
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 לפרשהפנינים 
        
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען """"

אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש 
        """"אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהםאחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהםאחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהםאחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם

 )ב, יג (                                
צא .  שלח את האושי ממך-שלח לך אשים 

      .ממסגרת בשר ודם
 )בשם הרבי מקוצק" שיח שרפי קודש( 

  
סמכה פרשת מרגלים - שיםשלח לך א למה 

, לפי שלקתה על עסקי דיבה. לפרשת מרים
ורשעים הללו ראו ולא לקחו , ה'שדברה באחי

וכי את גודל רשעתם בא , וקשה). י"רש(מוסר 
 אלא רעיון עמוק רמז -? הכתוב להשמיעו

מי שאיו רוצה לראות את האמת לא : בזה
כי טחו . מועיל אף כשמראים לו האמת בעליל

: וזו ההדגשה. עייו מראות ואיו רואה
לא , הרי ראו בעייהם ממש, ורשעים הללו ראו

ובכל זאת לא , ולא מפי הכתב, מפי השמועה
     .לקחו מוסר
 )ישראל מורגשטרן מפילוב' ר ר"אדמו(  

 
אראה ושמים הפתחו  :חמן מברסלב אמר' ר
ראשי תיבות , )'יחזקאל א(לקים אראות מ

 )קרבן העי(            .ם רואיםכשמאמיי. אמוה

 
 למה סמכה פרשת מרגלים -שלח לך אשים 

, לפי שלקתה על עסקי דיבה? לפרשת מרים
ורשעים הללו ראו ולא לקחו , ה'שדברה באחי

? "ראו"י במלת "מה התכוון רש). י"רש(מוסר 
 ה לומר שגעי מרים היו' לכאורה אפשר הי-

יסורים של אהבה ולא עוש של שדברה סרה 
אי , את הצרעת" ראו"אלא כיוון ש. במשה

כדברי , אפשר שיהיו געים של אהבה לכפרה
. געים בפרהסיא אים לכפר) ברכות ה(ל "חז

לקחו  שהרשעים ראו ולא, י"זהו שכותב רש
 )פיים יקרים(                                         .מוסר

 
ים ששלח יהושע בן ון י ש-  שלח לך אשים

והלכו , אלו פחס וכלב: שו רבותיו? היומי 
אבל .... ותו פשם והצליחו בשליחותן

שליחים ששלח משה היו רשעים שאמר שלח 
  ).ר שלח טז"מ(לך אשים 

ה בתכוות 'ההפרש בין שי גווי השליחים הי
שליחי יהושע לא היו להם שום טיות : פשם

על עצם " והלכו ותו פשם", וגיעות עצמיות
ואילו השליחים ששלח משה . עין השליחות

בעלי פיות וגיעות : לאמר, "אשים"היו 
  .ועל כן לא הצליחו בשליחות, עצמיות

  
שלח לך : "מכאן יוצאת הוראה לשליחי מצוה

הפקע עצמך .  לשון הפשטה- שלח  , "אשים
  .מפיות ומגיעות אושיות, "אשים"מ
  )חוך היך מאלכסדר' רר "אדמו(                          

 
שלח לך אשים ויתרו את ארץ כען אשר אי 

 הרי היו כאלה ,)י"רש( לדעת -  תן לבי ישראל
י אפשר לכבוש רק בכוח "שסברו שאת א

 -שלח לך : ה למשה"לכן אמר הקב. השק
תשלח אשים כאלה שהם . עם דעת, לדעתך

הסוברים שאפשר לכבוש , בדעה אחת אתך
, "אי ותן לבי ישראל"מפי שהארץ אך ורק 

 )מחת אלימלך(                        .בתוקף הבטחתי

 
,  כמו ויתירו-" ויתרו "- ויתרו את ארץ כען
כי ארץ ישראל היתה . לשון התרת הקשר

, כפותה ותוה בידי שבעה עממים, קשורה
ר יוהמרגלים בהליכתם בה צריכים היו להת

 )החוזה מלובין(                           . הזהראת הקש
  

ת האנשים אשר שלח משה ת האנשים אשר שלח משה ת האנשים אשר שלח משה ת האנשים אשר שלח משה אלה שמואלה שמואלה שמואלה שמו""""
לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון 

 )טז, יג (                                                       """"יהושעיהושעיהושעיהושע
לפי פשוטו  - ויקרא משה להושע בן ון יהושע

ה שר צבא במלחמת 'כי הי, לכך שיה שמו
ויצאו לו מויטין בעולם , פרסם שמותו, עמלק

 את שמו שלא ושיה משה, בצחו את עמלק
 )על התורה, בעל הטורים(                       .יכירוהו

 
מדוע קוד בן בחיריק ולא בסגול  - הושע בן ון
ב "סהדרין פ( אמרו בירושלמי -? כבכל מקום

 שטל -עלה יוד , ה'תא רבי הושעי) "ו"ה
: ה ואמר" ושתטח לפי הקב-משרה אמו 

. עקרתי מן הצדקת הזאת, רבון העולמים
לשעבר היית תון בשם , צא לךה "אמר לו הקב

חייך שאי ותך בשם זכר , קיבה ובסוף תיבה
ד ויקרא משה להושע בן ון "הה, ובראש תיבה

ד "ד של יהושע היא היו"יוצא שהיו". יהושע
ד של "הרי היו: ויש מקום להקשות. של שרי

שע והיד של " היווואיל, בלי קודות שרי היא
חו קודות ומאין לק, בשווא, בשתי קודות

 ,בחיריק במקום סגול, "בן"לכן כתוב ? אלו
  .ד של יהושע"אלה הן שתי הקודות שיתו ליו

 )חתם סופר(                                     

 
 וכך חמא - ויקרא משה להושע בן ון יהושע

ה קרא משה להושע בר ון 'משה עותותי
, יוהתפלל על). תרגום יהותן בן עוזיאל(יהושע 

ולכאורה ) י"רש(יושיעך מעצת מרגלים ' ד
אם הוא עיו וצדיק הרי : הסברא הפוכה היא

יש שי :  ההסבר הוא-? אין צורך להתפלל עליו
יש בעל אופי , יש תקיף ועוותן, סוגי צדיקים

יש צדיק . הגות ועלילהויש צוע , חזק ולוחם
שעומד בשער ולוחם בעוז עם מהיגי השקר 

תו תוצדיק שמרוב עווויש , והצבועים
. מי אי ומה אי: ואומר, מסתתר בפיתו

ה 'הי, כשראה משה עוותותו של יהושע
אולי ברגע המכריע יחסרו לו עוז ואומץ , חושש

ולכן התפלל עליו . לב להתקומם גד המרגלים
שיתחזק ויתגבר , "יושיעך מעצת המרגלים' ה"

 )מדל מרמוב' ר ר"אדמו(     .עוותותועל 

 
 התפלל - ויקרא משה להושע בן ון יהושע

ובתרגום ). י"רש(יושיעך מעצת מרגלים ' עליו ד
וכד : "יהותן בן עוזיאל אמר על הפסוק הזה

ה קרא משה להושע בן 'חמא משה עוותותי
 - ? המה שייכות יש לזה עם עו". ון יהושע

ה צריך 'שהרי לכאורה מה הי, תשובה לדבר
, יצל מעצת מרגליםמשה להתפלל על יהושע ש

ה יהושע אז בן 'הי" י היוחסיןרפס"הרי לפי 
כיון שיצאו רוב : "ל אמרו"וחז, ארבעים

" שותיו של אדם בלא חטא שוב איו חוטא
ה צריך להתפלל 'וממילא לא הי, )יומא לח(

אלא כיון שראה עוותותו ואיתא ? עליו
,  היא סגולה לאריכות ימיםוהשע) מגילה כז(

ועדיין לא , ע יאריך ימים הרבהאפשר שיהוש
לכן דאג משה והתפלל , עברו עליו רוב שותיו

 )פחסים' על מס, אור חדש(                          . עליו

 
'  תא ר-  ויקרא משה להושע בן ון יהושע

שרי  (- ד שיטל משרה אמו "ה  יו'הושעי
אשתך לא תקרא את שמה שרי אלא שרה 

, ה" עלה ושתטח לפי הקב-) טו,  לך יד- שמה 
י מן הצדקת עקרת, רבון העולמים, ואמר
לשעבר היית , צא לך: ה"אמר לו הקב. הזאת

חייך שאי , תון בשם קבה ובסוף התיבה
ויקרא : ד"הה. ותך בשם  זכר ובראש תיבה

ירושלמי סהדרין (משה להושע בן ון יהושע 
  ).ו"ה, ב"פ

ת על "בד" לבושי שרד"ו לפי בעל אמעשה שב
ה 'הסמוך לחזן היבית כסת אחד שהמקום 

ובזה וסף מקום אחד , רחב ביותר ותקצר
ה מקומו בתחילה אצל 'אותו אדם שהי. בצד

ה 'וטען שהוא הי, החזן לא רצה לשות מקומו
ואלו , הקרוב לחזן ומעתה יתרחק ממו

אלא שאר , הגבאים טעו  שמקומו לא שתה

 שעה ליל שלישימברכים חדש תמוז מולד 

   דקות1 חלקים 28 21

   ראש חדש בימים רביעי חמישי



ל "פסק הרב לפי הירושלמי ה. ה'כמו שהי
אף , כי לכאורה קשה. שהצדק עם הגבאים

א היתה "ד תפייסה אבל הרי הה"שהיו
לטעון שבתחילה היתה הראשוה יכולה 

אלא מפי . ה'ה השי'ועתה תהי" הושע"ב
אמר . ששארה במקומה אין לה שום טעה

גם מקומך לא הזיזו ומה  : הרב לתובע
על ) יהודי" (ד"יו"איכפת לך אם מוספים 

  )מדל מרמוב' ר ר"אדמו(                          . ידך
  

וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען """"
ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את 

 )יז, יג (                                                         """"ההרההרההרההר
ב "ב( הרוצה שיחכים ידרים - " עלו זה בגב"

כשתגיעו למדרגה , "ועליתם את ההר). "כה
וראיתם את "הגבוהה של החכמה העליוה 

מה  "- הארציות והגשמיות  את- " הארץ
הבל ,  איזה ערך לכל הבלי העולם הזה-" היא

  ")ועם אלימלך"לפי (                          .הבלים
  

ת העם ת העם ת העם ת העם אאאאוראיתם את הארץ מה הוא ווראיתם את הארץ מה הוא ווראיתם את הארץ מה הוא ווראיתם את הארץ מה הוא ו""""
ה החזק הוא הרפה המעט ה החזק הוא הרפה המעט ה החזק הוא הרפה המעט ה החזק הוא הרפה המעט ''''הישב עליהישב עליהישב עליהישב עלי
  )יח, יג(                                                                                                     """"הוא אם רבהוא אם רבהוא אם רבהוא אם רב

אם תביטו אל הארץ  - וראיתם את הארץ
 -" מה היא"אז , היא בולעתכמה כוחות 

   .איזה ערך יש לו, תביו מה העולם כולו
 )אשר מקרלין' ר ר"אדמו (                  

  
אף שכל , להורות, כמין חמשה חומשי תורה

אחד מהם הוא ספר בפי עצמו בכל זאת 
אף , כך בי ישראל, ביחד הם תורה אחת

שמחולקים לכהים לוים וישראלים הם עם 
  .דקדוש אח

  )דוד מקוצק' ר ר"בשם אדמו, פלאות חדשות(  
        

ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש """"
בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם 

        """"והימים ימי בכורי ענביםוהימים ימי בכורי ענביםוהימים ימי בכורי ענביםוהימים ימי בכורי ענביםמפרי הארץ מפרי הארץ מפרי הארץ מפרי הארץ 
 ), ?יג(               

 אם יש בהם אדם כשר שיגן -היש בה עץ 
למה צוה להם ,  כןאם). י"רש(עליהם בזכותו 

והרי , ובפרדסיםלהלך ברחובות הערים 
ה לחפש בבתי מדרשיות ובבתי 'מוטב הי

אלא הדבר בא ? ששם מצוי הצדיק, כסיות
השפעתו צריכה , שאם יש אדם כשר, ללמדו

ושם יש , בכרמים ובפרדסים, להיות ברחוב
  )מורדכוביץ' הרב ש(                 .לחפש עקבותיו

  
  באיזו -  והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ

? ורך כדי לקחת מפרי הארץהתחזקות יש צ
עשו בה , "חזקה"אלא והתחזקתם מלשון 

, ה טעה שיש עמה חזקה'חזקה כדי שתהי
תעשו חזקה וקין , "והתחזקתם: "ולכן

) ב לד"ב(מרא כפי שאמרו בג. באדמת הקודש
שלקיחת , ב"קצ' מ סי"ם ובחו"ופסק ברמב

כ אכילת "כמו. אשכול מכרם הוי חזקה
רגם יהותן בן וכן ת. פירות הוי חזקה

ותעבדון חזקתא ותסבון מאבא : "עוזיאל
  )משה גלטי' ר(                                  ".דארעא

  
ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם """"

זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו 
        """"ים ומן הרמנים ומן התאניםים ומן הרמנים ומן התאניםים ומן הרמנים ומן התאניםים ומן הרמנים ומן התאניםננננבמוט בשבמוט בשבמוט בשבמוט בש

  )כג, יג(                 
למקום ההוא קרא ... ויבאו עד חל אשכל

ול אשר כרתו דות האשכוחל אשכול על א
הרי זה טרם ,  יש לדקדק-משם בי ישראל 

למה אמר , קרא המקום חל אשכול
למה אשכול : ועוד? "ויבואו עד חל אשכול"

  ". ואו"והשי מלא , "ואו"בלי , הראשון חסר
ה שם המקום 'שגם מתחלה הי, וראה לומר
כראה על שם איש כמו ער , חל אשכל

והשם אשכל , )כד, בראשית יד(אשכל וממרא 
אלא שאחרי , במקרא הוא באמת חסר

כריתת אשכול עבים קראו למקום חל 
המורה על לשון רבים על , "ואו"אשכול מלא 

ותיבה . שם האיש ועל שם אשכול עבים
) סוכה ו(ל "וכן ובחז, חסרה מורה לשון יחיד

מפרש , "בסכת בסכת בסכות היו כאן ארבע"
)  לזזבחים(וכן . י בסכת משמע אחת"רש

  .  ארבע-קרת קרת קרת 
) יז, וישלח לג(ובזה יש לפרש גם הפוסקים 

ויעקב סע סכתה ויבן לו בית ולמקהו עשה 
". סכת על כן קרא שם המקום סכות

וגם שם יש לפרש שגם , הדקדוקים ברורים
ולכן כתוב , ה שם המקום סכת'בתחלה הי

 -ולמקהו עשה סכת ' קב סע סכתה וגועוי"
על כן קרא שם המקום . "יםשיהם חסר

  .יםילרמוז על שי העי,  מלא- " סכות
  )א"הגר(        

  
ויכרתו משם זמורה ואשכול עבים אחד ומן 

י הקודש " בשם האר- הרמוים ומן התאים
, "והימים ימי בכורי עבים"מסר על הפסוק 

קון חטא המרגלים ית בכורים היא לתושמצו
באים משום והבכורים , שמאסו בארץ חמדה

ולכן הם והגים רק , חביבות ארץ ישראל
. בשבעת המיים ששתבחה בהם ארץ ישראל
: במשה שבה תבאר סדר הבכורים אמר

תאה שבכרה  אדם יורד בתוך שדהו ורואה"
קושרו בגמי , ואשכול שבכר רמון שבכר

' בכורים פרק דג" (ר הרי אלו בכוריםמואו
ים רק או רואים שמכל הפירות מ). א"מ

שלשת המיים שהמרגלים הביאו מארץ 
  .תאה ורמון, אשכול: ישראל

  )מחם זמבה' הגאון ר (

  
) י"רש(בשי מוטות  - וישאהו במוט בשים

שים יחידין יהושע ) אלה( באיון -ובזוהר 
ה האשכול מכביד עצמו שלא 'שהי. וכלב

יקחוהו להוציא דבה ולא יכלו להזיז אותו עד 
והקיל (ה ' וקליל גרמישבאו יהושע וכלב

                                                       ).עצמו

                   """"וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יוםוישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יוםוישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יוםוישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום""""
  )כה, יג(

מהלך אדם ביוי עשרה פרסאות ליום 
מהלך עשר " ביוי"אמם אדם ). י"רש(

אבל פרש הרוכב על סוס טוב , פרסאות ביום
ת "בעבודת השי. ר ביום הרבה יותריכול לעבו

  .צריך אדם לדהור על סוס טוב
  )שלמה מקרלין' ר ר"אדמו(           

  
שגלוי  -  ץ מקץ ארבעים יוםרוישבו מתור הא

קצר , ה שיגזור עליהם יום לשה"לפי הקב
אם היתה להם ). י"רש(לפיהם את הדרך 

ה להם מופת חותך על 'הרי הי, קפיצת הדרך
 גם לקיים את הבטחתו ת"יכולת השי

מופתים , אלא. להוריש לישראל את הארץ
ואילו אותם שאים , ועדים רק למאמיים

  )בספרים(      .עיים להם ולא יראו, מאמיים
 

וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל """"
עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה 
וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום 

  )כו, יג(                         """"את פרי הארץאת פרי הארץאת פרי הארץאת פרי הארץ
מקיש  - וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן

מה ביאתן בעצה רעה אף , הליכתן לביאתן

י "הרי רש: ותמוה). י"רש(הליכתן בעצה רעה 
על הפסוק כולם אשים ) ג, יג(אומר לעיל 

 אלא ההסבר -? "תה שעה כשרים היוווא"
מחשבה רעה אין ) קדושין מ(ל "לפי חז: הוא
אבל אם באמת , ה למעשהה מצרפ"הקב

אז , המחשבה מביאה את האדם לידי מעשה
; אף המרגלים. חשבת גם המחשבה לחטא

אבל , אמם חשבו עוד ביציאתן מחשבה רעה
, באפס מעשה לא חשבה המחשבה לחטא

כשעשו , כך-אבל אחר. ולכן עדיין כשרים היו
  .הוברר שגם יציאתן היתה בחטא, מעשה

  )מגוראברהם מרדכי ' ר ר"אדמו(
 

 באנו אל הארץ אשר  באנו אל הארץ אשר  באנו אל הארץ אשר  באנו אל הארץ אשר ווווויספרו לו ויאמרויספרו לו ויאמרויספרו לו ויאמרויספרו לו ויאמר""""
שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה 

 )כז, גי(                                                          """"הההה''''פריפריפריפרי
 םביהאם בדו מל, האם שקרו המרגלים

, הרי אמרו האמת מה שראו? דברים שלא היו
 אלא לא כל דבר שאיו שקר - ? במה חטאו

אדם שאיו שקרן עדיין איו איש . הוא אמת
, שהיא ראית לפיםהאמת איה כפי . אמת

ממקורות , היא ובעת ממעמקי הלב
, אמת ואמוה הולכות שלובי זרוע. האמוה

ה 'ואין אדם קוה אמת בקלות ובראי
בשכל , אלא ביגיעה ובהתאמצות, שטחית

והמרגלים לא התאמצו לאמת את . ובתבוה
הם . הד על סוד אלוולא השכילו לעמ. 'דבר ד

העמידו את ראייתם המוגבלת המצומצת 
שהיא , והכוזבת מול הבטחת האלוקים

  .ה החטא הגדול' וזה הי- האמת ההחלטית 
  )מקוצק' מ' מ' לפי ר(                                            

        
אפס כי עז העם הישב בארץ והערים אפס כי עז העם הישב בארץ והערים אפס כי עז העם הישב בארץ והערים אפס כי עז העם הישב בארץ והערים """"

בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו 
  )כח, יג(                                      """"שםשםשםשם

 בצרות םאפס כי עז העם הישב בארץ והערי
ותרגומו ,  לשון חוזק- בצורות  - גדלת מאד

ל "חז). י"רש(כריכן לשון ביריות עגולות 
בשורה היא להם שהגעים ) הוריות יא(אמרו 

י מוסיף "ורש.  באים עליהם-) געי בתים(
לפי שהטמיו האמוריים , בשם המפרשים

בתיהם ועל ידי מטמוות של זהב בקירות 
געים (והה מובא . ותץ הבית ומוצאן, הגע

כל הבתים מטמאין ) "'משה א' פרק ב
וזהו שהדגישו ". בגעים חוץ מבית עגול

י " רשרששפי, "בצורות"ים ואמרו להמרג
שהמרגלים רצו בזה . שהם ביריות עגולות

לשלול מבי ישראל גם התקוה הזאת אולי 
, ידי געי הבתיםימצאו בבתים מטמויות על 

ואמרו כי הבתים הם ביריות עגולות ולא חל 
  )שלמה קלוגר' ר(   .עליהם הדין של געי בתים

        
והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל """"

  """"לעלות אל העם כי חזק הוא ממנולעלות אל העם כי חזק הוא ממנולעלות אל העם כי חזק הוא ממנולעלות אל העם כי חזק הוא ממנו
  )לא, יג(                                

,  יתכן שתכווו לומר כך- כי חזק הוא ממו
, לות ובהכעהבשפ, דל בעבדות שגשיכי הא

ביחוד , חסר הוא עוז ואומץ לערוך מלחמה
כמו שאומר האבן . עם אויב תקיף ואמיץ לב

ולא חם אלקים דרך ארץ "עזרא על הפסוק 
כי שש מאות אלף איש פחדו מפי , "פלשתים

יפלות והעבדות שהיתה שבגלל ה, מחה מצרי
, לכן אמרו כי חזק הוא ממו. מושרשת בלבם

שכן הדור הבא שיגדל , ויל לא מבאב
ל "וכן דרשו חז. תםיבחירות הוא ילחם א

ואיש ) א, שופטים כא(על הפסוק ) ב קכא"ב(
ישראל שבע בצפה לאמר איש ממו לא יתן 

  . ולא מביו-ממו , בתו לבימין לאשה
  )משך חכמה(                                                    



 

  

ממו כביכול אפילו בעל הבית  - כי חזק ממו
סוטה (א כליו משם י איו מוצ-  אדון העולם -

היתכן שראשי ישראל יאמרו כדברים ) לה
כי :  ואפשר להסביר כוות הדברים- ? האלה
 ההסתר הוא יותר חזק - ממו " הוא"חזק 

כי כל חייהם במדבר היו בהתגלות . מהגלה
, מים מן הסלע, לחם מן השמים: פלאה

כל . 'עמוד ען ואש וכו, א בלתהשמלתך ל
ה יסי לא טבעי והיו 'אורח חייהם הי

חוששים לבוא לארץ ישראל להתחיל מחדש 
, בזריעה, בחרישה: חיים טבעיים וחומריים

 - ממו " הוא"וזה כי חזק . מהובקצירה וכד
, שם לא רואים שום התגלות, ביגוד לכאן

ה אמרוב ההסתר לא ר. הכל באיתכסיא
   .האל המסתתר

  )מפילוב, ישראל מורגשטרן' ר ר"אדמו(
  

ציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל ציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל ציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל ציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל ווווויויויוי""""
בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה 

ה הוא וכל ה הוא וכל ה הוא וכל ה הוא וכל ''''לתור אתה ארץ אכלת יושבילתור אתה ארץ אכלת יושבילתור אתה ארץ אכלת יושבילתור אתה ארץ אכלת יושבי
   """"העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדותהעם אשר ראינו בתוכה אנשי מדותהעם אשר ראינו בתוכה אנשי מדותהעם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות

  )לב, גי(    
 הכעים שבארץ - ה' יושביתארץ אכל

ישראל היו מחזיקים מתיהם בארוות עד 
ואז הוליכו כולם , דול הדור שלהםשמת ג

שעל ידי , מתיהם לקבור אותם באותו מעמד
אותו גדול יוחו כל השאר במוחה על 

והה באותו יום שעברו המרגלים . משכבותם
והוציאו , ה גדול הדור'מת איוב שהי

לכך חשבו המרגלים , ארוותיהם לקבורה
  )י"ליקוטי האר(         .ה' יושביתשהארץ אוכל

  
ארץ ישראל סגולתה  - ה'ץ אכלת יושביאר

אלו הקפואים , "ה'יושבי"לאכול את 
אפשר -אי. אבמקומם ללא תועה כלשהי

אלא הוא , "יושב"לאדם השוכן בה להיות 
  .העולה מדרגה לדרגה: מוכרח להיות הולך

  )יצחק מווארקה' ר ר"אדמו(                              
  

מר מר מר מר ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאויאמרו אל כל עדת בני ישראל לא""""
הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה 

  )ז, די(                            """"הארץ מאד מאדהארץ מאד מאדהארץ מאד מאדהארץ מאד מאד
מציו : דרך צחותב - טובה הארץ מאד מאד

מאד מאד הוי , האמר על שפלות" מאד"
אצל " מאד"ומציו ) ד, אבות ד(שפל רוח 

וזהו כי טובה הארץ מאד . ובכל מאדך, ממון
הן , מאד מאד,  הייו שהארץ טובה-מאד 

שפיל עצמם ולעבוד הוכים לבשביל אלה המ
והן בשביל בעלי רכוש שיש , כל מיי עבודות

  .להם ממון הרבה להשקיע שם
  )יץ'טאוב ממודז' יק א' ש' ר ר"אדמו(                

  
 -  אל תמרדו' טובה הארץ מאד מאד אך בד

בימי שמעון בן שטח ) כג(תעית ' איתא במס
ירדו גשמי ברכה עד שעשו חטים ככליות 

ררו מהם דוגמא לדורות להודיע כמה וצ
לשה איקלע ) קיב(וכן בכתובות . החטא גורם

 -ה 'אלעזר להתם ואייתי לקמי' ר
האפרסקים שלפי שה היו גדולים כקדרות 

 ואמר ארץ פרי - שהוקטו - ה 'קטו בידי
שטיבם של פירות . שבי בהולמלחה מרעת י

ארץ ישראל קשרו באם ישראל עושים רצוו 
 אך - טובה הארץ מאד מאד , וזהו. של מקום

  )פיים יקרים(                       .אל תמרודו' בד

        

במדבר הזה יפלו פרגריכם וכל פקדיכם במדבר הזה יפלו פרגריכם וכל פקדיכם במדבר הזה יפלו פרגריכם וכל פקדיכם במדבר הזה יפלו פרגריכם וכל פקדיכם """"
לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה 

  )כט, די(""""אשר הלינתם עליאשר הלינתם עליאשר הלינתם עליאשר הלינתם עלי
 מפרשי התורה -במדבר הזה יפלו פגריכם 

ולו "א שם רע הדין יהרי במוצ, מקשים
אם , " לשלחה כל ימיוה לאשה לא יוכל'תהי

כן על פי שורת הדין היו כל מוציאי דיבה 
? ולא להגרש ממה, צריכים להכס לארץ

: וראה שזו היתה כוות יהושע וכלב שאמרו
על החטא של : כך אמרו. אל תמרודו' אך בד

הוצאת דיבה על הארץ לא היו גוזרים עליכם 
 -אלא על זה שאמרתם , איסור כיסה לארץ

כביכול בכבוד ,  שפגעתם- ממו כי חזק הוא
  .זה יגרום לכם שלא תיכסו לארץ, של מעלה

  )גזי יוסף(                       

  

  מדרשי חכמים
ויבכו , ותשא כל העדה ויתו את קולם"

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

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

והוא צווח ובוכה כאדם שיש לו , של ביתו
  .מת

מה : וביו ובותיו באים אליו ואומרים לו
עושה , ובעוד שהוא עומד? )אדי(רי ומ, לך

אוי לי : עצמו ופל לפיהם ואומר להם
היאך האמוריים ! בי ובותי וכלותי, עליכם

היאך הם ! בכם) להתעלל(תעתע עתידים ל
מי יוכל לראות פי ! עתידים לשלוט בכם

, מיד הם כולם גועים בבכיה? אחד מהם
עד שהיו , ביהם ובותיהם וכלותיהם

השכות שומעות את הדבר ואף הן היו 
עד שהיתה משפחה משמעת ; בוכות

  .עד שהיה כל השבט בוכה, למשפחה
 מבכה שבטו) מעשרת המרגלים(וכן חבירו 

עד שעשו , )מעורר בכי בקרב בי שבטו(
, חבורה אחת) כל בי השבטים(שישים רבוא 

כלפי (וגעו בבכי ותו קול בכיתם למרום 
  ).מעלה

  

מכל הצרות הבאות : אמר הקדוש ברוך הוא
אבל בלשון ; עליכם אי יכול להציל אתכם

  ! הטמן עצמך ואין אתה מפסיד- הרע 
  
  

 הליכות והלכות 
 חלהמהלכות הפרשת 

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

כאשר אדם " הפרשת חלה"אותו את מצוות 
. עליו להפריש חלה לכהן, אופה לחם או עוגה

, בזמן הזה שאין רוב עם ישראל בארץ ישראל
מצות חלה מדרבן וחכמים חייבו גם בחוץ 

  .לארץ להפריש חלה
היא לאישה כיון שחטאה בעץ עיקר המצוה 

הדעת וגרמה מיתה לאדם הראשון שהוא 
ובמצות חלה מתקים , "חלתו של עולם"

  .חטא זה
 כמות הקמח שמפרישין חלה :כמות הקמח

תוה במחלוקת ולכן החל מכמות קמח של 
 מפרישין בלי ברכה)  פאוד2.6(ג " ק1.200

ולגבי חיוב עם ברכה חלקו פוסקי דורו הן 

איש "לדעת הבן : ד והן בי אשכזבי ספר
 שזה ג" ק2.487מברכים רק על כמות של " חי

 פאוד לפחות ואז יוכל לברך וכן הגו 5.5
  .הרבה מספרדים

  ג" ק2.250א שהכמות היא "שיטת החזו
  ).  פאוד4.95 (

יחוה "ו" אור לציון"דעת ה: השיטה המקילה
לדעת הרב (ועוד פוסקים מבי אשכז " דעת

וראוי )  פאוד3.66 (ג" ק1.666) ל"אה זצ
  .להחמיר בספק ברכות
  . אז יעשה כמהגו,אלא מי שיש לו מהג

 מיחים את הבצק בכלי :צורת ההפרשה
אחד ולוקחים כמות של בערך כזית 
ומפרידים אותה לא לגמרי ומברכים ולאחר 

" הרי זו חלה"מכן מפרידים ואומרים 
: וסח הברכה לפי מהג  הספרדים: הערה(

  ולפי דעת האשכזים להפריש חלה תרומה
  ).להפריש חלה

אם שכחו להפריש מן הבצק אפשר להפריש 
י שיצרף את כל מיי המאפה "לאחר אפיה ע

לכלי אחד גדול ששולי הכלי יכילו את 
המאפה או יפרוש מפה על כל המאפה ביחד 

ל"ויפריש כמות כזית ויברך כ.  
, אם שכח להפריש חלה וכס שבת או חג

 אסור - בארץ ישראל: לוי היכן הוא מצאת
לאכול בלי הפרשה ולכן אין ברירה אלא 
לחכות למוצאי שבת ורק אז יוכל לאכול 

 כיון שזה רק בחוץ לארץאולם . ממאפה זה
תקת חכמים ואין עיקרו מהתורה הקלו 
לאכול לפי הפרשה וישאיר כמות מהמאפה 
למוצאי שבת ואז יפריש חלה על מה שכבר 

  .אפילו אכל הרובאכל ו
 לא מברכיןכ שעל הפרשה זו "ומובא בשש

  .כיון שכבר אכל הלחם ברובו
כגון בצק של ( עבה בצק שבלילתו: סוגי בצק

 עם ברכה חייב בחלה ועומד לאפיה) לחם
אבל אם עומד לבישול או לטיגון בשמן עמוק 

) אם יש צורת פת על הבישול כגון סופגיות
אפיה יברך על  ואם מקצתו ליפריש בלי ברכה

ואם הבצק עבה וזה לא צורת פת . ההפרשה
 וירא שמים פטורכגון מקרוים וספגטי 

  .יפריש בלי ברכה
רק בכדי (בצק שעומד לטיגון במעט שמן 

ומברכין על דיו כעומד לאפיה ) שלא ישרף
בצק ). כגון בצק של מלוואח (ההפרשה

כגון ( אם לאחר אפיה מתקשה שבלילתו רכה
 לאחר האפיהחייב בהפרשה ) עוגות המצויות

לא מצוי שיפרישו מעוגות אלו כיון (עם ברכה 
אבל אם ). שבדרך כלל אין שיעור חלה בזה

כגון (שאר אפיה דקיקה פטור מחלה 
בצק שאין בו בכלל מים רק ). 'ס וכדו'בליצ

מי פירות ספק לעין חיוב חלה ולכן עדיף 
שלא יאפה כך אלא יוסיף מים ויהיה חייב 

  .יטותלכל הש
לשה האישה שי סוגי בצק אחד מלוח או 
רגיל והשי מתוק אם מקפידה לא לערב את 

אין הבצקים יחד מחמת טעמם השוה 
  . לחיוב חלהמצטרפין

וכן אם לשים בצק אחד ובדעתם לחלקו 
 כגון להקפיא בצק לפי אפיהלחלקים קטים 

בלי לזמן יותר מאוחר אז מפרישים ' וכדו
  .ברכה
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  מעשה חכמים
  זכות שמירת שבתב

, ה בבק שפעל בעיר גדולה'מעשה שהי
ורוקו , ובלילה פרצו גבים אל חדר הכספות

. ומלטו על פשם, ה שם'את כל הכסף שהי
הביעו , ה מדובר בסכום עתק'כיון שהי

לא תימצא ו מידההמהלים את חששם שב
  .הבק עלול להגיע לקריסה מיידית, הגיבה

שר הגיעה ידיעה וכא, ה יהודי'מהל הבק הי
ממוקדת על הימצאם של הגבים בעיר 

 מטובי הבלשים וסע 3שכר האיש , פלוית
כדי לעלות על , יחד איתם אל העיר ההיא

  .עקבותיהם של הגבים
החלו הבלשים , בהגיעם אל המקום

ופתחו מיד בחיפושים אחר , בעבודתם
תוך כדי איסוף החומר והראיות . הפושעים

של הפעלת המערכת ובעיצומה , מן השטח
קודש -והה עומדת לה שבת, המודיעיית

  .בפתח
והורה ,  הבלשים3-קרא הבקאי היהודי ל

 -להם להפסיק את כל העבודות והחיפושים 
  .עד צאת השבת

אשי הבולשת הביטו על הבקאי כמי 
אדוי , וכי ראה לך"; ה עליו דעתופשיטר

... ?!שהגבים יחכו לך עד שתעשה הבדלה
, ומחר יהיו במקום אחר, ום הם כאןהלא הי

ואם לא תתמיד במאמצי החיפוש 
  !הם ימהרו להמלט על פשם, הקדחתיים

  שבת קודש חשובה לי ; 'אבל האיש בשלו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ה לא "ובטוחי שהקב, יותר מכל דבר אחר

', יתן לי להזק כתוצאה משמירת השבת
  וציווה על הבלשים לחדול , אמר בתקיפות

  .תמכל פעילות עד לצאת השב
והבלשים עמדו כבר , גם כאשר  יצאה השבת

ברצותם לצאת לשטח ולהמשיך ', על קוצים'
עיכבם המהל עד שיסיים את , בחיפושים

  .'מלוה מלכה'ה
  
  

  ירדו למחתרת
בעת שמהל ', מלוה מלכה'בתוך כדי ה, והה

', ה'איש חסיד הי'הבק זימר את השיר 
השתאו כל , משפתחוה. שמעו דפיקות בדלת

ים לראות כמה משוטרי העיר היצבים הוכח
 אשים הכבולים 2על המתפן ובידיהם 

  .באיזיקים
  :השוטרים פו אל המהל היהודי ואמרו לו

, השמועה אודות הגיבה שהיתה בבק שלכם'
ובעקבות ידיעה מודיעיית , הגיעה לאוזיו

, פתחו בחיפושים, שהגיעה למטה המשטרה
וד את ובשעות אחר הצהרים הצלחו ללכ

ולפי שביאם , והרי הם לפיכם, הגבים
 הם יקחו אתכם אל מקום המסתור - למשפט 

  ...'בו הוטמן הכסף
  ?מה התברר

גם הגבים שמעו על בואם לעיר של המהל 
וירדו למחתרת והתחבאו במקום , יםשוהבל

בשעות אחר הצהרים של שבת . מסתור
, משראו שהפסיקו לחפש אחריהם, קודש

ואז לכדו על ידי , ממחבואםהחליטו לצאת 
  ... השוטרים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
אפשר , מסירות פש כמו זו של הבקאי

  ! להעמיד ולהחזיק את העולם כולו
ומקדיש את עצמו , יהודי המתמסר לבוראו

גם אם מדובר ביום אחד , ללימוד תורה
כס כבר לחבורה הקדושה הזו של , בלבד

  ) לשבחעליו(                           .העולם- מעמידי
  
  
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 


