
גליון מס' 717    פרשת השבוע: שלח-לך עורך: הרב עוזיאל אדרי

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

שקיעה 

צאת הכוכבים

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

4:08

4:16

5:42

19:50

20:07

8:25

9:07

4:08

4:16

5:42

19:50

20:07

8:25

9:08

4:08

4:16

5:42

19:50

20:07

8:25

9:08

4:08

4:16

5:42

19:50

20:08

8:25

9:08

4:08

4:16

5:43

19:51

20:08

8:25

9:08

4:09

4:17

5:43

19:51

20:08

8:26

9:08

4:09

4:17

5:43

19:51

20:08

8:26

9:09

לוח הזמנים
לפי שעון "קיץ"

יום ד'
כז' סיון
21.6.17

יום ו'
ער"ח תמוז
23.6.17

יום ה'
כח' סיון
22.6.17

יום ג'
כו' סיון
20.6.17

שבת קודש
שבת ור"ח
24.6.17

יום א'
כ"ד' סיון
18.6.17

יום ב'
כה' סיון
19.6.17

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

יְלָה ַההּוא )במדבר יד, א( לַּ וַיִּבְּכּו ָהָעם ַבּ

חטא המרגלים וחורבנו
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רבינו תם:
            

איתא בסנהדרין )קד, ב(: ‘בכה תבכה בלילה )איכה א, ב(, שתי בכיות הללו למה. 
אמר רבה אמר רבי יוחנן, אחד על בית ראשון ואחד על בית שני. בלילה – על עסקי 
לילה, שנאמר ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא )במדבר יד, 
א(. אמר רבה אמר רבי יוחנן, אותו היום ערב תשעה באב היה, אמר להם הקב”ה 
עכ”ל.  לדורות',  בכיה  לכם  אקבע  ואני  חינם,  של  בכיה  בכיתם  אתם  לישראל: 
וכה הם דבריו הנוראים של האורח חיים הק' )דברים א, לז( על מאמר זה: ‘בחטא 
המרגלים גברה יד רשעה, ובחטא זה נטעו בתוכם שורשים רעים – שמהם עתיד 
לצמוח הרשע שיביא לחורבן', עכ”ל. הרי לפנינו מפורש, שציר הרשע ושורש כל 
הרע אשר נטע את יסודות חורבן שני בתי המקדש, הוא ‘בחטא המרגלים' אשר 
כדי  המרגלים,  לחטא  מבטינו  לכוון  לנו  יש  ומעתה  זו.  לבכיה  ברשעותם  גרמו 

שנבין קצת ביסוד ושורש החורבן. 
וראשית בזה יש להבין מה היה חמור כל כך בחטא המרגלים, שכן היכן מצינו 
במנין המצוות איסור דיבה רעה על הארץ, וגם בהלכות לשון הרע אין בנזכר כדבר 
הזה. וראה זה פלא, שהרי על כל החטאים החמורים שחטאו ישראל במדבר מחל 
להם הקב"ה ברוב רחמיו: חטאו בחטא העגל ומחל להם כמ"ש 'סלחתי כדברך', 
ה' בימינו  לגבי חטא המרגלים נשבע  ואילו  וכו'.  חטאו במי מריבה ומחל להם 
'ואולם חי אני אם יראה איש באנשים הללו את הארץ', ואכן לא נותר בהם איש 
כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון כמפורש במשנה ברורה. והלב משתומם, וכי 
חטא זה חמור יותר מעבודה זרה! וביותר יפלא, הרי מצינו בתורה )במדבר כא, ה-ו( 
שדיברו רעה בהקב”ה ובמשה עבדו: ‘וידבר העם באלוקים ובמשה למה העליתונו 
ממצרים למות במדבר... וישלח ה' בעם את הנחשים' וגו', ואעפ”כ מחל להם ולא 
עוד אלא שציוה ה' את משה ‘עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך 
וראה אותו וחי ויעש משה נחש נחושת' וגו'. וא”כ יש לתמוה, וכי הוצאת דיבה 

רעה על הארץ חמורה יותר מהוצאת דיבה רעה על הקב”ה ומשה עבדו!
ולפי הנראה, עיקר עונש המרגלים אינו ענין לחומרת החטא שחטאו, אלא 
מדין מידה כנגד מידה אתינן עלה. והיינו כיון שכפרו בטובתו של מקום ומאסו 
בארץ חמדה, בדין הוא שאינם יכולים להנות מטּובה של הארץ. שכן גמ' ערוכה 
היא )ברכות סב, א( ‘כל המבזה את הבגדים סוף שאינו נהנה מהם' עי”ש. ללמדך 
הנהגה מיוחדת של הקב”ה בעולמו, שכל מי שאינו מכיר בטובה שקיבל – שוב אינו 
יכול להנות מאותה הטובה. ומעתה שוב לא יפלא, כיצד מחל השי”ת על חטאים 
חמורים לאין ערוך מחטא המרגלים, ואילו על חטאם לא אבה השי”ת למחול 
ונפרע מהם שלא יראו את הארץ. מפני שעונשם אינו ענין כלל לדין מחילה, והבן.
ולחידוד הדברים, יש להוסיף דכשם שהכרת הטוב הוא המפתח לאוצרו הטוב 
של הקב"ה, וכדרך שאמרו בגמ' )ברכות ד, א( ‘כל האומר תהלה לדוד שלוש פעמים 
בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא', וכבר פי' במקו”א, דהכוונה בזה למי 
שמרגיל עצמו להתבונן בכל יום בחסדי השי”ת הנזכרים במזמור זה – מובטח לו 
שיזכה לחיי העוה”ב מכוח מעשיו הטובים שיבואו בעקבות הכרה זו, עי”ש. כך 

הוא לאידך גיסא בכופר בטובתו של מקום, שהוא שורש כל הרע, וכדפי'.
שורשים  בתוכם  נטעו  זה  'ובחטא  במ"ש  הק'  החיים  האור  דברי  יאירו  ובזה 

מעם   מורמים  צדיקים  אנשים  היו   המרגלים 
המה ".  כיצד  ישראל  בני  ראשי  אנשים  " כולם 
בחטא  נכשלו  כאלה  שאנשים  אפוא  קרה 
הקב"ה של  בכוחו  האמינו  ולא  חמור  כך  כל 

להכניסם לארץ ישראל ?
לא  המרגלים  של  הוא :  הטענה  לכך  ההסבר 
-  להיפך :  ה '  את  לעבוד  רצון  מחוסר  נבעה 
בו  ה '  ולדבוק  את  לעבוד  שרצו  משום   דווקא 
לעבודת  תפריע  ישראל  לארץ  סברו שהכניסה 
ה ',  ועל כן מוטב להישאר במדבר .  החיים במדבר
היו מושלמים לעבודת הבורא .  את  " מזונם "  קיבלו
" מים " מהשמים ",  " מן  בצורה   ישראל  בני 
סיפקה להם  " בארה של מרים ",  ואפילו  " בגדיהם "

להתמסר  ישראל  יכלו ,  אפוא ,  בני   נשמרו .  כך 
מצוות ,  מבלי  ולקיום  תורה  ללימוד  ורק  אך 
וכיוצא  פרנסה  מבעיות  מוטרדים   כלל  להיות 
ניתנה למלאכי השרת "  " התורה לא  אך  באלה .  
 אלא ניתנה לנו לבני האדם כדי שנקיים אותה 
העוה"ז .  של  הטבעיים  החיים  כדי  תוך  דווקא 

ראשי בני ישראל המה

שבת מברכין
המולד: ביום שבת קודש, שעה 10 בבוקר, 16 דקות ו-13 חלקים.

ראש חודש תמוז בימים שבת קודש וראשון.



בברכת שבת שלום ומבורך

המרגלים  בחטא  שהיה  הרע  כל  ששורש  לומר  רוצה  רעים', 
והעונשים הרבים שבאו בעקבותיו כולל חורבן בית המקדש, 

יסודו במה שכפרו בטובתו של מקום!
בגמ'  כמבואר  החטאים,  מכל  הוא  ונורא  איום  עונשו,  וגם 
‘זקינו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגולתא דהות  )שם פב, א(: 
שדיא בשערי ירושלים והות כתוב עילויה זאת ועוד אחרת, 
גולגולתא של  נבוג, אמר האי  והדר  נבוג, קברה  והדר  קברה 
והשלך  סחוב  יקבר  חמור  קבורת  )שם(  ביה  דכתיב  יהויקים 
גולגולת  מצא  פרידא  רבי  של  )זקינו  ירושלים'  לשערי  מהלאה 
כלומר  אחרת',  ועוד  ‘זאת  בה  חקוק  והיה  ירושלים,  ברחובות  מושלכת 
נקמה נעשית בה כבר ועוד אחרת תעשה בה – רש”י. קבר אותה – ובצבצה 
ויצאה מקבורתה, קברה ושוב בצבצה מקבורתה. אמר זאת הגולגולת של 
 – ברחובות  מושלך  כלומר  יקבר',  חמור  ‘קבורת  בו  נאמר  אשר  יהויקים 
מקום,  של  בטובתו  הכופר  שכן  יובן,  המבואר  ולאור  רש”י(. 
לסוף שאינו נהנה אפילו מקבורת אדם... והדברים מבהילים 

ומדברים בעד עצמם!
עד  נזהרו  אשר  בתלמוד  לרבותינו  מצינו  בכדי  לא  ואכן 
למאוד שלא להגיע חלילה למידה מגונה זו, וכה הם דברי הגמ' 
)כתובות קיב, א(: רבי חנינא מתקן מתקליה )משוה ומתקן מכשולי 
העיר מחמת חיבת הארץ שהיתה חביבה עליו ומחזר שלא יצא שם רע 
ורבי אסי קיימי משמשא לטולא  – רש”י(, רבי אמי  על הדרכים 
ומטולא לשמשא )כשהשמש הגיע למקום שהם יושבים וגורסים וחמה 
הצל  מן  עומדים  הצינה  ובימי  בצל,  לישב  עומדים משם  עליהם  מקדרת 
ויושבים בחמה, כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל – רש”י(. 
ופוק חזי לדברי רבינו יוסף חיים זצ”ל )בן יהוידע שם( דמסיק 
משם בזה”ל: ‘ילמוד האדם מוסר השכל, לשמור פיו ולשונו – 
לבל יוציא מפיו דיבור לא טוב לגנות אפילו אמה אחת מארץ 
בעת  ואפילו  וחום...  קור  מצד  והן  האויר  מצד  הן  ישראל, 
חורבנה שהיא ביד הגויים והבתים של הגויים, כדי שלא יהיה 

בכלל מוציא דיבה על ארץ ישראל', עכ”ל.
ובספר 'המאורות הגדולים' מסופר על הגאון רבי יחזקאל 
שמע  ובלילה  אחד,  לפונדק  נזדמן  שפעם  זצ"ל,  אברמסקי 
מבעד החדר הסמוך קול יהודי האומר תפילת 'נשמת כל חי' 
החסדים  כל  את  ומפרט  מונה  שהוא  תוך  רבה,  בהתלהבות 
שעשה עמו השי"ת כל ימי חייו. ובבוקר גילה, שהיה זה מרן 

החפץ חיים זצ"ל.

דרושים
תורמים לספרי לימוד 
לבית המדרש-כולל 

“קול יהודה” 
ברח' מנחם גבאי 33 שכונה ד' באר שבע

ניתן להקדיש לרפואה, 
לברכה, להצלחה, 
לעילוי נשמת וכו'.
בדבר פרטים ניתן לפנות

לר' משה: 054-8598711



רבני הקהילות

רב קהילה ורב "המרכז לבריאות הנפש" באר שבע
הרה"ג שלמה ממן שליט"א

מידת ההכנעה הראויה

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב שלמה ממן

שאלה  מתעוררת כאן  בפרשת שלח מביאה התורה את ענין חטא המרגלים. 
ידועה, הרי התורה מעידה על המרגלים שהיו: "כולם אנשים ראשי בני ישראל 
המה" )יג',ג'(, ואם כן יש לתמוה מאוד , כיצד לבסוף המרגלים )חוץ מיהושע 
וכלב( התדרדרו למצב שפל כל כך, ולמרות שכלב ניסה להשתיק את דבריהם 
הם לא שמעו לו, אלא אדרבא הם המשיכו בדבקות בהוצאת הדיבה שדברו, 

וכיצד מתאים ענין עדות התורה: " כולם אנשים ראשי בני ישראל המה".
ונבאר, בפרשת דברים כשחוזרת התורה על ענין חטא המרגלים, כתוב שכלל 
ישראל לא רצו לעלות לארץ ישראל לאחר ששמעו את דיבת המרגלים וטענת 
היתה )א',כז'(: "בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי 
להשמידנו" וצריך ביאור, מדוע חשבו שה' שונא אותם, ומחמת כן הוא רוצה 
להשמידם ביד האמורי.אומר הספורנו: "בשנאת ה' אותנו": "על מה שעבדנו 
עבודת אלילים במצרים", "לתת אותנו ביד האמורי": "שאע"פ שיש לאל ידו 
כלומר   , עכ"ל  להנקם",  בידם  אותנו  יתן  ולהמיתם,  האמוריים  את  לכבוש 
שכלל ישראל טענו בטעות שהסיבה שהקב"ה הוציאם מארץ מצרים על מנת 
להיכנס לארץ ישראל, הייתה בכדי להענישם על שעבדו ע"ז במצרים. ונסביר 
היא  ישראל  לארץ  בכך שחשבו שהכניסה  הייתה  שטעות המרגלים  זה,  לפי 
בכדי להענישם על מה שחטאו במצרים, שהרי הניצחון במלחמות עם העמים 
הם  אותם  המלווים  ה'  רק מתוך חסדי  בדרך הטבע,  שייך  היה  לא  שבארץ 
יכולים לנצח את העמים שבארץ ישראל, אולם בכך לא האמינו שמלך מלכי 
המלכים יתנהג איתם באופן שכזה לאחר שחטאו, ולכן הגיעו למסקנה בטעות 
שכל הכניסה לארץ הוא לצורך ענישה לכלל ישראל, על כך שעבדו עבודה זרה 
במצרים, וטעות זו היא שגרמה להם להוציא דיבה על הארץ, ולהשריש את 
טעותם בישראל, ומתוך כך הרבה מישראל טענו: "בשנאת ה' אתנו הוציאנו 
מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו" אם כן חטאם של המרגלים 
לא נבע מדרגת שפלותם, אלא אדרבא דרגתם בעבודת ה' היתה גדולה, כדכתיב: 
"כולם אנשים ראשי בני ישראל המה" , ומתוך כך הם הבינו הבנה עמוקה כמה 
יש להכנע לפני ה' ית' מחמת חומרת עשית החטאים, וכמה גדול עונש הממרה 
את פי ה' , לכן לא הועילו הניסיונות לשכנע אותם לחזור מהמחשבה שיענשו, 

משום שהם טעו לחשוב שכך היא הדרך הראויה למידת ההכנעה לפני ה', ובכך 
טעו טעות גדולה, משום שהקב"ה ברא בעולם את דרך התשובה, ויש בכל עת 
אפשרות לשוב לפני ה' ולהחשב כאלו לא חטאו מעולם.ולפי ביאור זה בטענת 
המרגלים וטעותם, מובן מה שכתוב בהמשך פרשת שלח, כשאמר הקב"ה את 
העונש שנתן על הוצאת הדיבה על הארץ, כדכתיב )י"ד, ל"ד(: יום לשנה יום 
"את  )רש"י:  תנואתי",  וידעתם את  עונתיכם ארבעים שנה,  שנה תשאו את 
תנואתי" שהניאתם את לבבכם מאחרי, תנואה לשון הסרה, כמו כי הניא אביה 
אותה",(מה צריך ראיה ע"י עונש בכדי שישראל ידעו שהמרגלים סרו מדרך 
ד', הרי פשוט הוא שהם לא הלכו בדרך ד', וסרו וחטאו אף ללא ראיה, ואם 
כן מה הצורך להשריש בישראל את הידיעה שהמרגלים חטאו- "וידעתם את 
תנואתי".ולפי דברינו מובן, שהמרגלים סרו מדרכי ד' לא מתוך שהיו בדרגה 
ד', שחשבו שישראל  שפלה אלא מתוך טעות של הבנה במידת ההכנה לפני 
חייבים להענש על כך שעבדו עבודה זרה במצרים, ולא שייך שהקב"ה יזכה 
ב"כל מקום שאתה מוצא  אותם במתנת א"י אחרי שחטאו.ובזה טעו, שהרי 
גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותו", ויש לפני הקב"ה דרכי חסד בכדי 
לקבל את השבים בתשובה לפניו, כאב המקבל את בניו השבים אליו, ושייך 
תמיד לשוב לפני ד', אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם".
ולכן מובן שהתורה צריכה לחדש ולחזק את הידיעה בכלל ישראל שהמרגלים 
טעו בדרך ההכנעה שאחזו, שהיא זו שהביאה אותם לידי הרס וחורבן, שהרי 
יש  ידיעת חומרת החטא  ד' היא, שביחד עם  לפני  מידת ההכנעה האמיתית 
ישנן שבכל זמן אפשר לחזור לפני ד', ולהחשב כאילו לא חטאו מעולם, אך הם 
לא השתמשו במידת ההכנעה כדבעי ובאו לידי נפילה.ומכאן הלקח, לפעמים 
רואים ושומעים על ניסיונות הבאים לאדם, ובאופן טבעי מצב זה מביא אותו 
לידי הכנעה לפני ה', אך יש לזכור ולשנן את היסוד שישראל חוסים בצל כנפיו 
של הקב"ה, שיש עמו י"ג מידות של רחמים, ובמקום שאתה מוצא גבורתו שם 
אתה מוצא ענותנותו, ואפשר לשוב לפני ה' ולהחשב כאילו האדם לא חטא 

מעולם, כל זה מביא לידי רוממות ושמחה גדולה.



לרפואת
ר' יוסף שלמה

בר עליה
ורחל 
בת סימי 

לראות
 אורות עונג שבתאת השכינה

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

נייד: 052-7670510


