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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ה וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  ) ב' במדבר יג(" לך אנשים שלח"

) ) ) ) דברי� אדברי� אדברי� אדברי� א((((    ''''לפנינולפנינולפנינולפנינו    אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�נשלחה נשלחה נשלחה נשלחה ''''    ::::לפי שבאו ישראל ואמרולפי שבאו ישראל ואמרולפי שבאו ישראל ואמרולפי שבאו ישראל ואמרו    ,,,,א� תרצה שלחא� תרצה שלחא� תרצה שלחא� 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 '''': : : : מרמרמרמראני אמרתי לה� שהיא טובה שנאאני אמרתי לה� שהיא טובה שנאאני אמרתי לה� שהיא טובה שנאאני אמרתי לה� שהיא טובה שנא    ::::אמראמראמראמר    ,,,,בשכינהבשכינהבשכינהבשכינהומשה 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 יירשוהלמע� לא יירשוהלמע� לא יירשוהלמע� לא יירשוה    המרגלי�המרגלי�המרגלי�המרגלי�חייה� שאני נות� לה� מקו� לטעות בדברי חייה� שאני נות� לה� מקו� לטעות בדברי חייה� שאני נות� לה� מקו� לטעות בדברי חייה� שאני נות� לה� מקו� לטעות בדברי ) ) ) ) שמות גשמות גשמות גשמות ג((((    ''''מעני מצרי�מעני מצרי�מעני מצרי�מעני מצרי�

בנוגע לשליחת המרגלי� אלא סיכ� זאת ע� בני  שכינהע� הלא נמל� משה , �"הרמבלדעת , י"בניגוד לשיטת רש
, נובע מכ� שהסיכו� של משה ע� בני ישראל היה לשלוח "אנשי� ל� שלח"אומר למשה ' ומה שה, ישראל בלבד
שישלח איש אחד מכל את משה  והוצמ, עתידאת מה שצופ� היודע ש, ה"א� הקב, בלבדשני מרגלי� , כפי המקובל

ואולי י� י� בענתפייהיו שוכל השבטי� ש ה רצה"הקבכי , ל המטותהנשיאי� שאלה דווקא ישראל ושיהיו ה בבני מט
. כי כול� שותפי� בחטא כל הע�לה ותהיה הגזירה שו, בכל זאת יחטאווא� , לא יחטאו, נו הנשיאי�דהיי, הגדולי�
לשלח מרגלי� ולא ביקשו ששל בני ישראל שאלת� את למשה את שיטתו בכ� שהכתוב לא מזכיר  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומסביר 

אמרו נשלחה אנשי� ישראל אל משה וי בניויקרבו : "אומרשאלו היה כ� היה הכתוב , �לבקשתהסכמת משה את 
אל משה לאמר שלח ל� ' וידבר ה"היה כותב  �כר ואח, "וייטב הדבר בעיני משה... יחפרו לנו את האר"לפנינו ו

שאלו ממשה על עניי� ישראל בני  :ה כ�תהיובפועל השתלשלות הענייני� ". אחדאנשי� כאשר דברו אלי� איש 
ל�  שלח"אל משה כשאר הדברות ואמר לו ' של הואחר כ� בא הדבור , "וייטב הדבר בעיני משה" ,המרגלי� שליחת
, "את אר" כנע� אשר אני נות� לבני ישראל ויתורו: "למה שכתובוזה טע� , ללא קשר לבקשת ע� ישראל "�אנשי
כלול ושתשתהיה השליחות במצותו  "חפ" למע� צדקו' ה"כי , אתוכל ז. שונה ממה שדוברי� חדש יבר בענומדשהרי 

  . מ� החטא ינצלואולי בזכות זאת , ה�� שבבגדולידווקא שבטי� והכל  את
  

   )יד' במדבר יד(" אשר עין בעין נראה"
מאזני� מאזני� מאזני� מאזני� ההההוהרי מדת הדי� בכ# והרי מדת הדי� בכ# והרי מדת הדי� בכ# והרי מדת הדי� בכ#     ''''סלח נאסלח נאסלח נאסלח נא''''    ::::ואני אומרואני אומרואני אומרואני אומר    ''''אכנו בדבר ואורישנואכנו בדבר ואורישנואכנו בדבר ואורישנואכנו בדבר ואורישנו''''    ::::אתה אומראתה אומראתה אומראתה אומר    ::::הההה""""אמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקב""""

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"נראה מי נוצח אתה או אנינראה מי נוצח אתה או אנינראה מי נוצח אתה או אנינראה מי נוצח אתה או אני    ,,,,שקולהשקולהשקולהשקולה
בשיטת ה תטענת משה הישבאר מו'? את ה שהוא ינצחהביטחו� משה מני� לו ל """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""בבבברבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל שואל 

: ש� בגמרא שני פירושי�שהביאו " 'אי� מקיפי� בחילול ה" .)קידושי� מ(ל "ומסביר זאת על פי דברי חז. "ממה נפש�"
� החטאי� ישקולה ובהמאזניי� א� כ# ' ב. אלא נפרעי� ממנו מיד, פהקמוכר בהני הולו כמו חנו� שאי� ממתיני' א

אי� " סלח נא"' וביארו המפרשי� שמה שבקש משה מה. זה מכריע את הכ#החטא הרי שה' יש חטא של חילול ה
ראש (ל "ועוד אמרו חז. אלא שימתי� ע� הפירעו� אולי בינתיי� יחזרו בתשובה, הכוונה שימחק את העוו� ללא פירעו�

כ# את  �מכריעיה� יות וומאזני� של הזכהכובש את הכ# ה "שהקב ,מטה כלפי חסד" סדורב ח: "על הפסוק )השנה יז
מטה כלפי "להיות ה מידתו "הקבא� כ� , שקולהמאזני� השכ# היות  :אמרלפי זה מוב� מה שמשה . עונותשל ה
בחילול ו ',חילול היש בחטא מידה מסוימת של  ,מרגלי�הבחטא  ,כא�שתאמר וא� . ולהכריע את הכ# לזכות "חסד

לפי לפחות המת� ע� הפירעו� כי לומר כ "סלח נא"על כרח�  ,א� כ�, שניירוש הלפי הפ, את הכ# �אי� מכריעי 'ה
 א� ,'א� אתה סובר כפירוש הא ,"ממה נפש�" ,א� כ�. י� ע� הפירעו�ממתינ 'חילול החטא של ג� ב שניפירוש הה

  . ל להמתי�וכהרי שאתה י נישכפירוש ה� אתה סובר וא. כ� צרי� להיות מטה כלפי חסד
  

  402מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
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        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב ד"תשע ע כה אב"נלבישראל בן נחמה 



 

  )ו' במדבר יג(" יהודה כלב בן יפונה למטה"
כדי אלא הכתוב מזכיר את כלב בנפרד  ,זה אחר זה, ביחדיהושע את כלב ואת שלא הזכיר שהכתוב  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
� המרגלי� והיה מעורב עלרמז לנו שכלפי חו" כלב היה , לאחריוה� מלפניו וה� מ ,מרגלי�בכלב מוק#  יהשיה
לא היה יהושע שכדי שנדע כ� בפני עצמו  אחריהכתוב ו אות הזכיר, כדי שלא נחשוב שג� יהושע היה כ�ו .אית�

  . �נגד, באופ� מוצהר, עורב ע� שאר המרגלי� אלא מראש הוא יצאמ
  

  )יז 'יגבמדבר (" ועליתם את ההרעלו זה בנגב "
 "הר"וידוע שהיצר הרע נקרא , "הרוצה להחכי� ידרי�: "ל"את הפסוק על פי מה שאמרו חזש רפמ "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"ה

האד� לומר כ, הבורא בשני יצרי�את והאד� צרי� לעבוד , ).סוכה נב(" לצדיקי� נדמה לה� כהר: "ל"חזכמו שאמרו 
 " דרכי איש ג� אויביו ישלי� אתו' הברצות : "עצמו עד שהיצר הרע ג� כ� ישלי� אותו כמאמר הכתובאת צרי� לתק� 

ועלית� את ". עצמכ� אל החכמה עליונהאת תעלו , כלומר, "עלו זה בנגב"משה לישראל  אמרמה שוזה . )ז 'משלי טז(
שהצדיק העולה  ופירוש, "...וראית� את האר" מה היא החזק הוא הרפה". תעלו ג� כ� היצר הרע הנקרא הר, "ההר

ואז  ,בתו מבני אד�וכשהוא בדביקות הוא מסולק במחש ,אל הבורא הגה הוא תמיד בדביקות גדולגה למדרממדר
הדביקות שלו בשביל את צרי� הצדיק לפעמי� להניח  כ�ול .כי אינו כלל בזה העול�, אינו יכול לפעול צרכי אד�

כול� מוטלי� שה� בתפלה להתפלל עליה� בגו# או בממו� או שאר השפעות : פעולותיה�את ל צרכי בני אד� שיפע
 פירושוזה ה. רצו� הבוראזהו הדביקות כי את לפעמי� ה שמניח זמצוה גדולה בעושה שהצדיק ונמצא  ,על הצדיק

צריכי� את� לראות מה  ,גה זו שהיצר הרע ישלי� עמכ�כשתהיו במדרכלומר , "וראית� את האר" מה היא"ל
לאו בזכותא : "ל"חזאמרו עליה� נראה כי דברי� האלו ה� בני חיי ומזוני ש, "המעט היא א� רב" ,שהאר" צריכה
על ש� שנוזלי� מש� כל השפעות  "מזל"נו שיש עול� הנקרא דהיי ).ק כח"מו(" תליא מילתאאלא במזלא תליא מילתא 

היא השמנה ". "חיי"כנגד , "הרפההוא החזק ". "בני"כנגד , "המעט היא א� רב". והצדיק צרי� להמשי� אות� מש�
  ".מזוני"כנגד , "א� רזה

  

  )לב' יגבמדבר (" מדות אנשי בתוכה ראינו אשר העם וכלהיא  אוכלת יושביה ארץ"
ומצד שני  ,"היא אוכלת יושביה אר"", מספרי� המרגלי� בגנות האר"ד אחד מצ, ותלכאורה נראה בפסוק ניגודי

 וכל", שג� מה שאמרו המרגלי� "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה, "מדות אנשי בתוכה ראינו אשר הע� וכל", מספרי� בשבח האר"
אוכלת "ושהאר" היא רעה אומרי� כ, אי� זה מבדר בשבח האר" אלא בגנותה, "מדות אנשי בתוכה ראינו אשר הע�

  . האוירהשאר מתי� בה מפני רוע א� שה� חזקי המזג רק החזקי�  וומי שמתליח לשרוד בה אל "יושביה
  

  )ח' במדבר יד(" 'חפץ בנו ה אם"
, "א�", תחכמו לדבר בלשו� ספקיהושע וכלב ה". א�"מילת המפתח בפסוק היא המילה , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לפי ה
יהושע וכלב אינ� מוחלטי� אלא  כי יאמרו שדברי, �הדבריאת כל מר ויניחו לה� לבני ישראל ושאר המרגלי� כדי ש
אות�  לרגו�כל העדה רו אמרק לאחר שסיימו את דבריה� ו ,כל הדברי�את � לומר לה הניחוכ� ול, אפשרותבגדר ה
הרי אי� בדבריה� האחרוני� תוספת , דברי�השל  �תחילתאות� כבר בלא רגמו מדוע "וכא� הב� שואל , באבני�

לסיומ� של  ומצפי�יושבי� השומעי� היו , "א�"בתחילת דבריה� אמרו שמכיו� אלא  ?"ושינוי מתחילת דבריה�
  . אות� באבני� אמרו לרגו�, ת� של יהושע וכלבעמד נאמרו הדברי� והבינו השומעי� שזוהיוכש, דברי�ה
  

  )יג' ידבמדבר (" סלחתי כדבריך 'ויאמר ה"
מאז שיצאו זמ� הבכל ה אומר למשה ש"הקב כלומר ,העגלחטא על  דרששהפסוק שלפנינו נמבאר  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

וההסבר הוא , לה� לגמריולא אסלח , איל� מתחיל החשבו�מכא� ודע ל� שאבל  "כדברי� סלחתי"ממצרי� ועד הנה 
זכות התמה  � מעתה ואיל�א, סיונותינעל כ� ויתרתי לה� בזכות אברה� שנתנסה בעשר  "וינסו אותי זה עשר פעמי�"
  .חובי מעט מעטאת אגבה ולכ� זו ה
        

  )יח' ידבמדבר ( "ארך אפיים' ה"
? מדוע ההבדל, פעמיי� )ו 'שמות לד(" 'ה, 'ה"משה הזכיר בעוד שאחר חטא העגל ', ה"כא� מזכיר משה רק פע� אחת 

 ,מידת הרחמי�שהיא , "'ה"פע� אחת , פעמיי�" 'ה', ה"שמשה אמר הסבירו של "זלפי ח" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר" ה
שקוד� שיחטא האד� הכוונה על ש "ופירש הרא. לאחר שיחטא האד�" 'ה"ופע� שנייה , האד� קוד� שיחטא

מחשבה למרות שבחטא עבודה זרה ה, עמו במידת הרחמי�' האפילו הכי מתנהג ש, של חטא עבודה זרה המחשבה
כא� אבל , מדת הרחמי�את צרי� שמחשבת עבודה זרה נחשבת למעשה , ולכ� רק בעגל. מצטרפת למעשה

  . שקוד� החטא מדת הרחמי�את צרי� לא , נחשבת למעשה ההמחשבה איננש
  

  )כד' במדבר יד( "א אחריוימל רוח אחרת עמו הועבדי כלב עקב הית"
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