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גליון 82 שנה ב' פרשת במדבר תשע"ז

דבר העורך

הלקח הנלמד 
משבט לוי

פרשת  בפרשתינו 
אנו  )ג,מא(  במדבר 

קוראים את הפסוק הבא: "ולקחת את הלוים לי אני ה', 
תחת כל בכור בבני ישראל". הנה יש לעיין בלישנא דקרא, 
מפני מה הזכיר "אני ה' " בתוך הפסוק ולא בסופו, כלשון 
הזה: ולקחת את הלוים לי, תחת כל בכור בבני ישראל וגו' 
אני ה', וכמו שכתוב בשאר מקומות היכן שנזכר אני ה', 
שהוא נזכר בסוף הפסוק, וכבר עמד על כך ב'משך חכמה', 

ראה שם מה שתירץ.
וראה בתורת כהנים )אמור פרשה ב אות ו( על הכתוב 
)שם כא,י( "והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן 
המשחה", 'כי שמן משחת אלו' עליו, אין לי אלא משוח 
בשמן המשחה, המרובה בגדים מנין, תלמוד לומר, כי שמן 
שם  ומפרש  גרם'.  מה  להגיד  ה',  אני  עליו  אלו'  משחת 
ב'קרבן אהרן' דהאני ה' הוא להגיד מה גרם, והיינו להורות 

שקוב"ה הוא הגורם לקדושת הכהונה.
ועל דרך זה אפשר לבאר כוונת הכתוב כאן "ולקחת את 
הלוים לי אני ה' ", כלומר אני ה' הגורם לקדושת הלוים, 
ואמר עוד דלקיחתם זו לקדושה הוא תחת כל בכור בבני 
זו היא הפודה את בכורי  ישראל, משום דקדושת הלוים 

ישראל, וראה מזה תוס' בכורות )ד,א ד"ה דין הוא(.
וכפי  לוי,  לשבט  לקוב"ה  לו  נודעת  יתירה  חיבה  והנה 
בפסוק  הן  בפרשה,  רבות  פעמים  רחב  ביטוי  לידי  שבא 
להבין  ויש  בפרשה,  פסוקים  וכמה  בכמה  והן  דלעיל, 

ולדעת על שום מה ולמה.
וברמב"ם )סוף הל' שמיטה ויובל( כתב: 'ולא שבט לוי 
נדבה  העולם אשר  באי  מכל  ואיש  איש  כל  אלא  בלבד, 
רוחו אותו, והבינו מדעו, להבדל לעמוד לפני ה', לשרתו 
ולעבדו, לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלו' ופרק 
מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, 
ונחלתו  חלקו  ה'  ויהיה  קדשים,  קודש  נתקדש  זה  הרי 
ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק  לעולם ולעולמי עולמים, 

לו כמו שזכה לכוהנים ללוים'.
הרי למדים מדבריו כי אין חיבתם זו של הלויים נובעת 
אין חשיבותם  לוי,  צאצאי שבט  והיותם  'ייחוסם'  מחמת 
וארחות  מעשיהם  אלא  בעצם,  לוי'  'שבט  מה שהם  מצד 
בעיניו,  חן  למצוא  הקב"ה  אל  שקירבום  הם  הם  חייהם 
הרי  לוי,  כבני  נוהגים  היו  אם  השבטים  בני  שאר  ואילו 

שגם הם היו זוכים לחיבה זו.

נאמנים לה' בכל עת ובכל מצב
אכן! זוהי ייחודם של בני לוי, היותם נאמנים לה' בכל 
אחרי  ונוטה  נסחף  העם  רוב  כאשר  וגם  מצב,  ובכל  עת 
זרם הרחוב עומדים בני לוי על משמרתם ללא שום שינוי, 
הם אשר גם במצרים נשארו נאמנים לה' ולא נשתעבדו 
לא  העגל  סביב  המחולות  בעת  גם  אשר  והם  לפרעה, 
נכשלו אלא עמדו כחומה בצורה בזעקת 'מי לה' אלינו', 

לעולם עמדו הם בנאמנותם לה' ללא סייג.
מישראל  קהל  ויש  עוד  כל  כי  ונחמתנו,  תקוותנו  וזהו 
את  יש  וסטיות,  שינויים  ללא  התורה  בדרכי  הנאחזים 
התורה בטהרתה, הרי שיש בס"ד בזכות זו השראת שכינה 

בעולם.

להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו
אלא שבשביל לזכות לכל זה צריך את ה"להבדל לעמוד 
במדרש  דאיתא  מה  וכעין  ולעבדו",  לשרתו  ה'  לפני 
בפרשה זו )במדב"ר א,ז( אהא דכתיב "וידבר ה' אל משה 
כמדבר  עצמו  עושה  שאינו  מי  כל  'אלא  סיני",  במדבר 

לקנות  יכול  אינו  הפקר 
והתורה  החכמה  את 
סיני',  במדבר  נאמר  לכך 
את  התורה  בלימוד  צריך 
היגיעה,  את  ההתמסרות, 
וכפי שמפרש הרש"ש את דברי המדרש דהיינו שיפקיר 
את עצמו על התורה. והוא על דרך מה שדרשו חז"ל משמו 
של רב מתנא בגמ' עירובין )נד,א(: 'מאי דכתיב )במדבר 
כא, יח( וממדבר מתנה, אם משים אדם עצמו כמדבר זה 
אין  לאו,  ואם  בידו,  מתקיים  תלמודו  בו,  דשים  שהכל 

תלמודו מתקיים בידו'.

כי קרוב אליך הדבר מאוד
)פר'  )זוטא, פי"ד( ובתנחומא  בתנא דבי אליהו  ומובא 
ומצאני  למקום  ממקום  מהלך  הייתי  אחת  פעם  וילך,ב(: 
אדם אחד שלא הי' בו לא מקרא ולא משנה, והי' מתלוצץ 
אתה  מה  בני,  לו,  ואמרתי  כנגדי,  ובא  בדברים  ומלעיג 
משיב לאביך שבשמים ליום הדין, ואמר לי, רבי, יש לי 
דברים שאני משיבו, בינה ודעת לא ניתנו לי מן השמים, 
וכו'  אני  ציד  לי,  ואמר  מלאכתך,  מה  בני,  לו,  אמרתי 
ואמרתי לו, ומה להביא פשתן ולארוג מצודות ולהשליך 
לים ולהעלות דגים מן הים נתנו לך בינה ודעת מן השמים, 
ולדברי תורה שכתוב בהם )דברים ל,יד( "כי קרוב אליך 
בינה  לך  נתנו  לא  לעשותו"  ובלבבך  בפיך  מאוד  הדבר 
ודעת מן השמים? מיד הי' מרים קולו ובוכה ומתאנח וכו'.

אל יתרפה מעמלו וסוף המתיקות לבוא
ו,א(: 'לעולם ישתדל אדם ללמוד  וז"ל המאירי )מגילה 
מוכן  יפטור עצמו בטענה שאינו מוצא עצמו  ולא  תורה 
לכך, שהדבר ידוע שאם ירדוף ישיג'. וכ"כ בביצה )כה,ב(: 
והוא שהתרמוסא מין  'תרמוסא מקטע רגליהון דישראל, 
מרירותו  בטל  פעמים  שבע  ובשליקת  מאוד,  מר  קטנית 
האדם  היות  שאם  שכלית,  הערה  והוא  מתוק,  ונעשה 
מוצא עצמו בלתי מוכן לשלימות, לא יפסוק עול הלימוד 
מעליו בכך, אבל ירבה בהשתדלות בלא הפסק, וכאמרם 
ואמרו  תאמין,  אל  מצאתי  ולא  יגעתי  ו,ב(  )מגילה  ז"ל 
חכמי המוסר בעבודת האדמה יתקן ארץ מלחה והולידה 

והצמיחה'.
אהב  אוהבי  'אני  כתב:  )ח,יז(  משלי  לספר  ובפירושו 
מן  האדם  יתרשל  שלא  הענין  כוונת  ימצאוני,  ומשחרי 
הלימוד, מיראתו פן לא יעלה בידו לכובד המשא בטורח 
הלימוד וההצטרך לאורך זמן והקדמות ארוכות, כי אין זה 
רק דרך העצל, אבל הזריז החרוץ בלימוד לא יפחד מכל 
זה, יגעתי ולא מצאתי אל תאמין. וכן ידוע בחכמה מאמר 
שבהתייאש  הוא,  והענין  אעזבך',  יומיים  תעזבני,  'יום 
יצטרף עמו  מן הלימוד מצד קושי טבעו בלימוד,  האדם 
מחברו  שבורח  כמי  והוא  ודקותה,  החכמה  קושי  אח"כ 
ידע בברחו, וברח ג"כ לצד המזרח,  אצל המערב, וחברו 
מהלך  מחברו  רחוק  אחד  יום  במהלך  אחד  שכל  ונמצא 
ערבות  בלימוד,  עצמו  וידריך  יתקרב  אם  אבל  ימים,  ב' 
עד שסיבת  מעט,  לו מעט  יערבו  אמריה  ומתוק  החכמה 
ולזה אמר "אני אוהבי אהב",  ערבתה תישרהו ותעזרהו. 
כלומר שאתקרב למתקרבים אלי, ולא אמנע עצמי מהם, 
אבל אצא לקראתם, לא ארפם ולא אעזבם עד שאביאם אל 
בית אמי ואל חדר הורתי, והוא ענין "ומשחרי ימצאוני", 
כלומר המשכימים לשקוד על דלתותי, ימצאוני וישיגוני'. 
קושי  ראותו  מצד  להתייאש  יתרשל  'שלא  )יג,יא(:  ושם 
לבבו ומיעוט הבנתו, כי כמה פעמים ראינו אנשים קשים 
התמדה  רוב  עם  בסופם  ומצליחים  מתחילתם,  בלימודם 

ושקידה מעט מעט'.  

הרב רוממות הענין
ישראל 

לנג
ענינא דיומא

הורמה תרומה לעילוי נשמתו של
לוחם מלחמות ה', גודר גדר ועומד בפרץ

הרה"ק בעל ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש זיע"א 
אשר בשבת זו יחול 80 שנה להסלתקותו

למען לא ימוש זכרו הטהור מרבבות שלומי אמוני ישראל
ולהצלחת בן תלמידו הר"ר חיים אלעזר הי"ו – פלטבוש 

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

היטב  להתבונן  עלינו  במדבר,  ספר  של  בפתחו  בעמדנו 
שהייה  לא  שכן  במדבר,  ההליכה  בשנות  עמנו  בקורות 
מדבר  אף  זה  היה  זו,  היתה  גרידא  גשמי  במדבר  גופנית 

רוחני.
ומרובים,  קשים  בנסיונות  גדוש  ותהליך  מקום  זה  היה 
לעמוד,  דעה  דור  בני  הצליחו  לא  הצער,  למרבה  בחלקם, 
ואף שאיננו יכולים לדון בשכלנו, את בני אותו הדור באותו 
ובנסיונות  הגדול  בקושי  להבחין  אנו  יכולים  היו,  בו  מצב 

שהיו מנת חלקם. 
ספר במדבר הוא תקופת הבנין של עם ישראל, הוא הספר 
השלב  הארץ,  לביאת  התורה  מקבלת  המעבר  בין  המקשר 
עם  של  החיים  במערכת  והשתרשה  התורה  נקלטה  שבו 

ישראל במדבר, כהכנה לקראת כניסתם לארץ. 
וז"ל הנצי"ב בפתיחתו לחומש במדבר: "דעיקר זה הספר, 
הוא המחליף ומשנה הליכות עם ה' בחיי העולם מאז שהגיעו 
מתנהגים  היו  שבמדבר  במדבר.  שהלכו  הדרך  מן  לא"י, 
למעלה  לגמרי  שהוא  משה,  לימין  שהלך  תפארת  במדת 
ובא"י הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת  מהליכות הטבע, 
וכו'  במדבר  עודם  התחיל  השינוי  וזה  ב"ה.  שמים  מלכות 
וע"ז השנוי המצוין בזה הספר אמרו חז"ל בבראשית רבה 
פ"ג ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר 

שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ".
זו התקופה שבה יצאו מחשיכה לאור הגדול שבחיי התורה, 
והחיכוך שבמעבר בין האור לחושך, יצר עליות ומורדות; 
לדרגת מלאכים,  עליה  כדי  הכנה לקבלת התורה עד  מחד 
העגל,  חטא  בה',  מרידה  ומאידך  גופא,  התורה  וקבלת 

המתאוננים, קורח ועדתו, ועוד.
בתקופת המדבר הקשה, למדו עם ישראל את קשייה של 
וצריך  מאוד  עד  בה  גדולים  הנסיונות  כי  החושך,  תקופת 

הרבה חוסן וכח בכדי להתמודד ולעמוד בהם.
שמאיר  כמו  לדורות,  מצוות  כמעט  בו  אין  במדבר  ספר 

הרמב"ן, אך לימוד יש בו, מוסר לדורות.
אנו  בה  הגלות  בחשכת  ולהתבונן  להתעמק  מחובתנו 
נמצאים, מה הגורם לכל הנסיונות והחטאים הללו ואיך ניתן 
לקחו  ולא  ראו  אשר  כאותם  נהיה  ושלא  מולם,  להתמודד 

מוסר.
אך זאת ברור לכל המתבונן, ולו התבוננות שטחית - כי 
ללא מלחמה עיקשת ותמידית מול היצה"ר נמצא את עצמנו 
כי  עירניים,  להיות  עלינו  חובה  להילחם,  יכולת  ללא  כבר 

"אתה ישן לו והוא ער לך"...
ספר במדבר פותח עם מניינם של בני ישראל, בהדגשה 
זו  קצרה  במסגרת  אבותם".  לבית  "למשפחות  על  יתירה 
נביא את דברי המדרש על ענין זה אשר יוכל ללוות אותנו 

בנסיונות המדבר, בהם אנו שרויים.
"בשעה  במדבר:  חומש  את  שמעוני'  ה'ילקוט  פותח  כך 
שקיבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן, מה 
ראו להתקרב יותר מן האומות. סתם פיהן הקדוש ברוך הוא, 
אמר להן הביאו לי ספר יוחסין שלכם וכו' שלא זכו ליטול 

את התורה אלא בשביל היוחסין שלהן".
אף  כי  כך:  המדרש  דברי  את  ולהטעים  לבאר  שמעתי 
הקב"ה  כאשר  התורה  את  לקבל  רצו  לא  העולם  שאומות 
חיזר אחריהם, מ"מ באים הם בטענה מדוע עליהם לא כפו 
את ההר כגיגית, שהרי אם בכפיה עסקינן, גם אנו יכולים 

ע"י כפיה, ומה רבותא בכך?
ענה להם הקב"ה, כי הכפיה אינה באה ללא זכות מוקדמת, 
ספר  הפנימי,  והרצון  הזכות  של  ה'גומר'  רק  היא  הכפיה 
יוחסין שלהם - של אבותם שמסרו נפש על כבוד השי"ת, 
להיות  אותם  והעמידו  ושורשים,  כוחות  בהם  שנטעו  הם 

מקבלי התורה.
ספר היוחסין היא הפירכא הגדולה ביותר לאומות העולם, 
קידוש  על  נפשם  את  כך  מסרו  שאבותיה  אומה  עוד  אין 

השי"ת! הם זכו לכפיה, אתם לא!
וביותר, המשמעות של ספר יוחסין אינה רק מצד האבות 
שהטביעו בה את חותמם לדורות, אלא הוא עדות על עם 
ישראל שהחזיקו ושמרו את הספר יוחסין שלהם. "אמר להן 
הביאו לי"... הקב"ה מבקש מעם ישראל שיביאו לו, כי אם 
חיים  הם  אם  שלהם,  יוחסין  בספר  ומחזיקים  שומרים  הם 
בצלם של אבותיהם ומעונינים ללכת בדרכם, הם הם ראויים 
שישמרה  מי  אחר  מחזרת  התורה  כי  התורה!  את  לקבל 

כצורתה וכחותמה לעדי עד. 
זה הדבק בישן, בעתיק, אשר מחזיק הוא את ספר היוחסין 
בידיו! הוא הוא הזוכה לקבלת התורה המתחדשת בכל שנה 

ושנה.
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)+ 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

הדפסת הגליונות
 נתרם לעילוי נשמת 

הגאון הצדיק רבי יהודה מוצפי זצ"ל
בן הגה"צ רבי סלמאן זצוק"ל

שנלב"ע בשבוע זה ת.נ.צ.ב.ה.
ע"י בני משפחתו שליט"א
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"ְׂשאּו ֶאת ֹראׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל 

ָזָכר ְלֻגְלְּגֹלָתם" )א,ב(
במנין בני ישראל הראה הקב''ה את חיבתו אליהם, וכמו שהביא רש''י 'מתוך חיבתן 

לפניו מונה אותם כל שעה'.
המהרא''ל צונץ בספרו 'מלא העומר' כתב לבאר בזה את דברי הכתוב, ובהקדם מה 
בני  יחוס  כנגד  אומרים  היו  העולם  שאומות  כו,ה(  להלן  רש''י  )עיין  חז''ל  שאמרו 
ישראל, אמרו, אם על גופן שלטו המצרים על אמותיהן לא כל שכן, בא הקב''ה למנותם 

לשבטיהם ולהעיד כי כשרים הם.
עוד אמרו חז''ל )ויק''ר לב(: 'בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שינו את 
שמם... ראובן ושמעון נחתין ראובן ושמעון סלקין' - עמדו על נפשם שלא להתערב 

עם המצרים, ועמד להם הדבר לזכות לצאת ממצרים.
מעתה נראה, כי בלשון הכתוב 'ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות' אין רק הוראה 
כיצד יש לערוך את המנין של ישראל, אלא יש כאן הסבר ונימוק למה זכו ישראל בחיבה 

זו של מנין? ועל כך אומר הכתוב 'ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ולא  וצנועים  כשרים  שהיו  ֲאֹבָתם' –  ְלֵבית 

שלטו המצרים באמותיהן, 'ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות' 
– שהיה אפשר למנותם לפי אותם השמות 
שירדו בהם למצרים 'ראובן שמעון' וכו', 
לכן זכו לחיבה מאת הקב''ה שציוה למנות 

- 'ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגֹלָתם'...

"ְוָׁשְמרּו ַהְלִוִּים ֶאת ִמְׁשֶמֶרת 
ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות" )א,נג(

כבר  והרי  זיע"א:  הנצי"ב  מרנא  הקשה 
נאמר שהלווים חנו סביב המשכן!? 

וביאר, דמה דכתיב בסמוך שהלווים חנו 
המשכן  כבוד  משום  היה  למשכן,  מסביב 
סביב  שיחנו  הוסיף  כאן  ואילו  וצרכו, 
למשכן בשביל שמירת ישראל. שבמשכן 
חטא  ולעשות  השכינה,  השראת  היה 
במקום השראת השכינה הוא חמור יותר, 
שזהו חטא בארמון של המלך, והיה צריך 
יענשו  שלא  ישראל  על  מיוחדת  שמירה 
על איזה חטא, ועל זה באו הלווים ושמרו 

על עם ישראל.
ובפשטות צורת שמירתם היה שישראל 
ממשיך  הנצי"ב  אך  למשכן,  יתקרבו  לא 
ֶאת  "ְוָׁשְמרּו  כתיב  בקרא  כי  לבאר 
ָהֵעדּות", דהיינו, שישמרו  ִמְׁשַּכן  ִמְׁשֶמֶרת 
כח  אותו  עם  ישראל  עם  את  הלווים 
שהמשכן שמר על ישראל! שהמשכן בכח 
התורה שבו שמר על עם ישראל במדבר 
היו  אש  שזיקי  והעקרבים,  מהנחשים 
הנחשים  את  ושורפים  הארון  מן  יוצאין 
לשמור  הלווים  נצטוו  ועכשו  והעקרבים, 
שמר,  שהמשכן  שמירה  סוג  אותו  את 
דהינו שישמרו על עם ישראל על ידי כח 
יהיו  ובזכותם  בתורה  שיתעסקו  התורה, 

ישראל נשמרים! 

"ְּפֹקד ֶאת ְּבֵני ֵלִוי וגו' ִמֶּבן 
ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה ִּתְפְקֵדם" )ג,טו(

השבטים  משאר  שונה  לוי  שבט  הנה, 
שנמנו מגיל עשרים ועד גיל שישים.

משה  רבי  הגאון  מרן  כך  על  וביאר 
פיינשטין זצוק"ל: שי"ל שבשאר השבטים 
שלא נמנו עד בן עשרים שנה הוא משום 
ולקדושה,  לתורה  יגדל  איך  ידעו  שלא 
ושמא לא יחנכו אותו כראוי מצד טרדת 
האבות וכו', לכך לא נמנו רק מבן עשרים 
שהוא  ורואים  דעת  בן  הוא  שכבר  שנה 

שומר תורה. 
שהוקבעו  אלו  שהם  לוי  שבט  משא"כ 
להורות  הקודש  משמרת  שומרי  להיות 
בביהמ"ק  הי"ת  עבודת  ולעבוד  ולדון 

הוא כמו רוב וחזקה שיתגדלו להיות שומרי 
משמרת הקודש, ולכן יכולים למנותם תיכף משנולדו. כי אם האבות הם בני תורה 
ונזהרים במצוות ה', ובכל ליבם ונפשם שואפים הם להיות שומרי תורה ומצוות, וזה 

כל חייהם, יש לומר, שתיכף כשנולדו הם שומרי משמרת השרד. 
רבינו  משה  כשברכם  חזי,  פוק  זצ"ל:  שוואב  רבי שמעון  הגאון  אמר  אחר  בנוסח 
בפרשת 'וזאת הברכה' שיבח הוא את בני לוי ואמר עליהם "ָהֹאֵמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֹלא 
ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו ֹלא ִהִּכיר ְוֶאת ָּבָניו ֹלא ָיָדע", ופירש"י שם: 'כשחטאו בעגל ואמרתי 
"מי לה' אלי", נאספו אלי כל בני לוי וצויתים להרוג את אבי אמו והוא מישראל, או 
את אחיו מאמו, או את בן בתו, וכן עשו'. הרי ששבט לוי מעלים את אהבתם להקב"ה 
למעלה מכל האהבות האחרות בעולם, ואפילו אלו הטבועים בטבע האדם כמו אהבת 

הסבא, הנכד או האח.
שבט לוי שחינכו כי אהבת ה' היא מעל הכל, והילד רואה כי על אף שאביו  לכן 
אוהבהו כרחם אב על בנים, אך כשיגיע העת לבחור בין אהבת הי"ת לאהבתו, יעדיף 
את אהבת המקום, הרי שהושרש בליבו מגיל חודש בעצם מציאותו כי אהבת הי"ת היא 

מטרת חייו, ומובטח הוא להיות ראוי לשמור משמרת הקודש.
הוסיף על כך בעל ה'אהל משה' הג"ר משה יוסף שיינערמאן שליט"א: כי את כלל 

ישראל למנין הצבא פקדו מבן עשרים, משום שצבא אפשר 
אלו  של  חינוך  אבל  בגרות.  של  מגיל  אפילו  ולחנך  לאמן 
העם,  של  ומדריכיו  מוריו  העם,  ממנהיגי  להיות  שאמורים 
ְלָאִביו  "ָהֹאֵמר  לומר  הם  שיכולים  לוי  בני  של  כזה  חינוך 
ּוְלִאּמֹו ֹלא ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו ֹלא ִהִּכיר ְוֶאת ָּבָניו ֹלא ָיָדע", - כזה חינוך צריך להתחיל 

כבר מגיל חודש!

"ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל ָּבא ַלָּצָבא" 
)ד,ג(

ְוֶעְׂשִרים  'ִמֶּבן ָחֵמׁש  ח,כד(  )להלן  אומר  אחד  כתוב  הקשו,  )כד,א(  בחולין  בגמרא 
ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא ִלְצֹבא ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד' וכתוב אחד אומר 'ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה 
ָוַמְעָלה', הא כיצד? גיל עשרים וחמש כדי ללמוד את הלכות העבודה, ובגיל שלושים 
לעבודה עצמה, מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים - שוב אינו 

רואה.
הרי מצד  ישנה בכך,  איזו משמעות  בזה,  ומרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א תמה 
חיוב מצות תלמוד תורה פשיטא שיש עליו 
חיוב גמור להמשיך ללמוד בכל רגע ולהגות 
בתורה יומם ולילה בין אם מצליח הנהו 

בלימודו ובין אם לאו?!
חובת  לעצם  זיע"א, שאכן  מרן  ותירץ 
הוא  אם  מינה  נפקא  אין  תורה  תלמוד 
רואה בלימודו סימן ברכה או לא, אולם 
שמבואר  מה  לענין  מינה  נפקא  נראה 
ובנו  ללמוד  'הוא  )כט,ב(:  בקידושין 
זריז  בנו  אם  אומר  יהודה  רבי  ללמוד, 
בנו   - בידו  מתקיים  ותלמודו  וממולח 
קודמו', על זה שנינו כאן שהמידה לקבוע 
אם הוא בגדר של 'תלמודו אינו מתקיים 
בידו' ולפסוק עליו את הדין שבנו קודם 
לו, זה רק לאחר חמש שנים, אבל חיוב 

ללמוד תורה מוטל עליו בכל רגע.
המעשה  את  להוסיף  טעם  ובנותן 
שהתייצב  שיעור  במגיד  המפורסם 
יעקב'  'קהילות  בעל  רבינו  לפני מרן 
זיע"א עם תלמידו, וכתב לו שתלמיד זה 
כבר לומד חמש שנים ואינו רואה סימן 
ברכה בתלמודו, ולפיכך הוא חפץ לצאת 
בדברי  לכאורה  שמבואר  וכפי  לעבודה, 

הגמרא הנ"ל.
מרן זי''ע פנה ושאל את הבחור: אמור 
ללמוד  ידעת  לישיבה  כשנכנסת  לי,  נא 
לא!  השיב:  והתלמיד  בשו"ע?  סעיף 
שוב  כן.  לו:  השיב  יודע?  אתה  ועכשיו 
לישיבה  כשנכנסת  להקשות:  מרן  חזר 
משיב:  והתלמיד  משנה?  ללמוד  ידעת 

לא. ועכשיו אתה יודע? אמר לו: כן!
פנה מרן זי"ע אל המגיד שיעור ושאג 
עליו בקול גדול: השמעת? הרי התלמיד 
בשו"ע,  וסעיף  משנה  ללמוד  יודע  הזה 
ברכה  סימן  רואה  אינו  תקרא  הלזה 

בלימודו?!
סוף דבר, אותו תלמיד המשיך לעמול 
בתלמודו,  מרובה  ברכה  ראה  בתורה, 

עלה ונתגדל להיות אברך יושב אוהל.

"ָנֹׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון 
ַּגם ֵהם" )ד,כב(

יש להבין מהו "ַּגם ֵהם" הנאמר בפסוק 
זה, וכי מדוע היה עולה על הדעת שלא 
מדוע  להבין  יש  כן  כמו  אותם?  לשאת 
להלן )ד,כט( נאמר "ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
נאמר  ולא  ֹאָתם",  ִּתְפֹקד  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 

כלל לשון נשיאת ראש!? 
סופר"  ה"חתם  מרנא  כך  על  ביאר 
על  מרמזים  לוי  בני  שלושת  כי  זיע"א: 
שלושת תקופותיו של עם ישראל. 'קהת' 
ישראל  היו  שבה  התקופה  על  מרמז 
ִיְּקַהת  "ְולֹו  מלשון  בארצם  יחד  מקובצים 
את  מאירים  היו  הם  אסיפה.  לשון  ַעִּמים", 
העולם והיו עזים וחזקים בקדושתם ובהתחברותם להי"ת. לתקופה זאת יאה ביותר 

לשון נשיאת ראש – "ָנֹׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ְקָהת".
'גרשון' מרמז על התקופה שבה גלו ישראל מארצם, לשון גרוש. לפיכך אמר הכתוב 
שאף על פי שגלו מארצם בכל זאת עדיין המה גם רמים ונשואי ראש - "ַּגם ֵהם". ולפי 
שהם מבטלים את עצמם מפני חכמיהם ולומדים תורה מפיהם הרי זה נחשב כאילו היו 
מקריבים קרבנות, כפי שאחז"ל: בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי ומנחה טהורה אלו 
תלמידי חכמים שבבל שעוסקים בתורה כאילו הקריבו כל הקרבנות, - "ובני גרשון 

לבני ושמעי" – שנתלבנו ונתכפרו חטאיהם על שום ששמעו בקול חכמיהם.
ואילו 'מררי' מרמז על התקופות הנוראות והמרות מלשון "ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם", שבהן 
ישראל נרמסים ומושפלים עד עפר, והיינו "בני מררי מחלי ומושי" שהם סובלים כל 
מיני חליים וייסורים והם מנותקים מן הכל, ואעפי"כ מוסרים את נפשם בעד הי"ת 
ֹראׁש", שכן אינם בבחינת טפל  ֶאת  "ָנֹׂשא  זמנים אלו אין טעם לומר:  ועל  ותורתו. 
לאבותם כלל, אלא עולים בהרבה על גביהם, כפי שאמרו חז"ל 'דורו של שמד אין כל 

בריה יכולה לעמוד במחיצתם'...

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב דוד 
ויספיש

"ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו" )א,נב(
איתא במדרש )רבה במדבר ב,ג, תנחומא במדבר יד(: 'כיון שנגלה הקדוש ברוך 
הוא על הר סיני ירדו עמו כ"ב אלף מרכבות מלאכים, והיו עשויין דגלים דגלים, כיון 
שראו אותן ישראל שהיו עשויין דגלים התחילו מתאוים לדגלים אמרו ולואי שאנו 
הריני  נעשין דגלים כמותן אמר להם הקדוש ברוך הוא התאויתם בדגלים חייכם 
הראה אהבתו  הוא  ה' כל משאלותיך, מיד הקדוש ברוך  ימלא  עושה משאלותיכם 

לישראל ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו'. ע"כ.
ששייך  דבר  זהו  בעצם  הדגלים  הנה  כי  לדגלים,  שנתאוו  מה  הענין  וביאור 
ְּדָברֹו" דהיינו,  ְּבקֹול  ִלְׁשֹמַע  ְדָברֹו  ֹעֵׂשי  כַֹח  "ִּגֹּבֵרי  למלאכים. ומשום שמלאכים הם 
ישראל כבר  ועם  ה'.  ציווי  הוא לעשות את  וכל המהות שלהם  שאין להם בחירה 
גילו רז זה בשעה שאמרו בשעת מתן תורה "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע", שאפילו הפילוסופים 
הכי גדולים חושבים שרק ע"י התבוננות אפשר להבין ולהשיג יותר. אך 'רז' זה רק 
קיום  רוחנית, שע"י  אפשר להשיג השגה  ע"י העשיה  – שדוקא  יודעים  המלאכים 
הציווי משתייכים להמצוה יותר ויותר, וכך דבקים בהקב"ה. והקב"ה שאל מי גילה 

רז זה לבני, שמלאכי השרת משתמשין בו. 
אצל  רק  כך  משום  ה',  ציווי  קיום  של  הענין  את  רק  יש  מלאכים  שאצל  וכיון 
המלאכים שייך דגלים, שכל אחד מכיר את מקומו ויודע את התפקיד שלו, ולכל 
קבוצה יש את התפקיד שלה. וזהו 'דגל' שהכל דוגלים בדבר אחד, והכל מסודר על 
מקומו. אבל אדם שהוא בעל בחירה והוא יכול לעלות מעלה מעלה, או ח"ו להיפך 
לרדת עד שאול תחתית, אצלו אין סדר ולא שייך בו דגל. ]א"ה, ביאור הענין כי 
מהותו של מלאך היא קיום רצון ה' בשלמות, ואין לו שום פניה אחרת, ואין שם 
לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, ואין להיכן לרדת ואין להיכן לעלות, ממילא שייך 
לקבוע לו מקום מסוים, וצורת עבודה מיוחדת, ולא יסטה הימנה ימין או שמאל. 
משא"כ אדם שכל מהותו הוא לבחור בין הטוב ובין הרע, אין שייך לקבוע לו סדר 

עבודה מיוחדת, שהרי זה תלוי בו, והוא בוחר לעצמו היאך יעבוד ובאיזה אופן[. 
אך עם ישראל נתאוו לדגלים להיות כמלאכים, שכל אחד יהא מכיר את מקומו, 
ולכל שבט יהיה את המקום שלו, וכמו שכתב הגר"א שתפקיד הנביא היה להורות 
לכל אחד ואחד את דרכו בעבודתו יתברך לפי שורש נשמתו. ]א"ה, והיינו שעם 
ישראל אחר שהקדימו נעשה לנשמע, ועשו עצמם כמלאכים שכל מהותם לעשות 
ציווי ה', כביכול ללא בחירה, וכך להיות דבוקים בהקב"ה, ממילא גם שייך שיהיה 
להם דגלים וסדר עבודה מסוים לכל אחד, ולכן נתאוו לדגלים. ובמקו"א אמר רבינו 
שליט"א שתפקיד האדם בעולמו לעשות את עצמו מוכרח לעשות ציווי ה' וכביכול 

להחזיר את הבחירה להקב"ה, ואכמ"ל[. 
ונתרצה הקב"ה ונתן להם דגלים 'והראה אהבתו' כלשון המדרש, שהרי עם ישראל 
לא היו צריכים לזכות לזה, משום שעם ישראל בשעת מתן תורה זכו לדרגות גבוהות 
מאוד וגם זכו לראות מלאכים )שלא כל אחד זוכה(, וכמו שהארכנו בזה במקו"א 
שעם ישראל זכו לראות את המרכבה העליונה, ואת השור שבמרכבה, ודוקא עי"ז 
"ֶזה  לכוחות הטומאה שהרי  גזלו את השור מהמרכבה  וכאילו  חטאו בחטא העגל, 
זה בכוחות  ָהֱאֹלקים", שכל מה שיש בכוחות הקדושה יש לעומת  ָעָׂשה  ֶזה  ְלֻעַּמת 
הטומאה. וכביכול יש בע"ז איזה בחינה של אלהים אחרים, ו'כל הגדול מחבירו יצרו 
זה גרם להם לטעות שיש לשור כח,  וע"י שראו את השור במרכבה  גדול הימנו'. 
]ואעפ"י שרק הערב רב חטאו, עם ישראל היו שותפים גדולים בזה, ואפילו אהרן 
הכהן - "ּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאַּנף ה' "[. למרות זאת, הקב"ה ברוב אהבתו וחמלתו נתן להם 
יכולים לקחת זאת ח"ו לכוחות הטומאה[.  דגלים. ]א"ה, אעפ"י שגם בדגלים היו 
חמלת  ויתירה  גדולה  "חמלה  רבה  באהבה  שאומרים  מה  את  הגר"א  שביאר  וכמו 
ויתירה שזה לשון מופלג  גדולה  עלינו" שזה קאי אחר חטא העגל, שצריך חמלה 
גם  כך  שניות.  לוחות  הביא  הקב"ה  מ"מ  כזה,  נורא  חטא  מאוד, שלמרות שחטאו 

הקב"ה ברוב חמלתו חמל עלינו ונתן לנו את הדגלים.

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א
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להלן מעשים ועובדות על התמדת התורה ומעלתה 
אשר נשמעו מפי הגאון הצדיק רבי שלמה ברעוודה 

זצוק"ל:

בעוה"ז או בעוה"ב?
רבינו סיפר באחת מדרשותיו, על ההתמדה ומידת הצניעות שראה אצל 
ראש ישיבת מיר זצ"ל: "זכיתי להכיר את זקן ראשי הישיבות מלפני שני 
דורות, מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר, שהיה 
אדם צנוע מאוד ונחבא אל הכלים כל ימיו. כל שנה היה גומר את הש"ס 
בהחבא כשלא ראו אותו, באמצע היום היה נעלם פתאום  מחדרו, והיו באים 
זאת  מה  יודעת!  לא  הישיבה?",  ראש  "איפה  הרבנית:  אל  אורחים  הרבה 
היו כאילו  ובני המשפחה  הולכים לבת שלו,  היו  אז  יודעת",  "לא  אומרת 
'מחפשים' אותו בכל הישיבה ולא מוצאים... היה לו חדר מיוחד עם מפתח, 

ובו היה מתחבא שעות וגומר את הש"ס.
ומה זאת אומרת 'גומר את הש"ס'? ישבתי אצלו פעם לבדי, והוא אמר לי 
שהוא רוצה להשמיע לי את השיעור הראשון של הפתיחה למסכת, ובפתיחה 
זו הוא רוצה לכלול את כל הסוגיות החשובות והחמורות של כל המסכת. הוא 
התחיל לדבר, והתחיל להיות כמעין המתגבר, עד שבאמצע פשוט צבטתי 
את עצמי להיות בטוח שאני עדיין יושב כאן בעוה"ז... הוא התחיל לומר 
כל חצי רגע עוד חידוש ועוד חידוש, ומקשר אותם אחד לשני, האם אני 
בעוה"ז או בעוה"ב? ופתאום הוא אומר לי: "או, אני מעייף אותך! במחילה, 
לך ממני". הוא היה יכול להמשיך כך כל היום בלי הפסק, ולא ידעו את זה 
בעולם, ורק פעם אחת בכל זמן היה נותן את השיעור ולא יותר, מכיון שלא 

היה מסוגל לעמוד לפני ציבור".

נכוה מחופתו של חבירו...
מיר בארה"ב  ישיבת  עזב את  שמרן המשגיח הגר"י לוינשטיין זצ"ל  מאז 
הגר"א קוטלר  מרן  אצל  לייקווד  בישיבת  ללמוד  רבינו  עבר  לארץ,  ועלה 
זצ"ל. על תקופת לימודיו שם סיפר רבינו סיפור מאלף: "בזמן שלמדתי אצל 
מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל, הגיע אלי מכתב ממשפחתי, שיהודי 
זקן שלמד עם רבי אהרן קוטלר בילדותו, והוא גם קצת קרוב משפחתנו, 
אבל הוא לא המשיך ללמוד אלא פנה למסחר. הוא רצה לבקר בישיבה, האם 
והיה  בצהריים,  שישי  ביום  הגיע  הוא  אותו.  ולארח  אליו  להתלוות  אוכל 
מדובר שנפגש ליד הישיבה לפני קבלת שבת. נפגשתי עמו, והוא אמר לי: 
'בא ונטייל'. הוא הרי בא בשביל האויר הצח... תוך כדי שאנחנו מטיילים, 
הוא מספר לי איך שהיה חבר של רבי אהרן זצ"ל כשהיו ילדים, ואיך שהוא 

מכיר אותו וכו' וכו'. 
ישב  זצ"ל  אהרן  רבי  הישיבה  וראש  שבת,  קבלת  לאחר  לישיבה  חזרנו 
אלוקים.  כמלאך  היה  ומראהו  תלמידים,  ומוקף  גדולה  גמרא  עם  במזרח 
פניתי אל האורח שלי ואמרתי לו: 'נו, בא וניגש אל ראש הישיבה!'. ופתאום 
אני מבחין שהוא חיור לגמרי, מביט לכיון ראש הישיבה, ונראה כמו אחד 
שפגש איזה מלאך שלא רוצים לפגוש... והוא ממלמל ביידיש: 'כל כך גדול, 
כל כך גדול, כל כך גדול...', ואז הוא אמר לי: 'תעזוב אותי! מי יכול לגשת 
אליו!'... במוצאי שבת רשמתי בפינקסי, שזכיתי לראות איך יראה לעתיד 

לבוא שכל אחד נכוה מחופתו של חברו...".

ילמד תורה בזקנותו...
היה לי קרוב שלמד בבחרותו בישיבת ואלוז'ין בחו"ל, אח"כ התחתן והיה 
סוחר ועסקן ציבורי, היה תומך תורה, וקבע עיתים לתורה, ובגיל ששים זכה 
לברוח ולהנצל מהחורבן הגדול שבאירופה, והגיע לארץ. בתחילה הציעו לו 
שותפות עם עוד אנשים לייסד כאן רשת בתי ספר לילדים חרדים בישוב 
החדש, אח"כ התחרטו מהשותפות, והוא נשאר אדם זקן וגלמוד. הוא היה 
אלמן ל"ע, היה לו בן שהיה בן תורה חשוב ונספה שם בחורבן, ובן אחר שלו 
שהצליח להגיע לארץ התקלקל לגמרי למורת רוחו. אז מה עשה אדם זה 
החל מגיל שישים? ישב לבדו בצריף באיזה מושב, ועסק בתורה יומם ולילה! 

הוא לימד את הדף היומי לכמה יהודים שהיו באים 
לשמעו, והתחיל ממש להתעמק בסוגיות ולרשום 
על  דפים  כמה  לפעמים  וחידושיו,  הערותיו  את 

סוגיא אחת.
היה קרובו של מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ופעם כשבא  הוא 
לבקר אותו בירושלים, הביא מהחידושים שלו והשאיר אצלו. כשהגיע אליו 
והכריח אותו למסור את  לו ממש הסכמה,  פעם שניה, הגרא"ז כבר כתב 
הדברים לדפוס, וכתב עליו: "נתחדש כנשר נעוריו, וזכה לחדש בכמה סוגיות 
וכך בגיל שבעים  חידושים הראוים לגאונים הגדולים בדורות שלפנינו!". 
בילדותו,  תורה  "למד  נאמר:  זה  על  הש"ס!  על  כרכים  ג'  הדפיס  ומשהו, 
ילמוד תורה בזיקנותו". מורי ורבותי, גם לנו יש תקווה לאחר סיפור כזה...

בשביל מה באת לבקש את האבידה?
לא  התחתן.  זיע"א  הגאון  של  אחיו  בן  משיחותיו:  באחת  רבינו  שח  כך 
בוילנא, אלא במקום אחר, עם אנשים עשירים, ונתנו לו מתנות של כסף 
וזהב, 'נדוניא שבנדוניא'. בשבעת ימי המשתה נכנסו גנבים וגנבו את ה -כ 
-ל! הוא המתין עד סוף השבע ברכות, והתחיל לחקור ולחפש אחר אבידתו, 
נמצאת  שהגניבה  סודי  מידע  קיבל  הוא  בחיים.  שלו  המעמד  כל  זה  הרי 
לקבל  כדי  הגאון  לדודו  נכנס  לחפש,  שהתחיל  לפני  לשם.  ונסע  בוילנא, 

ברכה.
מפסיק רגע בהערה: היום לא היו נכנסים אליו בשביל ברכה, אלא  אני 
לי  לו איפה שזה מונח... מי צריך ברכות? היה  יגיד  שע"י שמות הקודש 
תלמיד בחו"ל, שהיה נאלץ לעבוד לפרנסתו באיזה משרד. הוא היה שומע 
תפילת  זו  כי  עליכם',  'לא  אומר  לא  )אני  שלי  החריפים  השיעורים  את 
שוא...(, והיה אח"כ מביט ומתבונן בתהלוכות המשרד הזה, שכל העובדים 
הרוחני של  המצב  לחבורה שלי את  הייתי מתאר  ישיבות.  בוגרי  היו  שם 
אנשים כאלה, ולא האמינו לי. היה להם שם קביעות במ"ב, היו מתפללים 
מנחה )בטח עם כוונות האר"י ז"ל...(, ועוד 'דברים טובים' שעשו במשרד 
הקדוש הזה... ויום אחד הוא בא ואומר לי, שאם אכריח אותו הוא ישאר שם, 
אבל אם לא - הוא רוצה לברוח. למה? כי כל מה שאני מספר בשיעורים, הוא 

כאין וכאפס כנגד המצב האמיתי שלהם, באיזה בוץ הם חיים.
זה היה משרד של מנהלי חשבונות ורואי חשבון שמטפלים עם מס הכנסה 
דעת  את  לגנוב  מחליטים  שהיו  לפני  וכו'.  הפטורים  כל  עם  לעשירים, 
הממשלה בשביל עשיר אחד, אבל גניבה גדולה מאוד שיש בה סיכונים, היו 
מטלפנים למישהו בארצנו הקדושה, אדם מיוחד במינו שיכול לנסוע לאיזה 
'מפתח  זה היה לו כנראה  איש קדוש שהיה קשה להכנס אליו, אבל אדם 
של זהב'... הוא היה נכנס כדי לבקש 'ברכה וסגולה' לפלוני שהולך לעשות 
עכשיו את הגניבה הזאת. כמובן שלא היה מספר לצדיק שזו גניבה, רק היה 
אומר: "פלוני מבקש ברכה להצלחה גדולה"... היו מקבלים את הברכה, הוא 
היה מטלפן להם: "נתברכתם", ואז היו ממשיכים את הגניבה... אבל אם לא 
היו מקבלים ברכה מאיזה סיבה, לא היו ממשיכים. הוא אמר לי: "זה מה 
שאתה תמיד מספר לנו, משתמשים היום בצדיקים ובסגולות ובתורה בשביל 

הגניבות שלהם".
"מזל  לו:  אומר  והגאון  אליו,  נכנס  הגאון  של  אחיו  בן  לסיפור:  ונחזור 
על  לו  סיפר  הוא  לוילנא?".  אותך  מביא  "מה  התחתן,  עכשיו  רק  טוב!", 
האסון הגדול הזה שאיבד את כל ממונו, ושמע שאבידתו נמצאת בוילנא. 
בחיי  פעם  אף  חשבתי  לא  מאוד.  חבל  מאוד,  "חבל  ואמר:  הגאון  התאנח 
שימצא במשפחתנו אדם שיבטל תורה אפילו רגע, כדי לבקש אבדת ממון! 
חבל מאוד, חבל מאוד, איזו בושה. במקום לשבת וללמוד באת לבקש את 

האבדה הזאת?!". האם זו סתם אבידה? זה היה כל ממונו!
מורי ורבותי, אנחנו מתחילים לאט לאט להשתומם, כאילו שעוד לא נולדנו. 
האם יש לנו את ההערכה הנכונה לתורה? מר בריה דרבינא הסכים לאבד ממון 
רב, כדי שהתלמידים שנמצאים בחתונה לא יאבדו אפילו טיפה אחת מהתורה! 

חז"ל הקדושים ידעו להעריך את התורה!

הרב 
דוד 

ויספיש

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הרב 
תומר 
איזק

לאיזו ברכה כדאי להמתין?
שבדרון  שלום  רבי  הגה"צ  הירושלמי  המגיד  שח 
הש"ץ  חזרת  של  ובעיצומה  היה  מעשה  זצ"ל: 
בתפילה שהתקיימה במניין הקבוע בבית מרן הרב 

את  לברך  שיכול  כהן  המתפללים  בין  אין  כי  לפתע  התברר  זיע"א  מבריסק 
העם. כיון שהגרי"ז הקפיד מאוד על שמיעת ברכת הכהנים מידי יום, הורה הוא 
לחזן להמתין לפני תחילת ברכת "רצה" עד שיקראו לכהן מבית הכנסת "זכרון 
הגרי"ז,  לבית  לבוא  שהואיל  כהן  שנמצא  עד  חלף  רב  זמן  שבסמוך,  משה" 
ובינתיים נשמע קול רינון מקרב הקהל כי הענין כרוך ב'טירחא דציבורא' וכו'.

לאחר התפילה אמר הגרי"ז בשמץ של תרעומת: הנה אותם אנשים שחששו 
כאן ל'טירחא דציבורא', אילו היו זקוקים הם לברכת צדיק לא היו מהססים 
ליסוע למרחקים ואף להמתין זמן רב עד שיגיע תורם... אולם כאשר הדבר 
נוגע לאלו שהתורה בעצמה מעידה עליהם "ושמו את שמי על בני ישראל ואני 

אברכם", כאן פתאום הם חוששים ל'טירחא דציבורא'!? 

יהודים רותחים
שולזינגר  הלוי  מרדכי  משה  רבי  האדיר  הגאון  אלו  בימים  שכתב  במכתב 

זצוק"ל כתב כך: 

וֵידע ידידי יקירי אהובי שליט"א, כי לשום חוג אין 
הורה  ח"ו, שכבר  רעה  או  טובה,  מידה  על  מונופול 
החפץ חיים זיע"א,  מנהיג אומתנו הקדושה  זקן  לנו 
כי חלוקת החוגים והסוגים שאנו רואים כאן בעולם 
הזה היא מלאכותית, ואיננה עומדת במבחן במבט העולם הבא, במבט השמימי 
 .2 יידן.  קאכעדיגע   .1 מחלקות:  לחמש  היא  האמיתית  החלוקה  אלא  הנכון, 
ווארמע יידן. 3. לעבלאכא יידן. 4. קאלטע יידן. 5. דארפרארענע יידן. כלומר: 
יהודים רותחים, חמים, פושרים, צוננים, קפואים. ויעזור השי"ת ויתן חלקנו 

בין הרותחים.
וכמו שאמר רבנו הגדול האהוב רבי שמואל רוזובסקי זצוק"ל בביאור דברי 
התוס' הקדושים בשבת פ"ח א', שהקשו למה הוצרך לכפות עליהם הר כגיגית, 
והלא כבר אמרו אתמול נעשה ונשמע, ותירצו שמא מפחד האש הגדולה יחזרו 

בהם.
ושאל רבנו זצ"ל: אם כן תינתן להם התורה בלי אש גדולה?

והשיב: אין זאת אלא מפני שאין כאן שני דברים נפרדים, תורה לחוד, ואש 
גדולה לחוד, אלא שהחפצא של תורה היא באש גדולה, שהשלימות האמיתית 

המוחלטת של תורתנו הקדושה היא בהיותה אש גדולה.
יהודים  יידן,  קאכעדיגע  המייצרת  היא  הזו  הגדולה  שהאש  וכמדומה 

רותחים!... אהה! כה יעזרנו השי"ת!..

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
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הנחמה של בני לוי
משכן  על  הלוים  את  הפקד  "ואתה  )א,נ(  בפרשתינו  עה"פ 
העדת", הקשה הש"ך: מפני מה נצטווה משה להפקיד את בני 
שבט לוי על משכן העדות עוד קודם שנצטווה למנותם -  "פקוד 

את בני לוי"?
וביאר הש"ך: אכן, טעם היה בדבר, אילו לא היו בני לוי נמנים 
תחילה, היו באים לידי עצב וצער, לנוכח מנינם המועט, לפיכך 
נוכחים  וכשיהיו  העדות,  משכן  על  להפקידם  תחילה  ה'  ציוה 
לדעת כי הם בני מעלה וזכו להיות השומרים והנושאים של כלי 
המקדש, במקום אשר "הזר הקרב יומת", יהא הדבר להם לנחמה 

כשלאחר מכן ימנו את מניינם ויראו את מספרם הדל.

"מצד היותם מועטים"
)ג,מג(:  יקר"  ה"כלי  כתב  לוי,  בני  של  המועט  מספרם  על 
ובחר ה' בהם מצד היותם מועטים, כי כן מצינו בהרבה מקומות 
"לא מרובכם מכל העמים  בוחר במועט, כמו שנאמר  שהקב"ה 

חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם המעט".
"וכן בג' משפחות אלו – גרשון קהת ומררי, היה מררי מרובה 
באוכלוסין, על כן נתרחק מן משא של הקודש, וניתן למועטים".

הפסולת מרובה על האוכל
כתב מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל ב"קובץ מאמרים": 
"בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר 
בני ישראל כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", כי מאחר שמובן 
סוגי  ומכל  קונם,  רצון  לעשות  נבראו  היצורים  כל  כי  מאליו 
הנמצאים העיקר הוא המין האנושי, ומהמין הזה העיקר הוא עם 
ישראל שהם חלק ה' ועבדיו, ואף שהם המעט מכל העמים, אבל 
וכמו שמין  כן הוא בכל הבריאה כי הפסולת מרובה על האוכל, 
בעלי חיים מרובין יותר ממין האנושי, כן גם כן במין האנושי 
העכו"ם הן יותר מישראל, ועל פי זה יתיישב מה שתמה הרמב"ן 
כי  השבטים,  שאר  לעומת  כך  כל  מעט  מספרו  לוי  שבט  למה 
לוי נבחר מכל  כמו שעם ישראל נבחר מכל האומות, כן שבט 

השבטים, ולעולם הסולת מועט מהקליפה והסובין ומורסן. 

מאיכות יוצא כמות...
היה זה בשנים הראשונות לאחר שייסד הרב אברהם וולף זצ"ל 
את הסמינר בבני ברק, והיה המקום צר מלהכיל את הבנות אשר 

רצו לבוא וללמוד בסמינר.
באותה עת פנו אליו מהעיר רחובות אשר היתה בראשית בנינה 
החרדי, והגיעו כמה הורים אשר ייצגו כ- 13 בנות שסיימו את 
לסמינר,  בנותיהם  את  שיקבלו  ובקשו  היסודי שם,  הספר  בית 
כיון שאין ביכולתם לפתוח לבד סמינר בעיר רחובות עבור 13 
בנות בלבד... שהרי החינוך טוב ומשובח יותר כשיש ציבור גדול.
הכי  בלאו  בסמינר  שהכיתות  שמכיון  להם  השיב  וולף  הרב 
מלאות, ואינו מעוניין להגדיל עוד את המספר, שכן בכך יהיה 
נפרדת  כיתה  לפתוח  השניה  הבנות,והאפשרות  לשאר  הפסד 
לבנות מרחובות איננה אפשרית שכן העיריה לא תאשר לפתוח 
ביכולתו  אין  לכן  ברק,  בני  העיר  מבנות  שאינן  לבנות  כיתה 

להיענות לבקשתם.
לבסוף החליטו ללכת ולשאול את מרן הרב מבריסק זיע"א מה 
לעשות, וכאשר באו הרב וולף וכמה מנציגי ההורים מרחובות, 
ושטחו בפני מרן הרב מבריסק את השאלה, נענה ואמר להם: כלל 
נקוט בידינו, מכמות לא יוצא איכות, אבל מאיכות יוצא כמות... 
שמעו נציגי ההורים מרחובות לעצתו, ועל אף הקשיים הרבים 
שעמדו בדרכם, פתחו סמינר ברחובות עם מספר בנות קטן... 
והרב וולף עזר להם ושלח להם מורות מבני ברק, וב"ה הצליחו, 
השנים  במשך  וחינך  והתרחב,  הסמינר  גדל  דשמיא  ובסייעתא 
לבית  והנהגות  )עובדות  שמים.  וליראת  לתורה  בנות  אלפי 

בריסק ח"ג(

ובכל זאת לא היו מניחים הארון
מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א הביא את דברי המדרש )רבה 
עלה  שלא  כמנשה  במניין  פחות  השבטים  בכל  לך  "אין  ה,ב(: 
מנינם אלא ל"ב אלף ומאתיים, והם היו מבן עשרים שנה ועד בן 
שישים, חוץ מאותן שהיו מבן חודש ועד עשרים וחוץ מן אותן 
שהיו מן שישים שנה ומעלה, אבל כל שבט לוי לא היו מבן חודש 
ובניו, ולמה? שהיו  ומעלה אלא כ"ב אלף ושלש מאות ואהרון 
סמוכין לקודש, וכל מי שאינו נזהר כראוי מדת הדין פוגעת בו".
וכתב מרן זיע"א: שבט לוי שנבחרו לעמוד ולשרת להיות סמל 
כבר   – חודש  מבן  נספרו  המה  לאחרים,  וללמד  להשפיע  לעם, 
מאז באו בפנקסו של משה רבינו, ובכל זאת הם היו המעט מכל 

השבטים.
אבל גבורי רוח אינם נמדדים בכמותם, ידעו בני קהת שעבודתם 
עבודת הקודש ממעטת אותם ובכל זאת לא היו מניחים הארון.  

על  לשמור   - לעם,  סמל  להיות  ולשרת  לעמוד  הזוכים  אלו 
שעמידתם  יודעים  הקודש,  משמרת  משומרי  להיות  הגחלת 
האיתנה בדרך רבותינו זי"ע ממעטת אותם... כן, הם יסבלו, יוכו, 
יושמצו, יאמרו להתרחק מהם... ובכל זאת לא היו מניחים הארון!

סגולה להצלחה 
בכל השנה

המשגיח  שתלה  במודעה 
חג  לקראת  זצ"ל  וולבה  שלמה  רבי  הגה"צ 

השבועות כתב כך:
קיבלתי ממורי ורבי זצ"ל ]רבי שמואל חרקובר 
זצ"ל[ כי שלשת ימי הגבלה הם סגולה: מי שלומד 
בהם בהתמדה רבה, ממש בלי ביטול תורה לרגע, 
שזוהי סגולה להצלחה לכל השנה לעליה בתורה. 

הוא אמר לי שזה כתוב בספרים הקדושים. 

להינצל מביטול תורה
המשגיח הגה"צ רבי נתן מאיר וואכטפויגל זצ"ל 
בספרים,  שכתוב  מה  פעמים  הרבה  מזכיר  היה 
שאם לומדים תורה כראוי בשלושת ימי ההגבלה, 
זוכים לכל השנה כולה, ופעם אמר, שאם האדם 
היה לומד בלי רפיון ג' ימי הגבלה, היה ניצל מכל 

מיני ביטול תורה כל השנה כולה.

שבת שלפני שבועות
כתב הגאון המופלא רבי חנוך קרלנשטיין זצ"ל: 
וכמה צריך להיזהר בשבת קודש שלפני שבועות 
השבוע  השפעות  כל  שהרי  בתורה,  לעסוק 
נקבעות ביום השבת שלפניו, ואם נעסוק בשבת 
נזכה שבשבועות שחל  בתורה,  שלפני שבועות 

בשבוע זה, יושפע עלינו שפע של תורה.

הכל תלוי בהכנה
]בסוף  זיע"א  אמת"  ה"שפת  מרנא  לשון  וזה 
שנה  בכל  התורה  קבלת  שיש  זה  על  דבריו 
ושנה[: "וזה ההתחדשות תלוי כפי הכנת כל אחד 
וכו' שיכין את עצמו לקבל חלקו בתורה על כל 

השנה".

יום הדין על תורה
בשיחותיו  זיע"א  שך  הרב  רבינו  שמרן  ידוע 
וחוזר  מזכיר  היה  השבועות,  חג  קודם  בישיבה 
ממרן  ששמע  מה  את  ושנה,  שנה  בכל  כמעט 
הגרא"ז זצ"ל, משמיה דהנצי"ב זיע"א, שכן כתב 
תורה,  על  הדין  יום  הוא  השבועות  שחג  הר"ן, 
שנידון האדם על חלקו שיהיה לו בתורה ושיעור 

עזר וסייעתא דשמיא שיהיה לו.
]וכמבואר כן בשל"ה משמיה דהתולעת יעקב, 
ועיין ירושלמי ר"ה פ"ר ה"ה ומד"ר שה"ש פ"ד 
ח"ד  ה' לרמח"ל  ועיין דרך  י,  אות  וברד"ל שם 

פ"ח ס"ד[.

התביעה הגדולה על מי שלא הכין
'גרודנא'  ר"י  כך  על  הוסיף  נורא  דבר 
באחת  זצוק"ל  קרלנשטיין  רד"צ  הגדול  הגאון 
משיחותיו: כשנתבונן נראה, שיתכן אולי, שיום 
יום הדין  הדין של שבועות עולה בחומרתו על 
השנה  ראש  של  הדין  שביום  השנה,  ראש  של 
ישנה הנהגת שמים של מדת "ארך אפים", שהגם 
שאינו ראוי, ולמעשה עוונותיו של האדם אינם 
את  מעכבת  הרחמים  מדת  מקום  מכל  נמחלים, 
את  ימנע  ובכך  תשובה  יעשה  שמא  הגזירה, 

העונש מלבוא עליו.
לא כן ביום הדין של שבועות, צריך עיון אם 
יש בו הנהגה של מדת רחמים ומדת ארך אפים, 
שיתכן, שמי שלא הכין את עצמו עד שבועות - 
לא זכה בדין, ואין לו אלא להמתין לשנה הבאה... 
והדברים צריכים בירור, אך ראוי לנו שנקח כל 

זאת אל לבנו...

ההנהגה הראויה בימים אלו
מרן  שנשא  בשיחה  נשמעו  זה  כעין  דברים 
רבינו הרב שך זיע"א בערב שבועות, וכך אמר: 
ראש  בערב  שכשעומדים  היא,  העולם  מדרך 
הכיפורים,  יום  ערב  ימי תשובה,  השנה, עשרת 
מגיע לקצת  הוא  נמצא,  בכל מדרגה שכל אחד 
יותר רצינות, אצל אחד יותר ואצל השני פחות, 
אבל המצב עושה איזה רושם כל שהוא על כל 
האדם  עצמו  הכיפורים  וכל שכן שביום  אחד... 
מתקרב יותר, יש דין! ונתנה תוקף קדושת היום! 
האדם  מה  שבועות,  לערב  כשמגיעים  והנה 
חושב ומה הוא מרגיש? היו ימי ספירה, לא יכלו 
כבר  הנה  שבועות  וכשמגיע  ולשמוח,  להסתפר 
אפשר להסתפר ולשמוח ולשיר... אפילו שבליל 

לומדים  שבועות 
אבל  הלילה,  כל 
את  מרגישים  לא 
הרצינות, זה נראה 

יותר כמין "טקס", לומדים ושרים....
הפוך  שיהיה  היה  ראוי  הרי  כשנתבונן,  ואילו 
תורה  מתן  בערב  הפחד  הקצה,  אל  הקצה  מן 
היה צריך להיות גדול יותר מהפחד בערב ראש 
השנה! הנה מובא בטור, ישראל לובשים לבנים 
ומתעטפים לבנים וכו' ואוכלים ושותים ושמחים 
בראש השנה, לפי שיודעים שהקב"ה יעשה להם 
נס, ואם כן כאשר האדם מתפלל ומבקש, ומכין 
את עצמו לראש השנה, יש הבטחה שמוציא דינם 
לכף זכות וקורע להם את גזר דינם ומכפר להם, 
אבל בשבועות שהוא זמן מתן תורה, הרי היום 
אלא  פעם,  שהיה  תורה  למתן  כזכר  אינו  טוב 
לזמן  והגיענו  וקימנו  "שהחינו  שמברכים  כפי 
כל  צריך  ובו  תורה,  מתן  זמן  הוא  כעת  הזה", 
אחד לזכות לקבלת התורה, לזכות לקבל את כל 
התורה! וביום הדין הזה אין את ההבטחה שיעשה 
להם נס ויצאו זכאים בדין, אפשר שחס ושלום 
להראות  צריכים  אנו  איך  כן  ואם  נזכה...  לא 

בימים אלו.... 

ה'חיזוק' של הרב אלישיב
אלישיב  הגרי"ש  מרן  ממשפחת  אחד  סיפר 
היתה  לשבת  סמוך  שישי  שבימי  כידוע  זיע"א: 
כארבעים  במשך  קהל  קבלת  זיע"א  מרן  בבית 
דקות. פעם אחת ביטל מרן את הקבלת קהל הזו, 
היה זה בעש"ק נשא ג' סיון תשס"ה, הנימוק לזה 
היה מעניין מאוד, מכיון שזה שלושת ימי הגבלה 
הוא רוצה לעשות חיזוק, ולהוסיף לו עוד שעות 

בלימוד התורה...
והדבר נורא למתבונן, כאשר בדרך כלל מקובל 
בלימוד  והוספה  חיזוק  לעשות  תורה  בני  אצל 
ללמוד  דהיינו שבמקום  הגבלה,  ימי  בג'  התורה 
כעשר שעות ביממה, מוסיפים שעה ויותר, אבל 
כעשרים  לומד  היה  שכבר  זיע"א  הגרי"ש  אצל 
ראה  עוד  שנים,  עשרות  במשך  ביממה  שעות 

מקום להוסיף 'חיזוקים' בלימודו.

למה אין עשרת ימי תשובה קודם 
שבועות?

דברים מתוקים ונפלאים על ימים אלו אמר ר"י 
'גרודנא' הגאון הגדול רד"צ קרלנשטיין זצוק"ל: 
ימי  שבעשרת  כתב,  דבש"  "יערות  בספר 
השמים,  מן  התעוררות  לאדם  באה  תשובה 
לדברים  שמפליג  ואף  השם,  ויראת  לתשובה 
אחרים, מכל מקום לבו דופק בתשובה, והוא, כי 

הקב"ה מעורר אותנו בימים אלו לתשובה.
ומעתה יש להבין, הקשה ראש הישיבה זצוק"ל, 
הרי שאיפת השאיפות של כל בן ישיבה וכל אחד 
ואחד היא להיות למדן -  להבין את מה שהוא 
חיינו  זה  ובלעדי  תורה,  חידושי  לחדש  לומד, 
אינם חיים! ובמה נשתנו אם כן הימים הנוראים 
ומכח  לתשובה,  אותנו  מעורר  הקב"ה  שאז   -
-  משלושת  דופק בתשובה"  "לבו  כל אחד  זה 
ימי הגבלה שבהם כל הבנין הרוחני שלנו לשנה 
על  דופק  הקב"ה  ואין  הפרק,  על  עומד  הבאה 

לבנו לעורר אותנו קודם יום הדין!?
עולם  של  טבעו  הפשט:  דרך  על  לא  וביאר 
רגיל,  במסלול  זורמים  אדם  של  שכשחייו  הוא, 
אצלו  הולך  שהכל  בחייו  עולמו  רואה  וכביכול 
על מי מנוחות, אין הוא מתעורר מעצמו לשוב 
בתשובה, להיות נכון לימים הנוראים בהם יבוא 
לדין על מעשיו, ולזה, מחסדי ה' הוא שמעוררים 
את  בו  ומכניסים  לתשובה,  השמים  מן  אותו 

חרדת הדין.
עברה  והשנה  בצרה,  נתון  כשאדם  כן  לא  אך 
עליו בצער, ביגון ואנחה, הוא יודע היטיב שימי 
הדין לפניו. אם כן עבורו, הימים הם ימים נוראים 
ממש פשוטו כמשמעו, ואין הוא צריך לשום קול 

שיחריד אותו מרבצו לאמור: הנה יום הדין.
המצב  מה  ונראה  בעצמנו  נתבונן  הבה  ועתה 
ורצוצים  שבורים  אנחנו  אין  וכי  בתורה,  שלנו 
לשאול,  מה  יש  ואם  בסוגיא...!?  הבנה  מחוסר 
קיימת  שהיא  אחרת,  שאלה  לשאול  שיש  הרי 
ועומדת במצב הכאוב שלנו: האם הקב"ה בכלל 
ב"אהבה  היטיב  שנתפלל  אותנו  לעורר  צריך 
בלבנו  ויתן  שנזכה  נפשנו  על  ונתחנן  רבה", 

להבין ולהשכיל, אתמהה!?

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
שלמה 
ליב לף

רוממות הזמנים
לקט ג' ימי הגבלה

הרב 
אברהם 

דסלר
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