
בוויכוח  הייתה  עסוקה  הצחיחים  הנגב  במשעולי  שצעדה  המעלה  אנשי  חבורת 
סוער, פניהם המכורכמות העידו על חוסר שביעות רצון בולט מן הנעשה סביבם. 
הארץ  מטוב  לשבוע  ובמקום  שטחי,  במבט  להתבונן  רובם  בחרו  לבם  ברצון 

ומיופייה החליטו הללו להוציא את דיבתה רעה באוזני בני ישראל.
ניסה  הוא  חבריו.  על  תיגר  העת  כל  שקרא  משה,  משרת  נון,  בן  יהושע  זה  היה 
נואשות להסביר להם עד כמה טובה היא הארץ המובטחת, עד כמה נאים פירותיה 
אוזניים  על  נפלו  ודבריו  הצליח  שטן  מעשה  אולם  אוירה,  וזך  צלול  כמה  ועד 

ערלות.
כבר  אשר  יהודה,  שבט  בני  של  שליחם  יפונה,  בן  כלב  לפתע  פרש  החבורה  מן 
מתחילה היה לבו שלם עם יהושע. הוא חש כי אכן לא קל יהיה לו להפר את עצת 

חבריו, ובצר לו פנה לקברי אבות להזכיר זכותם ולבקש רחמים.
לעיר  הגיע  וכאשר  חברון,  בואכה  הטרשים  במעלה  לעלות  כלב  החל  לבדו,  כך, 
האבות פנה מיד למערת המכפלה, שם השתטח על קברי אבותיו וביקש: "אבותיי, 

בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים" (סוטה לד ב).
זכות אבות תלויה בחיבת הארץ

בזכות  להינצל  כלב  לבקשת  הייתה  עמוקה  סיבה 
אבותיו; היה בכך מעין תגובת נגד למאיסתם של חבריו 
לאבות  המובטחת  הארץ  ישראל,  בארץ  המרגלים 

הקדושים, ואשר אליה נכספו כל ימיהם.

אחר  כי  בפרשתנו,  יז)  (יד  בחיי  רבנו  גם  כותב  זה  מעין 
שקיבלו בני ישראל את דיבת המרגלים ונגזרה עליהם 
את  עליהם  הרחמים  בבקשת  משה  הזכיר  לא  כליה, 
אבות  לזכות  הרומזת  לאלפים'  חסד  'נוצר  מידת 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  "ְזכֹר  העגל  חטא  אחר  שביקש  [כפי 
מאסו  עצמם  שהם  משום  זאת  יג)],  לב  (שמות  ּוְלִיְׂשָרֵאל" 
בזכות האבות, כאשר בחרו להקשיב לדיבת המרגלים 
על הארץ המובטחת לאבותיהם, ולפיכך לא היו ראויים 

שזכות אבות תגן בעדם.
זכות אבות בימינו

את  לנו  בזכרו  יתברך  ה'  עמנו  עשה  גדול  חסד  ואכן, 
זכות אבותינו המגנה בעדנו עד עצם היום הזה, אף לאחר 

בקושי  עומדים  היינו  כיצד  יודע  מי  בלעדיה  כי  מפטירתם,  שנים  אלפי  שעברו 
הגלות.

ובקשותינו,  בתפילותינו  המרכזיים  החלקים  מן  אחד  היא  אבות  זכות  לחינם  לא 
"אלוקי  בשבח:  הנפתחת  עשרה  שמונה  תפילת  היא  לכך  הבולטת  והדוגמה 
אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב... וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם 
נוספות  רבות  ובקשות  תפילות  קיימות  זאת  מלבד  אולם  באהבה".  שמו  למען 

שבהן נתלים אנו בזכות אבות.
שהרי  בתפילתנו,  אבות  זכות  מזכירים  שאנו  כך  על  תמהו  מהראשונים  רבים 
זכות  'תמה  כבר  החורבן  קודם  שעוד  משמע  א)  נה  (שבת  הגמרא  דברי  ממסקנת 

אבות'?

ונראה שאף רש"י (שם ד"ה ה') התקשה בכך, ולכן ביאר כי זכות אבות תמה ממידת 
הדין, אך מצד מידת הרחמים ממשיכה היא להגן עלינו.

אבות'  'זכות  שאמנם  תם  רבנו  בשם  ושמואל)  ד"ה  (שם  ה'תוספות'  ביארו  אחר  באופן 
מזכירים  אנו  ואותה  תמה,  לא   – ה'  עמם  שכרת   – אבות'  'ברית  אולם  תמה, 

בתפילותינו.

על דברי התוספות הוסיף בעל 'ישמח משה' רמז מלשון הכתוב (ויקרא כו מד): "ְוַאף 
ְּבִריִתי  ְלָהֵפר  ְלַכֹּלָתם  ְגַעְלִּתים  ְוא  ְמַאְסִּתים  א  אְֹיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  ִּבְהיֹוָתם  זֹאת  ַּגם 
אמר  וכביכול  אבות',  זכות  'תמה  תבות:  ראשי  היא  'זאת'  כי  לומר  ויש  ִאָּתם"; 
הכתוב, כי אף כי תמה זכות אבות, מכל מקום 'א ְמַאְסִּתים... ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם' 

- כי ברית אבות עדיין קיימת ושומרת עלינו ('ישמח משה' תצא).

תשובה נוספת, נפלאה בפשטותה, כותב המהר"ל  ('חידושי אגדות' שם): אכן, זכות אבות 
תפילה  ידי  על  אך  מאליה,  עלינו  מגנה  היא  אין  ושוב  הגמרא  כדברי  תמה  כבר 
היא  יכולה  כיום  גם  זה  ובאופן  ולהפעילה,  לעוררה  אנו  יכולים  עדיין  ותחנונים 

שתגן עלינו. 

הליכה בדרכי אבות 
הירושלמי  בדברי  מצינו  זה  עניין  ליישוב  נוספת  דרך 
אמר  ברכיה,  רב  בשם  חנן  בר  יודן  "רבי  א):  י  (סנהדרין 

הקדוש ברוך הוא לישראל: 'בני, אם ראיתם זכות אבות 
שמטה וזכות אמהות שהתמוטטה, לכו והידבקו בחסד, 
שנאמר (ישעיה נד י): 'ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטיָנה 
זכות  זה   - ָימּוׁשּו'  ֶהָהִרים  'ִּכי  ָימּוׁש';  א   ֵמִאֵּת ְוַחְסִּדי 
אבות, 'ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטיָנה' - זו זכות אמהות, מכאן ואילך 

'ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּת א ָימּוׁש''"...

ואמר אבי תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר זצ"ל לבאר 
המסועפים  שעסקיו  פלוני  לעשיר  משל,  בדרך  זאת 
בתי  של  רשת  הקים  הוא  ראש.  למעלה  עד  גדלו 
וסחורותיו  הקיטור  במלוא  שפעלו  מתקדמים  חרושת 
המשובחות הופצו בכל העולם. את הכסף הרב שהרוויח 
אוצרות  בידו  ונותרו  נוספים,  מפעלים  בקניית  השקיע 

רבים כדי למלא את כספותיו בהון ללא מספר.
את  ויוריש  עשיר  אותו  ימות  אדם  כל  כדרך  אם  והנה, 
כספו הרב לבניו, הרי שגם אם לא ישכילו בניו לשמור על 
הממון שנפל לרשותם ויאבדוהו בעסקאות גרועות, מכל מקום הלא בתי החרושת 
שברשותם ממשיכים לפעול ללא הרף, ואלו יוכלו לפרנסם בכבוד עד סוף ימיהם 

ואף למלא את אוצרותיהם בשנית.
מתוך  לדאבוננו  כילינו  כבר  האבות  שהורישו  הזכויות  את  אמנם  ברור:  והנמשל 
נשכיל  ואם  קיימת,  עדיין  לנו ברוחניות  שסללו  הישרה  הדרך  אולם  דעת,  קלות 
לנהל את חיינו לאורה, אין שום כוח בעולם שימנע מאתנו ליהנות מפרותיה ('אור 

ישראל' סי' כח; 'מראש צורים' פר' תולדות).

תמימה זכות אבות
זכות  'תמה  שהמילה  זיע"א  מאניפולי  זושא  ר'  הרבי  של  הנודע  בפירושו  נסיים 
זכויות  וחדלו  הקצין  כל  כשכלו  שאף  כלומר,  'תמימה',  מלשון  היא   – אבות' 
מישראל ח"ו, זכות אבות עדיין עומדת ומגנת עלינו בשלמות ובתמימות, וכדברי 

רב אחא (ירושלמי סנהדרין פ"י ה"א): "זכות אבות לעולם קיימת" ('שיח יצחק' ל"ז בעומר).

פרשת שלח

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
י-ה זכות אבות יגן עלינו

מחילת עוונות בזכות עניית אמן 
"ְסַלח ָנא ַלֲעוֹן ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּד" (יד יט)

ללמדנו  'אמן';  תבות  סופי   - ָהָעם'  ַלֲעֹון  'ָנא 
שבזכות עניית אמן נמחלים עוונותיו של אדם.
'ברכת אברהם' עמ' עה

עניית אמן – ביסוס האמונה
"ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאִקים ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (טו מא)

ָלֶכם  "ִלְהיֹות  התבות:  ראשי  של  הגימטרייה   
אמן.  של  כגימטרייה   91 היא  ֲאִני"  ֵלאִקים 
עניית  של  חשיבותה  על  ללמוד  נוכל  מכאן 
אמן לביסוס האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא 

גואל ישראל.
'עדות ביהוסף' תהלים פרק צא

‡מרו חז"ל, כי כ‡˘ר ‡נו מ˘בחים ‡˙ ה˜ב"ה בעניי˙ ‡מן בכוונה 
זוכים ‡נו ב˘כר זה ˘יסלח לנו ה˜„ו˘ ברוך הו‡ על כל עוונו˙ינו וי˜רע 

רוע ‚זר „יננו (˙י˜ו"ז מ ‡).
ָך"  ָבר∆ ¿„ ƒי ּכ ƒּ̇ ר ה' ָסַלח¿ וי˘ לפר˘ כי לז‡˙ רמזה ה˙ורה בפסו˜: "ַוּיֹ‡מ∆
ָך" - עניי˙ ה‡מן ˘לך ָבר∆ י" בזכו˙ "„¿ ƒּ̇ "ָסַלח¿

(ר‡ה: מהר˘"‡ ח"‡ ˘ב˙ ˜יט ב „"ה בכל כוחו)

"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (במדבר יד כ) 
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ימיו  כל  מקאמינקא.  הירש  צבי  רבי  היה  טוב  שם  הבעל  של  תלמידיו  מגדולי 
השתוקקו, הוא ונוות ביתו הרבנית הצדקנית לעלות לארץ ישראל, אך מחמת עונים 
המופלג לא עלה בידם להוציא את מחשבתם מן הכוח אל הפועל. רק לעת זקנתם, 
כאשר בדרך מופלאה ביותר התגלגל לידי הרבי סכום כסף נכבד, יכלו הם סוף סוף 

להגשים את חלומם ולעלות לארץ.
בפרט  ישועות  וכפועלת  גדולה  כצדקת  הרבנית  נודעה  קאמינקא  נשות  בקרב 
נואש,  אמרו  כבר  שהרופאים  ביותר,  הקשים  במקרים  אף  לילד.  המקשות  לנשים 
הייתה  לא  לבה,  מעומק  תפילה  שם  ונשאה  היולדת  לבית  הרבנית  נקראה  כאשר 

הישועה מאחרת לבוא.
בבואה לארץ הקודש ניסתה הרבנית להסתיר את גדלותה מעין כול, אולם כעבור 
זמן מה הזדמן לירושלים יהודי מילידי קאמינקא, ועד מהרה התפרסם שמה. היא 
להביא  נוספות  ליהודיות  ולסייע  הקודש  בעבודת  להמשיך  כרצונה  שלא  נאלצה, 

נשמות טהורות לעולם.
היה זה בבוקר קיצי אחד, כשלפתע התדפק על דלת בית הרבי שליח הפחה, מושל 
ירושלים והמחוז, והוא דרש מהרבנית להתלוות אליו בדחיפות לארמונו של הפחה.

באין  מיטתה  על  מוטלת  הפחה  של  בתו  את  שם  ומצאה  לארמון  הרבנית  הגיעה 
וכמו  בלדתה,  המקשה  בתו  על  להתפלל  במפגיע  מהרבנית  דרש  הפחה  אונים. 
המושל  בת  נושעה  מיד  לבה,  מעומק  הרבנית  התפללה  כאשר  קודמים,  במקרים 

וילדה בן.
ביקש הפחה ההמום לשלם לרבנית ממיטב כספו על שהצילה את חיי בתו, אולם 
כדרכה סירבה הרבנית לקבל כל תמורה. הפחה ניסה להפציר בה, אולם כאשר ראה 
שהרבנית אינה מתכוונת להיענות, הציע לה לבקש ממנו כל בקשה שתחפוץ ואף 

התחייב למלאה.
הרבנית חשבה מעט לפני ששטחה את בקשתה: "היות שאישה זקנה אנוכי ואיני 
יודעת מה ילד יום, עז חפצי להשתטח בתפילה, לכל הפחות פעם אחת בחיי, על 

קברי האבות בעומק מערת המכפלה".
באותם ימים, בהשפעת ראשי הדת המוסלמית, נאסר על יהודים להתפלל אף בתוך 
בניין המערה, על אחת כמה וכמה בעומק המערה, מקום שכמעט לא דרכה בו רגל 
אדם מעולם. אולם למרות זאת לא יכול היה הפחה לסרב לבקשת הצדקת, והוא 
בניין  בתוך  שתחפוץ  מקום  לכל  להיכנס  לה  שיאפשר  כתוב  אישור  בידה  הפקיד 

המערה.
ששמה  ברבנית  מאוד  עד  התקנאו  הלידה,  בזמן  בחדר  ששהו  הערביים  הרופאים 
שיגרו  מהר  חיש  בה.  להתנקם  הזדמנות  בבקשתה  וראו  וקלס,  ללעג  חכמתם  את 
הללו שליח לשומר המערה המוסלמי, ושכנעוהו שכאשר תיכנס הרבנית למערה 
יסגור בעדה את הדלת ויותיר אותה שם לנצח. בתחילה חשש השומר, אולם לאחר 

ששיחדוהו בממון רב הסכים לעסקה.
וסיגופים.  בתעניות  ולילות  ימים  לכך  שהתכוננה  לאחר  לחברון,  הרבנית  הגיעה 
מעושה  באדיבות  מיהר  והלה  הערבי,  לשומר  הפתק  את  הגישה  ורחימו  בדחילו 
ללוותה ואף לפתוח בעבורה את דלת הברזל הכבדה. דקות ספורות המתין השומר 
עד שהניח שהרבנית שקועה עמוק בתפילתה, או אז מיהר להגיף את הדלת ופנה 

לביתו.
זלגו  הדמעות  והפרט.  הכלל  לישועת  בתפילתה  שקועה  הרבנית  הייתה  בינתיים 
מעיניה ללא הרף והיא הספיקה לסיים את ספר התהילים יותר מפעם אחת. לאחר 
שנקפו השעות והשמן שבנר כלה, מיהרה לסיים את תפילתה כדי להספיק לשוב 

לביתה בטרם יחשיך.
גיששה הרבנית וחיפשה את דרכה במעלה המדרגות החשוכות, אולם משהגיעה 

לפתח גילתה לחרדתה כי הוא נעול.
ניסתה לדפוק על הדלת בכל כוחותיה הדלים, הרימה קולה בבכי וצעקות, אולם 
איש לא שמע. כך חלפו דקות מספר עד שהבינה כי מלכודת אכזרית נטמנה לה, 

והיא עומדת לסיים את חייה כאן, במקום הקדוש הזה.
או אז, אזרה הרבנית את שארית כוחותיה והחלה לזעוק לפני ה': "ריבונו של עולם! 
שאיני  אלא  כעת...  אמות  אם  כלל  לי  אכפת  לא  כי  אתה  יודע  אנוכי,  זקנה  אישה 
יכולה לשאת את המחשבה כי ייתכן ואשאר לנצח כאן בעומק המערה, בצוותא עם 
האבות והאמהות הקדושים אשר אין לי כל השגה ושייכות עימם. אנא, חוסה נא 

ברוב רחמיך והושיעני!"
כך הרבתה בבכייה רבה עד מאוד, עד אשר עזבוה כוחותיה והיא נפלה על הקרקע 

מתעלפת.
עיניה  את  פקחה  היא  בלאט.  אותה  מעיר  מישהו  כיצד  הרבנית  חשה  פתאום 
בהפתעה וראתה כי אור גדול מציף את המערה, ומולה עומד איש הדור מאוד אשר 
קלף  מגילת  חיקו  ותחת  ביופיו  זוהר  מלכות  כתר  ראשו  על  מלך.  כפני  פניו  תואר 

מסתורית.
"בתי", פנה האיש לאישה ההמומה, "אל תתייראי! אני הוא דוד מלך ישראל, ויען 
כי את מצאצאיי ואף מרבה את להתפלל מתוך ספר התהילים שחיברתי, נשלחתי 
פתחה  מחיקו,  המגילה  את  הוציא  דבריו  את  לאשר  כדי  וכמו  להצילך",  משמיים 

והקריא כמה פסוקים מתוכה. היה זה, ללא ספק, ספר תהילים.
גילתה  המופתעות  עיניה  ולמול  מהמקום,  הדמות  נעלמה  כבר  מכן  לאחר  רגע 

הרבנית דלת צדדית פתוחה, אשר הובילה אותה אל מחוץ למערה.
כך זכתה הרבנית להינצל ממוות, בזכות פרקי התהילים ובזכות תפילתה שבקעה 

ממעמקי הלב, במקום קבורת האבות.
'בית פנחס' אות ט' בהערה

לשאת עיניים למרום

"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)
פירש הרבי ר' העניך מאלכסנדר:

כיון שראה משה שעיני תלמידו הנאמן נשואות בכל עת למרום בבקשת ישועה 
'י-ה הושיע!', כלומר עצם נשיאת העיניים  'יהושע' -  [-הושע!] עמד וקרא לו 

למרום בכל עת, היא הישועה עצמה. 
'חשבה לטובה' 

מדוע התפלל משה בשם של ב' אותיות?
פירש רש"י ששם 'יהושע' רומז לתפילה: 'י-ה יושיעך מעצת מרגלים'. 

יש לתמוה מדוע ביקש משה על יהושע דווקא בשם זה של ב' אותיות?
ביאר זאת הגאון רבי יוסף חיים פראגר זצ"ל, על פי דברי הגמרא בעירובין (יח ב): 
"מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות", וכפי שנרמז 
השם  יהיה  הגאולה  שבזמן  ָּי-ּה",  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  "ִמן  ה):  (קיח  בתהלים  בפסוק 

שלם, אך ְּבֵמַצר הגלות הרי הוא בן שתי אותיות.
בחינה  בכך  היה  ישראל,  בארץ  המרגלים  שמאסו  שבשעה  מבואר,  זה  לפי 
"י-ה  מלא:  שאינו  בשם  תלמידו  על  משה  התפלל  ולפיכך  גלות,  של  מסוימת 

יושיעך מעצת מרגלים".
'ליקוטי יוסף'

קברי צדיקים או צדיקים עצמם...

"ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון" (יג כב)
ישראל  מארץ  נכבד  משולח  פעם  שאל  זצ"ל  מטשעכנוב  אברהם  רבי  הרה"ק 
תוכלו  שמא  אתם,  חכמים  שתלמידי  עליכם  אומרים  "הלא  לפתחו:  שהזדמן 
ארץ  בני  אתם,  מדוע  הימים;  משכבר  בה  מתקשה  שאני  קושיה  לי  ליישב 
בני  אנו,  ואילו  צדיקים,  לקברי  לפנות  בקשה  לכם  שיש  בעת  נוהגים  ישראל, 

חו"ל, הולכים לצדיקים בעצמם?"
השיב לו המשולח בחריפות: "הנה מצינו בפרשת המרגלים שתי דרכים חלוקות 
כיצד צריך לפעול ישועה; דעתו של יהושע הייתה שצריך ללכת לצדיק, לפיכך 
כלב  של  דעתו  אך  מרגלים,  מעצת  שיינצל  עליו  התפלל  ומשה  למשה,  הלך 

הייתה שצריך ללכת לקברי צדיקים, ולפיכך עלה לבדו לקברי אבותיו.
אלא שכל שיטתו של יהושע לא הייתה אלא בנוגע למשה שהיה צדיק אמתי, 
אלא  שאינם  מהצדיקים  יש  הלא  ירושלים,  יהודי  טוענים  כך  בזמננו,  אולם 
בבחינת ספק, וכלל הוא בידינו ש'אין ספק מוציא מידי ודאי', לפיכך מוטב להם 

שיתפללו אצל קברות הצדיקים".
'צדקת אברהם'

י"ג מידות - די באמירתן

"ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ּכַֹח ֲאֹדָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר: ה' ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד" (יד יז-יח)
ההפלאה (פר' כי תשא) פירש את לשון התפילה הנאמרת טרם אמירת י"ג מידות: 
"א-ל הורית לנו לומר שלוש עשרה", כי מדת 'א-ל' מורה לנו שסגולת י"ג מידות 
היא באמירתן, ולאו דווקא בעשייתן, כלומר בהתנהגות על פי מידות אלו. כי 
הלא אין יכול האדם לנהוג בפועל ממש במידת הא-ל יתברך, ככתוב: "א ִאיׁש 

ֵא-ל" (במדבר כג יט).
"ַּכֲאֶׁשר  משה:  של  לשונו  כפילות  את  זצ"ל  דושינסקי  מהרי"ץ  פירש  ובזאת 
דבקו  ולא  ישראל  בני  שחטאו  שאף  ה',  מלפני  ביקש  שבכך  ֵלאמֹר",   - ִּדַּבְרָּת 
במידותיו, הלא אמר ה' שסגולת י"ג מידות אינה מועילה דווקא בעשייה, אלא 

אף באמירה בלבד...
'תורת מהרי"ץ'

הסגולה הנפלאה - להתפלל על כבוד שמיים

"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ)
"ֶּפן  משה:  של  טענתו  בזכות  לישראל  סלח  הוא  ברוך  שהקדוש  רש"י  פירש 
יֹאְמרּו... ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ה'..." (דברים ט כח) מכאן למד הגאון מטשיבין זצ"ל, כי סגולה 
שדרך  האדם  שיבקש  דהיינו  שמיים,  כבוד  על  להתפלל  היא  לישועה  נפלאה 

הישועה שיזכה בה, יתרבה כבוד שמיים בעולם.
שאם לא כן, אמר הרב מטשיבין, מניין למד רש"י שמתוך כל התפילות שהתפלל 

משה, נושע דווקא בזכות תפילת: 'ֶּפן יֹאְמרּו... ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ה'..."?!
'ושלל לא יחסר'

גם 'עדה רעה' נחשבת כ'עדה'

"ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת" (יד כז)
מפסוק זה למדו חז"ל (סנהדרין ב א): "מכאן לעדה שהיא עשרה". והנה יש לעיין, 

מדוע דווקא כאן בחרה התורה ללמדנו שעשרה אנשים נחשבים לעדה?
דברים  לאמירת  כי  זצ"ל,  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  מכאן  למד  גדול  יסוד 
שבקדושה די גם ב'עדה רעה'. דהיינו אף מניין אנשים שיש בתוכם כאלו שאינם 
נקודה  חבויה  מהם  אחד  כל  של  לבו  במעמקי  שבוודאי  כיוון  כך,  כל  כשרים 
שכינתו  להשרות  יתברך  ה'  יכול  זו  נקודה  של  ומכוחה  קדושה,  של  נסתרת 

עליהם.
'סוכת דוד'

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
נס גלוי במערת המכפלה

מעעפני
לשאת 
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