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דבר העורך

מענייני וידוי
המכלה  הוידוי שמתוודה  על  קוראים  אנו  )כו,יג(  בפרשה 
לעשר את כל מעשר תבואתו בשעת נתינת המע"ש: "ואמרת 
מצוותך אשר  ככל  וגו'  הבית  מן  הקודש  בערתי  ה"א  לפני 
וגו' עשיתי ככל  ולא שכחתי  צויתני לא עברתי ממצוותיך 
שנתת  'התוודה  ואמרת(:  )ד"ה  וברש"י  צויתני".  אשר 
מעשרותיך'. וצ"ב מדוע ועל מה צריך להתוודות, דהא לשון 
וידוי לכאורה הוא במתוודה על חטאיו, ואילו כאן בהבאת 
מעשרותיו, אדרבא, הרי עושה הוא את המצווה עליו מאת 
הבורא יתברך שמו, ועל מה מתוודה. עוד צ"ב מה שבהבאת 
הביכורים דלעיל בקרא, נקרא אמירת הפרשה 'קריאה' ]ראה 
רש"י ד"ה והנחתו, וכן בד"ה ושמחת, ועוד[, ואילו אמירת 

הפרשה של מעשר שני נקרא 'וידוי', ותמוה.
מ"י(:  פ"ה  שני  )מעשר  טוב  יום  בתוספות  ע"ז  וכתב 
כי  בפרשת  ספורנו  עובדיה  מהר"ר  החכם  כתב   - 'מתוודין 
הוצרכנו  אבותינו  ובעוונות  שבחטאינו  על  שהוידוי  תבא, 
שהיו  לבכורות,  אותם  תת  לבלתי  הבית  מן  הקדש  לבער 
"ואטמא  כ(  )יחזקאל  כאמרו  ומעשרות,  לתרומות  ראויים 
אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם". ויאמר וגם נתתיו 
וזולתו, כמצוותיך, אעפ"כ  ללוי  ואע"פ שנתתיו  כמו,  ללוי, 
אני מתפלל השקיפה לטובה במקום ההשקפה לרעה הראוי 

לעוני, עכ"ד. 
לומר  בדעתי  'ועלה  כתב:  יט(  אות  תרז  )מצוה  ובמנח"ח 
דאפשר דמצוות וידוי אינו אם נתן מתנותיו כראוי בכל שנה, 
כיון דהכל עשה יפה בעתו למה יתוודה, והלא לא חטא כלל, 
שמביא בשם החכם  ]עיין בתוי"ט  וידוי מעשר  נקרא  ולמה 
ספורנו הטעם דנקרא וידוי והוא דרך הפשט[, רק אם השהה 
לשון  ושייך  הביעור,  לאחר  מתוודה  אז  ומבערן,  המתנות 
וידוי, שאומר אף שלא עשה כראוי, מ"מ תיקן וביער הקודש 
וגם נתן כ"א לבעלים כו' ובמצוה זו אני נבוך בכמה עניינים, 

השי"ת יאיר עיני בתורתו, ועוד חזון למועד'.

מהות הוידוי לפרט החטא
מתוודה  מה  על  להבנה  הדברים  קשים  שעדיין  אלא 
שהשהה  באחד  דאיירי  משמע  לא  הפסוקים  ]ומפשטות 
ואילו  'קריאה'  בלשון  דנקרא  ביכורים  מ"ש  וכן  המתנות[, 
מתשובה  )פ"א  הרמב"ם  לשון  והנה  'וידוי'.  נקרא  מע"ש 
כו' אם עבר אדם על אחת מהן  ה"א(: כל מצוות שבתורה 
זה, מצות  וידוי  כו'  הוא  ברוך  ה'  לפני  להתוודות  חייב  כו' 
עשה, כיצד מתוודין, אומר, אנא השם חטאתי עוויתי פשעתי 
לפניך ועשיתי כך וכך, והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם 
המרבה  וכל  וידוי,  של  עיקרו  וזהו  זה,  לדבר  חוזר  איני 
להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח, וכן בעלי חטאות 
ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן, 
אין מתכפר להן בקרבנם, עד שיעשו תשובה, ויתוודו וידוי 

דברים, שנאמר והתוודה אשר חטא עליה כו' '.
הרי דמלשון הרמב"ם משמע שוידוי אין זה רק מה שאומר 
חטאתי עוויתי פשעתי ומודה על עבירה שעשה, אלא צריך 
הכרחי  וחלק  בביאורם,  ולהאריך  חטאיו  את  שיפרט  גם 
מבלי  ופשעתי  עוויתי  חטאתי  רק  יאמר  ואם  הוא,  מהוידוי 

לפרט החטא אין יוצא בזה ידי חובת הוידוי.
זה  דווקא  מדוע  לבאר  ניתן  הרמב"ם  דברי  לפי  והשתא 
שמביא את המעשרות נקרא מתוודה, משום שרק הוא מפרט 
מן  הקודש  בערתי  שעשה:  מה  כל  את  בדבריו  באריכות 
הבית וגם נתתיו וגו' לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי, לא 

אכלתי באוני ממנו ולא נתתי ממנו למת וגו', משא"כ מביא 
הביכורים אינו מפרט כל השתלשלות הדברים אלא אומר רק: 
הגדתי היום וגו' ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה 
אשר נתת לי ה', ולכן נקרא רק 'קורא', וגם מתיישב מדוע 

נקרא המביא מעשרותיו מתוודה, דהיינו פירוט דברים.

קושיא מוידוי כה"ג ביוהכ"פ
אלא שלכאורה סותר הרמב"ם את עצמו, דהא כתב )פ"ב 
מעבודת יוהכ"פ ה"ו(: זה שנאמר בתורה וכפר בעדו ובעד 
ביתו ובעד כל קהל ישראל, מפי השמועה למדו שזה וידוי 
דברים כו' כיצד הוא אומר, אנא השם חטאתי עוויתי ופשעתי 
ולפשעים  ולעוונות  לחטאים  נא  כפר  השם  אנא  לפניך, 
הוא במה  הרי שהוידוי   .' כו'  ושפשעתי  ושעויתי  שחטאתי 
שאומר: חטאתי עוויתי פשעתי ותו לא. וכדברים אלו כתב 
ג"כ בהל' תשובה )פ"ב ה"ח( לענין הוידוי של כלל ישראל: 
'הוידוי שנהגו בו כל ישראל אבל אנחנו חטאנו )כולנו( והוא 

עיקר הוידוי'.
כיצד  שם:  תשובה  בהלכות  הרמב"ם  כתב  הרי  וביותר, 
לפניך  פשעתי  עוויתי  חטאתי  השם  אנא  אומר,  מתוודין, 
ועשיתי כך וכך, והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני 
חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות 
ומאריך בענין זה הרי זה משובח ]וכ"כ להלן )פ"ב ה"ב(: 'ומה 
היא התשובה, הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, 
ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו', 
וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד 
עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר 
להתוודות  וצריך  וגו',  ידינו  למעשה  אלו'  עוד  נאמר  ולא 
בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו'[. הרי שס"ל שענין 
'חטאתי   – החטא  עצם  על  הודאה  א.  שלשה,  הוא  הוידוי 
עוויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך'. ב. עזיבת החטא – 
'והרי נחמתי ובושתי במעשי'. ג. קבלה על העתיד – 'ולעולם 
איני חוזר לדבר זה'. ומדוע בווידויו של כה"ג ביוהכ"פ סגי 

במה שאומר רק 'חטאתי עוויתי ופשעתי'.
ובספר 'ארבעה טורי אבן' ]לבעל 'מעשה רוקח'[ כתב בזה 
שאינו  היכא  מיירי  דכאן  בזה,  דק  לא  ולפענ"ד   - ליישב 
שעבר  ביודע  דאי  שעשה,  ועוון  חטא  שום  בנפשו  מרגיש 
שום עבירה, הא כבר פסק ]הרמב"ם[ שצריך לפרש החטא, 
צריך  ואפ"ה  חטא,  שום  בנפשו  מרגיש  שאינו  מיירי  אלא 
לומר 'אבל אנחנו חטאנו', דשמא בא לידו איזה חטא בשוגג, 
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, דייקא 
לכך צריך לומר 'חטאנו' לבד, וכן הוא משמעות הגמ' בהא 
וכן  חטאנו',  אנחנו  'אבל  רק  אומר  הי'  שלא  שמואל  דמר 
ברכות  במסכת  ביוה"כ  זוטי  המנונא  רב  בווידוי של  מצינו 
)יז,א( שלא הזכיר אלא חטא בלבד, ומיירי בכה"ג שכתבתי, 
ולעיל  שעשו,  ועוון  חטא  שום  בנפשם  מרגישין  היו  שלא 
בפ"א מיירי ]הרמב"ם[ ביודע בנפשו שעבר עבירות בזדון 
שם  ללמדנו  ובא  עשיתי,  וכך   – שם  שסיים  וכמו  ובשגגה, 
העוונות  על  ואח"כ  החטאים,  על  תחלה  להתוודות  שצריך 

ופשעים כמו שמבואר שם בגמ'.

קושיא ממעשה הקרבנות
חטאת  דקרבנות  וידוי  גבי  הרמב"ם  ממש"כ  קשה  אמנם 
אומר  מתודה  'כיצד  הט"ו(:  הקרבנות  ממעשה  )פ"ג  ואשם 
בתשובה  וחזרתי  וכך  כך  ועשיתי  פשעתי  עוויתי  חטאתי 
ענין  הרמב"ם  הזכיר  שכאן  הוא,  ופלא  כפרתי'.  וזו  לפניך 
פירוט החטאים – 'ועשיתי כך וכך', וכן הזכיר במרומז ענין 
החרטה במש"כ – 'וחזרתי בתשובה לפניך', אמנם לא הזכיר 

כלל ענין הקבלה להבא, ותמוה.     

רוממות ההלכה

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

עלינו  שעברה  השנה  בדמדומי  אנו  עומדים 
מחדש  מקבלים  אנו  בבד  בד  כאשר  לטובה, 
זכות בחירה בין ברכה לבין ח"ו היפך הברכה. 
כי אין דרך אמצעית, אין בנמצא משהו שהוא 

קצת ברכה וקצת קללה. 
אלו,  בימים  עצמו  את  לתקן  רוצה  אדם  כל 
להשלים את מידותיו, לנצל את זמנו, ובתמצית: 

לעשות תשובה.
כאשר נתבונן בדברי רבותינו הקדמונים בעלי 
שהוטבעה  ומידה  מידה  כל  כי  נמצא  המוסר 
שכן  לגמרי,  להיעקר  ניתנת  אינה  הרי  באדם 
בהם  שאין  מידות  באדם  הטביע  לא  הבורא 
תועלת ... אלא, תפקידו של האדם להפנות את 
כוחותיו, מידותיו, ואת יכולתו, לצד הטוב, לצד 

החיים, "ובחרת בחיים"!
האדם,  של  בידיו  הנתונה  הבחירה  זאת 
ומרצו,  חשקו  את  להשקיע  רוצה  הוא  היכן 
להפנות את  בידו  יכולותיו.  ואת  כוחותיו  את 
התמדתו לתורה, או ח"ו להיפך להיות 'מתמיד' 
בבטלה... יכול הוא להיות עקבי ויציב ומסודר, 
השלילי  במובנה  ח"ו  קפדן  להיות  להיפך  או 

של המילה...
דוגמא  נראה  הבה  ודבר,  דבר  בכל  הוא  כך 

מחיי היום-יום:
שמענו לאחרונה מפיו של יהודי תלמיד חכם 
מצבינו  את  המאפיינת  נכונה  הגדרה  שליט"א 

בעת הזאת.
לכל יהודי ויהודי יש את מידת העזות, ואת 
מידת הרכות, עם ישראל הם עזים שבאומות, 
רחמנים  ביישנים  היא:  מידתם  מאידך  אך 

וגומלי חסדים.
יש פעמים שבהם צריך להשתמש עם מידת 
הרכות  עם  להשתמש  שצריך  ופעמים  העזות, 
והגמישות. הוי אומר: פעמים שיש בחינה של 
אחת',  בכפיפה  לדור  יכולים  והוא  אני  'אין 
כשהריחוק הוא אמיתי ומורגש, והמלחמה היא 
במלוא עוזה, שכן אנו שני צדדים שונים לגמרי.
להיות  צריכה  והמידה  שההנהגה  פעמים  אך 
בדרך הרכות, ועל אף שיש בינינו שוני ודעות 
מנוגדות, אנו יודעים להסתדר היטב אחד עם 
של  חלקו  על  אחד  מכל  הערכה  תוך  השני, 

השני, גם אם אינני מיישר עימו קו לגמרי.
ה'  לדבר  חרד  יהודי  כל  ידע  לאחרונה  עד 
אלו  בדת,  הלוחמים  ועם  הדת  מהרסי  עם  כי 
אשר מצהירים בפירוש על כוונתיהם, כלפיהם 
הננו נוהגים במידת העזות, ורחוקים אנו מהם 
עימם  דרים  אנו  אין  ממערב,  מזרח  כרחוק 
בכפיפה אחת! דבר זה היה פשוט לכל בעה"ב 

פשוט.
ואילו עם אלו מקרב המחנה הנוהגים לפעמים 
בקיצוניות יתר, אנו לומדים להסתדר, ובודאי 
ולשתף  השני,  את  לקבל  אלא  ללחום,  שלא 
שונות  דרכינו  אם  גם  הצורך,  בעת  פעולה 

ומנוגדות.
אצל  ל"ע  היוצרות  התהפכו  לאחרונה  אך 
במידת  עימם תמיד  אלו שנהגו  כלפי  רבים... 
העזות לפתע נהפכה הקערה על פיה, ולהיפך 
חילוקי  בינינו  יש  אם  מה  אז  אומרים:  הם 
דעות!? וכי אי אפשר להסתדר איתו, ולמצוא 

מכנה משותף...
עימם  נהגו  שתמיד  אלו  כלפי  מנגד,  כאשר 
העיתים...  נשתנו  וההשתוות,  הרכות  במידת 
ועכשיו נוהגים עימם במידת העזות... את כל 
כלי המלחמה מפעילים כנגדם, והמלחמה עברה 

אליהם...
כי  פרשת  השבוע  קוראים  אנו  כי  נזכור, 

תבוא, במטרה אחת: תכלה שנה וקללותיה!
את צד הקללה אנו שואפים למחוק, ולהביאו 

אל סיומו. 
הנכון,  לצד  מידותינו  כל  את  ונפנה  הבה 
זכאים  שנצא  כדי  הקדושה,  לצד  החיים,  לצד 

בדיננו!...

סוגיה הלכתית בפרשה

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 
 בכתובת: 

   b264464@gmail.com 
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קורא יקר ונעים!
זכור! החזקת הגליון נעשית רק ע"י 

הקוראים הנכבדים שליט"א, 
אשר מחפשים הזדמנות בה יסייעו 

להחזקת הגליון אם ע"י יארצייט אם בעת 
שמחה וכדו'

קח גם אתה שותפות ב"זיכוי הרבים" 
בחודש הרחמים והסליחות!

לעילוי נשמת מרן ראש ישיבת עץ חיים
מדברנא דאומתיה גודר גדר ומעמיד דת

הגאון האדיר רבי אברהם יעקב זלזניק זצוק"ל
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אויערבאך  דב  אברהם  רבי  הגדול  מהגאון  מאמר  לפנינו 
שליט"א, גאב"ד טבריה שליט"א, מתוך ספרו "פתחי אברהם" 
על ר"ה ויוה"כ, על חובת החינוך היהודי השורשי מגיל קטן, 

ולקיים בהם /שתרגילנו בתורתך'.

מפי עוללים ויונקים 
כי  בפסיקתא,  חז"ל  אמרו  ֹעז".  ִיַּסְדָּת  ְוֹיְנִקים  עֹוְלִלים  "ִמִּפי  בתהילים  הפסוק  על 
הקב"ה ביקש ערבים במתן תורה, וישראל השיבו אבותינו אברהם יצחק ויעקב יהיו 
ערבים. והקב"ה לא קיבל, ושוב אמרו משה ואהרן וכו' נביאים שבכל דור, ובכולם 
לא נתרצה הקב"ה, עד שאמרו בנינו הקטנים יהיו ערבים, ולזה הסכים הקב"ה, אכן, 

ערבים טובים, הדא הוא דכתיב "ִמִּפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז".
להבין  פנים,  בשבעים  שנדרש  זה  מאמר  על  זיינם  כלי  תלו  הגבורים  שלטי  וכל 
ולהשכיל גודל יקרת מעלת תינוקות של בית רבן, ועדיין צריך לפרש עפ"י פשט; א. 
מה המשמעות של הערבות שהקב"ה ביקש. ב. איך זה שאין בנמצא שום ערב ראוי 
מלבד העוללים ויונקים. ג. צריך להבין מה העבירו והנחילו לנו חכמינו ז"ל במאמר 

זה.
והנראה בזה, כי הנה מתן תורה בכללו היה לכל הדורות כולם, כדכתיב: "ֶאת ֲאֶׁשר 
ֶיְׁשנֹו ֹּפה", "ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה". אולם למעשה, ובפועל, דור המדבר היו אלו שקיבלו 
את התורה, ולידם נמסר הכל, והם הם שצריכים להעביר הכל בשלמות לדור הבא, 

וכן מדור לדור עד עולם. 
הביטחון  את  מבקש  הקב"ה  תורה,  מתן  של  המעמד  לפני  השאלה:  ניצבת  וכאן 
שהתורה אמנם תימסר מדור לדור, כך שמתן התורה יהיה בשלמות ובהיקף מלא עד 
סוף כל הדורות. והיו סבורים ישראל לומר שכח האבות המושרש בעם ישראל, או 
הכח של משה ואהרן שעל ידם ניתנה תורה, או הנביאים שבכל דור העומדים על 
המצפה לבית ישראל, - כל אלו הן יסודות ועמודים ובסיס טוב להבטיח את ההמשך 
והרציפות של מסירת התורה מדור לדור, אך לא נתקבל כל זה לפניו יתברך, ורק אז 

כשהשיבו ישראל 'בנינו יהיו ערבים', לזה נתרצה הקב"ה!?
ופירוש הדבר הוא, כי קבלת התורה של הדור הבא מהדור שקדם לו, אינה יכולה 
אלא  ערובה!  שום  לה  ואין  מסוכנת  זו  שדרך  ובהבנה,  ברצון  בשכל  תלויה  להיות 
המסורה צריכה להתחיל "ִמִּפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז", כשרק התינוק יודע לדבר 
חייב  לנענע  כשיודע  ַיֲעֹקב",  ְקִהַּלת  מֹוָרָׁשה  ֹמֶׁשה  ָלנּו  ִצָּוה  "ּתֹוָרה  אותו  מלמדים 
בלולב, כשיודע להתעטף חייב בציצית... וכך החינוך משתרש בתמימות עם המעשים 
והפעולות כדבר טבעי ומוכרח. וה"אסור" שהאבא משמיע לבנו מצלצל באוזניו ונקלט 
צורתו  מתעצבת  מאמו  שיונק  החלב  עם  ויחד  דאיסורא,  חתיכא  ונעשה  בהוויתו, 
וצעדיו והליכותיו עם הנהגת התורה כהרגל חיים ושגרת יום, וזה הערובה והשמירה 

המעולה על רציפות המסורה והקבלה.

סופרים,  מדברי  שהיא  חינוך  ומצות  שחובת  נמצא 
כנסת  שהשיבה  תשובה  באותה  היא  ולידתה  הורתה 
לנו'! שאז הקדישו  יהיו ערבים  'בנינו הקטנים  ישראל 
החינוך  עול  את  עצמם  על  וקיבלו  לתורה,  טפם  את 

לצאצאיהם העוללים והיונקים. 
וגם ע"ז נאמר "ִּכי טֹוִבים ֹּדֶדיָך ִמָּיִין" חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה, 
כי אין קיום ליינה של תורה שיהיה יין המשומר לדורות רק עם החותם של עוללים 
ויונקים, ו'חביבים דברי סופרים', כל החיבה והחביבות של עם ישראל לתורה ולמצוה 

מתגלה בכל זהרו בתקנת דברי סופרים של חינוך הקטנים לתורה ולמצוות.
ומשמעות הדברים, שאע"פ שמחד גיסא הרי "ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה" זה נגד המהות 
האמיתי של יראת שמים, אבל מאידך גיסא כל קיום היהדות והדת בנוי על 'מלומדה', 
שההרגל שנקבע ונשתרש זה היתד בל תמוט, ]וכלשון הברכה 'שתרגילנו בתורתך'[. 
שבידו  החבילה  בכל  ולפשפש  למשמש  תפקידו  הנה  לאיש,  והיה  גדל  וכשהתינוק 
ולכוון אותה עם יראת שמים אמיתית, שלא תהיה "ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה".
באותה  הוא  ילדותו,  מטל  החל  מישראל,  אדם  כל  התורה של  סדר קבלת  ונמצא 
מתכונת שבשעת מתן תורה, שעצם הקבלה בתחילה היא בכפיית הר כגיגית והדר 
קבלוה מרצון. וזה הכלל הגדול ביהדות, שקהילות יעקב מושתתים על "צאן קדשים" 

ובזה מתקיים "אום אני חומה"!
וכך קבלנו מאבותינו ומרבותינו, את הסגנון איך מלמדים תורה עם קטנים, שהרי 
רואה  שאינו  הרי  בהבנה,  עמו  ולומדים  מבין  ילד  עם  בראשית  חומש  לומדים  אם 
שום דבר. ואדרבה, הרי כל החומש מתחילתו ועד סופו הוא על דרך השלילה - חטא 
עץ הדעת, חטא קין, חטאי דור המבול והפלגה, חטאת סדום ועמורה, מעשי פרעה 
ואבימלך, חטאי ישמעאל ועשו, עקיבת הבכורה וגניבת הברכות, פרשת לבן, מכירת 
יוסף וכל גלגול הירידה למצרים בענין השבטים ויוסף, הכל נראה כי יש בו צד חובה... 
ורק שני מעשים חיוביים מצאנו במקרא: מעשה העקידה ומעשה רבקה. ונסיון דיוסף 
קשה ללמדו, וגם בזה דרשו חז"ל מה שדרשו. וא"כ מה שייך ללמד ספר בראשית 

לילד, ומה יוליד הלימוד הזה. 
אבל כשמביאים את התינוק בעודו ינוקא, וביום הראשון שנכנס ל'חדר' ללמוד א' 
ב', ממחישים לו את מתיקות התורה בדבש ומיני מגדים, ואח"כ כשגדל מעט לקרוא 
פסוק המלמד פותח את החומש ופותח ואומר באימה ובזיע 'בראשית' וממשיך את 
הפסוק, הרי שבאופן זה הקטן ניגש לתורה עם תמימות ואמונה! ובצורה כזו כל פסוק 
בתורה מאיר ככוכבים. וכשמגיעים לפרשה של עשו והמלמד אומר "ַוּיֹאַכל" - בלי 
נטילת ידים, "ַוֵּיְׁשְּת" - בלי ברכה, "ַוָּיָקם" - בלא ברכת המזון, "ַוֵּיַלְך"  - בלי לשים יד 
על המזוזה לנשקה, תיכף משריש אצלו שאינו רוצה להיות כעשיו הרשע. הנה באופן 

זה התורה תכה אצלו שורשים ותעשה פרי!

"ָּבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר" )כח,לב(
אמרו חז"ל בסנהדרין )דף לח,א(: צדקה עשה הקב"ה עם 
ישראל, שהקדים גלות צדקיהו כשעדיין גלות יכניה קיימת, 
שהיו בה )בגלות יכניה( - "החרש והמסגר" )שהם תלמידי 

חכמים(!
ומבאר רש"י, שהקדים הקב"ה את גלות צדקיהו, כדי שהגולים יפגשו את התלמידי 
חכמים הבאים מגלות יכניה וילמדו מהם תורה, וכל זאת בטרם ימותו אותם תלמידי 

החכמים שגלו בגלות יכניה!
רבינו הגדול מרן בעל ה'אבי עזרי' זיע"א עורר להתבוננות בדברים:

הנה בכלל עונש הגלות נכלל גם "שבי" אשר לפי המבואר בגמרא בבא בתרא )ח,ב( 
הוא העונש הקשה ביותר - שבי קשה מכולן!.

ולמרות זאת מעיד הכתוב שצדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים להם את העונש, 
כדי שיוכלו ללמוד תורה מפי "החרש והמסגר" של גלות יכניה, כי כלפי ההפסד שלא 
יפגשו את חכמי התורה ויקבלו מהם, הרי הצער והיסורים הכרוכים בשבי אינו נמדד 

לעומתם! וכדאי הוא הדבר ללכת בשבי כדי להשיג ולקבל עוד תורה!

"ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻגָך ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה' 
ֱאֹלקיָך" )כח,ב(

"ְוִהִּׂשיֻגָך", וכי האדם בורח ונרדף מן הברכות עד שצריכה  לכאורה אינו מובן מהו 
התורה לומר "ְוִהִּׂשיֻגָך"? ועוד, מהו שמסיים "ִּכי ִתְׁשַמע", הרי כבר נאמר בפסוק הקודם 

"ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע  וגו' ", שכל הברכות הם בתנאי השמיעה הלזו!?
מבאר על כך מרנא הנצי"ב זיע"א: אלא הענין דבשעה שאין האדם עסוק בשקידת 
התורה מתפעל ומרגיש שמחה בהגיע לו איזה ריוח וברכה בעולם, מה שאין כן בשעה 
שעסוק בתורה ודעתו גבוהה, אז אינו מתפעל מאיזה ריוח קל, שהרי דעתו גבוהה ממנה, 
מה שאין כן אם יגיע לו ריוח גדול משיגו אפילו בשעה שהוא עסוק בתורה. וזה מליצת 
הכתוב "ְוִהִּׂשיֻגָך ִּכי ִתְׁשַמע" - אפילו בשעה שתהיה עסוק בהבנת התורה ובורח מהבלי 

העולם הזה מכל מקום תהיה כל כך הברכה גדולה עד שתשיגך...
אינו  ִתְׁשַמע"  שה"ִּכי  זצוק"ל,  שולזינגר  מרדכי  משה  רבי  האדיר  הגאון  בזה  הוסיף 
'תנאי' בברכה, אלא 'שיעור' בברכה, שהברכה תהיה כל כך גדולה שאפילו בזמן ש"ִּכי 

ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱאֹלקיָך" היא תשיג אותך!
שהרי אין מה שמענין את האדם העסוק בשקידת התורה! בכדי שהדבר יענין אותו 
יגיעו למצב של  וישמח אותו צריך שיהיו אלו ברכות מופלגות מאוד, אשר רק אלו 
לא  ושום דבר  הוא בגבהי מרומים,  בזמן שנמצא  יזיז אותו ממקומו,  ִהִּׂשיֻגָך", שזה  "וְְ

שוה אצלו.

 "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ד' ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה וגו' ְוָעַבְדָּת ֶאת 
ֹאְיֶביָך" )כח,מז-מח(

כבר נודעו דברי הרמב"ם )לולב פ"ח הט"ו(: השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה 
ובאהבת הקל שציוה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע 
]ועיין מגיד  ֵלָבב.  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה  ֱאֹלֶקיָך  ד'  ֶאת  ָעַבְדָּת  ֲאֶׁשר ֹלא  ַּתַחת  ממנו, שנאמר 

משנה[
ועמד על כך רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א, שדברי הרמב"ם הם 
חידוש בפשט לשון הכתוב, כי הנה בפשיטות היה בא פירוש לשון הפסוק בענין אחר, 
שבא הכתוב לבאר את העונש הבא עלינו במידה כנגד מידה, "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת 
ֶאת ד' ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹל" - כאשר היית שרוי במצב של שמחה וטוב 
לבב היה בידך לעבוד את ד' אלוקיך, אך אז לא עבדת, לכן - ְוָעַבְדָּת ֶאת ֹאְיֶביָך ֲאֶׁשר 
את  לעבוד  מידה  באותה  תענש   - ּכֹל"  ּוְבֹחֶסר  ּוְבֵעיֹרם  ּוְבָצָמא  ְּבָרָעב  ָּבְך  ד'  ְיַׁשְּלֶחּנּו 

אויביך בחוסר כל.
לך  היה  שכאשר  כך  על  באה  התוכחה  זה,  פירוש  ולפי 
את האפשרות לקיים את המצות בעת ישראל על אדמתם 
מצינו  לזה  ]דוגמא  מלקיימם.  נמנעת  אז  בשמחה,  שרויים 
בסמוך ]פסוק סב[, "ְוִנְׁשַאְרֶּתם ִּבְמֵתי ְמָעט - ַּתַחת ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב", 
גם שם אין הכוונה לעונש, אלא במקום שתהיו ככוכבי השמים - נותרתם מתי מעט, 

ודו"ק.[
על 'צורת  להוכיח  הכתוב  בא  פירושו,  ולפי  אחרת,  בדרך  בזה  למד  הרמב"ם  אולם 
קיום המצוה' - מדוע לא נתקיימו המצוות עצמם בשמחה ובטוב לבב, ועל זה גופא שלא 
קיימת את המצות באופן של שמחה  וטוב לבב - בא העונש, "ַּתַחת - בגלל "ֲאֶׁשר ֹלא 
ָעַבְדָּת ֶאת ד' ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" - ולא כך היא הדרך לקיום מצות ד', לכן 

בא העונש.
ובאמת צריך ביאור, מהיכן למד כך הרמב"ם בדברי הפסוק, שבא ללמד את הדרך 

לקיים את המצוה עצמה מתוך שמחה?
'מנין  הקרבן:  על  שירה  בענין  )יא,א(,  בערכין  הגמרא  מסוגית  כן  הוכיח  כי  נראה, 
לעיקר שירה מן התורה... רב מתנה אמר, מהכא - תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך 

בשמחה ובטוב לבב, איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, הוי אומר זה שירה'.
ועל כרחך, אם לפי הדרך הראשונה בפירוש הכתוב, לא שייך ללמוד מכאן לצורת 

עבודת הקרבן, שהרי זו תוכחה רק על הזמן שבו היו יכולים לקיים מצות ד',
הקרבת  את  ולעשות  לקיים  איך   - העבודה'  'צורת  את  זה  מפסוק  חז"ל  למדו  ואם 
הקרבן בדרך של שירה, הרי מוכח שהגמרא למדה את הפסוק כמו האופן השני, דהיינו 

שהתוכחה היא על דרך קיום המצות עצמם בשמחה וטוב לבב.

 "ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹּכל" )כח,א(
גם  יפה  עולה  הנ"ל  הרמב"ם  לפי  שהביאור  שליט"א,  הישיבה  ראש  רבינו  הוסיף 
בדקדוק לשון הפסוק, שהרי נאמר "ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב - ֵמֹרב ּכֹל", ולא נאמר "ְּבִׂשְמָחה 

ּוְבטּוב ֵלָבב ֵבֹרב ּכֹל", וכבר הרגיש בזה ה"שפתי חכמים".
ומשמע שהכתוב נחלק לב' ענינים, בחלק הראשון הוא בא לפרש את 'צורת העבודה', 
לעשותה בשמחה ובטוב לבב, ובחלק השני הוא מפרש ומוכיח על כך שלא עבדו את ד' 

כאשר לא חסרתם כל, וזהו "ֵמֹרב ּכֹל" שזה כאמור ענין בפני עצמו.
ראוי  זו  משמחה  עצמו  המונע  וכל  הרמב"ם:  בלשון  גם  יפה  מדוקדק  שכך  ובאמת 
להפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב", ע"כ. 

ויש להבחין שלא המשיך להעתיק את תיבות הפסוק "ֵמֹרב ּכֹל"!
היינו מפני שהוא ענין העומד בפני עצמו, וכמו שנתבאר פירוש הפסוק "ַּתַחת ֲאֶׁשר 
ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ד' ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" - בקיום המצוה, וכל זאת אף שהיית במצב 

של "ֵמֹרב ּכֹל". ]וראיה נפלאה לזה מדברי רש"י כאן, דו"ק[.
אמנם מצינו בכתבי האר"י )בהקדמה ל'שער המצוות'(, שפירש גם את חלקו השני של 
הפסוק על פי דרכו של הרמב"ם, וז"ל: 'אבל השורש שהכל נשען עליו הוא, שבעשיית 
המצוה אל יחשוב שהיא עליו כמשא וממהר להסירה מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו 
בעשותה אותה המצוה ירויח אלף אלפים דינרי זהב, ויהי שמח בעשותו אותה מצוה 
בשמחה שאין לה קץ, מלב ומנפש ובחשק גדול כאילו ממש בפועל נותנים לו אלף 
אלפים דינרי זהב אם יעשה אותה המצוה, וזה סוד הפסוק תחת אשר לא עבדת את ד' 
אלוקיך וכו' ֵמֹרב ּכֹל", וענין זה נוהג בקיום כל המצות כולם בין בעת שעוסק בתורה, 
כשיהיה בחשק גדול ונמרץ, בהתלהבות עצום, כאילו עומד לפני המלך, ומשרת לפניו 

בחשק גדול, למצוא חן בעיניו לקבל ממנו מעלה יתירה וגדולה'.
הרי מבואר מדברי רבינו האר"י ז"ל, שהמשיך את פירושו של הרמב"ם גם על תיבות 
שצריך  דהיינו,  המצות,  קיום  של  הדרך  על  מתפרש  הפסוק  כל  ּכֹל", ולדבריו  "ֵמֹרב 
לקיים ולעשות את המצוה 'בשמחה ובטוב לבב מרוב כל' - בהרגשה כאילו יש לו בפועל 

רוב כסף וזהב, והיא היא העבודה וקיום המצוה! ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 

מאירסון

רוממות החינוךהמשך
ליקוט על טהרת החינוך

הרב 
חיים 

מילצקי
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רוממות הזמניםהמשך
חודש אלול

הרב 
דוד 

ויספיש

לפנינו קטעי חיזוק לקראת הימים הנוראים אשר נכתבו ע"י 
הגאון המיוחד והמופלא רבי חנוך העניך קרלנשטיין זצוק"ל, 
בקונטרסו 'עצות לזכות בדין בימים הנוראים'. כאשר בימים 

להסתלקותו,  השנה  יום  חל  אלו 
פטירתו  ולאחר  בחייו  הוא  וזכה 

לזכות את הרבים ע"י שיחותיו 
והתרוממות  לעליה  וחיבוריו 
והבנת  השנה  במועדי  הנפש 
המועדים,  קדושת  עומק 
ובפרט לחזק בכל מקום ומקום 
את עבודת ימי האלול וההכנה 

לימי הדין.

רבים צריכים לו
)סוף  הקדוש  החיים"  ב"אור 
למה  הקשה,  תבא(  כי  פרשת 
בחוקתי  פרשת  של  בהקללות 
ואילו  נחמות,  בסוף  נאמרו 
בקללות של פרשת כי תבא לא 
ותירץ,  נחמות.  בסופן  נאמרו 
נאמרו  למה  צ"ב  באמת  דהנה 
פעמיים,  הקללות  בתורה 
הרי  בחוקתי  דבפרשת  וצ"ל 
רבים,  בלשון  הקללות  נאמרו 
ישראל,  כלל  על  קאי  זהו  כי 
ואילו בפרשת כי תבא נאמרו 
זהו  כי  יחיד,  בלשון  הקללות 
בפני  ויחיד  יחיד  כל  על  קאי 
בחוקתי  בפרשת  ולכן  עצמו, 
כלל  כי  נחמות,  כן  גם  נאמרו 
ישראל מובטח לו שבסוף יינצל 
ויתנחם מצערו, אך היחיד אינו 

מובטח, ע"כ תוכן דבריו. 
ונראה עוד, דהנה הובא בשם 
חסד  עשיית  ידי  דעל  חז"ל 
וביארנו  בדין,  לזכות  יכולין 
כמה טעמים לזה. אך להנ"ל יש 
דעושה  דכיון  נוסף,  בזה טעם 
הריהו  אזי  אחרים  עם  חסדים 
וממילא  לכלל,  שייך  נעשה 
זכות  בכח  בדין  לזכות  יכול 
ישראל  כלל  שהרי  הרבים, 
להם  יעשה  שהקב"ה  מובטח 

נס.
ְבָׁשלֹום  "ָּפָדה  שנאמר  וזהו 
ָהיּו  ְבַרִּבים  ִּכי  ִלי  ִמֲּקָרב  ַנְפִׁשי 
רק  הכוונה  דאין  די"ל  ִעָּמִדי", 
עליו,  רבים  שהתפללו  משום 
הרבים  שזכות  משום  גם  אלא 
עמדה לו, דבזכות הרבים יכול 
האדם להינצל מכל צרה וצוקה 

ומכל נגע ומחלה רח"ל.  

היחיד מזכה את 
הרבים בתורתו

שזיכוי  להדגיש  צריך  אכן 
בבד  בד  להיות  צריך  הרבים 
כדי  ותוך  עצמית  עבודה  עם 
ולא על חשבון  לימוד התורה, 
שדייקו  וכמו  תורה.  ביטול 
שאמרו  במה  זצ"ל  רבותינו 
את  וזיכה  זכה  'משה  חז"ל 
בעצמו  זכה  קודם  הרבים', 
וכן  הרבים...  את  זיכה  ואח"כ 
יש לזכור כי עיקר זיכוי הרבים 
הוא בתוך בית המדרש, ללמוד 
תורה  ולהגדיל  תורה  וללמד 
ובאיכות,  בכמות  ולהאדירה 
ברוחניות,  חבירו  את  ולחזק 
בדין  לזכות  יכולים  זה  וע"י 

בזה ובבא. 
ובספר 'זכרון שמואל' למו"ר 
כתב  זצ"ל  רוזובסקי  הגר"ש 
הגרי"ס  דברי  ידועים  וז"ל: 
לזכות  הדרכים  דאחד  זצ"ל 
הרבים  את  לזכות  הוא  בדין 
יכול  תורה  בן  ואכן,  וכו'. 
צריכים  רבים  בבחינת  להיות 
בתורה  מתחזק  שהוא  ע"י  לו 
סדרי  ובשמירת  ובתפילה 
כל  של  השפעתו  כי  הישיבה, 

יחיד רבה על כולם, עכ"ד.
וכן אף אם לומד תורה לבדו 

ובגשמיות.  ברוחניות  ישראל,  כל  על  טובה  משפיע  הריהו 
שכר  מקבל  תורה  תלמוד  מצות  דעל  קידושין  בגמ'  ואיתא 
פירותיהן בעולם הזה משום שזהו 'טוב לשמים וטוב לבריות'! 
זצ"ל  הגרי"ס  מרן  דברי  וידועים 
מצילה  בקובנה  המתמיד  שהתמדת 
וב'קובץ  פריז...  בעיר  סטודנטים 
זצ"ל  החזו"א  מרן  של  אגרות' 
המתחזק  אלו  ובימים  וז"ל:  כתב 
בלימוד עושה חסד עם כל ישראל 
ורבינו  ומחסה.  מגן  זכות  להוסיף 
כיון  ט"ו באב  דביום  כתב  גרשום 
שפסקו לכרות עצי המערכה וחזרו 
שמחה  יום  זה  היה  אזי  לתלמודם 
לאותם  רק  ולא  ישראל,  לכל 

שחזרו ללמוד.  

תשובה ע"י תורה
)עמוד  יעקב'  'תולדות  בספר 
דרבי'  'אשכבתיה  ובספר  קיד( 
)ח"ב בסופו( מובא כי מרן הגרי"י 
על  מספר  היה  זצ"ל  קנייבסקי 
לומד  שהיה  זצ"ל  מקוצק  הרבי 
שופר,  תקיעת  לפני  דקות  כמה 
מסופר  וכן  החושן"  "קצות  בספר 

על בעל ה"דברי חיים" זצ"ל.  
דהנה  טעם,  בזה  לומר  ויש 
ה"ד(  תשובה  מהל'  )פ"ג  ברמב"ם 
שתקיעת  פי  על  אף  וז"ל:  כתב 
שופר בראש השנה גזירת הכתוב, 
ישנים  עורו  כלומר,  בו,  יש  רמז 
מתרדמתכם  ונרדמים  משנתכם 
בתשובה  וחזרו  במעשיכם  וחפשו 
וזכרו בוראכם. עכ"ל. ובספר 'יסוד 
האיתון  )שער  העבודה'  ושורש 
הקדוש,  הזוהר  בשם  הביא  פ"ג( 
דעיקר  צט,ב(  אמור  )פרשת 
בתשובה  תלוי  השופר  פעולת 
שעושין בשעת תקיעת שופר. וכן 
כתב בספר דרך ה' להרמח"ל )חד" 
הוא  השופר  פעולת  דכל  פ"ח(, 
'כאשר תתחבר עמו תשובתם של 
בדרשת  כתב  וכן  כראוי'.  ישראל 
הרש"ש לתקיעת שופר: כל עיקר 
אין  כי  בתשובה,  תלוי  השופר 
קול השופר פועל אם לא שעולה 
בתשובה,  הלב  בהתעוררות  הקול 
פתוחים,  הם  היום  תשובה  ושערי 
היום  מעט  לתשובה  והתעוררות 

הוא כנגד טורח גדול בזמן אחר.
והנה יסוד התשובה הוא על ידי 
עמל התורה, וכמו דאיתא במדרש 
רבה )שמות לח( על הפסוק "ְקחּו 
ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה' ", אמר 
מבקש,  אני  דברים  הקב"ה  להם 
ואין דברים אלא דברי תורה. וכן 
איתא בתנא דבי אליהו )א"ז פ"ט( 
לישראל:  להם הקב"ה  אומר  שכך 
לדברי  עצמכם  והכניסו  'בואו 
תורה  בדברי  עמי  ודברו  תורה, 
שנאמר  חבירו,  אל  המדבר  כאדם 
עמכם  קחו  וגו'  ישראל  שובה 
וברבינו   .' ה'  אל  ושובו  דברים 
בשם  לב,ב(   השנה  )ראש  חננאל 
שקיבלתם  כיון  כתב:  הירושלמי 
אני  מעלה  תורה  עול  עליכם 
עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם.
)עניני  משמואל'  'שם  ובספר 
מה  ידוע  כתב:  תרפ"א(  יו"כ 
התשובה  שעיקר  האריז"ל  שכתב 
הוא עסק התורה, דהיינו, להשקיע 
ובתוך  בתורה  הרעיונות  כל  את 
ב'שערי  עוד  ועיין  המסכתא. 
תשובה' לרבינו יונה )שער ד' טז( 
לכל  כפרה  הוא  התורה  דלימוד 
אפילו על החטא החמור של חילול 
דעמל  יא(  ד'  )שער  כתב  וכן  ה'! 
התורה הוא בגדר יסורין המכפרים. 
רב  במעשה  הגר"א  בסידור  וכן 
הוא  לימוד  דתוספת  בשמו  מובא 
ביותר.  החמורים  לעוונות  תיקון 
ואם כן יש לומר דגם משום זה יש 
לעמול בתורה לפני תקיעת שופר 

שהוא זמן של תשובה.

כריתת הברית קודם ראש השנה
עומדים אנו בחודש אלול, ויום הדין ממשמש ובא, ימים אלו הינם ימי רצון גדולים. בפרשת כי תבוא 
מוזכר כריתת הברית של הקב"ה עם ישראל, כדכתיב )כח,סט( "ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה 
ִלְכֹרת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ִאָּתם ְּבֹחֵרב", ובברית זו עם ישראל קיבלו 
עליהם את דברי התורה באלה ובשבועה, שאם יקיימו את התורה יקבלו את הברכות ואם חלילה לא 

יקיימו יקבלו את הקללות.1
ובביאור ענין הקללות, הנה חז"ל אמרו )תענית כ,א( 'טובה קללה שקלל אחיה השילוני את ישראל 
מברכותיו של בלעם הרשע', שכיון ששמעו את ברכותיו 'גבה ליבם' וע"כ חטאו בבנות מואב, ומשא"כ 
קללותיו של אחיה השילוני. וק"ו בן בנו של ק"ו קללותיו של משה מפי הגבורה, שאדרבה על ידם האדם 
מפחד ומתירא ופורש מן העבירות, וכן ע"י היסורים האדם שב בתשובה ומתכפר לו ומתייצב לפני ה'. 
ולכן מוזכרים כ"כ הרבה קללות, משום שהקב"ה רוצה בטובתנו שנבחר בחיים האמיתיים, בכדי שנהיה 
ומציבין  והיסורין מקיימין אתכם  'הקללות  בינינו. אך  ואילו החטאים מפרידים  בו,  ודבוקים  חבוקים 

אתכם לפניו. כדברי רש"י בפרשת נצבים )כט,יב(.2 ועל ידי זה נקבל את כל הטובות שהובטחו לנו.

חומר התביעה על 'בן תורה'
כשאדם נמצא לפני דין גשמי, הוא לא נח ולא שקט, אף אם ברי לו שיזכה, כי דנים אותו. על אחת 
וכמו שבארנו במה  בן תורה,  ובפרט במי שהוא  דן כל אחד.  יום הדין שבו הקב"ה  וכמה לפני  כמה 
שנאמר "ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה", והיינו שעם הארץ מתעורר מתי שבא יום ראש השנה. אך בני תורה, 
הם התלמידי חכמים, הרי ש'ששגות נעשות להם כזדונות' )ב"מ לג,ב(3, ולעניין זה ודאי כולנו נחשבים 
תלמידי חכמים. לא צריך בשביל זה להיות גאונים גדולים, מי שחי ויודע, מרגיש שלעניין זה הוא ת"ח, 
וכעין שאמרו ז"ל 'יעשה עצמו תלמיד חכם' )פסחים נד,ב(4, כל שכן וכל שכן בעניין זה. ולכן, אדם 
שהוא בר דעת, לא ייתכן שיתחיל לחשוב רק ביום ראש השנה עצמו. שאין לך מלומדה גדולה מזו, 
כשבימים שקודם יום הדין לא חושב על עצמו איך הוא מגיע ליום הדין, והוא נסחב עם ה"מלומדה", 
ובהגיע יום הדין הוא קם בשעה כזו... ומתפלל תפילה שונה, איזו צורה יש לדברים... זהו "ֵאין ֵחֶפץ 

ַּבְּכִסיִלים" )קהלת ה,ג(...
ועל כן צריך הכנה גדולה להתנער מהחומריות ולהידבק ברוחניות, ולא להתעורר רק בקצת התעוררות 
חיצונית בלי שיישאר קניין בקרבו. יש לחפש עצות לצאת מהתרדמה. כי ייתכן שהוא מאמין באמונה 

שלמה, ויודע היכן הוא נמצא, אך הוא ישן תרדמה של שטות... והדברים לא מדברים אליו.
ורואים שהקדמונים כבר חיפשו עצות לזה. וכמו שתיקנו תקיעת שופר בחודש אלול - 'עורו ישנים 
משנתכם' וכלשון הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ג ה"ד(. ואין זה רק מנהג בעלמא, אלא תחבולה להעירו 
משנתו! אך את הדבר האחרון, למעשה, אותו האדם צריך לעשות! ואי אפשר לשום אדם אחר לעשות 

זאת במקומו. 

באמונתו "ִיְחֶיה"
על האדם לחיות את חיי הרוח, כי חיי הגוף הם מרדימים. וביחד הם כמו אש ומים, וכשזה עולה זה 
נופל – 'לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים'... כשהגוף חי ומתעורר מענייני העולם הזה, הוא 
מביא תרדמה לחיי העולם הבא, ואת החיים הרוחניים הוא יכול לקנות רק אם הוא חי ומרגיש. 'בא 
ִיְחֶיה' )מכות כד,א(. הדגש בזה הוא על "ִיְחֶיה", הוא חי  ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו  חבקוק והעמידן על אחת - 
ומרגיש את הדברים. ומה שהאדם עושה נגד אור האמונה שבו, נגד ה"ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם", מכבה בזה את 
האור, שהרי 'עבירה מכבה מצוה' )סוטה כא,א(. ובמקום להרחיבו ולהיות כולו אור - "אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק", 
אזי נחלש. וכשאור האמונה חלש, אין בו את ה''ִיְחֶיה". ואף שזו חובה בכל זמן וזמן, מכל מקום כעת יש 

מצב מיוחד. שיש בו יותר חסד ד' וקרבת ד'.
שכזה,  בזמן  מרגיש  אינו  אדם  ואם  ומרגישים.  חיים  שנהיה  החיים'  'בספר  מבקשים  שאנו  מה  זהו 
יח(, הגמרא אינה מדברת  )ברכות  'רשעים בחייהם קרויים מתים'  ז"ל  והוא מה שאמרו  חי.  הוא לא 
באפיקורסים שאינם מאמינים ח"ו, אלא ברשעים שקרויים מתים. כי מי שנמצא במצב של סכנה ולא 
נכנס שום פחד בלבו, לא מחפש שום תחבולה להנצל, הרי מוכח שאף אם הוא אינו "מת", הרי שהוא 

לא חשוב בספר החיים...

הכל הולך אחר החיתום
האדם צריך להתעורר תמיד ולחדש את חיותו, ולא ליפול ליום הדין, ולבוא ולפתוח את המחזור. ומי 
שלא טרח... אפשר להישבע עליו 'שבועה דאורייתא' ששום דבר לא השתנה בו! וזה ההבדל בין פעולות 
הגוף כמו הרעב והצמא שמתעוררים באדם מעצמם, וכמו שמאריך הרמח"ל בהקדמה ל"מסילת ישרים" 

לבין הדברים הרוחניים: 'שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם'.
שבת זו היא משתי השבתות האחרונות של השנה והכל הולך אחר החיתום, וצריכים להתעורר ולשוב 
בתשובה שלימה למעשה למעשה ממש. ולהזהר מאד מאד שלא יהיה מצב שבו נתעורר אך רגע לאחמ"כ 
נשכח את הכל... ובזמנים הללו שהם זמני תשובה "ימים נוראים" פשוטו כמשמעו, "נוראים" ממש... 
צריך לשוב בתשובה. ועיקר התשובה היא ע"י עסק התורה להתחזק בתורה ובכל הדברים הרוחניים, 
שעליהם נאמר "התעיף עיניך בו ואיננו", וכיון שהעולם הזה מגושם ומחשיך והחומר גם כן מחשיך, 
צריכים להיות ערניים כל הזמן שלא ליפול בידי היצר הרע. ובמיוחד בשבת קדש שהיא זמן של תשובה, 
קודם  כמו שהיתה  לשורשה  חוזרת  כולה  הבריאה  כל  ובשבת  לשורש,  לחזור  היא  עיקרה  שהתשובה 

החטא. שיהיו הדברים חיים וקיימים, למעשה, למעשה ממש, לטוב לנו כל הימים.

1. וכמאמרם ז"ל בגמ' )מגילה לא,ב(: 'תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו 
קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מאי טעמא אמר אביי 

ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה'.
2. במקו"א הרחיב מרן שליט"א והביא את דברי המכילתא )דר"י יתרו מסכתא דבחדש פרשה ג( : 
'ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם. אבל לא שמענו מהיכן קרא באזניהם. רבי יוסי בר' יהודה אומר 
וכו', ר' ישמעאל אומר וכו', שמטים ויובלות ברכות וקללות. וכו'.  כיון שראה שקבלו עליהם נטל הדם 
וזרק על העם, וכו', אמר להם, הרי אתם קשורים ענובים תפוסים, מחר בואו וקבלו עליכם המצות כולן', 
ע"כ. והיינו שקבלת הקללות הוא חלק מוכרח מכריתת הברית, שע"י הקללות ישראל נעשים קשורים 

להקב"ה.
3. וכך איתא שם: דריש רבי יהודה ברבי אלעאי: מאי דכתיב הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. 
הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים, ששגגות נעשות להם כזדונות. ולבית יעקב חטאתם אלו עמי 

הארץ, שזדונות נעשות להם כשגגות.
4. א"ה, איתא שם גבי מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין. מקום שנהגו שלא לעשות 
מלאכה אין עושין. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם 

יעשה  אדם עצמו תלמיד חכם. וא"כ כ"ש כאן שאין זה הנהגת חומרא.

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א
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ברך את עמך, את ישראל
מי שעוקב אחר המאמרים במדור זה בשבועות האחרונים, יתכן 
דיבורים  משש  בעיקרו  מורכב  דברים  שחומש  צויין  כי  ויזכור 
הדיבור  מסתיים  זו  בפרשתינו  כאן  כאשר  לישראל,  משה  של 

השני, אשר תחילתו היתה באמצע פרשת ואתחנן, וסופו כאן אחרי שתי הפרשיות של 
וידוי ביכורים ווידוי מעשר וכלולות בו הפרשות חצי ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי 
תצא וחלקו הראשון של כי תבא. לאחר מכן מתחיל הדיבור השלישי, והוא בעניין דברי 
הברית, ברכות וקללות שמקומם העיקרי הוא בהר גריזים והר עיבל. וצריך לעיין היטב 

עניין סמיכות שני הדיבורים זה לזה, שלכאורה הוא עיקר רעיון הפרשה. 
)מובא בנוסח התפילה(,  יש להבין, על פי דברי הרמב"ם בסדר הפטרות השנה  וכן 
שהוא הרי מביא סדר הפטרות לחומש דברים שהם מעניין הפרשה, דלא כמנהג האחר 
)המובא אף הוא ברמב"ם( הנפוץ יותר של אמירת הפטרות של נחמות. ועיין שם שמסדר 
כהפטרה לפרשת כי תבוא את עניין אמירת הברכות והקללות של הר גריזים והר עיבל 
עניין  מאשר  יותר  והקללות,  הברכות  פרשתינו,  עניין  עיקר  שזהו  למימרא  דיהושע. 
הוידוי ביכורים ווידוי מעשר. ואדרבא, הפרשה הזו היא טפלה לעיקר. וצריך עיון כיצד.
והנראה כי ביאור העניין תלוי בהבנה כיצד דווקא וידוי ביכורים ומעשר המה שיא 

וסיום לנאום השני, באופן שבו יהיה הנאום השני הקדמה ופתח לנאום השלישי.
והוא, שכבר נתייסד שקיצור עניין פרשת ואתחנן ועקב היה שהכניסה לארץ ישראל 
מתחילה מכך שה' בחר בכם, אך אין לך בכחך העצמי כלום, אלא רק השמיעה בקול 
ה' וההישענות עליו היא שתביא לנו את הארץ וברכותיה. ורק הוא יתברך שמו יכול 
לומר מה מוטל עלינו לעשות. ממילא עברנו לפרשות ראה ושופטים וכי תצא, שם מנה 
הוא  ושופטים  ראה  בפרשת  עיקרן  כאשר  עלינו,  שיופיע  כדי  הנצרכות  המצוות  את 
המצוות הנוגעות להשראת השכינה בירושלים )שופטים נוגע בעיקר לבית הדין הגדול 
שבירושלים והמסתעף(, וכי תצא הוא דינים הנוגעים בעיקר לבניין השכינה בתוך ביתו 

של היהודי הפרטי אשר זכו שכינה ביניהם.
והנה כעת עומד היהודי שקיים את הכל, והתחיל לרדת עליו שפע עצום מלעילא, שכן 
קיים את הנאמר בפרשות הקודמות. בתחילתו, בעת מצות הביכורים, מהו הדבר שעליו 
ויתן  הזה  "ויביאנו אל המקום  ולבסוף  יציאת מצרים,  מתוודה, מספר הוא את סיפור 

לנו את הארץ הזאת" זכינו וקבלנו ממנו יתברך את הארץ כפי 
שהבטיח. ולבסוף בא הוא שוב אל הכהן ואומר לו: ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול 
ה' אלקי, ָעִׂשיִתי ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני! דהיינו שישנו כאן מעגל של 
מחזוריות: מקבלים את הארץ, ופועלים בה ככל אשר ציוה ה'. 
ואז מיד באה התחינה הראויה להיות כאן: ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך 
ִנְׁשַּבְעָּת  ַּכֲאֶׁשר  ָלנּו,  ָנַתָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְוֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ַעְּמָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ַהָּׁשַמִים,  ִמן 

ַלֲאבֵֹתינּו, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש.
דהיינו שכך מיד אמורה לבוא הברכה לישראל, אנחנו מביאים את ראשית פרי האדמה 
לה', לאחר שנים מכלים להוציא את המעשרות מהבית, וזהו "עשיתי ככל אשר ציויתני", 
זוהי שמיעה שלימה בקול ה' - והברכה אמורה לירד. זו היא הפסגה של ההדרכה של כלל 
הדיבור השני. בו למדנו כי בלי עשיית "ככל אשר ציויתני" איין לנו זכות הטענה לברכה 

בארץ. אמנם כן שאם נעשה, יש לנו את הזכות.
ועיקר הפרשה אינו זה אלא הכללים של זה, מהו האופן בו כללים אלה עובדים. דהיינו 
כי הדבר "נידון בערכין", שאם נהיה שלמים הרי שהדבר יביא עלינו ברכה גדולה יותר 
ויותר עד בלי די לפי גודל המעשה, וככל שנפחות יהיה פחות ופחות, שוב הכל לפי 

חסרון המעשה.
במציאות אשר כזו יש בעיה אחת. והוא, שהשי"ת אינו בא בטרוניא על בריתיו. כלפי 
הכלל אתה יכול לתבוע קיום מושלם, שכן מפקחים הם על הכל אם אכן עושים את 
מלאכתם כתורה וכמצוה, אמנם העוונות הנסתרים, שאף אחד אינו אמור לידע מזה שכן 
הם קורים בדרך כלל רק בחדרי חדרים ואין מי שיתקנם )ואבוה דכולהון עריות(, אי 

אפשר לפקח על זה והללו ימנעו תמיד את הברכה. 
ישראל  כלל  בה  ברית  כורתים  כדבעי,  יפעלו  והברכה  הקללה  שמערכת  כדי  ולכן, 
מסכימים שעל הללו הנסתרים התלויים ביצרו של כל אחד, אין אחריות ציבורית, והאיש 
בגפו ישא את עוונו. וזהו עניין ה"ארור האיש" האמור בהר גריזים )עיין גליון "רוממות" 
ובכך לא  פרשת ראה(, הרי הוא הטלת העוון הפרטי על אחריותו של האיש הפרטי, 

תמנע הברכה מהכלל.
כן, שכלל עניין הפרשה הוא המנגנון הבאת הברכה על כלל ישראל כדי  אם  יוצא, 
ויאפשר את  נזכה שהכלל יפעל כדבעי  והוא דבר אפשרי, אם  שיתמיד בלא הפרעה, 

הקיום התמידי כתקנו, הן בקיום והן בשמירה מפריצת הגדרים.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא

לא ליתן לשטן פתחון פה
בתקופה  ברוסיה,  הצארים  שלטון  בזמן  זה  היה 
להתיר  'חסדם'  ברוב  השלטונות  הואילו  מסוימת 
התיכונים,  בבבתי הספר  יהודים  קבלת תלמידים 
שנפתחה  מהאפשרות  שהסתנוורו  הורים  והיו 
ביניהם  את  ושלחו  בנסיון,  עמדו  ולא  בפניהם, 
לימודים בשבת  לאותם בתי ספר, בהם התקיימו 

כבחול, תוך חילול שבת. 
מרן הגאון רבי  אלול באותה שנה, נשא  בחודש 
יצחק בלזר זצוק"ל דברי התעוררות בבית המדרש 
"דברי  בספר  הובאו  ]הדברים  שבקובנא  הגדול 
דבריו  בתוך  זצ"ל[,  סתם  ישראל  להג"ר  ישראל" 
הוכיח את אותם הורים בחריפות, ואמר: "מלכותא  
דרקיעא היא כעין דארעא, וכמו שבבית המשפט 
שבארץ מעמידים סנגורים וקטגורים, כך ביום הדין 
של ראש השנה, ישנם מקטרגים ופרקליטים! והנה 
דנים אדם, והמקטרג דורש עליו משפט מות בעד 
פשעיו, ומביא ראיות ועדים על פשעיו המרובים, 
והפרקליט מגין עליו: אמת שפשעיו מרובים, אבל 
הלא אב הוא לבנים, מפרנסם ומכלכלם, ומי ידאג 
להם ומי ינהל אותם אם נקח אב מעל הבנים, הלא 
בשביל ילדיו התלויים בו מן ההכרח לרחם עליו. 
לקטרג,  לשטן  פתחון  נותנים  אנו  זו  ובתקופה 
ויאמר: היא הנותנת, דוקא בשביל בניו מוכרחים 
לקחת אותו מן העולם, כי ברור הדבר שאב כזה 
בניו לבית הספר שבו  ימסור את  המלא פשעים, 
יותר  ויצאו לתרבות רעה... ואם כן  יחללו שבת, 
טוב שימות ותשאר אשתו אלמנה, ובניו יתומים! 
רחמנים  בני  רחמנים  יהודים  ימצאו  בודאי  ואז 
ולישיבה  תורה  לתלמוד  להביאם  לבניו  שידאגו 

ושם יתחנכו להיות יהודים כשרים..."

איך ניתן לזכות בדין?
ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי  הגדול  הגאון  שח 
זצ"ל  שפירא  מאיר  רבי  מהגאון  שמעתי  זצוק"ל: 
שזכה  זצ"ל[  שפירא  משה  רבי  הגאון  של  ]אביו 
מסלבודקא  ה"סבא"  ממרן  מוסר  שיחות  לשמוע 
זיע"א, שבשנה אחת, דיבר הסבא במשך כל חודש 
אלול, אודות עומק חומרת מעשי האדם, עד שיש 
ראש  של  בדין  לזכות  האדם  יוכל  כיצד  לתמוה 
השומעים,  על  נורא  פחד  הדברים  והטילו  השנה. 
"אלול  שנה  אותה  של  לאלול  קוראים  שהיו  עד 

השחור"... 
ה"סבא"  שינה  השנה,  ראש  בליל  שנה  באותה 
ממה שהיה נהוג בישיבה שלא אמרו שיחה בליל 
ר"ה, ואמר שיחה ובה חזר על דברים אלו בחריפות 
ניתן  כן  אם  ואיך  אמר:  דבריו  ובסיום  יתירה. 
'על  ה"סבא",  אמר  אבל,  הדין...?  ימי  את  לעבור 
ידי הנהגה של מידות טובות, על ידי שמירה ראויה 
לעמוד  ניתן  לחברו,  בין אדם  הראויה  הנהגה  על 

בדין של ראש השנה ולזכות לגמרי'! 

השנה  יום  יחול  זה  בשבוע 
ישיבת  ראש  מרן  של  להסתלקותו 
'עץ חיים' הגאון הגדול רבי אברהם 
זה  במדור  זצוק"ל.  זלזניק  יעקב 
נעמוד במקצת על דמותו הלא כל 

כך ידועה לרבים, בפעילותו למען חיזוק חומות הדת בארץ 
ישראל.

ביטל את השתתפותו...
סיפר בנו הגאון הגדול רבי דב אהרן שליט"א: אירע ובימי 
מרן הגרא"ז מלצר  'פרוץ המדינה' באה משלחת רבנים אל 
עם  הדת  ויסוד  לחיזוק  רבתי  לאסיפה  להזמינו  זצוק"ל 
השתתפותו.  את  והבטיח  שמע  הגרא"ז  המדינה.  התיסדות 
הבחין  הענינים  בסוד  שבא  זיע"א  מבריסק  הרב  מרן  אולם 
שאין כוונת האסיפה אלא לגרום קלקולים בהלכה להשפילה 
תחת חוקי המדינה, כגון ירושת הבת וכדו', לכן שלח הגרי"ז 
הדת!  חורבן  לגרום  במטרתה  האסיפה  כי  להגרא"ז  לומר 
ואמר:  הגרא"ז  תמה  מהגרי"ז,  ההודעה  עם  השליח  משבא 
כדבריו...  להחליט  בעניי  קשה  זה,  דבר  להגרי"ז  לו  מנין 
ושוב התהלך בחדרו ואמר: והלא הגרי"ז חושב כל היום מה 
אדמו"ר מרן הגר"ח זיע"א היה אומר על כך, וא"כ על פי זה 
עלי לקבל את דבריו, שהרי כך סובר הגר"ח... ומכל מקום 

חזר בו הגרא"ז ואמר שקשה להחליט בדבר הזה.
הצליח  כך  כל  לא  כי  לו  וסיפר  להגרי"ז  השליח  משחזר 
בשליחותו, הורה הגרי"ז לרבי אברהם יעקב זצ"ל שיקח את 
אחד העיתונים של חוגי ה'מזרחי', שם בין השורות נרמז על 
שלא  ובשביל  האסיפה...  מארגני  של  האמיתיות  כונותיהם 
תיכשל השליחות שוב, הראה לו את הדברים בפנים וביקש 
לאחר  זלמן.  איסר  לרבי  זאת  להראות  שליחו  שיהיה  ממנו 
שבא רבי אברהם יעקב והראה זאת לרבי איסר זלמן, נוכח 
הגרא"ז כי הצדק עם הגרי"ז וביטל את השתתפותו. לאחמ"כ 
בה  המתאספים,  הרבנים  ראשי  אל  חריפה  אגרת  כתב  אף 
כתב: נתיישבתם על כסא הלל לתקן תקנות, הניחו כתר זה 

שאינו הולמכם...

בגדי חול באמצע השבת
על  כי  רבים  סברו  כאשר  תש"ח  מלחמת  בימי  כי  ידוע 
בני הישיבות אף הם להשתתף לכל הפחות בסיוע בהקמת 
היהודי  הישוב  נקלע  אליו  החירום  המצב  עקב  ביצורים, 
בירושלים. יצא מרן הגאון רבי איסר זלמן זצ"ל במכתב ברור 
'לזאת  ענין שמירה:  בשום  להשתתף  פסוקה שלא  ובהלכה 
יצא מאתנו דעתינו דעת תורה בתור הלכה פסוקה שכל בן 
ישיבה, חובש ותופש ביהמ"ד, אל יתיצב ויפקד וירשם לכל 
דבר הקשור בשמירה ועזר לשמירה גיוס וכו' וחלילה לפקפק 
וכו'  ובויתורים  בדיונים  להכנס  שכן  ומכל  וכלל  כלל  בזה 

ולחפש היתרים בזה ואפילו גם לשעה קלה' ע"כ.
יעקב עצמו ע"י הצבא  נקרא אף רבי אברהם  זמן  באותו 
לבא ולסייע על ידם. היה זה ביום שישי ערב שבת קודש 
כאשר נלקח על ידי ג'יפ צבאי שבא אל ביתו לחייבו בעבודת 
בורות  לחפור  לו  הורו  כי  סיפר  יעקב  אברהם  רבי  הצבא. 
כי  למפקד  באמרו  סירב  אולם  ירושלים,  סביבות  הסתר 
אמר  המפקד  אך  נפש.  פיקוח  בזה  שאין  הוא  שבת  חילול 
לו כי חפירות אלו הינם בהוראתו הישירה של מרן הגרצ"פ 
פרנק זצ"ל... השיב לו רבי אברהם יעקב שאינו סומך על מה 
שהמפקד אומר בשם רבנים! אמר לו המפקד שילך וישאל 

בעצמו את הגרצ"פ. ואכן, הלך 
הגרצ"פ  אל  יעקב  אברהם  רבי 
נשאל  לא  מעולם  כי  לו  שענה 
אסור.  שזה  ובודאי  זה  דבר  על 
וכך חזר באמצע השבת אל ביתו 

לבוש בבגדי חול...

עמידתו על משמר הישיבות
הישיבות"  מ"ועד  המדינה  ראשי  דרשו  תשכ"ז  בשנת  גם 
להביא את בני הישיבות לכל הפחות לעזרה בעשיית ביצורים. 
לראשי  בתשובה  לדון  הישיבות  ראשי  לאסיפה  ונתכנסו 
ד',  חילול  ומשום  והיו שצידדו שבאופן חד פעמי  המדינה. 
ילכו בחורי הישיבות בין הסדרים לסייע בעשיית ביצורים... 
רבי אברהם יעקב היה בין אלו שעמד אז כחומה בצורה שלא 
להתיר זאת בשום אופן! וכאשר נקבעה ההחלטה לשלוח את 
הבחורים, הודיע רבי אברהם יעקב בתקיפות, אף שהיו שם 
זקנים ממנו, כי מתוקף תפקידו כראש ישיבת 'עץ חיים', הרי 
שמישיבת 'עץ חיים' לא ילך אף לא בחור אחד! ומה שאירע 
בסופו של דבר הוא שהיו כמה ישיבות שהלכו כפי ההחלטה, 
אך כבר ביום הראשון ל"ע נהרג בחור ישיבה מירי צלפים 

ירדנים, ומיד פסקה העבודה, ושבו בנים לתלמודם.       
יש לציין כי בשנת תשנ"ד עת התחוללה סערה בענין 'גיוס 
בני ישיבות', ואמר אז רבינו הגדול מרן הרב שך זיע"א כי 
אם יתקבל החוק לגיוס בני ישיבות נצטרך למסור את הנפש 
על זה... ידוע שהתבטא אז מרן הרב שך כמה פעמים: לכו 
להגאון הגדול רבי אברהם יעקב זלזניק שיספר איך התייחסו 
לענין הזה גדולי הדור מרן הרב מבריסק ומרן הגרא"ז מלצר 

זיע"א... 
במאמר המוסגר יצוין: ידוע מה שהתבטא רבי אברהם יעקב 
כי היכן שרואה הוא את חתימתו של מרן הרב שך אין צורך 
לבדוק כלל על מה הוא חתם, כי הוא יודע לבדוק כל דבר 
עד הסוף, ולחזות לא רק את התיקון, אלא גם את הקלקול...

ויראו ממך...
מלחמת  לאחר  כי  זצ"ל  שבדרון  שלום  רבי  הגה"צ  סיפר 
נוצרה  ד',  והנפלאות שעשה  הגדולים  הניסים  עקב  תשכ"ז 
רוח התקרבות ושיבה אל היהדות. ועקב הרוח ששררה אז 
נוצר מצב שיש בו בכדי לסגור את "כיכר השבת" בפני כלי 

רכב ביום השבת. 
נקבעה פגישה עם ראשי השלטון המקומי דאז, ובין חברי 
זצ"ל  גרוסמן  ישראל  רבי  והגאון  שלום  רבי  היו  המשלחת 
בראשותו של רבי אברהם יעקב זצ"ל. משנשאל רבי שלום 
מדוע ביקש מרבי אברהם יעקב להשתתף בפגישה, הלא בין 
כך ובין כך אינו בין הדוברים, באשר הוא תפקיד שהוטל על 
רבי שלום אשר ביצע אותו בהצלחה, ואף רבי ישראל גרוסמן 
השלטון,  ראשי  את  לשכנע  הצלחות  רב  כדובר  מוכר  היה 
ואם כן מה בער לו להביא את רבי אברהם יעקב? השיב רבי 
שלום, כי אם חפצינו להצליח במשימה עלינו לפעול מלבד 
בדרכי ההסברה ושכנוע מרצון, גם בצורות שונות של כבוד 
ויראה מהקדושה, וכשם שבתפילין נאמר בהם "ויראו ממך" 
ואין מתאים  ממך"...  ל"ויראו  לגרום  עלינו  זו  בפעולה  אף 
ויראתו!  תורתו  בקדושתו  זצ"ל  יעקב  אברהם  מרבי  לכך 
ואכן בס"ד הפגישה הוכתרה בהצלחה, ומאז התרחב הדבר 

לרחובות ושכונות נוספות.

המשך
רוממות הדעת

חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
דוד 

ויספיש
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