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דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

פרשת החודש, דיניה טעמיה 
ופרטיה והמסתעף

פרשת  למפטיר  קורין  ניסן  לר"ח  שקודם  בשבת 
זו  לקריאה  והטעם  יב,ב(.  )שמות  לכם"  הזה  "החודש 
בשבת זו הוא כדי לקדש את חודש ניסן, כדכתיב בקרא 
)שם( "החודש הזה לכם ראש חדשים", ונצטווינו בזה 
זו מן  על מצוות קידוש החודש, ואע"פ שעיקר מצוה 
בעת  החודש  את  שיקדשו  דין  לבית  נאמרה  התורה 
ראיית הלבנה, הוסיפו חז"ל ותקנו לקדש את החודש 
)סימן תרפה  זו ברבים, כ"כ במשנ"ב  בקריאת פרשה 

סק"א(.

ראשון הוא לחדשי השנה
ונראה בביאור תוכן הענין, שבאו חז"ל להדגיש הדבר 
ראשון  שהוא  ניסן  מחודש  מתחיל  החדשים  שמנין 
בפירושו  הרמב"ן  בזה  שהאריך  וכפי  השנה,  לחדשי 
מן  חיוב  שהוא  ח,ה(  ובבראשית  שם,  )שמות  עה"ת 
התורה למנות החדשים מחודש ניסן דוקא, שהוא נמנה 
בתור חודש ראשון, וחודש אייר נמנה שני, וכן הלאה 
]אמנם יש דעות חלוקות בזה, ראה רשב"א )ר"ה ז,א(, 
הוא  ושני  ראשון  של  והכוונה  )שם([,  וריטב"א  ר"ן 
הגדול,  לנס  זכרון  זה  שיהיה  כדי  ממצרים,  לגאולתנו 
נברא  בתשרי, שאז  הוא  השנה  אף שתחילת  על  זאת 
העולם, כמש"כ בבראשית רבה. ונראה שזהו ענין מה 
ראש  לכם  הזה  "החודש  של  זו  פרשה  לקרוא  שתקנו 
הוא  החדשים  שמנין  זה  דבר  להזכיר  ברבים  חדשים" 

מחודש ניסן דוקא.

האם בזמן הזה יש חיוב למנות החדשים 
במנין דוקא

לכאורה  משמע  שם(  )שמות  הרמב"ן  בדברי  והנה 
שבזמנינו אין עוד חיוב זה למנות את החדשים במספר 
ראשון ושני, אלא החדשים נקראו בשמות ניסן ואייר 
וכן הלאה, וכן הבין בספר העיקרים, אמנם כבר כתב 
הרב הכותב בעין יעקב )מגילה דף ג( שאין כן כוונתו, 
לא  התורה  שזאת  הוא  בידינו  שלימה  אמונה  הלא  כי 
נצחית קיימת  רבינו ע"ה  ותורת משה  תהא מוחלפת, 
גמור  בטול  תתבטל  לא  מהם  אחת  ושום  מצותיה  עם 
לעולם, אלא לעולם אם מונים את החדשים חובה למנות 
במספר לפי מנין התורה, דרך משל, הרי שרצה להודיע 
מה שקרה בחדש סיון שבשנת רנ"ה לבריאת העולם, 
לא ימנה ויאמר בחדש התשיעי שבשנת רנ"ה, רק יאמר 
שנת רנ"ה לבריאת העולם בחדש השלישי, ואז יובן לכל 
שכונתו במנין שלישי הוא לצאתנו ממצרים, וגם היום 
הזה חובה עלינו להיות נזהרים בזה, וכן בספר עזרא כל 
מנין החדשים בדרך זה, אלא שרשות בידינו להזכיר את 
החודש בשמו בלבד בלי המספר, כי גם בזמן הבית מי 
מעכב בידינו אם נקרא בשם כל חדש וחדש, רק בתנאי 
שבכל עת שנזכיר מנין החדשים, יהיה נמנה אל יציאת 
העשירי  "בחדש  אסתר  במגילת  שכתוב  כמו  מצרים, 
הוא חדש טבת", וכשנזכיר מנין החדש ושם החדש ראוי 
לעשות עיקר ממנין התורה, והוא שנאמר חדש הראשון 

כדי  טבת,  חדש  הוא  העשירי  חדש  ניסן,  חדש  הוא 
שבראשנה נקיים מצוות התורה של 'ראשון הוא לכם 
לחדשי השנה'. וראה 'עבד המלך' )שמות שם( שהוכיח 
כן מדברי הרמב"ן בדרשותיו לר"ה, שם כתב: 'מתחילה 
נצטווינו למנותם בזכרון גאולת מצרים ראשון שני וכו' 
)טז,יד-טו(  ירמיהו  ידי  על  ונצטווינו  מבבל  וכשיצאנו 
"ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ 
מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ 
צפון", חזרנו לקרות חדשינו לגאולת צפון, ולא שנשנה 
השמות הראשונים ונשכח גאולת מצרים, אבל שנצרף 
שמות בבל, להודיע ולזכור ששם עמדנו ומשם הוציאנו 
ה' וכו' הוא שהכתוב אומר במגלת אסתר )ג,ז( "בחדש 

הראשון הוא חדש ניסן". 
אם  המלך',  ב'עבד  שם  מסכם  כך  דברים,  של  קצרן 
במנין  למנותו  עלינו  וחובה  מצוה  החדש,  מנין  נזכיר 
בידינו  הוא  רשות  אבל  אחר,  מנין  שום  ולא  התורה, 
בשמו  החדש  את  להזכיר  ונוכל  מניינו,  להזכיר  שלא 
קראה  שהתורה  שראינו  דאחרי  בס"ד  ונראה  לבד, 
החדשים במניינם, וגם נביאי בבל ומגלת אסתר שכבר 
מנין  מקודם  שם  נכתב  הרי  בשמם  החדשים  הזכירו 
באיזה  ]מלבד  בשמו  החדש  נזכר  אח"כ  ורק  התורה, 
מקומות שנזכר שם החדש לבד[, ולכן ראוי הוא שיכניס 
האדם את עצמו במצווה, ויזכיר או יכתוב את החדש 
בכל  וכן  ניסן',  חדש  הוא  הראשון  'חדש  הלשון:  בזה 
החדשים, וכן נוהג חכם אחד שכשמברכים את החדש 
ניסן  חדש  הוא  הראשון  חדש  ראש  בלחש  אומר  הוא 

יהיה ביום וכו' וכן בכל החדשים, ע"כ.
ולדברינו, הרי שכל תקנת קריאת פרשת החודש היא 
גופא ראי' לזה שגם בזמנינו אם מונים את החדשים יש 

חיוב למנות ניסן ראשון ואייר שני וכו', ודו"ק.

טעם נוסף לקריאת פרשה זו
זו מבואר  נוסף לקריאת פרשת החודש בשבת  טעם 
שבפרשה  משום  ברביעית(  ד"ה  )כט,א  מגילה  ברש"י 
זו נאמרו דיני הקרבת הפסח, והכוונה להזכיר לישראל 
שחג הפסח קרב ובא ויכינו עצמם לעלות לרגל להקריב 
הפסח, שחמורה מצוות עלי' לרגל בפסח יותר מבשאר 
הרגלים, משום הקרבת הפסח שהיא מצות עשה שיש 
בה כרת, ותקנו לקרות ולהזכיר הדבר בשבת כי הוא 
הדבר  ומתפרסם  כנסיות  בבתי  בו  שמתכנסים  יום 

ביותר.

יכוון הקורא להוציא והשומע לצאת
אף שפרשת החודש לכו"ע אינה אלא מדרבנן מ"מ יש 
ליזהר בה יותר מפרשיות כל השנה, כן כתב אליהו רבה 
)תרפה סקכ"א( בשם השל"ה, ואף במצוה דרבנן צריך 
הקורא לכוון להוציא כל השומעים, והשומעים צריכים 

לכוון לצאת, כמש"כ במשנ"ב )תרפה סקט"ו(.

קטן בפרשת החודש
)ראה  החודש  לפרשת  קטן  להעלות  אין  לכתחילה 
ועיי"ש  שושן,  פרח  בשם  סקכ"ג  רפב  סימן  משנ"ב 

בביה"ל(.
ראוי ללמוד בשבת זו במשניות מעניני קידוש החודש 
בכף  כתב  כן  סנהדרין,  ובמסכת  השנה  ראש  במסכת 

החיים )תכט סק"ו בשם השל"ה(. 

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג
עינינא דיומא

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

שימו לב!

לעילוי נשמת 
מרת שרה ב"ר דוד ע"ה חוקת 

נלב"ע כ"ט שבט תשע"ז
שלושים לפטירתה

הונצח ע"י בני המשפחה שליט"א

לעילוי נשמת 
מרת חיה רבקה ב"ר נחום הכהן לוין גרשנוביץ ע"ה

נלב"ע שב"ק פרשת כי תשא-פרה תשע"ז
ככלות שבעה לפטירתה ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בני משפחתה שליט"א

לעילוי נשמת
מרת מרסל ב"ר צאלח ע"ה פריאנטי

נלב"ע א' ניסן תשס"ה
הונצח ע"י נכדיה 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

הגאולה,  חודש  ניסן,  ר"ח  לקראת  אנו  עומדים 
החודש אשר ביומו הראשון, כפי שלמדנו בפרשת 

פקודי, בו הוקם המשכן.
רש"י מביא את דברי המדרש תנחומא: אמר משה 
לפני הקב"ה איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר 
נזקף  והוא  כמקימו  נראה  בידך,  אתה  עסוק  לו 
וקם מאיליו, וזהו שנאמר "הוקם המשכן" – הוקם 

מאיליו. 
ויסוד גדול בעבודת השם, בלימוד התורה ובקיום 
התנא  לנו  שנה  אשר  הוא  כאן.  למדנו  המצוות, 
המלאכה  עליך  "לא  אמנם  כי  באבות,  במשנה 
ממנה".  להבטל  חורין  בן  אתה  "אי  אבל  לגמור", 
על האדם מוטלת החובה לעשות כל אשר ביכולתו, 
להשמט  רשאי  אינו  עליו  קשה  שהדבר  ולמרות 

מחובתו זו! ורק כך: הוקם – מאליו!  
המשכן  מהקמת  עמנו  נוטלים  שאנו  המסר  זהו 
שהייתה ביומו הראשון של חודש זה, כי רק כאשר 
נהיה בבחינת 'הבא ליטהר' – נוכל לזכות ל'מסייעין 

אותו'. 
נחלקו בגמ' ר"א ורבי יהושע, האם בתשרי נברא 
העולם או שמא בניסן נברא, שיטת ר"ת היא שאלו 
בתשרי  שאמנם  והיינו  חיים,  אלוקים  דברי  ואלו 
עד  בפועל  נברא  לא  אך  לבוראו,  במחשבה  עלה 

ניסן.
נמצא אפוא כי בריאת העולם בפועל הייתה בא' 
ניסן, וכך מובא בשם האריז"ל כי גם יום א' ניסן 
יש בו בחינה מסוימת של ר"ה, אלא שיום א' תשרי 

הוא ר"ה לגוף, ויום א' ניסן הוא ר"ה לנשמות. 
יסוד  את  ישנו  ניסן  בר"ח  כי  נרמז,  כאן 
בפסוק,  שנרמז  וכפי  ישראל,  של  ההתחדשות 
"החודש הזה לכם", עיקר כח ההתחדשות של ר"ח 

ניסן הוא רק "לכם"! ייחודי הוא לישראל.
זהו הכח שעל ידו הוקם המשכן. וזה הכח המיוחד 
החדשים,  לכל  ראש  שהוא  זה  בחודש  לנו  שניתן 
להקים ולבנות ולחדש כנשר נעורינו, את עצמינו 

ואת סביבותינו, בתורה ובמעשים טובים. 
תחילתה  ליגאל'.  עתידין  ובניסן  נגאלו  'בניסן 
של הגאולה מוכרח היה, ויהיה, להיות בכח זה של 
יעשה כל אשר  ליטהר', כאשר האדם עצמו  'הבא 
ביכולתו להקים ולבנות, ולהכין ולייסד, את המקום 
מאליו,  יקום  זה  כי  יאמר  ואל  השכינה,  להשראת 
אלא רק בכח 'הבא ליטהר', או אז 'מסייעין אותו'.
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 המשך בעמ' 3 <<<

להלן חלק מדברים נוקבים שהשמיע בפרשיות אלו הגאון 
הגרי"ז  דמרן  חתנא  זצוק"ל  פיינשטיין  מיכל  רבי  הגדול 
מבריסק זיע"א במעמד רבנים וגאונים שנאספו לכבוד שמחה 
תחת  זצ"ל,  גרוסברד  שרגא  הג"ר  של  במעונו  משפחתית 
)נדפס במאסף  פנים בתורה שבימינו".  מעיזי  "על  הכותרת 

תורני 'ישורון' כרך יד עמוד תריח(

בנ"י מקיימים מה שנצטוו בשלימות
המשכן  מעשה  של  הענין  ונשנה  שחזר  שמות  מספר  אחדות  בפרשיות  מצינו  הנה 
לכל הפחות חמש פעמים, מה שדיבר ה' אל משה בצוותו על כך, ומה שהגיד משרע"ה 
לבנ"י ולבצלאל. ובמהלך עשייתו, ובסדר הקמתו. בכל פעם חוזר הענין כאילו על עצמו 
בפרטי פרטים. ולפי חשבון הגר"א זצ"ל בספרו "אדרת אליהו" נכפל בתורה ענין מעשה 
המשכן לא פחות מז' פעמים כנגד שבעת הרקיעים. והדבר תמוה לכאורה, שלא מצינו 
בשום מקום אחר בתוה"ק כפל ענין אחד פעמים הרבה כ"כ. כן יש להתבונן במה שנזכר 
לבסוף בפרשת פקודי בכל פרט לחוד "כאשר צוה ה' את משה" ולא הספיק לומר כן 

פעם אחת ויחידה!?
וזהו פשר הדבר: בנוהג שבעולם, בין הרעיון המופשט לבין המעשה בפועל משתרע 
מרחק עצום, כל רעיון שהוא אף המשובח ביותר, מכיון שיצא מכלל מחשבה כדי לבוא 
ממקוריותו,  ומאבד  מערכו  נפחת  הריהו  בפועל,  מימושו  תוך  משהגיע  מעשה,  לידי 
עדים  אנו  קצה.  אל  מקצה  מתהפך  אפילו  ולפעמים  כלשהו,  מימי  ונעשה  מתפוגג 
לאידיאות כמו ה"סוציאליזמוס" וה"קומוניזמוס", שמתחילתם אולי היו מכוונים לטובה, 
אך לבסוף יצא מהם ההיפך המוחלט. השאיפה לרחמים נעשתה מוקד של אכזריות שיא, 
הרצון לתקן את החברה דוקא שיבש והרס סדרי עולם. כך הוא טבעו של בן אדם, שהנו 
מעוגן בכמה עולמות בבת אחת, למן עולם האצילות עד לעולם העשיה. אך ביני לביני 
יש מדרגות למכביר, ובכל יצור אנושי שורר תהליך של מעלות ומורדות, אין יציבות, 

כך שכל ערך ונכס עלול לגלוש בתוכו מראש הפיסגה עד לדיוטא התחתונה.
אך לא כן היה במעשה המשכן: בדיוק כפי שציוה הקב"ה את משה בדברו אליו פנים 
בפנים, בדיוק כך עשה בצלאל ללא שום שינוי, באותה קדושה וטהרה, באותן כוונות 
שה' חפץ בהן, בדייקנות נמרצה כרצון העליון ממש. אפילו כשהגיד משה לבצלאל בסדר 
משונה, זכה הוא להיות בצל - א-ל, וכיוון לעשות "כאשר צוה ה' את משה". זהו ייחודו 
של מקדש ד': אין בו שום חילוק והבדל בין עולם האצילות, שבו דיבר השי"ת עם אדון 
הנביאים, לבין עשיית הקרשים היבשים, החומריים לכאורה, מאומה לא נשתנה. לפיכך 
שימש זה המעון להשראת השכינה. רצון ה' שריר וקיים בגילויים הנאצלים של נבואה 

וכיו"ב כמו במעשה הפשוט של קיום המצוה. זוהי הבחינה של השראת השכינה.
ודבר זה באו להדגיש המקראות דלעיל: "כאשר צוה ה' את משה" - כך בדיוק נעשו 
המעשים בפועל. תיאום מופלא כזה קיים וישנו אצל בנ"י לבדם ולא אצל שום אומה 

ולשון אחרת. אף צווי מפי ה' אינו סובל שינויים ו"דבר אלקינו יקום לעולם".

אין עיגול בתורה
ח"ו  להשתנות  עשויים  היהדות  ועיקרי  התורה  זאת  כי  החושב  שכל  ידוע,  ליהוי 
מ"כאשר ציוה ה' את משה", טעות גדולה בידו, בעצם אין חילוק אם פוערים לפעור או 
לוקחים את המלאך מט"ט ועושים אותו עבודה זרה, עגל, דהיינו-הך, גם בני ישראל 
שחטאו בעגל, לא סתם עבודה זרה עשו, אלא כדאיתא במדרש )שמעתי מפי המשגיח 
דמיר זצ"ל( שגנבו חלק מהמרכבה העליונה ועשו העגל ממנו, אבל גם כשהעגל הוא מן 

המרכבה הקדושה הרי זו עבודה זרה.
לוקחים חלק מהתורה  מזייפים עיקרי תורה,  חיים האידנא בעולם השקר, שבו  אנו 
ומסלפים אותו, מעיזים פנים בתורה ומגלים בה פנים שלא כהלכה. והלא מי שמגלה 
פנים וכו' אין לו חלק לעוה"ב. עונש חמור כדה אינו מגיע למי שאינו מכוון לאמיתה 
של תורה, למי שטועה בפירוש ההלכה ובהוראה, אלא פירוש המשמעות "מגלה פנים" 
הוא מעיז פנים, כמו שרואים עכשיו בימינו, שיש כאלה הנוהגים בחוצפה כלפי תוה"ק 
וכוונות שלא כדת, אך ורק מפני שכך  ומרהיבים בעזות פנים להלביש בה פירושים 
עלתה על לבם. אדם שמחציף פניו לפרש את התורה כפי שרירות לבו, לסלף את כוונות 
התוה"ק ולשנות בה דברים שלא כרצון נותן התורה ית', זהו ה"מגלה פנים בתורה שלא 
כהלכה" ועליו נאמר שאין לו חלק לעוה"ב. לתופעה כזאת אנחנו עדים בימים אלה, 

שבאים בני אדם לדבר בשם תוה"ק, בכל השקר והזיוף, מתוך העזת פנים כנגדה.
מן הסתם הכל מבינים כלפי מי נאמרים דברי אלה. אין זה מדרכי לדבר בגנות בנ"א 
להם  לומר  אני  ראוי  אם  בין  שבתוכנו,  מעשה  לאנשי  להגיד  מחובתי  אבל  ברבים, 
ובין אם איני ראוי, לבל יחשבו כי לעת כזאת יש לנהוג בפקחות ובטכסיסים פוליטיים 
ודיפלומטיה, כל עוד אין מדובר בעיקרים של הלכה, בודאי יש מקום לתפוס בלשון 
ערומים. לשון נקיה, למצוא דרך ליישב הידורים וכיו"ב, אך בו ברגע שעלו על הפרק 
שאלות הקשורות בהלכה, לא יהין איש חס וחלילה לחשוב אף רגע על פשרות ועל 

יישובים בדוחק וכיו"ב.
איתא בירושלמי: "אין מרובע בבריאה", דהיינו דהקב"ה ברא את עולמו ככדור עגול, 

מרובע  הכל  דעו,  התורה,  ובחיי  באדם  אבל  קצוות.  בו  אין 
דייקא, כלל מצוות התורה ניתנו בתחומים מדוייקים, המזבח 
בריבוע,  נעשים  ותפילין  מרובעין,  קרנותיו  בריבוע,  נעשה 
אחרת  כמותו.  מאין  מבורר  בקצה  וחד  מתוחם  בקו  דהיינו 
נפסל הכל. מזבח שאינו רבוע כל הקרבנות שהקריבו עליו 
פסולין. תפילין עגולות כל המניחן חיסר מצות עשה וברכתו לבטלה. כשם ש"אין מרובע 
בבריאה" כך "אין עיגול בתורה". אי אפשר ליישר הידורים, להקציע בליטות או קרנות 
שנערמו למכשול בדרכו של מאן-דהו, מצוות התורה קבועות המה ואינן ניתנות לערעור, 

ל"ליטושים" כלשהם ול"ריכוכים" ח"ו...
נהירנא, פעם אמר לי מו"ח זצ"ל גאב"ד בריסק, בהיותנו בוילנא: אין אנו מנהלי עסקיו 
של הקב"ה... יש הסוברים שהתורה היא עסק פרטי שלהם, וכשמרחפת סכנה לקיומה, 
כשה"עסק" נעמד כאילו בסימן שאלה, עושים פשרה ומוותרים על כמה אחוזים כדי 
ואין  שלנו  עסק  זה  אין  באמת  אך  לחלוטין.  רגל  לפשוט  לא  כדי  השאר,  את  להציל 
מחובתנו להבטיח את עסקיו של הקב"ה לבל ימוטו ח"ו... הקב"ה בעצמו יעשה שלא 

תישכח מפי זרעו!
והזכיר אז מחז"ל שבחורבן ביהמ"ק עלו כה"ג ופרחי כהונה אל הגג ונטלו מפתחות 
לך"  מסורות  מפתחות  יהיו  נאמנים  גזברים  להיות  זכינו  ולא  "הואיל  ואמרו  ההיכל 
וזרקום כלפי מעלה ויצתה כעין פיסת יד וקבלתן. למדנו שאין אנחנו כי אם מחזיקי 
פקדון, כיון שלא יכולנו להחזיק בו עוד, נשיב את הפקדון לבעליו... אך בשום אופן 
לא נרהיב לפעול על דעת עצמנו, ולהתקין למשל מפתחות חדשים וכיו"ב, לנסות דרכים 
חדשות, אולי דרכים טובות יותר, שמא יכולים להתפשר עם נבוכדנאצר, ושמא... חלילה 
לנו מעשות דבר כזה. אין אנו בעלים על התורה — לא לוותר על חשבונה מאומה, לא 
ולעשות  לשמור  אם  כי  יו"ד,  של  כקוצו  אף  מהלכותיה  לשנות  לא  בפשרות,  להיכנס 

ולקיים "כאשר צוה ה' את משה". אחרת, הרי זו בחינת מעשה העגל ח"ו.

אין פשרות בהלכה
ואם באים לדבר עם יריבינו, עם המתנכלים לתורה, יש להגיד להם אך מלים כדרבונות, 
דברים ברורים ומפורשים, או אז ייכנע לבבם הערל ויכפפו קומתם. כך היא דרכם של 
עזי פנים מזרע ישראל מקדמת דנא, שאם מדברים אליהם בתקיפות ובגערה, הדברים 
שבאו  לודז',  גאב"ד  זצ"ל  מייזל  חיים  אליהו  בהג"ר  מעשה  היה  וכבר  רושם.  עושים 
וסיפרו לפניו על קצב יהודי, הנודע כגבר אלים, שמעיז למכור באטליזו בשר טריפה. 

מיד הכריז לאסור את האיטליז של קצב זה ולא הועיל.
קם והלך אליו בראש קהל גדול, אבל כולם התייראו להיכנס פנימה, זולת הג"ר אליהו 
חיים זצ"ל, למרות שהיה אז ישיש מופלג בן צ"ב שנה, ובהיכנסו בתוך המקולין ניגש 
ויצק נפט על הבשר הטרף. נזדעק הקצב: "רבי, מה עשית!" מיד סטר לו הגרא"ח זצ"ל 
בפניו, ויצא... הא כיצד? מה גבורתו של רב ישיש בן צ"ב לעומת קצב אלים? אלא הוי 
אומר: מכיון שבא בכח קדושת התורה, בלי היסוסים, נפל פחדו של הרב דמתא אפילו 
על קצב מעיז פנים כמותו. לא כן כשמתחילים לגמגם, לרמוז על אפשרות "לרכך" את 

העמדה ה"קשוחה" )עפ"ל( של ההלכה ו...להתפשר.
ויש למצוא סמוכין למהלך זה בהא דשנינו )מגילה כד,ב( "העושה תפלתו ]תפילין 
שלו[ עגולה סכנה ואין בה מצרה". כלומר: ע"י שמעגלין התפילין, שמקהים את חוד 
הקצוות ו"מרככים", נעשית ה"סכנה" יותר גדולה ומוחשית, ואילו מצוה אין בזה כלל: 
ואמנם כשמקפידים לא לעגל, לא לטשטש הגבולין במצוות התורה, או אז מקיימין כדת 

את צווי ה' ואין בכלל שום סכנה.
הגענו כעת לידי מצב נורא. לא יאומן כי יסופר, אולם ראיתי בעיני שאלת כותב תם 
באחד העתונים: הלא הרבנים מסוגלים להסתדר ולמצוא היתר בכל נושא שהוא, וסימן 
לדבר, שהרי מצד ההלכה של השו"ע אסור לחלוב פרה בשנת השמיטה, אבל הרבנים 
מצאו "היתר" שאם יחלבו על גבי גביש של סוכר אין רע בדבר... מכאן שאם הרבנים 

רוצים הם יכולים...
אנו  מדהימה  בורות  של  אוירה  באיזו  ללמדנו  כדי  בה  שיש  בודדת  דוגמא  זו  הרי 
שרויים, ועד כמה גדולה החוצפה, שבאים לתת עצות כיצד לפסוק הלכות. זוהי האוירה 
שאנו חיים בה. יש לנו עסק עם בורים ועמי הארצות. המבחן הוא כדברי חז"ל הידועים 
זו  בדרך  לילך  נשכיל  אם  וגו'.  ארז"  לוח  עליה  נצור  היא  דלת  "אם  הכתוב  בפירוש 
עתידים אנו להצליח, ואף אם לא נצליח אין רע. תורתנו הקדושה תישאר בשלימותה 

ולא לנו לדאוג "דאגת קיומה". הקב"ה בכבודו ובעצמו כביכול דואג לתורתו.
מצינו לו לתנא רבי אליעזר הגדול שמיאן להגיד פשט של פסוק מן התורה למטרונא 
אחת, אע"פ שלמראית עין הפסיד עי"ז שלש מאות כורין של מעשר לכלכלת ביתו, 
ובלבד שלא ימסור דברי תורה לנשים. וכך אמר לו להורקנוס: ישרפו דברי תורה ואל 
נהג בהתאם לכלל שאין אנו צריכים  הוא  ט,מח(.  פרשה  במד"ר  )עיין  לנשים"  ימסרו 
עלינו  לא  לתוה"ק.  שלמה  מנאמנות  כתוצאה  לנבוע  העלול  להפסד  באחריות  לשאת 

לבטח את עתיד התורה.
בלבד  אם  כי  התחכמויות,  ללא  חכמות,  בלי  אין פשרות,  תורה.  דרכה של  היא  כך 

"כאשר צוה ה' את משה".

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
דוד 

ויספיש

"ְוַאְבֵני ֹׁשַהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאפֹוד 
ְוַלֹחֶׁשן" )לה,ט(

"ַאְבֵני   - הללו  האבנים  של  שמם  שנקרא  הטעם 
גומא,  כמין  מושב  בזהב  להם  שעושין  שם  על  כה,ז(:  )לעיל  רש"י  ִמֻּלִאים", פירש 
ונותנין האבן שם למלאות הגומא, קרויים אבני מלואים, ומקום המושב קרוי משבצות.
ותמה על כך הגאון הגדול רבי שמואל ברנבוים זצ"ל ר"י 'מיר' ארה"ב: הנה הלא 
מדובר כאן באבנים שהערך שלהם היה גדול ורב, וא"כ כיצד יתכן שהכינוי שלהם 
יהיה על שם זה שהם ממלאים גומא, וכי יש לך פחיתות ערך גדולה מזו לקרוא לאבן 

יקרה וטובה על שם הגומא שהיא ממלאת?
אמנם התשובה לזה, כי באמת גם הדבר שיש לו ערך גדול ורב, אם הוא לא קובעים 
אותו במקום הראוי לו, מקלקלים בכך את החשיבות שלו, ומלמדת אותנו התורה, כי 
אפילו אותם אבנים יקרות, החשיבות שלהם ניכרת כאשר הם היו קבועים ומשובצים 
במקום הראוי, ועל כן נקראו "ַאְבֵני ִמֻּלִאים" - שנמצאים בגומא המתאימה להם ובכך 

ממלאים את ייעודם...   

"ַוֵּיְצאּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּלְפֵני ֹמֶׁשה" )לה,כ(
מרן הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצוק"ל היה עומד על כך שהנה בתחילת הפרשה כתוב 
"ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ואם כן מדוע כופלת התורה "ַוֵּיְצאּו... ִמִּלְפֵני 

ֹמֶׁשה", הרי פשוט הדבר שאם הם היו אצל משה, אז כשיצאו, יצאו הם מלפניו!?

ועל פי  זצוק"ל: שלפי הנהגתו של האדם  הגה"צ רבי אלי'  ביאר 
מראהו אפשר לדעת ולהכיר מהיכן הוא הגיע ומהיכן הוא יצא. אם 
הדבר  ברור  ארץ,  בדרך  שלא  ומתנהג  שהולך  ברחוב  אדם  רואים 
שלא יצא מבית המדרש, אלא הוא יצא ממקום שלא שייך לתורה 
ויראת שמים. אדם היוצא מבית מדרש לאחר שעות של שקיעות בתורה רואים עליו 
הנהגה מיוחדת, רואים אצלו עדינות מיוחדת. כי יושבי בית המדרש גם בזמן שאינם 
נמצאים בבית המדרש, אלא הולכים ברחוב או מתעסקים בצרכיהם צריך שיהיה ניכר 

עליהם הנהגה אחרת משאר האנשים. 
היו  לא  שאפילו  ללמדנו  משה".  מלפני  ישראל  בני  עדת  כל  "ויצאו  שנאמר  זהו 
לומדים אצל משה, אלא רק עמדו לפני משה, כבר קבלו יראת השם בקרבם והיה חן 
נסוך על פניהם להכיר כי יצאו הם מלפני משה. וק"ו שאם הם למדו אצל משה רבינו 
מלפני משה  כשיצאו  אף  והליכותיהם  מראיהם  היה  נהדר  מה  מסיני,  תורה שקיבל 
בכל פסיעה ופניה שלהם. זאת התורה באה להשמיע לנו שכל הרואה אותם היה יודע 

ומכיר מהיכן הם יצאו – "מלפני משה". 

"ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתֹו ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן וגו' ְוֹעֹרת ְּתָחִׁשים 
ֵהִביאּו" )לה,כג(

המתבונן בלשון המקרא יראה, כי כל מי אשר נמצא איתו תכלת וארגמן וכו' יביאם 
לנדבת המשכן, משמע שבשעת ההבאה היה אותו הצמר כבר צבוע בתכלת וכו', וא"כ 

מבואר, שבעשית המשכן לא היה דין לעשות את הצביעה עצמה לשמה.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 

מאירסון

2



מפנינירוממות הפרשיות
רבותינו

פרשת החודש

קידוש החודש בתוך טומאת מצרים
השבת קוראים את פרשת "ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם". מצות קידוש 
החודש זוהי המצוה הראשונה שקיבלו עם ישראל, וקיבלוה 

עוד בתוך מצרים ערות הארץ להראות חביבותו של 
עם ישראל אצל הקב"ה, שהקב"ה מיהר לגאול 

אותם, ומיד עוד בתוך ערות הארץ נתן להם מצוה 
גדולה זו שיתקדשו על ידה. ]א"ה, מרן שליט"א רגיל להוסיף בזה שהיה מוכרח שיקבלו 
ֵעֹרם  "ְוַאְּת  של  בזמן  ניסן  בא'  דהיינו  מצרים,  בערות  בעודם  החדשים  לקדש  הכח 
ְוֶעְרָיה", עוד קודם תחילת יציאתם בפועל. שעי"ז יקבעו יציאת מצרים לדורות, ובזה 
היה כבר תחילת היציאה. בזה עצמו שכבר קיבלו הכח להטביע יצאת מצרים לדורות. 
יציאת מצרים  וכאמור ששורש  "יכול מראש חודש",  ובזה מבואר דברי בעל ההגדה 

התחיל בא' ניסן בזה שקיבלו הכח של קידוש החודש[.

כזה ראה וקדש
שמשה  בחז"ל  ומבואר  ונורא,  נשגב  דבר  הוא  העיבור  סוד   - החודש  קידוש  ענין 
וקדש.  ראה  כזה  לו  ואמר  הלבנה,  מראה  את  הראה  והקב"ה  הלבנה  בצורת  נתקשה 
המהר"ל, שהרי אין שיעור לקידוש החודש  וכבר קדמו בזה  מרן הגרי"ז ז"ל  והקשה 
אלא אם נראית הלבנה מקדשים את החודש. והנה הרמב"ם פירש שהראה לו במראה 
כפשוטו.  הלבנה  לו  הראה  שלא  פירש  ולכן  זו,  בקושיא  שנתקשה  ונראה  הנבואה, 
אמנם הפייט של היוצרות לפרשת החודש מבואר שהראה לו שיעור עוביה, ומשמע 
שיש דין שיעור. והמהר"ל והגרי"ז כתבו שבשורשו יש שיעור, אלא לנו אין נפק"מ 
בזה כי כשנראה כבר אפשר לקדש, ובשורשו יש בזה טעמים נסתרים. וכל הדברים 
יש  הללו  הדברים  שבכל  השקל  ומחצית  המנורה  כמו  למשה  הראה  הקב"ה  הקשים 
סודות גדולים, ולפי הרמב"ם לא על מראה זה קידש שהרי זה היה במראה הנבואה, 
וא"א לקדש על זה. והרמב"ם ברוח קדשו כיון לטעמים הנסתרים, כמו שמצינו בכמה 

מקומות, ולכן פירש שהראה לו במראה הנבואה.

"אתם" אפילו שוגגין
ג' דברים מעברים את השנה בישול התבואה  ובחז"ל מבואר )סנהדרין יא,ב( שעל 
ובישול הפירות, וברמב"ם כבר כתב שוודאי שהיו לחז"ל טעמים נסתרים אחרים, ויש 
עוד טעמים נסתרים מהטעמים של הרמב"ם, ורק שכך היא דרכם של חז"ל שכל דבר 

משתלשל עד הפשט הפשוט ממש מה שנוגע ומובן לנו.
ובגמ' )ב"ב קכא,א( איתא 'מועדי ה' צריכים קידוש בית דין, שבת בראשית אינה 
צריכה קידוש בית דין'. שהשבת היא יומו של הקב"ה קביעא וקיימא כבר מתחילת 
באה  החודש  ומקידוש  לקדשם,  הכוח  את  לנו  נתן  הקב"ה  המועדים  אבל  הבריאה, 
הקדושה לכל המועדים כמו שכתב בשיטמ"ק שם בשם גאון שכשמקדשים את הראש 

חודש זה נותן חלות קדושה לכל החודש שע"י זה יחולו בו קדושת המועדים.
ואע"פ שאצל הקב"ה אין נפקא מינה "ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך" )דברי הימים 
)ר"ה  א' כט,יא( שהכל מגיע ממנו, מ"מ מצידנו יש לנו את הכוח הזה. ואמרו בגמ' 

ויש  מוטעין,  ואפילו  שוגגין  אפילו  "אתם"  עה"פ  כח,א( 
גירסא שאפילו מזידין. ומבואר בחז"ל שכשמגיע יום הדין 
באי  כל  את  לדון  הזמן  שהגיע  לקב"ה  אומרים  והמלאכים 
העולם, אומר להם הקב"ה שירדו למטה לראות האם בבי"ד 
של מטה קידשו כבר את החודש, ורואים שנמסר 
לנו כוח זה ממש שאפי' דברים שהם כביכול 

שייכים למעלה תלוים בעם ישראל.
מתן  לאחר  רק  נאמרה  זו  הלכה  ומוטעין,  שוגגין  אפילו  ש"אתם"  לומר  אני  ורגיל 
תורה, ]א"ה, בספר 'אהל רחל' כתב מרן שליט"א כך: ואמרו בפסיקתא שם עה"פ "אלה 
מועדי ה' אשר תקראו אותם", לשעבר אלו מועדי ה' מכאן והילך אשר תקראו אותם. 
ואולי לשעבר זה עד מתן תורה ממש, וה' יאיר עיננו. ע"כ.[ שאע"פ שכבר נמסר למשה 
רבנו עוד במצרים מצות קידוש החודש, שם זה היה רק לשעה ולא נמסר לו לגמרי. 
ורק כשנמסר לעם ישראל לדורות נמסר להם לגמרי שאפילו שוגגין ומוטעין. כי הכוח 
וזה נמסר לכלל ישראל רק במתן תורה שהוא לדורות.  לקדש מסור להם בשלמות, 
ואפילו שכל מה שיש לנו זה ע"י משה רבינו שהוא היה הסרסור בין ישראל להקב"ה 
כמאמר הכתוב "ָאֹנִכי ֹעֵמד ֵּבין ה' ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהיא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ה"' )דברים 
ה,ה(, אבל כל עוד זה לא נמסר לדורות, עדיין לא נמסר הכוח הזה בשלמות. ]א"ה, 
על  מורה  זה  דירחא שלכאורה  בקביעא  דבקיאין  דהאידנא  לומר  רגיל  מרן שליט"א 
ידיעה יותר מהדורות הקודמים, מ"מ יש בזה גם חסרון, שבאיזה בחינה נלקח מאיתנו 
המתנה הגדולה שקיבלנו שיהא מסור לנו 'ואפילו שוגגין', וכאילו חזר הדבר לקביעות 

האמיתית שזה שייך ומסור לשמים[. 

החודש הזה "לכם" ראש חדשים!
החודש הזה הוא חודש מיוחד ראש לכל החודשים, אע"פ שכל חודש וכל שעה וכל 
רגע הם מיוחדים, אבל יש סגולה מיוחדת בחודש ניסן! וחז"ל תיקנו לנו לקרוא פרשת 
החודש כדי להתבונן ולהתכונן לחודש הגדול הזה, החודש הזה הוא ראש החודשים 
והכל הולך אחר הראש וכמו שמצינו על ראש השנה שכל השנה נגררת אחריה כיון 
'שגופיה בתר רישיה גריר', וכן חודש ניסן הוא ראש השנה לכמה דברים והוא גם חודש 
של יציאת מצרים חודש הגאולה, ויציאת מצרים תמיד תישאר גם לעתיד לבוא אלא 
שאז תהיה טפילה וכמו שכתוב )ירמיהו טז,יד-טו( "ְוֹלא ֵיָאֵמר עֹוד ַחי ה' ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ִּכי ִאם ַחי ה' ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ּוִמּכֹל 

ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּדיָחם ָׁשָּמה ַוֲהִׁשֹבִתים ַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם".
עכשיו  ובפרט  ולהתחזק  להתעורר  וצריכים  וקיימים,  חיים  יהיו  שהדברים  ויה"ר 
שעומדים עלינו בגזירות נוראות, וכמו שאומרים בהגדה של פסח 'שלא אחד בלבד 
עמד עלינו לכלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו 
מידם'. והכל תלוי בנו שנתחזק שלא יהיה ח"ו חודש של בטלה שהוא ראש החדשים, 
וזה הכנה לפסח שהוא יסוד ושורש הגאולה. ואח"כ מתחילים ימי הספירה שהם ימי 
הבנין של האדם לכל השנה. ושנתחזק בימים שנשארו עד סוף הזמן, ובהמשך הזמן, 
בתורה בתפילה וביראת ה'. ויעזור ה' שנתחזק כולנו, ויהיו הדברים חיים וקיימים לטוב 

לנו כל הימים "ומלאה הארץ דעה את ה'".

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 

וזה חידוש גדול, שהרי לענין ציצית כתב הרמב"ם )ציצית 
ואם  לשמה,  צביעה  צריכה  ציצית  של  "התכלת  ה"ג(:  פ"ב 
צבעה שלא לשמה פסולה", וצריך ביאור למה בבבגדי כהונה 

נשתנה הדין?
ועמד בהערה זו מרן הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל )יא"צ כ"ט אדר(, ואמר לבאר בזה, על 
פי מה שמצינו לענין עצי שיטים, שאמרו חז"ל, שקודם ירידתן למצרים הביא יעקב עמו 

ארזים, כדי לשתלן במצרים עבור המשכן.
ונראה טעם הדבר, שביקש בזה לחזק בהם את האמונה בגאולה, שתמסר מפיהם בכל דור 
ודור, וזאת ע"י שיהיה תחת ידם דבר ממשי להראות ולהצביע עליו, כי זה הדבר עומד מוכן 

ומזומן לנטלו עם הגאולה העתידה לבוא עלינו...
ואפשר כי כן גם היה ענין התכלת, שבאמת כבר מתחילה היו צובעין בתכלת, אך זאת 
גיסא, מסתבר שקודם שנאמר  מאידך  כהונה.  ולבגדי  למשכן  ראוי  זה  שיהיו  כוונה  מתוך 

הציווי לבנות בית המקדש, לא שייך לעשות את הדבר לשמה.

"ְראּו ָקָרא ה' ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה" 
)לה,ל(

גבי  ]שהרי  חור?  כאן  להזכיר  ראה  מה  ד(:  סימן  ובתנחומא  מח,ג  )רבה  במדרש  איתא 
עבודת  לעבוד  ישראל  בשעה שביקשו  אלא  סבו[  את  גם  הזכיר  לא  אחיסמך  בן  אהליאב 
כוכבים נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא ולא הניחן, עמדו והרגוהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא 
חייך שאני פורע לך, משל למלך וכו'. כך בשעה שעשו ישראל העגל עמד חור ונתן נפשו על 
הקדוש ברוך הוא אמר לו חייך כל בנים היוצאים ממך אני מגדלם שם טוב בעולם שנאמר 

ראו קרא ה' בשם בצלאל וימלא אותו רוח אלקים. 
בזה שבתחילה  הוסיפו  כי תשא(,  )פרשת  ובפירוש הרא"ש  זקנים מבעלי התוס'  ובדעת 
עלה בדעת משה רבינו שהוא יעשה הכל ואמר לו הקב"ה לא כמו שעולה על דעתך אלא 
"אותו צדיק שנהרג על העגל דהיינו חור יבוא בן בנו ויעשנו". ועוד נוסף בדבריהם שם 
שמשום שהמשכן בא לכפר על חטא העגל כמבואר בכמה מקומות, לפיכך דוקא בן בנו של 

חור יבוא ויעשנו.
ולכאורה יש להעיר, שהרי גם שבט לוי לא היו שותפים בחטא העגל, ומדוע הם לא זכו 

להיות שותפים לבצלאל בהקמת המשכן?
לא  גם  אך  בזה,  בעצמם  חטאו  לא  דאמנם  לומר,  דנראה  גאון אחד שליט"א  בזה  וביאר 
ואף  שהרגוהו.  עד  ע"ז  לעבוד  הניחן"  "ולא  ומחה  עמד  חור  משא"כ  העגל,  בעובדי  מיחו 
שמצינו בשבט לוי שכאשר עמד משה לגדור פרצותיהן של ישראל אחר העגל וקרא "מי לה' 
אלי" נאספו אליו כל בני לוי, ומשום זה הרי זכו להיות משרתי ה' במשכן ובמקדש במקום 
הבכורות. מ"מ אולי י"ל דהואיל ובשעת העגל עצמו לא עמדו ומחו בזה, ורק "אח"כ" נצטרפו 
אל משה בתיקון החטא, לפיכך לא זכו להיות מהראשונים המקימים את המשכן שהוא הכפרה 
והתיקון לחטא העגל, ורק "אח"כ" זכו להיות משרתי ה' במשכן, משא"כ חור שמיחה בתחילה 

על חטא זה, הוא זכה לבן בנו להיות המקים את המשכן עצמו.

"ַוַּיַעׂש ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ַוְיַצף ֹאָתם ָזָהב" )לז,ד(
כתב 'רבנו בחיי' )לעיל כה,י(, יש מקום לפרש את ענין 'בדי הארון', שנאמר "ְוֵהֵבאָת ֶאת 
ַּבַּטָּבֹעת" – מדבר כנגד ההמון החיבים להעמיד ולהחזיק לומדי התורה, כשם שהיו  ַהַּבִּדים 
הבדים מעמידין את הארון, וזהו "ָלֵׂשאת ֶאת ָהָאֹרן ָּבֶהם". ]ומקור הדברים במדרש לקח טוב[

ַהַּבִּדים ֹלא  ִיְהיּו  ָהָאֹרן  עוד שנינו )יומא עב,א(: רבי יוסי בר' חנינא רמי, כתיב "ְּבַטְּבעֹת 
נשמטין".  ואין  מתפרקין  הכיצד?  ַּבַּטָּבֹעת",  ַּבָּדיו  ֶאת  נאמר "ְוהּוָבא  ומאידך  ִמֶּמּנּו",  ָיֻסרּו 
]עיי"ש ברש"י, בראשיהם היו עבים... ובאמצען היו דקין הלכך לא היו נדחקין בטבעות, 

אלא מתפרקין והולכין לכאן ולכאן, אבל אינן נשמטין לצאת מהן לפי 
שהן עבים בראשיהן[

למדנו, שבדי הארון צריכים להיות מחוברין לארון, אך מאידך הם לא 
'מקשה אחת' עם הארון, אלא הם "מתפרקין ואין נשמטין".

והנה, כאשר נדקדק בלשון הפסוקים נמצא, כי לעולם נזכרים הבדים שהם מצופים "ָזָהב", 
זאת בעוד שעל הארון עצמו נאמר שציפויו "ָזָהב ָטהֹור", כאן בפרשתינו )פסוק א( "ַוַּיַעׂש 
ְּבַצְלֵאל ֶאת ָהָאֹרן... ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב ָטהֹור", וכן לעיל בפרשת תרומה )כה,יא( "ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב 
ָטהֹור", אך כאשר נעיין אצל ציפוי הבדים, נווכח שלא נזכר בהם אלא 'זהב' בלבד, כאן "ַוַּיַעׂש 
ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ַוְיַצף ֹאָתם ָזָהב", ולעיל )כה,יג( "ְוָעִׂשיָת ַבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב", 

וצריך ביאור, מהו פשר השינוי בין הארון שהוא מצופה 'זהב טהור', לבין בדיו שהם 'זהב'?
ובחוה"מ סוכות תשכ"ה, כאשר נערכה מסיבה לנציבי ישיבת פונביז', נשא שם מדברותיו 
נפלא:  באופן  הדברים  את  ביאר  אשר  הקודש',  'תורת  בעל  זצ"ל  אילן  מרדכי  רבי  הגאון 
נאמר  לא  לארון,  המחוברים  התורה  תומכי  על  מרמזים  הארון  בדי  שנתבאר,  וכפי  מאחר 
עליהם התנאי של זהב 'טהור',  כי בוודאי שתומכי התורה אינם שווים לדרגת טהרתם של 
לומדי התורה עצמם, אך לעומת זאת הארון, שהוא כנגד עוסקי התורה עצמם שהם במעלה 

העליונה, שם נאמר הציווי לעשותם מ"ָזָהב ָטהֹור"!
אכן כן, תומכי התורה דינם להיות מחוברים לארון, ואסור להם לסור ממנו מפני שעליהם 
להיות מושפעים תדיר מכח התורה, אך יחד עם זאת, עליהם לדעת כי גם לאחר חיבורם 

לארון, הם לא 'מקשה אחת' עם הארון, כי דרגת עוסקי התורה ועמליה גדולה משלהם...
ולשמע הדברים הללו, שנאמרו בפני הגבירים נציבי הישיבה, הביע מרן הרב מפונביז' זצ"ל 

קורת רוח מרובה...

"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת" )לח,כא(
כתב רש"י, שתיבת 'משכן' באה מלשון 'שכינה' שהשכינה שורה במקום הזה ועל שם זה 

הוא נקרא 'משכן'.
ומעשה שהיה בבית המדרש הגדול של וילנא. הגבאים ופרנסי הקהל ביקשו לקבוע תקנה 
המדרש  בבית  דברותיהם  ולישא  מלדרוש  ובכפרים  בערים  הסובבים  מהדרשנים  ולמנוע 

הגדול.
כאשר הגיעו הדברים לאוזני אדונינו הגר"א זי''ע, קרא אליו את הגבאים והציג בפניהם את 
דברי רש"י הללו, באומרו כי כל מה שנקרא המקום 'משכן' אינו אלא משום שהשכינה שורה 

שם, אבל אם לא תשרה שם שכינה אין ראוי לקרותה 'משכן'.
וכן אמר הגר"א 'בית מדרש' נקרא כך על שם שדורשים בו דרשות, ואם בדעתכם למנוע 
ראוי  אין המקום  וממילא  כאן 'בית מדרש'  אין  ולדרוש,  מהדרשנים לעשות את מלאכתם 

לישא שם כזה.

"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת" )לח,כא(
במהות השם "משכן" כתב רש"י: שזהו רמז למקדש, שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן 

של ישראל.
הגה"ק רבי זלמל'ה מוולוז'ין זיע"א היה מקשה אם אכן נחשב המשכן כ"משכון" של בני 
ישראל, הרי בכל משכון, יש זמן שצריכים להחזירו, ובפירוש אמרה תורה "עד בא השמש 
תשיבנו לו", ואם כן כבר באה השמש אלפי פעמים, ומדוע לא החזיר לנו הקדוש ברוך הוא 

את המשכון?...
אלי  יצעק  כי  "והיה  שלאחריו:  בפסוק  נמצאת  זלמל'ה,  רבי  אומר  היה  לכך,  התשובה 
ושמעתי כי חנון אני", תנאי גדול יש בהשבת המשכון – צריך לצעוק!... הקדוש ברוך הוא 

מחכה שנצעק אליו, אז ישיב לנו את בית המקדש כבתחילה.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

המשך
מעמ' 2
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הערה נפלאה בעניין המשכן
לכל הקורא מקרא יראה ברור, כי המושג "משכן" אינו שייך 
אלא לעשרת יריעות השש התחתונות, אשר בסיום עשייתן 
אומר הכתוב "והיה המשכן אחד" "ויהי המשכן אחד". ואילו 
)מיריעות  "אהל"  הם  הרי  המשכן,  חלקי  שאר  כל  כן  אחרי 
וקרשים,  ותחשים(  מאדמים  אילים  )עורות  "מכסה"  עזים(, 

כולם מיוחסים לאותה היריעה התחתונה. 
ולפי זה ראשית יתברר פשט בפרק מ' פס' יח-יט'. דכתיב 
התם "ַוָּיֶקם ֹמֶׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, ַוִּיֵּתן ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו 
ַוִּיֵּתן ֶאת ְּבִריָחיו ַוָּיֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו. ַוִּיְפֹרׂש ֶאת ָהֹאֶהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן 
ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְכֵסה ָהֹאֶהל ָעָליו ִמְלָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה" 
ולכאורה קשה, אם כמקובל, ו"משכן" עניינו מושג כללי, הרי 
ואהל  קרשים  רק  שכן  שש,  היריעות  חלק  את  כאן  שחסר 
ומכסה מונה הוא. אך לפי דברינו אתי שפיר, דראשית הקים 
את המשכן, ותחתיו העמיד את הקרשים. אמנם דבר זה נראה 
הפשוט;  הפשט  זהו  עכ"פ  אך  נעשה,  זה  כיצד  משונה  קצת 
ואכן שוב ראיתי מש"כ רש"י למנחות צט. ד"ה ויקם דכ' שם 

בפירוש השלישי כדברינו, יעויין שם. ברוך שזכינו לכך.
ו"אהל מועד" הויין תרי מילי.  יוצא מכאן ד"משכן"  עכ"פ 
ובפשטות היה נראה לומר דבכל מקום דכ' משכן העיקר מכוון 
לחלל הפנימי ותשמישיו, ואילו היכא דכ' אהל מועד עניינו 
לדבר,  סימן  לו.  וסביב  שחוצה  לאלו  ביחס  החיצוני  המבנה 
בכל התורה כולה מספר ויקרא ואילך אין מושג ושמו "פתח 
)בספר  יש בהרבה מקומות "פתח אהל מועד"  המשכן", אך 
שמות מדברים על המשכן כחלק אחד ולא רק כחלל. ולכן כ' 
"פתח המשכן" רק אצל המסך אשר ישימו לפתחו(. והביאור 
בזה מובן, שכך היא המידה, שהיחס של אנשים לגבי הפתח 
הוא עניין לחלק הזיהוי החיצוני של המשכן והוא האהל שבו.

והוא, מאחר וספר שמות תכליתו בירור השראת השכינה, 
שאר  אמנם  האהל.  תוככי  אל  באה  הקדושה  השכינה  כיצד 
התורה באה ללמדינו כיצד אמור האיש הישראלי להתייחס אל 
השכינה, והרי אין לזר לבא אל הקדש פנימה. ממילא היחס 
בשמות הוא אל חלק ה"משכן" שבמקדש זה של משה, ואילו 
"אהל מועד", הרי הוא  הוא בעיקר אל  היחס בשאר התורה 

חלקו החיצוני יותר.

סדר השראת השכינה
בנייני הבתים  בין האופנים השונים של  גדול  חילוק  ישנו 
פקודי  בפרשת  בפרשתינו,  משל:  דרך  ה'.  לעבודת  השונים 
מצינו שגם אחרי הנחת הארון במקומו, עדיין יש להניח עוד 
החצר,  וקלעי  המסכים  את  גם  ואח"כ  רבים,  כלים  פרוכות, 
ורק אחרי כן בא הענן ושורה על האהל. ואילו בספר מלכים 
במקדש שלמה )והוא המבואר בהפטרה למנהג אשכנז( הסדר 
הוא הפוך, קודם כל המקדש נבנה והוכן בתכלית ההכנה, ורק 
אחרי כן הכניסו את הארון לקה"ק, ואחרי כן נכנס הענן ומלא 

את הבית. וצ"ב טעם אלו הסדרים ושינוייהם.
והנראה בראשית דבר להקדים, שדבר זה שהמשכן מלא את 
כניסת  בו, שכן מאז  בוודאי מחמת הארון המצוי  הוא  הענן 
הארון למשכן שהיה במדבר ועד לכניסת הארון למקדש בית 
נראה  עליו  היחיד  הדבר  הארון  היה  שבירושלים,  עולמים 
ידי  על  בעולם:  כאן  המסויים  בדבר  נתפסת  ששכינה  היה 
הארון נחלקו מימי הירדן, הארון סובב את יריחו לפני שנפלו 
חומותיו, כאשר נשבה על ידי פלשתים כל עיר שהביאה אליה 
את הארון ספגה מכות נוראות ונאמנות מאת השי"ת, ועוד. 
וא"כ הוא, צריך עיון לכאורה, מדוע לא שרתה עליו שכינה 

מסיום עשייתו כפי שהיה קודם לכניסתו למשכן? 
על  המשכן  גמר  רק  כי  למידים  נמצינו  כרחינו  בעל  אלא 
כל מרכיביו הוא אשר גרם לשכינה שתשרה על הארון. והרי 
ושכינה  למשכן  מחוץ  למקום  ממקום  הולך  היה  מאז  הארון 

עמו? 
אלא מלמדינו דבר זה שלא המקום הוא שנתקדש, כי אם 
מחיצה  אותו  שגדרו  ידי  על  דהיינו  שנתקדש,  הוא  הארון 
בתוך  הפרדה  מהחולין  כמופרש  והגדירוהו  ממחיצה  לפנים 
הפרדה, וממילא הפך הארון עצמו לקדש קדשים. שכן קודם 
כל הכניסוהו למשכן ונתקדש פעם אחת, ואז גדרוהו על ידי 
מחיצות וקדשוהו שוב. והרי הארון והמשכן כולו לא נטועים 
מקום.  אל  ממקום  והולכים  ניידים  היו  אלא  במקומם  היו 
על  אם  כי  מקום  על  שרויה  היתה  לא  שהשכינה  ללמדינו 

החפצא, שכן נועדו מתחילה להיות נעים ונדים.
אמנם לאחר מכן, כאשר בא שלמה, ותכליתו הרי היתה ליתן 
בית זבול לשבת עולמים, כלומר שתכליתו היתה שהשכינה 
תנוח במקום מסויים דווקא, תחול על קרקע ותפסיק לנוד. 
לכן קודם הכין מקום גדור ומקודש, ורק אח"כ הכניס לשם 
להיות,  ממשיכה  היא  וכך  שם,  השכינה  ומאז  השכינה.  את 
וגם בלי ארון ובלי בית זהו מקומה. שכן המקום עצמו הוא 

קדש קדשים.
המתאים  באופן  נעשה  במדבר  הבניין  צורת  דבר  סוף 
לקדושת השכינה שבמדבר, ומכיוון שבבית עולמים התכלית 
הבניין  הרכבת  שצורת  הרי   - לחלוטין  הפוכים  היו  והייעוד 

היתה הפוכה אף היא, והדברים נפלאים.

הצלחה בתורה 
תלויה בהחלטת 

האדם
ְּבִלּבֹו  ָחְכָמה  ה'  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ֵלב  ֲחַכם  ִאיׁש  ָּכל  "ְוֶאל 
ַלֲעֹׂשת  ַהְּמָלאָכה  ֶאל  ְלָקְרָבה  ִלּבֹו  ְנָׂשאֹו  ֲאֶׁשר  ּכֹל 
מרנא בעל ה"חפץ חיים"  כך  על  אומר  היה  אָֹתּה". 
זיע"א: כי ממה שלא כתבה התורה "וכל" כאשר הו' 
מראה על עניין חדש, אלא "כל", מוכח שמה שאמר 
משה רבינו "כל אשר נשאו לבו" בא לפרש את מה 
שכתוב למעלה "כל חכם לב". כלומר: מי הוא האיש 
אשר זכה להיות בכלל "איש חכם לב אשר נתן ה' 
לקרבה  לבו  נשאו  "אשר  האיש  זהו  בליבו"  חכמה 
אל המלאכה", כי מכיוון שהסכים בליבו "לקרבה אל 
המלאכה" היינו להתבונן ולהתעניין איך לעשות את 
זכה לכך  ולהתאמץ לעשות את המלאכה,  המלאכה 
מחשבתו  להוציא  ויסייעהו  חכמה,  בלבו  יתן  שה' 

הטובה לפועל.
זה של הסכמה  עניין  ואמר:  חיים"  ה"חפץ  הוסיף 
שבקדושה  דבר  ובכל  טוב  עניין  בכל  שייך  בלב 
וגומר  בלבו  שמחליט  מי  התורה,  בלימוד  ובפרט 
בקי  להיות  למשל  כוחו,  בכל  להתמסר  בדעתו 
יכולתו  במלוא  מתאמץ  והוא  וכדומה,  אחת  במסכת 
ודעת  בשכל  אותו  מחונן  הקב"ה  אז  ולשנן,  ללמוד 
אך  הפועל,  אל  מחשבתו  את  להוציא  בידו  ומסיע 
כל  ועם  שלם,  בלב  תהיה  שההסכמה  צריך  כמובן, 

ההשתדלות בכל הכח והאפשרויות. 

הסכמת הלב
זיע"א  איש"  ה"חזון  בעל  מרן  של  חיזוק  במכתב 
ובמקום  התורה,  בלימוד  שהתרשל  צעיר  לבחור 
עצמו  השקיע  התורה,  בלימוד  עצמו  את  להשקיע 

בהבלי העולם הזה, כתב בתוך דבריו כך: 
"הלא עודך בימי החינוך ובידך להעמיד גורלך בין 
אנשי סגולה רמי המעלה, בידך לקנות חכמת התורה 
חיי  של  בהבלים  שטוף  והנך  חלד,  עלי  החיים  עוז 

עצלות בלי עול, והנך עוזב מקור מים חיים...
קשה  שהדבר  או  כמיואש,  עצמך  תחשוב  נא  אל 
לפניך, כי אמנם כל ההתחלות קשות, אבל אין לך 
דבר עומד בפני הרצון, והבא לטהר מסייעין אותו, 
בעיקר הסכמה בלב ולא לסוג אחור מפני המכשולות 

הפוגשות בראשית הטהרה..."
במכתב אחר כתב: "ודע לך כי הכל תלוי בהסכמה, 
והרבה מגדולי ישראל התחילו לימודם בימי בגרותם 
וכאשר לבשו רוח עוז והסכימו בנפשם הסכמה עזה 
ומרצית לקבוע עצמם על התורה ולהשליך את כל 
עמדה  החזקה  וההסכמה  גוום,  אחרי  העולם  המית 

להם הלכו והגדילו ועשו פרי." 
להשגת  ההשתדלות  ..."אך  כתב:  נוסף  ובמכתב 
ועריכת  מכריחות  הסכמות  גם  דורשת  השקידה 

מלחמה של השכל עם המדות התאוניות..."
שבועות  עוד  שיש  הפשטות,  אל  שב  ..."והנני 
על  חדשה  ברוח  להזדרז  וצריך  הפסח,  עד  מספר 
הסכמת ההתמדה, בזמן מוגבל ההסכמה יותר תועלת, 
במשולות,  יפגע  שלא  רחמים  לבקש  צריך  אך 
שההסכמה שאינה נקיה מתערובת שלא לשמה היא 

פוגעת בתחבולות היצר..."
זיע"א:  מוולוז'ין  חיים  רבי  הגאון  מרנא  כתב  וכה 
דבר מנוסה כשישכים אדם בבוקר ויקבל על עצמו 
בליבו  שיגמור  היינו  באמת,  תורה  עול  ההוא  ביום 
טרדה,  שום  יבטלנו  ולא  אדם  לשום  ישמע  שלא 
בודאי יצליח ביום ההוא בתורה, וכפי גודל קבלתו 
עול תורה וכפי תוקף ההסכמה כן יעזרהו ביום ההוא 
מן השמים, וכן יסירו הטרדות והבטולין ממנו. )עץ 

החיים( 

ההחלטה של הנצי"ב...
את  זיע"א  מוולאז'ין  הנצי"ב  מרנא  שסיים  בעת 
היה  הוא  השאילתות,  על  שאלה"  "העמק  ספרו 
קטן  ילד  כשהייתי  סיפר:  וכך  ואושר.  שמחה  מלא 
את  כראוי  קלטתי  לא  בלימוד,  מאוד  התקשיתי 
התייאש  המלמד  הדברים,  את  הבנתי  ולא  הנלמד 
והציע להורי ללמדני מלאכה, אך אני חשקה  ממני 

נפשי בתורה ולא רציתי ללכת לעבוד.
שוב ושוב חזרתי ללמוד מתוך נסיון להצליח, אך 
נכשלתי, באחד הלילות שמעתי את אבי אומר לאמי: 
בלימוד  ברכה  ראה  ולא  שנים  חמש  שלמד  תלמיד 
ילך ויעסוק במלאכה, נפתלי שלנו אינו יכול ללמוד 
אפשר  אי  כראוי,  יודע  אינו  לקרוא  אפילו  תורה, 
מוטב  בחיידר  נוספת  שנה  ולהשאירו  שוב  לנסות 
שיהיה עוזר לבעל מלאכה, כששמעתי את הדברים 
האלה, נחרדתי מאוד עד עמקי נשמתי ופרצתי בבכי 
מלאכה,  לבעל  להיות  אופן  בשום  רציתי  לא  מר, 

לבי  בכל  רציתי 
ללמוד תורה.

התחננתי  בבוקר 
על נפשי לפני הוריי: 
אשאר  אחד,  נסיון  עוד  רק  אחד,  נסיון  עוד  נעשה 
אהיה  אדע  לא  לאחריה  ואם  בחיידר,  נוספת  שנה 
עוזר לבעל מלאכה, הורי הטילו ספק בהצלחתי, אך 
חזרתי  והסכימו,  לתורה,  חשקי  גודל  את  ראו  הם 
כולי  את  להשקיע  גמורה  החלטה  עם  החיידר  אל 
בתורה ולהצליח, ואמצתי את כל כוחות נפשי ללמוד 
התורה, שעות רבות הייתי יושב וחוזר על לימודי, 
בתורה,  עיני  את  שיאיר  יתברך  להשם  תפלה  תוך 
ואכן תפילתי נתקבלה, הקב"ה עזר לי ולפתע נפתח 
אורו  עיני  למדתי,  אשר  כל  והבנת  האטום,  ראשי 
בתורה, וחשתי במתיקותה, ומאז לא הפסקתי ללמוד.
אילו הייתי מסכים להיות עוזר לבעל מלאכה, ולא 
הייתי ממשיך ללמוד, הרי כשהייתי בא לבית הדין 
של מעלה, לאחר מאה ועשרים, היו מראים לי את 
הספר "העמק שאלה", ושואלים אותי אתה מכיר את 
הספר הזה? בוודאי שהייתי עונה "לא, הרי אני עם 
הארץ". היו אומרים לי בבית הדין של מעלה: ספר 
לייב ברלין,  יהודה  זה היה צריך לחבר נפתלי צבי 
אתה היית צריך לחבר את הספר הזה, למה אם כן לא 
עמלת בתורה?! באיזה גיהנום של בושה הייתי נידון 
אז! עתה, בזה שהחלטתי לנסות שוב לעמול בתורה, 
זכיתי לסייעתא דשמיא בהבנת התורה, ולהגיע עד 
היום הזה בו הוצאתי לאור בחסדי השם יתברך את 

ספרי "העמק שאלה".
לאחר מאה ועשרים שנה, כשאבוא לבית הדין של 
מעלה וישאלוני למי הספר הזה, אוכל לענות: כן, אני 

חברתי אותו מה גדולה תהא שמחתי.

נגר או שמא...
סיפר  זצוק"ל  בנגיס  ראובן  זליג  רבי  הגאון  מרן 
פעם  עסק  קטן  ילד  שבהיותו  מקורביו,  בפני  פעם 
בתיקון חפץ שבור בביתו, ובעת הברגת הבורג, חש 
ואלמלי  ולנגרות...  הכפיים  לעבודת  גדולה  משיכה 
מעבודות  ולהבא  מכאן  להתנתק  האיתנה  החלטתו 
כאלו ולהדבק בעמלה של תורה, מי יודע אם לא היה 
נוסף לכלל ישראל נגר טוב, אך חס ושלום היה נחסר 

אדם העוסק בתורה!   

מתי הפסיק הנס?
סיפר ראש הישיבה ד'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב 
צבי קרלנשטיין זצוק"ל, בשם מרן רבינו הגדול הרב 
שך זיע"א, ששמע מדודו מרן הגאון רבי איסר זלמן 
סלוצק,  של  כרבה  כהונתו  שבשעת  זצוק"ל,  מלצר 
בא אליו תלמיד חכם זקן וסגי נהור עם שני חיבורים 
מחידושיו. הראה לו אותו זקן קטע מחידושי תורתו 

ואמר שזהו החידוש האחרון בחייו.
והשיב  הדברים,  לפשר  זלמן  איסר  רבי  תמה 
עיניי,  מאור  ממני  ניטל  קצר  זמן  לפני  זקן:  אותו 
בדק  שהרופא  לאחר  מומחה,  עינים  לרופא  ופניתי 
אותי בדיקה יסודית בשורשי העינים, אמר לי: אין 
עד  ראית  איך  הוא  הפלא  כעת,  רואה  פלא שאינך 
לחדול  צריך  הייתי  הרפואה  ממצאי  לפי  עכשיו... 
מה  לרופא:  השבתי  שנים.  עשר  לפני  כבר  לראות 
למרות  כי  התורה,  בזכות  היה  עכשיו  עד  שראיתי 
זקנותי וחולשתי עמלתי בתורה בכל כוחותיי בעיון 
ובתירוצים,  בקושיות  תורה,  ובחידושי  בספרים 

וחידשתי והעליתי על הכתב מחידושיי.
מוחי  את  לאמץ  לי  די  בלבי,  חשבתי  לאחרונה 
ולכתת את גופי החלוש בעל התורה ובעיון בספרים, 
אחזור  וגמרות,  משניות  פה  בעל  יודע  אני  הלא 
עליהם ואשנן אותם בעל פה, וכשקבלתי החלטה זו 

בליבי עזבני מאור עיניי!...
זמן  כל  ואמר:  הדין  את  צדיק  אותו  עליו  הצדיק 
שמר  חולשתי,  למרות  בעיניי,  בתורה  שעמלתי 
הקב"ה על מאור עיניי, אך ברגע שהחלטתי להפסיק 

לאמץ את עיני, לא הייתי ראוי יותר לנס זה! 

פתוח או סתום?
זצוק"ל,  ד'גרודנא'  הישיבה  ראש  סיפר  עוד 
שבהיותו בחור בישיבת פוניב'ז היה בחור בישיבה 
דבר  שום  קלט  ולא  כפשוטו!  אטום  היה  שראשו 
ממה שלמד, הוא היה עילוי בראש אטום... אבל הוא 
ראש  ותיאר  להבין,  ועמל  יושב  והיה  התייאש  לא 
הישיבה זצוק"ל איך שהבחור הזה היה יושב שעות 
הגמרא  את  להבין  עבד  שלו  הידיים  ועם  במקום, 
אף  שאז  בחור  שאותו  אלא  פעם.  ועוד  פעם  עוד 
אחד לא חשב שיצא ממנו משהו, היום הוא מרביץ 
תורה חשוב, והכל מכח אותו החלטה ללמוד וללמוד 

ולהבין אפילו שכל כך קשה לו!

רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הרב
שלמה
ליב לף
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