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דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

ראש  של  להסתלקותו  הראשון  השנה  יום  לקראת 
ישיבת 'מיר' הגאון הגדול רבי רפאל שמואלביץ זצוק"ל, 
הגר"ח  מרן  מאביו  פרשתינו  על  נוקב  מאמר  לפנינו 
זצוק"ל  רפאל  רבי  מהגאון  נכבדה  תוספת  עם  זצוק"ל 

שהיה דולה ומשקה מתורתו של אביו.

'יחד לב וגל אבן'
יש להבין, לאחר שכבר לקה פרעה בשבע מכות ע"י 
בעוד  הגדול,  כוחם  את  עיניו  במו  וראה  ואהרן  משה 
זוכר פרעה כיצד עומד ומתחנן לפניהם לאחר כל מכה 
"ַהְעִּתירּו  ַהְצַפְרְּדִעים",  ְוָיֵסר  ה'  ֶאל  "ַהְעִּתירּו  ומכה: 
ֱאֹלקיֶכם",  ַלה'  ְוַהְעִּתירּו  ַהַּפַעם  ַאְך  "ַחָּטאִתי  ַּבֲעִדי", 
ַפְרֹעה"!?  ְּפֵני  ֵמֵאת  ֹאָתם  "ַוְיָגֶרׁש  אלה  כל  אחר  עדיין 
כאילו יש לו עסק עם פחותים וריקים ח"ו!? והיאך ניתן 
להבין יחס כזה לאחר התבטלות וראיית ערכם הנשגב 

של משה ואהרן?
והנה כאשר פרעה רואה את מכת שחין, מבואר שכבר 
רצה לשלוח את בני ישראל, לולי זה שהקב"ה בעצמו 
חיזק את ליבו כדכתיב "ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה". ויש 
להתבונן מה ראה פרעה במכת שחין יותר מכל המכות 
שקדמו לה, ומה היה במכה זו כדי להכניעו יותר משאר 

המכות.
המפורסם  יסודו  על  כאן  עמד  זצוק"ל  הגר"ח  מרן 
שע"י "יחד לב", ע"י גדלות האדם ושאיפות ללא גבול, 
לכוחותיו  מעבר  הרבה  להגיע  האדם  של  בכוחו  יש 
ֶאת  "ַוָּיֶגל  אבינו  יעקב  אצל  שמצינו  והוא  הטבעיים. 
ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר" – 'כזה שמעביר את הפקק מעל 
פי צלוחית, להודיעך שכחו גדול' )רש"י(. אין מדובר 
כאן כל כח פיזי, לא על כך אנו מבקשים בתפילת גשם 
ויגל  'יחד לב  'בעבורו אל תמנע מים', אלא רק בגלל 
אבן מפי באר מים' – רק כך: 'בעבורו אל תמנע מים'! 
ִלּבֹו  "ַוִּיְגַּבּה  של  המיוחד  הכח   – לב"  "יחד  משום  רק 
ְּבַדְרֵכי השם" הוא שמסוגל לעשות דברים הרבה מעל 

לכוחות הטבעיים.
הגאון רבי רפאל זצ"ל היה מוסיף ומציין על כך את 
ִאיׁש  ָּכל  "ַוָּיֹבאּו  עה"פ  לה,כא(  )שמות  הרמב"ן  דברי 
במלאכה  העושים  החכמים  'על   – ִלּבֹו"  ְנָׂשאֹו  ֲאֶׁשר 
יאמר כן, כי לא מצינו על המתנדבים נשיאות לב, אבל 
יזכיר בהם נדיבות, וטעם אשר נשאו לבו, לקרבה אל 
המלאכה, כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה 
ממלמד, או מי שאימן בהן ידיו כלל, אבל מצא בטבעו 
שידע לעשות כן, ויגבה לבו בדרכי ה' לבא לפני משה 
לאמר לו אני אעשה כל אשר אדני דובר'. דהיינו על 
אף שהיה זה מלאכת אומן ממש לעשות בזהב ובכסף 
הצורפות,  הדיוטים במלאכת  אף שהיו  ועל  ובנחושת, 
אבל ע"י 'נשאו ליבו', "ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי השם", הצליחו 

לעשות כן.
כח  כי  פרשתינו:  את  זצוק"ל  הגר"ח  מרן  ביאר  כך 
ְמֹלא  ָלֶכם  "ְקחּו  זה היה אצל משה במכת שחין  נפלא 
דבר  'כל   – ַהָּׁשַמְיָמה"  ֹמֶׁשה  ּוְזָרקֹו  ִּכְבָׁשן  ִּפיַח  ָחְפֵניֶכם 
הנזרק בכח אינו נזרק אלא ביד אחת. הרי נסים הרבה, 
ושל  שלו  חפנים  מלא  משה  של  קומצו  שהחזיק  אחד 
אהרן. ואחד שהלך האבק על כל ארץ מצרים' )רש"י(. 
והקשה בשפתי חכמים, הרי מאחר שבין כך אירע הנס 
לזרוק  הוצרך משה  שהלך האבק על כל מצרים, למה 

ביד אחת ובכח רב, הנס היה יותר גדול אם היה זורק 
בשתי ידיו וללא כח. וביאר כי הנס שהלך על פני כל 
אלא  לשמים,  עד  זריקתו  שהגיע  בזה  היה  לא  מצרים 
שכמות כה קטנה של אבק תוכל להתפזר ולמלא את 

כל מצרים.
לא  לשמים  הפיח  חופן  את  שזרק משה  שבמה  והרי 
בכח,  האחת  בידו  שזרק  כיון  אלא  נס,  כל  בכך  היה 
ממילא הרי זה הגיע השמימה. ובזה שמשה זרק פיח עד 
לשמים הוכח לפרעה שאין קץ ואין גבול למה שאדם 
מסוגל לפעול בכח 'ייחוד הלב', באותו כח של 'ויגבה 
ליבו', וכיון שראה כך פרעה, בזה הוא נכנע! כוחותיו 
מכל  יותר  אותו  הכניע  משה  ליבו של  ועוז  העצומים 
הניסים האחרים, ולולי שהקב"ה הכביד את ליבו היה 

משלח את בני ישראל.
אלא שאחר שהכביד הקב"ה את ליבו, פרעה לא היה 
מסוגל לראות ולהבין כח זה, וכאשר ראה כי "ִּכי ָרָעה 
ֶנֶגד ְּפֵניֶכם" – 'הוא סימן דם והריגה' )רש"י(, כבר זלזל 
עליהם,  באים  שיסורים  ראה  ואהרן,  משה  בכוחם של 
ַפְרֹעה".   ְּפֵני  ֵמֵאת  ֹאָתם  "ַוְיָגֶרׁש  ולכן  בעיניו,  ונתבזו 
אבל מה שפרעה לא הבין, שגם אם יש יסורים ח"ו, וכל 
והגבהת  'ייחוד לב'  מיני קשיים, שונים ומשונים, ע"י 
הלב בדרכי השם אפשר להגיע מעל כל הטבע והמזל. 

שעבודת  ואומר:  זצ"ל  רפאל  רבי  הגאון  מסיים  היה 
האדם היא לא רק בידיעה והכרה אלא גם בהשבה אל 
ליבו כדברי הכתוב "ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך" – 

להביא את הדברים אל ההרגש.
הוא  מקולקל  דבר  כי  בבריאה  רואים  אנו  דהיינו, 
מסריח, וזו טובה שעשה הקב"ה עם בריותיו להרחיקם 
אלא  בעלמא,  בסימן  די  לא  אך  מקולקלים.  מדברים 
שדבר  האדם  של  והטבע  ההרגש  בכח  ברא  הקב"ה 
מקולקל מעצם טבעו מרחיק את האדם. וכמו כן נטבע 
כמעט  האדם  ע"י  הנעשות  פעולות  שישנם  בבריאה 
באופו  מאד  ידו  את  להרחיק  כגון  כלל,  מחשבה  ללא 
הקב"ה  שעשה  החסד  מן  זה  וכל  'אינסטינקט',  הקרוי 

עם בריותיו.
אבל בסכנות רוחניות אין הדבר כן, משום שיש כח 
להכניס  האדם  של  ועבודתו  תפקידו  כל  אך  בחירה, 
בעצמו כח דחיה והרחקה מן הרע וכח משיכה אל הטוב, 
במחשבה  צורך  ללא  מאליו  הנעשה  כטבע  זה  שיהא 
מיוחדת. וזהו שאמר דוד "ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי 
'בכל  לה(  בחוקותי  )ויק"ר  כמו שאחז"ל  ֵעֹדֶתיָך",  ֶאל 
יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה 
פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות 

ולבתי מדרשות'.
משה  אל  באו  ליבם  את  שנשאו  שהחכמים  מה  וזהו 
אדוני  אשר  ככל  אעשה  "אנכי  ואמרו  המשכן  בבניית 
דובר", כי כיון שהאדם מגיע למדרגה של "ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו 
ְּבַדְרֵכי השם" אינו מחשב מה שבידו לעשות, ומה אין 
הוא  שואף  ביכולתו.  הוא  בטוח  אלא  לעשות,  בידו 
עוד  להתעלות  הוא  יכול  ואז  ביותר,  הגבוהה  לדרגא 

ועוד.
ביותר,  גדולה  להתגדל  ששאיפתו  מי  לדבר,  דוגמא 
כי  ביותר.  דחוקה  בשעה  אף  חברותא  לעצמו  יקבע 
אפילו שבמבחינת השכל והטבע הוא לא יכול לראות 
לשאיפות  גבול  כשאין  אבל  לפועל,  יוצא  הדבר  איך 
ואינו מתחשב במגבלות המציאות דבר ה' מצליח בידו. 
ובכח זה של השאיפות הוא יוכל לגדול עד שיהא זה 

אצלו כדבר הנעשה מאליו. 

הרב דוד רוממות המוסר
ויספיש

חיזוק המידות והמוסר

בשעתו כאשר התקיים בעיה"ק ירושלים מעמד קיום 
יפו לשמש  מצות פדיון "פטר חמור", כובד רבה של 

ככהן, כשבמהלך האירוע אף נשא מדברותיו.
בדבריו הזכיר, את דברי חז"ל )בכורות דף ה ע"ב( 
יותר  זו,  במצוה  חמורים  פטרי  דווקא  זכו  טעם  מה 
בשעת  ישראל  "שסייעו  טמאים?  חיים  בעלי  משאר 
מישראל  ואחד  אחד  כל  לך  שאין  ממצרים,  יציאתם 
שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה 

וזהבה של מצרים".
הביטו וראו, אמר הרב דיפו, חמור הוא בהמה טמאה, 
בזויות  לתכונות  כסמל  ואפילו משמש  לגמרי,  טמאה 
ושפלות, עד שהכתוב הזכיר אותו לגנאי "ְּבַׂשר ֲחמֹוִרים 
לקדושה  ה"חמור"  זוכה  זאת,  למרות  אך  ְּבָׂשָרם". 
 - ייחודית  מצוה  בו  מקיימים  שאפילו  עד  מסוימת 
בתהליך  שסייע  משום  רק  זה  וכל  חמור,  פטר  פדיון 

הגאולה של עם ישראל.
וירוד  טמא  שהוא  מי  שגם  אמר,  כך  מוכח,  מכאן 
ביותר, אם רק הוא מסייע במעבר ביישובה של ארץ 

ישראל - זוכה הוא לקדושה...
לצדו של הרב דיפו ישב מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל, 
ולשמע הדברים קם ממקומו וביקש להגיב עליהם, וכה 

היו דבריו:
"אמנם מעיקרא לא חשבתי לשאת דברים, אך מכיוון 
שהרב דיפו התחיל לדרוש דרשה ועצר באמצע בלא 
רק  תישמע  שלא  מחויב  הריני  לפיכך  אותה,  לסיים 

'חצי דרשה', וברצוני לומר את סיום הדרשה".
כי  ויציב,  אמת  ואמר:  חיים  יוסף  רבי  הוסיף  וכך 
החמור למרות היותו טמא ובזוי, זכה לקדושת המצוה, 

וזאת בזכות שסייע לבני ישראל ביציאת מצרים.
אבל יש לשים לב מה מוסיפה ומלמדת אותנו התורה 
בזה, כי באמת מדיני פטר חמור עלינו דווקא ללמוד, 
כי ל'תערובת' שכזו - טמא וקדושה - אין זכות קיום, 

ומשכך, לא ניתן להשאירה כמות שהיא.
הטמא  החמור  את  להשאיר  יתכן  ולא  ומאחר 
שתי  התורה  מציבה  כן  על  אשר  עליו,  קדושה  עם 

אפשרויות:
או  "ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה" - להמיר אותו לטהרה מוחלטת,

ולחילופין, "ְוִאם ֹלא ִתְפֶּדה" - אזי אין לו קיום כלל, 
ומשכך, אך ורק - "ַוֲעַרְפּתֹו"!

'תערובת'  של  קיום  ולהותיר  להניח,  אין  זאת  שכן 
ולכן  התורה,  לרוח  זר  הוא  זה  דבר  וקדושה,  טומאה 

אפשרות כזו אינה באה בחשבון...
כך לימדונו רבותינו, כי זהו אחד מקווי היסוד לקיומה 
של היהדות החרדית למשך כל הדורות, וכלשונו של 
רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל במכתבו המפורסם: 
וציבור  התורה  עולם  של  קיומו  ויסוד  סוד  "באשר 
היראים הוא בחיי תורה ויראה על טהרת הקודש, מתוך 
החילוני  העולם  ומושגי  חיי  מכל  מוחלטת  התבדלות 
של פורקי עול תורה, על כן יש למחות ולהזהיר מפני 
כל מיני מגמות מבחוץ לשלוח יד בפך השמן הטהור, 
ובפרט  לחרדים"...  מיוחדות  "מסגרות  שמייסדים 
לעשות  אלו  מגמות  בכל  שמטרתם  בגלוי  שמודיעים 
שינוי הרוח והמהות של הציבור החרדי, ולפעול להחדיר 
כל מיני שאיפות אחרות, לאומיות ומשכיליות, אשר 
והתחברות  השתלבות  ולעשות  אבותינו,  שערום  לא 
עם חיי החילוניות ועם תרבות אנשים חטאים. ועל כן 
יש לקרוא אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם, 

ועם שונים אל תתערב".
שרעיונות  משום  תתערב",  אל  שונים  "ועם 
זכות  להם  אין  חטאים,  אנשים  בתרבות  ההשתלבות 

קיום כלל ועיקר.  

הפצת הגליונות נתרם לעילוי נשמת
 ראש ישיבת 'מיר' הגאון הגדול

רבי רפאל הלוי שמואלביץ זצוק"ל
נלב"ע ט' שבט תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י תלמידיו הרה"ג שליט"א

הדפסת הגליונות נתרם לעילוי נשמת 
הגאון הגדול בעל ה"שלמי תודה"

רבי שלו' בן ציון ב"ר שמואל פלמן זצוק"ל
נלב"ע י"ב שבט ה'תשע"ה ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בני המשפחה שליט"א 

יש לך בר מצוה\
יארצייט\חתונה\ברית\ועוד

 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 
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ויספיש
מפניני הפרשה

"ַוְיָגֶרׁש ֹאָתם ֵמֵאת ְּפֵני ַפְרֹעה" )י,יא(
ובשפתי  המגרש.  מי  פירש  ולא  קצר,  לשון  זה  הרי  ופירש"י: 
חכמים הוסיף: דאין לומר פרעה עצמו גירש אותם דא"כ מאי זה 

דכתיב "מאת פני פרעה". 
ויש לבאר מדוע לא משמיענו הפסוק מי המגרש הרע הזה, ואלא ע"כ שהשי"ת סיבב 

שיגורשו מאת פני פרעה, וא"כ צ"ב מדוע.
וביאר על כך מרן הגה"צ בעל ה"מכתב מאליהו" זצ"ל: כי הטעם בזה הוא שאף שידע 
משה שאין כלום בפשרה שהציע פרעה, שהוא מסכים לשלוח רק את הגברים, מ"מ מכיון 
שעכ"פ קצת נוצר חשש שיסכימו לפשרה מסוכנת זו, הוצרך הי"ת לסבב שיגורשו מכאן 

'דאפילו הנחה דאין בה ממש של רשע מ"מ סכנה יש בזה'...
מסיים בעל ה"מכתב מאליהו" וקובע: 'לא ראוי לשמוע שום עצה מהרשע, לא רק בעניני 
מצוה ועבירה, אבל גם כל מין עצה. כמו למשל: אם הרשע הוא רופא מומחה לא ראוי 
לשאול בעצתו כל זמן שלא מוכרח ממש. למה? כי אפשר שיתחבר אליו על ידי זה, וכל 
שכן אם אחר כך יצטרך להכיר לו טובה ולהודות לו, אז בוודאי ליבו יתקרב אליו מעט. וגם, 
כי הרשע תמיד בכל דבריו יתערבו דברים רעים, ויש לירא אולי ילמד מהם. ואחז"ל שאין 
להסתכל בפני אדם רשע, כי בראיה לבד תתקרר יראת השמים שבלב האדם, כמו הרואה 

חילול שבת שאיננו דומה אצלו הרגשת קדושת השבת למי שלא ראה חילולה מעולם'.

"ַוְיַמֵהר ַּפְרֹעה ִלְקֹרא ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַוֹּיאֶמר ָחָטאִתי ַלד' ֱאֹלֵקיֶכם 
ְוָלֶכם" )י,טז(

יש להבין, כי בכל מכה אמר פרעה שחטא לד', ואילו כאן במכת הארבה שינה לשונו 
ואמר "ָחָטאִתי ַלד' ֱאֹלֵקיֶכם - ְוָלֶכם", ומדוע ראה פרעה להוסיף ולציין כאן, כי הוא חטא 

גם כנגד משה ואהרן?
'מאור  מר"י  שליט"א  זלזניק  אהרן  דב  רבי  הגדול  הגאון  כך  על  אמר  נפלאה  תשובה 
ואהרן  בין פרעה למשה  ודברים שהיה  - רחובות: ראוי להתבונן תחילה, בדין  התלמוד' 
לפני מכה זו, עבדי פרעה ביקשו ממנו "ַׁשַּלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו ֶאת ד' ֱאֹלֵקיֶהם", ופרעה 
הסכים לדבר - "ַוּיּוַׁשב ֶאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאל ַּפְרעֹה... ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ד' ֱאֹלֵקיֶכם ִמי ָוִמי 
ַההְֹלִכים"? ומשה השיב לו "ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו", ולזאת סירב פרעה, 

וכך אמר – "ֹלא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ד'", הגברים לבדם ילכו בלי הטף והנשים.
ונראה בביאור הדברים, שההסכמה של פרעה היתה "ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ד' ֱאֹלֵקיֶכם" – מאחר 
ורצון ד' שיעבדו אותו, מסכים אני לקבל את צו ד', ולהניח לגברים שצריך אותם לעבודה 
לצאת ממצרים לצורך כך, שהרי כך הוא רצון ד'. אך שגם הנשים והטף ילכו עמהם, לזה 
לא הסכים פרעה, וטענתו בפיו, שאין זה רצון ד', אלא רצונם של משה ואהרן המבקשים 
לברוח ממצרים, ולזה הוא סירב. ועל כן סבר פרעה, כי בפעם הזאת הוא לא יענש, שהרי 
ואהרן  ואינו מסרב אלא לבקשתם האישית של משה  ד',  ומזומן לקיים מצות  מוכן  הוא 

להוציא גם את הנשים והטף.
ובזה יתפרש היטב לשון דבריו בפסוק: "ֹלא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ד', ִּכי ֹאָתּה" – 
את הבקשה הנוספת לשחרר גם את הנשים ואת הטף "ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים" - היא בקשה אישית 

שלכם, ואינה באה מרצון ד'.
אך כיון שבאה עליו מכת הארבה, הוכח בעליל כי בקשתם של משה ואהרן היתה על פי 
ד', והם שליחיו הנאמנים גם בדרישתם הנחרצת "ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו", 
על כן רק במכה זו, נאלץ פרעה להודות ולומר "ָחָטאִתי ַלד' ֱאֹלֵקיֶכם - ְוָלֶכם", וזאת כאשר 

כפרתי בכך שאתם שלוחיו הנאמנים, המבטאים את רצונו נאמנה.

"ְוָהָיה ִּכי ֹיאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם וגו' ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו" )יב,כו-
כז(

ופירש"י על מה ויקוד העם וישתחוו, "על בשורת הגאולה ועל בשורת הבנים" - שיהיו 
להם.

אכן בשורת הגאולה היא בשורה גדולה, שהרי כמה צרות וסבל סבלו במצרים  וקשה, 
על  אמנם  ולהשתחוות,  ליקוד  כזו  בשורה  על  שצריכים  מובן  כן  ועל  השעבוד,  ובעינוי 

דור  לך  אין  והלא  לשמוח,  כ"כ  להם  היה  מה  הבנים"  "בשורת 
שנתברך בבנים כדור יוצאי מצרים שהיו יולדות ששה בכרס אחד, 

וא"כ מה היא בשורת הבנים שעליה נאמר ויקוד העם וישתחוו?
כשאנו  שהנה  זיע"א,  עזרי"  ה"אבי  בעל  מרן  רבינו  בזה  וביאר 
מתבוננים בדורנו זה אין אנו רואים אבא שמוליד בן, אלא אנו רואים אבא שמוליד אבא... 
עורך  הוא  נפרד,  בתא  לו  וגדל  החי  עצמאי  אדם  מוליד  אדם  בו  אשר  דור  גדל  לפנינו 
מחשבות לעצמו ומגיע למסקנות משלו, לא את האב מעניין מה עושה בנו ולא את הבן 

מעניין מה עושה אביו...
ָלֶכם", דהיינו  ַהֹּזאת  ָהֲעֹבָדה  ָמה  ְּבֵניֶכם  ֲאֵליֶכם  ֹיאְמרּו  ִּכי  אומרת "ְוָהָיה  התורה  אמנם, 
כדי ללכת  ומבקש להבין מהי דרכו של האב  הוא שהבן מתעניין במנהגי אביו  שהמצב 
בעקבות  של "בנים" ההולכים  דור  כאן  שקם  לכך  הסימן  וזהו  הדרך  היא  כך  בדרכיו. 

אביהם, ועל כך "ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו" - "על בשורת הבנים".

 "ַוִּיְקָרא ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ַוֹּיאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי" 
)יב,לא(

קמו  לא  הם  באמת  מדוע  ממצרים,  לצאת  ישראל  לבני  אמר  ופרעה  מאחר  להבין,  יש 
ויצאו? ופירשו לנו חז"ל )ילקו"ש, רח( שישראל השיבו לפרעה: "וכי גנבים אנחנו? בבוקר 

אנו יוצאין"!
אמנם גם זה צ"ב, מאחר וכבר נוכחו כמה פעמים לדעת כי לאחר שראה פרעה כי היתה 
הרווחה, חזר בו ולא הניח להם לצאת, א"כ כעת כאשר הוא אומר להם לצאת, היה להם 
לחוש שמא יחזור בו, וכפי שהיה לבסוף שגם לאחר שיצאו ממצרים הוא רדף אחריהם, א"כ 

למה הם לא ניצלו את שעת הכושר לקום ולצאת?
ביאר בזה מרן הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל: צריך לומר, כי אף אמנם שמצד הסברא 
וההגיון, ברור ופשוט כי היה עליהם לקום ולנצל את ההזדמנות ולצאת, אולם הם הוזהרו 
לצאת  וכדי  ומאחר  כב(,  )לעיל  ֹּבֶקר"  ַעד  ֵּביתֹו  ִמֶּפַתח  ִאיׁש  ֵתְצאּו  ֹלא  "ְוַאֶּתם  בלאו של 
ממצרים היה עליהם לעבור תחילה על לאו זה, אפילו שהם עושים זאת עבור ניסיון הצלה 
של כלל ישראל, מכל מקום לא יתכן לעבור על לאו של תורה, אפילו עבור הצלת כלל 

ישראל!  וסיים מרן זצ"ל - "וזהו לימוד גדול בהנהגת הכלל"!

"ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור" )יג,ב(
מובא בחז"ל )בכורות דף ה ע"ב(: "אמר ר' חנינא, שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא 
ועוד,  היא,  הכתוב  גזירת  א"ל,  וגמלים?  סוסים  מפטרי  חמורים  פטרי  נשתנו  מה  רבא, 
שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 

תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים".
לזכייתם  ממצרים,  ביציאתם  ישראל  לבני  החמורים  של  העזרה  בין  ההקשר  בביאור 
בקדושת בכורה, ביאר בזה גאב"ד טבריה הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט"א 
כך: דהנה מצוות הפדייה בעיקרה היא חידוש שלא מצאנו דוגמתו, שהרי קדושת הפטר 
חמור אינה עובדת לשה, שהשה הוא חולין גמור, ומהי איפוא צורת הפדייה וכבר דנו בזה 

בסוגיא דבכורות )ט' ע"ב(. 
אכן ביאור הדברים כי כל חלות הקדושה מתחלתה ]וכלשון הגמ', על פט"ח שהוא קדושת 
דמים )בכורות ו' ע"א(, ולא יהא חמור מן ההקדש )בכורות יא ע"א([ הוא שונה מקדושת 
והצורך גבוה למזבח הוא הסיבה של הקדושה, אולם בפטר  בהמה טהורה, דתמן הקרבן 
חמור סיבת הקדושה היא המתנות כהונה, כי התורה זיכתה כאן מתנה לכהן והוא השה, 
וזו סיבת הקדושה שחלה על החמור, שאין ענין שלכהן יגיע החמור גופא, אלא אדרבה 
חליפיו, והקדושה והאיסור הנאה שחל על הפטר חמור הוא כדי לחייב את החליפין ולזכות 
מתנה לכהן, ולכן כאשר מפריש את השה, הגיע לתכליתו ונפקעת הקדושה, ודו"ק בכל זה.

נמצא לפי"ז שהמהלך של פדיון פטר חמור הוא מעין אותו המהלך של עבודת החמור 
בשעתו ביציאת מצרים, שכשם שאז נעשה לעזר כדי להעביר את הרכוש מאוה"ע לעם 
ישראל, כן עכשיו בתוככי עם ישראל כאשר לכהנים הלויים לא ניתן נחלה, וה' מנת חלקם 
וכוסם, והוטל על עם ישראל להספיק צרכם ומשלחן גבוה קזכי, הרי שקדושת פטר החמור 

נעשה אמצעי כדי להביא את המתנות כהונה לכהן אשר זה חלקם מאת ה' למשחה בהם.

דינה של העבודה זרה להתבטל!
יב(,  )יב  "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים"  בפרשתינו  כתיב 
וכן מבואר בנביא ביחזקאל שמצרים תענש, "יען היותם משענת 

קנה רצוץ לישראל", שישראל שמו בה מבטחם. ונשאלת השאלה במה חטאה מצרים? הלא 
ישראל הם אשר שמו בם מבטחם, והם שחטאו, ומדוע העונש הוא למצרים, מה הם אשמים 

בזה שישראל שמו בם מבטחם? 
אלא, ביאר מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל 

אלא  למצרים,  עונש  זה  אין  באמת  הי"ד: 
שנאמר הלכה שכל עבודה זרה דינה להתבטל 
מהעולם, וזהו מה שכתוב "ובכל אלהי מצרים 
אינם  מצרים  שאלהי  אף  שפטים",  אעשה 
אשמים שעבדו להם, אבל מכיוון שזה עבודה 
)ישעיה  יחלוף"  כליל  "והאלילים  דינו  זרה 
ב,יח(. ואם כן מכיוון שישראל שמו מבטחם 
ומכיון  זרה,  עבודה  מהם  עשו  המצרים  על 
להתבטל  דינם  זרה,  עבודה  דין  להם  שנהיה 

מן העולם.
זרה  "עבודה  ומבאר:  אלחנן  הג"ר  ממשיך 
כל  אם  כי  ואבן,  עץ  של  צלם  דווקא  אינה 
או  להיטיב  שבכוחו  לו  נדמה  שהאדם  דבר 
להרע לו, היא עבודה זרה ממש, כי "אין עוד 
מלבדו", ואם סומכים על איזה שיטה או כתה 
שהיא תעזרנו, עושים את הכתה הזאת עבודה 
כוחו  על  בעצמו  יבטח  האדם  אם  וכן  זרה, 
ועוצם ידו, הוא עושה את עצמו עבודה זרה"!  

כוחי ועוצם ידי
ד'גרודנא' הגאון  הישיבה  ראש  שנשא  בדברים 

הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל בפני עסקני ציבור, אמר בתוך דבריו: אין מושג "אני 
עשיתי", זה כפירה! בורא עולם הוא שעושה. אין כזה דבר "אנחנו עשינו", מי "שעושה", כי 
הוא נבחר על ידי הקב"ה שעל ידו יתגלגל הזכות לעזור לשני, או למנוע חילול שבת וכדו'. 
אדם מקבל שבחים, עשית כך וכך, מי נתן לך את הכח לעשות? איך אנו בכלל מזיזים את 
האצבע!? הרי "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה". זה לא 

שהקב"ה ברא אותנו ונתן לידיים שלנו כוח לפעול, אלא בכל רגע 
ורגע הוא נותן לנו כוח לפעול בידינו, ואם רגע אחד הוא לא ייתן 
אז לא נוכל להזיז את האצבע ח"ו... וכי העיניים מוכרחים לראות? 
וכי האוזן מוכרחת לשמוע? וכי מובן מאליו שהפה מדבר? אלא רק 

משום שבכל רגע ורגע, הקב"ה נותן כוח לעשות כל דבר ודבר. 
אדם אומר "היום הצלחתי", "היום חשבתי סברה טובה", "היום הברקתי", - מי אמר? מי 
הבריק? הקב"ה שם לך בראש את הסברה הטובה, 
כל  כפירה!  זהו  הבריק,  שלי  המח  לומר  אבל 
הכל  עשיתי',  'אני  אין  לדעת  צריך  תורה  בן 

זה הקב"ה. 
חושב לעצמו: אני בעל כשרון, בזכות  אדם 
יותר... אבל  ויודע  יותר  כשרונותיי אני מבין 
האמת היא שאין כוחות עצמיים, כשרונות זה 
נולד  האדם  הרי  הסבים,  ההורים,  של  זכויות 
שום  לו  אין  נולד  וכשהוא  כישרונות,  עם 
זכויות עצמיים, והרבה גדולי ישראל צמחו בלי 
כישרונות! הקב"ה נותן תורה למי שעמל ויגע 
שבוכה  למי  תורה,  על  למי שמתפלל  בתורה, 
על תורה... אין מושג שאדם זוכה לתורה מפני 
יכול  שאדם  מושג  שאין  כמו  כשרוני,  שהוא 
להרים משא כבד מפני שהוא גיבור. הוא מרים 
משא כבד מפני שהקב"ה נותן לו ברגע זה כוח 
להרים את המשא! אדם זוכה לתורה לא מפני 
שהוא כשרוני, ולא מפני שיש לו מח מבריק, 
עבור  תורה  עכשיו  לו  נותן  שהקב"ה  אלא 

עמלו, עבור התפלות והדמעות שלו. 
כשאדם חי בהרגשה שהוא עשה, והוא פועל, 
זרה!  עבודה  מעצמו  עושה  הוא  מוצלח,  והוא 
והוא צריך להיזהר שלא יהיה דינו כדין עבודה זרה 

שנאמר עליו "והאלילים כליל יחלוף". 

לא לעשות מעצמו ומאחרים עבודה זרה
ידינו"  למעשה  אלהינו  נאמר  ולא  נרכב  לא  סוס  על  יושיענו  לא  "אשור  אומר  הנביא 
)הושע יד(. כתב רש"י: ולא נאמר עוד למעשה ידינו שהם אלהינו. – ביאר על כך ראש 

רוממות האמונה
חיזוק האמונה והביטחון 

הרב 
שלמה 
ליב לף

בדברי הרמב"ן בסוף פרשת בא
הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק"ל כותב באחד ממכתביו כך: כתב 
הרמב"ן )סוף פרשת בא(: "כי הקונה מזוזה בזוז אחד, וקבעו בפתחו, ונתכוון בענינה, 
כבר הודה בחידוש העולם, ובידיעת הבורא, והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פנות 
התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול יותר מאד על עושי רצונו שהוציאנו מאותו 

עבדות לחרות", עכ"ל הרמב"ן.
והנה מטין בבי מדרשא ששאלו קמי כבוד רשכבה"ג מרן הגרי"ז הלוי זצוק"ל זי"ע היכן 
נאמר במזוזה ענין זה שהוציאנו מאותו עבדות לחרות. ויען הגרי"ז ויאמר על אתר: זה 
לשון הרמב"ן בפ' ואתחנן בפסוק "שמע ישראל": "ואתה צריך להתבונן בזה, כי שינה 
הכתוב בכאן לומר ה' אלקינו, ולא אמר אלקיך, כמו שאומר בכל מקום שמע ישראל 
אתה עובר היום, כי ה' אלקיך, שמע ישראל אתם קרבים היום, כי ה' אלקיכם, וכן בכל 
הפרשיות שידבר עם ישראל יזכור ה' אלקיכם או ה' אלקיך, וגם בכאן אמר ואהבת את 
ה' אלקיך, אבל הזכיר ביחוד ה' אלקינו, כי עשה עם משה את הגדולות ואת הנוראות 

לעשות לו שם תפארת", עכ"ל הרמב"ן.
אפוא שדברי הרמב"ן בסוף פרשת בא הנ"ל מתאימים עם דברי הרמב"ן הללו  והרי 
בפרשת ואתחנן בביאור הפסוק הראשון דקריאת שמע, ש"אלקינו" מתפרש שעשה עם 
משה את הגדולות ואת הנוראות ביציאת מצרים שהוציאנו מאותו עבדות לחרות, ופסוק 
ראשון של קריאת שמע הלא כתוב במזוזה, הרי שמי ש"נתכוון בענינה" של המזוזה מודה 

ביציאת מצרים האמורה בפסוק ראשון הכתוב במזוזה! והדברים מאירים ושמחים.

המשך בעמ' 4 <<<



והשקפה אשר נאמרו מפי הגאון  חיזוק  להלן קטעי 
שליט"א  דויטש  הכהן  שמואל  ברוך  רבי  הגדול 
תשע"א,  תמוז  בחודש  לתלמידיו  תורה'  'קול  מר"י 
בפרשת  החינוך  בנושאי  ההתערבויות  התרבו  עת 

'עמנואל'. 

המטרה והשאיפה
נאמר קודם כל את היסודות הפשוטים, שעל כל פנים בזמנינו אצל בני התורה 
זה היה דברים פשוטים, וקצת התעורר לי ספק אם גם היום זה כל כך פשוט, עכ"פ 

לא אצל כולם. 
הנחת היסוד תמיד היתה, שכל המטרה, של הקמת מה שנקרא "מדינת ישראל", 
)אני לא יודע איזה משתי המילים צריכים למחוק(, היה לעקור את הדת! הדברים 
בהתחלה...  גם  פה  הייתי  אני  זאת  בכל  רבותינו,  לימדונו  מלבד שכך  פשוטים, 

המטרה היתה לעקור את הדת.
ידוע מה שסיפר הרב שלמה לורנץ )זצ"ל(, שמרן הרב מבריסק זיע"א אמר לו 
לורנץ  והרב  היתה בכדי לעקור את הדת!  שכל המטרה שלהם בהקמת המדינה 
הרשה לעצמו לשאול, שבכל זאת הוא מפקפק בזה, כי היו להם עוד מטרות, ואף 
שזו גם אחת מהמטרות שלהם, אבל להגיד שזו המטרה היחידה?! אמר לו הרב 
מבריסק: אם לא הייתי יודע שאתה משתכנע ממני גם בלי זה, הייתי פותח את 
הארון קודש, ]לרב היה ספר תורה בבית[, ולובש תפילין, והייתי נשבע בפניך 
שזאת המטרה היחידה שלהם! פשוט לקחת את כלל ישראל, שעברו הרבה גלויות 
ושמרו על המסורת, להביא אותם לפה לבולל אותם, ולעשות אותם "ככל הגויים 

בית ישראל".

ראייתם של גדולי ישראל 
ואספר כמה עובדות: בזמנו היה בפוניבז' מקום שהיו אופים מצות, מרן החזו"א 
זיע"א היה בא לאפות שם. בשנה השניה שהוא בא לאפות שם, ראו שהוא שמח. 
ועוד  "כבר עבר שנתיים מהמדינה,  הוא אמר  אז  אותו: על מה השמחה?  שאלו 
נותנים לאפות מצות"... החזו"א שמח, עוד מותר לאפות מצות! רק נזכור שהחזו"א 

לא היה אדם של הגזמות, ולא אדם של הפרזות. 
בזמנו, היה בפולין גזירה נגד השחיטה היהודית, שאסרו לשחוט שחיטה יהודית. 
כמובן מטעמי 'לא הומאני'. כי 'הרחמנים הידועים' ריחמו על הבהמות, שלא יצערו 
כולו  אותם בשחיטה היהודית. הוציא אז אחד ספר שלם מתורגם לכל השפות, 
הסברה לגויים שהשחיטה היהודית גם מבחינה 'הומאנית' ומבחינת הייסורים של 
הבהמה, זה הדבר הכי טוב והכי פחות יסורים. כאשר באו למרן רבי חיים עוזר 
זצוק"ל, אמר: צריך גם לתרגם את זה גם ללשון הקודש! וכשתמהו בפניו בשביל 
גזירת  לעשות  יכולים  גם שם  מדינה...  להקים  הולכים  הציונים  להם:  ענה  מה? 

השחיטה, אז צריך לתרגם את זה ללשון הקודש! 
סיפר לי בזמנו בנו של מרן הרב אברמסקי זצוק"ל, )הוא בעצמו סיפר לי את 
הסיפור( שמרן הרב מבריסק פגש אותו בתחילת קום המדינה, ושאל אותו: מה 
שלום האבא? והשיב לו: ברוך ה' יושב ולומד. אמר לו הרב מבריסק: ברוך ה' אני 
רגוע... אז הוא שאל, למה הרב מתכוון? אמר לו הרב מבריסק: תראה, אני הייתי 
בטוח שיקחו את כל הרבנים ויאסרו אותם, זה הדבר הראשון הרי שהם יעשו, רק 
הבנתי שמסתבר שהם ילכו לפי א' ב', אז אם ב"אברמסקי" הם עוד לא אחזו, עד 

שהם יגיעו ל'סאלאוויציק" יקח הרבה זמן... 

המטרה לא שונתה
ליישובים  נסעתי  מעיד,  בעצמי  אני  הדת.  על  העברה  כאן  היה  ספק,  כל  אין 
העצמאי  חינוך  היה  לא  בזמנו  הורים.  עם  ודיברתי  אנשים  על  להשפיע  לנסות 
להשפיע  הפחות  לכל  הדחק,  שבשעת  הורה  מבריסק  הרב  ומרן  המקומות,  בכל 
לי  אמרו  ל'מזרחי'.  שישלחו  העצמאי'  ל'חינוך  שולחים  אינם  שאם  ההורים  על 
אני  הפרנסה,  את  מחר  לי  יקחו  דתי  ספר  לבית  שולח  אני  אם  אבל  האנשים: 
לא יכול לאבד לי את המקור פרנסה... וכך בזדון כפשוטו ניסו לעשות כל מה 
ובהרבה  הצליחו.  הם  הזדמנויות  בהרבה  לצערינו  הדת.  על  להעביר  שביכולתם 
קהילות נפלאות ומסורתיות, קהילות ששמרו על המסורת כל הדורות במסירות 
נפש, תחת איומים ותחת השמדות בכל מקום, אבל כשהגיעו לכאן, באו ואמרו 
להם, כאן לא צריך לשמור! כאן יש קדושת ארץ ישראל, וכבר לא צריך לשמור 

את המצוות עפ"ל. ואכמ"ל. 
כך שצריך לדעת שהמטרה הבסיסית שלהם היתה שאם יהיה להם מדינה, ואת 
כל מה שהם חושבים ומקווים, הם יוכלו לעקור את הדת מכולם! והמטרה הזאת 
דרכים  מיני  בכל  זה  את  לעשות  מנסים  הם  ותקופה  תקופה  וכל  לא השתנתה, 
היכרות קרובה עם אנשים שעומדים בראש  זאת מתוך  ואני אומר  ואפשרויות. 
המערכת, שהם רוצים לעקור את הכל! ולצנינים בעיניהם שיש בכלל 'בני תורה', 

שיש בכלל 'בני ישיבות', שיש בכלל שומרי תורה ומצוות, זה מפריע להם!

וכל זה איננו שווה לי
כורעים  כולם  כאשר  בהמן.  שמצינו  כמו  הזאת  ההרגשה  את  להבין  אפשר 
ומשתחוים לו, ויש אחד – מרדכי, ש"לא יכרע ולא ישתחווה"! ואעפי"כ המן אומר 
"כל זה איננו שווה לי" - כל מה שכולם משתחוים לי לא שווה לי, כל זמן שמרדכי 
היהודי יושב בשער המלך ולא כורע ומשתחוה... כי יש אחד שיודע את האמת! 
הרי המן עצמו ידע שהכל שקר, ידע המן שכולם כורעים לו משום שמפחדים ממנו, 
ואם יש אחד שלא כורע כי הוא לא מפחד ואומר את האמת, אז אם כן מה שווה לו 
כל הכבוד... כך בדידן, יש מיעוט אחד שמזכיר להם כל יום ויום את האמת, שהם 
לא שווים כלום. ממילא כל זה איננו שווה לי. כי האמת, גם כשהיא נאמרת מפי 

מיעוט, כואבת למי שיודע בתוך ליבו, שהוא בעצם עומד על שקר.

לא תשכח מפי זרעו
הקב"ה  ניצבה.  וגם  קמה  זרעו"  מפי  תשכח  ש"לא  הקב"ה  של  ההבטחה  והנה 
סייע, וכנגד רצונם קמו ישיבות, קמו תלמודי תורה, קמו כוללים. אין מילה אחרת 

מאשר 'נס'! הקב"ה תמיד מוצא את הדרכים. וכמו שבכל 
היו  שמד,  גזירות  היו  כאשר  המקומות,  בכל  הגלויות, 
מה  וזה  פחות,  ומי  יותר  מי  התורה,  מקומות  ונשארו 
שעומדים  הזה  המצב  בא  כאשר  גם  אז  באמת.  ששמר 
הבעיות  כל  אף  על  הכל,  את  להשכיח  ורוצים  יהודים 
שמנסים כל הזמן לגזור עוד גזירה ועוד גזירה ועוד גזירה, כדי שלא ילמדו, שלא 
הם  במפורש,  זה  את  אומרים  ]הם  אחרים,  דברים  ללמוד  שיילכו  ללמוד,  יילכו 
אפילו לא מסתירים את זה: יותר מדאי הרבה אנשים לומדים, צריכים לדאוג שהם 
ייצאו לעבודה וכו'... הם יושבים, ואני אומר זאת בעדות מפי אנשים שיושבים גם 
שם, מושיבים צוות מוחות, איך משפיעים על הדתיים שקצת יהיו פחות דתיים, 
לא  זה  אחרת,  עצה  להם  יש  עושים  פעם  כל  ייצאו...  ושקצת  יתגבשו,  שקצת 
חשוב באיזה מילים הם מייפים את זה, אבל הכל במטרה הראשונית, שזה יהיה 
היכי תמצי איך לבטל את הישיבות, לבטל את הכוללים, פעמים הם עושים את 
זה על ידי כפיה, פעמים בכל מיני דרכים משלהם, לנסות להשפיע, תצאו, תלמדו, 
תעבדו, תשתתפו בכלכלה של המדינה. זה לא חשוב בדיוק איך, הכל זה רק שמות 
נרדפים למטרה האחת ויחידה[. אבל הקב"ה עושה את הניסים שלו, כדי שיתקיים 

ההבטחה של "לא תשכח מפי זרעו". 

הקצה האחרון
רוצים,  באמת  שהם  כמו  אחת,  ובבת  בכוח  עוקרים  לא  הם  למה  תשאלו  ואם 
מכיון שיש פוליטיקה ופעמים שמבלי הדתיים אי אפשר לעשות קואליציה, ומבלי 
קואליציה אי אפשר לעשות מה שרוצים, ]עדיין לא הצליחו לשלול מהם את זכות 
הבחירה, או את שאר הדברים שיש, ויש להם קצת מפלגות וכוח ציבורי[ ולכן 
צריכים להגיע איתם להסכמים. ממילא הדרך היחידה להתגבר על הבעיה הזאת 
]קרי: איך מעבירים על הדת את כולם[ היא להתלות במשהו שנקרא מאוד 'גבוה 
וצודק', שהוא עושה בשבילם את העבודה... גוף שהוא מעל כולם, וכולם כביכול 
כפופים אליו, והוא עושה את ההחלטות שלו, ואותו הרי לא צריך לבחור, וכביכול 
רוצים  בעצם  שהם  ההחלטות  כל  את  מחליט  והוא  לפוליטיקה,  קשור  לא  הוא 
להחליט. ואפילו שפעמים שעליונותו של מוסד זה מזיק להם בעצמם, אבל גם יש 
מצב של בחינת "תמות נפשי עם פלשתים". וכך זה הולך לאט לאט, מוסרים את 
ההחלטות בידי אנשים מן הצד, והם מקבלים הוראות, או לומדים את ההוראות, 
לנסות לקצץ איפה שרק אפשר, וכל מה שאפשר, ואנחנו נעמוד ונשתוק, ונאמר: 

מה אנחנו יכולים לעשות?...
אבל תמיד ידעו שאם יבא זמן שיעמוד אותו מוסד ויכריז: או אנחנו או הרבנים, 
תחליטו מה אתם רוצים. אז כל זמן שיש דעת תורה, ויש רבנים ויש גדולי תורה, 
יגידו  ויש אנשים ששומעים לרבנים... אין להם כוח! מה הם יעשו אם הרבנים 
לכולם ליסוע לאמריקה? מרן הרב שך זיע"א פעם עמד ואמר: אם תגייסו את בני 
ונלך  ימיני',  ירושלים תשכח  'אם אשכחך  ונאמר  כולנו  נעמוד  הישיבות, אנחנו 
כולנו לאמריקה! אין לכם את הכוח נגדינו, עוד לא מצאתם את החוק שיאסור 

עלינו לצאת לאמריקה... 

שנאת עמי הארץ
וצריכים להבין, איך מדינה במצב של סכנה כל כך גדולה, סכנה קיומית יומיומית, 
וכל  מה שחסר להם עכשיו, זה להתעסק עם כמה אנשים שעומדים ואומרים 'לא 
יכרע ולא ישתחווה'? אין בזה שום הגיון, חוץ מההגיון הפשוט וההלכה הפשוטה 
שכשם שיש הלכה ש'עשו שונא ליעקב' כך יש הלכה ש'גדולה שנאה ששונאים 
עמי הארץ לת"ח, יותר משנאה ששונא עשו ליעקב'! זה הכל. זה אותה הלכה וזה 

שנאה שמעבירה על הדעת. אחרת, אין לזה שום הסבר.

התנגדות מוחלטת
הדבר הזה דורש חיזוק, לצערינו לא מדברים על זה מספיק בישיבות, לא מספיק 
מרגישים את הגלות. מרן החזו"א אמר בהקמת המדינה שזה גזירה, וגזירה עבידא 
דבטלה. אז נכון שזה ודאי יתבטל, אבל כשאמרו זאת למרן הרב מבריסק, הוא 

אמר: אני חושש שהמדינה תחזיק תורה, והחזקת התורה תחזיק אותה... 
ומבלי ליכנס כעת לשאלה העקרונית הזאת, אבל דבר אחד צריכים לדעת, דברים 
שאני שמעתי ממרן הרב שך הרבה פעמים: אין שום מחלוקת ביני ובין האדמו"ר 
מסאטמאר זיע"א, אני מתנגד למדינה בדיוק כמו שהוא מתנגד, אני חושב עליהם 
יש  בינינו,  אידיאולוגית  מחלוקת  שום  אין  חושב,  שהוא  דבר  אותו  את  בדיוק 
נקודת מחלוקת איך צריך להתנהג בתוך המלחמה הזו, אך ודאי שצריך רק להלחם 
נגד! כי במישור העקרוני אין שום הבדל ביני ובין הרבי מסאטמאר. אלו מילים 

שהוא אמר לי. 

גדול המחטיאו
והנה עכשיו הגיע הרגע שתמיד ידענו שהוא קיים, ]ויש על כך ווארט טוב של 
הרב'ה מסאטמאר: כשקוצרים את העומר בשבת אומרים ג' פעמים אקצור 'להוציא 
מליבן של צדוקים' - משום שיש הרבה צדוקים שהם צבועים, ומתביישים להגיד 
שהם צדוקים, ולכן רוצים 'להוציא מליבן' שיגידו בפה את מה שהם חושבים בלב, 
כולם, התנדבות  להיות הפה של  יש אחד שהתנדב  צדוקים[.  כדי שנראה שהם 
מאוד 'ראויה לשבח'... והוא אמר בפירוש: אנחנו לא רוצים את הרבנים, לצנינים 
לעשות,  מה  לכם  שאומר  מי  שיש  בעינינו  ולצנינים  רבנים,  לכם  שיש  בעינינו 
אתם תעשו מה שאני אומר לכם, ואתם תשבו בבית סוהר רק בגלל שלא שמעתם 
בקולי. וההסבר הוא פשוט כמו שאמרנו - משום שכשיש אחד שאומר 'לא יכרע 
ולא ישתחוה, אני אלך לבית הסוהר, אני מוכן למסור את הנפש. הם לא יכולים 

לסבול את זה.
מפורסם  רב  לוקסוס.  לא  הם  והמצוות  התורה  קיום  שאצלינו  לדעת  צריכים 
ייפלו לקומוניזם, הוא בעצמו שמע  סיפר לי כמה פעמים, שכשהיה חשש שהם 
את אביו מתפלל על הבנים שלו, שימותו... שאם יש חשש שיהיו קומוניסטים אז 
עדיף שימותו. אצלינו עדיף למות מאשר להתקלקל. ואם בן התקלקל אז כמובן 
מתפללים שיחזור, אבל אם לא יחזור מעדיפים שימות. אצלינו זה החיים שלנו 

ואין לנו שום מטרה אחרת בחיים, וזה מה שצריך להחדיר עמוק בנפשינו.

רוממות הדעת
הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א

חיזוק 
ההנהגות 

והדעות



כי ישאלך בנך
יש לעיין, מה מקום נמצא דווקא כאן 
כי  והיה  קדש  בפרשיות  האמור  לפרטי 
יביאך שבסוף פרשת בא. וכיצד כל כך 
יסודי הוא דבר זה, עד שאנו מצווים להניח פרשיות אלו צמוד לליבינו וקרוב לעינינו.

נתחיל מדברי הכתוב בפרשת וארא: ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ֶאל ֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן, ַוּיֹאֶמר "ְלכּו ִזְבחּו 
ֵלאֹלֵהיֶכם ָּבָאֶרץ". ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה "ֹלא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּכי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ִנְזַּבח ַלה' ֱאֹלֵהינּו 
ֵהן ִנְזַּבח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְוֹלא ִיְסְקֻלנּו. ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר, ְוָזַבְחנּו 

ַלה' ֱאֹלֵקינּו ַּכֲאֶׁשר ֹיאַמר ֵאֵלינּו". 
והנה דבר זה צ"ע, איך אמר משה לפרעה במכת ערוב שישראל אינם יכולים לעבוד 
את ה' במצרים, הרי לבסוף בפרשתינו פרשת בא אמר השי"ת לישראל שיקריבו קרבן 
פסח במצרים עצמה, וכן עשו. מה אירע לפחד מסקילת ישראל על ידי המצרים? ואין 
לומר שהפחד פחת, שהרי זיל קרי בי רב הוא שכל העת היה פחד מה יעשו המצרים 
באם יזבחו את אלהיהם "תועבת מצרים", ואכן דבר זה שלא אירע דבר נחשב לנס, עד 

כדי כך שלזכר נס זה נקראת השבת שלפני חג הפסח "שבת הגדול".
במצוות  דווקא  מ"ט  והיא,  אחרת.  שאלה  להקדים  לנו  יש  הקושיא,  ביישוב  והנה 
לא"י, באמרו  בהגיענו  מוצאים  שהבן עתיד לשאול שאלות  הוא שאנו  קרבן הפסח 
"מה העבודה הזאת לכם", כאשר התשובה בכל מקום היא שבמכת בכורות ה' הציל 
את בתינו על ידי הפסח. מה תמוה בעבודה זו שאינו תמוה בכל עבודות הקרבנות או 

המצוות האחרות?
אלא לכאורה יש בפסח דבר המעורר שאלות יותר מאשר כל עבודה אחרת, וליתר 
דיוק, כל עבודת קרבנות אחרת ברור לו טעמה, שכן הצורך בעבודה לגבוה הוא דבר 
פשוט. רק פסח הוא תמוה. ולכאורה הוא מכיוון שקרבן זה נעשה לא לשם עבודה, 
אלא בשביל שלא יבוא אלינו הנגף, ורק לכן הוא שמוכנים להסתכן ולהקריב קרבן ליד 
המצרים, מה שאין כן בשאר קרבנות שאיננו מוכנים כ"כ למסור נפשינו, ועדיף לנו 

להקריב קרבנות אלו במדבר ולא במצרים.
לפ"ז יתבאר נמי מהו טעם ציווי הבורא על עניין בכורות דווקא כאן, שהוא לכאורה 
הבנים  שואלים  אשר  הוא  הבכורות  קידוש  עניין  על  שגם   צ"ע  וכן  מקומו,  אינו 
ִתְפֶּדה,  ְוִאם ֹלא  ְבֶׂשה  ִּתְפֶּדה  ֲחֹמר  ֶּפֶטר  ְוָכל  שעתידית להיוולד בארץ ישראל "מחר": 
ַוֲעַרְפּתֹו. ְוֹכל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה. ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר "ַמה ֹּזאת?" 
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו "ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים. ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרֹעה 

ְלַׁשְּלֵחנּו, ַוַּיֲהֹרג ה' ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה. ַעל ֵּכן ֲאִני 
ֹזֵבַח ַלה' ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים, ְוָכל ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה". 

מה השייכות והקשר בין קרבן הפסח לעניין קידוש הבכורות, מדוע מחוברים שני 
אלו הסוגיות, הכיצד מהווה מכת בכורות תשובה הולמת לקידוש הבכורה ולקרבן פסח 

כאחד? 
אלא בע"כ נמצינו למידים כי אדרבא, דווקא עניין החידושים הנובעים ממכת בכורות 
אינו במהלך  הוא  כאילו  נראה  הוא אשר  בכורות  הבנים שואלים, מכת  והוא שעליו 
הרגיל, וממילא מעורר שאלות, ולכן מקום שני הדינים דווקא כאן. אמנם על כל פנים 
צריך הדבר לפנים, מדוע באמת כל כך קשים לבנים הבנת אלו הדינים ואמונת זאת 

המכה.
והעניין, שכן כלל הדינים והמצוות נועדו לצרף בהם את הבריות, מלבד היותם גזרות 
של מלך, הם אמורים להיות מובנים בסברא כיצד הם גורמים תיקון להשקפות האדם 
ומידותיו וחיבורו לאלקיו )וכפי שמבואר בהרחבה ופירוט בספר מורה הנבוכים וספר 
החינוך על פי הפשט, וכן הוא בעומק הסודות המבואר בכתבי קדמונים(, וכפי שמצינו 
ידי שלימדוהו שתי  שאברהם אבינו עליו השלום הגיע לידיעת כל התורה כולה על 
כליותיו. ואילו דינים אלו של פסח ובכורות נראים כאילו הם חידושים של התורה, 
שאינם נובעים מהצורך הרגיל לתיקון האדם, ועל כן השי"ת אומר כי צפוי שהבנים 

ישאלו עליהם. 
שינוי  הכרח  והוא  בכורות,  מכת  של  מהחידוש  נובעים  אלו  ומצוות  מאחר  וזאת, 
המציאות כפי שהיתה על ידי הופעת השי"ת בכבודו ובעצמו במכת בכורות ]לא על 
ידי מלאך ולא על ידי שרף וכו'[ על מנת לשנות את פני המציאות של גלות מצרים, 
וכפי שמבואר בספרים קדושים רבים מאוד, שהיה כביכול "צורך" לשנות את המציאות 
כדי לעקור את בכורתה של אומת מצרים ותחתיהם להעמיד את ישראל כהבכור של 
העולם ]עיין פי' הגדה של פסח המיוחס לרשב"א, ועיין לש"ו ספר הדע"ה ח"ב סימן 
ה' באריכות[. בדבר זה השתנו כל כללי הבריאה, שכן מעתה השי"ת הוא לחלוטין מלך 
בעולמו בגלוי, ודבר זה הוא חידוש נורא, שמשנה את כל ההסתכלות של האנושות על 

היחס שקיים בין בני האדם לשי"ת שבראם.
וזהו האמור כאן בשתי הפרשיות קדש והיה כי יביאך, שם מתבאר דבר זה שרק כאן 
הוא שמלמדת התורה את הדבר הזה, את חידוש היחס וממילא חידוש אלו המצוות. 

ולמעשה, חידוש זה משנה אף את היחס שלנו לכל התורה כולה, שכן היחס עם 
הבורא ית' נתעלה ונהיה קרוב יותר וגלוי יותר.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי מיכאל 

אסטריכר

יכול  שאדם  דהיינו  זצוק"ל  ד'גרודנא'  הישיבה 
לעשות ממעשה ידיו אלוה, אני בכוחי עשיתי, ועל 
זה אומר הנביא שכבר לא נאמר על מעשה ידינו 

שהם אלהינו.
וכמו שאדם צריך להיזהר שלא לעשות מעצמו 
לעשות  שלא  להיזהר  צריך  כך  זרה,  עבודה 
רופא  על  אומר  כשאדם  זרה,  עבודה  מאחרים 
פלוני  או  ידיים,  לו  יש  הכול  יכול  הוא  פלוני, 
הרי  הכול,  לסדר  יכול  הוא  עליו  לסמוך  אפשר 
שהוא אומר, שהאדם הזה בכוחו להיטיב או בכוחו 
ובזה  זרה,  לעבודה  אותו  עושה  הוא  הרי  להרע, 
זרה שדינו  דינו כעבודה  הוא מסכן אותו שיהיה 

להיאבד מן העולם. 

"כי הוא הנותן לך כח"
על הפסוק "וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן 
ח,יח(. כתב הרמב"ן:  )עקב  חיל"  לך כח לעשות 
ידוע כי ישראל גיבורים ואנשי חיל למלחמה, כי 
נמשלו לאריות ולזאב יטרף , ומלכי כנען במלחמה 
ועצם  כחי  אם תחשוב  אמר,  כן  על  אותם,  נצחו 
ידי עשה לי את החיל הזה, תזכור השם שהוציא 
אותך ממצרים ולא היה לך שם כח ועצם יד כלל. 
ותזכור עוד, כי במדבר אשר אין לאל ידך לחיות 
שם, עשה לך כל צרכך, אם כן גם החיל הזה אשר 
כאשר  הכוח  לך  שנתן  הוא  השם  בכוחך  עשית 
כחך  יכלה  השם,  את  תשכח  ואם  אותו.  עשית 
ה'  עזבי  כל  כי  הם,  אבדו  כאשר  ותאבד  ושארך 

יכלו עכ"ל. 
מלכי  את  נצחו  שישראל  אחרי  חשש  היה 
כנען, שהם ירגישו אנחנו בכוחנו נצחנו אותם, 
ואומרת: תזכור, כמו שברור לכם  באה התורה 
שלא  בזמן  ממצרים  אתכם  הוציא  שהקב"ה 
במדבר  אתכם  החזיק  וכך  כלל,  כוח  לכם  היה 
תבינו  כלל,  לבד  מעמד  להחזיק  שיכלתם  בלי 
שגם עכשיו שניצחתם, שנדמה הדבר שבכוחם 
ניצחתם, דעו אין זה כוחכם אלא זה הכל הקב"ה, 
מאיתו  שהכל  תזכור  לא  ה',  את  תשכח  ואם 
יכלה  אז  ניצחת,  שבכוחך  ותחשוב  יתברך, 
כוחך, הקב"ה ייקח את הכוחות ממך ותאבד כמו 

שהגויים נאבדו!
לאחר אחת המלחמות בארץ ישראל, שהצבא 
אווירה  שררה  גדול,  ניצחון  נחל  הציונים  של 
החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  "כחי  של  קשה 
"הצבא שלנו  ניצח"  "הצבא שלנו  אמרו:  הזה", 
חזק מכולם" "המטוסים שלנו טובים יותר"... אך 
מלחמה,  פרצה  שוב  מכן  לאחר  מועטות  שנים 
את  תשכח  "ואם   - וכישלון.  מפלה  נחלו  ובה 
השם, יכלה כחך ושארך ותאבד כאשר אבדו הם, 

כי כל עזבי ה' יכלו".

ואמרתם!
"והגדת לבנך" כתוב בפסוק  בתשובת 
"ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח 
על בתי בני ישראל במצרים ואת בתינו 

הציל". וצ"ב מדוע לא נאמר "ואמרתם לו"?
אמר על כך מרן בעל ה"בית הלוי" זיע"א כי הכתוב בא ללמדנו 
כי אף אם רואים שדברי התוכחה לא נכנסו בלב השומע, אעפ"כ 
תפגם  שמא  לנו!  זאת  ולומר  עצמנו,  את  לחזק  אנו  צריכים 

אמונתינו מהשפעתו של אותו בן רשע.
סיפר מרן הגרי"ז זיע"א שבילדותו ביום תשעה באב, עמד עם 
מרן  אביו  אותו  ביניהם. שאל  ודיברו  המדרש  בבית  אחד  ילד 
הגר"ח זיע"א: מה דיברו ביניהם? השיב הגרי"ז: הוא אמר שיש 
גירסא אחרת לסיפור באחד מהספרים החיצוניים... מיד הרעים 
הגר"ח בקולו ואמר: דע לך שהילד הזה אפיקורוס, ואסור לעמוד 

בד' אמותיו, ויינו יין נסך...

לא בשמים היא
בשיעורו היומי במסכת פסחים הגיע רבינו מרן הרב שך זיע"א 
שנאמר  כיתות  בשלש  נשחט  שהפסח  ע"א,  סד  בדף  למשנה 
– קהל, עדה,  ישראל"  כל קהל עדת  אותו  "ושחטו  בפרשתינו 
גדולה  שתהיה  אחת  כת  מספיק  האם  בגמ'  ונסתפקו  וישראל. 
כמו שלש, היינו שלושים איש, או שמא יש לשחוט בשלש כתות 
בזה אחר זה. והביא מרן זיע"א את קושית המהרש"א שהקשה 
מה מסתפקת הגמ', הרי לשיטת אביי שם בגמ', שהעזרה היתה 
ננעלת מאליה על הכתות כאשר נתמלאה העזרה, והדלתות היו 

נסגרות בנס, מוכח מפורשות שיש לשחוט בזה אחר זה.
מקשה  מה  מבין  אינני  ואומר:  מתרגש  זיע"א  מרן  היה 
"קהל  הפסוק  בהבנת  בהלכה  שאלה  כאן  יש  הרי  המהרש"א! 
עדת ישראל", ואיך ניתן להבין שהדלתות ילמדונו!? האם נלמד 
מן הנס? הרי אם כאן יפסקו ויחליטו שמספיק בכת אחת, אז 

נעמוד בפני הדלתות ולא ניתן להם להיסגר...!
ומה נהדר היה המחזה, כאשר מרן זיע"א היה חי את הדברים 
והדגים בשתי ידיו כיצד היה עומד בפרץ ומונע בעד הדלתות 
להסגר! שהרי 'תורה לא בשמים היא', לא הדלתות יקבעו, ולא 

הנס יכריע.

ולא יראה לך חמץ
'קרלין'  ישיבת  כראש  מרן הרב שך זיע"א  כיהן רבינו  כאשר 
בלונינץ, התפאר בפניו אחד מתלמידי הישיבה, שברשות אביו 
הרה"ק רבי  ישנה חלה אחת מי"ב חלות שהיו על שולחנו של 

אהרן הגדול מקרלין זצוק"ל.
עליו  חמץ שעבר  זה  הרי  כן,  אם  ואמר:  זיע"א  מרן  הזדעזע 

הפסח... השיב התלמיד: בכל שנה אנו מוכרים את החלה לגוי.
תמה על כך מרן זיע"א: מה מועילה המכירה לגוי? הרי זו חלה 
של הרבי. והתלמיד לא הבין: הרי רשות הגוי מפקעת ובפירוש 
אתה  אבל  רואה  אתה  אי  שלך   – חמץ"  לך  יארה  "ולא  שנינו 

רואה של נכרים.
חייך מרן זיע"א ואמר: אם כן, במו פיך הודית שרשות הנכרי 
מפקיעה ושוב אין זה בגדר חמץ של ישראל. ומעתה, אין זו עוד 

חלתו של הרבי, אלא חלת עכו"ם...

וכל ערל לא יאכל בו
מעשה במרן הגר"ח מבריסק זיע"א שנזדמן עם גדולי ישראל 

לפונדק אחד בפטרבורג הבירה, שם עלתה 
על הפרק שאלת התינוקות הבלתי נימולים 
אם הם ראוים להצטרף לרשימת היהודים 

בפנקסי הקהילה. 
'בודאי, אסור לרשום אותם  הסכימו כל הרבנים יחד ואמרו: 
בספרי הקהילה, כי הם לא נימולים'. כאשר על ידי אמצעי זה 

קיוו הרבנים להכריח את המתבוללים למול את בניהם.
נעמד רבי חיים על רגליו ואמר: 'רבותיי, ראיתי את ההלכה 
האומרת כי ערל איננו בכלל ישראל, אני גם יודע שערל אסור 
לאכול בתרומה וקדשים, אינני יודע אם אין הוא קדוש בקדושת 
ישראל, אמנם אם הוא הגדיל ולא מל את עצמו הרי הוא חייב 
כרת, אבל גם אוכל חלב ודם ומחלל את השבת חייבים כרת! 
אדרבה,  שבתות?  במחללי  והקלתם  בערל  החמרתם  ומדוע 
התינוק עדיין לא חטא כלל וכלל, רק אביו הוא שלא קיים את 

חובתו'.
]יש שביארו טעמו של הגר"ח שהיה בכדי לא לנעול דלת בפני 
שבים, כשירצו אותם בנים לחזור בתשובה, לא ידעו אם יהודים 
ידעו  כיהודים  הקהילה  בספרי  רשומים  יהיו  כאשר  אבל  הם, 
היטב את מעמדם, וכך הרישום ימנע מהם התבוללות מוחלטת[.

מי אינו ראוי לקבר ישראל
באותה אסיפה סיפר אחד הנואמים על מקרה שאירע בוורשא, 
והילד מת אחרי תקופה,  בנו,  היהודים סירב למול את  שאחד 
ולא נתנה הקהילה להביאו לקבר ישראל. וכמעט כל הנוכחים 

הצדיקו את פרנסי קהילת וורשא העומדים בפרץ...
ונימוקו עימו:  חיים,  רבי  היה  ששלל את הצעד הנמרץ  מיש 
'אין דין כזה שילד בלתי נימול יצא מכלל ישראל ואסור לקוברו 
אצלינו, הערל אינו פסול אלא לתרומה ולקדשים, לאכילת פסח, 
ולביאת מקדש, אך לא לקבורה...' המשיך רבי חיים ואמר: 'אם 
צריך לעשות סייג כנגד מופקרים היה מן הראוי שלא להביא את 
האב לקבר ישראל במקרה שימות, אולם הרך שלא מנימול מה 

חטאו ומה פשעו'!?

עדיין לא קראתי...
מצד  יתריה  לב  לתושמת  חיים  רבי  'זכה'  זו  אסיפה  במהלך 
הגזמה,  בדברי  גם  והוסיפו  פקחותו  בשבח  שהפליגו  עתונאים 
ואמרו גם בשמו דברים שלא אמר מעולם... וכמובן שרבי חיים 
סלד מכך. באותה תקופה ביום אחד בא אליו עתונאי 'לראיין' 
'עדיין לא  לו:  אותו על עצמו, לא הסכים לו רבי חיים, ואמר 

קראתי את העיתון היום ואינני יודע מה לומר על עצמי'...

איש עתי
למסע  ושכנו  ברכבת,  זיע"א  הגר"ח  מרן  נסע  שפעם  מסופר 
החל  הנסיעה  בשעת  מובהק.  ישראל  שונא  רוסי  עתונאי  היה 
העתונאי לגולל שיחה עם רבי חיים כשהוא שופך קיתונות של 
דופי בוז ועלבון כלפי היהודים. פנה אליו רבי חיים אומר לו: 
הרי ידען גדול הינך, התוכל איפוא להסביר לי את מה שכתבה 

התורה על שעיר לעזאזאל אותו שולחים ביד "איש עתי"?
עמד האיש בשקט, ולא ידע להשיב. אמר לו רבי חיים: תשמע 
טוב, אני יסביר לך את הדברים. "איש עתי" הכוונה לכתב עת 
העוסק  איש  בידיו של  לעזאזאל מסרו  – עתונאי! את השעיר 
בעיתונות ומכיר את כל עוונות הדור... אבל היו משגרים אותו 

עצמו יחד עם כל העוונות לעזעזאל!...

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב
נתן צבי 

רוממות האמונהשפירא
חיזוק האמונה והביטחון 
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