הדף טעון גניזה ,נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברך

תעם רשי
העלון מוקדש לעילוי נשמת:

בנימין בן סולי ז"ל ,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 ז"ל ,דבורה בת
מרים ז"ל.
לקבלת העלון במייל -לשלוח
הודעה לsagif_@walla.co.il :
ְׁשלַ ח לְׁ ך אֲ נ ִׁשים וְׁ י ֻתר ּו ֶאת ֶא ֶרץ ְׁ ּכנ ַַען (יג,ב)
"למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו
ולא לקחו מוסר" (רש"י) .שואל ה"פנינים יקרים" מדוע נוקט רש"י בלשון"" :ראו ולא לקחו מוסר" ,והלא די
ץ :שיכלו המרגלים לומר שמה שמרים לקתה
היה לרש"י לומר" :לא לקחו מוסר"? מה עניין ראיה לכאן? ומתר 
בצרעת היה בגדר של "יסורים מאהבה" ,ולא באו יסורים אלו עליה כעונש על זה שדיברה במשה ,אלא
שאמרו חז"ל (ברכות דף ה') שהסימן לכך שאלו הם "יסורים של אהבה" הוא כאשר היסורים באים בצנעה ,אך
כאשר היסורים באים בפרהסיא סימן הוא שאין אלו "יסורים של אהבה" ,לכן ,מכיוון שהמרגלים "ראו" את
צרעתה של מרים כבר אי אפשר היה לומר שאלה הם "יסורים של אהבה" ,וממילא צריכים היו לקחת מזה
מוסר שעתידים הם להיענש על הוצאת דיבה.
"שלַ ח לְׁ ך אֲ נ ִׁשים" (יג,ב)
ְׁ
ְ
ְ
ָדו ַע
שר ּ ָפנָה ִׁ -ה ְצלִׁ יחַ  .י ֹ
ֹשר ַרב וְ ַהבּ ֹו ֵרא ֵּב ַרך ֶּאת עֲ ָס ָקיו ו ְּבכָ ל אֲ ֶּ
רום ְ ּבע ֶּ
ש ִׁה ְת ָּב ֵרך ִׁמ ּ ָמ ֹ
שה ֶּּב ָע ִׁשיר ֻמ ְפלָ ג ,יְ הו ִּׁדי ֶּ
ַמעֲ ֶ
ְ
לּ
ש ִׁ ּנ ְבחַ ר ַעל
ָדו ָע ָשה ֶּאת הַ חַ יִׁ ל ,וְ ִׁה ִּׁכיר ְ ּבכָ ך ֶּ
ֹחו ו ְּבעֹצֶּ ם י ֹ
ש ֹא ְ ּבכ ֹ
רו ָה ַרב .הֵ ִׁבין ֶּ
ָנו ְ ּב ָע ְש ֹ
חנ ֹ
ש ֲ
טובָ ה לְ ִׁמי ֶּ
י ַָדע לְ ַה ִּׁכיר ֹ
ּטו
חיָה נְ פָ ש ֹות ַרבּ ֹותְ ּ ,פשו ֹ
יְ ֵדי ַה ַה ְש ָ ּגחָ ה ָה ֶּעלְ ֹיונָה לִׁ ְה ֹיות ּ ַפ ְרנָס נֶּאֱ ָמן לִׁ ְבנֵי ַע ּמ ֹו וְ לַ עֲ זֹר לְ ֶּאחָ יו ִּׁכיכָ לְ ּת ֹו .וְ ָאכֵ ן ,הֶּ ֱ
הו ִׁתיר ּו ֶּאת
לֵמות וְ ֹ
ָרות ְש ֹ
ּפותִּׁ ,כלּ ּו עֲ י ֹ
פות ּ ָפ ְרצ ּו ְּתכו ֹ
מונִׁ ים ָרעֲ ב ּו לְ לֶּ חֶּ םְ .ש ֵר ֹ
עוְּ .תקוּפָ ה ָק ָשה ָהיְ ָתה ֹזו ,הֲ ֹ
ְּכ ַמ ְש ָמ ֹ
שלּ ֹא
הו ָרהֶּ ,
ש ִּׁמ ּנָה הֶּ ָע ִׁשיר .וְ ֹ
ּאות ָהי ּו ֶּאל הַ " ַ ּו ַעד"ֶּ .אל ְשל ֶֹּשת ַּג ָּב ֵאי ַה ְּצ ָד ָקה ֶּ
ֹיו ְשבֵ יהֶּ ן חַ ְס ֵרי כּ ֹל .וְ ָה ֵעינַיִׁ ם נְ שו ֹ
או לְ ַה ְכנ ַָסת ּ ַכ ּ ָלה ,לְ ִׁש ּקוּם
דולִׁ ים ֹיו ֵתר ,לִׁ ְרפו ָּאה ֹ
שר ִׁ ּב ְ ּקש ּו ְסכו ִּׁמים ְ ּג ֹ
לוַ ּ .כאֲ ֶּ
שט יָד יִׁ ְּתנ ּו ֹ
יִׁ ְב ְדּ ק ּו לִׁ ְמ ֹזו ֹנות וְ כָ ל ַה ּפ ֹו ֵ
ְ
ָהג ,וְ הַ כּ ֹל ִׁה ְּלל ּו ֶּאת
דו ְר ִׁשים ְ ּבטֶּ ֶּרם יִׁ ְּתנוָּ ּ .כך נ ַ
חו ְק ִׁרים וְ ֹ
כות וְ ֹ
צות ֻמ ְס ָמ ֹ
או לַ הֲ ָק ַמת ֵעסֶּ ק ,דּ ֹו ְר ִׁשים ָהי ּו ַה ְמלָ ֹ
ַּביִׁ ת ֹ
דות ּת ֹו ָרה,
מו ְס ֹ
או לְ ִׁב ּסוּס ֹ
תו לַ הֲ ָק ָמה ֹ
או רֹאש יְ ִׁשיבָ ה לְ בַ ֵּקש ְּתרו ָּמ ֹ
ָבוא ַרב ִׁעיר ֹ
הו ָרהִׁ :אם י ֹ
הו ָר ָאה ַאחַ ת ֹ
ּתוֹ .
נְ ִׁדיבו ֹ
לֶּיה ָהיָה,
דו ָ
מו ִׁקיר ּת ֹו ָרה וּגְ ֹ
מו י ָָדיו ,וּלְ ִׁה ְת ָּב ֵר ְך ִׁמ ּ ִׁפיהֶּ םִּׁ .כי ֹ
בוד ַה ּת ֹו ָרה .לָ הֶּ ם ְמבַ ֵּקש הוּא לָ ֵתת ְ ּב ֹ
ָבוא ּו ֵאלָ יוְּ .כ ֹ
ש ּי ֹ
ֶּ
ש ּ ָכל הַ ְמקֻ דָּ ש
מו לְ כַ ְ ּב ָדם ְּכ ֶּע ְר ּ ָכםֵ .עת ָק ָשה ָהיְ ָתה ֹזוָ ּ ,כ ָאמוּר ,ו ְּכבָ ר ּ ָכ ַתב ַר ֵּבנ ּו ָה ַר ְמ ַּב"ן זַצַ "ל ֶּ
בוד לְ ַע ְצ ֹ
וְ ָר ָאה ּ ָכ ֹ
ידיהֶּ ן ָס ְבל ּו חֶּ ְר ּ ַפת ָר ָעב .נֶּאֱ לַ ץ רֹאש
או ָתם י ִָׁמיםַ ּ ,תלְ ִׁמ ֵ
יבות ְ ּב ֹ
רוֵ .אין לְ ָת ֵאר ֶּאת ְמצו ַּקת ַה ְ ּי ִׁש ֹ
רו חָ ֵרב ֵמחֲבֵ ֹ
ֵמחֲבֵ ֹ
ּ
מוּ ִׁ ,ג ְש ֵמי
צ ּו ֹ
או ֹ
של ֹ
עו ֹנו ֶּ
יבות לְ כַ ּ ֵתת ֶּאת ַרגְ לָ יו ְ ּב ִׁא ּסוּף ְּכ ָס ִׁפים ,וְ ָשם ּ ָפנָיו לִׁ ְמ ֹ
ַאחַ ת ַה ְי ִׁש ֹ
תו גְ ִׁבירַ .הח ֶֹּרף ָהיָה ְ ּב ִׁע ּ
בוא ֶּאת ָה ַע ְרדָּ לַ יִׁ םָ ּ ,פ ַשט ֶּאת ַה ְּמ ִׁעיל
של הֶּ ָע ִׁשיר ֹנוטֵ ף ַמיִׁ ם .חָ לַ ץ ַּב ּ ָמ ֹ
עו ֹנו ֶּ
יע לִׁ ְמ ֹ
פות נִׁ ְּתכ ּו ָא ְרצָ ה ,וְ הוּא ִׁה ִׁ ּג ַ
זִׁ לְ ָע ֹ
דו וְ רֹאש ַה ְ ּי ִׁשיבָ ה ָע ָשה דַּ ְרכּ ֹו ַעל ַה ּ ָש ִׁטיחַ הֶּ ָעבֶּ ה
בו ֹ
אוָ .קם הֶּ ָע ִׁשיר לִׁ ְכ ֹ
לֶּע ִׁשיר ַעל בּ ֹו ֹ
יע ָ
הו ִׁד ַ
ָה ָרטֹב ,וְ ַה ְּמ ָש ֵרת ֹ
ּ
ּ
ּ
של ְ ּבנֵי ַה ּת ֹו ָרה ,נ ַָטל
צב ַה ְי ִׁשיבָ ה .נֶּאֱ נַח הֶּ ָע ִׁשיר ְ ּבצַ עֲ ָרם ֶּ
ָשב לַ ֻ
שטֶּ ת לִׁ ְב ָרכָ ה .י ַ
לִׁ לְ חֹץ ֶּאת ַהיָּד ַה ּ ֻמ ֶּ
שלְ חָ ן וְ ָסח ֶּאת ַמ ַ ּ
עוד ִׁמלּ ֹות
מוהוּ ,יִׁ ָּו ְשע ּו ְ ּבנֵי ַה ְ ּי ִׁשיבָ הֹ .
יבים ָהאֲ חֵ ִׁרים יִׁ ְּתנ ּו ּ ָכ ֹ
מוס וְ ָר ַשם ַה ְמחָ ָאהְ .סכוּם נִׁ ְכ ָּבדִׁ .אם ַה ְ ּנ ִׁד ִׁ
ֶּאת ַה ּ ֻקלְ ֹ
עות.
יבות ַהנ ֹּו ָד ֹ
שת ַה ְ ּי ִׁש ֹ
דוק זַ צַ "לְ ,מי ּ ֵַסד ֶּר ֶּ
של ַה ּ ַסבּ א ִׁמנ ֹּו ְׁבהַ ְׁר ֹ
או ֶּ
יע ַעל בּ ֹו ֹ
הו ִׁד ַ
ַה ּת ֹו ָדה ַעל ְשפָ ָתיו ,וְ ַה ְּמ ָש ֵרת ֹ
ּ
של
מו ֶּ
יעות ֶּרפֶּ ש ַעל ַה ּ ָש ִׁטיחַ ַהי ָָקרָ .טפַ ח ְט ִׁפיחָ ה חֲבֵ ִׁרית ַעל ִׁש ְכ ֹ
ירות ְט ִׁב ֹ
מו ִׁת ֹ
'ה ּ ַס ָּבא' נִׁ ְכנַס ְ ּבצַ ַעד ז ִָׁריזַ ,ע ְרדָּ לָ יו ֹ
ַ
ָ
'אז ַמה ִׁיּ ְהיֶּה ִׁא ְּתךַ ,א ּ ָתה עֲ ַדיִׁ ן ַעם ָה ָא ֶּרץ?!' ...הֵ ִׁעיף
ילו ְספוּג ַה ּ ַמיִׁ ם ַעל ַה ִּׁכ ּ ֵסא הַ ְמ ֻר ּ ָפד וְ ָא ַמרָ ,
ָשב ִׁ ּב ְמ ִׁע ֹ
הֶּ ָע ִׁשיר ,י ַ
עו ֹנו ,וְ ִׁה ְפ ִׁטיר' ,זְ ַמ ִׁ ּני י ָָקרְּ ,כתֹב ַה ְמחָ ָאה וְ ַא ְמ ִׁש ְ
יך ְ ּב ַד ְר ִּׁכי!'ּ ְ .בל ֹא א ֶֹּמר ִׁמ ּ ֵלא הֶּ ָע ִׁשיר ֶּאת ַה ַה ְמחָ ָאה ,וְ רֹאש
ַמ ָּבט ִׁ ּב ְש ֹ
שכֶּ ם הֶּ ָע ִׁשיר וְ ָא ַמר' :זְ כֹר ֶּאת ְדּ בָ ַרי!
שהַ ְּסכוּם ּ ָכפוּל ו ְּמכֻ ּ ָפלָ .קם 'הַ ּ ַס ָּבא' ִׁ ּבזְ ִׁריזוּתָ ,טפַ ח ַעל ֶּ
שנִׁ י ָר ָאה ֶּ
ַה ְ ּי ִׁשיבָ ה ַה ּ ֵ
שיָּצָ אָ ,ש ַאל רֹאש ַה ְ ּי ִׁשיבָ ה:
ש ִּׁמ ּ ָס ִׁביבְּ .כ ֶּ
ֹשר ֶּ
יעה ַעל ָהע ֶּ
ָדו ִׁה ְצ ִׁ ּב ָ
של לִׁ ּמוּד ּת ֹו ָרה ָשוָ ה ֹיו ֵתר ִׁמ ּ ָכל זֶּה' ,וְ י ֹ
ָש ָעה ֶּ
ָ
בוד ,וְ ִׁק ַּבלְ ִּׁתי ְסכוּם נִׁ ְכ ָּבד .וְ 'הַ ּ ַס ָּבא' ִׁה ְתיַחֵ ס ְ ּבזִׁ לְ זוּל כּ ֹה ֻמ ְפ ָ ּגן ,וְ ִׁק ֵּבל
'י ְַס ִׁ ּביר לִׁ י ַמר ,אֲ נִׁ י ִׁה ְתיַחַ ְס ִּׁתי ֵאלֶּ יך ְ ּבכָ ל ַה ּ ָכ ֹ
בוד כּ ֹה ַרב ּ ִׁ -בגְ לַ ל
דו ִׁמ ְתיַחֵ ס ֵאלַ י ְ ּבכָ ֹ
בו ֹ
'כ ֹ
'היא ַהנ ֹּו ֶּתנֶּת' ,הֵ ִׁשיב הֶּ ָע ִׁשירְּ ,
דול ּ ִׁפי ּ ַכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמהַ ,מדּ ו ַּע?!'ִׁ ...
ְסכוּם ָ ּג ֹ
ְ
'ה ּ ַס ָּבא' ַמ ְח ִׁדּ יר ִׁ ּבי ֶּאת
ש ַא ְח ִׁשיב ַּגם אֲ נִׁ י ֶּאת ְרכו ִּׁשי וְ ֶּאנְ ַהג בּ ֹו חַ ְסכָ נוּת .אֲ בָ ל ַ
מונִׁ יּ ְ .בכָ ך ג ֹּו ֵרם הוּא ֶּ
ָע ְש ִׁרי ו ָּמ ֹ
לו ֹיו ֵתר ִׁמ ּ ַכ ְס ּ ִׁפי ַּבעֲ בוּר ַה ְּת ִׁמיכָ ה
ינו ְמאו ָּמה וְ ַה ּת ֹו ָרה לְ בַ דָּ ּה ִׁהיא הַ חֲשוּבָ ה ,וְ לָ כֵ ן ַקל לִׁ י לָ ֵתת ֹ
מון ֵא ֹ
שהַ ּ ָמ ֹ
ַה ַה ְר ָ ּג ָשה ֶּ
ש ָהיָה הוּא ,וּלְ לַ ְּמ ֵדנ ּו ָּבא .וְ ַש ּי ְָך ֵאלֵ ינ ּו וּלְ פָ ָר ַשת הַ ּ ָשבו ַּעִׁ .מלְ כַ ְּת ִׁח ּ ָלהָ ,א ְמר ּו ַרבּ ֹו ֵתינוּ,
שה ֶּ
לו ְמ ֵדי ַה ּת ֹו ָרה'ַ ...מעֲ ֶּ
ְ ּב ֹ
'כי ָא ְמנָם לוּלֵ א ָשלְ ח ּו ְמ ַר ְ ּגלִׁ ים ָהי ּו נִׁ ְכנ ִָׁסים ְ ּבלִׁ י
ָהיִׁ ינ ּו ְמעֻ ּ ָת ִׁדים לְ ִׁה ּ ָכנֵס לְ ֶּא ֶּרץ יִׁ ְש ָר ֵאל ִּׁכ ְמ ַנ ְּצ ִׁחים ְ ּבל ֹא ְק ָרבִּׁ .
פו ְר ֹנוַּ ,ב ִּׁמ ְד ָּבר יא
(ס ֹ
שר ָעזְ ב ּו ִׁמ ּ ְפנֵי ְ ּבנֵי יִׁ ְש ָר ֵאל' ְ
חו ֵרש וְ ָה ָא ִׁמיר אֲ ֶּ
ש ָהי ּו ֹיו ְשבֵ י ְכנ ַָען בּ ֹו ְר ִׁחים ּ ַכעֲ זוּבַ ת ַה ֹ
ִׁמלְ חָ ָמהֶּ ,
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הדף טעון גניזה ,נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברך
ש ּש ֹולְ ִׁחים
'כ ֶּד ֶּר ְך ּ ָכל ַה ָּב ִׁאים לְ ִׁה ּ ָלחֵ ם ְ ּב ֶּא ֶּרץ ָנ ְכ ִׁר ּיָהֶּ ,
לה)ָּ .בא ּו ְ ּבנֵי יִׁ ְש ָר ֵאל ו ִּׁב ְקש ּו לִׁ ְשל ֹחַ ְמ ַר ְ ּגלִׁ ים לָ תוּר ֶּאת ָה ָא ֶּרץ ְּ
שבַ ע ָשנִׁ ים ָעש ּו
חכֶּ ם ִׁט ְב ִׁעי הוּאַ ,אף ַהבּ ֹו ֵרא יַנְ ִׁהיגְ כֵ ם ְ ּב ֶּד ֶּר ְך ֹזו .וְ ֶּ
בוא הֶּ ָע ִׁרים' .וְ ִׁאם ִׁמ ְב ַט ֲ
ְמ ַר ְ ּגלִׁ ים לָ ַד ַעת ַה ְדּ ָר ִׁכים ו ְּמ ֹ
ְ
תו ָע ִׁשיר ,ו ִּׁמ ְתיַחֵ ס
או ֹ
ש ַהבּ ֹו ֵרא יִׁ ְת ָּב ַרך ֹנוהֵ ג ִׁע ּ ָמנ ּו ְּכ ֹ
חסֹך לְ ַע ְצ ָמם .נִׁ ְמצָ א ֶּ
כולִׁ ים ָהי ּו לַ ֲ
ש ְ ּי ֹ
שבַ ע ָשנִׁ ים ֶּ
ְ ּב ִׁכבּ וּש ָה ָא ֶּרץֶּ ,
חו ְש ִׁבים
תוִׁ .אם ֹ
תו ו ֵּמ ִׁחיש יְ שו ָּע ֹ
מו ִׁשיט הוּא לָ נ ּו ֶּעזְ ָר ֹ
ּבו ְט ִׁחים בּ ֹוֹ ,
סו ְמ ִׁכים אֲ נ ְַחנ ּו ָעלָ יו ו ֹ
ֵאלֵ ינ ּו ְּכ ִׁה ְת ַיחֲסו ֵּתנוִּׁ :אם ֹ
אותּ ְ ,ב ַא ְש ָמ ֵתנוּ.
שנוּ .וְ ַה ּת ֹוצָ ֹ
ָאנ ּו לְ ִׁה ְס ּ ַתדֵּ ר ְ ּב ַע ְצ ֵמנ ּו הֲ ֵריה ּו ֵמנִׁ יחַ לָ נ ּו לְ נ ְַפ ֵ
הוןַ .רק הוּא
מות וְ ָעש ּו ָּבהֶּ ן ֹ
צו ָתיו ַה ְמחֻ ּ ָכ ֹ
און ִׁ ּביש ַמז ָּלְ .מחֻ ּנָןַ ,מ ְב ִׁריק וְ ַרב ּתו ִּׁש ּיָהַ .הכּ ֹל נֶּהֱ נ ּו ֵמעֲ ֹ
שה ָהיָה ְ ּבגָ ֹ
ו ַּמעֲ ֶ
ּ
ּ
ינונִׁ ִׁיים ָעש ּו חַ יִׁ לּ ִׁ ,ב ְסס ּו ֶּאת ַמעֲ ָמ ָדם וְ ִׁה ְר ִׁחיב ּו ֶּאת
רו ֹנות ַה ֵּב ֹ
שר ּ ָפנָה .חֲבֵ ָריו ַּבעֲ לֵ י ַה ִּׁכ ְש ֹ
ל ֹא ִׁה ְצלִׁ יחַ  ,נִׁ כְ ַשל ְ ּבכָ ל אֲ ֶּ
צ ֶּדק וְ ַעל
ִׁע ְס ֵקיהֶּ ם ,וְ הוּא ֹ -נו ַתר ְ ּב ָענְ ֹיוָ ,ר ֵעב לְ לֶּ חֶּ םִׁ .ה ְת ַמ ְר ֵמר וּבָ א לִׁ ְפנֵי הַ ּ ָש ָרף ִׁמ ּק ֹו ְצק זַצַ "לָ .קבַ ל ַעל חֹסֶּ ר ַה ֶּ ּ
'פסוּק ְמפ ָֹרש הוּא "ל ֹא
'מה ְּל ָך ּ ָת ֵמ ּ ַה?' ִׁ -ה ְפ ִׁטיר ַה ּ ָש ָרף ָ ּ -
עולָ ם ָהפו ְּך ,בּ ֹו ֶּעלְ ֹיונִׁ ים לְ ַמ ּ ָטהַ ...
ָה ָעוֶּ ל ַה ְּמ ַש ֵ ּו ַעֹ .
'אין ּ ָפשוּט
'מדּ ו ַּע הֵ ַמר ג ֹּו ָרלֵ נוּ?' ֵ
קו ֵמם ַה ּ ָל ּהַ ,
צ ֶּמת הַ ּ ְש ֵאלָ ה'ִׁ ,ה ְת ֹ
חכָ ִׁמים לֶּ חֶּ ם"' (קֹהֶּ לֶּ ת ט-יא)ִׁ .
לַ ֲ
'אם ּ ָכ ְךִׁ ,מ ְת ַע ֶּ ּ
ְ
ְ
ינו חָ כָ ם,
ש ֵא ֹ
דוש ָּברוּך הוּא :חָ כָ ם ַא ּ ָתה? ִׁה ְס ּ ַתדֵּ ר לְ בַ ד' .וּלְ בַ דִׁ ,אי ֶּא ְפ ָשרִׁ .מי ֶּ
או ֵמר ַה ָּק ֹ
'כך ֹ
יבו ַה ּ ָש ָרףָ ּ ,
ִׁמזֶּּה' ,הֱ ִׁש ֹ
ְ
ְ
ינו זָקוּק
ש ֵא ֹ
שב ֶּ
מו לְ חָ כָ ם ,וְ ח ֹו ֵ
שב ַע ְצ ֹ
חו ֵ
ש ֹ
סו ֵמך ָעלָ יו ,וְ יֵש ַעל ִׁמי לִׁ ְסמֹך .אֲ בָ ל ִׁמי ֶּ
שז ָּקוּק הוּא לְ ֵעזֶּר ַהבּ ֹו ֵראֹ .
ֹיו ֵד ַע ֶּ
עוד' ,ו ִּׁמי ּ ֶּפ ִׁתי
'פנ ּו ֵאלַ י וְ ִׁה ָּו ְשעוִּּׁ ,כי אֲ נִׁ י ֵא-ל וְ ֵאין ֹ
ּתו ...וְ ַהבּ ֹו ֵרא יִׁ ְת ָּב ַר ְך ַמ ְפ ִׁציר ָּבנוְּ ּ :
לְ ֶּעזְ ַרת ַהבּ ֹו ֵרא ,יִׁ ָּוכַ ח ְ ּב ָטעו ֹ
(מ ְעיַן ַה ּ ָשבו ַּע)
ָכול!ַ ...
ָכול הוּא לִׁ ְסמ ְֹך ַעל ַהבּ ֹו ֵרא ַהכּ ֹל י ֹ
שיּ ֹ
מוְּ ,כ ֶּ
וְ יִׁ ְסמ ְֹך ַעל ַע ְצ ֹ
אשי ְׁבנֵׁי יִׁ ְׁשר ֵׁאל הֵׁ ּמה (יג,ג)
משה ִׁמ ִּׁמ ְׁד ַּבר ּפארן ַעל ּ ִׁפי ה' ּ ֻכלּ ם אֲ נ ִׁשים ר ֵׁ
ֶ
וַ ִּׁי ְׁשלַ ח אֹתם
ּ
אשי יִׁ ְש ָר ֵאל ָהיוּ ,אֲ בָ ל הֵ ם
יקים ָהי ּו וְ ָר ֵ
ָשיםֻ ּ .כ ּ ָלם צַ ִׁדּ ִׁ
ֻלם אֲ נ ִׁ
גו'ּ ,כ ּ ָ
זוהר שלח (דף קנח ע"ב)" :וַ ִׁי ְשלַ ח א ָֹתם מ ֶֹּשה וְ ֹ
או ָתנ ּו ִׁמ ִּׁל ְה ֹיות
לָ ְקח ּו לְ ַע ְצ ָמם ֵעצָ ה ָר ָעהַ .מדּ ו ַּע נ ְָטל ּו ֵעצָ ה ֹזו? ֶּא ּ ָלא ָא ְמרוִּׁ ,אם יִׁ ּ ָכנְ ס ּו יִׁ ְש ָר ֵאל לָ ָא ֶּרץ  -יַעֲ ִׁביר ּו ֹ
ש ּ ָל ְקח ּו
אשים ,אֲ בָ ל ָּב ָא ֶּרץ ל ֹא נִׁ זְ ּ ֶּכה .וְ ַעל ֶּ
שהֲ ֵרי ָאנ ּו ז ִָׁכינ ּו בַ ִּׁמ ְד ָּבר לִׁ ְה ֹיות ָר ִׁ
אשים אֲ חֵ ִׁריםֶּ ,
ימ ּנֶּה מ ֶֹּשה ָר ִׁ
אשים ,וִׁ ַ
ָר ִׁ
ּ
ש ָל ְקח ּו ִׁד ְב ֵריהֶּ ם.
או ָתם ֶּ
ֵעצָ ה ָר ָעה לְ ַע ְצ ָמםֵ ,מת ּו הֵ ם וְ כָ ל ֹ
ש ַע (יג,טז)
הו ֻ
ש ַע ִׁ ּבן נוּן יְׁ ֹ
הו ֵׁ
משה לְׁ ֹ
ֶ
וַ ִּׁי ְׁקרא
רש"י (על פי סוטה לד,ב)" :התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים .הקשה הבן איש חי זצ"ל ב'בן יהוידע':
ידי ָש ַמיִׁ ם חוּץ ִׁמ ִׁ ּי ְר ַאת
מה תועיל תפילה לאדם להינצל מן החטא ,והלא אמרו חז"ל (נידה טז,ב)ַ " :הכּ ל ִׁ ּב ֵ
ש ַע" :יה יושיעך מעצת מרגלים" .ותירץ :משמע מכאן שאין הקב"ה
הו ֻ
משה על יְׁ ֹ
ֶ
ָש ַמיִׁ ם" ,ומה שייך שהתפלל
מציל את האדם מן יצר הרע ,היינו מיצר המדבר עם האדם להחטיאו חטא מפורסם וגמור ,שאדם יודע שזו
עבירה גמורה ,ועל זה לא יצילו השי"ת ,כדי שיהיה לאדם שכר ועונש ,אבל מיצר הרע שהוא מייעץ לאדם
לחטוא ,שמטעהו ומראה לו שאין זה חטא ,אלא אדרבה הוא מצוה ,הנה מן יצה"ר זה יצילהו ה' ,ועל זה
רות שאין החטא ברור אצלי,
יאות ִׁמי י ִׁבין ,ולכן ִׁמ ִׁ ּנ ְׁס ּת ֹ
התפלל דוד המלך ע"ה (תהלים יט,יג-יד)ְׁ " :שגִׁ ֹ
שהיצה"ר מטעה אותי בו ,נ ֵׁ ַּקנִׁ י ,וכיון שתנקני מזה המכשול ,אז בטוח אני כי ִׁמזּ ִֵׁׁדים שהם עוונות ברורים ,חֲשֹךְׁ
ַע ְׁב ֶ ּדך כלומר חשוך ונמנע מעצמי ,כי אוכל להלחם עם היצה"ר בזה ,ורק אני מבקש ממך שתעזרני כנגדו,
בדברים הנסתרים שאין החטא ברור בהם.
ש ַע (יג,טז)
הו ֻ
ש ַע ִׁ ּבן נוּן יְׁ ֹ
הו ֵׁ
משה לְׁ ֹ
ֶ
וַ ִּׁי ְׁקרא
נשאלת השאלה :על שום מה התפלל משה רבינו תפילה מיוחדת זו רק על יהושע ,והתעלם מחברו הצדיק
כלב בן יפונה ומשאר המרגלים ,שעליהם מעידים הקדמונים שאותה שעה כשרים היו? אלא – אומרים חכמי
ש ַע ִׁ ּבן נוּן נ ַַער ל ֹא
הו ֻ
תו יְ ֹ
ישראל – יהושע בן נון היה תלמידו המובהק של משה ככתוב (שמות לג,יא)" :ו ְּמ ָש ְר ֹ
י ִָׁמיש ִׁמ ּת ֹו ְך ָהאֹהֶּ ל" .משום כך חשש משה  -לאחר שנגזר עליו במי מריבה שלא להיכנס לארץ – שמתוך
אהבתו היתירה של יהושע אל רבו ,עלול הוא להורות היתר לעצמו להוציא דיבה על הארץ ,כדי לעכב את
כניסת העם לארץ המובטחת ,ובכך יגרום להארכת חייו של משה .משום כך בירך משה את תלמידו הנאמן:
"יה יושיעך מעצת מרגלים"! ה' יהיה בעזרך ,שהאהבה לרבך לא תקלקל את השורה ולא תכשל חלילה
בהוצאת דיבה על הארץ המובטחת לישראל (פרפראות לתורה).
-

טעם נחמד לכך שמשה התפלל דוקא על יהושע ונמנע מלהתפלל על כלב בן יפונה ,מציין הגאון רבי
מכלוף הכהן זצ"ל בספרו "מנחת עני" בשם הרב "כסף נבחר" ,שהסביר בהיות ויהושע הוא בן בנו של יוסף
הצדיק שנכשל בהוצאת דבה ,וקים חשש שאולי גם יהושע שהוא מזרעו של יוסף ,יכשל בעון הוצאת
דיבה ,לא כן לגבי כלב בן יפונה שהוא משבט יהודה "היתה יהודה לקדשו" .ולפיכך התאמץ במיוחד
בתפילה בעבור יהושע.
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הדף טעון גניזה ,נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברך
-

טעם נוסף לכך שמשה התפלל דוקא על יהושע ונמנע מלהתפלל על כלב בן יפונה :כלב הוא בעלה של
מרים (עיין סוטה יא,ב) ,ולכן אין חשש שהוא ידבר לשון הרע אחרי שאשתו היתה בהסגר שבוע ימים
והשתחררה באותו יום .אז לא צריך להתפלל עליו ,כי הוא היחיד שסבל מזה מלבד אשתו.

ַשה ַ ּג ִׁ ּדי ֶּבן סו ִּׁסי (יג,יא)
לְׁ ַמ ּ ֵׁטה ֹיוסֵׁ ף לְׁ ַמ ּ ֵׁטה ְׁמנ ּ ֶ
סיפר הגר"ר קרלנשטיין בשם ה'סטייפלר' הקדוש ,שהתלונן שהיום אין 'מגידים' כמו שהיו פעם ...לפנים היו
המגידים מסתובבים ונותנים דרשות ומוסיפים יראת שמים בקהל וסיפר שבהיותו ילד אמו שלחה אותו לשמוע
ַשה" והכונה שהורידו למטה את הנשמה
את אחד המגידים .וכך אמר אותו מגיד :כתוב" :לְ ַמ ּ ֵטה ֹיוסֵ ף לְ ַמ ּ ֵטה ְמנ ּ ֶּ
כדי לאסוף מצוות וללמוד תורה .כלומר :למטה  -כאן בארץ ,התפקיד " ֹיוסֵׁ ף" ,אך כשהאדם מגיע למטה ,הוא
ַשנִׁ י אֱ ל ֹקים" :כאן אפשר "לבזבז" את הזמן ועוד 'מרעין בישין'" ...נו ,גדי,
ַשה" ,שכתוב" :נ ּ ַ
שוכח הכל! "לְׁ ַמ ּ ֵׁטה ְׁמנ ּ ֶ
תגיד :אתה לא סוס"?!
שב בּ הֵׁ ּנה ַה ְׁ ּב ַמחֲנִׁ ים ִׁאם ְׁ ּב ִׁמ ְׁבצ ִׁרים (יג,יט)
שר הוּא ֹיו ֵׁ
וּמה הֶ ע ִׁרים אֲ ֶ
חסיד אחד בא אל הצדיק רבי יחזקאל מקוזמיר לשאול עצה – האם יקבע את דירתו בעיר או בכפר.
מה השאלה? תמה הרבי – הרי הוא מקרא מפורש בתורה! מקרא מפורש? תמה החסיד – היכן?
שב בּ הֵׁ ּנה ַה ְׁ ּב ַמחֲנִׁ ים ִׁאם ְׁ ּב ִׁמ ְׁבצ ִׁרים " ,ומבאר רש"י
שר הוּא ֹיו ֵׁ
נאמר בפסוק – השיב הרבי – "וּמה הֶ ע ִׁרים אֲ ֶ
(בפסוק יח)" :סימן מסר להם ,אם בפרזים הם יושבים ,חזקים הם שסומכים על גבורתם ,ואם בערים
בצורות הם יושבים ,חלשים הם"! ומכאן אתה למד – סיים הרבי – שאדם המרגיש בעצמו כי הוא גיבור
הכובש את יצרו ,יכול הוא לדור היכן שלבו חפץ ,אבל מי שאינו בטוח כל כך בגבורתו ,מחובתו לדור
ב"מבצר" ,עיר של תורה שיש בה רב ומורה הוראה וקהילה של יראי שמים ,עמהם יתחבר ויתעלה ברוחניות.
ּשב בּ א ֶרץ (יג,כז-כח)
וְׁ גַ ם זבַ ת חלב ו ְּׁדבַ ש ִׁהוא וְׁ זֶה ּ ִׁפ ְׁרי ּהֶ ,אפֶ ס ִׁ ּכי ַעז העם ַהי ֵׁ
אמרו חז"ל (סוטה לה,א)" :אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר :כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו – אין
מתקיים בסופו" .על פי דברי הגמרא מבאר ה"בן איש חי" בספרו "בן יהוידע" ,כל כוונת המרגלים היתה
להוציא את דיבת הארץ רעה ,מובן אם כן מדוע אמרו "וְׁ גַ ם זבַ ת חלב ו ְּׁדבַ ש ִׁהוא" ,שהם דבר אמת .שאם לא
"אפֶ ס ִׁ ּכי ַעז העם" .וההסבר לכך הוא,
כן ,לא בתחילת דבריהם היה קיום לדברי השקר והכזב שלהם שאמרו ֶ
לפי שהשקר אין לו בסיס ,לפיכך אינו מסוגל לעורר התפעלות בלב האדם ולהשפיע עליו ,ולכן נקרא 'שקר'
שבסופו של דבר האדם נשאר 'קר' ואדיש מהסיפור .אך אם יערבו בו קצת אמת ,מיד הוא מתקיים .שהרי אם
ניקח את האות הראשונה מן ה'אמת' והאות הראשונה של ה'שקר' ,עולה המילה 'אש' ,שאש ההתלהבות
קונה לה שביתה בלב כל מי ששומע את הסיפור...
וְׁ ַע ְׁב ִׁ ּדי כלֵׁ ב ֵׁע ֶקב היְׁ תה רוּחַ ַאחֶ ֶרת ִׁע ּמ ֹו (יד,כד)
פירש הרב 'בינה לעיתים' זצ"ל; הצדיק הנמצא בחברה טובה רב שכרו ,אבל אם הוא בחברה רעה ולא למד
ממעשיהם ,גדול שכרו לאין ערוך וזהו" :וְׁ ַע ְׁב ִׁ ּדי כ ֵׁלב ֵׁע ֶקב היְׁ תה רוּחַ ַאחֶ ֶרת ִׁע ּמ ֹו" .כלומר בחברתו נשבה רוח
אחרת ,רוח תעתועיהם של המרגלים והוא לא פנה אחריהם ,ועל כך רב שכרו.
שה לְׁ כל ה ֵׁעדה הרעה ַהזֹּאת ַהנ ֹּוע ִׁדים עליַּ ,ב ִּׁמ ְׁדבּ ר ַהזֶּה יִׁ ּ ַת ּמ ּו וְׁ שם י ֻמת ּו
אֲ נִׁ י ה' ִׁ ּד ַּב ְׁר ִּׁתי ִׁאם לֹא זֹאת ֶאעֱ ֶ
(יד,לה) – כשרצה הרה"ק בעל האור המאיר מז'יטומיר זיע"א להמתיק את פסוק זה היה אומר כך :האותיות
"יִׁ ּ ַת ּמ ּו" והאותיות "י ֻמת ּו" הם אותם אותיות! וכך אומר לנו הקב"הַּ :ב ִּׁמ ְׁדבּ ר – לשון דיבור ,בדיבוריו יכול האדם
להיות "יִׁ ּ ַת ּמוּ" – תמים עם ה' ,בדיבורי תורה ותפילה וקדושה .אבל "וְׁ שם י ֻמת ּו" –בדיבור אחד קטן – ולא נכון,
יכול אדם לאבד את כל עולמו! כפתגם הידוע :המוות והחיים ביד הלשון!...
ַאל ּ ַתעֲ ל ּו ִׁ ּכי ֵׁאין ה' ְׁ ּב ִׁק ְׁר ְׁ ּבכֶ ם (יד,מב)
לכאורה יש להבין – שאל המגיד מדובנא – מדוע נגזר על דור יוצאי מצרים עונש כזה שלא יכנסו לארץ,
והרי הם שבו בתשובה ,ואף ה' נענה להם ואמר" :סלחתי"? אלא – תירץ המגיד – ניתן להבין זאת על פי
משל :מעשה באדם פשוט שעלה לגדולה ונתעשר עושר רב .כאשר הגיעה בתו לפרקה ,הציע לו השדכן שתי
הצעות :האחת חתן בן עשירים רע מעללים ,והשניה את בנו של רב העיר ,תלמיד חכם מופלג בתורה וירא
שמים .דע לך – אמר לו השדכן – אם תבחר בבן העשירים הרי שהוצאות החתונה יתחלקו בין שני הצדדים
שווה בשווה .אבל אם תבחר בבן הרב תצטרך אתה לבדך לשאת בכל ההוצאות ,שכן לרב אין פרוטה לפרטה.
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הדף טעון גניזה ,נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברך
שקל העשיר את ההצעות ולבסוף אמר :אני מעדיף כחתן את בן הרב אף אם הדבר יעלה לי ממון רב ,אך תנאי
אחד אני דורש ,שהרב יקבל על עצמו להלביש את בנו בגדי חתונה מכובדים ,וגם יתן לכלה תכשיט זהב אחד.
אם לא יסכים הרב לתנאי זה אעדיף את בן העשיר ...שמע הרב את התנאי וסרב .חזר השדכן אל אבי הנערה
וסיפר כי הרב אינו מוכן ,אולם באותה נשימה הכביר מילים על אבי הכלה ,והסביר כי מעשה שטות הוא
לוותר על שידוך כה חשוב בגלל תנאי פעוט ערך שכזה ...הבין העשיר כי צודק השדכן בדבריו ,והסכים לוותר
על תנאיו .למרות זאת הודיע הרב כי אינו מוכן להשתדך עם העשיר .מעיקרא מה סברת ,ועכשיו מה סברת?
התפלא השדכן .בתחילה – ענה הרב – חשבתי כי עשיר זה הוא מוקיר רבנן היודע להעדיף שידוך של בן תורה
על שידוך עם איש רע מעללים .אבל עכשיו שראיתי כי בעבור תכשיט זהב אחד הוא מוכן לוותר על חתן בן
תורה ,התברר כי אין הוא יודע ומבין כלל ערך תורה מה הוא .כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד – אחרי
שהוציאו המרגלים את דיבת הארץ רעה ,וכל העם הסכימו עם דבריהם ,הרי שהוכח לכל כי אין בני ישראל
מבינים מאומה במעלת ארץ ישראל ,על כן ,אף שעשו תשובה אין הם ראויים לשבת בה עוד.
שר אֲ נִׁ י ֵׁמ ִׁביא ֶא ְׁתכֶ ם ש ּמה וְׁ היה ַּבאֲ כלְׁ כֶ ם ִׁמ ּלֶחֶ ם הא ֶרץ ּת ִׁרימ ּו ְׁתרוּמה לַ ה' (טו,יח)
ְׁ ּבבֹאֲ כֶ ם ֶאל הא ֶרץ אֲ ֶ
הצדיק הקדוש מורינו הרב משולם זיסל מאניפאלי אמר שכשאדם אוכל בתאוותו וחושב שאי אפשר לחיות
בלי אכילה ושתיה בוודאי מן הנמנע שירים ניצוצי הקדושה שבתוך המאכל למעלה ,רק אם האדם חכם
ומשכיל על דבר ואומר בלבו הלא בוודאי אם הבורא ברוך הוא רצה שנחיה בלי אכילה בוודאי היה אפשר
להתקיים כמו עתה ,אלא שהבורא ברוך הוא רצונו להחיות נפש כל חי על ידי אכילה ,ועל ידי זה אני מוכרח
לאכול בקדושה וטהרה ,שאני עושה רצונו בזה ואז יש בכח האדם להרים ניצוצי קדושה לשורשם .וזה פירוש
שר אֲ נִׁ י ֵׁמ ִׁביא ֶא ְׁתכֶ ם ש ּמה"  -כי אני
הפסוק " ְׁ ּבבֹאֲ כֶ ם ֶאל הא ֶרץ"  -דהיינו אל הארציות ותדעו נאמנה "אֲ ֶ
הבאתי אותך לזה ,שהרעבון והצמאון מאת השי"ת ,והשביעה גם כן מאתו ,אז "וְׁ היה ַּבאֲ כלְׁ כֶ ם ִׁמ ּ ֶלחֶ ם הא ֶרץ
ּת ִׁרימ ּו ְׁתרוּמה לַ ה'" ותגביהו הניצוצות הקדושות למעלה.
אשית עֲ ִׁרס ֵֹׁתיכֶ ם ִּׁת ְּׁתנ ּו לַ ה' (טו,כא)
ֵׁמ ֵׁר ִׁ
הגאון רבי משה סופר בעל "חתם סופר" ,הרבה לכתוב ולדרוש ברבים על החשיבות של חינוך הילדים
אשית עֲ ִׁרס ֵֹׁתיכֶ ם ִּׁת ְּׁתנ ּו לַ ה'" -
הרכים לתורה וליראת שמים .בין השאר היה דורש על הכתוב שלפנינוֵׁ " :מ ֵׁר ִׁ
בעוד ילדכם נמצא בראשית חייו ומוטל בעריסה ,דאגו נא לנטוע בלבו אהבת תורה ויראת שמים ,ואל תדחו
זאת לעתיד קרו ב או רחוק! כי בחינוך הילדים תופס הכלל" :יפה שעה אחת קודם" .וככל שמקדימים לפעול
ולהשפיע על הילד הרך ,רב הסיכוי שהחינוך יניב פרי הילולים לשם ולתפארת (פרפראות לתורה).
שה ְׁ ּביד רמה וגו' ֶאת ה' הוּא ְׁמגַ ֵׁ ּדף (טו,ל)
שר ּ ַתעֲ ֶ
וְׁ ַה ּנֶפֶ ש אֲ ֶ
שה ,אפי' אם עושה מצוות ומעשים טובים ,אבל הוא עושה זאת " ְׁ ּביד רמה" ,בגאווה
שר ּ ַתעֲ ֶ
וְׁ ַה ּנֶפֶ ש אֲ ֶ
והתנשאות ,כבר הוּא ְׁמגַ ֵׁ ּדף" ,כי אין אני והוא יכולים לדור בעולם" (סוטה ה,א) (אמרי חיים).
וְׁ היה ַּבאֲ כלְׁ כֶ ם ִׁמ ּ ֶלחֶ ם הא ֶרץ ּת ִׁרימ ּו ְׁתרוּמה לַ ה' (טז,יט)
רומז הבן איש חי זצ"ל :וְׁ היה ַּבאֲ כלְׁ כֶ ם ִׁמ ּלֶחֶ ם הא ֶרץ -כאשר האדם אוכל ִׁמ ּלֶחֶ ם הא ֶרץ -שלא ישים כוונתו
כדי למלא את תאוותו הגופנית אלא " ּת ִׁרימ ּו ְׁתרוּמה לַ ה'" – שישים כוונתו לברר את ניצוצי הקדושה ,לרומם
אותם ולהעלותם עד ה' (לוקט מ'פניני הבן איש' חי דף ריא).
הודעה חשובה:
כמה פעמים אתה אומר לעצמך ,אני אקבל על עצמי בלי נדר ללמוד הלכה אחת ביום ואתה לא עושה את זה,
אז תן לנו לעשות את זה בשבילך ,הלכה אחת קצרה אליך לפלאפון (ימי א-ו) בחינם ,רק שלח הודעה עם
שמך לנייד ( 450-1818666הלכות על פי פסקי מרן עובדיה יוסף שליט"א).
בע"ה זיווג הגון ,בריאות פרנסה והצלחה :לשגיא בן מרים ,עוז בן מרים ,לירון בן פנינה,
אמיר בן פנינה ,ענבל בת פנינה ,הדר בת נילי ,הילה בת אסתר ,מורן בת רותי ,אלכסי בן
אירנה ,הדר בת ויויאן ,רוית בת אורלי רפואה שלמה :לציפורה בת מורוור ,לציפורה בת
מרים  ,אורלי בת מלכה ,אייל בן שרה ,שי בן רחל ,יחזקאל בן אידה ,רבקה בת מסעודה,
אלכס בן רימה ,יצ חק יעקב בן יפה ,אילן בן מסעודה .לעילוי נשמת :הרב יוסף שלום בן
אברהם אלישיב זצוק"ל ,הרב ניסים טולדנו זצוק"ל ,ארז בן חיה ז"ל ,יוסף מיכאלשוילי בן
רפאל ז"ל.
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