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דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

ברכת שהחיינו על לידת הבת
בפרשתנו אנו למדים על צורת הדיבור לנשים וצורת הדיבור 
לבני  ותגיד  יעקב  לבית  תאמר  “כה  )יט,ג(  דכתיב  לאנשים, 
לבית  הזה.  וכסדר  הזה  בלשון  תאמר.  כה  ופירש”י  ישראל”. 
יעקב. אלו הנשים. תאמר להם בלשון רכה. ותגיד לבני ישראל. 
עונשין ודקדוקים פרש לזכרים. דברים הקשין כגידין. ובמד”ר: 
כדי  אחר  דבר  במצוות,  מזדרזות  שהן  תחילה,  לנשים  למה 
שיהו מנהיגות את בניהן לתורה. וברבנו בחיי: ועוד שהאשה 
הטובה היא סיבה לתורה שהיא יכולה להמשיך את בנה לבית 
המדרש לפי שהיא מצויה בבית, והיא מרחמת עליו בכמה מיני 
געגועין כדי להמשיך אותו אחר לימוד התורה מנעוריו, וגם כי 
יזקין לא יסור ממנה. הרי שסגולה מיוחדת יש בנשות ישראל 

כממשיכות דרך התורה לדורות הבאים.
בנותן טעם יש לעמוד בענין ברכת שהחיינו על לידת הבת, 

האם מברכים או לא.

דעת המחבר והמשנ”ב
הטוב  מברך  זכר  אשתו  ילדה  פסק:  רכג,א(  )סימן  המחבר 
והמטיב, וגם היא צריכה לברך כן. וכתב ע”ז במשנ”ב )סק”ב(: 
ותאב  זכרים  לו כמה  היו  מדסתמו הפוסקים, משמע דאפילו 
נולד בת  שיוולד לו בת, כדי שיקיים מצות פו”ר, אפ”ה אם 
אין מברך ע”ז, ומ”מ נ”ל פשוט דבפעם ראשון כשרואה אותה 
מברך ברכת שהחיינו, דמי גרע ממי שרואה את חברו לאחר ל’ 
יום, ושמח בראייתו, דמברך שהחיינו, כדלקמן )סימן רכה,א(.

משמעות שיטת ה’אשל אברהם’
ובאשל אברהם ]בוטשאטש[ )תניינא, סימן רכג( כתב לדון, 
מדוע לא תיקנו שום ברכה על לידת בת, גם הראשונה שהיא 
סימן יפה לבנים, ועוד שהרי קיום מצוות פו”ר א”א בלי בתו 

או בת בנו עכ”פ, ראה שם מה שכתב לבאר בזה.
ובשו”ת ציץ אליעזר )חי”ג סימן כ( הביא דבריו ונדחק בהם, 
ויש לומר שסמכו על מה שתיקנו  שאין הוכחה שלא תיקנו, 
לברך שהחיינו בדרך כלל על הקונה ועל הניתן לו דבר חדש, 
וכן על השמח בראיית חברו, וכדומה, לזאת נ”ל דלהלכה יש 
שייך  ולא  שהחיינו,  בת  לידת  על  לברך  כהמשנ”ב  לפסוק 
לומר בזה ספק ברכות להקל, ושלא לברך על הספק )גם אם 
)סימן  וכדמצינו בב”ח בטור או”ח  נתפוס שיש ספק בדבר(, 
כט( שכותב לבאר שיש חילוק בזה בין ברכת שהחיינו לשאר 
ברכות, ובברכת שהחיינו יכול לברך גם בספק, מפני דברכת 
שהחיינו שבאה על שמחת לבו של אדם יכול לברך אף על פי 
שאינו ודאי דחייב לברך, דאינו עובר על לא תשא אם הוא 
הזה,  הזמן  עד  וקיימו  שהחייהו  על  יתעלה  לו  ומברך  שמח 

עיי”ש.

דעות הפוסקים המחייבים
ראה מזה גם בקצוה”ש )סימן סו(, וכן הכריע בשו”ת אג”מ 
כל אדם הא שמח בראיית  והרי  מג סק”ה(:  ח”ה סמן  )או”ח 
בתו, והוא טעם גדול, דאחרי שנולדה לו הא הוא שמח בראייתו 
בפרנסתם,  שדחוקים  עניים  ואפילו  אינשי,  כסתם  אותה, 
דאגת  עליהם  שנוסף  אף  ובנותיהם,  בניהם  בראיית  שמחים 
עבור  גם  פרנסה  להם  שישלח  בהשי”ת  בטוחים  הם  פרנסה, 
הבת שנולדה לו. ולכן אף שלא הוזכר זה בדברי רבותינו, ואף 
בערוך השלחן לא הוזכר חידוש זה, יש מקום לומר דלא משום 
דפליגי על זה, אלא דמשום הפשיטות לא כתבו זה, וכדמשמע 
ואם היה סובר שאלו  מלשון המ”ב שכתב שנראה לו פשוט, 
שלא הזכירו פליגי ע”ז, לא היה זה ממילא דבר פשוט, וממילא 
וכן כתב בארחות  למעשה יש להורות כהמ”ב שצריך לברך. 
רבנו שכן נהג בעל הקה”י. וכ”ה בשו”ת שבט הלוי )ח”ח סימן 

לה(.    

שהחיינו כשלא ראה את התינוק או 
התינוקת

והנה המשנ”ב )שם, סק”א( גבי ילדה אשתו זכר, כתב בשם 
הרא”ש שאפילו אם לא ראה את התינוק עדיין רק שמע כשהיה 
בעיר אחרת שפיר מברך כששומע, ולכאורה הטעם בזה שגם 
על עצם הבשורה הטובה שייך לברך, מ”מ לגבי ברכת שהחיינו 
בלידת הבת לא כתב כן, אלא אדרבא כתב בלשונו: ‘דבפעם 
ראשון כשרואה אותה מברך ברכת שהחיינו’, הרי שעל שמועה 

טובה של לידת הבת אינו מברך, ורק ברואה אותה יברך, וכן 
משמע ממה שמדמה זאת לרואה את חברו לאחר ל’ יום, ושם 

לא שייך לברך ברכה זו אלא דווקא ברואהו.
ובאמת שכן כתב להלן )סימן רכה סק”ה( בשם הפמ”ג: ‘כתב 
הפמ”ג דאם נתבשר לו שילדה אשתו, והוא היה במדינת הים, 
וראהו עתה, מברך שהחיינו, או מחיה המתים ]אם הוא לאחר 
י”ב חודש[, דודאי יש לו שמחה בוולדו, אף שלא ראהו מעולם’, 
ובשעה”צ )סק”ה( כתב דה”ה בילדה נקבה. והרי, דעד השתא 

לא יכול היה לברך עדיין, כ”ז שלא ראה אותה.
וכן ניתן להוכיח ממש”כ בבן איש חי )פר’ ראה אות ח( לדון 
בשעת  זו  ברכה  ]שמברכים  הבן  בלידת  שהחיינו  ברכת  גבי 
פעם  כשרואהו  שמברך  ומטיב  הטוב  לברכת  בנוסף  המילה, 
ראשונה[ אם האב לא היה בשעת המילה, וכבר מלו אותו, ובא 
אח”כ ורואהו האם מברך האב שהחיינו או לא, ונקט להלכה 
שאם הוא דר במקום שאין מנהג ברור בזה, שלא יברך, אלא 
ישתדל לברך על בגד חדש או פרי חדש בעת שרואה התינוק 

לראשונה, ויכוין ע”ז ג”כ. 

השוואת נידון זה לקונה כלים חדשים
אמנם הנצי”ב בספרו מרומי שדה )ברכות נד,א( מדמה ברכת 
שהחיינו בלידת הבת לקונה כלים חדשים, וז”ל: ‘והנה מדאי’ 
במשנה דעל כלים חדשים מברך, יש ללמוד לכאורה דמי שנולד 
שיראה  צריך  אין  עפי”ד  ולכאורה  שהחיינו’,  שמברך  בת  לו 
אותה בשביל לברך, דהא בקנה כלים חדשים אין הברכה על 
הבת  בלידת  גם  וא”כ  הרכישה,  עצם  על  אלא  הכלים  ראיית 
גם  דבריו  ולפי  כך.  על  מיד כשנתבשר  לברך שהחיינו  יכול 
בנידון שדן בזה הבן איש חי, הו”ד לעיל, אפשר שיכול לברך 

ברכת שהחיינו מבלי להמתין עד שיראהו, ויש לדון בזה.

דעות הפוסקים הפוטרים והעצה לצאת 
ידי כולם

שהחיינו  לברך  אין  כי  ודעתם  כך  על  חולקים  שיש  אלא 
שכתב:  א(  רכג,  )סימן  השולחן  ערוך  ראה  הבת,  לידת  על 
‘אבל בלידת נקבה אין מברכין, לפי שאין בזה שמחה כל כך 
כבזכר’. וכן מביאים בשמו של הגרשז”א בספר הליכות שלמה 
)הל’ תפילה סימן כג(, ומשמו של הגריש”א שם. וכ”כ בספר 
תשובות והנהגות )ח”ב סימן קלב( שרק אם היה תאב מאוד 
להולדת הבת מברך. וראה גם בשו”ת משנה הלכות )או”ח סימן 
קפא(. אלא שנקטו הפוסקים שכדי לצאת ידי כל הדעות טוב 
לקחת פרי חדש או בגד חדש וכדו’ ולברך ע”ז שהחיינו ולכוין 

להוציא גם את לידת הבת.   

ראה את בתו פעם ראשונה ושכח לברך
גם  לברך  יכול  והאם  בזה,  הפוסקים  דעות  שלמדנו  ולאחר 
בשמועה רחוקה או לא, נשאר לדון כשראה את בתו ושכח ולא 
בירך, האם יכול לברך עדיין ברכה זו, או ששייך ברכה זו דוקא 

בראיה ראשונה ותו לא.
והנה מלשון המשנ”ב )הובא לעיל( משמע להדיא שאין שייך 
ברכה זו אלא בראיה הראשונה, שכתב: דבפעם ראשון כשרואה 
אותה מברך ברכת שהחיינו, וכן משמע מדברי המשנ”ב להלן 
)ס”ק טו( גבי ברכת שהחיינו על כלים חדשים, שכתב וז”ל: 
ממנו’,  השמחה  ויסתלק  שיתרגל  קודם   תיכף  לברך  ‘ויזהר 
שמשמע מדבריו שלא שייך ברכה זו אלא דוקא בראיה בפעם 
‘ועיין  הבן:  לידת  גבי  כתב  ג(  )ס”ק  לעיל  אמנם  ראשונה. 
בפמ”ג דאפילו אם לא בירך תיכף כששמע, ג”כ יברך לכו”ע, 
דעדיין הטובה נמשכת’, ויש לדון האם דין זה הוא גם בלידת 
הבת, ולכאו’ מלשון המשנ”ב שהבאנו לעיל משמע שבבת הוא 

דוקא בראיה ראשונה.
לדמות  גרוס שליט”א כתב  להגר”מ  יודוך’  ‘הכל  ובקונטרס 
ברכת שהחיינו של ראיית הבת לברכת שהחיינו שמברכים על 
פרי חדש, שבזה הרי הדין שאם לא בירך באכילה הראשונה 
התחדשות  של  ההנאה  על  היא  הברכה  כי  מברך,  אינו  שוב 
הדבר, שזה שייך רק באכילה הראשונה, ומשו”כ נקט להלכה 
שה”ה בברכת שהחיינו גבי לידת הבת שמברכים דוקא בזמן 
שלמה  הליכות  שבספר  אלא  ראשונה.  בראיה  שהוא  ההנאה, 
ונהרות, שבהם  ימים  זו לראיית  )שם( מדמה ברכת שהחיינו 
קיי”ל שאף שעבר את הים ולא בירך, וכבר אינו רואה את הים, 
יכול  זו שראה מכבר, עדיין  מ”מ כל שמתפעל עדיין מראיה 
לברך שהחיינו, וא”כ ה”ה בנידו”ד כתב ג”כ שכל זמן שההנאה 
עדיין נמשכת יכול לברך, גם אם בזמן הראיה הראשונה לא 

בירך.    

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג ענינא דיומא

חדש! קו "רוממות"!
0722-588477

בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון 
על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג.

כמו כן ניתן להשאיר 
הודעות הערות והנצחות.

שימו לב! עקב ריבוי הגליונות ב"ה 
הגדל משבוע לשבוע 

זקוקים אנו לעזרת ציבור הקוראים הנכבד.
ניתן לתרום בקו "רוממות"
או בעמדות הממוחשבות 
של נדרים פלוס\קהילות

לפי החיפוש הבא:
רוממות\גליון שבועי לבני התורה

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל 

או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת

שימו לב!

הדפסת הגליונות השבוע נתרם 
במלאות השבעה

לעילוי נשמת הרה"ג ברוך יעקב 
ב"ר נחום פרידמן זצ"ל 

נלב"ע ט"ז שבט ה'תשע"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.

ע"י נכדו שליט"א

הקדוש,  רש"י  אומר  השבוע  פרשת  בתחילת 
כי השמועה אותה שמע יתרו, ובגללה בא, היא 
בחז"ל  אמנם  עמלק.  ומלחמת  סוף  ים  קריעת 
ובראשונים מבואר שהיו עוד דברים שיתרו ראה, 
אך רש"י הזכיר רק שני דברים אלו, והדבר אומר 

דרשני.
שהיו  המערכות  בשתי  התבונן  שיתרו  נראה 
עמלק,  ומלחמת  סוף  ים  קריעת  ישראל,  לעם 
בקריעת  בעוד  ביניהם.  מהותי  הבדל  על  ועמד 
אחרי  רדפו  שהמצרים  שלמרות  ראה,  סוף  ים 
עם ישראל, אף על פי כן לא נלחמו נגדם אלא 
נוקטים  אינם  כשהם  להקב"ה,  התפללו  רק 
בהשתדלות טבעית כלל, אלא מותירים את כל 
דרכי הצלתם אך ורק בידיו יתברך. לעומת זאת 
במלחמת עמלק, שם לא הסתפקו רק בתפילות, 
אלא קמו ונלחמו, כשהם אינם זונחים את דרכי 

ההשתדלות.
זאת הבין יתרו, כי שונים המה שני המאורעות 
בסכנה  נתונים  היו  סוף  ים  בקריעת  במהותם, 
שייקחו  או  בהם  יהרגו  שהמצרים   – גופנית 
אותם חזרה למצרים, שם מקומה של ההשתדלות 
העולם.  והיה  שאמר  למי  בתפילה  מסתיים 
שונה הדבר במלחמת עמלק שהייתה זו מלחמה 
כלפי  מנאצים  שהיו  בחז"ל  כמבואר  רוחנית, 
שמיא רח"ל. וכפי המבואר בספרים הק' אזי ישנו 
כח רע בעולם המושך את האדם לחטוא ולהורידו 

לבאר שחת, והכח הזה נקרא "עמלק". 
נמצא  שלם  עם  והבין,  יתרו  שמע  זו  שמועה 
נוראי,  משעבוד  שיצאו  אחרי  מוות,  בסכנת 
שום  עושים  אינם  אך  לשם,  לחזור  הם  עלולים 
אבל  הקב"ה!  על  רק  סומכים  אלא  מלחמה, 
בתורה,  כשפוגעים  אותם,  להחטיא  כשמגיעים 
הם  יוצאים  אזי  רח"ל,  שמיא  כלפי  ומנאצים 

למלחמה.
וסרמן  אלחנן  רבי  הגאון  מרן  לנו  ייסד  כבר 
זצוק"ל בשם מרנא ה"חפץ חיים" זיע"א כי מתי 
שהגזירה היא על הנפשות, להעביר את ישראל 
מסירות  של  למלחמה  לצאת  צריכים  דתם  על 
נפש! ונדרש שישראל ימסרו את נפשם במלחמה 
קליפת  אותה  השטן,  כח  נחלש  אז  ורק  ממש, 

עמלק הנמצאת בכל דור.
"מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת 
ואף התבונן לראות  יתרו,  והביט  עמלק"! שמע 
את שני הדברים זה לעומת זה, וזה הביא אותו 

לעזוב הכל ולבוא למדבר! 



הרב רוממות הפרשה
דוד 

ויספיש
מפניני הפרשה

“ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו” )יח,א(
איתא במכילתא: וישמע. מה שמועה שמע ובא. וכו’. 
רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא, שבשעה 
שנתנה תורה לישראל זעו כל מלכי האדמה בהיכליהם, 

באותה שעה נתקבצו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע. אמרו לו, בלעם 
שמא המקום עושה לנו כמו שעשה לדור המבול, אמר להם, שוטים שבעולם, כבר 
נשבע הקדוש ברוך הוא לנח שאינו מביא מבול לעולם אמרו לו, שמא מבול של 
מים אינו מביא, מבול של אש מביא. אמר להם, אינו מביא לא מבול של אש ולא 
מבול של מים, אלא תורה נותן הקדוש ברוך הוא לעמו ולידידיו, כיון ששמעו 
כולם מפיו הדבר הזה, ענו כולם ואמרו אחר כך, ה’ יברך את עמו בשלום, ופנו 

והלכו איש למקומו.
יש להתבונן במה שהאריך רבי אלעזר המודעי בכל סיפור המעשה שהיה עם 
מלכי אומות העולם, ושאר התנאים לא האריכו כל כך, אלא בקיצור מה שמועה 

שמע ובא.
האיר את עינינו בזה המגיד הירושלמי הגה”צ רבי שלום שבדרון זצ”ל, וביאר 
אלא שמע  תורה,  מתן  על  רק  לא שמע  יתרו  המודעי  אלעזר  רבי  לדעת  כך: 
על כל המעשה עם מלכי העכו”ם, וזה היה מה שגרם לו בסופו של דבר לבוא 

ולהסתפח בנחלת ה’.
מיד  גאולתם  ישראל,  לעם  שאירעו  הניסים  כל  על  שמעו  האומות  כל  הנה, 
כינוס  תורה,  מתן  לקראת  אירע  נוסף  מעמד  אך  ברשעים,  ה’  ומשפט  מצרים 
חירום בו השתתפו כל מלכי העכו”ם אצל בלעם הרשע לברר פשר הדבר ששמעו 

וראו, שמא מבול בא לעולם.
אבל  ויוצרה,  תבל  בורא  ממעשי  בפחד  היו  כולם  שבתחילה  שבעוד  אלא 
כששמעו מבלעם שאין כל סכנת כליה ומבול לעולם, התהפך ליבם וכל חושיהם, 
מיד אמרו: תורה הוא נותן לבניו? אם כן, נעשה ‘מי שברך’... ה’ יברך את עמו 

בשלום! ומיד הלכו לביתם... כאילו לא ראו ולא שמעו מאומה!
יתרו ראה כאן איך האמת בטהרתה ניצבת לפני כל המלכים, ואילו אצלם לא 
זז כלום! אם ה’ נותן תורה לבניו, אולי תבררו מה כתיב בה, מה היא, מה שכרה, 
מאומה לא! בלעם אומר: “ה’ עוז לעמו יתן”, והם עונים לו: “ה’ יברך את עמו 

בשלום”. חוזרים למשכבם בשלום...
יתרו ראה איך החושך והאור משמשים בעירבוביא. איך שמיעת האמת משמשת 

כאחד עם אטימות הלב במצח נחושה. שמיעה ו”חרשות” ביחד!
מראה זה הסעיר את נפשו של יתרו, וגרם לו יותר מכל, להגיע אל עם ישראל! 
לשמוע  לא  אופן  ובכל  ולשמוע,  לשמוע  לשמוע!  אפשר שלא  איך  יתרו  ראה 

מאומה...

ֶאָחד ֵּגְרֹׁשם וגו’ ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב  “ְוֵאת ְׁשֵני ָבֶניָה ֲאֶׁשר ֵׁשם הָֽ
ַּפְרֹעה” )יח,ג-ד(

ובקש  ואבירם על דבר המצרי  - כשגילו דתן  ויצלני מחרב פרעה  ופירש”י: 
להרוג את משה, נעשה צוארו כעמוד של שיש.

ויש לתמוה למה דחה משה את קריאת השם ‘אליעזר’ על שם הצלתו מחרב 
פרעה רק לבן השני, והרי נס הצלת משה מחרב פרעה היה עוד בהיותו במצרים 
- קודם מה שהיה גר בארץ נכריה, וא”כ לכאורה היה לו להקדים תחילה ולקרוא 
לבן הראשון אליעזר על שם נס הצלתו מחרב פרעה, ורק אח”כ לקרוא לבן השני 

גרשום על שם היותו גר בארץ נכריה – שהיה לאחר הצלתו מחרב פרעה.
וביאר בזה ראב”ד ירושלים הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט”א, דהנה 
כאשר קרא משה רבינו לבנו הראשון ‘גרשם’ על שם “כי גר הייתי בארץ נכריה’, 
הוא התגורר אז בבית יתרו שהיה אז עדיין עובד עבודה זרה, ]וכמבואר בלשון 
הפסוק דכתיב “עתה ידעתי כי גדול ה’ מכל האלהים”, ודייקו מזה חז”ל )מכילתא 
יתרו א’( “לא הניח יתרו עבודה זרה בעולם שלא עבר עליה ולא עבדה”[, וחשש 
משה שמא הוא יושפע מסביבתו שהם עובדי עבודה זרה, ולכן קראו “גרשם” 
כדי להזכיר לעצמו בכל עת שהוא רק גר ולא תושב קבוע, ועל ידי זה לא ילמד 

מהנהגתם כיון שהם יהיו כנכרים וזרים אצלו.
וזהו הטעם שהקדים משה רבינו לקרוא לבנו הראשון ‘גרשום’ על שם ‘גר הייתי 
בארץ נכריה’ קודם שהודה לקב”ה על חסדיו שהציל אותו מחרב פרעה, ומשום 
שיותר חשוב לאדם לדאוג להציל עצמו מסכנה רוחנית הנמצאת לפניו כעת, 
ולכן רק לאחר שהשריש במשה  מאשר להודות להקב”ה על חסדיו העצומים, 
נפשו יסוד גדול זה שהוא גר, ויצא ממצב ‘סכנת נפשות’, נפנה לקבוע את שם 

בנו השני כהודאה לקב”ה על שניצול מחרב פרעה.
ושמעתי דבר נאה שאמר מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ”ל בשם הגה”ק 
רבי יצחק אייזיק חבר זצ”ל בביאור מה שאמר הקב”ה לאברהם אבינו )בראשית 
אבינו חשש שמא שעם  להם”, שאברהם  לא  בארץ  זרעך  יהיה  גר  “כי  טו,יג( 
ישראל יתקלקלו ח”ו כשיהיו בין המצריים ואז לא יזכו לגאולה, ולכן אמר לו 
הקב”ה “בארץ לא להם” - הם ירגישו כגרים בארץ לא להם, ולא יקבעו עצמם 
כתושבים שם, וכפי שאכן היה שלא שינו לשונם ומלבושם ושפתם ולא התערבו 

בתוכם, וזה עמד להם שלא נשקעו לגמרי בכל שערי טומאה.
וזהו לימוד גדול לנו - שאנו חיים בין חופשיים וכופרים, ועלינו לזכור בכל 
רגע שאנחנו בגלות, ואין לנו שייכות לחופשיים, ועי”ז לא נושפע מהם, שעיקר 
הסכנה הרוחנית לעם ישראל בגלות היא בשעה שהם מדמים לעצמם שהם חלק 
מהציבור שבתוכו הם יושבים בגלותם, וכמו שהיה בגרמניה לפני מאות שנים 
לגמרי  ושכחו  היהודים  שם  התאזרחו  קצר  זמן  ותוך  הגטו,  את  ביטלו  כאשר 
מהדת, וכן הדמוקרטיה של אמריקה גרמה שמיליונים מבנ”י נטמעו רח”ל בגויים 

ע”י נישואי תערובת.

“ַוְיַסֵּפר ֹמֶׁשה ְלֹחְתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ד’ ְלַפְרֹעה ּוְלִמְצַרִים ַעל 
אֹוֹדת ִיְׂשָרֵאל” )יח,ח(

כתב רש”י: “למשוך את לבו לקרבו לתורה”. ויש להקשות, מדוע הוצרך משה 

רבינו לקרב את יתרו לתורה, הלא כבר מבואר לעיל 
לעיל  בפסוק  שנאמר  כמו  תורה’,  ‘אוהב  היה  שיתרו 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְדָּבר  ֶאל  ֹמֶׁשה...  ֹחֵתן  ִיְתרֹו  “ַוָּיֹבא  ה(  )פסוק 
אנו  “אף   – רש”י  וכתב  ָהֱאֹלִקים”,  ַהר  ָׁשם  ֹחֶנה  הּוא 
יודעים שבמדבר היו, אלא בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של 

עולם ונדבו לבו לצאת אל המדבר מקום תוהו, לשמוע דברי תורה”.
מוכח לכאורה, שיתרו בא למדבר בגלל אהבתו לתורה, וא”כ צריך ביאור, לאן 

ביקש משה עוד “לקרבו לתורה”?
האיר לנו בזה עינים, הגאון הגדול רבי שמואל ברינבוים זצ”ל ר”י ‘מיר’ ארה”ב: 
כפי המבואר ברש”י, כשיצא יתרו למדבר היה זה בעודו יושב במדין בכבודו של 
עולם, ובכל זאת הוא הסכים לוותר על הכל, להניח את הכבוד מאחוריו וללכת 

למדבר לשמוע דברי תורה.
ועל ענין זה בא משה לקרבו לתורה, להראותו כי אל ירע בעיניו כאילו הוא 
עזב מאחוריו דבר, כי באמת הוא לא הניח מאחוריו ולא כלום, כי כל מה שאינו 

תורה הרי הוא הבל גמור אין בו ממש.
ומעתה נתברר ליתרו כי אין במעשהו משום ‘נדיבות לב’, כי אם רווח גדול, 

וזהו הקירוב לתורה שנעשה בו.

“ָנֹבל ִּתֹּבל ַּגם ַאָּתה ַּגם ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמְך” )יח,יח(
יש להבין אם יתרו נותן למשה רבינו עצה כל כך טובה לייעל את מערכת הדין 
והמשפט בכלל ישראל, מדוע לא עשה כן משה מעצמו? וכן מה החידוש בעצה 

זו של שרי אלפים ושרי מאות?
ביאר על כך המשגיח דישיבת ‘חברון’ הגאון הצדיק רבי מאיר הלוי חדש זצ”ל: 
ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא  “ֵאיָכה  דהנה בפרשת דברים מוכיח משה את עם ישראל באומרו: 
ַּתֲע֖נּו ֹאתִ֑י ַוּתֹ֣אְמ֔רּו  ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם ָהבּו לֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים וגו’ וַֽ
ֽטֹוב־ַהָּדבָ֥ר ֲאֶׁשר־ִּדּבְַ֖רָּת ַלֲעֽׂשֹות”, ופירש”י: ‘החלטתם את הדבר להנאתכם, היה 
לכם להשיב, רבינו משה ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידך? לא, ממך שנצטערת 

עליה’. ע”כ.
ומעתה נראה שזה הביאור במשא ומתן בין יתרו למשה. משה סבר שהעם בא 
‘לדרוש אלוקים’, דהיינו, שאם יש כל מריבה או ויכוח מבינים הם שהאפשרות 
הענינים  כל  על  התורה  קבלת  את  ולהמשיך  ה’,  דבר  לשמוע  רק  זה  היחידה 
רבינו  משה  שקיבל  עליונים  כוחות  אותם  וממילא  לזמן.  מזמן  המתחדשים 
בארבעים יום להיות מוסר התורה, יוכל להמשיך ביתר שאת וביתר עוז להורותם 

וללמדם משפטי ה’.
אלא שיתרו אומר, אם כן, הרי אני רואה אותם מחכים ומצפים להתדיין אצל 
משה רבינו, ואין נראה שעיקר כוונתם לשמוע דבר ה’ ולהמשיך את מעמד הר 
סיני, אלא שכל אחד רוצה את צרכיו הגשמיים, ולא איכפת להם כל כך דבר 
ה’. וממילא אין סייעתא דשמיא במצב כזה שמשה רבינו דן את כולם, וגם אין 
צריך דוקא את משה רבינו כי אין זה המשך של מעמד הר סיני, ולכן אומר לו 

יתרו: “ָנֹבל ִּתֹּבל”!
ואכן, משה רבינו מקבל את דברי יתרו, ורוצה לבחון אם כן הוא כדברי יתרו, 
שאינם באים לשמוע כ”כ דבר ה’, כי אם לצורך ענינם הגשמיים. דאם יקבלו הם 
את העצה של שרי אלפים הרי מוכח כדברי יתרו, שהרי אם כל חפצם בפתרון 
עניניהם הגשמיים הרי שנוח להם יותר בשרי אלפים. אבל אם לא יקבלו עצה 
זו, וירצו לשמוע דדוקא ממשה אז יתברר שכוונתם להמשיך את מעמד קבלת 

התורה והר סיני.
וכאשר נוכח משה רבינו לראות שקיבלו את עצת יתרו, הרי שהוכיחם ואמר 
ולפשר בכל  לדון  דהיינו, בכדי  ְוִריְבֶכם”!  ּוַמַּׂשֲאֶכם  ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא  “ֵאיָכה 

“טרחכם ומשאכם וריבכם”, הרי “איכה אשא לבדי”?
אנו מכך שעיקר לימודינו הוא לדעת את דבר ה’ גם בעניני החולין  למדים 
ועניני בין אדם לחבירו ונזקי שכנים וכדו’, ובזה אנו ממשיכים את מעמד הר 

סיני. 

“ְוֹלא ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר ֹלא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו” 
)כ,כב(

וכך  גסה,  בפסיעה  המזבח  על  לפסוע  האיסור  נלמד  זה  מפסוק 
כדי  במעלות  המזבח  על  מעלות  “שהזהירנו  פ(:  ל”ת  כתב הרמב”ם )ספה”מ 
שלא יפסע פסיעות גסות בעלותו אבל ילך עקב בצד גודל, והוא אמרו יתעלה 
ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו”. “ולשון מכילתא 
)דרשב”י(, מה תלמוד לומר אשר לא תגלה ערותך עליו שכשעולה למזבח לא 

יהא פוסע פסיעה גסה אלא מהלך עקב בצד גודל”.
ומבואר בדבריו, שהאיסור לפסוע פסיעה גסה כולל לא רק את המזבח עצמו, 
אלא גם את העליה לכבש, וממילא היו עולים על הכבש באופן של עקב בצד 

גודל, כדי שחלילה לא תגלה עליו הערוה. וכן הוכיח מרן הגרי”ז זיע”א.
בכבש,  ועולין  שוין ורצין  שניהם  שהיו  “מעשה  )כב.(:  ביומא  במשנה  והנה, 
ודחף אחד מהן את חבירו ונפל ונשברה רגלו”. ותימה גדולה היא, כיצד היו רצין 
על הכבש, הלא כפי שנתבאר איסור גמור הוא, והוא בכלל הלאו של “לא תעלה 

במעלות על מזבחי”?
שח הרב מוייערשוב, הגאון רבי שאול משה זילברמן זצ”ל, כי בפעם אחת הטה 
אוזנו מאחורי דלתו של האדמו”ר בעל “אמרי אמת” זצוק”ל מגור, והיה זה בשעה 

שלמד עם בניו, והגיע למשנה זו.
המשיך  ומיד  כרגע,  בקריאה  הפסיק  וכאן  ומפרש: “רצין” -  קורא  היה  וכך 
מכן  ולאחר  לכבש,  עד  רצין  והיינו, שהיו  דבר,  הוסיף  ולא  - “ועולין בכבש”, 

עולין בכבש!
ונשתוממתי עד מאוד, שהרי כמה מתחבט אני בהבנת הרמב’’ם, כיצד דבריו 
עד  זה,  בענין  שלם  קונטרס  כתבתי  וכבר  ביומא,  זו  מפורשת  משנה  הולמים 
שהוסיף הרבי אתנחתא בין שני התיבות במשנה, והקושיא כמו נעלמת מאליה...



שריפת ספרי מינות
מרנא ה”חפץ חיים” זיע”א היה רגיל לספר מהגאון 
זצוק”ל  סטאוויסקער  לייב  חיים   רבי  הנודע  הצדיק 
שהיה לוקח ממוכר ספרים ספרי מינות  ושורפן באש 
לקול בכייתו של המוכר ספרים שנותר ללא פרנסה! 

לתמיהתו של מוכר הספרים השיבו רבי חיים לייב: יש לי בעבורך פרנסה אחרת, 
בפעמוני  בקביעות  שיצלצל  איש  מחפש  שהוא  לו  אמר  העיירה  של  ו’הגלח’  היות 

הכנסיה... מדוע אם כן שלא תקח את התפקיד הזה ששכרו בצידו!? 
לשאלתו של המוכר ספרים: וכי מה עלתה על דעתו של רבי חיים ליב להציע לו 
משרה שכזו? השיבו רבי חיים לייב: זו עבירה חמורה הרבה יותר להכניס  את הטומאה 

במחוזות בני ישראל מאשר לצלצל ולקרוא לנכרים שיבואו לכנסיה...

כל הנוגע בהר מות יומת
מרנא ה”חפץ חיים” זיע”א היה דורש מכאן קל וחומר לחומרה של הפוגע בכבודו של 
תלמיד חכם, ומה ההר שאין בו דעת ואיננו מרגיש כלום, מכל מקום נתקדש על ידי 
קבלת התורה עד שהוזהרו כל ישראל מנגוע בקצהו, הרי מעכשיו קל וחומר למי שנוגע 
ופוגע בכבודו של תלמיד חכם, שלמד את התורה גופא, שיש בו דעת ומרגיש בעלבון, 

על אחת כמה וכמה שהנוגע בו כנוגע בבת עינו.
סיפר המגיד הירושלמי הגה”צ רבי שלום שבדרון זצ”ל: הגאון הרדב”ז זצוק”ל היה 
מהרבנים התקיפים קנאי גדול לה’ ולתורתו, ודבר זה היה לצנינים בעיני כמה מתקיפי 
הקהל, פעם אחת נימנו חמישה מחברי ועד הקהילה והחליטו לנקוט בפעולה נגד הרב, 

ועל דעת עצמם הלכו ומינו דיין ללא רשותו של הרב.
והנה הגיע שבת בבוקר, הרב נעמד ליד ארון הקודש, לידו עמד 
המובהקים  מתלמידיו   ]אחד  זצ”ל  רבי שלום מאיישישוק  הגה”צ 
של  ה”חפץ חיים” שהיה ידוע בעולם התורה כגאון וצדיק[ ובמקום 
סמוך עמד הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ”ל. לפני קריאת התורה עלה הרידב”ז על 
מדריגות ארון הקודש, והכריז בערך בזו הלשון: “עמדו ומינו כאן דיין ללא רשותי, 
כדי להכעיסני... ואני אומר רבונו של עולם, אילו הייתי אני יעקב דוד הסנדלר – האם 
היה למישהו טענות עליו? לא! וכי למה שיהיו טענות נגדו? ואלו היה יעקב דוד נגר 
- האם היה מישהו בא בתלונות נגדו? לא! ואילו היה יעקב יעקב דוד חייט - מי היה 
בא בטרוניא עליו? אם כן מה הטענות שיש לאותם הגבאים עלי, מפני שאני לומד 
את תורתך הקדושה... רבונו של עולם? אם כן צא אתה לימיני ועמוד לימיני! אחר 
כך הרכין ראשו לרגע, נזדקף ואמר: ולכן אותם חמישה חברי ועד הקהילה שעשו מה 

שעשו לא יוציאו שנתם!...
מיד התעורר רעש גדול בבית הכנסת, הרי הדבר לא פשוט, קללה שכזאת! ורבי איסר 
זלמן שסיפר את הסיפור הוסיף, כי אמר לעצמו: אמנם נכון, הם עשו עוול חמור אבל 
קללה נמרצת כזאת?! בינתיים ניגש רבי שלום מאיישישוק לרידב”ז, ורבי איסר זלמן 
חשב לעצמו אם הוא כבר ניגש למה לי להתערב, מסתמא רבי שלום כבר יעורר לו על 
הדיבורים החריפים כל כך. אבל לבסוף שמע שהוא לוחש ואומר לו: “אמרתם שלא 

יוציאו את שנתם, אבל אם כן יוציאו את שנתם יהיה חלול ה’ נורא”.
עלה איפוא הרידב”ז שנית למדרגות ארון הקודש ואמר לקהל: “הואיל ואמרו כי עלול 
להיות חילול ה’ באם יוציאו את שנתם, לכן הריני מודיע שלא יעברו עליהם אפילו 

חמשה חדשים, וירד מן הבימה, והסוף ידוע... 

לפנינו מאמר מיוחד מתורתו של הגאון המופלא 
ל’שבת  מיר,  מר”י  זצ”ל  פינקל  ברוך  אליהו  רבי 
היא  התורה  בדרך  ולדבוק  להתחזק  תורה’,  מתן 

החיים.

על כל דיבור ודיבור יצתה נשמתן
איתא בסוגיא דקבלת התורה )שבת פח,ב(, 

ודיבור  דיבור  כל  לוי  בן  יהושע  רבי  אמר 
יצתה  הוא  ברוך  הקדוש  מפי  שיצא 
נשמתן של ישראל שנאמר נפשי יצאה 
יצתה  ראשון  שמדיבור  ומאחר  בדּבֹרו, 
הוריד  קיבלו,  היאך  שני  דיבור  נשמתן 
והחיה  מתים  בו  להחיות  שעתיד  טל 

אותם.
הוא מה  נראה שהטל של תחיה  והנה 
מקרא  )קיא,ב(,  כתובות  בגמ’  שאמרו 
אורות  טל  כי  דכתיב  דורש  אני  אחר 
טליך וגו’ כל המשתמש באור תורה אור 
וכל שאין משתמש באור  תורה מחייהו 
תורה אין אור תורה מחייהו, ע”כ. והרי 
פסוק זה נאמר לתחיית המתים לעתיד 
לעתיד  תחיה  של  טל  כי  ונמצא  לבוא, 

לבוא הוא אור התורה.
והוא יסוד גדול שאפילו מי שיש בידו 
הרבה מצוות ומעשים טובים, אבל בלא 
בתחיית  לקום  יוכל  לא  תורה,  זכות 
המתים! וה’חיי אדם’ )חכמת אדם שער 
השמחה מאמר סיום הספר( כתב לבאר 
עמי  )שם(  בכתובות  שאמרו  מה  בזה 
וכו’,  עומדין בתחית המתים  אין  הארץ 
כל  המקיים  הארץ  בעם  איירי  דודאי 
יהיה  המצוות ולא ברשע, ובכה”ג ודאי 
הצדיקים,  ככל  בגן עדן  ויושב  חלק  לו 
אך בכדי שיעמוד הגוף בתחיית המתים 
זכות  בידו  שיש  במי  רק  אפשר  אי  זה 

התורה ע”ש. 
וה’חפץ חיים’ )ספר חומת הדת מאמר 
זה  דיסוד  הוסיף  א(  סימן  תורה  אור 
מרומז בגמרא )ברכות יז,א, סוטה כא,א( 
ולכאורה  זכיין.  במאי  נשים  דמקשה 
הנשים  גם  הלא  זו,  היא  קושיא  מאי 
ומה צריך למצוא  מצוות ברוב המצוות 
דהנידון  הנ”ל,  לפי  וביאר  זכות.  להם 
במאי זכיין הוא לתחיית המתים, מאחר 
הם  פטורות  כי  להן  אין  תורה  שאור 
זכות  באיזו  כן  ואם  תורה,  מתלמוד 
ולזה מתרץ, שגם  לתחיה.  בגופן  יקומו 
תורה  אור  להשיג  אפשרות  ישנה  להן 
וזה על ידי שימתינו לבעליהן עד בואם 
מבית המדרש ובמה שיוליכו את בניהן 
הקטנים ללמוד תורה, ובזה יש להן חלק 

באור התורה של בעליהן ובניהן.  
ואחר שלמדנו שהטל של תחיה שעתיד 
א”כ  תורה,  אור  הוא  מתים  בו  להחיות 

מינה נשמע שגם בקבלת התורה הטל שחזר 
והחיה אותם היה התורה בעצמה! 

וכשנתבונן בדבר נראה דבר מפליא מאוד, שכל דיבור ודיבור במעמד הר סיני היו 
לו שתי תכונות סותרות, שמצד אחד יצאה נשמתן על ידו, ומצד שני אותו דיבור 

עצמו החיה את נשמתן, משום שדיבור זה ממית את החיים 
וחוזר ומחיה את המתים. וצריך ביאור איך שייך כזה דבר 
והיפוכו בדבור אחר נאמרו, דהלא ממה נפשך, או שהדיבור 

ממית, או שהוא מחיה, וצ”ב. 
ונראה בזה דהנה דרשו חז”ל )שבת פג,ב(, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית 
עצמו עליה! והביאור בזה הוא על פי מה דאיתא בשבת )פח,א(, דרבא קא מעיין 
ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה  בשמעתא 
דמא. והיינו שרבא היה כל כך שקוע בתורה שכאשר היה מעיין בשמעתא לא הרגיש 
שממעך אצבעו וזב ממנו דם, כי המית את 
כל החושים הגשמיים שלו ונהפכו כולם 

לחושים רוחניים שחיותם היא תורה. 
כל  הוא שהמית את  הדברים  וביאור 
בתורה,  לעסוק  בכדי  שבו  החושים 
כל  עם  תורה  ללמוד  שצריך  משום 
כך  מרבותינו-  שידוע  וכפי  החושים. 
וכבר  זללה”ה  מסלבודקא  אא”ז  אמר 
מרנא הגר”א זי”ע, שאם  מטו כן בשם 
לומדים תורה בלא כל האיכות שאפשר, 
זה גם ביטול תורה! ואפילו אם יש בו 
עורק או גיד אחד שהוא פנוי מן התורה 

ג”כ הוי ביטול תורה. נורא למתבונן! 
זי”ע  ישראל  גדולי  אצל  ראו  וכן 
שעשו להם ניתוחים בלא חומר מרדים 
על ידי שהיו משקיעים עצמם בסוגיא, 
במה  כלל  הרגישו  לא  זה  ידי  ועל 
שעבר עליהם! ודבר זה לא מצאנו אצל 
העמקנים  והפילוסופים  הפרופסורים 
היא רק סגולת  זו  כי  ביותר,  הגדולים 
החושים  כל  ממיתה  אשר  התורה 

הגשמיים וכנ”ל.
והן הן דברי הב”ח המפורסמים )או”ח 
וז”ל: דכונתו יתברך מעולם  סימן מז( 
כדי  בתורה  עוסקים  שנהיה  היתה 
ורוחניות  בעצמות  נשמתינו  שתתעצם 
נתן  ולכן  התורה  מוצא  מקור  וקדושת 
במתנה  לישראל  אמת  תורת  הקב”ה 
שתתדבק  כדי  מאתנו  תשתכח  שלא 
נשמתינו וגופינו ברמ”ח אברים ושס”ה 
לא  ושס”ה  עשה  מצוות  ברמ”ח  גידין 
שכל  והיינו  עכ”ל.  שבתורה  תעשה 
שקיעה  תהיה  והווייתו  האדם  מציאות 
פנוי  אחד  גיד  או  אבר  בלא  בתורה 

מתורה. 
שמצינו  מה  היטב  מבואר  ומעתה 
במתן תורה, שאותו הדיבור של הקב”ה 
וחזר  ישראל  בני  את  המית  עצמו 
את  להם  שהמית  והיינו  אותם,  והחיה 
לחיות  וחזרו  הגשמיים,  החושים  כל 
חיות חדשה של רוחניות שיונקת מכח 
בו  שממית  כזה  בלימוד  ורק  התורה, 
את החושים הגשמיים זוכים למדרגות 

והשגות גבוהות. 
לקיים  לדורות  לימוד  הוא  זה  וכל 
המוות והחיים יחד בדברי תורה, באופן 
אצלנו  ימית  תורה  של  דיבור  שכל 
ובד  הגשמיים,  והחיים  החושים  את 
בבד יעניק לנו חושים רוחניים וחיות של 
תורה. וזה הפירוש במה שאמרו חז”ל כאן “אין התורה מתקיימת אלא במי שממית 
עצמו עליה”, והיינו שממית החושים הגשמיים ויתחדש אצלו חושים רוחניים וחיות 

מהתורה, ובזה נהיית כל הוויתו ומציאותו ועיקר חיותו “תורה”.

רוממות התורה
חיזוק התורה

קרוב יותר למעמד הר סיני
שח הגאון האדיר רמ”מ הלוי שולזינגר זצוק”ל: מרן רבינו בעל ה”אבי עזרי” זיע”א, 
היה מדבר תמיד מהענין של הזקנים. שצריך וטוב ללמוד תורה אצל זקנים, והיה תמיד 
אומר את הסיבה של העדיפות ללמוד אצל הזקנים, כיון שהם יותר קרובים להר סיני.

גם  הגמרא  אומרת  וכך  ע”א(  ל  )דף  קידושין  במסכת  היומי  בדף  שלמדנו  וזכורני, 
בברכות )דף ס ע”ב( אמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו 
הכתוב כאילו קבלה מהר סיני, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך ליה יום אשר 
עמדת לפני ה’ אלקיך בחורב. ובאמת שלא כל כך ברור מה זה ‘כאילו קיבלה מהר סיני’?
וראינו ב”מקנה”... גאון עוזנו, ה”מקנה” שאמר, שכאן כתוב שיש ענין שהסבא ילמד 
עם הנכד, ואף על פי שיש לו אב, לא מדובר ח”ו בנכדים יתומים, שאין מי שילמד אתם. 
יש לו אב, ולפעמים יש גם מקרים שהאבא יודע ללמוד יותר טוב מהסבא. הסבא הוא 
מהדרך הישנה, הוא לא כל כך מכיר את דרך הלימוד הישיבתי, הוא לא יודע מזה, הוא 
רק יודע, אז מען דארף לערנען... מען דארף לערנען... ובנו - אבי הנכד - כבר יודע 
את כל הסגנון, עם ה”צווי דינים”, “גברא-חפצא” ו”חלות” וכו’ וכו’ ובאמת יתכן שהבן 

יותר למדן, ובכל זאת צריכים ללמוד עם הסבא, למה?...
מה הענין ללמוד דוקא עם הסבא? אומר המקנה, כיון שהתורה של הסבא, יותר קרובה 

להר סיני!
כך כתוב ב”מקנה” שם בקידושין, ואני זוכר כמו היום שלמדנו את זה אז בליל שבת 
קודש. למחרת, בשבת קודש בבוקר, ראינו את הרב שך הולך ברחוב הרב דסלר, בלי 
משמשים... הוא חזר מסנדקאות ברחוב הרב דסלר. הוא היה מעוטף עם מעיל עליון, 
והלך לבד בלי משמשים. כך הוא היה אוהב, ללכת בלי משרתים. נגשנו אליו ואמרנו 
לו, גוט שבת... רצינו להגיד לראש ישיבה שעכשיו ראינו ב”מקנה”, שאומר, מה הענין 
שהסבא, אבי האב, ילמד תורה עם הבן - הנכד אפילו שיש לו אב, כמו שכתוב בגמרא 
שכל המלמד את בן בנו תורה וכו’. ואומר ה”מקנה”, בגלל שהוא לומד אתו תורה שיותר 

קרובה להר סיני, וזה ממש מה שמדברים תמיד.
וכדאי לראות ב”מקנה” מה שהוא מבאר שם, שהסבא זוכה מידה כנגד מידה שמעלה 

עליו הכתוב כאילו הוא קיבלה מהר סיני, והם דברים שאינני יודע בדיוק מה הם...

האמת אצל הדבוקים בדורות ראשונים
וכה כתב מרן החזו”א זיע”א )ב”ק סימן יא סק”כ ד”ה ועיין ברא”ש דעת רבינו חננאל 

דהלכה כאביי(:
“ומה שכתבו הראשונים ז”ל דדברי רבינו חננאל הם דברי קבלה, צריך פירוש, וכי לא 
אמר רבינו חננאל דבר מסברא רק מה שקיבל? וכן רבו וכל רבותיהם עד רבינא ורב 
אשי לא אמרו דבר מסברא רק מה שקיבלו? הלא ודאי כולם קיבלו מה שקיבלו וחידוש 
מה שחידשו כמו כל רבותינו הראשונים ז”ל, והלא הרבה פעמים הפוסקים חולקים על 

רבינו חננאל ואינם חוששים”.
מייסד החזו”א וקובע “ונראה דרבינו חננאל שימש גדול אחד שהיה זכרן ביותר והיה 
זקן ביותר, וקיבל ממנו הרבה דברים, וחבריו בני דורו לא ידעום, והוא ז”ל היה מספר 
דברים שקיבל לפני חכמי דורו דברים נסתרים ומפליאים, וזה נותן לו חשיבות מיוחדה, 
שהדורות הולכים ומתמעטים, ומי שהוא עשיר בעובדות הראשונים יש בו קדושה יתירה 
וחכמה יתירה, אבל אין זה מונע מלחלוק עליו על סמך ראיות ברורות, ומה שכתבו 
זה קובע שהם דברים  לו, אבל אין  דבריו דברי קבלה היינו מדור או דורות שקדמו 
יותר  לחושבם  יש  הגמרא,  לחכמי  יותר  כל שקרובים  אלא  הגמרא.  מקובלים מחכמי 
נוטים אל האמת שלא שלטה עדיין השכחה. אבל כל זה אינו מכריע שלא לחלוק עליהם 

בראיות מן הגמרא”.

הרב 
חיים 

מילצקי

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב
שלמה 
ליב לף



ביאור הדיבור דעשרת הדברות, 
והחילוק בין יתרו לואתחנן

עשרה  רק  אלא  מצוות  עשרה  אינם  שאלו  מכיוון 
“דברים”, כלומר שהם עניינים נחוצים לאדם המתקשר לשי”ת כאשר יורד הוא 

ית’ לדבר עם ישראל בסיני, הרי שכך יש לקרוא את הדברים עצמם:
“אנכי”, דהיינו אני - אלקים שלך מכאן ולהבא.

השתחויה  איסור  כלולים  וכאן  אחרים,  לאלהים  מקום  יהיה”  “לא  ממילא 
ועבודה - אמנם יש לדברים הללו טעם המבואר כאן “כי אנכי ה’ אלקיך - א-ל 
עוד  לבינו  בינינו  סובל שיהיו  אינו  “אנכי” שהוא אלקיך,  אותו  כלומר  קנא” 

נעבדים. אני ורק אני אלקיך.
ממילא פשוט הדבר ש”לא תשא”, כלומר שאל תזלזל בשמי להשתמש בו סתם 

בעלמא, תכבד את שמי, אינני חבר שלך אלא אלקיך וכנ”ל.
אז הוא הזמן לדבר על השבת, שכן מבואר כאן להדיא שכל עניינה של השבת 
הוא, כי ששת ימים עשה ה’ יתברך את העולם, וביום השביעי שבת בה השי”ת, 
ויקדשהו. כלומר, אם אני משתף אותך בשבת שלי, פירושו של דבר שהזמן 
שלך הוא מעתה כמו הזמן שלי. ממילא אתה, ורק אתה עובד מתי שאני עובד 

ונח מתי שאני נחתי.
על  ימיך  יאריכון  “למען  הוא  בדברות  המבואר  ואם  אב  כיבוד  טעם  עיקר 
האדמה אשר נתן לך ה’” כלומר שרצוני לא רק ששמנך יהיה כמו זמני, אלא 
רצוני שאף מקומי יהיה מקומך, וממילא רצוני הוא התאריך ימים על המקום 
שלי - ארץ ישראל. ממילא יש לך לכבד אב ואם שהוא המקנה לך את אותו 

הארץ לגור בה. 
ובכך, אחרי קיום ה’ דברות, יש לך את השי”ת ולא אחר להאמין רק בו ולעבוד 
רק אותו ולכבד רק אותו, וכמו כן אתה חי את הזמן כמותו ושרוי על אדמתו, 

ולעולם.
לגנוב,  לרצוח,  לו  ואסור  יותר  ומרומם  נעלה  הוא  אכן   - כזה  אחד  ממילא 
לנאוף, לשקר, ולחמוד. מעשים אלו  פשוט לא מתאימים לאחד כזה. כך נראה 
הברית בין השי”ת לישראל לאור הגילוי החדש והקרוב יותר של השי”ת אליהם. 

מהם כללי ההתנהלות של בורא ונברא החיים כביכול זה לצידו של זה.
כך נראה לכאורה שיש לקרוא באופן הנכון את עשרת הדברים כמאמר אחד 

שלם של השי”ת לישראל.
אם כנים אלו הדברים, יש להשוות את הדברים הללו עם האופן בו הם מובאים 
לעניין  להשוותם  לנו  יש  ראשית  ואכן  היסודות.  אלו  לאור  ואתחנן  בפרשת 
ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  לחלוטין:  אחר  הוא  השביתה  טעם  ואתחנן  שבפרשת  השבת, 
ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲאָך ה’ ֱאֹלֶקיָך ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל ֵּכן ִצְּוָך 
שהשי”ת  מכיוון  לשבות  שיש  דהיינו  ַהַּׁשָּבת.  יֹום  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלֶקיָך  ה’ 

שהשבת  כלומר  לעבד.  לו  להיות  ממצרים  הוציאך 
איננה תוצאת היותינו בנים לה’ וממילא שותפים לו 

בחלוקת הזמנים כפי שהיה במעשה בראשית, אלא הוא 
בס”ה תוצאת היותינו עבדים לה’ ושעל כן עלינו לציית 
לו ולחלק את הזמן כפי שרצה. שני פנים לגמרי שונים, ואולי הפוכים זה מזה.

שנית לעניין כיבוד או”א: ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ה’ ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך, דהיינו שהטעם לכבד אב ואם הוא לא עצם החיים על האדמה 
אינו  העיקר  משמע  האדמה,  על  לך”  ייטב  “למען  אלא  לעולם,  בהם  שנזכה 
עצם החיים בא”י, אלא שאם אנחנו כבר שם, כדאי שנרצה שיהיה לנו טוב שם 
וממילא כדאי הדבר שנכבד או”א. העניין העיקרי אינו היותינו שותפים למקום 

של ה’ אלא מציאותינו שם כאנשים טובים החיים בנעימים.
שלישית לעניין הדיבור העשירי הרי הוא “לא תחמוד”, שביתרו מתחיל דיבור 
זה מחמדת בית רעך, ואח”כ עובר לשאר חמדות, החל מחמדת אשת רעך. ואילו 
בדברות של פרשת ואתחנן, החמדה הראשונה הנאסרת היא האשה ואח”כ “לא 

תתאווה” על שאר נכסים. כלומר שהסדר הפוך לגמרי. 
ולפי האמור לעיל העניין הוא פשוט: בפרשת יתרו מדובר במה צריכה להיות 
הגישה אם נמצא האדם על אדמת ה’ ואדמה זו שלו היא, וכפי שמצינו בדיבור 
כיבוד אב ואם. אם כן, עיקר החמדות האסורות נמצאות מחוץ לבית, ועיקרן 
הוא בית הנוסף על הבית של האדם, ומשם לחמדת הדברים הנמצאים באותו 

הבית. 
רק  אלא  כך,  כל  לי  מובטחת  אינה  הארץ  בו  ואתחנן,  דפרשת  בדברות  אך 
שנחיה שם בטוב, ויתכן שאין לי בית, הרי שראש החמדות אינו בית רעך שכן 

אולי גם לו אין בית - אלא אשת רעך שהוא ראש החמדות.
והנה צ”ע עכ”פ מהו שורש החילוק בין שני הסגנונות של עשרת הדברות, של 

פרשת יתרו ופרשת ואתחנן.
יש לומר שביתרו יסוד הדברים הוא באופן שנראה כאילו השי”ת  ולכאורה 
הוא המדבר לאזנינו באופן ישיר: ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב 
ִעָּמְך, ולכן כל סגנון הדברים הוא כאילו אין  ְּבַדְּבִרי  ָהָעם  ִיְׁשַמע  ַּבֲעבּור  ֶהָעָנן 
שום קטרוג ומחיצה והכל טוב באופן מוחלט, וכל המצוות הם באור זה, שאנו 

עמו ית’ במחיצה אחת. 
ואילו בואתחנן מבוארים הדברים באופן בו משה הוא האמצעי בינינו לבינו 
ית’: ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה’ ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש. ָאֹנִכי ֹעֵמד ֵּבין ה’ ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת 
ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ה’ ִּכי ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְוֹלא ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאֹמר וכו’ 
וכאשר יש מסך בינינו לבינו ית’, הרי שאין האור של החיבור בינינו לבינו ית’ 
כה בהיר באופן שרואים כאן רק אותו ית’, אלא אנו יותר רואים את עצמינו, 

לא  היא  ושבת  ית’,  כלפיו  חובתינו  מהי  לבאר  אליו  עצמינו  את  ומשווים 
שותפות אלא עבודת עבד, וישיבתינו בא”י אינה מובטחת אלא מותנית.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי מיכאל 

אסטריכר

שעון מעורר
מרן החזו”א זיע”א אמר על ה”נטורי קרתא”: הם כמו “שעון 
מעורר”! אפילו אם אין צריך לקום מן המטה בכל פעם, אבל 

השעון צריך לעורר! )הדור והתקופה עמוד נד(

קרירות מה היא?
יהודי שרצה לעשות טירונות צבאית, אמר 
שישמור על יהדותו ורק שחושש הוא שיגיע 
למצב של ‘קאלט ווערן’ ]למצב של קרירות[, 
אמר לו החזו”א בזה הלשון: ‘קאלט ווערן’ - 
איז יהרג ואל יעבור! )מעשה איש ח”ז עמוד 

)124
בה  במודעה  נתקל  הישיבות  מראשי  אחד 
אמר  ה”לחי”,  מטעם  הרצאה  שתהיה  נכתב 
לו החזו”א: רעכט אז סאיז יהרג ואל יעבור! 
]יתכן שזה יהרג ואל יעבור![... )מעשה איש 

ח”ז עמוד 124(

אין הידברות!
נגד  הקיצוניים  מהלוחמים  היה  החזו”א 
הציונות... משום כך הפליג החזו”א בהערכתו 
וקבע שלא רק לדו-קיום בין המדינה והתורה 
בין  הדדית  הידברות  גם  אלא  מקום,  אין 
שלומי-אמונים לחילוניים לא תיתכן! אפילו 
הבנה מילולית אינה קיימת בין שומרי תורה 
במלים  זה  בנושא  התבטא  הוא  ועוזביה. 
‘כרת’,  בשם  אצלנו  שמוגדר  “מה  נוקבות: 
)במחיצת  ‘אהבה’...  בשם  בלשונם  מכונה 

החזו”א עמוד 73(

ירידה למחתרת...
ימי  מראשית  בחרדה  החזו”א  היה  צופה 
ומדיחים,  מסיתים  של  למשטר  המדינה 
תורה  עקירת  מלבצע  יירתע  שלא  לשלטון 
עורמה  בתכסיסי  רק  ולא  דת,  על  והעברה 
גם  אלא  מפניהם,  להתגונן  ניתן  שיהיה 
ב”כנסת”  שיאושרו  ותקנות  חוקים  בתוקף 
מנוס  אין  מהם  ואשר   - המשפט  ובבית 
)במחיצת  למחתרת...  בירידה  אלא  לפעמים 

החזו”א עמוד 73(

דרך הפשרה והבינוניות
מתנגד  היה  הוא  והעם.  היהדות  משמר  על  עמד  החזו”א 
הוא קבע קביעה רבת משמעות, בשללו את  ל”מזרחי”.  חריף 
הפשרה  את  שהפך  מפני  וכל!  מכל  ה”מזרחי” 
אלא  כמצוי  לא  לשיטה,  היהדות  בעיקרי 
הרעיונית  דרכו  תישק  פיו  שעל  כרצוי, 
והמעשית. לדעתם, דרך הממוצע היא הדרך 
תמיד  להתרחק  וצריך  הזהב,  שביל  הנכונה, 
מן הקיצוניות. הבדל רב יש בדבר. המציאות 
של בינונים עדיין אינה מהווה שיטה מיוחדת 
בפני עצמה, גם הבינוני יודע שמוטב להיות 
יהיו  שכולם  לשאוף  ושצריך  גמור  צדיק 
חושב  כשלעצמו  הוא  אך  גמורים,  צדיקים 
היצר  אונס  בגלל  לכך,  מסוגל  הוא  אין  כי 

וחולשות אחרות. 
של  שיטה  מייצג  זאת,  לעומת  ה”מזרחי”, 
“בינוניות” השואפת שבני ישראל כולם יהיו 
בינונים גרידא. על נקודת מטרה זו יצקו גם 
מתייחסים  והם  שלהם  החינוך  אושיות  את 
בשלילה כלפי הצדיק, אין הם רואים בו את 
האדם השלם - וכי יש לך סכנה חמורה מזו?  
“התרחקות  הזהב”,  “שביל  של  זו  בשיטה 
מהקיצוניות”, “הדרך הממוצע”, ראה החזו”א 

סכנת כליה לדת! 
יום  הבחין  בליטא,  החזו”א  בהיות  עוד 
אחד יחד עם תלמידו הג”ר שלמה כהן זצ”ל 
ה”מזרחי”  מעסקני  אחד  שהדביק  במודעה 
ובה נתבשר הציבור  בכניסה לבית המדרש, 
היהודי על פתיחת בית ספר “דתי--לאומי” 
המודעה,  את  תלש  הוא  בווילנה.  לצעירים 
)במחיצת  נמרצות...  ומחה  לגזרים  קרעה 

החזו”א עמוד 74(

האמת היכן היא?
למחרת  מחנך  ידי  על  החזו”א  כשנשאל 
שלו  לתלמידים  יאמר  מה  המדינה,  הכרזת 

בנוגע למאורע היום? 
העם  המון  שמרבית  להם,  “אמור  השיב: 
אנו,  יודעים  וממילא  היצר,  אחרי  נמשכים 
ההמון”...  מדעת  להיפך  היא  שהאמת 

)במחיצת החזו”א שם(

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
דוד 

ויספיש

להלן מעט פנינים יקרים ממרנא אור העולם רבינו ישראל 
מסלאנט זיע”א לקראת יום פטירתו  השבוע יום כ”ה שבט.

שמחת התורה
מסופר על א’ מתלמידי הגרי”ס זצוק”ל שניחון בכשרונות נעלים והיה שוקד 
על התורה ומחדש חידושים עמוקים ונכונים, והנה אחר שהיה תקופה ממושכת 
במחיצת רבו פרש מדרך התורה והתדרדר במדרון החטא עד שיצא לתרבות רעה. 
הדבר עורר פליאה בקרב תלמידי הגרי”ס כיצד יתכן הדבר שמי שלמד בשקידה 

רבה יעזוב הכל אחר גיוו ויתדרדר תהומה?
אך כאשר הובא הדבר לידיעת הגרי”ס הוא לא הופתע כלל, והסביר: כי בכל 
שנות לימודו של אותו תלמיד למרות שהגה בתורה ללא ליאות מעולם לא נראתה 
על פניו שמחה בשעת לימודו וגם לא היה מתרגש ומתפעל מחידושיו שחידש 
בעצמו, אין זאת אלא שהתורה מעולם לא הפכה להיות חלק ממנו. )נועם שיח 

להגרחי”ש קוטלר(

קדושת התורה
זצ”ל מוילנא בשם הגאון רבי ישראל סלנטר  מהגאון רבי חיים עוזר  שמעתי 
זצ”ל על מה דאמרו חז”ל “יקרה היא מפנינים” מכה”ג שנכנס לפני ולפנים כי 
באמת האדם היותר קדוש בכלל ישראל היה הכה”ג והיום היותר קדוש הוא יוה”כ 
והמקום היותר קדוש הוא קודש הקדשים, ואם יתאחדו שלש קדושות הללו ביחד 
מה נורא הוא קדושתם, וגדול מזה הוא קדושת התורה! )חידושי רבי שלמה היימן(

אחריות בעניני השקפה
זקן אחד שזכה להשראת הגרי”ס זצ”ל והנהגתו, סיפר לי שהגרי”ס ביקר הרבה 
את הגדולים המסכימים על ספרים חדשים, שמעיינים הרבה בספר של הלכה, 
באמרם  מוסרי  ספר  על  מלהסכים  הרבה  חוששים  ואינם  עליו,  שיסכימו  קודם 
“שמספר הלכה אם טעה המחבר באיזה פסק דין אפשר שתצא תקלה מזה, ברם 
אין לחשוש זאת על ספר מוסרי”. והגרי”ס בעצמו תמה תמהון גדול הלא בספר 
מוסרי אפשר להכשל ח”ו באמונות ודעות, אם המחבר טעה באיזו אידיאה ושיטה 

הרי עיקם הדעה בעצמה. )הדת והחיים(

מדוע דרך רשעים צלחה?
מצליחים  הרשעים  מדוע  אמר  זי”ע  סלאנטר  ישראל  רבי  העולם  אור  הגאון 
לפעמים יותר מן הצדיקים? יען הרשעים עסוקים להפיץ השקר בכל לבבם באמת, 
והצדיקים לפעמים לא ישתדלו באמת להפיץ האמת, רק בפניות ורק מן השפה 

ולחוץ. )כרם הצבי לרבי צבי הירש פרבר מלונדון(


