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גליון 70 שנה ב' פרשת משפטים תשע"ז

דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

אלמנה ויתום לא תענון
אותנו  שציווה  הציווי  על  קוראים  אנו  זו  בפרשה  הנה 
טעם  להבין  ובכדי  ויתום,  אלמנה  לענות  שלא  הבורא 
מיוחד לאו באלמנה  הדבר מדוע הדגישה התורה באופן 
'כל  )ל,ח(  רבה  במדרש  דאיתא  ממה  כאן  נצטט  ויתום, 
אלו'  אהב  למה  אומר  יוסי  ר'  תענון.  לא  ויתום  אלמנה 
בו,  אלא  תלויות  עיניהם  שאין  אלא  ואלמנות,  יתומים 
הגוזלן  כל  לכך  אלמנות",  ודיין  יתומים  "אבי  שנאמר 
כאילו גוזל להקב"ה, שהוא אביהם שבשמים, והוא כועס 
לבת  משל  אתכם",  והרגתי  אפי  "וחרה  שנאמר  עליו, 
אותם  וטרפה  בנים  לה  והיו  אביה,  על  שסרחה  מלכים 
את  רואה  כאילו  אותם,  רואה  כשהוא  לה,  והלכה  עליו 
בתו לפניו, ומי שהוא נוגע בהן, נפרע ממנו, כך ישראל 
מנוחתי  "זאת  שנאמר  ביניהן,  שרוי  והקב"ה  בציון,  היו 
בניה  השליכה  היא  אף  טרפה  שחטאו,  וכיון  עד",  עדי 
עליו, שנאמר "יתומים היינו ואין אב אמותינו כאלמנות", 
וכשהוא רואה לישראל שעושים מצוותיו, מתנחם על מה 
שעשה בציון, ומבקש לה זכות, שנאמר "שבתי אל ציון 
את  ה'  "שובה  אומר  דוד  וכן  ירושלים",  בתוך  ושכנתי 

שביתנו".

דברי הרמב"ם בזה
יותר,  מוסיף בלשונו  ו,י(  )הלכות דעות פרק  הרמב"ם 
וז"ל: 'חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן 
שפלה למאד ורוחם נמוכה, אע"פ שהן בעלי ממון, אפילו 
אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהן, שנאמר כל 
ידבר  לא  עמהן,  נוהגין  והיאך  תענון.  לא  ויתום  אלמנה 
אליהם אלא רכות, ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד, ולא 
על  ויחוס  קשים,  בדברים  ולבם  בעבודה,  גופם  יכאיב 
או  מכעיסן  או  המקניטן  כל  עצמו.  מממון  יותר  ממונם 
הכאיב להן או רדה בהן או אבד ממונן, הרי זה עובר בלא 
תעשה, וכל שכן המכה אותם או המקללן, ולאו זה, אע"פ 
שאין לוקין עליו, הרי עונשו מפורש בתורה "וחרה אפי 
והיה  שאמר  מי  להן  כרת  ברית  בחרב",  אתכם  והרגתי 
העולם שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים, שנאמר 
"כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו". במה דברים 
אמורים בזמן שעינה אותן לצורך עצמו, אבל עינה אותם 
הרב כדי ללמדן תורה או אומנות או להוליכן בדרך ישרה, 
אדם,  כל  מנהג  בהן  ינהוג  לא  כן  ואע"פ  מותר,  זה  הרי 
גדולים  וברחמים  וינהלם בנחת  יעשה להם הפרש,  אלא 
וכבוד, שנאמר "כי ה' יריב ריבם", אחד יתום מאב אחד 
יתום מאם. ועד אימתי נקראים יתומים לענין זה, עד שלא 
ולהטפל  ולאמנן,  עליו,  להסמך  גדול  לאדם  צריכין  יהיו 
בהן, אלא יהיה עושה כל צרכי עצמו לעצמו, כשאר כל 

הגדולים'.

האם רק כשהם צועקים
ובמכילתא )פרשה יח( תמה על הא דכתיב "כי אם צעק 
יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו", דמשמע שכל זמן שהוא 
צועק אני שומע ואם אינו צועק איני שומע, הא מה ת"ל 
שמוע אשמע, אלא ממהר אני ליפרע על ידי שהוא צועק, 
יותר ממי שאינו צועק. הרי דמשמע מדבריו שאין כוונת 

אלא  שצועק,  מי  על  דוקא  הוא  שהאיסור  לומר  הכתוב 
שממהר קוב"ה ליפרע על אלו הצועקים.

מדוע  כך  על  שעמד  )עה"פ(  חכמה  משך  ראה  אמנם 
שמים,  בידי  מיתה  המחוייבים  בהנך  זה  לאו  נמנה  לא 
כו'  יצעק  צעק  אם  כי  כאן  דכתיב  משום  דזהו  ומבאר 
אף  כן  ומבאר  לא,  צועק  אינו  אם  אבל  דווקא כשצועק 
בדברי המכילתא, ראה שם. הרי שלדבריו אזהרה למיתה 
ייענש  צועקים  דוקא כשצועקים, אלא שגם באינם  הוא 

במשהו על כך.

האם יתום ואלמנה דוקא
והנה רש"י )עה"ת, שם ד"ה כל אלמנה( כתב: 'ה"ה לכל 
כח  לפי שהם תשושי  בהווה,  הכתוב  שדיבר  אלא  אדם, 
ודבר מצוי לענותם'. ולכאו' אפשר ללמוד כן גם מדברי 
נכלל  ישע  וחסר  נדכה  שכל  דלעיל  והרמב"ם  המדרש 

באזהרה זו. 
)פתיחה  חיים  מים  בבאר  זיע"א  הח"ח  שמרנא  אלא 
רנו(  )מצוה  בסה"מ  הרמב"ם  בדעת  נוקט  טו(  לאוין, 
והרמב"ם בהל' דעות )שם(, והסמ"ג )ל"ת, ח( שהאיסור 
תורה  הפליגה  שבהם  דוקא,  ואלמנה  יתום  על  נאמר 
בחומרת הדבר שגם בדיבור בעלמא, אם מצער אותן עובר 
יונה בשערי תשובה  וכן משמע מדברי הרבנו  זה.  בלאו 
)שער שלישי או' כד(, וכן כתב החינוך )מצוה סה(, ואילו 
רש"י חולק, ודעתו שהאיסור נאמר על כל אדם חסר ישע. 
וצ"ע, דכד נדייק בדברי המדרש והרמב"ם נמצא שגם לפי 
דבריהם לא דיבר הכתוב אלא בהווה, שהרי כתבו לבאר 
בטעם האיסור א. הואיל ועיניהן נשואות לקוב"ה ב. מפני 
גם  שייך  הרי  שזה  נמוכה,  ורוחם  למאוד  שנפשן שפלה 

בשאר אדם נכה רוח ונדכה לב.

העונש, והצורך ליזהר בזה
אתכם  והרגתי  אפי  "וחרה  כתיב:  הפסוק  ובהמשך 
שיפרש  מיתה  חייבי  בשאר  מצאנו  שלא  ותימה  בחרב", 
הכתוב  שינה  ומדוע  מת,  הוא  מיתה  באיזה  הכתוב  לנו 
כאן לפרט באיזה מיתה, מת, ואפשר דבאה התורה לגלות 
ייענש במיתה משונה, למען  לנו שמפני חומרת האיסור 
עה"ת,  ח"ח  בחי'  כך  על  מצאנו  וסייעתא  ויראו,  ישמעו 
שם מביא ב עובדות שהי' בזמן הח"ח על ב אנשים שעינו 
יתום ואלמנה, והח"ח המתין לראות את עונשם, שבא להם 
לאחר ל שנים במיתות משונות, והח"ח סיפר זאת למען 

ישמעו ויראו, ראה שם.
וידוע עד כמה נזהרו מאורי הדורות שלא להיכשל חלילה 
לעמוד  הגרי"ס שבא  מרנא  על  ומסופר  זה,  חמור  בעוון 
מקפידים  האם  לראות  בעבורו,  המצות  באפיית  מקרוב 
אכן על החומרות וההידורים כדבעי, אלא שעם כניסתו 
ביקש שלא לדחוק ולא להאיץ בנשים הלשות את עיסת 
אם  גם  זאת  אלמנות,  נשים  בזה  עסקו  שבדר"כ  המצה, 
רואים שאינן מאיצות כראוי, באשר חשש יותר לאיסור 

תורה של עינוי אלמנה מחומרא דרבנן באיסור חמץ.
והנה מלשון רש"י, המדרש והרמב"ם )הו"ד לעיל( אנו 
למדים עד כמה יכול כל אדם להגיע למדריגה זו שישמע 
ה' את צעקתו, מאחר וכל אזהרה זו של 'אלמנה ויתום לא 
תענון', הרי"ז מצד שאין עיניהם תלויות אלא בקוב"ה, וכן 
מפני שנפשן שפלה למאוד ורוחם נמוכה, הרי שאם ישליך 
עצמו  וישפיל  בקוב"ה,  ורק  אך  ויבטח  עצמו  את  האדם 

נפשו ורוחו למאוד, הרי שבוודאי ישמע ה' את צעקתו.

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג ענינא 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!

הפצת הגליונות נתרם לעילוי נשמת
הגה"צ רבי מנחם מנדל 

ב"ר חיים לייב פריימן זצ"ל
נלב"ע ד' אדר תשס"ח ת.נ.צ.ב.ה.

ע"י בנו הרה"ג ירמיהו שליט"א

הלימוד והחיזוק בגליון זה 
לעילוי נשמת

אבי כל בני התורה 
מרנא ה'סבא מסלבודקא' 

רבינו נתן צבי פינקל זצוקללה"ה
הונצח ע"י צאצאיו שליט"א

על  משה  נצטווה  תורה,  מתן  לאחר  מיד 
הדינים  הם  לפניהם',  תשים  אשר  'המשפטים 

שבחלק השולחן ערוך - חושן משפט. 
כולה  שהיא  התורה  מכאן.  נלמד  יסודי  ולקח 
רוחנית מתלבשת בחיי המעשה הארציים ביותר, 
מיד לאחר מתן תורה, התורה מלמדת את הדינים 
והיומיומיים.  הפשוטים  הגשמיות,  לחיי  הנוגעים 
הדינים  גם  אמנם  בנזקין.  בשכנים,  בשותפים, 
שבחלק אורח חיים, נוגעים אף הם לחיי היום יום, 
שונים  אחרת,  או  כזו  במידה  רוחניים  רובם  אך 
עוסקים  שהם  משפט,  חושן  שבחלק  הדינים  הם 
אלו,  בדברים  ואף  לחלוטין,  גשמיים  בדברים 

התורה, היא המלמדת ומורה כיצד יש לנהוג.
דיני חושן משפט בפרשתנו נפתחים בדיני עבד 

עברי, וללמדנו בא:
הפשוטים  המעשה  חיי  על  חלה  התורה  אכן, 
ביותר, אולם עם זאת שומה עלינו לדעת, כי צמד 
המילים 'עבד-עברי' מגלם בקרבו סתירה פנימית 
לעבדים'.  עבדים  ולא  הם  עבדי  'כי   - מוחלטת! 
ממלכת  להיותם  ישראל  בעמו  בחר  התורה  נותן 
כהנים וגוי קדוש, ובני מלכים המה, ועל כן אוזנו 
של אותו עבד שקנה אדון לעצמו, למרות ששמעה 
אוזנו על הר סיני 'ולא עבדים לעבדים' - תירצע 

לדיראון עולם.
על  ללמוד  נוכל  עצמם,  עברי  עבד  ומדיני 
ההתייחסות הנדרשת לכל יהודי באשר הוא, כמו 
ההלכה שנאמרה בגמ' שאם בעל הבית קבע עם 
על  עמו  סיכם  ולא  אצלו,  שיעבוד  יהודי  פועל 
טיב הסעודה, יכול לתבוע סעודה משובחת, כבני 
מלכים! כמו כן, אמה העבריה שמכרה אביה, גם 
אם לתלמיד חכם, ולבית איכותי, שם לא עובדים 
'בבגדו  המכירה  נחשבת  הכל  למרות  בפרך,  בה 
שם  עליה  שהטיל  הדבר  בעצם  בה  שבגד  בה', 

'אמה'.
אפוא, כי מעלת כל אדם מישראל רבה  למדנו 
ואסור  לחברו,  להשתעבד  ליהודי  אסור  היא, 
ולא  הם  עבדי  'כי   – חברו  את  לשעבד  ליהודי 

עבדים לעבדים'. 
לחיי  צאתנו  טרם  תורה,  מתן  של  סיומו  עם 
פרטי  בכל  התורה,  אותנו  מזהירה   - המעשה 
הדינים הנוגעים לחיי היום יום, אין השתעבדות 
אחרת לכל גורם שהוא ויהי מה, לא כסף משעבד, 
של  הוא  היחיד  שלטון  שלטון,  ולא  שררה  לא 
הקב"ה בכבודו ובעצמו, וכל שעבוד אחר הרי הוא 

בגדר 'עבדים לעבדים'.
את  התורה  מדגישה  תורה  מתן  לאחר  מיד 
הבריאה,  נזר  בהיותו  ישראלי  האיש  של  מעלתו 
כל כולו בן מלך המשועבד למלכו, כל אחד יכול 
ולאיש  וצריך להיות גברא רבה, בן מלך,  להיות 

אין זכות לוותר על אף אחד.
התשעים  היא"צ  יום  חל  שבט,  כ"ט  השבת, 
לרבינו הסבא מסלבודקא זי"ע אשר מכוחו ורוחו 
בדורנו.  הקדושות  הישיבות  של  צורתם  נוצקה 
את  לדורות,  לימד  ואף  הטמיע  אשר  הגבר  הוא 
מעלתו הרוממה של כל בן ישראל, וק"ו בן ישיבה, 
שכל אחד יש לו את הכח והיכולת להגיע ולהוציא 
מן הכח אל הפועל את הדרגה הגבוהה ביותר של 

בן מלך.



הרב רוממות הפרשה
דוד 

ויספיש
מפניני הפרשה

"ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד 
ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם" )כא,ב(

מצוות  על  אלא  מצווה  שהתורה  מצינו  לא  לכאורה 
הנוהגות לאלתר, אבל כל המצוות שנוהגות רק לאחר 

מכן,  לאחר  רק  ישראל  בהם  נצטוו  נוהג,  שהיובל  ובזמן  ישראל  לארץ  הכניסה 
ומעתה יש לתמוה, הלא דיני עבד עברי אינם נוהגים אלא לאחר ביאתם לארץ 
ישראל, מדוע א"כ מצווה על כך התורה כבר עתה לאחר צאתם מארץ מצרים, ומה 

טעם יצאו דיני עבד עברי מן הכלל?
ישיבת  ראש  בזה  ביאר 

חיים  רבי  הגאון  מרן  'מיר' 
נראה,  זצ"ל:  שמואלביץ 
של  טבעו  מידת  לפי  כי 
לשלח  מאוד  קשה  אדם 
עבד לחפשי, שהרי יש בזה 
קנין  שמאבד  גדול  הפסד 

חשוב כ"כ.
מאידך, העבד נפשו כמהה 
ולהסיר  לחירות  לצאת 
הנתון  השעבוד  עול  את 
קשה  כאמור,  אך  עליו, 
ולהתחשב  להבחין  לאדון 

בהרגשתו של העבד.
צורך  היה  זה  מטעם 
כעת  ישראל  לבני  להודיע 
בזמן  רק  כי  זו,  מצוה  על 
עבדים  מבית  יוצאים  שהם 
- ארץ מצרים, ועדין נתונים 
הם תחת ההשפעה והשמחה 
עולם,  לחירות  היציאה  של 
ביותר  הראויה  השעה  זו 
ד'  מצות  עליהם את  לקבל 

לשלח את העבדים.
ועל דרך זה מצינו בדברי 
הכתוב )להלן כג,ט( "ְוַאֶּתם 
ִּכי  ַהֵּגר  ֶנֶפׁש  ֶאת  ְיַדְעֶּתם 
ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים", 
ע"י שאדם מרגיש על עצמו 
"גר",  של  התחושה  את 
"נפש  את  להבין  הוא  יכול 
הגר", כן הוא הדבר בשילוח 
בעצמו  שהיה  מי  עבדים, 
ניתנו  לחירות,  ויצא  עבד 
לו הכלים לקיים בשלימות 
לשלח  המצוה  את  הראויה 

את עבדו לחירות.

"ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור 
ֹׂשַנֲאָך ֹרֵבץ ַּתַחת 

ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת 
ֵמֲעֹזב לֹו ָעֹזב ַּתֲעֹזב 

ִעּמֹו")כג,ה( 
קיג  דף  )פסחים  בגמ' 
זה,  פסוק  על  הקשו  ע"ב( 
יהודי  לשנוא  אסור  שהלא 
את  תשנא  "לא  שנאמר 
ותירצו  בלבבך",  אחיך 
שחבירו  כשיודע  שמדובר 
ובאופן  עבירה,  דבר  עבר 

זה מותר לשנאותו.    
)ד"ה  שם  התוס'  והקשו 
שראה( שבגמ' בב"מ מבואר 
שאם יש לפניו שתי אנשים 
הזקוקים לעזרתו, אחד הוא 
שונאו,  הוא  והשני  אוהבו 
לשונא,  לעזור  להקדים  יש 
השונא  שאצל  באופן  ]וגם 
האוהב  ואצל  'טעינה'  זהו 
הרי  ובעלמא  'פריקה',  זהו 
יש להקדים פריקה לטעינה 
חיים[,  בעלי  צער  משום 
יצרו  את  ש'לכוף  ומשום 
איזה  התוס'  והקשו  עדיף'. 
יצרו,  את  לכוף  יש  עניין 
והרי הוא שונאו כדת וכדין 

עבירה,  דבר  בו  שראה  מאחר 
ומה טעם יש לכוף את יצר השנאה. ותירצו התוס' וז"ל "ויש לומר, כיון שהוא 
שונאו, גם חבירו שונא אותו דכתיב )משלי כז( כמים הפנים לפנים כן לב האדם 

לאדם, ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר", עכ"ל.
רואים מכאן, אמר ראב"ד ירושלים הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א: 

תוספת  על  רק  זהו  יצרו  את  לכוף  שצריך  מה  שכל 
השנאה שבאה כתוצאה ממה שהוא מרגיש שהשני שונא 
אותו ועל כך הוא משיב לו שנאה על שנאתו, ורק על 
חלק זה של השנאה המיותרת נצטווינו לכוף את היצר, 
ומחמת זה יש להקדים את הטעינה אצל השונא לפריקה 
אצל האוהב, אף שהדבר גורם לצער בעלי חיים – אצל בהמתו של האוהב שרובצת 

תחת משאה, אבל לכוף את יצרו הוא דבר הקודם לכל!
וציין ראב"ד ירושלים שליט"א כי הדברים ברורים שאין דברי התוס'  והוסיף 
ואפיקורסים,  מינים  על  אמורים 
שעליהם אין בכלל מצווה לפרוק 
מצווה  ואדרבה,  לטעון,  או 
השנאה,  בתכלית  לשנאותם 
רשעים  באבוד  נאמר  ועליהם 
רנה, וכמוש"כ התוס' בקידושין 
)דף לב ע"ב ד"ה זקן( שהרשעים 
מצווה להכותם ולבזותם ולזלזל 
בהם, אלא מדובר כאן על אחד 
שמצוה  שאף  באקראי,  שנכשל 
על  אותו  לשנוא  הרואה  על 
אבל  כזה,  עבירה  דבר  שעשה 
לתקלתו,  לשמוח  אין  מאידך 
לעזור  נצטווינו  זה  ולאדם 
בפריקה וטעינה, ובכגון זה עליו 

לכפות את יצרו.

"ֹלא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים 
ְלָרֹעת ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב 

ִלְנֹטת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהֹּטת" 
)כג,ב(

מתלמידי מרנא  אחד  כתב 
"שמעתי  זיע"א,  סופר"  ה"חתם 
מפה קדוש רבינו הגדול פירוש 
בפי  הרגילות  הנה  מרווח": 
ההמון לומר ולטעון שיש חובה 
אשר  עד  הרוב,  אחר  ללכת 
יחידים  איזה  הם  רואים  אם 
המבקשים לפרוש מן הרוב, הם 
כנגדם  וטוענים  עמהם  מריבים 
הרוב,  מן  פורשים  אתם  מדוע 
הלא התורה ציותה "אחרי רבים 

להטות".
כי  עמהם,  הדין  באמת  והנה 
הרוב,  אחר  ללכת  ראוי  באמת 
שנפל  בדברים  רק  זהו  אולם 
לנטות  מקום  ויש  ספק,  בהם 
ללכת  ראוי  אז  לכאן,  או  לכאן 
מן  לצאת  כדי  הרוב  אחרי 
שיעיד  במקום  אבל  הספק, 
הרוב,  כנגד  הנסיון  או  החוש 

אין הולכים אחריו!
והוסיף בדרך משל: אם יאמרו 
אלף אנשים שהעיר 'וייען' היא 
אחד  ויבוא  'איטאליען',  בירת 
כי  להם  ויאמר  מהם  לפרוש 
'עסטערייך',  בירת  היא  'וייען' 
אלף  לאותם  אדם  שום  היאמין 
'רוב'?  שהמה  מפני  המשקרים 
לריב  יחידים  איזה  ירהבו  ואם 
מדוע  לאמור,  הזה  הפורש  עם 
אינך הולך אחר הרוב, הלא הוא 
יפער פיו וישחק בלעג עליהם, 
דבר  שום  יענה  שלא  ובוודאי 
על ריבם, רק יפרסמם לשוטים.

יש  כיצד  בעיניך  ראה  ועתה 
פיסוק  לפי  הכתוב  את  לנתח 
הטעמים, בדרך נכון וישר: "ֹלא 
ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרֹעת" - אם 
תראה רבים ההולכים בדרך רע, 
לא תלך עמהם בשום אופן, ואם 
אתה  למה  בטענה  עמך  יריבו 
ַעל  ַתֲעֶנה  "ְוֹלא  מהם -  פורש 
ִרב" - רק תשחק ותלעג למו, כי 
אמנם "ִלְנֹטת" - אם היה בדבר 
ספק אם לנטות לכאן וגם לכאן, 
או אז "ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהֹּטת", אבל 
אינך רשאי  לך,  בדרך שהוא ברור 

לילך אחר הרוב!
שאם לא כן, נוכל לשאול, למה האומה הישראלית אינה הולכת אחר שבעים אומות 
שהם רובא דרובא, בעוד אנחנו מיעוטא דמיעוטא? והתשובה על זה, יען שהוא ברור 

בלי שום ספק ונדנוד, שאנחנו בית יעקב ההולכים בדרכי ד' הטובים והישרים.

אדר – מלחמה לה' בעמלק
חודש אדר הוא גם זמן הסתלקות משה. היה בזה סילוק התורה, שכחו הלכות, ואף שבסוף החזירו 

אבל עכ"פ הייתה שכחה. לא היה את הכוח של משה. והסילוק הזה הוא לדורות...
המן, שהוא לא אדם פשוט... "המן העץ"! כבר בעץ הדעת היה את שורש כוח הרע הזה, יש לו 
שורש בתורה. הוא רצה לנצל את הכוח הזה של הסתלקות משה שיגמור עד הסוף ויכלה את עם 
ישראל בדור ובזמן שרפו ידיהם מן המצוות. כי זהו כל קיום הרע, רק כאשר יש חולשה אצלנו, אז 

מתגבר כוח הרע.
מצד שני, כפי שנתבאר, הוא לא ידע שיש בזמן הזה של חודש אדר אותו כוח של הולדת משה, 
שגם נשאר לדורות... כי מרע"ה הוא הרועה הנאמן, ונתמלא הבית אורה ולדורות, כי יש 'אתפשטותא 
דמשה בכל דרא ודרא'. בכל דור ודור צריך את הכוח של משה, ו"משה שפיר קאמרת", אי אפשר 

בלי זה.
משה רבינו ע"ה נולד מיד עם אור, וכל הניסיונות שלו היו בבירור אחר בירור, וכמה שהאדם גדול 
יותר הוא נתבע יותר בדקי דקות, וכמה אנשים גדולים יש שפגמו בדקות ונפלו. וכך הוא בירבעם, 
שהפסיד כל העולמות כשאמר "מי בראש". ואף אצל מרע"ה מצינו, שבתחילה היה במדרגה פחותה 

יותר, "בשעה שנגלה הקב"ה על משה טירון היה משה לנבואה" )שמו"ר ג'(, ועלה ונתעלה.
בחודש הזה יש את ב' הכוחות, יש מלחמה נוראה. כי שני הדברים אמת, ושני הכוחות נמצאים, 
זו המלחמה, מלחמת  וגבר ישראל", ולהיפך ח"ו...  ידו  יגבר... "והיה כאשר ירים משה  ואיזה כוח 

עמלק, ואם לא מנצלים את הכוח, אזי הוא מתהפך לרעה ח"ו.
את  יש  אחד  שלכל  הרי  לדורות,  קיימים  הללו  הבחינות  דב'  מכיון  אלו,  מדברים  היוצא  ]א"ה, 
הבחירה איזה חודש אדר יהיה לו, אדר של פטירת משה ושכחת התורה, שזה נותן את הכח לאחיזת 

עמלק, או חודש אדר של לידת משה ואתפשטותא דמשה שזה ריבוי והתעצמות כח התורה[.

קנין בר קיימא
וזהו ענינו של כל החודש. אדר זהו החודש שנהפך מאבל לשמחה. ומובא בספרים הק' שאדר זהו 
הזמן לתשובה מאהבה ולכל המאורעות הרוחניים. ובעל נפש כבר מרגיש בזה, כמו שמרגיש בשינוי 
מזג האוויר... אדם שיותר רוחני צריך להרגיש, אדם מעיד על עצמו, ואם לא מרגיש מסתמא לא 
זוכה לכך. שמעתי מפי הרב דסלר זצ"ל שהיה אומר בשם חמיו, רבי נחום זאב מקלם זצ"ל, שמי שלא 

מרגיש נשמה יתרה בשבת אין זה שאינו מרגיש אלא שאין לו! ואם ירגיש ממילא ירגיש אהבת ד'.
טבע הדברים שאדם שמצפה להתקרב אל ד', כשמגיעה הזדמנות הוא מנצל אותה ורץ לזה, כפי 
שהוא משתוקק לזה. חובה על האדם להתגבר בזמן הזה, לא רק התעוררות חולפת אלא קניין בר 

קיימא בנפש, בפרט קניינים לדברים נצחיים - אלו הדברים הרוחניים.

קבלת התורה מאהבה
באחד ממשאותיו להורי וילדי ישראל בערב ראש חודש אדר אמר מרן ראש הישיבה שליט"א בתוך 

דבריו כך: 
נמצאים אנו בערב שבת מברכין של חודש אדר, וכידוע מעלת חודש אדר היא בעיקר בגודל המעלה 

שהגיעו כלל ישראל לשיא של "קבלת התורה" כשקבלו את התורה מאהבה בימי אחשוורוש.
עד לגילוי זה כלל ישראל היו במציאות של "כפה עליהם הר כגיגית", ובלשון הגמרא 'מודעא רבה 
לאורייתא', ואמנם יש הרבה פשטים בזה, וכולם אמת, ועל כל פנים גמ' לא זזה ממקומה, מודעא 

רבה לאורייתא!
והנה בביאור ה"כפה עליהם" האריך המהר"ל לבאר דאף שהתורה היא הדבר הכי טוב שיש, "כי 
לקח טוב נתתי לכם" מכל מקום היה צריך בזמן קבלת התורה להשתרש ביראה, כי חייבים לדעת 
שלא די בטוב שבה, אלא המציאות של תורה היא הכרחית לקיומו של כלל ישראל ובלי זה לא שייך 
מציאות של ישראל ושל הבריאה! ואם לא יקבלו ח"ו הרי ש"פה תהא קבורתכם" ח"ו, ולכן התורה 

הגיעה בכפיה ובגבורה.
אנחנו נמצאים היום במציאות שבה צריכים לחזור על זה שוב ושוב, אנו בתוכינו צריכים חיזוק 
בזה, אף שצריכים להתבייש שמדברים על דברים כה מובנים ופשוטים, אוי לנו שכך עלתה בימינו 

שבכלל צריך לדבר על כך.
לא חשבתי לדבר כאן על זה, אך הדברים יוצאים מן הפה, הגענו למצב שצריכים לדבר על חיזוק 
שלא יפגעו בהיכלי התורה, והלא בעבר הדברים היו הכי פשוטים לכל תינוק בן יומו, ומסתמא גם 
היום זה הדבר הכי פשוט וברור, פשוט וברור וכך נראה לעינים, שאין לנו שיור אלא התורה הזאת 

ואין לנו קיום בלי התורה!
אני רגיל לחזור על מה שראיתי אצל גאון הדור הרב מטשעבין זצוק"ל שיצא לדבר פרטים על גיוס, 
כמעט חשבו שיצאה נשמתו, בקושי דיבר, אחר כך אמר 'אמתאר נישט די הראץ נישט טא קיין זאכן', 

שלא יגעו בלב. זה היה נורא נוראות...
על כל פנים, כעת זה זמן של קבלת התורה מאהבה! "טיירע קינדער"! כשלומדים תורה עם שמחה, 
ובחשק, וביחד עם יראה, זה מוכרח להיות יחד, שהרי אם אין יראה אין תורה, אז בס"ד יהי רצון 
שיצליחו ברוחניות ובגשמיות, וההורים יראו מהם הרבה נחת דקדושה מכל הצאצאים, נחת שתגיע 
בנקל, ושלא יהיה עליהם שום שליטה זרה ח"ו... "כל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי", "אל תגעו 

במשיחי ובנביאי אל תרעו", כולם יצליחו, עד שנזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן. 
נכתב ע"י הרב י.א. שליט"א 

רוממות הזמנים
חודש אדר

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 



"ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְבֹיְנָך ְּבִריבֹו"
שלום  רבי  הגה"צ  הירושלמי  המגיד  שח  כך 
שבדרון זצ"ל: פעם אמרתי בבית הכנסת פשט 

'ציונים'  יש  פנימה  בביהכ"נ  גם  כן,  'ציונים',  כמה  שם  היו  ב"מכילתא", 
ומנעו ממני לעלות לדוכן... ומעשה שהיה כך היה.

בימים ההם כשראשי הציונות היו עוד "אלילים" כיבדו את רבי שלום 
להגיד כמה מילים בדרשה קצרה בין שחרית למוסף. היה זה בשב"ק פרשת 
משפטים, ור' שלום נאות לבקשתם, הוא אמר ווארט הכולל בתוכו פשט 
מהמתפללים  כמה  הכעיס  שהווארט  אלא  הפרשה.  על  המכילתא  בדברי 

ה'ציונים'...
מה כתוב ב"מכילתא"? ומה היו דבריו שהקציפו? 

סטאוויסקער  ליב  חיים  רבי  הקדוש  הגאון  על  מפורסם  סיפור  יש  הנה 
זצוק"ל חברו של מרנא בעל ה"חפץ חיים". שפעם באו לפניו לדין תורה 
ראש הקהל ואחד המשכילים, ורבי חיים לייב פסק לטובת הרשע המשכיל, 
וראש הקהל נמנע לציית לפסק. רבי חיים לייב סטאוויסקער סייע בידי 
ה'משכיל' בכל האופנים וכשראה שראש הקהל עומד במרדו, עוד הוסיף 
בארוכה  ]ראה  ב"ערכאות".  הרשע  ה'משכיל'  של  לטובתו  להעיד  והלך 

בספר שאל אביך ויגדך ח"א עמוד רפ[. 
משנשאל רבי חיים לייב לפשר המאמץ לטובת הרשע הסביר בפשטות: 
הלא זה מכילתא מפורשת "לא תטה משפט אביונך בריבו", באביון במצוות 
הכתוב מדבר, שלא תאמר הואיל ורשע הוא אטה את דינו, תלמוד לומר לא 

תטה משפט אביונך בריבו. ע"כ. 
להעמיק  והמשיך  קצרה,  דרשה  באותה  הסיפור  את  סיפר  שלום  רבי 
בדבריו על דברי חז"ל במכילתא, מה פתאום שנחשוב כך להטות דין של 

רשע, עד שהצריכה התורה להזהירנו לא תטה משפט אביונך בריבו!? 
השיב רבי שלום וביאר במתק לשונו: לו יצוייר ש"החפץ חיים" יבוא לדין 
זהיר בממונות  היה  הלא  חיים  )ראש ההמשלה הראשון(, החפץ  ב.ג.  עם 
באופן נדיר! וב.ג. הלא הוא רשע ושקרן נדיר, אין לו לב.ג. שום נקיפות 
מצפון לשקר עשרים שקרים בשיחה אחת, א"כ אם נחשוב בהגיון פשוט 
מי הוא הצודק, ודאי שאין ספק בדבר... אך לא כך אמרה התורה! התורה 
מחדשת שבשעה ששני אנשים מסוג זה באים לפניך לדין אסור שיהיו לך 
שום "הנחות מוקדמות"! צריך שיעמוד לפניך רק דבר אחד: שולחן ערוך 

חושן משפט ותו לא מידי! גם במקרה שב.ג. השקרן יבוא לדין...
מחאות  החלו  לדוכן  שלום  רבי  שעלה  לפני  הש"ץ  חזרת  באמצע 
מאורגנות... מספר מתפללים מנעו ממנו במפגיע לשאת כפיו, בתואנה: 
הרי יש דין של "באהבה" בברכת כהנים... כזה כהן לא יברך אותנו, רעמו 

אותם מתפללים... 
סיפורים כאלה אהב רבי שלום לספר... לדידיה סיפורים אלו היו מטעני 

כבוד אותות יוקרה השמורים באוצרותיו לעלמא דאתי. )קול חוצב(

רשע שנקרא צדיק!
את המעשה שלפנינו היה שח הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר 
זצוק"ל בהקדימו כי "ה"חפץ חיים" סיפר את הסיפור הזה, וזה נורא! אינני 

יודע אם זה משל, או מעשה שהיה". וכך סיפר:
חיים"  ה"חפץ  ממרן  ששמע  מה  סיפר  זלה"ה,  לוין  מאיר  איטשע  רבי 
היה  בפולין,  העיירות  באחת  סיפור:  פעם  סיפר  חיים"  שה"חפץ  זיע"א, 
יהודי שקראו לו רבי יעקב איזואסציג, הוא היה עם הארץ גדול, והוא היה 

גם שתדלן גדול, והיו לו מהלכים בחוגי השלטון.
פעם אחת הוא התפלל בשב"ק בבית הכנסת, וראה שליהודי אחד שיש 
לו יארצייט נתנו לו מפטיר ונתנו לו מוסף, וביום שני שלאחריו שחל בו 
היארצייט, נתנו לו גם עליה. הוא פנה אל הגבאי ]שקראו לו ר' יקלע[: 
תראה, ביום שלישי בשבוע הבא יש לי יארצייט, ובכן, בשבת הבאה אני 
הגבאי:  לו  אומר  עליה.  מקבל  אני  שלישי  וביום  ומוסף,  מפטיר  מקבל 
סליחה, אין עליות ביום שלישי! ואותו שתדלן עם הארץ נפגע!... והוא גם 
לא האמין לגבאי... מה הוא עשה? הלך אצל חבירו הסנדלר, ושאל אותו: 
וחמישי. השתדלן  והסנדלר משיב: בשני  קוראים בתורה?  לי, מתי  תגיד 
המשיך ושאל: ומה ביום שלישי? השיב לו הסנדלר: רק אם זה ראש חדש, 

או חנוכה, או אם חס ושלום צריכים לגזור תענית ציבור.
בקיצור, הוא הלך אל מושל העיר עם כמה בקבוקי וודקה, השקה אותו 
בוודקה, ועשה מסירה והלשנה על היהודים... והצליח להוציא מן המושל 
פקודת גירוש, שעד עשרה ימים כל היהודים צריכים לעזוב את המקום... 

הדבר יצא מפי המושל וכל העיר היתה נבוכה ואבלה. 

יחד  הרב  הגדול...  השתדלן  אל  אליו...  באו  עשו?  מה 
עם פרנסי הקהילה הופיעו אצלו בביתו, ובקשו, והתחננו, 
שיפעיל את כל כח השפעתו לבטל את הגזירה. השתדלן 
ספק את כפיו ואמר: אינני רואה שום מוצא... המצב חמור 
השתדלן:  אמר  ואז  זאת...  בכל  אולי  ולהתחנן  לבכות  החלו  הם  מאד... 
תראו, אולי אם יהיה לי חמישים רובל נוכל לעשות משהו. חמישים רובל 
זה היה סכום עתק, תוך שעה אספו והביאו לו את כל הסכום. לקח שני 
רובל, ואת כל השאר הטמין היטב, עם השני רובל הוא יצא לשוק... הוא 

בכלל לא היה אצל מושל העיר... 
בערב הם באו אליו לשמוע מה יצא, והוא, בארשת פנים חמורה, מספר 
להם שלמרבה הצער הוא לא הצליח לפעול אצל המושל כלום... הם שוב 
בכו והתחננו, ואז הוא אומר: תראו, יש עוד עצה אחת, לנסוע אל העיר 
הגדולה, להשתדל שם בחלונות הגבוהים, אכן, בשביל זה הוא זקוק לאלף 
רובל... אלף! כמובן, שכולם, עד אחרוני היהודים, הלכו ומכרו את כל מה 
נוראים אספו והביאו לו, לאותו רשע מרושע, אלף  שאפשר, ובמאמצים 
רובל, ומה הוא עשה? שוב הוא הטמין את הכסף, עשר רובל הוא לקח, 
ונסע לאיזה עיר, בזבז שם יום... אכל ושבע... חזר בחזרה לביתו ומודיע 
להם בפנים חמורות סבר: אין שום עצה... לא מועיל שום דבר... כך הוא 

משך אותם שבוע שלם, והשבת היתה "שבת חזון"... 
אחר כך ביום שני, הוא הדליף להם, שהגיע אליו איזו ידיעה מהמלוכה 
שאולי בכל זאת זה תלוי במושל העיר המקומי, ואז פנה אל הרב ואמר לו: 
אני מצידי אנסה ללכת, אבל, חשבתי, למה להסתמך רק על השתדלנות... 
צריכים להתפלל אל הקב"ה... ובכן, הצעתו שלמחר, ביום שלישי, יגזרו 
למחרת  צבור  תענית  על  והכריז  דבריו  את  קיבל  הרב  ציבור...  תענית 
ביום שלישי. וכך יצא שבאותו יום שלישי שחל בו היארצייט, אותו רשע 
עבר לפני התיבה, והוא קיבל עליה... ואחר כך ניגש אל הגבאי ואמר לו: 
נו יענקלע, אפשר לקבל עליה ביום שלישי?!... אחר כך יצא אל המושל, 
ובישר  בחזרה  חזר  רקח...  עצמו  שהוא  הגזירה  להסרת  פעל  ובקלות 
בשמחה: אה, ברוך השם, הצלחתי לבטל את רוע הגזירה... ובנתיים, הוא 

נהיה מליונר... על חשבון כל הקהילה. 
כזה עסקן  עליו...  ויגדל המספד  למות,  הגיעה שעתו  כמה שנים  אחרי 
דגול, אדם שהציל את כל העיר עם כזו מסירות נפש... ממש איבדנו כלי 
חמדה... ומי יודע מה שעכשיו נעשה בשמים... כל הזכויות הגדולות שלו 
באות לקראתו... וכאן אמר ה"חפץ חיים": מעניין, שכל המשתתפים שם 
בהספד לא שמעו, איך שבאותה שעה ממש מלאכי החבלה בשמים אומרים 
זה לזה: כבר מאות שנים שלא בא לכאן כזה מנוול... צריכים איזה מקום 

מיוחד בגיהנם בשבילו... בשביל כזה רשע צריכים מדור מיוחד!
זה,  את  סיפר  חיים"  ה"חפץ  מה  בשביל  ואמר:  זצוק"ל  הגרמ"מ  סיים 
ללמדנו להועיל, שאדם יכול לדמות בעצמו שהוא צדיק... בזמן שבשמים 

הוא נקרא רשע גמור!... )משמר הלוי מסכת סוטה(

ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני 
כתב הרמב"ן: "שלא יאמר אדם אותו עני הנחבל אינו ראוי, אינו הגון ואין 
לי חטא ממנו אם אני לוקח שמלתו ואיני משיבו כי צעקתו לא ישמע ה'. 
לכך כתיב כי חנון אני כלומר חונן ומקבל תחינת כל אדם אף על פי שאינו 

הגון, והענין שהוא שומע צעקת כל המתחנן אליו. 
סיפר מרן הגאון רבי משולם דוד סאלאווייציק שליט"א, כשדנו על הקמת 
ירושלים  מוותיקי  מאחד  זיע"א  מבריסק  הרב  מרן  אביו  ביקש  המדינה, 
התפלא:  כשהלה  המדינה.  תקום  ולהתפלל שלא  המערבי  להכותל  ללכת 
וכי על זה צריכים להתפלל?! השיבו הרב מבריסק, הנה הכהן גדול ביום 
הכיפורים, בצאתו מבית קודש הקודשים הוא מתפלל – "יהי רצון מלפניך 
ה' אלוהינו וכו', ואל יכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם בשעה 

שהעולם צריכים לו" וכו'. 
והנה נחזי אנן, והרי כל העולם כולו צריכים ללחם, וכדי שיצמחו החיטים 
צריכים הם לגשם. והנה גם העוברי דרכים עצמם צריכים הם למים, אלא 
שבשעה שיורדים הגשמים, יש להם אי נעימות, ועל כן הם מתפללים שלא 
ירדו גשמים, וכנגד תפילתם של עוברי דרכים, צריכים לתפילת הכהן גדול 

ביום הכיפורים "שלא יכנסו לפניך תפלות עוברי דרכים"!
המשיך הרב מבריסק ואמר, הנה הטוב שיצמח מהמדינה... כבר יודעים 
ידי  על  משרות  להם  שיהיה  המקווים  אדם  בני  כמה  יש  אמנם  אנחנו... 
המדינה, ועל כן הם מתפללים בעד הקמתה, ולכם צריכים ללכת ולהתפלל 

שלא תתקבל תפילתם!...

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב
נתן צבי 

שפירא

להצלחת החתן המופלג בתורה ויר"ש
הבה"ח יעקב ישראל ני"ו

לרגל יום שמחת נישואיו השבוע בשעטומו"צ
יהא רעוא מן שמיא שיעלה הזיווג יפה

בקשר של קיימא ובנין עדי עד
בהמשך מסורת הדורות ברוב נחת וסייעתא דשמיא

לעילוי נשמת אב"ד רחובות
הגאון רבי אברהם יצחק ב"ר שרגא פייבל לנאל זצ"ל

נלב"ע כ"ג שבט תשע"ג
ורעייתו הרבנית מרת איטה דינה ע"ה

בת הגאון רבי אברהם דוד רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ב' אדר תשס"ג   ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדם הבה"ח דוד ל. ני"ו לברכה והצלחה בכל הענינים



כל העובר על הפקודים
כתיב "זה יתנו כל העובר על הפקודים". 
ר' יהודה ור' נחמיה, חד אמר לפי שחטאו 
במחצית היום יתנו מחצית השקל. וחרנה 
יתנו  ביום  לפי שחטאו בשש שעות  אמר, 
ר'  גרמסין.  שיתא  דעבד  השקל,  מחצית 
יהושע בי ר' נחמיה בשם ר' יוחנן בן זכאי 
לפי שעברו על עשרת הדברות יהיה נותן 
כל אחד ואחד עשרה גרה ר' ברכיה ר' לוי 
שמכרו  לפי  לקיש  בן  שמעון  רבי  בשם 
כל  יהיה  כסף  בעשרים  רחל  של  בכורה 
בעשרים  בכורו  בנו  את  פודה  ואחד  אחד 
שמכרה  לפי  לוי  ר'  בשם  פנחס  ר'  כסף 
בכורה של רחל בעשרים כסף ונפל לכל א' 
וא' מהם טבעה לפיכך יהיה כל אחד ואחד 
נותן שקלו טבעה. )ירושלמי שקלים פרק 

ב הלכה ג(
כפרה,  הוא  השקלים  שחיוב  דהיינו 
שנאמר "כל העובר על הפקודים". ואומר 

כאן הירושלמי כי לכפרתו יש ג' פנים:
היותו  עניין  והוא  העגל,  חטא  א( 
שש  היותו  עניין  זהו  וכן  "מחצית". 
מיני  )פירוש,  שעות  שש  כנגד  "גרמסין" 
ובמחצית  בדינר  שלשה  שהן  מטבעות 

השקל הן ששה - פני משה(.
ב( כלל עברות ישראל הכלולים בעשרת 
מחצית  כל  היות  עניין  והוא  הדברות, 

עשרה "גרה".
ג( מכירת יוסף "בכורה של רחל" ]חידוש 
גדול, שלא מצינו מלבד כאן את התביעה 
בחיוב  הזה  הדבר  על  ישראל  כלל  כלפי 
תמידי )עשרת הרוגי מלוכה לכאורה היוו 
כפרה חד פעמית, ואין הדבר מפורש אם 
כך  אלא  התביעה,  היתה  זו  משמיא  אכן 
היות  עניין  והוא  רומי([,  מלך  להם  אמר 
כל מחצית בערך שני דינרי כסף )מחצית 

הסלע, הרי הוא השקל של תורה(.
שלשת  מהם  ביאור,  צריכים  והדברים 
נראים  כאשר  הללו,  הכפרה  בחינות 
הדברים שהם מבחינים שלש בחינות של 

מחצית השקל עצמו.
והעניין כפי הנראה אולי להציע לענ"ד, 
עבודה  הוא  השקל  מחצית  עניין  שהנה 
הכוללת את כל ישראל בשוה, כאשר אין 
ולא  העשירים  על  חומרות  לא  זה  בדבר 
להתבונן  נבוא  ואם  העניים.  על  הקלות 
היכן באמת מצויה כזו עבודה, הרי בהרבה 
מתחלקים,  אכן  הדברים  העבודה  מחלקי 
שבת,  בכבוד  תורה,  בתלמוד  בקרבנות, 
אלו  המצוות,  כל  בכמעט  רבים  ועוד 
לכהנים, אלו ללוויים, אלו לעשירים ואלו 
אלו  דין,  לבית  ואלו  למלך  אלו  לעניים, 
אין  הזה  בדבר  ואילו  לע"ה.  ואלו  לת"ח 
חילוק כלל. וזה הרי לא כטבעו של עולם, 
שכן בטבע העולם שלא יתכן להשוות את 
עולם  הוא  אדם  כל  כאחד.  להיות  הכל 
בפני עצמו, לפי תנאי הזמן והמקום ועוד.

המאחדת  בעבודה  אחד  דבר  יש  אמנם 
והוא  אחד,  בלב  אחד  כאיש  הכל  את 

תכלית העבודה. ונבאר.
דעות  בהלכות  הרמב"ם  מש"כ  עיין 
)פרק א( ז"ל, שתי קצוות הרחוקות זו מזו 
שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי 
לעצמו,  ללמדן  ולא  בהן  ללכת  לאדם  לו 
ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן או מוכן 
ונהג  לאחת מהן או שכבר למד אחת מהן 
בה יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים 
והיא הדרך הישרה. הדרך הישרה היא מדה 
בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש 
לו לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משתי 
לזו  ואינה קרובה לא  ריחוק שוה  הקצוות 
הראשונים  חכמים  צוו  לפיכך  לזו,  ולא 
ומשער  תמיד  דעותיו  שם  אדם  שיהא 

כדי  האמצעית  בדרך  אותם  ומכוין  אותם 
דרך  היא  זו  ודרך  בגופו...  שלם  שיהא 
החכמים, כל אדם שדעותיו דעות בינוניות 
ממוצעות נקרא חכם... ומצווין אנו ללכת 
הדרכים  והם  הבינונים  האלו  בדרכים 
הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו... 
ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם 
בה,  ללכת  חייבין  שאנו  הבינונית  הדרך 
נקראת דרך זו דרך ה', והיא שלמד אברהם 
אבינו לבניו שנאמר כי ידעתיו למען אשר 
טובה  מביא  זו  בדרך  וההולך  וגו',  יצוה 
על  ה'  הביא  למען  שנאמר  לעצמו  וברכה 

אברהם את אשר דבר עליו, עכ"ל.
דבר אחד מאחד את כולנו בעסק המצוות 
כגדול.  קטן  כולנו,  את  ומשווה  כאחד, 

והוא שעלינו לידמות לשי"ת.
שאין  )וכמובן  ית'  אליו  נידמה  ובמה 
אינה  שהיא  מהותו  לעצמות  הכוונה 
ניתנת להשגה אלא ל"דרכיו" כלו' האופן 
מייסד  הברואים(,  כלפי  מתנהג  הוא  בו 
לומר  היא  חז"ל  כוונת  כי  הרמב"ם  לנו 
"הבינונית"  בדרך  הליכה  ידי  על  שהוא 
וה"אמצעית". דהיינו שיש לנו לאמוד את 
נלך לאף קיצוניות  ולמדדן, שלא  דרכינו 
לפי  מאוזן  הכל  אלא  מידותינו,  בהנהגת 
ואיכות  כמות  של  המדוייק  המידה  קו 
מסויימת של כל מידה והיפוכה, והתוצאה 

היא היא השלמות הרצויה.
לעתים,  כי  עצמו  הרמב"ם  ואומר 
ובמיוחד לגבי אלו שטרם השיגו שלימות 
קונו  עם  להתחסד  החסיד  האדם  על  זו, 
ולהקצין, לעתים עד הקצה האחרון ממש - 
אך התכלית הסופית היא לעולם "דרך ה'" 

היא היא הדרך האמצעית.
ואחד  אחד  לכל  כולם.  ישוו  אכן  ובזה 
לזה  בעבודה,  לו  המיוחדת  הדרך  ישנה 
נצרכת קיצוניות זו ולזה נצרכת קיצוניות 
לאותו  לחתור  צריכים  הכל  אך  שניה. 
"דרך ה' - האמצעית". החתירה לשם שוה 

אצל הכל.
והנה יעויין בדברי מרנא הגאון מוילנא 
א(,  )פרק  דצניעותא  ספרא  על  בפירושו 
בסוד  הוא  השקל  מחצית  כי  מייסד  שם 
תמיד  המאזנת  הדעת  הוא  הרי  המשקל, 
דרך  מהן  לעשות  השונות  הקצוות  בין 
את  מסמל  החצי  ומאוזנת,  עקבית  אחת 
ומרכזו  השלם  במרכז  העובר  האמצע  קו 

לשלמות.
השלשה  כל  של  המשותף  המכנה  וזהו 
ישראל  כלל  לעיל:  הירושלמי  מנה  אשר 
אסור  כי  הבינו  שלא  בכך  פגמו  בעגל 
היום,  של  הראשונה  למחצית  לנטות 
והתוצאה היתה עגל. אם היו מבינים שיש 
לאחד את שני חלקי היום הרי שמשה כבר 

היה מופיע ולא היה העגל נעשה. 
עשרת הדברות הוא חקוק על שני לוחות 
אבנים, חמש כנגד חמש, חמש מצוות בין 
אדם  בין  מצוות  חמש  מול  למקום  אדם 
לאף  מדי  יותר  לנטות  אסור  לחבירו, 
מערכת  באיזון  ההבנה  חסרון  מהם.  אחד 
המצוות מטה את הכף לצד אחד וממילא 
שיש  האיזון  את  ה"מתקלא"  את  מאבד 

להשיג בשלמות קיום התורה כראוי.
הערכתינו  חסרון  הוא  יוסף  ומכירת 
לאדם שכל ייחודו ומהות חייו הוא להיות 
"מאזני  מלשון  מאוזן,  פירוש  "צדיק", 
זו  מאוזן,  הוא  שהמשקל  דהיינו  צדק" 
יוסף  הוא  לכולהון  ואב  הצדיק,  פעולת 
הצדיק. מכירתו הראתה שמאסנו במי שכל 

חייו שקולים.
ממילא בא מחצית השקל להזכירינו את 
ולהחזירינו  נפשותינו  על  לכפר  אלו,  כל 

לקו המידה.

רוממות המועדים
פרשת שקלים

הרב 
שמאי מיכאל 

אסטריכר

"והיה לו איזה זמן צרות מהמשטרה"...
"סיפר לי הרב שמואל גריינמן ז"ל, שהיה זמן מסויים עוזר לה"חפץ 
חיים" ז"ל בכל מעשיו הרבים, ופעם אחת נשלח על ידו לאיזה מקום 
וניצל.  השי"ת  שעזרו  עד  וכו',  מהמשטרה  צרות  זמן  איזה  לו  והיה 
כשסיפר דבר זה לה'חפץ חיים', אמר לו הח"ח "נזדמן לך שמחה גדולה 
ורווח עצום מאוד… משום שייסורים הבאים על ידי עסק המצוה, הוא 
עצום ונורא מאוד. ואמר לו הח"ח שהכי נמי אתה - כיון שהייסורים באו 
לך על ידי עסק המצוה, זכות רב ועצום הוא מאוד מאוד וצריך לשמוח 

מזה…" )מרן הסטייפלר זיע"א קריינא דאגרתא ח"א אגרת פ"ב(
כשנוגעים ברוחניות חייבים להלחם

כשעלו  כי  אמר,  חיים"  ה"חפץ  זצ"ל:  שוואב  משה  רבי  הגה"צ  סח 
ומצוות  התורה  שומרי  היהודים  מחוייבים  היו  ברוסיה,  הבולשביקס 
לצאת ולהלחם כנגדם במקלות ומלחמה, והיו מנצחים ומביסים אותם! 
אמנם נכון שמצד הטבע של ישראל אין בכוחם להלחם, אבל כשנוגעים 

ברוחניות חייבים לצאת ולהלחם!
וגורמים וכל הכפירה שהם מפיצים במדינתם  הצרות שהם גרמו  כל 
היו  לא   - שיטתם  לפי  מתנהגים  שאינם  אלו  אפילו   - המדינות  ובכל 
קיימות, אילו היו יוצאים כנגדם והורגים בהם". )מערכי לב ח"ב עמוד 

ט"ז וכ"א(
"אני מוכן ומזומן לעשות מרידה"

]מו"ח  לי  סח  חיים":  ה"חפץ  חתן  זצ"ל  זקס  מנדל  רבי  הגאון  סיפר 
הח"ח[ קודם שנסע בשנת תר"ץ לווארשא, לראש ממשלת פולניה מר 
מתחרט  שהוא  והחדרים,  המלמדים  גזירת  אודות  עמו  לשוחח  ברטל, 
על אשר עזב את רוסיה ]בתום מלחה"ע הראשונה[ ולא מסר נפשו על 
קידוש ד', כיון דבבולשביקים נתקיים 'והמלכות תיהפך למינות'… אלו 
בפרהסיה  השי"ת  כבוד  ונתחלל  ד'  נגד  גלויה  מלחמה  עשו  הרשעים 
לעיני כל. ואפשר שהיינו מחויבים לעשות מרידה, אע"פ שבדרך הטבע 
לא היה מקום לנצח, אבל זה הוא מדרכי התורה שבמקום גזירה של שמד 
צריכים ללחום אפילו אם אין אפשרות בדרך הטבע לנצח ואז הקב"ה 

מצילנו למעלה מדרך הטבע.
שאני נוסע למיניסטר הזה, המשיך הח"ח בלהט, אם לא ירצו  ועתה 
על  נפשי  ולמסור  מרידה  לעשות  ומזומן  מוכן  אני  הגזירה  את  לבטל 

קידוש ה'…". )הצדיק רבי שלמה עמוד כ"ו(
ביקש שיצאו למלחמה בפועל

סיפר רבי מרדכי לנדינסקי זצ"ל בן הגאון רבי משה זצ"ל ריש מתיבתא 
מרן  הזמין  המועד,  חול  מימי  באחד  אחת  הוא שפעם  שזוכר  דראדין, 
לביתם[  נסעו  ]שלא  בראדין  הישיבה  בחורי  את  זי"ע  חיים"  ה"חפץ 
המלחמה  בחשיבות  הח"ח  לפניהם  דרש  שם  ובבואם  המדרש  לבית 
נגד הבולשביקים ששלטו אז ברוסיה, וביקש מכל בני הישיבה שיצאו 

למלחמה בפועל נגד הבולשביקים. )מאיר עיני ישראל ח"ג עמוד 598(
אם תעשו את הגזירה נמרוד כולנו

החינוך[ אמר  גזירת  ]בענין  פולניה  פגישתו עם ראש ממשלת  בעת 
ה"חפץ חיים" בתו"ד: "בזמנו, כשהפולנים היו הנרדפים התפללתי  לו 
עליהם שינצלו ואכן הם בסוף נצלו ממשעבדיהם, אבל כעת אם תעשו 
)תורת  ננצח!".  ואנחנו  נגדכם  ונלחם  כולנו  נמרוד  הזאת,  הגזירה  את 

חיים אבות עמוד קנ"ט(
חובת המחאה למרות שהתועלת אינה נראית

הגה"צ רבי נתן מאיר וואכטפויגל זצ"ל המשגיח דלייקווד דיבר פעם 
אחת אודות חובת התוכחה, שצריכים להיות ערים לנעשה סביבנו ולדעת 
ה"חפץ  את  ביקרתי  אחת  "פעם  הרע … והוסיף:  כנגד  למחות  שיש 
הבחור  את  ושאלתי  לצעוק...  אותו  שמעתי  אליו  וכשהגעתי  חיים" 
ששימש אותו על מי הוא צועק? וענה לי "הוא צועק על היעווסעקיעס", 
לשמור  ליהודים  והציקו  ברוסיה  שהשתלטו  הקומוניסטים  על  דהיינו 
תורה ומצוות. וכך היה הח"ח אומר: "פארוואס שרייט מען נישט אויף 
- הקומוניסטים  ז"א מדוע לא צועקים על היבסקים  יעווסעקיעס?  די 
הרשעים? דכאמור למחות חייבים אפילו אם אין רואים תועלת בשעת 

המחאה כעת". )נועם המוסר עמוד קצ"ט(
שלא לוותר כחוט השערה בכבוד שמים

כה היו דבריו כלפי אלה המסכימים לפשרות בעניני היהדות ואמתלא 
בפיהם כי תועיל הפשרה לבל יפרצו בחומת התורה גופא, וכה הולכים 
מכיון  ובאמת  הללו.  ב'פושרים'  בעצמם  שנכוים  עד  לפשרה  מפשרה 
התורה  פי  את  לשאול  היו  צריכים  התורה  בשביל  נעשתה  שהפשרה 
עצמה אם רצונה בפשרות הנעשים לכאורה לטובתה… והתורה צווחת 
ואם  ד' הוא האלוקים לכו אחריו  ככרוכיא שאין רצונה בפשרות, אם 

הבעל לכו אחריו.
מי שמתפשר בעניני התורה ומוותר על איזה קיום מן המצוות על קיום 
איזו מן המצוות, ואף אם כוונתו רצויה, דומה לאחד שלקח סחורה מן 
החנות והשליך אל הנהר וכל העומדים מסביבו חשבו שנשתגע חלילה, 
ואני עדיין מסופקני אם באמת נשתגע או לא, אבל דבר אחד ברור לי, 

שהמשליך איננו בעל החנות והסחורה אינה שלו.
כן הדבר במי שמוותר על מצוה מן המצוות או דבר מדברי חכמים, הוא 

מראה בעליל ש"הסחורה אינה שלו"...
וכן מצינו כתוב מפורש במגילת אסתר )פ"ג( ומרדכי לא יכרע ולא 
ישתחוה. בהנהגת הפרט והכלל ישנן שתי דרכים, אחת היא בדרכי נועם 
והשניה היא בתקפה וחזקה בלי כל ויתורים ופשרות… ואף אם לכאורה 
נראה שיותר טוב לוותר על איזה ענינים פרטיים בשביל העיקר, אבל 
האמת היא שהנס בא תמיד על ידי הנהגת החזק והתקיף בדעתו, שלא 
כלל  ולכבוד  שמים  לכבוד  שנוגע  במקום  השערה  כחוט  אף  לוותר 

ישראל. )מעשי למלך על ח"ח עה"ת בראשית ו'(

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
דוד 

ויספיש


