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דבר העורך

מענייני ברכת ‘הגומל’ וההודאה להשי”ת
כנשרים,  אבר  יעלו  כח,  יחליפו  ה’  קווי  כאשר  אלו,  בימים 
לקראת הימים הנשגבים והנעלים, ימי הרחמים והסליחות, הזמן 
לדעת  אלו,  בימים  דוקא  יותר  המצויות  בהלכות  לעסוק  גורם 
את המעשה אשר יעשון, כשהשבוע נעסוק בס”ד מענייני ברכת 

‘הגומל’. 
הנה בגמ’ ברכות )נד,ב( איתא: אמר רב יהודה אמר רב ארבעה 
חולה  שהיה  ומי  מדברות,  הולכי  הים,  יורדי  להודות,  צריכין 
ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא וכו’ מאי מברך, 

אמר רב יהודה ברוך גומל חסדים טובים.

האם צריכין להודות או מחוייבין להודות
רב  נקט  מדוע  לתמוה,  יש  הגמ’,  בלשון  כשנדקדק  ולכאורה, 
ארבעה  של  לשון  נקט  ולא  להודות  ‘צריכין’  ארבעה  של  לשון 
וראה  ארבעה(,  ד”ה  )שם  הריא”ף  הקשה  וכן  להודות,  ‘חייבין’ 
ר”י  זה כתב שבא  וכדי לבאר כל  קו’,  שם מה שהק’ עוד כמה 
הניסים,  על  וברכות  הודאות  מיני  כמה  שמצינו  שאע”פ  לומר 
כגון הרואה מקום שנעשו בו ניסים לאבותינו, וכן הרואה מקום 
שנעשו לו לעצמו ניסים, וכן על הזיקין וכדו’, שכל אחד נקבעה 
לו ברכת הודאה כפי הענין, ונמצאו כמה בני אדם חייבים להודות 
שיש  מפני  להודות,  ‘צריכין’  הד’  שאלו  אלא  אלו,  ד’  רק  ולא 
עליהם  לשוש  ה’  שישוב  גורמים  שהם  בהודאתם  צורך  לעצמן 
וכפי  טובה,  כפויי  ואינם  ה’  חסדי  מכירים  שהם  בזה  לטוב, 
שמבואר הפסוק בתהילים )מזמור נ( “זובח תודה יכבדנני ושם 
דרך אראנו בישע אלוקים”, והיינו שהזובח תודה משים לו דרך 
שישוב השי”ת לעשות עמו נס אחר ויראה עוד ישע אלוקים, כיון 
שאינו כפוי טובה, וזהו מה שאמר ר”י, ד’ צריכין להודות, שזולת 
שמגיע  התועלת  מפני  להודות,  צריכין  עצמם  מצד  הם  חיובם, 

עליהם מתוך הודאתן.
הרי שאפשר כי ארבעה אלו באמת חייבין להודות, כחלק מחיוב 
להודות  ה”א  לפניך  היצורים  כל  חובת  ‘שכן  שמצינו  ההודאה 
להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס’, מלבד מה 
שיש להם גם צורך להודות, שלא להיות כפויי טובה ]וכן משמע 

לכאורה מדברי המאירי להלן[. 

צריכין להודות, בלא נס, האם מברכים
אלא שאכתי צ”ב האם ברכה זו נתקנה דוקא למי שהיה במקום 
סכנה ממש וניצל, וכגון הולכי מדבריות האם מברכים דוקא אם 
נקלעו למצב סכנה וניצלו, או גם בהולכי מדבריות סתם, היות 
והמקום הוא מקום סכנה די בזה לברך ברכה זו, אם יצאו משם 

בשלום, גם אם לא נקלעו למעשה למצב סכנה.   
וז”ל המאירי )שם(: ‘יש מי שאומר שאין הדברים הללו אמורים 
נחשול  ויורדי הים שעמד עליהם  אלא בהולכי מדברות שתעו, 
שבים, וחולה שיש בו סכנה, שבאלו יש בהם נס, והרי הן כעין 
צריך  אין  כן,  להם  אירע  לא  אם  אבל  האסורים,  מבית  היוצא 
לברך, וכן הולכי דרכים שלא במדברות אין צריכין לברך. ואע”פ 
כל  אלא  בכך,  מודה  אני  אין  כך,  מוכיחים  המקראות  שפשוטי 
שעלה למיטה וירד, מברך, וכבר אמרו כי עלי’ למיטה, הרי הוא 
ובתלמוד  במשמע,  דרכים  הולכי  כל  וכן  לגרדום,  שעלה  כמי 
וכל  סכנה,  בחזקת  הדרך  כל  השחר  תפלת  בפ’  אמרו  המערב 
החולי בחזקת סכנה, וה”ה לכל הליכת ים, ולא עוד אלא שנראה 
לי שלא נאמרו אלו בפרט, אלא שאע”פ שלא אירע להם סכנה, 
צריכין להודות, הואיל והדבר מצוי להסתכן, אבל כל שאירע לו 
סכנה, הן סכנת נפשות, וניצל ממנה, בכל דבר צריך להודות, ויש 

בזה חולקים מתורת חובה, הא מתורת רשות ודאי מברך’. 

הרי מי שלא נחלה וכו’ יש לו יותר לברך מזה 
שניצל

אמנם ראה בתפארת יהונתן )אמור כב,כט( שכתב: ‘הנה אמרו 
חז”ל ארבעה צריכין להודות, ולכאורה יותר יש חידוש מי שלא 
בא לכלל חולשא, ומי שניצל ולא בא לבית האסורים. רק הענין 
ביסורים,  עוון  לו  נתכפר  בית אסורין,  וע”י  חולשא  דע”י  הוא, 
ודאי היה חייב למות  כי  זכות,  לניכוי  לו  זה בעצמו הוא  ודבר 
והקב”ה  לבית האסורים,  בואו  ע”י  או  זו  חולי  ע”י  עוון  מחמת 
האסורים,  מבית  ויצא  מהחולי,  ועמד  עוונו,  וכיפר  עמו  היטיב 
ואז יש לו לירא תמיד מן קטרוג, כי מי שירבה המלך להיטיב 
עמו יותר, יש לו לעשות רצון המלך יותר, וכן זה שנעשה לו נס, 
שהי’ בסכנה ונמלט, יותר מדקדקים עמו כשיחטא, ולכך לאחר 
עמו,  ידקדקו  פן  ירא  הי’  מלכים  אבינו מארבע  שניצל אברהם 
לכך הבטיחו ה’ אל תירא אברם, וכן כאן גבי קרבן תודה, צריך 
נמיכת רוחו לאחר שניצל בנס, ולכך כתיב לרצונכם תזבחו, וגם 
כיון שהיה ראוי למות וניצל, א”כ בלי ספק היה קיצו, רק בחסד 
ה’ הוסיפו לו, וא”כ כל שעה זמנו הוא, ולכך צריך דקדוק יותר’. 
הרי שמלשונו ניתן לדייק לכאורה שאלו צריכים לברך רק אם 

אירע להם נס ממש שעי”ז נתכפר להם עוון ביסורים, ודו”ק.

מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך
אמנם זה ודאי כי כל הנידון הוא דוקא לגבי חיוב ברכה בשם 
זו  ולא  ונשימה,  נשימה  כל  על  יש  הודאה  חיוב  אבל  ומלכות, 
על  לו  מודים  גם  שאנו  אלא  להודות,  עלינו  חובה  שזהו  בלבד 
חז”ל  מאמר  וכפי  לו,  להודות  האפשרות  את  לנו  שנתן  הזכות 

‘מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך’. 
וז”ל  ההודאה,  ענין  על  האלשיך  ממש”כ  לצטט  הראוי  ומן 
בפירושו על תהלים )מזמור ק( מזמור שאנו מזכירים בכל יום: 
ההכנה  כל  אחר   – וגו’  בתודה  שעריו  באו  וגו’  לתודה  מזמור 
ושערי  ירושלם  שערי  הם  שעריו  כשתבואו  הזאת,  הטובה 
טובה  לכם  להחזיק  יתברך  לו  שיש  רוחכם  על  יעלה  אל  ציון, 
בואו  אדרבה  כי  תודה,  קרבן  לו  להביא  שעריו  לבוא  שתטרחו 
שעריו בתודה שתודו לה’ שזיכה אתכם לבוא שעריו, וכשתבואו 
אחרי כן לחצרותיו היא העזרה, תוסיפו על ההודאה תהילה, וזהו 
חצרותיו בתהילה, ולא עוד אלא שעל מה שזיכה אתכם להודות 
לו כי החשיב אתכם לרצות הודאה מפיכם חייבים אתם להודות 
לו, והוא אשר סידרו לנו קדמונינו באמור ‘מודים אנחנו לך על 
נותנים לך על שזיכיתנו  שאנו מודים לך’, שהוא הודאה שאנו 
להיות מודים לך, וזה יאמר הודו לו ברכו שמו כי על מה שתבואו 
שעריו בהודאה וכו’ על זה הודו לו וכו’ שרצה בהודאתכם, כי מה 
אנו לפניו יתברך שיחשיב הודאת פינו וכו’, ועתה אמר מה המה 
דברי ההודאה שיודה לה’ על מה שהיטיב לו, ואומר כי טוב ה’ 
וכו’, והוא, כי הנה הצריכין להודות על נס שנעשה לו צריך לברך 
ברכה לה’ כאשר סידרו לנו ברוך אתה ה’ הגומל וכו’, שנית, צריך 
יתברך  אם שהוא  כי  ההוא,  הנס  אל  כדאים  אנו  להודות שאין 
“הגומל  שהוא  אצלנו  המסודר  הנוסח  והוא  חסד  בתורת  עשה 
לחייבים טובות”, שלישית, שאפילו נס של יחיד צריך הוא ובנו 
יהיה  וזה  הזה,  במקום  לפלוני  נס  שעשה  ברוך  לומר  בנו  ובן 
ענין הכתוב, והוא כי אחרי אומרו הודו לו כמפורש שם בסמוך, 
ההודאה  דרך  פירש  לו,  להודות  שזיכהו  על  לו  יודה  כי  שהוא 
והיא ברכו שמו שהוא לומר ברוך אתה ה’, ועל השנית להורות 
ענין  שהוא  בחסדו,  אם  כי  יתברך  הוא  עשה  בצדקתנו  לא  כי 
הגומל לחייבים טובות, ואמר כי טוב ה’ כלומר לא בזכותנו רק 
ְלַמה שהוא טוב וגומל לחייבים טובות, ואל יאמר איש אשר הוא 
צדיק למה אייחס הדבר אל חסדו וטובו ולא אל צדקתי, לזה אמר 
כי לעולם חסדו לומר אפילו לצדיק או לאיש בזמן שעשה איזו 
מצוה או צדקה כבת רבי עקיבא ונצולה )שבת קנו,ב( גם אז יש 
חסד, וזהו לעולם חסדו, כי עושה יותר מהראוי לעושה הטובה, 
ועל הג’ אמר ועד דור ודור וכו’, כי מלבד אשר נעשה לו הנס גם 
ועד דור ודור שהם שתי דורות אחרים שהם אב ובנו ובן בנו, 
צריך להודות אמונתו יתברך שהוא נאמן לעשות חסד לאוהביו.

רוממות ההלכה

לעילוי נשמת
הגאון רבי יצחק 

ב"ר משה חיים ברנר זצ"ל
נלב"ע כ"א מנחם אב ה'תשס"ו 

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בנו

 הרה"ג אברהם שליט"א

לעילוי נשמת הרב בצלאל ברוך זצ"ל 
בן יבלח"א הרב יצחק משה שליט"א

נלב"ע ח"י מנחם אב ת.נ.צ.ב.ה.
ואחר שהלך לעולמו ללא זש"ק

נבקש ממי שיוכל ללמוד משנה אחת 
לעילוי נשמתו

נודב ע"י אחיו ידידנו
 הרה"ג  ר'  אברהם דוד שליט"א

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

על  נקראת  עקב,  פרשת  השבוע,  פרשת 
שם ה’עקב’ שברגלו של האדם, וכפי שביאר 
רש”י “אם המצות הקלות שאדם דש  בעקביו 

תשמעון - ושמר ד’, ישמור לך הבטחתו”.
עבירות  כי  נראה  רש”י  דברי  מפשטות 
שאנשים  עבירות  אלו  בהם,  דש  שאדם 
מצוות  או  לב,  שימת  בלי  עליהם  עוברים 
שעושים אותן רק מחמת ההרגל, בלי מחשבה 

ובלי שימת לב. 
אך נראה כי בדברי רש”י טמון עומק נוסף.

יש כאן מסר עצום לאותו אדם המקיים את 
על  הוא  עובר  בדרך,  אך  ה’קשות’,  המצוות 

המצוות ה’קלות’.
מה הם, לדידו, המצוות ה’קשות’, אלו אותם 
לתת  שעליו  המצוות  הם  שבעיניו  מצוות 
עליהם את הדעת, ומפני כך המצוות ה’קלות’, 
היינו המצוות שהם אינן בבת עינו, אותן דש 

הוא בעקביו...
הנה כי כן, אותם מצוות שאדם דש בעקביו 
דיני  גם  אלא  חיים”  “אורח  דיני  רק  לא  הם 
הכתוב:  לשון  כך  שהרי   - משפט”,  “חושן 
האלה”,  המשפטים  את  תשמעון  עקב  “והיה 
מצוות  אותן  על  רק  כאן  מדובר  שלא  הרי 
בא  אלא  יום,  ביום  אליהם  רגילים  שאנו 
ומצוות  דינים  אותם  אלו  שאף  להשמיענו 
שמשום מה האדם שם אותם בסולם עדיפויות 

נמוך, גם אותן יש לשמור. 
לאדם  לו  אל  כי  התורה,  שלימדה  וזהו 
הוא  כאשר  וגם  בעולמו,  חובתו  את  לשכוח 
בגדר ‘מצוה שהחזיקו בה...’ בל יחשוב כי יתר 
פחות  לא  לב,  שימת  צריכים  אינם  הדברים 

מ’מצוותיו’ שלו...
רק כאשר האדם יתנהג כך – אזי “ושמר ה’ 

אלוקיך לך את הברית ואת החסד”!
להתעסק  שבוחר  מי  כאשר  תופעה,  ישנה 
עם מצוות ברומו של עולם נוטה לאבד ‘קשר-

עין’ עם המצוות שב’עקב’...
שהוא  “חושב”  האדם  כאשר  כן,  על  יתר 
עוסק עם דברים שהם בעיניו ברומו של עולם 
יותר משאר מצוות, או אז הוא אינו נוטה רק 
לאבד ‘קשר-עין’ עם המצוות העקביות, אלא 

עובר עליהם בשאט נפש.
מתעסק  אינו  האדם  כאשר  לזה,  ומעבר 
של  ברומו  בעיניו  העומדות  מצוות  עם  כלל 
עולם ביחס לשאר מצוות, אלא מתעסק הוא 
עם דברים מסוימים שהוא יצר אותם ושיווק 
אותם, כביכול הם העומדים ברומו של עולם, 
או אז הוא דורס את המצוות כולם ברגל גסה.

כי  תורה,  אמרה  אלו,  כמו  לאלו  באשר 
עמו  עם  הקב”ה  של  והחסד  הברית  הבטחת 
את  נדוש  לא  כאשר  רק  קיימת  ישראל 
המצוות שלכולי עלמא הם מצוות ד’ יתברך, 
ואין זה משנה אם קלות או קשות, כי המכנה 

המשותף ביניהם שמפי עליון יצאו. 
ֵאם כל הסגולות וההבטחות, לפני הישועות 
המופיעות בעלונים השונים, היוצאים חדשות 

לבקרים, היא הבטת הקב”ה!
מי איננו רוצה הבטחה זו?... רק שוטה גמור 

שפטור מן המצוות או אפיקורס...
הרי כל אחד מעונין בסגולה הנצחית ביותר!

ענין  דימה  רש”י  שהרי  עוד,  להוסיף  ויש 
היא  דש  שמלאכת  מפני  ‘דש’,  למלאכת  זה 
מלאכה שאפשר לעשותה בלי מחשבה כלל, 

אדם הולך על הגרעינים ודש...
שאולי  המצוות  על  מחשבה,  להקדיש  יש 
אנו דשים בעקבינו מבלי משים, תוך העמדת 
עליון, כשביחס אליו הכל  נושא מסוים כערך 
הרצועה! תוך  הותרה  פתאום.  מותר  נהיה 
השחתת המידות, לשה”ר, רמיסת כבוד חכמים, 
רדיפה שיטתית, וכל זה בשם איזה ערך עליון, 

כביכול.
רק  שכן  כזה,  דבר  אין  כי  טעות.  זוהי  אך 
כאשר נשווה את הדברים, את הקלות לחמורות, 
בורא  לך  ישמור  אזי   – תשמעון”  עקב  “והיה 

עולם את הבטחתו!

ענינא דיומא

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 
 בכתובת:

   b264464@gmail.com  
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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

הפצת הגליונות השבוע נתרם לזכות 
החתן החשוב הרב מרדכי יהושע שליט"א 

בן הרה"ג יצחק שליט"א למשפחת פודרביניק
לרגל נישואיו בשעטומו"צ עב"ג למשפחת ידידנו

המוסר נפש להגדיל תורה ויראה ולהאדירם
הרה"ג רבי דוד מנחם פרידמן שליט"א

יהא רעוא מן שמיא שיזכו לבנות את ביתם בנין עדי עד
על אדני התורה והקדושה לתפארת 

ולהמשך כרם בית ישראל



רוממות הזמניםהמשך
“ְוקֹוֵי ה’ ַיֲחִליפּו ֹכַח”

הרב 
אברהם 

דסלר

לראות אמונה
שח אחד מתלמידיו הקרובים של רבינו מרן ראש הישיבה הגר”ש אויערבאך 

שליט”א: הייתי עם רבינו באחד מימי בין הזמנים בים, ואמר לי כך:
ַּבָּמרֹום ה’ “,  ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים  תקשיב היטב, “ִמֹּקלֹות 
להאדיר  בעוה”ז  ביותר  הקרובה  הדרך  היא  הגלים  שבירת  כי  כאן  כתוב 
במרום ה’... והיה רבינו יושב ומקשיב במשך זמן ארוך, כשהשקט מסביב 

ומטה אזנו לגלי הים...
והוסיף לי: תראה, זהו עושה מעשה בראשית בלי מגע יד אדם. כך זה נברא 
בששת ימי בראשית. הרבה דברים השתנו, אבל הים - יד אדם לא נגעה בו. 
ותראה שבני אדם לא מוכנים לקבל שיש דבר שהם לא שולטים בו ומנסים בכל 
מחיר לשלוט בים, לשלוט באויר, להגיע לירח... הרי “ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַלה’ ְוָהָאֶרץ 

ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם” ומה אתם מנסים ומשקיעים מליונים...

שמפיהם  מרבותינו  הים’  מן  ‘טיפה  ליקוט  לפנינו 
השנה  יום  לרגל  זיע”א  ה”סטייפלער”  מרן  חיים  אנו 
“בין  ימי  על  זיע”א,  עזרי”  ה”אבי  ומרן  להסתלקותו, 
ונשכחו  יתכן  השנים  שבמרוצת  דברים  הזמנים”, 

קימעא, על תפקידם הנכון והאמיתי של ימים אלו. ולא באנו אלא לעורר 
מעט ולהזכיר נשכחות... 

זמן הביניים
“בין הזמנים אינו מיועד להפסקת הלימוד, אלא למנוחה לצורך התחזקות 
ולחזרת הלימוד, אבל אם מסיחים דעת בבין הזמנים מלימוד התורה, אזי אכן 
יש הפסק ואז ‘כל ההתחלות קשות’ “ – כך אמר רבינו הגדול מרן הגרא”מ 

שך זיע”א באחת ממשאותיו בישיבת פוניבז’ המעטירה בעת פתיחת הזמן.
בשיחותיו מופיעים עשרות פעמים בהם התייחס מרן זיע”א לחובתו של 
זיע”א  מרן  עורר  ההזדמנויות  באחת  אלו.  בימים  תורה  ובן  ישיבה  בן  כל 
אודות אלו שחשים בימי בין הזמנים הרגשה של “חופש” והתפרקות גמורה, 

נועדו רק להחליף כח,  בזמן שימים אלו 
לימוד.  סדרי  בהם  לקבוע  החובה  אך 
זצ”ל:  הגדול  רבינו  עורר  בדבריו, 
אתה  מי  לפני  ‘דע  אומרים  “חז”ל 
עתיד ליתן דין וחשבון’. הכוונה היא 
איזו  בפני  היטב  ונזכור  נדע  שאם 
נעמוד  נוקב  משפט  של  גבוהה  דרגה 
בעתיד, ממילא נבין כבר עכשיו שכל 
להרגיע  מבקשים  שאנו  ‘התירוצים’ 
בטלים  יהיו  מצפונינו  את  בהם 

ומבוטלים מול דין שמים”.
לפני  ישיבה  בן  יבוא  עצמך,  “הגע 
עסקת  ‘האם  וישאלוהו:  הכבוד  כסא 
ואב’,  ניסן  תשרי,  חודשי  בכל  בתורה 

בין  אז  היה  כי  למדתי,  ‘לא  ישיב:  והוא 
הזמנים’... האם יהיה זה תירוץ הולם כשנעמוד מול בית דין של מעלה”. 

בין הזמנים אינו הפקר מלימוד התורה
בליל בדיקת חמץ תשמ”ה, נכנס הגאון האדיר רבי משה מרדכי שולזינגר 
זצוק”ל למעונו של מרן ה”סטייפלער” בעל ה’קהילות יעקב’ זיע”א, יחד עם 

שני בני ישיבות. את מרן זיע”א מצאו הם, כמובן, יושב והוגה בתלמודו.
זיע”א  הסטייפלער  מרן  האריך  תורה,  בדברי  עמם  ונתן  שנשא  לאחר 
בדברים אודות תכליתם של ימי בין הזמנים: “יש בחורים שחושבים ש’בין 
שמופקע  זמן  אין  טעות.  וזו  התורה.  מלימוד  ופטורים  הפקר,  זה  הזמנים’ 
מחיוב לימוד התורה כשיכולים ללמוד. ויודע אני מכמה וכמה שנהיו גדולי 
תורה דווקא בזכות זהירותם להקפיד על הלימוד גם ב’בין הזמנים’. ישנם 
בזה שני טעמים - האחד, מפני שיש הרבה יותר סייעתא דשמיא כשלומד 
בכזה זמן שאחרים מזלזלים ואינם לומדים. והשני, מפני שב’בין הזמנים’ יכול 
ללמוד יותר במקום שלבו חפץ, שב’זמן’ של הישיבה הוא משועבד למסכת 
של הישיבה דווקא, ואילו ב’בין הזמנים’ יכול ללמוד בכל מקום שלבו חפץ, 

בקדשים  וגם  ומועד,  בזרעים  גם  כולה,  התורה  בכל 
וטהרות, ולחדש חידושים, ולהעלות על הכתב, ולגדול 
בתורה. ואכן הכרתי כמה שנהיו גדולי תורה מובהקים 

ע”י שלמדו בהתמדה גם בימי ‘בין הזמנים’”. 

המנוחה הנצרכת
בהזמדנות אחרת אמר מרן בעל ה”קהילות יעקב” זיע”א: לא מצינו בתורה 
זמן של הפסקה מלימוד, ויש חיוב של י”ב שעות ביממה כרגיל, ואם רוצים 

לנוח, שיחזרו על הלימוד ולא ילמדו בעיון...
והוסיף: ענין בין השמנים הוא דבר חדש והושפע מהמתחדשים. ובעבר היו 
כמה תלמידים בודדים חלשים נוסעים להבראה למרחצאות ולהרים, אבל גם 

אז מעיינם היה בלימוד, ורוב היום היו לומדים.
כמו כן ידוע מכתבו יחד עם מרנן זיע”א: הגרא”מ שך, הגר”ח שמואלביץ, 
הגרש”ז אויערבאך, הגר”מ חברוני, בקריאה נרגשת לבני הישיבות: “הואיל 
ומתקרבים ימי בין הזמנים ומצב לימוד התורה הקדושה בימים אלו מתרופף 
הדברים  ומגיעים  בעו”ה,  למאוד  עד 
גם  אשר  ד’,  חילול  כדי  עד  לפעמים 
בימים כתיקונם זקוקים לחיזוק גדול 
שעומדים  אנו  בזמננו  ובפרט  בזה, 
רעות  רוחות  אשר  סוערת  בתקופה 
אנו  לכן  ה”י.  שולט,  מרירי  וקטב 
בני  מכל  גדולה  בבקשה  פונים 
הישיבות הי”ו, שכל אחד ואחד יתחזק 
אלו  בימים  הקדושה  התורה  בלימוד 
במיוחד, ולקבוע לפחות ארבע שעות 

ביום ללימוד התורה הקדושה”.

סור מרע ועשה טוב
להלן דברים נוספים שנשא מרן בעל 
ה”אבי עזרי” זיע”א: “כאשר מגיעים ימי 
בין הזמנים שאיננו נמצאים בין כתלי הישיבה, אוי כמה צריך להזהר! הוא ער 
לך ואתה ישן לו, היצר הרע עובד תמיד, אצלו אין סוף הזמן ולא בין הזמנים, 
ונהיה  בין הזמנים, אדרבה, הוא מתחזק  לו: תרחם, עכשיו  לא שייך לומר 
יותר גרוע, מה שרואים ברחוב זה נורא! והיות וכתיב “זה לעומת זה עשה 
הזה  העולם  כל  נגד  לעמוד  מעט מחשבה אפשר  האלוקים”, מסתבר שעם 
ונגד הברק והכח המושך, עם דף גמרא שלומדים ומעיינים היטב ומתעמקים 

בהלכה, במאמר חז”ל, בפסוק, כל זה נותן כח לעמוד ולהלחם ביצר”.
פחות  שיש  זמן  הזמנים,  בין  “מתקרב  עוד:  אמר  נוספת  בהזדמנות 
מחסומים, כמה הסכנה גדולה במה שרואים בחוץ, והאדם אינו בעלים על 
עיניו, כדכתיב “ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם” שהם שני סרסורי 
החטא, ההתדרדרות של אדם עלולה להיות נוראה... עלינו לדעת שהעולם 
וגניבה וכל האיסורים! וביותר שנעלמה מדת  הוא ים של השחתה, רציחה 
הבושה, ולא מתביישים כלל... כל אחד צריך לנוח בין הזמנים, אבל לשמור 

גם שעות של לימוד עם תפילה קבועה בציבור”.

של  שיחותיו  מתוך  מלוקטים  חינוך  פניני  להלן 
הגאון הגדול רבי יהודה עדס שליט”א ראש ישיבת 

‘קול יעקב’: 

עקירת מתיקות השבת
ניגש אלי אברך מהישיבה שהבת שלו בת 3 לומדת בגן ב... וקיבלה דף קשר בו 
כתוב כי מהיום בהוראת משרד החינוך, הגן הזה של החיידר עובר לרשת ‘גן בריא’ 
של משרד החינוך. מה זה גן בריא? - שאסור לחלק ממתקים בימי הולדת כי זה לא 
בריא. ותשמעו - איזה ערמה - לכן המסיבות של קבלת שבת שעושים בכל יום שישי, 

אין לחלק בהם ממתקים. מה הרעיון שעומד מאחורי זה?
הממתקים  את  תוציא  אם  ממתקים.  נותנים  כי  קבלת שבת,  למסיבת  מחכה  ילד 
ואין אף אחד  ורשעות!  זוהי עקירת השבת בעמקות  לו כל הקבלת שבת,  ישעמם 

שזה נוגע לו?!
אחי רבי עזרא היה קודש קדשים חסידא ופרישא. אי אפשר לתאר את הדרגה שלו, 
הוא סיפר לי איך וממתי הוא החחיל לאהוב את התפילות. אבי ז”ל ]א”ה, הי ניהו 
הגה”צ המקובל רבי יעקב חי עדס זצוק”ל[ היה הולך לסליחות דרך מרחק, בחושך 
בשדות, אז לקחו פנס שהיה מורכב מקופסת שימורים עם חורים ונר, והייתי בגיל 5-6 
ואהבתי ללכת לפני אבי עם הפנס. שם בביהכנ”ס היה דוד של ‘סחלב’, משקה מתוק 
וחם בבוקר של חורף קר, והמשיך אחי ז”ל: את שני הדברים אהבתי ומאז התאהבתי 
בתפילה! זה דרכה של תורה! ממתקים בערב שבת ובקבלת שבת. הרשעים האלה 

יודעים את הסוד הזה. לכן הם רוצים קבלת שבת בלי ממתקים...

אמונה פשוטה
אלי אברך מ... ששאל את הבת שלו בליל ראש השנה על תפוח בדבש, מה  בא 
לימדו אתכם על זה? היא אמרה לו, שלימדו על ההבדלים שיש בין מוצק לבין נוזלי... 
על ראש של דג למדו על ההבדלים שיש בין ראש של דג לראש של בן אדם... ואין 
נחנך לפי משרד החינוך?! שרשעי עולם  ומצפצף! את התלמידים שלנו  פוצה פה 

יכתיבו לנו איך ללמד את בנינו?! 
דבר  זה  אמונה  כי  בראשית  מעשה  של  סיפורים  בגן  לשים  שאסור  אומרים  הם 
מופשט. עפרא לפומייהו! ודאי מופשט! אבל האם כיון שאמונה זה דבר מופשט לא 
לדבר על זה!? אז על מה כן לדבר? זה מופשט אצלם מידי, כי הם שקועים בתאוות!

צריכים לשנן את הדבר הזה שרוצים לעקור מלב ילדים 
חוברת  לי  הראו  פחדים!  פחד  זה  האמונה.  את  קטנים 
מידות  על  ללמד  נח,  פרשת  ללמד  איך  ליצלן  רחמנא 
ומטרים איך בונים... לקחו את התורה הקדושה וקורעים 

אותה לגזרים ואין אף אחד שמורתח... 

להגיד את האמת כפי שהיא
הייתה גזירה בוואלוז’יו ללמוד לימודי חול - שפה. את מי רצו ללמד? בחורים בני 26 
שמילאו כריסם בש”ס ופוסקים... והוכרעה ההלכה לסגור את הישיבה. פה מדברים 
להכרית את האמונה מילדים בגיל 3 בהתחכמויות נוראות שאני לא רוצה להלאות 
את הציבור, זה גזירות מרושעות! וכי האנשים של הממשלה - שהם כופרים בתורה. 
כופרים בשם יתברך עוברים על כל התורה כולה בשאט נפש - הם ילמדו אותנו איך 
ללמד את התורה!? אם לא נעמוד על המשמר, נקבל לישיבות בחורים שאין להם 

אמונה בי”ג עיקרים חס ושלום! זה המצב שהולך להיות כאן ח”ו...
בגיל 5 אמרתי לאבי: כל דבר אתה אומר זה יעבור, מתי יעבור? והוא  כשהייתי 
ענה לי: בני, כל העולם הזה יעבור, יש עולם הנצח, ותיאר לי עוד ועוד... וההכרה 
הזו נכנסה לי בראש וסמכתי ע”ז בגיל 5! פעם הלכתי לנחם מישהו נכבד שכל בניו 
היו מפ”מניקים הכי גרועים. והתחיל לספר להם על אמונה ואברהם אבינו. בצאתנו, 
אמרתי לאבי הרי כולם כופרים!? הייתי ילד, ואבי ענה לי: אני מתפלא עליך, מה 
משנה לי מה הם חושבים, אני צריך להגיד את האמת שלי! כל כך התרשמתי מזה, זה 

מה שראינו בהיותינו קטנים.

מי יודע מה הוא רוצה?
כדאי לדעת סיפור: ויצמן ‘שחיק טמיא’ בא בהצעה לרבני ירושלים ללמד את השפה 
העברית בת”ת עץ חיים, ותמורת כן הציונים יתנו בבוקר לילדי הת”ת לחמניה עם 
כוס חלב חם, ובצהרים ארוחה חמה. בגמר האסיפה קם מרן רבי יוסף חיים זוננפלד 
זצוק”ל ואמר לויצמן: לא! באלף רבתי! הרב שניהל את המשא ומתן כמה שבועות 
לקח את ויצמן הצידה ודיבר איתו, ויצמן שם את ידו על הכתף של אותו רב והביא 
אותו לפני הרבנים, ואמר: מה אני רוצה אני יודע בדיוק, מה הרב זוננפלד רוצה אני 

יודע בדיוק, מה הרב הזה רוצה, אני לא יודע!...
יודעים מה אנחנו  יודעים מה שהם רוצים. הצרה היא שאנחנו אולי לא כ”כ  הם 

רוצים היום...!

רוממות החינוךהמשך
ליקוט על טהרת החינוך

הרב 
נתן צבי 

שפירא
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1אין דבר קל כמו היראה

חטא  יראת  בביאור  ישרים  במסילת  הרמח”ל  כתב 
)פכ”ד(: אמנם צריך שנקדים כי מיני 
היראה הם ב’ שהם ג’: האחד קלה מאד 
להשיגה אין דבר קל כמוהו, והב’ קשה 
שלימות  כן  כמו  ושלימותה  הכל,  מן 

גדול מאד. יש יראת העונש, וזהו המין האחד, ויש יראת הרוממות, וזהו המין 
הב’, שיראת החטא חלק ב’ ממנו.

עוד האריך הרמח”ל שם בענין יראת הרוממות שרק למשה רבנו ע”ה היה קל 
להשיגה מפני רוב דביקותו בו יתברך, וכבר ביארו2 שלפי זה מה שאמרו בגמ’ 
לגבי משה ‘מילתא זוטרתא היא’ היינו ביחס ליראת הרוממות. וא”כ יראת העונש 

ודאי לגבי כולי עלמא מילתא זוטרתא.
וגם בפ”ד כשמחלק בין שלמי הדעת לפחותים מהם, כתב על השכר והעונש 
‘כי היא הערה לכל ההמון’: אך ההערה לכל ההמון, הנה הוא בענין השכר ועונש 
עצמם בראות עומק הדין עד היכן מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרד 
תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו באשר השקפתו מדקדקת 

על כל דבר קטן או גדול, ע”כ. 

מעלת יראת העונש
אך הנה לשון הרמח”ל הוא חידוש, שיראת העונש ‘קלה מאד להשיגה ואין דבר 
קל כמוהו’. ובאמת פלא שהרמח”ל יתבטא כך, שהרי ידוע שיראת העונש היא 

השער לד’, וכלשון הרח”ו והגר”א ז”ל3.
ועוד, שהרי הדבר פלא, הלוא מעטים הם הזוכים ליראת העונש, וכאשר האריך 
זה של שכר  בכל דרשותיו להעמיד בכל תוקף ענין  מרנא הגר”י סלנטר זצ”ל 
ועונש ]וזה היה ענינו המיוחד של הגרי”ס[. והרי הרמח”ל כתב )פי”א בפרטי 
מידת הנקיות( על נקימה ונטירה: ‘והוא קל רק למלאכי השרת, לא אל שוכני 
בתי חומר אשר בעפר יסודם’, ואעפ”י שזה לאו דאורייתא, ויש בו שכר ועונש, 

וא”כ מדוע הוא שייך רק למלאכי השרת.
לו,א בדפוס המצוי( הביא  )להמגיד מפאלאצק דף  “כתר תורה”  בספר  והנה 
מהגר”א ז”ל, על דברי הגמ’ )ברכות כח,ב( במעשה דרבן יוחנן בן זכאי שבירך 
ודם’.  בשר  כמורא  עליכם  שמים  מורא  ויהי  ‘ולואי  פטירתו  לפני  תלמידיו 
“ושמעתי בשם אדוני מורי הגאון האמתי בוצינא קדישא משל על זה, שלא רצה 
ריב”ז4 היראה הפחותה הזו. משל למה הדבר דומה, למלך שהביאו לפניו ברבורים 
אבוסים, אמר לו הרופא החכם אדוני המלך, אל תאכל מזה, אמר לו למה, אמר 
לו, מפני שהכריחו אותו באכילתו בעל כרחו, ושומנו אינו בריא. ציווה והשליכו 
בחיקו.  וטמנו  עליו  ושמח  הגביהו  אחד,  שר  עליו  עבר  המלך.  מארמון  אותו 
התחיל המלך מצווח, אוי לזה שימות. אמר לו הרופא, אדוני המלך, תדע נאמנה 
שיחמול עליהם לאוכלם היום וישימם ליום חגו, כי לא אכל מאכל כזה מימיו. 
ההכרחית,  היראה  מארמונותיו  ריב”ז  מה שהשליך  הלשון:  בזה  אמר  והנמשל, 
הלואי שנקח אנחנו ליום חגנו להילולא רבה”. והיינו, כי לדידן אף מה שהושלך 
על ידי שרים הוא טוב ומעולה לנו, ובודאי מי שזכה ליראת העונש כבר זכה 
חלקו וכבר יצא משלטון הרע. וגם מכאן רואים שיראת העונש היא מעלה גדולה.

השגת היראה ע”י התבוננות ושימת לב
והענין פשוט, כי בודאי בלי התבוננות והתעוררות אין שום דבר, ואז גם היראה 
הפשוטה שכל כך קל להשיגה, אם אין התבוננות אין לאדם שייכות אליה. ומצד 
ההרגל הפשוט הרי האדם הוא גופני, והעולם אשר סביבו, ה’עלמא דשקרא’, כל 

כולו מנוגד לרוחניות, והאדם א”כ קשה לו להתבונן.
אבל כך אמר הנביא )ישעיהו א,ג(: “ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו ִיְׂשָרֵאל 
ַוֲחמֹור” שידית קונו היא  ָיַדע ַעִּמי ֹלא ִהְתּבֹוָנן”. הנביא התחיל ב”ָיַדע ׁשֹור  ֹלא 
בטבעו, אבל אצל האדם אמר “ֹלא ִהְתּבֹוָנן”, שכן בלי התבוננות אין לו אפילו 
את ההרגשה שיש לשור וחמור. זו היא התביעה על האדם, שעד כמה ש”ָיַדע 
ׁשֹור ֹקֵנהּו” ודאי יש לאדם כח התבוננות לדעת ולהבין, אבל בלי התבוננות אין 

לו כלום.
ואם היראה היתה כל כך קלה בלא עבודה, לא היה מקום לעבודה ולבחירה. 
אבל יחד עם שימת לב ורצון, אז היראה היא הדבר הכי קל! כי האדם מטבעו 
אוהב את עצמו, וכאשר שם אל נפשו את ענין השכר והעונש, משיג הוא בקל 

את היראה.5
כי  כמוהו’.  קל  דבר  אין  להשיגה  מאד  ‘קלה  זו  שיראה  הרמח”ל  שכתב  וזהו 
אמת הדבר שעל ידי התבוננות הרי זה הדבר הקל ביותר. ואין זה כמו ‘הנקימה 
זו עבודה גדולה, לזכך את  והנטירה’ שבהם אף עם שימת לב ומחשבה עדיין 

לבו בכגון דא.6
ומעתה הרי שהתביעה בזה נוראה ביותר, שהרי כידוע מה שקל יותר לעשות, 
הדין וחשבון על זה קשה יותר, וכמאמרם )מנחות מג,ב( ‘גדול עונשו של לבן 

1. נערך ע”י מערכת הגליון מכתבי תלמידים ומספרי ‘אהל רחל’.
2. כן כתב הגרי”א חבר ב”שיח יצחק” )דרוש לסיום הש”ס(: ולכן ארז”ל במסכת מגילה וכו’, כי 
משה זכה למדרגת היראה, היותר גדולה ממדרגת יראת שמים, שהוא יראת הרוממות מצד גדולתו 
יתברך, אבל הגיע למדרגת היראה הקשורה ודבוקה באהבה היותר גדולה וכמ”ש, ולכן אצלו יראה 

זו מלתא זוטרתא.
3. א”ה, עיין לקמן שהביא בזה לשונות מהזוה”ק, וביאר יותר בהרחבה ענין היראה שהיא השער לה’. 
וכותב: רשב”י, ושמא הכוונה למובא בהקדמת  א”ה, עיין במקור הדברים שכאן עובר המגיד   .4

הזוהר דף יא, ב בכה רבי שמעון וכו’.
ההבדל  על  ישרים”  ל”מסילת  בהקדמה  מאריך  הרמח”ל  ואמר:  שליט”א  מרן  הוסיף  במקו”א   .5
הם  ‘שצריכים  הרוחניים:  לבין הדברים  והצמא שמתעוררים בעצמם,  כמו הרעב  הגוף  בין פעולות 
לאמצעים ותחבולות לקנות אותם’. והוא שאמר הכתוב: “ָמה ה’ ֱאֹלקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך” רק ליראה, אבל 
זה צריך להיות “ֵמִעָּמְך”! וכלשון חז”ל )קידושין מו,א(: הרי שולחן והרי בשר והרי סכין... ורק האדם 

הוא זה שצריך לבחור.
6. א”ה, ומובן לפי”ז כי היראה היא השער לה’, שאחרי שהאדם ישים לב ויתבונן, בזה הוא פותח 
את השער, ואז היראה קלה אצלו להשגה, והיא מילתא זוטרתא והערה לכל ההמון, וכבר שייך להשיג 

דרגות נוספות.

הגר”י  מרנא  בזה  האריך  וכבר  תכלת’,  של  מעונשו 
האדם  יבין  התבוננות  מעט  עם  עתה  והנה,  סלנטר7. 
ומצד  ונוראים,  גדולים  עונשים  מחד  לפניו,  שיש  מה 
השגה,  מכל  למעלה  עצום  שכר  שני 
הרי ההתעלמות מזה היא פשע והפסד 

נורא.8

היראה היא השער להכל
אחז”ל )ברכות לג,ב מגילה כה,א(: אמר רבי חנינא, הכל בידי שמים חוץ מיראת 
ְלִיְרָאה”. אטו  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֹׁשֵאל  ֱאֹלקיָך  ה’  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  “ְוַעָּתה  שמים, שנאמר 
יראת שמים מילתא זוטרתא היא? והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי: 
אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים, שנאמר יראת 

ה’ היא אוצרו. - אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא.
הנה רבינו הגר”א ז”ל פירש על הפסוק )חבקוק ג,ב( “ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי” 
דקאי אמתן תורה, והיינו שהיראה היתה המאפיין העיקרי של המעמד הזה. ואף 
הקב”ה עצמו משבח את המצב שהיה באותו הזמן ואמר )דברים ה,כו(: “ִמי ִיֵּתן 
ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי”. וטעם הדבר, כי כח השגת היראה הוא העיקר 
הכי גדול, כדכתיב “ָמה ה’ ֱאֹלקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה” - זה השער לה’ 

ולכל התורה והמצוות, ובלי הקדמת היראה לא שייך להשיג שום דרגה אחרת.
וכן הוא באברהם אבינו ע”ה, שאף שהיה בדרגה נוראה באהבת ה’ עד שנקרא 
)ישעיהו מא,ח( “ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי” הרי מ”מ שבחו הקב”ה אחר כל נסיונותיו בדבר 
זה “ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא ֱאֹלקים ַאָּתה” )בראשית כב,יב(. כי גדולה היא עד מאוד 
מעלתה של היראה, ואף שלמשה רבינו ע”ה באמת היא ‘מילתא זוטרתא’, אך לכל 

אחד אחר, ואפילו אברהם, הוא דבר גדול.
רש”י  כנקבה, כמש”כ  רבינו ע”ה  כוחו של משה  בזמן מתן תורה תש  והנה, 
כלל  של  הנאמן  הרועה  שהיה  הוא  ֵאֵלינּו”.  ְּתַדֵּבר  “ְוַאְּת  ה,כד(  )דברים  עה”פ 
ישראל, לא רצה להיות רבן של ישראל, אלא ביקש שכולם יהיו בדרגה הגבוהה 

יותר לשמוע מפי השכינה. 
ויתכן הביאור כי משה ‘לשיטתו’, וטענתו היתה שיש כאן איזה חסרון בשאיפה 
ישראל  כלל  היו  הגדולים,  והניסים  הגדולה  היציאה  אחר  כי  ישראל,  כלל  של 
‘מילתא  אצלו  היראת שמים  והרי  יותר.  להתקרב  ולהשתוקק  להרגיש  צריכים 
זוטרתא’ וממילא רצה שכולם יהיו במדרגות גבוהות יותר מיראה גרידא, שיהיו 
במצב של “ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה’ ְנִביִאים” )במדבר יא,כט(, שכולם ישמעו ישירות 

מאת ד’ כמו שהוא קיבל.
הקב”ה  השיבו  ולכן  ְלִיְרָאה”!  ִאם  “ִּכי  רק  תובע  אינו  ‘לשיטתו’  הקב”ה  אבל 
)שם(: “ֵהיִטיבּו ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו”, ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְׁשֹמר 
ֶאת ָּכל ִמְצוַֹתי ָּכל ַהָּיִמים”, כי המצב שבו הם נמצאים, היראה שלהם, הוא מצב 
נעלה מאוד. ואף שצריכים לשאוף להגיע למדרגות גבוהות יותר, אבל תחילת 
הכל, והשער לכל המעלות, היא היראה כדאיתא בגמ’ )שבת לא,ב(9. ואין דבר 

המגרש את חושך החומר כיראה.

“ִּכי ִאם ְלִיְרָאה”!
ה’  ְּבֵבית  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ה’  ֵמֵאת  ָׁשַאְלִּתי  “ַאַחת  דוד המלך מבקש:  הנה 
ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה’ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו” לא מודגש כאן רק את הבקשה של 
“ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה’ “ אלא דווקא את היותה “ַאַחת”. ואיתא על כך בחז”ל )מדרש 
אומר  אתה  הקב”ה:  לו  אמר  בקשות:  יותר  בבקשתו  שנתפרש  פכ”ז(  תהילים 
“ַאַחת ָׁשַאְלִּתי, ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה’ “, וחזרת ואמרת “ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה’ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו”. 
אמר לפניו: רבש”ע, לא יהא העבד שווה לרבו, בתחילה לא באת אלא באחת 
שנאמר “ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה’ ֱאֹלקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה”, ואחר כך פתחת 

עלינו במצוות הרבה “ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו”.
הראשון  הדבר  היא  המעלות,  לכל  היסוד  היא  שהיראה  הוא,  הדברים  ביאור 
והעיקרי בעבודה. כי הרי יש באדם כמה ניגודים, וכלשון חז”ל )סוכה נב,א( ‘ֵלב 
ָטהֹור - מכלל דאיכא טמא. וכן “ְורּוַח ָנכֹון” בא לשלול רוח שקר. ושני הכוחות 
יורד. וראשית החכמה שהיא  הללו פועלים בתוכו של האדם, וכשזה עולה זה 
המפתח לכל, היא יראת ד’, והיראה מגרשת את רוח הטומאה והשקר שבאדם. 
ובזוה”ק )הקדמת הזוהר דף יא,ב ועוד( נקראת היראה שער לכל הקנינים, ‘יראה 
דא תרעא דכולא’, ‘יראה דא תרעא לכל טובא דעלמא’, היראה היא השער לד’. 
כי על ידי היראה האדם מגרש ומחליש את כח החומר שבו, ואת כוחות הרע, ועל 

ידי זה משרה בתוכו רוח של קדושה.
והנה על היראה אמר שלמה המלך ע”ה )משלי י,כז(: “ִיְרַאת ה’ ּתֹוִסיף ָיִמים”. 
וביאר הגר”א ז”ל: שבעצם מצד הטבע הרי יראה מחלישה ומשברת כח הגוף, 
כמו שאמרו )בבא בתרא י,א( ‘גוף קשה פחד שוברו’. אכן, יראת ד’ להיפך, היא 
“ּתֹוִסיף ָיִמים”! וטעם הדבר, כי אין היראה הזו יראה של כח שלילי וחולשה של 
פחד טבעי, אלא יראה של חיים! יראה שעל ידה הוא מחובר למקור החיים, והיא מביאה 
לדביקות בד’, ודביקות זו היא החיים עצמם כדכתיב “ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה’ ֱאֹלקיֶכם ַחִּיים 

ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום”.10
זהו שאמר הכתוב “ִּכי ִאם ְלִיְרָאה” שעל ידה מגיעים לכל השאר. ומזה למד דוד המלך 
לעמוד על בקשה אחת “ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה’ “, כי על ידי הישיבה בבית ד’, כבר יגיע לכל 

השאר: “ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה’ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו”.

7. א”ה, דבריו הידועים לגבי תשובה שקודם יתקן בחינות הקלות.
8. במקו”א הרחיב מרן שליט”א וביאר איך מגיעים לזה  ע”י שישנם מצבים שבהם יש גילוי מיוחד, 
כאשר מישהו גיבור מטיל אימה ופחד על כולם, אזי כולם מבינים מהו יראה. והוסיף: ידועים דבריו 
של ה”בית הלוי” )שמות כ,יד( ]וראויים הם למי שאמרם, שהיה גאון היראה[, על הקושיא איך אפשר 
לומר לאדם להתגבר ולנצח את תאוותיו, הרי יש בו את כח התאוה המפתה ומושך. ואומר על כך 
ה”בית הלוי”, שאם אדם הולך במקום סכנה, וכל רגע עלול ליפול, נופל עליו פחד, ושום תאוה אין 

לו... כך צריכה להיות יראתו מן האיסור.
9. כך איתא שם: אמר רבה בר רב הונא, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר 

שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו, עיי”ש.
10. א”ה, ואין זה רק ענין סגולי שהיראה אעפ”י שבטבעה מקצרת ימים, מ”מ תוסיף ימים, אלא שבטבע כך 

הוא, שיראת ה’ תוסיף ימים, כי מחובר הוא למקור החיים!

הרב דוד רוממות היראההמשך
ויספיש

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

“ָמה ה’ ֱאֹלקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה” 
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רבינו הגדול  דברים מתוך משא הספדו של  קטעי  להלן 
יואל  רבי  האדמו”ר  הגה”ק  על  זיע”א  שך  הגרא”מ  מרן 
מנחם  כ”ו  להסתלקותו,  השנה  יום  לרגל  זיע”א  מסאטמר 

אב, שחל השבוע.

מאחורי ההספד
כפי שידוע, מספד גדול זה נשא מרן זיע”א ביום שני י”ב באלול תשל”ט, בהיכל כולל 
‘חזון איש’, אשר היה מלא עד אפס מקום, בו הכביר בשבחים אודות דמותו רבת ההוד, 
ותינה את החלל העצום שנוצר עם פטירתו של הרבי זצ”ל. דבריו הרעישו בזמנו את 
השלטון  לרשויות  ביחס  ביסודן  החלוקות  השיטות  על  ידעו  הכל  התורה.  בני  ציבור 
בארץ הקודש, ודברי מרן זיע”א כי כ”ק האדמו”ר זצ”ל הוא בגדר ‘רבו שלימדו תורה’ 
בעמידה על המשמר בעוז ותעצומות, כמו גם השבחים המפליגים שקשר לראשו של 

הרבי זצ”ל, עוררו הד עצום.
התורה  הייתה השקפת  ומקדם  מאז  חידוש.  כל  אלו  בדברים  היה  לא  למתבונן,  אך 
כי  ובגולה,  בארץ  הקדושות  הישיבות  חניכי  התורה,  בני  רבבות  צועדים  אחריה 
התייחסותו של כל הציבור החרדי הנאמן לד’ ולתורתו, על כל חוגיו ועדותיו, לציונות 
וגרורותיה, אחת היא - “תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי”. יחס התיעוב אותו 
חשו וחשים יראי ד’ וחושבי שמו למדינה שקמה בארץ הקודש על ידי “חבורת בריונים”, 
כהגדרתו של מרן החזון איש זיע”א, כאשר כל מטרתם היא לעקור את הדת - מקיפה 

את כלל ציבור היראים לדבר ד’.
בדברים  זיע”א  מרן  הפליג  ש”לדעתם”  מסוימים  אנשים  היו  ההספד  שלאחר  אלא 
שנאמרו על ידו ולכך הדפיסו את משא ההספד באופן מצונזר, תוך השמטת כמה מן 

המשפטים שאמרם מרן זיע”א ולא מצאו חן בעיניהם.
נאמן ביתם של מאורי הדור, הגאון רבי דויד’ל פרנקל זצ”ל, שהאמת בערה בקרבו, 
ראה בכך חוצפה גדולה, ומיד גמר אומר בדעתו להוציא לאור את משא ההספד כצורתו 
וכפי שנאמר על ידי מרן זצ”ל בדיוק רב. על אתר קם הוא ועשה מעשה, ישב ורשם 
את ההספד כולו מתוך סרט ההקלטה. כשסיים, הניח את הדפים קמיה מרן זיע”א כדי 
שיחווה את דעתו בדבר ההדפסה. מרן זיע”א עבר על כל דפי הקונטרס מהחל עד כלה, 
ואף הגיה והוסיף עליהם בכתב יד קדשו בכמה מקומות. לאחר מכן, נטל רבי דויד’ל 
זצ”ל את הדפים והביאם לדפוס בקונטרס מיוחד. הקונטרס הופץ באלפי עותקים בקרב 

בני התורה וחניכי הישיבות ועורר הדים רבים.
מופלגת  בצורה  רצון  שבע  והיה  כך  על  זצ”ל  דויד’ל  לרבי  טובה  הכיר  זיע”א  מרן 
ממעשהו. כך, אפוא, בערב שבת קודש שלאחר הדפסת ההספד כצורת אמירתו, נכנס 
הגאון רבי מיכל זילבר שליט”א לשוחח עם מרן זיע”א בעניין מסוים. בפתח הדברים 
העלה מרן זצ”ל בפניו את דבר ההספד ושיבח בפניו את מעשי ידי רבי דויד’ל זצ”ל 
שהדפיס הדברים בקונטרס מיוחד, כשהוא מאריך אודות חשיבות מעשה זה, למען ידעו 
ציבור בני תורה והישיבות, צדיק מה פעל לביצור חומת הדת וחומת היהדות החרדית 

בארץ ובעולם כולו.

לפנינו ציטוטים מתוך ההספד:
“הננו מספידים גברא רבא שקשה לתארהו, אדם גדול בענקים זקן ושבע ימים, שבע 
ימים בתורה, שבע ימים ביראת שמים, שבע ימים במעשים ובפעולות, שהוא דבר נדיר 

עד למאוד שיתאחדו אצל אדם מעלות רבות כ”כ”.

“איתא בספה”ק שבשעת פטירתו של אדם מראים לו כל 
מעשיו עלי חלד, והוא ז”ל ראה לפניו באותה שעה, חרותים 
יום. מה  יום אחר  צ”ג שנה  ומעשיו  ומפורשים תהלוכותיו 
בודאי  עליו  מן העולם,  היפרדו  לפניו לעת  רבתה השמחה 
מכוונים דברי הכתוב “אל תבכו למת”. אמנם מה שכן ראוי 
להספיד הוא הבחינה של “בכה בכו להולך” כי ראוי לנו לשאול “על מי נטשת”, הרי הוא 
ז”ל היה יחיד אשר הנהיג רבבות מישראל והשפעתו היתה פרושה על כל כלל ישראל 

כולו, וע”כ “בכה בכו להולך כי כצאן בלא רועה נשארנו” “.
“רעיון זה מותאם מאוד לעניננו, האדם הזה פעל והעמיד דורות, צ”ג שנים במהלך 
אחד ובדרך אחת בתוקף שכזה, ורבבות יהודים נמשכו אחריו. אלה שהעמיד קיימים 
כבר, אבל הרי עדיין יש “בתורת ד’ חפצו” להבא. חסר לנו לעתיד אדם גדול כזה, אין 
לנו האדם עם תקיפות שכזאת. אין לנו מי שיאמר את דבר ד’ האמיתי בתקיפות, אנו 
וע”ז “בכה בכו להולך”.  יכול עוד לפעול,  ד’ חפצו” הרי היה  מספידים את “בתורת 
נאספנו כאן בני תורה אשר הם בני הרגשה ביותר ומרגישים בחסרונו. כשחסר הגדול 

אז “שועלים הלכו בו”, כי אין מי שיאמר את המילה התקיפה”.
“לכאורה הרי היינו רחוקים ריחוק מקום במרחק של מדינות, אבל השפעתו שפעה 
על כולנו, במישרין ובעקיפין היינו כולנו מושפעים הימנו, אפילו אלו שלא ירדו לסוף 
דעתו – ולא היה קל לירד לסוף דעתו – גם אלה היו מושפעים הימנו, כי בשעה שנמצא 
בעולם האדם הגדול, הרי שגם הקטנים יותר אם אמנם קטנים הם, אבל אינם מתרחקים 
טעמם  פג  לא  הם  חלשים  אם  גם  החלשים  אז  כי  התקיף  היחיד  שישנו  בשעה  ביותר, 
לגמרי. משא”כ אם מתחילים ברפיון ובפשרנות כי אז הדרגות הנמוכות יותר, יורדות 
מטה מטה עד למאוד. כולנו, כל אחד לפי דרגתו, צריך להתבונן דאזל גברא דמסתפינא 
כי  ישראל,  ימי  דברי  ניסיון  לנו  שהורה  וכפי  ממנו.  פחדו  אשר  היחיד  הוא  מיניה, 
במקומות שהיו גדולי תורה, גם ההמונים לא התרחקו ביותר והיו שומרי תומ”צ, ובמקום 
כדי התבוללות,  ההמון עד  תורה, התדרדר  לומדי  וירד קרנם של  תורה  גדולי  שפסו 
כי בשעה שהיו גדולי ספרד היו “כלל ישראל” בספרד, בשעה שהיו גדולי צרפת היו 
“כלל ישראל” בצרפת, ובשעה שהיו גדולי אשכנז היו “כלל ישראל” באשכנז, ומשעה 
שנחלשו שם הדורות ובטלו ישיבות וירד קרן התורה, מה נשאר שם? – באו עד למצב 
של התבוללות, ורק בודדים נשארו כמו המנין שנוסד בפרנקפורט, וכך היה גם בדורות 
מואלאז’ין  ר”י  הגאון  היה  ובליטא  ברוסיא  גדולים משלה,  היו  מדינה  לכל  האחרונים 
ועוד, ובפולין היו גדולי פולין, בגליציא היו גדולי גליציא, ובאונגארין היה החתם סופר, 
והיה שם “כלל ישראל”. אבל אם אין היחיד הגדול והתקיף, אין מי שיעצור בעד הזרם”.
“האדם הזה שאנו עסוקים בהספדו עד כמה עצר ושמר על גבולות “ואבדיל”, עד כמה 
היה גדר חזק וחומה בצורה במיוחד לשמור על תחומים אלה. אדם בעל מעשים כבירים 
שהשפיע על אלפים, והיא השפעה לדורי דורות, אלה פעולותיו של המנוח הזה. מי יתן 

לנו תמורתו”.
“אינני רוצה לעשות השוואה, אבל כפי שידענו במנוח הזה, הרי הוא היה קדוש מרחם, 
שנים ע”ג שנים לוחם מלחמת השם, לא חת מפני כל, “לא תגורו מפני איש”, ללא מורא 
ופחד, לאדם כזה אנו סופדים כעת. התבוננו נא רבותי, היש לנו אף דמות או דמיון או 

תמונה כדמות האדם הזה, הלא גם זאת אין לנו”.
“והנה האדם הגדול הזה ברוחב ליבו הבין את המכשלה הזאת, לא ירדנו לסוף דעתו 
בדרכו, לא חונכנו בזאת, אולם הוא הבין כך לחוות דעתו בדרך זו, וכולם הושפעו ממנו 

בעקיפין, ואלמלא הוא, מי יודע עד היכן היינו מגיעים”.

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
חיים 

מילצקי

קיצור ספר המוסר של משה רבינו
ספר דברים בכללותו הוא ששה אמירות של משה רבינו 
השי”ת  של  אמירות  כאן  מעורבות  ואין  וכמעט  לישראל, 

למשה. הכל הוא ציווי משה לישראל לסדר בפיהם את התורה כפי שצריכים המה 
לדעתה בכניסתם לא”י בלעדיו.

והנה האמירה הראשונה היתה פרשת דברים וחצי ואתחנן, ועניינה היה בעיקר 
סידור תולדות העניינים והשתלשלותם, להעמיד באור ההשקפה האמיתית כיצד 
יש להתבונן בכל העניינים ההם שהיו, ואין כאן המקום לפרטם, אשר עיקרם היה 
המסר כי עתה הולכים ישראל להמשיך את קיום התורה ויישוב א”י בלעדי משה 
רבינו, ולכן עליהם ליזהר מאוד שלא לסטות שכן משה לא יהיה ביניהם בכניסתם. 

נקודה זו מודגשת בכל שלב ושלב.
יש  כי  לבאר  הולכים  ואתחנן,  באמצע  ה(  )פרק  השניה  מהאמירה  החל  אמנם 
“מצוה” אשר יש לישראל לשמעה מפי משה, אשר היא הכנה לשמיעת כל ה”חוקים 
ראה,  בפרשות  להלן  יפורטו  אשר  למעשה  הלכה  התורה  דיני  של  והמשפטים” 
שופטים וכי תצא. ולסיום פרשות כי תבא, נצבים ווילך הינם ביאור דברי הברית 

על ענייני קיום התורה.
היא  הרי  השניה,  האמירה  תחילת  את  סיכום,  בכעין  בקצרה,  כעת  ונבאר 
ה”הקדמה” הזו של משה רבינו המצויה בעיקר בפרשות ואתחנן ועקב, ובעיקר 
החל מפרק ו’ שם אומר “וזאת המצוה וגו’” ונראה כאילו בא להסביר ולבאר עניין 
זה המקדים למצוות, עד לסוף פרשת עקב )ולכאורה גם תחילת פרשת ראה, אך 

המבואר לעיל הוא העיקר(. 
ומתחיל משה ומודיע “שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד וגו’” דהיינו מצות אמונת 
הייחוד והאהבה לה’, וכן מודיע שלא יסורו דברים אלו מאיתנו, נשימנו על ליבנו 
בין עינינו על מזוזות בתינו ונשננם לבנינו. וכאשר נבוא לארץ לא נשכחנו, וכל 
שבועה לא תהיה אלא בשמו. ובגוון זה איסור הע”ז הוא עצמו איסור השכחה של 
הדברים האלו, שכן שכחת הדברים האלו עצמה מביאה את הע”ז. ממשיך ואומר 
ש”לא תנסון את ה”א”, אלא רק לקיים בדיוק כפי שה’ ציווה, ורק כך יהיה לנו 
טוב בא”י. ו”כי ישאלך בנך לאמר מה החוקים וגו’” אזי תאמר לו שתכלית המצוות 
היא כדי שיהיה לנו טוב בארץ ישראל ולכן הוציאנו ה’ ממצרים. כאשר נבא לא”י 
ישפיעו  הם  הע”ז שלהם, שכן אחרת  ואת  לגמרי  הארץ  יושבי  את  להכרית  יש 
עלינו ועל בנינו לסטות אחריהם. ויש לדאוג לשקוד על כך, שכן אנו קדושים לה’ 
לבדו, ולא בגלל שאנו הגדולים והבולטים מכל העמים “לא מרובכם”, ואדרבא, 
וכן  “המעט” מכולם. אלא רק בגלל שה’ אוהב את אמונתינו בו, בחר בנו,  אנו 
בגלל שבועתו לאבותינו. וה’ משלם לאיש כפעלו בלבד )עד כאן פרשת ואתחנן, 
ומתחילה פרשת עקב(. ואם כך, יש להמשיך ולשמוע בקול ה’, ואז “עקב תשמעון” 
אכן יהיה לנו את כל הטוב שלעת עתה הוא נחלת אומות העולם “ואכלת את כל 

העמים”.
“איכה אוכל  וחזקים ממני,  הגויים רבים  תאמר הרי  ואם 
להורישם”, אין לירא כלל, שכן השי”ת יעשה לכל העמים 
ההם כפי שעשה במצרים לעיניך ]אלא שהדבר ייעשה “מעט 
מעט” ולא בחיפזון, לטובת יישוב הארץ, אך עכ”פ בוודאי שהם יושמדו לבסוף[. 
ממילא מודיע ומצוה “לא תביא תועבה אל ביתך” דהיינו אל תביא את דעותיהם 

של אותם הגויים “לביתך”, שכן זה בדיוק מה שה’ מתעב. 
וממשיך משה רבינו ומודיע, שכל המצוה הזאת של הייחוד והאהבה וענפיהם 
המה הזכות שנוכל לרשת את הארץ ולא זולת. כל הנסיון של דור המדבר היה רק 
כדי לידע אם נלך בדרכיו ונירא את ה’, וכן המן היה רק כדי שנדע שבלי “מוצא 
פי ה’” אין חיים לאדם, ואזי נדע שגם כאשר אנו בארץ מבורכת כא”י שלא נטעה 
לחשוב כי השפע מגיע לנו מכיוון שאלו הם תכונותיה הטבעיות של הארץ, אלא 
אדרבא גם שם הכל הוא על יסוד “מוצא פי ה’” שכן רק “הוא הנותן לך כח לעשות 
חיל”, אותו האחד “המוליכך במדבר... המאכילך מן במדבר” ואם נמרה את פיו 
ולא נקיים את “המצוה” של זכירת מיהו השורש לכל, “ואכלת ושבעת וברכת את 
ה”א” ולא נקיים את המצוה, הרי שנאבד את הכל, ולא יהיה הבדל בדבר זה בין 

הגויים אותם הורשנו לבינינו.
ואל תחשוב שד”ז שהשי”ת הוריש את הגויים הוא “בצדקתי”, אלא הוא מחמת 
“רשעת הגויים האלה” ו”למען הקים את הדבר אשר נשבע ה’ לאבותיך”, שכן אירע 
כאשר חטאתם בעגל, שהשי”ת רצה להשמידכם ונשברו הלוחות, וזכות אבותיכם 

השיבתכם על כנכם והחזירה את הלוחות.
ועתה “מה ה’ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה... ולאהבה אותו” ולעבדו וללכת 
בדרכיו, והוא ית’ חשק באבותיך ולכן מכחם אתה בבת עינו של השי”ת. ויש לנו 
לשבור את ערלת לבבינו לשבור את ערפינו הקשה שכן השי”ת הוא כולו טוב 
רחום וחנון וממילא גם אנו צריכים לנהוג כך, ולדבוק בשמו. ואתם ראיתם את כל 
מה שעשיתי למענכם במדבר, ללמדכם כי אתם תלויים בי לחלוטין, וא”י אף היא 
תלויה בי לחלוטין, על כל הברכה המצויה בה. ממילא אם תשמעו בקולי הארץ 
תתן יבולה, ואם ח”ו לא - הרי שהארץ אף היא לא תתן את יבולה שכן הכל בארץ 

הזאת תלוי בי בדיוק כמו מציאותכם במדבר ואין בין הזמנים כל חילוק.
ויראת ה’, הרי שלא רק ארץ  ומסיים, שאם אכן נקיים את המצוה של אהבת 
ישראל תהיה שלנו, כי אם למעשה העולם כולו, “כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם” 

מוטל לרגלינו להיות שלנו, אם נבחר בכך.
ובכך למעשה כללנו את כל ענייני פרשת עקב, בקיצור אמרים, והוא גופא מוסר 
כליות נורא, שהעיקר הוא אהבת ה’ ויראתו, והוא הנותן לך כח, ואת שפע הארץ, 
ובלעדיו לא יהיה לנו כלום. רק זהו יתרונינו על אומות העולם, שכן אינה “אומה”, 

ולא “מדינה”, ולא “ישות כלכלית עצמאית” ולא בעלת עושר - אלא בתורתה.
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