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פרשת שלח

מעשה שהיה

מדוע הולכים בני א"י לקברים ולא לצדיקים

ויבא עד חברון )יג, טז(. וברש"י כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות, שלא יהא ניסת 

לחבריו להיות בעצתם.

הרה"צ רבי אברהם מפוריסוב זצ"ל סיפר, כי חכם אחד מירושלים עיה"ק הגיע להגה"ק רבי 

אברהם מטשעכנוב זצ"ל. שאלו הצדיק מטשעכנוב, אומרים עליכם כי אתם מחכמי ארה"ק, 

יש לי שאלה, מדוע בני ארץ ישראל נוהגים בשעה שצריכים לישועה, ללכת לקברי צדיקים 

ולבקש, ואצלנו בחו"ל נוהגים על כל צרה שלא תבוא הולכים ל'רבי' להזכיר.

השיבו החכם, לכם אני מוכרח לענות טעם על פי הלכה. דהנה מצינו במרגלים, כי יהושע 

הלך לרבו מרע"ה, והוא התפלל עליו ובירכו "י-ה יושיעך מעצת מרגלים", וכלב הלך לקברי 

צדיקים )לקברי האבות( במערת המכפלה לבקש שם 'אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת 

מרגלים'.

 אם כן מוצאים אנו מקור לשתי הדרכים. אולם כל זה שם, כי משה רבינו היה ודאי רבי, 

וקברי האבות ודאי הם קברי צדיקים. לכן כל אחד הלך לשיטתו זה לרבי וזה לקברי צדיקים. 

אולם כיום סבורים בני ארץ ישראל כי ענין הרבי הוא ספק, וקברי צדיקים הם ודאי. א"כ אין 

ספק מוציא מידי ודאי, לכך הולכים דוקא לקברי צדיקים שהם ודאי.

הגה"ק ברוב ענוותנותו נהנה מתשובתו המחוכמת, ואמר אח"כ בדרך צחות לרבי מפורסם 

אחד שביקרו, כי שמע מהחכם מארץ ישראל שהענין של ה'רביסטווע' הוא ספק, והוי ספיקא 

'דרבנן', ודפח"ח.

זכותא דאברהם )נדפס מחדש בספר קרני ראם(

התשובה לשאלתך כתובה היא בתורה...

וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב )יג, 

על  הם, שסומכין  חזקים  יושבין  בפרזים  להם, אם  סימן מסר  הוא הרפה.  החזק  וברש"י  יח(. 

גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבין, חלשים הם.

רבי יחזקאל מקאזמיר זצ"ל לשאול בעצתו,  מסופר, על יהודי בן כפר שבא אצל הרה"ק 

פרשת
שלח



תרעז

האם טוב לו לעבור לגור בעיר, או שיוסיף ויתגורר בכפר. 

השיב לו הרה"ק מקאזמיר, התשובה לשאלתך כתובה היא בתורה. משה רבינו נתן סימן 

לדבר: "אם בפרזים יושבים" חזקים הם, דהיינו אדם שחש עצמו חזק דיו, "ואיזהו גיבור הכובש 

את יצרו" – יכול הוא לגור בכל מקום שהוא, ואינו בא לידי קלקלה, ואילו מי שאינו בטוח 

בעצמו דיו, עליו לגור "בערים בצורות" במקום שיהודים רבים מצויים שם, ויש שם רב ובית 

המדרש, ואין הוא בא לידי כך, שיהא צריך להסתיר את יהדותו.

איתנה  גבורתך  כמה  עד  בעצמך  תשפוט  השואל  ואתה  ואמר:  דבריו  את  הרה"ק  סיים 

להתגורר בכפר בלי שתתמעט יהדותך, במאומה, ואם חולשה יש בך תיזהר ליישב ב"מבצר" 

במקום שיש שם יהדות לרוב.

אמרות חכמה   

ערמה לדבר שבקדושה

ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה )יג, ל(. וברש"י ואמר, וכי זו בלבד עשה לנו 

ומתוך שהיה בלבם על משה בשביל דברי  בגנותו,  בן עמרם, השומע היה סבור שבא לספר 

המרגלים שתקו כולם לשמוע גנותו, אמר, והלא קרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו 

את השליו.

גאליציע.  ידוע כאחד מגדולי אדמור"י  זצ"ל, שהיה  מהרי"ד מבעלזא  על הרה"ק  מסופר 

וחוץ מכך שהיה גדול בתורה, היתה לו השפעה גדולה בענייני השעה.

מספרים, כי פעם בעת שהיה חילוקי דעות לנושא מסוים בענייני השעה בין חסידי בעלז 

לחסידי שינווא, עשו חסידי בעלז איזו תחבולה וערמה שידם תהיה על העליונה.

והעיר הרה"ק משינווא להמהרי"ד: היתכן? ערמה?

השיב לו הרבי מבעלז: אנו רואים, במעשה המרגלים שהשתמש כלב בערמה ואמר, כפי 

דברי רש"י בפסוק "ויהס כלב את העם" – "צווח ואמר וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, השומע 

היה סבור שבא לספר בגנותו". ועל ידי ערמה זו, בא לדבר טוב, והכתוב שיבחו על זה. לעומת 

רואים שיש ערמה שמביאה  אנו  כך  בזה.  גרמו  זאת המרגלים אמרו האמת אבל כמה רעה 

תועלת לקדושה, ועל כן היא משובחת.

ויקהל משה     

ענה לכסיל כאיוולתו 

וראיתם אותם וזכרתם את כל מצות ה' )טו, לט(. וברש"י וזכרתם את כל מצוות ה' שמנין 

גימטריא של ציצית שש מאות, ושמונה חוטין וחמשה קשרים הרי תרי"ג. 



תרעח

מסופר, באסיפת הרבנים בפטרבורג בימי הצאר ניקולאי הראשון, היה ראש המדברים הגאון 

רבי יצחק מוולאזין זצ"ל, שהיה גדול הדור ומקובל מאוד על המלכות. האסיפה כונסה מטעם שר 

החינוך אובארוב, ונועדה לקבל את הסכמתו של רבי יצחק ושל שאר הרבנים שיַשנו היהודים 

מאורחותיהם, יקצרו בגדיהם ויקצצו בפיאותיהם, יסגרו את החידרים וישלחו את בניהם לבתי 

ספר רוסיים רח"ל. הסרסור לדבר השכלה בישראל היה אז הרב מטעם ד"ר ליליינטאל שנחשב 

מאוד בעיני אובארוב, והיה נוסע על פני קהילות ישראל ומטיף ללבוש ה"אשכנזי" ולמודרניזציה, 

ומשדלם לקבל באהבה את דרך הטמיעה, שלה נתכוונה המלכות למעשה.

 בשעת האסיפה, בין ישיבה לישיבה, נפנה שר החינוך אובארוב אל הגאון מוואלזין ואמר: 

מפני מה אדוני הרב, אתה לובש טלית גדולה מצויצת ציציות ארוכות כל כך? כלום אי אפשר 

לו לאדם מישראל להיות ירא שמים וללבוש טלית קטנה מצויצת ציציות קצרות? והרי ד"ר 

ליליינטאל שומר דת, רב, וודאי אף הוא לובש טלית, ואין הוא נראית מבחוץ!

השיב לו רבי יצחק: אומר לך, מצוות ציצית ניתנה לנו, שנהיה זוכרים את המצוות שציווה 

לנו הקב"ה ככתוב "וראיתם אותו – וזכרתם" ואין הזיכרון שווה אצל הכל, ד"ר ליליינטאל, 

שהוא אדם משכיל, בעל מוח ובעל זיכרון, די לו בטלית קטנה ובציציות קצרות, שיהיו מזכירות 

לו את המצוות, כנגד זה אני איני אלא יהודי מן הדור הישן, בא בימים ותש כוח זיכרוני וכדי 

שאהיה זוכר את כל התרי"ג מצוות, אני צריך לטלית גדולה ולציציות ארוכות.

אמרות חכמה      

במשנת צדיקים

עיניים להם ולא ראו

שלח לך אנשים )יג, ב(. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי 

דיבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.

וכי את גודל רשעתם בא הכתוב להשמיענו?

אלא יסוד גדול נרמז בזה, שמי שאינו רוצה לראות את האמת לא מועיל, אף כשמראים לו 

בבירור ובמוחש, אלא פשוט כהו עיניו מראות ואינו רואה. וזו ההדגשה: "ורשעים הללו ראו", 

הרי ראו בעיניהם, לא מפי השמועה, ולא מפי כתב, ובכל זאת לא לקחו מוסר.

ספה"ק

בטל רצונך מפני רצונו

וישלח אותם משה וגו' כולם אנשים וגו' )יג, ג(. וברש"י ואותה שעה כשרים היו.

פרשת
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תרעט

 שח הגה"ק החידושי הרי"ם זצ"ל: המרגלים בודאי התכוונו לטובת בני ישראל, ראו שהם 

שרויים בטובה, לומדים תורה מפי משה רבינו ואוכלים לחם מן השמים ועסוקים בלי הרף 

בעבודת ה', חסו עליהם פן כשיכנסו לארץ יהיו טרודים בחיי שעה – לפיכך סיכנו את עצמם 

לטובת הכלל וגרמו שיתעכבו בני ישראל במדבר עוד ארבעים שנה.

וחטאם היה, שאף כי נתכוונו לטובה, לא נתקבלה פעולתם בשמים לרצון, שאין להשיא 

ולייעץ עצות להקב"ה איך להנהיג עולמו, אם כך רצונו, הרי כך טוב היא. 

שפתי צדיק )פילץ, אות א(   

אדם כשר השפעתו ניכרת גם בחוץ

היש בה עץ )יג, כ(. וברש"י אם יש בהם אדם כשר שיגין עליהם.

מדרשות  בבתי  לחפש  להם  היה   — ובפרדסים  הערים  ברחובות  התהלכו  למה  כן,  אם 

ובבתי כנסיות, שם מקומו של הצדיק? אלא, אם יש אדם כשר השפעתו הוא ברחוב, בכרמים 

ובפרדסים, שם יש לחפש עקבותיו.

ספה"ק

כשעושה האדם כל שביכולתו עוזרו ה' 

בכל  נצליח  ועלו שם  אומר עשו סולמות  והוא  וברש"י אפילו בשמים  )יג, ל(.  נעלה  עלה 

דבריו.

נוקט רש"י במשל של  יש לשאול, מדוע  זצ"ל: לכאורה  פיינשטיין  רבי משה  שח הגאון 

"עשו סולמות", וכי הסולמות מסייעים להגיע לשמים.

אלא למדנו, שכאשר מוטל על האדם לבצע דבר מסוים, עליו לעשות כל שביכולת אנוש, 

יתכן לבקש סייעתא דשמיא בלא שיתן האדם את  ה', אבל לא  יעזרהו  יהיה ראוי,  ואז, אם 

חלקו.

טללי אורות

אין לנו השגה בחטא המרגלים

עד מתי לעדה הרעה הזאת )יד, כז(. וברש"י אלו המרגלים מכאן לעדה שהיא עשרה.

ובגמ' מגילה )דף כג:( איתא 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' כל דבר שבקדושה לא יהא פחות 

מעשרה וכו' אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם )במדבר טז, כא( 

הבדלו מתוך העדה ואתיא עדה עדה דכתיב התם )במדבר יד, כז( עד מתי לעדה הרעה הזאת 

מה להלן עשרה אף כאן עשרה.



תרפ

שח הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע אמר: בוא וראה כמה גדול כוחם של ראשונים, 

יליף לה מעדת מרגלים ומעדת קורח,  דהא דילפינן בדבר שבקדושה דבעינן עשרה, מהיכן 

ומזה רואים שכל חטאם היתה רק בדקה מן הדקה ולפי מעלתם היתה טעותם נחשב לעון51. 

אגרא דפרקא )אות לג(

ולא עם הארץ חסיד

וראיתם אותם וזכרתם את כל מצות ה' )טו, לט(. וברש"י וזכרתם את כל מצוות ה' שמנין 

גימטריא של ציצית שש מאות, ושמונה חוטין וחמשה קשרים הרי תרי"ג. 

שח מרן החפץ חיים זצ"ל: "וראיתם אותם וזכרתם" - הזכירה מועילה רק אם למדו מקודם 

דיני המצוה כולן, אבל מי שלא למד מה תועיל לו הזכירה? 

סחורה,  לקנות  ליריד  שנוסע  בשעה  'רשימה',  לעצמו  שכותב  לאדם  דומה,  הדבר  למה 

בעת  מועיל  זה  כל  אבל  לקנות,  סחורה  איזו  שמחליט  עד  רבות,  פעמים  בה  מעיין  והסוחר 

יביט ברשימה כל  שיודע ומכיר מיני הסחורה, אבל אם אינו מכיר מיני הסחורה, אפילו אם 

היום כולו לא ידע מה לקנות.

חפץ חיים )עה"ת(  

במשנת העיון

כיון ש'ראו' אין אלו יסורים של אהבה

שלח לך )יג, ב(. וברש"י למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי 

דיבה וכו', ורשעים אלו ראו ולא לקחו מוסר.

מדוע מדגיש רש"י "ראו" ולא לקחו מוסר.

אלא שהיה מקום לומר, שמרים לקתה לא מפני שדברה באחיה, אלא היו אלה יסורים של 

אהבה, שבאים על הצדיקים )ראה ברכות ה.(. אלא שכבר נאמר בגמ' )שם:( כי נגעים שבפרהסיא 

לא הוי יסורים של אהבה. ובמרים נאמר "מצורעת כשלג", אם כן הוכחה יש בידינו, שיסורים 

אלו לא יסורים של אהבה הם, אלא באו על מרים על עסקי דיבה, שדברה במשה. 

וזהו שמפרש רש"י "ראו ולא לקחו מוסר".

חנוכת התורה

51 וראה במדור "במשנת היראה והחסידות" מה שכתב בזה ה"שם משמואל".
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מדוע ירד מעונשם ט"ו יום?

וישלח אותם משה וגו' כולם אנשים וגו' )יג, ג(. וברש"י ואותה שעה כשרים היו.

את  תשאו  לשנה  יום  לשנה  "יום  היה  המרגלים  על  העונש  הנה  לומר,  יש  חידוד  בדרך 

עונותיכם" והובא במדרש )רבה פר' טז( "שגלוי היה לפני הקב"ה שהם באים ואומרים לשון הרע 

על הארץ, ונגזר על אותו הדור שנים של צרה יום לשנה", וכיון שארבעים שנה התחילו מיום 

צאת בני ישראל מארץ מצרים, היו הימים צריכים להסתיים בט"ו בניסן לסוף ארבעים שנה, 

)יהושע ד, יט( "והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון", הרי חסרים  ואילו בכתוב נאמר 

ארבעה ימים. ועוד כתוב )דברים א, ב( "אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע" הרי 

בלאו הכי היו צריכים לשהות במדבר אחד עשר יום, וביחד חסרים ט"ו יום, שהם חצי חודש.

וי"ל שזה מה שמרמז רש"י "ואותה שעה כשרים היו" כי לפי חשבון של יום לשנה, נמצא 

חצי חודש לכל שעה, ואחרי ששעה אחת כשרים היו יורד מהעונש של ארבעים שנה חמשה 

עשר יום.

מטעמי יצחק

מדוע התפלל רק על יהושע?

ויקרא משה להושע בן נון יהושע )יג, טז(. וברש"י התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגלים.

תמוה הוא, מדוע התפלל משה דווקא על יהושע ולא על המרגלים האחרים.

וי"ל על פי מה דאיתא בזוה"ק, שהמרגלים הוציאו את דיבת הארץ, כיון שחששו שכאשר 

זו,  בנגיעה  ירגישו  יאבדו את נשיאותם. משה סבר, שהמרגלים עצמם  ישראל,  יכנסו לארץ 

וידעו להישמר מפניה.

לא כן חשב לגבי יהושע, כאשר התנבאו אלדד ומידד "משה מת ויהושע מכניסם לארץ", 

כעס עליהם יהושע ובקש "אדוני משה כלאם". על כן חשש משה, שמא דווקא יהושע יקלקל 

את השליחות ויוציא את דיבת הארץ, כדי שלא יכנסו לארץ ישראל, ומשה רבו יאריך ימים 

ותימשך הנהגתו. על כן דווקא עליו התפלל שלא תתערב "הנגיעה" שלו עם ה"לשם שמים". 

ובזה יש להבין את דברי התרגום יונתן "וכדי חמא משה ית ענוותנותיה, קרא משה להושע 

יהושע".

עבודת ישראל )ריש פרשתינו(

מנין שסימן מסר להם?

החזק הוא הרפה )יג, יח(. וברש"י סימן מסר להם אם בפרזים יושבין חזקים הם, שסומכין על 

גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבין, חלשים הם.



תרפב

וקשה מנא ליה לרש"י לומר כן?

וי"ל, שקשה לרש"י, שהיה לו ליכנס בכי טוב ולמה התחיל בקללה, כי הקדוש ברוך הוא 

כבר אמר כי טובה היא וראוי להתחיל בכל פרט כדבר ה' כמו שכתוב בכל הפרטים הטובה היא 

אם רעה, השמינה היא אם רזה, היש בה עץ אם אין, בכולם התחיל בשבח וכאן התחיל בגנות 

כי החזק הוא היינו רעה לישראל וגורם להם קלקול. 

על כן פירש שסימן מסר להם וכל אחד קל מצד אחד וקשה מצד אחר, כי מאמר החזק 

הוא קשה לישראל מצד כי עז העם, ואך טוב הוא לישראל כי מסתמא יושבים בערי הפרזות 

ובנקל לבוא אליהם, ומאמר הרפה אם טוב הוא מצד רפיונם מכל מקום לא טוב הדבר מצד 

שהם יושבים בערי המבצר, ואם כן שקולים המה, וכן הבמחנים אם במבצרים כל אחד קל מצד 

אחד וכבד מצד אחר, ושקולים המה.

כלי יקר 

חשבון נפלא מהרה"ק מלובלין בהליכת המרגלים

וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום )יג, כה(. וברש"י והלא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות 

פרסה היא, ומהלך אדם בינוני עשרה פרסאות ליום, הרי מהלך ארבעים יום מן המזרח למערב והם הלכו 

ארכה ורחבה, אלא שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שיגזור עליהם יום לשנה, קצר לפניהם את הדרך.

אחד,  גדול  בשם  זצ"ל  מלובלין  ]"החוזה"[  יצחק  רבי  הרה"ק  כבוד  קדוש  מפה  שמעתי 

עפ"י דאיתא דלאחר שגלו ישראל מארצם - נתקטנה ארץ ישראל ואינה אלא מאה על מאה 

פרסאות. ועל פי זה אמר דמסתמא גם קודם שבאו ישראל שמה גם כן לא היתה רק מאה 

על מאה ובהליכתן הלכו לארכה ולרחבה לרגל הרי כ׳ יום, ובחזירתן שבו באלכסון וכל אמתא 

בריבוע אמתא ותרי חומשא באלכסונה הרי י״ד יום, סך הכל הוי ל"ד יום חסר ששה ימים והן 

השבתות שבתוך הארבעים יום שלא הלכו בהן הרי החשבון מכוון ודו"ק.

שובע שמחות

תירוץ נפלא ליישב סתירת הרש"י במרגלים 

וילכו ויבואו אל משה ואל אהרן )יג, כח(. וברש"י וילכו ויבואו להקיש הליכתן לביאתן, מה 

ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה.

לכאורה הוי דבריו סתירה למה שאמר רש"י )לעיל פס' ג( "ואותה שעה כשרים היו". 

וי"ל, על פי מאמרם ז"ל )קידושין מ.( אף שקיי"ל שמחשבה רעה אינה מצטרפת למעשה, 

זהו אמור רק אם לא נעשה מעשה, אבל אם יצאה המחשבה מן הכח אל הפועל, אז מענישים 

גם על המחשבה.

פרשת
שלח



תרפג

לא  כי אף שהלכו בעצה רעה,  היו,  נמצא א"כ שצדקו דברי רש"י, באותה שעה כשרים 

נחשבה להם המחשבה רעה לחטא, אבל כעת אשר עשו מעשה, והוציאו דיבה רעה בפועל, 

נמצא שמחשבתם הרעה נחשבת כעת למפרע לחטא, וזהו "מקיש הליכתן לביאתן".

הרה"ק האמרי אמת מגור זצ"ל     

מה היה הגנאי באמרם "ערים בצורות"?

והערים בצורות גדולות מאוד )יג, כח(. וברש"י ותרגומו כרכין, לשון בירניות עגולות.

אומר הג"ר זלמן מוילנא )ב' תולדות אדם, מגדולי תלמידי הגר"א מוילנא(: גם באמירה זו 

"והערים בצורות" התכוונו המרגלים להוציא את דיבת הארץ רעה.

דהרי הובטח לישראל, שכאשר יבואו לארץ, "ונתתי צרעת בבית ארץ אחוזתכם" )ויקרא יד, 

ג(, ופירש רש"י "בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות 

של זהב בקירות בתיהם ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן".

אולם המרגלים אמרו כי "הערים בצורות" – עגולות, היינו הבתים עגולים ועל כן אינם 

מטמאים בנגעים, כמו שנאמר במשנה במסכת נגעים )פי"ב מ"א(. אם כן לא תתקיים ההבטחה, 

שהרי לא יוכלו לדעת היכן הטמינו האמוריים את המטמוניות.

טללי אורות

הקורא לחבירו בשם אביו מתכוון לגנאי 

ויהס כלב את העם אל משה )יג, ל(. וברש"י השתיק את כולם לשמוע מה שידבר במשה. 

פתח וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם? וסבורים שידבר בגנותו.

ותמוה מאיזו סברא היו סוברים שידבר נגד משה רבינו. 

וביאר בספר נחלת יעקב )להגה"ק מליסא( ע"פ מה שמפורסם שאם אחד מזכיר שמו של 

אדם, אם הוא אוהב אותו קוראו בשמו, ואם הוא שונא אותו מזכירו רק בשם של אביו. וזה 

היה הדבר שבו התחכם כלב שאמר להם "וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם" וכיון שלא הזכיר 

את שמו מיד הבינו שהולך לדבר נגדו ושתקו. ואחרי ששתקו כבר אמר את אשר רצה לומר.

והירח אמרו לפני הקדוש  )לט.( שהשמש  )בפרשתינו( העיר לנכון מנדרים  בנר למאה  אך 

ברוך הוא: אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים וכו' ע"כ. ושם הרי באו השמש והירח 

לכבודו של משה, ואיך נקטו בלשונם בן עמרם ע"כ קושיתו. ולכאורה היא קושיא מושכלת.

היה אחד מאותם שמתו בלא חטא, בעטיו  הרי  בזה בפשטות, דהנה באמת עמרם  וי"ל 

בוודאי שבח עצום הוא למרע"ה לקרותו ע"ש אביו  וא"כ  יז.(,  )ב"ב  נחש, כדאיתא בגמ'  של 

בלא  מת  שעמרם  ויודעים  בשמים  שנמצאים  והירח  השמש  לגבי  א"ש  זה  רק  עמרם,  בן   -



תרפד

חטא ושפיר כשאמרו בן עמרם, היה כוונתם לשבח ולטובה ולמעליותא, אך סתם אדם הקורא 

לחבירו ע"ש אביו, ודאי מתכוון לגנאי וכנ"ל ודו"ק.

דף על הדף )שבת דף נה:(

דרכו של אדם לגזם...

ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם )יג, לג(. וברש"י וכן היינו בעיניהם. שמענו אומרים זה 

לזה, נמלים )רא"ם, ובס"א חגבים( יש בכרמים כאנשים.

ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, ורש"י פי' אומרים חגבים יש בכרמים בצורת אנשים 

וביש נוסחאות איתא שמענו אומרים שנמלים הם בכרמים.

 ויש לבאר דהנה מדרך העולם, דהאדם חשוב בעיני עצמו יותר ממה שהוא באמת ובהיפך 

52בעיני בני אדם אחרים הוא חשוב פחות מערכו באמת, וזה שאמרו ששמענו אומרים נמלים 

יש בכרמים ומזה נוכל לדעת וסברנו שעכ"פ באמת אנו כחגבים ענין הממוצע כן יש לקיים 

אידך גירסא. 

חתם סופר

איסור גזל מנמלה

שם. ופירושו של רש"י תמוה, מאי בעי הכא נמלים הא בפסוק כתיב חגבים.

וי"ל עפ"י דאיתא במדרש דתלמי מבני הענק אמר להם למה אתם רוצים לכבוש את ארץ 

ישראל, הלא כל הארץ של הקב"ה והוא נתן לנו, וא"כ גזל יהיה בידכם. והנה אמרו חז"ל )ראה 

עירובין ק:( דאיסור גזל יכולים ללמוד מנמלה שאינה לוקחת מאחרים.

וזהו שפירש רש"י שמענו אומרים שאלו האנשים אשר בכרמים רחוקים מגזל כנמלים, 

ועל ידי כן לא יקחו את ארץ ישראל מידינו. אמנם אליבא דאמת אינו כן, וכמו שפירש"י )בפר' 

בראשית( ברצונו נתן להם, וברצונו נתן לישראל ואינו חשוב גזל.

קדושת לוי 

שלא תאמר גוזמא היא!

וינסו אותי זה עשר פעמים )יד, כב(. וברש"י וינסו כמשמעו.

52  מענין לענין, מסופר שהגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, נשאל על ידי ראש ישיבה נכבד מה ואיך להגיד על 

בחור בשידוכין - הלכה למעשה. השיבו הגרי"ש: יש להגיד את האמת, לא לשקר! ומה זו האמת? את המעלות 

יש להגדיל פי עשר ואת החסרונות להקטין במאה. ולמה? דרך האדם כשהוא שומע מעלות הוא מקטין אותן 

בעשירית, ואילו כשהוא שומע חסרונות הוא מגדיל אותן פי מאה - כך יוצא שהוא שמע את האמת! ודפח"ח.

פרשת
שלח



תרפה

דברי רש"י הם לנו כחידה, וכי יש פירוש אחר לתיבת "וינסו", עד שרש"י היה צריך לכתוב 

שהפירוש הוא כמשמעו.

ביאר אבי זצ"ל, שרש"י בא להוציא מידי פירושו של הרשב"ם, שכתב שעשר פעמים לאו 

דווקא וגוזמא נקט, וכן כתב האבן עזרא: "והזכיר עשר בעבור היותו סך חשבון, כי הוא סוף 

האחדים וראש העשרות". 

לא  לעשר ממש  כמשמעו, שהכוונה  פעמים –  זה עשר  אותי  וינסו  רש"י:  וזהו שאומר 

פחות ולא יותר, ואלו הן: "שנים בים, שנים במן ושנים בשלו" וכו'.

]וצריך לומר, שטעות סופר נפלה בהעתקת דברי רש"י, ותיבת כמשמעו אינה עולה על מה 

שנאמר "וינסו", אלא למה שנאמר "זה עשר פעמים"[.

דברי שאול )הגרי"ש נתנזון בעל השואל ומשיב(

מצות ציצית ב'ראיה' תליא מילתא

ואשא  כנגד  בגדיהם'  כנפי  'על  וברש"י  לח(.  )טו,  וגו'  בגדיהם  כנפי  על  ציצית  להם  ועשו 

אתכם על כנפי נשרים. 'על ארבע כנפות', כנגד ד' לשונות של גאולה. 'ושמונה חוטים שבה', 

כנגד שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים.

פרש"י שאמרו שירה בשביעי של  והא בפרשת שלח  )ראה שפ"ח ועוד(  הקשו המפרשים 

פסח.

מב"ב(  ז"ל  וורטהיימר  יהודה  אברהם  )להגה"ח  יהודה  במדבר  בספר  כתב  נפלא  ביאור 

לתרץ את דברי רש"י עפ"י מה דאיתא בזוה"ק )פר' בא לח.( אותו לילה שיצאו ממצרים האיר 

להם כיומא דתקופת תמוז, ואם בכל יום יְשנוׂ שתים עשרה שעות שחייבים בציצית, נמצא 

דבשבעה ימים יש שבע פעמים י"ב שעות, וכיון שאותו הלילה היתה האורה כיומא דתמוז, 

הרי הלילה כיום ואית ביה חיוב ציצית, א"כ היה אז שמונה פעמים שתים עשרה שעות, וכיון 

רש"י  מפרש  כן  ועל  ימים,  שמונה  ציצית  לגבי  נקרא  א"כ  לציצית,  מצרים  יציאת  שמשוינן 

ששהו שמונה ימים. עכ"ד. 

הוסיף נכד המחבר הג"ר יחיאל יהושע צוויבל שליט"א מאלעד יצ"ו, להביא ראי' נפלאה 

צאת  עד  הציצית  על  לברך  אדם  דרשאי  סק"ד(  יח  )סי'  במג"א  דמבואר  מהא  זקנו,  לדברי 

הכוכבים, והק' רעק"א )שם( הא בין השמשות הוי ספק לילה, ולילה לאו זמן ציצית הוא, ואיך 

יברך מספק. וכתב שם דאפשר כוונת המג"א עפ"י המבואר במרדכי )מגילה סי' תתי"א( דכיון 

דהא דלילה לאו זמן ציצית ילפינן מ"וראיתם אותו", דרק בזמן ראי' חייב בציצית, וא"כ הכל 

תלוי בראיה ולא תליה ביום כלל. וכ"כ בכנה"ג בשם מהרי"ל שעד זמן צה"כ הוא זמן ציצית 

דתלוי הכל בראיה.



תרפו

נמצא לפ"ז שכשהלילה האיר כיום אע"פ שמסתבר שהיה לו דין לילה, כמו שנאמר "ואכלו 

את הבשר בלילה הזה" וגו', מכל מקום היה חייב בציצית כיון שהי' זמן ראיה. נמצא שהיה ח' 

עונות של זמן ציצית מזמן יצי"מ עד קרי"ס ודפח"ח.           

נשלח למערכת ע"י נכדו הנ"ל

מצות תכלת בציצית בזמן הזה 

ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת )טו, לח(. וברש"י תכלת צבע ירוק של חלזון.

ידוע על האדמו"ר מראדזין רבי גרשון העניך ליינער זצ"ל שפירסם שמצא את דג החלזון 

לבסס  ספרים  ג'  וחיבר  לצודו,  כשרוצים  תכלת  צבע  מתוכו  לזרוק  ודרכו  טינטפיש,  ונקרא 

מד.(  )דף  במנחות  דאיתא  חדא  וטעמם,  ישראל,  רוב  אצל  הדברים  נתקבלו  לא  אך  שיטתו, 

ועוד תמהו דלפי המבואר במדרש פרשת כי  שהחילזון עולה רק פעם אחת בשבעים שנה, 

תבוא, ובילקוט שמעוני )עקב תת"נ( נרתיקו גדל עמו, ולא נראה כן בחלזון שהציע האדמו"ר 

זה  ואין  בישולו  בשעת  נוצר  התכלת  שצבע  ומצא  שבדק  זצ"ל  הרצוג  הרב  טען  עוד  זצ"ל, 

נמצא  ודחו דבריו שלא  ודומה לתכלת,  "ינטינה"  דג אחר ששמו  ולכן הציע  מראהו הטבעי, 

בארץ ישראל, וגם אין מראהו תכלת כשצובעים ממנו. 

ולאחרונה מצאו מדענים ובני תורה, דג חדש בשם "מורקשי", ואף שלכאורה הצבע היוצא 

שזהו  הסימנים  שאר  מלבד  ממש,  תכלת  מראה  נראה  השמש  עם  הנה  תכלת,  אינו  ממנו 

"ושפני טמוני חול".  ו.( על הפסוק  )דף  תכלת, נמצא בחול על שפת הים כדאיתא במגילה 

דהיינו חלזון, וכן הוצאתו טוב כשהוא חי וכטבע חלזון כמבואר בשבת )עה.(, וחי בתוך נרתיק 

ומלבושו גדל עמו, ונמצא בסולמא דצור כדברי חז"ל, ולזה תמה כת"ר למה לא נחמיר לצבוע 

חוט אחד משמונה בהאי ואין תכלת בזה הפסד, דספיקא דאורייתא היא לצאת מ"ע דציצית 

עם תכלת. 

והנראה לע"ד בזה שבחלזון לא נמסרו לנו כל הסימנים ועיקרו במסורת שנשכח מאתנו 

הרבה שנים, ובמקום שצריך מסורת ולא סגי בסימנים, אין צריך לחשוש לזה ואפילו להחמיר. 

יתגלו  יודע אם לא  ומי  גילויים שמצאו חלזון כביכול,  ג'  היו  ועובדא היא דבתוך מאה שנה 

עוד, וקבלה בידינו מהקדוש האריז"ל שתכלת דומה לרקיע לרמוז שאנו מונהגים בהשגחתו 

הגלויה, ובזמן המקדש שזכינו לניסים ממש אז התגלה לנו האפשרות לקיומה של המצוה, 

אבל מן החורבן ואילך שנתמעט והולך גילוי השכינה, ואדרבה בעו"ה איכא הסתר פנים אף 

התכלת נסתר, ]וזהו שורש גניזת התכלת המוזכר בתנחומא ס"פ שלח[, ואמנם אחר החורבן 

נמשך כמה שנים מפני המסורת שקיבלו, מ"מ כשבטלה לא חיפשנו לחדשה שהמסורת בטלה 

פרשת
שלח



תרפז

החלזון  לנו  יתגלה  בעולמו  ה'  כבוד  להתגלות  כשיתחיל  צדקנו  משיח  בביאת  ורק  וכמ"ש, 

לתכלת וכיצד צובעים בדמו. 

ומצאו לזה רמז בפרשת ציצית גופא שנאמר "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם", 

היינו על עיקר מצות ציצית יהא "לדורותם", ואח"כ כתוב "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת", 

ובתכלת לא נאמר לדורותם, רמז שלא בכל הדורות יהא התכלת מצוי. וכן שמעתי שאמר מרן 

הגריז"ס הגאב"ד דבריסק זצ"ל שגדולי ישראל בכל הדורות לא חיפשו תכלת דס"ל שלהשיג 

תכלת צריך מסורת, ואצלנו בעו"ה בטלה המסורת ולא חיפשו כלל. 

...סוף דבר אין אני יכול להמליץ להשתמש בתכלת לכל אותם שלא נהגו כן, ומוטב לא לזוז 

ממנהגנו ולהמתין להתגלות כבוד ה' בביאת משיח צדקינו בקרוב!

שו"ת תשובות והנהגות )ח"ד סי' ה( 

במשנת הפלפול

נפסלו לו פרשיות התפילין האם יניח תפילין ריקות בלא פרשיות?

שאלה. אדם שאין לו תפילין, מאחר והפרשיות נבדקו ונמצאו פסולים, ואין לו מעות לקנות 

פרשיות חדשות, הוא שואל מחברו כל יום תפילין ומתפלל בהם, אך בשעת תפילת הציבור 

אין לו תפילין, כי חברו מתפלל בהם. הוא רוצה לבא לבית הכנסת לשמוע קדיש וקדושה, 

אך לא נעים לו להימצא שם בלי תפילין, האם מותר לו להניח את הבתים הריקים ולבא בהם 

לתפילה, או שמא יש בזה משום גניבת דעת, שקר, והונאה?

יג ס"ג( אם נפסק אחד מן הציציות, ומתבייש לישב בלא  )או"ח סי'  תשובה. כתב השו"ע 

טלית, יוכל ללובשו בלא ברכה מכח כבוד הבריות. וכתב המשנ"ב )ס"ק טו( דאף בחול אם אין 

ציצית בעיר, מותר ללובשו משום כבוד הבריות, והוא הדין בענייננו דמותר.

אלא דנאמר במועד קטן )דף כו ע"ב( היוצא בבגד קרוע לפני המת הרי זה גוזל את המתים 

ואת החיים, וכתב רש"י דמרמה את הכל, שמראה להן שקרע על המת. עיין שם. ולכאורה גם 

בענייננו הוא מרמה את הבריות.

ונראה דהכל תלוי לפי מחשבתו, דהנה נאמר בתורה בסוף פרשת שלח: 'אני ה' אלוקיכם 

שלא  בציצית?  מצרים  יציאת  נאמר  למה  רש"י:  וכתב  מצרים'.  מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר 

יתלה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא. וכתב בספר דרש משה שהדברים צריכים ביאור, כי 

את מי רוצה לרמות, דלבני אדם לא איכפת כלל מה שעושה בבגדו, ולרמות את עצמו שיהיה 

לו מצוה הוא רק שטות ולא שייך לצוות על כך. וצריך לומר דהתורה נתכוונה לאדם שאין לו 

תכלת, ומכל מקום צריך ללבוש בגד של ד' כנפות בשביל מצות לבן כאשר אנו עושים, ועלה 



תרפח

בדעתו שיעשה קלא אילן במקום תכלת שגם כן יוצא בו בתור לבן, כמבואר במנחות )דף מא:( 

ידי כך יקילו אחרים גם כן - היא מחשבה טובה,  שלא יאמרו שעובר על מצות תכלת, ועל 

ואולי אם כוונתו לשם כך לא היה נענש. אך איירי באינו עושה בשביל זה, משום שכשילך בלא 

תכלת ידעו שאין לו מעות לזה, אך הוא עושה כדי שיאמרו עליו שהוא בזבז דמים אף שהוא 

עני להשיג תכלת שדמיו יקרים, והרמאות היא כלפי העולם שיחזיקוהו מקיים מצוות יותר 

מכפי שהוא באמת, וזה אסרה תורה ונענש על זה. והוא סמך למה דמבואר בירושלמי )שביעית 

פ"י ה"ג(, שאם מכבדים אותו יותר מהמגיע לו, צריך לומר שאינו בקי, אלא פחות מכפי שהם 

חושבים. עכ"ד.

לאור זאת, גם בענייננו כך, אם לובש את בתי התפילין כדי לא להיראות כמזלזל במצות 

תפילין, לא יענש אלא יתכן דהוי מחשבה נכונה ודרך רצויה, אך אם מתכוון להיראות כמדקדק 

מצוה  ולפעמים  לחשוש.  ממה  לו  ואין  לטובה  יכוון  ולכן  היא.  פסולה  זו  מחשבה  במצוות 

כל  במשך  תפילין  להניח  מסוגל  ואינו  נקי  אינו  שגופו  וכגון  ריקים,  תפילין  בבתי  להתפלל 

התפילה, בכה"ג יתפלל בבית ויבא רק לביהכנ"ס במטרה לשמוע קדיש וקדושה ויניח תפילין 

ריקים ללא פרשיות.

חשוקי חמד )מגילה דף כד:(

במשנת היראה והחסידות

עד שתחפץ

וישלח אותם משה וגו' כולם אנשים וגו' )יג, ג(. וברש"י ואותה שעה כשרים היו.

שמעתי מפי הרה״ג החסיד רבי משה פנחס בן מהר"י אבדק״ק קוטנע יע״א שאמר מה 

ששמע מפי א״ז ]הרה"ק רבי דוב בעריש[ מביאלא זצ"ל בפרשת שלח שהקשה. על פרש״י 

בפירוש כולם אנשים וכו׳ באותה שעה כשרים הי׳, ולכאורה רש"י עצמו פירש לקמן ע״פ וילכו 

ויבואו להקיש הליכתן׳ לביאתן מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן.

)שיה"ש( 'אם תעירו ואם תעוררו את האהבה  הרמב״ן שפירש על הפסוק  ותירץ עפ״י 

עד שתחפץ', אם יתעורר באדם מחשבה טובה לפני המקום ב״ה לאהבה אותו או ליראה 

מלפניו, יזמין מיד חפץ וכלי להניח שם האהבה והיראה כדי שיהי׳ נשמר לעת הצורך שיבא 

עוד אליו אותה המחשבה הטובה לסייע אותו לעבודת הבורא יתברך. ומה הוא החפץ והכלי, 

ויראה אשר  וילמוד תורה באותו המעמד באהבה  ותפילה שיתפלל  הוא הדבר של תורה 

עלה במחשבתו, או יתעסק אז לעשות כמעשה מצוה בדחילו ורחימו, וזהו אם תעירו וכו׳ 

פרשת
שלח



תרפט

עד שתחפץ היינו עד שתזמין חפץ וכלי לזה ע״י דבר תורה ומעשה המצוה כנ״ל. 

וזהו באותה שעה כשרים היו )היינו זיי האבען געהאט אגוטען גידאנק( ועזבו אותה השעה 

על שלא עשו כלום לזה שיתקיים לעד. אלא שעל יהושע עמד משה בתפילתו עליו. שתעמוד 

לו השעה. וכן כלב, הוא בעצמו עשה מעשה בהליכתו להשתטח על קברי אבות ובדבר תפילה 

שתעמוד לו השעה ושלא יהי׳ נוטה לעצת המרגלים, אמנם שאר מרגלים לא עשו כלום וכאשר 

בא כן הלך מהם המחשבה הטובה הנ״ל, ולא עשה שום רושם בהם לטוב.

שמש ומגן )ביאלא(

כח המשלח בשליח...

קלף  של  מנורות  לעשות  אידען"  "גוטע   – טובים  יהודים  הרבה  נהגו  עברו  בימים  שם. 

מצוירים ולהניחם בסידורים וכתבו בו "שויתי ה'" - שם בן ד' אותיות ושאר שמות קדושים – 

ומנורה כזו היתה נקראת בשם 'שויתי' )עי' באר היטב או"ח ריש סי' א(. 

מסופר על רב אחד שהיה לו מחשבות זרות בתפילתו, הלך להזכיר את עצמו לפני מרן 

מ'השויתי'  באות  המבלבלות  המחשבות  זי"ע:  טוב  שם  הבעל  מרן  לו  אמר  הק',  הבעש"ט 

שכתוב  ואפילו  בנפעל'  הפועל  ו'כח  רשע,  היה  שכתבה  שהסופר  שכנגדך!  בכותל  המונחת 

שמות קדושים נתדבק מהרשע כוחות רעות שהם מביאים מחשבות רעות.

)יג, ב( ואיתא  בהקדמה זו יובן מה שהקב"ה ציוה למשה רבינו ע"ה שלח לך אנשים וגו' 

ברש"י )להלן פסוק ג'( "ואותה שעה כשרים היו". המפרשים רובם ככולם, ראו כן תמהו, מהיכן 

יצא זה – שהתהפכו המרגלים מטוב למוטב, לדבר רעות רבות על ארץ ישראל, מה גרם להם 

ככה? הרבה תירוצים ומהלכים נסללו לבאר ענין פליאה זו, אף האור החיים הק' סלל מסילה 

בדרך משלו, ונעתיק לשונו הקדוש: 

להיות  ויחזור  בשליח  הרע  פועל  תפעיל  רעה,  היתה  המרגלים  שכוונת  לצד  אפשר  "או 

שלוחו של אדם כמותו, ויולד בו תכונה רעה מה שלא היתה בו קודם כדרך שתיוולד בחינת 

הקדושה בשלוחי מצוה לטובה אות. ולזה הגם שהיו צדיקים, בהתחלתם עשות ההליכה לרגל 

נולד בהם תכונה רעה מכח המשלחים ויעצו להדיח" עכ"ל.

רעיון זה ביאר – הגה"ק החתם סופר זצ"ל מדיליה – והוסיף בזה נופך, שזהו מה שהזהיר 

הקב"ה את משה רבינו "שלח לך" – לדעתך דייקא, ששליחת המרגלים יהיו לדעתך בלבד 

– שמחשבתך הטובה תפעיל בהם מחשבות טהורות וקדושות, וזהו היה חטאם, שקבלו על 

עצמם שליחותם של בני ישראל ולא של משה, ונהפכו להיות כמשלחם, דשלוחו של אדם 

כמותו כנ"ל – וזה גרם להם לחטוא.

יסוד זה – הכלול תחת מטבע הלשון החסידית 'כח הפועל בנפעל' יסודתו בהררי קודש 



תרצ

בדברי הגמ' )ברכות לד:(: "המתפלל וטעה אם שליח ציבור סימן רע לשולחיו" - מפני ששלוחו 

של אדם כמותו. וראה בספר החינוך מצוה ט"ז, והדברים עתיקים. 

נחמד למראה

שליח מקבל את 'מדריגת' משלחו

שם. וברש"י כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות ואותה שעה כשרים היו. 

למדו  רשעים,  של  שלוחים  והיו  משנשלחו  אבל  וז"ל,  אריה  גור  בספרו  מהר"ל  וכתב 

ממעשיהם ונעשים כמו המשלחים עצמם, לפיכך כאשר נתמנו כשרים היו, ואחר המינוי מיד 

רשעים היו, ולפיכך אמר לקמן )רש"י פסוק כו( מקיש הליכתן לביאתן שאף הליכתן בעצה רעה, 

ולא קשה הא דאמר כאן שהיו כשרים באותה שעה עכ"ל.

כעושה  רק  השליח  ואין  המשלח,  ומעלות  מדות  מקבל  דהשליח  ז"ל,  מדבריו  ומבואר 

מעשה קוף בעלמא למען המשלח, אלא שהשליח נעשה במהותו כענין המשלח, וזהו הכוונה 

שאמרו חז"ל )קידושין מא:( "שלוחו של אדם כמותו", שהשליח נעשה כמותו של המשלח. 

ובזה יובן אמרם ז"ל )פסחים ח.( "שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן", דעל 

ידי שנעשה שליח של מצוה, מקבל מעלת ומדרגת המצוה ונעשה הוא עצמו בבחינת מצוה, 

והרי אמרו ז"ל )סוטה כא.( "מצוה בעידנא דעסיק ביה מגנא ומצלא", והנה כשנעשה שליח מצוה 

נעשה הוא עצמו בחינת מצוה כל זמן עשיית שליחותו. ואף בשעה שהוא עוסק רק בהכשר 

המצוה בשעת הליכתו, מכל מקום מכיון שנעשה שלוחו של המצוה הרי הוא נעשה בבחינת 

מצוה בכל זמן שליחותו, ועל כן שלוחי מצוה אינן נזוקין, כי השליח נעשה כחפצא של מצוה 

והמצוה מגינא ומצלא בעידנא דעסיק ביה, והשליח הוי כל זמן שליחותו כבעידנא דעסיק ביה. 

ואף בחזירתו אינו ניזק ומגינה עליו כח המצוה, כי שליחותו אינה פוסקת עד חזירתו, שהרי 

כך הוא מדת דרך ארץ שהשליח יחזור ויודיע להמשלח שעשה שליחותו )מכילתא יתרו יט, 

ח וברש"י שם(, ונמצא ששליחותו נמשכת עד חזירתו ולכן מגינה עליו המצוה אף בחזירתו.

דובב מישרים  בעל  הגאון  עובדא ששמעתי מפה קודש  על הכתב,  בזה אעלה  ובהיותנו 

מטשעבין זצ"ל, איך שרבנו הגאון רבי עקיבא איגר ז"ל שידך את בתו עם חתן מעיר בראד, 

ובהיות הגרע"א איש חלש ולא היה יכול לנסוע בעצמו אל השמחה, ביקש את הגאון מוה"ר 

אפרים זלמן מרגליות ז"ל בעל שו"ת בית אפרים, שהוא יהיה שלוחו בשמחת השידוכין. והגאון 

רא"ז ז"ל השתהה זמן רב במסיבת השמחה, מה שלא היה דרכו בכך לשבת במסיבת מרעים 

זמן ארוך. וכששאלוהו למה הוא מאריך בישיבה שלא כדרכו, ענה שמכיון שהוא עכשיו שליחו 

של הגאון מוה"ר עקיבא איגר ז"ל, על כן הוא מרבה בישיבה כדי שיתארך זמן שליחותו להיות 

מעלות  מקבל  השליח  כי  היטב  מובן  הנ"ל  מהר"ל  ולדברי  ז"ל.  הגרע"א  של  כמותו  שלוחו 

פרשת
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ומדרגות המשלח, ועל כן האריך הגרא"ז ז"ל בעשיית שליחותו של הגרע"א כדי שיקבל יותר 

יותר ויותר מגודל מדרגתו של המשלח.

שיחות מלוה מלכה

מדוע לא הצטרף יהושע לכלב?

ויקרא משה להושע בן נון יהושע )יג, טז(. וברש"י התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגלים.

לכאורה למה לא היה צריך משה להתפלל גם על כלב בן יפונה, והרי שניהם היו בדעה 

אחת.

חברון",  עד  ויבוא  בנגב  "ויעלו  כב(:  )פס'  נאמר  ישראל  לארץ  המרגלים  הגיעו  כאשר  גם 

להיות  לחבריו  ניסת  יהיה  שלא  אבות  קברי  על  ונשתטח  שם  הלך  לבד  "כלב  רש"י  ופירש 

בעצתם", מדוע לא הצטרף אליו יהושע.

ביאר הגה"צ החפץ חיים זצ"ל: דהנה כאשר כוחות התועים מתגברים בעולם, ואדם עובד 

ה' נאלץ להתמודד עמם ולשהות במחיצתם, יש לפניו שתי דרכים כיצד להתגבר ולהתמודד 

עמם. הדרך הא'. לפרסם ברבים את שיטתו האמיתית, ולהיאבק נגד התועים, ולריב עמם על 

דעותיהם הכוזבות. הדרך הב'. לשתוק לעיניהם, ואולי אף להיראות כמסכים עמם, עד אשר 

מגיע לפני קהל ישראל, ואז הוא מברר את שיטתו האמיתית, ומפריך את דעתם הכוזבת של 

התועים הללו לעין כל.

בב' דרכים הללו יש מעלה וחיסרון. מעלתו של הדרך הראשונה, שאין כל חשש שכוחותיו 

הפנימיים של אותו עובד ה' ייחלשו, שהרי הוא נאבק כל העת למען שיטתו. לעומתו השותק 

כל אותו זמן, עשוי כוחו הפנימי להיחלש בהדרגה, עד שדעתם הכוזבת יכול לחדור בו. בדומה 

לאדם העומד בחוץ בקור עז, שחום גופו הטבעי מעמיא עמיא ואזלא עד שיכול למות.

מאידך גיסא, בעוד שבדרך הראשונה, כאשר יאבק עובד ה' נגד התועים, יש לחשוש שמא 

יפגעו בו וינסו להזיקו, וצריך רחמי שמים להינצל מידם, הרי בדרך הב' כאשר סבורים הללו כי 

אותו עובד ה' מסכים עם דרכם ושיטתם, אין חשש שיפגעו בו. אדרבה, יהא זה כבוד בשבילם 

שגם אותו פלוני נכבד סובר כשיטתם ובוודאי כאשר יעמדו לפני קהל ועדה, יתפארו בכך שאף 

הלה אוחז כדרכם, ואז תהיה הזדמנות בעבורו לברר את דרך האמת לעין כל.

משה רבינו, שהכיר את כוחותיהם של יהושע וכלב, ידע כי דרכו של יהושע היא הדרך 

הראשונה, היינו – הוא יאבק עם המרגלים וישמיע בפניהם את דרכו ושיטתו. לכן יש חשש 

פן יפגעו בו ויזיקוהו, ועל זה התפלל משה רבינו "י-ה יושיעך מעצת מרגלים". אך כלב, כוחו 

היה בדרך הב', ולא היה צריך לברכה להינצל מפגיעתם בגופו. אך מאידך חשש כלב פן במשך 

הזמן יחלשו כוחותיו הפנימיים, והוא יוסת לעצתם, לכן בהגיעם לחברון, הלך כלב להשתטח 
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על קברי אבות ולהתפלל שתעמוד לו זכותם, שלא יתקלקל ויתקרר בעבודת ה' מהמרגלים.

יהושע שדעתו דעת  כי כולם מסכימים עמם, מלבד  כאשר שבו המרגלים, הודיעו לעם 

יחיד כמאן דליתא. בדבריהם כללו אף את כלב, שסברו שדעתו כדעתם. כשראה זאת כלב 

"ויהס כלב את העם אל משה" השתיק כלב את העם באומרו "וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם" 

וסברו כולם שאף הוא בא לספר בגנותו ושתקו לשמוע את דבריו )וכברש"י פס' ט(, ואז אמר 

בגלוי את דעתו, להפתעת המרגלים.

ופרש"י  אחרי",  וימלא  עמו  אחרת  רוח  היתה  עקב  כלב  "ועבדי  הקב"ה:  אמר  כך  על 

"למרגלים אמר אני עמכם בעצה, ובלבו היה לומר את האמת ועל ידי כן היה בו כח להשתיקם". 

זו היתה מעלתו המיוחדת של כלב. והעיד הקב"ה שאף שדרכו של יהושע הנפש נשמרת טוב 

יותר, מכל מקום אם בדרך השניה כוונתו לשם שמים, אף היא דרך טובה וישרה.

טללי אורות 

טעותם של המרגלים בדקה מן הדקה

שם. י"ל, הנה המרגלים לא היו בפשיטות מורדים ופושעים ח"ו כי היו ראשי בני ישראל, 

מחמת  אלא  הטעות,  היתה  מה  אנפי  בכמה  הגדנו  וכבר  דקה,  טעות  להם  שהיתה  אלא 

שנשתאבו בהם ע"י שגגתם כוחות רעים יותר ויותר בסוד עבירה גוררת עבירה עד שכוחות 

רעים אלו תקפו אותם בכוח, והביאום למה שהביאום, כי אילו הי' ח"ו בפשיטות פשע ומרד 

נגלה, לא הי' יהושע צריך לתפילת משה, וכן כלב לא הי' צריך להשתטחות על קברי אבות, כי 

צדיקים לבם ברשותם.

 אלא מחמת שהיתה טעות דקה מאד הי' החשש פן מחמת שליטת הרע יחשכו ח"ו 

עיניהם מראות נכוחה, ויבואו גם המה לטעות שתיטב בעיניהם עצת המרגלים, ולזה צריכין 

צריכין  ביניהם  להבדיל  בא  כאשר  להדיא,  כ"כ  ניכר  איננו  אשר  בדבר  כי  יתירה,  חכמה 

לחכמה יתירה. וכמו שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר ]בעל האבני נזר[ זצללה"ה במה שנאמר על 

שלמה המע"ה )מ"א ג, כח( כי חכמת אלקים בקרבו לעשות משפט, ועוד שאמרו ז"ל )ב"ב 

קעה.( הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, כי לברר במשפט אם הממון שייך לזה או לזה 

ששניהם מסטרא דקדושה צריכין לחכמה יתירה מאשר לברר בין טמא לטהור כשר ופסול 

אסור ומותר שזה מסטרא דקדושה וזה מסט"א, ע"כ תיקן שלמה עירובין ונט"י, ששלמה 

בחכמתו היתירה ידע להבדיל בין רשותו של זה לרשותו של זה אף ששניהם רה"י מסטרא 

דקדושה  סטרא  דהוא  מרה"י  כמו  עירוב  בלי  לזה  מזה  להוציא  שלא  ומהראוי  דקדושה, 

לרה"ר שהוא בסט"א, וכן נט"י אף בידיים טהורות מ"מ באשר ידיים עסקניות ומתפשטות 

מהגוף, צריכין להבדיל מן הקודש וצריכין נטילה. עכ"ד ודפח"ח.

פרשת
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 וכענין זה יש לומר להבחין בטעות המרגלים באשר היתה דקה מאד, לא מספיקה לזה 

חכמה רגילה אלא צריכין לזה חכמה יתירה, וע"כ הוסיף אות יו"ד ליהושע, דידוע דיו"ד היא 

בחכמה, דשם של אדם הוא מהותו, וכאשר הוסיף יו"ד בשמו נשתנתה בזה מהותו ונתוספה 

נושע  ואז תתכן התפלה עליו שיהי'  ידע מקודם,  ולהבדיל מה שלא  יתירה להבין  בו חכמה 

מעצתם. 

שם משמואל )שנה תרע"ח( 

למה לא הביאו יהושע וכלב מפירות א"י?

ויהושע לא לקחו  )להלן בפס' כג( דכלב  ופירש"י  )יג, כ(.  והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ 

פירות. 

והקשה החת"ס דאמאי לא הביאו פירות כציוויו של משה. 

קדושה  נכנס  בקדושה  אר"י  פירות  שכשאוכלים  ר"כ(  סי'  )או"ח  הב"ח  מש"כ  עפ"י  וי"ל 

באדם וכשאוכלם שלא בקדושה נכנס בו טומאה ויכול להזיקו עיי"ש. 

רבינו  משה  רצה  היו  כשרים  שעה  ובאותה  לאר"י  המרגלים  כשהלכו  מתחלה  והנה 

שיביאו מהפירות של א"י, כדי שישראל כשיאכלו ממנו ירגישו בו קדושה וישבעו מטובה, 

אולם כשחזרו והביאו פירות לכוונה רעה לא רצה כלב ויהושע להביא פירות, שאם יאכלוהו 

בכוונה רעה א"כ אדרבה יכולים הפירות להזיקם, וע"כ אדעתא דהכי לא ציוה משה להביא 

פירות. 

להורות נתן

דיבורו של צדיק עושה רושם

מבלתי  יאמרו  פן  שאמרת,  מה  בשביל  כדברך.  וברש"י  כ(.  )יד,  כדבריך  סלחתי  ה'  ויאמר 

יכולת ה'.

לכאורה יפלא מה בא רש"י להשמיענו. ונראה שכונת רש"י היא, דהנה משה רבינו התפלל 

יג(  )לעיל פס'  ה', כמאמר הפסוק  יהיה חס ושלום חילול  להקב"ה בעד ישראל בטענה שלא 

אדם  בני  דרכי  וכל  אדם  בני  מחשבות  כל  הקב"ה  ביד  הלא  ולכאורה  וגו',  מצרים"  "ושמעו 

להטות לאשר יחפוץ, אם כן יטה מחשבות האומות שלא יאמרו "מבלתי יכולת ה'", ולא יהיה 

ח"ו חילול ה'.

)איוב כב, כח(  ולמטה, כמאמר הכתוב  אלא דידוע דיבורו של צדיק עושה רושם למעלה 

"ותגזור אומר ויקם", ואם כן כיון שאמר משה בתפילתו שיהיה ח"ו חילול ה' כשיעשה ח"ו כלה 

בישראל, ודאי כן יהיה – שיהא חילול ה'.
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וזהו שפירש רש"י "בשביל מה שאמרת פן יאמרו" ודיבורך עשה רושם ובודאי יאמרו, אבל 

לולי דבריך שאמרת פן יאמרו לא היו אומות העולם אומרים כך, ולכן דייקא בשביל שאמרת.

קדושת לוי

בדרך צחות

מדוע היה משה צריך לבחור במי יהיה מרגל?

שלח לך וגו' כל נשיא בהם וגו' )יג, ב(. וברש"י שלח לך לדעתך, אני איני מצוה לך, אם תרצה 

שלח. 

י"ל, בדרך צחות הם ביקשו )דברים א, כג( "נשלחה אנשים לפנינו" שהם בעצמם יבחרו והם 

לו הקב"ה: "שלח לך – לדעתך", אתה בעצמך תבחר איש אחד  ישלחו את האנשים. אמר 

לשבט, שאם לא כן תתלקח מחלוקת במי יבחרו, לפי ש"כל נשיא בהם", כל אחד מישראל 

ראוי להיבחר, ויהיה לך ס' ריבוא אנשים שרוצים להיות מועמדים למרגלים. לכן – "לדעתך" 

תבחר לפי דעתך.

גלילי זהב  

אל תשלח בעלי גאווה שאומרים "אני ואפסי עוד"

שם. י"ל,"אני — איני מצווה לך", כלומר שלח את אשר תשלח אך היזהר והישמר שלא 

וגאוותם, דרכם  כן. הללו, אנשי האני מתוך רמות רוחם  כי על  לשלוח מבעלי, אנשי ה׳אני׳, 

לילך ולחפש ולמצוא מגרעות וחסרונות, לחטט ולגלות פגמים ומומים בארץ ומלואה, וסופם 

שימאסו גם בארץ טובה ורחבה.

מעדני מלך

צריך לחשוש מהבל פה יותר מאבנים...

ויקרא משה להושע בן נון יהושע )יג, טז(. וברש"י התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגלים. 

מסופר על הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע שכידוע סבל בחייו ממחלוקות גדולות, ורדיפות 

ודיבות שונות, אודות ה"קמיעות" שכתב, והיו הרבה ממתנגדיו שאף הוציאו לעז עליו וכו'... 

פעם אחת באו לספר לו, כי מתנגדיו מתכוננים להכותו ולחבל בכל גופו ... ולכן כדאי לו להכין 

עצמו לכך, ולהסתתר באיזה מחסה ומחבוא עד יעבור זעם.

ענה להם: מזה אין לי מה לפחד! ואף אראה לכם ראיה מן התורה! כשיהושע הלך עם 

המרגלים, התפלל עליו משה, "י-ה יושיעך מעצת מרגלים". אולם אחר כך נאמר "ויאמרו 

כל העדה לרגום אותם באבנים" )את יהושע וכלב(, ולא מצינו שמשה עשה פעולה להצילם, 

פרשת
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ללמדנו, שמהבל פיהם של ישראל... יש לחשוש יותר מאבניהם!...

אמרות חכמה

נקט בדרך קצרה וברורה

ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה )יג, ל(. וברש"י 

השתיק את כולם וכו'.

כיון שראה כלב את המון העם מתרעשים ומתגעשים מנרגנות המרגלים, אמר שעה כזו 

אינה כשרה לנאומים ארוכים, לדו שיח וויכוחים, לסתור ולהכחיש את כל השקרים והכזבים 

שגיבבו המרגלים, אלא תפש לשון קצרה, חתוכה ונמרצת, והכריז על החלטה מוצקה ונחושה 

לאמר: "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה".

ללמדנו לקח, שבעידן ריתחא, שעה שהכל מתרגזים ומתמרדים, אל תנסה להרגיעם ברוב 

דברים והוכחות, מעשה אחד שקול כנגד אלף מעשיות.

על התורה

אין צריך לחשוש ל"מה יאמרו הבריות"

ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם )יג, לג(. וברש"י וכן היינו בעיניהם. שמענו אומרים זה 

לזה, נמלים יש בכרמים כאנשים.

שח הרה"ק הרמ"מ מקאצק זצ"ל: גם זה היה מחטא המרגלים, מה שחשבו כיצד הם נראים 

למה  לדאוג  צריך  אינו  והטוב  הישר  בדרך  שהולך  מי  באמת  כי  הארץ.  יושבי  של  בעיניהם 

שיאמרו עליו אחרים, והולך בתום ילך בטח, ולא יבוש מפני המלעיגים. 

הצועק הרי זה סימן שנסתתמו טענותיו

ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד ה' נראה באהל מועד אל כל בני ישראל )יד, י(. 

וברש"י לרגום אותם את יהושע וכלב. 

כך דרך העולם, שנים מתווכחים בדבר, מי שיש לו טענות ומענות, מדבר בנחת ומתווכח, 

משיב בטעם ומנצח, אבל מי שמסתתמות טענותיו ואין לו מילים בפיו להשיב דבר, הריהו 

צועק בקולי קולות ופיו מלא אלות וקללות.

אף כאן משלא היה לאנשי מדנים הנרגנים מה להשיב ליהושע וכלב: ׳ויאמרו לרגום אותם 

וגו' אל כל ישראל׳, שהכל ראוי בעליל, שאין להם מה  נראה  ה׳  ׳וכבוד  גופא  ומזה  באבנים׳ 

להשיב והשתיקה יפה להם, וממילא ונראה כבוד ה׳ אל כל ישראל.

על התורה



תרצו

שלא ליתן פתח לרשעים

כי לא פורש מה יעשה לו )טו, לב-לד(. וברש"י לא היו יודעים באיזה מיתה יומת, אבל יודעים 

היו שמחלל שבת במיתה.

גם באיזו מיתה להמיתו, אלא מכיוון שלדעה אחת התכוון  יתכן שידעו  חכם אחד:  שח 

המקושש לשם שמים, היו מסופקים אם צריך להמיתו, אלא שבכל זאת ציוה ה' להמיתו - אף 

שהתכוון לשם שמים, כי אם נאמר שהמתכוון לשם שמים פטור מכל, יעשו אנשים כל מיני 

חטאים ותועבות "לשם שמים". ]וכמאמר העולם "אנשי סדום רעים וחטאים" - "לה'" כל מה 

שעשו תלו זאת לה' - לשם שמים[.

פניני תורה  

  

פרשת
שלח




