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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡‰ ‰"‰ ‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

לקראת שבת

יח

תוכן ענינים

פתח דבר

ברוחניו˙ ב‰עבו„˙„ ‰ור ‰ו˙פל‰ ‰נ‡ ‰ם ‡ין לו ס„ר ˜בוע ומיוח„ ‰רי מ˙בטל ממל‡כ˙ו
וחסר ‰לו פרנס˙ נפ˘ו.

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.

ו‰ן "‰מים רבים" „ריבוי מח˘בו˙ ‡˘ר בלב ‡י˘ ו‡י˘˘„ ,ר˘ ‰ענין בז‰ ‰ו‡ כמ‡מר
"מרובים ˆרכי עמך ו„ע˙ם ˜ˆר„ ,"‰ל‰יו˙ ‡˘ר „ע˙ם ˜ˆר ‰לז‡˙ ‰נˆ‰ ‰רכים ‰מ ‰מרובים.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˘לח‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˘פ‡( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

"דעתם קצרה"

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

„‰נ„' ‰ע˙' ‰ו‡ '˘˜˙‰רו˙' ו"„ע˙ם ˜ˆר‰ "‰פירו˘ „‡ין ˘˜˙‰‰רו˙ ‡מי˙י כ„בעי ל‰יו˙,
וכמו בענינים ‚˘מיים „כ‡˘ר „ע˙ו רחב ‰ו‰יינו ˘‰ו‡ מ˜ו˘ר ‡ל ‡‰מ˙ ב‡˘ר ‰ו‡„ ,כ˙יב

זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

"וברכך ‡ '‰ל˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘„ ,"‰יו„ע ‡˙ ‡‰מ˙ כמו ˘‰ו‡‰˘ ,עי˜ר ‰י‡ ברכ˙  '‰וז‡˙
ר˜ ז‡˙ ˙ע˘יר ,ול‡ נˆטוו‡ ‰ל‡ לע˘ו˙ 'כלי' ‡ל ‰ברכ‰ ‰עליונ ,‰ו‰ו‡ לע˘ו˙ ‡יז ‰עס˜,

‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘

‡˘ר ‰עס˜ ‰‰ו‡ ‰ו‡ כלי ˘י˘ר ‰בו ‰ברכ‰ ‰עליונ ,‰ו‰כלי ˙‰י׳ כלי ט‰ור ,‰ו‰יינו ˘˙‰י׳
לע˘ו˙ כלי בלב„ ,ל‰יו˙ ˘‰פרנס‰ ‰י‡ לחם ‡‰ר ,ıוע״כ ˆריכים ע˘יי˙ ‰כלי‡ ,בל ‡ין לו
˘ום י‚יע ‰בז ,‰ומכל ˘כן „‡ינו ˘ייך ˘י‰י׳ לו ‡יז ‰טר„ ‰ובלבול.

ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,

‡בל כ‡˘ר „ע˙ו ˜ˆר ,‰ו‰יינו ˘˘˜˙‰‰רו˙ ˘לו ב‡‰מ˙ ‡ינו כ„בעי ,ו‡ז ‰רי ˆרכיו

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

מרובים‰„ ,רי נ„מ ‰לו ˘ˆריך לסייע ח״ו ב˘‰פע˙ ‰ברכ ,‰ו‰ו‡ ˙‰‰עס˜ו˙ ˘לו בעניני ‰עס˜

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

ע״י י‚יע ‰ו˙חבולו˙ ,ובמיל‡ ˆרכיו לר‚לי ‰עס˜ מרובים ביו˙ר ו‰ו‡ מוטר„ ומבולבל מ‡„,

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

„ל‡ מיבעי „‡ין לו זמן על ˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור‡ ‰ל‡ „‚ם ‡ינו יכול ל˙‰פלל בזמנו וע˙ו,
ומכ״˘ ל˙‰פלל במ˙ינו˙ ל˘‰מיע ל‡זניו מ‰˘ ‰ו‡ מוˆי‡ בפיו ,לפי ˘נפ˘ו מבולבל ‰עליו
ומוטר„ ב‰ריבוי מח˘בו˙.

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

תורה ותפילה

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

ו‰נ ‰בכ„י ˘י‰י׳ „ע˙ „‡‰ם בבחינ˙ '„ע˙ רחב‰ '‰ו‡ ע״י ‰עבו„ ‰ב˙ור ‰ו˙פל .‰ו‰עי˜ר
‰ו‡ ‰עבו„˙„ ‰פל.‰
„‰נ˙ ‰פל‰ ‰י‡ ˘˜˙‰רו˙ וע״י ‰עבו„ ‰ב˙פל‚) ‰ם ב‡י˘ ‰פ˘וט ˘מ˙פלל ע"„ ‰פ˘וט
כפי כחו( ‰נ ‰מעורר רחמים ל‰יו˙ לו „ע˙ רחב .‰ועי״ז נע˘ים ˆרכיו מעוטים ונמ˘ך לו
˘‰‰פע‰ ‰עליונ ‰במ„ ‰מרוב...‰

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

)ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ז עמ' (214-215

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ'  44ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

"הנפילים" – בני אדם או בני מלאכים?
בגדר "וראיתם אותו"

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ'  85ואילך(

)יעויין בארוכה לקוטי שיחות חל"ג עמ'  99ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
חביבות ה"טף" ש"מפרר" את התורה ומצוותי'
˙"‰ינו˜" מפרר יו˙ר ממ‡"˘ ‰וכל" ב˙ומ"ˆ ‰ /מר‚לים יר‡ו ˘ל‡
"י˙פוררו" ל‰ם ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'  /עבו„˙ "‰טף" – י˜ר ‰מ‡ו„ בעיני
 / '‰לימו„ו ‰פ˘וט ˘ל ˙‰ינו˜ חביב יו˙ר מבניין בי˙ ‰מ˜„˘
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  581ואילך .תורת מנחם חל"א עמ'  69ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

מדוע התפלל משה רק על יהושע?
זכירת המצוות תלוי' בטלית )ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  324ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  320ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
ג' ענינים בחומרת ע"ז כנגד כל התורה
יב‡ר ‰חילו˜ בין ‰ל˘ונו˙ ˘מˆינו בז ‰בר˘"י על "˘‰ס ,בספרי
ובר˘"י על ‰כ˙ובים
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ח עמ'  53ואילך(

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

]יעויין במ˜ור „‰ברים – ‰מ˘ך בי‡ור ‰ענין[

מ‰ו ‰חי„ו˘ בפסו˜ "וי˘ובו וילינו עליו ‡˙ כל ‰ע„‰ ,"‰רי "כבר
˘‰מיענו" ‰כ˙וב ענין ז / ?‰מ„וע מסכם ‰כ˙וב ‡˙ חט‡ם ˘ל
‰מר‚לים בכך ˘‰לינו על מ˘ ,‰ול‡ מו„‚˘˙ ˙לונ˙ם על ˜‰ב"?‰
 /יב‡ר ‡˙ ‰טעם לז˘ ‰מ˙ו ‰מר‚לים מי„‰˘ ,ו‡ מˆ„ ˙לונ˙ם על
מ˘ ‰רבינו ,כי "‡ין ˜טי‚ור נע˘ ‰סני‚ור"

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

ע"פ ˙‰ור ,‰ו‡ז ˆרכיו מועטים‰„ .ל‡ ‰ו‡ י˙׳ ‰נו˙ן כח לע˘ו˙ חיל ו‰ו‡ ‡ינו ˆריך ‡ל‡

מדוע לא הועילה תפילתו של משה להציל את המרגלים?

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
ומה יאמרו התלמידים?

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
ספיקות המבלבלים

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי

המדור מודפס זכות

יז

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן
חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

וזכות משפחתה שיחיו

שיחות ומכתבים בﬠניני ﬠבודת ה' מכ״ק אדמו״ר
חות
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ﬠ

ביאורים בפשוטו של מקרא

מדוﬠ א הוﬠיה תפיתו ש
משה הצי את המרגים?

ספיקות המבבים
]ענין[ הספיקות הוא שאינו יודע דבר ברור אם לעשות באופן כך או באופן אחר והיינו שהוא מסופק בהדבר ואינו
יכול לשית עצות בנפשו איך יעשה והוא מוטרד מזה גופא

ī

מהו החידוש בפסוק "וישובו וילינו עליו את כל העדה" ,הרי "כבר השמיענו" הכתוב ענין זה?  /מדוע מסכם הכתוב
את חטאם של המרגלים בכך שהלינו על משה ,ולא מודגשת תלונתם על הקב"ה?  /יבאר את הטעם לזה שמתו
המרגלים מיד ,שהוא מצד תלונתם על משה רבינו ,כי "אין קטיגור נעשה סניגור"

ī
בפר˘˙נו מסופר ב‡ריכו˙ ‡ו„ו˙ ‰מר‚לים ‡˘ר נ˘לחו ל‡ר ıי˘ר‡ל ,ובחזר˙ם סיפרו לבני
י˘ר‡ל ב‚נו˙ ‡‰ר ,ıעל כל ‰פרטים ˘ב„בר; וסמוך לסוף ‰ענין מספר ‰כ˙וב על ‰עונ˘ ˘בו
נענ˘ו ‰מר‚לים" :ו‡‰נ˘ים ‡˘ר ˘לח מ˘ ‰ל˙ור ‡˙ ‡‰ר ,ıוי˘ובו וילינו עליו ‡˙ כל ‰ע„,‰
ל‰וˆי‡ „ב ‰על ‡‰ר .ıוימו˙ו ‡‰נ˘ים ,מוˆי‡י „ב˙ ‡‰ר ıרע ,‰במ‚פ ‰לפני ) "'‰י„ ,לו-לז(.
ו‰נ ,‰ז˘ ‰מספר כי "וימו˙ו  . .במ‚פ ‰לפני  – "'‰מובן ‰חי„ו˘ ˘ב„בר; ‡בל ‡‰ריכו˙
˘בפסו˜ לפני ז" - ‰ו‡‰נ˘ים ‡˘ר ˘לח מ˘ ‰ל˙ור ‡˙ ‡‰ר ,ıוי˘ובו וילינו עליו ‡˙ כל
‰ע„ ,‰ל‰וˆי‡ „יב ‰על ‡‰ר„ – "ıור˘˙ בי‡ור„ ,לכ‡ור‡ ‰ין בז ‰כל חי„ו˘ ל‚בי מ˘ ‰י„ענו
כבר מכל ‰מ˘ך ‰פר˘ ,‰ומ‡י ˜מ"ל?!
וכן ב‡מ˙  ‰˘˜‰ב‡ור ‰חיים )וכן ב‡ל˘יך .ועו„( ,וז"ל" :כל ‰כ˙וב מיו˙ר˘ ,כבר ˘‰מיענו כי
מ˘˘ ‰לח ‡‰נ˘ים ו‚ו' וכל מ‡˘ ‰מר ‰כ˙וב"!
ומב‡ר˘ ,נ˙כוון ‰כ˙וב ב‡ריכו˙ זו ל‰ו„יע ‰טעם ˘מ˙ו ‰מר‚לים מי„" :כי לˆ„ ˘רˆ‰
לומר ‰כ˙וב ‰מ˘פט ˘נע˘ ‰ב‰ם ˙יכף ומי„ ,וי‡מר ‡‰ומר – ו‰ל‡ מ„˙ '‡רך ‡פים' י˘נ‚ ‰ם
לר˘עים ,ולמ ‰ל‡ ‡‰ריך ‡ '‰פו ˜ˆ˙ ל‡לו? לז ‰סי„ר ‰פל‚˙ חט‡ם ˘מנעו ‡ריכו˙ ‡פים".
וכמו ˘מפרט ‡‰ור ‰חיים ,כיˆ„ ב‡ריכו˙ ל˘ון ‰כ˙וב מבו‡רים פרטים ˘ונים ‰מוסיפים
ומפלי‚ים ‡˙ חט‡ם ˘ל ‰מר‚לים ,עיין ב„בריו; ‡מנם )כמו ˘יר‡‰ ‰מעיין( בי‡ורו מ˙‡ים יו˙ר
ב„רך ‰רמז ,וי˘ ל‰וסיף ול‰טעים „‰ברים ‚ם ב„רך ‰פ˘ט" ,פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ,וכ„ל˜מן.

הספק עצמו מטריד במאוד
"מים רבים" בעבו„‰ ‰ם טר„ו˙ ו„‡‚˙ ‰פרנס ‰ומח˘בו˙ בני ‡„ם בעניני עולם ‰ז ‰בכלל,
וכמ״˘ "רבו˙ מח˘בו˙ בלב ‡י˘"„ ,בלב ‡י˘ ו‡י˘ ‰רי י˘נם ‰ריבוי מח˘בו˙ ˘‰ם מבלבלים
ומטרי„ים ‡˙ „‡‰ם ביו˙ר.
ו‰ם ‰ם ‰מיי‚עים ‡˙ „‡‰ם ביו˙ר )זיי פ‡רמ‡טערן „עם מענט˘ן(‰„ .עי˜ר ‰ו‡ מ‰
˘מטילים ספי˜ו˙ בכל „בר ו„בר‡ .ם כ‰ ‰ו‡ ‡ו כ‰ ‰ו‡ .וז ‰מטרי„ מ‡„ ומבלבל ‡˙ נפ˘
‰מ˘כל˙ ע„ ˘‰ו‡ ˙מי„ מבולבל ומוטר„ ,ו‡ין לו ˘ום מנוח ‰כלל .וז ‰מכבי„ עליו יו˙ר מכל
כוב„.
„‚ם ב„בר ‰כב„ ‰רי י˘ לו מנוח .‰וכמו ב‡יז ‰זמן ‡˘ר י˘ ל‡„ם ‡יז ‰כוב„ ח״ו˜˙ ,ופ‰
˜˘˘ ‡") ‰ווערע ˆייט"(‡ ,בל יו„ע „בר ברור ומוחלט‰ ,נ ‰ל‡ יוכב„ לו כ״כ מ‡חר ˘יו„ע
‰ו‡ „בר ברור ,ו‡ין לך ˘מח„‚ ‰ול ‰מ˙‰ר˙ ‰ספי˜ו˙‰ .נ ‰ב‰י˙ר ‰ספ˜ ‰רי י˘ לו מנוח‰
ו„ע˙ו מיו˘ב˙ עליו ו‡ין נפ˘ו ˘‰כלי˙ מ˙נענע˙ ‡נ ‰ו‡נ.‰
‡בל ]ענין[ ‰ספי˜ו˙ ‰ו‡ ˘‡ינו יו„ע „בר ברור ‡ם לע˘ו˙ ב‡ופן כך ‡ו ב‡ופן ‡חר ,ו‰יינו
˘‰ו‡ מסופ˜ ב„‰בר ו‡ינו יכול ל˘י˙ עˆו˙ בנפ˘ו ‡יך יע˘ ‰ו‰ו‡ מוטר„ מז‚ ‰ופ‡,
„לב„ ז‡˙ ˘בע˙ ˘‰ו‡ עו˘ ‰מל‡כ˙ו ‡ין „ע˙ו מיו˘ב˙ עליו ,ממיל‡ ‰נ„ ‰בר מל‡כ˙ו
‡ינו כ„בעי‡ ,ל‡ עו„ יו˙ר ‡˘ר ‰טר„‡ ו‰ספי˜ו˙ מבלבל ‡ו˙ו מלע˘ו˙ מל‡כ˙ו ו‡ינו עו˘‰
מ‡ומ ‰ו‡ינו מ˘י‚ ˆרכו וחסר לו בפרנס˙ו ומוסיף לו י‚ון על י‚ונו,
וכ˘ם ˘‰ו‡ ב‚˘מיו˙ כך„ ,ע״י ‰ספי˜ו˙ ו‰בלבול מ˙בטל ממל‡כ˙ו‰ ,נ ‰כמו כן ‰ו‡
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כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

ב.

ומה יאמרו התלמידים?
התלמיד רגיש וקולט כל פרט
...בשטח החינוך בפרט ,חשוב ביותר שכל
העובדים בו יעבדו מתוך שביעת רצון והסכמה
מלאה ולא בדרך הכרח ,כיון שהתלמיד רגיש
הוא ומגיב לא רק על דברים וענינים שבגלוי אלא
גם על רגש הלב של המורה והמחנך ,מצב רוחו,
היחס שלו וכולי.
ובודאי לדכוותי׳ דמר האריכות אין בה צורך.
)אגרות קודש חכ"ג עמ' רפב(

אסור לערב התלמידות תחי' בהחילוקי דעות
שאפשריים להיות בין חברי ההנהלה  -שהרי זה
בניגוד גמור להחינוך שעליהן לקבל.
)אגרות קודש חל"ב עמ' כג(

לא לומר ביקורת על המחנכים בפני התלמידים
קבלתי מכתבו בהנוגע לביקורו בבי״ס...
ונהניתי מזה .ובודאי ימשיך ויבקר ]ויפקח על
המתרחש[ גם בשאר בתי הספר ,ויודיע ממצבם.
ובודאי למותר לעוררו שהביקור יהי׳ בדרכי
נועם ושלום ,מבלי לעורר רעש על אתר ,ועל
אחת כמה וכמה בפני התלמידים  -אם גם ימצאו
שם ענינים שאינם מתאימים לפי דעתו ,כי הרי
מוכרח שהתלמידים ידעו וישמעו לקול המלמד
והמורה שלהם.
)אגרות קודש חכ"א עמ' רעט(

שביתת המורים ,ומה יאמרו התלמידים?
חבר המורים...
שלום וברכה!
במענה על מכתבם  . .הנה מרוב צערי ממהר
אני להשיב עליו מבלי לחכות על התור ,וסיבת
הצער הוא תוכן מכתבם אשר כיון שהנהלת...
חייבת סכוּם להמורים ,הודיעו לההנהלה אשר
ימעטו בשעות הלימוד עד שיתחילו לשלם להם
המגיע ,והצער בזה מובן:

‰

כ„ „יי˜˙ בפסו˜ ‰נ"ל‡ ,ף ˘בכללו˙ ל‡ נר‡ ‰כ‡ן חי„ו˘ ל‚בי כל מ˘ ‰י„וע מ‰מ˘ך

‰פר˘‰ ,‰רי בפרטיו˙ י˘ בפסו˜ ז ‰˘‚„‰ ‰מיוח„˙ ˘ל‡ מˆינו )כ"כ( לפנ"ז:

א( ממיעוט שעות הוראה סובלים התלמידים-
ות בני ובנות ישראל כשרים ,ואם אפילו עשתה
הנהלת ...איזה אי צדק בזה ,אין כל הצדקה לענוש
את התלמידים-ות ,ובפרט עונש כזה ,שלא תמיד
אפשר לתקנו ,כי הזמן הוא אבדה שאינה חוזרת
בכלל ,ובפרט שעות החינוך של ילדים וילדות
שכל שעה במשך זמן החינוך שקולה היא כנגד
משך זמן כמה פעמים ככה בזמן בגרות האדם,
כמובן.
ב( מובטחני שגם בעיניהם ברור שלא עשתה
הנהלת ...איזה דבר בזדון ,ופשיטא שאם היו
מעות בקופה או אם הי' אפשר בקל להשיג
מעות ,הרי גם חברי הנהלה שבעי רצון היו לסלק
החובות ,ואם יש מקום לאמר לשלם מדה כנגד
מדה אין מקום לומר לענוש במזיד על מה שעשה
פלוני-בן-פלוני בשוגג או באונס...
ד( העולה על כולנה הוא ההירוס בהשקפת
עולמם של המחונכים שלהם בראותם שבשביל
תביעה גשמית לר' פלוני או לעסקן צבורי פלוני
עושים עוול לעשיריות תלמידים ותלמידות ,וכיון
שזהו הנהגת המורה שלהם והמחנכם בענינים של
יהדות ומדות טובות  -הרי אינו מובן מפני מה לא
ינהגו המחונכים בדרכים כאלו ש"טוביא 1חטא
וזיגוד מינגד" ,והרי ידוע בהענין ד"שאול 2באחד
ועלתה לו ,ודוד בשתים ולא עלתה לו" כי חטאו
של שאול הי' בהענין שהוא הי' תפקידו ומשרתו,
היינו בעניני מלכות ,משא"כ חטאיו של דוד אף
שמצד עצמן היו חמורים יותר לא היו בתפקידו,
ובלשון החסידות  -עיקר שליחותו בעלמא
דין ,ומפני טעם זה מובן ג"כ אשר זה שצמצמו
בהשעות דלימודי חול אין בזה נפקא מינה בהיזק
דפעולה זו ,ונוסף ע"ז הענין שבשעות הנוספות
ילכו התלמידים-ות בטל וכו'.
)אגרות קודש ח"י עמ' נה-ו(

 (1פסחים ˜י‚ ,ב.
 (2יומ‡ כב ,ב.

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

ב„ברי ˜‰ב" ‰למ˘ ‰ו‡‰רן ‡ו„ו˙ ‰מר‚לים נ‡מר )י„ ,כז( – "ע„ מ˙י לע„‰ ‰רע‰ ‰ז‡˙
‡˘ר ‰מ ‰מלינים עלי" ,ו‰יינו˙‰˘ ,לונ‰˘ ‰לינו ‰מר‚לים ‰י˙ ‰על ˜‰ב" .‰וכן ‰ו‡ ב‰מ˘ך
‰ענין )י„ ,ל – (‰בנו‚ע לכל ˘‡ר בנ"י ˘‰ו˘פעו מ‰מר‚לים‡" :ני „ '‰בר˙י ‡ם ל‡ ז‡˙ ‡ע˘‰
לכל ‰ע„‰ ‰רע‰ ‰ז‡˙ ‰נוע„ים עלי";
‡מנם בפסו˜ כ‡ן מ„‚י˘ ‡˙ ˙‰לונ ‰כנ‚„ מ˘ ‰רבינו" :ו‡‰נ˘ים ‡˘ר ˘לח מ˘ . . ‰וילינו
עליו ‡˙ כל ‰ע„!"‰
ו‡ף כי ‡ין לכח„ ˘בפועל ‰לינו ‚ם על מ˘ ,‰כמו ˘נ‡מר לפנ"ז )י„ ,ב(" :וילונו על מ˘ ‰ועל
‡‰רן כל בני י˘ר‡ל" – ‰רי˘ (‡) :ם נזכרו מ˘ ‰ו‡‰רן ביח„ ,ו‡ילו כ‡ן מ˘ ‰בלב„) .ב( סוף
סוף ,פ˘וט ˘עוון ˙‰לונ ‰על ˜‰ב" ‰חמור יו˙ר מ˙‰לונ ‰על מ˘ ,‰ו‡יך י˙כן ˘‰כ˙וב כ‡ן
)˘ב‡ ב˙ור "סיכום" לחט‡ ‰מר‚לים וכ„˜‰מ ‰לעונ˘ם( מ„‚י˘ „ו˜‡ ‡˙ ˙‰לונ ‰כנ‚„ מ˘,‰
ו‡ינו מזכיר ‡˙ ‰עי˜ר ,ז˙‰˘ ‰לוננו כנ‚„ ˜‰ב"!?‰
‚ .וי"ל בבי‡ור ‰ענין:
ב‰פסו˜ים ˘לפנ"ז מבו‡ר ‡יך ˘חר‡ ‰ף  '‰בבני י˘ר‡ל ,ע„ ˘‡מר "‡כנו ב„בר ו‡ורי˘נו"
)י„ ,יב( – ו‡עפ"כ ,פעל מ˘ ‰על י„י ˙פל˙ו ˘‡מר ˜‰ב"" ‰סלח˙י כ„בריך" )˘ם ,כ(˘ ,ל‡ ימו˙ו
מי„‡ ,ל‡ במ˘ך ‡‰רבעים ˘נ ‰ל‡ט ל‡ט ,ו"ל‡ מ˙ ‡ח„ מ‰ם פחו˙ מבן ˘˘ים"

)פר˘"י ˘ם,

ל‚(;
ומע˙"ˆ ‰ב ,למ ‰ל‡ ‰ועיל˙ ‰פל˙ו ˘ל מ˘‚ ‰ם בנו‚ע ל‰מר‚לים ,ו‰ם מ˙ו ˙יכף ומי„?!
]ול‰עיר˘ ,במ„ר˘י חז"ל מבו‡ר ˘ל‡ מ˙ו ‰מר‚לים ב‡ו˙ו ‰יום ממ˘

)סוף מ‚ל˙ ˙עני˙.

טו˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˙˜פ ס"ב .ור‡ ‰בנ"כ ˘ם(; ‡בל לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" מובן ˘מ˙ו מי„ ב‡ו˙ו
‰יום ,כמוכח למעיין ב‰מ˘ך ‰מ˜ר‡ו˙ )ר‡˘˙ ‰ובו˙ ‰ר‡"˘ – ‰וב‡ בבי˙ יוסף וב"ח ‡ו"ח ˘ם([.
וכ„י ליי˘ב ז ‰מוסיף ‰כ˙וב כ„˜‰מ ‰לז"˘ ‰וימו˙ו ‡‰נ˘ים"˘‡ ,ר "ו‡‰נ˘ים ‡˘ר ˘לח
מ˘ ‰ל˙ור ‡˙ ‡‰ר ıוי˘ובו וילינו עליו ‡˙ כל ‰ע„‰ ,"‰יינו‰˘ ,ם נ˙כוונו לחלו˜ על מ˘‰
עˆמו –
ולכן ל‡ ‰ועיל מ˘ ‰ב˙פיל˙ו לפעול בע„ם ,וכ‰כלל ˘כבר למ„נו ב„ברי ר˘"י לעיל

)‡חרי

טז ,(„ ,ו‰יינו ˘כן ‰ו‡ ‚ם לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"‡" :ין ˜טי‚ור נע˘ ‰סני‚ור"; ועו„ ז‡˙,
˘„נים ל‡„ם "מ„ ‰כנ‚„ מ„) "‰פר˘"י נח ז ,י‡ .י˙רו יח ,י‡ .נ˘‡  ,‰כ„ .פר˘˙נו י„ ,לז .ועו„(.
ו‡ף ˘‚ם בני י˘ר‡ל ‰לינו על מ˘ ,‰וכמו ˘כ˙וב" :וילונו על מ˘ . . ‰כל בני י˘ר‡ל" – ‰רי
ל‡ נ˙כוונו בז ‰לחלו˜ על מ˘ ‰עˆמו‡ ,ל‡ ˘ח˘˘ו ר˜ ˘מבי‡ ‡ו˙ם "לנפול בחרב"; ‡מנם
‰מר‚לים נ˙כוונו לחלו˜ על מ˘ ‰עˆמו ,כ„ברי ‰כ˙וב כ‡ן.
]ול„רכנו י˙ב‡ר ‚ם ‡ריכו˙ ל˘ון ר˘"י בפירו˘ו ע"‰פ" :וכ˘˘בו מ˙ור ‡‰ר‰ ıרעימו עליו
‡˙ כל ‰ע„ ‰ב‰וˆ‡˙ „ב‡ ‰ו˙ם ‡נ˘ים וימו˙ו" – ˘˙‰חבטו ‰מפר˘ים בכוונ˙ו; ועפ‰נ"ל
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ו

לקראת שבת

טו

י"ל ˘נ˙כוון בז ‰ל‚„‰י˘ ˘חט‡ו ‰מר‚לים כנ‚„ מ˘ ‰עˆמו ,ועו„ חזון למוע„ בעז" ‰ל‡‰ריך

כן ‰ו"ל לפר˘ו בכ"˘ ממˆ‰˘ ‰ריך עˆמו

˜˘ור ‰עם כפיר ‰ב ,'‰ולכן י˘ ב ‰ב„רך

בז.[‰

לפר˘ ז ‰בפירו˘ו ל˘"ס .וע"כ י˘ לח„˘

ממיל‡ מ˘ום פרי˜˙ עולו ו‰פר˙ ברי˙

פירו˘ פ˘וט בל˘ון "מ‚ל ‰פנים""„ ,פנים"

ו‚ילוי פנים‡ ,ל‡ ˘במˆו˙ ע"ז עˆמ ‰י˘ ב‰

כ‡ן ‰ו‡ ע"„ ‰ל˘ון "נסביר פנים ב‰לכ,"‰

‚' ˙כונו˙ ‡לו „פור˜ עול מפר ברי˙ ומ‚ל‰

)עיי' ברכו˙ ס‚:

פנים .כלומר :מˆו˙ ע"ז מחוייב˙ מכל ‚'

עירובין י‚ :נ„‰˘ ,(:כוונ ‰לנ˙ינ˙ טעם ו‰סבר

‰בחינו˙"„ ,עול" "ברי˙" ו"פנים" )חו˜ים,

)ור‡ ‰במחזור ויטרי ל˙למי„ ר˘"י ˘פיר˘ כן על

ע„ו˙ ומ˘פטים( – כי‡‰ :מונ ‰ב '‰מוכרח˙

"מ‚ל ‰פנים" ‡‰מור במ˘נ‡„ ‰בו˙ פ"‚ מי"‡(‡ ,ו

מˆ„ ˘‰כל ,ו‰עוב„ ע"ז )וכופר ב‰ ('‰ו‡

)כל˘ון ר˘"י בכ"מ

"מ‚ל ‰פנים"‰ ,יפך ˘‰כל ‰י˘ר; ונוסף

בפירו˘ו ע˙" ˙"‰ר‚ם בפנים ‡חרים"" ,י˘ ל‰רב‰

ע"ז מ„‚י˘ ‰כ˙וב "‡נכי ‡ '‰ל˜יך ‡˘ר

„ .ו‰נ ,‰לפי מ˘ ‰נ˙ב‡ר˙˘ ,לונ˙ ‰מר‚לים ‰י˙ ‰כנ‚„ מ˘ ‰עˆמו ,יומ˙˜ו ‚ם „ברי ר˘"י
ברי˘ ‰ס„ר ,‰וז"ל:
"למ ‰נסמכ ‰פר˘˙ מר‚לים לפר˘˙ מרים? לפי ˘ל˜˙ ‰על עס˜י „יב„˘ ‰בר ‰ב‡חי',
ור˘עים ‰ללו ר‡ו ול‡ ל˜חו מוסר".
וי˘ ל„יי˜ בל˘ונו – "לפי ˘ל˜˙ ‰על עס˜י „יב„˘ ‰יבר ‰ב‡חי'" :למ‡י נפ˜‡ מינ ‰כ‡ן
במי „יבר‰ ?‰רי מ˘ ‰נו‚ע כ‡ן – לכ‡ור‰ – ‰ו‡ עˆם ‰ענין ˘‰י‡ „יבר„ ‰ברים בל˙י רˆויים
ונענ˘ ,‰ו‡ילו ‰ם ל‡ ל˜חו מוסר!
‡ל‡ ˘ר˘"י מ„יי˜  -ל„‚‰יל חט‡ם:

"מר‡ ‰לו פנים" וכיו"ב

"פנים" מל˘ון "‡ופנים"

פנים" וכיו"ב .ו‚ם במחזור ויטרי ˘ם נר‡˘ ‰כיון ‚ם

לפירו˘ ז ,‰עיי"˘ ‰יטב(; ו"מ‚ל ‰פנים" ‰יינו

מרים „יבר ‰ב‡חי' ,במ˘ ,‰ו‰ם ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ ל˜חו מוסר בכללו˙ ‰ענין ˘‡ין ל„בר

˘ממˆי‡ "פנים" וטעמים )ו‡ופנים( ח„˘ים,

„בורים כ‡ל‡ ,‰ל‡ ˘‰ם „יברו על ‡ו˙ו ‡„ם ˘„יבר‰ ‰י‡ – כי ‰לינו על מ˘ ‰עˆמו )וכנ"ל(.

˘עי"ז "מע˜ם" ומעוו˙ ‡˙ ˘כל ˙‰ור– ‰

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר מ„וע כו˙ב ר˘"י "˘„יבר ‰ב‡חי'" – ול‡ "˘„יבר ‰במ˘) "‰כל˘ון

וז‰ו כנ‚„ מ˘פטים‰˘ ,ם מˆו˙ ˘כליו˙.

‰כ˙וב )ב‰עלו˙ך יב" (‡ ,ו˙„בר מרים  . .במ˘:("‰
בטבע ‰עולם‡˘ ,ח ‡ינו מ˜פי„ על ‡חו˙ו )"חˆי ב˘רו"( ,כך ˘‡ין ל‰ח˘יב ‡˙ „ברי' ˘ל
מרים על ‡חי' כחמורים כל כך – ו‡עפ"כ נענ˘ ‰מרים; ו‡"כ ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ‰˘ ‰יו ˆריכים
‡נ˘ים ‡לו – ˘‡ינם "‡חים"  -ל˜ח˙ מוסר ול‰יז‰ר ביו˙ר כו'.

.‰

ומסיימים בטוב:

‡י˙‡ ב˙˜וני ז‰ר )˙ס"ט – ˜י„˘‡ (‡ ,ר "‡˙פ˘טו˙‡ „מ˘ ‰בכל „ר‡ ו„ר‡" ,ובמ„ר˘ ‡מרו
)ב"ר פנ"ו ,ז( "‡ין „ור ˘‡ין בו כמ˘."‰
ומובן ‡יפו‡˘ ,כמו ˘‰י' מ˘ ‰רבינו מ˙פלל עבור כל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל – וע"י ˙פיל˙ו
פעל ˘חיו ‡נ˘י „ור ‰מ„בר )למרו˙ חט‡ם( עו„ ˘נים רבו˙˘ ,ב‰ם חיו חיים טובים ב‚˘מיו˙
וברוחניו˙‰˘ ,רי ‰י' ל‰ם לחם מן ˘‰מים ,ומים מב‡ר˘ ‰ל מרים ,וענני ‰כבו„ כו' –
כן ‰ו‡ ב‡˙פ˘טו˙‡ „מ˘˘ ‰בכל „ור‰˘ ,ם „ו‡‚ים ומ˙פללים עבור כל ‡ח„ ו‡ח„ מבני
י˘ר‡ל ˘ב„ורם ,וממ˘יכים על י„י ז ‰כל טוב ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

ומכל

‰וˆ‡˙יך מ‡ר ıמˆרים" – ˘˜בל˙ מלכו˙ו
˘ל ˜‰ב"‰ ‰י‡ ‡ו˙ וזכרון על ז˜‰˘ ‰ב"‰
‰וˆי‡נו ממˆרים )כענין "‰ע„ו˙" ו‰ברי˙(;
ועו„ ז‡˙ – "‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡ר ıמˆרים
מבי˙ עב„ים"" ,כ„‡י ‰י‡ ‰‰וˆ‡‰˙˘ ‰יו
מ˘ועב„ים לי" )פר˘"י על ‰כ˙וב ˘ם(˜˘ ,בל˙

‰נ"ל י˙פר˘„ ,ז‡˘ ‰מרו בספרי

מלכו˙ו י˙' ˆ"ל ב‡ופן ˘ל ˜בל˙ עולו ,כמו

˘‰עוב„ ע"‡ "פור˜ ב ‰עול ומפר ברי˙

עב„ ‰מ˜בל עליו עול ‡„ונו ,מבלי נפ˜"מ

ומ‚ל ‰פנים"‡ ,ין ז ‰ר˜ מפני ˘עבו„ ‰זר‰

‡ם מבין ‰טעם ‡ו ל‡ כו'.

פ

לקראת שבת

י„

ככופר בכל ˙‰ור ‰כול – "‰וכוונ˙ו לענין
‰ '‡‰נ"ל„ ,כיון ˘כפר בנו˙ן ˙‰ור ‰ומˆוו‰
‰מˆוו˙‰ ,רי ‰ו‡ ב„רך ממיל‡ "ככופר בכל
˙‰ור ‰כול ."‰ו„ו"˜ ‰יטב ˘בפ' מ˘פטים
ל˘ון ר˘"י ‰י‡ "כנ‚„ כל ‰מˆו˙ כולן",
ובפר˘˙נו ‡ומר "כל ˙‰ור ‰כול – "‰כי ˘ם
 ‰˘‚„‰‰על ˘‰‰וו‡ ‰בין מˆו‡ ‰ח˙ לכל
‰מˆו˙ ,מ˘‡"כ בפר˘˙נו ˘‰ ‰˘‚„‰‰י‡
על ‰כפיר ‰ב˙וכן כל ‰מˆו˙ ,ולכן ‡ומר
"ככופר בכל ˙‰ור ‰כול‡˘ ,"‰ין ‰כוונ‰
ר˜ על מע˘‰ ‰מˆו˙‡ ,ל‡ כל עניני ˙ור‰
˘ני˙נו למ˘ ,‰וכ‰מ˘ך „ברי ר˘"י ˘נכלל
בז‚ ‰ם "כל מ˘ ‰נ˙נב‡ו ‰נבי‡ים"(.

ו‰סבר˙

‰ענין‰„ ,נ˘ ‰ל˘ ‰ענינים

כלליים י˘נם ב˜יום ‰מˆו˙˜ (‡) ,בל˙ עולו
י˙') ,ב( ˜יום ‡ו˙ ‰ברי˙ ˘כר˙ ˜‰ב" ‰עם
בני י˘ר‡ל‰ (‚) ,נ ‰‚‰ב„רך י˘ר .‰וי"ל
˘‰ם ‚' ‰סו‚ים ˘במˆו˙ – חו˜ים ע„ו˙
ומ˘פטים :מטר˙ם ˘ל חו˜ים„" ,ברים
˘‰ם ‚זר˙ ‰מלך" )ר˘"י ‡חרי יח „ ,ועו„(‰ ,י‡
˘„‡‰ם י˜בל על עˆמו עולו ˘ל ˜‰ב";‰
מˆו˙ ˘‰ן בסו‚ ˘ל "ע„ו˙" – ˘‰ן "ע„ו˙"
וזכרון על חס„י ‰מ˜ום ‡ו „ברים ‡חרים
ב˜˘ר בין ˜‰ב" ‰ועמו י˘ר‡ל‰ ,ן ב‚„ר
˘מיר˙ "ברי˙" )כמו ‰ברי˙ ˘‰י‡ ‡ו˙
וזכרון בין כור˙י ‰ברי˙(; ומ˘פטים ‰ם
"„ברים ‡‰מורים ב˙ור ‰במ˘פט‡˘ ,ילו ל‡

‡ולם,

"הנפילים" – בני אדם
או בני מלאכים?
ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים
הנפילים – ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים בימי דור אנוש
)יג ,לג .רש"י(

לכאורה תמוה ,הרי בפר' בראשית )ו ,ד( פירש
רש"י שנקראו "נפילים" לא משום שנפלו מן השמים
כי אם משום שנאבדו מן העולם – "על שם שנפלו
והפילו את העולם ,ובלשון עברי ל' ענקים הוא",
ומשמע שה"נפילים" בני אדם היו ,ואינו מזכיר כלל
היותם מלאכים מן השמים .ואם כן ,מדוע בפרשתנו
ראה רש"י לשנות ולפרש שהנפילים היו מלאכים –
"מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים"?
ויש לבאר בפשטות:

ע„יין ˘ני ענינים ‡ל‡ ‰ין ב‰ם

נ‡מרו ‰יו כ„‡י ל‡ומרן" )ר˘"י ˘ם(‰ ,נ‚‰ו˙

כ„י לב‡ר פ˘טו˙ ל˘ון ‰כ˙וב "וכי ˙˘‚ו

י˘רו˙ כו' .וי˘ לומר‡˘ ,ל‰ ‰ם ‚' ‰ענינים

ול‡ ˙ע˘ו ‡˙ כל ‰מˆו˙ ‡‰ל˘ ,"‰פ˘טו˙

˘בספרי כ‡ן‰˘ ,עובר על כל ‰מˆו˙ )‡(

‰ל˘ון ‰י‡˘ ,מ„ובר בעביר ‰על "כל

פור˜ עול ,כנ‚„ ‰חו˜ים ˘‰ם ל˜בל עולו

‰מˆו˙ ‡‰ל ."‰כי מˆ„ ענין ‰ '‡‰נ"ל,

י˙'; )ב( מפר ברי˙ – כנ‚„ ‰ע„ו˙ ˘‰ם

˘חומר˙˘ ‰ל ע"ז "˘˜ול "‰כחומר˙ כל

˜יום ‡ו˙ ‰ברי˙ בין  '‰לי˘ר‡ל; )‚( מ‚ל‰

בפסוקים הקודמים מבואר ,שכאשר תיארו
המרגלים את גבורתם של יושבי הארץ אמרו "אפס
כי עז העם  . .וגם ילידי הענק ראינו שם" )יג ,כח(.
והוקשה לו לרש"י :מכיוון שכבר הזכירו את מוראם
מילידי הענק ,מדוע חזרו והזכירו שוב "ושם ראינו
את הנפילים וגו'"?

‰מˆו˙ כולן ‡ין לומר "ול‡ ˙ע˘ו ‡˙ כל

פנים – י˘ לפר˘ו ˘מע˜ם ‡˙ ˘כל ˙‰ור.‰

‰מˆו˙ ‡‰ל ;"‰ו‡פילו מˆ„ ענין ‰ב' ‰נ"ל

„‰נ ‰בבי‡ור "מ‚ל ‰פנים" ˘‰וב‡ כ‡ן

"˘‰מו„ ‰בע"‡ ככופר בכל ˙‰ור ‰כול"‰

רˆ‰ ‰ר‡"ם לב‡ר ע"פ פר˘"י בכרי˙ו˙ ז

ועל כן פירש רש"י ,שה"נפילים" שהזכירו
המרגלים הם עניין חדש ,נוסף על "ילידי הענק",
והיא טענה אחרת לגמרי:

ל‡ ˘ייך לומר לכ‡ור‰˘ ‰עוב„ ע"‡ ל‡

ע"‡ ]‚בי „ע˙ רבי "כל עבירו˙ ˘ב˙ור..‰

ע˘" ‰כל ‰מˆו˙ ‡‰ל] "‰כי ז‰ו ר˜ ענין

יו"‰כ מכפר )‚ם בלי ˙˘וב (‰חו ıמפור˜

˘ל ‡מונ ‰בלב‰˘ ,מו„ ‰בע"‡ "ככופר

עול ומ‚ל ‰פנים ב˙ור ‰ומפר ברי˙ ב˘ר"[

לאחרי דברי המרגלים על גבורתם של יושבי
הארץ וילידי הענק ,השתיקם כלב ואמר "עלה
נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה" )יג ,ל( ,והיינו
שאין להתפעל מגבורתם של יושבי הארץ ,כי משה
כבר הראה נסים גדולים שלמעלה מן הטבע" ,קרע
לנו את הים והוריד לנו את המן וכו' )רש"י שם(",
וממילא אין לפחד מיושבי הארץ ,שהרי בכחו של
משה להילחם עמם בדרך נסית.

בכל ˙‰ור ‰כול‡ ,"‰בל ל‡ ˘‰מו„ ‰בע"‡

˘"מ‚ל ‰פנים" ‰יינו "„ור˘ ב‡‚„ו˙ ˘ל

נח˘ב ˘ל‡ ע˘ ˙‡" ‰כל ‰מˆו˙ ‡‰ל.["‰

„ופי כ‚ון מנ˘ ‰כו'"

ולכן בספרי ‰ע„יפו ללמו„ מכ‡ן ענין נוסף

וספרי פר˘˙נו טו ,ל(‡ ,בל בספרי „בי רב על

בע"ז˘ ,ב‡יסור ע"ז י˘נו ‡ו˙ו ˙‰וכן ˘י˘

‰ספרי כבר ˘˜‰ו על פירו˘ ז„ ‰מ ‰ז‰

בביטול כל ‰מˆו˙ כולן"„ ,מ‰ ‰עובר על

˘ייך לנ„ו"„‡„" ,טו מוכרח ˘כל ‰עוב„

כל ‰מˆו˙ פור˜ עול ומפר ברי˙ ומ‚ל ‰פנים

ע"ז י„רו˘ ‡‚„ו˙ ˘ל „ופי" ,ו‰בי‡ מפירו˘

‡ף מˆו ‰זו פור˜ ב ‰עול ומפר ברי˙ ומ‚ל‰

רבינו ‰לל על ‰ספרי ˘פי' "ומ‚ל ‰פנים

ומכיון שנסתרה טענתם שיש לירא מילידי הענק
והגבורים ,באו המרגלים וטענו טענה חדשה "ושם
ראינו את הנפילים":

פנים" )ול‰יו˙ ˘פירו˘ ז‰ ‰ו‡ יו˙ר ב„רך

ב˙ור‰„ ‰יינו ‰מחˆיף פניו ב˙ור˘ ‰ל‡

אכן מ"ילידי הענק" אין לפחד ,אך בין יושבי
הארץ ישנם גם "ענקים מפני שמחזאי ועזאל שנפלו
מן השמים" ,וגבורת ענקים אלו אינה גבורה גשמית
בלבד ,שבזה יכול משה להילחם ,אלא גבורתם גם

)ו‰ו‡ מסנ„‰רין ˆט:

פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡‚ ,ם ר˘"י בפירו˘ו על

ל˜יימ"‰

˙‰ור‰ ‰ע„יפו ,כנ"ל .ור˜ בפירו˘ו ל˘"ס

ע"‡ ועו„[‡ ,בל כיון ˘„‰בר ‰וב‡ בפר˘"י

„‡זיל ‚ם ˘ל‡ לפי פ˘ט ‰כ˙ובים ל‡ נ˜ט

על ˙‰ור„˘ ‰רכו בל˘ון ˆח ‰וברור ‰בלי

כן(.

רמזים יל"ע ‡ם לומר ˘לז ‰נ˙כוין‡„ ,ם

]וע„"ז מˆינו בפר˘"י במס' ˘בועו˙ י‚

גבורה רוחנית הבאה מן השמים .וטענו המרגלים
שנפילים אלו יכולים למרוד ולהתנגד גם לנסים מן
השמים.
וזהו מה שחידש רש"י כאן ש"נפילים" היינו
ש"נפלו מן השמים" ,בכדי לבאר את החידוש
בטענה זו של המרגלים.

בגדר "וראיתם אותו"
ועשו להם ציצית
ע"ש הפתילים התלויים בה ,כמו ויקחני בציצית ראשי .דבר אחר ,ציצית
ע"ש וראיתם אותו ,כמו מציץ מן החרכים
)טו ,לח .רש״י(

בנוגע למצוות ציצית נאמר בכתוב "וראיתם
אותו וזכרתם את כל מצות ה'" )טו ,לט(.
ויש לעיין בפירוש עניין "וראיתם אותו" ,די"ל
בב' אופנים:
א .עצם מצוות ציצית הוא עשיית הציצית
ולבישתן ,ו"וראיתם אותו" הוא דבר נוסף הבא
כתוצאה מקיום מצוות ציצית .ב .גם "וראיתם
אותו" הוא מגוף מצוות ציצית.
ונפק"מ לדינא:
באם אין אפשרות לראות את הציצית ,הנה
באם אמרינן ש"וראיתם אותו" הוא מגוף מצות
ציצית הרי לא קיים את המצוה כתיקונה .משא"כ
באם אמרינן ש"וראיתם אותו" הוא דבר נוסף הבא
כתוצאה מקיום המצוה ,והמצוה עצמה אינה אלא
עשיית הציצית ולבישתן ,הרי גם כאשר אי אפשר
לראות את הציצית קיים את המצוה כתיקונה.
ויש לומר ,ששני אופנים אלו תלויים בשני
הפירושים בתיבת ציצית שהובאו בפירוש רש"י:
לפי הפירוש שציצית הוא "ע"ש וראיתם אותו
כמו מציץ מן החרכים" ,מובן שראיית הציצית הוא
גדר מצות ציצית ,וכשחסר בזה – חסר בחפצא
דציצית.
לעומת זאת ,לפי הפירוש שציצית הוא "ע"ש
הפתילים" הרי החפצא דציצית אינו אלא הפתילים
עצמם ,וכאשר לובש בגד עם הפתילים התלויים ,גם
כאשר אי אפשר לראותם ,קיים מצות ציצית.

המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה
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י‚

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

כל ‚' ‰ענינים ˘בספרי‡ ,ף ˘לכ‡ור‰ ‰ענין
„"פור˜ עול" לחו„ מספי˜ לב‡ר ‰טעם

‰ב' ‰נ"ל„ ,י˘ ב ‰חומר˜˘‰ ‰ול ‰נ‚„

˘ע"ז ‰י‡ ככל ‰מˆו˙‰ ,רי ˘‚ם ב' ‡‰חרים

חומר˙ כל ‰מˆוו˙ ,כי ז ‰עול ‰מן ‰נ‡מר

נˆרכים לבי‡ור ˘‰‰וו‡.(‰

˘ם "ובכל ‡˘ר ‡מר˙י ‡ליכם ˙˘מרו ו˘ם

ו‚ם

במ‡מר ‰ב' ˘בספרי „‰מו„ ‰בע"ז

ככופר בכל ˙‰ור – ‰י˘ ל‰בין ‰כוונ ,‰כי
‰נ ‰כנ"ל ר˘"י על ˙‰ור‰ ‰בי‡ו ל‰לן
בכ˙וב ‡˙ כל ‡˘ר ˆו‚ ‰ו' ,ונ˜ט בל˘ון

חביבות ה"טף" ש"מפרר"
את התורה ומצוותי'

"מ‚י„ ˘כל ‰מו„ ‰כו'" „מ˘מע ˘מכ‡ן
נ˙ח„˘ „‰בר ,ו‰רי לכ‡ור ‰כבר לעיל בפ'
מ˘פטים )כ‚ ,י‚( ע"‰פ "ובכל ‡˘ר ‡מר˙י
‡ליכם ˙˘מרו ו˘ם ‡ל˜ים ‡חרים ל‡

ה"תינוק" מפרר יותר ממה ש"אוכל" בתומ"צ  /המרגלים יראו שלא "יתפוררו" להם התורה ומצוותי'  /עבודת
ה"טף" – יקרה מאוד בעיני ה'  /לימודו הפשוט של התינוק חביב יותר מבניין בית המקדש

„‰נ‰

בפר˘˙ מ˘פטים נ˙ב‡ר לנו ענין

˙זכירו" כבר פר˘"י "ללמ„ך ˘˘˜ול ‰ע"‡

‡ל˜ים ‡חרים ל‡ ˙זכירו"˘ ,ז‰˘ ‰כ˙וב
מז‰יר על ˘ני ‰ענינים )˘מיר˙ כל ‰מˆו˙
ו‰ז‰ירו˙ בע"ז( ב‰מ˘ך זל"ז ,מור ‰על
˘‰‰וו‡ ‰בין "כל ‰מˆו˙ כולן" ומˆו˙
עבו„˙ כוכבים ,וז‰ו ˘מ„יי˜ ר˘"י "ללמ„ך
˘˘˜ול ‰ע"‡ כנ‚„ כל ‰מˆו˙ כולן",
˘כוונ˙ו לענין ‰ב' ‰נ"ל˘ ,חומר˙ ע"‡
˘˜ול" ‰כנ‚„ )חומר˙( כל ‰מˆו˙ כולן";
מ˘‡"כ מ˘ ‰נ˙ח„˘ ב‰„ ‡‰מו„ ‰ב‰
ככופר בכ˙"‰

)˘ב„רך פירו˘ ר˘"י על ˙‰ור‰

כנ‚„ כל ‰מˆו˙ כולן ו‰נז‰ר ב ‰כ˘ומר ‡˙

למ„נו‰ו מ‰נ‡מר ‡˙ כל ‡˘ר ˆו‚ ‰ו'( מ˘מעו

כולן" .וממ˘"כ כ‡ן בל' חי„ו˘ "מ‚י„ כו'"

ענין ‰ '‡‰נ"ל „ע"ז ‰י‡ יסו„ כ ,˙"‰פירו˘

מ˘מע ˘י˘ „בר מ˘ ‰נ˙ח„˘ כ‡ן ˘ל‡

„כיון ˘מˆו˙ ‡יסור ע"ז ˜˘ור ‰עם ‡‰מונ‰

י„ענו‰ו מ˘ם ]ו„וח˜ לומר ˘‰חי„ו˘ כ‡ן

ב'‰

‰ו‡ ר˜ בפרט ˘‰ני ˘ב‰מ˘ך פר˘"י כ‡ן,

כוכבים כופר ב˜‰ב"‰ ("‰רי ‰י‡ ‰יסו„ לכל

˘‰מו„ ‰בע"‡ כופר נמי "בכל מ˘ ‰נ˙נב‡ו

‰מˆו˙„ ,בלי ‡‰מונ ‰במˆוו‰ ‰מˆוו˙ ל‡

‰נבי‡ים ˘נ‡מר למן ‰יום ‡˘ר ˆו'‰ ‰

יˆוייר ענין ‰מˆו˙ ,וז‰ו ˙וכן ‰ל' "‰מו„‰

וי˘ לעיין ב„בר :מ‚„‰˘ ‰י˘ו ‰מר‚לים ב‰פח„ו˙י‰ם ‡˙ ‡˘ר עלול ל˜רו˙ לטף „וו˜‡,

ו‰ל‡ – "‰כי מפ˘טו˙ ל' וס‚נון ר˘"י מ˘מע

ב ‰ככופר בכ ,"˙"‰פירו˘ „מי ˘מו„ ‰ב‰

‰ו‡ מובן .בטבע „‡‰ם‰ ,רחמים ו‰‡‰ב ‰לטף ‰ם ב‚ילוי יו˙ר ,ועל כן ר‡ו ‰מר‚לים לעורר

˘י˘ חי„ו˘ ‚ם בענין ‰ר‡˘ון ˘מבי‡ ,עˆם

˘וב ל‡ יˆוייר ‡ˆלו ל‡ח"ז ˜יום ˙‰ור ,‰כי

בבני י˘ר‡ל ‡ימ ‰ופח„ ממ"˘ ‰טפנו י‰י' לבז" „וו˜‡‡ .מנם ,מכך ˘‚ם במענ˘‰ ‰י"˙ מו„‚˘

ז‰˘ ‰מו„ ‰בע"‡ ככופר בכל ˙‰ור ‰כול.[‰

‡ינו מ‡מין ח"ו ˘י˘ מי ˘ˆיו ‰עלי' ו˘וב

ī
עניין עי˜רי ומרכזי בטענ˙ ‰מר‚לים נ‚„ ‰עלי' ל‡ר‰ ,ıי' "נ˘ינו וטפנו י‰יו לבז"

)פר˘˙נו

י„‚ .(‚ ,ם במענ˘‰ ‰י"˙ לטענו˙ ‰מר‚לים ,י˘ „‚˘ מיוח„ על ‰טף" :וטפכם ‡˘ר ‡מר˙ם לבז
י‰י' ‰ . .מ ‰יבו‡ו ˘מ ,‰ול‰ם ‡˙ננ ,‰ו‰ם ייר˘ו„) "‰ברים ‡ ,לט(.

˘‰טף „וו˜‡ יבו‡ו ל‡ר ıי˘ר‡ל ,מובן ˘י˘נ˘ ‰ייכו˙ מיוח„˙ בין "‰טף" לכניס ‰ל‡ר.ı
וˆריך ל‰בין מ„וע ‰טף ˜˘ור לבי‡˙ ‡‰ר ıי˙ר על כולם?
וי˘ לב‡ר ‡˙ עניין "‰טף" בעבו„˙ „‡‰ם .ו‡זי יימˆ‡ מובן מ„וע ‰מר‚לים ‰פחי„ו ‡˙ בני
י˘ר‡ל מכניס˙ ‰טף ל‡ר ,ıומ‡י„ך ,מ˘‰˘ ‰י"˙ ‰ו„יע ˘עי˜ר ˙‰כלי˙ בכניס ‰ל‡ר‰ ıי‡
ב"טפכם" „יי˜‡ ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

ה"תינוק" מפרר יותר ממה ש"אוכל" בתומ"צ
טבע ˙‰ינו˜ ב‡כיל˙ו‰ ,ו‡ ל‡כול מעט מן ‰מזון ‰מו‚˘ לו ,ו‡ילו ‡˙ רוב ‰מזון ‰ו‡
מפורר ו‡ינו ‡וכלו .וכן ‡מרו חז"ל )ל˜ח טוב וי‚˘ מז ,יב( על יוסף ˘˘בחו ‰י' במ˘ ‰נ˙ן "‡וכל
לפי ‰טף" ,כי ל˙ינו˜ ˆריך לי˙ן ‡וכל רב ,לפי ˘‰ו‡ מפרר יו˙ר ממ‡˘ ‰וכל
ב – "˘„רכו ˘ל ˙ינו˜ לפרר"(.

)ור‡‚ ‰ם פסחים י,

ולכך

)ועיי' ר˘"י בחולין  ‰ע"‡ "‰עוב„ עבו„˙

‰ו‡ כופר במˆי‡ו˙ ˘ל "˙ורˆ˘ "‰ריך

נר‡„ ‰ב‡מ˙ ‚' ענינים ˘ונים י˘

ל˜יים ,ו‰יינו ˘‡ין ז ‰ר˜ ˙י‡ור חומר˙

)‰ענין ‰מ˙ב‡ר בפר˘"י בפר˘˙

‰מˆו‡ ‰ו ˘‰וו‡˙ ‰למˆו˙ ‡חרו˙‡ ,ל‡

כ‡ן בחומר˙ ע"ז

מ˘פטים ,וב' מ‡מרי ‰ספרי( ,ח„‡ מ‰˘ ‰י‡ יסו„
לכל ‰מˆוו˙˜˘ ,יום כולן ˙לוי ב ,‰ו˘ני˙

˙י‡ור ‰מˆי‡ו˙ – ˘‰מו„ ‰בע"‡ ‰רי ‰ו‡
"ככופר )בפועל( בכל ˙‰ור ‰כול) "‰ולר˘"י

˘י˘ ב ‰חומר ˘‰ו ‰במ˘˜לו לכל ‰מˆו˙

על ˙‰ור ‰ילפינן ל ‰מפר˘˙נו‰ ,יכ‡ „ל‡

)ע"„ ˘מˆינו בעו„ מˆוו˙ ˘‰ו˘וו˙‰

מיירי בכל ‰מˆוו˙ כבפ' מ˘פטים‡ ,ל‡

חומר˙ם לחומר˙ כל ‰מˆוו˙ יח„( ,ו˘לי˘י˙

מ„ובר ‡ו„ו˙ מˆו˙ ע"ז בלב„ ,ו‰כ˙וב

˘בע˘יי˙ ‰י˘נו ‚ם ‚וף ˙‰וכן ˘ל ע˘יי˙

מפרט "‡˙ כל ‡˘ר ˆו‡ '‰ ‰ליכם בי„ מ˘‰

כל ‰עבירו˙ ‚ופיי‰ו˘ ,מע˘ ‰עבו„˙‰ ‰ו‡

מן ‰יום ‡˘ר ˆו '‰ ‰ו‰ל‡ ‰ל„ורו˙יכם",

‰ו‡ ˙וכן מע˘יו ˘ל מי ˘יעבור כל ˙‰ור‰

‰רי למ„ים מז‰˘ ‰ע„ר ‰ז‰ירו˙ בע"ז פו‚ע

)ול‡ ר˜ ˘‰ם ב' „ברים ˘ונים ˘‰ווים זל"ז

בז‰ירו˙ ב"כל ‡˘ר ˆו‡ '‰ ‰ליכם ‚ו'",

במ˘˜לם(.

וז‰ו ˘‡ומר ר˘"י "מ‚י„ ˘‰מו„ ‰בע"‡

לקראת שבת
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ט

וכ˘ם ˘‰ו‡ ב‚˘מיו˙ ,כן ‰ו‡ ‚ם בענייני ˙ור ‰ומˆוו˙י'˙‰ .ור ‰ו‰מˆוו˙ מכונו˙ ב„ברי
חז"ל "מ‡כל ומ˘˙‰˜) "‰ל˙ רב ‰פ"ב ,כו ועו„(" .מ‡כל" זˆ ‰ריך ל‰יכנס בפנימיו˙ו ˘ל „‡‰ם
ולזככו ,וב‡כיל ‰זו י˘ חילו˜ בין "‚„ולים" ב„ע˙ ,לבין ‡לו ˘‰ם בבחינ˙ "טף" – ˜טנים

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ב„ע˙:
„‚‰ולים ב„ע˙ מנˆלים רוב זמנם ורוב כוחו˙י‰ם בענייני ˙ור ‰ומˆוו˙י' ,ו‚ם ‰ם עוס˜ים
ב‰ן כר‡וי ,לימו„ ל˘מ ‰ועס˜ ‰מˆוו˙ ל˘ם ˘מים בלב„.
"‰טף" לעומ˙ ז‡˙‰ ,ם ‡לו ˘˜טנים ב„ע˙ ובמ„ר‚ ‰רוחני˙ ,ו‰מ ‰מנˆלים ‡˙ רוב זמנם

ג' ﬠנינים בחומרת
ﬠ"ז כנגד כ התורה
יבאר החילוק בין הלשונות שמצינו בזה ברש"י על הש"ס ,בספרי וברש"י על הכתובים

ī
‚רסינן

ב‰וריו˙ ח ע"‡ "וכי ˙˘‚ו ול‡

˙ע˘ו ‡˙ כל ‰מˆו˙ ‡‰ל) ‰פר˘˙נו טו ,כב(,
‡יזו ‰י‡ מˆו‰˘ ‰י‡ ˘˜ול ‰ככל ‰מˆו˙
‰וי ‡ומר זו עבו„˙ כוכבים" ,ופר˘"י "˘כל
‰מו„ ‰ב ‰ככופר בכל ˙‰ור ‰כול ."‰ו‰נ,‰

וכוחו˙י‰ם לעניינים ‡חרים .ו‚ם כ˘עוס˜ים ב˙ור ‰ומˆוו˙י'‰ ,רי ‡לו נע˘ים ל˘ם פניו˙
‡חרו˙ ,ול‡ ל˘ם ˘מים בלב„.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר עוס˜ „‡‰ם ב˙ור ‰ומˆוו˙י' ל˘מ‡ ,‰זי ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' זנו˙ ‡˙ ‰נפ˘
ומ˜„˘ו˙ ‡ו˙‡ .‰ך כ‡˘ר חסר בכוונ ,‰ועבו„˙ו ‰י‡ ˘ל‡ ל˘מ ‰ח"ו‰ ,רי ‡ין „˜‰ו˘‰
חו„ר˙ בפנימיו˙ו ˘ל „‡‰ם )ר‡˙ ‰ני‡ פל"ט-מ( .ו‰רי ז ‰כמ˘ל ‡כיל˙ ˙‰ינו˜ ˘רוב ‰מזון
מ˙פורר ונופל בחו .ıוכמו כן ˜‰טנים ב„ע˙ וברוחניו˙ – ˘˙‰ור ‰ומˆוו˙ ˘עוס˜ים ב‰ן
נכנסו˙ בפנימיו˙ ‡ך מעט ,ו‰רוב "מ˙פורר" ו‡ינו חו„ר בפנימיו˙ם.

„"כל ‰מו„ ‰ב ‰ככופר בכ‡ ,"˙"‰בל ˘ם
‰ו‡ מבו‡ר ר˜ על ‰פסו˜ ˘ל‡ח"ז "‡˙ כל
‡˘ר ˆו‡ '‰ ‰ליכם בי„ מ˘ ‰מן ‰יום ‡˘ר
ˆו '‰ ‰ו‰ל‡ ‰ל„ורו˙יכם"„ ,מבו‡ר בספרי
)כמוב‡ בפר˘"י על ‰כ˙וב( "‡˙ כל ‡˘ר ˆו‰

המרגלים יראו שלא "יתפוררו" להם התורה ומצוותי'
ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ‡˙ עומ˜ טענ˙ ‰מר‚לים "טפנו י‰יו לבז" ,ועל יסו„ מ˘ ‰נ˙ב‡ר בס˜"‰
)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰רי˘ פר˘˙נו( בפנימיו˙ עניין חט‡ ‰מר‚לים‰˘ ,יו "„ור „ע"‰

)ר‡ ‰וי˜ר‡ רב ‰פ"ט,

‡ .ועו„( ,ובוו„‡י ‰יי˙‡ ‰חיז ‰ב˜„ו˘ ‰לטענו˙י‰ם:

)וכ" ‰במכיל˙‡ ב‡ יב ,ו(

ו‚ו' – מ‚י„ ˘כל ‰מו„ ‰בע"‡ ככופר בכל

כ‡˘ר ‰יו בני י˘ר‡ל במ„בר‰ ,יו מופ˘טים ל‚מרי מעניינים ‚˘מיים‡ .מנם ‰י' ל‰ם ‚וף

מˆינו ב‡ו"‡ ‡חר ˜ˆ˙ ,וכמוב‡ בפירו˘

˙‰ור ‰כול ‰ובכל מ˘ ‰נ˙נב‡ו ‰נבי‡ים

‚˘מי וˆרכים ‚˘מיים‡ ,ך ˙‰‰עס˜ו˙ ב‰ם ‰יי˙ ‰ב„˜ו˙ ו˘ל‡ ב˘‚‰מ‰ :‰ם ‡כלו "מן" מן

˘נ‡מר למן ‰יום ‡˘ר ˆו '‰ ‰ו‰ל‡"‰

˘‰מים ˘ל‡ ‰יי˙ ‰בו פסול˙ )יומ‡ ע ,‰ב(˙˘ ,ו מים מב‡ר˘ ‰ל מרים ,ו‡פילו מלבו˘י‰ם "ענני

)ובספרי לפנינו ‰ו‡ ˜ˆ˙ ב˘ינוי ועיין בז‰

כבו„ ‰יו ˘פים בכסו˙ם ומ‚ˆ‰ים ‡ו˙ם ‰ . .י' לבו˘ם ‚„ל עמ‰ם" )ר˘"י ע˜ב ח.(„ ,

בספרי על כ˙וב ז‰

ר˘"י ‚ופ‡ על ‰כ˙ובים "בעבו„˙ ‡לילים
‰כ˙וב מ„בר‡ ,ו ‡ינו ‡ל‡ ב‡ח˙ מכל
‰מˆו˙"˙ ,ל ‡˙ כל ‰מˆו˙ ‡‰ל ,‰מˆו‰
‡ח˙ ˘‰י‡ ככל ‰מˆו˙ ,מ‰ ‰עובר על כל
‰מˆו˙ פור˜ עול ומפר ברי˙ ומ‚ל ‰פנים

בנחל˙ יע˜ב כ‡ן( .ולפמ˘י"˙ בז ,‰ל‡
לחינם ‰ספרי )ור˘"י על ˙‰ור‰ (‰זכירו ענין ז‰
„ו˜‡ ˘ם ול‡ בפסו˜ ‰ר‡˘ון.

‡ף מˆו ‰זו פור˜ ב ‰עול ומפר ברי˙ ומ‚ל‰
פנים ,ו‡יזו זו ע"‡" .ונר‡ ‰לומר „י˘ חילו˜

וי˙ב‡ר

ב„˜‰ם ˆ‰ריך בירור בענין

מ‰ו˙י בין מ˘ ‰פיר˘ ר˘"י על "˘‰ס ˘ע"ז

‰מבו‡ר בספרי "מˆו‡ ‰ח˙ ˘‰י‡ ככל

˘˜ול ‰ככל ‰מˆוו˙ מˆ„ "כל ‰מו„ ‰ב‰

‰מˆו˙ ,מ‰ ‰עובר על כל ‰מˆו˙ פור˜ עול

ככופר בכ "˙"‰לבין מ˘"כ בספרי „במˆו‰

ומפר ברי˙ ומ‚ל ‰פנים‡ ,ף מˆו ‰זו כו'" –

זו פור˜ עול ומפר ברי˙ כו' ו‰ו‡ כעובר על

„יל"ע טוב‡ מ‰ ‰ם ‚' ענינים ‡ל ‰בחומר˙

כל ‰מˆוו˙.

"‰עובר על כל ‰מˆו˙" ומ‰י „ו‚מ˙ם

ויובן

בעוב„ ע"ז) .ו‰ל‡ „בר ‰ו‡ ˘ר˘"י ˘ל‡
ב„˜‰ים „‰נ‚ ‰ם בספרי נזכר ‡‰

ב‡ ‡ל‡ לפירו˘ ‰כ˙ובים ר‡ ‰נמי ל‰זכיר

וממיל‡ במ˜ום מעין ז‰ ,‰רי "‰מזון" ‡ינו "מ˙פרר" .כי עי˜ר ‰עס˜ ‰ו‡ בעבו„˙ '‰
ובעניינים רוחניים .ו‚ם ‡יכו˙ עס˜ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ‰י‡ כר‡וי‰˘ ,ל‡ ‡ין ‰יסח „‰ע˙ מעניינים
‚˘מיים.
וכ‡˘ר ˙רו ‰מר‚לים ‡˙ ‡‰ר‰ ,ıבינו ˘˘ם יˆטרכו ל˙‰עס˜ בעניינים ‚˘מיים ממ˘ ,וממיל‡
יר‡ו ˘מ‡ רוב ‰זמן ינוˆל לעניינים ‚˘מיים ,ו‡פילו ‰זמן ‰מועט ˘יו˜„˘ לעבו„˙ ˘‰י"˙‰ ,רי
˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘י˜יימו ‡ז י‰יו עם פניו˙ ˆ„„יו˙ ו˘ל‡ ל˘מ ,‰ו‡זי ‰ם "י˙פררו".
וז‰ו ˘˙‰לוננו בפני בני י˘ר‡ל "טפנו י‰יו לבז" – ˘יעמ„ו במעמ„ ומˆב ˘ל "טף"
ברוחניו˙ – ˘"מפרר" יו˙ר ממ‡"˘ ‰וכל" .ו„‡‚ ‰זו ‡ינ ‰ר˜ על ‰יל„ים כפ˘וטו‡ ,ל‡ על כל
בני י˘ר‡ל ˘י˙חילו ל˙‰עס˜ בעניינים ‚˘מיים ,וממיל‡ ל‡ ˙ח„ור ב‰ם „˜‰ו˘ ‰כל כך כמו
˘חו„ר˙ במ„בר.

פ
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עבודת ה"טף" – יקרה מאוד בעיני ה'
‰מענ ‰לטענ˙ ‰מר‚לים ‰י' "וטפכם ‡˘ר ‡מר˙ם לבז י‰י' ‰ . .מ ‰יבו‡ו ˘מ ,‰ול‰ם
‡˙ננ ,‰ו‰ם ייר˘ו ,"‰ו‰יינו ˘˜‰ב" ‰מ˘יב ˘‡כן ב‡ר ıי˘ר‡ל י˘נ ‰עבו„ ‰בבחינ˙ "טף"

מדוע התפלל משה
רק על יהושע?
ויקרא משה להושע בן נון יהושע

˘"מפרר יו˙ר ממ‡˘ ‰וכל"‡ ,ך ‚ ‡‰ופ‡ ‰י‡ כוונ˙ ‰כניס ‰ל‡ר ,ıוי˘ ˙ענו‚ ונח˙ רוח לפניו
מעבו„˙ "‰טף" „וו˜‡.
‡מנם עבו„˙ „ור ‰מ„בר„" ,ור „ע‰ ,"‰י‡ נעלי˙ ביו˙ר‰ .ם עוס˜ים כל זמנם ב˙ור‰
ומˆוו˙י' ,ועו˘ים ‰כל ל˘מ ‰ולל‡ פניו˙ .ומכל מ˜ום ‰כוונ ‰ו˙‰כלי˙ ‰י‡ בעבו„˙ "‰טף"
„וו˜‡:
כ‡˘ר י˘ לי‰ו„י עס˜ עם „ברים ‚˘מיים ,ו‰רי ‰ו‡ נמ˘ך ‡חרי‰ם ,ומכל מ˜ום ‰ו‡ כופ‰
‡˙ עˆמו ומ˜יים ‡˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'‰ ,רי מעל˙ ‰כפי' ˘כופ ˙‡ ‰עˆמו ‰י‡ ‚„ול ‰ביו˙ר.
וי˜ר מ‡ו„ בעיני ‡ '‰ו˙ו מעט ˘עו˘ ‰ז˘ ‰כופ ˙‡ ‰עˆמו ,מעבו„˙ם ‰נעלי˙ ˘ל "„ור „ע."‰
ומ˘ום כך טענ˙ ‰מר‚לים ‰י‡ טעו˙ ,וי˘ ל‰יכנס „וו˜‡ ‡ל ‡‰ר ,ıמ˜ום ˘בו ˆריך „‡‰ם
לספ˜ ˆרכיו ˘‚‰מיים בעˆמו .ו„וו˜‡ במˆב ז ,‰כ‡˘ר ‰ו‡ כופ ˙‡ ‰עˆמו לעסו˜ ב˙ור‰
ומˆוו˙י'‡ ,זי עו˘‰ ‰ו‡ נח˙ רוח לפניו י˙' ,ו‡פילו בעבו„˘ ‰בבחינ˙ "טף".

לימודו הפשוט של התינוק חביב יותר מבניין בית המקדש
"‡ין מ˜ר‡ יוˆ‡ מי„י פ˘וטו" ,וב‡מ˙ י˘ חביבו˙ ‚„ול ‰ל"טף" – ˙‰ינו˜ו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל
„וו˜‡ ,ומ˘ום כך „וו˜‡ עלי‰ם מבטיח ˘‰י"˙ "וטפכם ‰ . .מ ‰יבו‡ו ˘מ "‰ו‚ו':
לימו„ ˙‰ור˘ ‰ל "‰טף" נע˘ ‰ב‡ופן פ˘וט ונחו˙ ,ו‡ף על פי כן‰ ,רי בכמ ‰עניינים י˜ר
לימו„ זˆ‡ ‰ל ˘‰י"˙ יו˙ר ‡פילו מלימו„ ˙ור˘ ‰ל ˙למי„י חכמים ‚„ולים.
וע„ כ„י כך‡˘ ,מרו חז"ל על ‰פסו˜ "ו„‚לו עלי ‡‰ב˙‰" – "‰ינו˜ מ„ל‚ על ‡‰זכר. . ‰
‡מר „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ו„ילו‚ו עלי ‡‰ב˘) "‰יר ˘‰ירים ב .„ ,ובמ„ר˘ רב ‰ע"‰פ( ,ו‰יינו ˘˙‰ינו˜
˘ו‚ ‰ומ„ל‚ על ‰זכר˙ ˘מו ˘ל ˜‰ב" ,‰ומכל מ˜ום מ‡חר ˘לימו„ ˙‰ינו˜ ‰ו‡ מ˙וך ‡‰ב‰
ל˘‰י"˙‰ ,רי „‰בר מעורר ‡˙ ‡‰ב˙ו ˘ל ˘‰י"˙ מלמעל.‰
ומˆ„ ‡‰ב˙ ˘‰י"˙ ל"טף" ,נ˙ן ˜‰ב"˙‰ ˙‡ ‰ור ‰לכל בני י˘ר‡ל‰˘ ,ל‡ נ˙רˆ˘‰ ‰י"˙
לי˙ן ˙‰ור ‰ר˜ ל‡חר ˘‡מרו ˘"בנינו ערבים בע„ינו" )ר‡˘ ‰יר ˘‰ירים רב ,‡ ‰כ„(.
וכ„‚ ‰ל ‰מעל˙ וחביבו˙ לימו„ "‰טף" ,ע„ ˘‡מרו חז"ל )˘ב˙ ˜יט ,ב( "‡ין מבטלין ˙ינו˜ו˙
˘ל בי˙ רבן ‡פילו לבניין בי˙ ‰מ˜„˘" .ומובן˘ ,מבלי ‰בט על עוˆם ˙‰ענו‚ ˘י˘ ל˘‰י"˙
מבניין בי˙ ‰מ˜„˘‰ ,רי ˙‰ענו‚ מלימו„ ˙ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן ‰ו‡ עˆום ועמו˜ ‰רב ‰יו˙ר.

התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגלים
)יג ,טז .רש"י(

זכירת המצוות תלוי' בטלית
והי' לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה'
ועשיתם אותם
"וזכרתם את כל מצות ה'"  -שמנין גימטריא של ציצית שש מאות
ושמונה חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג
)טו ,לט .רש"י(

אודות תפילת משה על יהושע יש להקשות
דממה נפשך :מכיוון ש"באותה שעה כשרים היו"
)רש"י בפרשתנו יג ,ג( ,מדוע הוצרך להתפלל שיהושע
ינצל מעצתם? ומאידך ,באם הי' צורך בתפילה,
מדוע התפלל רק על יהושע ולא על שאר המרגלים?

אודות מצוות ציצית כתב האור החיים הק':
"שאמרו )ראה תדבא"ר פכ"ו( ,כשראה משה מעשה
המקושש אמר לפני ה' בימי החול לובשין ישראל
תפילין וזוכרין המצות ביום השבת במה יזכרו,
והשיב הקדוש ברוך הוא הריני נותן להם מצות
ציצית שבה יזכרו וכו'".

כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע מבאר בלקוטי תורה
)פרשתנו לו ,ד ואילך( שהמרגלים חפצו להישאר
במדבר בכדי להמשיך לחיות בקדושה ובהתנתקות
מכל עניני עולם הזה המטרידים ומבלבלים .ולא
רצו להיכנס לארץ ישראל ,שבה יוצרכו לרדת
מדרגתם ולהתעסק בענייני העולם .ואכן ,ייתכן
שמצד דרגתם הייתה נתינת מקום לטענה כזו.

והטעם שעל ידי ציצית יזכרו כל המצוות הוא,
כי "ציצית" בגימטריא שש מאות ,וביחד עם שמונת
החוטים וחמשת הקשרים ,הרי זה תרי"ג ,ולכן
פועלת ראיית הציצית את "וזכרתם את כל מצוות
ה'".

והביאור בזה:

ואף שהמון העם בוודאי צריכים להיכנס לארץ
ישראל ולהתעסק עם ענייני העולם ,מכל מקום
המרגלים עצמם ,בהיותם אנשים נעלים וכשרים
חשו שאין עבודה זו מתאימה להם.
אמנם ,אף שסדר עבודה זו מתאים לצדיקים
ול"כשרים" ,מכל מקום התפלל משה על יהושע
שיושיעו השי"ת מעצתם:
נשיא ישראל ,חייב לוותר על מעלתו ושלמותו
העצמית ,והרי הוא רועה נאמן ומסור לצאנו ,ואם
הצאן צריכים לעבוד בארץ ישראל דווקא ,חייב
הרועה להניח עצמו ושלימותו האישית על הצד,
להתעסק בצרכי הדור כולו ,ולהיכנס עם צאנו
לארץ.
ומכיוון שיהושע עתיד הי' למלא את מקום משה
כרועה ישראל ,התפלל משה בעבורו שהשי"ת
יושיעו מעצתם ,ושיהי' אצלו ברור שהוא מוכרח
להיכנס עם צאן מרעיתו לארץ.

ולכאורה אינו מובן :מאחר שמטרת המצוה
היא לזכור את כל המצוות ,וזכירת תרי"ג המצוות
נפעלת על ידי הציצית ,מדוע צריכים גם טלית ,הרי
לשם הזיכרון הי' די לכאורה גם בציציות לבדם?
ויש לבאר עניין זה:
טלית היא לבוש המקיף את האדם מבחוץ.
ומבואר בסה"ק )ראה תניא פ"ה ,ועוד( שאף שמזון
ולבוש הם שניהם מצרכי האדם ,הרי הבדל גדול
ביניהם :המזון נכנס אל הגוף פנימה ומתאחד
עמו ,והלבוש הוא חיצוני ומקיף את האדם מבחוץ.
הטלית ,שהיא לבוש ,רומזת על עניינים שאינם
חודרים אל האדם ,מחמת שהם נעלים ומרוממים
ממנו ,ואינם יכולים להתקבל אצלו בפנימיות
בשכלו ורגשותיו.
וזהו עניין הטלית שבמצוות ציצית ,שמזכירה
היא לאדם שתרי"ג מצוות הן תלויות ונמשכות מן
ה"טלית" – מעניין שלמעלה משכל ואין לאדם שום
תפיסה בו.
עניין ומהות המצוות הוא דווקא כאשר האדם
מרגיש ויודע שהמצוות תלויות בטלית ,ומקורן
ממדרגה שלמעלה משכל ומהשגת האדם ,אך באם
לוקח ציצית לחוד בלי טלית – היינו שאינו רוצה
להכיר בעניין זה שבמצוות – אין כאן קיום מצוות
ציצית ,ואין זה מזכיר מאומה.

