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  שליחות המרגלים  –  שלח לךפרשת 

אֹמרשנאמר "  ורה מתארת את מעשה שליחות המרגליםהת ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ ל   :ַוְיַדבֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ ן לִׁ י ֹנתֵּ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִׁ ְשַלח ְלָך ֲאָנשִׁ
יא ָבֶהם:  ְשָלחּו ֹכל ָנשִׁ ה ֲאֹבָתיו תִׁ יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ י ה'  אִׁ ְדַבר ָפאָרן ַעל פִׁ מִׁ ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה מִׁ י יִׁ  ַויִׁ י ְבנֵׁ אשֵׁ ים רָּ שִׁ ם ֲאנָּ הכֻּלָּ מָּ ל הֵׁ אֵׁ )במדבר  "ְשרָּ

ֶרץ  שנאמר "רעה    חזרו מריגול הארץ הם הוציאו את דיבת הארץ  המרגליםואחרי ש  .(ג  –יג, א   אָּ ַבת הָּ יאּו דִׁ אֹמר  ֲאֶשר ָתרּו ֹאָתּהַויֹּצִׁ ל לֵּ ְשָראֵּ י יִׁ   ֶאל ְבנֵּ
ּדֹותָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת   י מִׁ ינּו ְבתֹוָכּה ַאְנשֵּ וא ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ָראִׁ  .)במדבר יג, לג( "יֹוְשֶביָה הִׁ

 רעה על הארץ?  בהוצאת דיבהישראל יחטאו    בניראשי    היואשר    המרגלים שנים עשר  כמו    חשוביםויש להבין, איך יתכן שאנשים  

 ולהכניעההמרגלים היו צריכים לברר את כוחה של קליפת כנען 

מֹות שנרמזואחת מארבע קליפות   היתה היא .השהיה צריך להכניע  'קליפת כנען'  קליפה קשה הנקראת בארץ ישראל היתה בן   בניו של חם ְבשֵּ
ם ּו"  שנאמר  נח ְצַריִׁ י ָחם כּוש ּומִׁ וכבר .  (עמוקות, 'ילקוט ראובני' נח י, ו ד"ה 'ובני חם כוש ומצרים' בשם המגלה  עיי"ש  רנ"ב אופנים' אופן רכא  -  )'מגלה עמוקות )בראשית י, ו(  "ּוְכָנַען  פּוטּוְבנֵּ

ֹכל ַחיַ   ָארּורכמו שנאמר בנחש הקדמוני "  )בראשית ט, כה(  " ְכָנַען  ָארּור"  על בנו של חםנאמר   ָמה ּומִׁ ָכל ַהְבהֵּ תיקון    'תיקוני זוהר')  )בראשית ג, יד(  "ת ַהָשֶדהַאָתה מִׁ

 פרשת שלח לך ד"ה 'ומעתה נבא בס"ד'(תלמיד 'המגלה עמוקות' לר' ברכיה ברך )'זרע ברך'  זה היה תכלית שליחותם של המרגלים לארץ ישראלו. דף לז ע"א ד"ה הא אלין נפקין( יח
היו מכניעים את    כאשר  ישראל במדבר  של עםמסעות  ה  בכל  שעשו אחר כךכמו    ,את הדרך  לישראל  לפנותו  להכניע את כוח קליפת מלכי כנען

)'זרע על ידי המרגלים    ' כנען' כוח הסטרא אחרא של   בארץ  שיוכנעהיה  רצון ה'  ו .  )'שם משמואל' פרשת שלח לך שנת תר"ע ד"ה להבין הענין( 'הסטרא אחרא'כוחות  

 .דמילתא'(ברך' פרשת שלח לך ד"ה 'כללא 

ַליכפי שנאמר " טב הדבר בעיניו של משהלכן כאשר ביקשו ישראל לשלוח מרגלים הּו ְקְרבּון אֵּ ֹ  ַותִׁ ְשְלָחה אֲ ֻכְלֶכם ַות ינּו ְוַיְחְפרּו  אְמרּו נִׁ ים ְלָפנֵּ ָנשִׁ
בּו ֹאָתנּו ָּדָבר ֶאת ַהֶּדֶרְך יהֶ ֲאֶשר נַ  ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָישִׁ ים ֲאֶשר ָנבֹא ֲאלֵּ ת ֶהָערִׁ רן: ֲעֶלה ָבּה ְואֵּ בָּ יַני ַהדָּ יַטב ְבעֵׁ יש   ַויִׁ ים אִׁ ים ָעָשר ֲאָנשִׁ ֶכם ְשנֵּ ָוֶאַקח מִׁ

על ידי  ו ,אשר היו בארץ כנען 'הקליפות'כוונתו של משה רבינו היתה לטובה, לפנות לישראל את הדרך ולבער את  .כג( -)דברים א, כב  "ֶאָחד ַלָשֶבט
אשר    ' הקליפות' צד  ת מח וחיּוכֹועוד    להם  באין  ' לפגרים מתים' יחשבו  כבר    אויביהםלחם באויביהם ולהרוג אותם, כי  יכן יוכלו ישראל בנקל לה 

  יכבש בקלות על ידי עם ישראללה תוכל הארץ ואז ,)'נועם אלימלך' לר' אלימלך מליז'ענסק פרשת דברים על הפסוק 'ותקרבון אלי כולכם'( תבערו כבר על ידי המרגליםה
)'קנאת ה' צבאות' להרמח"ל בפרק ענין המרגלים  נשברות לגמרי ' הקליפות' כל  היו כבר המרגלים שחטאולולא  לכן .נין()'שם משמואל' פרשת שלח לך שנת תר"ע ד"ה להבין הע

     .(. ועיי"שענין המרגליםאך ד"ה 

ב ָעֶליָה ֶהָחָזק  "משה רבינו ציוה את המרגלים   וא ְוֶאת ָהָעם ַהֹישֵּ יֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִׁ ם ָרב  הּואּוְראִׁ  כוונתו  אשרכ ר יג, יח()במדב  "ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא אִׁ
ם " אמר . וכן הרבה אם לא ההאם התפשט כוח שיבדקו, 'הקליפה'על כוח היה  וא אִׁ ב ָבּה ֲהטֹוָבה הִׁ  )במדבר יג, יט( "ָרָעהּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא ֹישֵּ

ָנה  "אמר  . וכן  האם האומות הכניסו מקליפתם טומאה לארץ שהם יושבים בה וטימאוה חלילה  שיבדקוכלומר   ב ָבהֵּ ים ֲאֶשר הּוא יֹושֵּ ּוָמה ֶהָערִׁ
ים ְבָצרִׁ ם ְבמִׁ ים אִׁ גדול יותר בערי המבצרים   'הקליפה'וכוונתו שיבדקו האם יש שם ערים המוקפות חומה, היות שכוח  )במדבר יג, יט(" ַהְבַמֲחנִׁ

גם  וביקש ש. )'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין פרשת שלח אות ב ד"ה שלח לך אנשים( ת יותרשֹומוקפות חומה קדֹוההמוקפות חומה כשם שבצד הקדושה הערים 
ם אַ "יבדקו   ץ אִׁ ןֲהיֵּש ָבּה עֵּ ְתַחַזְקֶתם "  לצוותם  והוסיף )רש"י במדבר יג, כ( יש שם אדם כשר שמגן עליהם בזכותו  כלומר אם )במדבר יג, כ( "יִׁ ּוְלַקְחֶתם    ְוהִׁ

י ָהָאֶרץ ְפרִׁ  .(עיי"ש. )'פרי צדיק' פרשת שלח אות ב ד"ה שלח לך אנשים ישראל  יתחזקו ויתגברו על יצרם בכניסתם לארץעל מנת ש )במדבר יג, כ( "מִׁ

 לעמוד מול הסטרא אחרא ויכלו שהיו צדיקים  אנשיםלשליחות נבחרו 

)'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין פרשת  כמיםחאנשים שהם  דווקא    אנשים גיבורים הבקיאים במלחמה אלא  לא היה צריך משה רבינו  לשם שליחות זו

)'נועם אלימלך' פרשת דברים על הפסוק 'תקרבון אלי כולכם',  צדיקיםר' יוסף קארו פרשת שלח לך כג סיון ד"ה אבל ברירו( למלאך המגיד של )'מגיד מישרים'  גדולים שלח אות ב ד"ה שלח לך אנשים(

קדושים וטהורים מכל  ,  הפסוק 'תקרבון אלי כולכם'()'נועם אלימלך' פרשת דברים על    מעוליםו  חשובים  ,מובחריםו  'ערבי נחל' פרשת בהעלותך שלח דרוש א' ד"ה ונתישב כבר עם דברינו(
, )'פרי צדיק' פרשת שלח אות ב ד"ה שלח לך אנשים( ושהם ראשי בני ישראל )'שם משמואל' פרשת שלח שנת תר"ע ד"ה להבין ענין המרגלים(ענייני התיעוב והמעשים הלא טובים  

  ושיהיה להם כוח לעמוד כנגד פיתוי  )'נועם אלימלך' פרשת דברים על הפסוק 'תקרבון אלי כולכם'(  על ידי גודל קדושתם  'הקליפות'שיהיה להם כוח לבער את  כך  
 . )הרמ"ד וואלי דברים פרק א על הפסוק 'וייטב בעיני הדבר'( הסטרא אחרא

ם  שנאמר "  צדיקים וראשי בני ישראל שהיו    אנשים  לשליחות זו  ואכן נבחרו יםכֻּלָּ שִׁ ה   ֲאנָּ מָּ ל הֵׁ אֵׁ ְשרָּ י יִׁ י ְבנֵׁ אשֵׁ )זוהר פרשת שלח לך דף קנח  )במדבר יג,  ג( "רָּ

ים " ,ע"א ד"ה וישלח אותם( שִׁ לפי  'שבט מוסר' פרשת שלח לך ד"ה אך ראוי לשים לב( למחבר'מזבח אליהו' במדבר יג, ב ד"ה עוד ירצה במאמר,   'הקדוש'אור החיים ) חשיבותלשון  הוא" ֲאנָּ
כֹּל  מגדולי החכמים שבישראל כפי שנאמר " )ראה רש"י במדבר יג, ג( כשרים והגונים  )'פרי צדיק' פרשת שלח אות ב ד"ה שלח לך אנשים( בני אדם גדוליםהיו הם ש

ֶהם יא בָּ שִׁ 'שבט מוסר'   למחבר)'מזבח אליהו'    גמורים  תנחומא' פרשת שלח לך אות ד()'מדרש    צדיקיםוהיו    ,פרשת שלח לך כג סיון ד"ה אבל ברירו(לר' יוסף קארו  )במדבר יג, ב( )'מגיד מישרים'   "נָּ

כפי  )הרמ"ד וואלי פרשת שלח לך פרק יג על הפסוק 'וישלח אותם משה'( הלפני הקב" שוביםח היוגם הם  .בעיני ישראל ובעיני משה פרשת שלח לך ד"ה אך ראוי לשים לב(
  והיה בידיהם .(פרשת שלח לך אות ד 'מדרש תנחומא', )'במדבר רבה' שלח לך פרשה טז, ה  משה רבינו  נשאל על ידיכאשר    לשליחות  שהם ראויים  עליהם  העיד  שהוא

ואת כל   בידם מפרי הארץ' וכן על הפסוק 'וייטב בעיני הדבר'( )הרמ"ד וואלי דברים פרק א על הפסוק 'ויקחו להכניע את הסטרא אחרא כך שיכלו ,הכוח של כל השבטים את
 . "ה ולפי האמור יובן היטב(ד )'שם משמואל' פרשת שלח שנת תר"ע של מלכי כנען שהיו בארץ  'הקליפות'

)'רבינו בחיי' במדבר יג, יז ד"ה  בן י"ב אותיות ד"ה רבי יהודה אמר, 'רבינו בחיי' במדבר יג, יז ד"ה עלו זה( זוהר פרשת שלח לך דף קס ע"ב)ש  ם קדֹומשה רבינו מסר בידי המרגלים ש

ן  "  בפסוקכפי שנרמז    עלו זה( ארָּ ְדַבר פָּ מִׁ ם מֶֹּשה מִׁ ְשַלח אֹּתָּ י הַויִׁ , שו"ת 'בית דוד' פרשת שלח לך על הפסוק 'וישלח אותם משה ממדבר פארן'( למחבר)במדבר יג, ג(  )'צמח דוד'    "'ַעל פִׁ
שו"ת  למחבר)'צמח דוד'  בפיהם ם זהשֵׁ יזכירו , על ידי שבשעה שיהיו בצער )'רבינו בחיי' במדבר יג, יז ד"ה עלו זה( בכדי שילכו לשלום בדרך וינצלו מיד הענקים

שמסר בפיהם את השם   משה .)זוהר פרשת שלח לך דף קס ע"ב ד"ה רבי יהודה אמר(ניצלו ו עשּו וכפי שהם אכן ,'בית דוד' פרשת שלח לך על הפסוק 'וישלח אותם משה ממדבר פארן'(

 מטעמי תורת חיים 
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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לא  בעלי ענוה  ם והיושהם היו אנשים חשובים וכשרים שעברו את מחצית ימיה משום שתמשו בו שימוש לא ראוי, הם ילא חשש ש הקדוש 
שו"ת  למחבר)'צמח דוד'  קידושין דף עא ע"א בשם רב(גמ' )ראה  ין זהעוש מדק  שם  להםשמוסרים    אנשיםלהיות    יםכפי שראוי   כועסים ולא עומדים על מדותיהם,

 .(עיי"ש 'בית דוד' פרשת שלח לך על הפסוק 'וישלח אותם משה ממדבר פארן'

 ה' הכניס בתוך המרגלים את נשמותיהם של השבטים הקדושים לסייעם

ז"ל פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק    )'שער הפסוקים' להאר"י  גזר  ,שמו  את המרגלים, ידע הקב"ה שהם עתידים לחטוא. לכן הוא יתברךשלח  כאשר משה רבינו  

בני יעקב שהיו נשמות השבטים בעצמם  )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו אות מ ד"ה ועתה נבאר ענין( שלפני שהם ילכו לרגל את הארץ'שלח לך אנשים ויתורו'( 
השבטים בתוך    שנים עשר ,)'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'( ר' בתוך אלו המרגליםכנסו בסוד 'העיבּויי  עליו השלום,  אבינו

)'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'(   כדי שיעזרו להם קצת,  )'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא( המרגלים  שנים עשר

ד"ה   אהעלותך דף קי"ה ע", 'זרע שמשון' פרשת ב, 'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין חמישי נהר כה)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא  ו אותם שלא יחטאוחזקוי

 .)'מאור ושמש' פרשת שלח לך ד"ה ולבאר הענין זה נקדים(  'נשמהר  עיבּו'  של  הא דרכפי שהיכתישאר בידי המרגלים,  עדיין  רע  הבחירה בטוב או בכאשר    ,(א"נ י"ל

ים  מה שנאמר "ב  דבר זה נרמז י ה' ֻכָלם ֲאָנשִׁ ְדַבר ָפאָרן ַעל פִׁ מִׁ ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה מִׁ ל הֵּ ַויִׁ ְשָראֵּ י יִׁ י ְבנֵּ ְדַבר  "  ,)במדבר יג, ג(  "ָמה ָראשֵּ מִׁ ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה מִׁ ַויִׁ
י הנאמר "קב"ה ששלח לתוכם את נשמות השבטים  העל  זה משה רבינו ששלח את המרגלים, ואילו    –  "ָפאָרן ים  ַעל פִׁ ל  ' ֻכָלם ֲאָנשִׁ ְשָראֵּ י יִׁ י ְבנֵּ ָראשֵּ
ָמה  ל" ,)'נחל קדומים' להחיד"א פרשת שלח לך אות א ד"ה שלח לך( "הֵּ אֵׁ ְשרָּ י יִׁ י ְבנֵׁ אשֵׁ של בני ישראל   'הראשים'שהם אלא לשבטים  גליםמרלאין הכוונה  –" רָּ
 אבינו, שהוא יעקב  )'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא(  וגם בניו של ישראל  )'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'(  ממש

י נקראו כאן " לכן הם .)'עמודיה שבעה' לר' בצלאל הדרשן עמוד שלישי סוף סימן יז ד"ה דרך אחר נראה לי( עליו השלום יָראשֵּ ל ְבנֵּ ְשָראֵּ י בשם " לא נקראוו "יִׁ י ָראשֵּ   ַאְלפֵּ
ל  ְשָראֵּ ל  " נאמר ששם בתחילת ספר במדבר נמנו כל השבטיםבשעה ש  שנקראוכפי  "יִׁ ְשָראֵּ י יִׁ י ַאְלפֵּ י ַמטֹות ֲאבֹוָתם ָראשֵּ יאֵּ ָדה ְנשִׁ י ָהעֵּ ֶלה ְקרּואֵּ אֵּ

ם   .('שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו אות מ ד"ה ועתה נבאר ענין המרגלים ,'ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא )במדבר א, טז( )'ליקוטי תורה' להאר"י "הֵּ

ה  נרמז במה שנאמר "  של השבטים ר נשמתםעיבּווכן  יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ ל אִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ ן לִׁ י ֹנתֵּ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִׁ ְשַלח ְלָך ֲאָנשִׁ
יא ָבֶהם ְשָלחּו ֹכל ָנשִׁ לכאשר התיבות " ,)במדבר יג, ב( " ֲאֹבָתיו תִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ ן לִׁ י ֹנתֵּ ים" הולך על התיבה "ֲאֶשר ֲאנִׁ כלומר  שמוזכרת קודם לכן, " ֲאָנשִׁ

ל"שה' נתן את נשמות  אֵׁ ְשרָּ י יִׁ ים ה"אל  "ְבנֵׁ ים . לכן הדגיש הכתוב ואמר "שהם המרגלים שנכנסו לארץ ישראל  "ֲאנָּשִׁ י  ֻכָלם ֲאָנשִׁ י ְבנֵּ ָראשֵּ
ל  ְשָראֵּ ָמהיִׁ כיון שהם   ת,עם זא גופות של המרגלים, הם האין אלו הגופות של השבטים בני יעקב אבינו ממש אלא על אף שכלומר  )במדבר יג, ג( "הֵּ

  נאמר עליהם  ומטעם זה .)'צמח דוד' פרשת שלח לך על הפסוק 'אשר אני נותן לבני ישראל( נחשב גופם של בני ישראל סבא הוא יעקב אבינוזה נמצאים בקרבם אז 
ים " ם ֲאנָּשִׁ )'זרע ברך' פרשת שלח לך ד"ה ועל פי   בגופושהשבט ונשמת  ונשמתמחמת  מהם נחשב לשני אנשים ואחד כל אחדש לפי ,בלשון רבים "כֻּלָּ

  .הקדמה(

בּו ֹאָתנּו ּדָ "  נאמר המרגליםאת שילוח  תיארכאשר משה רבינו  ינּו ְוַיְחְפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָישִׁ ים ְלָפנֵּ ְשְלָחה ֲאָנשִׁ ַלי ֻכְלֶכם ַותֹאְמרּו נִׁ ְקְרבּון אֵּ ָבר  ַותִׁ
יֶהן:ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶשר ַנֲעֶלה ָבּה ְואֵּ  ים ֲאֶשר ָנבֹא ֲאלֵּ יש ֶאָחד ַלָשֶבט   ת ֶהָערִׁ ים אִׁ ים ָעָשר ֲאָנשִׁ ֶכם ְשנֵּ יַני ַהָּדָבר ָוֶאַקח מִׁ יַטב ְבעֵּ ָוֶאַקח  ",  כג(  –)דברים א, כב    "ַויִׁ

יש ֶאָחד ַלָשֶבט ים אִׁ ים ָעָשר ֲאָנשִׁ ֶכם ְשנֵּ יש ֶאָחד ַלָשֶבט"ממש רק שנים עשר אנשים היו  לקחשמשה רבינו ללמד שמה  –" מִׁ אך לפי האמת   ."אִׁ
)'ברכת  מעצמם באו אליהםהם אלא  שלח אותםשלא משה  כיוןלא הוזכרו ו שהלכו עמהם, הקדושים יים עשר נשמות השבטיםהיו עוד שנ

ראו צורך לבוא לתוך המרגלים כדי לסייע את ישראל בחזרתם  הקדושים והשבטים  .'קב הישר' פרשת שלח לך סוף ד"ה ונחזור לביאור( מחבר ספרשמואל' לאביו של 
 .ה'מקדש מלך' בשם הרמ"ז( )'זכר דוד' מאמר א פרק ח דף כב ד"ה 'ועל פי האמור' על ידי מכירת יוסףגרמו את יציאתם לחוץ לארץ  הם    כי  ,לארץ ישראל 

ל  "   למשה רבינו  הוזכרו כאשר אמר ה' יתברךשבטים שבאו בתוך המרגלים  ה נשמות   ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ ן לִׁ י ֹנתֵּ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִׁ ְשַלח ְלָך ֲאָנשִׁ
ה ֲאֹבָתיו  יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ יא ָבֶהם  אִׁ ְשָלחּו ֹכל ָנשִׁ יש  ", אלא  בלבד  לא נאמר 'איש אחד לשבט' שמשמעו איש אחד מכל שבט  ,)במדבר יג, ב(  "תִׁ אִׁ

יש ֶאחָ  ה ֲאֹבָתיוֶאָחד אִׁ )'מאיר לארץ' לר' מאיר ביקייאם פרשת שלח לך ד"ה מעתה  רּויבללמד כי כל איש היה מוכן לקבל את נשמת מטה אבותיו על ידי עִׁ  "ד ְלַמטֵּ

ד"  ונכפלו התיבות  .נבא אל ביאור( יש ֶאחָּ ד  אִׁ יש ֶאחָּ השבטים  נשמות    .(' עיי"ש עודועל פי הקדמה זו')'זרע ברך' פרשת שלח לך ד"ה    ח השבט שבתוכורּוו  כל מרגלכנגד    "אִׁ
שהמרגלים  גם רצו  ו )'זכר דוד' מאמר א פרק ח דף כב ד"ה 'ועל פי האמור' ה'מקדש מלך' בשם הרמ"ז(ארץ  ה  לאכי רצו להחזיר את עצמות יוסף    התעברו בתוך המרגלים

יַסְפרּוישובו    .שו"ת בית דוד דף טז ע"ב ד"ה גם י"ל דמאי( למחבר)'צמח דוד'  ועל ידי כן יתוקן להם עוון מכירת יוסף  –בשבח ארץ ישראל    וִׁ

ים שהתיבה " (ב)במדבר יג,  "ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען יםֲאָנשִׁ ְשַלח ְלָך בפסוק " נרמזעיבור השבטים  ה  -יבטי שת שמֹונלו אראשי תיבות '  היא "ֲאָנשִׁ
ְשָלחּו ֹכל  "וכן נרמז בהמשך הפסוק   .נמצא כי בעת שליחות( ף הלבן' לר' יעקב אביחצירא פרשת שלח לך דף עג ע"ב ד"ה)'מחשֹ  ת' ברֹועּומ ה ֲאֹבָתיו תִׁ יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ אִׁ

יא יא"  תיבהכאשר ה  ,)במדבר יג, ב(  "ָבֶהם  ָנשִׁ  . פרשת שלח לך ד"ה מעתה נבא אל ביאור(לר' מאיר ביקייאם )'מאיר לארץ'   ותם' א  לוּויבטים  ששמות  נא ראשי תיבות ' הי   "ָנשִׁ
יֶתם ֶאת ָהָהר"  למרגלים  כשאמר  נשמות השבטים בתוכםעיבור  גם רמז למרגלים על  ומשה רבינו     – "  ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב" ,)במדבר יג, יז( " ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב ַוֲעלִׁ

ם יחד עמהם בנגב להיות להם לעזר  יעול, לומר להם כי הם  שבתוך המרגליםהשבטים    שנים עשרכנגד    שנים עשר" היא גמטריא  ֶזההתיבה "
ֶזה  כּו 'לְ  פסוקב . לכן לא אמרועל ידם בוודאי תהיה להם 'עלייה' בהליכה זו ויצליחו בדרכם )'ראש דוד' להחיד"א פרשת שלח ד"ה ועתה אמת אגיד( ולהועיל

 .)'ברכת שמואל' פרשת שלח לך ד"ה ועפ"ז יש לתרץ( )ראה 'במדבר רבה' פרשת שלח לך טז, יא( ' עלייתם' ללמד על    " בכדיֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגבאלא "'  ַבֶנֶגב

 הוספת האות י' לשמונשמת שבט לוי נכנסה בתוך יהושע על ידי 

וכאשר  מנשה ואפרים, אשר כל אחד מהם שלח מרגל. , לשנייםנחלק שבט יוסף  ואילו .שבט לוי לא שלח מרגל היות שלא היה לו נחלה בארץ
)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת שלח לך סימן יג על  שבט מנשה  המרגל של, נכנסה נשמתו של יוסף בתוך בתוך המרגליםהגיעו נשמות השבטים להתעבר 

דווקא  שמו של יוסף הוזכר    מטעם זה  .)'ראש דוד' להחיד"א פרשת שלח ד"ה ראיתי שכתב משם רבינו(  אוהבוהיה הבכור ויוסף היה    מנשהכי  הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'(  
ה אפרים כפי שנאמר "שבט מנשה ולא אצל שבט אצל  ף ְלַמטֵּ י יֹוסֵּ י ֶבן סּוסִׁ ה ְמַנֶשה ַגּדִׁ שבט אפרים  שהיה מ בן נון אז יהושע .)במדבר יג, יא( "ְלַמטֵּ

התפלל עליו שנשמת   הואו ם שבט,ּו פן יחטא היות שאין בו עיבור של ש ככה לכן משה התיירא לשלוח אותו .שבטנשמה של ר ּונשאר בלי עיב
פרשת שלח לך סימן   ' להאר"י ז"ל)'שער הפסוקים ביהושע תלמידו  עתה  מרגל, תיכנס  שולחאם שבט לוי היה    עצמובמשה  שבט לוי שהיתה אמורה להתעבר  

ת בהם, כל אחד  שידע שנשמות השבטים כבר מתעברֹולהתפלל היות  משה אמנם על שאר השבטים לא היה צריך  .על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'( יג
 .)'ראש דוד' פרשת שלח ד"ה ראיתי שכתב משם רבינו( שבטושל    מרגלב
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עַ שנאמר "  כפי  ליהושעעקב על ידי קריאת שם חדש  ך את נשמת לוי בן יומשהצליח למשה רבינו   ן נּון ְיהֹושֻּ ַע בִׁ א מֶֹּשה ְלהֹושֵׁ ְקרָּ )במדבר יג, טז(   "ַויִׁ

ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה   )'ליקוטי תורה' להאר"י בתוכונשמתו של לוי  תעברהשהגרם על ידי כן ו )'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'(

מפאנו סימן    "ע, 'מאה קשיטה' להרמ)'יונת אלם' להרמ"ע מפאנו פרק לז ד"ה ואמרו כי יהושע  'שבט לוי'ר לשבטים שהוא  הוספת האות י' לשמו היתה בסוד המעשכי    .תמצא(

לפי שיהושע היה תלמידו  נשמת לוי להיכנס בו  ְוָיְכָלּה    .שלח לך ד"ה ונחזור לביאור הפרשה()'ברכת שמואל' פרשת   דש'בסימן 'העשירי יהיה קֹוו  (ס' ד"ה עוד משה פני חמה
היה לו שייכות  של משה וממילא  בנֹונחשב כיהושע  לכן ,סנהדרין דף יט ע"ב(גמ' )ראה  תורה כאילו ילד אותו את בן חברומד וכל המלשל משה רבינו 

ְקָרא  וַ . והרמז לכך בפסוק "לויל ַע  לְ ֶשה  מֹ יִׁ ישראשי התיבות יוצא 'בן מ )במדבר יג, טז("  הֹוֻשעַ יְ ּון  נן  בִׁ הֹושֵּ וִׁ לכבודו    ' יהושע' קריאת שמו    ידי  עלכך  '. ולֵּ
הסתירה בדברי האר"י ז"ל על  פרשת שלח לך אות יב ביישוב  . וראה 'נחל קדומים' להחיד"א)'ראש דוד' להחיד"א פרשת שלח ד"ה ראיתי שכתב משם רבינובו נשמת לוי    ההתעבר  ,של משה רבינו

 .(ואכמ"ל איזה נשמה התעברה ביהושע בן נון

  לא שלח מרגל אשר היה משבט לוי  כי משה, )'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'( משה רבינו בתמורה ובמקוםיהושע נשלח 
)'זרע שמשון' פרשת בהעלותך   אחריםמיותר    יהושעעל  ובגלל שהדבר היה נוגע למשה עצמו לכן היה מקפיד    )'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא(

ן  "  שנאמרכפי    על שליחת המרגלים  בהוראהיש שינוי לשון    מטעם זה.  דף קטו טור ב סוף ד"ה ויקרא משה( י ֹנתֵּ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִׁ ְשַלח ְלָך ֲאָנשִׁ
יא ָבֶהם  ְשָלחּו ֹכל ָנשִׁ ה ֲאֹבָתיו תִׁ יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ ל אִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ כנגד משה    ילשון יחיד  הואו  –"  ְלָך  ְשַלח"  אמר לו ה'בתחילה   ,)במדבר יג, ב( "לִׁ

כפי שאכן  , )'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'( רבינו, שכיון שאינו הולך בשליחות אז שישלח איש אחר במקומו ובתמורתו
ה " כך אמר לו ה'ואחר  .)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא( שבטו של משהשהוא נשמת לוי עם יהושע  נשלח יו ְלַמטֵׁ חּו ֲאבֹּתָּ ְשלָּ   תִׁ

ֶהם יא בָּ שִׁ היו   שהמרגלים שלהם)'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'(  השבטיםנשמות הוא לשון רבים כנגד שאר ו –" כֹּל נָּ
 .ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא( )'ליקוטי תורה' להאר"י  םבשליחות 

 השבטים כי הם עתידים להתעבר במרגלים לאחיויוסף רמז 

כפי  , ברית בין הבתריםבהיה בארץ כנען הוא בשעה ש  לאברהם אבינו הביאת נשמות השבטים לתוך המרגלים וכניסתם לארץ ישראל, נרמז
ַדע " אז שנאמר ְהֶיה ַזְרֲעָךַויֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע תֵּ ִֽ ר יִׁ י גֵּ אֹות ָשָנה: ְוגַ  כִׁ נּו ֹאָתם ַאְרַבע מֵּ י  ְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִׁ ם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנכִׁ

יעִׁ  יָבה טֹוָבה: ְודֹור ְרבִׁ ר ְבשֵּ ָקבֵּ ְרֻכש ָגדֹול: ְוַאָתה ָתבֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך ְבָשלֹום תִׁ ן יְֵּצאּו בִׁ י כֵּ ָנהְוַאֲחרֵּ י ַעד הֵּ ֱאֹמרִׁ ם ֲעֹון ָהִֽ י לֹא ָשלֵּ ָנה כִׁ )בראשית  "י ָישּובּו הֵּ

י יָּשּובּו" ,טז( –טו, יג  יעִׁ ַמז  –" ְודֹור ְרבִׁ נָּהלאברהם אבינו כי שנים עשר השבטים שהם הדור הרביעי מן אברהם אבינו "רָּ לארץ  כלומר " יָּשּובּו הֵׁ
נָּהגזירת " לאחר שיושלם ,כנען אֹות שָּ ם ַאְרַבע מֵׁ נּו אֹּתָּ דּום ְועִׁ נשמותיהם לבוא לעולם פעם שניה בתוך  על ידי שיתעברווזה יהיה  ,"ַוֲעבָּ

 .פרשת שלח לך ד"ה ועל פי הקדמה זו(לר' ברכיה ברך תלמיד 'המגלה עמוקות'  )'זרע ברך' ארץ כנעןליכנסו  שהמרגלים  

ת  שנאמר    ר אוכל ממצריםלשבטים בשעה שהם באו לפניו לשבֹו  זאת  גם יוסף הצדיק רמז ף אֵּ ְזֹכר יֹוסֵּ ֶהם  "ַויִׁ ַהֲחֹלמֹות ֲאֶשר ָחַלם ָלֶהם ַויֹאֶמר ֲאלֵּ
ְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָבאֶתם: ים ַאֶתם לִׁ ְשָבר ֹאֶכל:   ְמַרְגלִׁ י ַוֲעָבֶדיָך ָבאּו לִׁ ָליו לֹא ֲאֹדנִׁ ים ֲאַנְחנּו לֹא ָהיּו ֲעָבֶדיָך  ַויֹאְמרּו אֵּ נִׁ יש ֶאָחד ָנְחנּו כֵּ י אִׁ ֻכָלנּו ְבנֵּ

ים" ים ַאֶתם " ,יא( –)בראשית מב, ט  ְמַרְגלִׁ ֶהם ְמַרְגלִׁ ֹּאֶמר ֲאלֵׁ שהם עתידים להתעבר במרגלים טרם לכתם לרגל את  לפי , אמר להם על העתיד –" ַוי
ֻכָלנּו  " דש והם ענּוח הקֹווהשבטים נצנצה גם בהם רּו .(בראשית מב, יא 'בעל הטורים'. ראה )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ל"ו אות מ' ד"ה ועתה נבאר עניין המרגלים הארץ

יש ֶאָחד ָנְחנּו י אִׁ )'ראש  מנשה שבט במרגל של ייכנס הואשהרי   ,להתעבר במרגליםוא ואת יוסף עמהם, לומר שגם הוא עתיד לב כללּוכלומר  "ְבנֵּ

 .דוד' להחיד"א פרשת שלח לך ד"ה 'ועתה אמת אגיד' עיי"ש באריכות דבריו הנפלאים(

ים"לומר הוסיפו  אחי יוסף אמנם )'ראש דוד' להחיד"א  תייעצו לרעה י המרגליםמהמרגלים כאשר לפי שהם עתידים להסתלק " לֹא ָהיּו ֲעָבֶדיָך ְמַרְגלִׁ

נּו " בסוף דבריולשבטים ויוסף אמר  .הנפלאים( ' עיי"ש באריכות דבריופרשת שלח לך ד"ה 'ועתה אמת אגיד ָבחֵּ י ַפְרֹעהְבזֹאת תִׁ יֶכם   חֵּ ם ְבבֹוא ֲאחִׁ י אִׁ ֶזה כִׁ ְצאּו מִׁ ם תֵּ אִׁ
ָאְס  יֶכם ְוַאֶתם הֵּ ַקח ֶאת ֲאחִׁ ֶכם ֶאָחד ְויִׁ ְלחּו מִׁ ָנה: שִׁ ם לֹא  ַהָקֹטן הֵּ ְתֶכם ְואִׁ יֶכם ַהֱאֶמת אִׁ ְברֵּ ָבֲחנּו ּדִׁ י ַפְרֹעהרּו ְויִׁ ים ַאֶתם  חֵּ י ְמַרְגלִׁ  טז( –)בראשית מב, טו  "כִׁ

י ַפְרעֹּה" ואמר נשבעיוסף ש ים ַאֶתם חֵׁ י ְמַרְגלִׁ לפי  הטיב עמו, פרעה להישבע בחיי פרעה לשקר אחרי ש  מצדו טובה תבזה כפיּולא היה ו "כִׁ
 'שבט מוסר'  מחברר' אליהו הכהן  ל)'חוט של חסד'    'מרגלים'שהם עתידים להיות  לרמוז להם    ,ור השבטים במרגליםעל עיב" כוונתו  ים ַאֶתםְמַרְגלִׁ שבתיבות "

 . ודבריו היו דברי אמת פרשת שלח לך על הפסוק 'שלחו מכם אחד'(

 אחרא ששלטה אז בארץ היא זו שגרמה למרגלים לחטוא הסטרא

'כסא דוד' להחיד"א דרוש ) אבו תמוז )'ליקוטי שושנים' לר' שמשון מאוסטרופולי דף ו ע"ב ד"ה איתא בפליאה( חודשים טבת יש לס"מ שליטה, והםחודשים בשנה  שלשהב

והנה שילוח המרגלים היה ביום כ"ט בסיון ואחרי ארבעים יום  . 'ליקוטי שושנים' דף ו ע"ב ד"ה איתא בפליאה(' בשם הזוהר, נקדים מ"ש בזהר הקדוש'טו"ב לשבת זכור ד"ה 
  בפסוק   . והרמז הואשעיקר שליטת הס"מ הוא בהם  אבליכתם היה בחודשים תמוז והמשך  ש  כך  ו את הארץ הם חזרו בערב תשעה באב,שריגל 

ים" י ֲעָנבִׁ כּורֵּ י בִׁ ים ְימֵּ םים' לאותיות "רִׁ ּוככאשר האותיות שהם 'בִׁ , )במדבר יג, כ( "ְוַהָימִׁ ס"מ.  השמו המלא של  ות" כלומר קודמות להם, יוצא ֲעָנבִׁ
  לפי הסדר והכל יוצא – 'יש אות ל 'אות םאות א', וקודם לאות ב' יש לאות מ', וקודם אות נ' יש לאות ע' יש אות ס', וקודם לקודם שהרי 

יםוזה כוונת הפסוק "  .'סמא"ל' י ֲעָנבִׁ כּורֵּ י בִׁ ים ְימֵּ    .)'ליקוטי שושנים' דף ו ע"ב ד"ה איתא בפליאה( שהוא שולט באלו הימיםלהגיד   )במדבר יג, כ( "ְוַהָימִׁ

ְתַחַזְקֶתםלכן אמר משה רבינו למרגלים " ים  ְוהִׁ י ֲעָנבִׁ כּורֵּ י בִׁ ים ְימֵּ י ָהָאֶרץ ְוַהָימִׁ ְפרִׁ כלומר שעליהם לעשות השתדלות וחוזק,   )במדבר יג, כ(  "ּוְלַקְחֶתם מִׁ
  עשרה כל  נמצאת בתוך  היא  להם לפחד לפי ש'אין עוד מלבדו' והשכינה שורה בתוכם כי    . אמנם איןמשום שהימים הם ימי שליטתו של הס"מ

ל יהושע מפני הס"מ שלא  ומכל מקום כיון שמשה רצה להגן עפול לפניהם. י י הס"מ השולט בימים אלואזי  ו כנגדוואם הם יתחזק  .אנשים 
יםאת האות י' שנשארה מתוך התיבה "דווקא  הוסיף לשמוהוא או, לכן יוכל להחטי  בִׁ בכדי שיוכל  אשר לא נכללה ברמז על הס"מ, "ֲענָּ
, שהוא  בשמו  ה' -שם 'ינוצר ליהושע  ואז    .פרשת שלח לך ד"ה 'עוד נראה' למה ד"ה 'והתחזקתם ולקחתם'(  'שבט מוסר'  מחברלחלק ג'  לר' אליהו הכהן  )'מגלה צפונות'    הס"מ  להתגבר על

אות י' היתירה שבתיבה  וה .על הפסוק 'ויקרא משה להושע'( )הרמ"ד וואלי פרשת שלח לך פרק יגמתיש את כוחם ומפר את עצתם  ,מרחיק את החיצוניםשם ש
ים" בִׁ )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כ' לשבת  אין לשטן אז שליטה, כי שליטתו הסתיימה ביום ט' באב שלפניוכבר על יום עשירי באב שגם " רומזת ֲענָּ

 .תשובה ד"ה ובהכי ניחא לי(

י "היו שאותם הימים  למעשה מחמת יםְימֵׁ בִׁ י ֲענָּ כּורֵׁ ה  וכפי שנרמז  .אות מב ואות פו( )'מדרש פליאה' בשליחותם לא הצליחו המרגלים )במדבר יג, כ( "בִׁ
ם ּוהס"מ בפסוק "  מעורבותו של ְשָניִׁ ָשֻאהּו ַבמֹוט בִׁ ים ֶאָחד ַויִׁ ָשם ְזמֹוָרה ְוֶאְשכֹול ֲעָנבִׁ ְכְרתּו מִׁ ים ַוָיֹבאּו ַעד ַנַחל ֶאְשֹכל ַויִׁ נִׁ ן ַהְתאֵּ ים ּומִׁ ֹמנִׁ ן ָהרִׁ "  מִׁ
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ם "  ,)במדבר יג, כג( ְשָניִׁ ָשֻאהּו ַבמֹוט בִׁ לכן יש שני פסוקים בתורה המתחילים באות    .)זוהר פרשת שופטים דף רעד ע"ב ד"ה לדון בחנק(  הם הס"מ ובת זוגו הלילי'   –"  ַויִׁ
ן ַהֶּדֶרְךסָ האחד במעשה העגל שנאמר " ,' ס ר מִׁ ם ָעשּו לָ  רּו ַמהֵּ יתִׁ ּוִׁ ְשתַ ֲאֶשר צִׁ ָכה ַויִׁ ֶגל ַמסֵּ ל אֲ ֶהם עֵּ ְשָראֵּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך יִׁ ְזְבחּו לֹו ַויֹאְמרּו אֵּ ֶשר  ֲחוּו לֹו ַויִׁ

ְצָר  ֶאֶרץ מִׁ ם ֶהֱעלּוָך מֵּ ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה ְכֹגֶדל ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶשר ָנָשאָתה ָלָעם ַהֶזה  ַלח ָנא ְס והפסוק השני הוא במעשה המרגלים שנאמר " )שמות לב, ח( "יִׁ
ָנה" ם ְוַעד הֵּ ְצַריִׁ מִׁ  'שבט מוסר' למחבר)'עיני העדה'  "מסן המרגלים היה מעשה ה וומ כך גם ע"סם שמעשה העגל היה מעשה ה לרמוז שכש ()במדבר יד, יט מִׁ

 .פרשת כי תשא ד"ה 'שני פסוקים בתורה' בשם בעל מסורת הברית(

זה    –ששורשם גבוה וחשוב   הדברים האלה(רמזי פורים דרוש השני ד"ה אחר לר' שלמה מראדומסק )'תפארת שלמה'  אף שהמרגלים שנשלחו היו אנשי ה' גדולים וטובים
)הרמ"ד וואלי   בלבם  ְשֶכֶשתְמכַ והתאחזה בהם והיתה  )הרמ"ד וואלי ספר דברים פרק א על הפסוק 'וייטב בעיני הדבר'(   לא הועיל להם, והסטרא אחרא התגברה עליהם

. ראה זוהר פרשת שלח לך דף קנח ע"א ד"ה )הרמ"ד וואלי ספר דברים פרק א על הפסוק 'וייטב בעיני הדבר' שההקדּוומיד הם הפנו עורף אל  דברים פרק א על הפסוק 'ויקחו בידם מפרי הארץ'(

על הארץ אפילו   בהידולהוציא  ,כפי רצונה פיהם ולהאריך לשונם את לפתוח  הביאה אותםש הסטרא אחרא היא .('וישלח אותם משה' מה היה מחשבתם
ואכפי שאמרו " אמר רבי יצחק( ה)ראה זוהר פרשת שלח לך דף קסא ע"ב ד" מלבם בדברי שקר אשר בדּו זה היה היפך   וכל .)במדבר יג, לב( "ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְשֶביָה הִׁ

)הרמ"ד וואלי דברים פרק א על   גברתת היא ולא שכוונתו של משה רבינו, שהתכוון לשלוח את המרגלים על מנת שיכניעו את הסטרא אחרא שבארץ 

 .הפסוק 'ויקחו בידם מפרי הארץ'(

)הרמ"ד וואלי דברים פרק א על הפסוק 'ויקחו בידם מפרי   אחרא התפשטה על ידיהם בכל ישראל והביאה אותם לחטוא בדיבורם  הסטרא  ,כאשר המרגלים חזרו

לא   –ר להם מקום בכל המסעות שלהם ולהעביר מפניהם את כל המכשולות עד שאפילו שראו ישראל את השכינה הולכת לפניהם לתּו הארץ'(
יֶכם ַבֶּדֶרְך " ואמר שה רבינוהאמינו בו יתברך, כפי שהוכיחם מ ְפנֵּ ְך לִׁ יֶכם: ַהֹהלֵּ ם בה' ֱאֹלהֵּ ינִׁ יְנֶכם ַמֲאמִׁ ֲחֹנְתֶכם   ָלתּור ָלֶכםּוַבָּדָבר ַהֶזה אֵּ ָמקֹום ַלִֽ

ְלכּו ָבּה ּוֶבָעָנן יֹוָמםבָ  ש ַלְיָלה ַלְרֹאְתֶכם ַבֶּדֶרְך ֲאֶשר תֵּ   שנאחזה בישראל מפני עצת המרגלים  'הקליפה'וזה היה מגודל תוקף , לג( –)דברים א, לב " אֵּ
ב סַוַיהַ האות ס' בפסוק " מטעם זה .('ה' אלקיכם ההולך'דברים פרק א על הפסוק  )הרמ"ד וואלי י ָיכֹול נּוַכל  ֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִׁ ֶאת ָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַויֹאֶמר ָעֹלה נַ  ָכלֵּ

  ות יוצא )במדבר יג, כב( "ַוָיבֹא ַעד ֶחְברֹוןכל זה. וכן התיבות "לניהם וגרם י"מ היה בסהלרמוז ש  כדי, לכמה שיטות גדולההיא אות  )במדבר יג, ל( "ָלּה
 .פרשת שלח לך ד"ה במדרש ויצר(על התורה )'מגלה עמוקות'  בגמטריא 'שטן', לפי שהוא בא ובלבל אותם

 נשמות השבטים הקדושים הסתלקו מהמרגלים לפני שהם חטאו

 )'ליקוטי תורה' להאר"י באו בכוונהו )'מחשף הלבן' לר' יעקב אביחצירא פרשת שלח לך דף עג ע"ב ד"ה נמצא כי בעת שליחות(  'רעה הגדולהה'  אותה  עלהסכימו    המרגליםש  בשעה

'שער )  שהתעברו בהם  הסתלקו מהם נשמות השבטיםמיד    –  העֵׁ לחזור אל משה ולדבר תֹוובה על הארץ,  ילהוציא ד  ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא(

פי האמור' ה'מקדש מלך' בשם 'זכר דוד' מאמר א פרק ח דף כב ד"ה 'ועל , על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו' 'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יגהגלגולים' הקדמה לו אות מ' ד"ה ועתה נבאר ענין המרגלים, 

)עפ"י 'שער הפסוקים' פרשת שלח לך  חטאםאת  ו )'תפארת שלמה' פרשת משפטים על הפסוק 'הנה אנכי שולח מלאך'( עבירההפגם של  ה  אתלא יכלו לסבול    נשמותיהם  כי (הרמ"ז

לא הועילו נשמותיהם של  וכך  ,)עפ"י 'מאור ושמש' פרשת שלח ד"ה ולבאר הענין זה( את הסטרא אחרא שנמשכה עליהםלא ו סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'(
)'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו', 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו אות מ ד"ה ועתה  מהחטא את המרגליםלמנוע  הקדושים השבטים

 .נבאר ענין המרגלים(

ים יֹום:   ַוָיֻשבּו "  כוונת הפסוקים שנאמרו על המרגלים כאשר הם חזרווזה   ץ ַאְרָבעִׁ קֵּ תּור ָהָאֶרץ מִׁ ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָכל ֲעַדת    ַוָיֹבאּו  ַויְֵּלכּו מִׁ
י ָהָאֶרץ  ָדה ַוַיְראּום ֶאת ְפרִׁ יבּו ֹאָתם ָּדָבר ְוֶאת ָכל ָהעֵּ ָשה ַוָישִׁ ְדַבר ָפאָרן ָקדֵּ ל ֶאל מִׁ ְשָראֵּ י יִׁ תּור ָהָאֶרץ , "כו( –)במדבר כה   "ְבנֵּ המרגלים    עלנאמר    "ַוָיֻשבּו מִׁ

ַוָיֹבאּו ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָכל  שהתקיים בהם "לפני    עוד  מהם  שהלכו והסתלקונשמות השבטים    עלזה  "  ַויְֵּלכּו"  אחר כךמה שנאמר  ו  עצמם,
ל  ְשָראֵּ י יִׁ )'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח שהיה בהם משה כבר הסתלק מהם עיבור הנשמות  לפניהמרגלים כלומר שכשבאו  ."ֲעַדת ְבנֵּ

"א פרשת תצוה אות ב  . ראה 'פני דוד' להחיד'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך סוף ד"ה ויקרא משה להושע ,לגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו אות מ ד"ה ועתה נבאר ענין'שער הג ,לך אנשים ויתורו'

)'זכר דוד' מאמר א פרק ח דף כב ד"ה 'ועל פי האמור' ה'מקדש מלך'  ומאז כבר הוכנו נשמות השבטים לעיבורם העתידי בעשרת הרוגי מלכות .(ד"ה 'ונשא אהרן' מה רמז בזה

 .('עשרת הרוגי מלכות' –וישב נשמות השבטים בעשרת הרוגי מלכות ראה מאמרינו לפרשת  עיבורבשם הרמ"ז( )להרחבה על 

ב ֶבן ְיֻפֶנה  וזה מה שנאמר "  .לא הסתלקו  ,שהתעברו בתוך יהושע בן נון וכלב בן יפונה  בני יעקב  יהודהו  של לוי  הנשמות  אמנם ן נּון ְוָכלֵּ יהֹוֻשַע בִׁ וִׁ
ים ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ָחיּו ם ַהֹהְלכִׁ ים ָההֵּ ן ָהֲאָנשִׁ םלא נאמר עליהם 'נשארו חיים' אלא " ,)במדבר יד, לח( "מִׁ ים ָההֵּ ן ָהֲאָנשִׁ   שכוונת הפסוקלפי " ָחיּו מִׁ

ם"מ ת נוספת בעת ההיא  שהיה בהם חיּו  הוא הֵׁ ים הָּ ֲאנָּשִׁ 'ליקוטי    ,)'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו'  שהם הנשמות המעוברות"  הָּ

ֶרץוהיו " ,שנכנסו בתוך המרגלים תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא( אָּ תּור ֶאת הָּ ים לָּ )'שער הגלגולים'  " ביחד עמהם להיות להם לעזרההְֹּלכִׁ

יםנשמות "אר  אך לעומתם ש  .' ד"ה ועתה נבאר ענין המרגלים, 'נחל קדומים' להחיד"א פרשת שלח לך אות יד מהאר"י ז"ל(הקדמה לו אות מ   'מתּו'   האחרים  שהיו במרגלים  "ָהֲאָנשִׁ
 .'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה( ,על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו' )'שער הפסוקים' פרשת שלח סימן יג מהםתכף בביאתם אל משה על ידי שהסתלקו  

ֶקב ָהְיָתה כפי שנאמר "לא הסתלקה מכלב בן יפונה נשמת יהודה  ב עֵּ י ָכלֵּ יו ֶאל ָהָאֶרץ  רּוַח ַאֶחֶרתְוַעְבּדִׁ יֹאתִׁ ֲחָרי ַוֲהבִׁ א ַאִֽ מֹו ַוְיַמלֵּ ֲאֶשר ָבא ָשָמה  עִׁ
ֶשָנהְוַזְרעֹו י  שנשארה  )'נחל קדומים' פרשת שלח לך אות יב(   היא נשמת יהודה  –"  רּוַח ַאֶחֶרת"  ,תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא()'ליקוטי   )במדבר יד, כד(  "ֹורִׁ

א  וזה משום " . )'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שלח לך ד"ה הנה תמצא( ולא הצליחו הנשמות מהם ואירע לה כמו לאחרים שהסתלקולא  בכלב ַוְיַמלֵׁ
יאַ  )'נחל קדומים' פרשת שלח לך אות יב(  ולא הסתפק בנשמת יהודה אשר בקרבו שלים את הענין על ידי שהלך אצל אברהם אבינוה וא כלומר שה ",ֲחרָּ

ֹּאַבֶנֶגב    ַוַיֲַּֽעלּו"  שנאמר , לפי שכלב  בפסוק הוא כנגד כלב  יחידהולשון    בפסוק הוא כנגד המרגלים  רביםהלשון  כאשר   )במדבר יג, כב( "ַעד ֶחְברֹון  ַויָּב
, כשם  לו  הועילה  אכן  והתפילה שם.  לא ע"א ד"ה רבי יהודה ורבי חייא()זוהר פרשת וארא דף  בחברון  בארץ ובא להשתטח על קברי אבות  שתרּו  נפרד מהמרגלים

. ראה זוהר פרשת )'שער הפסוקים' פרשת שלח לך סימן יג על הפסוק 'שלח לך אנשים ויתורו''יהושע'    שמו  וקריאתהתפלה שהתפלל עליו משה רבינו    שהועילה ליהושע בן נון

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן.   .(וד"ה ויעלו בנגב שלח לך דף קנח ע"ב ד"ה כדין כלב וד"ה אמר רבי יהודה

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, 

יונה בן שמואל ז"ל, 

ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן 

לייב ז"ל, מרים בת 

 שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת 

גרשון הנולדת 

משרה אשת 

 ז"ל דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 להצלחת:

יהודית 

בת ורדה 

 רוזיטה 
וכל 

 משפחתה
 

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אברהם יוסף 

 אדֵּ יירֵּ בן פְ 

 הי"וחדוה 

העלון גם 

 נשמת:לעילוי 

יצחק בן 

 ז"לרבקה 

הרב יצחק 

שלמה בן 

 זצ"לשרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

שרה סילבי 

 בת עזיזה
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ָאְרֶלט ָעְלָיה 
בת פֹורטּון 
 מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם 

 לרפואת

ציונה שושנה 

מּון  בת חנה בֵּ
 הי"ו

אליהו בן 

 הי"וגֹוְבָהר 

שה' ברחמיו 

ישלח להם 

 רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או 
. וכן ניתן 052-7675933לעילוי נשמת בטל' 

לשלוח הערות/הארות ולקבל את העלון 

 tora.haim@gmail.comבמייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ַמְדֶלן בת  ֶמַנַנה
 מנטה

 ז"ל 

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_46_0.htm%23E31,0,שמות%20פרק-לב%5e%5e121634!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_46_0.htm%23E31,0,שמות%20פרק-לב%5e%5e121634!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_46_0.htm%23E31,0,שמות%20פרק-לב%5e%5e121634!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_47_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יד%5e%5e63942!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_47_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יד%5e%5e63942!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_47_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יד%5e%5e63942!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_55_0.htm%23E103,0,דברים%20פרק-א%5e%5e4549!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_57_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יג%5e%5e60880!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_58_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יג%5e%5e59771!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_60_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יד%5e%5e64498!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_60_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יד%5e%5e64498!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_61_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יג%5e%5e59771!
mailto:tora.haim@gmail.com

