


˜ובı ז‰ 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
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

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,
וב‰ˆלח‰ 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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ג
"לחמנו הם" – מדוע לחם דוקא?

‡יפ‰ רו‡ים ב„ברי י‰ו˘ע וכלב ˙˘וב‰ לפח„ מחוז˜ ‰‡ויבים? / 
‰‡ם כיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל ‰ו‡ „בר ‰מוכרח כמו לחם? / בי‡ור „ברי 

ר˘"י ˘‡ופן כיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל י‰י' ˘"נ‡כלם כלחם"

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 161 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
בין מרגלי משה למרגלי יהושע (ע"פ ספר השיחות תנש"א ח"ב עמ' 618 ואילך)

במה חטאו המרגלים?  (ע"פ לקו"ש חי"ח עמ' 141 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עבודת המרגלים שבכל דור

מ„וע   / מ˘‰?  ˘ל  ˘ליחו˙ו  מיל‡ו ‡˙  ו‰ל‡  חט‡ו ‰מר‚לים,  במ‰ 
‰כרחי לומר ˘˜יום ˆיווי ‰' ‰ו‡ ‡פ˘רי? / מפני מ‰ חייבים ל˜יים 
‡˙ ‰מˆוו˙ ב„רך ‰טבע „וו˜‡? / וכיˆ„ ‡רı י˘ר‡ל ‰י‡ מעין ˜יום 

‰מˆוו˙?

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 39 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עדות החלה על האמונה הטהורה (ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 183 ואילך)

שיחות  לקוטי  (ע"פ  במדבר?  המצוות  מן  להיפטר  ישראל  חשבו  מדוע 
חכ"ח עמ' 93 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדרי חיוב וראיתם בציצית

יסי˜ „נחל˜ו בז‰ ‰רמב"ם ו‰טור ‡ם ‰ו‡ ‚וף ‰מˆו‰ ממ˘ ‡ו ענין 
בפ"ע, וי„ון במ˜ורו˙ מן ‰˘"ס לכל ˘יט‰ / עפ"ז י„ון לענין מח' 

‰פוס˜ים בטלי˙ ˜טן ‡ם ללב˘ו על ‰ב‚„ים ‡ו ˙ח˙י‰ם

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 95 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
יגעת ומצאת!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
'קנייטש' בסידור

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˘לח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙ל‚), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת שבתיח לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

'קנייטש' בסידור
מ'כאבי בטן' החסיד גם לא התפעל. הוא ידע שכשם שכשלועסים מאכל בצורה לא נכונה מקבלים כאבי בטן, 

וממשיכים לאכול, כך גם בעבודה. חסידים בעבר מעולם לא 'סיימו תפילה'. הם אחזו תמיד בתפילה.

תפילה, כפי שצריכה להיות
ו˘ר˘‡  ‰"עי˜ר‡  י˘נו  ‰˙פיל‰,  בעבו„˙  ו‰ן  ‰˙ור‰  לימו„  ˘ל  בעבו„‰  ‰ן  ענין,  בכל 

„כול‡", וכך ‚ם בעבו„˙ חסי„ו˙ חב"„ י˘נו ‰"עי˜ר‡ ו˘ר˘‡ „כול‡".

כל ענין ‰‰˘כל‰ ו‰˘‚‰ בחסי„ו˙ ‰ו‡ עבור ז‰ ˘˙‰י' 'עבו„‰' בפועל, ו˘‰'עבו„‰' בפועל 
˙ח„ור ב‚וף כך ˘‰‚וף עˆמו ינ‰‚ כפי ˘ˆריך ל‰יו˙ על פי „רכי ‰˙ור‰ ו‰חסי„ו˙...

ו‰יו"„  ‰„לי"˙  ˜˘ר  ˘עו˘ים  כ„י  ˙וך  בימינו,  ‰˙פיל‰  ˘ל  ‰‡ופן  על  ל„בר   ‰˘˜...
וכבר  ˘‡מר'  ו'ברוך  '‰ו„ו'  ‡ומרים  פ‡רנט"),  פון  מען  ("„‡וונט  ˜רבנו˙  ‡ומרים  [ב˙פילין], 
מ„˜„˜ים  ‡ין  ˘מונ‰-ע˘ר‰,  מ˙פללים  וכבר  י˘ר‡ל"  "˘מע  ˆע˜‰  נו˙נים  ל'ברכו',  מוכנים 
לענו˙ ‡מן י‰‡-˘מי'-רב‰, מניחים ˙פלין ר"˙ ו'עלינו' ‡ומרים כבר בפרוז„ור, וכ˘נוˆר˙ ˘יח˙ 

„ברים מעניינ˙ מ˙עכבים, עבור ז‰ י˘ זמן.

י˘ לעסו˜ בעבו„˙ ‰˙פיל‰ כפי ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙, י˘ ‚ם ל‰˙ווע„. ‰‰˙ווע„ו˙ ‡ינ‰ – 'מ˘˜‰' 
וכיבו„ ("בר‡נפען מיטן פ‡רבייסן"), ‰עי˜ר ב‰˙ווע„ו˙ - מ‰ ˘י˙˜בל ממנ‰.

ל‡חר כל ‰˙ווע„ו˙ ‰י' ‰'בכן' [-‰˙וˆ‡‰]. ‡˘ר על כן [בע˜בו˙ ‰„ברים ב‰˙ווע„ו˙, ‡זי] 
ל‰˙פלל  ˆריכים  ל‰˙פלל  בסי„ור,  ט]  מ∆ ∆̃ =] '˜נייט˘'  לע˘ו˙  י˘  'מ˙פלל',  ל‰יו˙  ˆריכים   –
סט‡נˆיע")  '˙חנ‰' ("‡  ˘‡מר' –  'ברוך  ע„  מ'‰ו„ו'  בסי„ור,  לסמן '˜נייט˘'  י˘  ‡˙ ‰כל ‡ולם 
– חסי„ים נ‰‚ו בעבר לנסוע במחל˜‰ ‰רביעי˙ וללכ˙ ר‚לי˙, כיום ‰'‡ופנ‰' לטוס עם מטוס – 

מ'מו„‰ ‡ני' ע„ '‰ו„ו' זו‰י ‚ם '˙חנ‰ ‚„ול‰'.

י˘ ל‰˙חיל ללכ˙ ל'ח„ר', ˆריכים ל‰יו˙ חכמים יו˙ר וממיל‡ י‰יו יו˙ר יר‡י-˘מים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ז עמ' 96-98)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



אופן היגיעה - לפי הכשרונות
במה שכותב שאינו רואה סימן ברכה בהלימוד, 

תאמין",  ומצאת  "יגעת  רז"ל  מאמר  פי  על  הנה 

באופן  לימוד  היינו  שלו,  יגיעה  בזה  הכוונה 

וייגע  יעמול  הוא  וכשרונותיו  לכוחותיו  המתאים 

יוצא  איננו  טובים  כשרונות  שבעל  ומובן  בתורה, 

בזה שלומד כהבעל כשרונות רגילים, שהרי בערכו 

איננו יגע.

האמת  הנה  עצמו,  על  מעיד  אדם  שאין  וכיון 

שלו  והמשפיע  ישיבה  מהראש  להוודע  יכול  בזה 

התמדתו  וכשרונותיו  אותו  הם  מכירים  שהרי 

ושקידתו.

(אגרות קודש חי"א עמ' מב)

שידוך לאלמן – יגעת ומצאת!
המשפחתי,  למצבו  ביחס  לשאלתו  במענה 

הקדושה,  בתורתנו  ברורה  הוראה  כך  על  ישנה 

במרץ  לעשות  שיש  בחיים,  הוראה  חיים,  תורת 

הראוי (כמובן בדרכי צניעות) אודות שידוך מתאים 

עבורו. וכיון שכך אומרת התורה, באופן מוחלט – 

בוודאי הדבר טוב לכל אלו שיכולים להיות שייכים 

לזה, ובנידון זה – טובה לו וטובה לבתו שתחי'.

למצוא  קל  כך  כל  לא  שזה  מאליו,  מובן  גם 

יגעת  ההבטחה  ישנה  לכך  אבל  מתאים,  שידוך 

טובה,  ובכונה  במרץ  פועלים  שאם   – ומצאת 

להדגיש  מיותר  זה  והרי  ומצליחים.  עוזר  הקב"ה 

וקיום  לתורה  עיתים  בקביעות  שתוספת  עבורו 

המצוות בהידור, מוסיפה בברכות מהשם יתברך.

(תרגום מאגרות קודש חכ"ה עמ' רלח)

לאט לאט וביגיעה
קבלת  בענין  ומרעיש  במכתבו  שכותב  ומה 

מענה על כמה וכמה מעניניו . . הנקודה היא, אשר 

העבודה בקדושה היא לאט לאט וביגיעה.

עמהם  אשר  יתברך  מהשם  לתבוע  אין  ובמילא 

יהפך  מתאימה  יגיעה  בלא  פתאום  ולפתע  נס  יהי' 

הם  מובטחים  גיסא  ולאידך  הקצה,  אל  הקצה  מן 

על פי פסק דין תורתנו הקדושה יגעת ומצאת...

(אגרות קודש ח"ז עמ' עט)

אין צורך לשית עצות – יגעת ומצאת!
מצב  אודות  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

רוחו שאינו כדבעי ועל מיעוט החיות בלימודו וכו' 

ומסיים שאינו יודע לשית עצות בנפשו.

ידועה  כבר  כי  עצות,  לשית  צריך  אינו  והנה 

יגעת  אשר  הנ"ל  בכל  הק'  מתורתנו  היעוצה  עצה 

להצליח  תלוי  הדבר  ובו  תאמין  אל  מצאת  ולא 

שיהי'  וגם  החסידות  ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד 

דבר  שלכל  שכמו  אלא  כדבעי,  בחיות  הלימוד 

צריך  זה,  בכלל  הנ"ל  שגם  דשמיא  סייעתא  צריך 

לכל  השוים  השיעורים  שלשת  את  לשמור  הוא 

נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

וכן  הידועים,  ותניא  תהלים  בחומש  והם  זי"ע 

מהנכון שבכל יום מימות החול קודם תפלת הבקר 

שתקובל  סגולה  שזהו  לצדקה  פרוטות  איזה  יתן 

בלקו"ת  מ"ש  ומקיים  בעיון  למד  ובטח  התפלה, 

סד"ה תחת אשר לא עבדת כו'.

(אגרות קודש ח"ט עמ' כח)

יגעת ומצאת!

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

לקראת שבת „

"חמנו הם" – מדוע חם 
דוקא?

איפה רואים בדברי יהושע וכלב תשובה לפחד מחוזק האויבים? / האם כיבוש ארץ ישראל הוא דבר המוכרח 
כמו לחם? / ביאור דברי רש"י שאופן כיבוש ארץ ישראל יהי' ש"נאכלם כלחם"

י˘ר‡ל,   ıל‡ר כנ‚„ ‰כניס‰  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ל˙לונ‰  ב„ברי‰ם  ˘‰מר‚לים ‰בי‡ו  ל‡חר 
י˘ר‡ל,   ıב˘בח ‡ר עמ‰ם  ו„יברו  י˘ר‡ל"  בני  פנו ‡ל "ע„˙  וכלב  ˘י‰ו˘ע  מספר ‰כ˙וב 

וב˙וך ‰„ברים ‡מרו (י„, ח-ט):

חלב  זב˙  ‰י‡  ‡˘ר   ıר‡ לנו,  ונ˙נ‰  ‰ז‡˙   ıר‡‰ ‡ל  ‡ו˙נו  ו‰בי‡   ,'‰ בנו   ıחפ "‡ם 
ו„ב˘. ‡ך ב‰' ‡ל ˙מרו„ו, ו‡˙ם ‡ל ˙יר‡ו ‡˙ עם ‰‡רı, כי לחמנו ‰ם ו‚ו'". 

ולפי פ˘וטו כוונ˙ „ימוי ז‰ – "לחמנו ‰ם" – ‰י‡, ˘כיבו˘ "עם ‰‡רı" י‰י' בנ˜ל, כמו 
˘י‰ו˘ע  ו‰יינו,  כנ‚„ ‰‡וכל ‡ו˙ו);  (˘‰רי ‡ין ‰מ‡כל "מ˙˜ומם"  ˘‡כיל‰ ‰י‡ „בר ˜ל 
מ‡כל  כמו  י˘ר‡ל,  בי„  יינ˙נו  בוו„‡י  כי   ,ıיו˘בי ‰‡ר מפני  לח˘ו˘  מ‰  ˘‡ין  וכלב ‡מרו 

‰נ˙ון בי„ ‰‡וכל ו‡וכלו כרˆונו. 

מסירין  בי„נ‡  ‡רי  „‡רע‡,  עמ‡  מן  ˙„חלון  ל‡  "ו‡˙ון  ‡ונ˜לוס:  ב˙ר‚ום  פיר˘  וכן 
‡ינון" (וכן ‰ו‡ ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל).   

ולכ‡ור‰ זו ‚ם כוונ˙ ר˘"י בפירו˘ו, וז"ל: 

"כי לחמנו ‰ם – נ‡כלם כלחם". 

ב. ‡ך ˆריך בי‡ור מ‰ ˘מ„‚י˘ ר˘"י "נ‡כלם כלחם":

˙וכן ז‰ ˘ל ‡כיל‰ בנ˜ל מ˙‡ים ‰ו‡ לכל מ‡כל, ו‡ם כן ‰י' ˆריך ר˘"י לכ˙וב "נ‡כלם 
כמ‡כל" – ומ‰ו ‰„יו˜ "כלחם" „ו˜‡?

"לחם"  ˘כ˙וב  מˆינו  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‡ך   – ‰ם"  "לחמנו  ‰ו‡  ‰כ˙וב  ל˘ון  ו‡מנם 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

ור˘"י מפר˘ ל˘ון זו ב‰רחב‰: "כל „בר מ‡כל ˜רוי לחם" (ויˆ‡ ל‡, נ„. ור‡‰ ‚ם מ˜ı מ‚, לב. 
ל‰˘וו˙  ˘נ˙כוון  ˘מ˘מע  „י„ן,  בני„ון  ר˘"י  ל˘ון  בי‡ור  ˆריך  ומע˙‰  ועו„);  יב.  יח,  י˙רו 

ל‡כיל˙ לחם „ו˜‡ - במובנ‰ ‰מˆומˆם ˘ל ˙יב‰ זו.

ס˙ם,  לחם  כ‡ן ‰ו‡ (ל‡  ˘‰„יו˜  ופיר˘ו  יו˙ר  עו„  ˘"ˆמˆמו"  מפר˘ים  ˘י˘  [ול‰עיר, 
במ„בר  ב‰יו˙ם  ‰˘מים  מן  לי˘ר‡ל  ˘ני˙ן  ‰לחם  ו‰יינו  ˘לנו,  ‰לחם   – "לחמנו"  ‡ל‡) 
ורוˆ‰   .  . ‰מן  „‰יינו  „י„ן  כלחם  לומר  "‰כוונ‰  כ‡ן:  ל„ו„  במ˘כיל  ‰ו‡  (כן  ‰מן  ו‰ו‡ 
ו‡בו„ים  ‰רו‚ים  י‰יו  ממיל‡  כן   .  . טעמו  בפינו  מ˘˙נ‰  טורח  בלי  ˘בלחמנו  כ˘ם  לומר 

לפנינו ..  מבלי ˘נˆטרך לטרוח". וע„"ז בב‡ר ב˘„‰). 

‡ל‡ ˘בל˘ון ר˘"י ‡ין מ˙‡ים לפר˘ כן, כי לפי ז‰ ‰י' ˆריך ל‰„‚י˘ ז‰ ולומר "נ‡כלם 
כלחמנו" – ו‰רי ר˘"י כ˙ב "כלחם" ס˙ם, ומ˘מע ˘כוונ˙ו לעˆם ענין ‰"לחם"]. 

‚. לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר לפר˘ (ור‡‰ מ˘כיל ל„ו„ כ‡ן), ˘‰„יו˜ ב"לחם" ‰ו‡ – ˘‰ו‡ נ‚מר 
כבר ור‡וי ל‡כיל‰ מי„, לל‡ טירח‡ כלל; וזו ‰כוונ‰ ב‰‡מיר‰ "ו‡˙ם ‡ל ˙יר‡ו ‡˙ עם 
‰‡רı כי לחמנו ‰ם" – ˘‡ם "ב‰' ‡ל ˙מרו„ו" (כ˙חיל˙ ‰פסו˜), ‡ז ל‡ יˆטרכו ליר‡ כלל 

מפני יו˘בי ‰‡רı, כי ל‡ י‰י' ˆורך במלחמ‰ וטירח‡ ‡ל‡ יפלו מ‡לי‰ם. 

כמסופר  במלחמ‰,  ˆורך  לז‰, ‡ל‡ ‰י'  זכו  ל‡  בחט‡ ‰מר‚לים  "מר„ו"  ˘כן  כיון  [‡ך 
בספר י‰ו˘ע (ז, ‚ ו‡ילך). ו‚ם ב˙חיל˙ ‰כיבו˘ – ביריחו, ‰וˆרכו ל˙˜וע ב˘ופר ול‰˜יף ז' 

‰˜פו˙ כו' (י‰ו˘ע ו)]. 

ל‡חר  ˘‰ו‡  כמו  י˘נו  מ‡כל  בכל  ˘‰רי  „"לחם",  ‰„יו˜  לב‡ר  מספי˜  ז‰  ‡ין  ‡בל 
˘נ‚מר ור‡וי ל‡כיל‰ (וכמו ב˘ר ל‡חר ‰בי˘ול), ו‡ין ז‰ ˘ייך ל"לחם" „ו˜‡. ובפר˘‰ זו 

‚ופ‡ למ„נו (י‚, כ ובפר˘"י): "ו‰ימים ימי בכורי ענבים – ˘‰ענבים מ˙ב˘לין כו'". 

מלחמ‰  ˙‰י'  ˘ל‡  מכריח  ז‰  ‡ין  ˙יר‡ו"  בל˘ון "‡ל  כ„ „יי˜˙  בעˆם ‰ענין, ‰רי  ו‚ם 
כ˘‰ולכים  ‚ם  זו  ל˘ון  ˘מ˙‡ימ‰   (‚ (כ,  ˘ופטים  בפר˘˙  בפירו˘  מˆינו  ˘‰רי   – כלל 
(ור‡‰ ‚ם „ברים  מפני‰ם"  ‡ל ˙יר‡ו   .  . על ‡ויביכם  למלחמ‰  למלחמ‰: "‡˙ם ˜רבים ‰יום 

‚, כב: "‡ל ˙יר‡ום"). 

„. ונר‡‰, ˘פירו˘ ז‰ בר˘"י מחובר ‰ו‡ עם מ‰ ˘כ˙ב ב'„יבור' ‰˜ו„ם, וז"ל:

"‡ל ˙מרו„ו – ו˘וב 'ו‡˙ם ‡ל ˙יר‡ו'". 

בי‡ור ‰ענין:

ר‡ינו  ‡˘ר  ‰עם  "וכל   ,"ıב‡ר ‰יו˘ב  ‰עם  ˘"עז  ו‡מרו  ‰עם   ˙‡ ‰פחי„ו  ‰מר‚לים 
ב˙וכ‰ ‡נ˘י מ„ו˙", ע„ כ„י כך ˘"ונ‰י בעינינו כח‚בים ו‚ו'" (י‚, כח-ל‚). 

 "ıר‡‰ עם   ˙‡ ˙יר‡ו  "‡ל  לח˘ו˘,  ˘‡ין  ל˘כנע  וכלב  י‰ו˘ע  ב‡ים  כ‡˘ר  ומע˙‰, 
‰מר‚לים  סיפורי   ˙‡ ‰כחי˘ו  ל‡  ו‰רי  לפח„?  ‡ין  ב‡מ˙  מ„וע  ל‰סביר:  ‰ם  מוכרחים   –

וטענו ˘‡ינם ‡מ˙!

לקראת שבת טז

ב‚„יו  על  ללב˘ו  ˜טן  טלי˙  מˆו˙  "עי˜ר 
ובמ‚"‡  ויזכור ‰מˆו˙".  יר‡‰  ˘˙מי„  כ„י 
‰‡ריז"ל),  כ˙בי  (‰יינו  "ובכ˙בים  ˘ם 
ובפ˘טו˙  ב‚„יו".  ˙ח˙  „ו˜‡  ˜טן  „טלי˙ 
חילו˜ ˘יטו˙ ז‰ ‰ו‡ ‰מ˜ור ל˘ינוי מנ‰‚ים 
ללבו˘  „‰נו‰‚ים  ט"˜,  בלבי˘˙  ˘מˆינו 
כפס˜  ‡זלי  למעל‰  ב‚„י‰ם  על  ‰ט"˜ 
מ˙ח˙  ‰ט"˜  ו‰לוב˘ים  ב˘ו"ע;  ‰מחבר 
כ˙בי  ע"פ  ‰מ‚"‡  כ„ע˙  נו‰‚ים  לב‚„י‰ם 
ל‰כריע  כ‡ן  ‰„ברים  ב‡ו  (ול‡  ‰‡ריז"ל 
ר˜  ופ˘טי‰,  נ‰ר‡  „נ‰ר‡  בז‰,  ול˜בוע 
ועיי"ע  ולכ‡ן.  לכ‡ן  ‰מנ‰‚ים  טעמי  לב‡ר 
ח"ב  „ע˙  יחו‰  ב˘ו"˙  ‰˘‡ל‰  לכללו˙ 

ס"‡ ובנסמן ˘ם). 

‰ענין  עˆם  על  ל˙מו‰  י˘  ולכ‡ור‰ 
˘‰רי   – ל‰ב‚„ים  מ˙ח˙  ˆיˆי˙  „לבי˘˙ 
ל‰יו˙  ˆריכו˙  ˘‰ˆיˆיו˙  לכך  ‰טעם 
(˘‰ו‡  ˜ר‡  „‡מר  מ‰  ע"פ  – ‰ו‡  מ‚ולו˙ 
‡ו˙ו  "ור‡י˙ם  בפירו˘  ˆיˆי˙)  מˆו˙  ˙וכן 
„ר˘ינן  ו‚ם  ‚ו'",   '‰ מˆו˙  כל   ˙‡ וזכר˙ם 
וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם  ˘ם  במנחו˙ 
כו'",  זכיר‰  לי„י  מבי‡‰  ר‡י‰   – וע˘י˙ם 
וכיון ˘טעם לבי˘˙ ˆיˆי˙ ‰ו‡ בכ„י לזכור 
כל ‰מˆו˙ כמ"˘ ור‡י˙ם ‡ו˙ו וזכר˙ם ‚ו', 
וכל˘ון ‡„‰"ז ב˘ו"ע ˘ם – י˘ ל‰בין למ‰ 
ˆריכו˙  ‰ˆיˆיו˙  ‡ין  ‰‡ריז"ל  כ˙בי  ע"פ 
˘ער  רי˘  ˘בפע"ח  ו‡ף  מ‚ולו˙.  ל‰יו˙ 
‰ˆיˆי˙ נ‡מר בז‰ טעם ע"פ ˜בל‰ – טעמ‡ 
בעי, ˘‰רי ל‡ יˆוייר ˘‰מ˜ובלים י‰יו נ‚„ 

‰˙למו„ כו' (עיי' ˘ער ‰כולל ב˙חיל˙ו). 

„ל„ע˙  „י"ל  ˘פיר,  ‡˙י  ול„ברינו 
‰מחבר "עי˜ר מˆו˙ טלי˙ ˜טן ללוב˘ו על 
‰מˆו˙"  ויזכור  יר‡‰ו  ˘˙מי„  כ„י  ב‚„יו 

וכמפור˘  ‰נ"ל,  ‰טור  ב˘יט˙  ˘˜‡י  לפי 
בחיבורו ב"י בסי' ח ˘„ין ‰נ"ל ‰ו‡ "ממ‰ 
מˆו˙‰  עי˜ר  כי  כ„  בסימן  (‰טור)  ˘‡מר 
ר‚ע  ובכל  ˘ע‰  ובכל  ‰מˆו˙  זכיר˙  על 
ˆריך ˘יזכור נר‡‰ ˘עי˜ר מˆו˙ טלי˙ ˜טן 
ללוב˘ו מלמעל‰ כ„י ˘˙מי„ יר‡‰ו ויזכור 
‰‡ריז"ל,  בכ˙בי  מ"˘  לפי  ‡בל  ‰מˆו˙". 
ענין טלי˙ ˜טן ‡ינו ‡ל‡ ב˘ביל ˜יום מˆו˙ 
˙ח˙  למט‰  מניחן  ומ‰"ט ‰י‰  לב„,  ˆיˆי˙ 
נו‚ע ‰ענין  ˘בט"˜ ‡ינו  לפי  כל ‰לבו˘ים, 

„"ור‡י˙ם ‡ו˙ו ו‚ו'" כי ‡ם בטלי˙ ‚„ול.

לˆיˆי˙  בנו‚ע  ב‰חילו˜  ‚ם  וכמו„‚˘ 
יח  סי'  רי˘  ב˘ו"ע  ‰פס˜  ע"פ  בליל‰: 
„‡מעיט  ‰ו‡  ˆיˆי˙  זמן  ל‡ו  "ליל‰ 
˘לוב˘  מ‰  כל  – ‡˙מעט  מור‡י˙ם ‡ו˙ו" 
בפע"ח  ו‡ילו  וכו';  ליל‰  כסו˙  ‡ו  בליל‰ 
בליל‰  וˆיˆי˙  טלי˙  "‡ין  בז‰:  מחל˜  ˘ם 
. . ‡ך ‰ט"˜ ˆריך ˘י˘כב עמו ‡פי' במט‰ 
בליל‰ ‡ינו  י˙בטל . . ‡פילו  ל‡  לעולם   . .
˘מ˙בטל  ‰ו‡  לב„ו  ‚„לו˙  ˘ל  ר˜  נפס˜ 
י˙בטל  ל‡  לעולם   .  . („ט"˜)  ˆיˆי˙  ‡בל 
‡פי' בליל‰ לכן נ˜ר‡ ט"‚ וט"˜ ולכן ר‡וי 
זמן  ב˘ום  ט"˜  מעליו  ל‰סיר  ˘ל‡  ליז‰ר 
 ,ıלמרח בכניס˙ו  ר˜  י˘ן  ב‰יו˙ו  ‡פילו 
ול‡   ıבמרח ערום  עˆמו  „ו„  ר‡‰  לכך 
ב‰יו˙ו י˘ן כי ‡ז ‰י‰ לו ט"˜ כנ"ל". ו‰יינו 
‰ט"˜  ˙˜נ˙  ‡ין  ‰‡ריז"ל  כ˙בי  ע"פ  כי 
"ור‡י˙ם ‡ו˙ו  מˆו˙  ב˘ביל ˜יום  בעי˜ר‰ 
בל˜ו"˘  וע"ע   ."'‰ מˆו˙  כל   ˙‡ וזכר˙ם 
חל"‚ ˘לח ‚ מ‰ ˘י˘ לפלפל עו„ עפ"י כל 
ט"˜  ‰לוב˘ים  בין  ‰מנ‰‚ים  בחילו˜  ‰נ"ל 
‰ˆיˆיו˙  עכ"פ  מניחים  ‡ם  ‰ב‚„ים  ˙ח˙ 

עˆמן מבחוı ‡ו ל‡ו.



טולקראת שבת

‡ל‡  ‡ינו  ˘ז‰  „י"ל  ‰כוונ‰".  ‡ו˙‰ 
 ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו  „"ור‡י˙ם  ‰טור  ל˘יט˙ 
מˆו˙ ˆיˆי˙. ‡בל  מ‚וף  מˆו˙ ‰'" ‰ו‡  כל 
‰מˆו‰,  מ‚וף  „‡ינו  ‰נ"ל  ‰רמב"ם  ל„ע˙ 
כ„ברי  "למען"  ב˙יב˙  נ„יי˜  „(‡ף ‡ם  י"ל 
ˆיˆי˙  ˘‡ני  וסוכ‰)  ˙פלין  ‚בי  ˘ם  ‰ב"ח 
נ‡מר‰  וסוכ‰  „ב˙פילין  וסוכ‰,  מ˙פילין 
לך  "ו‰י‰  ‰מˆו‰,  ˜יום  על  "למען"  ˙יב˙ 
כי  בפיך   '‰ ˙ור˙  ˙‰י‰  למען  ‚ו'  ל‡ו˙ 
"בסוכו˙  ממˆרים",   '‰ ‰וˆי‡ך  חז˜‰  בי„ 
ו‡ילו  י„עו „ורו˙יכם ‚ו'",  למען  ˙˘בו ‚ו' 
בˆיˆי˙ – ‰כ˙וב "למען ˙זכרו וע˘י˙ם ‡˙ 
"ור‡י˙ם  ל‰כ˙וב  ב‰מ˘ך  ב‡  מˆו˙י"  כל 
וע˘י˙ם   '‰ מˆו˙  כל   ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו 
˜יום  מ‚וף  ‡ינו  ‰נ"ל  ˘ל„יע‰  ‡ו˙ם", 

‰מˆו‰. 

„על  מˆינו  מיני‰  לעיל  ‚ם  וב‡מ˙ 
ˆיˆי˙  מˆו˙  "‚„ול‰  כ„  סי'  ‰טור  מ"˘ 
ור‡י˙ם  „כ˙יב  ‰מˆו˙  כל  כנ‚„  ˘˘˜ול‰ 
עול‰  מˆו˙ ‰' ˆיˆי˙  כל  וזכר˙ם ‡˙  ‡ו˙ו 
˙רי"‚"  י"‚ ‰רי  ו‰' ˜˘רים  חוטין  וח'  ˙"ר 
לזכרון,  ‚ורם  "‰ו‡  ˘‰כל  ‰ב"ח  פיר˘   –
„ע"י ˘יעל‰ על מח˘ב˙ו „ˆיˆי˙ עול‰ כו' 
˙רי"‚ ע"י כך יזכור כל ˙רי"‚ מˆו˙". ע"˘ 
˘‰י‡  ‰פי',  כפ˘טו˙  „ל‡  ו‰ו‡  בפרטיו˙. 

מˆ"ע ˘˜ול‰.

וסבר  עלי‰  „פלי‚  „‰רמב"ם  ונר‡‰ 
מ‰‡  ל‰  יליף  ‰מˆו‰,  מ‚וף  ר‡י˙ם  ˘‡ין 
‡ו˙ו  ור‡י˙ם  ‰‡י  "ורבנן  מ‚:  „מנחו˙ 
ל‰ו  „סביר‡  „מ˘מע  כו'",  לי‰  עב„י  מ‡י 
מ˘מע  מזו  וי˙יר‰  ‰מˆו‰.  מעי˜ר  ˘‡ינו 
‚ם  וכ"מ  כפ˘וטו.  ‡ו˙ן  ˘יר‡ו   ˆ"‡˘
‡ו˙ו  ור‡י˙ם  לכ„˙ני‡  ל‰ו  ˘"מבעי  מז‰ 
‡חר˙  מˆו‰  וזכור  זו  מˆו‰  ר‡‰  וזכר˙ם 
„לפי  ˘מע",  ˜רי˙  זו  זו  ו‡יזו  בו  ‰˙לוי‰ 

˘ם:  ˘ל‰לן  ‰„ר˘ו˙  לפי  (וכן  זו  „ר˘‰ 
מˆו‰  וזכור  זו  מˆו‰  ר‡‰   .  . ‡י„ך  ˙ני‡ 
מˆו˙  זו  זו  ו‡יזו  ל‰  ‰סמוכ‰  ‡חר˙ 
כיון   .  . ור‡י˙ם ‡ו˙ו  ˙ני‡ ‡י„ך   .  . כל‡ים 
˘נ˙חייב ‡„ם במˆו‰ זו נ˙חייב בכל מˆו˙ 
‚ו'"  וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם  פירו˘  כולן), 
נמי  ו‰כי  כו'.  כפ˘וטו  ‡ו˙ן  ˘יר‡ו  ‡ינו 
מ˘מע בברכו˙ יב: "פר˘˙ ˆיˆי˙ . . י˘ ב‰ 
חמ˘‰ „ברים מˆו˙ ˆיˆי˙ . . עול מˆו˙ . . 
מˆו˙  כל  וזכר˙ם ‡˙  ור‡י˙ם ‡ו˙ו  „כ˙יב 
ו‚ו'".  ˆיˆי˙  ל‰ם  וע˘ו  „כ˙יב  ˆיˆי˙   '‰
ומ˘מע, ˘עול מˆו˙, ˘‰ו‡ "ור‡י˙ם ‡ו˙ו 
ו‚ו'", ‰ו‡ „בר נוסף במˆו˙ ˆיˆי˙. ומע˙‰ 
ל˘ונו  יומ˙˜  ל‰רמב"ם,  ס"ל  „‡מרינן „כן 
פר˘˙ ˆיˆי˙  פ"‡ ‰"ב "ו‡ח"כ  ב‰ל' ˜"˘ 
‰מˆו˙",  כל  זכיר˙  ˆיווי  ב‰  י˘  ‰י‡  ˘‚ם 
"עול  ˘פי'  ˘ם  בברכו˙  כפר˘"י  ול‡ 
ל‰רמב"ם  כי  מˆו˙י".  כל  וע˘י˙ם   – מˆו˙ 
‡ו˙ו  "ור‡י˙ם  ‰כ˙וב  ‰מˆו˙,  זכיר˙  ‚ם 
וזכר˙ם ‡˙ כל מˆו˙ ‰'", ‡ינ‰ מ‚וף מˆו˙ 
˘נ‡מר  מˆו˙  עול   – נוסף  ˆיˆי˙ ‡ל‡ „בר 

ב"פר˘˙ ˆיˆי˙".

יˆי˙ מעי˜ר  ו‰נ‰ כ"ז ‰ו‡ ב˜יום מˆו˙̂ 
‰„ין, ‰יינו בטלי˙ ‚„ול, „‚ם ל‰„יע‰ ˘‡ין 
פרט   ‰"‰ ‰מˆו‰,  מ‚וף  ‡ו˙ו"  "ור‡י˙ם 
ב‰מˆו‰, ובמיל‡ פ˘וט „מˆו˙ טלי˙ ‚„ול 
בו  ˘י˘  ב‡ופן  ‰ב‚„ים  ע"‚  ללוב˘ו  ‰י‡ 
לענין  ‡בל  ‚ו'".  וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם 
˘‰‡„ם  ˙˜נו  ‡ם  ‰פוס˜ים  פלי‚י  ט"˜, 
עˆמ‰  בפני  ˆיˆי˙  מˆו˙  ‰זמן  כל  י˜יים 
מˆו˙ ˆיˆי˙  על ˜יום  (נוסף  פרטי˙  כמˆו‰ 
‡ו  ‡ו˙ו),  ור‡י˙ם  (‚ם)  בו  ˘מ˜יים  בט"‚, 
לזכור  כ„י  ‰י˙‰  „ט"˜  ‰˙˜נ‰  עי˜ר  ˘כל 

‡˙ כל ‰מˆו˙ ˙מי„. 

סי"‡  ח  סי'  ב˘ו"ע  ‰מחבר  כ˙ב  „‰נ‰ 

לקראת שבת ו

"‰ננו  ו‡מרו  ב‡ו  עˆמם  מˆ„  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰כ˙וב  מספר  מכן  ל‡חר  ‰רי  מזו:  [י˙יר‰ 
"‡ל   –  ıר‡‰ יו˘בי  ˘ל  ‚בור˙ם  מפני  ‡ו˙ם  ו‰פחי„  ז‡˙  ˘לל  רבינו  ומ˘‰  ו‚ו'",  ועלינו 
˙עלו . . ול‡ ˙נ‚פו לפני ‡ויביכם, כי ‰עמל˜י ו‰כנעני ˘ם לפניכם ונפל˙ם בחרב ו‚ו'" (י„, 

מ-מ‚); ‰רי ˘מ˘‰ בעˆמו "מסכים" לז‰ ˘י˘ מ‰ לפח„!]

 ıר‡‰ עם   ˙‡ ˙יר‡ו  "‡ל  ‰ל˘ון:  ב‰מ˘ך  ‰ו‡  ˘‰‰סבר  ללמו„,  ‡פ˘ר  ‰י'  ולכ‡ור‰ 
בלע„יו;  לחיו˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‰מוכרח  „בר  ‰ו‡  ˘"לחם"  בז‰,  וכוונ˙ם  ‰ם",  לחמנו  כי   –
ו‰יינו, ˘‡מנם י˘ ˆ„˜ ב‰טענ‰ על ‚בור˙ם ˘ל יו˘בי ‰‡רı, ‡בל כיון ˘‡ין בפני י˘ר‡ל 
בריר‰ ‡חר˙ וי˘ נחיˆו˙ ו„חיפו˙ ל‰יכנס ל‡רı י˘ר‡ל ולכוב˘ם – ‰רי מוכרחים לע˘ו˙ 

ז‡˙ בלי ל‰˙ח˘ב ב‰ח˘˘ו˙. 

במ˘ך  י˘ר‡ל  מכן ‰˙˜יימו  ˘ל‡חר  רו‡ים  בפועל  ˘‰רי  מיו˘ב˙,  זו ‡ינ‰  ‡מנם ‰בנ‰ 
 ıל‰‡ר ˘‡ין ‰כניס‰  מוכח,  ומז‰  י˘ר‡ל –   ıל‡ר נכנסו  ול‡  במ„בר  ˘נ‰  ל‡רבעים  ˜רוב 

וכיבו˘ יו˘בי' „בר ‰מוכרח כמו "לחם"! 

לז‰  ˘‰טעם  'ו‡˙ם ‡ל ˙יר‡ו'",  ו˘וב   – ˙מרו„ו  ב‡ומרו "‡ל  ר˘"י  ˘מח„˘  וז‰ו   .‰
ב‰' ‡ל ˙מרו„ו",  ˘בפסו˜: "‡ך  במלים ‰˜ו„מו˙  נמˆ‡   ıמיו˘בי ‰‡ר לפח„  ˘‡ין ˆריך 

ו‰יינו, ˘"‡ל ˙יר‡ו" ‰ו‡ ˙וˆ‡‰ ˘ל "‡ל ˙מרו„ו":

‡מ˙ ‰„בר ˘"עז ‰עם ‰יו˘ב ב‡רı" וי˘ ˆ„ לפח„ מ‰ם – ‡בל כ‡˘ר "ב‰' ‡ל ˙מרו„ו", 
˙˜יימו ‡˙ רˆון ‰', ‡זי ‡ין מ˜ום לפח„ מ‡ף ‡ח„ (‡פילו ב„רכי ‰טבע).

‡ל  ˘"ב‰'  מפני  ˙יר‡ו" ‰ו‡  ˘"‡ל  לז‰  – ‡ם ‰טעם  מ˙עורר˙ ‰˘‡ל‰  ז‰  לפי  ‡מנם 
˙מרו„ו", מ‰ו ˘ממ˘יכים י‰ו˘ע וכלב ו‡ומרים "כי לחמנו ‰ם"?

‰נחיˆו˙  בענין  (ל‡  ‰י‡  ל"לחם"  ˘‰‰˘וו‡‰   – כלחם"  "נ‡כלם  ר˘"י  מפר˘  ז‰  על 
לפח„  ˆריך  ˘‡ין  לז‰  ‰כללי  ˘‰יסו„  ו‰יינו,  ‰‡כיל‰,  ב‡ופן  ‡ל‡)  ס"„,  כנ"ל  ו‰‰כרח, 
ול‡חר  ˙מרו„ו"),  ב‰' ‡ל  ‰˜ב"‰ ("‡ך  ˘ל  בכוחו  ˘‰ולכים  מפני  יו˘בי ‰‡רı ‰ו‡  מפני 
ב‡ר  ‚ם  (ר‡‰  כמו "לחם"  י‰י'  מˆ„ ‰˜ב"‰  ˘‡ופן ‰נ˙ינ‰  בז‰,  פרטי˙  נוספ˙ ‰„‚˘‰  מכן 

ב˘„‰ כ‡ן):

ל‰ם  נ˙ן  לחם,  י˘ר‡ל  בי˜˘ו  ˘כ‡˘ר  ובפר˘"י),  ז-ח  טז,  (ב˘לח  ˘מו˙  בספר  למ„נו  כבר 
 – כ‰ו‚ן"  ˘"˘‡לו  ב"לחם",  „ו˜‡  ז‰  (ו‰י'  מ‡ירו˙"  ו"בפנים  חיב‰"  ‰˜ב"‰ ‡ו˙ו "„רך 

ו‡ילו ‡˙ ‰"ב˘ר" ˜יבלו ‚ם כן, ‡בל ב‡ופן ‡חר כו'); 

ו‡ף כ‡ן ‡ומרים י‰ו˘ע וכלב, ˘‡ין מ˜ום לפח„ כלל בע˙ ˘ב‡ים לכבו˘ ‡˙ ‰‡רı, "כי 
מלמעל‰  פנים  מ˙וך ‰‡ר˙  ˘ני˙ן  לחם,  כמו  י˘ר‡ל  בי„  י˙ן ‡ו˙ם  -  ‰˜ב"‰  לחמנו ‰ם" 

וב"„רך חיב‰", ו„ו"˜.



בין מרגלי משה למרגלי יהושע
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני 
ישראל
(יג, ב)

ששלח  המרגלים  בין  שמצינו  השינויים  אחד 

(בהפטרת  יהושע  ששלח  למרגלים  (בפרשתנו)  משה 

יצאו  משה  ששלח  שהמרגלים  הוא,  פרשתנו) 

בידיעת כל בני ישראל, וגם לא הטמינו והסתירו 

היו  יהושע  מרגלי  ואילו  הארץ,  מיושבי  עצמם 

לבני  בנוגע  הן   – א)  ב,  (יהושע  חרש"  "מרגלים 

בנוגע  והן  עה"פ),  (רד"ק  שלחם"  ש"בסתר  ישראל, 

ולהתחבא  להסתתר  שהשתדלו  הארץ,  ליושבי 

מפניהם (ראה רש"י ורד"ק בפירוש תיבת "חרש").

ויש לומר הביאור בהבדל זה:

שילוח מרגלים יכול להיות לצורך שתי מטרות 

כיבוש  את  להקל  א.  פרשתנו):  ריש  רמב"ן  (ראה 

את  לכבוש  נוח  יהי'  צד  "מאיזה  שידעו  הארץ, 

הארץ". ב. לדעת טיב הארץ ומעלותי', כי כאשר 

במעלותי'",  לשמחם  הארץ  עניני  כל  להם  "יגידו 

אזי "יעלו בה בחפץ גדול".

כיבושה  הי'  לארץ,  נכנס  משה  הי'  אילו  והנה, 

כמו  לגמרי,  נסי  באופן  הקב"ה  ידי  על  נעשה 

ההולך  אלקיכם  "ה'  המרגלים  את  משה  שהוכיח 

לא  וא"כ  ל).  א,  (דברים  לכם"  ילחם  הוא  לפניכם 

ש"נוח  הדרך  את  לבדוק  צריכים  ישראל  בני  היו 

המרגלים  ושילוח  הטבע,  בדרך  הארץ"  לכבוש 

כדי  וטיבה,  הארץ  מעלת  לברר  כדי  רק  הי' 

ש"יעלו בה בחפץ גדול".

הי'  לא  יהושע  ידי  על  הארץ  כיבוש  אמנם, 

בדרך  לפעולות  גם  והוזקק  כך,  כל  נסי  באופן 

איך  לדעת  מרגלים  שלח  כך  ומשום  הטבע, 

בארץ  להלחם  הבאים  כדרך  הארץ",  את  "לכבוש 

נכרי'.

לא  משה  שמרגלי  הטעם  יובן  זה  פי  ועל 

להיות  צריך  הי'  משה  כיבוש  כי  עצמם,  הסתירו 

אבל  טבעית.  מסכנה  חששו  לא  ולכן  נסי,  באופן 

פעלו  כי  עצמם,  והטמינו  הסתירו  יהושע  מרגלי 

עוד  נתבארו  שם  הדברים,  במקור  (ועיין  הטבע  בדרך 

יסוד  פי  על  יהושע  למרגלי  משה  מרגלי  בין  שינויים  כו"כ 

זה).

במה חטאו המרגלים?
שלח לך אנשים

למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי 
דיבה, שדברה באחי', ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר
(יג, ב. רש"י)

מעשה  אודות  העצומה  הקושיא  ידועה 

פשעם,  גודל  כלל  מובן  אינו  דלכאורה  המרגלים, 

את  וראיתם  להם  אמר  "משה  הרמב"ן:  ובלשון 

ועכ"פ  כו',  עלי'  היושב  העם  ואת  היא  מה  הארץ 

ומה  אותם,  שציווה  מה  על  להשיבו  צריכין  היו 

פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו אפס כי עז העם 

כו', וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם"?!

בדבריו  זו  קושיא  תירץ  שרש"י  לבאר,  ויש 

לפי  מרים,  לפרשת  מרגלים  פרשת  נסמכה  "למה 

שלקתה על עסקי דיבה, שדברה באחי'":

ואפי'  שקר,  דברי  משה  על  דברה  לא  מרים 

ומה  א),  יב,  בהעלותך  (רש"י  לגנותו"  נתכוונה  "לא 

באחי'",  שדברה  דיבה,  עסקי  "על  הי'  שלקתה 

משה.  אודות  הדיבור  בעצם  פסול  שהי'  היינו 

הי'  משה,  הנהגת  את  הבינה  לא  אם  שגם  והיינו, 

זה  על  לדבר  ולא  בצנעה,  זה  דבר  על  לשאלו  לה 

זה  בסגנון  הדיבור   עצם  כי  וברבים,  באריכות 

משה  של  לשבחו  מביא  אינו  משה  הנהגת  אודות 

אלא להיפך.

שהי'  אף  המרגלים:  של  חטאם  גם  הי'  וזה 

העזות  האומות  את  יכבשו  איך  להם  קשה 

דבר  על  לדבר  להם  הי'  לא  מקום  מכל  שבארץ, 

להזכיר  יכולים  היו  אלא  וברבים,  באריכות  זה 

וכאשר  בחשאי.  משה  עם  לדבר  או  בקיצור  זאת 

"דיבה"  של  באופן  וברבים,  באריכות  מדברים 

וכפי  בהשי"ת,  מרידה  היא  מזה  התוצאה  הרי   -

ראש  "נתנה  לבסוף  ישראל  בני  אמרו  שאכן 

ונשובה מצרימה" (יד, ד).

אלו,  פרשיות  התורה  שסמכה  הטעם  וזהו 

ללמדנו מהות חטאם של המרגלים, שהיא "עסקי 

דיבה".

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

י˘נו  כ‡˘ר  ‰ו‡  (כ˙י˜ונ‰)  ˆיˆי˙  מˆו˙ 
˘י˘נ‰  ‡ו  בפועל,  ‡ו˙ו"  ‰"ור‡י˙ם 
‰‡פ˘רו˙ לר‡ו˙ ‰ˆיˆי˙, ‰רי ‡ם חסר בז‰ 
– ל‡ ˜יים מˆו˙ ˆיˆי˙ (כ˙י˜ונ‰); מ˘‡"כ 
בעˆם  ‰ו‡  ˆיˆי˙  מˆו˙  „˜יום  ‰ב'  ל‡ופן 
ל‰יו˙  כ˘‡"‡  ‚ם  ‰רי  ו)לבי˘˙ן,  (ע˘יי˙ן 
"ור‡י˙ם ‡ו˙ו" ˜יים מˆו˙ ˆיˆי˙ כ˙י˜ונ‰, 
˘י˘  ‰˘לימו˙   – ‰נוסף  „בר  ˘חסר  ‡ל‡ 
‡ו˙ו  "ור‡י˙ם  ענין  ˜יום   – ˆיˆי˙  במˆו˙ 

וזכר˙ם ‡˙ כל מˆו˙ ‰' ‚ו'". 

‰פירו˘ים  בב'  מיל˙‡  ˙לי‡  ולכ‡ור‰ 
בפר˘"י  כמוב‡  "ˆיˆי˙",  ב˙יב˙  ˘מˆינו 
ב‰  ‰˙לויים  ‰פ˙ילים  "ע"˘   (‡) לח:  טו, 
כמו וי˜חני בˆיˆי˙ ר‡˘י"; (ב) "ˆיˆי˙ על 
מן ‰חרכים",   ıמˆי כמו  ור‡י˙ם ‡ו˙ו  ˘ם 
לפי' ‰ב'  ו‰נ‰  על ‰כ˙וב.  בספרי  וכן ‰ו‡ 
„˘ם "ˆיˆי˙" ‰ו‡ ע"˘ ור‡י˙ם ‡ו˙ו, מובן 
ˆיˆי˙,  מˆו˙  ‚„ר  ‰ו‡  ‡ו˙ו"  „"ור‡י˙ם 
בחפˆ‡  חסר  ‡ו˙ו"  "ור‡י˙ם  וכ˘חסר 
כ˙י˜ונ‰;  ˆיˆי˙  מˆו˙  ˜יים  ול‡  „ˆיˆי˙, 
מ˘‡"כ לפי' ‰‡' ˘‰ו‡ ע"˘ ‰פ˙ילים, ‰רי 
עˆמם,  ‰חפˆ‡ „ˆיˆי˙ ‡ינו ‡ל‡ ‰פ˙ילים 
עם  ב‚„  כ˘לוב˘  ‰ו‡  ‰מˆו‰  ˜יום  ו‡"כ 

‰פ˙ילים ‰˙לויים ויוˆ‡ים ממנו.

מיפל‚י,   ‡˜ „ב‰‡  י"ל  ומע˙‰ 
כל   ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם  „ל‰רמב"ם 
ב‰  ו˙ל‰  ˘˜ל‰  (˘"‰כ˙וב  ‚ו'"   '‰ מˆו˙ 
עˆם  על  נוסף  „בר  ‰ו‡  כולן")  ‰מˆו˙  כל 
בב'  פרטים  לב'  חל˜ם  ˘לכן  ˆיˆי˙,  מˆו˙ 
‰לכו˙, ומ„‚י˘ חילו˜ם: חיוב ‰‰˘˙„לו˙ 
זו";  מˆו‰  "˜יום  עˆמ‰  ˆיˆי˙  במˆו˙ 
עו„  ב‰  ˘י˘  לפי  ˆיˆי˙  במˆו˙  ‰ז‰ירו˙ 
"˘‰רי ‰כ˙וב   – עˆם ‰מˆו‰)  (מלב„  ענין 
ו‡כן  כולן".  ‰מˆו˙  כל  ב‰  ו˙ל‰  ˘˜ל‰ 
ל˘ון ˆיˆי˙  פי'  ברי˘ ‰ל' ˆיˆי˙  ‰רמב"ם 

"˘‰ו‡ „ומ‰ לˆיˆי˙ ˘ל ר‡˘ ˘נ‡' וי˜חני 
בˆיˆי˙ ר‡˘י", ול‡ פי' ˘‰ו‡ מל˘ון ר‡י‰ 
„‡יכ‡  רחמנ‡  ˘‰˘מיענו  ‡חרי  [מי‰‡ 
„ין  ˘‰ו‡  ‰מˆו‰,  ‚וף  מלב„  ז‰ירו˙  עו„ 
נוסף  ב‚„ר „ין  זו  ז‰ירו˙  ˘וב ‰וי  ור‡י˙ם, 
מˆו‰  (ול‡  עˆמ‰  ‰ˆיˆי˙  מˆו˙  ב˙וך 
‰רמב"ם  ל„ע˙  ‚ם  ול‰כי  בפ"ע).  ‡חר˙ 
מ"ור‡י˙ם ‡ו˙ו"  פ"‚ ‰"ז)  (˘ם  למ„ין  ˘פיר 
ל„יני מˆו˙ ˆיˆי˙, ˘‡ין ליל‰ זמן ˆיˆי˙]. 
מ˘‡"כ ‰טור ס"ל „"ור‡י˙ם ‡ו˙ו וזכר˙ם 
ˆיˆי˙  מˆו˙  מ‚וף  ‰ו‡   "'‰ מˆו˙  כל   ˙‡
"ˆיˆי˙  פר˘˙נו  בז‰ר  כבר  מפור˘  (וכן 
פ˜ו„‡ „‡ ‡י‰ו ל‡„כר‡ כל פ˜ו„י ‡וריי˙‡ 
ענינים,  לב'  לחל˜ם  ‡ין  ול‰כי  כו'"). 
ז‰יר  ‡„ם  כל  "ל‰יו˙  בל˘ונו  וכמפור˘ 
על  מˆו˙‰  עי˜ר  כי   .  . במˆו˙ ˆיˆי˙  וזריז 
בספר  יונ‰  רבינו  מ„ברי  (וכ"מ  ‰מˆו˙"  זכיר˙ 
‰‚ר"‡  בבי‡ור  ˘‰בי‡  וכמו  ל˙חל˙ו,  ˜רוב  ‰יר‡‰ 

ח"ב  ‰ריב"˘  ˘ו"˙  ‚ם  ור‡‰  רסכ"„.  ˘ם  ב˘ו"ע 

ל‰ˆ"ˆ  „ינים  פס˜י  סכ"„).  ˘ם  בב"י  (‰וב‡  ס˜כ"ו 

ל‡ו"ח ס"ח ‡ו˙ ז). 

„ע˙ ‰טור,  כן  לפר˘  ‡סמכ˙‡  ומˆינו 
מ‰‡ „בי‡ר ‰ב"ח ר"ס כ‰ על מ‰ ˘‰˜„ים 
‰נח˙  לפני  בˆיˆי˙  ל‰˙עטף  ‰חיוב  ‰טור 
כל  לזכור  כ„י  ב‡ים  ˘ˆיˆי˙  "לפי  ˙פלין 
יחי„י˙  מˆו‰  ‰י‡  ‰˙פילין  ‡בל  ‰מˆו˙, 
ח  סי'  ‰ב"ח  מ„ברי  עו„  ול‰עיר  כו'".  
‰כוונ‰  ‰טור  ˘‰בי‡  ב‰טעם  ו˙רכ‰ 
˘ˆיונו  ב‰˙עטפו  "ויכוין  ˆיˆי˙  במˆו˙ 
מˆו˙יו  כל  ˘נזכור  כ„י  ל‰˙עטף  ‰מ˜ום 
בחיבורו  מ„רכו  ז‰  "˘‡ין  ‡ף  לע˘ו˙ם" 
˘ב˙ור‰",  מ˜ר‡  ל˘ום  כוונ‰  לב‡ר  ז‰ 
˙זכרו  למען  ˆיˆי˙  בפר˘˙  ˘כ˙וב  "„לפי 
˙לויו˙  ו˜יומ‰  ‰מˆו‰  עי˜ר  כי  יור‰  ‚ו' 
‰מˆו‰",  ˜יום  ב˘ע˙  ˘יכוין  בכוונ˙‰ 
יכוין  ל‡  ‡ם  כ˙י˜ונ‰  ‰מˆו‰  ˜יים  "˘ל‡ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדרי חיוב וראיתם בציצית
יסיק דנחלקו בזה הרמב"ם והטור אם הוא גוף המצוה ממש או ענין בפ"ע, וידון במקורות מן הש"ס לכל שיטה 

/ עפ"ז ידון לענין מח' הפוסקים בטלית קטן אם ללבשו על הבגדים או תחתיהם

ˆיˆי˙  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
טלי˙  לו  ל˜נו˙  מחוייב  ‡„ם  ˘‡ין  "‡ע"פ 
‡ין  ˆיˆי˙,  ב‰  ˘יע˘‰  כ„י  ב‰  ול‰˙עטף 
זו  ממˆו‰  עˆמו  ˘יפטור  חסי„  ל‡„ם  ר‡וי 
בכסו˙  עטוף  ל‰יו˙  י˘˙„ל  לעולם  ‡ל‡ 
זו  מˆו‰  ˘י˜יים  כ„י  בˆיˆי˙  ‰מחוייב˙ 
י‰‡ ‡„ם  "לעולם  ˘ל‡ח"ז:  וב‰לכ‰  כו'", 
˘˜ל‰  ‰כ˙וב  ˘‰רי  ˆיˆי˙  במˆו˙  ז‰יר 
(פר˘˙נו  ˘נ‡מר  כולן  ‰מˆו˙  כל  ב‰  ו˙ל‰ 
מˆו˙  כל  וזכר˙ם ‡˙  ור‡י˙ם ‡ו˙ו  לט)  טו, 

‰'". ו‰נ‰ ‰טור ‡ף ‰ו‡ ‰זכיר בספרו (‡ו"ח 
וז"ל:  במˆו˙ ˆיˆי˙,  מעל˙ ‰ז‰ירו˙  סכ"„) 

"‡ע"פ ˘‡ין ‡„ם חייב ל˜נו˙ טלי˙ . . כ„י 
˘י˙חייב בˆיˆי˙ כו' מ"מ טוב ונכון ל‰יו˙ 
כל ‡„ם ז‰יר וזריז במˆו˙ ˆיˆי˙ ˘י‰י‰ לו 
כי  כל ‰יום  ˘ילב˘ ‡ו˙ו   ıמˆויי ב‚„ ˜טן 
˘ע‰  ובכל  ‰מˆו˙  זכיר˙  על  מˆו˙‰  עי˜ר 
ובכל ר‚ע ˆריך לכך כו'". וחזינן חילו˜ בין 
‰רמב"ם לטור, „‰רמב"ם חיל˜ ‰‰˘˙„לו˙ 
בב'  פרטים  לב'  ˆיˆי˙  במˆו˙  ו‰ז‰ירו˙ 
ˆיˆי˙  במˆו˙  מ˘˙עי   ‡˜ „˙חל‰  ‰לכו˙, 
עˆמו  ˘יפטור  כו'  ר‡וי  ˘"‡ין  עˆמ‰, 

כ„י  כו'  י˘˙„ל  לעולם  כו'  זו  ממˆו‰ 
מב‡ר  בפ"ע  וב‰לכ‰  זו",  מˆו‰  ˘י˜יים 
‰ז‰ירו˙ ‰ב‡‰ מז‰, ˘‰ˆיˆי˙ מבי‡‰ לי„י 
˘˜ל‰  ‰כ˙וב  "˘‰רי   – ‰מˆו˙  כל  זכיר˙ 
מ˘‡"כ ‰טור  כולן";  כל ‰מˆו˙  ב‰  ו˙ל‰ 
ול‡ ‰זכיר  ו‰מ˘ך ‡ח„,  כענין  ביח„  כללן 
ע"„ ‰‰˘˙„לו˙ ב˜יום מˆו˙ ˆיˆי˙ בפ"ע, 
כ"‡ ר˜ ‰ז‰ירו˙ במˆו˙ ˆיˆי˙ מˆ„ זכיר˙ 
‰ו‡  ז‰  ˘ענין  ומ„יי˜  ˘ב‰,  ‰מˆו˙  כל 
ר‡‰  מ‰  ויל"ע  „ˆיˆי˙.  מˆו˙‰"  "עי˜ר 

‰טור ל˘נו˙ בז‰ ובמ‡י ˜‡ מיפל‚י ‰כ‡.

יסו„י˙  פלו‚˙‡  „ב‡מ˙  לח„˘  ונר‡‰ 
"ור‡י˙ם  ˜ר‡  „‡מר   ‡‰ ב‚„ר  כ‡ן  נ˘נ˙‰ 
„‰נ‰   ,"'‰ מˆו˙  כל   ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו 
‡ופנים:  ב˘ני  לפר˘  י˘  כ‡ן  ‰כ˙וב  „ברי 
מˆו˙  מ‚וף  ‰ו‡  וזכר˙ם"  ‡ו˙ו  „"ור‡י˙ם 
˘נ‡מר  מז‰  לכ‡ור‰  (כ„מ˘מע  ˆיˆי˙ 
‡ו˙ו  ור‡י˙ם  לˆיˆי˙  לכם  "ו‰י‰  בכ˙וב 
„בר  ‰ו‡  ‚ו'"  ‡ו˙ו  „"ור‡י˙ם  ‡ו  ‚ו'"), 
ˆיˆי˙.  מˆו˙  מ˜יום  כ˙וˆ‡‰  ‰ב‡  נוסף 
„˜יום  כיון   '‡‰ „ל‡ופן  ל„ינ‡,  ונפ˜"מ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
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

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

עבודת המרגים שבכ דור
במה חטאו המרגלים, והלא מילאו את שליחותו של משה? / מדוע הכרחי לומר שקיום ציווי ה' הוא אפשרי? / 

מפני מה חייבים לקיים את המצוות בדרך הטבע דווקא? / וכיצד ארץ ישראל היא מעין קיום המצוות?

מהות שילוח המרגלים ברוחניות, כהקדמה לקיום כל מצווה
ובסיום  וחט‡ם,  ‰מר‚לים  ˘ילוח  סיפור  ‰ו‡  ˙חיל˙‰  עניינים,  כמ‰  י˘  ˘לח  בפר˘˙ 
‰פר˘‰ מ„ובר ‡ו„ו˙ כמ‰ מˆוו˙: נסכים, חל‰, חט‡ו˙, עונ˘ מחלל ˘ב˙, ו‡חרונ‰ לכולן 

מˆוו˙ ˆיˆי˙.

פר˘‰  נ˜ר‡˙  ˘בו  ‰˘ם  וב‰ערו˙),  ו‡ילך   57 עמ'  ח"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי  ר‡‰  ל˜מן  (ב‰ב‡  ו‰נ‰ 
ב˙ור‰, רומז על ˙וכן כול‰. כמבו‡ר ב‡ריכו˙ בספרים, ˘כל ˘ם „בר בל˘ון ‰˜ו„˘ מור‰ 
על ˙וכן ‰„בר, ובוו„‡י ˘כן ‰ו‡ בפר˘‰ ב˙ור‰, ˘˘מ‰ ‡˘ר י˜ר‡ ל‰ ‰ו‡ עניין ˘מור‰ 

על ˙וכן ‰פר˘‰ כול‰.

ו‡ף ˘˘מו˙ ‰פר˘יו˙ נ˜בעו ר˜ על פי מנ‰‚ י˘ר‡ל, ו‰ן ב„רך כלל ˜˘ורו˙ ל‡ח˙ מן 
‰˙יבו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘ל ‰פר˘‰, ‰רי מנ‰‚ ז‰ מנ‰‚ ˜„ו˘ ‰ו‡, כמבו‡ר ב˙וס' („"‰ נפסל – 
מנחו˙ כ, ב) ˘מנ‰‚ י˘ר‡ל "˙ור‰ ‰י‡". ו‚ם ‡ם בפ˘טו˙ ‰סיב‰ ל˘ם ז‰ ‰י‡ ‰יו˙ו ‡ח„ מן 

˘˙וכן  סיבב ‰˜ב"‰  כך  ח"ו, ‡ל‡  מ˜ר‰  ב„רך  בוו„‡י ‡ין ‰„בר  ‰˙יבו˙ ‰ר‡˘ונו˙, ‰רי 
‰פר˘‰ י‰‡ מרומז ב‡ו˙ו ˘ם ˘˜בעו י˘ר‡ל ˜„ו˘ים לפר˘‰ זו, במ˘ך כמ‰ וכמ‰ „ורו˙.

ומע˙‰ י˘ ל˙מו‰ על ˘מ‰ ˘ל פר˘˙נו:

‰מˆוו˙  ז‡˙,  ולעומ˙  במ„בר.  ב‰יו˙ם  י˘ר‡ל  בני  ˜ורו˙  סיפור  ‰ו‡  ‰מר‚לים  פר˘˙ 
נ˜ר‡˙  כיˆ„  כן,  ו‡ם  ל„ורו˙.  י˘ר‡ל  ב‰ן  ˘נˆטוו  מˆוו˙  ‰ן  ‰פר˘‰  בסוף  ˘מוב‡ו˙ 
 "'‰ מˆוו˙  "כל   ˙‡ ˘מזכיר‰  ˆיˆי˙  מˆוו˙  וב˙וכן  ˘ב‰,  ‰מˆוו˙  לרבו˙  כול‰,  ‰פר˘‰ 

(פר˘˙נו טו, לט), על ˘ם מע˘‰ ˘‰י' ב˘ילוח ‰מר‚לים?

‰ו‡  ‡ל‡  רבים,  „ורו˙  לפני  ˘‰י',  מע˘‰  ר˜  ‡ינו  ‰מר‚לים  ˘ילוח  כיˆ„  לב‡ר  וי˘ 



טלקראת שבת

ב˜יום  ‚„ול  יסו„  ˘‰ו‡  וע„  ˘‰ו‡,  מ˜ום  בכל  ‰ז‰,  בזמן  י‰ו„י  ˘ל  בעבו„˙ו  ‰ור‡‰ 
‰מˆוו˙, וכפי ˘י˙ב‡ר.

חטא המרגלים – במסקנא "לא נוכל לעלות"
בפ˘טו˙, חט‡ ‰מר‚לים ‰ו‡ בכך ˘‰וˆי‡ו ‡˙ „יב˙ ‰‡רı רע‰. ‰ם סיפרו ˘"עז ‰עם 

‰יו˘ב ב‡רı ו‰ערים בˆורו˙ ‚„ולו˙ מ‡ו„, ו‚ם ילי„י ‰ענ˜ ר‡ינו ˘ם" (פר˘˙נו י‚, כח).

מ˘‰.  עלי‰ם  ˘‰טיל  ‰˙פ˜י„   ˙‡ מיל‡ו  ‰כל  בסך  ‰מר‚לים  ‰ל‡  ˙מו‰:  ולכ‡ור‰ 
‰פרטים ‰ללו ‰יו חל˜ מ˘ליחו˙ו ˘ל מ˘‰: "ור‡י˙ם ‡˙ ‰‡רı מ‰ ‰י‡, ו‡˙ ‰עם ‰יו˘ב 

עלי' ‰חז˜ ‰ו‡ . . ומ‰ ‰ערים . . ‰במחנים ‡ם במבˆרים" (˘ם יח-ט).

ו‡ם כן, ‡ינו מובן במ‰ חט‡ו ‰מר‚לים, ‰ל‡ ‰ם ‰˘יבו ‡˙ ‰‡מ˙ על ‰פרטים ˘‡ו˙ם 
?ıנˆטוו לב„ו˜ ב‡ר

ו‰בי‡ור בכך ‰ו‡:

ז‰  כיבו˘  ‡ם  ל„ע˙  בכ„י  ז‰  ‰י'  ל‡   ,ıר‡‰  ˙‡ ל˙ור  ‰מר‚לים   ˙‡ ˘לח  מ˘‰  כ‡˘ר 
˘יעלו  י‰י'  ˘כך  ספ˜  כיבו˘ ‰‡רı, ‡ין  על  מˆוו‰  ˘‡ם ‰˜ב"‰  בטוח  מ˘‰ ‰י'  ‡פ˘רי. 

ל‡רı ויכב˘ו‰. וכפי ˘יבו‡ר ל˜מן, ˘‡ין ‰˜ב"‰ מˆוו‰ על „בר ˘‡י ‡פ˘ר ל˜יימו.

ומ‰יכן   ,ıר‡‰  ˙‡ לכבו˘  יו˙ר  ˜ל  י‰י'  ‡ופן  ב‡יז‰  לב„ו˜  ר˜  ‰י'  ‰מר‚לים  ˙פ˜י„ 
ע„יין  נסי˙,  ב„רך  ייע˘‰   ıר‡‰ כיבו˘  ‡ם  ˘‚ם  מ˘ום  ‰כיבו˘.   ˙‡ ל‰˙חיל  יו˙ר  כ„‡י 
˘ימעיט ‡˙  ב‡ופן  ב„רך ‰טבע,  ב‰ם  כל ‰˙לוי  ולע˘ו˙ ‡˙  ל‰˘˙„ל  י˘ר‡ל  בני  מˆווים 
מספר ‰ניסים ‡ו ‡˙ פרטי ‰נס, ˘‰רי כלל ‰ו‡ "ל‡ עבי„ ˜וב"‰ ניס‡ למ‚נ‡" (ר‡‰ „ר˘ו˙ 
‰ר"ן „"ח: "˘חפı ‰˘"י ל˜יים מנ‰‚ו ˘ל עולם בכל מ‰ „‡פ˘ר, ו˘‰טבע י˜ר בעיניו ל‡ י˘נ‰ו ‡ל‡ לˆורך 

‰כרחי").

‡ך ‰מר‚לים ˘ינו מ˘ליחו˙ם, ול‡חר ˘מנו ‡˙ ‰˜˘יים בכיבו˘ ‰‡רı, ‰וסיפו מס˜נ‡: 
"ל‡ נוכל לעלו˙ ‡ל ‰עם כי חז˜ ‰ו‡ ממנו" (˘ם ל‡). ‰ם טענו כלפי ‰עם, ˘למרו˙ ˘‰˜ב"‰ 

מˆוו‰ לעלו˙ ‡ל ‰‡רı ולכוב˘‰, ‰„בר ‡ינו ‡פ˘רי עבורם, ובכך ‰˙בט‡ חט‡ם.

"איני מבקש אלא לפי כוחם"
מן ‰‡מור למעל‰, נמˆ‡ ˘מסיפור ‰מר‚לים עול‰ יסו„ עי˜רי ב‚י˘˙ ‰‡„ם ‡ל ‰מˆוו˙ 

˘‰ו‡ מˆוו‰ ב‰ן.

מ‰‡פ˘רו˙  ל‰˙יי‡˘  עלול  ו‰ו‡  מˆוו‰,  ב˜יום  מסוימים  ˜˘יים  ‡„ם  רו‡‰  לפעמים 
ל˜יומ‰. ומסיפור ‰מר‚לים למ„נו, ˘„ע‰ זו ‡ינ‰ נכונ‰:

˘‰„בר  לי„ע  ‰ו‡  ביו˙ר  עי˜רי  יסו„  ‰רי  ‰‡„ם,  ‡ל  מ‰  „בר  מˆוו‰  ‰˜ב"‰  כ‡˘ר 
מב˜˘  ‡ינו  ‰˜ב"‰  ‰ˆיווי.  ב˜יום  ל‰ˆליח  ˘יוכל  נר‡‰  ל‡  ‰טבע  ב„רך  ‡ם  ‚ם  ‡פ˘רי, 

מדוע חשבו ישראל להיפטר 
מן המצוות במדבר?

וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת
מעשה המקושש הי' כו' מיד אחר מעשה מרגלים, דאמר במדרש דלשם 
שמים נתכוון, שהיו אומרים ישראל, כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ 
ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבין במצוות. עמד וחילל שבת, כדי שייהרג 
ויראו אחרים
(טו, לב. תוד"ה אפילו, ב"ב קיט, ב)

שלא  שנגזר  דכיון  ישראל,  של  סברתם  לבאר  יש 

יכנסו לארץ "שוב אין מחויבין במצוות":

ועוד),  פרשתנו,  ריש  תורה  לקוטי  (ראה  בסה"ק  מבואר 

במדבר  ישראל  בני  עבודת  בין  גדול  חילוק  שיש 

ישראל  היו  במדבר  הקדושה:  בארץ  לעבודתם 

לימוד  שעיקרה  בלבד,  רוחנית  בעבודה  עוסקים 

החל  זאת,  לעומת  במחשבה.  והשגתה  התורה 

ולזרוע  לחרוש  האדם  צריך  ישראל  לארץ  מהכניסה 

העבודה  עיקר  ולכן  לפרנסתו,  בגשמיות  ולהתעסק 

בארץ ישראל היא במצוות מעשיות שמקיימים אותן 

בגשמיות.

וזה הי' שורש חטא המרגלים שלא חפצו להיכנס 

לעבוד  יוכלו  לא  ישראל  שבארץ  חששו  כי  לארץ, 

ז)  טז,  בשלח  (מכילתא  וכמארז"ל  כראוי,  השי"ת  את 

"לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן", שדוקא 

היו  ולא  רוחנית  בעבודה  עוסקים  שהיו  המן,  אוכלי 

בתורה  לדרוש  יכלו  גשמיות,  לעניני  כך  כל  שייכים 

כראוי. 

במדבר  להישאר  ישראל  בני  על  כשנגזר  ולכן, 

ארבעים שנה, טעו ישראל לומר ד"שוב אין מחויבין 

במצוות", כי חשבו שעליהם לעסוק בעבודה רוחנית 

המצוות  עבודת  ואילו  המדבר,  עבודת  בלבד, 

המעשיות שייכת דוקא בארץ ישראל ולא במדבר.

דאף  להורות  המקושש,  סיפור  בא  זה  ועל 

ש"לשם שמים נתכוון", ומחשבתו ושכלו היו שלמים 

את  שחילל  מכיוון  מקום,  מכל  ותורתו,  הקב"ה  עם 

השבת במעשה בפועל, נתחייב סקילה, כי "המעשה 

להתבטא  צריכה  הרוחנית  והעבודה  העיקר",  הוא 

בקיום מצוות מעשיות בפועל.

שאף  במדבר,  ישראל  לבני  בנוגע  הדבר  והוא 

ובמחשבה,  בשכל  והשגתה  בתורה  הי'  עסקם  שרוב 

מעשיות,  במצוות  מחוייבים  היו  עדיין  מקום  מכל 

מצווה  עם  וחיבור  "צוותא"  שהוא  המצוות,  ענין  כי 

המצוות (ראה לקוטי תורה בחוקותי מה, ג. מז, ב. ועוד), הוא 

דווקא בקיומן בגשמיות ובמעשה בפועל.

עדות החלה על 
האמונה הטהורה

ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה
למה נסמכה פ' חלה לפ' עבודה זרה, לומר לך, שכל המקיים מצות חלה 
כאילו בטל עבודה זרה
(טו, כ. ויקרא רבה פט"ו, ו)

יש לבאר שייכות הענינים (ראה קונטרס ומעין מאמר 

יז. ועוד):

זרעים",  סדר  זה  "אמונת  א)  לא,  (שבת  חז"ל  אמרו 

הירושלמי  בשם  שם)  אמונת  (ד"ה  בתוס'  ופירשו 

וזורע".  העולמים  בחי  "מאמין  כי  הוא  לזה  שהטעם 

אינו  שדהו,  את  זורע  מישראל  אדם  שכאשר  והיינו, 

לצמיחה,  גורמת  שהזריעה  הטבע  חוקי  על  סומך 

את  יצמיח  ית'  שהוא  העולמים"  בחי  "מאמין  אלא 

נרמז  כך  ומשום  "זורע".  הוא  זה  מפני  ורק  תבואתו, 

האמונה  כי  בתיבת "אמונת",  בכתוב  זרעים  סדר  כל 

היא יסוד וסיבת עבודת איש ישראל בשדהו.

עניני  שכל  מישראל  אדם  כל  שיודע  לפי  והיינו, 

ע"י  מחדש  ורגע  רגע  בכל  נבראים  והנהגתו  הטבע 

תמיד  יום  בכל  בטובו  "המחדש  וכמאמר  הקב"ה, 

היחוד  שער  תניא  וראה  יוצר.  (ברכת  בראשית"  מעשה 

שהקב"ה  ופשוט  ברור  וממילא  בתחילתו),  והאמונה 

אינם  הטבע  וחוקי  העולם,  את  המנהיג  הוא  לבדו 

בהם  משתמש  שהקב"ה  בו,  החוצב  ביד  כגרזן  אלא 

כדי להשפיע לבריותיו, ו"הוא הנותן לך כוח לעשות 

תעשיר"  היא  ה'  "ברכת  וכמ"ש  יח),  ח,  (עקב  חיל" 

(משלי י, כב).

וזהו תוכן מצות חלה - שהאדם מבין ומכיר שאין 

הקב"ה  אלא  הטבע,  חוקי  ידי  על  לו  באה  העיסה 

התבואה  אין  וממילא  הברכה,  את  לו  הביא  לבדו 

נותן  הוא  ולכן  להקב"ה.  אלא  לו  שייכים  והעיסה 

בתורת  לא  עריסותיכם",  "ראשית  את  להקב"ה 

יצאת,  הכלל  על  ללמד  זו  נתינה  אלא  גרידא,  צדקה 

שבאמת העיסה כולה שייכת לו ית'.

וזהו "כל המקיים מצות חלה כאילו ביטל עבודה 

כח  שאין  האדם  מראה  חלה  מצות  בקיום  כי  זרה", 

ושליטה לשום דבר מבלעדי ה', ואפי' פרנסתו אינה 

בא  הכל  אלא  הטבע,  דרכי  פי  על  מעצמה  מגיעה 

מהקב"ה לבדו.



י‡לקראת שבת

‡ז  ‰טבע,  ב„רך  ‰ו‡  ‰˜יום  כ‡˘ר  ו„וו˜‡  ונ˘בר.  נ˙בטל  ‡ל‡  נ˙˜„˘  ל‡  עˆמו  ‰עולם 
מז„כך ומ˙˜„˘ ‰טבע ונע˘‰ „יר‰ לו י˙'.

ל˜יים ‡˙  בכוחו  ˘בוו„‡י  מˆ„ ‡ח„  ל„ע˙  על ‰‡„ם  וי˙ורו",   .  . "˘לח  עבו„˙  וזו‰י 
 ˙‡ בכך  ול‰‚˘ים  „וו˜‡,  ‰טבע  ב„רך  ל˜יימ‰  ל‰ˆליח  ל‰˙יי‚ע  עליו  ומ‡י„ך  ‰מˆוו‰, 

˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם – לע˘ו˙ „יר‰ לו י˙' ב„ברים ‰‚˘מיים ˘ל ‰עולם ‰ז‰.

כיצד ארץ ישראל היא מעין קיום המצוות?
˘˘ילוח  ˘נ˙ב‡ר  ומכיוון  י˘ר‡ל,   ıל‡ר לכניס‰  ב˜˘ר  ‰י'  ‰מר‚לים  מע˘‰  ו‰נ‰, 
‰מר‚לים ‰ו‡ יסו„ בעבו„˙ ˜יום כל ‰מˆוו˙, י˘ לב‡ר ‰˜˘ר ‰מיוח„ בין עבו„˙ ˘ילוח 
וכללי  עניין ‚„ול  י˘ר‡ל ‰י‡   ıל‡ר כי ‚ם ‰כניס‰   ,ıל‡ר לבין ‰כניס‰  ‰מר‚לים ‰רוחני˙ 

בכל ‰מˆוו˙.

בי‡ור ‰עניין:

˙וכנ‰ ‰רוחני ומעל˙‰ ˘ל ‡רı י˘ר‡ל, ‰ו‡ "‡רı ‡˘ר . . עיני ‰' ‡ל˜יך ב‰ מר‡˘י˙ 
פרט  כל  על  עליונ‰  י˘ ‰˘‚ח‰  י˘ר‡ל   ıב‡ר˘ ו‰יינו  יב),  י‡,  (ע˜ב  ˘נ‰"  ע„ ‡חרי˙  ‰˘נ‰ 

ופרט ב‡ופן נעל‰ ו‚לוי יו˙ר מכל ˘‡ר ‰‡רˆו˙.

וכל  ˙חיל‰  נבר‡˙  י˘ר‡ל   ıירי„˙ ‚˘מים "‡ר עניין  י, ‡) ‡ו„ו˙  (˙עני˙  ב‚מ'  מבו‡ר  כך 
‰עולם כולו נבר‡ לבסוף . . ‡רı י˘ר‡ל מ˘˜‰ ‡ו˙‰ ‰˜ב"‰ בעˆמו, וכל ‰עולם כולו על 
י„י ˘ליח . . ‡רı י˘ר‡ל ˘ו˙‰ ˙חיל‰ וכל ‰עולם כולו לבסוף", ובי‡ר בח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ 
ולכן ‰י‡  ב‰",  ורˆונו  חפˆו  כי   .  . י˘ר‡ל   ıב‡ר יו˙ר  בכל „בר  ב"‰ ‰ו‡  י˙'  "˘‰˘‚ח˙ו 

˘ו˙‰ מי ‚˘מים „וו˜‡, מ˘ום ˘בכך ניכר כיˆ„ ‰ברכ‰ מ‚יע‰ י˘ר מ‰˜ב"‰.

ונמˆ‡, ˘‡רı י˘ר‡ל ‰י‡ עניין ˘ל חיבור רוחניו˙ ו˜„ו˘‰ ב„בר ‚˘מי. ‰ל‡ ‡ין מ„ובר 
˘"עיני  בעˆמ‰,  י˘ר‡ל, ‡ל‡ ‡ו„ו˙ ‰‡רı ‰‚˘מי˙   ıב‡ר˘ כ‡ן ‡ו„ו˙ ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ 

‰' ‡לו˜יך ב‰", ו‰„בר מ˙בט‡ ‚ם בירי„˙ ‰‚˘מים ו˘‡ר עניינים ‚˘מיים ˘ב‰.

‰כנס˙  י˘  י˘ר‡ל   ıב‡ר˘ כ˘ם  כי  י˘ר‡ל,   ıר‡ ב„ו‚מ˙  ‰י‡  מˆוו‰  כל  ‰רי  וממיל‡, 
˜„ו˘‰ ב‡רı ‚˘מי˙, כך בכל מˆוו‰ מכניס ‰י‰ו„י ˜„ו˘‰ בעניינים ‚˘מיים, ו‰ופך ‡ו˙ם 

ל"„יר‰ לו י˙'".

 ,ıולכן נ‡מר‰ פר˘˙ ‰מר‚לים, ˘‰י‡ יסו„ בכל עבו„˙ ‰‡„ם, „וו˜‡ ל‚בי ‰כניס‰ ל‡ר
כי ‡רı י˘ר‡ל ‰י‡ מעין ‰עבו„‰ ˘ל ˜יום ‰מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים.

וז‰ו טעם ˜רי‡˙ ‰פר˘‰, עם כל ‰מˆוו˙ ˘ב‰, ב˘ם "˘לח", כי ב‡מ˙ ˘ילוח מר‚לים 
˙וכנן  ל˜יימן,  ˘‡פ˘ר  ו„‡י  כל ‰מˆוו˙: ‰„בר  ל˜יום  בנו‚ע  ועי˜רי˙  יסו„י˙  עבו„‰  ‰י‡ 
˘˘ילוח  ונמˆ‡  „ו˜‡.  ‰טבע  ב„רך  ל˜יימן  וי˘  ב˙ח˙ונים,  י˙'  לו  „יר‰  לע˘ו˙  ‰ו‡ 
‰מר‚לים ל˙ור ‡˙ ‡רı י˘ר‡ל לפני ‰כניס‰ ‡לי', ‰ו‡ ‰ו‡ ˙וכן כל ˘‡ר ‰מˆוו˙ ˘נ‡מרו 

בפר˘‰ זו.

לקראת שבת י

˘‰„בר  ‰י‡  ‡ו˙  מב˜˘,  ‰ו‡  ו‡ם   ,(‡  ,‚ ע"ז  ור‡‰  כ‡.  פכ"‡,  רב‰  (במ„בר  כוחן"  לפי  "‡ל‡ 
בכוחו ˘ל ‰‡„ם.

ו‰ל‡ ‰„ברים ˜ל וחומר: כ‡˘ר מ„ובר על ‡„ם ב˘ר ו„ם ˘מב˜˘ „בר מ‰ מחברו, ‰רי 
‡ם ר˜ ב„ע˙ י„בר, ל‡ יˆוו‰ על „בר ˘‡ין ביכול˙ ‰מˆוו‰ ל˜יימו. ובפרט, כ‡˘ר מ„ובר 
‚„לו  לפי  ˘‡ינ‰  בעבו„‰  ˘יˆליח  מ‰כלי  מˆפ‰  ˘בוו„‡י ‡ינו  כלי,  בעˆמו  ˘בנ‰  ב‡ומן 
˘ל ‰מˆוו‰  כחו  ב‰ערכ˙  ˘יטע‰  ˘ייך  ו„ם  ב˘ר  ‡„ם  מ˜ום,  ˘מכל  וˆור˙ו. ‡ל‡  וחז˜ו 

‡ו ˘ל ‰כלי.

ו‡ם ב˘ר ו„ם ‡ינו מב˜˘ „בר ˘‡ינו בכוחו ˘ל ‰מˆוו‰, ‰רי על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ בנו‚ע 
לע˘ו˙ ‡יז‰  מ‡„ם  מב˜˘  ˘‡ינו  ו‰ˆ„˜,  עˆם ‰טוב  ˘‰ו‡  מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰,  למלך 
ˆיווי, ‡ם ‡ין בו כח ל˜יימו. ‰˜ב"‰ ‰ו‡ בעˆמו בר‡ ‡˙ ‰‡„ם, ו‰ו‡ נ˙ן בו ‡˙ ‰כוחו˙, 
ול‡ ˘ייך ח"ו ˘יטע‰ בח˘בון ‡ם יכול ‰‡„ם ל‰ˆליח לפי כחו ‡ו ˘‰„בר למעל‰ מיכל˙ו.

ו‡ין  ל˜יימו,  יכול  ˘בוו„‡י  לי„ע  עליו  ‰˜ב"‰,  מ‡˙  ˆיווי  ל‡„ם  י˘  כ‡˘ר  וממיל‡, 
 ıום ספ˜ ב„בר. ו‡ל לו ל‰יכ˘ל בטעו˙ ‰מר‚לים, ˘ל‡ ‰‡מינו ביכול˙ לכבו˘ ‡˙ ‰‡ר˘

כˆיווי ‰'.

יש להשתדל עבור קיום המצווה בדרכי הטבע
ו‰נ‰, ‰לימו„ מסיפור ‰מר‚לים ‰ו‡ ‚ם לˆ„ ‰˘ני. כי ‰נ‰, ני˙ן לטעו˙ ולח˘וב, ˘‡ם 
‰˜ב"‰ ˆיוו‰ ‡˙ ‰‡„ם, ונר‡‰ ˘‰„ברים ‡ינם ‡פ˘ריים על פי טבע, י˘ ל‰‡מין ˘יˆליח 
ב˜יום  ל‰ˆליח  ב„רכי ‰טבע  ˙חבולו˙  ולע˘ו˙   ıל‰˙‡מ ו‡ין ˆריך  נ‚„ ‰טבע,  בעבו„˙ו 

‰ˆיווי.

˘‰י'  למרו˙  מ˘‰:  י„י  על  ‰מר‚לים  ˘ילוח  מעˆם  ˘לומ„ים  וכפי  ‰י‡,  טעו˙  זו  ו‡ף 
ˆיווי מ‰˘י"˙ לכבו˘ ‡˙ ‰‡רı, מכל מ˜ום ˘לח מ˘‰ מר‚לים ל˙ור ‡ו˙‰ ולחפ˘ ב„רך 
‰טבע ‡˙ ‰‡פ˘ריו˙ ‰נוח‰ ו‰‰‚יוני˙ ביו˙ר לכיבו˘, ול‡ ‰ס˙פ˜ בי„יע‰ ˘‡ם ‰' מˆוו‰ 

בוו„‡י יˆליחו.

וˆריך  ב),  ˜י‡,  ח"‡  ז‰ר  ב.  ס„,  פסחים  (ר‡‰  ‰נס  על  סומכין  ˘‡ין  חז"ל  ב„ברי  ‰ו‡  כלל 
ל‰˙‡מı ככל ‰‡פ˘רי ל‰ˆליח ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו‰ ב„רך ‰טבע.

עניין ז‰ ˘ל ˜יום ‰מˆוו˙ ב„רך ‰טבע „וו˜‡ ‰ו‡ יסו„ ‚„ול במ‰ו˙ ‰מˆוו˙:

מבו‡ר במ„ר˘ (˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ור‡‰ ˙ני‡ פל"ו), ˘˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰ו‡ מ‰ ˘"נ˙‡וו‰ 
‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים". ‰˜ב"‰ חפı ˘יבר‡ עולם ‚˘מי ונחו˙, ו˘ם „וו˜‡ 
ענייני  וניˆול  ‰מˆוו˙  ˜יום  י„י  על  ‰‚˘מיים,  ‰„ברים  ו˜י„ו˘  בזיכוך  י˘ר‡ל  בני  יעמלו 

‰עולם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙', ע„ ˘י‰י' ‰עולם כולו ר‡וי ל‰יו˙ „יר‰ ומ˘כן לו י˙'.

‰מˆוו˙   ˙‡ ‰‡„ם  י˜יים  ‡ילו  „וו˜‡.  ‰טבע  ב„רך  ל‰יע˘ו˙  ‰מˆוו˙  ˜יום  על  ולכן, 
טבע  כי  י˙',  לו  „יר‰  ‰"˙ח˙ונים"  י‰יו  ל‡  ‰רי  ‰טבע,  מערכו˙  ו˘י„ו„  נסים  ב‡מˆעו˙ 


