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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"
) ) ) ) דברי� אדברי� אדברי� אדברי� א ( ( ( ('''' לפנינו לפנינו לפנינו לפנינואנשי�אנשי�אנשי�אנשי�נשלחה נשלחה נשלחה נשלחה ''''    :::: לפי שבאו ישראל ואמרו לפי שבאו ישראל ואמרו לפי שבאו ישראל ואמרו לפי שבאו ישראל ואמרו,,,, א� תרצה שלח א� תרצה שלח א� תרצה שלח א� תרצה שלח,,,,ל�ל�ל�ל� אני איני מצוה  אני איני מצוה  אני איני מצוה  אני איני מצוה ,,,,����לדעתלדעתלדעתלדעת, , , ,  ל� ל� ל� ל�שלחשלחשלחשלח""""

אתכ�אתכ�אתכ�אתכ�אעלה אעלה אעלה אעלה '''': : : : מרמרמרמר אני אמרתי לה� שהיא טובה שנא אני אמרתי לה� שהיא טובה שנא אני אמרתי לה� שהיא טובה שנא אני אמרתי לה� שהיא טובה שנא:::: אמר אמר אמר אמר,,,,בשכינהבשכינהבשכינהבשכינה ומשה נמל�  ומשה נמל�  ומשה נמל�  ומשה נמל� ''''ותקרבו� אלי כלכ�ותקרבו� אלי כלכ�ותקרבו� אלי כלכ�ותקרבו� אלי כלכ�'''': : : : כמה שנאמרכמה שנאמרכמה שנאמרכמה שנאמר
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( למע� לא יירשוה למע� לא יירשוה למע� לא יירשוה למע� לא יירשוההמרגלי�המרגלי�המרגלי�המרגלי� נות� לה� מקו� לטעות בדברי  נות� לה� מקו� לטעות בדברי  נות� לה� מקו� לטעות בדברי  נות� לה� מקו� לטעות בדברי חייה� שאניחייה� שאניחייה� שאניחייה� שאני) ) ) ) שמות גשמות גשמות גשמות ג ( ( ( (''''מעני מצרי�מעני מצרי�מעני מצרי�מעני מצרי�

מה הטענה שהיתה לו על המרגלי� הרי הוא בעצמו בקש מה� תשובות לשאלות ,  על משה רבינו����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמקשה 
אוראית� את האר� מה היא ואת הע� היושב עליה החזק הו"ו  א)יט' במדבר יג(" הטובה היא א� רעה ":בעני� האר�

היה עליה� ו, )יט' במדבר יג( "הבמחני� א� במבצרי�: " שאלערי�ועל ה, )יח' במדבר יג(" עט הוא א� רב המהרפה
" אפס כי עז הע� והערי� בצורות גדולות" לו כשאמרו חטאת�ומה פשע� ומה , א� כ�. צוה אות�את אשר להשיבו 

� ששאלותיו של משה נבעו מכ� שמשה ומתר? משה ציפה מה� שישקרו ולא יספרו את אשר ראווכי , )כח' במדבר יג(
" אר� זבת חלב ודבש  אל, ורחבהטובה אר� אלהאר� ההוא  תו מ�וולהעל: "הובטחשמנה וטובה כמו ש שהאר� ידעידעידעידע

ש� ליחליפו כח לעלות אות� עד ש וישמחולע� זאת יגידו , �לבאת שיתנו זאת כדי כ� אמר לה� ל, ) ח'שמות ג(
   .שבח האר�את כדי שיראו בעיניה� , ) כ'במדבר יג( "לקחת� מפרי האר�והתחזקת� ו" אמר לה� �ולכ, בשמחה

  

  )ב' במדבר יג("  לך אנשיםשלח"
פי כבעצמ� את האנשי� שישלחו לה� אל תניח , " ל� אנשי�שלח", מצוה את משה, "ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה, ה"הקב

השבחב מכירי�שאינ� טות הדיויהיו ישלחו האנשי� שה�  שמא "נשלחה אנשי� לפנינו" באמר�לעשות התכוונו ש
תועה ולא ישובו בתשובה כמו ששבו אחר כ� באמר� ' השישראל בני האר� ויספרו בגנותה באופ� שיחשבו של 

,די% לב הע� מחסרו� אמונת� באל שלהניא א$ על פי שהרשיעו ,המרגלי� ששלח משהמשו� ש וזה "' להחטאנו"
ויקחו ביד� "באמרו הכתוב  עידמ וכ� "זבת חלב ודבש היאוג� "טובת האר� באמר� את  פרויוסמכל מקו� הכירו 

ו ניבכאשר הבסו$  ו,אר�ה את שונמנע לכבמ� ההיה יאמרו שחטא� היה ש שאלא "מפרי האר� ויאמרו טובה האר�
שבו בתשובה ה�  ניסי� ונפלאות עמה� שעשהנצחונו אחר בל ו% שלא בטחו בישועת הא,חטא�את גודל ישראל בני 

  ". נעלה ונלחמנואנחנו' החטאנו ל"ואמרו 
  

   )יג' במדבר יד("  מצרים כי העלית בכחךושמעו"
למה : "יסלח לה� שנאמר'  מזכיר שג� בחטא העגל הזכיר משה את מצרי� בהתפללו על ישראל שהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
ימחה את ' מוכ� שהמשה , חלילה ,מצרי� היהה של טענהשאלמלא דברי� אלו נראה מ, )'שמות לב(" י�יאמרו מצר

 ישראל �בבטולותועלת עצמו חפ� בשאינו ' להלהשיב  משה לעובודאי היה , שיהיה לגוי גדולישראל ויעשה ממנו 
משה  לשהכוונה  ומתר� ש?מדוע לא השיב כ� משה, "מחני נא מספר� "אמרבעבר כאשר עליה� נפשו מסר פי שכ

' עשה הכי במצרי� ובאלהיה� , ' היש כח באלהי כנע� להציל מידש חשבומצרי� יהש, לומרהיתה הזאת תו בתפל
כאשר  'חלול היצא מהחשיבה הזו ו, לעשות כ� באלהי כנע� היה לו ולא יכמקרבוישראל את ע�  אישפטי� עד שהוצ

מפני רק ו.  של ישראל�כחאשר מאחרת כלומר יש כח ויכולת , "'מבלתי יכלת ה"יאמרו מצרי� לאנשי אר� כנע� 
  .ישראלמקו� תועלתו שיהיה הוא לגוי גדול באת לא רצה משה לסבול ' ההזה של חלול ה
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  ) ב' במדבר יג("  לך אנשיםשלח"
במשמעות  שלח "שלח ל� אנשי�: "שכוונת הכתוב רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�את פירושו של " חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�" מביא באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

 בכוונת הפסוק  ז&ל ז&ל ז&ל ז&להאר&יהאר&יהאר&יהאר&ישכתב  לפי מה אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידומסביר זאת . )יב' איוב לו( "בשלח יעבורו"מלשו�  חרבשל 
 ה שולח"הקבהרי שלטובה אשר השליחות היא כש, יחידבלשו�  "אשלח" ,)ח' ישעיה ו(" את מי אשלח ומי יל� לנו"

וזה . יל� מעצמואלא השליח , בתורת שליחות� זה נמל� בבית דינו ואיהוא לטובה א� כאשר השליחות אינה . לבדו
 הה טובתהי, מצד שני,  א�, לישראלהרע, מצד אחד ,התהית שלפנינו השליחוו. בלשו� רבי� "ומי יל� לנו" שאמרמה 

שלח ל� : "כוונת הפסוק יהווז. שנה בעול� הזה ע&ה שנשאר ארבעי�שבזכותה המשי� לחיות עוד  ,למשה רבינו
שתחיה ארבעי�   ל�הושליחות זה מועיל, א לטובהיההיא במשמעות של שליחות ש "שלח"ל� המילה , "אנשי�

  .  בעקבות השליחותמתואנשי� האלו ש, "חרב"במשמעות של , "שלח"המילה  תפרשתאנשי� הבי לגא� . שנה
  

  )ל' במדבר יג("  נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל להעלה"
 ,"עלה: "שכוונת כלב היא לומר" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? "יכול נוכל" עלה נעלה: "בדבריו של כלבכפל הלשונות מדוע 

 ואנו "בזכותא תליא מילתא"מעשינו כי את נתק� שתנאי ב ,"נעלה" ,אפשרית א�היא העליה כ� אנו יכולי� לעלות וא
 ,"נוכל", ודאי יכול לה� א�בה "הקבכלומר  ,"יכול" , וכ�.י תשובה ומעשי� טובי�ל ידעחייבי� לעשות הכנה לעליה 

א� שהשיבו תשובת המרגלי� שלפי זה נית� להבי� את  .לב האב� מקרבנואת י שנסיר ל ידבתנאי שג� אנחנו נוכל ע
ל "זמרו חאפי שיצר הרע כ כשכוונת� היא ל)לא' במדבר יג( "כי חזק הוא ממנו"סיכוי שנצליח  אי�זי בנו אהדבר תלוי 

  .)סוכה נב(" יצרו של אד� גדול ממנו"
  

   )לג' יגבמדבר ( "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם "
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((        """"נמלי� יש בכרמי� כאנשי�נמלי� יש בכרמי� כאנשי�נמלי� יש בכרמי� כאנשי�נמלי� יש בכרמי� כאנשי�: : : : זהזהזהזהשמענו אומרי� זה לשמענו אומרי� זה לשמענו אומרי� זה לשמענו אומרי� זה ל""""

אמר על פי מ, "קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי"בעל מבאר ? "נמלי�"י לומר "ומה ראה רש, "חגבי�"בפסוק נאמר , השאלהנשאלת 
הנמלה אפשר ללמוד כיצד יקבל אד� על עצמו מ שכלומר, )ו' משלי ו(" ראה דרכיה וחכ�, ל� אל נמלה עצל: "הכתוב

מלבד זאת הנמלה . ת שמי� הזכירו לה� את הנמלהוכיו� שהמרגלי� פרקו מעליה� את עול מלכו, עול מלכות שמי�
. :)קרובי� עי( "אלמלא ניתנה תורה היינו למדי� גזל מנמלה: "כפי שאמרו חכמינו, נוהגת זהירות יתירה ג� בעניני גזל

, לפיכ� נרמז לה�.  שה� נטלו את אר� ישראל מידי הכנעני� בגזילה היאת אומות העול� כנגד ישראלענ הרי ט,כידוע
  . לבני ישראלשייכת אר� ישראל שכ� באמת , � רחוקי� מ� הגזל כדוגמת הנמלהכי האנשי� אשר בכרמי

  

  )ח' במדבר יד(" ' חפץ בנו האם"
כדי שיניחו לה� , "א�", בלשו� ספק� בתחילת דבריהתחכמו לדבר הקדוש שיהושע וכלב ה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

את � לומר  לההניחוכ� ול, גדר אפשרות יהושע וכלב מוחלטי� אלא בכי יאמרו שאי� דברי, �הדבריסיי� ולומר את ל
אות� באבני� כבר בתחילת לא רגמו אחרת אי� להבי� מדוע  י כ. אות� באבני�אמרו לרגו�סיומ� ברק כל הדברי� ו

, "א�"אלא לצד שבתחילת דבריה� אמרו , ה� האחרוני� תוספת ושינוי מתחילת דבריה�שהרי אי� בדברי, דברי�ה
  .  אות� באבני�אמרו לרגו�הבינו שאי� שינוי בדברי� וכש, דברי�לשמוע את סיו� ה ומצפי�היו יושבי� 

  

  )יח' במדבר יד(" ארך אפיים' ה"
שמות ( "ל רחו� וחנו� אר� אפיי�%א' ה' ה: "אתשפי שמובא בפרשת כי � כיפעמי' מדוע לא הזכיר כא� משה את ש� ה

ל בגמרא מדוע נאמר "על פי מה ששאלו חז" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר� ה?  כאשר התפלל על הע� לאחר חטא העגל) ו'לד
ראש ("  ואני הוא לאחר שיחטא האד� ויעשה תשובה, האד�שיחטא קוד�אני הוא  %' ה' ה"ותרצו '? פעמיי� ש� ה

בעבודה הכוונה היא על המחשבה , "קוד� שיחטא' ה "שששש""""הראהראהראהראופירש , הוא מידת הרחמי�' וידוע שש� ה, :)השנה יז
, ל שמחשבה אינה מצטרפת למעשה"כלומר ידוע מה שאמרו חז. עמו במידת הרחמי�' שג� עליה מתנהג ה, זרה

� קוד", ולכ� רק בחטא העגל צרי� את מידת הרחמי� על המחשבה, אלא א� כ� מדובר במחשבה על עבודה זרה
שהמחשבה אינה מצטרפת למעשה אי� , בחטא המרגלי�, כא�אילו ו. מחשבה מצטרפת למעשהכי ש� ה, "שיחטא

  ".קוד� שיחטא"צור� במידת הרחמי� של 
  

   )לט' וטבמדבר ("  אחרי לבבכםורוולא תת"
לרמוז , "שיאזלא גר"ה� " ולא תתורו"המילי� על � מינית� לראות שהטעטעמי המקרא לפי ש ירשירשירשירש ה ה ה הרררר""""רשרשרשרשההההמציי� 
   .  "שיאזלא גר" , אות�גרשליו לע אלא ,"ולא תתורו" ,�בה תיירלו ל מחשבות רעות אל יולאבאות אשר שכלאד� 
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
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