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 "תיו  תשלחו  כל  נשיא  בהםאיש  אחד  איש  אחד  למטה  אב  "שלח לך אנשים 
 

נראה בתחילת העניין  כי?? מי שלח לברריש כל  קודם
" לך" כתוב ואחרי זה ,"על פי השם – שלחשהקב"ה צווה "

 ???יש במשמעות שתשלח לדעתך או לדעתםש "תשלחו"
הדיבור אם  כי, לשון רביםב "תשלחו"מה הכוונה  וגם

 ??רביםלמה כתוב בלשון רבנו, אם כן משה ל מיועד
 

הקודמות, וכתב שהקב"ה עונה על השאלות רש"י  ובעצם
איני  מצוה  אותך,  אם  תרצה  שלח,   ,"אני אמר למשה:

 ,לפי  שבאו  ישראל  ואמרו  נשלחה  אנשים  לפנינו"ו
, ולכן כתוב זה התחיל בבקשת בני ישראלמשמע שו
 " כפי בקשת העם וברצונם ובשליחותם.תשלחו"
 

 :שריבונו של עולם אמר למשה כתוב במדרשים ובאמת
, אמרתי טובה הארץ מאוד מאוד, ואין צורך לבודקהאני 

 !!!והם ישראל ביקשו לבודקה כאילו מפקפקים בדברי
 

כי אם  !!!מקום להרחיב בעניין שיש כאן נראהעדיין  אבל
בורא עולם נתן רשות לדבר  ולמה"?? שלח לךכן מה זה "

משה ששמע מבורא עולם שהבקשה רעה בכל  ולמהרע?? 
 זאת הסכים ושלח???

 

הרי אין הקב"ה מביא תקלה על בהמתם של קשה, ש ועוד
, ואם כן איך יתכן עצמוצדיקים וכל שכן על ידי צדיק 

  שיצא תקלה ממעשה של משה הצדיק?? 
 

שבורא  סוטה לד' המהרש"אלתרץ הכל, וכפי שכתב  ויתכן
 למשה שמשה ישלח ולכן כתוב "שלח לך"עולם הציע 
 ומיעוט רבים זה  "אנשים", ככתוב אנשים 2שילכו רק 

 .על דעת כל השבטים יבחרווהשניים  ,שנים
 

איך בדרך הטבע אפשר לדעת ו לתור היה תפקידםכן  כמוו
לא היה  צורך לאמת כי באמת , לכבוש את ארץ ישראל
 שארץ ישראל מצוינת. 

 

יהושע וכלב  - מרגלים 2כאן רק  והי בסופו של דבר ואכן
 .ולא חטאו לא כשלושהם באמת  שהיו שלוחי הבורא

 

א. ת וונוספ ותחדש ותעם ישראל בהצעאז באו כל  אבל
שהמרגלים גם יראו ויחקרו את  ב. ,מרגלים 12שיהיו 
שיראו לעומק מכל הכיוונים אם אכן ארץ ישראל הארץ 

ולפי דרישתם כך הכין אותם משה רבנו וכפי , טובה היא
 .שנראה בסמוך

 

ואילו יהושע  ,מובן שכל המרגלים לקחו פירות זה ולפי
הציווי שייקחו כי והסיבה לכך היא , פירות וכלב לא לקחו

מפרי הארץ נאמר רק לשלוחים שמונו בעקבות בקשת עם 
משה  שבהם רצה  םשלוחיההיו יהושע וכלב , אבל ישראל

 ., כי למטרה אחרת נשלחוועליהם לא היה ציווי זה
 

, כי לפעמים מה שהבורא דורש מאתנולסמוך על בורא עולם ולא להתלהב יותר על המידה ולרצות יותר משעלינו ללמדנו, 
שריחם על התינוק  "משה"שהוסיפה מדעתה על ציווי הבורא גרמה מוות לעולם,  "חוה"תפסת מרובה לא תפסת, הנה 

זה מיכה שהחטיא את ישראל בפסל  שמרוסק בין הלבנים במצרים ולא סמך על בורא עולם בסופו של דבר יצא מתינוק
המן שגזר  שיצאבסוף גרם  לה' םלהקריבשרצה על הצאן השמן של עמלק חס ו הנשים והטףשריחם על  "שאול"מיכה, ו
שמתו במדבר  "דור דעה"גרמו מוות לדור שלם, ורצו יותר ממה שרצה בורא עולם  "המרגלים"וכן  על עם ישראל, ןכיליו

 במקום להיכנס לארץ ישראל, ועל זה נאמר "אל תהיה צדיק הרבה" אלא עשה מה שמוטל והלוואי בזה תחזיק תמיד.
 

, כל התחזקות שקיבלת על עצמך חייב אתה לשתף בזה אדם גדול שידריך אותך שלא תדרוש מעצמך יותר מידי ולכן
 שאחד מהמובחרים שהחזרתיצערי אני כותב מתוך ניסיון מר ותתלהב לתקופה קצרה ולאחר תקופה תקרוס לחלוטין, ול

והלמד גם בהפסקות במקום לנוח הלך לישיבה קדושה והתחיל להתמיד בצימאון עז, אבל הוא התחיל להגזים  בתשובה
שהורה לו לנוח בהפסקות אבל הוא שליט"א רבי חיים קיינבסקי מרן ופשוט בבת אחת טיפס גבוה מידי, ואני באתי אתו ל

 ושנים לא היה מסוגל ללמוד גמרא!!!יה חכם יותר וחשב שהוא מבין טוב יותר מאתנו, ואז יום אחד חטף משבר וקרס ה
 

אפילו !!! וזאת טוענת שאדם לא נאמן לטעון ששילם חוב לפני שהגיע זמן פירעון החובבבבא בתרא ה' ע"ב כפי שהגמרא  וזה
בזמן, ולמרות  מווהלוואי וישל ,לפני הזמן מיםאדם לא משלבני כשההלוואה נעשתה בעל פה ובלי עדים ובלי שטר, כי 

בכל זאת הגמרא קבעה  ,אמוראים שחולקים על זה בטענה שלפעמים מזדמן לאדם כסף ורוצה להתפטר מהחובות  2שיש 
בחיינו זמן, ולכן נקפיד לקיים את כל מה שמוטל עלינו שהוא לא נאמן ששילם לפני ה"חזקה"  –בקביעה משפטית 

 !!! בנפילה עצומה חלילה אבד את הכלנוובבת אחת טפס גבוה מידי נוהלוואי נצליח במשימה עצומה זו, ולא 
 

 המשך-מה ההבדל במטרת הריגול, בין מטרת משה רבנו  למטרת העם?? 
 

על פי דברי משה רבנו כשם ששזה, דבר פלא הוא  לכאורה
 כירצה לדעת איך לכבוש עד כמה שיותר בדר המהרש"א

בדומה לזה רצו עם ישראל  כךנס,  כיהטבע ופחות בדר
בכדי שבעצם גם זה  ,הילדעת את טבעה של הארץ ומאפיינ

ישראל לדעת בדרך הטבע איך הם צפויים לחיות בארץ 
 !!!!שלא בדרך נס

 

רבנו רצונו של משה בין  המה נשתנהשאלה,  ונשאלת
 ??בעייתיתה יתלרצון העם שהי ,החיובית

 

אני  רק על מטרת העם, בא בורא עולם בטענה: למה
, והם אמרתי טובה הארץ מאוד מאוד, ואין צורך לבודקה

!!! הרי כך ישראל ביקשו לבודקה כאילו מפקפקים בדברי
לנו  ןשייתאפשר לטעון על מטרת משה, שהקב"ה אמר 

לכבוש את הארץ, ולמה צריכים לבדוק איך לכבוש 
 לחפש להקל על ה'??? במיוחד וכי צריכים  אותה???

ריגול אחר שראינו שהצליח השוואה ללתרץ על פי  ונראה
יהושע למרות שראה לכאן, כי הנה גם כראוי, וממנו נלמד 

המרגלים ששלח משה שגרם נזק עצום לבני  ןאת כישלו
הוא שלח אפילו בלי ציווי הבורא לכך, כי בכל אופן ישראל 

הוא כמו משה רצה שירגלו מהיכן קל יותר בדרכי הטבע 
 לכבוש את הארץ.

 

המרגלים של יהושע שהם כלב ופנחס היו רק אצל  ואכן
מהיכן קל לכבוש את התשובה רחב ביריחו וחזרו בלי 

הארץ, וכמובן אפשר להסביר כי לא היה הייתה להם 
באותו לילה הגיעו שוטרים לעצור אותם, אפשרות כי כבר 

 ואם כן לכאורה נכשלה שליחותם.
 

אלא המרגלים של יהושע הצליחו לא כך הדברים  אבל
מאוד בשליחותם, כי הם סיפרו ליהושע את דברי רחב 

באיש  שנמסו כל יושבי כנען מפחד מפני אלוקי ישראל ואין
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 כוח לעמוד להילחם נגד ישראל, וממילא כל הארץ נוחה
היא הכרחית להיכבש גם בדרך הטבע, כי אומץ במלחמה 

בכדי לנצח, ולכן כל הירא ורך הלבב התורה דרשה שנשלחו 
 מהמלחמה.

 

 2 של  שליחותהלהיות התוצאה מצריכה ה יתהיגם  ךוכ
 לעם ישראל למשה ויספרו גם הם המרגלים של משה, ש

כפשוטו כפי שהכנענים תושבי ארץ ישראל מתים מפחד 
 ,"ארץ אוכלת יושביה" ברשעות אמרורק שראו המרגלים 

, עם ישראל שמתקרב לכבוש את הארץכי הם מתו מפחד 
 וליבם כבר לא החזיק את המתח והלחץ.

 

בזה רווח עצום לחזק את מה שקלקל עמלק שכביכול  ויש
עמלק שבפרשת יתרו, קירר את האמבטיה, וכפי שכתבנו 

כמעט הרס את שירת כי הוא  ,ישראללעם עצום גרם נזק 
 !!! הים

עם ישראל התנבאו ושרו יחד עם משה את שירת  שהרי
אז נבהלו אלופי אדום, יאחזמו רעד הים ואמרו בנבואה " 

נמגו כל ישבי כנען, תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך 
 ".ידמו כאבן עד יעבר עמך ה'  עד יעבר עם זו קנית

לחם עם ישראל!!! וכאן עם שיצא מאדום בא להי ועמלק
ישראל היה צריך לתמוה מאוד וכי איפה הנבואה שאדום 
נבהלו ונפל עליהם פחד ונמוגו ודממו כאבן עד יעבור עמך 

 ה'????

עמלק באמת רעד מפחד, ומטבע הדברים הוא גם היה  אלא
עמלק התגבר אמור לדמום כאבן כמאובן מפחד, אבל 

ק במקום למסור , רבכוחות על טבעיים על הפחד העצום
נפש ולהתקרב לבורא עולם הוא התעלה על עצמו ועל טבעו 

 בכדי להרוס את עם ישראל נגד נבואת האמת!!

שלמרות  להוכיחבשליחת המרגלים משה היה עניין ל ולכן
ההבטחה שניתנה בשירת הים עדיין  מה שקלקל עמלק,

מעם  גויי הארץ רועדים ומפחדיםשכל  וקיימת,תקפה 
 .שכל כולה חיזוק עם ישראל באמונהמטרה  ישראל,

שכשהייתי ילד בכיתה ה' אחד , למשל אני עד היום זוכר ישתקע, ומהר שלא עד כמה חשוב לנקות לכלוך וכתם, ללמדנו
הוא אני זוכר שעד היום הוא שכח ולא נתן לי, וו ,בתלמוד תורה בכיתה ה' התחייב לתת לי מתנה על מבחן מצוין יםהמלמד

וכי מה יתן לי היום??? זה כאב של ילד מאוכזב, איך יתקן זאת נתן לי, והצביטה עדיין בלב, ואיך יתקן זאת היום??? לא 
טעיתי ואין מה  ותאמרולכן כמה שאפשר במהירות לנקות את הרושם השלילי עלינו לעשות זאת, ואל תתייאש היום????  

 חיי, לא!!! עליך לתקן אולי לא תמיד כדאי מיד אבל בוודאי עליך לתקן ולנקות.לעשות אני ימשיך הלאה ב
 

לא תמיד מנקים מיד כפי שראיתי מפרשים "סור מרע" שאל לך להתעכב במחיקת הרע, אלא מיד "עשה טוב", , אומנם
כי חטאים חייבים  , לנקות גם את הרע שבעברך,(ובעצה עם רב חשוב)אבל בכל זאת מחובתך אחרי תקופה של טוב 

לנקות!!! וחשוב לציין שניקיון העבר זה לא רק בתפילות ובבכיות ובחרטה, אלא גם על ידי זיכוי הרבים שלא יכשלו בעוון 
 ויגיעו לדרך טובה בזכותך, וכידוע שחילול ה' אין מחילה וכפרה בחיים רק על ידי קידוש השם!!

 

ץ אשר לא חטא ולא חילל שם שמים במעשיו, וביחד נתחזק ונחזק עוד , ביחד נקדש שם שמים, כי אין אדם צדיק בארלכן
יהודים לעבודת ה' וליראת שמים, ולפחות נשקם את משפחתנו שמהיום והלאה יתחזקו בדרך התורה והיראה ובדרכי 

 נועם ובחכמה ובדברים הנשמעים אמן ואמן.
  

 למה שלח אותם אחרי הזהרת בורא עולם –וישלח אותם משה 
 

במדרש בורא עולם הקפיד על עם ישראל שרצו כאמור 
שהמרגלים יבדקו את טיב הארץ בשעה שהקב"ה כבר 

  .העיד על טיב הארץ
 

 ,שמשה מחזק את יהושע לפני היציאהמפורש רואים  ואכן
ומברכו , הושע ליהושעשל משנה את שמו עד כדי כך שהוא 

שעוד אם כן ברור , יושיעך מעצת מרגלים" קהואומר לו "
 .לפני שיצאו כבר משה רבנו ידע שיש להם עצה רעה

 

אלא בכל  ,לא עצר בעדםרבנו משה  מדוע פלא עצוםכן  אם
 ???שלח אותם כבקשתםזאת 

 

באמונה כי  שלמרות חששו של משה על שפקפקו ונראה
והם לא היו אמורים בורא עולם הבטיח שטובה הארץ, 

ומשה  ,משהמבכל זאת היות ובקשו לבקש דבר שכזה, 
את להסיר בכדי ראה שיש להם חששות  הסכים להם 

 ספק מלבם.ה
 

 כראוי, כי כבר בהכנה הוא גילה להםהכין אותם  ומשה
את כל מה שיש בארץ, ובכל זאת הוא כבר טמן להם את 

 .מכל הכיוונים הארץ טובה מאוד מאודהמסר ש
 

ארץ מבורכת היא ארץ זבת חלב ודבש, ו היא שאכן
והתחזקתם "עליהם הוא ציווה כן  ועל ,בפירות ענקיים

ארץ המגדלת גם גילה להם שיש ו", ולקחתם מפרי הארץ

בני הענק לא הצליחו להשמיד , שלכן חזקים וגיבורים
שיראו שכבר אין צדיק שיכול להגן גם רימז להם , ואותם

 .עליהם
 

יראו שאנשים מפחדים מבורא עולם שהוא רצה  וגם
שעם ישראל מתקרב לכבוש את הארץ כי זאת שבגלל 

נותן לנו את ארץ ישראל ולכן מתים  הארץ שהבטיח לנו 
 שם מפחד.

 

 החינוךנראה לחדש יותר מזה, וזה על פי דברי  אומנם
 שהסביר את המשמעות של בית המקדש מצווה צה'

כתב שרק על ידי עבודת ה' שבני אדם  ובתחילת דבריו
 ונקי הוא טהור עושים במקום מיוחד וקבוע, מקום

ויתקרבו  הנקיות ששם בני אדם יתקדשו ויטהרו בתכלית
 .לבורא עולם רק כך הופך המקום הזה למקום קדוש

 

אומרת ש א"ע ה"כ מגילה הגמראמהוכיח  בסוף דבריו אבל
 שאין מזה משמע, םשוממי כשהן אפילו עליהם שקדושתן

אלא המקום  ,העובדים מצד שם השכינה שריית סיבת כל
  .במהותו מקום קדוש בעצם

 

אפשר ליישב גמרא זו גם בדעתו  שלענ"ד למרות
הראשונה שהיות ובני אדם השקיעו בעבודת הקודש 
במקום מיוחד זה אזי השפעת הקדושה נשארת באותו 

 .מקום גם כשהוא חרב או שמם
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שאין להם קדושה כלל לאחר  שילה ונובבהר סיני וב ואילו
קבע הקב"ה מפורש שהם רק בגדר  זמנם, כי באלו

 .לעד שקדושתה קבועהכירושלים  "נחלה"ולא  "מנוחה"
 

, שזה וזה גורםהגמרא במגילה הסיק החינוך,  ומחמת
 בעצםשיהיה קדוש מיוחד מקום על  שהקב"ה קבעדהיינו 

הקודש של בני שעל ידי פעולות ועבודת מצד עצמו, רק ו
 ועל ידי ,והקדושה הברכה תרבהיבאותו מקום  האדם

 באמת כי, כנגדו הטוב מעיינות יפתחו הטובות הפעולות
 .וביישוב לקדושתו בחורבנו המקום קדושת דומה אינו

 

שעם ישראל לעם ישראל, רצה משה רבנו להוכיח זה ואת 
ולכן יש , ידע שארץ ישראל היא קדושה ומיוחדת בעצם

זה משפיע אפילו על , שדרכי הטבע מעלבה דברים מוזרים 

אנשים בלי עבודת ה', אלא רק מכוח הדבר שהם גרים 
  .בארץ ישראל

 

עד כדי כך שאפילו אנשי הענק לא אנשיה גיבורים  ולכן
להם שהפירות שם ענקיים  סיפר ולכן גםהרגו אותם, 

  .לסחוב אותם למדברלקחת ושצריכים להתחזק 
 

בראותם את השוני היות ומשה חשש שהמרגלים  אבל
מסוגלים להגיע הקיימים בארץ ישראל  תוהמוזרויו

  .ממה שמשה רצהלפרשנות הפוכה 
 

שאכן קרה שהמרגלים פירשו שזו ארץ מסוכנת ולא  וכפי
הכין את יהושע והתפלל  משה רבנו מראשלכן  מומלצת,

לא הוא עליו שאם חלילה הם יסטו מדרך הישר והטוב ש
  .העם אחריו הנהגת יהושע מוטל כי על, יהיה שותף איתם

 

ששם יהיה רק קדושה, וזה מקום מיוחד שיהיה קדוש ומשומר לפחות  וחייב שיהיה לושכל אחד מאתנו צריך , ללמדנו
בועים ומיוחדים שיהיו מוקדשים לקדושה יכול להיות מקום בבית מיוחד רק לקדושה, זה יכול להיות גם בימים וזמנים ק

 –ולעבודת ה', הנה ראו על "תלמוד תורה" שהיא כנגד כל המצוות, הדרישה והחובה על כל יהודי "לקבוע עיתים לתורה" 
שות קווים אדומים עזמן קבוע בכל יום חוק ולא יעבור, ורק מי שמקפיד על זה מצליח להיות יהודי אמתי, ובכלל זה כלול ל

כי זה  לא חוצים, קווים אדומים לעצמי!!! ולבית!!! ולרחוב!!!! וחלילה שהכל יהיה פתוח כביכול בלי גבולותשאותם 
פתח לחורבן הבית האדם והמשפחה!!! אלא אדרבא נוסיף עוד מקומות ועוד שטחים ועוד זמנים לקביעות של הקדושה 

 ונתעלה ונהיה קדושים וטהורים אמן ואמן.
 

נלמד, שיש אפשרות להשתמש בכוחות חזקים לטובה, אבל מצד שני יש אפשרות להשתמש באותם כוחות דווקא  ועוד
הנה כוח ההתמדה זה נשמע כוח נפלא ויפה אבל אפשר להתמיד לטובה וללמוד שעות על גבי שעות תורה עד לרעה, 

שני אפשר להתמיד לרעה ולהתמכר  השעות הקטנות של הלילה, וגם להתמיד בכל דקה פנויה בכל מקום אפשרי, ומצד
לסלולארי ודומיו שעות על גבי שעות עד השעות הקטנות של הלילה, ובכל מקום אפשרי במשך היום!!! תלוי מה תבחר 

 בטוב או ברע ובידך הדבר!!!
 

כך שהוא לי מאוד לציין את העובדה שיש לועגים ורואים בעין עקומה איך אדם מתפלל בדביקות ובהתלהבות עד כדי  וחשוב
שוכח את העולם שסביבו, אבל אותו אדם ממש הוא עצמו יתפרע ויתלהב עם כל החושים על משחק כדורגל וגם הוא שוכח 

 מה שאצלו משונה אצלנו זה שלימות, וכן להיפך!! אשרי מי שעמלו בתורה ובתפילה!!את כל העולם שסביבו בגלל כדור!!! 
   

 המשך - המרגליםחטאו בדיוק במה  - הארץ דבת ויציאו
 

שהמרגלים חטאו כי היו צריכים אי אפשר לפרש  לכאורה
נמוגו כל שחזרו ואמרו " כמו המרגלים ששלח יהושעלרגל 

פירטו חטאו כי הם כאן ", ואילו יושבי הארץ מפני ה'
על בני אדם  -ותכונות של טבע הארץ ויושביה נתונים 

 ופירות מוזרים וכדומה,, וערים בצורות ,גיבורים וענקים
פירוט , שיתנו בפירוש זה מה שדרש מהם משהשהרי 

מה  ואם כן קשה!!  הנזכרים קודםמפורט על כל הנתונים 
 הטענה נגדם???? שורש 

 

שהם דברו רע על הארץ  תאמר שחטאם היה בכך ואם
עצמו העיד בבורא עולם גם הרי סכנות, שהיא ארץ מלאה ב

 לרשת לבא" ,משפטים הבאיםבואמר כך על ארץ ישראל 
 עם ,בשמים ובצרת גדלת ערים ,ממך ועצמים גדלים גוים
 מי שמעת ואתה ידעת אתה אשר ענקים בני ורם גדול

אם כן מהות מה שוב , אז דברים ט' א' - "ענק בני לפני יתיצב
 חטאם של המרגלים??

 

 הזכיר את טענותיהםייתכן שבורא עולם בהמשך  אומנם
, היה זה רק בגלל שהמרגלים על הסכנות הקיימות בארץ

אלו בלב העם, לכן בורא מפחידות נטעו ידיעות כבר עצמם 
עולם השתמש בידיעות אלו ושינה את המסקנה לחיזוק עם 

 ישראל במקום המסקנות המרושעות של המרגלים.
    

חטא המרגלים היה נראה שהפסוקים בפשטות  אבל
מגיבורי  ישראל ימותו שכל עם הם החליטופחדם  שבגלל

לכבוש את הארץ,  םאו ממחלות מוזרות בכניסת כנען,ארץ 
 הגיעו לכלל כפירהעד כדי כך שכמו כן הם הוסיפו לחטוא ו

" שכביכול הכנענים חזקים כי חזק הוא ממנואמרו "ש
 יותר מבורא עולם.

 

שהקב"ה לפי טענתם שארץ ישראל מסוכנת היא, וכפי  וגם
היה עליהם לסיים כפי עצמו אמר כן וכאמור, בכל זאת 

 היום וידעת" דברים ט'ככתוב בתורה  שהסיק בורא עולם
 ישמידם הוא ,אכלה אש ,לפניך העבר הוא אלוקיך ה' כי

 אלהיך ה' האלה הגוים ברשעת כי לך, ה' דבר כאשר ,מהר
 ה' נשבע אשר הדבר את הקים ולמען מפניך, מורישם
 ה' בצדקתך לא כי וידעת וליעקב, ליצחק לאברהם לאבתיך
 עם כי לרשתה הזאת הטובה הארץ את לך נתן אלוקיך
 .אתה ערף קשה

 

אחיות מואביות שהיו נשואות לאחים  2שלפעמים חצי דבר אמתי הוא יותר גרוע מכלום, הנה רות וערפה ללמדנו, 
פטירת הבעלים נעמי האם השכולה חוזרת עם כלותיה והיא דורשת מהם להיפרד והן בוכות חשובים משבט יהודה ולאחר 

ועורפה עוזבת ורות נשארת וממשיכה עד הסוף, וכידוע מרות יצא דוד המלך רגל רביעי במרכבה של כיסא הכבוד, ואילו 
א בגלל שינק מאם שהתחילה חצי יום בפני מערכות ישראל, כי דווק 40מעורפה יצא גוליית מחרף ומגדף את בורא עולם 

 מסלול ביהדות ופרשה נוצר טומאה איומה ונוראה.
 

זה גם בחיים, חצי דיאטה היא מסוכנת עד למאוד כי אז בסוף אוכלים בריבית דריבית על כל מה שלא אכלו בזמן  ככה
הדיאטה, וכן חצי תכנון בטיול עלול לעלות ביוקר כי אז על החצי השני משלמים פי כמה בגלל הלחץ והאילוץ, וכן על זה 
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ת מושלמות ברי ביצוע, לא לתפס גבוה ולהיכשל, אלא הדרך, לכן עלינו לקבל על עצמנו התחזקות מושלמת ומשימו
להתחזק במדרגות קטנות ולהצליח וככה להוסיף עוד מדרגות ובמשך הזמן וההצלחות להגדיל את גודל ורמת המדרגות, כי 

 ככה מתעלים וככה מצליחים אמן ואמן. 
  

 המשך?? בהתחלה המרגלים עצתמה  -"כלם אנשים ראשי בני ישראל"

 
 פחדו המרגלים וכי למה אכן, גדולפלא זה הוא דבר  בעצם

ממגפות משונות למה חששו וכן  ,מגויי ארץ ישראל
הרי עם ישראל מלומד היה שלדעתם קיימים בארץ, 

וגם כנגד המצרים  !!!ראו בישועת השם בכל שעה ,בנסים
  .ראו את כוחו של בורא עולם

 

הפלה ה' בין המצרים שסבלו לעם שתמיד ראו במכות  וגם
 במכת דבר שזה מגפה ואפילוישראל שלא סבלו, 

שהפלה ה' בין מקנה עם מפורש ראו  מזעריים םמחיידקי
ישראל למקנה המצרים, אז ממה היה להם לחשוש, שגם 

יפלה בין גויי ימשיך ועדיין ה'  ,אם אכן מתו גויים בארץ
 ממחלות ??ולא ימותו  שלא יחלוהארץ לעם ישראל 

 

ויהי בנסוע הארון ויפוצו של " שקיבלו הבטחה ובפרט
מאמץ שיידרש שהארון הורג את השונאים בלי  ,"אויביך

המרגלים וכל העם למה  נבהלו  אז כלשהוא מעם ישראל, 
בדרך הטבע קשה מאוד לכבוש שמסרו המרגלים, שממה  

 את ארץ ישראל?? 
 

עמוקה יותר והתלבשה עצת המרגלים הייתה ש ויתכן
בלבוש של לשם שמים, שהמרגלים הבינו או רצו להבין 
הפוך מכוונת משה, שעליהם דווקא למצוא את הקושי שיש 

  .בארץ ישראל
 

, מצוות ישוב ארץ ישראלשעם ישראל יכנס מתוך  בכדי
שיהיה קושי שלא יחשבו שזה קל ופשוט ומתנה היא, אלא 

מצווה לשמוע  ובכוונתוניסיון ויכנסו מתוך מסירות נפש 
  .בקול ה'

 

וזה  ,"למצוא חסרונות השתגעוככתוב במדרש הם " ולכן
הפוך מכל המחשבות הנכונות ופשטות המחשבות היה 

לחשוב הפוך אלא התאמצו " המתאימות לדור דעה,
 לדברי בורא עולםאמין המכולם", שכל עם ישראל 

ואולי זה כוונת שטובה הארץ, והם יהפכו את הדברים, 
 .שעשו עצמם כסילים וטיפשים המדרש

 

שרוב עם ישראל לא רצה , שהרי לומר ולפרש עוד ויתכן
שראו, כי פחדו  למרות הניסים הגדולים לצאת ממצרים

ללכת במדבר כי יהיו חייבים במדבר לחיות בניסים, 
כי וממילא יהיו חייבים להיות נאמנים ביותר לבורא עולם, 

בדרך הטבע אפילו בלי עונש בלי נס מיוחד הם מיד ימותו 
  .מיוחד

 

המועט שבמועט שכן יצאו הם הסכימו  -שהבודדים  אבל
חייבים כל הזמן הם מתלחיות בניסים עם המשמעות ש

 .לקיים תורה ומצוות
 

לחדש ומטרת שליחותם ב חשבו להוסיףהמרגלים  ולכן
חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחרי "המושג את 

איזה אהבה יש בחתונה  ולכאורה", זרועהבמדבר בארץ לא 
  ???באמת שעדיין לא מכירים

 

שכל אחד מתחייב אהבה הגדולה בחתונה היא ה אלא
וללכת יחדיו באהבה ואחווה  ,להיות נאמן לשני כל החיים

ועצם ההסכמה והנכונות להתחייב לחיות ושלום ורעות, 
גדולה מאוד, שאני מסכים לסמוך ולהאמין ככה זה אהבה 

  .לשני ולהתחייב לו כל החיים
 

חייבים לגלות אהבה אנחנו טענת המרגלים, שכל שכן  וזה
גמורה ותלות מוחלטת ונאמנות מושלמת של התחייבות 

ורק כך להיכנס לארץ ישראל ארץ הקודש,  ,בורא עולםב
חייבים שוזה רק על ידי שידעו שיש קשיים בדרך הטבע ו

 . בארץ ישראללחיות בכדי להצליח ניסים 
 

שלחיות בהתחייבות לשני ובהתמסרות לשני זה בעצם אהבה אמתית, וכפי שכתבתי בעבר אדם שטוען אני לא  ללמדנו,
לבורא ותתמסר לקיים את כל  מחויבתרגיש  ,טיפוס אוהב, אז איך אקיים את "ואהבת את ה' אלוקיך"?? התשובה היא

, כי החיבור והמחויבות והתלות וההשקעה והתמסרות וההקרבה זה מה ה יגרום לך אהבהזלבורא יתברך  חובותיך
לא קונה משחקים יקרים לילדים העיקר שישתקו הוא , זה כמו האבא ששמקרב את הלבבות וזה מה שמגביר את האהבה

טפל מבעיניים דבוקות ובסבלנות ובאמצע השינה  אבא שקם, אלא הוא כלשון חלק מההורים רח"לויעזבו אותו בשקט 
 .ובהקרבה רבוויתו בכל צורכי הבן הבוכה ולא יפיל זאת על אשתו, כך בונים "אהבה" אמתית

 

 היתכן?? איך נפלו גיבורים במחשבת כפירה שכזו?? –"כי חזק הוא ממנו" 
  

כן מה עצת המרגלים הייתה לטובה וכאמור, אם  אם
 ומה חטאם ופשעם??? הטענה נגדם?? 

 

כי בכך שאמרו "פשוטה היא וכאמור, שחטאו  התשובה
", הם רק היו צריכים לסיים כדברי בורא חזק הוא ממנו

מעם שהם חזקים  ממך" ועצמים גדלים "גויםעולם 
ומה שטענו  אבל לא חלילה חזקים מבורא עולם,, ישראל

, זה היה חוצפה שכביכול שאין בורא עולם יכול נגדם
 .וממילא הפכו את הכל ללשון הרע

 

הם היו צריכים להגיד יש קשיים גם לפי טענתם,  ושוב
אנחנו נתחזק וה' יעזור, וגם בזכות אבותינו הקדושים בכל 

את ארץ ישראל כהבטחת בורא עולם בתחילת  נקבלמקרה 
אבל הם נסחפו בכפירה  אשר אני נותן",פרשת המרגלים "

 .בורא עולם לא יכולשאפילו בטענה 
 

הניסיון הוא אפילו טעו וחשבו שהרעיון של שהם  ויתכן
, "כי חזק הוא ממנואמרו "וולכן שקרו  למות בארץ ישראל

לארץ נלך אלא שאפילו בורא עולם לא יצילנו מהמוות, 
 .מסירות נפשמתוך לשם מצווה ישראל רק 

בורא עולם הבטיח שיכנסו , כי חמורהטעות היה  וזה 
, וגם בורא עולם חזק מכל מציאות ויקבלו את ארץ ישראל

  .אך בה' אל תמרדו"שבעולם "
 

אפילו  -" בכל נפשך, יש מצווה למות על קידוש ה' "נכון
נוטל את נפשך, אבל חייבים להאמין, שבורא עולם כל יכול 
 ואין דבר העומד בפניו וגם כשבורא עולם מבטיח זה יקרה.

 

מו כ עולם, שקשים לבורא שיש דברים שכתוב ולמרות
זה  נכוןקשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שכתוב 

זה אבל שזה קשה כביכול קשה, אבל למרות שכתוב 
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בהחלט לבורא עולם, עובדה יש פרנסה ושידוכים  אפשרי
 . תי עניין זה בשירת הים בפרשת בשלחרוכבר ביא, בשפע ברוך השם

 

י אם כל מטרתם , כשעיקר חטאם היה הבכיעוד  ויתכן
היה כי רצו להכין את העם להיכנס במסירות נפש לארץ 

  .ישראל ולמות על קדושת הארץ
 

הרי הם גרמו את ההיפך  למה הם גרמו שכל העם יבכו???
ממחשבתם, הם גרמו שכל העם ביקש לשוב למצרים??? 

 הם גרמו שכל העדה תתלונן על משה ואהרן???
 

לצעוק את עצתם, ולהשלים עליהם הייתה החובה  הרי
נלך לארץ ישראל!!! ובשמחה נמות על ולומר לעם, אנחנו 

מצוות ארץ ישראל, ובשום פנים לא נפחד ונרצה לחזור 
 מקום לבכי.למצרים, ולא נבכה כי אין בכלל 

 
, כל מה שגרמו בעצמם המוטעית והמסוכנת, כל ולכן

הקלקול שיצרו בא על ראשם ונענשו בחומרה, כי סוף 
ה תחילה, היה עליהם להבין שעם ישראל מעשה במחשב

 .לחיות באמונהרצו 
 

הם ונשיהם עדיין לא כל העם הוכשרו לרצות למות  כי
בפרט שארץ , ת ארץ ישראלעל מצוו ובניהם ובנותיהם

 .למוות החיים ולא כמתנל ההובטחה להם כמתנישראל 
 

את ולהרגיע לעצור מאוד לנסות היה מסוכן הדבר ש נכון
ניסו בלילה ההוא שהנה כלב ויהושע כי בכה, פחד והעם ש

כל העם ניסה לרגום אותם באבנים,  מידלהרגיע ולתקן 
 !!!כי פחדוהם אפילו לא ניסו!!!!! אבל 

 

 ????למות מתוך מצוות ישוב ארץ ישראל לא פחדו אבל
 המחשבות שונות. ומידיתכשהסכנה מוחשית  ואולי

 

מתאים ממש לדברי  ,כאמורועצתם וטעותם זה על  והסבר
אנשים גדולים היו אלא שעשו שכתב "המדרש רבה, 

 שהרי אם נפרש בפשיטות!!! "עצמם כסילים וטיפשים
מבורא  –" כי חזק הוא ממנוכופרים ממש כשאמרו "שהיו 

עולם, אז הם לא עשו את עצמם ככסילים וטיפשים אלא 
כפירה אינה מתוך תאווה  שהרירשעים מדעת!!! נהיו 

 יל, אלא מתוך דעה והבנה כביכול??כבהמה וככס
 

אכן המרגלים לא התכוונו לכפור, רק כל עצתם  אלא
מוצאי דיבת כתוב עליהם " ולכןהייתה טעות ושטות, 

, למרות "הכופרים בעיקר" ולא כתוב בחטאם "הארץ
  שכפירה באמונה בבורא עולם חמורה בהרבה מלשון הרע.

 

הבכי של לא ניסו לעצור את פחדו וכשהם עצמם  ואכן
איפה הגבורה  העם, הם הפכו את עצמם ללהג ולקלס,

   .וראה בהמשך עוד הסבר בעניין למות למען ה'???
 

, שגם אם אתה בעליה ובהתחזקות עצומה אל תנסה בכוח להפוך את כולם להיות כמוך, כי בהרבה מקרים אתה ללמדנו
וף תפגע מאוד גם בך, אלא תשקיע בעליה שלך להם שנאה וזלזול לדת וירידה רוחנית שבסתקבל את ההיפך, אתה תגרום 

זה גל עובר אלא רק שזה לא  לקלוט כי עליהםובעזרת ה' לאט לאט זה ישפיע גם על הסובבים אותך, ובאמת, בכל הכוח 
ולאישיות עם  ה,שדרך זו גורמת לך לשמחת חיים ולאושר ולשלוו וגם עליהם לקלוט ונצחית,  קבועה אמתיתדרך חיים 

  !!!זה עדיין שווה אבלשנים, רק לאחר  יגיעולפעמים זה בעזרת ה',  כךלדר כך הם יתקרבו ,מידות טובות יותר מבעבר
   

 המשך – ??מתי התחילו לחטוא -"כולם אנשים" 
 

כי חזק הוא חטאו כשאמרו "ההסבר הקודם הם  לפי
וזה מתאים  !!היו כשרים ", ואם כן עד לזמן זה הםממנו

אותה שעה שב -" אנשים"שכתב שהם היו  לדברי רש"י
  .כשרים היוחשובים ו

 

נראה כסותר את דבריו, שכתב  רש"יש קשה אומנם
ומצד  ,תחילה כשרים היוב כי" אנשים" -שהמרגלים כונו 

 רש"יוכתב " וילכו ויבואו ויספרו" בהמשך כתב רש"י שני
, מה יציאתם לחזרתםאת ומשווה  המקישהתורה ש

ואם כן  ???בעצה רעהיציאתם  גם בעצה רעהחזרתם 
 מתי הם היו כשרים???נשאלת השאלה 

 

שמשה מחזק את יהושע לפני מפורש רואים מזה  ויותר
הושע של משנה את שמו עד כדי כך שהוא  ,היציאה
, "קה יושיעך מעצת מרגלים"ומברכו ואומר לו , ליהושע

ידע שיש  משה רבנו כברעוד לפני שיצאו שברור אם כן 
  מתי הם היו כשרים?? אם כן, להם עצה רעה

 

בתחילת הפרשה, שבדברי רש"י  התשובה היאאולי 
", שלא לקחו מוסר רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר"

שלמרות אחות משה שדיברה לשון הרע על משה, ממרים 
לא היא חטאה בכך שאבל  ,גם היא התכוונה לטובהש

העמיקה כראוי להבין את התנהגותו של משה וכפי 
 שהרחבנו בשבוע שעבר.

 

שורשי חטאם היה אכן מהתחלה, אבל היות וכוונתם  ולכן
הייתה לטובה, לכן עד שלא הגיע השיבוש והקלקול הם 
עדיין בגדר כשרים וצדיקים כי כוונתם הייתה לטובה, אבל 
כשקרה השיבוש והקלקול זה מתייחס אליהם כי יכלו 
 למנוע אותו אם אכן היו לוקחים מוסר ממרים ונזהרים.   

 

כי מי שיכול ללמוד מוסר ולא לומד היצר מטעה אותו  , עד כמה החובה עלינו ללמוד מוסר מכל דבר ומכל אדם,ללמדנו
ומכשילו בעבירות חמורות עם הרבה כוונות טובות בדרך לאבדון, וכפי שכתבתי על הרואה סוטה בקלקולה שחייב להתחזק 

קח מוסר ויתחזק גם הוא עלול ליפול בזנות כי התרופף אצלו האיסור החמור, כי ראה יותרות, כי אם לא יולהתנזר מתאוות מ
ואכן התורה מחייבת אותנו לא רק לדעת אלא גם לראות ולהתבונן וללמוד מוסר איך אנחנו ושמע שרצועת האיסור הותרה, 

 בעזרת ה'.ולהתחזק עוד יותר ד חיזוק לתקן את דרכנו תורה ננסה ללמובמכל לימוד  שכן וכללא ניפול כדרך שההוא נפל, 
    

 המשך -ויהס כלב 
 

בהתחלה הסכים עם המרגלים להראות את  כלבש יתכן
הקושי והניסיון שיש בדרך הטבע לכבוש את ארץ ישראל, 

 .בכדי שיכנסו מתוך ניסיון ומסירות נפש כדברי המרגלים
 

הסכים שיש קושי לכבוש ערים בצורות  הואגם  ואכן
דברי  אלו גם שאכן ,ולכבוש את הענקים ואת גיבורי הארץ

  וכאמור. בורא עולם בחומש דברים
 

את פטירת  מגזימים ומפרשים בשקרכשראה שהם  אולם
", ופירותיה שהארץ אוכלת יושביה מטבעההאנשים "

הבין שהם נטו לדרך שקר,  מידוכדומה,  משונים לרעה
ולכן התפלל בקברי אבות שלא ייפול ויתעה בעצתם 

  .המעורבת בלשם שמים
 

שאפילו אם נצטרך התפרץ באמצע דבריהם וטען  ולכן
גם  לא הגיוניכלל דבר שבשזה  לתפס לשמים בסולמות
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שאכן , ובשונה מהמרגלים הוא טען נצטרך לעשות זאת
  .נצליח לעשות דברים מעל לטבע

 

אלא הסיק  לגמרי, לא סתר את דבריהםעדיין הוא  ובעצם
אבל יהיו ניסים כי  שנכון יש קשיים וסכנותמסקנה טובה, 

כי חזק הוא בורא עולם לצדנו, אבל הם מיד משכו לרעה "
 " זה לא אפשרי ונמות וניכשל!!!ממנו

 

 במקום לעצור את הקלקולהם  ,גוררת עבירה ועבירה
מוטעית שמעורב בה דיבור של מתוך מחשבה  הנורא שיצרו

 .כפירה שזה עבירה חמורה אפילו כשהכוונות היו לטובה
 

התנהגו כמו משוגעים  כדברי המדרש שהם בעצמם ייתכן
בסתירה מוחלטת לעצתם, שבגלל השפעת העבירה נגררו 

התחילו לשכנע לעבירה וסתרו את עצמם לחלוטין, והם 
 ים.וכדאי לשוב למצר משפחות שכולם הולכים למות

 

נפש על מצוות ישוב את הלמסור כעצתם לשכנע  ובמקום
הם המרידו את כולם לסרב ללכת לארץ  ,ארץ ישראל

ובעצם לא רק הם משוגעים אלא כולם משוגעים ישראל, 
כולם חשבו עקום מדרך הישר שבורא עולם ימשיך לעשות 

 .ניסים ונפלאות
 

כלב שהם סטו לגמרי מדרך הישר מיד עבר לצד  ובראות
טובה הארץ יהושע והתחיל לומר כדברי יהושע ביחד "

במצוות ישוב ניסיון קושי ושום שום שאין  ,"מאוד מאוד
רק מתנה מושלמת מבורא עולם, וזה בתקווה  ארץ ישראל

  .להציל מה ששייך
 

" חשבו לסקלם  ולרגמם באבנים  העדההסנהדרין " אבל
 שהם מסכנים את עם ישראל במוות בטוח!!!! מדין רודף

עד שהתגלה כבוד השם והשיגעון חלף ועבר והשכל היישר 
 מאוחר מידי.אבל  ,והטוב חזר

 

עוד שבגלל גאוותם לא ללמוד מוסר ממרים, לכן  וייתכן
נכשלו שגאוותם נשבתה, שהם חשבו גבוהה גבוהה בדרכי 

 ה' כביכול, ובסוף נפלו בגאוותם. 
 

ה במקום להודות לדברי כלב שניסה לתקנם, הם  בגאוו כי
ובתאוות הניצוח סתרו  את דבריו, ובלהט תאוות הניצוח 
והגאווה נסחפו לכפירה ולהסתת עם ישראל נגד הכניסה 
לארץ ישראל, וסתרו לחלוטין את כוונתם הראשונה 

  הטובה.  
 

על ידי שמדגישים  , ולא לנסות ליפותקרללמדנו, שאדם חייב להיות אמתי בכל מצב, וגם כשכולם טועים לא לזרום עם הש
 כי כך אכן תמשיך לחיות עם החברה אבל אתה תאבד עם חבורת שקר זו, ,את חלקי האמת ומצמצמים את חלקי השקר

ולא לוותר, מבחוץ אם לא ומבפנים לנסות אלא תמיד אתה חייב להיות עירני ואמתי ולדעת להילחם על האמת בכל דרך 
 שלך.מ שונה "אמת"בתעשה זאת, כי באמת קשה לחיות בחברה שאתה והם חיים  חבריםליף להח תצטרךואם בגלל זה 

 

במחי יד, מתוך התפרצות של גאווה הרסנית, וכמו שלהבדיל עבודת קודש של שנים אפשר למחוק ולהרוס ש נלמד עוד
מי שפגע בו, כי בזמן הרצח אדם רוצח בגלל פגיעה בכבוד מדומה, והוא לא קולט שמעשה הרצח פגע בו יותר מהפגיעה של 

הוא מחק את השכל!! ובעצם כך התחיל הרצח של קין שרצח את הבל, הכל בגלל פגיעה בכבוד, ואיזה כבוד יצא לו מכך 
 יתן חן" אמן ואמן. םשרצח?? שלנצח הוא "הרוצח הראשון"!!! לכן עלינו להתאמץ במידת הענווה "ולענווי

  

 טוב מזה גם דברבכל זאת יצא  -"שלח לך" 
 

, ואם להנאתך ולטובתך" לך" כתב רש"י "לך לך" בפרשת
" צריך שלח לך מרגליםכן גם כאן כשבורא עולם אומר "

 .ולטובתך להנאתך יהיהגם להיות ששליחת המרגלים זה 
  

יש למשה רבינו משליחת  הנאה וטובהאיזה  ולכאורה
וכי משה רבינו לא האמין שהארץ טובה היא  המרגלים?? 

 וכי יצא מזה טובה למשה רבינו?? מאוד מאוד??
 

למעשה , שנגזר עליהם הבכי לדורותשלמרות  וייתכן
ולא נקבל שנתגעגע לישוב ארץ ישראל  גרמו המרגלים

 .ארץ ישראלמצוות ישוב בקלות את 
 

זה בכדי להיכנס לארץ ישראל שנה  40להמתין  ואכן
וזה היה  ,ארץ ישראלמצוות ישוב הכנה ראויה לועבודה 

טמון בעצת המרגלים כשעדיין לא חטאו, ומחשבה טובה 
 זו לא חלפה ועברה ונמחקה כאילו לא הייתה.

  

שהתחיל יוצאי מצרים דור  שרקלהוסיף עוד,  ונראה
 תוך שנה לארץ ישראלהיה להיכנס ל ויכ "בחסד נעורייך"

"הבנים של יוצאי ההמשך דור ל אבל ,גם בלי הכנה ארוכה
חסד "המעלה של את  להםלא היה מצרים", היות ו

הכנה למצוות ישוב כשנה  40לעבוד  יהםהיה על ,"נעורייך
 ארץ ישראל.

 
כמה שיותר דברים טובים  לחשוב ולעשותמזה שמכל מחשבה טובה הקב"ה משתמש לטובה, ולכן נשתדל  הנלמד

ומושלמים כי כך רק טוב יצא ממעשנו, ומאוד חיזק אותי המחשבה עד כמה בורא עולם אוהב אותנו עד כדי כך שהוא 
יתברך מנצל ושולף כל מחשבה טובה שלנו גם במקרה שהדברים השתבשו בסוף לרעה וכדומה, וכפי אהבתו לנו נשתדל 

 רוע, כי כך נרבה לשמחו במעשי ידינו אמן ואמן. להחזיר לו אהבה ונשמח את בוראנו בכמה שיותר טוב ובכמה שפחות
 

עלינו להיות זהירים מלשחק בניסיונות אפילו לשם שמים, כי היצר שלנו מחכה עד כמה  עניין המרגלים נלמד, ומכל     
נופלים לנו שנאתגר את עצמנו בניסיון כי אנחנו בטוחים בכוחנו ופתאום לא משנה הסיבות מגיעה הקריסה ואנחנו חלילה 

ואל תסמוך על כוחך אלא אשרי אדם  תשדודים לפניו, לכן אל תאמין בעצמך עד יום מותך, סגור את כל דלתות הניסיונו
מפחד תמיד, ונזכור גם בתפילה אומרים  "ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון" כי 

שים למרות הכוונות הטובות, ואם נברח מניסיונות נזכה לאור ה' עלינו תמיד הרבה מקרים בשעת ניסיון הדברים משתב
 אמן ואמן.

 

 לך, להנאתך ולטובתך – "שלח לך מרגלים"
  

 

למשה רבינו  היהאיזה הנאה וטובה שאלנו  קודם
וכי משה רבינו לא האמין שהארץ  משליחת המרגלים?? 

 וכי יצא מזה טובה למשה??? טובה היא מאוד מאוד??
 

מתרץ שלולי חטאו המרגלים היו ישראל  זקנים והמושב
, מיד נכנסים תכף ומיד לארץ ישראל, והיה על משה למות

 שנה לחיות. 40המרגלים משה הרוויח עוד חטא ובגלל 
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משה רבינו היה רק התירוץ, וכי תפקידו של לענ"ד  וקשה
להכניסם לארץ ישראל, הרי משה רבינו לימד את עם 

שנות לימוד  40יחסרו היה צד שישראל תורה, ואיך ייתכן ו
  ??תורה של משה לעם ישראל?

 

וכי יש  ??קשה, וכי משה רצה לחיות בשביל עצמו ועוד
שעם על חשבון זה  –יחיה יותר זמן הוא הנאה למשה ש

הרי כל כולו היה עבור עם ישראל   וימותו??? ישראל יחטאו
העיקר למות מהקב"ה ביקש בחטא העגל הוא עד כדי כך ש

 על עם ישראל??? שמים רחמי שיתעוררו
 

 יםנכנסהיו  דור יוצאי מצריםאם אכן לתרץ, ש ונראה
הוא כי  ,תפקידואת אכן משה סיים  אם כןלארץ ישראל, 

 לכן ,היות וכל אותו דור מת אבללימד אותם תורה, כבר 
את הדור החדש שהם מחדש משה רבינו היה חייב ללמד 

  .ייכנסו לארץ ישראל אחרי שלמדו תורה ממשה רבינו
 

שנה, כי עיקר הלימוד של  40לקח  לדור החדשוהלימוד 
במשנה  40משה לדור הצעיר של עם ישראל  היה בשנת ה

שנה  20אלף בני  600ל הושלם מנין עם ישראל  כי אזתורה, 
מתן ב" של מקבלי התורההמספר כמו בדיוק שזה ומעלה, 
 בפעם הראשונה. שלימד כמו בדיוק לימדם  ואז, "תורה

 

אמר משה, כפי שקיבלתי כך החזרתי בסיום חיי  ועל כן
אלף שקיבלו  600ותפקידי, שכמו ביציאת מצרים קיבלתי 

אלף  600תורה, כך גם השבתי בשלימות עם ישראל שיש בו 
ונלמד מזה שגם אם משהוא ומעלה,  20מקבלי תורה מגיל 

 השתבש והתקלקל וקרס עדיין אפשר בסבלנות לתקן.
 

ה, שככה גם אלו שמתו זכו מזה רווח גדול למש והיה
וגם הדור החדש, כך שיצא ללמוד תורה מפי משה רבינו, 

למרות הדור הראשון ו דורות תורה!! 2שמשה זכה ללמד 
גדולה מאוד, כי הם היו  םמעלתשמתו עדיין חשובים הם ו

 .דור דעה, לא פלא שהם דור שקיבלו תורה בסיני
 

, רבה בר בר חנהעל  בבא בתרא )ע"ג ע"ב(,בגמרא שמסופר  וכמו
ראה ו, מתי המדברשהלך עם סוחר ישמעאלי לראות את 

עד וגופם היה גדול  ,ופניהם זוהרותאותם שוכבים על גבם 
שהישמעאלי יכול היה לעבור תחת ברכיהם כדי כך, 

  .המורמות כשהוא רוכב על גמל ואוחז רומח בידו
 

רצה ללמוד מהם הלכות ציצית, חתך ש בר בר חנה רבהו
מהם עם פתיל התכלת. אך כתוצאה  א'את כנף בגדו של 

, מכך לא יכול היה לזוז ממקומו, עד שהשיב את הגזלה
פניהם זוהרות!!!!!ש והראיה, אבדדור דעה זה לא  ואכן

שנה  40ממה שקלקלת, תלמד ממשה רבינו שכך עמל לתקן, ש 40גם אם קלקלת והתיקון דורש זמן פי שחיזק אותי,  זהו
דורות של עם ישראל תורה, וזה הנאת  2משה תיקן את עם ישראל, וכך זכה שמלבד זה שתיקן את עם ישראל הוא גם לימד 

שנה לתקן במקום שנה,  40לקח  ,חדש,  נכוןמלגמרי הוכיח שאפשר לתקן ולבנות הכל הוא גם משה רבינו העצומה, וכמובן 
אלא  !!אין מצב שאצליחו !!אוי לי ,אל תגיד זה יקח המון זמן לתקן !!אושייהודי אל י לכן!! ותיקן העיקר שהצליחאבל 

 ונתקן עד יומנו האחרון, בתשובה ותיקונים אמן ואמן. נתמידגם אם זה קשה ותקן, נשקיע לשנה  40 ואפילו  הבה נתחזק
 

 ה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים""למ
 

רבי , שואל ראו ולא לקחו מוסררש"י שרשעים הללו  כתב
וכי זה חטאם!! הרי חטאם היה שדיברו לשון  ירוחם ממיר

שאם היו לוקחים  עונה רבי ירוחםהרע על ארץ ישראל??? 
שנגיד שבכל עבירה  או מוסר הם לא היו חוטאים!!! 

מחשבנים גם את הכסף הקטן, דהיינו כל זווית של חטא 
נלקח בחשבון ולא רק החטא הגדול והמשמעותי לטוב 

 ולרע. 
 

בכל זאת קשה מאוד, מדוע חטא המרגלים זה חטא  אבל
כי לשון הרע, הרי המרגלים חטאו גם בכפירה, שאמרו "

חזקים " וכוונתם שהגויים בארץ ישראל חזק הוא ממנו
וזה  ,יותר מבורא עולם ולכן הם יהרגו אנשים נשים וטף

גרם לכולם לבכות בלילה הוא, ולכאורה כפירה חמורה 
 .בטעותוקודם ביארנו שכפרו  לשון הרע???חטא יותר מהרבה 

 

לכאורה הם הסיתו לעבוד עבודה זרה, כמו שהביא  וגם
מצרימה"  ונשובה ראש נתנה אחיו אל איש רש"י "ויאמרו

ו לעבוד עבודה זרה, וזה חמור יותר מלשון הרע??? שרצ
ייתכן שלא המרגלים הציעו לעבוד עבודה זרה, אלא כפי  אומנם

 שיתבאר בסמוך שהיו אלו משבט שמעון או גם משבט לוי.
 

 קרח נענש לא למה הכלי יקרלגבי קרח הקשה  והנה
 בדרבה ליה קים שהיה , לפיותירץ כמשה ומרים??? בצרעת
דהיינו שאם אדם עבר עבירה שיש בה עונש גדול וקטן, למשל , מיניה

רצח בן אדם ובהריגה הזו הרס לנרצח את החולצה, אזי מענישים אותו 
בעונש הגדול על הרצח ולא מענישים גם בעונש הקטן לשלם את 

את  לבטל ורצה משה ובתורת בעיקר כפר שהריהחולצה, 
ולא קיבל  נענש בעונש החמור שנבלע באדמהולכן  הכהונה

צרעת על העבירה הקטנה מכפירה שזה צרעת על לשון 
הרע, הרי לנו שכפירה חמורה מלשון הרע, ואם כן מדוע 

 בעיקר לשון הרע?? מדגישה התורה שהיהחטא המרגלים 
 

מתו במיתה , אלא המרגלים לא נענשו בצרעתגם ובעצם 
 באותה – 'ה לפני במגפהשמתו וכפי שביאר רש"י " משונה

 בלשון חטאו הם מדה כנגד מדה להם ההגונה מיתה
 מלשונם יוצאים ותולעים טבורם עד לשונם ונשתרבב

", ומלשון זה מובנים הדברים שהם טבורם לתוך ובאין
, ואכן שלהם "עם הלשון"רע חטא שעשו על  עונשקיבלו 

עיקר חטא המרגלים היה כפירה, ולכך נענשו בחומרה 
מה שחטאו עם לשונם, כלול כל בעונש הזה שמתו במגיפה, ו

הן דיבור רע ושקרים על ארץ ישראל והן דיבורי כפירה 
 החמורים מהם. 

 

רק על מה שדיברו בלשונם נענשו בלשונם מידה כנגד  ולא
בעיניים ולא לקחו  שראומידה וכאמור, אלא גם על מה 

היה שהם לא מתו מיד  ועונשםמוסר גם על זה נענשו, 
שמיד  בטור או"ח סי' תקפ הבית יוסףבמגפה אלא כמו שכתב 

אב לשונם נשרבבה עד בי' המרגלים נענשו, שמתאריך 
יוצאים מלשונם ובאים לתוך היו טבורם והתולעים 

  .אז מתורק וככה סבלו במחלות רעים עד ז' אלול ו ,טבורם
 

שמתענים  בטורזה אחד מהימים שנפסק  ז' אלול כןאו
אותם יום ראו  30במשך כמעט  ואכןבהם מן התורה, 

מעוררות בחילה ושעט ה סובלים ממחלות רעות ומכוערות
 - ראו ולא לקחו מוסר כי הם מידה כנגד מידהזה ונפש, 

  .אחרים יראו אותם סובלים בכיעור וייקחו מוסר ויתענו
 

חזק ולקחת מזה מוסר, כי זה מציל נלמד כולנו לראות ולהתבונן או בעונשו של אחר או מכל דבר שמסוגל ל וממילא
מהחטא, וגם כי אם לא ניקח מוסר אז כנגד שראינו ולא לקחנו מוסר חלילה אחרים יראו אותנו סובלים בכיעור והם כן 
יקחו מוסר, אז יפה שעה אחת קודם, שלא נצטרך חלילה להדגים לאחרים אלא אדרבא נתחזק ונחזק אחרים מתוך 

 שמחה ולא מתוך צער וסבל, אלא בפנים שמחות ומאושרות שזכינו לאור ה' באהבה.בריאות איתנה ולב טוב מתוך 
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 "איש  אחד  למטה"
 

לא  נבחר  נשיא  גם  משבט  לוי,  כי  בין  כך  זאת    ובכל
בתר  לקוטי  בשם    ליקוטי, ובין  כך  לא  נטלו  חלק  בארץ

  .הריטב''א
 

לי שהרי גם הם אמורים לגור בארץ ישראל ולחיות  וקשה
בה, והסכנות נוגעות גם להם, אז גם להם היה צורך לבדוק 

לא קיבלו חלק בארץ??? ואם דבר מצווה הם אם  גםאותה 
מצווה היה כאן, למה כאן אהרן לא שאל של ושליחות 

 והצטער למה יגרע חלק שבטי???
 

ששליחות הבורא הייתה רק  כדברי המהרש"א ויתכן
שליחים, ורק אחר מכן נוספו עוד כבקשת עם  2שיצאו 

 ואמרו כולכם אלי ותקרבון( כב א דברים) שנאמר ישראל, כמו
ולכן שבט לוי המתמידים עסקו , לפנינו אנשים נשלחה

בהתמדה בתורה ולא היו בין אלו שנגשו וביקשו ממשה 
וגם כאן לא שמו לב שמבקשים עוד  להוסיף מרגלים,

 .מרגלים
 

יתכן שמי שמונח בלימוד התורה ייצר הרע לא בא אליו,  או
וגם אם בא אליו משכהו לבית המדרש דהיינו תשתמש 
בכוח התורה, ובשכל היישר שיש בתורה ותגלה שעצתו 
עצת כסיל וממילא לא תקשיב לו ולעצתו, ולכן הם לא טעו 

  .לבדוק את דברי בורא עולםונמשכו בעצת היצר הרע 
 

ששבט לוי מהתחלה לא  שביארנו בפרשת במדבר וכמו
כי טענו אנחנו לא ניתן כבוד למלך כי אנחנו עבדו לפרעה 

עמלים בתורה, ולמרות שיש מצוה לחלוק כבוד למלך, 
יתכן שהם בחרו במצוות לימוד תורה כי חששו שזה עבודה 

ששבט לוי היו כל או יתכן בלי סוף למלך כפי שאכן קרה, 

כך שקועים בלימוד התורה גם בהליכתם מבית המדרש 
את המלך עובד,  שלא ראולבית וכן בכל מקום ובכל רגע כך 

ולא שמו לב ולא חשבו בכלל על זה, אלא המשיכו 
בהתמדתם, וככה ניצלו מגלות פרעה והמירו זאת לעמל 

 התורה.
 

שבאותו משקל התנהגו הלויים בספירת הלווים, והוכחנו 
משה נשאר מחוץ לאהל וספר כי הם הבעלים המשיכו 
בהתמדה ולא עזבו את תלמודם בשביל להתכונן לביאת 
גדול הדור לביתם, כי התמדתם הייתה אותה התמדה 
לטוב ולרע כביכול, ומשה רבינו ובורא עולם ידעו והכירו 

שהבעלים לא יהיו מראש ובהתמדתם לכן ידעו בבטחה 
ולמרות  ,ללמודמדרש הבבית אלא יישארו בבית 

 .כלום מהתמדתם לא הפסידו שהבעלים לא היו, הם
 

הם הרוויחו יותר, שבסוף הם זכו ליותר מביקור  ואדרבא
 קול ובת האהל פתח על עומד שמשה הם זכושל גדול הדור, 

על פי "אצל בכורי ישראל לא כתוב  ואכןהאהל,  מן יוצאת
למרות שגם הם נימנו מגיל חודש כבני לוי, ועל כורחך  "ה'

כי שם הבעלים היו באוהל ולא הנשים, מה שאין כן בבני 
 . הוכיח לי הרב הכהן מונק מאשדוד( ך)כלוי המתמידים 

 

כאן התמדתם הצילה אותם שלא היו בעצת המרגלים  וגם
שמיד שמשה ראה שמשבט לוי לומדי  וייתכןכלל וכלל, 

, שמא הדליק אצלו נורה אדומההתורה אין נציג זה כבר 
המתמידים משבט לוי יש כאן פתח לחטא ומכשול, הנה 

מיד התפלל על יהושע, קה  ולכןכנראה יש כאן בעיה,  בחוץ
  ., ואולי גם שיהושע יתן להם עצהיושיעך מעצת מרגלים

 

מטעויות ועבירות או מעשים שנראים כמצוות  עולהימנגם אנו לשים לב לנורות אדומות ולסימנים בכדי להיזהר  ונלמד
 והופכות לעבירות חמורות רח"ל.

 

 המשך -מצרימה" ונשובה ראש נתנה אחיו אל איש "ויאמרו
 

" הכוונה שרצו לעבוד נתנה ראשרש"י בשם חכמינו " כתב
" זה שמעון ולוי, ועליהם איש אל אחיועבודה זרה, וכידוע "

 שמעון"סנהדרין קט' אמר יעקב קודם פטירתו,  על פי הגמרא 
" וסודם זה חטא נפשי תבא אל אחים, בסודם ולוי

 .המרגלים
 

הרי שבט לוי לא היה בחטא  המהרש"א ומקשה
שזה הולך רק על שמעון, שאולי הייתה  ותירץהמרגלים??? 

קבלה לחז"ל, ששמעון היה הראש שהדיח את המרגלים 
זה רק על  "בקהלם"לדבר רע ולחטוא בלשונם, כשם ש

  שבט לוי שקרח יצא מהם.
 

"איש אל קשה לענ"ד, שכאן במרגלים הרי כתוב  ועדיין
כן ??? ואם שמעון ולוי יחד שזהבראשית מט' " ורש"י כתב אחיו

איך יתכן ששבט לוי המתמידים בתורה שלא חטאו בעגל 
 ובמרגלים יציעו הצעה לעבוד עבודה זרה???

 

לחדש שדווקא שבט לוי בראותו את הקלקול  ונראה
שכאן עם ישראל חצה את כל הקווים נו הנורא הבי

האדומים עד כדי כך שמשה ואהרן נפלו על פניהם ובורא 

שנה כי  40ובסוף המיתם במשך  ,עולם רצה להשמידם מיד
הם חששו שיהיה  ולכןכאן כבר לא נסלח לדור ההוא, 

אם בורא עולם יהרוג את כל עם ישראל,  חילול השם עצום
 העם את להביא ה' יכלת מבלתישטען משה רבינו " וכפי
 ".במדבר וישחטם להם נשבע אשר הארץ אל הזה

 

דוד שאמר כדרך  לעבוד עבודה זרה כאילוהם רצו  לכן
שבנו אבשלום  המלך לעבוד ע"ז שלא יהיה חילול ה'

בלי מבקש להרוג צדיק, ולכן חשב לעבוד ע"ז כלפי חוץ 

כולם שכך  ,, בכדי למנוע חילול ה'מחשבה וקבלת ע"ז כאלוהות
 .סנהדרין קז' – הרדיפותאת יגידו מגיע לדוד 

 

שמעון ולוי חסו על כבודם של שבמעשה דינה,  וכמו
, כך גם כאן הם התעוררו לנסות שכםישראל והרגו את 

אבינו התפלל שבכל  ויעקבלמנוע ולצמצם את החילול ה', 
המצב הנורא הזה של המרגלים לא יוזכר שמו כי זה עסק 
ביש מחריד ומזעזע שאפילו בני התורה המתמידים חשבו 

 לעבוד ע"ז רק בכדי למנוע ולצמצם את החילול ה'.
 

ישמיד את  ה"לא רצו שהקבלוי שבט שיתכן אחרת  ובדרך
 לוי, ומהם יתחיל שוב עם ישראל. - עם ישראל כי נשארו

  

כמה עלינו להימנע מלחלל שם שמים במעשינו עד כדי כך שגדולי ישראל חשבו לעבוד כאילו ע"ז בכדי למנוע  ונלמד
חילול ה', אז ניזהר מאוד שלא נחלל שם שמים ברחוב ובבית, אלא אדרבא נקדש שמו ברבים בשמירת העיניים ולא 

 ,מתוך יראת שמים אמתית וזיכוי הרבים בכל מקום ובכל דרך וונקדשה ,נסתובב במקומות שלא מתאימים ליהודים
  אמן ואמן.ובקידוש ה' נתקן את כל החילול ה' שנכשלנו בחיינו, ומתוך קידוש ה' נתעלה למדרגות של קדושה עצומה 
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 "ויקרא משה להושע בן נון יהושע"
 

כשראה משה ענוותנותו בן עוזיאל, " בתרגום יונתן כתוב
", וצריך להבין מה הקשר שבגלל שליהושע קרא לו יהושע

הייתה ענווה לכן צריך משה להתפלל עליו??? הרי ענווה זה 
אם יהושע עניו אם כן הוא צדיק, ודווקא  ואדרבאדבר טוב, 

 זה סיבה שאין צורך להתפלל עליו???
 

 משכני היקרששמעתי חידוש נראה לתרץ על פי מה  אלא
מה עניין " שאל בהרבפרשת שרש"י , אשדוד מצדיקי

 זה , ששמיטהתשובהוהתחדש לו "?? שמיטה אצל הר סיני
היות ו, שייכות חוסר של הרגשה, התבטלות להזניח לעזוב

 אפס אני אם כי לרוע, גם שיפול אדם אפשראצל  כזה מצבו
 לומר, סיני להר שמיטה נסמכה לכן  !!להפסיד מה לי אין

 אבל קטן שאני, תורה עליו שניתנה סיני כמו ענווה שצריך
 וקדושה. חשיבות בי יש תוכן בי יש

 

האמתית???  היא הענווה מה ???מה זה ענווהאם כך  אז
 שווה זה לא, שאני לא  אפס!! שאני לא, , זההתשובה

היה עניו מאוד מאוד מכל  רבינו משה הנה כי !!!כלום
 לא הנביאים שאר למרות מאישה האדם, בכל זאת פרש

 שמשה הוא  הקב"ה,הסביר זאת ש כפיכי היה ידע , כן עשו
עליו היה מצווה  רק  ולכן, אחריםנביאים מ יותרגדול  נביא

הגדולה ובדרגתו  ומצבבכיר הא ושה ומוכח ,מאשה שופרל
כוונה שהוא היה עניו  מה כן אםו מכל הנביאים, מעל שהיא

 ??מכל האדם
 

 בכוחות אחר שאדםשמשה רבינו חשב היא  והתשובה
 הרגיש ולא, ממנו יותר להרבה מגיע היה שלו ובנתונים שלו

 במינוס,בחוסר ו חשב אני אלא, תודההערכה ו לו שמגיע
 ענוה זהושלא הגעתי לכל מה שאני מסוגל להגיע, 

למרות ההישגים הגבוהים  ש"צל לי מגיע שלא !!!אמתית
 להגיע שביכולתי מה כל עשיתי לא אני כי, משאר האדם

 וזה, שלי ובכוחות המיוחדים שבורא עולם נתן לי בנתונים
השלום בענווה אמתית יותר מכל  עליו רבינו משה מחשבת

למרות האדם, כי אף אחד לא הגיע לרמה שלו, ובכל זאת 
 .טען והאמין שזה לא מספיק מצדודרגתו הגבוהה ביותר 

 

 ענוותו של יהושעכתוב במדרש שכשמשה ראה את  ולכן
", קה יושיעך מעצת מרגלים' לשמו "יהתפלל עליו והוסיף 

וחלש אפס ככי בענווה יתירה יש מצב שהוא ירגיש שהוא 
יותר מושלמים ממנו בניצול כוחותיהם, הלעומת אחרים 

יסכים לשאר יבטל את דעתו ויש מצב שיהושע  ולכן
  .המרגלים והוא ייפול  כמוהם חלילה

 

ה יהיה לו כוח לעמוד כנגד התפלל עליו, שלמרות הענוו לכן
אחרים ולא יסכים להם, שגם לו יהיה דעה עצמאית 
וברורה, כי יש לו תוכן חזק וקדוש ויש בו כוח וקדושה, 
ולמרות הענווה הוא לא יחשוב שהוא אפס חלילה!!! 
ובוודאי בזמן שלא מתאים וודאי אסור שיחשוב כך, 

 .ויגבה לבו בדרכי השם אדרבא
 

 המשך
 

קודש בשחרית התחדש לי ברוך השם, חידוש  ובשבת
ישמח משה במתנת חלקו, כי "שאומרים בתפילה,  עצום

עבד "קרא לו  הקב"המתי ויש לעיין ", עבד נאמן קראת לו
  ???"נאמן

 

עליו לשון  ודווקא כאשר דיברזה היה היא ש והתשובה
 נגדמוסר על שדיברו  קיבלומרים ואהרן  ובאותו זמןהרע, 
 משה שמח!!!! אם כן יוצא שדווקא אז ו ,משה

 

עבדי  - בכל ביתי נאמן הוא"עליו אז הקב"ה אמר  כי
", ושמחתו הגדולה היא שהנה הוא קיבל אישור משה

מבורא עולם שהוא כן השלים את יכולותיו כראוי, והוא כן 
כראוי את מטרותיו, איזה שמחה ואושר לאדם השלים 

שכל חייו דאג שלא ממלא כראוי חובותיו והנה קיבל ציון 
 מושלם מבורא עולם.

 

, ואכן בורא עתידמשה בלשון  ישמחשיש לדון כי כתוב  רק
כמו שכתוב שלא בפניו שבחו של משה  כלעולם אמר את 

 שבח זה, ואם כן מתי התברר למשה "ויצאו שניהם"

ששמח בזה??? אם נגיד אחרי פטירתו מהעולם, הרי אז 
משמע  אלאבעולם האמת כבר ידע זאת בלי נבואה זו?? 

 שבורא עולם קרא לו כך!!!ידע ושמח מזה עוד בחייו כבר ש
 

לענ"ד שכשבאו אהרן ומרים לבקש את  נראה ולכן
סליחתו כנראה מעצמם התוודו ופרטו את חטאם וטעותם, 

 .את הנבואה הקשורה אליוולכל הפחות אמרו לו 
 

שמח באותו רגע משה  ,לכעוס עליהםבמקום ואם כן 
על שגרמו לו את שמחת  שאפילו הודה להם ונראה ,מאוד

שאם היו שואלים את משה האם שווה לך עוד  וייתכן, חייו
בלי מידת  שאפילושדיברו עליך את הלשון הרע, ייתכן 

הלשון בזכות כי  !!היה אומר וודאי ובוודאיהוא הענווה 
 .כל שבחו - מתנת חלקואת קיבל הוא  הרע שדיברו עליו

 

, כי מכל מקום תיסגר הצדקת מרים שבעת ימים אבל
לשון הרע אסור לדבר אפילו אם המדובר צדיק ועניו ולא 
ניפגע, ואדרבא הרוויח מזה את כל חייו, כי לנו אסור 

 רוע מצדנו.שום דבר לעשות 
 

 

 המשך – ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם
 

 

גם לשון ש, מוסר השכל למרגליםאמור להיות היה  וזה
, וכל שכן לשון הרע אסור לומרעצום הרע שיצא מזה רווח 

שנה  40יתעכבו ששגורם נזק לעם ישראל שימותו במדבר ו
כמעט רגמו למוות בגללו עד שיכנסו לארץ ישראל, וגם ש

 את יהושע וכלב.
 

כפי שתיארו ו, שהמרגלים פחדו מהענקיםעוד  ויתכן 
", וכפי ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהםזאת "
במקום לשקוע בשפלות שטעו,  שבזה החפץ חייםשכתב 

עצמם, בענווה מיותרת שלא במקומה, אדרבא היה עליהם 
ללמוד מהלשון הרע של מרים על משה מה זה ענווה 

אמתית ומה ענווה מזויפת, שמשה למרות ענוותו הכיר 
בערך עצמו יותר מנביאים אחרים ולכן פרש מאשתו, 

 .ומרים שלא הבינה זאת חטאה טעתה ונענשה
 

שהם ענקיים  גאווה לחוש כיםצרי ום היגם המרגליולכן 
  .בכוח ובקדושה, כי הם בני אברהם יצחק ויעקב

 

כלב הבין זאת והתקרב למקום הענקיים והשתטח על  ורק
קברי אבות שמהם יש לעם ישראל את העוצמה והכוח, 

כלב לא חש לרגע כאילו הוא כחגב מול הענקיים שברור ו
     !!!אלא להיפך, בלי שום ספק
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מזה, שגם אם חלילה חטאנו וכשלנו בחיינו לעולם לא נגיד שאנחנו אפס, כי זה גורם להידרדרות נוספת וסופנית,  ונלמד
כי אם לאנשים צדיק וענווים אסור להרגיש אפסים, למרות שזה חלק ממעלתם וההיפך מהאיכות שלהם, כל שכן מי 

 של ריבונו !!!אפס לא אני אלא חייב לומר !!!הוא ראוי להיחשב כאפס, וודאי שאסור לו לומר זאת על עצמו חטא ובמצבוש
מסוגל עדיין אבל אני  מאוד, התלכלכתינכון לצערי  !!!אבל יש בי נשמה קדושה ועליונה !!!אכן טעיתי וחטאתי ,עולם

 קדושה וטהורה".מאוד מאוד "נשמה ועוצמתי כי טמון בי ערוך גבוה הכל, לנקות 
 

 עוד בעניין

 

אכן כדברינו קודם, שאהרן ומרים סיפרו לו כשביקשו  אם
משה אז , ועבד נאמןאת סליחתו, שבורא עולם קרא לו 

  .שמח מזה מאוד
 

 40חי לאחר מכן עוד כ  יוצא שאחרי בשורה זו הואכן ואם 
שנה, ואיך היה לו ענווה במשך כל השנים הנותרות??? הרי 

 כבר ידע שהוא מושלם באישורו של בורא עולם?? 
 

יותר, שכל עוד שכאן היה שלב נוסף בענווה קשה  ויתכן
הזמן משה חשב נכון עד עכשיו קיבלתי אישור שאני 

מחסר בשלימות אני אבל מעכשיו אולי שוב  ,מושלם
העבודה, ואדרבא דווקא בגלל שקיבלתי ציון מושלם יתכן 

שאני סומך על עצמי יותר מידי ומרמה את עצמי שאני 
  .ממשיך להיות מושלם

 

כל פעם משה רבינו הזכיר לעצמו את  מצד שני אבל
השמחה והתענוג שקיבל מתנת חייו שבורא עולם מעיד 
עליו שהוא מושלם, ובכוח מתיקות זו התחזק לעבוד את 

  .בורא עולם עם כל יכולתו וכל מרצו
 

יש  ישמח, שבמילה ושמחולא  ישמחלכן כתוב  ואולי
עתיד שימח את עצמו במתנת במשמעותה שכל פעם ב

כי הוא התחזק ממתיקות זו שנזכר בה להמשך  ,חלקו
עבודת הבורא בשלימות, ובכל זאת להישאר עניו ולא 

.להרגיש מושלם וראוי
. 

היצר להשתיק את ובכדי  ,מזה כפי שכבר כתבתי בעבר, שבכדי להתחזק ולנצח את היצר הרע בזמן של ניסיון קשה ונלמד
ועידוד לעבוד את הבורא יתברך בכדי לקבל דרבון באש של תאווה ומנסה להורגנו לחלוטין, וגם בנו פרע המתהרע 

בהתלהבות ובשמחה ובחשק כראוי, עלינו להיזכר בזמנים המתוקים שהיו לנו ברוחניות, בשמחה ששמחנו והתלהבנו 
כי את המצוות בחשק ובהתלהבות, ונקיים  ,עודד להתגבר על היצר ועל העצלותבהם נת שניזכרוכ, בשמחה של מצוה מאוד

 ואמן. אמן "את האש של היצר הבוערויכבה גרש תאש של מצווה "
 

 

 "ראו ולא לקחו מוסר"
 

 

הקדוש שהמרגלים ידעו ברוח הקודש, שהם  בזוהר כתוב
לא ישמשו כנשיאים בארץ ישראל, לכן היה להם מגמה 

אם ראו זאת,  ולכאורהשעם ישראל לא יכנס לארץ ישראל, 
למה לא ראו את ההמשך שהם ימותו במדבר, הם מיד וכל 

שנה, אלא מה נאמר, שראו רק חלק  40בני דורם במשך 
 .מהתמונה העתידית ולא את כולה

 

מצאתי עוד חלק של נבואה שכביכול ראו, שמתוך  אומנם
 בארץ הישב העם עזדבריהם הרעים על ארץ ישראל "

 שם, לא ראינו הענק ילדי וגם מאד גדלת בצרות והערים
" אפשר לשמוע בהם ממנו הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל

את הצליל וחלק מהתוכן שבורא עולם בעצמו אמר על ארץ 
 לבא הירדן את היום עבר אתה ישראל שמעישראל: "

 ובצרת גדלת ערים ,ממך ועצמים גדלים גוים לרשת
 ואתה ידעת אתה אשר ענקים בני ורם גדול עם ,בשמים
  ."ענק בני לפני יתיצב מי שמעת

 

דברי מ ההיפך", כי חזק הוא ממנואמרו "ו סיימוהם  רק
 -ממך ממך" ועצמים גדלים "גויםשסיים בורא עולם 

  .ישראלמעם 
 

שנקבל את הארץ בזכות אבותינו  וסיימו לא השלימו וגם
 ה' כי היום וידעת" הקב"הכהמשך דברי הקדושים, 

 מהר ישמידם הוא אכלה אש לפניך העבר הוא אלוקיך
 ה' נשבע אשר הדבר את הקים ולמען לך , ה' דבר כאשר

וכהבטחת בורא עולם  ,"וליעקב ליצחק לאברהם לאבתיך
 אשר אני נותן".המרגלים "בתחילת פרשת 

 

 קרחאותו ראיה חלקית ראה קורח כפי שכתב רש"י:  וגם
 הטעתו עינו זה, עונה רש"י לשטות ראה מה היה שפקח

 משה כנגד ששקול שמואל ממנו יוצאה גדולה שלשלת ראה
 מתנבאים כולם בניו לבני עומדות משמרות ד"וכ ואהרן
 ממני לעמוד עתידה הזאת הגדולה כל אפשר הקודש ברוח
 שכולם משהמ ששמעלמרות  שתתףה לכך אשתוק, ואני

 "הקדוש הוא' ה יבחר אשרוטעה ש" ,ניצול ואחד אובדים
 .תשובה עשו שבניו לפי נאמר עליו, וטעה בראיתו

 

, דהיינו שקרח ראה חצי רואה היה שמשהרש"י  ומסיים
תמונה לכן טעה, ואילו משה רבינו ראה את כל התמונה 

 . ולכן לא טעה
 

אשת פוטיפר ראתה ראיה חלקית כפי שכתב רש"י  וכן
 לומר שהתורה השוותה אותה לתמר הצדיקה אשת יהודה,

 ראתה היאכי  שמים, לשם זו אף שמים לשם זו מה לך,
 בנים להעמיד שעתידה שלה באסטרולוגיה באצטרולוגין

מבתה, דהיינו חצי תמונה  או ממנה אם ולא ידעה מיוסף,
", ראו כי נגד פניכםברורה, וכן פרעה ראה "עתידית ולא 
 .תומדויק הברורתמונה אבל לא ראה 

 

אותה נכון  לפרשצריך  נבואה חלקיתכל ראיה או  ואכן
 ומלב נטול נגיעות אישיותבקדושה ובטהרה,  ולהשלימה

לא לקחו " אבל ראוואינטרסים צרים, ולכן המרגלים אכן "
מוטל עליהם לפרש , שהיה להם כנבואה חלקית והיה מוסר

  .ולהשלים כראוי את הראיה או הנבואה שראו בלי נגיעות
 

היו לוקחים מוסר ממרים, היו לומדים עד כמה אדם  ואם
חייב לדייק ולהעמיק ולפרש בלי נגיעות, שהרי מרים 
פירשה לא במדויק וכראוי את פרישת משה מאשתו, רק 

", דיבר ה'וכי רק בו דיבר ה' הרי גם עמנו בגלל שכאב לה "
והיות ולא השלימה את הפירוש וההסבר כראוי, אלא 

 טעתה בגין צערה הפנימי, על כן נכשלה ונענשה.

 

מזה עד כמה, חשוב יחד עם התעלות של קדושה ואורות הקדושה, לא לשכוח ללמוד ולהתמיד בתורה, אבל חובה  ונלמד
כך נגלה את הפנימיות שלנו, ונמחק או נתקן את המידות הרעות שבנו, שעלולים להפיל גם שנלמד וניקח מוסר, שרק 

אותנו בהמשך עלייתנו בקדושה, ולהוביל אותנו למחוזות שה' ישמור, שחלילה נטעה ונטעה נחטא ונחטיא אחרים, לכן 
בעזרת השם נתקדש ונתעלה לעולם נלמד מוסר וניקח ונוציא חיזוק יומי מהדבר מוסר, כך לא נהפוך קערה על פיה, ו

     ברוחניות יחד עם תיקון המידות אמן ואמן.



 

 

 בס"ד

 

 טהר ליבנוועלוני 
  

 

 הדפסת עלוני השבוע
 הישועות כללו בריאותלו הצלחהל

 דדון רחל בן מקסים ל 
 

 היקריםמת הוריו שולעילוי נ
 דדון אברהםהרב  רבי שלמה בן

  בן הרב שימול שלמההרב ורחל בת 
 צ.ב.הנ.ת.

 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 העניינים אמןבכל להצלחה 
 

 והצדקניות ע"ה לעילוי נשמות הצדיקים
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    א"מ ר' שלום בן יצחק ריינר 
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה  ציון בן זכריה 
  אריה זצ"ל אקרמן הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צביש"ב 

 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

  ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
    משה חיים בן לאה עקא
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