
 

 

 תורת אמת

 כו' סיון תשע"ב

7עלון מס'   

       בס"ד       

פרשת: שלח לך          

הרב יונתן סימוניהתורה הקדושה היא לא ספר הסטוריה/   

ה” ה ַבַמֵגפָּ עָּ ָאֶרץ רָּ ַבת הָּ ֵאי דִׁ ים מֹוצִׁ ֲאנָּשִׁ  ‘(פסוק לז‘, )שלח לך. פרק יד” ַויָֻּמתּו הָּ

רבי שמעון אמר, ווי לההוא בר נש דאמר דהא ”   ]פרשת בעלותך דף קנב.[ הזוהר הקדוש  וכך הם דברי  

דאי הכי אפילו בזמנא דא, אנן יכלין למעבד   אורייתא אתא לאחזאה ספורין בעלמא ומלין דהדיוטי 

אורייתא במלין דהדיוטי ובשבחא יתיר מכולהו אי לאחזאה מלה דעלמא אפילו אינון קפריסי דעלמא 

אית בינייהו מלין עילאין יתיר, אי הכי ניזיל אבתרייהו ונעבד מינייהו אורייתא בהאי גוונאאלא כל 

פירוש: אמר רבי שמעון, אוי לו לאותו אדם שאומר “  מילין דאורייתא מחין עלאין אינון ורזין אילאין 

שהתורה באה להראות ולספר סיפורים שקרו בעבר ודברים פשוטים, שאם כן אפילו בזמן הזה אנו יכולים 

לעשות תורה בדברים פשוטים, ובשבח ויופי יותר מכל הסיפורים שבתורה, כפי השכל האנושי. ועוד אם 

התורה באה רק להראות ולספר דברי הימים של העולם, אפילו אותם מלכים ושרי העולם יש להם ספרי 

אם כן נלך אחריהם ונעשה מהם תורה כדוגמתם, אלא ודאי כל דברי התורה גם הסיפורים ‘,  הסטוריה וכו

הם ענינים נשגבים וסודות עליונים וגדולים. רצונו לומר שאין התורה באה לספר לנו את המאורעות שקרו 

במהלך ההסטוריה מאז בריאת העולם אלא שהתורה הקדושה היא חכמה נפלאה. ומכל סיפור, משפט, מלה 

ֲאָמרֹות ‘  ִאֲמרֹות ה ” ואפילו אות, אם יש בידינו היכולת, עלינו להעמיק בה וללמוד ממנה. כמאמר הפסוק  

ץ ְמזָֻקק ִשְבָעָתיִם  ֲעִליל ָלָארֶּ ף ָצרּוף בַּ אין מוקדם ומאוחר “   ]פסחים דף ו:[ ל  “ ולכן אמרו חז “.  ְטהֹרֹות, כֶּסֶּ

דהיינו שהתורה אינה מסמך הסטורי שבא לספר את המאורעות שקרו בעבר, אלא אדרבה התורה “. בתורה

שנתה מסדר הכרונולוגי של המאורעות, בשביל ללמדינו דברים שונים, כל מקום לפי עינינו. והנה 

למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על ” וזה לשונו:  י  “ רש בפרשתינו מצינו שכתב  

זאת אומרת שלא לחינם נכתב בתורה “.  עסקי דיבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר 

מעשה מרים ולאחריו סיפור המרגלים אלא שהתורה בחרה בדווקא לשנות ולסמוך את הפרשיות הללו 

שאם ראה אדם שחבירו עשה טעות, עליו “.  ללמוד מטעויות של אחרים ” בשביל ללמדינו מושג לחיים,  

ללמוד מטעויותיו ולא לחזור עלהם. שאם לא עשה כן הוא הרשיע יותר מן הראשון שהוא ראה מעשי חבירו 

 המקולקלים ולא לקח מוסר. וזהוא עיקר סיפורי התורה, שאנו נתבונן בהם, נפיק לקחים ונפעול על פיהם...

ימים לפני ‘  פ שאסור לצאת ג “שאע‘[ ת דף סב“]עה“ החתם סופר”שמשה שלח את המרגלים שלשה ימים קודם לשבת. כתב “ במדרש רבה”כתוב 

 השבת בשיירה מכל מקום לדבר מצוה מותר והם הלכו במצות משה.

ימים לפני השבת רק לדבר מצוה הוא לא משום שהמצוה דוחה את השבת, אלא שכל האיסור הוא ‘  וכתב שהטעם לדבר שמותר לצאת בשיירה ג

ששלוחי מצוה אינן ניזוקין, נמצא    ]דף לט:[ כ ודאי שיצטרך לחלל את השבת, אמנם לפי הגמרא בקידושין  “ משום שהדרך מועדת לסכנות וא 

 ימים לפני השבת לדבר מצוה. ‘ שכשיוצא לדבר מצוה, המצוה מגינה עליו ולא יבוא לכלל סכנה, ולא יצטרך לחלל את השבת, ולכן מותר לצאת ג

 ה למשה רבינו אני איני מצוך “ אמר הקב “ ” שלח לך אנשים ” על הפסוק  י “רשומכאן נלמד שאפילו מצוה מדרבנן שומרת על האדם, שהרי פירש 

אלא מצוה מדרבנן שמשה רבינו עליו השלום ציוה אותה. והמצוה הגינה ‘ הרי לנו ששליחת מרגלים לא הייתה מצות ה“.אבל אתה אם תרצה שלך

 עיין שם. ‘[ פסוק כו‘ ]פרק יגי “פ שמלכתחילה נתכוונו לרעה כמו שפירש רש“על המרגלים, ואע

יש ללמוד מכאן כוחה של מצוה שמגינה על האדם ואפילו מצוה מדרבנן ואפילו שלא עושה אותה בתכלית הטוהר, אלא עצם עשיית המצוה היא  

 עצמה מגינה ומצילה את האדם מן הסכנות האורבות לו בדרך.

 כוחה של מצוה!

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:55מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת:
בן יחיא,שחר בן כוכבה  אמויאל רבי יעקב 

 שלומי בן דולי, אילנה בת שמחה.
 בתוך שאר נשמות ישראל

 ת.נ.צ.ב.ה
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה,  

 להצלחה וכו'

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 

20:04הדלקת נרות:   

21:02צאת השבת:   

21:35ר"ת:   

 

 זמני בית הכנסת "שובה ישראל"
 בעזרת השם ביום שבת לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית

 ביום שבת
19:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

18:00שיעור גמרא:   
19:35מנחה של שבת:   
20:35תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

 שבת מברכין
מולד הלבנה לחודש תמוז: יום 

לפני הצהרים  11שלישי בשעה 

חלקים 5-דקות ו 45  

 יישר כח גדול
“ מן‘אייל תורג”לתורן השבת:  

שיזכה הוא וכל משפחתו, בכל 
 הברכות כולם.



 
שנכנסו אליו כמה ל  “ רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ מסופר על הרב הקדוש  

מחסידיו בטענה על אחד החברים שלא מתנהג כשורה, ורצונם לנדות אותו 
מהחברה. ולכן מבקשים הם מהרבי לחתום על הכתב שבידם הקורא לנדותו. קרא 

והבין הכל! “  בין השורות ” הרבי את הדברים בעיון בתוספת הדברים הכתובים  
מדובר באברך תמים שטעה מחוסר ידיעה, או שימת לב, וכולם קמו עליו לבלעו 
חיים, בו בזמן שהם עצמם חוטאים באותו עוון. אך ממתי נשמע שיאשים או יעניש 
אדם את עצמו? קל יותר להפיל את השני! אמר להם שיכנסו את כל חברי 
המשלחת וכשיגיעו כולם יקראוהו לבוא כי דבר חשוב יש לו לומר להם. תוך שעה 
קלה הגיעו כולם ואז נכנס הרבי לשיחה שאל את הנאספים: אנא, יפרשו לי 

ָך” התלמידים מה פירוש הפסוק:   דֶׂ בְּ ֵקׁש עַּ ה ֹאֵבד בַּ שֶׂ ִעיִתי כְּ שתקו כולם, וכי “?  תָּ
מה יפרשו לפני האדם הענק שבענקים? השיב הרבי ואמר: פעם אחת הייתה מגפה 
ביער חיות רבות מתו במחלות, וחלקם ברעב. יד הציידים הייתה תקיפה ורבים 
מהחיות נמכרו ונלכדו, ובהלה גדולה אחזתם. נטל יוזמה האריה, מלך החיות 
וכינס את כולם ליער, ואמר שהוא מבקש מכולם להתודות על חטאיהם, שמא יגלו 
בשל מי סיבת המגפה? עמד הדב ואמר: את חטאי אני מזכיר! פעם אחת הלכתי 
ביער וטרפתי ילד קטן שאביו ברח ועזבו. ענו כולם ואמרו, ומה בכך? זהו דרכו של 

משום ‘  הדב, התנהגת לפי הטבע, אין חשש לכך. עמד הזאב ואמר: חטאתי לה 
שפעם אחת עברה שיירה של אנשים ובהם כבשים ועיזים והלכתי מאחוריהם 
ואכלתי כמה כבשים, שכן הרעב הציק לי. השיבוהו כולם בבטחון מלא: אין זו 
עבירה זו דרכו של הזאב ומה לך נבהל? קם השועל ואמר: שמא בשלי העוון, שהרי 
אתמול נכנסתי ללול של תרנגולים ואכלתי כמות גדולה להשקיט רעבוני. פתחו 

‘ פיהם ואמרו לו: מחול לך, שרוי לך, מותר לך. מה אשמתך שהיית רעב, והלא ה 
יתברך זימן לך סעודתך ומדוע תאשים את עצמך? פתח השה את פיו ואמר: פעם 
אחת הלכתי ברחוב וראיתי שהרועה שלי מסדר את הקש ונפל ממנו קש אחד 
ואכלתי אותו. קפצו כולם ואמרו: זהו! אתה האשם, וקמו כולם לבולעו חיים. על 

ה ֹאֵבד ”זה צעק דוד המלך:  שֶׂ ִעיִתי כְּ “, הקש ”השה תמים ומאבדים אותו בגלל “, תָּ
בו בזמך שכולם רשעים ארורים המשקיטים את מצפונם מתירוצים שונים כמבואר 
במשל. ואז פנה לחסידיו ואמר: ושמא אינכם כאלה שמלאים מכף רגל ועד ראש 
מומים וחסרונות כי נטפלתם לחסיד מסכן זה? הבינו כולם את הרמז ופיזרו את 
האסיפה. משל נפלא המלמד אותנו שלא למהר לתת דופי בשני שהרבה פעמים אנו 

 כל הפוסל במומו פוסל.]קידושין ע:[ ל “בדיוק כמוהו. וכבר אמרו חז

 סיפור לשבת
 ב ק ש ת   ס ל י ח ה ! 

 בקשת סליחה לא עושים כלאחר יד א. 

 בפרוזדור הבית, יש לעשות זאת מתוך זימון 

 מיוחד, לשבת ולשוחח על כך באופן מיוחד על

 הטעות שנעשתה.  

 אם מצד אחד הוא מבין שצריך לבקש סליחה, אבל ב.

מצד שני קשה לו לומר זאת, הצעה בתור התחלה היא 

להביע זאת במכתב תוך פירוט כל הנקודות שנוגעות 

לפגיעה. אבל אם בקשת סליחה תעשה ע"י מכתב 

בקביעות, עלול הדבר להיראות לבן הזוג כחוסר אומץ 

 לומר בגלוי פנים מול פנים, שהוא מתנצל. 

אין לשדר לפוגע: "שהוא טעה ושיש על מה להתנצל"  ג.

 דבר זה מפחית את ההמרצה לבקש סליחה. 

יש לגלות פתיחות לקבלת סליחה, וכן לשבח את  ד.

 )הבית היהודי(המבקש סליחה. 

 הרבה פעמים הנפגע רוצה להשלים עם ה. 

 הפוגע, ורק הצפיה לסליחה מעכבת אותו 

 מלמחול על המקרה.

 ראוי שגם הנפגע יבקש סליחה ו. 

 שלפעמים נמצא שהוא 

 הפוגע.

הרב יונתן סימוני פינת ההלכה/  

 הלכות מוקצה מחמת חסרון כיס

מוקצה מחמת חסרון כיס כגון סכין של שחיטה או של מילה. א. 

כיון שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר, אסור לטלטלו 

 )שו"ע סימן שח' סעיף א( בשבת.
כלים ושאר דברים המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם שלא ב.  

להשתמש בהם כדי שלא יתקלקלו הרי הם מוקצים מחמת חסרון 

כיס, אבל אם אינו מקפיד עליהם אף שמיוחדים לסחורה ונתנם 

 )שם( באוצר מותר לטלטל.
קבלות, מכתבים מסחריים, וכל מיני מסמכים אסור לטלטלם ג.  

בשבת כלל. כיון שמקפידים שלא להשתמש בהם תשמישים 

שונים, ולתשמישם אינם ראויים בשבת שהרי אסור לקרוא בהם 

ל חפציך אסורים, “ ודרשו חז “  ממצוא חפציך ” בשבת משום  

 ב(“יב ס“א פ“)מנוחת אהבה חחפצי שמים מותרים. 
טבעת יהלום, שעון זהב, וכיוצא בהם מותר לטלטלם בשבת, ד. 

פ שמקפידים שלא להשתמש בהם תשמישים שונים, הואיל “ אע 

ועומדים להשתמש בהם בשבת לקישוט, אין עליהם שם מוקצה. 

אבל אם  הם עומדים לסחורה ומקפיד שלא להשתמש בהם כלל, 

 ד(“)שם סכאסור לטלטלם ודינם כמוקצה מחמת חסרון כיס. 
מוקצה מחמת חסרון כיס שייחדו מערב שבת לתשמיש ה.  

 המותר בשבת, מותר לטלטלו בשבת.
לא אסרו חכמים לטלטל מוקצה אלא בטלטול שהוא כדרכו ו.  

בחול, אבל מותר לטלטל מוקצה בגופו, שזה לא נקרא טלטול 

כלל, ולפי זה אם מונח איזה דבר מוקצה על הארץ מותר לדוחפו 

  ח(“ע סימן שיא ס“)שוברגליו כדי שלא יבוא להפסד. 
 
 

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל. שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל. שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל. 
  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 כל הפוסל, במומו פוסל.


