
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א("שלח לך אנשים" )יג,                                                                      
"למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים                                          

 .)רש"י(" שלחאני איני מצוה לך, אם תרצה  ,לדעתך - "שלח לך" ;הללו ראו ולא לקחו מוסר"                                 .
וחומר, והרי דברים קל " :רש"י כתב עליו", אשר לא תגלה ערותך" :)שמות כ כג(על הפסוק בסוף פרשת יתרו,                              

זיונן, אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון, חבירך שהוא בדמות ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ב
 ".יוצרך, ומקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה

ו אלא בארץ כנען שאינה ואילו המרגלים לא דבר ,ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבנו תקחמוסר יכלו המרגלים לאיזה  ,לפי זה קשה
 משה רבנו ? - מן החומר ,עצים ואבנים -והרי אין ללמוד את הקל  אלא אדמה,

)לעיל יב, ג(, שהיה נחשב בעיני עצמו  "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" :תורה על משה רבנוה, הרי העידה ברם
לא הטה אוזן , ואילו משה עצמו את בזיונו ה' שמע –" )יב, ב( ולפיכך נאמר שם "וישמע ה', העלבון כללאכפת לו ולא היה  ,כעצים וכאבנים

 ולא נתן דעתו על כך.
 ..לקחת מוסר שאסור לדבר אפילו על עץ ואבן.המרגלים היו צריכים המחשיב עצמו ככלום, מאדם כזה 
שאפס אתה בעיניך, יכול אתה לשלוח, כי יתכן  ,לפי דעתךדהיינו  ",אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח, ךלדעת - שלח לך" :רש"ילכך אמר 

ללמוד ממך שאסור לדבר אפילו על עצים  ץ. ברם, לפי גדולתך האמיתית, אי אפשרהמרגלים מוסר שלא להוציא דיבה על הארקחו ישי
 ולא היית צריך לשלוח... ,ואבנים

 זי"ע( 'הבאר' בשם הגאון הקדוש מאוסטרובצא)                                                                                                       

 ונתנו על ציצת הכנף" 
 )במדבר טו, לח(פתיל תכלת"       

 

 זצוק"ל:אריה לוין רבי  ,סיפר הצדיק הירושלמי

משה הג"ר  האחיםזי"ע, היו  אליהו מוילנאהגאון רבנו מרנא שנים מתלמידי 
 .ספר 'ברית עולם'מחבר  "ל,וקזציצחק אשכנזי והג"ר "ל, וקזצאשכנזי 

צא את פרנסתו בדוחק רב, כשהיה נודד בעיירות ומלמד תורה לילדי מרבי משה 
 ישראל, וחוזר לביתו רק לקראת החגים.
 ומסר עליה את נפשו. הוא היה מדקדק מאוד במצות הציצית

, י פרנסהכלצור אחרי היעדרות ממושכתאל ביתו בחודש ניסן,  ובוש בדרך ,פעם
שלא לזוז ממקומו  ידהקפשרבי משה  ה ניתקה.יואחת מכנפ לענאחזה ציציתו בס

אך  ,סמוכה להביא לו ציציתירה מהעגלון שיסע לבדו לעירה, ביקש ללא ציצית כש
 תמורה כספית גבוהה. בעדליסוע  ין ודברים הסכיםורק לאחר ד ,רביהעגלון ס

 ,תקופה האחרונההכל משך שהשתכר ב כסףהרבי משה את כל לו נתן  ,ללא היסוס
 בד שלא יפגע כל שהוא במצות ציצית !ובל

חלה אחיו הצדיק רבי יצחק והרופאים נואשו מחייו, בא רבי משה לבקרו   ,לימים
 ,את הציצית מגופוראו האנשים שרבי משה פשט  ,לסדקי הדלת מבעד והתבודד עמו.

הניחה על מיטת אחיו ואמר: "רבונו של עולם, מצוה אחת החזקתי בה בכל כוחי, 
ם הבא בעד מצוה זו, ובלבד שזכות לתר על כל חלקי בעוווציצית שמה, הריני מו
 יקום מחוליו"...המצוה תעמוד לאחי, ש

 רפא, וחי עוד חמש עשרה שנה !!, התחוליומיטת רבי יצחק עמד מ ,ואכן
לא רק את גופו  ,באהבה " סיים רבי אריה, "שחייב אדם למסורו מכאן"למדנ

 זוהי מסירות נפש אמיתית". -חברו, אלא גם את העולם הבא שלו  וממונו לטובת
 

 :בכה ואמרו ,את הציצית בידיולפני מותו נטל ש ,מספרים, עצמו הגאון מוילנאעל 
 ,ל ידי מצוה קלה כמצות ציציתשבו ע"כמה קשה להיפרד מעולם המעשה הזה, 

כדי קבלת שכינה.  דרגות גבוהות עדאדם יכול להגיע למ ,שמחירה פרוטות מועטות
 ..אפילו אם ניתן את כל כוחנו לכך". ,בעולם העליון לא נוכל לזכות בשום מצוה

 ולא"  

 תתורו"...
 באחד מימי קיץ התשל"ה,

ישראל אבוחצירא הקדוש רבי  הגאוןחזר 
 ,קבוצה ממעריציו, בראשות בנוזי"ע מחו"ל, ו

זי"ע, באו מאיר אבוחצירא הקדוש רבי גאון ה

 שדה התעופה בלוד לקבל את פניו. לא
 

בני ו ,חל איחור בנחיתת המטוס ,בגלל תקלה
להמתין באולם ההמתנה מספר  הקבוצה נאלצו

השהיה במקום בו לא נשמרה הצניעות  שעות.

שהיה  ,הייתה קשה מאוד לרבי מאיר ,כראוי
 ילדות.מכבר מפורסם בשמירת עיניו המופלגת 

 

כשידיו מסתירות  ,בראש מורכןהוא ישב כל העת 
ובני החבורה מקיפים אותו כחומה,  ,את פניו

מצות כבוד נאנח מידי פעם: "לולא ולמרות זאת 

 אב לא הייתי בא"...
 

להמתין  ולכשחלק מהקבוצה לא יכ ,כעבור זמן מה
עמד רבי מאיר ליד עמוד נ ,והחומה התרופפה

 אנח.והמשיך להי ,ויהראיה לא רצעיניו שיסתיר מ
 .יבלו את פניווהם קהגדול הגיע האב כך עד ש

 

אותם אנשים  באו אליואחר מכן, כששלוש שנים ל
אותן , הזכיר להם רבי מאיר את יו עמו בלודשה
  הזיקה לוה י, באומרו שאותה שהית ההמתנהשעו

 עד היום הוא עובד לתקן את המעוות !ש ,כל כך..

19:11       20:29       21:19                                 

19:28        20:32        21:15                 

19:19        20:34        21:16                 

19:26                 20:30                21:12 

 

 .ז"התשעכג' סיון , 201 ןגליו ,בס"ד
 

 חלקים. 13, 10:16/ המולד בשבת הבאה,  מפטי' 'וישלח יהושע'

 ע"החיה בת  רבקהו רחלבת  ז'קליןלע"נ 

 

 

יעקב ב"ר  נפטר הג"ר -כ"ג סיון ה'רפ"ה ב //בטלו הבכורים מלעלות לירושלים בימי ירבעם בן נבט" וראוי להתענות בו. )ש"ע או"ח סי' תק"פ ס"ב(. כ"ג בסיון "ב
ישמעאל )כהן גדול, שניהם  "נהרג רבן שמעון בן גמליאל )הנשיא(, ורבי -כ"ה סיון ב //יצחק הלוי פולק זצוק"ל, מלובלין, אבי שיטת 'החילוקים' בישיבות פולין. 

 .שם() וראוי להתענות בהם ,(שנת ג'תת"ל"נשרף רבי חנינא בן תרדיון וספר תורה עמו" )שניהם ב - כ"ז בסיוןוביום  ".(, ורבי חנינא סגן הכהניםשנת ג'תתע"הב

  )שבת מברכין( חשל פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 של קיימא.אצל שני אדמור"ים לזרע יהודי אחד התברך 
 וברכת -, פרצה מריבה בין החסידים כאשר הוא נושע

 איזה רבי הושיעה...של 
איזו " –שלו ושאל לאדמו"ר  ים העז, פנהחסידאחד ה

נראה לי " - בתוכחה ? אמר לו הרבי "ברכה עזרה
 ..."רק חבל שאין לו חסידים ,שברכת ה' היא שעזרה

 שליט"אהרב דניאל בוקובזה                               
 

 ?שכחה להדליק נר שבת, מה תעשהאשה ש ?                                           
 )סי' רס"ג ס"א(: הרמ"אכתב  !                                           

    "האשה ששכחה פעם אחת להדליק, מדלקת                                            
יכולין   כי  (,מהרי"ל) נרות   שלשה  ימיה כל                                        .

דהיינו להוסיף נר נוסף על שתי  -להוסיף על דבר המכון נגד דבר אחר ) 
סק"ח( ובלבד שלא  משנה ברורהנרות שבת המכוונים נגד 'זכור' ו'שמור', 

 מס' ר"ה ר"פ יו"ט(". מרדכיו אשר"ייפחת )
)סק"ז(: שכל זה באשה שהייתה רגילה להדליק שתי נרות משנ"ב ה וכתב

וש נרות, צריכה בכל שבת, אך אם הייתה רגילה להדליק מלכתחילה של
 כעת להדליק ארבע.

צריכה להוסיף בכל פעם עוד נר אחד  ,ואם שכחה להדליק כמה פעמים
 ותר.י

ולכן אם לא הדליקה בגלל אונס, כגון שהייתה משום קנס, הוא והכל 
 .כלל בבית האסורים, אינה צריכה להוסיף

 

 ?להדליק אשה עניה ששכחה  ומה תעשה ?
: "באשה עניה יש אליה רבהבשם ה )סי' רס"ג סק"ז(משנ"ב כתב ה !

להקל בששכחה, שתוסיף כל ימיה מעט שמן בנר. ואם היא מדלקת נרות, 
 לה".תמיד נר אחד מעט יותר ארוך מבתח תדליק

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 ה'מ  נ  ו  ה'ד  כת  - מופרק ק 
 

 , שהיא יהודית לפיה'מ  נ  ו  ה'ד  כך קמה כת 
 אך  חזותה, פי  על   מיתאיסלא  ,מוצאה

 ת בפנימיותה.מובהק שבתאית
 היהודים,אחיהם לשעבר סאלוניקי, בקרבת רוב אנשיה חיו בעיר 

 ם ועסקו במשלוחי היד שבהם הורגלו.המשיכו את מסלול חייהם הקוד
יק להם דת האסלאם פתח בפניהם שערים חדשים והענהמעבר ל

ם העניקו להם כגמול להתאסלמות - יתרונות כלכליים וחברתיים
 ות חינם להקמת בתי מגורים חדשים.קרקע לטונותהש

 ריף והלך עד שהיו לשני עמים ממש.הח היהודיםאך הנתק בינם לבין 
ם והוקיעו ,בתורת הקבלהעשו ש הפסול שימושהרבני תורכיה הזדעזעו מ
רבני קוסטנטינא  מעמד זה ניכר גם במכתבו ,וציםכאויבי ה', נבלים ופר

 לא.(: -'תורת הקנאות' )דף ל: שהובא באיסטנבול(,  –)קושטא 
שהחריבה עיר ואם בישראל, היא  –כת הדונמה  –"זאת הרשעה 

סאלוניקי יע"א, ותהי עונותם על עצמותם על שלא חסו על כבוד קונם, 
דברים שהן  ,שלא ברשות נכנסו לפרדס לדרוש במופלא ובמכוסה מהם

קצצו בנטיעות  מים, , ויאמרו מיםכבשונו של עולם, כל סתום וכל נעלם
בשפתים נעות, וילכו הלוך ודבר להתיצב על ה', ויבוא גם השטן בתוכם 
להטרידם מן העולם, הקדיחו תבישלם ברבים, חללו את התורה באולת 
קשורה, עברו עבירות חמורות, וימאסו את החקים ואת התורות, 
 החליפו נשותיהם זה עם זה, באו על נערה המאורסה, בם היה ובם נמצא
הבא על אחותו ועל אמו, והכל היה תיקון גדול לנפשותם, שוד ושבר 

 בגבולם, כן יאבדו כל אויביך ה' " !
משהתגבשה הכת, החלו בה מאבקי כח סביב השאלה מי הם יורשיו 

 'האמיתיים' של שבתאי צבי ונושאי משיחיותו.
 יכוחים 'קבליים' על מהות המשיח.ומאבקים אלה נכרכו בו

ה, הביא לפילוג בתוך הכת, וכך נוצרו חוסר היכולת לבוא לכלל הסכמ

, 'יםרא  שלא  קא  רא  'קה (,Jakoblouבה שלושה זרמים: ה'יעקוביים' )
 ם'...'יג  נ  א  פ  ה'קא  ו

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 ך בדמות אדם"...א"מל 
 מספר: , קרייטנברג הי"ו  (שוקי) יהושע

 נתן  הרב   הגה"צ   מו"ר  את הכרתי 
 על שמענו באקראי. ,זצוק"לבוקובזה 

בגבעת שמואל שם קיבל קהל, אותו  ושגובאנו לפ ,ברדיוו שידורי
 הר.ולא הספקנו להיכנס וכבר הרב יצא ממ ,היו הרבה אנשים

 סעיכשחלף על פני אמר לי: "יש לך רכב ? אסע עמך, והנהג שלי י
 ונרגש מהפניה.אחרינו", הייתי מופתע 

ר רצון עז לעזוומנו, הוא הקרין אהבת אדם, אכפתיות, הרב נסע ע
ל י ועם בני משפחתי על כאיתהמדהים היה שהוא דיבר לזולת. 

וזאת מבלי שאמרנו לו  ,מוהדברים שרצינו מלכתחילה לדבר ע
שארכה עד סמוך היינו פעורי פה במשך כל הנסיעה  דבר, מילה.

 צה והכוונה איך לנהוג בכל דבר.לנתיבות. הרב  נתן דרך, ע
דמות אדם, משמים עבורנו, מלאך אלוקים בקדוש שליח ראינו ברב 

 .תו נתייעץ מעתה והילךידענו מיד שזה האיש שא
אותנו במאור פנים הרב קיבל  ,תמיד ,נובכל הפעמים הרבות שהגע

אנשים יצאו  יחידים.חמימות כאילו אנו בנים במיוחד, באהבה ו
כל מה שעשינו על  ממנו הייתה קשה.הפרידה ום ממנו כמו חדשי

 היה בו ברכה והצלחה. ,בלי יוצא מן הכללפי עצתו 
 עד רגעי חייו האחרונים, זי"ע. ממשהרב במחיצת זכיתי להיות 

 (0548455275 - ד' על חיי רבינו זי"ע. לרכישהר 'עמוד החסהספ וךתמ)

 נו היקריםלידידיברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה 

 הי"ו משפחת קרייטנברג
 .לעול מצוות נ"י איתמרלרגל היכנס בנם חתן הבר המצוה 

 

 האב והבן -השועל והזאב                         
לטרוף  פעם היה הזאב רעב מאוד וביקש                                                    

    :הערמומי השועל לו  אמר  , את השועל                                . 
      בשר גופי  לך   יוסיף  ומה לך יתן י "מה                               .
, שמן אדם  שם   עומד  ,הנה ?   הכחוש                                 .
 ל את גופו הגדול ותיהנה יותר"...מוטב שתאכו

כול בשר אדם וסופי הלא אסור לנו לאאני פוחד, השיב הזאב: "
"אל תחשוש" ענה השועל, "שכן "אבות אכלו  להיענש על כך".

, והעונש לא יבוא )ירמיה ל"א כ"ח( בוסר ושיני בנים תקהינה"
 עליך כי אם על בניך"...

התפתה הזאב לדברי השועל ופנה לטרוף את האדם, תוך כדי 
 הליכתו נתקל ברשת הפרושה ונפל לתוך בור עמוק.

הבור, פי החל הזאב לזעוק, ולשמע צעקותיו הגיע השועל אל 
! זעק הזאב, "הן אמרת לי שלא אני איענש על  שכמוך""שקרן 

 אלא רק בני"... ,מעשי
ו העונש שבא עליך באמת אינ"" ענה השועל, בעולם"שוטה ש

 אביך, שטרף אדם בשעתו"...חטאי  בגלל חטאיך, אלא בגלל
"הייתכן" ? צעק הזאב בקול מר, "וכי עלי לסבול בגלל חטאו של 

 אבי, מה אני אשם" ?...
אין לך זכות טענה כזו, הן השועל בבת צחוק ערמומית: " השיבו

רק עתה היית מוכן לטרוף אדם, אף שידעת שבניך עתידים לסבול 
על כן מוכרח אתה לסבול כעת והסכמת לכך, חטא זה,  בעקבות

 בגלל חטאי אביך"...
 

א גם בשמות , מוב)י"ד י"חבמשל נוקב זה יבואר הפסוק בפרשתנו 
דהיינו שהבנים נענשים על , "פקד עון אבות על בנים": (ל"ד ז' ועוד

 .האבותחטאי 
אי האבות, למה עליהם מדוע בעצם אשמים הבנים בחט -ולכאורה 

אין להם לשאת אלא את , חוטאים גם הםואפילו אם , לסבול מכך
 ולא את עוון אבותיהם ? עוונם הפרטי

"פקד עון  :הפסוקבמסכת ברכות שאלה הגמרא שלכאורה אלא, 
א יומתו נים ל"וב :הפסוק בדברים )כ"ד ט"ז(נסתר מ ,"אבות על בנים

"כשאוחזין רק  ם נענשים על חטאי אבותבני, ותירצה שהעל אבות"
 .םיהכאבות מעשה אבותיהם בידיהם", דהיינו שהם עצמם חוטאים

יגרמו בזה על אף ידיעתם ש ,אם גם הם חוטאיםש ,הואהכוונה עומק ו
, הם לסבול בגלל חטאי אבותםאף סבל לבניהם אחריהם, הרי ראויים 

 מידה כנגד מידה !
 )'פרדס יוסף', ע"פ המשל המובא ב'משלי שועלים'(
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