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גליון 91 שנה ב' פרשת מטות מסעי תשע"ז

דבר העורך

הלכות והליכות לתשעת הימים
אבילות ט’ באב, יום החורבן וסילוק השכינה בפועל, חמורה 
היא כ”כ, שהיא מתפשטת גם לימים שלפניו בכמה דברים, מהם 
דברים  ומהם  אב,  חודש  מתחילת  כבר  נאסרו  שלכו”ע  דברים 
שנחלקו בהם תנאים במס’ תענית )כט,ב( שנאסרים רק מתחילת 
כבר  בכולם  להחמיר  אשכנז  בני  מנהג  ת”ב.  בו  שחל  שבוע 
מתחילת החודש, ועוד הוסיפו לנהוג איסור בכמה דברים שאינם 

מדינא דגמ’.
א. משנכנס אב ממעטים בשמחה, שאין שמחין בו כלל )שו”ע 
סי’ תקנא ומשנ”ב סק”א(, ויש להימנע מלדבר דברים משמחים 
ומבדחים )כ”ה בסדר רב עמרם גאון, ד”ה ולא(, וכן משירה אפי’ 
בפה )ראה מכל זה בשד”ח פאת השדה מערכת בין המצרים סי’ 
א אות י(, ומכל דבר המביא שמחה, ומכ”ש שלא ימלא פיו שחוק 

)יסוד ושורש העבודה שער ט סוף פי”א(.
יזכה לעשרת  ימים אלו,  ב. הנזהר בזה שלא לשמוח בעשרה 
הדברים שעתיד הקב”ה לחדש לעתיד לבוא )כה”ח שם סק”א(.

בית  לבנות  כגון  שמחה,  של  בנין  אלו  בימים  לבנות  אין  ג. 
חתנות לבנו וכן כל בנין בית להרווחה אסור, וכן אסור לשפץ 
ולסייד את הבית ]אמנם תיקון קלקול בבית, וקשה לו להמתין 
נכרי  שכר  אם  אבל  זה[.  בכלל  אינו  ט”ב,  לאחר  עד  לתיקונו 
בקבלנות לפני ר”ח שיסייד ויבנה, מותר לו להמשיך ולבנות גם 
בתשעת הימים, הואיל ונכרי אדעתא דנפשיה עביד, ומ”מ נכון 
לפייסו במעט שיסכים להמתין עד לאחר ט”ב )שו”ע שם ס”ב(.

ד. בנין בית כנסת, תלמוד תורה, כיון שהוא לצורך מצוה וצורך 
דרבים מותר )מג”א שם סק”ז ובאה”ט שם, משנ”ב סקי”ב, כה”ח 
מעקה  לעשות  מותר  וכן  מותר,  רבים  צורך  כל  וכן  סקכ”ה(, 
)רמ”א שם, כה”ח סקל”ב(, ובמקום הפסד גדול יש להתיר לבנות 
ביכנ”ס אפי’ ביום תשעה באב ע”י נכרים )שו”ת דברי סופרים 

סי’ מז(.
ה. מותר לחתום על חוזה לרכישת בית כשירא שמא יקדמנו 

אחר )שו”ת לבושי מרדכי ח”א סי’ קא(.
ו. י”א שצריך למעט מלהתעסק במו”מ בימים אלו, אלא כדי 
פרנסתו בלבד, ובזמננו נהגו להקל בזה מטעם דהכל נחשב כדי 
מו”מ  לשם  לסחור  שלא  בזמננו  גם  מחמירים  ויש  פרנסתנו, 
כלי  ומכירת  קניית  וכגון  שמחה,  של  אוירה  המשרים  בדברים 
כסף, צרכי חופה, וטוב להחמיר בזה )שו”ע שם, משנ”ב סקי”א, 
שעה”צ סקי”ג(, ומו”מ ורכישת חפצי מצוה מותר )שו”ת אגר”מ 
או”ח ח”ג סי’ פ, לגבי תפילין. ולכאו’ ה”ה רכישת ספרי לימוד 

וכדו’ לצורך לימוד בימים אלו(.
אסור לקנות בגדים חדשים או מנעלים חדשים, גם כשאין  ז. 
דעתו ללבשן עד אחר ט”ב, כיון שעצם קנייתן גורם לו לשמחה 
להכין  או  לארוג  אסור  וכן  סקמ”ט(,  משנ”ב  ס”ז,  שם  )שו”ע 
החוטים שתי וערב )שו”ע שם(, ולצורך נישואין מותר, אם לא 

יספיק אחר ט”ב )משנ”ב סקמ”ו(.
)רמ”א  בגדים לאחר  מותר לתפור  לצורך פרנסה,  כאמור,  ח. 
שם, וראה ביאוה”ל שם ד”ה ונהגו להקל שמביא לדעת הגר”א 
להחמיר, ומ”מ עד שבוע שחל בו אפשר להקל גם לדעת הגר”א(, 

וכ”ש אם התופר הוא עני ואין לו מה לאכול )משנ”ב סק”נ(.  
אצל  להזמין  אין  מ”מ  פרנסה  לצורך  לתפור  שמותר  אף  ט. 
לגבי  הנאמר  כל  אמנם  סקנ”א(,  )משנ”ב  אלו  בימים  התופר 
לעשות  מותר  אבל  חדשים,  בבגדים  אלא  אינו  בגדים  תפירת 
תיקוני תפירה בבגדים ישנים, כיון שאין בזה שמחה )מועד לכל 

חי סי’ י אות יח(. 
י. ה”ה שאסור לקנות כל חפץ או כלי חדש חשוב ויקר הגורם 
לשמחה )ערוה”ש ס”כ(, ולכן אסור לקנות רהיטים, תנור, מקרר, 
שמחה  של  מו”מ  בכלל  שהם  וכו’  מזגן  וייבוש,  כביסה  מכונת 

)פשוט, וראה גם קובץ מבית לוי חי”ג עמוד כז הערה י(. 
יא. קניית כלי בית קטנים, כוסות וצלחות, ואו מכשירי כתיבה 

וכל כיו”ב, מותר )לקט יושר(.
ידיו  פניו  ורק  צוננים,  במים  אפי’  גופו  כל  לרחוץ  אסור  יב. 
ורגליו בצוננים מותר, במים בלבד ]ללא סבון[. בחמין, אפי’ פניו 
ידיו ורגליו בלבד, אסור, )שו”ע סט”ז, רמ”א, משנ”ב סקצ”ד(. 
ואם נתלכלך גופו בטיט או שום לכלוך גס מותר לו לרחוץ גופו 
בצונן, אפי’ בט”ב, שלא אסרו אלא רחיצה לשם תענוג )שו”ע סי’ 

תקנד,ט, משנ”ב שם סקי”ט(.    
לכבוד  בחמין  לרחוץ  שרגיל  למי  הותר,  חזון  יג. בערב שבת 
מותר  וכן  בחמין,  ורגליו  ידיו  פניו  לרחוץ  שבוע,  מידי  שבת 
לרחוץ הראש בחמין, אבל במים לבד ]ללא סבון וכדו’[ )משנ”ב 
סקצ”ז(. ולכתחילה ירחוץ בער”ש זה סמוך לזמן הדלק”נ ועכ”פ 

אחר חצות )ב”י בשם ‘הפרנס’, ד”מ סק”ז ולבוש סט”ז(.
יד. המקפיד לטבול בכל ערב שבת, ואינו מבטלה גם כשהוא 
בצוננים  חזון  בער”ש  לטבול  לו  מותר  צינה,  מפני  או  טרוד 
)משנ”ב שם סקצ”ה ושעה”צ סקצ”ח(, אך לא ישהה עצמו הרבה 
שמקפיד  למי  וה”ה  וכדלהלן(.  באחרו’,  נקטו  )כן  המים  בתוך 
לטבול טבילת עזרא, מותר לו גם בימים אלו לטבול בצונן אבל 
לא ישתהה במים )ישועות יעקב, ערוה”ש סל”ה, וכן מטו בשם 
מרנא החזו”א ]ואם מבטלה לפעמים הסתפק הא”א )בוטשאטש( 
בזה[(. אלו הרגילים לטבול בכל יום קודם שחרית, מתירין להם 
זה בכלל רחיצה של  כיון שאין  גם בימים אלו בצוננים דוקא, 
תענוג, אלא רחיצה לתוספת קדושה וטהרה, ובלבד שלא ישתהה 
במים כלל )ערוה”ש סעיף לה(. ]וכ”כ בעל השואל ומשיב בספרו 
דברי שאול )יו”ד סי’ שפב( להתיר לאבל תוך שלושים לטבול כל 

יום אם רגיל הוא בכך[.   
טו. בכדי שלא לזלזל בהלכות אלו, גם בער”ש חזון, נעתיק כאן 
לשונו של הערוך השולחן )סל”ו(: “ודע שבדורנו התחילו לזלזל 
ברחיצה בחמין בער”ש חזון, ומרגלא בפומייהו שמי שרוחץ כל 
ער”ש רשאי גם בשבת זו, ואינו כן, שהרי רבנו הרמ”א לא התיר 
רק חפיפת הראש, כמ”ש, ותמיד היו המרחצאות נעולים בער”ש 
חזון, וזה לא כביר התחילו לזלזל, ועתידים ליתן את הדין”, ע”כ.

טז. במקומות החמים שמזיעים שם הרבה, יש שהתירו לשטוף 
כל גופו בצוננים, ובפרט באיסטניס, אמנם המחמיר תבוא עליו 
ד(  אות  פד  סי’  )ח”ד  העזר  אבן  אגרו”מ  ]בשו”ת  הטוב  ברכת 
של  רחיצה  זה  ואין  הזיעה  להסיר  אלא  זה  שאין  מטעם  התיר 
תענוג, וכ”כ בשו”ת שבט הלוי )ח”ז סי’ עז( להתיר לשטוף אבר 
אבר ולא בבת אחת, ובצוננים דוקא, וראה בשלמת חיים )תשו’ 
לגמרי[.  שאסר  החזו”א  בשם  ידוע  זה  ולעומת  מהדו”ח(,  שיג 
ולצורך  )משנ”ב סקפ”ח, שעה”צ סקצ”ד(  אמנם לצורך רפואה 

מצוה )רמ”א סט”ז( מותר.
נטילת  וט”ז סקי”ג( האם  נחלקו האחרונים )מג”א סקי”א  יז. 
או  מצוה  לצורך  אמנם  לא,  או  הימים  בט’  מותרת  ציפורניים 
לכבוד שבת, מותר )משנ”ב סק”כ(, ]ועיין א”ר ויד אפרים על 
בכל  ליטלם  שרגיל  למי  דזהו  )סקמ”ח(  וכה”ח  )סקי”א(  מג”א 

ער”ש.
לשטוף הבית באלו הימים, אמנם לכבוד שבת  נכון שלא  יח. 
מקילין, וי”א שגם בער”ש חזון ראוי שלא לשטוף הבית כרגיל 
אלא ימעטו קצת )כ”כ בשלמת חיים סי’ ריח בשם הגר”ש סלאנט, 
וכ’ הגריח”ז דלמאן דאפשר לו ראוי להחמיר בזה, ובארחות רבנו 

ח”ב כתב בשם החזו”א דלכבוד שבת יש להקל(.
יט. אין לצחצח נעליים, ולכבוד שבת שרי ]בשלמת חיים שם 
כתב  פ(  סי’  ח”ג  )או”ח  אגרו”מ  ובשו”ת  לאסור,  בפשיטות  כ’ 
לחלק בין להשחיר לבין להבריק, אבל לכבוד שבת גם להבריק 

מותר[.
כ. גם הקטנים בכלל כל זה, משום חינוך לאבלות )ראה שו”ע 
יין,  ]ומכ”ש לגבי אכילת בשר ושתיית  סי”ד ומשנ”ב סקפ”ב( 
)ראה  להם  מתירין  אין  חינוך  לגיל  הגיעו  לא  אם   גם  שבזה 

משנ”ב סק”ע([.  
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בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

ֵמַאְלֵפי  “ַוִּיָּמְסרּו  הפסוק בפרשת השבוע:  על 
שבחן  להודיע  פירש”י:  ַלַּמֶּטה”,  ֶאֶלף  ִיְׂשָרֵאל 
של רועי ישראל, כמה הם חביבין על ישראל, 
“עוד  אומר:  הוא  מה  במיתתו  שמעו  שלא  עד 
מעט וסקלוני” ומששמעו שמיתת משה תלויה 
על  שנמסרו  עד  ללכת  רצו  לא  מדין  בנקמת 

כרחם.
אם נתבונן בדברי רש”י, אזי הדברים טעונים 
ישראל’  ‘רועי  של  בשבחן  פתח  שהרי  הסבר, 

וסיים בשבחן של ‘עם ישראל’. 
ללכת  רצו  שלא  מה  כי  מלמד  הדבר  אלא, 
למלחמת מדין מחמת שידעו שפטירתו של משה 
תלויה בזה, אינו שבח לעם ישראל שחיבבו את 
ישראל’.  ‘רועי  של  שבחן  אלא  שלהם,  הרועה 

אולם, הדבר אומר דרשני.
ישראל  רועה  זיע”א,  סופר”  ה”חתם  מרן 
ועמוד האש ההולך לפני המחנה, ביאר זאת כך: 
שרוח  “כל  אבות  במסכת  שנינו  גיסא,  מחד 
נוחה הימנו”.  נוחה הימנו רוח המקום  הבריות 
צורבא  “האי  כתובות  במסכת  אמרו  ומאידך, 
משום  לא  מתא,  בני  ליה  דמרחמין  מדרבנן 
דמעלי, אלא משום דלא מוכיחן במילי דשמיא” 
– פירוש: מה שבני העיר מחבבין את הרב, אינו 
הוא שהרב  אות  אלא  הרב,  של  למעלתו  סימן 
אינו ממלא את תפקידו כראוי להוכיחם בענייני 

התורה והמצוות. 
חכם  התלמיד  יהיה  תמיד  כי  נמצא, 
בקונפליקט, אם רוח הבריות נוחה הימנו אות 
אינו  שהרי  תפקידו  את  ממלא  אינו  כי  הוא 
מוכיחם, ואם רוח הבריות אינה נוחה הימנו, אזי 
יאמרו שכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו,  אף 

רוח המקום נוחה הימנו.
האמתי  רצונם  סופר”:  ה”חתם  אמר  אלא, 
תורה  לקיים  הדורות,  בכל  תמיד  ישראל,  של 
כפיית  גבי  הידועים  הרמב”ם  וכדברי  ומצוות, 
גט, ולכן בתוככי ליבם אוהבים הם את המוכיח, 
אלא שהיצר הרע היושב על פתחי הלב מסית 

אותם לשנוא את מוכיח.
לבני  מוכיח  כאשר  הסדר,  הוא  כך  ואכן, 
אותו,  אוהבים  לא   - ליה”  מרחמין  “לא  עירו, 
לפי שהיצר משניאו עליהם, אולם, כשמגיע זמן 
פטירתו של התלמיד חכם, אזי נכנע לבם של 
אנשי עירו, שכן אז שוב היצר אינו שולט, או 
לטובתם,  הייתה  תוכחתו  שכל  הם  מבינים  אז 
ובאותו הזמן אף רוח הבריות נוחה הימנו. אבל 
אם בחייו של התלמיד חכם, שעה שיצרם של 
בני העיר שולט עליהם, אוהבים הם אותו, סימן 

הוא שאינו מקיים את תפקידו ואינו מוכיחם.
זהו הביאור במה שתלה השבח ב’רועי ישראל’, 
בחייו אמר משה רבינו “עוד מעט וסקלוני” כי 
זמן  במילי דשמיא, אבל כשהגיע  מוכיחם  היה 
פטירתו, שאז נכנע ליבם והבינו כי כל תוכחתו 
הייתה לטובתם, או אז לא רצו ללכת למלחמת 

מדין עד שנמסרו על כרחם. 
זהו שבחם של רועי ישראל בכל דור, שאינם 
ובעיני עסקנים  בעיני העם,  חן  מנסים למצוא 
עומדים  הם  זמן  ובכל  עת  בכל  אלא  שונים... 
בפרץ ומתריעים ומוכיחים אותם על מעשיהם.

רועה  של  לפטירתו  שנים  חמש  במלאות 
שלום  יוסף  רבינו  מרן  האחרון,  בדור  ישראל 
תוקף  מקבלים  שהדברים  הרי  זיע”א,  אלישיב 
שבעתיים. בגליון זה מובא על קצה המזלג מעט 
וכנגד  הזרם,  נגד  האיתנה  מעמידתו  עובדות 
דעת הקהל השטחית, מעת שנטל על עצמו עול 
הנהגת הציבור, כשהוא עמד בפרץ לבל תהיה 
שום סטייה מן הדרך המסורה. עוד זכור לכולם 
אשר  דברים  המשמעות,  רב  האחרון,  מכתבו 
לא נעמו לגורמים שונים, אך הייתה זו צוואתו 

האחרונה.
ידוע עד כמה היה זמנו יקר, בעוצם שקידתו 
הדבר  נגע  כאשר  אך  האיומה,  והתמדתו 
לפירצות הדור לא נשא פנים לאיש. גם בשנים 
קודמות בהם נשא בעיקר בעול ההוראה והפסק, 
ובגלוי כנגד כל  זכורים מאבקיו הרבים בסתר 
עם  ויחוס  בטהרת  הגדר,  ופורצי  הדת  מהרסי 
מיזומתו  התפטר  אף  בזמנו  כאשר  ישראל, 
בכבוד,  להתפטר  יוכל  בטרם  ספורים  חודשים 

עם הגיעו לגיל הפנסיה.
ותורתו  משמרתו,  על  עמד  ישראל  כרועה 
מן  נסטה  לבל  רבות  שנים  עוד  ילוונו  ודרכיו 
דרך המסורה אף אם הדבר עולה בקשיים, ואינו 

גורף את אהדת העם.

קו "רוממות"! 0722-588477 )972-722-588-477 +(
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

ענינא דיומא

הרב 
ישראל 

לנג

לעילוי נשמת רבן של ישראל שר התורה 
ועמוד ההוראה מרנא ורבנא

רבינו יוסף שלום ב"ר אברהם אלישיב זיע"א
נלב"ע כ"ח תמוז תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם ע"י נינו ונכדו ידידנו העוסק בצרכי ציבור באמונה
הרב שמואל אלישיב שליט"א
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“ְנֹקם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים 
ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך” )לא,ב(

כתב רש”י )פסוק ג(: ‘אע”פ ששמע שמיתתו תלויה בדבר, 
עשה בשמחה ולא איחר’. וכעי”ז מובא במדרש )רבה פכ”ב,ב( ‘רבי יהודה אומר, אילו 
היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי, שאמר לו הקב”ה נקום - ואחר תאסף, תלה 

שבחו  להודיעך  אלא  במדין,  מיתתו  הכתוב 
של משה, אמר בשביל שאחיה יעכב נקמת 

ֶאל  ֹמֶׁשה  ַוְיַדֵּבר  מיד  ישראל? 
ֵמִאְּתֶכם  ֵלאֹמרֵהָחְלצּו  ָהָעם 

ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא’.
וכי  ביאור,  צריך  והדבר 
זו היא מעלה ושבח למשה 
אדון הנביאים שלא נתאחר 
עבור  ד’  צו  את  מלקיים 
שהכתוב  עד  עצמו,  טובת 

בא להודיע שבחו בזה?
ישיבת  ראש  בזה  וביאר 
רבי  האדיר  ‘בריסק’ הגאון 
סאלאווייציק  הלוי  מאיר 
נתבונן,  כאשר  זצוק”ל: 
משה רבינו מסר נפשו בעד 
שמצינו  וכמו  ישראל,  כלל 
משה  שאמר  העגל  בחטא 
ַחָּטאָתם  ִּתָּׂשא  ִאם  “ְוַעָּתה 
ִמִּסְפְרָך  ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם 
ופשוט,  ָּכָתְבָּת”,  ֲאֶׁשר 
עצם  כי  ידע  רבינו  שמשה 
ישראל  בקרב  נוכחותו 
כפי  הרבה,  להם  מועילה 
ַאֲחֵרי  ָיַדְעִּתי  “ִּכי  שאמר 
ַּתְׁשִחתּון  ַהְׁשֵחת  ִּכי  מֹוִתי 
ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ְוַסְרֶּתם 
ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת ֶאְתֶכם 
ָהָרָעה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים” וגו’, 
ישראל  בקרב  שקיומו  הרי 
לבל  עבורם  הצלה  הוא 

יסורו מדרך ד’.
על  חרד  משה  היה  וגם 
הנהגתם, כמו שאמר “ִיְפֹקד 
ָהֵעָדה...   ַעל  ִאיׁש  ד’... 
ַּכֹּצאן  ד’  ֲעַדת  ִתְהֶיה  ְוֹלא 
כמו  ֹרֶעה”.  ָלֶהם  ֵאין  ֲאֶׁשר 
העגל,  במעשה  מצינו  כן 
עד  לו,  עבדו  שישראל 
ועלה  ההר,  מן  ירד  שמשה 
לוי  בני  את  לאסוף  בידו 
ע”ז.  עובדי  כנגד  להלחם 
עיכוב  כי  איפוא,  נמצא 
לא  זהו  משה  של  מיתתו 
דבר הנוגע רק אליו אישית, 
לכל  הנוגע  ענין  זהו  אלא 
הרוחניות של כלל ישראל, 
ויש בזה משום פיקוח נפש 

של הכלל!
כי  לבאר,  נראה  ומעתה 
הדעת  על  עלה  לא  בודאי 
שמשה עשה חשבון לטובת 
יתברך  רצונו  נגד  עצמו 
שמא,  אך  במדין,  לנקום 
לנקום  שנצטוה  למרות 
לטעון  מקום  היה  במדין, 
על  הרוחניות  שהאחריות 
שיעכב  מחייבת  הכלל 
בחיים,  וישאר  הדבר  את 
והצלה  טובה  להרבות  כדי 
לישראל, על כך בא הכתוב 
משה,  של  שבחו  לגלות 
שלא דרש חשבונות כאלה, 
ומיד כאשר נצטוה - נזדרז 
כי  הציווי,  את  לקיים 
לעריכת  מקום  אין  באמת 
‘חשבונות’ גם במקום שיש 

בזה הצלת הכלל!
וזה כוונת דברי חז”ל: “אע”פ 

ששמע שמיתתו תלויה בדבר” - 
וממילא כל הצלת ישראל תלויה בזה, מ”מ לא איחר לקיים הציווי!

“ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָׁשָּמה ֹרֵצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה” 
)לה,יא(

‘ערי  שהם  מקלט’  ל’ערי  דווקא  גולה  בשגגה  הרוצח  סיבה  לאיזה  להתבונן,  ראוי 
הלווים’?

וביאר בזה מרן רבינו הגרי”ש אלישיב זיע”א, על פי דברי הרמב”ם )שמיטה ויובל 
פי”ג הי”ב( וז”ל: ‘ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו, מפני 

שהובדל לעבוד את ד’ לשרתו ולהורות דרכיו הישרים 
מדרכי  הובדלו  לפיכך  לרבים...  הצדיקים  ומשפטיו 

העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין 
לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל ד’ ‘, עכ”ל.

למדנו, כי בערי הלויים ישבו אנשים שלא היה להם דבר עם העולם הזה, אלא היו 
שקועים בעולמה של תורה. בנוסף לכך, גם שווקים היה אסור לעשות בערי מקלט, 
בתי שעשועים  מסחר,  שם  היה  לא  וממילא 
של  ואימותיהם  שם,  היו  לא  גם  וכיו”ב 
מספקות  היו  גדולים  כהנים 
שכל  הרי  ומזון,  מים  להם 
מעין  היו  המקלט’  ‘ערי 
גדולה...  אחת  ישיבה 
הרוצח  היה  כאשר  וממילא 
שהוא  בוודאי  עמהם,  דר 
רוח  את  לתוכו  קולט  היה 

התורה הנושבת שם.
מצינו  לזה  דוגמא 
שם  שני,  במעשר  גם 
“ְלַמַען  בפסוק  נאמר 
ודרשו  ְלִיְרָאה”,  ִּתְלַמד 
ב”ב  בתוס’  ב’ספרי’ )הובא 
כא,א ד”ה כי(: “גדול מעשר 
תלמוד,  לידי  שמביא  שני 
לפי שהיה עומד בירושלים 
עד שיאכל מעשר שני שלו 
והיה רואה שכולם עוסקים 
ובעבודה,  שמים  במלאכת 
ליראת  מכוון  הוא  גם  היה 

שמים ועוסק בתורה”.
מתעכב  היה  היהודי 
שיכלה  עד  בירושלים 
המעשר שני שלו, ובינתיים 
כנסיות  בבתי  סובב  הוא 
ורואה  מדרשות  ובבתי 
יושבים  אנשים  כיצד 
וליבו  בתורה,  ועוסקים 
נמשך אחריהם, לאחר מכן, 
למקומו,  חוזר  הוא  כאשר 
מוסיף  התורה  קול  עדיין 
שהיה  עד  באוזניו,  להדהד 
ללמוד  עצמו  לו  גם  גורם 
לו  נגרם  זה  וכל  תורה. 
ימים  של  נוכחות  מכוח 
בירושלים,  בלבד  אחדים 
מקלט’,  ‘ערי  וחומר  וקל 
שם היו שוהים ימים ושנים, 
למקום  היתה  בודאי  שם 

השפעה גדולה על הרוצח.
היטב  מובנת  גם  ובכך 
גלות, ש’עיר  ההלכה בדיני 
אינה   - רוצחים  שרובה 
כדברינו,  שהרי  קולטת’, 
אין לכאורה תועלת לגלות 
לקבל  אפשר  שאי  למקום 
שם את ההשפעה החיובית 
שם  ואין  מאחר  הרצויה, 
נפשו  על  שישפיעו  רוב 
לעסוק בתורה, נמצא כי כל 
מטרת הגלות היא, שכאשר 
יצא משם הרוצח, תהא רוח 
להעריך  ויכיר  עמו,  אחרת 
את חיי הנפש של כל איש 

ישראל. 

“ָעֵרי ִמְקָלט 
ִּתְהֶייָנה ָלֶכם” 

)לה,יא(
מטרת  כל  לכאורה  הנה 
עבור  היא  המקלט  ערי 
עצמם,  בשגגה  הרוצחים 
להגן  כדי  ואם  אם לכפרה, 
עליהם מפני גואל הדם, ויש 
הכתוב  בלשון  כי  לדקדק, 
ִּתְהֶייָנה  ִמְקָלט  “ָעֵרי  נאמר 
יג(  וכן בסמוך )פסוק  ָלֶכם”, 

נאמר “ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם”.
וביאר בזה ר”י ‘בית מאיר’ הגאון הגדול רבי צבי רוטברג שליט”א, כי נראה ללמוד 
מכאן, כי התועלת של ערי המקלט אינה רק עבור הרוצחים בשגגה לבדם, אלא היא גם 
עבור כלל ישראל, כי כוונת התורה בהקמת ערי מקלט לרוצחים, להרחיק את ההורג 
כדי  היישוב,  מן  ולהתרחק  לברוח  אותו  מאלצים  לפיכך  הציבור,  על  מהשפעה  נפש 
שאדם כזה שקיפח חיי נפש, לא ישפיע לרעה על יושבי עירו, נמצא איפוא, כי ראוי 

לומר על ערי המקלט - “ִּתְהֶייָנה ָלֶכם” – שהרי הם עומדים עבור כל ישראל...

רבינו מרן ראש הישיבה הגר”ש אויערבאך שליט”א

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 

מאירסון

נדר ושבועה
עה”פ בפרשתינו “איש כי ידר נדר לד’ או ישבע שבועה” מבאר הרמב”ן כי טעם ידור נדר לד’ איננו כמו “אשר נשבע לד’”, כי 
הוא כמו “וישבע לו” שנשבע אליו לצרכו, אבל בשבועה יאמר “ובשמו תשבע”, “ואשביעך בד’”, “כאשר נשבעתי לך בד’ אלוקי 

ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלוך אחרי”, “השבעה לי באלוקים הנה”, אבל בנדר לא יאמר “ידור בד’” אלא לד’.
וכבר רמזו החכמים טעם הדבר בספרי )מטות י”ד( אמרו מה הפרש בין נדרים לשבועות, בנדרים כנודר בחיי המלך, בשבועות 
כנשבע במלך עצמו, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, “ַחי ה’ ְוֵחי ַנְפְׁשָך ִאם ֶאֶעְזֶבּך. והסוד, כי השבועה מלשון שבעה, כי 
“ָּבְנָתה ֵביָתּה ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה”, והנדר בתבונה “ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז”, נמצא שהנדרים על גבי תורה עולים, ולפיכך 

חלים על דבר מצוה כדבר הרשות, והנה כל נדר לד’ וכל הנשבע בו. עכ”ל הרמב”ן.
והנה, אף שהזהיר הרמב”ן )בפתיחה עה”ת( לכל מסתכל בפירושו ‘לבל יסבור סברה ואל יחשוב מחשבות בדבר מכל הרמזים 
אשר אני כותב בסתרי התורה וכו’ ‘, מכל מקום יש להבין את המילים בדברי הרמב”ן ולהבין את הנגלה שבהם. וכן יש להבין את 

לשון חז”ל בספרי, כי בשבועה הוא ‘כנשבע במלך עצמו’, ומה מצינו בפסוק שהוא ראיה לזה.

ַחי ה’ ְוֵחי ַנְפְׁשָך
ובהבנת דברי הספרי יש להקדים את לשון הרמב”ם בהלכות יסודי התורה )פ”י( “נמצאת אתה אומר הוא היודע והוא הידוע 
והוא הדעה עצמה הכל אחד... ולפיכך אומר ֵחי פרעה וֵחי נפשך, ואין אומר ֵחי ד’ אלא ַחי ד’, שאין הבורא וחייו שנים כמו חיי 

הגופים החיים, או כחיי המלאכים”.
והיינו דַחי שייך רק בהקב”ה עצמו, משא”כ בבני אדם הרי זה שני דברים - ֵחי, והייינו שיש את מה שמחיה את האדם. אך 
‘כנשבע במלך עצמו’,  כי השבועה היא  זה באו דברי הספרי,  ועל  גוף הדבר כביכול.  זה  ד’ לבדו,  בהקב”ה לא שייך אלא רק 

דהשבועה היא ַחי ד’, היא באותה בחינה שנגלה לנו המלך בעצמו, ובנדר לא שייך לומר נדר בד’.

טבע האבות צפון בבן
והנה, אנו מזכירים תמיד את לשון תביעת חז”ל )תדבא”ר( ‘חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב’. 

וכתב הגר”א ז”ל דלשון ‘חייב אדם’ פירושו שהוא חיוב גמור מחז”ל לכל אחד ואחד, והיינו עד למצב של מסירות נפש ממש.
ובלשון חז”ל לא נאמר ‘מתי יגיעו מעשי למעשי משה רבינו ע”ה’ ]וכמש”כ ע”ז בנפש החיים[, והיינו משום דהאבות הם המציאות 
של כלל ישראל, ולשון החינוך )מצוה תקס( ‘ואין ספק כי טבע האב צפון בבן’, היינו אף שיש לכל אחד בחירה, מכל מקום יש 
המשך לאבות הקדושים, כי הם המציאות והגוף של כלל ישראל, וכאשר הפכו את כל חלבם ודמם למציאות של הכלל, ואחרי 
זה הקב”ה מצא אותם כמציאה - “ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו”, לנו נשאר ‘טבע האב צפון’. ]א”ה, אפשר להוסיף ושמא זה המכוון, דהיינו 

דהקב”ה מצא מציאות חדשה שהם – האבות עשו בעצמם, וזהו לשון ‘מציאה’[.
וכיון שהאבות הם המציאות של כלל ישראל, בזה יש לנו פתחון פה בכל תפילה, ‘אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב’. 
והיינו דחסדי אבות דאברהם, גבורת ופחד יצחק, והאמת ליעקב, הם הם הגוף של כלל ישראל, והם שהורישו במציאות את הכוחות 

לבניהם.

בחינת משה רבינו
אמנם משה רבנו ע”ה, הוא כבר למעלה מזה, הוא בבחינת מח ושכל, ומעלתו שהגיע למ”ט שערי בינה, זה כח שהוא למעלה מן 
המציאות, ולא עובר בירושה שהיא כלי מציאותי. כוחו של משה רבנו הוא כוח של ‘רב’, מרע”ה הוא ‘הרב’ של כלל ישראל, וממנו 
מתמעט והולך – ‘פני משה כפני חמה, יהושוע כפני לבנה’ )ב”ב עה,א(, זה כוח של ‘שכל’ שלא שייך בו ירושה, ואינו טבע הצפון 
בגוף. ]א”ה, ולכן מה שאחז”ל שחייב אדם לומר מתי יגיעו וכו’, וכדברי הגר”א עד מסירות נפש, היינו דווקא מעשי האבות שהם 
בעצם המציאות שמוטבע בכל אחד מישראל, וטבעו מוכן להגיע לידי כך. ומשום הכי יש חיוב לכל אחד להגיע למעשיהם. אבל 
למדרגת משה רבינו אף שבעצם יכול גם להגיע למעשיו וכדברי הרמב”ם בהלכות תשובה )פ”ה ה”ב( שכל אדם ראוי לו להיות 

צדיק כמשה רבינו עיי”ש, אך החיוב הנ”ל לא נאמר בזה[.

הרוח היא הבחינה העיקרית שבאדם
וכמו שכתב הגר”א ז”ל בכמה מקומות “ָאֵכן רּוַח ִהיא ֶבֱאנֹוׁש” שרוח היא עיקר האדם וזה הלב, ]אך הגוף זה רק ‘בשר אדם’ 
וכלשון הכתוב “ַעל ְּבַׂשר ָאָדם ֹלא ִייָסְך”, והאדם בעצמו הוא ה’נפש רוח ונשמה’[, הנפש למטה מן האדם, והנשמה היא למעלה מן 
האדם, ומקשר את הנברא עם הבורא. וכך האדם מחובר עם מה שלמעלה ממנו ב’שכל במח ובדעת’, אך עדין אין זה האדם בעצמו, 

כי המח הוא למעלה מן האדם.
והוא שכתב בדרשות הר”ן בציווי אברהם לאליעזר “ֹלא ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני”, אף שאברהם הגיע מחרן שהוא מקום 
שעבדו בו עבודה זרה, ומה עדיף מכנען, מכל מקום עבודה זרה היא בשכל ובמח ואינו עובר בירושה, לעומת זה חסרון ארץ כנען 

הוא במידות, והם ענין שבגוף, ועוברים בירושה. 

החילוק בין נדר לשבועה
ובבחינה זו הוא שכתב כאן הרמב”ן ‘שבועה לשון שבעה’ כי שבעה היא גוף הדבר וכמו שמאריך במהר”ל )ועוד( במנין שבע 
בכל מקום, כי שבע הוא המלמד על המציאות של הדבר בעצמו. והיינו “ָּבְנָתה ֵביָתּה ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה”, שזהו המציאות ובנין 

גוף הדבר, וכעין שנתבאר בענין האבות שהם היו המציאות והגוף של כלל ישראל.
ומה שכתב הרמב”ן - והנדר בתבונה “ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז”, הוא באותה בחינה שיש במשה רבנו עליו השלום כלפי 
האבות שהיה בו למעלה מן הגוף ולפני המציאות, ומעלתו היתה בינה, והוא שזכה למ”ט שערי בינה, וזהו ‘בתבונה, ראשית דרכו’ 
התבונה והשכל הם לפני המציאות ולמעלה ממנה, וכמו שנתבאר בדברי הגר”א ז”ל הנזכרים שהנשמה היינו הקשר של המוח 

והבינה שהם למעלה מן האדם, וזה התבונה שהיא ‘קדם מפעליו’ עוד לפני המציאות.

“עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה”
והנה גם בעולם עצמו, יש את הבחינות של גוף ומציאות ולמעלה מהם. וכביאור הגר”א ז”ל במה דשנינו במשנה באבות שיש 
שלושה עמודי עולם ‘תורה עבודה וגמילות חסדים’, ובזמן של הסתר פנים, כשנחרב בית תפארתנו, נשאר רק מעט מן העבודה 
ע”י תפילות שהם כנגד הקרבנות, אך אין לנו את העבודה עצמה במקום השראת השכינה, ובהגר”א ז”ל ביאר שכנגד זה גם כח 
התורה נחלש, ]וזהו שאמרו ‘אין לנו שיור רק התורה הזאת’ כי גם התורה עצמה נחסרה, ויש לנו פחות גילוי ממה שהיה בזמן 

השראת השכינה[.
וביאר הגר”א שכל זה הוא בתורה ובעבודה, שהם נשמת העולם ולמעלה ממנו, אבל גוף העולם שזה החסד כדכתיב “עֹוָלם ֶחֶסד 

ִיָּבֶנה”, הוא נשאר במילואו כפי שהיה מאז בריאת העולם, כי החסד הוא מציאות העולם.

גוף ונשמה שבתורה
וכן בתורה עצמה גם יש בחינה של מציאות וגוף, ולמעלה מזה שכל ובינה. והוא ההסבר שכתב הרמב”ן בביאור פרשת נדרים 
ושבועות שכתבה התורה, שבפרטי ההלכות, יש את הרמזים הנ”ל. והיינו דהנדר חל גם על המצוות, אבל אם נשבע על המצוה לא 
חלה שבועתו. וזהו שממשיך הרמב”ן ומבאר את טעם הדבר, כי הנדר שהוא ‘בתבונה, ראשית דרכו’, הוא מעל גוף הדבר, ונמצא 

הוא בשורשים שמעל התורה. אך השבועה היא בגוף הדבר והמציאות בעצמה.
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בתוכו של כל אחד ואחד
הגר”ש  הישיבה  ראש  מרן  רבינו 
לעורר  רגיל  שליט”א  אויערבאך 
על  שמתאבלים  אלו  בימים  כי 
בית המקדש, צריך בפרט להתחזק 
בית  עיקר  שזהו  התורה  בלימוד 
דברי  את  בדבריו  ומביא  המקדש. 
ה’נפש החיים’ )ש”א פ”ה(, ]ומציין 
מחודשים  שדבריו  שליט”א  רבינו 
בביאור הפשט של הפסוק, ואלמלי 
לאומרו...[  אי אפשר  מקרא כתוב 
תחשבו  ‘אל   – תעשו”  “וכן  עה”פ 
עשיית  הוא  כוונתי  שתכלית 
המקדש החיצוני, אלא תדעו שכל 
תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל 
תראו  שממנו  לכם  לרמז  רק  כליו 
וכן תעשו אתם את עצמיכם שתהיו 
כתבנית  הרצויים  במעשיכם  אתם 
המשכן וכליו כולם קדושים ראוים 
ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם 

ממש’. 
הגר”א  שכתבו  מה  וכעין 
והאלשיך עה”פ ושכנתי בתוכם” - 
של  בתוכם  אלא  נאמר  לא  בתוכו 
צריך  אחד  שכל  ואחד.  אחד  כל 
המקדש.  לבית  עצמו  את  לעשות 
ולכן לא כל אחד ראוי להתאבל על 
שהכין  מי  רק  אלא  המקדש,  בית 
הוא  השכינה  להשראת  עצמו  את 
וכדאיתא  ביותר.  להתאבל  ראוי 
חשיבת  את  נט,ב(  )ב”ק  בגמ’ 
שצריך  ירושלים!?,  על  לאתאבולי 
על  להתאבל  בשביל  חשוב  להיות 
ירושלים. - וכי הוא מנצל את מה 

שיש לו עד בית המקדש!?...
את  שלמדו  אנשים  יש  ואכן, 
רק  להם  חסר  והיה  התורה  כל 
בתורה  נחסר  שאז  המקדש,  בית 
וכדכתיב )איכה ב,ט( ‘’מלכה ושריה 
בגויים אין תורה”. ומובא בהקדמה 
בנו  בחתונת  שהגר”א  אדם’  ל’חיי 
לרקוד  האורחים  לכל  אומר  היה 
הוא  למה  וכששאלוהו  החתן  לפני 
ירקוד  שהוא  להם  אמר  רוקד,  לא 
שלהגר”א  והיינו  המשיח...  לפני 
היה חסר לו רק את ירושלים, ולכך 
הוא מתאבל ומצפה לבנין ירושלים 
בתורה.  יותר  להשיג  בשביל 
לששון  יתהפכו  אלו  שימים  ויה”ר 
בעין  עין  לראות  ונזכה  ולשמחה, 

בשובו אל נוהו בחסד וברחמים.

איך נתקרב לאבילות 
החורבן

הגאון הצדיק רבי שלמה ברעוודה 
זצוק”ל מעורר על תפקידנו בימים 
באמת  ורבותי,  מורי  בזה”ל:  אלו 
הזה  בדור  לבכות  עלינו  קשה 
די  אנחנו  הימים  ובתשעת  בת”ב, 
ביהמ”ק.  מחורבן  דעת  מסיחים 
רוחצים,  לא  מסתפרים,  לא  אמנם 
דברים  קונים  ולא  מתגנדרים,  לא 
מי  נעבאך, מסכנים. אבל  חדשים, 
שמו”ע  בתפילת  כשמגיע  מאיתנו, 
לברכת “ולירושלים עירך ברחמים 
מכוין  עצמו  את  תופס  תשוב”, 

בימים אלה יותר ממה שמכוין כל 
זמן  שזה  שוכחים  פשוט  השנה? 
חורבן ביהמ”ק! מי כשמברך ברכת 
ירושלים  ל”ובנה  ומגיע  המזון 
עומד  בימינו”,  במהרה  עיה”ק 
קצת ומהרהר ומכוין? אחד מאלף! 
על  מההתאבלות  רחוק  כ”כ  ליבנו 
אנחנו  ונורא.  איום  ירושלים, שזה 
מיוחדת,  דשמיא  סיעתא  צריכים 
אחד  לכל  יעשה  שהקב”ה  כדי 
מאיתנו חור בלב האבן. יש לי עצה 

לזה:
צריך  ‘מתאבל’,  להיות  כדי 
ביהמ”ק  לענין  קשור  להיות 
ולענין השכינה בתחתונים. מה זה 
ואיך  שכינה,  מהי  אלוקינו,  בית 
להרגיש  הזה  לענין  מתקרבים 
ולהפטר  החורבן,  מאבלות  משהו 

מהאדישות שלנו?
זיע”א  מסלנט  ישראל  רבי  מרנא 
כותבים  זיע”א  החזו”א  ומרן 
או  הלכה  איזו  יש  שאם  שניהם, 
קל  שזה  מרגיש  שהאדם  מצוה 
יותר  ביותר  הטובה  העצה  בעיניו, 
ללמוד  היא,  מוסר  ספרי  מכל 
בתורה  במקורה,  הזו  ההלכה  את 
הגמ’  במפרשי  ובגמרא,  במשנה 
להבין  ראשונים,  ועוד  תוס’  רש”י 
אח”כ  בעומק,  ולהכנס  ולפלפל 
וב”י  טור  הפוסקים  את  ללמוד 
פלאים,  פלאי  רואים  ואז  ושו”ע, 
עמוק  רושם  עושה  הזה  הלימוד 
בלב האדם ונהיה קנין נפשי שלו, 

וכך הוא מתקרב לענין. 
שבורחים  ‘שועלים’  תהיו  אל 
מקשיים! יש לכם כמה ימים שכל 
סוף  את  בהם  ללמוד  חייב  אחד 
תענית,  במסכת  האחרונה  המשנה 
במסכת  האחרונים  העמודים  ואת 
אח”כ  האת,  המשנה  על  תענית 
חייבים ללמוד את כל הרא”ש על 
הענין, הוא מכניס את האדם לכל 
עניני ט”ב ולכל ההלכות, וזה עושה 
קנין בלבו. זה המינימום! זה קשה 
מאוד- לשועל, אבל לא קשה לארי. 
מסכתות  לומדים  שאתם  נכון 
אחרות בקביעות, אבל עכשיו זוהי 
ליצר  תרשו  אל  השעה!  דרישת 
אח”כ  היתרים!  כאן  לכם  להתיר 
והב”י,  הטור  את  ללמוד  תנסו 
מבטיח  ואני  השו”ע,  את  ואח”כ 
לכם שתרגישו לגמרי אחרת בט”ב. 
גם  תלמדו  זמן  לכם  נשאר  אם 
הניזקין  בפרק  החורבן  אגדות  את 
על  לדלג  )אפשר  איכה  ובמדרש 

המדרשים הקשים(.
כל  תפילה.  גם  צריך  מזה,  חוץ 
בשחרים  שמו”ע  בסוף  ויום  יום 
תגידו  לרצון”,  “יהיו  לפני  ומנחה, 
אלוקינו  ה’  מלפניך  “יה”ר  כך: 
רבים(,  )בלשון  אבותינו  ואלוקי 
העצומים,  ברחמיך  עלי  שתרחם 
על  מהמתאבלים  להיות  בלבי  ותן 
מבקש  אני  ואין  באמת,  ירושלים 

אלא רחמים”.

רוממות הזמניםהמשך
ימי בין המצרים

הרב 
דוד 

ויספיש

דברי תורה קולטין ממלאך 
המות

מנין  יוחנן  א”ר  )י,א(  מכות  בגמ’  איתא 
לדברי תורה שהן קולטין, שנאמר “את בצר 
התורה”  “וזאת  בתריה  וכתיב  וגו’  במדבר” 
וגו’. ושם: מאי קולטין, ממלאך המות. כי הא 
דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב ולא הוה 
למיקרב  דמותא  דמלאכא  שליחא  יכול  קא 
לגביה דלא הוה שתיק פומיה מגירסא, סליק 
ויתיב אארזא דבי רב, פקע ארזא, ושתיק, 

ויכיל ליה.
שבת  לגמ’  הש”ס  בגליון  הגרעק”א  וציין 
מצינו  בשבת  דבגמ’  להעיר  וכוונתו  )ל,ב(. 
ואמאי  המלך,  דוד  על  ממש  כזה  מעשה 
מייתי הש”ס מקור להא דדברי תורה קולטין 
מדוד  ולא  חסדא,  רב  דאמורא  רק ממעשה 

המלך, וצ”ע. 
הגאון  ‘דטרויט’  ר”י  בשם  לבאר  וידוע 
דוד  זצ”ל שמיתת  הגדול רבי לייב באקשט 
המלך לא היה זה מחמת עונש או חטא אלא 
כדאיתא  שנה,  לשבעים  קצוב  היה  שזמנו 
דאדם  ועוד(  יד,יא  רבה  )במדבר  בחז”ל 
הראשון שני ימי חייו היו אלף שנים, וכאשר 
צפה בימי חייו של דוד שהם ג’ שעות בלבד, 
לדוד,  ונתנם  שנה  שבעים  מעצמו  פיחת 
מאות  תשע  לבסוף  חי  הראשון  אדם  ולכך 

ושלשים שנה. 
וכיון שכן, הרי פשוט הוא שלימוד התורה 
ואורך  חייך  היא  “כי  כדכתיב  חיים  מרבה 
שנותיו  את  מאריכה  היא  וממילא  ימיך”, 
למרות שהזמן הוקצב לו לפחות מכך. וכמו 
שקיבל חיים מאדם הראשון, כך יכול לקבל 

תוספת חיים מן התורה. 
משא”כ אצל רב חסדא מיתתו היתה עונש 
קיסטר  עקיבא  רבי  הגדול  הגאון  ]והוסיף 
זצ”ל מר”י ‘יד אהרן’, כי הג”ר לייב לא ביאר 
מהיכ”ת שהגיע לרב חסדא עונש, ולכאורה 
הוא מדברי הגמ’ בב”מ )דף לג( שרב חסדא 
הצריך  רב  לגבי  הונא  רב  רבו  את  שאל 
לתלמידו האם צריך התלמיד לעמוד בפניו, 
ורב הונא הקפיד על שאלתו מאוד )יעוי”ש 
התחייב  ושמא  שהקפיד(  הטעם  במהרש”א 
ע”ז מיתה[. וכלפי מי שמחויב עונש מיתה 
לא שייך אצלו הענין של ‘מרבה תורה מרבה 
סקילה,  שחייב  שבת  המחלל  וכמו  חיים’, 
הסטנדר  מתוך  אותו  יוציאו  אף  ב”ד  הרי 
ימתינו שיסיים לימודו, שהרי  ולא  להמיתו 

כך עונשו.
ובזה נתחדש שתורה יש לה סגולה של עיר 
התחייב  אם  גם  להרוג  אפשר  שאי  מקלט 
המות  ממלאך  קולטין  תורה  ודברי  מיתה. 
נשמתו  ליטול  המות  מלאך  בא  כאשר  וגם 
בתורה  עוסק  כאשר  מ”מ  עונש,  בתורת 
מקלט  עיר  כמו  קולטין,  תורה  דברי  אזי 
שיש  הסגולה  וזה  מיתה,  מעונש  המצלת 
בתורה, שאפי’ אם יש על אדם עונש ביד”ש 
התורה מגינה עליו. ולכן הביאה הגמ’ דוקא 
המלך  מדוד  ולא  חסדא  רב  של  מהמעשה 
להורות שהתורה זה כמו עיר מקלט שמגינה 

ממש מהעונש.
הגאון הגדול רבי אליהו ברוך  על כך  שח 
פינקל זצ”ל מר”י ‘מיר’ שכאשר הציע תירוץ 
זה שחשב על כך מעצמו טרם ששמע זאת 
דרבינו  קמיה  באקשט  לייב  הג”ר  בשם 
מאד  נהנה  זיע”א,  שך  הגרא”מ  מרן  הגדול 
והתבטא: שיש לו חלישות הדעת שלא תירץ 

כן מעצמו!
הוסיף על כך הג”ר אליהו ברוך כי עפי”ז 
המלך  דוד  אצל  שהיה  בשינוי  לדייק  יש 
שיצא לחוץ וירד במדריגות ושם מת, לבין 

רב חסדא שמת במקומו. דלהנ”ל יש לומר 
שאצל דוד המלך שלא היה זה מחמת עונש, 
א”כ כל זמן שנמצא במקום לימודו, יש לו 
עדיין את הזכות של תורה מרבה חיים, ורק 
למקום  מחוץ  המות  מלאך  שהוציאו  משום 
באילנות,  תימה  קול  שהשמיע  ע”י  לימודו 
שוב הועיל גם מה ששתיק בחוץ מגירסתו 
זה  שהיה  חסדא  רב  אבל  להמיתו.  בכדי 
אצלו בתורת עונש, א”כ ברגע שפסק פומיה 
עיר מקלט, שוב  גדר  מיניה  ופקע  מגירסא 
את  ליטול  המות  המלאך  של  בכוחו  יש 
נשמתו אף במקום תורה ועל כן פקע ארזא, 

ושתיק, ויכיל ליה.   
איתא  חסדא  רב  דגבי  היטב,  מדויק  עוד 
לבסוף, ושתיק ויכיל ליה, כי ברגע שנשתתק 
ופקע גדר עיר מקלט שוב קיים ביה מלאך 
אצל  משא”כ  ליה,  ויכיל  מיתה  דין  המות 
כי  נפשיה,  ונח  ושתיק  גרסינן,  המלך  דוד 
מחמת  ממילא  מהעולם  נסתלק  המלך  דוד 
שנגמרה קצבת ימיו שקיבל מאדם הראשון 
ולא הוה בזה קיום דין מיתה, רק ברגע שלא 
היה לו תורה מרבה חיים, ממילא ונח נפשיה.

ביאר  זצ”ל  קיסטר  עקיבא  הג”ר  ואילו 
דוד  לגבי  בשבת  בגמ’  שהנה  אחר,  באופן 
המלך איתא שהוא ‘גריס’, ואילו בגמ’ במכות 
‘יתיב  לגבי מעשה דרב חסדא כתוב שהוא 
במקום  למד  שהוא  דהיינו  רב’,  בבי  וגריס 
הקביעות – בבי רב. ויתכן דדוקא בכה”ג של 
מקום קביעות יש מעלה שהוא ניצול גם אם 
חייב מיתה. ועוד מבואר במעשה דרב חסדא 
והיינו  למקרב’  יכול  ‘לא  המוות  שמלאך 
שהתחדש שאם לומד במקום הקבוע לתורה 
מלאך המוות לא יכול להתקרב כלל ולא רק 
שלא נוגע בו לרעה כיוון שהמקום מוגן ויש 
בו חומות, ולכן הוא לא יכול להתקרב כלל.

וביאור הענין דהנה היום אין לנו ביהמ”ק, 
ומיום שחרב ביהמ”ק אין לו להקב”ה אלא 
יונה  רבינו  וביאר  הלכה,  של  אמות  ד’ 
בברכות )ד,א בדפי הרי”ף ד”ה אוהב( אהא 
דאיתא בגמ’ )ח,א( “אוהב ה’ שערי ציון מכל 
משכנות יעקב” - אוהב ה’ שערים המצויינים 
בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות 
והיינו דאמר ר’ חייא בר אמי משמיה דעולא 
להקב’’ה  לו  אין  המקדש  בית  שחרב  מיום 
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. 
בא  לא  הפסוק  כלומר,  יונה:  רבינו  וביאר 
אלו  שערים  הקב”ה  שאוהב  לאשמועינן 
אלא  פשוט,  שזה  אחרים  בתים  משערים 
ר”ל שהקב”ה אוהב שערי ציון יותר משערי 
רבינו  ומוסיף  מדרשות.  ובתי  ביהכנ”ס 
ביהמ”ק  שערי  הקב”ה  שאוהב  כמו  יונה: 
מדרשות,  ובתי  כנסיות  בתי  משערי  יותר 
כך אוהב השערים המצויינים בהלכה ששם 
יותר  יום  בכל  וההוראה  התורה  קביעות 
מבתי כנסיות ובתי מדרשות שלומדים בהם 
הם  הקבועים  שהמקומות  מפני  שעה,  לפי 
שחרב  מיום  וכמש”כ  המקדש  בית  במקום 
ביהמ”ק אין לו להקב”ה אלא ד”א של הלכה 

בלבד.
בהלכה  המצויינים  שערים  כי  ומבואר 
‘כוללים’   – לתורה  הקבועים  המקומות  הם 
קבועים, ולא כשאר מקומות שלומדים שם 
יותר  חביבים  אלו  ומקומות  לפי שעה.  רק 
שהם  כיוון  מדרשות  ובתי  כנסיות  מבתי 
במקום ביהמ”ק, ואע”פ שאי”ז ביהמ”ק ממש, 
ולפי  ביהמ”ק.  ‘במקום’  מעלת  בזה  יש  אך 
מיוחדת  מעלה  שיש  יונה  ברבינו  המבואר 
בית  כמו  שהוא  לתורה  הקבוע  למקום 
המקדש, לכן אפשר שיש שם מעלה גבוהה 

כ”כ שאין מלאך המוות יכול להתקרב.

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הרב 
דוד 

ויספיש

הדפסת הגליונות לעילוי נשמת
המשגיח דישיבת פונביז' הגאון הצדיק

רבי חיים ב"ר משה פרידלנדר זצוק"ל
בעל ה"שפתי חיים"

נלב"ע כ"ח תמוז תשמ"ו ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם ע"י בני המשפחה שליט"א
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התורה  עמוד  של  לפטירתו  החמישי  השנה  ביום  בעומדינו 
וההוראה רבינו הגדול מרן הגרי”ש אלישיב זיע”א, נביא כאן 
מעט מזעיר ממשנתו והוראותיו בעניני חינוך הצריכים חיזוק 

בכל עת.

על משמר החינוך
“בשני  הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט”א:  חתנו  זיע”א שח  מרן  על  בהספד 

נושאים זכינו לראות אצלו התמסרות מיוחדת לצרכי הציבור: חינוך, וצניעות.
ה”חינוך” - הישיבות, חינוך של תשב”ר. הרי אף פעם לא סגר את הגמרא, גם כשבאו 
עניני ציבור וענינים חשובים של פרט גם שאלות של פיקוח נפש והכרעות גדולות, אך 
את הגמ’ לא סגר, והחזיק את האצבע על המקום שבו הוא אוחז, ענה מה שענה והמשיך 

בלימודו.
אך כשהגיעה שאלה של חינוך תשב”ר, בנוגע לתלמודי תורה, לישיבות קטנות ולישיבות 
גדולות, בתי ספר וסמינרים. כל שאלה בחינוך, בתורה, שם היה סוגר את הגמ’, והיה מחזיק 

את המצח במתיחות גדולה, והיתה ניכרת האחריות שצריך בכאלה נושאים.
שינוי  מכל  חשש  ובנות.  לבנים  חינוך  ובתי  ישיבות  לגבי  אותי  ושואל  שב  היה  תמיד 
בסמינרים, שח”ו לא ישנו מהצורה של הלימוד. הדברים האלו הדירו שינה מעיניו כפשוטו!
מרן זיע”א היה חכם הרואה את הנולד, חכם עדיף מנביא לראות מה שעתיד להיות מה 

שהרבה לא ראו, והוא עמד על כך. 
פעם ישבתי על ידו, לפני כמה שנים, ודיברנו בהרחבה על הנושא שהתחילו להכניס את 
לימוד המחשבים בבתי הספר. ואז אמר לי: אתה יודע מה יהיה הסוף, יבואו אלי לכאן עם 

השאלות הקשות שיווצרו במקומות העבודה ובשלום בית... 
כך הוא כאב כאב גדול עם נושא האי-קבלה לסמינרים ולישיבות קטנות, הוא כאב את 
הכאב של המשפחות האלו שלא היו מוכנים לקבל את ילדיהם למוסדות החינוך. “וכי יש 

ציבור שלא יגדלו אותם לתורה כמו שצריך?!” - כאב גדול היה לו מזה”. 

אל תהיה איתם יותר בקשר...
זיע”א  מרן  לפני  באתי  שנים  כ-10  לפני  שליט”א:  הנודעים  החינוך  מאישי  אחד  סיפר 
ובקשתי שיכתוב לי מכתב לנדיבי עם, אודות ההשתלמויות על טהרת הקודש שנערכו אז. 
]למותר לציין כי תכני ההשתלמויות נערכו על טהרת הקודש, על ידי רבנים ידועי שם, 
תלמידי חכמים ומרביצי תורה, על טהרת החינוך הטהור. ולמותר לציין אף את התועלת 
העצומה שהפיקו המלמדים מהרצאות אלו , מגדולי אנשי החינוך היראים[. באשר ההוצאות 
מרובות ואינני נתמך משום גורם או גוף כל שהוא, על כן עלי לגייס את העלויות אצל נדיבי 
עם תמכין דאורייתא. להפתעתי, מרן זיע”א סירב, ואמר לי: הרי כספי התומכים בעולם 
והכוללים  הישיבות  חשבון  על  זה  יהיה  זה  לצורך  כסף  תגייס  אתה  ואם  מוגבל,  התורה 
והמסתעף, על כן פנה אל הגורמים הרלוונטיים במשרדים השונים ואמור להם שאתה עורך 

השתלמויות למחנכי תשב”ר חרדים, ותבקש שיתקצבו אותך. 
כאשר נפגשתי עם אחד הגורמים וסיפרתי לו את תורף הענין לשמו באתי, היה כולו אחוז 
התפעלות, איך קרה כדבר הזה?!, הרי אנו לוחמים כל כך להחדיר השתלמויות למורים 
החרדים, ואפילו מקרב אנשי ה’מזרחי’ ישנם שמתנגדים לזה, והנה אתה מגיע אלי בהסכמת 
הרב אלישיב שאתה עורך השתלמויות למורים!?... - ואז הבטיח לי שיעזור לזה בכל מה 

שיוכל, ויעשה הכל למען כך. 
אך כאן אשר יגורנו בא, הלה אומר לי בכל פה: תשמע, אני אממן אותך לגמרי, אפילו 
יותר ממה שאתה צריך, אבל תנאי אחד לי, להיות מעורב בתכני ההשתלמויות, ]כפי שהם 

מעורבים בסמינרים למורים ולמורות[ ! סיכמנו שאחזיר להם תשובה.
עליתי מיד אל מעונו של מרן זיע”א ואמרתי לו: רב’ה, הם פתחו לי את כל הדלתות, הם 
מבטיחים הכל, הם מעוניינים לתקצב הכל, אבל הם דורשים תנאי אחד קטן... הם חפצים 
בנחרצות, “אל תחזור  זיע”א  מרן  לי  השיב  אתר  על  דעתם...  ולהביע  בתכנים,  להתערב 

אליהם, אל תהיה איתם יותר בקשר, אל תבוא עמם יותר במשא ומתן”! וכך עשיתי.
ומיד הסכים מרן זיע”א לכתוב מכתב קריאה לנדיבי עם לעמוד לעזרת הענין שיהיה כולו 
זאת בזמנו למרן הגאון הגדול רבי אהרן  כי כאשר סיפרתי  יש לציין  על טהרת הקודש. 
ומנוסח  מהמעשה  התפעלות  בקריאות  כולו  יצא  ברלין’,  חים  ‘רבינו  ר”י  שכטר שליט”א 

המכתב, והוסיף כיהודה ועד לקרא על מכתבו של מרן זיע”א.

אל תגעו במשיחי
עוד שח הנ”ל: ידוע שמשרד החינוך דורש בעיקרון שסמינר למורים או למורות ילמד 
ארבע שנות השתלמות, דהיינו שלאחר ארבע שנות תיכון ילמדו עוד ארבע שנים סמינר. 
מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זיע”א לא הסכים לזאת בשום פנים ואופן, ומטעמים שעמו. 
אך זאת הסכים והתיר שנה אחת סמינר מעבר לד’ שנות תיכון, ותו לא. וסיפרה לי אחת 
מזקני המחנכות שאני עוד זוכרת את ר’ אהרן עומד על יד השולחן ודופק בעוז עם שתי 
ידיו, וזועק בשארי כוחותיו: “כבר פרצתם גדר ועשיתם שנתיים סמינר, אבל אם יהיה יותר 
משנתיים, אסגור את כל הסמינרים!”... וכן שמעתי אותם הדברים מהגאון הגדול רבי משה 

דוד לפקוביץ שליט”א ששמע ממש כך מהרבנית רוטברג ע”ה.
וכך היה גם בשנים האחרונות לחיי מרן זיע”א כשחזרו על דרישתם ללימוד ארבע שנות 
השתלמות, ואף כביכול באו לקראת הציבור החרדי ורבניו, והסכימו ‘בעזרת’ מיני מתווכים 
להגיע ל’פשרה’ )...( שיתמצתו תוכנית לימוד שתכיל בשנתיים ושלוש חודשים בלבד את 
התוכנית לימוד של ארבעת השנים, ומשכך במקום לסיים את שנת הלימודים )ו’( בחודש 
אב, יסיימו זאת בחודש חשון שלאחריו, ויהיה זה ‘רק’ הרחבת השנה השניה. אך כאשר 

הגיע הדבר אל שולחנו של מרן זיע”א לא הסכים לזאת בשום 
אופן, ואף לא הסכים לשמוע מזה ולדון על כך, היה לא תהיה! 

קבע בנחרצות.  
ואף כשאמרו לפניו, שהתוכן הנלמד אינו בעייתי בעצם, וכו’ 
וכו’, על זה הדרך. עמד מרן זיע”א בעוז על המשמר ולא נתן 

לדון בשום נידון של פשרה כזו או אחרת. 
באחת הפעמים שדנו לפניו מענין זה, ישב מרן זיע”א שקוע בהרהורים, וכאומר לנו: “אני 
מנסה לחשוב, למה ר’ אהרן אסר את זה”?!... - “מה היתה כוונתו של ר’ אהרן כשאסר 
ודן  ר’ אהרן,  וכך העלה אפשרויות שונות להסברת סברתו של  את השנה השלישית”... 
בכל הנפקא מינות העולות מהצדדים. - והדברים נוראים למתבונן... מרן זיע”א יושב ודן 
בסברתו של רבי אהרן. הוא לא ישב וחשב בסברא מה נראה לו ראוי ונכון!, לא חשב מה 

יוצא לו לדעתו!, אלא מהי דעתו של רבי אהרן!, מה היתה כוונתו של רבי אהרן! 
אותו הרב אלישיב שבלימוד והלכה ‘התווכח’ ופעמים אף נחלק על דברי רבותינו זללה”ה, 
עמד  לבו,  על  יפה  הדברים  עלו  שלא  ופעמים  במלחמתה,  למוד  היה  תורה  של  וכדרכה 
והתווכח, והסיק אחרת. וגם כאשר אמרו לפניו סברא של ה’אבי עזרי’ ברמב”ם, אם לא 
התיישבו הדברים על ליבו היה פורכם עד לאחת, ומסיק באופן אחר, הן כך היא דרכה של 
תורה. - אך לא כן במסורת ההשקפה, לא כן בהנהגת הכלל!, כאן יושב רבינו שקוע להבין 
מה היתה כוונתו של רבי אהרן כשהחליט כך! - וכל זאת בכדי ללמדנו את מסורת התורה 
והנחלת ההשקפה. אבל זאת לא עלה בדעתו כלל לדון מעצמו בענין זה. וכבר ידועים דבריו 
של מרן רבינו הרב שך זי”ע שאת כלל ישראל לא מנהיגים עם סברות, אלא רק עם מסורת, 

והדברים מבהילים...

כל המשנה ידו על התחתונה
כאשר גדלה ההתערבות של המשרדים השונים בתלמודי התורה, והועלתה דרישה לעשות 
השתלמויות לכל מלמדי הת”תים אף במוסדות הפטור, הדבר חרה לו למרן זיע”א במאד. 
וכאב ביותר את פרסומיהם ואת מעלליהם, ונזעק על כך ברבים בתוך מכתב ברכתו לילדי 
ת”ת לרגל מסיבת חומש בחודש סיון תשס”ד, כאשר הכניס בדבריו בזה”ל: “והנה כעת 
קול ענות נשמע לשנות בדרך המסורה לנו, ולשנות מעמדם של הת”ת ולהפכם ל’מוסדות 
מוכרים’ דבר שעלול ח”ו להביא למעורבותם של גורמי החינוך החילוניים בבתי התשב”ר, 
החינוך,  בחסות משרד  להשתלמויות  מלמדים  לשלוח  המבקשים  המחנה  בשולי  יש  ועוד 
ומחובתנו לעת כזאת, להודיע, כי כל המשנה ידו על התחתונה וחלילה לשנות בכי הוא זה 
מהדרך בה נהגו הת”ת עד כעת”. וכך בשנת תשס”ה חזר מרן זיע”א וכתב כעי”ז לראשי 
מפעל תרי”ג מצוות בזה”ל: “וראוי לשוב ולעורר בכל כינוס של מחנכים למנוע ח”ו מזימות 
און, ולהימנע מלילך בנתיבתם של אותם המבקשים לשנות מדרך החינוך המסורה לנו - 

ובשכר זה יראו ברכה בעמלם להעמיד לגיונות לתורה ויראת שמים”. 
שח על כך אחד מגדולי המחנכים שליט”א: באותה עת סיפר לי מרן זיע”א את המעשה 
שגזרו  בפטרבורג  הגזירה  את  היתה  שנים  עשרות  שלפני  יודע  אתה  אמר:  וכה  הנודע, 
שעל ילדי הת”תים ללמוד את השפה המדוברת, עלו אז ה”חפץ חיים” ביחד עם רבי חיים 
בריסקער ורבי מאיר שמחה בעל ה’אור שמח’, ועוד, אל בעלי ההחלטות, וה”חפץ חיים” פרץ 
בבכי מר בפניהם וביכה את הסכנה על החינוך הטהור של ילדי ישראל. ועל ידי כך נתבטלה 
הגזירה. וסיפר מרן זיע”א, כי מסופר ששאלו את אותו שר אם הבין את דברי ה”חפץ חיים”, 

ואמר שלא הבין את מה שדיבר אבל הבנתי את שפת הלב. ראיתי את הדמעות...
הוסיף מרן זיע”א ואמר, - רבותי! הדברים נוקבים! - שם היה מדובר על גזירה ללמוד 
את השפה, אפילו לא גזירה של הוספת שעה של לימוד חול. אבל היה זה שאלה עקרונית, 
של התערבות חיצונית בתכני הלימוד, ועל זה הכריעו גדולי ישראל כי היו לא תהיה! ואם 
לא יצליחו לבטל הגזירה אז יסגרו את הת”תים!, ועל זה בכה ה”חפץ חיים” מעמקי ליבו 
הטהור, ובחסדי שמים התבטלה הגזירה. והנה עתה, על מה מדובר!? לא מאיימים פה על 
סגירת הת”תים, לא מדובר פה על קנסות ומעצרים... מדברים פה בסך הכל על הכספים 
באים  כבר  זה  ועל  ‘דחויה’...  אם  כי  לכתחילה  אינה  ביסודה  זו  לקיחה  שגם  ותקציבים, 

להתפשר?! - שומו שמים!
סיים מרן זיע”א ואמר: “ואני אומר, שאם לא תהיה ברירה והם לא יוותרו לנו, נפסיק 

לקחת כסף מהמדינה!”... 

כזה אני רוצה...
סיפר אחד הרבנים שליט”א: כאשר בשולי המחנה החל להישמע קול ענות חלושה לפרוץ 
בדרכי המסורה, ונתעוררו חדשים לבקרים בעיות ופירצות שלא שיערום אבותינו העלתי 
והעשויים לפגוע בטהרת החינוך,  זיע”א את החששות הנוראים הצפויים לבא  לפני מרן 
ובעקבות זאת הורה לי מרן זיע”א להקים ועדת רבנים לענייני חינוך, ואמר: כי בהרכבת 
ועדה זו יש לראות שיהיו אלו המבינים למצב הדור, החיים בתוך העם, ולא כאלו שיותר 
מנותקים. וכך אמר להעמיד בראש הוועדה את רבותינו בעלי ההשקפה שמרן רבינו הגדול 
ה’אבי עזרי’ זיע”א סמך ידו עליהם בהנהגת מערכות בני התורה. וכאשר הוצע אחד השמות 
אמרו לפני מרן זיע”א כי שמא הוא משתייך לחוגי הקנאים וכדו’, נענה ואמר: ומה בכך, הרי 

קבוצה זו יותר קנאים, ואם כך אדרבה, מוטב שכך!, כזה אני רוצה!...
עוד בעת הרכבת הוועדה, לא מש מזכרוני המראה הנורא הזה, עת שמרן זיע”א קרא אליו 
גאון אחד שליט”א ממקורביו, הצעיר ממנו בעשרות שנים, והתחנן אליו, כפשוטו, שיכנס 
לוועדה, וחזר והפציר בו שוב ושוב, בתחנונים ממש. ועמדתי כולי ברטט ובזיע איך שמרן 
זיע”א משפיל עצמו ומתחנן ממש למען העמדת החינוך הטהור על תילו, ושמירת צביונו. 

רוממות החינוךהמשך
ליקוט על טהרת החינוך

הרב 
אברהם 

דסלר

ומכיון שמציאות העולם היא רק התורה, אסתכל באורייתא וברא עלמא, לכן אפילו על ידי פרשת שבועה, לא שייך על ידי השבועה לשנות מציאות ‘שלא אשב 
בסוכה, שלא אניח תפילין’ וממילא אין שבועתו חלה. אך הנדר הוא לפני המציאות ומעל המציאות, שהוא התבונה שהיא בשורש ובמקור החיים, ]וכעין שנתבאר במרע”ה שהוא היה בשורשים 

ובבחינת בינה[, ובזה הנדרים עולים על גבי תורה. וכשאדם נודר, הרי שמכח הנדר שהוא למעלה מגוף הדבר, והוא מהמוח ומהשכל, יכול לנדור על המצוות ונדרו חל.
וזהו שכתב הרמב”ם על דברים הנבראים, שהלשון הוא ֵחי, שהם לא גוף הדבר אלא רק נבראים. וכן הוא הביאור במה שכתב בפמ”ג לומר בלשון ה”ברוך שאמר” ברוך ֵחי העולמים ולא ַחי, כי הוא 

קאי על דברים הנבראים, שחיותם בא מלמעלה, מד’ יתברך. ולכן בשבועה שהיא בגוף הדבר ]עד כמה ששייך גוף[, הרי ש’נשבע במלך עצמו’, ובזה שייך להגיד ַחי ד’.

ענין ה’תפארת’
ולפמשנ”ת דהבינה והדעת הם שורש הדברים, והם מעל המציאות, לפי זה מתבאר גם מה שקראו חז”ל ליעקב אבינו ע”ה בחיר שבאבות. כי יעקב אבינו היה עמוד התורה, וכתב הגר”א ז”ל שהוא 
היה ההכנה למשה רבינו ע”ה, לפני שהתורה ירדה לארץ ]ובזוה”ק דיעקב הוא מלבר ומרע”ה מלגוו[, ומידתו של יעקב היא ‘תפארת’, שהוא שורש הדברים, וכולל הכל ביחד ]וכפי המובן מפירוש 

המילה ‘תפארת’, כי דבר יפה, הוא דבר שיש בו ריבוי ושלל גוונים[, וזהו מובחר שבאבות, כי רק אחרי שהיו אבותיו אברהם ויצחק, שייך שיבוא יעקב שכולל הכל ביחד.
והיינו שזה הוא גדר של שלימות. כשיש שני דברים שהם כביכול סתירה, חסד וגבורה, ובא השלישי היינו שהוא בשורש הדברים למעלה. ומדתו של יעקב ‘אמת’, באשר כולל משני המחנות. ]וכן 
הוא במחלוקת בית הלל ובית שמאי, אף שלכאורה הם שני דברים הסותרים, ומבואר כי באמת הלל הוא מצד החסד ושמאי הוא מצד הגבורה, ובעוה”ז הלכה כב”ה, ולכך לעתיד לבוא תהא הלכה 

כבית שמאי וכן הוא לענין יום ולילה וכו’[.
והיא גם מעלת התורה, ומעלתו הגבוהה של משה רבנו עליו השלום, שהוא בשורש הדברים, ומעלה זו שהתחילה מיעקב אבינו ע”ה שהשיג את שורשי התורה עוד לפני שהורידה משה לארץ, וזוהי 

מידתו ה’תפארת’. “ְּכִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלֶׁשֶבת ָּבִית” )ישעיה מד,יג(, ועם הגוונים הרבים גם צריכים מקום.

שלמות האדם
וכיו”ב, אלא כל מעלתו ושאיפתו גבוהה היא. וכאשר  זה  זה ובדבר  וזו הצורה של שלמות. אם אדם חותר ל’הכל’, להגיע לשורש הדברים, להיות למעלה, ולא רק במצב שהוא מתחזק בדבר 

פועל בשאיפה הזו עם תבונה ובינה יתירה, הרי ה’חיות’ שבו באה מכל דבר, בתורה בעיון בבקיאות בתפילה וכו’ וכשחזקים בשורשים אז שייך להגיע ל’תפארת’ כי הכל דבר אחד.
 )נערך ע”י מערכת הגליון מכתבי הרב יאיר ארלנגר שליט”א(

<<< המשך מעמ' 2 

4



בעניין ראובן גד ועבר הירדן
יש לעיין היטב בעניין זה, מה ראו פתאום ראובן וגד 
לבקש לנחלתם תחום שאינו ארץ ישראל? מה תאמרו, 
הרי כבר נאמר שהיה להם צאן לרוב. אבל מנין להם 

שדבר זה לא יהיה להם בארץ ישראל, וגם אם כן, מה בכך.
עוון  את  בהזכירו  זו,  בקשתם  על  קצף  רבינו  משה  כי  כן  אמנם  הנה 
כי  ראובן,  ובני  גד  בני  בתנאי  וגד  ראובן  ברגע שהבטיחו  אך  אבותיהם. 
המה יעברו חלוצים וישתתפו שותפות מלאה בכיבוש ארץ ישראל שבעבר 
הירדן ממערב ורק אז ישובו איש אל נחלתו, הרי שמשה רבינו מתרצה להם. 
ולא זו בלבד, אלא שכבר מרחיב את היריעה ומוסר את נחלת עוג לחצי 
שבט מנשה ויאיר בן מנשה כובש לו ערים לעצמו ומתיישב בהם, ונראה כי 
הכתוב מסכים עמו ומציינו לשבח, שכן אין משה מוחה בו כלל אלא מספר 
עליו כאן ופעם נוספת בספר דברים. ואם כן הוא, לכאורה יוצא כי לבסוף 

נחלת עבר הירדן היא אכן חיובית. 
אך הדבר הזה עצמו צריך ביאור. הרי המקום אינו ארץ ישראל, וגם לאחר 
קידושינו אותו הוא אינו כארץ ישראל לכל דבר ועניין. כך, שלכאורה גם 
לאחר הכל המקום אינו מקום שאמורים יהודים לרצות לדור בו מלכתחילה, 
היו  אמורים  שלכאורה  כפי  העיקרית  הארץ  לכיבוש  לחכות  עליהם  והיה 
זה,  בעניין  תביעה  עליהם  היתה  כי  בחז”ל  ומבואר  מלכתחילה.  לעשות 

ומחמת כן היו הראשונים לגלות.
ואם כן הוא הדבר, אכן יש לנו לתמוה תמיהה לפנים מתמיהה: מדוע רצו 
שבטי ראובן וגד שלא לעשות כן, ומה ראה משה להיענות לבקשתם לאחר 
תנאם הכפול, ונראה שכל כך הסכים עמהם עד שהמשיך את הדבר והִחילֹו 
לנחלתם,  הכיבושים  שאר  את  להם  והעניק  מישראל  משפחות  עוד  על 
ואפילו היה מי שמיזמתו האישית הלך וכבש ערים לנחלתו, ונראה שאפילו 

רשות לא נטל לשם כך?
והנראה להקדים בביאור העניין, לשם מה היה צורך בכלל לכבוש את עבר 
הירדן. והוא, שכן יש לישראל ייעוד והוא תיקון כלל העולם במלכות ש-די, 
דהיינו עקירת עובדי עבודה זרה ואפיקורסות מן העולם, ולא יועיל שרק 
נעקור את הנפש, שכן מקום היישוב עצמו מוכרח להיות מתוקן אף הוא 
לעבודת ה’ באופן הראוי. ממילא אפילו שנכון הדבר כי דרכינו אצה לנו 
לבוא אל הארץ הטובה שהבטיחנו השי”ת, ארץ אבותינו, אך איקלע לידן 
מצוה נוראה שאין מישהו אחר שיעשנה מלבד ישראל, והוא חלק מתכלית 

יצירתם.
ללמדך, שעבר הירדן הוא עדות לאומות העולם על תפקידם של ישראל, 
שכאשר באים לארץ ישראל אין תפקידם מסתיים בישיבה איש תחת גפנו 
ותחת תאנתו, אלא מכאן צריכה לצאת הבשורה לעולם למען יכירו וידעו 
כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך ותשבע כל לשון ויקבלו כולם את עול 

מלכותך. 
ההתמודדות עם אומות העולם מצד היותינו באים לתקנם הוא  ותחילת 
עבר הירדן, בממלכת סיחון ועוג מלכי האמורי, אשר המה היו “עיני הארץ”, 
תרבותם  את  ומנהיגים  המנהלים  העולם,  אומות  של  ההשקפה”  “בעלי 

]וכמ”ש במאמרינו על פרשת חוקת[.
שבטי  של  תפקידיהם  במהות  נתבונן  כאשר  והנה 
ישראל,  במחנה  המשותף  למקומפם  ביחס  וגד  ראובן 
ה’:  בעבודת  ותיקים  שותפים  וגד  ראובן  כי  נמצא 
...שבט ראובן, שהוא בעל תשובה, ותשובה מדה טובה, ורחמיו של הקדוש 
ברוך הוא באים על הבריות בשעה שהם עושין תשובה. וכו’ ועליו גד, שהוא 
ושמעון  בגבורה,  וגד  בתשובה  ראובן  יגודנו”.  גדוד  “גד  שנא’  גדוד.  בעל 

באמצע - לכפר עליו... )במדבר רבה פרשה ב( 
ונבאר: תפקידו המיוחד של ראובן במסורת אבותיו הוא התשובה, המה 
מתחזקים בתשובה תמיד לשקוד להיות נקיים מחטא תדיר, יודעים את כח 
היצר ומשתדלים בכל עוז להרפא ממנו, עולה של תשובה הוקם לנו על ידי 
אחד ומיוחד מגדולי נביאינו הרי הוא הושע אשר נבואתו היא שלימדתנו 
את חלקי מצות התשובה. ואילו גד הוא גיבור אשר במכת חרב אחת “טרף 
זרוע אף קדקד” ויכול הוא להתמודד מול אומות העולם “והוא יגוד עקב” 
ילקוט  )עיין  העולם  אומות  של  יסודותיהם  את  )לחתוך(  לגוד  שעתיד   -
שמעוני תורה רמז קכח(, אך אין המדובר רק בגבורת הזרוע כמובן, שכן 
המדובר אצלו יותר מכל בגבורת הנפש והלב בעבודת היצר, שני הדוגמאות 
המיוחדות ביותר שמביא בעל המסילת ישרים על אנשים שעברו את כל 
המסילה המתוארת אצלו העולה עד המדרגות הגבוהות ביותר של תחיית 
המתים המה שני אנשים משבט גד “גלעדיים” הרי הם אליהו הנביא ואלישע 
תלמידו )מסילת ישרים פרק כו(, כאשר הראשון זכור לטוב כבעל תפקיד 
מיוחד להחזיר את כל כלל ישראל בתשובה לעתיד לבא במהרה בימינו. 
והיו הללו רועי צאן כאבותינו הקדושים, ויעויין ברבינו אברהם בן הרמב”ם 
רוחניות  מעלות  להשיג  כדי  צאן  רועי  היו  שהאבות  שאומר  התורה  על 
מתוך התבודדות משאר העולם, ולכאורה זה היה רצונם כאן, להיות בעיקר 
טרודים במעלותיהם לשפרם ולתקנם במנוחת הנפש “בין ההרים” כדברי 
היותם  מצאנו  ואלישע  אליהו  והנביאים  ישרים:  במסילת  הרמח”ל  רבינו 
מיחדים מקומם על ההרים מפני התבודדותם, והחכמים החסידים הראשונים 

ז”ל הלכו בעקבותיהם... )פרק טו(
והללו ביקשו להיות אלו שמתמודדים עם אומות העולם, מצד אחד מביעים 
תביעה  מהווים  שאנו   - לעיל  שנתבארה  התזכורת  את  נוכחותם  בעצם 
שקריהם.  את  ויפקיעו  אמת  לאמונת  יחזרו  העולם  אומות  שכל  תמידית 
ומצד שני הם גם מתמודדים עם השפעתם הרעה של אומות העולם, להדפה 
מעל גבולינו שלא תתקרב אל גבולות הקדושה העיקרית של ארץ ישראל 

גופא.
יוצא, אם כן, שעבר הירדן הוא מצד אחד מקום מיוחד מאוד, ומצד שני 
יכולים  שיהיו  מיוחדים  רוחניים  גיבורים  צריך  אשר  מאוד.  מסוכן  מקום 
להתמודד עימו. ממילא לפי זה יתבאר טובא, משה רבינו תחילה לא חפץ 
אך  לשרוד.  יוכלו  אם  יודע  הי  שכן  הירדן,  בעבר  היהודים  את  להשאיר 
כאשר נודע למשה רבינו על ידי תנאי בני גד ובני ראובן שכל רצונם של 
הללו הוא להיות הראשונים להתמודד מול אומות העולם “חלוצים”, הבין 
כי אכן מבינים הם את אשר לפניהם, והסכים על ידם, ולא זו בלבד, אלא 

חיזקם וצירף אליהם לשם מאבק זה חצי מבני מנשה.

בס”ד, יום שני כ”ג תמוז תשע”ז 

בענין המעשה עם הגר"ח מבריסק 
למערכת העלון החשוב מלא תורה ויראת ה’ טהורה “רוממות” 

שלום וברכה כיאות לעורך החשוב שליט”א
בעיוני בעלון האחרון פרשת פנחס ראיתי שהבאתם על הפסוק “והעברתם נחלתו” מעשה מרבי חיים סולובייציק זללה”ה שנשאל מביה”ד 
שנסתפקו בדין אדם שנטה למות והייתה אשתו מעוברת והתנה אם תלד אשתו זכר ב’ שליש לזכר ולאשה שליש ואם נקבה ב’ שליש לאשה 
ולבת שליש. ופשט להם הגר”ח שיחלקו לז’ חלקים. ע”כ. וכל מעשה זה איך שנכתב תמוה מאד שדין זה מפורש בטוש”ע חו”מ סי’ רנ”ג סעיף 
כ”ח והוא עפ”י תשובת הרא”ש סוף כלל פ”א. והרא”ש שם מדבר באח כנגד הנולד במקום אשה המוזכרת במעשה זה. ושם הרא”ש הזכיר 
הצעה זו של חלוקת ז’ חלקים ודחה אותה כיון שלא נתקיים התנאי הכל בטל והכל לבן ע”כ. וא”כ לא יתכן שבי”ד יסתפקו בדין ערוך ומפורש 

בשו”ע. ולא יתכן שרבינו הגר”ח זללה”ה יתן פתרון שנסתר מדין בשו”ע ומדברי הרא”ש שכתב להדיא לא לחלוק כך.
ולי נראה שאם עובדא זו מאומתת צ”ל שבעל העובדא לא דקדק בשמועתו ובלשון הנותן עצמו היה משתמע שלא נתן באופן שתולה את 
מתנת האשה בדבר אחר וברא”ש מבואר שאז לא בטלה המתנה עיי”ש. וכאן נסתפקו הדיינים אם ציור זה דומה לדין השו”ע. וכאן לא גילה 
להם הגר”ח דבר חדש בעצם החלוקה )שכבר מפורשת ברא”ש( רק פשט להם את הספק שציור זה אינו דומה לתשובת הרא”ש וממילא הדרינן 

לחלוקת הרא”ש שחולקים לז’ חלקים.
החותם בברכת התורה ויישר כח לכבוד הת”ח העורכים החשובים
אליה קרואני

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

קוראים רוממות
הערות תגובות והארות

לרפואת ידידנו רודף צדקה וחסד 
הרה"ח אברהם ישעיה
 בן חיה לאה שליט"א

לרפו"ש בתושח"י

לזכות מיכאל יעקב בן מרים נ"י
לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו

ולזכות מנחם יצחק בן דבורה נ"י
לזיווג הגון במהרה
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