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דבר העורך

 תפילה שתחילתה קודם סוף הזמן 
וסיומה לאחמ”כ

איתא בגמ’ ברכות )ז,א( על הפסוק )כג,ח( “מה אקב לא קבה 
קל ומה אזעום לא זעם ה’ “ - ‘והיינו דקא”ל בלעם לבלק מה 
אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה’ מלמד שכל אותן הימים 
לא זעם. וכמה זעמו רגע, וכמה רגע, א”ר אבין ואיתימא רבי 
אבינא רגע כמימריה. ומנא לן דרגע רתח שנאמר “כי רגע באפו 
חיים ברצונו”, ואב”א מהכא “חבי כמעט רגע עד יעבור זעם”, 
חיורא  כי  קמייתא,  שעי  תלת  בהנך  אביי  אמר  רתח,  ואימת 

כרבלתא דתרנגולא וקאי אחד כרעא’.  
והקשו התוס’ )שם, ד”ה שאלמלי(: ‘ואם תאמר מה היה יכול 
לומר בשעת רגע, יש לומר כלם, אי נמי, מאחר שהיה מתחיל 
קללתו באותה שעה, היה מזיק אפילו לאחר כן’. וכעי”ז כתבו 
התוס’ ג”כ במסכת ע”ז )ד,ב ד”ה רגע(: ‘וא”ת מה היה יכול לומר 
בשעה מועטת כזאת, ויש לומר, היה אומר כלם והקב”ה הפכו 
ואמר מלך, כדכתיב “ותרועת מלך בו”. ורבי אליהו היה מפרש 
שאי”צ רק להתחיל קללתו באותו רגע, תדע שהיה רוצה להאריך 
)סנהדרין קה,ב( מברכותיו של אותו  בקללתו, כדאיתא בחלק 

רשע אתה למד מה היה בלבו’. 

הוכחה מקללת בלעם
ומדברי התוס’ כאן, כתב להוכיח בשו”ת ארץ צבי )סוף סימן 
קכא( כי ה”ה במי שעומד סמוך לסוף זמן תפילה, ולא יספיק 
תוך  להתפלל  והתחיל  שהואיל  הזמן,  תוך  התפילה  כל  לסיים 
שנצטט  וקודם  תפילה.  זמן  בתוך  התפלל  כאילו  נחשב  הזמן 
דבריו נקדים לציין כי עיקר מה שדן שם הוא לענין משלוח מנות 
וסעודת פורים, האם אפשר לשלוח ולאכול אחר צאת הכוכבים, 
ולאחר דו”ד כתב: ‘ואמנם שיש מקום למנהג הזה ע”פ שהגיד 
היהודי הק’ מפשיסחא ז”ל למוד זכות על המתחיל להתפלל בזמן 
חפלה, אף שנמשך אחר הזמן חשוב כאלו התפלל כל התפלה 
)שם( דאם התחיל לקלל  ]והוא[ מדברי התוס’ ברכות  בזמנה, 
באותו רגע, אף שגמר אח”כ, מזיק, וכ”ש במדה טובה מרובה, 
כאלו  דחשיב  אח”כ,  וגמר  תפלה  בזמן  להתפלל  התחיל  דאם 
מ”מ  בנד”ד.  הוא  וככה  עכדה”ק,  בזמנה,  השמו”ע  כל  התפלל 
קשה למה לנו להכניס עצמנו בפרצה דחוקה כזה הלא טוב יותר 
לקיים כל המצו’ בזמנה כו’ ‘, עיי”ש דבריו. גם בערוך השולחן 
)סימן קי,ה( מוכיח מדברי התוס’ דהולכין אחר ההתחלה, דמזה 
מקשה שם על דברי ‘יש מי שאומר דכשהשעה עוברת יתפלל 
הביננו ]מג”א סק”א בשם כנה”ג[, ומזה נראה דס”ל דאם התחיל 
בתפלה קודם גמר הזמן של תפלה ונמשכה עד אחר הזמן לא 
מקרי שהתפלל בזמנו דהא ודאי כוונתו שעתה עדיין לא עבר 
הזמן, דאל”כ מאי נ”מ, ולכן ס”ל שיתפלל הביננו ויסיים בתוך 
נראה  ולענ”ד  הזמן,  אחר  יסיים  ברכות  הי”ח  כל  אבל  הזמן, 
בזמן  התחיל  ואם  ההתחלה  דהולכין אחר  )שם(  ברכות  מתוס’ 

תפלה מקרי תפלה בזמנה אף על פי שמסיימה לאחר הזמן’.
ובאמת דכן ניתן להוכיח ג”כ מדברי הירושלמי )ברכות פ”ד 
ה”א(, דאיתא שם: ‘אימתי הוא ]זמן[ נעילה כו’ רב ור’ יוחנן, 
ור”י אמר בנעילת שערי היכל  רב אמר בנעילת שערי שמים, 
כו’ נעילת שערי שמים ביום, אחוי דאימא דרב אדא הוה צייר 
גולתיה דרב בצומא, רבא א”ל כד תיחמי שמשא בריש דיקלי 
תיהב לי גולתי דנצלי, נעילת שערים מחלפא שיטתיה דרב, תמן 
הוא אמר בנעילת שערי שמים וכא אמר בנעילת שערי היכל, 
אמר רב מתנה ע”י דרב מאריך בצלותא סגין הוה מגיע לנעילת 
מאריך  היה  בפני משה שמבאר שרב  וראה שם  שערי שמים’, 
מגיע  היה  דיקלי  בריש  כשהשמש  וכשהתחיל  הרבה,  בתפלתו 

לזמן נעילת שערי שמים, ועדיין היה עומד בתפלה, והרי דעיקר 
איכפת לן מתי התחיל.

דעת המגן אברהם
אמנם המשנ”ב )סימן פט סק”ה( מביא מהמג”א: ‘וצריך לגמור 
זמן תפילת  ]והיינו עד סוף  היום’  י”ח בתוך השליש  התפילת 
וביותר  זמניות[.  משעות  הרביעית  השעה  סוף  שהוא  שחרית 
הש”ץ  לגמור  יוכל  ‘פי’ שלא  סק”ז(  קכד  )סימן  במשנ”ב  כתב 
כל י”ח ברכות תוך זמן התפילה בין בשחרית שיכלה הזמן דד’ 
שעות דשוב אין לו שכר תפילה בזמנה, וכנ”ל בסימן פט, ובין 
דדעתו  הרי  מפמ”ג’.  משמע  כן  לגמרי,  זמנה  דיעבור  במנחה 
דלכתחילה טוב שגם חזרת הש”ץ יסיימו תוך הזמן ]אמנם ראה 
בביאור הלכה )סימן קכד ד”ה שיעבור( שם כתב: ‘אבל בשחרית 
אפילו אם יעבור זמן דד’ שעות אפשר שלא עקרו חז”ל תקנתם 
כדי להוציא את מי שאינו בקי בעצם חיוב התפלה שהוא עד 

חצות’, הרי משמע שחזרת הש”ץ לא עקרו, וזמנה עד חצות[. 

ההשפעה נמשכת לאחר התפילה
לאחר  סק”ב(  יח  )סימן  שערים מצוינים בהלכה  בספר  והנה 
שמצטט מדברי שו”ת ארץ צבי כתב: ‘ותמוה לי שלא העיר דדבר 
זה של הגה”ק זי”ע אמורים בשו”ת בית יעקב )סימן קכז(, והובא 
במחצית השקל )או”ח סימן ו סק”ו(’ ]ומפני חביבות הענין נביא 
היורדת  שההשפעה  ז”ל,  האר”י  בשם  שהביא  הדברים  עיקרי 
בבית  עוסק  כל העסק שאדם  ידי תפלת הצבור,  על  מלמעלה 
נכללת  היא  הכנסת,  מבית  שיצא  קודם  התפלה,  אחר  הכנסת 
בברכות  מתוס’  ראיה  והביא  עמו.  ועולה  ההשפעה  אותה  תוך 
שם שאף שעבר הזעם מכל מקום גם מה שהיה מקלל אחר זה 
חס ושלום היה חל, כי הכל נמשך אחר ההתחלה שהיה בשעת 
הזעם, ואם כן כל שכן במדה טובה שהיא מרובה, כיון שתפלת 
צבור היא רצויה, וכמו שאמרו )שם ח,א( על פסוק “ואני תפלתי 
לך ה’ עת רצון”, אימתי עת רצון כשהצבור מתפללים, אם כן 
כשהתחיל העת רצון אף גם מה שאומר אחר תפלת הצבור היא 

בכלל רצון אף ביחיד, כיון שהתחיל עם הצבור, עיי”ש עוד[. 
ועיין בפמ”ג )א”א סימן תרכ( שכתב ג”כ דאם התחיל קודם 
הזמן ונמשך לאחר הזמן מותר. אלא דשם מיירי לגבי תפילת 
מוסף שכתב שם: ‘המתפלל מוסף אחר סוף שבע שעות נקרא 
פושע, וצריך ליזהר בזה. ומיהו אם התחיל קודם שבע יש לומר 

אע”ג שנמשך השמונה עשרה עד אחר שבע רשאי, וצ”ע’.

האריך בתפילת מנחה בער”ש 
התייחסות מעניינת יש בתרומת הדשן )סימן ד(, וניתן לדמות 
את דבריו גם לנידוננו. שדן שם גבי מי ששהה להתפלל מנחה 
בע”ש, ולא יספיק להתפלל כל תפילת המנחה עד שיענו הקהל 
ברכו ]ויקדשו היום[, אבל עדיין הוא זמן מנחה, היאך יתפלל 
תפלת מנחה זו, ולאחר דו”ד בנידון כתב: ‘ונראה דה”ה דעניית 
ברכו. ואע”פ שלא יוכל לגמור חצי תפלת המנחה קודם ברכו, 
הצבור  שבו  בהכ”נ  באותו  חול  תפלת  מקצת  מתפלל  ונמצא 
והתחיל  הואיל  מ”מ  היום,  וקדשו  ברכו  כבר  שענו  ושלוחם, 
בהיתר, אין נראה דיש קפידא כולי האי. ואע”ג דבערבי פסחים 
)פסחים קז,ב( גבי ההיא דאגריפס פריך סוף סוף מאי רבותא, 
דהא מטא זמן איסור, ופירש רשב”ם שם דהיכא דידוע שאינו 
יכול לגמור בהיתר, הוי כהתחיל באיסור, מ”מ נדון דידן נראה 

דאין לדמות להתם, דלאו איסור והיתר שייך ביה’, ע”כ.
יצויין כי כל זה שייך הן בסוף זמן תפילת שחרית, והן בסוף 
זמן תפילת מנחה וערבית. עוד ראוי להדגיש מש”כ בכף החיים 
)או”ח סימן פט סק”ט( ‘ומ”מ אפילו מי שלא השיג להתפלל או 
קרא  ולא  ונתעכב  הואיל  יאמר  לא  המצוה,  בזמן  ק”ש  לקרות 
והתפלל בזמן מצוה מן המובחר ויש עוד פנאי יתעכב עוד, אלא 

כל הזריז ומקדים לעבוד את בוראו, הרי זה משובח’.

רוממות ההלכה

לעילוי נשמת אבינו מורינו 

הרה"ג רבי גד ב"ר מרדכי גדליהו יוסף זצ"ל
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

נלב"ע ערש"ק לסדר "איש אשר רוח בו" כ' תמוז תשע"ד
ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם ע"י בני משפחתו שליט"א

הדפסת הגליונות נתרם לעילוי נשמת
הר"ר אברהם שמחה

 ב"ר יצחק יעקב לבין זצ"ל
נלב"ע כ' תמוז תשנ"ז ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם ע"י נכדיו הרה"ג שליט"א

הדפסת 1000 גליונות נוספים נתרם לעילוי נשמת
ראש ישיבת 'מיר' ומייסדה  מרן הגאון הגדול

רבינו אליעזר יהודה פינקל זצוקללה"ה
נלב"ע י"ט תמוז תשכ"ה ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם ע"י נינו הרב יוסף מאיר שליט"א
ולרגל שמחת הברית לבנו ני"ו

שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

בפרשת  לומדים  אנו  אותו  בלעם  מעשה 
השבוע יש בו ללמד אותנו לקחים רבים, הדברים 
מפורשים בחז"ל ובמפרשים, כאן נבקש לעמוד 

על שנים מהם.
בלעם משכים קום, חובש את אתונו והולך עם 
נעריו, צועדים הם יחדיו עם שרי מואב בדרכם 
הנבחר,  העם  את  לקלל  הנכספת,  המטרה  אל 
מבפנים.  קיומו  את  ולערער  דופי  בו  להטיל 
בידו,  שלופה  חרבו  בדרכו,  עומד  ד'  מלאך  אך 
כשהוא חוסם לאתון את הדרך. והאתון שאינה 
אלא  בראשה  לה  ואין  המידה,  על  יתר  מבינה 
שאי  רואה  התבוננות,  חסרת  מתמשכת  צעידה 
אפשר לעבור, שהדרך הכבושה חסומה למעבר, 
או אז יורדת היא וסרה מן הדרך, מבקשת דרך 

עקלקלות, נוטה לצעוד בשדה. 
מלאך ד' ממשיך בשליחותו, ועומד לה לאתון 
מכאן,  וגדר  מכאן  גדר  הכרמים,  משעול  אצל 
ממנה,  לסור  אפשרות  שום  ללא  ברורה  הדרך 
וללא שום יכולת של צעידה בדרכים חלופיות. 
אל  נלחצת  והיא  ברירה  אין  לאתון  גם  הפעם 
מנוס,  שום  ואין  חזקה  המציאות  הפעם  הקיר, 

רגלו של בלעם נלחצת אף היא אל הקיר. 
אך הוא עומד בשלו, מבקש להמשיך, הוא אינו 
מבין, חפץ להמשיך את שגרת חייו מבלי שאיש 
יעז להפריעו, הוא אינו מתבונן. אך במצב כזה 
אפשר  ואי  אחת,  היא  האפשרות  צרה,  שהדרך 
אתון  גם  לשמאל,  ולא  לימין  לא  ממנה  לנטות 
רובצת  היא  עוד,  להמשיך  אפשר  שאי  מבינה 
תחת מקומה ומסרבת להמשיך, ובלעם לעומתה, 
מכה  כעסו  ומתוך  הידועה,  בשפתו  מדבר  שוב 

אותה במקל. 
כאן נעבור לתיאור השני. בשלב זה קורה הנס 
הגדול, שינוי הטבע, בריאה מיוחדת מששת ימי 
בראשית, כאשר לראשונה מימי בראשית ניתנת 
לאתון האפשרות לפתוח את פיה ולדבר, יכולה 
היא  זו  ליבה.  על  אשר  כל  לאדוניה  לומר  היא 
שתבקש  היה  הראוי  ומן  עבורה,  פז  הזדמנות 
לדרוש  ביותר,  המינימלית  הבקשה  את  האתון 
סוף סוף שיפסיק לשלוט בה, שירד ממנה ויתן 
לה לחיות את חייה, אולי גם להעיז ולבקש ממנו 
האיומה,  ההרגשה  מן  מעט  ולטעום  להתחלף 
שיכרע הוא על ארבע ויסחוב אותה על גבו, הכל 
היה פתוח בפניה, בהזדמנות שלא תחזור לעולם!
אנא,  שכזו?  גדולה  בשעה  מבקשת  היא  ומה 
אותי  ותרתום  תקשור  ולנצל,  לרכוב  תמשיך 
ככל שתחפוץ, תעמיס עלי ככל שתרצה, תשלוט 
ותעשה בי ככל העולה על רוחך, רק דבר אחד 
מכה  וכשאתה  רחמים,  קצת  לך  שיהיו  אבקש, 
בי אל תעשה זאת באכזריות, יכול אתה אמנם 

להמשיך ולהכות, אך אל תצליף בכח!
כך הם פני הדברים, החמור גם בשעה שנותנים 
בדרגה,  להעלותו  שמבקשים  עת  לדבר,  לו 
בשעה שעומדת לפתחו הזדמנות פז להשתנות, 

רצונותיו והשגותיו, ימשיכו להיות כשל חמור!
בידו של האדם הבחירה שלא לחזור על מעשי 
בלעם וחמורו. מחד, אבן פינה היא למתעקשים 
על  איתותים  הם  כשמקבלים  גם  מעשיהם  על 
דרכם ההרסנית. כאשר נוצר חלון הזדמנויותבו 
כל  מעל  והנעלה  ה'מדבר'  האדם  אל  קוראים 
היצורים, הנה באה לידך הזדמנות חיים, לרומם 
להשכיל  העיניים  את  לך  פתחו  ולהתרומם, 
מדברת  כבר  האתון  אפילו  ולראות,  להבחין 

ומסבירה לך... רק אל תבזבז זאת!
ירד  שכבר  למי  גם  הוא  מוסד  יסוד  ומאידך, 
מה  ידע  הפחות  לדבר, שלכל  ויכול  מעיקשותו 
של  המבט  נקודת  כי  לזעוק.  מה  ועל  לבקש 
החומרית  ההסתכלות  את  המסמלת  החמור, 
והבהמית, היא זו המתמקדת בצמצום הבקשות, 
לא  אותה  יגזלו  שלא  בה,  יתעללו  שלא  לה  די 
בצורה  לחיות  לה  שיתנו  יעשקו,  ולא  יחמסו 

סבירה.
זה  הבריאה,  נזר  המרומם,  האדם  ממנו  שונה 
לעלות  החולפות  הזדמנויות  את  לנצל  היודע 
פז  הזדמנות  בידו  שיש  בשעה  בה  ולהתעלות, 
של חייו, שעה שמאיר האור הגדול, בעת אשר 
יורעף האושר הרוחני על ראש כל מבקש. יכול 
כל אחד לקבל ולזכות, לו רק יצטרף ויהיה שייך, 
ויאמר רוצה  לו רק יפתח פיו בחכמה ובתבונה 
אני! ]עיקר הדברים מתוך מאמרו של הרה"ג אברהם ברנר 

שליט"א 'מה עשיתי לך כי הכיתני'[

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

סוגיה הלכתית בפרשה

הרב 
ישראל 
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כח בלק ובלעם
אנו בהמשך של ספר הפורענויות, לאחר פרשת “ַוְיִהי ִּבְנֹסַע 
ָהָאֹרן”, וכדברי הגר”א שיש נונין לפני הפרשה ואחרי הפרשה, 

להורות שיש בה את כל מה שיש בספר שלם. 
של  הגדולות  הפורענויות  התחילו  ואח”כ 
פורענות  מתחילה  זו  ובפרשה  ישראל. 

העולם  שאומות  ע”י  מבחוץ  שמגיעה  אחרת 
ועצומים,  גדולים  היו  ובלעם  שבלק  מפני  קשה  פורענות  היתה  וזו  בישראל.  נלחמים 
וכדברי הגר”א ב’אדרת אליהו’ ]בכמה מהדורות[ עה”פ “ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור”, שבלק ראה 
בראיה חושית, ראיה שכלית, וראיה ברוח הקדש, ]א”ה, במהדו”ק איתא ראייה חושית, 
ראיה  חושית,  ראייה  איתא  ובמהדו”ב  הנבואה.  דוגמת  בכישוף  ראייה  החכמה,  ראיית 

ברוח הקודש, וראיה נבואית שהיא למעלה מרוה”ק[. ללמדנו גודל כוחו. 

שינוי מערכת הטבע למנוע הקללה
ובאמת כדי שבלעם לא יצליח לקלל את ישראל, היה צריך להתרחש שינוי גמור מדרך 
הטבע. משום שבתחילה ברא הקב”ה את העולם במידת הדין, ואך ששיתף הקב”ה מידת 
הרחמים )ב”ר יב,טו(. והיינו שכך היא צורת הבריאה, ]שמוכרח שיהיה מידת הדין[ ולכן 
חייב להיות בכל יום רגע של זעם, “ְוֵא-ל ֹזֵעם ְּבָכל יֹום” )תהילים ז,יב(. והקב”ה לא נטל 
מבלעם את הכח לדעת מתי הוא הרגע של הזעם, משום שאין הנהגה כזו ליטול מאדם את 
כח הבחירה, לכן היה צריך הקב”ה לשדד מערכות, ולשנות את כל סדר הבריאה ומעשה 

בראשית, ע”י שלא זעם כל אותם הימים. 
ועל זה נאמר )מיכה ו,ח( “ַעִּמי ְזָכר ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ִּבְלָעם ֶּבן 
ְּבעֹור ִמן ַהִּׁשִּטים ַעד ַהִּגְלָּגל ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות ה’ “. ואיתא בגמ’ )ברכות ז,א( ‘אמר להם 
הקב”ה לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע שאלמלי 
זעם’.  לא  הימים  אותן  שכל  ופליט  שריד  ישראל  של  משונאיהם  נשתייר  לא  כעסתי 
ומעולם הייתי מתקשה, למה הוצרך לעשות שינוי מעשה בראשית ולא לזעום באותם 
הימים, היה שייך באופן אחר ע”י שיתקיים הרגע של הכעס, ובלעם אכן יכוין לאותו 

הרגע ויקלל את ישראל, והקב”ה יעשה נס וימנע מהקללה מלחול. 
אלא הביאור הוא ש”ֶמֶלְך ְּבִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ” )משלי כט,ד(, ואם יהיה אותו רגע של 
זעם ובלעם יקלל, בהכרח שהקללה תחול שכך היא מדת הדין, לכן היה צריך לשדד את 

המערכות שלא יהיה כלל אותו הרגע של זעם ובזה למנוע את קללת בלעם.

ביקש בלעם לפגוע בג’ רגלים
והנה האופן שבו בא בלעם לקלל את ישראל ולא לשייר משונאיהם של ישראל שריד 
ופליט הוא ע”י שביקש לפגוע בשלושת הרגלים. ]א”ה, צ”ת המקור לזה, אך שורש הענין 
כבר כתב רש”י )כב,כח( עה”פ “ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשֹלׁש ְרָגִלים” - ‘רמז לו אתה 
מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה’[. וכתב הטור )או”ח סימן תז( ששלושת 

הרגלים הם כנגד האבות, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב. 
גם  לפגוע  שרצה  ואף  לפגוע,  אפשרות  שום  לבלעם  היה  לא  קודש  בשבת  אמנם 
ָּדָבר”, ]א”ה, לשון שבת, ועיין בזה[ מ”מ באמת אין  ֶאְתֶכם  “ַוֲהִׁשֹבִתי  בשבת וכדכתיב 
שום אפשרות לפגוע בשבת, משום שהשבת קדמה לבריאת העולם. ואף לאחר בריאת 
הכפורים.  יום  אף  וי”א  השבת  זו   - ָּבֶהם”  ֶאָחד  ְולֹו  ֻיּ֑צרּו  “ָיִמים  בחז”ל  איתא  העולם 
והיינו שכולי עלמא מודו שהשבת היא יומו של הקב”ה ואז העולמות מתעלים, ]ואמנם 
אף ביום הכפורים יש איזו בחינה של שבת שהעולמות מתעלים, וכאשר כתב הגר”א 
שיום הכפורים הוא השבת של המועדים. ]א”ה, ונמצא שגם הג’ רגלים שורשם ביומו 
של הקב”ה[ אך מ”מ העיקר זה השבת[. ולכן בשבת שהיא יומו של הקב”ה אין שום 
אפשרות לקלקל, אבל במועדים שנשפעו ע”י האבות, בהם רצה בלעם לפגוע. ]א”ה, 
והיינו שבשבת הכל חוזר לשורשו, מעין קודם הבריאה. וע”כ אף שבשביל לכלות את 
ישראל בא בלעם לפגוע בשורש, וזאת ע”י שיפגע בג’ רגלים שהם מושפעים מהאבות, 

מ”מ כל כוחו זה בתוך הבריאה[.

“ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו”
אולם דרכו של בלעם לא צלחה, כי “ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו”, והיינו שאין באפשרותו לקלל 
את ישראל, בגלל האבות שתחילתם אברהם אבינו. ]א”ה, וכלשון רש”י: ‘אני מסתכל 
בראשיתם ובתחלת שרשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו 

ע”י אבות ואמהות’, והיינו שלא ניתן לפגוע דרך השורשים שהם מיוסדים וחזקים[. 
ואיתא בגמ’ )ברכות יג,א( כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה שנאמר “ְוָהָיה ִׁשְמָך 
ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם”. ואילו ביעקב אף  ַאְבָרָהם” וי”א עובר בלאו שנאמר “ְוֹלא 
שנאמר לו “ֹלא ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמָך” מ”מ הקורא “יעקב” אינו 

עובר בעשה שהרי גם בתורה נקרא אח”כ בשם יעקב. 

אלפיים שנות תורה
והטעם בזה כי בזמן אברהם אבינו נסתיימו אלפיים שנות תוהו, ו’תוהו’ היינו בלא שום 
ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  “ְוֶאת  סדר בבריאה. ומאברהם התחילו אלפיים שנות תורה כדכתיב 
ְבָחָרן” )בראשית יב,ה( ותרגם אונקלוס ‘דשעבידו לאורייתא’. והיינו שאברהם הפך את 
העולם מ’תוהו’ לסדר והנהגה ע”י התורה, והחזיר את המצב של “ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה” 
האות  את  הקב”ה  לו  הוסיף  לכן  בעולם.  הקב”ה  מלכות  את  שגילה  קג,יט(,  )תהילים 
ואברהם שינה את  והואיל  וכוללת את הכל.  הוי”ה  ה’ אחרונה של שם  ה’ לשמו, היא 
המציאות מ’תוהו’ ל’תורה’ ממילא אין כבר שייכות כלל ל’תוהו’. וכל הקורא לאברהם 
הגבורה,  במידת  הוא  באשר  לשמו,  אות  נוספה  לא  ליצחק  אך  בעשה.  עובר  ‘אברם’ 
ובגבורה אין תוספת. ]א”ה, ועיין בזה, כי מידת הגבורה ענינה צמצום והיפך התפשטות 
של החסד[. וליעקב הוסיף לו הקב”ה שם “ישראל” - “ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִהים” 
)שם לב,כט( אבל הוא תוספת דרגה ולא בחינה חדשה לגמרי, לכן גם הקב”ה 

בעצמו קרא לו אח”כ “יעקב” כאשר לעיתים זוהי הדרגה.
ואף שאברהם הוא שהתחיל את האלפיים תורה, מ”מ היה 

כדכתיב  לארץ  התורה  את  להוריד  הבסיס  את  להכין  רק  זה 
“ְוָהֵאָתִנים ֹמְסֵדי ָאֶרץ” )מיכה ו,ב בהפטרת השבוע( אלו האבות, 
והיינו  ָׂשִרים”  ֲחָפרּוָה  “ְּבֵאר  כתיב  ועוד 
שהאבות תקנו בארץ. אך משה רבנו הוא 
לארץ  מהשמים  התורה  את  בפועל  שהוריד 
כדכתיב “ִמי ָעָלה ָׁשַמִים ַוֵּיַרד” )משלי ל,ד(. ובגלל מידת הענווה שבו התורה נקראת על 
שמו, כדאיתא בגמ’ )שבת פט,א( שבגלל שאמר ‘אין עמדי’, ‘אין בי’, ‘וכי מה אני שנתן 
לי הקדוש ברוך הוא תורה’, לפיכך נקראת על שמו שנאמר )מלאכי ג,כב( “זכרו תורת 
משה עבדי”. והיינו שכאשר אדם מרגיש שאין לו כלום הרי זו מדרגת המלכות האמיתית. 
וכן מצינו בדוד המלך שהוא עיקר גילוי המלכות בעולם, והיה עניו שאמר “ה’ ֹלא ָגַבּה 
ִלִּבי ְוֹלא ָרמּו ֵעיַני”. וכיון שמשה היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, לכן השיג את 
הדרגה של “ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו”, “ָּפִנים ְּבָפִנים”, שקיבל את נבואתו ישירות מהקב”ה.

ה’  ומלכות  האבות,  ע”י  הארץ שבאה  תיקון  הדברים שע”י  לכאורה משמעות  ]א”ה, 
שולטת ע”י האבות, ועם ישראל מחזיקים את מלכות ה’ עד שזה ‘מציאות’ של אלפיים 
שנות תורה, ]וכדברי החזו”א )הלכות טריפות סימן ה סק”ג( שדיני הטריפות נקבעו כפי 
מה שהיה באלפיים שנות תורה ‘ואין לנו תורה חדשה אחריהם’[ לכן אי אפשר לפגוע 

בשורשים ולעוקרם, וממילא לא ניתן באפשרותו של בלעם לקלל[.

פרץ גדרו של עולם
וכאשר בלעם לא הצליח לפגוע בישראל דרך השרשים – האבות, ע”כ יעץ לבלק היאך 
לפגוע בעם ישראל. ופרץ גדרות עולם כדי להחטיאם בזנות. והנה בלעם שהיה בדרגת 
נבואה עליונה מאוד שנתן הקב”ה בשביל שאומות העולם לא יוכלו לבוא בטענה שאם 
היה להם נביא כמשה לא היו חוטאים, והיה “ֹיֵדַע ַּדַעת ֶעְליֹון” - הוא פרץ גדרו של עולם. 
שהרי לאחר המבול אומות העולם גדרו את עצמם מן העריות )ב”ר פ,ו(, ובלעם דוקא 
על ידי גדלותו פרץ את הגדר ע”מ להחטיא את ישראל בזנות, ואלמלא הוא, היה נשאר 
העולם גדור מן העריות. ]א”ה, דהיינו שכ”כ לא היה באפשרותו של בלעם לקלקל את 
ישראל, עד שהוצרך להתקלקל בעצמו ולפרוץ גדרו של עולם, מה שאוה”ע עצמם גדרו[. 

גבה ליבם
ֹאָהֶליָך  ֹּטבּו  “ַמה  ישראל  את  שברך  ברכתו  ע”י  רק  הוא  זו  עצה  ע”י  שהצליח  ומה 
ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל”, דאיתא במדרש )דבר”ר א,ב( בשעה ששמעו ישראל כך ‘גבה 
וזהו פירוש מה שאחז”ל ‘טובה קללה שקילל אחיה השילוני את  לבם ונפלו בשיטים’. 
ישראל יותר מברכה שברכם בלעם הרשע’ )סנחדרין קה,ב(. וכן מצינו במדרש )ויק”ר 
ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים” יכול כמוני ת”ל “ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני” קדושתי למעלה  כד,ט( “ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם 
“ִוְהִייֶתם  למעלת  שמגיעים  שאחר  אלא  כמוני’,  ‘יכול  מהו  בזה  ונתקשו  מקדושתכם. 
ְקֹדִׁשים” חושבים שהגיעו לדרגת הקב”ה ח”ו, שכבר אינם יכולים ליכשל. ועה”פ )במדבר 
יא,כ( “ַיַען ִּכי ְמַאְסֶּתם ֶאת ה’ ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם” הביא רש”י לדברי חז”ל ‘אם לא שנטעתי 
שכינתי ביניכם לא גבה לבכם ליכנס לכל הדברים האלו’. וכל חטאי דור המדבר תחילתם 
בדקות, אמנם נשתלשלו לחטאים ממש וכמו בחטא המרגלים. ואחר שפגמו בגאווה הגיעו 
לחטא הנורא של “ְמַאְסֶּתם ֶאת ה’ ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם”, ובזה ניתן לבלעם מקום להחטיא את 

ישראל, שע”י שנתגאו הגיעו עד זנות ממש. 
]א”ה, ונמצא ביאור הדברים שמתחילה בא בלעם לפגוע פגיעה מהותית בשורשים, 
זו  בדרך  בא  לכן  באפשרותו,  היה  לא  זה  כאמור  אולם  משורשם,  ישראל  את  לעקור 
להחטיא את ישראל ובזה לנתקם מהשורש, וגם להחטיא את ישראל זה לא קל, ורק ע”י 

הברכה שגבה ליבם מחמתה[.
וכמבואר לעיל, כי מאחר ש”ֶמֶלְך ְּבִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ” אם היה הקב”ה זועם באותם 
הימים בדין הוא שלא היה משתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. וצדקה עשה עמנו 
הקב”ה שלא זעם באותם הימים. והקב”ה משתבח בזה, “ַעִּמי ְזָכר ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶלְך 
מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה אֹתֹו ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור”, שלא היה לנו תקומה אם היה כועס באותם הימים. 
]א”ה, דאף שנתקלקלו לבסוף, ומתו חלקם, אמנם אם היה מקלל ע”י אותו הרגע של זעם 

לא היה נשאר שריד ופליט[.

הכנה לשלושת השבועות
ימים אלו הם זמני תשובה, ושבת לעולם היא זמן לתשובה, שבת אותיות ָּתֻשב. וכבר 
כתב הרמב”ם )פ”ה מתענית ה”א( בענין הצומות ‘יש שם ימים שכל ישראל מתענים 
בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זכרון 
למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות’. 
ובאמת צום יום הכיפורים שהוא חיוב מדאורייתא אף שיש אמנם טעם למצוה, הרי זה 
כמ”ש רבינו חיים הלוי ז”ל שטעמי המצוות כשמם כן הוא ליתן לנו טעם להמצוה, אבל 
אין זה עיקר המצוה. וא”כ אף שבאמת הטעם לצום יום הכיפורים הוא מצד תשובה, מ”מ 
עיקר הצום הוא מדאורייתא, וטעמי תורה לא נתגלו. וממילא יש מצוה בעצם מעשה 
הצתענית גם אם לא שב בתשובה כדבעי. משא”כ בתקנות דרבנן שעיקרו הוא הטעם, 
וביותר בענינים שאין גדרן אפילו מדרבנן אלא רק בתורת ‘מנהג’ כגון שלא להסתפר 
איזה  לזכור  שנצרך  לאדם  משול  הוא  הרי  מתעורר  אינו  אם  בזה  השבועות,  בשלשת 
ענין ועושה קשרים בבגדו בכדי לזכור, ולבסוף הוא מתעסק ומסלסל בקשרים, ושוכח 
שכל זה אינו אלא סימן ולא המטרה. ופשוט שאם לא משתייכים לעיקרי הדברים לשוב 
בתשובה חסר עיקר המצוה. ואמנם פשוט שצריך לקיים את ההלכות עצמם, אבל העיקר 
ַהֲחִמיִׁשי  ְוצֹום  ָהְרִביִעי  הוא פנימיות הדברים שיהיו חיים וקיימים. ונזכה מהרה ל”צֹום 
ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים” )זכריה 

ח,יט(.

הרב רוממות הפרשההמשך
דוד 

ויספיש

רבינו מרן ראש הישיבה הגר”ש אויערבאך שליט”א

מלחמת ‘מלאך של רחמים’
עם  קשה  מלחמה  ערך  זיע”א  סופר”  ה”חתם  מרנא  כאשר 
ה”מתקנים” ורדף אותם בשצף קצף ללא רחם, שאלו אותו: 

ילמדנו רבינו, ריבנו ידוע כאדם נוח ומיטיב לבריות בעל רחמים ולב טוב, מדוע א”כ 
במלחמתו עם ה”מתקנים” הוא מופיע כקנאי ומתנהג בכל חומר הדין.

רש”י  אומר  לֹו”  ְלָׂשָטן  ַּבֶּדֶרְך  ה’  ַמְלַאְך  “ַוִּיְתַיֵּצב  הפסוק  על  סופר”:  ה”חתם  ענה 
מלאך של רחמים היה. וקשה, למה שלח אליו הקב”ה דווקא מלאך של רחמים, וכיצד 
נהפך מלאך רחמים לשטן. אלא ללמדנו, שדווקא מי שהוא בעל רחמים על ישראל 
ראוי לו להלחם עם בלעם, כי מגודל רחמנותו על ישראל לשמור עליהם ולהצילם 

ממנהיגים רעים ו’מבעלי טובה’ מסוכנים, לא יחוס על הצד 
שכנגד וירדפם עד חרמה... ודווקא מידת הרחמנות והאהבה 

לעם, הופכים אותם לקנאים וללוחמים.

אימתי צריך רחמי שמים מרובים
ואילו הג”ר מוה”ר מרדכי בנעט זצוק”ל היה אומר: התורה מלמדת אותנו שבשעה 
שישראל צריכים להלחם עם אותו בלעם ‘שונא סתרים’, עם אויב צבוע המעמיד פנים 
כ’אוהב’, עם מקלל המראה את עצמו כמברך, או אז צריכים למלאך של רחמים - 
לרחמי שמים מרובים... שידע לחשוף את רחשי הלב של אותו רשע, ולהציל מציפורני 

רשעתו, להסיר המסוה מעל פניו ולגלות פרצופו האמיתי...

רוממות המעשים
פנינים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
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ומייסד  ראש  של  לפטירתו  תמוז(  )י”ט  השנה  יום  לקראת 
ישיבת ‘מיר’ בארץ ישראל מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל 

זצוק”ל, נביא כאן מעט פנינים לזכרו.

ה’דלתות’ של מיר
אהבת התורה המופלגת שבערה בקרבו של רבי אליעזר יהודה, היתה ידועה עד מאוד. כמה 
אופייני לדרכו המיוחדת היתה ההוראה שחזרה ונשנתה מפיו במשך שנים רבות שלא להציב 

רצונו  כי  בטענה  הישיבה  היכל  בפתח  דלתות 
מקומו”!  שזהו  ירגיש  ירושלים  בן  ש”כל 
עקב  כאשר  יותר,  מאוחרת  בתקופה  רק 
ללומדי  סכנה  היתה  המלחמות  מאורעות 
בפתחה,  דלתות  ללא  בה  לשהות  הישיבה 

הסכים בדיעבד להתקנתם.

המבחן של ראש הישיבה
הגה”צ  המשגיח  שח  משיחותיו  באחת 
שליט”א:  בורודיאנסקי  ירוחם  יצחק  רבי 
לראש  חברים  עם  נכנסתי  “בצעירותי 
ודרכו  זצ”ל,  פינקל  הגרא”י  מיר  ישיבת 
ביקש  לא  הוא  הבחורים.  את  לבחון  היתה 
לשמוע חידושים אלא שאל על כמה סדרים 
בש”ס אנו מוכנים להבחן, וענו לו שאפשר 
על סדר ‘נשים’. ושאל שתי שאלות. האחת 
והתשובה  בעופות,  דמים  קדושת  יש  האם 
ב’  ז’  בקידושין  ארוך  תוס’  בסוף  נמצאת 
האם  היתה  השניה  והשאלה  קדשים.  בענין 
בעל שפודה מעשר שני של אשתו, האם הוא 
מוסיף חומש, והתשובה היא בקידושין כ”ד. 
בדיוק  לשאול  בחר  הישיבה  שראש  והיינו 
שאלות שאינן מעניני ‘נשים’, ללמדנו שלא 
מדלגים שום ענין צדדי בגמרא, רש”י ותוס’, 

וזוהי דרך לימוד התורה”.

היכן שיש תורה צריך לסייע!
הגאון  ברכפלד  ‘מיר’  ר”י  נכדו  סיפר 
אחד  הגיע  פעם  זצוק”ל:  פינקל  אריה  רבי 
הישיבה  למען  והמעשים  העושים  מגדולי 
בחוץ לארץ הרה”ג שמשון רפאל וויס זצ”ל 
סכום  עימו  והביא  יהודה,  אליעזר  רבי  אל 
באותו  הישיבה.  למען  שהתרים  נכבד  כסף 
ומסר  ת”ח  ירושלמי  אברך  אצלו  ישב  זמן 
יהודה  אליעזר  רבי  הישיבה.  לראש  חבורה 
השטרות  אחד  את  והוציא  מהחבורה  נהנה 
קיבל,  עתה  שזה  בחבילה  שהיו  הגדולים 

ונתנה לאברך. 
רבי  את  וויס  הרב  שאל  האברך,  כשיצא 
אליעזר יהודה, האם אברך זה לומד בישיבה? 
ענה לו רא”י: “לא”. התפלא הרב וויס ואמר: 
ומשום  כספית,  במצוקה  שהישיבה  הבנתי 
כסף,  לגייס  הנדיבים  פתחי  על  טרחתי  כך 
גדול  כסף  סכום  נותן  הישיבה  ראש  והנה 
לאברך שכלל אינו לומד בישיבה!? הביט בו 
רא”י במבט נוקב ואמר לו בתוכחה: וכי כך 
לימדתי אתכם, האם יש דבר שנקרא ה”תורה 

שלי”, היכן שיש תורה צריך לסייע...

דאגתו לכל עולם התורה
רוחו  עוז  את  מענין מראה  אחד  זצוק”ל: מקרה  הגאון רבי אריה פינקל  נכדו  סיפר  עוד 
של מרן רבי אליעזר יהודה, ועד כמה בער בו הרצון להרבות כבוד שמים. היה זה בדאגה 

למוסדות חסידי “תולדות אהרן” במאה שערים. באחד השנים 
שהוא  ונודע  הג’וינט.  מנהל  יונג,  ד”ר  בארץ  לביקור  הגיע 
מתכנן לבקר אצל רבי אליעזר יהודה. טרם בואו, נכנסה לרבי 
והתלוננו  אהרן”,  “תולדות  אנשי  יהודה משלחת של  אליעזר 
על כך שהג’וינט מחק את ישיבתם מרשימת מקבלי התמיכות 
הנושא  את  יעלה  יהודה  אליעזר  שרבי  ביקשו  הם  ישראל”...  ארץ  “שונאי  שהם  בנימוק 
כאשר יבקר אצלו ד”ר יונג. רבי אליעזר יהודה שמע, וביקשם לשוב אליו לאחר הפגישה 

המתוכננת. 
שרבי  ידע  הוא  הגיע  יונג  ד”ר  כאשר 
אליעזר יהודה מוקיר לו טובה על כל פועלו 
לדברי  ורק  אך  וציפה  הישיבה,  למען  הרב 
מילות  דבר  לצד  לתדמהתו,  וברכה.  תודה 
הכרת הטובה, הודיע לו רבי אליעזר יהודה 
בנחרצות שהוא מעונין להסיר את הישיבה 

מרשימת מקבלי התמיכה!
לו  ענה  ולמה!?  מה  על  נדהם:  יונג  ד”ר 
רבי אליעזר יהודה בנחרצות: “אם תולדות 
אהרן בחוץ, גם אנחנו בחוץ”! ד”ר יונג ניסה 
יהודה  להסביר את הצעד, אך רבי אליעזר 
יונג שרבי  ד”ר  נחרץ בדעתו. כשראה  היה 
עומד  והוא  בדעתו,  נחרץ  יהודה  אליעזר 
מסכים  שהוא  ואמר  נכנע  זו,  בקשתו  על 
להחזיר את “תולדות אהרן” לרשימת מקבלי 

התמיכה. 

כנגד סכנת הגיוס לצבא
מראשי  היה  יהודה  אליעזר  רבי  מרן 
הישיבות  קדושת  משמר  על  העומדים 
תוקף  בכל  והתנגד  בטהרתם,  התורה  ובני 

לנסיונות לגייס בני ישיבה לצבא.
ממיר’:  ‘אורות  בספר  מסופר  אפוא,  כך, 
הדתות  כשר  כיהן  אשר  וורהפטיג  ‘כשד”ר 
לגייס  בממשלה, העלה רעיון בשנת תש”ח 
‘בין  בחורי ישיבה לעבודת הצבא בתקופת 
הזמנים’, התנגד רבינו לכך בכל תוקף. הוא 
גרס שבן ישיבה צריך להשקיע עיונו כליל 
עלולים  חדשות  למגמות  ופתיחה  בתורה, 
להזיק להתפתחותו הרוחנית. כמו כן בשנים 
בני  לגייס  רעיון  כשהועלה  יותר  מאוחרות 
ישיבות, בתוך מסגרת אחת ולתקופה קצרה, 
דחה בתוקף את הרעיון בעומדו על משמר 

קדושת ה’בן תורה’ “.

ההתיחסות לקרבינטי המדינה
עוד מסופר שם ‘הוא השתתף פעם באסיפה 
סביב שאלת גיוס בני ישיבות, שאורגנה ע”י 
בכירים.  ממשלה  שרי  לצד  הישיבות  ועד 
כשנכנס רבינו לחדר הבחין באוירה מזלזלת 
פני  על  השתרעו  הם  השלטון.  אנשי  מצד 
משוחררת  בצורה  מידי...  רבים  כיסאות 
והביכו  נישאו מידי רגע  מידי. רעמי צחוק 
את זקני התורה, הוא הזדעזע מגודל הבזיון. 
עליהם  והרעים  הקולנית,  לחבורה  ניגש 
גדולי  יושבים  כאן  ארץ,  “דרך  בקולו: 
הראשונה  הפעם  היתה  כנראה  זו  תורה!” 
בקורות המדינה, שקרבינטיה החלו קולטים 
וכי  התורה”,  “כבוד  כזה  מושג  מין  של  קיום 

המושג הזה דוחה כל סוגי כבוד אחרים’.

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הרב
חיים 

מילצקי

“הרב” שהכשיר את השטרות
ה’ליצנותא דעבודה זרה’ שלפנינו היא רשימה שכתב מרן 
“היתר”  פרשת  אחר  זיע”א  יעקב”  ה”קהילות  בעל  רבינו 
הממזרים הידוע, והמשל והנמשל אקטואליים הם מתמיד. וזה 

לשונו המדויק של מרן ה’סטייפלער’ זיע”א כמובא ב”קריינא דאיגרתא”:
דוזורס חפשים,  בעיר אחת במדינת פולין שבבחירות לקהילה נבחרו רוב  מעשה 
עם ראש הקהל חפשי. ויגש אליהם אחד מפקידי הקהילה ויאמר להם: הנה הרבנים 
וראש  הדוזורס  דעת  עם  כלל  התחשבות  בלא  ערוך  השלחן  ע”פ  הוראות  פוסקים 
וייטב הדבר  ואני אסדר הוראות לפי פקודתכם,  הקהל, ואתם מחשים!? תבחרו בי 

בעיני ראש הקהל והדוזורס “ויעשו העץ”. 
לא עברו ימים מועטים, עד שהנבחר החדש קיבל פקודה, בהיות שמחר יביאו לפניו 
תביעה לפב”פ עם ניירות מזויפות ועדים שקרנים, ועליך לאשר בכל מחיר את כל 
החוזים והשטרות שיוצג ע”י התובע. ויען “הרב” ויאמר: אל תדאגו, הנני לפקודתכם.
ויחי ממחרת, ויקח “הרב” את שני נעריו נושאי כליו וילבישם בגדי דיינים, וילך 
לבית הקהל לדון כפי הפקודה, ויבוא התובע לפניו, ויערוך טענות ותביעות לפב”פ 
ויצג ניירות ושטרות לראיה, ויען הנתבע: לא היו דברים מעולם! מעולם לא היו לי 

עסקים עמו, והכל שקר ומזוייף. 
ויאמר “הרב”: הרי שטרות לפנינו, איך תעיז פנים לשקר בפני בית דין הגדול?

ויבט פב”פ בתוך הניירות וירא, כי חתומים עליו עדים גנבים מפורסמים מעולם 
ושום בי”ד  גנבים מפורסמים,  ויאמר אל “הרב”: הללו עדים פסולים הם,  התחתון, 
אינו מקבל דבריהם כלל, וכל תינוק יודע שעבור איזו פרוטות הם חותמים על כל מה 

שדורשים מהם, והמה רשעים גמורים! 
ויען “הרב” ויאמר: האיך אתה מעיז להוציא שם רע על ישראלים כשרים? והאיך 
פסולים  שהם  עדים  והבא  לך  ח”ו?  תינוקות  ע”פ  אותם  שאפסול  לי  להגיד  העזת 

לעדות!
וילך הנתבע פב”פ ויבא הרבה עדים שהם אוכלים תמיד במסעדה של הגוים, נבלות 

וטרפות. ויען “הרב” דנן: ח”ו אני אומר שהגוי בעל המסעדה 
ודאי לוקח בשר כשר אצל טבחי ישראל כדי שלא להכשיל 

את האנשים הלקוחות שלו.
ראה פב”פ לאיזו “רב” נפל, וילך ויחפש וימצא עדים שראו 
אכלו  טמאה  נבלה  ומאותו  ממש  אחר’  ‘דבר  נחר  המסעדה  בעל  שהערל  בעיניהם 

העדים הללו שחתמו על השטרות. 
ויען “הרב” ויאמר: מנין אתם יודעים שזה ‘דבר אחר’, אני אומר שזה היה “כוי”, 

כלום אתם יכולים להעיד שאין זה “כוי”, הלא לא ראיתם “כוי” מימיכם!? 
שאל אחד מהדיינים שלו את חבירו בלחש מה זה “כוי”? ויען לו השני בלחש ככה 

אדע מכל צרות שבעולם כמו שאדע מה זה “כוי”... 
וישמע “הרב” דנן את דבריהם, ורצה להראות להם שהוא למדן, ויאמר להם: “כוי” 

זהו תיש הבא על התרנגול ויוצא מהם איזו ממזר...
ראה פב”פ לאיזו “רב” נפל, הלך והביא אנשים רבים שראו את העדים הללו שאכלו 

בליל יוה”כ אחרי תפלת הלילה, שני קילו לחם, ושתו חמשה בקבוקים שכר! 
אמר “הרב” דנן: אני חושב שיש כאן טעות המעשה היה לא בליל יוה”כ, אלא בליל 

פסח אחר הסדר, כי איך יתכן שיהודים כשרים יאכלו בליל יום כיפור? 
ועוד אמר “רב” דנן: כי אפילו היה זה ביוה”כ, עדיין לא הוברר שנפסלו, כי שמא 
אכלו פחות מכשיעור, כלום אתם יודעים מהו השיעור ביוה”כ לחייב כרת? ויען אחד 

מן האנשים: אני יודע השיעור שהוא ככותבת הגסה! 
אמר “הרב” דנן: הוא הדבר אשר דברתי, כי מי יודע עד כמה צריך להיות ‘גסה’... 
גדולה  והוא  גסה’  ‘בהמה  דאמרינן  כמו  מאוד,  מאוד  גדולה  כותבת  שזה  אומר  אני 
מאוד כנודע. ואם תאמר מה ענין כותבת הגסה לבהמה גסה, יש לי ראיה מירושלמי 

שמצאתי באינציקלופדיא תלמודית שלומדים סוכה מטיט הנרוק.
רצה פב”פ להביא עוד אנשים להעיד על העדים הללו שהם פסולים גמורים, אמר 
בכתב  וחתם  וכתב  מדאי,  יותר  הדברים  ארכו  שכבר  הדיון  את  סוגר  אני  “הרב”: 
ידו, שאחר העיון ושמיעת כל העדויות נתברר לו שהשטר כשר אפילו למהדרין מן 

המהדרין...!

רוממות המעשים
פנינים ועובדות לשולחן שבת
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שאול  אבא  ציון  בן  רבי  הגאון  מרן  של  לפטירתו  תמוז(  )י”ט  השנה  יום  לקראת 
אויערבאך  הגר”ש  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  של  מפיו  שיצאו  חיזוק  קטעי  להלן  זצוק”ל, 

שליט”א בשיחה שמסר לזכרו.

כמראה הבזק
רבות.  פעמים  מאוד  קרבני  והוא  היטב,  אותו  שהכרתי  המיוחדת  הזכות  את  לי  “היתה 
ובאמת מוכרח אני להדגיש שמי שלא הכיר לא ידע, הרי שחוץ מהכשרונות הגאוניים שהיו 
בו והתפישה המבהילה ממש, שניתן לקרוא עליה )יחזקאל א,יד( “ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק” 
במהירות נוראה ממש, הרי שמעל כל אלו היה עמל התורה שלו פי כמה וכמה! והעמל שלו 

היה יותר יחודי ובולט מהכל”. 

עמל התורה
“דוקא אדם כזה, שהיו לו כישורים מפליאים ולכאורה הוא יכול להשיג הרבה יותר בקל, 

מכל מקום, היה אצלו עמל נורא לאין שיעור.
אני רגיל להזכיר את מה שמזכיר ה”תומים” בדרשותיו, הוא ה”תומים” שבדורות קודמים 
שהכירו יותר, היה הסמל של שכל ותבונה, והוא היה בדורו ראש הישיבה הגדול. ה”תומים” 
היה מקור הגאונות והשכל, והוא כותב: כי שווא ושקר שהחיפוש והשכל זה ההצלחה, והוא 
העיד על עצמו שביום שהוא אמר אהבה רבה בבכייה, אז הוא היה מחדש לאמיתה של תורה, 

ואם לא...”

אפילו בליל החתונה
פעם לא אשכח שאמר והתבטא שהוא לא הפסיד אפילו לילה אחד לאיבוד מעמל  “אף 
יהיה שום לילה בלי  זה, שלא  ובודאי הוא קיים את  נישא...  התורה! גם בלילה שבו הוא 

עמל התורה.
אני זוכר שאבי מרן הגרש”ז זצוק”ל היה אומר שרואים שאף שחתן פטור מקריאת שמע, 
הרי שהחתן היה דורש, כי רואים שמכל מקום אף החתן אינו פטור מעמל התורה... ואין 
הכוונה כאן לדברים המופרזים, אלא לקיים את מה שיותר קשה, לקיים ביום יום את מה 

שצריך”.

אינו סמוך על שולחן אחרים
קשה לתאר את הכשרונות הגדולים, את העמל, את כח ההכרעה האמיתי, כאשר הוא ז”ל 
היה עם “תורה דיליה” ולא סמוך על שולחן אחרים שמלקט מכאן ומשם. אמנם גם דבר כזה 
צריך שיהיה, והתורה רחבה מיני ים, יש מקום לכל מה שצריכים. אך חכם בן ציון זצ”ל, הוא 
לא היה סמוך על שולחן אחרים! אלא למד והתעמק שוב ושוב, עיון אחר עיון, פעם אחר 
פעם, ללא התעייפות מבירור הלכה. הוא חי בצורה של לראות בגמרא, לראות בראשונים, 
לראות מה הכרעת השכל. לדעת שסברא ישרה היא תמיד דבר יפה, אבל אם זה לא האמת, 
לדעת לוותר על זה. שהרי “תורה אמת כתיב בה” ואין זה דבר קל כלל וכלל. וכל זה עם 

עמל ויגיעה עצומה. 
לא הסתפק במועט

זו הנחמה הכי גדולה, כשרואים שאחרי אורך הגלות והצרות שהיו לכלל ישראל, יש תורה, 
וכמה שיש, אך הלואי שיתרבה יותר ויותר. כאשר יש רבים שלא מסתפקים בללכת לכולל 
ולשבת וללמוד, לא מסתפקים במועט, כי להסתפק במועט זה רק בגשמיות. בצורה כזאת, 
עם שאיפה ללמוד ולדעת עוד ועוד, כך יצאו גדולי עולם. כך יצאו גדולים כמו הגאון רבי 
אלא  “שיעור”,  או  אחד  “חידוש”  להגיד  בכשרונות,  או  במועט,  הסתפק  לא  הוא  ציון.  בן 
לרצות ולשאוף עוד ועוד, כי “אוהב תורה לא ישבע תורה”, וכך גדלים. ]מתוך הספר החדש 
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במהות נבואת בלעם
אבל  קם  לא  בישראל  כמשה  בישראל  עוד  נביא  קם  “ולא 
באומות העולם קם ואיזה זה זה בלעם בן בעור. אלא הפרש 

יש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם”. 
נאם  שנאמר  עמו,  מדבר  מי  יודע  היה  ובלעם  עמו,  מדבר  מי  יודע  היה  לא  “משה 
שומע אמרי א-ל. משה לא היה יודע מתי מדבר עמו, עד שנדבר עמו, ובלעם היה יודע 
מתי מדבר עמו, שנאמר ויודע דעת עליון. משה לא היה מדבר עמו אלא כשהוא עומד 
שנאמר ואתה פה עמוד עמדי ובלעם היה מדבר עמו כשהוא נופל שנאמר מחזה ש-ד-י 

יחזה נופל וגלוי עינים”. 
על  למלך  יוצאות  הוצאות  כמה  ויודע  מלך,  של  לטבחו  דומה?  הדבר  למה  “משל 

שולחנו”. )ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז(
כללו של דבר, בעוד משה רבינו חייב לחכות שהשי”ת יזמינו ויקרא לו ורק אז יוכל 
לדבר עמו פנים אל פנים, בלעם יודע בדיוק מתי הוא הזמן לדבר עמו ומשיג בדיוק 

“מי מדבר עמו”. 
וזה כולו צ”ע לכאורה, היאך יתכן לומר כי נבואתו של בלעם היא כמשה ויותר. הרי 
מצינו שבוודאי לא היתה לבלעם את ההכנה הנפשית של משה רבינו וגרוע מכך, הרי 
תאוותו של בלעם משלה בו בגרוע שבתאוות, הן בענייני קדושה והן בענייני ממון, 
וכן נפש רחבה. וממילא כמו כן קשה, הרי בלעם היה לנביא לאומות  עין רעה לו 
העולם מכיוון שהם באו בטענות לקב”ה שאם היה נותן גם להם נביא הרי שבוודאי 
שאף הם היו נשמעים לו )במדבר רבה פרשה יד(. ובראותינו איזה נביא היה זה בלעם 
עם כל גריעותו האישית, כיצד הניחו בזה את דעתם של אומות העולם, הרי סוכ”ס 

נביא כמשה לא שלחו להם ומה רוצים מהם.
והעניין הנראה אולי להרגיש בזה לענ”ד, שעניין השליחות היא שאכן נתנו לטוב 
שבאומות סייעתא דשמיא להגיע לידיעת כל האמת כולה, וממילא את כל התאווה 
לרצות לידבק בה’. אמנם סוף כל סוף עם כל מעלתו הוא הרי אינו יהודי בן לאברהם 
זו טענתם שהנבואה  גירות, שכן  ידי  ואף אינו שואף להיות כזה על  ויעקב,  יצחק 
צריכה לבא מאחד מ”אומות העולם” דווקא ערל )“כל הגויים ערלים” - ירמיה ט,כה(. 
שכן אם לא נאמר כן עדיין אומות העולם לא נענו בטענתם, שרוצים הם לקבל תורה 
כגויים ולא כישראל, שאומרים שאין צורך בישראל. שאם להיות בדיוק כמו ישראל 
הרי תמיד בבחירתם מעיקרא לבא ולהתגייר, אף אחד אינו מונע אותם מדבר זה. 

העולם  אומות  של  הנבחר  הנביא  היות  משמעות  והנה 
ערל, הן במציאות והן מצד מוכנותו הנפשית, שתאוותיו המה 
המוליכות אותו ואת שכלו ולא הוא את תאוותיו. ממילא אחד 
כזה חייו שבשגרה הם אכן חיי תאווה וחומר ככל הגויים. אמנם 
טבעו של כל בעל תאווה הוא שיש לו עיתים של חולשת תאוותו שבהם זוכה להארה 
מכח שכלו והשגותיו להחיות ולהאיר את החשכה בו הוא שרוי, וכאשר אירע דבר זה 

לבלעם, השי”ת היה מנבאו כרצון אומות העולם. 
ממילא מהלך חייו של בלעם הם כאלו, שמדי פעם, באותם עיתות חולשת תאוה, 
הוא מצליח להתרומם מעל נפשו השפלה כערך שכלו ואורו, ובהשגותיו של בלעם 
“ויקר” אל  וזהו  ועולה עד שהוא מזמין את מקומו לדבר עם השי”ת בהקיץ  עולה 
בלעם, דהיינו שכל התגלויותיו הינם בדרך מקרה, שפתאום כביכול “מוצא” השי”ת 
את בלעם “לידו”, ומחפש לדבר עמו בלי שקרא לו מראש, וכאילו היה הדבר לפי 
התנאים של בלעם, שהרי הדבר הוא מקרי בעצם. אמנם אח”כ מיד היה בלעם נופל 
מבקש  גוי  כאשר  נראים  הדברים  כך  טעות,  מקח  אינו  וזה  תחתית.  לשאול  חזרה 
להישאר גוי ובכל זאת להשיג נבואה. ובלעם היה נופל אפילו יותר מאשר המקום בו 
היה קודם, שהרי כגודל האור כן שבר הכלי שאינו יודע להתמודד עם ההארה הזו, 

שכן כאמור, ערל הוא.
אמנם בנביאי ישראל אינו כן, ואביהם הוא משה, שעומדים במעלתם ושכלם מושל 
בתאוותם, כאשר המה נימולים ובכוחם לעשות זאת באופן טבעי ותמידי. ומשה אכן 
אינו קופץ פתאום ומדבר, להיפך, מכיוון שהוא בן בית בהשגות עליונות, הוא חי 
אותם כפשוטו, יכול הוא לחכות שהשי”ת יקרא לו אליו, וכשהדבר בא מצידו של 

השי”ת הרי שהדבר הוא בתנאים שלו המכבדים את המעמד הזה.
יוצא, שעם כל מעלתו של בלעם על משה, מורה הדבר על גריעותו ופחיתותו של 
בלעם לאין ערוך ממעלתו הנשגבה של אבי הנביאים. וזהו המשל עימו מסיים בספרי 
הנ”ל עימו נפתח העניין: משל למה הדבר דומה? לטבחו של מלך, ויודע כמה הוצאות 

יוצאות למלך על שולחנו.
דהיינו שדומה בלעם לטבח אצל המלך, שיודע בדיוק מהו התפריט ומתי יש להגיש 
את הסעודה. אמנם את הסעודה בפועל אינו אוכל עם המלך, כמובן. את זה עושה 
משה רבינו עליו השלום, שמחכה ככל המסובים עם המלך, ממתין בחוץ לידע מתי 

יקראו לו לאכול עם המלך וכמובן שאינו יודע מה יגישו בפניו. אך אין להעלות 
על הדעת שמחמת זה הטבח מעולה ממנו בעיני המלך...

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

לפנינו שביבי דעת בעניני השעה אשר נאמרו עוד בחודש 
אדר התשע"ג מפיו של הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן 
תלמידיו  בפני  תורה'  'קול  ישיבת  מראשי  שליט"א  דויטש 
מה  ולגזרותיה,  למדינה  הנכון  היחס  אודות  לקחו,  ושומעי 

ישראל  מגדולי  בשימושו  וקיבל  ששמע 
עזרי"  ה"אבי  בעל  מרן  ובראשם  זצוק"ל 

ארוכים  במקורם  הדברים  כי  לציין  יש  זיע"א. 
עשרת מונים, וחזרו ונשנו בהיכל ישיבתו בפני כל בני הישיבה, והבאנו כאן את מה שאפשר 

להכניס במסגרת זו:

אנו לא מאיימים! זוהי המציאות.
אני  שנין.  ארבעים  עד  דרביה  אדעתיה  איניש  קאי  מושג שלא  יש  וראיתי,  התבוננתי 
זוכר שמרן רבינו הרב שך זיע”א אמר ב’ירחי כלה’, וזה דבר ידוע, שאם יגזרו עלינו גזירה 
על התורה ניסע כולנו לחוץ לארץ וכו’. יש הרבה שלא יודעים את ההמשך, אבל זהו דבר 

שאפילו אני בשעת מעשה לא הבנתי כל כך. 
הלך אז אחד מהחברי כנסת החרדים, והוא באמת התכוון לשם שמים, פירסם והדפיס את 
דברי הרב שך, ושלח לכל החברי כנסת את דבריו. וכמובן ששלח גם העתק למרן הרב שך. 
אך הרב שך הקפיד ממש ואמר: מה הוא עושה? מה הוא עושה? האמת היא, בשעתו לא 
בדיוק ידעתי איך להסביר את ההקפדה הזו. חשבתי שסתם איכפת לו שהולך פוליטיקאי 

ועושה מזה ביזנע’ס...
אבל למעשה זה דבר הרבה יותר עמוק. כי אם הרב שך אמר את זה בתוך הציבור שלנו, 
ללכת  מאשר  טוב  יותר  אצלינו  לארץ  לחוץ  ללכת  רבותיי!  כפשוטו!,  מתכוון  הוא  אז 
לצבא! אך ברגע שהדבר מודפס ונשלח לחברי כנסת, הרי זה מתפרש ממילא כמין הצהרה 
פוליטית. כי ברגע שזה נשלח לכל החברי כנסת, וכמובן יכולים הם אף לחשוב שזה בא 
מיוזמתו של הרב שך, אז זה נהפך להצהרה פוליטית, אנחנו מאיימים עליכם: אנחנו נברח 
לחוץ לארץ! אך כשהוא אמר את זה הוא התכוון ברצינות, אני אומר לכם מה שהתורה 
אומרת, התורה אומרת שאם המחיר הוא שיוציאו אברכים מהלימוד, אז חוץ לארץ עדיף! 
שכולם יסעו לחוץ לארץ ולא ישאר פה אף אחד. ולזה הוא התכוון כפשוטו שזה ‘דעת 
תורה’! וברגע שלוקחים ושולחים את זה לחברי כנסת, אז זה מתפרש כאילו זה מין הצהרה 

פוליטית, הוא לא מתכוון והוא לא מפחד, אלא הוא רוצה כאילו לאיים בחזרה. 
צריכים להבין שכל גדולי ישראל ממש, בלי יוצא מן הכלל, היום ותמיד, דיברו על זה עם 
כל הלהט, עד כדי כך, שזה הגזירה הכי גדולה שיכולה להיות, וצריך למסור את הנפש! זה 
לא דברים שנאמרו כלפי חוץ, זה לא דברים שנאמרו כאילו ‘לענות’ לאלו שעושים את זה, 
תראו אם אתם תנסו לעשות לנו כך וכך אז אנחנו נמסור את הנפש... כאילו שזה נאמר 
בתור איזשהו ‘תשובה’, יש הרבה שמקבלים את זה בתור ‘תשובה’, אנחנו כאילו מאיימים 

עליהם בחזרה, מה, אתם רוצים להרוג את כולנו!? אז אנחנו מוכנים להיהרג!...
מה  וחשב  ישב  לא  הוא  יעבור,  ואל  יהרג  בנות  שגיוס  פסק  זיע”א  כשמרן החזו”א  גם 
להם  נגיד  אם  ולכן  בנות,  גיוס  של  הגזירה  את  יבטלו  כדי שהם  לחילונים  להגיד  כדאי 
שזה יהרג ואל יעבור שמא הם יבטלו את הגזירה של גיוס בנות... ‘יהרג ואל יעבור’ לא 
אומרים בשביל חשבונות! כשהחזו”א אומר יהרג ואל יעבור זה כפשוטו. הוא אמר אז למרן 
הסטייפלער זיע”א כשיבואו לגייס את הבנות שלך, שימותו! כי כיון שההלכה היא שזה 

יהרג ואל יעבור, ממילא היה לו גם בטחון שהקב”ה יעזור, אבל לא שזה תלוי אחד בשני.

המטרה האחת והיחידה
כבר ידוע מה שכתב מרן הגר”ח מבריסק זיע”א על הציונות, שהוא אינו מבין, אחרי שהם 
עצמם כתבו במפורש בעיתוניהם שהם בעצם רוצים להעביר את כל כלל ישראל על דתם, 
ולהוציא מהם את כל הדת, והם אומרים שהם מתכוונים לזה באמת, א”כ וכי שייך לומר 
שכאשר אנחנו נלחמים, אנו נחשבים קנאים על זה!? כך כתב מרן הגר”ח במכתב. וגם 
מרן הגרי”ז זיע”א אמר בפני הרב שלמה לורנץ ז”ל, שכל המטרה שלהם בהקמת  כאשר 
המדינה היה אך ורק לעקור תורה מישראל, ניסה להתווכח איתו ולומר, אולי הם רצו רק 
מדינה? ]כי כך היה תמיד דרכו של הרב לורנץ, שבשביל להבין את הדברים אז הוא ביקש 
לו  אמר  אז  אצלו[  יתחדדו  שהדברים  כדי  איתם,  להתווכח  לו  שמותר  מהגדולים  רשות 
הרב מבריסק: אם היה צריך, הייתי עכשיו מוציא את התפילין ולובש אותם, והייתי נשבע 

לך בפני ספר תורה שזה המטרה האחת, והיחידה, שלהם!... 
אני בטוח שהיום הרב לורינץ אפילו לא היה מתווכח איתו, 
כך  כל  זה  יודע,  הוא  מאיפה  אותו  שואל  היה  לא  אפילו 

פשוט.... 
אף  מושרשים,  פשוט  שהיו  דברים  אלו 
אחד לא העיז להטיל בזה אפילו ספק, ואף 
יכולים  לא  שהם  ספק  להטיל  העיז  לא  אחד 
והייתי קרוב למרן הרב שך זיע”א, הוא היה תמיד חי  זכיתי,  להצליח במזימות שלהם... 
בפחד שיבוא יום והם יעשו את הגזירה הזאת... הוא לא אמר את זה סתם! הוא חשש כל 

הזמן. זה היה ברור, זאת ההנחה הפשוטה, הנחת היסוד שלנו. 

מסירות נפש לשבת וללמוד בכל מצב
הגענו למצב שאנו מוכרחים לעבור גם כן את השלב הזה, שאנו מוכנים ויכולים לעשות 
נפש  מסירות  זה  כל,  ראשית  לעבור...  צריכים  אנחנו  הזה  השלב  את  גם  נפש.  מסירות 
לשבת וללמוד! ולכן מי שמחליט למסור את הנפש לא עושה חשבונות בין אם זה לשבת 
בכלא, ובין אם זה רק לשבת ללמוד בבין הזמנים, כי איננו יודעים מה מחר יהיה המסירות 
נפש, הם רוצים כנראה ללכת, איך אומרים, ‘על כל הקופה’... להשליך לכלא, או שלא יהיה 
כסף... לא מדובר על משהו רחוק שאולי פעם זה יגיע אלינו, זה כבר על השולחן! הם 
אומרים מפורש: אם הם ]החרדים[ רוצים שהרבנים יכתיבו להם את הדעות ולא המדינה, 
אז שהרבנים יממנו אותם... זה הנוסח. לא רחוק שנגיע לשלב הזה, ולסכנה הזאת, שללכת 
לישיבה זה יהיה הפירוש לרעוב ללחם, ורק פת במלח ומים במשורה, יכול להיות מאוד 

שיגיע המצב הזה... 

“תשובת” בלעם
ואכן, זה מה שהכריע מרן בעל ה”בית הלוי” זיע”א ואמר: חצי שעה רוסית אסור ללמוד 
בישיבות! איי וולוז’ין תסגר, אז וולוז’ין תסגר! אנחנו לא קיבלנו מהרבש”ע את המפתחות 
לתורה! הוא לא אמר את זה בתור חשבון שממילא תפתח ישיבת טעלז וכל מיני דברים 
שקרו בדיעבד... הוא אמר כן, כי כך ההלכה אומרת! ההלכה אומרת שאסור ללמוד רוסית, 

ואסור שיהיה ישיבה שמערבים בה לימודי חול, זה הפסק. 
ידוע התוספת דברים שיש מה”בית הלוי” בנושא זה, והיה מזכיר זאת מרן הרב שך זיע”א. 
שבאסיפה שהיתה אז, קם אז אחד מן הפשרנים ואמר, הרי חס ושלום לא רוצים לסגור את 
ה’חדרים’ אבל... מיד אמר לו ה”בית הלוי”: אתה מדבר כמו בלעם! אותו משכיל לא הבין 
מה ענין בלעם לכאן, הסביר לו ה”בית הלוי”: כי הטענה על בלעם שאמר שאף אם יתן 
לו בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא יוכל לעבור את פי ה’, אף שבעצם קיים רצון ה’, במשל 
למה הדבר דומה, אם מישהו יאמר, תן מכה למלך. אז התשובה על זה יכולה להיות: אפילו 
בשביל חמישים מיליון דולר אני לא יעשה את זה! זה תשובה. אבל אם מישהו יאמר, קח 
את הגשר בוושינגטון ותטה אותו קצת ימינה, והוא יענה על זה אפילו בשביל מיליון דולר 
אני לא מוכן לעשות את זה, זה לא תשובה! כי אין זה כלל בכוחך לעשות! אל תגיד שאתה 
לא רוצה, אתה פשוט לא יכול. כך אמר ה”בית הלוי”: אתה לא רוצה לסגור את הישיבות!? 
- אתה לא יכול לסגור את הישיבות! וזהו הצד השני של המטבע, שצריכים להיות בטוחים 
יודעים איך, אבל ודאי שבסוף  יצליחו! ואנחנו באמת בטוחים בזה, אנחנו לא  שהם לא 

תתקיים ההבטחה של “לא תשכח מפי זרעו”. 

להתפשר על שולחן של שלש פינות...
אך מחלקו הראשון של הכרכת ה”בית הלוי” אנו צריכים ללמוד כי עלינו באמת לחיות 
כל היום עם ההרגשה שאין כאן משא ומתן! לא עושים פה משא ומתן. רגיל אני להביא 
אומר את הדוגמא עם האדמו”ר מבעלז זצ”ל שהמשכילים קראו אז להידברות, אז הוא אמר: 
אני לא הולך להידברות! שאלו אותו, מדוע לא? – ענה על כך האדמו”ר מבעלז: יש מנהג 
ששורפים את הצפרניים על שולחן שיש לו ארבעה פינות, חשבתי שאולי אפשר להתפשר 
על שולחן של שלוש פינות, אבל אחזתי שגם בזה יהיה אסור להתפשר! ממילא אין מה 
לדבר... זה התורה אומרת לנו, וזה אנחנו חייבים לעשות. וממילא כל זה נאמר כלפי מה 
שצריך באמת, מה שצריך להיות באמת מושרש שאנחנו בדרך הזאת. ב”ה רואים שהצליחו 

לגדל דור או דורות של אנשים ונשים, ובנים ונכדים שמוכנים למסור את הנפש. 

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
דוד 

ויספיש
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