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שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני 

איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא  ישראל איש אחד

  )ב, יג(בהם 
לפי שלקתה על עסקי דיבה , למה נסמכו פרשת מרגלים לפרשת מרים

אני איני  -שלח לך . שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר
  ). רש״י! (אם תרצה שלח, מצוה לך

מה מוסר יכלו המרגלים לקחת , לכאורההרה״ק מאוסרובצה זי׳׳ע שאל 
והלא מרים דברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא , ריםממ

הרי רש״י בסוף פרשת ״יתרו״ , ואדרבה? בארץ כנען שאינה אלא אדמה
״לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך : כותב על הפסוק

ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא , והלא דברים קל וחומר -עליו״ 
! דם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמהקל וחומר א, יבזו אותם

  ?על עצים ואבנים ממשה רבינו, אבל אין ללמוד את הקל מן החומר
אני , לדעתך -״שלח לך״ : שהקב״ה אומר למשה: לפרשמניין , ועוד קשה

  ? אם תרצה שלח, איני מצוה לך
): ג, לעיל יב(דהרי העידה התורה על משה רבינו : אלא ההסבר הוא

שהיה  -משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה״  ״והאיש
ועל . נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל

אפשר כן ללמוד , כן דווקא באדם זה שמחשיב את עצמו כעצים וכאבנים
  !... את הקל וחומר

אני איני מצוה אותך אם תרצה  ,לדעתך - ״שלח לך״ : לכן מסביר רש״י
יכול אתה  ,)כעצים וכאבנים(, כי רק לפי דעתך שאפס אתה בעיניך. שלח

אבל לפי , כי יתכן שיקחו מוסר שלא להוציא דיבה על הארץ, לשלוח
גדולתך האמיתית אין ללמוד ממך שאסור לדבר אפילו על עצים ואבנים 

  ...ולא היית צריך לשלוח
  )ב, יג(שלח לך אנשים ויתורו וכו׳ 

לאסוף כסף  רבי חיים מבריסק זי״ע הגאון מסופר על משולח שנשלח ע״י
הגיש , כשחזר המשולח אחרי תקופה די ארוכה. בחו״ל לטובת הישיבה

אלא כדי לכסות , לא היה בו -שכל הממון שאסף , דו״ח שעל פיו יצא
  ... ובשביל הישיבה לא נשאר כמעט כלום, את הוצאותיו

״שלח לך : וקעכשיו מובן לי הפשט בפס: חיים ואמר בדרך צחות' נענה ר
כאשר שלח משה את המרגלים היה צריך לתת להם . אנשים ויתורו״

״שלח לך , אמר לו הקב״ה. כסף להוצאות הדרך ולהוצאות שונות
שלא , שישאירו דבר מה —״ויתורו״  -תשלח שליחים כאלה  -אנשים״ 

  ...ישלשלו הכל לתוך כיסיהם

וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה׳ כולם אנשים ראשי 

  )ג, יג(בני ישראל המה 
ואותה שעה , כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות -״כולם אנשים״ 

  ). רש״י(כשרים היו 
 "מטעמי יצחק"בספר שרים היו״ מובא על דברי רש״י ״באותה שעה כ

נגזר על , בשל ארבעים יום שעשו המרגלים בדרך, כידוע .חידוד נפלא
״יום לשנה יום לשנה , בני ישראל להיות תועים ארבעים שנה במדבר

יוצא שכנגד , ואם נעשה את החשבון לפי שעות. תשאו את עוונותיכם״
, שעות 960הם  ארבעים יום(כל שעה סבלו בני ישראל מחצית החודש 

לא היו בני , לפי החשבון, אך למעשה). חודשים 480 -ארבעים שנה 
  שכן יציאתם ממצרים היתה . ישראל במדבר ארבעים שנה תמימות

  

  
  

כנאמר בספר . בניסן לסוף ארבעים שנה' ולארץ ישראל נכנסו בי, בי״ד בניסן
וא חסרים אפ. ״והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון״) יט, יהושע ד(

אף , ולבד מכך חסרים עוד אחד עשר יום שמכל מקום. בחשבון ארבעה ימים
״אחד : )ב.דברים א(כמו שנאמר , כת במדברהיה להם לל, ללא חטא המרגלים

בסך הכל חסרו אפוא ). ויעויין רש״י שם(עשר יום מחורב דרך הר שעיר״ 
לא א? במה יתיישב הדבר. מחצית החודש, לחשבון העונש חמישה עשר יום

זו השעה האחת , כשרים היו״״אותה שעה : על כך עומד רש״י ואומר
וכנגד השעה הזאת הוחסר מעונשם לאחר מכן , בארבעים הימים היו כשרים

 - כפי שראינו  -והרי כך הוא לפי החשבון , שהם חמשה עשר יום, חצי חודש
  ...מחצית החודש של עונש כנגד כל שעה של החטא

עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בה היש 

  )כ ,יג( בכורי ענבים
  :לכאורה צריכים להבין: א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כוהקשה 

, האם בשביל לקחת פירות', והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ'מהו הלשון  .א
  ?צריכים חיזוק מיוחד

  מה באה התורה ללמדנו בזה', והימים ימי בכורי ענבים'לאיזה צורך נאמר  .ב
משום שזה  ,לא הצליחו המרגלים, מפני מה) מדרש פליאה(מובא במדרש  .ג

לכך , וצריך להבין מה הקשר בין זמן בכורי ענבים. היה זמן בכורי ענבים
  .שהמרגלים לא הצליחו במשימתם

מדרש ילקוט (ל "על פי מאמר חז: באופן נפלא א"ר שליט"מרן אדמווביאר 
מה הגפן סומכים אותה  - "גפן ממצרים תסיע) "תהלים פ(על הפסוק  )שמעוני

כך ישראל אינם חיים אלא  .חיהכך היא נשארת על ידי ו ,על גבי עצים יבשים
  .בזכות אבותיהם

, "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ" ,למרגליםמשה רבינו  דברי, לפי זה מובןו
כך , נסמך על עצים יבשיםשהגפן כמו פרי , פרי הארץותלמדו מ תתחזקו -

שהם , אברהם יצחק ויעקב, אבותיכם הקדושיםשהם , העציםאתם תסתמכו על 
שהוא ייתן לנו את הארץ  ,ה"קבת הובטחסמכו והאמינו באמונה שלימה בה

ם ָוֹאַמר ") כד, ויקרא כ(כדברי הכתוב  ,טובה ונפלאהראויה הכי  ָלֶכם ַאּתֶ
ת ֹאָתּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבשׁ  ה ָלֶכם ָלֶרׁשֶ ֶנּנָ יְרׁשּו ֶאת ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאּתְ  ".ּתִ

כדברי הכתוב , ארץה את תשרליצליח עם ישראל ש, ה"ובהבטחת הקב
' עלה רש כאשר דיבר ה ,קיך לפניך את הארץואל' ראה נתן ה) "דברים א כא(

  ."א ואל תחתאל תיר ,קי אבותיך לךואל
 למרגלים לומר ',והימים ימי בכורי ענבים'נבין מדוע נאמר גם ועל פי זה 

הם כך גם  ,ם נסמכים על עצים יבשיםכמו שהגפני ,קחו דוגמא מהגפןייש
ה שהארץ טובה ולא להוציא דיבה "בהקב ינושהאמעל האבות  לסמוך צריכים

   .על הארץ
מפני  לא הצליחושהמרגלים  ,פליאהועל ידי זה יתבאר לנו גם דברי המדרש 

להם ללמוד מהענבים מרגלים היה ון שהומכיכי  .היה זמן בכורי ענביםזה ש
  .לכן הם לא הצליחו, והם לא למדו מכך, שנסמכים על עצים יבשים

  )כ, יג( והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ
: "ולקחתם מפרי הארץוהתחזקתם "לשם מה אמר משה  "כלי יקר"ה הסביר

התחזקו מ "לפי שהימים ימי בכורי ענבים והבעלים מקפידין על הלקיחה ומ"
  ".עמכם' והיו לאנשים כי ה

 שלכאורה אין צורך בחוזק וגבורה :הסביר ע"זי רבי יהושע מקוטנא הגאון
את הסיפור של אותו  מביאאלא שהמדרש , מפרי הארץ גדולה בכדי לקחת

לחש לה החסיד שעתה . חסיד שמכר את פרתו לגוי ולא רצתה לעבוד בשבת
  .ודכת לגוי ומותר לה לעבוד ואז החלה לעבייהיא ש



  
 

  
  

על פרו של אליהו ) רמז רי״ד, ילקוט שמעוני(אותו ענין מובא במדרש 
לא  יוהיו צריכים לקחתו בחוזקה כ, שלא רצה להיות הקרבן של הבעל
  .רצה להיות חלק מע״ז כנגד הקב״ה

המרגלים הביאו את פירות הארץ הגדולים  ישחז״ל אמרו כ ,וא״כ כאן
, על מנת להוציא את דיבת הארץ רעה ולהראות שפירותיה משונים

והיו  ,כמו החי מתנגד לפעולה שהיא כנגד הקב״ה א״כ היה הצומח
המרגלים ולכן היה  ימתנגדים״ ללקיחתם ע״" ארץ ישראלהפירות של 

  ...צריך התחזקות

זה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ומה הארץ השמנה הוא אם ר

  )כ, יג(ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים 
  ). רש״י(״היש בה עץ״ אם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם בזכותו 

אם אמנם ״היש בה עץ״ הכוונה  -הרה״ק רבי יואל מסאטמר זי״ע שאל 
: מה איפוא עניינו של המשך הפסוק, לתור ולבדוק אם יש בה אדם כשר

כיצד ניתן להטיל עליהם לבדוק אם , זאת ועוד? ״ולקחתם מפרי הארץ״
פעמים כלפי חוץ ייראה . שהרי זהו ענין המסור ללב, יש בה אדם כשר

איפוא ידעו מי הוא  מנין – אולם לא בהכרח שתוכו כברו, האדם ככשר
  ? זה אשר בכוחו להגן עליהם בזכותו

דם אות וסימן מובהק שנתן בי! והוא יסוד גדול -אלא ההסבר הוא כך 
כי מהותו האמיתית של אדם ניכרת על פי . להכיר בטיבו של אדם

אם הולכים הם בדרך , דהיינו בניו ותלמידיו, התנהגותם של ״פירותיו״
סימן ', אך אם אין הם הולכים בדרך ה, אות הוא שכשר הוא, הישר

ש ״הי: וזה שאמר הכתוב. ואך כלפי חוץ נראה כצדיק, שאין תוכו כברו
וכיצד . יגן עליה בזכותושיראו אם יש בה צדיק ש -בה עץ אם אין״ 

צאו  -״ולקחתם מפרי הארץ״ : ממשיכה התורה ואומרת? תדעו זאת
  ...וכך תדעו אם כשר הוא באמת, וראו את הנהגתם של בניו ותלמידיו

       )יא, יג(למטה מנשה גדי בן סוסי 
להמגיד מישרים הגאון רבי ראובן קרלינשטיין " יחי ראובן" בספר

זה , מילתא דבדיחותא ע"מהסטייפלר זיפעם אחת שמעתי  :מובא ,ל"זצ
  :מונח כאן גדול יה סתם מילתא דבדיחותא אלא מוסר השכללא ה

ה עודדה אותו "אמו ע. היה יתום מאביו מגיל חמש שניםע "הסטייפלר זי
בימי עברו בארצות הגולה היו , כידוע. 'םמגידי'תמיד ללכת לשמוע 

נכנסים לעיירות ומשמיעים דברי , עוברים ממקום למקום' מגידים'ה
במקרים רבים ביקשו קודם לכן לדעת . ותוהתעורר יראת שמים, מוסר

את הנושאים שבני העיירה נכשלים בהם ועליהם היו מעוררים את 
  ...יש מהם שדיברו בניגון ויש בקולות וברקים. תושבי המקום

, מלא וגדוש בתורה ובאגדה, חשוב' מגיד'פעמים שהיה בא לעיירה 
ה מגידים ולפעמים היו מבקרים בעייר, שעורר את השומעים בטוב טעם

שדברו עם מטרה לעורר את , אבל הצד השווה שבכולם, פשוטים יותר
    .  הציבור

לך תשמע את , יענקל: "שאמו היתה אומרת לו תמיד, הסטייפלר סיפר
  !"לך תשמע, המגיד

שחלף ) מפשוטי המגידים(הוא אמר פעם מה ששמע מאחד המגידים 
  .געוואלדיג. בעיירה שלהם  בשבת פרשת שלח

  ".למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי: "ומרתהתורה א
אבל , חלילה אינני אומר את הפשט", הכריז המגיד, "תשמעו אותי, אוי"

  .אומר אני לכם דברים נכונים, כמוסר
בשביל מה ? לעולם הזה, למטהמדוע שלחו אותך כאן  –" למטה יוסף"

 לעבודת, שתוסיף תורה. יוסף? ה שלח את הנשמה כאן לעולם הזה"הקב
  .לקיום מצוות ולעשיית מעשי חסד' ה

, אדם יורד למטה ושוכח את הכל –" למטה מנשה" –? ומה קורה בפועל
השכיח  –" כי נשני אלוקים"על שם הפסוק (נשכח ממנו מדוע הגיע לכאן 

ובגינה קיבל את , הוא שוכח את המטרה שלשמּה בא –" מנשה). "ממני
  .מתנת החיים

  ...?וכי אינך סוס, תגיד: דיג". בן סוסי, גדי: "אוי, אוי
  ...כן כן תצחקו קצת. אוי געוואלדיג

 ואינו יודע מה , ואולי שמונים שנה, שבעים, יש אדם המסתובב בעולם
, ולשם מה הוא מסתובב כאן הלוך וחזור, מדוע, איך... הוא עושה בכלל

  .חי ונושם, הולך, ישן וקם
להוסיף ! יף עבודהתוס! תוסיף יראת שמים –" למטה יוסף", ייאַ , ייאַ 

  .תורה
  .הוא שוכח את הכל –" למטה מנשה", יוַ , אבל

האיש ". אל תהיו כסוס כפרד אין הבין: "כי הפסוק אומר, "גדי בן סוסי"
רץ , ומהילדים לנכדים, הזה מטייל מהבית לעבודה ומהעבודה לילדים

  .ואינו יודע לאיזו מטרה הגיע, מפה לשם ומהכא להתם
  ...ר חיזוק'ר מיט אגרויסע'אובע, זו מילתא דבדיחותא

  

  

  
 

  )דכ, יד(ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי 
המגיד מישרים הגאון רבי ראובן קרלינשטיין מ "יחי ראובן"מובא בספר 

   :שדרש כך ל"זצ
איך , כל ענייני הפרשה. התורה לא מספרת לנו סיפורים בעלמא. מורי ורבותי"

, הכל מבואר בתורה שבעל פה, כלב ניצלוצד יהושע ויהמרגלים נכשלו וכ
  ."בלימודים המובאים במדרשים ובגמרות

  . וימלא את ליבו אחרי –" וימלא אחרי: "י כותב משפט קצר"רש
  ?י ומה הוא בא להוסיף כאן וללמדנו"מה כוונת רש

  :כדי לא להיות מגלה פנים בתורה, אומר לכם פשט בדרך אפשר בלבד
וימלא את ליבו "? כלב ונמלט מעצת המרגליםכיצד ניצל ". וימלא אחרי"

הוא ניצל , ואין בו מקום לחטא', אדם שכולו מלא בצדקות ובעבודת ה –" אחרי
  .ונמלט

, י מקנא רק בדבר אחדאנ: "שאמרע "זי" חתם סופר"ק בעל ה"הגהמסופר על 
' חברא קדישא'מנהג ה? מה היה הוידוי שלו "!"שאגת אריה"בוידוי של ה
הם . על אמירת הוידוי םלהיכנס לחולים הנוטים למות ולהזכיר, בעיירות היה

ואמרו לו שיגיד  ,"שאגת אריה"ה נכנסו כמנהגם גם לחדרו של גאון ישראל
לא שלא : "והסביר את עצמו. זה לא בשבילי: הוא הגיב בידו כמי שאומר. וידוי

כל העיתות הייתי , אלא שלא היה לי זמן מתי לעשות עבירה, עשיתי עבירה
  .סוק וטרוד בתורה ובמצוותע
  ".אני מקנא" –" חתם סופר"אמר ה –" בכזה וידוי"
לא , הלב כולו היה מלא, "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי"

שם ', אחרי ה –" אחרי"ומחשבותיו התרוצצו , היה בו מקום להכניס שם חטא
  ...לא נכנס שום דבר אחר

היתה כאן בארץ ישראל ובבני . שלא סיפרתי לכם עד היום, אספר לכם דבר
והכל , זה אומר ככה וזה אומר לאידך גיסא! רעש גדול, ברק מחלוקת גדולה

: והשני אומר, הגדול שלי הוא גדול הדור: זה אומר, וכמו תמיד ...לשם שמים
מקום בו הלכו  בכל. אלו היו ימים לא מצויים ...הגדול שלי רק הוא גדול הדור

אלא כוונתי , חלילה אינני מגזים ואינני מוציא דיבה. דיברו בנושא –אנשים 
  ...או לצד זה או לצד זה –שהיכן שהלכו לא היה שייך שאדם לא ידבר 

פגשתי אותו . ל"היה יהודי גאון וצדיק בבני ברק קראו לו רבי עזרא ברזל זצ
צבים כאן לפנינו ענינים והרי ני? איך הרב לא מדבר: "יום אחד ושאלתיו

  ..."?העומדים ברומו של עולם
  .אין לי זמן –" איך האּב נישט קיין צייט" ?אתם יודעים מה הוא ענה לי

זו היתה , ואיין לו את הזמן הזה, בשביל לדבר צריכים זמן? אתם מבינים
  !אין לו זמן, הוא מלא, אין לו זמן: לא התחמקות, תתשובה אמיתי

  "...לא היה לי זמן לחטוא": "שאגת אריה"ל ישראל הזה מה שאמר רבן ש
 –" ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי: "י"וזה מה שכותב רש

ובתורתו ' הוא היה כולו מלא וגדוש ודבוק בה, כלומר. וימלא את ליבו אחרי
  ...שלא היה לו בכלל זמן לחשוב ולחטוא יחד עם המרגלים

  )לט, טו(רי לבבכם ואחרי עיניכם לא תתורו אחו
  :באחת מדרשותיו ע"המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון זיאמר פעם 

שיש כאן בפרשתינו קל וחומר , שוחחתי פעם עם אחד מגדולי ישראל ואמר לי
  : נורא

את ' ויתורו'אל משה שלח לך אנשים ' וידבר ה"ומה בתחילת הפרשה כתוב 
והם אכן , אתם יכולים לתור –לכם הסכמה  אם רצונכם יש, כלומר" ארץ כנען

, קרה מה שקרה, ועם כל זאת" ויתורו את ארץ כנען" –" ויתורו"קיימו את ה
אם מזהירה אותנו התורה לא , קל וחומר, נכשלו עד כדי כך ונהפכו לרשעים

קל וחומר בן בנו של קל וחומר שלא לתור ולקיים את " ולא תתורו" –לתור 
כיצד לא !" ולא תתורו"מזהיר ' ה, י אסור לתורהלאו המפורש בתורה כ

  ....מפחדים מהתוצאות
  

שמעתי לפרש את הפסוק  :ל"המגיד רבי שלום שבדרון זצ עוד הוסיף ואמר
אם ראית מה שלא ראוי  –" ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם: "ל כך"הנ

, "אחרי"אתה כבר . מה ומדוע, ואל תחפש לתור למה, תשליך, עזוב, לראות
, לא לחשוב במה שכבר ראית –ראיית העין " ואחרי"לבבכם " אחרי"אל תתור 

  ... עיניכם" אחרי"לא לתור עוד , להשליכו, לא לעסוק בו
 

ה ללמוד היטב את כל הנושא של חשיבות "היות וזיכני הקב
ואי אפשר , "אמן יהא שמיה רבא"והשבח הגדול של קדיש ועניית 

 - גילו לנו' ל הק"אך כפי שחז .כי רבים הם, לפורטם על גבי הגליון
יכולה אך  ,רב לא דורשת זמן ומאמץאשר  ,יש כאן סגולה נפלאה

ורבים אינם יודעים , ברוחניות ובגשמיות לשנות לרבים את חייהם
  . את סגולתה ומעלתה הגדולה

 והנני מוכן לבוא ולדרוש, ד להקדיש מזמני"על כן החלטתי בס
  .למען זיכוי הרבים ,בכל מקום שאדרש בגודל מעלתה

  

  הרב יוסף ברגר
  054-8455798ניתן לתאם בטלפון 


