
 

  

של עולם  וריבונ"אחד פונה לקב"ה בתפילה ואומר לו: אדם 

יח שאשב ₪ בלוטו, אני מבט ןמיליולי לזכות שני  ןתיתאם 

לפתע שומע הוא בת קול  ."ואעסוק כל ימי חיי בתורה

הי אדוני חדל מתפילתך, יש לי כבר המון "שאומרת לו: 

 ..".ש₪ בחוד 1500ושים את זה גם בשביל אברכים שע

 שיקול דעת
ַלח שְׁ ָרֵאל... ַויִׁ שְׁ ֵני יִׁ בְׁ י ֹנֵתן לִׁ ַנַען ֲאֶשר־ֲאנִׁ ָיֻתרּו ֶאת־ֶאֶרץ כְׁ ים וְׁ ָך ֲאָנשִׁ ַלח־לְׁ ֹאָתם  "שְׁ

ָמה" ָרֵאל ֵהֵֽ שְׁ ֵנֵֽי־יִׁ ים ָראֵשי בְׁ י ה' ֻכָלם ֲאָנשִׁ ַבר ָפאָרן ַעל־פִׁ דְׁ מִׁ  ֹמֶשה מִׁ
לדעתך, אני איני  -משה רבנו מקבל צווי מהקב"ה "שלח לך" ורש"י פירש 

מצוה לך, אם תרצה שלח. שליחת המרגלים ניתנה לשיקול דעתו של משה 
דבר לשולחם אבל קודם בדק אחד אחד  והחלטתו, משה רבנו החליט בסופו של

 לוודא שהם צדיקים לבל תקראנה תקלות. 
ָמה". ומה  –ובאמת הפסוק מעיד עליהם  ָרֵאל ֵהֵֽ שְׁ ֵנֵֽי־יִׁ ים ָראֵשי בְׁ "ֻכָלם ֲאָנשִׁ

היתה אחריתם? חוץ מכלב בן יופנה ויהושוע בן נון כולם הוציאו את דיבת הארץ 
עדה בלילה ההוא" אמרו חז"ל אותו לילה רעה, וגרמו למצב: "... ותבכה כל ה

ליל תשעה באב היה אמר הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חינם אני קובע לכם 
בכיה לדורות. ובאמת במשך ההיסטוריה בתשעה באב קרו דברים קשים לעם 
ישראל. אם כן מה היתה טעותם של אותם האנשים שראו את ארץ ישראל 

 את דיבת הארץ רעה??? בצורה לא טובה? מה הניא אותם להוציא
אלדד ומידד, שהתנבאו  -"בהעלותך", מסופר על שני נביאים -בפרשה הקודמת

במחנה. ומה היו מתנבאים היו אומרים משה מת ויהושוע מכניס. כששמעו זאת 
עם ישראל כאב להם מאוד משה רבנו המנהיג הנפלא שהולך איתם לאורך כל 

כן הדבר? אבל, גזרה היא מלפני הדרך, לא יכנס ביחד איתם לארץ??? איך ית
הקב"ה ואי אפשר לשנותה. אם כן, אמרו אותם האנשים ששלח משה לתור את 
הארץ. אנחנו נוציא את דיבת הארץ רעה, עם ישראל ישאר בחוץ לארץ אבל 

 ביחד עם משה רבנו.
כמה היינו מוכנים לתת כדי להיות במחיצת משה רבנו, דקה   -נחשוב לעצמנו

ו מוכנים לתת ללמוד ממשה רבנו פרשה אחת? ומה לא היינו אחת? וכמה היינ
שנה? מכח מחשבה זו אמרו המרגלים  40עושים כדי להישאר עם משה עוד 

שמוטב להניא את העם מלהיכנס לארץ וללמוד עוד תורה מפי משה רבנו ששמע 
 מפי הגבורה. אין לך דבר גדול מזה! 

אמר הקב"ה שהגיע הזמן אם כן למה הם נענשו? התשובה לכך כי סוף סוף 
להיכנס לארץ הקודש. לבנות את בית הבחירה, להקריב קורבנות במקדש, 
להמליך מלך ועוד דברים חשובים מאד שצריך לעשותם רק בארץ ישראל. "אין 
עצה ואין תבונה נגד ה'". ועם כל הרצון הטוב שאמרנו, עדיין זה לא עלה בקנה 

 אחד עם רצונו של ה'.
שנה. אבל דבר אחד טוב יצא  40רה הגזירה לנדוד במדבר בסופו של דבר נגז

מזה שבאותם השנים למדו הרבה תורה ממשה רבנו במשך שנים הללו הדור 
כולו התחלף ואז הגיע דור ללא חשבונות, דור חדש שנכנס לארץ ישראל וכבש 
אותה ממלכי כנען ובנה את בית הבחירה כדי לעשות נחת רוח לקב"ה שזוהי 

 כולה תכלית הבריאה
 אבנר קוואס –בברכת שבת שלום 

 מידות, "עיקר חיות האדם בעולם הזה להתחזק תמיד בשבירת ה
 ואם לא למה לא חיים" )הגר"א(
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 הזמנים לפי אופק ירושלים

 אין מושלם
כולנו יודעים שאין אדם מושלם אבל קשה 
לקבל ולהפנים את זה. לפעמים נדמה לנו 
שבדברים שרצינו מאד שבן הזוג יצטיין, 
דווקא בהם התברר שהוא לא מושלם. 

הוא, שכל בן או בת זוג חושבים כך.  ןהמעניי
של  ןשהחיסרולכן נציע שינוי בגישה ונחשוב 

 השני הוא כפי הנראה הכי טוב בשבילי.
הסברנו איך הופכים חסרון ליתרון, והגענו 
להבנה שאדרבה נבראנו שונים כדי להיות 

ון אצלו משלימים. בית זה כמו פאזל, החיסר
שלה זה היתרון  ןוהחיסרוזה היתרון אצלה 

 שלו.
זאת ועוד, העולם הזה מוגדר כעולם השקר, 
וכך צריך להתייחס אליו. דברים מסוימים 
שחשבנו שהם טובים התבררו כרעים. וכן 
ההיפך, דברים שחשבנו שהם ממש גרועים, 

 התבררו כטובים ביותר.
מעשה שהיה במשפחה מרובת ילדים 

ים כלכליים רבים. מפעם לפעם שסבלה מקשי
הם היו צריכים לעזוב את הדירה ששכרו 
ולעבור לדירה שכורה אחרת. והנה בעל 
הדירה שאותה שכרו הודיע להם שהם 
צריכים לעזוב את הדירה בתוך חודש ולעבור 
למקום אחר. באותה תקופה הבעל סבל 
מכאבי גב עזים. שום רופא או תרופה לא 

לכך הוא צריך לעבור שיפרו את מצבו, ובנוסף 
 דירה. 

ובאמת הוא חיפש דירה בנרות ולא מצא. 
שבוע לפני תאריך היציאה הוא מצא דירה 
להשכרה אבל... בקומה רביעית. הוא כל כך 
התמרמר, גם לגור בשכירות, גם בקומה 
רביעית, ובנוסף כאבי גב. רק זה מה שחסר לי 
הוא אמר. אבל לא היתה ברירה והם עברו 

 רות בדירה בקומה הרביעית. לגור בשכי
 לא עבר חודש והוא נרפא לגמרי מכאבי הגב. 
הפלא ופלא. התברר שהרפואה היחידה 

מתאימה לסוג הזה של הכאב היתה  השהיית
 קומות כמה פעמים ביום. 4לעלות ולרדת 

קוראים יקרים, נכון שבאמצע המהלך הוא 
היה ממורמר, אבל בסוף התברר שהכל 

שהוא היה צריך. כך  לטובה, וזה בדיוק מה
צריך להסתכל על כל דבר בחיים ובעיקר על 

 הזיווג. 
כמובן שאם קורים דברים שדורשים טיפול 
והכוונה, אסור להזניחם אלא לפנות מיד 

 . ןהענייליעוץ מקצועי כדי לפתור את 
 



 
 הענשה

צריך לזכור שלילד יש נשמה. הנשמה היא בת חורין ולא 
אוהבת לקבל מרות. לנשמה יש בחירה חופשית והיא לא רוצה 

 להיות מוגבלת. 
אף אדם לא אוהב לקבל עונש כי זה מגביל את חירותו. 

 ת זה בחשבון. וכשמענישים צריך לקחת א
אם נפנים שנשמת הילד היא בת חורין, ואנחנו רק צריכים 
להגיש לה עזרה, הרי שהעונש יהיה מעודן יותר וקולע למטרה 

 ואז נשיג את התוצאות הרצויות. 
לכל אדם בעולם ישנה נקודת אמת שנקראת מצפון. כתב הרב 

מצפן תמיד דסלר שהמילה 'מצפון' מקורה במילה 'מצפן'. וה
 מורה לאדם את הדרך הנכונה. 

גם לילדים ישנה נקודת אמת כזו. כל אדם מוכן לקבל עונש 
כאשר ברור לו שהוא חצה קו אדום. אבל אם בעיניו לא היה קו 
אדום שאותו הוא חצה, והוא נענש על זה, הוא יהיה ממורמר 

 ומתוסכל וישנא את נותן העונש. 

 

 
ודה לילד הפקודה חייבת נרחיב מעט. כשההורים נותנים פק

להיות ברורה גם להורה וגם לילד. ואם הוא יפר אותה הוא יהיה 
מוכן נפשית לקבל עונש, ולא ישנא את נותן העונש. אבל אם 
ההוראה היתה מטושטשת ולא נראה קו ברור, אז אסור להעניש 

 את הילד אם הוא עבר על כך. 
אני חייב נתי נכנס בסערה למטבח ואמר לאמא במהירות: אמא 

לרדת למטה, החברים שלי קוראים לי. אמא את מסכימה? תגידי 
האמא נלחצה ואמרה בטון הססני: לא כדאי... 'כן' כולם שם... 

הילד קלט את ההססנות והסביר לעצמו: לא, זה כדאי. וירד 
כשהוא חזר הביתה, נזפה בו אמא ואמרה: אמרתי לך לא למטה. 

 שיו תקבל עונש. לרדת למטה, אתה לא ממושמע, עכ
קוראים יקרים, שמתם לב להוראה המטושטשת והלא החלטית? 

 עונש במקרה כזה הוא עוול. 
בסיטואציה כזו, כשלא יודעים מה לענות, אומרים לילד: 

כאן הקו ברור בינתיים אתה לא יורד, כשאחליט אחרת אומר לך. 
נשאלת השאלה: כיצד אנו ההורים נדע אם לגמרי והילד ימתין. 

 ההוראה שלנו ברורה או לא?

 

 הרב יהודה אבן עטר זצ"ל
בימי רבינו קמה במרוקו תנועת עליה לארץ ישראל. בני 
משפחתה של אישה אחת עלו לארץ ישראל והיא לא עלתה 

בעלה היה בבית האסורים בעקבות עלילה  איתם, כי באותו הזמן
ליו שקנה חפצי זהב גנובים. לאחר של הערבים שסיפרו ע

עצום, שוחרר הבעל.  כשלושה חודשים, לאחר העברת שוחד
האישה שביקשה להיות עם בני משפחתה, ניסתה לשכנע את 

להערים  בעלה לעלות ארצה אולם הוא לא הסכים. היא החליטה
עליו ולהפליג לארץ לבד כדי להיות עם בני משפחתה, כיוון 

 כים לכך.שידעה שבעלה לא היה מס
היא המתינה מספר ימים ולאחר מכן פנתה אליו ואמרה: 
"יהודי מעיר צפרו בא לחפש אותך וכאשר אמרתי לו שאתה 

שהוא ממהר ללכת לדרכו ומסר לך דרישת  נמצא בחנות, אמר לי
מאת אהובך הצורף, וכן הוא מבקש ממך לנסוע  ממקנסשלום 

שבעלה נסע דרישה גדולה". לאחר  מחר עם סחורתך, כי יש לה
עם השיירה הראשונה לשם, עלתה האישה עם שיירה לטאנכיר 

, קנסכשהגיע בעלה למ ומצאה מקום בספינה המפליגה לארץ.
ראה כי הכול שקר וחזר לפאס. אולם כאן גילה לתדהמתו כי 

לאחר חקירה ודרישה גילה, כי היא עלתה לארץ  אשתו נעלמה.
לאחר שהערימה עליו. מרוב צער נפל למרה שחורה ותוך שנה תם 

 כל כספו. הוא נאלץ
למכור את כלי ביתו עד שנעשה בעל חוב. בצר לו, הלך לרבינו 
וסיפר, מה שאירע לו. הצדיק אמר לו שישוב למחרת ובינתיים 

ק שילך אחרי אשתו זו ולא מצא שום תקנה ר חשב על בעיה
לארץ ישראל. לצורך זה כמובן צריך כסף רב להוצאות הדרך 

 כרגע בעל חוב, ואין לו מאומה. עבורו ועבור ילדיו והוא בעצמו
למחרת הגיע האיש ורבינו אמר לו: "בני, שום תרופה לא 
מצאתי לך. אך הראו לי מן השמיים, כי היום תיוושע על ידי צער 

 גדול בגוף".

 

 
, חין בו משרתו של העירהב הודי ברחובות ולפתעהסתובב הי

לשר. כשהגיע לשם מצא ערבי אחד, שחיפש אחריו, והוא הביאו 
והאשים כי מיודענו מכר לו חפצי זהב,  ,פני השרשקבל עליו ל

ועתה כשרצה למכרם נמצאו של נחושת ולא של זהב. והביא את 
 החפצים לפניו.

ת מכרתי לך הרבה חפצים, אבל לא התבונן האיש ואמר: "אמ
על היהודי, וציווה את עבדיו להלקות אותו  השראת אלו". כעס 

מלקות. הם עשו כן, והיהודי צועק ובוכה ומתחנן ואין  חמישים
 מרחם.

מחמת המכות היהודי התעלף ונפל ארצה. כשראה זאת השר, 
ממקומו  רהשפחד פן ימות, וציווה להוליכו מהר לביתו. קם 

לביתו, כדי לתלות את מה שאירע בעבדיו  לה להיכנסבבה
המכים, שמת היהודי תחת השבט באכזריותם. כשקם השר 

זהובים, ונכרך בבגדי היהודי  בחיפזון, נפל מחיקו כיס של מאה
את היהודי בתוך  שמושהיו מונחים בארץ. העבדים תיכף 

 והניחו אותו מחצלת עם בגדיו, כשהם כרוכים, והוליכוהו לביתו
 שם וברחו להם.

כשהתעורר מעלפונו, רצה ללבוש את בגדיו, ומצא בהם את 
, חיפש את כיס הזהובים ולא השרכיס הזהובים, ושמח מאוד. 

בעבדיו. כששמעו את טענותיו, כדי להציל את  מצא, וחשד
עצמם, העבדים סיפרו שראו את הערבי התובע לוקח את כיס 

 האמין להם, השרהזהובים. 
ואיים עליו, שאם לא יחזיר את הכיס, יעשה בו ושלח אחריו 

מה שעשה ביהודי. הערבי הודה מהפחד, במה שלא גנב, ונתן 
 מאה זהובים.

מיודענו סיפר לרב את אשר נעשה, וענה לו הרב כי הזהובים 
הם קנס מהגוי המעליל עליו, ועכשיו ימהר לעלות לארץ עם 

גיע לארץ שלושה ימים היהודי הפליג, ולאחר שה ילדיו. לאחר
 מצא את אשתו והיא חזרה אליו.

 )פניני עין חמד(

 


