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    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )ב' יגבמדבר ("  את ארץ כנעןויתורו"

נשלחה אנשי
 " : ישראל אמרו".וירגלווירגלווירגלווירגלו" "ויחפרוויחפרוויחפרוויחפרו" "ויתורוויתורוויתורוויתורו", לשונותבכל פרשת המרגלי
 משתמש הכתוב בשלושה 
ובמרגלי
 , )ב' במדבר יג( " את אר� כנע�ויתורוויתורוויתורוויתורושלח ל� אנשי
 ה אמר " הקב,) כב'דברי
 א( " לנו את האר�ויחפרוויחפרוויחפרוויחפרולפנינו 
היו ושלושה כוונות שונות שדעות אומר שהדבר מבטא שלוש " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה .) כד'
 אדברי("  אותהוירגלווירגלווירגלווירגלו: "נאמר

 לה
 יתרו� האר� על כל להראותה " כי רצה הקביתרו�יתרו�יתרו�יתרו� שיש במשמעתו ג
 לשו� "ויתורוויתורוויתורוויתורו"ה אמר " הקב.באותה עצה
 רוח אחרת ,שראליא� . ) ח'שמות ג(" ולהעלותו מ� האר� ההיא אל אר� טובה ורחבה" :פי שאומר הכתובהארצות כ
 כי ערות האר� חרפהחרפהחרפהחרפהל ש  תו במשמע"ויחפרוויחפרוויחפרוויחפרו" אמרו �כל  תמיד היו מבקשי
 תואנה לשוב מצרימה וע,
היתה עמ

אבל המרגלי
 השחיתו התעיבו ". נתנה ראש ונשובה מצרימה"� ולומר נלוהת לה
 מקו
 לשיהיהרצו לראות כדי 
 
הול� רכיל המפליג כל דבר להגיד יותר ממה שראה שקרי
 כדר� כל דברי  מלב
 והוציאויותר ממה שבקשו מה

 . )ויקרא יט טז( " רכילתל�לא "י על פסוק "שש ר כמו שפיררכילרכילרכילרכיללשו� מ " אותהוירגלווירגלווירגלווירגלו"לכ� נאמר 
 

 )ב' יגבמדבר (" איש אחד איש אחד למטה אבותיו"
היה לשלוח י דלוא ה, שני
 עשר כמני� השבטי
, דוע היו צריכי
 לשלוח כל כ� הרבה מרגלי
מ ,רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימקשה 

שני
 אנשי
 מרגלי
 חרש וישלח יהושע ב� נו� מ� השיטי
 "שנאמר ביהושע פי כמרגלי
 בלבד שני
 או שלשה 
בהסכמת כל תהיה  הזאת השליחותה ש"שרצה הקב, אלא, וראינו ששליחות זו דווקא הצליחה, )'יהושע ב(" לאמר

וא
 לא , הזו בזכות 
יהיו כל ישראל שותפי, 
איש אחד מכל שבט ושבט כדי שא
 יצליחו בשליחות, שבטי ישראל
 . אמתשאירע בפי  כ, בעונש
שותפי 
יצליחו יהיו כל

 

  ) ג'יגבמדבר ( " המהי ישראל נשים ראשי בנלם אוכ"
שרויי
 את ע
 ישראל ראו מאחר ש. לטובת בני ישראלה תיהמרגלי
 ה טוע� שבוודאי כוונת " 
"יחידושי הר"ה

המרגלי
 על חסו , במצב זה, 'עבודת ההוא ק
 וסיעכל לח
 מהשמי
 וונ
 הוא מז ,רה מפי משהתולומדי
 , בטובה
לפיכ� סיכנו , בחיי שעהואמרו שא
 יכנסו בני ישראל אל האר� ה
 יהיו טרודי
 בקשיי הפרנסה ועסוקי
 , ישראל

דושי חי"אומר ,  א�.יתעכבו במדבר עוד ארבעי
 שנהבני ישראל שלכ� וגרמו ע
 ישראל את עצמ
 לטובת כלל 
כי אל לו לאד
 להדרי� את , אנו רואי
 שפעולת
 לא התקבלה ברצו�, למרות שכוונת
 היתה לטובה, "
"הרי
 . הדבר הכי טוב לאד
, כנראה, הוא' ורצו� ה, ה אי� להנהיג את עולמו"הקב

 

 )יח' יגבמדבר ("  מה הואאת הארץ וראיתם"
חלק הטוב ואחר כ� תחילה את ההקדי
 בכול
 , סדר מסוי
אנו רואי
 שכל הנחיותיו של משה אל המרגלי
 היו ב

קוד
 , "הרפה" כ� ואחר ,שמגדלת חזקי
טובה האר� כלומר לדעת הא
 , "החזק הוא"קוד
 , חלק הרעאת ההזכיר 
וכמו כ� , "א
 רזה"אמר  ואחר כ� "השמנה היא"במאמר האחרו� הקדי
 לומר ו, "א
 רעה"ואחר כ�  "הטובה היא"
ואחר כ� שאל  "המעט הוא" והריבוי הקדי
 לומר המיעוט כשהזכיר א�, "א
 אי�"ואחר כ� אמר , "היש בה ע�"
יותר טוב הרי שהדבר  מועטי
א
 ה
 כי , חלק הטובמשה את הזה הקדי
 הג
 במבח� שלומר יכולנו ו, "א
 רב"

החזק "שורה לשאלה ק, "א
 רבהמעט הוא "הקדוש והוא טוע� שהשאלה " אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"א� זה אינו נראה ל, לישראל
הא
 זה חוזק מיוחד , השאלה הבאה היא איזה חוזק זה, התשובה לשאלה הקודמת היא שהוא חזקא
 , "הרפההוא 

חלק המעולה לשבח משה את ההקדי
 ג
 כא� , פי זהלו, בעול
מוהו רבי
 כרגיל שיש חוזק שיש מעטי
 כמוהו או 
 ". א
 רב"לחלק הפחות טוב  "המעט הוא", האר�
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )יא' יגבמדבר (" למטה יוסף למטה מנשה"


אפרי
 הוזכר כבר לפני של שבט נשיא השלמרות , הכתוב מזכיר את יוס# אצל מטה מנשה ולא אצל מטה אפרי
בעבר הירד� יתיישב מטה מנשה חצי מש, ברוח הקודש, וידוע היה למשהגלוי  וזאת משו
 ש,מנשהשל שבט נשיא ה

מחבבי
 מפני שהיו באר� התנחל מחצי השבט שיא שהיה שג
 הקפיד משה לשלוח נולכ� , באר�האחר יתנחל וחציו 
וכמו , אר� ישראלאת מידת יוס# שחיבב  זה דבק באת יוס# משו
 שחצי שבטבשבט זה לכ� הזכיר ו, אר� ישראלאת 

, א�. )כה' בראשית כ(" והעלית
 את עצמותי מזה", "גונבתי מאר� העברי
"שאמרו במדרש שלא כפר בארצו ואמר 
 )מש� חכמה(                       .כל זה לא הועיל, לצערנו

 

 )כ' יגבמדבר ( "ולקחתם מפרי הארץ"
רק אז , לי
כ לגמרי באדמה וה
י
 ורק אחרי שהזרעי
 נרקב, בתחילה זורעי
: א מפרי האר�האד
 לקחת דוגמ על

 )ש
 טובל בערבי ישראל (                 "השדה כי האד
 ע�. " ולתת את פריומתחיל הזרע לצמוח ולגדול
 

 )כז' יגבמדבר ("  וזה פריה זבת חלב ודבש הואוגם"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���צוה אות
 משה , וה
 ענו כפי שהתבקשו ממשה טר
 צאת
 לשליחות,  אומר שבתשובת המרגלי
 אי� כל רע

 היש"ועל שאלתו , " חלב ודבש היאזבתוג
 " מנההשיבו לו כי היא שוה
 , " היא א
 רזההשמנה"את האר� לראות 
��""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר . בדוקצוה אות
 לשי פכ, " פריהוזה" לו השיבו, "בה ע� א
 אי��� בכל זה אמרו אמת והשיבו והנה" :
כי , כי יש לה
 להשיב אמרי אמת לשולח
, והיה לה
 לאמר שהע
 היושב עליה עז והערי
 בצורות. על מה שנצטוו

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , אבל, " הוא הרפה הבמחני
 א
 במבצרי
החזק אות
כ� צוה ���יש דבר אחד בדברי המרגלי
 שמעיד , 
, ביטוי שבא לומר שהדבר אינו אפשרי לחלוטי�, "אפס כי עז הע
", "אפס" והוא בזה שהשתמשו בביטוי 
תרשעעל 

 � )ישעיה מה יד ("י
קל$ואי� עוד אפס א", ) ט'תהלי
 עז( " חסדולנצחהאפס : "הכתובכלשו
 

  ) ו'ידבמדבר ( "תרים את חארץ קרעו בגדיהםהן יפונה מן בן נון וכלב בויהושע "
, כאשר קרעו את בגדיה
" מ� התרי
 את האר�" היו � יפונהב� נו� וכלב ביהושע שהזכיר רי� היה הכתוב לצלש
 מה 

 ב� כלב ב� נו� ויהושעש נאנאנאנאודודודודררררמהומהומהומהורבי יהושע רבי יהושע רבי יהושע רבי יהושע בש
 מסבירי
  אאל? וכי אנו לא יודעי
 שה
 היו מ� התרי
 את האר�

יפונה חשו אחריות אישית לחטא
 על ריכי
 להשפיעצהיו ו, ת ע
 המרגלי
היו בחבורה אחה
 שכ� ,  של המרגלי

 
ד ע. יכולת
כל כאולי לא עשו א� הרגישו ש, שאכ� השתדלו לשכנע
למרות ו, מדרכ
 הרעה 
 אותולהניא המרגלי
זהו שאמר . ישראלע
 אה קלקלה גדולה וגזירה כה נוראה על יצהושגדולה זו ה חלק באשמהיש שג
 לה
 חשו ש

 חשו רגשי אשמה, דוקא בשל היות
 בי� התרי
 את האר�, כלומר, "קרעו בגדיה
מ� התרי
 את האר� ": בוהכת

 .  בגדיה
ו את ער
 קרעמתו� צו, עמוקי

 

 )כט-כח' ידבמדבר (" במדבר הזה יפלו פגריכם... 'חי אני נאום ה"
נמחל חטאו במתאונני
 , נמחל לה
גל הע טאח . ה" הקבה מצדלימחשחטאו בני ישראל ה
 זכו לי
 על כל החטא 


חי אני נאו
 " :נגזר עליה
אלא , מחל לה
זכו שיהמרגלי
 לא  �עווברק , נמחל לה
חטאו במחלוקתו של קרח , לה
חטאי
 ה� לעוונות ול, שלכל העבירות שבעול
 תשובה מועילהא� מכ לומדי
 אנו , "בר הזה יפלו פגריכ
דבמ... 'ה

 הע
 אי� מועילה דנג,  עמוד
 חוטא נגדפרט לזה שא ,
 לחבירוד
 למקו
 וה� לעבירות שבי� אדולפשעי
 שבי� א
 )המקובני אלחנ� בר(           )י' ס טעמו(" בחרב ימותו כל חטאי עמי: "אמרשובה שנהחרטה ולא פועלת בו הת

 

  ) לח'טובמדבר ( "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית" 
מתכנסי
 רבבות  במקו
 היו , הסמוכה לריגה� הקי� בדובלי� לו להיות במעו� שנזדמהמגיד מקל
המגיד מקל
המגיד מקל
המגיד מקל
מסופר על 

וראה שכמה , בשבת הל� המגיד לבית הכנסת להתפלל. ה הסמוכהובפרט מהעיר ריג, מתרחצי
 מכל רחבי רוסיה

: פתח ואמר, עלה המגיד על הבימה. כי התרשלו להביא
 בדר� נסיעת
, מבני ריגה אינ
 מתעטפי
 בטלית בתפילת

�אי: אמרו לי, נכנסתי לבית לראות את בעליו, פע
 אחת בימות הקי� הייתי בריגה  .אספר לכ
 מעשה שהיה! רבותי 
פתאו
 הגיע לאזני קול בכי תמרורי
 מ� החדר . �יצא לשבות בדובלי: אמרו לי,  שאלתי$ הוא �היכ, יש בביתוהא

�שאלתי . ורק שקית וטלית נמצאי
 בה והטלית גועה בבכי , בו איש�וראיתי כי החדר ריק ואי ,כנסתי לחדרנ, הסמו
ל הבית לקח עמו כל הכס# והזהב וחמודות  בע$ ענתה הטלית $אי� לא אבכה ? מה ל� בוכה, טלית, טלית: אותה

ובעל הבית יצא לדר� ,  יו
 יבוא$ נחמתי אותה $! טלית, מנעי קול� מבכי. ורק אותי השאיר פה לבדי, שיש לו
  )תורת הפרשה(           . ואות� לבד� יקח עמו ,ואז יניח כל כס# וזהב וחמודות שיש לו ,רחוקה מזו
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