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 שלחפרשת השבוע : 

 

 כוונת המרגלים

 

ויכרתו משם זמורה ואשכול "עד נחל אשכול, מספרת לנו כי כאשר הגיעו המרגלים התורה 

רש"י מפרט את סדר נשיאת הפירות, שעשרה מהם נשאו את  . ענבים וישאוהו במוט בשנים"

, ומדוע? לפי שכל כוונתם היתה להוציא דיבה . הפירות, ואילו יהושע וכלב לא נטלו כלום

ולא רצו יהושע וכלב להיות  .לומר: "כשם שהפירות שלה משונים כך הארץ משונה" נתכוונו

 שותפים לזה.

 

מנשיאת  בויטש זצ"ל, והרי הימנעות זו של יהושע וכלומובא ב"לקוטי שיחות" של הרבי מלובא

הפירות מעוררת תמיהה: הלוא משה רבנו ציוה עליהם "ולקחתם מפרי הארץ" ואיך נמנעו 

ך יהושע וכלב ימלקיים זאת? ואע"פ שהמרגלים נתכוונו להשתמש בפירות להוציא דיבה, א

 שבחה של ארץ ישראל?יכלו לקחת מפרי הארץ כדי לקיים את ציווי משה, ולהראות 

 

יש להימנע  –אלא מכאן אנו למדים שגם דבר טוב,  כאשר טמונה בו כוונה נסתרת לרעה 

 מלעשותו, שאז המעשה כולו פסול.

 

להפך, הם הציגו עצמם  רגלים הציגו את הפירות כדבר שלילי;ובאמת לא מצאנו שהמ

ויאמרו, באנו אל הארץ אשר מות את ציוויו של משה, כמו שנאמר:  "ויספרו לו כממלאים בשל

שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה,", אלא שמאחורי הדברים עמדה כוונה נסתרת 

דברו "קצת אמת" , ולכן הציגו את פרי הארץ ו רצו לבסס את אמינותם בעיני ישראלהם  .רעה

 דיבת הארץ רעה.ובהמשך הוציאו 

 

כנס ידופי, לא היו צריכים יהושע וכלב לה יכולים היינו לחשוב שכאשר המעשה עצמו הוא ללא

מלמדת אותנו התורה שכוונתם הנסתרת להוציא דיבה  –למחשבות ולכוונות הנסתרים שלהם 

ואם הכוונה שלילית  יין של עבירה ולשון הרעעל הארץ הופכת את המעשה הטוב ביותר לענ

 רות.לכן נמנעו יהושע וכלב מלהשתתף בלקיחת הפיד. יש להימנע מלתת לזה י
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