
תלוי איך אומרים את הדברים 

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  "ְוָהֲאָנִׁשים 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלתּור  ֹמֶׁשה 
ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ַוַּיִּלינּו  ַוָּיֻׁשבּו 
ֲאָנִׁשים ֽמֹוִצֵאי  ֶרץ: ַוָּיֻמתּו ָהֽ ָהֵעָדה ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל ָהָאֽ

ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה'" )במדבר יד, לו-לז(.

של  חטאם  היה  מה  לבאר  התחבטו  המפרשים 
המרגלים מוציאי דיבת הארץ, הרי משה אמר להם 
ָעֶליָה  ַהֹּיֵׁשב  ָהָעם  ְוֶאת  ִהוא  ָהָאֶרץ ַמה  "ּוְרִאיֶתם ֶאת 
ב: ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם ָרֽ ֶהֽ
ָעִרים ֲאֶׁשר  הּוא ֹיֵׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם ָרָעה ּוָמה ֶהֽ
)במדבר  ים"  ְּבִמְבָצִרֽ ִאם  ֲחִנים  ַהְּבַמֽ ָּבֵהָּנה  יֹוֵׁשב  הּוא 
לבדוק  להם  הורה  רבינו  שמשה  דהיינו  יח-יט(,  יד, 

ולבחון את הארץ ולדווח לו על כך בחזרתם, וזה מה 
שהמרגלים עשו, אמרו את מה שראתה עיניהם לפי 
בקשת משה רבינו, ואם כן מדוע נענשו בעונש כה 

חמור? 

הוא  מהם  ואחד  בדבר,  נאמרו  תירוצים  הרבה 
שאמנם המרגלים אמרו את אשר ראתה עיניהם, אך 
במקום לומר זאת בלשון שבח והודאה, אמרו זאת 
בלשון גנאי, בכניסתם לארץ הם לקחו אשכול ענבים 
גדול שהיו צריכים שמנה בני אדם להרימו, ובמקום 
כך  כל  פירות  שמוציאה  הארץ  את  ולשבח  להלל 
שפריה  כשם  גנאי,  בלשון  אמרו  וטובים,  עסיסיים 
פריה  הכל  בסך  וזה  )רש"י(,  משונה  עמה  כך  משונה 

של ארץ ישראל לעומת פירות ארץ 
יותר  ועסיסיים  שגדולים  מצרים 
דרשב"י  מכילתא  פי  על  והקבלה  )הכתב 

הדברים  בשאר  הלאה  וכן  קס"א(,  דף 

כדי  גנאי,  בלשון  זאת  לומר  חיפשו 
ַעז  י  ִּכֽ ֶאֶפס   - אחת  למסקנה  להגיע 
כח(,  יג,  )במדבר  ָּבָאֶרץ  ַהּיֵֹׁשב  ָהָעם 
מפני  )וזאת  לארץ  להיכנס  כדאי  לא 

בתור  תפקידם  את  שיאבדו  שפחדו 
ובמקום  לארץ,  בכניסתם  העדה  נשיאי 

אחר הארכנו בזה(. 

ובעניין זה נספר, בחור ישיבה למד 
מגורי  ומקום  מולדתו  מעיר  רחוק 

הוריו, לאחר כמה חודשים שלח הבן מכתביו לאביו 
שאל  ובמכתב  לקרוא,  ידע  ולא  הארץ  עם  שהיה 
לשלום אביו והודיעו שנקרעו נעליו מחמת השלגים 
והגשמים, ולכן הוא מבקש שישלח לו אביו נעליים 

חדשות ומעט דמי כיס. 

התלמיד  את  מצא  לא  אך  המכתב  את  קיבל  אביו 
הבחין  המכתבים,  את  לו  לקרוא  רגיל  שהיה  חכם 
במקצוע  העוסק  חייל  גיבור  וראה  מסביבו  האב 

הסבלות וביקש ממנו לקרוא עבורו את המכתב. 



ז׳׳ל,  בן מלכה  ר' יגאל  ז׳׳ל,  בן רחל  ז׳׳ל, יעקב  ז׳׳ל, מרים בת רחל  ירדנה   בן  אור אורי  העלון מוקדש לעילוי נשמת: 
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

אותו אדם שהיה גס השכל קרא את המכתב בנימה 
שמע  נעליים!!"  צריך  אני  אבא!!  "שלום  קשה: 
זאת האב ויחר אפו, ככה הוא מדבר, איפה הכיבוד 

הורים שלו? הוא לא יקבל שום דבר! 

עברו שבועיים ימים והבן ראה שלא קיבל תשובה 
ובו שאל לשלום אביו  לו מכתב שני  מאביו, שלח 
האבא  נעליים.  עבורו  שיקנה  רכה  בלשון  וביקש 
קיבל את המכתב והלך לתלמיד חכם שרגיל לקרוא 

לו את המכתבים, ואו אז אורו עיני האב:

יש  אך  מצויין,  לומד  אני  ה'  ברוך  אבא,  "שלום 
חזר  הוא  "או,  הנעליים..".  לי  ונקרעו  גשמים 
נעליים  לו  אשלח  "כעת  האב,  אמר  בתשובה", 

חדשות!"

את  שקורא  במי  תלוי  הכל 
או  נפש  עדין  אדם  המכתב, 

את  להגיד  יכלו  המרגלים  כוחניות,  המפגין  סבל 
שאמרם  כפי  ועדינה  חיובית  בצורה  דברים  אותם 
זאת  ואמרו  ההיפך  עשו  הם  אך  יפונה,  בן  כלב 
מסקנה  להסיק  שרצו  מפני  וזאת  שלילית  בצורה 

שלא כדאי להיכנס לארץ. 

ונהיה  ומעשינו  דרכנו  ליישר  שנזכה  רצון  יהי 
כך  ובזכות  תמיד,  יתברך  לפניו  ורצויים  שלמים 
השלימה,  ישראל  בגאולת  בקרוב  בקרוב  נראה 

אמן. 

ניתן לצפות 
בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א   

בימי שלישי וחמישי בשעה 21:00

“אור החיים”  ישיבת  חי באתר   בשידור 
orhachaim.org

כמו כן ניתן להאזין בשידור חי 
גם דרך הטלפון: 02-6400000  )שלוחה 9(

שבת שלום לכל בית ישראל

א. עלי גפנים שממולאים באורז 
הרוב  שהוא  האורז  יברק(,  )שנקראים  ובשר 
שכיון  השאר,  כל  ופוטר  במ"מ  ומברך  עיקר, 
האוכל  כוונת  ועיקר  ובשר,  אורז  המאכל  שרוב 
היא על האורז לסעוד הלב, ולא על הציפוי שהוא 

רק עלים בעלמא, מברך בורא מיני מזונות.

מיני  עמה  ונותן  מרה,  לתרופה  שנזקק  מי  ב. 

המתוק  הדבר  על  לברך  צריך  למתקה,  מתיקה 
שעמה, ואף על פי שעיקר כוונתו לרפואה, ומיני 
מתיקה שעמה אינם אלא טפלה, כיון שאינו נהנה 
מיני  על  לברך  צריך  ברכה,  טעונה  ואינה  ממנה 
רבבות  בספר  וכ"כ  פשוט.  וזה  שעמה.  מתיקה 

אפרים ח"ד )סי' נד אות לט(.

הלכות ברכות - המשך דיני עיקר וטפל


