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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) ב' במדבר יג(" לך אנשים שלח"

כוונת� , )כב 'דברי� א( "נשלחה אנשי� לפנינו ויחפרו לנו את האר�"ממשה בני ישראל שאלו שמה ש� � � � """"הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
מסביר ג� מדוע  וזה, )כט 'איוב לט( "חפר אוכל"מלשו� כיצד לכבוש את האר� וזה חפש דרכי� היתה לשלוח אנשי� ל

. )לג 'י במדבר( "נוסע לפניה�' וארו� ברית ה" :הכתוב כלשו� באותה הדר�ילכו אחריה� ה� שכלומר " לפנינו"אמרו 
לבד מאנשי "מלשו� , דבר לקנותבא אד� הרירה כבמשמעות של בוהוא , "ויתורו את אר� כנע�"וה יצה "שהקב אאל

ט לפר משה �צוה אותמ ולכ�, )ו 'יחזקאל כ( "אל האר� אשר תרתי לה�"לשו� ו, )יד 'י ב ט"דה( "התרי� והסוחרי�
צבי "את בני ישראל אחר שישמעו שאר� כנע�  לשמחזאת כדי וכל , "השמנה היא א� רזה ...הטובה היא א� רעה"

  . גדוללב בחפ� אליה ויעלו  )ו 'כ יחזקאל(" היא לכל הארצות
  

  )כו' יגבמדבר (" ואת כל העדה אתם דבר וישיבו"
    כיכיכיכי    לולולולו    ואמרוואמרוואמרוואמרו', ', ', ', הההה    הבטיחנוהבטיחנוהבטיחנוהבטיחנו    כברכברכברכבר    לה�לה�לה�לה�    ואמרואמרואמרואמר, , , , רצהרצהרצהרצה    ולאולאולאולא    המרגלי�המרגלי�המרגלי�המרגלי�    לשלוחלשלוחלשלוחלשלוח    משהמשהמשהמשה    אצלאצלאצלאצל    נתקבצונתקבצונתקבצונתקבצו    בתחילהבתחילהבתחילהבתחילה    ::::לללל""""זזזזחחחח    אמרואמרואמרואמרו""""

    דברידברידברידברי    ונמצאונמצאונמצאונמצא, , , , כלו�כלו�כלו�כלו�    ימצאוימצאוימצאוימצאו    לאלאלאלא    ישראלישראלישראלישראל    וכשיגיעווכשיגיעווכשיגיעווכשיגיעו, , , , ממונ�ממונ�ממונ�ממונ�    אתאתאתאת    מטמיני�מטמיני�מטמיני�מטמיני�    וה�וה�וה�וה�    אות�אות�אות�אות�    לירשלירשלירשלירש    באי�באי�באי�באי�    שאנושאנושאנושאנו    בנובנובנובנו    יודעי�יודעי�יודעי�יודעי�    העמי�העמי�העמי�העמי�
    החפירותהחפירותהחפירותהחפירות    פירושפירושפירושפירוש, , , , ))))כבכבכבכב    אאאא    דברי�דברי�דברי�דברי�((((    ''''האר�האר�האר�האר�    אתאתאתאת    לנולנולנולנו    ויחפרוויחפרוויחפרוויחפרו''''    שאמרושאמרושאמרושאמרו    מהמהמהמה    ''''משהמשהמשהמשה    בעיניבעיניבעיניבעיני    הדברהדברהדברהדבר    וייטבוייטבוייטבוייטב''''    ואזואזואזואז, , , , וווו""""חחחח    בטלבטלבטלבטל' ' ' ' הההה

        ))))ילקוטילקוטילקוטילקוט((((    """"ביד�ביד�ביד�ביד�    נלכדנלכדנלכדנלכד    כ�כ�כ�כ�    משהמשהמשהמשה    ששמעששמעששמעששמע    כיו�כיו�כיו�כיו�, , , , ממונ�ממונ�ממונ�ממונ�    בה�בה�בה�בה�    שמטמיני�שמטמיני�שמטמיני�שמטמיני�
 א�ה לדעתו, בה יעלו אשר דר�את  לדעתעל מנת  ריגולדר� אחת היא , ריגולתי דרכי� לששיש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ומר הא

 הע� כל יעל אל" ליהושע העי מרגלי שהשיבוו וכמ, מה� חלקשדי ב אולמלחמה  לעלות ישראל כל את טריחלה
רק את  י�רגלמדר� ריגול זו ב, )ג 'ז יהושע( "הע� כל את שמה תיגע אל... יעלו איש אלפי� כשלשת או איש כאלפי�

 ריגולהדר� השנייה היא . לרגל ג� אותה שלחוכבוש עיר אחרת יל רצוויאותה  וכשיכבשו, העיר אותה רוצי� לכבוש
דבר , בני ישראל בקשו ממשה לרגל בדר� השנייה. אותה לכבושכח  בה� יש א�ה ולשער לראות רוצי�שבו , כללי

, במרמה תחכמוהש עדהסכי� לשלוח  לאמשה ש במדרש אמרולכ� , תואנה וביקוש' בה האמונה מיעוטהמצביע על 
לזה הסכי� משה , כנע� אר� בכלצרי� לרגל  זה טע�לפי ו, ממו�� הטמינו את הכנעניאמרו שרצונ� ללמוד היכ� הו
, אחרטע� לשליחות משה היה מצד ו, אחדטע� שליחות מצד ישראל היה לשיוצא . בדבר רע אי� כי מרגלי� חושלל

דברי� שאמר לה� פי הלמשה ואהר� לשהכוונה , "וישיבו אות� דבר" הכתובאמר דבר זה מסביר את מה ש
  . ליחות�לדברי� שאמרו לה� בשהשיבו , "ואת כל העדה"ואחר כ� , בשליחותו

  

  )כד' במדבר יד(" רוח אחרת עמו וימלא אחרי הועבדי כלב עקב הית"
הלא ? נשאלת השאלה מדועו, קיבל שכר יותר מאשר יהושעכלב שמהפסוק שלפנינו משמע ש אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר 

ו של ותפלתברכת הדר� ה תיהושע הימתר� שלו. שקולי� ה�ל ש"אמרו חזו ,דרכו כמו כלבאת ג� יהושע הטיב 
 כלב היה מתעהשז$ל חועוד אמרו  .טובה כל כ�יהושע להחזיק ל ואי�, יתה לו לעזר ולהועילוהיא זו שה, עליומשה 
  .ולכ� יש להחזיק טובה לכלב, לשמי�היה לבו אילו ו, מרגלי� בפיואת ה
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  ) ב' במדבר יג(" לך אנשים שלח"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((""""מוסרמוסרמוסרמוסר    לקחולקחולקחולקחו    ולאולאולאולא    ראוראוראוראו    הללוהללוהללוהללו    ורשעי�ורשעי�ורשעי�ורשעי�... ... ... ... בהבהבהבהיייידדדד    עסקיעסקיעסקיעסקי    עלעלעלעל    שלקתהשלקתהשלקתהשלקתה    לפילפילפילפי    ????מרי�מרי�מרי�מרי�    רשתרשתרשתרשתלפלפלפלפ    מרגלי�מרגלי�מרגלי�מרגלי�    פרשתפרשתפרשתפרשת    נסמכהנסמכהנסמכהנסמכה    למהלמהלמהלמה""""

על פי  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במבאר . "שמעו"לפחות הלא  "ראו"א� לא  ?"ורא"בלשו� י "מדוע אומר רש
והתניא מי שיש בידו אחת "גמרא במקשי� ש� ו. יסורי� של אהבה נגעי� אינ� בכללש ):ה ברכות(גמרא הנאמר ב

, "כא� בפרהסיאו" ,תחת בגדיו דהיינו ,"כא� בצינעא"תרצי� ומ. "ממראות נגעי� הללו אינו אלא מזבח כפרה
ממרי� שלקתה  "לא לקחו מוסר"ל על המרגלי� ש"מדוע דרשו חזלפי זה יוב�  .בפרהסיא אינ� של אהבהשהנגעי� ש

מה יסורי� של אהבה ואי� שבה היו יוהנגעי� צדקת היתה מרי� שדיבה האי יכל מוצ לומרשהרי יכלו . על עסקי דיבה
אפשר ולכ�  של אהבה� ה� בפרהסיא ואיהנגעי� ה� א� כ�  "ראו"מדייק המדרש ואמר כ� משו� . כא� מוסרללמוד 

  . ידעו שעל עסקי דיבה לקתה וא% על פי כ� לא לקחו מוסרו" ראו"לתמוה על המרגלי� שלמרות ש
  

  )ד' יגבמדבר (" בן זכורואלה שמותם למטח ראובן שמוע "
ששלח המרגלי� השמות של ש קי�קי�קי�קי�רבי ברו� סורוצרבי ברו� סורוצרבי ברו� סורוצרבי ברו� סורוצמתר� ? מה בי� מרגלי� ששלח משה למרגלי� ששלח יהושע

ואילו שמות  .נכשלו �לכ, החשבו� העצמי, "ניא"ה בה� נקודת הבערדבר שגר� לכ� שהת, בתורהשי� מפור משה
ביטלו מלב� כל שאיפה חיצונית וה�  "ניא"ה בה� נקודת הבערהתלכ� לא  רש כללופא להמרגלי� ששלח יהושע 

   . הצליחו �לכ, של השליחות" תו�"והתמקדו רק ב, אחרת
  

   )יז 'יגבמדבר ( "ועליתם את ההר"
 מאי :אלעזרבי ר אמר", "הר"אברה� קרא לבית המקדש שא בגמרא פי המובעל מבאר את הפסוק  "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"ה

 כאברה� לא אלא ?ויצחק אברה� יקל&א ולא יעקב יקל&א ',יעקב יקל&א בית אל' ה הר אל ונעלה לכו ואמרו' דכתיב
 לשוח יצחק ויצא' :שנאמר ',שדה' בו שכתוב כיצחק ולא ',יראה' ה בהר היו� יאמר אשר' :שנאמר ',הר' בו שכתוב
לא כאברה� כלומר  ).פסחי� פח(" 'ל&א בית ההוא המקו� ש� את ויקרא' :שנאמר 'בית' שקראו כיעקב אלא ',בשדה

שיגרמו כלומר  "הר"אמר לה� משה שיתקנו את ה �לכ, מקדש שיחרבותי הבשני הרמז על דבר  ,ולא כיצחק
  . לעול�בית המקדש במעשיה� הקדושי� שלא יחרב 

  

   )ט' ידדבר במ(" תיראם אל אתנו 'הו צלם מעליהם סר"
סר צל� "לא א� אפילו  "אתנו' ה"כיו� שהרי , "אתנו' סר צל� מעליה� וה"לומר כלב הוצר� מדוע  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייתמה 

ומתר� ? "לא כצורנו צור�"ו, האלהי� מכלישראל גדול לוקי &אשל  וחושהרי כ, מה� פחדלמה אי�  "מעליה�
אל "הוא שאמר , לא מ� הע�. השרי� שלה�ע� הכנעני� ולא ממלא שכוונת כלב לומר שאי� לבני ישראל לפחד 

כי "הוא  ע� האר�מה שאי� לפחד מ. נת� טע� לכל אחדכלב ו, "אל תיראו�"שאמר עוד , השרי� מ�לא , "תיראו
הע�  יראתועל , מה�סתלק ה כבר� יחדופלה� שממנו את� הקשה ש כחה, "סר צל� מעליה�"לפי ש "לחמנו ה�

ובית דינו ' עמנו את� רואי� כי ה שהולכי�כלומר מתו� עמוד הענ� ועמוד האש , "אתנו' וה"אמר , מפני השרי�
  . על כ� אל תיראו� לשרי�, וששי� לה�ח אנובעזרנו מה ' כיו� שה, וכיו� שכ� אפילו לא סר צל� מעליה�, אתנו

  

   )כ 'ידבמדבר ( "כדבריך סלחתי' ה ויאמר"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    ..."..."..."..."יאמרויאמרויאמרויאמרו    פ�פ�פ�פ�    שאמרתשאמרתשאמרתשאמרת    מהמהמהמה    בשבילבשבילבשבילבשביל, , , , כדברי�כדברי�כדברי�כדברי�""""

 משהשהרי , י"רש כוונת ושז """"לוילוילוילוי    קדושתקדושתקדושתקדושת""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמתר� ? להשמיענו י"רש בא מה יפלא ולכאורה
 )גי' במדבר יד(" מצרי� ושמעו"  הפסוק כמאמר, הש� חילול ושלו� חס יהיה שלא בטענה ישראל בעד ה"להקב התפלל

ה את "הקב יטה כ� א�, יחפו� לאשר להטות אד� בני דרכי וכל אד� בני מחשבות כל ה"בהק ביד הלא קשה ולכאורה
 רוש� עושה צדיק של דיבורהוא ש העני� אלא. הש� חילול יהיה ולא, "...מבלתי" יאמרו שלא האומות מחשבות
 שיהיה בתפילתו משה שאמר כיו�אזי , כ� וא�. )כח 'כב איוב( "ויק� ל� אומר רותגז" הכתוב כמאמר, ולמטה למעלה
, "יאמרו פ� שאמרת מה בשביל" י"רש שפירש וזהו. יהיה כ� בוודאי, בישראל כלה ושלו� חס כשיעשה הש� חילול

 כיו� אבל, כ� אומרי� האומות היו לא "יאמרו פ�" שאמרת דיבור� זולת אבל. יאמרו ובוודאי, רוש� עשה ודיבור�
  ". אומר רותגז" הכתוב כמאמר, יאמרו בוודאי שיאמרו אתה שאמרת

  

   ) לו' טובמדבר (" 'זכרתם את כל מצות הו ווראיתם אות"
 וזה. ותיו באלה ובשבועהומצ נושקבלה ו"קבעבדי� לחנו נשא רוזכשטע� מצות הציצית היא שנ "ספורנוספורנוספורנוספורנו"המבאר 

את להשיג לרצות  ,"אחרי לבבכ�"תור למ לוחדנובזה , ועבדיבהאדו� של א כחות� יהציצית שה תייברארה וק
אשר ". בה� נויעינ נות שנתותאואת הלהשיג % ושאול" ואחרי עיניכ�", י גזל"ע ועושר וכבוד אפילב נושרירות לב

   .לדרכי אבדו� ומות �מדרכי חיי עולנפשכ� השכלית את י� טמאת� , "את� זוני� אחריה�
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