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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ב' במדבר יג)" לך אנשים שלח"

  (י"רש" )שלח תרצה אם ,לך מצוה איני אני ,לדעתך, לך שלח"
ופיע מאמרו על עצת מדוע מו, דיבר לעשות עמו אשרהרעה  םע"' סכים ההקדוש מדוע מ" אור החיים"ל קשה

כי , רעכאן מעשה מצד המעשה אין הרי ? יש להבין מה המקור לתקלה שנוצרה מחטא המרגלים, לפני כן ?"רשעים
, מכועררואים שהרעיון מצד עצמו אינו , הארץאת  רגלל (א 'יהושע ב) "אנשים מרגליםשני "שלח גם יהושע שנו אמצ

הבוחן לבות  "'על פי ה"נבחרו בכתוב שהם נו אהלא מצ, שהיו רשעיםמדובר באנשים  מרגליםמצד התחשוב שואם 
ומתרץ שיש שני סוגים של ? אז מה הבעיה, "צדיקים"שהם כלומר " כולם אנשים"והעיד הכתוב עליהם , וכליות
כל ישראל את  טריחצריך להאם הגם לדעת ו דרך אשר יעלו בהאת לדעת על מנת ריגול הסוג הראשון הוא : ריגול

אל יעל כל העם כאלפים איש או "בו ליהושע העי שהשים של מרגליה ואמרו שוכמ, חלק מהםדי בלעלות או 
ולאחר , לעיר מסוימת בלבדריגול זהו ו, (ג 'יהושע ז) "העםאל תיגע שמה את כל ... כשלשת אלפים איש יעלו

דבר זה מלמד שהם , ריגול כלליהסוג השני הוא . שיכבשו אותה ויצורו על עיר אחרת ישלחו שוב מרגלים לעיר הזו
מד על לודבר זה מישראל אליו התכוונו בני הריגול ש הוזו, את הארץ כח לכבושבהם יש  אםהרוצים לראות ולשער 

 . תואנה תובקש' האמונה בהמיעוט 
 

 (ל' במדבר יג)" נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה עלה"

כלפי מיוחס " עלה"באופן הראשון : פניםאובשני " יכול נוכל"ו "נעלה עלה"כפל הלשונות את " כלי יקר"מבאר ה
ם וג. על השכינהמדבר  "גם עלה"שהכתוב ל "זחשפירשו  (ד 'בראשית מו) "עלהואנכי אעלך גם "מעלה כדרך שנאמר 

כי הארץ ההיא מלון לשכינה  מלונהשהשכינה תעלה לבית  "עלה"באתם מודים  ןאיהוא האם  "עלה" פירושכאן 
ה נעלה גם השכינ כך אגב ,וכשם שהשכינה תעלה? (חולין צא) "צדיק זה בא לבית מלוני: "ל"זמאמר חמימות עולם כ

כך נוכל גם אנחנו להם  ,וכשם שהוא יכול להם ?יכול להםה "שהקבאתם מודים לי  אי "כי יכול" .ו הדבקים בהחנאנ
לא נוכל לעלות כי חזק הוא "אנחנו ובכלל לא נכונה ראשונה  הנחהשהוהמרגלים אמרו . ל אשר עמנו-ביכולת הא

עליה אפשרית דהיינו  "עלה"ההסבר באופן השני הוא שאכן . השכינהכלפי " ממנו"כוונו במילה התכביכול  "ממנו
ל עואנחנו חייבים לעשות הכנה לעליה  "כי בזכותא תליא מילתא"מעשינו את נתקן שנתחזק ובתנאי  ,"נעלה"רק אם 

לב את י שנסיר ל ידע "נוכל"ה ודאי יכול להם אך בתנאי שגם אנחנו "הקבש "יכול"וכן  ,י תשובה ומעשים טוביםיד
 ברחמיוה אותנו לא יעל 'בו ממש כי אם ה אין ,ןכם אם בנו תלוי הדבר אשהשיבו המרגלים על כך ו ,האבן מקרבנו

 .(כה נבסו) "יצרו של אדם גדול ממנו"ל "זו חרמאמו שכ "חזק הוא ממנו"היצר הרע מצדנו יבצר ונמנע כי הרי ש
 

 (לט' במדבר טו)" 'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה"

מצות והכוונה ל "אחרת הסמוכה לההמצוה הראה מצוה זו עבור : "שכוונת הכתוב היא לומר "משך חכמה"אומר ה
כמו וזה ". גדילים תעשה לך: "ומיד אחרי זה כתוב" לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו": שהרי כתוב ,כלאיםה
דהיינו יום  (:ביצה טו)" ר שבא להשכיחומאח  , זכרהו" (ח 'כ שמות)" לקדשו השבת יום את זכור"ל על הפסוק "חזאמרו ש

צמר מנעשית הציצית  ירשה, מצות שעטנזאת משום שמצות ציצית באה להשכיח הוא ש פירושהכאן גם . טוב
 . את מצות הכלאים להזכירהכתוב לכן צוה , ופשתים
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 (ב' יגבמדבר ) "לך אנשים שלח"
 את מי אשלח "הפסוק פירוש ״ל בז רבינו האר״יאת הפסוק על פי דברי  "אנך חומת"א ב"רבינו החידמסביר 

אך כאשר . לבדו שולחה "לטובה הקבמשום שכאשר השליחות היא , יחידבלשון  "אשלח" ,(ח 'ו ישעיה)" ומי ילך לנו
הכתוב  שאמרמה וזה . מעצמו "ילך"רק אלא , בתורת שליחותן זה דינו ואינמלך בבית ה "הקבלטובה השיחות אינה 

ולפי זה היה על , לפי זה מסביר רבינו שכאן השליחות היתה רעה לישראל. ובית דינוה "על הקבלרמוז  "ומי ילך לנו"
שבזכותה הוא נשאר לחיות עוד למשה רבינו שמצד שני שליחות זו היתה טובה אלא , ה להימלך בבית דינו"הקב

 וושליחות ז, הוא לטובהמשום ש שליחות בתורת "שלח", "שלח לך אנשים: "הכתובשאמר מה וזה . ארבעים שנה
היא במשמעות " שלח"מבני ישראל המילה אנשים שאר הלגבי אך . ארבעים שנה משיך לחיות עודשת לך המועיל
 . שמתומשום שהם , רבשל ח

 

 (ב' יגבמדבר ) "לך אנשים שלח"

 אל תניח שלח אתה ו המרגלים בבחינתלח את שילומר למשה שהוא שכוונת הכתוב היא " ספורנו"מבאר ה
 שמא וזאת מהחשש  "נשלחה אנשים לפנינו" באמרםכפי שבאמת הם התכוונו לעשות , ישלחולהם שהם 

 ' ה עליחשבו בני ישראל שבח הארץ ויספרו בגנותה באופן שב מכיריםשאינם ישלחו הדיוטות הם 
  "'לה חטאנו"בתשובה ואמרו שבו אחר כך המרגלים ולא ישובו בתשובה כמו שאותם עה תמ אשהו
  פרויוסהכירו הם מכל מקום , לב העםאת  להניאאף על פי שהרשיעו  ,מרגלים ששלח משהמשום שהוזה 
  "ויקחו בידם מפרי הארץ ויאמרו טובה הארץ" אמרנוכן  "וגם זבת חלב ודבש היא"טובת הארץ באמרם את 
 . את הארץ שולכב העימניש אמרו שהם ש אלא

 

 (ט' במדבר יד)" אל תיראום אתנו' וה צלם מעליהם סר"

  (י"רש" )מקום סר מעליהםדבר אחר צלו של . כשרים שבהם מתו, מגנם וחזקם"
 לעלא יהיה צל , "הושענא רבא"דהיינו בלילה של , "ליל החותם"שהכתוב מרמז על הידוע שאם ב ן"הרמבאומר 

, וזה מה שאמרו יהושע וכלב לעם ישראל, ימות בשנה ההיאהרי שאותו האדם לא יגמור את שנתו והוא  דםראש הא
הוא השוכן בקרבנו ועושה לנו נסים ו, "אתנו' ה"חוץ מזה גם ו, שנגזר עליהם מיתהכלומר  "סר צלם מעליהם"

ל "ידוע מה שאמרו חזש, שרי מעלה לוהוא ע ן"הרמברמז נוסף מביא ". אל תיראום"על כן , ונפלאות לעיני כל רואה
על מלכי ו על צבא המרום במרום' יפקוד ה" :שכתובפי כ, "אין אומה נופלת עד שנופל השר שלה תחלהש"במדרש 

מטפל  כךואחר , דהיינו שרי האומות, "צבא המרום"ב" מטפל"ה "שקודם הקב ,(כא 'ישעיה כד) "מה באדמההאד
 ,"'וה", כבר סר הכח אשר בצלו יחיו הגויםש, "סר צלם מעליהם"מר באו יהושע וכלב לוו, "מלכי האדמה"ב

אלו שרי אומות , "ונסו הצללים", שיר השירים במדרשל "חזאמרו  וכך. "אל תיראום"על כן , "אתנו" ,המשפיל אותם
 . כי הם הצל על האומות, והמלאכים שלהם

 

  (יג' במדבר יד)" מצרים כי העלית בכחך ושמעו"
  ('שמות לב)" למה יאמרו מצרים"העגל חטא במה שהשיב וכן , "ושמעו מצרים"משה כאן שהשיב  מה, לכאורה

  תועלתולשל ישראל ם טוליבמסכים למשה  ,חלילה, מצרים היהה של טענהשאלמלא ניתן ללמוד על משה 
 תועלת עצמו ן הוא מעוניין בשאי' להלהשיב אלא שמשה היה צריך , עצמו שיהיה הוא לגוי גדול

 אומר , אבל. "מחני נא מספרך"עליהם באמרו את נפשו כבר מסר ראינו שמשה ישראל שהרי  ם שלטוליבבו
 יש כח באלהי כנען שיחשבו ויאמרו שיש חשש שהמצרים , לומרו היא משה בתפלה ז לשכוונה ה, רבינו בחיי

 ר שאעד גדולים עשית במצרים ובאלהיהם שפטים שהרי על המצרים יכולת ו, מידךאת ישראל להציל 
 מצרים היאמרו ש 'לול היחיצא מזה ו, לא יכלת לעשות כן אבל מול אלהי כנען , מקרבוישראל הוצאת את 

 שיהיה  ל תועלתקבלמוכן לא היה משה שעלול להיוצר ' פני חלול הומ. "'מבלתי יכלת ה"לאנשי ארץ כנען 
 .ישראלעם טל ובויהוא לגוי גדול 

 

 (לב 'טו במדבר) "השבת ביום עצים מקשש איש וימצאו במדבר ישראל בני ויהיו"

 במדבר למות עליהם שנגזרכלומר רצה הוא שידעו כל ישראל שלמרות  "ןהתכוו שמים לשם מקושש"שה ל"חזאמרו 
קדושת "ב ב'יצחק מברדיצרבי לוי מקשה , ולכאורה. המצותאת ו תורהאת ה לשמורהם  חייביםעדיין  כן פי על אף
  (:קה שבת) "עליה פטור לגופה צריכה שאינה מלאכה"ש ל"זחאמרו  אמנם ?שבתהמקושש את ה חילליצד כ, "לוי
, ידו על שמים שם שיתקדש יןותכואלא הוא ה, קוששצריך את העצים שהוא מ היה לאכאן הרי מדובר שהמקושש ו

 עבור ה רקהי ואות סקלוומה ש, כלל שבתאת ה חילל לאהוא  כן אם, לגופה צריכה שאינה מלאכההרי זוהי  כן אם
 . את כוונתו האמיתית ידעו שלא העולם
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