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גליון 83 שנה ב' חג השבועות תשע"ז

דבר העורך

מסודותיה של 
מגילת רות

אמר  המדרש:  וז"ל 
ו"וין,  רבי חייא בר אבא, כל ראשי פסוקים של רות 
ברית  לבני  שדבקה  מפני  פסוקים,  משמונה  חוץ 
ו"וין,  זה כל ראשי פסוקים  שניתנה לשמונה. ומפני 
רות  זוטא  )מדרש  ירודין.  לדור שגבוריו  ווי  כלומר, 
בחיסור  תרח  רמז  ח"ב  בילקוט  הוא  וכן  ב.  פרשה 

לשון קצת(
כל  הוא,  כך  הדבר  ואכן  המגילה  בדברי  עיינתי 
"ראשי פסוקים של רות ווי"ן", דהיינו שהם מתחילים 
באות וי"ו, מלבד ח' פסוקים אשר תחילתן באותיות 

אחרות. והנה אותם ח' פסוקים הם כדלהלן: 
1. )פרק א פסוק ט( ִיֵּתן ה' ָלֶכם ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה ִאָּׁשה 
ֵבּית ִאיָׁשּה ַוִּתשַּׁק ָלֶהן ַוִתֶּּׂשאָנה קֹוָלן ַוִתְּבֶּכיָנה: 2. )שם 
פסוק יב( ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכָן ִּכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיׁש ִּכי 
ָאַמְרִּתי ֶיׁש ִלי ִתְקָוה ַגּם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיׁש ְוַגם ָיַלְדִּתי 
ָבִנים: 3. )שם פסוק יג( ֲהָלֵהן ְּתשֵַׂבְּרָנה ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו 
ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש ַאל ְבֹּנַתי ִּכי ַמר ִלי 
ְמֹאד ִמֶּכם ִּכי ָיְצָאה ִבי ַיד ה': 4. )שם פסוק יז( ַבֲּאֶׁשר 
ָתּמּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ֹּכה ַיֲעשֶׂה ה' ִלי ְוֹכה ֹיִסיף ִּכי 
ַהָמֶּות ַיְפִריד ֵבּיִני ּוֵביֵנְך: 5. )שם פסוק כא( ֲאִני ְמֵלָאה 
ָהַלְכִּתי ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ה' ָלָמּה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי וה' 
ֵעיַנִיְך  ִלי: 6. )פרק ב פסוק ט(  ֵהַרע  ְוַׁש-ַּדי  ִבי  ָעָנה 
ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת 
ַהְנָּעִרים ְלִבְלִּתי ָנְגֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית 
ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים: 7. )שם פסוק יב( ְיַׁשֵּלם ה' 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵקי  ה'  ֵמִעם  ְׁשֵלָמה  ַמְׂשֻּכְרֵּתְך  ּוְתִהי  ָּפֳעֵלְך 
ֲאֶׁשר ָּבאת ַלֲחסֹות ַתַּחת ְּכָנָפיו: 8. )פרק ג פסוק יג( 
ִליִני ַהַּלְיָלה ְוָהָיה ַבֹּבֶקר ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל ְוִאם ֹלא 
ַיְחּפֹץ ְלָגֳאֵלְך ּוְגַאְלִּתיְך ָאנִֹכי ַחי ה' ִׁשְכִבי ַעד ַהֹּבֶקר: 

והנה בפשטות חשבון דברי המדרש הוא, שכללות 
המגילה היא צער גדול על ירידות דור השופטים, עד 
כדי קריאת "וי" על כל פסוק ופסוק, להורות על כך 

שמצב הדור היה אז בייאוש מוחלט. 
ביאור הדברים, היכן מצינו ברות ייאוש, הרי הוא 
מלא בייאוש מהעתיד להיות, גדולי הדור ההוא הרי הם 
אלימלך ושני בניו ]וכפי שמכתירם הרמב"ם בהלכות 
מלכים[ אינם מוצאים עתיד בארץ המובטחת ועל כן 
יוצאים ממנה, וגם שם הם נכרתים מארץ החיים בלי 
דור המשך. נעמי מחליטה בכל זאת לחזור, אך היא 
חוזרת במרירות רבה, ומבקשת שיקראו לה על שם 
מרירותה. מצטרפת אליה רק אחת מכלותיה, הרי היא 
רות, אשר תקותה להצטרף לכלל ישראל אינו טומן 
הבטחות גדולות לגבי העתיד, וכפי שהבינה אחותה, 
ואם  כיהודיה.  וליקבר  למות  רק מבקשת  היא  ואכן 
הדבר הזה היה ממשיך כצורתו, לא היה לנו כלום, לא 
דוד, לא בית דוד, לא תהלים, לא בית המקדש, לא 
גאולה שלמה, לא משיח – כלום. כל היהדות נראתה 

כהולכת לשום מקום ח"ו.
אחר  לעקוב  רצונינו  אם  כי  המדרש,  לנו  ומבאר 
שלמה,  לתקוה  הזה  המוחלט  מהייאוש  יצאנו  כיצד 
עלינו לעקוב היכן המגילה עצמה חדלה מלהזכיר על 
פסוקיה את פסק דינה – כלומר היכן אין אומרים "וי" 

על אותו הדור.

נראה  העיון  ולאחר 
אותם  כיצד  בהדיא 
הנזכרים  הפסוקים 
בפשט  מבטאים  לעיל 
של  ההדרגתית  השתלבותה  תמצית  את  הדברים 
רות בכלל ישראל, מהאפס הגמור ועד היותה הגונה 

להיות אמה של מלכות:
יתן ה' לכן וכו' – כאן רואים כי נעמי רוצה מעיקרא 

לדחותן, להותירן לנצח אבודות בין הגויים.
לדחותן,  מנסה  נעמי   - וכו'  לכנה  בנותי  שבנה 
בטענה כי אפילו יידבקו, לא יהיו לאדם אחר מלבד 

בני נעמי שכבר זקנה מלהוליד.
הרי  שתוליד,  יקרה  ואפילו   - וכו'  תשברנה  הלהן 
מדה"ד.  בה  מישראל שפגעה  באשה  עצמן  שתולות 
ממאמציהן של  טענות שנבעו  היו שלש  עכשיו  עד 
רות וערפה לישאר בכלל ישראל על אף הכל. ואכן 

ערפה מתייאשת והולכת.
באשר תמותי אמות וכו' - רות מוכנה להיות חלק 
מכלל ישראל אפילו לא יהיה לה עצמה כלום, העיקר 
למות כבת ישראל. שלב ראשון שבו כבר אין לנעמי 
מה לדחותה, רות כאן כדי לישאר. אגב זהוא הפסוק 

היחיד מהשמונה המביא את דברי רות עצמה.
אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה' וכו' – ע"י נעמי 
לחמותה  מחוברת  היא  כבר  בפועל,  רות  מצטרפת 
זה  חיבורה  אך  עמה,  בני  לבין  התקבלה  וחמותה 
לישראל הוא באופן הכי מרוחק שיכול להיות, וכפי 

שמתבטא על ידי דברי נעמי אלו.
כראויה  יותר  מקרבה  בועז   - וכו'  בשדה  עיניך 

לחסד, אמנם אך רק בתורת ענייה שבישראל.
ישלם ה' פעלך וכו' - בועז מכיר בה שראויה רות 
היא  ראויה  אלא  בעלמא,  חסד  מאשר  יותר  להרבה 
שתהיה משכורתה שלמה מעם ה' ככל ישראל מחמת 

מעשיה הטובים.
ליני הלילה וכו' - כאן כבר מכיר בועז בכך שראויה 
היא רות לינשא לגדול הדור בכבודו ובעצמו, כלומר 
ללא  מילי  לכל  גמורה  ישראל  לבת  היתה  שמעתה 
מציאותה  עצם  ידי  על  אלא  במעשיה  התחשבות 

כיהודיה.
סוף דבר, כאן מתוארת כניסתה של רות לבין בני 
ברית שניתנה לשמונה ימים. ומה מיוחד בברית הזו 

שנזכרה על גירותה של רות? 
הנימול לשמונה, עצם לידתו ומציאותו כבר מזכים 
ציציותיו  אחר  בודקין  אין  בברית,  בביאה  אותו 
החסד  זהו  ח"ו.  להיפך  או  הוא  זכאי  שמא  לראות 
ראויים  שמצאנו  עימנו,  השי"ת  של  והנורא  הגדול 
לחסות תחת כנפיו מראש בלי בדיקה, אלא מכיוון 
לבריתו  נכנסנו  כולנו  ממילא  אברהם,  היה  שאחד 

ונדבקנו כעם אחד בסיני.
להיות  והצירוף  המבחן  את  רות  עברה  וכאשר 
ראויה לכך, ומהדחויה ביותר הפכה להיות הקרובה 
ביותר, דווקא מזה יצא דוד מלכא משיחא – מזה באה 
תקוה טובה לכלל ישראל. תקוה, שאפילו אם חטאנו, 
אנו להתעודד מכך  יכולים  עדיין  בנו,  והיצר שולט 
שמכיוון שסוף כל סוף, מכיוון שיהודים אנו הדבקים 
בבוראינו במסירות נפש, מתוך שמחה לוותר למענו 
על הכל, עדיין רצויים אנו אצל קונינו, אבינו מלכינו.

רוממות המגילה
הרב 

שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר ביאור עניני המגילה

גליון זה נתרם לעילוי נשמת
הר"ר אלכסנדר

 משה שלמה זלמן ב"ר צבי ז"ל
נלב"ע חג השבועות תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדיו: הרה"ג יהושע שליט"א 
והרה"ג אפרים שליט"א לבית ויליגר

בברכת "ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע 
אמרו כאחד"
העורך

בעמדנו ערב חג מתן תורה, היום הגדול שבו נתחברו שמים 
וארץ, קוב"ה ואורייתא וישראל חד הוא, הבה ונתבונן היאך 

קונים תורה. נלמד ממעשיהם של אבותינו הקדושים.
חז"ל מספרים על רבי יוחנן שהלך עם תלמידו רבי חייא 
בר אבא. עברו ליד בית, אמר רבי יוחנן, הבית הזה שלי היה 
ומכרתיה ללמוד תורה. עברו ליד שדה, אמר רבי יוחנן, שדה 
זו שלי היתה ומכרתיה ללמוד תורה. עברו ליד כרם, אמר רבי 
יוחנן, כרם זה שלי היה ומכרתיו ללמוד תורה. התחיל לבכות 
יוחנן, מפני מה אתה בוכה?  רבי חייא בר אבא. שאלו רבי 
אמר לו: שלא השארת כלום לעת זקנותך! אמר לו רבי יוחנן: 
ימים,  לששה  שניתן  דבר  שמכרתי  בעיניך  היא  קלה  כלום 

וקניתי דבר שניתן לארבעים יום וארבעים לילה?! 
באופן פשוט נראה שרבי יוחנן ענה לו: אתה רואה עסק כל 

כך משתלם, מדוע לעשות חשבונות!? 
אך אם נתבונן יותר, נראה שרבי יוחנן אמר לו יסוד עצום. 
עושים  לא  יום,  לארבעים  שניתן  הדבר  את  לקנות  בשביל 
"חשבונות"! אם הייתי עושה חשבונות, אף פעם לא הייתי 
מגיע למה שאני. עם חשבונות נשארים בחוץ. אם אני אעשה 

חשבונות, אשאר עם הארץ! 
גם במגילת רות רואים אנו את אותו יסוד השזור לאורך 
מעשה המגילה. הרי רות וערפה שמעו שתיהן מנעמי חמותם 
את החשבון הבא: מה אתן הולכות להתגייר? יש לי בנים?! יש 
לי רכוש?! אשה מרת נפש אני. אל תקראנה לי נעמי קראנה 
לי מרה! חוץ מהכל, אנחנו נקבל ביזיונות בארץ ישראל על 
אותו הגביר שברח לחו"ל בזמן מצור, ובשביל מה אתן באות 
אחרי? ערפה השתכנעה, כי על פי חשבון נעמי צודקת. אבל 

"ורות דבקה בה" – כי דבק א"א להפריד!
לרבא  שראה  אחד  מין  על  מספרת  )פח,א(  בשבת  הגמ' 
"ההוא  זורם...  והדם  ידו,  על  לוחצת  ורגלו  ולומד,  שיושב 
אצבעתא  ויתבה  בשמעתא,  מעיין  דקא  לרבא  דחזייה  מינא 
דידיה תותי כרעא, וקא מייץ בהו, וקא מבען אצבעתיה דמא". 
"אמר לו: עמא פזיזא! דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אכתי 
בפחזותייכו קיימיתו! ברישא איבעיא לכו למשמע, אי מציתו 
דסגינן  אנן  ליה:  אמר  קבליתו.  לא   - לא  ואי  קבליתו,   -
בשלימותא - כתיב בן 'תמת ישרים תנחם' הנך אינשי דסגן 

בעלילותא - כתיב בהו 'וסלף בוגדים ישדם' ".
זו  אתנו  שלו  והבעיה  גוי,  לא  מין,  היה  זה  ונתבונן,  הבה 
פזיזות,  באותה  נמצאים  אנחנו  שעדיין  וביותר,  ה'פזיזות'... 
לו,  זה מה שאכפת  וכי  רוצה?  הוא  וכי מה  ולא השתנינו... 

ה"פזיזות"!?
אלא, כמה פנים יש לה לפזיזות הזאת, ונבאר אחת מהן:

אותו מין בא ומלגלג, בא ומשכנע, בא ומנסה לצוד... ממבט 
ריאלי ומפוכח של אדם רציונלי, איך אתם מחזיקים מעמד, 
זה  זה לא הלכתם עם הקידמה? איך  רק עם התורה? מדוע 
ולא  לתורה,  שלכם  החיים  את  ומקדישים  מקדשים  שאתם 
חושבים על פרנסה, על גידול הילדים, על כלכלה נבונה, על 
השקעות, על תרומה למדינה, ועל כך שצריך האדם להיות 
נאור ומשכיל, ואף לדעת אנגלית ומתמטיקה, ולהשיג תואר 

ראשון ושני ושלישי עד זיבולא בתרייתא... וכו' וכו',
איך זה שעדיין נשארתם עם אותו עמדה של פזיזות תמוהה. 
"נעשה ונשמע", מבלי יכולת לבדוק איך זה משפיע עליכם 
בחיי העולם, אולי זה יפריע לכם ... בואו ותצאו מה'חשיכה' 
שלכם, הצטרפו אלינו, כמובן, גם תורה, אבל למה בפזיזות? 
למה להקדים אותה? לפחות ביחד. רצוי כמובן, 'נשמע' ואח"כ 
חוסר  זה  מה  אבל  ביחד,  שיהיה  לא,  אם  גם  אבל  'נעשה', 
האחריות לגדל עשרה ילדים מבלי פרנסה מסודרת עם תואר 

לעסקים? והעיקר תורה ותורה...
אבל, "אכתי בפחזותייכו קיימיתו"! 

כן, לפי "חשבונות" כאלו ואחרים, ה"מין" הזה אולי צודק... 
אך כלל ישראל ממשיכים עם הפזיזות שלהם, עדיין, הם בזים 

לכל השועלים המנסים להעלותם מהבריכה. 
היו הרבה אנשים שקולים ומחושבים בחשבונות מעין אלו, 
מהר  היהודית  מההיסטוריה  נעלמו  הם  הדורות  במשך  אך 
התיאוריות  כל  ועם  שלהם,  החשבונות  כל  עם  יחד  מאוד, 

שלהם איך לבנות את עם ישראל.
אך אנחנו בשביל לקבל את התורה, בשביל לקנות אותה 
חשבונות  שום  בלי  פזיזות  באותה  כך  ממשיכים  נצח,  קנין 
והם  תנחם"  ישרים  "תומת  בנו  כתוב  אנחנו  ואחרים.  כאלו 

כתוב בהם "וסלף בוגדים ישדם". 
עם ישראל – עם הנצח, זוהי דרכו לעולם! באותה "פזיזות", 
הם  מאווינו  כל  כי  להבין  לנשמע,  נעשה  הקדמת  באותו 

"רצוננו לעשות רצונך"! ומעבר לזה הכל טפל והבל.

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

הורמה תרומה לעילוי נשמת
הגאון רבי משה ב"ר מאיר פודרביניק זצ"ל 

נלב"ע י' סיון תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נכדו הרה"ג מ.ז. שליט"א

הורמה תרומה לעילוי נשמת  מרת בילה ע"ה 
בת הר"ר יעקב מנשה שליט"א

ת.נ.צ.ב.ה
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הניעור כל הלילה כיצד 
יעשה בברכות השחר

ברכות  כל  מתוך  ברכות  בשבע 
שניעור  מי  אם  ספקות  יש  השחר 
לא,  או  בהן,  חייב  הלילה  כל 
מקומות  בכמה  מפוזרים  והדברים 

ונבוא לפרטם אחת אל אחת:
 – ידים  נטילת  על  ברכת  א( 
שיש  כתב  סי"ג(  ד  )סימן  בשו"ע 
בלילה  הניעור  אם  להסתפק 
לתפילה  שחרית  ידיו  ליטול  צריך 
ולהעברת רוח רעה, וד"ז תלוי אם 
טעם הנטילה בשחרית בברכה הוא 
בלילה  בשינתו  שמסתמא  משום 
וא"כ  בגופו  מטונף  במקום  נגע 
בניעור אי"צ נט"י, או הטעם משום 
נעשים  אנו  השינה  אחר  שבשחר 
להודות  וצריך  חדשה  כברייה 
לעבודתו  ולהתקדש  ע"ז  ית'  לו 
ולטעם זה גם אם ניעור בלילה לא 
בברכה.  נטילה  וצריך  רבנן  פלוג 
וגם בענין הרו"ר יש להסתפק אם 
גורמת את הרו"ר או עצם  השינה 
הרו"ר  מצד  ]אך  גורמת,  הלילה  
בודאי דאין לברך, כמפורש במ"ב 
הרמ"א  ולמעשה  סק"ח[.  ד  סימן 
שם פסק שיטול בלא ברכה, וכתב 
ומצריכים  חולקים  שיש  המ"ב 
הטיל  או  צרכיו  עשה  ואם  ברכה, 
מים ושפשף קודם התפלה הסכמת 
וסיים  בברכה,  שיטול  האחרונים 
כן  שיעשה  נכון  שבועות  דבליל 
ויתחייב בברכה לכו"ע, וכ"כ במ"ב 

כאן )סימן תצד סק"א(.
והנה עיין בשו"ע הגר"ז )סימן ד 
הלילה  כל  דהניעור  שכתב  סי"ג( 
צריך ליטול ידיו מיד כשיאור היום 
דהיינו תיכף בעלות השחר לחשוש 
הנטילה  דטעם  הרשב"א  לשיטת 
משום שנעשה בריה חדשה, ולפי"ז 
תיכף בעה"ש יש להפסיק הלימוד 
לרגע וליטול הידים, ]גם יש לדון 
להצריך נטילה בעה"ש משום רו"ר, 
ועיין  סי"ד,  ד  סימן  שו"ע  עיין 
סק"ט  אר"י  להמלבי"ם  בארה"ח 
מש"כ ע"ז[, אך אין המנהג להקפיד 
בסיום  הידים  נוטלין  אלא  ע"ז 
הלימוד לפני התפילה, )ועי' בשו"ת 
שכ'  ב  סי'  ח"ב  והנהגות  תשובות 
תפלה  או  בתורה  כשעוסק  דאולי 
הליכה  ובענין  שורה(.  רו"ר  אין 
אין  בודאי  הנטילה  לפני  ד' אמות 
לחוש, כ"כ בא"א מבוטשאש )סימן 
שהחמיר  דמה  הטעם  ונראה  ד(, 
נט"י  בלי  ד"א  לילך  שלא  הזוהר 
)עיין מ"ב סימן א סק"ב( הוא רק 

כשישן וטעים טעמא דמותא.
ב( ברכת אשר יצר אם לא עשה 
צרכיו, עיין )סימן ד ס"א( ברמ"א 
די"א דבשחר מברך אשר יצר אפי' 
ובמ"ב  נהגו,  וכן  צרכיו  עשה  לא 
סק"ג הטעם משום דבבוקר נעשה 
כבריה חדשה וצריכין אנו להודות 
]על  נשמה  אלקי  ברכת  ונתקן  לו 
על  יצר  ואשר  הנשמה[  יצירת 
טעמים,  עוד  ויש  הגוף,  יצירת 
דבריה  הטעם  דלפי  הפמ"ג  וכתב 
הלילה  כל  ניעור  היה  אם  חדשה 
דאז לא נעשה בריה חדשה בבוקר 
לא  אם  יצר  אשר  לברך  יכול  אין 
ישן  אם  גם  מיהו   – צרכיו.  עשה 
לברך  דנהגו  הרמ"א  שכ'  בלילה 
צרכיו,  עשה  לא  אפי'  יצר  אשר 
)סק"ד(  במ"ב  וכתב  מוסכם  אי"ז 
יזהר  הספק  מן  להסתלק  דהרוצה 
שעירה  אחר  תיכף  צרכיו  לעשות 
מים על ידיו ג"פ וכשיצא מביהכ"ס 
יצר  אשר  ויברך  שניה  פעם  יטול 

ויצא יד"ח לכו"ע.
בשו"ע   – ט"ק  על  הברכה  ג( 
)סימן ח סט"ז( ובנו"כ נחלקו במי 
שלא פשט טליתו בלילה אם צריך 
דלילה  משום  בבוקר  עלי'  לברך 
או  הפסק,  והוי  ציצית  זמן  לאו 
יום  דכסות  די"א  משום  יברך  לא 
ובמ"ב  בלילה,  גם  בציצית  חייב 
סק"א(  תצד  )וסימן  סקמ"ב  שם 
ומ"מ  להקל  ברכות  דספק  הכריע 
בטלית  אותה  לפטור  לכוון  נכון 
ט"ג  להם  שאין  ]ובחורים  גדול, 
נכון שישמעו הברכה ממי שמברך 
להוציא  ויכוונו  ט"ג  או  ט"ק  על 

ולצאת[.
נחלקו   – התורה  ברכות  ד-ה( 
אין  ישן  שלא  כיון  אם  הפוסקים 
חכמים  קבעו  או"ד  הפסק,  כאן 
ובמ"ב  מחדש,  יום  בכל  לברך 
דסב"ל  הכריע  סקכ"ח(  מז  )סימן 
ברכה"ת  ישמע  לו  אפשר  אם  אך 
ממי שישן ויכוונו להוציא ולצאת, 
]ולכאו' יש לדקדק לשמוע הברכה 
חלות  הוא  שאז  בעלוה"ש  תיכף 
ממי  אז  לו  אין  אם  אמנם  החיוב, 
בלימודו  להמשיך  מותר  לשמוע 
בערב  ביום  ישן  ואם  דסב"ל[. 
שבועות שינת קבע על מטתו כתב 
מז(  )סימן  השו"ע  בגליון  רעק"א 
הביאו במ"ב שם דבזה לכו"ע צריך 
משום   - ברכה"ת  בבוקר  לברך 
גם  עליו  עברו  כבר  דהא   - ממ"נ 
יום  והגיע  לילה  וגם  שינה  הפסק 

חדש.
ומ"מ מטו בשם מרן החזו"א שלא 
ואכמ"ל  בזה,  רעק"א  עם  הסכים 
העולם  מנהג  וראה  וצא  בטעמו. 
שמחפשין  השבועות  חג  בשחרית 
בלילה  שישן  ממי  ברכה"ת  לצאת 

אף אותם שישנו ביום.
ו-ז( ברכות אלקי נשמה והמעביר 
יש  אם  האחרונים  נחלקו   – שינה 
הרמ"א  מש"כ  על  בזה  לסמוך 
ברכות  דמברכין  ס"ח(  מו  )סימן 
שמע  שלא  אף  וכו'  לשכוי  הנותן 
קול תרנגול ולא הלך ולא לבש וכו' 
משום שסדר ברכות אלו לא נתקנו 
על  מברכין  אלא  עצמו  על  דוקא 
וא"כ  העולם,  צרכי  ברא  שהקב"ה 
שינה,  והמעביר  נשמה  אלקי  ה"ה 
הכלל  מן  יצאו  השנים  שאלו  או 
יחיד[,  ]ונראה משום שהם בלשון 
סקכ"ד(  מו  )סימן  ומ"ב  ובשע"ת 
אלו  ברכות  לשמוע  שיראה  כתבו 

מאחר ויכוון לצאת.
שאר הברכות, היינו הנותן לשכוי 
וכו', שפיר מברך כל אחד כשיאור 
היום אף כשלא ישן בלילה )ועיין 
ואף  ומ"ב סקל"א(,  סי"ג  מז  סימן 
ברכת הנותן ליעף כח בכלל זה – 

מ"ב )סימן מו סקכ"ב(.
לצאת  שבא  דכל  בזה  לציין  ויש 
שישן  מי  מפי  הנ"ל  הברכות 
ומברך, הנה דעת הלבוש )סימן נט 
ס"ד( דא"א להוציא ברכות השחר 
הובא  בפחות,  ולא  בעשרה  אלא 
במ"ב )סוס"י ו ובסימן נט סקכ"ג( 
מיו"ד(,  בפחות  )ד"ה  שם  ובבה"ל 
והנה לדעת הפמ"ג שהביא בבה"ל 
דלא אמר הלבוש אלא בבקי אבל 
אינו בקי יכול לצאת אפי' בפחות 
מעשרה נראה דכמו"כ כל שיש לו 
ספק אם חייב לברך לא גרע מאינו 
בקי ושפיר יוכל לצאת אף בפחות 
בדעת  להסוברים  אבל  מעשרה, 
הלבוש )חיי"א ובה"ל( דאפי' באינו 
בקי צריך עשרה ה"ה בענייננו נכון 

לדקדק לצאת בעשרה.

רוממות ההלכההמשך
ענינא דיומא

הרב
 ישראל 

לנג

הבכיה 
באהבה 
רבה של 

ה'תומים' והנצי"ב
הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  שח 
קודמים  בדורות  שליט"א:  אויערבאך 
היה  הדורות,  גאוני  את  יותר  שהכירו 
ומקור  ותבונה  שכל  של  הסמל  ה'תומים' 
ראש  בדורו  היה  והוא  והשכל,  הגאונות 
מאיר  רבי  הגאון  ]ומרן  הגדול  הישיבה 
שמחה זצוק"ל היה משבח את סבו שלמד 
אצל ה'תומים' וישב "בתוך הישיבה", כי 
היו רבים שהיו בישיבה וישבו בחלונות או 

מחוץ לביהמ"ד, והוא למד בפנים[, 
שוא  כי  בדרשות,  כותב  וה'תומים' 
שהחיפוש  וחושבים  שאומרים  מה  ושקר 
וחריפות השכל זה יסוד ומקור ההצלחה. 
והוא מעיד על עצמו כי ביום שהוא בירך 
מחדש  היה  אז  בבכיה,  רבה"  "אהבה 

לאמיתה של תורה ואם לא ... 
זצוק"ל,  הנצי"ב  של  תלמיד  והעיד 
מאחר  שיעור  מסר  לא  הימים  שבאחד 
ולאחר  השיעור",  את  הכין  ש"לא  שאמר 
מכן כששאלו, אמר שלא בכה באותו יום 
ב"אהבה רבה" ועל כן לא יכול היה למסור 

שיעור ביום כזה!

נהגו לכוין מאד בברכת 
'אהבה רבה' דשבועות

חנוך  רבי  המופלא  הגאון  כתב 
קרלנשטיין זצ"ל בקונטרסו )עמוד קפא(: 
חג  )מאמר  יששכר  שער  הקדמון  ובספר 
הביכורים אות צ"ג( כתב, דנהגו להאריך 
'אהבה רבה' בבוקר  ולכוין מאוד בברכת 
נהגו  כן  עי"ש. ובאמת  השבועות,  חג 
בכוונה  ולהתחנן  לבקש  הק'  בישיבות 
רבה בשעה שמתפללין "ותן בלבנו להבין 
לשמור  וללמד  ללמוד  לשמוע  ולהשכיל 
תלמוד  דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות 
בתורתך  עינינו  והאר  באהבה,  תורתך 
ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה 
מבקשים  כאשר  וכן  שמך",  את  וליראה 
"ותן  בתורתך"  לבי  "פתח  שמו"ע  בסוף 
צריך  תמיד  ובאמת  בתורתך",  חלקנו 

להתפלל על זה היטב.

תורה ותפילה – תפילה על 
תורה

רבינו  מרן  ומספר  חוזר  היה  בשיחותיו 
הגדול הרב שך זיע"א: "הזכרתי כבר" אמר 
פעם בשיחה בישיבה, "מה ששמעתי מרבי 
איסר זלמן זצוק"ל, שלמד בואלאז'ין שבע 
שנים. ואמר ששמע פעם מרבי הירש ליב 
שאינני  'ביום  שאמר:  זצוק"ל,  הנצי"ב   -
בוכה בברכת "אהבה רבה", אינני מצליח 

לחדש חידושי תורה! 
הדבר  ובאמת  זיע"א:  מרן  הוסיף  ואז 
תורה,  חידושי  כי  חידוש.  ואינו  פשוט, 
אינם מגיעים מאליהם. לא לוקחים לבד, 
אלא נותנים מהשמים. וצריך לזכות לזה. 
צריך  אך  כזו.  בדרגא  אוחזים  לא  אנו 
סייעתא  צריך  בתורה  שלעליה  לדעת, 
סייעתא  להשיג  אפשר  ואי  דשמיא. 
המידות  עם  לגמרא  כשניגשים  דשמיא, 

הגסות וצריך גם לזה כח התפילה. 
בשיחה נוספת, התבטא: נער הייתי וגם 
וראיתי  צעיר,  אברך  אינני  כבר  זקנתי, 
וגדולי  הדורות  גדולי  שבגדולים,  גדולים 
מונח  עדיין  התפילה.  בעבודת  עולם 
בעיר  בצעירותי  שראיתי  כפי  בזכרוני 
פוניבז' – שנעשיתי שם בר מצווה – את 
תפילתו של רבי איצל'ה מפוניבז' שזה היה 
התמדתו  וגם  הרגיל!  מגדר  יוצא  מראה 
אי  תפילה  בלי  כי  רגילה!  בלתי  הייתה 
אפשר להיות יהודי כשר וירא שמים, אין 

של  מציאות 
איד'  'ערליכער 
להשקיע  בלי 

בתפילה!
גם בשיחות אישיות, היה מרבה להדגיש 
כי הלימוד זקוק לתפילה, וכי יש לשפוך 
נותן התורה,  ולהרבות תפילה לפני  שיח 
ברכה  ושיהיה  בתורה  לחלקו  לזכות 

בלימודו. 
לנכדו  הריץ  אותה  מיוחדת,  באגרת 
הרה"ג איסר זלמן ברגמן שליט"א, כאשר 
שבאנגליה,  בגייטסהד  בצעירותו  למד 
התפילה,  בשעת  לבקש  רבינו:  לו  מזכיר 

על הצלחה בלימוד.
בשיחה אחרת אמר )מחשבת מוסר, חלק 
שני, עמוד רמג(: אנו מבקשים בכל יום, 
בברכת קריאת שמע, בכמה לשונות של 
המרחם,  הרחמן,  אב  "אבינו,   - רחמים 
ולהשכיל,  ותן בליבנו להבין  רחם עלינו, 
ולעשות  לשמור  וללמד,  ללמוד  לשמוע 
זו היא בקשת  זו מליצה, אלא  וכו'". אין 
רחמים מעומק הלב, ללמוד! בלי זה אינני 
יודע! שהשם ירחם עלינו, ויתן לי להבין 
לי.  שיעזור  רחמים,  לבקש  יש  ולעשות. 
כי רק הוא יודע, איך עלי לנהוג ומה אני 

צריך.

הרגשת מצוקה...
סיפר הגר"א גורביץ שליט"א מח"ס 'אור 
אברהם': פעם אחת ניגשתי עם החברותא, 
למרן ראש הישיבה הרב שך זיע"א, לשאול 
ומתן  משא  לאחר  המאור'.  'בעל  בדברי 

נשארו הדברים קשים.
שנחרט  דבר  זיע"א,  מרן  לנו  אמר  ואז 
בבעל  "פשט  לעולם:  הצעירים  בלבותינו 
המאור אין לי עבורכם, אבל פשט באהבה 
רבה יש לי ללמדכם. והדבר משול לאדם 
שזקוק לעזרה כספית מרעהו, שהוא שוקל 
אם אכן לעזור לו אם לאו. אולם אם יגש 
בעצמו אל רעהו, ויפיל את תחנוניו לפניו 
לעזרתו  זקוק  הוא  כי  ובדמעות,  בבכי 
צורת  את  כשרואה  חבירו  אזי  בדחיפות, 
כשמבקשים  כך  לסרב.  יוכל  לא  הבקשה 
מצוקה  בהרגשת  להיות  צריך  תורה  על 
בבכי ובתחנונים, ואז יש סייעתא משמיא. 
וזהו כל נוסח ברכת 'אהבה רבה': אבינו, 
בליבנו,  ותן  עלינו,  רחם  הרחמן,  האב 

להבין ולהשכיל וכו' ללמוד וללמד וכו'".
עוד:   והוסיף  זיע"א.  מרן  לנו  אמר  כן 
שכמו שפשוט לכל יהודי, שכשיש לו צרה 
גדולה ח"ו, הוא שופך שיח לפני בוראו. 
או  קשה  המאור'  'בעל  לו  שיש  מי  כך 
סוגיה שאינה נהירה, האם זה צרה פחותה 
להתפלל  הוא  והדרך  בחיים?  צרה  מכל 

ולהתחנן לבוראו".

"להבין ולהשכיל"
'גרודנא' הגאון הגדול רבי  ישיבת  ראש 
חוזר  היה  זצוק"ל  קרלנשטיין  צבי  דב 
חס  אם  בשבילנו,  בשיחותיו:  ואומר 
בתורה  ההבנה  את  מאתנו  ייקחו  וחלילה 
ונלמד, ואפילו בהתמדה,  – אפילו שנשב 
אבל אם ייקחו מאתנו את ההבנה בתורה 

– איזה חיים זה...!?
יום ב"אהבה רבה"  אומרים בכל  אנחנו 
– "ותן בלבנו להבין ולהשכיל", אנחנו לא 
מסתפקים בזה שנשב ונלמד, אף שזו זכות 
גדולה ועצומה, אבל זה לא מתקרב לזכות 
של מי שמבין את מה שהוא לומד, להבין 
אחרונים,  להבין  ראשונים,  להבין  גמרא, 
זהו גם מצד האושר של  להבין סברות... 
האדם, כל אחד שלומד תורה הוא מאושר, 
אבל זה בלי השוואה לאושר של מי שמבין 
טוב מה שהוא לומד! ומי שמבין טוב מה 
הוא לא מבין, זוהי גם מדרגה גדולה. ודבר 
הלימוד  האם  השבועות:  בחג  נקבע  זה 
שלך יהיה בהבנה ובבהירות או שמא ח"ו... 

רוממות התפילההמשך
"אהבה רבה"

הרב 
אברהם 

דסלר
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המנהג להיות ער בליל שבועות מצריך 
התרה

ז"ל רבינו )קובץ תשובות ח"ד סימן כא(: ... אם רוצה 
ללמוד במקום רש"י דרשות חז"ל אין 
הוא  הטוב  שהמנהג  להתרה,  צריך 
דרשת  פי  על  המקרא  את  שילמד 

שנים  כמה  נוהג  שהיה  מי  ודאי  אך  חז"ל. 
להיות ער בליל שבועות, דבר זה לא נפיק 

מכלל מנהג טוב.  

לימוד אחר עה"ש למי שהיה ער כל הלילה
נשאל רבינו1: אחרי שנעורים בליל שבועות כל הלילה, האם אסור ללמוד אחר עלות 

השחר עד שישמע הברכה מאחר שיוציאו יד"ח. 
והשיב: מותר ללמוד. לא מצאתי בשום מקום שיש איסור ללמוד בלי ברכת התורה2. 
והוסיף רבינו: אין ברכה"ת כברכת הנהנין ש"אסור ליהנות מהעוה"ז בלא ברכה"3, או 
"כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה", משא"כ ברכת התורה היא כמו ברכת המצוות4, 
מבטל  ברכה  בלי  מצוה  מקיים  שאם  אלא  ברכה,  בלי  המצוה  בעשיית  איסור  שאין 
מצוות חכמים שתקנו לברך קודם עשיית המצוה, וכך ברכת התורה אין איסור בעצם 
הלימוד בלי ברכה, אלא שיש מצוה לברך ואם לומד בלי ברכה מבטל מצות עשה, אבל 

כשמסופק ואינו יכול לברך אין איסור לקיים המצוה או ללמוד בלי ברכה.  
וכ"כ רבינו )קובץ תשובות ח"א סימן ט( וז"ל "אולם צ"ל דבמקום שא"א לו לברך 
ברכה"ת, שאין איסור עליו לעסוק בד"ת ללא ברכה"ת, אדרבא יעסוק בתורה ויקיים 

מ"ע של לימוד התורה".  

זמן עטיפת הטלית 
לא  השנה  ימות  ברוב  ]אבל  כותיקין  התפלל רבינו תפילת שחרית  השבועות  בחג 

התפלל תפילת שחרית כותיקין[.
כיון שרבינו נהג בענין זמן עטיפת טלית שהוא חצי שעה קודם הנה"ח5, לכן כאשר 
ומתחילין פסו"ד  דזמרה  בימים שמאריכים בפסוקי  כותיקין  התפלל תפילת שחרית 
לומר המזמורים של שבת קודם ברוך  נהג  והו"ר,  כגון בשבועות  קודם החצי שעה, 
שאמר כמו נוסח ספרד, וברך על הטלית לאחר המזמורים של שבת קודם ברוך שאמר, 
שאז כבר חצי שעה קודם הנה"ח, וזאת כדי שלא להפסיק בברכת הטלית בין ברוך 
שאמר לישתבח6. רבינו אמר, כי העולם לא חושש לזה ]שלא להתעטף קודם חצי שעה 

מהנה"ח[, אבל למעשה זה ספק גדול7.

1  ערב חג השבועות תשנ"ה. פניני תפילה עמוד לח. 

2  ז"ל מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל במכתב למרן הגרצ"פ פראנק זצ"ל )מנחת שלמה ח"א 
סימן צא אות א( "אגב ראיתי דהדר גאונו סובר בפשיטות דלגמ' דידן אם אחד נמצא במצב 
שהוא אנוס על הברכה ואינו יכול בשום אופן לברך ברכת התורה, דגם אסור לו ללמוד תורה, 
משום דכמו שאסור ליהנות מהעוה"ז בלא ברכה כך אסור גם ללמוד תורה, והברכה מעכבת, 
דלמודו לא חשיב מצוה אלא עבירה, והוא חדוש גדול, שהרי לא מצינו שיאמרו חז"ל שאסור 
לעשות מצוה בלא ברכה כמו שאמרו לענין ברכת הנהנין, ולמה יתבטל מלמוד תורה שהוא יותר 

חשוב מכל המצוות שבתורה בגלל זה שאינו יודע לברך. 
3  כוונת רבינו לעצם הענין שברכות הנהנין יש איסור, ולכן כשהוא אנוס ואינו יכול לברך 
אסור לאכול, משא"כ ברכת המצוות שמותר לקיים המצווה כשהוא אנוס מלברך, אמנם בנ"ד 

שיש ספק גם בברכות הנהנין מותר )פניני תפילה עמוד לט(.
4  נקט לדוגמא בעלמא, שכן דעת רבינו שאינה ברכת המצוות אלא ברכת השבח על התורה 

)פניני תפילה שם(. 
5  כך החל לנהוג בכ- 15 שנותיו האחרונות. )הליכות האיש עמוד יא הערה לח( 

6  שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב ברכות ט,ב.
7  כתב בשו"ע )או"ח סימן יח ס"ג( "מאימתי מברך על הציצית בשחר משיכיר בין תכלת שבה 

שהחיינו על קריאת מגילת רות
קריאת  קודם  שהחיינו  לברך  המנהג  על  תמה  רבינו 
מגילת רות, דמהיכי תיתי לברך שהחיינו, דהרי אין קריאת 
המגילות הללו חובת יחיד אלא מנהג וחובת 
ציבור והוי ככל קריאת מפטיר והפטרה של 
אמר  ומ"מ  שהחיינו,  בזה  שייך  דלא  י"ט 

רבינו: שאין בידינו לבטל המנהג שהנהיג הגר"א8.

מ"ט קריאת רות קודמת לקריאת התורה
מקשים העולם, למה קוראים תחילה את ג' המגילות ואח"כ קוראים בתורה הרי תדיר 
ושאינו תדיר תדיר קודם, ובשלמא בקריאת התורה דפורים אתי שפיר דתחלה קוראים 
וקהלת.  רות  השירים  שיר  המגילה, משא"כ  את  קורים  ואח"כ  התדיר  שהיא  בתורה 
ב'  יקראוה לאחר קריאת התורה קיים חשש שיאמרו שיש בהם  שאם  והשיב רבינו: 
הפטרות, הפטרת החגים, וגם מגילת קהלת או רות או שיר השירים הם מפטיר, ויברכו 
עליהם ז' ברכות כמו במפטיר, לכן הקדימו אותם, ולכן מגילת אסתר קוראים אותה 

לאחר קריאת התורה, כיון שבפורים אין מפטיר אין חשש שיטעו בה9.

עמידה בקריאת עשרת הדברות
בענין המנהג לעמוד בקריאת התורה כשמגיעים לעשרת הדברות, דעת רבינו שאסור 
לעשות כן, כי בזה מראה כאילו חלק של התורה קדוש יותר משאר התורה. רבינו אף 
הביא בענין זה את דברי הרמב"ם בתשובה10 שכתב שאסור לעמוד ]ז"ל הרמב"ם שם 
"... וכך ראוי לעשות בכל מקום אשר מנהגם לעמוד ראוי למונעם מזה, בהיות שמגיע 
מזה הפסד האמונה שיבואו לחשוב בתורה שיש לה יתרון קצתה על קצתה, וזה קשה 
עד מאד, וראוי לסתום כל הפתחים המביאם לזאת האמונה הרעה ... ואין ראוי בשום 

פנים להשים בתורה יתרון קצתה על קצתה ..."[. 
וכך מנהגו של רבינו כל השנים, בקריאת התורה בתענית ציבור נשאר לשבת בי"ג 

ללבן שבה. הג"ה ואם לבשו מעלות השחר ואילך י"א דמברך עליו וכן נוהגין וכו'". ובמ"ב )שם 
סק"י( "וכן נוהגין עיין בביאור הגר"א שפסק כדעת השו"ע, ובפמ"ג כתב אם השעה דחוקה 
המיקל להניח מע"ה ואילך אין גוערין בו, ועכ"פ לכתחילה בודאי נכון מאד להמתין מלברך עד 

שיכיר בין תכלת ללבן וכן נראה דברי הא"ר וכו'".
ובענין אימתי הוא זמן משיכיר בין תכלת ללבן. יש הסוברים שהוא שעה קודם הנה"ח, כ"כ 
בכה"ח )שם סקי"ח( וז"ל "לא נוכל למצוא זמן מוגבל לזה השיעור בין תכלת ללבן וכו' וכאשר 
יהיה זמן עה"ש ארוך כמו בקיץ לא במהרה ניכר אור היום לא כן בחורף שזמנו קצר, ומנהג 
עיר קדשינו ירושלים תובב"א לשער שעה אחת קודם צאת גוף השמש על הארץ כל זמן בזמנו 
בקיץ ובחורף יהיה וכו'". וכ"כ בס' ארץ ישראל להגרי"מ טיקוצינסקי )פ"א אות ד( וז"ל "זמן 
קודם  אחת  קדמאי שעה  הספרדים  גאוני  שהנהיגו  כפי  בא"י  תפילין  והנחת  הטלית  עטיפת 
הנה"ח, ולאו דוקא שעה זמנית אלא שעה רגילה וכו'". בבית ברוך על הח"א )מילואים כלל 
יא( כתב דהמנהג בירושלים להניח טו"ת 52 ד' לפני הנה"ח, ולכתחילה יש להחמיר שלא להניח 
לפני 42 דקות קודם הנה"ח. באג"מ )או"ח ח"ד סימן ו( כתב' גבי זמן דמשיכיר את חברו "וכפי 
שעיינתי הרבה פעמים בימים בהירים שערתי בעניותי שהוא ערך ל"ה ואולי ארבעים מינוטין 
קודם הנה"ח". בס' שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב )ברכות ט,ב( כתב שבעל ה"קהילות יעקב" 
החמיר ע"ע, וכשהציבור בימים נוראים כבר אחזו עמוק בפסו"ד הסתובב במרפסת כולל חזו"א 
כשטליתו בידו עד שיצא הספק מליבו שכבר הגיע זמן משיכיר, אז התעטף בטלית והתפלל 

במהירות את כל הפסו"ד.
8  הלכות חג בחג שבועות עמוד קלה בהערה. ובהג' רש"ש או"ח סימן תצ כתב על המנהג 
לברך שהחיינו "ואנכי תמה דבמסכת סופרים משמע דאין לברך שהחיינו על שאר מגילות זולת 
אסתר וכו'". בהלכות חג בחג שם כתב בשם רבינו דאף שמברכין שהחיינו מ"מ טוב שילבש 
הש"צ בגד חדש ויכוין גם עליו. אמנם שמעתי מהרה"ג צבי הערש מיכל לוין שליט"א שבבית 

מדרשו של רבינו אמרו שהחיינו קודם קריאת מגילת רות בלי בגד חדש.  
9  קב ונקי ח"א סימן מח.

10  מקיצי נרדמים ב' עמוד 495 סימן רסג.
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רוממות המועדיםהמשך
הליכות והלכות
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יעקב 
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ולדשין

כבוד התורה
את  היה מכתת  זצוק"ל  מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן 
קצוות  בכל  "ברנוביץ"  ישיבת   - ישיבתו  למען  רגליו 
לביתו של  חרקוב  לעיר  בדרכו  באחד ממסעותיו  תבל. 

הגביר רבי בנימין בינוש דניס, היה זה בימי החורף המושלגים של פולין, והלך רבי 
אלחנן פסיעה אחרי פסיעה בשלג ובבוץ, עד שהגיע לביתו של רבי בנימין בינוש. 

כאשר הגיע ונעמד לפני הפתח, הסתכל על המגפיים שהיו לרגליו ואמר "איך אני 
אכנס לביתו של הגביר שהרצפה בו מכוסה בשטיחים יקרים, ואלכלך את הכל בבוץ 
שברגלי?!" אך להישאר בחוץ גם לא היה שייך. נזכר רבי אלחנן שמאחורי הבית יש 
כניסה צדדית שנכנסים בו למטבח, ששם אין שטיחים על הרצפה, הלך ודפק באותו 

דלת... 
הישיבה  ראש  מה  המטבח, שאל:  בדלת של  עומד  אלחנן  רבי  את  הגביר  כשראה 

עושה בפתח הזה? מדוע לא נכנס בדלת הראשית? 
יכולתי  לא  ואמר:  ובשלג,  בבוץ  מלאות  שהיו  מגפיו  על  אלחנן  רבי  הצביע  מיד 
לעבור עם המגפיים המלוכלכות על השטיחים היקרים שבבתיכם, ולכן באתי בפתח 

הזה שאין בו שטיחים....
התחיל הגביר לעמוד ולהתחנן על נפשו ואמר: "רבי, כל הימים ילדי רואים כאן 
הכסף  מכל  יותר  חשובה  להם שתורה  מסביר  ואני  וזהב,  בכסף  עוסק  שאני  בבית 
וכל הפאר שיש, והנה כשאתם באתם דרך המטבח מה הם יראו שהשטיחים היקרים 
חשובים יותר מהתורה, שהנה כשמגיע גדול בתורה הביתה, מכניסים אותו בכניסה 
האחורית העיקר שלא יתלכלכו השטיחים... כל החינוך שאני מחנך אותם הכל ייהרס 
עכשיו... אנא מכם אני מתחנן תלכו בחזרה לדלת הראשית ועם כל הבוץ תעלו על כל 
השטיחים שהכל יתלכלך... שילדיי יראו שתורה חשובה יותר מהכל... והוא לא נרגע 

עד שר' אלחנן לכלך ברגליו את כל השטיחים שבביתו!
לימים זכה רבי בנימין ביניש לחתנים גדולי תורה, הי ניהו: הגאון רבי אברהם יצחק 
ישיבת  משגיח  זצוק"ל  בלוך  זלמן  רבי  והגאון  "טעלז",  ישיבת  ראש  זצוק"ל  בלוך 

"טעלז".

תמיהתו של בעל ה'יסוד'
כך שח מרן רבינו הגדול בעל ה'אבי עזרי' זיע"א: סח לי פעם, אחד מיקירי סלוצק, 
צדיק גדול בשם רבי שמואל יוסף ז"ל, שיש קבלה בידו, מעשה שאירע עם החסיד רבי 

אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא, בעל 'יסוד ושורש העבודה' 
לעומתו  וראה  עיר  של  לרחובה  יצא  אחת  שפעם  זי"ע. 
את הכומר, גבוה ושמן, עובר ברחוב העיר כשהוא מדושן 
ושאל  תמה,  העבודה'  ושורש  ה'יסוד  בעל  והיה  עונג. 

מהיכן הכומר הזה שמן כל כך, הרי איננו לומד תורה...
ה'יסוד ושורש העבודה', הבין וחש בפשיטות, שאין לו לכומר ממה ליהנות, ורק מי 
שלומד תורה נהנה, ויש לו ממה להשמין. אין זו המצאה ומילתא דבדיחותא, רק זו 

האמת הנקיה והאמיתית! רק עמלי התורה, הם הינם המאושרים!
ואמר  מאירים,  פניו  שהיו  יונה  רבי  על  ה"ב(,  פ"ג  )שקלים  מפורש  ירושלמי  זהו 
"אולפני שכיח לי" – דהכי כתיב "חכמת אדם תאיר פניו". וכן רבי אבהו, היו פניו 

מאירים, ואמר שמצא "תוספתא עתיקא".
בראיה שכזו עלינו להביט, על כל אותם שלא זכו לטעום טעמה של תורה ועמלה. 
לא יתכן שהם מאושרים. גם עולם הזה אין להם. וכי מהיכן ישאבו אושר בעולם הזה, 

הרי אינם יגעים בבבא קמא ובבא מציעא?!

איך מרוממים בן עליה?
עוד היה אומר מרן רבינו הגדול בעל ה'אבי עזרי' זיע"א: הסבא מסלבודקה, רבי נטע 

הירש זצוק"ל, נטע בתלמידיו את הפחד מעם'ארצות.
כאשר היה רוצה לעורר את הבחורים ולדרבנם ללמוד, היה אומר: הזהרו לכם, הלא 

תהיו חלילה עמי הארצות! לכו ללמוד!
"וכשאמר זאת ה'אלטער' - 'הסבא', הרגשנו בעצמותינו, כי זה האסון הגדול ביותר 
מי  החיים.  את  ונפסיד  "עם'ארצים",  חלילה  נהיה  שלא  הוא  אותנו,  לפקוד  שיכול 
ששמע את הסבא אומר בחרדה ומזהיר באימה "הלא תהיו עם'ארצים" - לא היה זקוק 
לשיחת מוסר נוספת, והרגיש היטב כי הרחמנות הגדולה ביותר היא על מי שנגזר 

גורלו להיות "עם הארץ", שאין לו סיפוק אמיתי בחייו".
זוהי העצה הנכונה לבן תורה, כאשר תוקף אותו נסיון כלשהו ופיתוי היצר לבטל 
זמנו - אזי "המוסר" הטוב ביותר שבכוחו להחזירו אל הגמרא, כאשר יצייר לעצמו 

שאם יזלזל בזמנו ובתורתו, יהיה עם הארץ! זה הדבר הנורא ביותר!
מרן  אביו  כי  רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א,  אף  מספר  וכך 
הגרש"ז זצוק"ל כך היה מחנך את ילדיו ללימוד התורה, בנועם ובשמחה, וזאת היתה 

תמיד אמרתו: וכי תגדלו עם'הארצים!?

המשך
רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא

 המשך בעמ' 6<<<

פניני הלכה ומנהג ממרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א
נכתבו ע"י תלמידו הרה"ג יעקב יוסף ולדשיין שליט"א מח"ס 'משנת איש'
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מרן רבינו הגדול בעל ה"אבי עזרי" זיע"א

מצות לימוד התורה בעיון
אותם".  "ולמדתם  נאמר  תורה,  תלמוד  במצות  זיע"א:  מרן  אמר  משיחותיו  באחת 
ובפסוק נוסף נאמר "ושננתם". ודרשו חז"ל: "ושננתם – שיהיו דברי תורה מחודדין 

בפיך".
ולכן הגם שאפשר לקיים מצוות "ולמדתם", באמירת תהילים או בלימוד אחר במשך 
כל היום. אך מי שיכול ללמוד גמרא ואינו לומד, אלא אומר תהילים כל היום, הוא מבטל 

תורה, שיש בה מצות "ושננתם".
וכן מי שמסוגל ללמוד גמרא עם תוספות, והוא לומד רק גמרא ורש"י, בלי תוספות, 

הוא מבטל מצות "ושננתם".
מי שיכול ללמוד בעיון, ללבן סוגיא עם הרשב"א והרמב"ן, ליישב קושיית הרשב"א, 
לפרש את הדברים שיהיו צודקים בהבנה – זהו קיום "ושננתם". ואם הוא לומד באופן 

אחר, הריהו מבטל מצוות ושננתם, ונלכד בעוון ביטול תורה. 
לימוד התורה, אינו ענין שטחי, לבדוק בספרים כמו מחשב, אלא צריך לעבוד על 

הענין. הלימוד השטחי וקביעת ההלכה ללא עיון, הוא גזירה של ביטול תורה.
בכל קטע של גמרא, ישנם דברי ה'תוספות'. הם מקשים קושיא ומתרצים. וכאשר יש 
ביכולתי לעיין ולהבין את הדברים, ואינני מבין אותם, יש בזה ביטול מצוות עשה של 

"ושננתם", שהתורה כתבה במפורש.
יש ספרים שהם הלכות ופסקי דינים. ומהיכן הם ידעו את ההלכות? על ידי שקיימו 
ידי שעמלו והעמיקו בסוגיא, ומכח לימודם הגיעו לידי הכרעה, ופסקו  ושננתם! על 

את הפסק.
והנה באים היום, ולומדים בשטחיות, לשנן רק מה שכתוב, ואח"כ מסתמכים רק על 
הפסקים הכתובים, מבלי לדעת את עומק הענין המדובר, ומבטלים את ה'ושננתם'. כמו 
להפעיל את המחשב ולשאול אותו אם דבר זה מותר או אסור – ולקבל תשובה לכאן 

או לכאן.
דרך כזו, אינה מרבה תורה, אלא היא גזירה של "ביטול תורה"!

מרן רבינו ראש הישיבה    הגר"ש אויערבאך שליט"א

זכירת צורת נתינת התורה
מונה במנין הלאוין שלא לשכוח את מתן תורה כדכתיב  הרמב"ן 
זה  שאיסור  והיינו,  ִּתְׁשַּכח",  ֶּפן  ְמֹאד  ַנְפְׁשָך  ּוְׁשֹמר  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  "ַרק 
גדולה,  באש  שניתנה  התורה,  נתינת  צורת  את  לשכוח  לא  כולל 
וקולות וברקים. ]א"ה, וכדאיתא בב"ח )או"ח סימן מז(: 'אבל ברכה 
זו השנייה אינה כי אם ההודאה ושבח על מה שנתן לנו תורתו כלי 
חמדתו מתוך האש להורות על קדושתה ורוחניותה ובחר בנו מכל 
שלא  בתורתו  אותנו  שהזהיר  ולפי  סיני  הר  לפני  וקרבנו  האומות 
ואתחנן רק השמר לך  וכמו שכתוב בפרשת  נשכח מעמד הר סיני 
ושמור נפשך וכו' לפיכך צריך לכוין בברכה זו השנייה להודות לו 
יתעלה על מעמד הר סיני וכו' ומסיים בה ברוך אתה ה' נותן התורה 
כלומר נותן התורה כלי חמדתו מתוך האש כאמור'. והיינו שהזכירה 

היא על הנתינה וצורתה[.  
'תורה  לארץ, כבר אמרו  הוריד את התורה  שאחרי שהקב"ה  ואף 
מונחת בקרן זוית', ו'כל הרוצה ליטול יבוא ויטול', בלי תנאים. מ"מ 
מרב,  ללמוד  צריך  פה  שבעל  שתורה  מ,א(  )קידושין  בגמ'  אמרו 
המשך של מעמד הר סיני. ואף שבאמת  משום שזה מוכרח להיות 
וברקים  בקולות  היה  ירידתה  תחילת  אבל  זוית,  בקרן  מונחת  היא 
בכל העולם, כדכתיב "ה' ַלַּמּבּול ָיָׁשב", היינו, שהגוים פחדו וחשבו 

שהקב"ה מביא מבול.

"קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָסף" 
הגדולה,  האש  של  זה  ומכח 
הקדוש  התלמוד  כך  אחר  בא 
דאביי  הוויות  עד  והנורא, 
'זוטר  י,א(  )ע"ז  ורבא, ואמרו 
וכבר  מתים'.  מחיה  שבהם 
הארכנו לבאר בכמה מקומות 
כך  פנים  הסתר  שיש  שככל 

מתגלה יותר כח התורה.
הזה,  היום  עד  ממשיך  וזה 
השגתו.  כפי  ודור  דור  כל 
רגיל  היה  שהחזו"א  וכידוע 
לומר עה"פ "ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא 
בזה  מתקיים  שהוא  ְגַעְלִּתים" 
החושן'  'קצות  לכם  שנתתי 
וניתן  איגר'.  עקיבא  ו'רבי 
לומר ולהוסיף על זה: שנתתי 
ו'חזון  הלוי'  חיים  'רבנו  לכם 
איש'. וכל זה בקולות וברקים, 
והיינו  ָיָסף"  ְוֹלא  ָּגדֹול  ב"קֹול 
כפי שפירש"י שם: 'מתרגמינן 
וקיים  ולא פסק כי קולו חזק 

לעולם'. 
'הוויות  בבחינת  זה  וכל 
הגר"א  וכלשון  ורבא',  דאביי 
דאביי  'הוויות  על  זיע"א 

ורבא' שהיו 'טוחנים' יותר. והיינו 
שאביי ורבא גילו בעיקר את הענין של 'הוויות דאביי ורבא', ]א"ה, 
גם במצבים  ודור,  דור  ובכל  יותר בעומק[.  גילוי של תורה  דהיינו 
"קולות  של  המציאות  נמשכת  תמיד  פנים,  הסתר  של  גדולים  הכי 

וברקים", וגם זה בכלל חיוב הזכירה. 
וכמו דאיתא בלשון הזוה"ק שבשעה שהרב מלמד תורה יש בקולו 
"קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָסף"! והיינו, כשיהודי כמו רבי ברוך בער זיע"א אומר 
וכאמור, שתמיד  יסף".  ולא  גדול  יש בקולו שלו את ה"קול  תורה, 
נמשכים הקולות והברקים, וגם על זה נאמר ""ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשֹמר 

ַנְפְׁשָך".

כל אחד והחלק שלו
אנחנו לא צריכים לשכוח מה אומנותינו בעולם. בני תורה שיושבים 
ולומדים צריכים לדעת שמצפים מכל אחד ואחד את החלק שלו, כי 
אין נפק"מ בכשרון, וכל אחד יש לו חדרי חדרים בתורתו, אפילו אם 
הוא פחות גאון מהשני, אבל החלק שיש לו נשאר אצלו. וכל אחד 
יתבע על חלק התורה שלו שלא הביא לעולם. וכמו בתפילה רגיל אני 
גוונים: כמראה תכלת, כמראה ארגמן,  להביא מהזוה"ק שיש הרבה 
חדרי  יש  בתורה  גם  כך  אדום.  כמראה  לבן,  כמראה  זהב,  כמראה 

אחד  לכל  חדרים, 
משלו.  חלק  יש 
שאין  הוא:  הכלל 
'בכלל  ברוחניות 
כי  מנה'!  מאתים 
את החלק שלו אין 
גדול  לאדם  אפילו 

שהוא לא מגיע לקרסולי קרסוליו.

קולות וברקים – עומק הסוגיות
הציבור מתרחב ב"ה. ויש מעלה גדולה בזה שנוספו ספסלים בבתי 
המדרשות, אבל מגיעים לתוך הבית מדרש כאלו שאינם זוכרים שיש 
לנו את 'מעמד הר סיני' עם "קולות וברקים"... שלא זוכרים שיש לנו 
וה'נתיבות', ועד ראשי  את כל הראשונים עד ה'רעק"א' ה'קצוה"ח' 
הישיבות הגדולים שמסרו נפשם על כל קוצו של יו"ד של התורה, 
להבין ולהשכיל! נורא נורא נוראות, ויש שעדיין לא השיגו את זה. 

קשה לדבר על דברים כאלו! אחד מגדולי האדמורי"ם אמר את זה 
נוגע גם לישיבות הקדושות. שהיצה"ר מנסה  זה  על החסידות, אך 
ללחום בישיבות הקדושות ולא כל כך עולה בידו, ולכן כשהיצה"ר 
בתוך  להרבות  אחרת,  בדרך  בא  בתורה,  לפגוע  יכול  שאינו  רואה 
הבית המדרש בכאלו שאינם 
לבית  כך  כל  שייכים 
את  מכירים  ולא  מדרש, 
לקלקל  יכול  וזה  מקומם, 

ח"ו.
ולומדים  יושבים  הם 
גמרא,  קצת  בקיאות, 
כך  ואחר  מבינים...  ולא 
דרשות  להגיד  מתחילים 
ברבים שאפשר לשבת ליד 
שום  עוד  צריך  ולא  הגמ' 
בתמימות...  הכל  דבר... 
יודעים  לא  באמת  הם 
משום דבר, הם לא יודעים 
ולא  וברקים,  מהקולות 
השיגו את כל הגילוי תורה 
באים  זה  ומתוך  הנורא. 
ה'ישיבישע  על  ללגלג 
בזמן  גם  ומסתמא,  רייד'! 
אביי ורבא היו שאמרו על 
'הוויות דאביי ורבא' שלא 

צריך "לטחון" כל כך... 

בן מלך לא 
מסתפק במועט

שלא  אנשים  יש  ותמיד 
כך,  כל  סיפוק  מרגישים 
ולכן הנחלשים נתפסים לזה. 
אך זה עיקר מלאכת היצר, לבטל תורה! כל עיסוקו של היצר הרע 
הוא רק לבטל תורה כמו שאמרנו, ]א"ה, וכמו שביאר רבינו שליט"א, 
כי אם אך ידע האדם כי את החלק שלו בתורה יש לו, ואף אחד לא 
עצמו  את  ויקח  היצר,  לתעתועי  ליבו  ישים  לא  ממנו,  לקחת  יכול 
התורה  נתינת  צורת  זכירת  תוך  לו  המיוחד  הפרטי  לחלקו  להגיע 
שהיא ב"קולות וברקים", ויוכל להשיג חלקו בעומק העיון כפי כוחו[.
וכל זה מגיע מפני שאנחנו שוכחים מעלתינו, וזה הגלות הכי גדולה, 
כאשר האדם שוכח את ערך עצמו. יש על כך משל במדרש, על בן 
מלך שאביו הגלה אותו לכפר, ובמשך הזמן נהיה כאחד מהם ושכח 
מעלתו. וכשהמלך עבר שם ביקש מהמלך שיתן לו יותר אוכל במקום 
לבן  לנו אסור לשכוח מה שמתאים  גם  כך  לחזור למעלתו.  לבקש 

תורה, שאל לו להסתפק במועט, - בן מלך הוא! 

יגעת – מצאת!
התורה  ללמוד,  ומתחיל  הגמרא  את  פותח  כשאדם  אומר  המדרש 
לו שילמד.  ומצפה  ֶהָחִיל" התורה מחכה  ִּגּבֹור  ִעְּמָך  "ה'  לו:  אומרת 
ובמרגניתא דבי רב איתא: 'תורת ה' תמימה עומדת לפני האדם בשעה 
שהוא עוסק במשנתו ואומרת: "ה' עמך גבור החיל", הנה באתי ללמדך, 

רוממות המועדים
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מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א

לימוד רק בהבנה טובה
לא היה ניחא דעתו מזה שלומדים מהר בלא הבנה 
כראוי. פעם כאשר אמרו לו שהיום לומדים בדף היומי 
את מה שהוא לומד בשיעורו, אמר מרן זיע"א בחיוך: 
ולהכריז:  השיעור  לפני  הבימה  על  לדפוק  יש  א"כ, 
"כאן לא שיעור דף היומי"! משום שיש לחשוש שיכנס 

לכאן אורח ויחשוב שלומדים כאן דף היומי...
לאחר שנכדו הסביר לו פעם שישנם אנשים  אולם 
שצריכים את ה'דף היומי' מכיון שהקביעות הזו תופסת 
אותם ומחייבת אותם ללמוד, הסכים עמו רבינו שיש 

מקום ללימוד ה'דף היומי'. )ספר מפי האיש(

לא לאבד את ההבנה
שליט"א  דויטש  הכהן  אשר  רבי  הגדול  הגאון  שח 
אצל  שראינו  הנוראים  הדברים  "אחד  פונביז':  מר"י 
מופלגת,  זקנה  בגיל  שגם  זיע"א,  אלישיב  הרב  מרן 
אחרי שכל התורה היתה חרוטה על לבבו מילה במילה, 
הגמרא  את  פעם  עוד  ולמד  שישב  הצורה  זאת  בכל 
עם הרש"י, עם הפשט הפשוט, ומשם הוא בירר את 
לעשות,  צריכים  אנחנו  גם  וכך  הסוף.  עד  הסוגיא 
לנו  אל  החידושים,  כל  שלמרות  לשכוח  לא  דהיינו 

לשכוח את הפשט הפשוט בסוגיא".

מרן רבינו ראש הישיבה    הגר"ש אויערבאך שליט"א

על כן יצאתי לקראתך 
ואמצאך,  פניך  לשחר 
תזכרני!  אם  אשריך 
בלבך  אם  אשריך 
אם  אשריך  תצפנני! 
תקיימני! אשריך אם 
יום  ובכל  תשמיעני! 
בי יהיו זממיך, כי בי 
בדברי  ההוא   - לפנים'  הפנים  'כמים  בגמ'  חז"ל  ולשון  ימיך'.  ירבו 
תורה כתיב. ]א"ה, כי ככל שהאדם מתמסר לתורה כך התורה כביכול 
מתמסרת אליו, כדכתיב "ֶנֶפׁש ָעֵמל ָעְמָלה ּלֹו", ופירש"י )סנהדרין 
צט,ב( 'שמחזרת עליו, ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה 

וסדריה'[. 
כפי  כל אחד  סוגיא!  ללמוד  וללמוד,  גדול לשבת  הכי  האושר  זה 
]א"ה,  תאמין'.  ומצאת  ו'יגעת  השגתו,  כפי  ליבו,  רוחב  כפי  כוחו, 
העיון  בעומק  ללמוד  יכול  שאינו  מי  שיש  לומר  הוא  שקר  ממילא 
אומרים  היו  פעם  ימצא[.  יתייגע,  רק  שאם  סודה,  לחקר  ולהגיע 
שהנפקא מינה בין 'בעל כשרון' ל'שאינו בעל כשרון' הוא 'כמה נרות 
הוא צריך'... היו לומדים אז לאור הנרות, ואחד מספיק לו נר אחד כדי 
ללמוד את התוס', ואחד צריך חמש נרות, אבל כל אחד מגיע ומשיג 

בסופו של דבר את החלק ששייך לו.

כל תוספת הבנה הוא התכלית
וכשיש  הזאת.  התורה  אלא  שיור  לנו  אין 
וזה  הכל!  לנו  יש  הזאת  התורה  את  לנו 
העושר הגדול שיש לנו, ואנו צריך להעריך 

את זה.
רבינו הגאון זיע"א מבאר ש'שמח בחלקו' 
ח"ו  להיות  הכוונה  ואין  גם ברוחניות.  הוא 
אדרבה,  במועט,  ולהסתפק  בחלקו  שבע 
אוהב תורה לא ישבע תורה. אבל כן לשמוח, 
זה  גם  שהרי  לו.  שיש  במה  שמח  שיהיה 
אתה  מה  לאדם:  שאומר  היצר  מתחבולות 
כבר מבין, בין כך אתה לא 'ראש ישיבה', וכי 
ומרפה  אחד!?  "קועטש"  מבין?  אתה  כמה 

את רוחו ח"ו.
כן  שאני  מה  לא!  לא!  לו:  לענות  וצריך 
חללי  כל  בתורה,  משיג  שאני  וכמה  מבין, 
מבין  שהוא  ומה  לזה!  שוים  לא  דעלמא 
בתורה זה עצמו התכלית שאין כמוהו. ומי 
יהיה שבע בחלקו. רגיל  ששמח בחלקו לא 
רוצה  אחד  כאשר  פשוט:  משל  להביא  אני 
ורואה  בעולם,  גדול  הכי  העשיר  להיות 
שאינו מצליח, וכי יקח את כל הכסף שיש 
לו ויזרוק!? הרי בלאו הכי לא יהיה כל מה 
שכל  ודאי,  אלא  בגשמיות?...  שואף  שהוא 

וכל שכן  כל שכן  עליו.  חביב  לאדם  מה שיש 
ברוחניות, והנמשל הוא הרבה יותר מהמשל.

יש לנו את הזכות ללמוד תורה ולהבין! וכמו שאמר הגר"ח מוולאז'ין 
זיע"א שחידושי תורה היינו בהיות שאין עומק תורה שבע"פ מתגלה 
ומה  חידוש,  מיקרי  המתגלה  כל  והעמל,  השקידה  רוב  אחר  אלא 
שיותר ברור ויותר בהיר אצלו זהו חידושי תורה. וגם כשאדם משיג 
הרבה, צריך הוא להמשיך לעלות יותר ויותר בלי הפסק, כמו שראו 
אצל הגאון רבי מאיר שמחה ז"ל ועוד גדולים, שעד סוף ימיהם עשו 

'שטייגען', והוסיפו עוד ועוד.

יראת ה' תלויה בעיון התורה
התורה,  הבנת  עם  התורה  ידיעת  הרבה  גם  שצריך  ודאי  אמנם, 
והדברים פשוטים וידועים. לא לשכוח את ה'חזרה', והחיוב של ידיעת 
לחדש  רק  יתרגל  אדם  אם  ממש.  עקריים  דברים  הם  אלו  התורה, 
לא יקנה חכמה, הרי בלי ידיעה אין כלום, שהרי "אם אין חכמה אין 

בינה", ואין במה להתבונן. 
היה  ]א"ה, ובמקו"א הוסיף רבינו שליט"א וסיפר: כידוע שהגר"א 
בוחן התלמידים, והיה אומר להם ללמוד משנה אחת פעמים הרבה, 
את  אמר  שהגר"א  בשעה  ופעם  קיבלו.  לא  בזה  קץ  כבר  היה  ואם 
מכל  שאהבו  מוואלז'ין  זלמל'ע  רבי  תלמידו  לפניו  וישב  השיעור, 
תלמידיו, לא היו פניו איתו. ושאלו הגר"א: מאי האי? והשיב: דמאוד 
היה רוצה לחזור על של אתמול, אבל גם אינו רוצה לאבד את מה 

שעכשיו. ושמח הגר"א שמחה עצומה. וכאשר כתב הגר"א, כי החזרה 
היא עיקר מתיקות וקדושת התורה[.

אך יש זמן לשני הדברים ביחד, גם לחזור על התורה ולקנות ידיעה, 
יחד עם אהבת התורה ועם העיון והבירור. ורבי איצ'לה אמר משמיה 
דהגרי"ס שהיה תמה על מי שלומד מהר ובשטחיות, מאין תגיע לו 
יראת שמים? כי אם אדם לומד בלי להכניס לתוכו את הדברים, והוא 
לא מתחבר ומתקשר לתורה והדברים לא מרתחא ביה, מאין תוולד 
'אפשר לקיים שניהם' - את הידיעה יחד  ובודאי  בקרבו ה'יראה'?.. 

עם ההבנה.

תורתו של האלשיך

כאשר למדו בישיבה סוגיית גוף ופירות, פירות דקל, דקל 
לפירותיו, ומה שמביא הקצוה"ח משו"ת מהר"ם אלשיך זי"ע. 
פנה רבינו שליט"א לסובבים אותו ואמר: מה אתם חושבים? 
שהמהר"ם אלשיך הק' עסק בחיבורו על התורה, ובאגדה!? 

תראו מה שכתב בהקדמתו לפירושו על התורה, והקריא רבינו: 
"זאת אשיב אל לבי ידעתי לבי ידעתי כי בער אנכי מאיש ולא 
בינת אדם לי, וכו', כי מנעורי גדלני כאב עסק התלמוד מרבה 

בישיבה, יוצא ובא בהוייות אביי ורבא עד חובה, הלילה עיון 
והיום הלכה, וכו', ולא לבי הלך לעשות קבע מדרשות ופשטים. 
זולתי אשר הקרה ה' לפני אל ה' ויאר לי. 
לעת מצוא מנוחה מההלכה ביום הששי, 
כי מדי שבת בשבתו יבא אלי העם 

לדרוש להם על פי התורה מקראי קדש 
אשר יקראו אותה במועדם, פרשה 
ופרשה בערב יום שבת, אשר נתתי 

אל לבי אף רוחי בקרבי לדרוש ולתור 
בנועם מילין, להכין את אשר יביאו" 
וכו'. ומוסיף שם האלשיך הקדוש, 

שהוא מודה לזוגתו שהסכימה שיעסוק 
כל השבוע עם תלמידים. ורק לקראת 
שבת שהיה צריך לומר דרשה, כתב 
את דרשות האלשיך הקדוש. עומק 

הסוגיות
ראש  מרן  רבינו  תלמידי  מגדולי  אחד 
הישיבה שליט"א שח לנו בענין זה: זכורני, 
יומיים או שלש אחר שקם רבינו שליט"א 
שזה  ע"ה  הרבנית  זוגתו  על  מה'שבעה' 
היה כל עולמו. הגיע לרבינו, אחיו גאב"ד 
טבריה שליט"א לביהמ"ד אצל רבינו, והיה 
רבינו דבוק עם החברותא בלימוד המשנה 
בעומק העיון, והיה צריך להמתין רבות עד 
ולא ראה כלום כי היה  שרבינו ישים לב, 

שקוע עמוק עמוק בתלמודו.
זוכרים איך מיד אחר  הוסיף: כולם  עוד 
שחזר מבית הקברות ביום השביעי לאבילות 
על זוגתו הרבנית ע"ה, ובתוך שעתיים לאחר מכן, כבר אמר שיעור 

ארוך כשעה ומחצה על 'חצי נזק' ו'צרורות'.
והוסיף עוד: מי לא יזכור, באותה שבוע שנפלה הרבנית ע"ה, היה זה 
שבוע קשה מאוד כאשר בסופו של אותו שבוע הלכה לעולמה. ורבינו 
דוד  וכאשר חזר הג"ר אלי'  היה איתה בחדרה בביה"ח כל השבוע, 
רייכמן שליט"א מביקורו אצל רבינו בבית החולים, אמר בהתפעלות: 
יושב בתוך החדר בביה"ח עם  נכנסתי לחדר, מה רואים!? - רבינו 
של  העמוקות  בסוגיות  ברירה"  "קונטרס   - וכותב,  וספרים,  דפים 

'ברירה'... אשרי עין ראתה זאת!
בסוגיות  רבות  שליט"א  רבינו  עסק  פטירתה  אחר  שמיד  וכידוע 
חודש  וככלות  והרא"ש.  הרמב"ם  בשיטת  וסתומות,  פתוחות 
'מנחת  בספר  הודפס  שאף  נכבד,  בקונטרס  זאת  הוציא  לפיטירתה 

צבי' של תלמידו הג"ר צבי וידר שליט"א. 
היה זה בזמן שעסקו בישיבה בסוגיה עמוקה מאוד, וכאשר סיימו 
את הסוגיא היה נידון איזה סוגיא יתחילו בישיבה. וחשבו הבחורים, 
שמא אחר סוגיא כ"כ חמורה, ימשיכו בסוגיא פחות עמוקה. אך מיד 
אמר על זה אחד מגדולי התלמידים שליט"א: שהסוגיא שתהיה הכי 
סבוכה עם הרבה ראשונים, והכי הרבה בעל המאור ורמב"ן, את זה 
הוה.  וכך  שיעורים...  יגיד  הוא  זה  ועל  ללמוד,  הישיבה  ראש  יורה 

שזהו כל חיותו, לרדת לעומק הסוגיות החמורות.

חג מתן תורתינו
הרב דוד ויספיש
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רוממות המועדיםהמשך
הלכות והליכות

המשך 
מעמ' 3

העולה  הוא  בד"כ  הדברות  ועשרת  הים  ]בשירת  מדות 
לעלות  לאחר  כיבדו  אחת  ופעם  עומד,  וממילא  לתורה 
בשעת  הן  הקריאה[  בשעת  לשבת  ונשאר  הים  לשירת 
אע"פ  הציבור,  אמירת  בעת  וגם  קורא,  הבעל  קריאת 

שבסליחות מקפיד לקום בכל פעם שאומרים י"ג מדות11. 
שונה  באופן  לנהוג  אין  אולי  קמים,  כולם  כאשר  לנהוג  יש  כיצד  נשאל  רבינו 
מהציבור, כמש"כ בענין זה הש"א12 "ואין ליחידים מן הציבור לשנות המנהג". והשיב 
רבינו: הם עשו שלא כהלכה ואין לקום מחמתם. עוד נשאל רבינו, הרי שנינו במסכת 
ד"א רבה )פ"ז( "לא יישב בין העומדים". והשיב רבינו: זה לא מדובר כשהעומדים 
עושים שלא כהוגן. וכשנשאל כי יש עצה לעמוד כבר בתחילת קריאת התורה, ובזה 

מרוויח שגם אינו נעמד וגם אינו שונה מהציבור, השיב: לא צריך לחפש עיצות13.

סגולת זמן קריאת עשרת הדברות בחג השבועות
ידוע ומפורסם בשם רבינו, כי זמן קריאת עשרת הדברות בחג השבועות מסוגל 

לרפואת חולים14 כפי שהיה בזמן מתן תורה15.
יומא  "מעלי  קכט,ב  שבת  הגמ'  דברי  על  רבינו16  שאמר  מה  זה  בענין  לציין  יש 
דעצרתא סכנתא )להקיז דם( וגזרו רבנן אכולהו מעלי יומא טבא משום יומא טבא 
דעצרת17 דנפיק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל תורה הוה טבח להו 
לבשרייהו ולדמייהו", וביאר רבינו, שמזה שבכל שנה ושנה חוזר וניעור הסכנה, ש"מ 
שיו"ט של שבועות אינו זכרון בעלמא, ובכל שנה ושנה יש הכרזה לקבל את התורה 

כפי שהיה בזמן מתן תורה. 
עוד אמר רבינו: כי המקור שבכל שנה ושנה מתחדש "מתן תורה" הוא ממה דכתיב 
"קול גדול ולא יסף", היינו שיש הבטחה שלא יפסיקו הקולות, ובכל שנה ושנה יהיו 

הקולות האלו שזהו מתן תורה18. 

עליה לכותל המערבי בחג השבועות
נהג רבינו לצעוד אל שריד בית מקדשינו הכותל  חג השבועות שנת תשנ"ג  עד 
המערבי לתפילת מוסף19. ומשנת תשנ"ד שלא היה בכוחו לצעוד עד הכותל המערבי 
וממנה, היה יוצא לפקוד את הכותל המערבי למחרת חג השבועות באסרו חג, או בזמן 

"תשלומין כל שבעה"20. והיה הולך ביום ולא בלילה21. 
כשנשאל האם יש ענין ללכת אחרי חג השבועות לכותל המערבי, השיב רבינו: שיש 

ענין, שכן יש  תשלומין כל שבעה22.  

בעיית ההליכה בשבת לכותל המערבי בשל המצלמות 
רבינו אמר23 שגם אם היה בכוחותיו לצעוד לכותל המערבי ביו"ט עצמו לא היה 

הולך, מחמת המצלמות הקבועות שם.
שאלת היתר ההליכה בשבת לכותל המערבי כמו בכל מקום שיש מצלמות, וההסדר 
זמן  כל פרק  ולפיו  לכותל המערבי,  שהציעו לפתור חלק מבעיות ההליכה בשבת 
ימחקו התמונות שעל המסכים במוקד 'מבט 2000', כך שגם אדם שעומד תמונתו לא 
תתקיים, עלתה ובאה כמה וכמה פעמים אל שלחנו של רבינו. רבינו פעל למציאת 
פתרונות לבעיית המצלמות בכותל המערבי לתקן מה שאפשר גם אם זה לא יביא 

לכך שהדבר יהיה מותר. 
יש לציין בענין זה דברים שאמר הרה"ג דוד אריה מורגנשטרן שליט"א ]אשר בדק 
את הנושא ורבינו קבע דברים בענין זה על פי חוות דעתו[, שבאותו זמן היו פעמים 
שההסדר הנ"ל לא היה מבוצע והם לא  הודיעו על כך24, זאת ועוד, ההסדר לא בוצע 
אז בכל המסכים שיש במוקד מבט 2000. עוד הוסיף הרה"ג ד"א מורגנשטרן שליט"א 
שמלבד איסור כותב סבר רבנו שאין ללכת לכותל המערבי בשבת, כי העובר לפני 
המצלמה משנה את הזרימה של החשמל בתוך המצלמה, ודעת רבינו שמחמת עצם 

11  שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב עמוד צג-צד.
12  ש"ז סל"ז.

13  שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב שם.
14  מסופר כי רבינו הלך לבקר ת"ח חולה בערב חג שבועות, ואמר לו שההשפעה של רפואת 
החולים שהיה  בזמן מתן תורה מתחדשת בחג השבועות, ואפשר לבקש מהקב"ה רפואה על 
סוגי מחלות שבזמנים רגילים יתכן שלא היתה להם תרופה. הת"ח שאל את רבינו באיזה שעה 
ביום חג השבועות חלה הסגולה, ורבינו השיבו: 'בשעה שקוראין בתורה את עשרת הדברות'.   
15  כדאיתא בבמדבר רבה )נשא פרשה ז( שכל החולים נתרפאו, וברש"י שבת )קמו,א ד"ה 
מזלייהו( ובע"ז )כב,ב ד"ה ישראל( שנתרפאו מכל מום. וברוקח )הלכות שבועות סימן רצו( 
כתב "בעצרת ביום ראשון קורין בוישמע יתרו מן בחדש השלישי עד סוף פיסקא וכו' במדרש 
בחדש השלישי אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני הוו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה 

ושנה ואני מעלה עליכם כאלו אתם לומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה".
16  בשיעורו מסכת שבת שם נמסר בכ"ד אדר תש"ע, נכתב מתוך הקלטה.

17  וכ"ה להלכה ברמ"א סימן תסח ס"י.
18  מפי האיש ע' קעט.

19  איתא בשיר השירים רבה פרשה ד "מה יונה זו אף על פי שאת נוטל גוזליה מתחתיה אין 
מנחת שובכה לעולם, כך ישראל אף על פי שחרב בית המקדש לא בטלו שלש רגלים". עוד 
איתא בשיר השירים רבה פרשה ח "ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז, מה צורה זו אף על פי 
שהיא מטשטשת מקומה ניכר, כך אף על פי שחרב בית המקדש לא בטלו ישראל פעמי רגלים 
שלהם ג' פעמים בשנה". וז"ל הר"ן )על הרי"ף תענית דף ב,א( "אפילו לאחר חורבן לפי שהיו 
מתאספים בכל הסביבות ברגל לירושלים כמו שעושין גם היום". ובשו"ת חתם סופר )ח"ב 
יו"ד סימן רלג( כתב "וכפי המבואר באותו תשובה שהבאתי במכתבי הראשון בימי הגאונים 

היה עולים לירושלים ברגלים".
20  כך גם נהג מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, בשנים שלא היה עולה לכותל המערבי ביום 
חג השבועות כמנהגו בכל רגל הי' עולה בימי התשלומין )הליכות שלמה חלק ניסן-אב פי"ב 

הערה 79(. 
21  לענין מצות ראית פנים בזמן הבית, דעת רבינו דנראה דא"א לקיימה בלילה, דבעינן זמן 

הראוי להקרבה, כך השיב להגר"ח קניבסקי שליט"א )משנת איש ח"א עמוד קצו(.
22  הליכות האיש עמוד קסה.

23  לנינו הרה"ג משה ישראלזון שליט"א, כ"כ בספרו הליכות האיש עמוד קסו.
24  גם בספר ישא יוסף ח"א כתב שהועלתה טענה כי מפעילי המצלמות אינם עומדים בתנאי 
הפעלת מתכונת השבת, והתברר כי אכן במשך השנים היתה התרופפות בשמירת התנאים 
האלו, וגם לאחר זמן שמפעילי המצלמות קיבלו עליהם לתקן את הדברים התעוררו ויכוחים 

אם אכן הדברים מתוקנים כדבעי.    

זה  אם  וכמה  כמה  אחת  ועל  החשמל25  בזרימת  השינוי 
נשמר במחשב איסור דרבנן ודאי יש. עוד הוסיף כי רבינו 
רצה שיתקנו כל מה שאפשר למעט באיסור, ובפרט אם 
כי  היה אפשר לפתור את הבעיה של איסור דאורייתא, 
שיטתו היתה לתקן מה שאפשר גם אם זה לא יביא לכך שהדבר יהיה מותר26. לפיכך 

ההליכה בשבת לכותל המערבי היא בעיה שאין לה פתרון.

מאכלי חלב 
אחרי תפילת שחרית היה עושה בבית מדרשו קידוש ]בשנים האחרונות, וקודם 
לכן היה עושה את הקידוש בביתו[ ואוכל מאכלי חלב מזונות, ולא היה אוכל פת27. 

ובסעודת ליל החג והיום אכל בשרי28. 

הפסק שינה בין אכילת בשר לחלב
אמר רבינו:29 יש הוראה שנדפס30 בשם אחד מהגדולים אצל החסידים ר' אברהם 
טשכנוב'ער. היה שם שאלה באחד שבא לאכול בשבועות מאכלי חלב, ועדיין לא 
עברו שש שעות מאכילת הבשר, והוא הורה שכיון שישן בינתיים יכול לאכול, וזה 
לא היה היתר בגלל שבועות, הוא התיר גם כל יום באשמורת הבוקר לשתות תה 
ענין  גם  הוא  כי השינה לבד  עם חלב אף שלא עברו שש שעות מאכילת הבשר, 

שמבדיל31.
את הדברים הנ"ל אמר רבינו בשיעורו. ולענין הלכה, שמענו מתלמידו הרה"ג בן 
ציון הכהן קוק שליט"א, שדעת רבינו שהמיקל בזה יש לו על מי לסמוך, אבל רק 
אחר אכילת עוף, ואחר שנת לילה. וכשנשאל אם גם אחר שנת לילה של חמש דקות 

אפשר להקל, השיב שלא, וכשנשאל על שנת לילה של שעתיים, השיב שכן. 

מנהג עולי גרמניה להמתין ג' שעות
אמר רבינו:32 דעת הרמב"ם33 והרשב"א שאם אכל עוף או בשר צריך להמתין שש 
שעות קודם אכילת חלב, וכך פסק המחבר34. לעומת זה דעת הלכות גדולות ור"ת 
שיכול לאכול חלב בסעודה אחרת ואי"צ המתנת שש שעות. וברמ"א כתב שראוי 
להחמיר ולהמתין שש שעות, ומבואר דמי שאינו נוהג כן אין מוחין בידו. בגרמניה 
נהגו להמתין שעה אחת )ג' שעות( בין בשר לחלב. ולמעשה עולי גרמניה שנוהגים 
כאן כך, לדעתי זה נגד ההלכה. הן אמנם בעיר שאף פעם לא היה שם מנהג, אף 
שודאי ראוי להנהיג שם להמתין שש שעות, אבל אם נהגו כר"ת אין מוחין בידם, 
אבל כאן בא"י, לא מבעיא למנהג הספרדים שנוהגים כהרמב"ם והמחבר, אלא גם 
מנהג האשכנזים המנהג מסתמא בכל א"י ועכ"פ בירושלים שאין הו"א שיוכלו לאכול 
חלב בתוך שש שעות מאכילת בשר, ובפסחים )נא,ב( כתוב כלל, שכאשר באים לעיר 

ששם המנהג להחמיר, אם אין דעתו לחזור חייב לנהוג כחומרי המקום שבא לשם.
שאלה: האם מנהגם לעשות קידוש בבית הכנסת הוא כדין. 

היום  וכו', אבל  יין  ולא היה  זה גם היה צריך לבטל. פעם היה אורחים  תשובה: 
נשתנה כל המציאות. אבל זה לא אכפת לי, אבל מה שאוכלים בתוך שש שעות זה 

איסור, צריך להמתין שש שעות כדין.
שאלה: הרב ... אומר שהחזו"א אמר להם לעשות קידוש. 

תשובה: אני לא מאמין.  

המתנת שש שעות אחרי אכילת פיצה
ז"ל רבינו )קובץ תשובות ח"א סימן נח(: שאלה. אם נכונה השמועה ששמעתי בשם 
מרן שליט"א )זצוק"ל(, דאחרי גבינה צהובה שנתרככה כגון במאכל הנקרא "פיצה", 

דינו כגבינה רכה ואי"צ להמתין שש שעות.  
תשובה: לא נכונה השמועה כי לא נשאלתי ע"ז. אכן לדינא תרי טעמי נאמרו בהא 
דאסור לאכול גבינה אחרי בשר. א. מפני שטעם הבשר נמשך עד זמן רב. ב. טעם 
הרמב"ם משום דבשר בין השיניים מיקרי בשר )עיין ט"ז רס"י פ"ט(. ומעתה באיסור 
לאכול בשר אחרי גבינה צהובה )עיין בערוה"ש סימן פ"ט אות י"א "שוויצר קעז" 
יש בהם הרבה שמנונית והטעם נמשך הרבה זמן(, ועיין פר"ח שהוא חולק על הט"ז35 
וז"ל: בגבינה קשה שייך טעמיה דהרמב"ם כי גם גבינה בין השיניים מיקרי גבינה. 
אכן בגבינה רכה לא שייך הטעם של הרמב"ם, אך להטעם השני בגבינה צהובה 
שהוא חריף וחזק והטעם נמשך אין נ"מ במה שנתרככה. בברכת התורה יוסף שלו' 

אלישיב.                 

25  בספר ישא יוסף ח"ד סימן עז כתב בשם רבנו כי שינוי זרם 'משמעותי' אסור בשבת. 
ושינוי זרם משמעותי מתבטא, או בכמות הזרם, או גם אם שינוי הזרם הוא מזערי אבל איכותי 

בפעולה שהוא יוצר.
26  בספר ישא יוסף ח"א סימן עח כתב, כי רבנו לא הסכים שבמצלמה המופעלת מטעם 
ישיבת 'אש התורה' המסריטה את הנעשה ברחבת הכותל בכל שעות היממה יבוצע ההסדר 
האמור לעיל, הואיל ואין שום נחיצות בטחונית במצלמה זו, אלא דרש שלא תצלם בשבת את 

רחבת הכותל.
27  עיין רמ"א תצד ס"ג.

28  הרה"ג ישראל אלישיב שליט"א.
בשיעור חולין דף קה ע"א, נמסר בכ' שבט תשס"ה. נכתב מהקלטה.  29

ויעש אברהם עמוד שלג.  30
כתב בדעת קדושים )סימן פט ס"א( "וע"י שינה בינתים אולי ג"כ צד קולא שעכ"פ די   31
בפחות שעה או ב'". ובספר זכרון למשה כתס' שהחת"ס המציא מעצמו שהאוכל בשר בלילה 
וישן אח"כ אף שלא עברו ששה שעות מעת אכילת הבשר מותר לשתות חלב, ורצה לנהוג כן 
בעצמו ולשתות קפה אחר שינת לילה של כמה שעות קודם ששה שעות, אלא שנשבר הכלי 
ונשפך הקפה, ואז אמר רואה אני שמן השמים אין מסכימים להוראה זו. עוד כ' שם בזכרון 

למשה, בודאי אילו נודע להגה"ק ר"א מטשכנוב ממעשה רב הנ"ל היה חוזר מפסק זה.    
בשיעור חולין דף קד,ב, נמסר בי"ז שבט תשס"ה. נכתב מהקלטה.  32

פ"ט מאכ"א הכ"ח.  33
יו"ד סימן פט ס"א.  34

דלדעת הט"ז סימן פט סק"ד גבינה שבין השניים לא הוי גבינה.   35
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גליון 84 שנה ב' פרשת נשא תשע"ז

פרשת 
"נשא"

מורכבת  זו  פרשה 
ומשונים,  שונים  ממרכיבים  מאוד  היא 
ביניהם  למצוא  יהיה  מאוד  קשה  ולכאורה 
מכנה משותף מה מעשיהם כאן יחדיו: היא 
לוי,  בני  תפקידי  ביאור  באמצע  מתחילה 
אשר תחילתם היתה בפרשה הקודמת, וכן 
צריך ביאור מקומן של הפרשיות סוטה ונזיר 
לכאורה  אשר  כן,  אחרי  זה  במקום  דווקא 
אין זה ממין העניינים המדוברים כאן כלל. 
אשר  הנשיאים,  קרבנות  באים  כן  ואחרי 
בדבר הזה קשה ביותר שהרי לכאורה אין 
זה מקומו, שכן בתחילת חומש במדבר אנו 
ואילו  השנית  לשנה  השני  בחודש  עומדים 
כאן חזרנו לזמן חנוכת המשכן, דהיינו לא' 
קודם  אפילו  מהראשונים  חלק  ולפי  ניסן, 

לכן.
ואכן בזה המעשה האחרון יתכן ויש מפתח, 
שכן זו הפעם השלישית שמדברים בתורה 
יש  מ"ט  צ"ב  הדבר  ואכן  היום,  אותו  על 
לדבר על מעשה זה בכל כך הרבה פעמים, 
האמנם בלתי אפשרי היה לדבר פעם אחת 

על הכל? 
אמנם מבלי ליכנס לסוגיא עמוקה זו של 
ביותר  הפשוט  הפשט  פי  על  התורה,  סדר 
קרבנות  של  הטבעי  שמקומו  לבאר  ניתן 
הנשיאים חייב להיות דווקא כאן, שכן אי 
נשיאים של  קרבנות של  על  לדבר  אפשר 
ונשיאים  שבטים מבלי לדעת שיש מחנות 
בחומשים  בתורה  לקורא  שהרי  ושבטים 
אלו  לקרבנות  אין  עדיין  וויקרא  שמות 

משמעות. 
מורים  הדברים  כי  למדים  נמצינו  כן  אם 
גופא  לספר  רק  זה  בחומש  באו  שלא 
התורה  באה  אלא  הוה,  היכי  דעובדא 
בשלשת התיאורים השונים של יום חנוכת 
המשכן בשלשת המקומות השונים בשלשת 
הקומה  עליית  אופן  את  לתאר  החומשים, 
דהיינו  שלב.  אחר  שלב  ישראל  כלל  של 
ללמדינו שבאותו היום ממש עלו את שלשת 
הקומות האלו בבת אחת, אלא שכדי לבאר 
את הדבר על נכון היה צורך בחומש מיוחד 

לכל קומה, וכמו שנבאר להלן:
בשמות הנושא העיקרי הינו אופן השראת 
מדברים  לא  וממילא  אירעה,  כיצד  שכינה 
שם אלא מאותם האירועים המביאים לידי 

דבר זה. 
הכהנים  תורת  של  החומש  הוא  ויקרא 
מחוברים  ישראל  שכלל  להורות  והעבודה, 
מעניין  אלא  בה  מדברים  ואין  זו  לשכינה 
הדבקות של כלל ישראל בשי"ת דרך אותה 
לנו על  לספר  זה המקום  וממילא  העבודה 
הכהונה  ועבודת  ישראל  כלל  של  השמחה 

בזו החנוכה, וכמו 
מות  מעניין  כן 
ואביהוא  נדב 
לידבק  שרצו 

בעבודה שלא היתה ראויה. 
עם  מקדושת  מדברים  סיני  במדבר 
שבטיהם  כל  על  עצמו  בפני  ישראל 
אנו  לראשונה  כאן  רק  )ואכן  ומחניהם 
על  והוא  "שבט",  כזה  דבר  שיש  שומעים 
שם שמשפחות ישראל נרדים בהם על ידי 
נשיאיהם האוחזים בשבט( ולפי הסתכלות 
זו של חומש במדבר, הרי היא ההסתכלות 
הופך  והחולין,  הקדושה  מנות  תחימת  של 
המשכן ליחשב למקום המיוחד בפני עצמו 
מצד  רק  ולא  שבו  השכינה  מצד  רק  לא 
תחום  היותו  מפאת  אלא  שבו,  העבודה 
הקודש לעומת תחומי החולין. ממילא חלק 
אלא  מקומו  אין   – זו  בחנוכה  ה"שבטים" 

בחומש במדבר.
תחומים  התבררו  במדבר  בפרשת  והנה 
כהונה  של  קודש  שיש  כללי,  באופן  אלו 
פרשת  ישראל.  מחנה  של  חול  ויש  ולוייה 
עצמו  הקודש  שבמקום  לברר  באה  נשא 
ישנם חילוקי מדרגות,  והיינו פרשת "נשא 
ללמדינו שבני קהת המה  גרשון",  בני  את 
בקדש  דביקותם  ידי  על  לעצמה  פרשה 
פנימה, ואילו מחנה בני גרשון הוא המקום 
להם  המיוחדת  לעבודתם  הלויים  לקידוש 
דהיינו  הכהנים.  מאחיהם  ובשונה  דווקא, 
שמגרשון ואילך הוא שמתברר באמת שיש 

"מחנה לוייה".
ועתה יתיישב היטב, שדווקא כאן בפרשה 
והסוטה.  הנזיר  לפרשיות  המקום  הוא  זו 
הוא  הנזיר  הנזיר,  עניין  מהו  שכן  ומדוע, 
הבירור שביכולת אדם בעל קדושת ישראל 
וכמאמר  כהן,  לקדושת  מעל  להתעלות 
ֹלא  ּוְלַאֹחתֹו  ְלָאִחיו  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  הכתוב: 
ִיַּטָּמא ָלֶהם ְּבֹמָתם ִּכי ֵנֶזר ֱאֹלקיו ַעל ֹראׁשֹו, 
הוא אסור מחמת קדושתו ליטמא אף לאלו 
הוא  זה  דבר  ומקום  ליטמא.  מותר  שלכהן 
חילוקי  את  מבררים  בה  זו  בפרשה  דווקא 

הקדושות בקדושה גופא. 
היכולת של  לנו על  הסוטה מורה  פרשת 
איש  בין  שלום  להשכין  המשכן  קרקע 
והוא נפלא, שכן מה עניין קרקע  לאשתו. 
שנתקדש  במדבר  הסתמי  המקום  המשכן, 
יש  מקום,  שיש  ומכיוון  המשכן.  ידי  על 
אותו  את  התופס  עולם  בקרקע  תכלית 
המקום, ועל ידי כך יש שלום בכל המחנה 
כולה  הכהנים  ברכת  כן  אחרי  ואכן  כולו. 
מביאה שלום. ואין מקום לשלום אלא כאשר 
יש ב' צדדים, והצדדים הללו המה המקבלים 

הגדרה בפרשיות במדבר ונשא.

"ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַׁשְּלחּו 
אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר 
ִּדֶּבר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל" )ה,ד(
ז,  )רבה  חז"ל  אמרו  זה  פסוק  על 
ט(: 'להגיד שבחן, כשם שאמר להם משה כן 

עשו'. והדברים טעונים ביאור.
בזה רבינו ה'כתב סופר' זיע"א: הנה  ביאר 
סיבה  לכאורה  קיימת  התורה  ציווי  בלי  גם 
מחוץ  אל  והמצורעים  הזבים  את  לשלוח 
מחלות  נושאי  הטבע  בדרך  שהרי  למחנה, 
ודרך  מזיקה,  אליהם  התקרבות  כל  אלו 
העולם ותיקונו היא להרחיקם מחוץ למחנה!

מחוץ  אותם  להוציא  התורה  ציווי  אולם 
זה, אלא הסיבה היא  למחנה לא בא מטעם 
ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  'ֶאל  בפסוק:  שמפורש  כמו 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַמֲחֵניֶהם  ֶאת  ְיַטְּמאּו  ְּתַׁשְּלחּום ְוֹלא 
ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכם' – אך ורק כדי שלא יטמאו את 

המחנה, ולא מפני סיבה אחרת!
את  לשבח  המדרש,  דברי  באו  כך  ועל 
קיימו  והזבים  המצורעים  שבשילוח  ישראל 
עלתה  ד'' – ולא  ִּדֶּבר  הציווי 'ַּכֲאֶׁשר  את 

בדעתם כל כוונה אחרת...

"ְוִהְׁשִּביַע ַהֹּכֵהן ֶאת ָהִאָּׁשה 
ִּבְׁשֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמר ַהֹּכֵהן 
ָלִאָּׁשה ִיֵּתן ד' אֹוָתְך ְלָאָלה 

ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹוְך ַעֵּמְך" )ה,כא(
יש לדקדק, כי כאן הקדים הכתוב את הכהן 
ראשון ולאחריו הזכיר את האשה - "ְוִהְׁשִּביַע 
ַהֹּכֵהן ֶאת ָהִאָּׁשה", לעומת זאת בפסוק לעיל 
 - ַהֹּכֵהן"  ֹאָתּה  "ְוִהְׁשִּביַע  הפוך  הסדר  )יט( 
את  הזכיר  אחריה  ורק  האשה  את  הקדים 

הכהן?
הגדול  מאיר' הגאון  'בית  ר"י  בזה  ותירץ 
רבי צבי רוטברג שליט"א: נראה, כי בפסוק 
לעיל מדובר אודות השבועה שמשביע הכהן 
תחת  נטמאה  לא  שהיא  להוכיח  האשה  את 
בעלה, ובאמת זוהי שבועתה של האשה, אלא 
שהכהן הוא המשביע שלה, והיא ע"י ענית 

האמן נחשבת כמוציאה שבועה מפיה,
תחילה  האשה  את  הכתוב  הקדים  כן  על 
הכהן  מכן את  ולאחר  הנשבעת,  היא  שהרי 

שמביא עליה את השבועה.
אך בפסוק שלפנינו, הלא המדובר הוא על 
שבועת ָהָאָלה שהכהן מביא על האשה, לומר 
לה שאם נטמאה הוא מקללה ש"ִיֵּתן ד' אֹוָתְך 
את  להטיל  בא  הכהן  בזה  ְוִלְׁשֻבָעה",  ְלָאָלה 
הקללה עליה, ולכן ראוי להקדים את הכהן 
תחילה, ואמר "ְוִהְׁשִּביַע ַהֹּכֵהן ֶאת ָהִאָּׁשה" - 

על האשה

הרב רוממות הפרשה
שמאי 
מיכאל 

אסטריכר
ביאור עניני הפרשה

הרב רוממות הפרשה
יצחק 

מאירסון מפניני הפרשה

הבהרה והתנצלות!
הדברים שהובאו בגליון 81 פרשת בהר 

בחוקותי בשם
גאון ישראל הגאון הצדיק רבי ישראל 

יצחק קלמנוביץ שליט"א 
אינם מדוייקים ונפלו בהם טעויות, 

הדברים פורסמו ללא ביקורתו, 
ואנו מתנצלים על כך

בברכה המערכת
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ההבדל בין קודם מתן תורה לאחרי 
מתן תורה

מתן תורה שינה את כל המושגים של חיי האנוש. 
משל לאחד שנסע לחו"ל בשביל לאסוף כסף, ולאחר שחזר שואלים אותו 
האם הוא הצליח בנסיעה שלו, יש אחד שיענה, ודאי הצלחתי, קיבלתי כל 
יום אירוח אצל אדם אחר, והיה לי את האוכל הכי טוב שיש, ישנתי בבית 
מלון, ממש הכל היה נפלא נפלא. וכששואלים אותו מה עם הכסף, אז הוא 
אבל העיקר שהיה לי מקומות אכילה ושינה  עונה, בזה אמנם לא הצלחתי, 

מצויינים...
מאידך, יש אחר שגם נסע, וכששואלים אותו אם היה לו הצלחה בנסיעה 
שלו, עונה: כן. נסעתי בכדי להביא כסף, והבאתי את הכסף. ומה קורה עם 
האכילה והשינה? זה כבר לא משנה, שהרי לא נסעתי בשביל לאכול, ולמעשה 
ספסל  איזה  מצאתי  וכן  ואכלתי,  לחם  קצת  קניתי  מכולת,  לאיזה  נכנסתי 

וישנתי עליו, אבל העיקר שהשגתי את המטרה שלשמה נסעתי!
זהו ההבדל בין החיים שהיו לפני מתן תורה לבין החיים שהיו אחרי מתן 
תורה, לפני מתן תורה המושג 'בן אדם' היה בשביל עולם הזה, כמו החיים של 
אומות העולם, שכל חייהם מוקדשים לעוד איזה ארוחה טובה, לדירת פאר, 

אצליהם כל המושגים זה עולם הזה, וזה עומד מסביב כל הבריאה שלהם.
אבל אחרי מתן תורה המושגים שלנו הם "וחיי עולם נטע בתוכינו", אדם 
מגיע במצב עראי לעולם הזה, החיים שלו עוברים כל כך מהר, בכל פעם אני 
מזכיר, שאחרים – אבדל לחיים – שהיו בגילי ואפילו פחות מגילי, כבר לא 
נמצאים! חיו ביחד, חשבו לעשות חיים, זה עבר כ"כ מהר, והם כבר לא כאן.

ההצלחה האמיתית בחיי העולם הזה
אך מה הם החיים האמתיים? במה נוכל להגדיר לאחר מאה ועשרים שזה 
אדם שהצליח בחייו? אחד שהצליח בעוה"ז, אפילו אם היו לו בנינים גדולים 
והיה עשיר כקורח, אבל בסוף החיים לא נשאר לו מזה כלום! מאידך, אחד 
שבעוה"ז אמנם היה עני, היה לו קשה לגמור את החודש, ובקושי רב חיתן 
את הילדים שלו, אבל הוא חי עם תורה ויראת שמים, הוא זה שהצליח וחי 

את החיים הטובים והמאושרים ביותר.
ואכן, אף פעם לא ראיתי שיכתבו לאדם במצבה שלו שהיה לו אוכל טוב 
וסעודות טובות.. כמו"כ אף פעם לא שמעתי בהספד שיספידו אדם, ויאמרו 
חבל שהוא הלך, כמה הוא הצליח בעוה"ז, כל סעודה שלו היתה סעודה גדולה 
יודעים  מפני שכל אחד יודע שזה אפס! כולם  וכו'... והסיבה היא,  ודשינה 
מה האמת ומהו הטוב האמיתי, אדם שחי בשביל עולם הבא, גם בבין אדם 
לחבירו, וגם בבין אדם למקום, זה המושג האמיתי של הצלחה ואי הצלחה, 
ומי שרוצה שסוף החיים שלו יהיו מוצלחים, הוא בודאי יודע שאם הוא חי 
יהיו  כבר  אנשים  כמה  זאת,  ירגישו  החיים שלו  בסוף  אז  העוה"ז,  רק את 
בהלוויה שלו? ומו"ר המשגיח זצוק"ל היה אומר שכשבאים לנחם ב'שבעה' 
כל  זה  חבל,  חבל,  חבל,  עליהם,  לומר  ניתן  מה  הזה,  מהסוג  אנשים  אצל 
מה שאפשר להגיד עליהם, במקום להגיד את הקנינים האמיתיים שהם היו 
צריכים לרכוש בעוה"ז, להעמיד תורה, להעמיד יראת שמים, להעמיד דורות 

ישרים ומבורכים, שזוהי העשייה האמיתית בזה העולם.
וזהו מה שנשתנה אחר מתן תורה, ההבדל בין ישראל לאומות העולם, או 
בישראל גופא בין אלו שלומדים תורה לבין אלו שאינם זוכים ללמוד תורה, 
השבעים  של  החיים  לא  זה  שלנו  החיים  בתוכינו",  נטע  עולם  "וחיי  הוא 
שנמצאים  מה  וכל  עולם",  "חיי  הם  החיים  החיים!  זה  לא  שנה,  ושמונים 
בעוה"ז זה רק איזה פרוזדור שמוביל לעולם הבא, כל החיים בעולם הזה הם 

דבר ארעי! עד כדי כך גדול השינוי בין קודם מתן תורה לאחרי מת"ת.

אדם ביקר ולא יבין - נמשל כבהמות!
עמוד  ח"ג  אליהו  )לב  זצוק"ל  לאפיאן  אליהו  רבי  הצדיק  שהגאון  ראיתי 
מקובנה  ברכבת  מסלבודקא  הסבא  נסע  אחת  שפעם  מעשה,  מביא  קכא( 
לקלם, וישבו שם קבוצה של סוחרים גדולים, והם הכירו אותו בטוב, כי כבר 
הנהיג אז את הישיבה בסלבודקא והיו שם כשלוש מאות בחורים, ושמע האיך 
מאות  מושיבים  הנה  ואמרו:  ישמע.  כדי שהוא  ובכוונה  בקול  מדברים  הם 
נתנו מכספם  ]כנראה שהם  בעבורם  לעמול  צריכים  ואנו  בישיבה  בחורים 
להחזקת הישיבה[, פנה הוא אליהם ואמר: ולמה אתם תמהים כ"כ על זה, 
ואין אתם תמהים על עצמיכם? אני אשאל לכם שאלה אחרת, אתם סוחרים 
ובודאי יש לכם סוסים, לאחד יש עשרים סוסים, ולאחר יש ארבעים סוסים, 
מה עושים כל הסוסים הללו, כולם עובדים בשבילכם, והיכן הצדק והיושר, 
מדוע שרק הסוסים יעבדו בעבורכם, אולי תעבדו אתם לשרת את הסוסים? 

אלא, שהכל מבינים שכל היצירה של סוס נבראה בשביל לשרת את האדם, 
ולא בשביל שאחרים ישרתו את הסוס, אם כן, מה התמהון שלכם כאן? הרי 
זה כל האדם",  כי  וגו'  "סוף דבר הכל נשמע  כבר אמר שלמה המלך ע"ה 
ואמרו חז"ל )ברכות דף ו,א(, מאי כי זה כל האדם, כל העולם כולו לא נברא 
אלא בשביל זה – אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, וידועים 
דברי הרמב"ם בהקדמה לפיהמ"ש )ד"ה דע כי הקדמונים(, בשביל מה הקב"ה 
ברא את כל הבריאה העצומה והנפלאה הזו בחכמה עד אין סוף, "כל העולם 
והמדבר,  לזה", הרי שכל הדומם, הצומח, החי,  כולו לא נברא אלא לצוות 
שבכל העולם כולו לא נבראו בשביל עצמן אלא בשביל זה האדם שעוסק 

בתורה וירא את השי"ת, והרי "אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו".
וכפי שמסופר על רבינו הגר"א שלפני פטירתו אחז בציצית ובכה, ואמר 
ציצית שעי"ז  לקנות  יקר, שבכמה מטבעות אפשר  עולם  הוא  הזה  העולם 
זוכים לראות פני השכינה, וא"כ אדם הנמצא ביקר ואינו מבין שבכל רגע 

ורגע מהחיים הוא עשיר עד אין סוף – הוא נמשל 
כבהמות! א"כ למה תתמהו על זאת שאתם עובדים 
כבהמות,  הנכם חשובים  הרי  התורה?  בני  בשביל 
זאת,  מבינים  ואינכם  ביקר  של  במצב  שאתם 

ובהמות נבראו בשביל לשרת את האדם.

מוטל עלינו לחוש את החשיבות שיש לבני תורה
נמצאנו למדים שהיסוד של קבלת התורה זה לא איזה סתם מתנה שקיבלנו 
מהקב"ה, אלא ע"י קבלת התורה כל המציאות והמעלה של הבריאה כולה 
ולזה  בתוכינו",  נטע  עולם  "וחיי  העוה"ב  לחיי  להגיע  בשביל  רק  קיימת 
יוכל להגיע לדרגה  וכולה בשביל שהת"ח הזה  הקב"ה ברא בריאה שלמה, 

האמיתית שלו.
כל אחד צריך להבין שכל המושגים שמדברים ברחוב זה הכל שקר! והסיבה 
שסוסים  לעצמינו  שנצייר  כמו  בדיוק  שזהו  כיון  הרגשה,  שום  להם  שאין 
וכבשים יעשו הפגנות על זה שהם הסוסים צריכים לעבוד לבדם, והבעלים 
נבראתם!  זה  ובשביל  סוסים,  אתם  הרי  להם,  עוזרים  ולא  יושבים  שלהם 
אם אינכם מקיימים את המטרה שלה נבראתם, אין לכם שום מטרה בחיים, 

"ואדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו", זה מה שאתם!
וב"ה הקב"ה זיכה אותנו בני הישיבות, שנוכל להחזיק בעץ החיים, שאנחנו 
אחד  שכל  שדיברנו  וכמו  בתוכינו",  נטע  עולם  ל"וחיי  להגיע  בע"ה  נוכל 
מסוגל להגיע לדרגה הזו של "וחיי עולם נטע בתוכינו", א"כ כל אחד מבני 
התורה צריך בכל הזמנים, ובפרט בזמן שיש מושג של "וירעו אותנו המצרים" 
כמו שנאמר "הבה נתחכמה לו", וכבר ביארנו מה הפשט ב"הבה נתחכמה לו", 
זה כבר  ישראל  לעם  להרע  איך  ומדברים שם  אסיפות  שיש  הדבר  שעצם 
נחשב ל"וירעו אותנו המצרים"! א"כ בזמן שהרשעים מתכנסים ודנים איך 
שאנחנו  לנתק אותנו מהתורה הקדושה, אז ודאי שאנחנו צריכים להרגיש 
משלימים את המטרה של החיים! וכולם כולם צריכים להיות באמת לצפות 

לזה שהבן תורה יוכל לשבת וללמוד.
שאנחנו  וכמה  תורה',  'בני  שאנחנו  שלנו  החשיבות  את  להרגיש  צריכים 
צריכים לנצל כל רגע ורגע מהחיים בכלל, וכל רגע ורגע מהזמן שנמצאים 
בישיבה בפרט, לנצל, ולהרגיש שעכשיו אנו נמצאים במקום שבונה אותנו 
לעיקר המטרה של הבריאה לחיי עולם! אז חייבים לנצל כל רגע ורגע. ולא 
מבעיא בתפילות שאדם צריך לבנות לב לבורא עולם, להרגיש תלות בבורא 
עולם, סדרים מלאים ללמוד ולחזור ובפרט בשישי ושבת שאפשר לומר שזה 
לאחד שלא  בין אחד שממלא שישי שבת  וההבדל  כמעט שליש מהשבוע, 
ממלא שישי שבת זה בשליש פחות, אם זה יודע את הש"ס, זה יודע בשליש 
שבשישי  אמר  זצוק"ל  רוזובסקי  הגר"ש  שמו"ר  כבר  ואמרתי  ממנו!  פחות 

ושבת הוא הספיק לדעת עוד הרבה הרבה מסכתות.

קיומה של תורה בכלל ישראל רק ע"י מסירות נפש 
לתורה

הניחו המצרים  וצריך להבין איך  לוי לא השתעבדו,  בני  שבמצרים  ידוע 
"לכו  עה"פ  שמות  בפ'  והחזקוני  זקנים  הדעת  זאת  ומבארים  לוי,  לשבט 
לסבלותיכם", שבתחילה לא רצה פרעה להכריח את כולם לעבוד, רק בפה 
כסף  יקבל  שיעבוד  מי  טובים,  דברים  לכם  וניתן  בואו  הציע  פרעה  רך, 
ותקציבים שונים, העיקר שילכו לעבוד, אך בני לוי אמרו עתידים אנו לעבוד 
עבודת משא של הקב"ה חלילה שלא נעבוד שום עבודה לרשע זה בשום שכר 
שיתן לנו, וענו הלוויים ואמרו כולם שאינם יודעים לעשות לבנים, ומאותו 
יום והלאה לא היה לפרעה שום פתחון פה לשאול להם שום דבר עבודה, 
שנבחר  השבט  שהם  שלהם,  החשיבות  את  הרגישו  שהלוויים  רואים  ע"כ. 
לעבוד את עבודת ד', ולכן לא התפתו מהתקציבים שנתן פרעה, שהרי אנחנו 
'שבט לוי', השבט של עבודת ד' ואנחנו נעבוד לפרעה!? ומאז פרעה כבר עזב 

אותם לגמרי... וכך ניצלו מן השעבוד.
קבלת  כל  מסר  אברהם  באגדה  נמצא  ועוד  ב'חזקוני',  כתב  נוסף  ביאור 
ישיבות  הושיבו  וזרעו  ולוי  ללוי,  ויעקב  ליעקב,  ויצחק  ליצחק,  התורה 
במצרים, ולפי שלא היו יודעים שום מלאכה ולא נסו בה רק בתורה היה כל 
לוי לא נשתעבדו מכיון שיהיו  בני  עסקיהם, לא נשתעבדו במצרים, ע"כ. 
'ישיבה בוחרים', לא היה להם מושגים בהפעלת מכשירים ובעבודות, וא"כ 
וכו',  הפוך  אותה  ומניחים  לבנה  לוקחים  היו  לעבוד,  כשפרעה לקח אותם 
ומכיון שראה פרעה שיש לו עסק עם כאלו שאין להם מושגים כלל, הוא 

הניח להם לגמרי.
שלנו  החשיבות  את  להרגיש  צריך  ראשית  אלינו,  שייכים  הדברים  ושני 
נהיה  לא  כך  בתורה  שקיעותנו  מידת  שע"י  לדעת  ושנית  ד',  עבדי  שאנו 
שייכים לעניני העוה"ז, ובנוסף בימינו צריכים לדעת שאם אין גדיים אין 
להיות  בלי  לתורה  לגמרי  שמסורים  ישיבות  בני  ישארו  לא  אם  תיישים, 
המשך  יהיה  לא  אחרת,  לגמרי  אנשים שהמושגים שלהם  תחת  משועבדים 
לכלל ישראל! ומי שיהיה לו שייכות ר"ל לקבוצה הזו, אין לו כבר שום שייכות 
לתורה! 'בעל בית' יחיה ו'בעל בית' ימות! ההיכי תימצי להיות גדולי תורה 
שתשאר תורה בכלל ישראל, זה אך ורק ע"י אלו שמוסרים נפשם ללמוד 
ולדעת תורה בטהרתה בשמירת עיניים ובשמירת אוזנים, ולעזוב את כל 

עסקי העולם, אך, ורק כך, תישאר התורה בעם ישראל.
זה מה שצריך לדעת אחרי חג השבועות, ששמחנו בקבלת התורה, ראינו 
איך שכולם יושבים שעות רבות ולומדים בברען' ובשמחה, והקב"ה יעזור 
לנו שעד כמה שנהיה אנחנו מסורים לתורה, פרעה יגיד שהוא לא צריך 

אותנו... ובעז"ה נוכל כולנו למלאות את תפקידינו גם בעוה"ז וגם בעוה"ב.

הרב 
דוד 

ויספיש

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הגאון 
הגדול רבי 
זבולון שוב 
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