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דבר העורך

הלכות והליכות לימי בין המצרים
בימים אלו, ימי בין המצרים, בהם אבלים אנו על חורבן בית 
כי  ולהשיג  להכיר  כדי  הוא  האבלות  ומהות  מטרת  מקדשנו, 
שכינתו ית’ נסתלקה מעולמנו, וזהו האסון וההפסד היותר גדול 
שיש בעולם. כי כל עוד שביהמ”ק היה קיים הרי שעיקר דירתו 
זכינו לכל תוקף השפעת קדושתו  אז  או  היתה בתחתונים,  ית’ 
וטובו הגדול, וכי זהו הייעוד האמתי של עולמנו שהשכינה תהיה 

שרויה בעולם, ושיהיה העולם ראוי לבית דירה לכבודו ית’.

עבודתנו בימים אלו
כי  לעומק  להבין  אלו,  שבימים  הקשה  העבודה  איפוא  זהו 
נתרחקנו משולחן אבינו, ומאז חרב ביהמ”ק אבדנו וחסרנו מדורו 
רחוק  שהקב”ה  כמה  וכל  מרחוק,  עלינו  ומביט  וצופה  בעוה”ז, 
עלינו  באים  כך  בשל  הרי  בתוכנו  שכינתו  משרה  ואינו  מאתנו 
איך  לראות  ושאיפתנו  מאוויינו  וכל  ורעות,  רבות  צרות  רח”ל 
באמת  ירגיש  האדם  וכאשר  לשולחנו,  הבנים  את  מחזיר  האב 
בחסרון ביהמ”ק והשכינה ויתאבל על העדר כבוד שמים, הריהו 
מגיע לידי ציפיה והשתוקקות להשי”ת ומתקרב לאביו שבשמים, 
ועי”ז תקוותנו ותפילתנו שישוב ויגלה כבוד מלכותו ית’ ויופיע 

בהדר גאון עוזו לשכון כבוד בתוכנו במהרה.
ובל נשכח את המוטל עלינו  שלא נשקע בהבלי העולם  בכדי 
בימים אלו, תיקנו לנו חז”ל מנהגי אבלות וצער, בכדי שנתעורר 
לתועלת  ביהמ”ק.  חורבן  על  ודואגים  מיצרים  להיות  עי”כ 

המעיינים נביאם בס”ד בקצרה, עד כמה שידינו מגעת.

ההבדל בין שלושת השבועות לבין תשעת 
הימים

בי”ז בתמוז התחילה הפורענות שהביאה לחורבן הבית, כי ע”י 
עד  וכבשו  והלכו  האויבים  נכנסו  בתמוז  בי”ז  העיר  שהובקעה 
שהגיעו לביהמ”ק והחריבוהו, וזה מה שמקשר את ג’ שבועות אלו 

יחד כ’זמן החורבן’ וזהו טעם מנהגי האבלות.
החורבן,  והכשר  התחלת  זמן  הוא  ואילך  תמוז  מי”ז  כי  נמצא 
שזהו  בפועל  השכינה  וסילוק  החורבן  יום  הוא  באב  ט’  ואילו 
עיקר צערנו ואבלנו, ואבלות זו של יום ט’ באב גדולה כ”כ שהיא 
דגמרא,  מדינא  ומר”ח  ט”ב,  בו  שחל  בשבוע  מלפניו  מתפשטת 
ולפיכך תשעת הימים חמורים יותר מג’ השבועות שעליהם לא 
חלה התפשטות האבלות של ט”ב אלא עניינם רק במה שהיו ימי 

התחלת הפורענות. 

דינים והנהגות מי”ז בתמוז ועד ר”ח מנחם אב
א. יזהר מאוד בימים אלו למעט בשיחה בכל מה שאפשר, בכדי 
שלא יבוא למלאות פיו שחוק )יסוד ושורש העבודה שער ט סוף 
פי”א(, ויתאבל בימים אלו אחר חצי היום, ויבכה כמו חצי שעה על 
חורבן ביהמ”ק, ונהגו רבים לומר תיקון חצות ]תיקון רחל[ אחר 
בציבור, למעט בערב שבת אחר  לאומרו  נהגו  ויש  היום,  חצות 
חצות ור”ח מנחם אב וערב ת”ב שבהם א”א )משנ”ב סימן תקנא 

סקק”ג וביה”ל שם(.
לספר  לאסור  מנהגנו  שבגוף  שיער  כל  וה”ה  הראש  שיער  ב. 
בימים אלו )רמ”א סימן תקנא,ד(, ואפי’ לכבוד שבת אסור )משנ”ב 
שם סקל”ב מהמג”א(, אמנם השפם, באם מעכב לו האכילה, מותר 
שאסור  מהאבל  זה  כל  ולמדנו  וסי”ג(,  סי”ב  שם  שו”ע  )עפ”י 

בתספורת ומגדל שערו. 
גם קטנים בכלל האיסור, משום חינוך לאבלות )ראה שו”ע שם 
אסור  לחינוך  הגיעו  לא  כשעדיין  ואף  סקפ”ב(,  ומשנ”ב  סי”ד 

להוסיף עגמת נפש לגדולים )משנ”ב סקפ”א ובשעה”צ(, ותגלחת 
קטן שנעשה ג’ שנים בימים אלו יש להקל, עכ”פ עד לשבוע שחל 

בו )עפ”י המשנ”ב בסקפ”ב שיש להקל בקטנים(.
הימים אע”פ שנתלש  גם בתשעת  אמנם לסרוק השיער מותר 

שערות עי”ז )משנ”ב סק”כ(.
כתב  זה  דין  )מקור  אלו  בימים  נשים  נושאין  שאין  אע”פ  ג. 
בביאור הגר”א שם )ס”ט( עפ”י הגמ’ בב”ב )ס,ב( דמיום שחרב 
ביהמ”ק דין הוא שנגזור ע”ע שלא לישא נשים כו’( מ”מ שידוכין 
מותר, ואפילו סעודת שידוכין מותר לעשות דמיקרי סעודת מצוה 
)משנ”ב סקי”ט ובשעה”צ(, אבל בלא ריקודין ומחולות )שם סוף 
בתמוז  י”ז  שלפני  מנישואין  ברכות  וה”ה סעודת שבע  סקט”ז(, 
מותר משום סעודת מצוה, אלא שטוב להימנע מריקודין ומחולות, 

ומכ”ש מכלי שיר )ראה שו”ת שבה”ל ח”ג סוס”י קנז(.
ד. יש להימנע מלערוך סעודת מרעים בעלמא מי”ז תמוז ואילך 
שידוכין  מדכתב שם שסעודת  סקכ”ו  מוכח מהשעה”צ שם  )כן 
דהוי מצוה מותר עד ר”ח, משמע דסעודת מרעים סתם לא(, אבל 
כל שיש בזה קצת מצוה או חיבוב מצוה מותר )מוכח מהשעה”צ 
שם, עיין היטב מג”א סימן תמד סק”ט וכן בפמ”ג שם במשב”ז, 
ומשנ”ב סימן רמט סק”ט(, וכ”ש סעודת בר מצוה מותרת בימים 
אלו אפי’ שלא בזמנו אלא סמוך, דהא בזמנו נחשב כסעודת מצוה 

ממש, אף להתיר בשר ויין בט’ הימים.
ובין  בסעודה  בין  אלו,  בימים  ריקודין ומחולות  עושין  אין  ה. 
שלא בסעודה )משנ”ב סקט”ז(, וכמו”כ אסור לשורר בכלי שיר 
מוקלטים,  שירים  לא  וכן  נגינה  מכלי  שירים  לשמוע  ואין  וזמר, 
אפי’ ביחידי, מפני שמחה יתירה )כן נקטו בפשיטות כל פוסקי 
‘ווקאלי’  משירה  זמננו  פוסקי  כאבו  כמה  ידוע  וביותר  זמננו, 
שהתירו אנשים לעצמם וללא הוראת היתר, ואכמ”ל, ולשומעים 

יונעם(.
שירה בפה. בציבור, בודאי המנהג לאסור, ביחיד, כל שאין גורם 
לו שמחה יתירה יש להקל, וכ”ש שירי דבקות והתעוררות לעבודת 
ה’ שאינם לשם שמחה בעלמא, או שירה בפה בעת הלימוד, וכן 
זמירות שירות ותשבחות בשב”ק, בכל הני נראה שמותר )ראה 
מכל זה בשד”ח פאת השדה מערכת בין המצרים סימן א אות י(.

תינוקות שאינם מבינים להתאבל, יש שכתבו להתיר למחנכיהם 
שמחה  לשם  ולא  לימודם  דרך  כן  שעושים  כיון  בפניהם  לשיר 
)עפ”י שו”ת מהר”ם שיק יו”ד סימן שסח, ערוה”ש יו”ד סוף סימן 

שצא(.
ו. טוב להימנע מלברך ברכת שהחיינו בבין המצרים על פרי או 
כתב  ]והגר”א  פורענות  זמן  דהוי  משום  חדשים,  וכלים  מלבוש 
אין  כי  שמותר,  ודאי  בשבת  לפי”ד  וא”כ  אבילות,  משום  שזהו 
אבלות בשבת, ראה מזה להלן[, ולכן ימנע בימים אלו מלקנות 
עונג  משום  בזה,  להחמיר  אין  אלו  ובשבתות  אלו,  בימים  מהם 
כתב  רעק”א  בשם  ובשעה”צ  סקצ”ח,  ומשנ”ב  סי”ז,  )שם  שבת 
בשם  כתב  סקמ”ב  במג”א  אולם  זה,  לענין  כשבת  הריהו  דר”ח 

האריז”ל להימנע מלברך שהחיינו גם בשבתות אלו(.
על מצוה בזמנה, וכגון פדיון הבן, וכן לדידן ברית מילה, מברך 
לו  וא”א  ימצאנו לאחר ט”ב,  וכן ה”ה פרי חדש שלא  שהחיינו, 
לשמרו עד לאחר ט”ב שקרוב הוא להתקלקל וכדו’, יכול לברך 
דאנן  אלו,  בימים  בת  לו  שנולד  מי  ולכן  שם(,  )שו”ע  שהחיינו 
שהארכנו  ]וכפי  שהחיינו  ברכת  ראשונה  בראיה  לברך  נהגינן 
מפרי  גרע  דלא  יברך,  זו[,  שנה  יתרו  פרשת  ההלכה  ברוממות 
חדש שלא ימצאנו לאחר ט”ב ]ולכאורה ניתן להוכיח כן ממש”כ 
הבן  פדיון  על  “אבל  וז”ל  סקט”ז(  תקנא  )סימן  מרדכי  במאמר 
ונראה פשוט, לדידן דנהגינן לברוכי שהחיינו  אומר ]שהחיינו[, 
על המילה כדאי’ ביו”ד, ולא נקט מרן מילה לפי שאינו מנהג בכל 
המקומות כמו בפדיון הבן, כן נ”ל” עכ”ל, הרי דאפילו בדבר שיש 
נוהגים שלא לברך, כל שמנהגו לברך ונזדמן לו הברכה, יש לברך 

גם בין המצרים[.
שאר ההלכות לימים אלו מחמת קוצר המקום נמנענו מלהביאם 

כאן, ועוד חזון למועד אי”ה.   

רוממות ההלכה

לעילוי נשמת
מרן הגאון הצדיק רבי יעקב חי

בהגה"צ אברהם חיים עדס זצוק"ל
נלב"ע ז"ך תמוז תשכ"ג ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נינו הרה"ג יצחק עדס שליט"א

לעילוי נשמת 
הגאון הגדול רבי אברהם דוד

ב"ר חיים שלמה רוזנטל זצוק"ל
ראב"ד ירושלים ורב שכונת שערי חסד

בעל 'באר המלך' על הרמב"ם
נלב"ע כ"א תמוז תשנ"ט ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נינו הרה"ג שלמה רוזנטל שליט"א

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

את  ניהל  אשר  זצוק"ל  זוננפלד  הגרי"ח  מרן 
נפש,  במסירות  הזמן  גלי  בין  היהדות  ספינת 
נזקק פעמים רבות להתמודד עם הטענה הידועה, 
של  לריחוקם  תגרום  מופרזת'  'קנאות  לפיה 

הפוסחים על שתי הסעיפים.
היו שטענו בפניו, כי אולי מוטב לוותר מעט, 
את  להציל  שיאפשרו  פשרה,  דרכי  למצוא  ואף 
בגישה  לנקוט  מאשר  הגדר',  על  'היושבים  אלו 
של  חוסנו  לשמירת  שמועילה  משמעית,  חד 
ציבור היראים, אך עלולה לפגוע באפשרות של 

הצלת הרחוקים.
בעניין זה נהג לומר, כי התורה אומרת "גרש 
את האמה הזאת ואת בנה וגו', כי ביצחק יקרא 
לך זרע". אם רצונך שביצחק יקרא לך זרע, וזרעו 
יהיו כאלו הראויים להיקרא "זרעך", אין ברירה 
אחרת, אלא לגרש את בן האמה! עם כל הכאב 
נתון  יהיה  לא  כאשר  לישמעאל  שצפוי  מה  על 
אותו  המצילה   - יצחק  של  החיובית  להשפעתו 
מהתדרדרות מוחלטת - עדיף להציל לפחות את 
אז  או  ישמעאל,  ובין  בינו  לקרב  מאשר  יצחק, 
עלול אתה לאבד אותו, שלא יהיה ראוי להיקרא 

"זרעך".
מרן רבי יוסף חיים זצוק"ל הוסיף על כך הארה 
המחנך  כך  על  ]וחזר  השבוע.  בפרשת  נפלאה 
ממאמריו[  בכמה  זצ"ל  וולף  אברהם  יוסף  הרב 
לכאורה, גם זמרי בן סלוא, שקירב את המדינית 
לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, טען, כי 

כוונתו לשם שמים!
כנשיא בישראל, טען, כי הוא חרד מפני מצב 
בו בחורי ישראל יתפתו ללכת אחר בנות מואב, 
כאשר השלב הבא יהיה שיימשכו לעבודה זרה. 
מואב  בנות  את  מלכתחילה  לקרב  אפוא,  עדיף 
אל תוך המחנה ולוותר על איסור נכרית, ובלבד 
שלא ילכו אליהן, למקומותיהן, ואז יתדרדרו עד 
כדי עבודה זרה ממש. זמרי בן סלוא תבע מפרנסי 
הדור להיות 'ריאליים' ומפוכחים: הלא הצעירים 
ממילא לא ישמעו לנו, ולא יימנעו לחלוטין מכל 
קשר עם המדייניות, וכיצד ניקח על עצמנו את 
כל  את  יפרצו  עליהם  נאסור  שאם  האחריות, 
הגדרות עד שיפנו לעבודה זרה. הלא בכך נפסיד 
את הנוער בידיים. עדיף, שנוותר על 'איסור קל', 
כדי 'להרוויח' הצלה מטמיעה מלאה בעבודה זרה 

של ממש.
לשמוע  סירב  ד',  קנאת  המקנא  פנחס,  אך 
לפגוע  המבקשת  ה'ריאלית',  עצה  לאותה 
נימוקים  מתוך  וההלכה  התורה  בשלימות 
'תועלתיים' כביכול, ו'חשבונות' שונים ומשונים. 
הרוצה  פשרות!  אין  כי  ברמה,  הכריז  פנחס 
לשמוע ישמע, וכך יישאר ישראל כשר! אולם מי 
שאינו מקבל מרות התורה, ילך לדרכו. אין אנו 

אחראים לעבריינים!
של  מתפשרת  הבלתי  עמדתו  דווקא  והנה, 
פנחס, הביאה עליו ביקורת בנוסח: "ראיתם בן 
פוטי זה, שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה". 
דווקא כאשר  זה,  "יחוס"  לו  להזכיר  ראו  מדוע 
הוכיח את מידת קנאותו? ומה הקשר בין פנחס 

לעובדי עבודה זרה? 
אלא, הסביר מרן רבי יוסף חיים זצוק"ל: הללו 
באו וטענו נגד פנחס, כי 'קנאותו היתירה' תגרום 
ואילו פשרנותו  זרה,  לרבים להתדרדר לעבודה 
של זמרי בן סלוא תמנע זאת. הם בקשו להאשים 
אותו, כי הוא זה המפקיר בחורי ישראל לעבודה 

זרה, משום שאינו נותן להם כל פתרון אחר!
אך לנגד אותן ההאשמות, מעידה עליו התורה, 
כי דווקא פנחס הוא זה אשר עצר את המגיפה 
והסיר את חמתו של הקב"ה מעל בני ישראל על 

ידי "בקנאו את קנאתי בתוכם".
על כך, אמר מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל, כי זו 
היא דרכם של פורקי עול ופשרנים שונים בכל 
הדורות. הם טוענים, כי חובה לערוך 'תיקונים' 
בתורה ובהלכה, כדי 'להציל' את הרחוקים. הם 
אף נוהגים להאשים את גדולי ישראל, כי דווקא 
הגורמות  זו  היא  מתפשרת,  הבלתי  עמדתם 
גדולי  סברו  כך  לא  אך  רוחניים.  למכשולים 
על  השמירה  רק  כי  אלא  הדורות,  בכל  ישראל 
את  תאפשר  הרעיון  וטהרת  התורה  שלימות 

קיומו הרוחני של עם ישראל.
הטהור  השמן  פך  על  לשמור  'חובתנו  כי 
מן  ומעט  טהור.  האינו  ריבוי  על  ולא  בטהרתו, 
האור דוחה הרבה מן החושך' )לשון רבינו הגדול 

מרן בעל ה'אבי עזרי' זיע"א(.

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\קהילות לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון 

שבועי לבני התורה

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת

ענינא דיומא

הרב 
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"ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאֹלָקיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל”)כה,יג(

לשון הכתוב “ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאֹלָקיו” צריך ביאור, הלא היה ראוי 
לכאורה לומר “אשר קנא לד’” או “אשר קנא לאלוקים”, אולם מה המשמעות בלשון של 

‘אלוקיו’, וכי האלוקים של פנחס לבדו הוא?
רבי שלמה גענצפריד זי”ע )בעל הקצש”ע( מביא אשר שמע מפה קדוש הגאון בעל 

בעל  הגאון  בשם  שאמר  זצ”ל,  אש’  ‘אמרי 
‘אהל דוד’ זצ”ל, לפרש בזה:

הנה במעמד הר סיני  אמר הקב”ה 
בלשון   - וגו’  ֱאֹלֶקיָך”  ד’  “ָאֹנִכי 
איש  שכל  כדי  הדבר  טעם  יחיד, 
לו  כאילו  בעיניו  יהיה  ישראל 
ומעתה,  התורה.  ניתנה  לבדו 
אפילו אם יראה אנשים רבים ח”ו 
שפורקים מעליהם עול תורה, לא 
ד’  כי  ידע  כי  כלל,  בהם  ישגיח 

אלוקיו עמו אפילו בעודו יחידי.
ענין קנאותו של  זהו  כי  ונראה 
פנחס, באותה שעה שעשה זמרי בן 
סלוא את מעשהו קבל עם ועדה, 
עמדו כל גדולי הדור וזקני ישראל 
ובאותה  דבר!  עשו  ולא  מנגד, 
עת יכול היה גם פנחס להשתמט 
ולומר, מה לי לקנא קנאת ד’ בעוד 
אלו הגדולים ממני לא עושים ולא 
בכך  השגיח  לא  פנחס  אך  כלום. 
אלא  שותקים,  היו  הדור  שגדולי 
נתן אל ליבו באותה שעה כאילו 
לו לבדו ניתנה מצוה זו מאת ד’, 
חובתו  ולמלא  נפשו  למסור  וקם 

לקנא לכבוד ד’ יתברך!
ִקֵּנא  “ֲאֶׁשר  שאומר הכתוב  וזהו 
ֵלאֹלָקיו” - פנחס נהג באותה שעה 
כאילו היה זה האלוקים שלו לבדו, 
וכביכול לו לבדו נתן הבורא מצוה 

זו... 

“ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים 
ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם” )כה,יז(

שכתבתי  ‘אע”פ  איתא  במדרש 
אליה  להלחם  עיר  אל  תקרב  כי 
לא  לאלו  לשלום,  אליה  וקראת 
ְׁשֹלָמם  ִתְדֹרׁש  “ֹלא  כן,  תעשו 
שבא  במי  מוצא  את  ְוֹטָבָתם”, 
בא  לסוף  רחמים  במידת  עמהם 
לידי בזיון מלחמות וצרור, ואיזה 
זה דוד ויאמר דוד אעשה חסד עם 
אתה  הקב”ה  א”ל  נחש,  בן  חנון 
תעבור על דברי. אני כתבתי לא 
ואתה  וטובתם.  שלומם  תדרוש 
עושה עמם גמילות חסד, אל תהי 
צדיק הרבה, שלא יהא אדם מוותר 
בני  לנחם  שולח  וזה  התורה,  על 
עמון, ולעשות עמו חסד, סוף בא 

לידי בזיון” וכו’.
מרן  בריסק  ר”י  כך  על  שאל 
סאלאוויציק  הלוי  הגרמ”ד 
שליט”א )הו”ד ב’עובדות והנהגות’ 
לכאורה  קכה-קכו(,  עמוד  ח”ב 
צ”ע מה שייך לומר ‘אל תהי צדיק 
הרבה’, הרי זה לאו בתורה, ואיזה 
‘מעשה צדקות’ יש כאן? גם צ”ב 
מהו ‘שלא יהא מוותר על התורה’, 
וכי זה נקרא ‘ויתור’? הרי עבר על 
פסוק מפורש ד”ֹלא ִתְדֹרׁש ְׁשֹלָמם 

ְוֹטָבָתם”!?
הלוי  הגרמ”ד  כך  על  וביאר 
ברמב”ם  דהנה  די”ל  שליט”א 
משמע  ה”ה(  )פ”ו  מלכים  הלכות 
ְׁשֹלָמם  ִתְדֹרׁש  ד”ֹלא  דהאיסור 
ְוֹטָבָתם” הוא דוקא לכרות עמהם 
ברית ]ולשלוח להם לשלום לפני 
המלך  בדוד  כאן  אבל  מלחמה[, 
אבלים’  ‘ניחום  סתם  זה  היה 

כמבואר בפסוקים )שמואל ב’ י,א-ב( 
ְּבנֹו  ָחנּון  ַוִּיְמֹלְך  ַעּמֹון  ְּבֵני  מֶֶ֖לְך  “ַוָּיָמת 

ַּתְחָּתיו: ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאֱעֶׂשה ֶחֶסד וגו’ ַּכֱאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו ִעָּמִדי ֶחֶסד ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ְלַנֲחמֹו”. 
וא”כ לא היתה כאן עבירה, רק בדקי דקות היתה תביעה על דוד המלך, ובעצם היה כאן 
מעשה של ‘צדקות’, שהרי רצה לשלם לו טובה שהיה חייב לו, ואעפ”כ אמר לו הקב”ה 

‘אל תהי צדיק הרבה’ ואל תוותר על התורה.
והרי זה נורא ואיום למתבונן, עד להיכן הדברים מגיעים, דאע”פ שמלך עמון היטיב 
עמו, והיה חייב לו טובה, אעפ”כ כיון דכתיב בפסוק “ֹלא ִתְדֹרׁש ְׁשֹלָמם ְוֹטָבָתם” אסור 

שיהיה עמם שום מגע ומשא כלל וכלל, ואפילו רק לנחם אבלים.

הוסיף ואמר הגרמ”ד הלוי שליט”א, כי הנה כאשר היו 
מגיעים לאביו מרן הגרי”ז זיע”א עם הצעות שאם יעשו 

כך וכך יצא מזה ריוח גדול ב’תיקון הדת’, ויהיה אפשר עי”ז 
התורה!  על  אפוטרופסים  אנו  אין  אומר:  היה  הרבה,  להציל 
אנו צריכים לעשות רק מה שאנו מצווים בתורה, ומה שאסור אסור, אפילו אם יצא 
וויתורים.  וא”א לעשות פשרות  לנו לעשות עסק עם התורה,  ואל  גדול,  תיקון  מזה 
נוגע לעשות מעשה איסור, אבל כאן בדברי המדרש מבואר עוד  זה כשהיה  אך כל 
יותר, שאפילו דבר היתר אין לעשות! וכיון 
ְׁשֹלָמם  ִתְדֹרׁש  “ֹלא  אמרה  שהתורה 
ְוֹטָבָתם” צריך להתרחק מהם לגמרי, 
לא  טובה  להם  חייב  אם  ואפילו 

יחזיר להם טובה.

“ּוְבֵני ֹקַרח ֹלא ֵמתּו” 
)כו,יא(

חז”ל  דרשו  קורח  בני  אודות 
 - ָהִאיׁש  “ַאְׁשֵרי  תשנ(:  )ילקוט, 
אלו בניו של קרח, ֲאֶׁשר ֹלא ָהַלְך 
ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים - שלא הלכו בעצת 
אביהם... ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים ֹלא ָעָמד 
החטאים  מחתות  את  שנאמר   -
ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  בנפשותם,  האלה 
ֹלא ָיָׁשב - זה קרח שהיה מתלוצץ 
ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת  על משה ואהרן... 
)של קורח(  בניו  - אלו  ֶחְפצֹו  ה’ 
בדברי  מבואר  שירה”.  שאמרו 
חז”ל, כי על בני קורח ראוי לומר 
לעומת  ֶחְפצֹו,  ה’  ְּבתֹוַרת  ִאם  ִּכי 

עדת קורח שהם לצים וחטאים.
וכך דרש בזה מרן רבינו הגרי”ש 
ב’דברי  )הו”ד  זיע”א  אלישיב 
אגדה’(: יש איש אשר נמנע ללכת 
‘בעצת רשעים’, כלומר, הוא אינו 
מחנך את ילדיו חלילה כרשעים, 
לבית  אותם  שולח  אינו  וכמובן 
ספר של רשעים, ועליו כבר קורא 
אדונינו דוד - “ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש! על 
אחת כמה וכמה אם הוא אף לא 
הולך ‘בדרך חטאים’, כמו גם אם 
הוא נמנע מלישב ב’מושב לצים’ 

- “ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש.
אך זאת יש לידע, כי גם כאשר 
הוא מוצא לבנו מקום אשר החינוך 
ד’  “ְּבתֹוַרת  שם מציב למטרה כי 
סבור  אמנם  אם  אף  הנה  ֶחְפצֹו”, 
להוציאו  בידו  עלה  בכך  כי  הוא 
‘עדת קורח’, מכל  מכלל שם של 
והוא  יתכן  כי  לדעת  עליו  מקום 

עדין בכלל ‘בני קורח’...
בני  על  במדרש  אמרו  שהרי 
 - תשעג(  פנחס,  )ילקוט  קורח 
“לא חיין ולא נידונין, תנא מקום 
על  ועמדו  בגיהנם  להן  נתבצר 

רגליהן ואמרו שירה”.
הנה לפנינו ‘בני קורח’ השרויים 
מצד  ומבולבל,  מעורפל  במצב 
אך  בגיהנום,  עומדים  הם  אחד 
שירה...  שם  אומרים  הם  מאידך 
זהו תיאור מצב של ‘לא חיים ולא 
נידונין’ - יהודים שאומרים שירה 
בגיהנם... ועליהם דורשים חז”ל - 
אלו   - ֶחְפצֹו”  ה’  ְּבתֹוַרת  ִאם  “ִּכי 

בניו של קורח שאמרו שירה.
להתבונן  עלינו  חובה  מכאן 
שולח  שכבר  מי  גם  כי  וללמוד, 
את בניו למקום חינוך אשר לפי 
חפצו’,  ד’  ‘תורת  נקרא  מטרתו 
מכל מקום אין די בכך, כי יתכן 
של  בנוסח  תורה’  ‘תלמוד  שזהו 
ומבולבל  מעורפל   - קורח  בני 

שאומרים בו שירה בגיהנום...
האב  על  מוטלת  החובה  אלא 
החרד לחינוך בניו, לברר ולבדוק 
בהבדל  ולהבחין  היטב,  הדק 
תורה  תלמוד  בין  שישנו  הגדול 
של ‘בני קורח’ לבין תלמוד תורה של 

‘משה ואהרן’, כי המרחק ביניהם הוא רב ועצום.

“ִיְפֹקד ד’ ֱאֹלֵקי ָהרּוֹחת ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה” )כז,טז(
הפסוק עוסק במינויו של יהושע לממלא מקום של משה רבינו, שזהו התפקיד הגדול 
של מנהיג ישראל. ואמרו חז”ל במדרש )רבה כא,יד(: “אמר משה... בדין הוא שירשו 
והוא  כבוד,  לך  חלק  והרבה  שרתך  הרבה  יהושע  הקב”ה...  לו  אמר  כבודי,  את  ָבַּני 

והוא פורס  היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, הוא היה מסדר את הספסלים 
את המחצלאות, הואיל והוא שרתך בכל כוחו, כדאי 

רבינו מרן ראש הישיבה הגר”ש אויערבאך שליט”א
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רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב דוד 
ויספיש

פרשת הקרבנות
פרשת השבוע מדברת בערך הנורא של הקרבנות, ואנו קוראים את פרשת הקרבנות דוקא בימים אלו 

שמתאבלים על החורבן, בשביל שנתבונן מה היה לנו, ומה נחסר לנו, ומה יש לנו... 

ענין הקרבנות
במחשבה  נגמרים  אדם  בני  שמעשי  א,ט(  )ויקרא  הרמב”ן  כתב  הקרבנות  של  הפשוט  בטעם  והנה 
בדיבור ובמעשה, וכדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו וראוי לו שישפך 

דמו וישרף גופו, לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהיה דמו תחת דמו.
ויסוד הדבר מצינו בנסיון עקידת יצחק, כמו שכתב השב שמעתתא )בהקדמה( שקודם עקידת יצחק 
נאמר )בראשית כב,ב( “ַקח ָנא ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק” ואח”כ כאשר הקב”ה אמר 
לאברהם )שם יב( “ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער” כבר לא כתוב “ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת”, ואנו הוספנו שבאמת גם לא 
נכתב “ֶאת ְיִחיְדָך” משום שבעצם מה שאברהם אבינו היה מוכן להקריב את יצחק, כבר ביטל את אהבתו 
אל יצחק, ומבאר השב שמעתתא בשם המהר”ל שזהו כל ענין העקידה שמאחר ואין אהבה לשנים לכן 
ציוה הקב”ה את אברהם לשחוט את בנו אהובו את יצחק, בשביל שתשאר אהבתו רק להקב”ה, ולכן 

בסוף לא נכתב “ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת” משום שאברהם הרגיש שהקריב אותו לקרבן. 

‘מעשה’ הקרבה
אבל גם באברהם אבינו שהיה אצלו כבר מחשבה ודיבור מ”מ היה צריך גם את ה’מעשה’ של הקרבת 
הקרבן, ולכן הקב”ה ציוה אותו להקריב את האיל תחת יצחק בנו. ואיתא במדרש )ב”ר נו,ט( שעל כל 
מעשה שאברהם היה עושה באיל היה נראה בעיניו כאילו עשה ביצחק. וזה עיקר ענין הקרבן שמרגיש 
היו צריכים  )א,ה( שבעבודת הקרבן  הגר”א בפרושו לאיוב  וכן כתב  כאילו מקריב את עצמו ממש. 
תחילה לקדש את עצמן מאוד, בשביל להגיע אל מעלת הקרבנות שכאילו מקריב את עצמו. וכמו דאיתא 

בתוס’ )ב”ב כא,א ד”ה כי( שע”י העבודה היו משיגים יראת שמים. 

“אשפוך את נפשי” - תפילה
ולאחר חורבן בית המקדש שכבר אין את הקרבת הקרבן, יש את התפילה שעל ידה אפשר להתעלות 
ולהעלות את כל העולמות. והיא ע”י “ָוֶאְׁשֹּפְך ֶאת ַנְפִׁשי ִלְפֵני ה’ “ )שמואל א’ א,טו(, והיינו ע”י שמוסר 
את עצמו להקב”ה לגמרי. ובאמת גם פסוקי דזמרה הם חלק מהתפילה, ויש בראשונים שאמירת פסוקי 
ֱאֹלקיָך” שצריך להלל את  ְוהּוא  ְתִהָּלְתָך  “הּוא  י,כא(  )דברים  זה מדאורייתא דכתיב  יום  דזמרה בכל 
הקב”ה בכל יום. ובפסוקי דזמרה יש את ההילולים להקב”ה, ואומר הגר”א שהאדם היה יכול להתעלף 

משירת הלויים, שע”י השירה הוא מגיע לכלות הנפש. 
וזהו עיקר העניין של התפילה להרגיש שאין לו שום מציאות, וכדוד המלך שאמר על עצמו “ַוֲאִני 
מכל  העניו  גם  היה  המלך  דוד  ובאמת  מתפילה.  חוץ  כלום  קט,ד(, שהרגיש שהוא  )תהילים  ְתִפָּלה” 
כדכתיב “ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְוֹלא ִאיׁש” )שם כב,ז( שזו מידת ה’מלכות’ שהכל מהקב”ה. ואמנם משה ואהרון 
אמרו “ְוַנְחנּו ָמה” )שמות טז,ז( שזה פחות מתולעת, אבל באמת זה משום שמשה ואהרון הם שייכים רק 
לרוחניות, ושם אין שום מציאות עצמית. אבל דוד המלך שהיה בארץ לקח את כל המציאות, והרגיש 
גילוי המלכות בעולם. ]א”ה, שממידת המלכות  וזה עיקר  תולעת שאין לה שום חשיבות,  שהוא רק 
להשליט מלכות ה’ בארץ, א”כ יש מציאות של ארץ, אבל הכל מהקב”ה והכל כפוף אליו ואין לארץ כל 

חשיבות עצמית. ובזה שאני ממידת “ְוַנְחנּו ָמה” של משה ואהרן[.

ההצליח ה’ דרכו
ִהְצִליַח ה’ ַּדְרּכֹו ִאם  והגר”א מבאר את הפסוק )בראשית כד,כא( “ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת הַֽ
ֹלא” שכאשר ישראל מתפללין, אז ‘ָהִאיׁש’, היינו הקב”ה, כביכול משתאה לדעת האם התפילה תצליח 
וישראל יתעלו, או שח”ו לא יתפללו טוב והתפילה לא תועיל. ]א”ה, ושמא יש להוסיף בזה עפ”י משנ”ת 
לעיל שמאחר שצריך מחשבה דיבור ומעשה, ואחרי חורבן ביהמ”ק התפילה במקום הקרבן היא, לכן 
בע”כ שצריכה היא להשלים את חלק ה’מעשה’, דהיינו שיהיה מצב של “ָוֶאְׁשֹּפְך ֶאת ַנְפִׁשי” ולא רק 
דיבור בלבד. ולכך “ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה” לדעת האם התפילה אכן תצליח להשלים חלק זה שבו העולמות 

מתעלים[. 
ודאי  וא”כ  ממילא.  נעשה  זה  בשבת  התפילה,  ע”י  החול  בימות  שנעשה  מה  שכל  בהגר”א  ואיתא 
שבתפילות של שבת העולמות מתעלים ביותר, ואם ישראל לא מתעלים בשבת, הלואי ולפחות ישארו 

במצב הרגיל ולא ירדו יותר ממה שהיו ח”ו.

ימי התבוננות בגודל ההפסד
ימים אלו ניתנו בשביל שנתבונן בהם, ואף שכל השנה צריך להתעלות, מ”מ יש ימים מיוחדים בשנה 
שהם משפיעים על כל השנה. וכמו שבשבעה ימים ושמונה ימים של ימים טובים, צריך לזכור בהם 
במיוחד את יציאת מצרים, וע”י כך סגי לזכור ברגע אחד במשך כל השנה. כך גם בזיכרון החורבן, שזהו 
החורבן הכי גדול שהיה לנו שאיבדנו את בית המקדש, אז באמת צריך לזכור את זה כל השנה, אבל 
מ”מ צריך ‘חיזוקים’ ע”י שיש ימים מיוחדים שבהם אנו מתעוררים וזוכרים מה הפסדנו, וזה משפיע 

זכירה כל השנה. 
התורה  את  הפסדנו  שבחורבן  בהגר”א  שאיתא  וכפי  התורה,  בלימוד  הוא  לחורבן  התיקון  ועיקר 
וכדכתיב )איכה ב,ט( “ַמְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה”, ולכן עיקר התיקון הוא במה שהפסדנו בלימוד 
בלימוד  להוסיף  רק  ולא  ביותר,  ולהתעורר  להתחזק  צריך  גדולות  גזרות  שיש  אלו  ובימים  התורה. 
להנצל  אפשר  כך  וע”י  העולם.  כל  את  ומעלים  מתעלים  שעי”ז  בתפילה  להתחזק  גם  אלא  התורה, 

מהגזרות. ושהדברים יהיו למעשה ממש, באהבה ובשמחה, כי זה כל האדם, לטוב לנו כל הימים.
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יהושע בן נון - נער
זכה להיות הממשיך של משה רבינו להנהיג את  יהושע 
בפירושו  רש”י  וכתב  התורה,  מוסר  ולהיות  ישראל,  כלל 
ולא  ליהושע  ומסרה  נאמר  ולמה  )א,א(:  אבות  למסכת 

לאלעזר ולפנחס ולא לשבעים זקנים המתנבאים במחנה, שלא רצה למוסרה אלא למי 
שהיה ממית עצמו מנעוריו באהלי החכמה וקנה שם טוב בעולם וזהו יהושע שנאמר 

יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל וכו’.
מבואר שמה שזכה דווקא יהושע יותר מאחרים שהיו באותו הדור אף שהיו גם הם 
גדולי תורה, מפני שהיה ממית עצמו מנעוריו באהלי החכמה, ליהושע היה מעלה יותר 
מאחרים שניצל את ימי הנערות עד תום באוהלה של תורה בצורה הכי מובחרת “ממית 

עצמו באהלי החכמה”.
כתב הגאון רבי שרגא גרוסברד זצ”ל: ולפי זה מובן היטב מה שהתורה בפרשת כי 
תשא מכנה את יהושע בתואר “נער” – “ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך 
האהל”, ותמה שם ה’אבן עזרא’ מדוע התורה מכנה אותו בשם נער בהיותו בן נ”ו שנה. 
ועל פי דברי המדרש יש לומר שהתורה באה בזה לפרש ולהדגיש איך ובמה זכה יהושע 
לדרגתו הגבוהה, שהוא על ידי שהיה נער לא ימיש כלומר שהיה יגע בתורה מנעוריו, 

ומהיותו נער לא מש מהאהלה של תורה.

מעלתו של המנצל את ימי הנערות
כך איתא במדרש על הפסוק )קהלת יא,ט( “שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי 
בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט”, 
רבי פנחס אומר, שמח בחור בילדותך – מי גרם לך להבחר בזקנותך – תורה שלמדת 

בילדותך. 
אלא  נקנית  אינה  ...התורה  )א,פו(:  באיגרותיו  זיע”א  איש”  ה”חזון  מרן  כתב  וכה 
למתעמלים בה כל ימי חייהם ואחרי שהכתה התורה שרשיה בלב מבין בימי הנעורים 
שמח  באור  יזהירו  ואז  ושיבה,  זקנה  עד  עמידה  ובימי  עליה  בימי  פארות  יוסיף  אז 

בנפלאות תבונותיה...
על הפסוק “טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו” )איכה ג כז(  כתוב בפירוש ‘ידי משה’: כי 
היותו נושא עול בנעוריו הוא תאר אל הסבלנות בכל מקום, ואמר כדי שיהיה טוב שלם 
צריך שיהיה מנעוריו כאמרו – אדם שבימי נעוריו מרגיל את עצמו אל הסבלנות, הוא 
בונה בנין בעצמו לכל ימי חייו להתמודד בכל מצב שיהיה בו, כך מי שירגיל את עצמו 
בימי נעוריו לישא עול תורה ללמוד בכל מצב שיהיה בו, לא משנה מה קורה מסביב... 

הוא יבנה לעצמו בנין לכל חייו לסבול עול תורה – שלא 
כל דבר קטן יוציא אותו מהלימוד... 

עוד כתב מרן ה”חזון איש” זיע”א באיגרותיו )שם(: ...כי 
לא  כי  גמור  בבטחון  הצעיר  את  הבטיחו  כבר  הישיבות 
יפרוש מן התורה כי הקנתה לתלמיד כבר מרץ מספיק להגות מן המסילה כל המוקשים 
אשר נזרעו לפניהם בשדה החיים הסואנים החילונים ועוז רצונם שלא לפרוש מן החיים 
והיא תורתינו הק’ אשר היא חיינו ואורך ימינו, יסולו להם בהכרח מסלה בארץ להשאר 

בבית המדרש תחת כנפי התורה לנצח...

דיו כתובה על נייר חדש
כתב המהרש”א )קידושין ל,ב(: כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים, דעיקר החידוד 

והשינון בימי נערות דלענין שינון מדמה בני נעורים לחץ.
המשנה אומרת באבות )ד,כ(: אלישע בן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו 
כתובה על נייר חדש והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. וכתב 

הרע”ב: על נייר חדש, שהוא מתקיים, כך גירסת הילדות אינה משתכחת.  
וב’תפארת ישראל’ כתב: משמעות מלת חדש, היינו שהוא לבן, וגם שלא נכתב עליו 
ידי  על  לבן,  בנייר  דכמו  הילדות,  ללימוד  שיש  טובות  מעלות  ב’  כנגד  וזהו  עדיין, 
לבנינותו כל קו דקה מן הדקה עושה רושם עליו, כמו כן השגת הילד קלה, ותופס כל 
העיונים הדקים מהר. וכמו הנייר החדש שאינו מטושטש מכתיבה אחרת, ניכר הכתיבה 

עליו אף כשיתיבש הדיו, כמו כן גירסא דינקותא זוכרה לזמן מרובה.

מה יקרה השחרות
מרן ה”חזון איש” זיע”א כתב אגרת נפלאה )א,פה( על ימי הבחרות לנער בר מצוה 

)ששמו שלמה( בצורת שיר:
מה יקרה השחרות, מה נעימה הבחרות, החיים הפוריים הרעננים, השרירים הבחירים 
השאננים, מה נעימו זמירותיהם, נצררו ברוח כנפותיהם, יתרועעו אף ישירו, כל עצב 
יסירו, מלא חפנים תבונה יאסף, ואת משכיות ההחכמה יחשף, התפתחות תבונתם מה 
נמרצה, כח עלומותיהם מה נחרצה, יזהירו יצחירו ירהיבו עין, טובה דודיהם מעסיס 
יין, אשרי הגבר מוקיר חרפו, כי לא יקשה ערפו, אחרי הבל לא הלך, הכסיל עליו לא 
מלך, ראשית אונו ישיב בתבונות, שלמה משנתו לבהין צפונות, יכיר תעודתו ולא יליזו 
דרכיו, יצעד צעדי ענק על במתי החכמה, עלה צלח ורכב על דבר אמת. הדו”ש אי”ש

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הרב 
שלמה 
ליב לף

“וע”כ אין לוותר ע”ז אף כקוצו של 
יו”ד, אשר גם מצות הבאת שלום לא 

תכריע זאת”
מבריסק  הגר”ח  מרן  פונה  תרס”ד,  משנת  במכתב 

זיע”א, לרבני אגודת ‘שומרי תורה’ בארץ ישראל, בשאלה אודות החדרים שנתייסדו 
במושבות החדשות בארץ ישראל באותה תקופה: “ואל יחר למעכ”ת אם אשאלה מהם, 
הת”ת שמיסדים בהקאלאניעס מושבי ארצנו הק’ אם הם כולם עפ”י חינוך הישן בלי 
שמץ תערובות השכלה החדשה?”. ומבהיר מרן הגר”ח, כי חומרת הענין אינה נותנת 
מקום להקל ראש בכך: “יען הנסיון הורה לנו, ונבחן, שגם מעט מהשכלה החדשה, חומר 
משחית לעקור כל יקר וסגולה, וכבר הוכאת לבבינו לראות המכות שבאו לנו ממנה, 
ואת הרקב שהביאה בלבות בני הנעורים בכל מוסדי דתה”ק, וע”כ אין לוותר ע”ז אף 
כקוצו של יו”ד, אשר גם מצות הבאת שלום לא תכריע זאת, וגם אנחנו בחו”ל לא מצאנו 
במה להציל בני הנעורים, כי אם הת”ת והישיבות שכולם קודש בלי שום לימוד חול, 

וע”כ ראיתי זאת להזהיר את כבודם ע”ז”.
לאמר, מחמת חומרת הדברים, יש לעמוד על כך בכל תוקף, ויש לדעת שאף מצות 

הבאת שלום, שגדולה היא למאוד, אינה מהווה משקל בענין זה.   

להשגיח על המלמדים שבעיר...
במכתב נוסף משנת תר”ס, בתוך רשימה של ‘תקנות גדולות’ שנכתבו עבור ‘התאחדות 
החרדים’ - שהפכה לאחר מכן ל’אגודת ישראל’ - כתב מרן הגר”ח מבריסק זיע”א באחד 
מסעיפי התקנות: “חובה מוטלת עליהם להשגיח על המלמדים שבעיר, למקרא למשנה 
ולגפ”ת, שיהיו יראי ד’ אשר רחק לבם מכל מיני חפשיות המתחדשות, ושיהיו אנשים 
כי משרישים  יובן  ואשר  ובתהלוכותיכם,  נוחה מהם בהנהגתם  ד’  יראי  כאלה שדעת 
הם יראת ד’ בלבות התלמידים. וכל מלמד שאינו כדבעי למהוי, להודיע לאבות הבנים 
התלמידים, שהוא מלמד שאינו הגון ושאינו ראוי לעבודת הקדש הזאת, כאשר ראינו 
נחרבו  רבים  בתים  כי  הנסיון  לנו  הראה  וכאשר  הבאים,  הדורות  חינוך  יסוד  שזהו 

בישראל מאשמת המלמדים, ובתים רבים נבנו מטובם”.
בסעיף אחר כתב מרן הגר”ח: “האותיות והנקודות, הם ושמותיהם, גופי תורה הנמו, 
התלמידים  עם  ילמדו  וע”כ  תינוק,  של  מוחו  ומקדשים  כולו  ישראל  עם  המקדשים 
ככל הנהוג אצלנו במסורת אבות, ולא בכל המעטדות )- מתודות, מתודיקה( החדשות 

שנתהוו עתה, המדלגות על שמות האותיות והנקודות”.
יש לציין, שדברים דומים בענין לימוד האותיות והניקוד, הביא מרן הגרא”א דסלר 

זצוק”ל ב”מכתב מאליהו” )ח”ג עמ’ 362( בשם מרן ה”חזון איש” זיע”א, עיין שם. 

למד רק מה שאבא מורה לך!
בעיר  זצ”ל:  שבדרון  שלום  רבי  הגה”צ  הירושלמי  המגיד  סיפר 
הולדתו של סבי המהרש”ם מבערזאן, זיע”א התגורר יהודי נכבד, 
מלמד, שנתפס להשכלה. כאשר שמע אותו אדם על הסבא זצוק”ל, 
שכבר בילדותו נודע בכשרונותיו הגאוניים, החליט ‘לדאוג’ לו. הוא דאג לפגוש, כביכול 
באקראי, את הילד שלום מרדכי, שהיה לימים גדול הפוסקים בדורו, ושאל אותו: אמור 
נא לי, האם אתה לומד דקדוק? למול תשובת הילד השלילית, עטה אותו משכיל על פניו 
ארשת זעזוע, והסביר בחלקלקות לשונו....  כי לימוד מקצוע הדקדוק נצרך לשם הבנת 
זה בצעירותו  ילמד מקצוע  זאת, מי שלא  ומלבד  ופוסקים,  כמה וכמה ענינים בש”ס 
עלול שלא להצליח בו לאחר מכן. וכאן הוסיף והסביר לילד בדברי שקר והבל: “עליך 
להבין, אביך נמנה על קהילת החסידים, והם אמנם מכירים בחשיבות לימוד הדקדוק, 
אלא שרוב המלמדים מקצוע זה נמנים על המתנגדים לחסידות, ורק לכן מתנגדים הם 
ללימוד הדקדוק...”. לסיום, הוציא ספר קטן, המכיל ‘רק’ את יסודות הדקדוק, ואמר 
לילד: “אתה בכשרונותיך הברוכים, ודאי תעמוד במהרה על יסודות המקצוע, שיעזרו 

לך לעשות חיל בלימוד התורה”.
האדמו”ר הרה”ק רבי מאיר מפרמישלאן  נסע אביו של המהרש”ם אל  ימים  באותם 
זיע”א, כשהוא נוטל עמו את בנו שלום מרדכי הילד. כשנכנסו לחדרו של הרבי בכדי 
להתברך מפיו, נטל הרבי את הילד והושיבו על ברכיו, הניח את שתי ידיו על ראשו 
של הילד, והחל לקרוא בקול רם את הפסוקים )משלי א,טו-טז(: “בני אל תלך בדרך 
אתם מנע רגלך מנתיבתם, כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם”, וכך שנה ושילש 
כמה פעמים. לאחר מכן פנה אל הילד ואמר לו, אל מול עיניו המשתאות של אביו: 
“אל תשמע לאף אחד האומר לך ללמוד דקדוק או דברים אחרים! למד רק מה שאבא 
מורה לך, ותמיד עליך לשאול את אבא על כל דבר האם מותר ללומדו. דע לך! מטרת 
אותם האנשים - שנראה כאילו חפצים בטובתך - אינה אלא להדיחך מדרך היהדות. 
תתנהג רק בדרך אבותיך, ואז תראה הצלחה בלימודך, תעלה מעלה מעלה, ותהיה לגדול 

בישראל, ובעז”ה תאריך ימים. זכור נא את הדברים - ואז ייטב לך”.
לאחר מכן יצאו מחדרו של הרבי, ומיד נפל הילד והתעלף, כשהתעורר, דרש ממנו 
אביו שיבהיר לו את פשר דברי הרבי, והוא סיפר את הדברים כהווייתם, אך התנצל כי 
עשה זאת בתום לב, שכן לא ראה פסול באותו ‘מלמד’ שנראה כאדם ירא וחרד, המוכר 
בקרב בני העיר. את הדרך חזרה לביתם עשו האב והבן בחרדת קודש. מיד כשהגיעו 
לביתם, הביא שלום מרדכי הילד לאביו את הספר, כשאביו ממהר להצית בו את האש. 
כך, בד בבד עם דפי הספר שעלו בלהבות, ניצל הילד - שהיה לימים לגדול הפוסקים 

בדורו - מצפרניה של ההשכלה הארורה. )“הוא היה אומר” אבות א,ז עמ’ 74(. 

רוממות החינוךהמשך
ליקוט על טהרת החינוך

הרב דוד 
ויספיש

הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו - קח לך 
את יהושע בן נון”. 

ומעירים בזה, הרי דנים כאן על בחירת מנהיג לישראל, 
ומעריב  משכים  שהיה  טובות,  הנהגות  כמה  בזכות  רק  וכי 

את  להנהיג  מאחרים  ראוי  הוא  זה  בעבור  המחצלאות,  ופורס  הספסלים  את  ומסדר 
ישראל?

הגאון הגדול רבי דוב צבי קרלנשטיין זצוק”ל:  ‘גרודנא’  ר”י  הדברים אמר  ובביאור 
הנה הרמב”ם )הקדמה ל’משנה תורה’( מונה את סדר מסירת התורה, וז”ל: “אע”פ שלא 
נכתבה תורה שבעל פה, למדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים, ואלעזר 
ופנחס ויהושע שלשתן קיבלו ממשה, וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו - מסר 
תורה שבעל פה וציווהו עליה”, עכ”ל. מבואר, שמשה רבינו לימד את התורה לשבעים 
זקנים לאלעזר ולפינחס, אך למרות זאת רק יהושע נקרא ‘תלמידו של משה רבינו’, ויש 

להבין, מה היה בו ביהושע יותר מהם?
והביאור בזה, ע”פ דברי הגמ’ )תמורה טז,א(: אמר רב יהודה אמר רב בשעה 
שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך, 

אמר לו כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר. 
שלא  עצמו  על  לומר  יכול  שיהושע  מבהילים,  והדברים 

נעלם ממנו דבר מתורת משה, וזאת מאחר שלא עזבו אפילו 
שעה אחת!

והדרך שזכה לזה, ביארו בגמ’ )מנחות צט,ב(: ראה הקב”ה את יהושע שדברי תורה 
חביבין עליו ביותר, שנאמר “ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל”, אמר 
לו הקב”ה, יהושע כ”כ חביבין עליך דברי תורה “ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך”. 

ופירש”י: “הבטיחו שלא תשתכח תורתו ממנו.
היסוד הנלמד מכאן, כי ככל שהתורה יותר חביבה על האדם, זה הגורם לכך שהוא 
לא ישכח את התורה. ומעתה נראה, שסיפור מעלותיו של יהושע שהיה משכים ומעריב 
ומסדר המחצלאות וכו’, בא כדי להראות ולספר על גודל חביבות התורה אצלו, ולהודיע 

כי מחמת חביבות זו זכה להבטחה של “ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך”.
נמצא איפוא, שיהושע זכה למעלה יותר מהאחרים, משום שלא עזב את משה 

אפילו רגע אחד, וזה הביא לכך שהוא קיבל ממנו את התורה כולה, ועל כך נקרא 
‘תלמידו של משה רבינו’.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

המשך 
מעמ' 2
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תורת יהושע ופנחס
כתב הרמב”ם בהקדמתו ל’יד החזקה’: ‘כל המצות שניתנו לו 
למשה בסיני בפירושן ניתנו... והמצוה, שהיא פירוש התורה 

לא כתבה... ומפני זה נקראת “תורה שבעל פה”. 
אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה למדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים 

זקנים. ואלעזר ופנחס ויהושע שלשתן קבלו ממשה. 
וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו מסר תורה שבעל פה וצוהו עליה. וכן יהושע 

כל ימי חייו למד על פה. וזקנים רבים קבלו מיהושע. 
וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס, ושמואל קיבל מעלי ובית דינו, ודוד קיבל משמואל 

ובית דינו...’
רבינו הגדול הרמב”ם, בבואו לבאר לנו את שלבי מסירת התורה מדור לדור, ייסד 
שבשופט עלי חלה תמורה: המוסרים של התורה החלו לייסד לעצמם “בתי דינין”. 
קודם לעלי אין שומעים מהמושג “בית דין” ביחס לשלבי המסירה. ובתקופה ההיא, 
הקודמת לעלי, היו שלשה שלבים: הראשון - משה ותלמידיו “אלעזר פנחס ויהושע”, 
השני בעל שני חלקים - “זקנים” שקבלו מיהושע, ופנחס, שקבל ממשה; השלישי - 
קבלת עלי משני חלקי השלב השני, והוא נהיה במסירתו ל”עלי ובית דינו” המוסרים 
לשמואל את התורה. ומכאן ואילך יש מסירה מסודרת ראש דור מפי ראש דור ובית 

דינו.
וצריך כאן ביאור, מהי המשמעות של הצורך בהוספת “בית דין” למסירת התורה, 
מה משמעות הצורך בקבלה משני גורמים: פנחס והזקנים שקבלו מיהושע כדי שזה 
יקרה? מדוע צריך את שניהם כדי לבא לידי תחילת מסירה חדשה, האם לא די באחד?
והנראה למתבונן כי באמת יש כאן שני אופנים של קבלת התורה: פנחס המקבל את 
התורה ישירות ממשה, והזקנים המה אשר קבלו מיהושע. כלומר יש כאן ב’ אופנים 

של מסירת התורה, אשר עלי איחדם להיות אחדים בידו.
ובביאור, נראה שיש בלימוד התורה שני עניינים, הרי הם: “משנה” - ו”תלמוד”. 
ויתר,  המשנה, הרי היא עצם ידיעת ההלכות הנאמרות מסיני על בוריין ללא חסר 
והתלמוד  דיוק השמועות.  על  פוסקת  בלתי  אנושית  חזרה  עמל של  הדורש  לימוד 
דבר מדבר  ויוציא  דבר מראשיתו  וישכיל אחרית  “יבין  שבה  לימוד  צורת  הוא  הרי 
וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות 
והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה” )רמב”ם הלכות 
תלמוד תורה פרק א’( הרי הוא הפלפולא דאורייתא, הנותנת להשכלה האנושית את 
הכלים לקבל את האור של התורה, אור שמימי המאיר באחת כל ספק ודבר קשה, 

הכרעת ספקות ופסיקה בדינים חדשים הצריכים דימוי מילתא למילתא.
אינו  ולעולם  לו  נהיר  נון, שהכל  בן  יהושע  לדרכו של  מיוחד  הוא  הראשון 

הגמרא  כדברי  ושקיעות,  התמדה  מתוך  והכל  מסתפק, 
בתמורה: אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שנפטר משה רבינו לגן 
עדן, אמר לו ליהושע, “שאל ממני כל ספיקות שיש לך!” אמר 
לו: “רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר?” לא כך 
כתבת בי )שמות ל”ג( “ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל”? וכמאמר 
המדרש שאמר יהושע לשמש “כשם שלא דוממתי מזה, אף אתה דום מלפני”. וכאשר 
שוכח הוא הלכות אין לו דרך להחזירן, שכן דרכו הוא הזכרון והשינון, העמל האנושי. 
הוא משה עצמו, שקיבל את התורה במתנה מהשי”ת, שקבלתו את התורה  השני 
היתה מתוך עצמת הכרתו האישית באמת האלקית של הראיני נא את כבודך, כלומר, 
פלפול  הקרוי  זהו  אצלינו  לכך  והביטוי  האלקיות.  ההתחדשויות  תורת  היא  תורתו 
ספקות  לפשוט  המנהרה,  בקצה  האור  את  למצוא  היגיעה  עניינו  אשר  דאורייתא, 
מכח מה שלא כתוב, הרבה יותר ממה שכן כתוב. זהו עמל להשיג את האור האלקי 
שיתעורר עלינו ממרום. וכמו שמצינו שאת ההלכות שלא יכול היה יהושע להשיב 

בשינונו - השיב עתניאל בן קנז בפלפולו.
וההבנה  האלקיות  הידיעות  ויהושע, של  והתלמוד, של משה  של המשנה  האיחוד 
האנושית, של שמירת השמועות והכרעת הספקות הנופלות בהם עצמם; אלו הם ב’  
תפקידיו של כל בית דין שבכל דור המוסר את התורה לדור הבא. וכן מתבאר היטב 

בדברי הרמב”ם:
ברבים  אותו  חבור שמלמדין  חיברו  לא  הקדוש  רבינו  ועד  רבינו  משה  ...ומימות 
בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב 

לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים. 
כמו ששמע.  ומהלכותיה  כחו מביאור התורה  כפי  כותב לעצמו  ואחד  כל אחד  וכן 
במדה  אלא  השמועה  מפי  למדום  שלא  בדינים  ודור  דור  בכל  שנתחדשו  ומדברים 

משלש עשרה מדות והסכימו עליהם בית דין הגדול. )הקדמה ליד החזקה לרמב”ם( 
כלומר, תפקידו של ראש בית דין או נביא - הוא לכתוב לעצמו שני דברים: )א( 

“זכרון השמועות”, )ב( וביאור התורה ודברים שנתחדשו בכל דור.
יוצא אם כן, כי התפקיד הראשון, “זכרון השמועות” “ששמעו ממשה רבינו” הוא 
התפקיד  ואילו  הזקנים.  הם  הרי  תלמידיו,  הם  דרכו  וממשיכי  יהושע,  של  תפקידו 
בכך  שנתייחד  פנחס  של  תפקידו  הוא  שנתחדשו”,  ודברים  התורה  “ביאור  השני, 
מיהושע   - וזקנים  ממשה,   - פנחס   - שניהם  ומבין  הלכה”.  ונזכר  מעשה  ש”ראה 
- הוציא עלי את התורה שבעל פה לאור למסירה אחת מסודרת. משנה ותלמודה - 

והיינו חידוש בית הדין.
עכ”פ יוצא שכאן בפרשתינו מכינים את המקום להסתדר באופן מסודר בלי משה 

רבינו להמשיך את אשר החל הוא, על ידי פנחס - ויהושע. 

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

“היכן היא הדירה שלי?...”
חז”ל אומרים שמיום שחרב ביהמ”ק אין 
הלכה.  של  ד”א  אלא  בעולמו  לקב”ה  לו 
והקושיא ידועה: מה פירוש שאין לו אלא 
כל  ומלואה,  הארץ  לה’  הרי  אלו,  ד”א 
העולם שייך לו, ולא רק ד”א של הלכה? 
העולם,  את  ברא  שהקב”ה  הוא,  התירוץ 
הוא משגיח וזן ומפרנס אותו, והוא בעל 

הבית. אבל הוא רוצה עוד משהו. 
גדול  למליונר  דומה,  הדבר  למה  משל 
לבנות  אחד  יום  שהחליט  תו”מ,  שומר 
חינם  לחלק  כדי  דירות  אלף  עם  שיכון 
תנאי  מתנה  הוא  אבל  הכוללים!  לאברכי 
דירות  ותשע  תשעים  מאות  תשע  אחד: 
תתנו לאברכים, אבל דירה אחת תשאירו 
בשכונה  לגור  רוצה  אני  גם  כי  בשבילי, 

של בני תורה!
מאוד,  מהיר  בקצב  השכונה  את  בונים 
הדירות.  את  ומחלקים  לבנות  גומרים 
הגדול  הנדיב  בעה”ב,  מגיע  אחד  יום 
ונהנה מאוד. אח”כ  בנו,  הזה, לראות מה 
עונים  שלי?”-  הדירה  “היכן  שואל:  הוא 
כבודו?”-  של  “הדירה  האחראים:  לו 
אלף  כאן  הכנסנו  “בטעות  שלי!”.  “כן, 
משפחות, אדוני, ולא נשארה לך דירה!”. 
“אבל אני נתתי את כל הכסף, וביקשתי 
שתשאירו דירה אחת בשבילי!”- “אדוני, 
יש  זו  בדירה  הרי  מכאן,  נזרוק  מי  את 
כן  ילדים  עשרים  וכאן  ילדים,  עשרה 
נזרוק  משפחה  איזה  אז  וכו’,  וכו’  ירבו, 
נתתי  אני  “אבל  אתה!”.  תגיד  מכאן, 
דירה  אין  “מצטערים,  הכסף!”-  כל  את 
בשבילך!”... האם לא יתאכזב האיש הזה? 
הוא  העולם,  את  ברא  הקב”ה  והנה 
ומפרנס  זן  הוא  העולם,  כל  על  בעה”ב 
לי  “ועשו  כביכול:  מבקש  והוא  ומכלכל, 
מקדש ושכנתי בתוכם”, עשו גם לי מקום 
שתדור שכינתי בתחתונים בקביעות! הוא 
האם  בשבילו.  קבע  דירת  מאיתנו  דורש 

אנחנו זוכרים את הדבר הזה יום יום?

לימוד התורה משרה את 
השכינה בארץ

לכן אומרים חז”ל שמיום שחרב ביהמ”ק 
אין לו לקב”ה בעולמו, דהיינו מקום דיור 
בלבד,  הלכה  של  ד”א  אלא  לשכינתו, 
יושבים  שהם מקום תורה. לכן כשאנחנו 
יש  וגמרא,  ומשנה, חומש  ולומדים תורה 
אמרו  וכך  השכינה!  את  להשכין  בכוחנו 
אחד  שאפילו  “מנין  אבות:  בפרקי  חז”ל 
יושב ועוסק בתורה שכינה שרויה כנגדו 
שנאמר בכל מקום וכו’”. אם שנים יושבים 
ולומדים  יושבים  יותר שכינה, עשרה  יש 

או מאה לומדים יש הרבה יותר שכינה.
האם  תורה,  ולומדים  יושבים  כשאנחנו 
אנחנו  שעכשיו  כך  על  חושבים  אנחנו 
זוכים להשכין את שכינתו ית”ש, ועושים 
לו דירה? אם היינו חושבים על זה, האם 
האם  הלימוד?  באמצע  מתנמנמים  היינו 
מאחרים  היינו  האם  מתעצלים?  היינו 
לסדר  או  הקבוע  לשיעור  רגע  אפילו 
בעצלתיים?  לומדים  היינו  האם  הלימוד? 
האם היינו קמים לשתות תה כמה פעמים 
נועד  שהסדר  )כאילו  הסדר  באמצע 
לשתית תה, והלימוד הוא רק הפסקה בין 
שתיה לשתיה(?... האם היינו מדברים אי 
הלימוד,  באמצע  בטלים  דיבורים  פעם 
אם היינו יודעים שע”י הלימוד משכינים 
ח”ו  עלולים  ההפסקה  וע”י  השכינה  את 
לסלק את השכינה, לא פחות מנבוכנאצר 
ונבוזראדן וטיטוס ושאר הרשעים? זה לא 

עולה בדעתנו! 
וזו השכחה הגדולה שיש בזמננו. שכחנו 
שצריכים  שכחנו  החורבן,  אבלות  זה  מה 
זוכרים?  כן  אנחנו  מה  שכינה,  להשכין 
אם  אף,  לנו  שיש  אפילו  שוכחים  היינו 
הוא לא היה נוזל לפעמים... אנחנו חיים 
בלי שום התבוננות! )נערך ע”י הרב תומר 

איזק שליט”א(

רוממות הזמניםהמשך
ימי בין המצרים

הגה"צ 
ר' שלמה 
ברעוודה 

זצוק"ל

שרף אפוסטמוס את 
התורה

הגאון  שח  השיחים  אחד  תחת 
הלוי  מרדכי  משה  רבי  האדיר 
בתענית  זצוק”ל:  שולזינגר 
תשי”ח-י”ט,  בשנת  בתמוז  י”ז 
ב’זכרון  בשטיבלעך  התפללתי 
רבי חיים  והנה  בירושלים,  משה’ 
של  בנו  זצ”ל,  סאלאוויציק  הלוי 
זיע”א,  מבריסק  הרב  מרן  רבנו 
בא לקראתי, ואמר לי: משה! מה 
את  אפוסטמוס  “שרף  הפירוש 

התורה”?
להגיד  מה  לו  שיש  הבנתי 

ושתקתי...
ז”ל:  חיים  רבי  לי  אמר  ואז 

“שרף אפוסטמוס את התורה”!?
שחושב  הוא,  מגושם  גוי  איזה 
שאת התורה אפשר לשרוף! את 
התורה אי אפשר לשרוף! אך לא 
להכחיד  הצליח  שלא  בלבד  זו 
עצמו  שזה  אלא  התורה,  את 
המשנה  שהרי  “תורה”!  נעשה 
“חמישה  אומרת:  במסכת תענית 
בי”ז  לאבותינו  אירעו  דברים 
את  אפוסטמוס  ושרף  בתמוז... 
שלאחר  אומרת,  זאת  התורה”... 
מעשה אפוסטמוס נתווספו ארבע 
“ושרף  שבע”פ:  בתורה  מילים 

אפוסטמוס את התורה”. 
אפוסטמוס  שנה,  אלפיים  עברו 
יש  אבל  זכרו,  אבד  שמו,  אבד 
ושונה  קורא  הלומד  שכל  משנה, 
בה “שרף אפוסטמוס את התורה”! 

תורה אי אפשר לשרוף...

והעברתם את נחלתו
יושבי  אל  הובא  מרתק  מעשה 

על מדין:
על  מוטל  שהיה  הגון  איש  היה 
ערש דוי ונטה למות. כיון שידע 
ועתידה  הרה  אשתו  כי  האיש 
ללדת לאחר מותו, ציוה שיחלקו 
את נכסיו בין אשתו לזרע הנולד 
יתנו  תלד,  זכר  אם  זו:  בדרך  לו 
הנולד  לבן  מנכסיו  שליש  שני 
נקבה  ואם  יניחו לאשתו,  ושליש 
מנכסיו  שליש  שני  יתנו  תלד, 

לאשתו ושליש אחד לבתו. 
ולא  עולמו,  לבית  האיש  וילך 
אשתו  שילדה  עד  ימים  עברו 
המעוברת בן ובת! ונלאו הדיינים 
לחלק  ניתן  כיצד  פתח,  למצוא 
צוואתו  אה  ולקיים  הירושה  את 

של המת?
בצר להם באו לבקש מאת גאון 
מבריסק  הגר”ח  מרן  הגאונים 
לעובי  עמהם  שייכנס  זיע”א 
הקורה, אלא שרבי חיים לעיניהם 
על  הבעיה  את  פתר  המשתאות 

אתר, וכה אמר:
האיש  של  צוואתו  מלשון  הנה 
היה  אוהב  כי  רואה  לכל  מוכח 
את בנו כפליים מאשר את אשתו, 
יתנו  זכר  יוולד  אם  ביקש  שהרי 
שליש  ולאשתו  שליש  שני  לו 
אחד. וכמו כן מוכח שהיה אוהב 
את  מאשר  כפליים  אשתו  את 
בתו, שהרי ביקש אם תלד נקבה 
ולבתו  שליש  שני  לאשתו  יתנו 
נותר  לא  רק שליש אחד. מעתה 
זו:  בדרך  רצונו  את  לקיים  אלא 
יחלקו את נכסיו לשבעה חלקים, 
יתנו ארבעה, לאשתו שנים,  לבן 

ולבתו יתנו חלק אחד...

רוממות המעשים
פנינים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
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