
 
 

 

 'די שנה                       
 

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

 

 
 כב)  'אדברים (" בה ואת הערים אשר נבא אליהן הדרך אשר נעלה את... נשלחה אנשים לפנינו"

וישבו אתנו דבר ויאמרו גם בהמשך אומר משה: ", "ואת הערים" "את הדרךמיותר "כפל לשון בפסוק  יש ,לכאורה
ולא מזכיר, אפילו ברמז, שהמרגלים הוציאו את דיבת הארץ.  כב) 'אדברים (" להינו נתן לנו-א 'ה טובה הארץ אשר

ובחורב בפירוש "מר להם ואהוא עונותיהם הרי את ולגלות ישראל  לא רצה להוכיח אתמשה שואין לומר שהסיבה היא 
 ) ועוד תוכחות רבות. ח 'דברים טאת ה'" ( הקצפתם

יה עלביתקנו מרגלים שההיתה שראל בשליחת המרגלים ה של יכוונשה רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"מתרץ 
הזה  בורידהיפעל  "טובה הארץ"יבואו ויאמרו אשר וכ ,םהעמי שריאת  ,תםוקיבצד ו,כניעיו יםרעים הברהדכל הזו את 

נשלחה על כך "וכיח אותם מ המשו .בהשקט ובטחכנסו לארץ בואם אל הארץ ויל העיהיה שום מנתזה לא  ישאחרכך 
, דהיינו שהם "ויחפרו לנו את הארץ", "שאותה שעה כשרים היו"ש רש"י שפיר כפי ,צדיקיםאנשים  לפנינו", אנשים

" מלמד שהדבר חפירה"לשון ה ,ת והקטרוגיםוהעקמומי ים,כל המכשולאת תם יעשו חפירה בהילוכם לתקן וקיבצד
רמז ומ, "אין דרך שאין בו עקמומיות" רש רש"ישפי , כפי"את הדרך אשר נעלה בה" נהוכוהו וז, צריך להיות בהסתר

וייטב "זהו שנאמר ואז נבא בנקל אל הערים , לומראליהן", כ ואת הערים אשר נבא"והקטרוגים.  יםכל המכשול לע
אל הדבר הזה ו , שהמרגלים פנויעלו ההרה"ויפנו לכן נאמר "היה הדבר טוב. המקורית , כי לפי כוונתם "בעיני הדבר

משה את הזכיר להם דוע לא מובן מלפי זה , "וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץעד כדי "לבם על זאת את ונתנו 
מה שאמרו המרגלים ללא האמינו מיד הם שישראל היה ם של ע הקלקול , כי הארץשל המרגלים על  הבידההוצאת 

לפנות אל עליהם ולא היה  "הארץ טובה"יבואו ויאמרו " למרות שזו היתה כוונתם המקורית שהמרגלים טובה הארץ"
 שאמרו המרגלים. שאר הדברים 

ההולך לפניכם  ה'...ובדבר הזה אינכם מאמינים בלהיך... -אשר נשאך ה' אובמדבר אשר ראית משה "וכיח אותם מעוד 
אדם הולך ר שאכלא דבר הזה אינו מדויק. אהלכאורה אבל , "ובענן יומם לראותכם בדרך...באש לילה  בדרך...

ניסים והנפלאות באפילו הוא אינו מאמין שעד תגשם כל כך מיני עולם הזה יום יום על ידי זה הוא יענבגשמיות וב
, את לבבנו"אחינו המסו "שקלקלתם ואמרתם משה שאפילו וכיח אותם מש מה  הנגלים והנראים בחוש הראות. וזה

בדבר הזה אינכם , אלא ש"ההולך לפניכםענן האש והעמוד את  ,היה לכם להאמין על ידי הניסים שראיתם בחוש
 ., אפילו הניסים הנגלים, דהיינו עמוד אש וענן שאתם רואים אינכם מאמינים מחמת שאתם מגושמים כל כך"מאמינים
שה עמם בכל עת ועל ידי זה יזדככו ויתקדשו ועה' שישימו לב לגודל הניסים והנפלאות שכדי וכיח אותם משה מ

 . בקדושה רבה
 

 )לז" (דברים א' בגללכםאנף ה' "גם בי הת
" שמשה מאשים את ישראל דעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותמדוע מאשים משה את ישראל שבגללם ה' קצף עליו? מובא ב"

כיון  ,ו שמשה שואל אותם בתמיההחשבהם  "המן הסלע הזה נוציא לכם מיםלהם " אמרר שוכא "קטני אמנהשהיו "
כיון שהיו  .מקרהומה שיצאו מים מהסלע בפעם הראשונה היה זה ב ,מהסלעמים יצאו ין אפשרות שסבור שאשהוא 

, ולא במצות הקב"השמה שהוא מוציא להם מים מהסלע הוא ש וריפישראל "קטני אמנה" היה משה צריך לומר להם ב
 ". בגללכם"וזהו , הקב"העליו לכן כעס בדרך של שאלה, 
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 כב) 'אדברים (" ויחפרו לנו את הארץ"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (שיחפרו את המטמוניתשיחפרו את המטמוניתשיחפרו את המטמוניתשיחפרו את המטמונית""""

 " (במדבר יג' לב)ארץ אוכלת יושביה היא.) על הפסוק "סוטה לה" על פי המובא בגמרא (פנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותה"מבאר 
הקדושה שהיתה טמונה את שליחות המרגלים היתה לעורר מטרת ן הוא שיהעני .קוברים מתיםהם ראו שהמרגלים ש

לספוג שלא היה בהם כח  םואותנכנסה בה קדושה, לארץ המרגלים כניסת י ל ידוכבושה תחת טומאת העמים שבה, וע
 ". טובה הארץ"אמרו המרגלים זו הסיבה שטומאה מתו, את הקדושה מרוב 

לעורר גם שם המטרה היתה  )יז 'בראשית יג( "התהלך לארכה ולרחבה"הקב"ה לו אברהם שאמר אצל נו אכן מצכמו  
 . הליכההי ל ידעיש בארץ הקדושה ש

) שמטרתו מו 'מא(בראשית  "יוסף מלפני פרעה ויעבור בכל ארץ מצרים ויצאשנאמר "יוסף דבר זה מצאנו גם אצל 
בחומר של ישראל ה עבודתם תהי ןלכ, שנפלו שם בדור הפלגה הצוצות הקדושיכל נאת לעורר בהליכה זו היתה 

תהלים " (עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע" לפי זה אפשר להבין את הכתוב ובלבנים, 
דור החטא של שהתחיל לתקן  "שפת לא ידעתי אשמע"אמר לכן  ,שפתםאת דור הפלגה שבלל ה' שמרמז על , )ו 'פא

 ". ארץ מצרים "בכל עברזה שהוא הפלגה ב
 

  " (דברים א' כט)ואומר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם"
שמשה בכל התורה נו אמצהרי לא " ואומר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהםלכאורה, כיצד אומר משה לישראל "

ולא  "ויפול משה ואהרן על פניהםשנאמר "שתק ונפל על פניו כתוב רק שמשה  ?אמר להם דבר כזה ולא כיוצא בו
 "? ואומר להם לא תערצון"איך אמר כאן אז  הם דברילא ודיברנאמר ש
אך בה' אל תמרודו ואתם אל ישראל "אמרו ל ,תלמידיו ,שיהושע וכלב ישאחר רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מתרץ 

לכן  לו הוא עצמו אמרםימשה כאל ושבדברים אלו נח. "תיראו את עם הארץ סר צלם מעליהם וה' אתנו אל תיראום
אפשר לומר שלמרות יהושע וכלב. או דברי נכללים באלו . כי דברים "ואומר אליכם לא תערצון ולא תיראון"אמר להם 

" סימן שכבר אז ואומר אליכם לא תערצון"מר להם עכשיו ושמשה א יאחראבל  המרגליםן יבענימאמר זה זכר שלא הו
הוא אמר להם זאת, גם אם לא הוזכר הדבר במקור. וכמו שאמרו חז"ל על דברי התורה שהם עשירים במקום אחד 

שהקב"ה מצוה (במדבר יג' ב) שממנו ניתן להבין  "שלח לך אנשיםודלים במקום אחר. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק "
" ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינוכאן "ב ואינו כן שהרי כתאת משה לשלוח מרגלים אלא שהדבר 

ויפול משה הכתוב "אמר ר שאכשכאן נוכל לומר (דברים א' כב) שממנו ברור שהרעיון היה של עם ישראל דווקא. גם 
 . "לא תערצון ולא תיראון ה' ילחם לכם"אמר להם " גם ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת ישראל

 

 )ט " (דברים ב'ה' אלי אל תצר את מואב ויאמר"
" שאזהרה זו חזקוניחזקוניחזקוניחזקוניאומר ה" ש את ארצם.וכבלזהיר את ישראל שלא שהקב"ה משלש אומות הן ומואב  עמון ,שעיר

את הקיני ואת הקנזי ואת "בברית בין הבתרים דכתיב אבינו לאברהם  תנוינבלבד באה כיון שהם על שלש אומות הללו 
הם מותרים שעליהם  ישראללא יאמרו . ומטרת האזהרה היא שמואב ואדום, והם עמון " (בראשית טו' יט)הקדמוני

לא הם ו ,סאתם התמלאהשעדיין לא כיון  "ונשמרתם מאד"נאמר ן שהרי הם מעשרה עממין שנתנו לאברהם לכ הםל
לא  ,עליהםה לישראל שום טענה תשלא הי ,שאר האומותעל אבל  ,"ירש מות המשיח כמו שפירשהותרו לישראל עד י

 עליהן כיון שלא היה עולה על דעת ישראל לכבוש אותן. ישראל ך להזהיר את הוצר
 

 ם" (דברים ב' כה)היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמי"
אך נשאלת השאלה מדוע אצל משה נאמר שעמדה ליהושע.  למשה רבינו כמושעמדה חמה למדו מהפסוק נרמז ז״ל ח

 ? בפירושהדבר ברמז ואילו אצל יהושע נכתב הדבר 
הרי שאין זה  "פני משה כפני חמהחז"ל "כמו שאמרו  "שמש" בחינתהיה במשה רבינו שכיון ש רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"אמתרץ 

פני חז"ל "מהשמש כמו שאמרו בבחינה נמוכה שהוא  , יהושעאצל . אבל עמדהלו ו השמענשהשמש נס גדול כל כך 
  א למעלה מבחינתו.ישהלמרות  שלט על השמשיהושע זהו שבח גדול שהרי ש, "כפני לבנה יהושע

 

 " (דברים ג' יא)איש באמת"
כל אחד על ורה מ "איש" הלימהו .באמת כל אחד מאותם הרפאים" שכוונת הכתוב "באמת איש" היא ספורנוספורנוספורנוספורנואומר ה"

 "תשע אמות ארכה"היתה ברזל שאותה ערש רוצה לומר שאף על פי , " (ישעיה נו' יא)איש לבצעו מקצהו"ואחד כמו 
אם מדובר באמה של  אחת כמה וכמה " זו מיטה גדולה עלאמות מתשע"אמות בינוניות שגם ב ,באמת כל אחד מהם

 '. השמידו אותם בני עמון בגזרת הבכל זאת זקם, ואותם הענקים וחשל  םגודללמרות , והרפאים
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