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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 
  )ב' במדבר יג("  לך אנשיםשלח"
                ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( א� תרצה שלח א� תרצה שלח א� תרצה שלח א� תרצה שלח,,,, אני איני מצוה ל� אני איני מצוה ל� אני איני מצוה ל� אני איני מצוה ל�,,,,לדעת�לדעת�לדעת�לדעת�""""
א� לו , "אנשי�"לדעת� צרי� לשלוח , "שלח ל� אנשי�", י כ�" מרשה הנשמעי�"מבאר את דברי הקב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

נתנה ראש 'האנשי� היו שונאי� את האר� ואמרו : "וזאת לפי המדרש שאומר, צרי� לשלוח נשי�, אתה שואל לדעתי
, כביכול, וכ�" ) ד' כזבמדבר(' תנה לנו אחזה'האר� ואמרו את  מחבבותהנשי� היו אילו  ו) ד'במדבר יד( 'ונשובה מצרימה

,"ל�" אבל ,בגנותהלא יספרו ומחבבות את האר� שלפי דעתי היה יותר טוב לשלוח נשי� : למשהה "אמר הקב
שלח : "מה שאמר הכתוב וזהו .כשרי� ואתה סבור שהאר� חביבה עליה� תשלח אנשי�ה�  שאתה סבור ש,לדעת�

   . נשי�לשלוח אבל לדעתי היה יותר טוב "אנשי�" , לדעת�דהיינו, "ל�
  

  )ל' במדבר יג(" ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה"
שהיו אלדד ומידד ובדה שה� שמעו את נבואת� של העמסביר שמה שהפחיד את המרגלי� היתה " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
ראו  וה� ג� ).סנהדרי" יז( "משה מת ויהושע מכניס לאר�: "ל נבואת� היתה"שלפי חז ) כח' יאבמדבר("  במחנהמתנבאי�"
� ַע, � עמלקלהילח� ִעואר� להיכנס מזה הבינו המרגלי� שה� עתידי� ל. העניש אות�ה לא מחה בה� ולא משש

דבר שיגרו� שכול� יפלו לפי , אית�משה וכל זאת ללא נוכחותו של , ענקי�� ולהלח� ִע, לח� בה� בעבראשר כבר נ
לשיטת , כי. את כל המופתי� למשהי� ה� מייחסשוהסביר לה� שה� טועי� בכ� , את הע�השתיק  כלב באלכ" . חרב
ה "נראה הקבנזופי� במדבר לא בני ישראל זמ" שהיו השכל והראיה ,  ישראל�עבה תלוישל משה גדולתו , כלב

סיבה איננו הכי משה , לא משהל, בעצמנודהיינו " עלה נעלה: " כלבולכ" אמר. הדיבוראליו תיחד למשה ולא ה
  . לקית הפרטית%הישראלית בעצמה היא ראויה להשגחה האהאומה אלא , ה" של הקבלהנהגה הנסית

  

  )לב' במדבר יג("  אכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדותארץ"
בה  וגדלילא הרי ש " אכלת יושביהאר�: "כפי שאמרו והאר� משכלת ,אר� רעה והמי� דלי� ורעי�א� ה, לכאורה

דבת המרגלי� , """"""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , אאל. חסרי כחו שפלי קומה , ונפוחי��דלייהיו אנשיה ומצפי� היינו ש, אנשי מדות
, "מאדומימיה ופירותיה עבי� וכבדי� ויגדלו גדול רב , חזקת האויר כבדת הטבע"היא שהאר� שה� אמרו על , היתה

, חזקי� בטבע�ו בעלי כח ,מדותההענקי� ואנשי רק ואבל תנאי� אלו ה� בלתי נסבלי� על ידי האנשי� הבינוניי� 
כלומר טענת� היתה . א� שאר האנשי� אינ� מחזיקי� מעמד באר� זו, אלו שמסוגלי� לחיות בתנאי� אלו ה�

  .אי" לנו סיכוי לשרוד בתנאי המחייה באר� הזו, בני האד� הבינוניי�, שאנחנו
  

   )ט' במדבר יד(" אתנו'  וה צלם מעליהםסר"
י" משמעות א�  א"אתנו' ה"כיו" שהרי , "אתנו'  וה,סר צל� מעליה�: "על דברי יהושע וכלב שאמרותמה  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

כפי שאמר ,  האלהי�מכלישראל גדול לוקי %א של וחושהרי כ, ליראה מה�שו� סיבה אי" , או לא" סר צל� מעליה�"
העליה ומתר� שיהושע וכלב רצו לעודד את בני ישראל שלא לפחד מ. )לא' דברי� לב(" לא כצורנו צור�כי : "הכתוב

, מצה בפסחמצות ה בזכות "כי לחמנו ה�: "ו אמר" לכ".צל"הזכות  ו"לח�"זכות ה: לאר� כי יש ביד� שתי זכויות
צל� על יד '  ה,שומר�' ה" :כעני" שכתוב,  אתנו,ישראל של � שהוא צל,'וה, סכהה בזכות צל "סר צל� מעליה�"ו

  . � מהיראלנו לעל כ" אל ,  )'תהלי� קכא(" ימינ�
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   )א' יגבמדבר ( "שלח לך אנשים" 
 לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעי� הללו ראו ולא לקחו  לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעי� הללו ראו ולא לקחו  לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעי� הללו ראו ולא לקחו  לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעי� הללו ראו ולא לקחו ????למה נסמכה פרשת מרגלי� לפרשת מרי�למה נסמכה פרשת מרגלי� לפרשת מרי�למה נסמכה פרשת מרגלי� לפרשת מרי�למה נסמכה פרשת מרגלי� לפרשת מרי�""""    

        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""מוסרמוסרמוסרמוסר
לא לקחו : " לומרי"רשוהלא די היה ל, " ולא לקחו מוסרראוראוראוראו: "לשו"י ב"דוע נוקט רש מ"יקרי�יקרי�יקרי�יקרי�פניני� פניני� פניני� פניני� "שואל ה 

יסורי� "מתר� שיכלו המרגלי� לומר שמה שמרי� לקתה בצרעת היה בגדר של ו? כא"למה עניי" ראיה ? "מוסר
שהסימ" לכ� שאלו  )ברכות ה(ל "שאמרו חזאלא , שדיברה במשהזה כעונש על יה עליסורי� אלו לא באו ו, "מאהבה

הוא כאשר היסורי� באי� בצנעה א� כאשר היסורי� באי� בפרהסיא סימ" הוא שאי" אלו " יסורי� של אהבה"ה� 
יסורי� "את צרעתה של מרי� כבר אי אפשר היה לומר שאלה ה� " ראו"המרגלי�  מכיו" ש, לכ","יסורי� של אהבה"

  . דיבההוצאת על י� ה� להיענש עתידמוסר שמזה וממילא צריכי� היו לקחת , "של אהבה
  

  )כ' במדבר יג("  ימי בכורי ענביםוהימים"
 שלמרות הספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר ? "ימי בכורי ענבי�"מה בא ללמדנו הכתוב באומרו שהזמ" שבו נשלחו המרגלי� היה 

ומבחינה , אלא היו עדיי" בוסר , עדיי"האר� לא היו בשלמות�הפירות שנשתבחה בה�  ,שבתקופה זו של השנה
ולקחת� : "ועוד לבקש מה�לתור את האר� לשלוח מרגלי� , משהשל  ומצד, הזמ" המתאי�טקטית אולי זה לא היה 

�ה של הזמ" יספיק להעיד על שבחפרק באותו אפילו  וטעמ�משה שגודל הפירות זאת האמי" כל ב, "מפרי האר
  .ולכ" שלח מרגלי� בתקופה זו, טובהעל האר� ו

  

  )י' במדבר יד("  אותם באבניםלרגוםכל העדה  ויאמרו"
הראשוני� הקדוש מדוע לא התעוררו בני ישראל לרגו� את כלב ויהושע באבני� אחר דבריו " יי�יי�יי�יי�אור החאור החאור החאור הח"שואל ה
?  ורק אחר שדברו יהושע וכלב בקשו לרגו� אות� באבני�)ל' במדבר יג(" אותהעלה נעלה וירשנו : "שאמרשל כלב 

אי" עדות יחיד ו, עדות יחידזוהי שהרי , �עצמצד בטלי� מהיו שדבריו משו�  כלבלדברי � לא חשש עמתר� שהו
שבאו א� כ,  כלבו לדברישלא חשכ" ל, ) טו'דברי� יט("  דבריקו� שני עדי� על פי: "שנאמר, עדות רבי�בפני עומדת 

נמצא  ו:)מכות ה( " מאה עדי�כדי"די" שני� עדי� " כי ,המרגלי�של  �מעתה הורעה עדות, יחד דברי יהושע וכלב
וחזר הדי" , ולא של יהושע וכלב, מרגלי�הואי" כא" עדות לא של , ה ומבטלת את עדות המרגלי�שקולהיא עדות שה

  . בני ישראלו שחשכ" ל,  שלוח המרגלי�קוד�למה שהיה 
  

  )כג- כא' במדבר יד("  וכל מנאצי לא יראוה...כי כל האנשים הרואים את כבודי... ואולם חי אני"
 "סלחתי כדברי�"די היה לומר ? "חי אני"ה למשה " מדוע אומר הקב,"ראש דודראש דודראש דודראש דוד" בספרו ,אאאא""""החידהחידהחידהחידואל רבינו ש
את ,  לשו" הרעהאומראת  :לשו" הרע הורגת שלשהל ש"ומתר� על פי מה שאמרו חז? "ל האנשי�אול� כ"להוסי' ו

כי חזק "ה כשאמרו "דברו לשו" הרע על הקב המרגלי� " וכא. הלשו" הרענאמר עליואת זה שו,  הלשו" הרעמקבל
, בלבדשני� ימותו א אל, לומר כא" שג� מי שדברו עליו לשו" ימותולא שיי� , ה"כביכול חזק מהקב, "הוא ממנו

ישראל בני ה� ש "כל האנשי�"דהיינו אני אשאר חי אבל , "ואול� חי אני: "לכ" הוסי' הכתוב ואמר. והמקבל האומר
  . יראוה לאה� ימותו ,  לשו" הרעודברשהמרגלי� אלו  "מנאצי וכל", הלשו" הרעאת שקבלו 

  

  )לד 'ידבמדבר ( "תנואתי עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את  לשנה תשאו אתיוםיום לשנה "
הלוא התכנו" , ארבעי� שנה נוספות, בעוו" המרגלי�, כיצד יתכ" לעכב את בני ישראל במדבר" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"השואל  

הרי הכל צפוי ? ה התחרט על מעשיו"הא� נאמר שהקב, ה היה להכניס� לאר� עוד באותה השנה"המקורי של הקב
 דבר יש זמ" קבוע מתי לכל"י "ומבאר רש, )א' קהלת ג(" תחת השמי� לכל זמ" ועת לכל חפ�: "אמרמו שנוכ, לפניו
זה " עת לכל חפ�"ומתר� שמה שנאמר שיש ? נקבע מראששזמ" כניסת� של בני ישראל לאר� , א� כ� ,אוצי, "יהיה

, דורהאותו והכוונה היא ש. "חפ� בלא עת"ג� יתכ" מעל השמי� אבל " תחת השמי�", כמאמר הפסוק, נכו" א� רק
ישראל של  �ידי תשוקת כי על, ר� עתטבלאר� עוד  להיכנס אויוהיה ר, למעלה מ" הזמ"היה  ,"דור דעה"כונה המ
חטא אלא ש, טבע בפניוהזמ" ומצד הואז לא היתה שו� מניעה , ה" של הקבג� את רצונו עוררמסוגלי� להיו ה�  'לה

  . וחזר הדור לחיות על פי הזמ",  את התשוקה הזוהמרגלי� קלקל
  

  )לט' טובמדבר ( "ולא תתורו אחרי לבבכם"
הלוא יתכ" שיהיה לאד� לב  ?"עעעעהרהרהרהראחרי לבבכ� "ולא ד בלב "אחרי לבבכ�"בפסוק נאמר מדוע , הרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקשואל 

לעשות מתו� סור טוב אאת הללמדנו שאפילו הפסוק בא ש ומסביר ?אסור ללכת אחרי לבו הטוב והא� ג� ל ,טוב
   ."אינו טוב אמיתי טוב שעושי� מחמת הנאה"כי , מתו� יגיעהיש לעשות זאת אלא , נטיית הלב
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