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

 

 
 (טז' במדבר יג" )ויקרא משה להושע בן נון יהושע... האנשים אשר שלח משה תואלה שמ"

בא להסביר את הצורך של " האנשים אשר שלח משה תואלה שמ"שמה שנאמר  "ראש דוד"א ב"רבינו החידמבאר 
 מורה על רועהמרגלים שאר  תושממשום ש הזו ."ויקרא משה להושע בן נון יהושע" ,שעולהושע יה אלקרושה מ

דבר , וה לך אם תרצה שלחואיני מצ אניאבל לדעתך דהיינו " שלח לך"משה ה׳ אמר לשל "אמרו חזעוד ו, מפעלם
אלה שמות ". א: שיחוס על תלמידו החביבלמשה גרמו כלומר שתי סיבות . וזהשליחות התקלה מ צאשתמורה ה

כלומר , "אשר שלח משה. "ב. הרעה לם מורים עלוכוראה שהאנשים בשמות הסתכל משה  מרוכל, "האנשים
ויקרא משה להושע "ם כך משו. 'קרא השליחות בשם התולא רצה שבמשה הזו השליחות את תלה ה "הקבהעובדה ש

בדיק "ה רבינו מששוכאשר ראה כלב . "ה יושיעך מעצת מרגלים-התפלל עליו י"ל "וביארו חז ,"בן נון יהושע
ל ללכת אהביאה אותו זאת הבנה ההו, נדרש לרעהם שמו שהרי ג בו הבאיראה ורעד , התפלל על יהושעו "בשמא
 .רשעיםה להתפלל שיצילהו ה׳ מעצתוהאבות קברי 

 

  (כ' במדבר יג" )והימים ימי בכורי ענבים"
יותר ד קפיהאדם מידוע שהרי ש. באותה העת עליהם 'גודל השגחת האת להורות שהכתוב בא " צרור המור"אומר ה

הכתוב בזמן האסיף ולכן אמר שלם של אשכולות משא אשר מ על אשכול אחד בזמן שמתחילים הענבים לבכר
 ,עלו בנגב ובאו עד חברוןהמרגלים מהם נסים גדולים שיעה "הקבשעשה  ללמדנו . שהזמן היה זמן בכורי ענבים

באו עד נחל המרגלים , בורים אשר מעולםיאחימן ששי ותלמי המה הגשם היו י שפל עף וא, בזכות אברהם הצדיק
נשאוהו במוט הם אלא  תחת בגדיהם להאשכו תהחביאו אהמרגלים מר שואין לו. כולאשכול וכרתו משם האש

ם וע .למקום ההוא נחל אשכול על אודות האשכול ושקראהכתוב עד שלפי גודל הפרסום אמר  בשנים בפרסום גדול
  .מהם נסיםים ועשה עאות הצילה "קבה הזל כ

 

 (לט' ידבמדבר )" ויתאבלו העם מאוד... וידבר משה את הדברים"
אבל שם  (ד 'שמות לג) "וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו": נאמרעגל חטא הבתשא כי בפרשת שגם מצאנו 

, "משך חכמה"אומר ה ,ןכאאבל . "העם שמעוי"רק  סיפר להםנאמר שמשה לכן לא , מדבריו ה"הקבבו שחזר כיון 
" 'חי אני נאום ה", (כא' במדבר יד) "ואולם חי אני"לקיים את הדבר מספר פעמים  נשבעה אלא "בו הקבחזר שלא 

ראש השנה )גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרע של "אמרו חזו, (לה' במדבר יד" )דברתי' אני ה( "כח' במדבר יד)
היה מוכרח ' משום שכל מה שדבר משה להם בשם ה ,"משהוידבר " ,הםילאדבר כאן נאמר שמשה , ןלכ. (.יח

התאבלו " ןלכ. כל דבריו חיים וקיימים, התורה באזהרותיה ועונשיהנה שכיון שעל ידו נית. לרעה פילוא, להתקיים
" במדבר הזה יתמו ושם ימותו... דברתי' אני ה"מה שאמר ו. לרעה פילוא בוה אינו חוזר "הקבשידעו ש, "מאוד

באפי נשבעתי  -ה "הקבבו כך חזר ומשום  להם משהאמר לא את זאת ( :סנהדרין קי)לחיי עולם הבא שהכוונה היא 
על ידי פילו אינו חוזר אה "הקבלטובה הבטחה מאבל ". וידבר משה את כל הדברים"ב ולא כת ןולכ. וחוזרני בי

וישבע משה ביום "אמר כלב , ת"ויחזור השי, שמא יש חובה לאחרים שרוצים בה, ולכן בנתינת חברון לכלב. נביא
 . על ידי משה אינו חוזר כלל וכלל אף ברעהש" ההוא
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  (יז 'יגבמדבר ) "עלו זה בנגב"
זה ו, אדםהעל שפלתו של ם עיניו גם יולשל וגדולתו -אהרוממות את שהאדם צריך לחשב " לךנעם אלימ"אומר ה

, "וראיתם את הארץ מה היא" ,ל-אהרוממות , היא החכמה עליונה, "עלו זה בנגב"שנאמר מה וזה . עיקר העבודה
 . שאינו כלוםהארץ האדם הבא מ, "וראיתם את הארץ" ,שאינו כלוםאתם לראות את הארציות והגשמיות  םצריכי

 

  (כב' יגבמדבר " )שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים וחברון"
 ( סוטה לד)" שהיתה מבונה על אחד משבעה בצוען בכל טוב"

אחר שבע אם עשתה צוען בכל שנה אלף מדות יגיע ל ,ןכם בפירות א "מבונה"לשון  זכרשהו לפי" כלי יקר"ה מבאר
שבעת ראשונה היותר מצוען ממילא עשתה בשנה שבע פעמים  מעולההוא שוחברון  ,אלפים מדותלשבעת שנים 

 בשנהשנים היו מבונים בחברון  אוצרות של תבואה שהיו מבונים בפירות בצוען בשבעהנמצא ש ,אלפים מדות
 .קדימה בזמן ממש "לפני צוען מצרים" ,בתבואה ,"וחברון שבע שנים נבנתה"הכתוב אמר שפיר  ןכם נה ואראשוה

הסבר  ,ינים ממשיהרבה אוצרות ואז המקום בנוי בבנ םבוני תבואהושייך בזה לשון בנין ממש כי במקום שיש הרבה 
 ,וחשוביםם ויבנו להם בתים ספוני "כסף וזהב ירביון"למכור אז תבואה הרבה יושבי המקום יש להיות שנוסף הוא ש

 .בוי תבואתםישנים לפני צוען מצרים כי זה מעיד על עשירות המקום ורשבע יני יופי יבכל ענ הה חברון בנויתוהי
 

 (ו' ידבמדבר " )קרעו בגדיהם מן התרים את הארץבן נון וכלב בן יפונה  ויהושע"

הקדוש שהדגשה זו באה " אור החיים"מבאר ה? את הארץ התריםמהכתוב לומר שיהושע וכלב היו הוצרך מדוע 
הנה אנחנו היינו מהתרים את הארץ לומר ו םאת הע להרעישכי בקריעה זו הם התכוונו  ,םיבגדהתת טעם לקריעת ל

 . ממאניםהדברי את  כחישובכך יובעיני ישראל למשמע הדברים הממאיסים את הארץ נו יואנו קורעים את בגד
 

 (כד' ידבמדבר " )אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה והעמלקי והביאותיו"
השם המיוחד הכתוב את מז וכאן ר רבינו בחייאומר , בהיפוך' סופי תיבות שם ה. י'ה והעמלק'ו יורישנ'ה וזרע'שמ

במדבר וילכו למפרע ויחזרו לאחוריהם  שישתקעוועל כן יגזור עליהם , דת הדין מתוחה כנגדםילמפרע להורות כי מ
והיא ' ה פילמה זה אתם עוברים את "ללכת לפניהם ולעלות אל ההר  וצרמר להם משה כשאש המזה ו. דרך ים סוף

 .תחייבתם לחזור לאחוריכםהזה הדבר הומ, "'כי על כן שבתם מאחרי ה"אמר להם ו, "לא תצלח
 

 (ב' טור במדב) "אל ארץ מושבתיכם תבאו כי"

תורת הקרבנות את השלים להם בא הכתוב ל, ארץלויכנסו או ובנים שיבהכתוב לאחר שהבטיח ש ן"רמבה מסביר
את הכניסה  םלה ולהבטיחאת העם  םלנחמבאר שמטרת הכתוב כאן היא גם ו. ארץה לאשיקריבו נסכים בבואם 

ואם ? מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף ארבעים שנה,  שאלוונואשים ישראל היו אחרי חטא המרגלים כי , לארץ
יש בזה , "כי תבואו" ארץ התלויות ב מצותתו אותם בצוואותם ולכן  םה לנח"ולכן ראה הקב? יחטאו גם הבנים

 . ארץה תאו ויירשו אויבבני ישראל שגלוי לפניו שה חהבט
 

 (לח' במדבר טו)" ועשו להם ציצית"
ות אחר שנגזר עליהם להיאלא נאמרה רק לבסיני ת ציצית לא נאמרה פרשדוע להבין מיש : "פנים יפות"השואל 
שאם הולכים עם בגד שאין בו ארבע כנפות הרי שפטורים  (.מאמנחות )ומבאר לפי מה שנאמר בגמרא ? במדבר

על  םשייענמא חתבעידן ריל בא "עשה"ונאמר שם שאמנם אין דרך המקום להעניש על ביטול מצות ממצות ציצית 
אלא שלא חייבה התורה  "עשה"על ביטול מצות יש עונש שודאי ששם  פותופירשו התוס, "עשה" ביטול מצוות

, לעשות בו ציציתעשה  תיש מצואלא כשלובש בגד ארבע כנפות , כנפות ו ארבעללבוש בגד שיש ל "עשה"במצות 
צטוו הלא  ןלכ, כנפות ארבעם שבתחילה לא היה בלבושפי זה ניתן להסביר , בעידן ריתחא םאי כים נשענאין לכן ו

ויהיו בני ישראל "ב וכתש עתכאבל , שניותהלוחות את הימי רצון משקיבל משה אלו לפי שהיו על מצוות ציצית 
כדי , בציציתויתחייבו כנפות ארבע ה עצה טובה שיעשו בגדי "אמר להם הקב ןלכ, היו נזופים למקוםו "במדבר

 . מעונשהיה להם שמירה תש
 

 (לט' טובמדבר ) "'אותו וזכרתם את כל מצות ה וראיתם"

ותיו באלה ומצת אעליכם ושקבלתם ' הלתזכרו שאתם עבדים  ,"אותו וזכרתם וראיתם"את הכתוב  הספורנומבאר 
ובזה  ,"ולא תתורו אחרי לבבכם", א כחותם המלך בעבדיוישה הציציתת אם כבראותם כיגיע אליובשבועה וזה 

את להשיג , "עיניכם ואחרי", שרירות לבכם בעושר וכבוד אפילו בגזלאת להשיג  לבבכםתור אחרי לחדלו מת
נפשכם השכלית בהן את מטים אותם רעיונות אשר אתם , "אתם זונים אחריהם אשר", תאוות שנתתם עיניכם בהןה

 . חיי עולם לדרכי אבדון ומות מדרכי
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