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  (יג, טז) יהושע נון בן להושע משה ויקרא
' ענוותנותי משה חמא "כד יונתן ובתרגום, יהושע נון בן להושע משה ויקרא

  יהושע", ותמוה למה קראו כך דייקא בגלל ענוותנותו?' שמי קרא דיהושע בן נון
נוסף מה שהתפלל עליו ב -לכאורה היה לו למשה להתפלל על יהושע 

רי עד שיכנסו לארץ כבר גם על אריכות ימים, שה –שיוושע מעצת המרגלים 
 יעברו שנים רבות וישנו החשש שיהושע וכלב לא יאריכו ימים כל כך. 

אבל באמת, איתא בגמ' פ"ק דחגיגה עה"פ "יש נספה בלא משפט", שאותן 
השנים של המתים קודם זמנם ניתנים לת"ח שמעבירים על מידותיהם. וזה מה 

שהוא מעביר על מדותיו שראה משה, "כיוון דחמי משה ענוותנותי' דיהושע 
ה יושיעך מעצת מרגלים" דהיינו שדי לו בברכה זו שינצל מעצתם הרע 0אמר "י

 ואינו זקוק לברכה נוספת על אריכות ימים, שכן מעביר על מדותיו הוא.
' פי "האנשים מן חיו יפונה בן וכלב נון בן וזה גם מה שכתוב (יד, לח) "ויהושע

 .חיוו וכלב יהושע שנות על שנתוספו אלו השנים הם, חיו -שנתקצרו  משנותיהם
 (חתם סופר)

ביאר את דברי  ברכה) פרשת - חדשים (ליקוטים ישראל" "אוהבבספה"ק
 אותם יקראו המתים תחיית שלעת במדרש התרגום יונתן הנ"ל בדרך זו: איתא

 ענוה מדת בו שיש שמי איתא ועוד. בנימין אברהם. ביתא אלפא פ"ע, שמם על
 כד), טז, יג במדבר( יהונתן התרגום יבואר ז"ועפ. המתים בתחיית תחלה יעמוד
. יהושע לקראו כשרצה כי' פי, יהושע נון בן להושע קרא ענוותנותיה משה חמא
 לעמוד שיתאחר בזה לו שגרמתי יאמר כי זה דבר על יהושע יתרעם פן אמר

 כשראה אמנם. ד"ביו ועתה א"בה שמו התחלת היה מתחלה כי המתים בתחיית
 :והבן, יהושע אותו קרא ואז לתחייה בתחלה יעמוד הוא נמצא עניות מדת בו

 (אוהב ישראל)
 (יג, כ) :ענבים בכורי ימי והימים
 בכורי ימי שהימים מפני מרגלים הצליחו לא מה מפני: כתוב פליאה במדרש

 והנראה. ל"עכ' י חסר ענבם כתיב ולכן, ירחים שלשה ותצפנהו כתיבולכן, ענבם
 והנה, אב תמוז טבת שהם חדשים' בג שליטה לו יש) השטן( מ"שהס דאיתא
 מקץ הארץ מתור וישובו וכתיב בסיון ט"בכ' הי מרגלים ששילוח ל"רז אמרו

 הליכתם משך הרי לדורות בכיה והוקבע, חזרו באב תשעה ובערב יום ארבעים
 י"ברש איתא ולכן. בהם ל"סמא שליטת שעיקר באב תשעה עד בתמוז היה לרגל

 באותה דוקא ל"ר, היו כשרים שעה ואותו חשובים לשון אנשים כולם ל"ז
 הזמן כשרים ומן היו כ"ע מ"לס שליטה היה לא שעדיין בסיון ט"כ שעהדהיינו

 .בהם שלט והלאה ההוא
) ל -מ, א -ב, מ -נ, ס -ע( מ"הס אותיות הוא" ענבם" שקודם האותיות והנה

 ל"ר" ענבם בכורי ימי והימים" הכתוב שאמר וזה בהם שולט ל"שסמא ל"ור
 הימים באלו שאז, ל'א'מ'ס אותיות דהיינו' ם'ב'נ'לע וראשונים הבכורים אותיות

 כן גם רומז וזה זה לרמז כדי, ד"יו חסר" ענבם" כתיב ולכן, ל"כנ שליטה לו יש
 .שליטה לו יש ל"הנ ירחים' בג כי ירחים שלשה ותצפנהו

 מאוסטרופלי)(לקוטי שושנים להגה"ק ר"ש 
 

 (יג, לג) הנפלים ונהי בענינו כחגבים מן ענק בני הנפילים את ראינו ושם
יש להבין את כפל הלשון "את הנפילים בני ענק מן הנפלים". עוד יש להבין 
למה בפעם הראשונה כתוב נפילים מלא, ובפעם השניה הנפלים חסר. גם, למה 

יהושע את הענקים" ולא כתוב "בני"  אמר "בני ענק" וביהושע כתיב "ויכרת
 הענקים.

 ונמצא, שלח פ"ר ת"מבעה זקנים בהדר שמובא ויובן בהקדם דברי המדרש
, רמון ואכלה בפרדס ענק של בתו נכנסה אחת פעם שלח:' פ תורה פתרון במדרש

 שהקליפה המרגלים שסבורים בקליפה טמונים המרגלים והיו, קליפתו והשליכה
 שאכלה הבת נזכרה שעה אותה לאחר. מרגלים ב"י בתוכה ונכנסו מערה היתה
, מהרדס רימון שאכלה לו ויוודע הקליפה את אביה יראה שמא ופחדה, רמון
 היו שהמרגלים כדי תוך( לפרדס מחוץ אל אותו והשליכה הקליפה את נטלה
 זה המרגלים אמרו. האנשים מחמת יותר כבידה שהקליפה הרגישה ולא) בפנים
 דברי כ"ע" דיבה הוציאו ולכן. באנשים ו"וק בנשים יש גבורה כמה ראו לזה

 .המדרש
, הקליפה מתוך ש'נפלנו' ממה היינו" הנפלים מן" הפסוק כוונת דזה ל"וי
והפסוק אומר כך: ושם ראינו את הנפילים בני , הענק של בתו את ראינו משם

מהנפילה של ענק, דהיינו שראינו את הבת של הענק, והיכן ראינוה? "מן הנפלים" 
" ענק בני" כ"ג כתיב ולכן, חסר נכתב ולכן, הוא נפלו' ל בתרא הקליפה. ונפלים

" יונה בני" דחולין ק"בפ ש"וכמ, שלו קטנה בת רק, עצמו הענק את ראו שלא
 (טעמא דקרא)     .גדולים ולא קטנים

 תשאו לשנה יום לשנה יום יום ארבעים הארץ את תרתם אשר הימים במספר
 (יד, לד)שנה  ארבעים עונתיכם את

 - יום ארבעים ישראל בארץ היו בשם רבי יצחק חריף מובא כך: המרגלים
 ארבעים במדבר להיות נענשו, בארץ שהיו הימים ארבעים כנגד. שעות 960 שהם
 את תשאו לשנה יום לשנה יום הארץ את תרתם אשר הימים במספר" שנה

 נמצא. חודשים 480 הן שנה ארבעים) לד, יד במדבר", (שנה ארבעים עוונותיכם
 שעה כל על. ישראל בארץ המרגלים שהיו שעות' ב כנגד היה במדבר חודש שכל
 . במדבר חודש חצי להיות נענשו ישראל בארץ שהיו

 חטא כנגד היו ממש כולן לא במדבר ישראל שהיו השנים ארבעים מתוך
) ב, א דברים" (ברנע קדש עד שעיר הר דרך מחורב יום עשר אחד" המרגלים

 עליהם היה הרי זו ודרך ישראל לארץ מחורב הדרך מהלך היה יום עשר אחד
, ועוד זאת. יום עשר אחד השנים מארבעים להחסיר יש כן אם. מקרה בכל לעבור

 שנהארבעים כעבור ישראל לארץ ונכנסו בניסן ו"בט ממצרים יצאו ישראל עם
 התמימות נמצא השנים ארבעים ממנין ימים ארבעה עוד נחסרו כן אם, בניסן' בי

 כנגד באו שלא יום עשר חמישה להחסיר יש, השנים ארבעים שמתוך אפוא
 כנגד היו - החודש מחצית - במדבר יום עשר חמישה, וכאמור. המרגלים חטא
 . ישראל בארץ המרגלים שהיו אחת שעה

 היו שבה האחת שהשעה -" היו כשרים שעה ואותה: "י"רש שאומר וזהו
 ממכסת להם יורדת זו שעה - ישראל בארץ שהיו השעות 960 סך מתוך, כשרים
 עשר חמישה חסר שנה ארבעים במדבר ישראל היו ולכן, במדבר השנים ארבעים

 .יום
 (שו"ת פני ארי')

 את וזכרתם אתו וראיתם לציצת לכם והיה :תכלת פתיל הכנף ציצת על ונתנו
 (טו, לח לט) ה' מצות כל

 מיני מכל תכלת נשתנה מה אומר מ"ר היה בגמרא סוטה (יז, א) "דתניא
הכבוד  לכסא דומה ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני צבעונין

 וכו'".
 ל"זצ מבריסק הרב מרן את" חכם" איזה פעם מביא בספר "עלי ורדים": שאל

 שאינו, ע"ברבש נזכר הוא הציצית את רואה שכשאדם האומרת' הגמ דברי על
: ל"זצ מבריסק הרב לו ענה. הדברים בין דמיון רואה ואינו השייכות את מבין

 יבוא שלא אשה של צבעונין בבגדי להסתכל שאסור) ב, כ ז"ע( אומרים ל"חז"
 בכןו" -". חכם"ה ענה" כן" -?" מבין כן אתה זאת את האם. עבירה הרהורי לידי

 אם... מונח הראש היכן אלא, הבנה בחוסר לא היא הבעיה, תקין שלך הראש
 ". הכבוד לכסא תכלת בין הקישור את גם מבין היית ש"בירא שקוע היית

 (עלי ורדים)
 

 מאוצרות המגידים  
 (יג, טז) ויקרא משה להושע בן נון יהושע

 יושיעך מעצת מרגלים". ה-פירש רש"י: "התפלל עליו י
 מדוע משה רבינו התפלל רק על יהושע?

לו באמת חשש גדול שידבר לשון אחד הביאורים שמבארים, כי כלפי יהושע היה 
הרע על ארץ ישראל, כי לגביו היה חשש של יצר הרע לשם שמים, ועל יצר הרע 

 מהסוג הזה יש צורך ברחמי שמים מרובים.
מדוע ליהושע יכול להיות יצר הרע לשם שמים? כי יהושע ידע שמיד כשנכנסים 

ראל ישאר ובאים לארץ ישראל משה רבינו ע"ה לא יכנס, וכדי שרבן של יש
שמא כדאי לדבר לשון הרע.  –לחיות, ועם ישראל יזכה להיות עם הרבי הגדול 

חיה ארבעים שנה נוספות? ישמשה רבינו  -וכי יש לך לשם שמים גדול מזה? 
 היכן אפשר למצא כזה "לשם שמים"?...

נגדו אנו זקוקים לרחמי שמים מרובים, מולו כ –תבינו, יצר הרע של לשם שמים 
ה מיוחדת, ולכן עמד משה רבינו ע"ה בתפילה על יהושע. אבל יצר צריך תפיל

הרע גלוי כמו שהיה למרגלים הוא פחות קשה, ולא נדרשה עבורו תפילה 
 מיוחדת של משה רבינו.

 רצוני לומר לכם חידוש נוסף.
התרגום יונתן מביא: "וכדי חמא משה עינוותנותיה קרא משה להושע בר נון 

 עך מעצת מרגלים".ה יושי-יהושע, התפלל: י
 שואלים: איזה ענוה הוא ראה בו?

ומבארים על פי מה שהזכרנו. הרי במדבר היה מאורע מיוחד שאלדד ומידד 
"משה מת ויהושע מכניס לארץ". את  –התנבאו במחנה. ומה היתה נבואתם? 

 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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הנבואה הזו שמע יהושע, והדברים כאבו לו מאוד. הוא רץ למשה רבינו וביקש: 
 לאם"."אדוני משה כ

כאן ראה בו משה רבינו ענוה מיוחדת: במקום שישמח מעט, שהנה הוא יזכה 
שבכך הוא מקבל סגולות אדירות, וכלים –להיות הממשיך של משה רבינו ע"ה 

להיות המנהיג של עם ישראל בכניסתם  –אדירים עצומים, של סיעתא דשמיא 
דבר לא נע  לארץ ישראל [והוא באמת העמיד את השמש בכוחו הגדול], שום

ולא זע בפנימיותו. הוא קם בכאב רב ומקנא לכבוד משה רבינו: "אדוני משה 
עלו לו ביוקר ה"אדוני משה כלאם" הזה,  המילים הללו -כלאם" אם אתם יודעים, 

 מחירו היה שיהושע מת בלא ולד. מדוע? כיון שהורה הלכה בפני רבו.
הוא בא עם הוראה  בקיצור, הוא היה כל כך כאוב לכבודו של משה רבינו

 שצריכים לכלוא אותם. 
 עם כזו ענוה, יש חשש שהוא ידבר על ארץ ישראל, כדי שמשה יחיה. 

 ככה אומרים 'העולם' את הפשט.
ישנה סתירה לביאור הזה. הגמרא (סנהדרין יז, א) מביאה שלש דעות, מה היתה 

ל ע –נבואתם של אלדד ומידד. דעה אחת שהם דברו על השליו, דעה שניה 
 שה מת ויהושע מכניס.מ –מלחמת גוג ומגוג. דעה שלישית 

שליו וגוג ומגוג, מובן ההמשך  –שואלת הגמרא: בשלמא לשתי הדעות הללו 
שמשה רבינו השיב ליהושע: 'ומי יתן כל עם ה' נביאים', משמע שהנבואה היתה 
טובה ונעימה. אבל לאותה דעה שיהושע אמר למשה רבינו שהם נבאו: "משה 

יהושע מכניס", מה טוב כל כך, מה היה נח לו? וכי רצונו למות? מי יתן וכל מת ו
 עם ה' יהיו נביאים כאלו?!

באמת הם לא אמרו לו את פרטי הנבואה,  –עונה הגמרא: "לא סימוה קמיה" 
שראה בו את הענוה  –אלא רק שהם נבאו, ללא פירוט. אם כן, נופל הפשט הנ"ל 

ויהושע מכניס" [ובדוחק אפ"ל, כי אח"כ  בכך ששמע שהם אומרים: "משה מת
נודע למשה רבינו ע"ה מה שהם נבאו, ויהושע ידע מהנבואה וקינא את קנאתו]. 

 געשמאק. –אבל בואו תשמעו דברים מתוקים 
התרגום יונתן חולק על הגמרא ואומר מפורש, שהדברים שנאמרו בפסוק: 

משה... שיתנבאו עלי אמר ליה " –'המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים' 
משה רבינו  –דאנא מתכנש מן עלמא ואנת משמש מן בתריי, אנת מקנא לי?!" 

אמר לו מפורשות כי מחמת שאמרו כי אני ימות ואתה תהיה המנהיג אחרי, לכך 
אתה מקנא קנאתי, אבל: "ראה נא פון דיהון כל עמא דה' נביאן". אם כן, התרגום 

 דע ענוותנותו ולכן פחד עליו.יונתן מציין לשיטתו שמשה רבינו י
מורי ורבותי, יצר הרע של לשם שמים צריך לפחד ממנו מאוד, פחד גדול. אתם 

 יודעים מה זה יצר הרע של לשם שמים?
לכל אחד יש את החבילה שלו ב'לשם שמים'. אדם אומר לעצמו: במקרה הזה, 
ט ובנושא המסוים הזה, אני צריך להיות ה'מאן דאמר', ולהסביר ולהחלי

ולהורות, ודוקא אני, כי השני אינו ראוי ולא תהיה ממנו תועלת, ורק אם אני 
 אטפל בענין יהיה כבוד ה', לשם שמים.

ישנן דוגמאות רבות אין ספור: לפעמים מתגלעים חילוקי דיעות בין גדולי 
ישראל, מעט חילוקי דעות או הרבה. אותו פלוני הוא חסיד של אחד מגדולי 

ת היצר הרע של לשם שמים, ומדבר על הצד השני דברים ישראל. הוא אוסף א
 אסורים, רחמנא לצלן, נכשל ונופל בבאר שחת.

"אבל זה לשם שמים! וכבוד התורה! איך אני יכול לשתוק וכי מותר לי 
לשתוק?!..." הוא בטוח שאסור לו לשתוק, ואדרבה חובה גמורה היא לדבר 

 לו יצר הרע לשם שמים.בגנות הצד השני, גם אם הוא תלמיד חכם. הנה 
שמעתי בשם אחד הבנים של הריזינע'ר, שאמר, אנו מבקשים: "וכוף את יצרנו 
להשתעבד לך" "יצרנו"? יצר הרע?! מי שנופל ביצר הרע הוא כמעט שוטה, לא 

ליו יש ע –על כך מתפללים אנו. תפילתנו היא אודות היצר הרע לשם שמים 
את יצרנו להשתעבד לך" במקרה שחלילה נשתמש עם היצר הרע  להתפלל "וכוף

 לשם שמים איי איי...
 מורי ורבותי. מה העצה עם היצר הרע הזה, הקשה מאוד מאוד? 

לכאורה העצה להכיר: אני לא פוסק בשום נושא בהלכה ובהתנהגות, ברוחניות 
לפסוק,  ובגשמיות, אז גם לא אפסוק בנושא הזה, ומחובתי לשאול את מי שיודע

ואם ה'מורה הוראה' אומר שכן, כן. אם הוא יורה שלא, לא. ו'כל הנוטל עצה מן 
הזקנים אינו נכשל'. ואם ישאל את הזקנים הוא יכול להיות בטוח בעזר ה'. אבל 

  לפסוק לבד בעניינים כאלו שאני עושה באמת לשם שמים. קשה מאוד.
 (יחי ראובן)

 
 ) לא, טו( "בה עונה ההיא הנפש תכרת כרתה הפר מצותו ואת בזה' ה דבר כי"

 או חכמים תלמידי לבזות הוא גדול עוון) ו רמג, ד"יו" (ערוך שולחן"ב נפסק
 דבר כי" בכלל והוא הבא לעולם חלק לו אין החכמים את המבזה וכל, לשנאותן

 ". בזה' ה
 המבזה של עונשו גודל ידוע): ח כלל ר"לשה' הל" (חיים חפץ"ה וכתב
 מסית ר"היצה אך) ב, צט סנהדרין( הבא לעולם חלק לו שאין, חכמים תלמידי
 חכמים שהיו הגמרא בזמן רק חכמים תלמידי מבזה דין כלל שייך דלא, לאדם
, הדור לפי הוא ח"ת דכל! גמור טעות והוא שבזמננו אלו על לא אבל, ביותר
, חכם תלמיד נקרא - בתורה ויגע להורות ראוי רק הוא אם, בזמננו ואפילו
וחייב, הואפליליעווןבפניושלאואפילובעלמאבדבריםאפילואותווהמבזה

 י"ר אמר) ב, קיט שבת( בגמרא שאמרו כפי, למכתו רפואה ואין'  וכו זה על נידוי
 . למכתו רפואה אין ח"ת המבזה כל רב אמר
 " במשה בעבדי לדבר יראתם לא מדוע"

 נתקף ל"זצ פיינשטיין משה רבי הגאון של פטירתו לאחר קצר זמן כי מסופר
 לו להביא היה יכול לא רופא כל אשר חזקים ראש בכאבי ישראל בארץ אדם

 את לבקש ישראל בארץ הרבנים מגדולי אחד אל ונסע בבהלה חש הוא. מזור
 שאלו, ל"זצ משה רבי של הלוויתו בעת החלו כאביו כי הרב שמע כאשר, ברכתו

השיב  האיש, משה רבי של בכבודו פגיעה משום בו שיש משהו פעם אמר אם
רופאלאיזהלאישלייעץבמקום, שגרתיבלתימשהוהרבהציעאז, בשלילה

, א"הגר גורל להפיל שיש לו אמר הוא, לבחור רפואי טיפול באיזה או לפנות עליו
 .לסבלו האמיתי המקור את האיש ימצא באמצעותו אולי

 בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע: "היה בגורל עלה אשר והפסוק, גורל עשו
 היכה, לפתע והנה, מאומה לאיש הדברים אמרו לא ראשון במבט) ח, יב" (במשה

 רחובות את גדשו אשר ההמונים בין שם היה הוא! ספק אין. ברק מכת הפסוק בו
 ומגודל הארוכה ההספדים משורת הוטרד הוא אולם, הלוויה ביום ירושלים
 זה אין, "החג מצוות ממתינות ובפתח פורים בשושן זה היה. כללי באופן הלוויה
 מאות של הפורים בשמחת תפגום יהיה שלא מי של לוויה כי" האיש חשב" צודק
 ...אחרים באזני האיש הביע זו דעתו את", אנשים ואלפי

 עליו. לסבלו היחיד פתרונו וזהו, לנהוג יש כיצד נפסק ע"בשו כי לו אמר הרב
 עשה. משה מרבי מחילה לבקש ובנוכחותם, הקבר ליד אנשים עשרה לכנס
 מחילה וביקש, המנוחות בהר משה רבי של לקברו ועלו מנין אסף כדבריו האיש

 .היו כלא הראש כאבי חלפו קצר זמן תוך, דבריו על
  ח"ת בזיון על שמים דין תוקף
, מאושמינא מרדכי רבי הגאון י"ע שנכתבה המפורסמת החלום אגרת להלן

 שאירע מעשה על נסבה האגרת. ליטא גלילות בכל מפורסם מופת בעל שהיה
 :סאלוניקי בעיר ה"ש אלפים' ה בשנת

 דין פסק הוציא) ל"זצ לב בן י"המהר( לב בן יוסף שהרב אחד בליעל איש
 אחד ואף ועדה קהל לעיני לחיו על לו וסתר ברחוב לב בן י"המהר את פגש, נגדו
 לב בן י"המהר הגיע כאשר, ואלים תקיף, גדול עשיר שהיה משום, בידו מחה לא

 ! זאת על שמים שומו: ואמר בגדיו את קרע אחד בשם של חנות לפני
 ניסה כאשר, עכבר שם וראה בידו כשנר לחנות הבשם נכנס לילה באותו
 באותה. גדולה דליקה ופרצה, שבחנות הסחורה התלקחה, העכבר אל להתקרב
 ובתי כנסיות בתי וכמה יהודים של בתים אלפים כחמשת באש עלו דליקה

 ). י -ד- ש כמנין( עשר וארבע מאות לשלוש הגיע ההרוגים מספר. מדרשות
 מאות שלוש, א"תרמ בשנת מאושמינא מרדכי רבי שכתב האגרת דבר וזה
 : בסאלוניקי שארע מה לאחר(!)  שנים ושש שלושים

 .בוטען ק"פ, א"תרמ שבט ח"כ' ו יום ה"ב
 הרב הרים ועוקר סיני ובקי החריף ג"הרה ה"ה, נפשי וידיד' ה ידיד לכבוד

 . אנטיפאלע ק"דק הרב מיכאל פנחס' ר ת"כקש המפורסם ועניו הצדיק
 אדם לשום יגלה לא ומסתמא, נורא מעשה לכם לספר הנני ה"כתר ה"אחדש

 באופן לקרעים אותו יקרע או בו שולטת אדם יד שאין במקום יצניעו רק, בעולם
 . בעולם אדם לשום זאת יתגלה שלא

, וישנתי תרדמה עלי נפלה לי הקבוע שיעור אז בלומדי, כיפור יום ערב בליל
 אחז, נרתעתי אלי בהביטו. מגודל וזקנו פנים בתואר, הדר איש אלי בא בחלומי

. חלום והנה ואיקץ, מאד ונרתעתי! אלוקים אל קרא קום נרדם לך מה: ואמר בידי
, עלי נפלה גדולה וחרדה נוקפי לבי היה זאת בכל. ידברו שוא חלומות ואמרתי
 ל ועוד"הנ הדר איש פעם עוד אלי בא בחלומי והנה. מטתי על לישון עוד והלכתי

. נואש תאמר ולא אמת חלום שזה תדע האנשים שני ואמרו. עימו אנשים שני
, במעשיך מפשפש הוה: לי ואמר ל"הנ הדר איש אלי קרא אז. מאד ונשתוממתי

 באיזה :לו ואמרתי התחזקתי אז. אליך בא העליון מעולם בשליחות אני כי
 והנה משנתי הקיצותי עמו שדברתי הגדול הקול ומחמת. אלי באתם שליחות

 מחמת זאת בכל. מורידין ולא מעלין לא החלומות הפעם עוד ואמרתי. חלום
 . הזה בלילה עוד ישנתי לא עלי חרדה ונפלה נוקפי לבי שהיה

 ידעתי ולא, מעולם בזה הורגלתי שלא גדולה בכיה מאד בכיתי כיפור וביום
 ולא. ל"הנ החלום מחמת אפשר בלבי ואמרתי. כך כל בוכה שאני הבכיה זה מה
 ובאמצע, כמנהגי הסוכה תוך בלילה ישנתי אז. עצרת שמיני עד עוד חלום לי היה

 גודל אל בהביטי ונרתעתי. לבנים בבגדי ל"הנ הדר איש הפעם עוד אלי בא שנתי
 כיפור ביום שבכית הבכי: אלי ואמר האיש קרא ואז. מאד הנורא ומראהו יופיו
 אז. הגזירה ולבטל לתקן תוכל אשר לך ולהגיד להבינך ששלחוני עד, מאד הועיל
 ועמד ל"הנ האיש ושתק הגזירה זה ומה אתקן מה ידעתי לא לו אמרתי

 . שעה רבע ערך בשתיקתו
 הגדול החטא זה מה ידעתי לא: ואמרתי בחלומי מאד לבכות התחלתי ואז

 בחלומי מאד הרבה ובכיתי. העליון מעולם שלוחים לי ששלחו על, שחטאתי
 חלום רק שזה עוד אמרתי לא ובהקיצי, משנתי הקיצותי הבכיה גודל ומחמת
 בשמחה הייתי עצרת שמיני וביום, הוא דבר אשר ראיתי כי. בטלים ודברים
 גדולה שמחה לי היתה לא מעולם אשר השמחה מה ידעתי ולא, מאד גדולה
 . כזאת

 בא והנה בחלומי שנתי באמצע, מיטתי על ישנתי כאשר תורה שמחת ובליל
וקרב, בלבניםומעוטףמאדנוראהיהתוארוזיו. ל"הנהדראישהפעםעודאלי
 ואז. הנכבד ממקומי אצלך לילך עבורך טירחא לי יהיה מתי עד: ואמר אלי

 אותם שלמדתי והאמוראים התנאים ובזכות התורה בזכות: לו ואמרתי התחזקתי
 לי ולבאר, שלכם השליחות ענין כל לי להגיד מכם מבקש הנני, בהם ויגעתי

 בתכשיטין מקושט ונעים יפה לחדר אתי הלך ואז. להבינם שאוכל בביאור יפה
 וזה סתר ענין לך ואגלה שב בני שב לי ואמר. זאת מלראות עין תשבע לא

 לך מגלה הנני לי ואמר אצלי ישב והוא אחד כסא על וישבתי. שלי השליחות
 : מסתרים
 דין כסא על ישבתי, העולם בזה בחיים שהייתי ובעת לב בן י"מהר שאני תדע
 אחד ויצא משפט איזה בדבר אנשים שני אלי ובאו רעהו ובין איש בין לשפוט
 אותוהזהרתי  ואז. אלים איש שהיה מחמת הדין לציית רצה ולא, חייב מהם



 

 ג 

 על אותי והכה חייב שיצא ל"הנ האיש אלי בא. לחוץ ויצאתי הידועה באזהרה
 ונגזר. היום עד תקומה שום לו ואין היום עד עצמותיו על חקוק זה וענין, לחיי
 . זה על תקומה לו ותהיה אותו לתקן צאצאיו מיוצאי שאתה עליך

נגעזהולאחר. שעהרבעערךדומםכאבןונשארתיונשתוממתינרתעתיואז
 במה ידעתי לא ואמרתי מאד לבכות התחלתי ואז. שתקת זה מה: לי ואמר בפי

 עליך נגזר שכן תדע לי אמר אז. וכוונות ביחודים ידיעה לי אין כי, אותו אתקן
 שגור שיהיה עד בקביעות אותו ותלמד לב בן י"מהר ת"שו הספר תקנה אשר
. למדרגה ממדרגה לעלות ויוכל אליו תקומה תהיה ואז סופו ועד מראשו בפיך

 פחות לא לי אמר. בפי שגור שיהא עד ל"הנ התשובות אלמד כמה: לו אמרתי
 הרב אצל דוקא ל"ואמר לו עוד, שיקנה הספר מהריב' (וכו שנים מארבע

: ל"ואמ? ל"הנ הרב אצל דוקא זו מה, ושאלו, ל"הנ תשובות לו שיש דאנטיפאלע
 הוא כי למעלה דברים איזה יש ל"הנ הרב על גם אשר תדע: זה ענין לך אגלה

 כ"ע הכנתו קיים ולא ומעילה תמורה ס"ש ביאור להדפיס ע"א להכין התחיל
 להכין יתחיל לב כן י"המהר עבור ממך שיקבל ומהמעות זה לתקן כ"ג הוא מוכרח

 ממנו וקנה מאנטיפלא פנחס' ר אצל הלך דבר של בסופו ' וכו ל"הנ להדפיס ע"א
 ). בו ולמדת"השו את

  שליש בדמעות הלב מעמקי הכותב נ"בלו עוז ידידם
  ל"הנ ק"החופ מרדכי

 המכתב לתאריך עד ה"ש בשנת המקרה שמאז העובדה מן להתעורר יש
 במלוא שמים דין ועדיין שנים ושש שלושים מאות שלוש חלפו א"תרמ בשנת
 (אוצרות התורה)      !תוקפו

 
 )(יג, יח וראיתם את הארץ מה היא וכו'

בספר 'רביד הזהב' הביא את דבריו של רבי נפתלי מרופשיץ המפרש את 
 הפסוק בלשון רמז.

רץ "מה" היא, אם היא מביאה תראו האם הא -'וראיתם את הארץ מה היא' 
 לידי בחינת "ונחנו מה", היינו ענווה;

אם העם היושב בה הוא רפה, בבחינת לב נשבר ונדכה, ה -'החזק הוא הרפה' 
 שהוא חזק;אפילו בזמן 

אם העם שבתוכה חושב את עצמו לקטן, אפילו בזמן ה -'המעט הוא אם רב' 
שהוא רב וגדול;

 האם הוא עניו בבחינת 'אין'.ו -'היש בה עץ (צדיק), אם אין' 
במידת הענווה, והאדם העניו  התכונות הנ"ל מאפיינות ביותר את מי שניחון

אינו ממהר לכעוס (כפי שמובא באגרת הרמב"ן). לכן ביקש משה רבינו 
מהמרגלים שיבדקו במיוחד את המידה הזו אצל יושבי הארץ, כדי לדעת האם 
ההתנגדות שלהם תהיה קשה וכעוסה, ולהתוות לפי זה לעם את דרכי הכניסה 

 לארץ.
רה למידת הגאווה וקשורה בטבו ,מידה קשה עד מאוד היא -מידת הכעס 

הנוראה, ועל שתי המידות הללו אומרים חז"ל שהלוקה בהן כאילו עובד ע"ז. 
בואו ונשמע לא רק כמה מגונה ומכוערת היא מידת הכעס, אלא עד כמה היא 

 אינה משתלמת.
 כל המקומות תפוסים

מעשה שהיה בגנרל אמריקאי מפורסם, שהיה אמנם מצביא גדול וגיבור 
 ה, אבל היה נגוע בשתי המידות הקשות של כעס וגאווה.מלחמ

יום אחד שמע הגנרל שבאחת ממדינות ארה"ב מתקיים קונצרט ענק 
בהשתתפות מנצח נודע, ועשרות רבות של נגנים. בהיותו חובב נגינה, החליט 

 לנסוע לקונצרט.
והנה, בהגיעו לשדה התעופה, כדי לעלות על מטס שיביאנו אל המדינה בה 

המופע, הודיעו לו שלמרות מעמדו הרם הם מצטערים להודיעו שכל נערך 
 המקומות במטוס כבר תפוסים, ואין אפשרות להטיסו בטיסה זו.

הגנרל התרתח מרוב כעס. "מה? למרות השירות בן עשרות השנים שאני 
עק. הוא ביקש לקבל ז -מעניק למדינה, אתם תקבעו שאני לא אטוס עתה"?! 

 עים, ומחק שם מן הרשימה, והודיע שהוא טס במקומו...לידיו את רשימת הנוס
מרוב פרסומו של גנרל זה ברבים, ובשל האהדה הגדולה שהיתה לו 
בתקשורת, חששה הנהלת שדה התעופה להביע את דעתה נגדו, והטיסה את 

 הגנרל במקום הנוסע ההוא.
לאחר טיסה שארכה כמה שעות הגיע הגנרל לאולם, וכאן נכונה לו אכזבה 

וקה. המארגנים הודיעו שהאירוע התבטל, מפני שהמנצח לא הגיע! הם עמ
סיפרו לקהל המאוכזב, שעל פי מידע שבידיהם המנצח היה רשום לטיסה, אלא 
שבעקבות דרישתו של גנרל פלוני לעלות על המטוס, נאלצה הנהלת שדה 
התעופה למחוק את שמו. המנצח נפגע מהמלך, והודיע שהוא לא מוכן לטוס 

 דרש פיצויים על הנזק והצער שנגרמו לו, ולא הגיע לקונצרט...כלל, 
לא צריך לתאר את מפח הנפש האדיר שהיה לגנרל הכועס! גם לטוס כמה 

 (ברכי נפשי)        שעות, הלוך ושוב, וגם להפסיד את האירוע. והכל בגלל הכעס.

 
 (י"ג כ"ה) אפס כי עז העם הישב בארץ

החפץ חיים מסביר שהתורה הדגישה במיוחד את המילה 'אפס', כביאור 
הרמב"ן, כי מילה זו מביעה את רשעת המרגלים, 'שהיא מורה על דבר אפס 
ונמנע מן האדם, שאי אפשר בשום ענין, כלשון האפס לנצח חסדו'. והמרגלים 
אכן ביקשו להעביר לעם את המסר הזה שלא יוכלו כלל להילחם עם יושבי 

 רץ.הא
ולעומתם, יהושע וכלב אמרו 'כי לחמנו הם' (להלן, פרק י"ד פסוק ט'), 

 כי אדם מפחד מככר לחם גדול המונח על השלחן?!ו -וכאומרים 

האדם המאמין בה', לא ישתמש לעולם במונח 'אפס', אלא יבטח באלוקיו 
ויתייחס גם לאויביו הקשים ביותר כ...לחם המונח על השלחן. זה סודו של 

 ן בה', ההופך את האדם למאושר עלי אדמות.הבטחו
האספקלריה של הבוטח משדרת לו כל העת שיש לו על מי לסמוך. אם רק 
יפקיד האדם את 'מפתחות החיים' שלו ביד השי"ת, ויפקיר את כל כולו למען 
השם, הוא יווכח עד מהרה לדעת שאכן היה מי ששמר עליו לאורך כל הדרך, גם 

 רים כמי שפועלים לטובתו.אם בתחילה לא נראו הדב
שאכן אם היו שואלים את האדם, ביחס לאירועים מסוימים העוברים עליו 
בחיים, כיצד לדעתו היה כדאי לנהוג עימו, הוא היה אומר שלפי ראות עיניו היה 
צריך לנהוג קצת אחרת... שהרי במציאות הובילו אותו ההתרחשויות למחוזות 

 לא הכי טובים...
ינו יהודי מאמין. אדם היודע שכל מה שעושה הקב"ה מי שאומר כך, א

לטובה הוא עושה, הרי גם כאשר הוא איננו רואה לכאורה מה היא הטובה 
שתצמח לו מהאירוע ההוא, הוא יאמין בכך בלב שלם, ויידע עם לבבו שהשי"ת 

 אוהב אותו הרבה הרבה יותר ממה שהוא אוהב את עצמו.
 'מסודר' בפרנסתו
ס שכתב יהודי ניצול שואה, ובו הוא מתאר את שעבר עליו הזדמן לידי קונטר

 באותה תקופה, וכיצד הצילו הקב"ה פעם אחר פעם מידי הנאצים הארורים.
יהודי זה התגורר בגרמניה עצמה, ומיד כאשר החל הצורר היטלר ימ"ש 

היה זה יותר משנתיים לפני ו -להפריח את הצהרותיו המאיימות נגד היהודים 
ת ההחלטה למכור את כל נכסיו ולצאת אנתן הקב"ה בליבו  -פרוץ המלחמה 

 מארץ הזו.
הדבר לא היה פשוט, כיון שיהודי זה היה 'מסודר' בפרנסתו ובנכסיו, והיו לו 
נכסים רבים, דניידי ודלא ניידי. אבל, ההחלטה שהתקבלה בליבו היתה כה חזקה, 

וגם את כל יתר שמאומה לא עמד בדרכו, והוא מכר את הבתים שהיו בבעלותו, 
 הנכסים.

המטבע היציב והאיתן ביותר בתקופה ההיא, היה הרובל הרוסי. כל הסוחרים 
עשו בו שימוש, וידעו שהרובל הוא מטבע שכדאי ושווה להשקיע בו לטווח 

 ארוך, ואין לכאורה שום דבר שיהא בכוחו לזעזע את חוסנו של הרובל.
גם היהודי שלנו, המיר את כל הכסף שקיבל ממכירת נכסיו לשטרות של 
רובלים רוסיים, וכאשר הכסף היה בידו החליט להעתיק את מקום מגוריו 
להולנד, שהיתה מדינה שקטנה וניטראלית, והכל היו בטוחים שהנאצים יניחוה 

 לנפשה, ולא ירצו לפגוע בה ולהשתלט עליה.
ענו לבנות את עצמו מחדש, ולשקם את בהגיעו להולנד, השתדל מיוד

 פרנסתו, כפי שהיה בגרמניה. ואכן, בתקופה הראשונה הכל הלך למישרין.
 חוור ומבוהל

יום אחד מגיע היהודי לביתו, חוור ומבוהל, וכשאשתו שואלת אותו מה 
קרה, הוא מציג בפניה דף עיתון שבו היה כתוב שהכלכלה הרוסית התמוטטה 

ותיה... בידיעה בעיתון נאמר שהמטבע הרוסי איבד את לחלוטין, והרובל בעקב
 ערכו בצורה מוחלטת, והוא אינו שווה אפילו את הנייר שעליו הוא מודפס.

יוצא אפוא, אמר הבעל לאשתו, שכל האספים שחסכנו, ובעצם כל הרכוש 
 שיו מאומה!אינם שווים עכ -והנכסים שלנו 

מיודענו לפלנטה  עצם המחשבה על המציאות ההזויה הזו, הביאה את
אחרת, ולהרגשה מוחשית בדברי חז"ל שלמדונו שהחסכונות האמיתיים נתונים 

 רק בבית המדרש, ולא באוצרות הכסף והזהב.
המהפך המחשבתי שהחל בו מאותו רגע, הביאו להחלטה נוספת, חזקה 
יותר מזו הראשונה שקיבל בהיותו בגרמניה (כשהחליט לעבור להולנד), והיא, 

הגולה הדויה, ולעלות לארץ ישראל. בתוך ימים אחדים ארז את מה לעזוב את 
 שנשאר לו בהולנד, ועלה לארץ הקודש.

ומי שמכיר קצת את ההיסטוריה, יודע שהולנד היתה אחת המדינות 
הראשונות לכיבוש הנאצים, שהעבירו את נתיניה היהודים לאושוויץ. כבר בימיו 

טון ההולנדי שיעביר לידיהם את הראשונים של הכיבוש, דרשו הגרמנים מהשל
 שמות הנכבדים היהודיים בקהילותיהם, ואותם הרגו תחילה.

'כיון שאני נמניתי על הנכבדים הללו, סיפר היהודי לבניו ברבות הימים, אין 
ספק שאם הרובל הרוסי לא היה מתמוטט, והייתי נשאר בהולנד עוד תקופה 

 קצרה, גם אני הייתי נשלח לאושוויץ רח"ל'.
 מזוודה מיוחדתב

נס של ממש נעשה ליהודי זה, והנס החל כבר ברגע שהחליט לרכוש את 
הרובלים, שכן הם הם היו הסיבה להצלתו בהולנד. הנס המשיך מאוחר יותר עם 
התמוטטותו של הרובל, כשהתברר שדווקא סיבה זו הניעה אותו לעזוב גם את 

 נאצית.הולנד, ולעלות לארץ ישראל, ולהינצל מציפרני החיה ה
עכשיו נחשוב לרגע; כשיהודי שלנו שמע את דבר קריסתה של הכלכלה 
הרוסית, הלא באופן טבעי הוא הרגיע מאוד מאוד רע. איך יתכן אחרת?! הלא 

ההתמוטטות הזו גורמת לו עתה להישאר ריק מנכסיו, ולהיות עני וחסר כל!
ת אבל אם היה יודע שהכל לטובתו, לא היה נותן להרגשות הלא טובו

 שיחדרו למוחו כלל וכלל!
ואם היו שואלים אותו, במה הוא רוצה לבחור, ברובלים רוסיים או בחיים, 
בוודאי שתשובתו היתה שהוא מעדיף את החיים גם על פני מיליוני רובלים. וזה 

 בדיוק מה שהקב"ה עשה לו.
היהודי שעליו אנחנו מדברים לא הסתפק בהחדרתה של האמונה הזו רק 

גם לאחר  -אלא התאמץ גם לחנך את ילדיו ברוח זו. מה עשה? לליבו הוא, 
שהרובלים הרוסיים איבדו את ערכם, ולא היו שווים מאומה, לא השליך אותם 
לפח, אלא שמר חלק מהם במזוודה מיוחדת, וכשהגיע לארץ תלה את הרובלים 

 במסגרת מיוחדת בסלון ביתו.



 

ד 

"י הרובלים הללו, למען דעת כל עמי הארץ את הנס הגדול שנעשה לו ע
ולמען יידעו בניו ונכדיו וכל צאצאיו את הכלל החשוב הזה שכל מה שעושה 

 רכי נפשי)(ב                                                                   הקב"ה, לטובה הוא עושה.

 
 (יד, יד) אשר עין בעין נראה את ה'

לשמור על רצונו של הקב"ה, ולא שכר גדול שולם מן שמיא לאדם שהקפיד 
 זלזל בכך גם בעת לחץ.

המעשה שהובא לפניי עסק ביהודי שהיה אמור להשיא את בתו, ובגלל 
ההתחייבויות הכספיות הגדולות שהיו כרוכות בכך, נאלץ לעזוב את ביתו ולנדוד 

 לארצות נכר, ולהתדפק שם על בתי נדיבים.
ב שם במשך תקופה ארוכה את פעמיו שם לארה"ב, אבל גם לאחר שהסתוב

לא הצליח לאסוף סכומי כסף משמעותיים. המצב הכלכלי הקשה, חדר גם אל 
בתי הגבירים, ונתן אותותיו על איסוף התרומות, המצטמצמות והולכות מפעם 

 לפעם.
בשלב מסוים פגש היהודי שלנו בארה"ב את אחד מעמיתיו שיעץ לו לנסוע 

באוסטרליה. 'בקהילה זו, אמר לו הידיד, תצליח  לקהילתו של הרב מייזליש
לאסוף כסף'. היהודי החליט להיענות להצעה, ורכש כרטיס טיסה מארה"ב 

 לאוסטרליה.
בשדה התעופה באמריקה יש כידוע הליכי בידוק מחמירים ביותר, וגם לאחר 
שהפקחים בדקו את כל המזוודות והתיקים, הכיסים והבגדים, הם דורשים 

 יחלצו את נעליהם, כדי לבדוק אם הסתירו דבר מה בתוכן...מהנוסעים ש
ההליך מתבצע בצורה כזו שהנוסע חולץ את נעליו, הולך כברת דרך קטנה 
ללא הנעליים, ומיד לאחר שהבדיקה במתקן המיוחד הסתיימה ללא בעיות, הוא 

 מקבל את הנעליים בחזרה.
ום בו היו היהודי חלץ גם הוא את נעליו כמתבקש, אך בבואו אל המק

אמורות הנעליים להימסר לו, הופתע מאוד להיווכח שנעליו אינן נמצאות שם. 
במקביל, הגיעו לידיו נעליים אחרות, וסביר להניח שקרתה שם טעות, ואחד 
הנוסעים האחרים לקח את הנעליים של היהודי, ובמקומן השאיר את הנעליים 

 שלו...
 הנוסעים חשדו בו שהוא מחבל

יים שנותרו לפליטה, וכבר חשב אפילו לנעול אותן במקום הוא מביט בנעל
הנעליים שלו, אבל כשביט בנעליים הזרות הבחין לתדהמתו בצלב קרס המוטבע 
עליהן. הוא הבין שאלו הן נעליו של גוי, וכיון שהיה שם צלב קרס, החליט לא 

 לנעול אותן בשום אופן שבעולם.
תי להחלטתו, מחשש האיש לא גילה לאנשי הבידוק את המניע האמי

לאנטישמיות, אלא אמר שהוא אינו רוצה לקחת את הנעליים, מפני שהן אינן 
 שלו, והדבר נחשב לגזל.

מצב מאוד לא נעים להביאה אותו  -ללכת יחף  -למרות שהחלטה זו 
(ובהלכות תשעה באב נאמר שההולך בין הגויים צריך ללכת בנעליו, כדי שלא 

האיש מאוד, וגמר בליבו שבשום אופן הוא לא יניח יבוזו לו), עם כל זה התחזק 
 על רגליו נעליים עם צלב.

ואכן, האיש עלה למטוס בדרכו לאוסטרליה, כשהוא יחף, אבל לא שיער לאן 
יתגלגלו הדברים. בעלותו למטוס, הבחינו הנוסעים באדם מוזר המתהלך ללא 

 מנעלים לרגליו, והחלו לחשוד בו שהוא חבר בארגון מחבלים...
משהודיעו לו כך לדיילים, הגיבו אלו ואמרו שאין מה לחשוש כיון שמדובר 
באדם שהחליט לא לקחת נעליים שאינן שייכות לו, משום גזל. כל הנוסעים 

 במטוס הביעו את התפעלותם ממעשהו של האיש, ויושרו האישי.
בין הנוסעים היה גוי אחד שהתפעל ביותר מהגינותו של היהודי, וניגש 

שבו כדי לשמוע את הדברים שוב באוזניו, ולדעת שאכן יש אנשים למקום מו
כאלה בעולם שאינם מוכנים לקחת דברים שאינם שייכים להם... 'אצל גוי זה לא 

 היה קורה', אמר ליהודי.
 ומה אמר על כך מרן הגרי"ש אלישיב?

בשלב מסוים שאל אותו הגוי על מטרת נסיעתו, והיהודי סיפר לו את האמת, 
ורה להינשא ואין לו פרוטה לפורטה, ועל כן הוא נאלץ להתגלגל על שבתו אמ

 פתחי נדיבים.
 .שאל -'כמה כסף תכננת לאסוף לנישואין אלו'? 

 דולרים', השיב. 25,000'
הגוי לא המתין רגע. הוא קרא לכמה עיתונאים שהיו בטיסה, ואז הוציא 

 מכיסו את פנקס הצ'קים וכתב לו את כל הסכום הנצרך!
אים החלו לצלם את האירוע ולהנציחו מכל עבר, וההבזקים של העיתונ

המצלמות לא פסקו למשך דקות ארוכות. לבד מהפרסום שהיה לתורם, היה גם 
 קידוש השם גדול באותה שעה.

זה שכרו וזו ישועתו של מי שמקדש את השם, וקובע בליבו באופן מוחלט 
עימות גדולה. וכי יקשה לא לעבור על רצונו של השם יתברך, גם במחיר של אי נ

בעיניו של אדון הכל, מלך מלכי המלכים, הרוצה לשלם לו שכר על כך, ולגלגל 
דולרים?25,000לידיו 

השאלה היא כיצד היה מותר ליהודי לקחת את הכסף מהגוי, הרי הגמרא 
(בבא בתרא, דף י' עמוד ב') מספרת שרבי אמי סירב לקבל כספים שכאלו בגלל 

פרק כ"ז פסוק י"א) 'ביבש קצירה תשברנה', וכו', וברש"י שם הפסוק (ישעיהו, 
מסביר: 'כשתכלה זכות שבידן, וייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהן, אז ישברו', 

 וכך נפסק גם בשו"ע (יו"ד, סימן רנ"ב).
יוצא, שאם מאפשרים לגויים לעשות מצוות, ולהרבות את זכויותיהם, 

מאחרים את שברונם; ואם כן כיצד היה מקיימים בכך את שלטון הגויים בעולם, ו
 מותר לקחת את הכסף?

, זצ"ל בדברי תשובתו הביא הרב את הוראת חמיו, מרן הגרי"ש אלישיב
שאפשר לסמוך בענין זה על דברי ה'חסד לאברהם' הכותב שבמקרה שהגויים 
תורמים כסף מפני שהם מבקשים מהשי"ת 'שיחיה בני', הרי שהם עושים זאת 

היינו שהגויים יודעים שהדבר 'משתלם להם', ולכן הם תורמים, בגדר 'עסק', ד
 ואין בכך משום ריבוי זכויות לגויים.

ואם כן, גם במקרה הנ"ל, כיון שנתינת הצ'ק לוותה בצילומים, והגוי הנותן 
קיבל על כך כבוד רב, אפשר לומר שהוא עושה זאת לשם הכבוד, ולא יהיה לו 

 ברכי נפשי)(                                                                         בכך זכויות...                 

 
 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל –"יום לשנה" 

רבים היו בעלי הבתים עמי הארץ, שאיותה נפשם לזכות את בתם ואת ביתם 
בחתן בן תורה. עולים היו לישיבה ומבקשים חתן בן עליה, בהבטיחם נדוניה 

 הגונה ושנות מזונות על שולחנם הגדוש ברוב טובה.
אחד מהם זכה בחתן לתפארת, ששקד יומם ולילה על תורתו והתעתד 
להיות לגדול בישראל. חותנו העריך מאוד את אישיותו ומידותיו, חוכמתו 
ופקחותו, אבל העריך פחות את תורתו ושקידתו. אדרבה, שמח היה אילו יצא 

כדי להתעשר. אבל הבטחה זו הבטחה, הבטיח עשר לסחור בנצלו את חכמתו 
 שנות מזונות לעשר שנות שקידה והתעלות!

כששמע קריאת התורה בפרשת שלח, אורו עיניו: המרגלים תרו את הארץ 
ארבעים יום, ובני ישראל נענשו בארבעים שנות נדודים במדבר, "יום לשנה יום 

 -לשנה" (יד, לד) 
כבר אכלת עשרה ימים על  –לשנה "השומע אתה", אמר לחתנו, "יום 

 שולחני, והרבה מעבר להם. זהו, כלו 'שנות' המזונות, ועליך להרויח את לחמך!"
 טיעון למדני, אין מה לומר.

"אין בעיה", השיב החתן השנון, מסור בידי את דמי הנדוניה, ותחפש לך חתן 
 חדש".

 "מה זה?!"
 "אנו מתגרשים".

 "מדוע?" הזדעק הכפרי.
 עם בתך עשר 'שנים' ולא ילדה"... "כי שהיתי

 "טוב, טוב, המשך ללמוד", הפטיר החותן, "לא אמרתי דבר"...
ידוע שאיני מספר סיפורים מבדחים סתם כך, אלא כ"מילתא דבדיחותא" 

 –לפני השמעתתא (שבת ל, ב) 
 לצערינו, תופעה זו של "מוסר כפול" רווחת כל כך!

ברתה: "לחתני לב של אבן! הוא חותנת אחת שפכה זעמה על חתנה, באזני ח
משאיר את אשתו עם ארבעת ילדים, ונוסע לו לטיול בצפון. שהיא תקרוס תחת 

 הנטל, והוא יהנה לו עם חבריו"...
החברה גיששה: "שמעתי שגם בנך מצטרף לטיול, ומשאיר את אשתו 

 לבד"...
"לא!" מיהרה למחות, "בני אינו משאיר את אשתו לבדה, הוא משאיר אותה 

 ם חמישה ילדים"...ע
 אהה!

ואנחנו?! הרי כל אחד מאיתנו מלא טרוניות כרימון, על חבריו או בני 
משפחתו. ומדוע, כי אנו הרי עושים עבורם את המינימום, אז מדוע אינם עושים 

 כלפינו אלא את המינימום?!
ואף אל הבורא פונים אנו בעתירה: ריבונו של עולם, למה חסר לי דבר פלוני, 

 לנו איבר פלוני, למה אושרינו ובריאותינו אינם מושלמים?!ודואב 
 -ככה? ומה עושים אתם עבור הקדוש ברוך הוא?! 

 טוב, נכון שאיננו מושלמים. אבל את המינימום הרי אנו עושים!
 אז מה הטרוניה, כשגם הוא עושה את המינימום למענינו?!...

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  

 י"עפ, דרוש בדרך ל"ונ'. וכו לדעתך י"פירש (יג, ב). שלח לך
 גדול חשש היה באמת כי], ל"נ עוד ה"ד[ בהעלותך' בפלעיל כ"מש

 אסבר שהיה אך, הארץ על דיבה יוציאו שלא המרגלים שליחות בענין
 משה דבאמת כיון אבל, דיבה להוציא שלא ממרים מוסר דיקחו לומר
, מרים שלקתה ממה' ראי אין כ"וא, הברואים מבחר היה ה"ע רבנו

 ראיה יש כ"א, אדם מכל שפל שהיה דעתו לפי משה רק, חששא ואיכא
 לקחת מקום להם שיש כיון המרגלים בשליחות חששא וליכא, ממרים
                                                     .האדם מכל עניו שאתה כיון לדעתך לך שלח ש"וז, מוסר

 (אפריון)
 )כ(יג, ענבים  בכורי ימי והימים הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם

 בכורי ימי והימים ליה וסמיכא הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם
 ובפרט ענבים אשכל בלקיחת התחזקות צריך מה ותמוה. ענבים

 מ"מהר' המפו הגאון בשם יוסף לקט' ובס .ענבים בכורי ימי שהימים
 אשכל בלקיחת די חזקה לעשות דבדין ם"הרמב ד"עפ' תי גאלאנטי

 אתם צריכים ל"ר" והתחזקתם" הכתוב שאמר וזה.ענבים של אחד
, די הפרי בלקיחת כי הארץ מפרי ולקחתם כן ועל י"בא חזקה לעשות

 ענבים. בכורי ימי והימים סמך שפיר כ"וע בכרם דוקא וזהו

 )האורים ילקוט(
סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה 

 ואטו, נשאת כאשר מאי להבין צריך  (יד, ט) ממצרים ועד הנה וגו'

 עתה להם אפיו האריך כה עד ואם, וחטאים לפושעים' ה יסלח לעולם
 ואמרו אמר ה"ע רבנו משה הנה ל"נ. יסלח לא ועוד לפשוע הרבו

 מבלתי רק נענשו בחטאם כי יאמרו שלא י"רש פירש', וכו יכולת מבלתי
 אדם יחטא אם כי יודעים האומות וכל מצרים גם בוודאי והנה, יכולת

 יודעים להיות אבל, שחטאו בישראל גם יתלו לא ולמה, יענשו' לה
' ההצילם מ"ומ, ז"ע עובדי וחטאים רעים היו במצרים גם כי מצרים
. ל"כנ יכולת מבלתי יאמרו לכן אותם מכלה' ה כי יראו שוב ואם, מידם
 ממצרים הזה העם לעון נשאת וכאשר' וכו נא סלח משה דאמר והיינו
 טוב לכן' ה יכולת מבלתי יאמרו שעתה לחוש יש כ"וא, הנה ועד

 כתב סופר)(                   .ל"וק ל"כנ, להם שתסלח
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 לעי"נ הרה"צ 
 ביינוש בנימיןבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 "שלח לך אנשים״ (יג, ב)
למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על 
עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר 

 (רש״י)
צריך להבין, למה אמרו חז״ל ולא ״לקחו״ מוסר, מתאים יותר 

 היה לכתוב ולא למדו?
הערה זו העיר הגה״צ רבי זאב (וועלוועל) איידלמן זצ״ל בהיותו 

אדם יש תירץ: מוסר לא מספיק ללמוד. ועל ערש דווי בביה״ח. 
להסכים ולהנהן בראשו ודי , לראותלשמוע דברי מוסר, יכול ש

ולקיים הלכה לקחת הינה מוסר אולם, מטרת הלו בזה. 
אדם שראה דבר ים הייתה כך, על המרגללמעשה. התביעה 

על , מרים הנביאה, , שהגדולה שבגדולותוממחיש כה מלמדש
כי היה בזה משהו לשון הרע, לא  ,לקתה ותתביעה דקה שבדק

צידה לדרך לקחת והתעורר ראות ולשים לב, אלא למספיק ל
 למעשה.הלכה 

והביא דברי המדרש בפרשה שדרשו על המרגלים את הפסוק 
נים כעשן לעינים כן העצל לשולחיו״ במשלי ״כחומץ לשי

ושאל: לא מצינו שהמרגלים היו עצלנים? אלא הביאור הוא 
דישנם שני מיני עצלות ישנה עצלות של כבדות הגוף ויש 
עצלות המחשבה ואצל המרגלים כאשר ראו את מעשה מרים 

 ולא התבוננו לקחת למעשה, זה נבע מעצלות המחשבה.
 (אבני יחיאל עמ׳ יב)

 

 אנשים" (יג, ב) "שלח לך
 למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, וכו' -ברש״י 

ויש להבין, אם מעשה המרגלים היה ממש אחר מעשה מרים, 
אם כן מדוע שאל רש"י הק' למה נסמכה, הרי בדרך כלל התורה 
נכתבה לפי סדר המעשים, ואם תמצי לומר שלא היה הסיפור 

ה רש"י על של המרגלים לאחר מעשה מרים, א"כ איך עונ
השאלה הנ"ל שהיה למרגלים ללמוד ממרים שלקתה על 

ל, הרי שדברה במשה והם לא למדו מוסר ודברו על ארץ ישרא
 .זה בכלל לא היה באותו זמן

ויש ליישב, שבאמת זה כן היה באותה תקופה, רק אנו רואים 
בפרשת בהעלותך, שהתורה הקפידה לא לכתוב שתי עבירות 

כמו שכתוב שהפסיק עם 'ויהי בנסוע גדולות אחד אחר השני, 
הארון' בין פורענות לפורענות, ועל זה כתב רש"י, למה כאן לא 

פורענות אחר פורענות, מרגלים לאחר מעשה  הפסיק וכתב כן
מרים, וע״ז עונה, מפני שהיה להם ללמוד מוסר ממרים, שאסור 

 לדבר לשון הרע, והם לא למדו.
 (אמרי אמת)

ה לפני צען מצרים" "וחברון שבע שנים נבנת
 (יג, כב)

אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו הקטן קודם שיבנה את 
צוען למצרים בנו הגדול? אלא שהיתה מבונה בכל טוב על אחד 

 משבעה בצוען (רש"י בשם גמרא סוטה ל"ד). 
לפי זה אין פירוש המלה "שנים" כפשוטה, אלא מלשון "משנה" 

 כפילות, היינו: פי שבע יותר טוב מצוען.  -
ברם, עדיין קשה: אפשר שבנה חם לבנו הקטן פי שבע יותר 

 טוב מכפי שבנה לבנו הגדול?
אלא בידוע שהעולם מתפתח ומשתכלל יותר ויותר עם 

שבנה לבנו הקטן  משום אדווקהתקדמות הזמן, ומובן איפוא כי 
 העיר טובה ויותר משוכללת. ההייתבזמן מאוחר יותר 

 

 "וילכו ויבואו" (יג, כו)
וברש"י הק' להקיש הליכתן לביאתן, מה ביאתם בעצה רעה אף 
הליכתן בעצה רעה, ויש להקשות, שלכאורה רש"י סותר את 

לעיל, 'כולם אנשים' כל אנשים שבמקרא  עצמו, דפירש
חשובים ואותו שעה כשרים היו, וא"כ איך פירש כאן אף 
הליכתן בעצה רעה, אלא יש לומר, שחז"ל אמרו מחשבה טובה 
הקב"ה מצרפה למעשה, אבל מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה 
למעשה, וכשהלכו עדיין היו כשרים למרות שהיה להם אז רק 

חות הזה, אבל היות שהקב"ה לא מצרף מחשבה לא טובה בשלי
אח"כ שהשלימו אולם מחשבה למעשה לכן נקראים כשרים, 

המעשה שלהם לרעה, אז מעניש ה' גם על המחשבה הלא 
 טובה, ואז מקיש הליכתן לביאתן.

 (קרן לדוד)
 

"וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת 
בני ישראל וגו׳ ויספרו לו ויאמרו באנו אל 

אפס כי עז העם...ויהס כלב את העם"  הארץ...
 ל)-(יג, כו

אל משה ואהרן ואל כל ”פתח הכתוב לספר כי באו המרגלים 
רק לאחד בלבד? ולא עוד ” ויספרו לו”ולבסוף ” עדת בני ישראל

זה שלו סיפרו ” לו”אלא שלא פירש לנו הכתוב מי היה 
 המרגלים לשון הרע שלהם.

אלא זה דרכם כסל למו של מוציאי דיבה, בעלי לשון הרע, 
שאינם מספרים מה שמספרים בקול רם ובפומבי, אלא 
מסודדים סוד לכל אחד ואחד באוזנו, כדי להגדיל את הרושם 

 ולהאדיר פעולת הלשון הרע.
זהירות שלחשו כאילו מתוך ” ויספרו לו”זה שאומר הכתוב 

שלא ישמעו אחרים, לכל אחד ואחד לתוך אוזנו את הסוד 
בסודי סודות ”. אפס כי עז העם היושב בארץ”הגדול והנורא 

אל משה ואל אהרן ואל ”ובמחתרת הפיצו דיבתם, אבל בגלוי 
 סיפרו כביכול בשבח הארץ.” כל עדת בני ישראל
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

וכשהשתררה ”, ויהס כלב את העם”לא כן כשבא כלב להשיבם 
מת השתיקה ויכלו כולם לשמוע דבריו, הכריז באומץ רוח דמ

 ”.עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה”ולב: 
 (על התורה)

 

 "ויהס כלב את העם..." (יג, ל)
הגמ' במס' סוטה ל"ח אומרת שבתחילה ניסה יהושע להתווכח 
עם המרגלים אבל הם השתיקו אותו באומרם: וכי ראוי יהושע 

 דבר בפנינו?! שאין לו בנים שי
לכאורה, הטענה הזו שליהושע אין בנים צריכה להוות סיבה 

 שהוא כן ידבר בפני העם אודות ארץ ישראל. למה?
היות ואין לו בנים העתידים ליטול חלק ונחלה בארץ, אז אין לו 

ארץ ישראל וממילא כל דיבורו יהיה  ןלענייכל נגיעה 
 מדוע השתיקו את יהושע?א"כ אובייקטיבי. 

ביר הגרי"ש אלישיב זצ"ל: הגמ' (יבמות ס"ד) אומרת מס
שלומדים מאברהם אבינו שישיבת ארץ ישראל יש בה זכות 
שגורמת להוליד בנים. זה מה שטען העם כלפי יהושע: הסיבה 
שהוא מבקש להיכנס לארץ ישראל זה כדי שזכות הישיבה 
בארץ תגרום לו להוליד ילדים. ואין לך נגיעה גדולה מזו. ולכן 

 שתיקו את יהושע. ה
 

 "עלה נעלה" (יג, ל)
"אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם, נצליח בכל 

 דבריו" (רש"י). 
 מה רעיון הוא זה, לעשות סולמות ולעלות השמימה?

ברם, בספר דברים (א, כ"ט) אמר הכתוב, שאמרו המרגלים על 
ועל כך השיב  -ישראל: "ערים גדולות ובצורות בשמים" -ארץ

להם כלב ואמר, שאפילו יצווה משה רבינו לעשות סולמות 
 נצליח. גם אז ולעלות על הערים הגדולות עד לב השמים, 

 שאי -המרגלים טענו: "ארץ אוכלת יושביה" (פסוק ל"ב) 
אפשר לישב בה בארץ זו במקום אחד, אלא מן ההכרח להיות 
בה תמיד בבחינת עולה, שחייב אדם לעלות במדרגות 
הקדושות ואם לא כן הריהו נופל מטה. והרי עליה מתמדת כזו 

 שיעור ומי יעצור כוח להגיע לידי כך?-היא עבודה קשה לאין
-תהן לא בב -נעשה סולמות"  -על כך השיב כלב: "עלה נעלה 

קמעה, מעלה -אחת חייבים להעפיל השמימה, אלא קמעה
אחרי מעלה, כדרך שעולים בסולם, נשתדל לעלות עד אשר 

 הקדושה העליונה. -נגיע אל מדרגת
 הגה״ק מאוסטרובצה)מעיינה של תורה בשם (

 

"ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את 
 הארץ קרעו את בגדיהם" (יד, ו) 

המרגלים הלכו  ישבוודארבי מקאצק, פירשו חסידים בשם ה
עם מלבושים חשובים, כמנהג ראשי בני ישראל, אך כיון 
שחטאו ודברו בגנות ארץ ישראל אין הם ראויים ל'חלוקא 

 דרבנן', על כן יהושע וכלב קרעו להם את הבגדים...

וזהו: ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, 'מן התרים את הארץ קרעו 
 הבגדים של אלו שתרו את הארץ...את בגדיהם', קרעו את 

 (שיח הפרשה)
 

"ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר 
 יט)-סלח נא לעון העם הזה" (יד, יז

כאשר הרשעים מטיבים את דרכיהם ושבים בתשובה, מתקדש 
שמו של הקדוש ברוך הוא, שלאחר שמרדו בו, חזרו והיטיבו 
דרכיו, ונתרבה כוח הקדושה בעולם באמצעות ביעור כוח הרע. 
ולכך אמרו חכמינו 'במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים 

שמו  תשובה זוכים לקדשהגמורים יכולים לעמוד' כי בעלי 
 יתברך בדרגה נעלה יותר.

'ועתה יגדל נא כח ה' כאשר  -ענין זה רמוז בפסוק בפרשתנו 
דברת לאמר, סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך, ויאמר ה' 
סלחתי כדברך', שהרי אמרו חכמינו שכל מקום שנאמר 'ועתה' 
זה רמז למצוות התשובה, וביקש משה שה' יקבל את תשובתם 

נם, שעל ידי כך יגדל כוחו ושמו יתברך. של ישראל ויסלח לעוו
ולפי זה יתבאר מה שנאמר בהמשך 'ואולם חי אני וימלא כבוד 
ה' את כל הארץ' שעל ידי התשובה יתקדש שמו ויתגדל כבודו 

 (אור החיים) של השם יתברך.
 

   "ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו" 
 (יד, כד)

 א 'רוח אחרת'?לכאורה היה צריך לומר 'רוח אחר', ומה הי
אלא כתוב בספר תב"נ שרוח אחרת הכוונה למרים הנביאה 
אשת כלב שהיא הרי כבר נענשה על עוון לשה"ר וכדאיתא 
ברש"י למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים שהיה להם 
ללמוד לא לדבר לשה"ר, והיא הזהירה את בעלה 'כלב' שלא ילך 

ל הק', ולכן ויכשל בעצתם לדברה סרה ולשה"ר על ארץ ישרא
 ניצל.

 

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" 
 (טו, לט)

יע׳׳א אמר: זהרה׳׳ק רבי אהרן ראטה בעל ״שומר אמונים״ 
כשאדם הולך ברחוב ומזדמנת לו הסתכלות אסורה, והוא 
מתגבר על יצרו ועוצם את עיניו מראות ברע, ואינו מסתכל, 

אדם ההוא יתפלל אותו זמן היא שעת רצון בשמים, וכל מה שה
 אז ויבקש מאת ה' יתברך, סגולה שתפילתו תתקבל ברצון.

 

 ... (טו, לט)למען תזכרו"ולא תתורו... 
חסיד שהיה למדן התלונן אצל ה׳קוצקער׳ שאינו זוכר את 
לימודו. אמר לו: סגולה נפלאה יש בתורה לזיכרון: ״ולא 

 ״...למען תזכרותתורו... 

  א גוט שבת
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 "הטובה היא אם רעה" (יג, יט)

הארץ טובה היא אפילו אם תראו כי רעה היא... קדושת ארץ 
ישראל מצויה וקיימת תמיד, אלא שהיא מכוסה ונסתרת. 
מתחת ה"רע" השטחי שלה מסתתר ה"טוב", וכאשר נכנסים 

 (ספר הזכות)  אליה אזי נחשפת הקדושה הנסתרת. 
היה אומר: רבה של ירושלים יוסף חיים זוננפלד ז"ל  'רהגאון 

ישתדל האדם לראות רק את הצד  -"וראה בטוב ירושלים" 
 החיובי והטוב של ירושלים. 

שמשון שפירא משפיטובקה, מתלמידי המגיד -רבי יעקב
ישראל, ולאחר מכן חזר -ממעזריטש, יצא בשנת תקנ"ד לארץ

 ויצא לעירו, כדי להעלות את בני משפחתו. 
לעצור באחת האכסניות, ושהה שם כשהתקרב לעירו החליט 

כמה ימים. למקורביו הסביר שטלטולי הדרך גרמו לו חולשה 
ופניו נראות נפולות, והוא מבקש להתחזק קודם שובו העירה. 
תהו המקורבים: "הלא העיר קרובה מאוד, והרבי יוכל להתחזק 

 גם בביתו?"
ישראל מחלישה -הזדעק הצדיק: "ומה יאמרו הבריות, שארץ

-ם ומכחישה את גופו?! וכי אוציא חלילה לעז על ארץאת האד
 ישראל?!"

 

 "ויוציאו דיבת הארץ" (יג, לב) 
ין, ז'אחד שבא מארץ ישראל והגיע לוואלומסופר על יהודי 

יע׳׳א בסבר פנים יפות, אירחו על זקיבל אותו הגה״ק הנצי׳׳ב 
שולחנו, ושאל אותו למצב היישוב בארץ ישראל. החל הלה 

 דיבת בים החדשים. הפסיקו הנצי״ב ואמר:תיישלקטרג על המ
הארץ רעה אינני רוצה לשמוע, אמר היהודי אבל מה שאני 
אומר אמת הוא. אמר לו הנצי״ב גם המרגלים דיברו אמת, 

 אחרת היו נקראים שקרנים ולא מרגלים.
 

 הארץ" (יג, לב) תדיב"ויוציאו 
ר המתווך הנמרץ נעמד ליד הדלת הנעולה, הוציא מכיסו צרו

מפתחות, פתח את הדלת, והזמין פנימה את הלקוח להתרשם 
 מהדירה.

הנה הסלון גדול ומואר, המטבח יפה ומושקע, חדרים גדולים 
ומרווחים, מרפסות שירות שימושיות, כפי שאתה רואה במו 

 עיניך דירה מתוכננת היטב.
לאחר הסיור ברחבי הדירה תלה בו המתווך מבטו ושאל: "נו, 

 מצאה חן בעיניך?" מה דעתך? הדירה
 "כן, אבל..." החמיץ הלקוח פניו.

"אבל מה?" תמה המתווך, "הרי הדירה מוצלחת מאד. מחירה 
 סביר מאד. מה רע?"

"יש פה הרגשת מחנק, ריח של טחב, רושם של הזנחה..." גמגם 
 הלקוח.

"איך לא שמתי לב" היכה המתווך על מצחו, "הרי החלונות 
סגורה ובלתי מאווררת. אפתח  סגורים. הדירה עומדת זמן רב

את כל החלונות, גם הדלתות של המרפסות ותוך דקות אחדות 
 תוכל להרגיש שמשב רוח רענן נכנס פנימה..."

 "עין בעין נראה את ה'" (יד, יד)
 30סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, בחור בגיל 

שפשוט לא הלך לו בשידוכים היה אובד עצות עד שהחליט 
 .עו מים עד נפש ועליו לעשות מעשהשהגי

שליט"א הוא הגיע למעונו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי 
לו ר' חיים מי אמר לך ענה  ,ואמר לו שלא הולך לו עם שידוכים

 .שלא הולך לך אולי הכלה שלך עוד לא נולדה
חשב לעצמו מה אני אחכה עכשיו עוד ואותו בחור של רפו ידיו 

 .לא אצלושנה, הדבר היה פ 20
לפני כן, ואז תחתן עם גיורת שהתגיירה חודש החודש לאחר כ

, לו אולי הכלה שלך עדיין לא נולדהר' חיים אמר הבין את ש
 (אמונה שלמה) הרי גר שנתגייר כתינוק שנולד.ש
 

 "וימלא אחרי" (יד, כד)
שמחה הכהן מדווינסק  כבר היה מעשה אצל הגאון רבי מאיר

אשר היה לו שמש מסור ששרתו , ''אור שמחזצ׳׳ל בעל ה
באמונה, ומעולם לא העז להמרות את פי הרב ולסור מדבריו 
ימין ושמאל. פעם אחת ביקש ממנו רבי מאיר שמחה שיעשה 
דבר מסוים אשר היה נראה מוזר ותמוה בעיניו, ומחמת כן לא 

ה ככל אשר נצטווה, למחרת שאלו שמע בקול רבו ולא עש
ראה שנתן לו ביום אמש, הודה 'אור שמח' האם ביצע את ההוה

השמש על האמת שלא עשה זאת כי לא הוטב בעיניו. מיד החל 
לגעור בו רבי מאיר שמחה ואמר, מעולם לא היית נאמן אלי, 
ומעודך לא שמעת לקולי... ויתמה השמש בעיניו, רבי קדוש, 

הרי שנים רבות  ,על מה יצא הקצף ומה חרי האף הגדול הזה
הרב מבלי לזוז אפילו כמלא נימה שאני ממלא אחר רצון 

ורק בזו הפעם שלא שמעתי בקולו כאשר הייתה  ,מדבריו
 באמנה עמי, וכי על פעם אחת מגיע לי קיתון של רותחין כזה... 

נענה לו רבי מאיר שמחה, אם אכן לא עשית את בקשתי כי 
בדעתך לא הבנת אותי, נמצא שכל עשיותיך עד עתה לא היו כי 

אלא כי כך הבנת בשכלך, ונמצא כי מעולם לא  כך ציוויתי אותך,
 (באר הפרשה) שמעת לקולי אלא הלכת אחר שכלך...

 

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

חיו מן האנשים ההם", על כך שיהושע וכלב לא ”לשון הפסוק 
מתו כשאר המרגלים, טעונה ביאור. שכן היה נכון יותר לומר 

מן ”ולא להדגיש את העובדה שנותרו בחיים בשונה ”, ולא מת”
 ”.האנשים ההם

מה תלמוד לומר ”רש״י כבר הרגיש בכך ומבאר בלשונו הזהב: 
חלקם  )יהושע וכלב('חיו מן האנשים ההם'? אלא מלמד שנטלו 

רי הגמרא על פי דב(” ייםשל מרגלים בארץ וקמו תחתיהם לח
 .בבבא בתרא קיז:)

רבי משה מרדכי מלעלוב, הסתופף  ק”בבית מדרשו של הרה
ליהודי זה היה שכן שקינא בו ללא הרף, ”. רגיל”יהודי ירושלמי 

ואין לנו ידיעה מדוע ועל מה אירע הדבר, אך כך היה מעשה, 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

שהיהודי סבל מרורות מרעהו ומדי תקופה היה נכנס לרבו 
 לשפוך בפניו את סאת ייסוריו מהמתנכל לו.

ו באמונה, עודדו להיות ק מלעלוב הרגיעו וחיזק”הרה
מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, 
ניחמו בדברי עידוד שיום אחד הכל יעבור, וכך חלפו מספר 
שנים כשההצקות לא פוסקות, הרבי מחזק והיהודי אוזר כח 

 להמשיך.
ל בכדי ”הגיע האיש לפרק המשיא את בנו ונאלץ לצאת לחו

ת כלה, בכדי שיוכל לעמוד לזכות יהודים במצות הכנס
השאת צאצאיו. בעת שירד מהמטוס  במעמסה הכלכלית של

שם פעמיו אל האכסניה, כשכל רצונו הוא לנוח מטרדות הדרך 
 ולמחר יתחיל במטרה שלשמה הגיע הנה.

המקום היה זול וישן, משכך היו חדרי הנוחיות משותפים בכל 
הרצפה קומה לכולם. ויהודי זה כאשר נכנס לשם, מצא על 

 ארנק תפוח וגדוש בעשרות אלפי דולרים!...
שאבידת הגוי מותרת, ועיר זו רובה נכרים היו, הרי אלו  ןמכיוו

שלו. אבל כדי שלא ייתפס, החליט האיש להוציא את השטרות, 
להיפטר מהארנק ולפזר את השטרות בין חפציו למקרה של 
ביקורת. שאכן הגיעה: השוטרים עברו בחדרים ובדקו אורח 
אחר אורח ואף למזוודתו של היהודי הגיעו. שטרות הדולרים 

 נמצאו במספר מוקדים וחשדם התעורר.
אני גביר גדול ויש לי עסק בשם ”היהודי לא איבד עשתונות: 

בירושלים, זו הסיבה למקור הכסף הרב. כדי ” כולל גליציה”
שלא ישדדו אותי התאכסנתי במקום זול ופיזרתי את השטרות 

 תתקשרו לירושלים -אבל אם אתם לא מאמינים בין חפציי. 
 ”...ותבררו

לא היה לו הרבה מה להפסיד. או שיאמינו לו, או שבכל מקרה 
הוא ייעצר. השוטרים התייעצו ביניהם והרימו טלפון לירושלים, 
באותם ימים לא בכל בית היה קו טלפון והם התקשרו לכולל 

 בכולל.ב, שעת בוקר פעילה ”גליציה, אמצע הלילה בארה
על הקו היה לא אחר מאשר השכן שירד לחייו. אך שמע 

ב רוצים לברר על אמינותו של השנוא עליו, נזדעק בלי ”שמארה
” אל תאמינו לו! הוא עשיר גדול! אל תיתנו לו אגורה!”לחשוב: 

 וטרק את הטלפון...
דווקא בשל העובדה שירדו לחייו, הוא חזר ארצה עם סכום 

 וחיתן את צאצאיו בכבוד ובהרווחה.נכבד בלא להשקיע מאמץ 
על פי מעשה זה ניגש לדברי אור שבעת הימים, רבינו ישראל 

יהושע וכלב ”: בן פורת יוסף”בעל שם טוב הק', שהובאו בספר 
אכן ניסו להילחם בעצת מרגלים, הם עשו השתדלויות שונות 
וספגו גינויים על כך באופן חד ובוטה מכל העדה שביקשו אף 

 באבנים. לרגום אותם
דווקא מאלו שפגעו בהם כל כך, זכו יהושע וכלב בסופו של דבר 

על חשבונם ”, חיו מן האנשים האנשים”הם ”. חיות”לרשת 
 וירושתם הרוחנית.

לנו נותר לזכור את זה בפעם הבאה שיכאב לנו מהתנהגותו של 
 מי...-אי

 (במחשבה תחילה)
 

"ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש 
 ביום השבת..." (טו, לב)מקושש עצים 

 ההייתלשם שמים, המטרה  התכווןחז״ל אומרים שהמקושש 
 שבני ישראל ידעו כמה חמור חילול שבת.
 האם אכן היה מעשהו צודק, טוב ומועיל?

לפני פטירתו ש(מלשין) בעיירה ליובאן שברוסיה היה מוסר 
תהיה קבורתו ביקש שיקברוהו מאחורי הגדר בקבורת חמור ש

 .ל עוונותיוזו כפרה ע
הרב המקומי שהיה הג״ר משה פינשטיין זצ״ל קבע, שעפ״י דין 
אסור לקבור כך אדם ולכן קברוהו כרגיל, לאחר מספר ימים 

 .פתחה את קברו וסגרה ,מטעם הממשלה באה משלחת
לשאלת החברא קדישא מה הביא אותם לכך, אמרו, שהמוסר 

ותו בגלל שיר ןבביזיוהשאיר מכתב שהוא יודע שיקברוהו 
ת שמירת ההלכה ניצלו מסכנה למדינה ומבקש להענישם, ובזכו

 .גדולה
התנה אתו מעשה במלך ששיגר אחד משריו למדינה ידידותית ו

 .שלא יסכים לשום התערבות
במעמד מאד מכובד שנערך לכבודו הציע לו המלך המארח 

על כך שאין לו לשר גיבנת, לצורך כך יאלץ  אתולהתערב 
רובל  ןמיליולפשוט את בגדיו העליונים, ואם הוא צודק יקבל 

לאוצר מלכו, הלה חשב שיקבל אות כבוד על הסכמתו 
להתבזות תמורת הון עתק לחצר המלכות, הוא התפשט והראה 

 .חזר לארצו בשמחהדולר ו ןמיליובנת ואכן קיבל ישאין לו ג
מלך ופניו קורנות שאלו המלך האם התערבת, כשבא לפני ה

הדולר שקבלתי משוטים אלו  ןמיליוענה השר אכן כן והנה 
פני המלך התכרכמו ואחר כך תמורת ההתערבות הטפשית, 

 .האדימו
שוטה שכמותך אמר לו הן אני התערבתי עם המלך המארח, 

דולר,  ןמיליושאם יצליח להפשיט את השר שלי אתן לו שני 
 (מכון מן המים משיתיהו) .ן וקצףוכדי בזיו

 

 "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם" (טו, לח)
ל, ”מעשה בבן ישיבה שבא לפני הגאון בעל הקהילות יעקב זצ

ושאל האם יוכל לעסוק ברישום תלמידים לחינוך תורני, שיש 
 בזה משום הצלת נפשות.

 ”שב ותלמד!”י ”ענהו הקה
לימודים. שאלתי על לא התכוונתי בתקופת ה”מהר להבהיר: 

 ”...בבין הזמנים, אפשר”ימי 'בין הזמנים'! ענהו הסטייפלער: 
 י שישוב.”הודה וביקש לצאת, קרא לו הקה

חזר, ורבינו נטל בידיו הקדושות את הציצית שבבגדו, והראה 
רואה אתה, חוט זה הוא ”לו. הצביע על אחד החוטים, ואמר: 

ת החוטים לחפצא 'השמש'. הוא היוצר את החוליות, והופך א
של מצוה! בתחילה, הוא היה הארוך מכולם. אך מה אירע, הוא 
הסתובב סביבם לזכותם. הסתובב והסתובב, וככל שהסתובב 

 ”...הלך והתקצר, עד שנהיה קצר כמותם
 (הגש׳׳פ הקהילות יעקב) ופטרו לשלום... -
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  ,)א"לפי אפיק ת( 21:17 :רבינו תם 20:32: צאת השבת 19:26: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, )יהושע ב(וישלח יהושע : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""שלח לךשלח לך""פרשת פרשת  
  ].כו, יג[ "וילכו ויבאו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה"

  .תורה מגינה ומצילה
כאות חיבה , א"כך פתח את סיפורו הרב יצחק מתתיהו טננבאום שליט, בשמו הפרטי, לרוב, לו  קראנו– איציק

זה לא פלא שהאיש הזה התחבב . משנה ב- אלוף: בשם התואראך פעמים גם קראנו לו . אישית שרחשנו לאיש הזה
                   . ו ומכריואין זה מפתיע שהיה איש רעים להתרועע והתיידד עם כל יודעי. כל כך על כל מי שעסקיו עמו

                   ... לאף אחד' טובה'הוא לא עשה . תמיד אהב לתת וידע איך לתת. תמיד העניק חיבה. הוא תמיד חייך
  !ולכן אף אחד לא חייב לו

. לסעודה משפחתית, לילות החנוכהמדומני באחד , ביקש כשהסב עמנו הוא וביתו ערב אחד – "יציקאראו לי יק"
כעת אני כמו כל : "הלב- הבנו לליבו ולנפשו כשאמר בחיוכו שובהו, בלבוש אזרחי, הוא הופיע ללא מדים צבאיים

  ".לא קצין בצבא, האורחים שלכם
              , אפילו יסודות של יהדות. אינו יודע מאומה מהדת היהודית, קצין כה גבוה בצבא, תמהנו איך היהודי הזה
כי אפילו את ההווי איך יהודי כה תלוש משורשי היהדות עד . כל כך רחוקים ממנו, עיוניים ומעשיים כאחד

המדבר עברית וקצין , ביהודי מעלמא הדין ".הישראלי הנגזר מהיהדות הוא מכיר רק דרך התנועה הקיבוצית
                . ביהודי כזה לא נתקלנו מעולם – את התיבה הראשונהשאינו יודע מה שכל ילד יהודי נוהג עם הגייתו , בצבא

ומאז חלפו קרוב . לה התנועה הקיבוצית לחוסים בצילהנוכחנו בעינינו מה עול, רק כשאיציק התארח בצל קורתנו
, ואלמלא קורות העיתים. איציק הלך ונשכח מאיתנו. י זכרונם לברכה הלכו לעולמם בשם טוביהור. לארבעים שנה

  .גם הוא היה בין רבים שנשמטו מתודעתנו עם הזמן, המקפלות בתוכן אירועים מוכתבים מלמעלה
קיבלנו טלפון מביתו של ,  גשום לברכה ומימי השמים שטפו את כבישי ארצנושהיה, באחד מימי החורף האחרון

כנראה מרגיש ... הוהוהוא. הוא רוצה לראות אתכם... אבא מבקש", מטלפן ואומר, אורי, בנו של איציק: איציק
  ..."הוהוהוא הולך... ש
  ".אתה יודע שהוא עבר עוד ניתוח. מאוד לא טוב. אבא לא מרגיש טוב" ...!"?מה"
  "?אורי, אבל מה קרה כעת. אני יודע. כן"
  !"בואו. בואו מה שיותר מהר! בואו... אני לא יודע כמה זמן הוא עוד יחזיק מעמד. הוא נחלש מאוד"

. במשך כל שנות היכרותנו הוא בא אלינו, יש לו וודאי עניין בכך, שאם איציק מבקש לראות אותנו לפני מותו, ידענו
הטוב הוא עזר לעולם התורה רבות בתפקידו הצבאי היה לנו הכרת . ית הוא באבכל הזדמנות של שמחה משפחת

התאספנו ונסענו לביתו של איציק  .אות הוא שבאמת מצבו לא מבשר טובות, ואם הוא מבקש שנבוא אליו, כלפיו
 גם אחרי שנים רבות שהוא ביצע תפקידים, .אלוף משנה ב'לבקר את מי שנותר בעינינו , באחת מערי השפלה
, אבל מצבו הידרדר מאוד, ביקרנו אותו אחרי שהחלים. ידענו שלאחרונה הוא עבר טיפולים. נוספים ואזרחיים
      ... זה פגע גם בדיבור שלו: "כשקידמה את פנינו לפני המבוא לבית והסבירה לנו את מצבו, וטוב עשתה רעייתו

  !"...ל-כ- אבל הוא מבין ה... אל תופתעו
אם כי טרם . כהה ודהה, שתמיד שילח גצי חיבה, אבל הברק שבעיניים. בב ושובה נפשמל, החיוך נותר אותו חיוך

          . כמבקש שניתן כפינו בכפו, איציק התיישב בתמיכה כבדה על מושב תומך והושיט ידיו לעברנו. כבה ולא אופל
, ילו הכל בסדרואך בקושי החזרנו לו חיוך מלא כא, אמר בכובד לשון – ..."כמה טוב, כמה טוב שבאתם" .כך עשינו

  ".תאכלו, צ"הכל כשר בד, תאכלו "–אמר בביטוי כבד ומסובך  – "תאכלו בבקשה. "כמו שהיה תמיד
כלי ההגשה היו חד , ואכן". באילו כלים ובאיזה כיבוד, קבלנו ייעוץ מלא איך לכבד אתכם: "ואף היא הוסיפה

  .מהודר' הכשר'וכל המוצרים היו עם , פעמיים
  . ציין איציק שוב ושוב את חיבתו לבית אבא,למרות הקושי בדיבורו

מדוע אנחנו כל כך ... אני רוצה לספר לכם "- - - . חידודים-ובשרנו נעשה חידודים, פתח – " ספוריםיאני יודע שימי"
  "...גם אם אנחנו מאוד רחוקים ממנה, מדוע נשבענו לו שתמיד נהא מליצי יושר על לומדי התורה... אהבנו את אבא
  "!ממש לא. אנחנו לא מאוד רחוקים ממנה. לא. איציק, לא: "ווהיא תיקנה אות
                   , גדול" תהילים"והביאה עמה ספר , קמה וניגשה לארונית ספרים שעמדה בצידי החדר, ובטרם סיימה

אמא שלכם הביאה לי , את התהילים הזה" .שהידיים שמיששו בו רבות והותירו עליו סימניהן, עם כריכת בורדו
והיא הביאה לי את התהילים הזה ואמרה לי לומר כל יום , כשחליתי במחלה ממארת, ב"מבתש, לפני שנים רבות

              . )!לא עובר עלי יום שאינני אומרת את שלושת פרקי התהילים, וגם אחרי שיצאתי מזה(... שלושה פרקי תהילים
  "?אז איך אתה אומר שאנחנו מאוד רחוקים! אתם רואים שאני בסדר, נו

                   , מי שהושיט יד בהכרה מלאה, כי לא היה כמותו בתפקידו, אהבה רבה. ק בידענו שאבא השיב לאיצי
  .למען תלמידי הישיבות הקדושות שיעסקו בתורה ללא עול מלכות, ואפילו בתמיכה נלהבת

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



בין שביליו של  – 'תינוק שנשבה'הוא גדל כ. ורות לפני קום המדינהשנים ספ, איציק נולד בשמנת הציונית דאז
היו מנהיגי התנועות הקיבוציות , בימים ההם. ללא כל סממני יהדות – ר בעמק יזרעאלהקיבוץ הכפרני אש

אנשי הישוב היהודי הישן אשר בשכונות ירושלים ובני  – הלוחמים העזים והנמרצים נגד היהודים שומרי המסורת
  .ברק הסגורות
אלה שעוד זכו לראות סבא איציק לא היה מ. האב והאם, נולד בשנות המרד של הסבים והסבתות. אלוף משנה ב

אפילו את בית הכנסת של . הוא לא זכה לראות סבתא מדליקה נרות שבת.  מנהיגים ומסורת מבית זקניוהשומר
אמא לא הזהירה . ש עשרה שנהואפילו לא ביום שמלאו לו של, אבא לא הניח לו תפילין. יום כיפור הוא לא הכיר

לכן גם לא היתה לאיציק , ברם... ור אשר לא ידע את יוסףהוא כבר היה שייך לד. אותו אף פעם ממאכל טרף
  ...אדרבה. אותה הוא כלל לא הכיר, שינאה יוקדת לדת

להידבר ולשוחח כמו בכל ביקור נימוסין . ניסינו לחייך, כשהסבנו ליד האיש שהמחלה הקשה הכניעה את גופו, עתה
החזיר בתבונה נדירה את השיחה לזיכרונות , אף כי בהיגוי כבד, אלא שאיציק. רק לא עליו – לדבר על הכל. רגיל

  .משכבר הימים
              , שהעדת על עצמך שנולדת ללא כל לחלוחית של יהדות דתית, שדווקא אתה" – שאלנו אותו – "איך זה"

עד שהעמדת את עצמך כסניגור נמרץ לפני אנשי שלטון וצבא על , שירתת את לומדי התורה במסירות כה מופלאה
  "?ל"כך סיפר לנו אבא ז, תורתו אומנתומי ש

כל הקצינים הבכירים שבאו במקומי למלאות את : "אמר איציק ואישר דברינו בנענוע ראש מתון – "זה נכון"
על מהות האמונה של היהודי . קיבלו ממני שיעור יסוד על מעלתה של הישיבה ועל רוממות לומדיה, התפקיד הזה

. ועל בטחונו של הישוב היהודי בארץ מולדתו, מו של העם היהודי בארצות נכרעל מקומה של התורה בקיו, התורני
וכשהיה צריך גם טיפסתי למחוזות ... אבא הכניס זאת עמוק עמוק לתוך ליבי. ידעתי יותר מאשר סתם לדקלם

  ".להסביר להם... גבוהים יותר
 הכרנו ברצונו .לותיו המלוטשותי לפתע את משלפתו, הוא כמעט ונחנק מדמעות!" שתדעו. על זה בדיוק רציתי לספר לכם"

  .למרות שאת טעמה לא ידע מעולם, לספר משהו בעקבות השאלה על זיקתו המיוחדת לעולם  התורה
כדי שיראה מקרוב מה זאת , ל ערך עמו בכמה ישיבות"פניו העלו סומק כשהעלה בזיכרונו את הביקור הראשון שאבא ז

  .'תורתו אומנתו'ך זה ומה זה כל העולם הזה ששמו אי – איך נראים תלמידי ישיבה, ישיבה
לעולם לא . כשהתמניתי לראש אגף כוח אדם" – וקולו גבר, מספר איציק – "זה היה כשנתיים לפני מלחמת יום הכיפורים"

- אחר-צעד, צעד-אחר- צעד, הוא רק צעד אחרי. אבא שלכם לא דיבר. בירושלים" מיר"אשכח את הסיור שערכנו בישיבת 
שבוודאי אין דומה לו , מעולם לא ראיתי כדבר הזה. עולם שאין כל דמיון יכול לשער אותו. ולם חדש נגלה לנגד עיניע ...צעד

, כולם מתנועעים; חולצה לבנה ומכנסיים שחורות, כיפה שחורה: מאות רבות של צעירים לובשים אותו דבר. בעולם כולו
                     , כולם יושבים; ם נראים פחות או יותר באותה תספורתכול; לעיתים אף סוערים ואפילו קוצפים, כולם מדברים

               , שם מעיינים בספרים ולא מרימים קול, שאני הולך לאיזו אוניברסיטה, חשבתי תחילה ...או עומדים צפופים ודחוסים
  ?'מה הוויכוח הקולני הזה? מה זה'שאלתי לבחור אחד ! רעמי דיבור! איזה רעש... ואילו פה. שקט מוחלט
הבנתי מה , בשיחות עם אבא, רק אחר כך... 'ריתחא דאורייתא' זהו – ולעולם לא אשכח את שתי המילים האלה – והוא אמר

  .'ריתחא דאורייתא'זה 
  .והראה על השולחן הערוך, ביקש שוב – "תתכבדו. "איציק לקח נשימה עמוקה

 – המשיך לספר כשקולו התחזקהוא   – "נדחסנו במסדרונות: "... שאנחנו נתכבד והוא ידבר. כך רצה. עשינו כבקשתו
. כל כך' כועסים'מה הם  ,אף כי לא הבנתי על מה הם כל כך מתווכחים, הרעש היה כל כך מתוק וערב, התפתלנו במעברים"

 ...אלא לכל אחד ואחד איזה מעמד של עץ עם משטח עקום, לפתע אני שם לב שהם לא מסובים אל שולחנות למידה
  .השבנו', סטענדער' .שאל – "?איך קוראים לזה" : והוא שם לבהשתפכה התיבה מפינו – "סטענדער"

משהו עמד ... ו, עמוס לעייפה, נכנסנו לאולם הגדול שהיה צפוף מאוד: "והמשיך, עהיממחה זיעה וניגב ד, והוא שאב אויר
              . ?'הים יש פהאיזה ריח מד': משפניתי אליו ותמהתי, לא ידעתי אפילו איך להסביר זאת לאבא. לא ידעתי מה זה. באוויר

                     , לחש לי אבא' זה ארון הקודש'. המשכנו ופסענו לנו דרך בהיכל הישיבה. אלא הנהן בראשו, אבל אבא לא השיב
  ..."ניגשנו אל ראש הישיבה ...?'מה זה'וחסך ממני את השאלה 

  "?רבי חיים שמולאביץ"
           .ולקח די הרבה זמן עד שהוא שם לב אלינו, תומך בידו את ראשו ומנענעו בכבדות, שהיה שקוע בגמרא. רבי חיים, כן, כן"

  ...קם וקידם פנינו במאור פנים שלא אשכח לעולם, והבין שאנו אורחים בישיבה, אך משהבחין בנו
: בערך, אמר לי כך, בקולו הצרור מעט והעמוק, ורבי חיים, אבא הסביר לו שאני הממונה מטעם הצבא על נושא בני הישיבות"
ואז תבין מה אתה עושה למען ! תאמין.  התורה האלה שאתה רואה כאן שומרים עלינו ועל ארצנושלומדי, ידידי, תאמין'

  "...כך אמר רבי חיים שמואלביץ זכרונו לברכה. זהו. 'בטחון ישראל עם כל תלמיד שאתה משאיר אותו ללמוד תורה
אבל רציתי גם לספוג משהו . ברכהאני האמנתי מיד במה שאמר רבי חיים זכרונו ל "- חזר איציק להמשך הסיפור – "אני"

  –  מה אמרתם–... שנשב קצת ליד, אפוא מאבא, ביקשתי... וי המדהים הזהומהה, מהאווירה הזאת, ממשי מהאמונה הזאת
הגישו לפנינו את , ינו לנו מקום לשבתשני בחורים שעמדו והתווכחו פ. חייך, אבא שלכם זכרונו לברכה. הסטענדער
  .א מיליםוהסבנו אליו לל, הסטענדער

                   . ישבתי. לא בלטתי במיוחד מחמת הצפיפות והדחיסות, לבן-במדים הירוקים שלי בין צבא הבחורים בשחור, אני"
הקשבתי לרעמים הווכחניים של הבחורים , ייעצמתי את עינ, השענתי ראשי עליה, הרימותי ידי השמאלית על הסטענדער

שעד היום אינני יודע לפענח , מהבושם הישיבתי ומריחו,  אל נשמתי,ובעיקר שאבתי אל תוכי, ...)ללא שהבינותי מילה אחת(
  ..."למות... ועם בושם זה אני הולך כעת ל" – את סגולותיו

שלא נותרו בהם שרירים ובשר לכסות על , הסומק שב לחייו של איציק – ובכל זאת, שקט של בית קברות השתרר בחדר
אבל יש לי לפחות משהו אחד ביד , עצוב... ת הזאת אני הולך לעולם הבאעם הזכו, נו: כאומר, הוא חייך. העצמות הבולטות

  ...בית דין של מעלהא עמו לפני ולב
  .)נצוצות( ...בהלוויה' קדיש'אמרנו , ואנחנו, הבן. אחרי פחות משתי יממות נתבשרנו שאיציק הלך לעולמו

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  , ל"ז משה בן כורשידנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"ז טובה בת כורשיד נ"לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זורןמולוק בת טנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: ןלמעוניינים בהפצת העלו
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שלח •  139  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יג, לג) ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בענינו כחגביםם

יש להבין את כפל הלשון "את הנפילים בני ענק מן הנפלים". עוד יש 
בפעם השניה למה בפעם הראשונה כתוב נפילים מלא, ו להבין

אמר "בני ענק" וביהושע כתיב "ויכרת יהושע  הנפלים חסר. גם, למה
  הענקים. את הענקים" ולא כתוב "בני"

ויובן בהקדם דברי המדרש שמובא בהדר זקנים מבעה"ת ר"פ שלח, 
במדרש פתרון תורה פ' שלח: פעם אחת נכנסה בתו של ענק  ונמצא

המרגלים טמונים והשליכה קליפתו, והיו  בפרדס ואכלה רמון,
היתה מערה ונכנסו בתוכה  בקליפה שסבורים המרגלים שהקליפה

רמון, ופחדה  י"ב מרגלים. לאחר אותה שעה נזכרה הבת שאכלה
 רדס,פשמא יראה אביה את הקליפה ויוודע לו שאכלה רימון מה

תוך כדי (יפה והשליכה אותו אל מחוץ לפרדס נטלה את הקל
שה שהקליפה כבידה יותר מחמת ולא הרגי )בפנים שהמרגלים היו

לזה ראו כמה גבורה יש בנשים וק"ו  האנשים. אמרו המרגלים זה
  המדרש. באנשים. ולכן הוציאו דיבה" ע"כ דברי

וי"ל דזה כוונת הפסוק "מן הנפלים" היינו ממה ש'נפלנו' מתוך 
משם ראינו את בתו של הענק, והפסוק אומר כך: ושם ראינו  הקליפה,

ענק, דהיינו שראינו את הבת של הענק, והיכן ראינוה?  את הנפילים בני
הקליפה. ונפלים בתרא ל' נפלו הוא, ולכן  "מן הנפלים" מהנפילה של

שלא ראו את הענק עצמו, רק בת  נכתב חסר, ולכן כתיב ג"כ "בני ענק"
  (טעמא דקרא)  קטנים ולא גדולים. קטנה שלו, וכמ"ש בפ"ק דחולין "בני יונה"

שר תרתם את הארץ ארבעים יום יום במספר הימים א
  )יד, לד( את עונתיכם ארבעים שנה לשנה יום לשנה תשאו

בשם רבי יצחק חריף מובא כך: המרגלים היו בארץ ישראל ארבעים 
שעות. כנגד ארבעים הימים שהיו בארץ, נענשו  960שהם  - יום 

שנה "במספר הימים אשר תרתם את הארץ  להיות במדבר ארבעים
במדבר יד, (עוונותיכם ארבעים שנה",  ום לשנה תשאו אתיום לשנה י

שכל חודש במדבר היה  חודשים. נמצא 480ארבעים שנה הן  )לד
שהיו בארץ  כנגד ב' שעות שהיו המרגלים בארץ ישראל. על כל שעה

  ישראל נענשו להיות חצי חודש במדבר.
מתוך ארבעים השנים שהיו ישראל במדבר לא כולן ממש היו כנגד 

מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע" המרגלים "אחד עשר יום  חטא
אחד עשר יום היה מהלך הדרך מחורב לארץ ישראל ) דברים א, ב(

לעבור בכל מקרה. אם כן יש להחסיר  ודרך זו הרי היה עליהם
עם ישראל יצאו ממצרים  מארבעים השנים אחד עשר יום. זאת ועוד,
בי' בניסן, אם  רבעים שנהבט"ו בניסן ונכנסו לארץ ישראל כעבור א

 כן נחסרו עוד ארבעה ימים ממנין ארבעים השנים התמימות נמצא
אפוא שמתוך ארבעים השנים, יש להחסיר חמישה עשר יום שלא 

מחצית  -חטא המרגלים. וכאמור, חמישה עשר יום במדבר  באו כנגד
  שעה אחת שהיו המרגלים בארץ ישראל. היו כנגד -החודש 

שהשעה האחת שבה  -: "ואותה שעה כשרים היו" וזהו שאומר רש"י
שעה זו  -השעות שהיו בארץ ישראל  960כשרים, מתוך סך  היו

ארבעים השנים במדבר, ולכן היו ישראל במדבר  יורדת להם ממכסת
  , הובא בעלון אגעדאנק)שו"ת פני ארי'(    יום. ארבעים שנה חסר חמישה עשר

וזכרתם  איתם אותוונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת... ור
  )טו, לח( מצות ה' את כל

כלת שתנה תכלת מכל הצבעונין? מפני שתרבי מאיר אומר: מה נ
                     ספיר דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר, ואבן

  .)חולין פט.(דומה לכסא הכבוד" 
אמר ש מסופר, כי הגה"צ רבי אליהו לופיאן, נשאל פעם על ידי אחד

נתקע זה לא  לו שאצלו המנגנון לא עובד תכלת דומה לים... שם זה
השואל: הלא נפסק  מוביל אותו עד כסא הכבוד! והוא השיב באוזני

בבגדי צבעונים של אשה  שאסור להסתכל )אבן העזר כא, א(להלכה 
יבוא להרהר בה. האם אתה  שהוא מכירה אפילו אינם עליה, שמא

 יב השואל, את ההלכה הזו אני אכן מבין.בהחלט, הש מבין הלכה זו?
מה כוונת  אמר לו ר' אליהו הוי אומר שהמנגנון עובד השאלה היכן...

ישיבת "אור  ראש זצ"לכי חדש ? הגאון רבי משה מרדהדברים
פרשת (ת הענין על פי משלו של המגיד מדובנא אלחנן" ביאר א

 הגדולה,כפרי אחד הזדמן פעם לביתו של גביר עשיר בעיר  :)שלח
פעה ו בסעודתו. והנה, הבחין העני בתוהזמינו העשיר להתארח אצל

ותיכף  - מעניינת: בכל פעם שהעשיר רצה לאכול, הוא צלצל בפעמון
נפשו.  ומיד הגיעה משרתת והגישה לפניו מגש עם אוכל כאוות

מון דומה. כפרו, הלך הכפרי ורכש לו בעיר פעלמחרת, בטרם שב ל
 בעוז. ד השולחן, והחל לצלצל בפעמוןנסע לביתו, התיישב לי

קערות  לאכזבתו הגדולה, שום משרתת לא הופיעה בידיים עמוסות
 -מכר לו הוא נסע לחנות וטען כי הפעמון שנמאכלים מהבילים. 

אמר לו המוכר: שוטה! אצל  מקולקל ואינו ממלא את יעודו...
ול הפעמון רק סימן וצלצ העשיר, האוכל היה מונח במטבח,

עתה. במטבחו של הכפרי לא  כי בעל הבית מעוניין לאכול למשרתת
שצליל הפעמון נשאר כקול  היו לא אוכל ולא משרתת, ולא פלא

יש באמתחתו מאגר של יראת ואף בעניינו: מי ש קורא במדבר...
ו ושגב גדלותו, הרי בראותו הוא את בוראו ואת הדר גאונ רכושמים, ז
 . אבל מי שאין בו אוצר שלמיד נזכר הוא בכסא הכבוד -כלת את הת

 יראת שמים, גם אלף חוטי תכלת לא יהיו מסוגלים להזכיר לו
  ולהיפך בבגדי צבעונים: אדם שבליבו תאוות, ראיית הבגדים מאומה.

 עלולה למשוך אותו לחטא, אך מי שליבו טהור ונקי מתאוות,
למי  ודאי שלא ניתן ללמוד מכאן היתר(הבגדים לא יפעלו בו מאומה. 

בו יראת שמים להסתכל בבגדים צבעונים דנפסק להלכה שאסור  שיש
  .)להסתכל בבגדי צבעוניים של אשה, ואין אפוטרופוס לעריות

הוציאו את  לשון חשיבות, -איך המרגלים, ש"כולם אנשים"  ןכך נבי
 - הארצות  דיבת הארץ רעה, שכן ארץ ישראל היא הטובה מכל

שפורקי עול  עבור אלולשומרי מצוות, אך היא רעה מכל הארצות 
כי אילו נכנסו  ועוברים עבירות. והנה, המרגלים היו נוגעים בדבר,
ראו  - בליבם  לא"י היו מועברים מנשיאותם, ומתוך שהיו נגועים

  בעיניהם את ה'רע' שבארץ ישראל.

ואחרי  לאור זאת נבין את סדר הפסוק: "ולא תתורו אחרי לבבכם
ומסרסים  ם הם מרגלים לגוףעיניכם". שרש"י מפרש: "הלב והעיני

את העבירות'.  לו את העבירות: העין רואה והלב חומד והגוף עושה
ואחרי לבבכם",  ולכאורה, אם כן, צריך היה לומר "אחרי עיניכם

מכאן למדנו שהעין  שהרי קודם העין רואה ואח"כ הלב חומד? אלא,
תכלת ונזכרת בכסא  העין רואה - רואה לפי הלב: כשהלב טהור 

  שרויות לחטא, חלילה.העין רואה אפ - , וכשאין הלב טהורהכבוד
יהיה  על כן אנו מתפללים "וטהר ליבנו לעבדך באמת" כי כשהלב

בטהרת  גם העין תראה דברים טובים, ולא להיפך. הכל תלוי - טהור 
  )זצ"לרבי מ"מ חדש  -ופיאן זצ"ל רבי אליהו ל(      הלב.

  
                                    

  איזה פסוק בפרשתנו מתחיל ומסתיים באותן שלוש מילים?     
   .בגמ' יומא (דף ע"ה.) מובא שירדו עם המן אבנים טובות ומרגליות תשובה לחידה הקודמת: 

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  תן להקב"ה לנהל את העולם!!

ול. ושח בפני רבינו את כאבו. "לאחרונה כל עיסקה שאני עומד לסגור דלביתו של שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א נכנס מתווך נדל"ן ג
נסה. אולם בשבועיים האחרונים קרה לי דבר מוזר ששבר את גב נופלת ברגע האחרון... בתחילה סבלתי עוד בשקט, יש תקופות קשות בפר

הגמל, מדי יום 'חטפתי' דו"ח משוטר תנועה, פעם על נהיגה מופרזת ופעם על אי חגורה, פעם על חניה אסורה, ופעם על זריקת סיגריה 
  מהחלון, כל יום קללתו מרובה מחבירו.

לפי הכללים כמו בשיעורי נהיגה, אך יום אחד קייצי נסעתי בעיר שאיני מכיר אותה כל כך, נכנסתי  י בזהירותלאחר מה שעברתי, כבר נהגת
לאחת הסימטאות ושם המתין לי שוטר בחיוך שטני "נכנסת באין כניסה" אינך יודע ששינו את התמרור בתחילת הסימטה? שאל. ועוד 

  המתווך מהקלסר שבידו ערמת דוחו"ת מהשבועיים האחרונים. דו"ח עשה את דרכו אלי... "הנה יראה רבנו" הוציא
ר' חיים שמע את הדברים במנוד ראש, השתהה קלות ואמר "כנראה נגזר עליך משהו גרוע הרבה יותר תודה לקדוש ברוך הוא שבזה 

של הפרנסה. כמה אני יכול  נפטרת". אולם הלה התעקש "רבנו, כבר סבלתי מספיק בשביל הפרנסה, שהרב יתן לי ברכה שיסתיים לי הצער
  לסבול? כל גזרה כבר עברתי...

  ר' חיים הביט בו במבט האומר "כבר הסברתי לך, אבל אתה מתעקש" ואז הוא אמר לאותו יהודי, ומי אמר שזה טוב בשבילך?
טוב לי, ברכני רבנו" סיים  המתווך היה נחרץ, "אני יודע מה קורה איתי ואני בטוח שזה יהיה טוב לי, המצב שבו אני נמצא כעת ודאי לא

  המתווך. "נו... ברכה והצלחה שתסתדר לך הפרנסה" נאנח רבנו.
המתווך יצא מחדרו של רבי חיים סמוך ובטוח בברכתו של הצדיק והלך לדרכו. אך הסיפור לא הסתיים. לאחר שבוע ימים, בבית רבי חיים 

"ל, היא ביקשה להעביר בדחיפות את השם של בעלה, היא סיפרה שהוא התקבלה שיחת טלפון בהולה על הקו היתה רעייתו של המתווך הנ
  נפצע קשות בתאונת דרכים בחזור מעיסקת נדל"ן גדולה שחתם...

את התכניות  ם והכל נעשה לפי התוכניות שלו. מי שמחזיק בידיואדם יכול לתכנן ולרצות מה שהוא רוצה, אבל צריך לדעת שיש מנהל לעול
  המקוריות רק לו יש את הדרך לבצע אותם. וכבר אמר החכם, אם אתה רוצה להצחיק את הקב"ה תספר לו על התוכניות שלך...

לכן צריך להאמין באמונה שלמה שהכל מאיתו יתברך. וגם מה שנראה לנו קשה וכואב זה הכל לטובה ומי יודע מה נגזר עלינו באמת. וככל 
  בליבנו יהיו לנו חיים יותר רגועים ושלווים.שנשריש את האמונה 

  
  

  ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בהלכות ציצית שו"ת              
  האם אפשר להדביק בדבק את ראשי חוטי הציציות במקום לקושרן, ולכאו' עדיף טפי דזה יותר נוי להציצית? :שאלה

כמדומה לי ששאלו כן . ואמר רבינו שליט"א אין לעשות כן וי"א שאפי' לקשור שם אין ראוי עי' שונה הלכות סי' י"א דין כ' :שובהת

והטעם דבציצית בעינן שיהיה [דבקשירה החזו"א לא הקפיד בזה],  ,לעשות כן, וי"ל דדבק גרע מקשירה החזו"א או לאבא זצ"ל ואמרו שלאל

מכח הדבק  שזור ומשום כן י"ל דדוקא קשר שרי מאחר שאפשר להתירו ואכתי שם שזור עליה אבל בדבק י"ל דבטלה השזירה דהוא מחובר

עכ"ד. ושאלתי לרבינו דהעירוני דמה אכפת לן דבטל השזירה בראש החוט הא סגי במה שרובו של החוט שזור והשיב:  ושוב אי"צ להשזירה

עוד שמעתי  דנחסר בשם שזור, דהתורה רוצה שהשזירה תחזיק ומאחר דעכשיו ע"י הדבק הכל מוחזק גם מכח הדבק יש מקום להסתפק

    עכ"ד. שום דהקשר נעשה מן הציצית עצמה אבל בדבק מוסיף משהו חדש ואולי יש בזה משום בל תוסיףדדבק גרע ממרבינו 

  האם יש מקום להחמיר למה שי"א שמצאו את התכלת האמיתי דהא אף אם אינו כדבריהם לא יהא זה אלא לבן? שאלה:

    אין בדבריהם ממש שחז"ל אמרו שהתכלת נגנז, וא"א להמציא דינים חדשים בהשערות בעלמא בלי קבלה מאבותינו. תשובה:

  ימי האמוראים היה עדיין תכלת?אימתי נגנז התכלת, ובגמ' מנחות דף מ"ב ב' מבואר דב שאלה:

ולכן  והמדרש נתחבר בסוף ימי האמוראים) (במדר"ר פ' קרח איתא שהתכלת נגנז התכלת נגנז בסוף ימי האמוראים כדאיתא במדרש תשובה:

  (דעת נוטה)   לא כתיב בתכלת לדורותם כמש"כ האור החיים.
                          

  י. ידס לא יכול להמריא בלעאף אחד במטוס לא צריך אותי, אבל בכל זאת המטו                    
  ?מי אני

                                       נשאר ורוקד הוא משה.אם שמוליק משקר ומנחם אומר אמת, אז יצא שאף אחד לא רקד. אם מנחם משקר ושמוליק אומר אמת, אז גם יוצא שאף אחד לא רוקד. לכן האחרון ש הקודמת: תשובה לחידה 
  .י החידותשתבתשובות על כניסה להגרלה לתושבי פ"ת בלבד ו: התזכורת          שלמה פקטר נ"י שם הזוכה:

  

  שוחט להולדת הבן הנכד –משפחות שקולניק         ויג להולדת הבן  ומשפחת רוזנצ      ציטלין להולדת הבן   משפחת  :מרכז העיר

   ההנכד להולדת הבתגרינהויז  –משפחות גולדמן               משפחת נשר לאירוסי הבת         משפחת קדוש להולת הבן       

  להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוותשפילר  –משפחות מונטג 

  גד לנשואי הבן הנכד   בא –משפחות בן דב        הנכד לאירוסי הבת (מרכז העיר) היימן - פכטהלטת ומשפח - גני הדר 

   משפחת קרישבסקי לנשואי הבת 

  
  ,והתינוק רפאל שלמה ידידיה בן רחל גאולה ,הרבו בתפילה עבור התינוק שמשון בן שרה הניה

  שאר חולי ישראללרפואתם השלימה בתוך 
   

  
ל  037608833בפקס:  ח עד יום שני בבוקרפתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלו  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                            
מרן הסבא מנובהרדוק זצ"ל אמר כי יש שני מיני יצר הרע, אחד פשוט ואחד 

ושני השיטות אמת. אצל אנשים גדולים כמו המרגלים לא יכול לבא  .תלמיד חכם
אצל אנשים פשוטים, אלא כתלמיד חכם נדמה להם,  היצר במדרגה פשוטה כמו

אים לתועלת כלל ישראל, הנשי שהיה להם פתח כשר שרק הם ראויים להיות
והשלמות ועל  ורק הם ולא אחרים מסוגלים לנהל את העם על פי דרך התורה

החשבון הזה של נגיעתם הראה להם שיותר טוב  .אחרים אי אפשר לסמוך
ורואים עד כמה מגיע כוח ארץ ישראל להישאר במדבר ולקיים תורה מלעלות ל

ידי זה גרמו               יכנסם לארץ עלהרע שנגיעה של כבוד אולי לא יהיו הנשיאים בה
לעמול       בכיה לדורות, וכל שכן במצבנו שאנו מושרשים ברע עד כמה אנו צריכים

בעבודת המוסר והכרת עצמו שלא נימשך אחרי הרע, כי המידות עושים את 
ומספרים על מרן   .ואיש סתירות רק כדי להשיג מה שבליבו חפץ           האדם הפכפך

מעוטף           הסבא מנובהרדוק זצ"ל שכתב לאחד מן הגדולים שהיה לומד בבדידות
בטלית ותפילין כל היום ומובן שלא דיבר לשון הרע ודברים בטלים וגם ביטול 

לא היה לו, וכתב לו, אם כת"ר לא יתעסק בעניני המוסר והמידות להכיר            תורה
 )(אור המוסר ח"ב  מא שלא ראה אור מימיו...סו     את עצמו ישאר

  
  בפני בגמרא שיעור למסור רגיל שהיה זצ״ל עטיה עזרא רבי הגאון על מסופר
 בגמרא( הקן שילוח מצות לסוגיית כשהגיעו. ותעשיינים, סוחרים, פקידים מסופר
 בכל בדרך לפניך ציפור קן יקרא ״כי, הפסוק על הגמרא דנה אז:) קל״ט חולין
 מןאחד? אדם של ראשו על קן ימצא אם הדין יהיה מה, הארץ״ על או עץ

 בכזו הגמרא עוסקת מדוע, זו מציאותית לא שאלה מין איזו: אמר השומעים
 ואין, דשיםוק דשוק הם הגמרא דברי: בתקיפות אך בנועם הרב לו ענה? שאלה
 התפלל, תלמיד לאותו דבריו הועילו שלא הרב שראה ומכיון אחריהם להרהר
 לפתע והנה.הקדושה תורתך אמיתות את תוכיח עולם של רבונו: ואמר כאב מתוך
 הזדמנות כאן יש: בלבו ואמר הרב שמח, רב זמן שנעדר מהתלמידים אחד נכנס

 ענה? ארוך כה זמן היית היכן: הבא את ושאל, העיקש של דעתו את להסיח
 יושב לכם תארו. מוזרים ואורחותיה מוזרה ארץ שהיא בהודו עסק לי היה: ואמר
 שינה שלא ומשום, שלשה יומים יום עץ תחת משולבות בידים משועמם אדם
 ידו את הזיז לא אפילו והוא, קן ראשו על לה ובנתה ציפור באה תנוחתו את
 משה אומרים אנו: זצ״ל עטיה עזרא הרב אמר? אומרים אתם מה. לגרשה כדי
 כבש כך על שלעג אדם ואותו! אמת ותורתו אמת
  (לבוש יוסף)בקרקע מרוב בושה  עיניו

 
 ולהקימםליפול המטים יהודים עבור להשתדל מויז׳ניץ הגר ישראל רבי היה נוהג
 מנכסיהם ירדו האדמות מחוכרי ואתרים, בצורת שנת היתה פעם. רגליהם על

 נפגעו אשל אלה ואת העשירים החוכרים את הרבי הזמין. כספם את והפסידו
. רגליהם על להעמידם שישתדלו וביקשם עמיתיהם מצב להם הסביר, מהבצורת

 חילוני יהודי סח. משקיהם לקיים להמשיך ויכלו התאוששו והנפגעים צייתו הללו
 המרפא לעיר ריפוי לשם נוסע הייתי שנה כל::כלל הרבי את הכיר שלא לשעבר
 באחד. אליו נכנסתי לא פעם אף אך. מויז׳ניץ ישראל ר׳ גם שהה בה קרלסבד
 צפוי ואני חמור משפט נגדי נפתה כי לי המבשר מברק מביתי קיבלתי הימים
 דין-עורכי לשכור צריכים הרעה פני את לקדם כדי. רבות שנים למשך למאסר
 הסתובבתי. שבועיים במשך להם להמציא יש אותו עצום סכום הדורשים טובים
, סירבתי, לרבי להיכנס לי יעץ חברי. לחיי הקץ שהגיע וחשבתי, עצות אובד

. מצרתי לו וסיפרתי, בבכי פרצתי מרירותי מתוך. נכנסתי ברירה בלית ולבסוף
 שאזכה אותי בירך, מעולם הכירני שלא אף על, בהלואה הסכום את הרבי לי נתן

 להודות רציתי. חובי כל ופרעתי חזרתי, הודשים מספר עברו. הוי וכך, במשפט
 לעזור כדי ממון לי ונתן עזרני יתברך ה׳ הרי: ואמר דחני הוא אולם, לרבי

 והתחלתי חיי אורח שניתי, הרבי של מדותיו מטוהר התפעלות מרוב... ליהודים
 בדרך הלךלא כבר שאבי אף על, סבי שהתנהג כמו מצוות ולקיים שבת לשמור

 )יבנה חסד עולם(.זו
 

                                                                                                             

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
ַלח ים ְלךָ  ׁשְ   על שלקתה לפי מרים לפרשת המרגלים רשתפ נסמכה למה  ֲאָנׁשִ
 צריך) רש״י(מוסר לקחו ולא ראו הללו ורשעים באחיה שדברה דיבה עסקי
? למדו ולא לכתוב היה יותר מתאים, מוסר" ״לקחו ולא ל"חז אמרו למה, להבין
 דווי ערש על בהיותו זצ״ל איידלמן) וועלוועל(זאב רבי הגה׳׳צ העיר זו הערה

 ולהנהן ולהסכים לראות יכול אדם. ללמוד מספיק לא מוסר: תירץ הוא. בביה״ח
 שראה אדם היא התביעה. למעשה לקחת הכוונה מוסר. בזה לו ודי בראשו

 היה כי לקתה, שבדקה דקה תביעה על שבגדולות שהגדולה, מלמד כה דבר
 )אבני יחיאל( ..למעשה לקחת אלא להתעורר מספיק לא, הרע לשון משהו בזה

 
רוּ  אנוּ  ַוּיֹאְמרוּ  לוֹ  ַוְיַסּפְ ר ָהָאֶרץ ֶאל ּבָ נוּ  ֲאׁשֶ ַלְחּתָ  ְוֶזה ִהוא ּוְדַבשׁ  ָחָלב ָזַבת ְוַגם ׁשְ
ְרָיהּ  י ֶאֶפס :ּפִ ב ָהָעם ַעז ּכִ ָאֶרץ ַהּיֹׁשֵ ֻצרֹות ְוֶהָעִרים ּבָ ֹדלֹת ּבְ  ָהֲעָנק ְיִלֵדי ְוַגם ְמֹאד ּגְ
ם ָרִאינוּ   הלא כך כל חזק עונש המרגלים נתחייבו מדוע אחד חכם הקשה: ׁשָ
 העם עז כי אפס אמרו רק, ודבש חלב זבת ארץ מאוד היא טובה שהארץ אמרו
 אם דהנה, , ותירץ. כמוהו חזק עונש זה על להתחייב רעה דבה הוצאת זה ואין

 הנשאל בתשובת להכיר בנקל כולים אז שידוכין בענינ׳ חבירו על לאדם שואלים
 לומר מתחיל הוא אז הדבר לקלקל רוצה אם כי לשבח או לקלקל כוונתו אם
 אלו חסרונות בו יש אבל אומר הוא ולבסוף איש באותו הנמצאות המעלות את
 אז חבירו על טוב לדבר הנשאל האיש רצון אם אכן. המעלות על העולות ואלו

 נמצאו החסרונות לעומת אבל יאמר כ"ואח חסרונותיו את ומונה הולך מתחילה
 אצל הוא הזה כדבר. בו' לתתחתן לכבודו וראוי ונשגבות טובות מעלות כמה בו

 כונתם נראת היה מאד טובה הארץ אבל העם עז אמת היואומרים אם המרגלים
, בארץ שיש המעלות את חשבו מתחלה כי עשו כן לא הם אבל לטובה שהיא
 היה דבריהם שראשי ניכר דבריהם ומסוף העם עז כי אפס אמרו כך ואחר

 )חולין שיחת( .נענשו ולכך הארץ על רעה  דיבה להוציא
 

ר ָהָאֶרץ ֶאת ִיְראוּ  ִאם' וגו ָאִני ַחי ְואּוָלם י ֲאׁשֶ ְעּתִ ּבַ  לֹא ְמַנֲאַצי ְוָכל ַלֲאֹבָתם ִנׁשְ
' וה, בתשובה שבו והרי, לארץ להכנס שלא עליהם נגזר מדוע וקשה: ִיְראּוהָ 

 פשוט באדם מעשה. משל פי על הענין את להבין ויש. סלחתי להם אמר אף
 והציע אחד שדכן אליו בא, לפירקה בתו הגיעה כאשר. ונתעשר לגדולה שעלה

 השני והחתן, ונבל לב חסר מעללים רע עשירים בן אחד חתן. הצעות שתי לו
 אם: ואמר השדכן הוסיף. וביראה בתורה מופלג גדול חכם תלמיד רב של בן

 אם, המשפחות שתי בין' וכו החתונה הוצאות יתחלקו העשירים בבן יבחר
 ואין הואיל ההוצאות בכל לשאת הוא יצטרך, הרב אם להשתדך יעדיף

 אותה תתי טוב: ואמר ההצעות בשתי העשיר עיין. חלקו לשלם הרב באפשרות
 שהרב העשיר בקש זאת עם אך. רב בכסף הדבר לי יעלה אם גם הרב לבן

 לכלה יתן וגם, לבנים אב כמשפט חתונה בגדי בנו את להלביש עצמו על יקבל
 כך על ועמד, לקבלו סירב התנאי את הרב מששמע. יותר ולא אחד תכשיט
 ממאן אם: לבא איחרה לא העשיר של תשובתו. העשיר על יפלו ההוצאות שכל
 הרב אם ולא העשיר עם להשתדך מעדיף הנני, שלי התנאי את לקבל הרב

 לעשות ישתטה לבל ושדלו הנערה אבי לב על דבר, השדכן זאת מששמע.
 על, הרב לבן בתו להשיא ונתרצה האיש הושפע דבר של בסופו ואכן. כדבריו

 שוב כי הודיע מצידו הרב. מרה אכזבה לו נכונה כאן אך. הרב שאמר התנאים כל פי
 להעדיף ויודע רבנן מוקיר שהנך, הרב אמר, סברתי מתחילה. עמו להשתדך מוכן אינו

 תכשיט שעבור משראיתי, אולם. ערך פחותי אנשים עם השתדכות פני על כזה שידוך
 כלל מעריך שאינך מבין אני, העשיר כפלוני בליעל בן עם להשתדך מעדיף הנך אחד
 עד הארץ דיבת שהוציאו אחרי. במרגלים הדבר הוא.החכמים ותלמידי התורה מעלת את

 ומעלתה ישראל ארץ קדושת כי הוכח, מצרימה שוב לנו טוב הלא: ואמרו כולם שהסכימו
 לאכול אלא אינו ישראל בארץ שביקשו מה כי למפרע התברר עתה, בעיניהם מזולזלת

 להכנס הזכות מהם נלקחה ולפיכך, הארצות שאר  גם מסוגלות לזה. וכדומה' מפרי
 )יעקב אהל.(לארץ

 
ית ה ֲעִרֹסֵתֶכם ֵראׁשִ ִרימוּ ַחּלָ  שהתינוקות שבזמן, נאה רמז אפשר לומר לה׳:, וגו׳  ְתרוָּמה ּתָ
 המצוות י"ע ת"להשי מעתה כבר תרומה אותם תרימו, בעריסות מוטלים עודם שלכם

 חמש בן - ה׳, הבן פדיון ימי שלושים - ל׳, מילה ימי שמונת - ח׳ ה"חל בתיבת המרומזות
 ) לחיים אורח.( למקרא שנים

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
שאל הגאון רבי דוד גריינימן הגה"צ ר' יעקב גלינסקי :סיפר באחד מדרשותיו 

זצ"ל את דודו מרן ה"חזון איש" זצוק"ל: אני נוסע לארצות הברית לאסף 
כספים עבור כולל חזון איש, ויהודים רבים אומרים לי "תבוא מחר". איני 

חבל שלא  אני כבר כאן, מדוע לא יתנו?!מבין, וכי מחר יהיו עשירים יותר? 
יש לי ניסיון בזה.מה שקרה הוא, שהיתה )גלינסקי ר' יעקב אמר (שאל אותי, 

פה תקלה, קרתה טעות ופתחו בפניו את הדלת. באמת, שלא בכוונה. מחר 
כבר ידעו לענות שאינו בבית...וכמעשה שהיה. פעם ישבו שלושה יהודים: 
רופא, נדיב וסוחר מצליח. התגלגלה השיחה ותהו מה יאמרו עליהם לאחר 

דאי יספרו כמה חולים ריפאתי ולכמה עזרתי. איך פטירתם.אמר הרופא: "בוו
כיתתי את רגלי, ולעיתים אף לא גביתי תשלום, ואפילו רכשתי את התרופות 
לחולים"."אני יכול להעיד על כך", אישר הנדיב, "אבל מובן שבהספד יפריזו 
יותר. הפלא ופלא: בחייכם מספרים עליכם את האמת, במידה. וכשאתם 

יפריזו עליכם בשקרים. אני, בעולם השקר חי בשקר, עולים לעולם האמת, 
אבל בעלותי לעולם האמת יאמרו עלי את האמת!""הכיצד?" תמהו.ואמר: "כל 
משולח וגבאי צדקה שבא לביתי, אומרים לו 'הוא איננו'. וזה שקר, כמובן, 
אבל כשאמות יאמרו 'הוא איננו', וזו תהיה אמת לאמיתה"...מכל מקום, לא 

תו של מרן ה"חזון איש".היודעים אתם מה הוא ענה?שאותו זו היתה תשוב
יהודי, תורם, נצרך לזכויות של עוד קריאת שמע ערבית ושחרית ולעוד שלוש 

 (והגדת) !תפילות כדי לזכות להחזיק תורה
 
 

 ויבוא שיעלה לפי, ירושלים בונה בברכת ויבוא׳ ייעלה שמזכירים הטעם
 בקשת כן גם שהיא ירושלים בונה בברכת קבעוהו. הוא רחמים בקשת
 .)י״ב ק"ס קפ״ח סימן מ״ב( ־ הודאה שהיא הארץ בברכת ולא רחמים

  
 

 צריך רגילים אמנם, תהילים פרקי לומר חולה וכשיש צרה כשיש אנו רגילים
 שאנו תפילות בג׳ אלא תהלים בפרקי רק לא מתבטאת שתפילה לדעת

 כראוי תפילתו מתפלל אם התפילה שבעת לדעת צריך, יום בכל מתפללים
, הקב״השל במחיצתו ממש כעומד הוא והרי עליונים לעולמות האדם נכנם

 שנמצאים לנגדי״ ה׳ ה״שויתי את ביותר להרגיש צריך בתפילה כשעומדים
 יכול במצבו אחד כל קוראיו״ לכל ה׳ ״קרוב. המלך לפני כעומד של במצב
 ״לכל שיהיה צריך, אמנם. בקשתו את ה׳ שימלא ה׳ לקרבת בתפילה לזכות
 התפילה שעבודת, כראוי בתפילה להתרגל זמן להשקיע, באמת״ יקראהו אשר
 ועבודת, מפיו שמוציא במה הלב הרגשת את לשתף הלב עבודת תהיה

 האמונה יסוד, אחרים בדברים יחשוב שלא מחשבתו להחזיק המחשבה
 בעבודת כלול הכל ועונש ובשכר פרטית בהשגחה האמונה ויסוד בהקב״ה
 )דעת אמרי( התפילה

 
 
 

שאדם יעשה פעולה מסוימת בשבת ויהיה חייב עליה  איך יתכן שאלה:
ואם יאחר את אותה פעולה לזמן מסוים לא יהיה חייב משום מלאכת שבת 
 ?משום מלאכת שבת

זמן  הבורר בשבת אוכל מתוך פסולת ביד (ולא בכלי המיוחד לו) תשובה:
ואם יאחר את הברירה עד סמוך בורר מלאכת  םרב לפני הסעודה חייב משו

 .(שו"ע או"ח סי' קל"ט)לסעודה לא יהיה חייב משום מלאכת בורר

 

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
 )י״ט יתרו רש״י( .קשות התחלות כל                                                 

 )רמח"ל. (דעתרק בחסרי  הקנאה לא תיפול,                               
  )אורחות צדיקים( .טוב יותר לשתוק,ויאמרו לך לדבר,מאשר לדבר,ויאמרו לך לשתוק

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ֶות: ם ֶאת ַנְפׁשֵֹתינּו ִמּמָ ְלּתֶ דין תורה מיוחד במינו התנהל באושביץ,  ְוִהּצַ

אהרנסון מפ"ת, מספר  . את הדין תורה ניהל הגר"יתלמיד חכםבין הקאפו ליהודי 
הגר"י אהרנסון: מיד עם בואו מהונגריה לאושביץ ראיתי ששמע מ הרב י. אייבשיץ
גדול. הסתבר שהוא גורש לאושביץ יחד עם שני בניו  תלמיד חכם שהוא יהודי ת

הצעירים. הוא היה רבה של הקהילה הקדושה וייצקא ושם משפחתו ראטה. 
ערב  אותו ומדביקותו בלימוד התורה.שוחחתי עמו בד"ת, והתרשמתי מאד מבקי

אחד ניגש אלי הרב, כשכולו מצומק מלא פצע וחבורה, וביקש ממני לעזור לו, כי 
מרגיש שכוחותיו אוזלים ולא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן. מה יכולתי כבר לעזור 
לו, חשבתי בלבי, בעודי מטפס על דרגשי בקושי רב. לפתע נכנס ה"קאפו" של 

הנדסה", בחור ישיבה חסידי לשעבר. הוא הרבה להיכנס לבלוק  המחנה מ"קומנדו
 להביא דברי דואר לקרוב משפחתו, ומיד הבזיק במחשבתי רעיון. על מנתשלנו 

קראתי לו, והוא התקרב אלי במדיו המצוחצחים והמהודרים. שאלתיו, הזוכר אתה 
של את מאמר חז"ל "יש קונה עולמו בשעה אחת"?! סיפרתי לו על מצבו הקשה 

בסחיבת אבנים,  -הרב ראטה מהונגריה, שעובד באחת העבודות הקשות ביותר 
איש בעבודות מיוחדות עבור  17וביקשתיו להעבירו ל"קומנדו הנדסה" ששם עבדו 

הס.ס, אנשים בעלי ידע טכני והנדסי, בעלי אינטליגנציה גבוהה. אוכל היה שם 
י ל"קאפו", מי יודע אולי אמרת בשפע והתנאים היו שונים לחלוטין משאר המחנה.

לזאת הגעת למלכות ולמשרה שלך, בשביל להציל את הרב ושני בניו. זמן רב 
הרהר ה"קאפו" בבקשתי, התעטף בשתיקה, ולבסוף אמר: טוב, אני מוכן להסתכן 

עברו מספר ימים וכבר ניכר  בשבילו, מחר אני מעבירו אל "קומנדו הנדסה" שלי.
ראטה. גם מצבם של בניו החל להשתפר, אחרי  שינוי מוחלט בבריאותו של הרב

ערב אחד  שאביהם הביא להם אוכל ומרק שחולק בשפע במקום עבודתו החדש.
התפרץ הבחור ה"קאפו" לבלוק בריתחה גדולה, רק אחרי כמה דקות הצלחתי 
להבין ממנו מה הוא רוצה. ובכן, הוא תובע את הרב ראטה לדין תורה אצלי. 

יו בכך שהכניס את הרב לעבודה אצלו בשביל לזכות לדבריו, הוא הסתכן בחי
לחיי עולם הבא, חיים שיכולים להגיע במחנה המוות בין רגע ובהפתעה, הכל על 
מנת שהרב ימשיך לחיות וירביץ תורה ברבים בהמשך ימיו, והנה ראיתי כמה ימים 
שהרב לא אוכל יותר את המרק המזין של הס.ס. ומתקיים רק על פרוסת לחם 

הרי אם לא יאכל את המרק לא יחזיק מעמד, ובשביל מה אני מסתכן  יבשה.
בהעברה שלו למחנה עבודה מיוחד?! אם אינו רוצה לאכול הכל, שיחזור למחנה 
הקודם שלו כבר מחר... אני תובע אותו לדין תורה, סיים בנחרצות. ניסיתי לשכנעו 

רב בישראל על שבגיהנום הזה אין מן הראוי לערוך דין תורה, וגם איך יתבע 
שאינו אוכל נבילות וטריפות? אך הוא המשיך בעקשנותו. דין תורה. ולא, הוא 

למחרת התקיים הדין תורה אצלי על הדרגש, ה"קאפו"  חוזר מחר למחנה הישן שלו.
טען את טענותיו, והרב השיב קצרות: האוכל מספיק לו בהחלט, יש לו כמעט חצי 

דוע שיתגעל במאכלי טריפות, לא שביק קילו לחם ליום, והוא מרגיש טוב, ומ
מספר הרב  -הייתי במצב מביך מאד   איניש התירא ואכיל איסורא, אמר הרב.

אהרנסון. שוחחתי עם כל אחד בנפרד עד שהרב הבטיח שאם יראה שמצב 
בריאותו מתדרדר, מתחייב הוא לחזור ולאכול מן המרק הלא כשר. ה"קאפו" 

ניו אוכלים מן המרק וגם בהצלת חייהם יש לו הסכים להמתין, כי בסך הכל שני ב
 1945-סוף דבר, לדאבוננו הגדול, הרב התמוטט בצעדת המוות המפורסמת ב חלק.

 ונפל ומת, ושני בניו שרדו ונשארו בחיים.

  

רוש
שלי

אהארץת ב(הודאהשה סיממ

תהפרקילומרחולהוכשישצרה
תהליםבפרקירקלאמתבטאת

אםהתפילהשבעתלדעתצריךם

)ת

שאדם יעשה פעולה מסוימת בכן
לזת פעולה אותה את יאחר ואם

ם ודע .ה ש א חזון תו של מרן ה
צרך לזכויות של עוד קריאת שמע ע

(והגדת)!כות להחזיק תורה

ירבונהבברכתויבוא׳ייעלהים
הו
רכת

בואעלה רבונהבברכתו
ירושבונהבברכתקבעוהו.א
סמ״ב(־הודאהשהיאהארץת

שהגה"צ ר' יעקב גלינסקי :סיפר ו 
מרן ה"חזון איש" זצוק"ל: אני נו

לל

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמיי ִמִּפתִמּפִ

  רהטטסיפור מההפ
  ועל הכל...
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. "ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים" 

 

 

. ַע"  "ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוׁש�

 

"ְוֶאת ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה וגו‘. ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה 
 ִהוא, ִאם ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים, ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים"

.  

 

  

. "ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת" 

. "ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם" 



 

   

שאלה: האם ראוי לשאוף טבק הרחה בבית הכנסת?
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "נקודת מבט" -שלח לך פרשת 

--ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק-ְוָׁשם ָרִאינּו, ֶאת"על הפסוק בפרשתינו 
(יג, " םַהְּנִפִלים; ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים, ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶה -ִמן

לג) כותב המהר"ל (על התורה) כי המרגלים קמו ואמרו: לא 
ת עמלק שהוא כביכול חזק יותר מהבורא. נוכל לנצח א

ועוד, שיש שם אנשים ענקיים שהיינו נראים בעיניהם כמו 
חגבים. התורה מגלה לנו שהכל התחיל בחוסר הבטחון של 
המרגלים בעצמם. אחר שהיינו בעיני עצמנו כחגבים, אם כן 
בוודאי גם כן כך היינו בעיני האויב. ואמרו רבותינו על כך 

רבה טז, יא) לו המרגלים היו בעלי בטחון במדרש (במדבר 
עצמי והיו מרגישים שהם שליחי הקדוש ברוך הוא והוא 
איתם, כי אז היו נראים בעיני יושבי הארץ, לא כחגבים 

 זעירים, אלא כמלאכים. 
האדמו"ר מקוצק רבי מנחם מנדל כותב כי טעותם של 
המרגלים נבעה מאמירתם "וכן היינו בעיניהם". הוא מניח 

בעו על שלוש מילים אלו כמי שגילה יבשת אבודה. כאן אצ
רבי מנדל ופולט קריאה "אוי!" הברה אחת המכילה נעצר

התמרמרות והסבר מקיף לחטא המרגלים כולו ולרקע 
הנפשי של ההתדרדרות הרוחנית. "אוי" אחד המכיל את 
הכל, זהו זה השקר הנה האסון. מה איכפת לכם, מנין אתם 

אים בעיניהם?! עיני הזולת, הם המוקש, יודעים איך אתם נר
שבו כשלו בחירי ישראל המרגלים. מוקש זה, הוא פתח 
השאול, אליו יורדת האנושות. כל חייו צריך האדם לשאול 
עצמו ללא הרף "איך אני בעיני עצמי ולא בעיני זולתי". 
כשאתה מתייחס לעצמך כאל חגב, התוצאה היא שבאמת 

נקדים את דבריו  ת הדבריםהבנמתייחסים אליך כך. למען 
של רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, הכותב יסוד חשוב מאוד 
בנוגע לעלייתם של בני התורה וזה לשונו: וכך הוא הדבר 
אצל בני התורה. זה שאומר מי אני ומה אני, מה כוחי 
להשיג ועד היכן אוכל להתעלות ומתוך כך מושך את ידיו 

ויגבה לבו בדרכי ומתייאש, הרי זה משום שלא הגיע לכלל 
ה'. אבל הנכבד ובר המעלה מרגיש שאין גבול ואין תכלית 

אני אגיע למדרגות  ,למה שהוא יכול להגיע. לומר לעצמו
עליונות ועל ידי כן הדבר מצליח בידו ומתעלה ומתרומם 

וכן כתב הרמב"ם הקדוש (בפרק ה מהלכות לאין שיעור. 
ומרים תשובה הלכה ב) "אל יעבור במחשבתך דבר זה שא

טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך 
הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע. 
אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה 

הפירוש הוא: כל אחד ואחד ממש!  –רבינו"! "כל אדם" 
ללא הבדל ייחסו או משפחה, בין אם הוא כשרוני ובין אם 

הוא יכול להיות צדיק כמו משה רבינו!! ויותר מכך  –ו לא
כתב בתנא דבי אליהו (רבא פ"ט) "מעיד אני עלי את השמים 

ובין אישה, בין  –ובין ישראל, בין איש  –ואת הארץ: בין גוי 
כך רוח הקודש  –בין שפחה, הכל לפי מעשה שעושה  –עבד 

 שורה עליו"!!
שהם לא מסוגלים כמובן, יהיו בחורים ואברכים שיטענו 

ראוי להם להתבונן היטב וללמוד  –לכלום. הם ושכמותם 
מהמעשה הבא המסופר בתנא דבי אליהו (זוטא פרשה י"ד) 
"פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, ומצאני אדם אחד, 
והיה מלעיג ובא כנגדי, אמרתי לו: בני, מה אתה משיב 

?) לאביך שבשמיים ליום המשפט? (מדוע לא עסקת בתורה
אמר לי: רבי, יש לי דברים שאני משיב לאבי שבשמיים 
ליום המשפט! אומר אני לו: בינה ודעת לא נתנו לי מן 
השמיים... (לעסק התורה). אמרתי לו: בני, מה מלאכתך? 
אמר לי: צייד אני. אמרתי לו: בני, מי אמר לך שתביא 
פשתן, ותאגדנו מצודות, ותשליכנו לים, ותעלה דגים מן 

ר לי: רבי, בזה בינה ודעת נתנו בי מן השמים. הים? אמ
אמרתי לו: ומה להביא פשתן, ולארוג מצודות, ולהשליך 

נתנו לך בינה ודעה מן  –לים, ולהעלות דגים מן הים 
 השמים, ולדברי תורה שכתוב בה (דברים ל'): "כי קרוב

 
 

לא נתנו לך בינה  –אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" 
ם?! מיד היה מרים קולו ובוכה ומתאנח. ודעה מן השמי

אמרתי לו: בני, אל ירע לך, אלא כל שאר בני אדם באי 
 –עולם הן משיבין תשובה זו על אותו ענין שהן עוסקין בו 

אלא מעשיהן מוכיחין עליהן. ועליהן, ועל כיוצא בהן, ועל 
אומר הכתוב עליהם (ישעיה י"ט): –העושים כמעשיהן 

שריקות ואורגים חורי". מכאן  "ובושו עובדי פשתים,
ילמדו מוסר אותם המזלזלים בכוחותיהם, וסבורים שיוכלו 
לבוא לעתיד לבוא ולומר "לא היו לנו כוחות... לא היינו 

כי כבר קדמם אותו צייד, וכבר השיבו  –מסוגלים..." 
אליהו תשובה ניצחת על טענתו, תשובה נוקבת, המפריכה 

 ומערערת את טענתו מיסודה... 
כביכול  –בספר ירמיהו מתואר דין ודברים מעניין שהתנהל 

בין ירמיהו הנביא לקדוש ברוך הוא, ובו הקדוש ברוך הוא  –
מלמד את ירמיהו על חשיבותה הרבה של הכרת ערכו 

ז) -העצמי. וכך אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו (ירמיהו א ה
 ,יךָ ֵּתֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַּדְׁשִּת  ֶאָּצְרָך ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתיָך, ּוְבֶטֶרם ְּבֶטֶרם"

ָיַדְעִּתי, -ָואַֹמר, ֲאָהּה ֲאדָֹני ְיהִוה, ִהֵּנה לֹא .ָנִביא ַלּגֹוִים, ְנַתִּתיךָ 
ּתֹאַמר ַנַער -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי, ַאל  ַנַער, ָאנִֹכי.-ִּכי  ַּדֵּבר:

ֲאֶׁשר ֲאַצְּוָך, -ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲחָך, ֵּתֵלְך, ְוֵאת ָּכל-ָּכל-ִּכי ַעל  ָאנִֹכי:
". ירמיהו טוען לקדוש ברוך הוא: איך אתה בא ְּתַדֵּבר

נביא לגויים"? הרי "נער  –לעשות אותי כזה אדם גדול 
אנכי"!! אני אפילו לא יודע מה לדבר ואיך לדבר!! אולם 
הקדוש ברוך הוא משיב ואומר לירמיהו "אל תאמר נער 

כוחות יש לך?  אנכי"!!  אתה יודע מי אתה? אתה יודע אילו
"ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנתוש 

 –ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע" (ירמיה א, י) 
היינו: יש לך עסק עם כל הבריאה כולה! אני נותן לך שלטון 

ֲאִני ִהֵּנה על כל העולם!! וממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר "ו
-ַעל--ְבָצר ּוְלַעּמּוד ַּבְרֶזל ּוְלחֹמֹות ְנחֶֹׁשתְנַתִּתיָך ַהּיֹום, ְלִעיר ִמ 

" ץְלַמְלֵכי ְיהּוָדה ְלָׂשֶריָה, ְלכֲֹהֶניָה ּוְלַעם ָהָארֶ   ָהָאֶרץ:-ָּכל
היינו: עשיתי אותך גיבור! את כל זה אומר  –(ירמיה א, יח) 

הקדוש ברוך הוא לירמיהו בכדי לעקור ממנו את הענווה 
"נער אנכי". וכך אומר הוא  הבלתי ראויה, את ההרגשה של

לו: ירמיהו, אתה לא יודע כמה גדול וחזק, וכמה אפשרויות 
כבירות עומדות לפניך! כל העולם מצפה לך! אם תשתמש 

תצליח! אבל אם תאמר "נער אנכי"  –בכוחותיך כמו שצריך 
לא תגיע לכלום!! ועל זה היה אומר הגאון הצדיק רבי  –

ר "מי יודע כמה כוחות ירוחם זצ"ל, המשגיח מישיבת מי
 –אבדו לנו, כמה גדולי ישראל הפסדנו, וכמה ענקים נפלו 

בגלל שלא שמעו את הצווי האלוקי 'אל תאמר נער אנכי' "... 
"מאז הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב. 

 –סיפר אחד מגדולי ירושלים  –שאני זוכר את עצמי" 
מוצלח ביותר... היכן "נחשבתי בעיני כולם כ'לא יוצלח' ה

דברים נפלו, נשברו, נקרעו והתפזרו. כמעט בכל  –שנגעתי 
יום נחתכתי במקום אחר. כשכבר זכיתי שהמלמד יבקש 

ידי רעדה רגע לפני שהגשתי  –ממני להכין לו כוס תה 
אותה לשולחנו, הכוס החליקה מן המגש, ולקול צחוקם 

"כל  שבתי בוש ונכלם למקומי. –הרועם של בני כיתתי 
ותקווה חדשה,  –שנה חזר על עצמו הסיפור. מלמד חדש 

ושוב  –נסיונות כנים אך כושלים מצד המלמד המסור 
הייתי שוקע בשגרה אפורה ומשמימה של חיי בדידות 
וצער. הורי היקרים איבדו זה מכבר את תקוותם. הם לא 

הדבר היה ברור. בכל תחום שבו  –היו צריכים לומר לי זאת 
נכשלתי כשלון חרוץ. הבנתי כי מסלול  –כוחי ניסיתי את 

חיי כבר מוכן ומזומן עבורי, והוא לא היה נראה ורוד 
ובתלמוד  –במיוחד... בקיצור: ייאוש מוחלט. "ויהי היום 

תורה הופיע מלמד חדש, אשר לימד בכתתנו מספר שעות 
בכל יום. הוא היה בעל נשמה ומלא מרץ, הוא האמין שבכל 

 וכל מה שצריך –ות וכוחות נפלאים אחד טמונים כשרונ
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הוא רק להוציאם מהכח אל הפועל, ולפיכך הוא החליט 
הלא היא אני בכבודי ובעצמי.  –לטפל ב"בעיה" של כתתנו 

בעיניים מושפלות קיבלתי את בקשתו להכין עבורו ועבור 
צוות המלמדים עשר כוסות תה. "אינך יודע שאני 'לא 

מושפלות, אך הוא בשלו: יוצלח'? שאלתי אותו בעיניים 
תלמידי היקר, אנא, אני זקוק לעשר כוסות תה בתוך חמש 

 –דקות. "בעודי יוצק את המים הרותחים לכוסות הזכוכית 
בלשתי בעיני היכן ממוקמים היעה המגב והמטאטא, תוך 
שאני מהרהר בליבי: לפחות אנסה למזער את הבושות... 

ש העמוס צעד אחר צעד פסעתי בזהירות, כשבידי המג
בכוסות התה המהבילות. את הדלת של חדר המלמדים 
צלחתי בשלום, כמעט שכבר קרה הבלתי יאומן והצלחתי 
במשימה כלשהיא לראשונה מזה שנים רבות, אך לא... 
כאשר התכופפתי לעבר השולחן כדי להניח עליו את המגש 

צנחו להן שתי כוסות על רגלו של אחד המלמדים,  –
לל ה"תלמוד תורה".... "נמלטתי משם וזעקותיו הדהדו בח

כל עוד נפשי בי. לפתע, חשתי יד רכה מונחת על כתפי. הוא  
הביט בי במבט מבין, ואני רעדתי בכל גופי.  –הרבי  -

פלטתי. אך הוא לא נבהל, והשיב לי בשלוה  –"אמרתי לך" 
ובקור רוח: זה לא נורא... עליך לזכור כי שמונה כוסות תה 

עומדן... "למחרת, נטל המלמד את ידי, נותרו שלמות על 
ענד עליה רצועת גומי, והורה לי: הסכת ושמע, בכל פעם 

תמתח את הגומי ושחרר  –שתחשוב שאתה 'לא יוצלח' 
אותו, בכדי שיצליף בבשרך ויזכיר לך לחשוב בצורה חיובית 
ולחפש את הדברים בהם הנך כך מוצלח... למשל: אם אתה 

בנת תירוץ מסוים של לומד גמרא ומתקשה מאוד בה
טרם פושה הייאוש בעצמותיך משוך ברצועת  –הגמרא 

הגומי, וחזור ושנן לעצמך כי את קושיית הגמרא כבר 
"הייתה ידי  –הבנת!... "ביום הראשון", סיפר אותו גדול 

אדומה מהצלפות הגומי, אולם אט אט הרגלתי את עצמי 
אכן להתבונן בעיקר בצדדים החיוביים, בדברים בהם אני 

מוצלח ומצליח, ובטחוני העצמי החל משתפר. מכאן ואילך 
התמעטו  –קרה הבלתי יאומן: ככל שנקפו הימים  –

המקרים בהם לא הצלחתי, והצלחותי נעשו תכופות יותר 
ויותר. לאחר תקופה מסוימת כבר לא נצרכתי לאותה רצועה 
על פרק ידי. ברוך השם הצלחתי בכל מעשה ידי, ולעומד מן 

ח היה קשה לראות בי את בבואתו של אותו ילד הצד לבט
אשר עד לפני תקופה קצרה איש לא האמין  –'לא יוצלח' 

ביכולתו להצליח בדבר כלשהוא... "היום, כאשר אני מביט 
לאחור על אותן שנים קשות ומייאשות, שנים של מאבקים 

הנני מודה לקדוש ברוך הוא על  –ביאוש ובחוסר ההצלחה 
כמו בכל אחד ואחד. נוכחתי  –נתן בי כוחות הנפש שהוא 

באפשרותו לנצל כוחות  –לדעת, כי אם רק ירצה האדם 
עצומים אלו, לשגשג ולהגיע לפסגות!! רק תנאי אחד יש 

 ולרצות..." –לדבר: עליו להאמין בעצמו 
הינה בגדר משאלת לב  –בספר 'שאיפות' כתב כי "הצלחה" 

? כל אחד אצל רבים מבני האדם. מי אינו רוצה להצליח
ואחד מאחל לעצמו שבכל אשר יפנה יצליח! השאלה אשר 
עלינו לשאול את עצמנו היא: האם ישנה דרך בה אנו יכולים 
לפעול בכדי להגיע להצלחה? והיה והתשובה חיובית, 
לכאורה חובת ההשתדלות אף מחייבת אותנו לעשות מעשה 

בכדי להגיע אל  –מלבד תפילה וציפייה לסייעתא דשמיא  –
צלחה!! חשיבותה של שאלה זו באה לידי ביטוי בעיקר הה

בכל הנוגע להצלחה בלימוד התורה ולעלייה ביראת שמים. 
ישנם רבים הסבורים שבכדי להצליח יש צורך בחכמה רבה 
ובכישרונות גדולים, ומכאן הם באים לכלל מסקנה שכל מי 

אין לו סיכוי להצליח. גישה זו  –שלא חננו ה' בתכונות אלו 
כת מכל וכל. האמת היא: ששערי ההצלחה פתוחים מופר

בפני כל אחד ואחד. אכן, שומה עלינו לבאר מהו המפתח 
אשר באמצעותו נפתחים שערי ההצלחה בפני כל החפצים 

הינו  –לבוא בהם. תלמיד שאינו מאמין ביכולתו להצליח 
רחוק מההצלחה. לעומת זאת, כאשר יחליט החלטה נחושה 

בזה גופא הוא צעד  –גל להצליח ויאמר לעצמו שהוא מסו
צעד לקראת ההצלחה!! להחלטה כזו יש ערך גדול מאוד, 
והינה חשובה יותר מכשרונות!! כי בעל כשרון שאינו מאמין 

לא יוושע על ידי כשרונותיו ולא יצליח לנצלם  –ביכולתו 
כראוי, ולעומתו החלש ממנו בכשרון אבל נחוש ברצונו 

 יה ושגשוג פתוחה לפניו!! הדרך לעל –ובשאיפתו להצליח 
 
 

כמעט כל אחד מאתנו יכול להביא אין סוף תירוצים אמנם, 
מדוע הוא לא יכול להצליח, והאמת היא שהתירוצים 
נכונים! לראשון יש בעיות בקשב וריכוז, השני עבר ילדות 
קשה, לשלישי יש מצוקה כלכלית, והרביעי סובל מבעיות 

שמה על מה שקרה א 0%בריאותיות. לכל אחד מאתנו יש 
אחריות על חייו. לא  100%לו, אבל לכל אחד מאתנו יש גם 

משנה מהי נקודת ההתחלה, תמיד נוכל להצליח ולעמוד 
במשימות הכי מאתגרות. רק אם נניח את התירוצים 
(הנכונים!) בצד ונמשיך הלאה. בדיוק כמו שעושים האנשים 

 הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנוהמצליחנים בעולם...
כבר שנים שסקוט ריילי עובד במשרד דברים אלו היטב. 

התעסוקה של לוס אנג'לס, אבל מעולם הוא לא נתקל 
בבקשה מוזרה כמו זו שהוגשה לפניו. משרדו של סקוט 
עוסק בהכוונת אנשים הרוצים ללמוד מקצוע חדש למקום 
המתאים להם, כמו כן הוא מפנה את המבקשים אל 

ד מתאימות למי שמתקשה הגופים שנותנים מלגות לימו
 לשלם את שכר הלימוד הגבוה של הקורסים השונים.

באותו יום נכנס אל משרדו אדם נמוך קומה בעל חזות  
דרום אמריקנית, וביקש לשוחח עמו על רצונו ללמוד 
מקצוע חדש. הוא הציג את עצמו תחת השם ניקו גונזאלס. 
לדבריו הוא היגר לפני כחמש שנים ממקסיקו לארה'ב 

מאז ועד היום עבד כפועל בניין, ולאחרונה לאחר מאמצים ו
רבים, הצליח לקבל אזרחות אמריקאית וכעת הוא רוצה 
להגשים את חלומו הגדול ולהתחיל ללמוד מקצוע שעליו 
הוא חולם מאז שהיה ילד קטן. הבעיה היחידה היא שאין 
לו כעת אפשרות לשלם עבור לימודיו, ולכן הוא פונה 

'מה ברצונך ללמוד?'  מלגה מתאימה. לסקוט שימצא לו
שאל סקוט, כשהוא מעלה בדעתו כל מיני כיווני חשיבה 
אותם יציע למי שעמד מולו, כמו טכנאי מזגנים, טבח או 

 משהו דומה...
'אני רוצה להיות טייס!' ירה ניקו ללא היסוס. פיו של 
סקוט נשאר פעור, ומחשבותיו נעו בין צחוק מתגלגל 

היה בערך כמו שדייג יגיד לפתע שהוא  לגיחוך מוחלט, זה
מעוניין להיות אסטרונאוט. למרות הבקשה ההזויה, סקוט 
עטה על פניו ארשת רצינית, והתחיל לשאול: 'האם אתה 
יודע לקרוא ולכתוב באנגלית? האם יש לך תעודת בגרות? 

ניקו לא  האם אתה יודע מהן העלויות של לימודי טיסה?'
ה בפשטות: 'לא, אינני יודע התרשם מהשאלות הקשות וענ

קרוא וכתוב, וגם אין לי תעודת בגרות, אבל אני לא מפחד 
מאתגרים. זה ייקח לי שנתיים שלוש עד שאשלים את 
הידע החסר, ובנוגע למחיר הקורס, אין לי ממש מושג, לכן 

 הגעתי אליך...'
דולר,  12,000'ובכן, אדוני. מחיר קורס טייס בסיסי הוא כ 

לאחר מכן יש ללמוד עוד שלושה קורסים שעלות כל אחד 
דולר על מנת לקבל תעודה לטייס  10,000מהם הוא כ 

 מסחרי...'.
ניקו לא הניד עפעף לנוכח הנתונים, והמשיך לעמוד על 

בין שלו. 'בעוד שלוש שנים אהיה טייס בין אם תעזור לי ו
 אם לא!'

סקוט התחיל לחבב את ניקו, הוא הבין שעומד מולו אדם 
עקשן שבטוח בהצלחתו, לכן הוא החליט ללכת לקראתו 
ואמר: 'תראה ידידי, אם תצליח לעשות בכוחות עצמך את 
הקורס הבסיסי, אני מתחייב שאדאג לך לכל ההוצאות 

 הנוספות...'
ל ידי ניקו לא התמהמה, הוא התחיל להשלים את החסר ע

שיעורים פרטיים, ובמקביל, פנה לכמה בתי ספר ללימודי 
טייס, בבקשה להירשם ללימודים למרות שממש אין לו 
את הכסף לכך. תשעה בתי ספר הראו לו את הדלת מצידה 
החיצוני, אבל היה מנהל של בית ספר אחד שגם בעיניו 
מצא חן המהגר העקשן, והוא הסכים לשמוע ממנו כיצד 

 על לימודי הטייס.בדעתו לשלם 
כאן, נכנס הצד היצירתי של ניקו לפעולה, הוא הציע 
לעשות פרסום נרחב על חשבונו לטיסות משפחתיות בשמי 

מתוך הרווחים יהיו שייכים לו,  20%לוס אנג'לס, כאשר 
 ובית הספר יחשיב לו אותם כתשלום עבור הלימודים.
המנהל המחויך הסכים לדיל, וניקו החל לפרסם בכל 

תונים שבאזורי המהגרים, אודות טיסות מוזלות בשמי העי
 המדינה, 'הזדמנות חד פעמית לראות את גורדי השחקים 

 
 



המדהימים מלמעלה...' נכתב במודעות, והמוני מהגרים 
מקסיקנים, היספנים, ועוד מכל הסוגים והמינים החלו 
 לנהור אל שערי בית הספר שבקושי הצליח לעמוד בלחץ.

$  12,000ליח ניקו להגיע לסכום הנכבד של תוך זמן קצר הצ
והחל בלימודי הטיסה שלו. כמה חודשים לאחר מכן 
התייצב במשרדו של סקוט, כשהוא מניח את רישיון 
הטייס שלו על גבי השולחן המשרדי. סקוט ההמום שפשף 
את עיניו בתדהמה, כשהוא לא מאמין למראה עיניו. 'כל 

ס אותך קדימה. כפי הכבוד!' אמר סקוט 'הגיע הזמן להטי
שהתחייבתי לך, אשיג עבורך את המלגה של כל הלימודים 

אכן, נראה שנותרו לך על מנת להיות טייס מורשה...'
תלויה במידה רבה ברצון שלך  –שהאמונה ביכולת להצליח 

גם משכנע  –להצליח. מי שמאוד רוצה להתעלות ולהתקדם 
במידה  את עצמו ביכולתו לעשות זאת. נמצא, שהדבר תלוי

"בפיך ובלבבך לעשותו"! אם ירצה  –רבה מאוד באדם עצמו 
יצליח! ואין הדבר תלוי כלל בכישרון. אדם כשרוני וחסר  –

גם אם  –לא יצליח, ולהיפך, מי שמאוד רוצה  –רצון 
מפתח ההצלחה בידו!!  –כישרונותיו בינוניים או חלשים 

 בוודאי יצליח בסייעתא דשמיא, שהרי –ההולך בדרך זו 
 "!!הבא ליטהר מסייעין אותוהובטחנו (שבת ק"ד.) "

מחייב אותנו להביט  הדברים לעילהלקח שעלינו להפיק מ
על השכן, על הסובבים אותנו. במבט מעט יותר חיובי 

הנראה לנו כמי שתמיד מחפש את רעתינו, על הסוחר 
המתחרה, אשר נדמה לנו כי עינו צרה בהצלחתנו ועל 

או על  ,ו הכלכלי דחוק מאודה"קמצן", אשר אפשר ומצב
תלמיד אשר נדמה לנו שממנו כבר לא יצא כלום. לראות 

במבט טוב ועל ידי כך  יתהפך הרע לטוב כי אחרי תמיד 
 ככלות הכל אפשר שכך הוא הדבר באמת.

בעלת  וביל אותנו לתובנההבה ונראה מהסיפור שלפנינו המ
י עד כמה המבט שלנו חיובי או שליל ,מוסר נוקב ואמיתי

 . ..מהווה גורם מכריע בכשלונו או בהצלחתו של הזולת
 

ספר דתי -ברושי, ואני מורה של תלמידי כיתה ה' בבית ם"שמי חייי
קטן בעיירה חביבה במרכז הארץ. אני לכשעצמי אינני נוטה 
למיסטיקה, ורגשנות איננה הצד החזק שלי, מה עוד שאינני מן 

תרחש אצלי, הטיפוסים המלומדים בניסים ונפלאות. אבל ה
בארבע אמותי, סיפור, שאילמלא אני הייתי הגיבור המרכזי באותו 
סיפור, לא הייתי מאמין לאף מילה מתוכו, פשוט כך. כבר שלושה 
ימים אני מסתובב כמו סהרורי מושך את אוזני כדי לוודא שאני 
לא צעצוע אנושי בתוך חלום מטורף, או רובוט בתוך הזייה חסרת 

ילה, אני יושב על המרפסת מול הים, ולאחר "עכשיו שעת ל פשר.
ניתוח הפרשיה הקטנה שעברה עלי אין לי ספק שהיא חייבת 

 לראות אור, כדי לזכות אחרים באותה אספקלריה שזכיתי לה.
"אריה גורנשטיין הוא תלמיד כיתה ה', וזו השנה השניה שאני 
מחנך שלו. הוריו, תרצה ושלמה גורנשטיין הם אנשים חביבים 

יום, העסוקים עד למעלה מראשם כדי להביא פת לחם  קשיי
לתשעת ילדיהם כן ירבו. אריה  שלנו הוא הבן השישי של 
הגורנשטיינים, ומה אגיד לכם? אם יש גיהנום שאתם יכולים 
לקבל זה להיות מלמד של ילד כמו אריה, השם ישמרהו ויחייהו, 

אין  "לא צריך לספר ולחדש, ושנרו יאיר לעד ולעולמי עולמים.
מי שלא מכיר ולא יודע שמקצוע המלמדות הוא שוחק ומתיש 
ולעתים מתסכל ביותר. זו מלאכת קודש אשר מי שיש בו יותר 

שמים, היא לא נגמרת אצלו לעולם. מלמד -מקורטוב של יראת
מסור באמת, חי ונושם סביב לשעון את תלמידיו, את יכולתם 

מעל לכל הלימודית מחד, ואת מעשיהם והתנהגותם, מאידךו
קרקעי הקולט רעידת -המלמד מוכרח להיות רגיש, כמו חיישן תת

אדמה זמן רב לפני שהיא מאיימת לבוא. מלמד איכותי הוא כמו 
גשר יציב, כמו יתד נאמן הניצב בין הילד להוריו, בין התלמיד 

"למעלה מחמש עשרה  השובב העכשווי, לבין עתידו הרוחני.
זה, וברוך ה' הנני רואה ברכה ספר תורני -שנים שאני מורה בבית

בעמלי ויש לי סיפוק רב. עד לפני שנה, עד שהגיע אריה, והפך 
 לתלמיד מן המניין בכיתה ד', אשר מן השמים גזרו עלי לחנכה.

אדמות, ועד כמה שליבי טוב -אריה הפך את חיי לגיהנום עלי
 ורחמן אני דן אותו לכף זכות. הוא רק ילד, אבל כמה אפשר?

מושג איך הוא מתסיס את הכיתה נגדי, השובבויות שלו "אין לכם 
הן נוראיות. כמה פעמים הוא הטמין לי צפרדעים בתיק, הוא הניח 

 קופסאות גבינה על המאורר העילי שבתקרת הכיתה וצבע את
 
 

 כולנו בלבן, הוא פיזר משחה חלקלקה בכניסה לפתח הכיתה
עטויות וגרם לי להחליק לקול צחוקם של חבריו, בעוד פניו 

הבעה תמימה "מה עשיתי?" הגעתי למצב שרק הבטה חפוזה 
בפניו, גרמה לי לאבד את שמחת חיי. יש לפני דף ארוך ובו פרוט 
של מעשים שלא ייעשו, שהוא יזם או ניצח על התרחשותם. 

הרבה פעמים כעסתי עליו, נזפתי בו, ולא פעם אפילו  ,לצערי
השובב הראשון  נניח לזה, הוא לא ואיבדתי עשתונות. "בוא

ובטח לא האחרון עלי אדמות, אבל ריבונו של עולם, הוא גם 
תלמיד גרוע. הישגיו הלימודיים מתחת לכל ביקורת, הוא חלש 
בקריאה, יש לו המון שגיאות כתיב, והראש שלו לא קולט את 
סוגיות הגמרא. לפני שלושה חודשים, ביאושי כי רב, עמדתי 

הל בית הספר על פרישה להחזיר את המפתחות ולהודיע למנ
מרצון. ניהלנו שיחה של כשעה, במהלכה השמעתי וידוי שאריה 
ניצח אותי, ואין ברירה, או אני או הוא. אך מכיוון שאינני רע, אני 
מעדיף שאריה יישאר בכיתה ואני אחפש לי עתיד במקום אחר. 
המנהל האזין לי בקשב רב, וקצת הקפיד שנזכרתי מאוחר לספר 

עם אריה. בסופה של השיחה טען המנהל שהשובבות לו על קשיי 
של התלמיד השובב נובעת מבעיית קשב וריכוז קשה, וכנראה לא 
תהיה ברירה, הריטלין יצטרך להיכנס לתמונה. "אריה עם כדור 
ריטלין יהיה בשבילך עולם חדש, ואני מיד דואג לאיבחון 

ולה איש מקצוע מע ל ידימקצועי" סיים המנהל. האיבחון בוצע ע
שכתב בסוף חוות דעת "יש לתת לילד חצי כדור ריטלין מדי בוקר 

"נתתי לאריה ולי עוד צ'אנס קטן, זימנתי את הוריו  ".8.00בשעה 
ודיווחתי להם על רוב שובביותיו וחסרונותיו של הצאצא, 
במילים הכי עדינות שאפשר. כן, גם אני אבא לילדים קטנים 

נוקבת על מי שאמור ויודע היטב כמה קשה לשמוע ביקורת 
להמשיך את נוכחותך עלי אדמות גם אחרי שכבר לא נהיה כאן. 
הוריו הנהנו בראשם, באכזבה, שהרי אריה שיהיה בריא, הוא עוד 
תוספת למיכלול הקשיים שהם נושאים על גבם. "אם אין ברירה" 
אמרה אמו "אז שיקח חצי כדור ריטלין, והקדוש ברוך הוא יעזור, 

בוד הרב שהוא יתייצב, כולנו נשמח", הפגנתי ואם אתה חושב כ
אופטימיות, כי כך צריך לנהוג, וגם סמכתי במידה רבה על 
האופטימיות של המאבחן והמנהל, אם כי בנבכי ליבי לא 
הסכמתי עם האיבחון שהתכשיט סובל מבעיית קשב וריכוז. הוא 

"נו טוב, קראתי לאריה ששיחק בחצר, להיכנס  פשוט פרא אדם.
ובנוכחות הוריו חזרתי שוב על עיקרי הדברים. בסיכומה לחדר, 

של שיחה הודעתי לו: "חביבי, אני לא אויב שלך, אבל יש גבול 
לכל תעלול. החלטנו כולנו, שכדי לעזור לך תצטרך כל יום בשעה 

בבוקר לבלוע חצי כדור ריטלין, כדי שבחסדי ה' הריטלין  8.00
לשפר את התנהגותך. יעזור לך להירגע, להתרכז בלימודים וגם 

אריה כעס "זה לא נכון אני לא  עתא דשמיא כמובן".יהכל בסי
צריך שום כדור, אני לא חולה, אני בריא, אבל אם אין ברירה, וזה 
רצונכם אז בסדר. אבל אני מתבייש לבלוע כדור, ליד החברים 

עלה במוחי רעיון חינוכי נפלא:  ,"לפתע בכתה, הם יצחקו עלי".
יש לי עצה שתעשה לי וגם לך נחת רוח. כל בוקר "אריה יקירי, 

בשתי דקות לשמונה תרוץ עם כוס הזכוכית הריקה שלי לחדר 
המורים, שם במטבח הקטן תבלע את חצי הכדור בלי שאף אחד 

קפה עם חלב וכפית -יבחין, וגם תעשה עמדי חסד, תכין לי נס
סוכר אחת. מיד עם הצילצול תכנס לכיתה תתישב ואף אחד לא 

"אריה הסכים, בכל בוקר ציידה אותו אימו  גיש ולא ידע".יר
בחצי כדור ריטלין, בשלוש דקות לשמונה הוא נכנס למטבחון 
ליד חדר המורים, והמשימה בוצעה בצורה מושלמת, עם הנחת 

קפה על שולחני. "במשך שלושה חודשים נמשכה -כוס הנס
ות העיסקה הזו, ואריה השתפר מיום ליום, פשוט כך, השובבוי

והחוצפה פחתו ואזלו... הילד נכנס לאוירה של רצינות, השתתף 
בשיעורים הכין שיעורי בית וציוניו השתפרו לבלי הכר. דיווחתי 
למנהל: "פגעת בול, לא יאומן, אריה של היום הוא אפילו לא 
העתק חיוור של הגיהנום מלפני שלושה חודשים". "מצויין" 

ישה עמך וספר להם על שמח המנהל "צלצל להוריו שיגיעו לפג
המהפך המבורך", וזה בדיוק מה שעשיתי. לפני שלושה ימים הם 
הגיעו לתלמוד תורה והתיישבו לפני, פצחתי בפני הגורנשטיינים 
השמחים במונולוג מפרגן מעומק הלב. "אריה שלנו הוא פשוט 
ילד מתוק ועדין נפש ומתחשב, הנה הביטו בציוניו... ממש הפלא 

בחסדי ה' עושה חצי כדור של ריטלין. "אמו ופלא, תראו מה 
 מחתה דמעה מאושר, ואני יצאתי לחצר כדי לקרוא לצדיק המתוק 

 
 



אריה גורנשטיין להתיישב עמנו כשותף בשמחה הגדולה. אריה  
נכנס, אמו חיבקה אותה ממושכות, אביו הוציא מכיסו מטבע של 

תי "אריה, סיפר עשרה שקלים והעניק לו אותו עם חיוך גדול.
להוריך על השיפור העצום בהתנהגותך ובלימודיך ואני חייב 
לומר עוד, שאם עד לפני שלושה חודשים פשוט כעסתי עליך בכל 
פעם שהגעתי לכתה, כיום אני מרגיש קשר טוב איתך, עם הרבה 

קפה שלך -סימפטיה רוגע ואמון הדדי. הא, כמובן, כוס הנס
ואה ידידי הצעיר, פשוט נותנת לי כוחות לכל היום. נו, אתה ר

"עכשיו,  בחסדי ה' גם חצי כדור ריטלין יכול לחולל נפלאות".
תנשמו עמוק. אריה התיישב על הכסא בין שני הוריו והשמיע את 
המונולוג הבא: "כבוד הרב, אני מודה לך על הזכות לעשות לך 

נס קפה... אבל.. אבל... תרשה לי להתוודות ולגלות לכם, 
צי כדור הריטלין... אפילו לא פעם שמעולם לא בלעתי את ח

 אחת...".
פקחנו עיניים משתאות ואמו שאלה "מה עשית עם הריטלין?". 
"ריסקתי אותו עם הכפית לאבקה דקה והכנסתי אותו ל... כוס נס 

"נשימתי נעתקה, במשך שלושה  ...".םהקפה של המורה חיי
חודשים הוא נתן לי לשתות אבקת ריטלין ללא איבחון... ללא 

מלצות... מצד אחד זו שיא השובבות אבל מצד שני... איך אתם ה
מסבירים לי שהילד השתנה פלאים וגם היחס שלי כלפיו השתפר 
 לאין ערוך.... אוי, אוי, אוי... מה שעשה לנו חצי כדור ריטלין...!"

 
 

 אחים יקרים!
קורה ולעתים תכופות  ,ונצורות. אומנםכן, הכל תלוי בנקודת מבט. במבט נכון וחיובי נוכל לפעול ולהגיע לגדולות 

פסגת ליבנו מלא צער וכאב על קוצר ידנו ועל יכולתנו המוגבלת להתגבר על המניעות הרבות העומדות בדרכנו אל 
. המכשולים הרבים שאנו פוגשים בבואנו למלא את שלל שאיפותינו הענפות נראים בלחי תהמיוחלההצלחה 

הייאוש ומתאבלים מרה על חלומות ורצונות שכפי הנראה לא נוכל לממש  בחיידקאז עבירים. יש ואנו נתקפים 
לעולם, והכל אך ורק מאחר שנדמה לנו שאנו מוגבלים בדברים שאין בידינו לשנות, כמו הסביבה, המשפחה, 
יכולתנו האישית או כיוצא באלה. האמת הצרופה היא שאנו טועים מרה! אם ניקח החלטה נחושה להצליח, אם 

מים הסוערים והגועשים של החיים בהחלטה גמורה ובנחישות לא לחסוך כל מאמץ ולעשות כל מה נקפוץ ל
שהמשימה דורשת, נוכל להגיע לחוף המבטחים בשלום. ניווכח לדעת שכל המכשולים העומדים בדרכנו אינם 

נו מסיבה יותר מאשר אשליה אופטית. הם אינם קיימים במציאות. זוהי האמת הצרופה כל אדם הוא כפי שהי
 אחת ויחידה כיוון שבחר להיות כך!

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 058-3220128 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים ה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. עלון ז

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,  רבקה בת ברכה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 לאה בת שושנה,דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
 ניצה בת עליזה. יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים 

 

 ,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה שגיא בן אורלי,  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

 גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, לונה,ג'נט בת 
 ,דנה בת סוזן יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,

 ויטוריה בת רחל,  ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה 
 , ציון בן חנה, יעקב בן פורטונה.רחה, אליהו בן פשלום בן לאומה
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 (יד', לד')  בעים שנהם אררכיינתיום לשנה תשאו את עוו ום לשנההי

ה ל'מר' יענק מילתא דבדיחותאלצורך הלקח הנפלא נביא 
 גלינסקי זצ"ל:

 בן תורהעם  את ביתו זכה לחתן עם הארץ יהודי
 .למשך עשר שנים תווהתחייב לדאוג לו למחיי מופלג

 .ולו והוא חיפש דרך לחזור ב נמאס סויםמבשלב 
 ,תראה'הוא פנה לחתנו ואמר לו  'שלח לך'בשבת פרשת 

הימים  ארבעים שנה כנגד ארבעיםנענשו דור המדבר 
  .יוםשנה כנגד כל  ,בארץהמרגלים ששהו 

הרבה יותר לת על שולחני אכ גם אתה כבר ,ובכן יקירי
 'עשרה ימים ולכן צא ופרנס את עצמך...מ

אם כך תחפש ' :שמע זאת החתן ובלי להתבלבל ענה לו
  'לעצמך חתן חדש כי אני מתגרש מביתך

 הזדעק החותן  ?'למה'
עשר שנים והיא  אתהי לפי החשבון שלך כבר שהיתי כ'

 'לא ילדה...
 החותן תנצלה 'מרתי כלוםא לא '...טוב טוב'

 
מלאים חיים עם מוסר כפול, אנו אנו גם  ?תובנהומה הה

 דברים בחיים? קב"ה למה חסר לי כל כך הרבהל תטענוב
 מחסיר אתהכמה ו :היא אותנו שהקב"ה שואל והשאלה

 ך כלפי?בעבודת השם של
 ...אנחנו לא מושלמים'נכון, אנחנו מצטדקים ואומרים ו

 'אנחנו כן עושים םהמינימואבל לפחות את 
 אניגם ש מתפלא אתהאם כך אז למה ' , עונה הקב"ה:ובכן

 מתוק מדבש!    ...'מוםיהמינ תא ורךעושה עב
***** 

 (יג', ג') כולם אנשים ראשי בני ישראל המה
 באותה שעה כשרים היו :רש"י

(הובא הסבר נפלא לדברי רש"י מובא בשם ר' יצחק חריף 

: המרגלים שהו בארץ ישראל א' הקדמה :בשו"ת פני אריה)

 ).24X40(שעות  960משך ארבעים יום שבהם יש ב
דור המדבר לשהות במדבר ארבעים שנה נענשו ד זה כנג

). כלומר על כל שעה 12X40חודשים ( 480שבהם יש 
 בשליחותם העונש היה חצי חודש עיכוב בכניסה לארץ.

אחד עשר יום מחורב דרך הר ': הפסוק אומר הקדמה ב'
כלומר גם ללא חטא המרגלים הם  'שעיר עד קדש ברנע

 בר אחד עשר ימי הליכה.היו צריכים לשהות במד
: עם ישראל יצאו ממצרים למדבר ביום ט"ו הקדמה ג'

(לאחר ארבעים שנה) בניסן ונכנסו לארץ כנען ביום י' בניסן 

 נמצא כי ארבעה ימים נחסרו מתוך הארבעים שנה.
ונש של ארבעים השנים שנגזר על דור עלפי האמור מה

המדבר בשל חטא המרגלים נחסרו בסך הכל חמשה עשר 
 ומדוע? .יום שהם חצי חודש

 יחות גרמה לעונש להתשובה היא כי כאמור כל שעה בש

 B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  תשע"ז פרשת שלח לך

127גיליון -שנה שלישית

בס"ד

  199.119  –  כניסת השבת
 20.32 –יציאת השבת 

  21.15 – דקות זמניות )  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

והרי באותה שעה כשרים יכוב במדבר, דש עשל חצי חו
 מתוק מדבש!  ...להפליא מדויקנש הוא וולכן הע היו

***** 
 ב') (יג', כל נשיא בהם

הכוונה ' ורב איהו זעיר דאיהו מאן'מובא בזוהר הקדוש 
 אצל הקב"ה. ןכאן הוא קט א גאוותןשמי שהוהיא 

 נשיאבמילה  ' זיע"א:יםרדגל מחנה אפ'ורש הדלפי זה 
' כלומר נשיא שהוא גאה אין'ו 'יש'יש את האותיות 

ב"ה ומי קאצל ה 'אין'הוא  'יש'כ וצממחשיב את עו
 מתוק מדבש!. אצל הקב"ה 'יש'הוא  'אין' שבעיניו הוא

***** 
 (יג', טז') עשיקרא משה להושע בן נון יהווו

את ענוותנותו קרא  כאשר ראה' :מובר בתרגום יונתן
שר שואלים מה הק וכולם 'להושע בן נון יהושע משה

 א ליהושע?קנפרדת דוובין הענווה לבין הצורך בברכה 
 :הי"ו ןיוסף כה 'שמעתי מידידי ר ונפלאהסבר פשוט 

אך  ,יראת שמיםלשבענווה הוא שהיא מביאה  ןהיתרו
מאידך החיסרון הוא שהיא עלולה לגרום לאדם לבטל 

 י.דעתו מפני החברה הרעה שבה הוא מצואת 
חשש  , הואיהושע לה שווכאשר משה רואה את הענ

 .םו המרגליישמא הוא ינהה אחר עצתם הרעה של חבר
יה יושיעך מעצת 'ולכן היה מקום לברך דווקא אותו 

 מתוק מדבש!   .'המרגלים
***** 

  ... (יג', כ')אין םהיש בה עץ א
 תואדם כשר שיגן עליהם בזכו :רש"י
כפי  .איובהתשובה היא  האדם הכשר שהיה בארץ? ומי 

 :ביאר י"רשו 'סר צילם מעליהם' (יד', ט') שמובא בפסוק
 .'ב שהיה מגן עליהםויא, כשרים שבהם מתו'

למה איוב מכונה עץ? כיוון שאמונתו ועמידתו 
 ה כעץ חסון ובעל שורשים.נאית ההייתבניסיונות 

ויאמר ערום יצאתי מבטן אמי ' (איוב א', כא')וכפי שנאמר 
 'יהי שם ה' מבורך וערום אשוב שמה ה' נתן וה' לקח

אחרי כל הייסורים שאיוב עבר מיתת עשרת  ויש לשאול
איבוד כל ממונו וכל גופו מיוסר ומלא  ,בניו ובנותיו

 ?היה ראוי לו לומר ה' לקח בלי לומר ה' נתן ,שחין
את הקושיה הזו הקשה הרה"ג מיכאל לסרי שליט"א 

 ל.סרי זצ"ל יוחאי שב על בו ר' שמעוןבשעה שי
ותירץ הרב שליט"א נפלא: לרוב האנשים זו הפתעה 

. )ל"ע(כאשר הקב"ה לוקח מהם רכוש או חלילה קרוב 

ומדוע? כיוון שהם לא שיננו לעצמם את הידיעה שה' 
 נתן... ולכן קשה להם לקבל כאשר ה' לקח.

יהי 'ועוד לומר  ?מי יכול להודות לה' גם כשהוא לקח
עצמו כל  תמי שאימן א היא: ? התשובה'מבורך 'ם הש

 לו. ה שה' נתןה משלו זה למע מה שישהזמן שכל 



 

 מאמצים. הוריםלמצוא לו 
להם  היעהוד 'בורעיש רק עוד מבדק אחד שתצטרכו ל'
ומה רבה .נשלחה אליהםשסוציאלית העובדת ה

הפתעתה כשראתה שמדובר בזוג אנשים בעלי חזות 
 .)בלשון המעטה(חרדית והיא ממש לא אהבה חרדים 

הם ישבו כל אחד בפינה אחרת והחלו למלא את 
 .י כותב)(ללא ידיעה מה השנ שהוגש להם השאלון

את 'ושניהם רשמו  'בעולם? הכי את מי אתם אוהבים'
 .'כמובן הקב"ה

מה תעשו במצב שבו אהבתכם 'השאלה הבאה הייתה 
לאותו אחד אותו ציינתם תעמוד בסתירה לאהבתכם 

 'חזקתם במי תבחרו?לתקבלו  ואת הילד המאומץ אות
הם ידעו  ,הזוג בפני דילמהבני עמידה את השאלה הזו ה

ת הילד אשהם יבחרו בקב"ה הם יאבדו  ויציינשאם הם 
 יך לכתוב אחרת?יאך מאידך וכי ש

התשובה:  הפלא הגדול היה ששניהם כתבו את אותה
 .'אנו נבחר בקב"ה'

יהיו אתכם והפטירה 'העובדת אספה את השאלונים 
 'להתראות... ,בקשר

 מספר ימים הם קיבלו רלאח ,היה ךכוכמו שהם צפו 
את  לא כשירים לאמץ המודיע כי הם נמצאומכתב 
יותר  הקשואפילו  ...האכזבה הייתה קשה .הילד

האפשרות היחידה מתשובתו של הרופא שכן זו הייתה 
 תינוק. להם לזכות לשמוע בביתם קול שלש
 ,והפסדנאת האימוץ אמנם ' אמרה האישה 'בעלי היקר'

אבל אני לא מתחרטת על כך שדבקנו באמת שלנו 
 .'י ספק כי הוא לא יאכזב אותנוובקב"ה ואין ל
 'לא יאומן כי יסופר'בבחינת מכן הוא חר אמה שקרה ל

נפקדה בהיריון ולאחר תשעה  ההאישבאותו החודש 
 ,תינוק ותינוקת מקסימים ,אומיםחודשים היא ילדה ת

  ממש. בריאים ושלימים שהם שלהם
 ...ובלי מבחני התאמה בלי שאלונים

  ...עמדוכן הם מבחן התאמה אחד ב ,סליחה
 שמו לעד. חישתב לקב"ההנאמנות שלהן  מבחן

 
ות בכל אחים יקרים! כל החיים שלנו מלאים ניסיונ

. צריך לזכור .עוד.ודה קריירה וחברים עב ,תחום בחיים
יצר  ,ראשונה היא למי שבראה ומחויבותנני הכל פשל

 ומחייה אותנו בכל רגע ואת זה אסור לשכוח.
זכה כי בשעת מבחן המנחה הזה י ומי שזוכר את העיקר
  .חייב אפילו לא לרגע אחד ריישאהקב"ה יזכור לו ולא 

 
 !מבורךלום ות שבש             !ה' יזכנו אמן

  (יד', כב'))  וינסו אותי זה עשר פעמים....
כמה גדול כח של  בא וראה :(ערכין טו',א')מובא בגמרא 

ומה המוציא שם רע על עצים נלן? ממרגליםמ.לשון הרע
 .חברו על אחת כמה וכמה לנים כך המוציא שם רע עבוא

ארץ שהה למסופר על רבי מרדכי גיפטער שכאשר הגיע 
א התעורר ובוקר אחד ה ,םבירושלי 'תורה עזרת'בשכונת 
 בניה סמוך. תרבאמרעש של טרקטור שעבד  מוקדם

כדי  למשטרהלהתקשר  מרדכיברגע הראשון חשב רבי 
אך לאחר מכן הוא החליט שלא  ,להתלונן על האיש
אני יכול להתלונן על מי שעוסק  דלהתלונן ואמר כיצ

 מתוק מדבש!!   בניינה של ארץ הקודש וירושלים?ב

  הגיליון להצלחת:
רפואה שלימה / דקל מלכה –רפואה שלימה / רויטל בת רחל חדוה –גיטה בת מנטה -אמי 

לברכה והצלחה/ יעקב ואורי -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב –
/ ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה  / לכל הישועות –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –ישראל 

  והצלחה לברכה –אהרון בן שושנה 

 ....עבודה עצמית  –רעיון וסיפור לפרשה   

 B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
 

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל / (רשל) בת נעימה ז"ל רחל 

 ... (יד',כד'))ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו
מדוע התורה משבחת בפסוק זה רק את כלב? הלא גם 

 ?המרגליםהצטרף לעצת יהושע היה נאמן בשליחותו ולא 
הוא בכך שיהושע ניצל  םביניהההבדל  כיויש לומר 

בגלל ברכתו ותפילתו של משה רבנו עליו  מעצת המרגלים
ורש"י  'ויקרא משה להושע בן נון יהושע'וכפי שנאמר 

 .'ה יושיעך מעצת מרגלים-התפלל עליו י' :ביאר
נפש  כלב בן יפונה עבד על עצמו במסירות ,מצד שני

כדי לא ללכת עם המרגלים וכמו שנאמר  יתדה עצמוובעב
כלב לבדו הלך ' ביאר: "ירשו 'ויבא עד חברון ויעלו בנגב'

על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו  ונשתטחשם 
כי על  ,חבולכן הוא ראוי לציון לש 'להיות בעצתם

 מסירות ועבודה עצמית מגיע שכר מיוחד.

 בשם הרב עמנואל תהילה שליט"א)מעובד ע"פ סיפור ( ר נפלא:וובעניין זה סיפ
ילדים משלכם לא יהיו לכם 'צר לי, אמר הרופא 'אבל 

של ניסיונות טיפול כך חתם הרופא עשר שנים ב' לעולם
  שכל כך רצו לחבוק ילד שלהם. בזוג

 פרצה בבכי והם חזרו חזרה לביתם. ההאיש
 'אולי ננסה לאמץ ילד?'אמר הבעל  'תראי רעייתי היקרה'

חשבה מעט ולבסוף הסכימה והם החלו תהליך  ההאיש
 ... ות הרווחהמול רשוי של בקשה לאימוץ

איונות שאלונים ור ,ארוכה ומפרכת הייתהוכאן הדרך 
הם שמחו לקבל  כשבסוףם רבים יך חודששהתאמה במ

אלא  נמצאתם מתאימים לאמץ ילד'את ההודעה 
 .'שתצטרכו להמתין עד שיהיה ילד לאימוץ

הם המתינו בסבלנות עד שיום אחד הם קיבלו הודעה 
 המבשרת כי יש תינוק המיועד לאימוץ.

 אותו בבית החולים מדובר היה בתינוק שאמו נטשה
 כדי רשויות הרווחההלידה והוא הועבר לטיפול  רלאח
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"" " 

 !...עולם של רבונו?... הזו עין הצרות זו מה     נקודה למחשבה
 -?..." חצי רק תמיד למה אז, לנו ודואג מפרגן הזמן כל'... לארג ה'מז הוא, לו מתאים לא ממש שזה, האמת

.  ל על השכונתי הכנסת בבית הקבוע היומי בשיעור המשתתפים ביניהם התלחששו כך
 הקבוע היומי השיעור ליסוד השניה או הראשונה בשנה אולי היה זה, ההתחלה את זוכר לא אחד אף כבר
, קרה או חמה שתיה וכוסות כיבוד עם מגשים למשתתפים מגיש הוא היה, יום כמידי.  הכנסת בבית בערב

 ...   .  כך על לו שילם שמישהו שידוע ולא. השנה בעונות תלוי
 

 מלאה בדבקות כך, יותר טיפה ולא החצי עד רק מלאים יהיו שהכוסות דאג והאיכפתי הדואג השמש רחמים
 לפחות אז, ומפרגן דואג כבר כבר אתה אם"ש המשתתפים של והנשנות ל כל למרות
 את נתנו והשנים מטריד בקצב ןלה ועפו חלפו השנה עונות!...". הסוף עד תמלא - מהלב שזה שיראו
 למשתתפי לדאוג מורשתו את שימשיך מבנו הוא ביקש למיטתו מרותק בשוכבו. יקירנו ברחמים אותותיהן
 לברר ניסה, אביו של ר לפשר התפלא הוא שגם, הבן.  ושתיה כיבוד להם ויגיש השיעור

 ?"הלב ומכל מלאים שתיה כוסות וגשאמז הבעיה מה?... חצי רק תמיד למה, אבא אבל: "עימו
 

 תיהינה לא שהכוסות הקפדתי השנים שכל לך דע: "בינה ואותנו בנו את מיודענו רחמים אילף" יקירי בני"
. ם מבוגרים שני גם ישנם השיעור משתתפי בין כי?... למה יודע!... בכוונה מלאות

 שלא ורק עליי ויצחקו אותי ישפילו שנים שבמשך מוכן הייתי. ישפך בטוח זה מלאה כוס ליד יקחו הם ואם
 ...".מכך יתבזו והם להם ישפך

 

 " ומצוות תורה שומר" של חזות בעל אדם פגשת אם... ידיים שלובי הולכות לזולת ורגישות תורה
 את נראה שבאמת עד ד עוד לעבור שעליו כנראה, בחסר לוקה לזולת רגישותו אך

 (העורך) .והתנהגותו אישיותו על המבורכת השפעתה

בית אחיה שגר בשכונת לא חשה בטוב במשך תקופה ושהתה ב כשהרבנית
זצ"ל  חיים קאמילבית וגן, לנוכח הדוחק הרב ששרר בבית, הקפיד רבי 

 לבקר אותה בין הסדרים. 
 ולכן צעד רגלית    ולצורך שמירת העיניים, הקפיד  

 מידי יום ביומו בשעת הצהריים, מישיבת מיר עד לבית וגן.

כי יהודי אחד במראכש היה מעסיק ערבי   מסופר
י יום ביומו הערבי היה עובד אצלו ובסוף היום מיד צעיר.

יום אחד הצעיר  היה מקבל את משכורותו וחוזר לביתו.
  הזה בא לעבודה ולא חזר לבית בערב.

 

 והעמידו למשפט . ן אביו תבע את היהודי בדין
השופט קבע שהיהודי אכן חטף את הגוי והעמידו למשפט 

 אליו הוזמנו כל ראשי העיר.
 

יצחק  ופנה לרבי לא ידע מה לעשות, י האומלל,היהוד
הרב הרגיע אותו מיד ואמר שיעזור לו ביום  זי"ע, דלויה

ובזמן הדיונים קרא  המשפט. הרב הגיע לבית המשפט,
כל דמותו של  ד ומיד ש בפיו,רהרב שם המופ

הנער הפנה את  האב זיהה בבירור שזהו בנו. הנער הערבי,
ואמר שהוא הרוצח האמיתי שרצח מבטו לאחד מן הקהל 

ח הגוי הרוצח לאחר מכן דמותו נעלמה. אותו,
 וכולם השתוממו מהנס הגדול שהרב עשה. .

ל פניו, התבטא נדיר של הסרת המסווה מע ברגע
" בית ישראל"בעל ה מגורכ"ק האדמו"ר 

באזני אחד מאנשיו כהאי לישנא: "בימים ובלילות 
"וחשב מחשבות לבלתי את הכתוב  יושב אני ומקיים

ידח ממנו נידח". בכל התקופות והמצבים האירו מול 
באיגרת  הרמב"םעיניו של האדמו"ר, קריאתו של 

שחו לקטנים, לרבי אברהם בנו: "קרבו הרחוקים, ה
 האירו פניכם לשפלים..." 

גם מבין השיטין של אגרותיו מבצבצת תמיד דאגתו 
ומסירותו לכל נפש נדחה, שלא תלך לאיבוד. הוא 
היה פונה אליהם בנוסח מקורי: "שכח מכל העבר. 

אקח המשא עלי ועל צוארי, והימים הראשונים יפלו, 
 . 

 הביע לפניו אדם מסויים חזור בתשובה!" וכש
רגשי חרטה על מעשיו, ושאל האם יוכל עוד לשוב 
בתשובה שלימה? אמר לו הרבי: את "השלמה" הנח 

 בשבילי... אתה מצידך חדל מן החטא, 
 ואל תשוב לכסלה..."

ָלְמָדה ֵמִאָּמּה ע"ה ֲאֶׁשר ֵהִסיָרה ֵמַעל ַּבֲעָלּה ָּכל עֹל  ְוָכְך 
ִלְׁשקֹד ַעל ּתֹוָרתֹו ְּבֵאין ַמְפִריַע. ַהַּביִת, ְוִאְפְׁשָרה לֹו ָלֶׁשֶבת וְ 

ַעד ְּכֵדי ָּכ ִהִּגיעּו ַהְּדָבִרים, ֶׁשַּפַעם ָּפגְָׁשה ְׁשֵכנָה ֶאת 
יב ִנית ֶאְלָיׁשִ ְוָרֲאָתה אֹוָתּה ֲעצּוָבה ּוְמֻהְרֶהֶרת.  ָהַרּבָ

 ָׁשֲאָלה אֹוָתּה: "ַמה ּיֹום ִמּיֹוַמיִם?" 
 

ַעָּתה ָׁשָבה ִמן ָהרֹוֵפא ִעם יֶֶלד  ֵהִׁשיָבה ָהַרָּבנִית ִּכי זֶה
ַהּסֹוֵבל ִמְּכֵאֵבי ֶּבֶטן ֲחזִָקים. ַחַּות ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָהרֹוֵפא ָהיְָתה 

ְוִכי ָעֶליָה ָלסּור ְלֵבית ַהחֹוִלים  ֶׁשּיֵׁש לֹו 
ק' ְל'ַׁשֲעֵרי ֶצדֶ  –ְלנִּתּוַח, ֶאָּלא ֶׁשִהיא ְמֻסֶּפֶקת ְלֵהיָכן ָלֶלֶכת 

'. ָאְמָרה ָלּה ַהְּׁשֵכנָה ִּבְפִליָאה: "ֲהֵרי ַּבְעֵל  אֹו ְל'ִמְׂשָּגב ַלָּד
, ְּגִׁשי ֵאָליו ְוַׁשֲאִלי לֹוֵמד ָּכאן ָקרֹוב, 

א ֶאֱעֶׂשה, ְּבׁשּום ָּפנִים  אֹותֹו!" ֵהִׁשיָבה ָלּה ָהַרָּבנִית: "זֹאת 
ן  ֶֹ א ָעלּול הּוא ַחס ְוָׁשלֹום ןָואפ , ֲה

ָלבֹוא ְלֵבית ַהחֹוִלים ּוְלַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה בְמקֹום ִלְלמֹד... 
הֹוֶלֶכת ֲאנִי ְלַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ּוַבַּליְָלה ֲאַסֵּפר לֹו ֶאת ְּפָרֵטי 

 ַהְּדָבִרים", ָאְמָרה ְּבֶהְחֵלִטּיּות.

חכם אחד, היה מצטט בקביעות  תלמיד
שאגת "בשיעורו היומי את דברי בעל ה

יום אחד נפלה עליו תרדמה לפני " אריה
 ה'שאגתנה בחלומו בא אליו השיעור. וה
 ". ואומר לו: "היום אל תטרידני אריה'

 

התעורר אותו תלמיד חכם משנתו, ומיד ניגש 
לעיר שבה  ה למברקה הקרובה 

במברק . שימש בנו של ה'שאגת אריה' כרב
שלחו בני ?" מה שלום הרב שלכם: "נכתב

הרב שלנו, בנו " אותה העיר מברק בחזרה
 "., נפטר היוםשל ה'שאגת אריה'

לזמן ירידתה,  ה עומדת ומחכה  נשמה
שאז תתלבש בגוף ובנפש הטבעית ותתעסק בלימוד 

 התורה ובקיום המצוות.

 כל מי ששכלו קטן יותר 
 מבקש שיתנו לו כבוד יותר

 שחושב עצמו לעניו בלי שעמל הרבה  מי
להשיג מעלה זו בהשתדלות להכיר את בוראו 

 וליראה מפניו, 
 ףאזי טועה הוא ומחליף 

 ו של האדם.לכליל מעלותי

זהירים הם בני אדם 
שלא לבלוע נמלה 

חיה, ואין הם 
זהירים שלא לבלוע 

 אדם חי
 

עומדים כל  השבת  ביום
ישראל בדרגה עליונה יותר מבשאר 
ימות השבוע, שהרי השבת נותנת 

 . םלהם 
לכן הם מצווים לשמור ולהיזהר 

בתורה ומצוות בשבת יותר מבשאר 
 .ימות השבוע

  -דף גמרא מטהר את
 האדם כמו מקווה

ישראל יש בהם כח 
 יותר ממלאכים

 

 תגן עלינו זכותם       זצ״ל  י ירב                   זצ"ל  י ירב          העלון לעילוי נשמת: 



 

אשה זקנה הביאה דגים חיים מן 
ה אותם השוק, והתחילה מתקינ

לבישול כשהם מפרפרים עדיין. 
נכדתה אמרה: סבתה, רחמייך 

היכן הם? פייסתה הזקנה 
והחזירה לה: אל תצטערי, בתי. 

 

זה חמישים שנה אני 
עושה להם כך וכבר 

 …הורגלו

hamaor.netכל העלונים: 

 

ִים ֶאֶרךְ ' ה א ֶחֶסד ְוַרב ַאּפַ ע ָעֹון ֹנׂשֵ ה ָוָפׁשַ ה לֹא ְוַנּקֵ ִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד, ְיַנּקֶ  ּבָ
 ).יח, יד במדבר(

 אומר אחד כתוב, בפסוקים סתירה לכאורה הקשו) א"ע ז ברכות( בגמרא 
ִנים לעַ  ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד"  על ומענישם הבנים על האבות עוון את נותן ה"שהקב משמע", ּבָ

ִנים ַעל ָאבֹות ֽיּוְמתוּ  לֹא אומר אחר פסוק ואילו, כך  ִאישׁ  ָאבֹות ַעל ֽיּוְמתוּ  לֹא ּוָבִנים ּבָ
ֶחְטאוֹ  תוּ  ּבְ  .אבותיהם בעוון נענשים הבנים שאין משמע), טז, כד דברים( יּוָמֽ

 אוחזין כשאין - הא, בידיהם אבותיהם מעשה כשאוחזין - הא, הגמרא 
, הרשעה בדרך והולכים אבותיהם במעשה הבנים אוחזים אם. בידיהם אבותיהם מעשה

 הולכים ואינם דרכיהם מיישרים הבנים אם אך, אבותיהם עוון על גם נענשים שהם הרי
 .אבותם עוון על נענשים שאינם הרי, אבותם בדרך

 , לטורפו ורצה בשועל שפגע לזאב משל כך על מביאים 
, עצמות שלד כולי, בשר הרבה בי אין, אותי לאכול לך כדאי לא, "השועל לו אמר
 לעומתו טען והזאב". בשר בעל אדם ותטרוף, האדם בני נמצאים ששם לעיר תכנס

 .כך על ויענשו, אדם בני לאכול להם שאסור

, לדאוג מה לו שאין לזאב השיב), ב"ע סא ברכות( שבחיות הפיקח שהוא 
ִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד כתוב . העונש את מקבל הבן ורק העבירה את עושה אתה, ּבָ
 מראש שהוכנה מלכודת מעל עבר בדרכו אך, העיר לכיוון ללכת ואחל הזאב התרצה
, עונש כך על יקבל שלא לו שאמר השועל על וזעם הזאב לצעוק התחיל, לבור ונפל

 לעשות שרצית המעשה על עונש מקבל שאינך אמת הן, "לזאב ואמר השועל זאת עשמ
 אתה שגם כיון נענש ואתה, אדם בני שטרף אביך של העונש את מקבל הנך אלא, כעת

 .אבותיו מעשי על גם לוקה – בידו אבותיו במעשה באוחז!", זאת לעשות רצית בעצמך

 בתשובה ולשוב העבירות מן חקולהתר להיזהר אנו צריכים כמה עד 
 .אמן, השלימה ישראל בישועת בקרוב נראה כך ובזכות', ה לפני שלימה

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,   נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, ין אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ליאור ב

סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 
 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 

 , יעקב יוסף בן מרגליתהרב בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,  דדה בת אסתר
 אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גורב מרן האואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

כי התפוצצות הדירה זצ"ל  לחפץ חייםסיפרו  פעםם
קום פלוני, ובחסדי שמיים לא היו נזקים הייתה במ

בנפש. רק חלונות נופצו מחמת ההדף. פתח החפץ חיים 
קודם כל על כך שלא היו הרוגים  

ופצועים. לאחר מכן המשיך החפץ חיים להביע את צערו 
על ממונם של ישראל: "אבל ודאי נופצו גם זגוגיות 

  – תינה החפץ חיים את צערו –בבתי היהודים" 
 

"ולבטח יש ביניהם עניים, שאין ידם משגת להחליף את 
הזגוגיות. הללו יסתמו את הפרצות בלוחות עץ, בכך 

ת תרבה אפלולית בביתם, וזו עלולה לגרום להפרת 
. שהרי אמרו שהדלקת הנר בשבת משום שלום 
בית. לפי שיש צער לשבת בחושך (כמבואר בגמרא 

שוררת נחבטים שבת כ"ג ע"ב). כאשר אפלולית 
ונופלים, האווירה עגמומית, נעשים קצרי רוח ונרגנים 

 נאנח החפץ חיים. –ומגיעים לידי מריבות" 

עמנו "וחלבנה"  בושם  לצרףף
שריחו רע, וְמנָָאּה הכתוב בין 

סממני הקטורת, ללמדנו שלא יֵקל 
באגודת  ו בעינינו 

יותינו ותפילותינו את פושעי תענ
ישראל, שיהיו נמנים עמנו. (רש"י) 
הכשרים יתגברו כל דבר מתפעל 

 ומושפע מהיפוכו. 
 ה ידי החלבנה -על

-וייחודם של שאר הסממנים, וכמו
כן בתפילה יתגברו הכשרים 

 בהיותם עם הרשעים.  

גנב לעבור את הגבול מכס הת-מבריח יהודיי
כשהוא עמוס שק על שכמו וכלב כרוך 

אחריו. לא הצליח המתגנב וחייל תפסו. בדק 
לו החייל בשקו ושאל: מה יש לך פה? אוכל 

בשבילי ובשביל הכלב יש לי פה. פתח 
ונראה. פתח היהודי את השק, והנה כולו 

 מלא פולי קפה. 
אמר לו החייל: שמא ראית מימיך אדם או 

 פולי קפה?  כלב אוכל
כל ימי אין  –החזיר לו היהודי: אני 
אם יתעקש  –אכילתי אלא מזה, והוא 
  –ולא יאכל 

 עשה בו כטוב בעיניך...

הדברים השפלים  הפיכתת
הקטורת הייתה עשויה מסממנים 
 שאינם ראויים לאכילה, ואילו

התנאי להקרבתם הוא  
 שיהיו ראויים לאכילה. 

 

יתרה מזו, בין סממני הקטורת 
שריחה רע, , ם הייתה גם

והיא רומזת לדברים שָפלים 
ידי שמקטירים לה' -ביותר. על

 נהפכו העניינים האלה 
 ונתעלו לקדושה.

אחד התלמידי חכמים עם שני בניו לביתו  עלהה
זצ"ל  שלמה זלמן אויירבך רבישל הגאון 

כדי להתברך מפיו, שאל רש"ז את אחד הבנים 
ה לגילו, וענה שעוד חודשים מספר יהיה 

. אמר לו רש"ז: "ראה, כעת, בגיל י"ב 
שנה, הינך פטור מכל מצות עשה ומצות לא 

נן, ומכל עונשיהן, תעשה, הן דאורייתא והן דרב
 ! : מלבד דבר אחד שהינך חייב בו: 

שכן מצאנו בנדרים שנידרו של "מופלא הסמוך 
לאיש" נדר הוא, והקדשו הקדש, ואם אדם אחד 
מועל בזה חייב, וזאת אף על פי שהילד עצמו עם 

 עול, יהיה פטור בכגון דא. 
 

וסיים רש"ז: "אותה תורה שאומרת שילד אכן 
מעשיו, היא זו שאומרת שעל לא אחראי ל

מכאן  , הדיבור. הוא אחראי גם אחראי, 
 מהו כוחו של הדיבור.."

ל, גביר גדול ועשיר, בשם ניסים ”זצ עובדיה יוסף הימים, הגיע לביתו של מרן רבינו באחדד
, זצ"ל אליהו שרים רביגאון, אותו גביר, היה מוכן לתרום מהונו, סכום עתק לבנית הישיבה של 

אולם תנאי היה לו, שבעוד חודש ימים, יבוא מרן ויערוך את החופה של בנו, המתחתן בברזיל בשעה 
 רב מרן לבקשתו והתנגד לכך, יטובה ומוצלחת. בתחילה, ס

אולם כאשר חזר הגביר על התנאי ואמר שבלי שמרן יבוא, הרי שהתרומה מבוטלת, נאות מרן לנסוע 
שליט''א נסע לחתונה. כאשר הגיע מרן למקום החתונה, נדהם  יצחק יוסף הרה"גויחד עם בנו 

לראות את נשות המקום, מהלכות בשמלות קצרות ובזרועות חשופות, ולמרות שישנם פתרונות 
ומיד הודיע מרן חד  ר הלכתיים למצבים שכאלו החליט מרן לעשות צעד אשר

 וקידושין!" ומיד לקח ספר לימוד וישב ללמוד,  משמעית, "כאן, איני מסדר חופה
כשהוא מותיר את כל יושבי המקום פעורי פה... מיד החלו רבני ונכבדי המקום, לדבר על ליבו של 
הרב והסבירו לו שכך המנהג בעירם, וציבור הנשים הודיע שכך הן רגילות. אולם מרן בשלו, איני 

שעה של משא ומתן, התערב נשיא המדינה ואשתו מסדר חופה וקידושין בצורה שכזו. לאחר חצי 
 בוויכוח המביך ונדהמו מעוצמת רוחו ועמידתו האיתנה של מרן בענייני צניעות, 

 למרות המקום והזמן ולמרות קהל ההמונים שעומדים ומחכים... ומתוך התפעלות אמרו
ים, להביא כיסויי ולא יחשוש, ובידם לפתור את הבעיה, מיד נשלחו כמה אנש 

ראש ובגדים שונים עבור קהל הנשים, ולאחר שכולן התעטפו בבגדים צנועים, החל מרן בסידור 
ונתקדש , ,, החופה והקידושין. ותהום כל העיר... כל אמצעי התקשורת

 שם שמים ברבים, כאשר נשיא המדינה, הודה בצדקתו של מרן.

זצ"ל שהיה אדם  צבי קובלסקי על הרב ומסופרר
אשר גרם לו עוגמת נפש רבה, על לא עוול בכפיו, ואף 

הכפישו וביזהו ברבים לא אחת, והנה בעת שהגיעה ביתו 
תונתה, וזקוקים היו של אותו אדם לפירקה, ונקבע עת ח
, ם לכסף רב, טרח הרב קובלסקי תרם 

והעביר דרך שליח סכום רב לא לפני שהזהירו שבל ידע 
אותו אדם מי עומד מאחורי המסירה, ותוך כדי דיבור אף 
נתן הסבר לדבריו "אם ידע שממני יצא הדבר יפגום הדבר 

 !". ה בשמחתו, ורצוני שתהיה 
 

ה ראה וקדש, נלמד מוסר נזכה לעדן את מידותינו, אכן כז
 וה' יתברך יראה בהשתדלותינו 

 ויתן שלום בינינו ושלוה בארמנותינו!

זצ"ל אמר  אדמו"ר הזקן
ליהודי אחד, שהיה למדן גדול 

ומופלא במידות טובות: גם 
, ש חיים יש -לבעלי

 אך הן טבעיות. 
 

העורב אכזר בטבעו, ואילו 
האדם -ן. מידות בניהנשר רחמ

צריכות להיות לא מצד הטבע 
, ועל זה אאלא 

 צריך עבודה עצמית.

ניכשלנו  אםם
, סלח לנו בדרכינו
. אם רק אב יקר

בטפל עסקנו, 

. 
 

היום רוצים אנו  
אליך, אל דרך 

בכל  .הישר. 
 ליבנו שעוד 
 לא מאוחר.

זאת בעצמך "פשוט  עשהה
נבלה בשוק ואל תצטרך 

לבריות" . פירשו זאת חסידים 
 –הראשונים: "פשוט נבלה" 
היפטר בעצמך מ'נְִבָלתך', 

אם  –ממידותיך הרעות, "ואל" 
לא תעשה זאת בעצמך, 

הם יעשו  –"תצטרך לבריות" 
 זאת לך.  

 

אחת החוכמות 
הגדולות בחיים 

להאזין לשני 
וד עימו ולעב

 עבודת צוות 

יש לשים גבול בענין הדאגה 
 לפרנסתם של הילדים



1 גיליון מס. 582שבת קודש  פרשת שלח לך

אף על פי שכבר היו ישראל מנוסים בהנהגה ניסית וראו כבר כמה פעמים כי אין דבר שיעמוד נגד רצון ה' והקב"ה הלא הבטיח להם להוריש להם את הארץ, מכל 
מקום לא היתה עדיין האמונה הזאת שלמה אצלם במידה הראוייה. ולכן מצאו לנכון לבוא אל משה ולדרוש ממנו שישלח מרגלים לפניהם, מפני שהיתה חסרה 

להם בהירות האמונה - שלא האמצעים הטבעיים המה מועילים ופועלים כי אם רצון ה', שאין דבר העומד בפני רצונו יתברך. וביקשו להם עצות ונכשלו. (ארון 
העדות).

ונתפלל לה' שבזכות זה שהוא השותף העשיר היחיד, ניוושע. כן עשו. בהצעת 
מחצית  לשלם  הוריו  התחייבו  ההחלטה,  לאחר  ששמעו  הראשונה  השידוך 
מההוצאות. היה זה השידוך המתאים ביותר לבחור. הבחור נסע לחו"ל והחל 
צריך  היה  כזה  בקצב  דלות.  היו  ההכנסות  אך  לבית  מבית  רגליו  לכתת  לכתת 
והוא  בקרבו  לבו  נשבר  זו  ממחשבה  ורק  שלימה  בשנה  החתונה  את  לדחות 
נכנס לבית הכנסת הסמוך ופנה לה' מקרב לבו שיושיעו. בעודו מתפלל נכנס 
אמר:  כששמע  בכיו.  סיבת  לשמוע  לבחור  וניגש  פשוט,  יהודי  הכנסת  לבית 
בתאריך  בדיוק  תיערך  שהחתונה  אחד.  בתנאי  אך  עלי!  החתונה  הוצאות  כל 
הוציא  ומיד  אמר  יפה.  זיווגם  יעלה  זו  מצווה  ובזכות  מתחתנת  שבתי  ובשעה 
שהתחייבו  הסכום  כל  על  המחמאה  לבחור  וכתב  המחמאות  פנקס  מכיסו 

הוריו לתת (אוצרות התורה).

בן אדם יכול להתאמץ בכל הכוח לעשות איזה דבר ופתאום קורה משהו 
שהורס לו את הכל. וגם להיפך, אדם שמתקשה מאד לעשות משהו יכול פתאום 
לראות ניסים. "ריבונו של עולם, עד עכשיו חשבתי שהכל אני עושה, תעזור לי 
להבין מעכשיו שהכל זה אתה". כשאדם מתחזק באמונה, הוא מתחיל להבין 
שהבורא יתברך שמו הוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים. הוא מתחיל 

להבין שרק ה' יכול לעזור לו, שרק רצון ה', הוא פועל.

כלב בן יפונה לא התפתה לעצת מרגלים ולא לקח חלק בהוצאת הדיבה על 
ארץ ישראל. איך הוא הצליח? רוח אחרת פיעמה בו. "ועבדי כלב עקב היתה 
על  משתטח  לחברון,  רץ  כלב  בה'.  וביטחון  אמונה  של  רוח  עמו".  אחרת  רוח 
והועילה  מרגלים  בעצת  לפול  לא  הכוח  לו  שיהיה  ומתחנן  בוכה  אבות,  קברי 

לו תפילתו.

ֵלמּות ָהֱאמּוָנה שְׁ

ישראל  בני  אך  היא  ודבש  חלב  זבת  שהארץ  מבטיח  הוא  ברוך  הקדוש 

מתעקשים לשלוח מרגלים שיחקרו את הארץ ויושביה ויוודאו שהכל בסדר. 

ההוא  הדור  בני  כל  שנה,  בארבעים  נדחית  ישראל  לארץ  הכניסה  והתוצאה: 

ימותו במדבר רק בניהם יזכו להיכנס בשערי הארץ ולא זו בלבד אלא שאותו 

באב  תשעה  יום  הוא  לדורות  בכייה  ליום  נקבע  חינם  של  בכייה  בכו  בו  לילה 

וחורבן בית המקדש. הספור של המרגלים זה ביטוי לחוסר אמונה בהבטחת 

ה'. "אני אמרתי להם שהיא טובה והם לא רצו להאמין, חייך שאני נותן להם 

מקום לטעות". (רש"י הקדוש)

שלמות האמונה זה לדעת שרק ה' יכול לעזור לי. ה' מחכה לרגע הזה שנבין 

שהישועה שלנו היא רק אצלו ולכן במקום לנסות כל כך הרבה דברים שבדרך 

כלל לא מועילים, צריך לרוץ אל ה'. וגם כשאדם עושה עוד השתדלויות, צריך 

לזכור שהפניה אל ה' זה הדבר העיקרי. מתי אדם זוכה לישועה? כשנשבר לבו 

רק  בעולם  כלום  לי  אין  לי,  שתעזור  מוכרח  אני  ה'  ה',  אל  זועק  והוא  בקרבו 

אתה, רק אתה יכול להושיע אותי.

ולא  באמצעים,  מאד  דלה  היתה  שמשפחתו  גדול,  מתמיד  בבחור  מעשה 

לא  להם  שהוצע  שידוך  שכל  כך  מאומה  בעבורו  להתחייב  באפשרותם  היה 

התקדם. הזמן חלף, הבחור התבגר ועדיין לא מצא את זיווגו. הוא לא ידע את 

נפשו. יום אחד החליטה אמו הצדקת: חז"ל אמרו (קידושין ל) כי שלושה שותפים 

'לי  שכתוב  כמו  הממון,  בעל  הוא  שהקב"ה  וכיון  ואמו.  אביו  הקב"ה,  באדם: 

הכסף ולי הזהב נאום ה' " (חגי ב, ה), על כן הבה נתחייב סכום כמו כל באי עולם, 

בס"ד

שבת קודש   כג' סיון, תשע"ז
פרשת שלח לך

ַנַען" (יג, ב) ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ַלח ְלָך ֲאָנשִׁ "שְׁ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל פאני, 

אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 

עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל
ת.נ.צ.ב.ה
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מחכה שנתפלל עד שנהיה ראויים לקבל, נקבל בענווה לא בגאווה. כי כשאדם 
הוא  בענווה.  יקבל  הוא  יקבל,  כשהוא  סוף,  בלי  שלו  הרצון  על  ומתפלל  רוצה 

יזכור כל חייו כמה הוא התפלל, כמה הוא הרים את הראש והתחנן אל ה'.

צריך כל הזמן להתחזק באמונה שאין טבע. מה שאנחנו קוראים טבע זה 
הכל תוצאה של רצון הבורא. וכשהוא רוצה, הוא מקמט את הטבע. יהודי הולך 
למי  אותו  מחברת  התפילה  כי  הטבע  חוקי  את  לשנות  יכול  הוא  תפילות,  עם 
שמושך בחוקים של הטבע. ה' הוא כל יכול. אדם רואה שבדרך הטבע אין לו 
דבר  יעשה  עולם  שבורא  תאמין  ידיים.  מרים  מתייאש.  הוא  אז  סיכוי,  שום 
שאתה בכלל לא חשבת עליו. תזרוק את השכל, תתחזק באמונה. אני לא מבין 
כלום, אני לא יודע כלום, השם הוא כל יכול והוא יושיע אותי. איך? אני לא יודע. 
אני רק מתפלל. מתפלל מתוך אמונה שמה שיש לי זה רק תפילה, ששום דבר 

אחר לא יכול לעזור לי.

בעולם!  רע  אין  מילים:  שלוש  בן  משפט  על  לחזור  זה  באמונה  להתחזק 
אין רע בעולם! כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה! לא תמיד מבינים אבל 
מה  בכל  מקום,  בכל  זמן,  בכל  האלה  המילים  על  לחזור  צריך  אדם  מאמינים. 
בין  מאורע,  כל  החיים,  כל  רחמים.  זה  שהכל  לראות  שיזכה  עד  עליו.  שעובר 
שהולך לו כרצונו,  ובין שהולך לו שלא כרצונו. הכל זה רחמים. אברהם אבינו 
היה מקרב את כל העולם לה' יתברך ודוקא אצלו קרה שהבן יצא לתרבות רעה 
והוא לא היה יכול לקרבו. צער גדול היה לו לאברהם אבינו, במיוחד כשנאמר 
לו לשלוח את הילד, שזה בעצם לזרוק אותו מהבית. אך הקב"ה אומר לו: "אל 
ירע בעיניך על הנער", שזה לא יהיה רע בעיניך, בכל דבר יש חשבונות שמים. 

לא תמיד מבינים, לא תמיד משיגים, אבל הכל עם סיבה.

מה  שכל  טוב!  שהכל  בעולם!  רע  שאין  אמונה  שלימה?  אמונה  זה  מה 
שהשם עושה, לטובה הוא עושה! שעל כל מה שקורה אתנו ועל כל מה שעובר 
עלינו, על הכל צריך להגיד תודה, ללכת כל היום עם שירות ותשבחות. לפעמים 
ממשיכים  איך  תופסת  לא  פשוט  שהדעת  ונוראים,  גדולים  כך  כל  היסורים 
והיופי  החן  זה  ממשיכים.  זאת  ובכל  הזו.  והזכה  הטהורה  באמונה  לדבוק 
שהתלווה לכל היהודים הפשוטים שהיו בכל הדורות, יהודים שיודעים שכתוב 
לטובה  הכל  כי  כשמש  להם  ברור  הדבר  אז  עביד,  לטב  רחמנא  דעביד  כל  כי 
ממש. ואף אם לא מבינים מה הטובה המונחת עתה בצרה זו, אין הם נבהלים, 

רק ממשיכים להתחזק ולדבוק באמונה הפשוטה והטהורה שהכל לטובה.

הרב הקדוש רבי שמעון מירוסלב זי"ע האריך ימים והסתלק כשהיה קרוב 
קיבלתי  אותי  הקורות  אמר: "כל  ימים  האריך  במה  וכשנשאל  שנה,  מאה  לבן 
באמונה וידעתי כי כולם מאת השי"ת וכי הם רק לטובה ולכן הארכתי ימים" 
ובאר את דבריו ואמר שמי שמערער על הנעשה עמו וחושב שלא מגיע לו כל 
שקורה לו, לפעמים קוראים לו למעלה, כדי להוכיח לו שמה שנגזר היה צריך 
גזירת  כל  שמקבלים  אנשים  לאותם  אבל  וביושר.  בצדק  אותו  ושפטו  לקרות 
ה'  דרכי  את  להם  להראות  כדי  לשמים  להם  לקרוא  צורך  אין  באהבה  שמים 

ולכן הם מאריכים ימים...

אדם הולך עם אמונה הוא לא נשבר משום דבר. הוא יודע שמשמים מכוונים 
כל דבר קטן שקורה לו ובודאי מה שקרה זה טוב, כי מי יודע ממה הצילו אותו 
כשקצת עכבו אותו, מי יודע מה הוא ממתיק עכשיו עם היסורים שהוא עובר. 
גם  רחמנות.  זה  הכל  עלי  שעובר  מה  וכל  עלי,  לרחם  בשביל  אותי  ברא  השם 
בשביל  שנעשה  דבר  כי  רחמנות.  זה  הכל   - ח"ו  טובים  לא  שנראים  הדברים 
לקרב  את האדם לה', בודאי שהוא טוב. אם כן, הכל טוב, כי הכל נעשה בשביל 
בני  עם  לו  קל  יותר  הרבה  אז  באמונה,  מתחזק  אדם  לה'.  האדם  את  לקרב 
אדם כי זה לא אשתו ולא השכן ולא החבר, זה הכל ה'. זאת דרגה מאד גבוהה 
באמונה, אך עם הרבה עבודה פנימית, ועם הרבה תפילות, אפשר לזכות. רבונו 
של עולם  תעזור לי לזכור שהכל אתה עושה לי, שככה בדיוק אתה אוהב אותי, 

שזה מהאהבה שלך מה שקורה לי.

תפילה זה הכי חזק בעולם. אין שום כוח שיכול לעצור התפילה. הישועות 
מוכנות. איך זה יגיע אליך? דרך איזה צינור? הצינור זה תפילה.

המרגלים  יאוש.  אין  ואצלנו.  עמנו  איתנו,  שה'  לזכור  זה  האמונה  שלמות 
מרגיעים  וכלב  יהושוע  ואילו  יאוש,  כזה  פחד,  כזה  העם  בלב  מכניסים 
אל  לעלות  נוכל  אומרים "לא  המרגלים  תיראום".  אל   איתנו,  ומעודדים, "ה' 
העם כי חזק הוא ממנו" ואילו כלב מכריז "עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל 
לה" (יג,ל). לכל אדם יש עמוק בפנים מרגל קטן שמזכיר לו את כשלונות העבר 
שלו ומחפש כל הזמן את נקודות החולשה שלו כדי לזרוע ספיקות והסוסים. 
'אתה לא יכול, אתה לא כזה צדיק, כבר ניסית  הרבה פעמים, זה לא בשבילך, 
הזמן  על  חבל  רוחניים,  יותר  אנשים  של  חסידים,  של  צדיקים,  של  עבודה  זה 
שלך, תהיה מציאותי...' כל אחד והרשימה שלו. המרגל הזה זורע פחד ורפיון 
בלבבות, הוא גורם לחלישות הדעת וזאת מחלה מאד קשה. אם לפני כל צעד 

קדימה נשאל מחדש: "מי אומר שזה בשבילי", לעולם לא נתקדם.

בכל  איתנו  הקב"ה  לבד.  לא  שאנחנו  ורגע  רגע  כל  ולזכור  להתחזק  צריך 
הנפילות והוא עוזר לנו לקום. וגם אם התרחקנו, הוא תמיד מוכן לקבל אותנו 
בחזרה. וכאשר אדם מסתמך על עזרתו יתברך, היש מעצור לה' מלהושיע? הרי 
בלא עזרת הבורא אי אפשר לעבור את מפתן הבית ועם עזרתו יתברך אפשר 

לבקוע את הים.

מהנתונים  פה,  שלי  האלוקית  מהשליחות  להתחבר,  זה  פה  המטרה  כל 
לא  אם  כי  פה,  לו  קשה  שלא  אדם  בן  אין  שלי.  מהסבל  שלי,  מהקשיים  שלי, 
קשה לו, בשביל מה הוא בא לעולם, כל העולם הזה זה התמודדות, התמודדות, 
התמודדות, עם עוד קשיים ועוד קשיים. אבל אני לא לבד. יש ה'. ה' אוהב גם 
את המקומות הכי נמוכים. עם ישראל עשה את כל העבירות בעולם אבל הם 
הילדים שלי, זה הבן שלי, זה התינוק שלי, אני אוהב אותו אפילו עם מה שקרה 
שעושים  צדיקים  לי  יש  נכון,  למקום.  הם  בנים  אותו,  לעזוב  יכול  לא  אני  לו, 
עם  דבקות,  כזאת  עם  כאלה,  תכונות  עם  שנולדו  עצומה,  כזו  רוח  נחת  לי 
עוזבים  עכשיו  שהם  בתשובה,  מהחוזרים  נהנה  אני  כמה  אבל  כזאת,  נקיות 
דקה  כל  יסורים  כאלה  להם  ויש  מתמודדים,  והם  שלהם,  הרשעות  כל  את 
נאבקים  הם  אבל  נוראיות  קליפות  מתוך  נולדו  שהם  בתוכם.  התאוות  כל  כי 
לתחתית  שהגיעו  אנשים  זה.  ונורא  עצום  דבר  איזה  מזה,  לצאת  רוצים  הם   ,
יזכו  ה',  אל  הראש  את  ירימו  הם  משם  אם  נמוכים,  הכי  למקומות  המדריגה, 

לשכר הכי גבוה, זה קרבת ה' הכי גדולה.

שלמות האמונה זה להאמין גם בעצמנו. בטוב שלנו. ברצון שלנו. הרצון זה 
את  לראות  צריך  אדם  הרצון.  זה  האדם  של  הכוח  האדם.  של  העיקרי  החלק 
הרצון שלו ולקבל מזה כוח, לקבל מזה שמחה. אם הרצון שלי זה מה שאני, אז 
אני טוב, אז אני מצליח, כי אני רוצה רק את ה'. נכון, עשיתי עבירה, אבל אני 
רוצה את השם! אני לא רוצה את העבירה! הלוואי והיה לי  הכוח לא לעשות 
אותה! כל דבר שאדם חושב "אני רוצה" הוא מייד מקבל כוח. מקבל שמחה. 
אדם לא יכול להשתנות מייד. יש דברים שדורשים עבודה של שנים. יש דברים 
שדורשים עבודה כל החיים! אין כמעט דבר שאפשר להשתנות בו מייד. אך כל 
דקה שאתה מואס בעולם הזה, זה הנצחון שלך. אפילו שאדם רואה שהוא לא 
משתנה, שהוא נשאר עם כל התאוות שלו, כל דקה שהוא מואס בזה, שהוא 

בוכה לה' תציל אותי מהחושך הזה, זה השינוי! זה שלו לנצח נצחים.

ואם  לך.  לתת  רוצה  שהוא  אותך.  אוהב  שהשם  להאמין  זה  בה'  להאמין 
השם אוהב אותי, אז בוודאי שכל מה שהוא עושה איתי זה לטובתי. ואז הרבה 
יותר בקלות אני יכול להגיד תודה לה', על כל מה שעובר עלי, על כל קושי, על 
כל נסיון, כי מי שאוהב אותי עושה לי רק טוב, ראית פעם אוהב שעושה רע? 
כשאדם באמת מאמין שה' אוהב אותו, הוא גם יודע שה' רוצה לתת לו, אלא 
מה, רק כשזה יביא לו ברכה, כשזה יהיה לטובתו. השם לא רוצה לתת לו וזה 
יזיק לו ח"ו. כשמקבלים משהו בלי תפילה, זה מזיק. זה לא מחזיק מעמד. ה' 
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אי אפשר לחיות בלי אמונה. כי כל כך קשה להבין מה שקורה אתנו בעולם 
נופלים  אמונה  שבלי  הקב"ה,  של  בחשבונות  משהו  להבין  קשה  כך  כל  הזה, 
פה  לי  כואב  מתלונן,  הזמן  כל  אדם  לכעסים.  לטענות,  לקושיות,  מאד  מהר 
וכואב לי שם, וחסר לי זה ואין לי זה. מי אמר שצריך להיות לך זה? אולי נבראת 
הזה  הדבר  את  לך  לתת  רוצה  לא  בכלל  ה'  אולי  לך?  יהיה  לא  זה  שבכלל  ככה 
והזה. מי אמר שבשורש הבריאה צריך להיות לך זה וזה וזה. יש אנשים שהם 
והם  מסויים,  למקום  להתקבל  מסוים,  למקום  ללכת  צריכים  שהם  חושבים 
לא צריכים ללכת לשם, הם צריכים להיות דווקא כאן, במקום הזה, ולא שם. 
אבל הם רוצים ללכת דווקא לשם, למקום שלא מקבלים אותם. מי אמר שזה 
הנכון. תבקש מה', תמלמל, כל הזמן תמלמל, לתפילה קצרה יש לפעמים כוח 
עצום, אם כל הזמן תמלמל, ה' כבר יראה לך מה נכון בשבילך, הוא יוביל אותך 

למקום שלך.

עיקר החיים זה אמונה. עם אמונה אפשר להתחיל כל פעם מחדש. אמונה 
שהכל מאת ה' והכל לטובה. כל הצלחה שלי היא מבורא עולם וגם כל חוסר 
הצלחה, גם זה מבורא עולם. בלי  אמונה אדם אבוד לגמרי, כי תיכף כשעובר 
יודע  ולא  לרסיסים  נשבר  ממש  והוא  לפנות,  מי  אל  לו  אין  משבר,  איזה  עליו 

לתת עצה לנפשו מרוב ספיקות ומרירות ועקמומיות שבלב.

כמה צריך להיזהר מעצבות. כי כשאדם מרגיש שהוא מקופח, שהוא מיסכן, 
דוקא לו קרה מה שקרה, למישהו אחר זה לא קרה, אז הוא מתחיל להיחלש 
אין  אז  ממורמר,  והוא  עצוב,  שאדם  וברגע  ולהתמרמר,  ולהתבלבל,  באמונה, 
אני  אם  הקב"ה  עם  בקשר  להיות  אפשר  איך  כי  הקב"ה,  עם  קשר  בכלל  לו 
מתמרמר, ואני חושב שלא עשו לי טוב, הרי ה' עושה את הכל. צריך לתפוס את 
שנפלתי טיפה לעצבות, אני צריך בכל  קורה לי. ואם קרה לי  עצמי לפני שזה 

הכוחות למשוך את עצמי, בכל הכוח לברוח מזה.

כשאדם יודע שכל ענייניו הם רק בידי ה', כשאדם זוכה להיות יהודי אמיתי, 
שמאמין בה' בלי שום חוכמות, אז הוא זוכה לעבור את חייו בטוב ובנעימים. כי 
גם בעת הצער והדחק והחושך והאפילה, הוא מחזק עצמו באמונה הפשוטה 
זוכה  הוא  זה  במקום  ועצבות,  ועצבים  מתח  של  למקומות  ליפול  ובמקום 
לזכור שהכל מאת ה'. כשאדם כזה מצליח במשהו, הוא מתמלא בהכרת הטוב 
התחזק  הוא  איך  זוכר  הוא  דרכו,  את  שהצליח  לבו  מעומק  לו  ומודה  לקב"ה 
בתפילה כשה' עיכב את ההצלחה שלו, את מימוש הרצונות שלו ועכשיו הוא 
יודע להעריך את הטוב הזה שה' עשה אתו וכולו תודה וכולו תפילה שימשיך 
לזכות בדבר הזה ובעוד דברים. זאת ההצלחה האמיתית של האדם. ככה זוכים 

באמת להתקרב אל ה', כמו בסיפור הבא:

וכסף מנלן?
קדימון הכרחי:

נובט  הגדולה,  השמחה  בצד  ווארט,  נסגר  כאשר  כי  מצוי,  אבא  כל  יודע 
בקצב מהיר שיח קוצני מלא בפרחי דאגה סגולים וחששות אדומים. תירגעו, 
הכסף כידוע מקורו ברצון השי"ת, אבל אנחנו טרחנים בני טרחנים, דאגנים בני 
דאגנים, מנסים לעזור למלך הזן ומפרנס לכל, להביאו לידינו בכמויות גדולות 
ואם אפשר בזריזות. נכון, הוא זן מביצי כינים ועד קרני ראמים, אבל לפני שעה 
נסגר ווראט וחתמנו פה על תנאים, וחתונה, ושכירות, ותכשיטים וביגוד, ומה 

לא? וכסף מנלן?

או-טו-טו  גאולהל'ה  כאשר  בראמים,  או  בכינים  להתרכז  זמן  לנו  יש  וכי 
ויעזור,  עוזר  עזר,  הקב"ה  השם,  ברוך  מתלונן,  לא  אני  קלרה,  נישאת? "תראי 
אבל עכשיו חתמתי על סכום, שאין לי אפילו רעיון קלוש ותשוש מנין אגייס 
אותו. הגמחים מכירים אותי יפה, נתנו לנו עד כה בעין יפה, אבל יכולת ההחזר 
שלנו מפונצ'רת בארבעת גלגליה, נגמרו לה המים ברדיאטור, אין לה שמן מנוע 
והבוכנות חורקות. המשכורת שלך ושלי, צריכות לעמוד בפני דבשת כבדה של 

החזרים מחתונות קודמות, שעם עוד קש קטן על גבן, אין גמל, אין דבשת ואין 
אבל  שמואל,  בעלה  של  ההומור  את  אהבה  מאד  היא  צחקה,  קלרה  מדבר". 
השיח הקוצני ההוא לא הירפה ממנה, כי חיוכים ולהטוטי לשון – הומוריסטיים 

ככל שיהיו לא בדיוק מייצרים כסף, ובמיוחד לא 100,000 ₪.

"או  המשתאה  לרעייתו  שמואל  הסביר  קלרה",  "תראי  אחרי.  שבוע 
זוטר  עירייה  פקיד  רחמנינוב  שמואל  ר'  עלי....".  שצוחקים  או  עלי,  שצוחקים 
בתם  של  הווארט  את  סגרו  גננת,  עוזרת  קלרה  ורעייתו  המים  במחלקת  
רעה,  עין  בלי  באופק.  נראתה  לא  הפיננסית  הגאולה  אבל  גאולה,  השביעית 
שבקע  הבית  בשלום  הן  לפניו  הלך  ששמו  הזה,  הנפלא  לזוג  נולדו  16ילדים 

והאיר למרחקים, והן בהצלחה המסחררת בחינוך הילדים.

לוליין  ראשונה,  ממדרגה  כלכלן  היה  שרחמנינוב  להיאמר,  ניתנת  האמת 
כלכלי מן המשובחים שיש, אשר ידע לנצל כל שקל, וכל חיסכון אפשרי, כולל 
שניתן  ומשונות  שונות  ופנסיות  נסתרות  גמל  קופות  של  מקסימלי  ניצול 
להמירן בהלוואות לא רעות בכלל, זה מה שסייע לו לחתן שישה ילדים בעין 
טובה וביד רחבה. ארבעה מתוכם כבר רכשו דירות, והשניים הנוספים בדרך. 
אלא שנכון להלילה, אחרי שההמולה התפזרה רחמנינוב ניגב כמה אגלי זיעה 
מרקתו הימנית עם מפית נייר כמושה, וניסה לגלות כמה רסיסי ביטחון ואמונה, 
לא?"  או  עליך  צוחקים  אותך,  מבינה  "לא  שלהם.  הבור  מן  להיחלץ  שסירבו 
התענינה קלרה. "שתביני, מתקשר אלי הסנדלר שלנו ר' אלכסנדר רבינוב, זה 
שיש לו קול עבה ועמוק, מה אומר לי? 'שמואל אתה לבוא לסנדלריה שלי, יש 
פה מעטפה בשבילך 25,000 דולר. אתה לא לשאול מי נתן, מה נתן, איך נתן, 
אני אלכסנדר רק שליח פה, אתה להבין?" 25,000 דולר? זה בדיוק מה שאנחנו 
צריכים? מה לאלכסנדר ולשליחות הזו, ובכלל מי שלח אותו?" התעגלו עיניה 
שצוחקים  או  לך...  מסביר  שאני  מה  בדיוק  להפליא. "זה  סקרניות  קלרה  של 

עלי... או שאלכסנדר עושה ממני צחוק..." גיחך שמואל.

הוא  אלכסנדר.  של  לסנדלריה  נכנס  רחמנינוב  שמואל  ר'  שעה.  אחרי 
"אתה  הימנית.  השפה  בקצה  מלאכותי  חיוך  חצי  עם  משהו,  מהוסס  צעד 
ואתה  גברת,   של  בנעליים  אחרון  מסמר  פה  דופק  כבר  אני  שמואל,  להיכנס 
לקבל ירוקים ירוקים בתוך גומיות. ואני להגיד לך עוד פעם, שמואל לא שואל 
לאלכסנדר מי נתן, מה נתן, איך נתן, כי אצל אלכסנדר מילה זו מילה, אני פה 
רק שליח פה. אתה להבין שמואל?" המסמר האחרון ורצועת הדבק שיוו לנעל 
צורה בטוחה. אלכסנדר פתח מגירה נסתרת ושלף משם מעטפה חומה. "אתה 
לספור שמואל, שלא יגידו חס ושלום אלכסנדר נגע בכסף, אני פה רק שליח 
פה..." שמואל חש את פעימות ליבו מכות בחזהו ומאיימות לפצפצו. אחרי 10 
דקות ושתי ספירות, הסכום היה חד משמעי 25,000 דולר. הוא פער את פיו 
המשפט  על  חזר  והאיטי  העבה  בקולו  אלכסנדר  אבל  לשאול,  ורצה  משתאה 
השחוק משהו, "שמואל לא שואל לאלכסנדר מי נתן, מה נתן, איך נתן...". אחרי 
תפילת ערבית ושיעור דף היומי, הוא נכנס הביתה, התיישב במרפסת. קלרה 
הגישה לו מיץ תפוזים סחוט ושתי פרוסות טורט. "אלכסנדר אמר שהוא רק 

שליח... אני המומה", הפטירה בצאתה מן המרפסת.

שלך,  הקוראים  כמו  משתאה  בטח  אתה  מרדכי,  שמי  לוי,  אדון  לך  "שלום 
ליד,  כפפה  כמו  שמתאימים  דולר   25,000 שלנו  שמואל  ר'  על  נחתו  מנין 
התחייבות שלו בווארט של גאולהל'ה ובכן, הנה התשובה. כשאבא שלי חיתן 
מעל  עשה  שאבא  כולנו,  לב  שמנו  השישי,  בנו  נחמן,  את  שנים  שלוש  לפני 
לכוחותיו... ויש לו עוד 10 ילדים לחתן. הוא אף פעם לא דיבר על כך, אבל היה 
בת 17,  עדיין  גאולהל'ה  של  נישואיה  הבאה,  שהמשימה  לקלוט  רגיש  לב  לנו 
כנראה לא תצלח, בטח לא באופן המקובל... איך אומרים, הוא כבר עם הלשון 

בחוץ, סחוט, תשוש, וכמצולה שאין בה דגה. ואז עלה במוחי רעיון.

הסברתי  הנשואים.  ואחיותיי  אחיי  את  הבכור  אני  כינסתי  עשיתי?  מה 
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להם את המפה לאשורה, וסיכמתי את הדברים במילים הבאות 'יש איסור מן 
ואנחנו  מבשרנו,  בשר  הם  שלנו,  ואמא  אבא  רעך',  דם  על  תעמוד  'לא  התורה 
חייבים בכבודם ובריאותם, לא יעלה על הדעת שנפקיר אותם במסע הארוך 
הזה... אני מבקש מכם להילחץ חושים. מה פירוש? הפירוש הוא שמכאן ואילך 
תסגור  שגאולה  ולאחר  בחודשו,  חודש  אצלי,  נאספים  כולנו  של  המעשרות 
לשאת  טוב  יהודי  על  לאבא.  ונעביר  הבוידעם  מן  האוצר  את  אוציא  ווארט, 
בעול עם חברו, ויתר על כך, עליו לשאת בעול עם אביו ואמו. ובאותה נשימה 
ביקשתי מהם, לא להגיע לשבתות עם ידיים ריקות, לא יעלה על הדעת שנבוא 
עופות  של  מגש  בלי   הוריהם,  לבית  נפש   70  – כ  מצרימה  ירד  שיעקב  כמו 
צלויים, סיר אורז וכמה סלטים. בואו נקל עליהם ולא נכביד ... הורינו בני 60 

עוד מעט, וככל שנעזור להם, הם יזכו לאריכות ימים וגם אנחנו'.

ר' לוי, המשימה הוכתרה בהצלחה מסחררת, הגיוס הממוני היה מושלם, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

היום התפילה שלי תהיה בעיקר להגיד תודה. 

 24 לי  זמין  שאתה  תודה  אותך.  לי  שיש  תודה 

שעות ביממה. תודה שזכיתי ללמוד לדבר איתך 

עושה  הייתי  מה  יודע  לא  באמת  באמת  אני  כי 

אני  קשה,  משהו  עובר  שכשאני  תודה  זה.  בלי 

מייד זוכר שיש לי אותך וזה מרגיע אותי. כי אני 

יודע שאני יכול לברוח אליך, לדבר איתך, למצוא 

שוב  עליהם  ולחזור  מדוייקות  הכי  המילים  את 

ושוב, בלי סוף. עד שהנפש נירגעת.

אני  לי,  קורה  מה  מבין  לא  אני  לפעמים 

מבולבל, אני מודאג, ואז אני פשוט מבקש ממך 

בפה  המדוייקות  המילים  את  לי  שתשים  אבא 

שוב  עליו  חוזר  אני  כזה,  למשפט  זוכה  וכשאני 

שאני  עד  לנפשי,  מרפא  מוצא  שאני  עד  ושוב 

אתך  לדבר  ממשיכים  חוזר,  החושך  ואם  נירגע. 

אבא, מוצאים את המשפט שעכשיו הוא מדוייק 

וממשיכים לחזור עליו שוב שוב עד שנירגעים. כי 

כשזה מדוייק זה פועל הכי טוב.

יכול  אני  האלה,  המילים  הזה,  והמשפט 

לעצים  מתחת  ומקום,  זמן  בכל  אותם  להגיד 

על  לישיבה,  בדרכי  בכותל  או  בהתבודדות, 

המרפסת של הישיבה מול אבן השתיה, ובתפילת 

שמונה עשרה, וגם כשאני הולך בדרך, בכל מקום 

ובכל זמן אני חוזר על הדברים כי זה מה שמרפא 

לי את הנפש, זה מה שמחזיר אותי אליך.

איתך  לעבור  תענוג  כזה  זה  שבשמים,  אבא 

לרצות  תענוג  כזה  זה  בחיים.  לי  שקורה  מה  כל 

לעשות את רצונך אפילו שאני לא תמיד מצליח. 

אבל אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה והרצון שלי זה 

בלעדיך  כי  אותך.  לי  שיש  אבא  תודה  שאני.  מה 

אנא אני בא.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

ושם,  פה  שנור  שעשו  כאלה  גם  היו  נאגרו,  יפה,  בעין  אלי  הועברו  המעשרות 
והסכום שאבא התחייב ניתן לו במלואו. והמשימה נמשכת, בעוד שנתיים עוד 
הסנדלר  באלכסנדר  בחרתם  מדוע  מרדכי,  לשאול  לי  תרשה  יתחתן...".  אח 
עם  שמים,  ירא  ביהודי  מדובר  כמובן,  "הא,  הסופר.  שאל  שליח?  שיהיה 
עקרונות של ברזל, אמרו לו לשמור על סוד, אז הוא שומר... אבל שלא תטעה 
אדון לוי, בליל השבע ברכות האחרון של גאולה, הוזמן גם אלכסנדר הסנדלר, 
שאמר דבר תורה קטן, ואחרי אישור ממני לחש על אוזנו של אבא 'אני רוצה 
ואתה  אספו,  שלך  ילדים  זה  אני,  לא  זה  שהכסף  שמואל,  אדון  לדעת  שאתה 
להיות מאד מאד גאה בשבילם... באמת יש לך ילדים גוטע גוטע, אתה לחנך 

הכי טוב בעולם'.

"ואבא? ניגב את דמעותיו בשקט".

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)
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