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  ''שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען'' 
בלשון הקודש ישנה אבחנה בין לשון ''תר'' ללשון ''מרגל''. 
האדם אשר בא לתר את הארץ, מבקש הוא לראות את הטוב 

  והיפה בה, כמו שנאמר ''לתור להם מנוחה''.
לעומתו המרגל, בא לראות את הרע, את החסרון, את הפגום, 

גלים אתם לראות את ערות הארץ כמו שאמר יוסף לאחיו: ''מר
באתם''. על כן משה רבינו, שהאמין באמונה שלימה שארץ 
כנען היא ארץ חמדה טובה ורחבה, לא הוצרך לשלוח 
''מרגלים'', שכן מטרתו היתה ''ויתרו את ארץ כנען'', לראות 
את טובה ולספר כבודה ותפארתה לישראל, כדי לעודדם 

אתם משה  ''וישלחמר לחזקם לפני כניסתם לארץ. לכן נא
  לתור את ארץ כנען''.

אך המרגלים, רוח אחרת היתה בקרבם, כמו שהעיד משה 
', הם 'אתהוירגלו  ''ויבאו עד נחל אשכולרבינו בתוכחתו 

חיפשו את מומיה ופגמיה של הארץ, בשל פגם באמונתם, ועל 
  כן נכשלו.

  הכתב והקבלה
  

  ''ויקרא משה להושע בן נון יהושע''
  ה יושיעך מעצת מרגלים.-תפלל עליו: יוברש''י שה

  ולמה לא התפלל על כלב?
  

אלא, שחששו המרגלים שעכשיו, במדבר הם נשיאים, אמנם 
כשיבואו לארץ ישראל יתמנה מלך, ומלך אינו אלא משבט 

  יהודה, ויפסידו נשיאותם, לכן לא רצו להיכנס לארץ ישראל.
נמצא שלגבי כלב שהיה משבט יהודה ונשיא ליהודה, לא 
חשש משה שיתקלקל בעצת המרגלים, לכן התפלל רק על 

  יהושע.
  רבי דוד ב''ר משה 

  
  הושע בן נון יהושע''''ויקרא משה ל

בתרגום יונתן בן עוזיאל כתב שלאחר שראה משה את 
ענוותנותו המופלגת של הושע בן נון, הוסיף לשמו את האות י' 

. משמעות השם ''יהושע'' היא כדברי יהושע'''ונקרא שמו '
ולכאורה יש  ה יושיעך מעצת מרגלים''.-ה ''יהגמרא בסוט

מקום להבין כיצד הביאה ענוותנותו של יהושע לתפילתו של 
  ה יושיעך מעצת מרגלים''?- משה ''י

  
-בכדי ליישב זאת, נקדים תמיהה נוספת: מה פשר הברכה 'י

מרגלים', וכי המרגלים היו בעצה נגדו? הרי  מעצתה יושיעך 
תהיה בעצת מרגלים'' וכיוצא  היה לומר ''שלא יותר מתאים

  בזה?
והענין מבואר לפי דברי הזוהר, שהנושא שעמד מאחורי חטא 
המרגלים היה כבוד! שהמרגלים שהיו נשיאי שבטי ישראל 

לכן חששו שמא כאשר יגיעו לארץ, תנטל מהם נשיאותם, ו
  ביקשו למנוע את בני ישראל מלהיכנס לארץ.

משה ידע שלרוב ענוותנותו של יהושע לא יטול הוא חלק 
ב''עסקה'' הזו, אלא אדרבה, ישמח בהזדמנות שנקרתה בפניו 
לברוח מן הכבוד. משכך, חשש משה שמא יהרגוהו המרגלים 

-כאשר יראו בו גורם מפריע למילוי רצונם, לכן התפלל עליו ''י
מעצתם לדבר סרה על הארץ, לא  –שיעך מעצת מרגלים'' ה יו

אלא מעצתם להרגו [אמנם, על עצם רצונם של המרגלים 
לדבר סרה באר לא רצה משה להתפלל שתתבטל מחשבתם, 

יהושע עצמו, משום שאין ראוי לבקש על ביטול כח על ואף לא 
  הבחירה].

  תורי זהב
  
  ''ומה הארץ...היש בה עץ אם אין''

אם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם  –וברש''י: ''היש בה עץ'' 
  בזכותו.

אם יש בה  וקאם אמנם ''היש בה עץ'' הכוונה היא לתור ולבד
אדם כשר, מה איפוא עניינו של המשך הפסוק: ''ולקחתם 

  מפרי הארץ''?
זאת ועוד, כיצד ניתן להטיל עליהם לבדוק אם יש בה אדם 
כשר, שהרי זהו ענין המסור ללב. פעמים כלפי חוץ ייראה 
האדם ככשר, אולם לא בהכרח שתוכו כברו. מנין איפוא ידוע 

  יהם בזכותו?מי הוא זה אשר בכוחו להגן על
  

דם אות וסימן מובהק להכיר בטיבו של האדם, יאלא, שנתן ב
מהותו האמיתית של אדם ניכרת על פי התנהגותם של 

  ''פירותיו'', דהיינו בניו ותלמידיו.
אם הולכים הם בדרך הישר, אות הוא שכשר הוא, אך אם אין 
הם הולכים בדרך ה', סימן שאין תוכו כברו, ואך כלפי חוץ 

  דיק.נראה כצ
שיראו אם יש בה  – ''היש בה עץ אם אין''וזהו שאמר הכתוב 

''ולקחתם מפרי  –צדיק שיגן עליה בזכותו, וכיצד תדעו זאת 
ל בניו, וכן תדעו אם כשר צאו וראו את הנהגתם ש – הארץ''

  הוא באמת.
  הרבי מסטמאר

  
  והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ''''

ה התורה ''והבאתם מפרי הארץ'' אלא מכך שלא כתב
''ולקחתם'', דקדקו המפרשים שמשה הורה למרגלים שלא 

חו אותם רות מיושבי הארץ בעל כרחם, אלא יקיטלו את הפי
בכסף, שכן היא משמעות לשון לקיחה כפי שמשמע מהפסוק 

  ממני''. קח''נתתי כסף השדה 
אבותינו בברית ויש לתמוה שהרי ארץ ישראל הובטחה לנו ול

  בין הבתרים, מדוע, איפוא, היה עליהם לשלם על פירותיה? 



ויש להסביר על פי ההלכה של ''יורד'', שאם אדם ירד לשדה 
חבירו שלא ברשות וגידל בה פירות, חייב הבעלים לשלם לא 

  .את הכסף שהשקיע בגידול הפירות
לפיכך, למרות שהארץ הובטחה לבני ישראל, כיון שהכנענים 

  שטרחו בגידול פירותיה, היה עליהם לשלם על הפירות. הם
אמנם, כלל זה נאמר רק במקרה שכאשר שבו הבעלים לשדה 
היו הפירות כבר בשלים, אך אם הפירות טרם הבשילו 
וזקוקים עדיין לקרקע, הרי הם כחלק מהקרקע ואין הבעלים 

  צריכים לשלם עליהם ליורד.
, ימי ביכורי ענבים'' ''והימיםלפיכך מוסיפה התורה ומציינת 

שהתקופה שירדו המרגלים לארץ היתה תקופת הבציר שבה 
הפירות כבר בשלים ואינם זקוקים לקרקע, ולכן היה עליהם 

  לשלם ליושבי הארץ בעדם.
  מהר''י אסאד

  
  ''ויהס כלב את העם אל משה''

הקשר בין ב' חלקי הפסוק נראה תמוה, מה פשר סיום הכתוב 
  ''אל משה'' לאחר שאמר הכתוב ''ויהס כלב את העם''?

  
אלא, כיון ששמעו ישראל את אלדד ומידד מתנבאים, ''משה 
מת ויהשע מכניס'', וראו כי משה לא מיחה בידם, יראו הם עד 

ס לארץ מבצר ולהילחם עם עמלק אשר מאד שכן פחדו להיכנ
פחד גדול נפל  יצח אותם, ועם הענקים שהיו בארץ,כבר נ

  בקרבם שמא יפלו כולם בחרב.
כשראה כלב שעם ישראל מייחסים את כל המופתים למשה, 
השתיק והיסה אותם כי הרי גדולתו של משה תלויה בעם 

במדבר, לא התייחד  ישראלן נזופיןישראל, שכל זמן שהיו 
  בור עם משה.הדי

בעצמנו, ללא משה, כי הסיבה  – ''עלה נעלה''ולכן אמר כלב  
להנהגה ניסית והשגחה אלוקית פרטית של ה' היא עם 

ולכן נאמר ישראל, במישרין, בעצמו, ולא על ידי אמצעי, משה. 
''אל חת ה' , על כך שייחסו את השג''ויהס כלב את העם''

על לבבכם שכביכול , אל לכם להעלות מחשבה מעין זו משה''
רק במשה תלוי הניצחון, לא כן הדבר, אלא ''עלה נעלה'', 
ונוכל לכובשה אפילו בלי הנהגת משה. ומדוקדק יפה סיום 
הכתוב ''אל משה'', שהיסה אותם ושלל מהם חששם ופחדם 

  ייחוס המופתים ''אל משה''.הנובעים מ
  משך חכמה

  
''ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים ונהי בעניניו 

  כחגבים וכן היינו בעיניהם''
אצל עם ישראל, במשך כל שנות גלותו בין העמים, לא נפגעה 

רוחנית והמוסרית לעומת ולא נפגמה תחושת העליונות ה
ם. גם בעת שהושפלו יהודים בידי אויביהם עד עפר, ידעו הגויי

המה בתוך לבם כי כל מצבם הינו בגזירת שמים, ולפיכך בכל 
מעלליהם לא הצליחו הגויים להפחית ערכם העצמי בעיניהם. 

  כך, בדורות הראשנים.
וערך הגויים  תלא כן בדורות האחרונים, משנתמעטו הלבבו

השפלתם יש בה ממש,  גדל בעינינו, התחלנו לחוש כאילו
דרכיהם, בניסיון לשום קץ להשפלה, ולפיכך חתרנו ללכת ב

  .ל הגלות נעשה קשה יותר לסבולועו

יש שראו בחיקוי דרכי הגויים וב''אמנצפציה'' ו''שוויון הזכויות'' 
כבוד ישראל, שלא הרמת  –שכביכול חלקו לנו ''בטובם'' 

כהראשונים שנתנו לגויים לבזותם. אבל האמת היא, 
ים לא פגעו ולא שהראשונים היו גדולי רוח, וכל מעללי הגוי

ם כלל. רק כאשר השפלנו אנו את מצבינו בעינינו, נגעו ללב
  נתגדלו אויבינו בעינינו. 

''וכן , ואז ראינו כי ''ונהי בעינינו כחגבים''זהו שאמר הכתוב 
  .היינו בעיניהם''

  מכתב מאליהו
  

''וכי יגור אתכם גר...ועשה אשר ריח ניח לה' כאשר תעשו 
  כן יעשה''

ת שנכלל ים לצוועד סוף פרשת נסכים חזרה התורה ג' פעמ
הגר בפרשת הנסכים. וצריך ביאור מדוע הוצרך להדגיש זאת 

  סכים מבשאר הקרבנות?יותר לגבי הנ
  

הספורנו שכתב כאן: הנה עד העגל היה  אר על פי יסודויתב
ונסכים, כענין בהבל  מנחה[מבלי] הקרבן ריח ניחוח בזולת 

, וכענין ''וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ובנח ובאברהם
, ובחטאם בעגל שלמים לה' פרים'', לא זולת זה זבחו זבחיםוי

הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהוא קרבן ציבור, ומאז 
שחטאו במרגלים הצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קרבן 

  יחיד.
הם ולא אבותיהם שלא  –ולפי זה היה סביר לחשוב שהגרים 

ם החטא, דינם כמו קודישאר  –חטאו, לא בעגל ולא במרגלים 
וקרבנם יירצה גם ללא נסכים, לזאת הוצרכה התורה לפרש 

  שלא כן הדבר, אלא שדינם גם בזה ככל ישראל.
  אז ישיר

  
  ''כי דבר ה' בזה''

ובגמרא סנהדרין אמרו: מאי אפיקורוס? רבי נהוראי אומר כל 
כי דבר ה' ''שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, והוא בכלל 

  בזה ואת מצותו הפר''.
הדבר תמוה, הלא מניעה מלימוד תורה אינה אלא חטא בשב 
ואל תעשה, שאינו נוגע לחובת הלבבות ולאמונה וכפירה, 

  אלא לקיום מעשה, ומדוע יחשב בשל כך לאפיקורוס?
  

אכן, ביודענו כי יסוד השקפת החיים הוא שהאדם נברא 
להתעלות ולהתרומם, וכי כל הוספה בתורה, בדביקות 
ובהכרת הבורא, מעלה אותו מנפש בהמית לנפש משכלת, 
מחמור לבן אדם, מבן אדם למלאך וכו'. והנה בא אדם ונותן 
מקום במחשבתו לחיות חיי הדיוטות בישיבת קרנות 

רי הוא בפועל נותן בלבו מקום למינות ובחלומות נעימים, ה
  ולאפיקורסות.

  חזון איש
  

  שבת שלום!
  

  

  לרפואה שלימהיוצא לאור 
  סנדרין מרים בת לידיה רבקה שתחי'

  :לכל ענייני העלון נא לפנות במייל ל

kosssover@gmail.com 


