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גליון 96 שנה ב' פרשת שופטים תשע"ז

דבר העורך

בענין אמירת פרשיות הקרבנות בכל יום
]הן בפרשת המועדות  הנקראות בשבועות אלו  בפרשיות 
שבפר' ראה והן בכהן המקריב קרבנו בפרשתנו[ למדים אנו 
הרבה על ענין הקרבת הקרבנות, ועל כן נתעוררנו לעמוד 
קצת על ענין אמירת הקרבנות בכל יום, שעניינו וחשיבותו 
באמירתן,  המזלזלים  הרבה  יש  ואעפ"כ  גבוה,  מעל  גבוה 
וכידוע כי ע"י אמירת פרשת הקרבנות הרי זה נחשב כאילו 
הקרבנו אותן, וכמאמר חז"ל שכל העוסק בתורת הקרבנות 
הרי זה נחשב כאילו הקריב אותם בפועל ממש. עוד מבואר 
בחז"ל כי אמירת הקרבנות מועלת לכפרה על כל החטאות, 
הרחמים  ימי  של  בפתחן  אנו  עומדים  עת  גורם,  והזמן 
סליחה  ולבקש  במעשינו  לפשפש  היום  וחובת  והסליחות, 

ומחילה וכפרה על כל עוונותינו. 
דין זה של אמירת פרשת הקרבנות הובא בטושו"ע  והנה 
יום פרשת  'טוב לומר בכל  וז"ל:  )סי' א,ה( הלכה למעשה, 
מקור  להלן  ויתבאר  ואשם',  וחטאת  ושלמים  ומנחה  עולה 

וגודל הענין וחשיבותו.

כאילו הקריבום לפני
בגמ' תענית )כז,ב( איתא: 'אמר רב יעקב בר אחא אמר רב 
אסי אלמלא מעמדות ]עסקי הקרבנות, רש"י[ לא נתקיימו 
שמים וארץ שנא' "ויאמר ה"א במה אדע כי אירשנה", אמר 
להם  עושה  ואתה  לפניך  חוטאין  ישראל  ח"ו  שמא  אברהם 
כדור המבול וכדור הפלגה, אמר לו לאו, אמר לפניו, רבש"ע, 
א"ל  לך[,  יחטאו  אם  יתכפרו  ]במה  אירשנה  במה  הודיעני 
הקב"ה קחה לי עגלה משולשת וגו' ]הקרבנות הם שיכפרו 
להם[, אמר לי' תינח בזמן שביהמ"ק קיים, בזמן שאין ביהמ"ק 
מה תהא עליהם כו', ]א"ל[ כבר תקנתי להם סדר קרבנות, 
כל זמן שקוראין בהם לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום 
לפני, ואני מוחל להם על כל עונותיהם, ע"כ הגמ', וכ"ה בגמ' 
בהן  שקוראין  זמן  שכל  קצת,  לשון  בשינוי  )לא,ב(  מגילה 
מעלה אני עליהם כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על 

כל עוונותיהם. 
ועד  שמש  "ממזרח  מהפסוק  למדין  )קי,א(  מנחות  ובגמ' 
לשמי  מוגש  מוקטר  מקום  ובכל  בגויים  שמי  גדול  מבואו 
ומנחה טהורה", בכל מקום ס"ד, אמר רבי שמואל בר נחמני 
אמר ר' יונתן אלו ת"ח העוסקין בתורה בכל מקום מעלה אני 
עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי. עוד שם דרשי' בגמ' 
ב,ג( "הנה אני בונה בית  על הפסוק )דברי הימים ב, פרק 
על  זאת  לעולם  וגו'  לפניו  להקטיר  לו  להקדיש  ה"א  לשם 
ישראל", רבי יוחנן אמר אלו ת"ח העוסקין בהלכות עבודה, 
מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם ]ומקריבין 
אותן הקרבנות[. הרי למדים מכל זה שבזמן שאין ביהמ"ק 

קיים קריאת פרשיות הקרבנות הם שמקיימים את העולם. 
פפא,  בר  חנינא  ר'  בשם  'ר"א  צו(:  )פר'  במד"ר  וראה 
קרבנות  מקריבין  היינו  לשעבר  אומרים  ישראל  יהיו  שלא 
מהו  אותם  מקריבין  אנו  שאין  ועכשיו  בהם,  ומתעסקים 
להתעסק בהן, אמר להם הקב"ה הואיל ואתם מתעסקין בהן 
'אמר  )שם(:  ובתנחומא  ע"כ.  אותם',  מקריבין  אתם  כאילו 
הקב"ה אע"פ שעתיד ביהמ"ק ליחרב והקרבנות בטלים, לא 
ולשנות  בהן  לקרות  היזהרו  אלא  הקרבנות,  לסדר  תשכחו 
אותן ]ר"ל ללמוד הלכותיהן[, ואם תתעסקו בהן מעלה אני 
בילקוט  וכ"ה  ע"כ.  עוסקים',  אתם  בקרבנות  כאילו  עליכם 

איש  יכרת  לא  הלויים  "ולכהנים  הפסוק  על  לג(  )ירמיה 
הימים",  כל  זבח  ועושה  מנחה  ומקטיר  עולה  מעלה  מלפני 
תורתכם  את  רואים  אנו  יוסי,  ר'  את  אחד  לולינא  שאל 
אין  ח"ו  א"ל  הקרבנות,  ובטלו  ביהמ"ק  חרב  והרי  פלסתר, 
ד"ת פלסתר ולא דבר שקר, אלא כל התורה אמת, אמר להם 
הקב"ה לכהנים וללויים, אם אתם עוסקים בתורת הקרבנות 
מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים בכל יום עולה וכליל.    

מצוותה גם בזמן ביהמ"ק
וביותר חידש מרנא הח"ח זיע"א )בספרו מאמר תורה אור 
את  מקריבין  כשהיו  קיים  היה  שביהמ"ק  בזמן  שגם  פ"ג( 
הפרשה של  את  קרבן  כל  על  לקרות  מצוה  היה  הקרבנות, 
אותו קרבן, ומביא ראי' לזה מהגמ' ביומא )ו,ב( דאמר ריו"ח 
משום רשב"י, מנין שאף מקרא הפרשה מעכב, ת"ל "זה הדבר 
אשר ציוה ה' " אפי' דיבור מעכב, ע"כ הגמ'. ותמוה דבריו 
שגם  ומהי"ת  המילואים,  ימי  בז'  מדבר  שם  הפסוק  דהלא 
בכל הקרבנות הדין כן, ולא שמענו מעולם שכן הדין בכל 
הקרבנות, אלא שהח"ח מביא ממדרש תנחומא )שם( שלומד 
מפסוק אחר שכן הדין בכל הקרבנות, וז"ל המדרש: 'צו את 
שיאמר  כלומר  העולה,  תורת  זאת  לאמר  בניו  ואת  אהרן 
לבנ"י שיתעסקו בקריאת ]תורת[ העולה, שאע"פ שמקריבין 
אותה, יהיו עוסקין גם בקריאת הפרשה, כדי שיזכו בקרבן 
הח"ח שם שנראה  וכותב  המדרש,  עכ"ל  ובקריאתה',  עולה 
לו ביאור הדבר דכשם שקבע הקב"ה שיתקנו פגמי העוונות 
כן  בעוה"ז,  הקרבן  מעשה  ע"י  העליונים  בעולמות  למעלה 
קבע עוד לתקן החטאים בשורש הענינים ע"י התורה, שהיא 
שורש הקרבנות, וציווה הקב"ה שיקראו על כל קרבן וקרבן 
ג"כ הפרשה של אותו הקרבן, וע"כ גם כיום שמצות מעשה 
הקרבנות בפועל אין לנו, בעו"ה, שהמקדש חרב, עכ"פ מצות 
לימוד הלכותיהן הלא יש גם לנו, ועי"ז נתקן כל העניינים 
בשורש הדברים למעלה, ולמה נתרשל בזה, ואדרבה עלינו 
להתחזק בזה יותר אחרי שאין לנו עבודה אחרת כ"א זאת, 
ובפרט שהקב"ה חושב לנו ד"ז כמעשה הקרבה ממש, ומביא 
שם לשון הזוה"ק במדרש הנעלם )פר' וירא(: 'א"ר כרוספדאי, 
האי מאן דמדכר בפומי' בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ענינא 
הקרבן,  במקום  זה  שיהא  בה  ויכוין  ותקרובתא,  דקורבניא 
ברית כרותה דאינון מלאכיא שמדכרין חובי' לאבאשא לי', 

דלא יכלין למיעבד לון אלא טיבו', עכ"ל. 

קריאתה או לימודה
הקרבנות  לאמירת  המקור  הביא  )סקי"ג(  במשנ"ב  והנה 
מהגמ' במנחות )שם( שלמדו מקרא ד"זאת תורת החטאת" 
שכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, ולכאו' צ"ב 
מדוע לא הביא גם מהגמ' בתענית ומגילה )שם(, וכמו שציין 
בבאר הגולה, ואפשר שרצה לומר שלא די באמירת פסוקי 
נחשב כאילו הקריבו אותם, אע"פ  הקרבנות בלבד, שיהיה 
שאינו מבין עניינם כראוי, ולא אופני הקרבתם, וכדמשמע 
לכאו' מהגמ' בתענית ומגילה, דאיתא שם שכל זמן ש'קוראין' 
סדר הקרבנות מעלה אני עליכם כאילו הקריבום, ולכן הביא 
מהגמ' במנחות דייקא שם אי' שכל ה'עוסק' בתורת חטאת 
הקרבנות  תורת  שלומד  דהיינו  חטאת,  הקריב  כאילו  הוא 
באופן שידע הדינים שלהן והלכותיהן על בוריים, ורק באופן 
זה יהי' נחשב כאילו הקריב אותם, וכמו שהאריך בזה הוא 
צו(  )פר'  בחיי  מרבינו  כן  והביא  אור,  תורה  במאמר  עצמו 
נחשב  הרי"ז  הקרבנות  פרשיות  קריאת  שע"י  שאמרו  דמה 
כאילו הקריב אותם, אין הכוונה שיקרא את פסוקי הקרבנות 
וידע  בלבד, אלא שיעסוק בהם היטב עד שיבין פירושיהם 

אופני הקרבתן. 

רוממות ההלכה

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

ושוב אנו עומדים על פתחו של חודש אלול, וקול 
השופר הבוקע מבתי הכנסיות, מרעיד את הלבבות.

אכן, הימים הנוראים ממשמשים ובאים, והיום שבו 
נעמוד למשפט לפני בוחן כליות ולב, הולך מתקרב.

דבר  מכל  להתנער  כלל  בדרך  העולם  דרך  אמנם, 
הם  מבקשים   - העולם  דרך  הוא  כך  פחד,  המעורר 
להתרחק ככל האפשר ממה שיראים מפניו. כך הוא 

הטבע.
שונה היא אימת הדין, המתעוררת בחודש זה, שהיא 
לאביהם  ישראל  של  ליבם  את  מקרבת   - אדרבה   -
והמאמרים  הפסוקים  כל  ידועים  והרי  שבשמים. 
ועד  לי"  ודודי  לדודי  מ"אני  זה,  בענין  המדברים 

ה'ימים הנחמדים' כפי שקראום בעלי המוסר. 
הוא,  באשר  אחד  כל  כי  אנו,  רואים  במציאות  גם 
עילאיים  ובמאמצים  כוחו  ברוב  שלו,  במקומו  מנסה 
להשיג משהו מה"אלול", מהקרבת אלוקים. אף יהודים 
הרחוקים מאוירת ה"אלול" בהיכלי התורה והישיבות, 

נראים ב"סליחות" החל מתחילת החודש. 
כאן רובם ככולם מבינים כי הפחד מביא קירבה ולא 

ריחוק.
סולם  את  לקבוע  האדם,  של  בידו  הדבר  כי 
העדיפויות שלו. אם רוחניותו עומדת בראש או שמא 

גשמיותו.  
אם יש מי שמנסה לברוח מפחד הדין, הדעת נותנת 
אינה  אלא שהרוחניות  פחד,  זה סתם מחמת  אין  כי 
עומדת בראש מעייניו. שכן אם היה איכפת לו אזי לא 

היה מזניח את הדבר העיקרי הזה.
שבקשו  שעה  המוסר,  בעלי  מספרים  היו  וכך 
להדגיש עד כמה אמורה הקריאה "אלול" בפני עצמה, 
להרעיד את נימי לבבינו ולעוררנו לתקן את דרכינו:

בחייל מחיילי הצאר ניקולאי שצעד בשעת  מעשה 
לילה מאוחרת ברחובה של עיר, ולפתע הבחין בדמות 
היתה  זו  דמות  לעברו,  בכבדות  מהלכת  חשודה 
בקבוקים,  כמה  ללגום  סיים  עתה  שזה  שיכור  של 

כשתכניותיו לוטות בערפל.
החייל פקד עליו לעצור מיד, אך הלה הביט בחייל 

בעינים מזוגגות, אך המשיך לצעוד לעברו.
החייל פקד עליו בשנית לעצור מיד, תוך כדי שהוא 
דורך את נשקו על כל צרה שלא תבוא. אך השיכור 

הביט בו באדישות מוחלטת והמשיך בצעידתו.
כאן פנה החייל וצעק: הנני חייל מחייליו של הצר 

ניקולאי, ואני מצווה עליך לעצור ולהזדהות!
כאשר גם בפעם הזאת לא נענה השיכור, ירה החייל 

לעבר רגליו ופצע אותו. 
נעמדו  הנאשמים  דוכן  ועל  משפט,  שנערך  כמובן 
החייל מול השיכור שהתפכח, כאשר השיכור הואשם 
בלתי  באדם  בירי  הואשם  והחייל  הזדהה,  בכך שלא 

מסוכן.
השופט פנה אל השיכור שיטען להגנתו. והלה נענה 
ואמר: הלא החייל ראה שהנני מתנודד וצועד בכבדות, 
האם לא הבין כי אני שיכור, ושיכור אינו יכול לענות 

גם אם הוא רוצה...
לשמע  בוטח:  בקול  ואמר  החייל  להגנתו  טען  כאן 
ביותר  הגדול  השיכור  גם  ניקולאי,  הצאר  של  שמו 
כל  ולעורר  להעיר  אמור  זה  מיינו.  להתפכח  אמור 

שומע...
גם  "אלול"  זועקים  כאשר  המוסר:  בעלי  אמרו 

השיכור הגדול ביותר אמור להתפכח מיינו...
סולם  בראש  עומדת  האדם  של  הרוחניות  אם  כי 
חודש  המילים  למשמע  שרק  הרי  שלו,   העדיפויות 

אלול, עליו להתעורר.
ואין הדברים אמורים כלפי חודש אלול בלבד, אלא 
האדם  את  לעורר  אמור  ברוחניות   הקשור  דבר  כל 

משגרת חייו.
אותם,  מעוררת  אינה  "אלול"  שקריאת  אלו  אותם 
אזי משולים הם לאותו שיכור, ושמא היה מקום לדון, 

אם הם בגדר "שוטים" אשר פטורים מן המצוות.
כך הם פני הדברים, גם כאשר מתהלכים בינותינו 
אנשים המביטים באדישות ובשיוויון נפש על הדרדור 
בתרדמת  שקועים  כשהם  סביבנו,  המתחולל  הרוחני 
מפני  בורחים  הללו  נפשי'.  עלי  'שלום  באומרם 
המציאות המרה, ומתנערים מיד ממה שאמור להפחיד 
אותם. אף הם משולים הם לאותו שיכור... ושמא היה 
מקום לדון, אם הם בגדר "שוטים" אשר פטורים מן 

המצוות.
הבה נקח בידינו את תפקידנו בעת הזאת, ונתעורר 

לקול קריאת ה"אלול"!

סוגיה הלכתית בפרשה

הרב 
ישראל 

לנג

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 לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון שבועי לבני התורה 

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת 
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קורא יקר ונעים!
זכור! החזקת הגליון נעשית רק ע"י 

הקוראים הנכבדים שליט"א, 
אשר מחפשים הזדמנות בה יסייעו להחזקת הגליון

אם ע"י יארצייט אם בעת שמחה וכדו'
קח גם אתה שותפות ב"זיכוי הרבים" 

בחודש הרחמים והסליחות!

הדפסת והפצת הגליונות 
לעילוי נשמת 

מרת שרה רבקה ב"ר שלמה זלמן ע"ה
נלב"ע א' דר"ח אלול תשל"ה ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י אחד מצאצאיה הרה"ג שליט"א



ְטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך"  "ֹׁשְפִטים ְוֹׁשֽ
)טז,יח(

כתב הרמב"ם בריש הלכות סנהדרין: מצות עשה של תורה 
למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך.

הלוי סאלאוויציק  דוד  רבי משולם  הגדול  הגאון  'בריסק'  ישיבת  ראש  כך  על  אמר 
שליט"א: בפשוטו הטעם למנות כל כך הרבה שופטים ושוטרים בכל עיר ועיר ובכל 
שבט ושבט, משום שלכאורה צריך לבתי דינים הרבה בכדי לסדר עניני גירושין ועניני 

ממונות וכו'. 
אולם ברמב"ם בספר המצוות )עשה קעו( ]וכן הוא בספר החינוך[ כתב טעם אחר 
ויחזירו את  לגמרי: שציונו למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצות התורה, 
הנוטים מדרך האמת אליה על כרחם, ויצוו לעשות טוב ויחזרו מהרע, ויעמידו הגדרים 
על העובר עד שלא יהיו מצות התורה ואזהרותיה נדונות לפי אמונת כל איש, עכ"ל. 
האמת',  מדרך  'הנוטים  על  לכפות  בכדי  הרבים,  דינים  הבתי  לכל  ומבואר שצריכים 

ולצוות עליהם לעשות טוב וכו'.
והנה לאחרונה היה אצלי אדם אחד, שבתוך הדברים אמר לי, שאינו חושב שזה בצדק 
לכפות על החילונים לא לחלל שבת וכו', וחושב שזוהי 'כפיה דתית'... ורואים עד כמה 

מושפעים האנשים מארס הציונות, ועוד חושבים שזה 'כפיה דתית'...
והרי פשוט הוא שזה אינו נכון! ואותם החושבים כך טפשים הם! שהרי בודאי ובודאי 
'ויחזירו את הנוטים מדרך  שחייבים אנו לכוף כל אחד ואחד, וכמש"כ ברמב"ם כאן 
האמת אליה על כרחם', אלא שפשוט אין לנו את הכח לזה... אבל איזו טענה זו לומר 
שזה 'כפיה דתית'!? הרי מעיקר הדין היינו מצווים לכפות על כל אחד ואחד שמחלל 
שבת, וכל הסיבה שאיננו עושים זאת הוא מכיון שאין לנו את הכוחות לזה. ואילו הם 
על  כלל  מדברים  היו  הרי שלא  העבירות,  ועונש  מצוות  מהו שכר  קצת  מבינים  היו 

'כפיה דתית'...
וכמו שכל בר דעת מבין שאם רואים אדם שרוצה לחתוך את ידו, מחויבים לכפות 
עליו שלא יעשה כן, או אם רוצה אדם לקפוץ ממקום גבוה, מחוייבים להצילו, ואפילו 
בעל כרחו, וזה מובן לכולם... ק"ו בן בנו של ק"ו, להציל אדם לא רק לחיי שעה, אלא 
לחיי נצח! שצריכים אנו לכפותם, אלא שפשוט אין לנו את הכח לזה, והם אינם מבינים 

זאת כלל וכלל.

"ְוֹלא ִתַּקח ֹׁשַחד ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי 
ַצִּדיִקם" )טז,יט(

על פסוק זה מובא בחז''ל )ילקו''ש, רמז תתקז(: הדיין הנוטל שוחד - אין יוצא מן 
העולם עד שיורה צדק בהוראתו'! והדברים צריכים ביאור רב, מה הזכות שעומדת לו 

לנוטל שוחד, שעוד יורה משפט כהלכה?
מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א הביא פעם את דברי המדרש הללו, ואמר כי שמע 
ביאור לדברים: נראה כי הדיין הנוטל שוחד אינו יכול להורות דבר שהוא מופרך לגמרי 
מן הדין, אטו בשופטני עסקינן? אלא הוא נאחז באיזה שיטה הדחויה בדברי הפוסקים, 

ובגלל השוחד הוא מטה את הדין לפסוק ולהכריע על פי דעה דחויה זו.
והנה כשיבוא אותו דיין לבי"ד של מעלה וישאלוהו איך פסק שלא כדין, הוא יצטדק 
זו  ולכן כדי לסתום לו את טענה  ויאמר שסבר שכן הדין כמו אותה שיטה דחויה... 
מזמינים לו מן השמים דין תורה זהה לזה, אבל בלי שיתנו בו שוחד, ושם הוא הרי 
יפסוק לא לפי אותה שיטה דחויה אלא הוא יורה משפט צדק כפי רוב הפוסקים, ובזה 
יוכיחו לו כי מה שפסק בראשונה כאותה שיטה דחויה היה זה מחמת השוחד שהיטה 

את ליבו...
ולזה נתכוונו חז''ל בדבריהם, שזה הנוטל שוחד יזכה להורות משפט צדק...

"ַרק ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים וגו' ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס" )יז,טז(
פתח הכתוב בלשון רבים "ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים" וסיים בלשון יחיד "ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס", 

וצריך ביאור.
שח הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק''ל ראש הישיבה ד'באר יעקב', ששמע 
מאוסטרובצה  הרבי  בשם  זצוק''ל  וסרמן  אלחנן  רבי  הגה''ק  מרן  מפי  לדברים  ביאור 
גדולים  דברים  על  לפתותו  האדם  אל  הרע  היצר  בא  בתחילה  באמת  כי  זצוק''ל, 
- להרבות סוסים! כיון שנתפתה האדם ללכת ולהמשך אחריו, הרי הוא מושל בו גם 

בעבור דברים קטנים, אפילו רק כדי - להרבות סוס...
עוד הוסיף ראש ישיבת באר יעקב זצ''ל, להצביע על דברי 'יונתן בן עוזיאל' בתרגום 
פסוק זה: 'ְלחֹוד ָלא ִיְסגּון ֵליּה ַעל ְּתֵרין סּוְסָוון ִּדְלָמא ִיְרְּכבּון ַרְבְרָבנֹוי ֲעֵליהֹון ְוִיְתָגאּון 
ָלא תֹוְספּון  ְלכֹון  ָאַמר  ַוד'  ְלִמְצַרִים  ָּגלּוָתא  ִויחֹובּון חֹוַבת  ִמִּפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא  ְוִיְתַּבְטלּון 

ְלֵמתּוב ְּבָאְרָחא ָהֵדין ּתּוב'.

ומבואר כאן דבר מבהיל, שריבוי סוסים מביא חלילה לידי 
גאוה וביטול תורה, וכה חמור דבר זה עד שבעטיו עלולים 

לשוב לגלות למצרים!
הנוראה  הצרה  גודל  את  להודיע  בזה  די  היה  ולכאורה 

שעלולה לבוא מחמת העבירה האמורה, ומי האיש שלא ירא מעונש גלות מצרים?...
אך לא בזה הסתפקה התורה! לא עצם החזרה לגלות הנוראה במצרים הוא העיקר, 
להתרחק  ציוה  הקב''ה   - ּתּוב'  ָהֵדין  ְּבָאְרָחא  ְלֵמתּוב  תֹוְספּון  ָלא  ְלכֹון  ָאַמר  'ַוד'  אלא 
ממצרים, מצרים היא תרבות של חטא, וכפי שכתב הרמב''ן 'וטעם המצוה הזאת, מפני 
שהיו המצרים והכנענים רעים וחטאים לד' מאוד, כמו שאמר 'כמעשה ארץ מצרים אשר 
ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען' וגו', והנה רצה ד' שלא ילמדו ממעשיהם... 
והזהיר במצרים שלא נשב אנחנו בארצם', נמצא שהציווי האלוקי להתרחק מהחטא הוא 

העומד במרכז הדאגה והחשש מפני השיבה למצרים.
למדנו כי לא העונש לחזור לגלות מצרים הוא עצם הדבר, אלא העובדה שעוברים על 

דבר ד' במעשה השיבה למצרים, הוא דבר חמור יותר אפילו מהגלות עצמה!

"ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו")יז,יט(
ה'מגיד מריטובה' הגאון רבי יששכר בער זצ"ל ביאר את הפסוק על פי דברי מרנא 
הגאון מוילנא זיע"א שכל העולם ומאורעותיו נכללים בתורה, ורמוזים בה מקרי מעשי 
כל איש ואיש, בכל עת ובכל שעה. "ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו" פירוש, לכך צריך המלך 
שיהיה עמו ספר תורה בכל מקום, על מנת שיקרא בו כל ימי חייו, כי על ידי זה ידע 

איך לשמור את עצמו בכל מעשיו ודרכיו. 
ֵעֹדֶתיָך",  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  "ִחַּׁשְבִּתי  שאמר דוד המלך )תהילים קיט,נט(  וזהו 
ופירשו חז"ל במדרש 'כל יום הייתי מחשב אם למקום פלוני אלך, ורגלי מוליכות אותי 
אל בית המדרש'. כוונתו בזה שכל יום כאשר חישב את דרכיו אשר יהלך בהם, הלך 
להביט בתורה אם ימצא בה את הילוכו, כי אז ידע שבדרך הישר הוא הולך ואם לא מצא 

ידע כי לא דרך ה' היא, ומנע את רגליו מהלך בה.
ְיֵמי ַחָּייו", פירוש, בספר תורה  וכה כתב מרנא ה"חתם סופר" זיע"א: "ְוָקָרא בֹו ָּכל 

יקרא כל קורות של ימי חייו, את הכל ימצא בספר תורה. 
שבפתח  חותם  )פיתוחי  קרקא  אב"ד  זצ"ל  סופר  שמעון  רבי  הגאון  בנו  עליו  וכתב 
שו"ת יו"ד(: כל דרכיו בקודש היו במדה ובמשקל ובמשורה, וכל פעולתיו דרש וחקר 
מעל ספר תורתו הקדושה ממעשי האבות והנביאים ע"ה, ועל דרך זה היה רגיל לפרש 
הקרא "ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו", הכוונה כי המלך ישא בחיקו תורת ה', שם 
ימצא כתוב כל הקורות ותולדות ימי חייו, ושיעור הכתוב כן, את כל ימי חייו יקרא 

מעל ספר תורת אלקים.

"ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם" 
)כ,ג(

סוסים, 'ַאל  צהלת  מפני  ְלַבְבֶכם' -  ֵיַרְך  ברש''י(: 'ַאל  )והובא  בספרי  חז''ל  דרשו 
'ְוַאל  הקרנות  מקול   - ַּתְחְּפזּו'  'ְוַאל  קלגסים  ושפעת  תריסים  הגפת  מפני  ִּתיְראּו' - 
ַּתַעְרצּו' - מקול הצווחה, כנגד ארבעה דברים שאומות העולם עושים, מגיפים ומריעים 
ודם,  בניצחונו של בשר  ִעָּמֶכם' - הם באים  ַההֵֹלְך  ֱאֹלֵקיֶכם  ד'  'ִּכי  ורומסים.  וצווחים 

ואתם באים בניצחונו של מקום'.
והנה אף שהכתוב מתאר את דרכי המלחמה של העכו''ם כנגד ישראל, מכל מקום 
הפסוק נדרש גם על מלחמת היצר ותחבולותיו, וכפי שכתב בזה דברים נכוחים הכהן 

הגדול, רבינו בעל ה'חפץ חיים' זיע''א )חומת הדת, פ''ב(:
''הנה ידוע כי מלחמת היצר ותחבולותיו נורא מאוד, וגם הוא מתנהג כדרך העכו''ם 
קול  המשמיעין  שלוחיו  ע''י  כהיום  ג''כ  עושה  האלה  ובתחבולות  במלחמותיהם, 
ומפרסמין במאמריהם שהרבה והרבה מחזיקין עם שיטתם, וזאת כדי לאיים על מחזיקי 

התורה שיהיו הכל נכנעים תחתם.
גם יאיימו על מי שאינו מחזיק בשיטתם באיומים שונים כי יש לאל ידם לעשות עמהם 
בקולותיהן  מצווחין  וגם  קולות,  במאה  במאמריהם  ותוקעין  וחוזרין  תוקעין  גם  רע. 
עליהם בכל מיני חירוף וגידוף, והכל כדי להפיל אימה ופחד על החרדים לדבר ד', ולתת 

יאוש בליבם מלעמוד כנגדם.
אבל יש לנו לדעת כי הם כולם במעשיהם רק שלוחי היצר הרע, ואנו שלוחים במעשינו 
ובהנהגתינו ממלך מלכי המלכים הקב''ה, ושייך לענינינו במלחמת היצר כל אלו העצות 
וההתחזקות שהורה לנו הכתוב, שלא ירך לבבינו ולא נירא ולא נחפוז ולא נערוץ, כי 
ד' אלוקינו הוא ההולך עמנו בכל דור ודור להושיענו נגד הקמים עלינו להפריע אותנו 
מדתינו, והעיקר שלא להתרפות, כי תחילת נפילה ניסה... והמרפה עצמו הרי הוא נכנע 

להיצר הרע ולשלוחיו, ויבוא בוודאי עי''ז לידי חטאים גדולים''.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב דוד 
ויספיש

"ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון" 
ידוע ומפורסם העובדא הבאה: בעת שסיים הרה"ח ר' יוסף 
הספר  כתיבת  את  החרדית  העדה  מזכיר  זצ"ל  שיינברגר 
'עמוד אש', פרקי חיים והליכותיו בקדש של מרנא ורבנא 

שיתן  כדי  הספר  לפניו  והביא  זיע"א  הגרי"ז  מרן  לבית  עלה  זיע"א  מבריסק  השרף 
הסכמה. השיב לו הגרי"ז כי אינו נותן הסכמות על ספרי מעשיות.

ביקש ר' יוסף ממרן הגרי"ז, כי לכל הפחות מבקש הוא להניח את הספר בבית, ונענה 
ל הגרי"ז. ומידי כמה ימים היה שואל את בני הגרי"ז האם כבר סיים את קריאת הספר. 
עד שיום אחד בישר לו בנו הגאון הגדול רבי משולם דוד הלוי שליט"א כי האבא סיים 
לקרא את הספר. מיד עלה לבית הרב, ואז אמר לו הגרי"ז שיש לו שתי הערות על 
הספר: א. הוזכר שמו של אדם מסוים, אך לא הוזכר לגנאי כראוי לו... ]האיש אשר 
פעל לשנות את החינוך הטהור בפלטין של מלך, וביקש להפוך הקערה על פיה, ואשר 
כנגדו חגר חרבו מרנא המהרי"ל זיע"א וכל קדושיו עמו[. ב. מה שהובא בספר שמרן 
הגר"ח הלוי זיע"א אמר על המהרי"ל "ואליו תשמעון", לשון זה נאמר רק על נביא, ויש 

להוציא זאת מהספר!
אמר לו ר' יוסף: והרי נאמן על כך העיד בגדלו הרה"ג ר' משה בלוי זצ"ל שהוא שמע 
זאת מפי קדשו של הגר"ח!? אמר לו הגרי"ז: גם אם אבי אמר זאת אין לקבוע זאת 

לדורות!

האם על נביא בלבד?
ובענין זה הובא כאן )גליון פרשת שופטים תשע"ו מס' 46( כי בעת שנסע האדמו"ר 

לארה"ק  באוניה  זיע"א  משה"  ה"ויואל  בעל  מסאטמאר 
בשנת תשי"ט נתגלגלה השיחה אודות גדלות תורתו של 
מרנא המהרי"ל דיסקין זיע"א. וסיפרו אז לאדמו"ר: כי מרן 
שעליו  לייב  יהושע  רבי  על  אמר  זיע"א  מבריסק  הגר"ח 
אפשר לומר את המקרא "אליו תשמעון"! אמנם מרן הגרי"ז זיע"א אמר שלא לקבוע את 

הדברים בספר כיון שהפסוק "אליו תשמעון" נאמר בתורה על הנביא בלבד.
הלכות  חיים  באורח  איגר  עקיבא  רבי  "הרי  באומרו:  הסיפור  על  האדמו"ר  הגיב 

קדושה, נו, אולי אריז"ל שאני"... והדברים היו לחידה בעיני הנוכחים.
"אין  לשונו  שכך  ומצאו  קדושה  בהלכות  ערוך  בשולחן  חיפשו  לירושלם  כשהגיעו 
הציבור אומרים עם שליח ציבור 'נקדישך' אלא שותקין" והעיר על כך רבי עקיבא איגר 
וז"ל: "אבל בכתבי האר"י כתב דיש לומר כל הקדושה עם השליח ציבור מלה במלה 

עכ"ל ואליו תשמעון"...
]ויש לעיין, דהנה זהו תימה מדוע בשאר מקומות לא כתב כן הרעק"א ולא מידי, הן 

על שאר ראשונים, והן על האריז"ל עצמו שהביאו בעוד מקומות[.

ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו...
רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א סיפר את אשר שמע, כי כאשר 
הספיד מרנא בעל ה"בית הלוי" זיע"א את האדמו"ר מטריסק בעל ה" זצוק"ל אשר מקום 
מושבו היה בבריסק, קרא עליו ואמר: "ָיֵדינּו ֹלא ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו"! 
אמנם ידינו לא שפכו את הדם הזה, אך גם עינינו לא ראו! – לא היה לנו עינים לראות 

ולב להבין, ולהתבונן בגדלותו, ולנצל את גדלותו כראוי לתוספת בעבודת ה'...

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
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רוממות הזמניםהמשך
חודש אלול

"ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבַּה ֹׁשֵמר"
ובא,  ממשמש  הדין  ויום  אלול,  חודש  בתוך  כבר  אנו 

בזוהר  ומבואר  ביותר.  להתעורר  וצריכים 
עכשיו  שקוראים  שבפרשיות  ובקדמונים 
האלול,  ועבודת  התשובה  עניני  מרומזים 

וכדכתיב "ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך"...1 ימים אלו הם ימים של משפט 
ֹׁשֵמר  ָּגֹבַּה  ֵמַעל  "ָגֹבַּה  נ,ו(, ואנו בזמן של  ֶסָלה" )תהלים  ֹׁשֵפט הּוא  "ִּכי ֱאֹלקים   -
ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם" )קהלת ה,ז( ]ועיין פירש"י שם: ורואה את מעשיהם וגבוהים יש 

עליהם העושים שליחותו של מקום וידם תקיפה ליפרע מהם[. 
וגו' " והאויב הגדול הוא  ְוָרִאיָת  ֹאְיֶבָך  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  "ִּכי  יש בפרשה  ועוד 

היצה"ר, לרמז שבאלול יוצאים למלחמה נגדו, ושבים בתשובה שלימה להשי"ת2.

"ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת..."
וכן מוזכר בפרשה "ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים", שהשטן המקטרג מביא שני עדים בשבילו, 
את השמש והירח להעיד על עם ישראל, אבל הירח מתכסה – "ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו" 

)תהלים פא,ד(, ולכן אין לשטן שני עדים. 
הדבר, כי מאחר שישראל נמשלו ללבנה שאין לה אור עצמי, אלא רק  וביאור 

1. א"ה, וכמובא בשם השל"ה הקדוש לרמוז במה שכתוב "ִּתֶּתן ְלָך" על  פי מה שכתוב בספר יצירה, 
שיש שבעה שערים באדם שעל ידם אפשר לעלות מעלה מעלה או חס ושלום לרדת לאבדון מטה מטה, 
והם שתי אזנים, שתי עינים, שני נחירי האף והפה. וכל דבר שהאדם רוצה לעשות איתם, צריך לתת לו 

שופט אם לעשות או לחדול, וגם כן צריך שוטרים לקיים החלטת השופט שיש לחדול.
2. א"ה, וכמו שכתב האור החיים וז"ל: אולי שרמז הכתוב מלחמת האדם עם יצרו, ובא להסיר מלבבו 
מורך, ואמר כי תצא למלחמה הידועה שאין גדולה ממנה, וכו', לזה בא דבר ה' כאן ואמר כי תצא למלחמה 
וראית בעיני שכלך סוס ורכב, סוס כנגד מה שהוא היצר סוס מוכן למלחמה מה שאינו כן האדם, רכב 

כנגד הרכבת האדם שנוטה וחושקת לדברים, וכו', ע"כ. עיי"ש.

הם  החטא  לאחר  ישראל  ]וכן  מהשמש,  מקבלת 
התיקון  שיהיה  לבוא  לעתיד  ורק  מקבלים,  בחינת 

ִּתְראּוִני  "ַאל  א,ו(  )שה"ש  וכתיב  לתוקפם[  ישובו  השלם 
ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש", ומבואר בזה 
אלא  ישראל  של  העצמיות  לא  הם  שהחטאים 
אורו  את  מקבל  שהירח  כמו  חיצוני,  דבר  רק 

מהשמש, וכדאיתא במדרש שה"ש )שם( משל לשפחה כושית וכו' יעוי"ש3. 
נראית  לא  שכבר  והיינו  בו,  מתכסה  שהלבנה  זמן  שהוא  השנה  בראש  כן  על 
בה השפעת השמש שזוהי השפעה חיצונית, אז ישראל עושים תשובה ומתנקים 
מהעוונות. לפי שבלי החיצוניות הרעה, הפנימיות היא טובה, ובזה אין להם שייכות 

לעוונות4. 

השיבנו אבינו - לתורתך
אבינו  'השיבנו  וכפי שאומרים בתפילה  לבוא לתשובה,  ע"י התורה אפשר  רק 
לתורתך' ורק לאחמ"כ 'והחזירנו בתשובה שלמה לפניך', וברוח חיים כתב שאע"פ 
רגעים  יש  תורה  שלומד  אחד  כל  מ"מ  מאד,  עליונה  בחינה  זו  'אבינו'  שבחינת 
גם  כי  ֱאֹלקיֶכם",  ַלה'  ַאֶּתם  "ָּבִנים   - התכלית  שזוהי  'אבינו'!  בחינת  את  שמשיג 
היום אפשר להגיע לזה ע"י התורה! שנתעורר מהדברים, ונזכה לתשובה, ולעשות 

רצונו בשלימות.
3. וז"ל המדרש: משלו רז"ל משל למה הדבר דומה, לשפחה כושית שיצאת למלאת מים מן המעיין, 
והיתה אומרת לחברותיה למחר אדוני מגרש את אשתו ונושא אותי. אמרו לה למה, אמרה להן על שבאת 
להסב אצלו וראה ידיה מפוחמות, אמרו לה פחותה ומה גברתך על שראה בעלה ידיה מפוחמות הוא חפץ 
לגרשה, את שכולך שחורה וכעורה על אחת כמה וכמה. ע"כ. והיינו, שכמו כן, השחרות שיש בישראל 

אינה בעצם טבעם, ורק פעמים שידיהם מפוחמות, אך בטבעם נקיים הם.
בזה  מתבטא  מתכסית,  היא  שכאשר  משום  לשטן,  מעידה  אינה  שהלבנה  מה  יבואר  ובזה  א"ה,   .4

הפנימיות של עם ישראל ששחרותה היא חיצונית רק משזיפת השמש. 

במלאות עשר שנים לפטירתו של אחד המיוחד מגדולי 
יחיאל  שלמה  רבי  הצדיק  הגאון  ירושלים  וצדיקי  גאוני 
פרידמן זצוק"ל, ביום ט' אלול ה'תשס"ז, נביא כאן מעט 
וכיון  ממשנתו.  ופנינים  ויראה,  בתורה  מגדלותו  מזעיר 
שנלב"ע ללא זש"ק, הרי שמן הראוי ללמוד לעילוי נשמת 

רבי שלמה יחיאל ב"ר משה ת.נ.צ.ב.ה.

כוחו היה גדול בכל
כאשר נבוא לתאר את הנקודה המרכזית בה נשתבח במיוחד אותו צדיק, הרי שהיא 
לא תצלח, וכפי שאמר בהספדו הגאון הגדול רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א: 'בזמננו 
האנשים מצומצים בכחם, לאחד יש כח התורה ולא כח התפילה, ולאחד כח החסד, כל 
אחד וכחו שלו, אבל אדם אחד שיכלול הרבה כל כך כרבי שלמה יחיאל הרי זה מופלא 
עד למאוד, בכל הענינים ובכל השטחים. היראת שמים שלו בער כאש. דקדוק ההלכה 
בשיא השלמות. תורתו ותפילתו בלהבת אש. ראינו דמות של אדם שהיה גדול בכל - 

בקדושה, טהרה, מדות, יראת שמים, עבודה ותפילה, חסד...'

אהבת התורה
מנעוריו אהב רבי שלמה יחיאל זצ"ל את התורה אהבה עזה, והיה יושב ושונה והוגה 
אטיק  מנדל  רבי  הגדול  הגאון  יבדלחט"א  רעו  עם  יחד  הנפלאה  התמדתו  תדיר.  בה 
שליט"א )לרפו"ש( שהיה לו לחברותא למעלה מיובל שנים היתה לשם דבר. לא מראה 
נדיר היה זה לראות את רבי שלמה יחיאל עומד עם הגר"מ אטיק במבואות ביהכנ"ס 

פרושים, וכל המקום רועד ב'ריתחא דאורייתא' בין אריות התורה ארזי הלבנון... 
גאון  היה  הוא  שליט"א:  אטיק  הגר"מ  הגדירו  האיכות  ורב  הכמות  מעט  ובדיבורו 

בתורה, גאון באמונה, וגאון בקבלת יסורים באהבה!
העיד מי שראהו פעם בשמחת 'הכנסת ספר תורה', על שמחתו הנפלאה שהיתה כל 
כך גדולה עד שהיה נראה כמי שמכניס את בנו לחופה... כי התורה היא היתה נחמתו 

ושמחתו.
את אהבתו לתורה ראה גם אצל סבו הגדול, אבי אמו, הגה"צ רבי דוד בהר"ן זצוק"ל. 
וסיפר שמצא פעם את סבו הגר"ד יושב ובוכה על הגמ' ביבמות, ושאל את סבו מדוע 
אתה בוכה, ואמר שאת פירש"י זה למד ב'שפיה' בזמן ימות הרעב בירושלים, לילה שלם 

בעל פה, ואז הבנתיו כראוי, ועכשיו אין אני מבינו...
וסיפר אחד מהת"ח שנוהג היה לדבר עמו בדברי תורה, שתמיד דיבר עם ריתחא, 'מיט 

א פרישקייט', ופעמים בריתחא נוראה כמי שעומד על נפשו ממש...
כמו  ביבמות  נשך,  איזהו  בפרק  או  כעיקר"  ב"טעם  אם  אותו,  ששאלו  סוגיא  בכל 
הראשונים  בשיטות  מפלפל  והיה  בבהירות,  בע"פ  יחיאל  שלמה  רבי  השיב  בשבת, 

והאחרונים כאילו עוסק עכשיו ממש בסוגיא זו. 

אשרי זקנותו
את  כולם  וראו  בה,  ויגיעתו  לתורה  אהבתו  וצפה  עלתה  ובתשישותו  ימיו  בערוב 
דבקותו בתורה. וכפי שהעיד ת"ח אחד כאשר ביקר אצלו לאחר שקיבל את ה'סטרוק' 
והיה משותק כמעט בכל גופו, ודיבר עימו בסוגיא של 'ביטול כלי מהיכנו', ופלפל עימו 

יחד להוציא דבר על בוריו, כל גופו היה נע ומתנענע כמו שהוא בריא לגמרי...
סיפר בענין זה אחד ממקורביו: פעם נכנסתי אליו לבית הרפואה באחד מימי החול, 
כאשר לא היה כ"כ בישוב הדעת, וחשב ששבת היום, וביקש מכל מבקריו שלא יחללו 
עימו  לדבר  והתחלנו  הזה,  הנורא  המצב  גודל  על  והשתוממנו  ועמדנו  עבורו,  שבת 
בסוגיא של 'ביצה שנולדה ביום טוב' ומהו גדר הכנה וכו', ומיד התחיל לצטט כל דברי 
התוס' והטור באריכות עד לדעת החזו"א בסוגיא דהכנה, וכשגמרנו לדבר בסוגיא זו, 
חזר לדבריו אודות שבת היום... וראו בחוש איך על מה שמסר נפשו נשאר לו לקנין 

עולם, ושום שכחה לא יכלה לו... 

הדמעות של אמא
מרגלא בפומיה בשם מרנן החזו"א והגרי"ז זיע"א, שהרבה ממה שיש לאדם תורה ויראת 
שמים ועבודת ה' הוא מהדמעות ששפכו 'די מאמעס מיט די באבעס' בתפילותיהם על 

בניהם ועל נכדיהם...
פעם אחת הביאו אליו בחור שירד קצת בעניני יראת שמים, והתחיל לומר לו את דברי 

לבכות  והתחיל  לו,  יכול  אינו  עוזרו  הקב"ה  שאלמלי  הגמ' 
הלא  ודם?  מבשר   - מאתנו  רוצים  מה  וכי  שליש,  בדמעות 
הקב"ה מעיד שאלמלי עוזרו אינו יכול לו!? אלא, הקב"ה רוצה 
והוסיף:  לעזרתו...  ולהתחנן  להתפלל  עליך  לכן  שיתפללו! 
תאמר לאמך שתתפלל עליך, שהחזו"א אמר שגדולי ישראל 

גדלו מדמעות של אמם...

עבד ה'
"... והן עתה העיר ד' את רוחי לשוב אליו באמת בכל לבבי ובכל נפשי, לשמוע בקולו 
ולדבקה בו, ולעשות רצונו, ולעבדו בלבב שלם, ולהיות עבד נאמן לקוני וצורי ית"ש... 
והנני מקבל עלי היום הזה, באמת ובתמים בלי שום ערמה ומרמה כלל וכלל, אדנותו 
ומלכותו ואלקותו ית"ש על כל רמ"ח אברי ושס"ה גידי, להיות לי לאלקים, ואני אהיה 
לו לעבד עולם לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו הקדושה באמת ובתמים בכל 

כוחותיי ובמסירות נפש אמיתית למות על קדושת שמו יתברך".
את השורות הנ"ל רשם רבי שלמה יחיאל זצ"ל בשנת תש"ד בהיותו כבן שבע עשרה, 
בתוך רשימה ארוכה שרשם לעצמו, תוכו רצוף בלבת אש של יראה טהורה להיות קשור 

בכל נימי נפשו אל השי"ת - "ואני אהיה לו לעבד עולם"...!

קבלת יסורים באהבה
נוראים  ביסורים  הזדככות  אחרי  בפטירתו,  יחיאל  שלמה  רבי  היה  שנים  ע"ט  בן 
ומשונים, כאשר עוד משנות ילדותו התייתם מאביו הגדול הגה"צ רבי משה זצוק"ל, ועד 
לימיו האחרונים אשר בהם נזדכך ביסורים נוראים בזיכוך אחר זיכוך. ועל הכל, גזירת 
מלכו של עולם, שלא השאיר אחריו זש"ק... והוא היה הולך בעבודתו התמימה וצהלתו 

בפניו, ומקבל יסוריו באהבה. והיה עוד שמח שמחה גדולה בשמחת אחרים.
רבים שאלו: מה סודו? מה הם כלי מלחמתו? אכן, קשה לומר בזה הסבר. אך רבי 
שלמה יחיאל עצמו תחת אחד השיחים, גילה מעט מצפונותיו למקורבו. היה זה לאחר 
שהוצרכו לצורך רפואתו לכרות את רגלו, ומקורבו זה הגיע לבקרו, פתח רבי שלמה 
יחיאל והביא את דברי רבי עקיבא לתלמידיו 'כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל 
נפשך - ואפילו הוא נוטל את נפשך, אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא 
לידי, לא אקיימנו'. והמשיך ואמר: הנה עתה כאשר הקב"ה רצה שיורידו לי את רגלי, 
הרי זכיתי לקיים רצון בוראי, וזכיתי לקיים את ה"בכל נפשך" בחלק מנפשי, ולכן שמח 
אני בזה, וב"ה שאני זוכה לקבל את היסורים באהבה ובשמחה. ומסירות נפש אין הכונה 
למסירות נפש של רגע... אלא כל היסורים והצער המתמשכים שאדם עובר בחייו הוא 
מסירות נפש, ועל זה התפללתי כל ימי חיי, וב"ה שאני זוכה למסור נפשי לה' ולקבל 

כל היסורים עלי! עכת"ד.

שומר הגחלת
וגדולי  גאוני  העילאית של  באוירה  נעוריו  מימי  זצ"ל  יחיאל  רבי שלמה  היה  ספוג 
בהר"ן  דוד  רבי  הגה"צ  הגדול  סבו  את  ושימש  קיבל  ובמיוחד  בירושלים,  הפרושים 
היווה דמות מופת  גופו  והוא  והנהגותיו לרבים.  והרבה להעביר משמועותיו  זצוק"ל, 

ואספקלריא המאירה של דרכם וקדושת מעשיהם של גדולי הפרושים.
כאב מאוד את כאבה של ירושלים, והיה מתאנח שהדור הולך ומתמעט וכמעט שנשכחו 
אוצרות הסגולה של בני ירושלים, ונשארו מעט מזעיר צאצאי הפרושים הצועדים בדרך 
המסורה, דרכם הגדולה של תלמידי הגר"א מייסדי היישוב הישן. לכן השקיע את כל 
להרפות,  שלא  עודד  הגדולה  וברוחו  ולמשנתם.  לדרכם  המשך  להעמיד  ומרצו  כוחו 

ולהמשיך ללא לאות בבנין קהילות 'פרושים' בארה"ק. 

מעשה החברותא עם ה"לשם"
באחד מביקוריו הרבים של רעו רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 
האחרונה  מחלתו  בתקופת  דרבי[  באשכבתיה  ונורא  מר  מספד  עליו  קשר  אף  ]אשר 
ממנה לא קם עוד. שאל רבי שלמה יחיאל זצ"ל את מרן הגר"ש שליט"א: טוענים שמרן 
הגרי"ש אלישיב )זיע"א( ראה את זקני הגה"צ רבי דוד בהר"ן זצוק"ל לומד קבלה עם 
בעל ה"לשם" זיע"א, האם הדבר נכון? ענה מרן שליט"א: אינני יודע, אבל אשאל אותו. 
לו מרן  ואמר  הנ"ל,  ושאלו את  חזר  זצ"ל, שוב  יחיאל  רבי שלמה  בביקור הבא אצל 
שליט"א: שאלתי את הגריש"א ואישר לי את השמועה, כי זוכר את רבי דוד מגיע ללמוד 

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הרב 
חיים 

מילצקי
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אוי, והארץ נתן לבני אדם...
הגאון הגדול רבי דוד פוברסקי זצ"ל ר"י פונביז' מעיד 
לפני  בקובנא,  היינו  כאשר  זכורני,  משיחותיו:  באחת 

ל"ג שנים, בצוותא עם הגאון רבי אשר קלמן בארון זצ"ל ]דער גרייסער ר' אשר 
קלמן[, נכנסו אז הקומוניסטים לליטא, והיה חשש גדול מפניהם.

אדם",  לבני  נתן  והארץ  לד',  שמים  "השמים  כתוב:  קלמן:  אשר  רבי  אז  אמר 
והיינו, כי הארץ נתונה בידי בני האדם, שהם בעלי בחירה, ועל כן עתה, שנכנסו 
כאן הקומוניסטים, הרשעים הללו, צריך מאד להבהל, כי בעלי בחירה הנם, ובידיהם 

אנו מסורים.
רצה  לא  ומאד  לאחד,  זאת  אמרתי  לוילנא,  באתי  להוסיף, שכאשר  ]ומוכרחני 
לקבל ביאור זה ב"והארץ נתן לבני אדם", אך כאשר באתי לארץ ישראל, ואמרתי 

זאת לפני הרב מפוניבז' זצ"ל, קילס מאד את הדברים[.
רבי אשר קלמן אמר זאת על הקומוניסטים במלחמת העולם השניה, כאשר הם 
היו  ושבע שנים.  לפני חמשים  כבר התחילו  הרי  הקומוניסטים  אך  לליטא,  באו 
יזכר  ולא  מגוי  ונכחידם  לכו  ו"אמרו  יהודים,  מליון  כשלשה  בערך  ברוסיה  אז 
אז  האמין  ומי  הדת.  לעקור  באו  אך  יהודים,  להרוג  באו  לא  עוד"!  ישראל  שם 
שכך אכן יהיה ויעלה זאת בידם, שלא יזכר שם ישראל ברוסיה?! - שלשה מליון 
שזוכר  מי  בכך!  שיצליחו  לשער  היה  יכול  ומי  הוא!  נכבד  מספר  הלא  יהודים! 
מה היו העיירות היהודיות שם, הקהילות הק', מי שזוכר מה היתה מינסק, עיר 
ואם בישראל, תורה, ויראת שמים, מה היו בוברויסק ולוצק וכל העיירות, אפילו 
הרחוקות, קהילות כאלה של יהודים, מי תיאר לעצמו שיכחידו משם שם ישראל? 
רק לאחרונה יש איזה התעוררות שם, אך הרי כבר הגיע מצב שאנשים כלל לא 

ידעו שהם יהודים!! ואין שום זכר ליהדותם.

מתי לצעוק?
הגה"צ רבי בן ציון יאדלר זצ"ל כותב בזכרונותיו: סיפר לי הרה"ג ר' זלמן חיים 
ריבלין, מנהל ת"ת "עץ חיים", שפעם אחת נכנס הגה"צ ר' משה ה'מגיד משקלוב' 
זצ"ל לביתו ומצא ילד קטן יושב ליד השלחן וסכין בידו. פתח בצעקה שיבואו 
אנשים להצילו. כאשר נכנסו השומעים ומצאו את התינוק יושב על השלחן והסכין 
על  יושב  הילד  ב"ה  הרי  אלה,  לצעקות  מקום  מה  משה,  "רבי  אליו:  פנו  בידו, 

לאחר  אצעוק,  "מתי  להם:  השיב  ומצחק"...  השלחן  יד 
בגדר  שהוא  ומהסכין,  מהנפילה  וינזק  מהשלחן  שיפול 
כעת,  אבל   - הצעקה?  אז  לי  תועיל  מה  מות!?  סכנת 
לצעקה, שבני  מקום  יש  כן  על  נפל,  לא  ב"ה  כשעדיין 
הבית יתביישו, ולא ישאירו עוד פעם ילד קטן על השלחן, וכן ישגיחו שלא יקח 

סכין בידו".
הפרצה  שתצא  עד  המתינו  שלא  במחאותיהם,  זצ"ל  הרבנים  נהגו  כך  ואמנם 
לו  נעשית   - לו"  הותרה  ושנה  "עבר  של  היתר  להם  ויהא  וברחובות,  בשווקים 

כהיתר, שממש נעשית לו כהיתר, ואז לא יועילו שום מחאות...

מי יודע ומי אומר
"לא  הצו  את  קיים  זצ"ל  וואלקין מפינסק  רבי אהרן  הגאון  אהרן"  ה"בית  בעל 
ייסר את הרבנים, על אשר הם נרתעים מלהשמיע  תגורו מפני איש" ולא אחת 
באומץ לב את דבר ד'. הסופר הלל ז. מעיד ביומנו כי מרגלא בפומיה היה הפסוק: 
אותו:  מפרש  היה  וכך  ידעוני".  לא  התורה  ותופשי  ד'  איה  אמרו  לא  "הכהנים 
בכהנים לא נאמר "לא ידעוני", משום שהכהנים – מורי העדה, הרבנים - יודעים 
דווקא. בהם נאמר "לא אמרו" - משמע שהם מפחדים להטיף מוסר. ולכן "תופשי 
התורה", חברי הקהילה, המחזיקים בתורה ונציגיה - "לא ידעוני", אינם יודעים. 

סכנה גדולה היא ליהדות אם היודעים אינם אומרים והאומרים אינם יודעים…

חולשה לכל העולם
הגאון רבי לייב באקשט זצ"ל בספרו 'קול אריה' כותב: חז"ל מספרים שנח איחר 
צדיק  "הן  נאמר  ועליו  הכישו,  הארי  המזונות  את  וכשהביא  לארי,  מזונות  לתת 
בארץ ישולם". והנה נח ניהל מלאכה כבדה זו, להכין מזונותיהם של כל הבהמות 
והחיות ולפרנס את כל הבריאה. ועם כל זה נתבע לכאורה על דבר קטן, שאיחר 

פעם אחת מזונותיו של ארי.
היתה.  גדולה  עוולה  שבאמת  זצ"ל,  קלמנוביץ  אברהם  מהג"ר  פעם  ושמעתי 
משום שהארי ההוא היה הארי היחידי בעולם שממנו עתידים להיוולד כל האריות 
האריות  בכל  חולשה  ממנה  תתפתח  בארי,  קטנה שתהיה  חולשה  וכל  שבעולם. 
לעולם. ואם כן היה על נח לחוש כלפי האריה אחריות ולהזהר שבעתיים שלא 

לאחר מזונו...

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
דוד 

ויספיש

שום תשים עליך מלך
כיון שנגלה הקב"ה בסיני, בענן נגלה... ואמרו "נעשה ונשמע!" 
ונטל הקב"ה מלכות. לאחר זמן, א"ל, "ועשו לי מקדש, ושכנתי 
בתוכם!" )שם כה,ח(. היו ישראל תמהים, "האמנם ישב אלקים 

על הארץ )מלכים א' ח,כז( ?!" )מדרש ילמדנו(
חלקים  אין  שבראו.  כפי  בדיוק  העולם  את  רצה  השי"ת  כי  לידע,  הוא  גדול  יסוד 
בבריאה המצויים בה בדיעבד, וכאילו ח"ו שהשי"ת לא רוצה בהם. בוודאי שכן הוא לגבי 
האדם, וק"ו שכך הוא לגבי החברה האנושית. שכן האדם נברא עם היכולת להתרבות, 
ולא תהו בראה. כלומר, שהעולם נברא באופן שיחיו בני אדם רבים בבת אחת, ויחיו 
יחדיו, משפחות משפחות, עם הרצון להקים מדינות, ערים ושכונות משותפות, ושאיש 
את רעהו יעזורו. שכן צורת הבריאה היא שככל שהקיבוץ גדול יותר, כך העזרה גדולה 

יותר, והתועלת.
כאשר מדברים על יחסים שבין אדם לחבירו, מכנים את שכנגדו "רעהו". אין לשור 
ֵרעים  ואין לכלב ֵרעים. רק האדם חשוב באופן טבעי כידיד של שכנגדו, וממילא רק 
האדם חייב להיות מקושר לשני בכדי להתייחס אליו. באופן טבעי ההתנהגות האנושית 
מחייבת כי יחס הוא תוצאה של קשר והשתייכות. זו היא צורת  הבריאה האלקית, מאז 

ששת ימי הבראשית.
יותר,  גדול  יתאחדו המון קשרי אנוש אלו להיות בעלי מכנה משותף  כאשר  והנה 
 - משותפים  והתנהגות  גם שפה  וממילא  דומה,  אקלים  משותף,  מחיה  מאזור  הנובע 
כאן  התגלה  האלקי  הרצון  כלומר,  אומה.  ושמה  אלקית  בריאה  כאן  תיווצר  ממילא 
למפרע כי עלה הרצון שתברא כאן אומה מיוחדת בפני עצמה. והיא קובעת שם לעצמה 
ויש לה ממילא ]וכן איגלאי מילתא למפרע שכך הוא מעיקרא[ "שר" בשמים המכה 

עליה ואומר לה גדלי.
הכל  את  ומאחדת  לעצמה,  שם  הקובעת  זו  ייחודיות  לממש  ברצותה  האומה,  והנה 
לדעת אחת ופעולה משותפת, ברצותה להביע את היותה גוף נברא בפני עצמו, מטבעה 

הנברא מעמידה לעצמה מלכות. 
את  לבטא  בכדי  האומה  כלל  את  המאחד  בפ"ע  מיוחד  גוף  העמדת  היא  "מלכות", 
צרכיה וכן לאחד את כלל יכולותיה להיות כגוף אחד, ובו כל אבר משלים את משנהו. 
ומכיוון שיש כאן בריאה אלקית מכוונת הרי היא האומה, הרי שהגוף המאחדה ומקנה 
ודבר  לה.  ומכוונת  ברואה  אלקית  שאיכות  ק"ו   - המלכות  היא  הרי  שמה,  את  לה 
גלוי הוא כי האומות מקדם ייחסו תכונות רוחניות למלכות. ואין הדבר מפני שחשבו 
שמעשה המלכה מקדש אדם ועושהו מיוחד יותר, אלא מכיוון שהמלך הינו ביטוי של 
כלל האומה, ו"אומה" הרי ברואה מאת האלקים היא, בבחינת גוף טבעי הכולל ומאחד 
בתוכו פרטים רבים, וממילא המלכות היא בבחינת נשמה לה, שכן דרכה האומה קשורה 

לבוראה.
משמעות  האומה,  לכללות  וביטוי  סמל  הוא  בדווקא.  בתכונותיו  מיוחד  אינו  מלך 
מהותו היא, שכאשר הוא עושה, למעשה אין המעשה שלו, אלא כאילו האומה בכללה 
ככל  כמעט  לעשות  מוגבל  בלתי  כח  ייפוי  למלך  לו  יש  שכן,  ומכיוון  שעושה.  היא 
'מי ישקני מים מבור בית לחם  ויאמר  "ויתאוה דוד,  ז"ל:  וכמאמרם  רוחו,  על  העולה 

אשר בשער?' ויבקעו שלשת הגבורים במחנה פלשתים, וישאבו 
מים מבור בית לחם אשר בשער וגו'" )שמואל ב' כג( - מאי קא 
מיבעיא ליה?  ...רב הונא אמר, גדישים דשעורים דישראל הוו 
דהוו מטמרי פלשתים בהו. וקא מיבעיא ליה, מהו להציל עצמו 
בממון חבירו?  שלחו ליה: "אסור להציל עצמו בממון חבירו. אבל אתה, מלך אתה; ומלך 

פורץ לעשות לו דרך, ואין מוחין בידו!" )בבא קמא ס,ב(
מלכותא  אמר  אי  שמואל,  אמר  רבותינו:  וכדברי  לה,  אדיר  כח  באמת  והמלכות, 

"עקרנא טורי", עקר טורי ולא הדר ביה. )בבא בתרא ג,ב(
ומדוע, מכיוון שכאשר הוא רוצה לעשות דבר, אין זה רק רצונו, זהו רצון כלל האומה 

מחד, ואיחוד כוחותיה מאידך.
לכלל  אלא  ישראל  למלכות  מוגבל  זה  דבר  אין  מלכות"  מתפלל בשלומה של  "הוי 
אנושות  גופי  המאחדת  אומה  שמחזיק  מה  כי  היא  האמת  שכן  בעולם.  המלכויות 
בשלמותם לבל יתפרדו, הרי היא המלכות. וכמו שכבר בארנו, אין במלכות כלום, אלא 
עצם איחוד כחות האומה. בל"ז איש אינו מחובר לרעהו באמת, והחיבור ביניהם מוטל 

בספק.
ומאחדה  היותה עושה האומה  יסודות:  עניינה בעיקר שלש  כי המלכות  בידן,  עלה 
תמידית,  מסודרת  בהתנהלות  לפעול  יכולותיה  את  מאחדת  היותה  אחד,  גוף  להיות 

היותה מעניקה לה את שמה, מהותה המיוחדת לה וכבודה.
כל זאת הוא חוק הבריאה בכל אומה. כך רצה הרצון העליון, שהעולם יהיה מורכב 
מאומות, ואין אומה אשר יכולה להיות ללא אימת מלכות. ורק באופן זה יוצאים לאור 

כלל כוחותיה הטבעיים של כל אומה ואומה.
והנה מכיוון שכל הנברא "לכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו" הרי שנבראה מלכות 
בעולם לכבודו. אם כך, הרי שמלכותא דרקיעא חייבת להיות כעין מלכותא דארעא 
- כפשוטו ממש. כשם שהאדם אינו מוציא עצמו לפועל ללא המלכות, אף הקב"ה כן, 
כאשר בא להראות את מלא גדולתו אלינו כפי היכול להיות ניכר לעין בשר שפלה - 

אינו עושה אלא דרך המלכות.
כל אשר בא השי"ת להראות בעולם מגדולתו על ידי בריאתו אותנו, אינו אלא לפי 
אותם כללי טבע בם בחר בחסדו וטובו ית' לבוראינו. וכללים אלו, כאמור, הם כי אין 
בניין לאדם ללא מלכות המאחדת את החברה להיות גוף פועל, וזה אינו אלא מאחר 
ותכליתו שלו ית' כביכול אינה שונה. הוא ית' רוצה לאחד את כל האנושות כולה להיות 
לגוף אחד המאוחד בנטיותיו ורצונותיו לכבוד רצונו ית', וזאת על ידי היות הוא ית' 

לנו למלך על כל הארץ בב"א.
אמנם, תכלית זו אינה יכולה לצאת אל הפועל אלא כאשר העולם מכיר בכך כי יש 
גורם המאחד את כולם כאחד, ומוצא מכנה המשתף את כל העולם כולו להטות שכם 
לעבוד דווקא למלכות שמים. כך שבאותו אופן ממש בו מתקיימת מלכותא דארעא, 

טבעי ומובן מאליו כי כך תתקיים מלכותא דרקיעא בארעא.
ידי  זו, על  מהלך השית אלפי שנין אינו אלא להביא את העולם לידי מהפכה  וכל 

ה"שום תשים עליך מלך".
]מעובד מתוך הקדמת הספר "מחמדיה מימי קדם" על שמואל[
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אסטרייכר

קבלה עם ה"לשם"...

על המשמר
הלוי  מאיר  רבי  הגדול  הגאון  רעו  בהספדו  אמר  כך 

'זה ימים רבים לישראל אשר משתנים המחשבות וההשקפות,  סאלאוויציק זצוק"ל: 
והולך ונשכח משנה לשנה דרך הישן שקבלנו מאבותינו, ובפרט פה בירושלים אשר 
היה מבצר ומגדל עוז לשם ד' אשר המהרי"ל דיסקין ושאר הגדולים הקימו את זה, 
הדור  מאלו אשר  היה  יחיאל  ורבי שלמה  ופרצות.  פרצות  נתרבה  זה  לשנה  ומשנה 
וחוץ  הישנה,  בדרך  וחי  כלל...  הזה  לדור  התייחס  ולא  מקום  אצלו  תפס  לא  הזה 

מתורה ועבודה וגמ"ח שום דבר לא תפס אצלו כלל! והעולה 
על כולנה שהוא לא נשתנה, וכפי אשר זכרתי אותו מלפני 
בתורה  הוסיף  עוד  ואדרבה  נשתנה!  לא  כך  שנים  ששים 
וחסד, וזה בזמן אשר הדור ירד בהרבה יותר מעשר מעלות 
אחרונית... והגיעו למצב שלא מבינים שלא מוכרים חינוך ילדי ישראל בשביל נזיד 
עדשים... עומדים במצב שהחפשיים עושים מלחמה שלא ישאר יהדות, שאם אין גדיים 
אין תיישים, ולישאר בדור שכזה כמו שרבי שלמה יחיאל היה, לאו מילתא זוטרתא, 

אלא צריך זכויות גדולות לזה שלא ימשך אחר הדור...'
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