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גליון 79 שנה ב' פרשת אחרי מות קדושים תשע"ז

דבר העורך

מצוות כיבוד המצוות ושלא יהו מצוות 
בזויות עליו

וכסהו  דמו  את  "ושפך  )יז,יג(  בפרשה  דכתיב  מהא  הנה 
אמר  יהודה  רב  'אמר  כב,א(  )שבת  בגמ'  למדים  בעפר" 
רב אסי אסור להרצות מעות כנגד נ''ח, כי אמריתה קמיה 
דשמואל אמר לי וכי נר קדושה יש בה. מתקיף לה רב יוסף 
ששפך  במה  וכסה,  ושפך  דתניא  בה,  יש  קדושה  דם  וכי 
יכסה, שלא יכסנו ברגל, שלא יהו מצוות בזויות עליו ה''נ 
שלא יהו מצוות בזויות עליו', ומזה מקור לאיסור לשימוש 

בגוף או בחפצי מצוה. 

האם האיסור לצורך חול דוקא
ונחלקו הראשונים האם זהו דוקא במשתמש בהם לצורך 
אסור,  מצוה  לצורך  בהם  במשתמש  גם  או  חול,  תשמיש 
למצוה  שימוש  שאפילו  והר"ן  הרשב"א,  הרמב"ן,  שיטת 
שאסור  סוכה  נוי  לגבי  גם  מזה  למדו  ולהלן  אסור,  אחרת 
להשתמש בהם, מדאמר רב יוסף התם 'אבוהון דכולהו דם', 
הרז"ה  שיטת  אמנם  הדם,  מכיסוי  כולן  שילמדו  ופירש"י 
שהאיסור הוא דוקא בתשמיש חול או רשות, אבל לתשמישי 
מצוה שרי, והוכיח כן מהא דרב יהודה אמר רב אסי שסובר 
שאסור להרצות מעות כנגד נרות חנוכה, והרי דמשמע דרק 
מעות שזה תשמיש רשות אסור, אבל תשמיש של מצוה שרי.

מדאורייתא או דרבנן
השתמשות  של  זה  איסור  האם  הפוסקים  נחלקו  עוד 
)סח,ב(  אדם  החיי  דעת  דרבנן,  או  דאורייתא  איסור  הוא 
דמדילפינן זה מהא דכתיב "ושפך וכסה", הרי זה לימוד גמור 
ואיסור דאורייתא, וכ"כ בשאג"א )סימן מ( בתוה"ד, והוסיף 

ללמוד מכך דהאיסור להפיח בתפילין ג"כ כלול בזה. 
הוא  זה  שאיסור  הסוברים  אלו  לדעת  לעיין  יש  והנה 
מדאורייתא, האם גם מבזה מצוה דרבנן כנר חנוכה, עובר 
או  זה(,  בענין  סה,ט  ח"ג  באחיעזר  )ראה  דאורייתא  על 
דנימא דרק בחפצא של מצוה דאורייתא הדין שלא לבזותה, 

ובדרבנן, מדרבנן אסור. 
וברמב"ם )פי"ד מהל' שחיטה הט"ז( כתב לגבי כיסוי הדם: 
'וכשמכסה, לא יכסה ברגלו, אלא בידו או בסכין או בכלי, 
עליו,  בזויות  מצוות  ויהיו  בזיון  מנהג  בו  ינהג  שלא  כדי 
שאין הכבוד לעצמן של מצוות, אלא למי שציווה בהן ב"ה 
והצילנו מלמשש בחושך וערך אותנו נר ליישר המעקשים, 
דבריו אפשר שמאחר  דלפי  היושר'.  נתיבות  להורות  ואור 
שמצווים גם לשמור על כל מצוות חכמים, א"כ גם בבזיון 
כבוד  בזיון  יש  חנוכה,  נר  וכמו  חכמים,  מצוה שקבעו  של 

שמים, ויעבור על דאורייתא של ביזוי מצוה. 
אמנם בראש יוסף )שם ד"ה והא אמר( משמע שדעתו שכל 
וקרא  איסור מדרבנן,  אינו אלא  ביזוי מצוה  זה של  איסור 
דושחט וכסה אסמכתא בעלמא, ראה שם שהאריך בדבר. וכן 

משמע בקרית ספר )ספ"ו דהלכות סוכה(. 

ביאור הדמיון בין כיסוי הדם ברגל 
להרצאת ממון

אלא שבעצם הדמיון בין הרצאת מעות בנר חנוכה לכיסוי 
הדם ברגל צ"ב, וכן הקשה בשפת אמת )שם(: 'וקשה להבין 

הדמיון, דהתם עושה גוף המצוה בבזיון, וכמו כן להדליק 
נ"ח בבזיון יש להוכיח מהתם דאסור, אבל להרצות מעות 
על  ברגל  הכיסוי  אחר  לילך  דשרי  וכמו  דשרי,  י"ל  כו' 
מקום הדם, ומהא דמדמינן בגמ' זה לזה מוכח דכל דבר 
שיש בזה גנאי כלשהו למצוה אסור, וכעין מה דאיתא בט"ז 
)סוף סימן קצא( ובמשנ"ב שם )סק"ה( שאסור לעשות שום 
ומקרה,  עראי  כדרך  שנראה  מפני  שמברך,  בשעה  מלאכה 
לעיין  ואפילו  )מג"א(,  לעשות  אסור  קל  תשמיש  ואפילו 
בדברי תורה, מפני שמורה על היות ברכת המזון אצלו רק 
וזה נכלל  וה"ה בעוסק בתפילה או ברכה,  על צד המקרה, 
אצלנו  יהיו  שלא  דהיינו  קרי",  עמי  תלכו  "ואם  במש"כ 

המצוות על צד המקרה וההזדמנות בעלמא. 
וראה בענין זה בקה"י )שבת סימן יח( שהאריך בדברים, 
ורצה ליישב קושיית הטור )סימן כא( על השאילתות שאסר 
לקשור שום דבר על הציצית ולהריח בהדס ולאכול אתרוג 
דמצוה, הכל משום ביזוי מצוה הנלמד מקרא דושפך וכסה, 
וכתב הטור דאפשר לחלק דשאני מכסה דם ברגל שעושה 
עצם המצוה דרך בזיון, והב"י תמה על הטור מסוגיין שהרי 
ילפינן מזה ג"כ נר חנוכה שאסור להרצות מעות נגדו, וכן 

להסתפק בנויי סוכה. 
וכתב בברכת אברהם ליישב דנראה דעיקר תמיהת הטור 
על השאילתות מצד דמשמע בדבריו שלאו דוקא בשעת קיום 
המצוה מיירי, והאיסור לקשור שום דבר על הציצית הוא גם 
כשהטלית אינו עליו, דהא אין הדרך לקשור כשזה על גופו, 
וכן באתרוג שאוכל בע"כ אי"ז בשעת קיום המצוה, וכן הבין 
בהדס שמריח בו לא בזמן שנטלו לצאת בו, ולכן תמה איך 
אפשר ללמוד מושחט וכסה ששם הביזוי הוא בזמן שמקיים 
המצוה, אבל מהיכי תיתי לאסור לעשות שום תשמיש בחפץ 
שעומד לקיים בו מצוה, והרי קיי"ל דתשמישי מצוה נזרקים 
אחרי שקיים המצוה ושוב אינו עומד למצוה, ואע"פ שאסור 
לעשות תשמיש בזיון י"ל דזה מדרבנן, ואין זה מה דילפינן 
ולפי"ז  בזיון,  שימוש  ולא  דעלמא  שימוש  כל  שזה  מקרא, 
היינו  בזיון  דרך  המצוה  שעושה  הטור  דכוונת  י"ל  שפיר 
שבזמן המצוה גם משתמש בה לצרכו נמצא שהמצוה עצמה 
בבזיון, וכן מוכח לשון הגמ' 'שלא יהו מצוות בזויות עליו', 
וזה מתאים למצוה עצמה שלא תהא בזוי' עליו בזמן קיומה, 
ושפיר יש לכלול השימוש בנר מצוה להרצות מעות או ליקח 
ממנו אש, וכן גבי להסתפק מנוי סוכה י"ל שבשעה שלקחו 
הרי זה משמש לסוכה, והוא בתוכה, ומתקיים בזה המצוה, 

וכיצד יקח לאכול מזה, הרי בזה מבזה את המצוה עצמה. 

סיכום השיטות
שיטת הרז''ה בסוגיין דג' שיטות יש, א. למאן דס"ל שאסור 
להשתמש לאור הנרות של חנוכה, סובר שכל תשמיש אסור 
ואף תשמיש של קדושה, והטעם, משום דנ''ח תקנוהו זכר 
של  בנרות  ליהנות  שאסור  וכמו  היכל,  של  ולשמן  לנרות 
מקדש, כך גם בנ''ח אסור בכל הנאה שהיא, ב. לרב יהודה 
אמר רב אסי כאן שסובר שאסור להרצות מעות כנגד נ''ח, 
משמע דרק מעות שזה תשמיש רשות אסור, אבל תשמיש של 
מצוה שרי ]ובע''כ דחולק על הטעם הנזכר בשיטה א, ואוסר 
אסור,  רשות  תשמיש  דוקא  ואע"כ  מצוה,  ביזוי  משום  רק 
וסובר שמותר  ג. ושמואל חולק  אבל תשמיש מצוה שרי[, 
אף להרצות מעות כנגד נ"ח, והאיסור הוא רק בשימוש בגוף 
הנרות, וכמבואר בסוגיא שם דאסר שמואל הדלקת נר של 
חול מנר של חנוכה, היות ואסור להשתמש בגוף הנרות, וכל 
ההיתר להדליק מנר לנר היינו דוקא להדליק נר חנוכה מנר 

חנוכה, זת''ד. 
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עומדים אנו בימי האבלות על תלמידי רבי עקיבא 
שלפי המבואר בחז"ל נתבעו על כך שלא נהגו כבוד 
זה בזה. אמנם קטנים אנו מלהבין את עומק התביעה 
על אנשים גדולים שכמותם, אך כך לימדונו חז"ל. 
בפרשתינו – פרשת קדושים, אנו למדים על מצות 
ְוָהַדְרָּת  ָּתקּום  ֵׂשיָבה  "ִמְּפֵני  בפסוק  החכמים,  כבוד 
ְּפֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלקיָך ֲאִני ד' " - יכול זקן אשמאי, 
ת"ל זקן אין זקן אלא שקנה חכמה. וברש"י: והדרת 
ולא יסתור  זקן, איזהו הדור, לא ישב במקומו  פני 
יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו לכך  את דבריו, 
נאמר ויראת מאלקיך, שהרי דבר זה מסור ללבו של 
עושהו שאין מכיר בו אלא הוא וכל דבר המסור ללב 

נאמר בו ויראת מאלקיך".
מכת"י  באיגרת  מבאר  זיע"א  איש"  ה"חזון  מרן 
של  אלו  שמצוות  האיש(  בנתיבות  בספר  )הובא 
כבוד תלמיד חכם, הם יסוד כל האדם לקבלת עול 
תורה ועמלה באהבה, ומי שמכבד את החכמים יזכה 
ויגיע לתכלית, ומי שאינו מכבד את החכמים אפילו 

בשוגג אזי חסר לו ביסוד התורה ובאהבתה: 
לחכמת  להכנעה  משמש  חכם,  בתלמיד  "הכבוד 
התורה, לקבל מלכותה, קבלה רצויה, קבלה ענוגה 
ונעימה, כי מטבע המכבד ליהנות מאהבת המכובד 
ימריצהו  היפה  ועינו  הכבוד,  רוחש  שלבו  בעת 

להתאבק בעפר רגלי חכמים".
ראש  בנפש  יסוד  הוא  חכם,  תלמיד  "כבוד 
וראשון בחובות בלבבות, משום שטבע האדם הוא, 
ונקבעים בליבו על  ושאיפותיו מובלים  שרצונותיו 
ידי מה שמכובד אצלו ומה שהוא מכבד, ואם הוא 
אותו לאהבת  יביא  זה  דבר  מכבד תלמידי חכמים, 
החכמה, וקבלת עולה, ויביא אותו לעמול ולהתייגע 
בתורה מתוך חשק ושמחה". ומסיף מרן החזון איש: 
חרד  נפשו  ואין  זה,  מרגש  ריק  שליבו  נש  "ובר 
לכבוד תלמיד חכם, ליבו ריק מהכנעה לתורה, ליבו 
ריק מקבלת עול מלכותה עליו, ואם סיבת חולי זה 
הוא ממיעוט הרגש כללי כי נולד בטבע קר וברגש 
אין  ולהשכילו,  מלהחכימו  בו  פשעו  ומחנכיו  גס, 
הקולר תלוי בצוארו, ואמנם הוא חסר בנפשו ביסוד 

התורה ואהבתה, וחלקו רע תחת השמש". 
אדם שאינו מכבד את החכמים, אפילו אם הדבר 
נובע מזה שאינו מזלזל בחכמים ח"ו, אלא רק מחמת 
שאין בלבו רגש, אמנם הוא אינו אשם, אך אף על 
אולם  ובאהבתה.  בתורה  ביסוד  הוא  חסר  כן,  פי 
חמור ממנו האדם שיש בלבו רגש זה, אך הוא, מתוך 
הוא  מסיבותיו  החכמים,  את  מכבד  אינו  בחירה, 
ומתוך הנחה שעבודתו הרוחנית גדולה יותר מהעמל 
בתורה, עליו כותב ה"חזון איש": "ואמנם אם הוא 
בעל כשרון בהשכל ודעת, ולבו מלא רגש כביר כח, 
אך נפתול נפתל בדרך חינוכו, ובאוות נפשו משתדל 
לעקור מלבו רגש הכבוד לחכמים כאשר מוצא בזה 
סתירה לכבוד עצמו, וברב גאותו הנחיל במחשבתו 
את כל הכבוד לנפשו, בהיותו בעל בטחון, בהיותו 
כל  זה  והלא  המדות,  ברור  בהיותו  הרבים,  מזכה 
האדם, וזה חובתו בעולמו, ומה יתרון לבעל החכמה 
בהויות דאביי ורבא, הנה זה חוטא בכפלים, ומוכה 
בכפלים". כך גם העידו על מרן ה"חזון איש" עצמו, 
שראוהו מהדר וקם בפני אברך פחות מגיל שלושים, 
שלא הכירו כלל, רק היה נראה בעיניו כבן תורה!. 

יסוד הדברים נמצא בדברי רבינו יונה, על הכתוב 
ַלָּזָהב  ְוכּור  ַלֶּכֶסף  "ַמְצֵרף  אומר:  כא(  )כז,  במשלי 
ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו". וביאר רבינו יונה )שערי תשובה 
לפי  נבחן  האדם  כי  מהללו"  לפי  "איש   : קמח(  ג, 
איך שהוא מהלל אחרים, שאם הוא משבח המעשים 
איש  כי  ובחנת,  והצדיקים, תדע  והחכמים  הטובים 
שיש  יתכן  ואם  בו,  נמצא  הצדק  ושורש  הוא  טוב 
בידו עבירות נסתרים אבל מאוהבי הצדק הוא. אבל 
המשבח מעשים מגונים או מהלל רשעים הוא הרשע 

הגמור.
אם אנו באים להעמיד אדם במבחן, אמת המידה 
אותו  רואים  שאנו  מי  הערכתו,  מופנית  לאן  היא, 
עשיר  עם  שנפגש  בעת  והערכה  התבטלות  מביע 
גדול וכדו'... דבר שאינו נראה אצלו, לעומת זאת, 
בעת שנפגש עם תלמיד חכם. הדבר מלמד, לא רק 
פגם  על  ובעיקר  גם  אלא  ת"ח,  בכבוד  חסרון  על 
שהוא  אדם  לעומתו,  האדם.  של  באישיותו  מהותי 
אף  ואולי  המעטה,  בלשון  חכם  תלמיד  אינו  עצמו 
כלפי  והערכה  כבוד  נוהג  הוא  אולם  מכך,  רחוק 
נוהג  שהוא  למה  מעבר  הרבה  חכמים,  תלמידי 
קובע  עליו  ברשעים,  וחומר  קל  מתורה,  בריקים 
רבנו יונה כי "איש טוב הוא ושורש הצדק נמצא בו".
עקיבא,  רבי  שלימד  מה  זהו  לומר  ולכשתימצי 
כשהעיד כי בתקופת היותו עם הארץ היה אומר 'מי 
זהו  לאמור:  כחמור',  ואנשכנו  חכם  תלמיד  לי  יתן 

מהותו של עם הארץ. 
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מאמר לפרשת אחרי מות 
חילוק הדרגות בין משה לאהרן ובין אהרן לשאר הכהנים גדולים

בפרשת השבוע מצינו דבר שלא מצינו בכל התורה, שכל המצוות הם לפי גדרים – כהנים, לויים, ישראלים, 
כהן גדול, ומלך. אולם בפרשת השבוע רואים שיש חלוקה גם לפי הדרגה של האדם, דכתיב "ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן 
ָאִחיָך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹּקֶדׁש", והרמב"ן )כאן, ובהקדמה לחומש ויקרא( מביא את דרשת חז"ל אהרן הוא 
ב'בל יבוא' ומשה אינו ב'בל יבוא'. וגם בין אהרן הכהן לשאר הכהנים הגדולים, כתב הגר"א שיש חילוק, שכל 
הכהנים יכולים ליכנס לקדש הקדשים רק ביום הכיפורים אחר שעשו כסדר הזה, ואילו אהרן יכול היה ליכנס 
בכל יום בשנה אל הקודש, אלא שקודם צריך לעשות את הסדר הזה. והחיי אדם מביא את דברי הגר"א וכתב 

על זה שתורת אמת היתה בפיהו ושפתים ישק. 
והדברים מדויקים מאוד בפסוקים "ְּבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש", "ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן", "ְוָנַתן ַאֲהֹרן" וכדו', ואילו 
בפסוק כ"ג כתיב "ּוָבא ַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד" וכתב רש"י "אמרו רבותינו שאין זה מקומו של מקרא זה ונתנו 
טעם לדבריהם במסכת יומא". והרמב"ן האריך לבאר מדוע זה מוכרח שאין זה מקומו. ורק אח"כ כשכתוב 
"ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם " שמדובר על יום הכפורים כתיב "ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן". וכן בסוף הפרשה כתיב "ַוַּיַעׂש 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה" וכתב רש"י כשהגיע יום הכיפורים עשה כסדר הזה, ו"כאשר צוה ה'" ללמד שלא 
שינה וכו'. ואשר עולה מזה שאהרן יכול לבוא בכל יום בסדר הזה, אבל כל 'כהן גדול' אחר יכול לבוא דוקא 

ביום הכיפורים.

הכניסה לקוה"ק תלויה בדרגת האדם
ולפי הנ"ל מבאר הגר"א די"ל דפסוק זה נאמר על הסדר, דהנה איתא במדרש )ויק"ר כא,ז(: "צער גדול היה 
לו למשה בדבר זה, אמר אוי לי שמא נדחף אהרן אחי ממחיצתו, בכל עת, יש עת לשעה, ואל יבא בכל עת. 
יש עת ליום, יש עת לשנה, יש עת לשתים עשרה שנה, יש עת לשבעים שנה, יש עת לעולם, אמר הקדוש 
ברוך הוא למשה לא כשם שאתה סבור, לא עת לשעה, ולא עת ליום, ולא עת לשנה, ולא עת לשתים עשרה 
שנה, ולא עת לשבעים שנה, ולא עת לעולם, אלא בכל שעה שהוא רוצה לכנס יכנס, רק שיכנס בסדר הזה". 
ויש שהחליפו הגירסא, אמנם הגר"א מקיים את הגרסא, שבאמת אהרן יכול היה ליכנס תמיד לקודש הקדשים. 
ואכן, כך נראה פשטות הפסוקים, וכאמור, שכל הפרשה נאמרה על אהרן שבכל עת שיעשה כסדר הזה 
יוכל לבוא אל קודש הקדשים, ולכן גם הפסוק "ובא אהרן אל אהל מועד" נאמר על הסדר. שהרי הגמ' ביומא 
)עא,א( מבארת שגמירי לה חמשה טבילות ועשרה קידושים טובל הכהן ביום הכיפורים, ואי "ובא אהרן" 
במקומו, לא משכחת לה חמשה טבילות. וביאר הגר"א שההלכה נאמרה על יום הכפורים דבו נאמר דין של 
חמשה טבילות, אבל כאשר אהרן הכהן ירצה לבוא לאהל מועד בסדר העבודה הזה בכל עת לא נאמר בו 
הלכה זו, לכן זה נאמר על הסדר. ולכן באמת בסוף הפרשה אהרן עשה את זה מיד, דבדרך כלל "ויעש" נאמר 
כאשר נעשה מיד סמוך לציווי ]א"ה, ודלא כפירוש רש"י שעשה זאת רק כשהגיע יוה"כ[. שרק בכהן גדול 

נאמר שיכול ליכנס רק ביום הכפורים, אבל אהרן יכול היה ליכנס מיד. 
ומזה אנו למדים שהכל הוא לפי הדרגא של האדם. לפי שכל העולם הוא מלשון 'העלם' ואפילו העולם 
הגבוה ביותר הוא העלם כלפי עצמותו ית'. והנה בבית המקדש ובפרט בקודש הקדשים זה מקום שהוא פחות 
במצב הסתר של העולם הזה, משום שהוא יותר שייך לקב"ה. ]א"ה, ולהלן יבואר יותר[. ומשה איש האלוקים 
"ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא, ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו", ומחציו ולמעלה אלוקים, הוא יכול ליכנס בכל עת אל הקודש. 
יוכל להכנס בכל עת אל הקדש. אמנם התורה אומרת  ובאמת אם יהיה מישהו בדרגה של משה הוא ג"כ 
"ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה" שבאמת לא יקום כמשה, אבל לו יצויר שיקום כמשה הוא יוכל ליכנס, 
בגלל שהוא יהיה בדרגה זו. ואהרן הכהן אף שאמנם "הוא משה ואהרן הוא אהרן ומשה" ללמד שהיו שקולים, 
ובאהרן כתוב "ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן", ומשה הפציר בתפילה ולא נענה. ועוד, שברש"י משמע שאם אהרן היה מתפלל 
לקב"ה לא היה תשובה. אבל מ"מ "וידם אהרן", אבל עדיין לא היה בדרגה כמשה, ולכן הוא יכל אמנם לבוא 
אל הקדש תמיד, אבל היה צריך לעשות את הסדר הזה. ואם יהיה אחד בדרגה של אהרן הכהן הוא ג"כ יוכל 

ליכנס תמיד אחר הסדר הזה.

כניסת כהן גדול לקוה"ק הוי ממצות היום
וכל הכהנים הגדולים יכלו להכנס רק אחת בשנה ביום הכפורים, שאז זה חלק ממצות היום. ונראה לבאר 
בזה גם מה שמצינו שבבית שני רוב הכהנים הגדולים לא הוציאו שנתם, וגם אז מסתמא אמרו שזה מת מסיבה 
זו, וזה ממחלה אחרת, שהרי זה לא היה מיד משום כבודם. שאמנם היה לכהנים אלו את כל דיני הכהונה 
גדולה, וגם הם היו צריכים ליכנס לקדש הקדשים ביום הכפורים לכפר על ישראל, שזה דין על כהן גדול ביום 

הכפורים, ומה שהם לא היו ראויים זה לא שינה את דינם. 
]א"ה, במקו"א הוסיף מרן שליט"א: דכן מצינו בגמ' יומא )עא,ב( במעשה דכה"ג דהוו אזלי כו"ע בתריה כיון 
דחזינהו לשמעיה ואבטליון, שבקוהו, ואזלי בתר שמעיה ואבטליון. לסוף אמרו ליה ייתון בני עממין לשלם 
דעבדין עובדא דאהרן, ולא ייתי בר אהרן דלא עבד עובדא דאהרן. ורואים מכך דגם בסיום עבודת יוה"כ 
– 'אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול יוצא מבית קוה"ק', היה פשוט לעם ישראל שהם צריכים לעזוב את 
הכה"ג ולילך אחר שמעיה ואבטליון כי "ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים" – יותר מכה"ג שנכנס לפני ולפנים. ומ"מ הכהן 
גדול נכנס עפ"י דין, ולהם היה אסור להיכנס, שכך הם כל דיני התורה שלא נאמרו אלא לפי דרגות בני אדם[.

אבל מ"מ הכהנים הגדולים בבית שני מתו אח"כ משום שלא היו שייכים לדרגא זו, מכיון שבית המקדש 
הוא מעון לשכינה וקדושתו גדולה מכל ארץ ישראל. וקודש הקדשים קדושתו יותר, וכדברי המשנה בכלים 
)פ"א מ"ו-ט( עשרה קדושות הן וקדש הקדשים היא הקדושה העליונה. ושורש קדושת הבית המקדש איתא 

ברמב"ן שזה מהארון והלוחות שנמצאים בקדש הקדשים. 

מקום ה'ארון' אינו מן המדה
ובאמת גם הארון לא החזיק הרבה זמן, וכבר בבית ראשון הארון נגנז מאחר שבשביל הארון צריך שייכות, 
וישראל כבר לא היו שייכים לדרגה זו. והרמב"ם מביא )פ"ד מבית הבחירה ה"א( ששלמה המלך עוד בתחילה 
בו הארון למטה במטמוניות עמוקות  לגנוז  בנה מקום  ולכן  ידע שסופו להחרב,  בית המקדש  כשבנה את 
להיות  ימשיכו  מ"מ  הארון  לקדושת  שייכים  יהיו  לא  וכבר  ממדרגתם  ישראל  שירדו  שאפילו  ועקלקלות, 
ראויים לבית המקדש. והנה הרמב"ם מביא את זה בהלכותיו לומר שזה חלק מ'צורת הבית' שיוכלו להטמין 
את הארון. ]א"ה, נמצא ש'צורת הבית' היא להיות לישראל גם באופן שנמצאים בדרגות פחותות ממה שצריך 

להיות, ועיין[. 
ובמשנה למלך מביא את הא דאיתא בירושלמי שקלים )פ"ד ה"ב( שבית המקדש צריך שיהיו בו את כל 
הכלים, ואם חסר אפילו כלי אחד ככיור וכנו הרי זה מעכב את הקרבת הקרבנות. ולכאורה צ"ע מדוע כאשר 
נחסר הארון בית המקדש אינו נפסל. אלא רגילים אנו לבאר, שהארון אינו חלק מכלי המקדש אלא הוא דרגה 
בקדושת הבית, וכפי שמצינו שמקום הארון אינו מן המדה שאינו שייך לעוה"ז המגושם ששייך בו מקום, 
וממילא הארון לא היה מונח בבית המקדש, שכל כלי המקדש נמצאים בבית המקדש, ואילו הארון מקומו 
לא היה מן המדה, שהוא רק 'מעלה' בבית המקדש, ולא מ'כלי המקדש', ולכן גם כאשר גנזו את הארון, בית 

המקדש לא נפסל משום כך. 
ומ"מ עיקר הקדושה של בית המקדש היא בקודש הקדשים גם אם אין בו את הארון, וע"כ אפילו שהכהנים 
הגדולים היו צריכים ליכנס לקדש הקדשים מ"מ כיון שהם לא היו ראויים לזה לפי שהם נתנו 'תרקבי דדינרי' 
להיות כהן גדול )יומא יח,א(, א"כ למרות שהם היו צריכים ליכנס מדין עבודת היום, מ"מ לא הוציאו שנתם, 
משום שלא היו ראויים לזה, מאחר שגם לדורות הכניסה לקדש הקדשים היא לפי הדרגה של האדם, ולכן 
נענשו. ]א"ה, לכאורה לפי מה דמשמע לעיל אינו עונש, אלא שכך צריך להיות מחמת שאינם ראויים, ועיין[.

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 

"ַוְיַדֵּבר ד' ֶאל ֹמֶׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן 
ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ד' ַוָּיֻמתּו" )טז,א(

מושלו  עזריה  בן  אלעזר  רבי  "היה  חז"ל:  דברי  את  רש"י מביא 
משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו 

אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב, בא 
ואל  צונן  תאכל  אל  לו  ואמר  אחר 
תשכב בטחב, שלא תמות כדרך שמת 
פלוני, זה )הרופא השני( זרזו יותר מן 
ְׁשֵני  מֹות  ַאֲחֵרי  נאמר  לכך  הראשון, 

ְּבֵני ַאֲהֹרן".
ומקור הדברים מתורת כהנים, ושם 
מבואר שהקב"ה אמר למשה "ַוְיַדֵּבר... 
כלומר,  ַאֲהֹרן" -  ְּבֵני  ְׁשֵני  מֹות  ַאֲחֵרי 
שידבר ויאמר לאהרן דבר זה בעצמו, 
המשל,  כדברי  וזה  אהרן,  בני  שמתו 

שאמר הרופא השני לחולה.
דוד  רבי  כך הגאון  על  הוסיף 
יצחק'  'כנסת  מר"י  שליט"א  מינצר 
בלשון  לדקדק  יש  הנה  חדרה:   -
נזכרה 'מיתה' פעמיים  מדוע  הכתוב, 
- "ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ְּבָקְרָבָתם 
צורך  אין  ולכאורה  ד' ַוָּיֻמתּו",  ִלְפֵני 

להזכיר מיתתם יותר מפעם אחת?
בחז"ל,  הרופא  משל  לפי  אמנם 
בפעם  כי  היטב,  מדוקדקים  הדברים 
אחת בא הכתוב לומר שהדיבור עצמו 
בני  של  מיתתם  לאחר  למשה  נאמר 
אהרן, ובפעם השניה ציין את הדברים 
עצמם שצריך לומר לאהרן - "ַוָּיֻמתּו", 
וכמו במשל הרופא, שהתרה בו על כך 

שמתו בניו על הדבר.
את  לפרש  מקום  היה  ועוד,  זאת 
ַאֲחֵרי  ֹמֶׁשה  ֶאל  ד'  "ַוְיַדֵּבר  הפסוק, 
מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ד' 
ַוָּיֻמתּו", כלומר, ד' דיבר למשה, והיה 
בקרבתם  מתו  אהרן  שבני  לאחר  זה 
'טעמי  משפט  לפי  אך  ד',  לפני 

המקרא' מוכח שהביאור הוא כך:
֔מוֹת ְׁשנֵ֖י  ַאֲחֵר֣י  "ַוְיַדּבֵ֤ר ֙ד' ֶאל־ֹמֶׁש֔ה 
ְּבנֵ֣י ַאֲהרֹ֑ן" - כאן בא אתנחתא שהוא 
֖ד'  ִלְפֵני־  - "ְּבָקְרָבתָ֥ם  מפסיק  טעם 
תּו", כלומר, אחרי שמתו בני אהרן  ַוָּימֻֽ
להם  אמר  וכך  משה,  אל  ד'  דיבר 
והוא  ַוָּיֻמתּו",  ד'  ִלְפֵני  - "ְּבָקְרָבָתם 

כפתור ופרח למשל הרופא והחולה.

"ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל 
ַהֹּקֶדׁש ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֶאל 

ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֹרן 
ְוֹלא ָימּות" )טז,ב(

היא  למדנו כמה חמורה  זה  מפסוק 
שלא  הקדשים  קדשי  לבית  הכניסה 
לצורך, עד שאמרה תורה כי זה הנכנס 

שלא לצורך עונשו במיתה.
יחזקאל  רבי  הגאון  בזה מרן  ועורר 
אברמסקי זצוק"ל: הלא יש להתבונן, 
כי ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול 
לפני ולפנים, פעם אחת כדי להכניס 
הקטורת,  עם  והמחתה  הכף  את 
הכף  להוציא את  כדי  ובפעם השניה 

והמחתה הריקים לאחר ההקטרה.
בפעם  אמנם  כי  לתמוה,  ויש 
להכנס  הגדול  הכהן  צריך  הראשונה 
היום,  עבודת  את  שם  לעבוד  כדי 
הכניסה  חמורה  כך  כל  אם  אולם 
הכף  את  שם  יותיר  לא  מדוע  לשם, 
הבאה,  לשנה  עד  הריקים  והמחתה 
לקיים את מצות  כדי  וכשיכנס לשם 
גם  אז  האחרת  לשנה  הכיפורים  יום 
יוציא את הכלים הריקים שנותרו שם 
התורה  ולמה  שעבר,  כיפורים  מיום 
הכף  להוצאת  גדולה  חשיבות  נותנת 
את  פושט  גדול  עד שהכהן  והמחתה 
נוספת  פעם  לובש  שלו,  הזהב  בגדי 
בגדי לבן ונכנס לפני ולפנים רק כדי 

להוציא את הכף והמחתה הריקים?
התורה  כאן  באה  כי  נראה  אלא 
דרך  על  גדול  יסוד  בזה  ללמדינו 
המוסר, במקום קדוש - אין מקום כלל 
להותיר כלים ריקים! קדושה וריקנות 
- שני הפכים גמורים הם, וכל מקום 
נותר  והוא  תוכן  בו  ליצוק  שאפשר 
ריקן, הרי זו סתירה מוחלטת לעבודה 

ולקדושה.
ועל כן ציותה התורה שהוצאת הכף 
והמחתה הריקים מבית קדשי הקדשים 
ראוי  ובעבורה  היא,  הכרחית  עבודה 
לפשוט את בגדי הזהב ולהכנס פעם 

נוספת לקודש הקדשים...

"ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה ֹלא ַתֲעׂשּו 
ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה 

ֹלא ַתֲעׂ֔שּו" )יח,ג(
בספר 'פה קדוש' הובא קושיית מרנא הגאון 
נאסר  והרי  זיע"א:  מוולאזין  איצל'ה  רבי 
לבני ישראל ללכת בדרכם של כל העמים, 
ואם כן מדוע התורה כותבת דווקא "ארץ 

מצרים", "ארץ כנען"?
של  שמעשיהם  מגיד  כתב:  וברש"י 
מכל  מקולקלים  כנעניים,  ושל  מצרים 

האומות.
איצל'ה  רבי  כתב  רש"י  דברי  לולי  אך 
ודאי  נכון,  לחשוב,  יכול  האדם  לבאר: 
שאסור לנהוג כמנהגם של אומות העולם, 
מן  במקום,  וגר  נמצא  אני  כאשר  אבל 
המקום שאני  אנשי  כמו  הראוי שאתנהג 

גר בו, ולא אהיה משונה מאנשי המקום.
בני  שירצו  להיות  יכול  היה  כן,  ואם 
משום  מצרים,  כמעשה  לעשות  ישראל 
לנהוג  הראוי  ומן  ָּבּה",  ְיַׁשְבֶּתם  "ֲאֶׁשר 
בני  יכולים  היו  וכן  המקום...  כמנהג 
ישראל לומר שעל דעת כן הקב"ה הביא 
ֵמִביא  ֲאִני  "ֲאֶׁשר   - כנען  לארץ  אותם 

ֶאְתֶכם ָׁשָּמה" - כדי לנהוג כמותם.. 
דוקא  וכנען  מצרים  הכתוב  פירט  לכן 

להדגיש שכמעשיהם לא תעשו.  

"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" 
)יט,יח(

רבי  אמר  איתא:  נדרים  בירושלמי 
עקיבא, זה כלל גדול בתורה. 

מרנא ה"חתם סופר" זיע"א דקדק מכאן 
חבירו  את  שיאהב  צריך  בתורה  שגם 
כמוהו. דהיינו שרבי עקיבא בא לומר בל 
בעניני  רק  היא  הרעים  שאהבת  נחשוב 
השני,  את  האחד  שיחזיק  הזה,  העולם 
בענין  אלא  כן!  הדבר  אין  וכו',  ויחייהו 
קיום התורה, שייכת מצוה זו! כי ירא ה', 
וחושב  ההשתדלות  כל  את  שעושה  כמו 
מחשבות איך להשלים נפשו לעולם הבא, 
חבירו.  נפש  להשלים  שיראה  צריך  כך 
ולכן, מצאנו שחייב אדם  ללמד בן חבירו 
תורה בחנם, וכן צריך לסייעו בממון כדי 
להוכיחו  וכן  ה',  מצוות  לקיים  שיוכל 

לדבר ה'.
זה כלל  רבי עקיבא ללמדנו:  שבא  וזה 
יאהב  בענייני התורה  בתורה, שגם  גדול 
ויזרזו  יסיעהו  ולכן,  כמוהו,  חבירו  את 
שעושה  כמי  התורה,  את  לקיים  ויוכיחו, 

מי שאוהב את עצמו.
באופן  ביאר  זיע"א  איש"  ה"חזון  מרן 
לפי  בתורה,  גדול  כלל  דחשיב  מה  נוסף 
תאוותיו  על  להתגבר  המוכן  שהאדם 
ולוותר לזולתו, הוא יהיה מוכן לוותר על 

רצונותיו, גם להקב"ה.
שרצה  גוי  לאותו  ענה  הזקן  הלל  לכך 
ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחד, 
"ואהבת לרעך כמוך, ואידך פירושה היא 
ואהבת  שיקיים  אחרי  כי  גמור",  זיל   -
את  לשמור  קל  יותר  יהיה  כמוך,  לרעך 
שאר התורה, כי כבר נתרגל לוותר מעצמו 
בשביל חברו, וכך יוותר על הרצונות שלו 

בשביל שאר המצוות. 

"ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת 
ְּפֵני ָזֵקן" )יט,לב(

אמר  בשנים  זקנה  שלגבי  לדקדק,  יש 
ב', ואילו גבי זקן שקנה  "ֵׂשיָבה" - ולא 'ֹשָ

חכמה אמר "ָזֵקן" -ולא 'ִזְקָנה'.
ויפה פירש בזה הגאון מלבי"ם: בֵׂשיָבה 
תפס את שם המקרה היא הֵׂשיָבה עצמה, 
וביאור  המתואר,  האיש  שם  תפס  ובזקן 
הדברים, כי החכמה מתייחסת אל האדם 
וכאשר  והשתדלותו,  לשקידתו  עצמו 
וקנה  ולילה,  יומם  ד'  בתורת  יהגה 
"זקן  ונעשה  נתרומם  בקניניה,  החכמה 
שקנה חכמה", ומעתה נופל עליו הלשון 
"ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן" - עלינו להדר את פני 

ה"זקן", לגודל מעלתו העצמית.
דבר  היא  הֵׂשיָבה  גיסא,  מאידך  אך 
תיאור  רק  האיש,  אל  מתייחס  שאינו 
מצב אשר השנים שחלפו עליו הזקינוהו 
בעצמו  להיות  הפך  לא  אך  ובלה,  וסב 
איש המעלה, לפיכך לא שייך לומר בו 
לא  היא  הקימה  כי  ָּתקּום',  ב  ֹשָ 'ִמְּפֵני 
מפני מעלתו שלו אלא רק מפני שנות 

שיבתו...

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש
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בימים אלו יש עלינו לחזק ולרענן את היחס הנכון למוסדות 
המדינה וגרורותיה, כפי שקיבלנו ושמענו מרבותינו מעתיקי 
מבלי  כאן  דבריהם  את  והבאנו  האחרון,  בדור  השמועה 

להוסיף או לגרוע כלל.

מדוע לצאת מבית הכנסת?
היה זה בעת שמחת שבת "שבע ברכות" להגאון רבי ישראל יצחק מנדלסון שליט"א 
גאב"ד קוממיות – ירושלים, אשר נערכה בעיר 'ראשון לציון', מקום מגורי אבי הכלה. 
כאשר התפילות התקיימו בבית הכנסת "החסידים ע"ש פריימן", בהשתתפותו של אבי 

החתן לוחם מלחמות ה' הרב ד'קוממיות' הגה"צ רבי בנימין מנדלסון זצוק"ל.
ביום השבת לאחר קריאת התורה כשהחל הגבאי לומר את ה"מי שברך" לחיילי צה"ל, 
יצא הרב ד'קוממיות' זצוק"ל בהפגנתיות את בית הכנסת, וסירב להמשיך להתפלל שם 

את תפילת מוסף. כשהוא עובר עם מניין 
המרא  בבית  מוסף  להתפלל  מצומצם 

דאתרא הגאון רבי יהודה דוד הלוי 
וואלפא שליט"א.

נר של עבודה זרה...
הגאון  אמר  השיחים  אחד  תחת 
הגדול בעל ה"דרך אמונה" שליט"א: 
איש" יוצא  ה"חזון  פטירת  שביום 
השנתי  הש"ס  לימוד  בסדר  בדיוק 
להתחיל את הפרק 'מי שמת' בב"ב, 
וכך זה יוצא כל שנה ביום היא"צ. 
בנגעים  המשנה  יוצא  בפורים  וכן 
פ"ה מ"ג שער פקודה, וכתב הר"ש 
א"נ מלשון אסתר ב "ויפקד המלך 
שלהם  העצמאות  פקידים". וביום 
יוצא הגמ' בשבת 'יום אידם', 'נר של 

ע"ז'...

משיח לפי תומו
"בית  דוכן  גבי  מעל  בנאומיו 
הנבחרים", שח פעם ראש הממשלה 
מימי  הוא  זוכר  כי  ב.ג.  הראשון 
החרדים  היהודים  כל  אשר  נעוריו, 
זהים  היו  'פלונסק',  בעיירתו 
של  לנטורי-קרתא  בהשקפותיהם 

היום...

שאיפתם של הוגי 
הציונות

ד"ר ז.ז. סופר ומנהיג 'ציוני', אשר 
שמו,  על  קרוי  מאוד  מרכזי  רחוב 
כתב ציטוט 'מדהים': "בבית הלאומי 
נכריז על אותם יהודים שלא יסירו 
ויסרבו  הגלות,  חלד  את  מעליהם 
כעל  הפאות  ואת  הזקן  את  לגלח 
ניתן  לא  שניה!  ממדרגה  אזרחים 

להם זכות בחירה"...

הלשון שנחתכה בעולם 
הזה

יוסף  להרב  תפוחים'  'שדי  בספר 
שבתאי )חלק ב' עמוד שמט( הביא 
היה  ורבו אשר  נורא ממורו  מעשה 
מורם ורבם של רוב מנין ובנין של 
הי  כיום  הספרדים  התורה  גדולי 
ניהו הגאון הגדול רבי יהודה צדקה 
יוסף'  'פורת  ישיבת  ראש  זצוק"ל 
עלי  אני  "ומעיד  וז"ל:  בירושלים, 
ולומד  יושב  וארץ, שבהיותי  שמים 
רבי  ראשי,  עטרת  ורבי  מורי  לפני 
בוקר  שנכנס  זצ"ל,  צדקה  יהודה 
הלכתי  עכשיו  ואמר:  לישיבה  אחד 
לבית החולים לבקר את ר.פ. ]שהיה 
ידוע כאדם ירא שמים מרבים, ונדיב 
גדול מאד[ שחתכו לו הרופאים את 
לשונו בגלל גידול ממאיר, ואמרתי 

ר.פ., שהלשון  לו בזה הלשון: "אשריך 
שאמרה הלל ביום העצמאות ]פעם אחת בחייה, בשנה ראשונה שעלה ארצה[ שנחתכה 
זה"... אלה היו  ולא תענש בעולם הבא ביסורים קשים ומרים על חטא  בעולם הזה 

דבריו. ע"כ.

להוציא מליבם...
המחנך הנודע הר"ר יוסף אברהם וולף זצ"ל מעיד באחד ממאמריו בשם מרן החזו"א 
זיע"א: "לדידן זה יום רגיל עם כל דיני ימי הספירה, יש ג' אייר, ד' אייר, ה' אייר, ו' 

אייר וכו' ".
אלא  עוד  ולא  רגיל.  ליום  נחשב  זה  יום  זי"ע  החזו"א  רבנו  של  מדרשו  "בבית 
בשנה האחרונה לחייו ציוה בבית מדרשו להגיד 'תחנון' באותו יום למרות שנתכבד 

בסנדקאות, והכל כדי להוציא מלבם". 
זצ"ל  חיים שאול קרליץ  רבי  הגאון הגדול  מפי  הדור'  'פאר  בספר  אף  מסופר  וכך 
אחיינו של מרן ה"חזון איש" זיע"א: בשנת חייו האחרונה, בה' אייר תשי"ג, כשנתכבד 

תחנון  לומר  זאת  בכל  ציוה  סנדקאות,  בשלש  איש  החזון 
להוציא מלבם של  כדי  זאת  והסביר שעושה  בבית מדרשו, 
צדוקים שלא יעיז מאן דהו בעתיד כי בביתו לא אמרו תחנון 

בה' אייר ויעלים את הסיבה של ברית מילה... 

רחמי שמים
פעם אחת בנסיעה בליל 'יום העצמאות' אמר ראש ישיבת 'גרודנא' הגאון הגדול רבי 
דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל לנהגו בזה הלשון: סע לאט, זה יום של קטרוג, אני מתפלא 
חוגג על עקירת  הזה, עם שלם  ביום  עליכם שזה לא ברור לכם, צריך רחמי שמים 

התורה, זה קטרוג... )כתבי הרה"ג שלמה ליב לף שליט"א(

"כאילו היו הם העיקר ועם התורה הוא השארית"
לנגד  שעמדו  היסוד  מהנחות  אחת 
עיניהם של מייסדי המדינה גרסה כי 
שולית  קבוצה  הינו  החרדי  הציבור 

ואפיזודה חולפת. 
הגאון  מרן  'חברון'  ישיבת  ראש 
רבי יחזקאל סרנא זצוק"ל עמד על 
שם  העצמאות"  "על  במאמרו  כך 
בין  ביטוי,  זו מצאה  גישה  כי  כתב 
השלטון  כשנתן  גם  כאשר  היתר, 
מצדו  מסוימת  הכרה  החילוני 
לבתי הדין הפוסקים על פי התורה 
וקידושין,  כגיטין  אישות  בנושאי 
דהיינו,  זדון,  כוונת  תוך  זה  היה 
התורה  בדיני  המאולצת  ההכרה 
באופן  נעשתה  אישות,  בנושאי 
הגישה  את  הקהל  בדעת  שיטמיע 
ציבור  לפיה  והמחוצפת,  הפטרונית 
לכל  הינו  והמצוות,  התורה  שומרי 
היותר קבוצה שולית, כאשר ה'זרם 
עול  פורקי  ציבור  הוא  המרכזי' 

תורה ומצוות. 
דין  'בית  השם,  "גם  לשונו:  וזה 
בית  לא  הערכתם,  על  יעיד  רבני' 
בה"א  דין  והבית  לישראל,  דין 
במערכת  כמדור  אלא  הידיעה, 
גם  נהגו  וכך  להבדיל,  הערכאות 
ההולכים  לישראל  לקרוא  הקראים 
כמו  כלומר  'רבניים',  ד'  בתורת 
שהיה זה עניינם הפרטי של רבנים 
וכת בישראל, והם העם, כי על כן 
גם  כן  יחסנים,  הם  'קראים'  הלא 
התורה,  ַעם  עם  החילונים  מנהג 
התורה  ועם  העיקר  הם  היו  כאילו 
לטפל  הכרח  שיש  השארית,  הוא 

בהם". 

מדוע לא תשתכח תורה 
מישראל?

בנין  את  והציתו  מעשה  כשאירע 
ליבו  כן  ומחמת  המינים,  כנסת 
החילוניים שנאת אחים נגד שומרי 
מרן  בפני  דהו  מאן  הביע  תורה 
פן  חרדתו  גודל  את  זיע"א  החזו"א 
תשתכחנה תורה ויהדות בא"י עקב 

ריבוי הרדיפות והמשטמה.
במחי יד הגיב החזו"א על החששות 
ואמר: ידוע שבכל מקום שרדפו את 
וכן  ירבה  כן  אדרבא  התורה  יהדות 
יפרוץ, ואילו בארצות המערב היכן 
הלכה  ואמנסיפציה  חופש  ששרר 

יהדות התורה הלוך ונתמעט...

מסע השמד לילדי מרוקו
כאשר  הראשונות  בשנים 
השמד  מסע  נגד  עצרת  התקיימה 
שנערך לילדי מרוקו ע"י ה'סוכנות 
היה  הנוער"  ו"עלית  היהודית' 
 - הראשון!  זיע"א  סאלי"  ה"בבא 
לשגר מכתב לחיזוק העצרת שבו כתב 

בין השאר: 
כל  בראות  יתפלץ  לא  מי  לב  הימים.  אחרית  בדור  בימינו  עלתה  שכך  לנו  "אוי 
אלה שוחטי ילדים-ילדינו היקרים והחביבים האמונים עלי תולע ומושרשים בתורת 
חיים מדור דורים. ואקרא בקול גדול לאחב"י בכל מושבותם בארץ מארוקו ובצרפת, 
יביטו  עיניהם אשר  ונצורים כעל בבת  נאמנים, שישמרו מכל משמר  ומורים  הורים 
לנוכח ומישרים, על האוצר והפיקדון שהופקד בידם לנצחים, עמלנו אלה הבנים, לבל 
בבית  אותם  ולהחזיק  ומחריבים.  מהרסים  כשאיפת  בהם  לעשות  ולבז  להפקר  יהיו 
עולמים.  נצח  לחיי  אותם  לזכות  עין פקוחה  ולשים עליהם  הורים כבשנים קדומים, 
ועל כל פנים יהיו נזהרים בכל הדרכים שחס וחלילה לא יהיו ניצודים ברשתות אשר 
פרשו להם ציידים נפשות תמימים וזכים, סוכנים אלה ושליחים משליחים שונים בשם 
ולהכרית  להמיתם מיתת עולם  הילדים,  לנפשות  האורבים  הנוער'  ו'עלית  ה'סוכנות' 
אותם מעץ החיים. סורו מעל אהלי האנשים הרעים האלה, הבריחו מהם את ילדיכם 

בניכם ובנותיכם, כי בזאת אתם נלכדים ח"ו".

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
דוד 

ויספיש

לא נחשדו בהחסרת 'מנחה'
...ותחילה אקדים מספר מלים. בכל מהלך ההיסטוריה של העם היהודי, היו פלגים, חוגים שנקרעו 
מהמקור. ועלינו לדעת שכל הפלגים לא התחילו בחילוניות, הם היו בתחילתם יראים, אולם במשך 
הזמן סטו מן הדרך והתרחקו מאד. אולם אלו אשר נחונו במבט רחוק, אלו שעליהם נאמר "עמד 
ושתלם בכל דוד", ראו מיד למה זה עלול להביא, ומיד התריעו על כך. רבים תמהו ושאלו: מה רוצים 
מהם? אולי ניקח לנו דוגמה שהייתה לנו כמעט בדורנו, וכוונתי לתנועה הציונית. הלא התנועה 
הציונית נראית דבר כה תמים, באו עם סיסמה של ישוב ארץ ישראל, הביאו ראיות מפסוקים וחז"ל, 
ברמב"ם כתוב שזו מצוות עשה, ואין כל טענה נגד זה, אין מה לומר. ולכן היו גדולים ויראים שלא 

ראו פגם בציונות. רוצים להטיב ליהודים ולהצילם - מה הרע בכך?... 
אולם גם בזה היו יחידים, כאלו שנאמר עליהם "עמד ושתלם בכל דור", וכבר בשעת מעשה ראו 
נקודה מסויימת בענין זה ויצאו נגד התנועה הציונית. מה הם ראו? אין כל ספק שמצוות ישוב 
ארץ ישראל היא מצווה גדולה אצל יהודים, אולם להפוך זאת לעקרון, לעיקר חדש, ל"אני מאמין" 
חדש, שזה ישראל, זה יהודי, שיהודי הוא יהודי, שישראל הוא עם כשיש לו מדינה ואם אין לו לא, 
זאת הם ראו. ואין כל ספק שאפשר למסור שבועה דאורייתא כי אנשים אלו שהתנגדו לכך, היתה 
בהם אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל הרבה יותר מאשר אצל אחרים. היסוד של עם ישראל הוא: 
אורייתא וישראל וקוב"ה! הפסוק "היום הזה נהיית לעם", לא נאמר כשנכנסו לארץ ישראל אלא 

במדבר. 
ועתה יודעים אנו איזה תוצאות הביאה לנו הציונות, שיש קיבוצים בהם מתביישים בשם יהודי, 
"ישראל" אבל לא יהודי. ואוי לאזנים שכך שומעות! בפולין וברוסיה כאשר הדביקו ליהודי כינוי 
"ז'יד", הרי היה זה כבוד ליהודי המבין, וכאן היהודי בעצמו מתבייש בזה והדבר נובע מכך שהוא 
"ישראל" בלי יהודי. רק ד' אמות אלו של תורה ומצווה, הם הערובה לקיומנו. לא שביט 2 המזנק 
יום מלחמה,  כל  יש ערובה. קוראים בעתונות על הסכסוך בברלין, עלולה לפרוץ  בו  לחלל, לא 
כלום מלחמה היא רק שם הרי זו מלחמת עולם, וכלום בד' אמות אלו אנו בטוחים? היו מדינות של 
מיליונים ושל עשרות מיליונים שנמחו בין לילה, האם אפשר לומר שהעם הוא רק בזה? התורה 

החזיקה אותנו בגלות אלפיים שנה בלי מדינה, וזהו הבטחון לעם ישראל.
ומפליא הדבר שנקודה זו, שאנו רואים אותה כיום גדולי ישראל ראו זאת לפני 60 שנה כשהתנועה 
הציונית רק התחילה. גדולי ישראל ראו זאת, כיוון שדעתם תורה, הגדול שלומד תורה רואה, חכם 
עדיף מנביא, אם לב טהור לו ומתכוון לשם שמים. הם לחמו בציונות החילונית עד כמה שאפשר, 
ואצל הרבה היה זה תימה, כיוון שהיו הרבה יהודים יראים, יהודים שלא נחשדו בהחסרת מנחה, אבל 
הם לא ראו זאת, כיוון שלא כל אחד יכול לראות זאת, אלא רק יחידי הסגולה... )באחד מהכינוסים 

חודש אב תשכ"א(

עבודה זרה בשיתוף
רבותי! לא כדורות הראשונים - דורנו. אם בכל הדורות היו היהודים אמונים על חכמת התורה 
במתכונתה האמיתית, כפי המסורה והקבלה מדור לדור, הרי שכיום השתנו פני הדברים. אינני יודע 
אם כאן המקום המתאים לעורר בנושא, אבל הלב נקרע למשמע אוזן ועצור במילים לא אוכל. 
מוכרחני לומר ברבים, כי לדאבוננו יום ליום יביע אומר בשיטות ומתורות חדשות אשר לא שערום 
אבותינו. לא די ח"ו בדרך המסורה השמורה עמנו, ורק רע כל היום מחפשים ומעלים תיקונים, 

הוספות והשמטות, בהכרזות שוא כאילו דברים אלו יחזיקו את כלל ישראל.
דמיתקרי  אחד  בה השמיע  אסיפה,  איזו  התכנסה  לפני שבועות מספר  הכביד, באשר  והאחרון 
במקומו 'ראש ישיבה', אשר ממש נקרע הלב למשמע הכרזתו כי דוגל הוא בשני דגלים, דגל התורה 

ודגל הציונות. עפרא לפומיה! אמונה חדשה! וכי תורתנו חסרה דבר?!
צאו וראו מה הכתוב מעיד בו באותו אשר לא די לו בדגל התורה, וזקוק הוא לשיתוף לוואי של 
'דגל הציונות'. הנה בפרשת ראה אומרת התורה: "והקללה - אם לא תשמעו אל מצות ד' אלוקיכם 
וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם". וברש"י: 
'הא למדת, כל העובד עבודה זרה, הרי הוא סר מכל הדרך שנצטוו ישראל. מכאן אמרו כל המודה 
בע"ז ככופר בכל התורה כולה'. וביאור הדבר, כי הנה ישנם מיני עבודה זרה רבים, יש עובד לעץ 
ויש לאבן, יש למרקוליס ויש למולך, וישנה גם עבודה זרה של 'שיתוף' - מאמין הוא בד', אבל מוסיף 
עוד משהו. הוא מחזיק בתורה ושומר כל התורה כולה, אבל מודה הוא גם באותה עבודה זרה - כבר 

כרתו הכתוב מכלל מודה בתורה, והרי הוא - בשיתוף זה - ככופר בכל התורה כולה.
כאן הורתנו תורה, כי שייך שימצא אדם שישמור את התורה ובד בבד יהא עובד עבודה זרה, וכיון 
שהוא מודה בה בע"ז באיזו צורה שהיא, אף גם בשיתוף, הרי הוא ככופר בכל התורה כולה. כלפי 
חוץ ייראה כמי שכוונתו לתקוני ולא לעוותי, דעתיה לקרוביה ולא לרחוקיה, אבל הפסוק מעיד בו 

מיהו ומה תוכנו! )מתוך הספד על מרן בעל "קהילות יעקב" זיע"א(

מרן רבינו הגדול בעל ה"אבי עזרי" זיע"א

3



בזאת יבא – בפר ואיל
צ"ע לכאורה, מדוע חשוב כל כך לציין כי 
הדיבור בפרשת ביאת אהרן אל הקדש היתה 

אחרי מות שני בני אהרן, הרי גם לפי הסדר של התורה הדבר לא נאמר אלא עד 
אחרי שנים וחצי פרשיות, לכאורה כל שהיה על הכתוב לומר זה שאל יבא בכל 
עת אל הקדש ולא ימות "כשני בני אהרן", ואילו מהאי פתחא משמע שמעשה 

בני אהרן דווקא הוא שהביא לידי ציווי זה.
הקדמת עניין הביאה אל הקדש לא נהירא כל כך: למה צריך לבא אל  וכן 
בוודאי  אהרן  בני  משני  הרי  כלל,  ליכנס  שלא  היה  טוב  יותר  אולי  הקדש, 
שיש ללמוד שהדבר מסוכן, ובכלל לצורך מהו העניין ליכנס. אלא מאי תימר, 
חובת  היות  שכן  אינו,  לכאורה  זה  הכיפורים,  יום  כפרת  לשם  הוא  דהצורך 
עבודה זו שתהיה נעשית בי' בתשרי נאמר רק לאחר מכן בדרך אגב, רק לאחר 
עיקר  הכיפורים  יום  שאין  דהיינו  הקדש",  אל  אהרן  יבא  "בזאת  כי  שידענו 
תכלית העניין. ואפילו לפי רש"י שאין מותר הדבר אלא אחת בשנה, הרי שלפי 
סדר המקרא היום הוא רק דין בעבודה זו שתתקיים ביום זה אך העיקר הוא 

עצם העבודה כדי שיוכל אהרן לבא אל הקדש ולא למות כבניו. וצ"ע הכל.
נקדים תחילה בהתבוננות בפשוטם של דברי התורה בפרשתינו: 

הנה לפי פשטות סדר הפסוקים בפרשה זו שהיתה אחרי מות, באים ללמדינו 
כי שני בני אהרן עשו איזה סדר הקרבה כדי לבא אל הקדש, אשר החיסרון בו 
היה שלא עשו ככל הכתוב בפרשה זו, ואם היו עושים ככל הכתוב הרי שלא 
היו מתים. ומהו אשר קורה בפרשה זו, במלה אחת אהרן יבא אל הקדש על ידי 
הקרבת פר לחטאת ואיל לעולה, והסדר המפורט אח"כ הוא סדר ההקרבה של 
אלו, כדי שיבא אהרן אל הקדש וייראה השי"ת אלינו דרך "ענן הקטרת" - אותו 
סוג ענן קטורת שהגישו נדב ואביהוא. רק שהם עשו זאת בלי הסדר הזה, ואילו 

אהרן יעשה הכל כפי זה הסדר.
מקדש  טומאת  על  כפרה  פועלים  שהם  מבואר,  אלו  ואיל  פר  של  ועניינם 
הפר,  הבא:  הסדר  לפי  נעשה  והדבר  עוונות.  שאר  על  גם  ולבסוף  וקדשיו, 
בצירוף ה"שעיר לה'" מכניס את אהרן אל הקדש ומכפר על הטומאות, הדם 
הפנימי מכפר על הביאות אל המקדש בטומאת הגוף, והדם שעל המזבח 

החיצון מכפר על טומאות הנוגעות לעבודה. 
אח"כ האיל, בצירוף עם איל העם )ובהקדמת 

השעיר לעזאזל( מכפר על שאר עוונות. ולכאורה 
הדבר הזה קשה, שכן אם הכל זה לתכלית ש"בזאת 
יבא אהרן אל הקדש" והוא "בפר ואיל", הרי האיל נקרב רק אחרי שאהרן יוצא 

מבית קדש הקדשים ומה השפעתו על ביאתו.
והנראה לומר, דבאמת השי"ת רוצה שנבוא אליו להיות עמו, וזוהי המצוה, 
שנבוא תמיד ליראות בענן על הכפורת כפי שעשו נדב ואביהוא, ודבר גדול 
עיכבם  אשר  הדבר  כי  השי"ת  לנו  מבאר  אך  ופעלו,  הגו  אשר  זה  דבר  הוא 
מלהתרצות לפניו הוא שאר הפרשיות משמיני ועד עתה, שישראל מלוכלכים 
בחטא ובייחוד טמאים הם בכל מיני טומאות )חוץ מטומאת מת, אשר עניינו 
כנראה אחר לגמרי ולא קשור לכאן ועיין עלה( והדבר הזה מעכב במיוחד אצל 
לישראל  אפשר  ואי  לה',  הקרבה  הוא  אפשרי  בלבד  ידיהם  על  שכן  קדשים 
ליראות אפילו "אחת בשנה" אלא אם יכופרו מעוונותיהם וטומאותיהם. לכן 
מחזוריות שלימה  להכשיר  כדי  לעוונות  והאיל  לטומאות  הפר  הסדר,  זה  בא 
כאן  מה שנתבאר  ולפי  הקדש.  אל  ישראל  את  המכניסה  שנתית  עבודה  של 
וקדשיו כתנאי  לכפר על הטומאות של טומאת מקדש  כדי  נועד  הרי שהפר 
קודם למעשה הביאה, ואז, אחרי הביאה אל הקדש בא האיל, ועניינו להכין לא 
את הכניסה של השנה, אלא את הכניסה של השנה הבאה. שנהיה אחרי שנה 
של עבודת ה', הנקיה מחשבונות השנים הקודמות מלבד העוונות של השנה 

האחרונה שאינה מעכבת לביאת אהרן של השנה הזו. 
ואם כך יוצא כי כל העבודה של כל השנה כולה אין תכליתה אלא להביאנו 
ליראות עם ה' בקדש פנימה ע"י אהרן דרך ענן הקטרת. ואם כן אתיא שפיר 
ומצורע עדיין  וחצי של שמיני תזריע  הכל, שכן באמת אחרי שני הפרשיות 
לא התמצה העניין של מה עושים אחרי מות שני בני אהרן, שכן כניסתם היא 
התכלית המחוייבת של כל מעשה העבודה, והטומאות הם חלק מהמעכבים את 
זו הכניסה, ואם כך הבעיה רק מתעצמת והולכת כיצד נכנסים לפנים מהמחיצה 
של השי"ת. וכאן אכן באה זו הפרשה לייסד מערכת של עבודה תמידית של 
כניסה כעין שעשו נדהב ואביהוא, עם הכנות לפני הכניסה והכנות מיד ביציאה 

לכניסה הבאה – בעוד שנה.

רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

אמת מה נעדר
המיוחד  אחד  של  להסתלקותו  השלושים  ככלות 
מראשי הישיבות הגאון הגדול רבי יהודה אריה הרשלר 
זצוק"ל מר"י 'בית מתתיהו', לפנינו מאמר נפלא לזכרו 

אשר נכתב ע"י תלמידו המובהק הרה"ג אברהם ברנר שליט"א.

אהבת התורה
וגדוש בצורבים צעירים, צועדים הם צעדים ראשונים בהיכלה של  החדר היה מלא 
הישיבה, זמן קצר אחר שסיימו את השיעור הגבוה של הישיבה הקטנה, ומציאות החיים 
כצעירי  עצמם  שמצאו  עד  הקרקע,  אל  שוב  אותם  הנחיתה  וירידות,  עליות  המלאה 
החבורה, 'קטנים' שטועמים עתה דרכה ומהותה של ישיבה, שמבקשים לגדול להכיל 
ולהחיל, ודווקא במקום זה ביקש מורנו הגאון הגדול רבי יהודה אריה זצוק"ל להעמיד 

עצמו, יותר נכון להעמיד את זולתו.
האוזניים כרויות, הרצון עז לעלות ולהתעלות, המחשבות רצות אנה ואנה מבקשות 
בסמוך,  והיושבים  זצוק"ל  רבינו  בינות  קלות  מרצדות  והעיניים  לרגשותיהם,  מפלט 
מבקשות את עצמן, חפצות להתחבר אל המציאות החדשה המרוממת, אל דמות המופת 
שעומדת למולם, אל מקור החיים והחיות, אל פה קדוש השופע ומשפיע באמרי שפר, 
עד שהנער הצעיר בן העלייה, איבד לפתע את עצמו ברצף מחשבות, דעתו נדה רגע קט 

אל מחוזות עבר ואל ספקות הווה ועתיד...
ואז, קריאה חדה פילחה את האוויר, זעקה מלאת חן ותוכן, קריאה הסוחפת אליה את 
כל ההרהורים, קוראת אליה את כל הספקות וההתלבטויות, מרגיעה את כל החששות, 
המקח.  על  ומתחנן  ביריד  כעומד  כך,  מאה דולר!  לתת  ומתחייב  זועק  זצוק"ל  רבינו 
לקחו לו לבחור כמה שניות להתעורר, חלפו עוד כמה שניות כדי שיתעשת, מבקש הוא 
להכיל את גודל התשוקה והאהבה ליושרה של סברה ולאמיתות דברותיה, בקרבו כמיהה 
פנימית החפצה לחוש גם כן. ושוב באה לה זעקה אל מול צורב שביקש להשיב: לא! מה 
שאתה אומר, כל עוד הוא לא מושלם חד וברור, זה לא שמונים ולא תשעים, תגיד טוב 

כמו שצריך תקבל מאה, פחות ממאה זה כלום!
מעשה זה שחזר על עצמו פעמים רבות, כל אימת שביקש רבינו יושר אמרים וחדות 
ההבנה, בכל פעם שחפץ היה להוציא מן הכח אל הפועל, לגדל ולרומם, להפיח טל תחיה 
של חיים נצחיים, היה בו להעמיד להקים ולקיים, נפש כמהה וחפצה, עמלה ומשתוקקת, 
להפך הלומד ללמדן, להעמיד המעיין כעמקן, ולקבוע היושב ושונה כעמל ויגע. ובעיקר 
לחדד ולהמחיש, כי באמיתתה של תורה אין 'רוב', אין 'בערך', ואין 'כמעט', אם זה לא 

מאה אחוז זה כלום, אם זה לא ישר זה עקום, ואם אין זו אמת מוחלטת הרי זה שקר!

דעת ותבונה
ופלס  דרכיה  ביושר  גם  היה  כך  והבנתה,  שקידתה  התורה  בלימוד  שהיה  וכשם 
אחת,  רק  יש  אמת  כי  ב'רוב'...  להסתפק  אפשר  ואי  'כמעט'  אין  שם  גם  נתיבותיה. 
או שאתה צועד עמה או שאתה מתרחק ממנה, או שאתה מבין או שאתה טועה תועה 
ותוהה, או שאתה מתבטל בהתבטלות מוחלטת לציווי הבורא, או שאתה מתבטל לרצונות 

ומאוויים עטופים בתירוצי סרק של דרך חדשה או הכרח השעה וכיו"ב.
ולכן, אותו הקול שזעק ובקע מלב האר"י שעה שהוציא מפיו סברת יושר באמיתתה 
של תורה, להט לבת האש שבערה בקרבו בחדות אמריה ודקדוק תיבותיה, עד שביקש 
ולא הבחין  גוף שלא שת לבו לסובב  ולקפץ בלב לבו של בית המדרש, אותו  לרקד 
בשום מבט בוחן, שכל כולו פרץ פנימי של קדושה המבקש לקיים לחש כליות ופעימות 

לב מתבונן ומבין. הוא זה שפעם והפעים גם בענייני דעת ותבונה, מחשבה והשקפה.
גם שם זעק הקול הפנימי ודרש את שלו! ביקש להמשיך את מה שקיבל, לקיים את 
כל מה שינק וספג אל קרבו ועצמותיו, לשמוע אל המצפון הזך והנקי בשבע נפות של 
קדושה, המורה את הכתוב ללא שום נטיות וסטיות. להתעלם ולא להשית לב לא לתמה 
ולא למתמיה, לא למתעלם ולא לעוין, לא להודף ולא לרודף. כי אמת יש רק אחת, 
בוערת עד לשד עצמותיו, מלבה את להט סחף רגשותיו, שורפת ומכלה כל קוץ ודרדר, 

שיותר משיבקש את יניקתו שלו, יחפוץ בקמילת העץ הפורח 
והמלבב שלצדו.

האומר גדל!
וכך הוא בכל אותם הפעמים בהם שמחת התורה ניתקה את הגוף מן הרוח, עתים בהם 
מצא רבינו זצוק"ל את עצמו רוקד בעיבורה של שנה, מפזז ומכרכר אל מול צאן קדושים 
בשמחתה של תורה בעיצומו של קיץ חם, שש ושמח כמוצא שלל רב, כולו אומר עושר 
וכבוד למול מטמוניות שדלה מעמקי צלילות המחשבה, כעומד מתבונן ובוחן אבן יקרה 
שלא שזפתה עין מעולם, שהוא זה שחצבה והביאה לעולם, טובה ויקרה היא לו מאלפי 

זהב וכסף. 
זוהי הישות שלא היה לה בעולמה משל עצמה כלום, שלא ביקשה בעבור עצמה דבר, 
גם לא הוצרכה לכלום, אך כל מהותה ויסוד קיומה דרישה קבועה ומתמשכת, בקשה 
נחרצת עטופה בחן ובנועם, קריאה ממעמקי לב אוהב גדוש ומלא על גדותיו, זעקת 
תחנונים כאב המבקש על בנו, שאיש לא יכול היה להתעלם ממנה, המלאך המכה על 

קדקוד וקורא – גדל! 
זוהי החיות הרוחנית שחדרה אל תחת שכבות החומר, זוהי עוצמת הרוח שבאה לה 
אצל סיגופי הגוף, נושבת ומנשבת מכה ומגדלת. האמת שביקשה את משכנה, אהבת 
התורה ורוחב עמלה שלא ידעה קץ וגבול, כוחות נפש העולה על גדותיה שלא הוצרכה 
לשום מזון, דוגמא אישית חזקה מכל שיכלה לכל העומד למולה, ששינתה חיים מקצה 
וקומה,  זקפה ראש דעת  חיי חומר,  יצקה תוכן אל  אל קצה, העמידה אישיות קומה, 
פילחה אפיקי התבוננות, סילקה וסיקלה מהמורות דרך, ניפתה סולת הדעת ממוץ הזמן, 
העלתה רבים טפח מעל הקרקע, הביאתם לדרגת 'אדם', לרוח ממללא, בהשכל יראה 

ודעת, מתבוננת ומבחנת, משכלת להבין המכוון לחיי עולם ולחיי שעה.

עבודת התפילה
זהו אותו עבד המתחסד לפני קונו, עבד נאמן ששפתיו רועדות שעה שמבקש לברך 
להוציא  שיוכל  קודם  התבוננות,  של  לרגע  שזקוק  עד  בגופו  ופחד  חיל  בוראו,  את 
מפיו תיבת 'ברוך', שעה שיבקש לפתוח שפתיו בהודאה למלך העולם. והפה הקדוש 
שלא טעם מאום מעת שזרחה עליו השמש, שלמרות הכל פיכה כמעיין המגבר בתורה 
ובצוף אמריה זה כמה שעות, ששאב כוחו מן הרוח עד שלא הוצרך לחומר, היפך טבעו 
ונשתתק שעה שראה אל מול עיניו את אדונו בוראו יוצרו, רועד כולו בעת שיחפוץ 

לבא בברכה.

דעתו על הזולת
ופעמים רבות אף הגוף מיאן לתת תנומה לעפעפיו, העיניים הבוכיות סירבו להכריע 
עצמם ולהיעצם, מבקשות מהפה לברך ולהתפלל בכוח תורתו. לא, לא מחמת הסבל 
וגודל צרותיו ומכאוביו, אף לא רק מחמת עוצם הקושיא הטורדת את שלוות המנוחה, 
דעתו נתונה עתה על קושי הזולת, אל תלמיד שביקש את עזרתו וכולו מלא צער ותוגה 

על שעדיין לא עלתה בידו.       
וכי היאך יוכל רבינו זצוק"ל להרגיע רוחו, שעה שעדיין לא עלתה בידו לעזור ולסייע 
לתלמידו מחמדו, כיצד יכולה הנפש הסוערת הנושאת תדיר בעול לעלות על יצועה 

ולהירדם, שעה שהזולת זקוק לעזרה וישועה ואינו מסוגל לכך.
זהו תמצית חייו ודמו של רבינו זצוק"ל שהעמידה גובה קומתו ברום המתנשא, זוהי 
קצירת האומר בהגבלת היריעה, המבקשת ליתן טעימת הרגשה מטמירת קומתו, וזוהי 
גם צוואת חייו לדורות, לתלמידים כבנים, שלא יתנו לבבם לסובב, ולא יסיטו דעתם 
לצדדים, לעשות רצון מלכם ובוראם באמת ובתמים, לסלק ישותם בעבור הזולת, ליתן 
ברוממות  אישיותם  קומת  ולהעמיד  ולהתגדל,  לגדל  ולהתייגע,  לעמול  ולהתבונן,  לב 

הדעת והמחשבה. 
צרורה  נשמתו  זצוק"ל, תהא  מו"ר  נשמתו הטהורה של  לעילוי  הדברים  חיזוק  יהיה 

בצרור  החיים, עדי יקיצו וירננו שוכני עפר, ומלאה הארץ דעה את ה'.

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה
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