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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )כ' יגבמדבר (כורי ענבים בוהתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי 
כוח של היצה�ר תקי� ואז עלולי�  השבההיא תקופה יצאו המרגלי� בתקופה זו שבה  ששששווווקדקדקדקדבזוהר הבזוהר הבזוהר הבזוהר הלפי המובא 

המסוגל ,  קדושת האר�חכו בעל המכשולי� תגברלהו תחזקמה� להו ינבקש משה רבמלכ� , להיכשלבקלות 
י כורבימי הימי� " שכתובמהרמז לכ� שנית� למצוא  טרופוליטרופוליטרופוליטרופוליוסוסוסוסרבי שמשו� מארבי שמשו� מארבי שמשו� מארבי שמשו� מאסי� מו.  הטומאהחאת רו לשבר
א" האות ', נהאות לפני באה מ" האות , ע"האות לפני באה  "האות ס ( האותיות שלפני �ענב�� ה� �סמאל�כי" ענבי�
במוב� ', בכורי�'ימי� שה� ה�והימי� ימי "בכורי" ענבי�� , כלומר) מ"האות לפני באה ל" האות  ',בהאות לפני  באה
, �והתחזקת� ולקחת� מפרי האר��: הש משבק כ� ממשו� .ט�אסהיינו זמ� שליטת ה, ל�ענבי��, קודמי�של 

  .אתכ� כשילתתוכלו להתחזק ולהתגבר על תוק� כח הטומאה שלא , �קדושתופירות האר� שבזכות 
  

  )כו' במדבר יג("  אתם דברוישיבו"
"דבר"מר ווא תשובת� הרעהאת עלי� מהכתוב שלפנינו אי� אנו למדי� מה אמרו המרגלי� למשה משו� שהכתוב מ

אי� דר� הכתוב לכתוב מעשיה� של רשעי� אלא "ששזה נכתב כ� משו� , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה. פ� סתמיבאו
 בעת עשיית העגל כפי שמתואר בגמרא חורשל  והריגתעל מעשה ב וכתמתואר בשלא פי שראינו כ, "ההכרחלצד 

א� חטא ציבור "ישראל שאת בני מד ללבכדי  אלא שלא נכתב :)ז ד"ע(אמר בגמרא נ העגל על חטאוג� , )'סנהדרי� ז(
ומה שאחר כ� חזר הכתוב .  המרגלי�דבריהכתוב בתחילה את העלי� , ג� כא�כ� ל, "אומרי� לה� כל� אצל ציבור

לומר לכ� הוצר� הכתוב , שוב למצרי�ורצו ל' המרו את פי ה ישראלופירט את דברי המרגלי� זה מפני שנאמר שבני 
וג� דבר זה נכתב רק מפני שהיה לתר� מדוע נענשו .  רעהבת האר�ידאת הוציאו שהמרגלי� סיבת הדבר וגילה את 

  . ' את פי ההמראת�הדבר משו� שהיה ובמדבר ארבעי� שנה בני ישראל בכ� שהתעכבו 
  

  )לב' במדבר יג("  אכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדותארץ"
אשר אר� משכלת יא ה והרי זדלי� ורעי� בה רעה והמי� היא ר� אכי א� ה, על פניו ישנה סתירה מובנית בפסוק

, א� כ�, "חסרי כחו ונפוחי� שפלי קומה דלי�"יהיו ונגזר על תושביה ש, "אנשי מדות"בקרבה לגדל אינה מסוגלת 
 ואומר בת המרגלי�יד מסביר את ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? "ראינו בתוכה אנשי מדות"כיצד ממשיכי� המרגלי� ואומרי� ש

דבר , "מאדומימיה ופירותיה עבי� וכבדי� ויגדלו גדול רב , כבדת הטבעוחזקת האויר "אר� ר� היא האשלטענת� 
ורק , מזג הבינונישהחיסרו� הוא שאת הטוב הזה לא מסוגלי� לסבול בני האד� בעלי הלא שלכאורה נשמע חיובי א

ה� בלבד מסוגלי� לספוג , ת�חזקי� בטבע� אשר ה� עצומי� בגבה� וקומוח ודות שה� בעלי כימההענקי� ואנשי 
  .הרגילי�אד� השאר בני את  המיתמ מאד וגדולי� אנשי� תגדלהאר� מולכ� , ולהתקיי� באקלי� האר� ההיא

  

  )יג לאבמדבר ( ״והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות״ 
 ידוע לנו הרי, "אשר עלו עמו"השאלה המתבקשת מ� הנאמר בפסוק שלפנינו היא מדוע מפרט הכתוב ואומר 

רגל במקו� מרגלי� לכאשר יוצאת קבוצה של  ש"ממממדברי הרי�דברי הרי�דברי הרי�דברי הרי�" מתר� ה? עלו עמואשרמרגלי� מדובר בשאר הש
אחד מבקר בשוק  ,שמאלי� לפונ� וחלק ימיל י�פונחלק אלא , כול� באותו מקו� נמצאי�לרוב ה� אינ� , מסוי�

היו האחרי� � מרגליאמנ� הש  ,ומרלכלב היה יכול , המרגלי� שהיו באר�נהגו כ�  ול. והשני בוח� את הצבא
האר�   כבוש את כלשממנו נית� בקלות לא� אני גליתי מקו� תורפה ,  מש� את האר�במקומות שאי אפשר לכבוש

עמו ולא זזה יד� יחד עלו מרגלי� לא נהגו כ� אלא הואיל וה  א�. שהיו איתו מה לומרנשאר המרגלי� ואז לא היה 
  . �לא נוכל לעלות�:מרלוו, ת דברי כלבהכחיש איכלו ללכ� , מתו� ידו
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  )ב' במדבר יג(" כל נשיא בהם"
לא ו, שישראל בעצמ� בחרו אות�הוא שמשה ישלח נשיאי� " נשיא בה�: "מבאר שכוונת הכתוב" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

 .קרובודאי לא יששהרי נשיאי� אלו , טובהשהאר� א� יגידו , סיו�יהנכ� להגדיל את וב. 'דבר הנשיאי� שנבחרו על 
  . חלק באר� ישראלה�בלאו הכי לא היה לשהרי ,  לא שלח נציגשבט לוילפי פירוש זה נית� להבי� מדוע 

  

  )יא' במדבר יג("  יוסף למטה מנשהלמטה"
. למרות שמנשה הבכור, א� מתבונני� ברשימת הנשיאי� מבחיני� שהכתוב מזכיר את נשיא אפרי� לפני נשיא מנשה

 שהכתוב רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר . ושהכתוב מיחס את מטה מנשה ליוס� ואילו את מטה אפרי� אי� הכתוב מיחס ליוס�
הכתוב ומה שהזכיר . ו יעקב אבינוכפי שהקדימ, משו� מעלתו של אפרי�מנשה פני מטה אפרי� לאת מטה הקדי� 

 �ולכ, )'בראשית לז( "ויבא יוס� את דבת� רעה" :שנאמרבה י הוציא ד,יוס�, מפני שא� הואזה , יוס� ע� המרגלי�את 
, גדי ב� סוסי, מנשהומה שמיחס הכתוב את מטה מנשה ליוס� הוא משו� שנשיא  , המרגלי�ו הכתוב ע� אותזכירמ

   . וזדיבה צל מישבט אפרי� ננשיא אבל , בהיד המוציאיהיה בי� המרגלי� 
  

  )לב' יגבמדבר ( " עברנו כה לתור אותה ארץ אוכלת יושביהרהארץ אש"
אלו הקפואי� כלומר אוכלת את , את יושביה�אוכלת ",  סגולתה של אר� ישראל היא,ההההי יצחק מווארקי יצחק מווארקי יצחק מווארקי יצחק מווארקרברברברבלפי 

 חאלא הוא מוכר, ומתבטל" יושב"ה להיות  נותנת לאד� השוכ� בינהכי אר� ישראל א. תנועהשו�  במקומ� ללא
   .עולה ממדרגה למדרגהוהול�� "במצב של להיות 

  

  )ט' במדבר יד(" הםכי לחמנו "
 � היו מרגישיכלומר לו, נולחמת בעלי מדהיינו, "לוחמינו"במשמעות של " לחמנו: "מפרש את הכתוב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

ומוסי� . לב� אליכ�את  שלא יתנו כדיב� המתיאת י� היו קובריש'  עשה הל כ� עמכ� מלחמה ערכי�עוהיו בכ� 
שא� יסור הצל ממנו וזרחה עליו שתכונתו היא  "המ�"כמו היא  "לחמינו"שמשמעות  "תולדות יצחקתולדות יצחקתולדות יצחקתולדות יצחק"שמובא ב

   ".  כל יושבי כנע�נמוגו: "פי שאמר הכתוב מפני האש ככדונגה ואז ימסו " כ� סר מעליה� צלו של הקב,השמש ונמס
  

   )כ' במדבר יד(" חתי כדבריךסל' ויאמר ה" 
ובאותה דה ימהבאותה   .תשובההחרטה והאופ� יחס ישר להסליחה היא ב  שגודל רבי חיי� מקוסוברבי חיי� מקוסוברבי חיי� מקוסוברבי חיי� מקוסובלומד מכא�  

  . "תיסלח"העוצמתו של כ� היא ,  מ� הלבי� יוצא,דברי החרטה והתשובה, "�ידבר"שהעוצמה 
  

   ) לז'ידבמדבר ( "וימתו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה"
        ) ) ) ) כתובות קיבכתובות קיבכתובות קיבכתובות קיב" (" (" (" (רבי אמי ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשארבי אמי ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשארבי אמי ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשארבי אמי ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא"""" 
ובימי הצינה ובימי הצינה ובימי הצינה ובימי הצינה , , , , עומדי� מש� לישב בצלעומדי� מש� לישב בצלעומדי� מש� לישב בצלעומדי� מש� לישב בצל, , , , כשהשמש הגיעה למקו� שה� יושבי� וגורסי� וחמה מקדרת עליה�כשהשמש הגיעה למקו� שה� יושבי� וגורסי� וחמה מקדרת עליה�כשהשמש הגיעה למקו� שה� יושבי� וגורסי� וחמה מקדרת עליה�כשהשמש הגיעה למקו� שה� יושבי� וגורסי� וחמה מקדרת עליה�""""

        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""כדי שלא יוכלו להתרע� על ישיבת אר� ישראלכדי שלא יוכלו להתרע� על ישיבת אר� ישראלכדי שלא יוכלו להתרע� על ישיבת אר� ישראלכדי שלא יוכלו להתרע� על ישיבת אר� ישראל, , , ,  בחמה בחמה בחמה בחמה���� מ� הצל ויושבי מ� הצל ויושבי מ� הצל ויושבי מ� הצל ויושבי����עומדיעומדיעומדיעומדי
, על אר� ישראלצרי� האד� להיזהר מלומר דברי לעז כמה גמרא שלפנינו עד  לומד מהנאמר בהסבא מסלבודקההסבא מסלבודקההסבא מסלבודקההסבא מסלבודקה

החו� בימי הקי� והקור בימות הרי ידוע שש. צרי� למעט מלומר, דברי� הידועי� לכל ,אמתי� שה� אפילו דבר
 עילהבמלהגיע למצב שבו ה� עלולי� רבי אמי ורבי אסי נמנעו ,  כ�יפל ע� א. סבל אמיתיעינוי והינ� , הצינה

  .  מקו� ישיבת� לפי מצב השמש והצלו לשנות את פעדילכ� ה, תרעומת על האר�
  

  ) לב'טובמדבר ( "שבתהם ושש עצים ביווימצאו איש מק"
ה את משה "אל הקבו ש.עצי� במדבר הלאחר שחטא המקוששה למשה "בי� הקב מובא דו שיח" אליהואליהואליהואליהו    דבידבידבידבי    תנאתנאתנאתנא"ב

בכל ששת , אני אומר ל�  ":ה"מר לו הקבוא, "י יודענאינ ":משהעונה לו ? "מפני מה חילל זה את השבת": רבינו
אבל עכשיו ביו� השבת אי� לו , ימי� החול יש לו לישראל תפילי� בראשו ובזרועו ורואה אות� וחוזר ממעשיו

צא וברור לה� מצוה אחת שיהיו נוהגי� בה ", ה למשה"מר הקבוא, "לכ�".  המקושש את השבתלפיכ� חילל, תפילי�
שבת המצות רי ידוע שה  : מגורלייבלייבלייבלייב    רבי אריהרבי אריהרבי אריהרבי אריהר "האדמו מקשה על כ� ."מצות ציציתהיא זו , ובי�טת ובימי� בשבתו

 מקושש העצי� וחילל את אטחמדוע , א� כ�, "אות" ה� התפילי�שה לישראל בדיוק כמו "בי� הקב" אות"עצמה היא 
,  ומצילה אותו מ� החטארר את האד�עומסוגלת ל, יתמעשמצוה , במעשה גשמישקשורה מצוה ומתר� שרק  ?השבת

  .  מאליההיא באהשאינה מצוה מעשית בפועל אלא שבת הקדושת מה שאי� בכוח 
  

  )לט' טובמדבר ( "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"
שמשמעותו " אחרי לבבכ�"אלא נאמר סת� , "אחרי לבבכ� הרע"לא נאמר מדוע , רבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקשואל 

 אל "טוב"את הנו שאפילו  אותהפסוק בא ללמדומתר� ש?  של האד� לא רק הלב הרערי לבו הטובאסור ללכת אחש
  .אמיתיהטוב הו נאינ מחמת הנאהה עשנ ש"טוב"כי , אלא מתו� יגיעה, מתו� נטיית הלבעושי� 
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