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לא כמו כולם
התייר חיכה בקוצר רוח שבני המקום יעלוהו לראש ההר, 
קשה.  כך  כל  אליו  שהגישה  המפורסם  ההיסטורי  לאתר 
לאחר דקה משתלשלת סלסלת ענק קשורה בחבל בודד 
מראש ההר ומלווהו מסמן לו בידיו להיכנס עמו לתוכה. 

החבל  למראה  התייר  נבעת  באוויר,  מתנודדים  בעודם 
הבלוי ושואל: "מתי מחליפים את החבל?"

- "כאשר הוא נקרע"... 
***

לאחר שמתו המרגלים ונגזר על ישראל 
שלא ייכנסו לארץ, אומר הקב"ה למשה: 
"ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו 
וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר 
זוכה  כלב  יורישנה".  וזרעו  שמה  בא 
השתתף  שלא  כך  על  מיוחדת  להבטחה 

בעצת המרגלים.
הדברים  בהבנת  נברר  שאלות  שתי 
לחלוטין,  אחר  לנושא  נמשיך  ומשם 
כמובן, על מנת לחזור עם יסוד וביאור: 
א. בפסוק כתוב שכלב היה נבדל לטובה 
אחרת  רוח  הייתה  "עקב  מהמרגלים 
התכוון  לא  מלכתחילה  הוא  עמו", 

שהתורה  החידוש  מהו  העם,  בעיני  הארץ  את  להבאיש 
מדגישה בשכר מיוחד. ב. ואם כבר שכר מיוחד, אז מדוע 
רק כלב מודגש לטובה ויהושע לא מקבל שום הכרה בכך 

שלא השתתף עם המרגלים במזימה.
הוא נעמד באמצע הרחוב, סתם כך בלי סיבה וראשו נטוי 
כלפי מעלה - מספר המשל העממי - זה שהלך אחריו תהה 
מי יודע מה רואים שם במרומים, נשא אף הוא את עיניו 
נצטרפו  כבר  עליונים... אחריהם  בעולמות  והחל משוטט 

מחפשים  וכולם  הזו  ההזויה  לשורה  אדם  בני  ועוד  עוד 
בעיניהם בדממה מוחלטת אחרי הבלתי נראה.

את  יישר  ראשו,  את  הראשון  הוריד  דקות  חמש  לאחר 
הולך?!"  אתה  לאן  "היי,  ללכת.  להמשיך  ורצה  כתפיו 

שאלו כולם בתהייה, "מה ראית?" 
ירד  הכל  "בסך  מהמתקפה.  הראשון  נבהל  דבר",  "שום 
להרים  לעצור,  נאלצתי  מהאף,  דם  לי 
שהשטף  בסבלנות  ולחכות  הראש  את 

ייפסק"...
על פי המשל הזה, שלא כל כך משנה אם 
אכן היה או שלא-נברא, ניגש לדבריו של 
מאוהעל,  טייטלבוים  משה  רבי  הרה"ק 
בפרשתנו  פסוק  על  משה"  "ישמח  בעל 
המרגלים.  לחטא  כלל  נוגע  שאינו 
התורה מדברת על מצב שבו כל ישראל 
שגו בדבר הלכה וחטאו בו, ככפרה לכך 
עליהם להביא קרבן ציבור לכפר על כל 

העדה. 
הפסוק  את  התורה  כותבת  לסיכום 
המוכר לנו כל כך מתפילות היום הקדוש, 
בני  עדת  לכל  "ונסלח  הכיפורים:  יום 

ישראל... כי לכל העם בשגגה". 
כאן,  ללמדנו  רוצה  התורה  משה":  ה"ישמח  כך  על  אומר 
עושים  "כולם  חושב  אחד  כשכל  העם",  "לכל  של  שמצב 
לך  אין  "בשגגה",   - מותר  בוודאי  זה  אז  ככה  אם  כך", 

שגגה גדולה מזו.
כלב,  לגבי  פתחנו  בהן  לשאלות  ונשוב  ראש  ניתנה  כעת 
וכך שמעתי מהג"ר דן סגל בצעירותי: טעות היא לחשוב 
בדברי  ההבנה  אלא  לחטוא.  שלא  בדעה  הלך  שכלב 

שגגה 
שהיא מחדל

לזקוף 
ראש גאון



הפסוק כך היא "ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו", 
'אחרת'  היא   - המרגלים  ככל  לנהוג   - זו  ורוח  מתחילה. 
לרצון הבורא, ואף על פי כן התגבר עליה "וימלא אחרי" 
על ידי שהלך להתפלל בקברי אבות בחברון, "והביאותיו 

אל הארץ אשר בא שמה".
הכרה  מקבל  לא  יהושע  מדוע  נבין  כעת 
בעצת  היה  שלא  על  בתורה  מיוחדת 
להגנה  זכה  שיהושע  משום  מרגלים. 
היה  ליהושע  משה,  של  בברכתו  רוחנית 

ניסיון פחות קשה. 
אחד:  אל  אחד  היסודות  שני  את  נחבר 
ה"ישמח משה" מלמדנו שהשגגה והטעות 
"כולם  לפי  ללכת  הן  ביותר  הגדולות 

עושים כך". ואם כלב היה נוטה לעשות "כמו כולם" הוא 
הלכו  לא  כולם  כי  מגיע לקברי האבות להתפלל  היה  לא 

לשם, אז מדוע להיות שונה?!... 
ואפשר שכלב שהתגבר נגד הרצון הטבעי שלא להיות חריג 

ולמרות  עמו"  אחרת  רוח  "הייתה  מכולם,  שלילי  במובן 
לכן  כולם,  נגד  והלך  הרוחני  מצפונו  לצו  נשמע  הוא  הכל 
קיבל שכר חריג לטובה. כולם ימותו במדבר והוא - לבד, 

בשונה מכולם - "והביאותיו אל הארץ".
 ***

כאן המקום להדגיש: נכון שאסור להיות 
באותה  אך  העדר".  מ"תופעת  חלק 
יותר  'חכם'  להיות  בהחלט  אסור  מדה 
מכולם. באופן סימבולי נוכל להצביע על 
העובדה שכלב הלך להתפלל על "קברי 
אבות", הוא לא נשען על דעתו והבנתו, 

הוא ביקש סיוע מהגדולים ממנו.  
לכיוון  החבל  את  למשוך  וצריך  מותר 
הנגדי כאשר יש בכך צורך. אולם יש להיזהר שהחבל לא 
ומאוזנת  מעוגנת  תהיה  הנגדי  לכיוון  שהמשיכה  ייקרע, 

בדעת תורה וחכמי הדור.  

"במדבר הזה יתמו ושם ימותו" (יד, לה)

"ָיֻמתּו".  בספר התורה נכתבה המילה "ימותו" בכתיב חסר 
מאיר  יהודה  רבי  לרה"ק  צדיק"  "צמח  בספר  כך  על  מביא 

משפיטובקה, רעיון עמוק: 

שלמות  של  לגבהים  לנסוק  האדם  יכול  הדיבור  פי  על 
באמצעות  גומל  שהוא  ובחסד  בתורה  בעסקו  ה',  בעבודת 
בשימוש  נוראי  לשפל  להגיע  אף  האדם  יכול  אולם  דיבורו. 

אסור בפיו ובדיבורו. 

והמעשה המפורסם על "מוות וחיים ביד לשון", באותו אדם 
כלבתא",  "חלב  לה  וקרא  פרס  למלך  לביאה  חלב  שהביא 
את  למלך  שהסביר  ידי  על  ניצל  ואח"כ  בנפשו  ונתחייב 

הטעות - ידוע לכל. 

וכך מפרש ה"צמח צדיק" את לשון הפסוק: "במדבר הזה", 
להגיע  אפשרות  ישנה  באדם,  שניתן  הדיבור  כח  ידי  על 
נדרשת  ומאידך  רוחנית.  במעלה  עליונה  שלמות  ְל"ִיַּתּמּו", 
זהירות כפולה ומכופלת בשימוש בכח הדיבור על פני שאר 
"ושם  חלילה  ייתכן  שגם  משום  האדם,  שבנפש  הכוחות 

ָיֻמתּו", באם לא ינהגו בו על פי המותר.

"על כנפי בגדיהם לדורותם" (טו, לח)

ר'  הגאון  של  באחותו  מעשה  הביא  חמד"  "כרם  בספר 
החרדית  העדה  של  ביה"ד  חבר  רייזמן,  יצחק  ישראל 

בירושלים, שלא נפקדה בזש"ק שנים רבות. 

חסד"  "תורת  בעל  לגאון  האשה  ניגשה  הימים  באחד 
ישועה  לדבר  ברכתו  את  לה  שיאציל  וביקשה  מלובלין 

ורחמים.

רחלים,  מצמר  בד  שתקנה  הימנה  ביקש  מלובלין  הגאון 
יטיל  ובעלה  גדול,  לטלית  מצוה,  של  לבגד  אותו  ותתקין 
במתנה  הטלית  את  אליו  יביאו  פתילים.  כנפותיו  בארבע 

וייוושעו מיד הבורא בנקל. וכך היה...

זו  סגולה  לרמוז  שאפשר  חמד",  "כרם  בספר  כך  על  כותב 
בלשון הכתוב "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם", ובזכות 

כך יזכו "לדורותם", לדורות ישרים מבורכים.

הוא מוסיף על פי האמור, לבאר מנהג ישראל תורה שהכלה 
וסגולה  ואפשר שהוא לסימן  שולחת לחתן טלית במתנה, 

טובה שיזכו לדורות ישרים בנקל ובשמחה.

לא 
תעשון ככל



"ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן 
האנשים ההם" (יד, לח)

לשון הפסוק "חיו מן האנשים ההם", 
כשאר  מתו  לא  וכלב  שיהושע  כך  על 
היה  שכן  ביאור.  טעונה  המרגלים, 
ולא  מתו",  "לא  לומר  יותר  נכון 
בחיים  שנותרו  העובדה  את  להדגיש 

בשונה "מן האנשים ההם".  
רש"י כבר הרגיש בכך ומבאר בלשונו 
מן  'חיו  לומר  תלמוד  "מה  הזהב: 
שנטלו  מלמד  אלא  ההם'?  האנשים 
מרגלים  של  חלקם  וכלב]  [יהושע 
[על  לחיים"  תחתיהם  וקמו  בארץ 
(קיז:)  בתרא  בבבא  הגמרא  דברי  פי 

עיי"ש]. 
 ***

משה  רבי  הרה"ק  של  מדרשו  בבית 
יהודי  הסתופף  מלעלוב,  מרדכי 
ירושלמי "רגיל". ליהודי זה היה שכן 
ידיעה  לנו  ואין  הרף,  ללא  בו  שקינא 
מדוע ועל מה אירע הדבר, אך כך היה 
מעשה, שהיהודי סבל מרורות מרעהו 
לשפוך  לרבו  נכנס  היה  תקופה  ומדי 
בפניו את סאת ייסוריו מהמתנכל לו.
וחיזקו  הרגיעו  מלעלוב  הרה"ק 
מהנעלבים  להיות  עודדו  באמונה, 
חרפתם  שומעים  עולבים,  ואינם 
בדברי  ניחמו  משיבים,  ואינם 
וכך  יעבור,  הכל  אחד  שיום  עידוד 
לא  כשההצקות  שנים  מספר  חלפו 
אוזר  והיהודי  מחזק  הרבי  פוסקות, 

כח להמשיך.
בנו  את  המשיא  לפרק  האיש  הגיע 
לזכות  בכדי  לחו"ל  לצאת  ונאלץ 
בכדי  כלה,  הכנסת  במצות  יהודים 
שיוכל לעמוד במעמסה הכלכלית של 

השאת צאצאיו. בעת שירד מהמטוס 
שם פעמיו אל האכסניה, כשכל רצונו 
ולמחר  הדרך  מטרדות  לנוח  הוא 

יתחיל במטרה שלשמה הגיע הנה. 
היו  משכך  וישן,  זול  היה  המקום 
קומה  בכל  משותפים  הנוחיות  חדרי 
לשם,  נכנס  כאשר  זה  ויהודי  לכולם. 
וגדוש  תפוח  ארנק  הרצפה  על  מצא 

בעשרות אלפי דולרים!... 

ועיר  מותרת,  הגוי  שאבידת  מכיון 
שלו.  אלו  הרי  היו,  נכרים  רובה  זו 
ייתפס, החליט האיש  אבל כדי שלא 
להיפטר  השטרות,  את  להוציא 
בין  השטרות  את  ולפזר  מהארנק 
שאכן  ביקורת.  של  למקרה  חפציו 
בחדרים  עברו  השוטרים  הגיעה: 
ואף  אורח  אחר  אורח  ובדקו 
שטרות  הגיעו.  היהודי  של  למזוודתו 
מוקדים  במספר  נמצאו  הדולרים 

וחשדם התעורר.
"אני  עשתונות:  איבד  לא  היהודי 
"כולל  בשם  עסק  לי  ויש  גדול  גביר 
גליציה" בירושלים, זו הסיבה למקור 
אותי  ישדדו  שלא  כדי  הרב.  הכסף 
את  ופיזרתי  זול  במקום  התאכסנתי 
אתם  אם  אבל  חפציי.  בין  השטרות 
לירושלים  תתקשרו   - מאמינים  לא 

ותבררו"...
או  להפסיד.  מה  הרבה  לו  היה  לא 
הוא  מקרה  שבכל  או  לו,  שיאמינו 
ביניהם  התייעצו  השוטרים  ייעצר. 
באותם  לירושלים,  טלפון  והרימו 
טלפון  קו  היה  בית  בכל  לא  ימים 
אמצע  גליציה,  לכולל  התקשרו  והם 
פעילה  בוקר  שעת  בארה"ב,  הלילה 

בכולל.
השכן  מאשר  אחר  לא  היה  הקו  על 
שמארה"ב  שמע  אך  לחייו.  שירד 
השנוא  של  אמינותו  על  לברר  רוצים 
עליו, נזדעק בלי לחשוב: "אל תאמינו 
לו  תיתנו  אל  גדול!  עשיר  הוא  לו! 

אגורה!" וטרק את הטלפון...
לחייו,  שירדו  העובדה  בשל  דווקא 
בלא  נכבד  סכום  עם  ארצה  חזר  הוא 
צאצאיו  את  וחיתן  מאמץ  להשקיע 

בכבוד ובהרווחה.
  ***

אור  לדברי  ניגש  זה  מעשה  פי  על 
שבעת הימים, רבינו ישראל בעל שם 
פורת  "בן  בספר  שהובאו  הק',  טוב 
יוסף": יהושע וכלב אכן ניסו להילחם 
בעצת מרגלים, הם עשו השתדלויות 
שונות וספגו גינויים על כך באופן חד 
ובוטה מכל העדה שביקשו אף לרגום 

אותם באבנים. 
כך,  כל  בהם  שפגעו  מאלו  דווקא 
דבר  של  בסופו  וכלב  יהושע  זכו 
האנשים  מן  "חיו  הם  "חיּות".  לרשת 
וירושתם  חשבונם  על  האנשים", 

הרוחנית. 
הבאה  בפעם  זה  את  לזכור  נותר  לנו 

שיכאב לנו מהתנהגותו של אי-מי...

אך שמע שרוצים 
לברר על אמינותו של 

השנוא עליו, נזדעק בלי 
לחשוב: "הוא עשיר 
גדול! אל תיתנו לו 

אגורה!" 

להחיות בהם נפש
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


