פרשת שלח לך
העלון לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב
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משה ַרבֵ נּו אֶׁ ת ְשמ ֹו ֶׁשל 'הו ֵֹשעַ '
לִ פְ נֵי ֶׁשהַ ְמ ַרגְלִ ים יו ְֹצ ִאים לַדֶׁ ֶׁרְך ִשנָּה ֶׁ
לִ 'יְהוֹשֻׁ עַ ' וְ כְָּך נֶׁאֱ מַ ר" :וַ י ְִק ָּרא מֹ ֶׁשה לְ הו ֵֹשעַ בִ ן נּון יְהוֹשֻׁ עַ " הַ ַת ְרגּום
נּותיּה ָּק ָּרא
ות ֵ
משה ִענְ וָּ ָּ
י ֹונ ָָּּתן בֶׁ ן עּוזִ יאֵ ל ְמ ַת ְרגֵם ָּכְךּ" :וכְ ִדי חֲ מָּ א ֶׁ
משה אֶׁ ת הָּ עֲ נָּוָּ ה
משה לְ הו ֵֹשעַ בַ ר נּון יְהוֹשֻׁ עַ "  -כְ לוֹמַ רֶׁ ,שכְ ֶׁש ָּרָאה ֶׁ
ֶׁ
ֶׁשל הו ֵֹשעַ הֶׁ חֱ לִ יף אֶׁ ת ְשמ ֹו לִ יהוֹשֻׁ עַ .
מָּ ה הַ ֶׁק ֶׁשר בֵ ין ִמ ַדת הָּ עֲ נָּוָּ ה לְ בֵ ין ִשינּוי הַ ֵשם? וְ ִה ְסבִ יר הָּ 'אֹ הֵ ב
י ְִש ָּראֵ ל' ָּכְךָּ :כתּוב בַ ִמ ְד ָּרש ֶׁשלֶׁעָּ ִתיד לָּבוֹא כְ ֶׁש ִת ְהיֶׁה ְת ִחיַת הַ מֵ ִתים
י ִָּעירּו או ָֹּתם לְ פִ י סֵ דֶׁ ר הָּ א' ב' .אֲ בָּ ל ִמי ֶׁשהָּ יָּה עָּ נָּיו  -יָּקּום בֵ ין
הָּ ִראשוֹנִ יםֶׁ .שנֶׁאֱ מַ ר" :הָּ ִקיצּו וְ ַרנְנּו שֹכְ נֵי עָּ פָּ ר"ִ ,מי ֶׁשהָּ יָּה נָּמּוְך כְ מ ֹו
משה ַרבֵ נּו חָּ ַשש
עָּ פָּ ר בְ חַ יָּיו ָּ -יקּום ִראשוֹןּ ...ולְ פִ י זֶׁה מּובָּ ן הָּ ִענְ יָּןֶׁ :
ֶׁשמָּ א יְהוֹשֻׁ עַ י ְִת ָּרעֵ ם עָּ לָּיו ֶׁש ִשנָּה אֶׁ ת ְשמ ֹו מֵ 'הו ֵֹשעַ ' ֶׁשמַ ְת ִחיל בָּ אוֹת
ה' ,לִ 'יהוֹשֻׁ עַ ' ֶׁשמַ ְת ִחיל בָּ אוֹת י' ,כִ י בְ ָּכְך גו ֵֹרם ל ֹו לָּקּום יו ֵֹתר ְמאֻׁ חָּ ר
בִ ְת ִחיַת הַ מֵ ִתים .אּולָּם ,כַאֲ ֶׁשר ָּרָאה ֶׁשיֵש ב ֹו עֲ נָּוָּ ה הֵ בִ ין ֶׁשאֵ ין ל ֹו מָּ ה
לַחֲ שֹש ִמכְָּך כִ י הָּ עַ נְ וְ ָּתנִ ים יָּקּומּו ִראשוֹנִ ים וְ ֹלא לְ פִ י סֵ דֶׁ ר הָּ או ִֹתיוֹת.
וְ יֵש ל ַָּדעַ ת ֶׁשה' אוֹהֵ ב ְמאֹ ד אֶׁ ת ִמ ַדת הָּ עֲ נָּוָּ ה .כַאֲ ֶׁשר הָּ ָאדָּ ם לְ א
ִמ ְתגָּאֶׁ ה וְ ֹלא ִמ ְתנ ֵַשא עַ ל הַ ֵשנִ י אֶׁ לָּא לְ הֵ פֶׁ ְך ,מַ ְק ִריב מֵ עַ ְצמ ֹו לְ מַ עַ ן
הַ ֵשנִ י  -בְ ָּכְך הּוא ר ֹוכֵש אֶׁ ת ִמ ַדת הָּ עֲ נָּוָּ הְ .מסֻׁ פָּ ר עַ ל הָּ ַרב
ִמ ְט ִשיבִ ין ֶׁשסָּ בַ ל ָּשנִ ים ַרבוֹת ִמ ֶׁשבֶׁ ר בְ גּופוֹ .ב ֶֹׁקר אֶׁ חָּ דָּ ,ק ָּרא ל ְַמ ַשמֵ ש
ֶׁשל ֹו ּובִ ֵקש ֶׁשיַזְ ִעיק רוֹפֵ א .הָּ רוֹפֵ א ִהגִיעַ וְ ִטפֵ ל כַמָּ ה ָּשעוֹת בַ ֶׁשבֶׁ ר
ֶׁשיָּצָּ א ִמ ְמקוֹמ ֹו .בִ ְת ִחלָּה עָּ לָּה בְ מַ ְח ֶׁשבֶׁ ת הָּ רוֹפֵ א לְ נ ֵַתחַ אּולָּם ַאחַ ר
ָּכְך ִה ְצלִ יחַ הָּ רוֹפֵ א לְ יַצֵ ב אֶׁ ת הַ מַ צָּ בַ .רק ַאחַ ר ָּכְך ִספֵ ר הָּ ַרב לִ ְמ ַש ְמש ֹו
ֶׁשהַ כְ אֵ בִ ים הֵ חֵ לּו כְ בָּ ר בִ ְת ִחלַת הַ ַל ְילָּה ּובְ מֶׁ ֶׁשְך כְ ל הַ ַל ְילָּה הּוא סָּ בַ ל
ִסּורי ִאיוֹב" (בִ ּטּוי ֶׁשֹּלא הָּ יָּה ָּשגּור כְ לָּל עַ ל לְ שוֹנ ֹו) כְ ֶׁש ְשָאל ֹו הַ ַשמָּ ש
"י ֵ
מַ דּועַ ֹלא ָּק ָּרא ל ֹו ִמיָּד? הֵ ִשיב ְבפַ ְשטּות" :הֲ ֵרי י ַָּש ְנ ָּת"..

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

הביכורים הם למעשה תיקון
של חטא המרגלים
"כיצד מביאים ביכורים יורד אדם לתוך שדהו
ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר ורימון שביכר
" שלשת הדוגמאות לפירות שהביאו המרגלים:
"ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים וישאוהו
במוט בשניים ומןהרימונים ומן התאנים
"הם לקחו מפירות הארץ והוציאו
דיבת הארץ .אנו בביכורים לוקחים
מהפירות ומדברים בשבחה של ארץ
ישראל = מקרא ביכורים "ויביאנו אל
המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת
ארץ זבת חלב ודבש"...
רק עם שהסתובב  40שנה "כאשר ישא האומן את היונק"
אוכלים מן ובטוחים שלמחר יהיה גם כן ...רק אנשים כאלו
יכולים להיכנס לארץ ישראל...
שני קבצנים נכנסו יחדיו לביתו של עשיר
אחד קבצן פשוט
ואחד קבצן שהיה עשיר גדול.
פתח הראשון ואמר לבעל-הבית :חברי זה בן-טובים
הוא וראוי לנדבה הגונה .שיבחו בעל-הבית ,שהוא
מתפלל על חבירו ,והוציא מכיסו מטבע יפה על-מנת
ליתן לאותו קבצן שהיה עשיר .הקדים הראשון ופשט
את ידו ונטל את הנדבה לעצמו.
כעס הנותן ואמר לו :לא אליך התכוונתי?
הכניס הקבצן את הנדבה לתוך כיסו והחזיר:
כך שנינו" :המבקש רחמים על חברו,
והוא צריך לאותו דבר ,הוא נענה תחילה"...

מעשה באדם אחד שעלה לגדולה .בת יחידה הייתה לו וביקש להשיאה.
באו שדכנים לפניו והציעו לו שני שידוכים .האחד בן עשירים
אולם החתן עם הארץ גמור .ולעומתו ,בחור תלמיד חכם ובעל מידות בנו של גאון בתורה.
בחר הגביר בשידוך השני אולם על תנאי התנה עם המחותן שייתן לביתו מתנה עגילים המשובצים ביהלומים.
תכשיט כה יקר  -אמר המחותן  -אין ביכולתי לתת .אם כך  -הודיע אבי הכלה לשדכן  -מעדיף אני את בנו של העשיר.
הוא לא יחסוך מתנות מביתי  -אמר ועשה .מה עשית?!  -אמרו לו ידידיו  -בחור זה בנו של העשיר עם הארץ הוא
החלפת זהב בנוצות ...הבין הגביר שטעה וביקש מהשדכן לשוב ולהשתדך עם הבחור השני .אלא עכשיו אביו של החתן
השני אמר שאינו מסכים להשתדך עם הגביר הזה .אם בשביל תכשיט  -אמר אבי החתן  -מוכן הוא לקחת חתן עם
הארץ סימן שאין התורה והמידות חשובים בעיניו כלל .על כן איני רוצה להשתדך עימו!
מידי יום מזדמנים לנו מצבים בהם אנו נבחנים ,האם אנו אוהבי תורה או לא?!
הבה נהייה ערניים ונשקול טוב ,כל צעד וצעד שלנו...

לברכת והצלחת
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להקדשות
052-7656075

לרפואה שלימה

לרפואה שלימה

לילוי נשמת

לעילוי נשמת

סוגי שולמית בת חרדה

טובה בת חביבה

יוסף בן עישה

אפרים אליהו בן מרים

"ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו"
מה הרוח שהייתה לכלב ולא נמצאה בשאר המרגלים?!
שאר המרגלים חשבו שברגע שיכנסו לארץ תתבטל
נשיאותם כיוון שמצווה למנות שם מלך .יוצא
איפה ,שהכבוד שיבש להם את הראייה האמיתית על
ארץ ישראל ומעלותיה ...מאידך ,כלב היה משבט יהודה
וכבר הובטח לו "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין
רגליו עד כי יבוא שילו" ולכן ההסתכלות שלו הייתה
שונה = רוח אחרת
זוהי הסיבה שמשה התפלל רק על יהושע והוסיף לו
אות י' י'ה יושיעך מעצת המרגלים כיוון שמשה ידע
שלכלב אין פחד להפסיד את הנשיאות ולעבור למלכות

מה היה הקושי עם המרגלים? הרי הם אמרו את
האמת?! התשובה היא :היה עליהם לדעת שאם
הקב"ה נותן להם את הארץ אזי רק טוב יש בה,
אלא פעמים שהטוב לא נראה לעין של אדם רגיל...
אילו היו מאמינים שכך הוא ,היו אמורים הם
לקיים את שליחותם ולדווח מה שראו .ברגע שהם
התחילו עם פרשנות – איבדו את שליחותם
והמיתו חרפה על כל הדור...

ֶא ָחד ִמגְ ד ֹולֵי הַ דוֹר ִספֵ ר פַ עַ ם אֵ יְך ִהגִ יעַ לְ ַד ְרגָּה ֶׁש ִהגִ יעַ :
ָאמר לָּּה" :הַ יוֹם
אַ בָּ א ֶׁשלִ יִ ,הגִ יעַ פַ עַ ם הַ בַ י ְָּתה וְ נִ גַש לְ ִא ִמי וְ ַ
פָּ ג ְַש ִתי אֶׁ ת הַ ְמלַמֵ ד ֶׁשל ְבנֵינּו ,וְ הּוא ֵתאֵ ר ְבפָּ נַי אֶׁ ת
הַ הַ ְת ָּמ ָּדה הַ גְ ד ֹולָּה ֶׁשל הַ ֶׁילֶׁד וְ גַם אֶׁ ת י ְִרַאת הַ ָּש ַמיִם
ָאמר לִ י ֶׁש ְבנֵינּו עָּ ִתיד לִ ְהיוֹת
הַ ְמיֻׁחֶׁ דֶׁ ת הַ ְמפַ עֶׁ מֶׁ ת ְב ִק ְרבוֹ ,וְ ַ
אֶׁ חָּ ד ִמגְ ד ֹולֵי הַ דוֹרָּ .ש ַמ ְח ִתי ְמאֹ ד עַ ל הַ ְבשו ָֹּרהּ ,ומֵ ַאחַ ר
וַ אֲ נִ י ֹלא נִ ְמצָּ א כָּל הַ יוֹם בַ בַ יִת ,וְ ַרק ַא ְתִ ,א ְש ִתי ,הַ ְמחַ ֶׁנכֶׁת
ָאבי הו ִֹציא
ֶׁשל הַ ֶׁילֶׁד ,הֶׁ ְחל ְַט ִתי לְ הַ עֲ נִ יק לְָּך ְפ ָּרס גָּדוֹל" ,וְ ִ
ִיתי בַ בַ יִת ְבאו ָֹּתּה
מֵ חֵ יק ֹו ַש ְר ֶׁש ֶׁרת זָּהָּ ב ְמיֻׁחֶׁ דֶׁ ת .אֲ נִ י הָּ י ִ
יחה בֵ ין
יתי בַ חֶׁ דֶׁ ר הַ ָּסמּוְך ,וְ ָּש ַמ ְע ִתי אֶׁ ת כָּל הַ ִש ָּ
ָּשעָּ ה ,וְ ָּש ִה ִ
ָאבי בְ ַמצָּ ב כַלְ כָּלִ י ֹלא כָּל כְָּך טוֹב,
הַ הו ִֹרים ֶׁשלִ י .י ַָּד ְע ִתי ֶׁש ִ
ּובכָּל זֹאת הּוא ִה ְש ִקיעַ כָּל כְָּך ְב ַמ ָּתנָּה כָּז ֹו הַ ִש ְמ ָּחה
ְ
ֶׁשהָּ י ְָּתה לְ הו ַֹרי ְבאוֹת ֹו ֶׁרגַעִ ,ה ְש ִא ָּירה ִבי ָּכזֶׁה ר ֶֹׁשם ֶׁשֹּלא
ימּודי .וְ עוֹד ָּדבָּ ר ל ַָּמ ְד ִתיֶׁ ,שכְ ֶׁשיֵש
ִהפְ סַ ְק ִתי ִמלְ הַ ְת ִמיד ְבלִ ַ
ְדבָּ ִרים טו ִֹבים בַ ִמ ְשפָּ ָּחה יֵש לְ יַחֵ ס זֹאת ל ִָּא ָּמא...

לאחר ששבו המרגלים מארץ ישראל ,עמדו בני ישראל וטענו
שבמצרים הדברים טובים יותר  -כלומר שעדיין אינם מבינים
במעלתה ובקדושתה של ארץ ישראל .מי שלא מבין לא נכנס!

בספר המעשיות לרבינו ניסים זצ"ל מצינו סיפור מאלף:
רבי יהושע בן לוי צם ימים רבים והתפלל לה' שיזכה לגילוי אליהו הנביא,
והנה אליהו הנביא בא ושאל אותו" :מה תחפוץ ,ואמלא את משאלתך?" ענה לו רבי יהושע:
"אני מעוניין להתלוות אליך ולראות מה מעשיך בעולם" .ניסה אליהו הנביא לדחותו" :ראה ,לא תוכל
לשאת ולסבול את מה שתראה ,ותטריחיני לגלות לך את הסיבה בכל דבר שאעשה ואפעל" .רבי יהושע קיבל
על עצמו שלא ישאל מאומה ואם יבקש לדעת את הסיבה ייפרדו דרכיהם .הלכו ביחד עד שהגיעו לביתו
של איש אביון ורש ,שפרנסתו הייתה מפרתו הכחושה .אך דרכו במפתן הבית ,ראו אותם בני הזוג .מיד קמו לקראתם ,הזמינום
לביתם בכבוד גדול ,והגישו לפניהם חלב וגבינה מתנובת פרתם .הם השתדלו מאוד וניכר היה שארחו אותם מכל הלב .למחרת
בבוקר נפרדו מהם לשלום ,בצאתם עצר אליהו הנביא והתפלל על הפרה שתמות .לא הרחיקו ,ולאזניהם הגיעו זעקות השבר של
בני הזוג על מות פרתם ,משען פרנסתם .תמה רבי יהושע וחשב :כלום לא נמצא שכר טוב לעני זה מאשר הריגת פרתו?! ...הוא
רצה מאוד לשאול "מדוע?" אך זכר את התנאי והחריש .הם המשיכו בדרכם .לעת ערב הגיעו לבית שבעליו היה אמנם עשיר אך
קמצן גדול .הוא התעלם מהם העשיר ,ולא הציע מאומה .בקושי הניח להם ללון בחצרו .כך נשארו הם רעבים ,ללא אוכל ושתייה.
בבוקר לפני שיצאו התפלל אליהו הנביא שהקיר הרעוע שהיה שם יתחזק וייעלמו סדקיו והם פנו והלכו לדרכם .כאן כבר לא יכל
היה רבי יהושע בן לוי להתאפק ,ושאל" :רבי ,עולם הפוך אני רואה! בני הזוג האביונים ,אשר יצאו מגדרם לארחנו נענשו על ידך
ונשללה פרנסתם ומתה פרתם .ועשיר קמצן זה אשר קפץ ידו ואימץ לבבו בפני עוברי אורח זכה לתגמול טוב ולשכר? הייתכן?!"
הזכיר לו אליהו הנביא את התנאי" :אם מוכן אתה להיפרד מעלי ,אענה לך .דע לך ,שעל האישה מכניסת האורחים נגזר למות ,ועל
בעלה להתאלמן ,המתקתי את הגזירה והתפללתי עליהם ,המרתי את מותה במיתת הפרה ,כפדיון כפרות  -נפש תחת נפש.
ומעתה תשלח האישה ידה במסחר ויראו הצלחה גדולה מאוד .ולגביי העשיר הזה,
מתחת לכותל טמון אוצר .וידעתי כי אם יסתור את כותלו ימצא הוא מטמון כסף וזהב.
התפללתי וחיזקתי את הכותל ,ויישאר האוצר מוסתר מעיניו.

זכור!!!  -לא כל מה שאנו רואים אנו מבינים ,יש לבטוח בהקב"ה
שכל מה שעושה הכול הוא לטובה.

יחזקאל יצחקי בן חביבה
גולן אליהו בן שולמית
הרב רפאל אלבז
רחמים בן רחל
יוסף נקי בן שרה

