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 שליחות וארץ ישראל –שפת אמת שלח לך 

 ספר במדבר פרק יג  

אֹמר:  ר ְיֹהָוה ֶאל מֶשה לֵּ יש ֶאָחד  ַוְיַדבֵּ 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 ה ֲאֹבָתיו תִׁ  ְלַמטֵּ

י  י ְבנֵּ ים ָראשֵּ י ְיֹהָוה ֻכָלם ֲאָנשִׁ ְדַבר ָפאָרן ַעל פִׁ מִׁ ְשַלח ֹאָתם מֶשה מִׁ ָמה:ַויִׁ ל הֵּ ְשָראֵּ ץ   יִׁ קֵּ תּור ָהָאֶרץ מִׁ ַוָיֻשבּו מִׁ

ים יֹום: יבּו אֹ  ַאְרָבעִׁ ָשה ַוָישִׁ ְדַבר ָפאָרן ָקדֵּ ל ֶאל מִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְלכּו ַוָיֹבאּו ֶאל מֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵּ ָתם ָדָבר ַויֵּ

י ָהאָ  ָדה ַוַיְראּום ֶאת ְפרִׁ וא  ֶרץ: ְוֶאת ָכל ָהעֵּ ַוְיַסְפרּו לֹו ַויֹאְמרּו ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחָתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש הִׁ

ְרָיּה: ינּו ָשם:  ְוֶזה פִׁ י ָהֲעָנק ָראִׁ דֵּ ים ְבֻצרֹות ְגֹדֹלת ְמֹאד ְוַגם ְילִׁ ב ָבָאֶרץ ְוֶהָערִׁ י ַעז ָהָעם ַהישֵּ ב ְבאֶ   ֶאֶפס כִׁ ק יֹושֵּ ֶרץ ֲעָמלֵּ

ן: ב ַעל ַהָים ְוַעל ַיד ַהַיְרדֵּ י יֹושֵּ ב ָבָהר ְוַהְכַנֲענִׁ י יֹושֵּ י ְוָהֱאֹמרִׁ י ְוַהְיבּוסִׁ תִׁ ב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶשה ַויֹאֶמר   ַהֶנֶגב ְוַהחִׁ ַוַיַהס ָכלֵּ

י ָיכֹול נּוַכל ָלּה: ים ֲאֶשר ָעלּו עִׁ  ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִׁ י ָחָזק הּוא ְוָהֲאָנשִׁ מֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם כִׁ

ֶמנּו: אֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶארֶ  מִׁ ל לֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרּו ֹאָתּה ֶאל ְבנֵּ יאּו דִׁ ץ ֹאֶכֶלת ַוֹיצִׁ

ינּו ְבתֹו וא ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ָראִׁ דֹות:יֹוְשֶביָה הִׁ י מִׁ ינֵּינּו   ָכּה ַאְנשֵּ י ְבעֵּ ים ַוְנהִׁ לִׁ ן ַהְנפִׁ י ֲעָנק מִׁ ים ְבנֵּ ילִׁ ינּו ֶאת ַהְנפִׁ ְוָשם ָראִׁ

ינֵּיֶהם:  ינּו ְבעֵּ ן ָהיִׁ ים ְוכֵּ  ַכֲחָגבִׁ

ָשא ְבכּו ָהָעם ַבַלְיָלה ַההּוא: ַותִׁ ְתנּו ֶאת קֹוָלם ַויִׁ ָדה ַויִׁ ֶהם  ָכל ָהעֵּ ל ַויֹאְמרּו ֲאלֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ֹּלנּו ַעל מֶשה ְוַעל ַאֲהֹרן ֹכל ְבנֵּ ַויִׁ

ְדָבר ַהֶזה לּו ָמְתנּו: ם אֹו ַבמִׁ ְצַריִׁ ָדה לּו ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מִׁ י ָכל ָהעֵּ בִׁ ְנֹפל ַבֶחֶרב ְוָלָמה ְיֹהָוה מֵּ א ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹאת לִׁ

ְצָרְיָמה: ְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו שּוב מִׁ נּו יִׁ ינּו ְוַטפֵּ ְצָרְיָמה:  ָנשֵּ ְתָנה רֹאש ְוָנשּוָבה מִׁ יו נִׁ יש ֶאל ָאחִׁ ֹפל מֶשה   ַויֹאְמרּו אִׁ ַויִׁ

י ָכל ְקַהל ֲעַדת בְ  ְפנֵּ ל:ְוַאֲהֹרן ַעל ְפנֵּיֶהם לִׁ ְשָראֵּ י יִׁ יֶהם:   נֵּ ְגדֵּ ים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו בִׁ ן ַהָתרִׁ ב ֶבן ְיֻפֶנה מִׁ ן נּון ְוָכלֵּ יהֹוֻשַע בִׁ   וִׁ

אֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד: ל לֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ץ ָבנּו  ַויֹאְמרּו ֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵּ ם ָחפֵּ אִׁ

וא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש: ְיֹהָוה יא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶשר הִׁ בִׁ ְמֹרדּו ְוַאֶתם ַאל  ְוהֵּ ַאְך ַביֹהָוה ַאל תִׁ

יָרֻאם: ָתנּו ַאל תִׁ יֶהם ַויֹהָוה אִׁ ֲעלֵּ ָלם מֵּ ם ָסר צִׁ נּו הֵּ י ַלְחמֵּ יְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ כִׁ ְרגֹום ֹאָתם ַויֹאְמרּו ָכל הָ  תִׁ ָדה לִׁ עֵּ

ל: ְשָראֵּ י יִׁ ד ֶאל ָכל ְבנֵּ ְרָאה ְבֹאֶהל מֹועֵּ ים ּוְכבֹוד ְיֹהָוה נִׁ  ָבֲאָבנִׁ

 

 פרשה טז פסקה א  -מדרש רבה במדבר 

שליח מצוה דוחה את השבת וכן את מוצא בסוכה ששנינו ששלוחי מצוה פטורין מן הסוכה שאין לך חביב לפני  

 .מצוה ונותן נפשו כדי שיצלח בשליחתו הקב"ה כשליח שמשתלח לעשות

ואין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצוה ונותנין נפשם להצליח בשליחותן כאותם שנים ששלח יהושע בן נון  

שנא' )יהושע ב( וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים מי היו שנו רבותינו אלו פנחס וכלב והלכו ונתנו נפשם 

כל כך למה   .ד שעשו עצמן קדרין והיו צווחין הרי קדרות מי שירצה יבא ויקנהמהו חרש מלמ  .והצליחו בשליחותן

נתנו שני צדיקים   ללמדך כמה וכו'.  שלא ירגיש בהן אדם קרי ביה חרש כדי שלא יאמרו בני אדם שהן מרגלים

 אלו נפשם לעשות שליחותם אבל שלוחים ששלח משה היו רשעים מנין ממה שקרינו בענין שלח לך אנשים:

 

 תרל"א פת אמת שלחש 

במדרש שליחי מצוה שנותנין נפשם בשליחותם. אא"ז מו"ר זצלה"ה רגיל לומר כי גם אדם המקיים מצות בוראו 

 שנשתלח בעוה"ז כדי לעשות רצונו ית' נקרא שליחי מצוה בודאי.  

מה ציווי השליחות מאחר שלא הוטב בעיני ה'. רק כי הי' עצה להנצל ע"י שהשי"ת עשה מזה  דקשה להמדרש

מצוה והי' להם לילך בתורת מצוה. אף כי הי' רצונם מעצמם לשלוח מרגלים מ"מ עתה שהי' להם ציווי מהשי"ת 

ובאופן זה הי' טוב היו צריכין למסור ולבטל רצונם לעשות רק כדי לעשות רצון השי"ת וממילא היו ניצולים. 

השליחות. וז"ש לאמר שידעו שהוא ציווי השי"ת כנ"ל. וכן בכל מצוה אם האדם מבטל באמת כל רצונו אף לא 

 לזכות למדריגות רק כדי לעשות רצון ה' בלבד. נקרא שנותן נפשו בהשליחות. כי אם מצרף חפצו אינו שליח. 

הוצרכו לבטל ההרגש   רחבמאמו"ז ז"ל שכיון שהלכו לי  וז"ש בשליחי יהושע חרש שעשו עצמן קדרין כו'. ושמעת

שלהם וזהו חרש כו'. וז"ש קדרין שכלי חרס אין החשיבות רק התשמיש שבה אבל גוף החרס אינו כלום. וכן 

ענין הביטול לידע שהוא רק כגרזן ביד החוצב בו ממש. ואינו רק כלי מוכן לעשות רצון השי"ת אבל לא לצרף  

 רצון עצמו כלל.  



מת המדרש הזה הוא לימוד על חיי העוה"ז שנשתלח האדם במקום סכנה שהכל הבל ורעיון רוח. והעצה ובא

ע"י המצות שהם בכל מעשה האדם לעשות רק רצונו ית' ועי"ז יוכל להתדבק בפנימיות חיות השי"ת שיש בכל 

 מעשה 

מעשיו   בכלכ להתדבק והוא באמת בחי' שבת דכתיב לעשות כו' השבת. והוא שבימי המעשה צריך האדם ג" 

בחיות הפנימי שהוא פי' שבת והוא ע"י המצות כנ"ל. כי שבת עצמו הוא למעלה מהטבע וקביעא וקיימא רק בני 

 ישראל עושין את השבת שממשיכין המעשה ג"כ אחר בחי' השבת כנ"ל. 

 

 תרמ"ה  שפת אמת שלח

המרגלים. כי הם היו הדור שקיבלו התורה מהר סיני. וכניסת ארץ ישראל הי' תיקון הבריאה כענין   בענין נסיון

שאמרו חז"ל מ"ט פתח בבראשית כח מעשיו הגיד לעמו כו'. וזה הארת התורה שהיא תוך מעשה בראשית 

כדאיתא  והיא מעלה רמה וע"ז נאמר מה רב טובך אשר צפנת. ולכן קשה מאוד לתקן מלה דקיימא בעובדא

 בזוה"ק תרומה. 

והראי' שהרי היו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם שהקדימו נעשה לנשמע ולבחי' א"י הי' קשה להם לבוא. 

ובאמת עדיין הי' הארץ תחת יד כנען ולכן הי' עוד הקליפה מסתרת הקדושה. ולכן נראה כי לא השיגו המרגלים 

גלים לא ראוה זולת יהושע וכלב אמרו טובה הארץ כו' אם לראות טוב הארץ כדכתיב אם יראו כו' משמע שהמר

חפץ בנו כו' ונתנה לנו דייקא. הגם שעדיין אינו בהתגלות הבינו שיש בה טוב הגנוז. אך בה' אל תמרודו כי בודאי 

 אמרו המרגלים אמת כי בהיותם במדבר הי' טוב להם ונראה להם שח"ו יהי' ירידה בכניסתם לארץ. 

ראו בעולם להעיד על הבורא ית' ולתקן כל הבריאה. וזה הי' צריך להיות המכוון לעשות אכן באמת בנ"י נב

שליחות ה' בעולם לא לגרמייהו. וממילא כשעושין רצון השי"ת זוכין ביותר שאת גם בכניסתן למדריגה שפלה 

ו'. דכתיב טוב בעבור כבוד שמו ית'. וזה מעלת הארץ דכתיב בה עיני ה' אלקיך כו' מראשית כו' ועד אחרית כ

אחרית דבר מראשיתו. והנה התורה נק' ראשית. וכן בכלל דור המדבר היו בחי' ראשית כמ"ש בזוה"ק כאן זכאין  

למהוי רישין. אכן עיקר המכוון להעלות הכל בכח הראשית וזה בחי' ארץ ישראל. ז"ש ויתורו את ארץ כנען  

 נ"ל. להמשיך הארת התורה לשם. והכל כדי לתת להם נחלת גוים כ

וזהו שסמך הכתוב מצות חלה לנחמם שלא יקבלו תרעומת המרגלים כי בהיות שבמדבר הי' להם לחם מן 

השמים ובארץ הי' להם לחם הארץ עכ"ז כתי' והי' באכלכם כו' תרימו כו'. וזה החלק שחל עליו שם שמים מרים 

 כל הלחם והוא חשיב לפניו ית'. 

ארץ. דאיתא על השי"ת עשיר ושמח בחלקו. שזה רצונו ית' בבנ"י וכ' והיה לשון שמחה כשמרימין לחם מן ה

שבחר לחלקו מן התחתונים עם היות שנשמתן למעלה מן המלאכים הי' שמחה לפניו בירידתן לעוה"ז ולהרים  

חלק הקדושה מתוך זה התערובות. ובכח זה נצח מרע"ה את המלאכים והוריד התורה לעוה"ז כדאיתא בגמ' 

וב כו'. שזה כחן של ישראל שנשמתן גבוה מאוד ומתלבשין בגופות בעוה"ז וע"י מגביהין  מה כתיב בה לא תגנ

 הכל. 

. ולא נתן למוט רגלנו הוא התלבשות בגוף שהיא מדריגה וכן אומרים השם נפשנו בחיים שהיא התורה עה"ח

שפילה ונק' רגלנו. ובזו המדריגה נכשלו המרגלים ]דכתיב במוט פי' בזוה"ק בפרודא[. וסמיכות הפרשיות חלה 

ונסכים וציצית אחר פרשת מרגלים. כי הי' להם במדבר ג' מתנות הטובות מן ובאר וענני כבוד. ולכן קשה להם 

ר. וניחם הקב"ה אותנו כי נשאר הארה מאלה הג' מתנות. וחלה ונסכים הוא זכר ממן ובאר. לצאת מן המדב

 וציצית בחי' החסד ענני הכבוד.  

 

 


