
 
 

 

 'די שנה                       
 

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

 

 
 יג' כו)במדבר " (ויבאו וילכו"
        " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהמה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהמה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעהמה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה    ,,,,להקיש הליכתן לביאתןלהקיש הליכתן לביאתןלהקיש הליכתן לביאתןלהקיש הליכתן לביאתן    ????ויבואו, (סוטה לד) מהו וילכוויבואו, (סוטה לד) מהו וילכוויבואו, (סוטה לד) מהו וילכוויבואו, (סוטה לד) מהו וילכו    וילכווילכווילכווילכו""""

לא ברור מדוע מזכירה התורה שוב את הליכתם של המרגלים ואומרת "וילכו"? די היה לומר "ויבואו", שהרי על 
 ליכהה הקיששהליכה זו נכתבה על מנת ל(סוטה לה:) הליכתם למדנו כבר בפסוקים הקודמים. אכן חז"ל הסבירו 

המרגלים דעת שהבין מדוע מבאר לנו הכתוב צריך ל", אך עדיין מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה" ,לביאה
הדנות ) .במסכת סוטה (דף כאובמסכת קדושין (דף לט:) " הקדוש מביא את הסוגיה אור החייםאור החייםאור החייםאור החיים? ה"הלכו בעצה רעה

בשאלה האם המצוה מגנה על אדם בשעת עשייתה ושלא בשעת עשייתה? ומציג באריכות את המשא ומתן בנושא 
צוה בשעת המעשה מגינה על עושיה מפני היצר הרע, וגם לדעת רבא, החולק עליו, ומגיע למסקנה שלדעת רב יוסף המ

ברור שהמצוה מגינה מן היסורים. ולכן נשאלת השאלה מדוע לא הגינה מצוות השליחות של המרגלים מפני היצר 
אור אור אור אור ר ה"" (במדבר יג' ג). מסביעל פי ה'ממדבר פארן וישלח אותם משה "ב וכתכ הרע? הרי הם היו שליחי מצוה

להקיש  ופירושש, "וילכו ויבואוהכתוב "אמר מה ש, וההקושיאת לתרץ היא הכתוב כאן " הקדוש שמטרת החייםהחייםהחייםהחיים
שתגן עליהם מצוה קיום של שום אין כאן ך, אם ככי  .מה ביאתם בעצה רעה אף כשהלכו בעצה רעה ,לביאתם הליכתם

 .שלוחי עבירהבמצב זה הם נחשבים אדרבה ו
 

 ל)' יגבמדבר ( "ו אותהשנלה וירנעלה עה ויאמר מש אל עםס כלב את הה״וי
" משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמסביר ה" חריש?הוא ממדוע לא ברור היכן יהושע ו לפי הכתוב כלב הוא המדבר אל העם,

ומשה לא  ״ס״משה מת, יהושע מכנישהתנבאו ש נבע מנבואתם של אלדד ומידדשפחדם העיקרי של בני ישראל 
לא מציאותו של ערים בצורות למלק היושב ביוכלו להתגבר על עהתעורר בהם החשש שלא וגער בהם ולא מחה. 

כל המופתים למשה. אדרבה, גדולתו של משה  שבם טועים בכך שהם מייחסים אתהסביר להם, ובא כלב למשה. 
דיבור תייחד ההלא  ,במדברלפני ה'  םכל זמן שהיו ישראל כנזופישל ישראל והראיה היא שנובעת מקדושתם 

הכל את תולים ומייחסים על שהם  עם", כלב מוחה בםע: ״ויהס כלב את הי כוונת הכתובהוז עם משה.
אפילו בלי משה נוכל לעלות ולרשת את הארץ. ה", כול נוכל לי יכרשנו אתה וילה עלה נע ויאמר", "משה אל"

ם, כיון שלאור נבואת אלדד ומידד, ברור שאת הדברים הללו יכיול לומר רק כלב, אבל יהושע היה מנוע מלאומר
מקומו את יורש ההוא שהרי דורש,  הואולטובתו כבוד עצמו היו כולם חושדים בו מיד שהוא אומר את הדברים ל

 של משה.
 

  " (במדבר יד' ט)ם הארץ תיראו את ואתם אלו בה׳ אל תמרוד ך״א
לכן וילידי הענק , הלא הם פחדו מ'ישראל מרדו בהוכי בני מדוע מבקשים כלב ויהושע מהעם "אך בה' אל תמרודו", 

" חרדת אדם יתן מוקש"אמר מו שנכ, מרד בהקב"הוה הואת הענקים משיראת העם מכאן למדים  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר  ?בכו
את נותנת מכשול ומוקש לנפשו, וגורמת שישכח האדם  היא ,החרדה שיחרד האדם מבשר ודםכלומר ש), '(משלי כט

ומיד אחר כך נאמר: ) ' יב(ישעיה נא" ומבן אדם חציר ינתן ,מי את ותיראי מאנוש ימות"שאמר הנביא כפי  .הקב"ה
 )' יג(ישעיה נא" ה' עושך ותשכח"
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 " (במדבר יג' טז)ויקרא משה להושע בן נון יהושע"
    ) ) ) ) רש"ירש"ירש"ירש"י((((    מרגלים"מרגלים"מרגלים"מרגלים"    מעצתמעצתמעצתמעצת    יושיעךיושיעךיושיעךיושיעך    הההה----יייי    עליועליועליועליו    "התפלל"התפלל"התפלל"התפלל

יהושע הנאמן  משרתופחד שמשה לא ש תרוקתרוקתרוקתרוקססססו שלמה או שלמה או שלמה או שלמה אינינינינרברברברבאת פירושו של  רבינו החיד"א מביא ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א מביא ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א מביא ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א מביא ב"נחל קדומים"
לא החשש של משה היה שמא שלא ילך אחר עצת מרגלים, א יושיעוה' עד שהוצרך להתפלל שיכשל בשליחות 

אותו מהם  יושיעהקב"ה שעליו משה , ולכן התפלל דעתםעל לק ושהוא ח להורגו ביודעםביניהם יעצו יהמרגלים ית
 לפי זה מובן מדוע התפלל משה על יהושע בלבד ולא כלל בה תפילה על שאר המרגלים  ו. אות ו או יהרגול יזיקו שלא
, ונתווכזו היתה אם כי מאד,  הארץ טובהשהאמת את ויאמר  ,שלא יתפתה ,ין השליחותילה לא היתה לענישהתפכיון 

יאמר האמת נגד  שיהושע תלמידומשה בעיקר השליחות ידע לא שא ם.המרגלי להתפלל על כלהיה על משה הרי ש
משה לא פחד כיון כלב על . אך עליו ולכן התפללכל החשש של משה היה שמא שאר המרגלים יהרגו אותו המרגלים, ו

 .עמהם שהואלהם שבלבו, ובפיו היה אומר אמר להם את  ולא
 

 (במדבר יד' ט)" צלם מעליהם סר"
שאין אומה נופלת כיון שידוע לפי המדרש ", י מעלה של אותן האומותלשרלפי הרמב"ן כוונת הכתוב "סר צילם" היא 

 כךואחר ", יפקוד ה' על צבא המרום במרוםשבתחילה אמר: " כתובולמדו זאת חז"ל מה "עד שנופל השר שלה תחלה
שר פרס ואני יוצא והנה  לחם עםיועתה אשוב לה" מפורשעוד וכא),  '(ישעיה כד "על מלכי האדמה באדמהאמר: "ו

 אתנו ,המשפיל אותם ,ים, וה'יכבר סר הכח אשר בצלו יחיו הגו. לפי זה אומר לנו הכתוב שכ) 'דניאל י( א"יון ב שר
אומות הלשרי שהכוונה היא , "ונסו הצלליםעל הכתוב " במדרשאמרו  וכך. "ל תיראוםין לכם לירא מהם, "אלכן א

 אומות. של הוהמלאכים שלהם, כי הם הצל 
 

  " (במדבר יד' יב)בכל האותות אשר עשיתי בקרבו"
ואת המטה הזה תקח בידך 'ובאותות זה המטה שנאמר של פסח "בהגדה  אמרהנלפי את הכתוב פרש " מפנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותה"

צוה לעשות והקב"ה מצורעת, היתה שנהפך המטה לנחש וידו ות היו חז"ל שהאותאמרו , ו'"אשר תעשה בו את האותות
חז"ל  מרו , וא) ח 'שמות ד( "והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות הראשון" אותות לעיני העם שנאמראת ה

בכל הכתוב "אמר  ןלשון הרע, וכיון שהמרגלים הוציאו לשון הרע והם קיבלו מהם, לכעל סימן לעונש הצרעת היא ש
  ".האותות אשר עשיתי בקרבו

 

 " (במדבר יד' כג)מנאצי לא יראוה וכל"
, "מבן עשרים ומעלה", תגזרבכלולים שאינם  ,גם מבניהם" שמנאצי לא יראוה וכל" מבאר שכוונת הכתוב "ספורנוספורנוספורנוספורנוה"

 : ובשרפיםלמתים על דבר קרח ועל דבר פעור ובנחשים  שקרהכמו את הארץ.  לא יראואם בעתיד ינאצו גם הם, הם 
 

 ) ד' לזיבמדבר ( '"י הנמוצאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפים נש"וימותו הא
    מלשונםמלשונםמלשונםמלשונם    יוצאיםיוצאיםיוצאיםיוצאים    ותולעיםותולעיםותולעיםותולעים    טבורםטבורםטבורםטבורם    עדעדעדעד    לשונםלשונםלשונםלשונם    ונשתרבבונשתרבבונשתרבבונשתרבב    בלשון,בלשון,בלשון,בלשון,    חטאוחטאוחטאוחטאו    הםהםהםהם    מידה.מידה.מידה.מידה.    כנגדכנגדכנגדכנגד    מידהמידהמידהמידה    להםלהםלהםלהם    ההגונהההגונהההגונהההגונה    מיתהמיתהמיתהמיתה    "באותה"באותה"באותה"באותה

    הההה""""הקבהקבהקבהקב    שלשלשלשל    מידותיומידותיומידותיומידותיו    פיפיפיפי    עלעלעלעל    להםלהםלהםלהם    הראויההראויההראויההראויה    באותהבאותהבאותהבאותה    ''''''''הההה    'לפני'לפני'לפני'לפני    וזהווזהווזהווזהו    'ְּבמגפה'.'ְּבמגפה'.'ְּבמגפה'.'ְּבמגפה'.    ולאולאולאולא    'ַּבמגפה''ַּבמגפה''ַּבמגפה''ַּבמגפה'    נאמרנאמרנאמרנאמר    לכךלכךלכךלכך    טבורם,טבורם,טבורם,טבורם,    לתוךלתוךלתוךלתוך    ובאיןובאיןובאיןובאין
    מידה" (רש"י)מידה" (רש"י)מידה" (רש"י)מידה" (רש"י)    כנגדכנגדכנגדכנגד    מידהמידהמידהמידה    מודדמודדמודדמודד    שהואשהואשהואשהוא

רשעים מרחם תעו  זורו"שנאמר מה לפי הוא שנשתרבב לשונם עד טבורם " שמה שנאמר ברש"י כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרמבאר ה"
כי פיו סתום  ,אז הטבור עומד במקום הפה ,אמוהתינוק הוא במעי כיון שכאשר ד)  '(תהלים נח" מבטן דוברי כזב

הוא  הטבורו ,לו גם במעי אמם פיהם פתוח לומר כזב ושקריומאחר שגם בבטן תעו דוברי כזב דומה כא ,וטבורו פתוח
שקר שלהם ונראה האכלו וכילו את הארץ בלשון הם שבכל פה משום לשונם עד טבורם  הנשתרבב ןכל ע ,פההבמקום 

 "טבור הארץשראל נקראת ". הסבר נוסף הוא שהיות שארץ ימקומות אלו כי הם מקום החטאשני בהיה העונש ש
במקום טבורם היה  העונששנראה לכן באמצע הגוף הוא הטבור שא באמצע הישוב כמו יהון שיב) כי '(יחזקאל לח
 . היושבת על טבור הארץ ארץהפרו לשון הרע על יסמשום שהם 

 

 "ועשו להם ציצית" (במדבר טו' לח)
שהיא מצוה תדירה בין בחול בין שמצות הציצית ניתנה לעם ישראל כעת היות  רבי אברהם סבע מסביר ב"צרור המור"רבי אברהם סבע מסביר ב"צרור המור"רבי אברהם סבע מסביר ב"צרור המור"רבי אברהם סבע מסביר ב"צרור המור"

שיתנו  קב"המה שעשה. רצה האת שעשה המקושש  דע, מרעה אל רעה םשישראל יוצאיקב"ה שראה ה יבשבת. כי אחר
מצות. וזהו במוקפים שיהיו  "שעל ארבעת רבעיהם בלכתם ילכו"ין יעל כנפי בגדיהם פתיל תכלת. בענבני ישראל 

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי "אמר לכן יצר הרע. הבא להם מצד הזה . ולפי שכל הרע "וזכרתם את כל מצות ה'"
יזכרו וישובו אל ה' כאומרו הם מצות הציצית קיום . וב"לבא ועינא תרי סרסורי דעבירה נינהוחז"ל " אמרמ. כ"עיניכם

 ". למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי"
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