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 וסיפורים ליקוטים 
 שלח -נפלאים 

 

 לעי"נ הרה"צ 
 בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 "שלח לך אנשים״ )יג, ב(
למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על 
עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר 

 )רש״י(
צריך להבין, למה אמרו חז״ל ולא ״לקחו״ מוסר, מתאים יותר 

 היה לכתוב ולא למדו?
הערה זו העיר הגה״צ רבי זאב )וועלוועל( איידלמן זצ״ל בהיותו 

אדם יש תירץ: מוסר לא מספיק ללמוד. ועל ערש דווי בביה״ח. 
להסכים ולהנהן בראשו ודי , לראותלשמוע דברי מוסר, יכול ש

ולקיים הלכה לקחת הינה מוסר אולם, מטרת הלו בזה. 
אדם שראה דבר ים הייתה כך, על המרגללמעשה. התביעה 

על , מרים הנביאה, , שהגדולה שבגדולותוממחיש כה מלמדש
כי היה בזה משהו לשון הרע, לא  ,לקתה ותתביעה דקה שבדק

צידה לדרך לקחת והתעורר ראות ולשים לב, אלא למספיק ל
 למעשה.הלכה 

והביא דברי המדרש בפרשה שדרשו על המרגלים את הפסוק 
נים כעשן לעינים כן העצל לשולחיו״ במשלי ״כחומץ לשי

ושאל: לא מצינו שהמרגלים היו עצלנים? אלא הביאור הוא 
דישנם שני מיני עצלות ישנה עצלות של כבדות הגוף ויש 
עצלות המחשבה ואצל המרגלים כאשר ראו את מעשה מרים 

 ולא התבוננו לקחת למעשה, זה נבע מעצלות המחשבה.
 )אבני יחיאל עמ׳ יב(

 

 אנשים" )יג, ב( "שלח לך
 למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, וכו' -ברש״י 

ויש להבין, אם מעשה המרגלים היה ממש אחר מעשה מרים, 
אם כן מדוע שאל רש"י הק' למה נסמכה, הרי בדרך כלל התורה 
נכתבה לפי סדר המעשים, ואם תמצי לומר שלא היה הסיפור 

ה רש"י על של המרגלים לאחר מעשה מרים, א"כ איך עונ
השאלה הנ"ל שהיה למרגלים ללמוד ממרים שלקתה על 

ל, הרי שדברה במשה והם לא למדו מוסר ודברו על ארץ ישרא
 .זה בכלל לא היה באותו זמן

ויש ליישב, שבאמת זה כן היה באותה תקופה, רק אנו רואים 
בפרשת בהעלותך, שהתורה הקפידה לא לכתוב שתי עבירות 

כמו שכתוב שהפסיק עם 'ויהי בנסוע גדולות אחד אחר השני, 
הארון' בין פורענות לפורענות, ועל זה כתב רש"י, למה כאן לא 

פורענות אחר פורענות, מרגלים לאחר מעשה  הפסיק וכתב כן
מרים, וע״ז עונה, מפני שהיה להם ללמוד מוסר ממרים, שאסור 

 לדבר לשון הרע, והם לא למדו.
 )אמרי אמת(

 

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

 )ספר הזכות(  אליה אזי נחשפת הקדושה הנסתרת. 
היה אומר: רבה של ירושלים יוסף חיים זוננפלד ז"ל  'רהגאון 

ישתדל האדם לראות רק את הצד  -"וראה בטוב ירושלים" 
 החיובי והטוב של ירושלים. 

שמשון שפירא משפיטובקה, מתלמידי המגיד -רבי יעקב
ישראל, ולאחר מכן חזר -ממעזריטש, יצא בשנת תקנ"ד לארץ

 ויצא לעירו, כדי להעלות את בני משפחתו. 
ניות, ושהה שם כשהתקרב לעירו החליט לעצור באחת האכס

כמה ימים. למקורביו הסביר שטלטולי הדרך גרמו לו חולשה 
ופניו נראות נפולות, והוא מבקש להתחזק קודם שובו העירה. 
תהו המקורבים: "הלא העיר קרובה מאוד, והרבי יוכל להתחזק 

 גם בביתו?"
ישראל מחלישה -הזדעק הצדיק: "ומה יאמרו הבריות, שארץ

-פו?! וכי אוציא חלילה לעז על ארץאת האדם ומכחישה את גו
 ישראל?!"

 

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

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

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

 כפילות, היינו: פי שבע יותר טוב מצוען.  -
ברם, עדיין קשה: אפשר שבנה חם לבנו הקטן פי שבע יותר 

 טוב מכפי שבנה לבנו הגדול?
אלא בידוע שהעולם מתפתח ומשתכלל יותר ויותר עם 

משום שבנה לבנו הקטן  אדווקהתקדמות הזמן, ומובן איפוא כי 
 העיר טובה ויותר משוכללת. ההייתאוחר יותר בזמן מ

 

 "וילכו ויבואו" )יג, כו(
וברש"י הק' להקיש הליכתן לביאתן, מה ביאתם בעצה רעה אף 
הליכתן בעצה רעה, ויש להקשות, שלכאורה רש"י סותר את 

לעיל, 'כולם אנשים' כל אנשים שבמקרא  עצמו, דפירש
חשובים ואותו שעה כשרים היו, וא"כ איך פירש כאן אף 
הליכתן בעצה רעה, אלא יש לומר, שחז"ל אמרו מחשבה טובה 
הקב"ה מצרפה למעשה, אבל מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה 
למעשה, וכשהלכו עדיין היו כשרים למרות שהיה להם אז רק 

חות הזה, אבל היות שהקב"ה לא מצרף מחשבה לא טובה בשלי
אח"כ שהשלימו אולם מחשבה למעשה לכן נקראים כשרים, 

המעשה שלהם לרעה, אז מעניש ה' גם על המחשבה הלא 
 טובה, ואז מקיש הליכתן לביאתן.

 )קרן לדוד(
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"וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת 
בני ישראל וגו׳ ויספרו לו ויאמרו באנו אל 

אפס כי עז העם...ויהס כלב את העם"  הארץ...
 ל(-)יג, כו

אל משה ואהרן ואל כל ”פתח הכתוב לספר כי באו המרגלים 
רק לאחד בלבד? ולא עוד ” ויספרו לו”ולבסוף ” עדת בני ישראל

זה שלו סיפרו ” לו”אלא שלא פירש לנו הכתוב מי היה 
 המרגלים לשון הרע שלהם.

דיבה, בעלי לשון הרע,  אלא זה דרכם כסל למו של מוציאי
שאינם מספרים מה שמספרים בקול רם ובפומבי, אלא 
מסודדים סוד לכל אחד ואחד באוזנו, כדי להגדיל את הרושם 

 ולהאדיר פעולת הלשון הרע.
שלחשו כאילו מתוך זהירות ” ויספרו לו”זה שאומר הכתוב 

שלא ישמעו אחרים, לכל אחד ואחד לתוך אוזנו את הסוד 
בסודי סודות ”. אפס כי עז העם היושב בארץ”א הגדול והנור

אל משה ואל אהרן ואל ”ובמחתרת הפיצו דיבתם, אבל בגלוי 
 סיפרו כביכול בשבח הארץ.” כל עדת בני ישראל

וכשהשתררה ”, ויהס כלב את העם”לא כן כשבא כלב להשיבם 
דממת השתיקה ויכלו כולם לשמוע דבריו, הכריז באומץ רוח 

 על התורה(”.)רשנו אותה כי יכול נוכל להעלה נעלה וי”ולב: 
 

 "ויהס כלב את העם..." )יג, ל(
הגמ' במס' סוטה ל"ח אומרת שבתחילה ניסה יהושע להתווכח 
עם המרגלים אבל הם השתיקו אותו באומרם: וכי ראוי יהושע 

 שאין לו בנים שידבר בפנינו?! 
לכאורה, הטענה הזו שליהושע אין בנים צריכה להוות סיבה 

 וא כן ידבר בפני העם אודות ארץ ישראל. למה?שה
היות ואין לו בנים העתידים ליטול חלק ונחלה בארץ, אז אין לו 

ארץ ישראל וממילא כל דיבורו יהיה  ןלענייכל נגיעה 
 מדוע השתיקו את יהושע?א"כ אובייקטיבי. 

מסביר הגרי"ש אלישיב זצ"ל: הגמ' )יבמות ס"ד( אומרת 
שלומדים מאברהם אבינו שישיבת ארץ ישראל יש בה זכות 
שגורמת להוליד בנים. זה מה שטען העם כלפי יהושע: הסיבה 
שהוא מבקש להיכנס לארץ ישראל זה כדי שזכות הישיבה 
 בארץ תגרום לו להוליד ילדים. ואין לך נגיעה גדולה מזו. ולכן

 השתיקו את יהושע. 
 

 "עלה נעלה" )יג, ל(
"אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם, נצליח בכל 

 דבריו" )רש"י(. 
 מה רעיון הוא זה, לעשות סולמות ולעלות השמימה?

ברם, בספר דברים )א, כ"ט( אמר הכתוב, שאמרו המרגלים על 
יב ועל כך הש -ישראל: "ערים גדולות ובצורות בשמים" -ארץ

להם כלב ואמר, שאפילו יצווה משה רבינו לעשות סולמות 
 נצליח. גם אז ולעלות על הערים הגדולות עד לב השמים, 

שאי  -המרגלים טענו: "ארץ אוכלת יושביה" )פסוק ל"ב( 
אפשר לישב בה בארץ זו במקום אחד, אלא מן ההכרח להיות 
בה תמיד בבחינת עולה, שחייב אדם לעלות במדרגות 

ת ואם לא כן הריהו נופל מטה. והרי עליה מתמדת כזו הקדושו
 שיעור ומי יעצור כוח להגיע לידי כך?-היא עבודה קשה לאין

-הן לא בבת -נעשה סולמות"  -על כך השיב כלב: "עלה נעלה 
קמעה, מעלה -אחת חייבים להעפיל השמימה, אלא קמעה

אחרי מעלה, כדרך שעולים בסולם, נשתדל לעלות עד אשר 
 הקדושה העליונה. )הגה״ק מאוסטרובצה(-ל מדרגתנגיע א

 

 "ויוציאו דיבת הארץ" )יג, לב( 
ין, ז'אחד שבא מארץ ישראל והגיע לוואלומסופר על יהודי 

יע׳׳א בסבר פנים יפות, אירחו על זקיבל אותו הגה״ק הנצי׳׳ב 
שולחנו, ושאל אותו למצב היישוב בארץ ישראל. החל הלה 

 דיבת ם. הפסיקו הנצי״ב ואמר:בים החדשילקטרג על המתייש
הארץ רעה אינני רוצה לשמוע, אמר היהודי אבל מה שאני 
אומר אמת הוא. אמר לו הנצי״ב גם המרגלים דיברו אמת, 

 אחרת היו נקראים שקרנים ולא מרגלים.
 

 הארץ" )יג, לב( תדיב"ויוציאו 
המתווך הנמרץ נעמד ליד הדלת הנעולה, הוציא מכיסו צרור 

את הדלת, והזמין פנימה את הלקוח להתרשם  מפתחות, פתח
 מהדירה.

הנה הסלון גדול ומואר, המטבח יפה ומושקע, חדרים גדולים 
ומרווחים, מרפסות שירות שימושיות, כפי שאתה רואה במו 

 עיניך דירה מתוכננת היטב.
לאחר הסיור ברחבי הדירה תלה בו המתווך מבטו ושאל: "נו, 

 בעיניך?"מה דעתך? הדירה מצאה חן 
 "כן, אבל..." החמיץ הלקוח פניו.

"אבל מה?" תמה המתווך, "הרי הדירה מוצלחת מאד. מחירה 
 סביר מאד. מה רע?"

"יש פה הרגשת מחנק, ריח של טחב, רושם של הזנחה..." גמגם 
 הלקוח.

"איך לא שמתי לב" היכה המתווך על מצחו, "הרי החלונות 
ובלתי מאווררת. אפתח סגורים. הדירה עומדת זמן רב סגורה 

את כל החלונות, גם הדלתות של המרפסות ותוך דקות אחדות 
 תוכל להרגיש שמשב רוח רענן נכנס פנימה..."

 

"ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את 
 הארץ קרעו את בגדיהם" )יד, ו( 

המרגלים הלכו  ישבוודאפירשו חסידים בשם הרבי מקאצק, 
נהג ראשי בני ישראל, אך כיון עם מלבושים חשובים, כמ

שחטאו ודברו בגנות ארץ ישראל אין הם ראויים ל'חלוקא 
 דרבנן', על כן יהושע וכלב קרעו להם את הבגדים...

וזהו: ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, 'מן התרים את הארץ קרעו 
 את בגדיהם', קרעו את הבגדים של אלו שתרו את הארץ...

 )שיח הפרשה(
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 ראה את ה'" )יד, יד("עין בעין נ

 03סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, בחור בגיל 
שפשוט לא הלך לו בשידוכים היה אובד עצות עד שהחליט 

 .שהגיעו מים עד נפש ועליו לעשות מעשה
שליט"א הוא הגיע למעונו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי 

ם מי אמר לך לו ר' חייענה  ,ואמר לו שלא הולך לו עם שידוכים
 .שלא הולך לך אולי הכלה שלך עוד לא נולדה

חשב לעצמו מה אני אחכה עכשיו עוד ואותו בחור של רפו ידיו 
 .שנה, הדבר היה פלא אצלו 03

לפני כן, ואז תחתן עם גיורת שהתגיירה חודש החודש לאחר כ
, לו אולי הכלה שלך עדיין לא נולדהר' חיים אמר הבין את ש

  כתינוק שנולד. שהרי גר שנתגייר
 )אמונה שלמה(

 

"ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר 
 יט(-סלח נא לעון העם הזה" )יד, יז

כאשר הרשעים מטיבים את דרכיהם ושבים בתשובה, מתקדש 
שמו של הקדוש ברוך הוא, שלאחר שמרדו בו, חזרו והיטיבו 
דרכיו, ונתרבה כוח הקדושה בעולם באמצעות ביעור כוח הרע. 
ולכך אמרו חכמינו 'במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים 

שמו  תשובה זוכים לקדשהגמורים יכולים לעמוד' כי בעלי 
 יתברך בדרגה נעלה יותר.

'ועתה יגדל נא כח ה' כאשר  -ענין זה רמוז בפסוק בפרשתנו 
דברת לאמר, סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך, ויאמר ה' 
סלחתי כדברך', שהרי אמרו חכמינו שכל מקום שנאמר 'ועתה' 
זה רמז למצוות התשובה, וביקש משה שה' יקבל את תשובתם 

נם, שעל ידי כך יגדל כוחו ושמו יתברך. של ישראל ויסלח לעוו
ולפי זה יתבאר מה שנאמר בהמשך 'ואולם חי אני וימלא כבוד 
ה' את כל הארץ' שעל ידי התשובה יתקדש שמו ויתגדל כבודו 

  של השם יתברך.
 )אור החיים(

 

 "וימלא אחרי" )יד, כד(
שמחה הכהן מדווינסק  כבר היה מעשה אצל הגאון רבי מאיר

, אשר היה לו שמש מסור ששרתו ''אור שמחזצ׳׳ל בעל ה
באמונה, ומעולם לא העז להמרות את פי הרב ולסור מדבריו 
ימין ושמאל. פעם אחת ביקש ממנו רבי מאיר שמחה שיעשה 
דבר מסוים אשר היה נראה מוזר ותמוה בעיניו, ומחמת כן לא 

ה ככל אשר נצטווה, למחרת שאלו שמע בקול רבו ולא עש
ביצע את ההוראה שנתן לו ביום אמש, הודה 'אור שמח' האם ה

השמש על האמת שלא עשה זאת כי לא הוטב בעיניו. מיד החל 
לגעור בו רבי מאיר שמחה ואמר, מעולם לא היית נאמן אלי, 
ומעודך לא שמעת לקולי... ויתמה השמש בעיניו, רבי קדוש, 

הרי שנים רבות  ,על מה יצא הקצף ומה חרי האף הגדול הזה
א אחר רצון הרב מבלי לזוז אפילו כמלא נימה שאני ממל

ורק בזו הפעם שלא שמעתי בקולו כאשר הייתה  ,מדבריו
 באמנה עמי, וכי על פעם אחת מגיע לי קיתון של רותחין כזה... 

נענה לו רבי מאיר שמחה, אם אכן לא עשית את בקשתי כי 
בדעתך לא הבנת אותי, נמצא שכל עשיותיך עד עתה לא היו כי 

יוויתי אותך, אלא כי כך הבנת בשכלך, ונמצא כי מעולם לא כך צ
  שמעת לקולי אלא הלכת אחר שכלך...

 )באר הפרשה(
 

   "ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו" 
 )יד, כד(

 לכאורה היה צריך לומר 'רוח אחר', ומה היא 'רוח אחרת'?
אלא כתוב בספר תב"נ שרוח אחרת הכוונה למרים הנביאה 

היא הרי כבר נענשה על עוון לשה"ר וכדאיתא אשת כלב ש
ברש"י למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים שהיה להם 
ללמוד לא לדבר לשה"ר, והיא הזהירה את בעלה 'כלב' שלא ילך 
ויכשל בעצתם לדברה סרה ולשה"ר על ארץ ישראל הק', ולכן 

 ניצל.
 

״ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים 
 לח(ההם״ )יד, 

חיו מן האנשים ההם", על כך שיהושע וכלב לא ”לשון הפסוק 
מתו כשאר המרגלים, טעונה ביאור. שכן היה נכון יותר לומר 

מן ”ולא להדגיש את העובדה שנותרו בחיים בשונה ”, לא מתו”
 ”.האנשים ההם

מה תלמוד לומר ”רש״י כבר הרגיש בכך ומבאר בלשונו הזהב: 
חלקם  (יהושע וכלב)מלמד שנטלו 'חיו מן האנשים ההם'? אלא 

רי הגמרא על פי דב)” ייםשל מרגלים בארץ וקמו תחתיהם לח
 .בבבא בתרא קיז:(

ק רבי משה מרדכי מלעלוב, הסתופף ”בבית מדרשו של הרה
ליהודי זה היה שכן שקינא בו ללא הרף, ”. רגיל”יהודי ירושלמי 

ואין לנו ידיעה מדוע ועל מה אירע הדבר, אך כך היה מעשה, 
שהיהודי סבל מרורות מרעהו ומדי תקופה היה נכנס לרבו 

 לשפוך בפניו את סאת ייסוריו מהמתנכל לו.
מלעלוב הרגיעו וחיזקו באמונה, עודדו להיות ק ”הרה

מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, 
ניחמו בדברי עידוד שיום אחד הכל יעבור, וכך חלפו מספר 
שנים כשההצקות לא פוסקות, הרבי מחזק והיהודי אוזר כח 

 להמשיך.
ל בכדי ”הגיע האיש לפרק המשיא את בנו ונאלץ לצאת לחו

ת יהודים במצות הכנסת כלה, בכדי שיוכל לעמוד לזכו
השאת צאצאיו. בעת שירד מהמטוס  במעמסה הכלכלית של

שם פעמיו אל האכסניה, כשכל רצונו הוא לנוח מטרדות הדרך 
 ולמחר יתחיל במטרה שלשמה הגיע הנה.

המקום היה זול וישן, משכך היו חדרי הנוחיות משותפים בכל 
ר נכנס לשם, מצא על הרצפה קומה לכולם. ויהודי זה כאש

 ארנק תפוח וגדוש בעשרות אלפי דולרים!...
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שאבידת הגוי מותרת, ועיר זו רובה נכרים היו, הרי אלו  ןמכיוו
שלו. אבל כדי שלא ייתפס, החליט האיש להוציא את השטרות, 
להיפטר מהארנק ולפזר את השטרות בין חפציו למקרה של 

בחדרים ובדקו אורח  ביקורת. שאכן הגיעה: השוטרים עברו
אחר אורח ואף למזוודתו של היהודי הגיעו. שטרות הדולרים 

 נמצאו במספר מוקדים וחשדם התעורר.
אני גביר גדול ויש לי עסק בשם ”היהודי לא איבד עשתונות: 

בירושלים, זו הסיבה למקור הכסף הרב. כדי ” כולל גליציה”
השטרות  שלא ישדדו אותי התאכסנתי במקום זול ופיזרתי את

 תתקשרו לירושלים -בין חפציי. אבל אם אתם לא מאמינים 
 ”...ותבררו

לא היה לו הרבה מה להפסיד. או שיאמינו לו, או שבכל מקרה 
הוא ייעצר. השוטרים התייעצו ביניהם והרימו טלפון לירושלים, 
באותם ימים לא בכל בית היה קו טלפון והם התקשרו לכולל 

 ב, שעת בוקר פעילה בכולל.”גליציה, אמצע הלילה בארה
על הקו היה לא אחר מאשר השכן שירד לחייו. אך שמע 

ב רוצים לברר על אמינותו של השנוא עליו, נזדעק בלי ”שמארה
” אל תאמינו לו! הוא עשיר גדול! אל תיתנו לו אגורה!”לחשוב: 

 וטרק את הטלפון...
דווקא בשל העובדה שירדו לחייו, הוא חזר ארצה עם סכום 

 בד בלא להשקיע מאמץ וחיתן את צאצאיו בכבוד ובהרווחה.נכ
על פי מעשה זה ניגש לדברי אור שבעת הימים, רבינו ישראל 

יהושע וכלב ”: בן פורת יוסף”בעל שם טוב הק', שהובאו בספר 
אכן ניסו להילחם בעצת מרגלים, הם עשו השתדלויות שונות 

ביקשו אף וספגו גינויים על כך באופן חד ובוטה מכל העדה ש
 לרגום אותם באבנים.

דווקא מאלו שפגעו בהם כל כך, זכו יהושע וכלב בסופו של דבר 
על חשבונם ”, חיו מן האנשים האנשים”הם ”. חיות”לרשת 

 וירושתם הרוחנית.
לנו נותר לזכור את זה בפעם הבאה שיכאב לנו מהתנהגותו של 

 מי...-אי
 )במחשבה תחילה(

 

וימצאו איש "ויהיו בני ישראל במדבר 
 מקושש עצים ביום השבת..." )טו, לב(

 ההייתלשם שמים, המטרה  התכווןחז״ל אומרים שהמקושש 
 שבני ישראל ידעו כמה חמור חילול שבת.
 האם אכן היה מעשהו צודק, טוב ומועיל?

לפני פטירתו ש)מלשין( בעיירה ליובאן שברוסיה היה מוסר 
תהיה קבורתו שביקש שיקברוהו מאחורי הגדר בקבורת חמור 

 .זו כפרה על עוונותיו
הרב המקומי שהיה הג״ר משה פינשטיין זצ״ל קבע, שעפ״י דין 
אסור לקבור כך אדם ולכן קברוהו כרגיל, לאחר מספר ימים 

 .פתחה את קברו וסגרה ,מטעם הממשלה באה משלחת
לשאלת החברא קדישא מה הביא אותם לכך, אמרו, שהמוסר 

בגלל שירותו  ןבביזיוהשאיר מכתב שהוא יודע שיקברוהו 
ת שמירת ההלכה ניצלו מסכנה למדינה ומבקש להענישם, ובזכו

 .גדולה

התנה אתו מעשה במלך ששיגר אחד משריו למדינה ידידותית ו
 .שלא יסכים לשום התערבות

לכבודו הציע לו המלך המארח  במעמד מאד מכובד שנערך
על כך שאין לו לשר גיבנת, לצורך כך יאלץ  אתולהתערב 

רובל  ןמיליולפשוט את בגדיו העליונים, ואם הוא צודק יקבל 
לאוצר מלכו, הלה חשב שיקבל אות כבוד על הסכמתו 
להתבזות תמורת הון עתק לחצר המלכות, הוא התפשט והראה 

 .חזר לארצו בשמחהדולר ו ןומיליבנת ואכן קיבל ישאין לו ג
כשבא לפני המלך ופניו קורנות שאלו המלך האם התערבת, 

הדולר שקבלתי משוטים אלו  ןמיליוענה השר אכן כן והנה 
פני המלך התכרכמו ואחר כך תמורת ההתערבות הטפשית, 

 .האדימו
שוטה שכמותך אמר לו הן אני התערבתי עם המלך המארח, 

דולר,  ןמיליושלי אתן לו שני שאם יצליח להפשיט את השר 
 )מכון מן המים משיתיהו( .וכדי בזיון וקצף

 

 "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם" )טו, לח(
ל, ”מעשה בבן ישיבה שבא לפני הגאון בעל הקהילות יעקב זצ

ושאל האם יוכל לעסוק ברישום תלמידים לחינוך תורני, שיש 
 בזה משום הצלת נפשות.

 ”ד!שב ותלמ”י ”ענהו הקה
לא התכוונתי בתקופת הלימודים. שאלתי על ”מהר להבהיר: 

 ”...בבין הזמנים, אפשר”ימי 'בין הזמנים'! ענהו הסטייפלער: 
 י שישוב.”הודה וביקש לצאת, קרא לו הקה

חזר, ורבינו נטל בידיו הקדושות את הציצית שבבגדו, והראה 
רואה אתה, חוט זה הוא ”לו. הצביע על אחד החוטים, ואמר: 

'השמש'. הוא היוצר את החוליות, והופך את החוטים לחפצא 
של מצוה! בתחילה, הוא היה הארוך מכולם. אך מה אירע, הוא 
הסתובב סביבם לזכותם. הסתובב והסתובב, וככל שהסתובב 

 ”...הלך והתקצר, עד שנהיה קצר כמותם
 )הגש׳׳פ הקהילות יעקב( ופטרו לשלום... -
 

  רי עיניכם" "ולא תתורו אחרי לבבכם ואח
 )טו, לט(

יע׳׳א אמר: זהרה׳׳ק רבי אהרן ראטה בעל ״שומר אמונים״ 
כשאדם הולך ברחוב ומזדמנת לו הסתכלות אסורה, והוא 
מתגבר על יצרו ועוצם את עיניו מראות ברע, ואינו מסתכל, 
אותו זמן היא שעת רצון בשמים, וכל מה שהאדם ההוא יתפלל 

 שתפילתו תתקבל ברצון.אז ויבקש מאת ה' יתברך, סגולה 
 

 ... )טו, לט(למען תזכרו"ולא תתורו... 
חסיד שהיה למדן התלונן אצל ה׳קוצקער׳ שאינו זוכר את 
לימודו. אמר לו: סגולה נפלאה יש בתורה לזיכרון: ״ולא 

 ״...למען תזכרותתורו... 

  א גוט שבת
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