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גליון 71 שנה ב' פרשת תרומה תשע"ז

דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

המעולה שבצדקות
הן ידוע קושיית המפרשים על לשון המקרא בתחילת 
הפרשה: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה", דהרי 
שלוקח,  באחד  ולא  תרומה  שנותן  באדם  כאן  מיירי 
תרומה.  לי  ויתנו  לישנא  בהאי  כתוב  לא  מדוע  וא"כ 
שכוונת  מיישב  הקיצוש"ע(  )לבעל  'אפריון'  בספר 
הכתוב להורות כי כשאדם נותן צדקה לעני הרי שהוא 
מיטיב עם עצמו, ומתברך עי"ז בכל הטוב, וא"כ נמצא 
שכשאדם נותן צדקה הרי שאין הוא נותן אלא לוקח 
טובה לעצמו, וכמו שאמרו ז"ל כי יותר ממה שהבעה"ב 

עושה עם העני הרי שהעני עושה עם בעה"ב.
על  משמיעים  בהם  אשר  ימים  הימים,  אלו  ברוח 
במתנות  להרבות  אנו  מצווים  אשר  ימים  השקלים, 
קוראים  שאנו  ובשבוע  ברעות,  ולהרבות  לאביונים 
האדם  בחובת  המזלג  קצה  על  נעמוד  התרומה,  על 

וסגולותיו בנתינת צדקה ובסבר פנים יפות. 

חיוב נתינת צדקה והאיסור להתעלם
מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני, 
אם היתה יד הנותן משגת, שנאמר )דברים טו,יא( "פתוח 
תפתח את ידך לו", ונאמר )ויקרא כה,לה( "והחזקת בו 
גר ותושב וחי עמך", ונאמר )שם, לו( "וחי אחיך עמך". 
כל הרואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו 
צדקה עבר בל"ת, שנאמר )דברים שם, ז( "לא תאמץ 
כ"כ  האביון".  ידך מאחיך  את  ולא תקפוץ  לבבך  את 

הרמב"ם )פ"ז ממתנות עניים הלכה א–ב(. 

החיוב לתת בסבר פנים יפות
מלבד עצם החיוב של נתינת צדקה שלמדנו למעלה, 
הרי שטוב יותר לתתו בסבר פנים יפות ובפנים צוהלות 
יוחנן  'א"ר  קיא,ב(  )כתובות  בגמ'  קיי"ל  דוקא, שהרי 
טוב המלבין שיניים לחבירו יותר ממשקהו חלב', וא"כ 
כל שמשקהו חלב בתוספת ליבון שיניים הרי ששכרו 
)פרק  נתן  דר'  באבות  כתב  וביותר  למאוד.  עד  גדול 
יג( 'והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, כיצד, 
מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם, 
ופניו כבושים בארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן 
יפות  פנים  בסבר  חבירו  את  המקבל  אבל  כלום.  לו 
אפילו לא נתן לו כלום מעלה עליו הכתוב כאלו נתן 
לו כל מתנות טובות שבעולם'. הרי שגם בנותן צדקה, 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  זועפות  בפנים  נותנו  אלא 
סק"ה(  רמט  סימן  )יו"ד  בשו"ע  וראה  כלום,  נתן  לא 
שכתב: 'צריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות, בשמחה 
ובטוב לבב, ומתאונן עם העני בצערו ומדבר לו דברי 
הפסיד  ורעות,  זועפות  בפנים  נתנה  ואם  תנחומין, 
זכותו. ובש"ך )שם סק"ה(: הפסיד זכותו. אפילו נתן לו 
הרבה ועובר על ולא ירע לבבך כו'. וכ"ה בביאור הגר"א 
ירע  ולא  משום  שעובר  כו'.  נתנה  'ואם  סק"ו(  )שם, 
לבבך כו' ובספרי לא תאמץ כו' יש ב"א שמצטער כו'.

ההנהגה באם אין בידו לתת לעני
פייסהו  לו  ליתן  כלום  בידך  ואין  ממך  העני  שאל 
עליו  קולו  להגבי'  או  בעני  לגעור  ואסור  בדברים, 
אומר  הוא  והרי  ונדכא,  נשבר  שלבו  מפני  בצעקה 
תבזה"  לא  אלוקים  ונדכה  נשבר  "לב  נא,יט(  )תהלים 
ואומר )ישעיהו נז, טו( "להחיות רוח שפלים ולהחיות 
לב נדכאים", ואוי למי שהכלים את העני אוי לו, אלא 
יהיה לו כאב בין ברחמים בין בדברים שנאמר )איוב 
כט,טז( "אב אנכי לאביונים", לשון הרמב"ם )שם, פרק 
י,ה(. וכתב עוד )פרק ז,ז( שאם יש לו לתת לעני דבר 
ריקם,  להחזירו  אסור  אחת,  גרוגרת  רק  ואפי'  מועט, 

שנאמר )תהלים עד,כא( "אל ישוב דך נכלם".
במקומות  בפרט  בזה,  זהירות  צריך  מאוד  ומה 
מסתובבים  והעניים  הרבה,  אנשים  שם  שמתקבצים 
ולכה"פ  כלום,  בלא  לדחותם  שלא  נדבות,  ומקבצים 
בדברים  פיוס  או  אגורות  עשר  של  מטבע  להם  ליתן 
כי אם לא עלולים להיכשל ב'אל ישוב דך נכלם', אם 
לא דנימא שאינם בכלל עניים, או גבאי צדקה, שלא 
שייך לגביהם 'אל ישוב דך נכלם', מיהו למיחש מיבעי, 
כל  וכי  הצדקה,  מן  אדם  העני  לא  שלעולם  גם  מה 
המרחם על העניים הקב"ה מרחם עליו, וכמו שהאדם 
מבקש מהקב"ה בכל שעה שיזמין לו פרנסתו ושישמע 
שוועתו, כך צריך שישמע שוועת עניים, וכמש"כ הטור 

בסימן רמז, עיי"ש. 

על כל פרוטה ופרוטה זוכה לשכר
ונסיים בקטע מתוך מכתב שכתב 'הסבא מסלבודקא' 
'הנני  דבריו:  ואלו  ההם,  בימים  ת"ת  למייסד  זיע"א 
לבוא לרו"כ על הבשורה לשמחת לבבי כי נגמר אצלו 
לייסד בביתו כו' בית החינוך לנערים... והוצאות בית 
החינוך לכל צרכיו עליו תהי', וביותר אני שמח כי ניכר 
מתוך מכתבו שלבבו הטוב שמח, וטוב לב מזה, ובזה 
יהי' שכרו מרובה מאוד, וכדאי' בגמ' ב"ב )ט, ב( ואמר 
ר' יצחק כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות 
כו".  שנאמר  ברכות  בי"א  מתברך  בדברים  והמפייסו 
ובתוס' שם איתא המפייסו. אפילו בלא צדקה, ובצדקה, 
הפיוס  גדול  כי  להדיא  הרי מבואר  עיי"ש.  ברכות,  יז 
והטוב לב שמראה להם, הרבה יותר מן הצדקה, ומכל 
שכן יחד עם הצדקה, הנה השמחה והטוב לב שמראה 
להם שכרו כפול ומכופל כו' והעד לזה כי הנותן פרוטה 
מתברך בשש ברכות, וא"כ ב פרוטות, יב ברכות, וג', 
יח ברכות, והמפייסו יחד בפרוטה כתבו התוס' י"ז, וב' 
פרוטות ב פעמים יז, וכן בג' ג פעמים יז, ועוד ועוד 
כנ"ל, וא"כ יגדל שכרו מאוד במה שמראה להם פנים 
צוהבות, ישמח לבי בזה הרבה, כי זכה לזה במדת טוב 

לבו, תהלה'.
השכונתיות  לקופות  טובה  להכיר  צריך  ומאוד 
והארציות הצועדים עפ"י דעת תורה, ומחלקים את כל 
לעניים  בהם,  ולהשתמש  לבזבזם  כספי הצדקה, מבלי 
הנצרכים ללא משוא פנים, ויש בזה כמה וכמה מעלות 
טובות. מתן בסתר, כשאין הנותן יודע למי הוא נותן 
ואין המקבל יודע ממי קיבל, שזהו המובחר שבצדקות. 
עצמם  הממיתים  תורה  בני  לעניים  וסיוע  עזר  כמו"כ 
באהלה של תורה, שהם גם עניי עירך. אכן! מחוייבים 

אנו לעמוד לעזרתם!

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג סוגיא הלכתית בפרשה

חדש! קו "רוממות"!
)+ 972-722-588-477( 0722-588477

בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון 
על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג.

כמו כן ניתן להשאיר 
הודעות הערות והנצחות.

שימו לב! עקב ריבוי הגליונות ב"ה 
הגדל משבוע לשבוע 

זקוקים אנו לעזרת ציבור הקוראים הנכבד.
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

לקוראינו היקרים:
בעז"ה לקראת 

שבת פרשת תצוה - זכור - פורים הבעל"ט 
יצא גליון מוגדל

כל מי שיש בידו חומר להעביר למערכת 
או הנצחות 

נא להעביר עד מוצ"ש זה.

שימו לב!

הפצת הגליונות 
נתרם לעילוי נשמת 

רבי חיים יוסף ב"ר יעקב ז"ל 
נלב"ע ח' אדר 

תנצב"ה

הדפסת הגליונות נתרם לעילוי נשמת
הגאון רבי מרדכי 

ב"ר דוד לייב אפוליון זצ"ל
נלב"ע ו' אדר תשס"ו

ת.נ.צ.ב.ה.
ע"י בני משפחתו שליט"א

תצוה,   – תרומה  בהם  עומדים  שאנו  הפרשיות 
ובגדי  כליו  ועשיית  המשכן  בניית  בציווי  העוסקות 
לקבל  סיני  להר  משה  עליית  בין  מפסיקות  הכהונה, 
בפרשת  המסתיימת  הלוחות  את  ולהוריד  התורה  את 
משפטים לבין ירידת משה מההר ומעשה העגל בפרשת 

כי תשא.
כבר נחלקו רש"י ורמב"ן האם ציווי מלאכת המשכן 
נאמר לאחר מעשה העגל או שנאמר קודם מעשה העגל, 

ועיין בדברי הרמב"ן ריש פרשת השבוע.
סמוך  המשכן  ענין  את  כתבה  התורה  הדעות,  לכל 
למעמד הר סיני, להורות לנו כי עיקר תכלית מעמד הר 
סיני להשרות שכינה בעם ישראל, וכאשר קיבלו התורה 

מיד נעשו ראויים להשראת השכינה.
אזי אנו מקבלים הבנה חדשה בדברי חז"ל,  ומשכך, 

המובאים בספר הקדוש "נפש החיים".
אמרו  בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הפסוק  על 
כל  של  בתוכו  בתוכם!  אלא  נאמר,  לא  בתוכו  חז"ל, 

אחד ואחד.
הפשוטה  המשמעות  מלבד  כי  אותנו  מלמדים  חז"ל 
יש כאן  של הפסוק, שהשכינה תהיה במקום המקדש, 

תוספת – שהשכינה תהיה בתוכו של כל אחד.
הקמת  על  הקב"ה  מצווה  כאשר  הדברים,  ביאור 
המשכן, יכול האדם לדמות בנפשו, הנה סוף סוף אוכל 
לכפר על חטאיי בצורה פשוטה וקלה. אין צורך בעבודה 
קשה במיוחד, באים למקדש, מביאים קרבן, ממלמלים 
זה  בכך  אבל  כסף,  קצת  עולה  אמנם  מה שצריך,  את 

נגמר. כך היה יכול להצטייר תפקידו של המקדש.
אולם באים חז"ל ואומרים לנו: דעו, כי עיקר תכלית 
להשראת  מקום  יהיה  עצמו  שהאדם  המשכן  ציווי 

השכינה.
וכך כתב רש"י: וכן תעשו – לדורות. רוצה לומר, אל 
החיצוני,  מקדש  עשיית  הוא  כוונתי  שתכלית  תחשבו 
אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו 
לרמוז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם, 
שתהיו אתם במעשיכם הרצויים, כתבנית המשכן וכליו. 
לא רק את הקרבן ואת העלייה לרגל וכיו"ב, הקב"ה 
ומקשרות  המזככות  מצוות  אלו  אמנם,  מעמנו.  דורש 
את האדם אל בוראו. אך זה עדיין יכול להיכנס בגדר 
הוא,  העיקר  סו,ג(.  )ישעיה  איש  מכה  השור,  שוחט 
הקרבת העצמיות של האדם, שהוא יצטרך למצוא מקום 
חיצוניים  במעשים  רק  לו  די  ולא  בו,  לשכון  לשכינה 

גרידא, אשר אינם דורשים ממנו את תמצית דמו. 
כאשר נרצה לקיים את השראת השכינה גם בתקופה 
בו  מקום  למצוא  עלינו  בעוה"ר,  חרב  מהקדש  שבית 
ישנם  נכון,  הקב"ה,  בשביל  דמינו  תמצית  את  נקריב 
כל מיני מעשים חיצוניים בהם נוכל אולי להרגיע את 
במיוחד  כלום.  הקרבנו  לא  בתוכנו  אנו  אך  המצפון, 
איזה  להקריב  רק  לא  מאתנו  נדרש  שכאלו  בתקופות 
קרבן על מזבח כל שהוא, ובכך לנקות את מצפונינו. 
נדרשים אנו להקריב את עצמיותנו בשביל הקב"ה. מול 
ניסיונות לכופף את ראשנו, נחזק אנו את דעותינו, או 
אז השכינה תשרה בתוכנו, בתוכו של כל אחד ואחד, 

ונזכה לבניית המקדש בביאת משיח צדקינו בב"א.



הרב רוממות הפרשה
דוד 

ויספיש
מפניני הפרשה

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם וגו' 
ְוֵכן ַּתֲעׂשּו" )כה,ח-ט(

יקשה  ולכאורה  לדורות.  תעשו  וכן  חז"ל:  ודרשו 
מהו "וכן תעשו לדורות", הרי בזמנים שאין לנו בית המקדש אין אנו עושים 

מקדש!?
וביאר בזה מרנא ה"נפש החיים" זיע"א דברים מבהילים. דהנה דרשו חז"ל 
בתוכו לא נאמר אלא "בתוכם", בתוך ליבו של כל אחד ואחד. כי האדם 
בנוי בתבניתו כמו בית המקדש, והלב שהוא אמצעיתא דגופא הוא כנגד 

בית קדשי הקדשים.
וז"ל ה"נפש החיים": שרוצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית 
המקדש החיצוני, אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו, 
אתם  שתהיו  עצמיכם,  את  אתם  תעשו  וכן  תראו  שממנו  לכם  לרמז  רק 
ומוכנים  ראוים  קדושים  כולם  וכליו,  המשכן  כתבנית  הרצויים  במעשיכם 
בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  זהו  ממש,  בתוככם  שכינתי  להשרות 
דייקא, שככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וגו', תכלית כוונתי 

שכן תעשו את עצמיכם..." ועיי"ש עוד בדבריו הנפלאים.
ומעתה זה כוונת הפסוק "ככל אשר אני מראה אותך וגו' וכן תעשו" – 
היינו, את עצמכם! וביותר, שזה כל תכלית המקדש כעין דוגמא לכל בר 
ע"י  ממש  בקרבו  השכינה  להשראת  מקום  עצמו  את  יעשה  איך  ישראל 

מעשיו הרצויים.
והנה עוד אמרו חז"ל עה"פ "ועשו לי מקדש" - את בתי נתתי לכם, לפרוש 
הימנה איני יכול ליטלה ממכם איני יכול, אלא עשו לי קיתון שאוכל לגור 

ביניכם וכו'.
מוכשר  שיהא  גופו  מכין  אינו  אבל  תורה  לומד  אדם  שאם  מזה  העולה 
מאוד  לו  שיחסר  בהכרח  שמים,  יראת  בלי  שלומד  או  השכינה,  להשראת 
מהשגת התורה, כי בזה חוזר המאמר "לפרוש הימנה איני יכול"... והתנאי 
להשגת התורה שנכין ונכשיר את עצמינו שתוכל השכינה לשרות בתוכינו 
באופן  התורה  את  לקבל  נוכל  ואז  החומר,  וזיכוך  הרצויים  מעשינו  ע"י 
מושלם. וזה הביאור במה שפסוק זה מופיע מיד לאחר מעמד הר סיני וקבלת 

התורה שנסתיימה בסוף פרשת משפטים.
ועל פי זה ביאר מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א מה דאיתא 
רבינו,  למשה  התורה  סודות  נתגלו  החנוכה  בימי  המזבח  חנוכת  שבימי 
דהביאור בזה הוא: כי ככל שיותר מוכן ומוכשר ה"קיתון שאגור ביניכם" 
כך שייך יותר להשיג את חכמת התורה, כי עד אז הרי "לפרוש הימנה איני 

יכול"... ובהכרח שיחסר בהשגת התורה.

"ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל 
ַהַּכֹּפֶרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו" )כה,כ(

ָאִחיו - כמו שני חברים שנושאין  ֶאל  ִאיׁש  "ּוְפֵניֶהם  כתב 'בעל הטורים': 
ונותנין בדברי תורה".

דברים נפלאים כתב על כך ר"י 'באר יעקב' הגאון הגדול רבי משה שמואל 
שפירא זצוק"ל: הנה, עיקר השראת השכינה היתה על הכרובים שעל הארון, 
ובדקדוק לשון נאמר )כה,כב( "ְונֹוַעְדִּתי ְלָך ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת 
ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת" - הרי שאין הדיבור יוצא מכל מקום 

שעל הארון, אלא אך ורק מן המקום המסויים שבין שני הכרובים!
ומדברי 'בעל הטורים' כאן למדנו, כי שנים שיושבים בחברותא ועוסקין 
בתורה כאשר פניהם איש אל אחיו, מהם יוצאת השכינה ומשפיעה! ומכאן 
להיות  כדי  בחברותא,  לימוד  אחר  להדר  התורה,  תופסי  לכל  גדול  לימוד 

במצב של "ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו".
אמנם, אף כי שנינו באבות )פ"ג מ"ב(, שאפילו אחד שעוסק בתורה קובע 
לעצמו שכר על זה, מכל מקום עיקר השראת השכינה באה מכוחם של שנים 
יחדיו, הרי הם מקום  וכל שנים שלומדים  דווקא.  יחדיו  העוסקים בתורה 

לשכינה, ומהם באה ישועה לישראל!
ונאה להוסיף בזה, את אשר אמר החסיד שבכהונה רבינו נתן אדלר זיע"א 
)הביאו החת"ס בתו"מ(: מאחר שהארון והלוחות רומזים לתורה, נראה שאמר 
הכתוב "ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו", להורות שצריכים שני תלמידי חכמים להיות 
נוחין זה לזה בהלכה, "ֶאל ַהַּכֹּפֶרת" – שתהיה כוונתם כנגד האמת הכתובה 

ונתונה בלוחות הברית הנתונות שם...

"ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים" 
)כו,טו(

וברש"י: "היה לו לומר ועשית קרשים, כמה שנאמר בכל דבר ודבר, ומהו 
הקרשים, מאותן העומדין ומיוחדין לכך. יעקב אבינו צפה ברוח הקדש ונטע 
ארזים במצרים, וכשמת צוה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים, אמר 
להם, שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם לעשות משכן במדבר מעצי 

שטים, ראו שיהיו מזומנים בידכם".
והיו  במדבר,  היו  לא  השוהם  ואבני  המשחה  שמן  גם  הרי  להבין,  וצריך 
צריכים ענני שמיא להביא אותם כמבואר במדרש, וא"כ מדוע על זה לא 
צפה יעקב אבינו ברוח הקודש, שיחסר להם שמן המשחה ואבני המילואים, 

והיה מכינם מראש?!
לומר,  שצריך  זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  הגה"צ  הירושלמי  המגיד  ביאר 

שדוקא את ה"עצי שיטים" הראו לו מן השמים, כיון 
שיהיו  לו  הראו  ולכן  מראש,  שיכינם  צורך  שהיה 
חסרים העצים הללו לקרשי המשכן. אך את אבני 
העננים,  הביאום  כי  חסרות  היו  לא  אשר  השוהם 
ממילא לא היה שום צורך בהכנתו, ולכן לא הראו לו, ועליהם הוא לא צפה.
אבינו  ליעקב  להראות  צורך  היה  מדוע  סוף,  דסוף  צ"ב,  דעדיין  אלא 
את הצורך בהכנת עצי שיטים על מנת שיכינם מראש, ולא נעשה נס על 

הקרשים כמו שנעשה נס על אבני השוהם?
נראה, דהנה עיקר שם הבית קרוי על שם קירותיו שהם מגדירים  אלא 
את מקומו של הבית, ומפרידים אותו מרשות הרבים. וכן הוא הדבר בקרשי 
המשכן, שהם עיקר הווית המשכן והם מגדירים את מקומו וקדושתו. אלא 
הראון,  כגון  מאוד  חשובים  פרטים  בו  יש  הלזה,  הקדוש  המקום  שבתוך 

המזבח, השולחן והמנורה.
כי  נס,  בזה  שייך שיעשה  לא  הקרשים,  שזה  המשכן  בעיקר  לכן,  ואשר 
ביסוד המשכן צריך להשריש את הקדושה מכח מעשה ידי אדם, על מנת 
שתמשך ותגרר קדושה ממשכן העדות למשכן הקטן שבלב כל אח ואחד 
מבני ישראל... והיה צריך יעקב אבינו לנטוע עצי ארזים במצרים ולצוות 
יציאת  מעת  הדרך  בכל  הללו  הקרשים  את  עימם  שיקחו  ישראל  בני  את 
מצרים ועד לבנית המשכן במסירות נפש, כי רק בכך יוכל לבוא המשכן על 

מתכונתו הנרצית.

"ְוִיְהיּו ֹתֲאִמים ִמְּלַמָּטה ְוַיְחָּדו ִיְהיּו ַתִּמים ַעל ֹראׁשֹו ֶאל 
ַהַּטַּבַעת ָהֶאָחת" )כו,כד(

יש להבחין, כי על חלק הקרשים שלמטה נאמר בפסוק "ֹתֲאִמים", לעומת 
החלק העליון של הקרשים שנאמר בהם "ַתִּמים".

יצחק"  "כנסת  ישיבת  הגאון רבי דוד מינצר שליט"א, מראשי  בזה  ביאר 
חדרה: כבר מצינו בפרשת וישב שנאמר אצל תמר )בראשית לח,כז( "ְוִהֵּנה 
ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה" - מלא, ואילו אצל רבקה נאמר )שם כה,כד( "ְוִהֵּנה תֹוִמם 

ְּבִבְטָנּה" - חסר. )ונתפרש שם הטעם משום שאצל רבקה היה אחד רשע(
ונראה כי כן יש לפרש כאן בקרשים, הנה לדעת רבי יהודה )שבת צח,ב( 
הקרשים היה עוביין למטה אמה, והיו כלים והולכים עד למעלה, ולמעלה לא 

היה עוביין אלא אצבע.
נאמר  ומלא  שלם  בשיעור  היו  הם  ולמטה  שמאחר  היטב,  מבואר  וא"כ 
עליהם "ְוִיְהיּו ֹתֲאִמים ִמְּלַמָּטה", אך מאידך, על החלק העליון של הקרשים 
ֹראׁשֹו" שהוא לשון המרמז על  ַעל  ַתִּמים  "ִיְהיּו  נאמר  שהיו דקים כאצבע 

חסר...

"ַּכְפֹּתֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמֶּמָּנה ִיְהיּו ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב 
ָטהֹור" )כה,לו(

על  כאן  עמד  'מיר'  מר"י  זצ"ל  פינקל  ברוך  אליהו  רבי  המופלא  הגאון 
יסודות נפלאים מפסוק זה, וכך דרש ]כחודשיים טרם הסתלקותו בלווית 

הגאון הגדול רבי שמואל ברנבוים זצ"ל[: 
הנה, לישנא דקרא צריך ביאור, הרי כפתוריהם וקנותם לשון רבים משמע, 
והיינו כפתורים וקנים של רבים, וזה הרי לא יתכן שהרי לא היה אלא מנורה 
אחת!? והנה באמת לענין הכפתורים י"ל שמייחסים כפתורי כל קנה מקני 
המנורה לחוד, ור"ל כפתוריהם של הקנים. אך לענין הקנים צ"ב שהקנים 
שהקנים  נאמר  ואם  וקנותיה!?  לומר  צריך  היה  וא"כ  למנורה  מתייחסים 
יתייחסו לכפתורים שביניהם א"כ צריך ביאור מי נתלה במי, הא מחד גיסא 
תלה הכפתורים בקנים כשאמר כפתוריהם, ואיך יתכן שנהפך הדבר מאידך 
גיסא ותלה הקנים בכפתורים כשאמר וקנותם, וגם עצם הדבר תמוה הוא 

שהקנים נתלים בכפתורים!?
ביאור הענין, שהרי המנורה היא כנגד התורה כמו שאמרו בב"ב  ונראה 
)כה,ב( הרוצה שיחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום. ובברכות )נז,ב( אמרו 
הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה, שנאמר "ויקחו אליך שמן זית 
זך". ובזה באה המנורה ללמדנו שבתורה כל הענינים תלויים וקשורים זה 
בזה, וסוגיא אחת נוגעת בירך חברתה, ויסוד אחד מן הראשונים שבפרק 

אחד תלוי בדבריהם שבפרק אחר וכיוצא בזה...
וכעין זה שמעתי מהגאון הגדול רבי מיכל פיינשטין זצ"ל, כשהספיד את 
הגאון הגדול רבי לייב מאלין זצ"ל בישיבת מיר, ואמר שמהמנורה אנו למדים 

לענין התורה, שכל הסוגיא צריכה להיות 'מקשה אחת'! 
ובהלוויית הג"ר מיכל זצ"ל סיפרו שפעם אחת לעת זקנותו דיבר שעדיין 
לא למד זבחים דף ל', והיה לפלא שהרי שנה זה כבר כמה פעמים ואף מסר 
עם  יחד  זה  דף  למד  דהכוונה שלא  מיכל  הג"ר  והסביר  שיעורים,  כך  על 
כל הסוגיות הקשורות לדף זה, ואף שכל אחד בפני עצמו למד ושנה כמה 

פעמים. ויתכן דזו היתה כוונתו שהסוגיא צריכה להיות 'מקשה אחת'... 
ויש להוסיף בזה עוד, שאף על פי שהכפתורים נעשו רק לנוי, ואילו הקנים 
הם חלק מעיקר המנורה, מכל מקום אפשר לתלות את הקנים בכפתורים, 
מנקודה  נלמד  בסוגיא  גדול  שיסוד  פעמים  מצינו  שבתורה  משום  והיינו 
קטנה שהיא רק ה'נוי' שבסוגיא, ואף על פי כן היא נוגעת לעיקרי הסוגיא, 
ולפעמים כל הסוגיא עומדת על "קנייטש" אחד, ופעמים שהקנים מתהפכים 
ומתייחסים ונגררים אחר הכפתורים, מפני שהכפתורים העמידו את הענין 

באופן שונה.



עיון מעמיק בצרה והרווחה 
של נס הפורים )א(

רבותינו ייסדו, שקריאת המגילה היא גופא 
ביטוי לשבח על נס ההצלה של ימי הפורים האלו. וכן ביארו, כי אף ללא תחילת 
המגילה באריכות ענייני הסעודה, ושתי וכו', יש בידינו את ה"קרייתה זו הלילא" של 
סיפור נס ההצלה דפורים. א"כ יש לתמוה, מה באמת כל כך חשוב באותה התחלה, 
ועד כדי כך מגיעה חשיבותו, שלהלכה למעשה אם לא שמעת את התיבות "רצפת 

בהט ושש" לא יצאת יד"ח ועליך לקרות שוב?
ביתר  והמגילות;  הספרים  מיתר  זו  מגילה  ראשית  נשתנתה  מה  צ"ע,  ובהקדם 
ספרי המקרא מרכז העניינים הוא אלקינו ית"ש, או ישראל, או תורתו וחכמתו ית' 
זה,  לכל  זכר  אין  הראשון,  בפרק  עכ"פ  זו,  במגילה  ואילו  לבינו.  בינינו  המקשרת 

אפילו פעם אחת?
סיפור זה, אשר כתוב כאילו היה מעין כתב עת של קורות דברי ימי מלכי  מהו 
מדי ופרס: היה מלך, הוא עשה סעודה, רב עם אשתו, הרגה, חיפש אחרת, וכו' וכו' 
- לכאורה אין כאן לא מסר ולא מוסר, לא נביא ולא נבואה, לא יהודים ולא יהדות; 

והחשוב מכל, אלקי היהודים אינו מוזכר ולו פעם אחת בכל המגילה!
הלא דבר הוא?

ועד כדי כך מגיעים הדברים, כאשר מגיעים לראשונה לדבר על יהודי - הדבר נזכר 
כחידוש עצום: איש יהודי היה בשושן הבירה! ושמו? וכו' וכו' כלומר באמצע הסיפור 
כאומר, דע לך, פעם אחת בכל המעשה הזה היה איזה יהודי - חידוש! ובאמת בלי 
יהודי זה, גם ההמשך של המגילה לא היה עם סיפור אשר אירע ליתר היהודים,  שכן 

כל חמת המן על היהודים לא הגיע אלא בעטיו של מרדכי שלא כרע...
כאן יש לנו להקדים הקדמה נחוצה. תפקידם המיוחד של כלל ישראל בבית ראשון 
היה שותפות פעילה בגילוי ייחודו ית' בבריאה כנושאי דגלו, והתפקיד היה תכליתו 
להחיל את שלטונו ית' על כל העולם בפועל בידינו אנו. בראשם עמד שלמה המלך, 
ואחריו מלכי בית דוד יושבי כסא ה', כביכול מלכו בשמו, חיו את מלכות ה' בפועל. 
כלל ישראל היה אז כגוף חי, אשר השי"ת הוא ומלכותו הינם "נשמתו", עצם הטעם 

בקיומו הבלתי טבעי של האומה השבעים ואחד.
ומעת החורבן, החל תהליך גסיסה איטי. הנשמה אינה רוצה יותר בגוף אשר אינו 

יכול עוד לתפקד, אינו יכול להוציא לפועל את תכליותיה של הנשמה.
אין זאת אלא שתחילת העניין היה ביציאה מידי בבל. כל עוד מלכות בבל משלה 
בעולם, לעולם עדיין מוכר וידוע היה שיש עסק עם השי"ת. הוא מעורב בעולם, חלק 
חי וקיים ממאורעות הבריאה האנושית. אמנם השי"ת נראה להמן ושכמותו כאילו 
לו ביטוי של חיות בעולם רח"ל. ללא  "ישן" הוא ח"ו, שכן באמת לעת עתה אין 
מקדש וללא מלכות, ללא עיר להשראת שכינתו, ואף ללא עם של "בנים" המייצגו 
אותו,  אשר  ה"יריב"  כאילו  הוא  יתברך  הוא  וגלו.  בו  בעטו  הם  אדרבא,  בגאווה; 

למראית עין, בבל "נצחה" ח"ו.
אמנם עכ"פ, כל עוד בבל מושלת, מציאות ה' עדיין בולטת בבריאה. שכן לו היית 
שואל אדם באותה התקופה מי גדול עתה בעולם? יאמרו לך בבל; כאשר היית 

מוסיף ושואל, מדוע הדבר כך? יאמרו כי נ"נ שרף את היכלו של השי"ת.

לא  בבל  גלות  בזמן  לעולם  לך,  לומר 
לולא  שכן  ית'.  ממציאותו  להתעלם  שייך 

זו  נוכחית  מציאות  היתה  לא  ית'  מציאותו 
של גדולת בבל. נמצא, שמו הגדול אינו מחולל עד 
כדי כך. וממילא, אע"ג שישראל גלו, כבודם וקרנם גבוה בעיני העמים, שכן המה 
העם בו בחר האלקים לנחלה לו מעיקרא, אלא שעתה הללו הובסו. וכמו שמצינו 

שגדולתה של ושתי בנויה על השפלת בנות ישראל )עי' מגילה יב:(.
לומר לך: על אף הכל, ישראל, וממילא גם אלקיהם עדיין מצויים במרכז העולם, 
ועיני כל נשואים לחפש - מה עושה כעת אלקי ישראל, ומהו מעמדם של בניו. ואז, 

עלתה מלכות פרס לגדולה, ונטלה את עטרתו של בבל.
זזו מהמרכז של  ישראל כביכול  לכן,  על אותו הקו אותו התחלנו קודם  ממילא, 
הבריאה, שכן אם תשאל מעתה מי מלך על כל הארץ, יאמרו לך פרס, "ומי אחריו, 
את מי הוא ניצח" התשובה תהיה בבל. כביכול השי"ת אינו בחשבון האנושות רח"ל, 
וישראל מעתה הם אינם יותר מאשר "עוד עם", כביכול אומה ככל האומות, שכן 
תכליתם אינו בא לידי מיצוי כלל. ולמעשה מעמדם גרוע מכך, שכן כאשר נבחן הוא 
אפילו מבחינת תפקודו כעם רגיל הרי שהעם הזה מפוזר ומפורד הוא בין העמים. 
לומר לך, אין להם לישראל ערך ותועלת כקיבוץ גדול. אפשר למכרם בחנם. ואשר 
על כן גלות זו היא "חשכה" כלשון חז"ל בבראשית רבה, ע"ש שהחשיכה את עיני 
ישראל. שכן אינם רואים את תכליתם וקיצם, כביכול כלפי חוץ הם נראים חסרי 
תכלית ח"ו. ועד היום חשיכה זו רק מעמיקה יותר ויותר. אין למלכות פרס עניין 
וזה  ישראל מהבריאה מעוניינים הם,  נגדינו, רק בעצם הסילוק של הנהגת  מיוחד 
גופא תוקף האסון של מלכותם. כורש מוכן שנבנה את ביהמ"ק - אך תחת שלטונו 
דווקא, לא גאולה שלימה, ולא בכל מחיר. יעויין בס' עזרא )פרק ד'( שכתבי השטנה 

המדברים על מרידה של ישראל מיד הביאו את מלכי פרס להפסיק את הבניין.
זו יצא ממצרים, התכלית  היהודים אבדו כל טעם להמשכיות. כאשר עם  מעתה, 
היתה תיקון העולם. המצוות היוו אבני הבניין הזה. אך עתה, בגלות פרס, תכלית 
זו עקורה באופן מוחלט, לעת עתה כאילו ללא שוב ח"ו. המן טען, "כל ימיהם שה"י 
אינם  ישראל  צודק בטענתו. אם  הוא  ולכאורה  היום",  היום, פסח  "שבת   - פה"י" 
עסוקים בלתקן את העולם - למה להם שביתה? הרי "יומם ולילה לא ישבותו" כתיב! 
העולם חי ונבנה על ידי מלאכה, ואתם היהודים הורסים את העולם ע"י שבתותיכם; 
העולם צריך לחם כדי לחיות, ואילו אתם מרעיבים את העולם לחינם ע"י מועדי 

פסחיכם!
היחס אל היהודים בתחילת המגילה הוא אכן יחס של התעלמות גמורה. ומדוע, שכן 
היהודים כבר אינם חשובים בבריאה לכלום. לא הם, לא מצוותיהם, ולא השכינה... 

הכל חסר חשיבות שכן הכל חסר תועלת!
והמלך - ואין "המלך" אלא הקב"ה - כביכול "הסכים" עם המן. אין תכלית של 
ממש באומה זו במציאותה הנוכחית, ואדרבא, הם רק הורסים את הסדר הטוב של 

הבריאה. והוא ית' כביכול חתם.
להשמיד, להרוג, ולאבד. את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים - וביום אחד.

ונחתם בטבעת המלך. ]חלק ב' של המאמר יופיע בשבוע הבא[

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

ויקחו לי תרומה
בספר 'אזנים לתורה' הקשה מרן הגאון רבי זלמן סורוצקין 
זצ"ל: הרי תרומה נותנים, תרומה לא לוקחים, ואם כן היה 

צריך להיות כתוב ויתנו לי תרומה, ולא ויקחו לי תרומה!?
ראש  זיע"א  מבריסק  הגר"ח  מרן  שימש  כאשר  שהיה:  מעשה  פי  על  ותירץ 
ישיבה בישיבת וולאז'ין, יצא פעם למינסק להצלת הישיבה שנקלעה למצוקה 

כספית קשה, והיתה שקועה בחובות גדולים.
בעיר מינסק פעלו שני גבאי צדקה של הישיבה, מופלגים בתורה ויראה ונדיבי 

לב, הרב ברוך זלדוביץ והרב דוב בער פינס.
הגיע הגר"ח לביתו של הרב זלדוביץ וסיפר לו על מטרת בואו, הסכום הדרוש 
זלדוביץ הבטיח להשתדל כמיטב  והרב  גדול מאוד,  למען הצלת הישיבה היה 
יכולתו. במהלך שהותו ב"מינסק" התאכסן הגאון רבי חיים בבית מארחו והיה 
שקוע בתלמודו, לאחר כמה ימים התעניין הגר"ח אצל הרב זלדוביץ האם כבר 

עלה בידו לאסוף את הכסף עבור הישיבה.
והשיבו: שבעזרת השם יש לו כבר מחצית מהסכום הדרוש, שמח הגר"ח וחזר 
לתלמודו, כשעבר חודש ימים מבואו של רבי חיים למינסק הוא שב והתעניין 
אם כבר אספו את שאר הכסף, והשיב הרב זלדוביץ בשמחה כי יש בידו את כל 

הכסף הדרוש למען הישיבה.
הודה הגר"ח לנדיב הודאה גדולה, וחזר לוואלז'ין, ומיהר לפרוע את החובות 
של הישיבה. לא חלפו אלא ימים מועטים ואל הגאון אב בית הדין וראש הישיבה 
של וולאז'ין באו שני הגבאים הנאמנים של הישיבה מהעיר "מינסק" לדין תורה.

התובע היה הרב פינס וטענתו עמו: בכל העסקים הוא שותף עם הרב זלדוביץ 
שווה בשווה, עכשיו שהקרה ה' לפני שותפו עסק טוב ומוצלח שכזה – הצלת 
ישיבת וולאז'ין, וכיון שהרב זלדוביץ נתן את כל הכסף מכיסו הפרטי, הרי הוא 
בא ותובע ממנו כשותף את מחצית העסק, והוא כמובן יתן את חלקו מחצית 

הסכום...
משנודע להגר"ח כי את מלוא הסכום נתן הרב זלדוביץ מכיסו, פנה אליו בתמיהה: 
מדוע אפוא החזקת אותי בביתך למעלה מחודש ימים, הרי יכולת להביא לי את כל 

הכסף מיד כשבאתי אליך.
השיבו הרב זלדוביץ: וכי דבר קל הוא ליטול מן הכיס כל כך הרבה כסף... בתחילה, 
כדי לתת את מחצית הסכום היה עלי לעמול קשה כדי לכבוש את תאוות הממון 
שבלבי, אחר כך היה עלי להוסיף לנהל מלחמה פנימית עד שהיתי מסוגל לתת את 

המחצית השניה... 
על פי זה אמר הרב מלוצק, זהו שאמר הכתוב "קחו מאתכם" על כל אחד ואחד 

לפעול על עצמו, לתת את תרומת השם ביד רחבה...

חביבות מצות הצדקה
הגרי"ש  רבינו  מרן  של  המסור  נכדו  שליט"א  אלישיב  אריה  ר'  הרה"ג  שח 

הצדקה  נתינת  ענין  היה  רבינו  אצל  זיע"א:  אלישיב 
בתפילת שחרית עסק שלם ונכבד מאוד, הוא ייחד בעבור 
זה מחשבה רבה. רבינו דאג להצטייד לפני התפילה בממון, 
וכל  עשר,  או  חמש  של  למטבעות  גדולים  שטרות  פרט 

גבאי צדקה שפקד את מקומו קיבל הימנו נתינה הגונה.
רבינו הקפיד שלא לפטור את גבאי הצדקה במטבעות קטנים של מה בכך, אלא 

כל נתינה הייתה נתינה של מטבע חשוב...
פרט לעצם הנתינה, השקיע רבנו מחשבה רבה בעסק הצדקה, זכר את מראיהם 
של גבאי הצדקה שפקדו את בית מדרשו פעם או פעמיים בשבוע באופן קבוע, 
לאחר  התעניין  הקבוע,  ביומו  מגיע  היה  לא  הצדקה  מגבאי  שאחד  וכשקרה 
התפילה ושאל: "פלוני עם הזקן הלבן המהודר שמגיע לכאן פעם בשבוע, היכן 
לכאן  מגיע  וכך, שהיה  כך  "פלוני שמראהו  או  ראיתיו!"  עידן שלא  זה  הוא? 

לעיתים קרובות, מדוע אין רואים אותו? מה שלומו? האם הוא חש בטוב?"...

לפייסו בדברים
פעם הגיע עני לביתו של מרן הגאון רבי ברוך בער ליבאוויץ זצוק"ל באמצע 
השיעור וביקש צדקה. ר' ברוך בער חיפש בכיסו ולא מצא כסף לתת לו, והציע 
לו שילך למטבח ויבקש מהרבנית. העני הלך למטבח וחזר ואמר שהרבנית אינה 
כמה  למישהו  יש  אם  ושאל  עמו  שישבו  לתלמידיו  בער  ברוך  ר'  פנה  בבית. 

פרוטות להלוות לו כדי שיתן לעני, חיפשו בכיסם ולא מצאו.
בלית ברירה, אמר לעני שיבוא מאוחר יותר כאשר הרבנית תהיה בבית ואז 
יתן לו צדקה. כאשר נפנה העני לצאת מהבית, קם ר' ברוך בער ממקומו וליווה 
אותו עד לפתח הדלת, ונפרד ממנו במילים חמות, תוך כדי שהוא מעודד אותו 

ומנחם אותו, ומאחל לו ברכת הצלחה.
כאשר חזר לשולחן השיעור, הבחין בפליאת התלמידים, על מה שהפליג כל 
כך בכבודו של העני וליווהו עד הדלת שלא כדרכו, והסביר את טעמו בדבר: 
"כאשר בא עני לבקש צדקה, הוא מרגיש נבוך, ומרגיש מבוזה, אלא מאי, כאשר 
הוא מקבל את הצדקה, הרי זה כעין פיוס עבורו, אולם עכשיו כיון שהעני לא 
קיבל מאומה, אם כן הוא נשאר עם אותה הרגשה בה נכנס לביתי, על כן מצאתי 

לנכון לכל הפחות ללוותו ולפייסו בדברים"...

באמצע הסדר...
היה  לא  'גרודנא',  ישיבת  בהיכל  כסף  לאסוף  המגיעים  שהתרבו  בתקופה 
מסכים ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל שיכנסו להיכל 
הישיבה לאסוף כסף באמצע הסדר, מפני שזהו גורם ביטול תורה דרבים. אך 
כסף,  לאסוף  אדם  והגיע  הישיבה  בהיכל  נוכח  היה  כאש  הפעמים  היו  רבים 
הוא לא שלח אותו בידים ריקות... אלא היה אומר לו כאן אי אפשר לאסוף 

כסף באמצע הסדר! אבל אני ייתן לך מה שהיית מקבל 

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
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האדמו"ר  של  להסתלקותו  שנה  ארבעים  מלאו  השבוע 
לאחר  דאג  זיע"א אשר  מגור הגה"ק בעל ה"בית ישראל" 
בארץ  הנאמנה  היהדות  את  ולייסד  להקים  הזעם  שנות 
בארה"ק,  הדת  חומות  על  בצורה  כחומה  ועמד  ישראל, 

כאשר השפעתו היתה ניכרת על כל חוגי היהדות הרחדית בארץ ישראל. להלן נביא 
מעט מזעיר ממשנתו.

דאגתו לריבוי הכוללים והלומדים
הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  התבטא  תשע"ו  בשנת  ישראל  אלפי  רבבות  במעמד 

אויערבאך שליט"א ואמר:  
ימי  כל  ד'  בבית  "שבתי  להיות  כאלו שזכו  ד',  יראי  סוגים של  כמה  היו  "תמיד 
חיי", והיו בעלי בתים, אך גם אצלם כאשר עזבו את בית המדרש, היה זה כאשר 
הם הפסיקו מתוך אונס גמור, ואומר בדרך אגב, עד כמה יש מציאות של בלבול 
וטשטוש, כאשר אותם החפצים לעקור ולהזיק, מזכירים שהיה בשערי חסד חלבן, 
שעסק לפרנסתו וכו', כאשר אני שמעתי מפיו שבאותו יום שהיה מוכרח לצאת אחר 
שלא היה לחם בביתו הרי שזה היה כמו תשעה באב, וזכורני כמה אבי מורי ז"ל יחד 
עימו היה משתתף בצערו, אוי ואבוי לאותם אלה שמזכירים את שמו, להפוך את 
זה לשיטה להפוך דברי אלוקים חיים. אך כל זה לא נוגע לפה, אך כאמור כל זה לא 

נפקא מינה למציאות הקשה של היום ששייכת לכולם".
יותר בעלי  "ואף שהיה מקומות שהיה  מרן ראש הישיבה שליט"א:  ואמר  המשיך 
שבזמנו,  זוכר  ואני  תורה.  של  רוח  יותר  היה  ישראל  בארץ  שדווקא  הרי  בתים, 
האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" זיע"א, בתקופה שהיתה עוד לפני כל הגזירות 
הקשות, נלחם במסירות נפש גדולה, וממש מסר נפשו, לשנות ממה שהורגלו ללמוד 
בכולל שנתיים אחרי החתונה ואחר כך לצאת למלאכתם, ותבע לשנות את זה מאחר 
שבארץ ישראל זו מציאות אחרת, מסר נפשו שיותר ויותר ילמדו ויגדלו בכוללים"... 
אמר  זיע"א  ישראל"  ה"בית  בעל  אחר: שהאדמו"ר  בנוסח  אמר  אחרת  ]בהזדמנות 
שאף שבחו"ל היה נהוג בקהילות מסוימות לצאת למלאכתם אחרי שנתיים מהחתונה, 
להיות  שנים  הרבה  שצריכים  מודים!  הכל  ישראל  בארץ  כאן  אך  לזה,  קרוב  או 
בכולל... וביאר מרן שליט"א שזה מב' טעמים הפכיים, גם מצד הקדושה של א"י, וגם 

מצד המצב הרוחני בא"י...[

שידוכים
פעם אירע כאשר תלמיד אחד עלה להתייעץ עם מרן ראש הישיבה שליט"א בעניני 
שידוכים, ורצה שמרן ראש הישיבה יענה לו האם זה השידוך שלו או לא, נענה ואמר 
גדולי האדמורי"ם לא  ידוע שבעניני שידוכים אף  לו מרן ראש הישיבה שליט"א: 
עונים... והוסיף ואמר: חוץ מה"בית ישראל" זיע"א שאומרים שהיה לו רוח הקודש...

גוטע חברים
"עץ  בשיבת  לתלמידים  תורה  שהרביץ  זצ"ל  פריינד  נטע  רבי  הצדיק  הגאון  שח 
חיים", אשר היתה מהישיבות היחידות לצעירים בירושלים באותה התקופה. שהיה 
לו זמן מיוחד מידי שבוע ביום שישי לעלות לחדרו של ה"בית ישראל" ולעדכנו על 
התקדמותם של הבחורים הצעירים, ולספר לו מה קורה עם כל בחור ובחור מחסידיו, 
שאר  עם  קורה  מה  ישראל"  ה"בית  מתענין  היה  ולרוב  חיים",  ב"עץ  אז  שלמדו 
הבחורים שאינם מבני קהילתו, מה מצב לימודם, והיראת שמים שלהם, והיה מוסר 

לו הוראות בעניני חינוך.
אחד הדברים שה"בית ישראל" היה מעורר ומזהיר ללא 
הרף היה על "חברים טובים" כלשונו... והיה חוזר ומזהיר 
]להשגיח  גוטע חברים"...  אויף  געבן  "אכטונג  ושוב  שוב 
שיהיו חברים טובים...[ ומרגלא בפומיה, שיתכן בחור שהינו מתמיד ולמדן, ואף יכול 
יכול לקלקלו באחת ולהביאו לשאול  להיות מהעילוים בישיבה, אך חבר רע אחד 
תחתית, חלילה... ולכן הזהיר והקפיד שלא יתחברו בשום פנים ואופן עם חברים 

לא טובים. 
הוסיף על כך גאב"ד מאקאווא שליט"א: כי הוא זוכר כמה היה מזהיר על כך, אך 
כמה שהדברים היו יסודיים וחשובים אז, הרי שהיום הדבר חשוב שבעתיים, כמה 
צריכים להיזהר מחבר רע, במיוחד בדור כ"כ פרוץ, שברגע אחד יכולים להפיל ח"ו 

בחור טוב...

לב בוער ביראת שמים
שח ראש ישיבת 'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל: בבחרותי, 
והנני צעיר לימים, תלמיד ישיבת פוניבז' התוודעתי לאדמו"ר בעל ה"בית ישראל" 
זיע"א, ומאז נקשרתי בו, ובביקוריו בבני ברק היה מטייל עימי ארוכות במעלה רחוב 
חזון איש, הוא היה הולך ומשוחח, הולך ומדבר... השיחות עמו ללא קשר לתוכנן 
הבעירו בנו תמיד את הלב לאהבת ה' ולתורתו, והכניסו בנו יראת שמים! ואף על 
פי שרבות קיבלתי מרבותיי בישיבה שהיו מגדולי התורה והיראה שבדור, חלק גדול 

מהיראת שמים שלי אני זוקף לזכותו של ה"בית ישראל" זיע"א...
כמו כן בכל פעם שהיה עולה ראש ישיבת 'גרודנא' זצוק"ל לירושלים היה נכנס 
לו  יוצא  מה  זיע"א, כאשר שאלוהו תלמידיו:  ישראל"  ה"בית  לאמירת שלום אצל 
שלום  ולקבל  מלראות  רק  זצוק"ל:  הישיבה  ראש  השיב  בעלמא!?  שלום  מאמירת 

מה"בית ישראל" כבר מקבלים הרבה...

צא הילחם בעמלק
מבלעם  כך:  ואמר  המצב  אודות  זיע"א  ישראל"  ה"בית  דיבר  ההזדמנויות  באחת 
אפשר ללמוד, בחינת 'מאויבי תחכמני'. בלעם היה בן 32, כדאיתא במדרש, אנשי 
דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, שאינם מגיעים לחצי ימיהם, גוי בן 32, סומא באחת 
מעיניו, שתום העין, חיגר וצולע, וגבהו אמה אחת, ועם כל המומים הללו לא נרתע 

ויצא למלחמה נגד כלל ישראל ומשה רבינו.
משה רבינו היה בן 120 שנה, גבהו 10 אמות, פניו בוהקות עד שהוזקק למסווה על 
פניו, הוא כבר היה 'רבי' 40 שנה, עשה את כל המופתים והאותות לעיני כל העמים, 

ואעפ"כ בלעם לא התפעל, ולא נרתע לצאת כנגדו למלחמה.
וממנו ניקח לעבוד את ד', לפעמים נדמה לאדם שאצל החופשיים, או המתייוונים 
והרוצים להידמות אליהם, החיים דבש, והכל הולך אצלם למישרין, והאדם חושש 
לצאת כנגדם למלחמה. צריך להתאזר בעוז, לא להירתע מהמעטפת, ולהטות אוזן 

לבת קול היוצאת וקוראת: "צא הילחם בעמלק"!...

ש"ך קשה
שח הרה"ג רבי צבי וולף זצ"ל מותיקי המחנכים באר"י, כי בעל ה"הבית ישראל" 
זיע"א התבטא פעם בחידוד על נושא שהיה חלוק בדעתו על מרן הרב שך זיע"א, כי 

"הש"ך קשה אבל הש"ך פסק"...

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
דוד 

ויספיש

בין  כסף  ואוסף  נכנס  היית  אילו 
הבחורים... 

ממנה יהיו...
סופר  החתם  מרנא  בשם  שראה  שליט"א,  סאלוויציק  הלוי  הגרמ"ד  מרן  שח 

זיע"א על הפסוק "כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו" דזה בא לרמז שלא יהיה לאדם 
חיצוניים  ולימודים  ואפילו דברים  ופורקי העול,  שום שייכות עם המשכילים 

כגון כתיבה וחשבון וכו' לא ילמד מהחילוניים, אלא "ממנה יהיו"...
כי גם דברים אלו צריכים ללמוד רק מאנשים יראי שמים, שכל שייכות עם 

פורקי עול משפיעה לרעה על האדם...

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

המשך 
מעמ' 3

כל אחד ואחד יכול להיות גדול בתורה
על הפסוק "ועשית לו זר זהב סביב" )כהיא( כתב ה"כלי 
ז"ל, שזה רמז לכתר תורה, ובשלחן  יקר": אמרו רבותינו 

ובמזבח נאמר "ועשית" לו, לפי שבכתר כהונה ומלכות הוא לאנשים מיוחדים כי אין 
כהונה כי אם למי שהוא מזרע אהרון, ומלכות לזרע דוד, לכך נאמר "לו", אבל כתר 

תורה הפקר לכל לכך לא נאמר "לו".
בגמ' במסכת יומא איתא: "שלשה זירין הן, של מזבח ושל ארון ושל שולחן, של 

ארון עדיין מונח הוא, כל הרוצה ליקח, יבא ויקח".
חז"ל אומרים לנו, כי לזכות לתורה יכול כל אחד ואחד, גם מי שמגיע מהמשפחה 
הפשוטה ביותר... וגם מי שיש לו את הכשרונות החלשים ביותר... התורה הפקר 

לכל! – "לכל" זה כל אחד בלי יוצא מן הכלל!
אלא שכשם שבהפקר צריך לעשות מעשה קנין בשביל לזכות בחפץ, כך בתורה 
צריך לעשות מעשה קנין בשביל לזכות בתורה, והמעשה קנין של תורה, הוא ללמוד 
ולעמול, ללמוד ולעמול, ולהתפלל למי שהחכמה שלו, אבל מי שיאמר התורה הפקר 

לכל... ולא ילמד בעמל וביגיעה – הוא לא יזכה בה... 

חבל על זמני... האמנם?
ותינה  לפני מרן רבינו בעל ה"אבי עזרי" זיע"א  ישיבה  נכנס בחור  הימים  באחד 
בפניו את צערו: מכיר אני את כשרונותיי הדלים, את התמדתי הגרועה ואת הבנתי 
החלושה, יודע אני כי עם כלים אלו לא אוכל להיות גדל בתורה... ולכן אני סבור 
כי חבל על זמני... עדיף שאני יעזוב את הישיבה... ובאשר ללמוד התורה – מדי 

יום ביומו אקבע עתים בשיעור דף היומי המתקיים בבית הכנסת שבאזור מגורי...
הרב שך האזין בקשב לדברי הבחור, ואחר כך נענה לו באומרו: דע לך, כי היצר 
הרע בכבודו ובעצמו מדבר מגרונך! זו בדיוק השפה שלו, כך היא דרכו מאז ימות 
עולם – הוא מגיע אל בחור ואומר לו: למה לך להשקיע בלימוד? הרי ממילא לא 
אולם  שמח"...  ה"אור  כמו  או  איגר,  עקיבא  רבי  כמו  שתהיה  סיכוי  אין  תצליח! 
זו אינה אלא טענת שטות! אי אפשר לדעת מי יגדל לתלמיד  למען האמת טענה 
חכם מופלג ומי לא, בעיני ראיתי בחורים בעלי כשרונות בינוניים שעלו והתעלו, 

והיום הינם תלמידי חכמים חשובים. ומאידך, ראיתי בעלי 
כשרונות מופלגים, אשר מאומה לא יצא מהם! אם בחור 

יושב ולומד, אין ספק כי יכול הוא להיות גדול בתורה!

פתאום נפתחים לפניו...
צריך  בתורה  גדול  להיות  שכדי  זיע"א  איש"  ה"חזון  מרן  בפני  טען  אחד  כאשר 
להיות בעל כשרונות, ענה לו ה"חזון איש": לא! יכול להיות שאדם בלי כשרונות, 
נפתחים  ופתאום  השני,  לרחוב  מסתובב  שהוא  עד  ברחוב,  הולך  לגמרי",  "סתום 

לפניו כל הכשרונות וכל המעיינות, והוא נהפך להיות לבעל כישרון עצום! 

איפוא הוא ואיפוא אני?
סיפר מרן רבינו בעל ה"אבי עזרי" זיע"א עובדא מאלפת, מאי משמע "כל הרוצה 

ליקח יבא ויקח", איך בא לידי ביטוי "הרצון" הזה, וכך היה המעשה:
בצעירותי, שוחח עמי זקן אחד אודות אחד מגדולי הרבנים שבדור, פוסק נודע 
לתהילה, ואמר: יחדיו למדנו בצעירותנו בישיבתו של הגאון רבי הירש שלעז זצ"ל 
היה  אטום  מוחו  אבל  בתורה,  חשקה  שנפשו  אחד  נער  עמנו  ושם  קראסון,  בעיר 
ותפיסתו איטית להחריד, והיה מיגע את כל בני הישיבה ומבקש שיסבירו לו את 
הפשט בכל סוגיא, בכל שאלה ובכל תשובה, עד שכולם היו מתחמקים ממנו, רק 
אני ריחמתי עליו, והשבתי לו על כל השאלות שלו. סבל טרחתו היה ללא שיעור, 
לו את השורה  מיד שיסבירו  להבין שורה אחת, בקש  הוא הצליח  משום שכאשר 
השניה, ולא הניח לי ללמוד, עד שפקעה סבלנותי, ובקשתי ממנו שיניח גם לי, הוא 
הלך ממני בפחי נפש, ומאוד הצטערתי וריחמתי עליו, והסתכלתי לראות מה הוא 
יעשה עכשיו אחרי שגם אני דחיתי אותו, ראיתי אותו יושב בפינת בית המדרש, 
כפוף על ספר אחד, לא יכולתי להתאפק, והתקרבתי אליו בשקט לראות מה הוא 
לומד, ראיתיו רוכן על הסדור הפתוח בברכת "אהבה רבה", ושמעתי איך שהוא בוכה 
בבקשת "ותן בלבנו בינה", הבנתי שהוא מבקש רחמים שלא יצטרך עוד לבריות 
שיסבירו לו, והשם יפקח עיניו במאור תורתו, נכמרו עליו רחמי והושבתיו לצדי, 

שישאל ככל חפצו.
וסיים אותו זקן: וזה הוא אותו רב גאון ופוסק הלכות – איפה הוא ואיפה אני...

רוממות התורה
חיזוק התורה

הרב 
שלמה 
ליב לף


