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דבר העורך

בפרטי מצוות עשיית מעקה
בפרשה זו אנו למדים על מצוות עשיית מעקה לבית. ויש לדון 
הרבה בזה, האם החיוב של עשיית מעקה הוא מצד מניעת היזק 
שלא יעלה מאן דהו על הגג ויפול, וממילא בבית שאין מציאות 
לעלות לגג, פטור. ולכאורה לפי מה דקיי"ל )חולין קלו,א( שגגות 
בתי כנסיות פטורים ממעקה, וכן בית שאין בו ד' על ד' )סוכה 
גם  שייך  הרי  שזה  היזק  מניעת  מצד  החיוב  שאין  מוכח  ג,א(, 
זה  מכל  שהארכנו  מה  ]וראה  מדע"ד,  פחות  ובית  ביהכנ"ס  בגג 

ב'רוממות ההלכה' פר' כי תצא שנה א'[.

עשיית מעקה יחד עם בניית הבית
כעת נבא לדון האם שייך לעשות המעקה מיד עם בניית הבית, או 
שצריך שיחול עליו קודם שם בית דירה שדרים שם, ורק לאחמ"כ 

יתחייב בעשיית המעקה, וכדחזינן במצוות מזוזה, וכדלהלן.
- אין לי אלא בית, מנין לרבות בית  'בית  בספרי תניא:  דהנה 
התבן ובית הבקר ובית האוצרות, ת"ל כי תבנה, יכול אף הבונה 
בית שער אכסדרה ומרפסת, ת"ל בית כו' בית - לרבות גג היכל. 

בית חדש - מהו חדש רבי אומר, משעת חדושו עשה לו מעקה'. 
או  שירש  בבית  גם  הוא  מעקה  חיוב  דהא  כך,  על  עמדו  וכבר 
רכש, ומדוע נקט שמשעת חדושו עשה לו מעקה, שמשמע דוקא 
בבניית בית חדש. אלא ביאר בזה מרן רי"ז הלוי זללה"ה דללמדנו 
בא שאין צריך שיהיה הבית קיים קודם ואח"כ יבנה עליו מעקה, 
אלא יכול לבנות את הבית ביחד עם המעקה, בשונה ממזוזה, דהתם 
במזוזה בעינן שיהיה עליו מקודם שם בית בכדי שיתחייב במזוזה, 
בניית  עם  ביחד  המזוזה  קבע  ואם  מזוזה,  בו  יקבע  אח"כ  ורק 
הבית  מלכתחילה  לבנות  יכול  מעקה  גבי  משא"כ  פסולה,  הבית, 
עם המעקה יחד, וזהו כוונת הספרי 'משעת חדושו עשה לו מעקה'.

עשיית מעקה קודם בניית הבית
שאין  יוצא  זה  דלפי  שליט"א  הלוי  רמ"ד  מרן  שנסתפק  אלא 
לכאו'  וממילא  בגגו,  מעקה  שיהא  חיוב  אלא  מעקה,  עשיית  דין 
נימא  האם  וא"כ  העשוי,  מן  ולא  תעשה  של  פסול  בזה  אין  גם 
שיוכל לעשות מעקה גם קודם בניית הבית ורק אח"כ יבנה הבית. 
עשה  'אם  ה"ח(:  מברכות  )פי"א  הרמב"ם  דכתב  מהא  ולכאורה 
שיש  משמע  מעקה'  לעשות  אקב"ו  עשייה  בשעת  מברך  מעקה 
קיום מצוה בעשיית המעקה, ובאופן שעשה המעקה קודם בניית 
הבית איך שייך שיברך עליו, אלא שיש לדחות ראיה זו, דאפשר 
דאף באם עושה המעקה קודם בניית הבית אין יכול לברך, משום 
שאין לברכה על מה לחול, מ"מ כשיבנה הבית אח"כ מתקיימת בזה 
מצוות מעקה, וא"כ יוכל אז לברך כדין מצוה הנמשכת, וכמבואר 
חלוק  זה  ובענין  עשייתה,  לאחר  גם  דמברך  ה"ה(  )שם  ברמב"ם 
מעקה ממזוזה, דבמזוזה אם קבעה קודם או יחד עם בניית הבית 

אין מועיל ואין יכול לברך, משא"כ במעקה, וכמו שנתבאר.
אכן במנחת חינוך )מצוה תקמו( כתב שצריך בעל הבית בעצמו 
או שלוחו לעשות המעקה, ואם עשאו ע"י גוי ביטל מצוות עשה זו, 
עיי"ש. ומבואר מדבריו דשפיר יש דין של עשיית מעקה, ולא סגי 
במה שיש לו בית עם מעקה, אלא צריך שיעשה בגופו או עכ"פ ע"י 
שלוחו מעקה, ולפי"ז בעושה המעקה קודם בניית הבית הרי אין 
כאן מעשה של עשיית מעקה, ואינו אלא כמקיף מקום עם מחיצות 
וכדו', וודאי אין זה נחשב לעושה מעקה, אמנם כל זה דוקא בעושה 
ביחד עם  הבית, משא"כ אם עושה המעקה  בניית  קודם  המעקה 
בניית הבית, לכאורה ודאי קיים בזה מצוות עשיית מעקה, גם אם 
'משעת חדושו  וכדברי הספרי  הגיע לדור שם עדיין מקודם,  לא 

עשה לו מעקה'.

האם מצוה בו יותר מבשלוחו
אך עדיין צריך לברר אם עושין לכתחילה ע"י אחרים, או שעדיף 
והנה  מבשלוחו'.  יותר  בו  'מצוה  מצד  בעצמו,  המעקה  לעשות 

בקידושין )ע,א( מסופר על רב יהודה שראה את רב נחמן שעשה 
מעקה לגגו, ושאל ר"י את ר"נ האם אינו חושש להא דרב הונא 
בר אידי אמר שמואל: 'כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור 
בעשיית מלאכה בפני שלשה', והשיב לו ר"נ: 'פורתא דגונדריתא 
ר"נ  שכוונת  שם  בחידושיו  המהרי"ט  וביאר  עבידנא'.  דקא  הוא 
לומר לו שמעקה היא מצות עשה וחייב לברך עליה, ובהדיא אמרי' 
בקידושין )מא,א( ש'מצוה בו יותר מבשלוחו'. הרי שנקט המהרי"ט 
יותר מבשלוחו'. וביותר  'מצוה בו  בפשיטות שגם במעקה אמרי' 
ראה בשדי חמד )כללים מ,נד( שהוכיח מכאן כדעת המג"א )או"ח 
רנ,ב( דבכל המצוות אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, ואף במצות 

מעקה.

מדוע סוכה ולולב, תפילין וציצית, חייב לקיים 
בעצמו

יותר מבשלוחו' תמה בשו"ת מהר"ח  ובעצם דין זה ש'מצוה בו 
)סי' קכח( מדוע לא אומרים כן גם בשחיטה והפרשת  אור זרוע 
חלה ועוד, ותו, אמאי בשחיטה והפרשת חלה יכול לקיים מצוותו 
ע"י שליח, ואילו בתפילין וציצית, סוכה ולולב, אכילת מצה, חייב 
לקיים בעצמו. ותירץ דאפשר ששחיטה והפרשת חלה אין מצוותן 
אלא שישחט הנשחט ותיתקן העיסה, וכן בקידושין עיקר המצוה 
מעקה,  ועשיית  מזוזה  בקביעת  וה"ה  מקודשת,  אשה  לו  שתהא 
שייך  אין  ולולב,  סוכה  מצה,  אכילת  וציצית,  בתפילין  משא"כ 
שליחות. הרי שלפי דבריו במעקה שהמצוה הוא שיהא גגו מוקף, 

יכול לעשותו אף על ידי שליח. 
וראה תוס' רי"ד ריש פ"ב דקידושין )מב,ב ד"ה שאני( שנתן טעם 
מדוע אין יכול אדם לומר לשליח שב בסוכה בעבורי, הנח תפילין 
בעבורי, וכתב: 'ולאו מילתא היא, שהמצוה שחייבו המקום לעשות 
בגופו, האיך יפטר הוא על ידי שלוחו, והוא לא יעשה כלום, בודאי 
בגירושין ובקדושין מהני, כי הוא המגרש ולא השליח, שמה כתב 
בגט אנא פלוני פטרית פלונית, וכן נמי האשה אינה מקודשת כי 
אם לו, והיא אשתו, וכן בתרומה הוא נותן תרומה מפירותיו, וכן 
בסוכה, אף  הדם, אבל  ויזרק  ישחט  ועל שמו  אוכלו,  הוא  בפסח 
שיכול לומר לשליחו עשה לי סוכה והוא יושב בה, אבל אם ישב בה 

חבירו לא קיים הוא כלום, וכן לולב וציצית וכל המצות'. 

אימתי חידשה תורה דין שליחות
וכתב בזה מרן הגר"ש שקאפ זצוק"ל )עפ"י המובא ככת"י בספר 
דהנה  בדבריו,  לבאר  תשסז(  עמוד  קידושין'  חייא  'אהל  זכרון 
לדון  יש  לעשות,  שלא  או  לעשות  תורה  שהזהירה  מעשה  בכל 
בב' אופנים, א. שכוונה תורה על המעשה עצמו שיעשה או שלא 
יעשה, ב. שכוונה תורה על ענין היוצא מן המעשה, שיחודש אחר 
המעשה איזה דבר בשלילה או בחיוב. והנה זה פשוט שכשהזהירה 
ייעשה מעשה שעי"ז  בזה שלא  ודאי שהכוונה  רציחה,  על  תורה 
יהרג הנפש, וכן כשחייבה תורה על הדלקת אש, הוא משום היוצא 
ממעשה ידיו, וכן כשציוותה תורה שיעשה מעקה שלא יפול הנופל, 
וכן במצוות מילה  הכוונה לתכלית הנרצה הוא שלא יפול הנופל, 
ודאי דכוונת התורה הוא שלא יהי' הבן ערל, אבל במצוות הנחת 
תפילין וישיבת סוכה וכדו', התכלית בזה הוא רק המעשה עצמו, 
ללא שום תכלית אחר המעשה, וכן במצוות ל"ת בשבת, כגון שלא 
לומר  התורה  רצון  שאין  לומר  הדבר  קרוב  המחובר,  את  יחתוך 
שלא ישונה דבר המחובר לתלוש בשבת ע"י סיבת אדם, אלא יותר 
ולא יעשה  נראין הדברים לומר שרצתה התורה שישבות ישראל 

מלאכה בשבת. 
לפי"ז י"ל דהא דחידשה תורה דין שליחות, הוא רק במעשה 
שהכוונה בזה תכלית המעשה, דאז בעל המעשה מקבל גמול או 
עונש על מה שעל ידו נתהווה ענין היוצא ע"י שציווה לאחר 
התורה  כוונת  דעיקר  היכא  אבל  דיבורו,  עפ"י  עשה  והשליח 
שאדם יעשה בעצמו או לא יעשה, ואין בזה שום תכלית אחר 
רק העסק בלבד, הנה כשמצווה לשליח והוא לא עסק בזה כלום, 
דין  התורה  ריבתה  לא  זה  ובאופן  הנרצה,  תכלית  בזה  ליכא 

שליחות. 

רוממות ההלכה

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

אמרו חז"ל )סנהדרין עא,א(: 'בן סורר ומורה 
דרוש  נכתב,  ולמה  להיות,  עתיד  ולא  היה  לא 

וקבל שכר'.
אך עדיין הדבר פלא, וכי לא די בכל התורה 

הרחבה מני ים?
אכן, לכשנתבונן, נראה כי תורה שלימה למדנו 
מפרשה זו. וכה ביאר רבינו מרן הגרי"ש אלישיב 

זיע"א לשומעי לקחו 'תפארת בחורים': 
מאין בא הילד הזה? - חז"ל הרי דרשו סמוכין 
של היתר יפת תואר ואח"כ פרשת שתי נשים, 
גוררת  ועבירה  מצוה  גוררת  מצוה  כי  ללמדנו 
עבירה. קודם לקח יפת תואר, אח"כ כדי שלא 
ואחת  אהובה  אחת  נשים  שתי  לקח  תתנוול 
שנואה, וממילא 'כל מאן דנסיב יפת תאר נפיק 

מנייהו בן סורר ומורה'...
חז"ל   - דין  עפ"י  מותר  היה  שזה  למרות 
מלמדים אותנו בזאת כי יש דין תורה ויש 'רוח' 

התורה! 
זהו מה שאמרו בגמ' "לא חרבה ירושלים אלא 
על שדנו בה דין תורה", אכן דנו בה דין תורה, 
נחפש  אם  התורה...  של  לרוחה  חדרו  לא  אך 
בתורה, נמצא כי זה מותר! אך מכל מקום זה נגד 
רוח התורה! וכמו שאמרו חז"ל ששורש ההיתר 
הוא משום 'מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות 

שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבילות'.
אומר:  היה  זיע"א  סלנטר  ישראל  רבי  מרנא 
כל  התפילה  ומן  התורה  מן  להפטר  יכול  אדם 
ימיו על פי דין, באם יימצא כל היום במבואות 
דברים  שם  להרהר  שאסור  המטונפות... 
שבקדושה. אבל אם יבחר לו אדם מקום שכזה 
בעצמו  והוא  ימיו!  כל  שוטה  יהיה  שהוא  הרי 
אשם בזה, שכן מי ביקש ממנו להמצא במקומות 

הללו...
אם אדם באמת המציא עצמו למצב כזה שאינו 
התורה  מן  היתר  לו  יש  בעצמו,  לעצור  יכול 
כי  לדעת  עליו  אבל  תואר...  היפת  את  לשאת 
רוח  זו  אין  המטונפות!  במבואות  עומד  הוא 
יעמיד  ישרים  דור  איזה  לדעת  ועליו  התורה! 

מאשה כזו...
והנה, יש לו כבר אשה מבנות ישראל, ומה רב 
המרחק בין שתיהן, זו גדלה על טהרת הקודש. 
והיפת תואר גדלה באוירה של אלילות ותועבות. 
כה  השקפות  מתערער...  הבית  כי  א"כ  מובן 
רחוקות זו מזו. והנה בן נולד להם, ומובן שאינו 
מסתפק ב"מנה" שחולקים לו בבית, רוצה הוא 
בתרטימר בשר ובחצי לוג יין, ומכיון ששורשו 
שסופו  התורה  העידה  כאלו,  בנסיבות  מעורה 

ללסטם את הבריות, כי היסוד רעוע ורקוב!
ואפילו שההוצאה לפועל של ענישת בן סורר 
אותו  סובר  כך  שמשום  רבים,  לתנאים  זקוקה 
מאן דאמר בגמ' ש'לא היה ולא עתיד להיות'... 
אבל 'תורה שלמה' אנו למדים מפרשה זו: עלינו 
לכוון  אנו  רוצים  אמנם  אם  עצמנו  את  לבחון 
היצר  הולכים אחרי עצת  כי אם  לרוח התורה. 
הרע, גם אם מותר הדבר עפ"י הדין, אבל סופו 

מי ישורנו!
מחד  אכן,  נסיונות.  ורבת  סוערת  תקופתנו 
נפשו  על  ועומד  מתחזק  היראים  ציבור  גיסא 
ובשמירת  והישיבות,  התורה  היכלי  בשמירת 
במסירות  ומורא,  חת  ללא  הטהור,  החינוך 
קמים  המחנה  בשולי  מאידך,  אך  ובדבקות. 
'יראים  אנו  אף  ואומרים  למיניהם  מתחדשים 
ושלמים', אלא שבשל מצב הנסיונות התכופים 
שאנו נקלעים אליהם, בשל התקרבותנו לרחוב 
'שעת  של  'היתרים'  לנו  להמציא  יש  הקלוקל, 
המחנה  בתוך  עדיין  כי  שנחשוב,  כדי  הדחק', 
אלו  אי  עם  לחיות  אנו  שנאלצים  אלא  אנו, 

"תיקונים" ו"היתרים" קלים. 
וישנן דוגמאות נוספות, אך לא נמנה אותן כי 
רוכלא, שכן היסוד העולה מהדברים ברור ונחוץ 

מאין כמהו. 
יסוד  יש  כי  שסבורים,  אלו  יש  אם  גם 
שכל  מעידה,  התורה  הרי  שכזו.  להתנהלות 
את  תתן  "בדיעבד",  חיי  של  למציאות  כניסה 

אותותיה בעתיד הקרוב...

סוגיה הלכתית בפרשה

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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קורא יקר ונעים!
זכור! החזקת הגליון נעשית רק ע"י 

הקוראים הנכבדים שליט"א, 
אשר מחפשים הזדמנות בה יסייעו 

להחזקת הגליון אם ע"י יארצייט אם בעת 
שמחה וכדו'

קח גם אתה שותפות ב"זיכוי הרבים" 
בחודש הרחמים והסליחות!

לעילוי נשמת זקני 
הגאון הרב רבי נחום 

ב"ר אברהם כהן-לוין זצ"ל
מח"ס תורת הניקור 

הירושלמי ושא"ס
נלב"ע י"ד אלול תשכ"ט 

ת.נ.צ.ב.ה.

הדפסת הגליונות נתרם לעילוי נשמת
הגאון השקדן רבי 

משה אליעזר גרשנוביץ זצ"ל 
בן הגאון רבי אברהם יצחק זצ"ל

 אב"ד דז'בינקע
נלב"ע י"ג אלול תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.

ע"י אחייניו הרה"ג שליט"א

הפצת הגליונות לזכות ולהצלחת
הבחור החשוב יניק וחכים משה יהודה פרידמן ני"ו
בן  ידידנו המוסר נפש להגדיל תורה ויראה ולהאדירם

הרה"ג רבי דוד מנחם שליט"א
לרגל היכנסו בעול תורה ומצוות לקיימם כ"מצווה ועושה"

ביום ראשון הבעל"ט לפרשת כי תבוא
יהא רעוא מן שמיא שיגדל ויפרח לאילנא רברבא
בתורה ויראה לתפארת ולהמשך כרם בית ישראל



"ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו" 
)כא,יט(

יש להבין מה ענין אביו ואמו לכאן, ומדוע מוטל עליהם 
להביאו לבי"ד?

ובפשוטו יש לומר שהוא משום שהם התובעין ובעלי הדין, כמו שנאמר "ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע 
ְּבקֵֹלנּו" וכל כולו אינו נידון אלא על מה שגנב מאביו דוקא, ולא על שום דבר אחר, 
ולכן הם בעלי דינו. ומשום הכי אף באמת מועיל מחילתם כמבואר ברמב"ם בהלכות 

ממרים )פ"ז ה"ח( עיי"ש.  
אלא שהבנה נוספת אמר בזה הגאון הגדול רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, מר"י 'מיר', 

על  ונהרג  נידון  ומורה  סורר  דמכיון שבן 
וללסטם  לעמוד  שעתיד  סופו,  שם 
ימות זכאי  את הבריות, ואמרה תורה 
זה  שאין  נמצא  א"כ  חייב,  ימות  ואל 
דין 'עונש' אלא הוא בתורת 'אחריות' 
חייב.  ולא  זכאי  שימות  לו  שדואגים 
כשאר  הוא  זה  שדבר  הרי  וממילא 
דברים המוטלים על האב, כגון למולו 
לפדותו להשיאו אשה וללמדו אומנות 
כדברי הגמ' )קידושין כט,א(, וכמו כן 
שבית  לדאוג  האב  על  חובה  מוטלת 
דין יקיימו בו מיתה, שימות זכאי ואל 
ימות חייב! והוא נורא למתבונן שהוא 
שמוטל  ואמו,  אביו  על  חיוב  בתורת 
עליהם לדאוג לאחריתו הטובה באופן 

הזה... 

"ֹלא ִתְרֶאה וגו' ָהֵקם ָּתִקים 
ִעּמֹו" )כב,ד(

וברש"י: עמו - עם בעליו, אבל אם 
ועליך  הואיל  לו  ואמר  לו,  וישב  הלך 

מצוה אם רצית לטעון טעון, פטור.
לחבירו  לעזור  החיוב  שכל  מבואר, 
לטעון הוא דווקא כאשר חבירו גם כן 
משתתף בטעינה, אבל אם חבירו יושב 
בצד ואינו עוזר, אין מצווה לעזור לו, 

שכל החיוב הוא לעזור לשני. 
בעל  מרן  הגדול  הכהן  כך  על  אמר 
בכל  הדבר  כן  זיע"א:  חיים"  ה"חפץ 
אם  ובמצוות,  בתורה  האדם  עניני 
מלמטה  עצמו  את  מקדש  האדם 
אנחנו  הנה,  מלמעלה!  אותו  מקדשין 
בסוף  יתברך  השם  מאת  מבקשים 
ושפתי  מרע  לשוני  'נצור   - התפלה 
מדבר מרמה', ריבונו של עולם: שמור 
אם  הלשון,  בחטאי  אכשל  אותי שלא 
פיו,  על  לשמור  נזהר  בעצמו  האדם 
אז מהשמים יעזרו לו, אבל אם האדם 
נזהר לשמור על פיו, איך  בעצמו לא 
פיו...  לו על  יבקש מהקב"ה שישמור 
כמו כן אנו מבקשים כל בוקר מהשם 
יתברך 'והאר עינינו בתורתך', ריבונו 
של עולם אני רוצה לדעת ללמוד! אך 
אם אחרי התפלה לא נשב ונלמד, אז 

אין תפילתנו מתקבלת... 
שפונה  לעני  דומה:  הדבר  למה  הא 
תלווה  אנא  ממנו  ומבקש  העשיר  אל 

לבני  אוכל  לתת  שאוכל  בשביל  כסף  לי 
ביתי, ואומר לו העשיר רצוני למלאות את 

בקשתך, מחר בערב תבוא לביתי ואביא לך את הכסף. אך כאשר מגיע הזמן שקבע 
לו העשיר לבוא לביתו לקבל את הכסף, העני מתעצל ללכת ונשאר בביתו, ובבוקר 
פוגש העני את העשיר וניגש אליו בתערומת מדוע אינך מלווה לי כסף להחיות את 
בני ביתי... ודאי ופשוט לכל בר דעת שאין שום טענה על העשיר, שהרי הוא רצה 

לתת לעני את ההלוואה, רק שיבואו לקחת...
היה אומר ה"חפץ חיים": האם אותו אחד שמתפלל ובוכה: 'והאר עינינו בתורתך', 
אחרי התפלה אינו מתיישב ללמוד!?... הרי הקב"ה שומע את התפלה שאדם מתפלל, 
והקב"ה אומר יפה בקשת! אך שב על יד השולחן קח לך גמרא או משניות ותלמד, 
ואז אאיר את עיניך! אולם אם המבקש אינו לומד, ואינו שם לב לעסק התורה, אז 

אין תפלתו מתקבלת, ומה שביקש הרי זה תפלת שוא ח"ו. 

"ְוָעשִׂיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶגָּך וגו' ִכּי ִיֹפּל ַהנֵֹּפל 
ִמֶמּּנּו" )כב,ח(

מדוע  בתשובותיו:  מקשה  זיע"א  סופר"  ה"חתם  מרנא 
תולה התורה את חיוב המעקה ב"ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש", והלא בית אשר ירשו מכנענים 

גם כן צריך מעקה? 
ותירץ, שודאי כל הכנענים היה להם מעקה מחשש נפילה, אך ישראל צדיק וחסיד 
הבונה בית חדש יאמר לנפשו כי עשיית מעקה הוא חסרון אמונה בה', דכיון שכל 
מעשיו ועליותיו וירידותיו הכל עבודת ה', לא יכשל ולא ימוטו רגליו כי רגלי חסידיו 

ישמור... 
אתה  תבנה  אם  הקב"ה,  לו  אמר  כן  על 
כי אתה  ַמֲעֶקה",  "ְוָעשִׂיָת   – בית חדש 
המחוייב  הנופל  יפול  אך  תפול!  לא 
ליפול, ויהא בך חטא שנתגלגל חובתו 
זה  'ראוי  וכפירש"י:  בביתך.  זה  של 
תתגלגל  לא  כן  פי  על  ואף  ליפול 
מיתתו על ידך, שמגלגלין זכות על ידי 

זכאי וחובה על ידי חייב'.

"ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש" 
)כב,ח(

וברש"י: אם קיימת מצות שלוח הקן 
סופך לבנות בית חדש ותקיים מצות 
ותגיע  מצוה,  גוררת  שמצוה  מעקה, 
לכך  נאים.  ולבגדים  ושדה  לכרם 

נסמכו פרשיות הללו.
ויש להבין מהו שכתב שיזכה 'לבגדים 
נאים', וצ"ב איזה מצווה מתאפשר על 

ידי 'בגדים נאים'.
והנה מקור דברי רש"י לכאורה הוא 
איתא:  ושם  )א(,  תנחומא  מהמדרש 
ולבגדים  תזכה לבגדים נאים מן צמר 
שעטנז,  לענין  והיינו  מפשתים.  נאים 
אך  שעטנז.  איסור  על  יעבור  שלא 
בגדר  כ"כ  אינו  שלכאורה  צ"ב  עדיין 

מצוה, במה שנמנע משעטנז.
'גרודנא'  ישיבת  ראש  כך  על  ואמר 
קרלנשטיין  צבי  דב  רבי  הגדול  הגאון 
זצוק"ל שיתכן לומר ממה שרש"י לא 
בשלמותם,  התנחומא  דברי  את  הביא 
יזכה  נאים  בגדים  ידי  שעל  שכוונתו 
במצות'  לפניו  'התנאה  של  למעלה 
וכמובא בגמ' )שבת קלג,א וכ"ה בנזיר 
ב,ב( שהוא גם במצוות ציצית שיהיה 
 - ואנוהו  זה אלי  'דתניא  נאה,  ציצית 
התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה 
ציצית  נאה,  ושופר  נאה,  ולולב  נאה, 

נאה'.

"ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן 
ָוָאֶבן ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה" )כה,יג(

זיע"א  אייבשיץ  יהונתן  רבי  מרנא 
מבאר ב"יערות דבש" על פי פסוק זה 
ֹיאַמר  "ִמי  כ,ט-י(:  )משלי  הפסוק  את 
ִזִּכיִתי ִלִּבי ָטַהְרִּתי ֵמַחָּטאִתי: ֶאֶבן ָוֶאֶבן 

ֵאיָפה ְוֵאיָפה ּתֹוֲעַבת ה' ַּגם ְׁשֵניֶהם".
ע"ה:  המלך  שלמה  דברי  ביאור  וכך 
מי הוא זה שיכול להעיד על עצמו שהוא 
חף מפשע וטהור מחטא, והרי אסור להחמיר במקום שיש להקל ולהקל במקום שראוי 

להחמיר!?
ואשר זהו המשל ב"ֶאֶבן ָוָאֶבן", דהיינו שיש לו אבן משקל קלה, ואבן נוספת - מחמיר 

הוא לקחת אבן כבדה. 
אך יש לדעת כי האיסור הוא גם במידה חסרה וגם במידה גדושה, אף אם הוא מחמיר 
על עצמו ואף אם מקל על עצמו! כי אסור לשנות את המשקולות אפילו להחמיר על 

עצמו, שעצם העשייה של מדה ומשקל שאינה נכונים מהווה עוול בפני עצמה.
כן הדבר בכל הדברים בהם אין להוסיף ולגרוע, וכדכתיב )קהלת ז,טז-יז( "ַאל ְּתהִ֤י 
ַצִּדיק ַהְרֵּבה וגו' ַאל ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה". ועל זה אמר שלמה המלך, כי לדקדק על הדרך 

הנכונה זהו מהדברים שקשים לאדם,  ולכך לא ימלט מחטא, וזהו שאמר: "ִמי ֹיאַמר 
ִזִּכיִתי ִלִּבי ָטַהְרִּתי ֵמַחָּטאִתי".

"חודש" אלול – זמן תשובה
בפרשת השבוע מצאו חז"ל את המקור היחידי מהתורה לחודש אלול, "ּוָבְכָתה ֶאת 
ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים" וכתב הזוהר חדש "דא הוא ירחא דאלול" ]ובאור החיים 

כיוון לזה מדעתו[. 
והנה אע"פ שהארבעים יום של רחמים ובתוכם "אלול" הוזכרו בתורה במפורש, 
וכהמשך הזוה"ק 'דביה סליק משה לטורא למבעי רחמיה קמיה קוב"ה בגין דישתבק 
לישראל על חוביה דעגלא', מ"מ שם זה היה חטיבה אחת של ארבעים יום, אבל 
ימים אלו כחודש בפני עצמו הוזכרו רק בפסוק זה. ומבאר הגר"א שאלול הוא דווקא 
חודש שלם, משום ש'חודש' הוא זמן של הרגל, ולאחר שהאדם התרגל בתשובה אז 

מגיע הוא ליום הדין עם התשובה בשלימות.

עיקר התשובה בבכי
הוא  ִאָּמּה",  ְוֶאת  ָאִביָה  ֶאת  "ּוָבְכָתה  בפסוק  דווקא  נרמזה  שהתשובה  מה  והנה, 
משום שענין הבכי הוא שבאמצעותו האדם חוזר לשורשו, כי האדם תועה ומתבלבל 
ונדבק באבא ואמא אחרים, וכדכתיב )ירמיה ב,כז( "ֹאְמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאָּתה ְוָלֶאֶבן ַאְּת 
ְיִלְדָּתנּו". ובזמן שמתעורר ורוצה לחזור לאביו ואמו האמיתיים אז הוא בוכה. וע"י 
הבכי הוא מוציא את הפנימיות שבלב החוצה וכדכתיב )איכה ב,יט( "ִׁשְפִכי ַכַּמִים 
ִלֵּבְך נַֹכח ְּפֵני ה' ", וע"י כך הוא חוזר לשורשו ושב בתשובה שלימה, משום שעיקר 

התשובה זה לחזור לשורש, לפני ה'. 
ובחודש זה עלה משה למרום, וכשאמר לו הקב"ה שעם ישראל עשו את העגל בכה 
משה למעלה וישראל נתעוררו מזה ובכו למטה. והיינו כפי שאמרנו שכיון שדבקו 
באבא ואמא אחרים - "ֹאְמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאָּתה ְוָלֶאֶבן ַאְּת ְיִלְדָּתנּו", ועכשיו נתעוררו 
לבכי של תשובה לשוב לאבא ואמא האמיתיים, על כן זכו לחודש אלול שהוא חודש 
של רחמים גדולים וזמן של תשובה מיראה. וכן ע"י הבכי של ה"אלול" זכו ישראל 

ללוחות שניות שזה היה הריצוי לאחר החטא הנורא. 

שבת קודש – לחזור לשורש
ומשום כך שבת היא זמן של תשובה ומקור התשובה, משום שבשבת כל הבריאה 
ָתֻּשב.  חוזרת לשורשה שזהו עיקר התשובה. וכבר כתבו הקדמונים שבת אותיות 
ובפרט השבת הזו שקוראים את הפרשה של "ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים" 

שמרמזת על התשובה. 
וכבר כתב השל"ה הק' שההשפעות של השבוע הם לפי פרשיות השבוע, ומעתה 
נהיה  שובבי"ם  שבפרשיות  וכמו  בתורה.  שנכתב  מה  של  מציאות  עכשיו  נהיה 
מציאות זמן של בנין עם ישראל, כך בזמן שקוראים "ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה 
ֶֺּשת,  ֶיַרח ָיִמים" שזהו חודש אלול נהיה זמן של בכיה ותשובה. ושבת אותיות ב
והבושה היא מסימני התשובה שכשעומדים לפני ה' צריך להיות בבושה. וצריכים 
להתעורר בשבת כי הקב"ה מצפה לראות בתפארתנו ובמעלתנו, וזה יהיה רק ע"י 
שנבקש ונצפה לזה. הדברים דברי אלוקים חיים וצריך להוציאם מהפה "ִּכי ַחִּיים ֵהם 
ְלֹמְצֵאיֶהם" - למוציאם בפה. ולא המדרש עיקר אלא המעשה, שיהיו הדברים חיים 

וקימים, לטוב לנו כל הימים.

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
שלמה 
ליב לף

 המשך בעמ' 4 <<<

בן סורר ומורה
בגמ' )סנהדרין עא,א( איתא לחד מאן דאמר כי 'בן סורר 
ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל 

שכר'. 
כתב רבינו בחיי )כא,כא(: 'אבל זה היה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל 
חיוב אהבת השם יתברך, שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, 
וכיון שהבן עובר על מצות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתגבר עליהם 
אהבת השם יתברך על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמן לב"ד לסקילה... 

ומזה אמרו: דרוש וקבל שכר'.

ה"בן" הקומוניסט...
האלמנה  ואמו  מקטנותו,  עוד  מאביו  היה  יתום  זצ"ל  וויינשטיין  יצחק  רבי  הגה"צ 

נישאה אחרי פטירת אביו לאדם אחר ששמו היה גם ר' 
יצחק. עוד בשנות נערותו גלה הנער היתום יצחק, שהיה 
שהייתה  גדולה,  בישיבה  תורה  ללמוד  לאמו,  יחיד  בן 

רחוקה מרחק של כמה ימי נסיעה מבית אמו. 
הימים אז, ברוסיה מקום מגוריו של יצחק היתום, היו טעונים מתח וחרדה בכל מקום, 
אנשי  האכזרי.  הצאר  של  המשטר  את  להפיל  אנשים  פעלו  ומקום  מקום  בכל  שכן 
השלטון נאמניו של הצאר, פעלו בכל כוחם לדכא את הניסיונות האלו, והם לא ידעו 
רחם ברדיפתם אחרי "הקומוניסטים" שרצו להפיל את השלטון, ואפילו מי שרק נחשד 
שעוזר לאנשים שפועלים להפיל את השלטון של הצאר, לא רחמו עליו. מעשי רצח 

והדי קולות של יריות נהפכו לחלק משיגרת החיים בקרב תושבי רוסיה. 
אחד מתכסיסי הלוחמים כנגד הצאר היה להסתיר את עצמם מעיני שוטרי ובלשי 
הצאר ע"י שהשתמשו בבתי כנסיות ובתי מדרשות למטרותיהם. הם היו פורצים בכוח 
פעילותם.  את  ומנהלים  אסיפותיהם  כל  את  עורכים  ושם  אלה,  קדושים  למקומות 
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הגאון  האדמו"ר  של  להסתלקותו  השנה  יום  לקראת 
זצוק"ל  לנדא  נחום  אביגדור  אברהם  רבי  האדיר 
מסטריקוב מגדולי תלמידי ומקורבי מרן הרב מבריסק 
פנינים  מעט  כאן  נביא  אלול,  ט"ז  ביום  החל  זיע"א 

אודותיו וממשנתו.

התשובה של הרב מבריסק
רגיל היה האדמו"ר זצ"ל לספר שפעם אחת טייל בחודש אלול עם מרן הרב 
זיע"א בשכונת בית וגן בירושלים, וניגש אליהם יהודי מכובד מבני ירושלים, 
"מ'דארף  לו הרב מבריסק  ד'רב"? אמר  "וואס מאכט  ושאל את הרב מבריסק 
תשובה טוהן"! שאל הלה: "בריסקער רב דארף תשובה טוהן"? כששמע כך מרן 

הגרי"ז זצ"ל מיד נפרד ממנו לשלום, כשהוא מחוויר וכל בשרו נעשה חידודין,
"אתם  לו:  ואמר  זצ"ל  האדמו"ר  אל  מבריסק  הרב  פנה  לדרכו,  הלה  כשהלך 
אויך  דארף  רב  בריסקער  ירושלים,  לאנשי  שקרה  מה  אברהם,  רבי  שומעים 
דעתו,  נתקררה  ולא  טוהן"?  תשובה  אויך  דארף  רב  בריסקער  טוהן?  תשובה 
מבריסק  הרב  עצר  רגעים  כמה  בכל  רק  כלום,  דיבר  ולא  כשעה  עוד  וטיילו 
טוהן".  תשובה  אויך  דארף  רב  בריסקער  גיווארן,  קאלע  איז  ואמר:"ירושלים 

וסיים הגרי"ז, כי בבריסק מעולם לא היה קורה כדבר הזה.
הוסיף על כל הגאון רבי נפתלי נבנצאל זצ"ל ר"מ בישיבת פוניב'ז: כי האדמו"ר 
זצ"ל היה מתבטא אחר שהיה מספר מעשה זה כי הרבה אנשים היו מוכנים לשלם 
כדי שיאמרו להם שאינם צריכים לעשות תשובה, אולם אצל הרב מבריסק היה 

להיפך, הוא עוד רגז על כך שאמרו לו ככה... 

איש אמת
עסקן נכבד איש 'אגודת ישראל' שהאדמו"ר זצ"ל היה ממתיק סוד עמו בהרבה 
מענייני הכלל, פעם העיז ושאל את האדמו"ר זצ"ל בנימה עדינה: הרי רבנו ראה 
גדולי עולם בפולין, הרי הכיר את רבותיו ב'ישיבת חכמי לובלין' ואת אדמור"י 
פולין, האם לא ראה מספיק שדבק כל כך ברבו המובהק מרן הגאב"ד מבריסק 
זי"ע? – האדמו"ר זצ"ל היה שקוע בשרעפיו כמה רגעים, אחר נענה ואמר: מה 
זה איבד את  ימים קשים לישראל,  היו  הימים  כזה לא ראיתי,  לך, דבר  אומר 
משפחתו וזה איבד את כל קרוביו וידידיו, גדולי ישראל קמו לשקם ההריסות 
של החורבן הנורא, אולם זה ראיתי אצל הרב מבריסק כי לא חשב כל הזמן בכלל 
על עצמו! לא היה איכפת לו, לא היה לו כסף, הוא חי פה מאד בדחקות, ולמד 

ולימד תורה כמה שיותר על אף הכל...

גוטער איד...
את מרן הרב שך זיע"א הכיר האדמו"ר זצ"ל עוד מימי שבתו בירושלים בצל 
רבו מרן הרב מבריסק זי"ע, ידידות נפש של אהבה עזה נרקמה ביניהם במשך 
עשרות שנים. וסיפר אדם נכבד שלמד בבחרותו בישיבת פוניבז' לפני כיובל 
שנים, פעם שמע שמרן הרב שך זיע"א נסע בעשרת ימי תשובה לתל אביב אל 
לנסוע  ראה  מה  ושאלו,  אליו  ניגש  קרוב  תלמיד  בהיותו  זצ"ל.  האדמו"ר  בית 
בימים אלו אל הרבי מסטריקוב כאשר כל רגע חשוב ומדוקדק אצלו. אמר לו 
יוכ"פ צריך לילך להתברך  הרב שך "מקובל אצלנו עוד מבית אבותי, שלפני 
בשנה טובה אצל 'גוטער איד', ולכן נוסע אני אל הרבי מסטריקוב בתל אביב".

מעמד בקשת המחילה
של  ממקורביו  היה  אשר  שליט"א  כרמל  מנחם  הר"ר  דרבנן  שלוחא  סיפר 
מרן  כשהגיע  הימים  באחד  בזמנו,  שהיה  נורא  מעשה  זכורני  זצ"ל:  האדמו"ר 
הגרא"מ שך זיע"א לבקר אצל הרבי מסטריקוב שיצא מגדרו לכבדו ולרוממו. 
היה שם אחד מזקני החסידים שהיה מבוגר בגילו ממרן הגרא"מ שך, והוא פלט 

איזו אמירה שלא במקומה.

וזעק  נשמתו,  עומק  עד  נסער  היה  מסטריקוב  הרבי 
מדובר  כאן?  מדובר  במי  אתה  יודע  "וכי  נורא:  בקול 
הפסק,  ללא  בתורה  עמל  שנה  שישים  שמעל  ביהודי 
לא ישן על מיטה, רק עמל בתורה. מדובר במלאך ד' 
צבקות!" ולא נחה דעתו של הרבי מסטריקוב עד שהכריח את אותו יהודי ללכת 

ולבקש מחילה ממרן הגרא"מ שך זיע"א.
הרבי  אלא  מחילה,  לבקש  ללכת  חייב  היה  יהודי  שאותו  בלבד  זו  לא  אך 
מסטריקוב אף טען שכל מי שנכח במקום ושמע את הדברים, חייב לנסוע יחד 
כי אם  ולראות כיצד הוא מבקש סליחה.  זיע"א,  עימו לבית מרן הגרא"מ שך 
חלילה נגרם מיעוט כלשהו בכבוד התורה, צריך שבאותו מעמד ממש יהיה גם 

את התיקון לזה.
בקשת  במעמד  נוכח  ולהיות  לנסוע  חייב  היה  בסביבה,  שהיה  מי  כל  וכך, 
המחילה, ביניהם אנוכי. וגם הרבי בעצמו גם נסע להיות נוכח במעמד בקשת 

המחילה. 
בדרך שאל את אותו יהודי: מה אתה הולך לומר להרב שך? אמר לו: שאני 
מבקש מחילה! אמר לו הרבי מסטריקוב: לא! אל תבקש כלום! אמור לפניו רק 
את המילים הללו: "איך האב נישט גיוואוסט מיט וועמען איך רעד – לא ידעתי 
עם מי אני מדבר ובמה המדובר". יותר מזה אל תוסיף מילה אחת! תגיד רק את 

זה!
נסענו כולנו לביתו של מרן הגרא"מ שך זיע"א. דפקנו בדלת. מרן הגרא"מ 
שך פתח את הדלת, וקיבל את אותו יהודי שבא לבקש מחילה בחביבות עצומה: 
"שלום עליכם, שלום עליכם". לקח אותו בידו מתחת לשכם "קומט אריין, קומט 

אריין, - היכנסו היכנסו. זעצט זיך זעצט זיך – תתיישבו תתיישבו". 
מרן הגרא"מ שך קיבלו בחביבות כזאת כדי שלא יחוש בשום חוסר נעימות על 

האמירה ההיא שפלט מפיו, ואשר בגינה בא לבקש מחילה.

נצח ישראל לא ישקר
ל'ברנוביץ'  המלחמה בשנת ת"ש נמלט בפקודת אביו האדמו"ר הי"ד  בפרוץ 
שבליטא אל בית אחיו הגדול הגה"ח רבי טוביה לנדא הי"ד, ומשם נסע לוילנא. 
באותם ימים טרופים בעת אשר רעש וגעש העולם בשואה האיומה, היה האדמו"ר 

זצ"ל דבוק באמונה תמימה, ו"צדיק באמונות יחיה" על אף כל מצב משפחתו. 
יום אחד פגש ברחוב בוילנא אדם שהיה נכד לגאוני ארץ שסר מן הדרך הישר 
רח"ל, והיה כותב מאמרי שטנה על היהדות. הלה שהכיר את האדמו"ר זצ"ל קרא 
לעברו בהתרסה: הן כעת גם אתה תודה שעם ישראל נפל בלא שום תקוה... 
האדמו"ר שאדרבה, ראה בזאת סימן מן השמים להתחזק אף בימים קשים כאלו' 
קרא לעברו: נצח ישראל לא ישקר! עם ישראל קום יקום יעלה ויפרח, ועולם 
הלה  זאת...  כל  תראה  בעיניך  ואתה  עצמו,  את  יכפיל  עוד  והחסידות  התורה 

נסתלק מיד כשרוחו שפופה בראותו כי לא יוכל לו.

תמים תהיה
באותה העת היה בוילנא אדם שכונה 'מגיד עתידות'. הפליטים הרבים שהגיעו 
יום,  ילד  מה  יודעים  כשאינם  משפחותיהם  מבני  רחוקים  כל,  מחוסרי  לוילנא 
מיהרו לביתו לשמוע מה עובר על משפחתם ומה יהיה בעתידם. באחד הימים 
ראה האדמו"ר זצ"ל את אחד מידידיו עומד בתור המשתרך בפתח ביתו, הלה, 
כראותו, ניסה לשכנעו להצטרף אליו ולשמוע מפי ה'מגיד עתידות' את שלומם 
של בני משפחתו ואת העתיד לעבור עליהם... לאחר שכנועים רבים פנה אליו 
האדמו"ר זצ"ל ואמר: הכל אני מבין… אך איך זה מסתדר עם דברי רש"י בפרשת 
שופטים עה"פ תמים תהיה עם ה' אלוקיך: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא 
תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו 

ולחלקו"... זה אינני מבין! וסירב לפנות אל אותו 'מגלה עתידות'. 

המשך
רוממות הדעת

חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
חיים 

מילצקי

רוממות הזמניםהמשך
חודש אלול

הרב 
נתן צבי 

שפירא
כבר אמצע אלול...

מרן הרב שך זיע"א היה מספר סיפור מאלף שנהג לספר דודו 
מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל, מעשה שלקחו בצידו.

אחד מבעלי המוסר נקלע בחודש אלול לעיירה אחת ולן באכסניה. והנה באמצע 
"הנה  ארוכה:  שעה  במשך  ומתאונן  נאנח  אדם  הסמור  מהבית  לפתע  שמע  הלילה 
כבר עבר הקיץ, אנחנו באמצע אלול ומה יהיה הסוף?! כבר אמצע אלול - מה יהיה 

הסוף?!"
שמע זאת אותו בעל מוסר, והתעורר מכך לעבודת האלול. ובבואו השכם בבוקר 
נשמעו  בו  בית  באותו  מי שיתגורר  אודות  המקום  תושבי  לבית המדרש שאל את 
האנחות וחשבונות הנפש, ולהפתעתו השיבו לו כי מדובר באדם פשוט שאותו יוכל 

לפגוש בשוק.
וגם  פשוט  באדם  מדובר  כי  ראה  כשפגשו  אך  נסתר,  בצדיק  מדובר  שמא  חשב, 
אותו  נענה  בלילה.  שנשמעו  המופלאים  הדברים  לפשר  שאלו  וכאשר  המחשבה, 
אדם ואמר: זה פשוט מאוד, ובכלל לא אמור לעניין יהודי צדיק ועובד ה' שכמותך. 
פשוט, היתושים עוקצים אותי כבר שבועות ארוכים לילה אחר לילה, ועל כך נאנחתי 

וצעקתי: "כבר עבר הקיץ, אנחנו באמצע אלול - ומה יהיה הסוף"...
העולם  בהויות  ששקוע  מי  איך  כאן  רואים  אחד  מצד  כי  זלמן  איסר  רבי  אמר 
ואינו מחשב דרכיו, לא מבין כלל מדוע אנחות הנשמעות באלול מתפרשות בעבודת 
המוסר, אך מאידך גיסא הדבר מלמדנו כיצד מי שכל מוחו וליבו שקועים בהתבוננות 
נכונה, יכול להתעורר מכל דבר, ואף שזולתו התכוון לדבר אחר לחלוטין, הוא עצמו 

יכול לשאוב מכך חשבון הנפש!

ה"שתיקה"
וכה  האלול,  בחודש  זצ"ל  שבדרון  שלום  רבי  הגה"צ  של  ההנהגה  ומפורסם  ידוע 

מתואר בספר תולדותיו: 
בית מדרש "הגר"א" בשכונת שערי חסד. בשטיבל "הרבנים" שבצד הימני, מקום 
תפילתם הקבוע של מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל וגיסו הגה"צ רבי שלום שבדרון 

של  רבה  זצ"ל  רוזנטל  דוד  אברהם  רבי  הגדול  והגאון  זצ"ל 
השכונה. 

רבי שלום מתלווה דרך קבע לגיסו מרן הגרש"ז אויערבאך 
ואף  בהלכה  ספקותיו  את  בפניו  מציג  התפילה,  גמר  לאחר 

מברר עניינים העומדים ברומו של עולם.
אלא שבחודש אלול הם יוצאים יחדיו וביניהם משתררת שתיקה. רבי שלום, הדרשן 
הגדול, פה מפיק מרגליות, שכל שהות במחיצתו מביאה לידי התעוררות ומכל שיחה 
שלום  רבי  לגמרי.  אחר  שלום  רבי  להיות  הופך  גדול,  ברכוש  יוצאים  עמו  חטופה 
של "נו... הו... אוהו... נו, נו... אה..." - כמו שרוי עתה בין נטילת ידיים להמוציא, 

וההפסק אינו כדי הילוך ד' אמות אלא מתפרס על פני ארבעים יום... לא פחות!
שתיקתו של רבי שלום באלול, וה"נו... או... הוהו... נו, נו... הו או הו..." יחד עם 
הדפים הקטנים והעט החורט את המילים שאינם נאמרות, הקימו קול שאון שעולה 
פי כמה וכמה על הקול שעלה משאגותיו של רבי שלום בכל השנה. היתה זו שאגה 
אדירה של שתיקה... שאגה של אלול... שאגה שהייתה מצטלצלת באזניים ומהדהדת 

בלבבות.
אם היית מרכז את מבטך אל תוך עיניו הרציניות והדומעות של רבי שלום שבדרון 
השרוי  זה עתה בשתיקת אלול, היית מגלה את בבואתם של גדולי שותקי האלול 
מול  היושב  פטרבורגר  איצל'ה  רבי  המוסר  ענק  של  בבואתו  את  הדורות...  שבכל 
הפרופסור הברליני, המדמה שלפניו יושב חרש-אילם ומשתתף בצערה של הרבנית 

הצעירה שעלה בגורלו בעל כזה. 
בתוך עיניו של רבי שלום היית רואה את מחשבותיו של ר' איצל'ה השותק, הצוחק 
מלא פיו בתוך ליבו, ומחמת שתיקתו אינו יכול להטיח בפני הפרופסור הגוי ולומר 
לו: אוי לך, פרופסור, מסכן שכמותך, אתה חושב שאתה כל יכול, אבל יש דבר שאתה 
לא יכול! לא מסוגל! אתה לא מסוגל לשתוק ארבעים יום! אתה לא טעמת את הטעם 

המופלא הזה! אינך יודע מה זה.
של רבי שלום שבדרון משתקפת בבואת האושר האינסופית! נחלתם של  בעיניו 

שותקי האלול...
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ומה יתרון לבעל הלשון
את  "זכור  זכרון:  על  ציוויים  שני  בעיקר  ישנן  בפרשתינו 
עשה ה' אלקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים", ו"זכור את 
עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים". ואם נתבונן, שניהם 

מורכבים באותה הצורה, בשניהם מתחיל "זכור את אשר עשה" ומסיימים בביטוי 
"בדרך בצאתכם ממצרים". כל השינוי ביניהם הוא לגבי הנושא, מהו המקרה שאירע 

בדרך בצאתכם ממצרים, שאותו כל כך חשוב לזכור. 
ואגב זה הביטוי האחרון, הרי שהוא בשימוש בפרשתינו לעוד מצוה: ֹלא ָיֹבא ַעּמֹוִני 
ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה', ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי ֹלא ָיֹבא ָלֶהם ִּבְקַהל ה' ַעד עֹוָלם,  ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר ֹלא 
ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים. והללו הינם שלשת ההופעות 
היחידות בכל המקרא כולו של ביטוי זה. וצריך עיון לכאורה בשני נקודות: האחת, 
לגבי  הדבר  והיות  ממצרים",  בצאתינו  "בדרך,  היותינו  של  בכלל  המשמעות  מה 

שלשת מצוות אלו בייחוד.
ונתחיל בקושיא נוספת, אשר יישובה לכאורה יהווה מפתח ליישוב שתי הנקודות 
"בדרך, בצאתכם ממצרים"  הביטוי  לו מאוד  תינח מעשה עמלק, מתאים  דלעיל: 
שכן אז ממש, כחודש קודם לכן, יצא ישראל ממצרים והוא "עיף ויגע", צריך לבקש 
לחם וצריך לבקש מים, וכל דבר צריך נס מיוחד מהשי"ת, והכל אירע ממש זה לא 
מכבר. אבל בשני המאורעות האחרים הנזכרים בפרשתינו, עמון ומואב שלא קדמו 
פני אבותינו בלחם ומים וצרעת מרים, הרי דברים אלו היו כאשר כבר היו אבותינו 
במדבר זה כמה שנים. יתכן שעדיין היינו "בדרך", אבל "בצאתכם ממצרים" הוא 
כבר אינו ביטוי נכון, שכן אין אומרים שאדם נמצא בשיירא זה החודש החמישי 

שהוא "ביציאה מביתו"! ביטוי זה לכאורה מתאים רק בזמן הסמוך ליציאה?
"בצאתכם  טירופכם.  בשעת   - "בדרך"  חכמים:  למדרש  להאזין  יש  כאן  אלא 
טירוף  של  לשון  אכן  הוא  "דרך"  תנאים(  )מדרש  גאולתכם.  בשעת   - ממצרים" 
שהיינו  עניינו  טירוף  הרי  גאולה"?  "בשעת  הדבר  להיות  הקשר  מה  אך  ויגיעה, 

במציאות חסרה, ואילו גאולה היא מציאות של שלימות דווקא?
אלא העניין הוא כך: השעה, אכן שעת גאולה היא. אך לאו למימרא שהגאולה כבר 
הושלמה, עדיין לא הגענו לסיני לקבל תורה, ובוודאי שלא נתקיימה נבואת ישראל 
בשירה "תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך", טרם הגענו לארץ ישראל, לא קמה מלכות 

בית דוד, לא נתקדשה ירושלים ולא נבנה בית המקדש.
עדיין אנו בטירוף. עדיין איננו מוכנים לכל זאת, יש לנו הרבה מעלות לעלות, 
הזו שאנו בדרך  ובעת  בנו בעת הגלות.  נרפאנו מחסרונותינו שדבקו  ועדיין לא 
ליפגש עם השי"ת, שאנו מתעלים והולכים ממדרגה למדרגה, נטהרים מטומאתינו, 
בא עמלק, והיינו אשמתו, שהוא רצה לעכב את גאולתינו, לעכב את תיקון גילוי 

שמו הגדול בעולם.

וכן היה עם עמון ומואב, שלא רצו לספק לנו את מחייתינו 
הנצרכת כדי להגיע לארץ ישראל, לעכב על ידינו רצו וכפי 
את  ולהפוך  לקללינו  בלעם  את  ששכרו  מכך  הראה  שגם 
ועד כדי כך הוא חומרת שנים הללו, עמלק  ה' בנו.  בחירת 
עמון מואב, עד שהראשון מלחמה לה' בו מדור דור ומצוה עלינו להשמידו מעל פני 

האדמה, ועמון ומואב אינם יכולים להיות חלק מכלל קהל ישראל עד עולם.
ואם כך, איזה עיכוב נעשה על ידי הענשת השי"ת את מרים הנביאה?

לכאורה זה בנה אב נורא: הרי עוונה של מרים היה דיבורה המוטעה מכח דבריה 
היתרים )עי' מש"כ הרמב"ם סוף הלכות טומאת צרעת(, ואפילו לשון הרע לא היה 
כאן, בוודאי שלא במזיד, ואם כבר הרי כיוונה לתועלת, אך עצם עוון הדיבור כל 
כך חמור הוא, עד ששקול הוא בעיכוב גאולת ישראל כמעשה עמלק עמון ומואב, 

שכן אף הוא היה "בדרך, בצאתכם ממצרים"! 

***
נעורר על עניין זה מכיוון נוסף, שאף הוא שרשו בכתובים שעוררנו עליהם לעיל. 
אגב זכירות, באמת אינו מובן, הרי לא נצטווינו על כל דבר לזכרו בפה, למעשה 
נצטוינו בעיקר על ד' דברים לזכרם: יום יציאת מצרים, קדושת השבת, מעשה מרים 

ומעשה עמלק. 
בכלל בשביל מה לצוות על זיכרון, מהו מוסיף, הרי הוא מצוה בתורה למחות את 
עמלק, וכן מצוה היא שלא לילך רכיל בעמך וליזהר בנגע הצרעת. וכן קשה לעניין 
השבת, הרי יש מצוה על הזמן שבא לקדשו. וגם אם לא אמר כלום הרי הוא אוסר 
בכל וחייבים חטאת סקילה וכרת. ואם בשביל שלא נשכח, מה הסכנה בזה יותר 
מאשר שכחת תפילין או מורא מקדש, שלא נצטוינו. וגם אם תהיה תשובה לדבר, 

עדיין תישאר השאלה מדוע נצטוינו דווקא על אלו ולא על אחרים ועל הכל.
אלא הנראה אולי לבאר בגדר מצוות הזכירה, שהוא בא להורות על כך שהעניין 
משונה משאר עניינים שהם כיוצא בו, כאשר בלי הזכירה נבוא לזלזל בדבר: זכירת 
יום יציאת מצרים הוא כדברי הכתוב כדי ש"לא יאכל חמץ" שהוא עניין משונה 
וכל  משונה  ועמלק  ימים,  מכל  ומיוחד  משונה  האדם, השבת  בני  במנהגי  בעצמו 
האומות בשנאתם לשי"ת וממילא בחשיבות שנאתם ומחייתם מן העולם, העדרותם 

מן העולם נחוץ יותר מאשר כל אומה ולשון.
זהירות הנצרכת לבעל הלשון, שנראה כי מכל  זה לעורר על  נבוא בדבר  ושוב 
איסורים וזהירויות הרים הכתוב את איסור הלשון הממהרת לדבר גדולות ונפלאות, 
זכור שהשי"ת הקפיד אפילו על מרים וכדברי הרמב"ם שהבאנו לעיל לא היה העניין 

שעשתה אסור, שכןהוא היה לתועלת. אך היא שגגה בפיה, ונצטרעה מיד. 
קפידא אשר כזו לא מצינו על אף איסור אחר כי אם איסורי הלשון.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

המשך 
מעמ' 2

כמובן, שלא היה מי שיוכל למחות בידם, באשר הפחידו הם 
את כולם שלא יעיז אי מי שהוא להלשין עליהם לשלטון.

העניין הזה גרם לסכנות גדולות ומרובות, שכן בסופו של 
נודע לבלשי המשטרה, ואלה עקבו וארבו בכל  דבר הדבר 

מקום. רבים מהמתפללים והלומדים נאלצו לברוח מבית המדרש מפחד אנשים אלו 
והלכו  שנתפתו  היהודים  הנוער  ובני  מהצעירים  הרבה  היו  אבל  יחד,  גם  והמשטרה 
להשריש  נלחמו  הם  הצאר,  נגד  שנלחמו  ממה  שמלבד  הללו,  המסיתים  אחרי  שולל 

כפירה בעולם! 
מדרש,  בבית  כזו  אסיפה  עקבות  על  עלו  שהשלטונות  אירע,  אחד  במקום  והנה 
ושוטרים התפרצו לתוך בית המדרש, ובמהלך הקרב נהרג אחד מהמשתתפים באסיפה...
יחידה התקיימה  יצחק, שבבית מדרש שלמד בנה  לאמו של הנער היתום  כשנודע 
אסיפה כזו, וכאשר התפרצו השוטרים לשם נהרג אחד מבני הישיבה, עורר הדבר דאגה 
גדולה בלבה... שכן זה כמה שבועות לא קבלה שום מכתב מבנה. וככל שחלפו הימים 

והיא לא קיבלה שום ידיעה מבנה נעצבה יותר ויותר, שמא זה בנה שנהרג... 
בעלה ר' יצחק, היה חוזר כל יום מלימודו ותפילתו ושואל את רעייתו האם הגיע 
איזה ידיעה מבנה, אבל הוא לא היה צריך לחכות לתשובה ממנה, אחרי שראה את 

פניה העצובים והדואגים.
והנה, יום אחד ר' יצחק חוזר לביתו ומוצא את אשתו שרויה לפתע בשמחה, כשכל 
עצבותה סרה ממנה, בטוח היה שסוף סוף היא כבר קבלה איזה ידיעה שבנה חי... אך 
מה גדולה הייתה הפתעתו,  כאשר ענתה לו בתשובה לשאלתו: אם שום מכתב לא 
הגיע, אם כן, מה השמחה? ענתה לו: לאחר מחשבה מעמיקה הגעתי למסקנה שאין 
לי מה להצטער! שהרי אם אכן בני יצחק היה שם באסיפה, סימן שהוא הפך להיות 

"קומוניסט" ועזב את דרך התורה, חס ושלום... ואם כן, אין לי להתעצב על מותו!

ימות זכאי
בשם מרנא ה"חתם סופר" זיע"א מובא עובדא זו כלשונה: הנה ראיתי מעשה, אחד 
מת לו בן קטן בחור מופלא מבני עליה, ולא רצה להתנחם, עד שנדמה לו בחלום כאילו 

הבן חי והגדיל והמיר דתו... והיה האב בוכה ותולש בשערו על שיצא זה מחלציו... 
ושוב כשהקיץ, והיה רק חלום יעוף, התנחם שזכה שבנו מת זכאי, וזכה להתאבל על 

בן צדיק ולא על בן מומר! 
ומסיים מרנא ה"חתם סופר": זה מעשה ראיתי אמיתי!  

משכח תלמודו...
זה  שאכל  מפני  וכי  אומר,  הגלילי  יוסי  רבי  'תניא  איתא:  עב,א(  )סנהדרין  בגמ' 
תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל? אלא, 
הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש למודו 
ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות. אמרה תורה ימות זכאי ואל 

ימות חייב'.
עתיד  זה  הוא שסוף  ברוך  הקדוש  'צפה  בזה:  ה"ז(  )פ"ח  הירושלמי  דברי  וידועים 
לגמר ניכסי אביו ואת ניכסי אמו ויושב לו בפרשת דרכים ומקפח את הבריות והורג 
את הנפשות וסופו לשכח את תלמודו ואמרה תורה מוטב שימות זכאי ואל ימות חייב'. 
וב'מכתב מאליהו' מביא ממרן הרב מפונבי'ז זצ"ל, כי הדברים מרעישים ומבהילים 
עד מאוד, כי לפי איך שהירושלמי מונה את הירידה של הבן סורר ומורה, מהקל לכבד, 
הרי שתחילה מלסטם את הבריות ואחר כך יותר חמור שהורג את הנפשות, ואח"כ 
'משכח תלמודו'... וא"כ נמצא שזה חמור יותר מאשר ללסטם את הבריות ולהרוג את 

הנפשות!?
וביאר מרן הרב זצ"ל, כי כל זמן שעדיין דבוק בתלמוד 
תורה, יש עוד תקווה שישוב, אבל אם איבד את תלמודו 
הרי שאיבד הכל! אם לא היה משכח תלמודו אף על פי 
שהיה מדרדר עד שהיה הורג את הנפשות אך יכול להיות שלא היה מתחייב מיתה, 
מפני שהמאור שבה מחזירה למוטב, וכל זמן שיהיה בו תורה, בכח התורה להחזירו 

למוטב גם מהמצב הקשה ביותר! 
יהיה מה  כן לא  ואם  מכיוון שירדה תורה לסוף דעתו שעתיד לשכח תלמודו,  אך 
שיחזיר אותו למוטב, משום שמלבד התורה אין תרופה כנגד היצר הרע! לכן הבן סורר 
הנפשות...  יותר מהורג את  וזה חמור  מיתה שעתיד לשכח תלמודו,  ומורה מתחייב 
מכיון שממצב זה של הורג את הנפשות עוד יכול הוא לחזור למוטב, אבל אם הוא 

משכח תלמודו כבר אינו יכול לחזור למוטב! - בלי תורה לא שייך שיחזור למוטב...

רק זכות התורה בלבד!
בין יהודי ליטא רווח המעשה אודות שלשה תלמידים של ישיבת וולוז'ין בתקופתו 
התבלטו  אלה  תלמידים  זיע"א.  מוולוז'ין  חיים  רבי  הגאון  מרנא  הישיבה  מיסד  של 
ביתרונותיהם המיוחדים, האחד היה מיוחס, נצר למשפחה שמנתה שבעה דורות רבנים 
בזה אחר זה. השני היה מוכתר בנימוסין ומחונן במדות טובות להפליא. ואילו השלישי, 

חריף מוח היה, ונוסף לזה שקדן עצום בתורה. 
לימים נתפסו שלשת התלמידים הללו לרוח ה"השכלה" ה'ברלינאית', שהשתלטה אז 
על מחנה ישראל, עזבו את הישיבה ויצאו לתרבות רעה. הצטער עליהם רבם רבי חיים 

ביותר, הזיל דמעות הרבה ומאנה הנחם נפשו.
ויהי בלילה, והנה נראה אליו בחלום רבו מרנא הגאון מוילנא זיע"א ואמר לו: כזאת 
וכזאת תאכל חרב ה"השכלה"... זכות אבות לא תעמוד למי שנפל בפח הכפירה, שהרי 
אינן  הטובות  המידות  גם  ויעקב...  יצחק  אברהם  בני  הם,  מיוחסים  ישראל  בני  כל 
משמשות תריס בפני הפורענות, שכן מידות טובות אינן מיוחדות לישראל בלבד... 
רק זכות התורה לבדה תעמוד לו ליהודי, שלא תכרת נפשו מישראל! כל מי שלמד 
פעם תורה לשמה, כל מי שטעם מתיקותה של תורה, כל מי שספג לתוכו את ריחה 
של תורה מובטחני שהתורה תעמוד לו להגן עליו ולהציל את נפשו מרדת שחת! אין 

התורה מניחה ליהודי שלמד אותה לכפור באלקיו ולהדבק בעם אחר... 
עברו שנים רבות, רבי חיים חקר ודרש על גורלם של שלשה תלמידים אלה ונודע לו, 
כי התלמיד הראשון – היחסן, שכח את יחוסו ותפארת משפחתו והתבולל בעמי הארץ. 
התלמיד השני, שהצטיין בנימוסיו, התמסר לחכמת הפילוסופיה ודעתו נתבלבלה עליו, 

עד שהמיר דתו והיה דורש דרשות של דופי. 
ואילו השלישי, המתמיד, לאחר שנכנס לאוניברסיטה, בהיותו בעל מוח חריף ושקדן, 
עשה חייל בלימודים הכללים, עד שיצא שמו לתהלה וכל המלומדים השכימו לפתחו, 
לבסוף נתמנה לפרופסר באוניברסיטה המלכותית, היות ומשרה רמה שכזו בדרך כלל 

לא ניתנה על שכם יהודי, נדרש להמיר את דתו, אך הוא התחמק מדי פעם בפעם. 
כאשר גבר עליו הלחץ, ביקש ארכה של שלשה ימים ובתוך זמן זה ויתר על כבודו 
וגדלו ונמלט ממקומו על מנת לעלות לארץ ישראל, בדרכו סר לוולוז'ין להקביל פני 
רבו לשעבר ולקבל את ברכתו. רבי חיים עלז מאוד לקראתו וחיבקו בזרועותיו, לאחר 
שהתלמיד סיפר לרבו את מאורעותיו, שאלו רבי חיים: בני, מי הצילך מן החטא? השיב 
לו התלמיד: נזדמן לי לעבור בעיר מגורי באישון לילה על פני בית יהודי, מן הבית 
בקע קול לימוד תורה בניגון שובה, נצמדתי למקומי והקשבתי. צלילי התוגה שהדהדו 
באזני נצטיירו בדמיוני כאילו התורה בוכה על שנטשתיה... והנני עומד על סף הכחש 

והבגידה בה... אותה שעה נתעוררו בליבי הרהורי תשובה, וכך הגעתי עד הלום...
4


