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 חטא המרגלים
ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב 

ץ ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּה. ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶר 
 ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגֹדת ְמֹאד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם.

רים אלו, בצריך להבין מה חטאו המרגלים בד
וזה מה  הלא רק ספרו את האמת מה שראו שם.

ּוְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהוא ְוֶאת להם משה "שאמר 
 " וגו'.ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליהָ 

 פתחו באמת כדי לשקר
מבאר שפתחו בשבח הארץ כדי לפתוח רש"י 

בדבר אמת כדי שיאמינו גם לשקר שיאמרו אחר 
 . )1כך

 שבח הפירות כדי להפחידם
נתכוונו לומר כשם מבאר רש"י: " )2בגמרא

שפירותיה משונים כך יושביה משונים וגבורים 
 .גבוהים"ו

 אפס
 מורה שהיא"ֶאֶפס"  במלת כותב: רשעם הרמב"ן

 שמנה הארץ :ואמרו האדם, מן ונמנע אפס דבר על
 לבא אפשר אי אבל טוב והפרי ודבש חלב זבת וגם

 .גו'ו "ִּכי ַעז ָהָעם" אליהם
 אנשים מתים מרעב

רמונים  רק הביאו הםש: מבאר )3המהרש"א
 הםאלו שדוקא לומרִּפְרָיּה"  'ְוֶזה'" ואמרו ותאנים
 שחיי דברים אבל, נפש חיי שאינם בארץ הפירות

 אֶֹכֶלת ֶאֶרץ"ו, בה אין וזית חטים כגון בהן תלוי נפש
 את ומכלה נפש חיימספקת  היא שאינה" יֹוְׁשֶביהָ 
 באבותינו שהיה מהלהזכירם  ורצו, ברעב יושביה

 שעזבו אותה בגלל הרעב.
 

כי הרי משה אמר להם קודם "ּוְרִאיֶתםומבאר ה'משכיל לדוד'  )1
ָעֶליָה" ואחר כך "ּוָמה ָהָאֶרץ  ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהוא ְוֶאת ָהָעם ַהּיֵֹׁשב

ֵמָנה ִאם ָרָזה", והיה להם להשיב על ראשון ראשון ועל אחרון ְּשׁ ַה 
אחרון, אלא שפתחו בתחילה לדבר בשבח הפירות כדי לקיים את 

, וכלב שהבין מה הם רוצים לומר הסה השקר שבסוף דבריהם
  .שם בחידושי אגדה )3 .סוטה לד, א )2 .אותם

 186גליון   ו“תשע •ְׁשַלח ָּפָרַׁשת 



 

 

ם אמרו למשה שרצונם '. שהלדעתך' :ברש"י .ְׁשַלח ְל
לשלוח מרגלים לראות היכן הם מטמינים את ממונם, 
ואמר הקב"ה למשה שלח לדעתך, שאם זאת הכונה 

 יתה להם.אתה יכול לשלוח, אבל באמת כונה אחרת 
 )אור החיים הק'( 

 
שיתבוננו  אמר להם משה  .ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען

בטבע היא  - במעלת ארץ ישראל, שהיא 
  ש)(זרע קוד מביאה את יושביה להכנעה וענוה.

 
להביא את ארץ ישראל  ְמאֹד. ְמאֹד ָהָאֶרץ טֹוָבה

 (מעדני מלך) ‘.הוי שפל רוחהאדם למדת '
 

הארציות והגשמיות אוכלת את אלו  .ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יְֹׁשֶביָה 
 ש)(המגיד ממעזריט  היושבים ומשתקעים בה.

 
המחשבה הראשונה  ְתרּוָמה. ֲעִרסֵֹתֶכם... ָּתִרימּו ֵראִׁשית

מן המיטה, -בקומכם מ
להקב"ה, שתחשבו שאתם רוצים לעבוד את השי"ת 

 ואז כל היום יהיה לו קל בעבודה.
 (הרבי ר' מיכל מזלאטשוב) 

 
חוטי הלבן מרמזים על  .ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת

(שתכלת דומה לים וים לרקיע , והתכלת על הנשמה הגוף
. וכורכים חוטי לכסא הכבוד שמשם מחצב הנשמות) ורקיע

התכלת על הלבן לרמז שהנשמה צריכה לשלוט על 
 )ספר החינוך( הגוף.

 מברר ניצוצי הקדושה רצון ה'  האוכל כי כך
ר ֶאל ּבֵ ר  ּדַ ֹבֲאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ה ּמָ ֲאָכְלֶכם . ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ ְוגֹו' ְוָהָיה ּבַ
ִרימּו ְתרּוָמה  י  .ַלה'ּתָ דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ּדִ ָאַמר ַהּצַ

אִלי י , ְמׁשּוָלם ִזיְסל ֵמַאִניּפָ ַתֲאָוה ּכִ ִאם ָאָדם אֹוֵכל ּבְ ׁשֶ
ה  ִתּיָההּוא ְמַדּמֶ ֹלא ֲאִכיָלה ּוׁשְ ר ּבְ י ִאי ֶאְפׁשָ  ,ְלַעְצמֹו ּכִ

תֹוְך  ּבְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִרים ִניצֹוֵצי ַהּקְ ּיָ ְמָנע ׁשֶ אי ִמן ַהּנִ ַוּדַ ּבְ
ֲאָכל ְלַמְעָלה יל אֹוֵמר . ַהּמַ ּכִ ַרק ִאם ָהָאָדם ָחָכם ּוַמׂשְ

                                                      
ה א ָ ֻדׁשּ אוּר ִעְנַין ִניצֹוֵצי ַהּקְ ה  :ּבֵ ָמה ְקדֹוׁשָ ל ְיהּוִדי ֵיׁש ּבֹו ְנׁשָ ּכָ

ֹכָחּה הּוא ַחי ּבְ ר ָחִליָלה הּוא , ׁשֶ ׁש ְוַכֲאׁשֶ ּמֵ ּתַ ֹכחֹו ִלְדַבר  ִמׁשְ ּבְ
נֹוֵפל, ֲעֵבָרה ה ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ד ִמּצַ א ּבָ ׁשֶ ַההּוא ְלַצד ח"ו ַהּכַֹח

אי ִאם ַהּבֹוֵרא  ַוּדַ ִלּבֹו ֲהלֹא ּבְ ְחֶיה ב"ה ּבְ ּנִ ִלי ָרָצה ׁשֶ ּבְ
ִלי ֶזה ר ְלִהְתַקּיֵם ּבְ אי ָהָיה ֶאְפׁשָ ַוּדַ א , ֲאִכיָלה ּבְ ֶאּלָ

ְרצֹון ַהּבֹוֵרא  ל ַחי ַעל ְיֵדי ב"ה ׁשֶ ִהיא ְלַהֲחיֹות ֶנֶפׁש ּכָ
ה ְוָטֳהָרה, ֲאִכיָלה ָ ְקֻדׁשּ ּוָבֶזה , ָלֵכן ֲאִני ֻמְכָרח ֶלֱאכֹול ּבִ

ה ְרצֹון  ֹאַכלה' ֲאִני עֹוׂשֶ ָרָצה ׁשֶ ָנה זֹו וּ , ׁשֶ ַכּוָ אֹוֵכל ּבְ ְכׁשֶ
ה ְלַהְחִזיָרם  ָ ֻדׁשּ ֹכחֹו ֶלָהִרים ֶאת ִניצֹוֵצי ַהּקְ ֵיׁש ּבְ

דֹוׁש  ם ַהּקָ ְרׁשָ סּוק  .אְלׁשָ רּוׁש ַהּפָ ֹבֲאֶכם ֶאל "ְוזֶה ּפֵ ּבְ
ים , "ָהָאֶרץ ָבִרים ַאְרִצּיִ ּדְ ק ּבַ בֹואּו ְלִהְתַעּסֵ ּתָ ׁשֶ רּוׁש ּכְ ּפֵ

ים ִמּיִ ה"ְוֵתְדעּו , ְוַגׁשְ ּמָ ר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ ֲאִני , "ֲאׁשֶ
ְהֶיה ָרֵעב ְוָצֵמא ּתִ יִתי , ֵהֵבאִתי אֹוְתָך ָלֶזה ׁשֶ ַוֲאִני ָעׂשִ

ע ּבַ ׂשְ ֲאָכל ּתִ ַעל ְיֵדי ַהּמַ ָבה זֹו , ׁשֶ ֶעֶצם ַמֲחׁשָ ְוָהָיה "ָאז ּבְ
ִרימּו ְתרּוָמה ַלה' ֶחם ָהָאֶרץ ּתָ ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ , "ּבַ

יהוּ  ְגּבִ ּתַ ה ְלַמְעָלה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ  .ִניצֹוֵצי ַהּקְ
 )ישראל המגיד מקאזניץלהרה"ק רבי  ישראלעבודת (  

ים ים ְלרּוָחִניִּ ִמּיִ ׁשְ  ַיֲהֹפְך ִמּדֹוָתיו ַהּגַ
ק  ֵיׁש ְלַדְקּדֵ

ׁשֹון ּנּוי ַהּלָ ׁשִ ָאַמר , ּבְ ֶהָחָזק 'ְוֹלא ", ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה"ׁשֶ
ָאַמר  'ָרֶפההּוא ִאם  מֹו ׁשֶ ְוֵכן  "ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב"ּכְ

ַתב  ָבִרים ּכָ ָאר ַהּדְ ׁשְ ִמְבָצִרים", "ִאם ָרָעה"ּבִ  ".ִאם ּבְ
ָאְמרּו ֲחזַ  י ַמה ׁשֶ ַהזֶּה ִנְבָרא "ל ִויֹבַאר ַעל ּפִ ָהעֹוָלם ׁשֶ

אֹות  י ֲעבֹוַדת ָהָאָדם הּוא ֶלָהִרים "א, הֵ ּבָ ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ
ּלֹו ֶאת ֲחמִ  ּדֹות ׁשֶ ה ַהּמִ ָ בּוָרה ), ּוִבְכָלָלּה ַאֲהָבה(ֶחֶסד [ׁשּ ּגְ

ְפֶאֶרת), ּוִבְכָלָלּה ִיְרָאה( ּדֹות(ֵנַצח ְוהֹוד , ּתִ ר ַהּמִ ֵהם ִעּקַ י , ׁשֶ ּכִ

ּדֹות ל ַהּמִ ל ּכָ ָללּות ׁשֶ ִמּיּות  )]ִמּדֹות ְיסֹוד ּוַמְלכּות ֵהם ַהּכְ ׁשְ ִמּגַ
ּלֹא ִישְׁ , ְלרּוָחִנּיּות ָבִרים ׁשֶ ת ֶחֶסד ֶלֱאֹהב ּדְ ִמּדַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ

א ְלַאֲהַבת  ים ֶאּלָ ִמּיִ ׁשְ ּדֹותה', ּגַ ָאר ַהּמִ ׁשְ ְוָלֵכן . ְוֵכן ּבִ
מֹאל ִריְך ְלָהִרים ַיד ְיִמין ַעל ׂשְ ּצָ זַֹּהר ׁשֶ תּוב ּבַ ָחֵמׁש , ּכָ ׁשֶ
ּדֹות ָהרּוָחִנּיֹות ִזים ַלּמִ ַיד ְיִמין ְמַרּמְ ּבְ עֹות ׁשֶ ְוָחֵמׁש  ,ֶאְצּבָ

ִמּיֹות ׁשְ ּדֹות ַהּגַ ִזים ַלּמִ מֹאל ְמַרּמְ ַיד ׂשְ ּבְ עֹות ׁשֶ , ֶאְצּבָ
ֹמאל יר ַיד ְיִמין ַעל ַיד ׂשְ יר , ְוָצִריְך ְלָהִרים ּוְלַהְגּבִ ְלַהְגּבִ

ַיֲהפְֹך ְלרּוָחִנּיּות ִמּיּות ׁשְ ם ַהּגַ ּגַ ְוֶזה  .ָהרּוָחִנּיּות ַעד ׁשֶ
סּוק ֶהָחָזק הוּ  ּפָ ּדֹות ', ה' ה' ָרֶפה'א ֲהָרֶפה שֶׁ ָהֶרֶמז ּבַ ַהּמִ

ים -ָהְרפּוִיים  ִמּיִ ׁשְ ְלִמּדֹות  - 'ה' ָחָזק'ַיַהְפכּו לְ  ,ַהּגַ
 .רּוָחִנּיֹות

ְמָאה בָּ , ַהּטֻ יַע ְלַמֲאָכל"ה ְוַהּקָ ה ַיּגִ ָ אֹותֹו ֵחֶלק ְקֻדׁשּ ל ׁשֶ , ְמַגְלּגֵ
ָנה ְרצּוָיה ִויָבֵרְך ָעָליו  ה ְוַכּוָ ָ ְקֻדׁשּ ר יֹאְכֶלּנּו ְיהּוִדי ּבִ ְוַכֲאׁשֶ

ָראּוי ַההּו, ּכָ ַהֵחֶלק הַיְחזֹר ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ֶאל .א

 חיים מאיר פרנקל;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

וישלח יהושע בן בפרשתינו על הפסוק " דרשבמ
(והוא  "נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש

נחס פאלו  וינתשנו רבו ו,מי הי, בהפטרת השבוע)
רחב  הם מלך יריחו נטלהן שהרגיש בווכי, וכלב
נים הכהן והאמר פנחס אני כ, ם להטמינםתאו

ואין צריך  ני(על כן לא יראו נמשלו למלאכים
נביאים למלאכים השנמשלו  ומנין. להטמינני)

והלא  ",ל מלאך ה׳ מן הגלגלעוי"וא אומר השכן 
ם נביאיהאלא מכאן ש ,פנחסלא מלאך היה אלא 

ן הפנחס אני כ מר להלפיכך א ,נקראו מלאכים
 .ביריחלכלב  הטמינימין אלא הטאיני צריך לו
צריך באור, למה צריך להביא כאן ש דרמה

שנביאים נקראו מלאכים אם כבר מר שהכהנים 
נמשלו למלאכים, וגם הסיום 'לפיכך אמר לה 
פנחס אני כהן' וכו' אינו תלוי במה שאמר קודם 

לאכים, ועוד אם הוא רואה שהנביאים נקראו מ
ואינו נראה כמלאך, למה היה צריך לומר לה זאת 
הלא תראה בעיניה. ונראה כוונת המדרש דשבחו 
של פנחס בא לומר, דהנה זה שהנביאים נקראו 

ואינו מלאכים ידוע יותר, ואם תראה רחב שהוא 
נראה, תחשוב שזה בגלל שהוא נביא, ובכך יוצא 

שכלב אינו נביא, לכן ירו שהוא מתכבד בקלון חב
אין הקדים לומר לה שהכהנים נמשלו למלאכים ו

צורך להטמינו, ומבאר המדרש למה הקדים לומר 
'אני כהן' כי אם תראה שהוא אינו נראה תאמר 
שזה בגלל שהוא נביא, ומביא ראיה שנמשלו 
הנביאים למלאכים, ובכך יהיה גנאי לכלב, 

לכלב 'אמר לה פנחס 'לפיכך' כדי שלא יהי גנאי 
 להגה"ק רבי אלעזר  (מעשה רוקח אני כהן'.

 )צפתם ונטמן באמאמסטרד

יש לבאר מה  .ְוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש ֶאָחד
פי מה שאמרו חז"ל עבר ל שאמר כאיש אחד ע

שלישית  ,מוחלין לו העבירה פעם ראשונה ושני
והתניא שלישית ומקשה הגמרא  .אין מוחלין לו

לא ומתרצת מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו, 
הא ביחיד והא בציבור, דבציבור מוחלין  אקשי

ל הפסוק עד ד'. והנה רש"י כתב בפרשת קרח ע
שכבר היו בידם  "וישמע משה ויפול על פניו"

תה ע ,בעגל במתאוננים במרגלים ,סרחון רביעי
גם ד ומרלש והטעם י .אין בי כח להתפלל עליהם

לכן בסרחון רביעי כבר  עד ד'רק מוחלין בציבור 

כאן במרגלים לכן אינו יכול להתפלל עליהם.
הסירחון השלישי ובציבור מוחלין על  ההיש

, וזו היתה טענת אם כן צריך למחול להם השלישי
" כלומר כמו והמתה את העם כאיש אחד"משה 
והרי רבים הם , אין מוחלין להם שבשלישית יחיד

  (משכנות יעקב) רחון שלישי.ומוחלים להם על סי

ריך וצ .ְוָכל ְמַנֲאַצי א ִיְראּוָה  וגו'ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ 
" אם יראו את הארץשאמר "כפל הלשון  ביאור

 ומרלש . וי"וכל מנאצי לא יראוה"וחזר ואמר 
עשרים דמבן  יו,דאיתא במדרש דשלש דרגות ה

ומעלה בין היו בעצה ובין לא היו בעצה היו 
בין היו באותה פחות מי"ג שנה באותו גזירה, 

מבן י"ג עצה ובין לא היו לא היו באותה גזירה, ו
היו באותה עצה היו באותה גזירה, לא היו עד כ' 

נוכל  הז ולפי. באותו עצה לא היו באותו גזירה
מדובר  "אם יראו את הארץ"להסביר הפסוק ד

היו באותה גזירה.  אופן' ומעלה דאז בכל מבן כ
שאז רק בן י"ג מדובר מ "וכל מנאצי לא יראוה"

וטפכם אשר "וכל מנאצי לא יראוה. ולקמן כתוב 
עד מדבר  " וגו'אמרתם לבז יהיה והבאתי אותם

לא היו באותה אופן בכל י"ג שנה ש
 (הגרי״ז הלוי) .גזירה

 בסוף ימיו בצפת) -דוד בן זמרא  ינורב( הרדב"ז
שציוה  היה אחדמתשובותיו כי  תמספר באח

תוך קברו כדי שיתעכל בשעת מותו שיתנו סיד ב
במדרש שאין מכניסין את כי איתא הבשר מהר, 

והסיד הנשמה למחיצתה עד שיתעכל הבשר, 
הוא מבאר את הפסוק ובזה מעכל את הבשר מהר. 

כי זהו שבחה של ארץ , יֹוְׁשֶביָה  אֹוֶכֶלת ֶאֶרץ
ממהרת לאכול את יושביה אשר הארץ שישראל, 

כדי דהיינו הגוף שנטמן בתוך הארץ, בתוכה, 
 . תבוא מהרה אל מנוחתהשהנשמה 

 מ
זי"ע בא אחד והתלונן  לפני הרה"ק רבי דוד מקאצק
עצה שלא ישכח  וביקששהוא שוכח כל מה שלומד 

ְוא ָתתּורּו תלמודו, אמר לו הרבי: כתוב בתורה 
. ְלַמַען ִּתְזְּכרּו... ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם

, הששאם שומרים על העינים ומחשבות הלב בקד
 ר מה שלומדים.ויכולים לזכ



 

 

 (א) ּפּוְלמּוס ַהְּסִמיָכה
ַעל ] ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ ְּבַׁשָּבת זֹו[ַהְּקִריָאה ַּבַּׁשָּבת ֶׁשָעְבָרה ֵעֶקב 

ַנֲעסֹק ַאף ָאנּו ְּבָפָרַׁשת ַהְּסִמיָכה , ְסִמיַכת ִׁשְבִעים ְזֵקִנים
 .ֶׁשָהְיָתה ִּבְצַפת

ְתִמִּפי  ִנְצַטּוָה ַרֵּבנּו ֶׁשּמֶֹׁשה ָלַמְדנּו ְּבָפָרַׁשת ְּבַהֲע
 ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיְהיּו ִמִּזְקֵני ִאיׁש ִׁשְבִעים "ה ִלְסמַֹהָּקָּב 

 ִּפיְנָחס ְּבָפָרַׁשת ָמִצינּו ֵכן ּוְלהֹורֹות. ְּכמֹו ָלדּון ְראּוִיים
 נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשַע  ֵאת ִלְסמֹ ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ֶׁשִּנְצַטּוָה
 ְמָׁשְרתֹו.

ְיהֹוֻׁשַע ָסַמ ֶאת , ְסִמיָכה זֹו ָעְבָרה ִמּדֹור ְלדֹור
ָמִצינּו  . ַּבְּגָמָראַהְּזֵקִנים ְוֵהם ֶאת ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם

ְקָנסֹות,  ִּדיֵני ָלדּון ֻמְסָמִכים, ְיכֹוִלים ִּדין ֵּבית ֶׁשַרק
 ִּדין. ֵּבית ּוִמיתֹות קּותַמלְ 

, ֶאת ַהְּסִמיָכה ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ַרק ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ְוַכָּמה ּדֹורֹות ְלַאַחר ֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני ִּבְזַמן ִׁשְלטֹון 

, ָּגְזרּו ֶׁשֹּלא ִיְסְמכּו יֹוֵתר ֲחָכִמים ְּבִיְׂשָרֵאל, 1ָהרֹוָמִאים
 .2ַהְּסִמיָכהּוֵמָאז ָּפְסָקה 

 ִּבְזַמֵּננּו ְיכֹוִלים ָּבֵּתי ַהִּדיִנים ָלדּון ַרק ְּבִדיֵני ָממֹונֹות
 .)ִקּדּוִׁשין ְוֵגרּוִׁשין(ְוִעְנְיֵני ִאיׁשּות 

 ֵקרּוב ַהְּגאּוָלה
ִעם ִהְתַקֵּבץ ֲחָכִמים ַרִּבים ִּבְצַפת ְלַאַחר ֵּגרּוׁש 

ִּכי  את אֹות ְוִסיָמןָראּו ַרִּבים ְּבזֹ רנ"ב, ְסָפַרד ִּבְׁשַנת 
. ְזַמן ֻמְכָׁשר הּוא ִלְפעֹל ְלֵקרּוב ַהְּגאּוָלה ַהְּׁשֵלָמה

ַהָּגאֹון ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב , ֹראׁש ַחְכֵמי ְצַפת ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה
 ֶהְחִליט ִּכי ָצִרי ָלקּום ְוַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה ֵּביַרב "י)ַמֲהִר (

 . ַהֲחָכִמיםּוְלַחֵּדׁש ֶאת ִעְנַין ְסִמיַכת 
ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֹּטֶפס ֶׁשָּׁשְלחּו ַחְכֵמי ְצַפת ְלַחְכֵמי 

ִמְּלׁשֹון [ְוַעָּתה ִּכְמַעט ֶרַגע ָהְיָתה ְּתִחָּנה ": 3ְירּוָׁשַלִים

ֱאֵקינּו ְלַהְׁשִאיר ָלנּו ְּפֵליָטה ה' ֵמֵאת  ׳]ֲחִניָנה׳
ִמּבֹור ְׁשאֹון ְּגלּויֹות ְוַיֲעֶלּנּו , ּוְלַהֲחיֹוֵתינּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה

ְּבַאְרצֹות  ְוַהְׁשָמדֹות ֲאֶׁשר ִהְׂשָּתְרגּו ָעלּו ַעל ַצּוָאֵרינּו
ַוְיִביֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו ְוֶאל , ָהַעִּמים

ַוִּיֵּתן ָלנּו ָיֵתד ִּבְמקֹום , ָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשמֹו ָעֶליָה 
ר ִאיׁש ֶאל ֶאָחיו ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ְונֹאַמ ... ָקְדׁשֹו

ְוָנִרים ֵנס ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ֻהְׁשַל ָאְרָצה , ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֵקינּו
 .ְוָהָיה ְלִמְרַמס חּוצֹות, ֶזה ַּכָּמה

                                                      
ּדֹור ֲעִׂשיִרי [ָהָיה ֶזה ְּבדֹורֹו ֶׁשל ִהֵּלל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ְנִׂשיָאה  1

 .ִּבְתקּוַפת ַאַּבֵּיי ְוָרָבא ֶׁשָּדרּו ָאז ְּבָבֶבל], ְלִהֵּלל ַהָּזֵקן
ֵּבין ֲחָכִמים ֶׁשִּנְסְמכּו ֶׁשָּזכּו  ְלַהְבִחיןֵאֶצל ָהֲאמֹוָרִאים ֶאְפָׁשר  2

ְלֵבין , ֶׁשֶּזה ָמצּוי ַרק ַּבֲחָכִמים ֶׁשָהיּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 'ַרִּבי'ַלּתַֹאר 

ֶהָחָכם , ְוָלֵכן ֵּבַרְרנּו ַלָּגדֹול ֶׁשָּבנּו ְּבָחְכָמה ּוְבִמְנָין
ֶׁשִּיְהֶיה נר"ו ַיֲעקֹב ֵּביַרב "ר דֹול מֲֹהַר ַהָּׁשֵלם ָהַרב ַהּגָ 

ְוהּוא יֹוִׁשיב ֵמַהּיֹוֵתר , ְורֹאׁש ְיִׁשיָבה ְוַרב ִיְתָקִרי, ָסמּו
ְוִיְהיּו ְסמּוִכים ָלַעד , ְוַרָּבִנים ִיְתָקרּו, ֲחָכִמים ֶׁשָּבנּו ֶאְצלֹו

 ".עֹוִׂשים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר ִמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה, ְלעֹוָלם
 4"םֵּביַרב ַעל ִּדְבֵרי ָהַרְמַּב "י ֶאת ְיֵתדֹוָתיו ָּתַמ ַמֲהִר 

ֶׁשִאם ִהְסִּכימּו ָּכל ַהֲחָכִמים , ִנְרִאים ִלי ַהְּדָבִרים": ֶׁשָּכַתב
ֲהֵרי ֵאּלּו , ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלַמּנֹות ַּדָּיִנים ְוִלְסמֹ אָֹתם

ְוֵיׁש ָלֶהם ִלְסמֹ , ְקָנסֹות ְוֵיׁש ָלֶהם ָלדּון ִּדיֵני. ְסמּוִכים
ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִּנְפְסָקה ַהְּסִמיָכה ִאיׁש , ְּכלֹוַמר .“ַלֲאֵחִרים

ְיכֹוִלים ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל , ִמִּפי ִאיׁש ַעד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו
ּוְלַאַחר ֶׁשהּוא ִנְסַמ הּוא ְּכָבר ָיכֹול , ִלְסמֹ ָלֶהם ַּדָּין

 ֹׁשֹוֶׁשֶלת ַהְּסִמיָכה, ֲאֵחִריםִלְסמ ִּתָּמֵׁש ְוָכ. 
"ם ַהְּדָבִרים ְמפָֹרִטים יֹוֵתר ְּבֵפרּוׁש ָהַרְמַּב 

ְוֵיָרֶאה ִלי ִּכי ְּכֶׁשִּתְהֶיה ": ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, 5ַלִּמְׁשָניֹות
ַהְסָּכָמה ִמָּכל ַהֲחָכִמים ְוַהַּתְלִמיִדים ְלַהְקִּדיׁש ֲעֵליֶהם 

ּוִבְלַבד ֶׁשִּתְהֶיה , ְוָיִׂשימּו אֹותֹו ְלרֹאׁש, ִׁשיָבהִאיׁש ִמן ַהּיְ 
, ִהֵּנה ָהִאיׁש ַההּוא ִּתְתַקֵּים לֹו ַהְּיִׁשיָבה... ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשִאם , ְוִיְהֶיה הּוא ָסמּו ְוִיְסמֹ הּוא ַאֲחֵרי ֵּכן ִמי ֶׁשִּיְרֶצה
 ,ית ִּדין ַהָּגדֹול ְלעֹוָלםא תֹאַמר ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתָּמֵצא ֵּב 

ְלִפי ֶׁשִּנְצָטֵר ֶׁשִּיְהֶיה ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָסמּו ַעל ָּכל ָּפִנים, 
ְוָאִׁשיָבה ׁשְֹפַטִי ׳ִיֵעד ֶׁשָּיׁשּובּו ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר  הְוַהָּקָּב"

ר ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֲֹעַצִי ְּכַבְּתִחָּלה ַאֲחֵרי ֵכן ִיָּקֵרא ָל ִעי
ְּכֶׁשִּיּכֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ׳ַהֶּצֶדק , ְוֶזה ִיְהֶיה ְּבא ָסֵפק

ְוִתְרֶּבה ְזכּוָתם ּוְתׁשּוָקָתם ַלֵּׁשם ִיְתָּבַר  ,ִלּבֹות ְּבֵני ָאָדם
 .“ּוְלתֹוָרה ְוִתְגַּדל ָחְכָמָתם ִלְפֵני ָּבא ַהָּמִׁשיַח 

ֶׁשְּסִמיַכת ַהֲחָכִמים ִמְּדָבִרים ֵאּלּו רֹוִאים ְמפָֹרׁשֹות 
ְוַעל ִּפי ֶזה ָקַבע , הּוא ְׁשַלב ִלְפֵני ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח 

ִּתְהֶיה ָּבּה , ֵּביַרב ֶׁשֶעֶצם ְסִמיַכת ַהֲחָכִמים"י ַהַּמֲהִר 
 .ִמּׁשּום ֵקרּוב ַהְּגאּוָלה ּוִביַאת ַהָּמִׁשיַח 

הסיפור עם קברו של הבעש"ט ת אהבאנו ש בגליון הקודם
ל"ג בעומר ב"ק רבי דוד'ל בידערמאן מלעלוב בצפת ספר הרה

 שנת תרע"א במירון.
היא השנה שנה הנזכרת האחד הקוראים הנכבדים האיר כי 

במירון בל"ג בעומר, שנפל הגדר שעל הקשה אסון האירע בה 
 .גג הציון והיו שם הרוגים ופצועים רח"ל (רובם מתושבי צפת)

מעניין לדעת אם יש קשר בין הדברים. נשמח אם יאירו עינינו 
 בענין.

 '.ַרב'ֲאמֹוָרֵאי ָּבֶבל ֶׁשֹּלא ָזכּו ִלְסִמיָכה ְוִנְקָרִאים ַרק ַּבֹּתַאר 
 .ִמיָכהְלקּוְנְטֵרס ַהְּס "ח הּוָבא ְּבַהְקָּדַמת ָהַרְלּבַ  3
 יא.ֲהָלָכה ד ִהְלכֹות ַסְנֶהְדִרין ֶּפֶרק  4
 ג.ִמְׁשָנה א ַסְנֶהְדִרין ֶּפֶרק  5
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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
בנוסף מה שהתפלל עליו  -לכאורה היה לו למשה להתפלל על יהושע 

גם על אריכות ימים, שהרי עד שיכנסו לארץ כבר  –ת המרגלים שיוושע מעצ
 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 

כיוון דחמי משה ענוותנותי' דיהושע שהוא מעביר על מדותיו שראה משה, "
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.
' יפ "האנשים מן חיו יפונה בן וכלב נון בן וזה גם מה שכתוב (יד, לח) "ויהושע

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

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

 ענוה מדת בו שיש שמי אאית 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 כתיב ולכן, 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 טתשלי 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"אשסמ 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

 שושנים להגה"ק ר"ש מאוסטרופלי) (לקוטי
 

 (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 

יב "ויכרת יהושע את הענקים" ולא כתוב "בני" אמר "בני ענק" וביהושע כת
 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 אור 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

פלים" מהנפילה של ענק, דהיינו שראינו את הבת של הענק, והיכן ראינוה? "מן הנ
" 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
 .גדולים ולא קטנים

 (טעמא דקרא)
 תשאו לשנה יום לשנה יום יום ארבעים הארץ את תרתם אשר הימים במספר

 (יד, לד)שנה  ארבעים יכםעונת 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 עיםארב) 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 יםדבר" (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 בעיםאר 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 ךמתו, 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 אבגמרא סוטה (יז, א) "דתני
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"זצמבריסק 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"
 ובכן" -". 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

 ה יושיעך מעצת מרגלים".-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 

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

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

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

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 

 יעך מעצת מרגלים".ה יוש-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? 
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הנבואה הזו שמע יהושע, והדברים כאבו לו מאוד. הוא רץ למשה רבינו וביקש: 
 כלאם"."אדוני משה 

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 
ם דבר לא נע לארץ ישראל [והוא באמת העמיד את השמש בכוחו הגדול], שו

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

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

 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 

על  –נבואתם של אלדד ומידד. דעה אחת שהם דברו על השליו, דעה שניה 
 משה מת ויהושע מכניס. –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 

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

 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 
ובגשמיות, אז גם לא אפסוק בנושא הזה, ומחובתי לשאול את מי שיודע לפסוק, 

' אומר שכן, כן. אם הוא יורה שלא, לא. ו'כל הנוטל עצה מן ואם ה'מורה הוראה
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 הכרת 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( אהב 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, הוא פלילי עוון בפניו שלא ואפילו בעלמא בדברים אפילו אותו והמבזה

 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

יב הש 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
 העש. 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 לע 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 נותח 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 וגיםההר 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
 בהר 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 יעורש 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 דעו 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

 הבאיז :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 הז 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 םשלוחי 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 שרכא תורה שמחת ובליל
 וקרב, בלבנים ומעוטף מאד נורא היה תוארו זיו. ל"הנ הדר איש הפעם עוד אלי
 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, םבה 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
 : תריםמס

 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

 הזהרתי אותו ואז. אלים איש שהיה מחמת הדין לציית רצה ולא, חייב מהם



 

 ג 

 על אותי והכה ייבח 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 אורבי 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 ולמד ת"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.

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

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

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

 והאם הוא עניו בבחינת 'אין'. -'היש בה עץ (צדיק), אם אין' 
התכונות הנ"ל מאפיינות ביותר את מי שניחון במידת הענווה, והאדם העניו 
אינו ממהר לכעוס (כפי שמובא באגרת הרמב"ן). לכן ביקש משה רבינו 

י הארץ, כדי לדעת האם מהמרגלים שיבדקו במיוחד את המידה הזו אצל יושב
ההתנגדות שלהם תהיה קשה וכעוסה, ולהתוות לפי זה לעם את דרכי הכניסה 

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

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

 אינה משתלמת.
 כל המקומות תפוסים

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

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

 לנסוע לקונצרט.
והנה, בהגיעו לשדה התעופה, כדי לעלות על מטס שיביאנו אל המדינה בה 
נערך המופע, הודיעו לו שלמרות מעמדו הרם הם מצטערים להודיעו שכל 

 המקומות במטוס כבר תפוסים, ואין אפשרות להטיסו בטיסה זו.
. "מה? למרות השירות בן עשרות השנים שאני הגנרל התרתח מרוב כעס

זעק. הוא ביקש לקבל  -מעניק למדינה, אתם תקבעו שאני לא אטוס עתה"?! 
 לידיו את רשימת הנוסעים, ומחק שם מן הרשימה, והודיע שהוא טס במקומו...

מרוב פרסומו של גנרל זה ברבים, ובשל האהדה הגדולה שהיתה לו 
עופה להביע את דעתה נגדו, והטיסה את בתקשורת, חששה הנהלת שדה הת

 הגנרל במקום הנוסע ההוא.
לאחר טיסה שארכה כמה שעות הגיע הגנרל לאולם, וכאן נכונה לו אכזבה 
עמוקה. המארגנים הודיעו שהאירוע התבטל, מפני שהמנצח לא הגיע! הם 
סיפרו לקהל המאוכזב, שעל פי מידע שבידיהם המנצח היה רשום לטיסה, אלא 

ת דרישתו של גנרל פלוני לעלות על המטוס, נאלצה הנהלת שדה שבעקבו
התעופה למחוק את שמו. המנצח נפגע מהמלך, והודיע שהוא לא מוכן לטוס 

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

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

 
 (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 

כלשון האפס לנצח חסדו'. והמרגלים  ונמנע מן האדם, שאי אפשר בשום ענין,
אכן ביקשו להעביר לעם את המסר הזה שלא יוכלו כלל להילחם עם יושבי 

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

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

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

 הבטחון בה', ההופך את האדם למאושר עלי אדמות.
האספקלריה של הבוטח משדרת לו כל העת שיש לו על מי לסמוך. אם רק 

ולו למען יפקיד האדם את 'מפתחות החיים' שלו ביד השי"ת, ויפקיר את כל כ
השם, הוא יווכח עד מהרה לדעת שאכן היה מי ששמר עליו לאורך כל הדרך, גם 

 אם בתחילה לא נראו הדברים כמי שפועלים לטובתו.
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...
מי שאומר כך, אינו יהודי מאמין. אדם היודע שכל מה שעושה הקב"ה 
לטובה הוא עושה, הרי גם כאשר הוא איננו רואה לכאורה מה היא הטובה 

דע עם לבבו שהשי"ת שתצמח לו מהאירוע ההוא, הוא יאמין בכך בלב שלם, ויי
 אוהב אותו הרבה הרבה יותר ממה שהוא אוהב את עצמו.

 'מסודר' בפרנסתו
הזדמן לידי קונטרס שכתב יהודי ניצול שואה, ובו הוא מתאר את שעבר עליו 

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

והיה זה יותר משנתיים לפני  -להפריח את הצהרותיו המאיימות נגד היהודים 
נתן הקב"ה בליבו את ההחלטה למכור את כל נכסיו ולצאת  -פרוץ המלחמה 

 מארץ הזו.
הדבר לא היה פשוט, כיון שיהודי זה היה 'מסודר' בפרנסתו ובנכסיו, והיו לו 

ידי. אבל, ההחלטה שהתקבלה בליבו היתה כה חזקה, נכסים רבים, דניידי ודלא ני
שמאומה לא עמד בדרכו, והוא מכר את הבתים שהיו בבעלותו, וגם את כל יתר 

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

 ואין לכאורה שום דבר שיהא בכוחו לזעזע את חוסנו של הרובל.ארוך, 
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 

 לא ירצו לפגוע בה ולהשתלט עליה.לנפשה, ו
בהגיעו להולנד, השתדל מיודענו לבנות את עצמו מחדש, ולשקם את 

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

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

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

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

עצם המחשבה על המציאות ההזויה הזו, הביאה את מיודענו לפלנטה 
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 

ל בהיותו בגרמניה (כשהחליט לעבור להולנד), והיא, יותר מזו הראשונה שקיב
לעזוב את הגולה הדויה, ולעלות לארץ ישראל. בתוך ימים אחדים ארז את מה 

 שנשאר לו בהולנד, ועלה לארץ הקודש.
ומי שמכיר קצת את ההיסטוריה, יודע שהולנד היתה אחת המדינות 

אושוויץ. כבר בימיו הראשונות לכיבוש הנאצים, שהעבירו את נתיניה היהודים ל
הראשונים של הכיבוש, דרשו הגרמנים מהשלטון ההולנדי שיעביר לידיהם את 

 שמות הנכבדים היהודיים בקהילותיהם, ואותם הרגו תחילה.
'כיון שאני נמניתי על הנכבדים הללו, סיפר היהודי לבניו ברבות הימים, אין 

ולנד עוד תקופה ספק שאם הרובל הרוסי לא היה מתמוטט, והייתי נשאר בה
 קצרה, גם אני הייתי נשלח לאושוויץ רח"ל'.

 במזוודה מיוחדת
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 

ב גם את התמוטטותו של הרובל, כשהתברר שדווקא סיבה זו הניעה אותו לעזו
 הולנד, ולעלות לארץ ישראל, ולהינצל מציפרני החיה הנאצית.

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!
בל אם היה יודע שהכל לטובתו, לא היה נותן להרגשות הלא טובות א

 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.
חנו מדברים לא הסתפק בהחדרתה של האמונה הזו רק היהודי שעליו אנ

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

 בסלון ביתו.במסגרת מיוחדת 



 

ד 

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

 (ברכי נפשי)                                                                   הקב"ה, לטובה הוא עושה.

 
 (יד, יד) נראה את ה' אשר עין בעין

שכר גדול שולם מן שמיא לאדם שהקפיד לשמור על רצונו של הקב"ה, ולא 
 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 

 ם על בתי נדיבים.לארצות נכר, ולהתדפק ש
את פעמיו שם לארה"ב, אבל גם לאחר שהסתובב שם במשך תקופה ארוכה 
לא הצליח לאסוף סכומי כסף משמעותיים. המצב הכלכלי הקשה, חדר גם אל 
בתי הגבירים, ונתן אותותיו על איסוף התרומות, המצטמצמות והולכות מפעם 

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

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

 לאוסטרליה.
בשדה התעופה באמריקה יש כידוע הליכי בידוק מחמירים ביותר, וגם לאחר 

תיקים, הכיסים והבגדים, הם דורשים שהפקחים בדקו את כל המזוודות וה
 מהנוסעים שיחלצו את נעליהם, כדי לבדוק אם הסתירו דבר מה בתוכן...

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.
חלץ גם הוא את נעליו כמתבקש, אך בבואו אל המקום בו היו היהודי 

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

הוא מביט בנעליים שנותרו לפליטה, וכבר חשב אפילו לנעול אותן במקום 
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 

 לם.לנעול אותן בשום אופן שבעו
האיש לא גילה לאנשי הבידוק את המניע האמיתי להחלטתו, מחשש 
לאנטישמיות, אלא אמר שהוא אינו רוצה לקחת את הנעליים, מפני שהן אינן 

 שלו, והדבר נחשב לגזל.
הביאה אותו למצב מאוד לא נעים  -ללכת יחף  -למרות שהחלטה זו 

בנעליו, כדי שלא  (ובהלכות תשעה באב נאמר שההולך בין הגויים צריך ללכת
יבוזו לו), עם כל זה התחזק האיש מאוד, וגמר בליבו שבשום אופן הוא לא יניח 

 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 

 , והחלו לחשוד בו שהוא חבר בארגון מחבלים...מנעלים לרגליו
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.
על ביותר מהגינותו של היהודי, וניגש בין הנוסעים היה גוי אחד שהתפ

למקום מושבו כדי לשמוע את הדברים שוב באוזניו, ולדעת שאכן יש אנשים 
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?
רת נסיעתו, והיהודי סיפר לו את האמת, בשלב מסוים שאל אותו הגוי על מט

שבתו אמורה להינשא ואין לו פרוטה לפורטה, ועל כן הוא נאלץ להתגלגל על 
 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 
 קס הצ'קים וכתב לו את כל הסכום הנצרך!מכיסו את פנ

העיתונאים החלו לצלם את האירוע ולהנציחו מכל עבר, וההבזקים של 
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 
בור על רצונו של השם יתברך, גם במחיר של אי נעימות גדולה. וכי יקשה לא לע

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 
סירב לקבל כספים שכאלו בגלל  (בבא בתרא, דף י' עמוד ב') מספרת שרבי אמי

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

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

מקיימים בכך את שלטון הגויים בעולם, ומאחרים את שברונם; ואם כן כיצד היה 
 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 

שיחיה בני', הרי שהם עושים זאת תורמים כסף מפני שהם מבקשים מהשי"ת '
בגדר 'עסק', דהיינו שהגויים יודעים שהדבר 'משתלם להם', ולכן הם תורמים, 

 ואין בכך משום ריבוי זכויות לגויים.
ואם כן, גם במקרה הנ"ל, כיון שנתינת הצ'ק לוותה בצילומים, והגוי הנותן 

ולא יהיה לו  קיבל על כך כבוד רב, אפשר לומר שהוא עושה זאת לשם הכבוד,
 בכך זכויות...                                                                                          (ברכי נפשי)

 
 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל –"יום לשנה" 

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

 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 

ה, שמח היה אילו יצא ופקחותו, אבל העריך פחות את תורתו ושקידתו. אדרב
לסחור בנצלו את חכמתו כדי להתעשר. אבל הבטחה זו הבטחה, הבטיח עשר 

 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 

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

 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?!"
 מתגרשים". "אנו

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

 "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) 
 כך! לצערינו, תופעה זו של "מוסר כפול" רווחת כל

חותנת אחת שפכה זעמה על חתנה, באזני חברתה: "לחתני לב של אבן! הוא 
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"...
אינו משאיר את אשתו לבדה, הוא משאיר אותה "לא!" מיהרה למחות, "בני 

 עם חמישה ילדים"...
 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?!
ונו של עולם, למה חסר לי דבר פלוני, ואף אל הבורא פונים אנו בעתירה: ריב

 ודואב לנו איבר פלוני, למה אושרינו ובריאותינו אינם מושלמים?!
 -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' בפ לעיל כ"מש

 סברא 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)
 (יג, כ)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"פע' 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(
כאשר נשאת לעם הזה סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך ו

 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, כולתי

 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



 

 ~1 ~  

 נפלאים  ליקוטים
 שלחפרשת 

 
 את ויתורו אנשים לך שלח למשה' ה ויאמר"

 )ב, יג" (כנען ארץ
 מקוצק הרבי". לך מצוה איני אני, לדעתך לך, "שלח י:"פירש
 שהם אנשים כאלו שלח למשה ה"הקב אמר: דרוש בדרך פירש

 אני" אך, מעצמם מחזיקים שלא ענווים, כמוך דהיינו" לדעתך"
 כי", אני" בגדרלשלוח שהינם  לבלי היזהר לך", מצוה איני

" עוד ואפסי אני" מבחינת שהם אלו גאווה בעלי של טבעם
 . חמדה בארץ גם חסרונות וימצאו, הכל ומבטלים

 

 )ב, יג" (לך שלח"
 ). י"רש" ("לדעתך

, בעולם חלקו את לכבוש אלוקית שליחות ניתנה יהודי לכל
 להיות צריכה זו שליחות". ישראל-ארץ" ממנו ולעשות

 את ולמצוא לחפש, בשכלו להשתמש חייב השליח -" לדעתך"
 זה ועם. השליחות לביצוע ביותר והמתאימות הטובות הדרכים

 . שבדור למשה, למשלח לחלוטין בטל להיות עליו
 ) קודש שיחות(

 

 )ב, יג" (כנען ארץ את ויתורו"
 מן וליהנות, שבה היפה את לראות מבקש - ארץ לתור ההולך
 היוצא ואילו", מנוחה להם לתור): "ג"ל, י( כמו, שלה הטוב

, חולשתה צדדי את בה מחפש, אויב בארץ ריגול למשימת
, מב בראשית( כמו, שבה המכוער ואת הרע את לראות ומבקש

 כאשר". באתם הארץ ערוות את לראות אתם מרגלים): "ט
 לתור" – כתיירים שלח אותם', ה פי על האנשים את משה שלח
 לבני שבחיה את להגיד ולחזור טובה את לראות", כנען ארץ את

 כעל הפרשה בכל התורה עליהם מדברת כן על. ישראל
 אמונתם כאשר אך. ריגול לשון כלל מזכירה ואינה", תיירים"

 נשלחה): "כב, א דברים( ואמרו, התרופפה עבדו ובמשה' בה
 מתיירים הפכו הם", הארץ את לנו ויחפרו לפנינו אנשים

 לנו ויחפרו לפנינו אנשים נשלחה): "כד, א( כנאמר, למרגלים
 וירגלו אשכול נחל עד ויבאו): "כד, א( וכנאמר", הארץ את

 . תיירים מעשה ולא מרגלים מעשה עשו כי", אותה
 ) והקבלה הכתב(

 

 )טז, יג" (יהושע נון בן להושע משה ויקרא"
 הוא מבטל ותמיד בדעתו תקיף להיות שלא, הוא ענו של טבעו
 שבטים של נשיאים היו הרי המרגלים. הזולת בפני דעתו את

 דעתו את יהושע יבטל שמא אפוא חושש משה היה, שם ואנשי
 מעצת יצילך' ה" התפלל כן על, עניוותו מחמת דעתם בפני

 ". מרגלים
 יש לפעמים שכן, בעניוות תמיד לנהוג אפשר אי ליהדות בנוגע
 אכן זה לשם - אימתי לדעת וכדי. תקיפה בדעה דווקא לנהוג
 ... דשמיא לסייעתא אדם זקוק

 )ל"זצ מגור מ"רא ר"אדמו(
 

 )טז, יג" (יהושע נון בן להושע משה ויקרא"
 .)י"רש( מרגלים" מעצת יושיעך "יה: עליו התפלל
 ענותנותיה משה חמא וכדי: "הזה הפסוק על אומר יונתן תרגום

". יהושע נון בן להושע משה קרא) ענו שיהושע משה שראה(
 ?לענווה התפילה של ענין מה, וקשה
 שיינצל יהושע על להתפלל משה היה צריך למה בעצם, ברם

 אז היה כבר יוחסין בספר הנאמר לפי והלא, המרגלים מעצת
 רוב שעברו כיון: "חכמינו אמרו והלא, שנה ארבעים בן יהושע
 לא כבר וכה כה ובין", יחטא לא שוב חטא ולא אדם של שנותיו
 חושש היה יהושע של ענוותנותו את משראה אך? בחטא ייכשל

 על שמעביר חכם תלמיד כי חכמינו אמרו שכן, ייכשל שמא לו
 שהוא אפוא ייתכן הרי), תענית( שנותיו על לו מוסיפין מידותיו
" שנותיו רוב" אינן עדיין שנותיו ארבעים וכי ושנים ימים יאריך
 ... עליו התפלל כן על, בחטא להיכשל הוא עלול ועדיין

 )פסחים, חדש אור(
 

 את וראיתם, ההר את ועליתם בנגב זה עלו"
 )יח-יז, יג" (היא מה הארץ
 . ידרים" - שיחכים "הרוצה

 -" הארץ את תראו" זה ומגובה, להר ותעלו תתרוממו ואז
 . לה יש ערך ואיזה, הארציות מהי לדעת תיווכחו

 

 )יט, יג" (רעה אם היא הטובה"
 ארץ קדושת... היא רעה כי תראו אם אפילו, היא טובה הארץ
. ונסתרת מכוסה שהיא אלא, תמיד וקיימת מצויה ישראל
 נכנסים וכאשר", טוב"ה מסתתר שלה השטחי" רע"ה מתחת
 . הנסתרת הקדושה נחשפת אזי אליה

 )הזכות ספר(
 

 )כ, יג" (אין אם עץ בה היש"
 אין' ו'אם חיובי, דבר היינו עץ' בה 'היש הוא הביאור בפשטות

 שומן שמרוב היינו, אין' 'אם הביאור אך שלילי. דבר היינו
 כל אלא מבחוץ האילן של העץ את יראו לא וריבויים הפירות

 מה שכתוב פירות. ואם כן, של תל הוא כאילו מרחוק יראה אילן
 משמע העץ את רואים אין שאם החיובי היינו אין' 'אם

 . רבים שפירותיו
 ) חי איש בן(

 

" מצרים ֹצַען לפני נבנתה שנים שבע וחברון"
 ) כב, יג(

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

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

 . מצוען טוב יותר שבע פי: היינו, כפילות -" משנה"
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 יותר שבע פי הקטן לבנו חם שבנה אפשר: קשה עדיין, ברם
 ?הגדול לבנו שבנה מכפי טוב
 עם ויותר יותר ומשתכלל מתפתח שהעולם בידוע אלא

 הקטן לבנו שבנה משום דווקא כי אפוא ומובן, הזמן התקדמות
 . משוכללת ויותר טובה העיר הייתה יותר מאוחר בזמן

 

 )כה, יג" (הארץאת  מתור וישובו"
 לארץ מפולין עלו יהודים כשהמוני" הרביעית העלייה" בעת

 מדוע, "לובלין של רבה, שפירא מאיר הרב את שאלו,  ישראל
:  להם ענה". ישראל בארץ לבקר הפחות לכל עולה כבודו אין

 כוח אקח מניין אבל, כוח בי יש עדיין ישראל לארץ לעלות כדי"
 ?"משם לחזור כדי

 

 )כז, יג" (הארץ אל באנו ויאמרו... ויספרו"
 ואף, אמת דיברו המרגלים: אומר היה מקוצק מנדל מנחם רבי
 אמת שקר שאינו דבר כל שלא ללמדנו. וחטאו פשעו כן פי על
 . אמת איש הוא שקרן שאינו מי כל ולא, הוא

 

 )ז, יד" (מאוד מאוד הארץ טובה"
 ישתדל -" ירושלים בטוב וראה" אומר היה זוננפלד יוסף חיים' ר

 . שבירושלים והטוב החיובי הצד את רק לראות אדם
 

 ועצום גדול לגוי אותך ואעשה ואורישנו"
 )יב, יד" (ממנו
 ובין רבינו משה כמו אמיתי מנהיג בין ההבדל את רואים

 שחששו משום המרגלים. ישראל בעם נשיאים שהיו המרגלים
 ה"הקב רבינו משה ואילו, הארץ דיבת הוציאו ומעמדם לכבודם
 ורב גדול לגוי אותו ויעשה ישראל עם את ושישמיד לו מציע
 עם על מהגן הוא נפש במסירות אלא אותו, מעניין לא וזה

 נקרא וגם זאת יעשה שלא ה"הקב את לשכנע מנסה, ישראל
 הגויים יאמרו מה" ה"לקב שאמר יתברך השם של שמו חושבי
 במדבר לאבדם כדי ממצרים ישראל בני את הוציא ה"שהקב
 שום בלי אמיתי מנהיג נמדד פה ."צרכיהם את לשאת יכל ולא
 רבים במעשים גם ראינו. וכדומה כסף לבצע או למעמד קשר
 באהבת יהודים למען נפשם שמסרו איך הקדושים רבותינו של

 . ברבים שמים שם וקידשו ישראל
 

 כי' ה אמר אשר המקום אל ועלינו הננו"
 )מ, יד" (חטאנו

 תלמידו, מקילץ דוד רבי אצל פעם ביקר מגור" אמת אמרי"ה
 ועל המדבר דור אל הגיעו בשיחתם. מאלכסנדר יחיאל רבי של

 הרי": "אמת אמרי"ה שאל שיחה כדי ותוך, המרגלים חטא
 לא למה, כן אם אני תמה. ננעלו לא תשובה ששערי, ל"חז אמרו

 "? חטאנו כי, ועלינו הננו" שאמרו, העם תשובת התקבלה

 האדם כאשר? ריקם חוזרת אינה תשובה מתי" :דוד רבי השיב
 לא שבמדבר העם אולם. שלמה בתשובה וחוזר בחטאו מכיר
 כי' ה אמר אשר" אמר אלא", חטאנו כי, ועלינו הננו" אמר

 רק אלא בחטאם הודו שלא, היא דבריהם ומשמעות", חטאנו
 שלא ומפני, בתשובה חוזרים אנו זה מפני ורק, שחטאנו' ה אמר

 התפעל". תשובתם התקבלה לא, אמיתית חרטה הייתה
 כך, נא ראו: "למקורביו ואמר, הקולע מהפירוש" אמת אמרי"ה

 ". בתורה פסוק ולפרש ללמוד צריך
 ) 107 גיליון' השבת טיש' עלון(
 

 )לח, טו" (תכלת פתיל"
 :). מג מנחות( הכבוד" לכסא ורקיע לרקיע וים לים דומה "תכלת
 דומה שהוא שום על התכלת בצבע בחר ת"השי אם, הוא תמוה
 לא אפוא מדוע, הכבוד לכסא והרקיע לרקיע דומה והים לים
 . הכבוד לכסא הדומה בצבע מלכתחילה בחר
 מדרגה ללכת יש, מעלה מעלה לעלות כדי, ולמד צא אלא

 להגיע לאדם אפשר אי. הכבוד לכסא שמגיעים עד, לדרגה
 מה רק. ברוחניות מעלות להשגות, ויגע עמל ללא, אחת בבת

 חלק להיות הופך, מייגעת ובעבודה רב בעמל האדם שרוכש
 כסא עד להגיע הוא יכול זאת בדרך רק. לעולם בו דבק, ממנו
 . הכבוד

 )פיינשטיין משה רבי(
 

 עצים מקושש אותו המוצאים אותו ויקריבו"
 ) לט טו" (משה אל
. אמור בפרשת למקלל המקושש בין הלשון בשינוי לדקדק יש

 ויקלל השם את הישראלית האשה בן ויקוב" נאמר המקלל לגבי
 ויקריבו" נאמר המקושש אצל וכאן" משה אל אותו ויביאו
 ". אותו

 כדי נתכוון שמים לשם המקושש ל"חז שאמרו: ומבארים
 חילול עוון על נענשים במדבר שגם ישראל ויראו שימיתוהו

 באאותו שלקחו שמיד" אותו ויקריבו" כתוב שכן וכיון. שבת
 בית אל ללכת רצה לא המקלל אבל, מעצמו והלך מרצונו

 אל אותו ויביאו" כתוב לכן כרחו על להביאו והוצרכו המשפט
 ". משה

 

 לא והיא' ה פי את עוברים אתם זה למה"
 )מא, טו" (תצלח

 זמן שיש", והיא" דייק: (אות מו)" הצדיק צדקת"ב צדוק' ר כתב
  ...משיח עקבי שהוא, זה זמננו והוא, שיצליח אחר

 

 א גוט שבת



 

 ~1 ~  

 נפלאים  סיפורים
 שלחפרשת 

 
 אשר כנען ארץ את ויתורו אנשים לך שלח"

 אחד איש אחד איש ישראל, לבני נותן אני
 )ב, יג" (בהם נשיא כל תשלחו אבותיו למטה

 לשלוח החליטו ישראל עם אם ואמר למשה בחיוב נענה ה"הקב
 הם שאם. דעתך על אם כי דעתם על השילוח יהיה לא מרגלים
. מנהיגים שכולם לדור ואוי, בך מרידה משום בזה יהא ישלחו
 מבקש שאתה מי את ותשלח השליחות בעל תהא אתה אלא

 הארץ את לראות יזכו לא, בי האמינו שלא ומפני. לשלוח
 אשה לבנו שהכין למלך, דומה הדבר למה משל. כשאנחילנה
. ביוחסין והן בממון והן במלבוש הן, המעלות בכל מושלמת

 אביו כעס. לדבריך מאמין שאיני, לראותה אני רוצה: בנו אמר
 לא אם: בלבו אביו אמר. לדבריו מאמין שאינו זה על גדול כעס

. להראותה רוצה איני כעורה שהיא מפני יאמר אותה, אראה לו
 שאני תאמר שלא כדי האשה את לך אראה: המלך לו אמר
 אתה שלא נשבע אני אבל. משקר ושאני להטעותך רוצה

 . בנך אלא תיקחנה
 שלא חמדה ארץ להם נותן שהוא לישראל אמר ה"הקב כך

 לנו ויחפרו לפנינו אנשים נשלחה: ואמרו הם ובאו, בה כל יחסר
 בידם אעכב אם: ה"הקב אמר. טובה היא אם לראות. הארץ את

 רוצה אינו ולכן, היא רעה יאמרו ישלחו שלא להם ואומר
 שלא נשבע אני אבל, אנשים ישלחו כך משום. אנשים שנשלח

 הארץ את יראו אם: כך אחר שנאמר כמו, הארץ את הם יראו
 לבניהם, נותן שאני הארץ אותה ל"ר. ישראל לבני נותן אני אשר
 אשר הארץ את יראו אם: שם שנאמר כמו. להם ולא אתן

 למשה ה"הקב רמז וזה. יראוה לא מנאצי וכל לאבותם נשבעתי
 אשר כנען ארץ את ויתורו אנשים לך שלח: לו כשאמר כן לפני
 . ישראל לבני נותן אני
 אם גם עולם בבורא והביטחון אמונה יהודי כל של הנסיון זה

 ולא יתברך בשם לבטוח לנו יש אחרת רואות הגשמיות עינינו
 מה הארץ את להוריש ה"הקב הבטיח אם כי אמנה קטני להיות

 כהרף השם וישועת ומעשיר מוריש ה"הקב וכי בארץ לרגל יש
 . עין

, בסיביר כלוא היה אברמסקי יחזקאל שרבי התקופה כל במהלך
. לשלומו תהלים פרקי ארבעה יום בכל אומר חיים החפץ היה

 הגיע והנה, שחרורו את להשיג כדי הגדול בעולם פעלו הרבה
 אתה: לו ואומר מהסוהרים אחד נכנס ולתאו כיפור יום ערב

 נסיעה בכרטיס אותו צייד והוא, ללכת יכול אתה, חופשי
 כי, עמו שהיה סחבותיו צרור את יחזקאל רבי לקח. ברכבת
 מחמת אם, לו היו לא אדם לבני שיש רגילים ומלבושים נעליים
 לחזור כדי הרכבת תחנת אל ניגש וכך, לו שנעלמו ואם שבלו
 . לביתו
 המפקד פתע אליו הגיע, מאדם ריקה שהייתה בתחנה בעמדו
, מרושע רשע אבל, יהודי שהיה, המעצר מחנה כל של הראשי
, אליהם לב שם איש שאין וראה סביב מסביב שהתבונן ואחרי
 השיב יחזקאל רבי? ברכבת לנסוע עומד אתה: אותו שאל
 השיב זה על וגם? רב אתה: המפקד אותו שאל זה אחרי. בחיוב

 חשש. שלך הכרטיס את לי תראה: המפקד לו אמר". הן"ב לו

 לו הייתה לא אבל, ממנו לקחתו זומם הוא כי יחזקאל רבי כבר
 ולאחר, הכרטיס את המפקד נטל. לו הראה והוא, ברירה

 כרטיס לך נתנו, אתה יודע: יחזקאל לרבי אמר בו שהתבונן
, הביתה שתגיע סיכוי אין - זה בקרון תיסע ואם, מאוד קר לקרון

 להרבה עושים היו כך( הדרך באמצע לקפוא עלול אתה כי
 ...). להמיתם בכוונה, אנשים
 איש שאין שוב ראה וכאשר מסביבו פעם עוד התבונן המפקד
 עם: לו ואמר, בידו לו ונתן אחר כרטיס מכיסו שלף, רואה

 הביתה להגיע ותוכל, חם בקרון מקום לך יתנו הזה הכרטיס
 עמד גם אלא, הכרטיס במתן הסתפק לא הוא. ושלם בריא
 אנוס היה כי בציינו, בו שפגע מה כל על מחילה ממנו וביקש
", יהודי אני גם. "קיבל שהוא הפקודה הייתה כזו כי, כך לעשות
 ". מחילה ממך מבקש ואני, "דבריו את המפקד סיים

 יחזקאל לרבי נתנו ואמנם הגיעה והרכבת ממנו נפרד המפקד
 איך פעמים כמה הבחין הדרך במהלך. מחומם בקרון מקום

 העז הקור בגלל שקפאו אנשים של גופות מהחלונות משליכים
 . אז ששרר
 בו לביתו להגיע הספיק לא והוא, כיפור יום ערב זה היה, כאמור
 הספיק ולא, הקטנות העיירות באחת מהרכבת ירד הוא. ביום

 לבית דרכו את עשה מיד כי, מפסקת סעודה לאכול אפילו
 רק. הכיפורים יום כל את עשה ובו צרורו את הניח שם, הכנסת
 הרבה לו היו עוד אבל, לביתו בדרכו יצא הכיפורים יום למחרת
, הרוסיים הרשעים מאת תחבולה היה הכל כי, בדרך תלאות
 את לשחרר אליהם שפנו השתדלנים בפני התחייבו שאמנם

 שאם אלא, חי יגיע שלא כדי שביכלתם מה כל עשו אבל, הרב
 . עלילותיהם כל להם הועילו לא - שיינצל רצה ה"הקב
 ברכבת פוגש הוא, לוורשא בליטא העיירות מאחת בנסעו, והנה
, כמובן, והיו והתנשקו התחבקו שניהם, ווסרמן אלחנן רבי את

. המאסר מן השחרור לאחר, הזו הפתאומית מהפגישה נרגשים
 מסיביר שיצאתם נכון: יחזקאל לרבי אלחנן רבי אומר לפתע
 אבל, הדבר ונכון אמת: יחזקאל רבי לו השיב? כיפור יום בערב
 רבי השיב? זה מכל ידעו לא בביתי אפילו והלא, זאת לכם מניין

, בבוקר כיפור יום בערב? יודע אני מניין פירוש מה: אלחנן
 ובאמצע, התפילה לאחר הישיבה מן חיים החפץ עם הלכתי
 עכשיו, הצליחו לא הבולשביקים, נו: ואמר נעצר הוא הדרך

 !... האסורים מבית דסלוצק הרב את שיחררו
 )ויגדך אביך שאל(
 

'" וגו ישראל בני כל אהרן ועל משה על וילונו"
 )ב, יד(

 של כרבה שכיהן ל"זצ לאוו אלעזר רבי הגאון על מסופר
 לעת. אותו ורדפו לו שהציקו, רבים שונאים לו שהיו אונגוואר
 בתורה בגדולתו הכירו, המחנות בכל היריבים כשכל, זקנותו

 הדבר למה משל: ל"הגרא אמר, ידידים לו ונעשים' ה ובעבודת
 זו בטבעת לי מקודשת את הרי" לכלתו שאומר לחתן, דומה
 כדת" אומרים לא למה, קשה לכאורה" וישראל משה כדת
 "? וישראל משה" פירוש מה", ההלכה לפי" או" תורה
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 גם. ישראל עם את ואהב נאמן רועה היה משה: הוא ההסבר
 במשך פטירתו את וביכו רבינו משה את אהבו היהודים
 שנה ארבעים במשך קטטות ביניהם היו זאת ובכל, יום שלושים
 הם זאת למרות. ועוד ומרגלים בשר, מים, אוכל בשל במדבר

 לכלתו החתן אומר כך. הסוף עד יחד ונשארו התגרשו לא
 קטטות למנוע אפשר שאי, לך דעי: "מקדשה שהוא בשעה

 עם זה שרבו", וישראל משה כדת" להתנהג עלינו אבל ומריבות
 ... מזה זה נפרדו ולא השני את אחד עזבו לא אבל, זה
 

 )כ, טו'" (וגו תרימו חלה עריסותיכם ראשית"
 צאנז דחסידי הקלויז בנין נגמר שכאשר המסופר י"עפ, ל"י

 חיים" בעל ה"דברי ק"הגה את החסידים הזמינו, טארנא בעיר
 אז ודיבר. הבית חנוכת לרגל לטארנא שיבוא ל"זצ מצאנז
, אמר הדברים ובתוך, הדרכה דברי לפניהם ל"זצ מצאנז ק"הרה

 תהיו משנתכם שכשתקיצו, מכם מבקשים מה, יקרים אברכים
 בהקיצה תיכף רק, שנית לישן במיטתכם להישאר שלא זהירים

, ממיטותיכם תעמדו, שתהיה שעה באיזה תהיה, הראשונה
" עריסותיכם ראשית" ל"י ובזה. ד"עכ בהקלויז ללמוד ותלכו
 מיד דהיינו - האדם של מיטתו על ומרמז' עריסה' מלשון

 ומיד תיכף" ראשית"ב - הראשונה בפעם משנתו כשיקום
 '". לה תרומה תרימו"
 )החדש – יוסף פרדס(

 

 )לח, טו" (ציצית להם ועשו"
 תלמידיו ראו מותו שלפני ל"זצ און מוילנאהג על מסופר
 כל' ה את עובד הינו הרב והרי, תלמידיו לו אמרו, בוכה כשהוא

 אמר. הבא לעולם שתזכה בודאי, לבכות לך יש ומדוע, ימיו
, כזה מעולם הולך שהוא בוכה שהוא הקדוש א"הגר להם

 שהרי, פרוטות כמה בעבור חשובה במצוה לזכות שאפשר
 אפשר אי כבר ושם, כולה התורה כל כנגד שקולה ציצית מצות
 . זו רבה במצוה לזכות יהיה

 

 לכם והיה תכלת, פתיל הכנף ציצית על ונתנו"
 מצוות כל את וזכרתם אותו וראיתם לציצית

 )לט-לח, טו'" (ה
 תכלת נשתנה מה אומר מ"ר היה תניא) "א, יז( סוטה בגמרא

 לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני צבעונין מיני מכל
 '". וכו הכבוד לכסא דומה ורקיע
 הרב מרן את" חכם" איזה פעם שאל": ורדים עלי" בספר מביא

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

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

 לא היא הבעיה, תקין שלך הראש ובכן" -". חכם"ה ענה" כן"

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

 )ורדים עלי(
 

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

 מהישיבה בחור, א"זיע לאפיאן אליהו רבי צ"הרה אל ניגש פעם
 אותו שאל אליהו רבי. קרובו של לחתונה לנסוע רשות וביקש
 התחיל הבחור'? וכו תערובת שם תהיה שלא יודע אתה האם

 וסיים', וכו נפרד בשלחן נשב ואני ואמי אבי אבל: ואמר לגמגם
 אלו דברים בשמעו הזדעזע אליהו רבי". יזיק לא זה לי" ואמר
 משמונים למעלה בן כבר אני, חביבי תלמידי נא שמע: ואמר
 אני, ברחוב עובר כשאני כ"ואעפ, רואה אני אין אחת ובעין, שנה

 בחור ואתה, אסורה בהסתכלות ו"ח אכשל שמא פחד מתמלא
 ?לך יזיק לא שזה אומר ואתה, בריאות בשר עיני שתי עם צעיר

 

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

 עלינו. תמיד חיזוק שדורש עניין הוא, העיניים שמירת עניין
, לגביו ובחמרה בזהירות ישראל גדולי התייחסו כיצד להתבונן

 . השמירה חובת את בנו להחדיר מנת על
 דקות חמש של במרחק גר, ל"זצ לפקוביץ יהודה מיכל רבי

 את לבקר מגיע הבן היה שבוע בכל. הקשישה מאמו הליכה
 תמהה. לבקרה יום בכל לבוא פתאום החל הימים ובאחד, אמו
 השיב והוא?" הקבוע ממנהגך שינית מדוע: "אותו ושאלה האם
 באת לא ומדוע". "הורים כיבוד במצות אני מחויב והלא: "לה
 משום: "השיב והבן. להקשות המשיכה?" יום בכל היום עד

, בי השתנה מה תשאלי ואם... שלי העיניים על לי היה שחבל
 כעין לי משמש והוא, מקטרקט לסבול שהתחלתי לך אומר
 כעתמסוגל הנני, טוב רואה שאינני ומאחר. העיניים על כסוי
 יהודה מיכל רבי נשמר כך כדי עד!...". עיר של ברחובה להלך

 !ברק בני העיר רחובות בתוך דקות חמש בת מהליכה
 כמשגיח ששמש, אייזנר ל'גד הרב על מספר עניין באותו

 עם עמד אחת ופעם. אביב בתל" ם"הרי חדושי" בישיבת
 אחת אשה אליו נגשה והנה, אביב תל לכיוון בתחנה תלמידו
 מן שעונו את הוציא הרב?" השעה מה, אדוני, סליחה: "ושאלה
 אחדות דקות כעבור. בבוקר עשר היא שהשעה לה והשיב הכיס
 שוב?" השעה מה, אדוני, סליחה: "ושאלה האשה שוב ניגשה
 עשר השעה: "והשיב בו התבונן, הכיס מן שעונו את הרב הוציא
 כל לה יענה הרב האם: "שאל התלמיד זה בשלב". דקות וחמש
 ..."?אשה באותה שמדובר לך ומניין: "השיב והרב?" דקות חמש
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  ""שלח לךשלח לך""פרשת פרשת  
         ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור הארץ אשר עברנו בה לתור אותה "

  .דיבת הארץ]. לב, יג[ "בתוכה אנשי מדותארץ אוכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו 
" מיר"חתנו חביבו של רבה הנערץ של . נשמתו עדן, רבי דב סוקלובסקי שמו, איש צדיק היה בירושלים של מעלה

עד לפני כעשר שנים חי היה והולך בין מבואותיה של ירושלים . ד"הגאון הצדיק רבי אברהם צבי קמאי הי, שבליטא
  .בחסד ובהצנע לכת, הגדושות בתורהעל מטען תשעים שנותיו 

תורת החיים , וממנו בצבץ העושר הספון, אפוף שתיקה של סייג לחכמה היה רק לעתים נסדק חריץ בחומת הדומיה
הוא שלל שזכו בו , המדהים והמופלא,  דלהלןסיפורה. של תשעים שנות חיים בצל גדולי עולם ובסערות הימים

  :ל"וכך סיפר רבי דב זצ. שלל ששווה הון. בפלך השתיקהאנשים שנכחו ברגע של היבקעות סכר 
באופן , והברכה היתה שרויה במעשי ידיו, נכסיו היו מוצלחים וקרובים לעיר. בעל בעמיו, בעיר מיר חי יהודי אמיד

למרות זאת פשטה ביום בהיר השמועה שאותו פלוני . שלא נשקפת כל סיבה שתצדיק שינוי כל שהוא במערך חייו
  ?היתכן? מדוע. כל עסקיו ומוכר את מטלטליומחסל את 

. ארץ הקודש, אותו יהודי בעל רגש חם החליט לעקור ממקומו ולעלות לארץ ישראל: התשובה לא איחרה לבוא
גלים של חיבה ואהדה למעשהו , השמועה היכתה גלים. לחון את עפרה ולקיים בגופו מצוות ישוב ארץ ישראל

בערגה לארץ הנכספת ובקנאה סמויה , בני העיירה להיפרד ממנו ברגשי קודשבבוא יום הפרידה התאספו  .הנאצל
לשנה הבאה בירושלים : "אף הוא ענה כנגד המברכים. לעלות לארץ ישראל: על שזכה הוא למה שאחרים לא זכו

  .ומשם הועיד פניו ירושלימה, כולנו יחד" הבנויה
הוא . ביום בהיר הופיע פתאום היהודי בשערי מירי אלמל, האירוע היה כבר נשכח. ת ואולי חודשיםעוועברו שב

והפעם כדי לשמוע חוויות מארץ , גם הפעם התאספו כל בני העיירה לבית הכנסת? מה קרה. שב על עקבותיו, חזר
שזכה , אלא מעד ראיה ממש, לא מפי השמועה ולא מספרים? וכי זוטרתא מלתא. תיאור מכלי ראשון. הקודש

  .ש את אבני הכותל המקודשות ולנשום את אוויר הנשמות של ירושליםלמש, לדרוך על עפר הארץ
את אוירא , את הקודש ואת המקדש, והאיש עלה על הבימה והחל לספר ולתאר את הארץ הטובה ואת יושביה

  .והציבור שומע בשקיקה ושותה בצמא כל מילה, הוא מתאר בפאתוס. דארץ ישראל ואת נועם זיווה
, ...אבל. והוא עבר בקול נוגה לתאר את המצב הכלכלי הקשה בארץ ישראל, תכרכמו פניונ, בשיא של התיאור, ואז
הוא . החיים קשים וחסרי מוצא, אין אוכל לפי הטף, אין פרנסה. לחיות שם קשה מנשוא, אמר האיש – אבל

עד שפלט ולא נתקררה דעתו , כפי שאכן היה – המשיך ותיאר את הדחק ואת לחץ החיים בו שרויים אנשי הישוב
  ...."עדיף להיות כבשה במיר מאשר להיות אדם בארץ ישראל: "מפיו את הסיומת הקשה
ולנוכח עיני הקהל המזועזע , הדברים יצאו מפיו: בד' מספר ר. יאו הדרמטי של הסיפורוכאן מגיע רבי דב לש

. חל צונח אט אט ארצהכל גופו נשמט והוא ה, פניו נפלו, האיש חטף כנראה בו ברגע שבץ מוחי: התחוללה זוועה
תוך רגעים ספורים נותר . שריריו התנוונו וקומתו הזקופה הושפלה, גם לא התעלף ולא איבד הכרתו, הוא לא נפל

גם דיבורו ניטל ... כבשה... משהו שהזכיר מאד את הילוכה של ה, האיש שרוע על ידיו ועל ברכיו הולך על ארבע
   הברות שדמו אף הן להיגוי הקבוע של , הברות שונות יצאו מפיורק . והוא לא היה מסוגל יותר לדבר, מפיו

  ... מ... מ...הכבשים מ
בעת שהיה , טרח להדגיש כי עודנו זוכר כי בעודו ילד, שחשש ששומעיו יתייחסו לסיפור בספקנות, ל"רבי דב זצ

 היה מוטל גחון על ברכיו שם במרפסת, היו הם עוברים מול בית האיש ההוא, הולך עם הילדים בני גילו אל החיידר
אתה , נו: "ריסים כנגדוהיו מניפים לעברו אצבע מאשימה ומת – כמו ילדים – וידיו ופולט הברות משונות והילדים

    ).נצוצות ("...???עוד תעיז לדבר לשון הרע על ארץ ישראל
  .שמה יהודית ניצוץ של נ.]לא, טו[בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה ' כי דבר ה"

יהודי . אבל לפני שנספר את סיפורו נלמד פסוק בפרשה. סמוך לגדר, קיברו נמצא בטבריה? שמעתם, על מנדל שוב
מה ליהודי בבית . רחמנא ליצלן, מכר עצמו להיות שמש בכנסיה, שעניותו העבירתו על דעתו ועל דעת קונו, מסכן

, אבל התורה מצווה להיחלץ לעזרתו. להפנות לו עורף, מו קשרלנתק עי, צריכים היינו לנדותו, לכאורה? עבודה זרה
  – מאחר שהלך זה ונעשה שמש לעבודת כוכבים אדחה אבן אחר הנופל, שלא תאמר: "לחלצו גם מתהום המצולה

 ".אחר מאחיו יגאלנו, אחרי נמכר גאולה תהיה לו: תלמוד לומר
, כפי שקורה תכופות, אבל. ברוך כישרונות, מבריק באחת מישיבות הונגריה למד בחור :לסיפור המזעזע, וכעת

סבור היה שיעפיל לפסגות במהרה וכוכבו ידרוך , שאיפותיו הרקיעו שחקים. הענווה לא נמנתה על סגולותיו
אבל אם . הוסמך להוראה בהתלהבות, את הבחינות עבר בהצטיינות. כבר ביקש להתמנות כרב, בעודו נער. כשביט

מניסיון . נכשלו כל ניסיונותיו לעלות על כס רבנות, ואם משום גילו הצעיר ורווקותו, מזגומשום שעמדו על אופיו ו
על הקהל , על הרבנים שעמדו מנגד, על הפרנסים שסירבו: על כולם. לניסיון ומכישלון לכישלון רבתה התמרמרותו

 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 



הוא :  הגשריםבשריפת כל, ההתמרמרות גאתה עד שהתפרצה בקריסת מערכות. שהסכים עם בחירת מתחריו
ופנה , המיר את דתו! והסתפח לאויביה, קם ונטש את היהדות. בפרנסים וברבנים ובהמון העם: יתנקם בכולם

, ואכן! ילמד את כל היהודים לקח, ומשם. ידרוך כוכבו, שם. ידעו להעריך את כישוריו, שם. ללימודי כמורה
מישרה רמת ,  ארכו הימים והוא התמנה לקרדינללא. בכישרונותיו וביקור שנאתו טיפס מעלה מעלה אל הפיסגה

  .זו הייתה עבורו נקודת פתיחה בלבד. אך בכך לא הסתפק. מעלה ועתירת שררה
. ופרעו פרעות ביהודים" צלב הברזל"בני נוער מוסתים התאגדו בפלוגות . באותם ימים גאתה האנטישמיות בארצו

. את התשתית האידיאולוגית, ק להם את הצידוק הרעיוניהקרדינל מנדל שוב העני. התעללו ועינו, שרפו חנויות
. בהן הסית נגד היהודים בארסיות משולחת רסן, משובצי מובאות שהוצאו מהקשרן, פירסם מאמרים רווי שיטנה

  !כמה צרות נגרמו בעטיו, האנטישמים ציטטוהו כידען ובר סמכא
הקרדינל , ת קנתה אחיזהנאצית המעוותתורת הגזע ה. יהודים החלו להישלח להשמדה, מלחמת העולם פרצה

יום אחד התייצב יהודי מיוסר בחדרו . חלום ביעותים שחלם הכריע את הכף. המומר חש שמעמדו אינו כה מובטח
"... אני מנדל שוב: "והציג עצמו, המגורשים וחסרי הבית, אביהם של היתומים והפליטים, ל"של הרבי מסקולן זצ

הרבי ... ביקש תיקון תשובה,  שב לדתו ואמונתו בכפיפות קומה.וחמק בחשאי מלשכתו המפוארת, הוא נטש הכל
רבים כל כך סבלו מהטפותיו . אחיו הסבו לו ייסורי כפרה למכביר. הורהו דברים סמליים, לא הכביד עליו בסיגופים

 בילה ימיו ולילותיו, הסתגר והצטנף. וסבל הכל בדומיה, נידוהו, חירפוהו. ועתה לא כלאו את טינתם, הארסיות
והמשיך בחיי החרטה , בסוף ימיו עלה ארצה. להיטהר, למרק, לכפר. בצומות ואמירת תהילים, בתפילה ובתחינה

  .שם גם מקומו, ובמקום שבעלי תשובה עומדים. והוידוי
, בשיחתו עימו, יום אחד. ל"היה כאמור הרבי מסקולן זצ, חיזקו בדרכו החדשה, האיר אליו פנים, עודדו, מי שקרבו

פנית לעבודה זרה , כפרת בעיקר, נטשת בטריקת דלת. קרה מה שקרה, בשעתו. מנדל' ר, מור נא ליא: "שאלו
את , למה לא שנית את שמך,  לא השלמת את המהלך למה– היסתת והרשעת .לקרדינל, היית שם לכומר. מתועבת

כי ידעתי ', שוב'השם שמרתי על . רבי, אגלה לכם: "ואמר, עיני בעל התשובה התכסו בדוק דמעות". ?שם משפחתך
  !נפש יהודי מי ידע"... תמיד ששוב אשוב

לכאורה התנתקו . התרחקו כה רבים, לכאורה! בדורנו, והדברים כה משמעותיים עבורנו, זו הוראת הכתוב בפרשה
לא . לחלץ, להושיט יד, ואנו מצווים לקרב. שוטמים ומכפישים, לכאורה נפלו ברשת מסיתים ומדיחים. והתנכרו
כי נפש יהודי מי . ההתעניינות כה רבה, הסמינרים גדושים, הם שבים, הם באים, ועובדה.  אבן אחר הנופללדחות
וכיונים אל ארובותיהם ישובו , אך תבוא הגאולה, אך יתקע שופר גדול במהרה: ועובדה. שוב תשוב לשבכה, ידע
    ).נצוצות (!בקרוב ממש, ראה נראה זאת! כולם

  "ליהודים היתה אורה"
להעביר , על ידי מרדכי הצדיק ואסתר המלכה" האיגרות השניות"נכתבו , ו לבריאת עולם"אלפים ת' בשנת ב, ג סיוון"ם כביו

להשמיד את , ולתת להם רשות להיקהל ולעמוד על נפשם, את מחשבת המן בן המדתא האגגי אשר חשב על היהודים לאבדם
הרצים רוכבי הרכש  "–" שרים בוי הוא חודש סיוון בשלושה ועישלבחודש הש"היה זה . כל חיל עם ומדינה הצרים עליהם

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת , שתרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירההאח
  ".ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. והעיר שושן צהלה ושמחה, וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן

  .אורה ושמחה וששון ויקר, ומאז ועד היום זהו יום ישועה
. עקורים ותלושים, חסרי נתינות היו. יתה בשליטת הרוסיםינמלטו אלפים לגליציה המזרחית שה, כשהנאצים כבשו את פולין

ל מפשוורסק ק רבי איציק"באו רבים ושאלו את הרה. שהחפצים בכך יכולים להירשם ולקבל נתינות רוסית, הודיעו הרוסים
בליל  .שמעו לקולו ולא נרשמו". ואל תתוודעו לרשות, המנעו. רעה היא אצל צדיקים, טובתם של רשעים: "אמר להם. ל"זצ

הייתה . ביריערכו הרוסים מצוד אחר כל אלו שלא ביקשו את האזרחות הרוסית והגלו אותם לס, ש"ג בסיוון ת"שבת קודש כ
ובאשר לעונש . שלא להירשם, שלם אני עם העצה שנתתי: "ענה ואמר להם. בטרוניהוהם פנו אל הצדיק , זו גזירה איומה

  !"ולא יתכן שתתרחש בו רעה, ג בסיוון הוא יום של אורה ושמחה וששון ויקר"יום זה כ,  מה אומר לכם–ולהגלייה 
 – וחורף סבירי נורא – שנה תמימה עברה. והמוני יהודים הועלו על רכבות והובלו לסיביר, דבריו היו סתומים וחתומים

. ינקום דמם' ה, טבחו רבבות, א פלשו צבאות הנאצים למזרח גליציה ובעיקבותם פלוגות הקטל שהרגו ולא חמלו"ובסיוון תש
  !וצייתו לדעת תורה, היו אלו ששמעו לדברי הצדיק – היחידים שנותרו בחיים

, החומות גורדות שחקים, הערים בצורות. יכולכב, למרגלים היה מבט מעשי: פרשת שלח, זה גם לקח הפרשה, ובעצם
הן ? וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם: לדעת התורה, יהושע וכלב היסו את העם אל משה. אנו כחגבים לעומתם, האנשים בני ענק

ת הלא סייעתא דשמיא מלווה א, מה פיק הברכיים הזה – נבעה הבאר, ירד השליו, על ידו נקרע הים, על ידו יצאנו ממצרים
  !דברי משה

דתן ואבירם ": המפוכחים"תמיד הוטעינו על ידי . הלא למעלה משלושת אלפי שנות ניסיון ולקחים מאחרינו: ואף אנו נאמר
צדקיהו שרצה , שבנא שביקש לפתוח את השערים בפני סנחריב, המרגלים שביקשו למות במדבר, שביקשו להיכנע למצרים

תמיד היו בפיהם . והקנאים שהתגרו במלכות רומי, שלום המלכותשורוש מפני אלו שנהנו מסעודת אח. וד בנבוכדנצררלמ
, בהליכה אחר משה רבינו. תמיד הצלחנו בציות לדעת תורה, תמיד נושענו על ידי גדולי ישראל, ותמיד. וקיםדנימוקים וצי

  !רבן יוחנן בן זכאי, מרדכי היהודי, ישעיהו
ועד , והעיר שושן נבוכה, ג ניסן"יב, ברו מאז כתב המן הרשע את איגרותיושבעים יום ע. נקודה למחשבה, ובשולי העניין

  .והעיר שושן צהלה ושמחה, ג סיוון"לכתיבת האיגרות השניות בכ
, הגויים עשו פעם מעשה טוב: ואנו עומדים ותוהים, ל שהם כנגד שבעים יום בהם עשו כבוד ליעקב אבינו במותו"ואמרו חז

מתברר שהשכר הגדול ביותר עבור  – אך לא? למה לא, כבוד, גדולה, עושר, יקבלו שילטון: צרהאין עינינו . מגיע להם שכר
  ... להציק ליהודים, הגוי הוא

  .)מעיין השבוע( !אלא על אבינו שבשמים, תזכורת לכך שאין לנו על מי להישען ...ת חייםדאבל עוב, מוזר
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זקבבן מרים ויעחזני 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"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זידיה לאה בת רחל נ ל" לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת חנומקהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע
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 "היש בה עץ ... א אם רעהיהטובה ה -ומה הארץ "
 

על כמו בימים ההם גם בזמן הזה, עיקר הסתערות יצר הרע היא 
 שתילי הזיתים. - בנינו ובנותינו

 

כדברי  - אם בכל מקום כך בארצנו הקדושה על אחת כמה וכמה
נוח לו לאדם לגדל לגיון של זיתים בגליל ולא ' - (ב"ר כ' ו')המדרש 

  '.לגדל תינוק אחד בארץ ישראל
 

 ,בארץ ישראל דווקא ילדשקשה כל כך לגדל חז"ל יפה הטעימו 
מפני שכאן עלינו להאבק עם יצר הרע במערכה חזיתית. כדרך 
שאומרים בשם הרב הצדיק רבי מנדל מויטבסק, ממייסדי הישוב 

לפני שעזבתי את הגולה אמרתי ' –החסידי בארץ. שהתבטא 
'הפרד נא מעלינו, אנו עולים לארץ ישראל לעבוד את  :ליצר הרע

מי שנעתר העמיד פנים כ 'ה' בטהרה, מה לך ולעבודת ה'?
 לבקשתי.

 

תיכף בירידתי מן הספינה בחופי עכו  ,כיון שהגענו לארץ ישראל
מה לך פה, הלא סיכמנו ' :נתקלתי בו... גערתי בו כולי משתומם

 'סיכום הדדי שאינך עולה לארץ ישראל?!
 

דע לך, בחו"ל נמצאים רק הסוכנים 'אולם יצר הרע השיבני: 
שלי, אבל פה  ניםהסוכאחד עם שם והעוזרים שלי, אתה סיכמת 

               'בארץ ישראל אני בכבודי ובעצמי פעיל!
 "אוצרות של חינוך" ח"ב) -הגאון רבי שרגא גרוסברד (                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  'אם יש שם אדם כשר שיגן עליהם, כעץ המגן ומצל -'היש בה עץ 
 

בהיותו נער עילוי  הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן, פוניבז',רבה של 
להכנס לישיבת טלז ולא נתקבל. בעיירתו היו בסך הכל  רצה מאד

 שלושים משפחות וכמה אפשר לקבל, מספיק אחד...
 

מה עשה אביו? נסע לגרמניה, זה הלא קרוב לגבול ליטא. מצא 
 ל בנו.הוא קיבל מועד הקהילה המלצה עעיירה שלא היה בה רב. 

 

 'איפה החתימה של הרב?' :הגיעו לטלז עם ההמלצה. שאלוהו
 "אם אין רב זו לא עיר!" :. ענו לו'זו עיר שאין בה רב' :אמר להם

 ("איש על העדה" שנה י"ג)       זו היתה אמת המידה! -אם אין רב אין עיר 

 
 !בדוינסק היה עץ מופלא

 

של הגאון נזדמנתי לביתו ר שא: כמשה פראגר הר"רסיפר 
תו ושאל אותי, עיהעגלון היהודי שהסנתלווה אלי  הרוגוצ'ובר,

עץ ההאם מותר לי בדרך נסיעתי לקטוף אגוזים מ "רבי, :בפיו
 "?וינסקוהנוטה מעל גדר בית הקברות בד

 

תפסו הגאון בדש בגדו, נענע אותו  עוד בטרם כילה לדבר,
"למה לא  ...מבלי לזכור כלל מי האיש העומד מולובהתלהבות 

 .. ועיין. "הלא היא גמרא מפורשת במסכת צעק תדע?"
ויש גם רמז , ב"כסף משנה" אדרבה יש לעיין ,בתוספות שם

  "... גםו ברור לנושא ב"מורה נבוכים"

 

 
 
 
 

 
 
 

לרעוד בכל אבריו כשהוא נדהם ונרעש "רבי", החל בעל העגלה 
בעוד הוא  מנחשולי הלמדנות שהתפרצו עליו באופן בלתי צפוי,

והחל לחפש אחר דבר מה שיעצור את  ,עצמו אינו יודע את נפשו
הלא האורח יאחר  ,"רבי הגאון משטף דיבורו, עד שקרא בקול:

 את הרכבת".
 

                ."יסע לשלום ,וחייך בהתנצלות: "נו נו, מיד נעצר הגאון ממעופו
 )"הרוגוצ'ובי"(                                                                                                                          

 
שתל עץ לימון בחצר ביתו בהיותו ילד  ,מרדכי הבליןידידי הר"ר 

באותו בנין גרו שלושה מגדולי  הירושלמית. "בית וגן"בשכונת 
תלמידי החכמים בשכונה, הגאונים רבי מנצור בן שמעון, רבי 

רבי אלחנן עבר במקום  שלמה מן ההר ורבי אלחנן קונשטט.
 "אתה יותר חשוב ממני".  :בחיוך אמר לו, פנה וקונשטט

 

נת הרב... אמר לו רבי אלחנן: "לגור בארץ מה כוו ,תמה הילד
ודאי  וישראל זה ספק דאורייתא, אבל לשתול עץ בארץ ישראל ז

 ("נר לשולחן שבת")                                                מן התורה". מצוה 

 
 ,עצי ירושלים של קינמון היו' - שפע עצום, לונזכה שוב לעץ הקינמון
משחרבה ירושלים  !ריחן נודף בכל ארץ ישראל ,ובשעה שהיו מסיקין מהן

 (שבת סג. מהרש"א)                               ...' אלא כשעורהמהם ולא נשתייר  עלמונ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ).(סוטה לה '.שמענו אומרים זה לזה חגבים יש בכרמים - ונהי בעינינו כחגבים'
 

 ...עוד חגבים
 

'היה זה בעת שהלכנו בדרך, בהרים ליד  סיפר רבי יהושע בן לוי:
העיר עיטם, ראינו את אמם של אותם שדים מזיקים, שהיה נראה 

 ו להזיקנו.עמדר שאי פיות, נשיש להם ש
 

שמעתי אותה אומרת לבתה הקטנה בהצביעה עלינו: "הנה, אלו 
 .חגבים קטנים, שכוחם רק בפיהם ואין להם גבורה -חגבים הם 
 .אינם יכולים לעמוד בפני גבורתנו. אין לך מה לפחד מהםהם 

 לכן, הביאי אותם אלי. נכין מהם תבשיל של מטעמים לאחיך..."
 

עד  -נעשה לנו נס  החלה אותה שדה קטנה ללכת לעברנו. והנה
 שהיא הגיעה לקחת אותנו נהיה בינינו נהר של מים. 

 

אומרת בצער: "אמא, אמא, פרפרת משובחת חשבנו  השמענו
לעשות והנה היא נלקחה מאיתנו". אנו ברחנו מאותו מקום 

 פר' נח כז:) ר חדש(זוה               וניצלנו!'                                               
 

בפני הברירה להתנצר או בצרפת בעקבות עלילה הועמדו יהודי בלוא  כ' סיון:
 )(ס"ה. עלו על המוקדכולם והם נותרו באמונתם על אף העינויים , חיים להשרף

באמירת "עלינו לשבח" בתפילת מנחה של כ' בסיון, יכוון ליציאת נפשם ' 
פה אחד שרו של אותם שלושים ואחד קדושים, בימי רבי יעקב מאורליאנש. 

"עלינו לשבח" בעלות הלהב, והערלים אמרו ששיר כמוהו לא שמעו מעולם 
 קונטרס אחרון) -מהגרי"צ ברנפלד (סידור חת"ס                                  'כי אם באותו היום!
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 מהרה"צ רבי מנחם מנדל מפרימשלאן -איגרת מארץ ישראל 
 

"שלום לאחי הרבני החסיד מוה' צבי, הנקרא בפי כל רבי צבי 
 חסיד מזלטשוב.

 

הנה עד מתי אתה יושב בחו"ל ושומע לקול המדברים סרה על 
ך ארץ הקודש הזאת, אשר כל חללי עלמא לא נחשבו עליה. צרי

להתפלל תפילות הרבה להרגיל קדושתה, ואזי ידע ויחבב בעצמו 
 ("חיבת הארץ")קים. דברי אחיך המעתיר בעדך".    ושהוא הולך עם אל

  
 ."ונתנה לנו ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש - טובה הארץ מאד מאד"

 

, שהאויר טוב ויפה לבני אדם שהיא טובה ישראל לה את ארץיבח תחיש'
בה, ושהיא רחבה, שיעמדו בה כל ישראל במרחב. או שיש וכל טוב ימצא 

 ואין רובה הרים וגאיות.  ,בה רחבות, שפלה ועמק ומישור
 

שיש בה מרעה טוב, והמים יפים, ויגדל  ,שהיא ארץ מקנה הבחיוחזר וש
, כי אין הבהמות בריאות וטובות ומרבות החלב רק באויר החלב בבהמות

פירותיה שמנים ומתוקים עד שתזוב כולה ...  ועשב רב ומים טובים ,טוב
 שמות ג' ט')רמב"ן (                                                                      ...' בדבש מהם

 
טרשין בארץ יותר מחברון,  בא להודיעך שבחה של ארץ ישראל, שאין לך

כמצרים, וצוען היא לפיכך הקצוה לקברות מתים, ואין לך מעולה בכל הארצות 
                                                                                                              (סוטה לד:)     !והיתה חברון טובה ממנה שבעה חלקים ,המעולה שבארץ מצרים

 

 ארץ ישראל לפני שלש מאות שנה  -שבחי ארץ ישראל 
 

יש בה בארץ ישראל הרבה פירות האילן, כגון ענבים, תאנים, '
, אגוזים, שקדים לימונים ,תמרים, אפרסקיםורימונים, זיתים 

ועוד הרבה מיני פירות שאין להזכיר את שמם, כי אינם  וחרובים
 מצויים במדינותיכם כלל ואין בני הגלות מכירים אותם... 

 

אים הרוכלים למוכרם וכשב הענבים בחברון מרובים וגדולים...
'ענבי חברון, בואו ותקנו הענבים  :בירושלים משבחים וצועקים

 !!!מענב אחד מתמלא הפה משקהשל חברון'. 
 

הרבה מיני תאנים  .כל הפירות בזול, ואת הכל מוכרים במשקל
יש חמוצים ויש ממוזגים,  ,יש מהם מתוקים ,יש בארץ. רימונים

זיתים הם צים מתוקים, וגם סוחטים אותם למשקה. ודהיינו חמ
 הרבה מאד, עד שעושים מהם שמן להדליק במקום נרות. 

 

הדבש של דבורים  .ענביםו, דבורים םשלש מיני דבש יש, חרובי
כל הוא ביוקר, ושל ענבים בזול ושל חרובין הוא בזול מאד. 

 התבשילים עושים עם שמן שומשומין.
 

מחיטים. ואיננו כארצות אירופה,  הלחם בירושלים נעשה רק
והם נאפים על אבנים לוהטות בתנור. בכל  ,והוא כמין רקיקים

 ומי שרוצה לאפות מוביל פיתו לתנור. רחוב ורחוב יש תנור גדול,
 

בתנור זה גם מכינים את התבשילים לשבת שנקראים צ'ולנט. 
רות בתוך התנור. לפעמים מעמידים בתנור ימעמידים אותם בקד

ובשבת בבוקר באים הרבה בני  רות...יעד מאתיים קד כמאה
 'וכל אחד מכיר את התבשיל שלו... ,אדם לקחת את התבשילים

 )1716" שנת תע"ו "שאלו שלום ירושלים -גדליה מסימיאטיץ  בירתיאורו של (

 
ושממו עליה " -שוממה חרבה ומוצא אותה והרמב"ן עולה לארץ ישראל 

מקבלת  שאין ארצנו ,יותומבשרת בכל הגל ,היא בשורה טובה' -" אויביכם
ארץ  העולםכי לא תמצא בכל  ,גם זו ראיה גדולה והבטחה לנו. את אויבינו

כי מאז יצאנו ממנה לא  ,והיא חרבה כמוה מיושבתהיתה שטובה ורחבה 
                                                                                                                                                                    (ויקרא כ"ו)         '!אין לאל ידם ,כולם משתדלים להושיבהאף ש ,בלה אומהיק
 

בביקורו הראשון של הגאון רבי שמואל סלנט במושבה פתח 
גבול אלמנה', אך לא ברור אם ברכת 'מציב רבינו בירך  ,תקוה

 )ובפ"א נאריך רכ"ד ט'ועיין או"ח  (מפי השמועה "אדרת שמואל"   בירך בשם ומלכות.

 
 הצדיק שעודד את העליה לארץ הקודש

 

נכבד, בנו של אחד מגדולי האדמו"רים, שהיה יקר ומעשה ביהודי 
קונה קרקעות כאן בארץ ישראל ומוכר אותם לחסידים בפולין, 

 לעודד את העליה לארץ ישראל.כדי 
 

אחד החסידים נתן לו דמי קדימה על מגרש, אלא שהוא  בזמנו,
לא באמת התכוון לקנות, רק לא היה נעים לו לסרב לבן הרבי. 
כמובן שהוא לא שילם את ההמשך. במשך השנים מחיר הקרקע 

 . עשרות מוניםעלה 
 

פנים, בא עברו שנים רבות, ואותו צדיק נבחר לרבי. היהודי, עז 
ותבע את הקרקע. היה בטוח שכיון שהוא הוכתר לרבי לא יעשה 

בוודאי  ,ללכת לבית דין "יתבזה"מזה סיפור, הרי הוא רבי, וכי 
 יוותר ויתן לו את המגרש...

 

'נלך לדין תורה'. הדיון היה אצל הגאון רבי  -אך הרבי סירב, אמר 
 )מהרה"ח שא"א שבת"("נר לשולחן שפסק לטובתו.   ,שלמה שמשון קרליץ

 

השבוע יחול יום הזכרון לגאון רבי שמעון סופר הי"ד בעל "התעוררות 
 תשובה", עמו נעקד בנו, הגאון רבי משה ה"יד סופר", כ"א סיון תש"ד

 

כתב רבי שמעון סופר  "התעוררות תשובה" במהדורה הראשונה של שו"ת
 בראש כל עמוד, בזו הלשון: "אין לסמוך על הוראה זו כלל, עיין בהקדמה!"

 
סברו  '.וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם'אמר:  -"ויהס כלב את העם 

 סוטה לה.) ,(י"ג ל'                                                     "שבא לדבר בגנותו ושתקו...
 

את קדימה האם מותר להזיז  ,הגאון רבי שמעון סופרהסתפק 
לאחר את השעה, שכך יחשבו בני  הקיר בבית, כדי מחוגי שעון

הבית שהשעה מאוחרת, והגיע הזמן לקום... ולא יפסידו זמן 
 האם יש בזה משום גניבת דעת? . הסתפק,קריאת שמע ותפילה

 

כי רבה ראה שמקדימים לקנוב ירק לפני  קט"ו.) (שבת בגמרא מובא
המנחה ביום הכיפורים. אמר להם: 'הגיעה איגרת מארץ ישראל 
בשם רבי יוחנן שאסור לעשות כן'. משמע שמותר להטעות אם 

רבה ש ,ואפשר לדחות .כדי שלא יכשלו ,עושה זאת לשם מצוה
 עשה זאת רק לאחר שראה שלא שומעים לו.

 

דין, שייכת לדין שהביא המג"א שאם שמע  זו ראולכאורה גמ
   .כדי שיקבלו ממנו ,יכול לאומרו בשם אדם גדול

 וראה ב"מ כג:) (שו"ת "התעוררות תשובה" או"ח ל"ו                                                                              

  
 (פט"ו) אותו באבנים"."וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת ... וירגמו 

 

 מפורסם היה רבי שמעון סופר בחומרותיו המופלגות בדיני שבת
 

 מה שרגילים במקום שיש טיט ורפש נותנים אבנים וכתב:
קטנות, ועל ידי ההילוך עליהם נידושים היטב בקרקע, והופכים 

. וכך בימות הגשמים נוח ללכת עליהם, ולא מדרכהכעין 
נראה לי דחייב על זה בשבת משום בונה,  מתלכלכים בבוץ ורפש.

זו הדרך שידושו כי והוי פסיק רישא דניחא להו לדורכים עליהם, 
 (שם קע"ב)                                                        עליהם דרך הילוך.

 

חומרה זו התפרסמה לראשונה במאסף התורני "וילקט יוסף" 
הונגריה... רבים השיגו עליו ופסקו והיכתה גלים בכל רחבי 

להיתר, דההולך על האבנים אינו מתכוון, והולך לתומו והאבנים 
 כבר דרוסות, ועוד ועוד.

 

בדעתו. שלושים ושלש איתן אך רבי שמעון דחה דבריהם ונשאר 
שנה אחר כך כשהוא בן שמונים ושלש... הוא מפרסם הלכה זו 

רבותי, בדבר שאני בקובץ התורני "תל תלפיות": "הורו נא 
 (שם)                          מסופק בו".                                               

  
 (ט"ו ל"ט) .לציצית" לכם"והיה 

 

אם מותרת לצאת בשבת  ,נשאלתי מאישה כשרה וחסודה
 בטלית קטן תחת בגדיה. הרבים ברשות

 

ומקיימת  ,קטןביום חול אישה מותרת ללבוש טלית : תשובה
בכך מצוה, כדברי הרמ"א שנשים יכולות להתעטף בציצית ולברך 

, וכיון שלובשת זאת לשם מצוה נעשו הציציות נוי (או"ח י"ז עיי"ש)
 כך נראה לי לעניות דעתי. ,ומותרת לצאת בהן אף בשבת ,לבגד

 

שמי שעשה ציצית חדשה ותחילת  ,היה אפשר לחדש נ.ב.
יהיה אסור  ,בליל שבת, שעדיין לא קיים בה המצוה הלבישת

אולם יש לומר שכיון שעשאום לקיים מצות  .לצאת בה בשבת
 (שם או"ח צ"ח)                                     . ומותר ממילא הוי נוי ,ציצית

 
 בחליפותרוצחים 

 

יש לבאר לשון זה: הנה  -סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני" "
סדין חייב בציצית, כפי שמובא שרבי יהודה ישב בסדינים 

. והרי בגד עם ציצית אסור למכור לגוי, שמא (שבת כה:) המצוייצים
 .(מנחות מו.) יתלווה עם ישראל בדרך ויהרגנו

 

היא בעצמה ולא  ,בזה מובן לשון הפסוק "סדין עשתה ותמכור"
לה לתת לתגר ואבל 'חגור' שאין בו ציצית, יכ .על ידי מוכר גוי

   זמירות שבת" עם ביאורים ממרן הגאון רבי חיים קניבסקי)("         גוי, שימכור בשבילה.



 



 



 



 



 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "תלוי במבט –אושר או סבל " - שלח לךפרשת 

(יג, ב) אומר  "שלח לך אנשים וגו'"על הפסוק בפרשתינו 
רש"י כל האנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה 

 כשרים היו. 
בספר "אור דניאל" כתב כי המרגלים אשר נשלחו על ידי 
משה לתור את הארץ היו אנשים חשובים מאוד, די אם נזכר 
שהם נמנו לפי סדר חשיבותם ויהושע היה רק החמישי 

מעלה. -ברשימה, ואם כן אין ספק שמדובר באנשים רמי
מכאן מתבקשת לה השאלה, כיצד נוכל להבין שאנשים אלו 

אחת מאיגרא רמה לבירא עמיקתא עד כדי -דו בבתיר
הוצאת דיבת הארץ רעה. ולא רק על הארץ דיברו אלא אף 
על הקדוש ברוך הוא, כפי שמובא (בדברים א, כז) "בשנאת 
ה' הוציאנו מארץ מצרים". ולא עוד אלא שאמרו שהעם 
היושב בכנען יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. כיצד תיתכן אם 

גדולה כל כך אצל אנשים חשובים כל כך?  כן נפילה רוחנית
בספר "יד יחזקאל" מובאים דברי רבי יחזקאל לווינשטיין 
זצ"ל שביאר, שהסיבה לכל זאת הוא על פי האמור "ותרגנו 

נרגן הוא אדם שתמיד יש בפיו באהליכם" (דברים א, כז).  
תלונות. כל העת הוא חושב שמנסים להתנכל לו, בכל דבר 

ותמיד יש לו טענות ומענות אף נגד  הוא מוצא את הרע
הקדוש ברוך הוא, ואפילו כאשר הקדוש ברוך הוא מיטיב 

 עימו הוא מפרש את הטובות כאילו הן נעשות לרעתו. 
בספר "בנועם שיח" כתב כי  דבריו של הנרגן, שבועט בכל 
מה שעשו למענו, כמוהם כמהלומה הפוגעת וחודרת לעומק 

נפשו. הנרגן, -כה במעמקיהבטן מכה עזה, הפוצעת את המו
או שכבר היטיבו  –לוקח אפוא את הטובה שרוצים להיטיב 

עמו, ואומר שכוונת הדבר היא אך ורק לרעתו. וזה בדיוק 
היה חטאם של המרגלים, שעשו מעשה נרגנות, וראו רק את 
הצד השלילי. הנה כאשר ראו ארץ אוכלת יושביה, סיפרו 

י מתים" (רש"י, לעם "בכל מקום שעברנו, מצאנום קובר
במדבר יג, לב). התמותה שם, טענו, גדולה וחריגה 
מהמקובל. אך הם לא לקחו בחשבון את הצד השני של 
ה'מטבע', שהקדוש ברוך הוא עשה להם לטובה, כדי 
לטורדם באבלם ולא יתנו לב לאלו" (רש"י, שם). הקדוש 
ברוך הוא עשה עם המרגלים נס עצום וגלוי. הוא יצר ליושבי 

כנען תמותה חריגה בעלת מימדים בסדר גודל כזה ארץ 
שתוציא אותם משגרת היומיום, כך שימנע מהם מלהבחין 
בשנים עשר המרגלים. איך אם כן, לא הבחינו והכירו 
המרגלים בנס גלוי שכזה? מדוע לא הוקירו על כך טובה 
לבורא עולם ששידד עבורם מערכות טבע? אלא כשראו 

הם הסיקו מיד את אשר רצו המרגלים לוויות המוניות, 
להסיק. הם באו עם נטיית לב מוקדמת. מלכתחילה, שעה 
שנכנסו לארץ, חיפשו רק את השלילה והכיעור. רבותינו 
מספרים כי כמו שהיתה ביאתם בעצה רעה, כך גם היתה 
הליכתם בעצה רעה. כל זאת מתוך אינטרס צר שמא יאבדו 

ץ! לכן את מעמדם הנשיאותי שבמדבר כאשר יכנסו לאר
כשבאו לתור, ראו רק את השלילה, ולא הבחינו בנס הגלוי 
שנעשה במיוחד בעבורם. ועל כן מצאה נרגנות זו את פורקנה 
ככל הדברים שאין בהם שום טעם או ריח, כי אין צורך 

כזה הוא הנרגן, בהגיון שכן לא ההגיון מוביל את הנרגנות. 
עצמו זוהי תכונתו, הוא מחפש פורקן בכדי להסביר את 

והוא מוצא לכל דבר טוב את סיבת רעתו. הנרגן בכל מעשה 
יחפש את השלילה, הוא תמיד מאשים, כועס, עצבני, פניו 
זועפות, אינו יורד לבירור המקרה עד סופו, הוא מיד מעלה 
טענות כרימון ולעולם הוא אינו מוצא טעות אצלו... אם 

של  אחרות ובראייה הנרגן יביט על מעשי זולתו במשקפיים
בן תורה, פעמים רבות הוא יגלה מציאות שונה ממה שהוא 

לצערנו, הנרגנות היא תופעה שאנשים רבים  חשב או התכוון.
נכווים ממנה. מעטים הם האנשים המחמיאים לזולתם, 
הנטייה לדון לכף חובה מצויה ביותר והיא בעוכרינו. איך 
 ניתן לתקן רעה חולה זו? התשובה לכך היא פשוטה: לימוד

 
 

זכות. לצערנו, אנשים רבים מתנהגים בנרגנות ומחפשים 
תמיד את הצד השלילי ובכך יוצרים אווירה של מתח, כעס 

 ומריבה מיותרים. 
הרא"ש (רבינו אשר) כותב בספרו "אורחות חיים" כי טבעם 
של הבריות זה להתלונן תמיד על מצבם, היינו לגלות את 

ם טובים, הרעות ולכסות את הטובות. אדם הרוצה חיי
נעימים ומוצלחים, עליו להתמקד בדברים החיוביים שיש לו 

וכך כתב גם בספר בחייו, ואז הוא יהיה המאושר באדם. 
טחון פרק ה בשם הקדמונים, י"חובות הלבבות" שער הב

שהיה אחד שראה את חברו מוכה ברגליו, ואמר לו "אני חס 
צרי על המכה אשר ברגליך". השיב לו "אני מחזיק טובה ליו

די בנקל יכול אדם להתרגל לחטט בכל  שלא נתנה בעיני"!
דבר וענין, לחשוף את נקודות התורפה שבו ולהתרעם עליהם. 

כלל  אולם תפקידו של אדם ללמוד לראות כל דבר בעין טובה.
גדול מסור בידינו כי אדם יכול לראות תדיר את חצי הכוס 

בחצי  ה מידה הוא מסוגל להתבונן דווקאתהריקה, אך באו
הכוס המלאה. הכל תלוי בנקודת המוצא השונה שממנה 
משתלח מבטו. יש מי שמבקש לראות טוב, ורצונו זה מכתיב 

ניו להביט אך בטוב, ויש המבקש לראות ההיפך, ואף זאת ילע
הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו  עולה בידו בלא קושי רב.

ד הגאון רבי אליעזר סילבר זצ"ל, אב" דברים אלו היטב.
סינסינטי בארצות הברית, שוחח פעם עם יהודי שלא היה 
שומר תורה ומצוות, ומתוך השיחה נודע לו, כי הלה החליט 
לפרוק עול לאחר חורבן יהדות אירופה. "סידור, סידור 
תפילה אחד, גרם לי לפרוק מעצמי את עולה של היהדות", 
הסביר האיש. "מה כוונתך?" שאל הרב. והאיש סיפר: 

מחנה ריכוז. אנשים נפלו מתים כזבובים. הרעב "הייתי ב
היה נורא. לא ניתן היה להתקיים על מנות המרק והלחם 
הזעומות שהוקצבו לאסירי המחנה. והנה, נודע לנו יום אחד 
כי לאחד מאתנו יש סידור. השמועה עשתה לה כנפיים. 
סידור במחנה היה בחינת משהו יוצא מגדר הרגיל. לאנשים 

להתפלל היתה זו בשורה משמחת ביותר. שלא ידעו כיצד 
מעתה יוכלו להתפלל, כאן, בלב התופת האשמדאית יוכלו 
לשוחח עם בוראם. אך בקשת הכלואים לסידור עוררה בלב 
בעליו את חושיו המסחריים. חוקי המוסר שבתוך מדורי 
הגיהנום היו שונים מאלו המקובלים. גם חוקי המסחר. וכי 

נטרפת? תמורת התפילה מה אפשר לעשות כאשר הדעת 
בסידור ביקש בעליו את מנת עשרים הגרם של המרגרינה, 
אשר הוקצבה לכל עובד כפיה. המונים עמדו אצלו בתור. הם 
מסרו את מנת המרגרינה שלהם, נתח מחייהם, תמורת 
הזכות להתפלל בסידור. ואילו הוא צבר את מנות הכלואים, 

ף". "הסידור אשר הלכו ותפחו בכיסיו, גם הוא נהרג בסו
הזה", סיים האיש את סיפורו, "הביא אותי לפריקת עול"... 
"ואילו אני", הגיב רבי אליעזר סילבר, "מתפעל מעוז רוחם 
ומסירות נפשם של אותם אומללים אשר ויתרו על תמצית 

הנה כי כן, כל אחד רואה את הצד דמם כדי להתפלל"... 
אפשר להגיע שברצונו לראות. האחד ראה עד לאיזו אכזריות 

הודות לתשמיש קדושה כסידור, מבט שהביא לפריקת עול, כי 
את זאת חיפש, ואילו האחר התפעל מעוז הנפש היהודית 

 לא כיחשה בברית גם בשעותיה הקשות ביותר.  אשר
בהקשר זה נביא את מאמר רבותינו בגמרא (ברכות לא.) שם 
מובא שנתבקש רב המנונא  מחכמים בחתונת בנו של רבינא 
"ישיר לפנינו מר!" הוא שר להם "אוי לנו שנמות! אוי לנו 
שנמות!". וצריך להבין: מדוע בחר לו רב המנונא בדווקא שיר 
כה "עצוב" ביום שמחתו של בנו של רבינא, סביר להניח, 
שבוודאי התכוון לקיים מצוות שמחת חתן וכלה. מדוע, 

ור אפוא, לא ראה לנכון לבחור שיר אחד משירי החתונה, מצר
השירים העליזים הכה גדול והמגוון הידועים לכולם? וכי בא, 
חלילה, לקלקל את שמחת החתונה? מתרץ רבי שמחה זיסל 
 מקלם זצ"ל: רב המנונא לא נתכוון כלל לצערם, אלא להיפך! 
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הוא רצה ללמדם פרק בדרכי החיים, שכאשר מכיר האדם 
ות גם הצר –בייעודו ובתפקידו, מכיר את חסדי ה' עליו 

הגדולות ביותר, ואפילו המוות, אינן צרות כל עיקר, ואפשר 
לשיר עליהן ניגון עליז בשעת חתונה. בזה צפון, בעצם, סוד 
קיומנו הנצחי. הכוח הנפלא הזה לשיר גם בעת שעוברים אנו 
עינויים וסבל, הכח שבא לידי גילוי בכל הקורבנות שמסרו 

קר אצל נפשם על קידוש ה' במשך שונות גלותנו, ובעי
קורבנות השואה שהלכו למות כששירת "אני מאמין" 
בפיהם, נרמז לנו כבר בתורה בפרשת האזינו. פרשת האזינו 
המלאה דברי תוכחה ונבואות קשות על הפורענויות 

 –המיועדות לבוא על עם ישראל, נקראת בתורה שירה 
"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (דברים לא). והיא 

צורת שירה! ואולם, אם בתורה בא נכתבת בתורה גם ב
הדבר רק ברמז, הריהו מתבטא בבהירות בדברי נעים 
זמירות ישראל "חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה" 

אשירה, ואם  –(תהלים קא). ודרשו רבותינו "אם חסד 
אשירה" (ברכות ס :). בספרו "החיים תפקיד"   –משפט 

בא מספר הרב אורי זוהר שליט"א את המעשה המופלא ה
הרב הגאון רבי חיים  אשר ימחיש לנו דברים אלו היטב.

קרייזוירט זצ"ל, רבה של אנטוורפן בבלגיה, היה יהודי 
גאון וצדיק מופלג. הוא היה גבאי הצדקה של הדור, וזהו 
רק מקצת שבחו. לא ניתן למנות את מספר היתומים 
והיתומות שהוא חיתן, ואת מנין האלמנות שניחם... הוא 

גליו ואסף בכל העולם כספים בסכומים כיתת את ר
אדירים, לא עשרות אלפי דולרים, ואפילו לא מאות אלפים, 
היו אלו מיליוני דולרים אותם אסף עבור מטרות צדקה 
וחסד... וזאת מלבד היותו גאון אדיר, אשר הש"ס כולו 
שגור על פיו, פוסק הלכות, ובעל ייסורים וצרות... אינני 

את מעלותיו. יום אחד, בדרכי  מרגיש עצמי ראוי לתאר
לביתי ראיתי אותו ברחוב, הופתעתי מאוד מן המפגש 
הבלתי צפוי, ברכתי אותו לשלום והוא החזיר לי שלום. 
מכיוון שהבחנתי כי הוא עומד וממתין, שאלתי אותו אם 
יואיל לעלות אלי לביתי למנוחה קצרה. למרבה שמחתי, 

קות ספורות רבי חיים הביע את הסכמתו לעלות למשך ד
כדי לנוח, עד שיבואו לקחתו בעוד זמן קצר, כמתוכנן. הייתי 
מאושר מן הזכות הגדולה אשר נפלה בחלקי. הצעתי לו כוס 
תה, אך הרב הודה וסירב. התיישבתי מולו. ואז פתח הרב 
ובקול עצוב סיפר לי מעט ממאורעות חייו. במלחמת העולם 

לקח למחנות השניה הוא היה אדם צעיר. כמו כולם הוא נ
ההשמדה, סובל ומתענה יחד עם אביו לצרה, גוו ניתן 
למכים, וייסורי שאול היו מנת חלקו. לילה אחד, בעודו 
שוכב על דרגשו, יחד עם שכניו ל'מיטה' המשותפת, הוא 
שמע, לפתע, את שמו מוכרז בקול. צמרמורת חלפה בגבו, 
והוא החל מהלך, אם ניתן לקרוא כך לצורה הכושלת בה 

ליח להתקדם, החוצה. בעיניים מבועתות ראה את הצ
החייל הנאצי מכיוון מולו את כלי הנשק שבידו. הוא עצם 
את עיניו, "כך נראה הסוף", הוא קרא "שמע ישראל" ואת 
הוידוי. שלווה מוזרה אפפה אותו, והוא עמד והמתין 
ליציאת נשמתו. הרגע הלך והתארך, הוא עצר את נשימתו, 

קנה הרובה כמעט ושיתקה את כל גופו.  פוחד לנוע... מכת
"לך מפה" נהמה החיה בעלת המדים, "חזור לישון". עיניו 

בתדהמה והוא הרגיש כאילו גופו אינו נשמע לו,  נפערו
בעיטה נוספת החזירה אותו למציאות והוא הלך למיטתו. 
איש אינו יודע כמה דקות שכב כך כשכל גופו רוטט, רועד 

יימות נשמעו בצריף, השקט מקור ומפחד. פסיעות מא
ששרר שם הפחיד שבעתיים, ואז שוב נשמע הקול 
והייסורים, אותו דימה בנפשו לעזוב. המחזה חזר על עצמו 
פעמים רבות. "באותו לילה ארוך הרגשתי", אמר לי הרב, 
"כאילו אורכו של הלילה הוא שבעים שנה, ואז קלטתי עד 

ונה היתה כמה ארוכה שעה אחת של חיים..." הפעם האחר
שונה, הוא לא 'זכה' להישלח ממנה אל מיטתו, אולם גם 
לא אל שמי מעלה... בפעם האחרונה אמר לו החייל הנאצי 
"ברח, אני יורה באוויר כדי להטעות אותם", והוא חיווה 
בידו לעבר מפקדותיהם של אנשי הגסטאפו. רבי חיים ברח 

ותו וניצל, רואה בחוש את יד הקדוש ברוך הוא שהובילה א
להצלתו הפלאית. "דע לך", הוא אמר לי, "מעולם לא 
חשבתי שאנצל מן המחנה הזה, ידענו כולנו שאפשרות 
 הבריחה ממנו היא בלתי הגיונית, לחלוטין. ידענו כי המוות

 
 

יבוא אלינו היום או מחר, והשלמנו עם העובדה הזו. חיינו 
את חיינו כך, ונשמנו את החמצן שסביבנו כך. זו היתה 

ציאות, אך כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הכל נעשה בר המ
ביצוע. האם תוכל לתאר לעצמך, מהי הרגשתו של אדם 
במלכודת, היודע כי הוא שבוי בה לנצח ואין לו כל אפשרות 
למלט את נפשו ממנה. בכל צומת אורבים משתפי פעולה, 
מאחורי כל פינה וכל גדר אבן ממתין פולני או אוקראיני, 

סי לאיזה יהודי שייפול לידיו. בכל רגע נתון הונגרי או רו
'עצור'! ". היה לי בתוך גיא  –יכולה יד ענקית לנחות עליך 

ההריגה הזה חלום, חלום בהקיץ, הוא היה טוב מדי מכדי 
שאוכל, אפילו, לחלום אותו בחלום הלילה. חלמתי שבא אלי 
מלאך, ותופש אותי בציציות ראשי, מוציא אותי מתוך 

א הזה, ומעלה אותי לגובהי מרומים. המלאך עף המקום הנור
איתי ומוריד אותי בארץ ישראל. היתה לי אז הרגשה ברורה, 
ללא שום צל של ספק, שאם היה החלום הזה מתרחש 
במציאות, כל ימי חיי הייתי מוכן לשכב תחת ספסל ברחוב, 
ואהיה האדם המאושר ביותר בעולם". "אתם שומעים, 

י זוהר "היה לו ברור לחלוטין, ללא רבותי", הוסיף הרב אור
שום צל של ספק, שלו הנס הזה היה מתרחש, הוא היה 

בחורף, בקיץ, בלילה,  –שמח ומאושר לשכב כל ימי חייו 
ביום, ללא בית, ללא כיסא, ללא שולחן, תחת ספסל ברחוב 
והיה האדם המאושר ביותר בעולם! לא מאושר, אלא הכי 

תי, אנא רחמים, כשאנו מאושר שיכול להיות!". "אז רבו
 אומרים 'קשה לי'... אנא לזכור את הסיפור הזה"...

רק יהודי מאמין בעל אמונה צרופה, מסוגל להעפיל לדרגות 
היסורים  –נשגבות שכאלה, לראות גם בתוך ה'חשיכה' 

'נקודות אור'. להביט ולחוש בחסד ה' גם מבעד  –והסבל 
 ת מאושר! להסתר פנים הנורא. ויותר מכך, אפילו להיו

מרן הגרא"מ שך זצ"ל, לעתים היה מעודד אנשים שהתרגשה 
עליהם צרה רח"ל, ומזכיר להם כי עליהם להתבונן סביבם 
ולהיווכח כי ישנם אנשים המתמודדים עם צרות גדולות 
וקשות יותר... מטבע הדברים, כאשר מעמיד אדם את צרותיו 

ד הרי שהן נוטות להתגמ –בהשוואה לצרות גדולות מהן 
וההתמודדות עמן קלה לאין ערוך. אמר פעם אדם חכם 
"לצערנו, אנו חושבים לעיתים נדירות על מה שיש לנו, אך 
תמיד על מה שאין לנו". כאשר יתבונן האדם סביבו ויבין כי 

אין ספק שיש בדבר כדי  –ישנם הסובלים צרות קשות משלו 
מה. כאשר ליבו יהמה הודאה לבורא העולם  –לנחמו במידת 

שחסך ממנו צרות כה רבות, מעין אלו שמתמודדים עמהן 
הסובבים אותו  אין ספק שהאושר יציף את כל חדרי ליבו. 
להבנת הענין נתבונן בדברי רבותינו בגמרא (ברכות מח :) 
שאותו היום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תיקנו רבותינו 
ביבנה את ברכת ה'טוב והמטיב'. שהצוררים הרשעים עשו 

פותיהם מעין חומה סביב העיר, ובמשך שבע שנים עד גו
שהובאו לקבורה לא הסריחו. "הטוב" שלא הסריחו, 
"והמטיב" שניתנו לקבורה. ועוד שנו רבותינו (ברכות נט :) 
ש"הטוב והמטיב" היינו 'הטוב' לו, 'והמטיב' לאחרים. ואף 

שלא הסריחו המתים, 'והמטיב'  –כאן, 'הטוב' למברכים 
ניתנו לקבורה. ולכאורה הדבר תמוה: וכי משום לנפטרים, ש

כך תקנו ברכה לנצח, לכל עם ישראל לדורותם, ובברכת 
מסביר בעל "מעיין המועד" שיסוד  –ונראה המזון דווקא? 

שלמה המלך אמר  גדול למדנו כאן, ושייך לכל אדם ובכל זמן.
בחכמתו (קהלת ז, יד) "ביום טובה היה בטוב, וביום רעה 

ש רבינו בחיי זצ"ל: "שחייב אדם שיזכור ימי ראה". ופיר
הרעה בזמן השלווה, כדי שיתבונן ביתרונו ויודה לקדוש 
ברוך הוא על זאת", יושב יהודי, כל יהודי, בכל דור, ומברך 
על מזונו, מודה על מאכלו. יש השמחים בחלקם, והודאתם 
שלימה. ויש, וכה רבים הם, שאינם כפויי טובה, מודים על 

אך מודעים למה שחסר. ככלות הכל, לא הייתה זו מה שיש, 
כסעודת שלמה בשעתו. ואומרים להם: במקום להיעצב על 

מה שמחו  מה שאין, תשמחו במה שיש! היודעים אתם על
היהודים, על מה נתנו תודה? שלאחר חורבן בית המקדש בו 
מתו מיליונים (גיטין נז.), ובביתר לבדה מתו ארבעה 
מליונים, והיו הסוסים משייטים בדם עד חוטמם, והיה זרם 
הדם מגלגל סלעים משא ארבעים סאה, עד שהגיע מביתר 

ות וברשע –לים הגדול וצבע את מי הים לעומק ארבע מילין 
השלטונות לא ניתנו לקבורה, ואיימה סכנת מגיפות על 

 שארית הפליטה, וצער נורא על בזיון המת, עד שניתנו סוף
 
 



סוף לקבורה, ושמחו על כך כל כך. הבט למצבם והבט 
 –למצבך, ותן תודה! כשתראה את יום הרעה של הזולת 

 תבין באיזה יום טוב אתה חי! 
ת הנפש: ביד האדם מכאן למדים אנו יסוד עצום בכוחו

לשנות מרע לטוב את זווית ראייתו. והתחושה הזו עשויה 
 ללוות ולהנחות את כל חיי האדם עלי אדמות. 

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה, כי 
לעיתים רק ההתבוננות במצבם של אחרים יכולה לפקוח את 

דים עינינו ולהבין עד כמה משפיע עלינו הבורא טובות וחס
 נפלאים...

גדלתי כחילוני. הייתי מציל, לא היו לי שבתות, לא חגים, לא כלום.  
ים והייתי מסודר, אבל אוהב כסף לא ישבע כסף. -היה לי בית בבת

עברתי קורס מנהלי בריכות, שקעתי בעבודה, לפעמים שהיו מגיעים 
דתיים וחסידים לימים נפרדים הייתי מקנא בחיים שיש להם, אבל 

לטתי לנסוע למיאמי ולעשות ערימות של כסף. חבוי. ההייתי ש
הלכתי להיות מיליונר וחזרתי מיליארדר, כי חזרתי בתשובה. איך 
חזרתי? פשוט ראיתי את הריקנות שם. הלכתי לשיעור תורה כלשהו, 
אף שמעולם לא הייתה לי סבלנות לשבת דקה. תפילין תמיד הנחתי, 

חצי שנה לאחר  ומתפלל. בבודקה של המציל הייתי סוגר  את הדלת
חזרתי בתשובה, אשתי חלתה בסוכרת. היא עברה ניתוח מעקפים, 

נשארנו  עד שהפכה מרותקת לכיסה גלגלים. הת היכתה ברוהסוכ
בלי כסף, בלי בריאות, חזרנו לארץ ומצבנו הורע. מכרנו את הדירה 

באותה תקופה נתקלתי במודעה  והגענו למצב של פת לחם.
 50ון מחפש מנהל בריכה. נבחרתי מתוך שהיישוב שבי שומר

ובדיוק אז... החלה האינתיפאדה.  אנשים והתחלתי לעבוד.
במקביל לעבודתי  התמודדנו עם זריקות אבנים וירי, דבר יום ביומו.

הרכב הייתי מתקן אצל הערבים,  תבבריכה, הייתי גם נהג הסעות. א
היה כמו כולם. באחד הימים נכנסתי למוסך של חשמלאי ערבי ש

היו שם שלוש מוניות לפניי. הוא אמר: "יש לך  מטפל ברכב שלי,
בעיה עם הפיוזים, תן לי לטפל בהם ואני מסדר לך". הלכתי בינתיים 
לקנות ירקות, קניתי במספר שקלים, נתתי לירקן שטר של מאה שקל 
והוא הלך לפרוט. בינתיים נכנס איזה טיפוס לחנות. לא יודע למה, 

שיחה. בבי, אני בו, פתחתי איתו  טבל. בוא הביוא מחהחשדתי בו ש
וא נראה ידידותי בלשון המעטה, אבל לי היה תת מקלע "עוזי", ה

ומה לעשות, מבטים אינם יכולים להרוג ו"עוזי" דווקא כן. אז הוא 
 ברגע שיצא החוצה, רצתי לכיוון הרכב. הוא חיכה לי עם חבר יצא.

. 16-שלו היה רובה אםליד הרכב. הבעיה היא, שבידיים של החבר 
במטווח של  בלי להתבלבל, הוא כיוון אותו לעברי והחל לירות

ארבע מטרים. התכופפתי ורצתי לכיוון השני של הרכב, זחלתי 
לתוכו והכדורים עוברים ליד ראשי. אני רואה שהקליעים פוגעים 
בדלתות, מכים בלוח השעונים ומחמיצים אותי בזה אחר זה. לא 

שלחם בחרמון במלחמת יום הכיפורים, פחד לא  הרגשתי פחד. כמי
היה בארסנל שלי. הייתי תמיד עם בורא עולם יתברך. היריות לא 
פסקו. לקחתי את הנשק, פתחתי את הדלת השנייה בפתאומיות עם 
נשק שלוף. דרכתי את הנשק, הם נבהלו מההפתעה והחלו לברוח. 

כוון במקום לברוח, יצאתי מהרכב והתחלתי לרדוף אחריהם, מ
ולוחץ על ההדק. הנשק אינו משמיע קול. אני שוב מוציא את 
המחסנית מהכיס תוך כדי ריצה, דורך את הנשק, מנסה לירות. 
ה"עוזי" לא יורה. ואז אני מרגיש שאני פצוע. מסתבר שאחד 
הקליעים כן פגע בי, דם זרם ממני ואני ממשיך לרוץ אחריהם לכיוון 

ו לעזור להם. אם היה להם מטע זיתים. אישה אחת צעקה שיבוא
שכל, היו מבינים שהרובה שלי תקול ויורים בי, אבל הם הסתמכו 
על כך שאני רץ אחריהם עם נשק והיו בטוחים שאני רק רוצה לקצר 
טווח ולירות בהם. כשנכנסו למטע, היה לי די שכל להבין שזה הזמן 
ת לחזור. חזרתי לכביש, ושם המתין לי חצי כפר. כיוונתי אליהם א

הנשק, כולם נשכבו על הרצפה בפחד ואני התחלתי לרוץ לכיוון 
היציאה מהכפר, מדי פעם מסתובב ומכוון את הנשק שלא שווה 
יותר ממטאטא. בכביש לא היתה מכונית ישראלית אחת, ומוניות 
פשוט ברחו מהנשק שלי. לפתע ראיתי מכונית פרייבט של ערבי 

י" שלוף, התיישבתי שניסה לעשות פרסה. ניגשתי אליו עם "עוז
לידו, מקפיד לכוון את הקנה לראשו. הוא צעק "תרחם עליי! יש לי 
אישה, ילדים". אמרתי לו "סע לכיוון היציאה ולא יקרה לך דבר". 
הוא נסע כמו מטוס, ומהר מאוד הגענו לכניסה ליישוב שבי שומרון. 
פחדתי שיירו בי מדין רכב של מחבל, הוצאתי חצי גוף החוצה 

לשומר "אל תירה!" הוא זיהה אותי, הוריד נשק. הרכב  וצעקתי
עצר. יצאתי ואמרתי לנהג "תברח". אם קודם הוא טס כמו מטוס, 
כעת עשה זאת כמו טיל. הקצין אמר "תראה, אתה מלא דם, שוכב 

 על אלונקה". הוא הכריח אותי לשכב. לא הסכמתי. פרקתי את
 
 

ט פגע בשומר. הנשק ואז פתאום נזכר כדור אחד להשתחרר וכמע
קשה לתאר איזו מהומה נוצרה שם. זה היה הרגע שהבנתי שאני 

מאוד ואני, מאז -פצוע, מדמם, ושכואב לי. הפציעה הכאיבה לי מאוד
שחזרתי בתשובה תמיד אמרתי "תודה ה', כואב לי, תודה לך ה', 
כואב לי". הקצין היה בטוח שלא נפגעתי רק בגוף אלא גם בראש... 

כיסא הגלגלים, ואני צועק "כואב לי, תודה ה' ", עד אשתי הגיעה עם 
שהגיע אמבולנס שפינה אותי לבית חולים. הגעתי לשם רגע לפני 
שהגעתי לעולם האמת, עקב איבוד דם. במשך תשעה ימים שהייתי 
בבית החולים, במהלכם הגיעו אנשי שב"כ לחקור אותי. ביקשתי 

ך". "אני הולך", להשתחרר. הרופא אמר "זה פיגוע ירי, אינך הול
עניתי. הוצאתי את האינפוזיה והתלבשתי כדי ללכת הביתה. הרופא 

תחתום ותלך הביתה". זה מה שעשיתי.  –אמר "אם אתה מתעקש 
עברו מספר שנים. נאלצנו לעזוב את שבי שומרון בגלל ההתקפים של 

 15אשתי. עברנו ליישוב אלעד. יום אחד אומרת לי אשתי "במשך 
ותי בכיסא גלגלים, מסייע לי, מטפל בי כל כך יפה, שנה אתה סועד א

אני אמליץ עליך בשמיים". עניתי לה "מה הדיבור הזה פתאום? בואי 
תמליצי כאן, אני אסתפק בזה". "אני יכולה לבקש ממך משהו?". 
"עד חצי המלכות, אבל הכתר אצלי", חייכתי. היא קצת התרגזה. 

כך זה נשמע טוב יותר?". "בסדר", אמרתי לה, "אני עבד, את שפחה, 
היא צחקה ואמרה "טוב, תחזיר את הכתר ומהר...", ואז הוסיפה "אני 

תתחתן". "אל תדברי ככה. כשתגיעי  –רוצה שתבטיח כי מתי שאמות 
עוד אעביר אותך את הכביש בכיסא גלגלים מדגם מרצדס".  100עד 

אבל היא ביקשה שאבטיח, ואני שתקתי. לא הבטחתי. ובאותו לילה 
אשתי נפטרה. היא הייתה צדיקה, כולה לב טוב, תפילות, מצוות 
ומעשים טובים, הסתלקה היישר לגן עדן. שנתיים התאבלתי עליה 
ולא הצלחתי לקיים את מה שביקשה, אבל אז הציעו לי אישה 
שהייתה כמו הנשמה התאומה של אשתי הראשונה... טובת לב, 

שתי כאילו אשתי צדיקה, נשמה טובה, כולה מצוות וחסדים. הרג
שלחה אותה כדי שיהיה לי טוב אחרי כל השנים הקשות. החתונה 

ה' דֶ ה'. 'דֶ דֶ התקיימה ברמת גן, בכולל של הרב דוד לוי המכונה 'דֶ 
שווה סיפור בפני עצמו. בילדותו לקה במחלת הפוליו, שהותירה 
אותו משותק בגפיו. הוא חזר בתשובה בשנות בחרותו והתחתן עם 

ה ורעייתו ידועים דֶ תשובה. דֶ  נכה כמותו ובעלת רבקה, שהייתה
כאנשי חסד בכל רמ"ח אבריהם. ביתם היה פתוח לרווחה בסעודות 
שבת, וכולם זכו לאירוח כיד המלך, כאילו הם בני ביתם. הם גם עסקו 
בהחזרה בתשובה מטעם 'קרן וולפסון' , וכך הכירה רעייתו רבקה את 

בים בשידוך והחתונה שלנו רעייתי השנייה יהודית, הם היו מעור
כאמור התקיימה בכולל שלו. בעקבות החתונה, נקשרה נפשי בנפשו 

ה, ומכיוון שרעייתי הייתה חברה קרובה של רעייתו, הפכנו דֶ של דֶ 
לחברים קרובים והתארחנו זה אצל זה. לפני חמישה חודשים היינו 

, ה נהג ברכב המותאם לצרכיו, בעל שני הגאיםדֶ בטבריה בנופש. דֶ 
הוא היה נכנס אליו עם עגלת הנכים, מקבע אותה וכך היה נוהג. 

ה בשם 'הרץ המהיר'. למרות נכותו הקשה הה דֶ נהגתי לכנות את דֶ 
זריז ומגיע בשניה ממקום למקום, ובמקום שיעזרו לו היה עוזר 
לכולם. זה היה נופש מקסים. רעייתי יצאה לקניות, ואני ישבתי  

ה וביקש "תצטרפו אלינו, אנחנו דֶ דֶ התקשר  12:30ולמדתי. בשעה 
נוסעים לחורשת טל". אמרתי לו "תיסע, ואני אסע עם הרכב שלי". 

ה התעקש "אנחנו נוסעים יחד". אשתי לקחה שקית עם מנגו דֶ אבל דֶ 
והתיישבה לצידה של רבקה, שישבה על כיסא הגלגלים, ואני נכנסתי 

ו. בדרך, אשתי ה. ילדיהם ישבו במושב האחורי. נסענדֶ ליד הנהג, ֶד 
ה לאכול מהמנגו". אמרתי "הוא נוהג, הוא לא דֶ מציעה "תיתן לדֶ 

יאכל מנגו עד חורשת טל". הגענו לצומת מגדל. כפי שסיפרתי, לרכב 
הגאים, אחד רגיל ואחד קטן, למטה. צומת  2ה היו דֶ המשוכלל של דֶ 

ה לקח את ההגה לשמאל, עבר את דֶ מגדל היא פיתול שמאלה, דֶ 
ה התאמץ, דֶ סה להחזיר לימין, אך ההגה פשוט לא עבד. דֶ הפיתול וני

הרכב חותך למסלול השני ופתאום אני רואה משאית מולנו. אני 
ה מנסה להזיז את דֶ ה הלחוץ ומסתכל על המשאית. דֶ דֶ מסתכל על דֶ 

ההגה ימינה ואינו מצליח, המשאית מתקרבת במהירות, ונהג 
ר, אולי חשב מגבי –במקום להוריד את המהירות  –המשאית 

שיצליח להתחמק מאתנו. ניסיתי להסיט את ההגה הרגיל. הוא היה 
נעול. ואז הגיעה המכה... חשתי את המשאית נכנסת בנו בכל הכוח, 
אולי איבדתי את ההכרה לשניות ספורות, אך ברגע שהתעוררתי 
הייתי בתוך הרכב המעוך, מרגיש כאבים עצומים, אבל חי, וכהרגלי 

רבה ה' ", זה מה שצעקתי באותו רגע "כואב לי, אני צועק "תודה 
תודה, תודה, כואב לי". אני רואה שהרכב נפגע לגמרי. רואה אנשים 
רבים מתגודדים, פורצים את הדלת שלי, אוחזים בי, ואני מרגיש 
כאילו קורעים את גופי. אני צועק "כואב לי, אבל תודה, הכל ממך". 

 ותי על הארץ, אני בוההחילצו אותי, מתפתל מכאבים, והשכיבו א
 
 



באוויר ומחכה שיוציאו את אשתי. אני רואה שפורצים את הדלת  
ה. כולה המומה, דֶ האמצעית, מחלצים את רבקה הנכה, אשתו של דֶ 

אבל חיה. הם הניחו אותה לידי. ופתאום אני רואה שמוציאים 
מהאמצע אלונקה גבוהה ובה אדם מכוסה. אני מבין שזו אשתי 

עק "תורידו את השמיכה, אתם חונקים אותה". היקרה. אני צו
האנשים הרגיעו אותי "זה בסדר", ואני הבנתי שהבסדר הזה הוא 
הכי לא בסדר שניתן לחשוב עליו. האמבולנס מגיע, מפנה אותי 
לבית החולים 'פוריה', שם נותנים לי זריקות מורפיום להרגעת 

ודה לך ה' ". הכאבים האיומים, וזה לא עוזר. אני בוכה "כואב לי, ת
ה נהרג במקום. אני דֶ הובילו אותי לטיפול נמרץ ובדרך אמרו לי שדֶ 

ה לידי, פצועים והמומים. שאלתי "מה ֶד רואה את הבן והבת של דֶ 
שלום יהודית, אשתי?". הם לא ענו, אף שידעו. מסתבר שצלעותיי 
נשברו, הכתף התפרקה, הטחול שלי רוסק, רצועות הכתף נקרעו, 

בי חרד וקצת ידע מה עלה בגורל כאבי תופת, אבל לִ  דימום פנימי,
רעייתי... לאחר מספר שעות מגיע שוטר ואומר לי "אפשר לשאול 
אותך האם אתה יודע מה שלום יהודית אשתך?". כשהוא שאל, מיד 
הבנתי. "היא נפטרה?" שאלתי. "כן". הרגשתי שכל עולמי התמוטט 

ה אלוקים?" והקדוש עליי. איוב, שעבר את כל הייסורים, אמר "למ
ברוך הוא ענה לו "אני בראתי את העולם ואל תשאל שאלות". 
הרגשתי כמו איוב. לא שאלתי שאלות, אבל הרגשתי שעולמי חרב 
עלי. בבוקר הכניסו אותי למחלקה, שם חיכו לי הרב בוגנים והרב 

פרוש. מסתבר שחיכו כל הלילה, צדיקים שכמותם. הם שאלו אותי 
לעבור לבית חולים במרכז?" עניתי בחיוב. זה  "ראובן, אתה רוצה

 35היה יום שישי, העלו אותי על אמבולנס. נסענו בסירנה, ובתוך 
דקות הגענו לתל השומר. היו לי קרישי דם שנעו לכיוון הלב, די 
באחד כזה כדי להוביל למוות. הגעתי לחדר טראומה, ובהמשך הסירו 

דתי שתי נשים טובות, לי את הטחול בניתוח. זהו סיפור חיי, איב
צדיקות ומיוחדות, ועדיין אני מודה לבורא עולם על שבכלל נתן לי 
אותם. אשתי הגיעה אלי בחלום. היא אמרה "למה אתה בוכה? אני 

תי". בעולם האמת ואתה בעולם השקר, ואני אתפלל עליך שתשב ֽא 
זה עודד אותי. החלטתי שאקדיש עצמי ללמוד תורה ולילדיי היקרים, 

ואלמד, והקדוש ברוך הוא יעזור לי. אני מודה לכל האלפים אשב 
שהתפללו לשלומי, והמסר מהסיפור שלי לאנשים הוא: אם אני, 
אחרי כל מה שעברתי, מודה לקדוש ברוך הוא לא רק עכשיו אלא 
בתוך שיא הכאבים והאסון, זו תביעה לכל אחד ואחד שברוך השם 

עדיין צריך  –ם אם בדוחק ג –יש לו בן זוג וילדים בריאים, ופרנסה 
להודות לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע. אני מאחל לכולם שלא 

 ידעו כאב בחייהם, ודאי לא כפי שחוויתי בחיי, 
אבל קורא להם: אחזו בחייכם והודו לקדוש ברוך הוא כי טוב כי 
לעולם חסדו, וגם אם בכל זאת תיתקלו בכאב קטן, תמיד תזכרו את 

לי, תודה לך ה' "...!הזעקה שלי "כואב 

 

 אחים יקרים!
מעניק לנו מטובו וחסדו. ומרוב אורך ההרגל  ברךורגע ה' ית תשל הקדוש ברוך הוא ובכל ע מואנחנו חיים בעול

מנשימה, מראיה,  ,הנות מכוס מים, מפרוסת לחםיבחסדיו, אנו לא מרגישים בהם ולא מעריכים אותם כראוי. ל
באמת כך תהיה ראייתנו, נגלה הרבה אור בחושך הקיים. לפתע יתברר לנו  ואם עלינו לשמוח בכל דבר ודבר.

שאפשר להביט על הסובב אותנו בזווית שונה, חדה, מאירה והדבר יגרום לנו נחת, להרגשה טובה ומבורכת. הבה 
טב נרכיב משקפיים שמיימיות ונביט באור חיובי על כל הסובב אותנו, ונחשוב תמיד כי כל מאן דעביד רחמנא ל

 עביד!
 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -רה בימינו אמן.  לתרומות עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במה
 
 

, ויטו בן חנה,טוהר חיה בת איילהל בן ציפורה, יצחק לב   לרפואת:
 מיטל בת פרחיה שלמה (שלומי) בן יעל, איתן חיים בן אורטל,

 אסתרינה בת זולה, הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, גלית בת רחל,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 אברהם בן אסתר. דרור בן מזל. דניס בת מטילדה.

 

 ,טוני בת חירייהרפאל (רפי) בן שלבייה,   :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
אריה בן טוניעדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , האליס בת חנ

ל ל

 העלון מוקדש
 

 להצלחת אוראל בת מזל שתחי'
 יהי רצון שזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו לה ללידה קלה ומבורכת

 ותזכה היא ובעלה בשפע, ברכה והצלחה לעבודתו יתברך. אמן.

דואגים לנשמה –אור שרה 
 

  קייטנת "שיא לנד"
 

 ז -בכיתות א לבנותקייטנה מושקעת ואיכותית 
 

 ) 3.07.16-21.07.16אי"ה בין התאריכים כ"ז בסיוון ועד ט"ו בתמוז (
 08:00-13:00ותיקים בין השעות  –בא יהקייטנה תתקיים במתחם בני עק

 קרובב 07:30אחראית מהצוות נמצאת במתחם החל משעה 
 מגוון פעילויות ותוכניות מיוחדות

 ציבור התורנימותאם ל
 לפרטים והרשמה:

 054-8435603הגב' סיוון נחום 
 054-4629002הגב' מוריה דהן 



             
    

שלח  •  88ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 (טו, כ)  
          

  
  ראוי להבין דבריו, מהו עומק שייכות פרשת חלה לחטא המרגלים?

ביאר הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל ראש ישיבת לומז'ה שאחרי 
גרם על ידי חסרון באמונה שנכשלו כלל ישראל בחטא המרגלים שנ

ם התקרבותם לבקש לשלוח מרגלים ראו מידת כוחי ועוצם שהרי בעצ
על הפסוק "ותקרבון אלי  וט שמעוני דברים רמז תת"ד)(ילקידי כפי שאמרו חז"ל 

ילדים דוחפין את הזקנים", לכן ציוותה התורה על מצוות חלה,  –כולכם 
לחנך ולהשריש בכל יהודי שלא רק ניהול הבריאה כולה הוא בהשגחה 
פרטית, אלא אפילו פרוסת הלחם שהוא הולך לאכול אינה שלו, אלא 

  (נתיבות ים)    משלחן גבוה.

 ט"ו, ל"ב)(  
רבי משה טשינגל  –התגורר יהודי צדיק נשגב (ברחוב בעש"ט) בבני ברק 

  זצ"ל. הוא היה נובהרדיקער, וחבר ספר בשם "מבקשי השלמות".
הוא אמר ווארט שטמון בו למוד גדול עצום ונורא ממעשהו של 

  המקושש.
ולה ביותר זו המצוה הגדאדם יכול לעשות מעשה, שעל פי הבנתו 

אין יותר  –ומה הוא הדבר המעולה שרק שייך שאפשר לקיים בעולם, וקי
ממנה! למעשה, הוא עושה את הפעולה הרעה ביותר שאדם יכול 

  להכשל בה בעולמו.
  אצל המקושש. –מא לכך? גהיכן מוצאים אנו את הדו

ד אחד לנסקלין ונשרפין, ואח –המשנה אומרת: היו שני בתי קברות 
נחנקין ונהרגין. מדוע לא נקברו יחד? כי הרשעים הנסקלין והנשרפים ל
  עונם חמור יותר מהנהרגים והנחנקים. –

דבר נורא: בא יהודי שירד עד הדיוטא התחתונה, עד שנהיה שפל 
ורצח יהודי. וכי יש יותר גרוע מרציחה? לא רצח בשוגג,  –שבשפלים 

ם אותו. אותו נהרג אומר, אלא בדם קר, ועוד עם עדים והתראה. הורגי
חלילה, פלוני שהרגתם אותו מפני שחלל שבת, אנא - כביכול, לבית הדין

ברחמים אל תקברו אותי לידו, כי גם אם אני באמת רשע מרושע, רוצח, 
ההוא, המחלל שבת, הרבה יותר גרוע! מניך לך כך? כי  אבל סוף כל סוף

לא מגיע לי להיות קבור דינו בסקילה, ואילו אני נידון רק בסיף, אם כן, 
  לידו. לא מתאים לי לשכב לידו בקבר.

כך מלמדת אותנו התורה הקדושה: נסקלין ונשרפין לא נקברים יחד עם 
  הנחנקין והנהרגין.

  זו המשמעות של מחלל שבת: סקילה, מיתה חמורה מאוד.
  שזה היה צלפחד. (שבת צו:)המקושש עצים ביום השבת, אומרת הגמרא 

וב בתרגום יונתן בן עוזיאל שהתכון לשם שמים. איך על המקושש, כת
ומה? המקושש אמר: לא יודעים שחלול שבת עונשו בסקילה. לא 
מודעים לכך. רצוני לעשות פרסומת, שכולם  ידעו שחלול שבת בסקילה 

יותר גרוע מרוצח. מבהיל! צלפחד התכוין לשם שמים, לפרסם את  –
ר ביותר. אתה רוצה חומרת הדבר שמחלל שבת נופל בעונש החמו

לפרסם? בבקשה. איך מפרסמים? אם יש לך כח לפרסום, להדפיס 
   ולהדביק מודעות, מה טוב, אולי תצא עם רמקולים ברחוב, תפרסם כרצונך.

  
לא, למקושש היה רעיון חזק וחדש. המקושש אמר לעצמו: אני אעשה 
כזו פרסומת שלא היתה ולא נבראה מעולם. כיצד אגיע להצלחה כזו 

 –זקה בפרסום? אני אחלל שבת, יתרו בי, ולא ארתע מההתראה ח
אמשיך לחלל שבת, ואז יביאו אותי למשה רבינו, וידונו אותי לסקילה, 

בכל מחנה ישראל: הורגים בן אדם!  –אוה, איזה רעש יהיה בכל העולם 
סוקלים אותו! רעש נורא, איזה פרסומת! אימה ופחד יפלו על כולם, 

רות נפש מה המשמעות של חילול שבת. זו מסיומכאן ולהבא ידעו 
מסירות נפש רגילה.  –מו שאנו מכירים ממש. ולא רק מסירות נפש כ

מדוע? כי אחד שמוסר נפשו על קדושת שמו יתברך ויוצא להריגה, 
ומסתלק מהעולם בקידוש ה', אין אדם אחר שיכול לעמוד במחיצתו, 

 –נשאר לטובה ולכבוד ומקומו גנוז בגבהי מרומים, ולדורי דורות שמו 
  לנצח נצחים. זו מצוה רבתי ביותר. 

במקרה של המקושש, לאחר שחז"ל מגלים לנו כי זו היתה הכונה שלו, 
משמעות הדבר שהוא יצא לההרג כמו רשע מרושע, עברין ומומר. הוא, 

רק  –ו ין בתוכו לשם שמים, בלי שמישהו ידע מזה. על כונותוהתכו
  עצמו לא תכנן שנדע ושחז"ל יגלו לנו.מגלים לנו, אבל הוא  חז"ל

 –געוואלד, הוא ידע שהשם שלו יהיה לחרפה ולדראון עולם! בנותיו 
  בנות צלפחד לא תמצאנה שדוכים, כי איזה אבא רשע היה להן! 

נו, האם יש הקרבה גדולה מזו? וכי יש יותר מסירות נפש ממסירות 
יתו של נפשו של צלפחד המקושש? כך הוא הרהר וחשב. אבל לאמ

דבר, באים חז"ל הקדושים לגלות לנו: "
 שבת אחת שמרו עם ישראל בשלמות, לא ."

"בא זה וחללה..."  –היה שום חלול שבת כלום, אבל בשבת השניה 
אם צלפחד לא היה מחלל שבת, היתה נשלמת ובאה התכלית 

היו  –ל הבריאה. אוי געוואלד תקון כ -הנרצית, והגאולה השלמה, 
נחסכים כל שפיכות הדמים, כל החורבנות של סטאלין והיטלר, 
ויסורי הצרות מאז האינקויצזיציות, מה שעם ישראל סבל בכל 

  הדורות. אותם היינו חוסכים אם לא היה את המקושש.
אם כן מי הביא בעקיפין את הצרות הרבות ביותר לעם ישראל, ומי 

דולה ששייך שתעשה בעולם? המקושש. מה עשה את הטעות הג
מיד היו נגאלין, לא היינו זקוקים  –עשית?! אם היית שומר שבת 

  לעבור את הכל.
איך אדם יכול לעשות את הנה יש לנו על קצה המזלג דוגמא כואבת: 

שיכול להיות, והוא משוכנע שהוא עושה את המצוה הדבר הרע 
  הגדולה ביותר שיש! אם כן מה העצה? 

  תשאל. –תבנה על השכל שלך. יש גדולי ישראל אל 
אם המקושש הזה היה בא למשה, לאהרן, או לאחד משבעים הזקנים, 
ומציג את המחשבה והרעיון שלו: תשמעו, יש לי רעיון כל כך נפלא, 

  שעל פיו ידעו הכל שחלול שבת בסקילה. האם זה טוב לעשות.
מה הם היו משיבים לו? חלילה, אסור! אל תבנה רעיונות על פי 
השכל שלך, טוב שבאת לשאול, התכנית שלך היא אסון. אל תחפש 

  רעיונות שיש בהם פעולות נגד התורה. וכך היה חוסך את הכל.
  ראובן) (יחי    מדוע לא שאלת?! מוראדיגער למוד.

  

    שמים?י בפרשתינו נפל מן המ  

  אלדד ומידד.תשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  

  "כגדל חסדך""
  בנו הגאון שליט"א של מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל הבחין שבמעטפה מונחים דברים מוזרים...

צים שעשה לחדור לנבכי סיפורים רבים סופרו על מידותיו המופלאות של מרן גאון ישראל, רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, ועל המאמ
הנפש של כל אדם מישראל, ולהבין מה מציק לו. הרה"ג רבי אליעזר רוט סיפר לנו דבר מופלא ששמע מאחד מבניו הגאונים שליט"א של 

  מרן הגרש"ז זצ"ל.

פן הנוסף המספר שימש בזמנו כשליח מטעם אביו להעברת מעטפות כסף למשפחות נצרכות, כשבדרך אגב אנחנו מתוודעים כאן ל-הבן
  באישיותו הרוממה של מרן זצ"ל, שלבד מעמלותו הנוראה בתורה היה גם פטרונן של משפחות עניים, והיה משגר להם סכומי כסף לעתים תכופות.

פעם אחת, סיפר בנו של הגרש"ז, מסר לי אבא עשרות מעטפות כדי למוסרן למשפחות. והנה אני מבחין לפתע שאחת המעטפות כבידה 
  דיקה חיצונית אפשר היה להיווכח שהמעטפה אינה מכילה כסף, אלא ניירות קשיחים יותר.מדי, וגם בב

  חששתי שאולי אבא טעה, ובמקום להניח שם כסף, הניח משהו אחר, ולכן הרגשתי צורך לפתוח את המעטפה ולראות מה מונח בה.

סים לגן חיות... לא ידעתי את נפשי מרוב תדהמה, והנה, מספר הבן הגאון שליט"א, מה גדלה תדהמתי לראות שבמעטפה מונחים כרטי
  וניגשתי אל אבא זצ"ל כדי לשאול אותו מה זה ועל מה זה.

אבא, כדרכו בקודש, חייך אליי, ואמר: בני היקר, דע לך כשנותנים צדקה, צריכים להשקיע מחשבה מה לתת, ולחשוב מחשבות רבות מה 
  ילה.הדבר שישמח את המקבל בצורה הכי גדולה והכי יע

מדובר הפעם, המשיך הגרש"ז, היא משפחה נזקקת מאוד, ואני יודע שיש הרבה אנשים התומכים בהם, ומשפיעים המשפחה עליה 
  עליהם שפע של מוצרי מזון, וגם כסף.

כל הגוף' יש הרבה המסייעים להם, אבל בגלל -כיון שכך, ישבתי וחשבתי למה הם זקוקים באמת, והגעתי למסקנה שלמרות שב'מוצרי
  הבעיות שלהם הם זקוקים גם למרפא לנפש, להתאוורר קצת, ולצאת עם ילדיהם למקום שבו יוכלו לשחרר מעט את הראש.

ולכן החלטתי לא לתת להם סתם כסף, אלא לקנות כרטיסים לגן חיות, שיוכלו לקחת לשם את הילדים, וליהנות. והלא גם אתה תודה לי, 
  היו רוכשים בכסף זה כרטיסים לגן חיות, ולכן לא היתה לי ברירה אלא לקנותם בעצמי... בני, שאם הייתי מניח להם כסף, הם לא

דהוא, עלינו לחשוב באמת מה הוא צריך, ומה הם הדברים -המסר שאפשר ללמוד מהמעשה המופלא, הוא, שלפני שניגשים לעזור למאן
אין  –ם כל הכוונות הטובות שבעולם, אבל במציאות בשטח שיסייעו בעדו. כי לפעמים קורה שגם אלה המוכנים לעזור, ועושים זאת ע

    (ברכי נפשי)הם עוזרים, ולפעמים אף מזיקים בסיועם.        
  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

אמר למשה תשלח לדעתך  אם הם היו שלוחי מצוה דהקב"ה כתב רש"י שלח לך לדעתך אני איני מצוה לך. ויל"ע  ה"פ "שלח לך"שאלה: ע
   ללכת, או דמאחר שאמר לו שלח לדעתך הם אינם שלוחי מצוה? ואם תרצה יש להם מצוה 

   תשובה: כן.
והיו יוצאין וחופרים הקברים וישנין בהם וכו'.  שאלה: במד"ר איכה איתא א"ר לוי כל ערב ט"ב היה משה מוציא כרוז ואומר צאו לחפור 

   למות בחוץ, ומ"ש מכל המתים שחופרים להם קבר אחר המיתה? היו יכולים  וצ"ב למה קברו עצמן, וכי לא
   : למה הוא צריך להטריח אחרים אם הוא יכול לבד. תשובה

השבת כעובד ע"ז שאף היא שקולה ככל המצוות וכו'  פרש"י למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודת כוכבים לומר שהמחלל את  שאלה: 
שקולה גם  לפי שאף היא שקולה כנגד כל המצוות. וצ"ב דאם שבת שקולה כנגד כל המצוות הרי שהיא  ה לאלו ואף פרשת ציצית לכך נסמכ

   שבת? כנגד ציצית, וא"כ איך ציצית תהא שקולה כנגד כל המצוות דהיינו גם כנגד 
   תשובה: כל א' בכלל חבירו. 

  

. לאחר יולאח מהנותר  תחצימ ןעוגיה אחת, נת הממתקים מספר עוגיות. לאחר שאכל מארון הוציא יענקי                           
   בהתחלה? וכמה עוגיות היו ל עוגיות.  5תרו נו ינקיל ,ותומחצית מהנותר לאח ןעוגייה נוספת, נת שאכל

   נ"י שימי אברמצ'יק ש הזוכה: .  2א אחד לא מקבל יותר מהשני. השני מקבל  : ה משבוע שעברתשובה לחיד
  
  

  ידיעון היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל

   גוי של שבת

   קומה ג'. 24רח' פנקס   .23:30עד  ליל שבת מכניסת השבת
  

  משפחת שנקלובסקי להולדת הבת     הבת הנכדה קובלסקי להולדת –משפחת גלזר להולדת הבן     משפחות מלר     :מרכז העיר

  רביץ להולדת הבן הנכד הנין  –טננבוים להולדת התאומות הנכדות           משפחות פוזן  –משפחות פנטליאט 
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לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

 ידיעון         

 חידה שבועית      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20:25

 



 

ohel.sarah1@gmail.com 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

"

  
(  ) "      "

.( " ) "'    - ' :  "

       ,  "  
    ,       ,  
        ,   

.    

    :       
          ,
    .      
        (   )
     .     
  ,   ' '    ,   
          

.   

  "  '  '

   
    " :      
    :  ,"      
  ,' '     ,'   '   

.   

     :     "  
           
     ,      
          .
 ,          
      ,      

.

 '  '  '

     
(  ) "     "

?   ' '    

 :  "  

     : "   ( "  "    )  
            
 ,         ,  .
 "  :    (   )  "    
    ."     " – "
           

."   " :      ,

'  '

  –  
(  ) "   '  "

.( " ) "'        "

  :        

          " "
 :          
 ,       ,(   ) ..."'   "

 .        

          
   ,"   '  "  :   
  ,        
.'       ,     

'  '

    
  –  "  –  "  :' '     

.    ,     

 "  :(   )         
     –  "     '  

.     ,   

' '

' '   '  ' 
(  ) "     "

 ."    " :(   ) "    
         ,  

?

  : "         
    ,'  '     
 "      .   
       :(    )  "  
        ,   

.   

'  '

   
(  ) "     "

 "   (  "   )     
 ,       :  
   "  :       
         "!
   "  :     .   

.    "!

 ,           
 .          
   ,        
      .     
   ,        ,
      .     "  
     ,      

.   

         "  
         ,   

?

    :(  '   )  '  '   
         
 .          ,  
     ,       

.   

       ,   
     .     ,

.     ,

   
(  ) "'       "

     '  '  "    
 ,           .
          

.

  "  :        
    –       
     .       
 ,       ,    '

"...     :

  "  :      
         – "  
     – "'   " ,  

.      ,'

 '  '  '

    

    
(  ) "       "

   ;' '   – "   "
.      

 '  '  '

  –  
(  ) "  '     "

  "    "  :  
  .      
        

.    

   '  '

 ,       ( " )  "  ,   "
.  '  '   ,    , "     

 ,        "  "    
:  '  '  "       

 ,    .       ,      "
 '     '   ' :   ,       

.('   '  '    ,  '  ') "'   ' :      ,(   )

!      .  

( "" ))) """ """

 –  – 



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

 ,  . "         '      
     ,         , "   

 .     
  "     ,         
      .         
        ,      ,   

.  
  ,   .          

:     
  " ,     ,"       "
      .        ,

.      ,       ,
          ,      

.          ,
     ' ,     ,'        '

.'   
 ,            .    
          ,      
      .    ,       
            '  :(  )    "

."      ,       .'
       " ,       ,"! "

."       ,  
 " ,   ,"    " ,         
      ,    .       

"!?    
           ,     

 .       ,    
*

  ,  .           
      ,        

.    
       .      
   .      ,      

.       ,    
 ,    ,           
          ,      

.   ,"?      " .  
  ,  .        ,      ,   
              ,  

.
 ,          ,       
    ,         ,    
          .       

.     
*

  .          .    
      ,          

.
       ,    ,      
  ,   .        ,   .   

.   
    .       ,       

.     ,     
      ,"?        "
   " :       .    ,

 .      ,        ,
     .      ,     ,  
       ,       ;   
       ,       .   
  .           ,     

."         
      .     ,    ,    
   ,          :     

.        
       .         

.              
*

  ,       .          
 .       .          

.     
  ,           .       
             .    
 ,       ,          .

.  
     ,            
  ,      ,    ,      

.        ,
    " :  ,       ,     
."              ,  
"   "   ;  '  '

 " ) '  '             
 :(   ;   )    ,   "  :(  )    "    ,(  
  ,        ?'    ;...   '

."      
  " :        (  )     
 ,"?              !
 " :     ."    " :     
    " :      "?       
    ,       –     .

."   
   

  '  "             
              " :(   " ) 
          – "    " ;"  
    ,      – "    " ,
 "     '  " :(   )      .   
       .        –

.  
   ,         ,   
         .      
 '              ,  '
       .(    "  )      

.   – 
     ,         
 ,            

.('  ')       
     

           ,    
 –      ,  ( ) ' '      
   :    ,    .       
       ,      ?    

.( ) ' '      
     : "  '  '       
 ,        .      

.(     '  ')       
   ,     (  '  " ) '  '       
  ,          ,     

.       
     ,       ,  '  '  
           ,   

.
  

      (      ) "   '  ' "  
.         ,      
         , " :(   )     

.           ,
   ,             
            

  ."
       (    " )       
         ,     

.    ,      ,   
 "    : "   '  '  "       
   .       ,       
   ,    ,         
   .             
     ,        '  '
 ') '  '     ,       

.(  '  '

   
  ,     :          
         ,    

:   '  '   , "
         ,       
       .         
 '      .         

.             
          .      
  ,        ,'   .     " :
 ,             

."    
     ,      ,     
   ,            

.(     "  '  ')      

             
    

  
  

( "  ) .           ,    



1



  2



  3



  

  

4



  

   



”  



1 גיליון מס. 531שבת קודש  פרשת שלח לך

שלח לך = לדעתך. אתה תחליט. ה' תולה את השליחות של המרגלים כפי שיקול דעתו של משה, אין ה' מעכבו, אך לא מוכן שהשליחות תהיה על שמו יתברך 
לצד מה שיצא מהדבר. "כי כן דרך השם יתברך, שהוא עוסק ברחמיו לקרב את האדם בכמה דרכים, אך, אף על פי כן, הוא מניח לו מקום להסתפק בשביל נסיון 

ובחירה." (ליקו"ה שבועות ב, טז) 

רוח אחרת עמו". רוח של אמונה, של בטחון בה'. כלב רץ לחברון, משתטח על 
קברי אבות, בוכה ומתחנן שיהיה לו הכוח לא לפול בעצת מרגלים, והועילה 
תפילה.  של  בכוחה  האמין  הוא  הצדיקים.  של  בכוח  האמין  הוא  תפילתו.  לו 
הוא ידע שרק על ידי תפילה הוא יוכל להינצל מעצת מרגלים. תפילה זה הכי 
חזק בעולם. אין דבר יותר חזק מתפילה. אין שום כוח שיכול לעצור תפילה. 

הישועות מוכנות. איך זה יגיע אליך. דרך איזה צינור? הצינור זה תפילה.

כשאדם הכל הולך לו בקלות, במהירות, בלי יגיעה, בלי עבודה, זה בדרך 
הדבר  זה  שגאווה  וידוע  ידי  ועוצם  כוחי  של  מחשבות  גאווה,  בו  מכניס  כלל 
שהכי מרחיק אותנו מה'. לכן ה' נותן לנו קשיים, הוא עושה ככה שלא ילך לנו 
לדבקות  מגיעים  ככה  רק  ממנו.  נבקש  אתו,  נדבר  אליו,  שנפנה  כדי  בקלות, 
בה'. כשאדם מבין את זה, הוא לא נבהל משום דבר, הוא יודע שע"י היגיעה 
שלו, בעיקר בתפילה, הוא ישיג את מבוקשו והוא חי במרץ ובשמחה. העיקר 

זה היגיעה והעמל.

העיקר זה הרצון. אדם צריך להגיע לזה שהוא רוצה רק את ה'. אפילו לא 
שכר עולם הבא. עצם הרצון, זאת כבר ההצלחה שלו. כל דקה שאדם מואס 
שהוא  משתנה,  לא  שהוא  רואה  שהוא  אפילו  שלו.  הנצחון  זה  הזה,  בעולם 
נשאר עם התאוות שלו, עם המדות הרעות שלו, כל דקה שהוא מואס בזה, 

שהוא בוכה לה'- תציל אותי מזה - זה השנוי!

הזמן  כל  נצחים.  לנצח  שלו  זה  הזה,  בעולם  מואס  שהוא  האלה  הדקות 
לרצות, כל הזמן לכסוף. העיקר זה הרצון והכסופים. לא להיבהל מזה שאנחנו 
כל כך רחוקים, כי דווקא כשרחוקים, יש הרבה געגועים, אז זה שלכאורה הכי 

רחוק הוא בעצם הכי קרוב.

ָעלֹה ַנֲעֶלה 

בן אדם יכול להתאמץ בכל הכוח לעשות איזה דבר ופתאום קורה משהו 
יכול  משהו  לעשות  מאד  שמתקשה  אדם  להיפך,  וגם  הכל.  את  לו  שהורס 
פתאום לראות ניסים. 'ריבונו של עולם, עד עכשיו חשבתי שהכל אני עושה, 

תעזור לי להבין מעכשיו שהכל זה אתה'.

הוא  שמו  יתברך  שהבורא  להבין  מתחיל  הוא  באמונה,  מתחזק  כשאדם 
לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים, הוא מתחיל להבין שרק ה' יכול לעזור 
לו, שרק רצון ה', הוא פועל. ה' מחכה לרגע הזה שנבין שהישועה שלנו היא רק 
אצלו ולכן במקום לנסות כל כך הרבה דברים שבדרך כלל לא מועילים, צריך 
בתפילות,  להרבות  זה  ה'?  אל  לברוח  זה  מה  ה'.  אל  ולברוח  הכל  את  להניח 
להרים את הראש כמה שיותר, לדבר עם ה' מהמקום הכי פנימי והכי אמיתי, 
לספר לו כל מה שעובר עלינו בפרטי פרטים אפילו שה' יודע הכל. כי זה כל 

כך מחזק. כל כך מרגיע.

כשאדם מתחבר, הוא מרגיש שה' אוהב אותו לא רק כשהכל הולך לו והוא 
מצליח, גם כשלא הולך, גם במקומות הקשים, הכואבים, גם שם הוא מרגיש 
את אהבת ה'. החיבור הזה, הדבקות הזאת, זאת ההצלחה האמיתית שלנו. 
לכן ה' ברא ככה את העולם, שלא הולך לאדם בקלות, שחסר לו הרבה, שהוא 
צריך להמתין, שכל דבר שהוא רוצה לעשות קשה לו, יש לו המון מניעות. ככה 
הוא עם העיניים כל הזמן אל ה', ככה כשהוא מצליח, הוא יודע מאיפה באה 

לו ההצלחה והוא אומר כזאת תודה, עם כזה לב.

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 

בס"ד

שבת קודש   יט' סיון, תשע"ו
פרשת שלח לך

ַנַען" (יג, ב) ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ַלח ְלָך ֲאָנשִׁ "שְׁ
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לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית, לאה בת מלכה 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: חי חיים בן אסתר, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, ציון בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן 
שמעון, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי 
בת תמוי, אברהם בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית 

בת מירה, בוריס בן סבטלנה, דליה בת שושנה, שלמה 
שלומי בן אילנה נאוה, ציפורה בת חנה, שלום בן לאה

ת.נ.צ.ב.ה
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לכל אדם יש עמוק בפנים מרגל קטן שמזכיר לו את כשלונות העבר שלו 
והסוסים.  ספיקות  לזרוע  כדי  שלו  החולשה  נקודות  את  הזמן  כל  ומחפש 
'אתה לא יכול, אתה לא כזה צדיק, כבר ניסית הרבה פעמים, זה לא בשבילך, 
זה עבודה של צדיקים, של חסידים, של אנשים יותר רוחניים, חבל על הזמן 
שלך, תהיה מציאותי...' כל אחד והרשימה שלו. המרגל הזה זורע פחד ורפיון 
בלבבות, הוא גורם לחלישות הדעת וחלישות הדעת זאת מחלה מאד קשה. 
אם לפני כל צעד קדימה נשאל מחדש: "מי אומר שזה בשבילי", לעולם לא 

נתקדם.

בכל  אתנו  הקב"ה  לבד.  לא  שאנחנו  ורגע  רגע  כל  ולזכור  להתחזק  צריך 
הנפילות והוא עוזר לנו לקום. וגם אם התרחקנו, הוא תמיד מוכן לקבל אותנו 
מלהושיע?  לה'  מעצור  היש  יתברך,  עזרתו  על  מסתמך  אדם  וכאשר  בחזרה. 
יתברך  עזרתו  ועם  הבית  מפתן  את  לעבור  אפשר  אי  הבורא  עזרת  בלא  הרי 

אפשר לבקוע את הים.

סוף,  בלי  ונפלאות  ניסים  מוכנים  ויהודי  יהודי  לכל  הרב:  מורנו 
לא  לבקש.  שיתחיל  רק  הפה,  את  שיפתח  רק  העולם.  בריאת  מזמן 
שיתפלל בזמן הכי קצר וכבר ירוץ הביתה ובבית הוא מוצא את אשתו 
חולה, את הילד חולה. תעמוד שמונה עשרה כמו בן אדם, מילה מילה, 
אות אות, תעמוד 5 דקות 'רפאנו' - תקבל את כל הרפואות שבעולם. 
5 דקות זה הרבה זמן? לרוץ לרופא זה לא יותר זמן? תעמוד ב'רפאנו' 

כמה דקות ותחסוך שעות אצל רופאים, שעות בחדרי מיון ח"ו.
יגיע  זה  איך  מוכנים.  הניסים  כל  מוכן.  הכל  מוכנות.  הישועות 

אליך? דרך הצינור של התפילה.
לשיא  תגיע  תתבטל,  רק  ניסים,  לכאלה  להגיע  יכול  יהודי  כל 
הכל  השפע,  כל  את  המשפיע  הוא  שה'  תזכור  אפס,  תהיה  הביטול, 
בא מה'. ואז אתה לא צריך להתיירא משום אוייב ומשום שונא, כולם 
יפלו לפניך, לא ערבים, לא מחבלים, לא גויים, שום דבר, רק אותיות 

התפילה."

יהדות אמיתית זה דבקות. זה ללכת עם הקב"ה 24 שעות. זה כמה שיותר 
לנצח  אפשר  הזה,  בעולם  להילחם  שאפשר  להאמין  זה  הראש.  את  להרים 
אותו. זה לזכור שהעיקר זה המלחמה, לא ההצלחה. זה לא להסתכל אחורה, 
לא להסתכל על כשלונות, כל הזמן קדימה, זה לחפש את הצדיק הכי גדול, 
זה שפרש מהעולם, כי רק ממנו אפשר לקבל את האור הזה של 'אין עולם'. זה 
להיות בשמחה כל הזמן, לשמוח שלתוך גוף עכור כזה, מלא תאוות ומידות 
מרגיש  שאדם  האלה  לרגעים  לזכות  זה  אלוקי.  אור  לחדור  מצליח  רעות, 

פתאום את ה' ושוכח מכל העולם ולא אכפת לו מכלום.

מהנתונים  פה,  שלי  האלוקית  מהשליחות  להתחבר,  זה  פה  המטרה  כל 
אם  כי  פה,  לו  קשה  שלא  אדם  בן  אין  שלי.  מהסבל  שלי,  מהקשיים  שלי, 
התמודדות,  זה  הזה  העולם  כל  לעולם,  בא  הוא  מה  בשביל  לו,  קשה  לא 
יש  לבד.  לא  אני  אבל  קשיים.  ועוד  קשיים  עוד  עם  התמודדות,  התמודדות, 
ה'. ה' אוהב גם את המקומות הכי נמוכים. עם ישראל עשה את כל העבירות 
אותו  אוהב  אני  שלי,  התינוק  זה  שלי,  הבן  זה  שלי,  הילדים  זה  אבל  בעולם 
נכון,  למקום.  הם  בנים   - אותו  לעזוב  יכול  לא  אני  לו,  שקרה  מה  עם  אפילו 
כאלה,  תכונות  עם  שנולדו  עצומה,  כזו  רוח  נחת  לי  שעושים  צדיקים  לי  יש 
עם דבקות כזאת, עם נקיות כזאת, אבל כמה אני נהנה מהחוזרים בתשובה, 
שהם עכשיו עוזבים את כל הרשעות שלהם, והם מתמודדים, ויש להם כאלה 
נוראיות  קליפות  מתוך  נולדו  שהם  בתוכם.  התאוות  כל  כי  דקה  כל  יסורים 

אבל הם נאבקים, הם רוצים לצאת מזה, איזה דבר עצום ונורא זה.

סובלים,  הם  מתענים,  הם  הרשעים  אלה  אבל  צדיק,  להיות  תענוג  זה 

"מה שטועים העולם לפעמים ואומרים שהמניעות גדולים מהרצון, היינו 
שהמניעות גדולים כל כך עד שאי אפשר לשברם בשום אופן בעולם, אפילו 
שאמרו  המרגלים.  מפגם  נמשך  זה  שבעולם  החזקים  הרצונות  בכל  ירצה 
כל  גדולים  שהמניעות  היינו  העם",  עז  כי  וסיימו: "אפס  הארץ  שבח  תחילה 
כך עד שאי אפשר לשברם בשום רצון שבעולם. אבל יהושע וכלב אמרו: עלה 
גדולים  הן  שבקדושה  דבר  כל  על  העולם  שבזה  שמניעות   - דהיינו  נעלה. 
יכולים  ידו  ועל  יותר,  חזק  דקדושה  הרצון  כן  פי  על  אף  אבל  מאד.  וחזקים 
לשבור את כל המניעות, כי אין השם יתברך מזמין לאדם מניעות כאלו שלא 
יוכל לשברם על ידי התגברות הרצון והחשק דקדושה כנ"ל (אוצר היראה, מניעות 

ז).

הרצון זה החלק העיקרי של האדם. הכוח של האדם זה הרצון. אדם צריך 
לראות את הרצון שלו ולקבל מזה כוח, לקבל מזה שמחה. אם הרצון שלי זה 
עשיתי  נכון,  ה'.  את  רק  רוצה  אני  כי  מצליח,  אני  אז  טוב,  אני  אז  שאני,  מה 
עבירה, אבל אני רוצה את השם! אני לא רוצה את העבירה! הלוואי והיה לי 
מקבל  מייד  הוא  רוצה"  חושב "אני  שאדם  דבר  כל  אותה!  לעשות  לא  הכוח 
כוח. מקבל שמחה. אדם לא יכול להשתנות מייד. יש דברים שדורשים עבודה 
שאפשר  דבר  כמעט  אין  החיים!  כל  עבודה  שדורשים  דברים  יש  שנים.  של 
שלך.  הנצחון  זה  הזה,  בעולם  מואס  שאתה  דקה  כל  אך  מייד.  בו  להשתנות 
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 השנוי! 

זה שלו לנצח נצחים!

וכל  לטובה  להתהפך  יכול  הכל  אחת  בשניה  הרי  להתייאש.  לא  העיקר 
הזה  הזמן  כל  של  התחנונים,  כל  התפילות,  כל  התחינות,  כל  שלך,  הרצונות 
שלא נענית, הכל מתחבר יחד ופועל את פעולתו. אין תפילה שהולכת לאבוד. 
ואז,  גנזיו.  מבית  אותן  מוציא  הוא  המתאים  וברגע  כולן  את  אוסף  השם 
מאפילה גמורה אתה יוצא לאור גדול. כמו יוסף הצדיק שעלה מבור האסורים 

ישר לארמון המלך. אתה צריך לזכור את זה כל הזמן ולהתחזק.

תקוע  הוא  שנים  וכבר  מחדש  פעם  כל  עליו  מתגבר  שהיצר  רואה  אדם 
באותו מקום, הוא מתחיל להתייאש, אבל אסור לו. המרגלים בפרשה שלנו 
אמונה  נוסכים  ויהושע  כלב  ואילו  הקשיים  ואת  האיומים  את  מפרטים 
ובטחון. המרגלים אומרים "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" (יג, לא) 
ואילו כלב מכריז: "עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה" (יג,ל). המרגלים 
לבכות,  מתחילים  שכולם  כדי  עד  יאוש  כזה  פחד,  כזה  העם  בלב  מכניסים 
ואילו יהושע וכלב מרגיעים ומעודדים, "ה' איתנו, אל תיראום". אין לנו לאן 
לפנות אלא אל ה'. שם ההצלחה שלנו. שם הישועה שלנו, שם הסכוי שלנו. 
שלמות האמונה זה לדעת שרק ה' יכול לעזור לי, שהישועה שלי היא רק אצלו 

יתברך.

כמו הסיפור של תלמידה  "בעייתית" שמנהלת בית הספר דרשה שתעבור 
טיפול פסיכולוגי שישפר את התנהגותה אחרת לא תוכל ללמוד בבית ספר 
התפעלות  להביע  כדי  לאם  המנהלת  התקשרה  כך  אחר  חודשיים  רגיל. 
לתלמידות  אולי  לעזור  כדי  הפסיכולוגית,  של  הטלפון  מס'  את  ביקשה  ואף 
לפסיכולוג  פנתה  היא  האם:  הודתה  שניות  כמה  של  שתיקה  אחרי  נוספות. 
הוא  כי  פרטיה,  לפרטי  אותה  מבין  והוא  הנפש  את  שייצר  זה  מכולם,  הגדול 
את  לי  נתת  אתה  עולם  של  "רבונו  תחלואיה.  בכל  לטפל  שמסוגל  היחיד 
מכל  כך.  כל  לה  שמציק  הרע  היצר  ואת  הקשיים,  את  לה  נתת  אתה  הילדה, 
הפסיכולוגים שבעולם, אני בוחרת לפנות רק אליך, אין מי שיכול לטפל בה 
יכול  יתברך  הוא  שרק  האם,  אומרת  רגע,  באותו  הרגשתי  לה".  תעזור  כמוך. 
לעזור, שהטיפול שלו יהיה יעיל יותר מכל שיחת נפש אחרת. היום הילדה היא 
תלמידות  כמה  לעצמה  מאחלת  מורה  ושכל  למופת,  שמתנהגת  ערכית,  בת 

כמותה בכתה. (ברומו של עולם)
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את  עושים  שהם  זה  אז  עושים.  שהם  דבר  כל  על  גדולים  יסורים  להם  יש 
זה בכאלה יסורים זה חביב לפני מקום, היסורים שלהם מקרבים אותם אל 
ה'. אנשים שהגיעו לתחתית המדריגה, למקומות הכי נמוכים, אם משם הם 

ירימו את הראש אל ה', יזכו לשכר הכי גבוה שהוא הרגשת קירבת השם.

הקדושה תנצח. אם רק נאמין בכוחנו, אם רק נזכור את מה שזועק הצדיק 
בן  כלב  של  מילותיו  יאוש.  אין  ואצלכם.  עמכם  איתכם  ה'  ואחד:  אחד  לכל 
יפונה צריכות לעמוד כל הזמן לנגד עיננו: "עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול 

נוכל לה" (יג,ל). ה' איתנו תמיד. גם עם אלברט אוחיון כמו בסיפור הבא:

נו, נו, נו אלברט

לאלברט אוחיון יש חוש ריח מפותח, איך לעשות כסף מכל מה שזז. מכיריו 
הזווית  מן  בעולם,  חפץ  וכל  עצם  כל  בוחנות  שלו  שהעיניים  בתוקף  טוענים 
שיכולה להניב כסף. מאמץ, עבודה קשה ומפרכת לא רשומים בלקסיקון של 
כמו  מיליארדרים  של  המפתח  נתוני  פי  על  עצמו  את  שמודד  אוחיון,  אדון 
יצחק תשובה, גאידמק, ואפילו בלי בושה כמו בלי גייטס המולטי מיליארדר 
המרחק  להגזים,  צריך  לא  נו,  "מייקרוסופט".  המחשבים  חברת  של  בעליה 
של  בסופו  אבל  בהחלט,  דמיוני  הוא  שלו  לחלומות  שלו  הכיס  בין  הפיננסי 
עקב  שלו  הבנק  בחשבון  כבוד  אחר  שוכנים  דולרים,  אלפי  מאות  כמה  דבר 

עיסקאות שונות ומשונות.

בנים  לשלושה  ואב  נשוי   36 בן  גבר  הוא  המכובד,  אוחיון  מיודענו  ובכן, 
את  שואל  היית  אם  ההם,  בימים  הארץ.  בדרם  עני  במושב  שגדל  חביבים 
ילדי המושב, אף אחד לא יכול היה להצביע על כישורים מיוחדים שיש לנער 

הצנום הזה, שיותר שתק מאשר דיבר.

דתי? ובכן אלברט כמו רבים מבני עדות המזרח נולד בבית מסורתי דתי, 
כן,  נשאב?  החילוני.  הוואקום  אל  נשאב  הוא  כמותו  אלפים  מאות  כמו  אבל 
כן, אלא שלעולם לא יכולת לתפוש אותו בלי כיפה מקומטת בכיסו והעובדה 
הזו לכשעצמה הניחה את דעתו שהוא עדיין יהודי טוב ואפילו שומר מצוות. 

נו,נו.

אם  גם  מעניין,  להתעשר.  השאיפה  לבלבה  אוחיון  אצל  שסיפרנו,  כמו 
תעשה תחקיר מקיף בקרב ידידיו הותיקים וגם החדשים, אף אחד מהם לא 
פעם  מדי  נוסע  ומוכר,  קונה  הוא  כן,  עוסק.  בדיוק  הוא  במה  בוודאות  יודע 
לחו"ל, חוזר ושוב טס. שלא תטעו, אף אחד לא חושד בו שעסקיו לא כשרים. 
ההיפך. בסביבתו תמיד תמצאו אנשים מכובדים ונעימי סבר, והוא כיאה לילד 

מרוקאי שגדל אצל אבא חם ומסורתי, מכיר ישר והפוך את מצוות הצדקה.

רבים וטובים מודעים לאצבע הנוחה שלו, השולפת מדי פעם פנקס צ'קים 
צעיר ורענן, ומיד אחר כך נכתב לו טרי ומריח טוב, צ'ק עליז שמעלה חיוך של 

נחת בקרב חתנים, כלות, חולים, וסתם נודניקים.

באחרי צהרים אלולי אחד החנה מר אוחיון מיודענו את רכבו המפואר מול 
בית אביו במושב. כשהוא יצא החוצה, הבחינו בו כמה מרכלני המושב, ולא 
האמינו למראה עיניהם, על ראשו של איש העסקים המסתורי אוחיון, היתה 
מרחוק  מותניו.  סביב  רקדו  לבנבנות  וציציות  שחורה,  קטיפה  כיפת  מונחת 

הם לא הבחינו בשתי פיאות קטנות שהסתתרו מאחורי אוזניו.

הפך  שלנו  אוחיון  "אם  האגדי  התותים  מגדל  דהן  ויקטור  לחש  "הופה" 
הציע  "צ'מע"  האצבעות".  את  ממנו  שמלקקים  סיפור  בטח  זה  לחרדי, 
אליקו צרור הלולן גבה הקומה, "מה כ'פת לך, ניגש אליו נשמע את הסיפור , 
שיהיה מה לספר לאשה בבית". בקיצור, ויקטור את אליהו החלו לנוע לכוון 
אצל  והמתינו.  המרפסת  על  להם  והתיישבו  טוב"  "ערב  אמרו  אוחיון,  בית 

האוחיונים לא שואלים "מה תשתו". תוך פחות משלוש דקות היו מונחות על 
השולחן הנמוך שלוש כוסות קפה שחור, שלוש כוסות מים ועוגיות מלוחות 

תוצרת הגברת.

"יפה, אז באתם לשמוע איך חזרתי בתשובה... נחמד" חייך אוחיון לעבר 
לסיפור  ותזכו  ממנהגי  אחרוג  הפעם  ברירה,  אין  "אוקי,  הותיקים.  ידידיו 

דליקטס.

"ובכן, לפני מספר שנים גיליתי סוד מקצועי שאף אחד לא ידע, לא שמע 
ולא חלם עליו. עליתי על כך שבפילם של המצלמות טמון כסף. לא שקלים. 
איך,  יודע  לא  ואני  בו,  משתמשים  היצרנים  כסף.  החומר  כסף.  דולרים,  לא 
טכניקה  שיש  לגלות,  הצלחתי  לשם  מפה  מוצלחים.  יהיו  שהצילומים  כדי 
אוספים  הפילם,  גבי  מעל  הכסף  את  מגרדים  באמצעותה  אשר  מסויימת, 
אותו, ולא תאמינו כאשר אוספים אלפי פילמים, צוברים כמות כסף שיש לה 

ערך כלכלי רציני.

הנקיון  לפועל  והפכתי  צילום,  לחנות  צילום  מחנות  עברתי  עשיתי,  "מה 
מסויים  בשלב  אותם.  רכשתי  פרוטות  תמורת  ואני  פילם,  זרקו  הם  שלהם. 
נודע לי שיש מפעל באיטליה אשר פיתח טכניקות משוכללות להפקת כסף 
מפילים בעלויות מינימליות, מה שהיה מכניס לכיסי עוד סכומי עתק. אלא 
מה? באותה עת התגלה הסוד לחברת צילום גדולה,  שהבינה שהיא מוכרת 
איתם  ניהלתי  עושים?  מה  נו,  דולרים.  אלפי  ששוויה  סחורה  בפרוטות  לי 
האיטלקית,  החברה  מול  נציגם  אהיה  שאני  להסכמות  והגענו  ומתן  משא 
מאיטליה,  פאקס  מקבל  אני  לב,  שימו  ועכשיו  בשווה.  שווה  יחולק  והרווח 
ובו מודיעים לי על הפגישה העיסקית המתוכננת. עסקה שממנה אני אמור 
לא  אבל  נחמד,  נראה  הלועזי  התאריך  מה,  אלא  כסף.  של  ערימה  להרויח 
לי  כותב  קטנות  ובאותיות  בתשרי.  י'  כיפור  ביום...  בדיוק  נפל  הוא  תאמינו, 
המנכ"ל האיטלקי. "אם לא תגיע בתאריך הנ"ל תדחה פגישתנו לעוד שלושה 

חודשים" עקב איזו סיבה מקצועית, או עיסקית.

של  והסקרניות  המשתאות  לעיניהם  אוחיון  מספר  עשיתי"  לא  "מה 
חבריו " כדי לדחות את הפגישה. התחננתי, ביקשתי רחמים. שומכלום. הגוי 
האיטלקי היה עקשן, ומנגד לחצה עלי חברת הצילום הגדולה לנסוע. ובסופו 

של דבר הוכרחתי לטוס לאיטליה לפגישה, השם ישמור, ביום כיפור.

"היצר הרע שלי ניצח את היצר הטוב. תאוות הממון התגברה על המסורת 
מבית אבא. את חטאי אני מזכיר היום... התעוררתי ביום כיפור בבוקר, השעה 
נסיעה.  שעה  מונית.  על  עולה  אני  המנכ"ל.  עם  פגישה  שעה  בעוד   .09:00
מרגיש  אני  גנרטור.  כמו  פועם  שלי  הלב  כיפור.  ביום  נסעתי  לא  שלי  בחיים 
לחץ בחזה, אני לא דתי גדול, אבל הרגשתי שאני אולי קצת מגזים. אבל היצר 
הרע הרגיע אותי: אלברט תרגע, אתה עושה עסקים, אתה צם, לא אוכל, רק 
האיטלקי  הגוי  זה  כיפור..  ביום  הנסיעה  על  לך  יסלח  הקב"ה  ביזנס.  עושה 

שנוהג, לא אתה... אין לך ברירה אלברט, הכריחו אותך.

חוזה  נחתם  עסקים  דיבורי  של  שעה  ואחרי  לפגישה,  נכנס  אני  אז  "נו, 
הפקת  של  הייצור  פס  על  לסיור  המפעל  מנכ"ל  עם  החוצה  יוצא  אני  שמן. 
הטכניקה  העולם.  רחבי  מכל  הפס  על  פילמים  מליוני  מהפילמים.  הכסף 
מדהימה, הפקת הכסף פנטסטית. אני מביט לשמים הכחולים מבעד לחלון 

ואומר לעצמי: אבא, רבונו של עולם, אל תכעס עלי...

"סמוך לרגלי הימנית הבחנתי בגליל פילם ואני מרים אותו ופותח אל מול 
אלו  עיני,  למראה  מאמין  ולא  מסתכל  בתוכו.  מצולמות  תמונות  השמש. 32 
תמונות שצילם יהודי. בית כנסת, ספר תורה, יהודים מתפללים, נרות שבת 
דולקים. אבל הצילום האחרון, מתוקים שלי, הצילום האחרון שבר אותי. אני 
רואה על הפילם, צילום של סידור תפילה, תפילה של יום כיפור, פתוח בדיוק 
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אמנון  של  הנורא  הסיפור  בסמוך  היום"  קדושת  תוקף  "ונתנה  של  בעמוד 
יכתבון  השנה  "בראש  שבסידור:  המחץ  שורת  בולטת  עיני  ולנגד  ממגנצא. 
במים,  מי  בקיצו.  לא  מי  בקיצו  מי  ימות  ומי  יחיה  מי  יחתמון...  כיפור  וביום 
ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא... אני מרגיש איך הלב שלי 
העולם,  קצווי  מכל  במפעל,  פילמים  מליוני  עולם  של  רבונו  פעימה.  מחסיר 
מילים  ובו  יהודי  של  פילם  זה  בו,  ומסתכל  אוחז  בידי,  מרים  שאני  והיחיד 

ברורות... מי ימות ומי יחיה. 
"ואני מרגיש שהתמונה הזו ממש חונקת אותי. כאילו היא עושה לי כמו 

גננת לילד קטן: נו, נו, נו אלברט, לא יפה ככה לעשות לאבא שבשמים.

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שהתפילות  באמונה  להתחזק  לי  תעזור 
שבעצם  עצום.  כוח  לתפילות  שיש  פועלות. 
יכול  זה  שרק  לעשות,  שצריך  העיקרי  הדבר  זה 
שהאמונה  יהודים  רואה  כשאני  לנו.  לעזור 
רוצים  לא  שהם  חזקה  כך  כל  בתפילה  שלהם 
מאחרים  מבקשים  וגם  נוסף  דבר  שום  לעשות 
להתפלל,  רק  למענם  דבר  שום  יעשו  שלא 
כשאני פוגש צדיקים כאלה אני כל כך מתפעל, 
כל כך מתחזק,  זכה אותי אבא להבין שהעיקר 
רק  זה  האחרים  הדברים  שכל  התפילה.   זה 
בראת  אתה  ככה  כי  לעשות  שצריך  השתדלות 

את העולם.

תעזור לי להאמין שגם אם עוד לא נושעתי, 
לאבוד,   הולכות  לא  שהתפללתי  התפילות  כל 
ושבעצם  תחליט  שאתה  לרגע  ונשמר  נגנז  הכל 
כשמתפללים  כי  הישועה  היא  עצמה  התפילה 

אליך עם כל הלב זוכים להידבק בך וזו הישועה 
הכי גדולה.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

בעצם  זה  שהרצון   ברצון,  להאמין  לי  תעזור 
אותך  ומבקש  אותך  רוצה  שאני  דקה  שכל  אני, 
לתוצאות,  מריע  העולם  כי  שלי,  ההצלחה  זאת 

הדרך לא כ"כ נחשבת העיקר שבסוף הצלחת. 

היגיעה,  את  הדרך,   את  אוהב  אבא  ואתה 
לי  תעזור  התפילות.  את  הרצון,  את  העמל,  את 
עדיין  להתגבר  הצלחתי  לא  אם  שגם  להאמין 
זה  עצם  רעה,  מידה  על  מסוימת,  תאווה  על 
שאני נאבק ולא מפסיק לרצות ולהתפלל, זאת 
הרבה  הכי  לך  שעושה  מה  זה  שלי,  ההצלחה 
נותנת  מחזקת,  כך  כל  הזו  הידיעה  כי  רוח.  נחת 
כל כך הרבה כוח ושמחה. ובכל זאת אני מבקש 
כי  הרעות  והמדות  התאוות  את  לנצח  ומתחנן 
של  מהרע  סובל?  האדם  ממה  כי  סבל,  כזה  זה 

עצמו. תעזור לי אבא.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

את  המכסימום,  את  לרצות  לי  תעזור 
הדברים הכי גבוהים, לא להסתפק בתפילות על 
קדוש,  הכי  את  לבקש  מציאותי,  לי  שנראה  מה 
לי  תעזור  אליך.  קרוב  הכי  מציאותי,  לא  הכי 
להאמין כשאדם רוצה את הקדושה, אז השמים 
המניעות,  כל  את  לשבור  אפשר  אז  הגבול,  הם 
נפלאים,  הכי  גבוהים,  הכי  למקומות  ולהגיע 
אפילו  מהם,  רחוק  כל  כל  אני  שכרגע   אפילו 

שעכשיו אני בדיוק ההיפך.

ריבונו של עולם אין תענוג יותר גדול מאשר 
עם  רק  אפשר  וזה  לגמרי,  בך  דבוק  להיות 
קדושה עצומה ונוראה ואת זה בדיוק אני רוצה 
ולא אפסיק לרצות עד יומי האחרון. תזכה אותי 

אבא.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

אלברט  אדון  חבוב,  ענק.  רמז  לי  נתן  עולם  בורא  שלי,  מתוקים  זהו  "אז 
אוחיון, יום כיפור לא עושים בו עסקים ואתה בטח לא רוצה למות לפני הזמן. 
נשארתי במפעל האיטלקי עד הלילה, חצי שעה אחרי צאת הכוכבים הזמנתי 
מונית. הנחתי את הכיפה על הראש, והנה המוצר הסופי אלברט אוחיון הולך 

להיות תלמיד חכם. היידה תשתו, הקפה מתקרר..."

ורוח נעימה של ערב קריר נסקה לה בעדינות מן השדות למרפסת הירוקה 
של משפחת אוחיון על שלל עציציה.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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 פרשה כפה ... / פלוני ביום ונטמן פלוני ביום עולמו
  הסתיימו זה בפסוק ."ולאביון שילחה וידיה לעני

 איש על "חיל אשת"מ פסוק .המצבה שעל האותיות
  כזה דבר הנשמע ,ופלא הפלא .אשה על לא ,מוילנא
 !?בעמיו בעל על "חיל אשת"מ פסוק לחרוט

 זו מצבה של סודה את לדעת בנו התעוררה הסקרנות
 'קדישא חברא' בפנקסי ...במקורות לעיין והחלטנו
  מצאנו ש"ובה יגענו .דברים של פשרם מצאנו שם ,הישנים

 נפלא מעשה ,שמאחוריו והסיפור האיש של שמו את
 .ונעלם
 ,וחסד צדקה אוהב רוח איש ,רבתי בוילנא היה יהודי
  בכל דבר לשם היתה עשירותו .חסד ואהבת חיים תורת

  גודל שכפי ,האיש של בטבעו והמעניין ,הסמוכות העיירות
  לעניי צדקה להרבות – ליבו נדיבות גדלה כן עשירותו
 רעה ביום דל אל משכיל אשרי .דל אל משכיל .ישראל
 .השם ימלטהו

  קשיי לכל רב הון מממונו והוזיל רבות שנים האיש עמד
  והכל ,יד למתן הזקוקים עמך וסתם ,מרודים עניים ,יום

 הוא .הצדקה שבנתינת השמחה על משתוממים עמדו
  לממון לפורטם ,נכסיו את לפזר – ליבו בכל אהב פשוט

 !צדקה רודף .העניים של הריק לכיסם הכל את ולהעביר
 יורד החל הלזה הצדיק האיש ,חדשה תקופה הגיעה והנה

  קטנה נפילה .בעצלתיים התנהל מסחרו .מנכסיו אט אט
  כי עד וחסור הלוך האיש וילך ,גדולה מפלה אחריה גררה
  לו נותר .ריק הבור ,המזומן ממונו התרושש ...המים יבשו
 כסף אבל ,וזהב כסף בכלי מלא מפואר בית עם האיש
 .העיר כל ותהום .אין לעניים

  הגיע ומה ככה על ראו מה וילנא ברחבי הדהדה השאלה
  .קשה בעונש נענש ,כ"ואעפ ,צדקה שהרבה זה לאיש

 ...לכאורה "פנים הסתר"
  ומורי דיינים הקהל ראשי לאוזני גם הגיעו הדיבורים
  דין בית להושיב שהחליטו עד ויראה תורה גדולי ,הוראה
 שום על זה גדול עונש" :זו סוגיא של בעומקה ולדון
 "??מה

 ,האיש של חייו דרכי בכל והעמיקו חכמים כמה התכנסו
 :חטאו את ומצאו
  אל המבזבז" שאמרו ל"חז דברי לקול שמע לא זה יהודי
 לא ,צדקהלחלק תשוקתו מרוב כי "מחומש יותר יבזבז
  דניידי נכסי( מנכסיו מחומש יותר הרבה ובזבז ליבו שת

 .)ניידי דלא ונכסי
  כבר שנותר הצדקה בעל היהודי ,לעשות אפשר מה ,נו

 את למלאות המשיך אלא נלאה לא ,מזומנים ללא
  ביתו מתוך – ומתנות כלים לחלק :חדשה בשיטה תשוקתו
 .בבית לו שנשארו עצמם מהנכסים .פנימה

 עצה טיכסו ,מנכסיו המרובים מעשיו את הדין בית ראו
  על חגיגית לו שהודיעו עד ,ביתו כל מחורבן להצילו כדי

 ."מביתך לצאת רשות לך אין" :"בית מאסר"
 ,האיש אל הגישה את ימנעו זו בצורה כי הדינים חשבו

 – להם שיתורו עד ,עיר של ברחובה בו יפגשו לא העניים
 .אחרים לב נדבי לחפש
  ולא התיאשו לא ,היטב שהכירוהו והסביבה העיר עניי

  החלו הם ,נדבות ממנו לבקש דרכים מלחפש פסקו
 הלילה בשעות מתכנסים היו .הבית חלונות על מתדפקים
  קם ,משנתושהתעורר עד עוניים את לבכות המאוחרות

 .ונפגע הציץ
  כלים :ליד הבא מכל החוצה לעברם השליך ,בלילות כך

  ערך וחפצי שעונים ,פמוטות ,כסף מנורות שונים מכלים
 ,זהב ואין כסף אין .וכל מכל התרוקן והבית בבית שנותרו
 "צדקה רודף" עונג ובמשנה במרץ ,בשמחה נותן והאיש

 .)כדין שלא(
 ...האחרון הלילה ובא שהגיח עד ,רבותי ,שהגיע עד

  שני הבית חלון על נקשו הלילה בחצות .האחרון הלילה
  )לשעבר( העשיר של רחמיו עליהם נכמרו .בוכיים עניים
  .לעברם לזרוק מנת על ערך חפצי לחפש פנימה נכנס הוא

  אחת באשה מעשה"" דדשקוודבתבלשששבורפוסיפ
  סולת של קומץ שהביאה 
  עליה מבזה כהן והיה 

  בזה מה לאכול בזה מה מקריבות הן מה ראו ואמר
  נפשה כאילו :עליה תבזה אל בחלום לכהן נראה להקריב
  ,נפש מקריב שאינו מי אם ומה ו"ק דברים והרי הקריבה

  וכמה כמה אחת על נפש מקריב שהוא מי נפש בו כתיב
 )ג פרשה רבה ויקרא( ."הקריב נפש כאלו
  והתורה עליו קצה נפשו כנפיים ריח מריח אם הדיוט
  כדי אלא למה כך וכל המזבחה הכל הכהן והקטיר אמרה
 )ומדרש י"רש( "העני של בקורבנו מהודר המזבח שיהא

ניתן למצוא מידי שבוע את העלון  
 גליונות לפי השבוע" לדעת"באתר 

 שאנן בן פנינה נ"לע
 ואסי נחמן עידו בן ניצה שגי

 אירן וחנה בת שמחה ויחזקאלאליס סוזן בת , אליהו בן מזל: נ"העלון לע



 המשך סיפור לשבת קודש

ורגיה  'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות  
שלא זכו לזרע של קיימא 

יחזקאל : כעשרים שנה
בן מהין וכוכבה בת  

מנשה בן טובה  , שרה
הרצל בן כתון  , ורעייתו
יצחק בן תמר  , ורעייתו

ורעייתו דוד בן שושנה  
כמסנה ודליה שרה בת  

 .שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם ' א
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי בן  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר
,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

ש  ''להצלחת התורם בעילו. שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה
 ש''ברהוג

אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 .בן חיה

 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית
  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 

052-7179846 
ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

 שוכנים כבר החפצים כל .כלום מצא לא אך וחיפש יגע
 ...אחרים בבתים כבוד

 ועל עלינו רחם ,זאת בכל אולי" :וביקשו וויתרו לא העניים
 בכל חיטט ,שנית נכנס ב"בעה ."ללחם הרעבים משפחתנו
 ויצא שמצא עד ,הארונות ועל בארונות והסדקים החורים

 שקיבלה זהב כף ,טהור זהב של כף ובידו למרפסת
 אלא .וקיים ברור שריר הכל !נישואיו ביום העשיר מחותנו
 שני ,עושים מה .אחת כף רק ובידו עניים שני בוכים שכאן
 ?אחת וכף עניים
 פשוט רעיון עלה ומיד קט רגע הרהר בפדחתו האיש גירד

  את – קיבל אחד עני ,חלקים לשני הכף את שבר .במוחו
 .הכף את – קיבל והשני ,הכף ידית

 תחתיו ולקבל ,הזהב את למכור צעדיהם החישו העניים
 .משפחתם לרווחת ממון

 נשמתו השיב .החיים בין הבית בעל היה לא כבר בבוקר
 .אדמות עלי האיש של האחרון לילו היה זה .לבוראה

  החליטו ,חייו תעלומת הסתיימה שעימו – זה סיפור על
 :הבאות המילים את מצבתו על לחרוט

 שלחה וידיה" .האחד לעני ,הכף זו – "לעני פרשה כפה"
 .השני לאביון הידית זו – "לאביון
 ---שהיה מעשה

  ,ל"זצ סלוויציק בער יושע רבי מפי ששמע נאמן עד מפי(
 .)דוילנא קדישא חברא בפנקס – כתוב המעשה את שראה
 בבכי פרץ ,לראשונה זה סיפור שמע שבדרון שלום וכשרבי

 .התרגשות של
  כתיב ,נפש מקריב שאינו מי אם ומה ו"ק דברים והרי"
  כאלו וכמה כמה אחת על נפש מקריב שהוא מי נפש בו

 ."הקריב נפש
 )ויקרא, להגיד(

 סגולה נפלאה
  רדיו בתוכנית .המעשה מבעלת שמענו הזאת הסגולה את

  ,השגחה סיפורי בערב שני ביום מושמעים מורשת
 ומודים ,להם שארעו ניסים מספרים אנשים זו בתוכנית
 .עולם לבורא
 .לה שאירע הנס את מאזינה ספרה
  במחלה ,אחד אף על ולא עלינו לא ,חולה היה בעלה

 תהילים מזמור לו נתן הרב ,צדיק לרב הלכו הם .הידועה
  21 בתהילים 'ו מזמור ,המזמור את לאמר לו ואמר לרפואה

 .רצוף יום 40 במשך החשיכה לפני ביום פעם
 ,המזמור את קרא ולא לרב שמע לא הרב לצערינו בעלה
 .ונפטר
 ונזכרה זו במחלה חלתה בעצמה היא – זמן תקופת לאחר

 

 את לקרוא התחילה היא .לבעלה נתן שהרב בסגולה
 הולכת וכשהיתה .יום 40 במשך פעם 21 ל"הנ המזמור
 את לקרוא להמשיך אותה מעודד הרופא היה לטיפולים
  ש"בה והיא ,מאז עברו שנה 18 וכבר .וניצלה התהילים

 .ובריאה חיה
 הרבים לזיכוי ,הזאת הסגולה את לפרסם לנכון ראינו
 ומצווה .נוספות למחלות זו סגולה מועילה גם ואולי

 .אותה לפרסם
 לפשפש צריך כלשהי במחלה שחלה שאדם בוודאי
 חלילה או ציער ,במשהו חייו במשך פגע אולי ,במעשיו
  המשפחה טהרת ,שבת שמירת או ל"בשמירה נכשל

 .'וכו
 הוא שחשוב מה .העיקר לא הן אך ,מועילות סגולות
 .במעשים לפשפש

 ערך צדקה –פלא יועץ 
-מעיל" ספר חובר וכבר ,ימלל מי ,כוחה היכן עד צדקה
 מאמרי כל טהור איש ואסף מוסר שבט להרב "צדקה

  של בשבחה המדברים ,ומדרשים ס"בש ל"ז רבותינו
 .טובה רב ומה צדקה
 לבו מקשה ,עליו מתגבר אדם של יצרו וטובה גדלה ולפי
 .למעבד לה כדמבעי יעשה לבל
  כי ,בכיסו נכר אדם )ב ,סה ערובין( אמרו זה כגון ועל
  מדי עליו המתגבר אשרי ,מאוד רב הממון חמדת יצר
 ומה חלקו טוב ומה טובו רב מה ,הימנו וניצול יום יום

  בביתו ועושר הון ,הבא ובעולם הזה בעולם גורלו נעים
  השם שמלוה חריף סוחר זה והרי ,לעד עומדת וצדקתו
  הזה בעולם יאכל מעלליו ופרי ויותר למה אלף לערך

 להאריך צורך ואיןטוב שכלו בעולם נפשו בדשן ותתענג
 ,ידעי עלמא וכלי ,ראיה צריכות אין למפורסמות כי ,בזה
 רב כי לו ומראה לו מתעה האדם לב יצר כי ,עקא דא אך

 ,קודמין ושחייו ,חובתו ידי יצא ושכבר ,מחנהו מאד
  ובנותיו בניו שזן במה עת בכל צדקה עושה ושהוא

 .)א,נ כתובות( ל"ז רבותינו כמאמר הגדולים עם הקטנים
  ,לצדקה מעשר כדי מביא אם יבחן ,צדיק שהוא מי אבל 

 למאן אלא לחשבון עולהאינו ובנותיו בניו שזן ומה
 :בפסוקים כמפורש טובא שעתא לה דדחיקא

  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה

 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין

  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא
 ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בןשלמה ,שושנה
 מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה

 שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

שלח

בס"ד

387 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 20:31, ת"א 20:34

תורה ומצוות הם האוויר של ארץ ישראל
הארץ  אתּה...  תרו  אׁשר  הארץ,  דיבת   ”ויוציאו 
אשר עברנו בה לתור אתה, ארץ אכלת יוׁשביה 
אנׁשי  בתוכה,  אׁשר-ראינו  וכל-העם  היא, 

מדות“.
בגנותה  מדברים  המרגלים  השבוע  בפרשת 
אוכלת  הארץ  לדעתם  הקדושה,  הארץ  של 
מה  ידם...  על  להיכבש  יכולה  ואיננה  יושביה 

ראו אלו שלא ראו יהושוע וכלב?!
שלהם  בהבנה  היה  העיקר  דעות  כמה  לפי 
הלזו  הזו  בארץ  רוחנית  שממה  יש  שהנה 

תיקרא ”ארץ הקודש“?! - כך חשבו.
הבנתם  באי  הייתה  זו  יסודית  טעות  אך 
זוהי  בה  לחיות  ליהודים  שמאפשר  שמה 
התורה והמצוות שבה מצוות התלויות בארץ 
וללא  המקדש  ובית  ירושלים  של  ומיקומה 
ואין  שממה  הזו  הארץ  ומצוות,  תורה  קיום 
שאומר  כפי  בה  לחיות  אפשרות  לישראל 
אתכם  הארץ  תקיא  ”ולא  הוא  ברוך  הקדוש 

בטמאכם אותה“.
משל למה הדבר דומה:

כשהגיע  למכירה  שהוצע  וגדול  מרווח  לבית 
המצחין  האויר  אך  מאוד  התרשם  הקונה 
שהיה בבית [כיוון שהמקום היה סגור תקופה 
הטיפש  חברו  מנוחת  את  הטריד  ממושכת] 
אפשר  איך  השתגעת?!  ”מה  צועק:  החל  וזה 
לנשום  ניתן  לא  אויר  אין  הזה?!  בבית  לחיות 
ולחיות פה ולו לרגע ובטח שלא בדרך קבע“...

הרגיעו המוכר ואמר לו: זה מכיוון שהחלונות 
יהיה  אויר  איזה  ותראה  אותם  פתח  סגורים 

לך...
כן הוא הנמשל:

גם ארץ ישראל לא ניתן לחיות בה ללא אויר = 
התורה והמצוות התלויות בארץ ישראל...
תורה ומצוות הם האוויר של ארץ ישראל!

הייתה  זאת  להבין  המרגלים  השכילו  אילו 
דעתם שונה לגמרי...

נלמד מהפרשהבטל רצונך מפני רצונו

בני  ראשי  אנשים  כולם  ה‘  פי  על  פארן  ממדבר  משה  אותם  ”וישלח 
ישראל המה“.

שעה  ואותה  חשיבות  לשון  שבמקרא  האנשים  כל  רש“י   ופירש 
לפי  חשובה  שהיתה  למטרה  שליחים  שלח  רבינו  משה  היו.  כשרים 
ביותר  המוכשרים  האנשים  את  שלח  ובודאי  ישראל,  עם  של  דעתם 
אנשים   ואותם  ביותר,  הטוב  הצד  על  שליחותם  את  לבצע  שיכולים 
היו מקיימים את כל התורה כולה. ובמדרש כתוב: שהקב“ה הסכים לו 
על כל אחד ואחד. א“כ היו נבחרים אמתיים וכשרים ולא סתם אנשים 

שרוב הציבור תמך בהם.
נפלו  אחד  ברגע  ממש  ביותר  קצר  זמן  תוך  כיצד  פלא  זה  ולכאורה 
לדיוטא תחתונה והרי כאן מדובר באנשים שהיו מובחרים ביותר, ואיך 

הגיעו למדרגה נחותה בזמן כה קצר?
הם  כי  בה,  שנכשלו  רעה“  ”עצה  כאן  שהיתה  המוסר  בעלי  מבארים 
החליטו שהם מבינים ויש להם דעה בענין בשעה שהקב“ה אמר על 
להחליט  והרצון  המחשבה  עצם  וא“כ  ברורים.  דברים  ישראל  ארץ 
את  הפילה  עולם,  של  ברומו  העומדים  בדברים  מסמרות  ולקבוע 
הגדולים ביותר משמי שמים לשאול תחתית, וזה לימוד בשבילנו בכל 
דרך החיים לבטל דעתנו, רצונינו ומחשבותינו מפני רצון ה‘, וזהו כל 

תכליתו של האדם בעוה“ז. 
עבור  תורה  ספר  לכתיבת  שהתארגנה  קטנה  בקהילה  שהיה  ומעשה 
סופר,  שכרו  הנצרכות,  התרומות  את  אספו  שבמקום,  הכנסת  בית 
וציפו בקוצר רוח ליום הכנסת ספר התורה להיכל ה‘, כדי לצרף גם את 
הנשים במצווה הוטל עליהן להכין מעילים עבור ס“ת החדש, והובהר 
להן מראש שכל המעילים יהיו בשימוש אך היפה ביותר ייבחר ליום 
ראש  עם  והרב  המיוחל,  היום  הגיע  והנה  הכנסת.  לבית  ס“ת  הכנסת 
הקהל נתבקשו לבחור את המעיל היפה ביותר. הבחירה הייתה קשה 
אולם לבסוף הוחלט על מעיל מסויים, שנתפר ע“י אשה מבוגרת. זמן 
לבית  האשה  הוזמנה  הכנסת,  בית  לעבר  התהלוכה  יציאת  לפני  קצר 
הרב להיות נוכחת בהלבשת ספר התורה החדש במעיל שהיא טוותה 
בידיה. אך כאן נכונה לה אכזבה, המעיל הולבש על הספר תורה, אך 
ולמתוח  המעיל  את  למשוך  ניסו  הגבאים  מדי!  קצר  הוא  כי  התברר 

אותו אך ללא הועיל. 
ברגע האחרון כאשר הרב וראש הקהל עמדו ללכת ולבחור מעיל אחר 
במעיל  להשתמש  בהחלט  אפשר  רעיון!  לי  יש  בקול:  האשה  קראה 
קחו  מאוד  פשוט  ואמרה:  האשה  המשיכה  כיצד?  תמהו  הכל  שלי! 

סכין וקצרו את יריעות הספר, אז המעיל בודאי יתאים. 
כולנו מסכימים שהרעיון של האשה היה מגוחך ומזעזע כאחד. ציווי 
להתגבר  רצוננו  את  לבטל  לעיתים  אותנו  מחייבת  כהלכתם  התורה 
על הנוחיות שלנו, ולהתאים את דרכנו לדרך התורה. ושלא נהיה ח“ו 
למאוייהם  להתאימם  ומנסים  התורה  חיובי  את  שמקצרים  כאותם 

ורצונם.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת
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סיפור השבוע

בעיר לבוב (למברג) חי פעם חייט זקן. הוא היה חייט ככל החייטים 
משאר  לרעה,  או  לטובה  אותו,  שיציין  מיוחד  דבר  שום  היה  ולא 
כל  מותו  גם  עורר  לא  מופלג,  בגיל  נפטר  הוא  כאשר  האנשים. 
תשומת לב – על כל פנים לא מיד, אולם הלויתו היתה בלתי רגילה: 
את  לנפטר  לתת  כדי  ובעצמו,  בכבודו  בא  לבוב  של  הראשי  רבה 
הכבוד האחרון והוא שעמד בראש מסע ההלויה עד בית העלמין ומי 
זה שרואה את הרב הראשי יוצא להלויה והוא בעצמו לא יצא? כיון 
אנשים,  מאד  והרבה  הקהילה  ראשי  כל  הזו  בהלויה  השתתפו  שכך 
דבר שקורה בלבוב רק לעיתים רחוקות, כאשר מלוים אחד מגדולי 

הרבנים, או הצדיקים הגדולים, לבית עולמם. 
שנפטר  הזקן  שהחייט  בכך,  ספק  היה  לא  הרבים  המלוים  מן  לאיש 
היה אדם בלתי רגיל. היה מי שחשב, שהוא ודאי נמנה על אחד מל“ו 
הצדיקים הנסתרים, שהעולם קיים בזכותם. היהודים, שהיו סקרנים 
התעלומה  כי  קיוו  החייט,  של  אישיותו  מאחורי  מסתתר  מה  לדעת 
תפתר, כאשר הרב ישמיע דברי הספד על אישיותו של החייט הזקן. 

ואכן הם לא נתאכזבו, כי הרב אכן גילה להם את הסוד.
בדבריו בפני הנאספים בהלויה, סיפר הרב הראשי של לבוב:

התאכסנתי  שבו  קטן,  בכפר  שבת  פעם  ביליתי  רבות  שנים  ”לפני 
בפונדק המקומי. בעל הפונדק, שהיה יהודי ירא-שמים, סיפר לי מתוך 
צער על ליצן יהודי, החי בחצרו של הפריץ המקומי, בעל הכפר וכל 
האדמות שמסביב. ליצן זה היה פעם יהודי פשוט וירא שמים, חייט 
תפירת  אצלו  שהזמין  הפריץ,  בבית  עבד  הוא  כאשר  מקצועו.  לפי 
חליפות מספר, החל החייט לזלזל בשמירת המצוות. הוא היה אדם 
עליז מטבעו, ידע סיפורים משעשעים, בדיחות רבות וכל מיני שירים 
ופזמונים. מלבד זאת היה לו גם קול יפה ואשת הפריץ וילדיו מצאו, 
האחוזה,  בעל  על  איפוא,  לחצו,  הם  למדי.  משעשעת  נוכחותו  כי 
היה  שזה  כפי   - החצר“  ”ליצן  בתור  היהודי  החייט  את  להם  שישיג 
יסיים  שהוא  אחרי  גם  אצילים –  של  בחצרותיהם  ההם,  בימים  רגיל 
לעמוד  מסוגל  היה  לא  העני  החייט  התפירה.  מלאכת  מלאכתו,  את 
בניסיון וקיבל את ההצעה, שנראתה לו נדיבה למדי. צעד אחר צעד 
התרחק החייט מאורח החיים היהודי. עד שהוא נהיה כמו גוי כמעט, 
הן בהופעתו החיצונית והן בהתנהגותו. הוא התרגל חיש מהר לחיים 
נטולי דאגה, שהתנהלו בחצר הפריץ, ואם קרה פעם שמצפונו הציק 

לו, הוא הטביע את מחשבותיו בשתיה לשוכרה.
”בעל הפונדק – המשיך הרב את סיפורו – הצטער מאוד בצערו של 
שנינו  מהיהדות.  כך  כל  התרחק  הנסיבות  שבתוקף  המסכן,  היהודי 
הבענו תקוה ותפילה, שהשם יאיר את עיני האיש והוא יחזור במהרה 

למוטב.
שביליתי  שבת  ערב  באותו  הנרות  הדלקת  לפני  ספורות  ”דקות 
כדרך  לבוש  היה  הוא  סוסו.  על  רכוב  לפונדק  אדם  בא  ההוא,  בכפר 
האצילים, אולם אני הבחנתי מיד, כי זה מוכרח להיות החייט, שעל 
אודותיו סיפר לי הפונדקאי. להפתעתנו הרבה, הוא הביע את רצונו 

לבלות אתנו את השבת.
הליצן:  הסביר  הפונדקאי,  בעיני  המופתע  המבט  את  ”בראותו 
שהחלטתי  כך  גדול,  רב  לשבת,  חשוב  אורח  לך  שיש  ”שמעתי 
מכך  ולשאוב  הרב,  של  התנהגותו  את  לראות  רוצה  אני  להצטרף. 
חומר בידורי לתוכניות הבדחנות שלי...“ ”מסתבר, כי היה זה מסוכן 
הפריץ.  של  החצר  ליצן  לבקשת  לסרב  הפונדק  בעל  בשביל  למדי 
כשהתחלנו  מיד  אולם  אלינו,  הצטרף  והליצן  איפוא,  הסכים,  הוא 
להתפלל ערבית, סר החיוך האוילי מעל פניו של הליצן, הוא השתתק 
ונהיה רציני למדי. ליד השולחן דיברתי על פרשת השבוע וכיון שזה 
אברהם  של  דמותו  שלי  השיחה  במרכז  עמד  חשון,  מר  חודש  היה 
עבודה  עובד  שהיה  אברהם,  אבי  תרח  כי  השאר,  בין  הזכרתי  אבינו. 
זרה, כמו ישמעאל בן אברהם, חזרו בסופו של דבר שניהם בתשובה, 
כך שבעולם האמת הם יכולים להיות יחד בגן עדן עם אברהם אבינו. 
הזה,  בעולם  גלמוד  לבדו  להיות  ליתום  שקשה  ככל  כי  הסברתי, 
כך  הבא.  בעולם  ומנודה  מבודדת  להיות  לנשמה  קשה  יותר  הרבה 
העובדה,  ואת  התשובה  של  וחשיבותה  כוחה  את  בדברי  הדגשתי 
שהשם מקבל בעלי תשובה בשמחה רבה וברצון, אפילו אנשים כמו 
תרח וישמעאל, שחיו חיי חטא, במשך שנים רבות. הודות לתשובה, 
אמרתי, עלו והתעלו האנשים הללו מתהום הניוון והחטא אל קירבת 

השכינה, בחברת אברהם אבינו.
זכרונם  חכמינו  אמרו   - הלב,  אל  נכנסים  הלב,  מן  היוצאים  ”דברים 
לברכה, דברי, שכוונו אל הליצן, לא היו כקול קורא במדבר. ראיתי, כי 

הוא נהיה רציני יותר ויותר ומשך כל זמן הארוחה שקע בהרהורים.
הוא  שבור  ובלב  דמעות  מלאות  הליצן  עיני  היו  השלישית  בסעודה 

הודה, כי קילקל את חייו במו ידיו.

החייט שזכה לגילוי אליהו
לו  לעזור  ובקשני  לחדרי  נכנס  הוא  שבת  במוצאי  ההבדלה  ”אחרי 
מוכן  יהיה  כי  אמר,  הוא  ההרוסים.  חייו  את  ולשקם  בתשובה  לחזור 

לעשות כל דבר שאטיל עליו.
”אמרתי לו, כי אסור לו לשוב יותר אל הפריץ: כי עליו יהיה לשנות את 
כל אורח חייו: להתרחק במשך זמן מה מחברת אנשים, כשהוא מבלה 
את הזמן בתפילה והרהורי תשובה, הטלתי עליו לצום מידי יום, מערב 
פעם אחת ביום, בשעות הערב וגם אז  שבת לערב שבת ולאכול רק 
רק כדי להחיות את נפשו בלחם ומים. את זה יצטרך לעשות – אמרתי 
נתקבלה.  שלו  שהתשובה  השמים,  מן  אות  לו  יתנו  לא  עוד  כל   – לו 
יעצתי לו ללכת ללבוב, העיר הגדולה, בה יוכל לבצע ביתר קלות את 

הסידורים הקשורים בשיבתו ליהדות.
המפוארים  הבגדים  כל  את  אסף  הוא  בדרך  ללבוב,  הלך  ”החייט 
הוא  פשוטים.  בגדים  ולבש  אותם  שרף  מהפריץ,  שקיבל  והמדים. 
הלך לבית המדרש הגדול והגיע להסכם עם השמש לפיו יכניס אותו 
השמש כל בוקר בקיטון שמתחת לבימה, ושם, בגומחה החשוכה, הוא 
יבלה את כל היום בתפילה ואמירת תהילים, בלילה, לפני שהוא סוגר 
יוכל  הוא  ואז  מהכלא-מרצון  השמש  אותו  ישחרר  המדרש,  בית  את 
באפלת  הספסל  על  ולישון  רעבונו  את  לשבור  עצמותיו,  את  לחלץ 
בית המדרש. ביום שישי בערב ישחרר אותו השמש מוקדם יותר, כדי 

שיספיק ללכת הביתה ולבלות את השבת בתנאים נוחים יותר.
”הסדר הזה פעל משך כמה שבועות. החייט התפלל בלב שבור, אמר 
תהילים בכוונה וסבל את אי-נוחותו של הקיטון. בשרו כחש מהצומות 

וכך חיכה לאות מן השמים, שהתשובה שלו נתקבלה.
”פעם אחת, היה זה ביום שישי אחר הצהרים, שכח השמש לשחרר 
כיצד  החייט  הבחין  ערב  לעת  לבימה.  שמתחת  מ“מעצרו“,  אותו 
השתתק הכל בבית המדרש, אחרי שכולם נפרדו איש מרעהו בברכת 
לבו,  למגינת  לדעת  נוכח  כך  ואחר  וחיכה  חיכה  הוא  שלום“.  ”שבת 
מתמיד.  יותר  שבור  החייט  היה  עתה  אותו.  שכח  כנראה  שהשמש 
בודאי, חשב לעצמו, גם ה‘ שכח אותו... הוא בכה מרורות ובקש שה‘ 
יקח את נפשו ויפדה אותו מצרות נוספות. בהיותו רעב ועייף מאוד, 
ניצב  אציל-מראה  אדם  והנה  בחלומו  נפלא.  חלום  וראה  נרדם  הוא 
לפניו ובחיוך טוב על שפתיו אומר לו: ”אני אליהו הנביא. באתי לומר 
לך, שהתשובה שלך נתקבלה. תיכף יבוא השמש לשחרר אותך ושוב 
אין אתה צריך לצום יותר. מכאן ואילך אבוא אליך לילה לילה ואלמד 
רק  הידועים  כאלה,  תורה  סתרי  לך  אגלה  כן  על  יתר  תורה.  אותך 
לצדיקים הגדולים ביותר. אתה יכול מעתה לעבוד את השם בשמחה 

וטוב לבב והקץ לפרשת היסורים. שבת שלום“.
החייט התעורר בלב פועם והרגיש את עצמו מאושר, כפי שלא היה 
אף פעם קודם לכן. לא עברו אלא דקות ספורות והוא שמע את קול 
בקשת  ותוך  הדלת  את  השמש  פתח  מהר  השמש.מהר  של  צעדיו 
שכח  כי  לו,  סיפר  הוא  ממחבואו.  לצאת  לחייט  עזר  ומחילה  סליחה 
זקן  בחלון  אליו  בא  לישון  והלך  שאכל  ואחרי  אותו  לשחרר  לגמרי 
מכלאו.  החייט  את  ולשחרר  ומיד  תיכף  ללכת  לו  ואמר  פנים  נשוא 

החייט מצידו הרגיע את השמש, ושניהם הלכו הביתה.
במקצועו.  עובד  והחל  קטן  מלאכה  בית  החייט  פתח  מכן  לאחר 
לקוחותיו באו מהשכבות העניות ביותר והוא לקח מהם מעט מאוד 

כסף, כי ניהל אורח חיים פשוט ביותר והיה זקוק אך לכסף מועט.
”פעם, היה מאוחר בלילה – המשיך הרב את סיפורו – עברתי במקרה 
באור  מואר  הבית  כי  לראות,  התפלאתי  החייט,  של  הצנוע  ביתו  ליד 
משנכנסתי,  קנקנו.  על  ולתהות  החייט  את  לבקר  החלטתי  יקרות. 
מילים  החלפנו  הקלוש.  לאורו  תופר  והחייט  דולק  קטן  נר  ראיתי 
שוב  החייט.  בית  ליד  שוב  עברתי  בלילה  למחרת  ויצאתי.  מספר 
ראיתי אור גדול, אולם כאשר נכנסתי, שוב ראיתי את החייט רכון על 
לחצתי  השלישי  בלילה  מסביב.  אורו  את  מפיץ  קטן  כשנר  מלאכתו, 
עליו בסמכות התורה ובגזירת רב שיגלה לי פשר התעלומה, בתשובה 
לכך, סיפר לי החייט כל מה שאירע לו מאז שנפגשנו בפונדק הכפרי 
מתושבי  יהודי  שום  חי,  הוא  עוד  כל  כי  גם,  לי  אמר  הוא  היום.  ועד 

המקום לא ימות, כי כך אמר לו אליהו הנביא.
מקרה  כל  על  לי  לדווח  קדישא  לחברא  הוראה  נתתי  היום  ”למחרת 
של לויה בעיר. הם עשו כך ובכל מקרה התברר, לאחר חקירה נוספת, 
שנפטר  עסקיו,  לרגל  לביקור  שבא  סוחר  או  אורח  עובר  זה  היה  כי 
במקרה בהיותו בעיר, אך בשום מקרה לא היה זה יהודי מקומי. אולם 
תגן  זכותו  שלנו,  החייט  של  פטירתו  על  שמעתי  הרב,  לצערנו  היום, 
עלינו. הבה נזכור כולנו ונרשום על לוח לבנו את כוחה הגדול והבלתי 
למוטב  החייט  את  החזירה  שראינו,  כפי  אשר  התשובה.  של  מוגבל 
והפכה אותו ליהודי קדוש, שאליהו הנביא גילה לו סודות נעלמים“ – 

סיים הרב את הספדו.  



״עלה נעלה כי יכול נוכל לה״
 פרשה זו היא אחת מסדרת פרשיות שמספרות על הטעויות והחטאים של דור המדבר. 

”חטא המרגלים“ הפותח את הפרשה נתפש כגורם המרכזי של אותה ״גלות״ במדבר: ״ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה״.
יש להעמיק בפרשת המרגלים גם כדי לשמוע ולהבין כיצד להתמודד עם האתגרים הבסיסים של החיים שבאים בה לידי ביטוי.

מתוך שניים עשר מרגלים שנשלחו לתור את הארץ, היו שניים שלא הסכימו לבטל את דעתם מפני הרוב. 
כלב בן יפונה ויהושע בן-נון, נלחמו ממש של מנת להביא את התקווה למחנה, ולהשתדל להציל העם מלהיכשל בתחזית ה״שחורה״ 

של שאר המרגלים. כשכולם אמרו נואש - ״אי אפשר״, הם צעקו: ״עלה נעלה כי יכול נוכל לה״.
כשהמרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה - ישנו קול אחר, קול האומר ״הארץ אשר עברנו בה לתור אותה - טובה הארץ מאד מאד״.

לצערנו לתוך אווירה חברתית שכזאת אנו נשלחים בכל יום עם הקשיים שיש בו, עם התפישות והאמונה שבנו. אם כך איך אפשר 
להמשיך בכל המעשים הקטנים שמבטאים את החיבור בינינו להקב״ה?! אנחנו כל כך צריכים את הדוגמה והעידוד של כלב ויהושע 

שהעיזו להאמין ולפעול מתוך התחושות הכי פנימיות שלהם שנבעו מאמונה תמימה בה׳.
דוגמא לכך נוכל לשאוב מהמשל הבא: להקה של צפרדעים טיילו להם ביער, ולפתע נפלו שתי צפרדעים לתוך בור עמוק מאוד. 

יתר הצפרדעים התגודדו יחד סביב הבור. 
כבר  נחשבות  אתן  בחיים...  מכאן  שתצאנה  סיכוי  שום  לכן  אין  ״  שנפלו:  לצפרדעים  צעקו  הן  עמוק  הבור  כמה  עד  ראו  כשהם 

למתות... חבל לכן בכלל להתאמץ! ״ לצפרדעים שנפלו לא היה שום חשק לוותר על חייהן בכזאת קלות. 
שתי הצפרדעים התעלמו מהצעקות והסימנים של חברותיהן מלמעלה וניסו לקפוץ החוצה בכל כוחן, בשעה שהצפרדעים שמחוץ 

לבור ממשיכות לצעוק להן ולסמן להן בכל מיני דרכים עם הידיים שאין להן כל סיכוי... ״בחיים לא תצאנה מכאן״.
אחת הצפרדעים מהבור שמעה בעצתן של הצפרדעים ואז אט אט אפסו כוחותיה היא פשוט נכנעה ומתה בקרקעית הבור.

הצפרדע השנייה, לא ויתרה, היא ניסתה והמשיכה בכל כוחה בשעה שהצפרדעים מסמנות לה בתנועות וצועקות מפתח הבור, 
״חבל על המאמץ... אין לך שום סיכוי בעולם הפסיקי את המאמץ והסבל שלך, ופשוט תוותרי״. 

בכל זאת הצפרדע המשיכה לנסות, היא קפצה אפילו חזק יותר... ובסופו של דבר, היא נתנה ניתור כזה חזק והצליחה לצאת החוצה 
מהבור לקול צהלה של חברותיה. כשהיא יצאה החוצה, שאלו אותה הצפרדעים: איך עשית את זה? הבור היה ממש עמוק... 

בשפת הסימנים הסבירה להן הצפרדע כי היא חירשת... היא לא שמעה מה אומרים לה, ובטעות פירשה את קריאותיהן הנרגשות 
כמילות עידוד...

עידוד זה כוח, עוצמה וחוזק. 
עצמית  תדמית  בונים  אלו  וכל  ומעוף,  יכולות  בעלי  ערך,  בעלי  שייכים,  להרגיש  לנו  שמאפשר  ביותר  החשוב  הכלי  הוא  עידוד 

חיובית. מהמרגלים אנו למדים שגישה אופטימית לחיים הינה חלק מהאמונה...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ריבית

המלוה שמחל ללוה את החוב - האם מותר להחזירו
שאלה: בחור היה חייב לחבירו 100 ₪, וכבר עבר חצי שנה והלוה לא שילם, המלוה כבר ביקש ממנו כמה פעמים 
שישלם לו, אבל הבחור לא שילם. כשהתייאש המלוה מהתשלום, אמר ללוה ’אני רואה שממילא אינך משלם, לכן 

אני מוחל לך החוב לגמרי‘. 
איסור  בזה  יש  אם  שמסתפק  אלא  למלוה,  לשלם  מתעקש  ולכן  שילם  שלא  בגלל  לו  מחל  שהמלוה  נח  אינו  ללוה 

רבית, דהרי המלוה מחל לו החוב וא“כ כל מה שמשלם הוא יותר ממה שמחויב וא“כ יש בזה איסור. 
תשובה: אם מחזיר לו רק 100 ₪ אין בזה איסור, אבל אסור להחזיר לו יותר מ100 ₪ אף שמחל לו החוב. 

סברת הדברים: נראה דכשמחזיר לו רק 100 ₪ אין בזה איסור, דתשלום ה- 100 ₪ אינו על ההלואה במה שהמתין 
לו חצי שנה, אלא נותן לו 100 ₪ תמורת 100 ₪ שמחל לו, וא“כ הרי זה מתנה תמורת מתנה, ומותר להחזיר מתנה 

למי שנתן לו מתנה.
אבל אם מחזיר לו יותר מ- 100 ₪ יש בזה איסור, וכמו שמצינו ברמ“א (או“ח סי‘ קע סעי‘ יג) דאסור לומר לחבירו 
’אכול עמי מה שהאכלתני‘ דיש חשש אולי יאכל יותר ויחזיר לו יותר, ומבואר דאף שחבירו לא הלוה לו אלא נתן לו 
במתנה  לו  נתן  שחבירו  אף  זו  במעשה  גם  וא“כ  כרבית,  דנראה  יותר  להחזיר  אסור  אעפ“כ  גמורה,  במתנה  מתחילה 

גמורה אם מחזיר לו יותר יש בזה איסור.
ואף דברמ“א שם מבואר דאפי‘ כשאינו מחזיר לו יותר, אסור לומר ’אכול עמי מה שהאכלתני‘ מחשש שמא יחזיר 
לו יותר, מסתבר שאיסור זה הוא רק באכילה דאי אפשר לצמצם כמה יאכל, ולכן יש לחוש אולי יחזיר יותר, אבל 
כשמחזיר כסף ומחזיר אותו סכום אין חשש איסור אוליו יוסיף יותר וא“כ מותר להחזיר אותו סכום, אבל יותר מזה 

אסור. 
אף  איסור  יש  הכסף,  לו  שמחל  בגלל  ולא  ההלואה  בגלל   ₪ ה-100  לו  שנותן  למלוה  יפרש  הלוה  שאם  עוד,  ונראה 
הלואה  פקע  לא  מ“מ  לו,  מחל  שלבסוף  ואף  ההלואה,  על  יותר  לו  שנותן  נמצא  זה  דבאופן   ,₪  100 רק  כשמחזיר 

למפרע אלא מכאן ולהבא לחוד, ואם מחזיר לו יותר על ההלואה יש בזה איסור.
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 

לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882
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