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בתקנת תשר"ת תש"ת תר"ת
כשלש  תרועה  'שיעור  שנינו  )לג,ב(  השנה  בראש 
כשלשה  תרועה  'שיעור  והתניא  בגמ'  והקשו  יבבות', 
שברים', ואמר ע"ז אביי שיש כאן מחלוקת תנאים במה 
שנאמר 'יום תרועה יהיה לכם' ותרגומו יום יבבא יהא 
מלבו  הגונח  חולה  ]כאדם  לגניחות  הכוונה  אם  לכון, 
הבוכה  ]כאדם  ליללות  או  רש"י[,   - ארוכות  גניחות 

ומקונן, קולות קצרים סמוכין זה לזה - רש"י[.
ושם )לד,א( אמרינן דר' אבהו תיקן בקיסרי לתקוע 
תשר"ת, ומקשי' ממה נפשך אם תרועה הכוונה יללות 
יתקע תר"ת ואם הכוונה גניחות יתקע תש"ת, ומתרץ 
מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי יליל ולכן עשה את 
שניהם, ומסקינן דכמו"כ תקע ר' אבהו תר"ת ותש"ת 
שמא אחד מהם הוא הנכון, וגם הוסיף לתקוע תשר"ת 
שמא צריך את שניהם יחד כדרך אדם שאירע לו צרה 

שבתחילה הוא גונח ולאחמ"כ מיילל.
ופשטות הדברים שיש כאן ספקות גמורות מה כוונת 
התורה בתרועה, אם גניחות או יללות, או שניהם יחד, 
ומספק צריך לעשות כל האופנים דספיקא דאורייתא 

לחומרא.
אמנם הראשונים - בעל המאור )י,א( והרא"ש )פ"ד 
גאון  האי  רבנו  דברי  הביאו   - )שם(  והר"ן  י(  סימן 
בתשובה, אשר נשאל וכי עד שבא רבי אבהו לא היו 
הזה השיב:  ובלשון  ידי תקיעת שופר,  יוצאין  ישראל 
אל תחשבו בלבבכם כי בימי רבי אבהו נפל ספק בדבר 
תרועה  אומרת  אחת  הן  קדומות  משניות  שהרי  זה, 
שלש יבבות ואחת אומרת תרועה שלשה שברים, והא 
אמרינן בהדיא אמר אביי בהא ודאי פליגי, ]אלא[ כך 
מהן  ישראל  בכל  מנהג  קדמונים  מימים  הדבר  היה 
עושין תרועה יבבות קלות ומהן עושין תרועה יבבות 
כבדות שהן שברים, ואלו ואלו יוצאין ידי חובתן ]כי[ 
שברים כבדים תרועות הן ]וכן[ יבבות קלות תרועות 
חלוקה,  שאינה  אע"פ  כחלוקה  נראה  הדבר  והיה  הן, 
שהרי התנאים כמו שאמרנו למעלה הללו שונין שיעור 
תרועה שלש יבבות והללו שונין שיעור תרועה שלשה 
כמנהגם,  משנתם  ואלו  כמנהגם  משנתם  אלו  שברים 
היו  ולא  היא  פלוגתא  ולאו  פליגי  בהא  אביי  וקאמר 
מטעים אלו את אלו אלא מר כי אתריה ומר כי אתריה 
קתני, וחכמים של הללו מודים כי יבבות תרועה היא 
וחכמים של הללו מודים כי שברים תרועה היא. וכשבא 
עושין  ישראל  כל  שיהיו  לתקן תקנה  ראה  אבהו  רבי 
מעשה אחד ולא יראה ביניהן דבר שההדיוטות רואין 

אותו כחלוקה, עכ"ל.

דעת רב האי גאון ורבנו חננאל, 
והחולקים

ומבואר דעת רב האי דמה"ת ודאי יוצאין או בשברים 
כל  לכנס את  היתה  ר' אבהו  כוונת  וכל  או בתרועה, 
ייראה  ינהגו בכולם כדי שלא  המנהגים ושכל ישראל 
שיש מחלוקת. ובעל המאור מקלס דבריו "והם טובים 
והר"ן  והרא"ש  ונופת צופים",  ומתוקים מדבש  ונאים 
והריטב"א  הרשב"א  גם  בהסכמה.  הדברים  הביאו 

מביאים דברי רב האי.
כיו"ב מדיליה, דלעולם בריר  רבינו חננאל כתב  גם 
להו דתרווייהו תרועה היא ואעפ"כ נהגו העם לעשות 

תשר"ת תר"ת תש"ת ג' פעמים, עיי"ש.
זה הרמב"ן )במלחמות( מקשה על דברי רב  לעומת 
האי  רבינו  דעת  הביא  תקצ(  )סימן  ובב"י  גאון,  האי 
וסיים דברמב"ם משמע דספקות דר' אבהו הם בעיקר 
הדין אם יוצאין דוקא בגנוחי או דוקא בילולי או דוקא 
בדברי  ]וכ"נ  הסמ"ג.  דעת  נראה  ושכן  יחד,  בשניהם 

התוס' לג,ב[.

ב' צדדים בדעת רב האי, והנפק"מ
או  יוצא  מה"ת  אם  האי  רב  בדעת  לחקור  ויש 
בשברים או בתרועה, וה"ה בשניהם יחד, היינו כגון 
או  כוחות,  לט'  יחד  יצטרפו  וב' תרועות  ב' שברים 
דמודה דאין לצרף שניהם. ומהרא"ש נראה מוכח כצד 
הב', דהא מסכים עם רב האי ומאידך הוא מביא )סימן 
יא( מעשה דמגנצא שתקע התוקע ב' פעמים תשר"ת 
ובפעם השלישי תקע ב' שברים והתחיל להריע, והביא 
דאין  האי  רב  מודה  אם  והנה  עיי"ש.  בזה  דעות  שם 
שברים  תוקע  דאם  לטעון  מקום  יש  שניהם  לצרף 
תרועה בנשימה אחת לא יצא מה"ת, הואיל ואין סוף 
לשברים ולא תחילה לתרועה, ]עי' תרוה"ד )סימן קמב( 
והובא בדרישה )סימן תקצ ד"ה אבל ג' שברים(, ועיין 
ברור  הרמב"ם  ולפי   .])59 )עמ'  תרועה  שופר  בספר 
דלפי הצד שצריך שניהם הכוונה כל אחד מהם בשיעור 
מלא, ולא שירכיב ב' שברים וב' תרועות ופשוט, ורק 

לרבינו האי יתכן צד כזה.
ויש לעמוד על עוד נפק"מ למעשה מפלוגתא זו.

א[ יש לדון בענין הכוונה, דלהרמב"ם יש לכוון לצאת 
בכל האופנים מספק, ואילו לרבנו האי אחרי תקיעת 
ג"פ תשר"ת או תש"ת או תר"ת באמת כבר יצא יד"ח 
בודאי, ואינו אלא ממשיך לקיים תקנת חכמים. ]אכן 
שברים  עושה  אם  שבתשר"ת  דיתכן  כתבנו  לעיל 
האי,  רב  לדעת  מה"ת  יצא  לא  אחת  בנשימה  תרועה 

ורק בתש"ת או תר"ת יוצא[.
בב'  או  אחת  בנשימה  תרועה  שברים  נדון  לגבי  ב[ 
נפק"מ, דהא בלא"ה  נשימות, לכאו' לרבינו האי מאי 
כבר יצא ע"י השברים ומה לי עם המשך התרועה. אך 
שמא י"ל דכיון דאמרי' בגמ' דר' אבהו מספק"ל שמא 
צריך את שניהם, הרי אף דלרבינו האי אי"ז ספק ממש 
המובחר  מן  מצוה  בזה  שיש  הכוונה  נראה  ודאי  מ"מ 
בנשימה  דוקא  דהיינו  י"ל  וא"כ  יחד,  שניהם  לתקוע 
אחת להראות שהם כאחת. אכן בב"י )סימן תקצ ס"ד( 
כתב בפשיטות דאליבא דרב האי אין נפק"מ בין אם 
עושה השברים תרועה בנשימה אחת או בשתי נשימות 

עיי"ש.
או  תר"ת,  רק  או  תש"ת,  רק  לתקוע  שיכול  מי  ג[ 
שעומד סמוך לשקיעה"ח ויכול להספיק רק סדר אחד, 
יש נפק"מ אם מותר לו לברך על זה, דלרב האי יברך 
הוא  יברך שהרי ספק  ולהרמב"ם לא  יוצא,  בודאי  כי 
ואם  ד"ה  ס"ב  תקצג  )סימן  בביה"ל  ועיין  יוצא.  אם 
ידע( שפסק שאין לברך עד שיוכל לתקוע כל הסדרים.

לא  ממ"נ  להרמב"ם  תר"ת,  תקע תשר"ת תש"ת  ד[ 
יצא, אבל לרב האי יצא וכמש"כ כן הרשב"א והריטב"א 
שברים  תקע  דאם  לומר  צד  העלינו  ]ולעיל  )לד,א(. 
תרועה בנשימה אחת לא יצא לרב האי[. ועיין במ"ב 
המודר  לגבי  האחרונים  בשם  סקכ"ב(  תקפו  )סימן 
הנאה משופר שבשעת הדחק שאין לו אֵחר שיתקע לו 
יתקע אלא עשרה  ובלבד שלא  מותר לתקוע בעצמו, 
קולות בלבד דהיינו תשר"ת תש"ת תר"ת שהם מעיקר 
וצ"ע מהו  זה מקורו במטה אפרים )ס"ז(,  הדין, ודבר 
חשבון עשרה קולות אלו, דממה נפשך, אם נוקט כדעת 
בג"פ  או  תש"ת  בג"פ  יוצאין  דמה"ת  גאון  האי  רב 
תר"ת היה לו להורות שיתקע רק תשע קולות, ואילו 
להרמב"ם הלא צריך שלשים קולות דוקא כדי לצאת 
מכל הספקות מדאורייתא, ויתירה מזו דלהרמב"ם אם 
תקע תשר"ת תש"ת תר"ת בודאי לא יצא )בעוד שאם 
תקע ג"פ תשר"ת או ג"פ תש"ת או ג"פ תר"ת יש ספק 

שיצא(, וא"כ צ"ב מה פשר הוראה זו וצ"ע.
ה[ כתב המרדכי )סימן תשכ ד"ה הגה והר"ר חזקי'( 
ג'  כשיעור  בשבר  להאריך  שלא  להיזהר  צריך  שאין 
כוחות ויותר, 'דהא דעבדי' שברים משום גנוחי גנח', 
וא"כ בסדר תש"ת התקיעה ארוכה עד כנגד ג' שברים, 
ולא איכפת לן אם מאריך בכל שבר מעט. אולם עיי' 
בא"ר )סימן תקצ סק"ג( דלרב האי הרי בתרועה לחוד 
סגי לכו"ע, והרי י"א דתרועה אינה אלא ג' יבבות, וא"כ 
מיקרי  כבר  יבבות  ג'  כשיעור  כשתוקע  דלעולם  ה"ה 

תקיעה, ואין להאריך בשבר.

רוממות ההלכה

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

מצוות תקיעת שופר

הרב 
ישראל 

לנג

קו "רוממות"! 
 0722-588477 

)+ 972-722-588-477(
בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על ידי 

מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג. כמו כן ניתן 
להשאיר הודעות הערות והנצחות. ניתן לתרום בקו 

"רוממות"  או בעמדות הממוחשבות  
של נדרים פלוס לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון 

שבועי לבני התורה כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל  או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת 
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מערכת גליון "רוממות" 
מאחלת לכל הקוראים הנאמנים והחשובים,

הכותבים ושולחי ההערות, 
התורמים והמפיצים

ולכל יושבי האהל עם שאר עמך בית ישראל 

ברכת שנה טובה ומבורכת בכל מילי דמיטב
שנת גאולה וישועה, פדות ורווחה

מכל צר ומציק ברוחניות ובגשמיות

כתיבה וחתימה טובה

שימו לב! 
אפשר לשלוח הנצחות והקדשות,

 וכל חומר תורני
לגליון הבא שיו"ל לקראת חג הסוכות הבעל"ט

עד יום שלישי ו' תשרי בערב

לעילוי נשמת 
סבי היקר באדם המחנך הדגול

הרב אברהם בן הרב נחום כהן לוין זללה"ה
נלב"ע כ"ט אלול ה'תשנ"ה

 ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הגאון הצדיק
רבי יעקב נח ב"ר חיים יצחק טרייצקי זצ"ל

מנקיי הדעת שבירושלים
נלב"ע ביום ה' ד' תשרי ה'תשע"ז ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בני משפחתו שליט"א

נתרם לזיכוי הרבים
 ולהשבת גזל הרבים

לזכות התורם הי"ו 
למילוי כל בקשותיו לטובה

ולכתיבה וחתימה טובה

לעילוי נשמת האברך המופלג
בתורה ויראה הרה"ג רבי יוסף דייטש זצ"ל

בן יבדלחט"א הגאון 
רבי חיים ישראל זאב שליט"א

נלב"ע ב' דראש השנה תשע"ז ת.נ.צ.ב.ה.
ואחר שהלך לעולמו ללא זש"ק

נבקש ממי שיוכל ללמוד לעילוי נשמתו
הונצח ע"י אחד מידידיו הרה"ג שליט"א



"ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ֹּדר ָוֹדר" 
)לב,ז-ט(

עשה  מה   - עולם  ימות  'זכר  פירש"י: 
דר  שנות  בינו  לפניו:  שהכעיסו  בראשונים 
- דור אנוש שהציף עליהם מי אוקינוס  ודר 
נתתם  לא  אחר  דבר  ששטפם.  המבול  ודור 
לבבכם על שעבר. בינו שנות דור ודור להכיר 

להבא שיש בידו להיטיב לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא'.
כבר פירש"י בכמה מקומות לומר הדרשה תדרש ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, וגם 
כאן נראה דפשוטו של מקרא קאי על כל הדורות ועל כל המעשים הנעשים בעולם. 
דמאחר ד"ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו" )תהלים קה,ז( ומשפטי ה' הם לפי דיני התורה, וא"כ 
כמו שצריך להבין דברי התורה ולהעמיק בה, כן ג"כ צריך להתבונן בכל המאורעות 
הבאות לעולם ולמצוא יסודם עפ"י משפטי התורה. אבל אל יסמוך האדם על בינתו, 
בתורה  אצלנו  להמקובל  לשמוע  צריך  אלא  עליון,  דעת  מלהבין  קצרה  דעתו  כי 

שבע"פ. 
וזהו שהוסיף הכתוב "ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך ְוֹיאְמרּו ָלְך". וכגון הסיפורים שנכתבו 

בכתבי הקדש אי אפשר להבינם מהכתובים לבד כי אם על פי פירושי רז"ל!
מפתח  התורה  לנו  מסרה  וכדי להבין דברי ימי עולם ]וועלט געשיכטע[ 
גדול, לידע את הציר אשר עליו תסוב ההנהגה העליונה בעולם, והוא בכתוב מיד, 
"ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם ַיֵּצב ְּגֻבֹלת ַעִּמים ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ִּכי ֵחֶלק 
ה' ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו". ופירושו כי מאחר שמובן מאליו כי כל היצורים נבראו 
הזה  ומהמין  האנושי,  המין  הוא  העיקר  הנמצאים  סוגי  ומכל  קונם,  רצון  לעשות 
העיקר הוא עם ישראל שהם חלק ה' ועבדיו, ואף שהם המעט מכל העמים, אבל כן 
הוא בכל הבריאה כי הפסולת מרובה על האוכל. וכמו שמין בעלי חיים מרובין יותר 
יותר מישראל. ]ועפי"ז תתישב  ממין האנושי, כן גם כן במין האנושי העכו"ם הן 
מה שתמה הרמב"ן )במדבר ג,יד( למה שבט לוי מספרם מעט כל כך לעומת שאר 
השבטים, כי כמו שעם ישראל נבחר מכל האומות, כן שבט לוי נבחר מכל השבטים, 

ולעולם הסולת מועט מהקליפה והסובין ומורסן[. 
ונמצא שתכלית כל הבריאה היא רק בשביל ישראל, וכמו שפירש"י "בראשית — 
רק  גם המעשים הנעשים בעולם תכליתם  וא"כ  ישראל שנקראו ראשית".  בשביל 
בשביל ישראל. וזה מפורש בכתוב )צפניה ג,ו-ז( "ִהְכַרִּתי גֹוִים ָנַׁשּמּו ִּפּנֹוָתם ֶהֱחַרְבִּתי 
חּוצֹוָתם וגו' ָאַמְרִּתי ַאְך ִּתיְרִאי אֹוִתי ִּתְקִחי מּוָסר", ומזה למדנו שאין פורענות באה 
לעולם אלא בשביל ישראל )יבמות סג,א(. ולדוגמא, גבולות העמים והמדינות בשנים 
האחרונות שנקבעו אחרי המלחמה, צריך להבין ולזכור כי טרם שנכתבו בוורסייל 
כבר נכתבו ונחתמו בבי"ד של מעלה. ושמה עיקר השקפתם היא רק בשביל ישראל, 

לטובתם או לפורענותם להוכיחם, כמו שכתוב )ישעיה י,ה( "הֹוי ַאּׁשּור ֵׁשֶבט ַאִּפי".
וזהו שכתוב "ַיֵּצב ְּגֻבֹלת ַעִּמים" - תמיד בכל דור - "ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". והטעם 
"ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו", כי ישראל לבדו הוא חלק ה' ולא שאר האומות, וע"כ כל ההנהגה 
העליונה מתאימה לצורכי עם ישראל. ואף כי דעתנו קצרה מלהבין איזה יחס יש בין 
יודע  צורכי ישראל לגבולות איים רחוקים בקצוי ארץ, אבל קורא הדורות מראש 
כי יש בזה איזה צורך לישראל בהוה או בעתיד, כמ"ש הרמב"ם )הקדמה לפיהמ"ש( 
שלפעמים נבנה ארמון גדול ומפואר, וכל תכלית מציאותו הוא כי לאחר מאה שנה 
יעבור איש חסיד בעת זרם מטר, ויכנס תחת גג השער מהארמון הזה לחסות ממטר 

או משלג. )דוגמאות לחידושי אגדות על דרך הפשט סימן יב(1

"ַוַּיְרא ה' ַוִּיְנָאץ ִמַּכַעס ָּבָניו ּוְבֹנָתיו" )לב,יט(
כתיב בישעיה )מב,כד( "ִמי ָנַתן ִלְמִׁשָּסה ַיֲעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ְלֹבְזִזים ֲהלֹוא ה' זּו ָחָטאנּו 
לֹו ְוֹלא ָאבּו ִבְדָרָכיו ָהלֹוְך". בכתוב הזה נזכרו שתי כיתות,שוגגים - חטא זו שגגה. 
כי  בעת,  אצלנו  נמצאות  האלו  הכיתות  שתי  הלוך.  בדרכיו  אבו  ולא   - מורדים 
חלק גדול מאתנו הם שוגגים ומוטעים ע"י פריצי בני עמנו. ויש עוד חלק מורדים, 
"ָהֹאְמִרים ָלֵקל סּור ִמֶּמּנּו" )איוב כב,יז(, "ְוַדַעת ְּדָרֶכיָך ֹלא ָחָפְצנּו" )שם כא,יד(, הם 
לנו  אין  לומר  ישראל מקטנותם  ילדי  את  ומחנכים  לכפירה  לימוד  בתי  המייסדים 
חלק באלקי ישראל, אשר ע"ז כתוב "ַוַּיְרא ה' ַוִּיְנָאץ ִמַּכַעס ָּבָניו ּוְבֹנָתיו", ִמַּכַעס היינו 

העושים להכעיס, זו היא הסיבה האמיתית של כל הבא עלינו בעת הזאת.

"ִּכי ָיִדין ה' ַעּמֹו" )לב,לו(
הנה בשירה הזאת נכללו כל קורות עם מיום היותו לגוי עד אחרית הימים, ועד 
של  האחרונים  בכתובים  נתפרשה  אשר  דמשיחא,  עיקבתא  תקופת  והיא  בכלל, 
להיות  תוכחה,  דברי  עליהם  העיד  כאן  'עד  לה:  בפסוק  רש"י  כמו שכתב  השירה, 
השירה הזאת לעד, כשתבוא עליהם הפורענות ידעו שאני הודעתים מראש, מכאן 
ואילך העיד עליהם דברי תנחומין, שיבאו עליהם ככלות הפורענות'. ועל זה כתוב 
"ִּכי ָיִדין ה' ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם", ופירש רש"י: כשיבואו עליהם משפטים הללו, 
ויתנחם הקב"ה על עבדיו, לשוב לרחם עליהם, והיא הגאולה העתידה, ומתי יהיה דבר 
זה? "ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב" – 'כשיראה כי יד האויב הולכת וחוזקת 
עליהם מאד וכו' ' )רש"י שם(. ואמר הקב"ה אליהם; "ֵאי ֱאֹלֵהימֹו צּור ָחָסיּו בֹו ֲאֶׁשר 

גזירת השחיטה  )לרגל  'דעת תורה'  זיע"א במאמרו  זאת רבי אלחנן  ומקוצר כתב  בנוסח אחר   .1
בפולין(: כדי להבין את טעמו של איזה מאורע שהוא, יש להקיף את הענין מראש ועד סופו, באיזו 
מידה הוא משתלב במאורעות אחרים מאותו סוג. נס פורים למשל, הוא משולב מכמה חלקים. כאשר 
מתבוננים בכל אחד באופן נפרד, אין רואים שום דבר מיוחד. רק כאשר מקיפים את סך הכל של 
הארה  למצא  כדי  תחילה.  במחשבה  המעשה  סוף  את  רואים  ברעהו,  איש  המשולבים  המקרים,  כל 
נכונה לכל תולדות העולם ולהקיפם מראשם ועד סופם, צריך להיות יודע דעת עליון. היום אין מה 
במציאות. זאת יש לחפש בתורה, המגלה לנו כל סתום. יש למצוא את הציר אותו סובבות כל ההנהגה 

העליונה, זה יהיה המפתח להבנת מהות תולדות העולם.
הרעיון הזה לקוח מן הפסוקים: "ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ֹּדר ָוֹדר" שני ענינים: א( יש לזכור מה 
מתרחש בעולם. ב( יש להבינם. אולם "ְוֶאל ִּביָנְתָך ַאל ִּתָּׁשֵען" )משלי ג,ה( - אל תבסס על ההסברה 
ְוֹיאְמרּו ָלְך". בקבלת חז"ל מסיני, הקדושים  ְזֵקֶניָך  ְוַיֵּגְדָך  ששכלך המצומצם מראה לך. "ְׁשַאל ָאִביָך 
שבאו בסוד ה', בדבריהם חפש את ההסבר ל"ְׁשנֹות ֹּדר ָוֹדר", ידיעה אחת גלו לנו בתורה שבכתב: 
"ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים" - תמיד בכל דור. "ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם", "ַיֵּצב" - תמיד - "ְּגֻבֹלת ַעִּמים, ְלִמְסַּפר 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". כל ההשגחה יש לה מטרה אחת - בני ישראל. כל השאר אינם אלא אמצעים למטרה 
סופית זו. וכל כך למה? - "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו" ותו לא. זה מובן מאליו, אם זוכרים כי 
תכלית כל הבריאה היתה קבלת התורה. "ִאם ֹלא ְבִריִתי" - התורה - "יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 
)ירמיה לג,כה(. "בראשית" - בשביל התורה שנקראה ראשית ובשביל ישראל שנקראו  ָׂשְמִּתי"  ֹלא 

ראשית" )רש"י בראשית א,א(.

ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו ֹיאֵכלּו ָיקּומּו ְוַיְעְזֻרֶכם" )שם וברש"י(. בדברים 
הקצרים האלו, ישנה תמונה בולטת ממצב ישראל בתקופת 
עיקבתא דמשיחא, בגשמיות ורוחניות, ועלינו 
לחדור לכוונת התיבות הספורות האלו, אשר 
הם כמו מראה לטושה ממצבינו כעת. )מאמר 

עיקבתא דמשיחא מהדו"ב(
ופירוש דברים אלו, כי בכל עת הגלות היה 
תמיד שלטון פנימי בישראל להחזיק את הדת 
אשר היה כח בידן לענוש את העוברים על דת כגון ראשי גלויות בבבל והנשיאים 
סבוראי  רבנן  בימי  התלמוד,  וגם אחר חתימת  התלמוד,  חכמי  בימי  ישראל  בארץ 
והגאונים. ואחרי חורבן הישיבות בבבל כאשר גלתה התורה לספרד אשכנז וצרפת, 
העבריינים.  את  לענוש  הדורות  גדולי  בידי  כח  היה  כי  הראשונים  בספרי  מבואר 
ובספרי חכמי ספרד האחרונים כמו ריב"ש ותשב"ץ מבואר כי היו בימיהם 'ברורי 
עבירות', היינו שהיו אנשים אשר נבררו בכל עיר לבער עושי רשעה. ואין ספק שגם 

הממשלה ידעה מזה ולא מחתה בידם.
ונמצא בשו"ת הרא"ש שציוה לחתוך חוטמה של אשה זונה. ומבואר בכמה ספרי 
שו"ת מהראשונים אשר המלך שלח אליהם לפסוק כר"ת בין איש לרעהו אשר הגישו 
משפטם אל המלך. ואח"כ כאשר גלתה התורה למדינת פולין וליטא היה 'ועד ארבע 
ארצות' אשר התאספו בימי ה"ירידים" לתקן תקנות כוללות לכל המדינה, ודבריהם 
היו נשמעין כדבר מלך שלטון. ואח"כ בימי ממשלת רוסיא עדיין היה "קהל" אשר 
היה כח בידם לאסור בבית האסירים "קונע", וזה נהג עד שנת ת"ר אשר בשנה ההיא 
המסכילים  של  מלשינות  ע"י  הקהל  שלטון  לבטל  הראשון'  'ניקליי  ע"י  חוק  ניתן 
כידוע. אבל בכ"ז עדיין היה סמכות רוחנית של גדולי הדור אשר על פני כל העם 
יכבדו, והאחרון שבהם היה הגאון בעל 'באר יצחק' ו'נחל יצחק' מקובנא כי היה חשוב 
אצל שרי הממשלה, והיו דבריו נשמעין גם אצל החפשים מעמנו, וסמוך לפטירתו 
קמו בעל הכת הידועה אשר הציבו להם למטרה לרמוס ברגל את שארית הסמכות 

הרוחנית של גדולי התורה, והצליחו בזה באופן מבהיל.2
אבל תחת אשר בדורות הקודמים היו הפושעים בושים קצת והיו צריכים לעשות 
מעשיהם בהסתר ולמצוא אמתלאות להנהגותיהם, הנה עתה לא די שאינם מתביישים, 
אלא אדרבא מתגאים ומתפארים בעשותם ביד רמה נגד התורה גם במקום שאין להם 
שום תועלת - גם מדומה - מזה, כידוע ממעשי ה'יעווסעקעס' במדינה האדומה ובכל 
הארצות ובפרט בארץ הקודש. ונעשו חבורות מהרסי האמונה 'אפיקורסים קלייזליך' 
ריש  בכתוב  נרמז  זה  כי  אומר  היה  ז"ל  ח"ח  והקדוש בעל  אפיקורסים'(,  )'מועדני 
שיטתי...  היא  שכן  היינו  לבי',  'במראות  ופירש"י  ֵאֵלְך",  ִלִּבי  ִּבְׁשִררּות  "ִּכי  נצבים 
והרוצח והגזלן אומר כי אינני רוצח פשוט אלא קאמוניסט אני, ושיטת הקאמוניזם 
נראית בעיני. ועל זה אמר הכתוב "ֹלא ֹיאֶבה ה' ְסֹלַח לֹו", אם יעשה לו "שיטה" לעבור 

על דברי התורה, זהו רע יותר מכל פורקי עול. 
ורואים אנו במדת הדין שפגעה בנו בעת האחרונה איך היא מדה כנגד מדה ממש, 
ע"י הממשלה, אבל  וידוע שנסדרו  ברוסיא,  פוגרומים  לפני חמשים שנה שהיו  כי 
זה היה בחשאי קצת, ולפנים היו מענישים בעונש קל לרוצחי נפשות, דומה דמאן 
דקטיל לשלם ארבע זוזי. אמנם לא הגיעו למדרגה זו שתהא להממשלה "פראגרמא" 
)תוכנית( בדרך רשמי להשמיד את כל היהודים. אבל בימים האחרונים אנו רואים כי 
ממשלה ידועה מפרסמת ומכרזת גלוי לכל "שיטה" ממש לאבד את כל היהודים, זה 

לעומת זה ממש... )דוגמאות לחידושי אגדות על דרך הפשט סימן יב(

"ְוָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו צּור ָחָסיּו בֹו" )לב,לז-לט(
"ְוָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו צּור ָחָסיּו בֹו ֲאֶׁשר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו ֹיאֵכלּו ָיקּומּו ְוַיְעְזֻרֶכם". בכתובים 
זרות שונות,  לעבודות  ישראל  יעבדו  עיקבתא דמשיחא,  כי בתקופת  אלו מבואר, 
בדמותם כי העבודה זרה תעזור אותם להנצל מצרותיהם, וכאשר יראו כי עבודה זרה 
פלונית לא תעזרם, יתחילו לעבוד לעבודה זרה אחרת, ואחר כך לשלישית וכו'... 
עד אשר יתברר, כי כל העבודות זרות הן לא לעזר ולא להועיל, כאמור: "ְראּו ַעָּתה 
ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא", ובהשקפה ראשונה יפלא, איזה עבודה זרה יש אצלינו, אבל הדבר 
פשוט, כי עבודה זרה איננה דוקא צלם של עץ ואבן, כי אם כל דבר שידמה האדם 
שיש בכוחו להטיב ולהרע, היא עבודה זרה ממש, כי "ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" כתיב, ואם 
יבטחו על איזו כתה ושיטה, שהיא תעזרנו, עושים את הכתה הזאת עבודה זרה, וכן 

אם יבטח האדם על כוחו ועוצם ידו, עושה את עצמו עבודה זרה.
ועתה נזכור כמה עבודות זרות עבדנו, מראשית צמיחת ההסכלה עד היום, ואפילו 
ליברליזם,  חשבון,  למצוא  לאחת  אחת  האחרונים,  שנה  משבעים  רק  נחשוב  אם 
דמוקרטיזם, סוציאליזם, קומוניזם, ומצד השני נאציונליזם, ציוניזם וכו' וכל עבודה 
זרה בשעתה תלו בטחונם בה כי תושיענו, ומה היה סופן של עבודות זרות אלו? 
יושיעו. אבל כמה קרבנות  ולא  הושיעו  לא  כי  לכל  גלוי  ועתה  כלו כעשן...  כולן 
היינו על  הקריבו לעבודתן, לא רק קרבנות של כסף, כי אם קרבנות של נפשות, 
ידי החינוך המזוהם המתאים לצורך עבודתן, לגדל מופקרים להכעיס, אשר לא היה 

כמותן בישראל במדה כזאת.

מבואר  והנה  בזה"ל:  אחר  בנוסח  זיע"א  אלחנן  רבי  כתב  מהדו"ב  דמשיחא  עקבתא  במאמר   .2
מכתובים אלו כי כאשר יגיע מצב כזה, תהא הגאולה, וממילא מתבאר, כי בכל עת גלותנו לא היה ולא 
יהיה כאותו המצב, אשר יהא בתקופת עיקבתא דמשיחא, וכאשר נסתכל בדברי ימי ישראל נראה, 
ְוָעזּוב" לא היה מעולם אצלנו, עד התקופה האחרונה! וידוע כי בזמן חכמי המשנה  כי "ֶאֶפס ָעצּור 
והתלמוד היה נשיא בארץ ישראל וריש גלותא בבבל, ושלטון ראשי גלותא בבבל נמשך עד כחמש 
מאות שנה אחרי חתימת התלמוד בימי הגאונים, ואחר כך כאשר גלתה התורה מבבל, על ידי מעשה 
דארבע שבוים, בערך שנת ]ד'[תש"ן, היה בכל מקום שלטון פנימי בישראל, להחזיק את ממשלת 

התורה בחיינו הפנימיים, והיה להם כח ממלכי הארצות להעניש את העבריינים, וכו'.
ואחר כך היו ה"ירידים" אשר שמה היו מתאספים, חכמי הדורות והפרנסים לגדור הפירצות, ובימי 
הגר"ח ז"ל מוולז'ין, בעל "נפש החיים", היה היריד האחרון בעיר זעלווא, ואחרי שנתבטלו הירידים, 
עוד היה ה"קהל" אשר היה לו שלטון עד שנת ת"ר, אשר אז נתבטל גם הקהל על פי פקודת הצר 
ניקליי הראשון, וזה היה על ידי השתדלותם של המסכילים כידוע, ובכל זאת עדיין היה איזה שלטון 
בפנים, בכח התורה והאבטוריטט )הסמכות( הרוחני של גדולי הדור, אשר על פני כל העם יכבדו 
ודבריהם היו נשמעים. אבל זה קרוב לחמישים שנה בערך קמה הכת הידועה, אשר הציבה לה למטרה 
לבזות את התורה ונושאי דגלה ולחלל כל קודש ביד רמה, ובמקצוע זה הצליחו מאד, - אולי יותר 
האדומה,  במדינה  וביותר  תפוצותינו,  בכל  המתיוונים  אצלינו  שרצו  ובימינו  מראש...  דימו  מאשר 
ובארצנו הקדושה, אשר שם יש להם איזה צל של שלטון, ורודפים באף ובחימה נוראה את המחזיקים 
בתורת ה' ולו היה הכח בידם, היו הורגים אותם ממש, ובזה נתקיים במילואו, הכתוב "ֶאֶפס ָעצּור 

ְוָעזּוב" אשר מצב כזה לא היה אצלנו מיום היות ישראל לגוי.

המשך
רוממות הדעת

שירת האזינו

הרב 
דוד 

ויספיש

לפנינו ליקוט על פסוקי שירת האזינו מתורתו וממוסריו של
מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זיע"א

אשר כל דבריו כגחלי אש שלא נכבים לעולם, ובכל עת חוזרים וניעורים.
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תחילת ועיקר התשובה היא בעסק התורה
ְבקֹלֹו  ְוָׁשַמְעָּת  ֱאֹלקיָך  ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת  נצבים:  בפרשת  כתוב 
ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶניָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך". 

ולאחמ"כ כתיב: "ּוָמל ה' ֱאֹלקיָך 
ַזְרֶעָך  ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך  ֶאת 
ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלקיָך ְּבָכל 
ְלַמַען  ּוְבָכלַנְפְׁשָך  ְלָבְבָך 
כתיב:  עוד  ואח"כ  ַחֶּייָך". 
"ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול 
ִמְצֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ה' 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום".
החיים"  ה"אור  והקשה 
שכתבה  אחר  הקדוש, 
ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת  התורה 
ֱאֹלקיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹו" שזהו 
לומר  מקום  מה  תשובה, 

עוד "ּוָמל ה' ֱאֹלקיָך"?
עוד הקשה, ממה שכתבה 
התורה גם אחר כך "ְוַאָּתה 
לא  שעדין  משמע  ָתׁשּוב", 
הגיע לתשובה, וזה אינו, כי 
מאחר שמל לבו לאהבה את 
ה' בכל לבו ובכל נפשו, אין 

לך תשובה גדולה מזו.
דברים  ששלשה  וביאר: 
ה':  במצוות  יש  כלליים 
התורה.  הוא עסק  הראשון 
לא  מצוות  שמירת  השני, 
קיום  השלישי  תעשה. 

מצוות עשה.
תיקון  לומר  כשבא  ולזה 
שלשתם:  סידר  התשובה 
כנגד תשובת תלמוד תורה 
ראשונה  תשובה  אמר 
ֱאֹלקיָך",  ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 
"ְוָׁשַמְעָּת  אומר  וגמר 
ְבקֹלֹו", שהוא תלמוד תורה, 
התשובה  התחלת  היא  וזו 
שצריך השב לעשות! ואמר 
כנגדה "ושב ה' את שבותך 
כאמרם  וגו',  וקבצך"  ושב 
התורה  עסק  שבזכות  ז"ל 
גם  נגאלין,  ישראל  יהיו 
הארץ,  אבדה  מה  על  אמר 
את  עזבם  על  ה'  ויאמר 
כשישובו  לזה  תורתי, 
ה'  יקבצם  תורה  לתלמוד 
אשר  הארץ  את  ויביאם 

ירשו וגו'.
שמירת מצוות לא  וכנגד 
תעשה אמר "ּוָמל ה' ֱאֹלקיָך 
קיום  וכנגד  ְלָבְבָך".  ֶאת 
"ְוַאָּתה  אמר  עשה,  מצוות 
ָּכל  ֶאת  "ְוָעִׂשיָת  ָתׁשּוב", 
מצוות  זה  הרי  ִמְצוָֹתיו" 

עשה.

תשובה של בן 
תורה

"כל  בליל  שנה,  בכל 
זצ"ל  הרב  מרן  נהג  נדרי", 
ימיו  אחרית  עד  מפוניבז' 
הישיבה  בהיכל  לדרוש 
מה  ועל  כיבושין,  דברי 
"ָּגְרָסה   – זו?  בשעה  דיבר 
נפשי   – ְלַתֲאָבה"  ַנְפִׁשי 
משתברת מחמת תאוה אל 
משפטיך בכל עת. עוד היה 
"ַמה  הפסוקים:  את  מזכיר 
ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש 
ְלִפי", "ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמֹאד 
ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה". ושאל פעם, 
בן  שעושה  תשובה  ומה 
תורה?! והשיב: הריני רוצה 
ללמוד השנה כך וכך מאות 

דפי גמרא! 
'גרודנא'  ישיבת  ראש 
צבי  דב  רבי  הגדול  הגאון 
שח:  זצוק"ל  קרלנשטיין 
הרב  של  טרדותיו  ידוע 
הישיבה,  וקיום  בנין  למען 
כליל  עצמו  הפקיר  הוא 
ורבות  התורה,  בנין  למען 
לארץ  בחוץ  שוהה  היה 
לא  זה  ומחמת  כך,  לצורך 

יכל ללמוד תורה כהרגלו. ושנה אחת שמענו אותו זועק בליל 
יום כיפור: אוי! כמה אני מתגעגע לתורה!... 

ודלא יליף...
חיים"  ה"חפץ  מרנא  סיפר 
בשהותו  שפעם  זיע"א: 
להתאכסן  זכה  בוילנא 
של  לחדרו  הסמוך  בחדר 
ישראל  רבי  הגאון  מרנא 
ונכסף  זצוק"ל,  מסלאנט 
מעשהו  מה  לדעת  הוא 
באישון  ישראל  קדוש  של 
לילה, לפיכך לא עצם עין 
הצמיד  אלא  הלילה,  כל 
הקרשים  למחיצת  אזנו 
רבי  את  ושמע  הדקה, 
הלילה  כל  משנן  ישראל 
בקול חרישי נוקב ומעורר 
יליף,  "ודלא  המשנה:  את 
והוסיף  חייב"...!  קטלא 
ה"חפץ חיים", שניכר היה 
קולו  מנמיך  ישראל  שרבי 
כדי  הנראה  כפי  ללחישה, 
של  שנתם  להפריע  שלא 
הישנים בחדרים הסמוכים.
ישראל:  רבי  והקשה 
נורא  כה  עונש  יובן  איך 
תורה,  ביטול  עוון  על 
עשה  מצות  ביטול  והלא 
בחילוקי  ביותר  הקל  הוא 

הכפרה ששנו חכמים!?
שורת  שהלא  ותירץ, 
"ַהֶּנֶפׁש  כי  נותנת  הדין 
אלא  ָתמּות",  ִהיא  ַהֹחֵטאת 
שצדקה עשה הקדוש ברוך 
באמרו:  בריותיו  עם  הוא 
'יעשה תשובה ויתכפר לו', 
לתשובה  היחידה  והדרך 
היא בלימוד התורה, שהיא 
חטא!  במה  לו  מודיעה 
מעתה, אם לא ילמד 'קטלא 

חייב' על חטאיו! 

סדר י"ח שעות
רבי  הגה"צ  מרן  העיד 
המשגיח  זצ"ל  חסמן  לייב 
שמעתי  אני  ד'חברון': 
אלול  בחודש  כי  מרבותי 
היה אצל הגאון רבי ישראל 
ותלמידיו  זצ"ל  סלנטר 
וכך  ממש,  העולם  חידוש 
לימוד  סדר  להם  היה 
עשרה  שמונה  של  התורה 
יעלה  לא  ביממה...  שעות 
וזה  כהיום,  דעתנו  על  אף 
ואני  מהשגתינו,  למעלה 
לומדים  שהיו  ראיתי  עוד 
מוסר שתים ושלוש שעות 
ביממה, אכן כעת מי ראה 

או שמע כן...

מה שה'למדן' 
מבין

לייב  רבי  הגאון  סיפר 
ששמע  זצ"ל  באקשט 
רבי  הגה"צ  מרן  מרבו 
זצ"ל  ליוואוויץ  ירוחם 
בקלם  'דמיר':  המשגיח 
שעות  לומדים  באלול  היו 
היו  וכן  ברציפות  רבות 
חידושי  לחדש  מתאמצים 
תורה באלול, והסביר זאת 
מה  פי  על  לייב  ר'  הגאון 
)שערי  יונה  רבינו  שכותב 
'ולא  א'(  שער  תשובה 
התשובה  איחור  ימצא 
הארצות'!  בעמי  זולתי 
יותר  היינו שככל שהאדם 
שהוא  מבין  הוא  'למדן' 
רבות  פעמים  חוטא  אכן 
האדם  בני  כפי שרוב  ולא 
מדמים שאינם חוטאים רק 
אולי צריכים כמה תיקונים 

קטנים...

1שבת שכולה תשובה

עומדים אנו בשבת תשובה2, השבת של עשרת הימים שבהם כל השערים פתוחים וכבר כתב ה"מגן אברהם" 
)סימן תכט( נגד המנהג שהדרשנים ואפילו גאוני ארץ דורשים בפלפול בשבת זו ]ובשבת הגדול[, במקום להורות 
לעם ה' את דרכי התשובה, וללמד המעשה אשר יעשון. וצריכים הם לדבר על עניני התשובה שהם חובת השעה 

- 'ואם לא עכשיו אימתי'.

'סליחות' אינו התכלית...
כבר עברו כמה ימים בהם אמרנו סליחות, ומעיקר הדין צריך לומר את הסליחות באשמורת הבוקר וכן נהגו 
מקדמת דנא. שבכך הסליחות סמוכות לתפילת השחרית, ועל ידי שממשיכים את השפעת הסליחות לתפילת 
שחרית הם משפיעים לכל היום. אבל אנחנו נוהגים להקל לאומרם כבר מחצות הלילה, וגם לא אומרים הכל כי 
'טוב מעט בכוונה מהרבות בלא כוונה'. אבל לכל הפחות במעט שאומרים צריך להתבונן שלא יהא "ּוִבְׂשָפָתיו 
ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני" )ישעיה כט,יג(3. וגם אנחנו שמקילים לומר מחצות, צריך לעשות לזה המשך למעשה 
על ידי לימוד התורה! ומי שאין לו כח, לכל הפחות שילמד 'מוסר' בכדי שיהיה לסליחות קיום, ולא שמיד לאחר 

הסליחות שוכח מהכל והולך לעסקיו...

ימי תיקון לשנה שעברה
הימים הללו הם זמן של 'פיקוח נפש' ממש, לעשות תשובה למעשה ממש. ואיתא בגמרא )ר"ה יז,ב( שאם לא 
עושה תשובה בימים אלו אפילו יביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלים לו. וביאר הגר"א ב"ספרא דצניעותא" 
)פ"ב( שמעלת הימים הללו היא משום שבאלו עשרה ימים מתעברים בה כל הי"ב חדשים וכו' ושנת החמה יתירה 
על שנת הלבנה עשרה ימים, ואלו הן עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים ימי העיבור, ולכן הם נחשבים 
נידון לשעבר. ובשלש שנים  יום הכיפורים  לשנה שעברה כמו שאמרו )ר"ה טז,א( אדם שאירע לו קרי קודם 
מצטרפין לחודש והוא חודש השלשה עשר, ולכן נקרא 'חודש העיבור'. וכיון שהימים הללו שייכים לכל החודשים 

של השנה שעברה לכן הם מסוגלים לתקן את כל השנה. 
וכעין זה מבואר באריז"ל, והביא ה"משנה ברורה" )סימן תרג סק"ב( את דבריו להלכה בשם ה"יערות דבש": 
'ששבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם כנגד שבעת ימי השבוע ובכל יום יעשה תשובה על אותו 
יום דרך משל ביום ראשון יעשה תשובה על מה שחטא כל ימיו ביום ראשון וכן ביום שני וכן כל שבעת הימים', 
ובימים הללו נפתחים כל השערים, שערי בינה, והבינה זה תשובה וכדכתיב )ישעיה ו,י( "ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא 
לֹו", ולכן מקדימים ב'שמונה עשרה' בינה לתשובה כדאיתא בגמרא )מגילה יז,ב( 'ומה ראו לומר תשובה אחר בינה 
דכתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו'. ובימים אלו הקב"ה מאיר באופן ישיר ללבבות של כל אחד ואחד, ובפרט בשבת 

קודש – 'יומא דנשמתא' שצריך לשוב בתשובה ולהתקרב להשי"ת בהיותו קרוב אלינו.

לייקר כל יום!
ועוד איתא ברבינו הגר"א ז"ל שכל העשרה ימים מר"ה ועד אחרי יוה"כ הם ימי ראש השנה שהם ה'מח' וה'ראש 
'של השנה, והראש והמוח זהו העיקר והשורש להכל, נמצא שכל מעשה שעושים באלו הימים זה קובע את כל 

השנה.4 
ואיתא בה'גאונים' שהיו צמים בכל עשי"ת גם בשבת. וה'ראשונים' תמהו היאך שייך לצום בשבת. וכתב ב"נודע 
ביהודה"5 )הו"ד בשו"ת תשובה מאהבה ח"ב הערות לשו"ע או''ח סימן תקצז( שאף על פי שנחלקו הראשונים 
האם מותר לצום בשבת קודש של עשרת ימי תשובה, מכל מקום אחרי שזכינו לדברי קדשו של האריז"ל שכל יום 
מתקן מה שפגם כל ימות השנה באותו היום, אם כן התענית יפה דווקא באותו יום. וכמו בתענית חלום, שמהני 
רק באותו יום. ולכן מותר להתענות תענית חלום בשבת שיפה תענית לחלום כ'אש בנעורת', ודווקא באותו היום 

ולא לאחר מכן. כך שאם לא יתענה בשבת של עשרת ימי תשובה הוי מעוות לא יוכל לתקון. 
ולכן הכריע ה"נודע ביהודה" שמותר לצום בשבת זו. ואף על פי שלא נתקבלו דבריו מכל מקום צריכים אנו 
ללמוד מזה עד היכן הדברים מגיעים. וגם שקיבלנו מרבותינו ששבת הוא 'גבוה מעל גבוה' דגם האכילה בשבת 
עושה תיקון לכל השנה6. ומ"מ רואים מזה את גדולת הימים שהם ימי תיקון, וימי ה'מח' וה'ראש' של כל השנה 

הבאה.

שינוי למעשה
וחייבים להתעורר למעשה ולשוב בתשובה בשבת זו, וצריך להזהר שלא להתעורר מעט ולאחמ"כ לשכוח מהכל. 
ומפחיד להזכיר את דברי רבינו יונה והגר"א על הפסוק )משלי י,כ( "ֵלב ְרָׁשִעים ִּכְמָעט" שמי שמתעורר לשעה 
ולא משתנה בכך למעשה, נאמר עליו "ֵלב ְרָׁשִעים"7, ומי שאוטם את ליבו ואינו מתעורר עליו הנביא אומר "ַהְׁשֵמן 
ֵלב ָהָעם ַהֶּזה" שאח"כ משמים אוטמים את ליבו שלא יוכל לשוב, "ֶּפן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו וגו' ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו".
הימים הללו נזכרים ונעשים, ימי תשובה, ימים שכל השערים פתוחים "ִּדְרׁשּו ה' ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב", 
ודרשו חז"ל שאלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ולאחר מכן אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם 
לא מתכפר לו. וחייבים להתעורר למעשה ממש, שלא נשארו עוד הרבה ימי סליחות, ובפרט בימי הנעורים שזה 
חיצים לכל החיים כדכתיב "ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים", ובאמת כל החיים הם ימי נעורים באופן יחסי, 
אבל ודאי שאינו דומה נעורים ממש לימים שיבואו אחר כך... ושנזכה לשוב בתשובה שלימה למעשה למעשה, 

ושישפיע עלינו השבת הזו לכל השנה כולה, לטוב לנו כל הימים.

1. נערך ע"י מערכת הגליון מכתבי תלמידים.
2. א"ה, בשנה אחת בה חל ימי ראש השנה קודם שבת, והיה ג' ימים רצופים כמו השנה הזאת, מסר מרן שליט"א את שיחתו הקבועה בליל 
שבת, כשבתחילת דבריו שיבח את האוירה הרצינית המיוחדת שהיתה, ואת התפילות המרוממות. אך מיד לאחר מיכן דיבר על כך שח"ו 
מלהתרפות מיד בשבת שאחרי זה... ודיבר הרבה בגדולת מעלת השבת, והוסיף: כי מעלת השבת במיוחד בשבת זו של אחר ראש השנה גדולה 
היא עד מאוד, והתבטא: כי כל ימי ראש השנה היו 'מי שטרח בערב שבת' כלפי שבת זו... ורגיל מרן שליט"א להתאונן על מי שלא מנצל כראוי 
ערבי שבתות לרוחניות, ואין לו את ה'מי שטרח בערב שבת וכו' ', ומה יאכל בשבת... ועל זה אמר: שיש כל כך הרבה 'מי שטרח' בערב שבת 

זו ]שני ימי ר"ה - חמישי ושישי[ שעי"ז שייך להתעלות מאד בהשבת...
3. א"ה, והמשך הפסוק הוא: "ַוְּתִהי ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה"...

4. א"ה, העולה מדברי רבינו הגר"א דעשרה ימים אלו משמעותם כפולה, שיש בהם כח לתקן את כל השנה שעברה, וגם תחילה וראש למשך 
כל השנה הבאה עלינו לטובה, שהמעשים בימים אלו קובעים את דרגתו לכל השנה, כך שמעשיו של כל השנה הם בחינת 'תולדה'.

5. א"ה, כאשר מרן שליט"א הזכיר את דברי ה"נודע ביהודה" הוסיף בזה"ל: 'רבינו הגדול והקדוש, שרבנו חיים הלוי כאשר היה מזכיר את 
הנודע ביהודה היו עומדים שערות ראשו מפחד'...

6. א"ה, ותיקון האכילה לכל השנה הוא איך להתייחס לענין זה באופן הנכון, וכפי שהזכיר במקו"א: 'מכאיב מאוד איך שמשפילים את 
השבת עד לעפר, וגם שזה בלא כוונה רעה "ִאיׁש ַּבַער ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת" זה לא תירוץ... ובמקום שהשבת תהיה עיקרה תורה 
עושים את הסעודה עיקר ואת התורה טפל, שבת היא יום של רוחניות! וצריכים לנצלה כראוי. צריכים להשתייך לשבת קודש ולשוב בתשובה 

ולהתקרב להשי"ת...'
7. א"ה, נראה כי הכרחו של הגר"א הוא מלשון "ֵלב", שאם הוא רשע אין לו לב, ומה לו ול"ֵלב", אלא שבאמת מדובר על אחד שמתעורר                                

בשומעו דברי המוסר, רק שהוא לשעה בלבד, ואין זה קנין בקרבו, וזה מה שנותן לו את השם "ְרָׁשִעים".

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

רוממות הזמניםהמשך
שבת שובה

הרב 
שלמה 
ליב לף



מאה פעיות
ב'  ישנם  כי  בש"ס  מבואר  השנה,  ראש  של  התקיעות  בעניין  הנה 
בחינות: בחינת גזירת הכתוב "רחמנא אמר תקעו", ובלבול השטן על ידי 
תקיעות דמעומד. יעויין ברש"י ותוס' ומש"כ בזה. עכ"פ, מהם ב' בחינות 
הללו, ובמה היה השטן מיושב יותר קודם בתקיעות דמיושב מאשר עתה.

וכן יש לעיין בעניין המאה תקיעות שכ' תוס' שהם כנגד מאה פעיות 
דאימיה דסיסרא, מהו המשל ומהו הנמשל, מה גם שמצינו את שיטת רב 
האי גאון דעיקר מצוות התרועה אינו אלא להוציא קולות יבבה, כל מקום 
לפי מנהגו ואיך אפשר להבין ד"ז, הכיצד זה הפכו התרועות אשר עניינן 

קבלת עול מלכות שמים - לבכיות. 
והעניין הוא ע"פ המדרש רבה )ויקרא פרשה ל(, שם מתבאר כי ישראל 
ואוה"ע הם שנכנסו לדין בר"ה, אומות העולם המה התובעים ובראשם 
הקטיגור הרי הוא השטן, וישראל המה הנתבעים. ביום זה הבריאה באה 
לידי מבחן מחודש אם עצם הבריאה כדאית, ויושב הוא ית' על כסא דין 
ומה היא טענת אומות העולם והשטן בראשם,  הללו עע"ז והללו עובדי 
ע"ז ומה ראית לחלק בינינו לבינם. והוא באמת סכנה גדולה, שכן אם 

הצדק עם השטן הרי שבחירת ישראל בטלה ח"ו.
במלחמת  סיסרא.  אם  של  הפעיות  במאה  טמונה  לדבריו  והתשובה 
סיסרא היתה תקוות האומות לשוב למצבם כפי שהיה לפני בוא ישראל 
בא"י  שהיו  המלכים  כמספר  מלכים  ל"א  שבאו  מזה  מוכח  שכן  לא"י 
לפני כיבוש יהושע, וכל הסיכויים הטבעיים היו לצידו, אפילו הכוכבים 
כנוטים  נראים  היו  הטבע  כוחות  כלומר שכל  סיסרא,  לטובת  התערבו 
לטובתו נגד ישראל. כוחו שלו עצמו היה עצום. ואפילו רבים מישראל 
יצא  ואז  לסיסרא.  להצטרף  וחשבו  הגאולה  מן  ונתייאשו  כמעט  עצמם 
ססירא למלחמה האחרונה נגד דבורה הנביאה וברק בן אבינעם, והמטרה 

היתה להפך ולבטל את בחירת ישראל כנ"ל.
ואכן, אם סיסרא "חיכתה בשלוותה" שש שעות לבנה שישוב מהמלחמה 
הזו נגד ישראל כמאמר המדרש )ב"ר פרשה יח(, ללמדינו שאף כל זמנה 
משש  יותר  לא  הוא  בו  לנצח  כדי  הנצרך  המלחמה  אותה  של  המיועד 
רוחות  ד'  של  הניכר  הטבע  המעשה,  ימי  של  המספר  הוא  שעות. שש 
שב  לא  ואם  הטבעי.  הכח  שיא  את  הוא  מסמל  ומטה,  ומעלה  העולם 
סיסרא בתוך הזמן ההוא הרי שכוחו של סיסרא לא עמד לו וכחות גדולים 

יותר נצחוהו. 
כנגדם  להלחם  באו  וברק  דבורה  בראשות  ישראל  כאשר  דהיינו, 
במסירות נפש וקבלו את התורה מחדש בהר התבור, הרי שהשי"ת הוציא 
את הבריאה מכליה ונלחם עם סיסרא ונצחו, נגד כל הסיכויים הטבעיים. 
אע"ג שישראל בשיא שפלותם, ובכל זאת "אחרו פעמי מרכבותיו" אחרו 
את השש שעות - אז אם סיסרא מיבבת, לומר לך שביטאה בבכייתה את 
הייאוש מוחלט מכך שאי פעם יקרה דבר כזה שתתבטל בחירת ישראל, 

היא ללא כל תנאים, היא חלק בלתי נפרד ממציאות הבריאה.
בס"ה  אנו  קולות  שלשים  תוקעים  אנו  כאשר  לשטן.  תשובתינו  וזו 
מקבלים עול מלכות שמים, מריעים למלכינו - כמצווה. אך זה אינו סותם 
את פי השטן, הוא אינו מתבלבל מזה - אדרבא, כאן יסוד טענתו, שנכון 
שהם תוקעים כי נבחרו בסיני, אך זה גופא זה אינו מגיע להם. אך אנו 
תוקעין אח"כ עוד ועוד תקיעות עד מאה - להראות כי אנו ממליכים את 
הקב"ה עלינו בכל מקרה גם אם הדין ייפסק עלינו לרעה, דהיינו מסירות 
נפש, שכך יודעים יודעי תרועה, שאין לנו על מי להשען אלא על אבינו 
שבשמים, עדיף לצאת חייב בדין כיהודי בעל עבירה מאשר להיות גוי 
לא  כי  ושוב  שוב  בפניו  מביעים  אנו מעצמינו  למחיצה.  מחוץ  משוקץ 
רק שהוא ית"ש לקח אותנו להיות לו לעבדים אלא אנו היינו בוחרים 
לעשות זאת מעצמינו גם אם לא היה הדבר נדרש מעמנו )ויעויין באגרת 
תימן שמי שאבותיו עמדו בהר סיני לא יתכן כי יצליח להתנתק מהדת, 
בסוף הוא ישוב לכור מחצבתו, כלומר העניין טבעי ובלתי ניתן לשינוי(.

זו שפה שאין השטן מכיר בה. ממילא  לגמרי,  מבלבל את השטן  וזה 
ביטוי  והיינו  בעולם,  המוכרות  הבכיות  סוגי  לכל  הופכות  התרועות 

הייאוש המוחלט של אומות העולם מלבטל את הבחירה של ישראל. 

***
עניין  מהו  לחקור,  יש  שכן  ר"ה.  של  שני  יו"ט  עניין  יתבאר  ולפ"ז 
יום ב' דר"ה לעניין הדין, הרי לכאורה אצלינו הכל אותו דבר: השופר 
וכו'. והרי לכאורה הדין כבר היה, ספרי חיים  יו"ט  והניהוג  והתפילות 
ומתים כבר נפתחו ונכתבו לעניין דין דר"ה דצדיקים ורשעים, הבינונים 
תלויים ועומדים ביו"ט שני דר"ה ובצום גדליה בשווה. א"כ מהו "יום ב'". 
אמנם ידוע מאמר הזוה"ק דהוא דין אחר "דינא רפיא", אך צריך לקבל 
בזה איזו שהיא הבנה בערכינו אם אכן רצונינו לשייך אלינו את היו"ט.

אלא לפי כל הנ"ל יתבאר היטב. יו"ט שני הוא כולו תקיעות דבלבול 
השטן, שכן מאתמול כבר השטן מבולבל והנתיב פנוי להביע את קבלת 
עול מלכות שמים בלי מפריעים, הדין הוא דין, יש דין ויש דיין אך עיקר 
הגדרים ה"ניתוח" המכאיב כבר נעשה הופרד דיננו מדין אוה"ע וכבר 

ברור כי אנו בניו ועבדיו ית'.
והנה כ' באריז"ל שיו"ט שני הוא כנגד שבת בראשית, דאדה"ר חטא 
בשבת.  היה  שני  יו"ט  הוא  הרי  שלאחריו  והיום  בראשית  שבת  בערב 
והחילוק ביניהם הוא כחילוק שבין עולם המעשה כאשר בו שום דבר 
אינו מוכן והרואה אומר על החושך שהוא אור )וזהו בעצם שורש החטא 
דאדה"ר( - לבין שבת קדש, שבו כל האור ברור מאליו, והבריאה הגיעה 
לתכליתה. וזה הוא ממש החילוק שבין יום א' דר"ה ליום ב', יום ההכנה 

והדין לעומת יום הבעת קבלה לגבי המוכן ועומד, ה"ה מלכותו ית'.
והנה בשנים קדמוניות המלכות עמדה על כנה, שכן המקדש בנוי ואין 
בבית אחד  מלכינו  חיים עם  אנו  בה  להנות מעצם המציאות  לנו אלא 
וחוסים תחת צילו. אמנם היום אנו צריכים לייצר את תחושת המלכות 
הזו החיצונית ע"י קבלת עול מלכותו ברוב עם בקול תרועת עמו ישראל 
ברחמים על ידי יום נוסף, דהיינו ביטוי התוצאה של הבחירה שנעשתה 
כל  על  נוסף  טוב  יום  מזה  לעשות  צורך  יש  אצלינו  וממילא  אתמול, 

המשתמע מזה.

נא לא להשליך 
אבנים...

חסמן  ליב  רבי  הגה"צ  מרן 
זצ"ל המשגיח דישיבת 'חברון', 

לפני  התעוררות,  דברי  נשא  לחייו,  האחרונה  בשנה 
התקיעות, בפני בני הישיבה, בתוך דבריו הביא בשם 
ב"לקט  הובאו  )הדברים  זיע"א  חיים"  ה"חפץ  מרן 
רשימות" ימים נוראים עמוד פז(, משל הממחיש מה 

היא הנקודה של 'מלכויות' לפי ערך דורינו. 
הממלכה,  במרחבי  לסיור  יצא  רוסיה  של  הקיסר 
פנים  קבלת  לכבודו  נערכה  מקום  שבכל  כמובן 
מפוארת ומכובדת כיאה לקיסר רוסיה, את סיורו פתח 
בעיר פטרבורג, שם נערכה לכבודו קבלת פנים בפאר 
יוצאים מגדר הרגיל. לאחר מכן המשיך לעבר  והדר 
מוסקבה, גם שם נערכה לכבודו קבלת פנים, מפוארת 
ביותר, אך לא כמו זו שנערכה בפטרברוג. וכך הלך 
עד  הבנתם.  כפי  כבדוהו  מקום  ובכל  ולעיר  מעיר 
שהגיע לכפר נידח שמרבית תושביו, איכרים נבערים 
משונה,  מנהג  להם  סיגלו  איכרים  אותם  מדעת, 
לעברו,  המושלך  אבנים  במטח  מתקבל  אורח  שכל 
אותם  כינס  לכפרם,  הקיסר  בוא  לפני  ספורים  ימים 
ראש הכפר, ואמר להם: תושבים יקרים! בעוד ימים 
ספורים יגיע לכאן אורח רם דרג, וכיון שלא מדובר 
כאן באורח רגיל מן השורה, אנא מכם, בשעה שאתם 
מקבלים את פניו, אל תשליכו לעברו אבנים, וזו תהיה 

קבלת הפנים שלכם לאורח הנכבד.
השנה,  בראש  שנה,  בכל  חיים",  ה"חפץ  מרן  אמר 
הקב"ה, כביכול יורד לארץ, ובכל דור קבלו את פניו, 
הנביאים,  רבינו,  משה  של  מדורו  החל  דרגתם,  לפי 
דור  ובכל  הלאה,  וכן  והאמוראים,  התנאים  הגאונים, 
בדורינו,  ואנו  הדור,  דרגת  לפי  היא  הפנים  קבלת 
נדרש  זאת  אך  נבערים,  כפריים  לאותם  משולים 
קבלת  בעת  אבנים  להשליך  שלא  להזהר  מאיתנו, 

הפנים.
המשגיח  זצ"ל  ווכטפויגל  נתן  רבי  הגה"צ  וביאר 
שעלינו  'מלכויות',  של  הנקודה  זו  כי  ד'ליקווד', 
השנה,  ראש  ימי  משני  רגע  בכל  כי  בהכרה,  להיות 
אנו נמצאים במחיצתו של המלך, מלך מלכי המלכים 

הקב"ה, וכיון שכך עלינו לנהוג בהתאם. 

קיום המלכות
שבסוף  בדרוש  או"ח  )חלק  יצחק"  "בית  בשו"ת 
השו"ת אות ט( הביא את דברי ה"ספרי" )בהעלותך(: 
"ותקעתם בחצוצרות הרי שופרות, והיו לכם לזכרון 
מה  כן  אם  מלכות.  זה  אלוקיכם  ד'  אני  זכרונות,  זה 
ראו חכמים לומר מלכויות תחילה, ואחר כך זכרונות 
ושופרות, אלא המליכהו עליך תחילה, ואחר כך בקש 

מלפניו רחמים, כדי שתזכר לו, ובמה בשופר".
מלכויות  על  הספרי  שלשון  יצחק",  ה"בית  וביאר 
'המליכהו עליך', אין ביאורו למנות את הקב"ה למלך, 
כל  על  הקב"ה  מלך  בראשית  ימי  מששת  כבר  שכן 
יציר נברא. אלא, שיקבל אדם על עצמו שלא יעשה 
אדם פעולה לפני שיתבונן בדעתו האם תהיה לרצון 
השכל  מוסר  "והוא  יצחק":  "הבית  ומסיים  ד',  לפני 

שאילמלי האדם יקיים כזאת לא חטא מימיו".

כוונת התפילה
רשימות"  )"לקט  זצ"ל  וכטפויגל  נתן  רבי  הגה"צ 
ברום  נפלא  יסוד  על  עמד  עו(  עמוד  נוראים  ימים 
המבואר  פי  על  ויו"כ,  ר"ה  של  התפילות  מעלת 
תפילת  אל  "פנה  קב(:  )תהילים  טוב  שוחר  במדרש 
הערער אמר רבי יצחק כלפי דורות אמרו שאין להם 
נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא 
עוד תפילה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש 
השנה ויום הכיפורים ולא תבזה אותו מהם, הוי ולא 
המשגיח  הגה"צ  כך  על  ואמר  תפילתם".  את  בזה 
ד'ליקווד' זצ"ל, שמדברי המדרש מתבאר כי כביכול 
קדושת בית המקדש נשארה בתפילות היום של ראש 
השנה. והיה רגיל לומר, שיש ללמוד מדברי המדרש כי 
עבודת היום היא התפילות, ואין לחשוב לא על העבר 

ולא על העתיד אלא על כוונת התפילה.      

'למענך – חיים'
ימי  בעיצומם של  הנוראים של שנת תש"א  בימים 
זיע"א  וסרמן  אלחנן  רבי  הגה"ק  מרן  ערך  החורבן 
ביקור בישיבת טעלז, וכך שח רבי אלחנן בעת שהותו 

שם עפ"י עדותו של רבי שמעון סירוקה ז"ל:
"למענך"!?  המיוחדת  ההטעמה  מהי  להבין,  יש 
מובא במדרש: "כשהעביר הקב"ה לפני אדם הראשון 
לו  חקוקים  חייו  ישי  בן  דוד  הדורות,הראהו  כל  את 
לו:  אמר  חיי?  שני  כמה  לפניו:  אמר  שעות.  שלוש 
לו:  יש מתנה ברקיע? אמר  לפניו:  אלף שנים! אמר 
הן! אמר לפניי: שבעים משנותי יהיו למזלו! אמר לו 
הקב"ה: השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך! אמר 
לפניו: כבר דיברתי ושמעה אזני. הוריד הקב"ה מלאכי 
וכתב  שטר  והביא  אתם'  'עדי  אותם:  והעיד  השרת 
על אדם כתב מתנה. וכשבא מלאך המות ליטול את 
נשמתו צעק אדם: מפיו של הקב"ה שמעתי אלף שנים 
שנותיך ולא חייתי כי אם תתק"ל? מיד עלה המלאך 
לפני הקב"ה ונתן בידו הכתב, והוריד עמו המלאכים 
לא  וכי  ממך,  הייתי  מבקש  וכי  לו,  ואמר  להעיד, 

מנפשך אמרת לי שבעים 
משנותי נתונות לזה!?

הראשון  לאדם  בדומה 
כולנו באים לפניו יתברך 
ומציעים  השנה  בראש 
מתוך התעוררות עצמית שיתן לנו חיים כאלה שהם 
איננו  כביכול  רוחניים,  חיים  דהיינו  "למענך"!  רק 
חפצים בסוג אחר של חיים. ומה מאד גדולה חובתנו 
לקיים אחר כך את הדבר הזה ולמלא את חיינו בתוכן 
אלקים  "למענך  רק  מקודשים  באמת  שיהיו  רוחני 
חיים" אחרת אנו נותנים פתחון פה לקטיגור שיטען: 
רוחניים,  חיים  רק  לחיות  התחייבו  מעצמם  הם  הלא 
הם מעצמם ויתרו על חיים אשר לא יהיו קודש כליל 

"למענך"...

חדוות ה' מעוזכם
מרן ראש ישיבת 'באר יעקב' הגאון הגדול רבי משה 
הגרי"ז  מרן  את  ששאל  סיפר  זצ"ל  שפירא  שמואל 
זיע"א, שבספר נחמיה )ח,ט-י( כתוב: "היום קדוש הוא 
משמנים  אכלו  לכו  תבכו...  ואל  תתאבלו  אל  לד'... 
ושתו ממתקים... כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו 
כי חדות ד' היא מעוזכם" והלא שם מדובר על ראש 
אימת  מענין  כלל  נזכר  ולא  הדין,  יום  שהוא  השנה 
הדין הנדרשת בימים אלו, ולא עוד אלא שאמר להם 
אל תעצבו ואל תבכו. והרמב"ם בפירוש המשנה )ר"ה 
השנה  בראש  לא  הלל  קורין  היו  "שלא  כתב:  פ"ד( 
והכנעה  עבודה  ימי  שהם  לפי  הכיפורים  ביום  ולא 
ופחד ומורא מהשי"ת ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו, 
אלו  ובכל  וסליחה  כפרה  ובקשת  ותחנונים  ותשובה 
שהלא  וקשה  והשמחה",  השחוק  הגון  אינו  בענינים 
כי  נאמר  השנה  ראש  שעל  בנחמיה,  בפסוק  מפורש 
חדות ד' היא מעוזכם. והשיב לו מרן זיע"א מי שחדות 
ד' היא מעוזו שאני! ואמנם הוא יכול להיות במנוחה.

הגאון הגדול זצ"ל, שהיה ניכר על פניו של  והעיד 
מרן הגרי"ז שינוי גדול בין ראש השנה ליום הכפורים, 
שבעוד שבראש השנה היה ניכר על פניו אימה ופחד 
באור  פניו  נהרו  הכפורים  שביום  הרי  הדין,  וחרדת 

עילאי, מגדול קדושת היום.  
והוסיף הגאון הגדול זצ"ל, שיש להתבונן בפסוקים 
בנחמיה ששם מדובר על אנשים שהיו רחוקים מקיום 
נשאו  ואף  ידעו,  לא  סוכה  ממצות  ואפילו  מצוות, 
ד'  מצוות  כששמעו  כן  פי  על  ואף  נכריות.  נשים 
לכן  ומבואר שקודם  יב(.  )פסוק  שמחו כמבואר שם 
בכו בשמעם את דברי התורה )פסוק ט(, ואם בכו על 
חטאם, משמע שהיה זה מלב טהור, ולכן יכלו לשמוח 
נמצא שהיה  כן  ואם  ד',  מצוות  טהור כששמעו  מלב 
בכיים מנפש זכה וטהורה, ולכן אף הם בדרגתם יכלו 
לקפוץ מיד למדריגה של חדות ד' היא מעוזכם.        

אכלו משמנים ושתו ממתקים... 
'באר  ישיבת  ראש  מרן  רגיל  היה  בשנה,  מידי שנה 
יעקב' זצ"ל לשיר בתקופת ראש השנה וימים הנוראים 
כי  ממתקים...  ושתו   ... משמנים  "אכלו  ניגונו:  את 
לבני  היטב  המוכר  ניגון  מעוזכם",  היא  ד'  חדות 
יודעים  – אך לא הרבה  הישיבה הקדושה לדורותיה. 
כי מאחורי מנגינה זו, מסתתר עוד סיפור קטן, אבל 
גדול, של חסד מופלא עם בחור צעיר... מבית מדרשו 

וממשנתו האצילית של מרן ראש הישיבה זצ"ל.
ומעשה שהיה כך היה, סיפר תלמידו מקורבו הג"ר 
זצ"ל  הישיבה  ראש  כי  שליט"א  טומבק  אהרן  חיים 
חיזק ועורר תלמיד אחד מבני הישיבה בדברי כיבושין 
והתעוררות לקראת 'ראש השנה' הקרב ובא, והמחיש 
טהור  מלב  שיצאו  הדברים  מהי...  הדין  חרדת  לפניו 
עצמו  את  שהכין  הצעיר,  התלמיד  של  לליבו  נכנסו 

ברתת ובזיע לקראת יום הדין הנורא.
הבחור  נוקש  השנה  ראש  ליל  של  והנה בעיצומו 
בבעתה על דלתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, ונפשו 
בשאלתו שיודיעו בני הבית לרה"י זצ"ל כי מוכרח הוא 

שראש הישיבה ייאות לדבר עמו...
יצא לקראתו מרן ראש הישיבה זצ"ל, והבחור הנ"ל 
גילה לפניו, כי כתוצאה מדברי ראש הישיבה, אימת 
הדין עומדת לנגד עיניו במלוא תוקפה, וכי הוא נתקף 
בחרדה נוראה שאינה מרפה ממנו, וכל ארכובותיו דא 
מראש  ועידוד  חיזוק  לדברי  הוא  וזקוק  נקשן,  לדא 

הישיבה זצ"ל, כצרי ומרפא לנפשו הבהולה.
בעיצומו  בארוכה  זצ"ל  הישיבה  ראש  שחח עמו 
של ליל ראש השנה, שיחה שנמשכה כעשרים דקות, 
נפשו,  את  ולחזק  לשמח  חיזוק  דברי  עליו  והרעיף 
באמרו לו כי אין לנו אלא לשמוח בחדות ד', שהרי 
מקרא מלא הוא בנחמיה )פרק ח(: "ויאמר להם לכו 
אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאל נכון 
לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדות ה' 
היא מעוזכם", הרי להדיא מפורש בדברי נחמי' הנביא 
שאין להתעצב בראש השנה, כי אם לשמוח בחדות ה' 

אשר היא מעוזנו.
וכשראש הישיבה זצ"ל נכח לראות כי דבריו עדיין 
הצעיר,  תלמידו  נפש  בהרגעת  צרכם  די  פעלו  לא 
אתר,  על  עבורו  והלחין  בביתו,  עמו  רבינו  נתיישב 
בעיצומו של ליל ראש השנה, את ניגונו הידוע: "אכלו 
משמנים... ושתו ממתקים... כי ד' היא מעוזכם", מתוך 

תקוה להרגיע ולשמח את נפש הבחור הצעיר...

רוממות המועדים
ענינא דיומא

הרב 
שמאי 
מיכאל 

רוממות התפילהאסטרייכר
עבודת היום

הרב 
אברהם 
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