
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "שלח לך אנשים" )יג, א(                                                                     
עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים                  כה פרשת מרגלים לפרשת מרים ? לפי שלקתה על"למה נסמ                         

 ולא לקחו מוסר" )רש"י(.ראו  הללו                          .
 ולא לקחו מוסר", לא די לומר "לא לקחו מוסר" ? ראומהי הלשון הזו ברש"י "                           

היה מקום לומר שייסורי מרים לא באו עליה כעונש על שדיברה על משה, אלא היו ייסורים של אהבה, אבל  ברם, באמת הרי
מכיון ש"ראו" הכל את צרעתה, כבר לא היה אפשר לומר שאלה ייסורי אהבה, וכמו שאמרו חז"ל במסכת ברכות )ה(, שנגעים 

 )פנינים יקרים(  א נענשה על עסקי דיבה, אך הם לא למדו.  בפרהסיא אינם ייסורי אהבה, וממילא צריכים היו לקחת מוסר שהי
 

 "ויקרא משה להושע בן נון יהושע" )יג, טז(
 ה יושיעך מעצת מרגלים" )רש"י(.-"התפלל עליו: י

כיון שראה משה רבינו את יהושע שכעס על אלדד ומידד כשהתנבאו ש"משה מת, יהושע מכניס" )את עם ישראל לארץ(, 
ידת ענוותנותו, שאינו רוצה להיות מנהיג ובורח מן הכבוד. לפיכך היה משה חושש, שמא בגלל דבר זה הבין מה גדולה מ

כשלעצמו יסכים יהושע לעצת המרגלים ודיבתם על הארץ, כדי שעם ישראל לא יכנסו לארץ, וכך משה ימשיך להנהיג את 
 פלל משה שה' יצילו מעצת המרגלים.העם והוא לא יהיה מנהיג, לכן הת

 בודת ישראל()ע                                                                                                                      

 לב( ויוציאו דבת הארץ" )יד,"  

 הלשון: פגעישני סיפורים על       

•  בנוזצוק"ל,  חיים ברליןסיפר הג"ר את הדברים הבאים    •

שהייתה לו,  מופלאההתגלות היה זה בעקבות  ,זצוק"למוואלוז'ין  הנצי"בשל 

קודש  הלילה, בליל שבת בחלוםזצוק"ל  יצחק בלאזררבי שבא אליו הגה"צ 
 שבתוך ימי ה'שבעה' לפטירתו:

"ויהי בליל שבת קודש סמוך לאור הבוקר, בא המנוח אצלי בחלום ואמר לי: יישר 
 כח על שלא הגדת עלי שבח )בהספד שהספיד אותו, כי זו הייתה צוואתו(.

מה נעשה בדינו בעולם ההוא ואמר לי שדין של מעלה חמור מאוד,  ואלתי ממנוש
וביחוד מקפידים על דברים האסורים שאי אפשר לשום אדם בעולם הזה לשער כלל ! 

 .שנדברו שלא כהוגן
ושאלתי עוד, איך עלה בדינו, והשיבני שכל ימות החול לא הניחו לו לבוא בחלום 

השבת, שנתנו לו בו מנוחה והניחוהו להיראות אלי  ולתת לי "יישר כח" עד יום
 בחלום.

 .יותר לא דיבר מאומה ונעלם ממני, חלף הלך לו ולא ראיתיו עוד"

זצוק"ל, שהיה חתנו של רבי יצחק, הוסיף  חזקיהו יוסף מישקובסקיוהג"ר 
שדין של מעלה  ששמע עוד מרבי חיים ברלין, שאחרי שרבי יצחק אמר לו בחלום

אולם ר, אמנם לתלמידי חכמים יש הרבה מליצי יושחמור מאוד, הוסיף ואמר: 
 מקפידים מאוד על חטא הלשון.

 

•  זצוק"ל:שלום מרדכי שבדרון סיפר המגיד הג"ר    •
 בירושלים עיר הקודש,בימי מלחמת העולם הראשונה, היה זה בשנת התרע"ד, 

 , סבלו היהודים באותה תקופה שהייתה קשה ומרה ליהודי ירושלים

 כוחה של 

 ברכה...   
 סיפר הג"ר אליהו

 :שליט"א מן
מעיניי 'חולים הלבית יולדת  פעם נכנסה

והחל לזוב  ,למחלקת יולדות ',הישועה
עד שהרופאים לא ידעו איך  ,ממנה דם רב
ואמרו שאין לה תרופה והיא  ,לעצור אותו

ם פסק הדמסוכנת למות, אך לפתע 
 .ילדה בשלוםוהאשה 
ית החולים, ד"ר משה רוטשילד מנהל ב

שעליה להודות למרן  ,ליולדתאמר  ,הי"ו

 ,יעקב ישראל קנייבסקיהג"ר 

שכבר נפטר אז, כי  ,זי"עהסטייפלער 
ו ברכ ,חוליםהבית כאשר הוא יסד את 

הסטייפלער שאף יולדת לא תמות 
לידה, והנה בכל בית חולים יש מ

יקה שיולדת אחת מתוך כמה טסטטיס
תה, ואילו אצלינו בלידאלפי נשים מתה 

ואף  ,לידות 90,000 - כבר היו יותר מ
 !! אשה לא מתה

 ..וזה בזכות הברכה.                       
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 ו."התשעיט' סיון , 150ן גליו ,בס"ד
 .מפטירין "וישלח יהושע"

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

יח' סיון ביום  //, נפטר הג"ר ירוחם ב"ר אברהם הלוי ליבוביץ זצוק"ל, המשגיח המפורסם דישיבת מיר יח' סיון התרצ"וביום 
 .אהרון כהן ב"ר אברהם מרדכי זצ"ל, מראשי ישיבת חברון, בעל 'בית אהרון', נפטר הגאון הקדוש ר' התשכ"א

  שלח לך פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 
 התורכי, אלא  מהשלטוןלא רק                                                  

          גם מחרפת רעב גדולה שהביאה                                       .

 המלחמה.                                                .
, על מוהל אחד, יהודי הגוןבבית                                                  

היה מונח נפוליון זהב, מטבע יקר שתמורתו יכלו  ,הארון
 להאכיל משפחה כמה חודשים.

בנו הקטן של המוהל, כבן שבע או שמונה, הבחין  באחד הימים
יצא  ,צץ, ומבלי שהבין כמובן בערכן של מטבעותבמטבע הנו
 מטעמים כאשר אהב.לעצמו בחנות  וקנהעם המטבע 

כשחזר האב המוהל לביתו, הוא הבחין שהמטבע נעלם, הוא 
עד שהתברר שהילד הקטן לקח את  ,שאל את אשתו וחקר ודרש

 המטבע, הלך לחנות וקנה לעצמו ממתקים.
ק על החנוני: "גנב, אם הילד הלכה אל החנות והחלה לצעו

, נפוליון שלם, ובמחירו העצום נתת שלנו לקחת את הנפוליון
לבני כמה ממתקים עלובים, רשע מרושע, איך מלאך ליבך 

 לעשות כך" ?
ההמום ענה לה בהתרגשות: "איני יודע מה את רוצה החנוני 

קטן מטבע  –)א נתן לי נפוליון, אלא 'חירעלע' ממני, בנך ל
 ותמורתו נתתי לו ממתקים". מנחושת(

ולשמע הצעקות התאסף קהל רב, הכל צידדו בשלה,  אך האשה
אמר שהוא לקח מטבע מעל הארון הילד טענותיה, שהרי בה וב

 והיה שם רק נפוליון, ולחנוני אין שום טענה מבוססת,, בבית
 .מכל עבר החנוני עמד שם המום ומסכן, סופג עלבונות

הצדדים לדין תורה, ועל פי מה שראו ודנו חייבו הדיינים הלכו 
החנוני עמד על דעתו בתוקף ואמר שהוא את החנוני בשבועה, 

 יתר לו כדי שלא יכשל בשבועת שקר.המוהל ו אךמוכן להישבע, 
)לפי גירסא אחרת, המוהל לא ויתר על השבועה, אלא שהחנוני 

הוא  ,את הנפוליוןף שהוא עומד על דעתו שלא גנב שעל א ,אמר
 לתת, והוא מוכן אפילו לא על אמת ,אינו רוצה להישבע
 למוהל(. הנפוליון םבתשלומים את סכו

החנוני יצא מבית הדין חפוי ראש והכל דנוהו לגנב  ,מכל מקום
ם, והיו אות , הכל ביישוהפכו לגיהנוםוחיי משפחתו ושקרן, חייו 

 שנמנעו מאותו יום והילך לקנות בחנותם, ופרנסתם הצטמקה.
ת הארץ והאנגלים חלפו שנים, המלחמה תמה, התורכים עזבו א

 מאברך אחד מקבל המוהל מכתב יום אחד השלטון.תפסו את 
: "לפני שנים אחדות, בעיצומה של המלחמה, כסף עימוסכום ו

ב בידו, אני ובני ביתי היינו פגשתי את בנך ברחוב עם נפוליון זה
רעבים, וחשבתי לעצמי שאם הילד הולך עם נפוליון כנראה 

ב, החלטתי ללוות שמשפחתו עשירה, ואילו אני מנגד גווע ברע
ממנו את המטבע עד שירווח לי ואפרענו, וכך עשיתי, שיחקתי 

. כעת מבלי שהבחין לעעחירם הילד והחלפתי לו את הנפוליון בע
ע את ההלואה ומקוה שתבין שהיה אני פור כשהמלחמה נגמרה,

 י, עמך הסליחה"...זה אונס גמור ופקוח נפש, ותמחל ל

בי רלכהונתו של האדמו"ר באחת השבועות הראשונים 
את כיר לו אחד מחסידיו הזזצ"ל, מבאבוב  ביצפתלי נ

 .רפואה שלימהלעצמו 
 כדי ,בשביל מה משלמים לי מהקהילה" :אמר לו הרבי

אני סובל מספיק  ! שאתה תסבול ? הרי אתה משיג גבול
 ..."צריך להיות בריאאתה  ,ואתה ,עבורכם

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

ברית מילה ופדיון הבן       ?                                  
        ביום שישי, האם שזמנם                      .
 סעודה ? מותר לעשות                             .
 
ברית מילה ופדיון הבן שזמנם חל ביום  !

שישי, מותר לעשות סעודה, מפני שהם גם כן 
ואין לדחותם מפני סעודות  ,סעודות מצוה

 שבת.
לכתחילה מצוה להקדים  ומכל מקום,

 השבת. מפני כבוד ,בשחרית סעודהה
 אפילו ממנחה ומעלה מותר. ,אך בדיעבד

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 משה מאיר מזאלקווא -קב פרק 
 

 תאי משה מאיר מזאלקוואהשב
 הצטייד בחומר תעמולהשבגליציה, 
לשמור על חשאיות  בגלל שהיה צריך ,ויצא לגרמניהמתוחכם, 

יבם של האנשים ועל מידת אמינותם מוחלטת, הוא היה תוהה על ט
 לפני שגילה להם את 'בשורתו' והטיף את דעותיו. בשמירת סוד,

במשימתו נעזר משה מאיר בשבתאים נחבאים בסתר, שהגיעו לפניו 
לגרמניה, ובמיוחד בישעיה חסיד, חתנו של ר' יהודה חסיד, שעלה עם 

 בורה להתיישב בה.חותנו לירושלים וחזר ממנה לאחר כשלון הח
ישעיה חסיד שהיה שבתאי אדוק, קיבל עליו בזמנו בשבועה חמורה 

כעשר שנים  –בפני גדולי ישראל שלא יזכיר עוד את שם שבתאי צבי 
לפני בואו של משה מאיר, הטיל הג"ר אברהם ברודא זצוק"ל אב"ד 
פראנקפורט חרם גדול על ישעיה חסיד, כיון שנחשד בדעות שבתאיות. 

שעיה הודה בטעותו, והתוודה לפני ארון הקודש וחזר בתשובה, אחר שי
הוסר ממנו החרם תוך כדי שהטילו הגבלות על לימודי הקבלה שלו, 

כהיתר, ובפני  ועתו כמה פעמים, עד שנעשה לועבר על שבהוא אך 
 הינו משיח בן יוסף... ,חבריו השבתאים הוא אף הודיע שהוא עצמו

חסיד ושאר השבתאים הפולניים מטה הפעולה המרכזי של ישעיה 
נהיים. ב'קלויז' המפורסם שנוסד בעיר על ידי אבגרמניה, היה בעיר מ

הגביר אוהב התורה ר' לעמלי ריינגאנום ע"ה, אשר פתח את שעריו 
בפני למדנים שהביעו רצון לעסוק בתורה בהתמסרות גמורה. שבתאים 

י חוץ לא גילו רבים משיירי חבורת ר"י חסיד נאחזו בקלויז הזה, כשכלפ
את שבתאותם ביודעם שרבני גרמניה יצאו נגדם, אך הדבר לא נעלם 

עמדין זצוק"ל ולא היה לו ספק ש"יושבי בית  עקביהג"ר מעיניו של 
המדרש דמאנהיים מכת ר"י חסיד... נמצאו שקועים בטינופת מינות 

 ש"ץ, שר"י, עד צוארם".
, השתדלו כשהתפנה כסא הרבנות בקהילת מאנהיים בשנת התפ"ד

, דבר אותם שבתאים חשאיים להושיב עליו את אחד מבני חבורתם
  שלא היו מעיזים לחשוב עליו בשום מקום אחר...

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

  
 לא לערב כסף...   

 
 בעל אולם שמחות בנתיבות מספר:

 

נתן בוקובזה  הרבבבר מצוה של אחד מבניו של 
אליו לקבל כסף ממנו, תשלום על  זצוק"ל, באתי

האירוע, הרב אמר לי שהוא צריך להביא כסף, 
ואמרתי לו שיש פה, לידינו, כסף, שהוא יכול לתת 

 לי ממנו.

אך הרב אמר לי שהכסף הזה הוא כסף של 
העמותה, של החסד, ולא מערבבים בין כספי 
הצדקה לכספים פרטיים, ואפילו לקחת הלוואה 

 זהיר.הרב כך היה  משם לא היה מוכן, כל
 

הרב מוכן להשתמש בכספי לא היה  גם לפני מותו,
צדקה שאסף בכדי לסייע לעצמו, למרות שיכל 
לעשות כן על פי דין, והוכרחו לעשות מגבית נפרדת 

, ורק אז הוא עבורו שנעשתה במיוחד עבור סיוע
 השתמש בכסף.

 

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 

 

המשך 'לאור 
 :הפרשה'


