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)במדבר יח, ב( איתא: " ויקח קרח' מה כתיב למעלה מן הענין 'ועשו להם ציצית', קפץ קרח ואמר  במדרש רבה
למשה, טלית שכולה תכלת מהי שתהא פטורה מן הציצית? א"ל חייבת בציצית. א"ל קרח טלית שכולה תכלת 

א"ל חייב במזוזה.  אין פוטרת עצמה, ארבע חוטין פוטרים אותה. בית מלא ספרים מהו שיהיה פטור מן המזוזה?
א"ל כל התורה כולה מאתיים שבעים וחמש פרשיות אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת במזוזה פוטרת את 

 הבית". 
 

קים? וכי רק מעניין סמיכות הפרשיות קרח וס": כיצד דברי חז"ל אלו רמוזים בפשואל ר' צדוק בספרו "פרי צדיק
ה"שם משמואל": מדוע שאל טלית שכולה תכלת ולא שאל לציצית למדו חז"ל זאת? שאלה נוספת שואל בעל 

 טלית שכולה לבן? וכן, מדוע הוסיף ושאל בית מלא ספרים וכו'?
 

כדי להבין את דברי חז"ל אלו יש להקדים ולבאר את עניינה של פרשת ציצית. התורה אומרת "וראיתם אותו 
 כל מצוותי". וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם... למען תזכרו ועשיתם את 

 
 יש לעיין מה עניינם של שתי זכירות המובאות בפרשה "וזכרתם", ו"למען תזכרו"?

איתא במדבר רבה )שלח יז, ה(: " 'ועשו להם ציצית' הה"ד אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה'. 'ה' חפץ למען 
העוה"ב, ולא הניח דבר צדקו יגדיל תורה ויאדירה'. זרע הקב"ה את התורה והמצוות להנחילם לישראל לחיי 

בעולם שלא נתן בו מצוה לישראל. יצאו לחרוש, 'לא תחרוש'. לזרוע, 'לא תזרע'. לקצור, 'כי תקצור קצירך'... 
 'נתכסה בטלית', 'ועשו להם ציצית' ". 

כוונת המדרש שתכלית האדם בעולם היא, לקדש את חומרו וחומר העולם כולו. מעשיו של האדם מעלים את 
כך זרע הקב"ה את מצוותיו בבריאה כדי שע"י המצוות יוכל האדם להעלות את עצמו ואת הבריאה הבריאה, ול

 כולה. 
את ישראל לפיכך הרבה להם  לזכותזהו ביאור דברי ר' חנניא בן עקשיא )מס' מכות כג, ע"ב(: "רצה הקב"ה 

מלשון זך. היינו זיכוך האדם נעשה ע"י קיום המצוות שהרי "לא ניתנו המצוות  'לזכות'תורה ומצוות". ביאור 
 אלא לצרף בהן את הבריות". 

הדרך לשלמות האדם נעשית ע"י ב' שלבים הרמוזים בפסוק "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה". מבאר רש"י 
דישרים עדיפי מצדיקים". במסכת אבות )ו, א( איתא: "ומכשרתו  –)מס' תענית טו, ע"א(: "ישרים לשמחה 

עושר יושר ועדיף מצדיק". עניינו של הצדיק שהוא נמצא  –להיות צדיק וחסיד ישר ונאמן". מבאר רש"י: " 'ישר' 
במלחמה מתמדת עם יצרו, ולפעמים הוא גם נכשל שהרי "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" )קהלת ז, 

כי האור יש בו גם צל. כיון שהצדיק  –כן "שבע יפול צדיק וקם" )משלי כד, טז(. ע"כ כתוב "אור זרוע לצדיק" כ(. ו
נמצא במלחמה מתמדת לכך הוא זקוק לסייעתא דשמיא )מס' סוכה נב, ע"ב(: "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל 

בבחינת אור  הסייעתא דשמיאשהוא  – יום... ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו". זה ה"אור זרוע לצדיק"
 הזרוע בו להצילו מיצה"ר. 

אבל "ישרי לב" הוא אדם שהגיע אל שלמותו ואין לו מלחמה עם יצרו. אין הוא זקוק לסעד לתמכו, והולך הוא 
 ". ולישרי לב שמחהובדרך שכבש לעצמו. זהו מקור שמחתו וע"כ " יובכוחות

" קדושה" ול"טהרה" ושני שלבים אלו מקבילים ל"ישר" ו"צדיקם "א"כ לפנינו ב' שלבים בתהליך השלמות וה
כדברי הראב"ד בספרו "בעלי הנפש": "ואפרש עוד מה בין טהרה לקדושה שאמר ר' פנחס בן יאיר טהרה מביאה 
לקדושה": "שתי קדושות נזכרות. הא' קדושת המעשה. והב' קדושת הלב ונקיות המחשבה... הא למדת שלא 

ד שיתקדש מן העבירות במחשבתו ובמעשיו, והאדם השומר עצמו מגופו הטומאות נקרא אדם קדוש ע
 נקרא 'טהור ידים', אך האדם שישמור עצמו ממחשבות העבירות ומשאר העבירות נקרא קדוש".  תוהעבירו

הצדיק שעודנו במלחמתו עם יצרו, אף שהוא טהור ממעשה העבירות כי הוא מתגבר על יצרו, אבל עדיין אינו 
 ממחשבות זרות. אולם, הישר שאין לו מלחמה עם יצרו עד שגם במחשבתו הוא טהור, קדוש יקרא לו.  נמנע

 
מבטא את הטהרה: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו". הלבן  הלבןשתי דרגות אלו רמוזות במצות הציצית. 

דומה לרקיע ורקיע  : "כי תכלת דומה לים ויםמסמל את הקדושהתכלת מסמל את ההתרחקות מן העבירות. 
דומה לכסא הכבוד" )מס' מנחות מג, ע"ב(. לפיכך נוכל להבין מדוע כתובות ב' זכירות בפרשת ציצית. כי מה 

היינו בבחינת צדיק הטהור והיינו כדי להתרחק ממעשי  –שכתוב "וזכרתם את כל מצוותי ועשיתם אותם" 
חרי לבבכם ואחרי עיניכם" אז מגיעים לשלב העבירה צריך לזכור את המצוות ולעשותם. ע"י "לא תתורו א

הקדושה, וזהו "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים". היינו מדרגת הקדושה. א"כ ע"י ראיית 
 .קדושהולטהרה הלבן והתכלת זוכים ל

 
ועתה נשוב לטענתו של קרח שאמר "כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה' ". היינו, שטען 
שבדרגת הקדושה אין מדרגות שונות שאחת גדולה מחברתה כי הקדושה היא אחת. בזה טעה כיון שגם 

שים הוא ובניו עד בקדושה לכ"א דרגות שונות. כדברי )דברי הימים א כג, יג(: "ויגדל אהרן להקדישו קדש קד
עולם". הרי שבמדרגות הקדושה איכא קדש וקדש קדושים. מכאן חז"ל למדו את טענותיו של קרח. לא 

שבציצית המסמל לתכלת מסמיכות פרשיות, אלא מטענתו של קרח "כי כל העדה כולם קדושים", וזהו הקשר 
דושה שהרי "פקודי ה' ישרים את הקדושה. לא ללבן המסמל את הטהרה. כך בית מלא ספרים המבטא את הק
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נערה אחת נסעה להוריה בע"ש. היא הסתמכה על תוכנת  שאלה:

ניווט בפלאפון שלה אך בדרך נגמרה לה הסוללה. השעה היתה 
מאוחרת וכבר כמעט נכנסה השבת. בצר לה היא עצרה בצד 
הכביש. למזלה אנשים דתיים עצרו את רכבם והציעו לה טרמפ 
לביתם באשדוד, לנערה המבולבלת לא היה נעים לבקש שיחת 

פון להתקשר להוריה עד שנכנסה השבת )ואח"כ כבר לא טל
ביקשה מטעמים מובנים(. הוריה המודאגים הזעיקו את 
המשטרה, ועשרות שוטרים ומתנדבים חיפשו את הנערה )גם 
בעזרת מסוקים(. יש לשאול האם היה מותר לנערה להודיע 
להוריה שמצבה שפיר ואין צורך להילחץ ולהזעיק משטרה )במידה 

 ודעת שהוריה כנראה ינהגו כך(?והיא י
 

 תשובה:
הגמרא במסכת שבת )ד, ע"א( אומרת בפשטות שאין לאדם 
לרדות פת שהדביק חבירו בתנור בשבת, כדי שהפת לא תאפה 
ועל ידי הרדייה ימנע את חבירו מחיוב חטאת על אב מלאכה 
 אופה, למרות שרדיית פת היא איסור דרבנן. טעם הדין "וכי

חבירך?!" דהיינו, אין לאדם  שיזכה כדי חטא לאדם לו אומרים
לעבור עבירות כדי להציל את חבירו מאיסור )ואף לא לעבור 

 עבירה קלה כדי להציל חבירו מאיסור חמור יותר(.
אמנם, התוס' במקום כותב מספר אפשרויות שבהם נאמר לאדם 

 לחטוא כדי להציל חבירו מאיסור:

לעם הארץ פירות הגמ' בעירובין לב: אומרת שאם ת"ח נתן  .א
לא מעושרים, על החבר להפריש תרומות ומעשרות כדי 
להציל את עם הארץ מאיסור אכילת טבל, אע"פ שיש איסור 
לת"ח להפריש שלא מן המוקף )שהפירות לא עומדים 

 ולא קלילא איסורא דליעבד לחבר ליה לפנייו(, והטעם "ניחא
שהחבר רבה". מסביר התוס' שכיוון  איסורא הארץ עם ליעבד

גרם לעם הארץ לחטוא )שהרי הוא נתן לו פירות לא 
מעושרים( לכן עליו להצילו אף במחיר של חטא קל )להפריש 

 שלא מן המוקף(.

המשנה בגיטין )מא, ע"א( אומרת שמי שחציו עבד וחציו בן  .ב
חורין כופין את רבו לשחררו כדי שיקיים העבד מצות פריה 

לישא לא שפחה ולא  ורביה )שהרי במצבו הנוכחי אינו יכול
 עובר עבדו המשחרר בת חורין(, אע"פ ששמואל אומר "כל

תעבודו". מסביר התוס' שכיוון  בהם לעולם שנאמר בעשה
שפריה ורביה היא "מצוה רבה" לכן אומרים לאדון לחטוא 
חטא קל כדי לאפשר לעבדו לקיים מצוה רבה )וכן מוכיח 

 בהמשך שה"ה למצוה דרבים(. 

התוס' כיצד ניתן לשחרר עבד, כיוון שדווקא תירוץ שני אומר  .ג
לגבי המדביק פת בתנור אמרנו שאין לעבור איסור כדי להציל 
את המדביק, מכיוון שהמדביק פשע, אך כאשר המטרה היא 
להציל אדם שלא פשע מעבירה, אומרים חטא כדי שיזכה 

 חבירך.
יש לשים לב שכל אחד משלושת התירוצים מצמצם חלק אחר 

אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך", התירוץ בכלל "אין 
אם גרמת לשני  -הראשון מתייחס ל"אדם" שבא לעשות חטא קל

 -שיחטא לא נאמר לגביך כלל זה. התירוץ השני מתייחס ל"יזכה"
לא בכל זכות אנו אומרים כלל זה, ישנם זכויות גדולות שבהם 

 אם -שווה לחטוא חטא קל. והתירוץ השלישי מתייחס ל"חברך"
 חברך לא פשע גם אז לא נאמר כלל זה.

 אחד ( הביא מהרשב"א שנשאל "על, ידהב"י )או"ח סימן שו
 ישראל ידי על מביתו בחזקה בתו שהוציאו בשבת לו ששלחו
 פן בשבת פעמיו לדרך ישים אם ישראל מכלל להוציאה משומד

פרסאות  לשלשה חוץ אפילו לילך מותר אם ותשתמד יפחידוה
הרשב"א אסר  דאורייתא?" פרסאות שלשה דתחום דאמר למאן

 אומרין אין( , ע"אד שבת) שאמרו עליו לצאת להציל ביתו "לפי
הב"י שם חלק  ,אמנם .חבירך" שיזכה בשביל וחטוא עמוד לאדם

על הרשב"א וכתב שלפי שני התירוצים האחרונים של התוס' צריך 
 ברור הדבר רבה דמצוה לתירוצא אם לחלל את השבת "והשתא

 ואם שתשתמד, עד יפחידוה שלא מלהצילה רבה מצוה לך שאין
 פשעה". לא נמי הכא פשע ללא פשע בין דמחלק לתירוצא

כתב שאם הבת )שם, נו(המשנ"ב )או"ח שו, יד(.  שו"עכך פסק ה
לא פשעה יש לחלל שבת אף באיסור דאורייתא, ואם הבת פשעה 

 התוס'(.יש לחלל רק באיסור דרבנן )בהסתמך על היסוד השני של 
לפי דברינו עד עתה יוצא שוודאי יש על הנערה להתקשר להוריה 

מע"ש ובגלל פשיעתה יחללו  ההודיע אבשבת: א. היא פשעה של
שבת. ב. רבים יחללו למענה את השבת והוי מצוה דרבים. ג. 

 השוטרים והמתנדבים שיחללו בגללה את השבת לא פשעו כלל.
( לגבי מקרה דומה, פד-שו"ת שאילת שלמה )דלהלכה כך פסק 

דהיינו,  ".לבא לעתיד מכשילן )וצירף טעם נוסף משום "נמצאת
אם השוטרים ירגישו שאנשים דתיים מבזבזים את זמן השוטרים 
לריק כדי לא להודיע בשבת שאין צורך בחיפושים, אזי בפעמים 
אחרות שיהיו נעדרים דתיים בשבת, השוטרים לא יתאמצו כדבעי, 

ר באמת נעדר, אלא הוא נמצא באיזה בחשבם שמא אין הנעד
 משפחה באשדוד...(.

 1קצג(-הגרש"ז אויירבעך, הרב אלישיב והרב וואזנר )ח ,אמנם
כב( פסקו שבמקרה שהיה מצב של -)מובאים במנחת אשר א

פיקוח נפש, ושוב אין חשש פיקוח נפש, אין צורך להודיע שתם 
מכיוון טעמם יקוח נפש ואין צורך עוד לחלל שבת. מצב הפ

שהשוטרים והמתנדבים אינם מחללים שבת, אלא להיפך, הם 
מבחינתם עוסקים במצוה של פיקוח נפש, אף שמצד האמת אין 

' פי) טו( "אמדוהו-הם מצילים נפש. כדברי השו"ע )או"ח שכח
 ורצו, אחת גרוגרת שצריך הרופאים( ושיערו במחלתו התבוננו

 שכר להם ויש יםפטור כולם, גרוגרת אחד כל לו והביאו עשרה
אין זה דומה למקרים  ,לכן. "בראשונה הבריא אפילו' ה מאת טוב

שדנו בהם עד עכשיו, שהרי ודאי אין אומרים לאדם חטא כדי 
 למנוע חבירך מעשיית מצוה.

כב( חלק על כל הגדולים שהובאו, וכתב -שו"ת מנחת אשר )אאך, 
אלא שהם  שאין זה נכון לומר שהשוטרים אינם מחללים שבת.

מה שכתב השו"ע שכולם פטורים הטעם הוא מחללי שבת מאונס. 
שאונס רחמנא פטריה, ומה שיש להם שכר טוב אין הטעם משום 
שקיימו מצוה, שהרי לא הצילו את הנפש, אלא שכרם על שחשבו 
לעשות מצוה, ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. "הגע 

ופא יש בו סכנה בעצמך, אדם בריא שבטעות נאמר לו שלדעת הר
ועליו לאכול ביוה"כ, ובשברון לב אוכל הוא בדחילו ורחימו לקיים 
מצות פיקו"נ. וכי אין אנו מצווים להפרישו מאיסורא ולגלות את 

 אזנו שבריא הוא ואסור לו לאכול ביום הכיפורים...".
לפי הרב אשר וייס, כיוון שהשוטרים עוברים איסור, ודאי על  ,לכן

 היא בריאה ושלמה ואין צורך לחפש אחריה.הנערה להודיע ש

 

 

                                                      
 ומיד, בשבת החולה לבית אחד ששלחו ההצלה חברת בענין וז"ל: 1

 ויש, עזרה לשום צריך ואין השתפר שמצבו החולה מבית צלצלו
 התחיל כבר ואם כלל ילך שלא ההצלה לחבר להודיע במרכז יכולת
 פשוט הכי בלאו גם בחנם... אבל שבת לחלל ימשיך שלא לנסוע
 פשוט מ"כלל... מכ איסור עושה אינו בחנם שנסע דזה' כב גם כ"כמש
 .עבורו יחללו דלא

  

 

 חטא כדי שיזכה חברך
 הרב עמרי קראוס

 

 עיוני הלכה



 

 

 

 

 

 

  

המרגלים המשתרעת על פני שבעים ושמונה פסוקים, נחלקת  פרשת
( פרק יד 2פרק יד פסוק י. -( פרק יג פסוק א1 לשלוש פרשיות משנה:

בחלק הראשון מסןפר על  פסוק מה.-( פסוק כו3פסוק כה. -פסוק יא
על הארץ ותלונת העם,  שליחת המרגלים וחזרתם, הוצאת הדבה

 מחאתם של יהושע וכלב עד כדי סיכון חייהם ולבסוף התגלות כבוד ה'.
בחלק השני מתואר מעין "דו שיח" בין הקב"ה לבין משה רבינו, 
שבתחילתו רוצה הקב"ה להשמיד את העם: "עד אנה ינאצוני העם הזה 

פילת משה ועד אנה לא יאמינו בי וכו', אכנו בדבר ואורישנו וכו' ", אך ת
ותחנוניו מועילים לבטל את הגזרה: "ויאמר ה' סלחתי כדברך", ובסופו 
מגיע העונש: " וכל מנאצי לא יראוה וכו', מחר פנו וסעו לכם המדבר 

אך כאן מגיעה הפרשיה  דרך ים סוף". לכאורה הגענו ל "סוף הסיפור".
עד מתי לעדה הרעה  .אל משה ואל אהרן לאמר ה' ידבר ו השלישית: "

הזאת אשר המה מלינים עלי את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים 
אם לא כאשר דברתם באזני כן ה' אמר אלהם חי אני נאם  .עלי שמעתי
במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן  .אעשה לכם

אם אתם תבאו אל הארץ אשר  .עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי
 .ה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נוןנשאתי את ידי לשכן אתכם ב

וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר 
ובניכם יהיו רעים במדבר  .ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה .מאסתם בה

במספר  .ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר
תשאו  הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה

דברתי אם לא ה' אני  .את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי
זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו 

  ".ושם ימתו

שני דברים אינם מובנים: ראשית כל, מדוע חוזר הקב"ה על "נאום 
התוכחה", הרי כבר נאמרו הדברים בפרשיה הקודמת? שנית, מדוע 

זאת  ש העיקרי של ארבעים שנות מדבר מהקטע הראשון?הושמט העונ
וימתו האנשים מוצאי דבת , עונש המיתה שנגזר על המרגלים: "ועוד

  הקודמת? 1ה' ", גם הוא אינו מופיע בפרשיההארץ רעה במגפה לפני 

אולי ניתן לומר, שהיו כאן שני שלבים. בשלב הראשון הומר עונש 
ם, ואולי אף על שותפיהם ההשמדה בעונש קל יחסית על המרגלי

נגזר שלא יזכו להכנס לארץ, וזש"ה: "וכל , 2הקרובים להמרדת העם
מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך לא יראוה". לשאר העם נאמר: " מנאצי

                                                      
אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי אף שנאמר שם: " 1

", ניתן לפרש שנגזרה עליהם מעין גלות מן הארץ עד סוף ימיהם, לא יראוה
 לאלתר. אך לא מיתה

קשה לומר שעשרה אנשים יכולים להמריד כמה מליוני בני אדם ביום  2
 אחד. סביר להניח שהיו עוד אנשים שסייעו להם.

כרגע יש עקוב בכניסה לארץ. ייתכן עקוב  ". עד מתי? לא כתוב!ים סוף
 יהםנגזר עללא , בכל אופן 3של חודש חודשיים, אולי אף יותר מכך

והאנשים אשר שלח " :4בשלב זה קורה משהו חמור! ארבעים שנה
עליו את כל העדה להוציא דבה על  וישבו וילינומשה לתור את הארץ 

". לאחר ששמעו שנכשלו בחטא חמור שכמעט והביא הארץ
להשמדתם, עדיין מקשים הם את ערפם, הן המרגלים והן העם, ולא 

די", ולכן פותח הקב"ה ב"נאום תוכחה" חוזרים בהם. זה כבר  "יותר מ
 תלונותעד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את נוסף: "

הוא ארך ". אמנם הקב"ה בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי
 "מאריך אפיה וגבי דיליה". ,5אפיים אך יש גבול גם לכך

בהתחלה היה אפשר ללמד זכות על העם שהרי הסיתו אותם, אך 
לם. לכן יו לאחר שהתבררה האמת, אין זה אלא מרד בבורא עועכש

וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה המסיתים נענשים לאלתר: "
במדבר הזה יפלו פגריכם וכל ה' ", ואילו העם נענש: "במגפה לפני 

 וכו'.פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי 
ם שנה ונשאו את זנותיכם עד תם עים במדבר ארבעיוובניכם יהיו ר

 ".פגריכם במדבר
לפעמים יש לנו תחושה, שבכל מקרה הכל יהיה בסדר. הרי הקב"ה הוא 

מאי נפק"מ  אבא טוב שרק רוצה בטובתי, ממילא אין לי מה לדאוג.
צריך לזכור שאמנם הקב"ה רחום  כלפי שמיא אם אתנהג כך או אחרת?

ך צ'אנס ואולי עוד אחד, אך לא וחנון, ארך אפיים ורב חסד, הוא יתן ל
לעולם חוסן. וכדברי הספורנו: "ואז תתמלא סאתם באפס תקווה 

וזכר את יהי רצון שנזכה לקיים בעצמנו: " לתשובה ויאבדו" )יד,יח(.
 . " בחורותיךבימי בוראיך 

 

 

                                                      
 ייתכן שצריך היה לחכות עד לאחר יום הכיפורים כדי שיתכפר עוונם. 3
פסוק זה אמנם מופיע באמצע הפרשיה השלישית, אך לשיטתם של  4

מוקדם ומאוחר בתורה, נראה להקדימו רבותינו הראשונים שאין 
 לתחילתה.

כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעוהי )ב"ק נ ע"א(. עיין מסילת  5
 ישרים סוף פרק ד.

 

 

 

 

איתא בתוס' )ב"ק כג, ע"ב, ד"ה ולא ישמרנו וכו'( שעדים זוממים שהעידו שהשור מועד שנגח שלש נגיחות, אז על אף שעדיין לא נגח 

יגח עוד פעם, אז צריכים לשלם נגיחה רביעית ולא נתחייב נזק שלם, בכל זאת, כיון שמייעדים אותו וממילא מתחייב נזק שלם אם 

כשהוזמו מה שתעלה נגיחה כשיגח ע"ש. הקשה על כך הפני יהושע )שם( וז"ל: "וקשה דהא קי"ל דאין העדים נעשים זוממין עד שיגמר 

 הדין על פיהם ועוד דא"כ שנים מעידין באחד שהוא גדול והביא שתי שערות, וכי נאמר שאם הוזמנו חייבין מיתה שרצו לעשותו בר

 .עונשין? והכי נמי דכוותה"

 

 

 

 

 שאלה שבועית

 אלגאזי שליט"אישיבה, הרב בן ציון הראש 

 תפתחו את העיניים תסתכלו סביב
 שליט"א הרב שרון יוסט

 

 על מנת לעשות



 

 

  

 

" או בתרגום  2התוודעתי למושג חדש "גלאנץ 1עם כניסתי לעולם השידוכים
וכבר הספיק להיות בסיירת  043רק בן -מוצלח" מין "בענט" כזה\לעברית "נוצץ

מטכ"ל לעשות אקזיט של כמה מיליונים להוביל מפלגה,להיות שר בממשלה 
לגור ברעננה )יש שיוסיפו שהוא גם "אשכנזי"( ממש חלומה של כל אם 

 )ובחורה( ישראלית.
כבר מימי בנ"ע העליזים אני זוכר את הוויכוחים הארוכים והמייגעים עם 

שורה תחתונה שהציבור שלנו לא  -שנשק יום הדין שלהם היה  4החרדים
מצמיח ת"ח גדולים, טענה שאין עליה תשובה, אבל למה זה קורה? זו שאלה 
שכן יש עליה תשובה, ואפילו הרבה תשובות, נתמקד באחת )שלדעתי היא 

 התשובה העיקרית(.
אנים זה לכל חברה ותרבות יש את ה"גלאנץ" שלה, לדוג' הגלאנץ של האינדי

איזה בחור חצי ערום שיודע להכין כובע נוצות ולעשות "על האש" משתי 
אבנים, אצל הרוסים זה איזה ולדימר שיכול לשתות בקבוק וודקה מעורבבת 

בפעם אחת, אצל הבנות שירות זו בחורה שיכולה להמציא חרוז  עם ואן גוך
כדו'(, אצלנו הכי הכי פגזים ו -לשם שבט שלה בשביל המוראלים )שבט נבטים 

 זה בענט )כנאמר לעיל(.
? את מי החברה החרדית מרוממת הכי הרבה? על 5ומי הגלאנץ של החרדים

 מה מתפללת אמא לילד חרדי? מה חלומו של נער חרדי? נתחיל על דרך 
 

                                                      
 תפוס, תודה.-בשעת כתיבת שורות אלו 1
 קרדיט לשמחוני וקלמנטינובסקי. 2
בערך,לפרטים מדויקים )גיל,גובה,משקל וכו'( ניתן לפנות לדניאל סגרון  3

 לבנצי מן. או
 ויכוחים אצלי זה גרסא דינקותא. 4
אין הכוונה לכל החרדים כפי שאין הכוונה   -לחסוך לעצמי כאבי ראש 5

 לכל האינדיאנים ולא כל הבנות שירות ולא כל הדת"ל.

 
נער חרדי לא חולם לעשות כובע נוצות, לא חולם להצליח לגמור  -השלילה 

גם לא חולם להיות  6וז למילה "מעפילים"בקבוק ואן גוך ולא חולם למצוא חר
סיירת מטכ"ל או לעשות אקזיט )הדבר היחיד המשותף זה שגם הוא חולם 

 להיות אשכנזי ואכמ"ל(. 
מטפטפים לו שהחלום שהאידיאל )אפי' לחרדים יש אידאלים( להיות  4מגיל 

להיות הגר"ע יוסף וכדו'. כבר אמר הקוב"ש שהוא שאף \הגרי"ש אלישיב
"א לכן יצא הקוב"ש, אז הנער החרדי גם אם הוא לא יצא הרב לצאת רע

עיר הוא כן יצא, לעומת זאת אם בחור שואף לצאת \עובדיה אבל רב שכונה
 בענט.....

 7מתכון להוצאת "גדויילים"? לשנות במילון בערך "גלאנץ" מבענט לגרע"י !
ן אין לי משהו אישי נגד "בענטים" אדרבה העולם, ה - 8להבהרת העניין

הגשמי והן הרוחני, לא יכול להסתדר בלעדיהם, אבל השאלה מיהו הגלאנץ? 
אמנם לא  04הספיק את כל הנ"ל, או אותו אברך שעד גיל  04שבגיל הבענט 

הוביל מפלגה לא עשה אקזיט ובקושי היה במוד"ש אבל גמר ש"ס עם 
 ברור שהתשובה היא ב', אבל לא אחד כזה, אלא הרבה! ראשונים ואחרונים?

 כי ואיתנגיד חלש לוי בן יהושע' דר בריה יוסף )נ.( "רב גמור בגמ' בפסחיםנ
 למטה עליונים ראיתי הפוך עולם ליה אמר חזית מאי אבוה ליה אמר הדר

 ראית". ברור עולם בני לו אמר למעלה ותחתונים

 

                                                      
 שם של שבט של בנ"ע. 6
משפחתית וכו' יש הרבה מה  על כיצד זה משפיע מבחינה אישית,חברתית 7

להאריך ולפרט אבל אין מקום, בכל מקרה בפשטות כולם רוצים להיות 
 "גלאנצ'ים.,

 .כבר "חטפתי" שיחת ערב שבת אחת על הראש 8

 

  

 

 – הראשונה. לשנים מתחלקות הן, המרגלים בטענות מתבוננים כשאנו
 נצליח לא כי, לעלות יכולים אנו אין, ודבש חלב זבת שהארץ אף על

 אוכלת, גדולים חסרונות בארץ יש – שניה טענה. האומות נגד להלחם
 .בה לשרוד יוכלו ענקיים אנשים ורק, יושביה

 מוזכר לא י"בנ תלונת בכל. בפסוקים משונה יחס יש בארץ למצב ביחס
 בספר נמצא גם וכך, מהמלחמה הפחד רק אלא, הדיבה ענין כלל

 שהמרגלים מסכם הוא המרגלים: סיפור על חוזר כשמשה, דברים
 אמנם. הדיבה בכלל ואיננו מזכיר את ענין, טובה שהארץ אמרו בשובם
 .הדיבה ענין רק מודגש המרגלים של העונש בתיאור

 אם, המרגלים בדברי הפנימית הסתירה את בהגיון גם להבין צריך
 יושביה? אוכלת היא איך, מאוד וטובה ודבש חלב זבת הארץ

 בארץ וימאסו" חטאם כותב: את )קו, כד( כשמתאר בתהילים הפסוק
 דבר לרצות לא היינו הדבר תמוה, כי למאוס". בדברו האמינו לא, חמדה

 אמנם ישראל דוקא? ארץ את רצו לא מדוע מעתה יש לתמוה, מסוים;
 שמאסו מצינו לא אבל, מסוימת והתנהגות מצוות מחייבת זו ארץ

 באחאב' אפי מצינו להפך:. הרבה שמחייבים אף, במקדש או בתורה
 שויתר יבטא ובזה, התורה את לו שיתן ביקש ארם שכשמלך, הרשע
 על ויתרו שלא הרי", תאבה ולא תשמע אל" ישראל זקני כל אמרו, עליה

  היה קל י"א מעלת את לבטל ואילו, קיימוה לא כאשר אף התורה מעלת
 שיותר אמרו שהגיעו מקום כל שעל, כשגלו' בגמ שמצינו כמו) בעיניהם

 .1מארצם( טוב
 מציינת התורה. הגשם בענין למצרים י"א בין הבדל שיש מעידה התורה
  משקה הגשם אלא, ערב עד מבוקר ולהשקות לטרוח צורך שאין לשבח

 זאת ראו י"שבנ מציינים ל"חז אמנם, ועמל טירחה בלא הארץ כל את
 .ארצם ביבול בטחון להם כחסרון, כי משמעות הדבר היא שאין

                                                      
להשוות עם דברי חז"ל על הפסוק "אל ארץ כארצכם" )סנהדרין צד. והובא  1

 ברש"י למלכים ולישעיה(.

 
 

(, בהשקאה צורך אין) כמעלה להתפרש יכול בארץ הגשם שענין הרי,
 בבית הגדל ילד להבדל ביןאפשר לדמות זאת  ;(בטחון אין) וכחסרון

  מצד. מזונות קצבת שמקבל, גרושתו לבן, לפרנסתו שדואג אביו
 ברצונו תלוי עדיף כי הוא איננו השני של מצבו הכלכלי הבטחון

בהיותו  יותר מאושר שהראשון דעת לבר ברור אולם, האב של המשתנה
 .אביו שולחן על סמוך
 מרגיש, ולומדה שומרה שלא מי וגם, היא ניכרת רוחנית מעלה, תורה
 שייכות לו יש עוד כל. זו מעלה בו שיש לציבור להשתייך בליבו גאוה

 הנה י"א מעלת, אמנם. זו מעלה על לוותר מוכן אינו, האומה לנשמת
 י"שבנ מצינו ובזה, הרוחנית ההכרה מבט פי על הגשמיים החיים מעלת

 מזון – לכך דוגמא הם המן על התלונות. הדרך כל לאורך השלימו לא
 שזו בארנו א"ובמק) רוחני בגובה הזמן כל לחיות מהם שדרש רוחני

 ולא הטבע בדרך תהיה שהנהגתם, שמואל בזמן מלך רצו י"שבנ הסיבה
 עבודת" נקרא וזה, בכך לעמוד יוכלו שלא שפחדו, תמידיים ניסים י"ע
 העדיפו י"בנ. לכך לראויים קיום אלא מאפשר איננו י"א של טבעה'"(. ה

 שני בזה מתבארים'. בה לבטוח ולא, חיים של אחר נמוך לרובד לרדת
 ".לדברו האמינו לא, חמדה בארץ וימאסו" – הפסוק חלקי

 שמתאים מיוחד באופן לחיות שצריך אף כי, שקר היתה זו טענה, אמנם
 הטבע את ונוגדות מוגזמות הדרישות ואין, היא טובה הארץ, י"לא

 שבחיי ובנעימות ביופי מכירים היו', בה בוטחים היו י"בנ ואם, האנושי
 היה כי, משה בנוכחות לומר המרגלים האמינו לא, זו דיבה, והנה. י"א

 בכך שהכירו הרי, משה בפני לומר מעיזים שאינם ראו י"ובנ, מכחישם
 (.דברים ן"רמב עיין) עליהם השפיעה ז"ובכ, זו בטענה חולשה שיש

 בשכלו להבין מסוגל כשאדם שאפילו, שבשקר העוצמה את אנו רואים
 מכח בה יאמין הוא, לכך מתאמת לבו נטיית אם, שקר מסוים שדבר
, הדיבה כל את בליבם קבלו, י"בא לחיות היה לא ורצונם והיות, רצונו

 .להכחיש שיכול ידעו כי משה בפני לומר העזו שלא אף

 מאיסת הארץ –מרגלים  הערה לפרשה

 הרב משה סתיו שליט"א

 גלאנץ

 שגיא מזוז )ד'(
 נקודה למחשבה


