נפש הפרשה

בסד.

י-ה יושיעך מעצת מרגלים.
) (1ספר במדבר פרק יג
שׁ ַע:
שׁ ַע בִּן נוּן י ְהוֹ ֻ
ָאָרץ ַויּ ִ ְק ָרא משֶׁה לְהוֹ ֵ
שׁלַח משֶׁה לָתוּר אֶת ה ֶ
שׁר ָ
שׁים ֲא ֶ
שׁמוֹת ָה ֲאנָ ִ
ֵאלֶּה ְ
שׁלַח א ֹתָ ם משֶׁה לָתוּר אֶת ֶא ֶרץ ְכּנָעַן וַיּ ֹא ֶמר ֲא ֵלהֶם עֲלוּ זֶה ַבּנֶּגֶב ַו ֲעלִיתֶ ם אֶת ָההָר:
)יז( ַויּ ִ ְ
שׁב ָעלֶי ָה ֶה ָחזָק הוּא ה ֲָרפֶה ַה ְמעַט הוּא ִאם ָרב:
ָאָרץ מַה הִוא ְואֶת ָהעָם הַיּ ֵ
וּר ִאיתֶ ם אֶת ה ֶ
)יח( ְ
שׁב ָבּ ֵהנָּה ַה ְבּ ַמ ֲחנִים אִם
שׁר הוּא יוֹ ֵ
שׁב בָּהּ הֲטוֹבָה הִוא ִאם ָרעָה וּמָה ֶהע ִָרים ֲא ֶ
שׁר הוּא י ֵ
ָאָרץ ֲא ֶ
)יט( וּמָה ה ֶ
ְבּ ִמ ְבצ ִָרים:
ָאָרץ ְו ַהיּ ָ ִמים יְמֵי
שּׁ ֵמנָה הִוא אִ ם ָרזָה ֲהי ֶשׁ בָּהּ עֵץ ִאם אַי ִן ְוהִתְ ַחזַּקְתֶּ ם וּ ְל ַקחְתֶּ ם ִמפּ ְִרי ה ֶ
ָאָרץ ַה ְ
)כ( וּמָה ה ֶ
ִכּוּרי ֲענָבִים:
בּ ֵ
רש"י על במדבר פרק יג פסוק טז
)טז( ויקרא משה להושע וגו'  -התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים )במ"ר(:
) (1ספר במדבר פרק יג
)ל( ַויַּהַס ָכּלֵב אֶת ָהעָם אֶל משֶׁה וַיּ ֹאמֶר עָֹלה נַ ֲעלֶה ְוי ַָרשְׁנוּ א ֹתָ הּ כִּי י ָכוֹל נוּכַל לָהּ
רש"י על במדבר פרק יג פסוק ל
עלה נעלה  -אפי' בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם נצליח בכל דבריו:
ספר במדבר פרק טו
)א( ַוי ְדַ בֵּר י ְדֹוָד אֶל משֶׁה לֵּאמ ֹר:
שׁר ֲאנִי נ ֹתֵ ן ָלכֶם:
שׂ ָראֵל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵלהֶם כִּי תָ ב ֹאוּ אֶל ֶא ֶרץ מוֹשְׁב ֹתֵ יכֶם ֲא ֶ
)ב( דַּ בֵּר אֶל ְבּנֵי י ִ ְ
שׂיתֶ ם ִאשֶּׁה לַידֹוָד עֹלָה אוֹ זֶבַח ְל ַפלֵּא נֶדֶ ר אוֹ ִבנְ ָדבָה אוֹ בְּמֹעֲדֵ יכֶם ַלעֲשׂוֹת ֵרי ַח נִיח ֹ ַח לַידֹוָד מִן ַה ָבּקָר
)ג( ַו ֲע ִ
אוֹ מִן הַצּ ֹאן:
שׁמֶן:
שּׂרוֹן בָּלוּל בּ ְִר ִבעִית ַההִין ָ
)ד( ְו ִה ְק ִריב ַה ַמּ ְק ִריב ָק ְרבָּנוֹ לַידֹוָד ִמנְחָה סֹלֶת ִע ָ
)ה( ְויַי ִן ַלנֶּסְֶך ְרבִיעִית ַההִין תַּ ֲעשֶׂה עַל הָעֹלָה אוֹ ַלזָּבַח ַל ֶכּבֶשׂ ָה ֶאחָד:
) (13ספר תולדות יעקב יוסף פרשת קרח  -אות ב
ויכרתו משם אשכול ענבים אח"ד ,כי מבואר בכתבי מוהר"ש אסטרפאלר והימים ימי בכורי ענבים,
אותיות שקודם ענבם חסר י' הם סמא"ל וכו' ,יעו"ש .רק שנשאו אח"כ במוט בשנים בפרודא ,ולא עלתה
בידם עד לעתיד והבן והשם יכפר:

ספר מי השילוח  -פרשת שלח
יקרא משה להושע בן נון יהושע ,הנה אות יו"ד רומז לתמימות כי היא נקודה קטנה ,ועי"ז הוסיף לו היו"ד
כי איתא בגמ' האומר לחבירו צא וקדש לי אשה והלך וקדשה לעצמו מקודשת לשני ואמר הגמ' ע"ז אלא
שנהג בו מנהג רמאות ,וכן הי' נראה גם כאן ביהושע כי משה שלח אותו לתור את ארץ ישראל ולבסוף
נסתיים הדבר שללעצמו תר אותה והי' נראה שהליכתו לא הי' בתמימות ,לכן הוסיף לו אות יו"ד שמורה
עליו שהוא תמים בכל מעשיו ,וזה שתרגום יונתן בן עוזיאל וכד חמי משה ענוותנותו דהושע קרא להושע
בר נון יהושע:
ספר מי השילוח  -פרשת שלח
בהסדרה הזאת נמצא ששה ענינים והם נגד ששה דברים שאמר דהע"ה בספר תהלים .תורת ה' תמימה
משיבת נפש היא נגד פרשת נסכים כי פ' הנסים ניתן להם להחיות ולהשיב נפשם אחר מעשה המרגלים
לפיכך ניתן להם פ' נסכים שרומז על שמחה כפתיחת רבי תנחומא לך אכול בשמחה לחמך ורמז להם כי
שמחו את הש"י במעשה הזאת .וזה ניתן להם אחר שסברו שחטאו עד עומק חיותם וזה כוונות המדרש
נכרים הי' המרגלים כי שורש ענין גוי הוא כעס וזאת המדה אין לה שום חלק בישראל .וע"ז נאמר תורת
ה' תמימה משיבת נפש היינו שהשיב את נפשם כי באמת כוונו לרצון הש"י כי מאמר הש"י ודור הרביעי
ישובו הנה ובאמת הי' ביכולתם לשבח את הארץ רק שהי' להם בינה בלבם מאת ה' שבזה שגינו אותה
כוונו לרצון הש"י וניתן להם פ' נסכים .וזה נקרא שתיתי ייני היינו ששמחו את ה' במה שהי' מניחים א"ע
להיות מנוצחים מהש"י וזה לא יוכל כי אם ישראל .כי אין גוי מביא נסכים בלא זבח רק ישראל כדאיתא
במנחות לפי שאין נכרי יכול להסכים להיות מנוצח מה' כמבואר .עדות ה' נאמנה מחכימת פתי .עדות הוא
דבר ברור וזה הוא נגד יהושע כי בעוד שאין ברור לאדם טעמי המצות יוכל בקל להתפתות לכל דבר שיבא
נכחו .אך כאשר נגלו לו טעמי המצות לא יוכל עוד להתפתות .ולפי שיהושע הי' לו מדות התמימות כמו
שנתבאר ולכן קבע אותו הש"י באוהל משה כי משה רבע"ה הי' מניח א"ע להתפתות כי לא נתפתה רק
לטוב ,וזה שנקרא שמו יהושע.

