
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   )ב' במדבר יג("  לך אנשים ויתורושלח"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (אני איני מצוה ל�אני איני מצוה ל�אני איני מצוה ל�אני איני מצוה ל�, , , , לדעת�לדעת�לדעת�לדעת�, , , , שלח ל�שלח ל�שלח ל�שלח ל�""""

רצונו י� ציווי זה לפי  א',הציווי על פי היא המרגלי� זו של  ששליחות יפל ע� אי היא ש"נת רשכוו שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
עני� רעיו� דומה ראינו ב, חפצ�היה ו הז שישראל נ� ובקשת� שלצוקיי� בזה את רלל כוונתו היא אלא כ', של ה

עיד  שמיפכ, ' של הברצונוי� זה א, )'דברי� יז( "שו� תשי� עלי� מל�"' למרות שזהו ציווי של ההמל� שמצות מינוי 
  )'דברי� יז( "ואמרת אשימה עלי מל�" אלא לקיי� את רצו� הע� )'הושע יג(" ברתי ואקח בעבאפיאת� ל� מל� "הנביא 

  

  )טז' במדבר יג("  משה להושע בן נון יהושעויקרא"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ה יושיע� מעצת מרגלי�ה יושיע� מעצת מרגלי�ה יושיע� מעצת מרגלי�ה יושיע� מעצת מרגלי�����יייי""""

� מרגליאמר לשהיות שמשה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? "ה�י"ש� את הדווקא מדוע הוסי� משה ליהושע � ילהבצרי� 
להזכיר ליהושע , "ה�י"בש� , רצה משה "עמלק יושב באר" הנגב"למדנו ש המרגלי�לפי תשובת ו "גבעלו זה בנ"
ה לנצח את "בפגישת� הקודמת וג� יש בידו את הבטחת הקב " לפי חרבעמואת עמלק ואת "החליש זה שהוא ש

ומכח  "ה�י" בש�היתה עה שבוה ואותה ) טז'שמות יז("  בעמלק מדור דור'ה מלחמה לה�כי יד על כס י: "שנאמרעמלק 
  .  בעמלקישראלבני פחיד את ולכ� לא יכשל בעצת המרגלי� ולא ינצח את עמלק שייהיה בטוח אותה השבועה 

  

  )ו' במדבר יד(" מן התרים את הארץ... ויהושע"
שחזרה זו באה , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה ?" את האר"מ� התרי�"היו יהושע וכלב ומר שמדוע חוזר הכתוב וא

,זהכ מעשה לעשות , יהושע וכלב,מי את�: "יה מקו� לתמוה עליה� ולומרכי ה, מדוע קרעו את בגדיה�לתת טע� 
 יותר �עצמאת צד שהחשיבו מלא היה שקרעו את בגדיה� הטע� שמר ואכמו שו, ?" שלא עשו כל גדולי ישראלדבר

  . ת�הרגשלפי ו לעלכ� פ ומעלתהאת  וראו אר"ה  היות� מ� התרי� שתרו אתצדמאלא , מכל גדולי ישראל
  

  )יג' במדבר יד("  מצרים כי העלית בכחךושמעו"
וכשישמעו וכשישמעו וכשישמעו וכשישמעו , , , ,  ראו שהעלית אות� בכח� מקרב� ראו שהעלית אות� בכח� מקרב� ראו שהעלית אות� בכח� מקרב� ראו שהעלית אות� בכח� מקרב�ה�ה�ה�ה�וווו. . . . כי משמעו בלשו� אשרכי משמעו בלשו� אשרכי משמעו בלשו� אשרכי משמעו בלשו� אשר, , , , """" העלית העלית העלית העליתכיכיכיכי"""". . . .  שתהרג� שתהרג� שתהרג� שתהרג�""""ושמעו מצרי�ושמעו מצרי�ושמעו מצרי�ושמעו מצרי�""""

וזהווזהווזהווזהו. . . . אלא שכנגד� יש ל� יכולת להלח� אבל לא כנגד יושבי האר" הזאתאלא שכנגד� יש ל� יכולת להלח� אבל לא כנגד יושבי האר" הזאתאלא שכנגד� יש ל� יכולת להלח� אבל לא כנגד יושבי האר" הזאתאלא שכנגד� יש ל� יכולת להלח� אבל לא כנגד יושבי האר" הזאת, , , ,  יאמרו שחטאו ל� יאמרו שחטאו ל� יאמרו שחטאו ל� יאמרו שחטאו ל�לאלאלאלא, , , , שאתה הורג�שאתה הורג�שאתה הורג�שאתה הורג�
לפי שיושבי לפי שיושבי לפי שיושבי לפי שיושבי , , , , ))))פסוק טזפסוק טזפסוק טזפסוק טז((((    """"'''' יכולת ה יכולת ה יכולת ה יכולת המבלתימבלתימבלתימבלתי"""" העני�  העני�  העני�  העני� בסו�בסו�בסו�בסו�    שאמורשאמורשאמורשאמורמה מה מה מה , , , , ומה יאמרו עליה�ומה יאמרו עליה�ומה יאמרו עליה�ומה יאמרו עליה�, , , , """" אל יושב האר" הזאת אל יושב האר" הזאת אל יושב האר" הזאת אל יושב האר" הזאתואמרוואמרוואמרוואמרו""""

        . . . . יייי""""לשו� רשלשו� רשלשו� רשלשו� רש, , , , האר" חזקי� וגבורי� ואינו דומה פרעה לשלשי� ואחד מלכי�האר" חזקי� וגבורי� ואינו דומה פרעה לשלשי� ואחד מלכי�האר" חזקי� וגבורי� ואינו דומה פרעה לשלשי� ואחד מלכי�האר" חזקי� וגבורי� ואינו דומה פרעה לשלשי� ואחד מלכי�
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב��� האר" הזאת  יושבעלעלעלעלואמרו " היה על הכתוב לומר , הוא הפירושא� כ�י ואומר ש" חולק על פירושו של רש

�""""הרמבהרמבהרמבהרמב אומר ,לכ�, " יושבאלאלאלאל "ולא כפי שנאמר��� נראה לומר שאי� בטענת משה לומר שהכנעני� חזקי� וגיבורי� ,
ני� כנעה ה� שלהיויש כח באליותר מ� המצרי� אלא כוונת משה רבינו היא לומר שטענת המצרי� תהיה לומר ש

, כביכול, א�, מקרבובני ישראל ת  אאי שהוצהיה� שפטי� עדו במצרי� ובאלהעשה "כי הקב, ה" הקב מיד�להציל
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבולפי זה מבי� . גדול' ובוודאי שיהיה בזה חילול ה, היה�ולעשות כ� בכנע� ובאלאינו מסוגל ��� את הפסוק 

מבלתי " אר" כנע� לאנשי המצרי� יאמרוש" אלילי�"במשמעות של " אל "," אל יושב האר" הזאתואמרו"כפשוטו 
  . שבכ�" אל"משו� ה "...'יכולת ה
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  ל"יה ז'ת גורג         חביבה חיה בנימין ב  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
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   "לךשלח "פרשת 
 "וישלח יהושע" :הפטרה

 א"עתש סיון 'זט

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
  ע"סיון תש' ע כה"נלב  ל "בר מזל טוב זצג מרדכי צמח אליהו "הרה

  א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר          סיון' זע י"נלב ל "זלונה  בר חמועמרם בן 
 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

  "ד יצחקי"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )יד' במדבר יד( " ועננך עומד עליהם...בקרב העם הזה' שמעו כי אתה ה"
כי הרי הענני� ה� דבר מוחשי " ראו: "שלכאורה היה על הפסוק לומר" שמעו: "ישנה תמיהה בלשו� הפסוק שאומר

 ורק שמעו עליה� י�העננאת לא ראו העול� אומות באמת ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מדייק מזה ה, אלא. הנית� לראיה
כלומר נעשה נס ולמרות . "על ישראל הוא מאיר ואינו מאיר לאומות העול�": פי שמובא במדרשוכ, מהסיפורי�

  ".ראו"לא ו, "שמעו" רק � נאמרלכ, עי� זרה לא זכתה לראות זאת, שבני ישראל היו מוקפי� בענני כבוד
  

   )ב' יגבמדבר (" שיםנשלח לך א"
ורשעי� הללו ראו ולא לקחו ורשעי� הללו ראו ולא לקחו ורשעי� הללו ראו ולא לקחו ורשעי� הללו ראו ולא לקחו , , , , שדיברה באחיהשדיברה באחיהשדיברה באחיהשדיברה באחיה, , , , י� לפרשת מרי� לפי שלקתה על עסקי דיבהי� לפרשת מרי� לפי שלקתה על עסקי דיבהי� לפרשת מרי� לפי שלקתה על עסקי דיבהי� לפרשת מרי� לפי שלקתה על עסקי דיבהלמה נסמכה פרשת מרגללמה נסמכה פרשת מרגללמה נסמכה פרשת מרגללמה נסמכה פרשת מרגל    

        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש. (. (. (. (מוסר מוסר מוסר מוסר 
 עלינו ללמוד מוסר גדול     , אלא,י שבה הכתוב להגדיל את רשעת� של המרגלי� בלבד"אי� להבי� מפירושו של רש    

מראי� שאפילו , מסתמאותכביכול יו עינו, לא יעזור שו� דבר, האמתאת אד� שמסרב לראות  שכאשר ה,י"מדברי רש
 משמועה ולא לא, ראו במו עיניה�למרות ש, לוארשעי� הה, כמו בעניי� המרגלי�. ותראמסוגל לאינו הוא לו בעליל 
  )ר מפילוב"האדמו(               . ובכל זאת לא לקחו מוסר,ראואלא במו עיניה� , מהכתב

  

   )טז' יגבמדבר ( " ון יהושענ להושע בן הויקרא מש"
וצרי� . שאר שמות האנשי�בפי שכתוב כ, "�ֶ'" ,ק ולא בסגוליבחיר" �ִ'"אצל יהושע באופ� חריג מנוקדת המילה 

 כששונה שמה "יָרָ*"שירדה מהש�  "י"היא אותה ליהושע שנוספה " י"ל שהאות "מסבירי� חז? להבי� מדוע זה כ�
קחו מהיכ� יו, "ְי"שוא נקדה ביה צרי� לושע ההליכשנוספה ואינה מנוקדת " י"האות " שרי"א� בש� , "הָרָ*"ל
 ,"שוא"דהיינו , "סגול"שתי הנקודות מה, חילקו אותו לשני�ו, "�ֶ'"מילה  שתחת ה"סגול"הלקחו את , אלא? "שוא"

  ) � סופרחת� הבש(             " �ִ'"השאירו תחת ה" חיריק"הושע והנקודה שנשארה של ְי" ְי"העבירו תחת ה
  

  )כ' יגבמדבר ( "הארץ והימים ימי בכורי ענבים  אין והתחזקתם ולקחתם מפריהיש בה עץ אם"
        ) ) ) ) רש,ירש,ירש,ירש,י((((""""א� יש בה� אד� כשר שיג� עליה� בזכותוא� יש בה� אד� כשר שיג� עליה� בזכותוא� יש בה� אד� כשר שיג� עליה� בזכותוא� יש בה� אד� כשר שיג� עליה� בזכותו    ����" " " " ,היש בה ע,היש בה ע,היש בה ע,היש בה ע

אזי לכאורה , א� כ�,  שבזכותו ה� מוגני�בה אד� כשר א� ישה לתור ולבדוק יא,היש בה ע", הי הכוונה ב"לפי רש
מצפי� מהמרגלי� שיבדקו כיצד ,  שאלה נשאלתועוד ?ולקחת� מפרי האר",,: הפסוקאי� שו� קשר להמשכו של 

נראה פעמי� שהרי ל. ללב מסורי� שזהו עניהלוא , וכי ה� יודעי� לבחו� את הלב ? אד� כשראר"א� יש בוידעו ה
 ולהיפ� אד� יכול להראות כלפי חו" כאד� פשוט ואול�, תוכואי� הוא כ� באול� ו, כשראד� כ חו"כלפי האד� 

רבי רבי רבי רבי ר יסבמ  אלא?  עליה� בזכותו�אשר בכוחו להגהאיש הכשר  ידעו מי הוא כיצד א� כ�. בפנימיותו הוא אד� כשר
זוהי בעצ�  "האר" ולקחת� מפרי"מה שאומר לה� משה .  הסבר יסודי המתר" את שתי השאלות יחדיואל מסאטמריואל מסאטמריואל מסאטמריואל מסאטמר

דהיינו  ,רת על פי התנהגות� של ,פירותיו,כי מהותו האמיתית של אד� ניכ. של אד�  להכיר בטיבועצה וסימ� כיצד
ימ� שאי� תוכו ס, אי� ה� הולכי� בדר� ה-  א� א�, אות הוא שכשר הוא, א� הולכי� ה� בדר� הישר, בניו ותלמידיו

. בזכותו  עליה� ראו א� יש בה צדיק שיג,"� א� אי",היש בה ע: שאמר הכתוב וזה.  נראה כצדיקחו"וא� כלפי , כברו
  .וכ� תדעו א� כשר הוא באמת, בניו ותלמידיו   צאו וראו את הנהגת� של, ,ולקחת� מפרי האר",?תוכיצד תדעו זא

  

  )  כז'במדבר יג( "זבת חלב ודבש היאארץ "
 מתאיני וחלבא טיי� מנייהו  מתאיני וחלבא טיי� מנייהו  מתאיני וחלבא טיי� מנייהו  מתאיני וחלבא טיי� מנייהו דובשאדובשאדובשאדובשא חזנהו להנהו עיזי דקאכל� תותי תאיני וקנטי�  חזנהו להנהו עיזי דקאכל� תותי תאיני וקנטי�  חזנהו להנהו עיזי דקאכל� תותי תאיני וקנטי�  חזנהו להנהו עיזי דקאכל� תותי תאיני וקנטי� ,,,,רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברקרמי בר יחזקאל איקלע לבני ברקרמי בר יחזקאל איקלע לבני ברקרמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק""""    

        ) ) ) ) ::::כתובות קיאכתובות קיאכתובות קיאכתובות קיא((((" " " "  ודבש ודבש ודבש ודבשחלבחלבחלבחלב    זבתזבתזבתזבתינו ינו ינו ינו  הי הי הי הי:::: אמר אמר אמר אמר,,,,ומיערב בהדי הדדיומיערב בהדי הדדיומיערב בהדי הדדיומיערב בהדי הדדי
שזוהי כמוב� הבטחה לע� ישראל בתנאי , "זבת חלב ודבשאר" "על מנת להמחיש את משמעות השבח שארצנו היא 

, רמי בר יחזקאל, חכ�מביאה הגמרא סיפור על ה, 'ה� רצואת הולכי� בדר� התורה והמצוות ועושי� בני ישראל ש
בד� ומרוב כאשר . רות בשלי� ועסיסיי�י ועליה� פהראה עצי תאנ, ות מסביבשדב טיילוכאשר . בני ברקבקר בבא לש

�מ� ואכלו , שרעו בסביבה, עזי�מספר אל המקו� במקביל הגיעו . נשרו התאני� הבשלות ארצה ודבש נט� מה
רמי התרגש  . נט� מה� חלב והתערבב בדבש התאני� שעל האר"שעד , דשנותל כ� כהיו אות� עזי� . התאני� שנשרו

  " חלב ודבש אר" זבת : ה"הקבת הבטחהתגשמות  יהוהרי ז" :הכריזראה וחזה הזה שבר יחזקאל מ� המ
  

   )חל' טובמדבר (" על כנפי בגדיהם לדורותםועשו להם ציצית ״
? מה שאי� כ� בשאר המצוות" לדורות�: "שכתוב, מדוע במצות ציצית דווקא מדגיש הכתוב כי מצוה זו היא לדורות

נוהגי� היו האנשי�  פשוט הוא שמצות ציצית נוהגת היות ש,מדבריו בהששבזמ�   יצחק אברבנאל יצחק אברבנאל יצחק אברבנאל יצחק אברבנאלרבירבירבירבימסביר 
וראית� אותו  "את המצוות רוזככדי ל,  לתלות ציציותה"בהק ציוה שעליה� ארבע כנפותלבוש בעל ב להתעט�

בגד ע� לבוש ליה נהוג בה� לא יהש ,למשל דורנו,  דורותהיושי, ה"קבידע ה, בעתידאבל  ."' הוזכרת� את כל מצות
יש להשתדל ולקיי� את , כלומר". לדורות�": ואמרהכתוב הוסי�  לפיכ�, ואז פטורי� ממצות ציצית, ארבע כנפות

  .  לא יתעטפו עוד בגלימות כאלוהמצוה הזו תמיד ג� בדורות בה� 
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