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דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

גודל הימים שלפנינו
הספירה  בימי  אנחנו  עומדים 
שהם ימים גדולים ונוראים מאוד. 

בפרשת  הפסוק  ועל 
לכם  "וספרתם  אמור 

ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות 
תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים 
יום" מאריך הרמב"ן לבאר שמפסח ועד העצרת כל ימי הספירה 
הם כחולו של מועד וקדושתם גדולה, וז"ל, "וציוה בחג המצות 
קדושים  כולם  כי  ולאחריהם  לפניהם  בקדושה  ימים  שבעה 
שבועות  שבעה  יום  וארבעים  תשעה  ממנו  ומנה  ה',  ובתוכם 
כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים 
בנתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן 
תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש". 
ששמיני  כמו  שבועות  השבעה  כל  את  בתוכו  כולל  והעצרת 

עצרת עוצר בתוכו את כל הימים שלפניו וגם את כל החגים.
הימים האלו נזכרים ונעשים, 'יום לשנה יחשב'. התורה קוראת 
והיינו  להם שבע שבתות תמימות, שימים אלו נקראים שבת, 
היא  ובאמת כל קדושת המועדים  הוא מהשבת.  שהכח שלהם 
מכח השבת, לפי שכל המועדים מתחילים מפסח, וקדושת פסח 
שבת  היה  לא  ואילו  קדשים,  קדש  השבת  קדושת  מכח  באה 
בעולם לא היה קדושת המועדים. וימי ספירת העומר נקראים 
שבע שבתות, וידועים דברי הרמב"ן שזה נקרא כל העולם "שבע 
שבתות". וצריך לא להפסיד את הימים האלו, שכתוב בספרים 
הקדושים, וזה כבר מחז"ל, שימים אלו משפיעים על כל השנה, 

ומי שמפסיד את הימים האלו הוא מפסיד את כל השנה. 
השערים  שכל  קנב,ב(  ח"ג  מהימנא  )רעיא  בזוהר  ואיתא 
פתוחים מפסח שני למשך שבעה ימים וז"ל: "וכל אינון תלתין 
יומין מן יומא דנפקו ישראל מפסח יתבא מטרוניתא בעטרהא 
למחמי,  יכיל  למטרוניתא  למחמי  דבעי  מאן  בחדוה  חילה  וכל 
כרוזא כריז כל מאן דלא יכיל למחמי מטרוניתא ייתי ויחמי עד 
לירחא  כריז בארבעה עשר  כרוזא  אימתי  דלא מעלון תרעיה, 
תניינא דהא מתמן עד שבעה יומין תרעין פתיחין, מכאן והלאה 
גם  כך  הפסח,  קודם  יום  שלושים  שיש  שכמו  תרעי".  ינעלון 
וכל  מהפסח  ההארה  שנשארת  הפסח  לאחר  יום  שלושים  יש 
צריכים  והשערים  יום  השלושים  וכשנגמרו  פתוחים,  השערים 
פתוחים.  נשארים  שהשערים  ימים  שבעה  עוד  ניתנו  להיסגר 
למרות  ראשון,  בפסח  כמו  ימים  שבעה  שיש  כתב  והגר"א 
אחד  יום  רק  וכאן  בתורה  שמפורשים  ימים  שבעה  יש  ששם 
להקרבה. ומשמע בדבריו שבשבעה ימים הללו יש הארה יותר 
והם  ראשון,  כבפסח  ההארות  בו  ומתחדשים  יום,  מהשלושים 
זכו בגלל שהאנשים  זה  יום שלפניהם, ולכל  יותר מהשלושים 
הטמאים גם השתוקקו מעצמם לקרבת ה' שאמרו "למה נגרע" 
וגו', וכמבואר בספרי )זוטא פ"ט ז( לא שאנו מבקשים אכילה 

ושתיה אלא שיזרק עלינו הדם.

בנין האדם - עבודת ימי הספירה
וצריכים להתעורר לנצל את הימים הגדולים הללו, כי לאחמ"כ 
זהו כבר מעוות לא יוכל לתקון, וכמו שאמרו חז"ל )ר"ה יז,ב( 
על עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכיפורים שאם לא עשה תשובה 
בינתים אפילו הביא כל אילי נביות בעולם לא מתכפר לו. כך 
זהו הפסד לכל  ולאחמ"כ  בנין האדם,  זמן של  זהו  גם עכשיו, 
השנה שחסר בבנין של כל השנה, וכמו שכתוב בספרים שכמעט 

וא"א לתקן לאחר מכן...
שערי  במ"ט  שקועים  היו  מצרים  בגלות  ישראל  עם  והנה, 
טומאה וכשהגיע זמנם להיגאל הקב"ה הוציאם משם שלא לפי 
מדרגתם, בזכות אבות בחסד פשוט כמו שהיה בתחילת הבריאה, 
והקב"ה האיר להם הארה גדולה מאוד שלא לפי מדרגתם "העם 
ההולכים בחושך ראו אור גדול". ואח"כ נסתלקו מהם ההארות 
הללו, כדי שיעבדו לקנותם בעבודה עצמית שזה תכלית האדם, 
ולכן לא ניתנה תורה מיד ביציאת מצרים אע"פ שזה היה תכלית 
יציאת מצרים "בהוציאך את העם תעבדון את האלוקים על ההר 
הזה" ובזה נשלמה הגאולה כמו שכתוב "היום הזה נהיית לעם" 
וכמו שכתב הרמב"ן )בהקדמתו לחומש שמות( שעד שלא הגיעו 
למעלות אבותם עדיין יחשבו גולים וכשיצאו ממצרים אעפ"י 
שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים... וכשבאו אל הר סיני 
ועשו המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל 
מעלת אבותם... ואז נחשבו גאולים. אבל היו צריכים לקנות את 
לקנות  ימי הספירה  זהו עבודת  וא"כ,  ע"י עבודה עצמית.  זה 

את  להשיג  שזוכים  ע"י  מעלתינו  את 
האור הגדול, כאשר יודעים לאן לשאוף 

להגיע.

אם לא עכשיו 
אימתי

והנה בעולם הזה אנו מתכוננים לעולם הבא, ובמשנה )אבות 
הבא  והעולם  לפרוזדור  דומה  הזה  "העולם  אמרו  מט"ז(  פ"ד 
אבל  לטרקלין",  שתכנס  כדי  בפרוזדור  עצמך  התקן  לטרקלין 
הוא  הבא  העולם  שבמשנה  לזה,  סתירה  קצת  נראה  במדרש 
הזה  שהעולם  א,טו(  )קה"ר  מבואר  במדרש  ואילו  טרקלין. 
דומה ליבשה והעולם הבא דומה לים, העולם הזה דומה לישוב 
והעולם הבא דומה למדבר, והיינו שהעולם הזה הוא הטרקלין. 
אבל פשוט שאין זה סתירה, ודברי המדרש הוא יותר מבואר, 
שבעולם הזה צריך להתכונן לעולם הבא, ורק את מה שמכין 
כאן יש לו לעולם הבא, שכאן בעולם הזה יש את הכל, אבל 

לעתיד לבוא אין כלום! 
יחפש  האדם  הבא  שבעולם  אומר  היה  חיים"  ש"החפץ  וכפי 
הוא  שם  אבל  ללמוד,  להתחיל  וכד'  הקצות  ואת  הגמרא  את 
לא ימצא שום דבר, כי את הכל צריך ללמוד כאן! ורק את מה 
שהאדם למד ועשה בעולם הזה - זה מה שיש לו לעולם הבא. 
ומה שהאדם משיג למעלה אין לזה שיעור להשגתו למטה ששם 
וראיתם",  "ושבתם  כתוב  בנביאים  ואפילו  האור.  מקור  הוא 
בספינה  אנשים  שהיו  מעשה  שהיה  הצל"ח  בהקדמת  ואיתא 
והיתה שם אשה הרה וילדה בן וכאשר גדל הילד לימדוהו את 
הילד מה תועלת  להם  ואמר  וכו'  והניקוד  בית  אותיות האלף 
יש בזה, אמרו לו שבאותיות אלו יש את כל החכמה, וכאשר 
נצא מכאן לישוב תוכל לקרוא בזה את כל החכמות הגדולות. 
כך גם בעולם הזה מה שאנו לומדים זה רק כדי שלעתיד לבוא 
נוכל להבין, דאיתא בהגר"א שבמדרשות הסודות הם בהסתר 
הסתר,  ג"כ  זה  מ"מ  בגלוי  יותר  זה  שבזוהר  ואף  ובמלבושים 
שככל שנראה שיש בזה יותר מובן פשוט זה רק אומר שהסתירו 
את זה יותר. ואי אפשר להבין את כל העמקות רק לעתיד לבוא 
הקב"ה יגלה לנו בכל דבר את הסודות התורה. ובמה שהאדם 
הוא  לעולם הבא שעכשיו  יבין  לא  הוא  הזה  ילמד בעולם  לא 
ויש במדרש: "קראוהו בהיותו קרוב" כל  לומד ראשי פרקים. 
זמן שאתה חי. ואיתא שחבריו דריש לקיש לאחר מיתתם רצו 
גם כן לשוב בתשובה אמרו להם 'כל זמן שאתה חי'. ואם לא 
עכשיו אימתי, וכל עכשיו זה נאבד, ויש אימתי כלפי העכשיו 

הבא, ואסור לאבד זמן.

לא המדרש עיקר אלא המעשה
ועיקר לימוד התורה הוא שהכל יהיה למעשה וכפי שהגר"א 
בשיר השירים )א,יז( והאלשיך מבארים "ושכנתי בתוכם" בתוך 
כל אחד ואחד מעם ישראל, שהעיקר זה שהשכינה תשרה בתוך 
ישראל. וכן כתב בנפש החיים )ש"א פ"ד( ]שהוא לא סתם ספר 
זה שהרי  את  להגיד  אפשר  היה  לא  כתוב שם  היה  לא  ואילו 
לדורות,  חז"ל  ודרשו  הדברים[ ש"וכן תעשו"  יש את פשטות 
שהפשטות היא שצריך לעשות את הכלים לדורות, והוא אומר: 
החיצוני,  המקדש  עשיית  הוא  כוונתי  שתכלית  תחשבו  אל 
כליו, רק  וכל  רצוני בתבנית המשכן  אלא תדעו שכל תכלית 
וכן תעשו אתם את עצמיכם שתהיו  לרמז לכם שממנו תראו 
אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו, כולם קדושים 
ראוים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש. וכדכתיב בספר 
יחזקאל )מג,י( "אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית 
ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית" שצריך להתבייש מצורת 
צורת  כנגד  היא  המקדש  בית  הרמב"ם שצורת  וכדברי  הבית. 
האדם, והלב הוא כנגד בית קדשי הקדשים, שכפי שיש דרגה 

של מקום מקודש כך יש אותו דרגה באדם. 
ולא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, שהעיקר הוא שצריך 
לחיות את הדברים. ואיתא בפרקי דר"א שטוב לעמים לראות 
את השמש, כשרואה את החמה כשהיא זורחת מברך וכו', וזה 
זמנים  וכשיש  לראות.  יכול  שחי  מי  ורק  השכל  בראיית  רק 
כאילו שהוא  זה  ולא מתעלה,  אותם  רואה  לא  והאדם  גדולים 
הרשעים  ולכן  מת...  ממש  שהוא  זורחת,  החמה  את  רואה  לא 
בחייהם קרואים מתים, שהרי "וחי בהם" כתיב ולא שימות בהם, 
ומי שלא חי בהם הוא נקרא מת. וכאשר לא עושים את הדברים 
"חיים"  יהיו  האלו  הדברים  שכל  ויה"ר  חיים!  זה  אין  למעשה 

וקיימים, לטוב לנו כל הימים.

הרב רוממות הזמנים
דוד 

ויספיש ימי הספירה

פרשת השבוע עוסקת גם בכשרות המאכלים 
הבאים אל פינו. נראה כי בסדר סדר קריאת 
הפרשיות טמון לקח מאלף, וללמדנו בא, כי 
הפסח,  חג  זה שאחר  מזמן  יותר מתאים  אין 
מה  על  ההקפדה  ענין  את  בתורה  בו  לקרוא 
שנכנס לפינו - שכן גם בזמן אכילת החמץ, 
עלינו לדעת כי יש להקפיד היטב על כשרות 
את  להמשיך  מה,  בבחינת  ובכך,  המאכלים, 
קדושת המצה – דא יצר טוב, כלשון הזוה"ק, 

גם בתקופת אכילת החמץ.
את  התורה  עלינו  שאסרה  מהבהמות  חלק 
מחמת  טומאתן  כל  אשר  אלו  הן  אכילתם, 

מידת הצביעות הטבועה בהן! 
טומאת  בהסבר  מתחילה  התורה  כאשר 
את  מקדימה  והשפן,  הארנבת  והגמל  החזיר 
למשל,  כך  טומאתם,  לסיבת  טהרתם  סיבת 
גרה  מעלה  "כי  הגמל  אודות  התורה  אומרת 
הדין  מן  והיה  מפריס"  איננו  ופרסה  הוא 
להקדים ולומר, כי פרסה איננו מפריס, שהרי 
זהו עיקר טעם הטומאה, ולמה התחיל בכולם 

בסימן הטהרה שלהם?
"דוקא  זה:  ענין  ביאר בעל ה"כלי יקר"  כך 
סימן הטהרה שבכולם מוסיף הוא טומאה על 
טומאתן! כדרך שאמרו בעשו שנמשל לחזיר 
שפושט את טלפיו להראות כאלו כשר, ותוכו 
מלא ומרמה, וזה מורה על כל מי שאין תוכו 
עצמם  את  המראים  הצבועים  כמדת  כברו, 
הרשע  מן  גרועים  ספק  בלי  והמה  כשרים 
הגמור שתוכו כברו שוין לרעה... ע"כ הפרסת 
פרסה בחזיר הוא סימן טומאה! לפי שבפרסה 
זו הוא יכול להטעות הבריות ולהראות כאלו 
הוא כשר, וכן בהפך זה בגמל ושפן וארנבת, 
ואע"פ שכל מדות אלו אינן שייכין בבהמות, 
מכל מקום הם מולידים תכונה רעה זו בגוף 
מן  להיות  יאשמו",  אכליו  "כל  כי  האוכלם 
כשרים  עצמם  את  המראים  הצבועים  כתות 

כמו עשו וחביריו"...
בזמן המאבק כנגד ה"השכלה הברלינאית", 
היה מאבק נחוש במיוחד כנגד אחד מראשיה 
דרכו  בתחילת  שהיה  וייזל",  הירץ  "נפתלי 
עדיין מבאי בית המדרש, שומר מצוות ויודע 
תורה, אבל, הנזקים הרוחניים שהמיט על עם 

ישראל היו כבדים מנשוא. 
שלא  ספרים  וייזל  חיבר  דרכו  בראשית 
עוררו כל חשד, וממילא גם לא התנגדות או 
מחאה כנגדו, אדרבא, ספריו "גן נעול" – על 
שרשי לשון הקודש, ו"יין לבנון" – פירוש על 
פרקי אבות, זכו להסכמות מאת גדולי הרבנים 
היו  ברבים,  קלונו  אחר שנתגלה  וגם  בדורו. 
מהחרדים לדבר ד' שלא מצאו בו כוונת זדון, 
כי אם תמימות ודמיון שהביאוהו לידי יומרה 
וגאוה, כביכול מטיב להבין מכל גדולי התורה 
מנהיגי הדור. לימים התברר כי זרע הפורענות 
כיון  אך  לבנון",  "יין  בספרו  כבר  טמון  היה 
לפרקי  הפירוש  במסגרת  הובלעו  שהדברים 

אבות, לא נתגלתה המזימה שמאחוריהם.
בעל ה"נחלת דוד" הגאון רבי  של  בדרשתו 
כנגד  דברים  נכללו  בה  זצוק"ל  טעבלי  דוד 
"וייזל", אמר ה"נחלת דוד" מה ששמע בשם 
מקדש  אמרו,  בגמרא  זיע"א:  הגר"א  אדונינו 
עריות,  גילוי  מפני  חרב,  מה  מפני  ראשון 
שפיכות דמים ועבודה זרה, ואילו מקדש שני 
הראשונים  כלומר,  חינם.  שנאת  משום  חרב 
חטאו בעבירות גלויות, ואילו האחרונים חטאו 
בעבירה נסתרת. והנה סימני הטהרה שנתנה 
שהוא  פרסה"  "מפרסת  הם  בבהמה,  התורה 

סימן גלוי, ו"מעלה גרה" שהוא סימן נסתר.
של  ציפורנן  "טובה  חז"ל  שרמזו  זהו 
היה  טומאתם  שסימן  כלומר,  ראשונים", 
אחרונים",  של  "מכרסן  כציפורן,  חיצונית 
שהיתה רשעתם טמונה בכרסם פנימה, לפיכך, 
"טובה ציפורנן של ראשונים"! משום שהרשע 
המגלה רשעתו, ירחיקו העם ממנו ולא ילמדו 
טמונה  הרשעה  אשר  הרשע  אבל  ממעשיו... 
אשר  מכשול,  ולצור  נגף  לאבן  הוא  בקרבו, 
יתלכדו העם אחריו, והביטו אחר דבריו אשר 
ה"נחלת  בעל  אמר  כן,  על  ידבר...  במרמה 
וייזל  של  נבלותו  לגלות  עלי  החיוב   – דוד" 

לפני קהל עדתי, לבל יטעו אחריו ח"ו.
השבוע  מפרשת  הנוקב,  הלקח  אפוא  זהו 
נושא  בכל  כי  המאכלים,  בכשרות  העוסקת 
מהללו  שבעתיים,  להשמר  עלינו  ועניין, 

העוטים פני צדיק, ושבע תועבות בליבם.
זו אינה רק הטעייה, או שקר, אלא טומאה 

שיש להשמר מפניה כמפני האש.

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 
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"ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ַהֹחל וגו' 
ּוְלהֹוֹרת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )י,י-יא(

אמרו חז"ל )פסחים ג,ב(: שני תלמידים היו יושבים לפני הלל )וי"א לפני 
רבן יוחנן בן זכאי, וי"א לפני רבי(, אחד אמר, מפני מה בוצרין בטהרה ואין 
מוסקין בטהרה?  ואחד אמר, מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה? אמר 
הלל, מובטח אני בזה שדיבר בלשון 'טהרה' שיהיה מורה הוראה בישראל,  ולא 

היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל.  
ומרנא רבינו עקיבא אייגר זיע"א דרש סמוכין בפסוקים שלפנינו, ומצא בהם 

רמז לדברי חז"ל הללו:
"ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ַהחֹל ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור" - כלומר, מי אשר 
ידקדק ויבדיל את לשונו לדבר רק בלשון נקיה ולומר "טהור", יזכה שיתקיים 

בו - "ְלהֹוֹרת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"... 

"ַוִּיְקֹצף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהּנֹוָתִרם 
ֵלאֹמר" )י,טז(

כשהגיע מרן הרב מפוניבז' זצ"ל להשתתף בשמחת בר מצוה של ילד אחד 
מ"בתי אבות", הילד היחידי שניצול ונותר מגיטו קובנא, הכירו על פניו שהוא 
נרגש ביותר. הוא לא התכונן לשאת דברים, אבל כדרכו תמיד נאחז בפסוק 
מפרשת השבוע, כי משה רבינו דרש את שעיר החטאת "ְוִהֵּנה ֹׂשָרף" - "ַוִּיְקֹצף 

ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהּנֹוָתִרם ֵלאֹמר".
מיותרת,  לכאורה  היא  "לאמר"  האחרונה  המלה  כי  זצ"ל,  הרב  והקשה 
שהריבכל מקום משמש "לאמר" כציווי למסור את הדברים הלאה, אך כאן לא 
שייך לפרש את המשמעות זו!? ואכן, לפיכך מוסיף רש"י בביאורו "לאמר" - 

"אמר להם, השיבוני על דברי"! דהיינו שדרש מהם תשובה. 
כלפיהם?  רבינו  משה  של  טענתו  היתה  ומה  מהם?  דרש  תשובה  איזו  אך 
אלא, אמר הרב זצ"ל, אמרו חז"ל כי אף אלעזר ואיתמר היו ראויים לישרף, 
אלא שריחם הקב"ה על אהרן. ולכן שאל אותם משה רבינו שאלה מחרידה 
ונוקבת: למה נותרתם? בשביל מה הותיר ה' אתכם? הלא נותרתם אך ורק 
בשביל שתרבו כבוד שמים ותקדשו את שמו ית'. השיבוני אם כן על דברי: 

היכן הוא קידוש השם שלכם?! 
מכל  יחיד  נותרת  מצוה:  הבר  אל  בהתלהבות  זצ"ל  הרב  פנה  אתה"  "אף 
הילדים היהודים בגיטו קובנא, הלא נותרת לקדש את ה' – והקב"ה תובע ממך: 

"לאמר" -  "השיבני על דברי", היכן הוא קידוש השם שלך?!
"ולא רק אליך הוא קורא" השלים והפטיר בסיום דבריו. "היום הזה כל נער 
יהודי חי הוא "נותר", והקב"ה מצפה ממנו שיקדש את שמו ית', ה"לאמר" 
בפרשת שמיני זועק ודורש מכל נער יהודי: השיבוני על דברי", "השיבוני – 

וקדשוני!  

"ַאל ְּתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם וגו' ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם 
ְקֹדִׁשים" )יא,מג-מד(

ִוְהִייֶתם   - "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם  לדקדק בלשון הכתוב, כי לצד הקדושה נאמר  יש 

ְקֹדִׁשים", ומאידך, לצד הטומאה לא נאמר כך, אלא "ְוֹלא 
ָּבם", ולכאורה היה צריך לומר  ְוִנְטֵמֶתם   - ָּבֶהם  ִתַּטְּמאּו 

'והייתם טמאים'?
עמד על כך ה'כלי יקר', וביאר זאת על פי דרשת חז"ל )שבת קד,א( שאמרו, 
כי הבא לטהר - מסייעין לו, ואילו הבא לטמא - פותחין לו, אך מכל מקום 

אין מסייעין לו! 
לכך אצל הבא לטהר אומר הכתוב "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם - ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים", להודיע 
ולומר, כי אם תתחילו להתקדש מלמטה אז ודאי אני מקדש אתכם מלמעלה, 

לסייע בעדכם שתהיו קדושים,
לעומת זאת אצל הבא לטמא אומר הכתוב "ְוֹלא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם - ְוִנְטֵמֶתם ָּבם", 
ולא אומר 'והייתם טמאים' מאחר ואין זה דבר מובטח, שהרי גם לאחר שהאדם 
מתחיל בקלקלה, מכל מקום אפשר שלא יצליח מעשיו מאחר ואין מסייעין 
אותו מן השמים, אלא רק פותחין לו, כי הפתח פתוח לו ואין סוגר בעדו, אך 

הוא זה שמשלים לטמא את עצמו בלי עזרה וסיוע מן השמים. 

"ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטֹהר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין 
ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָאֵכל" )יא,מז(

ֵּבין  "ְלַהְבִּדיל  הטמא,  את  הקדים  שבתחילה  הפסוק,  בלשון  הדקדוק  ידוע 
ַהֶּנֱאֶכֶלת  ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטֹהר", ולבסוף הקדים את הטהור תחילה, "ּוֵבין ַהַחָּיה 

ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָאֵכל"? ]ועיין משך חכמה[
וביאר בזה רבה של ירושלים, הגאון הגדול רבי יצחק קוליץ זצ"ל: הנה אמרו 
בחולין )סג,ב(, "רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבהמה 
טמאה מרובה מן הטהורות - לפיכך מנה הכתוב בטהורה, גלוי וידוע לפני מי 
שאמר והיה העולם שעופות טהורין מרובין על הטמאין - לפיכך מנה הכתוב 

בטמאין".
מבואר שבבהמות - הטמאות מרובות, ובעופות - הטהורים מרובים, וכאשר 
נבוא לדון מה מהם נפוץ יותר, האם עופות או בהמות, הנה אמרו שם בגמ' 
גם  והבהמות  לעופות  שביחס  איפוא,  נמצא  מספר",  אין  טהורים  "ולעופות 

יחד, הטהורים מרובים על הטמאים! ]עיין רש"י דברים יד,ה-יד[
ממנו,   המרובה  מן  המועט  את  מבדילים  כאשר  היא,  הבדלה  דרך  והנה, 
לפיכך, כאשר באים להבדיל בין הטמא לטהור, כיון שזה כולל את כל בעלי 
החיים, שם אומר הכתוב את הטמא תחילה שהוא המועט יותר, ואותו מבדילים 
מן הטהור שהוא המרובה, מאידך כאשר מדבר הכתוב בסיפא בין החיות עצמן, 
הנה מאחר וחיות טמאות מרובות מן הטהורות, שם הקדים הכתוב את המועט 
יותר ואמר, "ֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת" - שהיא המועטת, ואותה מבדילים "ֵבין ַהַחָּיה 

ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָאֵכל"... 
כ,כה(:  )ויקרא  קדושים  בפרשת  הפסוקים  גם  יפה  יתפרשו  זו  ובדרך 
בבהמה  ַלָּטֹהר",  ַהָּטֵמא  ָהעֹוף  ּוֵבין  ַלְּטֵמָאה  ַהְּטֹהָרה  ַהְּבֵהָמה  ֵּבין  "ְוִהְבַּדְלֶּתם 
הטמאה שהיא  מן  אותה  ומבדילים  מיעוט  מפני שהיא  הטהורה,  את  הקדים 
מרובה, לעומת זאת בעופות שהטמאים הם מיעוט מול הטהורים, שם הקדים 

הכתוב את הטמא, מאחר והוא יוצא ונבדל מן הטהור, ואכמ"ל.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש

"השיא של חסד לעשות את רצון 
הזולת..."

באחת משיחותיו של הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי 
שולזינגר זצוק"ל הוא סיפר את הסיפור הבא כדי להמחיש מה הם מידות טובות, 

ומה פירוש הדבר לעשות חסד עם הזולת:
רבי נפתלי אמסטרדם היה אחד משלשת התלמידים של רבי ישראל סלנטר, הלא 
הם, רבי איצל'ה בלאזר, רבי שמחה זיסל - הסבא מקלם, ורבי נפתלי אמסטרדם. 

המאורות הגדולים האלה, שהיו מאורי העולם.
הלך  לא  הוא  במלבושים שלו.  זלזל קצת  נפתלי אמסטרדם,  רבי  פנים,  כל  על 
עם בגד חשוב כמו "פראק" וכדומה, אלא הלך פשוט, כאחד הבעלי בתים וכמו 
ואשתו,  ביותר.  פשוט  אדם  כמו  הלך,  בעצמו  סלנטר  ישראל  שרבי  שאומרים 
שכיבדה אותו, רצתה שהוא ילך בצורה יותר מכובדת וכנראה שהיא דברה אתו על 
כך, אך הוא לא קבל את דעתה והמשיך ללכת כמו שהוא, עד שהיא הלכה לבסוף 

להתלונן על כך אצל רבי ישראל סלנטר. ורבי ישראל אמר לה שהוא ידבר אתו.
בהזדמנות הקרובה ביותר שהיתה לו לדבר אתו, הוא לא התחיל לספר לו שאשתו 
היתה פה ודברה על הנושא של הלבוש, לא כך צריך לדבר... לא צריך לומר מיד, 

'אשתך באה ואמרה כך וכך...', צריך לדבר לענין.
אלא, כאשר הם נפגשו, שאל רבי ישראל סלנטר את רבי נפתלי אמסטרדם, תגיד 
לי, רבי נפתלי, מה זה שיא של חסד?... הרי כל היום מדברים על "חסד", חסד, חסד, 

ו"תורת חסד"... מה השיא של חסד?
ורבי נפתלי, כמובן שהוא לא ענה ויתכן שאפילו אמר, 'אני צריך להגיד לרבי 

מה זה חסד'?
אמר לו רבי ישראל, אנחנו כעת מדברים על הנושא ומלבנים אותו, "מה זה השיא 
של חסד"?... - אדרבה, תגיד... ואז התחיל רבי נפתלי לומר סברות, וכל סברא 
שהוא אמר, רבי ישראל דחה אותה, עד שלבסוף אמר רבי נפתלי, 'אם כן, מה הרבי 

אומר? מה זה השיא של חסד??...'
אמר לו רבי ישראל, 'מה השיא של חסד?! השיא של חסד הוא, לעשות את הרצון 
של הזולת, אפילו שאתה לא מבין ואפילו שזה לא נוח לך... זה השיא של חסד'. 
ההוא בקש?!... ההוא רוצה?!... אז אני עושה חסד, ואני הולך לכבד את הרצון של 

הזולת, אפילו שלא נעים לי...
אחרי שרבי ישראל הגדיר לו את ההגדרה הזו של חסד, אמר לו רבי ישראל, 'מה 

פתאום עכשיו בחרתי לדבר אתך על הנושא הזה'? - למה בדיוק 
עכשיו הוא בחר לדבר אתו על הנושא הזה של "חסד"? והוא סיפר 
לו, אשתך היתה כאן והיא התלוננה, שהיא מבקשת שהלבוש שלך 
יהיה יותר מכובד ואתה מסרב, והנה עכשיו ראינו, שחסד זה נקרא 
לעשות כך, כמו שההוא מבקש... ועל זה התכוונתי כשאמרתי שצריך לעשות את 

הרצון של השני, אפילו שאני לא מבין, אפילו שלא נוח לי ולא נעים לי...
ולמה זה כך? בגלל שההוא, אחרי הכל, קיבל גשמיות ואתה קבלת רוחניות וכמו 
שהחזון איש כותב באגרת, שעדיף להיות מנוצח מאשר להיות מנצח... למה? אז 
ולא משנה   - הרוויח??  הוא  מה  הכל,  אחרי  הרוויח?...  ה"מנצח"  מה  לי,  הסבירו 
באיזה נושא שיהיה. גשמיות הוא הרוויח. אבל ה"מנוצח", הוא יותר טוב, כי מכיון 
שהוא וויתר, הוא הרוויח שלימות הנפש... אתה מבין? וזה מה שרוצים מבן אדם! 

שלימות הנפש...
ואשרנו, מה טוב חלקנו, שהיה לנו את מרן הרב שך זיע"א, שעשרות שנים הוא 
וכך כל אברך  הזה, על התביעות הגדולות שתובעים מבן אדם.  דיבר על הענין 
צריך לדעת, לא להיות מאלה שלא יודעים בכלל מה זה חיים אנושיים, ולא יודעים 
שום דבר... - אלו שמבינים שהחיים ניתנו רק בשביל לחיות כמו "חיה"... - לחיות 
ולקחת הכל לעצמו. ולא מבינים שאם השני רוצה משהו ומבקש משהו, הפשט הוא 

שהוא משתוקק למשהו, ולכן מעוררים ומדברים על זה.

רק היה חסר בלבביות
היתה למרנא "חפץ חיים" זיע"א נכדה בת חמש, והיתה לה חברה שבאה לבקר 
אותה כל יום אחר הצהרים, וכמובן שכשבאה חברה עושים לה קבלת פנים יפה; 
'שלום עליכם', שמחים מאד שבאת... יום אחד כאשר באה החברה המצב בבית היה 
קצת מתוח, ולא התייחסו אליה כל כך, לא קבלו אותה כל כך יפה, כמובן שח"ו לא 
אמרו לה שום מילה רעה, רק היה חסר הלבביות - הקבלת פנים הלבבית. החברה 

לא דברה מילה, רק אמרה שלום והלכה.
ה"חפץ חיים" הקדוש ראה מה שהתרחש - כל דבר הוא היה רואה מיד... והוא 
אמר לבני הבית, בואו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אמר להם ה"חפץ חיים"; אתם 
ראיתם מה שקרה כאן?! זו החברה - ילדה קטנה בת ארבע-חמש - יש לה רגש, היא 
הרגישה שהיום לא מקבלים אותה בסבר פנים יפות כמו תמיד, והיא נפגעה מזה 

והלכה, ויתכן שכעת כמה שבועות היא לא תבוא...

המשך
רוממות המידות

חיזוק המוסר והמידות

בעל 
"משמר הלוי" 

זצוק"ל
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דווקא עם בחורים...
שח רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א:  כאשר 
תלמידי  ונוכחו  ישראל  לארץ  זצוק"ל  מטשעבין  הגה"ק  מרן  עלה 

למעונו  לעלות  רבים  החלו  וביראה,  בתורה  האדירה  וגדלותו  בגאונותו  הישיבות 
ולשוחח עמו בלימוד.

ואמר לי הרב מטשעבין באותה תקופה כי יש לו הנאה מיוחדת לדבר בלימוד עם 
בחורים דוקא, כי אצלם הוא מרגיש שהם נבנים ומתעלים מכך.

התיר לנו לדבר בלימוד!
עוד שח מרן ראש הישיבה שליט"א: הייתי נכנס אליו רבות לדבר בלימוד, והיה מדבר 

בעריבות וגישמעק נפלאים שלא שייכים לתיאור בשפת אנוש. 
כל  מכדי  נחמן,  לרב  ילתא  ליה  קט,ב( אמרה  )חולין  הגמרא  דברי  הזכיר את  פעם 
דאסר לן רחמנא, שרא לן כוותיה. אסר לן דמא שרא לן כבדא, חלב בהמה - חלב חיה, 

חזיר - מוחא דשיבוטא וכו', והוסיף הרב על אותו משקל: אסר לנו 
לדבר דברים בטלים - התיר לנו לדבר בלימוד!...

בבוקר עודם מדברים בלימוד
עוד הוסיף מרן ראש הישיבה שליט"א וסיפר: באחרית ימיו הגיע לבקרו בירושלים 
יהודי ישיש והחל לספר על שקידתו של הרב מטשעבין בימי בחרותו, והרב סימן בידו 

לאות ביטול שלא יספר יותר ואכן לא המשיך. 
של  רבה  פאנצער,  יוסף  הג"ר  לעירם  הזדמן  אחת  לילה  כי  לספר  הספיק  אמנם 
חיבר  ימיו  ובערוב  המפורסמים,  גליציה  מגאוני  נפלא  וחריף  עילוי  דרוביטש, שהיה 
את הספר "פרי יוסף" עמ"ס מכות, ומיד כשהגיע ניגש אליו הרב מטשעבין והתחיל 
לדבר עמו בלימוד, וסיפר אותו זקן שכאשר קם בבוקר מצא שעודם מדברים בלימוד...

לרגל יום השנה להסתלקותו של זקן ראשי הישיבות מרן 
רבי משה שמואל  הגדול  הגאון  יעקב'  ד'באר  הישיבה  ראש 
שפירא זצוק"ל נביא כאן מעט מזעיר מעמידתו האיתנה על 
קדושת רוממות התורה בטהרתה. הוא הגבר אשר העביר את 

מסורת הישיבות הקדושות מאבותיו ורבותיו לבית וואלז'ין ללא שום שינוי. 

התנגדותו של רבינו לשינוי מתכונת הישיבה
תחילת דרכו של ראש הישיבה זצ"ל בהנהגת הישיבה היתה עוד בצעירותו ממש 
בהיפרדות מוחלטת מרעיונות זרים לרוח הישיבות הקדושות, ועמד על כך בתוקף 
רב. באותם הימים ימי הקמת המדינה הציונית, שרר הטשטוש והבלבול אף בקרב 
רבים מן היראים שלא הטיבו לראות נכוחה גודל חובת ההבדלות המוחלטת מאנשי 
המזרחי ותנועת פא"י לצורותיה השונות, בפרט שהבדלים החיצונים לא היו ברורים 

דיים. 
ישיבתו של רבינו 'באר יעקב' הוקמה בתחילתה ע"י "תנועת הנוער החרדי בארץ 
ישראל - עזרא",  כאשר באותה עת פעילי התנועה היו חרדים לדבר ה' כדוגמת רבי 
יוסף אברהם וולף, )לימים מקים ומנהל הסמינר בב"ב(, הרב לוי, ורבי שמואל בר, 
אשר היה בתפקידו יו"ר ההנהלה הארצית של "עזרא". תנועה זו פעלה באותם הימים 
לישיבות  ולכוונם  לקרבם  החרבות,  הגולה  מארצות  העולים  הנוער  בני  את  לקרב 
הקדושות ללימוד התורה. ופעלה בהתייעצות מתמדת עם ראשי ישיבות מפורסמים, 
ברוך  ורבי  שלזינגר  מיכל  יחיאל  רבי  הגאונים  תורה"  "קול  ישיבת  ראשי  ובראשם 

קונשטט זצוק"ל. ]לימים פשטה תנועת עזרא צורתה ואכמ"ל[. 
את העול הכלכלי של החזקת הישיבה קיבל על עצמו רבי בנימין מינץ ז"ל יו"ר 
פא"י, כאשר עסקני תנועת "עזרא" הארצית, ובראשם רבי שמואל בר קיבלו עליהם 

את הדאגה בפועל לכלכלת הישיבה.
אלא שמסיבותיו וטרדותיו האישיות פרש רבי שמואל בר מתפקידו כיו"ר ההנהלה 
הארצית של "עזרא". וראשי "עזרא" שבאו אחריו נהגו בדרך שונה מדרכו, הם היו 
חדורים ברגשי "חיבת הארץ", והשתוקקו לחנך ליישובה; השאיפה שלהם באה לידי 
ביטוי בין השאר בהצעתם לייסד בשטח הפנוי שליד בית האריזה גן ירק קטן, בו יגדלו 
תלמידי הישיבה בעצמם מיני ירק שונים לתצרוכת של הישיבה. הם הציעו שבהפסקת 
הצהריים, בין ה'סדר' הראשון לשני, יעבדו תלמידי הישיבה בגינה, "יתחנכו לקיום 
מצות ישוב הארץ", וגם יסייעו לגוון את תפריט הישיבה. להפתעתם ולצערם הרעיון 

הזה נתקל בהתנגדות מוחלטת של ראש הישיבה.
רבינו התנגד נחרצות ליוזמה ושללה על הסף, ללא מקום לדיון בנושא. "לישיבה 
באים על מנת להתנזר מענייני העולם ולהשתקע בלימוד התורה ועמלה, ולא שייך 
ההנהלה  אנשי  של  מלבם  כאלו  רעיונות  להוציא  כדי   - אמר.  נוסף"!  ענין  לערב 
החדשה של "עזרא", מיהר רבינו באופן עצמאי לכנס בתל אביב את הורי התלמידים 
המועמדים להגיע ל'זמן' החדש לישיבה, ובשיחתו לפניהם הודיע בקול ברור ובצורה 
שאינה משתמעת לשתי פנים, כי בישיבה יעסקו התלמידים אך ורק בלימוד תורה, 

ולא בשום ענין אחר הסותר למהותם ומטרתם של הישיבות הקדושות בישראל.
בכלל,  פא"י  תנועת  ממנהלי  כמה  בעיני  לצנינים  היו  רבינו  של  הברורים  דבריו 
"לא  מסיבה  תקופה,  באותה  מלהגיע.  איחרו  לא  וההשלכות  בפרט,  עזרא  ותנועת 
כל  הוטל  הישיבה. עכשיו  ברורה", פסקה ההשתתפות הכספית של פא"י בהחזקת 

העול הכספי של הישיבה על תנועת עזרא לבדה, והעול היה כבד.
חילוקי הדעות הרעיוניים, הביאו למצב בלתי נמנע של הפרדות מוחלטת מתנועת 
עזרא וראשיה. בשלב זה פנה רבינו להנהלה הארצית של "עזרא" לוותר על אחריותה 
על הישיבה ולהעביר אותה להנהלת הישיבה, וראשי "עזרא" החליטו להיענות לבקשה.

לא עברו ימים מועטים, כשנה לאחר ייסוד הישיבה, מצאו את עצמם ראשי "עזרא" 
יחד עם רבינו ראש הישיבה והמשגיח במעונו של מרן החזון איש זיע"א בגבעת רוקח 
כאשר  "עזרא".  הנוער  לתנועת  הישיבה  בין  הפירוד  כתב  את  מנסחים  ברק,  בבני 
החזון איש מכוון ומייעץ, מתווה ומדריך עד שנותרה הישיבה הקדושה בגפה ללא 
קשר וענין עם תנועת "עזרא". וכך איפוא נפל עול החזקת הישיבה על כתפי רבינו 

ועמיתו המשגיח רבי שלמה וולבה.
ההתנתקות מתנועת עזרא, והפיכת הישיבה לעצמאית תחת הכוונת ראש הישיבה 
והמשגיח, היתה איפוא מקפץ עליה והתחדשות שגרר אחריו גל תנופה והתרחבות 

עולם  של  המזרח  בכותל  למיקומה  הישיבה  את  שהביא  מתמדת, 
הישיבות בעולם התורה בכלל ובארץ הקודש בפרט, כאשר הייתה סמל 
ודוגמא לישיבה על טהרת הקודש ללא שום התערבות חיצונית כלל, 

של כל תנועה שהיא.

לימודים חיצוניים בישיבה
באחד מערי הארץ התעורר צורך להקים מוסד ישיבתי לבחורים חלשים שנפלטו 
ל"ע מעולם התורה, כאשר על צוות המוסד נמנו אנשי חינוך שהצליחו בס"ד למשוך 
ולקרב את אותם צעירים לשוב אל חיק הגמרא. אך מאחר ויוקשה על אותם בחורים 
לימוד  בעבורם  סידרו  הקד',  הישיבות  כמתכונת  תורה  של  באהלה  ולהגות  לישב 

אומנות מחוץ לכותלי הישיבה, ובשעות הערב היו יוצאים הבחורים לאומנתם.
בשלב מסיום החלו כמה מהנהלת הישיבה לדון על כך שהבחורים עוזבים כל יום 
את הישיבה וצועדים קירבת דרך ברחובה של עיר לעבר מקום אומנתם, ולמה לא 
להביא את הלימודים הללו את תוך בנין הישיבה, ונימקו וטענו כמה מעלות טובות 

יהיה בדבר.
פנה ראש הישיבה אל רבינו, והציע את דברי רבני הישיבה. השתיקו רבינו בחרדה 
וקבע נחרצות: "הס מלהזכיר!", בשום צורה ואופן אין לעשות כך! והסביר: ברגע 
שיהיה בתוככי המוסד לימודים נוספים הרי שמאותו רגע פקע לו השם ישיבה, שהרי 

לימודים אלו סותרים במהותם את מושג הישיבה בישראל. 
והוסיף רבינו: גם אם יוחלף שם המוסד ואינו יקרא יותר בשם ישיבה, גם אין ראוי 
ולימודים חיצוניים באותו המקום. הגם שאם  לעשות כך, שלא שייך ללמוד תורה 
יהיה כך אצלכם יהווה הדבר כפירצה נוראה למקומות אחרים שיטשטשו הגבולות בין 
קדושת התורה לדברים אחרים רח"ל. ולכך הכריע לו שאם כל הקושי שבדבר, יש 

להמשיך במתכונת הקיימת שינדדו הבחורים למקום אחר...

קירוב לאברכים
דעתו של רבינו היתה כי דרך הקירוב של אחינו התועים לדרך התורה והמצוות הוא 
רק ע"י עמלנו בתורה, ובכך מושפע כל הסביבה כולה. ואף בדברו בכינוסי ארגוני 
שימסרו  רק  אלא  קירוב  לפעילות  יצאו  שאברכים  מעולם  דיבר  לא  וכו'  הקירוב 
"שיעורי תורה", לאחינו התועים. והיה מביא על כך את דברי הגמרא "משמת ר"ע 
שמם העולם מתורה עד שחזרו רבותינו שבדרום ומלאה כל הארץ תורה", הרי לא 
כתיב שלימדו את ישראל תורה אלא שלמדו הם לעצמם, ומכח זה הושפע העולם עד 

שמלאה הארץ תורה. 
וכבר היה מעשה שהגיע אחד מהרבנים העוסקים בארגוני הקירוב לבאר יעקב לדבר 
בפני האברכים לצאת בערב לעם שבשדות ולקרבם. ושאל רבינו את בנו רבי אהרן 
שליט"א, מה דיברו בפניכם? סיפר לו בנו את אשר דיבר, תפס רבינו את ידו והזהירו 

שבל יעיז לעזוב את בית המדרש בסדר שלישי.
ככלל, דעתו היתה שאברכים ששקועים בלימוד אין לצאת לקירוב, רק אלה שאינם 

שקועים בלימוד שיצאו לקירוב.

מצוה או תורה?
מספר בנו רבי יעקב שליט"א: פעם התלויתי אליו לאסוף כסף אצל אחד מהנדיבים 
הגדולים בעולם, באותה תקופה החלו ארגוני התשובה לפרוח, אבא ישב אצלו שעה 
נותן  כספי  אני את  נדיב,  אותו  לו  אודות החשיבות בתרומתו, אמר  ודיבר  ארוכה 
לקירוב, שהרי בני ישיבות תמיד ישארו בעולם הישיבות הגדול, החזון שלי הוא לצרף 
בעלי תשובה חדשים לעולמה של תורה. טרם צאתו דפק אבא במקלו על השולחן 
ואמר לו "חזון אחד לא יצא מכל הבעלי תשובה שלך, חזון יצא רק מתוך הישיבות 

הקדושות"...
פעם השתתף בבר מצוה לנדיב גדול בוגר ישיבתו שהיה נותן מעט להישיבה, אך 
הרבה ליתן לישיבה מפורסמת לבעלי תשובה. ורבינו הגיע להשתתף בבר מצוה שהם 
נכחו שם, וכך אמר: לתת צדקה לבעלי תשובה זה מצוה ואולי אף מצוה גדולה, אבל 
תורה זה לא! ואותם גבירים מאוד כאב להם הדברים, והלכו לשאול את מרן הרב שך 

זיע"א שאמר להם, כי אכן כך הם פני הדברים...

לעילוי נשמתו הטהורה של
מרן ראש ישיבת 'באר יעקב'
חסידא ופרישא הגאון הגדול

רבינו משה שמואל שפירא זצוקללה"ה
נלב"ע א' אייר תשס"ו

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נכדו הרה"ג אהרן שליט"א

ניתן להשיג את קובץ הגליונות "רוממות"
1-70 מפרשת לך לך תשע"ו עד פרשת משפטים 

תשע"ז , במוקדים הבאים:
בני ברק: משפ' אטינגר הרב הירש 14

ירושלים: משפ' נקי בלוי 22 )אחינועם 11( סנהדריה 
מודיעין עילית: משפ' פוטרמילך

 מרומי שדה 30

 המחיר: 50 ₪ לקובץ

רוממות התורה
חיזוק התורה

רוממות התורה
קדושת התורה

הרב 
אברהם 

דסלר

"מראש 
מקדם"

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.
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

עקב ריבוי ועיבוי הגליונות ב"ה בחודש זה במיוחד,
 זקוקים אנו להשתתפותכם בהוצאות הגליון, 

ומן השמים תבורכו בכל מילי דמיטב
שבת מברכין חודש אייר: ר"ח בימים רביעי וחמישי. זמן המולד: יום רביעי שעה 7, 48 דקות ו-11 חלקים
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מאמר כולל על 
פרשיות ראשונות 

דחומש ויקרא
אלו  במאמרינו  ייסדנו  כבר 
שמן החכמה הוא שיש להסתכל 
על עניינים בצורה כוללת לפני 
שבאים לדון על הדברים באופן 
וכמה  כמה  אחת  ועל  פרטי. 
הדבר  כאשר  נכונים  שהדברים 
הרי  התורה.  לפרשיות  נוגע 
הקדושה  תורתינו  כי  יתכן  לא 
חכמה,  מכל  פחותה  ח"ו  תהיה 
עקב היותה גדולה מכל חכמה. 
לנו  יש  שכאן  הוא  ק"ו  ממילא 
קודם  הכולל  המבט  את  לחפש 
פרטית  פרשה  של  ביאור  לכל 

או פסוק פרטי.
את  ניקח  משל  דרך  והנה 
היותה  עם  מצורע,  פרשת 
דהיינו  מיוחד  עניין  בעיקרה 
שהוא  הרי  המצורע,  טהרת 
שכן  ממכלול,  חלק  בוודאי 
הקודמת  לפרשה  הוא  המשך 
המצורע,  טומאת  על  המדברת 
וטהרת  טומאת  באה  ואחריו 
וטהרת  וטומאת  הבית,  צרעת 
נדה, זב ושכבת זרע. אולם אין 
די בזה, שכן למעשה אף כל זה 
ממכלול,  חלק  אם  כי  היה  לא 
מטהרת  דובר  כן  לפני  שכן 
על  לכן  קודם  ועוד  יולדת, 
טומאת נבלות ושרצים בפרשת 
שמיני, ואגב זה הוא שמנו את 
אשר  והבהמה  הטהורה  הבהמה 
ללמדך,  מהן.  טהורה  איננה 
הוא  הטומאות  כל  תחילת  כי 

בפרשת שמיני. 
ודברים אלו נאמרו מיד לאחר 
סיפור מות שני בני אהרן, וכל 
בענין  מכן  לאחר  אירע  אשר 
לגמור  צריכים  שהיו  הקרבנות 
והמשך  השמיני.  ביום  הבאתן 
ממשיך  אהרן  בני  של  הסיפור 
מיד לאחר פרשת מצורע, והוא 
פרשת "ויהי אחרי מות שני בני 
על  בו  ציווה  שה'  וכו'"  אהרן 

עבודת יוה"כ. 
שפרשת  לומר  שצריך  דהיינו 
פרשיות  של  וטהרהן  הטומאות 
הינה  ומצורע,  תזריע  שמיני 
הפסקה שנכתבה באמצע סיפור 

מעשה שני בני אהרן.
לזכור,  יש  שני  מצד  אמנם 
ושמיני  צו  ויקרא  שבפרשיות 
הטמא  דין  את  מזכירים  כאחד 
שאין  המוקדשין  פסולי  לגבי 
להקריב  טמא  לאותו  ראוי 
של  בדינו  יעלה  מה  וכותבים 
הטמאים  המקריב  או  הקרבן 
מתבקש  רק  הרי  כך  ואם  וכו', 
הוא הדבר שאחרי סיום ענייני 
מקומם  אשר  הקדשים,  מצוות 
חנוכת  עניין  וכן  וצו,  בויקרא 
אשר  השמיני,  דהיום  המשכן 
פרשת  בראשית  הוא  מקומו 
והמקום  הזמן  זה  יהיה  שמיני, 
של  אלו  פרשיות  לסדר  באמת 
ידעו את  למען  וטהרה,  טומאה 

המעשה אשר יעשון.
ממ"נ,  היא  השאלה  וא"כ 
של  שמקומה  להבין  אפשר 
מצוות  אחרי  הוא  הפרשה 
לחילופין  או  הקרבנות,  עבודת 
המשכן  חנוכת  סיפור  אחרי 
פרשת  את  הכולל  במלואו, 
היא  בפועל  אך  יוה"כ.  עבודת 
מותם  אחרי  באמצע,  נכתבה 
"אחרי  שנאמר  ה'  דבר  ולפני 
ביאור,  צריך  גופא  וזה  מותם". 

מה פשר זה הסדר.

לפי  לומר  אפשר  ולכאורה 
הכתוב  בא  כי  הנ"ל  ההצעה 
היא  שטומאה  להשמיענו 
תוצאתה הישירה של מות נדב 

ואביהוא. וננסה לבאר בס"ד.
לאהרן  אמר  שמשה  מצינו 
גדולים  היו  ואביהוא  שנדב 
ואביהוא  שנדב  הרי  מהם. 
מאוד  גבוהות  ברמות  אחזו 
ידעו  וכן  ותורה.  דביקות  של 
נדב ואביהוא על עצמם שאינם 
בכל  אין  שכן  לינשא  יכולים 
להזדווג  שראויה  מי  ישראל 
ושוב  במדרש,  כמבואר  להם 
שאף  משה  מדריגת  כעין  הוא 
כל  ואכן  האשה.  מן  פרש  הוא 
בחיים,  ואביהוא  נדב  היו  עוד 
"ויחזו  היתה  שמדרגתם  הרי 
וישתו",  ויאכלו  האלקים  את 
שדבר  רבותינו  שאומרים 
ואביהוא.  נדב  על  נאמר  זה 
במדרגות  שהחזיקו  למימרא, 
כאילו היו חיים במקדש, כאילו 

הוא ביתם שלהם. 
למדרגת  זוכה  אדם  וכאשר 
הרי  השי"ת,  אצל  בית  בן 
בו,  לחול  לטומאה  מקום  שאין 
של  תוצאה  היא  טומאה  שכן 
אבל  וחוץ,  בחולין  שעסוק  מי 
ואכילתנו  קדש,  הוא  הכל  אם 
שכן  נסכים  ושתייתנו  קרבנות 
הכל הוא לפניו ית', ויתרה על 
לא  עצמם  ואביהוא  נדב  כך 
לא  מקום  אין  וממילא  נישאו 
לטומאת שכבת זרע ולא הנדה, 
וכן הלאה שאם החיים הם כולם 
לפניו ית' איה המקום לשיבושים 
אין  וממילא  לחבירו,  אדם  בין 
ג"כ,  הצרעת  פגם  בנו  נופל 
של  שצרעתה  שמצינו  וכמו 
מרים לא נבע אלא מחמת שלא 
כה"צ  אלקיות  מדרגות  השיגה 
משה  של  מדרגתו  מהי  להבין 
הלכות  סוף  ברמב"ם  ]כדאיתא 
כל  דבר,  סוף  צרעת[.  טומאת 
המקום של הקיום אליו רצו נדב 
בדרגא  היתה  להגיע,  ואביהוא 
כזו של השרוי על שלחן גבוה, 
שאינו נותן מקום כל כך לעסק 

הטומאה.
בני  שני  מתו  כאשר  אמנם 
דהיינו  ה'  לפני  אהרן בקרבתם 
העולם  את  להביא  שרצו 
העולם  שכל  מוחלט  לתיקון 
כמ"ש  כמותם,  קרוב  יהיה 
באו  רגעים  שבאותם  בספרים 
הראשון,  אדם  חטא  את  לתקן 
הרי שחזר כל העולם לאחוריו. 
הוא  לכך  המיידי  הביטוי  ואכן 
דיני  צירוף  צריכים  שהקדשים 
היוצא מהקדש אל החוץ והחול, 

דהיינו דיני טומאה וטהרה.
שההלכות  שיוצא  והיינו 
למדרגתו  ביטוי  היוו  שנאמרו 
החדשה של העולם כפי שהגיע 
של  דהיינו  העת,  באותו  אליה 
ורק  וטומאה,  וחולין  חיצוניות 
אחרי כן אפשרי הדבר להמשיך 
אירע  מה  דברים  הסיפור  את 

"אחרי מות שני בני אהרן".
על  אבלים  אנו  ולעולם 
שכן  אלו,  שנים  של  מותם 
חסרנו  אותם  חסרנו  כאשר 
ובאבלינו  הזו,  המדרגה  כל  את 
עליהם עד עצם היום הזה ביום 
האריז"ל  ]כדברי  הכיפורים 
שהקורא  בזמן  לבכות  שיש 
בתורה קורא את מאמה"כ "ויהי 
אהרן"[,  בני  שני  מות  אחרי 
למעשה אנו אבלים עד היום על 

אותה המדרגה שאבדנו.

"ִמְּבָׂשָרם ֹלא 
ֹתאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם 
ֹלא ִתָּגעּו ְטֵמִאים 

ֵהם ָלֶכם" )יא,ח(
ידועה השאלה, הרי אמרו חז"ל במסכת פסחים 
מפיו,  מגונה  דבר  אדם  יוציא  אל  לעולם  )ג,א(: 
הוציא  ולא  אותיות  שמונה  הכתוב  עקם  שהרי 
דבר מגונה מפיו, שנאמר "מן הבהמה הטהורה ומן 
הבהמה אשר איננה טהרה", והנה כאן בפרשתנו 
אנו רואים שלא הקפידה התורה על כך, ובפירוש 

נאמר - "טמאים הם לכם"!?
הלוי  זרחיה  רבינו  בזה,  שביאר  מה  מפורסם 
בעל "המאור", שכאשר התורה באה להזהיר את 
עם ישראל ולהפרישם מכל טומאה, אין זה לשון 
מגונה. אדרבה, יש להזהיר במפורש... שונה הדבר 
בפרשת המבול שאין העניין להזהיר מן הטומאה 
אלא להורות על מיני החיות והבהמות, כאן צריך 
נקיה  לשון  טהורה",  איננה  "אשר  ולומר  לעקם 

ומעודנת יותר.

וטמא טמא יקרא – בקול רם!
רבי  הגה"ק  מרן  השיב  אלו,  דברים  יסוד  על 
אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד לאותם שטענו כנגדו 
על סגנונו החריף במאמרים שפרסם כנגד רשעי 

ישראל. 
היה זה באחד הימים, עת התפרסם בבטאון פלוני 
ביקורת חריפה על דברים שנזכרו בקונטרסו של 
רבי אלחנן "באורי אגדות על דרך הפשט", ואשר 
מתוכם משתמעת "דעתו הקיצונית" ויחסו העוין 
כביכול לבלתי חרדים. כאשר אחד הרבנים פנה 
במכתב לרבי אלחנן זצוק"ל שהיה לוחם מלחמת 
השם כנגד רשעי ישראל, וטען כנגדו על ביטוייו 

החריפים במאמריו כנגד רשעי ישראל.
הדברים  על  להשיב  לנכון  ראה  אלחנן  רבי 
בהצהרה גלויה: "הנני להודיע להמבקר, כי דברי 
]- הוא רבי אלחנן בעצמו[ הם שקולים  המחבר 
המחבר  מצא  שלו  והקיצוניות  התורה,  במאזני 
בתורה עצמה. ואבאר את הדברים: ידועים דברי 
"קנא"  התואר  בכתוב  נמצא  לא  כי  הרמב"ם 
ידוע  עוד  זרה.  עבודה  בענין  זולת  הקב"ה  על 
יותר  חמור  הכפירה  עוון  כי  התורה  ממשפטי 
יתרו  פרשת  הראב"ע  וכלשון  ע"ז,  מעון  הרבה 
כי פשע הכפירה גדול מפשע ע"ז, וא"כ המסית 
המסית  ודיני  לע"ז,  מהמסית  גרוע  לכפירה 
בדברי  והמעיין  להמבקר:  ידועים  בודאי  לע"ז 
ל"בלתי ביחס  אינה  קיצוניותו  כי  ימצא   המחבר 

חרדים", כדברי המבקר כלשון נקיה, אלא ביחס 
קולות  בקולי  המכריזים  לכפירה,  למסיתים 
ולדעת  האמונה"...  את  לעקור  היא  "דעתנו 
שבכגון  מקום,  בשום  בתורה  נמצא  לא  המחבר, 
 -  [ ה"טאלעראגץ"  במדת  להשתמש  צריך  דא 

סובלנות[...
הערת  על  אלחנן  רבי  הגיב  הדברים  בהמשך 
אותו מבקר, כאילו דברי רבי אלחנן "לא בנחת 
ובניגוד  החכמים,  למדת  בניגוד  נשמעים", 
להוראת חז"ל "לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה 

מפיו, וכו'.
בתשובה לחלק האחרון של הערה זו כותב רבי 
אלחנן: "אטריחו לעיין בדברי בעל "המאור" ריש 
זו מדת התורה "וטמא טמא  וימצא כי  פסחים... 

יקרא"! 
ומסיים רבי אלחנן כך: ובפרט בעת שנמצאים 
החובה  בודאי  אז  השרץ  את  המטהרים  הרבה 
"קיצוניות"  זו  ואין  טימאתו,  התורה  כי  להכריז 
)עיתונאי(, אלא דעת תורה! כי  של פובליציסט 
הוזהרנו  וכבר  וגו'"  משנאיך  "הלא  צווח  הכתוב 
היא  ב"הרבה"  והכונה  הרבה",  צדיק  תהי  "אל 
עצמו  על  מבקש  והמחבר  התורה,  ממדת  יותר 
של  למדותיה  שנגיע  הלואי  ישראל:  כל  ועל 
על  ורחמני  האכזרים  על  אכזרי  להיות  התורה, 

הרחמנים"... – מקום החותם.
]אגב, ידוע גם מכתבו של הגאון הרוגוטשבע'ר 
זאת,  במלחמתו  לחזקו  אלחנן  לרבי  זיע"א 
וחז"ל  הגמ'  מדברי  שהביא  רבים  ובמקורות 
בקובץ  עיין  שלם,  אור  גילה  קטנים  ברמזים 

מאמרים ואגרות החדש )ח"א עמודים סה-ע(.[

במקום הריסת וחורבן הדת...
מרנא ה"חפץ חיים" זיע"א כותב במכתב לאחר 
שבעיתון מסוים כתב כותב אחד שהוא מתפלא 
וזה לשונו: שמעתי כי  עליו... על צורת מחאתו 
בעתון... נדפס מאמר מכותב אחד שמתפלא עלי 

נזהרתי במכתב  איך לא 
הרבנות  בדבר  מחאתי 
לשון  באיסור  בוילנא, 
בעז"ה  הנני  אשר  פנים,  והלבנת  ומחלוקת  הרע 
בודאי  עתה  גם  ואשר  חיי,  ימי  כל  בזה  עוסק 
נזהרתי בזה... על כן הנני מודיע בשער בת רבים, 
זה  כל  נעשה   – הדת  וחורבן  הריסת  שבמקום 
כהלכה כאשר בארתי במחאתי, מצוה רבה וחובה 
גדולה לעשות כל מה שביכולת כדי לתקן הדבר 
חשש  שום  בזה  ואין  בפרץ  ולעמוד  גדר  לגדור 

איסור...    )מכתבי הח"ח י"א(.

להציל מהפסד של "חמש לירות"...
יום  ערב  זכורני  ז"ל,  לורנץ  שלמה  הרב  סיפר 
כיפור אחד, הלכתי עם מרן הרב מבריסק זיע"א 
בלווייתו של אדם מכובד וגדול. בדרך אמר לי כי 
כמה מהשקפותיו של הנפטר לא היו נכונות, וכאן 
פירט לפני כמה מאותן השקפות, והבהיר לי מה 

בדיוק לא טוב בהן...
אחרי  שהולכים  בשעה  הרי  כך,  על  ותמהתי 
בשבחו,  לדבר  מקובל  הנפטר,  של  מיטתו 
נכון  היה  שלא  מה  על  דוקא  מדבר  הוא  ומדוע 

בהשקפותיו, ועוד בערב יום כיפור?...
היות וקבלתי ממנו רשות, שבמקרה ואינני מבין 
דבר כלשהו אצלו – מותר לי לשאול אותו, אזרתי 
השאלה,  את  שמע  הוא  ושאלתי.  אומץ,  אז  גם 
ואחר כך אמר לי: אתה שואל לענין, בודאי הנך 
ויתירה  מתכוין שלכאורה אני מדבר לשון הרע, 
שאנו  בשעה  הנפטר  על  מדבר  שאני  מזאת, 
טוב שאתה  כיפור...  יום  ובערב  אותו...  מלווים 
אסור  ומה  מותר  מה  להבין  צריכים  אבל  שואל, 

בהלכות לשון הרע...
אמר הרב מבריסק, האם ברור לך הדין,  ובכן, 
אדם  עם  שותפות  לעשות  הרוצה  מישהו  שאם 
עסק,  עמו  לעשות  האם  לעצתך  שואל  מסויים 
אותו  לרמות  יכול  אדם  שאותו  חושש  ואתה 
לירות, הלא בודאי שלפי ההלכה לא רק  בחמש 
שמותר אלא אתה חייב לספר לו את האמת? זה 
ברור! ואם לא תאמר לו שאתה חושש לרמאות, 

אתה עושה בניגוד להלכה!?...
חמש  של  להפסד  בנוגע  הדברים  הם  כך  ואם 
את  לומר  שצריך  וכמה  כמה  אחת  על  לירות, 
האמת על השקפה לא נכונה, למי שעלול להנזק 
באיש  ואם  ישוער...  בל  הפסד  הוא  שכן  ממנה, 
לאיש  ובודאי  בודאי  הרי  הדין,  הוא  כך  סתם 
יכול  הוא  שכן  האמת,  את  לומר  צריך  ציבור 
לגרום תקלה לרבים... והיות שאתה איש ציבור – 
אני מחוייב להגיד לך כעת, שעם גדולתו בתורה 
השקפותיו  שבעניני  לדעת  עליך  הנפטר,  של 
שלדעתי  מפני  לקבל,  אין  שאותם  דברים  ישנם 

הם לא בסדר...
דוקא  מדוע  ואמר:  הוסיף  לשאלתך,  ובנוגע 
כאשר הולכים אחר מיטתו של הנפטר אני אומר 
לשון  הלכות  הנותנת!  היא  האלה?  הדברים  את 
ישנו  וכאשר  מאוד,  וקשות  מסובכות  הן  הרע 
היתר לספר דברים שהם בגדר לשון הרע, צריך 
האדם לשאול את עצמו האם אמנם אין בכוונתו 
או  לירות?  חמש  מהפסד  חברו  את  להציל  אלא 
לשון  לדבר  אגב,  דרך  גם,  בכוונתו  יש  שמא 
הרע?... ואם האדם חושד בעצמו שהוא אינו נקי 
האמת,  את  להגיד  לו  שאסור  הרי  נגיעה,  מכל 

אפילו כשזה לצורך.
ובערב  הנפטר  של  מיטתו  אחרי  בלכתנו  אבל 
יום כיפור, שקלתי בדבר, וכאשר הגעתי למסקנה 
אינני  הזה  וביום  כזה  שבמקום  מחשבה  מתוך 
חושד את עצמי שמא יש כאן איזו כוונה לדבר 
לדעת.  שעליך  מה  לומר  החלטתי  הרע...  לשון 

)עובדות והנהגות לבית בריסק(

ברכת "ולמלשינים" מדוע נתקנה?
הכיפורים  יום  בערב  כי  מסופר  אחר  במקום 
בחריפות  זיע"א  מבריסק  הרב  מרן  דיבר  אחר 
רבה כנגד הציונים והמדינה... והיה שם רב אחד 
הכיפורים  יום  ערב  הרי  רב,  "בריסקער  ושאלו, 
על  לדבר  המתאים  הזמן  זה  וכי  עכשיו,  הוא 

ענינים כאלו"?...
לו הרב מבריסק: כלום התפללתם היום  השיב 

מנחה?
"והאם  שאלו:  שוב  "פשיטא"...  הלה,  השיב 
אמרתם ברכת ולמלשינים, שהרמב"ם כתב שהיא 
נתקנה כנגד פריצי ישראל המסירים את העם מן 

המצוות... והרי ערב יום הכיפורים היום"....

רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר
רוממות הדעת

חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
שלמה 
ליב לף
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