
 

 

תשע"ז - שלחפרשת 

 הקב"ה נוהג עם האדם כפי מה שהאדם בוטח בו וסומך עליו
 -שלח לך ופירש"י " )במדבר י"ג, ב'(."שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען", 

בין מהו טעם ראוי לה     ."אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח לדעתך,
ומצד שני לא , נתן למשה רבינו רשות לשלוחהקב"ה מצד אחד הדבר ש

ש בזה תועלת למה לא נצטווה יאם ממה נפשך, ציווה אותו לשלוח, והרי 
 ת לשלוח.לו רשו נתןלת למה אין בזה תוע, ואם לשלוח בציווי גמור

כי מאחר  בשליחת המרגלים,לא היה צורך  ביסוד הדברבאמת שונראה 
הוא בוודאי יקיים את  בטיח לעם ישראל שיתן להם את הארץשהקב"ה ה

בביטחון של הדבר תלוי  היה שבפועללא א ,מרגלים גם בלאהבטחתו 
ת יתן להם אשיבקב"ה באמת בטוחים אם עם ישראל היו כי  עם ישראל,

 נכבשתהארץ היתה אז  רץ ואין להם לחשוש כלל מהמלחמה,הא
בקב"ה אלא היו בוטחים אם לא  לפניהם גם בלא שליחת מרגלים, אבל

באמת לא הייתה הארץ נכבשת לפניהם ללא מרגלים, ז עצמם, א ותכוחב
ין הקב"ה עושה ניסים ונפלאות אשזהו כלל גדול בהנהגת הקב"ה כי 

אמר הקב"ה ולכן ה, וכח מהקב"על כוחות עצמו ושלאדם אם האדם סומך 
מה שראל את ייבדוק למשה "שלח לך לדעתך", והיינו שמשה רבינו 

כאשר ראה משה י"ז יכריע אם לשלוח מרגלים, ובביטחון ולפמצבם 
נשלחה ")דברים א, כב( מרגלים וכמו שנאמר  שעם ישראל מבקשיםרבינו 

הבין שאינם סומכים על הקב"ה אלא מבקשים להצליח , "אנשים לפנינו
שלח להם מרגלים, ולבסוף באמת נכשלו על ידי בכוחות עצמם, ולכן 

 לא הצליחו במפעלם.לכן שלא סמכו על הקב"ה וכיון  –המרגלים 
יהא קב"ה זוכה שהקב"ה טח בושבגדול לחיי האדם, שמי וזהו כלל 

הוא סומך על וממילא  –אבל מי שאינו בוטח בקב"ה  באמת משען עבורו,
ו, אז אין הקב"ה עוזרו אלא מניח אותו על ידידיו ומכריכוחות עצמו או 

   בת הלבבות בפתיחה לשער הביטחון(.עיין חוו)ביד מי שבטח עליו, 
שוקל על כמה ענייני השתדלות  מרן הגרי"ז זצ"לכמה פעמים ראיתי איך ו

כמה נפלאים ו .במידת הביטחוןהפוגמת  ת מיותרתאם זהו בגדר השתדלו
דואג תמיד אם לא עשה מרן זצ"ל בעוד שבענייני שמים היה שהדברים, 

יצר ודואג פעולות כפי חובתו, הרי שבענייני עצמו תמיד היה ממספיק 
 .ןופגע בחובת הביטחו פעל יותר מידישמא  -להפך 

 הכבוד להעביר אדם על דעתוסכנת 
 אנשים ופירש"י "כל)י"ג, ג'(. ראשי בני ישראל המה",  אנשים "כולם

צריך ביאור מה אירע והיו".  כשרים שעה ואותה, חשיבות לשון שבמקרא
יש לתמוה, שהלא להלן וביותר שרובם התקלקלו לאחר שנתמנו,  -להם 

סותר רעה", וזה  בעצה הליכתן אף, רעה בעצה ביאתן פירש"י "מה)י"ג, כ"ו( 
 כשרים.שעה שנתמנו עדיין היו אותה לכאורה למה שכתב רש"י שב

 שנתמנושאכן בשעה  ,)בספרו "ברכת פרץ"(הסטייפלער זצ"ל מרן וביאר בזה 
הם היו עדיין כשרים, אבל בין המינוי להליכה הם כבר נתקלקלו, ונמצא 

הסטייפלער זצ"ל הם כבר הלכו בעצה רעה, וביאר  הליכתםשבשעת 
שכל סיבת קלקולם נתהווה רק לאחר המינוי, ומשום שמטבעם הם היו  
אנשים כשרים וצדיקים, ורק לאחר שנתמנו נתעורר אצלם 'נגיעה' 

ללכת  -ואמרו לליבם שאין זה לפי כבודם להתמנות לתפקיד פשוט כזה 
 –לבדוק את מצב הארץ ולשמש בתפקיד פשוט של 'מרגלי מלחמה' 

להיות  - מכובדלא וודאי יש להם תפקיד המתאים לכל חייל פשוט, א
'שופטים' ובעלי סמכות להכריע אם ראוי להיכנס לארץ או לא, וכיון 
שנכנס אצלם מחשבת כבוד, הם נעשו 'נוגעים' בדבר, וכבר השתכנעו 
שהם לבדם יכריעו אם להיכנס לארץ, כי הנגיעה משבשת את האדם 

וזהו לימוד גדול לחובת     ומוציאה אותו מדעתו וזה הייתה סיבת מפלתם.
, כשופטיםלדעת שלא נשלחו להכריע מדעת עצמם עליהם העסקנים, ש

, ולאחר אות גרידארק כדי לומר את המצי לבוא לרבנים עליהם אלא
 כפי מה שהוכרע בדעת תורה.אז יצאו לפעול  הרבניםהכרעת 

 המרגלים שלא להיכנס לארץ ישראלביאור יסוד טענת 
י"ג ), רים בצורות גדולות מאוד" וגו'"אפס כי עז העם היושב בארץ, והע

ארץ כנען כי  שקשה לכבוש אתר בפסוקים שהמרגלים טענו מבוא    .כ"ח(
ין ועם ישראל קיבלו את טענתם, ואפילו הסנהדר ,הכנענים חזקים מאוד

שא "ות)במדבר י"ד א'( ים וכמו שפירש"י את הפסוק קיבלו את טענת המרגל

והדבר תמוה מאוד, שהרי      כל העדה", ש"כל העדה" היינו הסנהדרין.
דור המדבר כבר התרגלו לראות ניסים גלויים למעלה מדרך הטבע, 
שראו מידי יום ביומו ניסים גלויים בעמוד ענן ואש, וראו את כוחו 

והיאך אמרו שהקב"ה אינו יכול וגבורתו של הקב"ה במצרים ועל הים, 
וביותר קשה להבין היאך להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, 

הסנהדרין שהיו גדולי ישראל הסכימו לטענת המרגלים, וגם על 
והרי הם כזאת המרגלים עצמם קשה להבין היאך נכשלו בטענת כפירה 
 היו נשיאי ישראל, ובוודאי היו ברי מעלה ביראת שמים. 

נראה שהמרגלים טענו רק שעפ"י דרך הטבע לא שייך לכבוש את ארץ ו
שבהנהגה ניסית הקב"ה יכול להכניס את עם ישראל, אבל בוודאי ידעו 

כפי שאכן עשה הקב"ה נס גלוי מיד בכניסת עם ישראל ]ישראל לארץ ישראל, 

ה ומ ,[לארץ ישראל, שחומת יריחו נפלה ע"י תקיעות שופר בדרך ניסית ממש
שסברו שאין  מפנישאמרו לעם ישראל לא לעלות לארץ ישראל, זהו 

כדאי לעם ישראל להיכנס בהנהגה ניסית לארץ ישראל, ומשום שבשעה 
שהקב"ה משנה עבורינו את הטבע, הוא תובע מאתנו יותר, ואין הדבר 

כי אולי ראל למצב שהקב"ה יתבע מהם יותר, כדאי להכניס את עם יש
לא יעמדו בתביעות הללו, ואז הקב"ה יסלק את ההשגחה הניסית מהם, 

 ויושלכו להנהגת הטבע וממילא יפסידו במלחמה נגד הכנענים. 
תובע הרבה יותר על כל  הקב"ההלא בארץ ישראל ש וביותר יש להוסיף,

לך ממש ועונשו עבירה, כי החוטא בארץ ישראל הוא כמלכלך בהיכל המ
עם ישראל לא יעמדו בתביעות שהקב"ה אם וא"כ  ,גדול מהחוטא בחו"ל

 –הקב"ה יתבע מהם כפליים בהנהגה ניסית, אז בשעה שהוא נוהג תובע 
  היכל המלך.ם בתוך ארץ ישראל שהיא מצד שהם פוגמיגם 

והשל"ה הקדוש וה"חרדים" מזהירים מאוד שכל מי שעולה לארץ 
 כל נדנוד חטא,ראל באופן מיוחד מרץ ישבאזהר דע שצריך להיישראל יי

מפי הגה"ק רבי מרדכי מה ששמעתי וכבר הבאתי כמה פעמים 
כל המלך בארץ אותו הלשון הרע שמדברים בהיש"פגרמנסקי זצ"ל 

ממי שמדבר לשון הרע בחוץ לארץ, ומפני הרבה יותר  חמורישראל, 
המלכלך מקום משהמלכלך את היכל המלך עונשו חמור הרבה יותר 

להיות ראוי לעבוד את  -אחר, וכדי לבוא לארץ ישראל צריך הכנה רבה 
 "!המלך בתוך פלטרין שלו

העניש את כעס והקב"ה ו -צדקו בטענתם  המרגלים לא באמתומה ש
ווקא בארץ שעיקר קיום התורה הוא דזהו מפני  ,המרגלים ואת ישראל

שכשייכנסו כל סיבת שמירת התורה בחו"ל הוא רק כדי וכמבואר בספרי עקב מ"ג ש] ,ישראל
האריך ש ויקרא י"ח כ"הרמב"ן עיין עוד בוכחדשים,  לארץ ישראל לא יהיו המצוות עליהםישראל 

וכל מה שקיבלו ישראל את התורה  [,"ה' עיקר כל המצות ליושבים בארץש" זהעניין ב
היה כדי שיעלו לארץ ישראל לקיים שם את התורה, ולכן לא היה להם 

    שהיא.משום סיבה לארץ ישראל רשות להימנע מלעלות 

 ביאור הטעם שסכנת יהושע היתה גדולה מסכנת כלב
ה -ופירש"י "התפלל עליו י)"ג, ט"ז(. "ויקרא משה להושע בן נון יהושע", 

ראוי להבין למה התפלל משה רק על יהושע ו   יושיעך מעצת מרגלים". 
ר שמשה רבינו הבחין בענוותנותו של ונראה שמאח  ולא על כלב.

 נוותנותיהעוכדי חמא משה "יהושע, וכמו שפירש בתרגום יונתן כאן 
וכאשר ראה משה "]ובתרגום:  דיהושע בן נון קרא משה להושע בר נון יהושע.

שמא יהושע לכן חשש משה רבינו "[, קרא משה להושע בן נון יהושע ענוותנותו
א יהא לו את האומץ לעמוד כנגדם, וליתפתה לטעון כטענת המרגלים 

וביותר, שמאחר שיהושע שמע את הנבואה של אלדד ומידד שהיו 
יהושע שמא יאמר מתנבאים "משה מת ויהושע מכניס את ישראל", א"כ 

ואז יהא נפתה לארץ שאינו ראוי להכניס את ישראל מחמת ענוותנותו 
על  אחר טענת המרגלים שאין כדאי לעלות, ולכן התפלל משה רבינו

 ה יושיע אותו מעצת מרגלים.שהקב" –יהושע באופן מיוחד 

 גם נגד הזרם וגם במקום שמחאתו לא תועיל חובת מחאה 
ט"ז, ב'(  )במדב"רבמדרש כאן איתא ל'(.  )י"ג,משה",  אל העם את כלב "ויהס

]לכלב[,  לו מחזיק אני גדולה טובה למשה, הוא ברוך הקדוש לו "אמר
יש להתבונן מכאן מהו גודל   יפנה", וכו'. בן כלב זולתי( א דברים) שנאמר

שהלא כלב לא הצליח במפעליו  השכר של המוחה למען כבוד השי"ת,
לשכנע את לב העם שהארץ טובה, אלא אדרבה העם רצו לרגום אותו 

 שליט"א  אברהם ישעיהובנישואי נכדו החתן המופלג הרב שליט"א  רבינומרן השרויה בבית לרגל השמחה נתרם 
 שליט"א מורי בנקהרב ידידינו בת  ברכה עב"ג הכלה המהוללה שליט"א רבי חיים עוזרבן הרה"ג 

 ך ימים ושנים, ויבנו בית של תורה שישכון בו השלום והברכה לאוריהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, דורות ישרים ומבורכים 
 



 אותם לרגום העדה כל "ויאמרו( )י"ד, 'יבאבנים על דבריו וכמו שנאמר 
כיון שהוא מצידו לא פחד ועמד נגד הזרם למען כבוד אבל מ"מ  באבנים",

שהוא והיינו  –וכמו שנאמר "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו" ה', 
אמר הקב"ה "טובה גדולה אני מחזיק לו", ושילם לו שכר הלך נגד כולם, 

שזהו לימוד ה אומר, ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל הי      מרובה.
עומד  האדםשאין להסתכל על רוח הציבור אלא אפילו אם  גדול לזמנינו

שהקב"ה מחות למען כבוד שמים ולהיות ככלב , עליו להזרםלבדו נגד 
שמשתיקים שעה ב, ומה עוד שגם אמר עליו "טובה גדולה אני מחזיק לו"

חים באבנים, מ"מ את קול המחאה ומבקשים אפילו לרגום את המו
חובותינו למחות, והקב"ה יחזיק לנו על זה טובה מרובה כשם שאמר על 

 ."טובה גדולה אני מחזיק לו"כלב 

 יש חילוק דק בין אמונה לכפירהאצל צדיקים 
י חזק הוא כל לעלות אל העם כנשים אשר עלו עמו אמרו לא נווהא"

 ".כביכול כלפי מעלה אמרו -חזק הוא ממנו  "כיפירש"י  )י"ג, ל"א(.", ממנו
המרגלים מוהים לכאורה וצריכים ביאור איך חשבו הדברים ת

שהכנענים יותר חזקים מהקב"ה, והלא הם ראו את מעשי ה' ונפלאותיו 
נעניים יותר ביציאת מצרים ובמתן תורה ובמדבר, ואיך ניתן לחשוב שהכ

"חזק שמתפרש ונראה שבוודאי פשוטו של מקרא     חזקים מהקב"ה.
מ"מ טמון בזה גם אמירה נוספת כאילו אבל עצמם, על הכוונה ממנו" 

את  שהם מדדועצם הדבר כי אמרו שהכנענים יותר חזקים מהקב"ה, 
שהכנענים יותר חזקים ואמרו  -או הכנענים הם  - הכוחות מי יותר חזק

אם היו זוכרים שהקב"ה מנהיג את שהלא כפירה בקב"ה, הרי זה מהם, 
בין  כללמדמים העולם ועומד לימינם לכבוש את הכנענים, לא היו 

כוחם שאינו אלא כח מדומה של בשר ודם, ל -כוחינו שהוא כח הקב"ה 
ממש וכאילו אמרו שהכנענים יותר  ולכן נחשב הדבר אצלם ככפירה

ושמעתי כמה פעמים מפי הגה"צ רבי אליהו דסלר      חזקים מהקב"ה.
הם  , ואםין אמונה לכפירהזצ"ל, שאצל הצדיקים יש חילוק דק מאוד ב

   שהקב"ה מנהיג את הבריאה, הרי זה נידון אצלם ככפירה ממש.שוכחים 

 אי אפשר לגשת למלחמה אלא מתוך עוז ותעצומות 
"ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן 

המדייק מלשון הפסוק יראה שמלבד מה ג ל"ג(. )י"היינו בעיניהם", 
שהנפילים הסתכלו עליהם כחגבים וכמפורש בסוף הפסוק "וכן היינו 

 בכרמים יש נמלים לזה זה אומרים ופירש"י "שמענו –בעיניהם" 
כאנשים", יש כאן עניין נוסף שגם המרגלים בעצמם הסתכלו על עצמם 

 עינינו כחגבים".כחגבים לעומת הנפילים, וכמו שנאמר "ונהי ב
, כי כיון ונראה שבזה היה טמון אחד מעיקרי הנפילה של המרגלים

שהרגישו את עצמם קטנים כחגבים, כבר לא היה להם יכולת להצליח 
במלחמה נגד הכנענים, כי כדי להצליח במלחמה צריכים לבוא עם עוז 
ותעצומות, ומי שאינו מכיר בכוחות עצמו ומרגיש עצמו כקטן, אין לו 

     כוי להצליח במלחמה.סי
שהלא הציבור החרדי גדול  ,ובאמת דבר זה עומד בעוכרינו גם כהיום

, ומ"מ ואי אפשר לזלזל ולבטל ציבור גדול כל כך "ה בארץ ישראלמאוד ב
אינם מרימים ראשם לדרוש כל דרישה בענייני דת בראש  העסקנים

וחוששים לדרוש בפה מלא , אלא מסתכלים על עצמם כחגבים מורם
ורשים בפה ואם היו ד ,וכיוצ"ב שלא יפגעו בבני תורה או בשמירת שבת

זה אין לנו ובלא  –שמירת התורה ודת ישראל זהו כל חיינו ועתידנו מלא ש
 כל כך.לא היו יכולים לזלזל בנו אנשי השלטון  אזחיים כלל, 

מוסר השכל לכל בן תורה, שמי שאומר על עצמו "אני בעניין זה יש גם ו
ת"ח לא יהיה", הוא באמת לא יהיה ת"ח, שכיון שהוא מתייאש מעצמו 
ומסתכל על עצמו קטן כ'חגב', הוא לא יוכל להצליח במלחמת היצר ולא 

ואין אפשרות לגדול בתורה אלא מתוך 'ויגבה יוכל לגדול תלמיד חכם, 
ולגשת ללימוד התורה מתוך עוז ותעצומות והחלטה  - ליבו בדרכי ה'

, וכפי שראינו הרבה גדולים ששאפו שבוודאי יצליח להיות גדול בישראל
 בצעירותם להיות מגדולי ישראל, וכך הצליחו ונעשו לגדולי ישראל.

 לעשות ח"ו להפך מציווי ה'כח היצר הרע להמריד את האדם 
 אתם זה למה משה וגו', ויאמר ההר ראש אל ויעלו בבקר "וישכימו

יש להתפלא מה אירע לפתע שהחליפו את . (מ"א-)י"ד, מ", 'ה פי את עברים
לעלות, והרי מתחילה בשעה שרצון ה' היה שיעלו לארץ דעתם ורצו 

מצרימה",  ונשובה ראש "ניתנה( )י"ד, ד'ישראל, הם לא רצו לעלות ואמרו 
ואילו עכשיו שרצון ה' היה שלא יעלו וכמו שאמר להם משה "אל תעלו 

אמנם באמת     כי אין ה' בקרבכם", הם החליפו את דעתם ורצו לעלות.
היצר הרע מסית את האדם תמיד למרוד ולעשות ש מבואר היטב, הדבר

הסית אותם היצר הרע ולכן מתחילה כשהיה מצווה לעלות להפך מחיובו, 

ידעו שרצון הקב"ה שלא יעלו, היצר הרע המריד שלא לעלות, ואח"כ כש
כך גם לוחם היצר  המצווהובאמת לפי גודל     אותם לעלות נגד ציווי ה'.

שמי שמחליט לחזור  קבלה בידינו, ולהמריד את האדם בציווי השי"ת הרע
יחליט בדעתו  אםדם חדש, ת לגמרי ולהתהפך לאבתשובה ולהשתנו

היצר הרע ייעמד הוא מכניס עצמו לסכנה גדולה ש להשתנות לגמרי לעולם
כך לוחם כי כפי גודל המצווה  –כנגדו ויערים עליו קשיים עד אין שיעור 

 העצה הנכונה היאולכן היצה"ר יותר להפריע לאדם מקיום המצווה, 
לשלושה ימים בלבד, שבזה היצר הרע מתחילה יקבל על עצמו להשתנות ש

 לאטהאדם  , ובדרך זו ימשיךלנצח את היצרלא יקטרג כל כך ויוכל  עדיין
  .לאחר תקופה יכבוש לגמרי את היצרשעד  וסיף עוד כמה ימים,לאט וי

 מצוות צדקה בשמחה ולא בפנים זועפות
)ט"ו , רומת גורן כן תרימו אותה"מה, כת"ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרו

את החלה לתרומה, שכהפרשת  בלשון הפסוק משמע שהתורה דימתה .כ'(
וביאור הדבר נראה, דהנה יהודי חקלאי , התרומה כן צריך להפריש גם חלה

שעובד בשדה לפרנסתו, צריך להפריש אחוזים ניכרים מאוד מתבואת 
שדהו לתרומות ומעשרות וחלה, שמתחילה עליו להפריש שני אחוזים 

, ואח"כ עוד עשרה אחוז למעשר ראשון ועשרה ישים[]אחד מחמ לתרומה
כל אחוז למעשר עני, והרי סה"כ עשרים ושתים אחוז, אמנם גם לאחר 

הנתינות וההפרשות הללו, עדיין לא נגמרה חובתו, שאח"כ באה מצוות חלה 
א"כ , ו[שהחלה היא אחד מכ"ד] –המחייבת אותו לתת עוד ארבעה אחוזים 

אבל כאשר בא לקיים  בשמחה,דרך האדם לתת שבנתינת התרומה אף 
שלאחר שכבר  –על ההפסד המרובה  עלול ליפול בליבו צערמצוות חלה, 

ריש עשרים ושתים חלקים, צריך הוא להוריד עוד ארבעה חלקים הפ
דימתה תורה את החלה לתרומה, שכשם שהתרומה שהיא כן ולמפירותיו, 

הראשונה רגילים להפריש אותה בשמחה, כן גם החלה שהיא האחרונה 
שלפעמים באים  מז לבעלי בתים בזמנינו,וזהו ר     צריך להפרישה בשמחה.

עשרה נצרכים או יותר יחד לבקש צדקה, ומצוי שבתחילה הוא נותן 
בשמחה, אבל לקראת הסוף לאחר שכבר נתן הרבה צדקה הוא שופך זעמו 
על העניים האחרונים שמכבידים עליו, וראוי לדעת מה שמבואר בשו"ע 

והש"ך שם  עפות איבד את שכרו,שאם נתן צדקה בפנים זויו"ד סי' רמ"ט ס"ג( )
)דברים ט"ו ירע לבבך בתתך לו הוסיף דעובר גם על לאו דאורייתא דלא סק"ה( )

ותן ולא נזקק, יות ננת צדקה שזכה להך האדם לשמוח בשעת נתיצריו ,י'(
וניסיון העושר הוא קשה לא ה. ולשמוח בברכת ה' שמקבל בנתינת הצדק

 .עולמואת פחות מניסיון העוני, ואשרי מי שעומד בניסיון וקונה 

 מידת הקדושה בגודל מעלת 
"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי 

בבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את ל
שמעתי מפי הצדיק רבי מ(.   -)ט"ו לטכל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם",  

אליהו לופיאן זצ"ל, שכאשר נדייק בפסוקים אלו נראה שהתורה לא כתבה 
"והייתם קדושים לאלוקיכם" אלא בפסוק השני שנאמר בו "ולא תתורו 

חרי לבבכם ואחרי עיניכם", אבל בפסוק הראשון שנאמר בו "וזכרתם את א
כל מצוות ה' ועשיתם אותם" לא כתבה תורה "והייתם קדושים לאלוקיכם", 
וביאור הדבר הוא, שאי אפשר להשיג קדושה בלא שמירת העיניים, וכדי 
להיות קרוי בתואר "קדוש" אין מספיק בעצם קיום המצוות, אלא צריך 

ממינות וממראות אסורות, ולכן רק לאחר מש"כ "ולא תתורו אחרי להיזהר 
וכאינטרנט  –והיינו שנזהר ממינות וממראות אסורות לבבכם ואחרי עיניכם" 

רבינו ה"חזון איש" זצ"ל ו            , אז כתוב "והייתם קדושים".בזמנינו וכיו"ב
הלכה אשה אחת שששאלו אותו על כורני וז החמיר מאוד בענייני קדושה,

והשיב בן שנתיים עמה, כלשפת הים אם מותר לה לקחת את בנה הקטן 
בגיל רך מאוד שהילד רואה אפילו המראות , ומשום שלא תיקח אותוש

 ח"ויצופו בזכרונו ויבלבולוהו הללו מראות הואח"כ נקלטים בזכורנו, 
חובה כפולה על כל בזמנינו שהרחוב סוער בפריצות, ו   .ויטרידוהו מלימודו

על ההורים מוטלת החובה  וכן ,ר עיניו ומחשבתו בשמירה יתרהאחד לשמו
 להזהיר הילדים להיזהר בענייני קדושה, ובזה הם מבטיחים את עתידם.

 הצטדקות בטענת לשם שמים איננה מתקבלת כלפי שמיא
וירגמו וגו',  שש עצים ביום השבתוויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מק"

מדרש ההביאו בשם  (קי"ט ע"ב) התוס' בב"ב    (.לו-טו, לב) ",תואתו באבנים וימ
ן כיון שנגזר עליהן לשם שמים, "שהיו ישראל אומרים, שהמקושש נתכוו

עמד וחילל  ,ותושלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים שוב אין מחויבין במצ
אע"פ שהוא עשה כן לשם שמים, אמנם  ".הרג ויראו אחריםישבת כדי שי

גם אם כוונתו דם לעבור עבירות לא הותר לאו באבנים, שכן תוסקלו אמ"מ 
משתמשים בטענה רבים יש מזה לימוד גדול לדור האחרון שו   לשם שמים.

שופכים דם נקי ו ת"חמבזים הם מסווה זה , ותחת שמיםשכוונתם לשם  -זו 
לעבור  כביכול ה"מטרה מקדשת את האמצעים"ו של אנשים חפים מפשע

במקום שלא פגיעה על כל  מענישהקב"ה עבירות כדי להשיג מטרתם, ו
."לשם שמים"כוונת בהנעשה על   וגם הותר על פי דין תורה,
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