
  

 

 

 

 

 

 

 הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א  –פרשת שלח לך  

"משה מת ויהושע   כל עם ישראל שמעו את הנבואה של אלדד ומידד
בכל   הנבואה התפשטה  נוראה,  נבואה  ישראל שמעו  עם  כל  מכניס", 

ומידד אמרו   ברגע   –המחנה, אלדד  למות,  הולך  לכם שמשה  "תדעו 
יהיה המנהיג   ויהושע  ימות לנו משה!"  לגבול של ארץ הקודש  שנגיע 
והוא יכניס את העם לארץ". כל העם היו בבהלה היו אחוזים חלחלה  

 אמרו אם נכנס לארץ אז משה ימות! כל העם בכה

הייתה  נון  בן  ליהושע  המרגלים  בין  שהמחלוקת  נתן  רבי  מסביר 
"אנחנו אוהבים את משה רבינו אנחנו רוצה את משה   – שהמרגלים טענו  

רבינו אנחנו לא נעזוב אותו, אנחנו בעד משה אנחנו רוצים שהוא יחיה  
מסיבה   רק  לארץ  להיכנס  רוצים  לא  אנחנו  ימות  כדי  ולא  והיא  אחת 

שנשאר   לנו  אכפת  לא  אותנו  להנהיג  וימשיך  לחיות  ימשיך  שמשה 
 במדבר העיקר שמשה יחיה.

לך   שלח  פרשת  הפסוקים  בשער  הקדוש  האר"י  הייתה   –אומר  שזו 
המחלוקת הנוראה בין המרגלים ליהושע, המרגלים אמרו ליהושע בין  

ה רוצה  נון "אתה הרי שמעת נבואה שמשה מת ויהושע מכניס ולכן את
להיכנס לארץ ישראל כדי שרבך ימות, אתה פשוט רוצח אתה פשוט 
רוצה במות רבך, אתה רוצה לרשת את רבך, אתה רוצה להיות המנהיג"  
ואילו יהושוע טען "משה חי! משה חי וקיים, לעולם אין דבר כזה משה  
מת, משה לא יכול למות, יהושוע בין נון הסביר למרגלים שמשה רבינו 

 .הוא נצחי"

הצדיקים הם לעולם חיים וקיימים, אין דבר כזה שמשה רבינו מת, אין  
דבר כזה שרשב"י מת, אין דבר כזה שהאר"י מת, אין דבר כזה שהבעל  
שם טוב מת, הצדיקים לא מתים לעולם, משה רבינו חי וקיים, הוא יורד  
ומתעבר בכל צדיקי הדורות, משה יכול להתעבר בכל אחד, כמה שאדם 

תר קדוש אז הוא יכול יותר לזכות להיגלות של משה, שנשמת  יותר זך יו
 משה תתעבר בו.

משה,   על  נוותר  לא  אנחנו  משה  את  אוהבים  "אנחנו  טענו  המרגלים 
עם  את  שייקח  בעצמו  שילך  אז  מנהיג…בסדר,  להיות  רוצה  יהושוע 
ישראל איתו אנחנו לא נעזוב את משה לבד, אנחנו נאמנים למשה". אז  
מה הייתה כאן הטעות של המרגלים? מסביר רבי נתן שהמרגלים ביזו  

י גדול בעולם, לא רק שהם לא שמעו בקולו את משה רבינו הביזיון הכ
שהוא אמר להם להיכנס לארץ אלא אומר רבינו שהם גם לא האמינו  
נצחי  הוא  רבינו  שמשה  האמינו  לא  הם  רבינו,  משה  של  בנצחיות 
יכול   והוא  נצחים,  וקיימות לנצח  וההנהגות שלו חיות  והדיבורים שלו 

משה רבינו החי,  להתעבר בכל רגע בכל אחד ואחד. בזה שהם רצו את  
רצו שהגוף של משה רבינו יהיה איתם, הם גשמו אותו, הם גשמו את  

 העניין של משה הם הפכו את משה רבינו לגוף.

מסביר רבי נתן שמה שהמרגלים טענו שהם רוצים להישאר עם משה,  
גילו להיפך שהם מחכים לפטירה של משה, להיסתלקות של   בזה הם 

להיפטר רוצים  שהם  גילו  הם  מההנהגות    משה  להיפטר  ממשה,  כבר 
הקשות של משה. משה היה עובר את ה' בכל הכוחות, משה היה קם  
חצות מתפלל ותיקין עושה היתבודדות לומד תורה יומם ולילה וכו' והם 

 20"נישאר עם משה רבינו במדבר עוד עשר שנים במדבר עוד  – אמרו 
ניפטר ממנו ואז נוכל לקום ב עשה כיף  נ  12- ב  10- שנה במדבר בסוף 

חיים, אין ברירה נסבול עוד קצת, כבר נפלנו בפח של משה רבינו מה 
אפשר לעשות?" ובאמת הם יידעו שיהושוע בן נון ימשיך את הדרך של  
משה רבינו את ההנהגות של משה רבינו הם לא רצו את יהושוע בין נון  
הם רצו את משה הם רצו להישאר עם משה רק בשביל לחכות לפטירה 

 שלו.

ר רבי נתן מה עשה כלב בן יפונה? איפה הוא היה בתוך המחלוקת  אומ
הזו? כלב שתק כלב לא יידע מי הוא הצודק האם יהושוע הוא הצודק  
או המרגלים הם הצודקים. המרגלים טוענים שהם רוצים שמשה רבינו 
יחיה ולא רוצים להיכנס לארץ ואומרים יהושוע בין נון רוצח! יהושוע 

להיכנ רוצה  נון  כלב  בין  אומר  משה,  של  לפטירה  ומחכה  לארץ  ס 
"יהושוע מה השמועות האלה? תראה מה שאומרים   –ליהושוע בין נון  

אנשים צדיקים זקנים עד הארץ, פאות עבות, תראה מה שהם    10פה,  
רבינו  משה  הרי  לארץ  להיכנס  מפחד  לא  אתה  איך  עליך?  אומרים 

יהושוע לכלב   נצ  – ימות?. אומר  יודע שמשה הוא  חי! משה לא "אני 
תלוי בגוף אני לא רואה את הגוף של משה אני רואה את הנשמה שלו  
הנשמה שלו היא ניצחית, נמצאת בכל מקום יכולה להתעבר בך יכולה 
להתעבר בנשיאים, באלידד בין כיסלון, בגדי בן סוסי, במי שהנשמה של  
יועד שמיד   משה תתעבר אז אני אשמע בקולו, אם תהיה פטירה אני 

ל משה תתעבר במישהו כי משה חי וקים!". וכלב לא יודע מי  הנשמה ש
צודק יהושוע או המרגלים הוא עומד בין הפטיש לסדן, איך הוא יידע מי  
נסע  הוא  כלב?  עשה  מה  אז  כזה?  דבר  לברר  יכול  הוא  איך  צודק? 
לחברון והגיע לקברי האבות הקדושים ושם התגלתה לו האמת, במה 

ל קברי האבות, הוא ראה שהאבות  התגלה לו? רגע שהוא השתטח ע 
חיים וקיימים! הוא ראה שאברהם חי!, שיצחק חי!, שיעקב חי!, התגלה 
מת,   לא  הוא  לעולם  נפטר  לא  צדיק  זה אמת  אומר  לו שמה שיהושע 

 400רשב"י חי האר"י חי הבעל שם טוב חי התגלה לו שאברהם אבינו  
משה יחיה    שנה אחרי הפטירה שלו מדבר איתו ואומר לו יהושוע צודק

יחיה   משה  לו  אומר  יעקב  לתמיד,  יחיה  משה  לו  אומר  יצחק  תמיד, 
שהצדיקים    – לתמיד. אומר רבי נתן זה מה שהתגלה לכלב בקברי אבות 

זה לא גוף, זה לא מה שרואים בעיניים הצדיק זה נשמה נצחית, לנצח  
 נצחים.

 : "או הרב שליטמדרשו של מורינ לאחזקת בית

 02-582-5820 
 

 פרשת שלח לך תשפ''ב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
להצטרפות לקבוצת העדכונים של מורינו הרב שליט''א במייל  

 s05331890@gmail.com שלחו שם ומשפחה ל:

מעל
שי

ע 
31

48
של הגה''צ יו''ל ע''י מכון קרן הצדיק  

 הרב אליעזר ברלנד שליט''א

 

העיר   וסלתה של  יראי שמים תלמידי חכמים משמנה  למעלה משלושים אברכים 
האורות של רבינו הקדוש זיע"א ובדרכו המיוחדת 'זכרון יעקב' זכו להתקרב לאור  

 .של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ההתקרבות החלה לפני כשנתיים או אז החל להתקיים בישוב הסמוך לזכרון יעקב 
אור עקיבא שיעור בקבלה על סדר העץ חיים מאת הרב שלמה אלמליח שליט"א   –

הפירוש 'עטרת שלמה' על העץ מתלמידיו של מורינו הרב ברלנד שליט"א, מחבר  
על הקבלה, החל הרב שלמה אלמליח שליט"א   כדי השיעורים  תוך  חיים. כאשר 
לדבר מתורתו ומפירושיו של מורינו הרב ברלנד שליט"א כאשר ידוע לכל את ההיקף  

 .והידע העצום שיש למורינו הרב ברלנד שליט"א בנבכי סודות הקבלה

דיבוריו וחידושיו של מורינו הרב ברלנד  האברכים שבחבורה שהחלו לשמוע קצת מ
שליט"א בקשו כצמאים למים, לקבל עוד מהנחל הנובע וכך זכו להתקרב עוד ועוד  

עת מורינו הרב שליט"א שהה בעיר    – כאשר גולת הכותרת הייתה בשנה שעברה  
  – שכפי שאומר לנו אחד האברכים מהתלמידי חכמים החשובים בעיר    –זכרון יעקב  

מורינו הרב הגיע לעיר נתן דחיפה רצינית לכל העניין של ההתקרבות 'אין ספק שזה  
 .במקום

אל הקודש פנימה לשיעור מיוחד מאת מורינו הרב ברלנד    זכו אותם אברכים להכנס 
שליט"א. בשיעור שנמשך קרוב לשעה דיבר מורינו הרב שליט"א בחידושים מפרשת 

לך', ועוד שאר נושאים תוך שהוא מתבל את דבריו הקדושים בכל  -השבוע 'שלח
 מכמני התורה הקדושה

.  

 

 

לתודה'   'מזמור  הכנסת  רבינו   –בית  של  לאורו  התורה  מבני  הרבה  מתקרבים  שדרכו  זוכה 
יום שלישי מגיע למנין ותיקין   ר'    –הקדוש. כאשר בכל  ראש ישיבת 'חוט של חסד' הרה"ח 

ת המנין בבית שלום ארוש שליט"א מתלמידיו הותיקים של מורינו הרב שליט"א המגיע לחזק א
 הכנסת ולאחר מכן מוסר שיעור עם סעודת שחרית. 

בתחילת השיעור מורינו הרב שליט"א דיבר באש להבה על מעלת השלום בית, והחשיבות 
 שיש בלומר מילים מחזקות לנוות הבית העומלת וטורחת בהקמת בית של תורה.  

 לפניכם מספר דיבורי אש קודש מתוך השיעור:
ל ֶאָחד ָצִריךְּ לְּ  ִרי" ּכָ ש ָ ר ִמּבְּ ַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבש ָ ִחיָדה "זֹאת ַהּפַ ה ַהיְּ ָ ּתֹו ֶאת ָהִאש ּ ְּ ִאש  יד לְּ ַהּגִ

צֹוא   ִית. ִלמְּ ה ֶאת ַהּבַ ַנּקָ ה ֶאת ָהאֹוֵכל ָהִכי ָטִעים ֶאת מְּ עֹוָלם ַאּתְּ עֹוש ָ ָך ּבְּ מֹותְּ עֹוָלם! ֵאין ּכְּ ּבָ
י יֹוֵת  ּלִ ֶ א ש  יד ָהִאּמָ ַהּגִ ה טֹוָבה. ָאסּור לְּ יד ָלּה ִמּלָ ַהּגִ כֹול לְּ ּיָ ֶ הּו ש  ֶ ִמיד ַמש ּ ר טֹוָבה ֲאחֹוִתי יֹוֵתר ּתָ

ה ֵמָאה ֲחָדִרים".  ַנּקָ י מְּ ּלִ ֶ א ש  ֵלָמה ִאּמָ ְּ יָרה ש  ה ּדִ ַנּקָ ַאּתְּ מְּ ֶ ש  יד ּכְּ ַהּגִ  טֹוָבה ָאסּור לְּ
שליט"א סיפור של הילד יוסל'ה בעיירה שהיה משתולל עד שהוא  לאחר מכן סיפר מורינו הרב  

ו יוסל'ה' ובליבו גמלה ההחלטה כי הוא שמע את אחד האבות אומר לבנו 'אתה לא תהיה כמ
הולך ללמוד תורה, הלך לישיבתו של ר' חיים וואלוז'ין והחל ללמוד שם תורה, ולמרות ששלחו  
לו מכתבים מהבית על כך שאביו חולה ושיחזור, לא שעה למניעות אלה להפריע לו בלימוד 

 התורה. עד שזכה להיות גדול בתורה. 
חיזק על ההתמדה בתורה, בהמשך דיבר מורינו הרב שליט"א  לאחר מכן מורינו הרב שליט"א

ּה". לאחר מכן דיבר מפרשת השבוע   ָ ּה ַעל ראש  ּלָ ּה ְוגֻּ ּלָ ה ְמנֹוַרת ָזָהב ּכֻּ מתורה ח' "ָרִאיִתי ְוִהּנֵּ
לך', ומענוונותו של יהושע שלמרות שידע שיש כאלו שרוצים להורגו נפש, בגלל נבואת -'שלח 

לא פחד והלך בשליחות משה. לאחר מכן מורינו הרב   –הושע מכניס'  אלדד ומידד 'משה מת וי
לפני  ותדבר  אסתר  "ותוסף  אחשוורוש  למלך  התחננה  אסתר  הזה  דיבר שבחודש  שליט"א 
המלך ותיפול לפני רגליו ותבך ותתחנן לו". ולאחר מכן סיים בחידושים נפלאים מפרשת השבוע  

   הקדושה. לך כשהוא מתבל את דבריו בכל מכמני התורה- שלח
בסיום השיעור יצאו משתתפי השיעור לתפילת ערבית בהשתתפות מורינו הרב שליט"א כמידי 

 ערב ברחבת אולם התפילות. 

 

 


