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אמֹר) א( ה ּלֵ ר ְיהָֹוה ֶאל מׁשֶ ים ְוָיֻתרּו ) ב( :ַוְיַדּבֵ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ ׁשְ
ָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד  ר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיׂשְ ַנַען ֲאׁשֶ ֶאת ֶאֶרץ ּכְ

יא ָבֶהם ָלחּו ּכֹל ָנׂשִ ׁשְ ה ֲאבָֹתיו ּתִ ַלח אָֹתם ) יז( ... :ְלַמּטֵ ׁשְ ַוּיִ
ָנַען  ה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ה ְוֶאל ) כו( ...מׁשֶ בֹאּו ֶאל מׁשֶ ְלכּו ַוּיָ ַוּיֵ

ה  אָרן ָקֵדׁשָ ר ּפָ ָרֵאל ֶאל ִמְדּבַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ַאֲהרֹן ְוֶאל ּכָ
ׁשִ  ִרי ָהָאֶרץַוּיָ ְראּום ֶאת ּפְ ל ָהֵעָדה ַוּיַ ָבר ְוֶאת ּכָ ) כז( :יבּו אָֹתם ּדָ

נּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב  ַלְחּתָ ר ׁשְ אנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ רּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ּבָ ַוְיַסּפְ
ְרָיהּ  ָאֶרץ ) כח( :ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ּפִ ב ּבָ י ַעז ָהָעם ַהּיׁשֵ  ...ֶאֶפס ּכִ

נּו ) ל( ה ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ ֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מׁשֶ ַהס ּכָ ַוּיַ
י ָיכֹול נּוַכל ָלהּ  נוּ ) א( ... :אָֹתּה ּכִ ּתְ ל ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ָ ׂשּ ֶאת  ַוּתִ

ְיָלה ַההּוא ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ   :קֹוָלם ַוּיִ
  
  ג"כ-ב"כ, 'דברים א. 2
ים ְלָפֵנינּו ) כב( ְלָחה ֲאָנׁשִ ֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנׁשְ ּלְ ְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ַוּתִ

ר ַנֲעֶלה  ֶרְך ֲאׁשֶ ָבר ֶאת ַהּדֶ בּו אָֹתנּו ּדָ רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָיׁשִ ְוַיְחּפְ
ּה ְוֵאת ֶהָעִרים אֲ  ר ָנבֹא ֲאֵליֶהןּבָ ָבר ) כג( :ׁשֶ ֵעיַני ַהּדָ יַטב ּבְ ַוּיִ

ֶבט ָ ים ִאיׁש ֶאָחד ַלׁשּ ר ֲאָנׁשִ ֵנים ָעׂשָ ם ׁשְ ח ִמּכֶ   :ָוֶאּקַ
  
  'ב, ג"י במדבר י"רש. 3

לדעתך אני איני מצוה לך אם תרצה שלח לפי שבאו  - שלח לך

) שם(לפנינו כמה שנאמר נשלחה אנשים ) דברים א(ישראל ואמרו 

  .'ותקרבון אלי כלכם וגו
  

  שלח לך תורת משהס "תח. 4
' א[דברים ' אני איני מצוה אותך אם תרצה שלח ובפ. שלח לך

. כתיב שאמרו נשלחה אנשים לפנינו וייטב בעיני הדבר ]ב"כ
י נימוסי המלחמה ולא "ד שליחת מרגלים ראוי עפ"יראה לפע

וכל זה כתב , י הטבע"קצת עפלסמוך לגמרי על הנס ולהנהיג 
וכעין שלוחי יהושע לרגל , וכעין שלוחים לרגל יעזר, ן"רמב
ואין להעם בזה , אך השילוח הוא מן המלך המנהיג, יריחו
אך הוא , כי הם יפנו ויסעו לכל אשר יחפוץ המלך הנשיא, ענין

אך , ואין להעם בזה שום עצה, שולח מרגלים ואליו ישיבו דבר
וייטב בעיני משה , ם נשלחה אנשים לפנינוישראל באו כדרכ

זה לא נחשב ה "ומה שלא כבדו מרע, גוף שילוח מרגלים

ה אני איני מצוך "ל הקב"וא, בעיניו כי האיש משה עניו מאד
אך אם תרצה , כי אני אין צריך מרגלים, בשילוח מרגלים כלל

ולך , תה כמלך ולא הםלהתנהג קצת בטבע הראוי לך שלח א
וישלח אותם משה על שם עצמו ולא על , ישיבו דבר ולא להם

אל כל העדה ויראום את ' אמנם וילכו ויבואו וגו, שם ישראל
וזהו ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה , פרי הארץ

, הכונה אמר כלב תחלה ויהס כלב כל העם אל משה, נעלה
, ים אלא למשה שולחנואין אנו משיב, אמר מה לכם בענין זה

, והעם אשר עמו חלקו עליו בשני דברים, ותו אמר עלה נעלה
ויוציאו דבת הארץ ' וב, אמרו לא נעלה כי חזק הוא ממנו' א

  .אל כל ישראל דייקא ולא למשה לבדו
  

   'ל ,ג"יבמדבר חכמה  משך. 5
דהמה , הענין - 'עלה כוויהס כלב את העם אל משה עלה נ

מפני ששמעו מאלדד ומידד מתנבאים משה מת , היו מתפחדים
וראו כי משה , )סנהדרין יז, י"כח ברש, לעיל יא(יהושע מכניס 

כ להכנס בארץ מבצר "וא, לא מיחה בהם ולא גער עליהם
בלא משה , ועם ענקים, בו שלואשר כבר נכ, ולהלחם עם עמלק

במה , כן השתיק כלב את העםול, הלא יפלו כולם לפי חרב
כי אדרבא גדולת משה תלוי , שיחסו את כל המופתים אל משה

מכלתא (שכל זמן שהיו במדבר לא נתיחד הדבור למשה , בכם
כי אין משה , ולכן אמר עלה נעלה בעצמנו בלא משה, )בא ח

רק האומה הישראלית , תסבה אצל השם לההנהגה הנסי
וזה כי יכול , תהפרטיבעצמה היא ראויה לההשגחה האלקית 

והוא שאמר ויהס כלב את העם במה שמיחסים הכל . נוכל לה
זה לא תדברו ולא יעלה על לבכם כי רק במשה תלוי , אל משה

ולכן לא היה  .... 'רק עלה נעלה כו, לא כן, הנצחון והנסים
, מפני שאומרים שלכבוד עצמו הוא דורש, יהושע יכול לדבר זה

  .ק"ודו. שהוא יכניסם לארץ ויבטחו עליו
  

  'טו ,'משנה סוטה ט. 6

   .אבעקבות משיחא חוצפא יסג
        

  'אורות התחיה לט ;ג"פ-ב"פ 'עמ אורות. 7

, החוצפא של עקבתא דמשיחא היא מעוט אור לשם תקון הכלים

בלא  ... ה כלל למאורעות של עברינות אחריםואינה דומ

החוצפא דעקבא דמשיחא לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי 

יהיה אפשר , י החוצפא"י התעבות ההרגשות שע"רק ע, גמור

וסוף סוף שהכל ישוב לתקון , לקבל הארות שכליות עליונות מאד

  .גמור

 

  הדור; א"קי' אדר היקר עמ .8

התמעט והכלל הולך בדורות האחרונים התחילו הענקים ל

והוקטנו ,ולעומתם נתמעטו, בעמנו נתמעטו הבורים. ומתעלה

בתקופה הנמהרה של עכשיו הדבר בולט . הגאונים והצדיקים

שהדור , כ ירידה"וזאת העליה של הכלל ההמוני הסבה ג. למאד

שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים קטן 

לבבו ואינו משביר את אז מוסרם אינו לוקח את , מערכו

שכבר התעלה , גם אינו מטיל עליו שום אימה ופחד. צמאונו

בתכונתו מלהיות מעמיד אופי לחייו מפני בריחה מפחד איזה 

עד שכל , הצרות והתלאות הנוראות עשוהו לנוקשה ועז .. שהיה

אבל , הוא לא יוכל לשוב מיראה... בלהות ופחדים לא יזעזעוהו

בה שיראת הרוממות תתחבר מאד מוכשר הוא לשוב מאה

. בפועל עוד לא הוציא שום דבר למעשהו דורנו הנרעש. עמה

בעז נפש בשביל , דור כזה היוצא להורג, אבל בכח יש לו רב

צד רגש וחלק רשום ממנו רק מ, מטרות שהן נשגבות לפי דעו

אפילו אם , לא יוכל להיות שפל,הצדק והמדע שבקרבו, הישר

  .גדול ואדיר, אבל רוחו הוא נשגב, המטרות הן לגמרי מוטעות
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ביד מי שהמוסר היותר הממשלה העצמית ראויה לעולם שתהיה 

י הרעות "אמנם כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה ע. נשא מצוי בו

ולא יוכל המין האנושי להתנהג בהנהגה הנובעת כולה , הבחיריות

באותה המדה שלפי , כ לעז החיים"כי הוא צריך ג, ממקור טהור

ועל ידם יסודרו לו עניניו , מצבו השפל נראים הם לחיים כבירים

והחיים המוסריים השקטים לא יוכלו למלא את כל  ,החברותיים

עד אשר יעביר , שכבר נשחת ונעשה הומה ונגרש כים, נטיות לבבו

רוח צח , רוח על הארץ, ה"אדון כל הנשמות ב, א״ה כל הבריות

, אבל עד הזמן הרצוי. שלוה והשקט, שיביא עמו מנוחה וקדושה

החברתית  מוכרח הדבר שהידים העושות בפועל את סדרי ההנהגה

, אבל רק מושפעות, יהיו אמנם מושפעות מכח המוסר העליון

עם נטיותיהם , ובטיבן בעצמן יהיו מעין הסגנון של החיים הנהוגים

שבהכרח כמעט , וכמובן עם הנטיות אפילו הגרועות, וחפציהם

 . ימצאו בהם
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