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דבר העורך

דברים שבתוך הסעודה הטעונים ברכה
בשבוע החולף קראנו בפרשת השבוע מענייני ברכות הנהנין, 

ונתעוררנו לידון בדבר המצוי מאוד.
בתוך  הבאים  דברים  דיני  מבואר  קעז(  )סי’  או”ח  בשו”ע 
מלברך  אותם  פוטרת  הפת  שברכת  האופנים  וב’  הסעודה 
עליהם בנפרד, א. שטפל המאכל הזה להפת ע”י שאוכלו יחד 
עם הפת, ב. שבא למזון ולשובע אף שאינו נאכל עם הפת, כל 

שאינו לקינוח ותענוג גרידא.

‘שומשום’ ללא פת
יש לדון במה שמצוי מאוד, בעיקר בסעודות השבת,  והנה 
שבתוך הסעודה לאחר גמר אכילת הפת ומסובים עדיין מסביב 
לשולחן ]וכגון לאחר אמירת הזמירות[, וע”ג השולחן מונחים 
‘שומשום’ שנפלו מעל הפת, ומלקטים את השומשום ואוכלם 
בנפרד, האם יש לברך עליהם ברכת בופה”א, דהא אין אוכלו 
עתה עם הפת, וגם אינו משביע, ונחשב לכאורה בגדר קינוח 
בלבד, דקיי”ל להלכה )שם( שאותם מאכלים הבאים לקינוח 

ותענוג, ונאכלים בפ”ע, אינם נפטרים בברכת הפת.
אמנם אפשר שכל שדרכו להיות טפל להפת, ולא במתכוין 
ונפטר  להפת  ‘טפל’  שם  עדיין  עליו  נשאר  בפנ”ע,  אוכלו 
לן  איכפת  ולא  להפת בעצם,  כיון שהוא טפל  הפת,  בברכת 
במה שנפרד ועומד לע”ע בפ”ע, והסברא נותנת דכיון שלא 
היה אוכל דבר זה כלל, וכל עיקרו הובא אל השולחן רק כדי 
לאוכלו עם הפת, אלא שבהיות ונפל מהם על השולחן אוכלו 
עכשיו בפ”ע באקראי, אין זה אלא כהמשך אכילה עם הפת 

מעיקר הסעודה.

דבר שבא למזון אם שייך לאוכלו כקינוח
ועוד, ראה באבן העוזר )סי’ קעד( שכתב: ‘אם קבע סעודתו 
על שאר דברים ואינו רוצה לאכול פת רק לברך עליו המוציא 
דפת  הוא  פשוט  ולע”ד  כו’  ודבר  דבר  כל  על  לברך  שצריך 
פוטר כו’ והטעם כיון דרוב פעמים בא הפת לקביעות סעודה 
לא פלוג חכמים, דומיא דהביא דייסא לקינוח סעודה, אפ”ה 
בא  פעמים  ורוב  הואיל  הסעודה, מטעם  בתוך  מלברך  פטור 
שבא  בדר”כ  נחשב  בסעודה  דדייסא  והיינו,  ע”כ,  לשביעה’, 
אותה  שאוכל  מי  עם  מתחשבים  אין  ושוב  ולשובע,  למזון 

בתורת קינוח, הואיל ובטלה דעתו אצל כל אדם. 
וכדבריו מפורש גם בהלכות ברכות להריטב”א )פ”ג אות א( 
שם כתב: ‘כל מה שנאכל עם הפת ביחד הפת פוטרו לגמרי 
ואפילו פתיתין ביין כו’ וכל שאינו נאכל עם הפת ביחד אלא 
הבאה  פת  כגון  למזון,  המיוחדים  מדברים  הוא  אם  לאחריו, 
בכיסנין ודייסא וחביץ קדרה ותבשיל של כרוב ומיני קטניות 
וכיוצא בו וכן בשר דגים וגבינה ובצים, אם הוא בתוך הסעודה 
סעודה  מחמת  שלא  בין  להשביע  שהוא  הסעודה  מחמת  בין 
שאינו להשביע אלא לתענוג אין טעונין ברכה לא לפניהן ולא 
לאחריהן, וזו היא ששנינו ברך על הפת פטר את הפרפרת כו’ 

וכיון שכן הוא עכשיו נפטר לכתחילה’.
ולפי”ז אפשר דכשם שבדבר שעומד להשביע פטור מברכה 
בתוך הסעודה, ואף כשאוכלו בתורת קינוח, א”כ ה”ה בדבר 
שהוא טפל להפת, נחשב כטפילה לו גם עם אוכלו בפנ”ע, ואין 

מתחשבים באכילתו הואיל ובטלה דעתו אצל כל אדם.
אם לא שנחלק ביניהם, דבדבר שבדר”כ בא למזון ולשובע, 

אלא  המשביע  לדבר  מחשיבו  אינו  הוא  כי  לומר  שייך  לא 
לקינוח, כי בפועל הריהו משביע, משא”כ בדבר שטפל הוא 
נתחשב  שכן  אפשר  בפנ”ע,  ואוכלו  מחשיבו  והוא  להפת 

בדעתו, כי סו”ס אצלו הוא מאכל חשוב, ויש לדחות.

אכילת ‘סלטים’ ללא פת
דהא  ‘שומשום’,  באוכל  רק  אי”ז  שלמעלה  נדוננו  כל  והנה 
שגם  לבד,  ‘סלטים’  שאוכל  מי  גבי  גם  כן  לדון  יש  באמת 
לאכול  הוא  ממשיך  פת  לאכול  שגמר  מצוי שלאחר  זה  דבר 
אוכל  שאם  בזה  גם  נימא  וכי  לפניו,  המונחים  מה’סלטים’ 
טחינה או חצילים וכדו’ בפנ”ע שיתחייב לברך עליהם, שהרי 
נחשב  האם  אינם משביעים,  וגם  פת,  אוכל עכשיו עם  אינו 

כקינוח ויתחייב בברכה.
אמנם בנידון זה נראה ברור שפטור מלברך עליהם, וכדקיי”ל 
סעודתו  ליפתן  קובע  ‘ואם  ס”ג(:  )שם  להלן  בשו”ע  להדיא 
על הפירות, הוו ליה הפירות כדברים הבאים מחמת הסעודה 
כו’ ויש חולקין, ולכן טוב שיאכל בתחילה מהפירות עם פת, 
ואז אפי’ אם אח”כ יאכל מהם בלא פת אינם טעונים ברכה 
כלל. הגה – ואף על פי שאינו חוזר לבסוף לאכול עמהם פת, 
שב’סלטים’  להדיא  הרי  עלייהו’.  היה  קביעות  מאחר שעיקר 
שדרכן ללפת בהם את הפת, אף אם אח”כ אוכל מהם בפנ”ע 
אין טעונים ברכה, וא”כ אפשר עפי”ז לומר שה”ה גם באוכל 
כי  לומר  ]אף שבזה אפשר  הסעודה  בתוך  בפנ”ע  ‘שומשום’ 
אין דרכו ללפת את הפת, וממילא כשמחשיבו ואוכלו בפנ”ע 

אפשר שיש לברך[.

ראיה מהפמ”ג
קיכלי”ך  ‘ואותן  וז”ל:  כתב  רפ(  סי’  )א”א,  שהפמ”ג  אלא 
הנילושים בשומן לחוד משמע דיוצא ידי לחם בשבת, ומשימין 
כל  לן  קיימא  ביחד  אוכל  אם  מבחוץ,  וגם  צמוקים  בתוכם 
שעיקר ועמו טפילה מברך על העיקר, כבסימן ריב )ס”א(, בין 
יהיה מעורב או לאו. ואם לוקח הצמוקים מעליה ואוכל לבד 
בלא הפת צריך עיון, די”ל דצריך ברכה ראשונה, עיין סימן 
קסח במ”א )סקט”ו( ובסימן קעז )ס”א(, יעויי”ש, דהוה דברים 

הבאים בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה.              
ע”ג  שהיו  שצימוקים  משמע  הפמ”ג  דברי  דמפשטות  הרי 
ולכאו’ הריהו  ולקחם לאוכלם לבד שיש לברך עליהם,  הפת 
ממש דומה לנידון דידן, ולכאורה צריך לברך על ה’שומשום’ 
באוכלם בפנ”ע בתוך הסעודה, אלא שקצת תמוה איך יפרש 
הפמ”ג מה שהבאנו מהמחבר בסעיף ג, שם מבואר שאם אוכל 
ומלפת את הפת בפירות והפירות הם עיקר קביעות הליפות 
שלו, ועכשיו אוכלם בפנ”ע שאינם טעונים ברכה כלל, ונראה 
למעלה,  אפשר  בדרך  שכתבנו  וכמו  ביניהם,  חילק  דהפמ”ג 

ראה שם.

אכילת ‘שקדי מרק’ בפני עצמם
במי  הדין  מה  עדיין  לדון  לנו  נשאר  להכי  דאתינן  והשתא 
מה  כל  שהרי  הסעודה,  בתוך  בפנ”ע  מרק’  ‘שקדי  שאוכל 
שהובא לשולחן הוא בכדי לאוכלו יחד עם המרק, אלא שבין 
לבין מכניס הוא לפיו מהם גם בפנ”ע, האם בזה שונה הדין 
ולומר דהו”ל כספק פת הבאה בכיסנין  ]ואין לדחות  או לא 
הסעודה,  בתוך  מזונות  מיני   בורא  עליה  מברכין  שאין 
כמבואר  במ”מ,  עליהם  שמברכים  ודאי  הן  ומטוגנין  דהואיל 
בא  זה  שאין  יותר  נותנת  הסברא  בזה  מיהו  קעח,י[,  בסי’ 
לשולחן לקינוח בעלמא אלא למזון ושובע, ואין לברך עליו גם 

כשאוכלו בפנ”ע, ודו”ק.

רוממות ההלכה

לעילוי נשמת רבינו המשמ"ר הגדול
הגאון האדיר רבי משה מרדכי ב"ר יצחק הלוי שולזינגר זצוק"ל

נלב"ע כ"ז מנחם אב תשע"א ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י תלמידו ומקורבו הרה"ג שליט"א

ולעילוי נשמת הגאון רבי יוסף אליעזר בהג"ר חיים ישעיה אקער זצ"ל
נלב"ע בשבת קודש כ' מנחם אב תשע"ז ת.נ.צ.ב.ה

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

בפרשת השבוע התורה עוסקת בשלושה 
אופנים  של הסתה והדחת האדם לרעה.

נמצא שהם כנגד שלושת  ולכשנתבונן, 
אופני ההדחה הקיימים בעולם.

ישנה הדחה הנובעת מצידה של 'אישיות 
מזוייפת', פלוני שאינו צדיק גדול, מוחזק 
בעיני הבריות לתלמיד חכם, איש חינוך, 
מטעה  אישיותו  ובכוח  ופיקח,  חכם 
ומשפיע על אנשים, והם מודחים על ידו 

מדרך היהדות. 
הפרשה  נאמרה  כזה  מדיח  כנגד 
אמרה  עליו  השקר,  נביא  של  הראשונה 
תורה "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא". 
ויש הדחה נוספת, מצד קרובים וידידים, 
האדם  על  המשפיעים  ואחיות,  אחים 
אלו  מדיחים  כנגד  הישר.  מדרך  להדיחו 
אחיך  יסיתך  "כי  השניה  הפרשה  נאמרה 
אשר  רעך  או  בתך  או  בנך  או  אמך  בן 
"לא  ואומרת  מצווה  התורה  כנפשך", 

תאבה לו ולא תשמע אליו".
ויש שאדם נסחף אחרי מצב רוח ציבורי, 
דעת  הרחוב,  להשפעת  נופל  כשהוא 
שכולם  וכיון  הכללית,  התשקורת  הקהל, 

עושים כך גם הוא יעשה כך... 
אלהים  אחרי  "נלכה  נאמר  גם  זה  על 
אחרים וגו' ונעבדם" התורה מרמזת לנו, 
כוח  טמון  "נלכה",  זו  קסם  במילת  כי 
המסיתים  כל  של  וההשפעה  השכנוע 
המפתח  מילת  זוהי  למיניהם,  והמדיחים 
המרכזית והמשכנעת, המשותפת לשלוש 
והדחת  בהסתה  המדברות  הפרשיות 
מזה  נובע  כוחם  כל  אשר  לרעה,  האדם 
שאם כולם עושים כך, השכנים הקרובים 
כמותם,  תעשה  אתה  גם  אזי  והידידים, 
התורה  אומרת  לכן  הרבים...  אחרי  תלך 
לאחר מכן "לא תלכו אחרי רבים לרעות", 
אף שרבים הולכים בדרך זו ,"ראה" אתה 
את אשר לפניך, עשה אתה את שלך ואל 

תשגיח על העולם.
הפרשה  נאמרה  כזו,  הדחה  כנגד  אך 
בליעל  בני  אנשים  "יצאו  השלישית 
מקרבך וידיחו את יושבי עירם". כאן מן 
תכה  "הכה  מלחמה,  איתם  לנהל  הצורך 

את יושבי העיר ההיא"!.
שלושת  כל  מצויים  לצערנו  בזמננו 
גורמי ההדחה גם יחד ובצורה משוכללת, 
מפניהם  להיזהר  עלינו  זהירות  ומשנה 

שלא להילכד לרשתם.
בעל  האדמו"ר  השמיע  זה,  בעניין 
גדול,  יסוד  זצוק"ל,  מגור  אמת"  ה"אמרי 
כי אחרי פרשת ההסתות וההדחות נאמר 
"אחרי ד' אלקיכם תלכו ואתו תיראו ואתו 
תעבודו ובו תדבקון", אף שאותם הדברים 
נאמרו בפרשה הקודמת בלשון יחיד "את 
ד' אלקיך תירא אתו תעבוד ובו תדבק" 
ומדוע א"כ נשנו פעם נוספת בלשון רבים 
בזמנים  אמת",  ה"אמרי  אומר  אכן, 
ד'  ירא  להיות  יחיד  לכל  אפשר  רגילים 
ביחידות בתוך ד' אמותיו, אבל בשנים של 
משתוללים  והמינות  שהכפירה  זעזועים, 
ומדיחים,  מסיתים  מוצף  והעולם  בעולם, 
ויש  אפסי,  הוא  היחיד  של  כוחו  אז  או 
של  כוח  וביצירת  המחנה  בליכוד  צורך 
מלחמה  ולהשיב  להתגונן  כדי  רבים 

שערה! 
ומסיתים  השקר  בנביאי  כשמדובר  לכן 
ומדיחים, חוזרת התורה על אותם הדברים 
באיחוד  הצורך  על  לרמוז  רבים,  בלשון 
הכוחות, כי זו היא העצה כנגד המסיתים 
והמדיחים להתלכד כנגדם - "אותו תיראו 
ובו  ואותו תעבודו  ואת מצוותיו תשמרו 

תדבקון".

סוגיה הלכתית

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 
1

הורמה תרומה לעילוי נשמת
הגאון המופלא 

רבי נחמן ב"ר אליעזר חיים טוקר זללה"ה
מראשי ישיבת חברון

לקראת כלות השלושים להסתלקותו
נלב"ע כ"ה תמוז תשע"ז ת.נ.צ.ב.ה.

ע"י בני משפחתו שליט"א

לעילוי נשמת זקנתי 
מרת שרה פייגא ב"ר יקותיאל צדוק סמסון ע"ה

נלב"ע ג' אלול תשמ"ט ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בתה הרבנית תליט"א



רוממות הזמניםהמשך
שבת מברכין אלול

הרב 
אברהם 

דסלר

כבר נודע באהלי תורה דבריו החודרים של רבינו מרן ראש הישיבה 
הגר”ש אויערבאך שליט”א בענין זה: 

קודש  שבת  במוצאי  זצוק”ל  מורי  אבי  עם  כשהלכתי  בילדותי  “זכורני 
מברכין אלול, להלוויתו של הגה”צ רבי דוד בהר”ן זצוק”ל מגאוני ירושלים 
]א”ה, יום פטירתו חל בשבת זו[, שיצאה משערי צדק, וכשהגיעו לבתי נייטין 
יצא הראב”ד הגאון רבי זליג ראובן בענגיס זצוק”ל ונהם בהספדו בקול ארי, 
קול בכי ומספד תמרורים – ‘היינט איז גיווען שבת מברכים פון חודש אלול’, 

והרעים בקולו ‘חודש אלול...’
ואמר עוד ]ידוע כמה שהיה מקפיד ולא היה מגזים[ שהוא זוכר בימי נעוריו 
בליטא, שהחזן הבעל תפילה אמר ‘ראש חודש אלול’, ורבתה בכיה נוראה בכל 
בית המדרש, התחילו בכיות נוראות, ובעזרת נשים עוד יותר, אחר כך שמעו 
צועקים “ווסר”, “מים”, מישהו התעלף... כך הוא תיאר בפרטות ובהרחבה איך 
היה נראה פעם שבת מברכים של ראש חודש אלול. אח”כ הוא הוסיף שהיום 

במידה מסויימת זה נשתכח...
והנה זה עוד היה בזמן שרבי ישראל מתאונן שנשכח ענין ההתעוררות של 
אלול... ועל זה הוא כותב שהוא היה “רק לפנים”, רבי ישראל כבר תובע אז 

שאלול נשתכח, אין לנו מושג כמה ירידת הדורות יש על דברים כאלו...
הוסיף אז ואמר הגאון הרב בענגיס זצ”ל, שאם הקב”ה נותן אבידה נוראה 
וגדולה, רעמים לפשט עקמומיות שבלב, הרי זה להזכיר גם כן דברים כאלו 
שפעם היה פשוט אצל כל אחד מישראל באופן טבעי, המילה “אלול” עשתה 
הקב”ה  הרי  וצדיק,  גאון  כזה  זמן  בתוך  מאתנו  שנלקח  וכשנתבונן  פחדים, 

רוצה גם לעורר אותנו לזכור איפה אנחנו עומדים”. 
בהלוויתו של הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק”ל ]א”ה, יום 

פטירתו חל בשבת זו[ הזכיר זאת מרן שליט”א ואמר: 
ישראל  כלל  של  ונוראה  איומה  אבידה  זו  עכשיו,  אותי  שמזכיר  מה  “זה 
ובידיעות,  ובבקיאות  בעמקות  ההיקף,  במלוא  ומתני  תני  ומתני,  תני  של 
בתוך  תורתך  בטן,  חדרי  וחודרים  ועמוקים  ומאירים  שמחים  הדברים  והיו 
מעי... בתור בחור כבר היה אש להבה ממש, ואחר כך הלהיב אחרים, גם אז 
כבר התחיל... עכשיו זה מזכיר אותי אותו הדבר בשבת מברכים של אלול, 

שהקב”ה נותן לנו רעם נורא כזה כדי שנזכור להתעורר”.
עוד שח מרן שליט”א במעמד זה:

הרב  שמרן  זוכר  אני  אלול...  שזה  לומר  צריכים  הדין,  יום  לפני  עומדים 
והתבטא  בירושלים,  מסויים  ברחוב  אב  בחודש  פעם  ישב  זיע”א  מבריסק 
באמצע “אז איך דארמאן זאך אז נאך אביסל מער ווי א-חודש איז דער יום 
הדין, גייט מיר אוועק דער אפטיט פון אלעס דינג...” ]“כשאני נזכר שעוד 
יותר מחודש מגיע יום הדין מסתלק ממני התיאבון מהכל...”[ והתחיל לרעוד, 

ראו עליו ממש רעדה, יצא לו כל הטעם...

קול הקורא – אלול!
של  בלבו  חרוטים  זיע”א  סלנטר  הגר”י  מרנא  דברי 
‘מלפנים  כי  באיגרותיו  שמתאונן  עליה,  ובן  צורב  כל 

בישראל, כאשר ידעתי כל איש אחזתו פלצות מקול הקורא קידוש אלול’.
הגרי”ס מתאונן שבדורות הקודמים ‘כל איש’ גם פשוטי העם נחרדו מפחד 

יום הדין כבר בשבת מברכין ר”ח אלול.
תלמידי הגרי”ס מספרים כי על הגרי”ס עצמו ראו שינוי ניכר, כאשר לאחר 
תפילת מוסף שלו בשבת קודש מברכין חודש אלול, אחר שקול הקורא קדוש 
אלול זיעזע אותו, היתה זאת כבר תפילה של אלול! והרגישו את ההבדל בין 

תפילת השחרית שקדמה לה לתפילת המוסף...
את  למר  החזן  כשהתחיל  זיע”א,  חיים  ה”חפץ  מרנא  על  מסופר  כן  כמו 

ביום...’  יהיה  אלול  חודש  ‘ראש  המילים 
גופו,  כל  וירתע  חיים”  ה”חפץ  הזדעזע 
ופחד  שאימה  עד  גדול  בבכי  והתפרץ 

נפלו על כל המתפללים.
מסופר  ושלום’  חיים  ‘דרכי  בספר 
אלעזר”  ה”מנחת  בעל  הרה”ק  על 
מברכין  בשבת  זצוק”ל:  ממונקאטש 
בקודש  נאדר  קולו  כשהרים  אלול, 
פלוני’  ביום  יהיה  חודש  ‘ראש  לומר 
חיל כיולדה אחז את כל השומעים. וכן 
אחר כך באמירת ‘יחדשהו’ היה מוסיף 
ואומר  שלמה’  ‘ולרפואה  תיבת  אחר 
בקול בוכים: ‘ולתשובה שלמה ולגאולה 
קרובה ונאמר אמן’, קולו היה כה מזעזע 
עד שאפילו לב אבן היה נימוח והאדם 

היה מתחיל לפשפש במעשיו...

קבלת קדושת ה”אלול”
הנוראים  והימים  האלול  ימי  עבודת 
בלאזר  איצ’לה  רבי  המוסר  גאון  של 
מתואר  וכה  לנשגב,  נודעה  זצוק”ל 
בספר קורותיו על ערוב ימיו בירושלים: 
רבינו לארץ  זקנותו עלה  “כאשר לעת 
ירושלים,  בתוככי  והתיישב  הקודש 
לימד דעת את העם היושב בציון כיצד 
יש עליהם לקבל את קדושת האלול - 
ירושלים,  זקני  בחרדה.  מהולה  באהבה 
השעה  על  לב  בגעגועי  לספר  ידעו 
בבית  אלול  מברכין  שבת  של  הגדולה 
של  בצילו  נייטין”,  “בתי  של  הכנסת 
עם  בראש  ניצב  אשר  הישיש,  רבינו 
בעינים  ביצבצו  כבר  הדמעות  קודש: 
ספורים  רגעים  החודש”,  “ברכת  קודם 
גדול  בקול  להכריז  הש”ץ  עלה  בטרם 
כולם  המתינו  ואז  האלול.  מולד  את 

לרגע הגדול...
ארון  מרגלות  על  רבינו  עלה  לפתע 
קדושת  “קבלת  חידוש:  וחידש  הקודש 

האלול!”
ברגש הומה, הגביר רבינו קולו ופתח פיו בקול נסער כבן המתחטא לפני 
מקבלים  אנחנו  עולם,  של  “רבונו  איומה:  בהתרגשות  קורא  כשהוא  אביו, 
עלינו את האלול הקדוש שלך...”. וכל הקהל השיב למולו בבכיה גדולה, עד 

שרצפת העזרה היתה רטובה מדמעות.
המגיד הירושלמי הגה”צ רבי שלום הכהן שבדרון זצ”ל הוסיף לתאר בשם 
זקני ירושלים, את ההתרגשות הנוראה והעצומה אשר אחזה בקהל מתפללי 
בלבד  זו  לא  כאשר  האלול,  קדושת  קבלת  של  שעה  באותה  נייטין”  “בתי 
בין הקהל בעלי  שרובם ככולם הגירו דמעה בבכיה רבה, אלא עוד נמצאו 

יראה שנפלו מתעלפים מיראת הדין ואימתו! 

הנהגת גדולי התורה ב”אלול”
הנהגות אלו לא היו נחלתם של רבותינו בעלי 

המוסר בלבד, אלא של כל פשוטי עם, ובפרט אצל גדולי 
התורה זיע”א. 

בספר “שערי הזמנים - אלול” הביא מרבי שפטיה סגל שמספר בילדותי 
ה”ברכת  בעל  זצ”ל  ליבוביץ  בער  ברוך  הג”ר  מרנא  את  ראיתי  בסלבודקה 
שמואל”, שבימי האלול גילה חסד מעל ומעבר למשוער, והיה משתדל מאד 
ביטול  אומר  וכולו  לנחשלים,  תורה  דברי  לכוחותיו  מעל  ולהסביר  לקרב 

ישותו. 
רבינו הגדול מרן הגרא”מ שך זיע”א חזר בכמה הזדמנויות בשיחותיו ישיבה 
על אשר הגיד לו זקן אחד מסלוצק שאביו למד בוולאז’ין בזמן הבית הלוי, 
וסיפר שכאשר מרן בעל ה”בית הלוי” זיע”א 
נכנס לישיבה באלול לא יכלו לדבר איתו, 
כל כך היה טרוד ומפוחד מאימת הדין. 

על מרן הגרא”ז מלצר זצוק”ל מסופר 
שהחל באמירת שיחותיו משבת מברכים 
אלול ועד לשבת שובה, בבין השמשות 
להחשיך,  ומשהחל  השבת,  צאת  קודם 
שיצאה  וכששמע  השעה,  מה  שאל 
השבת, היה פורץ בבכי מזעזע ומחריד 

לבבות...
והיה הגאון רבי שמואל אהרן יודלביץ 
זצוק”ל אומר שמשיחותיו אלו של רבי 
איסר זלמן היו מקבלים יראת שמים לכל 

השנה.

מושגים של “אלול”
זצ”ל,  לאפיאן  ציון  בן  הג”ר  סיפר   
לראות  אחד  יום  החליט  ילד  שבהיותו 
קלם.  בעיירת  השוק  יום  מתנהל  כיצד 
תוך  והנה  חמישי,  ביום  התקיים  השוק 
כדי טיולו בשוק, הוא נתקל במשא ומתן 
והוא  שותפים  גויים  לשני  יהודי  בין 
שומע שאחד מהגויים מתלבט אם לגמור 
את העיסקה עם היהודי או לא, ומתייעץ 
חושש  שהוא  מפני  הגוי  שותפו  עם 
שומע  הוא  ואז  היהודי.  של  מנאמנותו 
שהיו  השני  לגוי  עונה  השותף  שהגוי 
מפני  הזה,  היהודי  על  לסמוך  אפשר 
אצל  הזה  החודש  עכשיו  לך,  שכידוע 
היהודים  ובאלול  אלול,  הוא  היהודים 

מדקדקים אפילו יותר מכל השנה...
ראב”ד  לדברי  לציין  יש  טעם  בנותן 
משה  רבי  הגדול  הגאון  ירושלים 
לספרו  בהקדמתו  שליט”א  שטרנבוך 
לי  יש  מיוחדת  זיקה  לתשובה’:  ‘הדרך 
לרמב”ם הלכות תשובה מבית אבי זצ”ל, 
אלול  מברכין  משבת  שנה  כל  שנהג 
סעודת  תוך  בשבתו  שבת  מדי  ללמוד 

לילה ויום עם ב”ב פרק מהלכות אלה...
דסלר  אליעזר  אליהו  רבי  הגה”צ  אמו”ר  פונביז’  דישיבת  המשגיח  שח 
זצ”ל  וולבה  שלמה  רבי  הגה”צ  המשגיח  עם  נפגשתי  אחת  פעם  שליט”א: 
בשלהי ‘בין הזמנים’ בעיר צפת, ושאל אותי הרב וולבה זצ”ל:  היכן אוחזים? 
ניסיתי לעמוד על כוונת שאלתו האם היא על מקום הלינה או שמא באיזה 
סוגיא אוחזים, אך הרב וולבה פשט את ספקותיי והמשיך ואמר: אני אוחז 
לפני נעילה... המשגיח זצ”ל בנה ותכנן לעצמו ב’בין הזמנים’ את ה”אלול”, 
עד שהגיע כבר לתפילת נעילה! ואף שרחוקים אנחנו ממדרגות אלו, רואי 

שנתכנן לעצמינו היכן אנו רוצים למצוא את עצמינו בגמר ה”אלול”.
נחתום עם דבריו של ראש ישיבת ‘גרודנא’ הגאון הגדול רבי דב צבי 

חודש  בראש  אותו  שברכו  לאחר  עונה  שהיה  זצוק”ל  קרלנשטיין 
כל השנה  אז  טוב  האלול  הזה: אם  בנוסח  חודש”  ב”גוט  אלול 

טוב...!

“כי יסיתך” רמז ליחוד מן התורה
רבי  הגאון  זיע”א  “נתיבות השמפט”  מרנא בעל  על  מסופר 
יעקב מליסא, שאירע מעשה נורא לבתו שהיתה אלמנה, ובתה 
לקנות  הערים  לאחת  גוי  עגלון  עם  נסעו  הן  להנשא.  עמדה 

בגדים וצרכי חופה עבור הכלה. הגוי ידע שמצוי בידן כסף והוא הוליך אותן לביתו בערמה, 
וקרא לחבריו, והם שדדו את כספם וקשרום בחבלים. לאחר מכן הם הדליקו את התנור כדי 

להשליך אותן לתנור ולשרפם שלא ישאר זכר מהם. 
בינתיים הם הניחו את הכסף על השלחן והתדיינו ביניהם כיצד לחלק את הכסף, פתאום 
והחזיר להם את  וברחו הרוצחים. הקצין התירם  גרמני לבית,  ונכנס קצין  נפתחה הדלת 

כספם והוליכם עד לאכסניה בעיר. 
בלילה בא רבי יעקב מליסא בחלום אל בתו ואמר לה: דעי! כי כאשר נודע לי מצרתכם 
עליתי אל מקום גבוה, וביקשתי רחמים עליכם ולא הועיל, כיון שעברתם על איסור יחוד 

עם הגוי... ועליתי למקום גבוה יותר והתחננתי שתעמוד 
לי זכות התורה שהרבצתי בישראל בחיבורי “נתיבות המשפט” 

וכו’, והצלתי אתכם... ומעתה תהיינה זהירות באיסור יחוד! 
מקום  ליסא  בעיר  הקהילה  לאנשי  הבת  סיפרה  זאת  כל 

רבנותו של רבי יעקב, והם כתבו זאת בפנקס לזכרון עולם.

יחף על השלג
בספר ‘תולדות אדם’ מסופר על מרנא רבי זלמהל’ה מוואלז’ין זיע”א שפעם ישב בחדרו 
בשבת ולמד, ולפתע נכנסה אשה לבית שלא ידעה שאשתו של רבי זלמן איננה בבית. רבי 

זלמן חשש לאיסור יחוד, ובלא לשהות רגע אחד קם במהירות ממקומו ויצא החוצה.
רץ  הוא  וכך  נעליים,  ללא  גרביים  זלמן  רבי  לבש  לבית,  האשה  שנכנסה  שעה  באותה 
החוצה מבלי לנעול את נעליו. שלג כבד ירד בחוץ, ורבי זלמן עמד בשלג ולא נכנס 
הביתה. העת עמידתו עם הגרביים בשלג חשש רבי זלמן לאיסור סחיטה, לכן הוריד 

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
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“ֹלא ַתֲעׂשּון ֵּכן ַלד’ ֱאֹלֵקיֶכם” )יב,ד(
לעשות  איסור  על  להורות  בא  הכתוב,  לשון  פשטות 
זרה, ומכאן  להקב”ה כדרך שאנו מצווים לעשות לעבודה 
אזהרה למוחק את השם ולנותץ אבן מן המקדש או מהעזרה 

כמבואר ברש”י.
אמנם מרנא ה’חתם סופר’ זיע”א, ראה לדרוש את לשון הכתוב בדרך נוספת: נראה, 
כי אחר שנאמר בפסוק שלפניו “ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת ִמְזְּבֹחָתם ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמֵּצֹבָתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם 
- הנה  ַההּוא”  ַהָּמקֹום  ִמן  ְׁשָמם  ֶאת  ְוִאַּבְדֶּתם  ְּתַגֵּדעּון  ֱאֹלֵהיֶהם  ּוְפִסיֵלי  ָּבֵאׁש  ִּתְׂשְרפּון 

ציוונו הקב”ה לאבד את העבודה זרה בכל צורה שהיא!
שמא תאמר, כי המטרה במעשה זה היא לטובתו של הקב”ה - לקנא קנאת ד’ ולבטל 
אין  כי  ולהראות  כאלוהות,  להחשיבם  מתימרים  שעובדיהם  זרות  העבודות  כל  את 

מבלעדי אלוקינו?!
הפסד יש בדבר, כי נמצינו מראים בכך כביכול יש בהם ממש, והם ניצבים ועומדים 

מולו יתברך כגיבור מול גיבור, עד שיש איזה צורך לבטלם!
וזהו שאומר הכתוב “ֹלא ַתֲעׂשּון ֵּכן” – אל תעשו את המעשים הללו של ביטול עבודה 
זרה “ַלד’ ֱאֹלֵקיֶכם” – בשביל הקב”ה, שהרי הקב”ה לא נזקק שיעשו זאת עבורו, אלא 
המטרה בביטול העבודה זרה היא בעבורנו, כדי לסלק את האלילים ולבערם, ולהביא 

עלינו רוח טהרה, עד שנזכה להיות ראויים להשראת השכינה עלינו.

“ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתָּנֵקׁש ַאֲחֵריֶהם” )יב,ל(
וברש”י: פן תטרף אחריהם להיות כרוך אחר מעשיהם.

מרן הגה”ק רבי אלחנן  אל  זצ”ל  הגאון רבי שמעון שוואב  לשאלה ששיגר  כמענה 
רבי אלחנן את  חיצוניות, מחלק  וסרמן זצוק”ל הי”ד האם מותר להתעסק בחכמות 

התשובה לכמה חלקים.
תחילה מקדים רבי אלחנן כי אם ההתעסקות הזאת מביאה לקריאת ספרים שיש בהם 
ְלַבְבֶכם” ו”ַאל  ַאֲחֵרי  מינות אסור. והקורא בספרים כאלו עובר בל”ת ד”ְוֹלא ָתתּורּו 
ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם” כמבואר ברמב”ם )פ”ב מהלכות ע”ז( לענין ספרי ע”ז. וק”ו לספרי 
כפירה החמורה יותר מע”ז שהרי עובד ע”ז נידון בבי”ד וצריך התראה, והרודף אחרי 
ע”ז לעובדה לא ניתן להצילו בנפשו, ואילו כופרים מצוה על כל אדם להורידן, ואינו 

צריך התראה ולא בי”ד.
עוד כותב רבי אלחנן כי נראה דכיון דאסור להתרפאות בעצי אשירה אפילו במקום 
סכנה )פסחים כה,א( משום דלמא אתי לאמשוכי אחרי ע”ז, א”כ ה”ה בקריאת ספרי 
)שם(  הרמב”ן  ולשיטת  אבתרייהו.  לאמשוכי  אתי  דילמא  הזה.  הטעם  שייך  מינות 
דאיסור הנאה מע”ז הוא בכלל אביזרייהו דע”ז ה”ה לאו ד”ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם” הוא 
ג”כ בכלל אביזרייהו דע”ז. ולפי”ז הקריאה בספרי מינות אסורה אפילו במקום פיקו”נ 

וכ”ש שלא הותרה בשביל ריוח או הפסד ממון.
אך ממשיך רבי אלחנן ומוסיף לנו טעם בביאור הכתוב הנ”ל: כי אם אין צריך לקרוא 
בספרי מינות אלא שצריך להתלמד בגימנסיות ואוניברסיטאות בין ילדי נכרים, ורואה 
אדם בבנו או בתו שזה מביא להם להתחבר לנכרים ולדרכיהם, עוברים ב’לא תעשה’ 
“ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתָּנֵקׁש ַאֲחֵריֶהם”! והתורה ציותה להתרחק ולהבדל מהם בכל מיני ריחוק 
שינו  שלא  בזכות  אלא  ממצרים  אבותינו  נגאלו  ולא  ע”ז(,  מהלכות  פי”א  )רמב”ם 

שמותיהם לשונם ובגדיהם.

“ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶניָך” )יב,ל(
יש לנו ללמוד מכאן יסוד גדול בטבעו של אדם, כך דרש הגאון הגדול רבי אליהו 

מאיר בלוך זצ”ל.
שלכאורה יש מקום להבין, מדוע צריכה התורה להזהיר “ִהָּׁשֶמר ְלָך”, אחרי שנשמדו 
מלפני בני ישראל, ולא הועילו להם אלוהיהם אשר עבדו להם בכלום, ומדוע יש חשש 

אֹלֵהיֶהם”? כי “ֶפן ִּתְדֹרׁש לֵֽ
אלא, נראה מכאן יסוד גדול בטבעי נפשו של אדם, עד כמה יכול הוא להיות מושפע 
מכוחות הטומאה והרע, כאשר בא איתם במגע, שאפילו “ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶניָך”, יש 

חשש שאפשר שתדרוש לאלוהיהם...
מוסיף הגרא”מ זצ”ל כי ניתן להבין זאת גם כן מזה שהנסיון מוכיח שהמנצח אינו בא 
בקל לידי נצחון, ועפ”י רוב כל אחד מתכונן בדרכו שלו לעמוד כנגד שונאו, וממילא 
יותר  מרגיש המנצח שאלמלי היו לו גם את תכסיסיו של המנוצח היה יכול לנצחו 
בנקל, כהפתגם הידוע ‘הכה את שונאיך בכלי זיינו’, ולכן נמצא שבדרך ממילא ילמד 
ממנו... ואפילו בזמן המלחמה שמדברים אודות גנות מעשיו וקלקולו של השונא, מ”מ 

המגע איתם בעצמם מפסיד... 
וכעין מה שאמרו חז”ל ‘הרואה סוטה בקלקולה יזיק עצמו מן היין’, שלכאורה קשה 
למה צריך להיות נזיר, הלא הרואה סוטה בקלקולה, בעונשה ובזיונה, זה עצמו כבר 
לימוד ומוסר השכל, ומדוע צריך עוד סייגים? אלא הענין הוא, ביאר הגרא”מ זצ”ל, כי 
אם אדם רואה חטא הכרוך בתאוה ועריות וכדומה, אפילו אם יראה את הגנאי והעונש 
שבדבר, מ”מ משפיע עליו עצם החטא במחשבתו, וצריך חיזוק רב להנצל מהשפעת 

הרע ע”י קבלת הנזירות.
ִמָּפֶניָך”,  ִהָּׁשְמָדם  ַאֲחֵרי  ַאֲחֵריֶהם  ִּתָּנֵקׁש  ֶּפן  ְלָך  “ִהָּׁשֶמר  הכתוב:  אומר  כאן  גם  לכן 

וצריך שמירה יתירה ע”י קיום התורה והמצוות.

“ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּבָך ָנִביא” )יג,ב(
כתב בעל הטורים: כי יקום בקרבך: בקרבך גימטריא ‘זו 

האשה’. והיינו דשניהם עולים למספר שכ”ד. 
ובפשוטו כוונת בעל הטורים להא דאיתא בספרי )פרשת ראה פיסקא לא, וילקו”ש 
כאן שפירש דרצה  ועיין במשך חכמה  “ְּבִקְרְּבָך” לרבות האשה.  דברים רמז תתפה( 
לומר שאף אשה תוכל להיות נביאה, דדוקא אם מדברת לעבוד עבודה זרה לא תשמע 
אליה, אבל לעבור לפי שעה בשאר מצוות תשמע אליה. והוסיף דיליף “ְּבִקְרְּבָך” גזירה 
שווה מהא דכתיב בפרשת שופטים )יז,ב( “ִּכי ִיָּמֵצא ְבִקְרְּבָך וגו’ ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה”, כמו 

כן הכא “ְּבִקְרְּבָך” מרבה אשה. 
אך בשם מרנא ורבנא רבינו עקיבא איגר זיע”א מובא )תורה שלמה סאטמאר תרס”ט 
הנוצרים,  נפשות לתורת  לצוד  בימי בעל הטורים קמו המסיתים  כי  להרש”צ שיק( 
למצוא רמזים בתורה לכזביהם והבליהם שיקום משיח מקרב ישראל מאשה אחת אשר 
תלד אותו בדרך נס בלא איש. לזאת, מצא רבינו הטור לתת רמז במקרא זה המדבר 
מביא שקר וחולם חלום המסית לעבוד אלהים אחרים שלא נשמע לו ועלינו לקיים בו 
)להלן יג,ו( “ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך”, והיינו כי המילים “ְּבִקְרְּבָך ָנִביא” הוא בגימטריא 
‘זו האשה ובנה’, שניהם עולים למספר שפ”ז. אך הצנזורה השמיטו את המילה ‘ובנה’ 

והשאירו רק את ‘זו האשה’.

“ִּכי ְיִסיְתָך ָאִחיָך וגו’ ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדְעָּת ַאָּתה 
ַוֲאֹבֶתיָך” )יג,ז(

פירש רש”י: דבר זה גנאי גדול הוא לך שאף האומות אין מניחין מה שמסרו להם 
אבותיהם, וזהו אומר לך עזוב מה שמסרו לך אבותיך.

דקדק מכאן הגאון הגדול רבי אליהו ברוך פינקל זצ”ל מר”י מיר, שדברי רש”י על 
הגנאי אמורים על מי שבאו להסיתו ולא על המסית, דגנאי גדול הוא לך היינו למוסת, 

שזה המסית אומר לך, עזוב מה שמסרו לך אבותיך. 
ובדרכי  ביראת אלקים  דבוק  הרי אפשר שהוא  המוסת,  כלפי  הגנאי  מה  ולכאורה 
אבות, אלא שהלה בא להסיתו ואדרבה לא ישמע לו, שהרי הפרשה של מסית ומדיח 
שחייב מיתה, הוא לאו דוקא באופן שהצליח במעשיו, והלה עבד עבודה זרה, אלא אף 
אם רק בא להסיתו, והלה נתגבר ולא שמע בקולו, מ”מ יש עליו חיוב מיתה, וכלשון 
הפסוק )להלן יא( “ִּכי ִבֵּקׁש ְלַהִּדיֲחָך” וכ”ה להדיא ברמב”ם בספר המצוות )ל”ת טו( 

עיי”ש, וא”כ מדוע ‘גנאי גדול הוא לך’?
ומבואר בזה, שהטענה והגנאי עליו הוא על זה גופא, שהוא נמצא במצב כזה שאיתו 
מדברים על זה, ואף אם המסית לא הצליח להסיתו, אבל עצם זה שבא להסית אותו 
לעזוב מה שמסרו לו אבותיו, זה עצמו סימן שיש לו שייכות לזה! ולכן ‘גנאי גדול 

הוא לך’... 
הוסיף הגרא”ב זצ”ל: כי בעיקר דברי רש”י שהגנאי הוא שאומר לו ‘עזוב מה שמסרו 
לך אבותיך’ יש להתבונן, שלכאורה טענה זו שמניחין מה שמסרו לנו אבותינו שייך 
יותר למנהגים כגון לא לאכול שרויה בפסח או עמידה בקידוש וכיו”ב, אך כאן הרי 
מדובר בעבודה זרה שהיא מג’ עבירות החמורות, ומ”מ אף בדבר כזה באים בטענה 
על שעזב מה שמסרו לו אבותיו. ולמדים אנו מזה שאחד שעוזב מסורת אבות זה גנאי 
מיוחד, חוץ מעצם מה שעובד עבודה זרה, והדבר נורא ומבהיל על הרעיון, עד כמה 
גדולה השמירה על האדם שלא לסטות ימין ושמאל, אלא ילך בדרכי אבות וישמור 

על מסורת בית אבות.

“ְוֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה” )טו,ב(
איתא בגמ’ )גיטין לז,ב(: המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר לו משמט אני, 

ואם אמר לו אף על פי כן, יקבל הימנו, שנאמר: “ְוֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה”.
הגרי”ש  מרן  ממו”ר  שמעתי  שליט”א:  וויסנשטרן  אריה  יהודה  הרה”ג  כך  על  שח 
שהוא  כספים  שמיטת  של  שמהותה  מהגמ’  מבואר  שהנה  בזה  לומר  זיע”א  אלישיב 
משמט את החוב בדבורו. ולשון הכתוב הוא “ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה” ולא ‘דברי השמיטה’, שכן 
אנשים עם נטייה ל”נערוון” לא יתרצו כאשר הלווה יאמר להם פעם אחת ‘אף על פי 
כן’, אלא ירצו להבטיח לעצמם שאינם נכשלים ויבקשו לשמוע זאת שוב ושוב. תלמוד 

לומר ‘וזה דבר השמיטה’ – ‘איין מאהל און קיין נערוון’ – ‘פעם אחת ללא עצבים’...

“ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו” )טו,י(
בענין נתינת ‘מעשר כספים’, נאמרו דעות שונות האם הוא חיוב מדאורייתא או לא, 
אך פנינה יקרה מביא בעל האדמו”ר ה’פני מנחם’ זצ”ל מגור במכתב, את אשר שמע 

מפי אביו הרה”ק בעל ה’אמרי אמת’ זצ”ל:
זוכר אני, כד הוינא טליא, כאשר נשאל אודות החיוב ליתן ‘מעשר כספים’, השיב כי 
יש על כך דעות שונות, ויש הסוברים שאין לזה עיקר מדאורייתא, אולם הוסיף, כי 
לדעתו ע”י שנוהגין להפריש את ה’מעשר כספים’, נתינת הצדקה היא בעין יפה ובלב 
שמח, ומקיימים עי”ז ודאי מצוה מן התורה “ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו”...  כי כאשר 

יודעים שהמעשר בין כך מופרש לצדקה, נתינת הצדקה היא בשמחה...

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב דוד 
ויספיש

את גרביו ועמד יחף על השלג... הקור העז והצינה לא הרתיעו 
אותו מפני חשש יחוד.

חולם חלום
מובא  כי  זיע”א  מקוצק  הרבי  את  פעם  שאל  אחד  משכיל 

במסכת ברכות )דף נו,א( ‘הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו והרואה הדס בחלום נכסיו 
אינם  ונכסי  לי,  נעשו  לא  ופלאות  והדס,  פיל  בחלומותיי  ראיתי  אני  והנה  מצליחים’, 

מצליחים לי...? 
השיבו הרבי: מי שאוכל כיהודי, ושותה כיהודי, וישן כיהודי, וחי כיהודי, חולם כיהודי! 
ואילו אתה זולל כגוי, סובא כגוי, שוכב כגוי, וחי כגוי, ועוד רצונך שפתרון חלומך יהיה 

כיהודי...
לא לגרוע

פעמים הרבה, כאשר ניצבים ועומדים אנו בפני ניסיונות התקופה ובעיותיה בהתמודדות 
כנגד מרשיעי ברית המבקשים את נפשם של תופשי התורה, עולים ובאים ‘רעיונות’ או 

‘פתרונות’ שונים ומשונים...
ואגרות(:  )קובץ מאמרים  מרן הגה”ק רבי אלחנן וסרמן זצוק”ל הי”ד  כך  כתב על  וכה 
עלינו לדעת, כי מקורם של הפשרות הללו בא מ’הנרפים בעם’, הם אלו המבקשים תדיר 

להעלות ולהציע דרכי גישור ופישור למיניהם.
אולם כפי המוחזק בידינו מרבותינו זיע”א, כל הדרכים הללו 
- סופם עקלתון, מאז ומקדם, כל רעיונות הפשרה בנוסח של 

‘רע במיעוטו’ - נדחו בבוז ע”י ציבור היראים לדבר ד’.
לא  אם   - כך  אומר  ביסודו  הפשרה  רעיון  נתבונן,  הנה 

יכולים להציל את הכל, לכל הפחות נציל את ה’מחצית’...
אך יש להבין, שדברים רוחנים אינם ניתנים למדידה כמו דברים גשמיים, וכפי ש’חצי 

אדם’ אינו אדם כלל, וכן ‘חצי חיים’ אינם חיים, כך גם ‘חצי תורה’ - זו לא התורה...
והכתוב זועק ואומר “ּתֹוַרת ד’ ְּתִמיָמה” - בשעה שהיא תמימה ושלימה - הרי היא “ּתֹוַרת 
ד’”, אבל כאשר היא חסרה, כשעושים בה חלילה חלוקה או פשרה - היא כבר לא תורת 

ד’, בשום צורה ואופן!
רע במיעוטו – האמנם?

ומענין לענין, ברשימותיו של ספרא רבא רבי משה שינפלד זצ”ל מובא המעשה דלהלן:
באחד הימים הגיע אל מרנא בעל ה’חזון איש’ זיע”א אחד מחברי ה’פעילים’ ושאלתו בפיו, 
האם אפשר להעביר חלק מהילדים לבתי ספר שאינם מחנכים בחינוך חרדי בתור ‘הרע 

במיעוטו’?
והפטיר מרן זיע”א על אתר: “אין לי מושג מה זה רע במיעוטו”...

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

המשך 
מעמ' 2
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בשבת זו חל יום השנה לפטירתו של הגאון האדיר רבי 
משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק”ל בעל “משמר הלוי”, הוא 
הגבר אשר לא פסק מלעמוד על חומות הדת וההשקפה 
הטהורה כפי שנמסרה לנו מדור דור. וכפי שהעיד הגאון 
בעל  על  בהספדו  זצוק”ל  בורשנטיין  יעקב  שמואל  רבי 

יחזקאל,  והגרי”ז, החזון  לנו את רבותינו מרנן החזו”א  כי דרכו היה  “משמר הלוי” 
הסטייפלער והרב שך זיע”א, הוא חיבר אותנו לדורות הקודמים. להלן מעט מן האור, 

פנינים יקרים, מהתחממותו לאורו של רבינו הגדול מרן בעל ה”אבי עזרי” זיע”א:

לך בכוחך זה...
בתקופת סערה מיוחדת אחת, עת יצא רבי משה מרדכי ללחום כארי על תיקונה של 
פירצה רוחנית חמורה, קמו כנגדו עזי נפש מן העבר השני ולא בחלו באיומים גלויים 
ויהי באחד הימים לעת בוקר, הגיע  כלפיו, במעשים נלוזים ובהטרדות מתמשכות. 
אליו לפתע הג”ר דוד צבי קצבורג זצ”ל, נאמן בית מרן הרב שך זיע”א, ומסר לו שמרן 

דואג לשלומו כל העת, והינו מתענין ומברר שוב ושוב אודות הענין.
ואמר:  מבניו,  אחד  בלויית  שך  הרב  אצל  הגרמ”מ  נכנס  הקרובות,  בשעות  תיכף 
“באתי הנה רק להראות שאני חי...”. תפסו אז מרן בשתי ידיו בחיבה עצומה, ובירכו 

בלבביות כמה פעמים: “יישר כח... יישר כח... לך בכחך זה והושעת את ישראל...”.
מיד אחרי כן, נכנס אל חדרו של מרן זיע”א ר”י פונביז’ הגאון הגדול רבי שמואל 
מרקוביץ שליט”א, פנה אליו מרן הרב שך ואמר: “אני חייב לו ‘יישר כח’, הוא עושה 

את העבודה שלי... אם לא הוא, הרי שאני הייתי צריך לעשות זאת!...”.
וכך מעיד הגרמ”מ בעצמו, בשורות הסיום של מאמר “פך שמן טהור” )פורסם אז 
במוסף שב”ק יתד נאמן שבת חנוכה תשנ”ז(, הנסוב ברובו אודות פירצת המרצים 

הפסולים שחדרה אז לרחוב החרדי-תורתי בכל עוז:
הנה כותב שורות אלו, לב יודע מרת נפשו, פחיתות ערכו ושפלותו, ולא לו להתייצב 
במרומי קרת ולבוא בדברים הנ”ל לפני הקוראים הנכבדים הנלבבים, ד’ עליהם יחיו 

בטוב ובנעימים.
אבל הוא מצווה ועומד מפי מרנא ורבנא גאון עוזנו הישיש הקדוש והטהור שריד 
עזרי”, אשר  ה”אבי  ומשושו  הדור  מגן  צדיקינו האמיתיים  גאונינו קדושינו  פליטת 
ברכו בברכת “יישר כחכם” על כל אשר מעורר הוא בענין היסודי דילן, והורה לו 
להמשיך, ולא להרפות, הן בעל פה והן בכתב, מלעורר ולהקיץ את אחינו בני ישראל 
היקרים האהובים מתרדמת היצר בזה, ומברכות פה קדשו של מרן רשכבה”ג יתברכו 
מתוקים  בחיים  דברכות,  מילי  ובכל  דמיטב  מילי  בכל  והמתעוררים  המעוררים  כל 

נקיים זכים וטהורים עפ”י התורה הקדושה בטהרתה, אמן כה יאמר ד’.

השפראך...
ערב כנס היסוד של דגל התורה שהתקיים בכ”ח תשרי תשמ”ט, היה זה ליל שבת 
בראשית, עלה ונכנס הגרמ”מ אל מרן זיע”א בביתו. על השולחן היה פתוח המדרש 
מרן  יזכיר  אותו  מדרש   – והבל  קין  שבין  המחלוקת  על  המספר  השבוע,  בפרשת 

למחרת, במשאו המפורסם בכנס היסוד.
ההכרעה  תחושת  רקע  על  להגרמ”מ  בשמחה  לבשר  לנכון  אז  מצא  זיע”א  מרן 
הגורלית הכבדה שריחפה אז בחלל, כי מרן הגרי”ש אלישיב זיע”א נתן הסכמתו ללכת 

איתו יד ביד בהקמת והנהגת התנועה, וליבו סמוך ובטוח 
שתהיה הצלחה בס”ד: “אתם רואים... אני לא מפחד, רבי 

יוסף שלום לא מפחד, וגם אתם לא תפחדו...”.
כפי עדות הנוכחים, מרן פנה אז אל הגרמ”מ בלשון זו: 

“לכם הרי יש את השפה )= ‘שפראך’(...!”.
הגרמ”מ ראה זאת כבקשה מפורשת מפי גדול הדור, ובזמן הקצר שנותר עד זמן 
הבחירות, השמיע לפחות חמש דרשות מרכזיות, ביניהן גם בכנסים בחיפה ובנתניה, 
על מהות המערכה של עולם התורה הנאבק על זכות הקיום של דעת התורה, לאורו 

של מרן “הישיש הקדוש”.
מול גלי הטשטוש הרעיוני החמור, שאיים לבלוע ולהטביע כליל את ספינת עולם 
הישיבות על קרבו וכרעיו על ידי זריעת בלבול ומורך לב, השכיל הגרמ”מ לעמוד 
בבסיס  העומדים  איתנים  יסודות  דרשות  באותן  ולהנחיל  ובבהירות,  בעוז  בשער 
את  וילדה  הרתה  התורה אשר  חכמי  התורה של  אותה השקפת  הצרופה,  ההשקפה 

“אגודת ישראל”.

זעקת התורה
“מי מאתנו לא חייב לו את נפשו?!...” קרא הגרמ”מ אחרי פטירת הרב שך, “אלמלא 
ה’  כאן,  מתהלכים  היו  מבינינו  כמה  בנו,  נטע  שהוא  ההשקפות  של  שנים  עשרות 
ישמור, מעוטרים בטלית ובתפילין, אבל עם “צלם” גדול בלב... על כל סטיה קלה 
היה מתגבר כארי... כמה חסרים לנו המכתבים שלו, מפעם לפעם: “אני כותב מנהמת 

ליבי”..., “השקט לא אוכל”..., “אני כותב בדמע”..., “אחי יקירי”... “.
גורל בתחילתן של אותן “עשרות שנים”, מאורע שנזכר בדברי הימים  הרה  פרק 
בלי  שמים  לכבוד  זיע”א  מרן  קנאת  של  הראשונות  הפומביות  המערכות  כאחת 
חשבונות, אירע ביום ז’ בחשון תשל”ג. פרשת “היתר” פסולי חיתון ע”י הרה”ר דאז 

עמדה על הפרק, ומרן היה זה שנזעק על שריפת התורה.
“נזעק” – כפשוטו ממש. באותו היום הנזכר התקיימה ישיבת מרכז אגו”י בתל אביב. 
מרן, שכמובן לא הוזמן לאסיפה ואף לא היה קשור פורמלית לאותו גוף שהתכנס, קם 
ונסע לשם, התפרץ לחדר והניע את אמות הסיפים בזעקה קורעת לב: - רבותי, בוערת 

אש, מתלקחת להבה... ש-ו-ר-פ-י-ם את התורה!
וגשל  כך, התקיימה במוצאי השבת הקרובה עצרת מחאה רבתי באולמי  בעקבות 
עצמו  הטריח  נדיר  שבאורח  הסטייפלר,  מרן  ובראשם  המונים  בהשתתפות  בב”ב, 

להשתתף בגופו ולהביע בכך את חשיבות המערכה. 
ביום שישי של ערב העצרת, בפניא דמעלי שבתא, נכנס רבי משה מרדכי אל מעונו 
של מרן, ושאלתו בפיו: “מה עם השיעור שלו של מוצאי שבת?... האם לבטל לימוד 
תורה דרבים עבור ההשתתפות בכנס המתוכנן?”. מרן, בענותנותו, השיב מיד: “תגידו 
את השיעור, ולא לקצר... אחרי השיעור - מי שרוצה, שיבוא...”. אחר הוסיף ואמר: 
לומדים  אתם   - התורה  את  לעקור  רוצה  הוא  גדולה...  הכי  המחאה  היא  זו  “והלא 

תורה!”.
עם סיום השיעור במוצאי שבת, הזדרזו כולם כאיש אחד ללכת ל”וגשל”. כשהגיעו 
לירכתי האולם, היה כבר מרן בדרכו חוצה, אחרי סיום משאו. כשראה את הגרמ”מ, 

צהבו פניו המאירות בקורת רוח, ואמר: “ברוך השם, מ’האט געלערנט...”.

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
חיים 

מילצקי

הר הקללה והר הברכה
כתיב  ולבסוף  ט,כג(,  )שופטים  רעה”  רוח  אלקים  “וישלח 
“ותבא אליהם קללת יותם בן ירובעל” )שם נז(. מה כתיב שם? 
“ויגידו ליותם וילך ויעמד בראש הר גרזים” )שם ז(. ולמה עמד 

על ראש הר גריזים לקלל? ולא ניתנו הקללות אלא בהר עיבל?! אלא כך אמר יותם: 
הכותים עתידים לומר הר גריזים שלנו הוא, ששם ניתנו הברכות. ואינן יודעים ששם 
נותנין הקללות… היאך הוא הדבר? אלא אותן שהיו עומדין בהר עיבל ומקללין, למי 
היו מקללין? לא לאלו שעומדין כנגדן? ואלו שמברכין, למי היו מברכין - לא לאלו 
אמר  לפיכך  עיבל.  הר  על  והברכות  גריזים,  הר  על  באות  הקללות  נמצאו  שכנגדן? 
)תנחומא  גריזים…  הר  על  אלא  אנשי שכם,  ואת  אחי  את  ומקלל  עומד  איני  יותם, 

וירא סימן כט(
והדברים אינם נהירים כל צרכם. מהו יסוד הויכוח בין הכותים לבינינו בעניין הר 
גריזים והר עיבל, איזהו הר הברכה ואיזהו הר הקללה? ומה פירושו של פירוש זה של 
יותם, הנראה כפירוש שאין בו מובן כלל: מדוע אם המתקללים היו על הר גריזים 
יותר, אותה הבנה שלכאורה השי”ת  חייב הדבר להיות סותר את ההבנה הפשוטה 

בכבודו ובעצמו ייסד בתורה שהנה “נתתי את הברכה על הר גריזים”?
והנה אה”נ, באמת מצינו כי ברכת ספר התורה עצמו שייכת יותר להר עיבל דווקא: 
ְוָהָיה ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָּתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְּבַהר 
ֵעיָבל ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ַּבִּׂשיד. ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַלה’ ֱאֹלֶקיָך ִמְזַּבח ֲאָבִנים... )דברים כז,א-יד(

ואם כך, ניכרים דברי אמתתו של יותם בן גדעון )ירובעל(. מה פירוש הדברים?
בכדי לירד לאמיתו של עניין, שומה עלינו לעיין בעניינו של שכם, מקום הר גריזים 

והר עיבל.
ראשית יש לנו להתבונן: שכם נבחרה ליכבש ראשון מכל א”י ע”י אברהם אבינו 
היא היתה החלקה היחידה מכל א”י שראו האבות הקדושים לנכון לקנותה מראש 
בכסף לשם מחיה בה )לאפוקי ממערת המכפלה שנועדה לקבורה( ומאז דווקא על 
“שטח” זה אין לאומות העולם פתחון פה. וכן כאשר נכנסו ישראל עם יהושע לארץ, 
דווקא זה היה כיבושם הראשון, ומסעם הראשון. ומדוייק בפסוקים בפרשת לך לך, כי 
אלמלא שהלך לוט מעמו, כל מה שהובטח לאברהם “לזרעך אתן את הארץ הזאת” לא 
היה יותר מאשר “עד מקום שכם עד אלון מורה”. ובפרשת הר עיבל דלעיל, מתבאר 
היטב כי שם הוא המקום בו ישראל ייהפכו לעם לה’ ע”י דברי הברית, ושם גופא הוא 

המקור לנתינת הברכה והקללה של הקב”ה.
והנה לאחר כל זאת, צריך ביאור: מהו המיוחד בעיר זו שנבחרה לכל הכבוד הזה, 
הרי מעולם לא ראינו בעיר זו משהו מיוחד במינו, אדרבא, רק צרות ראינו ממנה: 
...בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד. 
)סנהדרין קב,א( ומלבד עניין הברכות והקללות באופן חד-פעמי, שכם לא נבחרה 
בבחירה אלקית לשום תכלית נצחית מיוחדת בתורה. אז מה העניין המיוחד שמצאו 

בה?

יש להקדים כאן דברי הזוה”ק: “ויעבור אברם בארץ עד מקום 
שכם” - דא בי כנישתא, אתר דדיורא דשכינתא תמן... ודא הוא 
“עד מקום שכם עד אלון מורה” - אלו בתי מדרשות דאולפין 

ומורים תמן תורה ברבים. )זוהר לך לך פ,א(
כלומר כך: מהו תכלית הבריאה? כמובן להמליך את הקב”ה עליה באופן מוחלט. אך 
על מנת לעשות זאת, יש לזה שני צדדים. הראשון של מצדו של המלך האדון ה’, שבא 
ומשרה את שכינתו ית’ בתוכינו; והשני של ישראל, המראים על ידי נאמנותם לתורתו 
כי אין בלתו מלך על כל הארץ. הראשון מושג ע”י התבטלותינו אליו ית’ ועבודת 
דקדוק  ע”י  מושג  השני  ית’.  כלפיו  הכחות  כל  ביטול  עניינה  היא  הקרבנות, שאף 
ההלכה ושבירת היצר, העבודה הפרטית של כל אחד בתוך התרי”ג מצוות שנתנו לנו 
מסיני. וכמו בכל עניין שבקדושה, אין לך דבר שאין לו מקום. המקום לראשון הוא 

בית המקדש תובב”א, המקום לשני הינו בתי כנסיות ובתי מדרשות.
והנה, כל עוד השי”ת לא בחר במקום מיוחד לשמו, הרי אנו בהיתר במות, וכל מקום 
בארץ ישראל ראוי לכך. לאחר מכן המקום הינו שילה, ולעולם המקום הנצחי הוא 
ירושלם. אך המקום המיוחד לאתערותא דלתתא, לעבודה הפרטית של קיום תו”מ של 
כל יחיד הוא לעולם בשכם. ולכן באמת אין בו שום דבר מיוחד. שכן “מיוחד” פירושו 
בעל שפע וס”ד מיוחדים במינם, ובית המדרש עיקר עניינו הוא לעמל אנושי - מיצוי 

הכחות הנבראים זה מכבר.
לכן המקום שהאבות בחרו בו מסברתם להיות עיקר א”י מבחינתם הוא “מקום שכם 
עד אלון מורה”. שם הוא שבונה אברהם אבינו מזבח עד שיורה לו הקב”ה בפירוש 
“שא נא עיניך וראה ימה וקדמה וכו’”. ושם הוא המקום אשר יעקב אבינו ע”ה קנהו 

לצמיתות כאשר היה בשיא שלמותו.
שכם הוא המקום לקבלת עול מלכות שמים כפי שקיבלוהו עליהם ישראל מצידם 
דווקא. ולכן הברית על הברכה והקללה הוא דווקא על ברכה וקללה שישראל מביאים 

על עצמם.
מקום  כי  אחזו  הכותים  היטב.  מבינים  וישראל  מבינים,  הכותים  אין  אשר  וזהו 
העבודה הוא גופא חייב להיות מקום השראת השכינה. הם אינם מסוגלים להבין כלל 
כי יש הנהגה לישראל שתלויה במעשי האדם. וממילא משמים הוא שירדה הברכה על 
הר גרזים לשיטתם. שכן לשיטתם אין מציאות בה אני עובד ומוריד את השפע בשתי 
ידי. ממילא אם שם ציוה האלקים את הברכה, הרי שיש לומר כי הר גריזים הוא עיקר 
“ארצו”; אם כך לשיטת הכותים בין אם עובדים שם ובין אם לא, שם הוא מציאות 

שכינתו ורק שם ראוי להיות מקום העבודה.
לדברי  כאשר  דלתתא,  האתערותא  מקום  הוא  שכם  יותם,  מבאר  לשיטתינו,  אך 
הכותים סוג עבודה זה כלל אינו קיים. אך אנו יודעים, הר גריזים היא אמנם “ארצו”, 
במעשה  ית’  עמו  שותפים  כביכול  אנו  כלומר,  אברהם.  של  “לזרעך”  נתונה  והיא 
היא  היא המורידה את השפע העליון. ממילא הברכה  שלנו  בראשית, אך העבודה 

הבאה להר עיבל מהעומדים על הר גריזים, והקללה באה מהעומדים על הר עיבל.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר
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