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גליון 68 שנה ב' פרשת בשלח תשע"ז

דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

אודות ברכת שני סוגי ה"שלווה"
חיטים  גם  בשבט  בט"ו  לאכול  נוהגים  יש 
משתמשים  ורבים  המינים,  משבעת  שהם 
לצורך זה ב"שלווה" העשויה מחיטה תפוחה 
ועיין  האדמה,  פרי  בורא  עליה  ]ומברכין 
בהמשך שאי"ז פשוט, דאפשר שברכתן בורא 
כי  כל,  ראשית  להבהיר  ויש  מזונות[.  מיני 
יש שני סוגי "שלווה", ורק הקטנים עשויים 
עשויים  יותר  הגדולים  אך  תפוחה  מחיטה 
שונות,  ברכותיהן  וממילא  תפוח,  מתירס 
הברכות  בענין  ספקות  יש  שבאמת  אלא 

בשני הסוגים ועלינו לבארם כדלהלן.
הקטן[,  הסוג  ]דהיינו  מחיטה  ב"שלווה" 
האחרונה  הברכה  בענין  א[  ספקות:  ב'  יש 
נסתפקו התוס' )ברכות לז ע"א ד"ה הכוסס 
חטה( על גרעיני חיטים ושאר מיני דגן אם 
"על  בנוסח  מעין שלש  ברכה  עליהם  לברך 
האדמה ועל פרי האדמה", או בורא נפשות, 
ובשו"ע )סימן רח סעיף ד( הביא דברי התוס' 
הסעודה  בתוך  אלא  לאכלם  שלא  שנכון 
אירע  במ"ב שאם  וכתב  בברהמ"ז.  ולפטרם 
בורא  יברך  הסעודה  בתוך  שלא  שאכלם 
ומתבאר  הדין.  מעיקר  הוא  כן  כי  נפשות 
מלהיכנס  להימנע  ראוי  לכתחילה  דעכ"פ 

לספק זה.
על  הראשונה  הברכה  בענין  גם  אך  ב[ 
"שלווה" מחיטה יש ספק ומבוכה אם לברך 
האדמה.  פרי  בורא  או  מזונות  מיני  בורא 
וסקט"ו  סק"ו  ר"ח  )סימן  במ"ב  יעויין 
שחיטים  שי"א  וסקכ"א(  סק"ט  ושעה"צ 
נתבשלו  וגם  קליפתם  שהוסרה  דגן  ושאר 
מברך עליהם בורא מיני מזונות אף אם לא 
נתדבקו זה לזה, וי"א שצריך שיתדבקו זל"ז 
שלמעשה  הפמ"ג  בשם  והביא  מעט,  עכ"פ 
הו"ל ספק בורא מיני מזונות ספק בורא פרי 
לדון  יש  ה"שלווה"  עשיית  ואופן  האדמה. 
שנחשב כבישול ]ראה בהמשך[, וא"כ ברכתו 

מסופקת.
וכך הוא אופן עשיית ה"שלווה": מכניסים 
הדקה  הקליפה  עם  החיטים  גרעיני  את 
הדבוקה עליהם למכונה הכותשת ומשפשפת 
מרטיבים  אח"כ  הקליפה,  להסיר  אותם 
שמתייבשים  ואחרי  החיטים  את  מעט 
וללא  הרמטית  סגור  לדוד  אותם  מכניסים 
והוא  הדוד  חזקה תחת  אש  ומבעירים  מים, 
הלחות  את  מפרישות  והחיטים  מסתובב, 
מתחזק  בדוד  והלחץ  אדים,  ונוצרים  שלהם 
ואז פותחים הדוד וע"י שחרור הלחץ החיטים 
שתהליך  לומר  מקום  יש  ובודאי  תופחות. 
ההתפחה בחום יחד עם אדים דינו כבישול. 
ועוד שפעמים רבות בעת הכתישה יורד גם 
במ"ב  כתב  ובכה"ג  הגרעינים,  מגוף  קצת 

שיש  וכ"ב(  )סקי"ח  ובשעה"צ  )סקט"ו( 
לסמוך לברך בורא מיני מזונות.

והלכך, אף שהיו שהורו לברך על ה"שלווה" 
בורא פרי האדמה, מ"מ כבר נודע כי לאור 
לברך  מורים  רבים  כבר  האמורים  הדברים 
לא  ספק  מידי  ושעכ"פ  מזונות  מיני  בורא 
סימן  ח"א  או"ח  משה  באגרות  ]עיין  נפקא 
ספר  וראה  מד-מה,  סימן  ח"ד  ואו"ח  סח, 
הברכה  שערי  וספר  )קרויס(  הברכה  מקור 
בהערות[.  שלווה   - המאכלים  רשימת 
גרעיני  לאכול  עצה  )סקט"ו(  במ"ב  ומש"כ 
– אינו מועיל ל"שלווה"  דגן בתוך הסעודה 
שאף בתוך הסעודה אינם למזון אלא לקינוח 
ועדיין טעונים ברכה. ואף אם יברך מלפני 
בורא  סעודה[  בתוך  שלא  ]כשאוכלם  כן 
מיני מזונות על עוגה ובורא פרי האדמה על 
ירק, עדיין נשאר בספיקת התוס' על ברכה 

האחרונה.
אלא הרוצה לצאת מכל ספק עליו לאכלם 
רק בתוך הסעודה ולברך תחילה בורא פרי 
בתוך  גם  עליו  שמברכין  ירק  על  האדמה 
יברך  וכן  לקינוח(,  שבא  )דהיינו  הסעודה 
כזו  עוגה  על  מזונות  מיני  בורא  גם  תחילה 
שאף בתוך הסעודה מברכים עליה בורא מיני 
נילושה  וגם  מילוי  לה  )דהיינו שיש  מזונות 
עם מינים אחרים וגם העיסה דקה ופריכה, 

ועשויה לקינוח בלבד ולא למזון(.
בשלווה מתירס ]דהיינו הסוג הגדול יותר[, 
יש ספק על ברכה הראשונה אם לברך שהכל 
או בורא פרי האדמה. דלכאורה לפי המבואר 
בשו"ע )סימן רב סעיף ז, וסימן רח סעיף ח 
בדבר שעיקר  ומ"ב שם(  ובפוסקים  ברמ"א 
צורתו  נשתנית  אם  שהוא  כמו  אכילתו 
התירס  והלא  שהכל.  עליו  מברכים  לגמרי 
ממנו  מיעוט  ורק  שהוא  כמו  אכילתו  עיקר 
לגמרי,  צורתו  ונשתנית  "שלווה"  עושים 
אולם למעשה דעת הרבה אחרוני זמננו דדין 
כל  אבל  בנימוח,  רק  נאמר  צורתו  נשתנה 
שלא נימוח נחשב ממשו קיים ואפי' נשתנה 
ולפי"ז  הראוי',  ברכתו  עליו  מברכין  לגמרי 
שלווה מתירס ברכתו בורא פרי האדמה, ויש 
בזה אריכות ]עיין שעה"צ סימן רח סקמ"ב. 
ויש לציין כי באגרות משה אהע"ז ח"א סימן 
קיד כתב על כיו"ב דמברכין שהכל, אך הוא 
שנת  והוראה  תורה  בחוברת  בו  חזר  עצמו 
תשל"ג שברכתו בורא פרי האדמה[ ואכמ"ל. 
ומ"מ הרוצה לברוח מספקות יימנע מאכילת 
דברים  על  כן  לפני  יברך  אא"כ  השלווה 
אחרים בורא פרי האדמה ושהכל. ]ובברכה 
אחרונה על שלווה מתירס אין ספק, דבודאי 

הוא בורא נפשות[.
ואגב, "פופקורן" שאני, ועדיף, שהוא נעשה 
מגידול זן מיוחד של תירס לצורך זה, ושפיר 

ברכתו בורא פרי האדמה.

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג ענינא דיומא

ביציאת מצרים התורה מעידה כי רק "וחמושים עלו 
אבל  יצא,  מחמשה  אחד  מצרים",  מארץ  ישראל  בני 

ארבעה חלקים מתו בג' ימי אפלה כמבואר ברש"י.
בבעל  הדברים  ויסוד  מבאר,  הקדוש  החיים  האור 
אפלה,  ימי  בג'  מתו  חלקים  שד'  אחרי  שגם  הטורים, 
עדיין נשארו "ערב רב", שעלו עמהם ממצרים, ואף הם 
היו מאלו שעלו ממצרים. האור החיים הקדוש מוסיף, כי 
אותם שלח פרעה. הם לא נגאלו על ידי הקב"ה כחלק 
רב  "ערב  פרעה,  מרצונו של  יצאו  אלא  ישראל,  מעם 
ששלחם פרעה לא ד' ברוך הוא הוציאם... אלא פרעה 

שלחם" יעוין שם.  
שמם "ערב רב", מלמד אותנו רבות על קיום עמידתה 

של היהדות במשך הדורות.
הם  ישראל,  בכלל  התערבו  הם  ערבוב,  מלשון  ערב 
לא חלק אמיתי, אלא תוספת שהתערבה בעם ישראל. 

בתרגום יונתן בן עוזיאל, מתרגם את הפסוק בפרשת 
השבוע שעבר )יב,לח( "וגם ערב רב עלה עמם" – "ואוף 
סליקו  רבוון  וארבעין  מאתן  מנהון  סגיאין  נוכראין 
עמהון", פירוש: וגם נכרים )וראה רש"י שפי' ערב רב: 
תערובת אומות של גרים( רבים מהם מאתים וארבעים 
היו  הם  במכילתא  נתן  רבי  לדעת  עמהם.  עלו  רבבות 

רבים עוד יותר, שלוש מאות ושישים רבוא. 
נמצא אפוא כי ה"רב" מלמד אותנו כי אכן, הם היו 
רבים, אם עוד ביציאת מצרים כבר 80 אחוז היו שייכים 
להיות  המשיכו  הם  אזי  אחרת,  או  כזו  בדרגה  אליהם 

הרוב...
לעם  ונספחים  נגררים  אותם  של  העצם  שם  זהו 
מבקשת  ההמוניות  קובע,  הרוב  ערב-"רב",  ישראל, 
והרבה  קהל,  דעת  סקרים,  העם"...  "וילונו  לשלוט, 

אהדה תקשורתית. 
האסון הזה, הנקרא "ערב רב" ממשיך ללוות אותנו כל 
הדורות, ידועים דברי רבותינו זיע"א שהגלות האחרונה 
בדבר, כאשר  והרמז שיש    - רב"  ה"ערב  היא שלטון 
הכל נעשה בהמוניות, בהרבה רעש, אזי יש יסוד להניח 

כי הדבר נובע משורש הערב רב.
ש'כך  זה   על  ולהיבנות  להתבסס  שמבקש  דבר  כל 
העם אמר' או כי 'כך העם רוצה', כי 'כך העם נגרר', 
ואין מה לעשות... נדע כי הוא שורש ואם כל חטאת, 

תרבות הערב רב. 
לא בחיל ד' ולא בכח כי אם ברוחי, כי האמת תורה 
דרכה, והיא אינה זקוקה לתעמולה תקשורתית-המונית.
נדע ונתבונן, שלא להיסחף אלי תעמולת הערב רב, 
אלא לדבוק באמת שהנחילונו רבותינו אשר מפיהם אנו 

חיים. 

יש לך בר מצוה\
יארצייט\חתונה\ברית

 הרם את תרומתך בהנצחה 
לגליון השבועי "רוממות"

באחת מן האפשרויות הבאות:
 1. בעמדות הממוחשבות של

 "נדרים פלוס"\ "קהילות"
לפי החיפוש: קופות נוספות\

"רוממות" - גליון שבועי לבני התורה
2. בטלפון: 03-7630585 שלוחה 264 

3. בטלפון: 0722-588477 שלוחה 1 למענה אנושי
b264464@gmail.com :4. במייל

עקב ריבוי הגליונות ב"ה זקוקים אנו לעזרתכם
כל תרומה תתקבל בברכה

שימו לב!

לרפואת הגאון הגדול 
רבי יהודה אריה בן העניא פעשא הרשלר שליט"א 

לרפו"ש בתושח"י

הדפסת הגליונות נתרם לעילוי נשמת
ראש ישיבת 'תורה ודעת' הגאון הגדול
רבי ישראל הלוי בעלסקי זצוק"ל
נלב"ע י"ט שבט ה'תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י תלמידו הר"ר מ.פ. שליט"א
להצלחה וברכה בכל הענינים 



הרב רוממות הפרשה
דוד 

ויספיש
מפניני הפרשה

"ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו" )טו,ב(
איתא בגמ' שבת )דף קלג,ב(: התנאה לפניו במצות, 
עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית 

נאה, ספר תורה נאה וכו'.
והנה יש להבין מה התחדש באותו הזמן שקיבלו על עצמם דין זה של הידור 

- "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו", התנאה לפניו במצוות?
מקום  שהיה  דנראה  אויערבאך שליט"א:  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  וביאר 
להבין שבעבודת ה' אין כל ענין להדר במצוה, שהרי ההידור הוא דבר גשמי, 
ולא שייך לקחת מצוה שהיא מהעליונים וליפות אותה ביופי שהוא מהדברים 
השייכים כאן בעולם הזה, כי עבודת ה' היא דבר למעלה למעלה, ומה שייך 

ליפותו בדברים גשמיים?
אלא, כשכלל ישראל דור דעה, ראו בים סוף מלבד עצם היציאה ממצרים, 

את כל היופי של הניסים שהיו ביופי ובהדר, 
שכל שבט היה לו מקום בפני עצמו לילך 
בו, והיו להם חלונות, וכן עוד ניסים רבים, 
כמבואר במדרש, מזה הגיעו להבנה זו שיש 

מעלה ביופי המצוה, מלבד עצם הדבר.
לעם  ה'  אהבת  שגילוי  הדברים,  וביאור 
ביותר,  סוף  ים  בקריעת  נתגלה  ישראל 
בלי  דרך  בכל  להצילם  ה'  יכול  היה  שהרי 
כל הניסים הללו, אלא שע"י הנסים הרבים 
לישראל,  חיבתו  השי"ת  גילה  שם  שהיו 
אשר מזה למדו ישראל ששייך להדר במצוה 
היקר  את  ומבטא  מראה  האדם  שבכך 

והחיבוב שיש לו למצות ה'.
)פרק  ישרים  במסילת  הרמח"ל  וז"ל 
ית' בטובו הגדול עם כל  'וכיון שהוא  יט( 
כבוד  לנו  לחלוק  בענוותו  רצה  שפלותנו 
בכל  לפחות  קדושתו,  דברי  לנו  ולמסור 
כחנו נכבדם, ונראה היקר אשר להם אצלנו, 
ותראה שזאת היא היראה האמיתית שהיא 
הכבוד  תלוי  שבה  שזכרנו  הרוממות  יראת 

המתקרב אל חיבוב האהבה'.

"ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו" )טו,ב(
רבי  הגדול  הגאון  בזה  ביאר  אחר  בנוסח 
נתבונן  כאשר  כי  שליט"א:  פרידמן  צבי 
השיר  שמוסיף  מה  הנה  ה'שירה',  במהות 
יותר מסתם דיבור בעלמא, שבדיבור האדם 
אך  בליבו,  עמו  אשר  את  בשפתיו  מבטא 
גם  מנפשו  ומוציא  מגלה  הוא  'שירה'  ע"י 
ש'כולו  עד  והשתוקקות  כיסופים  רגשי 

אומר שירה'.
וזהו גם שורש הענין של 'הידור מצוה', יש 
אפשרות לקיים את המצוות עשה המוטלות 
חובת  של  כקיום  או  מס,  כתשלום  עליו 
מוסיף  המצוה  של  ההידור  אך  המעשה, 
מעולמו  לחלק  המצוה  קיום  את  והופך 
נמצא  המקיים,  של  ד'  ומעבודת  הפנימי 
בהידוריה  המצוה  את  מקיים  שהוא  שבכך 
אותה,  ומקשט  מייפה  הוא  הרי  ודקדוקיה, 

וזוהי שירתו!  
כי במקיימי התורה  עלינו להשכיל,  ואכן 
בבחינת  זאת  שעושים  ישנם  והמצוות 
'דיבור', ויש בבחינת 'שירה', כי יש כאלה 
שומרים   - כציווי  התורה  את  שמקבלים 
ועושים מה שנאמר להם, אך לעומתם אנו 
שואפים שחיי התורה יהיו אצלנו כ'שירה', 
כל  לקיים  ומחכים  מזדהים  שמחים  ואנו 
מצוה בהידורה, וכל הידור, כל 'קנייטש' הכי 

קטן משמח אותנו ונותן לו חיות!
בתורה  יותר  ראוי  מקום  נמצא  לא  לפיכך, 
ללמד על 'הידור מצוה' יותר מאשר ב'שירה'...

"ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ְׁשמֹו" )טו,ג(
מרנא ה"חתם סופר" זיע"א בחידושיו לחולין )דף קכז ע"א( עומד כאן על 
לשון הפסוק "ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה", שיש להבין הרי ענין מלחמה הוא הרס ופירוד, 
כמו כל מלחמה. ואילו ענין שם הוי"ה הוא המהוה את כל ההויות כולם, והיינו 
שענינו להקים ולבנות ולחיות את כל העולמות, וא"כ הרי זה לכאורה שני 

הפכים?
גופא  היא  הי"ת  בשונאי  המלחמה  כי  סופר":  ה"חתם  מרנא  כל  על  אומר 

הווית העולם! וזהו ביאור לשון הפסוק "ה' איש מלחמה ה' שמו".
ההודאות  קו( בעשרה  פרק  )תהילים  הגדול  בהלל  אומרים  מה שאנו  וזהו 

הראשונות "ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו", שכל אלו מדברים על 
בריאת העולם וקיומו, אך האחרון שבהם הוא "ְלַמֵּכה 
הכאת  גם  כי  ַחְסּדֹו",  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים 

הרשעים שייך לקיום והווית העולם.
ולשון החת"ס שם: כי "פורענותן של רשעים שזהו קיומו של עולם כמנכש 
עולם  לתקן  כדי  הארץ  מן  גילולים  להעביר  והיינו  הזרעים,  לקיים  שדהו 

במלכות שדי".

"ְּתֹהֹמת ְיַכְסֻימּו ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת ְּכמֹו ָאֶבן" )טו,ה(
בעונשם של המצרים הטובעים בים סוף נזכרו בפסוק ג' לשונות: בפעם אחת 
ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים  נאמר "ָצֲללּו  אחר  במקום  ָאֶבן".  ִבְמצֹוֹלת ְּכמֹו  ש"ָיְרדּו  נאמר 

ַאִּדיִרים". ובמקום נוסף "ֹיאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש".
עונשים  בהם  שונה  הכתוב  כי  וכתב רש''י, 
שונים: הרשעים - כקש, הולכים ומטרפין 
עולין ויורדין, בינונים - כאבן, והכשרים - 

כעופרת, שנחו מיד.
המצרים  שבתוך  הדברים,  מן  ועולה 
הרודפים אחר ישראל היו מקצת "כשרים" 
 - יחסית  בקלות  למות  זכו  גם  אשר 

כעופרת, והלא דבר הוא!
הגדול רבי  הגאון  דרש  הענין  ובביאור 
חיים קרייזוירטה זצ"ל, גאב''ד אנטוורפן: 
אחר  הרודפים  המצרים  בקרב  כי  נראה 
א. היו מהם  ג' סוגי לוחמים:  ישראל היו 
בהקב''ה  למרוד  במטרה  לרדוף  שביקשו 
ולהלחם בו, והם "הרשעים" אשר "יאכלמו 
ב. היו אחרים שנצטרפו למלחמה  כקש". 
רק מפני שהם חלק מהצבא המצרי השייך 
להלחם,  יצא  מצרים  וצבא  ומאחר  לעם, 
נצטרפו גם הם, והם נקראו "בינונים" אשר 
מתו כמו אבן. ג. ויש גם אחרים אשר יצאו 
להלחם כאשר כל מטרתם היא - להרוויח 

את השלל!...
כוונה  כל  היתה  לא  האחרונים  לאלו 
להכעיס לשמים, אלא רק טובתם האישית 
נקראים "כשרים",  והם  כנגדם,  עמדה 
כעופרת.  שצללו  קל,  עונשם  ולפיכך 

ונמצא כל אחד נענש לפי מידתו.
נמצא  הפסוקים,  בלשון  נתבונן  ואם 
האנשים  אופניו,  על  דבור  דבר  הכל  את 
 – ַּתֲהֹרס ָקֶמיָך"  ְּגאֹוְנָך  "ּוְבֹרב  ועונשם: 
אלו הרשעים הקמים בעזותם להלחם נגד 
ַּכַּקׁש" -  יֹאְכֵלמֹו  ֲחֹרְנָך  "ְּתַׁשַּלח   - שמים 

מיתה קשה.
הבינונים  הם   – ְוֵחילֹו"  ַּפְרֹעה  "ַמְרְּכֹבת 
שנצטרפו רק מפני שהיו חלק מהצבא של 

מצרים – "ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת ְּכמֹו ָאֶבן".
 – ָׁשָלל"  ֲאַחֵּלק  ַאִּׂשיג  ֶאְרֹּדף  אֹוֵיב  "ָאַמר 
אלא  אינה  מטרתם  שכל  ה"כשרים"  הם 
בהקב"ה  למרוד  לא  אבל  שלל,  להרוויח 

– המה "ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים"...

"ַוֵּתצֶ֤אָן ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים 
ּוִבְמֹחֹלת" )טו,כ(

הנה בשירת הנשים בשונה משירת משה 
יצאו  אלא  ששרו  רק  לא  ישראל,  ובני 
רק  מדוע  לבאר  ויש  ובמחלות",  ב"תפים 
תופים  עם  היתה  השירה  הנשים  אצל 
ומחולות, ואילו אצל משה ובני ישראל לא 

היה כן?
הגאון  ד'גרודנא'  הישיבה  ראש  וביאר 
הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל: בשירה 
ובני ישראל לך אמרו שירה בשמחה  נאמר דין שיהיה מתוך שמחה, "משה 
רבה". ובאבודרהם כתב וז"ל: בשמחה רבה ע"ש בתופים ובמחולות וכו', וסמך 
ובשירים", לפי שזה  לא,כז( "בשמחה  )בראשית  שירה אצל שמחה, על שם 
תלוי זה בזה עכ"ל. ויתכן לומר שהוא מהלכות השירה שראוי לאמרה בשמחה. 
ואם כן כאשר באה מרים לומר שירה עם הנשים, היא היתה צריכה לעשות 
דין,  פי  פעולות כדי שהשירה תהיה מתוך שמחה בכדי שתהיה השירה על 

ומשום כך לקחה תופים ומחולות.
מה שאין כן, משה ובני ישראל, בשביל לקיים את הדין שיהיה שירה מתוך 
שמחה לא היו צריכים לשום פעולות על מנת לעורר את השמחה, זאת משום 

שלהם היה 'תורה'! והתורה נותנת באדם שמחה בכל מצב שיהיה!

"ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים 
ּוְבָקֵעהּו" )יד,טז(

אבן הסנפרינון
מעשה שהיה בדורו של מרנא הגר"א זיע"א, שמצאו אבן נדירה 
עד מאד, אשר יוחסו לה סגולות רבות, ושלחו את האבן אל הגר"א 
מוילנא. ואמר הגר"א שאבן זו היא אבן הסנפרינון המובאת בחז"ל, 
הנמצא  חומר  כל  לפרק  זו  אבן  הגר"א שיש בטבעה של  והסביר 

לידה.
כאשר שמע זאת משכיל אחד, הפגין את דעותיו הכוזבות להכחיש 
את נס קריעת ים סוף, ואמר, שהלא מבואר ברש"י בפרשתינו בשם 
שהכה  ומאחר  הסנפרינון,  מאבן  היה  משה  של  שמטהו  המדרש, 
במטהו על הים לא פלא הוא שנבקעו המים, שהרי זהו טבעה של 

אבן הסנפרינון.
וסיפרו את טענתו להגר"א, השיבם הגר"א: הרי כתיב  כשחזרו 
"ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו", הרי שבקע 
הים עם ידו ולא עם המטה, וכן הוא מקרא מפורש "ויט משה את 
ידו על הים". וא"כ לא המטה הוא שבקע את הים, אלא ידו של 
משה. ]ואכן, עיין ברבנו בחיי ובפירוש הרא"ש ובכלי יקר שפירשו 
ש"הרם" היינו מלשון סילוק, שאמר לו הקב"ה לסלק את מטהו, 
כמו "הרומו מתוך העדה" דהיינו הבדלו, "ונטה את ידך" היינו ללא 

המטה, לבקוע את הים עם ידו בלבד[.
בדברי הגר"א הללו פלפל בחכמה הגאון המופלא רבי אליהו ברוך 

פינקל זצ"ל מראשי ישיבת 'מיר':
יש לעיין בדברי הגר"א ממה שכתב רש"י בסוף הפרשה  דהנה 
ת"ל  מה  וז"ל:  בידך"  קח  היאר  בו את  הכית  "ומטך אשר  עה"פ 
המטה  על  אומרים  ישראל  אלא שהיו  היאור,  את  בו  הכית  אשר 
ומצרים כמה מכות  בו לקה פרעה  מוכן אלא לפורעניות,  שאינו 
במצרים ועל הים, לכך נאמר אשר הכית בו את היאור, יראו עתה 
שאף לטובה הוא מוכן, עכ"ל. ומשמע מדבריו שאף קריעת ים סוף 

היתה על ידי המטה.
ואפשר לומר שכוונת רש"י לדברי הכתוב "נטה את ידך על הים 
וישובו המים על מצרים", ועצם קריעת ים סוף לישראל אכן לא 
היתה על ידי המטה אלא נעשתה בידו של משה, ואף רש"י הזכיר 
בדבריו רק את מכות מצרים על הים ולא את קריעת ים סוף. וכן 
כמו  מטך"  את  "הרם  כתיב  לא  לאיתנו  הים  שב  דכאשר  מוכח, 
שנאמר בבקיעת הים, ובהכרח שם היה זה עם המטה, ורק בקריעתו 
היינו ללא המטה וכדברי הגר"א. וזה גופא היה הנס בחזרה שהמטה 

אשר טבעו לבקוע, הוא דוקא החזיר את המים למקומם.
אכן יש בזה מדרשים חלוקים )עיין במכילתא ס"פ בשלח ובאבות 
נעשה  סוף  ים  להדיא שקריעת  איתא  ועוד( דשם  לג  פרק  דר"נ 

ע"י המטה. 
של  הטועה  דעתו  לדחות  רק  כן  אמר  דהגר"א  צ"ל  ובאמת 
גמורה,  האפיקורס. שהרי פשוט שדבריו של המשכיל הם שטות 
שהרי לא יתכן שמטה העשוי מאבן קטנה כל כך יוכל לבקוע את 
שבעולם  מימות  שכל  בחז"ל  מבואר  שהרי  וביותר,  סוף.  ים  כל 

נבקעו באותה שעה, ופשוט.



בעניין ויסע ויבא ויט 
ַוֵּיֶלְך  ִיְׂשָרֵאל  ַמֲחֵנה  ִלְפֵני  ַההֵֹלְך  ָהֱאֹלקים  ַמְלַאְך  ַוִּיַּסע 
ֵמַאֲחֵריֶהם:  ַוַּיֲעֹמד  ִמְּפֵניֶהם  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ַוִּיַּסע  ֵמַאֲחֵריֶהם 
ֶהָעָנן  ַוְיִהי  ִיְׂשָרֵאל  ַמֲחֵנה  ּוֵבין  ִמְצַרִים  ַמֲחֵנה  ֵּבין  ַוָּיֹבא 

ְוַהֹחֶׁשְך ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה ְוֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה: ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל 
ַהָּים ַוּיֹוֶלְך ה' ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו 

ַהָּמִים:
שלשת הפסוקים הללו אין נראה בהם פשט ברור, מהיכן הגיע המלאך, ומ"ט 
אחריהם,  הולך  להיות  פניו  הפך  לנחותם פתאום  יומם  לפניהם  ההולך  הענן 
ולכאורה כאן נשאר בעינו במקום להתחלף לעמוד אש אע"פ שהוא לילה ]אם 
כי רש"י פירש דאכן היה עמוד אש אמנם משמע כאן מפשטי המקראות דהענן 
מיהא נשאר ולא הלך וזה גופא צ"ע מ"ט נקט בלשון כזו[, וכן יש להקשות 
מ"ט בעינן דלא יתקרבו ישראל ומצרים זה אל זה כל הלילה דווקא ומה עניין 
דבר זה שהדבר ייעשה על ידי חושך והענן. ובאותו "כל הלילה" צריכה היתה 
הרוח לילך לייבש את הים ועושה דבר חדש הקרוי "בקיעה במים" שהוא נפרד 

מ"חרבה בים")עי' רש"י שמדייק דהיה במים עצמם ולא בים(. 
הדברים  אריכות  דדווקא  מכיוון  לידעו,  לנו  נחוץ  והוא  ביאור.  צריך  וכ"ז 
הזו היינו מה שפעל את קריעת ים סוף, והדברים נראים כאילו שהיא נאמרת 
באיכות שאינה לצורך ]כידוע שכבר אצל הראשונים היו ידועים סודות גדולים 
על פסוקים הללו, שמספר אותיות שלשתם שווה )ע"ב(, ויעויין ברש"י מש"כ 

בפירוש הגמרא בסוכה )מה,א ד"ה אני והו([.
והנראה לבאר את העניין על פי פשט באופן זה: רואים כי היתה כאן סכנה 
נוראה, וסימן לדבר הוא שהרי עובדה היא שישראל פחדו, ומשה התפלל על 
הדבר, למימרא שבשלב זה הדבר כלל לא היה מובטח שלא יעלה בידי המצרים 
להחזיר את ישראל למצרים. והכיצד יתכן הדבר, הרי השי"ת עד אז היה עמם 

ועשה להם נסים ונפלאות? 
אלא שכאן יש לנו לבאר יסוד אותו שמעתי מרבותיי. עד עתה, כל הניסים 
והמופתים הרי הם עשר המכות, לא היה עניינם כי אם לברר לכל העולם את 
האמת כי השי"ת הוא מלך על הארץ. ישראל עצמם, בירור מעלתם וייחדיותם 

כלל לא היה הסוגיא ועדיין לא היה צורך לדון בהם. 
ישראל  אין  עתה  שלעת  הרי  בעצמותם,  ישראל  הוא  הנידון  כאשר  אמנם 
נחשבים כפחות עובדי ע"ז מאשר מצרים עצמם, עד כדי כך שמלאכי השרת 
אינם מבחינים בחילוק הקיים ביניהם )רש"י בשלח יד,יט, זוהר תרומה קע,ב(. 
היה הדבר בלי קשר  יחזרו למצרים,  ישראל  כי   וכאשר מצרים באו לתבוע 
לבירור האמת על מציאות ה', שכן הם כבר הודו לשי"ת על גדלותו ומלכותו, 
ולכן נתנו לישראל ללכת מלכתחילה. אלא שעתה מתחדש דבר אחר, שישראל 
נלקחים ממצרים לצמיתות להיות לעם נבחר לה', ומעתה מצרים הולכים להיות 
נעזבים ביד המקרה כעם בפני עצמו הפחות מהם. ואת זה הוא שרוצים המצרים 
למנוע, באמרם מהיכי תיתי שיהיו אלו עם מיוחד לה' יותר מאיתנו, הרי 

אנו אומה אחת הנוהגים את אותו המנהג של ע"ז, 
וכאילו תובעים מצרים את ישראל לדין על כך וכעין 

מהו  בדין,  יזכו  ישראל  כי  תימצי  ומהיכי  דר"ה,  הדין 
אשר מייחדם מאומת מצרים וכמ"ש רש"י בד"ה ומלאך.
ועתה יתבאר, שלמעשה הולך הכתוב ומפרט דין זה היכי הוה, והדבר הולך 
ומתפרט לג' פסוקים אשר עניינן ג' שלבים: א( הכניסה לדין עם מצרים, ב( 

עצם הדין, ג( זכיית ישראל באותו דין, אשר ביטויו הוא בקיעת המים.
ונבאר, דקודם כל המלאך ההולך לפנינו, הרי הוא הסייעתא דשמיא שמצליח 
סייעתא  של  הביטוי  וכן  ראשון,  ודבר  וכו'  לפניך  מלאכו  ישלח  כי  דרכינו, 
שלימה זו, הרי הוא הענן, הולך עתה ויושב בין שתי המחנות, "מאחוריהם" של 
ישראל, ומחכה להחלטה, מיהו הראוי מבין שניהם, שכן כאמור במושכל ראשון 

אין אחד כזה. וזהו החלק הראשון ה"ויסע".
ועתה בא הלילה זמן הדין, שם אין שפעו ית' ברור, וכאן באים לידי ביטוי 
שני חילוקים: הראשון, שהענן היה אפל לאחד ואור לשני )כדברי התרגום(, 
ה' אצל הגויים הוא מהומה  גילוי של מציאות  יש  והדבר פשוט, שכן כאשר 
ומבוכה שאינם יודעים לבאר מהו הדבר שרואים, וישראל היה להם הדבר לאור 
של בהירות הידיעה כי ה' שורה בארץ ומנהיגו. לכן באמת "לא קרב זה אל זה 
כל הלילה", שכן אף אחד משני המחנות לא השתנה בדבר הזה. לא אלה נהיו 
חכמים יותר, ולא אלו נטפשו וראו מקום להודות כי האמת היא כי יש לחזור 
לחיק מצרים. וזהו מה שזכותם של ישראל היתה שנסעו קדימה ואף קפצו לתוך 
הים כדברי רבותינו ז"ל. וזהו ה"ויבא", הרי הוא הפסוק השני, המתאר את עצם 
פעולת מידת הדין שבאה לדון בעניינם, האם ראויים היהודים להיות נבדלים 

מן המצרים כעם בפני עצמם.
ואז מגיע פסק הדין בפסוק השלישי "ויט", וכאשר משה מטה את ידו, הולך 
הרוח כל אותו הלילה גופה, בה המציאות הנ"ל של בחירת ישראל מתבררת, 

והיא המביאה לידי המציאות החדשה, של "בקיעת המים".
ב'  בעבר  עברו  המים  שכן  הדעת,  את  ליתן  יש  כאן  "בקיעה",  אותה  ומהי 
שינויים בעולמינו: הראשון בבריאת העולם, שהמים נקוו למקום אחד ופינו 
מקום לתחתונים, הרי היא היבשה, ובכך נודע שיש מקום לאדם לעשות ככל 
העולה על רוחו, והיינו הבחירה; והשני בעת המבול, כאשר היה צורך לשנות 
כוסתה מחדש במים  והיבשה  הרצון העליון  לפי  כך שילכו  סדרי התחתונים 
תהום  מעיינות  של  בקיעה  היתה  אז  ישתנו,  היבשה  ותכלית  שמהות  בכדי 
רבה, שמעתה למרות שיש בחירה לאדם, נקבע כי האדם אינו יכול להשחית 
את העולם עד הסוף כרצונו, אלא רק בגבולות שאותם תחם השי"ת, ואז הרי 

שמתערב הוא לסדרם. גילוי של מציאות שכר ועונש.
כאן בקריעת ים סוף נתהווה שינוי נוסף שלישי במים. שהכיוון של המים 
עצמם לגבי היבשה הוא שכולם הולכים מעתה להתנהל על פי השי"ת המנהיג 
בהנהגה פרטית את אלו שמזהה כבניו מאמיניו, ע"מ להובילם לגילוי ייחודו. 

ה' נשתנתה מהותם שיבטלו אומה  המים בעצמותם, שבדבר  בקיעת  והיינו 
אחת ולא יוכלו לבטל אומה אחרת.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי מיכאל 

אסטריכר

"ַוַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף" 
)טו,כב(

הסיען  כהנא,  בר  אבא  רב  אמר  במדרש:  איתא 
מחטאו של ים סוף, שכיון שאמרו שירה מחלה להם 

השירה על שחטאו בים. ע"כ. 
ומכאן מבואר מש"כ בספר החרדים )פרק עג( בשם הזוהר )ח"ב נד,ב(: 
'יכוון בשירת הים שאומרים בכל יום לאומרה בקול ובשמחה רבה כאלו 
אותה שעה יצא ממצרים שהרי אמרו במדרש וכו' שאמרו שכל מי שנעשה 
לומר  שצונו  אחר  והנה  עונותיו.  כל  על  לו  מוחלין  שירה  ואומר  נס  לו 
לומר  שרוצה  רשב"י  וכדכתב  לאמר  ויאמרו  כדכתיב  יום  בכל  זו  שירה 
שנאמר אותה בכל יום בשמחה רבה כשעה ראשונה שאמרנו אותה, ודאי 
כח סגולתה כל יום כשעה ראשונה למהדרין'. ]א"ה, עיין באורך במש"כ 
החיד"א בסגולת אמירת שירת הים בצפורן שמיר סימן ב' אות כד, ובסימן 

י' אות קמז, ובמורה באצבע סימן ג' אות עו[
ובביאור הענין י"ל כי ענין השירה הוא גדול ונעלה מאוד, ושירת "ָאז 
ָיִׁשיר" אשר אנו אומרים כל יום בתפילה הוא שירה על גאולת ישראל, בה 
אנו מזכירים את מצבם של כלל ישראל שהגיעו לזמן שיכלו לומר שירה. 
והנה, אף ש'האומר הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף' )שבת קיח,ב( אבל 

השירה על הגאולה שאני, ואנו מחויבים לזכור ולומר זאת בכל יום.
והנה כמו שכל העולם כולו הוא במצב גשמי וחושך, וכל תפקידנו הוא 
גופו חשוך  'עולם קטן',  הוא  לחזור למצב הראשון של האור, כך האדם 
ונשמתו מאירה, וכמבואר בשו"ע )סימן ו' ס"א( בפירוש ברכת 'אשר יצר 
ומפליא לעשות' - 'במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר 

גשמי', ותכלית עבודת האדם היא להרחיק את החושך ולגלות את האור.
כבוד  של  פעולה  כל  היא  במצבינו,  האפשר  לפי  פירושו,  האור  וגילוי 
שמים. וזו ההכנה לזמן שבו יוסר החושך, ויוכלו לראות את האור, וככל 

שהאדם הכין יותר, כך יש לו יותר כלים לקבל ולראות.
מהכלים  יציאה  של  מצב  התעלות,  של  מצב  שהוא  השירה  ענין  וזהו 
למצב  החושך,  בתוך  בו שרוי האדם  יציאה מהמצב  הרגילים.  החומריים 
של עמידה מול השי"ת בלי הכלים החומריים. וכאשר ראו בני ישראל את 
ההתגלות הגדולה על שפת הים, כלשון המכילתא )דרשב"י טו,ב( 'אבל 
כשנגלה המקום על הים לא נצרך אחד מהן לשאול, אלא הכירו כולם 

ואנוהו'.  א-לי  זה  ואמרו  פיהם  כולם  ופתחו 
ישראל,  בני  של  הרוחני  המצב  היה  אז  כשזה 

באה  זה  מכח  ממילא  לה,  שקדמה  ההכנה  אחרי 
השירה הגדולה.

ואף שהאומר שירה  השירה נשאר הכח של התגלות הקדושה,  ובאותה 
בכל יום, ודאי אין זה אותו מצב בדיוק כמו בקריעת ים סוף, אבל ע"י 

אמירתה זוכה להדבק באור כעין המצב ההוא של טהרה ומחילת עוונות.
והנה שירה הוא ענין השייך יותר למלאכים, וכמו שדרשו בגמ' )מגילה 
'בקשו מלאכי   - זה כל הלילה"  זה אל  "ולא קרב  י,ב( עה"פ בפרשתינו 
מלאכי  כתות  'שלוש  צא,ב(  )חולין  בגמ'  איתא  וכן  שירה'.  לומר  השרת 
השרת אומרים שירה בכל יום'. אך עם כל זאת, האדם הוא 'נפש חיה', והוא 
הנותן את הכח והחיות לכל העולמות, וגם הוא המחייה את המלאכים, לכן 
אין רשות למלאכים לומר שירה למעלה עד שישראל יאמרו שירה למטה 
הזוהר  כל  מתגלה  אז  למטה  שירה  אומרים  כשישראל  ורק  שם(.  )חולין 

והאור למעלה.
יוכל  שבו  התפילה  דרך  סלולה,  לדרך  לנו  דאגו  חז"ל  התפילה  ובסדר 
ה'  לפני  עומד  הוא  נתפלל  כשאדם  שהרי  מעלה.  מעלה  לעלות  האדם 
ממש, ובחיי אדם )כלל כ( מביא שהתפילה נחלקת כנגד עולם הזה ועולם 
והקרבנות  הברכות  והנה,  וכו'.  העליון  ועולם  המלאכים  ועולם  הגלגלים 
והאדם עצמו, אך פסוקי דזמרה  בתחילת התפילה הם כנגד העולם הזה 
הם כבר כנגד עולמות העליונים שמכין את עצמו לעלות ממעלה למעלה 
בכבודו.  הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  לפני  עומד  שהוא  י"ח  לתפילת  עד 
וכשנתבונן נראה, כי פסוקי דזמרה שהוא חלק התפילה שכנגד העולמות 

היותר גבוהים, כולם נאמרו במטבע של שירה.
"השירה  נקראת  התורה  וכן  שירה,  נקראת  האדם  עבודת  כל  ובאמת 
הזאת", וגם התפילה בלשון חז"ל היא 'שירה'. והיינו דכאשר אדם חי במצב 
של שירה, שהוא שם לבו למה שמוציא מפיו, ואין זה כסתם מילים ח"ו, 
אלא כולו מצב של שירה, הרי שהוא בדרך לקיום תכלית העבודה, שהיא 
הדבקות בה' וקירבת ה'. וככל שהאדם ישים אל ליבו, בעבודה ממושכת, 
בדברים,  ויתבונן  יחשוב  ההכנות,  ידי  על  ליבו  יושפע  הזמן  במשך  הרי 

ויהיה שייך יותר לרוחניות, ממילא ישתייך יותר לפסוקי דזמרה, ויהיה 
דבק יותר בבוראו.

רוממות השירה
מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

מהותה 
של 

שירה



כבודה של תורה
הכתוב אומר: "ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם: ַוֹּיאֶמר 
ֹמֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים" ופירש"י: בחר לנו - לי ולך, 
כשלך  עליך  חביב  תלמידך  כבוד  יהי  אמרו  מכאן  לו,  השוהו 

וכבוד חבירך כמורא רבך, מנין, שנאמר )במדבר יב,יא( "ויאמר אהרן אל משה בי אדני" 
והלא אהרן גדול מאחיו היה ועושה את חבירו כרבו. ומורא רבך כמורא שמים מנין, 
שנאמר )שם יא,כח( "אדוני משה כלאם", כלם מן העולם, חייבין הם כלייה, המורדים 

בך, כאלו מרדו בהקב"ה.
באחד ממשאותיו המרוממים בשנת תשס"ח הרחיב על כך האי גאון וצדיק רבי ישראל 

אליהו וינטרויב זצוק"ל, והמתבונן בדברים יראה שכיוון לתקופתינו אנו. 
וכך אמר: ידועים הם דברי הג"ר אלחנן זצוק"ל שכלי הזיין היחידי המסוגל לחתוך 
חתיכות מעמלק הוא התורה הקדושה. אך חזינן מפרשת "ויבוא עמלק" יסוד נוסף, והוא 
דבר נורא! בפסוק זה גילה משה ליהושע את הגישה למלחמה בעמלק, ועשה זאת בצורה 
של 'כבודה של תורה', 'יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך', דוק בזה!... יש כאן הבנה 
נוספת על דבריו של רבי אלחנן, אין כאן עסק רק של לימוד תורה כחרב גרידא, אלא 

מבואר שאין לגשת למלחמה עם עמלק בלי כבודה של תורה. 
ויש לעיין מדוע נאמר יסוד זה דוקא במלחמת עמלק, הרי בשאר האומות לא מצאנו 

זאת?

עמלק – זלזול
ובביאור הענין אמרו חז"ל )שמו"ר כז,ו( שעיקר שמו של עמלק שמשמעותו השפלת 
ערך וחשיבות הדבר, לזלזל אפילו בדבר שיש בו ממש ולעשותו אפס! זהו גדרה וכוחה 
של הליצנות. דוגמא לדבר אמרו חז"ל שהאופי של עמלק הוא אותו אופי של הנחש 
הקדמוני. הנחש בא לחוה ואמר לה: "והייתם כאלוקים". וכך התכוון לומר: כעת הרי 
אתם כבולים אך אם תאכלו מהעץ, תתוודעו לידיעת טוב ורע, ותהיו כאלוקים... פשוטם 
של דברים: באמצעות האכילה תראו שיש בבריאה עוד רשות אחרת וממילא לא תהיו 
כבולים. כאשר יש שני רשויות, אין מחויבות של מי שנמצא ברשות האחת לבעל הרשות 
האחרת. זוהי ליצנות כפשוטה! השפלת הערך, התייחסות קלילה שאינה הולמת לדבר 
רציני המחייב התייחסות בכובד ראש. הוא הוריד אצלם את הערך של הכבוד שמים 
שהיה בבריאה קודם החטא במאמר אחד 'שני רשויות', דבר שהינו שטות מוחלטת, זוהי 
הליצנות של עמלק שהתוצאה שלה היא לבזות את הערכים, וממילא לא מתחשבים בהם. 
זהו מה שמצינו בחז"ל )אסת"ר ז,י( שהגדירו את עמלק 'בזוי'! 'בזוי בן בזוי. בזיון הוא 
ההיפך הקוטבי לכבוד. כבוד הוא הערכה, התחשבות ונתינת כבוד, וליצנות היא בדיוק 
ההיפך. ממילא דוקא בשעת מלחמה עם אותו לץ, הכלי זיין הוא דוקא כבודה של תורה!

חסד או השפלה...
ידועה אמרת הג"ר אלחנן זצוק"ל בשם ה"חפץ חיים" זיע"א שראשי הציבור החופשיים 
הינם מזרע עמלק, ואין המדובר על פי הלכה, כי אם להגדיר את האופי והרשעות שלהם, 
זה ברור שהם מזרע עמלק,  ולשונו הטהור הוא: 'שמתוך עניינם ומעשיהם ושאיפתם 
ויש חובת מלחמה בהם מדין תמחה את זכר עמלק אלא שאיחרו את השעה'. ועכ"פ 
יש להם חוקים איך לדרוס  ועמלקיותם מתבטאת גם בחוקיהם!  אנו נמצאים תחתם! 
את עולם התורה, ולרוב רק בני תורה סובלים מהם, והבעה"ב לכל היותר מקבלים איזו 
'עקיצה' מהם, אך לא סובלים מהם... כי על תורה הם פשוט דורסים! וגם מה שבמשהו 

הם מסייעים, אין משמעות סיוע זה אלא אך ורק השפלה! 
סעודה  בשעת  ומצאם  עשירים  לבית  בסמוך  שעבר  לעני  דומה  הדבר  למה  משל 
השער,  על  התדפק  רעבונו  לו  הציק  וכאשר  המלך,  כיד  מטעמים  בה  שהיו  מפוארת 
לשולחן  מתחת  שב  אך  רעבונך,  את  להשביע  לך  אתן  לו:  ואמר  הבית  בעל  הכניסו 
והמסובים יזרקו אליך את שאריות מאכליהם... וכי מה גדרה של 'נתינה' זו? חסד או 
גמורה. הפרוטות אשר הם  אינה אלא השפלה  השפלה? הלא ברור שכל הנתינה כאן 
וכל  התורה!  כבוד  השפלת  ורק  אך  אלא  חסד,  בהם  אין  התורה  למוסדות  מקציבים 
מטרתם היא אך ורק להדגיש שעסק התורה ולומדיה אינם אלא בשולי המחנה, אין אתם 
פרופסורים או מדענים... וזהו 'בזוי בן בזוי'! האופי העמלקי – השפלת כבוד התורה – 

הוא כלי הנשק שלהם!
ואילו כלי הנשק היחידי שלנו לעומתם אינו אלא הגבהת ערכה של תורה. וזהו שאמר 
משה ליהושע "בחר לנו אנשים" שהדגיש בפניו את ענין כבודה של תורה, ובזה "צא 

והלחם בעמלק".

תהליך ההשפלה
המתבונן במהלך שלושת הדורות האחרונים יראה איך תהליך זה מתפתח לאט לאט. 
לחזור  לשיראל  האומות  התחייבות  שבסיסה  בלפור'  'הצהרת  הוכרזה  תרפ"א  בשנת 
לארצם וביתם. ה"חפץ חיים" זי"ע אמר אז )כך מביא הג"ר שמואל גריינימן זצ"ל בשמו( 
שהוא סובר שזוהי פקידה מן השמים. היינו, שיש עסק של ימות המשיח. אבל הוסיף: 
חוששני שהחופשיים יקלקלו את הכל! ואמת כך היה, במקום שארץ ישראל תתפתח 
למקום תורה פרצה מלחמת העולם השניה והרסה את כל בית ישראל עד שלא נשאר 
אפילו שני אחוזים ממה שהיה קודם המלחמה, ואין הכוונה בגוף, אלא אבידות בנפש! 
והדור ששרד לאחר המלחמה היה כמו דור שנקצץ משלשלת הדורות... וכאן התחילו 
כל החדשות והדברים אשר לא שיערום אבותינו, וגררו חלק מציבור בני התורה החוצה. 
ושם כבר לא הצליחו לא בעניני עוה"ז ולא בעניני עוה"ב. וכאשר נפלנו למטה, במקום 
ליפול לרשותם של גדולי התורה, נפלמו לרשותם של העמלקים הללו, ועלינו לדעת 

שיש לנו חוב ללחום עמהם! אבל לא בחרב ובחנית, אלא בכבודה של תורה.

עבודת דורינו להגדיל את כבוד התורה
בגלל בזיון התורה ששולט היום הגדלנו את כוחו של 'בזוי בן 
בזוי' למנוע תורה בישראל, כדי שהגאולה האמיתית תתעכב, 
ודבק בתורה  הם שונאינו האמיתיים! ככל שבן תורה מתחזק 
בצורה של "ודברת בם", רק "בם"! בזה מכניע אותם. אין המלחמה עימם פיזית, ואין 
זה עסקינו כיצד פועלת המלחמה ומהן התוצאות, בשמים יודעים כיצד לנהל מלחמה 
כזו... המוטל עלינו הוא רק לזרוק את החיצים ולהרבות אותם ביתר שאת וביתר עוז, 
והוא ריבוי של כבודה של תורה בטהרתה, הן בצורת לימודה והן ביחס ללומדיה... ע"כ 
דבריו המאלפים של הגה"צ רבי ישראל אליהו זצוק"ל. )מתוך הספד על הגר"ש ברנבוים 

זצוק"ל(

רשעי ישראל שבכל דור - שורש עמלק
הוא מה שהביא מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד )קובץ מאמרים ח"א עמוד 
שתי  ובאמת  וז"ל:  זי"ע  הגר"א  רבינו  בשם  לבנים'(  סימן  אבות  'מעשי  מאמר  רנא 
המלחמות האלו, שנאת האומות לעמינו, ושנאת רשעי ישראל ליראי ד', דבר אחד הן, 
והיא מלחמת הטומאה עם הקדושה, ככתוב מלחמה לד' בעמלק מדור דור )שמות יז,טז(, 
כי עמלק הוא שורש הטומאה בכל הדורות. וכן כתב הגר"א )אבן שלמה פי"א( עמלקים 

הם ראשי ישראל בגלות וכו' ועליהם נאמר היו צריה לראש, עכ"ל.
ידועים גם המשך דברי רבי אלחנן שם כי מלחמת שרו של עשו עם יעקב, לא היה 
זה סתם מלחמה, אלא מלחמה בשורש של אדום עם ישראל. ומדוע א"כ נלחם דוקא 
עם יעקב, ולא נלחם עם אברהם או עם יצחק? מבאר רבי אלחנן: כי אברהם היה עמוד 
החסד, יצחק היה עמוד העבודה, ויעקב עמוד התורה. לשרו של עשו לא היה איכפת 
לו שיהיה חסד ושהיה עבודה, אבל תורה הוא כבר לא יכול לסבול! ולכן רצה להלחם 

דווקא בעמוד התורה.

המטרה של הציונות
שח על כך הגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א ר"י 'דברי אמת': איך רשעי ישראל 
מגיעים לזה? דבר ראשון צריך לדעת שמה שמביא אותם לזה זה השנאה לכל ניצוץ 
יהודי משורש שנאת עמי ארצות לת"ח, ולמעשה יש להם בכל זה רק מטרה אחת, כבוד! 
כמה פעמים סיפרתי מה ששמעתי בבריסק ממו"ר הגאון רבי יושע בער זצוק"ל, בזמן 
'מבצע אנטבה' שמחבלים חטפו מטוס והנחיתו אותו באנטבה, והוא היה מטוס שלם של 
יהודים, והמחבלים רצו לפוצץ את המטוס באם לא ישחררו מחבלים, אז צילצלו לרבי 
יושע בער וביקשו שילך לדבר עם הראש ממשלה להגיד לו שזה פיקוח נפש וצריך 
להצילם. אז רבי יושע בער דיבר במוצ"ש ואמר: ביקשו ממני לבוא, מה אני יגיד לו, 
פיקוח נפש!? האם יש להם איזה שיקול של פיקו"נ? האם איכפת להם משהו מאותם 
יהודים שנמצאים בסכנה? כל השיקול שלהם הוא אחד, לדאוג לכסא שלהם, אם הוא 
יהיה ראש ממשלה או לא... זה כל הנפק"מ שלו היכן הוא יוכל להשיג יותר כבוד. הוא 

יהיה מוכן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, העיקר שהוא יהיה ראש ממשלה...
ידוע שכאשר ראה מרן הגר"ח מבריסק זיע"א את ראשיתה של הציונות, והראו לו את 
הדף של התוכניות שלהם, הוא אמר: השורה האחרונה מה שהם רוצים, זה לשפוך דם 
יהודי! זה כל המטרה שלהם! רואים כמה בן אדם יכול להיות מושחת. צריכים לדעת: 
אשרינו שהקב"ה הבדיל אותנו מהם, התורה הקדושה מחנכת, התורה הקדושה מגדלת, 
התורה הקדושה מעדנת, בלי זה אפשר להיות חיה! זה מה שצריך לדעת, תזכרו את 
המעלות שלנו, כל אחד יזכור כמה החשיבות שלו שהוא בן תורה, והבדילנו מן התועים 

ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו.

מעשי עמלק...
קבלנו מפי ת"ח אחד אשר שמע מפי מרן החזון איש זיע"א באותה תקופה של העמדת 
צביון החינוך החרדי בארץ ישראל, ואלו תוכן דבריו: כאשר זקן ראשי הישיבות מרן 
הגרא"ז מלצר זצוק"ל וזקן האדמורי"ם הרבי מבלז זצוק"ל בעד הקמת החינוך העצמאי, 
עמלק!  כמעשי  כמוה  הוא..."אשר קרך בדרך"...  זה  דתי  לממלכתי  נכנס   )...( ופלוני 

)קונטרס לחושבי שמו ח"ב עמ' 101(

מהי שותפות עם עמלק
במאמר ארוך ונוקב אשר פירסם בחיי חיותו הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פיינשטיין 

זצוק"ל חתנא דבי נשיאה דמרן הגרי"ז זיע"א אמר בתוך הדברים כך: 
"בנוגע לדרכי מלחמה. קשה לקבוע השיעור עד כמה מחוייב כל אחד ואחד ליכנס 
ברור! שאלו  הדבר  הכאה. אבל  או  לפעמים חשש סכנה  הקורה, בפרט כשיש  בעובי 
הכאות  לסבול  ומוכנים  המהרסים  נגד  למלחמה  ונכנסים  המערכה  בראש  העומדים 
ורדיפות, צריך לחזקם ולעודדם! ואפילו מי שאינו חזק כמותם ליכנס למלחמה למעשה, 
אם ח"ו מרפה ידי המוחים או מבטלם, הוא בכלל שונאי ה'! וכמו שכתב בשערי תשובה 
לרבינו יונה ז"ל סוף שער ג' כלפי אותם שעינם צרה ביראי ה' שהם בכלל כת שונאי 

השם עיי"ש )סימן קס(".
וממשיך שם: "יתכן גם לנקוט בדעה אחרת במה שנוגע לגבי מלחמה למעשה, אבל 
הוא שותפות עם  מוכים,  להיות  בסכנה  הנכנסים  המוחים,  על  וללעוג  מרחוק  לעמוד 
עמלק! אפילו כשאני בעצמי איני הולך להפגנות מחמת שמצוי שם הכאות, אבל זה ברור 
כי המותח בקורת על המוחים, לומר שאינם מתנהגים בנימוס כראוי או שהם אשמים על 
תוצאות וכיו"ב, הוא אח לבעל משחית"... עכ"ד. )קונטרס לחושבי שמו ח"ב עמוד 31, 

עובדות והנהגות לבית בריסק(

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
דוד 

ויספיש

העצה למרי לב!
שח הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק"ל: 
זצוק"ל,  אברמסקי  הרב  מרן  מכבוד  פעמים  כמה  שמענו 

מפעם  ליסוע  רגיל  היה  הראשונה,  העולם  מלחמת  בזמן  ברוסיה,  רב  שהיה  שבזמן 
חיים  רבי  ]באותה תקופה שהה  זיע"א לתקופות ארוכות  מרן רבי חיים  לרבו  לפעם 
במינסק עקב המלחמה[. ובאחת הפעמים שנסע אליו, תוך כדי נסיעתו ברכבת הוא 
ראה ספר, אשר בהקדמתו מביא המחבר פסוק מהתורה, וכותב שם הסבר על הפסוק. 
הפשט  לא  שזה  תדעו  לכם,  אומר  אני  אייך...  זאג  'איך  אומר,  היה  אברמסקי  והרב 
בפסוק, אבל הז'רגון' - הצלצול ]היינו הרעיון שבווארט[ הוא טוב'. וסיפר, שבסגנון 
זה גם אמר לרבי חיים, שזה לא הפשט בפסוק, אבל הז'רגון הוא טוב. ור' חיים נהנה 
מהדברים, וכאשר לאחר זמן הגיע אליו חותנו של הרב אברמסקי, שיבח לפניו את חתנו 

על הווארט הזה, וחזר בפניו על דבריו הנ"ל.

מים  לשתות  יכלו  ולא  מרתה,  "ויבואו  בפרשתינו,  כתוב 
ממרה כי מרים הם, ויורהו ד' עץ וישלך אל המים וימתקו 

המים וגו'".
וכך פירש המחבר הנ"ל: 'ויבואו מרתה', לפעמים יש שאדם 
מגיע ל"מרתה", יש זמנים ומצבים שלאדם "מר", מכל מיני סיבות. 'ולא יכלו לשתות 
מים' - אין מים אלא תורה - 'ממרה', מרוב מרירות מצבו. 'כי מרים הם' - הוא יושב 
ולומד ולא הולך לו, מחמת מרירות לבו. 'ויורהו ד' עץ' - הקב"ה נותן לו ומורהו עצה. 
ומה העצה? 'וישלך אל המים, וימתקו המים' - "ער וועט זיך אריינווארפן אין לערנען, 
וועט עס ווערן זיס"... - שישליך את עצמו למים, ללימוד התורה, אז ממילא יהא לו 

מתוק.
מה  הרי  כי  עצמו.  את  ולהשליך  מהכל  להתעלם  ליישם,  קל  דבר  זה  שאין  כמובן, 

שמעיק עליו שוקל משקל כבד ולא מאפשר להשליך את עצמו - אבל זו העצה!

רוממות התורה
חיזוק התורה


