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A Vort from
the Rav

Rabbi Daniel Belsky, shlit”a

T

he lunar cycle is one of
waxing and waning. The months of Nissan and Tishrei
are unique. The waning of the month remains in a state
of sanctity and growth. However the month of Sivan is
not so simple. It should be - we are anticipating the first
Luchos. Yet the month ends with great losses. On the one
hand the events of Purim were focused on the 23rd day of
Sivan - they sent out the second letters. Vehair Shushan
Tzahala V’Samecha (The Chida sees this day as the day that
they reaccepted Torah). Yet on the other hand it remains a
day of fasting (see O.C. 580 - b). On the 23rd of Sivan the
taking of Bicurim to Yerushalayim was discontinued in
the days of Yaravam. This is astounding - as the focal point
of Shavuos is Bicurim. However it becomes even more
severe. On the 25th of the month three of the Harugei

Malchus were killed (Rabban Shimon Ben Gamliel,
Rabbi Yishmoel Cohen Gadol, and Rabbi Chanina Segan
Hacohanim). Yet even more befell us on the 27th of the
month with the death of Rabbi Chanina Ben Tradyon
who was burnt with a Sefer Torah (see Tosafos Avoda
Zara 2b). This is certainly no coincidence. We are an
extraordinary people. We can only go up or down. Either
we live above the natural order or we are ground up by it.
The meraglim understood this - they were afraid to enter
the land. The land itself is a living organism - it can not
tolerate iniquity. We were separated from the nations of
the world and given this special land (See Maharal Nesiv
HaAvoda Perek 18). We can maintain a presence in it
only through Mila and Torah. We have been exiled twice however we are guaranteed our return. This was ordained
immediately following the punishment of the meraglim.
We are witnessing wondrous events. What would it take
to reawaken our relationship with the land. With the one
who gave it (See Maharal Netzach Perek 9 - we cried to
stay out - we can only reconnect by crying to get in). We
come out of Shavuos - rewired. May we merit – Amen...
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עין טובה מביאה את האדם לראיית טובות חסדי ה'
הרב אברהם משה רוט

א .לתור את הארץ ולא לרגל אותה
“שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל”
דודי-זקני הגאון רבי חיים יעקב לוין זצ”ל היה מדקדק שבכל פרשת
שלח לא נזכר לשון מרגלים וריגול רק לשון תיירים ותיור‘ ,ויתורו’ את
ארץ כנען ..ויעלו ‘ויתורו’ את הארץ ..וישובו ‘מתור’ הארץ ..ויוציאו
דבת הארץ אשר ‘תרו’ אותה ...והיה שואל למה לא נקטה התורה
בפרשתנו לשון ‘ריגול’ כמו שכתוב בפרשת דברים בתוכחת משה
‘ויפנו ויעלו ההרה ..וירגלו אותה ’..וכן בהפטרת הפרשה ‘וישלח
יהושע ..שנים אנשים מרגלים’.
וביאר שיש שני חילוקים בין מרגל לתייר ,א’ – המרגל מבקש לראות
את ערוות הארץ ,חסרונותיה ומקומות התורפה בבטחון בכלכלה
ובחברה ,ואילו התייר מבקש להתבונן ביופי הארץ ,מעלותיה
ושבחיה .אפילו התיירים המטיילים בארצות נחשלות ,יראו את
שבחיה ומעלותיה של אותה ארץ .למשל ,התיירים באפריקה לא
יתבוננו בפרימיטיביות ובנחשלות של יושביה ,אלא יתפעלו מן
התרבות השבטית העתיקה ומאורח חייהם הייחודי שהשתמר אלפי
שנים ...וזה מפני שבאו לתייר ולזון עיניהם ביופי הארצות ומעלתם
להשביע נפשם ולהרחיב דעתם ,לכך מבקשים הם למצוא את מעלות
המקום ויחודיותו[ .כפי שאפשר לשמוע מחברנו רבי יואל סנדל אשר
מתלמד בימים אלו להיות מדריך תיירות בארצנו הקדושה ,יצליחהו
הי”ת בכל מעשיו ומפעליו הנפלאים].
החילוק השני בין תייר למרגל – שהתייר מספר על תגליותיו וקורותיו
לכל ידידיו וחבריו ,ומשתף את כולם בהנאה בנפלאות הארצות שנסע
בהם ,ואילו המרגל אינו מודיע לכולם את ממצאיו אלא חוזר למפקדו
ששלח אותו למשימתו ומדווח לו על נקודות החולשה של האוייב,
וכמו שכתוב בהפטרה אצל מרגלי יהושע ‘וישובו שני האנשים וירדו
מההר ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות
אותם’ ,לו – סיפרו בסוד שיח ,ולא לאחרים.
והסיבה לזה ,מפני שהמרגל אינו מבקש לגלות את חולשת הארץ
מחמת רוב שנאתו אותה ,אדרבה גם הוא כהתייר אוהב מאד
את הארץ וחומד לכבוש אותה ,אלא שלצורך הכיבוש צריך הוא
לחפש את חולשותיה וחסרונתיה ,אבל אין זו סיבה לשיח המוני על
מגרעותיה של הארץ הנחשקת.
המרגלים ,אמר הגרח”י ,ביקשו מלכתחילה ממשה ‘לחפור את
הארץ’ [כלשון הכתוב בדברים] ,כוונתם היתה לרגל בשביל להקל על
הכיבוש הצבאי ,כמו שכתב הרמב”ן כאן ,אבל משה רבינו לא הסכים
לכך ,ושלחם ‘לתור את הארץ’ כלומר לחזות בזיו יופיה ומעלותיה של
הארץ המובטחת ,ולפרסם את מעלותיה בקרב בני ישראל השואפים
אליה ומשתוקקים לפריסת שלומה.
ואילו המרגלים נקטו מצד אחד כתיירים ,שכן הם לא שבו בסודיות
לאהל משה להשיבו דבר ,אלא שיתפו את כל הקהל והסתובבו בין
אהלי בני ישראל כל הלילה לספר על קורותיהם ,אך מאידך ,היו
כמרגלים המבקשים למצוא חסרונותיה ומגרעותיה של הארץ.
וזה היה עיקר חטאם ,כי אם היו מתנהגים כמרגלים ,היה אפשר
להבין שמבקשים הם למצוא חסרונות הארץ כדי לסייע בכיבושה,
אבל מכיון שהם התנהגו כתיירים ולא כמרגלים ,היה להם איפוא
לראות את מעלות הארץ כדרך התיירים המתפעלים ממעלותיה ולא
כמרגלים מבקשי חסרונותיה.
אוהבי ארץ ישראל מתבוננים בה באהבה ובהתפעלות כתיירים ,וכל
תופעה יחודית שהם רואים בה ,מקבלת פירוש של טובה וברכה ,וכמו
שאמרו חז”ל על הפירות העצומים שראו בה שהיה להם לראות מזה
את טובת הארץ ואילו הם ראו בכך גנות שכשם שפירותיה משונים
כך עמה משונה.
מעשה באדמו”ר אחד באירופה שאחד מחסידיו נסע לתור את הארץ,
כשחזר אותו חסיד נכנס אל הרבי וסיפר לו בעיניים בורקות על
מעלותיה הגבוהות של הארץ ,ולא נחה דעתו עד אשר הוסיף שכל
אבניה של ארץ ישראל עשויות מאבנים טובות ומרגליות .לימים,
זכה אותו רבי בעצמו לבקר בארץ הקדושה ,ולאכזבתו גילה שאבני
ארץ ישראל אבנים הם ככל האבנים .כשחזר קרא לחסיד ואמר לו:
ביקרתי בארץ הקדושה וראיתי את כל מעלותיה ,הכל כפי שסיפרת
לי ואף יותר מכך ,רק דבר אחד לא הבנתי  -למה אמרת לי שאבניה

עשויות מאבנים טובות ומרגליות ,הרי בעיני ראיתי שאבנים פשוטות
הן ככל האבנים .פתח החסיד זוג עיניים תמהות ,ואמר בהשתוממות:
איך יתכן כך? הלא אני עצמי הייתי שם וראיתי בבירור את זיו יופיים
והדרם של אבני הארץ שהיו ממש כמרגליות נוצצות!! ואמרו בעלי
האגדה ,שכל ימיו היה אותו רבי צדיק מתענה על חטאו הגדול ,למה
לא השכיל לראות כמו תלמידו שאכן אבני ארץ ישראל נוצצות
ומבהיקות כאבנים טובות ומרגליות...
ב .שורש חטא המרגלים – עין רעה
והנה ,ידוע מה שכתב בזוהר הקדוש שהמרגלים נתכוונו לטובתם כי
אמרו לנפשם – כאן במדבר זכינו להיות נשיאים אבל בארץ הקדושה
– שיתרוממו בני ישראל לדרגה גבוהה יותר – שמא יעבירנו משה
מכסא הנשיאות וימנה אחרים תחתינו ,ולכך הוציאו דיבת הארץ כדי
לעכבם מלהיכנס לארץ.
והגה”צ רבי ליב חסמן זצ”ל דקדק מלשון הזוהר ,שלא חששו מעצם
מה שיפסידו את הנשיאות ,כי מצד זה בודאי הרגישו שיצא הפסד
נשיאותם בשכר ביאתם לארץ הקדושה ,אבל עיקר חששם היה
לראות אחרים מתמנים תחתיהם ,ועיניהם רואות וכלות ,לזה לא יכלו
להסכים ,ובערה בם אש הקנאה והכבוד ותאכל אותם ואת בני דורם,
עכ”ד.
ונראה לבאר בזה השייכות בין סוף פרשת בהעלותך לפרשתנו,
שהקדימה התורה לבאר מה היה הכוח של יהושע להינצל מעצת
המרגלים ,ולזה הקדימה את פרשת אלדד ומידד שאמר יהושע
אדוני משה כלאם ,ואמר לו משה ‘המקנא אתה לי ,ומי יתן כל עם
ה’ נביאים!’ משה רבינו לא חשש שמעלתו תעבור לזולתו ,ותתקיים
נבואת “משה מת ויהושע מכניס” ,וגם לא נתקנא בכך שאחרים
זוכים כמותו לנבואה ,וזה משום שהיה לו עין טובה ,לשמוח במעלתם
ובהצלחתם של ישראל ,ולא להתבונן במה שמפסיד מזה כביכול.
מי שהוא בעל עין רעה תמיד חושש שמא הוא מפסיד משהו ,ובכל
מעלה שיש לחבירו חושש שמא הפסיד מכך משהו ...וחושש להכנס
לארץ ישראל שמא יפסיד נשיאותו לאחרים ,אבל יהושע לא חשש
להפסיד מעמדו וכפי שלימדו משה ‘מי יתן והיה כל עם ה’ נביאים’.
וממילא לא היה לו הנסיון של המרגלים.
ג .בעל עין טובה – רואה בכל עת חסדי ה’
ונראה ,שממידה זו של עין רעה נבעה גם עצם הוצאת דיבת הארץ,
ומאידך אותה מידת עין טובה שקיבל יהושע ממשה ,היא גם הביאה
אותו לראות את טובת הארץ ,ולזעוק ‘טובה הארץ מאוד מאוד’.
כי מי שהוא בעל עין טובה רואה את חסדיו וטובותיו של הקב”ה
הסובבות אותו בכל עת ,ואינו רואה כל הזמן את ייסוריו וקשייו,
ואינו מפוחד וחושש כל הזמן מהסכנות והצרות שבודאי אורבות
לפתחו ...אלא רואה בעינו הטובה את חסדו הגדול של הקב”ה ,שנתן
אותו בעולם מופלא ונהדר מלא עצים ופרחים ,ציפורים ופרפרים,
שמש זורחת וגשם מרווה ,וכו’ וכו’ ,העמיד לו הורים מסורים ,מורים
מאלפים ,חברים נפלאים וכו’ וכו’ ,ברא לו איברים משוכללים ,מוח
נפלא ,לב מרגיש וכו’ וכו’ .אין הוא חושד כל העת בקב”ה שבודאי
עומד להביא עליו מכה רבה ,וכאשר הקב”ה נותן לו את הארץ הטובה,
הוא רואה בכל פרט ופרט את מעלתה ,כתייר המתפעל ומשבח כל
תכונות הארץ.
לעומת זאת ,מי שהוא בעל עין רעה ,רואה תמיד את צרותיו ומצוקותיו,
ומעלותיו של רעהו שנעדרות ממנו ,בטוח שהוא עומד להפסיד את
מעלתו ונשיאותו לאחרים ,ורואה בדמיונו איך הקב”ה זומם עליו להצר
לו ולהכותו עוד ועוד ,וממילא כאשר רואה את מידותיהם העצומות
של בני ארץ ישראל שמעניקים חמה מיד מחליט שבודאי אין זה אלא
לרעתו ,כלל לא עולה בדעתו לראות בזה דבר טוב ומעלה ...אלא זועק
 למה ה’ מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב ,נשינו וטפנו יהיולבז ,הלא טוב לנו שוב מצרימה!...
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שליח שחרג מהרשאתו
הרב אברהם הירשוביץ

שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל
א .וז”ל הרמב”ן“ :ויש כאן לשאול ,אם כן משה עצמו חטא בעניין,
שנאמר וייטב בעיני הדבר (דברים א כג) וכו’ ועוד מה עשו המרגלים,
כי משה אמר להם וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה
החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב וכו’ ומה פשעם ומה חטאתם
כשאמרו לו אפס כי עז העם והערים בצורות גדולות ,וכי על מנת
שיעידו לו שקר שלח אותם? אבל ישוב העניין בזה ,כי ישראל אמרו
כדרך כל הבאים להילחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם אנשים
לדעת הדרכים ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא
להורות לפניהם הדרכים וכו’ אבל כוונתו של משה לדעת את הדרך
אשר יעלה בה ואת הערים אשר יכבוש תחלה כאשר פירשתי ,ואמנם
היו ישראל במצרים עבדים בעבודת פרך לא ידעו ולא יבינו וכו’ על
כן רצה משה שיגידו להם כל ענייני הארץ לשמחם במעלותיה כי
יודע היה בהם שהם שאלו ממשה נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו
את הארץ והוא חיפוש בדרכים ובעניין הכבוש מלשון חפר אוכל וכו’
אבל השם ציווה ויתורו את ארץ כנען”.
ב .ובהבנת דבריו נראה שהמרגלים היו בעצם שליחים של משה רבנו
לאסוף מידע לקראת כיבוש הארץ ,אך הם הפכו להיות פרשנים של
סיכויי הכיבוש של הארץ מבלי שנתבקשו ועל דעת עצמם .ומכאן
קצרה הדרך להוצאת דיבה על הארץ ואף לכפירה כדאיתא בחז”ל.
בלשון אחר ,עניינו של חטא המרגלים בחריגה מהרשאת השליחות
של המרגלים ובדברים הבאים נפרוס בקצרה ובאופן בלתי ממצה את
עיקרי ההלכות בנושא.
ג .ישנם מספר רב של סוגיות המפוזרות במרחבי הש”ס העוסקות
בשליח שטעה בשוגג ובמזיד ולא ביצע את המוטל עליו ,אולם
במסגרת המצומצמת נעסוק בשלוש סוגיות בלבד שעניינם בשליחות
מכר עם משולש יחסים של משלח ,שליח וצד ג’.
 קידושין (מב ,ב)“ :אמר רבא הא דאמרן פחות משתות נקנה מקח לאאמרן אלא דלא שוויה שליח אבל שוויה שליח אמר לתקוני שדרתיך
וכו’.
 כתובות (צט ,ב) “איקלע ר”נ לסורא עול לגביה וכו’ אמרו ליה אע”גדטעה שליח אמר להו דטעה שליח לא קאמינא וכו’ אמר ליה לתקוני
שדרתיך ולא לעוותי” .
 ב”ב (קסט ,ב) “ההא איתתא דיהבא ליה זוזי לההוא גברא למיזבןליה ארעא אזל זבן ליה שלא באחריות אתיא לקמיה דר”נ אמר ליה
לתקוני שדרתיך ולא לעוות זיל זבנה מיניה שלא באחריות והדר זבנה
ניהלה באחריות”.
ד .משני המקורות הראשונים עולה שבמקום שיש עוות של השליח
המקח בטל ומהמקור השלישי לעומת זאת עולה שהמקח קיים ועל
השליח לפצות את המשלח .ונאמרו בראשונים ארבע דרכים עיקריות
לתירוץ הסתירה.
 לדעת הנמוק”י (ב”מ ,מד ,ב בדפי הרי”ף) :בשני המקורות הראשוניםהסטייה – קרי רכישה בטעות פחות מאונאה – אינה מוחלטת ולכן
המקח בטל ,ואילו במקור השלישי – רכישת קרקע בלי אחריות –
הסטייה מוחלטת ולכן המקח קיים .בטעם הדברים נראה שכשאר
הסטייה מוחלטת ,המשלח רשאי לתבוע ולקבל פיצוי מהשליח ,אך
כאשר הסטייה אינה מוחלטת אין פשיעת שליח ולא ניתן לתבוע
אותו ולכן התוצאה תהיה  -ביטול המקח .בלשון אחר :לדעת הנמוק”י
שאלת ביטול וקיום המקח תלויות אך ורק באינטרס של המשלח תוך
אדישות לאינטרס של צד ג’ ,שבפשטות לא ידע שאיירי בשליח ואין
דופי בהתנהלות שלו.
 הרא”ש והר”ן יצאו לידון בדבר החדש ,לדעתם ציר הדיון סובבבשאלת ידיעת הצד ג’ את זהות השליח :במקור השלישי איירי שהצד
ג’ לא היה מודע שהקונה הוא למעשה שליח ואילו בשני המקורות
הראשונים איירי שנאמר לו כן .תירוץ זה מתמקד באינטרס של צד ג’
ובמידה והוא לא יודע שאיירי בשליחות יש צורך לשמור על זכויותיו
ולקיים את המקח .לעומת זאת כאשר ידע שאיירי בשליחות נידון
הדבר כסיכון שלקח על עצמו במקרה שהשליח חורג מההרשאה,
ולכן המקח בטל.
למרות שמסקנת שתי הדעות שווה עיון בדבריהם מעלה שוני ביניהם.
וז”ל הרא”ש (ב”ב פ”י ,כ”ו) “לכאורה משמע שאמר למוכר שהיה
קונה השדה לאשה פלונית וכו’ ואם איתא שלא פירש שקנאו לאשה

מה היה צריך לקנות שנית מן המוכר כיון שקנאו בסתם לעצמו קנאו
וכו’” .לאמור לדעתו המקח קיים משום שבשליחות נסתרת השליח
מתכוון לקיים את המקח ולדאוג לפיצוי הצדדים .וז”ל הר”ן (קידושין
יז ע”א בדפי הרי”ף)“ :י”ל דהתם (קרי המקור השלישי) השליח לקח
סתם ואין למוכר דין ודברים אלא עמו ואע”פ שהוא אומר עכשיו
שלצורך האשה לקחו אין בכך כלום וכו’” .קרי ,בשליחות נסתרת
טענת הצד ג’ כלפי המשלח היא בבחינת “לאו בעל דברים דידי את”
ומבחינתו היתה עסקה מלאה ותקפה עם המשלח .
 וז”ל הראב”ד בהשגות (שליחות א ,ג)“ :ונ”ל כל מה שאנו אומריםדעוות משהו בשליח מבטל המעשה הני מילי בזמן שהשליח רוצה
לבטל המעשה אבל המשלח ההוא רוצה היה שיתקיים המקח ורצה
שיתקן לו העיוות וחייבו רב נחמן וכן הדין לכל השליחות וכו’” .קרי
ההבדלים בין הסוגיות נובעים אך ורק מרצון המשלח .אף הא בדומה
לנמוק”י אדיש לאינטרס של הצד ג’ ומתמקד אך ורק ברצון המשלח.
ה .לדעת שלוש הדעות הנ”ל אין כל משמעות הלכתית למקור
הכספים באמצעותם נעשה המקח והעובדה שבסוגיה בב”ב מבואר
שהאשה נתנה את המעות לשליח היא סיפור המעשה בלבד.
ו .דעת הרמב”ם בסוגיה לאור הבנת נושאי כליו מורכבת ובמסגרת
המצומצמת נוכל רק להעלות מס’ קושיות וב”ה במסגרת אחרת נציע
הבנה נוספת המבוססת על חידושו של הב”ח:
בפרק א’ בהל’ שליחות החל מה”ב עד לסוף הפרק מפרט הרמב”ם
דינים הקשורים לחריגת השליח מההרשאה וכך הם דבריו בהלכה ב:
“שליח שעבר על דברי משלחו לא עשה כלום וכן אם טעה בכל שהוא
בין בקרקע בין במטלטלין חוזר שהרי הוא אומר לתקן שליחותי
שדרתיך ולא לעוות ולא אמרו שההונייה במטלטלין שתות והעבדים
והשטרות והקרקעות אין בהן הונייה אלא במוכר שלו או קונה לעצמו
אבל שליח שטעה בכולם בכל שהוא חוזר .ובהלכה ג :נתן מעות
לשלוחו לקנות לו קרקע וקנה לו שלא באחריות הרי זה עוות והשליח
לוקח אותה לעצמו שלא באחריות כמו שעשה וחוזר ומוכרה למשלח
באחריות הואיל וקנה אותה במעותיו והאחריות על השליח וכן כל
כיוצא בזה לפיכך אם התנה עליו שעשהו שליח בין לתקן בין לעוות
אפילו מכר לו שוה מאה בדינר או לקח שוה דינר במאה אינו יכול
לחזור בו וחייב המשלח ליתן לו כפי התנאי”
וסתירת ההלכות לכאורה גלויה ומבוארת .בנוסף מדגיש הרמב”ם
בה”ג שהטעם שהמקח קיים והפיצוי של השליח למשלח היא רק
בגלל שהמעות ניתנו על ידי המשלח ובניגוד לדעות לעיל .
ז .פ”ב בהלכות שליחות דן בכשרות השליחים אך בה”ד שם כתב
הרמב”ם את הדברים הבאים“ :השליח שקנה או שמכר והודיע שהוא
שליח בדבר זה לפלוני אע”פ שמשך או שהמשיך ונמצא שעבר על
דעת המשלח בטל המקח ומחזיר ואם לא הודיע שהוא שליח נקנה
המקח ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו”.
ח .נושאי כליו של הרמב”ם למדו את שיטתו בדומה לשיטת הרא”ש
והר”ן ,קרי שחילוק ההלכות הוא בשאלת ידיעת הצד ג’ בזהות השליח
וכך פתח השו”ע את דיני החריגה מהרשאה:
“עבר השליח על דעת משלחו לא עשה כלום ודוקא שהודיע שהוא
שליח של פלוני לפיכך אע”פ שמשך או המשיך אם נמצא שעבר על
דעת משלחו בטל המקח ומחזיר אבל אם לא הודיעו שהוא שלוחו של
פלוני נקנה המקח ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו .טעה וקנה ביוקר
אפילו בכל שהוא המקח בטל בין בקרקע בין במטלטלין שיאמר לו
לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וכו’”.
לדעת השולחן ערוך עיקר החילוק של הרמב”ם בין הסוגיות – קרי
ידיעת הצד ג’ בזהות השליח  -כתוב בפ”ב .לאור האמור יש חילוק
במציאות בין ההלכות :ה”ב ברמב”ם איירי בשליחות גלויה וה”ג–
בשליחות נסתרת .
ט .הקושיות בהבנת השולחן ערוך :א) ברמב”ם אין כל איזכור לחילוק
במציאות בין הלכה ב ובין הלכה ג; ב) לאור ההבנה שבשליחות גלויה
המקח בטל הדין כותב השולחן ערוך שבטעות של השליח פחות
מאונאה השליחות בטלה ,אולם ברמב”ם איתא הלשון “חוזר”; ג)
צריך להלום את לשון הרמב”ם בטעם הלכה ג“ :הואיל וקנה אותם
במעותיו” ; ד) עיקר הקושי הוא שהרמב”ם מפרט את הדינים בפרק
א’ מבלי לרמוז ולציין לחילוק הגדול בין ההלכות  -שליחות גלויה
ושליחות נסתרת  -שמפורט רק בפרק ב’...
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המתנה בין בשר לחלב
הרב משה נאומבורג

בגמרא בחולין מובא דין שאם אכל בשר אסור לו לאכול אחר כך
גבינה ,והוא איסור נוסף על מה שאמרה התורה ,שאילו בתורה נאמר
איסור לאכול בשר וחלב יחד ,ובאו חכמים וגזרו שגם בסמיכות לבשר
אסור לאכול חלב.
הטעם שצריך להמתין

נראה שצריך שש שעות שלמות שכתבו שש שעות ,ולא כתבו ‘כמעט
שש’ או ‘רוב שש’.
אולם בראשונים מצינו לשונות חלוקים ,הרמב”ם כתב “כמו שש
שעות ,וכן ברשב”א כתב “כשש שעות” ,ויש שנסמכו על לשונות אלו,
ולכך סברו שלא צריך שש שעות מלאות ,אלא קרוב לשש שעות
מלאות.
יש שאמרו שהמקור לדברי הראשונים הוא ע”פ מה שנאמר בגמ’
שזמן ההמתנה הוא “מסעודה לסעודה” וזמן זה אמנם היה שש
שעות ,אבל לא היה במדויק שש שעות ,לכך סומכים על בערך שש
שעות.

נאמרו שני טעמים בראשונים ,א .משום שהבשר הוא מוציא שומן,
ושומן מטבעו נדבק בפה וממשיך לתת טעם גם לאחר שסימו לאכול
אותו ,הרי שבעת אכילת החלב ישנו גם טעם של השומן ,ונמצא אוכל
חלב עם טעם של בשר.

וידוע שהגר”א קוטלר זצ”ל הנהיג בישיבתו ע”פ מה שנהגו במקומו
שדי להמתין מעט יותר מחמש וחצי שעות ,שהוא כמעט שש שעות,
והיו מגישים בישיבה ארוחת ערב חלבית ,למרות שלא עבר שש
שעות מלאות מהזמן שסימו לאכול את הארוחה הבשרית.

ב .מחמת סיבי הבשר שנשארים בשינים ,ולא עוזר להם שמדיחים
את הפה ,ונמצא שבעת אכילת החלב יעלו עמו סיבי הבשר שנשארו
בין השינים ,והרי שאכל חלב עם ממשות של בשר .אלא שלאחר שש
שעות אין חשש זה ,ובביאור הדברים יש שטענו שאחר שש שעות
הוא כבר נתעכל ,וכבר לא נחשב לבשר ,ויש שטענו שבמהלך שש
שעות אלו הוא יוצא לאט לאט ,ואחר שש שעות כבר לא חוששים
שנשאר.

ובשו”ת דברי יציב הביא מנהג שהיה להמתין חמש שעות ומשהו,
וכתב שם שלא היו מקילים אלא בשעת הצורך ,נמצא שאין כמעט
מקור להמתנת חמש שעות וקצת.

נפק”מ בין הטעמים
א .אם לעס את המאכל ולא בלע אותו ,לפי הטעם שהשומן נשאר
בפיו לא צריך להמתין ,היות והטעם נשאר רק אם אוכל ולא אם
לועס ,ואילו לטעם שסיבי הבשר נכנסים בין השינים צריך להמתין
היות וסיבי הבשר נתקעים בשינים גם בלעיסה.
ב .אם אכל רוטב בשר ,לטעם האיסור מחמת השומן שנשאר בפיו
גם בבליעת רוטב יש חשש ,ואילו לטעם מחמת השארות הסיבים
בשינים אין חשש שכן לרוטב אין סיבים.
להלכה
כתב השו”ע שטוב לאחוז בחומרי ב’ הטעמים ,ולפ”ז בין שלעס את
המאכל ולא בלע כלל ,ובין אם אכל רוטב של בשר יש לו להמתין
שש שעות.
כמה זמן צריך להמתין
בגמ’ בחולין מובאים דברי ר’ עוקבא שהסמיכות שנאסרה ,הוא
סמיכות באותו סעודה אבל בסעודה אחרת מותר ,ונחלקו הראשונים
בהבנת הדברים “אבל לסעודה אחרת מותר” האם הכונה כפשוטו
לסעודה אחרת ,דהיינו שהקפידא היא שלא יהיה סמוך באותה
סעודה ,אבל אם כבר לא באותה סעודה הגם שהיא סמוכה לסעודה
הקודמת יהיה מותר ,ולפי”ז אם מברך ברכה אחרונה הרי שנחשב
שגמר סעודתו ויכול לאכול גבינה וכיו”ב.
או שהכונה לזמן שבו אוכלים סעודה אחרת ,דהינו הזמן שרגילים
להמתין בין סעודה לסעודה ,ושיעור זמן זה מבוא בראשונים שהוא
שש שעות ,וכל זמן שלא המתין שש שעות אסור הוא באכילת
הגבינה.
להלכה
נחלקו במחלוקת זו השו”ע והרמ”א ,לדעת השו”ע צריך להמתין
בין אכילת הבשר לאכילת הגבינה שש שעות ,ואילו לדעת הרמ”א
מעיקר הדין לא צריך להמתין כלל וכל שסילק סעודתו והחל סעודה
חדשה רשאי לאכול גבינה ,אלא שכתב שהמנהג הפשוט להמתין
שעה אחת ,והמדקדקים נהגו להמתין שש שעות.
מקור לשש שעות
בגמ’ נאמר שהשיעור הוא הזמן של בין סעודה לסעודה ,והנה בזמן
הגמ’ היו אוכלים במהלך היום שתי סעודות בלבד שחרית וערבית,
והגר”א ביאר שמחשבים לפי הזמן של סעודת תלמידי חכמים ,ובגמ’
בברכות נאמר שאוכלים סעודת שחרית בשעה שישית של היום,
ולפי”ז סעודת ערבית – שהיא בסוף היום  -היו אוכלים אחרי שש
שעות ,נמצא שזמן ההמתנה הוא שש שעות.
האם צריך שש שעות שלמות
קימים מנהגים שונים בחישוב שש השעות ,מסתימת כל הפוסקים

להאמור נמצא שגם למקילים לא לחכות שש שעות מלאות ,זהו
דווקא אם מחכה לכל הפחות רוב שש ,אבל חמש וקצת נראה שאין
להקל.
וכבר כתבו גדולי האחרונים שאין זה חומרא יתירה לחכות שש שעות
שלמות ,כי מסתימת הפוסקים נראה שצריך לחכות שש שעות
שלמות ,וכך הוא המנהג ברוב המקומות ,ואין להקל בפחות מזה.

מנהגים שונים בהמתנה
מנהג יוצאי הולנד
במדינת הולנד היה מנהג להמתין שעה אחת בלבד ,ויש לדעת מה
המקור למנהג זה ,יש שכתבו שהוא ע”פ דברי הרמ”א שכתב ז”ל
והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין שעה אחת” והגר”א כתב
שמקור דברי הרמ”א הוא מהזוהר שכתב ששיעור ההמתנה הוא
“שעתא חדא” ,ויש שכתבו שאין הכונה בדבריו לשעה אחת ,אלא על
עת אחד ,ומצהרים עד ערב גם נקרא שעתא חדא.
יש שרצו לומר שהמקור הוא מדברי המגן אברהם שכתב שתהליך
העיכול אצל האדם הוא משעה וחומש עד שש שעות( ,וכבר מצינו
נפק”מ בזה לענין ברכה אחרונה ,שאחר שעברו  72דק’ שהוא שעה
וחומש לא יכול לברך ברכה אחרונה ,שכבר נתעכל המאכל) ,ממילא
כיון שאחר זמן זה נתעכל הבשר כבר יכול לאכול חלב ,והמחמירים
שצריך לחכות שש שעות סוברים ששיעור ההמתנה נקבע לפי סוף
העיכול של הבשר שאכל.
וגם למקור זה יש להעיר שלפי”ז לא די בהמתנת שעה אלא בשעה
וחומש .יש לציין שמנהג זה כמעט ונשתכח.
יוצאי גרמניה
המנהג בגרמניה היה לחכות שלש שעות בין אכילת בשר לאכילת
החלב ,וגם כיום בארץ ישראל יש שהמשיכו מנהג זה.
מקור לזה מצינו בדברי הרבינו ירוחם שכתב להמתין ג’ שעות ,אולם
הראוני לכתבי יד נוספים של הרבינו ירוחם ושם כתב להדיא שש
שעות ,ובדרכי תשובה הביא שמנהג זה קיים בכמה מקומות ,וכתב
שיש להם על מה לסמוך.
שורש טעם למנהג זה הוא הוא ע”פ דברי הגמ’ שכתב ששיעור
ההמתנה הוא “מסעודה לסעודה” ,ולא חילקה הגמ’ בין זמני החורף
לקיץ ,והנה כידוע יש הבדל בזמנים ,שבחורף סעודת ערבית היא
מוקדם יותר מהקיץ ,ונמצא לפי”ז שבחורף זמן ההמתנה היה פחות,
ופעמים שהיה הרבה פחות משש שעות ,ואם הגמ’ אמרה שגם
בחורף סגי להמתין בין סעודה לסעודה הרי שגם שלש שעות מועיל
לחכות.
שמעתי שבגרמניה היה נוהגים לאכול יותר משתי ארוחות ביום ,והיו
אוכלים גם סעודה אחרי צהרים ,ונמצא שבין סעודת אחר הצהרים
לערב היה שלש שעות ,והוה בכלל מה שאמרה הגמ’ מסעודה
לסעודה.
וכבר כתבו כמה מגדולי הפוסקים זצ”ל שגם מי שמנהג אבותיו
בהמתנת שלש שעות ,יכול להחמיר על עצמו להמתין שש שעות,
ואין בזה בכלל “אל תטוש תורת אמך”...
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ענוה מול שפלות

הרב אלימלך קארפ שליט”א
א .בפרשתינו (יג,לג) כתיב ,ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן
הנפילים ,ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם .ובגמ’ סוטה (דף לה).
אמר רב משרשיא מרגלים שקרי הוו ,בשלמא ונהי בעיננו כחגבים לחיי,
אלא וכן היינו בעיניהם מנא ידעי .ולא היא ,כי הוו מברי אבילי תותי
ארזי הוו מברי וכי חזינהו סלקי יתבי באילני ,שמעי דקאמרי קחזינן
אינשי דדמו לקמצי באילני .אמנם זה רק לפי הבבלי דס”ל שהמרגלים
שמעו את הענקים אומרים שהמרגלים בעיניהם כחגבים ,אבל בילקוט
שמעוני (רמז תשמג) תני “אמרתם ונהי בעינינו כחגבים אמר הקב”ה
ותרתי עליהם ,אלא וכן היינו בעיניהם מי יאמר לכם שלא הייתם
בעיניהם כמלאכים ,וכי ידעתם מה עשיתי לכם בעיניהם?! וכן במדרש
רבה (טז,ח) תני כן ,וביאר בעץ יוסף דהכוונה בזה שמי אומר שהקב”ה
לא עשה אותם בעיניהם כמלאכים .מבואר עכ”פ מדברי הילקוט
והמדרש שלא שמעו המרגלים אותם מכנים אותם לחגבים .ועכ”פ
יש ללמוד מדברי הכתוב שכל מחשבת “ונהי בעינינו כחגבים” היא
מחשבה פסולה שאינה באה מתוך ענוה ,אלא זוהי תכונה של שפלות.
אם בענוה אדם מכיר את מעלותיו שחנן לו הקב”ה ויודע שאין מקום
להתגאות בחכמה וכשרונות ומעלות שניתנו לו ואינו כחו ועוצם ידו ,אך
יתירה מזאת הוא יודע שכל פירור של מעלה וכשרון ניתן לו אך ורק
למילוי תפקידו ,ביודעו שמקודם הציב לו הקב”ה יעדו ותפקידו במשך
חייו שקצב לו הקב”ה ,ולאחר מכן העניק לו הקב”ה הכלים הנצרכים
לזה .האם יש כאן מקום להתגאות בכלים שיש לו ,כל עוד שלא מילא
תפקידו עד יציאת נשמתו? בתפילת אלוקי נצור אנו אומרים “ונפשי
כעפר לכל תהי’ “ כלומר כלפי אחרים שתהי’ נפשו כעפר שיבטל
עצמו לגמרי כעפר ,אבל כלפי עצמו חייב היטב לדעת ולהכיר סגולותיו
שיביאו אותו למילוי ולמימוש תפקידו.
ב .לא כן היא מדת השפלות ,היא תכונה בה אדם אינו רואה או מעדיף
להתעלם ולהסיח דעת מחכמתו וכישרונותיו שחנן לו ה’ בכדי שלא
יעמוד במבחן של מלוי תפקידו כל צרכו או לא .יש ,והאדם מעולם לא
התבונן בכישרונותיו אלא חי חיים כמו בעל חי בלי להתבונן מה ניתן
לו מלמעלה .אך יש ,והאדם מודע לכשרונותיו אלא שמעדיף לתלות
אותם בזכות עצמו .באופן זה ,אין הכשרונות האלו מחייבים אותו כלל,
אדרבה עצם השגת כשרונותיו ,שמדומה אצלו שהיא ע”י עצמו ,היא
כבר ראוי לשבח ולהלל ולקלס .כלל הדבר ,האדם אשר רוצה להיות
משוחרר משעבוד כלפי הקב”ה ,זה שאינו רוצה לעמוד מול אתגר של
מימוש תפקיד ,זה שרוצה למלאות תאותיו בלי להרגיש שחסר הוא
במלוי תפקידו ,הוא יבחר בתכונת השפלות באופן קיצוני ,בכדי שהוא
וגם אחרים לא יצפו ממנו עשייה בתחום תורה ומצוות ומעשים טובים.
הגמ’ בנדרים (דף לו ).ועוד מקומות מביאה ברייתא דתניא נמצאו
בנות זריזות ובנים “שפלים” .עומד העלי שור מדוע לא נקט התנא
ובנים “עצלנים” שזה היפך זריזות ,אלא העדיף לנקוט לשון “שפלים”.
התשובה לזאת היא כי התנא בא ללמדנו שורש מדת העצלות ,כי היא
במה שהאדם אינו בוחר להעריך את עצמו ולהתבונן בחכמה ושאר
כשרונות שחנן לו ה’ .לו הי’ יודע להעריך את הכשרונות והכלים שניתנו
לו למלוי תפקידו ,האם יש כאן מקום לעצלות? הרי פשוט שהיה מזדרז
ושם את המטרה נגד עיניו .אך יש ,שגם בכדי שלא יצטרכו לעמוד
באתגר במישור הגשמי ,אם במישור מקום עבודה או להעפיל למעמד
או תפקיד חשוב ישתמשו במידה זו .כבר אמרו המליצים לבאר הפסוק
בתהילים “כי הלל רשע על תאות נפשו” שביאורו הוא ,הרשע בגלל
תאות נפשו הוא טוען שהולך בשיטת הלל שהי’ ענוותן ,והיינו שנוהג
בשפלות במלבוש של צדקות וענוה .לעומת זה ,העניו האמיתי כל מה
שמכיר שזכה למדה גדושה של חכמה הוא מכניע עצמו יותר להקב”ה
בגלל שתי סיבות .האחת ,כי מה הוא ומה חייו אשר הקב”ה זיכה לו את
זה ,ושנית ,כי הוא מבין את חובתו והתמורה שהקב”ה מצפה ממנו בגלל
זה ,וירא וחרד שיעמוד בצפיותיו של הקב”ה.
ג .לאור זה יש לבאר מה שביארו הספרים הק’ בשם הקוצקער זצ”ל,
המשך הפסוק “וכן היינו בעיניהם” כי זה חוק בכוחות הנפש שבאותה
מדה שאדם מעריך את מעלותיו או מזלזל בהם ,כן תהי’ מדת ההערכה
של האחרים כלפיו .כל מה שהגמ’ אמרה “וכן היינו בעיניהם” שזה
שקר ,הוא רק אם לא שמעו מפי הענקים כן ,זה כלפי מה שאמרו מתוך
ידיעה “וכן היינו בעיניהם” ,אבל לאחר מסקנת הגמ’ ששמעו המרגלים
מהענקים כן ,הרי מה שאמרו כן היא מתוך כוח הנפש שהאדם מעריך
את השני באותה מדה שהשני מעריך את עצמו .ויש מסובב נוסף של

שפלות ,והוא בהכרה מוטעית של ערך עצמי מתוך ההשואה כלפי
אחרים .הכרה מוטעית זו נטועה במה שהזכרנו כבר ,כשאדם זוקף
את החכמה לעצמו באופן בלתי מחייב לאיזה שהוא תפקיד ,הרי מובן
שאותו אדם יעמיד סולם ערכים בחכמתו בהשוואה לאחרים .אך העניו
האמיתי אשר מבין שכל חכמתו ומעלותיו ניתנו לו בשביל למלאות
תפקידו בעולם הזה ,ומתוך הכרה שהאדם הגיע כאן כדי למלאות
תפקיד יחודי שאף אחד אחר לא יוכל לממש ולקיים ,בבחינת “לפיכך
נברא העולם יחידי וכו’ בשבילי נברא העולם” ,הרי באדם כזה אין כלל
מקום להשוות לאחרים ,הואיל ותפקידו שהוטל עליו ע”י הקב”ה רק הוא
בלבד יכול למלאות ,וכן תפקידו של השני רק השני יכול למלאות ,ואין
כלל מקום להשוואה.
ד .יסוד זה שעבודתו של האדם בעולם הזה היא מילוי שליחות ותפקיד
על דרך מלאך שכל מהותו הוא שליחות אנו למדים מדברי המדרש
רבה ריש פרשת ויקרא (א,א) וז”ל עליונים על ידי שהן יכולין לעמוד
בתפקידיו של הקב”ה נאמר ברכו ה’ כל צבאיו ,אבל תחתונים שאינם
יכולים לעמוד בתפקידיו של הקב”ה לכך נאמר ברכו ה’ מלאכיו ,ולא
כל מלאכיו .ובעץ יוסף פי’ אלא בתחתונים וז”ל “שנקראו מלאכים
ושלוחים של הקב”ה ששלחם לעולם הזה לעשות רצונו” .ובפי’ מהרז”ו
פי’ בזה את הפסוק שהביא המדרש בהמשך וישלח מלאך ויוציאנו
ממצרים ,דהלא משה הוציאם ממצרים ומהו לשון מלאך ,אלא כי משה
הבין שביאתו לעולם הזה הוא כמלאך למלאות שליחותו .ובזה ביארו
גם את הפסוק הובא בגמ’ במו”ק (דף יז ).כי שפתי כהן ישמרו דעת
ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה’ צבאות הוא ,ודרש ר’ יוחנן אם דומה
הרב למלאך ה’ יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו .ביאור
הדבר ,דמלאך ה’ מתבטל לגמרי לשולחו ,וכל מהותו של המלאך הוא
שאין לו אלא שליחותו ,כמו”כ ת”ח שהם צדיקים וענוים מבינים שבאו
אך ורק למלאות תפקיד ,הם אלו שנבחרו להיות מעתיקי השמועה,
וכמו שמרע”ה מסר התורה משום שהוא שיא הדרגה של התבטלות ע”י
ענוותו ,כמו שנ’ והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על האדמה,
והוא זה שנא’ בו וישלח מלאך ויציאנו ממצרים ,לכן זכה למסירת התורה
כי הוא שליח בבחינת מלאך בהתבטלות גמורה.
ה .וכהמשך לזה יש להביא את דברי המדרש רבה (טז,א) אצלינו
בתחילת הפרשה וז”ל “שאין לך חביב לפני הקב”ה כשליח שמשתלח
לעשות מצוה ונותן נפשו כדי שיצלח בשליחותו .דברי המדרש צריך
ביאור ,מדוע חביב לפני המקום מי שנשתלח לעשות מצוה ונותן נפשו,
דמשמע מזה שהמקיים מצוה ונותן נפשו עליה אינו זוכה לחביבות זו
שזוכה בה מי שנשתלח לדבר מצוה .התשובה לזה נמצאת בכל מה
שכתבנו ,חלוק בזה אדם שמקיים מצוה מחמת רצון הבורא ואפי’ כשהוא
מוכן למסור נפשו עלי’ ,למי שנשתלח לדבר מצוה ומוכן למסור נפשו
עלי’ .המוסר נפש למען שליחותו של מקום ,מדובר באדם שמבין שירד
לזה העולם למלאות תפקיד ושליחות ,והוא מכיר בחובתו בעולמו ,וכל
מה שמוכן להתבטל יותר להקב”ה עד כדי מסירת נפש ,והיינו שמבטל
את כל דעתו בשליחות זו למשלח שהוא הקב”ה ,הרי בזה יותר מגלה
את הבנתו והכרתו כי אין לו כלום בעולמו מלבד להיות שליח ,שעיקר
מהותו של שליח הוא להיות כמותו של המשלח ,והיינו ע”י ביטול הדעת
וכל עצמותו למשלח .לאור זה נבין מה ש”חביב” לפני הקב”ה מי שמכיר
שכל תפקידו הוא שירד בשליחות ומשתוקק לקיים שליחות זו עד כדי
מסירות נפש והתבטלות גמורה .אכן מובן ,שאדם שזכה לדרגת הכרה
נשגבה זו ,רואה גם בלימוד תורתו ובקיום מצוותיו מלוי שליחות ותפקיד
המיוחד לו ,ולא סתם לימוד תורה וקיום מצוות .דבר זה אפשר ללמוד
מדברי הגמ’ בנדרים (דף לה ):ועוד מקומות ,שכהנא שלוחא דרחמנא,
והיינו שמצות הקרבה הם בשליחות של הקב”ה למרות שכל הכהנים
מצווים בזה ,כמו”כ בכל עשיית המצוות ולימוד התורה למרות שכולנו
מצווים בזה היא בבחינת שלוחא דרחמנא .כשאדם מפנים זאת ויאמין
בזה עד כדי שיבטל עצמו לגמרי ,הוא כביכול נעשה “כמותו” של
המשלח והוא מקבל כוחות על טבעיים .אכן בהיסח הדעת קל ופירור
של מחשבה של “כחי ועוצם ידי” המחבל בשליחותו “כמותו” יאבד מיד
כוחות אלו...
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SING LIKE A TREE
Rabbi Yoel Klein

“K
eep your friends close and your enemies closer.”
The need to know your enemy is vital to winning any
battle, especially the life-long fight against the yetzer
hara. We understand why chazal tell us that the greater
the tzaddik, the greater the evil within him (succah 52a).
On the surface, this idea seems absurd. However, our
holy leaders surely have desires with in them. Yet they
keep them so close – meaning, they’re so real about the
presence of these desires that they take every measure to
insure that they rarely, if ever, fall into their trap.
Enter our story of the spies. On a simplistic level, they
were trying to get a clearer picture of the road of conquest
ahead of them. On a deeper level, we find hidden in the
pesukim that there was also a spiritual element that they
were investigating. Immediately after Moshe says to see
if the land is fertile or barren, he adds this seemingly
cryptic command - see if there is “eitz im ayin,” a tree or
not. Actual vegetation was previously addressed, thus
Rashi says that this “tree” really refers to a righteous
individual that would have the spiritual power to protect
the inhabitants of the land.
This comparison of human beings to a tree is actually
found elsewhere in the Torah in the pasuk (devarim 20:19)
“ki ha’adam eitz hasadeh,” man is like the tree of the field.
Among many interpretations, we can say that this pasuk
refers to the structure of a tree. A tree has deep unseen
roots that allow it to flourish and spread out its branches
in majestic beauty, all the while holding within its seeds
the infinite power of creation. So too we human beings
each come from a rich ancestry of forbearers and carry
within us so much potential to create. Moreover, we are
taught that every morning the trees sing to Hashem with
a fresh song of praise. As beautiful as the imagery of this
is, one might wonder- what really changed since yesterday
that the tree finds the need to sing anew today? An answer
can be that he grew one hundredth of a millimeter since
yesterday. It seems small, but it’s something. The tree
then teaches us to rejoice in every single accomplishment
and growth no matter how minute.
To really do this, we have to adjust our eyes to a whole
new perspective. We live in a world that idolizes huge
accomplishments and yet fails to value and rejoice in
the myriads of small steps it takes to get there. Our
eyes are inundated almost at all times with the images
of completed greatness. We see beautiful houses, sleek
cars, crisp clothing, objects that all shine with the
overwhelming light of successful creation. The great
people we worship seem to have been either born that
way or infused with some magical blessings that propelled
them from simple to awesome overnight. Yet beneath this
veneer of “truth” lays the actual reality - that greatness
comes from a consistent humble focus on the only real
moment of existence: now!
Later in the parsha, Calev attempts to silence the sinful
words of the spies and says – “aleh naaleh,” we will surely
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go up. Rashi comments that even if Eretz Yisroel would
be in the heavens we would make ladders to reach it.
Notice that Rashi uses the term ladders – that is, we
would rise up not through some magical rocket ship, but
rather through the slow and steady climb of one small yet
infinitely meaningful step at a time.
The gemara (succah 52a) says that in the future world the
tzaddikim and reshaim will be shown their slaughtered
yetzer hara from their life in this world. They will each
cry. The tzaddkim will see it as a huge mountain and be
overwhelmed by how they were ever able to overcome
so much. The reshaim will be shown a tiny thread. They
will cry over why they could never break through such an
inconsequential obstacle. Why are they shown different
visions? Were they dealt with differently from on high?
They were not. They are each shown the opposite of how
they themselves viewed life. The tzaddik always looked
at every moment as being just that, a discrete speck of
time. In this one second, can I overcome a desire? Yes.
Can I learn for these next 10 seconds? Yes. Upstairs, they
are shown the collective greatness of a lifetime of small
moments, and they are blown away by the degree to which
it all added up.
Each time the rasha was faced with any challenge, he
accepted that voice of despair within. That irrational yet
intense voice that piles the entire weight of our vast future
onto our little shoulders of now. That voice that says, “I
can never overcome this challenge for the next 40 years.
I can’t even hold out for ten minutes. There’s no point,
I might as well give in now.” In the world to come, they
are shown that mentality was built on absolute lies. There
was only that one second. All they had to do was take one
thread of life at a time and push through to whatever the
future moment will bring. From this clarity of vision, they
cry over the life that they lost to a misleading and false
focus on the impossible.
As small and simple this might seem, we have to also
remember that just as every leaf of a tree holds infinite
potential so does every good deed. Once, the beis medresh
of the Sfas Emes burnt down to the ground from one
careless toss of a cigarette. Standing over the ruins he
commented - “if one tiny flame can do so much damage,
how much more so can every tiny bit of Torah and tefillah
do for us and the entire world.”
All this can help us understand even more the words of
Moshe rabbeinu when he said is there an “eitz im ayin.”
We can read this command as asking for confirmation of
whether there is an eitz, a great person, with a connection
to ayin - the infinite light of Hashem. A human that taps
into the infinite power of every seemingly inconsequential
second of life unlocks tremendous divine providence and
protection for themselves and for the entire world.
Have an amazing Shabbos!

פסוק בפרשה

הרב גרשון ברטמן

ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר
הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד
טובה ברוחניות וגם בגשמיות
טובה הארץ מאד מאד .הרמב”ן בספר האמונה והבטחון (פרק י”ח)
כתב כי מה שאמר הקב”ה ‘ארץ טובה ורחבה ארץ זבת חלב ודבש’ ,לא
בשבח עצים ואבנים דיבר ,כי אם ארץ טובה לתורה ,ורחבה למצוות –
רחבה מצוותך מאד (תהלים קיט ,צו) ,חלב ודבש – סתרי תורה ,חלב
ודבש תחת לשונך ,עיין שם שהאריך .ואם כן מה ששלח משה לרגל
‘הטובה היא וכו’ ,היינו אם טובה היא גם בענייני עוה”ז ,וכשהוציאו
המרגלים דיבה ,אמרו ישראל :ממה נפשך ,אם אמרו המרגלים אמת,
אם כן לא נעלה ,טפנו יהיה לבז ,ואם אמר שקר ,אם כן עכ”פ אינה
ארץ מקודשת ,כי בהליכתם היו צדיקים ,ועל ידי הילוכם לארכה
ולרחבה של הארץ נטמאו להוציא שקר ודיבה .וכלב אמר ‘טובה
הארץ מאד מאד’ ,בשני מאודים ,בין בשבחה של עצים ואבנים ובין
בקדושתה ,אך היא מקדשת המקודשים ומקיאה ומוספת טומאה
לרשעים.

(פנים יפות פרשת שלח ופרשת דברים)

המהלך ד’ אמות בארץ ישראל
נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה (ישעיהו מב ,ה) ,א”ר ירמיה
בר אבא א”ר יוחנן כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו
שהוא בן העולם הבא.
(כתובות קי”א ע”א)

וזה שאמרו במסכת כתובות (קיא א) כל המהלך ארבע אמות בארץ
ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא ,רצה לומר ,המהלך מהלך
השלמות ממעלה למעלה מכח ארבע אמות של הלכה שקובע
לעצמו ,כמו שאמרו רבותינו ז”ל (ברכות ח א) אין לו להקדוש ברוך
הוא אלא ארבע אמות של הלכה .ואז זוכה לארץ ישראל העליונה,
שעליה נאמר (ישעיה ס ,כא) ‘ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ’,
שהוא עולם הבא ,כי ארץ ישראל תחתונה מכוון נגדה.
(של”ה פרשת לך לך תורה אור)

(תורת משה על התורה – חתם סופר)

על ידי ההשגחה שבא”י אין אדם בועט מרוב טובה
כי ארץ טובה כמוה אינו בעולם כלל ,ואם כי יש הרבה ארצות טובות
בעולם ואולי עוד יותר מארץ ישראל ,אבל כל טוב תמידי מלבד
שגורם לאדם שלא להרגיש בטובה ,עוד כרוך רע הנהגה לרגל הטוב,
כי לפתח תענוגים חטאת רובץ ,ואין לך רע יותר מזה ...ולעומת זאת
יש בעולם כמה רעות בעצם ,אבל המה מוסיפים שבח בטובה ,מצד
שעל ידם מרגישים בטוב ,וגם שומרים את האדם שלא יבעט על פי
הטוב .כך אמרו לכל עדת בני ישראל נגד מה ששמעו נאצות הכת
המבקשים לפרוק עול מלכות שמים ,הן באמת טובה הארץ מאד
מאד ,במה שהשגחה תמידית שמה ,היא טובה מאד ,שאין הטוב
שבה מחטיא הרבה כי ההשגחה שולטת ביותר להעניש ,וממילא
הרגשת הטוב הרבה ,באשר הרע מצוי שם לפי ההשגחה על כל איש
לפי מעשיו ...ומשמעות מאד מאד שני פעמים לשני הוראות ,מאד
לטובה גשמית ,מאד במה שההשגחה שומרת את האדם מן החטא,
ונמצא שמאד השני טובה רוחנית.

שאלה :ראובן ,איש הירא וחרד אל דבר ה’ ,נדבה רוחו והריחו ביראת
ה’ לעלות לארץ ישראל תוב”ב ,ונדר נדר לאביר יעקב לעלות לא”י,
ואשתו מוחה בידו באומרה כי אין רצונה לעקור דירתה מהמקום
שהיא עומדת שם ,שהיא א’ מהעיירות הקטנות ...פשיטא שגוערין
במי שמוחה לבעל שלא יעלה ,אחר שאמרו ז”ל שישיבת א”י שקולה
כנגד כל המצות ,עוד אמרו המהלך ד’ אמות בא”י עונותיו נמחלין
שנאמר העם ההולכים כו’ ,וכ”ש שבזמן הזה אנו רואים רבים הולכים,
ואחר שהכל תחת ממשלת אדוננו המלך תוגרמה הסכנה אינה כ”כ.
(שו”ת מהרשד”ם אבן העזר סימן רטו)

רבינו הרבה ללכת רגלי על אדמת ארץ ישראל ונימוקו עמו שהליכה
זו על אדמת הקודש חביבה עליו.
(הנהגות ופסקים מהגרי”ח זוננפלד זצ”ל)

מפי רבותינו

ולך ה’ החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו (תהלים ס”ב) ,היינו
שהוא חסד גדול מאת השם יתברך שהוא משלם לאדם מדה כנגד
מדה ,שעי”ז הוא מבין לפשפש במעשיו ולידע החטא שפגם בו
ולשוב בתשובה ,אך דע ,שעיקר מה שמשלם השי”ת מדה במדה הוא
בא”י ,כי שם מדקדקין לשלם לאיש כמעשהו ,מדה כנגד מדה ,וזה
שכתוב על א”י (במדבר יג) ארץ אכלת יושביה ,ר”ת א’תה ת’שלם
ל’איש כ’מעשהו כנ”ל ,וע”כ היושבים שם בא”י יש להם על הרוב
יסורין ,מחמת שממהרין שם לשלם לאיש כמעשהו.

חזר יהודי עשיר מביקור בארץ ישראל ,ובא לפני רבי ישראל
מרוז’ין .שאל אותו הצדיק :כלום נשאה הארץ חן בעיניך .השיבו
הלה בשפה רפה‘ :השתיקה יפה לה .’...לשמע תשובתו קם הצדיק
וסיפר לו מעשה בעשיר שהשיא את כל בנותיו לתלמידי חכמים .רק
בשביל בת זקוניו לא מצא חתן כלבבו ,וחיתנה עם חייט פשוט .לפני
הנישואין אמר לבתו שכדאי לה להתקשט ,בכדי שתמצא חן בעיני
בעלה .נענתה ברוגזה‘ :מילא אחיותי ,יאה להן שתתקשטנה ,הלוא
הן מתקשטות לפני תלמידי חכמים ,אבל בשביל החייט שלי הריני
מספיק יפה ויעלת חן כמות שהנני מלובשת .’...אף ארץ ישראל –
סיים הצדיק – מתגלית בכל הדרה ויופיה רק לפני מי שיודע רום
ערכה וחין מעלתה ,לפני אנשים פשוטים אינה נראית כלל ,והם
אפילו לא רואים אותה ,רואים ולא רואים...

(ליקוטי מוהר”ן ,תורה קכט)

(ממעינות הנצח)

(העמק דבר במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק ז)

מעלת א”י שבה משלם הקב”ה מדה כנגד מדה

על ידי הקדושה שהכניסו כלב ויהושע מתו הכנענים
מפני ששליחות המרגלים היתה להתעורר הקדושה שהיתה טמונה
וכבושה תחת טומאת העמים שבה ,וכמו שמצינו באברהם שאמר
הקדוש ברוך הוא התהלך לארכה ולרחבה (בראשית יג .יז) כדי
לעורר הקדושה שבה ע”י הליכה ,וע”י שנכנסו יהושע וכלב והכניסו
קדושה לא”י ,אותם כנענים שלא היה בהם כ”כ כח קאה אותם הארץ
ומתו ,וזהו הענין שאחז”ל במס’ שבת דף ל”ד ע”א גבי רשב”י נתן
עיניו בו ועשאו גל של עצמות ,דהיינו כיון שע”י ראות עיניו השרה
עליו קדושה יתירה שלא היה יכול לסבול ,וכן היתה בקצת כנענים
שלא היו יכולין לסבול הקדושה ,וזהו שהשיבו אליהם יהושע וכלב
הארץ אשר עברנו בה טובה הארץ מאוד מאוד ,פירוש שמה שקברו
הכנענים מתיהם הוא מכיון שהיה הקדושה יתירה מאוד מאוד לכך
לא היה יכולין לסבול ,וכענין זה אמרו (ב”ר ט ,יב) טוב מאוד זה מלאך
המות שמי שאינו יכול לקבל רוב טובה אין עצמותיו מתקיימים.

מעשה ברבי משה מלעלוב שבא לפניו אחד מתושבי ארץ ישראל
וסיפר בגנותה והוציא דיבתה .גער בו רבי משה :כתוב ‘טובה הארץ
מאד מאד’ .לאמור :במי אתה מוצא שאומר ‘טובה הארץ’ ,במי
שמקיים ‘מאד מאד הוי שפל רוח’ (אבות ד ,ד) ,ואתה שמוציא הנך
דיבתה של ארץ חמדתנו ,סימן שגסות הרוח מנת חלקך ,לכך אין ארץ
ישראל מוצאת חן בעיניך.
(שם)

מצב הארץ נפרז מרחוק ,כידוע ,ואינו גרוע מהגלות בחו”ל חלילה,
ומצות א”י הוכרעה ע”י הרמב”ם והרמב”ן וש”פ ,וידוע עד כמה שאף
ה’חפץ חיים’ זללה”ה לעלות.
(קובץ אגרות חזו”א ,ח”א אגרת קע”ה)
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שורש החטא של המרגלים
הרב מאיר שולביץ

א .בגמ’ ערכין דף טו עמוד א ,תניא ,א”ר אלעזר בן פרטא :בוא
וראה כמה גדול כח של לשון הרע ,מנלן? ממרגלים ,ומה המוציא
שם רע על עצים ואבנים כך ,המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה
וכמה .ממאי? דלמא משום דר’ חנינא בר פפא ,דאמר רבי חנינא
בר פפא :דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה ,דכתיב :כי חזק הוא
ממנו ,אל תיקרי כי חזק הוא ממנו אלא ממנו ,כביכול בעל הבית אין
יכול להוציא כליו משם! אלא אמר רבה אמר ר”ל ,אמר קרא :וימותו
האנשים מוציאי דבת הארץ רעה ,על דבת הארץ שהוציאו .עכ”ד
הגמ’.
והנה בגמ’ זו יש להתבונן דמבואר שהעונש של המרגלים היה
שדברו על א”י אפילו שזה עצים ואבנים בכל אופן עונשם היה חמור,
והקשתה הגמ’ אולי עונשם היה מפני שגם היה בדבורם כפירה כלפי
הקב”ה שאמרו כי חזק הוא ממנו ,ומכל מקום תירצה הגמ’ דמדוייק
שהעונש של המרגלים עצמם היה על דבת הארץ והיינו לשון הרע
שהוציאו על עצים ואבנים.
עוד מצינו דהעונש של אנשי דור המדבר שקבלו את הלשון הרע
(יד פסוק לד) במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום
יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את
תנואתי .וחזינן את עונשים החמור כ”כ שעל קבלת לשון הרע על
העצים והאבנים נגזר עליהם להיות במדבר עוד ארבעים שנה.
ויש לדעת איזה לשון הרע אמרו על הארץ עצמה? וכתב במהרש”א
חידושי אגדות שם‘ ,על דיבת הארץ שהוציאו ,הגם שאמרו גם זבת
חלב ודבש היא וזה פריה הוציאו דבת הארץ במה שאמרו ארץ אוכלת
יושביה וכפי מה שפירשנו במסכת סוטה במה שאמרו וזה פריה
הוציאו דבה ממש על הארץ שאין מגדלת דברים שיש בהן חיי נפש
ע”ש’
ב .אמנם עדיין יש להבין איזה איסור זה לדבר לשון הרע על דומם
עצים ואבנים ,הא לכאורה כל האיסור בתורה בלשון הרע ,הוא לא
תלך רכיל בעמך ,או לא תשא שמע שוא ,ומה האיסור לדבר רע על
הארץ על הדומם ,ואין לומר שזה מחמת הכפירה בהקב”ה דחזינן
בהגמ’ הנ”ל שזה שני דברים ,דהגמ’ שאלה מי אמר שהחומר מצד
הלשון הרע אולי זהו מצד כפירתם בהקב”ה ודייקה הגמ’ שלא ,אלא
מחמת הלשון הרע וחזינן להדיא שהיה כאן ב’ עוונות ונענשו על
דיבת הארץ?
גם יש להבין ,דהנה ברש”י כאן בתחילת הפרשה כתב ‘שלח לך
אנשים  -למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ,לפי שלקתה על
עסקי דבה שדברה באחיה ,ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר’ -ויש
להבין איזה מוסר יכלו לקחת דאולי שם הן נענשו כי דברו על משה
שהוא בשר ודם ,וכאן מחשבתם הייתה שאין בזה איסור לדבר על
דומם עצים ואבנים.
וגם האם נלמד מכאן שיש איסור לדבר על חפצים לשון הרע? האם
זה רק צומח או גם דומם ,ולמשל מי שקנה מיטה לא נוחה אסור לו
להגיד שחפץ זה אינו טוב אתמהה ,או שאולי כל האיסור על יציר
כפיו של הקב”ה.
והנה ראיתי בספר אבן ישראל להגרי”י פישר זצ”ל ראב”ד ירושלים
שהביא שאלה דהנה בברכות יט ע”א כל המספר אחר המת כאילו
מספר אחרי האבן ,משמע שמותר לספר לשון הרע על האבנים,
וקשה מהגמ’ הנ”ל שכ’ שנענשו בגלל שהוציאו דבה על העצים
והאבנים וצ”ע .וכתב ליישב שפשוט שלספר לשון הרע על העצים
והאבנים היינו רק במה שנוגע לאבני א”י ובזה בוודאי הוי לשון הרע,
משא”כ מספר לשון הרע על האבן שנוגע רק לאבן בוודאי מותר.

שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה הרי ממילא דברו בזה לשון הרע
המתנה שהקב”ה הביא לנו.
ד .וביתר ביאור נראה לבאר בזה ,דהנה שם בגמ’ בערכין ‘שלא נחתם
גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע ,שנאמר :וינסו אותי זה
עשר פעמים וגו’ ,’.ויש לשאול מדוע באמת? אם היה שם גם כפירה
בהקב”ה אז מדוע באמת לא חתם גזר דינם על העוון החמור יותר.
והנראה באמת דבמרגלים היו להם שני חטאים ,החטא הראשון הוא
הדבור הרע שנבע מההסתכלות והמחשבה הרעה שחשבו ואמרו על
א”י -העצים ואבנים ,וזה גרם להם לחטא השני החמור יותר שדברו
ממש כפירה כלפי הקב”ה ,שאמרו כביכול אין יכול להוציא כליו
משם.
אבל עיקר החטא בלשון הרע הוא ההסתכלות הרעה ומחשבת הרע,
דשורשה חוסר אמונה ובטחון ,והנה כאן הקב”ה הבטיחם שיתן להם
ארץ חמדה טובה ,והיו צריכים להאמינו ,ודבר ראשון חטאו בזה
שהלכו לבדוק ,וזה גרם להם להמשיך לחטוא שראו את כל הדברים
בא”י בעין רעה ,וכמו שכתוב בחז”ל שהקב”ה עשה להם שימותו
שם כדי שלא יסתכלו עליהם והם מיד פרשו זאת לרעה שהיא ארץ
אוכלת יושביה ,ובמקום לראות את חסד הקל .כי המאמין בהקב”ה
הוא המאושר עלי אדמות ורואה את הכל בעין טובה.
ולכן גם נענשו יום לשנה ,כי כנגד כל יום שהלכו וראו את הארץ
לרעה נענשו בעוד שנה להיות במדבר .אבל החטא הזה של הדיבור
על העצים והאבנים שהיא המתנה שהקב”ה נתן להם ומאסו בה ,זה
גרם להם לחטוא בחטא החמור מכל ,שדברו כפירה בהקב”ה ממש,
וזהו היה כבר החלק השני והתוצאה מכח החטא הראשון .ועיין מה
שהאריך ביסוד זה מוח”ז רבינו חיים שמואלביץ ב’שיחות מוסר’
בפרשתנו.
אבל נראה דבעונש שנגזר עליהם ,בעיקר היה החטא הראשון שהוא
היה שורש הכל ,וזה הדבור הרע שלהם ,שהוא הביטוי למחשבה
הרעה [וכמו שהבאנו שמצורע ,זה מוציא רע] .
והנה שמעתי פעם בשם הגר”א שמענישים את האדם בכל חטא הוא
רק על תחילת העבירה שנכנס בפתח העבירה [לפתח חטאת רובץ],
אבל אח”כ הוא שבוי בתוכה והרי הוא כאנוס וא”א להפריש ממנו,
אבל העונש הוא על הבחירה שלו מתחילה שלא להכנס לעבירה.
וממילא גם כאן העונש ונחתם גזר דינם היה בעיקר על שראו את
המתנה של א”י בעין רעה ,ובזה היה להם בחירה שלא לראות כן,
וממילא עיקר חטא המרגלים הוא על דיבת הארץ ,שזה שורשה
במחשבה הרעה שלהם ובחוסר האמונה .ואח”כ השלב השני שהיה
להם כפירה ממש ,שאמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה ,זה כבר
בחומר העבירות פחות מן החטא הא’ מכיון שראו את הכל בעין רעה
הגיעו למצב של החטא בכפירה בהקב”ה כמעט באונס ,אבל שורש
כל הרע היה מחמת הלשון הרע והראייה לרעה את המתנה טובה של
הקב”ה ,ומעתה מיושב כל השאלות ששאלנו.
ה .ולפי”ז כל האיסור בראיית הרע אפילו על עצים ואבנים זהו רק או
במאיסת מתנה של הקב”ה ,ובזה יש ליזהר מלדבר בכל הצומח בכל
מקום שהוא ,ובפרט א”י שהיה מתנה טובה שהקב”ה נתן להם ,והוא
הדין כמו שכתב היראים שאסור לדבר על מתנה שקיבל מחבירו.
אבל סתם להגיד על דומם שזה לא נח ולא טוב ברור שאין איסור,
ולא שייך לאיסור ,דלא נחשב כרואה את הדבר רע ואין כאן מחשבה
רעה ,רק שזה מתייחס לגבי נותן אז שייך שיהיה בזה איסור דלשון
הרע .ויש עוד להאריך בכל זה...

ג .אמנם דבר זה צריך הסבר מה הוא היה החטא לדבר על אבני
א”י? ומצאתי בספר יראים [לר”א ממיץ סימן קצא ,דפוס ישן  -מא]
שכתב וזה לשונו :ואפילו על עסקי חברו וממונו אסור להוציא דבה
כגון שרוצה לתת מתנה לחבירו ובא אחר וגינה אותו על שקר ונמצא
מוציא דבה ,כדאמרינן בערכין לא נחתם גזר דינם של אבותינו אלא
בשביל שהוציאו דבה על הארץ .ע”כ.
והיינו דלפי דבריו האיסור לדבר על חפצים היינו כלפי חבירו ,דהיינו
למשל מי שמקבל מתנה מפלוני ואמר שהמתנה היא לא שוה כלום
זהו לשון הרע ,דבעצם יש כאן גנאי לחבירו ולפי”ז גם בדיבת הארץ,
הקב”ה הבטיחם ארץ חמדה טובה ורחבה וכך הייתה הארץ ,ובזה
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הערות בעניני המועד והזמן
הרב משה יונה הרטמן
בענין הימים שבין שבועות וי”ז תמוז
שמענו ממורנו הרב ,הגר”ד בעלסקי שליט”א ,בשם רבו ראש הישיבה
הרב הוטנר זצ”ל ,כי לא היו ימים טובים לישראל כאותם הימים שבין
שבועות לי”ז תמוז ,שהרי על ימים אלו נאמר “אני אמרתי אלהים
אתם ובני עליון כולכם” ,ופסקה זוהמא ,והיו בלא חטא ,כדרגת אדם
הראשון קודם החטא.
ויש לעיין לפי זה מדוע לא מצינו שום זכר לזה הדבר בהלכה ,וכעין
שאמרו על הימים שבין י”ז תמוז ותשעה באב ,שאינם ראויים למשא
ומתן עם עכו”ם .ומאידך ,יומי אדר הם הזמנים הראוים לכך .וכן מצינו
בדומה ,שאמרו לפתוח הסדרים בישיבה בתחילת חודש ,והימים
הראויים לחתונה וכיו”ב .ולכאו’ כמו כן היה ראוי להיות ימים אלו,
שבין שבועות וי”ז תמוז ,להיות ימים הראויים לזמני שמחה ולסימנא
טבא ,ולא מצינו כן ,וצ”ב מדוע.
ונראה בזה ,דאין סימן וזכר אלא לדבר שיש בו מאורע לישראל ,או
דבר שהוא בעצמותו סימנא טבא ,כראשית חודש ,משא”כ בדבר
שאינו מאורע ,או שאינו יום שבעצמו סימנא טבא ,אלא כל הסימנא
טבא הוא מחמת דרגא שהיו ישראל בה באותו הזמן ,מכיון שאבדו
מעלתם זו ,שוב אין מעלה בגוף הימים האלו.
בענין תענית כ’ סיון
כתב בשערי תשובה (או”ח סי’ תק”פ) וז”ל ועיין באליה רבה סימן
תקס”ו שכתב בשם מלבושי יו”ט שבשנת תי”ב היה כ’ סיון ביום ב’
שהוא תענית שגזרו ד’ ארצות וקבעוהו לדורות והורו למעשה לקרות
ויחל אף בשחרית וכו’ .והיינו דהגם דהכלל הוא דרק בתענית ציבור
קורים ויחל ,ודוחים את הקריאה של שני וחמישי דעלמא ,מ”מ גם
לענין תענית כ’ סיון קבעו כן ,דיקראו ויחל ,וידחה להקריאה הקבועה
של שני וחמישי .וצ”ב טעם הדבר ,מאי שנא תענית כ’ סיון משאר
תעניות (המבוארות בסי’ תק”פ) שאין קורין בהם ויחל בשחרית.
ויש לבאר בזה בתרי אנפי ,חדא ,דיעוי”ש בהמשך דברי האליה רבה
דביאר דכ’ סיון חמיר משום דבו הוקבעו צרות רבות ,יעוי”ש .ואשר
לפי”ז י”ל דלא חשיב תענית יחיד ,אלא תענית ציבור ,ובתענית ציבור
מצינו דדחי קריאת ויחל לקריאת שני וחמישי.
אבל נראה לומר בזה עוד ,ובהקדם מה שמצינו בפסיקתא שהביאו
התוס’ במגילה לא ע”ב וכתבו בטור ושו”ע סי’ תכ”ח סימני ההפטרות
ג’ דפורענותא וז’ דנחמתא ותרתי דתיובתא ,ואחד מתרתי דתיובתא

הוא קריאת דרשו ה’ בהמצאו בצום גדליה ,וקשה דהרי קריאת
דרשו ה’ בהמצאו הוא הקריאה שיש בכל תענית ,והיאך נכנס לכלל
הסימנים של סדר הקריאות דתרתי דתיובתא.
ונראה ללמוד מזה דקריאת התעניות בכל תענית ,אינו דחיה להקריאה
היעודה לאותו היום גרידא ,אלא דהוא כשאר קריאות המועדים,
דהקריאה דאותו הזמן הוא קריאת המועדים דיקא ,וגם כאשר חל
בשבת ,קריאת המועדים קדמה לקריאת השבת ,דזהו עיקר תקנת
הקריאות שתקן משה שיהיו קורין בכל מועד כענין המועד (כמבואר
במשנה שלהי מגילה לא ע”א ועי’ מש”כ אחי הרב יחזקאל שליט”א
בספרו מענה יחזקאל סי’ א’ בשם מרן רה”י הגרי”ד דייויד שליט”א
עפי”ד הרי”ף בסוגיא דמגילה שם ,דאף קריאת הפרשיות בכולי שתא
חשיבי קריאת הפרשה בזמנו יעוי”ש).
ואשר לפי”ז מבואר דגם התרתי דתיובתא ,הגם דאחד מהם הוא
קריאת דרשו ,והוא שוה בכל קריאות התעניות ,מ”מ חשיב בכלל
סימני קריאות המועדים ,כיון דכך הוא יסוד תקנת הקריאה בתעניות,
כמו במועדים ,דהוא התקנה ליום זה ,לקרוא ויחל ולהפטיר בדרשו.
ולפי”ז י”ל דמה שכתב האליה רבה דביום כ’ סיון נעשו בו צרות
רבות אין הכונה דמהאי טעמא הוה תענית ציבור ,וקריאת ויחל בו
דוחה להקריאה הקבועה ,אלא דכיון דנעשה בו צרות רבות ,הו”ל יום
המסוים להיות בו צרות לישראל (וכמו שאמרו בגמ’ על תשעה באב
דמגלגלין חובה ל’יום חייב’ ,ונתבאר זה לעיל בגליון ‘ראש הגבעה’ 10
לפרשת בחקתי) ,ושוה לשאר ימי התענית דקריאת ויחל בהם חשיבי
מענינא דיום ,ולא דחיה בעלמא להקריאה היעודה לאותו היום.
הערות להערות
בענין מה שנכתב בגליון לשבועות דלפי הדברי יחזקאל דמצות
ספירת העומר לא חשיב מצות עשה שהזמן גרמא ,לפי”ז גם שבועות
לא חשיב זמן גרמא ,כיון דתלי ביום החמשים לעומר ,ולא ביום בפני
עצמו .העיר הרה”ג ר’ שלום אביטן שליט”א דלכאו’ דברי הדברי
יחזקאל המה דלא כהתוס’ בקידושין כט .ועוד הרבה ראשונים
שהקשו אמאי בעי’ למיעוטא דאשה פטורה מלמול את בנה ,תפוק
דהוה ליה מצות עשה שהז”ג ,והרי לפי מש”כ הדברי יחזקאל דכל
מצוה דתלויה בזמן אחר ,ולא ביום הזה ,לא חשיב זמן גרמא ,כן הוא
במילה ,דלא תלוי בזמן מסוים ,אלא בשמונה ימים אחר הלידה ,ולכאו’
מדברי כל הראשונים שהקשו כקושית התוס’ בקידושין מבואר דלא
כהיסוד שהניח הדברי יחזקאל .וצ”ע...

CONSUMED BY THE HOLY LAND
Rabbi Yaakov Klein

I

enzymes into molecules small enough to nourish the cells of the body
in a process called absorption. In this way, the food we eat becomes
part and parcel of our very being, granting us a variation on the
phrase “You are what you eat”; “What you eat becomes part of what
you are.” Rebbe Nachman teaches that a similar process takes place
when a Jew enters Eretz Yisrael. Chazal tell us, “Whoever enters the
Land, it is considered as if he has a God”; Eretz Yisrael is a land of
faith. Its air makes one wise, every four steps is a mitzvah. When a
Jew merits to live in Eretz Yisrael and has faith in the great spiritual
effect this has on his life, he becomes part and parcel of the Holy
Land, an “Eretz Yisraeldik’e yid”.

n this week’s parsha, the Meraglim travel into Eretz Yisrael to scout
out the land and come back with a negative report. As is usually the
– case, their negative experience was a result of their perspective
having chosen what they wanted to see, the Meraglim were unable
to recognize the tremendous blessings of the land as expressed in
Yehoshua and Kalev’s report. Rashi tells us that in order to allow
the scouts to tour the land without challenge from the current
inhabitants, Hashem caused many deaths so that they would all be
preoccupied with funerals on that day. Instead of recognizing this
great kindness, the Meraglim, looking through the clouded glasses of
”their pessimism, saw “a land that devours its inhabitants.

This, explains Rebbe Nachman, is the deeper meaning hidden
behind the apparently negative statement of the meraglim, “It is a
land that devours its inhabitants.” Now we are able to see that Eretz
Yisrael is indeed a land that devours its inhabitants, and that this is
an exceedingly positive thing! Just like food devoured by a human
becomes part and parcel of his very being, so too Eretz Yisrael has
the awesome power to turn those Jews who merit to live there into a
piece of the Holy Land. What a blessing it is to have access to the Land
that devours its inhabitants! May all members of our holy nation merit
to be eaten up by the Land and transformed into “Eretz Yisraeldik’e
yidden” with the coming of Moshiach, speedily and in our days!...

Basing himself on the assumption that, if the negative statements of
the Meraglim about the Holy Land were recorded in Toras Emes, there
must be some kernel of truth hidden within them, Rebbe Nachman
of Breslov zy”a teaches us the deeper meaning hidden within these
words. The tzaddik reveals that although the declaration of the
Meraglim, “It is a land that devours its inhabitants,” was certainly
made with a negative intention, there is an exceedingly positive truth
concealed beneath the surface of these words.
When a human being eats a meal, the various nutrients of the food,
such as proteins and carbohydrates, are broken down by various
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שאל את הרב

תפילת קבע – האם ראוי לקבוע זמן לסיום התפילה?
נערך ע”י הרב אברהם משה רוט

שאלה:
כידוע ,בקהילתנו הקדושה מסלסלים ומשוררים בתפילות השבת
באריכות נפלאה ומיוחדת .הרבה פעמים מרוב התעלות ודביקות
הש”ץ והציבור הם מתעלים “למעלה מן הזמן” ואינם משימים עין
ולב על מחוגי השעון שממשיכים במלאכתם ,ומסיימים את התפילה
מאוחר מאד (גם במושגים של קהילתנו)...
שאלתנו בפינו ,האם ראוי לעשות כן בתפילה ‘לשכוח את השעון’,
או שאדם צריך להיות מסודר ומחושב גם בתפילתו ,לדעת אימתי
מתחילים ואימתי מסיימים ,עת להתפלל ועת ללמוד ,עת לישיבת
בית הכנסת ועת ליציאה לסעודת השבת.

תשובה:
א .צריכים אנו לדעת שעניין זה ,אינו נושא צדדי מענייני התפילה,
אלא הוא עיקר מעיקרי התפילה – שבשעת התפילה לא ישים לבו
על השעון ,וכמעט הוא לעיכובא ,וכמו שנבאר.
ב .כתוב במשנה בברכות ‘העושה תפילתו קבע – אין תפילתו
תחנונים’ ,מה הפירוש ‘תפילתו קבע’? ישנם כמה פירושים בגמרא,
ולהלכה נפסקו ב’ פירושים :א) מי שאינו מתפלל בלשון תחנונים ,ב)
מי שתפילתו עליו כמשא (פירש רש”י שאומר “חוק קבוע הוא עלי
להתפלל וצריך אני לצאת ידי חובתי”).
ג .כלומר ,שגם מי שמתפלל בלשון תחנונים  -הוא מתפלל מכל ליבו
כאדם המתחנן לפני המלך ,מכל מקום יתכן שלא יצא ידי חובת
תפילה ,מדוע? משום שהוא מרגיש שהתפילה היא ‘חוק קבוע’
שצריך לצאת ידי חובתו .יש לו שעה קבועה שהוא מייחד אותה
לתפילה ,והוא משתדל למלא את חובתו .לא מספיק לכוון ,לא
מספיק להתחנן ,לא מספיק להתרגש – צריך גם לאהוב את התפילה,
ולא להרגיש שהיא חיוב קבוע ומסויים שצריך לקיים ולסיים.
ד .הרמב”ם מוסיף יותר מזה ,צריך שהאדם לא יצפה לסוף התפילה,
ולפיכך יש חיוב מיוחד לשהות אחר התפילה בבית הכנסת ,כדי שלא
יהיה כפורק עול ,שמסיים את התפילה והולך הביתה ,שאז הוא בכלל
תפילת קבע ,אלא הוא כאדם שעתותיו בידו וכולו פנוי רק לתפילה,
ולכן גם אחרי התפילה אסור לחזור מיד הביתה כדי שהתפילה תהיה
באופן שאיננו בהול לסיימה ולשוב לביתו .ונאריך בהלכה זו בעז”ה
במאמר הבא.
ה .דין זה שלא לעשות התפילה קבע ,הוא  -לפי הרבה שיטות  -מעכב
את התפילה! ומי שהתפלל בכוונה ובתחנונים ,אבל הביט מדי פעם
על השעון מתי כבר נגמרת התפילה ,הרי לא יצא ידי חובתו ,וחוזר
שוב ומתפלל .כן כתבו הב”ח והאליה רבה ,וכן הוכיחו המאמר מרדכי
ומגן גבורים בדעת הרמב”ם .וכתב המאמר מרדכי שאף שבזמנינו
איננו חוזרים על חסרון בכוונה ,כיון שאיננו יכולים לכוון כראוי וגם
אם נחזור ונתפלל שוב לא נכוון כראוי ,אבל בעניין זה של תפילת
קבע שפיר יכולים אנו להתפלל בנחת ובדרך תחנונים ,ולכן מי שלא
עשה כן חייב לחזור ולהתפלל כראוי.
ו .אמנם להלכה כתבו הפרי מגדים והביאור הלכה שבדיעבד אין
לחזור ולהתפלל משום דחיישינן לברכה לבטלה .אך עכ”פ כתב
הביאור הלכה שמה מאוד צריך אדם להיזהר בפרט זה כי לדעת כמה
פוסקים צריך לחזור ולהתפלל ,ולא יצא ידי חובתו אם מבקש לקיים
חובתו ולחזור לביתו.
ז .עד כדי כך חשוב עניין זה של ‘לא להסתכל על השעון’ עד שרבינו
החזון איש הקפיד שלא לכוון התפילה בנץ החמה לפי השעון
בדקדוק ,ואמר שיש לחשוש שזה כעין תפילת קבע ,אלא היה
מתפלל ‘בערך’ לפי הנץ ,והיה אומר :להסתכל על השעון צריך לפני
התפילה ,אבל כשמתפללים – מתפללים .ובזה פירש החזון איש את
הגמרא בברכות שרב ברונא היה אדם גדול ושמח במצוות ,שפעם
אחת סמך גאולה לתפילה כוותיקין ולא פסק פיו לחייך כל היום.
ולכאורה קשה ,הא כל העולם ג”כ סומכים גאולה לתפילה כוותיקין,
אם יש לך שאלה השקפתית ,בירור מנהג ,או ספק הלכתי ,הנוגע לחיי קהילתנו ,אפשר:
לשלוח עבור רבינו שליט”א בכתובת מייל info@RHshul.org

ומה שמחה יתירה היתה ביום זה במיוחד .ותירץ החזו”א שמכיון
שאין להסתכל בשעון בעת התפילה ,הרי כולם מתפללים בערך בזמן
הנץ החמה ,ובאותו היום נזדמן לרב ברונא שהיה זה בדיוק בנץ החמה
ובזה שמח כל היום.
ח .נמצא ,שיתכן שיהיה בית כנסת חשוב ,שמתפללים בו יראים
ושלמים בכוונה ובכובד ראש ,ברצינות ובדקדוק הלכה ,ואעפ”כ אין
יוצאים בו ידי חובת תפילה ,הא כיצד? אם בבית כנסת זה כאשר
יחפוץ הש”ץ משום מה לסלסל באריכות באיזה קטע בתפילה או
להתעכב בתחינתו יותר מהרגילות – יביטו האנשים בשעונם ויפטירו
בליבם ‘נו ..נו ...מה אתה מאריך עלינו את הזמן ’...או אפילו ינזפו בו
‘טירחא דציבורא’ ,נמצא שהם מבקשים להיפטר מן התפילה ולסיים
את חיובם ,ואע”פ שעושים תפילתם תחנונים ברצינות ומעומק
לב ,מכל מקום מכיון שהם מבקשים לצאת ידי חובה כראוי ולחזור
לענייניהם החשובים ,הרי זו תפילת קבע וכמעט לא יצאו ידי חובת
תפילה!
ט .אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו שאנו
זוכים להתפלל במקום שבו המתפללים והחזנים משעה שמתחילים
בתפילתם ,אינם מביטים כלל על השעון ,ואינם מבקשים להיפטר
ממנה ,אלא נמשכים אחרי התפילה והכיסופין והערגה לה’ בלא שום
הרגשה של משאוי המעכב את התפילה .זהו הידור נפלא בהלכות
תפילה ,וכמדומה שזה המקום היחיד בעולם כולו שמקיימים הידור
זה בשלימות!
י .אמנם מאידך גיסא ,למדנו בפרשת בהעלותך (הנקראת השבוע
בחו”ל) שנצטווה אהרן לעלות את הנרות ‘עד שתהיה שלהבת עולה
מאליה’ – מה הכוונה? שאם נרות המנורה ידלקו ע”י שהכהן מבעיר
אותם בכל רגע ,אבל לא יוכלו להמשיך ולבעור מאליהם – לא
נתקיימה מצות הדלקת המנורה.
לומדים אנו מזה ,שאם יהודי מבעיר בעצמו אש שלהבתיה ,כדוגמת
התפילה בקהילתנו בהתעוררות והתרגשות גדולה ,אך כאשר הוא
חוזר לביתו – נכבית כל אותה האש ,וחוזר הוא לנהוג בקרירות ,לצער
את אשתו ,לכעוס על ילדיו ,לבטל את זמנו ,לזלזל בהלכה ,וכדומה,
הרי לא יצא ידי חובת הדלקה ,כי השלהבת שהבעיר בתפילתו כבתה
מאליה כאשר הפסיק להבעירה.
המצוה שלנו היא להיזהר שתהא השלהבת עולה מאליה,
שההתעוררות והכיסופין והשמחה ישארו בליבנו גם לאחר התפילה,
ויביאו אותנו להיות יהודים טובים יותר ,לקבוע עיתים לתורה ,להאיר
פנים לזולת ,לוותר על כבודנו וכו’ וכו’.
כתוב ברמב”ן על הפסוק ‘אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד
שתחפץ’ – הפסוק מזהיר שלא להעיר את האהבה עד ‘שתחפץ’
שתיעשה חפץ וכלי ,להוציא את האהבה מן הכוח אל הפועל ,אי
אפשר להשאיר את האהבה ערטילאית – צריך לעשות ממנה חפץ
ממשי ,למעשה ,שהתפילה הבוערת תביא את האדם למעשים
טובים ,ללימוד תורה ,לאהבת ישראל וכו’.
יא .לכן ,מעורר מורינו ורבינו רבי דניאל בלסקי שליט”א ,שאע”פ
שהתפילה מתארכת בחביבות ואהבה כמו שביארנו ,מכל מקום לא
יתכן שהאריכות בתפילה תגרום שהחברים לא יוכלו לקבוע זמני
לימוד ביום השבת ,הרי “התפילה והתורה מסייעים זה את זה” ,וכמו
שהבאנו בשבוע העבר מרבינו קלמן קלונימוס גולדשמידט זצ”ל
שבשביל שהתפילה תמצא חן בעיני ה’ צריך לעמול בתורה שזה נותן
ח”ן על האדם.
על כן ,יפה עושים הגבאים החשובים שליט”א שבהכוונת מורינו
ורבינו הרב שליט”א קובעים זמנים מסודרים לסיום התפילה ,על
מנת שיהיה אפשר לפנות זמן בשבת קודש גם ללימוד התורה לאחר
סעודות היום ועונג השבת...
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Save the datE
Please join us on Motzei Shabbos
June 29th at 10:00 PM
for a grand Melave Malka honoring our dear friend,
beloved chazan, and pillar of our community,

Rabbi Yehoshua Rose
Let's all take this opportunity to show our hakaras hatov and thank him for all his
efforts and contributions to our shul and community over the past 8 years, and to
wish him much hatzlocha on his new journey in life- being mechazek yidden in LA.

"כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון"
"הנפרד מחבירו אל יפרד אלא מתוך דבר הלכה – שמתוך כך זוכרהו"

כולכם מוזמנים לסעודת 'מלווה מלכה'
ומסיבת פרידה לידידנו הדגול,
בעל הקול והניגון ,החזן האהוב ,עמוד קהילתנו,

רבי יהושע רוז שליט"א
לרגל צאתו להרביץ תורה בלוס אנג'לס.
רבי יהושע שליט"א התמסר במשך למעלה משמונה שנים לקיים מצוות "כבד
את ה' מהונך – מגרונך" (משלי ג,ט) ,והניח אבן פינה לקהילתנו בהקמת מניין ליל
שבת הייחודי שלנו ,אשר נודע שמעו בכל העולם ,ומקצוי ארץ נוהרים להשתתף
ולהתחמם מאש-קודש שהבעיר בקהילתנו בלילות השבת.
הבה נתכנס כולנו,

במוצאי שבת קודש פרשת קורח ,כ"ו סיון,
להכיר לו טובה ,להודות לו על השקעתו ומסירותו ,ולברכו בברכת 'צאתכם לשלום'
והצלחה גדולה בהמשך הרבצת התורה,
עבודת הקירוב והחינוך בלוס אנג'לס.
על מיקום המסיבה תבוא הודעה נפרדת.
שימרו את התאריך ביומנכם!...
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שלום חברים
כבוד החברים החשובים שליט”א
כפי שאתם יודעים ומרגישים ,נבצר מאת רבינו הרב בעלסקי שליט”א להשתתף עמנו
בתפילות השבת והמועדים ,הן מחמת הטיפול המסור באמו הרבנית תליט”א ,והן מחמת
אילוצים נוספים.
נוצר צורך לבקש איפוא דמות שתשמש כעין ‘ממלא מקום’ ו’שלוחא דרבינו’ להביא את
דברי רבינו לקהילתנו ,ליצור קשר רציף עם בני הקהילה ,להשיב לשאלות מזדמנות (וכל
הדבר הקשה יביאון אל רבינו הרב בעלסקי שליט”א) ,לשים עיניו ולבו על טובתם ועלייתם,
לחשוב מחשבות להעלות עצות הגונות ומתוקנות לתועלת הקהילה בכלל וכל אחד ואחד
בפרט ,למסור שיעורי תורה כפי הצורך והשעה ,וכדומה.
בהתייעצות עם רבינו שליט”א בחרו חברי וועד הקהילה לתפקיד זה ,את ידידנו וחברנו פה
מפיק מרגליות ,אשר ידיו רב לו ברבוי אש דת ,היא תורה ,לכל שכבות הלומדים ,בין לחובשי
בית המדרש יומם ולילה ,ובין לחובשי בית המדרש לעתים קבועות .ידידינו אהובינו משמח
אלקים ואנשים בדברי תורתו המשמחים ובמידותיו ואהבתו לכל אשר בשם ישראל יכונה,
כבוד הרב הגדול מעוז ומגדול ,מוהר”ר

רבי אברהם משה רוט שליט”א
אשר יכהן מעתה כרב-הצעיר דקהילתנו
ברכתנו אליו שגורה ,בכל לב ובכל נפש ,כי כשם שהוכיח עצמו ברוב מפעליו הכבירים
לתורה ולתעודה ,בקריאה בכתב ,ובהרבצת התורה בכתב ובעל פה .כן יתן ה’ וכה יוסיף לו יתר
שאת ויתר עז ,בשמחה ובטוב לבב ,כדרכו מאז ,לשום משא העם הזה על שכמו ועל לבו ,וכל
הדבר הקטון יבאון אליו ,וכל הדבר הגדול והקשה יקרב אל רבינו הגר”ד שליט”א
מוהר”ר הרא”מ שליט”א זמין וקשוב לשמוע ממכם עצות ורעיונות ,שאלות וספיקות,
בטלפון(052) 765-2027 :
בוואטסאפ+972 (53) 798-4125 :

ובביתו :רחוב פארן  ,1ב דירה ( 13בתיאום מראש’)
ובכתובת מיילRav2@RHshul.org :

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 -
website www.rhshul.org • Midbar Sinai, Givaat Hamivtar, Yerushalaim • 0587162088
מדבר סיני גבעת המבתר ירושלים
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