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גליון 99 שנה ב' פרשת ניצבים וילך תשע"ז

דבר העורך

מעניני תשובה
כהמשך לנכתב במדור זה בגליון האחרון )98(, ובשבוע בו אנו 
קוראים פרשת נצבים "פרשת התשובה" כפי שהוא נקרא בספה"ק 
]ראה מנחת חינוך ריש מצוה שסד, ובאמת תשובה מבואר להדיא 
בתורה בפרשת תשובה בפרשת נצבים )ל,א( "והשבות אל לבבך 
וגו' ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצווך 
היום וגו' ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך וגו' ומל 
ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך"[ נבא לדון בגוף הדברים 

היוצאים, וכפי שעלו מהדברים.
כי זה ודאי שהבא לשוב בתשובה יש לו כמה וכמה תנאים בכדי 
הזכיר הרמב"ם  בזה, מדוע  ונתקשינו  לו,  שהתשובה אכן תועיל 
במקום אחד שצריך גם חרטה וגם עזיבה וגם קבלה, ואילו במקום 
אחר מזכיר ענין העזיבה והחרטה מבלי להזכיר ענין הקבלה להבא, 
ובמקום נוסף מזכיר הוא רק ענין החרטה ותו לא, אמנם זה ודאי 
וברור כי וידוי ודאי צריך, וכמו שכתב הרמב"ם להדיא )ספה"מ 
עשה עג(: 'שצוונו להתוודות על החטאים והעוונות שחטאנו לפני 
הקל יתעלה ולומר אותם עם התשובה, וזה הוא הוידוי, וכוונתו 
שיאמר 'אנא השם חטאתי עוויתי פשעתי ועשיתי כך וכך', ויאריך 
ולשון  כו'  לשונו  צחות  לפי  הענין  בזה  המחילה  ויבקש  המאמר 
"והתוודה אשר חטא",  לפי שנאמר  זה הפסוק  בפירוש  מכילתא 
יתוודה על חטא אשר חטא, עלי', על החטאת כשהיא קיימת, לא 
לומר  תלמוד  המצוות  כל  שאר  מרבה  אתה  מנין  כו'  משנשחטה 
"דבר אל בני ישראל והתוודו" כו' ושם נאמר גם כן "מכל חטאת 
האדם", ממה שבינו לבין חברו על הגנבות ועל הגזלות ועל לשון 
ורבנו יונה  )מצוה שסד(  והחינוך  )עשין טז(  וכ"כ הסמ"ג  הרע'. 
בשע"ת )שער א אות מ( שוידוי הוא חלק הכרחי מעיקרי התשובה.

תשובה בהרהור
את  המקדש  דברשע  איתא  )מט,ב(  קידושין  בגמ'  דהא  וקשה, 
אשתו על מנת שהוא צדיק, קידושיו קידושין, דאמרי' 'שמא הרהר 
תשובה בדעתו', הרי משמע שבהרהור תשובה בלבד נעשה צדיק. 
ולפי הנזכר שצריך וידוי, ווידוי הרי לא שייך לקיים בהרהור אלא 

בפה בלבד, א"כ איך קידושיו קידושין, הא לא התוודה.
שבהרהור  שמשמע  מקומות  עוד  הביא  )שם(  חינוך  ובמנחת 
וכדו' סגי, מיומא )פה,ב במשנה( דתנן חטאת ואשם ודאי מכפרין, 
]השני[ דמסתמא תשובה איכא, שאם לא  בד"ה חטאת  ופירש"י 
היה מתחרט, לא היה מביא קרבן, עכ"ל. מבואר דזה שמביא קרבן 
ועיין  בפיו.  התוודה  שלא  אף  לו  ומכפרת  שמתחרט,  דעתו  גלי 
כריתות )ז,א( ברש"י בד"ה אלא על השבין, דלרצונו בעינן, נראה 

ג"כ דהעיקר היא התשובה בלב. 
ומכח זה אכן מסיק המנחת חינוך שם: ולא מצאתי דין זה להדיא 
בגמ' דכפרה שתלויה בתשובה תהיה תלויה דוקא בוידוי פה, דהיא 
רק מצוה נוספת כמו כל מצות עשה, אבל שתהא הכפרה תלויה 

בזה אינו מוכרח.

במתחרט ושב הוי צדיק
נאמר  אם  דלא קשה  ונראה  ליישב:  כתב שם  הרמב"ם  ובדעת 
וידוי דברים מהא דאמרינן בקידושין אפילו  דאינו מתכפר בלא 
כמו  צדיק,  והוי  בלבו  תשובה  הרהר  שמא  אמרינן  גמור  רשע 
שהקשינו לעיל, דבאמת צדיק ורשע אינו תלוי בכפרה כלל, דהא 
יש עבירות חמורות דאין מתכפר בתשובה, כמבואר לקמן, ומ"מ 
כיון שמתחרט ושב הוי צדיק, ה"נ, נהי דאין לו כפרה בתשובה 
בלב, מ"מ הוי צדיק, כיון שמתחרט לפני קונו יתברך, ואינו תלוי 

בכפרה כלל.
לעצמי  וכשאני   – בזה  כתב  פלאג'י[  ]להגר"ח  'לב חיים'  בספר 
ושב  בלב  התוודה  דאם  מודה  הרמב"ם  דגם  דעתי  לקוצר  נראה 
רשעים  זבח  מקרי  ולא  ומקובל,  רצוי  דקרבנו  גמורה,  בתשובה 
שורש  מעיקר  הוא  זה  וידוי  של  עשה  מצוות  עיקר  יען  תועבה, 
דרכו  ועזב  וניחם  בלבו  ומתוודה  בלב שלם  דשב  וכל  התשובה, 

הרעה, תו לא צריך, והכי דייקי דברי הסמ"ג )עשין טז( והסמ"ק 
)סימן נג( דעיקר הוידוי הוא לקיים מצוות עשה של תשובה, ואם 
כן, גם כי אמרינן דהוידוי אינו מצות עשה בפני עצמה, בהרהור 
תשובה מהני, וכשמודה ועוזב בלב מהני, ואינו נפסל הקרבן בהכי, 
ויעלה לו לרצון. וזה הוא מן התימה על מה שראיתי למורנו הרב 
בספר 'שורשי הים' )ח"ב דף קסד עמוד ג( שהכריע גם כן שהוידוי 
זאת  ולע"ד  שם.  יעויין  בלב,  מהני  ולא  בפה,  עשה  מצות  הוא 
של  עשה  מצות  אי  אחר  במקום  בזה  עמדתי  וכבר  רבה,  צריכה 
וידוי דברים יוצא ידי חובה בהרהור הלב', ואין כאן מקום להאריך.
בתשובות מהרשד"ם )אהע"ז סוף סימן י( כתב ליישב שהמקדש 
גדרי  לפי  צדיק  כוונתו שהוא  אין  צדיק,  ע"מ שהוא  האשה  את 
התורה, אלא יש לחוש שדעתו וכן דעת האשה שהוא צדיק בכך 
שהרהר בתשובה ודעתו להיות צדיק, וע"ז סומכים שניהם, על אף 
שהאמת אינו כן. ולדבריו אפשר שאף אם לא אמר וידוי וגם לא 
קיים את שאר חלקי התשובה, מתקיים תנאו, כי הם הרי הסכימו 

בדעתם על כך והקידושין שלהם תלוי בדעתם בלבד.

היכן שייך "זבח רשעים תועבה"
אלא שהקשה המנח"ח על דברי עצמו: ולפ"ז, ק"ל לפמ"ש דדעת 
הר"מ דוידוי מעכב הכפרה ומ"מ לא הוי רשע אלא צדיק גמור, 
כמבואר להדיא בש"ס ]קידושין שם[ דע"י תשובה בלב הוי צדיק, 
במשנה  דמבואר  אהא  )יב,ב(  דשבועות  בש"ס  מקשה  מאי  א"כ 
דשעיר המשתלח מכפר על עשה כו' האי עשה ה"ד, אי דלא עביד 
תשובה, זבח רשעים תועבה, ופירש"י )ד"ה הא כתיב( היאך מכפר 
עליו קרבן יוה"כ, ואי דעביד תשובה, התניא עבר על מ"ע כו' לא 
הר"מ  ולדעת  מכפר.  בעצמה  ותשובה  לו,  שמוחלין  עד  משם  זז 
נוכל לומר דמכפר על מי שעשה תשובה בלב ומתחרט, רק לא 
התוודה בפה, דעדיין לא נתכפר לו העוון, ושעיר המשתלח מכפר, 
ול"ש זבח רשעים כו', דבאמת כיון דשב בלב, אינו רשע, רק צדיק, 
לו בשעיר  ובזה מתכפר  זבח רשעים תועבה, דאינו רשע,  ול"ש 
המשתלח. וכן קשה מזבחים )ז,ב( דמבואר שם דעולה דורון היא, 
דאי עביד תשובה התניא לא זז משם כו', אי דלא עביד תשובה 
כו', ובאמת, משכחת לה בכה"ג, ולא נתכפר לו בלא העולה, רק 

העולה מכפר, ואין זה זבח רשעים, וצ"ע.

חילוק בין תשובה מאהבה לתשובה מיראה
דמבואר  מהא  נשא(  )פרשת  חמדה'  'כלי  בספר  הקשה  וכעי"ז 
בסנהדרין )מז,א( אמר ר"י אף אנן נמי תנינא היה בה קדשי מזבח 
כל  היטב  עיי"ש  ידחו,  ונדחו  הואיל  דאמרינן  משום  לאו  ימותו, 
זמן שלא  הסוגיא. מבואר שם דענין הרשעה הוא על האדם כל 
נתכפר, וכללא הוא כל זמן שאינו מתכפר לו, ה"ה בכלל רשע, 
וקרבנו הוי בגדר זבח רשעים תועבה, אע"ג דקיי"ל כל המומתין 
מתוודין, והרי עשה תשובה קודם מיתתו, מ"מ כיון דאינו מתכפר 
רשעים  זבח  בכלל  הוי  ג"כ,  קבורה  וצריך  גרידא,  מיתה  ע"י  לו 
תועבה, עיי"ש היטב הסוגיא ותמצא מבואר כן. ותימה איך אפ"ל 
שאני  ע"מ  האשה  את  דמקדש  )שם(  בקידושין  מבואר  והא  כן, 
צדיק, אפי' הוא רשע גמור, שמא הרהר תשובה בדעתו, מבואר 
דנעשה צדיק בהרהור תשובה, אע"ג דברור הדבר דאינו מתכפר 
לרשע גמור זה בלא יסורים, מ"מ נעשה צדיק ע"י תשובה, הרי 
דע"י תשובה נעשה צדיק, אע"ג שעדיין לא נתכפר לו, וא"כ אמאי 

יהיה בגדר זבח רשעים תועבה. 
ובאמת הדבר מבואר כן בכל המפרשים דתשובה וכפרה הם שני 
עניינים חלוקים, דמשעה שהרהר תשובה בלבבו, וקיבל עליו לשוב 
לכפר  אמנם  צדיק,  ונעשה  רשע  מגדר  יצא  שלם,  בלב  להשי"ת 
החטא בזה יש ד' חלוקי כפרה, אך מסתימת דברי הגמ' )סנהדרין 
שם( מבואר להיפוך. אמנם י"ל דבאמת כל זמן שלא נמחק רושם 
והא  רשעים,  זבח  הוי  ואכתי  צדיק,  בגדר  אינו  לגמרי,  החטא 
דאמרינן דהמקדש ע"מ שאני צדיק, אפילו היה רשע גמור, הרי זה 
מקודשת מצד שמא עשה תשובה, היינו, דאנו אומרים כיון דהתנה 
כן, יש לחוש דילמא עשה תשובה מאהבה, דבזה נהפכין הזדונות 
לזכויות, ולא נשאר רושם חטא כלל, ומתכפר לו ג"כ, אבל בסתם 
אינו  מיראה,  תשובה  רק  שהוא  מיתתו,  בשעת  שמתוודה  וידוי 

נשלם הכפרה במיתתו ג"כ, ואכתי הוי זבח רשעים תועבה.

רוממות ההלכה

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

עומדים אנו בסופה של שנה, כדלים וכרשים, 
עבודתנו  את  לעצמינו  לשנן  צריכים  ועלינו 

בימים אלו. עבודת הלב ועבודת המעשים.
ה"כתב סופר" כתב על הפסוק בפרשת  רבינו 
אנשים  הרבה  יש  ִּבְלָבבֹו":  "ְוִהְתָּבֵרְך  השבוע 
הם  אבל  שבתורה  העבירות  כל  על  העוברים 
מצדיקים את עצמם על ידי שאומרים שיש להם 
מותר  טוב'  'לב  לו  שיש  מי  וכביכול  טוב',  'לב 
"ְוָהָיה  לו הכל... על אנשים כאלו אומר הפסוק 
ְוִהְתָּבֵרְך  וגו'  ַהֹּזאת  ָהָאָלה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו 
במה  ויתפאר  בזה  יתברך  הוא  כלומר  ִּבְלָבבֹו", 
שיש לו 'לב טוב' ואזי יאמר "ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי" אבל 

אז "ֹלא ֹיאֶבה ה' ְסֹלַח לֹו"!
זאת  העלה  זיע"א  סופר"  ה"חתם  מרנא  אביו, 
בנוסח שונה מתוך פסוק נוסף בפרשתינו, תובנה 
הנוגעת לנגע הרפורמה שפעלה לבצע 'תיקונים 

בדת' שאחזה בימיו בשולי המחנה.
שאין  כאמור,  היתה,  העול  פורקי  טענת 
לדבריהם,  הוא,  העיקר  מעשיות,  במצוות  צורך 
להתמקד ב'אמונת הלב וברגשת הרוח' - "ַעל ִּכי 
ֵאין ֱאֹלַקי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה" - ְּבִקְרִּבי 

דייקא!
סופר"  ה"חתם  אומר  לדבריהם,  התשובה  אך 
ַהְסֵּתר  "ְוָאנִֹכי  הפסוקים:  דברי  בהמשך  טמונה 
ֲאֶׁשר   - ָהָרָעה  ָּכל  ַעל  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָּפַני  ַאְסִּתיר 
ההכרחי  היישום  בלי  הלב  אמונת  שכן  ָעָׂשה", 
הרעה  היא  היא  תעשה,  ולא  עשה  במצוות 

הגדולה...
ומעשה היה, בעיר פטרבורג, שם התגורר יהודי 
ושימש  דתו,  את  שהמיר  לנדו'  'ישראל  בשם 
בתפקידו כאיש הצנזורה מטעם הממשל לבדיקת 
ספרים יהודיים המובאים לדפוס. לפני שהתנצר, 
היה הלה מקפיד בביתו על כשרות המאכלים, ואף 
עסק בלימודי תורת קבלה, אך כשהיה מתרועע 

עם אנשי האצולה הרוסית היה נוהג כמותם. 
להזדקק  נאלצו  הדור  וגדולי  בשעתו,  אירע 
לעזרתו בהשתדלות אצל הרשויות. הגיע האיש 
זיע"א  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  למרן 
את  לו  הראה  ביהדותו  להתפאר  והחל  מקובנא 
הטלית והתפילין שלו, וחזר על הטענה האוילית 
התורה  מדרך  שהתרחקו  רבים  בפי  השגורה 
המעשיות  במצוות  העיקר  אין  כי  והמצוות 
צדיק  הוא  ושם  הלב,  בפנימיות  אלא  )עפ"ל(, 

גמור...
נאמר  בתורה  אלחנן:  יצחק  רבי  לו  השיב 
"ַוִּתְראּו ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן" גם 
אם אדם רואה את השקוצים ובליבו הוא מתעבם, 
וכל קרבתו עמהם הוא רק בגלל "ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר 
ְסֹלַח לֹו"! כי גם  ה'  ֹיאֶבה  ִעָּמֶהם"... גם אז "ֹלא 
אם אמנם ישאר בדתו, אבל "ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבֵניֶכם 
"ַהָּנְכִרי  בבחינת  יהיו  ֵמַאֲחֵריֶכם"  ָיקּומּו  ֲאֶׁשר 
גמורים...  גויים  ויהיו  ְרחֹוָקה",  ֵמֶאֶרץ  ָיֹבא  ֲאֶׁשר 
וכדבריו כן היה, 'לנדו' וכל צאצאיו השתמדו ר"ל 

ויצאו מכלל ישראל.
וכך הגאון הגדול רבי יהודה צדקה זצוק"ל ראש 
פסוק  על  לחזור  רגיל  היה  יוסף'  'פורת  ישיבת 
למה  לרמז  רצה  כאשר  ִּבְלָבבֹו"  "ְוִהְתָּבֵרְך   - זה 
שתמיד החופשיים אומרים: 'העיקר, דתי בלב'... 
ָׁשלֹום  "ֵלאֹמר   – "ִּבְלָבבֹו"   – במה?  "ְוִהְתָּבֵרְך",   -

ְהֶיה ִּלי", או אז "ֹלא ֹיאֶבה ד' ְסֹלַח לֹו"... יִֽ
המשיל על כך, המגיד הירושלמי הגה"צ  וכבר 
המפורסם,  משלו  את  זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי 
החולים  לבית  שנכנס  לאחד  דומה:  הדבר  למה 
רגלים  ובלי  ידים  בלי  ל"ע  ששוכב  אחד  וראה 
וגונח... שאל אותו: מה הרופאים אומרים על הלב 
לו: הם אומרים שהלב בריא. השיב  שלך? אמר 
הלב  הרי  גונח,  אתה  מדוע  כן  אם  לחולה:  הלה 

שלך בריא?...
זאת עלינו לדעת, לא די לנו בעבודת הלב ללא 
לנו  די  לא  גם  גיסא,  ולאידך  המעשים,  עבודת 
ומזה  מזה  הלב.  עבודת  ללא  המעשים  בעבודת 

אל תנח ידך!
ימי הסליחות וימי הביקור שלפני ראש השנה 
את  לבקר  זו  לעבודה  ונחמדים  מיוחדים  ימים 
וגופניים  לבביים  ממומים  גופינו  ואת  ליבנו 
אדם  ובין  לחבירו  אדם  בין  אומר:  הווה  כאחד. 

למקום, גם יחד.
יתן ד' שנזכה כולנו לטהרת הלב והמעשים.

ענינא דיומא

הרב 
ישראל 

לנג

קו "רוממות"! 
 0722-588477 

)+ 972-722-588-477(
בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על 

ידי מערכת ממוחשבת, 
וכן על ידי נציג. כמו כן ניתן להשאיר

 הודעות הערות והנצחות.
ניתן לתרום בקו "רוממות"  
או בעמדות הממוחשבות  

של נדרים פלוס לפי החיפוש הבא: 
רוממות\גליון שבועי לבני התורה 

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל 

או כל הערה אחרת 
 בכתובת: 

   b264464@gmail.com 
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סדר הגליונות הבעל"ט:
גליון פרשת האזינו - שובה )ראש השנה(

גליון סוכות
גליון פרשת נח

כל מי שמעונין להעביר נוסח להנצחה 
או הקדשה נא לעשות זאת בהקדם

הדפסת גליון זה לזיכוי הרבים 
נדבת ידידנו איש אשר רוח בו

הרה"ג רבי דוד בן שמעון שליט"א
להצלחה וברכה בכל מעשי ידיו

ושיזכה להכתב ולהחתם 
לחיים ולשלום

לזכות הרך הנולד דניאל נ"י 
לרגל שלישי למילתו

שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים
ולרוות ממנו נחת דקדושה כל הימים בשמחה וכל טוב

ולהצלחת ידידנו אביו היקר והמפואר בכל מדה נכונה שליט"א
הפועל רבות לרומם קרנה של תורה ועמלי התורה

שיזכה לראות ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו אכי"ר



"ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך 
ַלֲעֹׂשתֹו" )ל,יד(

"ִאם  ב,ד-ה(  )משלי  כתוב 
ְוַכַּמְטמֹוִנים  ַכָּכֶסף  ְּתַבְקֶׁשָּנה 
ד'  ִיְרַאת  ָּתִבין  ָאז  ַּתְחְּפֶׂשָּנה: 
ְוַדַעת ֱאֹלִקים ִּתְמָצא". וביאור 
"אם  פשוטו,  לפי  הפסוק 
להשגת   - ככסף"  תבקשנה 
ויגיעה  עמל  צריך  התורה 
עבודת  וכמו  כסף,  כמבקשי 
מטמונים,  אחר  המחפשים 

שעובדים ומתייגעים הרבה.
הלא  להקשות,  יש  אמנם 
שהשגת  מצינו  בפרשתינו 
התורה קלה היא, כפי שנאמר 
"ֹלא ַבָּׁשַמִים ִהוא... ְוֹלא ֵמֵעֶבר 
ֵאֶליָך  ָקרֹוב  ִּכי  ִהוא...  ַלָּים 
ּוִבְלָבְבָך  ְּבִפיָך  ְמֹאד  ַהָּדָבר 
הכוונה  אם  ובין  ַלֲעֹׂשתֹו". 
על תשובה או על כל התורה 
ורמב"ן(,  רש"י  )עי'  כולה 
שהדבר  משמע  מקום  מכל 

הוא קל להשגה?
והשיב על כך רבינו הגדול 
מרן בעל ה"אבי עזרי" זיע"א: 
שהכוונה  לפרש,  נראה 
בפסוק "ִאם ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף" 
אינה על עצם היגיעה להשיג 
את הכסף, אלא הפסוק מדבר 

על אהבה ותשוקה לתורה!
כפי  כי  ללמד,  הכתוב  ובא 
ותשוקה  חמדה  לאדם  שיש 
אילו  שהרי  ולמטמון,  לכסף 
על מטמון שנמצא  יודע  היה 
היה  ודאי  מסויים,  במקום 
מזדרז לחפשו עם חשק חמדה 
שיהיה  צריך  גם  כך  ורצון, 
לתורה,  וחמדה  אהבה  לאדם 
עמל  יהיה  הוא  כאשר  ורק 
 - וחשק  בתורה מתוך אהבה 

"אז תבין יראת ד'".
כדי  מתעסק  אדם  כאשר 
להרויח כסף, הוא אינו עצוב, 
והוא גם לא מחפש דרך איך 
הוא  אלא  חובה,  ידי  לצאת 
פועל במרץ עם הנאה וחשק 
כיצד  דרך  עוד  למצוא  כדי 

להרויח,
נמצא איפוא, כי הפסוק לא 
למצוא  קושי  שיש  לומר  בא 
אדרבה,  ד',  ויראת  תורה 
מאוד",  הדבר  אליך  "קרוב 
כי  להורות  הכתוב  בא  אלא 
ויראה  תורה  למצוא  הדרך 
ַכָּכֶסף  ְּתַבְקֶׁשָּנה  "ִאם   -
 - ַּתְחְּפֶׂשָּנה"  ְוַכַּמְטמֹוִנים 
בחשק וברצון - "ָאז ָּתִבין"... 
יגיעתו  אם  זאת,  לעומת 
כמשא,  עליו  רובצת  בתורה 

הוא גם לא יזכה להשיגה.

"ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות 
ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבָרָכה 

ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת 
ַּבַחִּיים" )ל,יט(

)יא,כו(  לעיל  בפסוק  הנה 
"ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום 
ְּבָרָכה ּוְקָלָלה" - בלשון רבים, 
ואילו כאן אומר הכתוב "ָנַתִּתי 
 - ְוַהְּקָלָלה"  ַהְּבָרָכה  ְלָפֶניָך 
כך  על  ודרשו  יחיד,  בלשון 
חז"ל )ספרי, ראה נג, ילקו"ש 
שנאמר  "לפי  תתעה(:  שם, 
ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ְוַהָּמֶות  'ַהַחִּיים 
שמא   - ְוַהְּקָלָלה'  ַהְּבָרָכה 
ונתן  הואיל  ישראל,  יאמרו 
דרכים  שני  לפנינו  המקום 
דרך החיים ודרך המוות, נלך 
תלמוד  שנרצה,  מהן  באיזו 
עכ"ל.  ַּבַחִּיים",  ּוָבַחְרָּת  לומר 
עומד  דבריהם  הרואה  וכל 
משתומם, וכי יעלה על הדעת 
לבחור  ח"ו  נתונה  שהרשות 

איזה דרך שנרצה?

רבה של ירושלים הגאון הגדול רבי צבי פסח פרנק זצ"ל, 
לימד בקולמוסו לקח מאלף היוצא מביאור דברי חז"ל הללו: 
נראה כי חז"ל באו בדבריהם להזהיר, 
בזמנינו  הנשמעים  דברים  כנגד 
שפורש  מי  כאילו  נערים,  מפי 
לפי  שלא  כן  עושה  הציבור  מן 
דרכה של תורה, וכביכול אמרה 
להטות',  רבים  'אחרי  תורה 
ו'גדול השלום' וכו', על דיבורים 
חלילה  חז"ל,  מזהירים  שכאלה 

לחשוב כן!
ח,  )זכריה  אומר  הנביא  הלא 
 - ֱאָהבּו"  ְוַהָּׁשלֹום  "ְוָהֱאֶמת  יט( 
שניהם יחד באים כרוכים זה עם 
זה, וצריכים שיאהבו זה את זה 
- האמת והשלום, אך תנאי יש 
קודמת  תהיה  שה'אמת'  לדבר, 
יבוא  לאחריה  ורק  תחילה, 
אלא  'שלום'  אין  כי  ה'שלום', 

שלום לפי דרכה של התורה...
ועל כך הזהיר כאן הכתוב לכל 
יחיד ויחיד - "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים" - 
הבחירה לכל אחד ואחד, כי גם 
כאשר תראה רבים הולכים כנגד 
התורה - אל תשגיח בהם כלל, 

ולא תהיה אחרי רבים לרעות.
שמא  חז"ל,  דברי  ביאור  וזהו 
לומר,  האדם  דעת  על  יעלה 
לשון   - לפניכם  שנתתי  הואיל 
רבים, היינו שמדבר לכל ישראל 
וא"כ  דרכים,  שני  להם  שנתן 
היינו  שנרצה,  מהם  באיזה  נלך 
הולכים,  ישראל  שרוב  בדרך 
'אחרי  תורה  אמרה  כבר  שהרי 
רבים להטות', על כן בא הכתוב 
שלא  ופתי  שוגה  מלב  להוציא 
תורה  הזהירה  כי  כזאת,  יאמר 
לכל יחיד - "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים", כי 
בדבר שהוא נוגע לחיים, דהיינו 
עיקר התורה, כל אחד יבחר לו 
החיים,  דרך  דרכו  את  לעצמו 

ולא יגרר חלילה אחר הרוב.

"ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת" )לא,יט(

אודות  נודע  מופלא  מעשה 
מרנא רבינו עקיבא איגר זיע"א: 
תורה  ספר  נמצא  אחת  פעם 
בשדה, ונסתפקו בו שמא כתבו 
מבואר  דינו  אשר  מין,  או  גוי 
ב'שולחן ערוך' )יו"ד סי' רפא(, 

שצריך לגנזו.
והציעו את השאלה לפני רבן 
כי  והשיב  זיע"א,  ישראל  של 
תורה,   - ישראל  ומנהג  מאחר 
לסיים  באים  כאשר  וכידוע 
נהוג  התורה,  ספר  כתיבת  את 
את  לכתוב  כולם  את  לכבד 
ומטבע  האחרונות,  השורות 
הדברים שהרבה מהאותיות שם 
לזו,  זו  דומות  שאינם  ימצאו 
ומעתה, אם הסופר היה ישראל 
כשר, אין ספק שהוא קיים את 
ימצאו  ובוודאי  ישראל,  מנהג 
לא  אם  אך  הספר,  בסיום  כך 
בשורות  והאותיות  כך,  ימצא 
האחרונות של סיום התורה יהיו 
זהות, יוכח מזה כי כתבו גוי או 
מין, ודין הספר להיגנז. עד כאן 

מדברי הגרעק"א.
מ'באיאן'  הרב  כך  על  הוסיף 
רבי יודא שטערנהעל זצ"ל, שיש 
למצוא רמז לעובדה מופלאה זו 
בפסוק  הנה  כי  הפסוק:  בלשון 
זה אשר ממנו דורשים את חיוב 
כתיבת ספר תורה, נאמר "ְוַעָּתה 
ַהֹּזאת",  ַהִּׁשיָרה  ֶאת  ָלֶכם  ִּכְתבּו 
לשון "ִּכְתבּו ָלֶכם" - לשון רבים, 
ואחד  מורה על כך שלכל אחד 
להשתתף  הזכות  את  לתת  יש 

בכתיבת האותיות,
ִּלי  ִּתְהֶיה  "ְלַמַען  זאת  וכל 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל" 
- שעל ידי מנהג זה נוכל להעיד 
ישראל,  בן  ע"י  נכתב  שהספר 

וכשר הוא.

כריתת 
ברית של 'נצבים'

כתוב בפרשה "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם וגו' ְוֹלא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאֹנִכי ֹּכֵרת ֶאת ַהְּבִרית ַהֹּזאת". הנה עמדו כאן 
כל ישראל בכריתת ברית למען הקימו לו לעם, וטעם כריתת ברית הזאת הזאת כתוב להדיא "ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם 
ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה, ְוָהָיה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהֹּזאת ְוִהְתָּבֵרְך ִּבְלָבבֹו ֵלאֹמר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות 
ִלִּבי ֵאֵלְך". ויש להתעורר מזה, שדברי תורה צריכים תמיד חיזוק על חיזוק, והוא יסוד לכל הדורות. דהנה אף 
אחר התוכחות הנוראות של פרשת כי תבוא, עדיין צריכים ישראל - דור דעה, לכריתת ברית נוספת. ואשר 
אף בדור שלפנינו אנשים "ברחו" מבית הכנסת בשעת קריאת התוכחות מפני אימה ופחד1, ק"ו דור דעה... 
ועדיין צריך חיזוק נוסף לעבור בברית "ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה", אשר אומר בלבבו "ָׁשלֹום ִיְהֶיה 

ִּלי", והדברים מבהילים. 

"ֹׁשֶרׁש" - ֹּפֶרה ֹראׁש 
ומדברי רבנו הגר"א ז"ל ב"אדרת אליהו" מבואר דהך קרא ד"ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה", מדבר באדם 
שהוא זך ונקי ואינו חוטא ח"ו, רק יש בלבבו "ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה", ודימה זה לפסל מיכה שעבר בים. וז"ל 
הגר"א: 'פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה השורש שיצמח ממנו פירות רעות, ראש ולענה. כמ"ש חז"ל פסל 
מיכה עבר עם ישראל בים, והלא היה כמה מאות שנה ביניהם, אלא השורש שצמח ממנה האיש מיכה שעבד 
הפסל הוא שעבר עמהם, וכמו שנסתלק השכינה בעת שראה יעקב את אפרים שעתיד לפרוח ממנו ירבעם בן 
נבט, וכן אמרו )סנהדרין פב,ב( הוא זמרי בן סלוא הוא שלמיאל בן צורי שדי הוא שאול בן הכנענית, וח"ו 
שזמרי יהיה נשמה אחד עם שלמיאל הצדיק בחיר ישראל, והוא על דרך גנאי לו ולמשפחתו ולשבטו, והיה 

החטא פורח מן השורש מן שאול בן הכנענית, וזהו שרש פרה ראש ולענה' עכ"ל.2 
וזהו הענין שביקש יעקב אבינו ע"ה )בראשית מט,ו( "ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי", כי ודאי 
אין החטא עצמו שייך ליעקב ח"ו, אך ביקש שלא יהא מ'שורשו' כלל, ולא יהא שייך אליו כלל! ]ואין המכוון 
על האמירה גרידא שלא יאמרו בן יעקב, רק על פנימיות הדברים שלא ישתייך אליו כלל3[. ודרגא זו השיג 

יעקב אבינו ע"י התפילה עצמה ]בדיבור[, יותר מן השבטים, שלא יהיה שייך אליו כלל וכלל.

לשון רבים ולשון יחיד
ואיתא במגילה )דף לא,ב(: ואין מפסיקין בקללות, מנא ה"מ, אמר ר' חייא בר גמדא אמר רבי אסי דאמר 
קרא מוסר ה' בני אל תמאס וכו', אמר אביי לא שנו אלא קללות שבתורת כהנים, אבל קללות שבמשנה תורה 
פוסק, מאי טעמא הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן, והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי 

עצמו אמרן4. 
היפך פשטותן של  אליהו"  ב"אדרת  רבנו הגר"א ז"ל  פירש  יחיד  ללשון  רבים  לשון  בין  החילוק  ובביאור 
דברים. דהנה לכאורה יש להבין אמאי רק בתוכחות של משנה תורה יש חשש שיתברך בלבבו לאמר שלום 

יהיה לי. 
וביאר בזה הגר"א, וז"ל: והיה בשמעו וגו' ביאורו מפני שרז"ל אמרו )סוף מגילה( בתוכחה הראשונה אין 
רשאי להפסיק מפני שבלשון רבים נאמרה, ובתוכחה השניה רשאי להפסיק מפני שבלשון יחיד נאמר, פירוש 
שבלשון רבים נאמר וקאי על כל יחיד ויחיד, והשניה בלשון יחיד נאמר והוא על כלל ישראל כאחד, וזהו אומרו 
"והיה בשמעו את דברי האלה הזאת" השניה, הנאמר בלשון יחיד על כלל ישראל, והתברך בלבבו לאמר שלום 
יהיה לי הלא אני יחיד ולא נאמר רק על כלל ישראל, לכן נאמר והבדילו ה' לרעה כיון שפירש עצמו מכלל 

ישראל עכ"ל.5 ואולי הכרחו של רבנו הגר"א ז"ל מהא דקאמר הגמ' "לשון" רבים ו"לשון יחיד"6.
והביאור בדבריו נראה דתוכחה ראשונה בתורת כהנים דמפי הגבורה נאמרו הרי נאמרו בלשון רבים, וזה 
מכוון כנגד כל אחד ואחד, כי הקב"ה הוא כל יכול, וכך הוא הנהגת המשפט ביום הדין שמצד אחד סוקר את 
כולן בסקירה אחת, ומצד שני כל אחד ואחד עובר לפניו כבני מרון, והיינו 'בלשון רבים כנגד כל אחד ואחד', 

אבל משה רבינו ע"ה אין לו כח זה, ומדבר בלשון יחיד לכולם יחד.

שבת האחרונה של השנה
אנו עומדים בשבת קודש האחרון מימי אלול קודם יום הדין הגדול והנורא, ואיתא בספרים שאפשר לתקן 
בשבת זו על כל השבתות. והביאור בזה שבשבת זו מתחיל כבר קדושת הימים7 וממילא כבר שייך תיקון, ואף 
כי לעולם שייך תיקון, וכמו שאחז"ל "ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב" – 'כל זמן שאתה חי'. מ"מ יש זמנים מסוגלים ביותר8 כמו 

דאיתא )ראש השנה יח,א( "ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב" אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ.
והזמן גרמא לשוב אליו יתברך. ושבת קודש הוא זמן של 'כפרה', ואיתא במדרש דכשאומר האדם "ַוְיֻכּלּו" 
ומקבל את השבת, בת קול יוצאת ואומרת "ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר". והביאור בזה דיסוד ושורש התשובה 
הוא לשוב אל השורש הראשון בלא פגמים – 'כאילו לא חטא', ויש הרבה דרגות לזה. וזהו סגולתו של השבת 
לשוב כאילו לא חטא, דזהו כל עניינו של השבת - "ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר"!9 ואף אילו לא חטא אדה"ר, היה נעשה 

תיכף בשבת קודש התיקון השלם.
ובשגב גדולתן של ימי הסליחות מבואר בדברי רבנו הגר"א ז"ל כי ראש השנה הוא 'זה היום תחילת מעשיך' 
כי ביום הששי שנברא האדם, מכאן ואילך היה העולם מתקיים על ידו, וכמו שפירש"י בביאור הכתוב "ְוָאָדם 
ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה"10. אבל הימים שקדמו לבריאת האדם היה מתקיים בחסד, וכדכתיב "עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה". 
וממילא ימים אלו נשארו לדורות ימים של חסד, שהרי 'מדה טובה מרובה'11, ויהיו הדברים חיים וקיימים לטוב 

לנו כל הימים.

1. א"ה, עיין באליה רבה )סימן תכח סי"ג( שכתב: 'וראיתי פעם אחת מזקני הגאון ז"ל שהלך חוץ לבית הכנסת עד אחר שקראו התוכחה'.
2. א"ה, ובזה מבואר היטב מה שנצרך כריתת ברית נוספת אחר הכריתת ברית בפרשת כי תבוא, שהכריתת ברית של פרשת כי תבוא 

היא על העושה חטא בעצמו, וכאן הוא על דרגא גבוהה של "שורש" רע.
3. א"ה, כלומר דאם נכתב בתורה 'בן יעקב' סימן הוא שהחטא משתייך אליו, ואם אינו כתוב הרי שהתורה הפקיעה את השתייכות 

החטא אליו.
הוסיף מרן שליט"א כי אין זה חילוק רק בקללות אלא הוא בכל חומש דברים וכפי שביאר רבנו הגר"א ז"ל דארבעת החומשים   .4
הראשונים נאמרו ע"י הקב"ה בעצמו, ואמירת משה לבני ישראל היה בבחינת שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, אבל בספר דברים היה 

משה רבינו שותף לעצם הדברים כמו שכתוב "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה".
5. א"ה, דהנה פשטות הדברים שלשון רבים היינו לכלל ישראל, ולשן יחיד היינו לכל אחד ואחד בפני עצמו. אך רבינו הגר"א מבאר כי 
לשון רבים היינו שמדבר לכל אחד ואחד בפני עצמו, ולשון יחיד היינו שמדבר לכל ישראל כגוף אחד. ולכן דוקא כאן יכול אדם לומר 
שהדברים אינם מכוונים אליו כי הדברים נאמרו באופן כללי לכולם, ומוציא את עצמו מהכלל. ובזה יבואר לשון רש"י )כח,כג( 'היקל משה 

בקללותיו לאמרן בלשון יחיד', שהקולא הוא בזה שמדבר לכל ישראל ולא לכל אחד.
6. א"ה, ולא כתוב בגמ' שהללו נאמרו לרבים ולא נאמרו ליחיד. ומרן שליט"א הוסיף כי הכלל בדברי רבנו הגר"א ז"ל שיהיו לו עוד 

הכרחים לפירושו.
7. א"ה, שמא הענין הוא כעין קדושת השבת שמתחיל כשעה קודם חצות, ועיין בזה.

8. א"ה, במקו"א הוסיף מרן שליט"א, כי בתוך ה"ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב" הכללי, יש את ה"ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב" בזמנים מיוחדים.
9. א"ה, מבואר כאן נקודת חידוש שאף שבשאר ימים טובים חוץ מליל הסדר, עיקר ענינם ביום, אך בשבת אין חילוק בין היום לבין 

הלילה. ועיין בזה.
10. וז"ל רש"י: 'ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך 

לעולם התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים'.
11. א"ה, ציין אחד החכמים שליט"א לדברי רש"י )מכות כג,א( על המשנה 'העושה מצוה אחת על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו': 

'דמדה טובה מרובה ממדת פורענות אחד מחמש מאות דבמדת פורענות כתיב פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים ובמדה   
טובה כתיב עושה חסד לאלפים ומתרגמינן לאלפין דרי ארבעה דורות כנגד אלפים דורות, וכו' '. ושמא הביאור כי אף שאחר בריאת 

האדם אין זה בחסד גמור, אך כיון שבתחילת הבריאה היה ימי חסד, הרי שלא יגרע אחר הבריאה מקודם הבריאה. ועיין.

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש



תורה-שירה
פרשת ניצבים וילך כה קצרה היא, עד שאיננו מספיקים 
להתבונן במסריה וכבר היא מסתיימת. ננסה לחטוף ממנה 

את מה שניתן עד לתחילת אמירת הסליחות...
...ַהִּנְסָּתֹרת ַלה' ֱאֹלֵקינּו ְוַהִּנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 
ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ְוַהְּקָלָלה  ַהְּבָרָכה  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ָעֶליָך  ָיֹבאּו  ִכי  ְוָהָיה  ַהֹּזאת. 
ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך...  ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום 
ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ַהּיֹום  ָבֶכם  ַהִעֹדִתי  ַנְפֶׁשָך...  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ּוָבֶניָך  ַאָּתה 
ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך 
...ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ִליהֹוֻׁשַע ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת 
ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם...  ַוִּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה 
ַהֹּזאת... ַוְיַצו ֹמֶׁשה אֹוָתם ֵלאֹמר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבֹמֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות, 
ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה  ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר 

ַהֹּזאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם... 
ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה, ִהְּנָך ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיָך ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר הּוא ָבא ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתֹו. ְוָחָרה ַאִּפי בֹו 
ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות  ּוְמָצֻאהּו  ֶלֱאכֹל  ְוָהָיה  ֵמֶהם  ָפַני  ְוִהְסַּתְרִּתי  ַוֲעַזְבִּתים  ַההּוא,  ַבּיֹום 
ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל ִּכי ֵאין ֱאֹלַקי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה. ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר 
ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ְוַעָּתה, 
ִּלי  ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ְּבִפיֶהם  ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה  ְּבֵני  ְוַלְּמָדּה ֶאת  ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת 

ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל. 
למימרא, עד לנקודה מסויימת נמשך עניין הברית של כי תבא )פרשת ניצבים(, 
ונראה היה שבפרשת וילך משה הולך לצוות את יהושע על זה העניין ולסיים בכך 
עם הדרכת "חזק ואמץ", אמנם לפתע נראה הכתוב כאילו שינה ממהלכו, והשי"ת 
קורא למשה ומודיעו שיש עוד דבר שעליו להודיע, שמכיוון שאחרי מות משה "וקם 
העם וזנה" הרי שצריך לכתוב חוץ מה"ברית" עוד דבר, והוא ה"שירה". ויש לעיין 
בדבר זה, מהו פשר השינוי הפתאומי הזה, מה חסר בברית שיש להוסיף עליו שירה.
והנראה, כי אכן אפילו מצד ההלכה יש בכתיבת שירה ייחודיות מהותית המחלקת 
המכנה  הכתוב  וכמאמר  ה"ברית"  דברי  ]דהיינו  סתם  "תורה"  כתיבת  לבין  בינה 
אותה "תורה"[, שכן לפי האמור בתורה את הברית שבה קוראים לפני העם פעם 
בשבע שנים, דהיינו בכל מוצאי שמיטה בעת מצוות ההקהל, ואילו כתיבת ה"שירה" 
מחייבת כאו"א מישראל לכתוב לעצמו ס"ת שיהיה ברשותו בכל עת. ללמדך שיש 
כלל  של  חיבורם  את  שמעמיקה  התורה,  על  הבנויה  נוספת  "קומה"  כאילו  כאן 
ישראל לאותה תורה, יותר מאשר הברית של כי תבא. ושוב צ"ע מאי כולי האי, מה 

יש בה באותה שירה, מה מהותה.
והנה לענ"ד השי"ת בעצמו ביאר את הדברים בתוך התורה באר היטב: עד עתה 
תבא  כי  של  והברית  ועונש.  שכר  ועשין,  לאוין  עשויה  כולה  התורה  כל  היתה 
ישראל בהם לעולם. אמנם דא עקא,  לחייב את כלל  היתה החיבור של הדברים 
עכ"ז שאפילו במקרה הטוב ביותר, לאחר הדור האחרון עליו נאמר "ושבת עד ה' 

כפול,  תנאי  אם  כי  הבטחה,  אינם  הרי שהדברים  אלקיך", 
התלוי לחלוטין בבחירה שאף היא התחדשה כאן: הנני נותן 

לפניכם את הטוב ואת הרע וכו'. 
ואם כך לו יצוייר שבניכם שיבואו אחריכם, משום מה ח"ו 
יבחרו ברע, מי יימר לי שכ"ז יגמר בסוף לטובה, וא"כ למה זה אנכי, אולי לא כדאי 
להתחיל? הרי לפי "התורה" אותו סיכוי שיש שהדבר ייגמר בשכר אין קץ יכול 

הדבר ליגמר בהשמדה מוחלטת?
ְוֶאת  ֶמְרְיָך  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ָאֹנִכי  ִּכי  בזה עוד מה שמשה רבינו ע"ה מבאר:  והתבונן 
ֶאת  ֵאַלי  ַהְקִהילּו  ה'...  ִעם  ֱהִיֶתם  ַמְמִרים  ַהּיֹום  ִעָּמֶכם  ַחי  ְּבעֹוֶדִּני  ֵהן  ַהָּקֶׁשה  ָעְרְּפָך 
ָּכל ִזְקֵני ִׁשְבֵטיֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ַוֲאַדְּבָרה ְבָאְזֵניֶהם ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת 
ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ... ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּכי ַתֲעׂשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני 

ה' ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם.
דהיינו שהיצר קיים, ומשה עצמו כבר לא יהיה כאן לעמוד בפרץ, וא"כ אדרבא 

הסברא מחייבת שלא יהיה טוב יותר ולא תהיה גאולה?
וזו בדיוק כביכול "דאגתו" של השי"ת לפי האמור בכתוב: ִהְּנָך ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיָך 
ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא ָבא ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר 
ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתֹו. ְוָחָרה ַאִּפי בֹו ַבּיֹום ַההּוא... ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא, ֲהֹלא ַעל 
ִּכי ֵאין ֱאֹלַקי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה! ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל 
ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים... ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאן ֹאתֹו ָרעֹות ַרּבֹות 

ְוָצרֹות, ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו...
דהיינו בדיוק הנקודה, שאנו לעולם חוששים שאין אלקינו בקרבינו מכיוון שסוף 
כל סוף אנו עלולים לחטא, ואעפ"כ השירה מעידה כי זרעו ותורתם לעולם יהיו, 

עד הסוף. 
כאן אומר השי"ת למשה לכתוב כביכול מעצמו את שירת האזינו, הנוספת על 
התורה ומספרת לי את כל הקורות את ישראל מימות עולם ועד התיקון האחרון 
השלם, והראה להם לישראל כי אין הברית ביניהם לבין השי"ת שטר תנאים גרידא, 
אלא נישואים גמורים שאין לשי"ת לעולם כוונה לנתקם ולהפרידם, ולעולם אנו 

שלו ונזכה לבסוף לתשובה ולגאולה.
כך, שמצינו בדברי הכתוב שיש שני קיומים הנעשים "עד תומם": הברית והתורה 
- והשירה. דהיינו שקודם כל יש את השכר והעונש של הברית, הנהגת המשפט 
המצריכה תזכורות מזדמנות, אבל היא אינה מצריכה דביקות, כל היממה כולה כל 
השנה כל החיים. מספיק אחת לשמיטה. אך השירה היא צורך תמידי לדעת שבכל 
מצב שלא יהיה השי"ת איתנו שוכן איתנו בתוך טומאתינו ומחפש דרכים להצדיקנו 

בדין ולגאלינו בזכות ולא בחסד.
ממילא יתבאר, שהשי"ת מצוינו על כתיבת ספר התורה לכל אחד ואחד - אבל רק 
ע"י כתיבת האזינו ]שכן המצוה היא לכתוב את פרשת האזינו ואילו החיוב לכתוב 
את שאר ספר התורה הוא מדין צדדי שאסור לכתוב את התורה פרשיות פרשיות[, 
שכן רק ע"י שירת האזינו המבשרתינו על נצחיות עם ישראל "הרנינו גויים עמו 
ויכולת קיומה  כי דם עבדיו יקום... וכפר אדמתו עמו" יש לנו בכלל את הס"ת 

בתכלית באופן מוחלט לנצח.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
"ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו" 

השלטונות ברוסיה היו מציקים כל העת ליהודים, ומטילים 
עליהם גזירות שונות כדי שלא ישמרו את התורה, ומפעם 

לפעם הוצרכו גדולי ישראל לנסוע לפטרבורג כדי לבטל גזירותיהם.
בשנת תר"ע, קראה הממשלה בפטרבורג לאסיפת רבנים, והוצרכו היהודים לשלוח 
נציגים מכל עיר. כמובן, שאת העיר הגדולה לאלוקים - 'בריסק', ייצג אביהם של כל 
תופסי התורה רבינו חיים הלוי זיע"א, והוא ניהל דיונים עם שאר הרבנים על סידור 
לאשורו,  המצב  על  עמדו  לא  הרבנים  מן  רבים  ובאמת,  הפעולה.  ודרכי  הדברים 

ורבינו הגר"ח היה צריך להתווכח עמהם, וכמעט כל הרבנים לא סברו כמותו...
ובמיוחד נצטער הגר"ח על שני רבנים שהיו אמורים לנסוע לאותה אסיפה, מאחר 
ולדעתו הם היו מבינים ומסכימים עמו, אך למרבה הצער הם נפטרו בטרם נתקיימה 
האסיפה, האחד היה רבי אליעזר טעלזער זצ"ל שנפטר בפתאומיות בעודו בלונדון, 

והשני היה רבי הירש'ל קובנע'ר זצ"ל בנו של מרן רבי יצחק אלחנן זיע"א.
הנידון באותה אסיפה היה, אודות המצב של הרבנים באותה עת, שלא היה להם 
מעמד ותוקף חוקי מהממשלה, וזאת מאחר ולא עמדו בכללים שהממשל קבע להם, 
מרא  מהרב  לבד  עיר  שבכל  היתה,  התוצאה  ממילא  הרוסית,  השפה  ידיעת  והוא 
דאתרא, מינתה הממשלה 'רב מטעם' דובר רוסית, וכיצד היו אלה יודעים רוסית? 
כמובן, אחר שלמדו ב'אוניברסיטה' והיו מקולקלים במעשיהם ובעלי דעות כוזבות, 

והרבנים סבלו מהם מרורות.
באותו דיון, הציעה הממשלה פתרון, וזאת ע"י שהרבנים ילמדו את השפה הרוסית, 
'רבנים  מאותם  שסבלו  והרבנים  הממשלה,  מול  העיר  את  לייצג  בעצמם  ויוכלו 

מטעם', נטו להסכים להצעה זו.
אולם רבינו הגר"ח התנגד בתוקף, ואמר כי אם הרבנים שלנו ילמדו רוסית, הם 
יהפכו בעצמם להיות 'רבנים מטעם': "אתם רוצים שהרבנים יהיו גם 'רבנים מטעם', 
אבל יקרה להיפך, שה'רבנים מטעם' יהיו הרבנים באמת, ובעוד שעד עכשיו הרבנים 

מטעם לא ידעו ללמוד, מעכשיו ה'רבנים מטעם' יידעו ללמוד..."
ואחר שהנוכחים לא הבינו את כוונתו, הלא אם יידעו ללמוד, הרי טוב... ביאר להם 
הגר"ח את כוונתו: באמת, מנין לנו שה'רבנים מטעם' אינם יודעים כלל ללמוד? הנה 

ב'וילנא' הרב מטעם הוא 'רובינשטיין' שיודע די טוב ללמוד, ומי אמר שאינו כן?
אלא מאחר שב'וילנא' יושב לו הרב דמתא מרן רבי חיים עוזר, כשרואים אותו 
מבינים שרובינשטיין אינו יודע ללמוד... וכך גם בעיר 'דוינסק' יש רב מטעם בשם 
טיומקין, וגם הוא יודע די טוב ללמוד, אלא שיושב שם הרב דמתא מרן רבי מאיר 

שמחה, וכך כולם מבינים שהשני לא יודע ללמוד...
יידעו ללמוד, ואם לא  ילמדו רוסית, הלא הם כבר לא  אם הרבנים שלנו  אולם 
יהיו לנו רבי חיים עוזר ורבי מאיר שמחה, מי יגלה לנו שאלו אינם יודעים ללמוד? 
והתוצאה תהיה שהם ייחשבו ה"יודעים ללמוד", זוהי הכוונה שהסוף יהיה שה'רבנים 

מטעם' יידעו גם ללמוד, שזה ייחשב לדעת...
והוסיף רבינו הגר"ח, לדרוש בפניהם את הפסוקים שבפרשתינו: הנה לכאורה לא 
מובן, מדברים כאן על דור כזה של "ּוָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום" - עובדים 
עבודה זרה, "ְוִנֲאצּוִני" - ירגיזו את הקב"ה על כל צעד ושעל, "ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי" 

– יעזבו את הכל! ועל דור נורא כזה כתוב "ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה 
ַהֹּזאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו"?...

הלא אם הדור הוא מנאץ ומיפר ברית, לכאורה אין תורה 
בכלל ישראל, ומהיכן יש תורה שתהיה 'ְלֵעד'? אלא הפשט 

בפסוק מכריח, שד' יתברך הבטיח למשה רבנו שיהיו כאלה ויהיו כאלה!
יהיו כאלה ש"ּוָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי", אך מנגד 
יהיו כאלה שלא יהיו במצב כזה, אלא הם ימשיכו להחזיק בברית עם ד' יתברך, 

ואצלם יתקיים "ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו"!
עקירתה  התורה  עזיבת  של  נוראיים  הכי  ובמצבים  חׁשוכים,  הכי  בדורות  גם 
ושכחתה - יש הבטחה אלוקית "ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי 

ַזְרעֹו", וברש"י: "זו הבטחה לישראל שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי".
אולם יש לדעת, כי לא נאמר כאן הבטחה לרבנים וגם לא לבני הישיבות שהתורה 
לא תשתכח מהם, כי אם ילמדו לימודי חול בישיבות - הרבנים לא יהיו רבנים!... 
והישיבות לא יהיו ישיבות!... כי אם יערבו עם לימוד התורה שלהם דברים חיצוניים, 

תהיה אצלם שכחת התורה, ולא על כך הקב"ה כרת ברית,
ֹלא  "ִּכי   - הבטחה  לה  יש  שהרי  ובטוחה,  חזקה  די  היא  עצמה  התורה  כי  דעו, 
ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו", והיא אומרת, אתם חוששים שלא ילמדו אותי, ומטכסים עצות 
כדי שילמדוני, 'אל תדאגו לי', התורה מובטחת שלא תשכח מישראל, אם לא אצל 

הרבנים, אז התורה תשאר אצל - 'החייטים והסנדלרים'!...
התורה תשאר בעם ישראל, אך רק אצל אלה שישמרו אותה בטהרתה ללא שום 
תוספת, יהיו אשר יהיו! אותם 'חייטים וסנדלרים' שיעמלו על דף גמרא, על סעיף 
ב'שלחן ערוך', בלי לערב בהם שום דבר חיצוני, שם התורה תשאר, ובהם תתקיים 

ההבטחה - "ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו"!
אבל אם 'תדאגו לי', ותוסיפו ותגרעו, שום דבר כבר לא בטוח...

מה מברכים בשבוע האחרון?
במוצאי שבת קודש האחרונה בשנה יצא מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל 
מבית הכנסת, ואחד המתפללים ברכו בברכת 'שבוע טוב' כהרגלו, נענה לו הרב 

במאור פנים והשיב לו על ברכתו כמנהג המקובל 'שנה טובה'!
לאחר זמן קצר התנער רבי יוסף חיים ושב על עקבותיו והחל לחפש את האדם 
שברכו בברכת שבוע טוב, לאחר חיפושים ממושכים פגש את האדם והחל לברכו 
מאליפות,  וברכות  לבבים  איחולים  של  ובשפע  וטובות  נעימות  ארוכות  בשנים 
התפלא על כך האיש, והרב הסביר: מנהג העולם שכאשר האדם מברך את רעהו 
הלה משיבו בברכה גדולה יותר, אם אחד מברך את רעהו בשובע טוב, השני מברכו 
בשנה טובה שהיא ארוכה מהשבוע, אבל עכשיו שאנו נמצאים בשבוע האחרון של 
לזכות  אותי  ברכת  שאתה  איפוא  יוצא  השבוע  באמצע  יוחל  השנה  וראש  השנה 
בברכה גדולה יותר לזכות לשבוע טוב ואילו אני החזרתי לך רק בלזכות לשנה טובה 
והרי השנה עומדת להסתיים בעוד כמה ימים פחות משבוע לכן חזרתי על עקובתיי 

כדי לאחל לך שנים ארוכות ברכה גדולה יותר ממה שברכת אותי.
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רוממות הזמניםהמשך
ימי הסליחות

הרב 
חיים 

מילצקי

בושת הפנים
זצ"ל,  לוין  אריה  רבי  הגה"צ  סיפר 
רבי  הגה"ק  ה"לשם"  בעל  רבו  על 

שלמה אלישיב זצוק"ל: 
הסליחות,  בליל  אליו  נכנסתי 
כפוף  וראשו  עומד  מצאתיו  כדרכו 
וארכובותיו דא לדא נקשן, מפחד ד' 
ומהדר גאונו, ועמדתי מרחוק לראות 
איזה  ואחרי  הזה,  הנורא  המחזה 
רגעים שב למקומו, ואחרי שנפטרתי 
ממנו, סיפר לי כך: 'המחבר ספה"ק 
קדוש,  איש  היה  וקדושה'  'מנוחה 
וזכה לזקנה מופלגת, ובשחרית ימיו 
הגר"ח  ישראל  של  רבן  את  שימש 
מואלאז'ין זצ"ל, ואיזה תקופה קצרה 
בחייו בחר לו לפרנסתו להיות רוכל 
בימי  אחת  פעם  בכפרים.  מחזר 
הסליחות, היה מוכרח להשאר בכפר 
מפני הקפותיו, ואחר שגמר עבודתו 
סליחות  לומר  העירה  חזר  בערב, 
התחיל  לבהכ"נ  וכשהגיע  בציבור, 
ולנו  הצדקה  ד'  "לך  לומר  הציבור 
כ"כ  בושה  תקפתו  הפנים",  בושת 
עד שלא יכול היה בשום אופן להרים 
ראשו איזה רגעים, וזרם של דמעות 
עזרא  כמ"ש  בגדר  מעיניו,  ניגרו 
להרים  נכלמתי  וגם  בושתי  הסופר 
היה  צדיק,  אותו  של  ימיו  וכל  פני, 
מתפלל שיזכה עוד לרגעים קדושים 
זו  ובמדרגה  עכ"ל.  בחייו'  כאלו 
בעת  עצמו  את  ז"ל  רבינו  הרגיש 

הכנסי אליו. 

כדלים וכרשים
מרן הגר"י אברמסקי זצוק"ל )יא"צ 
והמליץ  סנגוריא  לימד  אלול(  כ"ד 
המשכימים  ישראל  עם  על  טוב 
"שלא  זו:  בלשון  ל"סליחות" 
בנוהג  ישראל.  בבית  הגויים  ככל 
בפרוס  ואומה  אומה  כל  שבעולם 
כשעומדים  ובמיוחד  אידיהם,  ימי 
המה  מתגאים  חדשה,  שנה  בפתח 
יוצא  והכרוז  הישגיהם,  במאזן 
כלי  וכך  כך  יצרו  החולפת  שבשנה 
מיני  כל  עוד  וחשפו  חדישים,  נשק 
סודות כמוסים מן הטבע וכיו"ב. לא 
כן ישראל קדושים, זוחלים ורועדים 
"כדלים  בהתייפחות  הקב"ה  לפני 
יהודי  כל  דלתיך",  דפקנו  וכרשים 
ניצב לפניו ממש כעני בפתח אשר 
יגרשנו  בעה"ב  שמא  נוקפו  לבו 
תחינתנו  רבש"ע,  לפיכך,  בחרפה. 

'נא אל תשיבנו ריקם מלפניך' ". 

לגאון  היארצייט  יום  לרגל 
ישראל נשיא 'ועד הישיבות' דאז, 
מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי 
זצוק"ל, נביא כאן מעט מזעיר על 

עמידתו האיתנה בשמירת הישיבות כצורתם.

"כמנהג המדינות המתוקנות"
רבי  ושקד  טרח  לונדון,  כאב"ד  בגולה,  בשבתו  עוד 
יחזקאל על תקנתם של בני הישיבות הקדושות שבארץ 

הקודש, לבל יגוייסו לצבא, חלילה. 
זצוק"ל  קוטלר  הגר"א  למרן  ששיגר  מיוחד  במכתב 
בחודש סיון תש"ט, פתח במילים: "אתמול קיבלתי בזה 
חובת  להטיל  שם  הממשלה  בדעת  שיש  ישראל  מארץ 
הגיוס של עבודת הצבא גם על בני הישיבה. כמובן שיש 
בדבר זה כדי לערער את התורה אשר נשארה לפליטה 

לכל בני ישראל". 
בהמשך המכתב כתב, כי "היום טלגרפתי אל כ"ג כי 
ביחד עם ראשי אגודת הרבנים ואלופי הרבנים נשתדל 
לשנות את דעת הממשלה בענין זה שינוי לטובה, ואולי 
יטו אוזן קשבת לדבריהם... והם בהשפעתם הרבה יפנו 
אל הממשלה בישראל שינהגו בדבר זה כמנהג המדינות 
המתוקנות שבהן קראו דרור מעבודת הצבא לכל תלמידי 

הישיבות". 

הנידון בכלל אינו נתון לוויכוח...
תשי"ט פנה מנכ"ל משרד הביטחון דאז, ש.פ.  בשנת 
לשוחח  וביקש  הקודש  בארץ  הישיבות  מראשי  לכמה 
עימם אודות גיוס בני הישיבות. מרן רבי יחזקאל זצ"ל, 
את  פתח  הישיבות,  ראשי  משלחת  בראשות  שעמד 
הפגישה בדברים: "האם יורשה לי להתחיל דברי באותם 
מילים שהיה בדעתי לסיים בהן?", לאחר שנענה בחיוב, 
השמיע את דבריו בתקיפות: "באנו להגיד פה, כי הנושא 
להתפשר  ניתן  ואינו  לויכוח,  נתון  אינו  בכלל  הנידון 
עליו. התורה היא עצם חיינו והישיבות הם בית חיינו, 

ועל החי כידוע לא ניתן להחיל את המשפט 'גזורו' "! 
הנחרצים  הדברים  הפגישה,  משתתפי  עדות  פי  על 
הנייר  ואת  נדהם,  הלה  החדר.  בחלל  הלמו  והנוקבים 
בני  לגיוס  הצעתו  פרטי  רשומים  היו  בו  בידו  שהחזיק 

הישיבות, הפך על צידו החלק, כאומר 'די לי בכך'...

'לא!', באל"ף רבתי!
בסיום  תשכ"ז.  מלחמת  פרצה  אחדות  שנים  כעבור 
ולפיו  מ.ד.'רעיון'  דאז,  הביטחון  שר  הגה  המלחמה, 
ותחמושת  נשק  איסוף  למשימת  יתנדבו  הישיבות  בני 
שהותירו התושבים הערבים במקומות שונים. פנה הוא 
להנהלת 'ועד הישיבות' והציע את תכניתו, שם השיבו 
לו כי הדבר בסמכותו של נשיא 'ועד הישיבות', מרן הרב 

אברמסקי זצ"ל. 
ביקש, אפוא, להיוועד עמו ולשוחח אודות כך, אולם 
במה  מפיו  שמע  יחזקאל  ורבי  בטלפון  התקשר  כאשר 
עמדתו  את  והודיע  כלל,  עימו  להפגש  סירב  מדובר, 
במילה אחת נחושה: 'לא!'... וחתם את השיחה. התשובה 
הבהירה  כלום,  ולא  אחריה  שאין  וההחלטית,  הקצרה 
נחרצות את עמדתו כי אין לנהל שום משא ומתן אפילו 
אודות פעולה התנדבותית בצבא לימים ספורים בלבד.    

מה ישאר מכם?!
באחד הימים נודע למרן רבי יחזקאל זצ"ל על כינוסה 
הצפוי של ועדת שרים מיוחדת שמונתה בידי הממשלה 
לדון שוב אודות גיוס בני הישיבות. מיקום הכינוס היה 
ולא  פרטית  בדירה  התקיים  אף  אלו  ומטעמים  סודי, 
במשרדי הממשלה. הדבר, כאמור, גונב לאזניו של רבי 
יחזקאל, שעל אתר הביע את רצונו להופיע בפני חברי 

הוועדה ולהציג את עמדת היהדות הנאמנה.
בשעה היעודה נכנס רבי יחזקאל למקום הכינוס, אף 
מבלי להקיש בדלת, כאשר המשתתפים כולם הוכו בהלם 

מהופעתו הפתאומית בישיבה הסודית...
ללא אומר ודברים שלף הוא מכיסו כרך ש"ס קטן והחל 

מדברי  בפניהם  להקריא 
הגמרא בירושלמי בתענית 
כי  המספרת  ה"ה(  )פ"ה 
על  צר  אדריינוס  כאשר 
ואפר  בשק  המודעי  אלעזר  רבי  התפלש  ביתר,  העיר 
כוזיבא  והתפלל במשך שלוש שנים לשלומה, עד שבן 
ומיד  והרגו,  חשד בו כי משתף הוא פעולה עם האויב 

נלכדה ביתר בידי האויב.  
וכאן הרים רבי יחזקאל את קולו והמשיך: "האם אתם 
רבי  את  שהרג  כך  על  כעונש  חרבה  שהעיר  סבורים 
אלעזר? - לא! בר כוזיבא הרג אותו משום שסבור היה 
שהוא רודף, ומשורת הדין היה עליו להרגו, ואם כן העיר 
היא,  העיר  נפילת  סיבת  הריגתו.  על  כעונש  נפלה  לא 
יפיל  והיה אם  ישנה חומה שמגינה עליה,  כי לכל עיר 
 - גמור  זה בשוגג  יהיה  דהוא את החומה, אף אם  מאן 
יבואו אויבים על העיר, יכבשוה בנקל, כיון  הרי שאם 
ותפילותיו של  תורתו  עליה.  חומה שתשמור  לה  שאין 
רבי אלעזר המודעי היו כחומה של העיר ביתר וברגע 
שפסקה זכותו, שוב לא היתה חומה לעיר - ומיד נפלה".

"כך  לאמור:  יחזקאל  רבי  הוסיף  כולו  נרגש  כשהוא 
היא ההנהגה בימינו מצד הטבע: ארץ ישראל היא מקום 
כולה,  התורה  כל  את  דוחה  נפש  שפיקוח  וכיון  סכנה, 
כאן  חיים  כן  שאנו  הסיבה  בארץ.  לגור  ליהודי  אסור 
ומקיימי  לומדי  של  מרכז  ב"ה  כאן  שיש  משום  בארץ, 
התורה, והם מהווים הגנה וחומה מפני הסכנות שאורבות 
לנו כאן. רק על זה אנו מסתמכים, וביום שאתם תגידו 
 - בשלמות  לתורה  להתמסר  אפשר  אי  בארץ  שכאן 
ישראל  בארץ  לגור  יהודי  לשום  שאסור  מכתב  אוציא 
מפני פיקוח נפש, ומותר לחלל שבת בכדי לברוח מכאן, 

כי זה פיקוח נפש"...  
הישיבות  "בני  בקריאה:  סיים  הנוקבים  דבריו  את 
הקדושות הם רבי אלעזר המודעי של ימינו, אם חלילה 

תבעטו בהם - מה ישאר מכם?!"...

מה ישאר מהאידישקייט?!
בשלהי טבת תשכ"ח, נערך סיום הש"ס במחזור השישי 
נשא  זצ"ל  יחזקאל  רבי  מרן  היומי',  'דף  לימוד  מסדר 
משאו  עיקר  ואת  התורה,  עמלי  של  לכבודם  דברים 
הקדיש להדוף את הניסיונות שעלו באותם ימים לגיוס 

בני הישיבות.
שבישיבות  סבורים,  "אנחנו  כך:  אמר  דבריו  בתוך 
שלומדים בהם תורה אין זו מסירות נפש כלל, יושבים 
ולומדים ואין צורך כלל במסירות נפש, היום יש זלזול 
הכרח  רואה  אני  ולכן  התורה,  מוסדות  לכל  ביחס  רב 
גדול מהם  לומר, כל אלו אשר לומדים בישיבות, חלק 
טובה  ועבודה  טובים  משרדים  להם  שיהיו  יכול  היה 
יכול  היה  מהם  גדול  חלק  טובים!  עסקים  ולעשות 
דין  עורכי  ברפואה,  גדולים  פרופסורים  להעשות 
מוכשרים וכדומה, ויכלו לחיות חיים קלים ונוחים - אבל 
הם בחרו בדרך זו של לימוד התורה. מה יש להם לתופסי 
התורה? מה יש להם שמפקירים את עצמם עבור לימוד 
עושים  אינם  מקום,  בשום  משרדים  להם  אין  התורה? 
אני  כך  אכזרי,  בצמצום  חיה  משפחתם  רווחים,  שום 
מגדיר את זה - בצמצום אכזרי חיה משפחה של לומד 
תורה, כל יום הוא מסירות נפש! "חזק ואמץ מאד". על 
כיבוש ארץ ישראל - די ב"חזק ואמץ", אך להיות בחור 
ישיבה וללמוד בישיבה - צריך שיהיה "חזק ואמץ מאד, 
למען תשכיל". אני קשור מעט עם לימוד תורה, הכרתי 
מקום  לתפוס  שיכלו  תורה  לומדי  בישיבות  חברי  בין 
מפני  כך  על  ויתרו  שהם  אלא  בעולם!  ביותר  חשוב 

שהרבש"ע אמר שילמדו תורה...". 
ישאר  מה   - מהעולם  ישיבות  להעביר  רוצים  "אם 
מהאידישקייט?! הישיבות החזיקו את כל היהודים! אותו 
בעל מלאכה שעובד בעבודתו - מי שהעמיד אותו הם 
להזכיר  רוצה  עיירות שאינני  מכיר  אני  התורה,  לומדי 
אבל  ויראים,  טובים  יהודים  שם  שהיו   - בשמם  אותם 
העיירה חרבה מפני שלא היה שם תורה, כי לא היתה שם 

ישיבה. זה היה זלזול בלומדי התורה".

המשך
רוממות הדעת

חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
דוד 

ויספיש
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הודעה חשובה
החל מהשבוע ניתן לקבל את הגליון כל יום 
חמישי עד לתיבת הדואר,  דרך מיזם "פרינט 

מייל", בעלות סמלית. ללא עלויות משלוח.
מיזם "פרינט מייל" -  5023*  או -03

6888823
]נדרש תהליך הרשמה קצר, והטענה של "ערך 

צבור" על מנת להשתמש במערכת. 
מספר הרשומה של "רוממות " - 648[

הפצת הגליונות לעילוי נשמת הגאון הצדיק

רבי יונה יוסף הכהן ארנטרוי זצ"ל
בן הגה"צ רבי ישראל זצ"ל

נלב"ע כ"ה אלול תשמ"ט ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בניו הרה"ג שליט"א

לעילוי נשמת 
גאון ישראל בעל ה"חזון יחזקאל" 

מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצוקללה"ה
נלב"ע כ"ד אלול תשל"ו ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י צאצאיו הרה"ג שליט"א


