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

 

 
 (ב' במדבר יג)" לך אנשים שלח"

אבל אני יודע שהם , הם צדיקים ,משה רבינו, "לך"לומר ש הוא "לך"המילה פירוש הקדוש ש" אור החיים"אומר ה
שהמרגלים נשלחו הכתוב  שאמרעוד מה  ?רשעיםמרגלים לשלוח ה "קבסכים הנשאלת השאלה כיצד זה הו, רשעים

 של ריגולמתרץ שבנושא הזה ו? הכיצד, "פלוני לשבט פלוני"אומר היה ה "שהקב של במדר"זרשו חיפו "'על פי ה"
דבר ו ,את הארץ שולכב םיכוליהם אם רשעים כיון שלכולם היתה כוונה שווה והיא לבדוק ה ישראלבני כל  הארץ היו

ירוץ ת. כי לא היו אחרים כשרים, רשעיםה הם "כן הם נשלחו למרות שמבחינת הקבול, האמונהמיעוט על יד מעזה 
כוונה זו , שכוונת המשלחים היתה רעהנוסף הוא שבאמת בעת יציאת המרגלים אכן היו הם צדיקים אלא שהיות 

 הםשלא היתה ב, רעהתכונה הם ב הולדנו, "שלוחו של אדם כמותו"להיות נהפכו ו, יםרע בשליחפועל  הפעילה
 לתיבתח, היו צדיקיםלמרות שבעת שליחותם , כןול, קדושה בשלוחי מצוה לטובההבחינת  תולדנכדרך ש, קודם

 . ח המשלחיםורעה מכהתכונה הבהם  הההליכה לרגל נולד
 

 (טז' במדבר יג)" משה להושע בן נון יהושע ויקרא"

 (י"רש) "ה יושיעך מעצת מרגלים-י"
לפי שיהושע היה . א. מביא מספר אפשרויות לתירוץ" כלי יקר"ה? גם על כלבמשה לא התפלל דוע יש להתבונן מ

היה יהושע לפי ש. ב. שלו ברבאת העוון תבשילו ויתלו את הקפיד עליו שלא יקדיח של משה לכן הוא תלמידו 
לא הזכיר וזו גם הסיבה שמשה לא ילך בדרך זקנו יהושע ה ירא שלכן היה משבת אחיו ידאת שהביא  ,משבט יוסף

משה ומה שלא התפלל  ".למטה יוסף"גדי בן סוסי צל שהזכיר א וכמ "למטה יוסף"אצל יהושע שמטה אפרים הוא 
תפקידו  אתשבא משבט אפרים הגדול ממנשה לא ישנה  יהושעחשב שאם בן סוסי הוא משום שמשה על גדי גם 

וחשב  "ים את כל בית אביקל-כי נשני א"נקרא על שם או משום שמנשה , לא ידבר כנגדו ומסתמא גם הקטן ממנ
 .גם מעשה יוסף, כל מעשה אביהםאת משה שמסתמא כל זרעו שכחו 

 

  (יז' במדבר יד)" 'יגדל נא כח ה ועתה"

את  וא, "ל רחום וחנון-א"את המידות ולא הזכיר , "ארך אפים"כאן משה את המידות שהזכיר שמה  רבינו בחייאומר 
בא ו, גמורהבהשגחה אלא היה זה במקרה היה זה לא , "וחטאה"גם לא הזכיר , "ואמת נוצר חסד לאלפים"המידות 
התחנן כדי שיתרצה אל ואיך צריך המתחנן לתפלל צריך המתפלל להאיך  ,למדנו כאן סדרי תפלה ובקשהמשה ל

מידות  בעשר יחסהדות שנמסרו לו בסיני וימהשלש עשרה תוך מהזכיר כאן משה רק שש . ותתקבל תפילתו אדניו
בעת ההיא וישראל  ,יותולמי שרובו זכאלו הן דות יכי מ "וחנוןל רחום -א"את המידות לא הזכיר משה  .זכירהשלא 

וכמו שדרשו , לפי שהיא מדת הדין םיהיו חייביהם  "אמת"דת יכי במ "ואמת"את המידה לא הזכיר , עונות םרוב והי
הזכיר  לאמשה . האמונהמהם אבדה ובכך לדברי המרגלים כי הם האמינו , "אמת לא עביד לפנים משורת הדין"ל "זח

בארץ ם עתה ואסיבני ישראל מזכות האבות לפי שרצה להזכיר את שלא כיון  "נוצר חסד לאלפים"את המידות 
. שהתפלל עליהםככמו שאמר במעשה העגל  "ליצחקזכור לאברהם "כאן לא אמר סיבה שהו וז, שבחרו בה האבות

 . ם ולא שוגגיםהיו מזידיישראל כי  "וחטאה"כאן גם לא הזכיר 
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  (לג' יג במדבר)" כחגבים בעינינו ונהי"
  (י"רש)" בכרמים יש נמלים אומרים שמענו"

י "כיצד הגיע רש, "נמלים"י מפרש "ורש" חגבים"ולא קשור לפסוק שהרי בפסוק נאמר  תמוה י"רש פירושלכאורה 
שאל את , אחד מן הענקים, תלמיש במדרשתואר על פי המ "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ ? לנמלים

 יהיה ,כן ואם, אותה לנו נתן והואה "בהק שלהיא  הארץ כל הלא, ישראל ארץ את לכבוש רוצים אתההמרגלים מדוע 
שאילו לא , (ו 'ו משלי)" נמלהה אל לך" פסוק על (:ק עירובין) אמרו ל"זחו ?אם תכבשו מאיתנו את הארץ בידכם גזלזה 

 שמענו" י"רש שפירשמה  וזה. גזל לוקחת שאינה נמלההמאיסור זה  ללמוד יכוליםהיינו  גזלהיה נאמר בתורה איסור 
, ישראל ארץאת  יקחו לאהם  כןלו, "נמלים"מו הכ מגזלהם  רחוקים בכרמיםנמצאים  אשר אנשיםה שאלו "אומרים

 (א 'א בראשית) י"רש שפירשפי כה אך "אמנם כל הארץ היא של הקב, כןאלא שהאמת אינה . תלמי להם אמרש כמו
 . גזל בחשנה ן זואי, "לישראל ניתן וברצונו להם ניתן ברצונו"

 

 (כד' במדבר יד)" כלב ועבדי"
ולשיטתו ההסבר הוא שהכתוב מפרש כאן , יהושעאת זכיר מעיר שהכתוב כאן מזכיר את כלב בלבד ואינו מ ן"הרמב

שהוא , את שכרו עתכ לפרשן זה ראוי יהושע איאילו אצל ו ,הארץ אשר בא שמההוא יירש את ש, כלבאת שכרו של 
כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן : "את כלב לפני יהושע הכתובכאן הקדים ומה ש. משה מו שלבמקויהיה המנהיג 

 . (ל 'יג במדבר) "ויהס כלב"שנאמר הקדים לחלוק על המרגלים הוא משום שכלב , "נון
 

 (טו' טובמדבר ) "'ככם כגר יהיה לפני ה"

 כן נומה שאי, לגמרי לדין איש ישראלוה ושדין הגר ' היא שכלפי ה" 'לפני ה", שכוונת הכתוב "משך חכמה"המבאר 
דין איש גר לדין הוה ואינו שכאן , "ולגר הגר" ,וחוקה אחרת ,"לכם חוקה אחת": הכתוב אומר. בעניין החוקה

בעניין התורה ו. איש ישראל (טו 'דברים יז)" מקרב אחיך"דווקא אלא מקרב הגר ממונה  ואדיין כי אין ממנים , ישראל
 . בנושאים אלו אין הבדלי דינים בין הגר לאיש ישראל, "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם": והמשפט נאמר

 

  (יט 'טובמדבר )" 'הל תרומה תרימו ויהי באכלכם מלחם הארץ חלה"
כילה אכגון בדברים גשמיים בצורה כזו שגם כאשר עוסק הוא האדם הצדיק צריך להתנהג ש "נעם אלימלך"אומר ה

 ראשית עריסותיכם"מ .אל הקדושההמעשה כל את שיביא כלומר  ,'ושתיה וכיוצא בו יראה שירים ממנו תרומה לה
, התורה מרתיחה אותואשר  ,תלמיד חכםלרק , ון הכעסועבמחמיר מאד זוהר הקדוש ההיות שו". ומהרתתרימו חלה 

 "ראשית"ה שבו נקראת לפי שהתור, "ראשית"נקרא תלמיד חכם הוידוע ש .לפעמים באיזה הכרחלכעוס מותר 
שאנו כשתהיו במדרגה  :שאמר הכתובמה  וזה. בזהיוצא כוכעס וההשפלות כגון  םלדברים החמוצי תמזור, והעיסה

ו הוז "ראשית"אל הקדושה הנקראת  ,הדברים השפלים גם כןכלומר את , או עריסותיכםיאז תב, עליהמדברים 
אלא , םלכ ותרשלא תחשבו שזה מ, כם הכעסתשמרו מאד שלא יהיה תמיד אצלש "ראשית עריסותיכם חלה תרימו"

 . בזהאתם מותרים  'בהכרח גדול לאיזה דבר מצוה או קידוש ה ,ח כך לפעמים"היא אחד ממשרק כמו חלה זהו 
 

 (כב' טובמדבר ) "תשגו וכי"
 "להפיל זרעם בגויים"כי מאחר שנגזר עליהם , שגגת עבודה זרההכתוב מדבר על ל "לפי חזש" ספורנו"מבאר ה

אל ' תעשו את כל המצות האלה אשר דבר ה ולא", לארצםשובם נמנע שישגו בעבודה זרה בהמן לא  (כו 'תהלים קו)
יהיה מעשה לא  ,המצותהמעשיות של פעולות הכל את אף על פי שתעשו רי ששתשגו בעבודה זרה ה וןומכי, "משה

 "יךקל-א' אנכי ה: "אמרשנ, ותוקל-ידיעת אלכל המצוות קדמה כי  "אל משה' אשר דבר ה"אותן המצות זה נחשב כ
 . ככופר בכל התורה כולההרי הוא המודה בעבודה זרה של "זחאמרו  וכן

 

 (לב' במדבר טו)" רבמדבויהיו בני ישראל "
 כיוןכי בני ישראל אמרו ש, לשם שמיםהוא צלפחד שהתכוון לעשות את העבירה  מקושששהז״ל במדרש חאמרו 

שבת את ה וחיללצלפחד עמד , מחויבים במצותם אין השוב המרגלים  מעשהלאחר שנגזר עליהם שלא ליכנס לארץ 
 ויהיו בני ישראל"ת הכתוב וונכאת  "ראש דוד"א ב"רבינו החידמבאר זה  על פי, ויראויראו כל העם הרג וישיעל מנת 

לא אנו וכי , תרוימהוא  "ויהיו בני ישראל במדבר"כאורה מה שנאמר כי ל, "במדבר וימצאו איש מקושש עצים
 צדקתות את גלבא לו, המדרש הזהעל לרמוז כתוב בא לא שנראה שהא? במדבר םנמצאיישראל בני שים דעוי

גזירה עליהם במדבר ונגזרה  שהיתה הוייה לישראלכיוון כלומר , "במדבר ויהיו בני ישראל"והוא אומרו , המקושש
כדי שלו היתה ונה ווהכ, "מקושש וימצאו איש"לכן , "במדבר הזה יתמו"מר אנד ווע ,ימים רביםבמדבר יעמדו ש
 . לשם שמיםהיתה וכוונתו  ,עצמו למיתהלפחד את צ מסרולכך , אינם נכנסים לארץ אםפילו יזהרו במצות אהם ש
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