
פרשת שלח תשע"ו
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

כלב"  "ועבדי  הפסוק  אמר  טעם  מאיזה 
ליהושע גם  זה  תואר  ניתן  ולא 

אחרי  וימלא  עמו  אחרת  רוח  היתה  עקב  כלב  ועבדי 
שהפסוק  האוה"ח  ומבאר  בא שמה,  הארץ אשר  אל  והביאותיו 

והשתדל  כלב  של  בקרבו  היצה"ר  שנכנס  שאע"פ  לנו  אומר 

להכשילו בחטאם של שאר המרגלים מ"מ התגבר כלב על יצרו 

ולכן זכה כלב לקבל את התואר של עבד ד' וזהו שאמר הפסוק 

ועבדי כלב שכלב נקרא "עבדי" בגלל שאע"פ שרוח אחרת של 

יצרו. על  והתגבר  ד'  אחרי  מילא  מ"מ  בו  נכנסה  היצה"ר 

וצריך להבין למה רק כלב נקרא עבד ד' ולא יהושע והרי גם 
שגם  ראוי  הי'  לכאורה  וא"כ  המרגלים  בחטא  נכשל  לא  יהושע 

ד'. עבד  יקרא  הוא 

בעצת  נכשל  לא  יהושע  שגם  שאע"פ  האוה"ח  ומסביר 
ד'  עבד  יקרא  שבגללה  מספקת  סיבה  זה  אין  מ"מ  המרגלים 

משום שרק לכלב הי' מלחמה עם יצרו הרע שיצרו הי' משתדל 

לא  כיון שהוא  יהושע  אבל  ולהכשילו בחטא המרגלים  לפתותו 

נגד  מלחמה  שום  לו  הי'  ולא  המרגלים  שאר  אחרי  כלל  נמשך 

יצרו לכן לא הי' צריך להתגבר על יצרו ולפיכך אין זה מן הראוי 

את  לו  הי'  שלא  כיון  ד'  עבד  של  התואר  את  יהושע  שיקבל 

המרגלים. אחר שאר  להמשך  הפיתוי 

נסיון  שום  ליהושע  הי'  שלא  שהסיבה  האוה"ח  ומסביר 
שיהא  בתפלתו  פעל  שמשה  משום  הוא  המרגלים  חטא  בענין 

את  לפתות  ביצה"ר  כח  הי'  לא  ולכן  רע  מכל  משומר  יהושע 

המרגלים. עצת  אחר  להמשך  יהושע 

ומבאר האוה"ח שיכול הצדיק לשלול את הבחירה מהאדם 
על  להתפלל  יכול  משה  הי'  ולכן  עליו  שמתפלל  תפלתו  ע"י 

ענין הנסיון של חטא המרגלים  כל  ועי"ז שלל ממנו את  יהושע 

מ"מ  שמים  מיראת  חוץ  שמים  בידי  הכל  חז"ל  שאמרו  ואע"פ 

על  לטובה  להשפיע  הצדיק  תפלת  שיכולה  האוה"ח  מחדש 

יצרו. על  להתגבר  ולסייעו  האדם 

כמה  לאדם  יודיע  שד'  שייך  האם 
בחיים לו  נשארו  שנים 

ומדת  קיצי  ד'  הודיעני  דכתיב  מאי  רב  אמר  יודא  ר'  אמר 
ימי מה היא כו' אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם "הודיעני 

ד' קיצי" אמר לו גזירה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר 

ודם, "ומדת ימי מה היא" גזירה היא מלפני שאין מודיעין מדת 

ימיו של אדם )שבת ל.(, היינו שדוד ביקש מד' שיגלה לו כמה 

שאין  מלפני  היא  שגזירה  לו  השיב  וד'  לחיות  עליו  נגזרו  שנים 

אדם. לשום  זה  סוד  את  מודיע  אני 

לחזקיהו  ד'  שהודיע  מבואר  ו'(   - א'  )כ'  ב'  במלכים  והנה 

ההם  בימים  דכתיב  שנה  ט"ו  עוד  לחיות  עתיד  שהוא  המלך 

כה  אליו  ויאמר  הנביא  ישעיהו  אליו  ויבוא  למות  חזקיהו  חלה 

אמר  כה  כו'  ד'  אל  ויתפלל  כו'  אתה  מת  כי  לביתך  צו  ד'  אמר 

עשרה  חמש  ימיך  על  והוספתי  כו'  תפלתך  את  שמעתי  כו'  ד' 

שנה כו', מבואר שד' הודיע לחזקיהו המלך שהוא יחי' עוד ט"ו 

מודיע  לא  שד'  שם  שמבואר  הנ"ל  מגמ'  זה  על  וקשה  שנה, 

שד'  זה  ענין  את  נבין  איך  וא"כ  שני  מספר  את  אדם  לשום 

חייו. ימי  הם  וכמה  שניו  את מספר  לחזקיהו  הודיע 

קובעים  האדם  שנולד  שלפני  כ"ד(  )י"ד  האוה"ח  ומתרץ 
יכול  לפעמים  אמנם  לחיות  עתיד  הוא  שנים  כמה  משמים  לו 

חיים  להוסיף לאדם שנות  ד'  ויכול  אלו להשתנות  מספר שנים 

הוולדו  יום  מלפני  לחיות  עליו  גזרו  שכבר  החיים  זמן  על  נוסף 

הוא  חיים  שנות  לאדם  ד'  מוסיף  שבגללה  מהסיבות  ]ואחד 

ה.([. )חגיגה  מידותיו  על  שמעביר  מרבנן  לצורבא 

"גזירה הוא  ולפי"ז מסביר האוה"ח שענין זה שאמרה הגמ' 
היינו  חייו,  שנות  כמות  את  לאדם  מודיע  ד'  שאין  כו'"  מלפני 

דלענין  הוולדו  יום  לו מלפני  חייו שהיו קבועים  לענין שנות  רק 

עליו  נגזרו  שנים  כמה  לאדם  מודיע  ד'  אין  אלו  שנים  כמות 

חייו,  ד' לאדם במשך שנות  בנוגע לשנים שמוסיף  לחיות. אבל 

לחיות. לו  הנשארים  חייו  ימי  כמות  את  לאדם  לגלות  ד'  יכול 

לא  לאדם  ד'  שמוסיף  השנים  שלענין  האוה"ח  לנו  ומחדש 
בשר  של  קצו  מודיעים  שאין  מלפני  היא  "גזירה  זה  על  נאמר 

לחיות,  לו  נשארו  שנים  כמה  לאדם  יגלה  שד'  שייך  אלא  ודם" 

לו  שנשארו  ד'  לו  שגילה  המלך  חזקיהו  אצל  שמצינו  וכמו 

יום  מלפני  לאדם  שנקבעו  השנים  לענין  אבל  לחיות  שנים  ט"ו 

ד'  גילה  לא  ולכן  כמות שנותיו  ד' מגלה לאדם  אין  בזה  הוולדו, 

קיצו. את  לדוד 

מגלה  ד'  אין  שבגללה  שהטעם  מבאר  המהרש"א  ]הערה: 
קיצו  את  לאדם  מגלה  ד'  הי'  הוא משום שאם  קיצו  את  לאדם 

וכיון  זמן  לאותו  קרוב  עד  בתשובה  שבים  אדם  בני  היו  לא  אז 

שרוצה ד' שיהיו כל ימי האדם מלאים בתשובה ומעשים טובים 

קיצם. זמן  את  אדם  לבני  ד'  מגלה  לא  לכן 

שזהו  לומר  שייך  לא  לכאורה  הנ"ל  האוה"ח  לפי  אמנם 
אין  המהרש"א  של  זה  טעם  לפי  שהרי  הגמ'  בדברי  ההסבר 

הקצובות  שנותיו  של  הכמות  את  לאדם  מגלה  ד'  אם  חילוק 

במשך  לו  שניתוספו  השנים  הוספת  לאחר  קיצו  זמן  את  או  לו 

זמן  יש לחוש שכיון שיודע האדם את  סוף  סוף  חייו שהרי  ימי 

זמן. לאותו  קרוב  עד  בתשובה  ישוב  לא  לכן  מיתתו 

הנ"ל  הגמ'  דברי  את  האוה"ח  מסביר  איך  ביאור  צריך  ולכן 
שייך  זה  הסבר  שלפי  באופן  כו'"  מלפני  היא  "גזירה  שאומרת 



סברא  נוגע  לא  לאדם  שניתוספו  השנים  שלענין  ולומר  לחלק 

ויוודע  לו  שניתוספו  השנים  מנין  את  לאדם  לגלות  ד'  ויכול  זו 

מיתתו.[ זמן  את  עי"ז  לאדם 

שנכנסו  האנשים  מתו  לא  למה 
הארבעים בשנת  לקבריהם 

מבן  לכל מספרכם  פקודיכם  וכל  פגריכם  יפלו  הזה  במדבר 
חטא  שבגלל  דהיינו  עלי,  הלינותם  אשר  ומעלה  שנה  עשרים 

שימותו  המבול  דור  על  נגזר  רש"י[  העגל,  ]וחטא  המרגלים 

חופרים  היו  ושנה  שנה  כל  של  באב  תשעה  ובערב  במדבר 

ט"ו  בערך  מתים  היו  באב  ט'  ובליל  שם  לישן  ונכנסים  קברים 

ושנה. שנה  כל  הי'  וכן  אנשים  אלפים 

חפרו  במדבר,  שהותם  למשך  הארבעים  בשנת  גם  והנה 
בשנה  אבל  באב  ט'  בליל  שם  לישן  ונכנסו  לעצמם  קברים 

ומבואר  ויצאו מקבריהם  כולם  ובבוקר קמו  כלל  לא מתו  ההוא 

ולכן  הימים  במנין  טעות  שעשו  ישראל  כלל  שחשבו  במדרש 

חזרו וישנו בקבריהם מי' באב ואילך עד ט"ו באב וכשראו בט"ו 

את  וקבעו  מיתה  חייבים  הם  שאין  ידעו  מתו  לא  שעדיין  באב 

ליו"ט. להם  באב  ט"ו  יום 

ודברי המדרש צריכים ביאור שהרי בפסוק מפורש שרק מי 
"במדבר  של  זו  בגזירה  נכלל  ומעלה"  שנה  עשרים  "מבן  שהוא 

אחר  עוד  שימותו  חשבו  למה  "קשה  וא"כ  פגריכם"  יפלו  הזה 

ומה  ממצרים  כשיצאו  עשרים  בן  שהיו  אותם  ידועים  שהיו 

שידעו  שכיון  היינו  האוה"ח(  )לשון  לגזירה"  להם  עוד  מיחוש 

מי הי' בן כ' בזמן יציאת מצרים א"כ למה חששו האנשים שהיו 

הם. גם  ימותו  כ' שמא  מבן  פחות 

ד' על  הגזירה שגזר  להבין את  ומסביר האוה"ח שהי' שייך 
כל מי שהי' "מבן כ' ומעלה" בב' אופנים, א- רק מי שהי' בן כ' 

הי'  שלא  מי  אפילו  ב-  זו,  בגזירה  נכלל  ממצרים  היציאה  בזמן 

זו אם הוא הי'  יכול להכלל בגזירה  בן כ' בזמן היציאה ממצרים 

בן כ' ביום שגזר ד' את גזירה זו של "במדבר הזה יפלו פגריכם" 

זכו אז הגזירה  הי' תלוי בישראל שאם  ומבאר האוה"ח שהדבר 

זכו  כ' בזמן היציאה ממצרים ואם לא  בן  תחול רק על מי שהי' 

בזמן  עשרים  בני  היו  שלא  האנשים  על  גם  הגזירה  תחול  אז 

הנ"ל. השני  וכאופן  יצא"מ 

ימותו האנשים  ידעו אם  ולא  ישראל  כלל  ולפיכך הסתפקו 
דין  הגזר  עליהם  יחול  שלא  או  יצא"מ,  בזמן  כ'  בני  היו  שלא 

בשנת  גם  לקבריהם  נכנסו  הם  ולכן  המדבר  דור  מיתת  של 

זכו  שהם  ישראל  הבינו  בחודש  ט"ו  יום  וכשהגיע  הארבעים 

ליו"ט. עשאוהו  ולכן  המדבר  דור  על  שנגזרה  מהגזירה  להנצל 

בגזירת  נכללו  הצדיקים  גם  האם 
המדבר דור  של  המיתה 

זה  על  הגמ'  ומקשה  יעקב,  בימי  נולד  מנשה  בן  יאיר  תניא 
העי  במלחמת  ונהרג  ישראל  לארץ  נכנס  שיאיר  מבואר  שהרי 
אם  שהרי  אבינו  יעקב  בימי  נולד  לא  שהוא  מזה  מוכרח  וא"כ 
בזמן  כ'  מבן  יותר  הי'  שהוא  נמצא  א"כ  יעקב  בימי  נולד  הי' 
דור  כל  על  שנגזר  המיתה  בגזירת  נכלל  הי'  ואז  מצרים  יציאת 
וא"כ  ישראל  לארץ  נכנס  הי'  ולא  ומעלה  כ'  מבן  שהיו  המדבר 
הגמ'  ומתרצת  יעקב,  בימי  שנולד  לומר  שא"א  מזה  מבואר 
לא  שבגללה  והסיבה  יעקב  בימי  מנשה  בן  יאיר  נולד  שלעולם 
הי'  שהוא  משום  הוא  המדבר  דור  של  דינם  בגזר  יאיר  נכלל 
שהי'  מי  על  הנ"ל  דין  גזר  נגזר  ולא  יצא"מ  בזמן  ס'  מבן  יותר 

יצא"מ. בזמן  ס'  מבן  יותר 

והנה יש לעיין ולשאול, למה לא תירצה הגמ' שהטעם שלא 
משום  הוא  המדבר  דור  של  דינם  בגזר  מנשה  בן  יאיר  נכלל 
ס'  מבן  פחות  יאיר  הי'  אם  אפילו  ולכן  גמור  צדיק  הי'  שהוא 
ליכנס לא"י. זוכה  והי'  גז"ד של מיתה  נגזר עליו  הי'  אעפ"כ לא 

כן  הגמ'  תירצה  שלא  שמזה  ל"ח(  )י"ד  האוה"ח  ומסביר 
המרגלים  חטא  בעון  מיתה  נתחייבו  הצדיקים  שאפילו  מבואר, 
שנגזר  מיתה  של  דין  מגזר  ממשה[  ]חוץ  אדם  שום  ניצל  ולא 
מת  לא  מנשה  בן  שיאיר  הגמ'  ביארה  לא  ולכן  המדבר  דור  על 
נכון שהרי  זה טעם  במדבר מכח היותו צדיק גמור משום שאין 
דור  של  המיתה  דין  בגזר  נכללו  במדבר  שהיו  הצדיקים  אפילו 

המדבר.

ועפ"י יסוד זה מסביר האוה"ח את הפסוקים דלהלן, דכתיב 
בן  וכלב  נון  בן  ויהושע  כו'  הארץ  דבת  מוציאי  האנשים  וימותו 
והנה  הארץ.  את  לתור  ההולכים  ההם  האנשים  מן  חיו  יפונה 
נשארו  וכלב  יהושע  ורק  מתו  שהמרגלים  הפסוק  שאמר  כיון 
"מן  וכלב  יהושע  שנשארו  ואמר  הפסוק  חזר  למה  א"כ  בחיים 
זה  דבר  לכאורה  הרי  הארץ"  את  לתור  ההולכים  ההם  האנשים 
וא"כ  מתו  המרגלים  ששאר  נתבאר  כבר  שהרי  צורך  ללא  הוא 
יודעים שרק  הי' מספיק לומר שיהושע וכלב חיו ולא מתו ואנו 

המרגלים. מכל שאר  בחיים  נשתיירו  הם 

ומסביר האוה"ח שהפסוק מלמדינו את יסוד הנ"ל שאפילו 
ולכן  המדבר  דור  על  ד'  שגזר  המיתה  בגזירת  נכללו  הצדיקים 
וכלב  יהושע  ניצלו  שבגללו  היחידי  שהטעם  הפסוק  לנו  אומר 
את  לתור  ההולכים  האנשים  "מן  חלק  היו  שהם  משום  הוא 
הארץ" שכיון שהם לא נמשכו אחרי שאר המרגלים לכן בזכות 
זה  ענין  לנו הפסוק את  ולפיכך מדגיש  בחיים  ונשארו  ניצלו  זה 
"מן  היו  שהם  בגלל  הוא  וכלב  יהושע  שחיו  שהטעם  באומרו 
עצת  אחרי  נמשכו  ולא  הארץ"  את  לתור  ההולכים  האנשים 

בחיים. להשאר  זכו  לכן  המרגלים 

mlyellin@gmail.com -או ל kravitzkm1@gmail.com לתיקונים או הערות, ולנדב גליון זה נא לפנות אל

גליון זה מוקדש לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל
ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט

זכות מרן רבינו האור החיים הק' יגן בעד נשמתו שתהא צרורה בצרור החיים


