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A Message from the Rav
Rabbi Daniel Belsky, shlit”a

E
retz Yisroel is referred
to as the land of life. Eretz
Hachaim. The land itself
links the soul to eternity. Therein lies the passage from
this world to the next. The resurrection will take place
only there. Just as the redemption from Mitzrayim was
concluded in song – Oz Yashir – and the Para Aduma (see
Rashi Shemos 15-25). So too the entrance into the land
was preceded by song and the parsha of Para Aduma. This
parsha opens with Tahara – Techia – and concludes with
the conquest of Sichon and Og. They were the keys to the
land. There lie also the keys to the ultimate redemption –
the lands of Amon and Moav that we did not yet merit to
conquer. Only what Sichon took from them was taken by
Moshe and consecrated by Reuven and Gad. Till this very
day we sing in ecstasy the chapter called Hallel Ha Gadol!

David Hamelech extols the great chessed of Hashem in
keeping the world going before the Torah was given. This
was chessed – unilateral (without merit). Only after Sinai,
is man able to merit his own existence. Obviously the
giving of the land belongs to Avos – to the relationship
that preceded Sinai. Rashi notes that Avrohom was given
the land – for he is from Shem(Rashi Bereishes 12-6). Yet
this does not preclude the importance of Torah and Milah
in securing the enduring relationship with the land. The
Maharal (Nesiv Ha’Avoda Perek 18) sees the relationship
with the land rooted in the separation of Yisroel from
the nations. This can be only through Torah and Bris. The
Shira in this parsha – on Torah – is the Shira on the land.
We sang this shira in the Mikdash – on Shabbos (Rosh
Hashana 31a). May we merit to sing it again very soon –
Amen...

שלוש סעודה עם המשפיעה הרב משה יעקב קנר שליט”א
מטורונטו (מ״ס שפתי מלך על הרמב״ם) פה מפיק מרגליות

לדבר אל ה'סלע' ולא להכותו
הרב אברהם משה רוט שליט”א

א .הנה ,בשנה הראשונה לאחר שיצאו ממצרים ציווה הקב”ה
על משה להכות את הצור בשביל להוציא ממנו מים ,ואילו לאחר
ארבעים שנה ,בפרשתנו ,ציווה הקב”ה אל משה לדבר אל הסלע ולא
להכותו ,וצריך להבין החילוק בין אז לעכשיו.
וביאר דו”ז הגרח”י לוין זצ”ל ,שדרך הוצאת המים מן הסלע ,מרמז על
הדרך לחנך ולהשפיע על ה’סלע’ – לב האבן אשר בנו ולהפכו למעיין
חי שופע מי תורה.
כאשר יצאו בני ישראל ממצרים היו מדוכאים וכפופי קומה מעול
השעבוד[ ,כמוש”כ האבן עזרא שלכך לא היה ביכולתם להלחם
במצרים על ים סוף] ,והיו יכולים לסבול עול שעבוד הקב”ה שכופה
אותם לעבודתו ,כי טוב לנו עבוד את ה’ ממותנו במצרים ,ושמחה להם
להיות עבדי ה’ במקום עבדי פרעה ,ומאידך גיסא לא היה ליבם פנוי
ואזנם קשובה לשמוע תוכחת דברים ולהתעורר מזה ,בחינת ‘בדברים
לא יוסר עבד’ ,שהרי אפילו כשבישרום על הגאולה ‘לא שמעו אל
משה מקוצר רוח ומעבודה קשה’ ,ולכן היתה דרך התוכחה ביד חזקה,
בחינת ‘והכת בצור ויצאו ממנו מים’.
אבל לאחר ארבעים שנה גדל דור צעיר ,שלא עבר את השעבוד
ואדרבה גדל כבני מלכים מעונגים מוקף בענני כבוד ואוכל לחם
אבירים ,עולה ומתעלה בחכמת התורה מפי משה רבינו ,רואה ניסים
גלויים מול עיניו עשרות שנים ,ירידת המן ,קרינת עור פני משה,
עמוד האש ,וכו’ .דור כזה ,כבר אי אפשר לייסרו בשוטים ,כי הוא לא
יסבול עול השעבוד ,בחינת ‘מכה בנו גדול’ ,ומאידך ליבו פנוי ואזניו
כרויות לשמוע ולהשכיל ,כי אינו מטורף מן השעבוד .בדור כזה צריך
‘לדבר אל הסלע’ ,בשפה נעימה ורכה למשוך אותו להתעורר מעצמו
ולהמיס לב האבן בנביעת מים חיים .לכן נתבע משה על שהכה את
הסלע במקום לדבר עמו ,כי בדור כזה אי אפשר להשפיע עליו במקל
כמו על הדורות הקודמים ,אלא צריך לקחתו בדברים דוקא .ע”כ דברי
דו”ז הגאון זצ”ל.
ב .והנה ,נחלקו הראשונים אם חטאו של משה היה בהכאת הסלע
במקום לדבר אליו ,או במה שדיבר קשות אל בני ישראל ‘שמעו
נא המורים’ ,ולפי דברי דודי זצ”ל שתי השיטות משולבות זה בזה
בפנימיות הדברים ,שמהות חטאו של משה היה בכך שביקש להוכיח
את עם ישראל בדרך קשה ,בהכאה בסלע ובלשון קשה ‘שמעו נא
המורים’ ,והיה לו ‘לדבר עם הסלע’ ולהוכיח את ישראל בלשון רכה.
וכמו שכתב רש”י שהתוכחה היה לה לבוא על ידי שיתעוררו מעצמם
לדרוש קל וחומר‘ ,מה סלע שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך
לפרנסה מקיים דבורו של מקום ,אנו על אחת כמה וכמה’ ,זוהי צורת
השפעה ותוכחה רכה המחלחלת היטב גם ללב סלע.
ג .באופן אחר קצת אמר אחיו ,זקני רש”ש לוין זצ”ל ,שהדור הראשון
של יוצאי מצרים היו בדרגה גבוהה שיכול היה לסבול תוכחה והנהגה
קשה ,כיון שראו השגחה ניסית ואמונה בחוש ,ולכן היה אפשר לעורר
את ה’סלע’ על ידי ‘הכאה’ ,כי לא ראו בזה הסתר פנים אלא גילוי
רצונו להוכיחם לשוב אליו ,ולכן נקרא שם הסלע ‘צור’ לשון חוזק
וגדולה ,שהיו חזקים לקבל מכות המטה ,אבל לאחר שחטאו בעגל
ובמרגלים ובמתאוננים וכו’ ועמדו בשנת הארבעים לקראת כניסתם
לארץ ישראל לשוב ולחיות בהנהגה טבעית נסתרת ,אז כבר לא היו
בבחינת ‘צור’ אלא בחינת ‘סלע’ ,שהוא מסמל את הקושי ואוטם הלב,
ובשביל לבקע לב סלע אי אפשר לנהוג בתקיפות ובחוזק יד ,אלא
צריך ‘לדבר עם הסלע’ בתוכחה נעימה ובדברים רכים.
ד .והנה בפרשתנו כתוב שבני ישראל מאסו במן ‘ונפשנו קצה בלחם
הקלוקל’ ,ולפי המתבאר נראה לבאר הטעם שמאסו בו ,משום שהמן
היה מוכיח אותם בכל יום על מעשיהם ,שמי שחטא יום אחד ולא
עשה תשובה היה יורד המן למחרת רחוק מפתח אוהלו ,והיה צריך
לילך לאספו ,מול עיני שכניו ורעיו הרואים בקלונו .ודבר זה היה
מונע אותם מלחטוא ,כי מיד היו נענשים קבל עם ועדה .ובזה קצה
נפשם כי היה קשה עליהם השעבוד והכפייה שלא היו ברשות עצמם

לעשות כאוות נפשם ,והיה זה בבחינת ‘להכות את הסלע’.
עלינו ללמוד מכל זה ,על הדור הצעיר שנולד בארצנו ולא הרגיש
מימיו שעבוד אומות ,וגדל מינקותו בפינוק ורווחה שלא היתה מצויה
כלל בדורות עברו ,ולצערנו גם רבים מהם ליבם אטום כסלע ,כמה
יש להיזהר שלא להוכיח אותם בדרך קשה ותקיפה ,אלא לדבר עמם
רכות למשוך את ליבם עד שיתעוררו מעצמם לשוב אל ה’.
ה .בעניין זה מצאנו בגמ’ בסנהדרין דף לז שרבי זירא היה מקרב
את הבריונים שגרו בשכנותו כדי להשיבם בתשובה ,וחכמים היו
מקפידים עליו על שהיה מקרב את הרשעים ,לאחר שנפטר רבי זירא
אמרו הבריונים עד עתה היה רבי זירא מתפלל עלינו שלא יענישנו ה’,
עכשיו מי יתפלל עלינו ,מיד הרהרו בליבם ועשו תשובה.
הרי לנו שכבר בזמן הגמ’ היה צורך לנהוג בקירוב עם הרחוקים ,ואף
שחכמים לא ירדו לסוף דעתו ,מכל מקום לבסוף התבררה צדקת
דרכו.
וכידוע כך היתה דרך זקני הצדיק רבי אריה לוין זצ”ל ,שלמרות שרבים
מחבריו חלקו עליו ,מכל מקום הלך בטח בדרכו לקרב את הרחוקים
כדי להשיבם אט אט בתשובה שלימה ,ואף אם יתמהמהו מכל מקום
אפילו עשרות שנים לאחר מותו עוד ממשיכה השפעתו מחמת זה
להשיב את ישראל לאביהם שבשמיים ,ודלא כאותם המוכיחים
בתקיפות ומרחיקים את הרחוקים עוד ועוד.
כך גם בחינוך הילדים והתלמידים היה אומר רבי אריה זצ”ל שאין
לנהוג בתקיפות אלא ברוך ונעימות ,והיה מביא דוגמא לזה מיעקב
אבינו שבנו לא ראה אותו עשרים ושתים שנה ,ולאחר שזכו להיפגש
בודאי היה מוכן ושמח לעשות ככל אשר יצווה עליו ,ולמרות זאת
כאשר הוצרך לבקש ממנו חסד ,דיבר אליו בלשון רכה ומפייסת
‘אם נא מצאתי חן בעיניך’ ,וכל שכן בדורנו שצריך לפייס הבנים
והתלמידים בלשון רכה ולא לצוות עליהם בתקיפות.
ו .שמעתי ממו”ר הגרמ”י ליפקוביץ זצ”ל שאם אדם מנסה לחבוט
בתרנגולת עם מחבט על מנת לנער ממנה את העפר שבנוצותיה -
לא יצליח כלל ,אבל אם התרנגולת מעצמה תתעורר לפרוש כנפיה
ולנענעם  -מיד כל העפר חולף פורח .כך גם בחינוך אי אפשר ‘לנער’
בכוח ,צריך לגרום ‘לתרנגולת’ לנער את עצמה.
ויש להתבונן ,איך עונשי הגוף הולכים ופוחתים מדור לדור ,שהרי גם
לאחר שגלתה סנהדרין עדיין היו עונשים מיתה ומלקות כפי הצורך,
והרא”ש פסק על המגדף לחתוך רוב לשונו ועל אלמנה שזינתה
עם עכו”ם לחתוך חוטמה לשחת פניה ,ור”י בן הרא”ש הורה לחתוך
שתי ידיו למכה לדיין והרגו ,אמנם לאחר תקופת הראשונים כבר
לא השתמשו כל כך בעונשי גוף ,אחר שראו שמביא לידי מרידה,
כמו שכתב בשו”ת מהר”ם לובלין מה שאירע בימי חורפו אצל הגאון
מהר”ר שכנא שהתיר לנקר שני עיניו של איש רע מעללים ,ואחר
שעשו לו כל אלה המיר דתו ונשא עכו”ם אחת ,והיה הוא ובניו מרעים
כל ימיהם לישראל.
ואח”כ הפסיקו מלנדות את החוטאים ,ועדיין היו מלקים ומעמידים
אל עמוד הקלון בחצר ביהכנ”ס ,ואח”כ נפסק גם זה ,ועדיין היו מכים
תינוקות של בית רבן הכאות נמרצות ...עד שראו שהדורות פוחתים
וגם הקטנים יכולים לבוא לידי מרדות ופסקו גם מכך...
ואפילו תעניות שהזכירו הפוסקים להתענות על החטאים ,הסכימו
כל חכמי ישראל בלא יוצא מן הכלל שבדורנו לא יעשו כן ,כי ירדה
חולשה לעולם ,ואין הכוונה לחולשת הגוף ,שהרי איננו חלשים ממאה
שנים לפנינו ,אלא לחולשת הנפש שאינה יכולה לסבול השעבוד
וההכרח ,וכמו שביאר זקני זצ”ל שככל שהדורות מתמעטים והולכים
כך יותר אי אפשר להשפיע בתקיפות ובמקל חובלים ,אלא במתק
שפתים ואהבה גדולה”...
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הרוצה לחיות ימית עצמו
הרב אלימלך קארפ שליט”א

א .בפרשתינו (יט,יד) כתיב זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא
אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים .ובברכות (דף סג):
דאמר ר”ל מניין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו
עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל .ריש לקיש דרש מקרא
זה שבכדי שדברי תורה שאדם למד יתקיימו צריך האדם להיות מוכן
להמית עצמו .ובגמ’ שם הובא מימרא דר”ל על הפסוק הסכת ושמע
ישראל שדורש כתתו עצמכם על דברי תורה ,ורש”י על אתר מבאר
“עשו עצמכם כתותים להצטער על דברי תורה” .המשמעות בזה שעל
הבנת הדברי תורה מצטער עצמו להבנתה עד כדי מיתה .אמנם במדרש
תנחומא כי תבא (אות ב) וז”ל “כתתו לבבכם ונפשכם לשמוע דברי
תורה” כאן משמע שהכיתות הוא כהכנה להיות מוכשר לשמוע דברי
תורה ולא בצער הלימוד עצמו .וכוונת המדרש בזה הוא שצריך לכתת
ולשבר לרסיסים הרצונות הגשמיים עד כדי מסירות נפש בכדי שיהא
לבו פנוי לשמוע דברי תורה .ומפורסם התמיהה בפי העולם דמקרא
מלא כתוב ויקרא (יח,ה) אלה המצות אשר יעשה אותם האדם וחי
בהם ודרשו חז”ל ביומא (דף פה ):ולא שימות בהם ,והאיך יתכן שיהא
מותר להיות ממית עצמו על דברי תורה ,ועאכו”כ האיך יעלה על הדעת
שהתורה תצווה אותו בכך .ומצאתי בפי’ רבינו יהודה החסיד למס’ אבות
(פ”ד מט”ז) שעמד בזה ,וכתב ליישב דהממית עצמו באהל ז”ל “זהו
באהל ביתו שחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ,או בבית רבו כר”א בן
הורקנוס שהיה אוכל כל מעדני עולם בבית אביו וקיים בעצמו הוי גולה
למקום תורה ,ושם נפשו בכפו” .ומבאר שם הנ”ל דהוי גולה למקום
תורה פשוט דאין הכוונה שיצא לדרך למקום תורה אם יש חשש
מיתה או פקוח נפשו .ובמהרש”א גיטין (דף נז ):גם עמד בזה וכתב
וז”ל “וענין המיתה שממית גופו ומסתלק ממנו מותר התאוה” .ולפי”ז
“ממית עצמו” היינו ממית גופו במה שמחליש אותו .אך יש עוד ביאור
בזה בקובץ אגרות חזון איש (ח”א מכתב ג) וז”ל המיתה שבכאן הוא
הנטיה מפשוטו של החיים לעומקו של החיים ,ותוך תוכו של החיים.
כל שהאדם מרבה בשבירת המדות מרבה חיים ,כי שבירת המדות
היא הריגת החיים השטחיים ומיתה של היצר הממלא את הגוף וכו’
מדות המשחיתות רבות הן ,והם עצמו ובשרו של אדם .והממית אחת
מהן המית את עצמו ,ומקצת עצמו ככל עצמו .זכינו בלשונו הזהב של
החזו”א לביאור חדש ב”ממית” וגם ביאור ב”עצמו”.
ב .ומצאנו ענין זה בחז”ל בכמה מקומות .במדרש תנחומא פרשת
נח (אות ג) וז”ל ועל שבעל פה נאמר ארוכה מארץ מדה ורחבה מני
ים .וכתיב לא תמצא בארץ החיים ומאי לא תמצא בארץ החיים ,וכי
בארץ המתים תמצא ,אלא שלא תמצא תורה שבע”פ אצל מי שיבקש
עונג העולם תאוה וכבוד וגדולה בעולם הזה אלא במי שממית עצמו
עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל ,וכך דרכה של תורה,
פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה
ובתורה אתה עמל וכו’ שהיא קשה ללמוד ויש בה צער גדול שהיא
משולה לחושך שנאמר העם ההולכים בחושך ראו אור גדול וכו’ “ הרי
שלמד המדרש ביאור מאמר ר”ל שהכוונה שמוותר על תענוגי עולם
הזה מכל וכל ,אבל לא ח”ו שימסור עצמו למיתה עבור עמל התורה.
עוד כתב המדרש תנחומא וז”ל “ובפרשה שניה כתיב בה בכל לבבכם
ובכל נפשכם ולא כתב בכל מאדכם ,ללמדך שכל מי שאוהב עושר
ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבע”פ לפי שיש בה צער גדול ונדוד
שנה ,ויש מבלה ומנבל עצמו עליה לפיכך מתן שכרה לעולם הבא” .מזה
נתבאר כיסוד הנ”ל שאין ממית עצמו כוונה למיתה ממש ,אלא למיעוט
תענוגים ,באופן שממית “עצמו” הכוונה היא לבחינת הגוף שבאדם,
ואין סתירה כלל לקרא ד”וחי בהם” .וענין זה נראה דשייך כבר בקבלה
של האדם להמית עצמו באהלה של תורה ,שהרי הבית הלוי (דרוש יז)
מבאר דאמירת נעשה של כלל ישראל קודם נשמע היינו קבלת עבדות,
דבסתם התחייבות כיון שלא נצטוו הוי התחייבות בדבר שאין לו קצבה
שאינו חל .וביאר כן את דברי המכילתא עה”פ והייתם לי סגולה מכל
העמים וז”ל “והייתם לי ,שתהיו קנויים לי ועוסקים בתורה ולא תהיו
עוסקים בדברים אחרים” והכוונה בזה ,שיוכלו לעסוק בתורה על שהם
עבדים ומיוחדים לזה ,ולא יהא שייך להם לעסוק בדברים אחרים .ובזה
מבאר דצריך דרגא של עמילות כמו ממית עצמו ,שבזה מתקיים שהוא
כעבד שאינו עוסק בדברים אחרים.

מזל טוב
להולדת הבת

ג .וכן מבואר בט”ז או”ח (סי’ מז ס”ק א) וז”ל שהתורה אינה מתקיימת
אלא במי שממית עצמו עליה ,דהיינו שעוסק בפלפול ומשא ומתן של
תורה ,כמו שכתוב על בחקותי תלכו על מנת שתהיו עמלים בתורה,
משא”כ באותם שלומדים דברי תורה מתוך עונג ואינם יגעים בה אין
התורה מתקיימת אצלם ,על כן אמר ולא הלכו בה ר”ל שלא עסקו
בהלכות התורה דרך משא ומתן של פלפול המתייחס להליכה כמו
שכתבתי” עומק הביאור בזה הוא ,דכדי לזכות לתורת חיים צריך האדם
להיות מוכן להמית עצמו עליה ,וכלשון הירושלמי ריש פאה על הפסוק
כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ,אימתי הוא חייכם כשאתם
יגעים בה .כל עוד לא זכה האדם להיות יגע בתורה בכל כוחו שהיא
מיתת עצמו אינו זוכה שהתורה תתן לו חיים .וכך מבואר בשבת (דף
פח ):אמר רב חננאל בר פפא מאי דכתיב שמעו כי נגידים אדבר ,למה
נמשלו דברי תורה כנגיד לומר לך מה נגיד זה יש בו להמית ולהחיות ,אף
דברי תורה יש בם להמית ולהחיות ,היינו דאמר רבא למיימינין בה סמא
דחיי למשמאילים בה סמא דמותא .ומבאר רש”י (ד”ה למיימינין) וז”ל
עסוקים “בכל” כחם וטרודים לדעת סודה וכו’ .ומדייק הגר”ח שמואלביץ
זצ”ל מרש”י דכל שאינם עסוקים “בכל” כחם לדעת סודה הרי זה בכלל
למשמאילים בה והוי סמא דמותא .באופן שמבואר לפי רש”י דרק
בעסוק בכל כחו דהיינו ממית עצמו אז זוכה שהתורה היא לו סם החיים.
ד .אך יותר מזה י”ל עפ”י דברי הגמ’ בתמיד (דף לב ).אמר להן מה יעביד
אינש ויחיה אמרו לי’ ימית את עצמו ,ומבאר הרא”ש (שם) וז”ל “יצער
את בשרו ללמוד תורה ואז יחיה בעולם הזה ובעולם הבא” .צ”ב האיך
ע”י צערו יזכה לחיי עוה”ז מלבד עוה”ב .ומבאר רבינו יונה באבות (ב,ח)
מרבה תורה מרבה חיים כתב וז”ל “דאגת התורה אף כי היא דאגה גדולה
למבין כאשר יחשוב בהלכה עד שיאמר דבר דבור על אופניו ,אין יכולת
לדאגה ההיא לעשות לו רע .אע”פ שאמרו חכמי הטבע ,היגון חולי הלב
והדאגה היא כלות הלב ,אך הדואג בתורה אורך ימים ושנות חיים יוסיפו
לו ,ועל זה אמר שלמה יראת ה’ תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה”.
אך נראה שיש גם ענין נוסף ,עיקר ההגדרה של חיים הוא במה שצומח
ומתרחב ואינו מאבד לחלוחיתו על דרך שמצאנו בירושלמי ריש לולב
הגזול דלולב הגזול פסול משום דכתיב לא המתים יהללו קה ויבש נחשב
כמת ,ועיקר חיות הוא מה שיש בו לחלוחית .ומעתה ,תורת חיים שתמיד
אפשר לחדש עוד ולהרחיב עוד עד שהכתוב אומר “ארוכה מארץ מדה
ורחבה מני ים” על תורה שבעל פה ,וגם מבואר בערובין (דף נד ).אמר
ר’ חייא בר אבא אמר ר’ יוחנן מאי דכתיב נוצר תאנה יאכל פריה ,למה
נמשלו דברי תורה כתאנה מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא
בה תאנים ,אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם .ענין
זה של מציאות טעם ללא הגבלת זמן הוא מסגולות ה”חיים” של תורה.
ה .אך יש מהלך נוסף בהמהר”ל (בנתיב התורה פרק ג,ד) ובדרשת שבת
הגדול (שמט) ובדרך חיים שהאריך בנקודה שהתורה היא שכל גמור
והאדם הוא בעל גוף ,ואיך אפשר שיהיו מתקיימין שני הפכים בנושא
אחד ,ואין שכל התורה שהיא שכל נבדל ותאוות הגוף יכולים לדור יחד
בכפיפה אחת .ולזה בא ר”ל לבאר שהתורה באמת מתקיימת רק במי
שממית עצמו עליה ,היינו במי שמסלק את גופו לגמרי וכמו שכתוב
לפני מתן תורה באו מדבר סיני ,כי האדם אם הוא רוצה לקבל את התורה
צריך שיעשה את עצמו כחיה במדבר אשר אין לה מכל תאוות הגוף
רק ההכרחי לקיומה .ובזה מבאר לשון התנא באבות (פ”ו מ”ב) כך היא
דרכה של תורה פת במלח תאכל שהכוונה בזה היא שהתורה שהיא
שכלית דורש שימעט בתענוגים .ועוד כתב בנתיבות התורה (פרק ד)
וז”ל כוונת המאמר הזה לבאר לך כי אין התנצלות לאדם לומר שלא
למד תורה מפני שהיה טרוד בעניניו ,כי התורה אין התנצלות בביטול
שלה ,רק אם היה אומר שלא היה אפשר לו כלל בשום אופן ללמוד.
כי מאחר שהתבאר כי צריך האדם שימית עצמו על התורה לכך אין לו
שום התנצלות ,ולפיכך כשמכניסין אותו לדין אומרים לו כלום היית עני
יותר מהלל ,שהלל היה מקיים את התורה מחמת עוני קשה כמו זה ,כי
צריך האדם שימית את עצמו על התורה וכו’ שהאדם חייב שיבטל עצמו
בשביל השכלי וכו’ “...

לידידינו מרדכי צ’ובלי ומשפחתו היקרים
מזל טוב לרגל הולדת בתו בשעטו”מ
תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
ולרוות ממנה רוב נחת דקדושה בבריאות ובשמחה
מאחלים מקרב לב
קהילת ראש הגבעה  -כולל אהל יצחק
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HORIZONS

Rabbi Yoel Klein

A

lthough Shabbos can end quite late this time of year, in the
more northern and southern extremities it can be even more
intense. Reb Simcha Wasserman tells of a time when he was
learning in the northern Lithuanian yeshiva of Telshe. One
summery motzei Shabbos, they were only able to make havdala
at midnight. He and a few friends then went to a nearby forest
where they climbed a mountain from whose vantage point they
were able to see an incredible sight. Looking to the west, they
saw the still receding embers of light from the day of Shabbos.
Turning to the east, they saw the first glimmers of sunrise from
the new day of Sunday. He then felt a palpable connection to
the description in this week’s parsha of Aaron passing over the
leadership to his son Elazar. Father and son went up to the peak
of a mountain and, with Moshe Rabbeinu took the vestment
from Aaron and dressed his son, at which point Aaron laid down
and passed on to the next world in utter serenity. This passing
of leadership has played itself out ever since in the sense that
the gemara says there is no breach between generation. As one
tzaddik is taken from this world, another is born and takes his
place carrying our vibrant connection to Sinai.
Taking this idea conceptually, we understand that darkness is the
earth from which light sprouts. Reb Simcha Bunim of Peshischa
brings this out in an incredible way from the bracha of teshuva
in Shemona Esrei. The bracha ends with harotzeh b’teshuva, that
Hashem wants us to return to Him. This is unique being that most
brachos end with a statement, such as goel Yisroel - Hashem is
the redeemer of the Jewish people. Why here is it mentioning the
desire of Hashem? Reb Simcha Bunim answers that as much as
Hashem never wants us to sin, when after the failure we return to
Him through love, the very fall is then transformed to goodness
and the entire story retroactively becomes the will of Hashem.
We are born into a world where we are destined to rise and fall
endlessly. This reality reminds us that we are not here to attain
perfection, but rather to focus all our efforts to working on being
better every moment we are blessed with. Throughout the labor
of this goal we will surely fall, but when we grab onto and become
greater from the harsh times, the difficulties themselves are
revealed to have been the most fertile ground for growth.
The Lubavitcher Rebbe points out that we are taught that Hashem
keeps the Torah just as we do. If so, how can He have destroyed
the beis hamikdash when we have a clear halachah that states
that it’s absolutely forbidden to destroy a shul, which is only a
macrocosm of the beis hamikdash? The Rebbe answers that there
is one clause in the halachah that does allow for the removal of a
shul, and that is if this is being done to rebuild it more beautifully
than before. Hence within the destruction of the beis hamikdash
was a hidden promise that from the parched ground will sprout a
new house of glory that will be the indestructible light and pride
of the entire world.

A man was passing a house in shambles. Debris, smashed glass,
and broken doors were everywhere. He sees someone standing
in front. “Who are you?” he asks. “I’m the owner of this house,”
answers the very calm and collected individual. “For your loss I
feel sorrow, but I’m equally amazed at how your demeanor can be
so peaceful in the face of such personal anarchy!” said the passing
man. “I appreciate the compliment, but actually we are renovating
the house. Although every ounce of destruction brings with it
a lot of work, it also comes with bursting excitement of a new
edifice that will be better than ever before.”
In this week’s parsha, the yidden complain about the difficulties
of their journey through the desert. “We would rather have died
in Egypt than have been brought to die in this barren land. All we
have to eat every day is the same old manna.” Suddenly there is
a plague of poisonous snakes biting and killing Jews throughout
the camp. They come running to Moshe Rabbeinu begging him to
end the plague. Moshe davens and is commanded by Hashem to
put a copper snake atop a tall pole and place it at the epicenter of
the death. He does so, and whoever looks up at the copper snake
would then live, which essentially ends the plague.
The gemara (rosh hashona 29a) asks- since when does looking
at a lifeless statue of a snake give life to a G-d fearing Jew? It
answers that it wasn’t the snake that gave life but rather it was
the act of looking up that would spark a remembrance that there
is a creator of this world, that refocused the nation and brought
about a healing and protection.
There was once a town being terrorized by a poisonous creature.
The people asked Rebbe Chanina ben Dosa to help. He asked to be
shown the hole from which this creature emerged. The frightful
citizens showed from afar what they believed to be the home of
this animal. Rebbe Chanina fearlessly went there, placed his foot
on the mouth of the hole and waited. Soon enough the animal
surfaced, bit the foot of Rebbe Chanina and summarily died. The
town was overjoyed. The tzaddik had restored peace, but the one
thing they wanted to know was - how?
Rebbe Chanina addressed them and said, “There is no reason
to be afraid of an animal, only to be afraid of sin. Sins kill, not
snakes. I carry with me no sins and therefore have no fear of
these messengers of Hashem.”
The copper snake of Moshe was there to remind us that all
difficulties in life are only here to bring us back. And not just to
the same place we were until now, but to an even higher plain of
existence that will allow us to experience new horizons we never
dreamed of before. Have an amazing Shabbos!

בענין תענית ערב שבת חוקת
הרב משה יונה הרטמן
 ובא מארץ הקדש,ויש להסתפק במי שנוהג תענית היחידים האלו
 האם ראוי לו להתענות גם ביום שישי בערב שבת חקת,לחוץ לארץ
. בשבת הבאה, דהיינו,דחו”ל
 ולא,והנה בעיקר הדבר שהביא המג”א שנקבע התענית לזמן בשבוע
 לכאו’ לא מצינו כעין זה במקום. מתוך שאלת חלום,לתאריך בחודש
 וע”כ צריך לבאר. ולא יום החדש, שנקבע הזמן על יום השבוע,אחר
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 כתב התניא (ומקורו בשבלי:)כתב המגן אברהם (סוף סימן תק”פ
הלקט סי’ רס”ג) ביום הששי פרשת חקת נהגו היחידים להתענות
 ולא קבעו,שבאותו היום נשרפו כ’ קרונות מלאים ספרים בצרפת
אותו בימי החדש מפני שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה
. והובא במשנה ברורה שם.גורם גזירת התורה
, דהקריאה בחוץ לארץ אינה כהקריאה בארץ הקדש,והנה בשנה זו
 בארץ הקדש, דתענית התלויה בערב שבת חוקת,נמצא נפק”מ לדינא
. ובחו”ל תחול בשבוע הבעל”ט,חלה בערב שבת קדש זו

. לא נתפרש,ישראל קדושים להתענות על ספר תורה שנפל ונשרף
וראיתי בשו”ת ציץ אליעזר ח”ה סי’ ב’ שמצא לזה סמך מדברי
הירושלמי במס’ מו”ק דאיתא התם הרואה ת”ח שמת כרואה ס”ת
שנשרף אמר רבי אבהו יבא עלי אם טעמתי כלום כל אותו היום רבי
יונה הוה בצור כד שמע דדמך בריה דרבי אבהו וכו’ אסקיה צום ההוא
 נתפרש בירושלמי, הרי דניהוג תענית על ס”ת ועל מיתת חכם.יומא
. ולא כגזרה על הציבור,דהיה ניהוג של חכם מסוים
,[יש לציין בזה מה שכתב באגרת רבי הלל מוירונא (תלמיד רבינו יונה
,מודפס בספר חמדה גנוזה עמ’ י”ח) שכתב טעם לשריפת הספרים
 והירושלמי דימה ניהוג תענית.משום שבצרפת זלזלו בכבוד הרמב”ם
.] כמו על ס”ת שנשרף,על מיתת חכם
 דבכל. כשאר תענית יחיד, דאין תענית יחידים זו,ויש להוסיף בזה
 אלא שנהגו יחידים, בעצמותו הוא תענית על צרה,מקום תענית יחיד
 אלא גדר התענית הוא צער, אבל כאן אי”ז תענית על צרה.להתענות
. שהוא ניהוג מסוים של כבוד התורה וחכמיה, והיינו,על התורה
 אשר דנו הפוסקים (שו”ת,ולפי”ז יש לדון בנפל ס”ת ביום תענית
 ציין להם הרה”ג,שיח יצחק סי’ רצ”ז ושו”ת רב פעלים ח”א או”ח סל”ג
רבי ישראל לנדא שליט”א ראש ישיבת היכל יצחק אחר מעשה
 וכן הורה לו אחד הגדולים שליט”א) להקל,שהיה ביוה”כ דהאי שתא
 ולהנ”ל. דכבר נכלל בתענית שהתענו,דלא יצטרכו להתענות שוב
 דתענית דיום תענית הוא משום, דאין התעניות שוות,נראה לדון בזה
 משא”כ תענית על נפילת ס”ת,)תשובה (כדברי הרמב”ם בהל’ תעניות
.’ ועי.הוא משום כבוד התורה
 וכבר התענה, בגונא דיצא מארץ ישראל לחו”ל,ומעתה יש לומר
 דאין, שוב לא יצטרך להתענות,בער”ש חקת שהיה בארץ ישראל
 אשר לפי”ז, והטעם משום שריפת הספרים,גדר הקביעות להתענות
 ובו ביום קבעו, דהרי כעת הוא ער”ש חקת,היה ראוי להתענות שוב
 ומשום, אלא דהחפצא דתענית הוא ניהוג של כבוד התורה.להתענות
, תו אינו צריך להתענות,הכי יש לדון דאם התענה על כבוד התורה
... ועי’ בזה.שהרי נהג בעצמו ניהוג של כבוד התורה

)...4 (המשך מעמוד
.גדר קביעות זו
 שאינו,’[והדומה לזה מה שדנו הפוסקים על קביעת שם ‘שבת הגדול
 אמנם שם הרי הדבר תלוי. אלא ביום השבוע,תלוי בזמן החודש
, מה שאין כן בנידון דידן. והוא קביעות זמן מסוימת,בזמן שבת קדש
.]שנקבע על פי קריאת התורה של השבת שאחריו
 משה תיקן להם,) ירושלמי:ונראה בזה כמו שכתב הרי”ף (מגילה יא
לישראל שיהיו קורין בתורה בשבתות ויו”ט ובר”ח בחולו של מועד
 וממה שהשוה.שנאמר וידבר משה את מועדי ה’ אל בני ישראל
 יחד עם קריאת פרשיות כל,הרי”ף מקור קריאת פרשיות המועדים
 שמעתי מאאמו”ר שליט”א בשם מו”ר מרן ראש,השבתות כולם
,ישיבת פחד יצחק שליט”א דגם קריאת הפרשיות בכולי שתא
שייכים לאותו זמן מסוים בו נקראים (הובא בספר מענה יחזקאל
.)’לאחי הרב יחזקאל שליט”א סי’ א
 ולפי”ז מה.’ חשיב קריאת ‘במועדם,הרי דגם קריאת הפרשיות
 לא חשיב קביעות לפי ימי השבוע,שקבעו תענית לפי זמן הקריאה
. אלא דגם הוא בכלל קביעות המועד לפי עת מסוים,גרידא
 דהגם דקריאת הפרשיות בשבתות גם כן,אמנם עדיין לא סגי בזה
 מ”מ תקשי אמאי תקנו התענית כפי,חשיב בכלל קריאת המועדים
. ולא כפי זמן החודש,קביעת הקריאה
 דכאן היתה קביעות התענית משום שריפת קרונות,ויש לבאר בזה
 כתענית, דקבעו החפצא דהתענית, ולפי”ז יש לומר,מלאים ספרים
 הנקבעות על כל צרה, ולא כשאר תעניות,על ספר תורה שנשרף
 ובכדי להורות שעיקר החפצא דהתענית הוא על שריפת,שלא תבא
. קבעו את זה התענית כפי הקריאה של התורה,התורה
 דהנה עיקר מקור מנהג,ויש לבאר בזה מה שנקבע התענית ליחידים

THE MESSAGE OF THE PARAH ADUMAH
Rabbi Yaakov Klein

T
he Ba’al Shem Tov and his students stressed that the
eternality of the Torah mandates the relevance of each and
every detail – even the most obscure and inapplicable among
them. While many of the mitzvos are bound to specific times
or dependent on various factors, each mitzvah contains a
lesson with universal application, a message which applies
to all Jews, at all times. In this vein, although the mitzvah
of Parah Adumah seems to be irrelevant to our current state
of impurity in the throes of exile, the founder of Chassidus
reveals the message that this chok holds for you and I, today.
The Orchos HaTzaddikim points out that traits, both negative
and positive, are referred to as middos, which literally means
“measurements.” He explains that the reason for this is that
there is no such thing as a trait which is purely negative or
purely positive. Rather, it is a question of how much, how
often, an in what setting one is utilizing his traits. The same
trait which is negative if employed in improper measure may
be exceedingly positive when utilized correctly. The nature of
a trait depends on the middah, the measurement, in which it
comes to expression.
The Ba’al Shem Tov explains that ga’avah, pride, is a perfect
example of this phenomenon. Chazal teach that ga’avah is one
of the worst of all traits – of an arrogant person, Hashem says
“I am not able to dwell with him.” When a Jew is arrogant,
he pushes Hashem out of his life. Taking credit for his
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accomplishments, this person is serving himself, a form of
avodah zarah. However, pride has a positive employment as
well. The verse states “Vayigbah libo b’darchei Hashem”, there
is an aspect in which one’s heart should be filled with pride
and confidence in serving Hashem.
One of the interesting halachos regarding Parah Adumah
is that while it purified those who were impure, it rendered
impure those who were pure. The Ba’al Shem Tov says that
the Parah Adumah hints to the middah of ga’avah, a trait
which shares this strange effect. Just like the Parah Adumah,
pride “purifies the impure” - employed in a holy manner by
granting the beginner to avodas Hashem a healthy sense of
accomplishment and pride over his initial successes. However,
also like the Parah Adumah, pride “renders impure those who
are pure”; when those who have tasted true success in avodas
Hashem become arrogant in their avodah, this constitutes an
improper usage of this middah and produces negative effects.
Seen in this way, Parah Adumah carries an extremely relevant
message: A person must always evaluate his relationship
with the trait of pride. Is he using it in the correct middahmeasurement in a manner which allows it to purify the
impure, or is he misusing it, pushing Hashem out of his life
in a manner which renders impure those who are pure? May
Hashem grant us the wisdom to serve Him with middos
tovos!...

השוואת שני מפגשי ישראל ועשיו
הרב אברהם הירשוביץ

וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל
אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו:
א .מפגש דומה בין האבות של עם ישראל ובין אבותיו של אדום
מצאנו בפרשת וישלח :וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו
ארצה שעיר שדה אדום :ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה
אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה :ויהי לי שור וחמור צאן
ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך:
בשני המקרים ‘יעקב’ חוזר מהגלות אל ארץ ישראל והוא שולח
מלאכים אל ‘עשיו’ לספר את התלאות והכל בניסיון לסיים את
המפגש ביניהם בדרכי שלום .עד כאן השווה.
ב .כבר בדברי המקרא אנו מוצאים הבדל תהומי בין שני המפגשים:
בספר בראשית יעקב מכנה את עצמו ‘עבדך’ כלפי ‘אדני’ עשו ,אך
ערב הכניסה לארץ ישראל ההתייחסות היא כשווה בין שווים‘ :אחיך
ישראל’ .אך בדברי חז”ל הדברים מוטעמים הרבה יותר.
ג .בפירוש רש”י בפרשת וישלח נאמר‘ :גרתי  -לא נעשיתי שר
וחשוב אלא גר ,אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני הוה
גביר לאחיך ,שהרי לא נתקיימה בי ויהי לי שור וחמור  -אבא אמר לי
(כז כח) מטל השמים ומשמני הארץ ,זו אינה לא מן השמים ולא מן
הארץ :למצא חן בעיניך  -שאני שלם עמך ומבקש אהבתך.
ואכן הרמב”ן לומד מפרשה זו יסוד גדול‘ :ויש בה עוד רמז לדורות
כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו,
וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים
שהזמין הוא את עצמו ,לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה ,לברוח
ולהינצל ,וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר
אזכיר’.
ההתנהלות יעקב מול עשו מדגימה את הדרך הראויה לעם ישראל
בגלות בין הגויים ,הילוך בצניעות מול ‘עשו’ ,והמלחמה בו ,ככל
שישנה ,איננה כי אם הצלת חציו האחר של העם[ .ותמצית דברינו
במדרש בפרשת וישלח“ :באותה שעה שקרא יעקב אבינו לעשו
אדוני א”ל הקב”ה אתה השפלת את עצמך לפני אחיך וקראת
אותו אדון שמונה פעמים אני מעמיד ממנו שמונה מלכים קודם
לבניך דכתיב ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום” .לאמור ,הגם
שכפיפות הקומה נדרשת בעת הגלות יש בדבר פגם בלתי נמנע].
ד .לעומת זאת בפרשת חקת נקטו חז”ל לשון שונה בתכלית‘ :אתה
ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו .אמרו לו ,אתה ידעת ,כשאמר
הקדוש ברוך הוא לאברהם ,ידוע תדע כי גר יהיה זרעך אנו נשתעבדנו,
ואתה בן חורין וכו’ משל למה הדבר דומה .לשני אחים שיצא שטר
חוב על זקניהם ,פרע אותו אחד מהם .לימים התחיל לשאול חפץ
מאחיו .אמר לו ,אתה יודע שאותו חוב שפרעתי ,על שנינו היה ,ואני
הוא שפרעתיו ,לכך אל תחזירני מן חפצי שאני שואל וכו’ ומשה אמר
להם לישראל ,התירו להם כספיכם ,שלא יאמרו ,עבדים היו ועניים,
הראו להם עשריכם ידעו שלא יאמרו הפסדתם בשעבוד ,שכבר
אמר הקדוש ברוך הוא ,ואחרי כן יצאו ברכוש גדול וידעו שאין אתם
חסרים כלום’.
ה .עם ישראל מכריז בגאון כלפי ‘עשיו’ את זכויותיו בארץ ישראל.
ולא זו בלבד אלא שהמדרש ממשיך‘ :ומשה אמר להם לישראל,
התירו להם כספיכם ,שלא יאמרו ,עבדים היו ועניים ,הראו להם
עשריכם ידעו שלא יאמרו הפסדתם בשעבוד ,שכבר אמר הקדוש
ברוך הוא ,ואחרי כן יצאו ברכוש גדול וידעו שאין אתם חסרים כלום’.
בניגוד ליעקב אבינו שהצניע את מעמדו שזכה לו כתוצאה ישירה
מהברכות של יצחק ,משה רבנו מתאמץ להבליט את ההפך .וממשיך
רש”י להסביר את המסר המזהיר והמתריס כלפי אדום‘ :וישמע
קלנו  -בברכה שברכנו אבינו הקול קול יעקב ,שאנו צועקים ונענים.

ודוק שעם ישראל מתרה דווקא באמצעות ההבטחה ליעקב אבינו
שהתנהל אחרת כאמור ודווקא באמצעות הפסוק הידוע ‘הקול קל
יעקב’ שבדרך כלל מתפרש על דרך המקובלת של התנהלות עם
ישראל בגלות[ .יוער שברמב”ן מבואר שעם ישראל התנהל באופן
אחר מהאמור והסתיר מאדום את זכותו על הארץ וז”ל‘ :ולא הזכירו
לו אל הארץ אשר ה’ אלהינו נותן לנו שלא יקנא בהם על הארץ לאמר
כי להם הייתה לולי שלקח בכורתו וברכתו במרמה .אבל לסיחון
הזכירו ,עד אשר אעבור את הירדן אל הארץ אשר ה’ אלוהינו נותן
לנו ,כמו שהזכיר משה במשנה תורה’].
ו .בהקדמה לספר דברים ביאר הרמב”ן את עניינו וחידושו על פני
ארבעת החומשים‘ :הספר הזה ענינו ידוע שהוא משנה תורה ,יבאר
בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצות התורה הצריכות לישראל,
ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים ,ולא במעשה הקרבנות ,ולא בטהרת
כהנים ,ובמעשי ה’ שכבר ביאר אותם להם וכו’ ועוד יוסיף בספר
הזה כמה מצות שלא נזכרו כלל ,כגון :היבום ,ודין המוציא שם רע,
והגרושין באשה ,ועדים זוממין וזולתו.
ז .לפי”ז נראה לבאר כך :המרגלים בחזרתם טענו לעם ”:אפס כי עז
העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו
שם :עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר
והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן :וכו’ והאנשים אשר עלו עמו
אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו :וכו’ הארץ אשר
עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו
בתוכה אנשי מדות :ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי
בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם :וילנו על משה ועל אהרן כל בני
ישראל וכו’ ולמה ה’ מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו
וטפנו יהיו לבז”.
ח .בפשט הכתובים מבואר שטעות המרגלים ועם ישראל היתה
בתפיסה שלהם את עצמם ביחס ליושבי הארץ ‘ונהי בעינינו כחגבים
וכן היינו בעיניהם’ ,טעות בעטיה נפלה רוחם עד כדי חוסר אמונה
באפשרות לכבוש את הארץ ומכאן קצרה הדרך למרידה בקב”ה.
ט .ערב הכניסה לארץ ישראל ,משה רבנו יודע שלא יזכה להוביל
את העם לכיבוש הארץ ולכן בחלקים רבים מספר דברים משה רבנו
מעודד את רוחו של עם ישראל ,מחשל אותו ונוטע בו את האמונה
כי בכוחו להכניע את ז’ העמים בהנהגת יהושע כך לדוגמה :כי תאמר
בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם :לא תירא מהם
זכר תזכר את אשר עשה ה’ אלהיך לפרעה ולכל מצרים :המסת
הגדלת אשר ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה
אשר הוצאך ה’ אלהיך כן יעשה ה’ אלהיך לכל העמים אשר אתה
ירא מפניהם.
י .אך בשים לב למקראות על פני ספר דברים נמצא שמשה רבנו
שימוש בניצחונות ערב הכניסה לארץ שעדיין טריים בזכרון :ה’
אלהיך הוא עבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם
יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר ה’ :ועשה ה’ להם כאשר עשה
לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם :ואת יהושוע
צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל אשר עשה ה’ אלהיכם
לשני המלכים האלה כן יעשה ה’ לכל הממלכות אשר אתה עבר
שמה:
יא .לאור האמור נראה הביאור שלפני הכניסה לארץ היה מקום
לסטות מדרך הפנייה של יעקב לעשו ולפנות לאדום מתוך רגש
של עוצמה ואמונה בהתקיימות הברכות של אברהם אבינו ובזכות
על הארץ[ .הבדל מעניין נוסף בין המפגש בפרשת וישלח שם
מבואר בחז”ל ‘שהמלאכים’ הינם מלאכים ממש לעומת ‘המלאכים’
בפרשתנו שהיו אנשים ויתכן שחשוב לשנן לשליחים בשר ודם נציגי
העם את הנ”ל]...
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פסוק בפרשה

הרב גרשון ברטמן

ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום
כל בית ישראל( :במדבר כ ,כט)

וכן תרגם אונקלוס ‘ויראו – ואתחזיאו’ ,דהיינו שנסתלק הענן ונתגלו
ויכולים לראותם.
(דברי דוד על התורה)

אהרן היה משים שלום בין כולם
ויבכו את אהרן ...כל בית ישראל  -האנשים והנשים ,לפי שהיה אהרן
רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו.
(רש”י)

אהרן היה עמוד התפילה של ישראל
וכיון שנח נפשו של אהרן ...וראו כל העדה שבא משה יורד מן ההר
בגדיו קרועים והיה בוכה ,ויאמר ‘אוי לי עליך אהרן אחי עמוד תפלתם
של ישראל’.

ומה אהרן היה עושה ,כשהיה שומע שהיו מריבים שני בני אדם ,או
איש ואשתו ,היה הולך אצל אחד מהם ,והיה אומר לו חבירך בא אצלי
ומטרף על לבו על שהכעיס אותך ,ופייס ממני שאבוא אצלך כדי
שיבוא אצלך שתמחול לו ,ולא היה זז ממנו אהרן עד שהיה מסיר
כל השנאה שבלבו ,והיה משליך ביניהם שלום והולך ,וכשהיה פוגע
לחבירו מיד היו מחבבין ומגפפין זה לזה ומנשקין זה את זה ,וכן היה
כל ימי אהרן ע”ה.

לענין כח התפילה היה אהרן גדול ממשה רבינו ע”ה ,שתפילתו
מקובלת כעבד לפני המלך ,ולכן נקרא בתרגום יונתן ‘עמוד צלותהון
דישראל’ ,ומשום כך היו כל האנשים והנשים יודעים ומכירים טובו,
שהיה מתפלל על פרנסתם ,מה שאין כן משה רבינו שלא היו מכיריו
בגדלותו כי אם גדולי ישראל.

(מדרש אגדה)

(העמק דבר)

שמע על בעל ואשתו שעשו מריבה ,הולך אצל הבעל ואומר לו,
בשביל שאני שומע שנתנצית עם אשתך ,אם אתה מגרש אותה ,ספק
תמצא כמותה ספק לא תמצא ,ועוד אם אתה מוצא ,ומתנצית עמך,
תחלת דבר היא אומרת לך ,כך עשית לאותה ראשונה .ועל זאת היו
כל ישראל אנשים ונשים אוהבין אותו,

תנא ,שלום נתן בשע”ו אותיות ,ושע”ו באותיותיו ,מלמד שכל הרודף
שלום ,אין תפלתו חוזרת ריקם.

(מסכת כלה רבתי פרק ג)

אמרו ,שאהרן ,עליו השלום ,כשהיה מרגיש או כשהיו מספרים לו
על אדם שתוכו רע ,ושבידו עבירה ,היה מקדים לו שלום ,ומתחבר
עמו ,ומרבה לספר עמו .והיה ההוא מתבייש ,ואומר :אוי לו ,אילו
ידע אהרן צפוניו ומה שיעשה ,לא היה מתיר לעצמו להסתכל בי ,כל
שכן לדבר עמי ,ואמנם אני אצלו בדמות איש מעלה .הרי אני מצדיק
את מחשבתו .ויחזור בתשובה ,וישוב להיות מתלמידיו ,ומן הנהנים
ממנו עצה ותושיה .אמר ה’ בתארו אותו בזו המדה הנכבדה“ :בשלום
ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעוון”.
(פירוש המשנה להרמב”ם אבות פרק א)

אהרן אשר רדף שלום בין איש לאשתו ,עשה שני דברים מתחלפים,
לדבר עם האיש ענין מיוחד ,ועם האשה ענין מיוחד ,עד שהיה עושה
שלום ביניהם .כי מי שהוא רוצה לעשות שלום בין שנים ,צריך לדבר
ביניהם בענינים מתחלפים.
(מהר”ל  -גור אריה)

ויבכו אותו כל בית ישראל .לפי שהיה אהרן רודף שלום ומשים שלום
בין איש לאשתו .משל מעשה באדם אחד שכעס על אשתו ושלחה
מביתו ונשבע שלא תחזור לביתו עד שתהיה רוקקת בפנים של כהן
גדול ונתודע לאהרן הדבר .מה עשה הלך לפני האשה ויאמר לה שיש
לו בעינו חולי גדול ולא יוכל להרפא לעולם אם לא תהי רוקקת בו
הפציר בה ורקקה בעינו .אח”כ שלחה לבעלה וספרה לו והטיל שלום
ביניהם.
(הדר זקנים על התורה)

(תרגום יונתן ,על פי כתר יונתן)

(מסכת כלה רבתי פרק ג)

דברי המסכת כלה קשים להבנה .ואולי יש ליישב שהפסוק הראשון
שבו מופיעה המילה ‘שלום’ בתורה הוא ‘ואתה תבוא אל אבותיך
בשלום’ (בראשית טו ,טו) ,והוא הפסוק שע”ו מתחילת התורה .וכן
הגימטריא של שלו”ם הוא שע”ו .וכן יש שע”ו תיבות בתנ”ך בשורש
של שלום .ועדיין צריך ביאור.
(הרב אברהם מייזלעס – קובץ אור ישראל)

כשגדול בישראל נפטר מכירים הכל באובדן
ואין להעלים עין גם מהנקודה הבאה :רק לפני ימים אחדים בא העם
על אהרן בטענות קשות ובתלונות בלתי מוצדקות (פסוק ב’ ואילך),
והנה עתה כל שכבות העם ערכו לו מספד תמרורים .האבל הכבד הזה
על אהרן מלמדנו שכל אותן התקוממויות שעכרו את חיי אהרן ומשה
היו רק התרגזויות חולפות שנבעו מייאוש רגעי ,אולם כשדעת העם
היתה מיושבת עליו הוא ידע להעריך זכויות מנהיגיו הגדולים.
(רש”ר הירש)

מפי רבותינו
הגה”ק רבינו אברהם מרדכי מגור נפגש פעם עם רב אחד ,ובשיחה
ביניהם שאל הרב לשלומו של חסיד פלוני ,שנפטר ימים אחדים
קודם לכן .לא רצה הרבי להיות איש בשורה רעה ,ואמר :הוא זקוק
לרחמים רבים .מיד לאחר שנפרד הרב מן הרבי נודע לו שאותו חסיד
כבר נפטר .חזר הרב אל הרבי וטען :הכיצד אמר לי כבודו דבר שאינו
אמת ,שאותו חסיד זקוק לרחמים רבים ,והרי כבר נפטר לבית עולמו?
ענה לו הרבי :אמת דיברתי .שהרי גם המתים זקוקים לרחמים רבים,
וכי אין אנו אומרים בתפילה ‘מחיה מתים ברחמים רבים’?!
(חיוכה של תורה)

מוכח שכל זמן שהיו במדבר לא היה בהם רוצח בשוגג
ויבכו את אהרן וכו’ כל בית ישראל .פירוש ,הכתוב מספר לנו בזה
שלא היה כל הארבעים שנה רוצח נפש בשוגג שהיה נגלה למחנה
לויה ,והיה נפרד מביתו וממשפחתו ,שאם היה ,הלא חזרו במיתת
אהרן “ -מות הכהן הגדול” (להלן לה ,כה)  -והיה להם לשמוח.
(משך חכמה)

במיתת אהרן נסתלקו ענני הכבוד
מת אהרן נסתלקו ענני כבוד ,שנאמר וישמע הכנעני מלך ערד מה
שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו
רשות להלחם בישראל ,והיינו דכתיב ויראו כל העדה כי גוע אהרן,
אמר רבי אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו.
(תענית ט’ ע”א)

לפני פטירתו ציוה רבי עקיבא איגר שלא יספידוהו ,אבל החתם
סופר לא התחשב בכך ,והספידו .בראשית דבריו סיפר החתם סופר
שגם בעל פני יהושע ציוה לפני מותו שלא יספידוהו ,ואף על פי כן
הספידו הנודע ביהודה ,ואמר שאע”פ ש’מצוה לקיים דברי המת’ ,הרי
במקום שיש לחלוק כבוד לצדיק נשגב כזה ,מותר לעבור על דברי
הצוואה .והביא ראיה לכך מתוספות במסכת סנהדרין (דף ס”ח) ,שם
מסופר בגמרא שבשעת פטירתו של רבי אליעזר ‘היה רבי עקיבא
מכה בבשרו עד שדמו שותת’ ,ועל כך מעירים בעלי התוס’ ‘ומשום
שרט לנפש ליכא ,דמשום תורה קעביד’ .אנו רואים איפוא שמשום
כבוד התורה התירו אף לעבור על לאו מפורש – ושרט לנפש לא
תתנו בבשרכם ,לא כל שכן שמותר לעבור על דבר צוואה.
(מאוצרנו הישן)
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ביישוב הסתירה לכאורה בין החיוב להמית עצמו על
התורה למצות "וחי בהם ולא שימות בהם"
הרב מאיר שולביץ

בגמ’ ברכות דף סג ע”ב דרשו על הפסוק בפרשתנו זאת התורה אדם
כי ימות באהל ,כדאמר ריש לקיש דאמר ריש לקיש :מנין שאין דברי
תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה  -שנאמר זאת התורה
אדם כי ימות באהל.

מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה .אבל באמת כפי מה שממית
עצמו עליה כך התורה מחיה אותו דכתיב תורת ה’ תמימה משיבת
נפש .וכל הכוחות שאדם ממעט בנפשו בשביל התורה משיבה
התורה אליו ונמצא מחליף חיות עובר בחיות קיימת לעד .וכענין
שדרשו חז”ל שיצאה נשמתן של ישראל במתן תורה והחזירה התורה
נשמתן כדכתיב משיבת נפש ע”ש .וכן הוא בכל העוסקים בתורה.
עכ”ל יעו”ש.

ונביא את דברי רבותינו שאין כאן קושיא כלל.

בשם הרה”ר הרבי ר’ בונם מפשיסחה זי”ע (מובא בספר קול מבשר
בשם נפלאות חדשות פרשת חוקת) :וז”ל:

הנה לכאורה קשה הרי מקרא מלא הוא וחי בהם ולא שימות בהם,
א”כ איך אפשר לומר שהחיוב הוא ללמוד באופן של למות על התורה.

כ’ החזו”א באגרות [ג] ‘’ידיעת התורה אין זה פשוטו של סוגיא בחיי
האדם ,כי הלא אמרו אין ד”ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו
עליה ,המיתה שבכאן הוא הנטיה מפשוטו של החיים ,לתוך תוכו של
החיים ,כל שהאדם מרבה בשבירת המדות מרבה חיים ,כי שבירת
המדות היא הריגת החיים השטחיים ,ומיתה של הייצר הממלא כל
הגוף הוא החיים המוליך בדרכה של תורה’’.
וא”כ לכאורה י”ל דהכוונה אדם כי ימות עצמו באהל היינו שהוא
ממית עצמיותו ומרגיש עצמו שנעשה חלק מהתורה וכל חיותו
נובע מכח התורה וזהו “וחי בהם” .וכמו דאיתא בב”ח או”ח (סי’ מז)
שצריך שירגיש שכל אבריו וגידיו נעשים מרכבה והיכל להשכינה.
וכן מצאתי בספר ‘חשבה לטובה’ שפירש שאין כוונת חז”ל שימית
עצמו על התורה אלא “ממית עצמו” היינו שימית את עצמיותו מה
שחושב את עצמו לדבר חשוב וימית מדה זו ויחשוב עצמו לאין
ולאפס .ובשפת אמת (פר’ חקת) פירש דהכוונה שמצד האדם יהא
מוכן למסירות נפש ,רק מצד מאמרו יתברך וחי בהם ,לכן בג’ דברים
ג”ע ושפ”ד וע”ז צריך האדם להיות מוכן למס”נ ,וכפי הבטול לתורה
כן מתקיימת בו ,כיון שהוא חשוב ועיקר אצלו.
ובאמת יעיין בספר הברית (להגאון המקובל ,מדורו של הגר”א ,רבי
פנחס הורביץ) חלק ב’ מאמר ב’ מדות טובות והרעות  -פרק ו’ וז”ל:
“גם אל תחליש כח הגוף ביותר כי אי אפשר לעבוד את ה’ בלתי כחות
הגוף ויצא שכרך בהפסדך ,כי כבר נאמר וחי בהם (ויקרא י”ח) ואמרו
חז”ל (סנהדרין פרק ח’) וחי בהם ולא שימות בהם ,והא דאמרו (סוף
פרק הרואה) אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה,
אין הכונה שיענה את גופו עד מוות ,שאם ימות תורה מה תהא עליה
ובשאול מי יודה לה’ ,אבל הכונה היא שימית המדות הרעות שבו,
וכאשר אמרו אין התורה מתפרשת אלא למי שאינו קפדן ושלא
יהיה בו גאוה כמו שאמרו למה נמשלה התורה למים מה מים הולכים
למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיים אלא במי שדעתו שפלה עליו
וכדומה בשאר המדות ,ושיהיה מן העלובים ואינם עולבים שומעים
חרפתם ואינם משיבים ,כי כל אלה נקראים יסורים נפשיים ,כאשר
כתב החסיד רבי יוסף יעב”ץ מדזכרו חז”ל (בפרק אמר ר’ עקיבא) גבי
עלובים ואינם עולבים השמחים ביסורים רצו לומר יסורים של דברי
המגדף שמע מינה שנקרא הסבלנות יסורים ,ואלה יסורים הנפשיים
הם עיקר לא יסורים גופניים”.
ויעיין בספר אמרי שפר (מאמר א) מהגה”ק רבי אברהם אבולעפיא
זי”ע שכתב וז”ל:
“ואומר שהלומד אומר ליודע בעת שהתוכח עמו על מעלת כל אחד
משניהם מה תועלת בידיעת השם כי לא נלמד ממנה תורה ולא
מצוה מתרי”ג מצוות אשר נאמר בהם אשר יעשה אותם האדם וחי
בהם ,ונאמר בקבלה ,ולא שימות בהם .ואע”פ שנאמר אדם כי ימות
באהל ופירשוהו ואמרו אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו
עליה ,כי זה המות אינו מיתה ממש אלא חוזק ההשתדלות בתלמוד
תורה וחולשת ההשתדלות בזולתה ,כי זה האיש העושה ככה כבר
הוא כמת בעולם הזה והוא כחי בעולם הבא .וכן אמרו החכמים
לעוסקים בתורה לשמה ,כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל
ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה
עמל וכו’ .עכ”ל.
עיין בספר שפת אמת פרשת אחרי (שנת תרנ”ד) ,וז”ל:
בפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,וחכמים הוסיפו לומר
ולא שימות בהם .והגם דאיתא זאת התורה אדם כי ימות אין התורה

הקשה הרה”ק ר’ שמחה בונים זצ”ל מפשיסחא ,הא כתיב וחי בהם
ולא שימות בהם? ואמר ,שכל אדם מחויב להמית עצמו על התורה.
רק ,שהתורה אמרה ‘וחי בהם’ ,על כרחך הוא מוכרח להחיות את
עצמו ,ולקיים ‘וחי בהם’ .וממילא ,נמשך חיותו רק מהתורה .והדברים
עמוקים .עכ”ל.
מרן החפץ חיים זי”ע בספרו שמירת הלשון (ח”א שער התורה פרק
ד’ בהגה) כתב וז”ל:
ושמעתי מעשה על גביר אחד ובעל עסקים גדול ,שפרש עצמו לגמרי
מהבלי עולם לעסק בתורת ה’ יומם ולילה .וחברו עליו אחיו ובית אביו
ואנשי ביתו להחזירו לענינו הראשון ,ולא הטה אזן להם ,ונתיאשו
ממנו .ושאלוהו האנשים המכירים אותו מכבר לעסקן גדול ,באיזה
אפן פעל בעצמו ,שלא להטות אזן לצעקת אנשי ביתו .ויען ויאמר
אליהם ,התבוננתי במה שאמרו חז”ל אין התורה מתקימת אלא
במי שממית עצמו עליה ,שנאמר וגו’ ,ופרושו כאלו כבר מת .והינו
שיתבונן בעצמו ,כאלו כבר גמר כל עסקיו שהיה בכחו ,וגם גמר בהם
את ימי חייו ,והביאוהו לדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך
הוא על כל הענינים ,שכלה בהם את זמנו להבל ולריק ,ויצא חיב
בדין של מעלה .והוא צועק ,אוי לי ,וי לי על רע מעשי ועל רע עניני.
ואלו בתוך כך הרשוהו ,שירד תכף לעולם הזה ויעשה תשובה ,בודאי
לא היה מתעצל אפלו רגע אחד מזה ולא היה מטה אזנו כלל לידע
מעסקי ביתו וכו’ עיי”ש דבריו( .ועפי”ז מיושבת שפיר הסתירה ולא
קשיא מידי).
ובספה”ק תפארת שלמה ר”פ חוקת כתב וז”ל:
אמרו חכז”ל (ברכות סג ,ב) אין התורה מתקיימת אלא במי שממית
עצמו עליה .ולכאורה הלא כתיב (ויקרא יח ,ה) וחי בהם וגו’ .אך הנה
צריך האדם להיות חרד ולהחיש לעסוק בד”ת בעודנו בחיים חיותו
בעוה”ז ואל יאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה ,לכן צריך להיות
יקר בעיניו היום והשעה שהוא בעוה”ז עודנו בכוחו לתקן הכל ללמוד
תורה ,אבל אח”כ אם יתן כל חללי דעלמא בעד יום אחד לשוב לעוה”ז
לתקן מה שעיוות אז לא יניחוהו .וכמבואר בדברי רז”ל (פרקי דר”א
פרק מג) אצל ריש לקיש כי ביום שנסתלק הוא מעוה”ז מתו ג”כ כל
חבריו הראשונים הגזלנים שפירש מהם .והנה כאשר ראו בהכבוד
והגדולה שנעשה לריש לקיש בג”ע בעולם העליון עם הצדיקים
ולהם דחפו מדחי אל דחי .ויצעקו בצר להם לאמר מה נשתנה הוא
ממנו הלא הוא עמנו היה .וישיבו כי הוא פירש מהם לעסוק בתורה
ומעש”ט .וישאלו הניחונו גם אנחנו נשוב ונעסוק בתורה מעתה.
ואמרו להם עתה שוב אין פנאי עוד היה לכם לחזור בתשובה בחיים
חיותכם .הנה לכך אמר הכתוב (במדבר יט ,ב) זאת חקת התורה כי
תעסוק בה בתשובה ותשוקה שלימה .כי תדמה בנפשך אדם כי ימות
באהל ויבקש את נפשו להשיבה על יום אחד לעוה”ז עוד ,כמה היה
משתדל בתורה ומצות ומעש”ט באותו היום שהניחוהו לשוב בוודאי
לא היה מניח אף רגע אחד בלי עבודה ותיקון השלימות לכל ימי חייו.
וזהו (אבות ב ,י) ושוב יום אחד לפני מיתתך ,שתדמה בנפשך כי היום
הזה הוא שהניחוך לשוב לעוה”ז עוד משמים כדי לעשות תשובה
לפני מיתתך כמה יקר הוא היום הזה שלא תוכל עוד להשיגו אח”כ
כנ”ל .וזהו שאמרו אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו
עליה פי’ שבכל יום הוא כבר מת והוא מחשב עצמו על המיתה של
מחר ח”ו .והוא אם עודנו חי גם למחר זה הוא לו במתנה משמים עוד
יום אחד לחזור בתשובה קודם מותו שלמחר .נמצא כי כל חיות שלו
בעוה”ז הוא רק עבור התורה כל יום ויום כנ”ל .וזהו באמת כמ”ש וחי
בהם שאין לו חיות כי אם בהם בהתורה ומצות כנ”ל...
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המתנה בין בשר לחלב (ג)
הרב משה נאומבורג
אכל תבשיל שנתבשל עם בשר
דין המתנה בין בשר לחלב ,אינו בדווקא אם אכל בשר ,אלא גם אם
אכל תבשיל שנתבשל עם הבשר ,כגון האוכל ירקות ממרק שבישלו
בו עוף או צ’יפס שטוגן בשמן שטיגנו בו שניצל נעשה בשרי ,ועליו
לחכות שש שעות.
מן הדין לא היתה סיבה להמתין אחר אכילת דברים אלו ,היות
והטעמים שנאמרו בהמתנה לא שיכים כאן א .אין סיבים של בשר
בתבשיל של בשר ,ולא נתקע מהאוכל בשיניים ב .תבשיל שהתבשל
עם בשר לא משאיר טעם בשר בפה.
אולם דין זה נפסק ברמ”א (פט ,ג) שנהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול
גבינה אחר תבשיל בשר ,כמו אחר בשר עצמו ,והוא מדין “לא פלוג”,
וסיים ע”ז הרמ”א ז”ל “אין לשנות ולפרוץ גדר”.
טעם ולא הכניס לפיו
אם לא לעס כלל את הבשר ,אלא רק טעם ומיד פלט ,כתב בדרכי
תשובה (פט ,י) שלא צריך להמתין .אולם יש לו לשטוף ידיו ,לקנח
ולהדיח את פיו מיד אחר שטעם.
לטעום ולפלוט מאכל חלבי כשהוא בשרי
אכל בשר ,ורוצה בתוך שש שעות לטעום מאכל חלבי כדי לידע
את טעמו ,אם חסר בו מלח או תבלין ,יש לדון אם נחשב טעימה זו
כאכילה.
בכל איסורים טעימה דינה כאכילה ,ולכן כל מה שאסור באכילה
אסור גם בטעימה ,וכן נפסק ברמ”א (קח ,ה),
אלא שכאן בעניין טעימת מאכל חלבי בזמן ההמתנה יש לדון להיתר
שהרי אינו אלא אכילת דבר היתר ,שכן אכילת חלב מותר עבורו מן
הדין וכל מה שנאסר החלב הוא מדין “המתנה” שהוא רק בגדר מנהג,
שהרי לדעת הרמ”א סגי בשעה אחת בלבד.
ולענין מעשה יש שהורו להתר ,עי’ בספר אבני ישפה (ח”ה קא ענף
ד) הביא שכן הורה לו הגרי”ש אלישיב זצ”ל.

בשרי ,אולם טעם בשרי אינו מצריכו לחכות שש שעות ויכול לאכול
מיד אחריו מאכל חלבי.
לאור דין זה אם אכל בשר מותר לו לאכול לאחריו מאכל פרווה
שהתבשל בכלי חלבי ,היות ובדין המתנה נאסר רק באכילת דבר
חלבי ולא דבר שיש בו טעם חלבי.
לפי”ז מותר לאכול בארוחה חלבית מרק ירקות שהתבשל בסיר
בשרי ,אך יש להזהר שלא לאוכלו יחד עם חלב ,וכן יכול לשתות כוס
תה בכוס חלבית לאחר ארוחה בשרית ,ולערבב כוס תה עם כפית
חלבית ,היות וכל החלב שמעורב בו אינו אלא טעם חלב ,וכאמור
בזמן ההמתנה אסור לאכול חלב ולא טעם חלב.
מאכל פרווה שנתבשל בקדירה שיש בה שאריות של בשר
סיר שלא הודח כראוי ונותרו בו שאריות של בשר ובישל בו מאכל
פרווה ,אין צורך להמתין שש שעות אחר המאכל הפרווה ,דין זה הוא
גם אם אין במאכל פי שישים משאריות הבשר.
וזהו חידוש גדול ,שכן במאכל יש שאריות של בשר ,וגם אם אינו
נחשב לבשר של ממש ,לכל הפחות נחשב לתבשיל שהתבשל יחד
עם בשר שדינו בהמתנה ,אעפ”כ אין צורך להמתין.
(היתר זה נאמר באופן ששאריות הבשר שבסיר לא נתנו טעם של
בשר במאכל ,והאוכל אינו מרגיש את טעם הבשר).
דברים אלו עולים להדיא מדברי הש”ך (פט ,יט) ,ונאמרו כמה טעמים
בדבר:
א .באגרו”מ (יו”ד ,ח”ב ס’ כו) ביאר שאם אינו מרגיש טעם בשר ,לא
נחשב לתבשיל של בשר שממתנים אחריו.
ב .ביד יהודה (פט ,ביאורים ס”ק ה) ביאר שכיון שאין לו כל כוונה
לאכול את השאריות שנשארו בדפנות הסיר ,ואדרבא דרך בני אדם
להקפיד להדיח את הסיר יפה ,בכה”ג אין לגזור שלא לאכול גבינה
אחריו.
בשרי ,האם יכול להשתמש בסוכר שמעורב בו חלב

נידון זה מצינו בפוסקים שדנו לגבי טעימת מאכלי שבת הבשריים
בערב שבת חזון ,שהוא זמן של “תשעת הימים” שנהגו שלא לאכול
בשר ,ויש מן הפוסקים שהתירו לטעום ולפלוט בער”ש.

סוכר עם חלב מצוי מאד במקומות ציבורים שלאחר ערבוב הקפה
מחזירים את הכפית לצנצנת הסוכר,הדין הוא שגם מי שהוא בשרי
רשאי לערבב עם כפית זו ,היות והסוכר שמעורב בחלב יתבטל
בכוס התה ,שכן בכוס זו יש כמות של פי שישים מהחלב ,דבר זה
מותר לעשות לכתחילה ,ואין זה בכלל הדין של “אין מבטלים איסור
לכתחילה” ,ועי’ בשו”ת עמק תשובה (ח”ד ס’ נט) שהאריך בכל נדון
זה וכך עולה מדבריו.

נגעו ידיו בשמנונית הבשר ושם בפיו

תפוח אדמה שנגע בבשר

מצוי בזמן הכנת תבשילים וההתעסקות בהם שיש שמנונית ע”ג
האצבעות ,ופעמים אדם בלא שימת לב מכניס את ידיו לפיו ,ויש
לדון האם באופן זה נעשה בשרי ועליו להמתין שש שעות.

תפוח אדמה שהיה בצלחת עם בשר ונגע בו ,יש לדון האם האוכל את
התפו”א בלבד נעשה בשרי ,ביד יהודה (שם) כתב שאם לא מרגישים
בתפוח אדמה טעם בשרי לא נעשה בשרי ,יש שנימקו היות ונגיעה
בבשר לא מגדירה את המאכל כ”תבשיל של בשר” שממתינים עליו.
עוד יש לצדד להקל שצלחת היא “כלי שני” וחום של כלי שני הוא
מועט מכדי להעביר טעם מן הבשר אל התפוח אדמה (אלא שיש
לחוש מצד “דבר גוש”).

מאכל פרווה שנאפה בתנור עם מאכל בשרי

אך יש לשים לב שאם זב רוטב מן הבשר מתחת לתפוח אדמה נחשב
התפו”א לתבשיל של בשר שיש עליו דיני המתנה.

יש לדון האם לדמות לדין זה ולהתיר למי שהוא בשרי לטעום ולפלוט
מאכל חלבי בתוך זמן ההמתנה ,או שמא רק בער”ש התירו טעימת
המאכלים מדין “כבוד שבת” ,אבל בעלמא יהיה אסור.

יש שרצו לומר שאם אין כוונתו לטעום טעם בשר ,אלא עשה כן
בדרך אגב לא מחויב להמתין ,אולם אם עשה זאת במטרה כדי לטעום
מהבשר שבאצבעותיו מחויב להמתין.

מאכל פרווה שנאפה יחד עם מאכל בשרי ,הדין הוא שאם כל אחד
נמצא בתבנית נפרדת לא מחויב להמתין ,שכן במאכל פרווה נכנסו
רק אדים שעלו מהתבשיל הבשרי ,ואחר אדים בשריים אין צורך
בהמתנה .דין זה הובא להדיא בדעת תורה (יו”ד ס’ פט) וכן בכף
החיים (פט ,נד) ,אלא יש שכתבו שיש לעשות אחר אכילת מאכל
זה קינוח והדחה.
מאכל פרווה שנתבשל בסיר בשרי

מצא בשר בין שיניו
מצא בשר בין שיניו ובלע אותו יש שפסקו שלא נעשה בשרי בכך,
ולכן אם בלע בתוך זמן המתנתו אין להתחיל למנות שוב משעה
שבלע את הבשר .ובחידושי ההפלאה (ס’ פט) דייק מלשון הר”ן
שצריך להמתין ,ויש מי שכתב להחמיר בזה ,אך למיקל יש על מי
לסמוך...

מאכל פרווה שהתבשל בסיר בשרי אינו נעשה בשרי ,אולם כתב
הרמ”א (צה ,ב) שאסור לאוכלו עם חלב ,משום שנחשב שיש בו טעם
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השירה כעבודת ה' – בפרשת השבוע ובדורנו
הרב נחום יוסף נחם

א .בפרשתנו ,אנו מוצאים שירה נוספת ,שנאמרה ע”י בני ישראל ,מלבד
שירת הים הנודעת .מתוך מבט ראשוני על שתי השירות ,צפים ועולים
שני הבדלים בסיסיים :שירת הים נאמרה על נס גלוי ,שנצפה ונראה
‘בזמן אמת’“ .וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה’ במצרים” וע”י
כך ומתוך כך“ :אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה’ “ .ניסי
הבאר ,לעומת זאת ,לא נודעו בעת התרחשותם ,דהיינו  -מחיצת האמוריים
הנחבאים בנקיקי נחל ארנון ,וכמבואר במדרש (הובא ברש”י) “כשעברו
ישראל ההרים ולא ידעו הניסים שעשה להם הקב”ה שהרג אויביהם,
אמר הקב”ה הריני מודיע לבני כמה אוכלוסין אבדתי מפניהם שהנותן
מתנה לחבירו צריך להודיעו ,מה עשה הוריד הבאר לאותן המערות והיתה
מוציאה גולגלות וזרועות ורגליים שאין להם חקר ,כיון שראו ישראל כן
התחילו לומר שירה” .שירת הבאר – איפוא – נאמרה אודות נס הצלה
לאומי שבעת התרחשותו – סמוי היה מהעין !
הבדל נוסף הינו – פקידת מקומו של משה רבינו משירה זו! לא “אז ישיר
משה ובני ישראל” אלא “אז ישיר ישראל” ! אמנם מצאנו במדרשים,
מחלוקת ,ביחס להעלם דמותו של משה ,בשירה זו .במדרש ‘ילמדנו’
מתבאר ,ששירת הים היתה בבחינת נער העונה אחר רבו ,אך “לאחר 40
שנה שעמדו על פירקן  -התחילו אומרים שירת הבאר לעצמן” ,ומאידך
במדרש רבה מתייחס לכך בצורה שלילית ,וזו תשובתו“ :מפני שנענש
ע”י המים ,ואין אדם מקלס לאיספקטלור (שר הטבחים) שלו” ,ומוסיף
המדרש ותמה”, :ולמה אין שמו של הקב”ה נזכר בה ,משל לשלטון
שעשה סעודה למלך ,אמר המלך “אוהבי שם”? אמרו לו – “לאו” ,אמר:
“אם כן ,אף אני איני הולך לשם” ,אף כך אמר הקב”ה הואיל ומשה לא
נזכר שם ,אף אני איני נזכר שם”.
ב .נמצא איפוא שלמרות הזווית הביקורתית של מדרש רבה אודות
פקידתו של מרע”ה משירה זו ,על כל השלכותיה ,וכפי שמבאר הרב
דסלר (מכתב מאליהו ח”ב עמ’  )251שחסרו את מדרגת הנבואה
העילאית שנלוותה לשירת הים אשר שפעה עליהם – מכח התבוננותו
של משה ב’אספקלריא מאירה’ משלו על ניסי ים סוף ,עם זאת ,רואה
מדרש ‘ילמדנו’ טעם לשבח בכך שישראל עצמם הם אלו ששוררו שירה
זו בכוחות עצמם.
ג .אף אנו ,הנה זכינו מקדמונינו לדברי שירות ותשבחות אשר כמים לים
מכסים ...וכפי שאנו מקדימים ומצהירים בכל יום“ :ובשירי דוד עבדך
נהללך ונשבחך ונפארך מלכנו” ,זאת ידוע לכולנו ,שתהילות דוד המלך –
ברוח הקודש נאמרו ,ותוכנם תקף לכל דור ודור .ומנפלאות השי”ת ,שכל
אשר בשם ‘ישראל’ יכונה ,מרגיש בעצמו את תהילותיו – ומאידך תחנוניו
 של דוד בן ישי ,התלבטויותיו ,מאבקיו ונצחונותיו ,מזמורי הלל ותודה –כמזמורי תשובה והיטהרות ,משקפים נאמנה את תחנות ותהפוכות חייו
של כל יהודי ויהודיה ,בין קטון בין גדול ,בין זה העומד צדקתו מתחילה
ועד סוף ,בין זה שגדל רחוק ועתה מתקרב ,ואף זה שגדל קרוב ,לעיתים
אף קרוב מאד ,אך באמצע המסע ,מעד לפתע ,תעה בדרכו ,ולפעמים אף
הרחיק ללכת בדרכים לא דרכים ,אף הוא ,כשאילת השחר מתנוצצת,
ובוקע אורה קמעא קמעא ,אף הוא מוצא בתהילות דוד ביטוי נאמן לכל
נקודות חייו.
ד .מן הראוי לשים לב למקומה של השירה בחיינו ,בעבודת ה’ שלנו ,הן
בזמני שמחה ומועד ,והן – בחיי היומיום.
והנה ,אף בעבודת קודש זו מצינו ש”ניתן רשות לתלמיד ותיק לחדש” ,על
כן הפייטנים והמשוררים אשר קמו לעם ישראל לאורך הדורות ,הוסיפו
מרגשי הקודש אשר בליבם ושלחו בקולמוס השירה – ידם ,שהרי “כן

חובת כל היצורים לפניך ,להודות להלל לשבח ולפאר ..על כל (דהיינו
בנוסף ל )-דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי ,עבדך משיחך” .ובענין זה
כתב בספר חרדים (מצות אהבת ה’)“ :דרך החושק לשורר ,וכיון שאהבת
יוצרינו נפלאה מאהבת נשים ,האוהב אותו בלב שלם ישיר לפניו יתברך
כאשר שרו משה ובנ”י ,מרים ,דבורה ,יהושע ,בני קרח ושלמה ,וכן בתוקף
החשק ר’ יהודה הלוי ,ר’ יהודה החסיד ור’ אברהם אבן עזרא” .להשלמת
הדברים והמחשתם ,נציע לקורא לעיין בשירו הידוע של בעהמח”ס
‘חרדים’ עצמו ,הלא הוא ר’ אלעזר אזכרי“ :ידיד נפש אב הרחמן” המושר
בפי קהילות ישראל בעת רעוא דרעוין.
ובספר הברית הוסיף בזה דברים ,המדברים בעד עצמם“ :ראוי לכל אדם
שיעשה לו שיר מחובר מדברי חשק אהובים וחיבת הקודש ,מדבר מתוך
האש ושלהבת יה ,לשורר אותו בקול רינה ותודה בעת שהוא מכין את
עצמו ומתבודד ,לענג ולפנק ,בנועם ה’ השורה על ראשו ,ואליו הוא נושא
את נפשו לדבקה בו באהבה ושמחה רבה .וכל בעלי השיר יוצאים בשיר
ונמשכים בעבותות האהבה אל ה’...וצדיק ירון את השירה אשר יעשה
לעצמו (כלומר -יקפיד לשיר שירים שחיבר בעצמו) כפי יכולתו (ואף
שהשיר אינו עומד בכללי משקל התנועות והיתדות החמורים )...ורחמנא
ליבא בעי” !
ה .ובאמת ,העוקב אחר תולדות השירה ונושאי דיגלה – הלא הם
הפייטנים ,רואה כיצד לאורך כל הדורות שילבו תחום ביטוי עשיר זה
כחלק בלתי נפרד מעבודת ה’ ,כחלק אינטגרלי מחייהם.
המעלעל בתולדות השירה לדורותיה ,מזהה בה ביטוי נאמן ובת קול סמויה
המספרת על אשר עבר על העם בתפוצותיו השונות ובגלגוליו המגוונים.
אינה דומה כלל וכלל השירה הקדומה בארץ ישראל ,בתקופת המדרש
והתלמוד ,זו של יוסי בן יוסי ,ייני ור’ אלעזר הקליר ,לזו ש’ירשה’ אותה
מאות שונים אח”כ ,ב’תור הזהב’ של ספרד ,תקופת שירה המאופיינת ע”י
ראב”ע ,ר’ יהודה הלוי ור’ שלמה אבן גבירול.
כדוגמא נציין ,את נושא החורבן .הפייטנים הקדומים ,תושבי א”י
החריבה ,חיו והרגישו את החורבן בצורה מוחשית ,וכך אף תיארו אותו
בשיריהם .פייטני ספרד ,תיארו בעיקר געגועים וכיסופים לארץ הקודש:
“לבי במזרח ,ואנוכי בסוף מערב” (ריה”ל).
בנוסף אפשר לציין ,שמשוררי ארץ ישראל התמקדו בעיקר – באומה,
גורלו ותקותו של עם ישראל כעם ,ואילו בשירה המאוחרת יותר ,נתנו
כותבי השירה ביטוי אף להתמודדותו של היחיד בחייו – רגעי סבל
ורגעי אושר כאחד (ע”פ מאמרו של רבי אפרים חזן הי”ו בנושא תולדות
הפיוטים).
ו .הבדלים אלו הינם כמשל אף לדורינו אנו .מחד גיסא ,יש לנו את מטען
הנצח שמלווים אותנו בכל נדודינו וכוחם יפה לשעה ולדורות ,כאמור.
מאידך ,ישנם שירים מהדורות האחרונים ,ואף בדורינו אנו ,אשר אנו
חשים אליהם קשר מיוחד ועמוק ,עקב התחושה שהינם מבטאים את
תחושותינו ,בדור אשר ביקוש האמת לעיתים מתערב או אף – טובע,
בתוך ים האפשרויות הבלתי מוגבלות אשר פתוחות לפנינו.
יפה א”כ עשתה קהילתנו שנותנת קולה בשירה ,ניגונים “חדשים גם
ישנים” ,והכל ע”מ לרומם את בוראנו! ויה”ר שיקויים בנו דברי המדרש
(שוחר טוב ,תהילים קמ”ט) “רוממות א-ל בגרונם” ,אמר הקב”ה ,אף ע”פ
שאתם מקלסים לפני בנבל וכינור ,איני חפץ אלא בגרונם”...

“ובשירי דוד עבדך נהללך”
כל ילדי השכונה מוזמנים לחברת תהלים הנערכת מדי שבת בשבתו
בשעה  2:30בצהריים
מחלקים ממתקים מיוחדים ,ומדי חודש נערכות הגרלות ענק על
פרסים יקרי ערך :רחפנים ,מסוקים ,ועוד ועוד.
אל תפסידו את העונג-שבת הגדול לקרוא בצוותא ,בנעימה,
במתיקות ובהתלהבות את שירי דוד המלך ע”ה
זכות אמירת תהלים ע”י תשב”ר לעילוי נשמת רבינו קלונימוס קלמן בן שבתאי זצ”ל
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שאל את הרב

עריכת הגרלה לילדי ה’חברת תהלים’ בשבת קודש
שאלה:

נערך ע”י הרב אברהם משה רוט

בקהילתנו זכינו שידידנו היקר רבי אברהם גולדשמידט שינס מותניו
לארגן חברת תהלים מדי שבת בשבתו עבור ילדי הקהילה ,שמחזיקים
את העולם בהבל פיהם ,לעילוי נשמת אביו רבינו קלונימוס קלמן
זצ”ל.
לצורך עידוד ודרבון צעירי הצאן נערכים מפעם לפעם הגרלות על
פרסים אלקטרוניים יקרי ערך ,כמו רחפנים משוכללים ,מסוקים
זעירים ,ועוד ועוד.
הפרסים עצמם כמובן ניתנים במוצאי שבת (שהרי הם מוקצה ,וגם
משום איסור מתנה בשבת) אך ההגרלה עצמה נערכת בשבת .זה
דרבון גדול לילדים לבוא ולהשתתף כדי שישתתפו גם בהגרלה.
נפשנו בשאלתנו ,האם יש איסור בעריכת הגרלה כזאת בשבת?

תשובה:
א .בשולחן ערוך נפסק שבשבת אסור להטיל

גורל בין המסובין מי יקבל מנה גדולה ומי יקבל
מנה קטנה ממנות האוכל.
מדוע? יש בזה ג’ טעמים:
טעם א’ משום חשש שמא יבואו לידי מידה
ומשקל .הרי בשבת אסור למדוד ולשקול
דברים ,שמא יבוא לכתוב ,ולכן גם אסור לערוך
הגרלה מי יקבל איזו מנה כדי שלא יבואו
למדוד את המנות.
טעם זה אינו שייך אלא כאשר המסובים
שכנים או ידידים ,כגון כאשר יושבים יחד כמה
חברים בבית מלון והגישו לפניהם כמה מנות
והם עורכים הגרלה מי יקבל מנה זו ומי מנה זו,
אבל כאשר אבא מחלק מנות לבני ביתו ורוצה
לערוך הגרלה ביניהם מי יקבל מנה זו ,אין בזה
חשש של מידה ומשקל כיון שאין המסובין
מקפידים זה על זה שהרי הכל שייך לאבא ואין
חשש שיבואו מתוך כך לידי מידה ומשקל.
לפי טעם זה הוא הדין בחברת תהלים כיון
שהמתנות אינן שייכות לילדים שחולקים
ביניהם ע”י הגרלה ,אלא הכל שייך לגבאי
החברה ,ידידנו רבי אברהם גולדשמידט
שליט”א ,והוא מחלק את המתנות לא שייך בזה
כלל חשש של מידה ומשקל.
ב .הטעם השני הוא משום “משחק בקוביא” ,כלומר ,שכאשר
שותפים חולקים ביניהם את המנות עפ”י הגרלה ,הרי זה דומה
למשחק בקוביה ,ויש בזה חשש גזל ,שהרי הסיבה שכל אחד מסכים
להגרלה הוא משום שמצפה לזכות בחלק הגדול ,אבל אין לו גמירות
דעת לוותר על זכותו אם לא יזכה בהגרלה .טעם זה שייך גם בימות
החול.
בטעם זה נחלקו הראשונים האם הוא שייך גם באבא שמטיל גורל בין
בניו ,שהרי באופן זה לא שייך גזל ,כי כל המנות שייכות לאבא ,ומה
אכפת לי אם הילדים אין להם גמירות דעת לוותר על ‘זכותם’ .אבל
דעת הרבה ראשונים לאסור גם בזה משום ‘דילמא אתי למיסרך’ –
אם יתרגלו הילדים לחלק ביניהם את חלקיהם לפי הגרלות או הטלות
קוביה ,הם יתרגלו לעשות זאת גם באופנים האסורים :כאשר הם יהיו
שותפים שחולקים ביניהם את הסחורה עפ”י הגרלה וזה אסור משום
חשש גזל.
לפי טעם זה היה נראה לאסור את ההגרלה בחברת תהלים ,שמטילים
גורל מי יקבל את הפרס הגדול ומי את הפרס הקטן ומי לא יקבל
בכלל ...שהרי זה כאבא שמטיל גורל מי יקבל מנה גדולה ומי יקבל
מנה קטנה שאסור משום חשש קוביא .ולפי זה יהיה אסור לערוך
הגרלה כזו אף בימות החול.

אך נראה שמטעם זה אין לאסור ,מדוע? משום שאין כאן צורה של
‘חלוקה על פי גורל’ ,כמו בחלוקת מנות בין הילדים בסעודה ,אלא
מלכתחילה כל אחד מקבל פרס ‘כרטיס הגרלה’ ,וכולם שווים בקבלת
הפרס :זכות להשתתפות בהגרלה .משא”כ כאשר הילדים משתתפים
בסעודה ומחלקים מנות עפ”י הגרלה ,אזי זה נראה כמשחק בקוביה,
כי לכל ילד “מגיע” מנה וצריכים להכריע ביניהם מי יקבל הגדולה
ומי הקטנה.
באיזה אופן יהיה אסור – אם יבואו להעניק פרס לכל ילד המשתתף
בחברת תהלים ,ולבסוף התגלגל שישנם פרסים גדולים ופרסים
קטנים ,וכל ילד “תובע” שיהיה לו הפרס הגדול ,אז אסור להכריע
המחלוקת עפ”י הגרלה .אבל כאן אין כלל “חלוקה עפ”י גורל” אלא
מעיקרא הפרס הוא “השתתפות בהגרלה”.
ד .הטעם השלישי הוא משום שעצם פעולת ההגרלה נראית כמקח
וממכר ,טעם זה לא נזכר בטור ובשו”ע אך כתבו הרמב”ם והביאו
המגן אברהם להלכה ,וכן פסק המשנה ברורה .לפי טעם זה כל
הגרלה אסורה אפילו שאין בה משום משחק
בקוביה או חשש מידה ומשקל ,וכתב המג”א
שזה אסור אפילו אם הוא דבר מצוה שלא היה
אפשר לעשותו מערב שבת.
אמנם ,הוסיף המג”א ,אם ההגרלה איננה
להקנות דבר מסויים אלא לבחור אדם מסויים
לכיבוד או מצוה בזה יש להקל משום מצוה,
משום שאין זה צורת מקח וממכר גמור .ולכן
מותר לערוך גורל בבית הכנסת מי יאמר
קדיש או מי יעלה לתורה .אך במשנה ברורה
הוסיף שכל זה דוקא כאשר הגורל הוא מתוך
ספר [כלומר ,שפותחים חומש בעמוד אקראי
ובודקים איזה אות יוצאת ראשונה האם כשמו
של פלוני או של אלמוני] ,אבל להטיל גורל ע”י
פתקאות שמוציאים מהקלפי אסור.
ה .לפי”ז נמצא לכאורה שאפילו אם יערכו
את ההגרלה ע”י בחירת מספר בעל פה ,ולא ע”י
הוצאת פתקאות ,מכל מקום יש בדבר איסור
לשיטת המג”א כיון שזוהי הגרלה על הקנאת
המתנה היקרה ולא על פעולה בעלמא.
וראיתי מי שהציע שההגרלה לא תהיה באופן
ישיר על המתנה עצמה ,אלא מי יזכה להיות
חזן באמירת התהלים ,וממילא הוא יקבל את
הפרס כ’תשלום’ על היותו חזן .ובכזה אופן אין ההגרלה מקנה לו את
המתנה אלא בוחרת אותו לתפקיד החזן ,ומותר משום צורך מצוה.
עוד ראיתי מי שכתב שיערכו ההגרלה באופן שהזוכה הראשון לא
יזכה במתנה מסויימת ,אלא יפול בחלקו זכות הבחירה הראשונה
לבחור במוצאי שבת איזה מתנה לקחת ,ובכה”ג ג”כ אין זה צורת מקח
וממכר ,שהרי איננו קונה בהגרלה זו מתנה מסויימת ,וממילא מותר
לצורך מצוה.
ו .ואמנם יש שטענו שכאן לא מהני היתר זה של ‘צורך מצוה’ כיון
שאפשר לערוך ההגרלה מערב שבת או במוצאי שבת ,אבל נראה
שהטוענים כך לא הכירו איך מתנהלים חברות התהלים ,ואין שום
סיכוי לעודד ילדים להגיע לחברת תהלים אם הם ייאלצו להתאסף
שוב במוצאי שבת כדי לערוך הגרלה ...ובודאי נחשב הדבר כדבר
מצוה שאי אפשר לעשותו בזמן אחר.
ז .בספר שמירת שבת כהלכתה הקלו יותר [כנראה בהסכמת הגרש”ז
אויערבאך זצ”ל] לערוך הגרלה בשבת לצורך מצוה לחזק השתתפות
הילדים בחברת תהלים ,אך בתנאי שלא יהיה זה ע”י הוצאת פתקאות
אלא ע”י גורל בעל פה .וסמכו בזה על דברי התהלה לדוד שנטה שלא
לפסוק כהמג”א ,ולא לחוש לשיטת הרמב”ם שהגורל אסור משום
מקח וממכר...
אם יש לך שאלה השקפתית ,בירור מנהג ,או ספק הלכתי ,הנוגע לחיי קהילתנו ,אפשר:
לשלוח עבור רבינו שליט”א בכתובת מייל info@RHshul.org
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והגדת לבנך
הרב שמחה גרופמן
קידוש השם

“אבא ,יש לי שאלה שמטרידה אותי”.
“מהי ,חיים?”
“אנו אומרים שה’ הוא שופט צדק,
ושעונשיו צודקים”.
“ודאי”.
“מדוע אם כן ,נענשו משה ואהרן
בעונשים כה קשים? הדבר היקר
ביותר להם נמנע מהם :הכניסה לארץ ישראל .מה היה
חטאם? הם
היכו את הסלע במקום לדבר אליו .נראה שזה עונש גדול
מאוד
בשביל חטא כה קטן”.
“חיים ,זוהי שאלה מפורסמת שהתחבטו בה גדולי הלמדנים
בכל הדורות .אשיב לך את תשובתו של משגיח ,ר’ ירוחם
לבוביץ זצ”ל .בפסוק נאמר ‘המה מי מריבה ,אשר רבו בני
ישראל את ה’ וייקדש בם’ (במדבר כ’ ,י”ג) .רש”י מעיר
שמשה ואהרן מתו בשל דבר זה .כאשר ה’ מדקדק עם
חסידיו ,הרי העם כולו ירא מפניו ושמו מתקדש .ר’ ירוחם
רואה בכך קידוש השם .על כולם לדעת שה ‘שולט בעולם”.
“כן ,אבא ,אבל מדוע היה צורך בעונש כה חמור?”
“ר’ ירוחם עונה על כך שאנו עוסקים כאן בקידוש שמו של
ה’ ,ובקדושת מנהיגי עם ישראל .כל פגם ,ויהי הקטן ביותר,
בקדושה ,נושא בחובו עונש גדול .ייתכן שלא נצליח להבין
את הסיבות והמניעים לכל זה .אך יש דבר אחד שאנחנו כן
מבינים :קדושה היא דבר כה נורא ונשגב ,שאין היא יכולה
לסבול שום פגם –אפילו הקטן ביותר .כאשר מדובר בקדוש
ברוך הוא ובעם קודשו ,אנו שואפים תמיד לרמות הגבוהות
ביותר.
“ר’ ירוחם מרחיב מושג זה לכל המצוות – עשה ולא תעשה.
כל עבירה ,גם אם נעשית בסתר ,יש בה משום חילול השם,
וחילול קדושתו של החוטא .קל וחומר שכל מצוות עשה
יש בה משום קידוש השם .זוהי משמעות המילים בברכה
‘אשר קדשנו במצוותיו’ .כל מצווה שאנו עושים מגבירה את
קדושתנו .וכאשר אנו מתקדשים ,הרי אנחנו גם מקדשים
שם שמיים”.
“כיצד זה ‘עובד’ ,אבא?”
“כאשר אנו נשמעים לצו ה’ ,אנו מבינים שהוא הבורא,
ושאנחנו ברואיו .זהו היסוד של קידוש השם ,להבין ‘אין עוד
מלבדו ‘(דברים ד’ ,ל”ה) – אין שום דבר חוץ ממנו .הקב”ה
הוא השליט הבלעדי בעולם”.
“וכיצד מפחית החטא ממצב זה?”
“הוצאת מים מתוך סלע הינה נס .אך לנס זה יש שתי רמות:
אם המים פורצים החוצה לאחר שהסלע הוכה ,זה אכן נס,
משהו שהוא מעל לטבע .אך פריצת המים לאחר שרק
מדברים עם הסלע היא נס גדול עוד יותר .כאשר מכים בסלע,
נראה כאילו יש כוח אחר בעולם – כוח המטה המכה בסלע.
הפחתת הנס אפילו במעט מפחיתה את קידוש השם שהיה
יכול להיות ,לו אך היו מדברים אל הסלע .זוהי טעות חמורה
מאוד לאנשים קדושים כגון משה ואהרן ,ולפיכך הם קיבלו
עונש חמור”.
“דבריו של ר’ ירוחם באמת מבהירים את הנושא היטב ,אבא”.
“כן ,חיים .ההחלטה הנכונה בחיים צריכה להיות תמיד בהירה
גם כן .ועלינו תמיד לבחור לעשות את רצון ה’ ולקדש את
שמו בעולם”.
“אמן!”

מדור אחודה חידה
שאלות בפרשת בהעלותך

א] הערה בפסול יבלת בפרה אדומה .תנן במסכת פרה היתה בה
יבלת וחתכה פסולה .וצ”ב למה תהא פסולה ,ובפירוש הגר”א כתב
משום דהוי כמלאכה ,וצ”ב וכי ליבלת היה צריך בתמיה ,הא הוי
לצורך הפרה ,דלא מיקרי מלאכה .ואם יש בה עצם פסולה בלא”ה
משום מום ,ואם אין בה עצם למה תהא פסולה .וגם משמע דכשלא
חתכה כשירה ,וצ”ב.
ב] הבא מקור להלכות בקשת מחילה מפרשתנו ,ומדוע לא הוזכר
מקור זה בגמרא.
ג] האם מיתת צדיקים מכפרת בכל גוני או שיש תנאי לכך ,והיכן
רמוז תנאי זה בפרשתנו?
ד] הנה המהרש”א הקשה סתירה דבגמ’ תענית ד”ט כתוב שזכן למן
באר וענני כבוד בזכות משה אהרן ומרים ,ובגמ’ ב”מ מבואר שהכל
היה בזכות אברהם בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבאר ,ובשכר
לושי ועשי עוגות זכו למן ,ובזכות והשענו תחת העץ זכו לענני כבוד,
ועיי”ש שתירץ שבזכות אברהם זה יכול להיות אפילו מעט ,אבל
בזכותם זה היה כל המ’ שנה ,היכן מרומז תירוץ זה בדברי הגמ’?
ה] היכן מצאנו ‘הקול קול יעקב’ בפרשתנו?

ו] היכן מצאנו בפרשתנו שהיה לבאר פה (כמו פירש”י באבות י
דברים שבער”ש בין השמשות ואחד מהם זה שהבאר פתח את פיו).

מדור ידיעת ההלכה
ז] הדחת כלים .משפ’ מזרחי נוהגת לאכול בשבת בצהרים בכלים

שונים מאלו שהיא אוכלת בהם בליל שבת .האם מותר לבני
המשפחה להדיח את הכלים לאחר הסעודה בליל שבת?

ח] בורר .בדרכו מביתו לבית הכנסת ראה ר’ מוטי עלון ישן של
דברי תורה מונח מעורב באשפה בתוך פח אשפה .האם מותר לר’
מוטי להוציא את העלון כדי להניחו
במיכל הגניזה של בית הכנסת?
ט] בין נטילת ידיים לברכת
‘המוציא’ .לאחר שגב’ באום נטלה
ידים לסעודה ,היא ראתה שייקח זמן
עד שכל האורחים יטלו ידיהם ,לכן
היא נגשה למיחם המים החשמלי
ומזגה ממנו כמות מדויקת של מים
רותחים לבקבוק ריק של תינוקה בן
ה 7 -חודשים ,כדי להכין לו חלב.
האם מותר לה לעשות זאת?
כללי השתתפות :את התשובות
ניתן לשלוח למייל  -עד ראש חודש
תמוז ,כל תשובה היא מזכה בזכות
להכנס להגרלה ע”ס  ₪500מידי
חודש 2 ,פרסים יוגרלו בין שולחי
מדור משיב כהלכה ,המדור
מתפרסם גם בעלון נוסף ,נא
לשלוח פרטי השולח יחד עם
התשובות ,לפרטים נוספים ניתן
לפנות במייל .info@rhshul.org
גם ילדים ששמעו את התשובות
מגדולים יכולים לשלוח.

To sponsor the weekly newsletter Leilu Nishmas A loved one, or to join the mailing list, Email: info@RHShul.org
המעוניין להקדיש הגליון לעילוי נשמת או לרפואת וכדומה ,או לקבל את הגליון בדוא”ל ,ישלח מייל ל info@rhshul.org -
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