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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                             "סיון התשע' יט

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

ה אִיְגַדלְוַעתָּ ַחַנָּ רִדַבְרתַָּרַכֲאשַ 'הכֹּ ,ֵלאמֹּ
ךַ 'ה ר  דְוַרבַאַפִיםא  ס  ('יח-'יזוקיםפסידפרק)!ח 

.דבורך[אתולקיים]לעשות.'הכחנאיגדל

ארך'ה?הדבורומהו.לאמרדברתכאשר

!ולרשעיםלצדיקים[אפיםארך'השאתה].ַאַפִים

ה"להקבמשהמצאו,למרוםמשהכשעלה

לואמר."אפיםארך'ה":וכותביושבשהיה

אף":ה"הקבלואמר"?לצדיקים":[משה]

!"יאבדורשעים":[משה]לואמר!"לרשעים

שאתה[היוםשיגיע]חייָך":ה"הקבלואמר

"..לדברצריך[תהיה]

התפלל,ובמרגליםבעגלישראלכשחטאו

:ה"הקבלואמר.אפיםבארךלפניומשה

לואמר,"?לצדיקים[רק]ליאמרתוהלא"

"...לרשעיםאףליאמרתוהלא":[משה]

[משה]הזכירלאלמה,ידעתיולא:ן"הרמבושואל

ידעאולי?[ישראללעםימחל'שהבכדי]"וחנוןרחום"

וכעת,העגלחטאלאחר]עליהםמתוחהדיןכימשה

.לעולם[ה"הקב]ימחולולא,[המרגליםחטאלאחרגם

שלא,אפיםאריכותרק[אלה],ביקשלאלכן

במדברכצאןישחטםולא,אחדכאישימיתם

אלאעתהבקששלאובעבור.במגפהשימותו

לואמר,[שלימהמחילהולא,בלבד]אפיםאריכות

.."כדבריךסלחתי":[ה"הקב]

כלי יקר

ל'הַוְיַדֵבר הא  ש  רמֹּ ִשיםְלךַ חְשלַַ:ֵלאמֹּ .ֲאנָּ
('ב-'אפסוקיםיגפרק)

אדברים)ישראלשאמרולפי.אנשיםלךשלח

ָחה":('כב לְׁ ָפֵנינּוֲאָנִשיםִנשְׁ רּולְׁ פְׁ ַיחְׁ ֶאתָלנּווְׁ

!ולטובתינולהנאתינוהיינו"ָלנּו"."ָהָאֶרץ

ָך"שלח:למשהה"הקבואמר כי.להםולא,"לְׁ

,ולטובהלהנאההשליחותיהיהדווקאלך

שליחותי"עכי.לטובתםיהיהלאלהםאבל

גרם[הדבר]ולמשה,מיתהעליהםנגזרהזה

משהעלנגזרכברכי,שנה40עודחישיהיה

בארץ]האומות7למלכיהעשויאתיראהשלא

.שנה40נשתהוהמרגליםחטאי"וע[ישראל

ֻתרּוְולֹּא םַאֲחֵריתָּ םְוַאֲחֵריְלַבְבכ  רֵעיֵניכ  םֲאש  ִניםַאת  םַאַזֹּ ('לטפסוקטופרק)ֲחֵריה 

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
,   מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה 
,  ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר 
'  ר, יוכבדבתויסי ברכה 'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר 
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19:3520:2621:22חיפה

זמני השבת

ארץאתלתורמרגליםשולחרבינומשה

.העםנבחריאתבוחרהואכךולשם,ישראל

שירגלוקרבוחכמתמלחמהאנשילא

אלה,העורףומצבהעםשלמוכנותואחר

ם"עליהםמעידשהכתובצדיקיםאנשים כֻּלָּ

ים י,[י"רש-חשובים]ֲאנָּשִׁ אשֵׁ ירָּ לְבנֵׁ אֵׁ ְשרָּ יִׁ

ה מָּ ,מורכבתכזאתמשימה.('גיגפרק)"הֵׁ

ואמונהידיעההרבהעםאנשיםמצריכה

להירתעלנוואל,ה"הקבשלעמושאנו

.סכנהושוםאויבמשום

פניםהאויבעםלהיפגשאותםשולחמשה

גיבוריםוחלקםענקיםחלקם,פניםמול

לקחתהואמוכןלאולכן.חיילואנשי

טוביםהכיהאנשיםאתושולח,סיכונים

שהיוהניסיםשוודאי,ישראלבעםוצדיקים

עלחקוקיםבמדברשכעתוהניסיםבמצרים

לרגעאפילולחשובלהםיאפשרוולא,ליבם

עםבידמסורשלאכלשהועםשישנו

שלשצדקותם,אנורואיםאך.ישראל

.זובשליחותלהםעמדהלא,המרגלים

בארץיוםארבעיםבתמשליחותהםחוזרים

ארץעלסרהבדברימלאופיהם,ישראל

םַעז":ישראל עָּ בהָּ שֵׁ ֶרץַהיֹּ אָּ ים,בָּ רִׁ ְוֶהעָּ

רֹות דְגדֹֹּלתְבצֻּ יְוַגם.ְמאֹּ דֵׁ ֲענָּקְילִׁ ינּוהָּ אִׁ רָּ

ם םֶאלַלֲעלֹותנּוַכללֹּא","שָּ עָּ י,הָּ קכִׁ זָּ הּואחָּ

ֶמּנּו ,הקשותהבשורותאתששומעהעם.!"מִׁ

עלולמחרת,הלילהכלובוכיםיושבים

איפהלבררמתחיליםכברהםהבוקר

..למצריםויזהמוציאים

והמובחריםהטוביםשנשלחו,יתכןזהאיך

ולמרות,הארץריגוללמשימתישראלשבעם

?!מושלמתבצורהבמשימהנכשלוהםזאת

א"ח)"יהלאור"בספרוחסמןלייביהודההרב

פרשת)הקדושהזוהרדבריאתמביא,(רסג'עמ

עצמםלטובתהתכוונושהמרגלים(.קנח,שלח

:לנפשםאמרו.ישראלארץעלרעהכשדברו

בארץאבל,נשיאיםלהיותזכינו,במדברכאן"

ויעבירנו,נשיאיםלהיותנזכהלאהקדושה

אחריםוימנההנשיאותמכיסאמשה

.הארץעלרעהדיבההוציאולכן."במקומנו

חשבושהמרגלים:"יהלאור"הומסביר

ומתקדשיםמתעליםישראלשבארץלעצמם

לדרגהיתעלוישראל[עם]ובוודאי,ויותריותר

הםואז,במדברממדרגתםגבוההרוחנית

.ל"עכ...עליהםנשיאיםלהיותראוייםיהיולא

והכבודוהתאוההקנאה":נאמרכךעל

.('כחדאבות)"העולםמןהאדםאתמוציאין

מןהאדםאתמוציאים!כמשמעופשוטו

שאדם,מוכיחיםיוםשבכלמעשים!העולם

כספוועלמעמדועלבלוותרלהסתכןמוכן

איזובשביל,חיוימיכלבמשךעליושעמל

יכול,כבודואחרישרודףאדם.מזדמנתתאווה

שזהברגעאחראדםשלחייואתלקפחאף

שחומדוהאדם.המדומהבכבודופגעכביכול

.חייםאינםחייו,לחברושישמהאת

,ואדםאדםכלשלשבתוכולדעתאנוצריכים

שמשמשיםוחושךאור"שלמצבישנו

שלאדם,גדולאוראחדמצד."בערבוביא

כיסאעדבעזרתולהגיעיכולתישנה

האורשפוטנציאללמרותבולטבועלעצמם

.כמוהומאיןגדולהיהשבתוכם

?חושךלאותומליפולנשמריםאיך

רּוְולֹּא":התורהאותנומלמדת תֻּ יתָּ ַאֲחרֵׁ

יְלַבְבֶכם יֶכםְוַאֲחרֵׁ ינֵׁ יםַאֶתםֲאֶשרעֵׁ נִׁ זֹּ

יֶהם תרשאדםברגע.('לטפסוקטופרק)"ַאֲחרֵׁ

לפנירגעהואנמצא,ועיניולבבואחרי

רּולא!לתהוםנפילה תֻּ אדם.תיירמלשון,תָּ

דבריםאחריבעיניותרורקשמסתובב

עיתוןזההיום.בעיניוחןלמצואשעשויים

אתלחפשבכדיתרהואשאותוהמבצעים

הספיקלאעודוהואבביתלושחסרמה

החדשורכבוביתואתתרהואמחר.לקנות

,תיירבתורהואמכןלאחרושבוע,שכנושל

דלֹּא"עלעובר ֶשתַתְחמֹּ ֶעָךאֵׁ אדם.ו"ח"רֵׁ

בתאוותראשואתבקלותממלא,זובדרך

יכולתלושישלמיקנאהמפתח.קץלאין

,לבלשיםומבלי.ממנויותרתאוותלהשיג

יששכביכולמהעלכבודלדרושהואמתחיל

.להשיגהצליחושאחריםלמהמעברלו

לילךרוצהשאדםבדרך"שלנומגליםל"חז

מתענייןשאתהבמה.(:ימכות)"אותומוליכין

שלךוהלבהעינייםאם!נמצאאתהשם

אףאתה,שלךאינםשהםבדברים,בחוץ

ההיצעכי,ומאושרמרוצהתהיהלאפעם

ֹּאַהֶּנֶפשְוַגם",ורחבגדול אל לֵׁ מָּ .('זוקהלת)"תִׁ

רּוְולֹּא"הפסוקאתנקייםאםאך תֻּ יתָּ ַאֲחרֵׁ

יְלַבְבֶכם יֶכםְוַאֲחרֵׁ ינֵׁ אךשנסתכלבכך,"עֵׁ

הדבריםכל.'להונודה,לנושישמהעלורק

מיוחדיםיותרהרבהבעינינויהיו,לנושיש

.אותנוויספקו,ויפים

אך ורק אם , ירוק יותרהשכןהדשא של 

...מסתכלים ובוחנים אותו

שני חושך  ומצד . הכבוד

שיכול להוריד אותו  , גדול

. עד שאול תחתית

. לימוד תורה ומוסרי "ע

קיום מצוות ומעשים  

האדם מגדיל , טובים

את האור שבתוכו  

נר מצווה "בבחינת 

ועם כל ". ותורה אור

זאת צריך הוא להישמר 

מכל משמר שלא ליפול 

באותו חושך נורא שגם 

אותו  . הוא קיים בתוכו

חושך שהמרגלים לא  

ונתנו, נשמרו ממנו



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ֹון  (' משלי ו כג) דֶׁ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  (' כזכאבמדבר ) ַעל כ ֵּ

ץִדַבתַוּיֹוִציאּו ר  אָּ רהָּ רּוֲאש  ּהתָּ תָּ לאֹּ ֵאלֵניבְַא  ('לבפסוקיגפרק).ִיְשרָּ

בביתלחדרשנזדמנווצעירזקןעלמשלמובאאפריםמאמרבספר

הרגישהצעירמהזמןולאחר.לישוןהזקןשכב,ערבלעת.יחדיומלון

קולמרעשהתעוררהזקן.לישוןהלךכןוגם,החלוןאתפתח,מחנק

אתמידותסגורטובהליתעשה":מהצעירוביקש,החלוןפתיחת

אל":הזקןלואמר!"ליחםאבל":הצעירלוענה!"ליקרממש,החלון

הואילשהצעירעדצעקוכך!"שלךסבאלהיותיכולאניתתחצף

.מהזקןשקטרצהכברכי,החלוןאתלסגורבטובו

בדמיונוהזקן.נשברתזכוכיתקולנשמעפתאום,קלהשעהלאחר

"לךתתבייש":ולגדףלחרףהחלואזהחלוןאתשברשהצעירחשב

אתלסגורארצהאםאפילוכעת!מטופשטיפש",לצעירהזקןטען

שמחוהיההחלוןשנשברחשבבדמיונווהצעיר.!"יכולאינניהחלון

.קורשלדמיוןמרובלישוןיכולהיהלאהלילהכלוהזקן.ומבסוט

.מתוקהשינהוישן,לונרדםוהצעיר

ה?גילוומהשניהםקמובבוקר נפלהבחדרשהייתהשהַמְראָּ

בגללהלילהוכל.החלוןשנשברחשבבדמיונותיושהזקןרק.ונשברה

שנשברכןגםחשבבדמיונווהצעיר.לישוןיכולהיהלאהוא,זה

הרעהיצרשלכוחוזהו.צחאוירעםלישוןהואשיכולושמח,החלון

פחדשמרובלמרגליםגםקרהכך.שוואדמיונותלאדםשגורם

.הרעהבעצהנפלו,מהםשיילקחכבודםעלמדומה

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ְויָׁ

לַלֲעלֹותַוַּיְעִפלּו ֹּאשא  רר הָּ ד...הָּ ֵלִקַַוֵּיר  ֲעמָּ ֵשבְוַהְכַנֲעִנייהָּ הַַָּהּיֹּ רבָּ
הַעדַוַּיְכתּוםַוַּיכּום,ַההּוא ְרמָּ ('מדפסוקידפרק).ַהחָּ

טעוישראלשעם:הקדושהחייםאורה,עטר-בןחייםרביכותב

.בעצמםישראלארץלכיווןלהתקדםשהחליטובכך,הדעתבשיקול

,ישראללארץלהיכנסברצונםשאיןבכוהם,כןלפנישעותכמה

ֹּאְמרּו",שםשנמצאיםהענקמבניהםושמפחדים ישַוי יוֶאלאִׁ חִׁ אָּ

ְתנָּה הרֹּאשנִׁ הְונָּשּובָּ ְימָּ ְצרָּ שלהקשההתגובהאתשראוולאחר."מִׁ

י",שנשבע,ה"הקב י'הֲאנִׁ ַבְרתִׁ ם,דִׁ ֹּאתלֹּאאִׁ לֶאֱעֶשהז הְלכָּ דָּ עֵׁ הָּ

ה עָּ רָּ ֹּאתהָּ יםַהז דִׁ יַהּנֹועָּ לָּ ר,עָּ ְדבָּ ַתמּוַהֶזהַבמִׁ םיִׁ תּוְושָּ עםרצו,"יָּמֻּ

חזקיםהםשהנה'להולהוכיח,מבכייתםבהםולחזור,לתקןישראל

[היהכבראז]אך..ובכנעניםבעמלקיםלהילחםומוכנים,באמונתם

היכווהכנעניםוהעמלקים.ל"עכ!הגזירהנגזרהכבר!מידימאוחר

.(י"רש)מכהאחרמכהאותם

הםוההשלכות,בחייובוחרשהאדםבחירותשישנםמכךאנולמדים

ולאחר,שיחפוץככללהתנהגהואשיכולאדםחושב.לכתמרחיקות

יחזורשלאיבטיחואף,סליחהויבקש,בתשובהיחזורכמובן,מכן
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ֶרץֶאת אָּ י,הָּ הְוכִׁ ְפלָּ יַמְתֶכםנָּ ינּואֵׁ לֵׁ י,עָּ גּוְוכִׁ מֹּ נָּ

ל יכָּ ְשבֵׁ ֶרץיֹּ אָּ יֶכםהָּ ְפנֵׁ י,מִׁ ַמְענּוכִׁ תשָּ ֲאֶשראֵׁ

יש יֶאת'ההֹובִׁ ְפנֵׁיֶכםסּוףַיםמֵׁ אְתֶכםמִׁ ְבצֵׁ

ם יִׁ ְצרָּ מִׁ יֶתםַוֲאֶשר,מִׁ יֲעשִׁ ְשנֵׁ ילִׁ יַמְלכֵׁ רִׁ ֱאמֹּ הָּ

ֶברֲאֶשר ןְבעֵׁ ןַהַיְרדֵׁ יחֹּ ֶהֱחַרְמֶתםֲאֶשרּוְלעֹוגְלסִׁ
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םַויַָּרע" עָּ ְתְקעּוהָּ רֹותַויִׁ פָּ יַבשֹּ עַ ַוְיהִׁ ְשמֹּ םכִׁ עָּ הָּ

רקֹולֶאת יעּוַהשֹופָּ םַויָּרִׁ עָּ ההָּ הְתרּועָּ ְגדֹולָּ

ל פֹּ הַותִׁ םַוַיַעל,ַתְחֶתיהָּ ַהחֹומָּ עָּ ההָּ ירָּ עִׁ ישהָּ אִׁ

ְלְכדּוֶנְגדֹו ירֶאתַויִׁ עִׁ ואתםלכםילחם'ה."הָּ
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