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 )יד', לד'( בעים שנהם ארכינתיום לשנה תשאו את עו ום לשנהי

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 ה
 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
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 תשע"ז פרשת שלח לך

 127גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.19 – 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 יהוו

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 
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 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  
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  :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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