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ך   ַלח לְׁ ְׁ ַנַען ש  ֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ּכְׁ י  ים וְׁ ִׁ ש   )יג,ב( ֲאנ 
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לַ  ְׁ ים" )יג"ש  ִׁ ש  ך  ֲאנ   ב( ,ח לְׁ

ה ָנה  ַמֲעש ֶ ר ּפָ ֶּ ת ֲעָסָקיו ּוְבָכל ֲאש  ַרְך אֶּ ר ַרב ְוַהּבֹוֵרא ּבֵ ֶּ ֹעש  רֹום ּבְ ּמָ ֵרְך מִׁ ְתּבָ הִׁ ֶּ י ש  יר ֻמְפָלג, ְיהּודִׁ ִׁ ָעש  יַח. ָידֹוַע  -ּבֶּ ְצלִׁ הִׁ
ּלֹא בְּ  ֶּ ין ש  רֹו ָהַרב. ֵהבִׁ ְ ָעש  ֲחָננֹו ּבְ ֶּ י ש  יר טֹוָבה ְלמִׁ ְבַחר ַעל ָיַדע ְלַהּכִׁ ּנִׁ ֶּ ָכְך ש  יר ּבְ ּכִׁ ל, ְוהִׁ ת ַהַחיִׁ ה אֶּ ם ָידֹו ָעש ָ ֹכחֹו ּוְבֹעצֶּ

ֱחָיה נְ  יָכְלּתֹו. ְוָאֵכן, הֶּ ָחיו ּכִׁ ְבֵני ַעּמֹו ְוַלֲעזֹר ְלאֶּ ֱאָמן לִׁ ְרָנס נֶּ ְהיֹות ּפַ ְליֹוָנה לִׁ ָחה ָהעֶּ ּגָ ְ ּוטֹו ְיֵדי ַהַהש  ש  ֹות ַרּבֹות, ּפְ ָפש 
קּוָפה קָ  ָמעֹו. ּתְ ְ ַמש  ת ּכְ ירּו אֶּ ֵלמֹות ְוהֹותִׁ ְ ּלּו ֲעָירֹות ש  כּופֹות, ּכִׁ ְרצּו ּתְ ֵרפֹות ּפָ ם. ש ְ חֶּ ים ָרֲעבּו ְללֶּ ה ָהְיָתה זֹו, ֲהמֹונִׁ ָ ש 

 ִׁ ָעש  ה הֶּ ּנָ ּמִׁ ֶּ ָדָקה ש  ֵאי ַהּצְ ּבָ ת ּגַ ֶּ לֹש  ְ ל ש  ַעד". אֶּ ל ַה"ּוַ ּואֹות ָהיּו אֶּ ם ְנש  ן ַחְסֵרי ּכֹל. ְוָהֵעיַניִׁ ֵביהֶּ ְ ּלֹא יר. ְוהֹוָר יֹוש  ֶּ ה, ש 
ְרפּוָאה אֹו לְ  ים יֹוֵתר, לִׁ דֹולִׁ ים ּגְ ּו ְסכּומִׁ ש  ּקְ ר ּבִׁ ֶּ ֲאש  נּו לֹו. ּכַ ּתְ ט ָיד יִׁ ֵ ְמזֹונֹות ְוָכל ַהּפֹוש  קּו לִׁ ְבּדְ ּקּום יִׁ ִׁ ה, ְלש  ּלָ ַהְכָנַסת ּכַ

 ִׁ ים ְודֹוְרש  ים ָהיּו ַהְמָלצֹות ֻמְסָמכֹות ְוחֹוְקרִׁ ִׁ ק, ּדֹוְרש  ת אֹו ַלֲהָקַמת ֵעסֶּ יִׁ ת ּבַ לּו אֶּ ּלְ ְך ָנַהג, ְוַהּכֹל הִׁ נּו. ּכָ ּתְ ם יִׁ רֶּ טֶּ ים ּבְ
יבּותֹו. ּסּוס מֹוְסדֹות ּתֹוָר  ְנדִׁ רּוָמתֹו ַלֲהָקָמה אֹו ְלבִׁ ש  ּתְ יָבה ְלַבּקֵ ִׁ יר אֹו רֹאש  ְיש  ם ָיבֹוא ַרב עִׁ ה, הֹוָרָאה ַאַחת הֹוָרה: אִׁ

ש  ה ם ְמַבּקֵ בֹוד ַהּתֹוָרה. ָלהֶּ בֹואּו ֵאָליו. ּכְ ּיָ ֶּ יָה ָהָיה, ש  יר ּתֹוָרה ּוְגדֹולֶּ י מֹוקִׁ ם. ּכִׁ יהֶּ ּפִׁ ֵרְך מִׁ ְתּבָ מֹו ָיָדיו, ּוְלהִׁ ּוא ָלֵתת ּבְ
ם. ְרּכָ עֶּ ָדם ּכְ בֹוד ְלַעְצמֹו ְלַכּבְ ש   ְוָרָאה ּכָ ל ַהְמֻקּדָ ּכָ ֶּ "ן ַזַצ"ל ש  נּו ָהַרְמּבַ ַתב ַרּבֵ ָאמּור, ּוְכָבר ּכָ ה ָהְיָתה זֹו, ּכָ ָ ֵעת ָקש 

ֱאַלץ רֹאש   ֵמֲחֵברֹו. ֵמֲחֵברֹו ָחֵרב ת ָרָעב. נֶּ ְרּפַ ן ָסְבלּו חֶּ יֵדיהֶּ ְלמִׁ ים, ּתַ אֹוָתם ָימִׁ יבֹות ּבְ ִׁ ש  ת ְמצּוַקת ַהּיְ ֵאין ְלָתֵאר אֶּ
ף ָהָיה בְּ  יר. ַהחֹרֶּ ל אֹותֹו ְגבִׁ ֶּ ְמעֹונֹו ש  ָניו לִׁ ם ּפָ ים, ְוש ָ ָספִׁ ּסּוף ּכְ אִׁ ת ַרְגָליו ּבְ ת אֶּ יבֹות ְלַכּתֵ ִׁ ש  ּצוּ ַאַחת ַהּיְ ֵמי עִׁ ְ ש  מֹו, ּגִׁ
ם, פָּ  ַליִׁ ת ָהַעְרּדָ בֹוא אֶּ ּמָ ם. ָחַלץ ּבַ יר נֹוֵטף ַמיִׁ ִׁ ָעש  ל הֶּ ֶּ ְמעֹונֹו ש  יַע לִׁ ּגִׁ כּו ָאְרָצה, ְוהּוא הִׁ ּתְ ְלָעפֹות נִׁ יל זִׁ עִׁ ת ַהּמְ ט אֶּ ַ ש 

י ִׁ ש  ְכבֹודֹו ְורֹאש  ַהּיְ יר לִׁ ִׁ ָעש  יר ַעל ּבֹואֹו. ָקם הֶּ ִׁ ָעש  יַע לֶּ ֵרת הֹודִׁ ָ ש  ה ָהָרטֹב, ְוַהּמְ ָעבֶּ יַח הֶּ טִׁ ָ ְרּכֹו ַעל ַהש ּ ה ּדַ ָבה ָעש ָ
 ֶּ ַצֲעָרם ש  יר ּבְ ִׁ ָעש  ֱאַנח הֶּ יָבה. נֶּ ִׁ ש  ב ַהּיְ ת ַמּצַ ְלָחן ְוָסח אֶּ ֻ ב ַלש ּ ַ ְבָרָכה. ָיש  ת לִׁ טֶּ ֶּ ש ּ ד ַהּמֻ ת ַהיָּ ְלחֹץ אֶּ ֵני ַהּתֹוָרה, ָנַטל לִׁ ל ּבְ

ם ַהנְּ  ד. אִׁ ְכּבָ ם ַהְמָחָאה. ְסכּום נִׁ ַ ְלמֹוס ְוָרש  ת ַהּקֻ יָבה.אֶּ ִׁ ש  ֵני ַהּיְ עּו ּבְ ְ ש  ּוָ מֹוהּו, יִׁ נּו ּכָ ּתְ ים יִׁ ים ָהֲאֵחרִׁ יבִׁ ּלֹות  דִׁ עֹוד מִׁ

ל  ֶּ יַע ַעל ּבֹואֹו ש  ֵרת הֹודִׁ ָ ש  ָפָתיו, ְוַהּמְ דֹוק ַזַצ"ל,ַהּתֹוָדה ַעל ש ְ ַהרְׁ ּנֹובְׁ א מִׁ ּב  יבֹות ַהּנֹוָדעֹות.  ַהּסַ ִׁ ש  ת ַהּיְ ֶּ ש  ד רֶּ ְמַיּסֵ
צַ  ְכַנס ּבְ א' נִׁ ּבָ ל 'ַהּסַ ֶּ ְכמֹו ש  ִׁ ית ַעל ש  יָחה ֲחֵברִׁ ָקר. ָטַפח ְטפִׁ יַח ַהּיָ טִׁ ָ ש  ַעל ַהש ּ פֶּ יעֹות רֶּ ירֹות ְטבִׁ ָליו מֹותִׁ יז, ַעְרּדָ ַעד ָזרִׁ

ן ַעם ה ֲעַדיִׁ ָך, ַאּתָ ּתְ ְהיֶּה אִׁ ד ְוָאַמר, 'ָאז ַמה יִּׁ א ַהְמֻרּפָ ּסֵ ם ַעל ַהּכִׁ יִׁ ילֹו ְספּוג ַהּמַ ְמעִׁ ב ּבִׁ ַ יר, ָיש  ִׁ ָעש  ץ?!' הֶּ יף ָהָארֶּ ... ֵהעִׁ
י!'. ַדְרּכִׁ יְך ּבְ ִׁ ֹתב ַהְמָחָאה ְוַאְמש  י ָיָקר, ּכְ יר, 'ְזַמּנִׁ ְפטִׁ עֹונֹו, ְוהִׁ ְ ש  ט ּבִׁ ת ַהַהְמָחָאה, ְורֹאש   ַמּבָ יר אֶּ ִׁ ָעש  א הֶּ ּלֵ ר מִׁ לֹא ֹאמֶּ ּבְ

יזּות, ָטפַ  ְזרִׁ א' ּבִׁ ּבָ ל. ָקם 'ַהּסַ פּול ּוְמֻכּפָ כּום ּכָ ַהּסְ ֶּ י ָרָאה ש  נִׁ ֵ ּ יָבה ַהש  ִׁ ש  ָבַרי! ַהּיְ ת ּדְ יר ְוָאַמר: 'ְזֹכר אֶּ ִׁ ָעש  ם הֶּ כֶּ ֶּ ח ַעל ש 
יב. בִׁ ּסָ ּמִׁ ֶּ ר ש  ֶּ יָעה ַעל ָהֹעש  ְצּבִׁ ל זֶּה', ְוָידֹו הִׁ ּכָ ָוה יֹוֵתר מִׁ ָ ּמּוד ּתֹוָרה ש  ל לִׁ ֶּ ָעה ש  ָ יָבה:  ש  ִׁ ש  ַאל רֹאש  ַהּיְ ָ ָצא, ש  יָּ ֶּ ש  ּכְ

ָכל הַ  יָך ּבְ י ֵאלֶּ ְתַיַחְסּתִׁ י הִׁ י ַמר, ֲאנִׁ יר לִׁ ל 'ַיְסּבִׁ ּבֵ ן, ְוקִׁ ְלזּול ּכֹה ֻמְפּגָ זִׁ ְתַיֵחס ּבְ א' הִׁ ּבָ ד. ְו'ַהּסַ ְכּבָ י ְסכּום נִׁ ְלּתִׁ ּבַ בֹוד, ְוקִׁ ּכָ
ה, ַמּדּוַע?!'... ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ דֹול ּפִׁ ָכבֹוד ּכֹה ַרב  ְסכּום ּגָ ְתַיֵחס ֵאַלי ּבְ בֹודֹו מִׁ יר, 'ּכְ ִׁ ָעש  יב הֶּ ִׁ ת', ֵהש  נֶּ יא ַהּנֹותֶּ ְגַלל  -'הִׁ ּבִׁ

רִׁ  ְ א' ַמְחּדִׁ ָעש  ּבָ ְנַהג ּבֹו ַחְסָכנּות. ֲאָבל 'ַהּסַ י ְואֶּ ִׁ ת ְרכּוש  י אֶּ ם ֲאנִׁ יב ּגַ ִׁ ַאְחש  ֶּ ָכְך ּגֹוֵרם הּוא ש  י. ּבְ ת י ּוָממֹונִׁ י אֶּ יר ּבִׁ
כַּ  י ָלֵתת לֹו יֹוֵתר מִׁ ּוָבה, ְוָלֵכן ַקל לִׁ יא ַהֲחש  ּה הִׁ מֹון ֵאינֹו ְמאּוָמה ְוַהּתֹוָרה ְלַבּדָ ַהּמָ ֶּ ה ש  ָ ש  יָכה ַהַהְרּגָ מִׁ ֲעבּור ַהּתְ י ּבַ ְסּפִׁ

לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה'... בּוַע. ּבְ ָ ת ַהש ּ ַ ְך ֵאֵלינּו ּוְלָפָרש  ּיָ ַ א. ְוש  ֵדנּו ּבָ ָהָיה הּוא, ּוְלַלּמְ ֶּ ה ש  ה, ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו,  ַמֲעש ֶּ ּלָ חִׁ ְלַכּתְ מִׁ
ים בְּ  חִׁ ְמַנּצְ ָרֵאל ּכִׁ ש ְ ץ יִׁ רֶּ ֵנס ְלאֶּ ּכָ ים ְלהִׁ דִׁ ינּו ְמֻעּתָ י ָהיִׁ לִׁ ים ּבְ ְכָנסִׁ ים ָהיּו נִׁ לִׁ ְלחּו ְמַרּגְ ָ י ָאְמָנם לּוֵלא ש  לֹא ְקָרב. 'ּכִׁ

ָרֵאל'  ש ְ ֵני יִׁ ֵני ּבְ ּפְ ר ָעְזבּו מִׁ ֶּ יר ֲאש  ֲעזּוַבת ַהחֹוֵרש  ְוָהָאמִׁ ים ּכַ ֵבי ְכָנַען ּבֹוְרחִׁ ְ ָהיּו יֹוש  ֶּ ְלָחָמה, ש  ר יאמִׁ ְדּבָ ּמִׁ  )ְספֹוְרנֹו, ּבַ
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ָר  ש ְ ֵני יִׁ אּו ּבְ ֹוְלחִׁ לה(. ּבָ ש ּ ֶּ ה, ש  ּיָ ץ ָנְכרִׁ רֶּ אֶּ ֵחם ּבְ ּלָ ים ְלהִׁ אִׁ ל ַהּבָ ְך ּכָ רֶּ דֶּ ץ 'ּכְ ת ָהָארֶּ ים ָלתּור אֶּ לִׁ לַֹח ְמַרּגְ ְ ש  ּו לִׁ ְקש  ים ֵאל ּובִׁ
ְך זֹו. רֶּ דֶּ יְגֵכם ּבְ י הּוא, ַאף ַהּבֹוֵרא ַיְנהִׁ ְבעִׁ ם טִׁ ְבַטֲחכֶּ ם מִׁ ים'. ְואִׁ ָערִׁ ים ּוְמבֹוא הֶּ ָרכִׁ ים ָלַדַעת ַהּדְ לִׁ ּו  ְמַרּגְ ים ָעש  נִׁ ָ ַבע ש  ֶּ ְוש 

ים ָהיּו ַלֲחסֹך ְלַעְצָמם. כֹולִׁ ּיְ ֶּ ים ש  נִׁ ָ ַבע ש  ֶּ ץ, ש  ּבּוש  ָהָארֶּ כִׁ ְתַיֵחס  ּבְ יר, ּומִׁ ִׁ אֹותֹו ָעש  נּו ּכְ ּמָ ַרְך נֹוֵהג עִׁ ְתּבָ ַהּבֹוֵרא יִׁ ֶּ ְמָצא ש  נִׁ
ים ּבוֹ  ים ֲאַנְחנּו ָעָליו ּובֹוְטחִׁ ם סֹוְמכִׁ ְתַיֲחסּוֵתנּו: אִׁ הִׁ ים ֵאֵלינּו ּכְ בִׁ ְ ם חֹוש  ּוָעתֹו. אִׁ יש  ְיש  ְזָרתֹו ּוֵמחִׁ יט הּוא ָלנּו עֶּ ִׁ , מֹוש 

ָמֵתנּו. ְ ַאש  נּו. ְוַהּתֹוָצאֹות, ּבְ ֵ יַח ָלנּו ְלַנְפש  ַעְצֵמנּו ֲהֵריהּו ֵמנִׁ ר ּבְ ּדֵ ְסּתַ  ָאנּו ְלהִׁ
 

ה ה. הַ  ּוַמֲעש ֶ ּיָ ִׁ יק ְוַרב ּתּוש  ן, ַמְברִׁ ל. ְמֻחּנָ יש  ַמזָּ ָגאֹון ּבִׁ ן הֹון. ַרק הּוא ָהָיה ּבְ הֶּ ּו ּבָ מֹות ְוָעש  ֱהנּו ֵמֲעצֹוָתיו ַהְמֻחּכָ ּכֹל נֶּ
ת  סּו אֶּ ּסְ ל, ּבִׁ ּו ַחיִׁ ים ָעש  ּיִׁ ינֹונִׁ רֹונֹות ַהּבֵ ְ ש  ֲעֵלי ַהּכִׁ ָנה. ֲחֵבָריו ּבַ ר ּפָ ֶּ ָכל ֲאש  ל ּבְ ַ ְכש  יַח, נִׁ ְצלִׁ ת לֹא הִׁ יבּו אֶּ ְרחִׁ ַמֲעָמָדם ְוהִׁ

ם, ְוהּוא  ְסֵקיהֶּ ָענְ  -עִׁ ק ְוַעל נֹוַתר ּבְ דֶּ ר ַהּצֶּ ּקֹוְצק ַזַצ"ל. ָקַבל ַעל חֹסֶּ ָרף מִׁ ָ ְפֵני ַהש ּ ְתַמְרֵמר ּוָבא לִׁ ם. הִׁ חֶּ יֹו, ָרֵעב ְללֶּ
ה... ים ְלַמּטָ ְליֹונִׁ ַע. עֹוָלם ָהפּוְך, ּבֹו עֶּ ּוֵ ַ ש  ל ַהּמְ ?'  ָהָעוֶּ ֵמּהַ ָך ּתָ ָרף  -'ַמה ּלְ ָ יר ַהש ּ ְפטִׁ סּוק ְמֹפָרש  הּוא "לֹא  -הִׁ 'ּפָ

י ת טַלֲחָכמִׁ לֶּ ם"' )קֹהֶּ חֶּ ךְ  יא(.-ם לֶּ ם ּכָ ּה, 'ַמּדּוַע ֵהַמר ּגֹוָרֵלנּו?' ,'אִׁ ְתקֹוֵמם ַהּלָ ֵאָלה', הִׁ ְ ת ַהש ּ מֶּ ְתַעּצֶּ ּוט  מִׁ ש  'ֵאין ּפָ
ָרף, 'כָּ  ָ יבֹו ַהש ּ ִׁ זֶּּה', ֱהש  רּוךְ מִׁ דֹוש  ּבָ ר ְלַבד'. ְך אֹוֵמר ַהּקָ ּדֵ ְסּתַ ה? הִׁ ר. הּוא: ָחָכם ַאּתָ ָ ְפש  י אֶּ ֵאינֹו ָחָכם,  ּוְלַבד, אִׁ ֶּ י ש  מִׁ

ב ַעְצמֹו ְלָחָכם, ְוח ֵ חֹוש  ֶּ י ש  ְסמְֹך. ֲאָבל מִׁ י לִׁ קּוק הּוא ְלֵעזֶּר ַהּבֹוֵרא. סֹוֵמְך ָעָליו, ְוֵיש  ַעל מִׁ זָּ ֶּ ֵאינֹו ָזקּוק יֹוֵדַע ש  ֶּ ב ש  ֵ ֹוש 
ָטעּותֹו... ַכח ּבְ ּוָ ְזַרת ַהּבֹוֵרא, יִׁ נּו: ְלעֶּ יר ּבָ ַרְך ַמְפצִׁ ְתּבָ י אֵ  ְוַהּבֹוֵרא יִׁ י ֲאנִׁ עּו, ּכִׁ ְ ש  ּוָ נּו ֵאַלי ְוהִׁ י -'ּפְ תִׁ י ּפֶּ ל ְוֵאין עֹוד', ּומִׁ

בּוַע( ָ ְסמְֹך ַעל ַהּבֹוֵרא ַהּכֹל ָיכֹול!... )ַמְעַין ַהש ּ כֹול הּוא לִׁ יָּ ֶּ ש  ְסמְֹך ַעל ַעְצמֹו, ּכְ  ְויִׁ
 

י  ן ַעל ּפִׁ אר  ר ּפ  ּבַ דְׁ ּמִׁ ה מִׁ ֶ ם מש  ַלח ֹאת  ְׁ ש  ים ר   ה'ַוּיִׁ ִׁ ש  ם ֲאנ  ּל  ה )יג,ג(ּכֻ ּמ  ל הֵׁ אֵׁ ר  ש ְׁ י יִׁ נֵׁ י בְׁ ֵׁ  אש 
ָרֵאל ָהי ש ְ י יִׁ ֵ ים ָהיּו ְוָראש  יקִׁ ם ַצּדִׁ ּלָ ים. ּכֻ ִׁ ם ֲאָנש  ּלָ ה ְוגֹו', ּכֻ ֶּ ַלח ֹאָתם מֹש  ְ ש  ּו, ֲאָבל ֵהם זוהר שלח )דף קנח ע"ב(: "ַוּיִׁ

ם יִׁ  א ָאְמרּו, אִׁ ּלָ ץ ָלְקחּו ְלַעְצָמם ֵעָצה ָרָעה. ַמּדּוַע ָנְטלּו ֵעָצה זֹו? אֶּ ָרֵאל ָלָארֶּ ש ְ ְנסּו יִׁ ְהיֹות  -ּכָ ּלִׁ ירּו אֹוָתנּו מִׁ ַיֲעבִׁ
ְזּכֶּ  ץ לֹא נִׁ ָארֶּ ים, ֲאָבל ּבָ ִׁ ְהיֹות ָראש  ר לִׁ ְדּבָ ינּו ַבּמִׁ ֲהֵרי ָאנּו ָזכִׁ ֶּ ים, ש  ים ֲאֵחרִׁ ִׁ ה ָראש  ֶּ ה מֹש  יַמּנֶּ ים, וִׁ ִׁ ְקחּו ָראש  ּלָ ֶּ ה. ְוַעל ש 

ם. ֵעָצה ָרָעה ְלַעְצָמם, ֵמתּו ֵהם ְוָכל אֹוָתם ְבֵריהֶּ ְקחּו דִׁ ּלָ ֶּ  ש 

 
ַע )יג,טז( ֻ הֹוש  ן נּון יְׁ ַע ּבִׁ ֵׁ הֹוש  ה לְׁ ֶ א מש  ר  קְׁ  ַוּיִׁ

הקשה הבן איש חי זצ"ל ב'בן יהוידע':  יה יושיעך מעצת מרגלים. )על פי סוטה לד,ב(: "התפלל עליורש"י 
יֵדי אמרו חז"ל )נידה טז,ב(: "מה תועיל תפילה לאדם להינצל מן החטא, והלא  ְרַאת ַהּכל ּבִׁ ּיִׁ ם חּוץ מִׁ ַמיִׁ ָ ש 

ם ַמיִׁ ָ הומה שייך שהתפלל  ",ש  ֶ עַ על  מש  ֻ הֹוש  שאין הקב"ה  מכאן משמע ותירץ: ".יה יושיעך מעצת מרגלים: "יְׁ
יאו חטא מפורסם וגמור, שאדם יודע שזו טחרע, היינו מיצר המדבר עם האדם להמציל את האדם מן יצר ה

עץ לאדם ישיהיה לאדם שכר ועונש, אבל מיצר הרע שהוא מיו השי"ת, כדי לא יצילעבירה גמורה, ועל זה 
אלא אדרבה הוא מצוה, הנה מן יצה"ר זה יצילהו ה', ועל זה לחטוא, שמטעהו ומראה לו שאין זה חטא, 

יןיד(: "-התפלל דוד המלך ע"ה )תהלים יט,יג בִׁ י י  יאֹות מִׁ גִׁ ְׁ רֹות , ולכןש  ּת  סְׁ ּנִׁ שאין החטא ברור אצלי,  מִׁ

י ,אותי בוטעה משהיצה"ר  נִׁ ים , וכיון שתנקני מזה המכשול, אז בטוח אני כיַנּקֵׁ דִׁ זֵּׁ ֹךְׁ שהם עוונות ברורים,  מִׁ ֲחש 

ך   ּדֶ כלומר חשוך ונמנע מעצמי, כי אוכל להלחם עם היצה"ר בזה, ורק אני מבקש ממך שתעזרני כנגדו,  ַעבְׁ
  בדברים הנסתרים שאין החטא ברור בהם.

 

ַע  ֵׁ הֹוש  ה לְׁ ֶ א מש  ר  קְׁ ַע )יג,טז(ַוּיִׁ ֻ הֹוש  ן נּון יְׁ  ּבִׁ
נשאלת השאלה: על שום מה התפלל משה רבינו תפילה מיוחדת זו רק על יהושע, והתעלם מחברו הצדיק 

אומרים חכמי  –אלא  כלב בן יפונה ומשאר המרגלים, שעליהם מעידים הקדמונים שאותה שעה כשרים היו?
ן נּון ַנַער לֹא (יא,שמות לג)יהושע בן נון היה תלמידו המובהק של משה ככתוב  –ישראל  ַע ּבִׁ ֻ ְרתֹו ְיהֹוש  ָ : "ּוְמש 

ל". משום כך חשש משה  ּתֹוְך ָהֹאהֶּ יש  מִׁ שמתוך  –לאחר שנגזר עליו במי מריבה שלא להיכנס לארץ  -ָימִׁ
לול הוא להורות היתר לעצמו להוציא דיבה על הארץ, כדי לעכב את ע אהבתו היתירה של יהושע אל רבו, 

כניסת העם לארץ המובטחת, ובכך יגרום להארכת חייו של משה. משום כך בירך משה את תלמידו הנאמן: 
"יה יושיעך מעצת מרגלים"! ה' יהיה בעזרך, שהאהבה לרבך לא תקלקל את השורה ולא תכשל חלילה 

 .(פרפראות לתורה)בטחת לישראל בהוצאת דיבה על הארץ המו
 

הגאון רבי טעם נחמד לכך שמשה התפלל דוקא על יהושע ונמנע מלהתפלל על כלב בן יפונה, מציין  -

בספרו "מנחת עני" בשם הרב "כסף נבחר", שהסביר בהיות ויהושע הוא בן בנו של יוסף  מכלוף הכהן זצ"ל
הוא מזרעו של יוסף, יכשל בעון הוצאת הצדיק שנכשל בהוצאת דבה, וקים חשש שאולי גם יהושע ש

דיבה, לא כן לגבי כלב בן יפונה שהוא משבט יהודה "היתה יהודה לקדשו". ולפיכך התאמץ במיוחד 
   בתפילה בעבור יהושע.



 נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברךהדף טעון גניזה, 
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כלב הוא בעלה של  :לכך שמשה התפלל דוקא על יהושע ונמנע מלהתפלל על כלב בן יפונה נוסףטעם  -
אין חשש שהוא ידבר לשון הרע אחרי שאשתו היתה בהסגר שבוע ימים ולכן , )עיין סוטה יא,ב( מרים

 והשתחררה באותו יום. אז לא צריך להתפלל עליו, כי הוא היחיד שסבל מזה מלבד אשתו.
 

י )יג,יא( ן סּוסִׁ י ּבֶ ּדִׁ ה ּגַ ֶ ּ ַנש  ה מְׁ ַמּטֵׁ ף לְׁ ה יֹוסֵׁ ַמּטֵׁ  לְׁ
כמו שהיו פעם... לפנים היו ' מגידים'אין  , שהתלונן שהיוםהקדוש 'רסטייפל'ר קרלנשטיין בשם ה"סיפר הגר

המגידים מסתובבים ונותנים דרשות ומוסיפים יראת שמים בקהל וסיפר שבהיותו ילד אמו שלחה אותו לשמוע 
ה"וכך אמר אותו מגיד: כתוב:  את אחד המגידים. ֶּ ה ְמַנש ּ ה יֹוֵסף ְלַמּטֵ והכונה שהורידו למטה את הנשמה  "ְלַמּטֵ

ף"כאן בארץ, התפקיד  -וללמוד תורה. כלומר: למטה כדי לאסוף מצוות  אך כשהאדם מגיע למטה, הוא  ",יֹוסֵׁ

ה"שוכח הכל!  ֶ ַנש ּ ה מְׁ ַמּטֵׁ י ֱאלֹקים", שכתוב: "לְׁ נִׁ ַ ּ נו, גדי, "... 'מרעין בישין'את הזמן ועוד  "לבזבז": כאן אפשר "ַנש 
 ?!"תגיד: אתה לא סוס

 

הֵׁ  ב ּב  ֵׁ ר הּוא יֹוש  ֶ ים ֲאש  רִׁ ה ֶהע  ים )יג,יט(ּומ  רִׁ צ  בְׁ מִׁ ם ּבְׁ ים אִׁ ַמֲחנִׁ ה ַהּבְׁ  ּנ 
 יקבע את דירתו בעיר או בכפר. האם –לשאול עצה  רבי יחזקאל מקוזמירחסיד אחד בא אל הצדיק 
 היכן? –מקרא מפורש? תמה החסיד  הרי הוא מקרא מפורש בתורה! –מה השאלה? תמה הרבי 

ר ה" –השיב הרבי  –נאמר בפסוק  ֶ ים ֲאש  רִׁ ה ֶהע  ים ּומ  רִׁ צ  בְׁ מִׁ ם ּבְׁ ים אִׁ ַמֲחנִׁ ה ַהּבְׁ ּנ  הֵׁ ב ּב  ֵׁ ", ומבאר רש"י ּוא יֹוש 
 בפרזים הם יושבים, חזקים הם שסומכים על גבורתם, ואם בערים סימן מסר להם, אם")בפסוק יח(: 

 שאדם המרגיש בעצמו כי הוא גיבור –סיים הרבי  – ומכאן אתה למד  !"בצורות הם יושבים, חלשים הם
כך בגבורתו, מחובתו לדור  , יכול הוא לדור היכן שלבו חפץ, אבל מי שאינו בטוח כלהכובש את יצרו

 הוראה וקהילה של יראי שמים, עמהם יתחבר ויתעלה ברוחניות. ב"מבצר", עיר של תורה שיש בה רב ומורה
 

ֶרץ א  ב ּב  ֵׁ ם ַהּיש  ע  י ַעז ה  ּה, ֶאֶפס ּכִׁ י  רְׁ ֶזה ּפִׁ וא וְׁ ַבש  הִׁ ב וּדְׁ ל  ַבת ח  ַגם ז   כח(-)יג,כז וְׁ
אין  –אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר: כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו " ,א(:סוטה לה)אמרו חז"ל 

 כל כוונת המרגלים היתהבספרו "בן יהוידע", ה"בן איש חי"  . על פי דברי הגמרא מבאר"מתקיים בסופו

ַבת"להוציא את דיבת הארץ רעה, מובן אם כן מדוע אמרו  ַגם ז  וא וְׁ ַבש  הִׁ ב וּדְׁ ל  , שהם דבר אמת. שאם לא "ח 

ם".כן, לא בתחילת דבריהם היה קיום לדברי השקר והכזב שלהם שאמרו  ע  י ַעז ה  וההסבר לכך הוא,  "ֶאֶפס ּכִׁ

 'שקר'לפי שהשקר אין לו בסיס, לפיכך אינו מסוגל לעורר התפעלות בלב האדם ולהשפיע עליו, ולכן נקרא 

ואדיש מהסיפור. אך אם יערבו בו קצת אמת, מיד הוא מתקיים. שהרי אם  'קר' רשבסופו של דבר האדם נשא

שאש ההתלהבות  'אש',קר', עולה המילה שמת' והאות הראשונה של ה'אהאות הראשונה מן ה' ניקח את 
 קונה לה שביתה בלב כל מי ששומע את הסיפור...

 
ּמֹו )יד ה רוַּח ַאֶחֶרת עִׁ ת  יְׁ ֶקב ה  ב עֵׁ לֵׁ י כ  ּדִׁ ַעבְׁ  ,כד(וְׁ

; הצדיק הנמצא בחברה טובה רב שכרו, אבל אם הוא בחברה רעה ולא למד פירש הרב 'בינה לעיתים' זצ"ל

ּמֹו". :ממעשיהם, גדול שכרו לאין ערוך וזהו ה רּוַח ַאֶחֶרת עִׁ ת  יְׁ ֶקב ה  ב עֵׁ לֵׁ י כ  ּדִׁ ַעבְׁ כלומר בחברתו נשבה רוח  "וְׁ

 .רב שכרוועל כך  אחרת, רוח תעתועיהם של המרגלים והוא לא פנה אחריהם,

 

י  י ה'ֲאנִׁ ל  ים ע  דִׁ ה ַהזֹּאת ַהּנֹוע  ע  ר  ה ה  ד  עֵׁ ל ה  כ  ה לְׁ ם לֹא ֹזאת ֶאֱעש ֶ י אִׁ ּתִׁ רְׁ ּבַ ֻמתוּ  ,ּדִׁ ם י  ש   ּמּו וְׁ ּתַ ה יִׁ ר ַהזֶּ ּב  דְׁ ּמִׁ  ּבַ
 האותיות :כך אומר היה זה פסוק את להמתיק זיע"א יטומיר'מז המאיר האור בעל ק"הרה כשרצה – )יד,לה(

מּ " ּתַ ֻמתוּ " והאותיות "וּ יִׁ ר :ה"הקב לנו אומר וכך !אותיות אותם הם" י  ּב  דְׁ ּמִׁ  האדם יכול בדיבוריו ,דיבור לשון – ּבַ

ּמוּ " להיות ּתַ ֻמתוּ " אבל .וקדושה ותפילה תורה בדיבורי ',ה עם תמים –  "יִׁ ם י  ש    ,נכון ולא – קטן אחד בדיבור –"וְׁ

 הלשון...! ביד והחיים המוות :הידוע כפתגם !עולמו כל את לאבד אדם יכול

 
ֶכם )יד,מב( ּבְׁ רְׁ קִׁ ין ה' ּבְׁ י אֵׁ ֲעלּו ּכִׁ  ַאל ּתַ

מצרים עונש כזה שלא יכנסו לארץ,  מדוע נגזר על דור יוצאי –שאל המגיד מדובנא  –לכאורה יש להבין 
י ניתן להבין זאת על פ –תירץ המגיד  –אלא  להם ואמר: "סלחתי"? והרי הם שבו בתשובה, ואף ה' נענה

השדכן שתי  שעלה לגדולה ונתעשר עושר רב. כאשר הגיעה בתו לפרקה, הציע לו מעשה באדם פשוטמשל: 
של רב העיר, תלמיד חכם מופלג בתורה וירא  הצעות: האחת חתן בן עשירים רע מעללים, והשניה את בנו

ין שני הצדדים החתונה יתחלקו ב אם תבחר בבן העשירים הרי שהוצאות –אמר לו השדכן  –דע לך  שמים.
 תצטרך אתה לבדך לשאת בכל ההוצאות, שכן לרב אין פרוטה לפרטה. שווה בשווה. אבל אם תבחר בבן הרב



 נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברךהדף טעון גניזה, 
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אם הדבר יעלה לי ממון רב, אך תנאי  שקל העשיר את ההצעות ולבסוף אמר: אני מעדיף כחתן את בן הרב אף
אחד.  ובדים, וגם יתן לכלה תכשיט זהבעצמו להלביש את בנו בגדי חתונה מכ אחד אני דורש, שהרב יקבל על

חזר השדכן אל אבי הנערה  שמע הרב את התנאי וסרב. אם לא יסכים הרב לתנאי זה אעדיף את בן העשיר...
נשימה הכביר מילים על אבי הכלה, והסביר כי מעשה שטות הוא  וסיפר כי הרב אינו מוכן, אולם באותה

הבין העשיר כי צודק השדכן בדבריו, והסכים לוותר  רך שכזה...על שידוך כה חשוב בגלל תנאי פעוט ע לוותר
מעיקרא מה סברת, ועכשיו מה סברת?  זאת הודיע הרב כי אינו מוכן להשתדך עם העשיר. על תנאיו. למרות
להעדיף שידוך של בן תורה  חשבתי כי עשיר זה הוא מוקיר רבנן היודע –ענה הרב  –בתחילה  התפלא השדכן.
בן  אבל עכשיו שראיתי כי בעבור תכשיט זהב אחד הוא מוכן לוותר על חתן יש רע מעללים.על שידוך עם א

אחרי  –אמר המגיד  – כן הוא גם הנמשל תורה, התברר כי אין הוא יודע ומבין כלל ערך תורה מה הוא.
ראל יש הארץ רעה, וכל העם הסכימו עם דבריהם, הרי שהוכח לכל כי אין בני שהוציאו המרגלים את דיבת

 אין הם ראויים לשבת בה עוד. מבינים מאומה במעלת ארץ ישראל, על כן, אף שעשו תשובה
 

ֶכם לְׁ ֲאכ  ה ּבַ י  ה  ה וְׁ ּמ  ֶכם ש   יא ֶאתְׁ בִׁ י מֵׁ ר ֲאנִׁ ֶ ֶרץ ֲאש  א  ֹבֲאֶכם ֶאל ה  ה לַ  ּבְׁ רוּמ  ימּו תְׁ רִׁ ֶרץ ּת  א  ֶחם ה  ּלֶ  ה' )טו,יח(מִׁ
מר שכשאדם אוכל בתאוותו וחושב שאי אפשר לחיות א הרב משולם זיסל מאניפאליהצדיק הקדוש מורינו 

בלי אכילה ושתיה בוודאי מן הנמנע שירים ניצוצי הקדושה שבתוך המאכל למעלה, רק אם האדם חכם 
ומשכיל על דבר ואומר בלבו הלא בוודאי אם הבורא ברוך הוא רצה שנחיה בלי אכילה בוודאי היה אפשר 

רצונו להחיות נפש כל חי על ידי אכילה, ועל ידי זה אני מוכרח  להתקיים כמו עתה, אלא שהבורא ברוך הוא
וזה פירוש  לאכול בקדושה וטהרה, שאני עושה רצונו בזה ואז יש בכח האדם להרים ניצוצי קדושה לשורשם.

ֶרץהפסוק " א  בֲֹאֶכם ֶאל ה  הדהיינו אל הארציות ותדעו נאמנה " -" ּבְׁ ּמ  ֶכם ש   יא ֶאתְׁ בִׁ י מֵׁ ר ֲאנִׁ ֶ י אני כ -" ֲאש 

ֶכםהבאתי אותך לזה, שהרעבון והצמאון מאת השי"ת, והשביעה גם כן מאתו, אז " לְׁ ֲאכ  ה ּבַ י  ה  ֶרץ וְׁ א  ֶחם ה  ּלֶ  מִׁ

ה לַ  רּומ  ימּו תְׁ רִׁ  " ותגביהו הניצוצות הקדושות למעלה. ה'ּת 

 
נוּ לַ  ּתְׁ יֶכם ּתִׁ ֹסתֵׁ ית ֲערִׁ ִׁ אש  רֵׁ  ה' )טו,כא(מֵׁ

לכתוב ולדרוש ברבים על החשיבות של חינוך הילדים  הרבההגאון רבי משה סופר בעל "חתם סופר", 

נּו לַ הרכים לתורה וליראת שמים. בין השאר היה דורש על הכתוב שלפנינו: " ּתְׁ יֶכם ּתִׁ ֹסתֵׁ ית ֲערִׁ ִׁ אש  רֵׁ  - "ה'מֵׁ
בעוד ילדכם נמצא בראשית חייו ומוטל בעריסה, דאגו נא לנטוע בלבו אהבת תורה ויראת שמים, ואל תדחו 

ב או רחוק! כי בחינוך הילדים תופס הכלל: "יפה שעה אחת קודם". וככל שמקדימים לפעול זאת לעתיד קרו
 .(פרפראות לתורה)ולהשפיע על הילד הרך, רב הסיכוי שהחינוך יניב פרי הילולים לשם ולתפארת 

 
ה  ֲעש ֶ ר ּתַ ֶ ֶפש  ֲאש  ַהּנֶ הוְׁ מ  ד ר  י  ף )טו,ל(וגו'  ּבְׁ ַגּדֵׁ  ֶאת ה' הּוא מְׁ

 ֶ ֶפש  ֲאש  ַהּנֶ הוְׁ ֲעש ֶ האפי' אם עושה מצוות ומעשים טובים, אבל הוא עושה זאת ", ר ּתַ מ  ד ר  י  ", בגאווה ּבְׁ

ףוהתנשאות, כבר  ַגּדֵׁ  (.אמרי חיים)( ,א)סוטה ה בעולם"לדור  םכי אין אני והוא יכולי", הּוא מְׁ

 
ה ַלה' )טז,יט( רוּמ  ימּו תְׁ רִׁ ֶרץ ּת  א  ֶחם ה  ּלֶ ֶכם מִׁ לְׁ ֲאכ  ה ּבַ י  ה   וְׁ

ֶרץ איש חי זצ"ל:רומז הבן  א  ֶחם ה  ּלֶ ֶכם מִׁ לְׁ ֲאכ  ה ּבַ י  ה  ֶרץכאשר האדם אוכל  -וְׁ א  ֶחם ה  ּלֶ שלא ישים כוונתו  -מִׁ

ה ַלה'"כדי למלא את תאוותו הגופנית אלא  רּומ  ימּו תְׁ רִׁ שישים כוונתו לברר את ניצוצי הקדושה, לרומם  –" ּת 
 אותם ולהעלותם עד ה' )לוקט מ'פניני הבן איש' חי דף ריא(.
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