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 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה -כל נשיא בהם 

 בויקיפדיהלא מופיע 

לך', פרשת המרגלים, היא פרשת קשה -פרשת 'שלח

ומורכבת, ואנו צריכים ללמוד אותה ולהעמיק בה כל פעם 

 מחדש.

נתחיל בשאלה שעלתה לא פעם אבל נדמה כי לא ענינו עליה 

משה שולח, כזכור, שנים עשר אנשים, אבל  -כפי הצורך 

  -אנחנו לא מכירים אותם. הפסוק מפרש 

ל ... םכ  ֹּ֖ ֶֽ ִׂ֥יא ָבה  י... ָנש   ֶֽ ִׂ֥י ְבנ  ים ָראש   ם ֲאָנש  ִׁ֔ ָּ֣ ל ָ ֻּ ה כ  ָ מ  ֶֽ ֹּ֖ל ה  ָרא  ש ְ  1.י 

אבל אנחנו לא מכירים אף  -כלומר הם היו נשיאים, ראשי העם 

שפט בן חורי, פלטי בן רפוא, נחבי בן  -אחד מן השמות הללו 

ופסי, גדי בן סוסי וכן הלאה. נסו לחפש עליהם ערך בויקיפדיה 

 ם לא מופיעים! מי הם היו?אפילו שם ה -

כל המפרשים  -השאלה הזו הופכת להיות אף יותר גדולה 

מסכימים שאין מדובר כאן בנשיאי השבטים עצמם, שהרי רק 

בפרשת נשא, ראינו את הנשיאים, אלו שהתנדבו את 

 -והיו אלו שמות אחרים לגמרי  -הקרבנות וחנוכת המשכן 

בן זכור, נתנאל בן  אליצור בן שדיאור למטה ראובן ולא שמוע

צוער לשבט יששכר ולא יגאל בן יוסף, שלומיאל בן צורישדי 

לשבט שמעון ולא שפט בן חורי וכו'. ואם ירצה מישהו לטעון 

שאלו כן אותם אנשים, רק שכעת הם מופיעים בשמות 

הרי ששני המרגלים שאנו כן  -'ספרותיים' כדי שלא יזהו אותם 

אינם הנשיאים שהופיעו  מכירים יוכיחו, שכן הם בוודאות

כלב בן יפונה איננו נשיא יהודה אלא נחשון בן  -בפרשת נשא 

עמינדב, ויהושע בן נון איננו נשיא אפרים אלא אלישמע בן 

 עמיהוד.

 סדר מניית המרגלים

לשאלה זו נלוות עוד כמה שאלות, צדדיות לכאורה אך 

חשובות; סדר המוזכרים בפרשתנו הנשלחים לרגל את הארץ 

ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, אפרים, בנימין, זבולון,  -כך  הוא

                                                           
 ג'.-במדבר י"ג, ב' 1

מנשה, דן, אשר, נפתלי, גד. איזה מן סדר הוא זה? זה לא לפי 

סדר הולדת השבטים, גם לא לפי סדר האימהות ואף לא לפי 

סדר הליכת המחנה לפי הדגלים סביב המשכן. לכאורה אין פה 

 שום סדר.

ר נשיאים? יהושע שלח למה באמת צריך שנים עש -אחר כך 

אם באמת צריך  -ודווקא הצליח לו רע. ועוד  2בהמשך שניים

לשלוח אחד מכל שבט, למה לא נשלח נציג לשבט לוי? לא 

יתכן כי הסיבה היא ששבט לוי הוא קדוש ולא עוסק בעניינים 

ארציים כאלו, מפני שהמרגל ששלח יהושע היה דווקא פנחס 

 בן אלעזר הכהן, נשיא הלווים!

 מנשאים הלאומייםה

הדבר הזה הוא פלאי. זוכרים את הספר 'והילד הזה הוא אני'? 

 זהו הבסיס לענ"ד לתשובה האחת לכל השאלות גם יחד.

 -הראשונים אומרים שהמילה 'בהם' בפסוק 

ם... ֶֽ ִׂ֥יא ָבה  ל ָנש   חו  כ  ֹּ֖ ָלִׁ֔ ש ְ ה ֲאב ָתי֙ו ת   ֵּ֤ ד ְלַמט   ָחָ֜ יש  א  ִ֨ ָח֩ד א  יש  א  ָּ֣  .א 

אלא  -משה שולח לא את הנשיאים עצמם  נראית כמיותרת.

את האנשים הנישאים והמרוממים שבתוך השבט. אין אלו 

בעלי התפקיד הרשמי אלא אלו הם הנשיאים 'בהם'. אלו 

שנישאו על ידי העם על הכפיים, אלו שנישאו על גלי האהדה 

 -וההערצה האמיתיים, אלו שמתאימים יהיו לתפקיד הגדול 

בשביל זה לא  -שביל להביא מודיעין ללכת לארץ ישראל, לא ב

אלא כדי לעורר את העם.  -צריכים לשלוח שנים עשר זקנים 

לתת לכולנו את הכוח להינשא אל על, למעלה מנפילים ובני 

ענק, מעל שאלות טכניות, להתעלות באמונה גדולה לקראת 

 הכניסה לארץ.

 אין מרגל לוי

כי רק   -הוא בוחר בשנים עשר משולחים שאינם משבט לוי 

'למה שרק בני לוי  -עכשיו, בפרשת נשא, באו הנשיאים וטענו 

יישאו את המשכון? אנחנו נביא עגלות כדי שהמשכן יינשא 

 יהושע ב'. -ת הפרשה הפטר 2

 חתשע"לך -שלחפרשת  
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בעגלות של כל ישראל, ולא רק על ידי הלווים בכתפיים'. כולם 

שולח  -כך עמוק וזה כל  -רוצים להיות מעורבים. לכן משה רבנו 

 . ולא משבט לוי נציגים מכל השבטים

 עברי אנכי

בהערה צדדית, זה מסביר דבר מרתק. יש שם בין השמות, שם 

  -'יוסף'. פעם אחת מופיע  -אחד שמופיע פעמיים 

ה ה ְמַנש   ֶּׁ֑ ָּ֣ ף ְלַמט   ֹּ֖ ס  ה יו  ִׂ֥  3...ְלַמט  

  -ופעם נוספת 

ן ְגָאֹּ֖ל ב   ר י  שָכִׁ֔ ָ ש   ה י  ָּ֣ ף-ְלַמט   ֶֽ ס   4.יו 

שיוסף היה מי שחיבב את הארץ יותר  -וההסבר בזה הוא 

ובנות מנשה תהיינה אלו שיביאו את  5'עברי אנכי'. -מכולם 

  6חיבת הארץ לעולם.

 והמרגל הזה הוא אני

יגאל, גאואל,  -כל השמות בקרב הנשלחים לרגל את הארץ 

הם שמות של גאולה, אבל אנחנו לא יודעים מי הם,  -מיכאל 

צאים מתוך מגמה עצומה לרומם את הרוחות ולגאול כי כולם יו

אותה. להביא את הכוחות אל העם. לא צריך כאן לווים נושאי 

 העם פה מעצמו מתעורר בקדושה. -המשכן 

אילו היו מפרשים לנו את השמות, היינו אומרים )או לפחות 

'ההוא נפל כי הוא היה ימני / שמאלני /  -מהרהרים( 

ההוא / קשור להם וכו'. היו באים מהמפלגה ההיא / מהכפר 

'כל  -כל מיני 'בני קורח' וטוענים לפרוטקציה במינוי. לכן נאמר 

 נשיא בהם'.

מעין  -אין עוד פרשה שאומרת לנו עשרה שמות אנונימיים 

'השלם את החסר'. הילד הזה הוא... אתה, מותק. 'כולם 

כל אחד בא ממקום שרוצה לרומם באמת, אך הניסיון  -אנשים' 

ומתוך כך כל ההיסטוריה מתחילה  -הפיל אותו. וגם ואותנו 

 להתברר מחדש.

 להינצל מעצת המרגלים שבתוכי

רק אחרי הקדמה כזו, יכולה פרשת המרגלים להפוך ולהיות לא 

ואצל כל אחד  -רק סיפור היסטורי אלא לסיפור שקורה כל יום 

כדי  ואחת מאיתנו. כולנו צריכים שיוסיפו לו איזו י' קטנה בשמו

שינצל מעצת המרגלים שבתוכו. גם אם הוא בטוח שהוא 

כולנו  -'בן חורי'  -גאואל, או יגאל או שפט, גם אם הוא מרגיש 

צריכים ללמוד לעומק את הפרשה הזו כדי להבין איך יתכן 

אף שבאנו ממקום כל כך  -שניתן ליפול למקום כל כך נמוך 

 טהור.

לא חרדים, לא שמאלנים, לא  -שמות ללא שום מידע קודם 

נעים להכיר. זוהי  -ציונים ולא ספרדי, כי אם אתה ואת ואני 

 הפרשה של כל אחד מאיתנו. 

 

  

                                                           
 שם, י"א. 3
 שם, ז'. 4

 יונה א', ט'. 5
 במדבר, כ"ז, א' ואילך 6
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לסעודה שניה -והתחזקתם 

עזוב לרגע את כל העסק הגדול של סיפור המרגלים בואו נ

בסמל הזה של המרגלים החוזרים  -ונתמקד בנקודה קטנה 

לארץ כשהם נושאים את אשכול הענבים הגדול. כן, ההוא 

מהסמל של משרד התיירות. האמת היא שזה בדיוק מה 

  -שמשה ביקש מהם 

י ָהָאֶּׁ֑ ... ָּ֣ ר  ְ פ  ֹּ֖ם מ  ְלַקְחת   ם ו  ְתַחז ְַקת  ִׁ֔ יםְוה ִ֨ ֶֽ י ֲעָנב  ִׂ֥ ו ר  כ  ֹּ֖י ב   ים ְימ  מ ִׁ֔ י ָ ץ ְוַהִ֨  7.ר 
 יהושע וכלב נגד ציוויו של משה

עוד לפני שנדון בכל הסיפור מה הם אמרו ומה כלב ענה וכו', 

 -הזו  הפסטורליתחוזרים המרגלים עם התמונה 

או  ַעד ב ָ֜ י֙ם  ַוי ָ ל ֲעָנב  ו  ֵּ֤ כ  ש ְ ָר֙ה ְוא  ֵּ֤ם ְזמו  ש ָ ו  מ  ְכְרתִ֨ ל ַוי   כ  ֹּ֗ ש ְ ַחל א  ַנָּ֣

ן ם ו מ  י  ָנֶּׁ֑ ש ְ ט ב   ו  ֹּ֖ ִׂ֥הו  ַבמ  אֻּ ָ ש   ד ַוי   ָחִׁ֔ ן א  ים ו מ  ֹּ֖ מ  נ  ר  ים ָהֶֽ ֶֽ נ  א   8.ַהת ְ

  -ורש"י במקום מסביר 

אחד נטל , שמנוה נטלו אשכול ?הא כיצד .בשני מוטות...

וכלב לא נטלו כלום, לפי שכל תאנה, ואחד רמון. יהושע 

בה נתכוונו, כשם שפריה משונה כך עמה יעצמם להוציא ד

 .(סוטה לד)ה משונ

למה  -בואו נשאל על כך כמה שאלות קטנות. שאלה אחת היא 

הם הביאו דווקא את הפירות הללו ולא פירות אחרים מפירות 

הארץ? משה אמר להם להביא 'מפרי הארץ', והרי יש עוד 

 -תמרים, זיתים. שאלה שניה  -שנשתבחה בהן הארץ פירות 

מדוע יהושע וכלב לא הצטרפו לנשיאת הפירות, הרי משה 

אם הם  -ציווה על כל המרגלים להביא מהפירות! אדרבה 

חושבים שלרעה מתכוונים המרגלים האחרים, אז שיכניסו 

בפירות את הכוונות הנכונות. מי התיר להם לא להביא 

ופו של דבר המרגלים מביאים את הפירות מהפירות? אגב, בס

  -ואומרים שם רק דברים טובים 

ל...  אנו  א  ֹּ֖וא  ב ָָּ֕ ש  ה  ְדַבַ֛ ב ו  ת ָחָלִׂ֥ ם ָזַבִ֨ ַגְ֠ ֶּׁ֑נו  ְוְ֠ ָ ַלְחת  ָּ֣ר ש ְ ץ ֲאש   ָהָאֹּ֖ר 

ה   ְוז ה ֶֽ ְריָ  9.פ  

 פירות מרשימים

המגמה הפשוטה בציווי משה את המרגלים להבאת פירות 

יאו את הפירות תעוררו את העם 'כשתב -הארץ הייתה ברורה 

שיתעוררו ויאמרו 'אלו  -הן במובן האמוני והן באופן הגשמי 

 10הפירות שאנו מחכים להם'. 'לאכול מפריה ולשבוע מטובה'.

זהו ההסבר שמופיע במפרשים לכך שהמרגלים הביאו ענבים, 

חיטה ושעורה כולם  -תאנים ורימונים ולא זיתים ותמרים 

                                                           
 במדבר י"ג, כ'. 7
 שם כ"ג. 8
 שם, כ"ז. 9

 נוסח ברכת מעין שלש. 10

וזה לא מרשים אף אחד. גם תמרים כולם מכירים עוד ממצרים 

 -מכירים. הם זוכרים שהם הגיעו ל 

י ֶּׁ֑ ָמר  ים ת ְ ָּ֣ ְבע  ם ְוש   י  ת ַמֹּ֖ ינ ִׂ֥ ה ע  ַ֛ ר  ש ְ ִׂ֥ים ע  ת   ם ש ְ ָמה ְוש ָֹּ֗ יל ִׁ֔   11ם...א 

הרי היה להם שמן זית במשכן  -המדבר מלא תמרים. זיתים? 

ממנו הם הדליקו את מנורת המאור. זה לא מעורר, זה לא 

 מה כן? ענבים, תאנים ותמרים! מרגש.

נו, אז מה הבעיה? זה נשמע קצת כמו כתב הגנה בעד 

 המרגלים... מה הבעיה? הבעיה היא במה שיקרה לאחר מכן; 

 להתעורר ולהתחזק

כשמשה שלח אותם אל הארץ הוא ביקש מהם שני דברים. 

הדבר השני היה, כפי שציינו, לעורר את העם על ידי הבאת 

 'והתחזקתם'. -ד לפני כן הוא ציווה הפירות, אבל עו

מדברים הרבה על ההבדל בין  12בתורת חסידות ברסלב

'התעוררות', לבין 'התחזקות'. אלו שני מושגים שונים לגמרי. 

אדם יכול להיות לעיתים בהתעוררות גדולה ועצומה, 

אבל השאלה היא מה יקרה לו למחרת  -בהתלהבות נוראה 

הדבר הגדול הוא איך  בבוקר. להתעורר זה בסדר, אבל

וזה דבר אחר לגמרי.  -מתחזקים את ההתעוררות הזו 

התחזוקה של העוצמות הללו במסירות נפש גם כשלא הכל 

מפעים, גם כשלא הכל הולך בקלות, כשלא כל החיים תאנים 

 ורימונים וענבים. 

 צ'ופרים לחבר'ה

אין היגיון  -'והתחזקתם'. פשט הפסוק בא לומר דבר פשוט 

יווי למרגלים היה רק בשביל שהם יביאו קצת פירות, שכל הצ

הרי הם שנים עשר נשיאים זקנים ולא  -'צ'ופרים לחבר'ה' 

הגיוני לסכן ולשלוח אותם אל מקום של ענקים ובני נפילים! 

אלא הכוונה היא שכאשר הם יישאו איתם את הדברים על 

 הרי אנחנו עדיין -הם יגלו שגם כאשר לא 'מתעוררים'  -הכתף 

'מחוזקים', וממילא חזקים וממילא לא יתכן שיש משהו 'חזק 

 הוא ממנו', כי אנחנו עצמנו מחוזקים!

 -ומכח מה אנו מחוזקים? לא כי אנחנו גיבורים אלא כי 

ֹּ֖נו   'הִׂ֥ -ַוֶֽ  ָ ת   13...א 

 כך הם מילותיהם של כלב ויהושע לעם.

 

 שמות ט"ו, כ"ז. 11
 כפית התעוררות צריכים צלחת  על כל" - נתן מברסלב מובא בשם ר' 12

 ."התחזקות מלאה     
 במדבר י"ד, ט'. 13
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 'חזק הוא ממנו'

כשאמרו חז"ל אומרים ורש"י מביא את זה, שכוונת המרגלים 

'כי חזק הוא ממנו', לא הייתה שהעם היושב בכנען חזק יותר 

  -מאתנו אלא 

 14.(במ"ר שם יא)ו כלפי מעלה אמר כביכול

חס ושלום שהם  - 15זה נורא ואיום! מוסבר בתורת החסידות

התכוונו שהנפילים חזקים יותר מהקב"ה, הרי זה סותר את כל 

אחד מאתנו, בכל 'בכל  -תפיסת עולמם. הכוונה שלהם הייתה 

ה ממעל -יהודי יש את הנפש האלוקית בתוכו, את ה'חלק אלו

אך כשהגענו לארץ ראינו עד כמה היא עוצמתה של  16ממש',

מהנפש  -הנפש הבהמית. ויהיה זה חזק מאיתנו, ממנו 

 האלוקית שבתוכי. ומהאלוקי שבנו'.

שלרבנו, רבי נחמן זיע"א, היו הרבה  בברסלב היו אומרים

יו רבים שבאו, שמעו והתעוררו מהתורות שהשמיע חסידים. ה

אבל היו מעטים שהיו מחוזקים מזה ושמרו הלאה על תחזוקה  -

 של זה. לימים המתעוררים נעלמו ורק המתחזקים נשארו.

 לתחזק את החוזקות

'משה רבנו לא שלח אותנו להביא פירות  -יהושע וכלב אומרים 

בשביל לעורר בלבד, אלא לעורר בתנאי שִנְתחזק וְנַתְחזק ונבין 

אנחנו  -שגם כשהכל טוב ויפה אבל גם כשהכל מדברי ושומם 

 מחוזקים, ורק כך אנו הולכים אל הארץ'.

כל מגמת השליחות  -'והתחזקתם' לא התקיים -כאשר ה

כי בעצם כדי לקבל מודיעין אפשר לשלוח לווין, ולקבל נעלמה. 

אפשר ללמוד בויקיפדיה. ואפילו בשביל  -מידע על טוב הארץ 

אפשר לשמוע שיחת התעוררות, אבל התפקיד  -להתעורר 

להתחזק.  -שלנו, ראשי בני ישראל וכל אחד ואחד מאתנו הוא 

להשתמש  -להיות חזקים באמונה, וכדי לתת לאמונה הזו כח 

 בכל הכלים של ההתעוררות ולהביא מפרי הארץ.

  

                                                           
 רש"י שם, י"ג. ל"א. 14
 שיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע שלח תשכ"ו 15

 תניא, ב'. ע"פ איוב ל"א, ב'. 16



 

5 
 

לסעודה שלישית - םמה יאמרו הגויי

 תחושה של דה ז'ה וו

 -ולמרות זאת 'בסרט הזה', נדמה שכבר היינו בסיפור הזה, 
'די! עד  -הפעם זה שונה לחלוטין. הקב"ה אומר למשה רבנו 

 -כאן' 

ה ְוַעד ַעד ֶּׁ֑ ם ַהז   י ָהָעָּ֣ נ  ֹּ֖ ֲאצֻּ א ָאִָׂ֥נה ְיַנֶֽ ָנ֙ה ל ֶֽ י ָאִ֨ ינו  ב ִׁ֔ ָּ֣ ו  ... ַיֲאמ  ִׂ֥נ  ַאכ  
י ְתָךִׁ֔ ְלגו  ֙ה א ֶֽ ֱעש   ֶֽ ו  ְוא  ֶּׁ֑נ  ש   ר  ו  ר ְואֶֽ ב  ֹּ֖ ו   ַבד   נ  ֶֽ מ   ו ם מ  ל ְוָעצֹּ֖ דו  ִׂ֥  17.ג ָ

בחטא העגל.  -אנחנו זוכרים מקרה דומה, רק לפני שנה וקצת 
  -אז, בשבעה עשר בתמוז, אמר הקב"ה למשה 

ת ה א  ָּ֣ ְמח  ם ְוא  ִׁ֔ יד  מ  ֙י ְוַאש ְ נ   ֙ מ   ף מ  ר  ֵּ֤ ֙ה  ה  ֱעש   ֶֽ ם ְוא  י  ָמֶּׁ֑ ָ ַֹּ֖חת ַהש   ַ ת  ם מ  ָמִׁ֔ ש ְ
י ְתָךִׁ֔ ְלגו  ו  ו   אֶֽ נ  ֶֽ מ   ב מ  ו ם ָוָרֹּ֖  18.ָעצִׂ֥

הקב"ה מבטיח לסלוח. גם  גם הפעם משה עונה וגם הפעם
  -הפעם, כמו אז, יוזכרו י"ג המידות 

֙ם ְוַרב 'הֹּ֗  י  ִַ֨ ְך ַאפ  ר  ֵּ֤ ד  א  ֵ֞ ה פ  ק  א ְיַנק  ִׁ֔ ֙ה ל ָּ֣ ע ְוַנק   ש ַ ן ָוָפֶּׁ֑ ֹּ֖ ִׂ֥א ָעו  ד נ ש   ס  ח ִׁ֔
ת֙ ַעל ן ָאבו  ֵּ֤ ים ַעל ֲעו  נ ִׁ֔ ֹּ֖ים ְוַעל ב ָ ש   ל   ים ש   ֶֽ ע  ב    19.ר 

 טענה אחת, שתי טענות

  -דול בין שתי הפעמים; אז אמר משה אבל נשים לב להבדל הג

ה ה֙  ... ַח  'ָלָמֵּ֤ כ ִׂ֥ ם ב ְ י  ְצַרִׁ֔ ץ מ  ר  ָּ֣ א  אָת֙ מ  ֙ צ  ֵּ֤ר הו  ָך ֲאש   ַעמ  ִׁ֔ ָך֙ ב ְ ְ ה ַאפ  ֵּ֤ ֱחר  י 
ה ד ֲחָזָקֶֽ ִׂ֥ ְביָ ל ו  ו  דֹּ֖ יָא֙ם . ג ָ צ  ו  ה הֶֽ ָרָעֵּ֤ ר ב ְ אמ ֹּ֗ ם ל  י  ְצַרָ֜ ו  מ  ֩ה י אְמרִ֨ ָ מ  ָל֩

ְלַכל  ָתִׁ֔  ים ו ִ֨ ִׁ֔ ָהר  ֶֽ ג א ָת֙ם ב   ֲאָדָמֶּׁ֑הַלֲהר ֵּ֤ י ָהֶֽ ָּ֣ נ  ְ ל פ  ַעֹּ֖  20...ם מ 

בעברית אחרת, שתי טענות היו באמתחתו של משה. 
עם ישראל! עם ישראל הוא מקור הכח אשר ממנו  -הראשונה 

הרי כל מה  -אני פועל. איך יתכן שאתה מעתד אותי במקומם 
שאני בא הרי הוא מכוחם של ישראל, ולאחר מכן הטענה 

  -לעומת זאת הפעם  ויים.שלא יהיה חילול ה' בג -השניה 

ל ֹּ֖ה א  ר מ ש   אמ  י 'הֶּׁ֑  ַוי  ִׂ֥ ֶֽ ם כ   י  ְצַרִׁ֔ ו  מ  ְֶֽמעָּ֣ ת ְוש ָ ֲחָךַ֛ א  יָת ְבכ ֶֽ ִ֧ ֱעל  ָהָעִׂ֥ם  ה 
ו   ְרב ֶֽ ק   ה מ  ֹּ֖ ל. ַהז   ו  א  ְמרֹּ֗ י ְוָאֶֽ ֶֽ ְֶֽמעו ֙ כ   ץ ַהז  א֒ת ש ָ ר  ֘ב ָהָאָּ֣ ש   ָָּ֣ה הִׁ֔  יו   'ַאת 

ר ה ֲאש   ֶּׁ֑ ם ַהז   ב ָהָעָּ֣ ר  ֹּ֖ ק  ן ב ְ י  ַעָ֜ ן ב ְ י  ָָּ֣ה הֹּ֗  ַעִ֨ ה ַאת  ְרָאָּ֣ ד  'נ  ָּ֣ ְנָך֙ ע מ  ַוֲעָנֶֽ
ְיָלה ֹּ֖ש  ָלֶֽ ו ד א  ִׂ֥ ְבַעמ  ם ו  ָמִׁ֔ ֙ם יו  יה  ְפנ  ְך ל  ֵּ֤ ה ה ל  ִָ֨ ן ַאת  ד ָעָנֹּ֗ ָּ֣ ְבַעמ ֻּ ם ו  ה ִׁ֔ . ֲעל 

ת ַָ֛ה א  ַמת  ֶֽ ר ְוה  ם ֲאש   ִׁ֔ י  ו  ְמרו ֙ ַהג  ד ְוָאֶֽ ָחֶּׁ֑ יש  א  ָּ֣ א  ה כ ְ ֹּ֖ ם ַהז   ו   ָהָעִׂ֥ ְֶֽמעִׂ֥ ש ָ
ת ֶֽ ר א  אמ ֶֽ ְמֲעָךֹּ֖ ל  לְ . ש   ב   ת הֹּ֗ מ  ל  י ְיכ ָּ֣ ֵ֞ ת 'ת   י֙א א  ל ְלָהב  ה א  ם ַהז  ִׁ֔  ָהָעָּ֣

ר ץ ֲאש   ר ָהָאֹּ֖ר  ֶֽ ְדב ָ מ   ם ב ַ ֹּ֖ ָחט  ש ְ ֶּׁ֑ם ַוי   ע ָלה  ָּ֣ ב ַ ש ְ  21.נ 

ולכן באה  -כלומר טענה אחת בלבד. תגובת הגויים תהיה קשה 
למשה לומר שום טענה  בקשת המחילה. האמנם לא היתה

לזכותם של ישראל אלא רק החשש לתגובת הגויים? הפעם לא 
 מוזכר אפילו ברמז דבר על גדולתם של ישראל!

 -יתכן וזה מסביר את גודל החטא, אבל מה זה אומר? 
המפרשים הקדמונים עוסקים בכך כולם, ובואו נראה איך 

  בפשוטו של המקרא; 22מתייחסת לכך תורת החסידות,

 יגמל מהתמכרות שאין לה תקנהלה

הטיעון 'למה יחרה ה' אפך בעמך' הוא בעצם בקשה מהקב"ה 
שייתן לבני ישראל הזדמנות נוספת לאחר שחטאו בפעם 

                                                           
 י"ג.-במדבר י"ד, י"ב 17
 דברים ט', י"ד. 18
 במדבר שם, י"ח. 19
 י"ב.-שמות, ל"ב, י"א 20

הראשונה. זה היה רלוונטי אז, בעגל, אבל כאן הרי אומר 
ה ְוַעד ַעד' -הקב"ה  ֲאֻצִני ָהָעם ַהזֶּ  -' ַיֲאִמינּו ִבי ָאָנה לֹא ָאָנה ְיַנַֽ

כלומר 'הם חוזרים על מעשיהם שוב ושוב'. ממילא גם אם 
זה לא יעזור, הם יחזרו לסורם.  -תינתן להם הזדמנות נוספת 

מדובר פה בהתמכרות כזו שהאדם כל כך מכור  -בלשון אחרת 
במצב כזה, למענם  -שאי אפשר לעשות דבר למעט דבר אחד 

כדי  -של ישראל ולטובתם, מוטב לכלות אותם. זה לטובתם 
שלא יצטרכו לחיות חיי עונשים וסבל, ומיתתם תכפר עליהם, 

יזכו לחיי עולם הבא ויזכו להיכנס בעולם  -נצח ישראל  -והם 
 הבא לארץ שכולה טובה ומנוחה. 

משה רבנו בקדושתו ובגדולתו יודע שהקב"ה רוצה שהוא, 
המנהיג הגדול, ימצא עכשיו דרך שתשכנע אותו שצריך 

ם הזה את ישראל. שיש להמשיך אותם להישאר כאן ובעול
למרות ההתמכרות הנוראה, כי הוא מבין שכעת, בגלל 

החסד הגדול והאמיתי יהיה אם הוא יוציא  -ההתמכרות הזו 
 -אותנו מפה ונבוא אל העולם הבא. לכן הוא לא יכול לומר 

'למען בני ישראל צריך לכפר עליהם', כי הוא יודע שלמענם 
ריכים לקבל את עונש המיתה. הטיעון וטובתם של ישראל הם צ
'ושמעו מצרים... ואמרו הגויים...  -היחיד שנשאר לו הוא 

מניעת  -מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה אל הארץ...' 
 חילול ה' בקרב הגויים.

 ראו עד היכן הולכת אהבת ישראל של משה לפני הקב"ה!

 שחיטה כשרה

י כל המפרשים. ואולי יש כאן תשובה לשאלה שנשאלת על יד
 -הפסוק נוקט בלשון מזעזעת 

ת הֹּ֗  ל  י ְיכ ָּ֣ ֵ֞ ְלת   ב   ת 'מ  י֙א א  ל ְלָהב  ה א  ם ַהז  ִׁ֔ ר ָהָעָּ֣ ץ ֲאש   ע  ָהָאֹּ֖ר  ָּ֣ ב ַ ש ְ נ 
ר ֶֽ ְדב ָ מ   ם ב ַ ֹּ֖ ָחט  ש ְ ֶּׁ֑ם ַוי    .ָלה 

לשון שחיטה שייכת בבעלי חיים בלבד, לא אצל בני אדם. מה 
 פשר סגנון 'הדיבור' הזה??

הבדל בין בהמה שמתה לבהמה שנשחטה.  קיים -אומר משה 
בהמה שמתה היא נבלה, בהמה שנשחטה הופכת להיות מזון 
כשר ליהודי. השחיטה היא בעצם העלאה ממצב קודם, אך לא 

'מבלתי  -פה במציאות. זו תהיה טענת הגויים, חושש משה 
יכולת ה' להמשיך את הופעתו בעולם הזה ולכן הוא לוקח את 

נצח ישראל ימשיך אמנם, אך  -ואומר ישראל, עמו הנצחי, 
 לאחר שחיטתו. כשחוטים הם יהיו טהורים, אך לא חיים'.

  -ולכן הוא אומר 

ל ְגד ַ ה י  ָָּ֕ ר ְוַעת  אמ ֶֽ ָ ל  ְֹּ֖רת  ב ַ ִׂ֥ר ד   ֲאש   ֶֽ י כ ַ ַח ֲאד ָנֶּׁ֑ א כ  ָּ֣  23.ָנֹּ֖

אבל  -'סלחתי'  -ורק כאשר שמע זאת הקב"ה אמר למשה 
 'כדבריך'.

 ט"ז.-במדבר שם, י"ג 21
 .121זי"ע במדבר עמ' מליובאוויטש עיין ביאורים על רש"י לרבי  22
 שם י"ז. 23
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לסעודת מלווה מלכה - מידה כנגד דיבה

 מגפה סודית

תפילותיו הגדולות של משה עושות הרבה. במקום להשמיד 

ועדיין  -את העם, ח"ו, דוחה הקב"ה את העונש וממתן אותו 

הוא קשה. בארבעים שנות המדבר ימותו כל הדור בני העשרים 

  -עד השישים, כל הגברים ימותו במדבר הזה ורק 

ב   ֶֽ ה ְוה  ֶּׁ֑ ְהי  ֶֽ ז י  ֹּ֖ם ָלַבָּ֣ ִׂ֥ר ֲאַמְרת   ם ֲאש   כ ִׁ֔ ְ פ  תְוַטִ֨ ְדעו ֙ א  ֶֽ ם ְויָ  יאת ָּ֣י א ָתִׁ֔

ה   ֶֽ ֹּ֖ם ב ָ ִׂ֥ר ְמַאְסת   ץ ֲאש   ר   24.ָהָאִׁ֔
 בניגוד לעם שעונשו נדחה לארבעים שנה, יש מי שעונשם

 -המרגלים עצמם. כך נאמר עליהם  -ידי וקשה ביותר יהיה מ

ר ים ֲאש   ֲאָנש  ִׁ֔ ת ְוָהָּ֣ ו ר א  ֹּ֖ה ָלתָּ֣ ח מ ש   ַלִׂ֥ בו  וילונו  ש ָ ֹֻּּ֗ ש  ץ ַוי ָ ָהָאֶּׁ֑ר 

ת ינו  ָעָלי֙ו א  ֵּ֤ ל   ל ַוי ַ ָ ֹּ֖ה ַעל כ  ב ָ יא ד  ִׂ֥ צ  ה ְלהו  ָדִׁ֔ ע  ץ ָהָּ֣ ר  תו ֙ . ָהָאֶֽ מִֻּ֨ ַוי ָ

ת ב ַ ִׂ֥י ד  א  צ  ו  ים מֶֽ ֲאָנש  ִׁ֔ י ה ָהֶֽ ִׂ֥ ְפנ  ה ל  ָפֹּ֖ ג   ַ מ  ה ב ַ ץ ָרָעֶּׁ֑  25'.ָהָאֹּ֖ר 
לא נאמר לנו במפורש מה היתה אותה מגפה, וחז"ל 

מה שברור הוא שמגפה זו  26והמפרשים אכן נחלקו בענין.

לא עם  -היתה מגפה מיוחדת שחיסלה עשרה אנשים בלבד 

שלם. בדרך כלל מגפות פושות ומחסלות המונים אך כאן רק 

עשרה אנשים מתים במגפה לפני ה', ויש לעמוד על מהותה 

 -של מגפה סודית זו. גם הפסוק הבא מחייב עיון 

ן ַָּ֣ע ב   ֻּ ש  יהו  ֶֽ ן ו  ב ב   ֹּ֖ ן ְוָכל  ו  ן נִׁ֔ ה ָחיו ֙ מ  ֶּׁ֑ נ   ֹּ֖ים ָהֶֽ  ְיפֻּ ה ְלכ  ם ַהֶֽ ָּ֣ים ָהה ִׁ֔ ֲאָנש  

ת ו ר א  ץ ָלתִׂ֥ ר    27.ָהָאֶֽ

מה טיבו של הביטוי 'חיו מן האנשים'? האם הם ניצלו? האם 

 שרדו? ומה הכוונה 'מן האנשים'?

 קדחת ומלריה

בפשוטו של מקרא  פירוש מרתק מביא רבי עובדיה ספורנו

ממנו נלמד יסוד נפלא. בואו ניזכר מה אמרו המרגלים בהוציאם 

את דיבת הארץ. מה בדיוק היתה הדיבה? הרי ציון העובדה 

שיש שם נפילים וענקים איננו הוצאת דיבה. אדרבה יתכן 

שהארץ מגדלת גיבורים, ואם כן זהו שבח הארץ! כך מופיע 

  -בפסוק 

ְר  ֩ר ָעַבִ֨ ץ ֲאש   ר  וא ָהָאָ֡ יָה֙ ה ִׁ֔ ב ִ֨ ש ְ ו  ת יֶֽ ל  ֵּ֤ ץ א כ  ר  ָּ֣ ה  א  ו ר א ָתֹּ֗ ה  ָלתָּ֣ נו  ָבָ֜

ר ְוָכל ם ֲאש   ת ָהָעַ֛ ו  ד ֶֽ ִׂ֥י מ  ָכֹּ֖ה  ַאְנש   ִׂ֥ינו  ְבתו   28.ָרא 

אם הארץ 'אוכלת יושביה היא'  -שואלים המפרשים שם מיד 

  -איך יתכן שיש שם אנשי מידות? ומסביר שם הספורנו 

                                                           
 במדבר י"ד, ל"א. 24
 ל"ז.-שם, ל"ו 25
 סנהדרין ק"ח. רש"י, ועוד. 26
 שם, ל"ח. 27

אין זה בשביל  -ם אף על פי שהעם היושבים בהם חזקי

אבל הוא מפני שלא ישארו בה זולתי החזקים  ,שבח הארץ

 29.שהם חזקי המזג והשאר מתים בה מפני רוע האויר

 -בואו נעצום את העיניים ונחשוב על הדורות שלנו  -בארץ הזו 

הכל קדחת ומלריה. היא מחסלת את יושביה. הכל שם מתים 

  -במגפות משונות. כך גם רש"י אומר 

 30.מקום שעברנו מצאנום קוברי מתיםבכל 

'הכל שם מלא קדחת, ביצות ומחלות. היחידים ששורדים', 

אחימן, ששי ותלמי  -אומרים המרגלים, 'הם החזקים, הענקים 

 רק הגדולים גדולים יכולים לשרוד שם'.  -

 מגפה שהורגת רק נשיאים

אשר אמרתם  'וטפכם -ואז מביא להם משה רבנו את תגובת ה' 

 לבז יהיה'. על איזה בוז מדובר? 

מה שקרה הוא שאחרי הוצאת הדיבה הזו, אחרי  -זה לא יאמן 

שאמרו המרגלים על הארץ שאוכלת יושביה היא, הבהלה שזה 

'מה  -יצר הביאה כל אמא ואבא לתפוס מיד את ילדיהם ולזעוק 

יהיה עם הילדים?, איך הם יסתדרו הקדחת? איך הם ישרדו 

 ביצות עם המלריה?'.את ה

אנחנו יושבים היום עם המזגנים אבל בואו נחשוב על דור או 

שניים לפנינו, על אלו שבאו לייבש את הביצות, את החולה, 

הם דאגו בצדק רב  -ועם מה הם התמודדו. אומר הספורנו 

'אתם תראו שטפכם יכנס  -לילדים, ועל זה אמר להם הקב"ה 

בל הנשיאים הגדולים, אנשי לארץ ולא תהיה שם שום מגפה, א

הם ימותו במגפה, מידה כנגד  -המידות שבכם, היינו המרגלים 

הייתה קדחת, הייתה מגפה,  -מידה, לעיני כל העם לפני ה'. כן 

על עשרת נשיאי  -אבל היא השפיעה בדיוק על עשרה יהודים 

 ישראל'.

 מן האנשים' -'חיו 

הארץ רעה.  רק עכשיו נבין מה באמת הכוונה בלהוציא דיבת

הרי המרגלים לא שיקרו כשדיווחו שאנשים קוברים שם את 

מתיהם, שהיו שם מלריות ומחלות ומגפות. הם באמת ראו 

 ביצות ורק ענקים שמצליחים לשרוד שם!

רעי ואהובי, להוציא 'דיבת הארץ רעה'  -זה פלא פלאות! 

פירושו הוא לא להבין שהארץ הזו היא ארץ ה', ואם חפץ בנו 

ז אותה קדחת ואותה מלריה תהפוך למקור החיים שלנו! א -ה' 

 שם, י"ג, ל"ב. 28
 ספורנו שם. 29
 רש"י, שם. 30
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היא מקור  -אותה ביצה שממיתה את מי שלא צריך להיות פה 

 החיים שלנו בארץ.

'ויהושע בן נון וכלב  -לפי זה יובן הפסוק בו התקשינו תחילה 

בן יפנה חיו מן האנשים ההם'. המגפה שהרגה את המרגלים 

הוכחה? יהושע וכלב הם  היא עצמה נתנה להם חיות! רוצים -

זקני הדור הנכנסים לארץ ארבעים שנה לאחר מכן, וכלב 

השפיעה על בריאותו; הוא מגיע אז מתאר שם כמה שהמגפה 

בן שמונים וחמש אל יהושע ואומר לו שהוא רוצה לקבל את 

  -חברון 

ה כ ְ  ֙י מ ש  ִׁ֔ ת  ַח או  ל ֵּ֤ ם ש ְ ו  יִ֨ ֙ר ב ְ ֲאש   ֶֽ ק כ ַ ם ָחָזֹּ֗ ו  י ַהי ָ֜ נ   ִ֨ ד  י עו  ח  ְככ ָּ֣ י ָאֹּ֖ז ו  ח  כ ִׂ֥

א ו  את ְוָלבֶֽ ִׂ֥ ְלָחָמֹּ֖ה ְוָלצ  ה ַלמ   ָ ת  ָנה .ָעֶּׁ֑ ה ת ְ ָֹּ֗ ת ְוַעת  ֙י א  ה  ל   ר ַהז  ִׁ֔ ָהָהָּ֣

ר ִׂ֥ר ה ֲאש   ב   ו א 'ד   ם ַההֶּׁ֑ ו  י ָּ֣   31...ב ַ

 

 גידולים נפלאים

באמת יש לך כוח כמו של בחור בן ארבעים? המלריה לא 

וכלב מן הסתם, עם לב ענק של  -השפיעה עליך? הקדחת? 

'איזה קדחת?  -חלוץ קדוש, של אדמו"ר חלוץ, אמר ליהושע 

 אין שום קדחת'... 

כי  -'הטף שדאגתם להם כשהוצאתם את דיבת הארץ רעה 

וקי ישראל ברגע שה', בעל הבית, אל -שכחתם שזו ארץ ה'? 

-הארץ מחכה שישובו ילדיה -ואלוקי הארץ, יחזיר את ילדיו 

אפרוחיה לתוכה ואז נראה כולנו מה אפשר להחיות מתוך מה 

איזו חקלאות  -שפעם היו הביצות האלה, אילו גידולים נפלאים 

 מופלאה ואילו יהודים מופלאים'. 

 

 

 

                                                           
 י"ב.-יהושע, י"ד, י"א 31

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  20:26|  19:09 -ירושלים 

  20:28|  19:24 -תל אביב 

 20:30|  19:17 -חיפה 

 20:28|  19:23  -טבריה ומגדל 

 20:25|  19:24 -באר שבע 
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