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שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני . אל משה לאמר ה'וידבר " ב)-, אבמדבר יג(, כתוב בפרשתנו

למה נסמכה פרשת מרגלים : "י". פירש רשישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם
  ל., עכ"לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

  
אין מרים דברה על משה רבינו, מה ש ,צריך ביאור הדמיון: (אילת השחר)שליט"א הקשה רבי אהרן ליב שטיינמן 

דבר דומם, ומהיכן היו צריכים ללמוד? ואם הכוונה משום שדיברו על  היאכן המרגלים דיברו על הארץ ש
 – "חזק הוא ממנו": רש"י", ופירש הוא ממנוחזק לא נוכל לעלות אל העם כי  " לא), במדבר יג(הקב"ה, כדכתיב  

רבינו ל ו בעוד ספרים, עייןוכן הקש(. הרי זה פשוט שזה מגונה ומה צריך לזה לימוד ממרים? כלפי מעלה אמרוכביכול 
  .בית מאיר פרשת שלח, ובמאיר עיני חכמים ח"ג פרשת שלח)ב מאוסטראווצא

  
הנה לשון הרע הוא ממצוות שבין , פרשת שלח) (שמחת בית השואבה,שוואב  שמעוןהרב נראה לי בס"ד לבאר כך: כתב 

במי שמדברים עליו. ואם כן, יוצא לכאורה  אדם לחבירו, ועיקר איסורו הוא מחמת שעל ידו מזיקים ופוגעים
ת הלשון. ולפי סברא זו, אם יספר אין מקום לשמיר ,העלבון וההיזק המגיע למי שמדברים עליו ,שבלי הצער

בודאי לא יתפס מחמת סיפור זה בעוון רכילות או לשון הרע או הוצאת שם רע, כי  ,עצים ואבנים בגנותאדם 
קו המרגלים את דבתם בעיני עצמם ונעשית להם כהיתר, יצדה. ובסברא זו הצטער בעלבונםרגש לעלי אינם ב
גנות הארץ נכלל ורנו באין סיפ ,איזה עלבון וצער יגיע לארץ כנען על ידי זה שנספר בגנותה. ואם כן :באמרם

  באיסור לשון הרע, ע"ש.
  

שאינו מקפיד שנשאל אם מותר לספר לשון הרע על אדם  ,)חלק יז סימן קעא(שו"ת משנה הלכות אך ראיתי ב
לדבר עליו לשון  לכאורה אסורש. והביא ואדרבה בפירוש אומר לבזותו בלשון הרע וכיוצא בו ,שמדברים עליו

ן מוחל על בזיונו ואיהוא ש ולכן, אף .מעלהמ אלוהויש בו חלק  ",עשה את האדםאלקים בצלם "משום ד, הרע
ואין האדם הבעלים  ,ממעל וצלם אלקים שבו הנשאר החלק אלו םקומכל מ ",ואהבת לרעך כמוך" כאן איסור של
   .למחול על זה

  
על מזבחי אשר לא תגלה  ולא תעלה במעלתעל הפסוק " )פרשת יתרו סימן יז(מדרש תנחומא מלדייק שם  הביאוכן 

ומה אבנים שאין בהם דעת לא לטובה ולא לרעה הזהירך  ל וחומר,והרי דברים ק :)כג ,שמות כ( "ערותך עליו
מכילתא דרבי בוכן הוא ( ל אחת כמה וכמהע ה"בחבירך שהוא בדמותו של הק ,שלא לנהוג בהן מנהג בזיון ב"ההק



שחבירו  מכיון מקפיד על בזיונו, אלא שהוא מכיוןהאיסור לבזות את חבירו אינו רק רואים ש. )יתרו פרשה יאישמעאל 
  אדם למחול, ע"ש בשו"ת משנה הלכות.אף הקב"ה, ועל זה אין ביד בדמותו של 

  
, אמר רבי עקיבה, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, "ואהבת לרעך כמוך": ), זבראשית רבה כד(איתא בחז"ל ועוד, 

דעת זקנים מבעלי פירש ב בתורה, ע"ש.גדול כלל זה , "ים עשה אותוקבדמות אל תולדות אדםזה ספר "
בא, כי מהפסוק כללו של בן עזאי יותר גדול משל רבי עקי :), והתורה תמימה. כ"כ החיד"א בפני דודא ,בראשית ה( התוספות

אדם אינו חושש לכבוד עצמו, אינו צריך לחוש  ולכן אם( אל תעשה לחבירך עליךמה ששנאוי אלא עים מושל רבי עקיבא לא ש
ולזה  ...יש לו לחוש לכבוד חבירו, אינו חושש לכבוד עצמו אדםשאף אם , והוסיףובא בן עזאי . לכבוד חבירו)

וכמו כן, אם חבירי אינו חושש לכבוד  , ע"כ."ואהבת לרעך כמוך"של ממקרא  אמר, שמקרא זה כולל יותר
אני צריך לחשוש לכבודו, כי הוא נברא בצלם אלקים, ואם אני מבזה אותו, אני מבזה את דמות דיוקנו  עצמו,

   .לשון הרעפגע כלל מנהרי שאסור לדבר על אדם אפילו אם אינו מקפיד ואינו  של ה'.
  

ויאמרו הרק אך . אשה כשית לקח הכשית אשר לקח כי דות האשהוותדבר מרים ואהרן במשה על א"כתיב 
-, אבמדבר יב(" והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה. 'הוישמע הלא גם בנו דבר  ה'במשה דבר 

 ועוד קשה, ?כי הכל גלוי לפניו יתברך דעו, ומי לא י"וישמע ה'"מה למדנו באומרו , הקדוש אלשיךהקשה ה .ג)
  "?והאיש משה עניומדוע נאמר דווקא כאן "

  
התורה העידה על משה רבינו "והאיש משה עניו : (בית מאיר פרשת שלח)ביאר רבינו מאיר יחיאל הלוי מאוסטראווצא 

ולא היה פחות מעצים ומאבנים,  עצמו היה נחשב בעיניש, (במדבר יב, ג)מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה" 
ה עצמו ואילו מש ,עליו את הלשון הרע שדברו שמע 'ה – "וישמע ה'". לפיכך נאמר העלבון איכפת לו כלל

שמע ה' , לומר שמהם "וישמע ה'"הוצרך לומר : הקדוש אור החייםוכן כתב  , ע"ש.לא הטה אוזן ולא נתן דעתו
  , ע"כ.ולא ממשה, שלא קבל לפני ה' כדרך הנעלבין מזולתם

  
על כבודו, ואינו לא מקפיד כלל ם לשון הרע על אדם אפילו אהרי ממעשה מרים אנו למדים דין חדש שאין לדבר 

 (וכן על חלק זה.למחול חלק אלוה ממעל, ואינו בעלים  נשמה . והסיבה, שיהודי הואמרגיש שום עלבון בבזיונו
שהביא משיחות החפץ חיים (עמ' צט אות לו) שאמר החפץ חיים שאסור לדבר לשון הרע אפילה על  419"דרשו" בעמ' מהדורת בספר חפץ חיים ראיתי 

    )אדם שיודע שאינו מקפיד אם ידבר עליו, וכפי שמוכח ממרים שסיפרה על משה רבינו. ושכן דעת הגר' משה פיינשטיין, ע"ש.
כשדברו רעה על ארץ ישראל. אמרו לנפשם:  ם, המרגלים התכוונו לטובת(פרשת שלח, קנח.)בזוהר הקדוש  כתוב

ויעבירנו משה מכסא  ,אבל בארץ הקדושה לא נזכה להיות נשיאים ,כאן במדבר, זכינו להיות נשיאים
  , ע"כ דברי הזוהר.לכן הוציאו דיבה רעה על הארץ. הנשיאות וימנה אחרים במקומינו

השורש מה . ויש להתבונן, הכבודרואים שהשורש ללשון הרע שסיפרו המרגלים על הארץ היה רדיפת   
קב"ה וישראל "אני באמת. שת מחוסר ההכרה במי והגורם לרדיפת הכבוד? המשכיל יבין, שרדיפת הכבוד נובע

כאן מתגלה החשיבות והכבוד האמיתי חלק אלוה ממעל. , שהיא נשמתויהודי הוא אחד עם הקב"ה מצד  –" חד
, היא לא החשיבות שלי אינה דבר צדדי לי. חלק אלוה ממעלשהוא נשמה  – הוא עצמושל יהודי, שהוא גופא 

. לחיות עם התחושה שאני חלק אני, וכדומה. אלא החשיבות שלי היא גופא תישעשינובעת מחמת דבר טוב 
אלוה ממעל, מוליד הרגשה של כבוד אמיתי, יציב ועמוק שאינו תלוי בגורמים משתנים כמו מצבי רוח או דעות 

(תהלים ל, ולא ידום"  כבוד", דכתיב "למען יזמרך כבוד"הנשמה נקראת בוד האמיתי. ולכן וזה הכ ,של בני אדם
שמגיע מידיעת וכל כבוד זולת הכבוד . היא הנשמה "כבוד" ם, ועוד)", מלבימצודת ציון(. ופירשו המפרשים יג)

, מרגיש נשמהשאני נשמה חלק אלוה ממעל, הרי זה כבוד מדומה ושקר. ממילא, אדם החש שהוא העובדה 
. אם כן, אדם הרודף כבוד, עדות נאמנה שאינו ודאי לא ירדוף אחר כבוד מבני אדםבו הכי מכובד שאפשר,

וממילא זקוק הוא לכבוד וחשיבות מדומה מבשר  מלכו של עולם,רואה את עצמו כנשמה קדושה, חלק מ
   ודם.



. הענף רק ת רדיפת הכבוד, זהמחמחז"ל שהמרגלים הוציאו דיבה ולא רצו להכנס לארץ מה שאמרו עתה נשכיל, 
כי אם היו , חלק אלוה ממעל, ההכרה והתחושה שהם נשמהחסר למרגלים  שהיההוא זה לכל  השורשאבל 

  .מרגישים שהם נשמה לא היו רודפים כבוד ומדברים על הארץ
 

 והסיבה:על בזיונו.  כלל מקפידאו שאינו מרגיש  על אדם אפילו לשון הרע לדבר סורשא רואים ממעשי מרים
ו המרגלים צריכים לקחת כדי למנוע אותם זה גופא המוסר שהיוהרי . נשמה חלק אלוה ממעל אדם הואהכי 

שהם עצמם  ולחיות לחוש כבד,המעודד והמ ה' אילו לקחו את מוסר מלדבר על הארץ מחמת רדיפת הכבוד!
כבר מרגישים הכי מחמת רדיפת הכבוד, כי היו  רעה על הארץ לדברלא היו באים , נשמה חלק אלוה ממעל

  ומתורצת קושיית רבי אהרן ליב שטיימנן. ונפלא איך שהדברים כה מדויקים. !מכובדים וחשובים שבעולם
  

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל "עוד קושיא שהקשה רבי אהרן ליב שטיימנן. כתיב  נתרץעתה 
. פירש רש"י: א), דברים א(" ודי זהב תווחצרארן ובין תפל ולבן הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פ בעבר

, ואתם נדברתם היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות בשביל לשון הרעאמר להם,  –" חצרותו"
לדבר לשון הרע, יש  : בשלמא כשבאים להזהיר שלא(אילת השחר, על הפסוק שם) רבי שטיינמןוהקשה  , ע"כ.במקום

, (כמו שפירש רש"י בפרשת אחרי מות טז א, שזה מזרזר ומשפיע)תועלת כשנותנים דוגמא שלא יארע להם כמו שאירע לפלוני 
אבל כאן שמשה הוכיחן על מה שדיברו לשון הרע בעבר, למה הוצרך להוסיף שהיו צריכים ללמוד ממרים 

שלא הכירו והרגישו , שורש חטאםמשה בא להוכיחם על , כי מובן בטוב טעםולפי דברינו זה שנענשה, ע"כ. 
על עצם  לא הייתה, הדבר שמעשה מרים גופא בא ללמדם. ולכן עיקר התוכחה שהם נשמה חלק אלוה ממעל

  הלשון הרע שדברו, שהוא הענף, אלא על שורש חטאם.
  

פרשת מרים, לפי שלקתה למה נסמכה פרשת מרגלים לעתה נשוב לדברי רש"י בתחילת פרשתנו, וזה לשונו:"
משמע מדברי : )(שם", עכ"ל. וכתב הרב שוואב על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

ולא שלא נזהרו מאיסור , שעיקר התביעה על המרגלים היתה מחמת שלא לקחו מוסר ממעשה מרים י"רש
  , ע"ש. ולפי דברינו, זה נפלא.יםלשון הרע הכללית שהיו מוזהרים ועומדים בו אף טרם מעשה מר

 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



    
, זה כלל גדול א, אמר רבי עקיב"ואהבת לרעך כמוך: "), זבראשית רבה כד(חז"ל הבאנו את דברי הבמאמר הקודם   

בתורה, ע"ש. פירש גדול זה כלל , "ים עשה אותוקבדמות אל תולדות אדםזה ספר "בתורה. בן עזאי אומר, 
כללו של בן עזאי יותר גדול משל רבי  :). כ"כ החיד"א בפני דוד, והתורה תמימהא ,בראשית ה( דעת זקנים מבעלי התוספותב

אדם אינו חושש  ולכן אם(אל תעשה לחבירך  עליךמה ששנאוי אלא עקיבא, כי מהפסוק של רבי עקיבא לא שומעים 
יש לו לחוש , אינו חושש לכבוד עצמו אדםשאף אם , והוסיףובא בן עזאי . לכבוד עצמו, אינו צריך לחוש לכבוד חבירו)

  ", ע"כ. ואהבת לרעך כמוךשל "ולזה אמר, שמקרא זה כולל יותר ממקרא  ...לכבוד חבירו
  

כי הוא  ,לבזותו אסורו אני צריך לחשוש לכבודו ,אינו חושש לכבוד עצמו אם חבירי אפילוש למדיםמזה 
  '.אני מבזה את דמות דיוקנו של ה ,ואם אני מבזה אותו ,נברא בצלם אלקים

  
שאין לך  ,אל תהי בז לכל אדםמר היה אובן עזאי : )פרק ד, משנה ג(. איתא במסכת אבות חמדעתה נראה דבר נ

אדם אפילו   – "לכל אדםאל תהי בז " והמשכיל יבין שבן עזאי הולך בזה לשיטתו. ., ע"שאדם שאין לו שעה
חבירך נברא בצלם וזה גופא משום ש ., ואפילו אומר לך בפירוש לבזותומקפיד על בזיונו כלל ר לך שאינואומה

 – בדמות אלקיםהנברא  "אדם"מאחר שלו תואר  –" אדםוזה דקדוק לשון בן עזאי: אל תהי בז לכל " .אלקים
  . "ים עשה אותוקבדמות אל אדםתולדות זה ספר " בבחינת

  
כמפורש  ,"שעה" השכינה נקראת :)פרשת תרומה(הצפנת פענח  כתב ".שאין לך אדם שאין לו שעה" מרוא

אין לך אדם אשר אין שאל תהי בז לכל אדם, כי  בן עזאי מוסיףשויש לומר, , ע"ש. )ס"טיקון (ת הזוהר בתיקוני
   נשמה קדושה חלק אלוה ממעל. בקרבו חלק משכינתו יתברך, בהיותו

  
כל  )אבות פרק א משנה ב(ברטנורא הכתב כי  ". אל תהי בז לכל אדם וכו' הוא היה אומרונפלא שהמשנה אומרת "

 , ע"ש. נמצא,מר כן תמידהיה רגיל לופירושו שאותו תנא  ,במסכת אבות "הוא היה אומר"פעם שכתוב 
עם, כי מאחר בטוב ט זה מובןלפי דברינו שבן עזאי היה רגיל לומר תמיד. והיה הדבר  "אל תהי בז לכל אדם"

היה רגיל הוא , הוא כלל גדול בתורה "ים עשה אותוקבדמות אל תולדות אדםזה ספר "אמר ובן עזאי עצמו 
  ., שהוא הלמעשה של הכלל הגדול"ל תהי בז לכל אדםא"תמיד לומר 

  
  מאמר החכם  

  
    
  
, שהרי יהודי יש בו חלק אלוה ממעל, וכשאוהבים גם את המקוםאוהבים  –כשאוהבים יהודים   

  אוהבים את הכל.ממילא  –את החלק 
  הבעל שם טוב  
      

      
      “MeAfar Kumi” is printed and distributed to Shuls every week.  

Sponsorships are greatly appreciated! To sponsor future editions please call  
(303) 437-9210.  
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