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חלשת שרפ תשע"ד

באחת  עוסקים  אנו  שלח  פרשת  בפרשתנו 

פרשת  היא  הלא  בתורה,  הקשות  מהפרשיות 

מעיד  הכתוב  אשר  ישראל  נשיאי  המרגלים 

ראשי  אנשים  "כולם  יג-ג(:  )במדבר  עליהם 

עלינו  מוטלת  כן  כי  הנה  המה".  ישראל  בני 

נפלו  איך  ולהשכיל,  להבין  ההתבוננות  חובת 

רמא מאיגרא  הזה  הקשה  בניסיון   גיבורים 

לבירא עמיקתא.

עונש  הקב"ה  שהטיל  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

קשה, על המרגלים שדיברו סרה על ארץ ישראל, 

שנה  עשרים  מבן  בקולם  ששמעו  ישראל  בני  ועל 

ובניהם  לארץ,  יכנסו  ולא  במדבר  שימותו  ומעלה, 

במדבר  ינועו  עשרים  מגיל  פחות  שהיו  אחריהם 

ארבעים שנה יום לשנה, כמו שכתוב )שם יד-כט(:

פקודיכם  וכל  פגריכם  יפלו  הזה  "במדבר 

אשר  ומעלה  שנה  עשרים  מבן  מספרכם  לכל 

יהיה,  לבז  אמרתם  אשר  וטפכם  עלי...  הלינותם 

מאסתם  אשר  הארץ  את  וידעו  אותם  והבאתי 

בה, ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו 

הימים  במספר  שנה...  ארבעים  במדבר  רועים 

- יום לשנה  יום  אשר תרתם את הארץ ארבעים 

שנה  ארבעים  עוונותיכם  את  תישאו  לשנה,  יום 

וידעתם את תנואתי".

יקר",  ה"כלי  וביניהם  המפרשים  ותמהו 

מדוע העניש אותם הקב"ה שיהיו רועים במדבר 

ימים  ארבעים  כנגד  לשנה  יום  שנה,  ארבעים 

בגמרא  מבואר  הלא  הארץ,  את  לתור  שהלכו 

)סנהדרין צ.(: "שכל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד 

מדה  העונש  לשלם  ראוי  היה  כן  כי  הנה  מדה", 

הקב"ה  הרבה  ואיך  יום,  כנגד  יום  מדה  כנגד 

להעניש אותם שנה שלמה כנגד כל יום.

 תשובה בלולה ער כך
מגמלא מחולשת

כבר מצינו  זו  כי על שאלה  וראה  בא  אמנם 

למה  בקשר  ה:(,  )חגיגה  בגמרא  ברורה  תשובה 

שמסופר שם על רב אידי, שמנהגו היה בכל שנה 

ללכת מעירו דרך שארכה ג' חדשים, כדי להגיע 

ועסקו בתורה,  ישבו החכמים  בו  לבית המדרש 

כאשר הגיע היה עוסק בתורה עמהם יום אחד, 

ואחר כך חזר לביתו שוב דרך של ג' חדשים, ועל 

דחד  רב  בי  "בר  אותו:  מכנים  החכמים  היו  כך 

יומא" – תלמיד של יום אחד.

חלשה דעתו של רב אידי מכינוי זה, וקרא 

על עצמו את הפסוק )איוב יב-ד(: "שחוק לרעהו 

שמא  חשש  זה  דבר  ששמע  יוחנן  רבי  אהיה". 

לכן  בהקפדתו,  החכמים  את  אידי  רב  יעניש 

תעניש  לא  מינך  "במטותא  אידי:  מרב  ביקש 

את  תעניש  אל  ממך  בבקשה   – רבנן"  להו 

בשבחו  המדרש  בבית  לדרוש  ויצא  החכמים, 

כדי  ארוכה  כך  כל  דרך  שהלך  אידי,  רב  של 

לעסוק בתורה יום אחד:

"נפק רבי יוחנן לבי מדרשא, ודרש )ישעיה נח-

וכי  ידרשון ודעת דרכי יחפצון,  יום  יום  ואותי  ב( 

ביום דורשין אותו ובלילה אין דורשין אותו, אלא 

לומר לך כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, 

כולה.  השנה  כל  עסק  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה 

וכן במדת פורענות דכתיב )במדבר יד-לד( במספר 

הימים אשר תרתם את הארץ, וכי ארבעים שנה 

חטאו והלא ארבעים יום חטאו, אלא לומר לך כל 

העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו 

הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה".

יוחנן,  רבי  ונתייגעו המפרשים לבאר דרשת 

מדוע באמת נחשב עסק התורה יום אחד בשנה, 

למעשה  הלא  השנה,  בכל  בתורה  עסק  כאילו 

זה  לעומת  וכן  אחד,  יום  רק  בתורה  עסק  לא 

במי שעבר עבירה יום אחד בשנה, מדוע מעלה 

עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה, כאשר 

למעשה לא עבר רק יום אחד.

 איכות העבודה ביום אפד
יש רה השחעה ער כר השנה

הכל  באמת  כי  בזה,  הכוונה  לפרש  ונראה 

תלוי לפי איכות העסק בתורה באותו יום אחד, 

כי מי שמתאמץ כרב אידי שטרח טרחא גדולה, 

ללכת מביתו דרך ג' חדשים בהליכתו וג' חדשים 

בחזירתו, כדי לעסוק בתורה יום אחד עם חכמי 

התורה, הנה עסק התורה כזה אפילו ביום אחד 

שיהיה  השנה,  כל  על  עצומה  השפעה  לו  יש 

קשור עם הקב"ה ותורתו, לכן מעלה עליו הכתוב 

כאילו עסק בתורה כל השנה.

אפילו  בעבירה  ח"ו  העוסק  זה  לעומת  וכן 

עבירה  שבאה  לא  כלומר  בשנה,  אחד  יום  רק 

רבה  הכנה  עשה  מראש  אלא  בה,  ונכשל  לידו 

בניגוד  שלם  אחד  יום  לבו  תאוות  למלאות  כדי 

אחד,  יום  רק  עבירה  שעבר  אמת  הן  לתורה, 

בעבירה  ועסק  רבה  הכנה  שעשה  מאחר  אולם 

יום שלם, כי אז יש לעבירה זו השפעה רעה על 

כל השנה להיות דבוק בעבירות, לכן מעלה עליו 

אשר  עד  השנה,  כל  עבירות  עבר  כאילו  הכתוב 

ישוב לה' בתשובה שלמה ושב ורפא לו. 

יוחנן  רבי  מדברי  למדנו  הרי  כן  כי  הנה 

תשובה ברורה על השאלה, מדוע העניש הקב"ה 

את ישראל בחטא המרגלים ארבעים שנה כנגד 

במדה  גם  שהרי  לשנה,  יום  הימים  ארבעים 

בשנה,  אחד  יום  אפילו  בתורה  "העוסק  טובה: 

מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה", 

עבירה  העובר  "כל  בעונש:  זה  לעומת  זה  וכן 

אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו 

עבר כל השנה כולה".

שנענשו  ממה  לכך  הוכחה  יוחנן  רבי  ומביא 

משום  הוא  לכך  והטעם  לשנה,  יום  המרגלים 

ארבעים  מאותם  יום  כל  של  והנזק  שהפגם 

באמונת  במרידתם  המרגלים  שדבקו  הימים, 

ה', שהבטיח להם ארץ זבת חלב ודבש, היה כל 

להוסיף  ויש  כאילו חטאו שנה שלמה.  גדול  כך 

כי  נראה  נתבונן  כאשר  כי  זה,  לביאור  תבלין 

מאד,  עד  גדול  היה  המרגלים  של  הניסיון 

כמבואר בזוהר הקדוש )פרשתנו קנח.( שהמרגלים 

יאבדו  שלא  כדי  ישראל  לארץ  להיכנס  רצו  לא 

את נשיאותם:

 פטא המלגרים נשיאי ישלאר בבפינת “נולא ערירה”
כדי שיזדככו ישלאר מ’ שנה ער ידי המן ומי הבאל 



 חלשת שרפ תשע"ד | ב

"אמרו, אי ייעלון ישראל לארעא נתעבר אנן 

דהא  אחרנין,  רישין  משה  וימני  רישין,  מלמהוי 

בארעא  אבל  רישין,  למהוי  במדברא  זכינן  אנן 

ישראל  יכנסו  אם  "אמרו,  פירוש:  נזכי".  לא 

לארץ נסתלק אנו מלהיות נשיאים, וימנה משה 

להיות  במדבר  זכינו  אנו  שהרי  אחרים,  נשיאים 

נשיאים, אבל בארץ לא נזכה".

ומטעם זה התפלל משה רבינו תפלה מיוחדת 

על יהושע תלמידו שינצל מניסיון קשה זה, כמו 

שכתוב )במדבר יג-טז(: "ויקרא משה להושע בן נון 

יהושע". ופירש רש"י: "התפלל עליו י"ה יושיעך 

מעצת מרגלים".

עומדים  המרגלים  היו  אם  כי  זה  לפי  נמצא 

בניסיון הקשה כל ארבעים הימים שהלכו לתור את 

יוחנן  רבי  שדרש  מה  אצלם  מתקיים  היה  הארץ, 

אחד  יום  אפילו  בתורה  העוסק  "כל  אידי:  רב  על 

השנה  כל  עסק  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  בשנה, 

של  בשליחותו  הלכו  כאילו  נחשב  והיה  כולה", 

מקום ארבעים שנה, כדי לקדש לישראל את שם 

ה' שהבטיח לתת להם ארץ זבת חלב ודבש.

הקשה,  בניסיון  עמדו  שלא  מאחר  אולם 

נכנסה בהם  לתור את הארץ  מיד בצאתם  אלא 

פיגול לדבר לשון הרע על הארץ, כמו  מחשבת 

הליכתן  להקיש  ויבואו,  "וילכו  רש"י:  שפירש 

לביאתן, מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה 

הלכו  הימים  מארבעים  יום  שכל  נמצא  רעה". 

בעצה רעה לקלקל את כניסתם של ישראל לארץ 

במדה  כמו  הקב"ה  אותם  העניש  לכן  ישראל, 

טובה שנה שלמה כנגד כל יום שחטאו.

יומתק לצרף מה שביאר ה"שפתי כהן" פרשת 

אחרי )ויקרא טז-כט(, כי מטעם זה נתן לנו הקב"ה 

בו  שנתקדש  הכיפורים,  יום  בשנה  אחד  יום 

כמלאכים בלי מאכל ובלי משתה ונשוב בתשובה 

בבחינת:  זה  והרי  שפגמנו,  מה  כל  לתקן  שלמה 

"העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו 

ידי  על  וכן  כולה",  השנה  כל  עסק  כאילו  הכתוב 

שאנו מתקדשים ביום הכיפורים יום אחד בשנה 

נחשב כאילו התקדשנו כל השנה.

 הקב"ה סיבב את ישלאר במדבל
מ' שנה כדי שיתקדשו במן ומי הבאל

עמקות  ביתר  לבאר  נעלה  זו במסילה  בדרך 

שינועו  המרגלים  דור  את  הקב"ה  שהעניש  מה 

ימים  ארבעים  כנגד  שנה,  ארבעים  במדבר 

שדרשו  מה  פי  על  הארץ,  את  לתור  שהלכו 

חכמינו ז"ל במדרש תנחומא )פרשת בשלח אות א( 

מקרא שכתוב )שמות יג-יז(:

"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים 

דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא. והקיפן במדבר 

מוליכן  אני  אם  הקב"ה,  אמר  שנה,  ארבעים 

בשדה  איש  איש  מחזיקין  עכשיו,  פשוטה  דרך 

ובכרם ומבטלין מן התורה, אלא אני מוליכן דרך 

המדבר, ויאכלו את המן וישתו מי באר, והתורה 

מתיישבת בגופן".

על  כי  בזה,  הכוונה  הפשט  בדרך  והנה 

ולא  שנה,  ארבעים  במדבר  ישראל  שהיו  ידי 

בשדות  וקצירה  זריעה  חרישה  בעבודות  עסקו 

וכרמים, אלא ירד להם מן, לחם מן השמים מוכן 

זמן  להם  היה  טורח,  בלי  באר  מי  ושתו  ומזומן 

נתיישבה  זה  ידי  ועל  בתורה,  לעסוק  והותר  די 

התורה בגופם, ואחר כך נכנסו לארץ ישראל בלי 

חשש שלא יעסקו בתורה מפאת טורח העבודה 

בשדות וכרמים, כי כבר היו בני תורה מצד עסק 

בניהם  את  כך  לחנך  והמשיכו  במדבר,  התורה 

בדורות הבאים אחריהם.

כוונת המדרש היא,  אולם לאמיתו של דבר 

כי על ידי אכילת המן ושתיית מי הבאר, לא רק 

שלא יהיו טרודים בעבודת שדות וכרמים, אלא 

זאת ועוד, שעל ידי קדושת המן שהיה לחם מן 

השמים ועל ידי שתיה מבארה של מרים, יזדכך 

ולהשיג  בתורה  לעסוק  מוכנים  שיהיו  גופם 

בעל  הגדול  הגאון  שכתב  כמו  התורה,  השגות 

שמעתתא"  ל"שב  בהקדמתו  החושן"  "קצות 

)אות ז(, והנה הדברים בלשון קדשו:

"ובמדרש אמרו שהכריח הקב"ה אותנו על ידי 

לעולמים,  ממנו  התורה  תסור  שלא  ההר,  כפיית 

יוכל לשלחה כל  לא  )דברים כב-יט(  דבאונס כתיב 

ימיו. גם המן שאכלו במדבר היה לכוונה זו, כמו 

שכתב בספר המגיד לבית יוסף )פרשת נצבים דיבור 

הראשון( שהמן שאכלו ישראל, היה הכרחי לקבל 

התורה בלי שום בחירה.

וזה  קעו(  )אות  בשלח  פרשת  ראובני  ובילקוט 

התורה,  שר  הוא  קצ"ה,  גימטריא  יפיפי"ה  לשונו, 

הוא המטיר המן לישראל, והם אמרו )במדבר כא-ה( 

ובתורה  במן  ומאסו  שקצו  להודיע  קצ"ה,  נפשנו 

עיין שם. וזה היה להם הכרח לקבל התורה, כי המן 

בא משר התורה, והוא לחם אבירים שמלאכי השרת 

ניזונין, שוב לא היה להם שום נטיה ותאווה חומרית, 

וזה  והמצוות,  התורה  אהבת  בלבם  היה  תקוע  רק 

נאמר  עליהם  אשר  למשכילים  לדורות  נשאר 

)במדבר יט-יד( אדם כי ימות באהל".

דברים  זה  בענין  עוד  שמצינו  מה  והנה 

)פרשת בשלח אות קעד(  ברורים ב"ילקוט ראובני" 

בן  נחוניא  לרבי  ]המיוחס  "התמונה"  ספר  בשם 

הקנה ולרבי ישמעאל כהן גדול[:

הגדול  זיו  מאותו  למרום  משה  "כשעלה 

אכל  אבירים  לחם  עח-כה(  )תהלים  שנאמר  אכל, 

מהמזון  משה  שנהנה  ז"ל  רבותינו  ואמרו  איש, 

שהמלאכים נהנים ממנו, ומשם ירד לדור המדבר, 

כדי שיהנו מאותו זיו העליון דור המדבר, וזה למה, 

ויוכל  מהם,  אחד  בכל  מזוקק  יהא  שהשכל  כדי 

לקבל התורה ופירושה עם כל חכמותיה, כי כשיצאו 

התורה  לקבל  יכולים  היו  ולא  גסים,  היו  ממצרים 

דכתיב  קשים,  מרים  כדברים  להם  נראה  שהיה 

)שמות טו-כג( ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים 

הם, ואין מים אלא תורה, לכן הוצרך לתת להם המן 

כדי לזקקם ולחדדם כדי לקבל התורה".

ומקור הדבר בזוהר הקדוש )פרשת ויצא קנז:(: 

"ישראל לא ידעו ולא אשתמודעו במלין דלעילא 

עד דאכלו לחם עילאה... דכתיב )שמות טז-ד( הנני 

"ישראל  פירוש:  השמים".  מן  לחם  לכם  ממטיר 

לא ידעו ולא השיגו בדברים עליונים עד שאכלו 

לחם עליון... כמו שכתוב הנני ממטיר לכם לחם 

מן השמים".

 קדושת המן ומי הבאל
בדבלי לבינו האליז"ר

ועתה בא וראה מה שמצינו בענין זה ב"ספר 

הליקוטים" לרבינו האריז"ל )פרשת עקב על הפסוק 

 קושיית המחלשים: מדוע העניש הקב"ה את ישלאר
בפטא המלגרים אלבעים שנה כנגד אלבעים ימים

 תשובה בלולה בגמלא: "כר העוסק בתולה אחירו יום אפד בשנה,
מערה עריו הכתוב כאירו עסק כר השנה"

 וכן במדת חולענות: "כר העובל עבילה אחירו יום אפד בשנה,
מערה עריו הכתוב כאירו עבל כר השנה"

 איכות העבודה ביום אפד יש רה השחעה ער כר השנה,
רכן מקברים שכל ער כר השנה, וכן פ"ו רהיחך
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ויענך וירעיבך(, כי שורש המן הוא מן התורה, ולכן 

המן,  את  התורה  נותן  רבינו  משה  להם  הוריד 

והנה הם מקצת הדברים בלשון קדשו:

"אמנם הענין הוא, כי לא היתה כוונת הבורא 

יתברך בתת המן לישראל, כדי שתהיה אכילתם 

על דרך טבע, כי אם עשה זה הקב"ה כדי לנסותם 

הוא  מי  לראות  כן  וגם  לא,  אם  בתורתו  הילכו 

נשמה,  בעל  ויהיה  התורה  סודות  לדעת  הראוי 

זה יוכל לקבל רוחנית התורה שהיה מוצא פי ה', 

מצד המן שהיה נבלע באיברים שלו... ובזה גם כן 

היו זוכין לקבל התורה וסודותיה מפי משה רבינו 

הכל  והמן  וישראל  התורה  כי  בידינו  עלה  ע"ה... 

ממקום אחד, ולכן ניתנה התורה לישראל אוכלי 

להם  מגלה  והיה  ע"ה,  רבינו  משה  ידי  על  המן 

עד  משה  ידי  על  המן  ואכלו  הנסתרים,  הסודות 

בואם אל קצה ארץ כנען".

והנה גם שתיית מי הבאר מסוגלת להשגות 

הנהגת  )שער  חיים"  עץ  ב"פרי  כמבואר  התורה 

את  השקה  האריז"ל  רבינו  כי  פ"א(,  הלימוד 

תלמידו המובהק רבינו חיים וויטאל מבארה של 

והנה  התורה,  סודות  להשיג  שיוכל  כדי  מרים, 

הדברים:

אצל  בא  ]וויטאל[  חיים  רבי  הרב  "כשהיה 

אז  החכמה,  זאת  הימנו  ללמוד  ]האריז"ל[  הרב 

יכול  היה  ולא  שוכח,  היה  ממנו  שלמד  מה  כל 

להשיג שום דבר, עד שהלכו שניהם יחד לטבריה, 

הים  בתוך  חיים  רבי  להרב  הוליך  זלה"ה  והרב 

וכשהיו  שם,  שהיה  קטנה  בספינה  טבריה  של 

הולכים בתוך הים נגד העמודי בית החיים הישן, 

לקח הרב זלה"ה כלי אחד ומלא אותו מים מבין 

זלה"ה,  חיים  רבי  להרב  משקה  והיה  העמודים, 

המים  כי  הרבה,  החכמה  תשיג  עכשיו  לו  ואמר 

ואילך  ומשם  מרים,  של  מבארה  היה  ששתית 

התחיל לכנוס בחכמה זו".

מנחם"  ב"דברי  שהביא  מה  לצרף  יומתק 

)סוף פרשת בשלח( בשם הרה"ק רבי מנחם מענדל 

מרימנוב זי"ע, אשר דיבר בקדשו לפרש הפסוק 

)שמות טז-טו(: "ויקראו בית ישראל את שמו מן כי 

לא ידעו מה הוא". כי על ידי אכילת המן נזדככו 

ישראל ונתעלו ממדרגה למדרגה, עד שלא הכיר 

כלומר  הוא",  "מן  עליו:  ושאל  חבירו  את  אחד 

"מי הוא".

הנה כי כן זהו ביאור המדרש: "אמר הקב"ה, 

אם אני מוליכן דרך פשוטה עכשיו, מחזיקין איש 

איש בשדה ובכרם ומבטלין מן התורה, אלא אני 

מי  וישתו  המן  את  ויאכלו  המדבר,  דרך  מוליכן 

למדים  נמצינו  בגופן".  מתיישבת  והתורה  באר, 

מזה שהקב"ה הקיף את ישראל בכוונה תחילה 

שיהיו ארבעים שנה במדבר, כדי שיתקדש גופם 

להיכנס  ויזכו  הבאר,  מי  ושתיית  המן  באכילת 

בעת  אפילו  בתורה  שם  לעסוק  ישראל  לארץ 

היותם עסוקים בעבודת שדות וכרמים.

 פטא המלגרים
בבפינת "נולא ערירה"

שהביא  במה  להתבונן  ראוי  שעתה  אלא 

ב"עץ יוסף" )על המדרש תנחומא הנ"ל אות א( בשם 

ה"יפה תואר", שתמה על מאמר המדרש הנ"ל, 

ארבעים  במדבר  ישראל  את  הקב"ה  שהקיף 

"והתורה  באר:  מי  וישתו  מן  שיאכלו  כדי  שנה 

שהרי בפרשתנו פרשת שלח  בגופן",  מתיישבת 

במדבר  להיות  ישראל  שנענשו  בתורה,  מפורש 

ארבעים שנה כנגד ארבעים יום שהלכו המרגלים 

לתור את הארץ.

המדרש  ביאור  כי  תואר"  ה"יפה  ותירץ 

במדרש  כמבואר  שיטתו,  לפי  הוא  תנחומא 

הפסוק  על  ד(  סימן  וישב  )פרשת  עצמו  תנחומא 

)בראשית לט-א(:

הכתוב  שאמר  זה  מצרימה,  הורד  "ויוסף 

נורא  אלקים  מפעלות  חזו  לכו  סו-ה(  )תהלים 

קרחה,  בן  יהושע  רבי  אמר  אדם,  בני  על  עלילה 

את  בעלילה  עלינו  מביא  שאתה  הנוראות  אף 

העולם,  את  הקב"ה  כשברא  וראה  בא  מביאן. 

רבי  אמר  מנין,  המות,  מלאך  ברא  הראשון  מיום 

על  וחושך  א-ב(  )בראשית  שנאמר  משום  ברכיה, 

של  פניהם  המחשיך  המות  מלאך  זה  תהום,  פני 

בו,  נתלה  ועלילה  בשישי  נברא  ואדם  בריות, 

שהוא הביא את המיתה לעולם, שנאמר )בראשית 

ב-יז( כי ביום אכלך ממנו מות תמות.

לגרש  שמבקש  למי  דומה,  הדבר  למה  משל 

נכנס  גט,  כתב  לביתו  לילך  את אשתו, כשביקש 

לביתו והגט בידו מבקש עלילה ליתנו לה, אמר לה 

מזגי לי את הכוס שאשתה, מזגה לו, כיון שנטל 

הכוס מידה, אמר לה הרי זה גיטך, אמרה לו מה 

פשעי, אמר לה צאי מביתי שמזגת לי כוס פשור, 

אמרה לו כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך 

כוס פשור, שכתבת הגט והביאתו בידך.

אף כך אמר אדם לפני הקב"ה, רבונו של עולם 

שנה  אלפים  שני  קודם  עולמך  בראת  שלא  עד 

ח-ל(  )משלי  כתיב  שכך  אמון,  אצלך  תורה  היתה 

ב'  יום  יום  שעשועים  ואהיה  אמון  אצלו  ואהיה 

אלפים שנה, ]פירוש יומו של הקב"ה אלף שנה, 

כיום  בעיניך  שנים  אלף  כי  צ-ד(  )תהלים  ככתוב 

זאת  יט-יד(  )במדבר  בה  וכתיב  יעבור[,  כי  אתמול 

שהתקנת  אילולי  באהל,  ימות  כי  אדם  התורה 

מות לבריות היית כותב בה כך, אלא באת לתלות 

בי את העלילה, הוי נורא עלילה על בני אדם".

מעתה אומר ה"יפה תואר" שזהו גם כן ביאור 

המדרש תנחומא בפרשת בשלח, כי באמת הקיף 

כדי  שנה,  ארבעים  במדבר  ישראל  את  הקב"ה 

מתיישבת  והתורה  באר  מי  וישתו  מן  שיאכלו 

בגופם, ומה שמפורש בפרשתנו שנענשו להיות 

במדבר ארבעים שנה בגלל חטא המרגלים, הוא 

לסבב  אדם",  בני  על  עלילה  "נורא  בבחינת:  רק 

שיצטרכו להיות במדבר ארבעים שנה.

ביאול הבפינה שר "נולא ערירה"

על  להעלות  טוב  מה  בעתו  דבר  זה  בענין 

עצומה  פליאה  לתמוה  שיש  מה  מלכים,  שלחן 

על דברי המדרש תנחומא, שכל הענין של גזירת 

המיתה על חטא עץ הדעת, לא היה רק בבחינת: 

"נורא עלילה על בני אדם", ולכאורה יפלא הפלא 

על  מיתה  להביא  רצה  הקב"ה  אם  כי  ופלא, 

האדם, מי יאמר לו מה תעשה.

זאת ועוד, איך יעלה על הדעת כי מה שהזהיר 

הקב"ה את האדם )בראשית ב-יז(: "ומעץ הדעת טוב 

ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות", 

להביא  כדי  עלילה"  "נורא  בבחינת  אלא  היה  לא 

בחירה  לו  היתה  שלא  מזה  משמע  מיתה,  עליו 

שלא לאכול מעץ הדעת, שהרי אם היה בוחר שלא 

 מדלש: הקיף הקב"ה את ישלאר במדבל מ' שנה,
כדי שיאכרו מן וישתו מי באל, והתולה מתיישבת בגוחן

 ער ידי פטא המלגרים נתגרה רכר ישלאר,
שעדיין אינם מוכנים רהיכנס ראלץ, והם צליכים רהזדכך במדבל

 יחה תואל: הקב"ה עיכב את ישלאר במדבל מ' שנה
בגרר פטא העגר לק בבפינת "נולא ערירה" רטובתם

 ביאול עמוק בדבלי המדלש, שגזל הקב"ה מיתה
ער האדם משום פטא עץ הדעת בבפינת "נולא ערירה"
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עליו  לגזור  אפשר  היה  לא  הדעת,  מעץ  לאכול 

שכל  האמונה  ליסוד  סותר  הרי  זה  ודבר  מיתה, 

כמו  להיפך,  או  בטוב  לבחור  בחירה  לו  יש  אדם 

שכתוב )דברים ל-יט(: "ובחרת בחיים".

כי  במדרש,  שמבואר  מה  על  לתמוה  יש  וכן 

ארבעים  במדבר  ישראל  את  לעכב  הקב"ה  רצה 

מי  ושתיית  המן  באכילת  שיתקדשו  כדי  שנה, 

שמפורש  מה  כי  תואר"  ה"יפה  ומבאר  הבאר, 

בפסוקים שנענשו בגלל חטא המרגלים, הוא רק 

אם  כי  יפלא  בכאן  וגם  עלילה".  "נורא  בבחינת: 

ארבעים  במדבר  ישראל  את  לעכב  רצה  הקב"ה 

שנה לטובתם, לשם מה היה צריך לגלגל הסיבה 

על חטא המרגלים. זאת ועוד, איך יעלה על הדעת 

שלא היתה למרגלים בחירה, שהרי אם היו בוחרים 

שלא לדבר סרה על ארץ ישראל, לא היה הקב"ה 

מעכב את ישראל ארבעים שנה במדבר.

ונראה לברר עומק כוונת חכמינו ז"ל במדרש, 

על פי מה שכתוב )דברים ח-ה(: "וידעת עם לבבך כי 

כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מיסרך". כלומר 

מכעס  אינו  האדם  על  הקב"ה  שמביא  העונש 

לטובתו,  בנו  את  איש  ייסר  כאשר  אלא  ונקמה, 

כדי לחנכו ולהדריכו בדרך הטובה והישרה.

לפי זה נראה כי כשברא הקב"ה את האדם, 

למות,  מוכרח  שהוא  ברצונו  עלה  מאז  כבר 

יום  בהזכרת  הרע  יצרו  על  להתגבר  שיוכל  כדי 

מיום  יפחד  ולא  לעולם  יחיה  אם  כי  המיתה, 

ברשתו,  בקלות  הרע  היצר  אותו  יפיל  מיתתו, 

כמו שכתב ה"פנים יפות" )פרשת בראשית ד"ה ואכל 

וחי לעולם( לבאר הטעם שנגזרה מיתה על האדם, 

לפי מה שכתוב )תהלים פט-מט(: "מי גבר יחיה ולא 

יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה".

בחיים  לחיות  שרוצה  הגבר  הוא  מי  פירוש, 

את  עיניו  לפני  ויצייר  שיראה  בלי  תורה,  של 

יוכל  המיתה  יום  בהזכרת  רק  כי  המיתה,  יום 

להתגבר על היצר ולמלט נפשו מיד שאול סלה. 

"אל תאמין  )אבות פ"ב מ"ד(:  וזהו פירוש המשנה 

בעצמך עד יום מותך". כלומר אל תאמין בעצמך 

עד  מותך",  יום  "עד  היצר,  על  להתגבר  שתוכל 

שתזכיר לעצמך יום מותך עכדה"ק.

 פטא עץ הדעת הוכפה
שצליך אדם רמות

הדעת  עץ  חטא  לפני  גם  כי  זה  לפי  נמצא 

אם  אולם  למות,  צריך  שאדם  הקב"ה  ידע  כבר 

לפני  אפילו  מיד  מיתה  עליו  גוזר  היה  הקב"ה 

מדוע  מבין  האדם  היה  לא  הדעת,  בעץ  שחטא 

גזר הקב"ה עלינו מיתה, הלא לכאורה טוב יותר 

בלי  ה'  את  ועובדים  לעולם  חיים  היינו  אם  היה 

הרף. לכן נתחכם הקב"ה להסביר לנו את הדבר 

מן  לאכול  שלא  הראשון  אדם  על  שגזר  ידי  על 

אכלך  ביום  "כי  אזהרה:  לו  והוסיף  הדעת,  העץ 

ממנו מות תמות".

מהי  מימיו  ראה  לא  שעדיין  מאחר  והנה 

כדי  המיתה  יום  את  לצייר  יכול  היה  לא  מיתה, 

שיוכל להתגבר על היצר, וכתוצאה מכך אכן בא 

הנחש והכניס בו מחשבת פיגול )בראשית ג-ה(: "כי 

יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם 

עץ  ורע", שבאכילת  טוב  יודעי  והייתם כאלקים 

הדעת יהיה כאלקים ויחיה לעולם.

כי  למות  אדם  כל  שסוף  יודע  היה  ואם 

מעפר בא ולעפר ישוב, היה מבין מעצמו שאינו 

אחרי  כי  זה  לפי  נמצא  כאלקים.  להיות  מסוגל 

השכיל  הקדמוני,  הנחש  ברשת  ונפל  שחטא 

רק  כי  מיתה,  הקב"ה  עליו  שגזר  הטעם  להבין 

הרע  היצר  על  להתגבר  אפשרות  לו  יש  ככה 

בהזכרת יום המיתה בבחינת: "מי גבר יחיה ולא 

יראה מות".

חכמים  דברי  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

עץ  חטא  בגלל  המיתה  גזירת  כי  וחידותם, 

ואין  עלילה",  "נורא  בבחינת  רק  היא  הדעת 

עץ  בחטא  הקב"ה  שהכשילו  ח"ו  הכוונה 

הדעת, אלא שהכניס אותו הקב"ה בניסיון של 

העץ הדעת, והיתה לו בחירה לחטוא או שלא 

מיתה  עליו  נגזרה  לא  שעדיין  ומאחר  לחטוא, 

הנחש,  של  הפיתוי  על  להתגבר  יכול  היה  לא 

ומזה השכיל להבין מה עמקו מחשבות ה' שגזר 

עליו מיתה.

אדם  אותו  עם  המשל  זה  לפי  לפרש  ונראה 

ביקש  באמת  כי  אשתו,  את  לגרש  שביקש 

לגרשה משום שמצא בה ערות דבר, אולם כדי 

שלא לביישה מצא עלילה שהוא מגרשה משום 

שהכינה לו כוס פשור.

 פטא המלגרים הוכפה בצולך
רנוע במדבל אלבעים שנה

עם  הקב"ה  עשה  הזה  החיזיון  ככל  והנה 

עלילה",  "נורא  בבחינת  המרגלים  בחטא  ישראל 

ישראל במדבר  כי באמת עלה ברצונו לעכב את 

מן  לחם  המן  את  שיאכלו  כדי  שנה,  ארבעים 

השמים וישתו בארה של מרים, ועל ידי זה יזדכך 

גופם ותתיישב התורה בהם, ויהיו מוכנים להיכנס 

ויחד  וכרמים,  ולעסוק בעבודת שדות  אל הארץ 

עם זה לעסוק בתורה ובעבודת ה'.

בטענה  ישראל  יבואו  שלא  כדי  אולם 

ארבעים  במדבר  עיכבם  מה  לשם  להקב"ה, 

שנה, אחרי שכבר עברו כל כך הרבה סבל בגלות 

מצרים, רצה הקב"ה להוכיח להם שעדיין אינם 

מוכנים להיכנס לארץ ישראל, ולכן אמר למשה: 

לך אנשים", שישלח את המרגלים לתור  "שלח 

את הארץ ארבעים יום.

שם  לקדש  הקשה  בניסיון  יעמדו  אם  והיה 

היא  טובה  כמה  לישראל  ולספר  לבוא  שמים, 

הארץ שהבטיח הקב"ה לישראל, יחשב להם יום 

לשנה כדרשתו של רבי יוחנן: "כל העוסק בתורה 

אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו 

עסק כל השנה כולה", ואז היו ישראל מזדככים 

בארבעים ימים הללו כמו בארבעים שנה, אולם 

לכן  זה,  לזיכוך  מוכנים  ישראל  היו  שלא  מאחר 

נכשלו המרגלים שהלכו בשליחותם של ישראל 

בעצה רעה כל ארבעים הימים.

ענין זה יש ללמוד ממה שביאר ה"אור החיים" 

הקדוש )במדבר יג-ב(, כי המרגלים מצד עצמם היו 

צדיקים בתחילה, אלא שנכשלו ונהפכו לרשעים 

לה  שיש  המשלחים  של  הרעה  כוונתם  מצד 

השפעה רעה על השליחים, ובלשון קדשו:

רעה,  היתה  המשלחים  שכוונת  לצד  “אפשר 

שלוחו  להיות  ויחזור  בשליח,  הרע  פועל  תפעיל 

שלא  מה  רעה  תכונה  בו  ויולד  כמותו,  אדם  של 

הקדושה  בחינת  שתוליד  כדרך  מקודם,  בו  היתה 

בשלוחי מצוה לטובה אות, ולזה הגם שהיו צדיקים 

בהתחלתם עשות ההליכה לרגל, נולד בהם תכונה 

רעה מכח המשלחים ויעצו להדיח”.

נמצא כי בכישלון המרגלים נתברר כי ישראל 

עדיין אינם מוכנים להיכנס אל הארץ, לכן העניש 

כנגד  מדה  עלילה"  "נורא  בבחינת  הקב"ה  אותם 

במדבר  להישאר  שיצטרכו  לשנה,  יום  מדה 

באותם  ישראל  שיזדככו  כדי  שנה,  ארבעים 

מי  ושתיית  המן  אכילת  ידי  על  השנה  ארבעים 

לעסוק  ישראל  לארץ  יכנסו  כך  ואחר  הבאר, 

בתורה יחד עם העסק בעבודת שדות וכרמים.
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