתו של מש

: כתוב". יהושוע"שמשרתו של משה מוזכר כ, לפני פרשת המרגלי, ומעניי� הדבר שמצאנו מספר פעמי במקרא
 ב� נו� יהושעיהושעיהושעיהושעויע� : "וכ�, )' כדמותש( " משרתוויהושעויהושעויהושעויהושעויק משה : "בוכתכ� ו, )לגשמות ("  ב� נו� נעריהושעיהושעיהושעיהושעומשרתו "

, לא רצתה התורה" יהושוע"ונראה לומר שהיות וידעה התורה שמשה עתיד לקראו ? הכיצד. )'מדבר יאב( "משרת משה
לנו זה רק לגלות , " ב� נו�הושעהושעהושעהושעלמטה אפרי "כא� ה התורה ומה שהזכיר. להזכירו בש אחר, משו כבודו של משה

  )חיירבינו ב(                        . יהושעקראו שזה הוא שעקר שמו היה הושע ומשה 
  

  )ל' יגבמדבר (" הויהס כלב את העם אל מש"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ר בגנותור בגנותור בגנותור בגנותולדבלדבלדבלדביה סבור שבא יה סבור שבא יה סבור שבא יה סבור שבא ההההע ע ע ע ממממשושושושוהההה, , , , � עמר� עמר� עמר� עמרבבבבד עשה לנו ד עשה לנו ד עשה לנו ד עשה לנו בלבבלבבלבבלבי זו י זו י זו י זו ככככוווו, , , , צווח ואמרצווח ואמרצווח ואמרצווח ואמר""""

כי טבע האד " נתיבות"מסביר לנו בעל ה, אלא? ל שהשומעי סברו שכלב בא לדבר בגנותו של משה"מניי� לחז
הוא אינו  שונאו מדבר על מישהו שנוא אבל א הוא ,  מכנהו בשמושכאשר הוא מזכיר מישהו שהוא אוהב הוא

ויונת� ענהו , "א ב� ישי אל הלחבא לדוע מ"ינו שאמר שאול המל� על דוד צכמו שמ. בש אביובשמו אלא מזכירו 
נו ה אזטשהע יהיות ורצה , כלבכא� כ� נהג  ". דוד"ויונת� קוראו '' ב� ישי"שאול קוראו , "די דוד מעמלנשא"

ומבקש , כיו� שכ� חשבו כול שהוא שונא למשה, "ב� עמר"פתח וקרא למשה , לשמוע את דברי הסנגוריה שלו
    . '"ויהס כלב"ובזה , לדבר בגנותו

  

ללמדנו שלא כל דבר שאינו . וא$ על פי כ� פשעו וחטאו, אמת המרגלי דיברו": רבי מנח מנדל מקוצק היה אומר
   .ינו שקר� הוא איש אמתשא ולא כל מי, שקר אמת הוא

  

  )  לו'טובמדבר ( " וירגמו אתו באבנים וימת"
. לשו� יחידב, "וירגמו אותו אב�"במגד$ נאמר אילו ו, � רביולשב, "באבניוירגמו אותו "ר מנא, ששוקמכא� ב 

 במקו ,י�דת ת ביובמדבר לא היה לה בית קברות מוכ� לחייבי מיתו, המקושש היה במדברשהטע הוא שנראה ו
צרי� הדי� הוא שולכ� רגמוהו באבני הרבה כדי שמתחת� תהא קבורתו אבל במגד$ ש, סקילתו ש היתה קבורתו

)מש� חכמה(    . תליהעמוד ה לו ולהביאוסקלו אותו באב� אחת כדי שיהיה קל להסירה מעלילכ� , אחר הסקילהלתלותו 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  ) י'במדבר יד( " לרגום אותם באבניםויאמרו כל העדה"
כי לדברי כלב לא חששו , ונראה ?"עלה נעלה וירשנו אותה"צרי� לדעת למה לא נרגשו במאמר ראשו� שאמר כלב 

 )'דברי יט(" על פי שני עדי יקו  דבר"דכתיב , שאי� עדות יחיד עומדת לגבי עדות רבי, לפי שדבריו בטלי מעצמ�
די� שני עדי "מעתה הורעה עדות המרגלי כי , ע וכלבמה שאי� כ� כשבאו יחד דברי יהושו, לזה לא חשו לדבריו

וחזר הדי� , ואי� כא� עדות לא של המרגלי ולא של יהושוע וכלב,  ועדות שקולה היא זאת:)מכות ה(" כדי� מאה עדי
  )אור החיי(                        . לזה חשו לה ואמרו לרגו אות. למה שהיה קוד שילוח המרגלי

  

  )לד' במדבר יד(" ום לשנה לשנה ייום"
אני מעניש אתכ וגוזר עליכ שתהיה :  כלומר"שנה ליו, שנה ליו"לומר יותר נכו� מבחינה דקדוקית היה 

אנו "  לשנה יו לשנהיו: "אלא ממה שכתוב, "כל יו ויו אשר תרת את האר�עבור  אחת שנהמטולטלי� במדבר 
  הוא  אר� ישראלשגודלה שלל "זחדרשו כי הרי . ה ג בעת כעסו ותוכחתו"לומדי על מידת רחמנותו של הקב

 ,אלא?  בלבדארבעי יומש� בלאורכה ולרוחבה ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה והיא� הספיקו ללכת 
 המרגלי לחטוא ו מי שאמר והיה העול שעתידילפניגלוי וידוע   צר להיוקלכ� עשה נס יגזר עליה שנה ליו

ובאורו הנני ,  אב על בניכרח כאב המכה את בנו לא מכת אכזרי אלא "יו לשנה יו לשנה" אמר �לכ, את הדר�
  )רבינו בחיי(                              . קצרתי לכ את הדר� כדי שימעט שבועתי

  

   )לח' במדבר יד("  בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההםויהושע"

נו הפסוק על מאמר רמז למ אלא ש.בהידהה מיותר פשיטא שחיו שהרי לא היו בכלל מוציאי זנראה שפסוק , לכאורה
חלק האנשי את חלק ואת יהושע וכלב קבלו שכ� , )חגיגה טו("  חלקו וחלק הרשע בג� עד�נוטלהצדיק "של "חז

 של לקחג את קבלו כלומר  "חיו מ� האנשי: "כ� יש להבי� את הפסוק,  את האר�שהלכו עמה לתור האנשי
  )כלי יקר(                         .  אתהלכואשר 

  

  )כא' במדבר טו(" תרומה' מראשית עריסותכם תתנו לה"
 ,כי פסוק זה בא לרמוז להורי כי בעוד ילדיה נמצאי בראשית חייה בעוד בעריסה" חת סופרחת סופרחת סופרחת סופר"אומר ה

" ולא ידחו זאת כי בחינו� ילדי ,"'ו להתתנ",  ידאגו לנטוע בליב אהבת התורה ויראת שמי"ראשית עריסותכ
רב הסיכוי שיניב , וככל שמקדימי לפעול ולהשפיע על הילד בעודו ר� בשני" יפה שעה אחת קוד"תופס הכלל 

  . החינו� פרי הילולי לש ולתפארת
  

  ) לח- לז'טובמדבר ("  להם ציציתואליהם ועשרת דבר אל בני ישראל ואמ, אל משה לאמר' ויאמר ה" 

, אלא. זה בלשו� רכה" אמור"זה בלשו� קשה ו" דבר" הרי ידוע ש"ואמרת"" דבר"הלשו� כפל נשאלת השאלה מדוע 
  בגד בעל ארבע כנפותישישישישאחת זה כאשר לאד . ת ציציתומצשתי צורות לקיי את  ל שיש"אומר רבי יהודה צדקה זצ

צורה . מצד הדי�חובתו  יהולשו� קושי כי ז" ברד"ר מנאצורה זו  לע, ו הוא קושר בו ארבע ציציותהוא לובשולפני ש
� א, בציצית� שמצד הדי� אינו חייב  ות ככנפבו ארבע  אי�אי�אי�אי�ששששאחרת לקיו מצוות ציצית היא כאשר אד לובש בגד 

על צורה זו , כנפות כדי להתחייב בציציתארבע ת בלית טעליו לחזר ולרדו$ אחריה ולקנות המצוה מצד חביבות 
  ) ודההי קול(  .  כדאי שירו� אחריה לקיימהאתזל בכ, חייבאינו  שמצד הדי� יפל ע$ א, כלומר ,כה ר לשו�"אמרתו"נאמר 

  

  )לט' במדבר טו( "יכםנרי עיחרי לבבכם ואחולא תתורו א" 
. עי� רואה ולב חומד והגדרי נפרצי רחמנא ליצל� , רבותינו אמרו שהעיניי והלב ה שני שלוחי ומתווכי העבירות 

, שלפי זה היה ראוי להקדי את העיני למחשבת הלב, ל ממקנס שבמרוקו"גאו� רבי חיי משאש זצוהקשה ה
אי� יצר "כמאמר , מדושהרי קוד העי� רואה ואחרי כ� הלב ח, "ולא תתורו אחרי עיניכ ואחרי לבבכ"ולכתוב 

חה ו בעלמא ומיד נלח בראייתו ודשא ראה האד באקראי, ותיר�  ).סנהדרי� מה(" הרע שולט אלא במה שעיניו רואות
   )מעיי� השבוע(                 .ענוש יענש, ושב לראות פע נוספת ,אינו נענש אלא שא השהה הרהוריו, הרהורו

  

  )מא' במדבר טו(" לקיכם-א' אני ה"
המתחיל היכ� נמצא בתורה פסוק , 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� הסביר . הנוכחי לא הבינו את כוונת הילד ונרעשו מהאפשרות שטע� כאילו משה רבנו שקר�. משה אמת

! לא הוצאתי אתכ מאר� מצריי להיות לכאשר , לוקיכ!א' אני ה"הפסוק המדובר הוא . הילד את תשובתו
זהו פסוק המופיע בקריאת שמע וכאשר אנו מסיימי אותו אנו מוסיפי את המילה ". לוקיכ!א' ה,  אני  :לוקי

  .  בפסוק" אמתאמתאמתאמת" לא אמר את המילה א� למעשה משה, "אמת"

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 
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