
  

 

  נא לשמור על קדושת הגליון    

 
 

 פנינים לפרשה
 

"שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר 
אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד 

  )יג, ב(למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם"
יש לפרש על דרך שפירש רש"י על פסוק "לך לך 

'לטובתך  –מארצך" וגו' (בראשית יב, א) 
ולהנאתך', אף כאן כיון שכבר נחתם גזר דין 

"ה שלא יכנס לארץ לכבוש של משה רבינו ע
שלושים ואחד מלכים, כמו שכתב רש"י על 
פסוק "עתה תראה את אשר אעשה לפרעה" 
וגו' (שמות ו, א) 'ואי אתה רואה במלחמת 
שלושים ואחד מלכים" ואם כן לולא חטא 
המרגלים והיו נכנסים מיד לארץ ישראל הי' 
מוכרח לקצר שנותיו של משה רבינו ע"ה לפני 

אבל על ידי חטא המרגלים יצמח  זמנו הקדום,
מזה טובתו להאריך ימיו עוד שלושים ושמונה 
שנה. ושוב מצאתי בכלי יקר. והנראה לי בזה 
נרמזה יפה מה שאמרו חכמינו ז"ל (חולין 
קלט:) 'משה מן התורה מניין? שנאמר "בשגם 
(בגימטריא משה) הוא בשר והיו ימיו מאה 

כי דרשו ועשרים שנה" (בראשית ו, ג), והיינו 
גם הסמיכות לזה, "הנפילים היו בארץ" וגו'. 
היינו מפני חטא המרגלים שאמרו "וגם ילידי 
הענק ראינו שם", וזהו הנפילים היו בארץ", 
ומסיבה זו יצא כי משה חי "מאה ועשרים 

  שנה", כן נראה לעניות דעתי על דרך הרמז.
   )שבט לוי –רבייעקב אשר גרייבסקי (            

 
לך אנשים ויתורו את ארץ כנען "שלח 
  יב) (יג,                                וגו'"     

"למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי 
שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים 

  הללו ראו ולא לקחו מוסר". (רש"י)
מדמים הבריות לחשוב, שאם רק יראו השגחת 

יושפעו  ה' והנהגת שכר ועונש בעיניהם, כבר
להטיב דרכם. ובמה משבחים הם את הדרשן 
והמוכיח הטוב, בכח הציור הנפלא שלו, היאך 
הוא מטיב להמחיש את הדברים, עד שכאילו 
המראות עומדות לנגד עיניהם. והנה "רשעים 
הללו ראו" גם ראו במו עיניהם, ובכל זאת לא 
הושפעו, ומדוע, משום כי "ולא לקחו מוסר". 

וצווח "לא ידעו ולא יבינו, כי כמו שעמד הנביא 
טח מראות עיניהם, מהשכיל לבותם" (ישעיה 
מד, יח). הוי אומר, ישנה בחינה של שמיעה, 
וטובה הימנה הראיה, אבל אם חסר ההבאה 

  (מפי רבי מאיר חדש)  אל הלב, לא הועלת דבר. 

  
"ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן 

  (יג, ד)                     זכור" 

 
ן מרגלים ששלח משה למרגלים ששלח מה בי

יהושע. ראשונים נתפרש שמם, ונתערבה בהם 
החשבון העצמי. לכך נכשלו.  –נקודת ה"אני" 

אבל המרגלים ששלח יהושע שמם לא נתפרש 
כלל. חז"ל ממשילים אותם לכלי חרס, שאינו 
מטמא אלא מתוכו. פירוש הדבר, שכל מהותו 

רגלים של תוכו, לחיצוניותו אין ערך כלל. המ –
יהושע ביטלו מלבם כל שאיפה חיצונית אחרת, 
והתמקדו רק ב"תוך" של השליחות, ובו בלבד, 

  (בשם רבי ברוך סורוצקין)              לכך הצליחו.
  

  (יג, טז)"ויקרא משה להושע בן נון יהושע"
"וכד חמא משה ענוותנותיה קרא משה להושע בן 

  נון יהושע". (תרגום יונתן בן עוזיאל)
ה ענין ענוותנותו של יהושע לפרשת מ

  המרגלים, ולשמו החדש הניתן לו.
באופן אחר: מצינו שאמרו חז"ל באגדת 
החורבן שבמסכת גיטין, "ענוותנותיה דר' 
זכריה בן עקילס החריבה את ביתנו". כלומר, 

נמנע מלעשות  שאך מחמת ענוותנותו היתירה
מעשה, ולהרוג על אתר את מביא הקרבן של 

העלה חששות רחוקות, כגון שמא הקיסר, ו
  יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג, וכדומה.

כיוצא בזה חשש משה ביהושע, שבשל 
ענוותנותו היתירה יחשוש מפני דעת חבריו 

  המרגלים, שהרי אף הם לשם שמים נתכוונו, 
ולא ישען על בינתו להכריע נגד דעתם. לכך 
התפלל עליו שה' יושיעו מעצתם, ויחזק אותו 

  (רבי איסר יהודה מלין מבריסק)              .בדעתו
  

  (יג, טז)"ויקרא משה להושע בן נון יהושע"
היות שיהושע היה משבט אפרים, זרעו של 
יוסף אשר חטא ב"ויבא יוסף את דיבתם רעה 
אל אביהם", לפיכך נתיירא משה שמא עלול 
הוא יותר לחטא לשון הרע, אשר על כן ברכו 

ה יושיעך מעצת -ד "יוהתפלל עליו באופן מיוח
  בר)ח(רבי יוסף בהגרי"א                      מרגלים".

  
הג"ר יעקב יוסף מוילנא, לימים "הרב הכולל" 

יורק, תמה אף הוא, מדוע התפלל משה -דניו
רק על יהושע תלמידו, הן הלא משה היה 
 פטרונם של ישראל ובודאי אהב כל אחד ואחד

  מהם.
ברם, ידוע הוא שיש הבדל בין חטא שהוא גלוי 

  לכל כחטא, ובין חטא שנראה בדמות מצוה. 
 שבראשון יהא קל על החוטא לעוזבו, אם רק 

 

  
  

יעוררו אותו על כך, לא כן חטא מהסוג השני, 
אשר לוכד את האדם ברשתו בטענה כי אך 

  מצוה מקיים ולא עבירה.
צדיקים.  אותה שעה ששלחם, היו כל המרגלים

לפיכך סבר משה שגם אם יעלה בלבם הרהור 
עבירה, בסופו של דבר ישובו ממחשבתם, ולו 
משום שיפגע הדבר בנשיאותם. לא כן יהושע, 
אשר בעבר, כאשר התנבאו אלדד ומידד "משה 
מת ויהושע מכניס", כעס עליהם יהושע ואמר 
"אדוני משה כלאם". חשש אפוא משה פן 

ו, על ידי בטול יבקש יהושע למנוע מיתת
כניסתם לארץ. הוי אומר, שהחשש אודותיו 
היה שיכשל בחטא של "לשם שמים", ואו אז 
לא יצליחו להניאו אפילו באזהרה שהוצאת 
הדיבה תפגע בנשיאותו. לכך נאלץ להתפלל 

  ."ה יושיעך מעצת מרגלים-עליו "י
  (בשם רבי יעקב יוסף, מגיד דוילנא)

  
  ע""ויקרא משה להושע בן נון יהוש

  (יג, טז)
מדוע כתב "בן" בחיריק ולא בסגול כבכל 
מקום. אלא שהוסיפו ליהושע 'י' בתחילה משל 
"שרי", והיה צריך להוסיף שוא תחתיו, מהיכן 
יטלוהו. מהסגול שתחת ה"בן", וכיון שלקחו 

  שתי הנקודות מהסגול, נשאר רק חיריק.
  (בשם החתם סופר)   

  
  (יג, יט)  "הבמחנים אם במבצרים'             

בא איש חסיד לפני רבי יחזקאל מקוזמיר 
להימלך בעצתו, אם יקבע את דירתו בעיר או 

  בכפר, בין הנכרים.
  סח לו הרבי:

  מקרא מפורש בתורה הוא...
השתומם החסיד ולא הבין כוונתו. היכן יש 

  רמז בתורה לשאלה ששאל?
  חזר רבי יחזקאל ופירש לו:

מר כאשר שלח משה רבינו את המרגלים א
להם שיראו אם יושב העם בארץ כנען 
"במחנים" או "במבצרים" ורש"י הקדוש 
מבאר (בפסוק שלפניו): "סימן מסר להם, אם 
בפרזי יושבין חזקים הם, שסומכים על 
גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבין 
חלשים הם". מכאן הוה אומר: אדם שמרגיש 
בעצמו כי הוא גיבור, הכובש את יצרו, רשאי 

אפילו בכפר; אבל מי  –ור בכל מקום שהוא לד
שאינו בטוח בגבורתו די הצורך, מחויב להיות 
שרוי במבצר, בעיר שיש בה רב, שו"ב, בית 

  מדרש, מקוה ושאר צרכים של איש מישראל.
ואתה השואל תשפוט בעצמך עד כמה גבורתך 
איתנה להתגורר בכפר מבלי שתתמעט 

הר יהדותך, מאומה, ואם חולשה יש בך היז
 לישב ב"מבצר" דוקא.

  מברכין חודש תמוז
     חלקים    13 דקות   16  9המולד שבת בבקר שעה 

 ראשוןויוםום שבתיבראש חודש



"ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל 
בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה 
לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא וכל 

  העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות" 
  (יג, לב)                 

תימה הלא תרתי דסתרי יש כאן. או "ארץ 
אוכלת יושביה היא", או ש"כל העם אשר 

  אינו בתוכה אנשי מדות".ר
אלא, ישנן ארצות טובות ובריאות ליושביהן, 
שאף שממרחקים באים אליהן להתרפאות. 
ויש להפך אשר האויר בהן קשה מכלה את 
תושביהן המעונגים, או את המהגרים אליהן 
ממקום אחר, ורק לאנשים מגושמים אינו 
מזיק כלל. זהו שאמרו "ארץ אוכלת יושביה 

ם כמונו, אבל "וכל העם אשר היא", למעונגי
ראינו בתוכה אנשי מדות", רצה לומר, 
שמגושמים הם, ולפיכך רק להם אין האויר 

  (רבי איצל'ה מוולוז'ין)                        מזיק.

 
"ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו 

  (יג, לג)                          בעיניהם"
  שאל האדמו"ר הזקן מקוצק:

מרגלים במה שראו את עצמם אם חטאו ה
כחגבים, מה פשעם אם בעיני הענקים נראו 

  כחגבים?
  והשיב:

זהו באמת חטא, כי מה איכפת לך איך אתה 
  נראה בעיני אחרים... 

  
"ויהושע בן נון וכלב בן יפונה.. ויאמרו 
אל כל עדת בני ישראל.... טובה הארץ 

  ז) -(יד, ו              מאד מאד"
ש" לחבב את ארץ ישראל נוהג היה ה"חזון אי

על התיירים שמבקרים בה, מפליג בשבחה 
  ומדרבנם להשתקע בארץ האבות.

הברית, -אחד התיירים, רב ידוע מארצות
נכנס אליו אחרי שסייר בארץ לארכה 

  ולרחבה. שאל אותו ה"חזון איש":
  ומה דעתך, האם לא צדקו יהושע וכלב?!

  
  (יד, ח) "אם חפץ ה' בנו והביא אותנו"     

  לייב מגור, ה"שפת אמת":-תמה רבי יהודה
מה פשר השהיית ישראל במדבר ארבעים 
שנה, בחטא המרגלים, האם חשב הקב"ה 

ישראל בשעה אחת -תחילה להכניסם לארץ
קודם ונתחרט, הרי הכל צפוי לפניו, וכן אמר 
קהלת: "לכל זמן ועת לכל חפץ", יוצא 
שנקבע מראש זמן ביאתם לארץ? הוא מותיב 

  פרק:והוא מ
יש הנהגה טבעית ויש הנהגה על טבעית. רק 
תחת השמים יש עת לכל חפץ. ואילו מעל 
השמים יש גם חפץ בלא עת. אותו דור דעה 
חי למעלה מן הזמן, והיה מוכשר להיכנס 

ידי תשוקת ישראל לה' היו -בטרם עת, כי על
מעוררים גם את רצונו, ואז לא היתה שום 

שהמרגלים מניעה של זמן וטבע בפניו, אלא 
  קלקלו....

  והפטיר האדמו"ר:
כשם שאז יכלו לבוא ארצה בכח הרצון, אף 
שעדיין לא הגיע הזמן הטבעי, כך בגלותנו 
אלמלי היתה לנו תשוקת אמת לשוב אל ה', 

  ה מחיש וממהר גאולתנו...'הי
 
ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו "

  יד, א)(                       "העם בלילה ההוא
אמר להם הקב"ה, אתם בכיתם בכיה של חינם "

לפני, אני אקבע לכם בכיה לדורות, ומן אותה 
שעה נגזרה על בית המקדש שיחרב כדי שיגלו 

   ישראל לבין האומות".(מ"ר טז, יב)

מבואר במדרש, שחטא המרגלים היה סיבה 
לחורבן בית המקדש. וצריך ביאור, הלא 

כמה  מפורש בגמרא (שבת לג, א, ויומא ט, ב)
חטאים אחרים שבעבורם חרב בית המקדש, 

  ולאו דוקא חטא המרגלים.
המהר"ל מבאר שיציאת מצרים היתה לא רק 
יציאה משעבוד מצרים, אלא יציאה עולמית 

  אדם לחרות עולם.-מתחת שעבוד בני
והיו עתידים להכנס לארץ ישראל, מקום 
השראת השכינה, ולהתדבק בהקב"ה ובארצו 

לא יעזבוה לעולם , ואם דבוק נצחי, באופן ש
היו חוטאים היו נענשים בעונשים אחרים 
זולת הגלות. אלא שהצליח מעשה שטן, 
המרגלים חטאו ופגמו בדבקותם של ישראל 
בארץ, כך שמעתה לא תהיה נצחית, ואם 

  יחטאו יצאו לגלות.
העולה מדבריו, שחטא המרגלים אמנם לא 
שימש הגורם הישיר לחורבן הבית, אבל כיון 

ם באפשרות דבקותם של ישראל בארץ, שפג
גרם באופן עקיף לחורבן. שכן מכאן ואילך 
נוצר הבסיס לניתוקם מהארץ, ואם רק 
יחטאו יצאו לגלות. הוי אומר, שאלמלא 
חטאו במרגלים, גם כל החטאים האחרים 

       לא היו מחייבים חורבן וגלות.  
  (רבי שלמה הרכבי, מגרודנא)      

  
וכלב בן יפונה מן התרים ויהושע בן נון "

  )יד, ו(                "את הארץ קרעו בגדיהם
לשם מה הזכיר "מן התרים את הארץ" אצל 

  קריעת הבגדים.
ברם, יהושע וכלב היתה להם תביעה קשה 
כנגד עצמם, שכיון שהיו בחבורה אחת עם 
המרגלים, היו צריכים להשפיע ולהניאם 
ם, מדרכם הרעה, ואף שאכן השתדלו לשכנע

אולי לא עשו כל הצורך. עד שסברו שמא גם 
להם חלק באשמה, על שיצאה קלקלה גדולה 
וגזירה כה נוראה על ישראל. זהו שאמר 

קרעו  –הכתוב "מן התרים את הארץ 
בגדיהם", דוקא בשל היותם בין התרים את 
הארץ, חשו רגשי אשמה, ובצערם קרעו 

  דנא)(בשם רבי יהושע מהורו                בגדיהם.
 

"ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל 
הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי 

      (יד, כא, כב כג)וכו', וכל מנאצי לא יראוה" 
יש לדקדק אמאי אצטריך לומר "חי אני וכו', 
והול"ל סלחתי כדבריך ואולם כל האנשים 

  וכו'.
וכד הוינא טליא פירשתי במשז"ל (ערכין 

ורגת ג', האומרו ט"ו:) דלשון הרע ה
והמקבלו והנאמר עליו. והכא המרגלים 
"שתו בשמים פיהם" ואמרו כי חזק הוא 

וכו', והכא לא שייך  אפילו בעל הבית –ממנו 
אלא מיתת שנים, האומרו והמקבלו, וז"ש 
"ואולם חי אני וכו', דהכא לא שייך אלא תרי 
מגו תלתא, "כי כל האנשים וכו' דהם ישראל 

לא יראוה", ואולם חי שקבלו הלשוה"ר "
  (פני דוד)                                         אני.   

מראשית ערסתיכם תתנו לד' תרומה "
  )טו, כא(                                    "לדרתיכם

פירוש, שתיכף מראשית שתקומו מהמיטה 
בבוקר בבוקר, תיכף תתפללו בעד כל ישראל 

כל טוב, כמו שהי'  שיהיו בריאים ויהי' להם
נוהג  הרב הקדוש איש אלהים מורינו ורבינו  
הרב רבי משולם זוסע זצ"ל, שהי' אומר 
בבוקר בבוקר תיכף בקומו ממטתו: צפרא 
טבא על כל ישראל, וברכות ותפילות בעדם, 
"וזהו "תתנו לה' תרומה לדורותיכם", 

דהיינו, בעד כל הדורות ישראל שירומו 
  ה, אמן.וינשאו עד למעלה למעל

  )מאור ושמש –רבי קלונימוס קלמן אפשטיין (    
  
ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש "

  )טו, לב(             "מקשש עצים ביום השבת
וקשה, מאחר שראויים העצים לשימוש 
למילה, שדוחה שבת, מדוע לא פטרו 
המקושש משום דאמרינן 'הואיל', כמו 
 שאמר רבי אליעזר במשנה (שבת קל.)
'כורתין עצים לעשות פחמין וכלי ברזל 

 אמובשלהואיל וראויים למילה.  –בשבת' 
לפטור משום דראוי לחולה אי אפשר, משום 
שזה נחשב לא שכיח (כתירוץ התוספות 
במסכת פסחים מו:), אבל מילה אמרו 
בגמרא (שבת צא.) דשכיחה היא, אם כן מדוע 
נהרג המקושש, ולא זוכה בדין הואיל 

  למילה?  ציםהעוראויים 
ברם, כבר נאמר (יהושע ה, ה) שבני ישראל 
לא מלו עצמם במדבר, נמצא שלא נזדמן 
להם שיהיו העצים ראוים למילה. (א"ה, עיין 
תוספות יבמות עא:, שמלו במדבר אבל 
פריעה לא עשו. אלא שבין כך מילה בלא 

  פריעה אינה דוחה שבת). לפי זה מדוקדק
במדבר לשון הכתוב "ויהיו בני ישראל 

וימצאו איש". ומה לי לענין זה שהיו במדבר? 
אלא למדך הכתוב, שדוקא משום שהיו 
במדבר, ולא יכלו למול עצמם, נגזר דינו של 

  המקושש לההרג, ולא אמרינן 'הואיל'.
אור  –השאגת אריה  –בשם רבי אריה ליב ממיץ (

  )חדש
  
  (אות סי' כ"ד)ל הטור"                         וז""

שאין אדם חייב לקנות טלית בת ארבע אע"פ 
כנפות כדי שיתחייב בטלית, אלא דוקא אם 
רוצה להתכסות בטלית בת ארבע כנפות חייב 
להטיל בה ציצית, מ"מ טוב ונכון להיות כל 
אדם זהיר וזריז במצות ציצית שיהיה לו בגד 
קטן מצוייץ שילבש אותו כל היום, כי עיקר 

עה ובכל מצותה על זכירת המצוות, ובכל ש
רגע צריך לכך, דוגמא לדבר כאדם המזהיר 
לחבירו על ענין אחד שקושר קשר באזורו כדי 
שיזכרנו, וע"כ יש בה חמשה קשרים כנגד 
חמשה חומשי תורה וארבע כנפים שבכל צד 

  שיפנה יזכור.
וגדול עונש המבטל עתה ממה שהיה עונשו 
בזמן שהיה תכלת מצוי, שאז לא היתה 

כל אדם יכול לחזר עליה  מצויה כ"כ ולא היה
מה שאין כן עתה. ואפילו מי שאינו יכול 
להתעטף כל היום צריך ליזהר בו בשעת 

  תפילה.

  
והנה מצוה על כל מי שיש לו בגד בארבע 
כנפים שיתכסה בו ביום תמיד, ולא יסירנו 
מעליו למען יזכרו, והמתפללים בטלית בשעת 

שו זה בעבור שיקראו בקריאת התפלה, יע
שמע "והיה לכם לציצית", "ועשו להם 
ציצית", רק לפי דעתי יותר הוא חייב 
להתעטף בציצית בשאר השעות משעת 
התפלה, למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה 
עבירה בכל שעה, כי בשעת התפלה לא יעשה 

  (ראב"ע)                            עבירה.
  

' לדורותם ונתנו "ועשו להם ציצית וכו
  (טו, לח)       על ציצית הכנף פתיל תכלת"

יש לדקדק למה כתב לדורותם" באמצע פרטי 
המצוה קודם שהזכיר ענין התכלת והיה לו 
לכתוב שמצות ציצית נוהגת "לדורותם" 
לאחר שסיים לכתוב כל פרטי המצוה? אכן, 



 

  

במצות ציצית יש שני דברים: א. הלבן. ב. 
בכל זמן, והתכלת יש זמן התכלת. הלבן ישנו 

שאינו מצוי. ולפיכך כתב "לדורותם" קודם 
זכרון התכלת לומר שהלבן נוהג לדורותם, 

   לכל הדורות בלי הפסק, ומשא"כ התכלת.
  אור החיים)(   

  
"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 

   (טו, לט)                                "   עיניהם
וכו' העין  "הלב והעינים הם מרגלים לגוף

רואה והלב חומד" (רש"י). סדר הדברים הוא 
שקודם העין רואה ואח"כ הלב חומד כמו 
שכתב רש"י וא"כ היה הפסוק צריך לומר 
"ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם"? 

אין העין רואה!  –אלא, מה שהלב אינו חומד 
  חמדת הלב הוא הגורם לראית העין. 

  "ד מבלעז)(הרה"ק מוהרי                
  
  (טו, לט)     תתורו אחרי לבבכם וגו'" ולא"

בטעמי המקרא מוטעם על "ולא תתורו" 
אזלא גרש, לרמוז שכשבאות לך מחשבות 

  רעות אל תתייר בהן אלא לך וגרשם.
  (רש"ר הירש) 

  
 "מצות ציצית"

והא לך לשון רבינו יונה ב"שערי תשובה" 
  (שער ג' אות כ"ב):

שהציצית מוספת  ועל מצות ציצית אמרו ז"ל
קדושה, שנאמר "למען תזכרו ועשיתם את 
כל מצותי והייתם קדשים לאלקיכם", וגם כי 
אין מצות ציצית זולתי על מי שיש לו בגד 
אשר לו ד' כנפות, ואם אין לו בגד אינו חייב 
לקנותו. אך גם זאת אמרו רז"ל (מנחות מ"א) 
כי ענוש יענש לעתות בצרה, על דבר אשר לא 

ו יופי המצוה ושכרה, ולבעבור חמד בלבב
סבב פנים דבר חיובה עליו, ולקחת לו בגד 

  שיש לו ד' כנפות לעשות בו ציצית  על כנפיו.
  

"והיה לכם לציצית וראיתם אתו 
וזכרתם את כל מצות ד' ועשיתם אתם 
ואל תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 

  )טו, לט(אשר אתם זנים אחריהם"            
מניין גימטריא של  –ל מצוות ה'" "וזכרתם את כ

"ציצית" שש מאות, ושמונה חוטים וחמשה 
  קשרים הרי תרי"ג (רש"י)

נבאר על פי משל: עני אחד נכנס לביתו של 
עשיר, וראה שם את כסאו המיוחד שמימינו 
ומשמאלו תלויים מספר פעמונים, וכאשר 
צלצל העשיר באחד מהם, הגיע מיד משרתו 

באחר הגיע  עם כוס משקה, וכשצלצל
דבר שהי' המשרת עם דבר מאפה, וכן, לכל 

אם יהי' צריך, השתמש בפעמון אמר לעצמו 
לי כסא עם פעמונים כמוהו, הרי לא יחסר לי 
מאומה בבית. וחסך פרוטה לפרוטה עד 
שהצטרף בידו לחשבון גדול, והלך לנגר 
והזמין לו כסא כנ"ל. לאחר שהנגר הביא את 

י את בני ביתו הכסא לבית העני, כינס הענ
להראותם נפלאות הכסא, הוא צלצל בפעמון 
הראשון והביט סביבותיו בתקוה לראות 
משרת מגיע, אך מה נכזבה תוחלתו שאין 
קול ואין עונה, וחשב אוי מקרה הוא שפעמון 
זה אינו כשורה, וצלצל בפעמון השני, אולם 
כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשנייה. מיד 

ה רימתני, צלצלתי שב לנגר וצעק עליו: למ
כמה פעמים פעם בזה ופעם בזה, ושום משרת 
לא הופיע! השיב לו הנגר: שוטה, וכי 
לפעמונים יש כח בעצמותם לעשות פעולות 
כל שהן? הצילצולים הם סך הכל סימנים 
ורמזים. כאשר אדם יש לו כסף להחזיק 

בביתו משרת, אזי לפי הקולות של 
הבית הצילצולים יודע המשרת לעשות לבעל 

כפי שסיכם עמו. והנמשל: אכן ראיית ציצית 
היא סגולה לזכור את כל מצוות ה', אמנם 
דווקא אם האדם לומד אותם, אבל אם 
האדם לא לומד, הרי לציצית אין כלום מה 

  )המגיד מדובנא –רבי יעקב קראנץ ( להזכיר לו.
  

  מדרשי חכמים
"ותשא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו 

      ד, א)(י                        העם בלילה ההוא"
כוון שבאו המרגלים מתור הארץ, עמדו 

כל אחד  -ופיזרו עצמם בכל שבטי ישראל 
ומתנפל לתוך כל זווית  -ואחד בתוך שבטו 

של ביתו, והוא צווח ובוכה כאדם שיש לו 
  מת.

ובניו ובנותיו באים אליו ואומרים לו: מה 
עושה  לך, מרי (אדני)? ובעוד שהוא עומד,

עצמו נופל לפניהם ואומר להם: אוי לי 
עליכם, בני ובנותי וכלותי! היאך האמוריים 
עתידים לתעתע (להתעלל) בכם! היאך הם 
עתידים לשלוט בכם! מי יוכל לראות פני 
אחד מהם? מיד הם כולם גועים בבכיה, 
בניהם ובנותיהם וכלותיהם, עד שהיו 
השכנות שומעות את הדבר ואף הן היו 

ת; עד שהיתה משפחה משמעת בוכו
  למשפחה, עד שהיה כל השבט בוכה.

וכן חבירו (מעשרת המרגלים) מבכה שבטו 
(מעורר בכי בקרב בני שבטו), עד שנעשו 
שישים רבוא (כל בני השבטים) חבורה אחת, 
וגעו בבכי ונתנו קול בכיתם למרום (כלפי 

  מעלה).
  

      (יד, לה)     "במדבר הזה יתמו ושם ימתו"
מה הוציאו (המרגלים) שם רע? על עצים על 

וחומר: ומה אם -ועל אבנים. והלא דברים קל
הוציאו שם רע אלא על עצים ועל אלו, שלא 

. ולא עונש מועט, אלא עונש נענשו - אבנים 
מרובה; ולא עונש לשעה, אלא עונש לדורות. 

כיוצא בו (על אדם  המוציא שם רע על חבירו
כל שכן שענשו ( על אחת כמה וכמה! -כמותו) 

  חמור מאוד).
  

האומר בפיו לשון הרע, חמור מן העושה 
  מעשה (מעובר עבירה בידיים).

שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו 
במדבר אלא על לשון הרע (של המרגלים), 
שנאמר: "וינסו אותי זה עשר פעמים" וגו' 

  (יד, כב).
הרע! משל לנכה רגליים, כמה קשה לשון 

שהיה מרעיש את המדינה. אמרו הבריות: 
על אחת  -אילו היה שלם (בריא בכל איבריו) 

כמה וכמה! כך הלשון מחותך ומונח בתוך 
  הפה, והוא מרעיש את העולם. 

למה הוא (הלשון) דומה? לכלב שהוא קשור 
בשלשלת וחבוש ונתון לפני משלושה בתים, 

ראים ממנו. אילו והוא מנבח וכל העם מתיי
מה היה עושה? כך לשון הרע:  -היה בחוץ 

נתון לפנים מן הפה ולפנים מן השפתיים 
על אחת  -ומכה עד אין סוף: אילו היה בחוץ 

  כמה וכמה!
 

  הליכות והלכות

  מהלכות הפרשת חלה

אנו קוראים בפרשה "והיה באכלכם מלחם 
הארץ תרימו תרומה לה'" פה התורה מצוה 

"הפרשת חלה" כאשר אדם  אותנו את מצוות
אופה לחם או עוגה, עליו להפריש חלה לכהן. 
בזמן הזה שאין רוב עם ישראל בארץ ישראל, 
מצות חלה מדרבנן וחכמים חייבו גם בחוץ 

  לארץ להפריש חלה.
עיקר המצוה היא לאישה כיון שחטאה בעץ 
הדעת וגרמה מיתה לאדם הראשון שהוא 
ם "חלתו של עולם", ובמצות חלה מתקני

  חטא זה.
כמות הקמח שמפרישין חלה  כמות הקמח:

נתונה במחלוקת ולכן החל מכמות קמח של 
 מפרישין בלי ברכהפאונד)  2.6ק"ג ( 1.200

ולגבי חיוב עם ברכה נחלקו פוסקי דורנו הן 
בני ספרד והן בני אשכנז: לדעת הבן "איש 

שזה  ק"ג 2.487חי" מברכים רק על כמות של 
יוכל לברך וכן נהגו פאונד לפחות ואז  5.5

  הרבה מספרדים.
  ק"ג 2.250שיטת החזו"א שהכמות היא 

  פאונד).  4.95( 
השיטה המקילה: דעת ה"אור לציון" ו"יחוה 
דעת" ועוד פוסקים מבני אשכנז (לדעת הרב 

פאונד) וראוי  3.66( ק"ג 1.666נאה זצ"ל) 
(דעת חזון עובדיה להחמיר בספק ברכות.

  ק"ג ) 1560שמספיק 
שיש לו מנהג ואז יעשה כמנהגו,  מי אלא

  ומברך על כמות זו.
קג צריך  להפריש   1550ובכל אןפן למעלה מ

  רק המחלוקת מתי לברך
מניחים את הבצק בכלי  צורת ההפרשה:

אחד ולוקחים כמות של בערך כזית 
ומפרידים אותה לא לגמרי ומברכים ולאחר 
מכן מפרידים ואומרים "הרי זו חלה" 

ה לפי מנהג  הספרדים: (הערה: נוסח הברכ
ולפי דעת האשכנזים   להפריש חלה תרומה

  להפריש חלה).
אם שכחו להפריש מן הבצק אפשר להפריש 
לאחר אפיה ע"י שיצרף את כל מיני המאפה 
לכלי אחד גדול ששולי הכלי יכילו את 
המאפה או יפרוש מפה על כל המאפה ביחד 

  ויפריש כמות כזית ויברך כנ"ל.
לה ונכנס שבת או חג, אם שכח להפריש ח

אסור  - בארץ ישראלתלוי היכן הוא נמצא: 
לאכול בלי הפרשה ולכן אין ברירה אלא 
לחכות למוצאי שבת ורק אז יוכל לאכול 

כיון שזה רק  בחוץ לארץממאפה זה. אולם 
תקנת חכמים ואין עיקרו מהתורה הקלו 
לאכול לפני הפרשה וישאיר כמות מהמאפה 

חלה על מה שכבר למוצאי שבת ואז יפריש 
  נאכל ואפילו נאכל הרוב.

 לא מברכיןומובא בשש"כ שעל הפרשה זו 
  כיון שכבר אכל הלחם ברובו.

עבה (כגון בצק של  בצק שבלילתוסוגי בצק: 
 עם ברכהחייב בחלה  ועומד לאפיהלחם) 

אבל אם עומד לבישול או לטיגון בשמן עמוק 
אם יש צורת פת על הבישול כגון סופגניות) 

מקצתו לאפיה אבל אם  בלי ברכה יפריש
יברך על ההפרשה. ואם הבצק עבה וזה לא 

וירא  פטורצורת פת כגון מקרונים וספגטי 
  שמים יפריש בלי ברכה.

בצק שעומד לטיגון במעט שמן (רק בכדי 
ומברכין על שלא ישרף) דינו כעומד לאפיה 

בצק (כגון בצק של מלוואח).  ההפרשה
תקשה (כגון אם לאחר אפיה מ שבלילתו רכה

 לאחר האפיהעוגות המצויות) חייב בהפרשה 
עם ברכה (לא מצוי שיפרישו מעוגות אלו כיון 
שבדרך כלל אין שיעור חלה בזה). אבל אם 
נשאר אפיה דקיקה פטור מחלה (כגון 
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בלינצ'ס וכדו'). בצק שאין בו בכלל מים רק 
מי פירות ספק לענין חיוב חלה ולכן עדיף 

יף מים ויהיה חייב שלא יאפה כך אלא יוס
  לכל השיטות.

לשה האישה שני סוגי בצק אחד מלוח או 
רגיל והשני מתוק אם מקפידה לא לערב את 

אין הבצקים יחד מחמת טעמם השונה 
  לחיוב חלה. מצטרפין

וכן אם לשים בצק אחד ובדעתם לחלקו 
כגון להקפיא בצק  לפני אפיהלחלקים קטנים 

בלי  וכדו' לזמן יותר מאוחר אז מפרישים
  .ברכה

 

 מעשה חכמים 
תספור כמה שיניים יש לי בפה', 

  ביקש החפץ חיים מתלמידו
כולנו התחנכנו על ברכי הכלל של 'מידה כנגד 
מידה'. מתמיד ידענו שזו היא מידתו של 
הקב"ה. אבל לא תמיד רואים את הדברים 
בחוש. הר"ן בדרשותיו כותב שענין המידה 
ל כנגד מידה בא לעורר את האדם שיוכ

למצוא את הדבר שקילקל בו, ויידע כיצד 
עליו לתקנו, ומאידך להוכיח לו על מה הוא 

  מקבל שכר.
הנהגתו של הקב"ה ב'מידה כנגד מידה' 
מביאה חיזוק רב לכל יהודי, היודע שגם אם 
חלילה מתרגשת עליו צרה גדולה, תהי'ה לו 
דרך להפטר ממנה אם ישכיל ויידע מדוע 

א דווקא את הביא עליו קודשא בריך הו
לא יתלה את  –הצרה הזו, ומן הצד השני 

השפע הגדול שהוא מקבל בסיבות צדדיות 
  ומקריות.

מה עוד לא סופר על האי סבא קדישא, הכהן 
הגדול מראדין! הנה לפנינו עוד סיפור שלא 

השכל עצום בצידו, לידע - פורסם, ומוסר

להודיע ולהיוודע שהקב"ה משלם שכר טוב 
  זה.ליראיו גם בעולם ה

סיפר הרב משה ויא, שסיפר לו תלמיד חכם 
גדול אחד, שלמד בישיבתו של החפץ חיים 
בראדין, על דבר שאירע עימו פעם בעת 

  שנכנס לביתו של החפץ חיים.
הייתי מגיע לביתו פעמים רבות, סיפר הת"ח, 
והמקרה שאני מדבר עליו הי' בעת שהחפץ 

לערך. למרות החולשה  83חיים הי'ה בגיל 
ו באותו יום, רבינו הי'ה אז בעת שפקדתה

  רצון מיוחדת במינה, והדבר ניכר עליו.
מחמת החולשה שכב רבינו במיטתו, ולפתע 
הוא מורה לי להתקרב אליו, ומבקש ש... 
אפתח את פיו. הייתי נרעש ונפחד, ולא רק 
שלא הבינותי כלל מה הח"ח רוצה להשיג 
בכך, אלא שגם לא ידעתי כיצד אעז לציית 

  שכזו!...להוראה 
לפתוח את פיו של החפץ חיים!! מי מוכן 

  להיכנס אל תוך לוע הארי?!....
  

  חישבתי להתעלף 
אבל לא עזר לי מאומה. החפץ חיים הורה לי 
-בשנית לפתוח את פיו. בלית ברירה, ובחוסר

אונים מוחלט התקרבתי אליו, ופתחתי את 
  פיו הקדוש.

 לפניי ניגלו שתי שורות שיניים צחורות כשלג,
מסודרות ומתוקנות כדבעי, משל הי' זה ילד 
קטן שעוד לא הספיק לפגום את השניים 

  שקיבל מהקב"ה.
חושים שאי אפשר -בעוד אני נתון בסערת

לתאר, פונה אליי החפץ חיים ומבקש דבר 
  נוסף.

  'תספור נא כמה שיניים יש בפי'!...
ואני חישבתי להתעלף... כדי למנות את 

להיכנס עמוק אל מספר השיניים, צריך כבר 
בקדושה של גדול הדור; -תוך פיו המסולא

  כיצד אוכל לעשות זאת?
אבל גם הפעם, לא איפשר לי רבינו לחשוב 

  הרבה, והאיץ בי לספור את שיניו.

  שן אחת לא היתה חסרה!
מה אומר ומה אדבר; החילותי במשימה 

, בדיוק 32הקשה, ובסיומה הגעתי למספר 
אדם. שן כמספר השיניים שברא הקב"ה ב

  אחת לא חסרה ולא ניפגמה!!!
כל השיניים היו בריאות וחזקות כביום 

  נתינתן!!!
למותר יהי'ה לציין שבגיל מבוגר שכזה שבו 
הי'ה החפץ חיים באותה תקופה, אין הרבה 

  קשישים שזוכים למתנה שכזו.
לאחר שעשיתי את שביקש, לקח הח"ח את 
ידי, ואמר בחיוך, בחיוך כזה שאי אפשר 

  לעולמים: לשכוח
'אני שמרתי על הפה שהקב"ה נתן לי, 

  והקב"ה שמר על הפה שלי'.... 
  )קנד-עלינו לשבח עמוד קנב( 

  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ע"ה רחל בת שרה   

  ת.נ.צ.ב.ה
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

 נ.צ.ב.הת.


