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דבר העורך

אמירת 'ויהי בנסוע' בשעת פתיחת הארון
זה  פסוק  הארון  פתיחת  בשעת  לומר  אשכנז  בני  מנהג 
הכתוב בפרשתנו "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' 

ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך". 

לא נמצא מנהג זה בזמנים הקדומים
והנה מקור למנהג זה לא נמצא בזמנים הקדומים, ואדרבא 
זרוע  האור  בלשון  ראה  הפו',  בלשון  כלל  מזה  נזכר  לא 
לאחר  כנען,  בארץ  'ומנהגנו  שכתב:  מב(,  סי'  שבת  )הל' 
שגומר כל הקדיש, מתחיל הש"צ ואומר בקול רם אין כמוך, 
עונין  שאין  מקומות  ויש  פעמיים,  אחריו  עונין  והציבור 
מלכותך,  כמוך,  אין  ולאחר שגמרו  רק פעם אחת,  אחריו 
ס"ת  ומוציא  הולך אחד מחשובי הקהל  מיד  הרחמים,  אב 
ס"ת  שיקבל  ואחר  ציבור,  לשליח  ונותנה  הקודש  מארון 
וכו',  ישראל  שמע  רם  בקול  ואומר  פותח  לידו,  הניתנה 
ועונין  אלוקינו,  אחד  אומר  ושוב  אחריו,  הציבור  ועונין 
עונין  והעם  וכו',  לה'  גדלו  אומר  ואח"כ  אחריו,  הצבור 
וכו',  גודל  הבו  הכל  יתגדל,  הכל  על  אלוקינו,  ה'  רוממו 

וקורין בתורה', עכ"ל. 
"ויהי  אמירת  הזכיר  ולא  שבת  בהל'  לדבריו  ומדכתב 
וודאי  חול, לא אמרו שום אמירה,  בנסוע", משמע דביום 
שלא אמרו "ויהי בנסוע", אלא תיכף אחרי הקדיש הוציאו 
ס"ת, אלא שבשבת הוסיפו אין כמוך ואב הרחמים, אבל לא 
אמרו ויהי בנסוע הארון. וכ"כ בספר המנהגים )עמוד כא(: 
קדיש שלם, אין כמוך, מלכותך, אב הרחמים, ומוציאין ספר 
תורה, וש"צ אומר שמע ישראל וכו'. וכן ברוקח )סי' נג( 
על  רוממו,  ועונים  גדלו,  ואומר  תורה  ספר  ומוציא  כתב: 
והולך ש"צ  )עמוד קעא( איתא:  ובאבודרהם  יתגדל.  הכל 
להוציא ס"ת, ואומר בהליכתו אתה הראת לדעת, ופסוקים 
מפוזרים, ומוציאים ס"ת, ואומר אשרי העם שככה לו וגו', 
גדלו לה' אתי, ועולה בספר להתיבה ואומר ישמחו השמים 
ותגל הארץ ויאמרו בגוים ה' מלך, ישמח הר ציון תגלנה 
בנות יהודה למען משפטיך, על הכל יתגדל ויתקדש וכו'. 

מקור למנהג זה
אמירת  הוזכר  ו(  )סי'  שבת  תפלת  חיים  ארחות  בספר 
'ויהי בנסוע' שכתב: 'ואחר הקדיש מוציאין ס"ת ואומרים 
בעצמו  וכ"כ  לומר'.  שנוהגים  הפסוקים  או  בנסוע'  'ויהי 
מלוניל,  הכהן  אהרן  רבנו  חיברם  אלו  ספרים  ]י"א ששני 
גאל  עד  ויסיים  ד"ה  לז,  )סי'  כלבו  בספר  ואכמ"ל[  וי"ח, 
ויהי בנסוע  ישראל(: ואח"כ מוציאין ספר תורה ואומרים 
הארון וכו'. וכ"כ בספר המחכים )ד"ה ושני וחמישי, סמוך 
לומר  נכון  הארון  מן  תורה  ספר  בהוציאו  קצד(:  להערה 
]להר"ר שבתי  האריז"ל  בסידור  וכ"כ  הארון.  בנסוע  ויהי 
מרשקוב[ )בתפילת שחרית דחול( ויאמר ויהי בנסוע וכו'. 

זמן אמירתה
ישנם סידורים שכתוב בהם שאומרים "ויהי בנסוע" לאחר 
כן  שאומרים  בהם  שכתוב  וישנם  מהארון,  ס"ת  שהוציאו 

בשעת פתיחת הארון. 
ולכן נוהגים בהרבה קהילות לפתוח את הארון ואומרים 
בידו  ומחזיקו  הס"ת  מוציא  הפותח  אז  או  בנסוע',  'ויהי 
כל עוד שאומרים הקהל בריך שמיה, ואח"כ מוסרו לש"צ 
במטה  מש"כ  וכעין  הבימה.  אל  ולהוליכו  גדלו  לאמירת 
סעי'  תריט  סי'  יו"כ  )הל'  מרגליות[  ]למהרא"ז  אפרים 
מח(: 'ובשעת ההוצאה אומר הציבור ויהי בנסוע כו' ואחר 

מתחיל  ואח"כ  שמיה,  בריך  הש"ץ  אומר  הס"ת  שהוציאו 
', וכמש"כ בשינוי לשון קצת בספרו  ה'  ויעבור ה'  הש"ץ 
להוציא  הארון  שפותחין  'בעת  י(:  )שער  אפרים  שערי 
הס"ת  הוצאת  ובשעת  בנסוע,  ויהי  הקהל  אומרים  הס"ת 

מתחילין הקהל לומר בריך שמיה', ע"כ.  
וז"ל:  ט(,  ע,  סימן  ד  חלק  )או"ח  האג"מ  הביאו  להלכה 
]ראה  הזוהר  לשון  לפי  שמיה,  בריך  דאמירת  זמן  'בענין 
כו'  בצבורא  ס"ת  מפקין  כד  אר"ש  מלשונו[  ציטוט  להלן 
היה  לא  אבל  הס"ת,  שהוציאו  לאחר  דהוא  קצת  משמע 
זה ראיה גדולה, דשייך למינקט לשון כד מפקין על שעת 
ההוצאה, אף שהוא גם קודם, ובשו"ע הא לא הובא ]מזה[ 
שנדע זה, אבל בשערי אפרים הלכות קה"ת )שער י' סעי' 
אומרים  הס"ת  להוציא  הארון  בעת שפותחין   – איתא  א( 
הקהל  מתחילין  הס"ת  הוצאת  ובשעת  בנסוע,  ויהי  הקהל 
בשעת  אותו  שאומרין  מפורש  הרי  שמיה,  בריך  לומר 
הוצאת הס"ת מהארון ממש, ומכיון שלא מצינו מי שחולק 
ע"ז צריך לעשות כן, אבל כמדומני שאין מדקדקין בדבר, 
לא  הראשונים,  רבותינו  בדברי  כלל  זה  מצינו  וכיון שלא 
שייך למחות איך שעושין, אבל כשאחד שואל צריך לומר 
לו שיאמר אחר שהוציאו מן הארון, שלכן מה שיש שהנהיגו 
לומר דוקא קודם הוצאת הס"ת הוא שלא כהראוי להנהיג', 

ע"כ. 

ענין אמירתה
בזוהר )פרשת ויקהל רו, א( – אמר רבי שמעון כד מפקין 
דרחמין,  שמיא  תרי  מתפתחן  ביה,  למקרא  בצבורא  ס"ת 
למימר  נש  לבר  ליה  ואבעי  לעילה,  ומעוררין את האהבה 
הכי בריך שמיה דמארי עלמא וכו' לטב לחיים ולשלם, ע"כ. 
ועפי"ז  זמן של עת רצון היא,  הרי ששעת פתיחת הארון 
כתב בספר חכמת חיים משמו של הגה"ק רבי יוסף חיים 
היות  כי  בנסוע',  'ויהי  אמירת  ענין  לבאר  זצ"ל  זוננפלד 
וזמן זה הוא עת רצון הרי שנפתח הפתח לענין שבקדושה, 
וכל אימת שנפתח פתח זה הרי שמיד קופצים המפריעים 
בתחילתה,  כבר  ההתעוררות  את  לקעקע  כדי  והמהרסים 
של  שעה  שזו  הארון,  פתיחת  בשעת  אנו  מתפללים  ולכן 
האויבים,  שיפוצו  הקדושה,  כוחות  והתגברות  התגלות 
והמשנאים ינוסו מפני התעוררות רשפי קודש והתנוצצות 
יתקבלו  אכן  וכאשר  הנפש,  והתעלות  הטהרה  רוחות 
תפילתנו ברצון, ונתמיד בקיום התורה ובשמירת הטהרה, 
"כי מציון תצא  גם הפסוק השני  בנו  ויקויים  הרי שנזכה 
תורה ודבר ה' מירושלים", ולאחר שמנענו את המפריעים, 

עתה הוא העת להתפלל תפילת 'בריך שמיה'. 
וראה מזה עוד בעבודת הקודש להרחיד"א )מורה באצבע 
בעוד  ידבר  לא  התורה  קריאת  שביום  שהזהיר  צ(  אות 
שמוציאין ס"ת כי שעה זו היא שעת רחמים ויש סוד גדול 
תוכחת  שמזה  העיר  כד  אות  שם  הקודש  ובשערי  ע"כ. 
מגולה לאותן האנשים המשיחין שיחה בטילה בעת הוצאת 
הס"ת, מלבד שעי"ז הם נמנעין מלומר התפלה בריך שמיה 
שיסודתה בהררי קורש מזוה"ק כשבח והודיה וגם כוללת 
בקשה נמרצה על בני חיי ומזוני, ואין לך שעת הכושר גדול 

מזה בשעה זו שנפתחו שערי רחמים.

באמצע נפילת אפיים
מותר  תחנון,  אמר  לא  ועדיין  רחום'  ב'והוא  עומד  אם 
ושורש  ביסוד  הוא  וכן  בנסוע',  'ויהי  לאמירת  להפסיק 
העבודה )שער ה' הקרבן פ"ח( שראוי להפסיק, וגם אם הוא 
באמצע נפילת אפיים יקום ויפסיק ויאמר ויהי בנסוע וכו', 
שו"ת מהרש"ג )סי' נב אות ב(. אמנם בשבט הלוי )ח"ז סי' 
יב אות ב( כתב שאם לא הספיק לסיים תחנון עד שהציבור 
אומרים 'ויהי בנסוע' ימשיך בתחנון, הואיל דאמירת 'ויהי 

בנסוע' הוא רק ממנהג. 

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג סוגיה הלכתית בפרשה

גליון זה נתרם ע"י איש חי רב פעלים
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

הר"ר שמחה שכטר שליט"א - ליקווד
לכבוד עמלי התורה די בכל אתר ואתר

לעילוי נשמת עמוד ההתמדה והעמלות בתורה
הגאון האדיר 

רבי עקיבא ב"ר יצחק קיסטר זצוק"ל
מראשי ישיבת 'יד אהרן'

ואשר חיבה יתירה היה לו לגליוננו
נלב"ע ג' סיון תשע"ז ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בני משפחתו שליט"א

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

על  זה,  בטור  עמדנו  בהעלותך  בפרשת  שעברה  בשנה 
"ויעש כן אהרן" – להגיד שבחו של אהרן שלא שינה! ועל 

הלקח העולה מכאן לדורות.
במשך הדורות היה ברור ומוסכם, כי מעל לכל חילוקי 
'שלא   – ברור  אחד  דבר  ישנו  ישנם,  וכאשר  אם  הדעות 
זהו מה שיחזיק אותנו בכל מצב, שלא נשנה  וכי  שינה'! 

מהדרך המסורה.
הבאנו בטור זה את הידוע והמפורסם, כי את דברי רש"י 
זיע"א,  מסאטמאר  משה"  ה"ויואל  בעל  מרן  המליץ  הללו 

בהספדו על מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זיע"א. 
הזכרנו גם כן את הספדו המרטיט של מרן בעל ה"אבי 
מסאטמאר  משה"  ה"ויואל  בעל  מרן  על  זיע"א  עזרי" 
תשל"ט,  אלול  בחודש  בב"ב  חזו"א  כולל  בהיכל  זיע"א, 
כאשר במשך שעה ארוכה עמד והקיף את גדלותו ביגיעת 
התורה, בחסד, ובמסירות נפש לכלל ישראל, ואת שמירתו 

על גבולות ה'ואבדיל' כחומה בצורה. 
כי על אף המחלוקת החריפה בדרכי הפעולה, היה ברור 
היחס  בדבר  דעים  ותמימות  הסכמה  ישנה  בבסיס,  כי 
הנכון כלפי הציונות וראשיה. תוך יחס של ניתוק מוחלט 
מהם ומהמונם. כי המטרה המשותפת המאחדת לכל חוגי 
שלא   - היא  אחת  לגווניה,  השורשית  החרדית  היהדות 
להגדרה  ששייך  מי  וכל  המסורה,  מהדרך  מאומה  לשנות 
זו, אזי - שבחו שלא שינה! וככל שישנה חריגה, כל שהיא 
מאותה מטרה נעלה, אזי לא זו הדרך בה צעדו בה אבותינו 

לאורך הדורות.
כעת, נעמוד על הבנה נוספת בענין זה. 

התורה  הייתה  מאחיו  הגדול  הכהן  אהרן  על  גם  הנה, 
צריכה להעיד שלא שינה! ואולי כי דוקא מרום דרגתו של 
אהרן יש צורך להדגיש לנו, העומדים בדרגת חמורו של 
רבי פנחס בן יאיר, כי שבח הוא לאהרן הכהן שלא שינה.

לא  דעה  דור  של  הרוחניות  השאיפות  כי  לדעת  עלינו 
חטאי  שכל  האריכו  ובספרים  ובמפרשים  שבעה,  ידעו 
המדבר היה דוקא משום דרגתם הגבוהה, שביקשו להשיג 
יותר ולא הסתפקו במה שניתן להם, וכך היה אף במיתת 
רואים את בקשתם של  גם בפרשתנו  וכך  ואביהוא,  נדב 

"למה נגרע"...
כי  הפרשה  בתחילת  מובא  עליו  הכהן,  אהרן  אצל  אף 
נתקנא בנשיאים, והיו צריכים לנחמו ולומר לו כי "שלך 
כאן  דוקא  להתקנא,  במה  לו  אין  וכי  משלהם"  גדול 
כשהשאיפות הם כה גבוהות, כאשר כה מבינים וקרובים 
בדור  גם  התורה,  וסודות  טעמי  את  מבינים  להקב"ה, 
אשר  זרה  אש  בהקטרת  נפילה  להיות  ח"ו  עלול  "דעה", 

לא ציוה ד'.
המגיד מדובנא המשיל זאת לג' בני אדם שחלו במחלה 
ממנו  וקיבלו  מומחה,  רופא  אצל  השלושה  הלכו  קשה, 
תרופות והוראות כיצד לנהוג. אחד עשה הכל כפי שהרופא 
הרפואה  בחכמת  ידיעות  לו  שהיה  השני  והבריא.  אמר 
והבין את השפעת התרופות על המחלות, החל לחקור את 
טיב התרופות שקיבל, כאשר את מה שהבין וחקר, קיבל, 
ואת מה שלא, לא לקח, וכעבור תקופה קצרה מת מחוליו. 
השלישי גם כן היה בקי גדול בחכמת הרפואה ואולי שמא 
יותר מהשני, וביקש אכן להבין את טיבן של התרופות, אך 
גם כאשר לא הבין לא נמנע מלהישמע להוראות הרופא, 
אף כאשר לא ירד לסוף דעתו. למותר לציין כי חולה זה 

נרפא מחוליו.
מגיעים  ו'תבונתם',  'חכמתם'  שלרוב  אנשים  ישנם 
לסברות שונות ומשונות, ואולי אף נכונות בשכל חיצוני 
זר, ולדידם ישנם דברים שאינם צריכים להיות בדיוק כפי 
ומתוך  להקל,  ניתן  הדור,  לפי מצב  ואדרבה  שהיה פעם, 
כך יתרבה התורה, ועוד טענה בפיהם: בטח אם היה גדול 
פלוני חי עמנו היום היה נוהג כך, ומתקן כפי מצב הדור. 
אך יש לזכור כי כך היה טענת המשכילים בכל הדורות, 
ומתועד בכל קורות העיתים בזה הלשון: אילו משה רבינו 
היה חי בתקופה זו ודאי היה כותב בתורה כפי רוח הזמן... 
זאת נדע כי אף על אהרן הכהן, מגיד שלא שינה, כי גם 
ויסוד  לשורש  לחקור  האדם  והשכיל  הבין  באמת  כאשר 
וסוד הדברים, אך כדי למלא את רצון ד' כראוי, ישנה רק 

דרך אחת – שלא שינה! תורה כמסירתה.
כל צורת לימוד התורה, כל צורת השפעתה בעם ישראל, 
כל צורת היקפה בעם ישראל, ללא שום שינוי ולו המזערי 

ביותר! 
להגיד שבחו של אהרן שלא שינה! גם לטיבותא.

קו "רוממות"! 
)+ 972-722-588-477( 0722-588477

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\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
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"ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" ספר בפני עצמו
איתא בגמ' שבת )קטז,א( "ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה" אלו שבעה 
ספרי תורה. שפרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" היא ספר בפני עצמו, ויש 

את הספר שלפניו ואת הספר שלאחריו, וביחד 
החלוקה  נשאר  עדיין  אולם  ספרים.  שבעה  זה 
]וכמו  תורה',  חומשי  'חמשה  שהיא  העיקרית 

שאומרים בפיוט 'חמשה חומשי תורה ארבע אמהות שלשה אבות'[ אלא שיש מהלך 
של שבעה ספרים, ובו פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" נחשבת לספר בפני עצמו, שבו כתוב את 
גדלות ומעלת ישראל, ואת שיא הרוממות אשר הגיעו אליו, שהשכינה שורה בתוך 
ישראל. וכן יש גם בתחילת הפרשה "ַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה' ִיָּסעּו". ואף שאמנם 
השכינה  במשכן  גם  מ"מ  המקדש,  בבית  ישראל  בארץ  היא  השכינה  השראת  עיקר 
שרתה בתוך ישראל, וע"כ הוא ספר בפני עצמו. ]א"ה, וכמו שהביא רבינו שליט"א 
במקו"א דהיינו הא דאיתא בגמ' כתובות )סב,ב( שרבי אמר לו לבנו 'בני, דעת קונך 
יש בך, מעיקרא כתיב תביאמו ותטעמו, ולבסוף כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. 
וכדפירש"י שם דדעת קונו הוא מה שאמר הקב"ה להרחיק זמן חופתו וחזר וקרבה 
מרוב חיבת כלתו. והיינו שבתחילה היה ראוי להיות ביהמ"ק רק בא"י, ומרוב חיבתן 

הקדים הקב"ה וציוה במדבר על ועשו לי מקדש[.

בין פורענות לפורענות
ובהמשך הגמ' איתא "עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה ולמה כתבה 
כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, פורענות שנייה מאי היא ויהי 
העם כמתאוננים, פורענות ראשונה ויסעו מהר ה' וא"ר חמא בר חנינא שסרו מאחרי 
והפורענות הראשונה  )שבת שם( ביאר שאין מוקדם ומאוחר בתורה,  וברש"י   ." ה' 
היא הפורענות של האספסוף שהיה בתוך ג' ימים למסעם, שהתאוו תאוה להתרעם 
על הבשר כדי למרוד בהקב"ה. אבל הרמב"ן )י,לה( לשיטתו שגם כאשר אין מוקדם 
ומאוחר בתורה, אין הביאור שהפרשה אינה במקומה כלל, אלא המאמר כתוב בדיוק 
באותו מקום שבו היה צריך להיכתב, אלא שלפי סדר הזמנים אינו באותו סדר. וכן 
נראה שסובר הגר"א. ולכן מביא הרמב"ן את דברי הספרי שהפורענות הראשונה היתה 
במה שנסעו כתינוק הבורח מבית הספר שאמרו שמא ירבה ויתן לנו מצוות. וכן ביארו 
התוס' )שבת שם(. ובין לרש"י ובין להתוס' החטא היה דק מאוד. והנה ישראל – 'דור 
דעה', ובאותה השעה היו בדרגה הכי גבוהה, שאז התקיים בהם "ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם". 
ואומר הגר"א שזהו עולם הבא, שהקב"ה יהיה בתוך עם ישראל. וכן קבלו את התורה 
מפי הקב"ה פנים בפנים. אולם דוקא בתוך הדרגה הגבוהה הזו, היתה הפורענות במה 

שרצו לעזוב את הר ה'.

ענין ההפסק בין פורענות לפורענות
והנה ענין ההפסק בין פורענות לפורענות הוא בשביל שלא יהיה המשך אחד של 
פרישה מהקב"ה, אלא יהיה הפסקה בינתיים, ובכך לא יהיה לזה המשך. שהרי כל מה 
שאנו קוראים בתורה הוא המציאות של אותו הזמן. וכדברי השל"ה שמה שקוראים 
בתורה זה נהיה המציאות, כפי שבפרשיות שמות וארא וכו' כשקוראים את היציאה 
ממצרים ובנין כלל ישראל, אזי ימים אלו הם זמן של בנין ישראל וזמן של תשובה, 
א"כ גם כשקוראים את הפורענות על המתאוננים זו המציאות בזמן זה, ולכן צריך את 
ההפסקה בין פורענות לפורענות, בשביל שלא יהיה המשך אחד. ]א"ה, לכאורה ביאור 
הדברים שאם אין הפסק בין פורענות לפורענות הירידה נקבעת ח"ו, ובשביל זה בא 

ההפסק להורות שהירידה אינה ממשיכה, ואין כאן רציפות של ירידה[.

ההפסק בין הפורענות לפורעניות
ִּבְנֹסַע" מפסיק לא רק בין פורענות ראשונה לשניה, אלא  "ַוְיִהי  והנה ספר זה של 
גם בין הפורענות הראשונה לכל הפורעניות הגדולות: המתאוננים, לשון הרע דמרים, 

חטא המרגלים, חילול שבת במעשה המקושש, ומחלוקת קרח ועדתו. 
ולכאורה היה צריך לעשות הפסק בין הפורעניות הגדולות האלו, ולא בין הפורענות 

הקטנה של "ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה' ", לשאר הפורעניות. 

תחילת הפורענות בשעת מעמד הר סיני
והנה כפי שאנו אומרים תמיד, העיקר הולך אחרי ההתחלה. וכפי דאיתא במדרש 
)שהש"ר פרשה א,ד( 'בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלהיך נתקע תלמוד תורה בלבם, 
והיו למדים ולא היו משכחין, וכו', בשעה ששמעו ישראל לא יהיה לך נעקר מלבם יצר 
הרע באו אצל משה אמרו לו משה רבינו תעשה את פרוזביון שליח בינותינו שנאמר 
דבר אתה עמנו ונשמעה ועתה למה נמות, ומה הנייה יש באבדה שלנו, מיד חזרו להיות 

למדים ושוכחים וחזר יצר הרע למקומו' ע"כ. 
והיינו דבאמת עיקר תחילת הנפילה של "ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה' ",  היתה כבר במעמד הר 
סיני. שישראל לא רצו שהמעמד ימשיך להשפיע עליהם לעולם, וכפי שמצינו שלאחר 
מעמד הר סיני הקב"ה אמר לישראל "ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם" שהם היו צריכים ללכת 
לאוהלים עם המעמד הר סיני, אבל ישראל פרקו את זה מעליהם. ורק על משה שהוא 
רצה להמשיך את המעמד נאמר "ְוַאָּתה ֹּפה ֲעֹמד ִעָּמִדי". שהמשיך במעמד עד שנפל 
ממדרגתו בחטא העגל. וכדברי הגר"א על הפסוק )ישעיה א,ח( "ָנֹזרּו ָאחֹור" שכאשר 
אמרו "ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאֹלקים ֶּפן ָנמּות" כבר התחילה הירידה, 
היה  שזה  סנגוריה  עליהם  לימד  הקב"ה  ובאמת  עמם.  ידבר  שהקב"ה  רצו  לא  שהם 
מחמת שהיה להם יראה מדבר ה', אבל מ"מ גילה סופו על תחילתו שהגיעו ל"ַוִּיְסעּו 

ֵמַהר ה' ", שלא רצו לשמוע את דבר ה'.

עצם הירידה היא הפורענות
וזה כביאור הגר"א על הפסוק )משלי טו,כד( "ֹאַרח ַחִּיים ְלַמְעָלה ְלַמְׂשִּכיל ְלַמַען סּור 
ִמְּׁשאֹול ָמָּטה", שלכאורה הרי זה שתי קצוות, "ְלַמְעָלה ְלַמְׂשִּכיל" ו"ְּׁשאֹול ָמָּטה", אבל 
באמת כך הוא, משום שרק המלאכים נקראים 'עומדים' לפי שהם נשארים בדרגתם 
בלי שינוי, אולם האדם נקרא 'מהלך', שצריך להתקדם כל הזמן, ואם לא מתקדם זהו 
גופא הנפילה! ומזה מגיע ל"ְּׁשאֹול ָמָּטה". ולכן כאשר ישראל אמרו "דבר אתה" שלא 
רוצים שהקב"ה ידבר אתם שזו הדרגה הגבוהה ביותר בזה עיקר הנפילה. ומשה רבנו 
אמר להם 'התשתם את כחי כנקבה' )רש"י דברים ה,כי(, משה שהיה גיבור ביותר אמר 
להם שהתשתם את כחי כנקבה, היינו כנקבה שתש כוחו ממש, על ידי שלא רציתם 

להתעלות, וזה ממש הירידה ל"ְּׁשאֹול ָמָּטה".
וכיון שהכל הולך אחרי ההתחלה, לכן צריך את ההפסקה בין תחילת הנפילה של 
"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה' ", שממנה הגיעו לשאר הפורעניות, שהם ההמשך של העיקר. ]א"ה, 

ההפסקה  היא  הנפילות  כל  ששורש  כיון  הדברים:  ביאור 
מההתעלות, ממילא כאן דוקא באה ההפסקה. חוץ ממה שהוא 
שב"ַוִּיְסעּו  עצמה  זו  נקודה  על  להורות  גם  העיקרי,  החטא 
ֵמַהר ה' " כבר טמון כל הנפילות, ומוכרחים את 
ההפסקה המדברת בחביבותם ובגדלותם למנוע 

את המשך הירידה[.

"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה' " – הפסק העליה
עוד מבואר במדרש )שם( שאחר שחזרו להיות למדים ושוכחים, חזרו ובאו אל משה 
ואמרו לו 'לוואי יגלה לנו פעם שניה, לוואי ישקני מנשיקות פיהו, לוואי יתקע תלמוד 
תורה בלבנו כמות שהיה', אמר להם אין זו עכשיו אבל לעתיד לבא הוא שנאמר ונתתי 
יהיו  שלא  אחד  מצד  רצו  שישראל  ומבואר  אכתבנה'.  לבם  ועל  בקרבם  תורתי  את 
משכחים, ושלא יהיה להם יצר הרע, אבל גם שלא יהיה להם את הדרגה הגבוהה הזו 
- שהשכינה שורה בתוכם, לעולם. ובאמת זה לא שייך שיהיה רק את הדברים הקלים, 

מבלי שיהיה את השראת השכינה. 
ִּכי  "ַיַען  )יא,כ(  כל שנה אני מתעורר מחדש כאשר אני קורא את הפסוק בפרשה 
ְמַאְסֶּתם ֶאת ה' ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם" ומבאר רש"י 'אם לא שנטעתי שכינתי בקרבכם לא גבה 
לבבכם שתכנסו לכל הדברים הללו'. עם ישראל נמצאים עם השכינה - "ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ְּבתֹוְכֶכם". ואפילו שכל מה שיש לנו זה על ידי "שנטעתי שכינתי בתוככם", אבל גם 
בזה הרע יכול להתפס, שגבה ליבם ובגלל זה מואסים את ה', ]ועדיין לא מובן כל 
כך...[, והחטא היה בזמן של שיא הגדלות שהשכינה היתה בתוכם, וכפי שחטאו בחטא 

העגל בשעת מתן תורה. 
ובאמת ישראל בעצמם לא הבינו שזה מה שהם רוצים ח"ו למאוס בה', וכמו שמצינו 
בנביא שהוכיח את ישראל על שאמרו "ָׁשְוא ֲעֹבד ֱאֹלקים" )מלאכי ג,יד( וישראל אמרו 
"ַמה ִּנְדַּבְרנּו ָעֶליָך" )שם ג,יג(. ולא כתוב שקרים ח"ו, אלא הם באמת חשבו שלא אמרו 
"ָׁשְוא ֲעֹבד ֱאֹלקים", אלא רק אמרו שלא צריך כל כך לעשות מצוות, זה קשה וכדו'... 
אך גם דברים שעושים בלי כוונה זו באמת מונח במשמעות עומק מעשיהם. והנביא 
והיינו, שמה שאינם  ]א"ה,  ֱאֹלקים",  ֲעֹבד  "ָׁשְוא  אומרים  הם  בנבואה שבאמת  אומר 
רוצים להתעלות, זהו לומר "ָׁשְוא ֲעֹבד ֱאֹלקים", ומשום שאם לא "ְלַמְעָלה ְלַמְׂשִּכיל" אז 

זה מגיע ל"ְּׁשאֹול ָמָּטה"[. 

אין שעה ומקום ניטראלי...
ואיתא בהגר"א )אסתר א,ח( עה"פ "ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש" שכל אחד יקבל כפי מה שהוא 
רצה בעולם הזה, ש"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו" )מכות י,ב( שבאותו דרך 
שרוצה לילך בה מוליכין אותו. וכן "הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותו" 
)יומא לח,ב(, שהבא ליטמא לא מונעים ממנו לטמא, ואומר הסבא מקלם שאם אדם לא 
מתעלה סימן שלא רוצה להתעלות, שהרי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. ואם 
אדם לא רוצה להתעלות להשיג את הקדושה, ממילא הוא נכנס לטומאה, אין מקום 
ניטראלי! אין שעה ניטראלית! בכל זמן האדם צריך להתעלות בקדושה. וכאשר האדם 
רוצה להתעלות אבל לא רוצה להתנתק מהגשמיות והשפלות הוא מגיע לעבודה זרה. 

והאדם צריך תמיד להכנס לקדושה שאילולי זה הוא נכנס ממילא לטומאה. 

"ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" – חביבותם של ישראל
וכיון שישראל נכשלו במה שהרגישו שיש להם מספיק קדושה, לכן זה נקרא שהם 
'מאסו' בה' אלוקיהם, ובשביל כך נכתבה פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" להפסיק בין הפורענות 
של  הפורענות  לבין  השי"ת,  קרבת  עוד  יהיה  שלא  שבקשו   ," ה'  ֵמַהר  "ַוִּיְסעּו  של 
המתאוננים שמאסו ממש בה', וזה דווקא בפרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" שבה נכתב חביבותם 
של ישראל שהשכינה נוסעת על פי משה, ובשביל שלא יהיה המשך אחד של פרישה 

מהקב"ה, אלא יהיה הפסקה בינתיים ובכך לא יהיה לזה המשך.
וכתב הגר"א שבכל ספר יש חמישים שערי בינה, וכתב הנפש החיים בשם הזוהר 
שהאור הגנוז נגנז בתורה ]ואמנם לא נמצא כזה זוהר, ויש רק בדומה לזה[, וגם בספר 
ִּבְנֹסַע"  "ַוְיִהי  בפרשת  וגם  ִּבְנֹסַע"  "ַוְיִהי  פרשת  עד  בינה  חמישים שערי  יש  במדבר 
עצמה, וגם לספר שאחריו. ובפרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" יש חמישים שערי בינה עד לחכמה 
לפני קריאת  זה כאשר פותחים את הארון  ולכן אומרים את  גבוה.  גבוה מעל  שזה 
התורה בשביל שנקבל את מתיקות התורה, ולכן דוקא בספר זה שבו נכתב חביבות 
ישראל ויש בו את המעלה של ספר שלם נעשה הפסקה בין הפורעניות. ]א"ה, במקו"א 
ביאר רבינו שליט"א על חומש במדבר, שכפי שבעשרה קדושות ככל שזה יותר גבוה 
זה גם יותר קדוש, כך גם בחומשים ככל שהוא יותר בסוף זה יותר קדוש, ולכן ספר 
ואיתא  ישראל,  עם  בגדולת  עוסק  דברים  ספר  קודם  האחרון  הספר  שהוא  במדבר 
בהגר"א שעד ספר דברים שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, ומספר דברים משה 

מדבר בנבואה[.

להמשיך את קבלת התורה
והכל צריך להיות למעשה ממש. וכדאיתא ברמח"ל אהא דאמרינן שבכל שנה חייב 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שיש את האור של ההתגלות 
והחסד, ולא צריך להכנס ולצאת ממצרים, אלא יש את היציאה מהרע. אבל במתן תורה 
בכל שנה ושנה כל אחד מקבל את התורה מחדש כפשוטו, שזה חוזר ממש כל שנה, 
משום שלכל אחד יש את חלקו בתורה, ולכן כאשר הוא מקבל את התורה צריך לקחת 
את זה למעשה ולהמשיך את הדרגה שנמצא בה בקבלת התורה, ולא להגיד שיש לו 

מספיק ולא צריך יותר...
ואיתא ב'פסיקתא דרב כהנא' שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים 
וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא מקבל את התורה, ואנו רגילים לבאר שכמה 
שהאדם מראה את עצמו שהוא יצא ממצרים זהו באמת השיעור שבו הוא יצא ממצרים, 
וכן כמה שהוא מראה את עצמו שהוא מקבל את התורה כך הוא באמת מקבל את 

התורה.
והקב"ה מבקש "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים" - ברור לך חלק יפה. הקב"ה מתחנן בפנינו "ּוָבַחְרָּת 
ַּבַחִּיים" - החיים האמיתים. ואיך אפשר להתעלות בלי הלימוד בשבת קדש קדשים, 
שזהו הזמן הגדול ביותר, ובכך ממשיכים את קדושת השבת. ובכדי להגיע לשבת צריך 
את ה'ערב שבת', ובלי זה אי אפשר להגיע לשבת. והעיקר הוא לימוד תורת חיים, 
שהיא "משיבת נפש", "מחכימת פתי", "משמחי לב", "מאירת עינים", וה' ישלח ברכה 

לעוסקים בחיים, המלך החפץ בחיים.

רוממות הפרשההמשך
מאמר "ויהי בנסוע"

הרב דוד 
ויספיש

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

2



חטא השליו נגרם ממיתת הצדיקים
כך אומר הכתוב בפרשתינו: "ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים ַרע 
ְּבָאְזֵני ה' ַוִּיְׁשַמע ה' ַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה' ַוּתֹאַכל 
במוקצין   – המחנה  בקצה  ופירש"י:  ַהַּמֲחֶנה".  ִּבְקֵצה 

שבהם לשפלות, אלו ערב רב, רבי שמעון בן מנסיא אומר בקצינים שבהם ובגדולים.
ביאר על כך מרנא ה"חתם סופר" זיע"א: בחטא ה'מתאוננים' מתו הקצינים שבהם – 
הסנהדרין, לכפר על עוון הדור. אמנם לאחר שנסתלקו הצדיקים, היה מיד עוד פרשה, 
"ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" - הערב רב התאוו 

תאווה והסיתו גם את בני ישראל לתאוות שלהם. 
קיימים  הצדיקים  והיו  המתאוננים,  בחטא  הצדיקים  מסתלקים  היו  לא  אילו  אך 
ישראל  לבני  מניחים  הצדיקים  היו  לא  ישראל,  בני  את  להסית  רצו  רב  כשהערב 

להתחבר עם האספסוף – הערב רב, ולא היו יכולים להשפיע עליהם.
ולפי"ז נמצא ששני הפירושים ברש"י אמת הם. שבאמת כשיצא אש אחרי המתאוננים 
מתו הצדיקים, אבל מכח זה מתו הערב רב לאחר החטא שהתאוו תאוה... ויבכו גם בני 
ישראל, שהרי אם הצדיקים לא היו מסתלקים קודם, בני ישראל לא היו חוטאים, ולא 
היה את כל העונש על ידי השליו! נמצא שמכח מיתת הצדיקים שהיה ב"ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה 

ַהַּמֲחֶנה" מתו אחר כך הערב רב.

ה'שומרים' אינם!
נהיה מושפעים  ישראל עמדו על המשמר שלא  גדולי  גלותינו,  ימי  היה בכל  וכך 
משום אדם שהשפיע דעות כוזבות, והם תמיד ראו למרחק כבר בסטייה הכי קטנה 
לאן זה יכול להגיע, והתריעו להתרחק מאותו אדם, ומאותם דעות, שחס ושלום לא 

נהיה מושפעים מהם לסטות מדרך התורה.
דבר  כל  על  חדשה,  דעה  כל  על  להצביע  להם,  תורה שהיה  בדעת  ידעו  הם  ורק 

שברחוב החשיבו ל"מצוה", האם באמת זהו "מצוה" או שזה חורבן!? 
וכשנפטרו אותם גדולי ישראל העומדים על המשמר לבית עולמם, היה פחד אצל 
גדולי ישראל הנשארים - השומר איננו! וחס ושלום אפשר להיות מושפעים לרעה... 

אפשר שנסטה מדרך המסורה...!
מרן הרב מבריסק זיע"א אמר  את  מרן בעל ה'אבי עזרי' זיע"א  היה כשהספיד  כך 
על  לצעוק  אנו  חייבים  יתומים ממש,  כיום, שנשארנו  במצבינו  "וכך  דבריו:  בתוך 
מצבנו, כי נשארנו בודדים, באין כל - ומי יעמוד לנו בפרץ? ממי עצה וממי תבונה? 

יתומים לגמרי".
גם כשהספיד את מרן הסטייפלער זיע"א אמר בתוך דבריו: כמה גדול הכאב בהנטל 
מעימנו השומר הגדול, אשר סביבו התקבצו ונאחזו כל בני התורה... תקיפות דעתיו, 
אינו  הוא  הטהורות... עתה, כאשר  איש בהשקפותיו  מפני  ולא חת  ירא  לא  כאשר 
עוד עמנו, אוי לנו. הבה נתחזק, כל איש יתחזק. בני תורה יתחזקו בתורה ויתרחקו 
מהשקפות אחרות, מדעות אחרות, מכחי ועוצם ידי... "כאשר מסתלק האחד, שבפיו 

היה הביטוי הנוקב והחזק, שיכול היה לעמוד בפרץ, חלילה אבדנו כולנו"...

איש כל הישר בעיניו...
זיע"א,  פטירתו של מרן ה"חזון איש"  לאחר  ז"ל  רבי משה שנפלד  שכתב  במאמר 
מלך  אין  ההם  "בימים  של  תקופה  מתחילה  דורנו  של  התורה  כתר  משנגנז  כתב: 
בישראל איש כל הישר בעיניו יעשה" משנדם הלב הטהור ושותק המצפון החי של 

אומתנו מי ימנע את התרת הרצועה?... 
"ועתה משנאספו הכנפים... מי יצילנו מנגיעות שגיאות השוחד? משולים אנו בשעה 

זו למי ששכן באי מבטחים ופתאום הוטל לתוך גלים עכורים וסוערים..."

הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו
בהספדו של ר"י 'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל על מרן בעל 
מי ישמור עלינו שלא נסטה מדרך האב? אני בטוח  ה'אבי עזרי' זיע"א קונן ואמר: 
שהוא ימליץ עלינו יושר אם נלך בדרכיו... מי ישמור עלינו? אולי אתם לא מפחדים, 
אני מפחד על עצמי, אני עומד ליד ארון הקודש ואומר: אני מפחד על עצמי, מי ישמור 
עלינו?! אנחנו מבקשים מכל הקהל הקדוש הזה: נלך בדרכיו, לא נשנה כקוצו של יוד 

מדרכיו, ועם כל גדולי ישראל נלך לקבל פני משיח צדקנו אמן.
גם בהספדו על מרן הסטייפלער זיע"א אמר: כאשר נפטר מרן ה"חזון איש" זיע"א, 
והספידוהו בכל העולם, שמעתי מיהודי צדיק שאמר, שאם היו שואלים את ה"חזון 
איש", בודאי היה אומר, הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו, מעדיף אני שיספידוני 
מאוד  קל  החינוך.  על  שישמרו  הדרך,  את  שישמרו  תורתי.  את  ינצרו  אבל  פחות, 
להספיד, אבל הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו. בהספד הזה, עלינו לדעת ולקבל 
על עצמנו, להמשיך, הוא אינו עוד עמנו, אבל ננצור את תורתו. הוא היה מומחה, למה 
שאנו קוראים השו"ע החמישי. שאלתיו פעם שאלה, והשיבני, שעל פי הדין מותר, 
אבל אין זה דרך התורה, יש דרך התורה מלבד ארבעה חלקי שו"ע, יש חלק חמישי, 
וכידוע, אמר עליו החזו"א, שהוא מן היחידים, יחידי כל הדור היודעים את החלק הזה 
של שו"ע, עלינו לשמור על תורתו ודרכו, שלא נהיה ח"ו מאלה שמספידים ובוכים, 
אבל כאשר מגיעים למעשה לעניני הנהגה והשקפה, שוכחים הכל, ומסתתרים מאחורי 
זה אחד מיסודות ההספד, להמשיך בדרכו, הדרך  זה ההספד העיקרי,  התחמקויות, 
הטהורה שבה הלך כל חייו. דרך התורה, דרך ההשקפה הטהורה, לא לזוז ימין ושמאל, 
הקב"ה יעזור ומי שילך בדרכו, בוודאי יהיה רבנו מליץ יושר עליו ועל כל ישראל... 

דעת תורה תוכל לגלות היכן ה'עגל' 
חבוי...

בקובץ  כותב  זיע"א  וסרמן  אלחנן  רבי  הגה"ק  מרן 
מאמריו כך: "מצוה כזאת, שהרחוב מקבל אותה בתשואות, בהתלהבות – הגם שלא 
רואים בה אף שמץ של שליליות, וכולה טוב, בכל זאת אפשר שבמעמקים, בתוכיותה, 
חבוי ה"עגל", במרוצת הזמן בודאי הדבר יתגלה, אולם כבר יהיה מאוחר מדי, יצר 
הרע כבר תפס ועשה את שלו. ניתן לומר כי התייחסות הרחוב לענין כלשהו היא 

כעין "ברומטר" )מכשיר מדידה( הפוך, המלמד על מדת חשיבותו וערכו של הדבר.
האדם מישראל נדרש, אם כן, לא להתפעל מהלכי רוח וזרמי השקפה עראיים של 
הרחוב. וזה הכח יונקים אך ורק מדעת תורה צרופה כליל  - למה נקרא שמו אברהם 

העברי, שכל העולם בעבר אחד, והוא בעבר אחר".
רבי אלחנן זיע"א מלמד אותנו כאן כי צריכים אנו לדעת, הגם שלא רואים בה אף 
שמץ של שליליות, וכולה טוב, בכל זאת אפשר שבמעמקים, בתוכיותה, חבוי ה'עגל'! 
– מדובר בדבר שקל מאוד לטעות בו, לא רואים שמץ של שליליות... כולה טוב.... 

וחבוי בו ה'עגל'!
איך נזהרים מזה?! - "אך ורק מדעת תורה צרופה כליל" – רק גדולי ישראל יכולים 

להצביע, כי אף שזה נראה טוב, זה נראה 'מצוה', אבל טמון כאן 'עגל'...
לאחר זמן כולם כבר יראו, אבל אז כבר יהיה מאוחר... רק גדולי ישראל רואים כבר 

בניצוץ הראשון, ומי ששומע ניצל! ומי שלא שומע...

תמיד צריך לעמוד על המשמר
בכל דור ודור יש את אותם גדולי ישראל העומדים על המשמר. כמו שראינו עד 
לא מזמן את מרן הרב שך זיע"א שעל כל פירצה הוא מיד התריע! אפילו שבתחילה 
לא כולם ראו, ולא כולם הבינו... אבל הוא לא פחד, וזעק והתריע. כך היה כשהתחיל 
'משיחות השקר', שאיימה להחריב את כל האמונה, לא הבינו... לא ראו... אבל הוא 
ראה, והוא זעק! הוא שמר שלא נתעורר כאשר כבר יהיה מאוחר.... בזו לו... איימו 
עליו... אבל הוא לא נרתע... כמו שבזמן שאמרו שש"צ שר"י הוא המשיח, ואחזו שהוא 
צדיק... קם רבי יעקב ששפורטש זיע"א למלחמה כנגדו, אף שעמדו אז כאלו שלא 
ראו, ואמרו איך אתה יוצא למלחמה נגדו... והוא הציל את כל דורו, כך היה הרב שך, 

ובכל דבר מיד ראה ונלחם, והציל את דורנו.
כך היה כש'התיר' 'הרב הראשי' פסולי קהל, מיד נחלץ מרן זיע"א לצעוק ולמחות 
על שריפת התורה, ואמר בתוך דבריו: הרשב"א כותב נגד מישהו בזמנו שרצה לזייף 
את התורה – 'עלה על דעתך שאין שום בעלים על התורה, ויכול כל אחד לדרוש במה 
שלבו חפץ, אני עודני חי, ואני עומד על המשמר לבלתי לישא פנים לשום אדם, ולא 
תיגע קוצו של יוד'. ואמר מרן זיע"א: אני לא יכול להגיד כמו שאמר הרשב"א שכל 
זמן שאני קיים, אבל כל זמן שהישיבות קיימות התורה תשאר וכלל ישראל ישאר!...

תורה על דעת עצמם
תלוי  בישראל  התורה  "קיום  זצוק"ל:  קוטלר  אהרון  רבי  הגאון  מרן  כתב  וכה 
במציאותם של חכמי תורה אמתיים אשר הם המוסרים אותה מדור לדור והשומרים 
על מקוריותה וצורתה הבלתי מזוייפת, באין חכמי תורה יש המתחילים 'להעמיד את 
התורה על דעת עצמם' לזייף את רוחה וגם את עצם מהותה מתחילה בשוגג ואחר 

כך גם במזיד".
סיפר אחד ממקורבי מרן הרב מבריסק זיע"א: פעם היה מדובר אודות עסקן אחד, 
שהיה לפלא איך שינה שיטתו בענין המדינה בימיו האחרונים, ושאלתי את מרן זיע"א 

איך אפשר להסביר זאת?!...
אמר לו הרב: נשתמש ב'ווארט' של האדמו"ר מקוצק זיע"א לצורך הסבר הדברים, 
העיזו  עדיין  לישראל,  שנעשו  המופתים  מכל  ראה שאף שעמלק שמעו  יתרו  הנה, 
להלחם בהם, מכך הבין יתרו שעל אף כל הגילויים לא מספיק להישאר בבית ולעבוד 

את ה', עליו לבוא לרבי....
כן הדבר אצל העסקן הנ"ל, הוא היה רגיל לשמוע דעת תורה אצל גדולי דור העבר, 
כמרן הגר"ח, וכן אצל מרן ה"חפץ חיים" וכו', ומאחר ואני ]מרן הגרי"ז[ עוד הייתי 
עמדתו  על  פלא  ואין  עכשיו,  רבי  לו  אין  וממילא  בזכרונו...  נחקקתי  כך  אברך... 

המעורפלת בימים אלו... 

מלחמתו - מלחמת התורה
מרן הרב  מרן הגאון רבי אהרון קוטלר זצוק"ל לאחר פטירתו של  שכתב  במאמר 
מבריסק זיע"א כתב בתוך דבריו: המכיר את מאורעות השנים האחרונות בארץ הקודש 
הנקראים  גם כאלה  להכניס  כולו שרצו  יודע על השינויים החמורים בצביון הכלל 
הקדושות  הישיבות  במקום  רוחניים  ומרכזים  סמינרים  להקים  מגמה  היתה  דתיים, 
שהם חוט השדרה של האומה כולה. ולהכניס שינויים בצורת הרבנות והדיינות אשר 
לפי ערך הדור הנהגתם טובה, וכך היו מהפכים ממש את הקערה על פיה. הוא היה 
ובהרגשת  זה,  מכל  הצפויה  הסכנה  בגודל  ומיד  תיכף  ראשונה  הרגיש  אשר  האיש 
חובה ואחריות, שלף חרבו מתערה, ובסופה וסערה יצא להגן על קדשי ישראל, הוא 
גילה דעתו ברבים בכל הבהירות והתוקף האפשריים ונלחם בעוז בשועלים המחבלים 
בכרם בית ישראל, והגם שהיתה מלחמת מעטים נגד רבים. ונגד שלטון כסף וכו'. 

בסופו של דבר דידיה נצח, כי מלחמתו היתה מלחמת התורה ומלחמת האמת.

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
שלמה 
ליב לף

הזמן שאחרי שבועות
המופלא  הגאון  הביא  השבועות  חג  בעניני  בקונטרס 
עבודת הקודש  בספר  והנה  זצ"ל:  רבי חנוך קרלנשטיין 
להחיד"א זצ"ל כתב על הזמן שאחרי הימים הנוראים ועל 

חודש חשוון, שיש להתאמץ אז בלימוד התורה וביראת שמים, כי הוא תחילת השנה, 
והוא סימנא טבא לכל השנה, ובסוף דבריו שם הוסיף וז"ל "וגם צריך להרטות כי 
כל מה שעשה בעשרת ימי תשובה לא היה לפנים ח"ו, ואם עתה יתחיל לפרוק 
עול ויתרשל בעבודת ה' לא לרצון יהיה ח"ו" עכ"ל. ועל דרך זה יש לומר על הזמן 
שאחרי חג השבועות, שהוא גם כן תחילת השנה של אחרי יום הדין על תורה, וכן אם 
יתרשל ח"ו עכשיו בלימוד התורה אזי לא לרצון יהיה, שהרי בחג השבועות כל אחד 

מקבל על עצמו על כל השנה קבלות לחיזוק בעמל התורה 
וביראת שמים, וזמן פירעון הקבלות הוא אחרי שבועות...

חודש סיון
ושמעתי עוד בשם החיד"א ז"ל שכתב על כל חודש סיון דכל החודש הזה מסוגל 
לימוד התורה בכל חודש  יש להגביר את  ומכל מקום לפי"ז  להדבק בו בתורה... 
סיון, ומכח זה להמשיך בכל השנה כולה, ולילך מחיל אל חיל בבחינת "אם בחוקתי 
של  עמלה  ידי  על  ורק  אך  וזה  התורה,  במדריגות  ולעלות  לילך  דהיינו  תלכו", 

תורה...

רוממות הזמנים
חודש סיון

הרב 
חיים 

מילצקי
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בענין "בהעלותך את הנרות"
צ"ע כל לשון זו שקובעת כתחילת דיבור "בהעלותך את 
הנרות", דמיניה משמע דאין כאן ציווי מחודש, אלא רק 

בא ללמדינו שכאשר אתה מעלה את הנרות, מוסיף השי"ת ציווי על  הציוויים 
– שדווקא אל מול פני המנורה יאירו ז' הנרות. ואם כך הוא, השאלה קשה עוד 
תרומה  שבפרשת  במקומו  לזכרו  היה  יכול  לא  ומדוע  לכאן  עניינו  מה  יותר 
הדלקתה.  על  דיבר  שם  אמור,  או  תצווה  פרשת  או  המנורה  ממעשה  שדיבר 
ויותר קשה הדבר כאשר רש"י מפרש כי הוא כביכול קרבן אהרן במקום קרבן 
הנשיאים מכיוון שלא היו בקרבנות אלו של פרשת נשא "לא הוא ולא שבטו" וכן 
קשה מה עניין שבט לוי לעניין המנורה באופן מיוחד, אם כי הוא לכאורה באמת 

צריך להיות עיקר עניין הפרשה שכן מיד אחרי כן מדבר על קידוש הלויים.
והנראה אולי לבאר, ד"בהעלותך" הוא לשון עולה, ואומר השי"ת לאהרן דזהו 
קרבן נשיא שבט לוי, ששלך גדולה משלהן. שכן שאר הנשיאים העלו את קרבנם 
ע"ג המזבח, ואילו אתה מעלה את הנרות. והולך הכתוב ומוסיף שכאשר אכן 
תעלה את אותה ה"עולת נרות", קרבן שבטך יהיה מיוחד בכך שיתחדש בהם 

דין "אל מול". 
ואח"כ דווקא הוא שבאמת הולך ומייחד את שבט לוי, שכן דווקא זהו מקומו, 

אחרי שקרבן נשיא שבטו עלה לרצון. וקרוב הדבר בעיני להיות אמת.
וכן יש להוסיף על כל הנ"ל הערה יסודית, שתחילה יש להקדים שכל מעשה 
שיש בעיקרו תועלת לאדם, הוא בוודאי אינו יכול ליחשב כמעשה עבודה לה', 
שכן אינו יכול הדבר ליקרא שהוא עולה לגבוה. אשר על כן, הקרבת קרבן על 
ידי הקטרתו לגבוה הוא עיקר מעשה העבודה אליו ית',שכן עניינו ניתוק לגבוה, 
לכן  ההקרבה שבו,  לתורת  פרכא  הוא  ממנו  היוצא  אדם  בני  תועלת של  וכל 

הקטרה וניסוך המה עיקר מעשי ההקרבה.
והרי כל עניינו של המנורה עד עתה לא היה כי אם רק להאיר על הפרוכת, 
דבר שממנו נראה כי הוא אינו אלא תשמיש למשכן ולארון, ואילו החידוש של 
פרשתינו הוא בעניין החפצא של להבות נרות המנורה עצמן מיניה וביה. ואכן 
יעמדו  זהו החידוש של התורה שבפרשתינו, שיהיה אכפת מאוד באיזה אופן 
הנרות הללו, אלו לעומת אלו. והוא מעשה שאין לו דבר עם האור שלהם לידע 
לאן ואת מה יאיר, שכן לעניין זה אומרת התורה כי הם מאירים זה את זה, והרי 
פשוט כי אין שום אור או נר הזקוק לאורו של משנהו. הא קמן, שמבחינה זו אין 
כאן אלא מעשה הקרבה בשמן המיוחד לאהרן ובניו, אשר צורת עשייתם היא 

על ידי העלת האור בפתילות השרויים בשמנם. 
אחרי כן העירני ידידי הרה"ג ר' שמעון שרייבר שליט"א, דבפשטות המנורה 

כל  והרי  המזבח,  חנוכת  עבודות  ככל  ניסן  בא'  הודלקה 
דווקא  ואילו  משה,  ידי  על  דווקא  נעשו  המשכן  עבודות 
מעשה המנורה נעשה על ידי אהרן, הא קמן, דהדלקה זו לא 
לשם עבודת כל יום ויום נעשית, דאם לא תאמר כן מ"ט 
לא נעשה על ידי משה ככל העבודות, אלא בעל כרחינו היא העלאה המיוחדת 

לשבט לוי וכדאמרן ודפח"ח.

בעניין זכור את עשה ה"א למרים
ראיתי מקום להעיר שיש לחקור בעניין מרים, הרי לפי גדרי התורה המבוארים 
בח"ח, לכאורה לא עברה מרים שום איסור של לשון הרע. ואם כן מהו הדבר 

שיש לזכור את עשה ה' אלקיך למרים, ומה צרעתה נוגעת אלינו.
והאמת שהדברים מפורשים בדברי הרמב"ם בסוף הלכות טומאת צרעת )פרק 

טז הלכה י(: 
...לא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע, ועל עניין זה מזהיר 
בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך, 
הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה 
ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסכנה בעצמה להצילו מן הים. והיא לא דברה 
הדברים  כל  על  הקפיד  לא  והוא  נביאים,  לשאר  שהשותו  טעתה  אלא  בגנותו 
האלו... ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים 
אורחותיו,  לכוין  שרוצה  למי  ראוי  לפיכך  ונפלאות.  גדולות  לדבר  שמרבים 
להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם. 
וזה דרך ישיבת הלצים הרשעים, בתחילה מרבין בדברי הבאי... ומתוך כך באין 
לספר בגנות הצדיקים... ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים... ומתוך כך 

באין לדבר באלהים וכופרין בעיקר. 
הרע,  בלשון  כלל  חטאה  לא  מרים  כן  רבינו שאמנם  מדברי  יוצא  דבר,  סוף 
ובאמת מצד מה שעשתה בפועל שספרה לאחיה את אשר שמעה ודאגה, היה 
השליט  כמפי  שגגה  יצאה  ומדיבורה  ש"דיברה",  אלא  לחלוטין.  מותר  הדבר 
שטעתה בהבנת אחד מעיקרי האמונה הרי הוא האמונה בנבואת משה שהוא "אב 
לנביאים". ומה שנלמד מזה, ואת זאת אנו אמורים לישמר ולזכור, הוא להמנע 
מפטפוט מיותר שאינו בדברי תורה וחכמה, שכן פטפוט מיותר זה הוא המביא 
בסופו של דבר לידי לשון הרע וליצנות, ומחדש הרמב"ם מעניין מרים שפטפוט 

זה, עיקר הגריעות שבו הוא שהוא מביא בסוף לידי כפירה בעיקר.
ואין העניין שלם בלתי אם נביא כאן את דברי הסיום של אותה ההלכה:

...אבל שיחת כשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחכמה, לפיכך הקדוש ברוך 
הוא עוזר על ידן ומזכה אותן בה.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

אסיפה לשם אסיפה
פעם ישבו אסיפה בעיר סלאנים לדון בדבר העניים אשר אין ידם משגת 
לקנות מעט בשר לכבוד שבת קודש, ולטכס עצות כיצד לסייע להם. לאחר 

שדנו ודנו לכאן ולכאן הגיעו לכלל 'החלטה' ל...כנס אסיפה נוספת...
הגאון רבי אייזיל חריף אב"ד העיר שחרה לו על כך שפרנסי העיר שלהם 
הבאה,  מהאסיפה  חוץ  דבר  להשיג  בלי  מהאסיפה  יוצאים  דבר,  חסר  לא 
נענה ואמר: "ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו" אלו בעלי האסיפות, המתכנסים מפעם 
לפעם בלי תוצאות... הם "ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה", לא חסר להם כלום מתאוות ליבם 
כלל, אבל "ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" העניים, "ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר"...

מחסור בעבודה...
הלך  זצוק"ל  יצחק אלחנן ספקטור  רבי  מרן  ישראל,  של  רבן  כי  מסופר, 
באחד הימים מבית המדרש בקובנא אל ביתו, כאשר באותה שעה עמדו שם 

שני אנשים סבלים, אנשים עמי ארצות פשוטים, שחיכו לעבודה.
רבה של קובנא את אחד מהסבלים אומר לחברו: לרב טוב מאוד,  שמע 
הוא לא מחפש עבודה ברחוב, הוא יושב בבית במנוחה ואינו צריך לחפש 
פרנסה. שלח רב העיר לקרוא לאותם יהודים, וכשבאו, קיבלם במאור פנים 
ושאלם: מה משכורתם ליום? ענו השניים, כי הם מרויחים רובל ליום עבודה.
"אתן לכם שתי רובלים משכורות, רק זאת עשו, שבו בבית הכנסת, אמרו 
תהילים, למדו מה שתוכלו, ובסוף היום בואו אלי וקבלו את הכסף המובטח", 
אמר להם. שמחו השניים והלכו לעשות כדברי הרב, כאשר היום עבר עליהם 
שדעתם  חשבו  המדרש,  בית  בישיבת  מורגלים  היו  שלא  הם,  רב.  בקושי 
מאיימת להיטרף, ובקושי עברו את היום. כאשר בסופו הם באו לקחת את 

הכסף המובטח, הודיעו כי "מחר לא נבוא"...
"מדוע?" שאל רבי יצחק אלחנן, "הלא אתם יושבים במנוחה, לא סוחבים 
הסבלים,  ענו  הרב",  כבוד  "לא,   - כפול..."  ומשתכרים   - כבדים  משאות 

"איננו מסוגלים כך לשבת, זה עינוי עבורנו".
"ומדוע אם כן", השיבם רבי יצחק אלחנן, "חושבים אתם שעבודתו של 
היא? הלא כשהצעתי לכם לעשות דבר  הרב קלה 
כפי  קל  אינו  רואים אתם שהדבר  סירבתם,  דומה 

שחשבתם..."
מאלה  רבים  במדבר.  היה  הדרשנים,  פירשו  כך, 
שיצאו ממצרים, היו רגילים לעבוד עבודה פשוטה 
ולא הרגישו טעם בלימוד תורה, ועכשיו - במדבר 
מועד  באוהל  להיות  מלבד  אחרת  עבודה  אין   -
ולשמוע תורה מפי משה... ולכן "ויהי העם", אותו 
ערב רב, שלא היה רגיל בתורה, "כמתאוננים" לא 
"באזני   - בלבם  אלא  בגלוי,  לדבר  שפחדו  בגלוי, 
ה'", רק הקב"ה שמע שהם מתאוננים על המחסור 

בעבודה...

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
"ָוֶאַּקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל 
ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל" )ח,יח(

בכורי  בין  עליהם  שהגנתי  רש"י  כתב 
שטעו  עד  לי,  אותם  ולקחתי  מצרים 

בעגל, ועכשיו ואקח את הלוים.
דין  ואין  גבי עליות לתורה דאם אין שם כהן נתפרדה החבילה  לעיין אמאי אמרינן  ויש 
קדימה ללוי, והא הכא אמרינן דהקב"ה הבדיל את הלויים כיון דלא עבדו בעגל וקידשם תחת 
כל הבכורות, ובגמ' בהוריות )יג,א( אמרינן דלוי קודם לישראל, וא"כ אמאי לא נעלה את 

הלוי ראשון כשאין שם כהן.
ובערוך השולחן תירץ דכל ההקרבה של הלויים היא עבור הכהנים כדכתיב )יט( "ואתנה את 
הלויים נתונים לאהרון ולבניו", ולפי"ז כשאין כהן בבית הכנסת אין דין על הלוי לשרתו ולא 

הוי בתפקידו, ולכן אין ללוי דין קדימה על ישראל.   

"ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבד ֶאת 
ֲעֹבַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )ח,יט(

אמרינן בגמ' בערכין )יא,א( ואתנה את הלוים ... ולכפר על בני ישראל, אמר ר"א מה כפרה 
ביום, אף שירה ביום.  

נתינת  אומרים את השירה רק בשעת  היו  הלויים  דהרי  )שם(  והקשה מרן הגרי"ז זיע"א 
ללימוד  בעי  אמאי  וא"כ  )יד,א(  בתמורה  כדאמרינן  ביום  רק  עושים  היו  והניסוך  הנסכים, 
דשירה קיימי רק ביום, ואין לומר דמיירי בנסכים הבאים בפני עצמן דהא בכה"ג ליכא שירה 

כדאמרינן לקמן )יב,א(.
ותירץ דהאי שירה דאמרינן דבעי לומר רק ביום, מיירי בביכורים דשם הדין שירה הוא על 

הביכורים ולכן צריך לדין שירה שהיה ביום.
וקצת צ"ע הא כתב הרמב"ם )פ"ד מביכורים( דביכורים טעון קרבן וע"כ דהביכורים היו 

ביום כיון דקרבן מקריבים רק ביום וא"כ למאי בעי לימוד דאין שירה אלא ביום. 

"ַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה ִמְּבֻחָריו ַוֹּיאַמר ֲאֹדִני ֹמֶׁשה ְּכָלֵאם" 
)יא,כח(

ויהושע  מת  מתנבאים משה  שהיו  לפי  הכלא,  בית  אל  תנם  השני  בפירושו  ופירש רש"י 
מכניס את ישראל לארץ.

הגאון רבי שמחה זליג זצ"ל הדיין דבריסק שאל את 
להכניסם  יהושוע  רצה  דין  מאיזה  זיע"א:  הגר"ח  מרן 
לבית הכלא, והא מ"מ אי הם נביאי שקר דינם מיתה 
ואי נבואתם אמת הא חייבים לומר זאת פן יהיו חייבים 

מיתה מדין הכובש נבואתו. 
אמת  היתה  שנבואתם  ודאי  דזה  הגר"ח,  לו  ותירץ 
רק כיון דהנבואה ניתנה להם רק ע"מ שתאמר באוהל 
מועד, והם ניבאו במחנה ע"כ רצה יהושוע שמשה יכלא 

אותם.
והדברים טעונים בירור דהיכן מצינו עונש של כלא 
מניין  צ"ע  ועוד  הנבואה.  בתנאי  עומד  שאינו  למי 
ליהושע שכך נאמר להם לומר את הנבואה דוקא באהל 

מועד.

רוממות החידוד
עיונים, תמיהות, הערות

הרב 
מנחם 
בארי

לעילוי נשמת 'עבד המלך'
הגאון הצדיק רבי שמואל הומינר זצוק"ל

נלב"ע י"ט סיון תשל"ז ת.נ.צב.ה
הונצח ע"י הרה"ג אליהו יפה שליט"א - ירושלים
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