
 

 מה פירוש "החזק הוא הרפה"

וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם היושב עליה החזק 
ופרש"י החזק הוא הרפה, סימן מסר  הוא הרפה וגו' )יג יח(

להם, אם בפרזים יושבין חזקים הם שסומכים על גבורתם, ואם 
בערים בצורות הם יושבין חלשים הם. וצריך ביאור היכן מצא 

 משה סימן זה.רש"י רמז בקרא שמסר להם 
ויש לפרש שהנה בכל הדברים שאמר להם משה לבדוק אמר להם 
לשון ספק, "הטובה היא אם רעה", "המעט הוא אם רב", "אם יש 
בה עץ או אין", "הבמחנים אם במבצרים", כלומר שאמר להם 
בלשון ספק שיבדקו, ואילו כאן לא אמר להם בלשון אם אלא 

וע שינה בלשונו שלא אמר רק "החזק הוא הרפה", ותמוה מד
 אמר אף בזה החזק הוא אם רפה.

ויש לפרש שאכן כאן שונה הדבר, שלא אמר להם זאת בלשון 
שאלה כבשאר מקומות אלא אמר להם בלשון מוחלט "החזק הוא 
הרפה", כלומר מי שנראה חזק הוא אינו כזה אלא הוא רפה, ולזה 

 לא אמר לשון אם רפה.
י שסימן מסר להם, שמי ולפי"ז אתי שפיר שמכאן למד רש"

שיושב בערים בצורות שנראה הדבר כאילו חזק הוא אין הדבר כן 
אלא חלש הוא, שזה גופא מה שאמר להם "החזק" כלומר מי 
שיושב בערים בצורות עד לב השמים שנראה הוא כחזק ומטיל 
אימה אדרבא "הוא רפה", כלומר הם חלשים ולכן יושבים בערים 

 על עצמם. בצורות מפני שלא סומכים
 טל השמים

 מאיזה דין קרעו יהושע וכלב את בגדיהם

ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו 
קשה מדוע הדגישה התורה שהיו מן התרים את  בגדיהם )יד ו(

הארץ, והרי ידעינן זאת שכבר אמרה כך התורה בתחילת הפרשה. 
 ועו"ק מדוע קרעו את בגדיהם )עי' אוה"ח(.

ה לפרש שהנה המרגלים אמרו "כי חזק הוא ממנו" )יג לא(, ונרא
ופרש"י ומקורו מהגמ' סוטה )לה.( כביכול כלפי מעלה אמרו, 
נמצא לפי"ז שהמרגלים חירפו וגידפו כלפי מעלה, ואיתא בגמ' 
סנהדרין )ס.( דהשומעים חירוף וגידוף חייבים לקרוע אפילו היה 

 החירוף רק בכינוי ולא בשם המפורש.
כשאמרו המרגלים החזק הוא ממנו אזי כל עם ישראל  והנה

ששמעו זאת הבינו את כוונת המרגלים כפשוטה, שהעם היושב 
בארץ חזק מהם, ולא הבינו שכוונתם כביכול כלפי מעלה, אך 
יהושע וכלב שהיו עמהם והכירו זדונם ידעו שכונתם באומרם 

רוף החזק היינו כביכול כלפי מעלה, ולפי"ז נמצא שהם שמעו חי
וגידוף בכינוי וצריכים הם לקרוע, משא"כ ישראל לא שמעו 

 בדבריהם חירוף וגידוף ולכך הם לא קרעו.
ולפי"ז יש לפרש היטב את המקרא דה"פ, "יהושע בן נון וכלב בן 
יפונה מן התרים את הארץ", כלומר דוקא משום שהם תרו את 
הארץ עם המרגלים וידעו זדונם הבינו שכונתם כביכול כלפי 

מעלה, ולכך "קרעו בגדיהם" מפני שהם הבינו שכונת המרגלים 
 לחרף ולגדף ואזי ע"פ דין הוצרכו לקרוע בגדיהם.

 טל השמים

מדוע בנחמיה הופחתה דוקא האות ה' משמו של 
 יהושע

בגמ' ערכין )לב:(  ויקרא משה להושע בן נון יהושע )יג טז(
בן נון  מובא פסוק מנחמיה שנאמר בו "כי לא עשו מימי יושע

וגו'" )נחמיה ח(, והגמ' מפרשת שמשום שיהושע לא התפלל 
שיתבטל לעם ישראל היצר הרע של עבודה זרה לכן נקרא יושע 
 ולא יהושע, כלומר שבשל כך הורידה התורה את האות ה' משמו.

ותמוה מדוע דוקא האות ה' הופחתה משמו, הרי יותר מסתבר 
ראשונה היא, ועוד היה להפחית את האות י' משמו, גם מפני ש

מפני שהיא אות שנוספה לו אח"כ, וא"כ ראוי יותר להפחיתה 
 ויחזור שמו הקודם הושע.

ונראה לפרש שהנה בנוגע לאמונה בה' ולהרחקה מע"ז נצטוו 
ישראל חמש מצוות, וכמו שמנו מוני המצוות: א. אנכי ה' 
אלוקיך, ב. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני, ג. לא תעשה לך 

, ד. לא תשתחווה להם, ה. ולא תעבדם, נמצא שאם יהושע פסל
היה מבטל את היצה"ר דע"ז לא היו ישראל חוטאים עוד בה' 
מצוות הללו, ומשום שלא ביטל את היצה"ר דע"ז המשיכו 

 לחטוא בה' מצות הללו.
ולכן בדוקא הפחיתו את האות ה' משמו, שהאות ה' היא כנגד הה' 

אות י' אפי' שהיא האות שנוספה מצוות הללו, ולא הפחיתו את ה
 לו.

 הדרש והעיון

 מדוע רצו כל העדה לסקול את כלב ויהושע באבנים

ופרש"י, את  ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים )יד י(
 כלב ויהושע. ויל"ע מפני מה רצו לרוגמם באבנים.

ונראה לפרש שהנה איתא במדרש בריש הפרשה, ילמדנו רבינו 
קודם השבת כו'. ותמוה מה ענין זה לכאן,  מהו לפרוש לים הגדול

וי"ל שהרי המרגלים הלכו מ' יום והלכו אף בשבת, ושפיר ענין זה 
לכאן, אך קשה כיצד הלכו המרגלים בשבת ולא שבתו והרי עברו 
בכך על חילול שבת, וי"ל שמאחר שסברו המרגלים שארץ 

 ישראל מסוכנת כמו שסיפרו לישראל א"כ יכלו ללכת בשבת.
זה שפיר רק לגבי המרגלים שסיפרו את דיבת הארץ כי רעה, ברם 

אבל כלב ויהושע שדברו טוב על הארץ א"כ לדידם אי"ז מקום 
סכנה, וכיצד הם חיללו שבת בהליכתם, וי"ל שלכן רצו כל העם 

 לרוגמם באבנים משום שחיללו שבת ומחלל שבת בסקילה.
פני וכך פירוש הפסוקים לפי"ז, שהמרגלים הלכו אף בשבת מ

שלדידהו חשיב מקום סכנה כמו שאמרו "אפס כי עז העם היושב 
בארץ" )יג כח(, אבל יהושע וכלב שאמרו "אל תיראו את עם 
הארץ כי סר צילם מעליהם וה' אתנו" )יד ט(, כלומר שאין מה 
לחשוש מהם, וא"כ לדבריהם אי"ז מקום סכנה, וא"כ נמצא שהם 

ל העדה לרגום אותם חיללו שבת בהליכתם, ולכן מיד "ויאמרו כ
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באבנים" )יד י( ופרש"י את כלב ויהושע, שהם לבדם נתחייבו 
 סקילה על שחיללו שבת.

 צמח דוד

 שייכות האשה במצות ציצית

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית וגו' 
 יש להקשות מהו כפל הלשון "דבר" "ואמרת". )טו לח(

י"א סעי' א'( שהחוטין  ונראה לפרש שהנה כתב השו"ע )או"ח סי'
צריך שיהיו טוויין לשמן כו', או שיאמר לאשה טווי לי ציצית 
לטלית כו', הרי שפסק שציצית צריכה טוויה לשמה ואשה כשרה 

 לטוות.
והנה בתורה נאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל )יתרו 
יט ג(, ופרש"י שאמירה היא לשון רכה שלבנות ישראל צריך 

ר בלשון רכה, ותגיד היינו דיבור שלבני ישראל צריך לדבר לומ
 עמהם בלשון קשה.

ועפי"ז יש לפרש את המקרא נפלא, "דבר אל בנ"י" ר"ל עיקר 
מצוות ציצית נאמרה לבנ"י ולא לבנות ישראל שפטורות מציצית, 
ולכן נאמר "דבר" שהוא לשון קשה שזה לבני ישראל, אך מאחר 

ית שיכולות לטוות ציצית לטלית, וזו ואף נשים שייכות קצת בציצ
מלאכה השייכת יותר אצל הנשים, לכן ממשיך קרא "ואמרת 
אליהם ועשו", ר"ל שתאמר להם שהוא לשון השייכת בבנות 
ישראל שצריך לומר להם בלשון רכה, ועשו, ר"ל שעיקר העשיה 
שייכת בנשים כדכתב השו"ע או שיאמר לאשה טווי לי ציצית 

 לטלית.
 "א )או"ח סי' י"אהגהות רעק

 סעי' א'(

מדוע נתחייב המקושש מיתה ולא אמרינן הואיל וחזי 
 למילה שדוחה שבת ויפטר

ויהיו ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום 
קשה מדוע מקדימה התורה לומר שהיו ישראל  השבת )טו לב(

במדבר ואז מצאו איש מקושש עצים, וכי מה אכפת לן היכן היו, 
בארץ ישראל לא היה מתחייב מיתה על שקושש  וכי אם היו

 עצים בשבת.
ונראה ליישב ובהקדם שהקשו תוס' בפסחים )מו: ד"ה רבה אמר( 
שאם אומרים את הסברא של הואיל ומקלעי אורחים ביטלת כל 
איסור עשיית המלאכות, שיעשה אדם מלאכות ויאמר הואיל 

ו סכנה לא וראוי לחולה שיש בו סכנה, ותירצו תוס' דחולה שיש ב
 שכיחא ולא שייך למימר בזה הואיל עיי"ש.

ושמעתי משם הגאון בעל השאגת אריה שהקשה דא"כ כיצד 
הרגו את המקושש משום עשיית מלאכה, והא שיטת רבי אלעזר 
בגמ' שבת )קל.( שעושים כל צרכי המילה בשבת, ואף כורתים 
עצים לעשות פחמים ולעשות איזמל, נמצא שלא עבר המקושש 

ום איסור, מפני שנאמר שכרת עצים הואיל וחזי לעשות על ש
 איזמל לצורך המילה.

ויש לתרץ קושייתו היטב שהרי כל המ' שנה שהיו ישראל במדבר 
לא מלו, נמצא שאי"ז שכיח, וא"כ לא גרע מחולה שאין בו סכנה 
שאמרינן שמכיון שלא שכיח לא אמרינן הואיל, ה"ה כאן מאחר 

לא אמרינן הואיל, ושפיר עבר על ומילה לא היתה מצויה להם 
 איסור ונתחייב מיתה.

מעתה אתי שפיר מדוע הדגישה התורה שהיו במדבר, שרק 
וא"א לומר  משום שהיו במדבר נתחייב מיתה, שבמדבר לא מלו

הואיל, משא"כ אם היו בא"י שיש מצות מילה אין הכרח שהיה 
 מתחייב מיתה, דאפשר לפוטרו הואיל וחזי לאיזמל למילה.

 ור חדש עמ"ס פסחיםא
 בדרושינו( )דף ה: ד"ה אולם

 כיצד הרגו את המקושש ולא חששו שמא טריפה הוא

ויהיו ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום 
איתא בגמ' מכות )ז( שאמרו ר' טרפון ור' עקיבא  השבת )טו לב(

שאם היו בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם, שהיו שואלים את 
 יפה הרג.העדים שמא טר

ובתוס' הקשה דהניחא גבי רוצח, אך מה ישאלו עדים המעידים 
על פלוני שחילל שבת, וכתב תוס' שישאלום שמא המחלל 
טריפה היה, ומכיון שא"א לבדוק זאת הוי עדות שאי אתה יכול 
להזימה ואינה עדות ולא יהרגו על פיהם, ולפי"ז יש להקשות 

כדברי תוס', דהא הוי כיצד הרגו את המקושש שמא טריפה היה ו
 עדות שאי אתה יכול להזימה.

ונראה ליישב ע"פ מה שכתב הילקוט שהביאו את המקושש 
לבי"ד וחבילתו עמו, כלומר שהביאוהו עם העצים שקושש, 
ותמוה אמאי, וי"ל שפיר שהנה כאשר בי"ד ראו את המעשה 
עצמו מקבלים הם את העדות ולא שייך בהו עדות שאי אתה יכול 

שזה דין רק בעדים ולא בבי"ד, וא"כ בדוקא הביאוהו  להזימה,
וחבילתו בידו דחשיב שראו בי"ד את המעשה, ותו אין ריעותא 

 שמא הוא טריפה ויחשב עדות שאי אתה יכול להזימה.
בעוד דרך אפשר ליישב ע"פ מה שכתבו תוס' בשבת )כב: ד"ה וכי 

, לאורה( דאהרון היה מביט לחבית סתומה ורואה מה יש בתוכה
ולפי"ז י"ל שלקחו את המקושש לפני אהרון והציץ בו וראה 
שאינו טריפה, וא"כ שפיר שנהרג מפני שבו לא שייך לומר את 
דברי התוס' דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה, שהרי ידעו ע"פ 
אהרן שאינו טריפה. )א.ה. ולפי תירוץ זה יש ליישב מה שהקשו 

רק משום שהיו מדוע מדגישה התורה שהיו במדבר, מפני ש
במדבר יכלו להורגו, שרק במדבר יכל אהרן לראות לתוכו שאינו 
טריפה, משא"כ אם היו בא"י לא היה אפשר להורגו שמא טריפה 

 הוא.(
 שו"ת בית יצחק )יו"ד סי'
 ל"ט סק"ח(

 ה לשמו של יהושע-מדוע נוסף דוקא שם י

ופרש"י שהתפלל  ויקרא משה להושע בן נון יהושע )יג טז(
ה יושיעך מעצת המרגלים, ולכך הוסיף לתחילת שמו י' עליו ק

 שתחילת שמו הוא קה.
ויש להקשות מדוע הזכיר דוקא שמו זה של הקב"ה ולא שם אחר 

 משמותיו של הקב"ה.
ה מלחמה -ונראה לתרץ ע"פ מה דאיתא במדרש "כי יד על כס י

לה' בעמלק מדור דור, שאין שמו של הקב"ה שלם עד שיעשה 
כלומר שבקרא זה של מלחמה לה' בעמלק אין נקמה בעמלק", 

ה ולא שם הויה, ומכך למד -שמו של הקב"ה שלם שנאמר בו רק י
 המדרש שאין שמו של הקב"ה שלם עד שיעשה נקמה בעמלק.

והנה המצוה הראשונה שנצטווה יהושע בהכניסו את ישראל 
לארץ ישראל היא להילחם בעמלק, וכמו שצוה הקב"ה למשה 

ן בספר ושים באזני יהושע", דזה קאי על קרא "כתוב זאת זכרו
 הנזכר דמלחמה לה' בעמלק.

ואיתא בגמ' ב"ב )קכג:( שאין זרעו של עשיו נופל אלא ביד זרעו 
של יוסף, ויהושע היה מזרעו של יוסף, ושפיר יכול הוא להילחם 

 בעמלק.
ה -ולפי"ז אתי שפיר שהתפלל משה על יהושע דוקא בשם זה י

ייתה שבכדי שיוכל להשלים את שמו זה של יושיעך, שתפילתו ה
הקב"ה ע"י שילחם בעמלק ויוכל לו שהרי הוא מזרעו של יוסף, 

 בשביל כך ראוי שינצל כעת מעצת מרגלים.
 מרגניתא טבא

 


