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  (יג, טז) יהושע נון בן להושע משה ויקרא
 משה חמא "כד יונתן ובתרגום, יהושע נון בן להושעמשה ויקרא
יהושע", ותמוה למה קראו כך דייקא בגלל ' שמי קרא דיהושע בן נון' ענוותנותי

  ענוותנותו?
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 

ושע שהוא מעביר על מדותיו כיוון דחמי משה ענוותנותי' דיהשראה משה, "
ה יושיעך מעצת מרגלים" דהיינו שדי לו בברכה זו שינצל מעצתם הרע -אמר "י

 ואינו זקוק לברכה נוספת על אריכות ימים, שכן מעביר על מדותיו הוא.
 "האנשים מן חיו יפונה בן וכלב נון בן וזה גם מה שכתוב (יד, לח) "ויהושע

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

ביאר את דברי  ברכה) פרשת - חדשים (ליקוטים ישראל" "אוהב בספה"ק
 התרגום יונתן הנ"ל בדרך זו: 

 אלפא פ"ע, שמם על אותם יקראו המתים תחיית שלעת במדרש איתא
 תחלה יעמוד ענוה מדת בו שיש שמי איתא דועו. בנימין אברהם. ביתא

 משה חמא כד), טז, יג במדבר( יהונתן התרגום יבואר ז"ועפ. המתים בתחיית
 פן אמר. יהושע לקראו כשרצה כי' פי, יהושע נון בן להושע קרא ענוותנותיה

 בתחיית לעמוד שיתאחר בזה לו שגרמתי יאמר כי זה דבר על יהושע יתרעם
 בו כשראה אמנם. ד"ביו ועתה א"בה שמו התחלת היה מתחלה כי המתים
 :והבן, יהושע אותו קרא ואז לתחייה בתחלה יעמוד הוא נמצא עניות מדת

 (אוהב ישראל)
 ב"תורת משה" למרנא החתם סופר כתב: 

ויש לפרש עוד יהושע נקרא בן נון, בן בחירק ומצינו לזה ב' טעמים אחד 
לא ניתן אפי' למשה מ"מ מקצת  ללמד שהי' מתבונן בשער נון אע"ג דשער נון

בינה הי' לו בו ממש למשה ובין לשון התבוננות וטעם שני דיו"ד של יהושע 
היא יו"ד של שרי ושם היתה בלי נקודה ועכשיו תהי' בנקודת שוא וגם 
הנקודות אע"ג שהם מתורה שבע"פ מ"מ אין להוסיף עליהם והם במספר לכך 

נקוד בן  ןלא נשאר רק חירק ולכודות וממילא נוטל מהסגול של בן ב' נק
בחיריק תחת סגול ופירושו בן היינו בנו של נון ולפ"ז ע"י משה שקרא לו יהושע 
עם יו"ד והוצרך ליטול שוא דהיינו ב' נקודות הוכרח לקרוא לבן בחירק ואינו 
מוכרח לפרש דידע להבין בשער נון ויש לו ע"י הוספת היו"ד גריעותא דאינו 

בונן בשער נון הי' אפשר לומר דלא ניחא לי' ליהושע ניכר מעלה שלו שמת
 (תורת משה)           בזה לכך אמר התרגום יונתן כד חמי ענותנותו הוסיף לו:

 (יג, כ) :ענבים בכורי ימי והימים
 ימי שהימים מפני מרגלים הצליחו לא מה מפני: כתוב פליאה במדרש

. ל"עכ' י חסר ענבם כתיב ןולכ, ירחים שלשה ותצפנהו כתיב ולכן, ענבם בכורי
 תמוז טבת שהם חדשים' בג שליטה לו יש) השטן( מ"שהס דאיתא והנראה

 מתור וישובו וכתיב בסיון ט"בכ' הי מרגלים ששילוח ל"רז אמרו והנה, אב
 הרי לדורות בכיה והוקבע, חזרו באב תשעה ובערב יום ארבעים מקץ הארץ
. בהם ל"סמא שליטת יקרשע באב תשעה עד בתמוז היה לרגל הליכתם משך
 ל"ר, היו כשרים שעה ואותו חשובים לשון אנשים כולם ל"ז י"ברש איתא ולכן
 היו כ"ע מ"לס שליטה היה לא שעדיין בסיון ט"כ דהיינו שעה באותה דוקא

 .בהם שלט והלאה ההוא הזמן כשרים ומן
 -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"שסמא ל"ור) ל
 באלו שאז, ל'א'מ'ס אותיות דהיינו' ם'ב'נ'לע וראשונים הבכורים אותיות
 רומז וזה זה לרמז כדי, ד"יו חסר" ענבם" כתיב ולכן, ל"כנ שליטה לו יש הימים

 .שליטה לו יש ל"הנ ירחים' בג כי ירחים שלשה ותצפנהו כן גם
 (לקוטי שושנים להגה"ק ר"ש מאוסטרופלי)

 (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 

הושע כתיב "ויכרת יהושע את הענקים" ולא כתוב "בני" אמר "בני ענק" ובי
 הענקים.

, שלח פ"ר ת"מבעה זקנים בהדר שמובא ויובן בהקדם דברי המדרש
 בפרדס ענק של בתו נכנסה אחת פעם שלח:' פ תורה פתרון במדרש ונמצא
 שסבורים בקליפה טמונים המרגלים והיו, קליפתו והשליכה, רמון ואכלה

 אותה לאחר. מרגלים ב"י בתוכה ונכנסו מערה תההי שהקליפה המרגלים
 ויוודע הקליפה את אביה יראה שמא ופחדה, רמון שאכלה הבת נזכרה שעה

 לפרדס מחוץ אל אותו והשליכה הקליפה את נטלה, מהרדס רימון שאכלה לו
 מחמת יותר כבידה שהקליפה הרגישה ולא) בפנים היו שהמרגלים כדי תוך(

 ולכן. באנשים ו"וק בנשים יש גבורה כמה ראו לזה הז המרגלים אמרו. האנשים
 .המדרש דברי כ"ע" דיבה הוציאו
, 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

"מן הנפלים" מהנפילה  ענק, דהיינו שראינו את הבת של הענק, והיכן ראינוה?
 בני" כ"ג כתיב ולכן, חסר נכתב ולכן, הוא נפלו' ל בתרא של הקליפה. ונפלים

 בני" דחולין ק"בפ ש"וכמ, שלו קטנה בת רק, עצמו הענק את ראו שלא" ענק
 (טעמא דקרא)    .גדולים ולא קטנים" יונה

 (יג, לג) ונהי בענינו כחגבים
מים. ופירש רש"י תמיה ומאי בעי פרש"י שמענו אומרים נמלים יש בכר 

הכא נמלים הא בקרא חגבים כתיב. ונראה, דאיתא בילקוט דתלמי אמר להם 
למה אתה רוצים לכבוש את ארץ ישראל הלא כל הארץ של הקדוש ברוך הוא 
והוא נתן לנו ואם כן יהיה גזל בידכם. והנה חכמינו ז"ל אמרו (עירובין ק ע"ב) 

יסור גזל יכולים ללמוד מנמלה שאינה לוקחת על פסוק לך אל נמלה כו', דא
מאחר. וזהו שפירש רש"י ז"ל שמענו אומרים שאלו אנשים אשר בכרמים 
רחוקים מגזל כנמלים ועל ידי כן לא יקחו ארץ ישראל כמו שכתב הילקוט שכן 
אמר להם תלמי. אמנם באמת אינו כן כמו שפירש רש"י בפרשת בראשית, 

(קדושת לוי)           תן לישראל ואינו חשוב גזל:ברצונו ניתן להם וברצונו ני
 לשנה יום לשנה יום יום ארבעים הארץ את תרתם אשר הימים במספר

 (יד, לד)שנה  ארבעים עונתיכם את תשאו
 - יום ארבעים ישראל בארץ היו בשם רבי יצחק חריף מובא כך: המרגלים

 במדבר יותלה נענשו, בארץ שהיו הימים ארבעים כנגד. שעות 960 שהם
 לשנה יום לשנה יום הארץ את תרתם אשר הימים במספר" שנה ארבעים
 480 הן שנה ארבעים) לד, יד במדבר", (שנה ארבעים עוונותיכם את תשאו

 בארץ המרגלים שהיו שעות' ב כנגד היה במדבר חודש שכל נמצא. חודשים
  .במדבר חודש חצי להיות נענשו ישראל בארץ שהיו שעה כל על. ישראל

 חטא כנגד היו ממש כולן לא במדבר ישראל שהיו השנים ארבעים מתוך
) ב, א דברים" (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
 זאת. יום עשר אחד השנים מארבעים להחסיר יש כן אם. מקרה בכל לעבור

 כעבור ישראל לארץ ונכנסו בניסן ו"בט ממצרים יצאו ישראל עם, עודו
 השנים ארבעים ממנין ימים ארבעה עוד נחסרו כן אם, בניסן' בי שנה ארבעים

 יום עשר חמישה להחסיר יש, השנים ארבעים שמתוך אפוא התמימות נמצא
 מחצית - במדבר יום עשר חמישה, וכאמור. המרגלים חטא כנגד באו שלא
 . ישראל בארץ המרגלים שהיו אחת שעה כנגד היו - דשהחו

 היו שבה האחת שהשעה -" היו כשרים שעה ואותה: "י"רש שאומר וזהו
 להם יורדת זו שעה - ישראל בארץ שהיו השעות 960 סך מתוך, כשרים
 חסר שנה ארבעים במדבר ישראל היו ולכן, במדבר השנים ארבעים ממכסת
 שו"ת פני ארי')(           .יום עשר חמישה
 וזכרתם אתו וראיתם לציצת לכם והיה :תכלת פתיל הכנף ציצת על ונתנו

 (טו, לח לט) ה' מצות כל את
מינימכלתכלתנשתנהמהאומרמ"רהיהבגמרא סוטה (יז, א) "דתניא

הכבוד  לכסא דומה ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני צבעונין
 וכו'".

 מבריסק הרב מרן את" חכם" איזה פעם דים": שאלמביא בספר "עלי ור
, ע"ברבש נזכר הוא הציצית את רואה שכשאדם האומרת' הגמ דברי על ל"זצ

 מבריסק הרב לו ענה. הדברים בין דמיון רואה ואינו השייכות את מבין שאינו
 שלא אשה של צבעונין בבגדי להסתכל שאסור) ב, כ ז"ע( אומרים ל"חז: "ל"זצ

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ט˙˘ע" ˘לחפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 -". חכם"ה ענה" כן" -?" מבין כן אתה זאת את האם. עבירה הוריהר לידי יבוא
... מונח הראש היכן אלא, הבנה בחוסר לא היא הבעיה, תקין שלך הראש ובכן"

 ". הכבוד לכסא תכלת בין הקישור את גם מבין היית ש"בירא שקוע היית אם
 (עלי ורדים)

ולים איתא ברש"י דלכן נסמכה פרשת ציצית לשבת משום ששניהם שק
המצות. ונראה למצוא עוד צד השוה בשניהם, כי במשנה (שבת פרק  כנגד כל

נחשבים ל"ט מלאכות, וכמו כן בציצית יש ל"ט כריכות, כמבואר  כלל גדול)
י"א) שכורכין ז' כריכות, ואח"כ ח' כריכות, ואח"כ י"א  במג"א (סוף סימן

 ובסך הכל הם ל"ט כריכות.  כריכות, ואח"כ י"ג כריכות,
חלקים כמו בכריכות  מו כן מחולקות המלאכות במשנה הנ"ל לארבעהוכ

מלאכות  הציצית, יש שם י"ג מלאכות הזריעה, י"א מלאכות האריגה, ח'
 בהציצית.  בעצים, ועוד ז' מלאכות בשאר דברים, וזה מקביל למספר הכריכות

 (הגר"א מווילנא זי"ע)
 

 מאוצרות המגידים  
 (יג, טז) שעויקרא משה להושע בן נון יהו
 ה יושיעך מעצת מרגלים".-פירש רש"י: "התפלל עליו י

 מדוע משה רבינו התפלל רק על יהושע?
אחד הביאורים שמבארים, כי כלפי יהושע היה לו באמת חשש גדול שידבר 
לשון הרע על ארץ ישראל, כי לגביו היה חשש של יצר הרע לשם שמים, ועל 

 ים מרובים.יצר הרע מהסוג הזה יש צורך ברחמי שמ
מדוע ליהושע יכול להיות יצר הרע לשם שמים? כי יהושע ידע שמיד 
כשנכנסים ובאים לארץ ישראל משה רבינו ע"ה לא יכנס, וכדי שרבן של 

שמא כדאי  –ישראל ישאר לחיות, ועם ישראל יזכה להיות עם הרבי הגדול 
ה שמשה רבינו יחי -לדבר לשון הרע. וכי יש לך לשם שמים גדול מזה? 

 ארבעים שנה נוספות? היכן אפשר למצא כזה "לשם שמים"?...
כנגדו אנו זקוקים לרחמי שמים מרובים,  –תבינו, יצר הרע של לשם שמים 

מולו צריך תפילה מיוחדת, ולכן עמד משה רבינו ע"ה בתפילה על יהושע. אבל 
יצר הרע גלוי כמו שהיה למרגלים הוא פחות קשה, ולא נדרשה עבורו תפילה 

 וחדת של משה רבינו.מי
 רצוני לומר לכם חידוש נוסף.

התרגום יונתן מביא: "וכדי חמא משה עינוותנותיה קרא משה להושע בר נון 
 ה יושיעך מעצת מרגלים".-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  –ה. ומה היתה נבואתם? התנבאו במחנ
הנבואה הזו שמע יהושע, והדברים כאבו לו מאוד. הוא רץ למשה רבינו 

 וביקש: "אדוני משה כלאם".
כאן ראה בו משה רבינו ענוה מיוחדת: במקום שישמח מעט, שהנה הוא יזכה 

ת אדירות, שבכך הוא מקבל סגולו –להיות הממשיך של משה רבינו ע"ה 
להיות המנהיג של עם ישראל  –וכלים אדירים עצומים, של סיעתא דשמיא 

בכניסתם לארץ ישראל [והוא באמת העמיד את השמש בכוחו הגדול], שום 
דבר לא נע ולא זע בפנימיותו. הוא קם בכאב רב ומקנא לכבוד משה רבינו: 

וקר ה"אדוני המילים הללו עלו לו בי -"אדוני משה כלאם" אם אתם יודעים, 
משה כלאם" הזה, מחירו היה שיהושע מת בלא ולד. מדוע? כיון שהורה הלכה 

 בפני רבו.
בקיצור, הוא היה כל כך כאוב לכבודו של משה רבינו הוא בא עם הוראה 

 שצריכים לכלוא אותם. 
 עם כזו ענוה, יש חשש שהוא ידבר על ארץ ישראל, כדי שמשה יחיה. 

 שט.ככה אומרים 'העולם' את הפ
ישנה סתירה לביאור הזה. הגמרא (סנהדרין יז, א) מביאה שלש דעות, מה 
היתה נבואתם של אלדד ומידד. דעה אחת שהם דברו על השליו, דעה שניה 

 משה מת ויהושע מכניס. –על מלחמת גוג ומגוג. דעה שלישית  –
שליו וגוג ומגוג, מובן ההמשך  –שואלת הגמרא: בשלמא לשתי הדעות הללו 

רבינו השיב ליהושע: 'ומי יתן כל עם ה' נביאים', משמע שהנבואה  שמשה
היתה טובה ונעימה. אבל לאותה דעה שיהושע אמר למשה רבינו שהם נבאו: 
"משה מת ויהושע מכניס", מה טוב כל כך, מה היה נח לו? וכי רצונו למות? מי 

 יתן וכל עם ה' יהיו נביאים כאלו?!
באמת הם לא אמרו לו את פרטי הנבואה,  –עונה הגמרא: "לא סימוה קמיה" 

שראה בו את –אלא רק שהם נבאו, ללא פירוט. אם כן, נופל הפשט הנ"ל 
הענוה בכך ששמע שהם אומרים: "משה מת ויהושע מכניס" [ובדוחק אפ"ל, 
כי אח"כ נודע למשה רבינו ע"ה מה שהם נבאו, ויהושע ידע מהנבואה וקינא 

 געשמאק. –רים מתוקים את קנאתו]. אבל בואו תשמעו דב
התרגום יונתן חולק על הגמרא ואומר מפורש, שהדברים שנאמרו בפסוק: 

"אמר ליה משה... שיתנבאו עלי  –'המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים' 
משה רבינו  –דאנא מתכנש מן עלמא ואנת משמש מן בתריי, אנת מקנא לי?!" 

ות ואתה תהיה המנהיג אחרי, אמר לו מפורשות כי מחמת שאמרו כי אני ימ
לכך אתה מקנא קנאתי, אבל: "ראה נא פון דיהון כל עמא דה' נביאן". אם כן, 

 התרגום יונתן מציין לשיטתו שמשה רבינו ידע ענוותנותו ולכן פחד עליו.

מורי ורבותי, יצר הרע של לשם שמים צריך לפחד ממנו מאוד, פחד גדול. אתם 
 שמים? יודעים מה זה יצר הרע של לשם

לכל אחד יש את החבילה שלו ב'לשם שמים'. אדם אומר לעצמו: במקרה הזה, 
ובנושא המסוים הזה, אני צריך להיות ה'מאן דאמר', ולהסביר ולהחליט 
ולהורות, ודוקא אני, כי השני אינו ראוי ולא תהיה ממנו תועלת, ורק אם אני 

 אטפל בענין יהיה כבוד ה', לשם שמים.
ת אין ספור: לפעמים מתגלעים חילוקי דיעות בין גדולי ישנן דוגמאות רבו

ישראל, מעט חילוקי דעות או הרבה. אותו פלוני הוא חסיד של אחד מגדולי 
ישראל. הוא אוסף את היצר הרע של לשם שמים, ומדבר על הצד השני דברים 

 אסורים, רחמנא לצלן, נכשל ונופל בבאר שחת.
אני יכול לשתוק וכי מותר לי  "אבל זה לשם שמים! וכבוד התורה! איך

לשתוק?!..." הוא בטוח שאסור לו לשתוק, ואדרבה חובה גמורה היא לדבר 
 בגנות הצד השני, גם אם הוא תלמיד חכם. הנה לו יצר הרע לשם שמים.

שמעתי בשם אחד הבנים של הריזינע'ר, שאמר, אנו מבקשים: "וכוף את יצרנו 
נופל ביצר הרע הוא כמעט שוטה, לא להשתעבד לך" "יצרנו"? יצר הרע?! מי ש

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

 הרע לשם שמים איי איי...
 מורי ורבותי. מה העצה עם היצר הרע הזה, הקשה מאוד מאוד? 

אני לא פוסק בשום נושא בהלכה ובהתנהגות, לכאורה העצה להכיר: 
ברוחניות ובגשמיות, אז גם לא אפסוק בנושא הזה, ומחובתי לשאול את מי 
שיודע לפסוק, ואם ה'מורה הוראה' אומר שכן, כן. אם הוא יורה שלא, לא. 
ו'כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל'. ואם ישאל את הזקנים הוא יכול להיות 

בל לפסוק לבד בעניינים כאלו שאני עושה באמת לשם בטוח בעזר ה'. א
 (יחי ראובן)     שמים. קשה מאוד. 

 
, טו( "בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר מצותו ואת בזה' ה דבר כי"
 ) לא

 חכמים תלמידי לבזות הוא גדול עוון) ו רמג, ד"יו" (ערוך שולחן"ב נפסק
 כי" בכלל והוא הבא לעולם חלק לו אין החכמים את המבזה וכל, לשנאותן או

 ". בזה' ה דבר
 המבזה של עונשו גודל ידוע): ח כלל ר"לשה' הל" (חיים חפץ"ה וכתב
 מסית ר"היצה אך) ב, צט סנהדרין( הבא 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 מננושבז 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

 אמר) ב, קיט שבת( בגמרא שאמרו כפי, למכתו רפואה ואין'  וכו זה על נידוי
 . למכתו רפואה אין ח"ת המבזה כל רב אמר י"ר

 " במשה בעבדי לדבר יראתם לא מדוע"
 ל"זצ פיינשטיין משה רבי הגאון של פטירתו לאחר קצר זמן כי מסופר

 היה יכול לא רופא כל אשר חזקים ראש בכאבי ישראל בארץ אדם נתקף
 ישראל בארץ הרבנים מגדולי אחד אל ונסע בבהלה חש הוא. מזור לו להביא
 משה רבי של הלוויתו בעת החלו כאביו כי הרב שמע כאשר, ברכתו את שלבק
, משה רבי של בכבודו פגיעה משום בו שיש משהו פעם אמר אם שאלו, ל"זצ

 לאיש לייעץ במקום, שגרתי בלתי משהו הרב הציע אז, השיב בשלילה האיש
 שיש לו אמר הוא, לבחור רפואי טיפול באיזה או לפנות עליו רופא לאיזה

 .לסבלו האמיתי המקור את האיש ימצא באמצעותו אולי, א"הגר גורל הפילל
 בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע: "היה בגורל עלה אשר והפסוק, גורל עשו
, לפתע והנה, מאומה לאיש הדברים אמרו לא ראשון במבט) ח, יב" (במשה
 אתגדשו אשר ההמונים בין שם היה הוא! ספק אין. ברק מכת הפסוק בו היכה

 הארוכה ההספדים משורת הוטרד הוא אולם, הלוויה ביום ירושלים רחובות
 מצוות ממתינות ובפתח פורים בשושן זה היה. כללי באופן הלוויה ומגודל

 בשמחת תפגום יהיה שלא מי של לוויה כי" האיש חשב" צודק זה אין, "החג
 ...אחרים באזני האיש הביע זו דעתו את", אנשים ואלפי מאות של הפורים
. לסבלו היחיד פתרונו וזהו, לנהוג יש כיצד נפסק ע"בשו כי לו אמר הרב

. משה מרבי מחילה לבקש ובנוכחותם, הקבר ליד אנשים עשרה לכנס עליו
 וביקש, המנוחות בהר משה רבי של לקברו ועלו מנין אסף כדבריו האיש עשה

 .היו כלא הראש כאבי חלפו קצר זמן תוך, דבריו על מחילה
  ח"ת בזיון על שמים ןדי תוקף
 מרדכי רבי הגאון י"ע שנכתבה המפורסמת החלום אגרת להלן

 על נסבה האגרת. ליטא גלילות בכל מפורסם מופת בעל שהיה, מאושמינא
 :סאלוניקי בעיר ה"ש אלפים' ה בשנת שאירע מעשה

 דין פסק הוציא) ל"זצ לב בן י"המהר( לב בן יוסף שהרב אחד בליעל איש
 ואף ועדה קהל לעיני לחיו על לו וסתר ברחוב לב בן י"המהר את פגש, נגדו
 הגיע כאשר, ואלים תקיף, גדול עשיר שהיה משום, בידו מחה לא אחד

 על שמים שומו: ואמר בגדיו את קרע אחד בשם של חנות לפני לב בן י"המהר
 ! זאת

ניסהכאשר, עכברשםוראהבידוכשנרלחנותהבשםנכנסלילהבאותו
. גדולה דליקה ופרצה, שבחנות הסחורה התלקחה, העכבר אל להתקרב



 

 ג 

 כנסיות בתי וכמה יהודים של בתים אלפים כחמשת באש עלו דליקה באותה
 -ד- ש כמנין( עשר וארבע מאות לשלוש הגיע ההרוגים מספר. מדרשות ובתי

 ). י
 מאות שלוש, א"תרמ בשנת מאושמינא מרדכי רבי שכתב האגרת דבר וזה

 : בסאלוניקי שארע מה לאחר(!)  םשני ושש שלושים
 .בוטען ק"פ, א"תרמ שבט ח"כ' ו יוםה"ב

 הרב 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

 לשום יגלה לא ומסתמא, נורא מעשה לכם לספר הנני ה"כתר ה"אחדש
 לקרעים אותו יקרע או בו שולטת אדם יד שאין במקום יצניעו רק, בעולם אדם

 . בעולם אדם לשום זאת יתגלה שלא באופן
 תרדמה עלי נפלה לי הקבוע שיעור אז בלומדי, כיפור יום ערב בליל
 אלי בהביטו. מגודל וזקנו פנים בתואר, הדר איש אלי בא בחלומי, וישנתי
, מאד ונרתעתי! אלוקים אל קרא קום נרדם לך מה: ואמר בידי אחז, נרתעתי
 נוקפי לבי היה זאת בכל. ידברו שוא חלומות ואמרתי. חלום והנה ואיקץ
 אלי בא בחלומי והנה. מטתי על לישון עוד והלכתי, עלי נפלה גדולה וחרדה

 שזה תדע האנשים שני ואמרו. עימו אנשים שני ל ועוד"הנ הדר איש פעם עוד
 ל"הנ הדר איש אלי קרא אז. מאד ונשתוממתי. אשנו תאמר ולא אמת חלום
 אז. אליך בא העליון מעולם בשליחות אני כי, במעשיך מפשפש הוה: לי ואמר

 הגדול הקול ומחמת. אלי באתם שליחות באיזה :לו ואמרתי התחזקתי
 לא החלומות הפעם עוד ואמרתי. חלום והנה משנתי הקיצותי עמושדברתי
 לא עלי חרדה ונפלה נוקפי לבי שהיה מחמת אתז בכל. מורידין ולא מעלין
 . הזה בלילה עוד ישנתי

 ידעתי ולא, מעולם בזה הורגלתי שלא גדולה בכיה מאד בכיתי כיפור וביום
. ל"הנ החלום מחמת אפשר בלבי ואמרתי. כך כל בוכה שאני הבכיה זה מה
, גיכמנה הסוכה תוך בלילה ישנתי אז. עצרת שמיני עד עוד חלום לי היה ולא

 ונרתעתי. לבנים בבגדי ל"הנ הדר איש הפעם עוד אלי בא שנתי ובאמצע
 הבכי: אלי ואמר האיש קרא ואז. מאד הנורא ומראהו יופיו גודל אל בהביטי
 תוכל אשר לך ולהגיד להבינך ששלחוני עד, מאד הועיל כיפור ביום שבכית
 ושתק ירההגז זה ומה אתקן מה ידעתי לא לו אמרתי אז. הגזירה ולבטל לתקן
 . שעה רבע ערך בשתיקתו ועמדל"הנ האיש
 הגדול החטא זה מה ידעתי לא: ואמרתי בחלומי מאד לבכות התחלתי ואז

 בחלומי מאד הרבה ובכיתי. העליון מעולם שלוחים לי ששלחו על, שחטאתי
 חלום רק שזה עוד אמרתי לא ובהקיצי, משנתי הקיצותי הבכיה גודל ומחמת
 בשמחה הייתי עצרת שמיני וביום, הוא דבר אשר יתירא כי. בטלים ודברים
 גדולה שמחה לי היתה לא מעולם אשר השמחה מה ידעתי ולא, מאד גדולה
 . כזאת

 והנה בחלומי שנתי באמצע, מיטתי על ישנתי כאשר תורה שמחת ובליל
, בלבנים ומעוטף מאד נורא היה תוארו זיו. ל"הנ הדר איש הפעם עוד אלי בא

. הנכבד ממקומי אצלך לילך עבורך טירחא לי יהיה מתי עד: ואמר אלי וקרב
 והאמוראים התנאים ובזכות התורה בזכות: לו ואמרתי התחזקתי ואז

 השליחות ענין כל לי להגיד מכם מבקש הנני, בהם ויגעתי אותם שלמדתי
 ונעים יפה לחדר אתי הלך ואז. להבינם שאוכל בביאור יפה ליולבאר, שלכם

 ואגלה שב בני שב לי ואמר. זאת מלראות עין תשבע לא בתכשיטין מקושט
 ואמר אצלי ישב והוא אחד כסא על וישבתי. שלי השליחות וזה סתר ענין לך
 : מסתרים לך מגלה הנני לי

 כסא על ישבתי, העולם בזה בחיים שהייתי ובעת לב בן י"מהר שאני תדע
 ויצא משפט יזהא בדבר אנשים שני אלי ובאו רעהו ובין איש בין לשפוט דין

הזהרתי  ואז. אלים איש שהיה מחמת הדין לציית רצה ולא, חייב מהם אחד
 והכה חייב שיצא ל"הנ האיש אלי בא. לחוץ ויצאתי הידועה באזהרה אותו
 עד תקומה שום לו ואין היום עד עצמותיו על חקוק זה וענין, לחיי על אותי
 . זה על תקומה לו ותהיה אותו לתקן צאצאיו מיוצאי שאתה עליך ונגזר. היום

 זה ולאחר. שעה רבע ערך דומם כאבן ונשארתי ונשתוממתי נרתעתי ואז
 ידעתי לא ואמרתי מאד לבכות התחלתי ואז. שתקת זה מה: לי ואמר בפי נגע
 נגזר שכן תדע לי אמר אז. וכוונות ביחודים ידיעה לי אין כי, אותו אתקן במה
 שיהיה עד בקביעות אותו ותלמד לב בן י"מהר ת"שו הספר תקנה אשר עליך
 ממדרגה לעלות ויוכל אליו תקומה תהיה ואז סופו ועד מראשו בפיך שגור

 לי אמר. בפי שגור שיהא עד ל"הנ התשובות אלמד כמה: לו אמרתי. למדרגה
 אצל דוקא ל"ואמר לו עוד, שיקנה הספר מהריב' (וכו שנים מארבע פחות לא
? ל"הנ הרב אצל דוקא זו מה, ושאלו, ל"הנ תשובות לו שיש דאנטיפאלע הרב
 למעלה דברים איזה יש ל"הנ הרב על גם אשר תדע: זה ענין לך אגלה: ל"ואמ
 הכנתו קיים ולא ומעילה תמורה ס"ש ביאור להדפיס ע"א להכין התחיל הוא כי
 לב כן י"המהר עבור ממך שיקבל ומהמעות זה לתקן כ"ג הוא מוכרח כ"ע

 פנחס' ר אצל הלך דבר של בסופו ' וכו ל"הנ להדפיס ע"א להכין יתחיל
 ). בו ולמד ת"השו את ממנו וקנה מאנטיפלא
  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
       !תוקפו

 (אוצרות התורה)

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

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

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

 והאם הוא עניו בבחינת 'אין'. -'היש בה עץ (צדיק), אם אין' 
ון במידת הענווה, והאדם התכונות הנ"ל מאפיינות ביותר את מי שניח

העניו אינו ממהר לכעוס (כפי שמובא באגרת הרמב"ן). לכן ביקש משה רבינו 
מהמרגלים שיבדקו במיוחד את המידה הזו אצל יושבי הארץ, כדי לדעת האם 
ההתנגדות שלהם תהיה קשה וכעוסה, ולהתוות לפי זה לעם את דרכי הכניסה 

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

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

 אינה משתלמת.
 כל המקומות תפוסים

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

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

 לנסוע לקונצרט.
והנה, בהגיעו לשדה התעופה, כדי לעלות על מטס שיביאנו אל המדינה 

ך המופע, הודיעו לו שלמרות מעמדו הרם הם מצטערים להודיעו שכל בה נער
 המקומות במטוס כבר תפוסים, ואין אפשרות להטיסו בטיסה זו.

הגנרל התרתח מרוב כעס. "מה? למרות השירות בן עשרות השנים שאני 
זעק. הוא ביקש לקבל  -מעניק למדינה, אתם תקבעו שאני לא אטוס עתה"?! 

וסעים, ומחק שם מן הרשימה, והודיע שהוא טס לידיו את רשימת הנ
 במקומו...

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

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

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

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

 
 (י"ג כ"ה) אפס כי עז העם הישב בארץ

דגישה במיוחד את המילה 'אפס', כביאור החפץ חיים מסביר שהתורה ה
הרמב"ן, כי מילה זו מביעה את רשעת המרגלים, 'שהיא מורה על דבר אפס 
ונמנע מן האדם, שאי אפשר בשום ענין, כלשון האפס לנצח חסדו'. והמרגלים 
אכן ביקשו להעביר לעם את המסר הזה שלא יוכלו כלל להילחם עם יושבי 

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

 וכי אדם מפחד מככר לחם גדול המונח על השלחן?! -וכאומרים 
האדם המאמין בה', לא ישתמש לעולם במונח 'אפס', אלא יבטח באלוקיו 
ויתייחס גם לאויביו הקשים ביותר כ...לחם המונח על השלחן. זה סודו של 

 ושר עלי אדמות.הבטחון בה', ההופך את האדם למא
האספקלריה של הבוטח משדרת לו כל העת שיש לו על מי לסמוך. אם 
רק יפקיד האדם את 'מפתחות החיים' שלו ביד השי"ת, ויפקיר את כל כולו 
למען 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...
דע שכל מה שעושה הקב"ה מי שאומר כך, אינו יהודי מאמין. אדם היו

לטובה הוא עושה, הרי גם כאשר הוא איננו רואה לכאורה מה היא הטובה 



 

ד 

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

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

עליו באותה תקופה, וכיצד הצילו הקב"ה פעם אחר פעם מידי הנאצים 
 הארורים.

יהודי זה התגורר בגרמניה עצמה, ומיד כאשר החל הצורר היטלר ימ"ש 
והיה זה יותר משנתיים לפני  -להפריח את הצהרותיו המאיימות נגד היהודים 

לטה למכור את כל נכסיו ולצאת נתן הקב"ה בליבו את ההח -פרוץ המלחמה 
 מארץ הזו.

הדבר לא היה פשוט, כיון שיהודי זה היה 'מסודר' בפרנסתו ובנכסיו, והיו 
לו נכסים רבים, דניידי ודלא ניידי. אבל, ההחלטה שהתקבלה בליבו היתה כה 
חזקה, שמאומה לא עמד בדרכו, והוא מכר את הבתים שהיו בבעלותו, וגם 

 את כל יתר הנכסים.
טבע היציב והאיתן ביותר בתקופה ההיא, היה הרובל הרוסי. כל המ

הסוחרים עשו בו שימוש, וידעו שהרובל הוא מטבע שכדאי ושווה להשקיע 
בו לטווח ארוך, ואין לכאורה שום דבר שיהא בכוחו לזעזע את חוסנו של 

 הרובל.
גם היהודי שלנו, המיר את כל הכסף שקיבל ממכירת נכסיו לשטרות של 

ם רוסיים, וכאשר הכסף היה בידו החליט להעתיק את מקום מגוריו רובלי
להולנד, שהיתה מדינה שקטנה וניטראלית, והכל היו בטוחים שהנאצים 

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

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

יום אחד מגיע היהודי לביתו, חוור ומבוהל, וכשאשתו שואלת אותו מה 
קרה, הוא מציג בפניה דף עיתון שבו היה כתוב שהכלכלה הרוסית התמוטטה 
לחלוטין, והרובל בעקבותיה... בידיעה בעיתון נאמר שהמטבע הרוסי איבד 

 והוא אינו שווה אפילו את הנייר שעליו הוא מודפס. את ערכו בצורה מוחלטת,
יוצא אפוא, אמר הבעל לאשתו, שכל האספים שחסכנו, ובעצם כל הרכוש 

 אינם שווים עכשיו מאומה!-והנכסים שלנו 
עצם המחשבה על המציאות ההזויה הזו, הביאה את מיודענו לפלנטה 

האמיתיים אחרת, ולהרגשה מוחשית בדברי חז"ל שלמדונו שהחסכונות 
 נתונים רק בבית המדרש, ולא באוצרות הכסף והזהב.

המהפך המחשבתי שהחל בו מאותו רגע, הביאו להחלטה נוספת, חזקה 
יותר מזו הראשונה שקיבל בהיותו בגרמניה (כשהחליט לעבור להולנד), והיא, 
לעזוב את הגולה הדויה, ולעלות לארץ ישראל. בתוך ימים אחדים ארז את מה 

 בהולנד, ועלה לארץ הקודש. שנשאר לו
ומי שמכיר קצת את ההיסטוריה, יודע שהולנד היתה אחת המדינות 
הראשונות לכיבוש הנאצים, שהעבירו את נתיניה היהודים לאושוויץ. כבר 
בימיו הראשונים של הכיבוש, דרשו הגרמנים מהשלטון ההולנדי שיעביר 

 תם הרגו תחילה.לידיהם את שמות הנכבדים היהודיים בקהילותיהם, ואו
'כיון שאני נמניתי על הנכבדים הללו, סיפר היהודי לבניו ברבות הימים, אין 
ספק שאם הרובל הרוסי לא היה מתמוטט, והייתי נשאר בהולנד עוד תקופה 

 קצרה, גם אני הייתי נשלח לאושוויץ רח"ל'.
 במזוודה מיוחדת

רכוש את נס של ממש נעשה ליהודי זה, והנס החל כבר ברגע שהחליט ל
הרובלים, שכן הם הם היו הסיבה להצלתו בהולנד. הנס המשיך מאוחר יותר 
עם התמוטטותו של הרובל, כשהתברר שדווקא סיבה זו הניעה אותו לעזוב 

 גם את 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!
אבל אם היה יודע שהכל לטובתו, לא היה נותן להרגשות הלא טובות 

 שיחדרו למוחו כלל וכלל!
ברובלים רוסיים או בחיים, ואם היו שואלים אותו, במה הוא רוצה לבחור, 

בוודאי שתשובתו היתה שהוא מעדיף את החיים גם על פני מיליוני רובלים. 
 וזה בדיוק מה שהקב"ה עשה לו.

היהודי שעליו אנחנו מדברים לא הסתפק בהחדרתה של האמונה הזו רק 
גם לאחר  -לליבו הוא, אלא התאמץ גם לחנך את ילדיו ברוח זו. מה עשה? 

סיים איבדו את ערכם, ולא היו שווים מאומה, לא השליך אותם שהרובלים הרו
לפח, אלא שמר חלק מהם במזוודה מיוחדת, וכשהגיע לארץ תלה את 

 הרובלים במסגרת מיוחדת בסלון ביתו.
למען דעת כל עמי הארץ את הנס הגדול שנעשה לו ע"י הרובלים הללו, 

הזה שכל מה שעושה ולמען יידעו בניו ונכדיו וכל צאצאיו את הכלל החשוב 
 (ברכי נפשי)                                                                   הקב"ה, לטובה הוא עושה.

 
 (יד, יד) אשר עין בעין נראה את ה'

שכר גדול שולם מן שמיא לאדם שהקפיד לשמור על רצונו של הקב"ה, 
 ולא זלזל בכך גם בעת לחץ.

עסק ביהודי שהיה אמור להשיא את בתו, ובגלל  המעשה שהובא לפניי
ההתחייבויות הכספיות הגדולות שהיו כרוכות בכך, נאלץ לעזוב את ביתו 

 ולנדוד לארצות נכר, ולהתדפק שם על בתי נדיבים.
את פעמיו שם לארה"ב, אבל גם לאחר שהסתובב שם במשך תקופה 

לי הקשה, ארוכה לא הצליח לאסוף סכומי כסף משמעותיים. המצב הכלכ
חדר גם אל בתי הגבירים, ונתן אותותיו על איסוף התרומות, המצטמצמות 

 והולכות מפעם לפעם.
בשלב מסוים פגש היהודי שלנו בארה"ב את אחד מעמיתיו שיעץ לו 
לנסוע לקהילתו של הרב מייזליש באוסטרליה. 'בקהילה זו, אמר לו הידיד, 

צעה, ורכש כרטיס טיסה תצליח לאסוף כסף'. היהודי החליט להיענות לה
 מארה"ב לאוסטרליה.

בשדה התעופה באמריקה יש כידוע הליכי בידוק מחמירים ביותר, וגם 
לאחר שהפקחים בדקו את כל המזוודות והתיקים, הכיסים והבגדים, הם 
דורשים מהנוסעים שיחלצו את נעליהם, כדי לבדוק אם הסתירו דבר מה 

 בתוכן...
סע חולץ את נעליו, הולך כברת דרך קטנה ההליך מתבצע בצורה כזו שהנו

ללא הנעליים, ומיד לאחר שהבדיקה במתקן המיוחד הסתיימה ללא בעיות, 
 הוא מקבל את הנעליים בחזרה.

היהודי חלץ גם הוא את נעליו כמתבקש, אך בבואו אל המקום בו היו 
אמורות הנעליים להימסר לו, הופתע מאוד להיווכח שנעליו אינן נמצאות שם. 

מקביל, הגיעו לידיו נעליים אחרות, וסביר להניח שקרתה שם טעות, ואחד ב
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 
ים הזרות הבחין לתדהמתו בצלב קרס הנעליים שלו, אבל כשביט בנעלי

המוטבע עליהן. הוא הבין שאלו הן נעליו של גוי, וכיון שהיה שם צלב קרס, 
 החליט לא לנעול אותן בשום אופן שבעולם.

האיש לא גילה לאנשי הבידוק את המניע האמיתי להחלטתו, מחשש 
ינן לאנטישמיות, אלא אמר שהוא אינו רוצה לקחת את הנעליים, מפני שהן א

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

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

 יניח על רגליו נעליים עם צלב.
עלה למטוס בדרכו לאוסטרליה, כשהוא יחף, אבל לא שיער  ואכן, האיש

לאן יתגלגלו הדברים. בעלותו למטוס, הבחינו הנוסעים באדם מוזר המתהלך 
 ללא מנעלים לרגליו, והחלו לחשוד בו שהוא חבר בארגון מחבלים...

משהודיעו לו כך לדיילים, הגיבו אלו ואמרו שאין מה לחשוש כיון שמדובר 
א לקחת נעליים שאינן שייכות לו, משום גזל. כל הנוסעים באדם שהחליט ל

 במטוס הביעו את התפעלותם ממעשהו של האיש, ויושרו האישי.
בין הנוסעים היה גוי אחד שהתפעל ביותר מהגינותו של היהודי, וניגש 
למקום מושבו כדי לשמוע את הדברים שוב באוזניו, ולדעת שאכן יש אנשים 

ם לקחת דברים שאינם שייכים להם... 'אצל גוי זה כאלה בעולם שאינם מוכני
 לא היה קורה', אמר ליהודי.

 ומה אמר על כך מרן הגרי"ש אלישיב?
בשלב מסוים שאל אותו הגוי על מטרת נסיעתו, והיהודי סיפר לו את 
האמת, שבתו אמורה להינשא ואין לו פרוטה לפורטה, ועל כן הוא נאלץ 

 להתגלגל על פתחי נדיבים.
 שאל. -סף תכננת לאסוף לנישואין אלו'? 'כמה כ

 דולרים', השיב. 25,000'
הגוי לא המתין רגע. הוא קרא לכמה עיתונאים שהיו בטיסה, ואז הוציא 

 מכיסו את פנקס הצ'קים וכתב לו את כל הסכום הנצרך!
העיתונאים החלו לצלם את האירוע ולהנציחו מכל עבר, וההבזקים של 

ארוכות. לבד מהפרסום שהיה לתורם, היה  המצלמות לא פסקו למשך דקות
 גם קידוש השם גדול באותה שעה.

זה שכרו וזו ישועתו של מי שמקדש את השם, וקובע בליבו באופן מוחלט 
לא לעבור על רצונו של השם יתברך, גם במחיר של אי נעימות גדולה. וכי 

כך,  יקשה בעיניו של אדון הכל, מלך מלכי המלכים, הרוצה לשלם לו שכר על
 דולרים? 25,000ולגלגל לידיו 

השאלה היא כיצד היה מותר ליהודי לקחת את הכסף מהגוי, הרי הגמרא 
(בבא בתרא, דף י' עמוד ב') מספרת שרבי אמי סירב לקבל כספים שכאלו 
בגלל הפסוק (ישעיהו, פרק כ"ז פסוק י"א) 'ביבש קצירה תשברנה', וכו', 

ן, וייבש לחלוחית מעשה צדקה וברש"י שם מסביר: 'כשתכלה זכות שביד
 שלהן, אז ישברו', וכך נפסק גם בשו"ע (יו"ד, סימן רנ"ב).

יוצא, שאם מאפשרים לגויים לעשות מצוות, ולהרבות את זכויותיהם, 
מקיימים בכך את שלטון הגויים בעולם, ומאחרים את שברונם; ואם כן כיצד 

 היה מותר לקחת את הכסף?
בדברי תשובתו הביא הרב את הוראת חמיו, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
שאפשר לסמוך בענין זה על דברי ה'חסד לאברהם' הכותב שבמקרה שהגויים 



 

ה 

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

 ואין בכך משום ריבוי זכויות לגויים.
ואם כן, גם במקרה הנ"ל, כיון שנתינת הצ'ק לוותה בצילומים, והגוי הנותן 
קיבל על כך כבוד רב, אפשר לומר שהוא עושה זאת לשם הכבוד, ולא יהיה לו 

 (ברכי נפשי)                    בכך זכויות...                                                                      

 
 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל –"יום לשנה" 

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

 נדוניה הגונה ושנות מזונות על שולחנם הגדוש ברוב טובה.
זכה בחתן לתפארת, ששקד יומם ולילה על תורתו והתעתד אחד מהם 

להיות לגדול בישראל. חותנו העריך מאוד את אישיותו ומידותיו, חוכמתו 
ופקחותו, אבל העריך פחות את תורתו ושקידתו. אדרבה, שמח היה אילו יצא 
לסחור בנצלו את חכמתו כדי להתעשר. אבל הבטחה זו הבטחה, הבטיח עשר 

 עשר שנות שקידה והתעלות!שנות מזונות ל
כששמע קריאת התורה בפרשת שלח, אורו עיניו: המרגלים תרו את הארץ 
ארבעים יום, ובני ישראל נענשו בארבעים שנות נדודים במדבר, "יום לשנה 

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

ו, כלו 'שנות' המזונות, ועליך להרויח את שולחני, והרבה מעבר להם. זה
 לחמך!"

 טיעון למדני, אין מה לומר.
"אין בעיה", השיב החתן השנון, מסור בידי את דמי הנדוניה, ותחפש לך 

 חתן חדש".
 "מה זה?!"

 "אנו מתגרשים".
 "מדוע?" הזדעק הכפרי.

 "כי שהיתי עם בתך עשר 'שנים' ולא ילדה"...
 הפטיר החותן, "לא אמרתי דבר"... "טוב, טוב, המשך ללמוד",

ידוע שאיני מספר סיפורים מבדחים סתם כך, אלא כ"מילתא דבדיחותא" 
 –לפני השמעתתא (שבת ל, ב) 

 לצערינו, תופעה זו של "מוסר כפול" רווחת כל כך!
חותנת אחת שפכה זעמה על חתנה, באזני חברתה: "לחתני לב של אבן! 

ם, ונוסע לו לטיול בצפון. שהיא הוא משאיר את אשתו עם ארבעת ילדי
 תקרוס תחת הנטל, והוא יהנה לו עם חבריו"...

החברה גיששה: "שמעתי שגם בנך מצטרף לטיול, ומשאיר את אשתו 
 לבד"...

"לא!" מיהרה למחות, "בני אינו משאיר את אשתו לבדה, הוא משאיר 
 אותה עם חמישה ילדים"...

 אהה!
רוניות כרימון, על חבריו או בני ואנחנו?! הרי כל אחד מאיתנו מלא ט

משפחתו. ומדוע, כי אנו הרי עושים עבורם את המינימום, אז מדוע אינם 
 עושים כלפינו אלא את המינימום?!

ואף אל הבורא פונים אנו בעתירה: ריבונו של עולם, למה חסר לי דבר 
 פלוני, ודואב לנו איבר פלוני, למה אושרינו ובריאותינו אינם מושלמים?!

 -כה? ומה עושים אתם עבור הקדוש ברוך הוא?! כ
 טוב, נכון שאיננו מושלמים. אבל את המינימום הרי אנו עושים!

 אז מה הטרוניה, כשגם הוא עושה את המינימום למענינו?!...
 (והגדת)

 
 . ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם

נמלים יש בכרמים  שמענו אומרים זה לזה -פירש רש"י: "וכן היינו בעיניהם 
 .כאנשים"

יג, (סיכום הטיעונים שבפי המרגלים בשובם משליחותם היה כמבואר בפרשה 
 "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם".  ):לג

היתה זו שפלות רוח שלא במקומה, והיא שגרמה להם להוציא דיבה רעה על 
פת אמת" הארץ ולהיכשל בשליחותם. מאלפים בנדון זה הדברים שכתב ה"ש

כי שני חלקי הפסוק מתקשרים היטב ביניהם, באשר קיימים קשרי  )"מזות(
גומלין בין מה שהיו נראים כחגבים בעיני עצמם לבין מה שנראו כך בעיני 
הענקים. כך היא המידה הנוהגת בעניינים אלו. הם לא היו יכולים להראות 

ושת קטנים בעיני אחרים, אלמלא שקודם לכן איבדו בעצמם את תח
 החשיבות הבריאה, שהיתה אמורה להיות להם. 

על פי הגמרא סוטה (העיון בדברי רש"י יעמיק עוד יותר לקח זה. רש"י מבאר 
 את טענת המרגלים: "שמענום אומרים נמלים יש בכרם, כאנשים". )לה ע"א

ומדוע כתב רש"י  חגביםתמה על כך רבי עובדיה מברטנורא, הרי הם אמרו 
אדם רואה את עצמו קטן כמו חגב, אחרים יראו אותו קטן ? אלא, שאם נמלים

 עוד יותר, כמו נמלה קטנטונת!... 

כמעט כל הדברים שאנו עושים בחיים, מושפעים מהסביבה החברתית. אנחנו 
וגם אנו אוהבים את זה. אנחנו רואים מה כולם  -רואים מה כולם אוהבים 

כך, כנראה שזה מה שצריך  וגם אנו לובשים את זה. 'אם כולם עושים -לובשים 
ואיננו מודעים לכך שמאחורי ה'שיגעונות' החדשים  -לעשות', אנו אומרים 

עומדים כמה אנשים בודדים שמסובבים את כל העולם על האצבע הקטנה 
שלהם. הם לא מפסיקים להמציא המצאות שמבזבזות את רגעי החיים 

 היקרים על שטויות חולפות. 
כול להעניק סיפוק והנאה הם ערכים אמיתיים אם נזכור שהדבר היחיד שי

וחיים של אמונה, נחליט על דרכנו ועל מעשינו מתוך שיקול דעת וכובד ראש, 
 ולא נלך שולל אחרי כל רוח מצויה. 

בענין זה מצאנו מעשה נפלא אולי משל היה, מפרי עטו של הרב דוד קליינר 
ט הג'בליה שליט"א: הקיץ הסתיים, ולאהלו של אבו רוחרוח, ראש שב

הבדואי, החלו להגיע ראשי השבטים מכל האזור, שבט הג'בליה התגורר 
במאהל גדול בלב המדבר, במקום שבו מזג האויר קיצוני והפכפך. בקיץ שרר 

 חום נוראי, אך בחורף, עם בוא הגשמים, היה הקור במדבר מקפיא עצמות. 
עה בכל רחבי אבו רוחרוח היה יותר מסתם עוד מנהיג שבט, חכמתו הרבה נוד

המדבר, וראשי שבטים רבים היו מתייעצים איתו בכל ענין: החל מקביעת 
מועד גז הכבשים ועד טיב עורות הגמלים לבניית האוהלים. גם בוויכוחים בין 
רועים על שטחי מרעה היה אבו רוחרוח מפשר ומתווך, אבל המומחיות שלו 

 בה' הידיעה היתה מזג האויר. 
ים אליו ראשי השבטים מכל הסביבה, ומבקשים לדעת עם תום הקיץ היו מגיע

האם החורף יהיה קר וגשום. הבדואים מתגוררים באוהלים פרוצים לרוח, 
ורצוי מאוד לדעת מראש את מזג האויר. ככל שהחורף צפוי להיות קר וגשום 

 יותר, כך יש להיערך בהתאם ולאסוף יותר עצים לצרכי הסקה. 
רוחרוח משלחות מכל שבטי הסביבה ושאלו  גם הפעם הגיעו לאוהלו של אבו

מה יהיה מצב הגשמים בחורף. אבו רוחרוח יצא לרחרח את האויר ואחר כך 
נטל בידו מעט חול וסינן אותו מבין אצבעותיו. לסיום הוא הביט לעבר העננים 

  ובדק את מהירות הרוח ואת כיוון נשיבתה.
 השנה יהיה קר וגשום, הודיע לבסוף. 

ו מיד בהתאם. הם החלו לאסוף עצים ולאחסן אותם במערות הבדואים נערכ
הקרה. חודש עבר, אך שום ענן לא ובמקומות המסתור, כדי לקדם את פני 

 אה באופק, השמים היו תכולים מתמיד, ושמש סתווית חיממה את המדבר. רנ
שוב הגיעו משלחות מכל שבטי הסביבה, ושאלו את אבו רוחרוח האם החורף 

. אבו רוחרוח היה מעט נבוך, אך לא הראה זאת כלפי חוץ. הוא יהיה קר וגשום
יצא בשנית למרחבי המדבר, ערך סיבוב בין ההרים והגאיות וחזר כשפיו 
תשובה: 'קר וגשום יהיה השנה, והמשקעים יהיו רבים מאד'. מנהיגי השבטים 
חזרו איש איש לאהלו, וזירזו את אנשי השבט להמשיך וללקט עצים רבים 

 פני גל הקור הקרב. חודש נוסף חלף, ומזג האויר החורפי לא הגיע. להסקה מ
שוב הגיעו משלחות מכל הסביבה הקרובה והרחוקה אל פתח אוהלו של ראש 
השבט המהולל, ושאלו אותו האם עדיין הוא סבור שהחורף יהיה קר וגשום. 
אני חייב לצאת אל המרחבים על מנת לבדוק את הנושא היטב, אמר אבו 

 , עלה על הגמל ויצא ברכיבה מהמאהל. רוחרוח
במשך חצי שעה רכב אבו רוחרוח עד שהגיע לישוב עירוני קטן ששכן בגבול 

 המדבר. 
הוא ניגש לטלפון ציבורי, הביט ימינו ושמאלו לראות שאיש לא מבחין בו, 

  וחייג מספר מסויים.
שלום, כאן המרכז המטאורולוגי, במה ניתן לעזור? נשמע הקול מעבר 

פופרת. לפני חודש דיברתי אתכם, אמר אבו רוחרוח, 'ואמרתם שירד לש
 הרבה גשמים במדבר, אבל בינתיים אין שום טיפה. 

'אדוני, אל דאגה' אמרה החזאית, 'על סמך נתונים עדכניים המצויים בידינו, 
 עומדים לרדת גשמי זלעפות. 

 'תודה רבה' אמר אבו רוחרוח והחזיר את השפופרת. 
 הגמל ורכב במהירות לעבר המאהל. הוא עלה על 

'אל דאגה' אמר לאנשים שחיכו לו 'החורף הזה ירדו גשמי זלעפות. קצת 
 סבלנות והגשם יגיע'. 

הבדואים המשיכו לאסוף עצים, אבל חודש נוסף עבר ושום ענן לא נראה 
בשמים. שוב צבאו על פתח אוהלו של אבו רוחרוח בדואים מכל הסביבה 

 הגשמים? מדוע אין גשם?'  ודרשו לדעת: 'מה עם
שלום, כאן המרכז  אבו רוחרוח עלה על הגמל ודהר לכיוון הטלפון הציבורי.

המטאורולוגי במה ניתן לעזור?' שאלה החזאית. 'גברתי הנכבדה' הרים אבו 
רוחרוח את קולו 'אמרתם שירד גשם, אבל המדבר יבש וצחיח. על סמך מה 

אתה מתקשר קבוע, אמרה אתם קובעים את התחזית שלכם'? מכיון ש
החזאית, 'אני אומר לך. האמת שהמפות הסינופטיות שלנו לא מראות על 

  שם.גכל זאת אנחנו יודעים שעומד לרדת גשם, אבל ב
 איך אתם יודעים? שאל אבו רוחרוח. 

אים במדבר אוספים עצים מתחילת החורף ודפשוט מאד, כי נודע לנו שהב
 הם עושים...  כמו מטורפים. והבדואים יודעים מה

תורת היהדות גורסת, כי כשם שאדם מסוגל להיות "בעל בית" על עצמו 
ולהגיד "לא" ליצריו ולדחפיו, באותה מידה הוא מסוגל להתייצב בעוז מול 



 

 ו 

נחשולים של עדריות אנושיות. גם אם רבים מתנגדים לאמת הפנימית שלו, 
 הוא יכול להתעלות מעל "כולם" לנהוג לפי צו מצפונו. 

נידון זה למדים בעלי המוסר לקח מהלכה אחת שנאמרה אפילו אודות בעלי ב
 חיים וממנה ניתן להקיש בקל וחומר ביחס לאדם. 

בהלכות טריפות נפסק להלכה שאם עוף או בהמה הושלכו מגובה, הרי הם 
בחשש טריפות משום "נפולה". ההלכה חוששת שמא הפלתם מהגובה גרמה 

ל ידי זה הבהמה או העוף נטרפו. אולם ההלכה לפגימה באיבריהם הפנימים וע
קובעת שישנן צורות בדיקה מסוימות שעל ידן ניתן לוודא שבעל החיים לא 

 נטרף. 
אחת מן הבדיקות הללו היא אם עוף נפל מגובה, והנה למרות זאת הוא מצליח 
לשחות במים, השחייה בנהר מצביעה על כך שהעוף, האווז או הברוז, לא 

 אין בו חשש טריפות. נפגע במאומה ו
אולם ההלכה מסייגת את דבריה בקובעה שבמה דברים אמורים? אם העוף 
שוחה נגד הזרם, אולם אין הוא שט עם הזרם אין בכך שום ראיה לבריאותו. 
גם עוף פגוע וטרף, ואפילו בול עץ, עשוי לנוע עם הזרם, ואין בכך הוכחה שיש 

 בו שמץ חיות. 
ר לאדם שחיותו נבחנת ביכולתו לשחות נגד הזרם, ל וחומומכאן ניתן ללמוד ק

בעוד שזרימה עם העדר אין בה כדי ללמד על כושרו וכשירותו של האדם, 
שמלכתחילה נוצר להיות עצמאי ובלתי תלוי. משורש העובדה שאדם 
הראשון נברא יחידי, נובעת תכונת היותו ייחודי ומכאן השאיפה הטמונה 

, עצמאי. אשר על כן דעת תורה גורסת עמוק במעמדי הנפש להיות מקורי
שהאדם נדרש להיות עצמאי, לבל יירתע מפני "מה יאמרו הבריות". אם הוא 
סבור, למשל, שדיעה מסוימת היא שגויה, או שנוהל מסוים הינו פסול, הוא 

 צריך להישאר איתן בדעתו, למרות שסביבתו אינה גורסת כן. 
יהושע וכלב, שלמרות שעשרת  כאמור, זו היתה, אפוא, זכותם הגדולה של

המרגלים שהלכו עימם הוציאו דיבה על ארץ ישראל, הם עמדו בתוקף על 
 דעתם, ולא שיתפו עימם פעולה. 

דוגמת מופת בתחום זה הראה לנו אברהם אבינו ע"ה. הוא היה סמל ומופת 
להתנהגות אצילית שבין אדם לחבירו, אולם כל זה לא סתר את השקפתו 

מוכן היה למסור את נפשו. אברהם אבינו מסר נפשו בשביל ואמונתו שעליה 
להכניס אורחים, ואפילו כדי להתפלל על סדום, אולם בעוז רוח הוא בעט בכל 
המוסכמות של החברה האלילית שסביבו כדי לדבוק באמונת האמת. לא 
בכדי אמרו חז"ל ששמו נקרא "אברהם העברי", על שם שכל העולם כולו עמד 

א לבדו, יחיד ובודד, עמד מהעבר שמנגד. אכן זוהי עצמאות מעבר אחד, והו
 השקפתית הראויה לשמה.

 )בנועם שיח(
 מרגלים, נסכים, חלה, עבודה זרה.  – שימו לב לסדר הפרשה

 למה נסמכה פרשת חלה ונסכים למרגלים? – שואלים חז"ל
או בגלל שעם ישראל אמרו, לא נכנס לארץ ישראל, נתן להם הקב"ה שתי 

תן להם  –התלויות בארץ, או בגלל שהם היו אבלים, אמר הקב"ה  מצוות,
שתי מצוות, כי מאסו בארץ חמדה, או בגלל סיבה נוספת, ותכף אנחנו נראה 

 את הסיבה. 
היות ובשעה שחזרו  – אומר הירושלמי, כפי שהזכרנו, סיבה נוספת

 המרגלים, עסקו בני ישראל, בנסכים וחלה, לכן זה נצמד .
 , באה התורה וכותבת פרשת עבודה זרה.מיד לאחר מכן

 למה נסמכה פרשת עבודה זרה, לפרשת חלה ונסכים? 
מיד אחרי פרשת חלה, מופיע אדם ששגג ועבד עבודה זרה. עיני העדה 

 שראו והודו בעבודה זרה שמותר לעשות אותה. מה זה קשור לחלה?
קרא אומר המדרש (וית, -ר-ו-מ-ר-מ-צ–שימו לב, למה שכתוב כאן במדרש 

, זרה עבודה לפרשת חלה פרשת נסמכה למה יוחנן רבי אמר -  רבה, רשה ט"ו)
 מצות המבטל וכל, זרה עבודה בטל כאלו חלה מצות המקים שכל, לך לומר
 .זרה עבודה קים כאלו חלה

 רבותי, למה נסמכה פרשת עבודה זרה לפרשת חלה? 
דה זרה, לומר לך, שאדם שבביתו מפרישים חלה, הוא מבטל בכך את העבו

 ובבית שלא מפרישים חלה, כאילו מקיימים עבודה זרה.
אדם שלא מפריש תרומות ומעשרות, לא  -רבותי, לא שמענו כזאת בישראל

כתוב שכאילו קיים עבודה זרה. אדם שלא מפריש ביכורים, לא כתוב עליו 
 כאילו עובד עבודה זרה. 

ישים חלה, בהפרשת חלה, אומרים חז"ל, אדם שרח"ל, בבית שלו לא מפר
 ק"ג), כאילו עובד עבודה זרה.  1.650כשעושים את השיעור הדרוש (

על מה ולמה עבודה זרה? איזה עוון נורא יש כאן,  – כל אחד שואל את עצמו
 באי הפרשת חלה, שזה נחשב כאילו עובד עבודה זרה? 

נימצא ברמב"ם (סוף הלכות , ההגהות מימוניאם אנחנו נצרף לזה, את 
ללמדך, שזכו ישראל להיכנס לארץ ישראל,  – ה תרימו תרומהחל –זרעים)

 כדי לקיים מצות חלה. 
 כל כניסתם לארץ ישראל, היתה לצורך קיום מצות הפרשת חלה.

. ללמדך, שכל הזהיר זו מצות חלהגימטריה  תרי"גו – כותב ההגהות מימוני
 במצות חלה, ומקיימה כראוי, כאילו קיים כל תרי"ג מצוות שבתורה. 

 דם שמפריש חלה בבית, ביטל עבודה זרה, וקיים כל תרי"ג מצוות. א

מה הפלא? זה לא שמירת שבת כהלכתה, שמי  –כל אחד שואל את עצמו 
ששומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל 

ק"ג בצק, ב"ה שמה  קמח עם  1.650העוונות. אתה מדבר על אישה שלשה 
ביטלה כל  – הרי זו חלה –ת לבצק, מפרישה חלה, אומרת מים, מגלגל

 העבודה זרה, קיימה כל התרי"ג מצוות. 
חז"ל אומרים לנו, שהמצוה היחידה שנכנסו עם ישראל לארץ, היתה 

שנה. רק אחרי  14הפרשת חלה, ותרומות ומעשרות, אומרים חז"ל, רק אחרי 
הפרשת חלה, איך  כיבוש וחילוק, רק אז חייבים בתרומות ומעשרות, אבל

 שאתם נכנסים לארץ, מיד חייבים במצות הפרשת חלה. 
למה מצות הפרשת חלה, חייבים מיד, ותרומות וביכורים  – נשאלת השאלה

 שנה? 14רק לאחר 
כולנו יודעים שמצות הפרשת חלה, היא  – שאלה נוספת שצריכה להישאל

 מיד חייבים בהפרשת חלה.  הארץ אל בבאכם -רק בארץ ישראל 
אומר אף עפ"י שכתוב, שאת המצוה הזאת צריכים לקיים בכניסה אל הארץ, 

גם בחו"ל נוהגים בהפרשת חלה,  –) (יורה דעה סימן שכ"ב השולחן ערוך
 שלא תשתכח תורת הפרשת חלה מישראל.

רבותי, למה לא חוששים מהפרשת תרומות ומעשרות? למה דוקא בחלה 
 כולם חוששים?

ים, של מי שלא מפריש חלה. חז"ל אומרים, שמי אני לא רוצה להיכנס לעונש
שלא מפריש חלה, מביא קללה את תוך ביתו, כך כתוב במשנה באבות (ה, ח) 

 . באה כליה של רעב - החלה את לטול ושלא -
אם אנשים גמרו בדעתם, שלא להפריש את החלה, זה לא סתם רעב של 

 ולם .רעב של כליה בא לע בצורת, שיש על תרומות ומעשרות, אלא
 אין חלה בעון אומר יהודה' בר אלעזר' ר - הגמרא (מסכת שבת לב, ב) אומרת

 אוכלין ואחרים זרעים וזורעין בשערים משתלחת ומארה במכונס ברכה
 את בהלה עליכם והפקדתי לכם זאת אעשה אני אף טז)-כו (ויקרא שנאמר
 זרעכם לריק וזרעתם נפש ומדיבות עינים מכלות הקדחת ואת השחפת

 בחלה אלא בהלה תקרי אל אויביכם כלוהווא
 רבותי, בואו נתקדם :

אם ככה, אדם שמקיים מצות הפרשת חלה, כאילו קיים כל תרי"ג מצוות, 
 . להביא ברכה אל ביתך –כאילו ביטל עבודה זרה, אומר הנביא 

 אני רוצה להיכנס לעוד סוגיה אחת :
 בשעת מתות נשים עברות שלש על - אומרת המשנה (מסכת שבת לא, ב)

 הנר . ובהדלקת ובחלה בנדה זהירות שאינן על, לדתן
 ? למה הם מתות דוקא בשעת לידתן?מ"ט  - שואלת הגמרא

.  בטנה בחדרי תלקה לפיכך בטנה בחדרי קלקלה היא יצחק ר''א -ואומרת 
אמרת  למימר? איכא מאי הנר והדלקת חלה נדה תינח -  שואלת הגמרא

 פרשת חלה ולהדלקת הנר?נידה, בסדר. אבל מה הקשר לה
 על בכם נתתי דם רביעית ה''הקב אמר חסדא דרב עליה גלילאה ההוא כדדרש
 הזהרתי ראשית עסקי על אתכם קראתי אתכם ראשית הזהרתי דם עסקי
 אתם אם אתכם הזהרתי נר עסקי על נר קרויה בכם שנתתי נשמה אתכם

 נשמתכם  נוטל הריני לאו ואם מוטב אותם מקיימים
למה המצוה הזאת נאמרת רק  – אבל נשאלת השאלה, בסדר. טוב, נו

באישה? אם אדם לא נשוי, הוא גר לבד בבית, הוא מדליק נרות . אם אדם גר 
לבד, הוא לבד עושה חלות ומפריש חלה . אז למה נשים לבד מקבלות את 

 העונש בשעת הלידה, למה זה עונש של נשים? 
והתשובה מושלמת, ע"י , זו שאלה שרש"י חש בה, ורש"י אומר תשובה

 עולם של חלתו אבדה היא ר''בב כדאמרינן - מדרש שמופיע בבראשית רבה
 דמו ושפכה עולם של נרו וכבתה כחלה שנתרם אדם הראשון נטרד ידה שעל

היא איבדה חלתו של עולם (אדם הראשון נקרא חלתו של  – אומר רש"י
 תדליק נר.עולם) היא תפריש חלה, היא כיבתה נרו של עולם, היא 

אנחנו רוצים לראות מה הסוד שכתוב כאן, למה אדם הראשון נקרא חלתו 
 של עולם, ולמה האישה מדליקה נר.

 רבותי, בואו נתחיל בס"ד, נראה כמה יספיק לנו הזמן :
ישנה גמרא, ועל הגמרא הזאת ב"ה, אפשר לדבר שיעור שלם, ולא לגמור 

מדברי הגמרא, כדי את הגמרא הזאת, אנחנו רק נשתמש בנקודה אחת 
 להסביר את הקשר שבין הפרשת חלה, לבין עבודה זרה :

, שרב אשי לימד את התלמידים שלו שיעור הגמרא (סנהדרין ק"ב) אומרת
 –ואמר חלק,   במסכת סנהדרין, והוא התחיל את המשנה הראשונה בפרק

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ משלושה מלכים וארבעה 
ת המלכים הם ירבעם אחאב ומנשה, וארבעת ההדיוטות הם הדיוטות. שלוש

 בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. 
איך בלעם ניכנס כאן לענין? סיפור בפני עצמו.

מחר נמשיך לדבר בחברינו. מי אלו  –רב אשי גמר את השיעור, ואמר 
 חברינו? שלשה מלכים וארבעה הדיוטות. 

ני חבר  שלך? מה אתה קורא ממתי א –בלילה בא לו מנשה בחלום, ואמר לו 
 מחר נדבר בחברינו מנשה? –לי 

מי אמר  – כל אחד שקורא את הגמרא הזאת, שואל את עצמו שאלה
 למנשה, שהוא ידבר עליך? אולי הוא רצה לדבר על אחאב ועל ירבעם? 
 מנשה היה בטוח, שעל ירבעם ועל אחאב, הוא לא קורא חברנו, למה? 
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יש את עצמו מחובר לירבעם, עליו נאמר כי חז"ל אומרים, שכל מי שמרג
 .  חבר הוא לאיש משחיט

הוא לא קרה לאחאב והוא לא קרא לירבעם, חז"ל אומרים  שחברנו,יוצא, 
 עליהם, שהם לא עשו תשובה. על מנשה יש דעה, שהוא עשה תשובה.

תגיד לי, כשבוצעים את הפת,  -אני רוצה לשאול אותך שאלה –אמר מנשה
 בוצעים אותה?  בשעת הברכה, מאיפה

 אני באמת לא יודע. –אמר לו
? חברים שלי יודעים חברינואתה לא יודע, ואתה קורא לי  –אמר לו מנשה 

 הלכות מהסוג הזה.
שלא תחשוב, שרב אשי לא ידע מאיפה בוצעים את הפת,  – היד רמהאומר 

. אבל הוא לא ידע, שקדים בישולההוא ידע מה שאומרת הגמרא, מאיפה 
 , אם זה למעלה או למטה.ים בישולהקדאיפה זה 

 תגיד לי, ומחר אני אגיד את ההלכה בישיבה בשמך.  –אמר רב אשי 
 דריפתא. בישולא דקדים מהיכאטוב.  –אמר לו מנשה 

אתם כאלה חכמים, ואתם יודעים מאיפה בוצעים את  –שואל אותו רב אשי 
 הפת, איך יכל להיות שהלכתם לעבוד עבודה זרה??? תסביר לי!

תאמין לי, אם היית בדור שלנו, היית מרים את שיפולי  –אמר לו מנשה 
 גלימתך, ורץ לעבוד עבודה זרה. עד כאן דברי הגמרא. 

רבותי, הגמרא הזאת היא פלא מופלא, מהתחלה עד הסוף. מאיפה ידע 
 מנשה, שרב אשי לא יודע את ההלכה??

 בינגו! יופי הוא לא יודע! –שאל שאלה 
 ידע, שהוא לא יודע את ההלכה הזאת.זאת אומרת שמנשה 

אם אתם כאלה חכמים, שאתה יודע מאיפה  –רב אשי בא אליו ואומר לו 
 בוצעים את הפת, איך עבדתם עבודה זרה??

ואם הוא לא היה יודע, מאיפה בוצעים את הפת, היה מותר לו לעבוד עבודה 
 זרה?! מה הוא שואל אותו?

תה עובד עבודה זרה? אם אתה מה הקשר בין זה שאתה חכם, לבין זה שא
 לא יודע את ההלכה, מותר לך לעבוד עבודה זרה?? איזה מן שאלה זאת??

בספר רבותי, על השאלה הזאת עומדים כל המפרשים כולם, מי שרוצה יעיין 
של ר' אברהם שור, על מסכת סנהדרין, ויתר הרחבה מופיע  תורת חיים,

 רי הגמרא הזאת ., ביאורים נפלאים בדבופי יגיד תהילתךבספר 
למי ששם לב, הוא שואל את  – רבותי, אני רק רוצה לעסוק בנקודה אחת

מנשה, למה עבדתם עבודה זרה, והשאלה ששואל אותו מנשה, אם הוא 
 יודע מאיפה בוצעים את הלחם . 

משמע, בצליל של האוזן, יש קשר בין עבודה זרה, לבין הענין שאתה יודע 
 איפה לבצוע את הלחם. 

 כל מי שלא מפריש חלה, כאילו עובד עבודה זרה.  – ם לנו חז"לאומרי
תגיד, אם אתה יודע מאיפה בוצעים את החלה, איך  -שואל אותו רב אשי  
 עבדתם עבודה זרה??

 משמע, שיש קשר בין הענין של הלחם, לבין הענין של עבודה זרה. 
 בואו ננסה להסביר את הדברים, לאט לאט, דבר דבור על אופניו :

בזכות שלושה דברים  –חז"ל מלמדים אותנו, במדרש (בראשית רבה א')
 : שנקראו ראשית, ברא הקב"ה את העולם

, חלה בזכות, העולם נברא דברים שלשה בזכות, אמר מתנה רב בשם הונא רב 
 ואין, אלקים ברא בראשית, טעם ומה, בכורים ובזכות, מעשרות ובזכות
 ראשית אין, ערסתיכם ראשית): כ, טו במדבר( שנאמר, חלה אלא ראשית

 אלא ראשית ואין, דגנך ראשית): ד, יח דברים( אמר דאת היך, מעשרות אלא
  'וגו אדמתך בכורי ראשית): יט, כג שמות( שנאמר, בכורים

ביכורים, חלה  –העולם היה לו כדאי להבנות, בזכות שלושת המצוות האלה 
 ומעשרות, הכל זה ראשית. 

 ראשית? -מה הענין ב 
 לזכותנו יתברך השם שרצה. זו מצוה משרשי - כותב החינוך (מצוה י"ח)

 דבר לאדם לו ואין, שלו הכל כי דעת למען, פריו בראשית מצוה לעשות
 שיגע אחר כי, בראותו זה ויבין. בחסדיו יתברך השם לנו שיחלק מה רק בעולם
 ביבוח, פרי שעשה לזמן והגיע, בעולמו טרחים כמה וטרח יגיעות כמה האדם
 ממנו רשותו ומתרוקן ה''להקב נותנו מיד, עינו כבבת פריוראשית עליו

 בוראו. לרשות ומכניסו
ביכורים, חלה, תרומות ומעשרות, בן בכור,  –הקב"ה רצה את כל הראשיות 

 פטר חמור, פטר בהמה. כל דבר שהוא ראשית, הקב"ה רצה אותו.
, אתה נותן לו את בזה שאתה מוציא משלך, ונותן להקב"ה – אומרים חז"ל

 ההכרה, שהוא ראשון והוא אחרון . הכל שייך לו!
 רבותי, אם ככה נוכל להבין :

רבותינו מגלים לנו שהאבות הקדושים, היו מקיימים מצות מעשרות, שנאמר 
(בראשית כו, . יצחק קיים מעשר, שנאמר  מכל מעשר לו ויתן )כ, יד בראשית(

. יעקב אבינו שערים  מאה ההיא הבשנ וימצא, ההיא בארץ יצחק יב) ויזרע
 .לך אעשרנו עשר לי תתן אשר (בראשית כח, כב) וכלקיים מעשרות, שנאמר 

אומרים חז"ל (בראשית רבה האימהות הקדושות קיימו מצות הפרשת חלה, 
 שמתה וכיון, לרוחה פתוחות דלתות קימת היו שרה שהיתה ימים כל  - ס')

 ימים וכל. הרוחה אותה חזרה קהרב שבאת וכיון, הרוחה אותה פסקה שרה
 אותה פסקה שרה שמתה וכיון, בעסה משלחת ברכה היה קימת שרה שהיתה

 דולק נר היה קימת שרה שהיתה ימים כל. חזרה רבקה שבאת כיון, הברכה
 רבקה שבאת וכיון, הנר אותו פסק שמתה וכיון, שבת לילי ועד שבת מלילי
 וקוצה בטהרה חלתה קוצה, מוא כמעשה עושה שהיא אותה שראה וכיון. חזר

 . האהלה יצחק ויבאה מיד, בטהרה עסתה
רבותי, נחזור בחזרה לקרבן הראשון בבריאה, לא של אדם הראשון, אלא 

 קין הביא מפרי האדמה, הבל הביא מבכורות צאנו.  – קרבנם של קין והבל
למה קרבנו של הבל התקבל, וקרבנו של קין לא? כי הבל  –אומרים חז"ל 

אני נותן  –מבכורות צאנו. הוא תפס את הענין של הבכורה, ואמר הביא 
 . לקב"ה את הראשון

 קין לא הביא מבכורות. מאיפה הוא הביא?
מן הסייפות. הוא אכל בעצמו ראשון, וכשהוא גמר הוא נתן  – אומרים חז"ל

 לקב"ה.
' לה מנחה האדמה מפרי קין ויבא - אומרים חז"ל במדרש (בראשית רבה כ"ב)

, הבכורות את אוכל שהיה רע משל לאריס , הפסולת מן), ג, ד שיתברא(
  הוא גם הביא והבל): ד, ד בראשית. (הסייפות את השדה לבעל ומכבד

 ומחלביהן צאנו מבכורות
הוא מסביר מדוע קין, נתן לו את   תבוא),-(פרשת כיהמאור שבתורה בספר 

 הסייפות והבל נתן את הבכורות .
קין הרגיש שהוא עובד  – רה יסוד נפלא ביותראומר הספר המאור שבתו

אני עובד, אני נוטע, אני  –אדמה. אם הוא עובד אדמה, אז הוא הרגיש 
הוא מוריד  –חורש, אני מנקש, אני עושה פעולות! נכון גם הקב"ה עושה 

 גשם, הוא עושה רוח, הוא מביא שמש.
 שותפים! אבל גם אני עושה! אני עושה והוא עושה! אז אנחנו –אמר קין 

אם אנחנו שותפים, אמר קין, אז אני לוקח ראשון והוא לוקח שני, לכן הביא 
 לו מן הסייפות, הביא לו את הסוף, והוא לקח את ההתחלה. 

אני לא עושה כלום. יש ולדות והוולדות מתרבים, אני לא שר  –הבל אמר 
ז להם שירים והם מתרבים, הם מתרבים, כי הקב"ה מרבה אותם. אם ככה, א

 הכל של הקב"ה! 
 נתן לו הבל מן הבכורות. אם אתה בעל הבית, אז תיקח אתה ראשון!

 רבותי, הגענו לנקודה, נתחיל לקשור קצוות :
 .  זה של הקב"ה –כשאדם רואה תאנה שבכרה, הוא קושר עליה גמי ואומר 

אחרי זה, לאחר שהוא מביא את כל הפירות הביתה, הוא מפריש תרומות 
 ומעשרות .

זה הוא אוכל את הפירות, הוא לא צריך לעשות שום פעולה כדי לאכל  אחרי
לוקח את הפרי, מקלף את הקליפה, מברך בורא פרי העץ, שהחיינו  –אותם 

 ואוכל! 
אין לו שום פעולה אחרי זה. אין חשש, שהוא ייחס משהו לעצמו, אחרי 
 שהוא שם על זה גמי, ואמר הרי זה ביכורים והפריש תרומות ומעשרות.

 זה לא ככה, בחיטה ושעורה . מה יש בחיטה ושעורה? – אומרים חז"ל
בחיטה ושעורה, ישנם מלאכות לאחר שהאדם גמר את הכל. מהם 

 המלאכות?
אדם גמר את החיטה, ומכניס אותה הביתה. כדי להגיע לפת לחם, כדי 

 להכניס אותו לפה, הוא צריך להיות זורה, דש, מנפה, לש ואופה.
למה מניחים עשר אצבעות על החלה לפני שבוצעים  – וסףכותב מרן הבית י

 אותה?
 ובחמור בשור תחרוש (לאחרישה  –כנגד עשר מצוות התלויות בפת  –וכותב 
לקט,  בדישו), שור תחסם (לא, דישה כלאים) תזרע לא (שדך, זריעה יחדיו)

 שכחה, פאה, תרומה, מעשר ראשון וחלה.
ל הברכות, שיש בה עשר תיבות. זו הברכה היחידה מכ – אומר הבית יוסף

, בורא פרי 9-, בורא פרי העץ 9–, בורא מיני מזונות 9-שהכל נהיה בדברו 
המוציא לחם מן הארץ .  –, הברכה היחידה שיש בה עשר תיבות 9 –האדמה 

 למה?
 עשר תיבות.  –עשר מלאכות 

אדם כבר הביא את החיטים הביתה, הוא לא יכל לקחת חיטים ולכסוס 
 י לאכל. אותם, כד

אדם רוצה לאכול לחם, הוא לא יכל לקחת ולאכל! צריך לטחון, לזרות וכו', 
 אדם זוכה לאכל.-עד שהבן

תשמע, כאן יש חשש גדול. מהרגע שהוא הביא את זה  – אומרים רבותינו
 הביתה, כביכל אין התערבות כבר של הקב"ה. הכל הוא עושה. 

נותן גשם, ונותן שמש  כל זמן שזה בשדה, אז הוא מגיע להכרה שהקב"ה
 ונותן רוח, כשזה בא הביתה, הכל הוא עושה כבר. מה הוא עושה?

 הוא זורה, הוא דש, הוא טוחן והוא מנפה והוא לש והוא אופה.
אחח, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החייל הזה. אני  –יכל לבוא אדם ולהגיד 

 עשיתי!
ועוצם ידי, הוא  תשמע, החשש הזה, של כוחי –אתה עשית?! אומר הקב"ה 

חשש איום ונורא! שכל האומר כוחי ועוצם ידי, יגיע בסופו של דבר לעבודה 
 זרה. לכן תזהר מאוד, שלא תגיע לעבודה זרה. 

 מה עשה הקב"ה, כדי שחס וחלילה לא נידבק בעבודה זרה?
 תיקח חתיכה מהקמח ותפריש אותה. 

 מה יהיה כתוצאה מזה? 
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 תזכור את הקב"ה, שזה לא אתה! 
 אם זה לא אתה, אתה זוכר את הקב"ה.

אומרים חז"ל, שכל מי שמפריש חלה, מבטל עבודה זרה, וכל מי שאינו 
 מפריש, כאילו מקיים עבודה זרה!

כוחי ועוצם ידי,  –אם אתה לא מפריש חלה, פירוש הדבר, שאתה אומר 
 אז זה עבודה זרה! עשה לי את החייל הזה,

כמוהו, כמקיים עבודה  –ומרים חז"ל אם זה עבודה זרה, ואתה לא מפריש, א
 זרה. אם אתה מפריש חלה, אתה מבטל עבודה זרה.

 תגיד, מאיפה בוצעים את הפת? –שואל מנשה את רב אשי 
 רב אשי בכלל לא הבין מה הוא שואל אותו. למה?

 למה זה נפקא מינה, למה בוצעים את הפת ? איפה זה נפקא מינה?
פני כבוד הברכה, כך כותב מר"ן המחבר זה נפקא מינה לאדם שהולך לברך, מ

אם ממקום שהוא מפני כבוד הברכה, צריך לדעת איפה לבצוע את הלחם .  –
מזהיב, או מקום שזה נורמל, דקדים בישולה או דקרים בישולה, למה זה 

 נפקא מינה?
 זה נפקא מינה לברכה.

 אני לא מבין, מה אתה קשור לברכה? –שואל רב אשי 
לפני האוכל. הברכה לפני האוכל, היתה תקנת חכמים,  בזמן מנשה לא ברכו

 בזמן מנשה זה לא היה. 
אם לפני האוכל הוא  – גמרא במסכת ברכות (בתחילת פרק כיצד מברכין)

 מברך, אחרי האוכל, על אחת כמה וכמה.
 ואכלת ושבעת וברכתך את ה' אלקיך  .בזמן מנשה ברכו רק לאחר האוכל 

 ה בוצעים את הפת?  תגיד, מאיפ –בא מנשה ואומר 
 מה זה משנה לך??

לנו זה משנה, כי אנחנו מברכים את הברכה, אז אנחנו צריכים לדעת איך 
מקדים בישולה או מקרים בישולה, אבל אתה מנשה, לא ברכת לפני  –לברך 

האוכל, בזמנך עדין לא היו חייבים בזה! אז מה זה משנה לך, מאיפה בוצעים 
 את הפת?!

בתקופתנו, לא היינו מזיזים  -אני רוצה להגיד לך –אשי אמר לו מנשה לרב 
 יד או רגל, בלי לחשוב מה יהיה לקב"ה מזה.

תגיד, לקב"ה יהיה נחת רוח מזה או לא? שלקחנו  –בכל פעולה היינו חושבים 
לחם, לא ברכנו המוציא לחם מן הארץ עשר תיבות, אבל הרגשנו, שהיינו 

לם, שנתת לנו לאכל לחם. אמרנו תודה רבה ריבונו של עו –אוכלים לחם 
 תודה רבה, גם בלי נוסח של ברכה.

אני לא מבין, אם אתם הייתם כאלה, שעל כל צעד הייתם  –אומר לו רב אשי 
 –חושבים איפה לקב"ה יש יותר נחת רוח, וגם כאשר היית לוקח חלה וחושב 
ריבונו של עולם, מאיפה יהיה לך יותר נחת רוח שאני אקח את החלה? אם 

-ב-ך   ע-י-א –הגעתם לרמה של חשיבה כזאת בקב"ה, תסביר לי דבר אחד 
 ה???-ר-ה   ז-ד-ו-ב-ם   ע-ת-ד

אם אתם אנשים שלא מזיזים יד, מבלי לחשוב על הקב"ה, אז איך יכל להיות 
 אנשים שמשתחווים לעבודה זרה??

אין קשר. אנחנו היינו דבוקים בעבודה זרה, בגלל יצר של  –אמר לו מנשה 
 דה זרה.עבו

אנחנו לא הזזנו יד או רגל, מבלי לחשוב על הקב"ה . שאלת למה עבדנו 
 עבודה זרה??

כי היה לנו יצר של עבודה זרה. אתה לא יודע מה עשו אנשי כנסת הגדולה, 
שלושה ימים התענו, כדי לבטל את היצר של עבודה  –כדי לבטל עבודה זרה 

 זרה, ומאיפה הוא יצא לבסוף? 
ים, כמו גור של אש! כך אומרת הגמרא ביומא. משם יוצא מבית קדשי הקדש

 היצר של עבודה זרה!
 רבותי, אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא :

אתה יודע למה אישה מפרישה חלה ולמה היא מדליקה  – בא רש"י ואומר
 נר? 

היא כיבתה חלתו של עולם, היא תפריש חלה. היא כיבתה נרו  של  –ועונה 
 .עולה?! היא תדליק נר

 ? חלתו של עולםרבותי, למה קוראים לאדם, 
למה לא קוראים לו בורקס של העולם, למה לא תפוח של העולם, הדובדבן 

 למה חלתו של עולם?של העולם, 
 –אומר המהר"ל (נתיב התורה אות א', ביאורי אגדות גמרא מסכת קידושין) 

הקב"ה ברא את האדם כמו שאישה עושה עוגה. הקב"ה לקח עפר ושם 
 תוכו מים, ועשה עיסה מעפר. ל

שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שניה  –הגמרא במסכת סנהדרין אומרת 
נתייעץ עם מלאכי השרת ושעה שלישית קיבץ עפרו, אומרים חז"ל, מכל 

 העולם ושעה רביעית גיבלו . מה זה גיבלו? גיבל את הבצק.
מה הקב"ה עשה גם בהמות בצורה הזאת, לקח אותם עפר מאדמה. אז ל

 נקרא האדם חלתו של עולם?
כי הקב"ה את כולם ברא מהבצק אשר מעפר ומים, אבל  – אומר המהר"ל

את כל מה שהוא ברא בצק, הוא לקח חתיכה ועשה אותה קודש! בדיוק כמו 
 חתיכה בצק ועושה אותה קודש.  –שהאישה מפרישה 

 מי הבצק שעשה אותה קודש?
 האדם הוא הבצק, שהקב"ה קידש אותו . 

תי היפופוטם וחזיר ופיל וג'ירפה, עשיתי עפר מן האדמה, מבצק, אבל עשי
 אני מפריש חלה . מי זה החלה? 

 . הוא חלתו של עולם אדם הראשון
אתה חלה שלי מכל העולם! אתה קדוש  -הקב"ה לקח את האדם ואמר לו  

 מכל העיסה הזאת!
 מכל מה שיש בבריאה, אתה קדוש!

 היא טימאה חלתו של עולם.  –ים חז"ל ברגע שהאישה החטיאה אותו, אומר
 האדם נקרא חלה, כי הקב"ה הפריש אותו לקדושה. 

 היא כיבתה נרו של עולם, לכן היא מדליקה נר.
 אם ככה רבותי, נוכל להבין יסוד נפלא ביותר :

 . מה מתקן את העבודה זרה?עבודה זרה –יש עוד עוון אחד 
 ת חלה לעבודה זרה?את תפרישי חלה. מה קשור הפרש –אומר הקב"ה 

 מן העץ הזה אכל וברא עולמות –היות והיא נתנה לאדם הראשון ואמרה לו 
 . מה התיקון??עבודה זרה –

 . הפרשת חלה
למה נסמכה הפרשת חלה, לענין עבודה זרה? אומר המדרש (פרשת תזריע), 
שכל המפריש חלה, ככופר בעבודה זרה, וכל אדם שלא מפריש חלה, כאילו 

 זרה. עובד עבודה
היא נפתחת בפרשת   - אם ככה רבותי, שימו לב למבנה של פרשת שלח

המרגלים, שאלנו חטא המרגלים, בגלל זה מגיע עונש כליה לעם ישראל?? 
 מה קרה?? לשון הרע, על זה מתים??

 –פקדי  וביוםרצו לעבוד עבודה זרה.   – מצרימה ונשובה ראש נתנה - וענינו
זה עבודה זרה וזה עבודה  –חטא העגל את  –ופקדתי  את חטא המרגלים

 זרה.
עיני העדה  –הפרשה מסתיימת בעבודה זרה. אדם שוגה ועובד עבודה זרה 

 נסכים והפרשת חלה. –טעו, והורו עבודה זרה, ובתווך, יש לנו שתי מצוות 
 מה הפרשת חלה?

 עם ישראל חטא. במה הוא חטא? 
עבודה זרה.  – ימהמצר ונשובה ראש נתנהעם ישראל חטא בזה שהם אמרו 

 תבואו לארץ ישראל, ותתקנו את העבודה זרה, איך? 
 הפרשת חלה. שלא תגידו כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החייל הזה.

לפיכך יש לנו עבודה זרה לפנינו ועבודה זרה אחרינו, לומר לנו, שזה הענין 
 של הפרשת חלה. הפרשת חלה בא להציל את עם ישראל מעבודה זרה.

מצרימה . לקו  ונשובה ראש חטאו בראש, שנאמר נתנה –"ל אומרים חז
חרבן בית המקדש, ובע"ה יהיה תיקון לראש  –בראש, שנאמר וכל ראש לחולי 

 כשכולנו נקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן!!!
(ברוך שאמר)

 בדרך הדרוש  

  (יג, ב). שלח לך
 כ"מש י"עפ, דרוש בדרך ל"ונ'. וכו לדעתך י"פירש

 חשש היה באמת כי], ל"נ עוד ה"ד[ בהעלותך' בפ לעיל
, הארץ על דיבה יוציאו שלא המרגלים שליחות בענין גדול
 להוציא שלא ממרים מוסר דיקחו לומר סברא שהיה אך

 מבחר היה ה"ע רבנו משה דבאמת כיון אבל, דיבה
 ואיכא, מרים שלקתה ממה' ראי אין כ"וא, הברואים
 יש כ"א, אדם מכל שפל שהיה עתוד לפי משה רק, חששא
 שיש כיון המרגלים בשליחות חששא וליכא, ממרים ראיה
 שאתה כיון לדעתך לך שלח ש"וז, מוסר לקחת מקום להם
 (אפריון)           .האדם מכלעניו

 בכורי ימי והימים הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם
 (יג, כ)ענבים 

 ליה וסמיכא הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם
 התחזקות צריך מה ותמוה. ענבים בכורי ימי מיםוהי

  .ענבים בכורי ימי שהימים ובפרט ענבים אשכל בלקיחת
 גאלאנטי מ"מהר' המפו הגאון בשם יוסף לקט' ובס

 אשכל בלקיחת די חזקה לעשות דבדין ם"הרמב ד"עפ' תי
 ל"ר" והתחזקתם" הכתוב שאמר וזה.ענבים של אחד

 מפרי ולקחתם כן ועל י"בא חזקה לעשות אתם צריכים
 שפיר כ"וע בכרם דוקא וזהו, די הפרי בלקיחת כי הארץ
 )האורים ילקוט(       ענבים. בכורי ימי והימים סמך

סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם 
 (יד, ט) הזה ממצרים ועד הנה וגו'

' ה יסלח לעולם ואטו, נשאת כאשר מאי להבין צריך  
 עתה להם אפיו האריך כה עד םוא, וחטאים לפושעים

 אמר ה"ע רבנו משה הנה ל"נ. יסלח לא ועוד לפשוע הרבו
 כי יאמרו שלא י"רש פירש', וכו יכולת מבלתי ואמרו

 , יכולת מבלתי רק נענשו בחטאם
 אם כי יודעים האומות וכל מצרים גם בוודאי והנה

, שחטאו בישראל גם יתלו לא ולמה, יענשו' לה אדם יחטא
 רעים היו במצרים גם כי מצרים יודעים להיות אבל

 יראו שוב ואם, מידם' ה הצילם מ"ומ, ז"ע עובדי וחטאים
 והיינו. ל"כנ יכולת מבלתי יאמרו לכן אותם מכלה' ה כי

 הזה העם לעון נשאת וכאשר' וכו נא סלח משה דאמר
 מבלתי יאמרו שעתה לחוש יש כ"וא, הנה ועד ממצרים
       .ל"וק ל"כנ ,להם שתסלח טוב לכן' ה יכולת

 כתב סופר)(



 

  

 

 ְוַתְצִליַח א ִּתְתַנֵּב ל ַא 
ְּכָבר ! ֶׁשֹּלא ַאְצִליַח ָלקּום ַּבּבֶֹקר ַּבְּזַמןָיַדְעִּתי 

ִמְּתִחָּלה ֵהַבְנִּתי ִּכי ֶאָּכֵׁשל ַּבְּבִחיָנה אֹו ַּבִּמְבָצע אֹו 
 !׳ַּבַּקָּבָלה טֹוָבה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ְוכּו

ֶׁשִּנְּתָנה ְוִכי ַאָּתה ֵמֵאֶּלה ?! ֵּכיַצד ֵהַבְנָּת ?! ָּת ֵאי ָיַדְע 
 ???ָלֶהם ְנבּוָאה ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן

ֵאי ֶּבֱאֶמת ֲאָנִׁשים יֹוְדִעים ְלַכְּתִחָּלה ּוַמְרִּגיִׁשים 
ַהִּסָּבה ֶׁשֹּלא , ָהִעְנָין ָּפׁשּוט ְּביֹוֵתר? ְּבִלָּבם ֶׁשֹּלא ַיְצִליחּו

ל ַעל ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִמְסַּתּכֵ  !ִּבְגַלל ֶׁשָּיְדעּו ִהְצִליחּו ִהיא
ְוַכֲאֶׁשר ַיֲהֹפ ֶאת , ֶזה ַהּגֹוֵרם ְלִכְׁשלֹונֹו, ַעְצמֹו ְּכא ֻיְצָלח
נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהּכֹחֹות ה ״ְוַיֲאִמין ֶׁשַהָּקּבָ , ַמָּבטֹו ַעל ַעְצמֹו

ְעָּתא ִליַח ְּבִסּיַ ָאז הּוא ַיצְ , ְוַהֵּכִלים ַהְּדרּוִׁשים ְלַהְצִליַח 
 .ִּדְׁשַמָּיא

 ַוְּנִהיִמָּקאְצק ַעל ַהָּפסּוק ק ״ים ְּבֵׁשם ָהַרַה ְוָכ אֹוְמִר 
ַּכֲאֶׁשר הּוא  ,ְּבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם

ְוָכ , הּוא ַנֲעֶׂשה ָחָגב, ִמְסַּתֵּכל ְורֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ֶּכָחָגב
ִאּלּו ָהיּו , ַהְמַרְּגִליםְוֶזה ָהָיה ֵחְטא . ם אֹותֹוֻּכָּלם רֹוִאי

ְּבטּוִחים ִּכי ְּבֶעְזַרת ָהֵקל ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ַּגם ַעל ְיִליֵדי 
, ַמִיםָּׁש ָעִרים ְּגדֹולֹות ּוְבצּורֹות ַּב ְיכֹוִלים ִלְכּבֹׁש , ֲעָנק

ים לֹוַמר ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּכָבר ִהְקִּד . א ָהיּו ְיֵרִאים ֵמֶהם
ַּתֲאִמינּו , ַחְּזקּו ֶאת ַעְצְמֶכם, ְקֶּתםְוִהְתַחּזַ לֹוַמר 

, ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץְוָאז , ְּבַעְצְמֶכם ֶׁשַאֶּתם ְיכֹוִלים
ֶאָּלא ֶׁשּתּוְכלּו ָלַקְחָּת , א ַרק ֶׁשֹּלא ִּתְתָיְראּו ִמן ָהֲעָנִקים

 . ם ַמה ֶׁשַאֶּתם רֹוִציםָּׁש ִמ 
יֹוֵתר א , ּו ַּכֲחָגִביםַּתֵּכל ַעל ֲעָצֵמינק ְלִהְס ַנְפִסי

ֵמַעָּתה ִנַּקח ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ָּכֵלב , ִנְתַנֵּבא ֶׁשֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים
ָעה : ַזֲעָקתֹו ֳקֵבל ַעם ְוֵעָדה, ֶּבן ְיפּוֶנה ֶׁשִּיְהיּו ֵנר ְלַרְגֵלנּו

! ְיכֹוִליםֲאַנְחנּו ֵּכן , ּוְּתַלּוֶה אֹוָתנ ָיכֹול נּוַכל ָלּה... ַנֲעֶלה
ְוָאז נּוַכל ְלִהְתַנֵּבא ֵמרֹאׁש ַעל ! ֲאַנְחנּו ֵּכן ַנְצִליַח 

.ַהְצָלחֹות

 חטא המרגלים
אְמרּו ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ַֹוּי

ֵׁשב ַֹהּיָהָעם  ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּה. ֶאֶפס ִּכי ַעז
ד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ֹת ְמאֹלָֹּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגד

 ָרִאינּו ָׁשם.
רים אלו, הלא רק בצריך להבין מה חטאו המרגלים בד

ספרו את האמת מה שראו שם. וזה מה שאמר להם 
וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב משה "
 " וגו'.עליה

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

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

 שבח הפירות כדי להפחידם
נתכוונו לומר כשם מבאר רש"י: " )סוטה לד, א( בגמרא

שפירותיה משונים כך יושביה משונים וגבורים 
 .גבוהים"ו

 אפס
 לע מורה שהיאס" ֶאפֶ " במלת כותב: רשעם הרמב"ן

 זבת וגם שמנה הארץ :ואמרו האדם, מן ונמנע אפס דבר
כי עז " אליהם לבא אפשר אי אבל טוב והפרי ודבש חלב
 .גו'ו "העם

 אנשים מתים מרעב
 הביאו הםש: מבאר )שם בחידושי אגדה( המהרש"א

 אלו שדוקא לומרפריה"  וזה" ואמרו רמונים ותאנים רק
 שחיי דברים אבל, נפש חיי שאינם בארץ הפירות הם
 כלתוא ארץ"ו, בה אין וזית חטים כגון בהן תלוי נפש

 את ומכלה נפש חיימספקת  היא שאינה" יושביה
 אצל האבות שהיה מהלהזכירם  ורצו, ברעב יושביה

 שעזבו אותה בגלל הרעב.
 

כי הרי משה אמר להם קודם ומבאר ה'משכיל לדוד'  )1
 שב עליה" ואחרו"וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הי

מנה אם רזה", והיה להם להשיב על שה כך "ומה הארץ
ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, אלא שפתחו בתחילה 
, לדבר בשבח הפירות כדי לקיים את השקר שבסוף דבריהם

  .הסה אותם ברצונם לומרוכלב שהבין מה 

  



 

 

ם אמרו למשה שרצונם '. שהלדעתך' :ברש"י .ְׁשַלח ְל
הם מטמינים את ממונם,  לוח מרגלים לראות היכןלש

ואמר הקב"ה למשה שלח לדעתך, שאם זאת הכונה 
 יתה להם.האתה יכול לשלוח, אבל באמת כונה אחרת 

 )אור החיים הק'( 
 

שיתבוננו  אמר להם משה  .ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען
היא בטבע  - במעלת ארץ ישראל, שהיא 

  (זרע קודש) אה את יושביה להכנעה וענוה.מבי
 

להביא את ארץ ישראל  ְמאֹד. ְמאֹד ָהָאֶרץ טֹוָבה
 (מעדני מלך) ‘.הוי שפל רוחהאדם למדת '

 
הארציות והגשמיות אוכלת את אלו  .ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יְֹׁשֶביָה 

 (המגיד ממעזריטש)  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  .ֵכֶלתְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּת 

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

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

 רצון ה' מברר ניצוצי הקדושה  האוכל כי כך
בֵּ  ר ר ֶאל ּ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 ַתֲאָוה , ְמׁשּוָלם ִזיְסל ֵמַאִניּפָ ִאם ָאָדם אֹוֵכל ּבְ ׁשֶ
ה ְל  י הּוא ְמַדּמֶ לֹא ֲאִכיָלה ּכִ ר ּבְ י ִאי ֶאְפׁשָ ַעְצמֹו ּכִ

ִתיָּ  יִָּרים ִניצֹוֵצי ,הּוׁשְ ְמָנע ׁשֶ אי ִמן ַהּנִ ַוּדַ ה  ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֲאָכל ְלַמְעָלה תֹוְך ַהּמַ ּבְ ַרק ִאם ָהָאָדם ָחָכם . ׁשֶ

אי ִאם ַהּבֹוֵרא  ַוּדַ ִלּבֹו ֲהלֹא ּבְ יל אֹוֵמר ּבְ ּכִ  ב"הּוַמׂשְ

                                                      
אוּר ִעְנַין ִניצוֹ  א הּבֵ ָ ֻדׁשּ ה  :ֵצי ַהּקְ ָמה ְקדֹוׁשָ ל ְיהּוִדי ֵיׁש ּבֹו ְנׁשָ ּכָ

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

ְחֶיה בְּ  ּנִ וַ ָרָצה ׁשֶ ר ְלִהְתַקיֵּם ִלי ֲאִכיָלה ּבְ אי ָהָיה ֶאְפׁשָ ּדַ
ִלי ֶזה ְרצֹון ַהּבֹוֵרא , ּבְ א ׁשֶ ְלַהֲחיֹות ֶנֶפׁש ִהיא ב"ה ֶאּלָ

ל ַחי ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ָלֵכן ֲאִני ֻמְכָרח ֶלֱאכֹול , ּכָ
ה ְוָטֳהָרה ָ ְקֻדׁשּ ה ְרצֹון , ּבִ ָרָצה ה' ּוָבֶזה ֲאִני עֹוׂשֶ ׁשֶ

ֹאַכל כֹחֹו שֶׁ ּוכְ , ׁשֶ ָנה זֹו ֵיׁש ּבְ ַכּוָ ם ֶאת ְלָהִריאֹוֵכל ּבְ
ם  ְרׁשָ ה ְלַהְחִזיָרם ְלׁשָ ָ ֻדׁשּ דֹושׁ ִניצֹוֵצי ַהּקְ ְוֶזה  .אַהּקָ

סּוק  רּוׁש ַהּפָ ֹבֲאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ"ּפֵ בֹואּו , "ּבְ ּתָ ׁשֶ רּוׁש ּכְ ּפֵ
ים ִמיִּ ים ְוַגׁשְ ָבִרים ַאְרִציִּ ּדְ ק ּבַ ר "ְוֵתְדעּו , ְלִהְתַעּסֵ ֲאׁשֶ

ה ּמָ ָלֶזה , "ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ ֲאִני ֵהֵבאִתי אֹוְתָך
ְהֶיה ָרֵעב ְוָצֵמא ּתִ ֲאָכל ַוֲאִני , ׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהּמַ יִתי ׁשֶ ָעׂשִ

ע ּבַ ׂשְ ָבה זֹו , ּתִ ֶעֶצם ַמֲחׁשָ ֶחם "ָאז ּבְ ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ ְוָהָיה ּבַ
ִרימוּ ְתרּוָמה ַלה' יהוּ , "ָהָאֶרץ ּתָ ְגּבִ ּתַ ה ִניצֹוֵצי ַהּקְ  ׁשֶ ָ ֻדׁשּ

 )להרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ ישראלעבודת (  .ְלַמְעָלה

ים ƒּי ƒרּוָחנ ים ל¿ ƒּי ƒמ ¿ ׁ̆ יו ַ‰ּ‚ַ ָ̇ ּ„ו… ƒך¿ מ  ַיֲ‰פ…
ֵיׁש ְלַדְקֵּדק 

א ", א ֲהָרֶפהק הּוֶהָחזָ "ֶׁשָאַמר , ַהָּלׁשֹוןְּבִׁשּנּוי  ְו
ַהְמַעט הּוא "ְּכמֹו ֶׁשָאַמר  'ֶהָחָזק הּוא ִאם ָרֶפה'

", ִאם ָרָעה"ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַהְּדָבִרים ָּכַתב  "ִאם ָרב
"ל ִויֹבַאר ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ ". ִאם ְּבִמְבָצִרים"

 הָּבזֶ ר ְוַהֵּבאּו"א, הֵ ת ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ָּבאוֹ 
ם ֶאת ֲחִמָּׁשה ְלָהִריהּוא ִּכי ֲעבֹוַדת ָהָאָדם הּוא 

ּוִבְכָלָלּה (ְּגבּוָרה ), ּוִבְכָלָלּה ַאֲהָבה(ֶחֶסד [ ַהִּמּדֹות ֶׁשּלוֹ 
ִּכי ִמּדֹות ְיסֹוד , ֶׁשֵהם ִעַּקר ַהִּמּדֹות(ֵנַצח ְוהֹוד , ִּתְפֶאֶרת), ִיְרָאה

ִמַּגְׁשִמּיּות  )]ֹותּוַמְלכּות ֵהם ַהְּכָללּות ֶׁשל ָּכל ַהִּמּד
א ִיְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמַּדת ֶחֶסד ֶלֱאֹהב , ְלרּוָחִנּיּות ֶׁש

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ה', ְּדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ֶאָּלא ְלַאֲהַבת 
 ַהָּקדֹוׁשב ַּבֹּזַהר ֶׁשָּכתּו הְּבמַ ז ְמֻרּמָ ה ְוזֶ . ַהִּמּדֹות

ֶׁשָחֵמׁש  ְּדַהְינּו, ָּצִרי ְלָהִרים ַיד ְיִמין ַעל ְׂשֹמאלׁשֶ 
, ֶאְצָּבעֹות ֶׁשְּבַיד ְיִמין ְמַרְּמִזים ַלִּמּדֹות ָהרּוָחִנּיֹות

ְוָחֵמׁש ֶאְצָּבעֹות ֶׁשְּבַיד ְׂשֹמאל ְמַרְּמִזים ַלִּמּדֹות 
ַעל ַיד ְוָצִרי ְלָהִרים ּוְלַהְגִּביר ַיד ְיִמין , ַהַּגְׁשִמּיֹות

 ַעד ֶׁשַּגם ַהַּגְׁשִמּיּותְלַהְגִּביר ָהרּוָחִנּיּות , ְׂשֹמאל
ְוֶזה ָהֶרֶמז ַּבָּפסּוק ֶהָחָזק הּוא . ַיֲהֹפ ְלרּוָחִנּיּות

 -ַהִּמּדֹות ָהְרפּוִיים ', ה' ה' ָרֶפה'ֲהָרֶפה ׁשֶ 
 .רּוָחִנּיֹות ְלִמּדֹות - 'ה' ָחָזק'ַיַהְפכּו לְ  ,ַהַּגְׁשִמִּיים

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

ָר  ה, אּויּכָ ָ ֻדׁשּ  .ַיְחזֹר ַהֵחֶלק ַההּוא ֶאל ַהּקְ



 

 

יש לבאר מה  .ה ְּכִאיׁש ֶאָחדְוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהּזֶ 
פי מה שאמרו חז"ל עבר ל ע 'כאיש אחד'שאמר 

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 פרשת קרח עעד ד'. והנה רש"י כתב ב
שכבר היו בידם  "וישמע משה ויפול על פניו"

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

לכן בסרחון רביעי כבר  עד ד'רק בציבור מוחלין 
כאן במרגלים לכן  אינו יכול להתפלל עליהם.

לין על הסירחון השלישי ובציבור מוח ההיש
, וזו היתה טענת אם כן צריך למחול להם השלישי

" כלומר כמו והמתה את העם כאיש אחד"משה 
ים הם והרי רב, אין מוחלין להם שבשלישית יחיד

  (משכנות יעקב ומוחלים להם על סירחון שלישי.
  )בשם חכם אשכנזי [נדפס תפ"א]הג"ר יעקב ן' נעים מאיזמיר 

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 ו לא היו באותה גזירה, ועצה ובין לא הי

היו באותה עצה היו באותה גזירה, לא היו עד כ' 
נוכל  הז ולפי. באותו עצה לא היו באותו גזירה

מדובר  "אם יראו את הארץ"יר הפסוק דלהסב
היו באותה גזירה.  אופןמבן כ' ומעלה דאז בכל 

שאז רק בן י"ג מדובר מ "וכל מנאצי לא יראוה"
וטפכם אשר "אוה. ולקמן כתוב וכל מנאצי לא יר

עד מדבר  " וגו'אמרתם לבז יהיה והבאתי אותם
 .לא היו באותה גזירהאופן בכל י"ג שנה ש

 )מבריסק הגאון ר' יצחק זאב הלויהגרי״ז חידושי ( 

ִּטים ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים ִּׁש ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִמן ַה 
 ו,מי הי ,בפרשתינו רשדבמאיתא  .)ההפטרב( ֶחֶרׁש

ם הן שהרגיש בווכי, נחס וכלבפאלו  וינתשנו רבו
אמר פנחס , ם להטמינםתרחב או המלך יריחו נטל

 (על כן לא יראו נים נמשלו למלאכיםהכהן והאני כ
נביאים השנמשלו  ומנין. ואין צריך להטמינני) אותי

ל מלאך ה׳ מן עוי"וא אומר הלמלאכים שכן 
אלא  ,פנחסך היה אלא לא מלאוהלא  ",הגלגל

 מר להלפיכך א ,נביאים נקראו מלאכיםהמכאן ש
 הטמינימין אלא הטאיני צריך לון הפנחס אני כ

צריך באור, למה צריך ש דרמה .ביריחלב לכָ 
להביא כאן שנביאים נקראו מלאכים אם כבר 

מר שהכהנים נמשלו למלאכים, וגם הסיום א
לוי 'לפיכך אמר לה פנחס אני כהן' וכו' אינו ת

במה שאמר קודם שהנביאים נקראו מלאכים, 
ועוד אם הוא רואה ואינו נראה כמלאך, למה היה 

ונראה צריך לומר לה זאת הלא תראה בעיניה. 
כוונת המדרש דשבחו של פנחס בא לומר, דהנה 
זה שהנביאים נקראו מלאכים ידוע יותר, ואם 

ואינו נראה, תחשוב שזה  רואה תראה רחב שהוא
ביא, ובכך יוצא שהוא מתכבד בגלל שהוא נ

בקלון חבירו שכלב אינו נביא, לכן הקדים לומר 
לה שהכהנים נמשלו למלאכים ואין צורך 

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

'לפיכך' כדי  למלאכים, ובכך יהיה גנאי לכלב,
 שלא יהי גנאי לכלב 'אמר לה פנחס אני כהן'.

 )צפתונטמן בלהגה"ק רבי אלעזר מאמסטרדאם (מעשה רוקח  

מספר  בסוף ימיו בצפת) -(רבינו דוד בן זמרא  הרדב"ז
בשעת מותו  שציוה היה אחדמתשובותיו כי  תבאח

כי הבשר מהר,  שיתנו סיד בתוך קברו כדי שיתעכל
במדרש שאין מכניסין את הנשמה למחיצתה איתא 

והסיד מעכל את הבשר מהר. עד שיתעכל הבשר, 
 אֹוֶכֶלת ֶאֶרץהוא מבאר את הפסוק ובזה 

הארץ שכי זהו שבחה של ארץ ישראל, , יֹוְׁשֶביָה 
דהיינו ממהרת לאכול את יושביה אשר בתוכה, 

תבוא כדי שהנשמה הגוף שנטמן בתוך הארץ, 
 . מהרה אל מנוחתה
 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

, השושאם שומרים על העינים ומחשבות הלב בקד
 ר מה שלומדים.וכולים לזכי



 

 

 {א} ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו
 לִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר י ַחְכֵמ ד ְּכבֹות ַלֲהָגנַ  "זָהַרְדַּב א ְּכֶׁשָּיָצ 

י ַחְכֵמ ן ֵּבית ָהִאְּגרֹוי ִחּלּוֵפ ה ָהיָ  רְּביֹוֵת  ְׁשִכיַח ר ָּדָב 
. ָזֳהָרּהת ִּבְתקּוַפ ת ְצַפ י ְלַחְכֵמ ה ַהּגֹולָ ת ְּפזּורֹו

ם ָלֶה  ָחְלקּות ִלְצַפ ם ְׁשֵאלֹוֵתיֶה  ְלחּוָּׁש ֶׁש ם ַהֲחָכִמי
ם ַהֶּמְרָּכִזין ִמ ז ָא  ִּבְהיֹוָתּהם, ָלֶה י ָּכָראּול ָּגדֹוד ָּכבֹו

י ַחְכֵמ ם ּגַ ת זֹאת ְלֻעַּמ ה. ְוַהֲהָלכָ  הַהּתֹוָר ל ֶׁש ם ַהֲחׁשּוִבי
 ּוְוִכְתבם, ִמיַהֲחכָ ר ִּבְׁשָא י ָהָראּוד ַהָּכבֹול ְּבכָ  ָנֲהגּות ְצַפ 
 ם.ָהְראּוִייד ַהָּכבֹוי ָּתֳאֵר ל ְּבכָ ם ָלֶה 

ה ֶׁשִּנְׁשְלָח ת ִאֶּגֶר ה ִנְתַקְּבלָ ת ּוִבְצַפ ם, ַהּיֹוי ַוְיִה 
 ְּבֶדֶר הָהְיָת א ה ַהְּפִנּיָ  ַא, ןֶׁשְּבָיוָ  יַׂשאלֹוִניִק י ֵמַחְכֵמ 

 ןֶּב ד ָּדוִ  ְלַרֵּבנּוד ְמאֹ ה ָחָר ר ַהָּדָב י. ָהָראּוי ְּכִפ ד ָּכבֹו
ץ ֶאֶר י ַחְכֵמ ד ִּבְכבֹום ֶׁשְּמַזְלְזִלי"ז, ָהַרְדַּב  –א ִזְמָר 

ן ְלַמַע ה ַמֲעֶׂש ת ַלֲעׂשֹוו ָעָליי ּכִ  ְּבִלּבֹוט ְוֶהְחִליל, ִיְׂשָרֵא 
ם ַּגְדלּוָת ת ֶא  ּוְלהֹוִכיַח , ְותֹוָרָתּהל ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר ד ְּכבֹו

 ל.ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר י ַחְכֵמ ל ֶׁש 
, ֲאפּוַמאדֹוק ִיְצָח י ַרִּב א ֶׁשִּנְקָר  "זַּב ָלַרְד ה ָהיָ  דַּתְלִמי

 ֵרעֹום ִע ד ַח יַ ם ְּבִמְצַריִ  ַרּבֹול ְּבֵצ  ְּבִׁשְבּתֹוד עֹור ֲאֶׁש 
ו ָעָליר ָאַמ ה, ָׁשנָ "ז ין ְּכֶב  ִּבְהיֹותֹו, ַהָּקדֹוׁש"י ָהֲאִר 
ר ָּבַח  ּבֹו .ןָהִעּיּות ְּבָחְכַמ ם ָּבעֹולָ  ָׁשְמעֹוא ֵיֵצ י ּכִ "י ָהֲאִר 

ת ֶא ם ָלֶה  ּוְלהֹוִכיַח י ְלַׂשאלֹוִניִק  ְלָׁשְלחֹו"ז ַּב ְד ָהַר 
 ל. ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר י ַחְכֵמ ל ֶׁש ם ַּגְדלּוָת 

ם ּגַ ק ִיְצָח י ַרִּב ה ָהיָ  ,ְוַעְמקּותֹו ְלָחְכָמתֹוף ְּבנֹוָס 
ל ֶׁש ם ָעצּום ְסכּו ִעּמֹוח ָלַק  ּוְבֵצאתֹו, לדֹוּגָ ר ָעִׁשי
 י.ְלַׂשאלֹוִניִק א ַוָּיבֹב, ָזָה י ִּדְנֵר ף ְּכֶאלֶ 

, הַלְּיִׁשיָב ק ִיְצָח י ַרִּב ס ִנְכנַ  ְלבֹואֹון ָהִראׁשֹום ַּבּיֹו
 ִהְתַּפֲעלּום ְוֵה  לְלִפְלּפּום ִעָּמֶה ס ְלִהָּכנֵ ל ְוִהְתִחי

, ִעּיּונֹול ּגֶֹד ת ֶא ת ִלְראֹו
ו ַאֲחָרי ּוָבְדקּו ָחְקרּום ֵה 

א ָּב י ּכִ ם ָלֶה ע ְונֹוַד 
ם ֵה וְ ל, ִיְׂשָרֵא ץ ֵמֶאֶר 

ם אֹוָת ק ִלְבֹּדי ּכִ  ֵהִבינּו
ן ַהְמֵּת  לֹו ָאְמרּוא. ָּב 

ן ְלָכאס ֶׁשִּיָּכנֵ ר ְלָמָח 
א ֶׁשהּו הַהְּיִׁשיָב  רֹאׁש

ז ְוָא , הִּביִׁשיָב ב ְויֹוֵׁש ן ָזֵק 
 ל.ָּגדֹו ֹּכחֹוה ַּכָּמ ה ְרֶא ִּת 

 ִמֲהרּוד ִמּיַ 
 רֹאׁשל ֶא ם ַהַּתְלִמיִדי

י ּכִ  לֹו ְלהֹוִדיַע ה ַהְּיִׁשיָב 

ץ ֵמֶאֶר א ָּב י ֲאִר י ּכִ ד, ַהִּנְלָמ ן ָּבִעְניָ ב ֵהיֵט ן ְלַעּיֵ ו ָליָע 
ה ַהְּיִׁשיָב  רֹאׁשם ּגַ ר ָחזַ ן. ְּבִעּיּו ּכֹחֹול ְוָגדֹו יַהְּצִב 

ל ְּבכָ  ֶׁשְּיַעְּינּום ָלֶה ר ְוָאַמ ם ַהַּתְלִמיִדית ֶא ר ְוִהְזִהי
 .םּכָֹח י ַמֲאַמֵּצ 

ם ְּבָמקֹוב ֵּׁש ְוִהְתיַ  ה,ַלְּיִׁשיָב ק ִיְצָח י ַרִּב א ָּב ת ְלָמֳחָר 
א ֻסְגיָ ה ְּבֵאיזֶ  ְלִצּדֹוב ַהּיֹוֵׁש ת ֶא ל ְוָׁשַא , לֹון ֶׁשִּנְזַּדֵּמ 
ד ַע  ּבֹון ְוִעּיֵ  קִיְצָח  יַרִּב ב ָיַׁש  לֹוה ְּכֶׁשֶהְרָא ם, ַהּיֹו ִיְלְמדּו

ה ָלזֶ א ֻקְׁשיָ ה ֵאיזֶ ק ָזַר ז ְוָא ם, ַהַּתְלִמיִדיר ְׁשָא  ֶׁשִהִּגיעּו
 א.ְוָיָצ ם ְוָק , ִצּדֹוּבְ ב ַהּיֹוֵׁש 
, ְּבָידֹו הָעְלָת א ְו ןָּבִעְניָ ן ְלַעּיֵ  ֹוֵמַע ּׁשַה ה זֶ ה ִנָּס 

ת ֶא ב ָעזַ י ּכִ ב ָחַׁש ר, ָחזַ א ק ִיְצָח י ֶׁשַרִּב ה ּוְכֶׁשָרָא 
י ִלְפנֵ  קִיְצָח י ַרִּב ל ֶׁש  ֻקְׁשָיתֹול ַע ר ְוָחזַ  ְוָהַלם ַהָּמקֹו

ם ְּבֵׁש א ֶאּלָ  אֹוְמרֹום ְּבֵׁש  ֲאָמָרּהא  ַא, הַהְּיִׁשיָב י ְּבנֵ 
  .ַעְצמֹו
 ְסִביָבּה ָנבֹוכּוה ַהְּיִׁשיָב י ּוְבנֵ ה ֲעצּוָמ ה ָהְיָת א ְׁשיָ ַהֻּק 

א מֹוָצ  ָמְצאּוא ְוק ִיְצָח י ַרִּב ר ְּכֶׁשָחזַ . ֵמַהְּסָב
א ַהֻּקְׁשיָ ת ֶא ע ְׁשַמ ה ַהְּיִׁשיָב  רֹאׁש לֹור ָאַמ ה, ַלְּיִׁשיָב 

ת ֶא  לֹוה ְוִהְקָׁש , ֶׁשֵּביֵננּון ַהָּקָט ה ֶׁשִהְקָׁש ה ָהֲעצּוָמ 
י ַרִּב ל ֶׁש  ֻקְׁשָיתֹוא ֶאּלָ ה ָהְיָת א ם ֶׁשְּבֶעֶצ א ַהֻּקְׁשיָ 

ז ְלַרֵּמ ה ָרָצ ה, ֲהַנֲעֶׂש ת ֶא ן ֵהִביק ִיְצָח י ַרִּב . ַעְצמֹוק ִיְצָח 
י נֵ ִלְפ ר ְוָאַמ א, ַהֻּקְׁשיָ ת ֶא ה ִהְקָׁש ד ַּתְלִמי אֹותֹוא י ּכִ 

ת ֶא ה ֶׁשִהְקָׁש י ֶׁשִּמ א הּון ַהִּדין ִמין ָאכֵ ה: ַהְּיִׁשיָב  רֹאׁש
ת ֶא ת ְּבַפְׁשטּוב ֵהִׁשיר ֲאָת ל ְוַע ה, ְיַתְרֶצנָ א הּוא ַהֻּקְׁשיָ 
 י. ָהֲאִמִּת  ץַהֵּתרּו
ם, ַּבָּמקֹול ִהְתִחיה ֲהָלכָ ל ֶׁש ן ּוַמָּת א ָּׂש ַמ 

ם ְמַתְרָצ ק ִיְצָח י ַרִּב וְ ת, ֻקְׁשיֹום זֹוְרִקים ְּכֶׁשַהַּתְלִמיִדי
ם ְיכֹוִלים ֵאינָ ם ְוֵה ת ֻקְׁשיֹוה ַמְקֶׁש א ְוהּוד. יָ ר ִּכְלַאַח 

ם ְּכֶׁשֻּכּלָ ם, ָיִמיה ַּכָּמ ר ַהָּדָב  ִנְמָׁש ָּכץ. ְלָתֵר 
 ְּצלּוֶׁשִהְתנַ ד ַע , ֵמֲחִריפּותֹום ּוִמְתַלֲהִבים ִמְתָּפֲעִלי

 .םָּלֶה ֶּׁש ִמ  ּלֹוֶׁש ת ַהֲחִריפּוה ְּגדֹולָ י ּכִ  ְוהֹודּו
י ַרִּב ם ָלֶה ר ָאַמ ז ָא  אֹו
י ִמְּקַטּנֵ י ֲאנִ ק: ִיְצָח 

 לִיְׂשָרֵא ץ ְּבֶאֶר ם ַהֲחָכִמי
י ַּתְלִמיֵד י ּוִמְּצִעיֵר 

 תּוְכלּוה ּוִמּזֶ "ז, ָהַרְדַּב 
ם ַהְּגדֹוִלית ַּגְדלּון ְלָהִבי
ל ַע  ִקְּבלּוד ּוִמּיַ ם. ֶׁשָּבֶה 
ד ְּבָכבֹוס ְלִהְתַיֵח ם ַעְצָמ 

י ְלַחְכֵמ י אּוָּכָר ל ָּגדֹו
   ל.ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר 

  alyayin.tsfas@gmail.com הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובתתלתגובות והערות ולקבלת 
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 "שלח לך אנשים" (יג, ב)

רבינו האור החיים הקדוש לומד מפרשת המרגלים יסוד גדול, 
שאם אדם שלח את חבירו לעשות דבר, וכוונת המשלח לרעה, 

לטובה, יש השפעה  גם אם השליח לא יודע מזה ואדרבה נתכוין
מכוח המשלח על נפש השליח, ופועל בו חלק הרע, וכן להיפך, 

המצוה, כלומר כוח הקדוש ברוך הוא בשלוחי מצוה נכנס כוח 
שהוא שלח אותנו לעשות את המצוות, ולכן אמרו חכמינו 

אינם ניזוקים', כי כוח המצווה מלווה ושומרת על  'שלוחי מצוה
 האדם.

בפרשה, שהרי המרגלים היו צדיקים  ובזה מסביר ענין תמוה
בשעת השליחות, וכמו שאומרת התורה 'שלח לך אנשים' שהם 

 שיאי ישראל, ואם כן האיך באו אחר כך למצב כזה?חשובים ונ
הקדוש, שמכיון שכוונת כלל ישראל האור החיים אלא אומר 

בשליחות, היתה לרעה, אז קיבלו המרגלים הצדיקים את 
חיהם, שהרי שלוחו של אדם כמותו, התכונות הרעים של שול

 ולכן הוא מקבל ממנו גם את הכוונות הרעות.
משלחים היתה הקדוש, 'לצד שכוונת ה ובלשון קודשו של רבינו

רעה, ַתְפִעיל פֹוַעל הרע בשליח, ויחזור להיות שלוחו של אדם 
כמותו, וִיָוֵלד בו תכונה רעה, מה שלא היתה בו קודם, ולזה הגם 

כשהתחילו ללכת כדי ְלַרֵגל, נולד בהם תכונה רעה שהיו צדיקים, 
 מכח המשלחים ויעצו להדיח'. 

 

דות וחל אשכול על א"למקום ההוא קרא נ
 ישראל" (יג, כד)האשכול אשר כרתו משם בני 

אם רק מעכשיו החלו לקרוא למקם הזה "נחל אשכול", למה 
 איפוא כבר אמר הכתוב לעיל: "ויבואו עד נחל אשכול"?

כן נקרא המקום "נחל אשכול", על שמו של -ברם, יתכן שגם לפני
כן נאמר לעיל אדם בשם אשכול, (כגון: ענר, אשכול וממרא), ול

ולאחר שכרתו  ,דאח ו"אשכל" חסר, בלי "ו", שמשמעות
הענבים החלו לקרוא למקום: "נחל -המרגלים את אשכול

אשכול", מלא עם "ו", שאז כבר היתה זו לשון רבים (כפי שאמרו 
חכמינו על "בסכות" ו"קרנות" שמשמעותן: שתים) בשל שני 

 הענבים.האשכולות, האחד: אשכול האיש, והשני: אשכול 
 

ה נעלה "ויהס כלב את העם אל משה ויאמר על
והאנשים אשר  וירשנו אותה כי יכול נוכל לה

אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק  ועלו עמ
 לא)-הוא ממנו" (יג, ל

טעותם של המרגלים שהיתה להם נגיעה שהנהיגה אותם 
לסטות מהאמת 
ומהדרך הנכונה. 
כמבואר בזוהר 
הקדוש (ח"ג קנח, א) 

כיון שרצו להישאר ש
נשיאים, וידעו 

לארץ ישראל יחליפו אותם, לכן רצו לגרום לכך שלא  שכשיכנסו
יכנסו לארץ ישראל, וממילא ישארו בתפקידם כנשיאים. 
ומחמת כן כל דבר שראו בארץ ישראל הסתכלו עליו בצורה 
שלילית, מה שאין כן יהושע וכלב שרצו להיכנס לארץ ישראל, 

 יובית.ראו את הכל בצורה ח
יקר סיבת התנגדותו כך גם היה במחלוקת קורח ועדתו, שע

למשה רבינו נבעה מהסיבה שקרח ראה שמשה רבינו מינה את 
אליצפן לנשיא, בעוד שהוא יותר קרוב בייחוס, ויותר גדול ממנו. 
קורח אמר הריני חולק עליו ומבטל את דבריו וזו היתה הסיבה 

ורה שלילית כמבואר שגרמה לו לראות כל דבר שציוה משה בצ
 ש"י טז, א)במדרש תנחומא (הובא בר

כך גם מצינו אצל ירבעם בן נבט שפחד שעם ישראל יעלה 
לירושלים שהיתה בשליטת רחבעם ויצאו נגדו ויחזרו למלכות 
רחבעם, לכן הלך והציב שני עגלי זהב וחטא והחטיא את העם 

 .לזבוח לעגלי הזהב האלו כמבואר במלכים ב' (יב, כו)
עדיפים לחדש ה רואים אנו הרבה אנשים שבגלל נגיעות מעשלמ

הם  ,בעולמוהבורא כל מיני תאוריות לגבי בריאת העולם ובכוונת 
יודעים שהאמת מחייבת ואם יודו במציאות הבורא יהיו חייבים 

 לציית לו ויהיה עליהם החובה לקבל עול מלכות שמים.
מת נגיעותיו רואים אנו עד היכן יכול האדם לנטות מן האמת מח

 האישיות.  
 (עונג השלחן)

 

"ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר ה' 
 ארך אפים" (יד, יז)

השאלה: למה משה אומר "ועתה"? וכי עד עכשיו היה כח ה' 
 קטן?

התשובה: יש מחלוקת ראשונים האם י"ג מידות של רחמים 
פועלות את פעולתן באמירה בלבד או שצריך להתנהג בפועל 

 "ג מידות: "מה הוא רחום אף אתה רחום וכו"?באותן י
 ובגמ' במס' ערכין ט"ו נאמר: "האומר בפיו חמור מן העושה

מעשה!, כי מצינו שלא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר אלא 
 על לשון הרע". 

זה מה שאומר משה: "ועתה"= לאחר שהוכח מעונשם של 
כאשר המרגלים שאמירה יתירה על המעשה, "יגדל נא כח ה' 

דיברת לאמר ה' ארך אפים"= היות והוכחת שאמירה טובה מן 
מידות של רחמים אף  י"ג-המעשה, לכן יש לך להתנהג עימנו ב

 אם רק נאמר אותם בפה!. 
ועל זה משיב לו ה': "סלחתי כדברך" = הדיבור שלך לבדו, בלא 

 שתעשה מעשה, גרם למחילה!. 
 ן). זרע(מהרש"ם ב

אות יו"ד היא עוד יש לציין, כי במילה "יגדל" שבפסוק הנ"ל, ה{
 10כי  גדולה. למה?

) א(יו"ד, בגימטרי
פעמים הכעיסו בנ"י 
, את ה' במדבר

וההוכחה של הגמ' 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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לעיל שאמירה חמורה מן המעשה, נלמדת מהפסוק "וינסו אותי 

 זה עשר פעמים". 
תר ובגללם, בעצם, גדל כבוד ה' בהחשיבו את הדיבור יו

 מהמעשה}. 
 

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

יסוד גדול מהפרשה, שהכלל רבינו האור החיים הקדוש לומד 
שנאמר 'צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים' הוא לא רק בעניני 
גשמיות, אלא גם בעניני רוחניות, שתפילת הצדיק על האדם 

יע. ועל זה נאמר בפסוק בכוחה להועיל לאדם שלא יחטא וירש
'צדיק מושל יראת אלוקים', שהצדיק בתפילתו כביכול מושל 

אחר, ועל ידי תפילת הצדיק מקבל אדם  ביראת אלקים של אדם
 יראת שמים המבטלת ממנו את יצרו הרע. 

ולכאורה קשה למה הזכיר רק את כלב ולא את יהושע בן נון שגם 
 הוא לא הלך בדרך המרגלים??? 

 מהו כוונת הפסוק 'רוח אחרת היתה עמו'?ועוד קשה 
מסביר האו"ח הק' שאצל כלב בן יפונה נתעוררה רוח רעה ללכת 
אחר עצת המרגלים, והיה צריך להתגבר עליה כדי שלא יחטא, 
כי היתה לו 'רוח אחרת' שהוא היצר הרע שרצה למונעו מדרך 
הטוב, ופעמה בו הרוח הרעה שיחטא, ולמרות כך נתגבר והלך 

ח על קברי האבות וניצל, ומילא אחרי רצונו של השם להשתט
ו השלום. יתברך, לכן זכה כלב שיקרא עבד ה' כמשה רבנו עלי

לעומת זאת, אצל יהושע בן נון לא התעוררה כלל בקרבו רוח 
רעה, מכח תפילתו של משה רבנו עליו השלום, שה' יושיעו 

 מעצת המרגלים.
ושע לא היתה רוח אחרת עמו להטעותו : 'כי יהוזה לשון קודשו

מדרך השכל, כי משה מנעו, ויש כח בתפילת הצדיקים גם 
 .יםקבסוד צדיק מושל יראת אל לבחינה זו,

 

"הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ 
 מאוד מאוד" (יד, לב)

הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. 
 הזאת וכו'. אך בה' אל תמרודו וכו'והביא אותנו אל הארץ 

יש לדקדק, מהי סמיכות הכתובים שהארץ טובה היא מאד אך 
 מרודו. בה' על ת

ונראה, דהנה מבואר בחסד לאברהם (מעין ג' מין הארץ סוף נהר 
י"ב) וז"ל ודע כי אר"י אינה מכפרת על עבירות הנעשים בה כי 

ין כ"א אם אל השגגות בלבד, אבל אותן שבמזיד אינן נמחל
ביסורין וכו' עיי"ש, הרי מבואר דארץ ישראל מכפרת היא על 

 דין. השגגות שעושין ישראל ולא על המזי
ומעתה י"ל, דזהו טובה הארץ וגו' והביא אותנו וכו' דטובה הארץ 
אף לכפר העוונות, אך בה' אל תמרודו דלשון מרד קאי על עבירה 

ה ע"י מצות שבמזיד, ללמדך כי על החטאים שבמרידה אין כפר
 ישיבת אר"י וזהו שאמר אך בה' אל תמרודו. 

 

 

"במספר הימים אשר תרתם את הארץ 
ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את 

 רבעים שנה" (יד, לד) עונתיכם א
בשם רבי יצחק חריף מובא כך: המרגלים היו בארץ ישראל 

שעות. כנגד ארבעים הימים שהיו בארץ,  960שהם  -ארבעים יום 
"במספר הימים אשר תרתם  ,נענשו להיות במדבר ארבעים שנה

את הארץ יום לשנה יום לשנה תשאו את עוונותיכם ארבעים 
חודשים. נמצא שכל  480שנה הן  ארבעים ,(במדבר יד, לד) שנה"

חודש במדבר היה כנגד ב' שעות שהיו המרגלים בארץ ישראל. 
על כל שעה שהיו בארץ ישראל נענשו להיות חצי חודש במדבר. 
מתוך ארבעים השנים שהיו ישראל במדבר לא כולן ממש היו 
כנגד חטא המרגלים "אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד 

, ב) אחד עשר יום היה מהלך הדרך מחורב קדש ברנע" (דברים א
לארץ ישראל ודרך זו הרי היה עליהם לעבור בכל מקרה. אם כן 
יש להחסיר מארבעים השנים אחד עשר יום. זאת ועוד, עם 
ישראל יצאו ממצרים בט"ו בניסן ונכנסו לארץ ישראל כעבור 
ארבעים שנה בי' בניסן, אם כן נחסרו עוד ארבעה ימים ממנין 

השנים התמימות נמצא אפוא שמתוך ארבעים השנים,  ארבעים
יש להחסיר חמישה עשר יום שלא באו כנגד חטא המרגלים. 

היו כנגד  -מחצית החודש  -וכאמור, חמישה עשר יום במדבר 
שעה אחת שהיו המרגלים בארץ ישראל. וזהו שאומר רש"י: 

שהשעה האחת שבה היו כשרים,  -"ואותה שעה כשרים היו" 
שעה זו יורדת להם  -השעות שהיו בארץ ישראל  960מתוך סך 

ממכסת ארבעים השנים במדבר, ולכן היו ישראל במדבר 
 (שו"ת פני ארי')ארבעים שנה חסר חמישה עשר יום. 

 

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

השאלה: למה הקדים את הלב לעיניים? הרי חז"ל אמרו שטבע 
  ?האדם "עין רואה ולב חומד

 כתובלא"כ היה צריך  ז"א שהסדר הוא קודם עיניים ואח"כ לב. 
 כם"?"אחרי עיניכם ואחרי לבב

התשובה נמצאה בסידורו של הגאון מוילנא שליד הפסוק הנ"ל 
 "מפני מעשה שהיה".  :בקריאת שמע, ציין הגר"א

במס' מנחות מ"ד מסופר על אדם  וכך פירשו את כוונת הגר"א:
שהיה זהיר במצוות ציצית. הוא החליט לנסוע לכרכי הים 

חו הציציות שטפ -הרחוקים כדי לעבור עבירה. ובזכות המצוה 
 הוא ניצל מעבירה.  -על פניו 

ד לפני הרי לנו שבעבירה של "לא תתורו", יתכן מצב שהלב יחמו
ראית העיניים. כי הוא יצא למסע שלו ע"י ששמע שמועה מה 

 יש שם בכרכי הים. 
זה מה שהבטיחה התורה: אם תשמרו מצות ציצית כראוי, היא 

חילה וגם שלא שלא תתורו אחרי לבבכם מת תשמור אתכם
 (כרם הצבי) תתורו אחרי עיניכם בסוף. 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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  "ויקרא משה להושע בן נון יהושע" (יג, טז)

אמר ר' שמעון בן יוחאי יו"ד שנטל הקב"ה משרי היה טס ופורח 
סביב כסאו של הקב"ה. אמר לפניו: רבונו של עולם! בשביל 
שאני קטנה שבאותיות, הוצאתני משמה של צדקת? אמר לו 
הקב"ה: לשעבר היית נתון בשם נקבה ובסוף אותיות, עכשיו 

"ויקרא תהיה נתון בשם זכר ובראש אותיות; הדא הוא דכתיב: 
 משה להושע בן נון יהושע". (ילקוט שמעוני בראשית)

דין תורה מעניין, על בית ” מעשה היה ובא לפני ה״לבושי שרד
הכנסת שהוסיפו שולחן ליד החזן עקב חוסר מקום, ושם במזרח 
היה עוד שולחן מימים קדמונים, ולא הזיזו אותו ממקומו, ועכשיו 

ענה יושבי השולחן הישן שהוסיפו ליד החזן עוד שולחן, באו בט
שמגיע להם לשבת בשולחן החדש ליד החזן כי תמיד הם ישבו 

 במזרח, ושום דבר לא הפסיק ביניהם לבין החזן. 
ענה להם בעל הלבושי שרד, לכאורה יכולה לבוא הה"א של 

ועכשיו היו"ד במקומי, ראשונה הושע ולטעון, עד עכשיו הייתי 
רק נתנו לפניו עוד , הזיזוהו ממקומושאם לא כאן מרואים אלא 

אות לא יכול לבוא בטענה, כמו"כ אין אתם יכולים לבוא בטענות 
 היות ולא הזיזו אתכם ממקומכם אלא הוסיפו שולחן לפניכם.

 (דבש וחלב)
 

 "ויבא עד חברון" (יג, טז)
וברש"י כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות, שלא יהא 

 ניסת לחבריו להיות בעצתם. 
כאשר היה הרה"ק בעל ה'אמרי אמת' זצ"ל באוטווצק, בימי 
מלחמת העולם הראשונה, שאל על אברכים מעיירה פלונית 
מדוע לא רואים אותם, הרי הדרך ממקומם לכאן אינה קשה כל 

השאלה, ובקשו מחתן רבנו  כך. אותם אברכים התפלאו על
הרי"מ לוין ז"ל, שיזכיר לרבינו כי רק לפני זמן קצר שהו זמן ניכר 
במחיצת קדשו. הרי"מ לוין מסר את תשובתם. אולם רבינו 
השיבו בחיוך: בגמ' מסופר (סוטה לד:) שכלב בן יפונה בלכתו 
עם המרגלים, השתטח בתפילה על קברי האבות בחברון. 

דוע לא הלכו גם שאר המרגלים להתפלל לכאורה יש להתפלא מ
על קברי האבות. בפרט אם נאמר שמלכתחילה התכוונו לא 
לבוא לארץ פעם נוספת? אלא ודאי כולם הלכו לקברי האבות, 
כל הליכה שלא פעלה מאומה אינה הליכה. לפיכך כלב בן יפונה 
שפעל בתפילתו, נחשב שהיה בקברי האבות. אבל המרגלים 

 נחשב כאילו לא היו שם כלל.  שלא הועילו כלום,
 ראש גולת אריאל ח"ב עמ' שנג)(
 

 "וילונו על משה" (יד, ב)
החת"ס פקד פעם על כל התלמידים שבישיבתו, שלא ילמדו 
כלל בחיבורים הכתובים בשפה הגרמנית. היה שם בפרעשבורג 

איש אחד רע 
מעללים ושמו 
שמחה, שהיה מצער 
מאוד את החת"ס. 
 כה רבים ונחותים היו

 מעלליו הרעים, עד שהיה כינויו שגור בפי כל "שמחה שייגעץ".
לאחר שפקד החת"ס לבל ילמדו התלמידים בחיבורים גרמניים, 
גזר הקיסר פרנץ יוזעף הראשון וקבע בחוק, שבכל מוסדות 
החינוך וההשכלה, כולל בישיבות, צריכים ללמוד עם התלמידים 

 לפחות שעה אחת בספרים גרמניים.
יבתו של החת"ס לא כיבדו את תקנתו של הקיסר, כמובן, ביש

וצייתו להוראת החת"ס. הלך שמחה שייגעץ וכתב תלונה 
לקיסר, כי החת"ס הסית את תלמידיו שלא יצייתו לחוק. תיכף 
באה הזמנה להחת"ס מבית המשפט, שם יעיד שמחה על דבר 

 זה.
כשנודע לאנשי פרעשבורג שביום המחרת יתקיים המשפט, היה 

גדול, והלכו להחת"ס להתייעץ בדבר. אמר להם  להם צער
החת"ס: "אין עונשין אלא אם כן מזהירין", והלך לשמחה עם שני 

 אנשים.
ראו העוברים ושבים את החת"ס ואנשיו הולכים לכיוון ביתו של 
שמחה, התלוו גם הם אליהם, וכאשר הגיע החת"ס אל מפתן 

עיר. נכנס דלתו של שמחה, כבר התלוו אליו המונים מתושבי ה
החת"ס לבית כשהוא מלווה רק בשני מלוויו, ורמז לכל היתר 
להישאר בחוץ. מצא החת"ס את שמחה שוכב במיטתו, 
וכשראה שהחת"ס בא לדבר עמו, לא קם ולא זע ממקומו, ואף 

 לא בירך את החת"ס לשלום.
פתח החת"ס בדברים עמו ושאל אותו, מה הוא רוצה ממנו. אך 

י אין לו שום עסק עמו, רק אמר: "מחר שמחה השיב בקרירות, כ
בשעה שלוש אטען עמכם בבית המשפט". ענה לו החת"ס 
בחריפות: "אתה אומר שמחר בשעה שלוש תעמוד עמי בבית 
 המשפט. אבל אני אינני אומר כן, אלא מחר בבוקר יוודע הדבר".
כאשר יצא החת"ס מביתו, עמדו אנשי העיר ודיברו ביניהם על 

הם. לאחר שעה קלה, באה אשתו של שמחה דבר השיחה שביני
וכל בני ביתו, והתחננו להחת"ס שירחם על אביהם, כי פתאום 
תקפוהו התכווצויות [קרעמפן] ונפל למשכב. הגיב החת"ס: 
"הלא הוא בעצמו גרם לו זאת". התחילו לבקש מאתו שמכל 
מקום ירחם עליו. אמר להם החת"ס שילכו כולם לביתם, כי אם 

, יהיו גם הם בסכנה גדולה. וייראו האנשים לנפשם לא ילכו מאתו
 והלכו מאתו.

בלילה ההוא מת שמחה, ונקבר ביום מחר בבוקר, ומובן שממילא 
נתבטל כל המשפט. כשסיפרו לחת"ס שכבר נקבר, אמר: 

ממילא 'וששון  -כששמחה  הלך לקרקע  -"'שמחה לארצך' 
 יש ששון בכל העיר"... -לעירך' 

מספר הגה"ק רבי יחזקאל משינאווא, בעת את הסיפור הזה היה 
שנודע לו כי לעירו הגיע איזה משיג גבול בשם שמחה, ורצה 
להזיק את רכושם של רבים מתושבי המקום, וכמה שניסו 
לשדלו שיחדול ממעשיו הרעים, לא הועילו במאומה. זמן קצר 
לאחר שסיים הגה"ק משינאווא את סיפורו, התברר שבאותה 
שעה ממש מת 

זה האחרון, שמחה 
במיתה משונה. 

 -(ספרא דמלכא 
אוצר עובדות 

 ואמרות החת"ס)
 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאים סיפורים
 שלח פרשת

 
 כ) (טו, "חלה תרימו תרומה"

מסופר על רבי מאיר'קה ממיר ז"ל שנסע פעם אחת בדרך, וסר 
 למלון להתפלל ולנוח. 

בתוך כך באה שיירה של עניים שנסעו ממקום למקום, הרבה 
בתוכם עני אחד, עגלות יחד עם נשים וטף. ראה רבי מאיר'קה 

 איש זקן שניכר על פניו כי מנקיי הדעת הוא. 
בעלת הבית נתנה לעניים כיכר לחם ותבשיל לאכול. כל העניים 
ניגשו וחטפו ואכלו, אך אותו זקן הלך במתינות ולקח כלי לנטילת 
ידיים, בדק אותו היטב אם הוא כשר כהלכתו, ואחרי כן לקח 

", אך הניחה בחזרה ולא פרוסת לחם ורצה לברך עליה "המוציא
בירך עליה, רק לקח כעך אחד וישב לאכול, ונטל מים אחרונים 

 ובירך ברכת המזון. 
לאחר שהשיירה עזבה את המקום, ניגש רבי מאיר'קה לבעלת 

ענתה.  –הבית ושאלה: מתי אפית את הלחם? "תמול שלשום" 
 "התזכרי, אם הפרשת חלה מהלחם הזה?"

וקראה בקול: "אוי לי, כי שכחתי להפריש חלה".  נבהלה האשה
 הבין רבי מאיר'קה כי אותו עני הוא איש אשר רוח אלוקים בו. 

מיד, רתם עגלתו ורץ אחרי העניים והשיגם באמצע היער, והזקן 
 איננו. 

שאלם הרבי: איה הזקן אשר הלך אתכם? השיבו לו: למה זה 
ועות אחדים, תשאל על המשוגע הזה? הוא נטפל אלינו זה שב

ילין, אך בשיגעון יתנהג, פעם  –ילך ובאשר נלין  –באשר נלך 
בפעם הוא הולך מאתנו לבין השיחים שביער, מתמהמה שם 
וחוזר אלינו. פעם בימות הקור הגדול ראה בריכה של מים 

 קפואים ושבר הקרח וטבל במים שמתחת לקרח. 
שאל אותם הרבי, לאיזה רוח הלך עכשיו, הראו לו והלך לאותו 
מקום ומצאהו עומד תחת אילן, תפוס במחשבותיו ומראהו 

 כלפיד אש. 
ניגש אליו ואמר לו: רבי, ברכני! ביקש ממנו העני נדבה קצובה 

 ביץ'ונתן לו, ויברכהו. כששב רבי מאיר'קה לרבו רבי מרדכי מלכו
לו הצדיק: אשריך שנתברכת  וסיפר לו את אשר קרהו, אמר

 מהקדוש רבי לייב שרה'ס. 
 

 (טו, לט) ולא תתורו""והיה לכם לציצית... 
על פני היהודי, שנכנס אל חדרו של האדמו"ר רבי יהושע'לה 

, ניכר עצב עמוק. וכשפצה האיש את פיו וסח את אשר אלזעמב
 מעיק על ליבו התבררה הסיבה ליגונו. 

ר האיש בקול רוטט מבכי, התחבר בני יחידי, אשר אהבתי: סיפ
לאנשים ריקים ופוחזים והושפע מדרכיהם הנלוזות. הוא יצא 

ועתה... אנחה שוברת  ,לתרבות רעה, והתדרדר מדחי אל דחי
לבבות בקעה מפיו של האיש, עתה מתכון הוא לשאת אשה 

עד  ,נכריה! כה כעסתי כששמעתי זאת, האיש הרים את קולו
והוצאתי אותו מביתי. אך לאחר אשר גרשתי אותו מעל פני 

מעשה חשבתי לעצמי: האם מן הראוי היה לעשות זאת, או שמא 
 היה עלי לנקוט דרך אחרת!"

"אכן", נענה הצדיק, "לא היה זה נכון להרחיקו מהבית. שנה את 
התנהגותך כלפיו, ומעתה התחל לקרב את הבן אליך. השב אותו 

הביתה, והשתדל להביא 
 .אותו הנה אלי... "

ב האיש אל עירו ופנה לחפש את בנו. כשמצא את הבן, לא ש
 ,האמין האב למראה עיניו: אותו בן שעזב את ביתו גאה והדור

בגדיו הקרועים השתלשלו ברשלנות  ,היה עתה מסכן ואומלל
ומקום מגורים כלל לא היה לו! עשה אפוא האב כדברי  ,מעל גופו

ים, ובבואו הרבי ופנה אל הבן: "בוא הביתה", אמר. הבן הסכ
הביתה זכה ליחס נפלא: אביו האכילו והשקהו במיטב המאכלים 

 והמשקאות ואף רכש בעבורו בגדים חדשים ונאים. 
כל אותה עת לא שוחח האב עם בנו מאומה על אודות נשואיו 
לאותה נכריה. והבן התענג על שהותו בבית אביו והתאושש 

 מהעוני והמחסור שהיו מנת חלקו בעת האחרונה. 
, אלזעאחד הימים פנה האב אל הבן: אני מתכוון לנסוע לבב

 התחפוץ להצטרך אלי?"
הבן, שהכיר טובה לאביו על כל מה שעשה בעבורו, החליט לגרום 
לו קורת רוח והצטרף לנסיעה. במהלך הנסיעה שוחחו השנים 
על נושאים רבים, ובין היתר דברו על אודות נשואיו של הבן. בזה 

ת של נחישות והוא אמר חד משמעית: שארהרגע לבשו פני הבן 
ין זה לא אשנה את דעתי, ואיש בעולם לא יצליח להשפיע יבענ

ומה בדבר  עלי לשנות את דעתי, גם הרבי שלך לא יצליח בכך!
בני משפחתה של אותה נכריה? שאל האב את בנו, כיצד לא 

הו אבא! השיב הבן  תחשש מהם, שמא רוצחים ושודדים הם?!
 מדוע תחשוב כך? אנשים הגונים הם!טול, יבב

נכנסו שניהם אצל הרבי. והרבי, פתח בשיחה  אלזעבהגיעם לב
מלבבת עם אותו בן, עד שחש כי הבן רוחש לו אמון רב. או אז 
הגיש לו הרבי "טלית קטן" מצויצת, לבנה כשלג. "לבש אותה 

מצא בקרב ימתחת לבגד", אמר הרבי לבן "אמור אתה לה
 ם סכנה, והטלית הזו תהא לך לשמירה". הנכרים, וזהו מקו

הבן שרחש אמון לרבי ושמח כי הרבי כלל אינו מנסה להשפיע 
עליו לבל ינשא לנכריה הסכים ללבוש את הטלית. זמן קצר 

שואיו י, הגיע מועד נאלזעלאחר ששבו האב ובנו מנסיעתם לב
שואין אמורים היו להערך בהילולה וחינגא ישל הבן. ואותם נ

 הנכרים. כדרכם של 
, השתתף בטקס גם האב היהודי. הוא אלזעעל פי עצת הרבי מב

ישב מן הצד, ליד שולחן קטן שהוכן במיוחד בעבורו, ועקב בעיניו 
אחר הנכרים המתהוללים. בראש השולחן ישב בנו ה"חתן" 

 והשתכר והתהולל כחבריו הגויים. 
ון. כטוב ליבו ביין חש הבן ה"חתן" בחום רב והסיר את בגדו העלי

למרות זאת יקד היין בקרבו והציף אותו בחום. ניסה אפוא 
להשתחרר מעוד מלבוש ומעוד מלבוש עד אשר נגלה לעיני כל 

 קהל הנוכחים בגד מוזר: "טלית קטן" בצבע לבן!
קרא אחד הנוכחים בתדהמה, הן זהו בגד של יהודים!  ,הביטו"

החתן לובש בגד של יהודים! החתן הוא יהודי!" ובחמת זעם 
התנפלו עליו. "מדוע אמרת שאתה גוי? כיצד העזת הרעימו 
בקולותיהם והפליאו בו מכותיהם. מכות קשות ומכאיבות ספג 
ה"חתן" ולבסוף גורש מהחתונה ונאלץ לנוס על נפשו כל עוד 
רוחו בו. או אז נזכר בדבר אביו על אודות משפחתה של הכלה 
הוא נוכח כי אכן בני משפחתה אינם אלא חבורת גזענים 
אלימים. החבילה נתפרדה אפוא, והבן נעשה לבעל תשובה וחזר 

 לצור מחצבתו. 
 (מעשיהם של צדיקים). 

א
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ַבּמֹוט  הּו  ַוִּיָּׂשא� ֶאָחד  ֲעָנִבים  ְוֶאְׁשּכֹול  ְזמֹוָרה  ִמָּׁשם  ַוִּיְכְרתּו  ֶאְׁשֹּכל  ַנַחל  ַעד  "ַוָּיֹבאּו 
. ִּבְׁשָנִים  ּוִמן ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים" 

"ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת וגו' ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצות ה'
.

:  

:  
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המים חמים במיחם עומדים להיגמר – מותר להטותו?
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 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט סיוון טי"

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה     י.מ.י.ש כדורי     

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט

 דוד עומרי בן יהודיתאסף בן סופיה             
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 בת טובהעמית      אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 אפרת בת נעימהמאיה בת עדי            דליה 
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 ברכה              נחום בן כיריה מוריה בת רחל
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
ק בן פנינה    רפאל משה בן רחל                 יצח

רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

    נעימה בת שרה                       אליהו בן רחל
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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19:31 

19:34 

19:30 

א ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיכֶ  - ְׁשַלח ְלָּפָרַׁשת   םִּכי 

20:25 

ששופט לפי ראייתו השטחית בלבד ואינו 
מאמין שהכול מאיתו יתברך, לא פלא שיאמר 
שגם הקב"ה אינו יכול חס וחלילה להכניסם 

 זה לכפור בעיקר.  ויבוא ע"ילארץ, 
 

ועל כך המשיל המגיד מדובנא משל לאדם 
שקיבל מאת ידידו אריג משי יקר ומשובח על 
מנת לעשות ממנו חליפה חדשה לחתונת בתו, 
ומסר בידי החייט הטוב ביותר את האריג 
וביקש ממנו לשמור עליו מכל משמר כיוון 
שהוא יקר, והנה הוא רואה שהחייט משרטט 

לאחר מכן לוקח מספריים קווים על הבגד ו
וחותך את האריג בגדלים שונים. בעל הבגד 
לא האמין למראה עיניו וצעק: "מדוע הוא חותך 
ומקלקל את הבד?". ולאחר מכן החייט הסביר 
לו שאין דרך אחרת לעשות חליפה אלא רק על 

ידי שיחתוך את הבד לצורך תפירת החליפה.
 

דוגמא זו של החייט עם הבד וכן פרשת 
גלים מהווה לנו לימוד מוסר חשוב. כל המר

אחד נתקל במהלך חייו במקרים שכאלה, 
שבתחילה הוא לא מבין מדוע ה' עשה לו כך 
ורק לאחר זמן הוא רואה כמה הכול היה 

ומוטל עלינו כיהודים מאמינים  לטובה ולברכה,
להבין שהכול מאיתו יתברך ולקבל הכל 
בשמחה גם כאשר אנחנו לא רואים את הטובה 

 שתצמח לנו לאחר מכן.

אם ננסה לתאר את רגשותיהם של המרגלים 
ברגע שהם נכנסו לארץ זרה, ובמיוחד כשנכנסו 
לרגל את ארץ ישראל בוודאי בכל פעם שראו 
את הענקים הם פחדו מאוד, ובפרט שחששו 
שעוקבים אחריהם כפי שמתארים המרגלים 
בפרשתנו "וְָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהּנְִפיִלים ְּבנֵי ֲענָק ִמן 

וַּנְִהי ְבֵעינֵינּו ַּכֲחָגִבים וְֵכן ָהיִינּו ְּבֵעינֵיֶהם"  ַהּנְִפִלים
   (במדבר יג, לג).

(סוטה ל"ד  ומדוע נקראו ענקים, אומרים רבותינו
", ההרגשה שמעניקים חמה בקומתן" ע"ב):

לעמוד ליד אנשים שהם גורדי שחקים בוודאי 
לא נעימה ובמיוחד כששומעים את הענקים 

 אומרים שראו "נמלים בכרם כאנשים". 
 

ומובא בבעל הטורים בשם המדרש, שענק אחד 
אכל רימון והשליך את קליפתו וכל המרגלים 

 נכנסו לתוכו וישבו בו מפני הצל שהיה שם. 
 

שהקב"ה הרג באותו היום והנה, מבואר בגמרא 
כמה ענקים והיו טרודים ועסוקים באבלם ולא 
נתנו ליבם להשגיח על המרגלים שהסתננו 
לארצם, והנה כאשר המרגלים חוזרים לבני 
ישראל הם מוציאים את דיבת הארץ ואומרים 

דהיינו  (במדבר יג, לב), "ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהיא"
 קוברים מתים.בכל מקום שעברנו ראינו אותם 

 

וצריך להבין, כיצד המרגלים רואים וחושבים 
שלילי, הרי הקב"ה עשה כן לטובתם כדי שלא 
יסתכנו והם רואים זאת בצורה ההפוכה שזה 

 ארץ שקוברת את יושביה?
 

רואים אנו כאן יסוד גדול, עד כמה ראיית האדם 
היא קצרה ואין ביכולתו לראות את דרכי ה' 

ב והאדם מזלזל בזה שעושה  שיהיה לאדם טו
 ומוציא על זה דיבה ויודע לקטר. 

 

ועל כן חטא המרגלים היה גדול ונורא שחשבו 
שהם מבינים מה שראו, אולם לפי האמור, אדם 

20:23 

20:26 

 ב) (במדבר יג, ל"ְׁשַלח ְל ֲאָנִׁשים וְיָֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני יְִׂשָראֵ "
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 לך-שלחפרשת  פניני עין חמד

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
גורג'יה בן ז"למשה
 לרפואה שלימה

אסתר בן לנוריאל
 לרפואה שלימה

 לאיידה חיה בת אסתר
 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 אפרת וב"בן דליה בלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 ?מהן ההלכות הקשורות לנטע רבעי 

 

 :'הכשרות למעשה' ספרומתוך  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

כאשר מחלל את הפירות על פרוטה, עליו להשליך את המטבע לים הגדול או לאבד אותו, באופן שלא יבואו ליהנות ממנו. 
 וכן כאשר פודה על פרי, שהוא שווה פרוטה, צריך להניח את הפרי בתוך שקית ניילון וליתנו בפח האשפה.

 

מקורות:בארץ ובין שגדלו בחוץ לארץ. בין שגדלו ברשות יהודי ובין שגדלו ברשות גוי.  נטע רבעי נוהג בין בפירות שגדלו
שו"ע (יו"ד סימן רצד ס"ז). וכיוון שהוא מחלוקת ראשונים, כתב הש"ך דיש לפדות בחוץ לארץ בין כרם בין נטע רבעי בלא ברכה. וכ"פ בשו"ת 

 יביע אומר ח"י (חיו"ד סימן לה).
 

דעת הרמב"ם (פ"ט מה' מעשר שני ה"א) שאינו  מקורות:והג בחוץ לארץ אלא בכרם [גפן] ולא בשאר אילנות. ויש אומרים, שאינו נ
נוהג אלא בארץ, אבל בסוריא ובחוץ לארץ מותרים בלא פדיון משום דלא גמירי הלכה למשה מסיני ברבעי. והביאו בשם י"א בשו"ע (שם), 

בשאר אילנות. ע"כ. והטעם, שדווקא בכרם, היות שבפסוק כתוב "הלולים" דווקא יין שיש  וכתב הרמ"א שם: וי"א שאינו נוהג אלא בכרם ולא
בו הילול צריך חילול ולא נטע רבעי, וכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ. [הגדרה מהו "כרם" י"א כשנוטעים חמש גפנים שתים כנגד 

 ורלה סי' יא ס"ק יט), ובשו"ת אור לציון ח"א סימן יח].ראה חזון איש (ע -שתים ואחת יוצאת זנב. וי"א דאף גפן יחידי
 

 פירות שהשנה הרביעית לנטיעתם היא שנת שמיטה, יש להם דין קדושת נטע רבעי וצריך לחללם קודם האכילה. 
 ובשנה זו שהפירות הפקר כדי למנוע מכשול מהרבים, יש לתלות שלט בסמוך לעץ שהפירות קדושים בקדושת נטע רבעי. הערה:

 

היות ואפשר לפדותם הרי הם כדבר שיש  הערה:פירות רבעי, שהתערבו בפירות אחרים מאותו המין, אינם בטלים אפילו באלף. 
ובכדי להתיר באכילה את התערובת, צריך לחלל את כל קדושת נטע רבעי לו מתירין. רמב"ם (פט"ו מהל' מאכלות אסורות ה"י). 

 בתערובת.שיש 
 

 

 

מסופר על רבי יצחק אשכנזי מאיביה זצ"ל, שהיה בזמן הגר"א וחיבר את הספר 'ברית עולם' הרב היה מהדר עצום 
הקטן. מכיוון שטלית -במצוות, ובספר 'קהילת באיביה' מובא שפעם אחת הלך בדרך ונקרעה לו ציצית אחת מכנף הטלית

הוריד אותה תיכף מעליו. ומכיוון שבינתיים ביטל את מצוות  –שה שלא הוטלו בה ארבע ציציות, פסולה ואסורה בלבי
לבישת ציצית, התחיל לרוץ, כשהטלית קטן בידו עד שהגיע לפונדק סמוך, התפרץ לתוכו וניגש לפונדקאי ואמר לו: "תן לי 

 ציצית!". 
 

". ר' יצחק הסכים מיד: "אני מסכים, אבל אנא תן לי מהר את קופיקות 5השיב לו הפונדקאי: "אבל אני רוצה עבורה 
הציצית". הפונדקאי לא הכיר את ר' יצחק איוויער וחשב שלפניו יהודי מוזר וכדאי להתבדח קצת על חשבונו, ולכן העלה את 

ת". הפונדקאי קופיקות". השיב ר' יצחק: "אני מסכים לשלם, אבל תן מהר את הציצי 10המחיר: "אני רוצה עבור הציצית 
רובלים", וכך העלה בכל פעם  5העלה כל פעם את המחיר: "אני רוצה עבורה חצי רובל... אני רוצה רובל אחד... אני רוצה 

ר' יצחק השיב כל פעם אותה התשובה: "אני מסכים, אבל תן לי מהר  עד שהגיע לסכום של חמישים רובל!.את המחיר, 
 את הציצית".

 

רובל, אבל ישלם לו, בשיבוא יום אחד לביתו  50סוף את הציצית גילה לו ר' יצחק, שאין בידו כעת  אחרי שהלה נתן לו סוף 
באיביה. כאשר ביקר הפונדקאי באיביה, קיבל ר' יצחק את פניו, הוליכו לביתו ואמר לו: "אני מארח אותך בביתי בשבת". 

ור את ביתו, מי מוכן לקנות?" כמובן, הכרזה זו במוצאי שבת, אחרי הבדלה, הכריז השמש בביה"כ: "ר' יצחק עומד למכ
הסעירה את כל מתפללי בית הכנסת. כולם הכירו אותו כעני מדוכא, המתפרנס רק מיגיע כפיו, ובשום אופן לא יסכים 

 ליהנות מקופה של צדקה, לכן ניגשו אליו ושאלו אותו: "למה כבודו מוכר את ביתו?" 
 

"למי כבודו חייב?", נשאל. הראה ר' יצחק באצבעו על האורח. שאלו את האורח: רובל.  50ר' יצחק השיב, שהוא חייב 
רובל?". הפונדקאי משך בכתפיו ואמר: "אני לא זוכר, שמגיע לי כסף מר' יצחק". כשהזכיר לו את  50"מדוע הוא חייב לך 

וא סתם יהודי משונה ורצה המעשה, התחיל הפונדקאי לצחוק וסיפר, איך שקיבל את ר' יצחק, מבלי לדעת מיהו וחשב שה
 להתבדח קצת על חשבונו.

 

רובל בעד ציצית  50הוא ניגש מיד לר' יצחק וביקש ממנו סליחה ומחילה על שציערו ואמר: "מעולם לא עלה על דעתי לקבל 
רובל ואת  50אחת, ששוויה רק שלוש קופיקות". התחילו מתווכחים, ר' יצחק התעקש ואמר: "קניתי ממך ציצית במחיר 

הסכום הזה הינך מוכרח לקבל ממני, לא אוותר על מצווה יקרה זו". והפונדקאי בשלו: "אף פרוטה לא אקח מכבודו, כלום 
השתגעתי?". לאחר התערבות בעלי הבתים שבביה"כ, הצליחו לרכך את עקשנותו של ר' יצחק. הפשרה הייתה 

 רובל בעד הציצית. 5שהפונדקאי יקבל בעל כורחו 
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ר' חיים, ר' משה ור'  ילדיו:י, ר' שם טוב בן אמוזג. ר' אליהו הצרפת מתלמידיו:ר' יעקב אבן צור (יעב"ץ).  חבר:-תלמיד
פירוש על מדרש •דיני גט וחליצה •הלכות שחיטה וטריפות  -שיר מכתם•דרשות על התורה  -מנחת יהודה• מספריו:עובד. 

 רבה, שו"ת ופסקים.
והיא לא עלתה איתם, כי באותו הזמן ימי רבינו קמה במרוקו תנועת עליה לארץ ישראל. בני משפחתה של אישה אחת עלו לארץ ישראל ב

בעלה היה בבית האסורים בעקבות עלילה של הערבים שסיפרו עליו שקנה חפצי זהב גנובים. לאחר כשלושה חודשים, לאחר העברת שוחד 
ליטה עצום, שוחרר הבעל. האישה שביקשה להיות עם בני משפחתה, ניסתה לשכנע את בעלה לעלות ארצה אולם הוא לא הסכים. היא הח

 להערים עליו ולהפליג לארץ לבד כדי להיות עם בני משפחתה, כיוון שידעה שבעלה לא היה מסכים לכך.
 

היא המתינה מספר ימים ולאחר מכן פנתה אליו ואמרה: "יהודי מעיר צפרו בא לחפש אותך וכאשר אמרתי לו שאתה נמצא בחנות, אמר לי 
נאס מאת אהובך הצורף, וכן הוא מבקש ממך לנסוע מחר עם סחורתך, כי יש לה דרישה שהוא ממהר ללכת לדרכו ומסר לך דרישת שלום ממכ

גדולה". לאחר שבעלה נסע עם השיירה הראשונה לשם, עלתה האישה עם שיירה לטאנכיר ומצאה מקום בספינה המפליגה לארץ. כשהגיע 
 נעלמה.  בעלה למכנאס, ראה כי הכול שקר וחזר לפאס. אולם כאן גילה לתדהמתו כי אשתו

 

לאחר חקירה ודרישה גילה, כי היא עלתה לארץ לאחר שהערימה עליו. מרוב צער נפל למרה שחורה ותוך שנה תם כל כספו. הוא נאלץ למכור 
את כלי ביתו עד שנעשה בעל חוב. בצר לו, הלך לרבינו וסיפר, מה שאירע לו. הצדיק אמר לו שישוב למחרת ובינתיים חשב על בעיה זו ולא 

שום תקנה רק שילך אחרי אשתו לארץ ישראל. לצורך זה כמובן צריך כסף רב להוצאות הדרך עבורו ועבור ילדיו והוא בעצמו כרגע בעל מצא 
 חוב, ואין לו מאומה. 

 

". אך הראו לי מן השמיים, כי היום תיוושע על ידי צער גדול בגוף בני, שום תרופה לא מצאתי לך.למחרת הגיע האיש ורבינו אמר לו: "
ל עליו הסתובב היהודי ברחובות ולפתע הבחין בו משרתו של ַּׂשר העיר, ֶׁשִחֵּפׂש אחריו, והוא הביאו ַלַּׂשר. כשהגיע לשם מצא ערבי אחד, שָקב

לפני הׂשר, והאשים כי מיודענו מכר לו חפצי זהב, ועתה כשרצה למכרם נמצאו של נחושת ולא של זהב. והביא את החפצים לפניו. התבונן 
". כעס הׂשר על היהודי, וציווה את עבדיו להלקות אותו חמישים מלקות. הם אמת מכרתי לך הרבה חפצים, אבל לא את אלואיש ואמר: "ה

 עשו כן, והיהודי צועק ובוכה ומתחנן ואין מרחם.  
 

הׂשר ממקומו בבהלה להיכנס  מחמת המכות היהודי התעלף ונפל ארצה. כשראה זאת השר, פחד פן ימות, וציווה להוליכו מהר לביתו. קם
לביתו, כדי לתלות את מה שאירע בעבדיו המכים, שמת היהודי תחת השבט באכזריותם. כשקם השר בחיפזון, נפל מחיקו כיס של מאה 

ביתו זהובים, ונכרך בבגדי היהודי שהיו מונחים בארץ. העבדים תיכף ׂשמו את היהודי בתוך מחצלת עם בגדיו, כשהם כרוכים, והוליכוהו ל
 והניחו אותו שם וברחו להם. 

 

כשהתעורר מעלפונו, רצה ללבוש את בגדיו, ומצא בהם את כיס הזהובים, ושמח מאוד. הׂשר, חיפש את כיס הזהובים ולא מצא, וחשד 
ן להם, בעבדיו. כששמעו את טענותיו, כדי להציל את עצמם, העבדים סיפרו שראו את הערבי התובע לוקח את כיס הזהובים. הׂשר האמי

הערבי הודה מהפחד, במה שלא גנב, ונתן מאה זהובים.  ושלח אחריו ואיים עליו, שאם לא יחזיר את הכיס, יעשה בו מה שעשה ביהודי.
מיודענו סיפר לרב את אשר נעשה, וענה לו הרב כי הזהובים הם קנס מהגוי המעליל עליו, ועכשיו ימהר לעלות לארץ עם ילדיו. לאחר שלושה 

 די הפליג, ולאחר שהגיע לארץ מצא את אשתו והיא חזרה אליו.ימים היהו

. שם בפאס )1655(נולד בחודש אלול ה'תט"ו  -הרב יהודה אבן עטר זצ"ל
משפחתו 'עטר' פירושו 'בשמים' בערבית, על שם עיסוקם של אבות המשפחה. 

, ורבינו יצא 23בצעירותו התמסר ללימוד התורה. אביו נפטר כשהיה בגיל 
לעבוד לפרנסתו והיה ידוע כצורף מומחה. כל חייו, גם כשכיהן ברבנות, 

ים גדול התפרנס מיגיע כפיו ולא חפץ לקבל שכר מקופת הציבור וביקש לקי
מונה לכהן כדיין  43בהיותו כבן  )1698(הנהנה מיגיע כפיו. בשנת ה'תנ"ח 

בפאס יחד עם רבותיו ר' וידאל הצרפתי ור' מנחם סרירו. נודע כגאון ובקי בכל 
 מקצועות התורה.

 

המלך איסמעיל הטיל עליהם מס כבד ורבינו נאלץ לנדוד  )1701( בשנת ה'תס"א
גם עם הרב שמואל הצרפתי וכיהן גם כאב"ד.  לעיר מקנס שם ישב בבית הדין

חזר לעיר פאס ועמד בראש הקהילה היהודית. בשנת  )1704(בשנת ה'תס"ד 
. משנת ה'תע"ג (יעב"ץ)ישב ראשון בדין עם הרב יעקב אבן צור  )1723(ה'תפ"ג 

, לאחר פטירת הרב וידאל והרב שמואל הצרפתי, כיהן כדיין יחידי )1713(
וד לסבלו של הציבור, פעל לרווחת היהודים וביתו היה במקנס. היה רגיש מא

(רבינו הגדול כביר' -פתוח לפני כל שואל ומר נפש. מלומד בניסים. כונה 'רבי אל
מושל המדינה אסר את רבינו כיוון שרצה שיפדו אותו בממון רב,  בערבית).

לאחר שלא עשו כן, הושלך לגוב האריות ולמרות שהיה שם לילה ויום האריות 
א הזיקו לו. ידוע שרבינו זכה לגילוי אליהו הנביא. מכל ערי מרוקו פנו אליו ל

נענש. רבים נושעים גם היום על  -בשאלות. עד היום הנשבע על ציונו לשקר
שנים. ציונו  77-. חי כ)1733(י"ט סיוון ה'תצ"ג -ציונו ורואים ניסים. נפטר ב

יום וכן חיברו עליו  בפאס. מרוב הערצה והערכה הספידו אותו במשך שלושים
 קינות.

 

 ר' וידאל הצרפתי ור' מנחם סרירו. מרבותיו:ר' יעקב בן ר' אברהם.  אביו:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"לזצר ָעטָ ן ִאּבְ ה יְהּודָ ב ָהרַ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  

 גלאט?"-"מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות 
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
בית הרפואה, חוצה אותו במהירות בדרכו לחדר המיון, ואינו 

 אומר 'שלום' לאיש. 
 

הדבר היה מוזר מאוד, כיוון שמדובר ברופא הנחשב חינני 
מאוד, חביב על הבריות ומסביר פנים לסובבים. מיד לאחר 
מכן הוא נכנס לחדר הניתוח במהירות עם הצוות, ומבצע את 

 הניתוח ביעילות מרובה ב"ה. 
 

כשסיים את הניתוח עזב את המקום במהירות ושוב למרבה 
ום מהצוות, ומבני משפחתו הפלא מבלי להיפרד בברכת של

 של החולה.
 

כאשר חלף הרופא ליד אביו של הצעיר, שנותח זה עתה, 
תגיד לי, אם זה היה קורה צעק האבא לעבר המנתח: "

חלילה לבן שלך, גם אז היית מתנהג כך, ולא היית מגיע 
 מיד לבית הרפואה? למה התעכבת כל כך הרבה זמן?!

 ".מדוע לא הגעת במהירות?!
 

מילה לדברי האב. הוא -שתק. לא הגיב במילה וחציהרופא 
המשיך ללכת במהירות, נכנס למכוניתו, והתרחק חיש מהר 

 מבית הרפואה לדרכו. 
 

לאחר זמן קצר, הגיעה ידיעה לאוזני האבא, שגרמה לו 
לזעזוע נורא. התברר, שממש באותה שעה שבה 
התרחשה תאונת הדרכים בה נפצע בנו, ונזקק לניתוח 

ראשו, אירעה תאונת דרכים נוספת במקום המסובך ב
 .אחר, ובה נפטר ל"ע בנו של הרופא המנתח

 

עכשיו הבין האב, לתדהמתו הנוראה, את סיבת העיכוב של 
הרופא. כשהתקשרו אליו, וביקשו ממנו להגיע בדחיפות לבית 
הרפואה על מנת לבצע את ניתוח הראש, הוא שהה ב... 

 יבו. הלווייתו של בנו חב
 

מיד לאחר סתימת הגולל, במקום ללכת לביתו ולשבת 
'שבעה' עם כל בני המשפחה, הוא הגיע לבית הרפואה 

 מנת לבצע את הניתוח.-במהירות על
 

עכשיו גם התבררה הסיבה שהרופא לא אמר 'שלום' לאף 
אחד, לא בכניסתו ולא ביציאתו... לאבל הרי אסור לומר 

 שלום! 
 

שי העצום שהיה לרופא בעת נקל לשער את הקושי הנפ
למרות זאת הניתוח, כאשר ליבו כאב ודאב על פטירת בנו. 

הוא התאמץ מאוד לעשות את מלאכתו נאמנה, ולנתח את 
 הפצוע במסירות נפש שאין למעלה הימנה.

 

כשהוא סיים את מלאכתו הקשה, פנה אליו האב ואמר לו: 
כך?"  גם אז היית מתעכב כל -"תגיד לי, אם זה היה קורה לך

הרופא הצדיק למרות שזה עתה איבד את והרי זה קרה לו! 
 בנו, שתק, ולא הגיב במאומה!

 

 -עד כמה עלינו להיזהר, שלא לדון את האדם לכף חובה 
זאת לא ניתן לתאר ולשער. יש להקפיד על כך גם במקרה 

 שאנחנו נוכחים באותו מעמד ואף שומעים במו אוזנינו. 
 

יש לבדוק את  -אף על פי כן, לפני שאנו דנים את אותו אדם 
שכן ייתכן מאוד, שלאחר שנבדוק את העניין לעומק. 

 נגלה שלא כך הם פני הדברים. העניין,
 

' אותו סיפר קול ברמהלהלן מעשה נורא המעובד מתוך '
הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א בסעודה שלישית של 

 פרשת 'לך לך': 
 

יהודי אחד קיבל בשורה קשה רח"ל, על כך שבנו נפצע 
אנושות בתאונת דרכים. הוא מיהר כל עוד נפשו בו לבית 

קורה עם בנו כשהוא חרד עד עמקי  הרפואה לראות, מה
 נשמתו לגורל בנו.

 

כשהזדהה כאבי הבן, ניגשו אליו רופאי חדר המיון וסיפרו 
לו, שבנו ל"ע נפצע קשה בגלל אבן שנזרקה עליו ופגעה 
בראשו, והוא זקוק לעבור ניתוח מיידי, וכי כרגע חייו 

 נמצאים בסכנה ממשית. 
 

הזה יכול לעשות אולם הם ציינו כי את הניתוח המסובך 
רק רופא אחד המתמצא בכך, וידוע כמומחה גדול. אבל 

 הרפואה.-כרגע הרופא לא נמצא בבית
 

האב המבוהל ביקש שיתקשרו לרופא כדי לבקש ממנו, 
הרפואה, כדי שינתח את -שיגיע במהירות האפשרית לבית

 בנו ויציל את חייו. 
 

א הרופאים אמרו, שכבר עשו כן והזעיקו אותו אבל הרופ
אינו יכול להגיע מיד, אבל המומחה הודיע להם, שהוא 

הרפואה -ברגע הראשון שיתאפשר לו הוא יגיע לבית
 במהירות.

 

למותר לציין, שההמתנה הזו הייתה מורטת עצבים במיוחד. 
האב ממתין שעה ושעתיים, והרופא עדיין אינו מגיע. הוא 
לוחץ על הצוות הרפואי והללו מתקשרים אל הרופא בפעם 

 ניה ולאחר מכן בפעם השלישית. ש
 

התשובה הייתה זהה לפעמים הקודמות. המומחה הבכיר 
צפוי הוא מנוע מלהגיע מיידית, -משיב שמפאת אונס שאינו

 אבל מבטיח שוב ושוב לעשות כמיטב יכולתו.
 

עברו יותר מארבע שעות! ובבית הרפואה עדיין ממתינים 
ע מצוי בין החולה, ל"לרופא המומחה, שיבצע את הניתוח. 

חיים למוות, והאבא כבר אינו מסוגל להחזיק את עצמו 
  יותר! מתי יגיע הרופא?!

 

רק לאחר שש שעות מורטות עצבים! נראית מכוניתו של 
הרופא נכנס למסדרון  הרופא מתקרבת לבית הרפואה.

תְזכּוף ְלכַ ם ָהָאדָ ל ּכָ ן ּדָ ה ֱהוֵ   

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל       הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

ע"ה        שרה בת נרקיס ע"ה רייזל  שושנהבת  זהבה                     אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל     אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל                         נעמי בת כתון ע"ה  

מסעוד בן יקוט ז"ל        ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל          יצחק בן חביבה ז"ל               ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
ל בת שמעון אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מז                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרתחי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                דוד בר חסיבה ז"ל                                                                     ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                           חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                            

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 שמעון בן שמחה ז"ל      יונה בן סעדה ז"ל                             
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     ן סלימה ז"ל     יעקב בר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                            מרדכי ע"ה                       ברכה בת 

דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה          ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה       יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

אברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראל   אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

תנצב"ה



  
  864: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:18 :רבינו תם 20:33: צאת השבת 19:27: הדלקת הנר
  .)יהושע ב(וישלח יהושע : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""לךלך--שלחשלח""פרשת פרשת  
  ].לב, טו[ "שש עצים ביום השבתווימצאו איש מק"

וידעו הדור שאף על , שחילל שבת כדי שיהרג, שהמקושש לשם שמים נתכוון, הביאו בשם מדרש ):ב קיט"בב(התוספות 
                  שלהמציא נפשו , ומכאן ילמד אדם... מכל מקום חייבים הם במצוות התורה, פי שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ

 .)העמק דבר(  הישר שיבור לו האדםאין זה דרך, כדי לעשות עברה לשם שמים
על מנת לשמש כרב בקהילה , שנשאלה על ידי תלמיד חכם שנשלח לאחת המדינות הרחוקות, לפנינו שאלה קשה
הבחנתי בשני מתפללים שמגיעים , ילהכבר בשבת הראשונה להגעתי לקה: מספר התלמיד חכם. יהודית מסוימת

  . 'ירחם ה, לתפילת שחרית בבית הכנסת על ידי נסיעה ברכבם
ולבוא ברגל , במרחק הליכה של שעה מבית הכנסת, אנו גרים בקצה העיר': והם הצטדקו, ניגשתי לדבר עמם

                , ת קריאת הפרשהאך גם לוותר על תפילת השבת בבית הכנסת ושמיע, זה לא שייך מבחינתנו, מביתנו הרחוק
  ... 'זה לא שייך

          , היהודים הללו אינם מוכנים בשום אופן לוותר על תפילת השבת בבית הכנסת. לא האמנתי למשמע אוזניי
  ... ועוד חושבים שזו מצוה, ועוברים על חילולי שבת נוראים בפרהסיה, ולשם כך הם רומסים את השבת הקדושה

ותפילת השבת שלהם נחשבת למצוה , ספור חילולי שבת בפרהסיה- באיןניסתי להסביר להם כי נסיעה ברכב כרוכה 
 בין הרי אנו חיים! ?שלא נגיע לבית הכנסת, מה הרב רוצה לומר לנו': אך המתפללים נותרו בשלהם, הבאה בעבירה

  '...ובמה נחשב ליהודים אם לא בהגיענו לבית הכנסת בשבת, המון גויים
? מנוע את חילולי השבת הנוראיםלכיצד אוכל ,  מה ניתן לעשות- הקהילה לספר - ממשיך רב-הוגעתי את מוחי 

ולצידה עומד , הבחנתי בעגלה הרתומה לשני סוסים, בעודי מהלך לתומי ברחובות העיר, באחד מימות השבוע, והנה
  . ממתין לנוסעים, עגלון גוי

                   ... אותם מתפללים יגיעו לבית הכנסת בשבת בעגלת הסוסיםאולי כדאי לדאוג לכך ש, הרהרתי לעצמי
ה סעיף "ש' ח סי"ע או"שו(וגם הלכה בידינו , שאין רוכבים בשבת על גבי בהמה:) ו"ל(אמנם שנינו במסכת ביצה 

            , חשבתי בליבי, אך בכל זאת; "משום שמשתמש בבהמה, אסור לישב על קרון שהנכרי מנהיגו בשבת): "ח"י
                    ומאידך הנסיעה ברכב כרוכה בחילולי שבת רבים, יבה בקרון הוא רק מדרבנןשכיון שאיסור הרכ

  ... ממילא עדיף שיגיעו השניים בקרון, האסורים מדאורייתא) ספור הצתות-אין(
, הם הסכימו. במקום בנסיעה ברכבם, ויעצתי להם להגיע עם כרכרת העגלון הנכרי, פניתי אפוא אל שני המתפללים

  . וכך אכן היה
, וכשלפתע הבחנתי בכרכרה שעשתה את דרכה לכיוון בית הכנסת, הגעתי לבית הכנסת, שכעבור כמה שבתות, אלא

אלא הצטרפו , לא יושבים שני המתפללים בלבד, כי על ספסלי הכרכרה, גיליתי לחרדתי... כמעט שנפלתי מתעלף
  ... אליהם שניים נוספים

  ' !?ומה פתאום הצטרפתם לנסיעה בעגלה, בהליכה רגליתהלא הייתם מגיעים , 'שאלתי את שני הנוסעים החדשים
                   , אמרנו לעצמנו, עוברת ממש מתחת לביתנו, של כבוד הרב' הסעת בית הכנסת'כשגילינו כי ': והם השיבו

  '...וכך נגיע מוקדם יותר לתפילה, ונעלה לכרכרה' טרמפ'נתפוס , מדוע שלא נצטרף גם אנחנו
, שההיתר היה רק לשניים שהיו מגיעים בנסיעה ברכב', טענות הגיוניות 'לנסות להשמיע בפני אנשים מהסוג הזה

  : ברצוני לשאול, ומשכך', !?אז למה לנו יהיה אסור, אם מותר להם'כי בוודאי יטענו , זה לא יועיל, ולא להם
שאני רואה , אבל כעת, לא נועדה אלא על מנת להמעיט בחילול השבת, הפעלת הנסיעה בעגלה, כאמור לעיל

  ...?המיוחדת' הסעה'שמא עלי להפסיק את ה, )שהיו מגיעים ברגל(מגיעים שניים נוספים ש
            , ל"צזהציג את השאלה לפני מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן , א"הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט

 לפקפק בעיקר יש', הסעה'הקהילה שואל אם להניח לארבעה לנסוע או לבטל את ה-עד שרב: והשיב מרן ואמר
            שהיא עצמה אסורה ועלולה לגרום למכשולים גדולים , עצתו להגיע אל בית הכנסת בשבת בעגלת סוסים

  )... כפי שראינו שאכן אירע(
בכל זאת לרב המקומי או לבית ,  סוסים המונהגת על ידי גוי בוודאי קלה יותר מנסיעה ברכבואמנם נסיעה בעגלת

' גושפנקא'וכביכול לתת , על ידי נסיעה אסורה בפרהסיה' לול שבת כשר יותרחי'הדין אין להסדיר לבני המקום 
ולא לתת לו ', הלעיטהו לרשע וימות'בבחינת , ומוטב לעזוב את הרשע לנפשו, להתיר איסורי שבת) חותם כשרות(

                   : ם שיק"דברי המהר, ויאירו לנו בזה. בית הדין' הסכמת'ו' הוראת'על פי , לעבור אפילו על עבירה קלה
                   , כי רוב היתרים כאלו מביאים לידי חילול שבת, מתון בדברים כאלו) הרב המקומי(צריך להיות "

  "!והחכם עיניו בראשו, ואומרים שכך התירו הפרושים, שעמי הארץ מדמים מילתא למילתא
 .)אחת שאלתי( !הסוסיםאין לרב המקומי לייעץ לאנשים להגיע לבית הכנסת בעגלת  :לסיכום

  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'סף בן געובדיה יו' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היטומי רפאל בן אנה , ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הי בת דיאנה מיכל אפרת חיה, ו"הי אברהם בן סולטנה, ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



  ].לד, טו[ "ויניחו אותו במשמרר"
את התוכים היקרים הנחנו בכלוב .  שקל5,000-כששווי כל אחד מהם הוא , הוריי רכשו שני תוכים מזן נדיר: סיפר בחור אחד

   . שאדם יכול להיכנס לתוכו על מנת לדאוג לטיפול בחיות המחמד,ענקכלוב מדובר ב .בחצר ביתנו
  .  גנב חדר לחצר ביתנו,ביום שבת קודש לפנות בוקר

  ...הצצתי מהחלון והבחנתי באדם שפרץ לכלוב התוכים. שינה לאחר ששמעתי את התוכים מצייצים בבהלהההתעוררתי מ
לאחר שכבר הספיק להכניס את שני התוכים , י את הגנב בפניםוראית, מיהרתי לכיוון כלוב התוכים. לא איבדתי עשתונות
  . לכלוב קטן שהביא עמו
  ... עם התוכים, ד לנעול עליו את הכלוב"הספקתי בס, ועוד בטרם הספיק הגנב לצאת מהכלוב, נטלתי בזריזות מנעול

... בשר ודגים וכל מיני מטעמים, ה סעודה דשנ]דרך פתח קטן שבכלוב[והגשנו לפניו , דאגנו לפטור את האיש בקידוש של שבת
  ... העברנו אותו לטיפול המשטרה, עם יציאת השבת

', צידה'היא מלאכת , ט המלאכות בשבת קודש"ל- הן ידוע שאחת מ-כעת התעוררה שאלה מעניינת בקרב בני המשפחה 
  ?האם היה מותר לכלוא את הגנב בכלוב בשבת: ונשאלת אם כן השאלה

  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
, כגון שצד אותו במלכודת, כל פעולה שאדם עושה כדי לשלול את חירותו של הבעל חיים: צידה היאהגדרת מלאכת ) א

         , אין צידה אסורה אלא כאשר צד בעל חיים שרגילים לצודו לצורך שימוש מסויים, מדין תורה. ברשת או ביד, במצודה
  . כגון לאכול את בשרו או להשתמש בעורו

ואינו ראוי לשעבוד , שהואיל ובן אדם שנברא בצלם אלוקים הינו בן חורין בעצמותו, כתבו הפוסקים, ובאשר לצידת אדם
והגם שתופסים אותו לפעמים כדי למנוע . ממילא אין בו איסור צידה בשבת, וגם אין דרך כלל לצודו, ולכליאה כבהמות וחיות
, ולכן]. בדומה לצידה בעלי חיים[ או בשרו אין מטרת הצידה לכובשו תחת ידינו על מנת ליהנות מגופו, ממנו להזיק ולהשתולל

  . מותר לעשות זאת, כשיש צורך לאסור אדם בשבת כדי למנוע אותו מהיזק הבריות
שהתחייב בעונש שאוסר להכניס לבית הסוהר בשבת אדם , )ד"ט ס"של' בסי(א "נוכל למצוא בדברי הרמ, ראיה לדין זה) ב

שבלא טעם זה אין , ומשמע.  והנחתו בכלא נחשבת לחלק מעשיית דינו,משום שאין דנים דין בשבת, והטעם הוא, בבית דין
  .'צידה'בכך איסור משום 

יהיו בני ישראל במדבר ו): "ד"ל-ב"ל, ו"ט( הנה מספרת התורה בפרשתנו -? היכן מצינו בתורה שכלאו עבריין ביום השבת) ג
רואים אנו לכאורה כי מותר ". ויניחו אותו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו...  עצים ביום השבת)מלקט-(וימצאו איש מקושש 

, סוהר משום שאין דנים דין בשבתהרי למדנו שאין מכניסים עבריין לבית ה: ואם כן יש לשאול, להניח את העבריין במשמר
   - ? וכיצד הניחו את המקושש במשמר

               , שישמרו שלא יברח, כי רק נתנו עליו שומרים,  ניתן לדייק"במשמר"יניחו אותו ו מלשון הכתוב :תירץ הכף החיים
             , כי הבחור נהג כדין בכליאת הגנב עד למוצאי שבת, לשאלתנו נראהבנוגע , על כל פנים. אך לא הכניסוהו לבית הסוהר

  .כדי למונעו מהפסד והיזק הבריות,  עליו לבל יברחרשמ', הניחו במשמר'אלא רק ', עשיית דין'מאחר ולא היה הדבר בגדר 
  . )אחת שאלתי( מותר היה לבחור לנעול את הגנב בכלוב בשבת :לסיכום

  ].לח, טו ["ראל ואמרת אליהם ועשו להם ציציתדבר אל בני יש"
ד עשוי כריכות חלק אח: מורכבת משני חלקים, צורת הציצית אשר על ארבע כנפות הבגד: י" כותב רש–" ועשו להם ציצית"

  .'ענף'התלויים ויוצאין מן הגדילים הנקרא ) פתילים(וחלק אחד עשוי חוטים נפרדים . 'גדיל'וקשרים הנקרא 
                     : כמו שמצינו אצל המרגלים שנאמר בהם,  משמעו חיפוש ובדיקה–" ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"
  ".וישובו מתור הארץ"

כי הלב והעיניים הם , כך לא ילך אדם אחר מראה עיניו וחמדת לבו, וק את טיבהשהלכו לרגל את הארץ להסתכל בה ולבד
י הציצית יזכור האדם "וע. עושה את העבירותוהגוף , והלב חומד, לפי שהעין רואה, ומסרסרים לו העבירות, כמו מרגלים לגוף

  .וישמר מלתור אחרי עיניו וליבו, את כל המצוות והאזהרות
הגאון הרב לוין  ,מעשה שהיה עם רבה של העיר ריישא בפוליןמובא , א"ג יצחק זילברשטיין שליט"לרה" עלינו לשבח"בספר 

                     והרב לוין נעל את החלון כדי שהרוח לא , הימים היו ימי חורף. שנסע ברכבת ולצידו קצין בכיר בצבא הפולני, ל"זצ
  . 'יהודי מלוכלך' הרב וכינהו פתח את החלון והטיח דברים כלפי, הקצין שחיפש אמתלא לפגוע בו .תזיק לבריאותו

, מה מאוד הופתע לשמוע את הרב לוין .בגדיו הקצין היה בטוח שהרב ישתוק למול הדרגות הגבוהות שהיו ענודות לו על דש
  .אחת דתו היתה לעונש קשה מאוד, הפוגע בכבודו של הקצין, בימים ההם". אתה פולני מלוכלך"משיב לו 

ורמז לרב שיתלווה , השוטר הופיע. מנת שיעצור את הרב-על, וקרא לשוטר שעמד ברציףבתחנה הקרובה ירד הקצין הצבאי 
ואף הטיל חובה על , וגם חסינות, ובגין כך העניק לו החוק סמכויות נרחבות, הפולני' הסיים'הרב לוין היה כידוע חבר . אליו

  .ולחלוק לו את הכבוד הראוי, כל מי שנפגש איתו להצדיע לפניו
                . 'סיים'כדי שכל הנפגש עימם ידע שלפניו עומד חבר ה, היה לענוד על בגדיהם עיטור מיוחד' הסיים'של חברי מנהגם 

                   , כאשר הגיע אליו השוטר וביקש לעצרו .ולכן החזיק את העיטור מתחת לבגדו, אולם רבה של ריישא מאס בכבוד זה
. מפקד תחנת המשטרהשישלח לכאן את והודיע לרב יע דוהצ, השוטר נבהל...  בגדיו והראה לשוטר את העיטורהפך את דש
  .וביקש לברר מה קרה, וגם הוא הצדיע לרב כמתחייב בחוק, המפקד הגיע

                     : כך נתקיים ברב המאמר הכתוב. והקצין המתלונן נשלח אחר הכבוד לכלא, הרב סיפר לו את העובדות כהוויתן
  .)טז, תהילים ז( "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל"

היא עיטור כבוד ' הציצית'גם . אבל אנחנו צריכים ללמוד מכאן מוסר השכל, ודים תושבי פוליןסיפור זה נתחבב מאוד על היה
ולהדוף , יהא בכוחו להשתמש בציציותיו כפי שעשה הרב לוין, "והיה לכם לציצית"ומי שינהג בה כמו שנאמר , לכל יהודי

  .באמצעותן את מלאכי החבלה
  .ולא יורידנו גם בימים החמים ביותר, טור כבודכל זאת בתנאי שינהג בציצית כמו שנוהגים בעי

                     לה אאם תתנהג בבגדים . היא-ור ואות כבוד לכל בת ישראל באשרניעות לנשים שהם עיטצוכך גם ביחס לבגדי ה
                  יהפכו לה למגינים ,הרי שאז הגרביונים והשמלה וכיסוי הראש, בת של מלכו של עולם, מלך-ותדע שהיא בת, כבעיטורי כבוד

  .)ציא עמו בששוןווי(
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל" מרים זנ יהודה בן"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  
  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: ים בהפצת העלוןלמעוניינ
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ַאִין ִאם ץעֵ  ָּבּה ֲהֵיׁש
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 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ֹאָתּה ָּתרּו ֲאֶׁשר ץָהָאֶר  ִּדַּבת ַוֹּיִציאּו"
 ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ ֹאָתּה ָלתּור ָבּה ָעַבְרנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵלאֹמר

 ַאְנֵׁשי ְבתוָֹכּה ִאינּוָר  ֲאֶׁשר ָהָעם ְוָכל ִהוא יוְֹׁשֶביהָ 
  )לב, יג במדבר( "ִמּדוֹת
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 לעילוי נשמת הגה"צ
 ר' שלום ב"ר חיים הכהן זצ"ל

נלב"ע כו' ניסן תשע"ו

 בכל עניני העלון,
ניתן לפנות לדוא"ל: 

 052-7625441או לנייד: 

 לעילוי נשמת
 ז"ל בסעדבן נסריה  שמעוןר' 

 נלב"ע ט"ז אד"ב תשע"ט
 נדבת בנו רותם הי"ו לאוי"ט

בכל מעשה  שיראה ברכהי רצון יה
 ידיו, ברוחניות ובגשמיות.

 לעילוי נשמת
 ז"ל  אלגליבן מרים  יעקבה"ה 

 נדבת בניו עומרי ומשה  הי"ו
יהי רצון שיראו ברכה בכל מעשה 

 ידיהם ברוחניות ובגשמיות.

 לעילוי נשמת
 הצדקת שושנה דמרי בת גמירה

 ע"ה וגמירה בת ג'יריה
 ר' מרדכי כהן בן נאורה ז"ל

 נדבת האחים דמרי הי"ו לאוי"ט
יהם יהי רצון שיראו ברכה בכל מעשה יד

ובגשמיות. ברוחניות

 לעילוי נשמת
 ז"ל אלגליבן אברהם  יעקבר' 

 נלב"ע ב' אד"ב תשע"ו
 נדבת בניו הי"ו לאוי"ט

יהי רצון שיראו ברכה בכל מעשה 
 ידיהם ברוחניות ובגשמיות.

  
' ראובן הפך מתוסכל מרגע לרגע. הן הקדיש את ר

מיטב שעותיו למען מטרה נעלית, שילם לא מעט דלק 
שלא  –ושעות עבודה, והחישוב שלו היה כמעט נכון 

אמור לקרות כלום. אז למה? למה נגזרה עליו הוצאה 
ריעה שקלים? סתם, על חניה שלא מפ 500נוספת של 

?!לאיש, רק כי בדיוק היום הפקח היה חרוץ מדי

  
 הוא אפילו לא טרח להגיב לעורך הדין, פשוט המתין
בשלווה ליום המשפט. כשהגיע הרגע הגדול, ולאחר 
שכתב התביעה הוקרא, הומחש והודגם, הוציא ר' 
ראובן את הדו"ח והתמונות מכיסו, והפך את התביעה, 

...לחוכא ואיטלולא –ואיתה גם את התובע ועורך דינו 

אלא לדעת ולהאמין, כי כל המתרחש כאן נעשה  אין לנו
בהשגחה עליונה, בברכת שמים תמידית, בפיקוח נעים 
וקרוב על כל תהלוכות בני האדם. הבה נזכור כי הכל נעשה 
בחסדו יתברך ובהשגחתו העליונה, ואזי נוכל להתמודד טוב 
יותר עם הקשיים שלנו, מתוך אמונה שהאבא הטוב והרחום 

ו למקום הטוב ביותרשלנו מוביל אותנ
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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                            תשע''ט שלח פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ים ְוָיֻתרּו ֶאת  ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ                                 ׁשְ
ַנַען   )יג, ב( ֶאֶרץ ּכְ

לח, דעתך, אני איני מצוה לך, אם תרצה של -שלח לך 
 "...נשלחה אנשים לפנינו"לפי שבאו ישראל ואמרו 
תי להם שהיא אני אמר" :ומשה נמלך בשכינה. אמר

ות בדברי ום לטעחייהם שאני נותן להם מק... טובה
 )רש"י(" המרגלים למען לא יירשוה

שעל ביציאת צעד ובני ישראל ראו ניסים ונפלאות על כל 
מצרים ובמדבר, ובכל זאת לא האמינו לדברי הקב"ה 

  איך מבינים זאת? .שארץ ישראל טובה

אלא כך הוא טבע האדם, למרות שכשרואה נס הוא 
נויים מתרגש, אבל עדיין ארוכה הדרך כדי לעשות שי

היה  הסיבה לכך היא משום שלולי זאת .במעשיו ואמונתו
חירה, לכן נתן הקב"ה כנגד זה 'שכחה הנס פוגע ביכולת הב

של הפנמת  שללא עבודה עצמית של הניסים, כך 'רגשית
לא יהיה ניתן לעשות  - הפרטית השגחהרגשת ההנס וה

עדיין צריכים בלבד, ושינוי. והיינו שהנס הוא כלי עבודה 
להפנים את הרגשת ההשגחה ולהשתמש בו כדי  תווד אעבל

  הפרטית ולעורר את כוח האמונה.

נתקלתי פעמים רבות שליט"א: ראובן אלבז סיפר הגאון רבי 
באנשים שאמרו לי: "אם אני אראה בעיניים שלי נס, כאן 
ועכשיו, אני חוזר בתשובה! מתחיל להניח תפילין ולשמור 

  שבת!". 

תישאר בדיוק  –גם אם תראה נס אני רגיל להשיב להם: "
  כמו שהיית! מניסים לא חוזרים בתשובה!". 

בעינינו ראינו אנשים שחוו על בשרם ניסים ונפלאות, ואפילו 
התעוררו קמעה מכוחם, אך ההתעוררות לא החזיקה מעמד 

ונשכח 'זמן ממושך. כעבור זמן קצר שבו להיות כבראשונה. 
  שם! ולא נותר מהניסים כל רו '...כל השבע

ראש הישיבה שלי, מורי ורבי הגאון ש, מימי נערותיאני זוכר 
 באחת משיחותיו סיפר זצ"ל, דב מאיר רובמןהמובהק רבי 

פור הבא: בשנת תש"ח התגוררו בחיפה הרבה מאד יאת הס
ערבים. שכונות שלמות היו מלאות בערבים, והיהודים היו 

דים, בה מיעוט. לעתים קרובות היו פורצות קטטות בין הצד

יהודים חברו יחד כדי להגן על והיהודים חיו בפחד מתמיד. ה
  . הקהילות היהודיות בעיר

"יום אחד", סיפר ראש הישיבה, "כשריחה של מלחמת 
תש"ח כבר היה מורגש בחלל האוויר, הגיע לישיבה מפקד 
בכיר, שהיה רחוק מאד משמירת תורה ומצוות, ואמר לי: 

ב חמור! מלחמה בפתח! 'רבי! הרבו בתפילות בישיבה! המצ
הערבים רבים וחזקים יותר מאתנו! הנשק שבידיהם כפול 
ומכופל עשרת מונים מהנשק שבידינו, ואיננו יודעים מה ילד 

  יום...'".  

זה היה, כאמור, בשעות היום. באותו לילה, באמצע הלילה, 
ין ער, שקוע ידפק המפקד על דלת ביתו של הרב, שהיה עד

מר לו: "רבי! באתי לספר לך שראיתי , ואתו על המצבבתפיל
את הקב"ה! כל הערבים שכל כך פחדנו מהם, ברחו על 
נפשם. באופן בלתי צפוי כולם עזבו את בתיהם ונמלטו על 

  נפשם! אין הסבר אחר, אלא שמאת ה' היתה זאת!". 

הרב שמח בלבו: "הנה עוד בעל תשובה שמצטרף אלינו... 
  , בתשובה שלמה!". מי ש'ראה' את הקב"ה ישוב, ללא ספק

כעבור כמה ימים הרב השתתף באיזושהי אסיפה, שנכח בה 
גם אותו מפקד. הוא התבקש לתאר מה קרה באותו לילה 
גורלי, והלה החל לתאר כיצד "כוחנו ועוצם ידינו עשו לנו את 
החיל הזה"... באלו תכסיסים מבצעיים השתמשו, ובאלו 

ו, אנחנו נלחמנו, מהלכים צבאיים נקטו. בקיצור: אנחנו עשינ
אנחנו הברחנו אותם מבתיהם, הכל 'טבעי'. בלילה הוא 

 'ראה' אלוקים, וביום שלמחרת כבר שכח ממנו...

  ]'משכני אחריך'[

נּו ְיָי ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאל ָהאָ   ֶרץִאם ָחֵפץ ּבָ
  )יד, ח( ַהּזֹאת

מיום  זצ"לחיים פנחס שיינברג הגאון רבי  כל מהלך ימי חיי
באמונה בהירה. מימי בחרותו הצעירים,  והי היותו לאיש,

בהם ויתר על כל הבלי עולם הזה, הנוצצים בארה"ב 
ימי אברכותו ב .ים, והקדיש כל כולו לתורה הקדושהשבעתי

הצעירים, כאשר הוא והרבנית עזבו את ארה"ב השבעה 
יחסית, וגלו לפולין הענייה והנחשלת, בלי לדעת כיצד 



  
וגם אח"כ כשחזרו כל השנים... יסתדרו וממה יחיו, כך חיו 

  לאמריקה, המשיכו לחיות חיי אמונה ובטחון.

אברכים שלמדו בכולל של ישיבת 'חפץ חיים', שרבינו עמד ה
בראשו ומסר בו שיעורים בקביעות, סיפרו שרבינו היה להם 
לסמל ודוגמא במידת הביטחון. בין בני הכולל לא נמצא מי 

עבודה משלימה שלא התפרנס בדרך כל שהיא, אם זה ב
כמה שעות בבית בשעות הערב, כמה שעות ביום, או 

עבודה שהיתה נפוצה באותם ימים בין [בשבוע, בליטוש יהלומים 

, או בכל מלאכה אחרת שהזדמנה, או ]היהודים בניו יורק
לחילופין שהאישה עבדה, או שההורים היו אמידים ולא 

ת כל היחיד ביניהם שהקדיש ארבינו היה נצרכו לפרנסה. 
תו לא היתה אז עבודה, ובשנים יכולו לתורה, למרות שלרעי

ההם כמעט ולא היה לו מקור הכנסה, שכן כמעט ולא קיבל 
 -משכורת מהישיבה מחמת מצבה הכלכלי, וגם כשקיבל 

היתה זו משכורת זעומה, כמושגי הימים ההם, למרות זאת 
  תמיד למד בהתמדה ושקידה, והיה רגוע ושמח. 

את הרבנית באותן שנים: "הלא אין פרנסה  כשהיו שואלים
אני הולכת למכולת עם הביטחון ואיך אתם חיים?", ענתה: "

   "....שלו

בשיחותיו בישיבה ובכולל, היה מרבה לדבר ולהשריש ענייני 
אמונה וביטחון, הדברים השפיעו על התלמידים, ועשו חריץ 
עמוק בחייהם. רבים מהם מעידים, שעד היום מושרשים 

 יסודות אלו, שרבינו השריש בהם באותן שנים. בהם 

ננט זצ"ל, היה אחד מתלמידי הישיבה דאז, הג"ר מרדכי רע
עם הביטחון של רבינו וחיו  'התחתנו'אומר שבני הישיבה 

עם זה. בחור שלא היה לו שקל בכיסו, וסבור היה 
שלהתחתן ולהיכנס להוצאות הוא דבר לא אחראי, כשרבינו 

ל יסתדר', היה הבחור רגוע, מכיוון אמר לו 'אל תדאג הכ
שידע שיכול לסמוך על עצת רבינו. השלווה והביטחון שנסך 

  ' בחוש!ההיו מופלאים, וראו ישועת  -

ביטוי מוחשי לדרגתו בביטחון, היה בעת שהוקמה הישיבה 
ונבנה בניינה הגדול, וכן בשנים הראשונות לאחר מכן, 

לא קלים. כאשר הישיבה התמודדה לא אחת, עם מצבים 
לפעמים נצרכו לשלם סכומי כסף גדולים לקבלנים וספקים 
וכד', מועד התשלומים התקרב והכסף לא היה בידיו, 
ומצבים ממצבים שונים. הוא תמיד היה רגוע, ומרגיע את כל 
העוסקים בבניינה בביטחון בהיר, שהיות והישיבה הוקמה 
 להגדיל תורה ולהאדירה, הוא סמוך ובטוח שהשי"ת ימלא

יגיע בצורה  -כל החסרונות, וכל מה שצריך לבנין הישיבה 
  מושלמת. וכך הווה. 

על מקרה אחר סיפר רבינו עצמו, באחת משיחותיו בישיבה: 
"כאשר בנינו את הישיבה באמריקה, היה צריך לשלם 
כתשלום ראשון שלושים אלף דולר לבניית הבנין. מועד 

לפורטה.  התשלום התקרב, ובכיסי עדיין לא היתה פרוטה
בא אלי מכר אחד ואמר לי: 'כך לא מנהלים עסקים, זו 
בטלנות להתחייב לשלם בלי להשיג את הכסף בהגיע זמן 

הפירעון'. אמרתי לו: 'אי אפשר לבנות ישיבה כאיש עסקים. 
לא היו ישיבות בעולם. כי איש  -אם היו מנהלים כך ישיבות 

י שבונה עסקים אינו עושה עסק עד שהכסף יהיה בידו, אך מ
לעולם אין לו כסף מזומן, ואין הוא יודע מה יהיה  -ישיבה 

מחר, אך יש לו ביטחון! ואלו הם חיי תורה! כי תכלית 
התורה לבטוח בקב"ה וכולם מעמידים את האדם בניסיונות 
ומצבים, כדי שיזכה למידת הביטחון. אך בסייעתא דשמיא 

, 'יר לבאב'השי"ת מזמין לו די מחסורו, אלא שצריך להיות 
  ולהחזיק מעמד בעת הניסיון ולא להישבר'". 

פעם באמצע הבניה, נוצר מצב שההוצאות היו רבות, והיה 
היו  -צורך לשלם לספקים ולקבלן וכסף אין. כשהתקרב היום 

המקורבים והעובדים במתח, ושאלוהו שוב ושוב מה יהיה, 
כסף יגיע, ה -אך הוא היה סמוך ובטוח שכשתגיע השעה 

המועד  לפני אחד וםיובאמת, ר עליו שום לחץ... ולא ניכ
נכנס למשרד הישיבה רבי אליעזר שוורץ, והביא איתו  הסופי

מעטפת כסף, ובה סכום כפול ממה שנדרש. עובדי המשרד, 
שנכנסו לרבינו בשמחה לבשר לו על הדבר, סיפרו שהוא 

): "וכי תאמרו טויקרא כה, יציטט אז את דברי הספורנו עה"פ (
לא נזרע ולא נאסף את מה נאכל בשנה השביעית הן 

תבואתנו וצוויתי את ברכתי לכם השנה השישית ועשת את 
התבואה לשלוש השנים". ומקשה, וכי רק משום שיאמרו מה 

הלא אדרבה אם לא ישאלו,  ,ה השי"ת את ברכתונאכל יצוו
הינם יותר מאמינים? מבאר הספורנו, שהמדובר הוא במי 

לו לא היה דואג שדואג בשנה השישית כיצד יתפרנס, ואכן אי
יה מתפרנס בשביעית בדרך קלה יותר, לא על ידי ריבוי ה -

היבול בשנה השישית, אלא בדרך של "ואכלתם לחמכם 
לשובע", כמו שפרש"י 'אוכל קמעא ומתברך במעיו', ואז אין 

בשישית, ורק מי שבמדרגה פחותה  לו צורך בריבוי התבואה
תבואה, אולם יותר והוא שואל, הוא יקבל אמנם את ריבוי ה

יצטרך לעמול בטיפול בו, ולשמור עליו שלא יתקלקל ולא 
ייגנב וכד', לעמול להתייגע בחינם. סיים רבינו: "עלינו 
להרגיל עצמנו לחיות באמונה פשוטה, בלי קושיות ושאלות, 

  להתנהל בלי שום קושי".וואז נזכה להנהגה ניסית 

ובדי תו כמה מענים לאחר שהישיבה הוקמה, דיברו אכמה ש
הישיבה, שיש צורך לקנות רכב לישיבה, ובכך תחסוך 
הישיבה בכספים. רבינו שמע את הפרטים ואמר, שאכן 
הדעת נותנת לקנות. למעשה, קשה היה מאוד להוציא 
הוצאה כה גדולה, כאשר קופת הישיבה היתה ריקה לגמרי. 
למרות זאת, רבינו דחף לקנות, באומרו שאם אכן צריך 

וש והכסף בא יבא. למרבה הפלא, זאת, לא צריך לחש
באותו יום הגיע לארץ אחד מתלמידי הישיבה בעבר, שהיה 
שולח סכומי כסף מפעם לפעם, ובא לביקור בישיבה. 

  חליט לתרום את כל עלותו... ה -כששמע שקנו רכב 

כאשר היה חסר כסף והיו מדברים בדאגה, היה מתפלא: 
לל בכל יום "האין לכם בטחון?". והיה אומר: "יהודי מתפ

שלש תפילות להקב"ה, וכל שיחו ושיגו דיבורי אמונה: 'ברוך 
השם', 'בעזרת השם', ומה כשמגיע למעשה? הרי כל ענין 
הביטחון הוא לא עניין לדיבורים חיצוניים, אלא למבחן 



  
ואמר בשם רבו המשגיח רבי  ".סיון'למעשה' כשמגיעים לני

בכיס יש יותר בחשק, כאשר 'שער הביטחון נלמד : ירוחם
יון, ולא כאשר , היינו מבחן המאמין הוא בשעת ניסכסף'...

חייל ניכר בשדה 'ף ומתבטא: '. והיה מוסייש לו הכל וטוב לו
    .''הקרב

בערוב ימיו שאלו פעם אחד מנכדיו: "האם לא קשה לסבא 
ללכת לישיבה בחולשת כוחותיו?". ענה לו רבינו בפשטות: 

וכוחותי כשלעצמם, אתה "לו הייתי מתחיל לחשוב על עצמי 
צודק, אולם הגר"א הלא אומר על הפסוק: 'רוח איש יכלכל 

ה גם הגוף מבריא באופן טבעי. אם אם הרוח חזק -מחלהו'
לי ללכת ע -הבריא ולהתחזק כן, דווקא משום שברצוני ל

  ]וממתו''מגדלתו ומר[                                         .לישיבה

ל ִמְצֹותוּ  ם ֶאת ּכָ            ה'                ְזַכְרּתֶ
יֶתם אָֹתם    )טו, לט(ַוֲעׂשִ

בפרשת שבוע זה אנו מקבלים את מתנת הציצית, החושפת 
ת היא ציציה –' ייחודית: 'וזכרתם את כל מצוות הלנו תגלית 

נזכור לקיים את בכדי ש אצלנו הזכרון הכלי בעזרתו יתחדד
לגלות כי  כמה מרגש ומעורר שמחה, .כל מצוות השם

מצוות ערכיות שמשנות נתן לנו ש רק  הקדוש ברוך הוא לא
כלי עוצמתי לזוכרן, מין לנו לנו את החיים, אלא גם העניק 

תזכורת תמידית צמודה, לבושה עלינו, המזכירה לנו בכל 
 לחיות. ע את מצוותיו ואת הדרך הנכונה גר

 –אינו נמשך אחרי לבו ועיניו'  –הזהיר במצות ציצית '
מבטיחים לנו חז"ל, חושפים את סודן של ארבע הכנפות. 
הרי כל הנסיונות שלנו מתחילים מהעיניים המתגרות, הלב 

אבל הלובש ציצית … שנמשך, ומשם מתחילה ההידרדרות
רי הוא מוגן, הקדוש ברוך הוא מניח חומה בצורה על ה –

 !מפני היצר 'אפוד מגן'בש לבו, הוא לו

את הסיפור המסעיר הבא, כתב בעל המעשה בעצמו, 
בעדות אישית מטלטלת לב ומסעירת נפש, מתוך התופת 
הנאצית בימי השואה האיומה. הדברים מופיעים בספר 

זצ"ל,  צבי הירש מייזליש'מקדשי השם', שכתב הגאון רבי 
ורים רב העיירה ניימארק שבגליציה ולימים רב במחנות העק

עד שהפך לרב קהילת 'שארית ישראל' בשיקאגו, וספרו 
מק הבכא, וזה דבר ר בקולמוס ספוג דם את גלגוליו בעמתא

היה זה בשערי המקום הנורא ביותר עלי אדמות,  :המעשה
. לשם הגיעו הרב ובני משפחתו, 'אושוויץ'מחנה ההשמדה 

טלית ה –כשבחיקו של הרב טמון החפץ האהוב עליו מכולם 
בעל ה'ייטב לב' אותה קיבל בירושה מזקנו, הרה"ק  היקרה

זי"ע. בדרך לא דרך הצליח להחדיר את הטלית  מסיגעט
לצריף אליו שובץ, אך הבין כי מסוכן להתעטף בטלית גדול 

, כזריים, ולפיכך, בצער רבבמחנה בו שורצים אנשי קאפו א
ע ושותת דם, חתך הרב את הטלית הגדולה, נקב וקרבלב 

 .ה, והפכה לטלית קטןחור במרכז

אמנם, גם ללבוש טלית קטן זה מסוכן במחנה אושוויץ, אבל 
לפחות ניתן ללובשה תחת הבגדים, ולקוות שלא ישימו לב. 
הדבר היה כרוך בסכנה של ממש, שכן בגדי האסירים 
במחנה היו זהים ודקים, ובמבט מעמיק ניתן היה לגלות כי 

אסיר בגד די האסיר, לובש המ –מתחת הבגד השגרתי 
אך הרב לא יכול להיפרד מבגד הציצית היקר. 'לבי  .נוסף

ה לי לסגולה ולשמירה מפני בטוח שמצות ציצית תהי
ו. וא מעיד על תחושתה –בשעת הרס העולם'  םהמזיקי

ל החיים, דה מרחפת מעיבמקום כמו אושוויץ, כשסכנה כב
 …שגרההימי ץ הרבה יותר מוהצורך בלבישת הציצית נח

ערב, אחרי יום עבודה מפרך, הלכו האסירים לצריף  מדי
העלוב שנשא את השם מקלחת, היה זה חדר קטן שצינור 
מים קרים בתקרתו. בכניסה ישב שומר אכזר שהביט 

תם לוודא כי איש מהם ביהודים היוצאים מהמקלחת, בחן או
יותר מבגד אחד. כדי להפיג את שעמומו, ב לבושאינו יוצא 

שנודעה  ואכזריות מתוךזדמן, סתם, היכה לא פעם יהודי מ
   …לשמצה

כשראה השומר את הרב יוצא, הבחין כי בגדיו עבים 
מהרגיל. חיש קרא אליו את הרב, ואחרי חבטה הגונה על 

דיו, מוצא מתחתיהם את הבגד ראשו החל ממשש את בג
הרב רעד באימה, עיניו בהקו … את בגד הציצית -היקר 

ו ושפשף את אלתו, בחרדה, ואילו השומר צחצח את גרונ
! מהיכן גנבת וש לך יהודוןח ולהצליף: 'בלפני שהחל לצרו

את הבגד הזה? וכי לא די לך בבגדים הנאים שהמחנה 
 …מספק לך?' שאג הצורר והצליף ברב מכות רצח

אחרי דקות ארוכות של הכאות והשפלות, שוחרר הרב, 
אסף את עצמותיו השבורות, עצר את שטפי הדם, ויצא 

צריף שלו. מיד בכניסתו לא הביט על עצמותיו הדואבות ל
ולא חבש את פצעיו, ראשית בדק את בגד הציצית, לוודא כי 

כשגילה כי הבגד עודו לגופו, מלוכלך … נותר בשלמותו
 –בכתמי דם ומאובק היטב אך עדיין כשר ומהודר ללבישה 

עיניו נצצו משמחה וכמעט ששכח את המכות הרבות 
מה … ות, מה לו הכאות, מה לו חבטותמה לו מכ …שחטף

הבגד עליו  כל עוד ויותר מזה,ציצית?  דצריך יהודי יותר מבג
זיק גשמי, לא מ כל פגע רוחני וכל ,הוא מוגן, הוא שמור –

השומר האכזר יכול היה להורגו באבחת  הרי, ועודיוכלו לו. 
א עשה זאת! האין זו עדות להגנתה של יריה אחת, אבל ל

 ?הציצית

הרב המשיך ללבוש את הציצית במסירות, לכל אורך תקופת 
המלחמה. לקראת סיומה, החלו הנאצים בתוכנית שטנית 

תוככי לדים אסירי הפרך וומרושעת להעביר את היה
גרמניה. רגע לפני שעלו על הרכבת, הוכרחו להתייצב בשתי 

השומר שעתיד  –ולעבור בסך לפני הקאפו  שורות ישרות,
ללוותם במסע, שספר אותם ומישש את בגדיהם, מוודא כי 

כשהגיע  .אינם מבריחים עימם כל ציוד בטחוני או בעל ערך
אל הרב מייזליש, מיד במישוש הראשוני, הבחין שמשהו 
אינו כשורה. בחמת זעם משך את חולצתו, ולנוכח עיניו 



  
צהיב מיושן, מאובק ומקומט, הנדהמות גילה שם בגד מ

וחוטים קשורים לו בצידיו. הרב הביט לעברו בחרדה גלויה, 
ואז, במשיכה אכזרית וחזקה, משך השומר הנאצי את בגד 

 …הציצית, וקרע אותו מעל גופו של הרב

זעק לעברו הרב באימה. 'הבגד הזה  –לא, לא, רק זה לא!' '
לי אותו בדרכי לא שווה כלום, אתה לא צריך אותו. אנא, תן 

אך בקשת … התחנן הרב כמבקש על נפשו –האחרונה!' 
הרב עוררה את חמת זעמו של השומר, וכשלא מצא כל 

חר לבטא את זעמו על בגד הציצית ב –פריט בעל ערך אחר 
בחרי אף, תפס השומר את הבגד וקרע אותו  …היקר

 – – – לגזרים, לנוכח עיניו הדומעות של הרב

ה ומיילל, 'מה יהיה? לקחת לי הרב בוכ החל –אוי ואבוי!' '
התחנן שוב, מבקש  –את הבגד, לקחת לי את ההגנה!' 

לעצור את הקריעה הנפשעת, את השחתת הבגד שמסר 
אך השומר האכזר … את נפשו לשומרו, והוא ששמר עליו

לא אבה לשמוע, תפס את הבגד והשליכו אל התנור הבוער, 
 …שם הפך למאכולת אש

מסעיר, מלווה במבט הומה את הבגד הרב התפרץ בבכי 
הנשרף. השומר לא נתן לו אפילו להיפרד מהבגד כראוי, 
וזירזו לעלות על הרכבת הממתינה. בלב קרוע ומורתח עלה 
הרב על הרכבת, מבכה את בגד הציצית היקר שאבד לו, 
את השמירה וההגנה שכבר לעולם לא ישובו. עם זאת, 

והעובדה כי כה התחזק הרב באמונה כי מסירות נפשו 
התאמץ והתחנן על בגד הציצית, תעמודנה לו להגנה 

 …ושמירה גם בשלבים הבאים

וכך אכן קרה, עוד באותו ערב. השעה היתה שעת לילה 
מאוחרת, כשהרכבת שעטה על המסילות בואכה גרמניה. 
בתוככי קרונות המשא הצטופפו מאות יהודים שישבו 

נוראי, וכדי לעצום  צפופים וצמודים זה לזה, דחוסים בדוחק
הוצרכו להישען זה על כתף זה.  –עין לשינה מינימלית 

במרכז הקרון, כמו פריץ מדושן עונג, שכב על ספסל רחב 
הקאפו האכזר ששרף את הציצית, וישן שנת ישרים כשקול 

 …נחירותיו מהדהד ברחבי הקרון

גם הרב מייזליש ניסה להירדם מעט, והשעין את ראשו על 
זלמן לייב שישב לצידו, מנסה לעצום עין. עברו  כתפו של בנו

כמה דקות, כתפו של הבן החלה לכאוב מהתנוחה בה הוא 
'אבא, הכתף "ראש אביו, ופנה לאביו בבקשה:  נושא את

 ...".ר לא מחזיק מעמד יותרכואבת לי מאוד, אני כב

ברגע הראשון, הדבר נראה מוזר. מדוע שהבן יסרב לשאת 
, במקום בו כל יהודי מושיט את את ראש אביו על כתפו

כתפו לראשו של חברו? מה קרה לבן, שהתנוחה כל כך 
הכבידה עליו, עד שגרמה לו לפנות לאביו בקריאה נרגשת 

גם האב התפלא, ובתיאורו,  !?כי יטה את ראשו לצד השני
הוא מסביר עד כמה היה הדבר לפלא בעיניו. אך עם זאת, 

אב לעולם ינסה להיטיב לאור בקשת בנו מקרב לב, וכיוון ש

הרים את ראשו מכתף בנו, והטה את ראשו לצד  –לבנו 
להשכיב את הראש על כתף היהודי היושב בצמוד  –השני 

   …אליו מהצד השני. מירווח צר נוצר בין ראשי האב והבן

באותה עת, בשמיים הכהים הפרושים ממעל, נצנצו פנסי 
גרם  מטוסי ארצות הברית. מפציצים כבדי משקל ורחבי

חיפשו את הנקודות המיועדות להפצצה, וגילו רכבת נאצית 
שועטת על המסילות. עד מהרה לחץ הטייס על הכפתור 
הנכון, ושיגר פצצה עוצמתית במיוחד לעבר הרכבת. בניסי 
ניסים החטיאה הפצצה את הרכבת עצמה, ורק רסיס ממנה 

הרסיס פער חור בתקרת הקרון בו היה הרב  …נשר לתוכה
כן  –, ועבר במרווח הצר שבין ראשו לבין ראש בנו מייזליש

… כן, באותו מקום עליו השעין האב את ראשו אך לפני שניה
משם המשיך הרסיס היישר לספסל אליו שכב השומר הנאצי 
הארור, וברגע אחד פגע בשתי ידיו, מותיר ידיים כרותות 

 …למחצה ושותתות דם

מבכי, צועק הנאצי התעורר והחל לזעוק מייסורים, משתנק 
בקול, מתייסר עד אין קץ. נס פלאי היה זה, שהרב ניצל 
בהטיית ראשו לצד השני שניות ספורות קודם לכן, לאור 
בקשתו המפתיעה של בנו. הציצית המשיכה להגן עליו בשל 
מסירות נפשו, ונקמה את נקמתה בצורר האכזר שהשחית 

 …אותה ברשעותו

משולבת  כל הנוכחים בקרון, הביטו בנעשה בחרדה
בתדהמה. הן זה לא ייאמן, כיצד הרב שמסר נפשו על 
הציצית ניצל בכמה שניות, ואילו הרשע שפגע בציצית שילם 
את המחיר במלואו, עד שנקטעו באחת שתי ידיו שהשחיתו 
את הבגד היקר. מדהים עד כמה יכולה הציצית להגן 
ולשמור על מי שהתמסר לה באדיקות, ולנקום את נקמתה 

 !יע ללבישתה במסירות נפשבמי שהפר

כי גם אחרי שהציצית לא היתה עליו, מסירות נפשו למענה 
הצילה את חייו, והשיבה לשונאו את גמולו בראשו. הצורר 

הרב  –הנאצי האכזר סיים את חייו בייסורים, ולעומתו 
השתחרר כעבור ימים בודדים וזכה להקים משפחה וקהילה 

ביהדות ובעשיה.  לתפארת, מכונן חיים חדשים ועשירים
 :ולדורי דורות עוד יהדהד המסר העולה מסיפורו המטלטל

ציצית היא שמירה, הגנה, אפוד מגן של ממש. ברוחניות כמו 
בגשמיות, בכל רגע נתון יש לנו אויבים. היצר הרע מתחדש 
בכל רגע, טוען טענות, נותן תירוצים, מנסה לדרדר אותנו 

יעות לא רצויות, מראות אסורים, שמ… לתהומות שלא נדע
היצר אינו  –ביטול תורה, לשון הרע שמאוד מגרה לאומרו 

 כנגדו, וכנגד הקמים על בטחוננו האישי …בוחל באמצעים
היקרה. כמה  יתהציצ -' גןאפוד מ'גם במובן הגשמי, יש לנו 

נאמץ אותה אל ליבנו, נחבקה באהבה ובשמחה, נשמור 
דתה. עליה כשרה ומהודרת, עשויה בכוונה ומושלמת במי

נלבש אותה מדי יום בשמחה תוך הכרזה ברורה: ברוך הוא 
את  –אלוקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו הגנה יקרת ערך 

  ]שבוע'ה'פניני פרשת [                               !מצוות הציצית

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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 215גיליון עלון 'אפריון שלמה'  -  תפילה זה מה שחסר!

 
שמאחר והקב"ה ראה מה שמתרחש בליבם של המרגלים, אז הוא עיבר  כתוב באריז"ל

כאשר אדם ? מה זה עיבור ...בהם את נשמות השבטים הקדושים, אולי אז תהיה הצלה
עושה מעשים טובים שבעבר עשה אותם צדיק, או שיש איזה צדיק שהוא משורש 

לות מעלה נשמתו, אזי מתעברת בו אותה נשמת הצדיק ומסייעת לו לאין שיעור לע
 ! מעלה בעבודת ה', בתורה, בתפילה, ובמעשים טובים. הוא מתעלה

ן ַזּכּור" " ּמּוַע ּבֶ ה ְראּוֵבן ׁשַ  .אז נשמת ראובן התעברה בו –ְלַמּטֵ
ן חֹוִרי" " ָפט ּבֶ ְמעֹון ׁשָ ה ׁשִ וכן בכל מרגל ומרגל, . אז נשמת שמעון התעברה בו –ְלַמּטֵ

אחד מהשבטים הקדושים היה צריך לעזוב את כל . התעברה בו נשמת אבי השבט שלו
 ...מקומו בגן עדן העליון, ולרדת לכאן להתעבר במרגלים

 ?...אבל מה יעשה יוסף? יש לו שני שבטים אפריים ומנשה
ה יֹוֵסף  ן נּון", ואילו אצל מנשה כתוב: "ְלַמּטֵ ַע ּבִ ה ֶאְפָרִים הֹוׁשֵ אצל אפריים כתוב: "ְלַמּטֵ

ה גַּ  ֶ ה ְמַנׁשּ ן סּוִסיְלַמּטֵ י ּבֶ  "...ּדִ
 

יוסף הלך עם הבכור. נשמת יוסף הצדיק התעברה במרגל של שבט  אומר האריז"ל:
?! אבל מה יעשה הושע בן נון?! רק שבט אפריים לא יקבל עיבור... מנשה, בגדי בן סוסי

 .מאחר ומשה רבנו התפלל עליו, ירדה נשמת לוי והתעברה בו
 

קיבל את העיבור המיוחד לפי שורש הנשמה שלו, על תבינו מה שנעשה כאן, כל מרגל 
מנת שיוכל לסייע לו כמה שיותר שלא יחטא בחטא המרגלים. ובכל זאת, עם כל הסיוע 

ואילו רק המרגל של שבט . מלמעלה לא עזר שום דבר, והמרגלים הללו נכשלו וחטאו
יה תפוס, אפריים, שקיבל בכלל עיבור ברירת מחדל, מאחר והעיבור של שורש נשמתו ה

 דווקא הוא זה שהצליח להימלט מן החטא, ולצאת בשלום. 
 

לא עיבורים ולא ! כי הוא הלך להשתטח על קברי אבות! הוא הלך להתפלל? למה
אבל ! רק התפילה שלך יכולה לעזור לך! שום דבר –ייחוסים, ואפילו לא רוח הקודש 

 !התפילה שלך יכולה להושיע אותךרק  –אפילו הכי ?! הקדושים הללו ירדו לעזור מן השמיים
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. אמר לה פעם אחת נכנסה איזו אישה למגיד ממעזריטש לבקש ברכה שיהיו לה בנים

האישה הלכה לשוק, ! זהובים, אני אתן לך ברכה ויהיה לך בן 50המגיד: אם תביאי לי 
בתפירה, במשק בית, עבדה ימים ולילות עד קנתה סחורה, מכרה סחורה, עסקה 

  ...זהובים והתחננה על נפשה 20לבסוף היא הגיעה למגיד רק עם  .שיצאה נשמתה
אז ורק אז, אני אתן לך , זהובים 50אמר לה המגיד: "כבר אמרתי לך, רק אם תביאי לי 

ה יתן הקב" –ברכה לבנים...". התעצבנה האישה ואמרה: "אני לא צריכה את הברכה שלך 
 !".אמר המגיד ממעזריטש לתלמידים שלו: "עכשיו יהיה לה בן!". לי בן

 
ניגש לאחד הבתים של , , שפעם אחת הגיע לאיזה כפרמסופר על הבעל שם טוב הקדוש

העניים, ואמר לתלמידיו שיבקשו מבעלת הבית שתביא לו לאכול. אמרה להם האישה: 
האוכל הזה לבעלי חוטב העצים,  אבל אני צריכה להביא את ,יש לי קצת לחם ולבן

 משום שהוא צריך לחזור עוד מעט מיום עבודה קשה ומפרך, ואין לו מה לאכול. 
 

לא היתה לה ברירה, והיא . התלמידים אמרו לה שהרב רוצה לאכול הבעש"ט התעקש,
לאחר 'הסעודה', ביקש הבעש"ט לישון. אמרה לו  ... נתנה לו את פרוסת הלחם האחרונה

 : אין לי אפילו מיטה, יש לי רק מעט תבן וקש בשביל בעלי... בעלת הבית
 

כשחזר  .ולא היתה לה ברירה, והיא נתנה לו את התבן לישון עליו הבעש"ט התעקש,
בעלה מהעבודה עייף ויגע, הוא ביקש לאכול. אמרה לו אשתו: "אני מצטערת, אבל אין 
אוכל. אני לא יודעת מה קרה, אבל הרב הגיע והוא התעקש לאכול. לא היתה לי ברירה 

ונתתי לו את האוכל היחיד שנשאר לנו". מסכן החוטב, הבטן מקרקרת, אבל לפחות הוא 
 ...עבילך לישון אז הוא ישכח מהר

 
הבאתי לו את התבן והקש , אבל הרב גם ביקש לישון ולא היתה לי ברירה אני מצטערת,"

הסתכל לשמיים ופרץ בבכי עז: "ריבונו של עולם, , שלך...". היהודי הזה יצא החוצה
 ?! אחרי עבודה כל כך קשה, גם לא לאכול וגם לא לישון?! עד היכן תגיע העניות הזו

 
הבעש"ט עם תלמידיו שוב בכפר הנ"ל, ובאותו מקום שבו היה בית העני, עבר  לאחר זמן

ובעל הבית פתח לו. אמר הבעש"ט לבעל הבית: , היה כעת ארמון מפואר. הוא דפק בדלת
 .אתה תספר את הסיפור שלך כיצד התעשרת, ואח"כ אני אספר את הסיפור שלי

 
לא הצלחתי, לכן עסקתי : בעבר הייתי מכין יין, אבל פשטתי רגל וסיפר בעל הבית

ניגש אלי הפריץ והוא רצה מהיין שלי. , בחטיבת עצים. למחרת כשעזבת את ביתי
אמרתי לו שאין לי. הוא התעקש, ולבסוף כשירדנו למרתף, הוא ראה שנשארה לי חבית 

אחת וביקש אותה לעצמו. הסברתי לו שהיין הזה הוא בשבילי, אך הוא המשיך 
רבבתי אותה בחבית של מים, והקב"ה שם בזה טעם גן עדן! להתעקש. לקחתי כוס יין, ע

הפריץ כל כך התענג מהיין, עד שהשמועה פשטה בכל העיר שיש לי יין מוצלח, וכך 
 !מחבית של יין אחת מילאתי מאות חביות של מים, וכך התעשרתי

 
 עכשיו תשמע את הסיפור שלי, אני ראיתי שנגזרה עליך עשירות.  אמר הבעש"ט:

וון שאף פעם לא התפללת, לא קיבלת. לכן ביקרתי אצלך, וכשבכית והתפללת, אבל מכי
נו, ומה אתם חושבים? שהיהודי הזה אף פעם לא ! כבר למחרת צמחה הישועה

הוא הלך בדיוק כמונו כל יום לבית כנסת, והוא קרא כל יום "שמע ישראל" ?... התפלל
 !עם תפילין. ובכל זאת, הוא אף פעם לא התפלל
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ֵכֶלת ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ  (טו,לח) ְוָעׂשוּ ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ

 ?" מופיעה באמצע הפסוקְלֹדרָֹתםתמיהה גדולה ישנה בפסוק זה: מדוע המלה "
ִתיל לכאורה מן הראוי היה לומר:  ָנף ּפְ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ

ֵכֶלת  '! ְלֹדֹרָתם'" ורק לבסוף לומר ּתְ
 

שהתורה רמזה בפסוק זה,  –אומר כך  האלשיךוראיתי בעזר ה' שגם  – הגאוןואומרים בשם 
תהיה לדורות. לכן הדגישה התורה: "ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת  שהתכלת תתבטל במהלך השנים ולא

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ", כלומר, מצות ציצית אכן תהיה לדורות, אולם "ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ְלֹדֹרָתם ַעל ּכַ
ֵכֶלת", מצות 'פתיל תכלת'  ִתיל ּתְ ָנף ּפְ לא תהיה לדורות ותתחדש רק בבוא המשיח, כי  -ַהּכָ

 !. פלאי פלאים. עים מהו פתיל תכלתכיום אין אנו יוד
 

מדוע אינו הולך עם פתיל תכלת, כפי חידושו של  ה"חזון איש"מישהו שאל פעם את 
 ? לא יזיק, ואין זו עבירה ללכת עם פתיל תכלת – האדמו"ר מרוז'ין, שהרי אם לא יועיל

ם לא השיב לו החזו"א: "אם כך, מדוע שלא תצבע את הציצית בדם של שור? הרי גם זה א
 (יחי ראובן)"... יועיל לא יזיק

 
 

ה ֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֹׁשֶ  (יג,ל) ַויַַּהס ּכָ
בחכמה נפלאה פעל כלב בדברו אל עם ישראל להשקיטם מרוגזם על משה בפרשת 

צווח ואומר 'וכי  המרגלים, רש"י מפרש שכלב כדי להשתיק את העם הערים עליהם, התחיל 
זו בלבד עשה לנו בן עמרם?' בני ישראל חשבו שבא לספר בגנותו של משה, ומתוך שהיה 

כולם לשמוע גנותו, ואז ניצל את רצונם בלבם על משה בשביל דברי המרגלים שתקו 
לשמוע והתחיל מדבר בשבחו אמר 'והלא קרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את 

'.השלו', והמשיך לומר את דבריו 'ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה ' 

הקפדה, מידת הכעס וה  אך בהתבוננות בדברים רואים כאן עצה נפלאה מאד לשכך את
שהנה ראיתי בספר אוצרות התורה שהביא להקשות, שהרי מיד לאחר שהתחיל לומר את 

דבריו, חזרו העם והתחילו רוגנים וכועסים 'וילונו על משה ואהרון' 'ויאמרו כל העדה לרגום 
ויח כלב במה שהשתיקם לדקות ספור והצליח להשחיל להם כמה ואותם באבנים', אז מה הר

?ה לא עזר במאומהמילים, אם בסופן ז  

אכן, הרבה הועיל כלב באותו הרגע בו הפסיקם והשתיקם, הוא הפסיק את כעסם ורוגזם 
שלא יהיו בנשימה אחת, ובזה צינן את רתיחתם שלא תהיה בוערת ובשעת כעס גם שהייה 

 של רגע ערכה רב ועצום

ל קפידא מפורסם על הנהגתו של מרן רבי ישראל מסלאנט זצוק"ל, שהיה בורח מכל ריח ש
וכעס, וכשהיה נצרך להראות כעס כדי להחזיר אנשים מדרכם הרעה, היה מסובב פניו אל 

הקיר, ולוחש 'זה רק כעס פנים ולא כעס הלב' ולו רק כדי שלא יכנס בו ולא חשש קל 
.כעס של  אמיתי 

שאדם כועס, כדאי לו, לחכות ולהמתין ולו רגע אחד, ואז כבר מובטח שרמת כעסו תרד, גם 
כל מהות הכעס היא ההתפרצות וחוסר השליטה שלכן נחשב הכועס כעובד עבודה זרה, בכל 

שלא שולט על עצמו באותו רגע ומסיר מעצמו עול מלכות שמים, ולכן ההמתנה הרגעית 
                                        . עלמותו המוחלטתהיא התרופה להתפרצות הכעס עד לה
 (מתוך 'דרשו' הרב בנימין גולד שליט"א)
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה.
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

ז"ל, בנימין בן סולי אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת  שמחה ז"ל, דוד אמנו בן

תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 
זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 

 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל.
 
 

 
ּה ֵעץ ִאם ַאִין  (יג,כ) ֲהֵיׁש ּבָ

ּה ֵעץ: "מבאר רש״י  !בזכותו״, אם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם ֲהֵיׁש ּבָ
הגאון מפונוביז׳ זצ"ל, אל מרן החזון איש זצ"ל, ושאל , רבי יוסף שלמה כהנמן פעם אחת נכנס

 . אותו אם יש צורך לעשות ביטוח לישיבה מפני שריפות או הפצצות
 !".אין כל צורך לעשות ביטוח", השיב החזון איש, "כל זמן שרבי אליעזר נמצא בה"

זון איש היה יהודי תלמיד חכם מופלג וצדיק נשגב אותו רבי אליעזר שאליו התכוון הח
 .משרידי הישיבה הגדולה בקלם, שקבע את מקומו בישיבת פונוביז׳, שם למד והתגורר

 !מידי שבת בשבתו היה רבי אליעזר לומד את מסכת שבת ומסכת עירובין בעל פה
יה משעין מעולם לא שכב במיטתו לישון, אלא היה יושב על המיטה ולומד, ומפעם לפעם ה

 כשהתעורר מנמנום קצר זה, היה חוזר לתלמודו. . את מצחו על השולחן ומתנמנם
של ישיבת פונוביז׳. והנה, שבוע לאחר שהלך רבי אליעזר " זהו רבי אליעזר, שהיה ה"ביטוח

 )וקראת לשבת עונג(לבית עולמו, פרצה שריפה בישיבה!... 
 
 

ֵכֶלת ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ  (טו,לח) ְוָעׂשוּ ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ
נסע לחזק את שרידי הפליטים במחנות, יום אחד הופיע ובידו  האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל

דים הסתערו "הפתעה", ארבע אלומות של חוטי ציצית כשרים למהדרין. כמאה וחמישים יהו
לעברו, כל אחד ביקש לזכות במצוה, אבל לא היה בידו יותר מארבע, מה עושים? הרבי 

לפתע קם מתוך הקהל בחור צעיר, . הציע להם שיעשו גורל ומי שיעלה בגורל יזכה בציצית
מנדל פשיטיק שמו, מפרחי חסידי גור בלודז' לפני המלחמה, אשר התייצב מול הרבי וטען 

מאי חזית"? שאלו הרבי ". "זכות קדימה, מגיע לי לקבל ציצית ללא הגרלהכלפיו: "יש לי 
בחיוך קל. "דמא דידך סומק טפי"?!" "אמנם כן" השיב הבחור, ותוך כדי דיבור תפס 

בחולצתו, ופרם אותה לאורכה משני הצדדים, הלא הנני לבוש בגד בן ארבע כנפות שמחוייב 
הרבי התרגש . אינו מחוייב בציצית כמוניבציצית מדאורייתא, אף אחד מבין הנוכחים 

מההברקה המלבבת של אותו יתום צעיר, אוד מוצל מאש, אלא שקשתה עליו ההכרעה אם 
להיעתר לו, הלא כבר הוחלט פה אחד בהסכמת כולם לערוך הגרלה דווקא. פנה אל הבחור 

הציבור המתח בקרב !". ואמר לו: "אם כוונתך צרופה לשם שמים, בטוח אני שתזכה בגורל
גבר ועלה, מי יזכה בציצית? נגשו לעריכת הגורל, כל אחד קיוה להיות בין המאושרים 

ששמותיהם יעלו בקלפי. ברם, השמחה וההתרגשות הציפו את כולם ממש, ברגע שנשמע 
הוא זכה בגורל משום שהוא באמת רצה וכשהאדם  !קול הכרוז: מנדל פשיטיק זכה בגורל

 )לפיד האש" ח"א עמ' שיג("הרצון!!!  רוצה אין דבר העומד בפני כח
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 מאוצרות הפרשה 

   פר"ש חידה         

 אלו מרגלים מוזכרים בפרשתנו חוץ מאותם שהלכו לרגל את ארץ ישראל?          

 )יג, טז( יהושעויקרא משה להושע בן נון 
םתרגו(וכד חמא משה ענוותנותיה קרא משה להושע בר נון יהושע 

מה הפשט בדברי התרגום? ומה הקשר בין הדברים, שבגלל .ן)יונת
שהוא ראה את הענווה של יהושע לכן הוא קרא לו יהושע? בגלל

חשבתי לבאר בזה, ?שהוא ראה שהוא עניו לכן הוא קרא לו יהושע
סיפר :שהאוהב ישראל אומר את זה וכוונתי לדבריוואח"כ ראיתי 

חיים קניבסקי, והיה תור ארוך של לי יהודי שהיה פעם אצל ר'
אברהם גניחובסקי והכניסו אותו בלי 'אנשים, ולפתע הגיע שם ר

תור, האנשים שהמתינו שם שאלו את ר' חיים דרך הנכד שלו למה
דרש מענין,אמר להם ר' חיים: יש מ? הכניסו אותו בלי תור

שבתחיית המתים יקראו לאנשים והם יקומו לפי סדר האל"ף בי"ת,
מי שהוא עניו יעמוד ראשון! 'לענוים יתן -אבל מי שיש לו ענוה 

חן'! אמר להם ר' חיים: לכן אפילו שיש תור, ואנשים ממתינים,
ועל פי זה אפשר !!אבל מי שעניו אפשר להקדים אותו לפני התור

ו רצה לקרוא להושע בן נון יהושע, להוסיף לולבאר, שמשה רבינ
אות על שמו, אבל הוא חשש שזה יזיק לו, שהרי אם קוראים לו
הושע הוא יהיה באות ה"א, ואם יקראו לו יהושע הוא יהיה באות
יו''ד, והוא יתאחר לקום בתחיית המתים, אבל "כד חמא משה

שמחמתה כשהוא ראה את הענווה שלו," ענוותנותיה דהושע בן נון
 -יקדימו אותו, קרא לו יהושע  –ממילא הוא יהיה מחוץ לתור 

 (הגאון רבי אליהו דיסקין שליט"א)  .אפשר לקרוא לו יהושע

ויכרתו משם... ואשכל ענבים אחד... ומן הרמנים ומן
 (יג, כג) התאנים

האר"י הקדוש כותב, שמצות הבכורים היא תקון לחטא המרגלים,
וכיצד? המרגלים בקשו להמאיס את ארץ ישראל, ואילו מצות
בכורים נתנה משום חיבת הארץ, לכן מקיימים אותה בשבעת
המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל. הוכחה לכך ניתן למצוא

בכרה,ש תאנהבמשנה בבכורים: "אדם יורד לתוך שדהו ורואה 
שבכר, קשרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים". רמוןשבכר, אשכול  

מפני מה מזכירה התורה דוקא שלשה פרות אלו מתוך כל שבעת
המינים? אלו שלשת הפרות שנטלו המרגלים עמם, והבכורים

 (רבי מנחם זמבה, נפת צופים)  תקון לחטא שנעשה בפרות אלו. מהוים

 (יג, ל) ויהס כלב את העם...
מ' במס' סוטה ל"ח אומרת שבתחילה ניסה יהושע להתווכח עםהג

המרגלים אבל הם השתיקו אותו באומרם: וכי ראוי יהושע שאין לו
לכאורה, הטענה הזו שליהושע אין בנים בנים שידבר בפנינו?!

צריכה להוות סיבה שהוא ידבר בפני העם אודות ארץ ישראל.
חלק ונחלה בארץ, אז איןלמה? היות ואין לו בנים העתידים ליטול 

לו כל נגיעה לענין ארץ ישראל וממילא כל דיבורו יהיה
אובייקטיבי. אז מדוע השתיקו את יהושע? מסביר הגרי"ש אלישיב

אומרת שלומדים מאברהם אבינו שישיבת(יבמות סד) זצ"ל: הגמ' 
שגורמת להוליד בנים. זה מה שטען העםארץ ישראל יש בה זכות 

יבה שהוא מבקש להיכנס לארץ ישראל, היא כדיכלפי יהושע: הס
שזכות הישיבה בארץ תגרום לו להוליד ילדים, ואין לך נגיעה

 גדולה מזו, ולכן השתיקו את יהושע.
 (יג, לב) ארץ אכלת יושביה

המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א: הרמב"ן שואל מה הייתה
כותבהטענה על המרגלים, הם היו רק עדי ראיה? ועוד, רש"י 

שטענו המרגלים: בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים.
והקב"ה עשה לטובה, כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו". והרי
זהו צד רחוק שיחשבו המרגלים שהקב"ה סובב שיהיו עסוקים
במתיהם כדי שלא יתנו לב אליהם, ומדוע שיחשבו על כך? מסופר

זיע"א, בנוגע לשידוך על אחד שהגיע להיוועץ עם מרנא החזו"א
עם בחור מסוים ואמר לחזו"א שראו בעבר את הבחור עומד בכביש
בשבת, רכב עוצר לידו והבחור נעלם. לאחר מכן הוברר שהבחור
לא חילל שבת, חלילה, אלא, נכנס לבניין סמוך. האם לגשת
לשידוך, או לא? הורה החזו"א לא לגשת לשידוך והסביר: לו היה

רנא ה"חפץ חיים" זיע"א, האם היה עולה קצהעומד שם בכביש מ
קצהו של חשד, חלילה?! ודאי שלא! היו אומרים שהאדמה בלעה
אותו והוא לא נסע בשבת!!! אם יש צד שהבחור המדובר נסע
בשבת, אין לגשת לשידוך. כך הוא גם לגבי המרגלים. הרי הקב"ה

רור,אינו עושה רע לעולם. אם לא מבינים משהו, אם יש דבר לא ב
יש לחשוב על הדבר הרחוק ביותר. וזו הייתה הטענה על המרגלים,
שהיו צריכים לחשוב שהקב"ה סובב שיושבי א"י יהיו טרודים עם

 (סברי מרנן) מתיהם ובלבד שלא יבחינו בהם ולא יאונה להם כל רע.

ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על
 (טו,לח) ציצת הכנף פתיל תכלת

ה גדולה ישנה בפסוק זה: מדוע המלה "לדורותם" מופיעהתמיה
באמצע הפסוק? לכאורה מן הראוי לומר: "ועשו להם ציצית על
כנפי בגדיהם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" ורק לבסוף לומר

וראיתי בעזר ה' שגם האלשיך –'לדורותם'! ואומרים בשם הגאון 
ת תתבטל במהלךשהתורה רמזה בפסוק זה, שהתכל –אומר כך 

השנים ולא תהיה לדורות. לכן הדגישה התורה: "ועשו להם ציצית
על כנפי בגדיהם לדורותם", כלומר, מצות ציצית אכן תהיה
לדורות, אולם "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת", מצות 'פתיל

לא תהיה לדורות ותתחדש רק בבוא המשיח, כי כיום אין –תכלת' 
 (יחי ראובן)   תכלת. אנו יודעים מהו פתיל

(טו,מא)אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים וגו'

מסופר על הרה"ק בעל התניא זי"ע שכשהיה ילד שאלוהו: היכן נמצא
פסוק בתורה המסיים באותן המילים שבהן התחיל? ענה הילד מיד
בשנינותו: במקום שמשה רבינו לא אמר את ה"אמת"! השתוממו כולם
על התשובה שהיתה נראת מוזרה, אך הילד פירש מיד את דבריו: הפסוק

תחיל: "אני ה' אלוקיכם", ובאותן המיליםהזה הוא בפרשת ציצית המ
הוא מסתיים. רק אנו, כשאומרים ק"ש, אנו מסיימים במלת "אמת",

 (פנינים)(בתורה לא מוזכר המילה "אמת" בסוף הפסוק).   ואילו משה לא אמר כאן "אמת". 



 סיפור       
 הסיפור עליו התבטא האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א: "אחד מסיפורי ההשגחה הפרטית הגדולים שנתקלתי בו בעשור האחרון"

העיד באוזננו הרב זאיד  –אחר זה. "רבי דוד אבוחצירה שליט"א" סיפר הרה"ג רבי חיים זאיד שליט"א מבני ברק, סיפור מופלא של השגחה פרטית בו נסגרים מעגלים בזה 

אחד מתלמידיו של הרב זאיד חלה לא עלינו, ובתום טיפול רפואי  "התבטא שהסיפור הינו אחד מסיפורי ההשגחה הפרטית הגדולים שנתקל בו בעשור האחרון". –

יועץ רפואי המליץ על מטפל מארה"ב שפיתח שיטת טיפול ייחודית, אך ניתוח עולה אצלו כחצי  בצרפת נואשו ממנו הרופאים. לא נותר אלא לספור את הימים, התבטאו.

למחרת  פוסקי הלכה קבעו שאי אפשר להטיל על הציבור סכום כל כך גדול וההצעה ירדה מעל הפרק.… מיליון ש"ח, מלבד הוצאות נלוות ו"שאר ירקות", כלומר ירוקים

"אני מוכרת את הדירה שלי". אולי תשאלי רב? הרי יש לך  –להרב זאיד, וביקשה להזמין את המנתח. אך כסף מנלן?  –ור אצלנו שמה שמ –התקשרה אחותו של החולה 

מה שהאחות לא סיפרה הוא, שבאותו יום פרסמה את דירתה למכירה לכל המרבה במחיר ובמזומן  "הכל סגור. להזמין את המנתח". –שישה ילדים קטנים, איפה תגורו? 

במקביל יצאו מספר חברים של החולה לגייס כספים להוצאות  בד. יזם זריז קנה את הדירה בתוך עשרים וארבע שעות בהנחה של כשלושים אחוז מערכה האמיתי.בל

פסק. "אני לא רוצה להסתבך "בשום פנים ואופן",  הנלוות, אחד מהם התקשר להרב זאיד: "נהג המונית שלוקח אותם לגיוס הכספים, מבקש שנעביר עבורו איזו חבילה".

הרב זאיד מסר הרצאה באותו יום, וכאשר סיים  "לא באל"ף רבתי". עם חבילות עלומות ומפוקפקות". חולפות מספר דקות והתלמיד מתקשר שוב: "הנהג ממש מתחנן".

ר שהיום בבוקר לקח משדה התעופה נוסע אמיד שאיבד אצלו הבחין בחוץ בתלמידו וב'גבי', נהג המונית. הנהג פתח את החבילה, תיק קטן שהכיל ציוד רפואי, וסיפ

ליו. לא נעים לו במונית את התיק. הנהג הודה שהיצה"ר תקף אותו לבדוק את התיק תחילה, אך משלא גילה שם דבר מייסרו מצפונו והוא מבקש להשיב את התיק לבע

היה זה שמו של המנתח הבכיר  –נרשם שם …" ד הסתכל על התיק וכמעט התעלף. "פרופ'הרב זאי לפגוש את הנוסע, והוא בסך הכל ביקש מבחור הישיבה לסייע לו.

יתוח היקרים אותם עיצב שנחת בארץ באותו יום לצורך הניתוח. הם יצאו מידית למלון בו שהה הפרופ', הלה ירד ללובי וכל כולו טרוד. אבד לו התיק האישי עם כלי הנ

באותה מונית בה נסעו תלמידיי כדי לאסוף  –אתה עומד לנתח את תלמידי", אמר לו הרב זאיד, "והיכן נמצא התיק שלך? " אישית, כלים שלא ניתן להשיגם בארץ.

הפרופ' היה נרעש, והרב זאיד ניצל את ההזדמנות: "ישנה אשה שמכרה את הבית שלה כדי להציל את  …תרומות לאותו מקרה. האין זו השגחה מופלאה של האלוקים?"

הפרופ' שתק, חשק את שפתיו ושקע במחשבות. חלפו כמה דקות עד שהודיע שהניתוח הזה יהיה על בסיס  ה ולילדיה בית לגור. תוכל לעשות משהו בנידון?"אחיה, אין ל

פסד, את הכסף כבר הבשורה הטובה שימחה מאוד את משפחת אחות החולה, אך הפתרון שלהם עדיין לא נראה באופק. את הדירה מכרו במחיר ה וולונטרי (התנדבותי).

היא לא התייאשה אלא עלתה ירושלימה,  אישר הבעל.…" קיבלו, וכעת עליהם לחפש דירה חלופית. "אולי ננסה בירושלים?" הציעה האשה בחוסר מציאותיות. "כן, מחסן

"אני קוראת לבעלי, כשהוא יבוא תבקשי  אד במחיר".הסתובבה עד שמצאה דירה מתאימה בקרית משה. "אבל יש לי בעיה", תינתה באוזני בעלת הדירה. "אני מוגבלת מ

בעל הדירה הגיע, וכאשר שמע על המחיר המגוחך שמציעה לו הלקוחה, נעלב. "מה, בשביל זה קראתם לי?" כעס. האשה החלה להסביר לו שהיא  ממנו שיתגמש".

נקב בעל הבית בשמה. "אני הוא נהג המונית גבי. …" "האם קוראים לך ה" וכו'.נמצאת בסיטואציה מביכה ומוזרה כאחת: "מכרתי את דירתי כדי לממן ניתוח לאחי החול

הנהג התקשר מיידית להרב זאיד וסיפר שיש לו חשק למכור לה את הדירה למרות המחיר הממש מגוחך שהציעו לו. "ירשתי בית  …"אני מכיר טוב את הסיפור שלכם

אסר עליו לנקוט בצעד החריג לפני קבלת ברכת רב. כבר למחרת מצאו את עצמם גבי לצידו של הרב זאיד מול הרב זאיד  מאמא עליה השלום ואני עובר לגור במושב".

 (הפותח בכל יום)  זה.רבי דוד אבוחצירה שליט"א, שבירך את העסקה. נהג המונית יצא עם קצת כסף אך עם הברכה מיוחדת לאריכות ימים שמחממת לו את הלב עד הרגע ה

 

 תשלום במדחן באמצע תפילת י"ח כדי למנוע הפסד כספי           
במהלך  מעשה שהיה ביהודי שהחנה את רכבו במתחם החניה הסמוך לבית הכנסת ונכנס להתפלל, אך שכח לשלשל שקלים ב"מדחן" עבור החניה. שאלה:

עיניו אל השמים דרך החלון, על מנת שתתעורר כוונתו, אך עוד לפני שהספיק להביט בשמים, הבחין תפילת שמונה עשרה נתבטלה כוונתו של האיש, ולכן נשא 

הסתפק  ד...בשני פקחים שעומדים ורושמים דו"ח לרכב הסמוך לרכבו, ומיד נזכר שאף הוא לא שילם בעד החניה, ובעוד רגעים מספר עומד הוא לקבל קנס נכב
 ר ודברים להכניס לתוך המכונה מטבע, בכדי למנוע הפסד כספי רב, או שמא בשום אופן אין להפסיק באמצע התפילה.האיש: האם רשאי אני לרוץ, ובלא אומ

בשם (סק"ב) : לא יפסיק בתפילתו, ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו, לא ישיבנו! וכתב ה"משנה ברורה" (או"ח סק"ד ס"א)תשובה: נאמר ב"שולחן ערוך" 
כתב כי אין הדברים אמורים אלא בנוגע להפסקה (שער מ' סק"ה), ה"מגן אברהם", כי אפילו במקום הפסד ממון אין לו להפסיק. אולם בספר "ברכת הבית" 

ציל את בדיבור או בהיסח הדעת מוחלט מהתפילה, אבל הליכה ממקום למקום לא אסרו במקום הפסד מרובה. הלכך נראה שיש להתיר למתפלל לצאת ולה
ובפרט יש להתיר כאשר נטרדת מחשבתו לגמרי עקב אבידת ממונו, וכשם שמצינו  .ר)עצמו מקנס, באופן שלאלתר יושב לתפילתו. (אך להפסיק בדיבור אסו

ור ממקומו שבמהלך התפילה מותר להפסיק על מנת להרגיע את התינוק שבוכה, וכן כשנפל ספר קודש על הרצפה ומפריע לו בכוונת התפילה, מותר לעק
יילך ויסיר את השפופרת או יפתח את הדלת, מבלי  –ולהרימו. וכן כאשר הטלפון מצלצל או שמקישים בדלת ללא הרף, ומחמת כן אינו מסוגל לכוון בתפילה 

כי למעשה נראה שאין עולה על  , אמר )שליט"א(זצ"ל ברם, כאשר הצענו את הדברים לפני מו"ח רבי יוסף שלום אלישיב  להפסיק בדיבור, וישוב מיד לתפילתו. 
תפילת הדעת כלל להתיר לצאת באמצע התפילה לצורך עסקיו וענייניו ולצורך תשלומי המיסים שלו, ועל האיש שיצא אל מחוץ לכותלי בית הכנסת באמצע 

! מאחר והראה שאין התפילה לפני הקב"ה חשובה בעיניו, וכי גם ": "כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפרט"ו, ל"א)(העמידה ניתן לקרוא את הפסוק בפרשת שלח 
להתרכז לפני מלך בשר ודם היה עושה כן?! ואין לומר שיוכל לצאת מחמת הפרעת כוונתו, משום שכל הדוגמאות הנ"ל עוסקות במפריעים שאין נותנים לו 

כיסו וליבו דופקים, ולפיכך עליו להסיר את דאגותיו וטרדותיו מחמת איבוד אך כאן (כאשר מונח הספר על הארץ), מחמת רעש או מחמת דאגתו לכבוד שמים 
 –אודות אדם שמצטער מחמת שחושב על אובדנו: "איבעי ליה ליתובי דעתיה" (כ"ה), כספו, ולרכז מחשבתו אך בתפילה, וכמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה 

 (מתוך העלון של הרב צ'ולק)  .אן פסקו של רבי יצחק זילברשטיין שליט"אעליו ליישב את דעתו, ובכך להכשיר עצמו להמשיך בתפילה. עד כ
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 "קדיש על החי""
 "קורי העכבישב"– 'זפרק 

 תקציר של השבוע שעבר:
הוא  ,הנסיעה נתקלה בקשיים מרובים ,בעקבות זכייה בירושה ענקית נסע לאמסטרדם ,נצר לגולי ספרד שהשתקעה בפולין ,ר' יצחק סאלאן

לנסוע למחרת עם חבורת סוחרים, אך הוא משתכן במלון ומתכנן  ,מגיע לאחר מסע תלאות לכפר הולנדי קטן בקרבת מקום לאמסטרדם
שהכין לו מבחוץ אומר לו ברגע האחרון מן המלון לאחר שאדם  , יצחק נמלטבאמצע הלילה פורצת לה שריפה אדירה שמכלה את המלון

  .שמיכות לרפד את הנפילה, הוא קופץ ומאבד את הכרתו
, ספר לו את כל מה שאירע לו, אך יצחק לא מתאושש מן המאורעה שטויער שמשלאחר זמן הוא מתעורר ומוצא את עצמו בבית יהודי בשם מ

נרפא ממחלתו הוא מספר למיטיבו  עבורו את טובי הרופאים, לאחר שיצחקר' משה נחלץ שוב לעזרתו ושוכר  .ה בדלקת ראיות קשההוא חול
. ר' משה מעודד אותו את כל המסמכיםבגלל חוסר הסיכוי לזכות במשפט לאחר שאיבד  ,על מטרת נסיעתו ומבקש ממנו כסף לנסיעה חזרה

ו ואל אשתו ומספר על כל הוא מסייע לו בכל הנצרך בכסף ובשכירת פרקליט מטובי העו"ד במקום. הוא שולח מכתבים אל אבילצאת למאבק, 
  המאורעות.

אביו שולח לו סכומי כסף כמו כן מסמכים חדשים שיוכיחו את זכותו,  ים מגיעים מכתבים מבני משפחתו כשמצורף לזאתלאחר כמה חודש
יש לפתע כמה תובעים שטוענים שהיו בקשר עסקי עם המנוח שנים רבות ויש  ,גדולים למימון ההוצאות, אלא שמתברר שהמערכה לא פשוטה

של יעה אלמונית שטוענת שהייתה סוכנת ביתו ם סכומי כסף גדולים, לאחר מיכן מגהוא מאשר לה דם מסמכים חתומים על ידי המנוח בהםבי
היא אינה בושה  ,המנוח כעשר שנים ולאחר פטירת אשת המנוח נישאה לו כדת והולידה לו שני בנים, תביעה זו טורפת את כל המערכה

הותיות קשות דרך עו"ד, אלא שבאורח מוזר הוא מציב שאלות מ ,לתבוע כמעט חצי ירושה, יצחק מנסה את כוחו לערער את כל טענותיה
 את כל כוח טענתו.יצחק מאבד , הוא מתרשל בכל עבודתו וכך ות הבסיסיות ביותרהטענכל העו"ד את שוכח" "

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 הפתיעו הלה בהתנגדות גורפת לעסקת הפשרה.פלשר כשבא להתייעץ עם עו"ד מרטין 

לחלוטין? הקשה לו העו"ד הממולח, מי מוותר בהינף יד אחת על סכומי עתק? אתה יורד למשמעות הויתור? זה כמו "האם אתה שפוי 
 לוותר על ארבעים אחוזות רחבות ידיים, מי השוטה שיסכים לזה?"

דע בבירור שאם כלל ברזל בחיים "תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת" אני יו נויצחק לא נבהל מטענתו: "חכמינו ז"ל לימדו
אבוא איתם לעסקת פשרה הם יחתמו על כך היום, אבל אם אלחם בהם אשאר כאן עוד עשר שנים בלי משפחתי הקרובה. האם בשביל 

 ספק הצלחה אקריב את חיי ואושרי?"
חמישה חודשים,  "אינך צודק כלל, הסיכוי שלך להצליח במאבק גדול מאד, בטוח אני במאת האחוזים שלא תישאר כאן יותר מעוד ארבעה

למה להיות תבוסתן מההתחלה בלי טיפת נחישות?" שאלו העו"ד שלא מוכן היה לוותר על התביעה השמינה שאמורה לממן אותו 
למספר שנים, הוא נזכר בערגה בסיפור ששמע מאביו יירגן פלשר שהיה עו"ד מוצלח מאד ותחת ידיו עברו תיקים פליליים רבים מכל רחבי 

 בניהול תיקים "אבן יסוד"כל ימי חייו, בבחינת בבל את תפקידו סיפר לו אביו סיפור קצר שימחיש את הלך המחשבה שלו הולנד, לפני שקי
 .משפטיים
שיצא לחופשה שנתית [לאיים הקריביים] וביקש להעביר את ניהול משרדו לבנו בכורו פול  לו: מעשה בעו"ד אנדריי פוילעשטיקוכך סיפר 

 תפקיד מחמיא ומקדם מאד.  ,ד מוצלח בפני עצמו, עתה ביקשו ליטול את הפיקוד על משרדושכבר היה ארבע שנים עו"
 , אממ., זה יקדם אותך בחייםיצירתך כבן המוצלח שלי את יכולתעתה ראה לי ה, אני פועלופעל כפי שהייתי  ע את רצוניהשב ,אנא ממך"

 ן.תבע והתחנן בפניו האב השתלט ."ובכך תראה לכולם איזה זן אנחנו

 , מצרך נדיר ביותר אצל פרקליט נוקשה כמותו.של פול , אגב הטבעת נשיקה חמימה על לחיו הימניתמילים אלו היו צו הפעלה ופרידה
והנה לפניו תיק שנראה מעלה אבק, דפדוף קל העלה שהתיק תקוע  ..הוא נבר בתיקים הרבים ,יצא פול לדרך ,נאמן לצוואה הנחרצת

כישרונו היצירתי, כאן הוא  כעת אתגר אדיר, אם אביו רצה שיפעיל את מיטבלו ת לעין. פול הבין שיש מספר שנים בלי סיבה הנראי
  המקום.

הוא למד את כל פרטי העניינים בעיון רב ולא הצליח להבין למה אביו לא סיים את התיק שהיה פחות מסובך מתיקים אחרים. כנראה 
אבל אין דבר, עתה כבר לא יעלה אבק, גמר אומר  ?בא להותיר אחריו תיק מאובקממש לא מתאים לאשלא היה מישהו שיתעניין בזה, 

 סיכם לעצמו. "אני אפתיע אותו והוא יהיה גאה בי "מצא בקעה להתגדר בה"... בנפשו, בבחינת
ל תדחה למחר מה א" הוא למד את כל הנושא בעל פה ולא בזבז זמן (נאמן לכללהוא עושה זאת עם כל המוטיבציה,  ,כשפול נכנס לענייןו

כי עם מעט רצון טוב אפשר בהחלט לסדר עניינים. תוך  ,כבר למחרת ישב עם כל הנוגעים בדבר והראה לכולם") שיכולת לעשות אתמול
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שכר טרחה שמן ביותר, ואפילו לחיצת יד מראש עורכי הדין של המדינה על כך הוא קיבל  "לשמחת כל הצדדים"חודשיים וחצי נסגר התיק 
 ת חריצותו הרבה.שהפליא א

עם שכר  ,נסגר סופית XYתיק פתיע אותו בנו עם החדשה המרעננת. כי הלאחר המנוחה הראויה, אנדריי למשרדו עו"ד כאשר הגיע 
 טרחה שמן ביותר. 

 כששמע אנדריי את הבשורה המרנינה צנח תחתיו מתעלף.
 ות."אבא לא צריך לצאת מהכלים מרוב שמחה" ניסה הבן להחזיר את האבא לשפי

תיק זה היה אחד התיקים שממנו יכולתי להחזיק אותך אינך נאמן למשפחת פוילעשטיק!!!  ע מה שעשית לי? בן טיפש שכמותך!"אתה יוד
נגמר, יכולת  ינואהיווה "מכרה זהב עתיר" שלעולם  אם אתה חושב שבחינם לא סגרתי תיק זה? הואואת בניך אחריך, עד שלושה דורות, ה

 וניות בלי כל מגבלה, עתה מה עשית? שחטת את התרנגולת שהטילה לי ביצי זהב בלי מגבלה".למשוך ממנו את החי
 3קבל תיק כזה לאורך ימים ושנים, בפרט שילוותר על המשימה, משיכת מחסידי השיטה של אנדריי, למה  עו"ד מרטין פלשר, היה אחד

אחוז מתיק  3תמורת ביותר, לסגור את התיק  מטופשתצעה ? היצחקיק ששוויו מתקרב לשני מיליון, מה מציע לו עתה אחוזים מת
 שאפילו לא יסתכם במיליון מארקים? האם הוא שפוי בדעתו?! 

 אבל צריך להבהיר את העניין לשוטה בלי שירגיש לאן הוא חותר.
שידע לזהות את  מכל האדםעל משפט שלמה החכם פעם "האם אינך מודע לכלל, כי מי שהאמת איתו אינו מוותר על כלום?! שמעתי 

בלי להניד עפעף  ,חצו את הילד ,אמרהיפת האמא המזו ויתרה על חלק אחד קטן מבנה, לעומתה זו שלאומי זו הייתה? האמא האמיתית 
ם מסמך כי באת עלכולם אני חושב שאם תוותר בקלי קלות על מיליון מרקים זה יגלה  ולמה? כי הוא אינו שלה!ויתרה על חלק מהילד, 

לא ויתרה במאומה על המטבע הקטנה ביותר, מתחילת התביעה. זה מראה על אמיתות טענתה, לכן היא לא  וד שהתובעת כנגדךמזויף, בע
 כי למה שתוותר על רכוש שלה?! ,תוותר

 כי מי שהאמת איתו ילחם פעם אחר ]בסוגיא של "כל דאלים גבר"[יצחק נבהל מחריפות שכלו של העו"ד, הוא נזכר לפתע בדברי הרא"ש 
כאין לה גבולות זמן, רק מי שרוצה לתפוס טרמפ מוכן לוותר בקלי קלות על לו פעם על הספינה ולא יוותר אפילו אם המערכה נראית 

 כי כל מה שיקבל כולו רווח. ,חלק מהתביעה
בפרט שאני יודע  "אולי מרטין צודק, אם אכן אמת בדבריו ואין מדובר על משיכת זמן מעל ומעבר, למה שאכן אוותר על נתח כה שמן,

 ח כדי למוטט את מגדל הקלפים שלה". מעט אורך רועוד אני זקוק ל ,בבירור שהיא שקרנית וסוף האמת לצאת לאור
שוב ושוב בדעתו, לבסוף נתן את ברכת הדרך לעו"ד הממולח, אך ביקש ממנו פעם אחר פעם, לצאת מגדרו ולעשות כל מאמץ היפך יצחק 

העו"ד דרש תוספת לשכרו, בטענה כי התיק נעשה קשה יותר  ,ציפתה לו הפתעה עצומהשוב ם. אבל להזים את דברי העדים השקרני
בלא בושה עשק את יצחק ונטל ממנו כמעט את כל  דר ההסכם לא לקחו בחשבון את הנוכלת שהקשתה על התיק במאות אחוזים.וכשסו

 בעד למארקים שלו. ממונו, לא היה קץ לתאוות הבצע שלו, הוא לא ראה את הלקוח שלו רק מ
*** 

טעות תה , זעקה בין ד' כותלי הבית שעששל הנסיעה, תיכף לאחר שיצחק בעלה יצא לדרך לא הייתה רגועה מהרגע הראשוןטויבע רויזי 
ולא לחמה כלביאה פצועה כנגד   נתנה לו את ברכת הדרך המאולצתשהיא האשימה את עצמה על , שהרשתה לו לצאת לדרך חמורה

  .ההחלטה הרעה
כל יום שעבר עליה היה חמור מתמולו, הייתה לה אינטואיציה נשית חריפה שאמרה לה כי סכנה חמורה מרחפת עליו. בקוצר רוח ספרה 

חוד כשמדובר באברך ענוג י, בילדרך חתחתיםשדחף את בעלה את הימים, כל עוד לא עברו ג' חודשים לא העזה להעיר לחמיה על כך 
 . ואולי יתבדו פחדיה ובעלה ישוב עם צרור הכסף בידו ...לסיים את כל הסאגה המשפטיתשהדבר נצרך ביותר, בשל הסיכוי הקלוש, 

נפשו את לא מיהרה להרים כשופר קולה, היה לה דרך ארץ רב כלפי חמיה התלמיד חכם שמסר  ,גם לאחר שעברו שלושת החודשים
על פי השכל הישר נהג נכון, אלא שהחושים שלה זעקו כל העת כי לרווחת משפחתה, היא ידעה בסתר לבה כי כל כוונתו הייתה לטובה ו

שכרה  ,מבעלה , אך כשגם אז לא שמעה דברתמימים חודשים ביותר, היא המתינה בסבלנות כשישההסיפור נשען על יסודות רעועים 
 י תשמע ממנו.לבכות את בעל נעוריה שנעלם ומי יודע אימתמיקה ספהיא לא העגלה ובאה ללובלין לזעוק את זעקתה, 

בבית המלון ועל שפרצה על שריפה  ובו הוא מספרבעלה ה מיצחק זה עתאליו הראה לה מכתבים שהגיעו ניסה להרגיעה, הוא רב שלמה 
בצורה נמרצת ביותר, עבורו רב משה טויער שפועל  ,וכי עתה הוא נמצא בבית ידיד יקר שביקרים אותו אחרי זה מחלה קשה שתקפה

 כל המסמכים הנחוצים להצלחת המשפט.את לו אלא שחסרים 
כולל סכום כסף רב שיוכל לעמוד לרשותו עד שהסיפור יגמר. אמנם טעיתי  ,הנדרשיםאני שולח לו עתה את כל המסמכים  ,אל תדאגי"

 יותר?ין לי כדברים הללו שנדירים במניכי ו .לא לקחתי בחשבון את כל מה שיארע לו ,בחושבי שזה יגמר בתקופה של שלושה חודשים
 וכי כל הסיפור הזה לא יארך יותר וה שמעתה קשר המכתבים יהיה רצוף יותרותצלח, אני כולי תקאבל מותר לי לחשוב שהפעם דרכו 

  .מעוד חודשים ספורים
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הייתה באה לשמוע אם יש  היא לא שבה לביתה, חמיה שכר לה דירה בקרבת מקום, מידי יוםיקה לרטון, ספרויזי לא נרגעה אך גם ה
 ה לא נענו ואפילו במילהאלא שלאחר המכתב הראשון שוב לא היו מכתבים נוספים, כל המכתבים ששלחמיצחק.  מכתב נוסף זשהואי

 אחת.
הוא נטה להאמין כי אותו עו"ד  ,שסוחטת את כל משאביו קשהכות על יצחק כי טרוד הוא במערכה משפטית שלמה ניסה ללמד זרב 

אך עוברים להם חודשים רבים מידי ואין שמץ ידיעה כה נסחבת בלי הסבר מניח את הדעת. למרות שהמער ,עושה מלאכתו בנאמנות
על  נפל בידי חבורת נוכלים שכנראה שמה את ידהיצחק שמא  הוא החל לחשוש, להיסדקעתה החלה שלמה רב רוחו של  .נוספת מיצחק
 מכרה הזהב. 
שום תמיכה בלי  ,לא פשוטה ניסיון למערכה משפטיתכל ר וחסר צעישהינו  לשלוח את יצחק ,בו על הטעות המרה שעשהלבו נקפו בקר
הוא הבטיח ניהול משפטים. זו כבידה תועבר בשלמות בלי שיהיה במקום תובע חזק ובעל ניסיון רב בחשב שירושה כאיך מגוף מוכר. 

 .במערכה קכדי לסייע ליצח ,אמסטרדם עם כל הקושי שבדברעיר בעצמו ל במחשבתו עתה לצאתלכלתו כי 
לפצות אתכם על כל חודשי הסבל" ניסה רב שלמה להפיס את כלתו  "לא אנוח ולא אשקוט עד שהעסק ייגמר ובלי נדר אשתדל

 האומללה.
רה של ר' ראתה שחורות ולבה אמר לה כי צרות רבות מרחפות על ראשו של יצחק וכי העז ברם את רוח כלתו לא הצליח להשיב, היא

, רב שלמה לא הצליח להבין למה רוחה כה נפולה .ומי יודע אם אי פעם תזכה לראותו הירושה לבסוף לא יקבלאת אחרה להגיע, שלמה 
 .כי ייצא תיכף לדרך , הוא הבטיח להן את הכלקתאיומה אך עדיין ניתן לטעות כאן אמנם קרתה איפה מידת הביטחון בבורא? 

  לשוב לביתה בו מצויים בני משפחתה הקרובים אליה. רויזי החליטה כי לא תמתין בלובלין לשוב חמיה, עדיף לה 

*** 
בלי כל מיום ליום הסתבכו העניינים  ,יעשה את כל המוטל עליו כדי להצליח במשימה, טעה מאדפלשר מרטין עו"ד אם חשב יצחק כי 

 דברי מרטין נדחו בזה אחר זה עשה חיל ואילוהנוכלת  של בריינדי הנראה היה כי השלימזל רודף אחריו, בא כוחהסבר מניח את הדעת. 
ים במחי יד אחת, סירב למוטט את כל בניין הקלפ הביא לו טענות חזקות שיכולותניסה יצחק לעזור לו ולש, ככיון שלא היו משכנעים

  לשתף פעולה.
ימים ללא כל שנתיים ת הבקי במשפטים, כך התנהל המשפט קרוב לגאוותו גבהה שחקים, הוא זלזל בדברי הילדון שמנסה להחכים א

תוצאות. לכל הצרות נוספה התעלומה הבאה, כל המכתבים ששלח לביתו לא קיבלו מענה, לפתע ר' יונתן פליטנשטיין אינו עושה מאומה, 
כל יום יש לו תירוצים חדשים לבקרים, למה אינו יכול לעשות את משימותיו, גם כאשר עשה את שליחותו לא הניב הדבר תוצאות. ערוץ 

 טין. ביתו נחסם לחלו התקשורת עם
שעות ישב מנסה  ,הביא את יצחק לדכדוך כבד. הוא ישב בבית המדרש וראשו בל עמו, ראשו הגאוני לא קלט את דברי הגמרא דבר זה

אך לפתע גילה כי "תורתו של דואג מהשפה ולחוץ" מי שעמוס בדאגות אין לו בהירות בלימוד, גמרות פשוטות  ,להבין את סברות הגמרא
  ן לא זכה לשמחת התורה שמשיבה נפש.נעשו קשות להבנה, כיון שכ ביותר

מחוץ לגבולות העיר, לא היה ליצחק כעת עם  ע נעשו עסקיו ענפים ורוב הזמן שההלפת ,ר' משה הידיד הגדול כמעט ולא היה באמסטרדם
, פעמים סיימו יום את כל ספר התהיליםכל בהוא היה מסיים  .ידידו הקרוב ביותרלמי לחלוק את קשייו, בצר לו הפך ספר התהילים 

הוא בוש לספר  ,לא אחת היה פותח את ארון הקודש וגועה בבכיות עצומות, כל זה עשה רק בשעה שאיש לא ראהו פעמיים ושלוש.
מה ולמה כדי לדעת על ו עטים שניסו לדובבכבעבר, כיון שכן כל אותם מ לאיש את כל מצוקותיו, הוא לא היה יותר ידידותי ומאיר פנים

 עתה  נותר בודד לחלוטין, מה שהרע את מצב רוחו ודיכאו עד לעפר., פסקו מלבוא הוא כל כך שבור ורצוץ
היו מסובכים ביותר וכי כמעט לא היה  התנצל בפני יצחק כי עסקיו עד כה לעיר, הואמשה טויער  לקראת הכרעת המשפט הגיע לפתע ר'

הוא ביקש משלמה שיספר לו איך מתנהל המשפט ועד כמה  .לשבת זמן רב בעירוהוא מתכונן  חל רוגע בעסקיופנאי, אבל עתה  לו רגע של
 משתדל העו"ד בעניינו. 

הוא רודף כי נראה  עם אותו נוכל, כבר שנתיים מתנהל המשפט אךמה עליו לעשות  ,פניו את כל התלאות וביקש ממנו עצהיצחק שפך ב
ו"ד אינו שווה את הלחם שהוא אוכל, הוא ביקש ממנו לסלק את העו"ד ולהשיב לו את כל כל יום שעובר מבהיר לו כי אותו ע ,אחר הרוח

 הכספים הרבים שנטל במרמה. 
לא יתכן שמרטין מתנהג כמו פאלשער (אדם מזויף) הוא  ,לם מוחלט, כל הסיפור הזה לא התלבש על אותו ידיד מובהק שלובה משה היה

אך איחר את הרכבת, באותו יום בו עמד לדבר עם העו"ד הגיעה הודעה דחופה לבית יצחק  הבטיח לדבר עם העו"ד ולהעמידו על מקומו,
כי הירושה תתחלק חלק כחלק בינו לבין אשתו של ר' יעקב ובניה, היא תקבל  ,מטעם בית המשפט. בית המשפט הכריע הלכה למעשה

 ר את החלוקה בצורה שתשביע את רצון שני הצדדים.אלף מארקים. עתה היה עליו לשבת ולסד 800-מיליון מרקים ואילו לו אושר כ
את ההסכם הנ"ל יכול היה לעשות לפני  ,לא עשה ולא כלוםפאלשער בנו הרוחני של אנדריי פוילעשטיק הזכור לטוב עו"ד עתה התגלה כי 

ט סיבך אותו פשר על המידה במל זה שהיה מעורב יתכי בש ,כלפי העו"ד, השיב לו העו"ד בעזותכן כן בלי לבזבז חודשים ארוכים, כשטען 
, הוא הבהיר לו כי אם יכביר דברים יתבע אותו בעיני השופטיםושנינה חוק לשסתר את כל דבריו הנכונים ועשה אותו לחלוטין במה ש
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 עתה על הנזקים שעשה לשמו הטוב. יצחק הבין כי ממה שנותר הוא עלול להיוותר עם כלום, לפיכך העדיף למלא את פיו מים, גם כך
 נותרו לו מזומנים לא רבים, אחרי תוכנית הסחיטה שעשה לו העו"ד שרוקנה את הקופה כמעט כליל.

כסף ה לה במקום כן את כל ית ולתתבבקחת את כל התכשיטים הרבים שליצחק ל בעת שרצה לממש את הירושה הציע ר' משה טויער
הבהיר לו ר' משה כי יש לו קשרים  ?ת התכשיטים תיטול בריינדיף מזומן ואאת הכסבעצמו טול יימזומן, כשתמה בפניו יצחק למה שלא ה

וא גם נטל על ך לעצמו כספים רבים. הכך יחסו ,רביא יוכל למכור את התכשיטים במחיר המרבים עם סוחרי התכשיטים באמסטרדם הו
ספק שהוא יבצע את "ן ואין ורגל עם כל סוחרי הנדלסביבו במחירים חסרי תקדים, יש לו יד והבוסתן ש עצמו למכור את הווילה

 העסקאות הטובות בידו, כך יצא בסכום שיסתכם ביותר ממיליון מארקים. 
יצחק שמח בעצה הישרה של מיטיבו שכל אותם שנים עמד לימינו וחונן אותו בעצות ישרות. הוא מסר לו את כל התכשיטים וחיכה 

לביתו עם כספי הירושה, ברוחו ראה את אשתו וילדו שמחכים לו  בקוצר רוח לסיום כל העסקאות, הוא כבר רצה לראות את עצמו שב
  יך הם נראים לאחר פרידה כה ארוכה.כבר שנתיים וחצי שנים, הוא ניסה לדמיין לעצמו א

 והרבה לא כועסת עליו על הניתוק הארוך, הוא כתב לה מכתבים ארוכים מלאים ברגש ואהבהאשתו הוא התפלל בכל ליבו כי רויזי 
ת לסיים את כל העניין במהירות, אלא שרגשו עליו צרות רבות שלא באשמתו, לא יוה עד כמה שעשה את מיטב ההשתדלולהסביר ל

ה לו כל דרך חזרה, וטעות גדולה הייתה אם היה שב בלא לנסות לתבוע את הירושה בבית המשפט. אלא שלצערו הרב נפל בידי עו"ד יתהי
 . ה לתקן את המעוות עד כמה שהיד מגעתעתה ר' משה טויער מנס ,התעשר מהתיק שבידוחדל אישים נבל ומושחת שכל מגמתו הייתה ל

כל הצרות באו לו "פון טהיר און פון טויער"  בלי להותיר עקיבותלפתע מהעיר משה טויער נעלם רבי הטוב ידידו ברם להפתעתו הרבה 
כדי  ניגש למשטרת העיר ,קול ואין עונה ם ימים ואיןועייכאשר עברו שב (פתגם אידישאי ידוע שמציין על צרות שבאות בזה אחר זה)

אולי , וה' ירחםמי יודע אם חלילה וחס לא נפל בידי שודדים  ,רב החסד היעלמותו המסתורית של מטיבול בקשת חקירה בהקשר להגיש
 וידו על התחתונה.לאחר שהפסיד כספים רבים כאשר יצאה  ,מרטין פלשר הנבל פשט את עורו כדי לממן את תיקועו"ד  ותאו

 ינואה טויער, זה שבועיים ומחצה שאיש האם יכול אתה לחקור את היעלמו של איש החסד והצדיק רבי מש ,מעלהה"אדוני הקצין רב 
 יודע היכן הוא, יש לי חשש כבד כי אירע עמו מקרה לא טהור".

ימים יצר קשר עם יצחק וביקשו לסור לתחנת הקצין שהיה חוקר בכיר במשטרה פתח תיק על שמו של אותו ר' משה, כעבור שבוע 
 המשטרה.

 ילאחר חקירה ודרישה מקיפה יש לי לספר לך אודות ידידך משה טויער או בשמו הקרימינאל ,ובכן מאד לא טובה לספר לך."יש לי בשורה 
יש כנגדו (כריש רב מעללים)  תומיבין לאברמה  "נוכלרב "(דג רקק) אלא  ובכן אותו משה טויער אינו נוכל פשוט "סם מרקר"הידוע יותר 

עוקץ, הוא הפיל מספר משפחות בסכומי עתק, כנראה גם לך תרגילי הונאה ו 13בגין משלוש מדינות פולין בלגיה וצרפת מספר תביעות 
נו איתו חשבון מושג היכן אותו צלופח חמקמק, אני תקוה כי נניח עליו את היד כי יש ל גיל עוקץ ממולח, ובכן כרגע אין לנוהוא ביצע תר

. עליך בעסקי מרמה רבי היקף שרק עתה עלינו עליהם סמוך ונראה לתביעה שלך גדול בסכומים שגובלים בקרוב לעשרה מליון מארקים
 לשמוח שיצאת ממנו בזול, הוא יכול גם לגנוב אותך בחמישה מליון מארקים, באמת לא מתאים לו להתלכלך רק על מליון אחד".

והוזיל מכספו כדי  , הצילני ממות בטוחהתחלחל יצחק מרוב בעתה, הוא איש רב חסד שפעל רבות ונצורות בעבורי "זה לא יכול להיות,
 לא יתכן שהוא נוכל".לרפא אותי בעת שהייתי בבית החולים הוא גם מימן את תחילת המשפט וכל הוצאותיי היו עליו, 

במעשה מרמה, הוא נמלט מפולין  "רב פעלים"שלנו מצוין כי הוא הפלילי  אבל בגיליון ,אני מצטער לאכזב אותך ולהכאיב לך איש צעיר"
) להפלות אנשים בגין דתםחלילה לאחר שהפיל שם עשרות רבות של יהודים ונוצרים (הוא לא אוהב  ,מכורתו בעור שיניוארץ 

  טרדם התחלנו להרגיש את נחת זרועו.לאמס מיום שהגיע
, כשחש שאתה עומד להישרף באש נכמרו רחמיו עליך, אבל כנראה לא נרקב לחלוטיןעוד שבו ש פועם בלבו החלק היהודייתכן שלפעמים 

אין ראוי להפלותך לרעה. לא בחינם היה סקרן לדעת מה הביאך הלום, כי החליט  "מכרה זהב"מרגע שחש שאתה  ,לא להרבה זמןש
דאג ליצור כמה יורשים חוץ ממך,  ,רבים מאד בלי יורשנכסים אחריו שהותיר פערלמוטער כששמע שאתה קרוב משפחתו של אותו יעקב 

עשיתי חקירה לעומק ומה שהתברר לי הוא דאג לכמה מנהלי עסקים שלפתע היו בקשר עמו וקיבלו עבור זאת מענקים שמנים בירושה, 
רב את שני ילדיה אותם כבמאית מושלמת ב"נושאי עוקץ" היא אינה מתביישת לע עבדה איתו כבר מספר פעמים(בריינדי) כי אותה אשה 

משה טויער, נראה לי אותו מרטין פלשר נחקר כעת בקשר למעורבות העמוקה שלו עם היא מחנכת במסגרת מורשתה, כמו כן עו"ד 
 בכל הירושה.ה נפלת לא במיליון אחד אלא שבתרגיל העוקץ הז

 ג אותו ככלי ריק ומלבד כמה עשרות מטבעותהציעולמו, הוא נותר כמעט בלא פרוטה, אותו משה טויער כל באותו רגע חרב על יצחק 
לא השאיר לו כלום. עתה עליו לשוב לביתו רגלית, אין לו אפשרות לממן את כל הנסיעה הארוכה עד שלבו הרחום מיאן לביישו לחלוטין, 

    .ללולה מרינסקה

, כמו כן נקרא על עתייםאם נדמה שיצחק סאלאן עבר את כל שבעת מדורי הגיהינום, בפרק הבא נגלה שמצבו קשה שבב
          . דרשתו של המהר"ל בליל כל נדרי איך עורר את הקהל על סכנה עצומה שמרחפת על הקהילה בלי לרמוז במה מדובר

 חנוך חיים וינשטוק נ"י w0533194197@gmail.com מייללקבל מייל זה נא ליצור קשר ב
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  ...'אני מרגיש שאני זוחל בעבודת ה... זז העסק בקושי

על שם איזה עמוד  שהוא נקרא... היום נחל עמוד כמו שיש ..."!!!אבן הזוחלת"נביא מלכים מוזכר שם מקום הנקרא תחילת ב
אבן "תה אבן אחת שנקראת יה ליד נחל גיחון... בית המקדש בעמק שמתחת גם ככה... מצא באמצע המסלולגבוה שנ
מדובר  :כלומר!!!! את כוחם עליה שהיו הבחורים מנסים: אומרים המפרשים?? "הזוחלתאבן "ולמה היא נקראה  "!הזוחלת

היא ... אבל מה אפשר לעשות... צו להעלות אותהור בואדי שעמדה שם למטה!!! כבדה מאוד מאוד אבן ...אבן ענקיתהיה ב
במקום שנעשה שמיניות באויר ונשכור פועלים ונקשור את האבן הזו  :אז החליטו... מאוד קשה להעלות אותה... מאוד כבדה

וכך .. .ינסה להזיז אותהו ויוכיח את עצמו שיבא ...קדימה.. כל בחור שחושב שיש לו קצת כח !!!בא נעשה מזה אתגר... לחבלים
בקושי  והאבן הז ...ס'תכלו... ומוציא את כל הכח וכל הנשמה מזיע ומתייגע היה ...מנסה לדחוף את האבן... כל בחור היה מגיע

חר וגם מנסה ואז היה מגיע בחור א... כזב מעצמו וזז לצדתאמ הבחור היה בשלב מסוים ...מקסימום מטר ...זזה חצי מטר
בשורה ... ס'ותכל... מעצמו בשלב מסוים גם הוא התאכזב ...מ"שלושים ס איזה ה עודיתה זזה אואז שוב הי... להזיז את האבן

אמנם באופן נקודתי כל  !!!!אבן הזוחלת!! וזה נהיה מושג !!!הזמן היא התקדמה עוד ועודוכל  !!!וזזה התחתונה האבן הזו זזה
הבחור הזה ??? מה יש ....מתקדמת כל הזמן האבן ...שם משהו זז... ס'אבל תכל... מעצמו כזבואבחור שמגיע אליה היה יוצא מ

והאבן .. .ויום יבא!!!! אבל האבן הזו זזה בזכותו... מזלזל במה שהוא עשה מצידו הוא... הוא דחף את האבן מטר... עבד קשה
כן  ... ש פינהיתה לראן שמאסו הבונים יתברר שהיא היא הואותה אב... לגורן ארנן היבוסי עד תגיעהזו תעלה עד למעלה ו

 !!!טר שלך האבן הזו הגיעה עד לכאןבזכות המ!! המטר הזה היה גורלי... שהמטר הזה שדחפת את האבן... תדע לך :בחור יקר

תשואות חן חן  האבן הראשהוהוציא את  מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור": ושבוע שעבר קראנו בהפטרה
... זרובבל מול הר הגדול מי אתה: הנביא פונה להר ואומר לו... שה לטפס עליוכ ק"הנביא מסתכל על ההר הגדול שכ ..."לה

זרובבל יודע ומבין שלמרות שלפעמים הוא מרגיש  כי ??כמו מישור איך יכול להיות שההר נהיה!!!! בילובש מישוראתה כמו 
זה הולך אבל זרובבל יודע שדווקא כש. ..זוחל גם כשהכל ...זז ריפיון ברוחניות והעסק בקושי גם כשיש... כמו צב זוחלשהוא 

 סוחב אבן באמת כבדה ויקרה כנראה שאני"!!!! אבן הזוחלת" שיש לי עסק עם זה הוכחה... זוחל דווקא כשזה. ..כ קשה"כ
לפעמים נכון שבימים אלו אני  ...ראש פינהה היא תהיה !!!..."אבן הראשה"אבל יום היא תגיע ותהיה  ...לאט לאטאמנם ש

גם אם  ...אני לא מזלזל בשום פסיעה ובשום צעד ולכן!!!! אבן פינה ואבל ז... זוחלתהזו אבן וה... עסק הולך קשהמרגיש שה
אני יודע שאני סוחב איתי אבן שאמורה ... אני שמח עם האבן היקרה הזו כל מטר נוסף שאני מתקדם ...הוא מאוד מינימלי

הם חולפים על פני ... אצה להם הדרך... ממני נים הרבה יותר קלותיש כאלו שסוחבים אב אמנם ..כן... להיות אבן פינה
ועם ניסיונות קשים ... עם התכונות הקשות שלי... ואני עדיין גורר את עצמי עם ההבנה הקשה שלי בלימוד... וממשיכים הלאה

  !לי עסק עם אבן הזוחלתיש ש אני יודע כי ...אבל אני לא נשבר .'בעבודת ה שונים בשלל תחומיםו בענייני קדושה ומרים

---  

   ???מה קרה שם?? אבן מדובר ועל איז ???עם זרובבל מה הסיפור שמה ...אז אולי קצת רקע

כל דבר היה אורך ... הכל היה מכני.. יתה טכנולוגיה מתקדמתבדורות עברו לא ה ...)פעם זה כבר נכתב בגיליון זה( :ממש בקצרה אז
אבל ... פתאום כל המנורות ברחוב נדלקות ...חושך רק מתחיל... שהיום זה אוטומטי לילההתאורה ב נקח לדוגמא את ...זמן

ובשביל שהנר ידלק  ..להדליק נר צריך אור בשביל ...תחשוב כי !!!בעבודת פרךהיה כרוך  הנושא של התאורה בלילות ???פעם
ת ולדרוך ולכתוש ולהוציא את אותם בגכ לשים "ואח... ולמסוק זיתים... שמן אתה צריך לגדל עץ זית ובשביל .שמן צריך

כמו השמש של העיירה עם כד  לבא עכשיו צריך ס יש לך כבר שמן זית"ואז כשסו... ס רואה שמן זית"עד שאתה סו הנשמה
 מאתמול ולשים פתילות חדשות ושמן חדש להוציא את הפתילות הישנות. ..עמוד ברחובכל  לעלות עם סולם עלושמן 

ככה זה  !!!כן... הרובע היהודי של פראגמ הצלחת טיפ טיפה להאיר חלק קטן וכולי האי ואולי ערב מחדשכל  וככה... דליקולה
ומראה לו משהו מאוד ה מתגלה לזכריה הנביא "הקב לפני יותר מאלפיים שנה... והנה ...כפשוטו עד לפני מאה שנה היה

ועוברים  !אוטומטיתונסחטים ונכתשים  !!!יתאוטומטצאים ממנו ה מראה לו עץ זית שהזיתים יו"הקב !!מאוד מפתיע
 הכי הנביא מנורת רחוב ה הראה לזכריה"הקב: במילים אחרות !!!אוטומטי באופן למנורה ונדלקים ומאירים אוטומטית
ולא צריך  זיתלא צריך לגדל עץ היום  ...כן ...ת אוטומטיתנדלק רק נהיה חושך המנורה ברחובשכש!!! בדורנו תפרמיטיבי
זכריה שהוא : בקיצור ! ! ! י ט מ ו ט ו א .. ק אחד'נעשה בצי כלה ...וגם לא צריך להזדקק לשמש של העיירה ...לכתושלמסוק ו

את הטכנולוגיה המתקדמת של שנת  ה מראה לו"הקב... מה יהיה בעתיד ה מראה לו"הקב... משלושת הנביאים האחרונים

 זכריה עומד מוקסם מול הפלאים האדירים ...ר יעור משנתוויען המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אש :ואז... 2019

אנחנו רק ... שאנחנו בעצמנו ממש ממש לא מרוגשים מזה(... והעין שלו לא שבעה מלהתבונן בפלא הגדול שיש בדורנו אנו והאוטומטים

זכריה שואל את  ???אדוני מה אלה: ואען ואומר אל המלאך הדובר בי לאמר )עסוקים בלהתלונן לעיריה אם אחד מהמנורות מהבהב

   ???איך הכל יהיה אוטומטי? בקלות לךככה י איך יכול להיות שבדורות הבאים הכל?? מה זה הדבר הזה... המלאך

  

  ...בעמוד הבא ההמשך 

1



  2

  ..."אבן הפינה"שהתבררה כ" אבן הזוחלת"ה: המשךך

ויאמר אלי הלא ידעת מה המה  :בשאלה בחזרה לזכריה עונה המלאךו... זכריה שואל את המלאך הזה: המשך
 ??איך אתה לא יודע?? אתה לא יודע מה זה... מה?? מה זה מה אתה שואל... ך את זכריהאשואל המל ???אלה

ויען : עונה המלאך לזכריה... איך אני אמור לדעת... אני ממש לא יודע... לא!! לא אדוני: עונה זכריה למלאך
אומר  ...צבקות' כח כי אם ברוחי אמר האל זרובבל לאמר לא בחיל ולא ב' ויאמר אלי לאמר זה דבר ה

וטומטיים האלו שיהיה בדור הא אבל אתה יודע מה זה כל החידושים והפלאים!!! לא תאמין: המלאך לזכריה
יש איזה בחור !!! לידך פה ממישהו שנמצא !!!מעכשיו!!!! מכאן זה מגיע?? אתה יודע מאיפה זה מגיע?? 2019

... יש לו קשיים... שנולד לתוך הגלות מדובר בבחור ישיבה... הוא שכן שלך... קוראים לו זרובבל... אחד שגר לידך
אין אצלו שום דבר שעובד ... ק'אצלו שום דבר לא הולך בצי... בנים כבדותהוא סוחב א... הכל אצלו הולך קשה

בקושי האבן  !!!!וזה לא זז ...ודוחף את אבן הזוחלת וסוחב והוא סוחב !!!והכל כבד!!!! הכל מכני... אוטומטי
עד כאן  !!!!עד כאן!!! סטופ :אומר לויום אחד אני אעצור את אותו זרובבל ואני : ה"ואז מבטיח הקב... זוחלת

לא בחיל ... מעכשיו ...באתי לעזור לךואילך  אבל מכאן... סחבת כבד לבד לבד עד כאן אתה ...בני היקר זרובבל
בבת אחת כל התמונה ... ה"ברגע שזרובבל מקבל כוחות מיוחדים מהקב!!! ואז ...ולא בכח כי אם ברוחי

ואז ... הגדול ביותר נהפך להיות אצלו למישורההר " זרובבל למישור מי אתה הר הגדול לפני... "ו... משתנית
 הכבדה הזוו הזוחלת יום אחד אני אקח את האבן :ה מבטיח"הקב !!!אוציא את האבן הראשה תשואת חן חן לה

פתאום ... ופתאום הכל ילך לו אוטומטי... יחד איתה ופתאום אני אעשה אותו קל כנוצה... כ כבד"סחב כ שזרובבל
משנים  !משנים של עבודה ???ות חן חן האלוהתשוא אבל מאיפה יבואו... ל תשואות חן חןוהוא יקב... הוא יצליח

עד  ...הוא סחב וסחב ...הוא עשה את שלו... קשה וזוחל כ"כ מאותם תקופות שהכל הלך!!!! של אבן הזוחלת
ה "הקב... אחתה גומר זה נגמר ברגע "וכשהקב !!אני אגמור בעדו!!!! ואני אעשה את שלישיום אחד אני אופיע 

זה הרקע שעומד !!!! כן .תעופינה וכיונים אל ארובותיהם מי אלה כעב... מגיע בבת אחת עם מטוס קל כנפיים
   הזה מאחורי הפסוק

---  
 יא היה שייך לדורות האלו שהטכנולוגיה לא הייתה והכל היה נעשהבדיוק כמו שזכריה הנב :בחור יקר

בפתילות  וכל תאורת רחוב נדלקה... ה בידייםתסה נעשכל כבי... יה זוחל לאט לאטמכני והכל ה
ה הראה לזכריה בנבואה "זאת הקבובכל ... עם לחיצת כפתור ק'בצי ושום דבר לא היה הולך... ושמנים

 אז אתה מבין לבד שעיקר המסר של!!! שיום יבא והכל יראה אחרת לגמרי והכל יהיה אוטומטי
 ...אוטומטיהכל  היום אצלנו בגשמיות אמנם... חניותהנבואה זה לא לטכנולוגיה הגשמית אלא לרו

מכני שיכול  הכי אצלנו ברוחניות הכל... הכל כך כך לא אוטומטי ...אוי אוי אוי??? אבל ברוחניות
אני תמיד מדמיין בחלומות הורודים ו ...כ קשה"סוחב כ!!! כ זוחל"כ!! כ קשה"הכל הולך כ!!!! להיות

כמו  אוטומטילוואי והלב שלי היה נמשך ה ...אוטומטייתן והכל היה  מי... שלי כמו הנבואה של זכריה
וואי והייתי נמשך הל... הלוואי והמחשבות שלי היו מואסות ברע באופן אוטומטי... לבית מדרש אש

... ס'תכל... כ רחוקה מזה"המציאות העגומה כ... ס'אבל תכל... הלוואי... אוי ...אוטומטיבאופן  לתפילה
אבל מאוד ... אמנם זה זז... בקושי זוחלת... אבן שבקושי סוחבת... ני עומד מול אבןאני מרגיש שא

 לא נותן לי איזה מטוס קל כנפיים שאני למה אבא שבשמים ???למה... זה זוחל... מאוד לאט... בקושי
למה אני כל הזמן צריך ? ...הקרקע קילומטר מעל ברוחניות אוכל ללחוץ על כפתור ולהמריא ולעוף

  ...די... די?? דש בבוץ ולהתגבר וליפול ועוד פעם להתגברלדש
אותו זרובבל !!! ה מדבר"אתה הזרובבל שעליך הקב ...זרובבל של הדור שלנוהאתה  !!!!הנה התשובה: בחור יקר

אתה לא זרוי אמנם אז  ...)מלשון זרויה בין מכעיסיה( ...בגלל שהוא היה זרוי ומושלך בגלות בבל נקרא זרובבל
" זרו"גדיר את הזה כבר עניין שלך איך ת(... 2019קיץ נוסח -או זרו... או זרוואצפ...  ימל'אז אתה זרוג... בבלבגלות 

     ...)שלך

!!! היא אבן הפינה "...אבן הראשה"אבל אל תשכח שהאבן הזו היא !!!! וזה לא אוטומטי... ואתה סוחב אבן כבדה
ה לא חסרים מטוסים "אל תשכח שלקב!!! את כוחם עליה היא אבן שהבחורים מנסים!!! היא אבן לא שגרתית

... ה המון מלאכים שטסים בתעופה אחת ומברכים ומשבחים ומפארין ומעריצין ומקדישין"יש לקב... בחיל האויר
רק היא יכולה להיות ... ה מחכה לאבן הזוחלת שלך"הקב!!! באבן ישראל שלך דווקא ה בחר"אבל מכולם הקב

ה יש נחת רוח "רק אתה מאוכזב מעצמך אבל לקב ...כזב מהקצב האיטי שלךתאלא מ ה"הקב... אבן הפינה
סמוך על אבא ת... כי הוא ידע יצרנו... כי מי כמוהו יודע כמה קשה לך ...גם מהזחילה שלך הזו... מהמאבק שלך

אכפת לך שזה מה  ??...אז מה אכפת לך שזה זוחל... רק הוא יודע כמה האבן הזוחלת שלך היא כבדה... שבשמים
יתכן שאם תכנס  !!!אז איתו אתה מסתדר... ה"רק את הקב? את מי אתה צריך להרשים ??...לא נראה מרשים

אתה עלול ... אתה תתקנא בו... קדימה בלי קשיים תראה בחור בן עליה קדוש וטהור שמתעופףלבית המדרש ו
 !!!זה אחרת לגמרי א שבשמים מסתכל עלכי אב!!! אבל רק אתה ככה מרגיש... להרגיש לרגע שהוא עוקף אותך

!! ושם אתה מתבטא ...שם הוא מנסה את הכח שלך... אבא שבשמים מתרגש דווקא מהאבן הזוחלת הזו
!!! סטופ לך ויאמר בהפתעה ה יקביל את פניך"ואז פתאום הקב... ש אתה תתקדם בעוד צעד ועוד צעד"ובעזה

ה "הקב... צבקות' לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה: ה יאמר לך את מה שהוא אמר לאותו זרובבל"הקב
עכשיו הגיע הזמן  לתת ... אתה הצבת לעצמך יעד לעשות לי נחת רוח!!!! הלכת ברוחי עד עכשיו אתה: יגיד לך

וסייעתא דשמיא  ובהירות כעת אני אפתח לפניך שערי שמים וארעיף עליך כוחות והשגות... לך תשואות חן חן
עד אז !!!! עד אזאבל ... פתאום העסק יתחיל לעוף קדימהואז !!! צבקות' נעם של רוחי אמר הוחידושים בפאר 

  ... לאט ובטוח... היא מתקדמת יפה מאוד... אל תקל ראש באבן הזוחלת... אל תשבר

ואילו אבא ... כי אתה תלך לכיוון אבא שבשמים בקצב שלך... היא לא תגיע בקצב שלה... ואל תדאג
ה יקיים בך מקרא "פתאום הקב... ופתאום יפתחו השמים... אליך גם הוא בקצב שלושבשמים הולך 

פתאום ... פתאום האבן הזוחלת הזו תתברר כאבן פינה... לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי... שכתוב
אז ... ממנה מגיע כל הסייעתא דשמיא האוטומטית שלך!!!! האבן הכבדה הזו!!! יתברר שהיא היא

  ...הקל ראש במזחילהלא ל... תזכור

   ..."אלה מסעי"

מאוד נקודתיים  זומסרים של חוברת שה :זאת למודעי
 ומתמקדים בנושא מאוד מסוים וחוברת זו רלוונטית

 קטנהישיבה ' בחורים משיעור ג .א: בשבילונחוצה רק 
חוששים או לחילופין  שעדיין בחורים .ב. )באופן כללי(

 ...בכלל לא יזיק בחורים אלו זה להוריגם  .ג ...מאוכזבים
ואין בה שום !!! וונטיתחוברת זו לא רל חוץ מאותם אלו

 אותה אין טעם לקנותש כך... מסרים נוספים מעבר לזה
  ...לחינם

על זה והגיעה ... בחומרות או קולות בהלכה 
קבלתי  ...אני מצידי קבלתי את הבקורת!!! בקורת רבה

לא (... את הטענות והכנתי התנצלות והבהרה ותיקון טעות

בל שעות ספורות לפני א ...)התנצלויות בגיליון זה פעם נכתבו 
השליחה להדפסה שלחתי את הדברים הנכתבים למורי 

א שיכוין אותי בפרטי ההתנצלות ותיקון "ורבי שליט
והופתעתי לקבל ממנו מכתב מפורט וארוך ... הטעות

המכתב (!!!  שאין שום מקום להתנצלות והדברים נכונים
  )   שמור אצלי ומי שרוצה יכול לקבלו במייל

קורת הייתה מגיעה ממקום של פגיעה אם הבי: אגב
שעיקר !!!! דא עקא... אישית הייתי באמת צריך להתנצל

הספרדי נפגע בשביל ... אחד בשביל השני היו הנפגעים
אבל ... והאשכנזי נפגע בשביל הספרדי.. .האשכנזי

... האשכנזי לעצמו והספרדי לעצמו הסתדרו עם הנכתב
שנהגו "ה בכלל הרי ז... ואם רק אחד נעלב בשביל השני

אם מישהו בכל פ "עכ ...אשריהם ישראל.." כבוד זה בזה
  ... איתכם הסליחה... זאת לקח את זה באופן אישי

למי שהבין שחלילה וחס התכוונתי על גופי תורה ... מה שבטוח
ועל הלכות מפורשות שהאשכנזי מקפיד על זה והספרדי 

ים אלא הדברים אינם אמור!!! חס וחלילה חס ושלום.. .פחות
ולאשכנזי יש ... לשטחים האפורים שבהם על פי דין ניתן להקל

נטיה שלא להקל עד שהוא לא ישלול את האחוז האחרון של 
ואילו אצל בני ספרד מצינו לפעמים גישה יותר מקילה ... החשש

נא לא להוציא דברים ... בנוגע להכרעה בסוגיות אפורות אלו
מספרי פנימיות  עצם המושג הזה לקוח: ואגב... מהקשרם

שהספרדים בחינת חסד ואשכנזים .. בהררי קודש ויסודתו
...שלא יצא מכשול מתחת ידינו... 'אנא ה ... בחינת דין וגבורה
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בקרוב ממש

בתורה הוא  ההוצאת שם רע החמורה ביותר שמוזכרת
כתוב כאן שאסור לדבר בגנותה של ארץ .  ..דיבת הארץ

  ... ישראל
ס לכל בן אדם בעולם יש "כי סו 

... וחלק מהתלונות זה על תנאי הסביבה... שק של תלונות
... בין אם אתה גר בניו יורק או בירושלים... וזה לא משנה

תלונות על האזור ועל המזג אויר ועל חוסר  מיד יהיות
כל תלונה על המזג י לכן "אז בגלל שאני גר בא ...נו... חותנו

ואילו זה שגר בניו  ??האויר עלולה להתפרש כדיבת הארץ
יורק יהיה יותר מיוחס ממני שהתלונה שלו מתקבלת 

  ??בהבנה והתלונה שלי מתפרשת כדיבת הארץ
 החטא עיקר ... מכמה סיבות 

כשהוא מגיע בתור  ה זה דווקאלכאורשל הוצאת שם רע 
?? האם לעלות לארץ ישראל יםשואל אתם... אינפורמציה

... 'וכו' כי ארץ אוכלת יושביה היא וכו לא כדאי לכם !!לא
אז הוא כמו כל שאר ... אבל אדם שסתם יושב ומתלונן

שהיה בדור המדבר שישראל קיבלו על זה תואר " וילונו"
  ... ךכ עד כדי ל זהאבל לא נענשו ע... טרחנים סרבנים

שארץ ישראל נקנית : ל"סוף סוף הרי קיי  
יתכן ש: התורה בפירוש אומרת: זאת אומרת... ביסורים

כ ורוד "כ יהיה בטוח שזה שזה יהיה כרוך בקשיים ולא
אז למה יש תביעה על ... נו )פ בהתחלה"עכ( ...ונחמד

הרי התורה בעצמה אומרת שארץ ישראל ?? המרגלים
כ הציפו את "המרגלים בסה... והנה... קנית ביסוריםנ

לכאורה הם ?? הקשיים והצביעו איפה פה נקודות הקושי
אדם שכבר הגיע לארץ : בא נשאל ככה?? לא חידשו כלום

דירות . ..דירות יקרות(ישראל וכעת היא נקנית ביסורים 
... ומידי פעם הוא נאנח תוך כדי היסורים ..)חדר צפופות

אלא ?? דיבת הארץ שהוא מוציא ליו תביעהוכי יהיה ע
דיבת הארץ זה לשבת רגל על רגל ולדבר נגד  ????מאי

ולפזול כל הזמן החוצה ולחכות לטיסה  ...ארץ ישראל
אבל אדם שעומד עם ... שתוציא אותי מפה הקרובה

תוך כדי ו... י במסירות נפש"המעדר ועסוק בישיבת א
זה  ..כמה קשהאוי ... מגיר את הזיעה הוא נאנחשהוא 

מצינו  באסמינו' וכמו שבברכת ה... נורמלי לחלוטין
 ...שאוי במעשר שני שמותר ליהודי להוציא אנחה מפיו

ככה מותר ..." אלוקיך' כי לא תוכל שאתו כי יברכך ה"
 כ"כ זכיתי לגור בארץ ישראל וזה לא... ליהודי להתלונן

  ... פשוט
  ...תחכים אותי... אדרבה... פ לפום ריהטא"עכ

צריך לדעת שחיבת ארץ  
!! זה לא מתחיל מהארץ עצמה!!! ישראל מתחילה מאיתנו

ואנחנו ... אנחנו כביכול מוכנים לאהוב את ארץ ישראל
שבאמת יהיה לי נחמד ... מחכים שהארץ תוכיח את עצמה

אם יהיה לי פה טוב ונחמד אז ... ואז למה לא... בתוכה
  ...י בהחלט אחבב את הארץאנ... למה לא

!!! זה מתחיל ממך!!! אתה מבין לבד שזה מתחיל הפוך
אז איך ... והראיה הפשוטה ביותר שהרי ארץ ישראל נקנית ביסורים(

?? אתה רוצה שאני אוהב דבר שהמפגש הראשון שלי איתו זה יסורים
אנחנו צריכים לדעת שאחד מהערכים  )...כ זה מתחיל ממני"אלא ע

ומצוה ... העם היהודי זה חיבוב ארץ ישראל הקדושים של
י ולא לחכות שזה יגיע "להשקיע בלהאהיב על עצמנו את א

בימים אלו כבר ניתן ?? כלפי מה הדברים אמורים... מעצמו
שומרי ל ויהודים "לראות עשרות פרסומות של נופשים בחו

וזה לא אמור ... ל"תופסים את הרגלים ונוסעים לנפוש בחו מ"תו
כי מי   ...להיות ככה

א יותר מידי לתפוס אותו "א... י כארי בסוגר"שכבר מרגיש בא
אלא ... י"הוא בסופו של דבר ימצא את ההיתר לצאת מא ...בגרון
... אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בשלב אחד שלפני כן??? מאי

?? י"הבת אלמה אתה לא משקיע בא?? י"כ רע לך בא"למה כ
ויש !!! זה רק מוזנח ולא מטופל... י"יש מה לאהוב בא!!!! ויש

או לטייל בארץ צ!!!! לכן צאו... י"אעניין להשקיע באהבת 
כעת תבין ... את הארץ הקדושה שלנואל תתנגדו לאהוב  .ישראל

' ת תורה לשמה סי"שו(את התשובה המפורסמת של הבן אי חי 
פילו מצוה לנסוע במיוחד שעודד והמליץ וטען שזה א) ח"תי

י ואנחנו במושכל ראשון "בשביל ליהנות ולהתענג מפירות א
?? ולמה זה לא נכון.. רואים בזה פחיתות בקדש עצמך במותר לך

ימצא את עצמו עולה  "אוגוסט"ב. י"מי שלא ישקיע באהבת א כי
מצוייד ... במטוס שוגה באהבת אירופה המדממת בדם יהודי

 ...לכתיים מנומקיםברשימה של תירוצים ה
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  !?!?!?"מתמסכן'ל' מסכן'ה ההבדל בין הממ
סובלים מתת תזונה ... מיליוני יהודים נשארו שבורים ורצוצים בחוסר כל... היום שאחרי השואה

... אתה... כן!!! ומדובר באנשים בגיל שלנו... אין להם לאיפה לחזור: ועל כולנה... ו... וממגפות
הספיק !!! בגיל הזה שלך... תחשוב שסבא שלך... בישיבה גדולה' או ב' משיעור א הבחור המפונק

והבחור הצעיר הזה ... כבר לשתות את כוס התרעלה והספיק לחוות במו עיניו זוועות נוראיות
???? מאיפה... והוא צריך להתחיל את החיים מחדש... ו... ו... עומד כעת ביום שאחרי השואה

ו מדברים פה על אנשים שעדיין חיים אנחנ... אנחנו לא מדברים פה על דור המדבר?? מאיפה
... ואולי יותר צעיר ממך... ובגיל שלך!! אנשים נורמליים שחיים איתנו ואין להם קרנים!!!! בינינו

... ובכל זאת הם התחילו את החיים מחדש... הם עברו סאת יגון שאין לנו מושג בכלל במה מדובר
וזו אחת השאלות הכי גדולות !!!!! ה מהםז לק גדול מאיתנו שמסתובב כאןוח... והקימו משפחות

כ "אנחנו לא כ... כי למרבה האבסורד... רלוונטית אצלנו מאדוזו שאלה ... שאנחנו אמורים לשאול
כי ... לנו עוד יותר קשה מהם- שעל פניו זה נראה ש ...קשה מאד מאדלנו ... שורדים את החיים

באמת מאיפה הם קבלו את ??? הפשט אז מה .. הם הזיזו את עצמם ואנחנו קצת פחות מהם
יה כח לאסוף את הרי אם לאנשים כאלו שבורים ה?? איפה נאבד לנו הכח :והכי הכי ??הכח

איפה ברח הכח ... אז אנחנו שגדלנו עם כפית זהב בתוך הפה... ולבנות הכל מאפס... עצמם
  ???שלנו

היום : הוא אמר ככה: אותושמפחיד לומר ... נכון מאדמישהו אמר לי משפט ... אז תקשיב טוב
מקיפים  כולנו... עוד פיצויים לתת להם אותם בנרות מחפשים... הרי מחבקים את ניצולי השואה

... ולהזדעזע יחד איתם על מה שעוללו להם... מהם עדויות וסיפוריםאותם ורק רוצים לשמוע 
תאר !!! עים שנהתאר לעצמך שככה היו עושים לפני שב :אמר לי אותו אחד!!!!! ככה זה היום

?? ככה... תספר מה עשו לך... כן ...לעצמך שכל ניצול שואה היה מגיע וכולם היו מקיפים אותו
   ...קח תרופות בחינם... קח פיצויים... איזה נורא ואיום... ישמור' שה... אוה

  ????אתה יודע מה היה קורה אם היו עושים את זה לפני שבעים שנה
כל ניצול ... בשיא הצדק שיכול להיות... אוהו בצדק!!!! כנים ובצדקכל הניצולי שואה היו מתמס

... ועד כמה שאין לו קרטוב של כוחות נפש שואה היה נכנס למיטה ומסביר עד כמה שהוא אומלל
לא  מה שהגרמנים ??? ואז מה היה קורה... היה צודק ואף אחד לא היה מתווכח איתו כי הוא

הגרמנים ניסו !!! היינו קוברים את ניצולי השואה חיים!!!! לעשות אנחנו היינו עושים והצליח
וכל הניצולי שואה היו ... את הנפש שלהםלגמרי ו היינו הורגים "ואילו אנחנו ח... להרוג את הגוף

  ???ה"מה עשה הקבלכן ... מסיימים את חייהם תוך שנים ספורות בדכאון טוטאלי
!!! אף אחד לא ריחם עליהם?? אתה שומע!!! !אחרי השואה אף אחד לא ריחם על ניצולי השואה

באיזשהו מקום ... אדרבה... ה עשה נס ולא נתן לאף אחד לרחם עליהם"הקב... בררתי את זה
למה לא ניסיתם להילחם ?? למה לא ניסיתם להתנגד... מה... כולם הסתכלו בבוז על ניצולי שואה

זה היום  .היה מרד גטו ורשא שבתאריך הזה... השואה ומכאן מגיע היום האומלל שקוראים לו יום(?? נגד הגרמנים

... כ לרחם עליהם"כ גם אי אפשר היה... חוץ מזה )"גבורה"ירגנה לניצולי השואה וההיחיד שהציונות הצינית פ
  ...כ הרבה אנשים"אתה לא יכול לרחם על כ... במיליונים של שרידיםהיה מדובר כי 

כי אף אחד לא היה משתף איתם  הם לא יכלו להתמסכן. ..ברירה היתהוממילא לניצולי שואה לא 
אם אני רוצה להמשיך לחיות אני מוכרח לקום על שתי ידע בבירור ש כל ניצול שואה !!פעולה

אם ... מהמסד עד הטפחות להתחיל לשקם את עצמי... רגלי החלשות ולהתחיל לאסוף את עצמי
הוא היה עושה ... וישהו יבא לדובב אותמ ..ניצול שואה היה יודע שאם הוא ישכב במיטה ויבכה

שהוא ידע שאם אני אשכב  !!!אז זהו... את זה כי היה לו את כל הסיבות בעולם לעשות את זה
ולאף אחד אין כוחות מיותרים ... כי כולם פה שבר כלי... במיטה אף אחד לא יחנון אותי במבט

וככה הם קמו והקימו דור מפואר ... יואם ככה אין לי ברירה אלא להזיז את עצמ ...לסבול גם אותי
והעולם כבר התמסד והשתקם אחרי ... כ הרבה שנים"שעברו כ אחרי !!!עכשיוו ... מאפס
עכשיו ... שבטים כאלו מפואריםו משפחות אחרי שניצולי השואה בעצמם כבר הקימו... השואה

ע על הזוועות ולשאוב מהם כל בדל מיד באמת לעטוף אותם בהמון המון השתתפות הגיע הזמן
 ...זה מגיע להם ביושר... ומגיע להם כל הכבוד שבעולם וכל הפיצויים ומה לא שנעשו להם

אוי ואבוי אם אז  !!!בשעתו זה לא היה טוב להם!!! אבל אז... ם כבר אזזה הגיע להוהאמת היא ש
  ... היו מרחמים ועוטפים אותם כמו היום

  !!!!נפש המרוסקתזה היה הורס אותם וקובר אותם תחת הריסות ה
  !!!!מפחיד לחשוב על העובדה הזו

אחד לכל ... זה נכון גם להיום... לניצולי שואה חסבי וצריך לדעת שבאיזשהו מקום זה נכון לא רק
לבחור ישיבה יש הרבה פעמים נטיה  !!יש גם על מה לפעמיםמאיתנו יש נטיה להתמסכן ו

ל לעולל לו זה והעוול הגדול ביותר שאני יכו.. .יש לו גם על מהותתפלא לשמוע ש... להתמסכן
 עוד יותראני עלול לעשות אותו אומלל  אבל: תסלח לי על המשפט!!!! לשתף איתו פעולה

 !!אבל מה אפשר לעשות שזו המציאות... כמה שהמשפט הזה נשמע אבסורדי... מניצולי שואה
כי היא ... נים שאחרי השואהעליזים על הש מאדשסבתא שלי מספרת לי סיפורים המציאות היא 

במכבסות  מה ועבדה קשה וניקתה משאיות וקרצפהאז היא ק... ידעה שאף אחד לא יעזור לה
ה יש "וב... ה יש גם אוכל"ב... חיים אנחנו' ברוך ה... והנה... תפוחי אדמהוהשיגה פתיליה ובשלה 

מוכנים לרחם רק  פה האנשים כי... צריך להחליף קורת גג אמנם כל בוקר... בלילה קורת גג לנו גם
... אבל לא יותר מלילה אחד... לילה אחד על ניצולי שואה מחוסרי בית שיהיה להם איפה לישון

   :ונזעק ואני כולי משתומם
אחרי ... אחרי קפריסין... אחרי אניית מעפילים... אחרי אושויץ... אחרי כל מה שעברתם??? מה
לב לרחם על ניצולי שואה אומללים שאין  נשים לא היהלאוגם כאן ... ס לארץ"הגעתם סו... הכל

!!!! בזכות זה יש לי את הבית שלי... כן: והסבתא מחייכת ואומרת??? להם איפה לישון בלילה
היה צריף שלא   ...בזכות שכאן ממול ???בזכות מה יש לי את הבית הזה?? מה רע בבית שלי

    ...נתנו לנו לישון יותר מלילה אחד
מי יותר מסכן  באיזשהו מקום :ואני פתאום מסתכל ושואל את עצמי!!! כך פשוט כל משפט זה

מיום שנכנסתי לישיבה הכניסו לי בראש שהיום זה לא ... כי עלי מרחמים!!! אני ??מסבתא שלי
אז מה יהיה ... כי בחור שיתחתן ולא יהיה לו דירה... והיום צריך להתחייב דירות לבחורים... פשוט
חייבים להכניס אותו לכסא גלגלים ... אין ברירה .והוא יתקע כל החיים לו חובותיהיה ??? איתו

ומאז  ...פשוט וזה נישט... גדולים מאד מאדקשיים הכניסו לי בראש שהיום יש  ... ולדחוף אותו

ולמה לא ... אני מלא בטענות על המסגרת ועל הממסד למה הם לא עושים את זה ואת זה
ואחרי כל הליטופים והחיבוקים מה נותר ... נו ...כמה קשה היום... יאוי או ...מטפלים בזה

כמה קשה להיות אברך ... אוי... לא נותר לי אלא להסתובב ברחוב עם פרצוף חמוץ ??לי
... התמודד איתווכל התמודדות הכי קטנה היא גל צונאמי שמאיפה אני יכול ל... כולל

מסתובב שלעפער עם ואני !!!! מאושרת היתהבגיל שלי  בודדת שואהסבתא שלי ניצולת 
כי על סבתא שלי לא ריחמו ולא הכניסו  ??איך אתה מסביר את זה !!!פרצוף באדמה

אותה בגיל עשרים לכסא גלגלים ולכן היא גילתה כוחות על אנושיים לשקם את החיים 
אבל אנחנו בחרנו להכנס !!! את אותם כוחות יש לנו..והיא הצליחה ולהתחיל מאפס

 אלא להישאר ם וכעת לא נותר לנויישל רחמים עצמ בעשר שמיכות להתעטףיטה ולמ
  ...בחיים ותי מרפקים מינימליים להתמודדחסר
 ---  

  !!!!המסר הזה כתוב בפירוש בפרשת השבוע
אני לא ... טוב... המצב לא פשוט... קשה תחזיתהמרגלים חוזרים מארץ ישראל ואומרים 

בשביל מרגלים  בתור תםואם שלחנו או... צריך להיות יותר צדיק מראשי אלפי ישראל
אני  למה ...אומרים שהמצב שם לא פשוטו חוזרים והם עם מידע מודיעני אלינו שיחזרו

זה המידע ... והנה. ..סמכנו עליהם... ס שלחנו אותם"סו?? אמור לנחש שהם שקרנים
 באופן טבעי היהודי הפשוט שהתיישב את אפשר לתבוע אז מה... תםשהם מביאים אי
  ?? ...למה שאני לא אבכה?? יל לבכותעל הריצפה והתח

האנשים שם המצב לא פשוט והמרגלים הגיעו ואמרו ש !!אתה צודק !!כן: התשובה היא
לכן צריך  ???לכן מה ??אז מה!!! לא פשוט באמת נניח שזה ...נכון... אנשי מידות

  ???לכן צריך להתחיל לבכות ??...להיכנס למיטה
 נכון !לנתונים החדשים ערך בהתאםותתחיל להי קום על שתי רגליםאת המידע ו קבל
 והכל נכבש לך ת שאפשר ליכנס לארץ ברוגעחשב... חשבת שזה יותר קלבהתחלה ש

אז בא ... בסיידר... ממה שחשבת ויותר מסובך כעת התברר שזה פחות פשוטו... בקלות
שב על מה אתה מתיי ...עם הפנים קדימה... וקדימה ...שהגיע החדש נערך בהתאם למידע

 עם ישראל לא נתבעו על זה שהם קבלו: שים לב  ???לבכותסכן ומתחיל להתמהריצפה ו
המרגלים נתבעו ... המרגלים כן( !!!לא כתוב שזה היה החטא שלהם !!!הוצאת שם רע על הארץ

נתבעו על זה  עם ישראל?? רק מה )ר"אבל עם ישראל לא נתבעו על קבלת לשה... על הוצאת דיבה
ברגע שבן אדם הולך  כי !!!זה החטא!! זה!!! על הריצפה והתחילו לבכותו יישבשהם הת

העוול הגדול ביותר שאני יכול לעשות לו זה להתיישב לידו ... למיטה ומתחיל להתמסכן
: הדרך היחידה איך להוציא אותו מהמיטה זה להגיד לו... ולהתחיל ללטף לו את היד

  ... ה יכול להמשיך לבכותאת!!! תשאר פה לבד!!!! תשאר במיטה... אדוני

מסתמא זה לא ... בוכים לילה שלם ומייללים .עם ישראל בוכים !!!!שים לב מה שקורה פה
וכשבן אדם ... בפאניקה הוא בוכה... בהיסטריה באמת יש פה בן אדם שהוא... היה משחק

  ... צריך להרגיע אותובוכה בפאניקה 
תמשיכו ... כן ??מהבכי והיללה מרגיע את עם ישראל ואיך אבא טוב שבשמים... נו

אתם בכיתם בכיה של חינם ואני אקבע ... תמשיכו לבכות עוד ארבעים שנה !!!!!לבכות
אומרים לו שימשיך ? בן אדם שבוכהככה מרגיעים וכי  :ע"רבש... להם בכיה לדורות

  ?כך עונים את המעוקות? לבכות הלאה
זו הדרך היחידה להוציא  ...כןאז ?  ! ?  כשמדובר בבן אדם שמתמסכן :התשובה היא

ה "הקב... ה קרוב לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע"הקב: שים לב !!!אותו מההתמסכנות
אתה יודע מה ההבדל  !!!!!מתמסכןאבל לא למי ש... לכל מסכןמרחם ועוזר ומושיע  מאד

  ???בין מסכן למתמסכן
לא  וזה... את עשיושהולך כעת לפגוש מסכן זה יעקב אבינו  :זה הבדל כחוט השערה

אחרי !!! מצידו צריך לעשותהוא אבל יעקב אבינו נערך ועושה את כל מה ש... פשוט בכלל
אבל  ...ה מרחם"ועל מסכנים הקב... כעת הוא בצרה והוא מסכן... שיעקב אבינו עושה הכל

לא ... אאאוף?? למה... עשיו רודף אותי... אה... אם יעקב אבינו היה מתיישב על הריצפה
   !!!!!להתמסכןזה כבר ... די... לא מוכן... וצהר

אבל הם מצידם ... מכל הכיוונים הקיפו אותם כי... מסכנים מאדם סוף היו עם ישראל בי
באו מים ... קופצים למים ושם הם באמת מסכנים', זועקים להוהם ... עושים מה שצריך

הם היו  אבל אם... ה מתגלה אליהם כזקן מלא רחמים ומושיע אותם"ואז הקב... עד נפש
זה ?? מה זה צריך להיות... לא רוצים... מתיישבים על חוף ים סוף ומתחילים לבכות

  !!התמסכנות
עם ישראל היו ו... אם המרגלים היו חוזרים ומוציאים דיבת הארץ... אותו דבר כאן

... טוב ???ככה וככה?? מה עושים... כן... נו: שומעים את זה ומגיעים למשה ואומרים
כאן ... וזועקים לעזרה ה"לקב וזועקים מים ואז מתוך המלחמה הם היו בוכיםיוצאים ונלח

אבל ברגע שמתיישבים על הרצפה ... ה היה מתגלה עם כל הרחמים ועוזר למסכנים"הקב
   !!! זה לא מתקבל בהבנה !!!!אלא להתמסכן... ובוכים זה לא להיות מסכן

... טובה שהגעת לישיבה כשנכנסת לישיבה הרשם נתן לך תחושה שעשית :בחור יקר
... ולא נותר לך אלא להתבכיין... ומאז אתה בטוח שכל הצוות של הישיבה עובדים אצלך

אם אתה  :לך את האמתצר לי לומר ... ולהישאר במיטה ולחכות שכולם יבואו לדובב אותך
לא !!! ואתה תשאר מאחור הלאה כולם ימשיכו... רק אתה תשאר שם... תשאר במיטה
את אף אחד י רק אומר לך שאנ... לא אמרתי שאתה לא מסכן... ה לא צודקאמרתי שאת

קום !!!!! קוםלכן ... כולם ימשיכו הלאה ואתה תשאר מסכן... וחבל... מעניין באמת זה לא
אף אחד לא ידאג ?? שמעת... הרגע ותתחיל לדאוג לעצמך כי אף אחד בעולם לא ידאג לך

לא נותן לתקשר  הרי אתה שלך להורים.. ליךהמשגיח לא יגש א!!!! אתה בודד !!!!לך
עמוד עמוד עמוד חתן בעל ההטבה ההיא ותקח קרדיט !!!! ואתה נשארת לבד... איתך

רק אתה יכול  כי... ואז תמצא חפש דרכי התמודדות לבעיות שלךתחיל לת... לעצמך
  ... ואף אחד אחר לא !!!!!!ואתה יכול, את זה לעשות



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 ג ישב בשולחנו בזמן שהמורה  ילד בכיתה                  
. פתאום, ללא התראה מוקדמת ובלי לימד                                        

שיבין איך זה קרה לו, הופיעה שלולית קטנה בקדמת המכנסיים שלו. ליבו 
הוא ממש לא הצליח להבין איך זה קרה. הרי זה . דשל הילד 

הוא ידע שברגע שהילדים יגלו זאת הם לא יפסיקו  מעולם לא קרה קודם.
 הילד הרגיש איום ונורא.   

ים, זהו מצב חירום. אני צריך קהניח את ראשו והתפלל: בבקשה אלו הוא
הילד הרים את ראשו.  ...קות ישמע הצלצול ואז עזרה ועכשיו! בעוד חמש ד

 לקראתו. ךהול הוהנה ילד מהכיתה 
 

הילד  ישר על הילד. בכוסאת המים ש ךפנה אל הילד, כאילו מעד ושפ הילד
ים שהצלת אותי, תודה קשהוא כועס אבל בלב אמר: תודה אלוהעמיד פנים 

 חוקם של כל ילדי הכיתה, הוא הפךושא צנעכשיו, במקום שהילד יהיה  רבה.
והילדים סייעו לו לנקות את  להשיג לו מכנסיים  מורה דאגושא אהדתם. הלנ

ות מופנה אליו המים מהספרים והמחברות שלו. אבל הלעג שהיה צריך להי
 את המים.  ךהופנה עתה אל הילד ששפ

 
ואמרו: כבר  ות את המים אך הילדים נזפו בה לעזור ולנקוא נסואמנם ה
נת ה ליד תחכיח וף היום, כשהילדבס מכאן. ך, תלתעשית 

פכת את המים בכוונה, ש ה: אתוולחש ל והאוטובוס, פסע הילד לכיוון של
 ככה את מכנסי, גם אני פעם הרטבתי ו לו  נכון?. הילד השיב

 

 ים יעזור לנו להבחין בהזדמנויות שניתן לעזור לאחרים .קלוואי שתמיד אלוה
 )העורך( ל יפגעשל השני לב להיזהר בכבודוכמה צריך 

 ההיית ל"זצ בבא סאלי-אצל האדמו"ר ה-שנת תשל"ח בפוריםם
השמחה הגדולה וקהל גדול של משתתפים מכל העדות ,קרובים ורחוקים 

בעיצומם של הריקודים של קדושה, ולקיים "עד דלא  מילאו הבית מפה לפה.
, םהקבועה בתקרת הבית וזו נתנפצה לרסיסי א ידע"...פגע מאן דהוא 

יז רבינו:"עוד מעט יביאו נברשת חדשה ומה להרגיע את המסובים הכר
  הקדוש הזה"... השנשבר יהיה 

פלאי פלאים... כעבור רבע שעה נכנס יהודי ובידו נברשת קנים 
הסביר מביא הנברשת: אני , כמשלוח מנות לרבינו,הגדולה,ומרהיבה ביופיי

 עד לפורים  ן קניתיה לפני זמן
 רבינו הקדוש...להביאה משלוח מנות ל

משנתו ותורתו קנה  מרן  אתת
 שליטא עובדיה יוסףהגאון 

מידי רבותיו בישיבת 'פורת יוסף' 
 ביון המקובל רוברואשם מרן הגא
למד ושינן  זצ"ל עזרא עטיה

את החלק המסובך והמורכב 
 שבשולחן ערוך, 'חושן משפט'. 

 

כמו כן זכה כבר בילדותו לשבת 
שנים עם  8על ספסל אחד במשך 
 ים', רבימרן הגאון 'כף החי

זצ"ל,  יעקב חיים סופר
 ממעינות חוכמתו הרבה לישאוב.

אף נמנע עם הנערים  כילד,
שהחזיקו נרות וצעדו אחר מיטתו 

 של מרן הגאון המקובל, 
 הסבא קדישא 

 זצ"ל. אלפנדרי שלמה ביר

עקץ אדם וגורש בבושת פנים. הגיע  ששיתוו
חברו וזמזם ליד אוזניו, והאיש הניף ידו 

 למחצו, עד שבקושי נמלט מידיו. 
 נאנח אחד מהם ואמר לחברו: נמאס לי

השיב חברו: גם כולם מתנכלים., 
לי רע מאוד, בוא נצא למקום אחר, שם נחיה 

יצאו שני  באושר, והכל יאהבונו ויכבדונו.
 ו ים לדרך, עפו, עד שפגשוהיתוש

 מוצצת צוף. 
עוד נעצרו לנוח והציעו לה להצטרף אליהם: 

 נמצא מקום שבו יאהבו אותנו. מעט 
 

אמרה הדבורה: "רע לכם בכל מקום, כי אתם
י גורמים נזק, אך לי טוב, אני 

דבש, והוא משתדל לשמור עלי ולהיטיב אתי.
שתנו חייכם, טעות בידכם, במקום אחר לא י

 גם משם יסלקו אתכם בחרפה..."
 

כאשר אדם מרגיש שמצרים את צעדיו, הוא 
תולה זאת באחרים. מוטב שיבדוק את התנהגותו,

 אולי הוא גורם צער ונזק לאחרים. 
 אם ישתדל להיטיב עם הזולת, 

 יזכה אף הוא ליחס טוב.

 בכל 

מקום 

שהצדיקים 

 הולכים

שכינה 

הולכת 

 .םעימה

 שפל, כל העושה צדקה ו
 מעלה עליו הכתוב 

 כאילו הקריב עולות וזבחים.

ה הצחוק מכלה
 .לטובה ולרעה 

 

 מה
 
 מסוף
 העולם
 ועד
 סופו

 
 מסוף
 העולם
 ועד
 סופו

 ויז'ניץ זיע"א, כלתו של הרב ברוך מסערטשל הרב   בתוו
מבעלזא זיע"א חלתה במחלה קשה, בימים שהיו  המהרי"דהקדוש 

סמוכים על שולחן הרבי מבעלזא. בכל יום היו בני הבית שולחים 
יום אחד לא התקבלה כל  מצבה לאביה,  מברקים עם ידיעות על

 צא מנוח לעצמו וצערו היה רב. ידיעה, ואביה הרבי לא  מ
 

והרבי , , , בשעות אחה"צ הגיע מברק מבעלזא
התאושש. שאל אותו בנו:"היתכן, האיש כמוהו יפול ברוחו בגלל 
ידיעה שהתעכבה?" ענה הרבי: "דע לך, שעבדתי רבות על מצות 

אצלי  ה 'ואהבת לרעך כמוך' וחשבתי שהגעתי לדרגה
 ין כל אדם מישראל. בין ילדי לב

קר, כשהתעכבה הידיעה, נבהלתי, והבחנתי שעדיין לא ווהנה, בב
הגעתי לדרגה של אהבת ישראל אמיתית, עדין אינני מצטער בצערו 

על כן ,. ת של כל אדם אחר, כפי שהצטערתי על מחלת
הצטערתי..." להצטער בצערו של הזולת, לשאת בעול עם חבר, 

 ומה איתנו?לכאוב את כאבו. 

זן של -בדור. אך כמובן מ זצ"ל היה מגדולי בעלי החסד ישראל גרוסמן רביי
פעם. ואף ביום שישי האחרון קיבל סכום גדול לחלוקה לאברכים. הנוהג שלו היה 

לאחר קבלתו. אבל בשל מצבו ביום שישי זה, עת שכב  ת להעביר את
אירועי לב, נזכר ממש בעת הצפירה הראשונה, שמבשרת  2חלש ונטול כח לאחר 

ונחת, ותוך כדי שלח את נכדו להעביר את הכסף את בוא שבת מלכתא, כי במגירה מ
 כדי ששבתם של "האברכים המקובלים" תהיה בשמחה. ד עוד 

 מפני 
שבני ישראל 

 ידעו 
 התורה שנותן 

 
הוא אמת 

ותורתו אמת  
 קיבלו 

אותה בתוקף 
 ובעוז

ן   ו דמיטב ת להצלחת : מוקדשהעל י  ל מי כל  ו ות  גשמי ו ות  י חנ          ברו

 
 

 ע״טתשה סיון ׳יטשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:21 20:24 19:33 ם-י

 21:18 20:22 19:31ת״א

 21:22 20:25 19:34חיפה

 21:17 20:22 19:30ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " וישלח יהושע"



 

המוכרים בשוק היה תוכי  לאחדד
תה מגיעה ימדבר. כל בוקר הי

אישה , קונה דברים והתוכי היה 
 לה, "מכוערת!",  אומר

היא כועסת ומספרת למוכר והוא 
 מאיים על התוכי שיעזוב אותה ולא

יפגע בה כי היא קונה חשובה, 
. יעשה ממנו עוף צלויאחרת הוא 

ל כלמחרת היא מגיעה והוא מסת
אתה נו.. עליה, היא אומרת לו, "

 ?" משהו רוצה להגיד
 ..מה נו אומר לה התוכי,

"""... 

הולך להתייעץ עם רופא פסיכולוג  משוגעע
שהיו לו שני תוכים בתוך כלוב אחד אדום ואחד 
 ירוק. המטורף רואה אותם ומיד משחרר אותם.

 התוכים עפים דרך החלון הפתוח לתוך עץ:
 הרופא: מה אתה עושה ??!!! 

 רץ החוצה  עוגהמש תחזיר מיד את התוכים!
שני התוכים: הוא תופס רק את   על העץ  ומצא

  האדום ומביא אותו בחזרה.
לא ראית  הרופא: למה הבאת רק את האדום?

 שהיו שניים?? 
 המשוגע: כן ראיתי, 

 ישראל אבוחצירא רביי
) רב מקובל, מוכר 1984 - 1890(

, האבא המתפלל בכינוי הבאבא סאלי
נולד בעיר ריסאני שבמחוז תפילאלת 

תר"נ  שבמרוקו בראש השנה בשנת
מסעוד  ). אביו היה רבי1890(
 וסבו היה רביזצ"ל  ביחציראא

 . היה בןזצ"ל יעקב אביחצירא
לשושלת רבנים מפורסמים, שהיו 

  .כולם בעלי מופתים
 

 מעמדה המרכזי של משפחת
 אבוחצירא בקרב יהודי מרוקו נקבע

יעקב  בישל ר 
קובל מ 1880 – 1807אבוחצירא 

ודיין המתואר במסורת יהודי מרוקו 
 . .מופת כאיש אלוהים ובעל

  
יתה להידמות ישל הבבא סאלי ה

 .לאבותיו הקדושים

ך ללמוד הלכות חשוב כל כ מדועע
יש השואלים עצמם,  ?הרע לשון

 מדוע עלי לעמול כל כך בלימוד
די לי כי הלא, 

אחזיק במידת השתיקה ומובטח אני 
   שלא אדבר דברים רעים?

 

במקרים .  ו שאלה זו
 רבים חייב אדם לספר 

את הידוע לו, אולם בגלל אי ידיעת 
 בקלות  הוא עלול  ההלכה

עבור את תחום המותר ולחטוא ל
 באיסור לשון הרע. 

 

 רק מי שבקי בהלכות הללו יכול
מה מותר לו לדבר  

 .ומה אסור

האמיתית. כל  זצ"ל כותב, ששמירת השבת היא היסוד לאמונה חמן מברסלבנ רביי
ובשלמותם רק  מעשי הצדקה צדקה ושאר מעשים טובים אותם אנו עושים מתקיימים בזוהרם

ברכות  בצדקה יש כוח ושפע רב של. א עם מעלת השבת, משום ששבת היא
 רק בזכות השבת.  המשפיעים קדושה לעולם, אולם הם יכולים להתבטא

 

הברכה והשפע, היא התגלמות האמונה בשלמותה. השבת מביאה כל דבר  שבת, שהיא מקור
 . המושלם. בלי שבת, והאמונה הטמונה בה, כל הדברים בעולם חסרים בעולם למקומו ותיקונו

 

על ההבנות האלוקיות והידיעות שלנו בתורה. חכמה אמיתית ,  ל דבר זה משפיע על
 לפרוח בתוכנו רק דרך השבת והאמונה. השבת כל כך קשורה לאמונה עד נת התורה יכולותוהב

 .השבת "סעודתא דמהימנותא", סעודת האמונהאת סעודת  מכנה 

הים  לזצ"ל שאוני והטילוני א מבריסק הגרי"ז בשם מרן מובאא
הנה  ."וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם

כדכתיב קודם "ויזעקו  -יונה הנביא היה נוסע באניה עם עובדי עבודה זרה
  אלוהיו אפילו הכא לא תלה העונש בהם איש אל

 

ללמוד מדברי יונה  עכ"ד הגרי"ז. כמו"כ עלינו ר אלא תלה הדבר
 עלינו בגלל ת נו היום לתלותהנביא במצבי

 .עצמנו ומעשינו, ולא לתלות במעשיהם של אחרים

משה  הבוקר החל הרב אתת
זצ"ל בטבילה במקווה  זאב כץ

את  א קרה, באומרו שהוא
 הגוף לבל ישלוט בו... 

של בית שמש הלך בעניים  –וברחוב 
מושפלות כשהוא שקוע כולו 

בדבקות. כאשר היה מברך יהודים 
 –א נפקדו בזרע של קיימא של

שהיו , ר והמדובר
מבטיחים לו שישמרו שבת וקדושה. 
אלא היו נפקדים למעלה מדרך הטבע 

והדברים חוללו כמובן נפלאות 
– –בנפשותם 

יהודים לרוב וגם קידש ש"ש ברבים 
 בבית שמש.

, תזהה את 
 ת הדרך לפתרון.זוהי תחיל

 הענווה היא הנאה
 הגאווה היא כאב.

כל עוד לא גילית על מה אתה מוכן 
עיקר  לת לחיות.למות עדיין לא התח

 הביטחון זה 
כשאדם אינו 

 רואה 
שום מבוא 

ומוצא 
לישועתו 

 בעיני בשר, 
והוא בוטח 
 בה' לבדו. 

 

כשישים שנה מבחני הסמיכה לרבנות היו קשים מאד. שלא כמו היום,  לפניי
שנבחנים רק צעירים, בימים ההם נבחנו גם גדולי הרבנים. השנים ההן היו שנות עלי 

 ש הגדולה, והרבה רבנים הגיעו מכל רחבי העולם. לא ידעו מי מהם לובש 
ומי מהם באמת תלמיד חכם. לא פעם מצאו ת"ח עובד במפעל כפועל דחק, ולא פעם 

 המבחנים היו בהתאם,   מצאו אדם שממלא תפקיד חשוב שלא למד הרבה תורה.
ק, מהסוגיא ועד להלכה, מוכדי לעבור את המבחנים נדרשו התלמידים ללמוד לעו

וקטנים, רבנים מכהנים ורבנים  ולפוסקים האחרונים.במבחנים הללו נבחנו גדולים
זצ"ל היה הצעיר מבין הנבחנים והצליח יותר  מרדכי אליהוצעירים. הרב 

  .ןניסיומכולם, דבר שהיה עלול לבייש רבנים יותר מבוגרים ובעלי 
 

"ל, שהיה הרב הראשי לישראל, ואמר לו: דע לך כי צז ניסים יצחקקרא לו הרב 
א"א. אבל זה ציון שאף אחד לא קיבל אותו. יש  אתה היית הראשון מכולם, לקבל ציון

פה רבנים זקנים וחשובים שיושבים בישיבה, וזאת תהיה בושה בעבורם אם צעיר 
. ולכן אני נותן לך ציון א"ב ם ון. זה גם שכמוך יזכה במקום הרא
הרב זכה לדרגה הזאת בזכות הקדושה שלו, בזכות הפיקחות  למרות שמגיע לך א"א.

שלו ובזכות אבותיו הקדושים. הרב עצמו ידע מזה אבל לא סמך על זה, הוא עמל ויגע 
בתורה באופן שלא היו רבים כמוהו, גם בבחינת הזמן וגם בבחינת ההעמקות. היה לו 

 מבט חד וקליטה מהירה. ואעפ"יכ הוא היה עמל בתורה בכל כוחו.

 מכל העברות שבתורה 
זו העבירה היחידה שנאמר 

 בה תרחק. 
 

ללמדנו שלא די באי אמירת 
 שקר, אלא האדם חייב
 ,

 לברוח ממנו.

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה,י 

הרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 ליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, , אלברט בן זוהרה  איעקב יוסף בן מרגלית

שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא   הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 

 

ִים ֶאֶרךְ ' ה א ֶחֶסד ְוַרב ַאּפַ ע ָעֹון ֹנׂשֵ ה ָוָפׁשַ ה לֹא ְוַנּקֵ  , ְיַנּקֶ
ִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד  ).יח, יד במדבר( ּבָ

 אחד כתוב, בפסוקים סתירה לכאורה הקשו) א"ע ז ברכות( בגמרא 
ִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד" אומר  על האבות עוון את נותן ה"שהקב משמע", ּבָ
ִנים ַעל ָאבֹות ֽיּוְמתוּ  לֹא אומר אחר פסוק ואילו, כך על ומענישם הבנים  ּוָבִנים ּבָ
ֶחְטאוֹ  ִאישׁ  ָאבֹות ַעל ֽיּוְמתוּ  לֹא תוּ ּבְ הבנים שאין משמע), טז, כד דברים( יּוָמֽ

 .אבותיהם בעוון נענשים

 כשאין - הא, בידיהם אבותיהם מעשה כשאוחזין - הא, הגמרא 
 והולכים אבותיהם במעשה הבנים אוחזים אם. בידיהם אבותיהם מעשהאוחזין
 מיישרים הבנים אם אך, תיהםאבו עוון על גם נענשים שהם הרי, הרשעה בדרך

 .אבותם עוון על נענשים שאינם הרי, אבותם בדרך הולכים ואינםדרכיהם

 , לטורפו ורצה בשועל שפגע לזאבמשל כך על מביאים 
 שלד כולי, בשר הרבה בי אין, אותי לאכול לך כדאי לא, "השועל לו אמר
 והזאב". בשר בעל דםא ותטרוף, האדם בני נמצאים ששם לעיר תכנס, עצמות

 .כך על ויענשו, אדם בני לאכול להם שאסור לעומתו טען

 מה לו שאין לזאב השיב), ב"ע סא ברכות( שבחיות הפיקח שהוא 
ִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד כתוב, לדאוג  מקבל הבן ורק העבירה את עושה אתה, ּבָ
 מעל עבר בדרכו ךא, העיר לכיוון ללכת ואחל הזאב התרצה. העונש את

 השועל על וזעם הזאב לצעוק התחיל, לבור ונפל מראש שהוכנה מלכודת
 אמת הן, "לזאב ואמר השועל זאת שמע, עונש כך על יקבל שלא לו שאמר

 העונש את מקבל הנך אלא, כעת לעשות שרצית המעשה על עונש מקבל שאינך
 לעשות יתרצ בעצמך אתה שגם כיון נענש ואתה, אדם בני שטרף אביך של

.אבותיומעשיעלגםלוקה–בידואבותיובמעשהבאוחז!", זאת

 בתשובה ולשוב העבירות מן ולהתרחק להיזהר צריכים כמה עד 
.אמן, השלימה ישראל בישועת בקרוב נראה כך ובזכות', ה לפני שלימה

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 לברכת והצלחת
 תח'ימירב בת שרה 

 כל הברכות והישועות
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