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דבר העורך

רחיצת הידיים לאחר הליכה על 
הקברות

על הכתוב בפרשה )יט,יב( “הנוגע במת, הוא יתחטא 
פרה  אפר  במי  יתחטא,  ‘הוא  בחיי:  רבנו  כתב   “ וגו’ 
שלנו  המנהג  יצא  ומכאן  מת.  טמא  מטהרת  שהיא 
אפר  למי  רמז  המת,  מן  שבאים  אחר  ידיים  ברחיצת 
פרה, והוא גם כן רמז לתחיית המתים שכל העולם יהיה 
נזהר מן הטומאות, הוא שאמר הנביא: “וזרקתי עליכם 
מים טהורים וטהרתם”. גם תלישת העשבים רמז לזה, 
כי העשב לעת ערב ימולל ויבש ובבקר יציץ, על שם 

שכתוב: “ויציצו מעיר כעשב הארץ” ‘.

הענין והטעם בזה
בזה:  יש עוד טעמים  )יו”ד סימן שעו בסופו(  בטור 
‘ובמקומות הללו נהגו בכך, לקנח בעפר ולתלוש עשב 
והם  במים,  ידיהם  ולרחוץ  קדיש,  לאחר  המחובר  מן 
אומרים שהן רומזין ליצירת האדם, כענין שאמרו בהגדה 
)ירושלמי דסוטה פ”ב( “ולקח הכהן מים קדושים בכלי 
חרש, ומן העפר”, למה מים ועפר, שתחילתה מן המים 
טהורה  אם  ועפר  במים  נבדקת  לפיכך  לעפר,  וסופה 
היא בברייתה, ואם לאו חוזרת לעפר, וכן המים והעפר 
אלו רמז ליצירה ולמיתה, והעשב רמז לתחיית המתים, 

כענין שנאמר ויציצו מעיר בעשב הארץ’.
יש  ב(  הלכה  סוף  )שם  הירושלמי  בלשון  ובאמת 
הוספת דברים, שמהם ניתן ללמוד עוד טעמים בדבר, 
א. להתעורר מלחטוא חלילה ב. לזכור את בוראנו, דאי’ 
שם: ‘ולמה מים ועפר וכתב, מים ממקום שבאת, עפר 
למקום שהיא הולכת כו’ תמן תנינן עקביה בן מהללאל 
לידי  בא  אתה  ואין  דברים  בשלשה  הסתכל  אומר 
עבירה, ר’ אבא בריה דרב פפי ור’ יהושע דסיכנין בשם 
את  “וזכור  אחד  מפסוק  עקביה  דרש  שלשתן  לוי  ר’ 
שבאתה,  ממקום  בארך  בוראך,  בורך,  בארך,  בוראך” 
בורך למקום שאת הולך, בוראך לפני מי שאת עתיד 

ליתן דין וחשבון’, ע”כ.
לרחיצת  כיום  מנהגנו  על  נעמוד  הבאות  בשורות 

ידיים בזה, איך וכמה, ומי הם המחוייבים בזה.

קיצור ההלכות בזה
שם  )שו”ע  במים  הידיים  רוחצים  הלווייה  לאחר  א. 
ס”ד(, והנטילה תהיה עד הפרק, ועכ”פ עד סוף קשרי 

אצבעותיו. )משנ”ב שם סקל”ח(
ב. י”א בשעת הנטילה “כפר לעמך ישראל וגו’ “ )בית 
לחם יהודה ]לר’ צבי הירש ב”ר עזריאל מוילנא[(. ויש 
)סידור  הזה”.  הדם  את  לא שפכו  “ידינו  גם  מוסיפים 
מנהג  שכן  מצרים  נהר  ספר  בשם  כתב  שם  החיד”א, 

ירושת”ו(
ג. אין מנגבים אחר נטילה זו את הידיים )בית לחם 
פ”ט(.  מ”ג,  יבוק  מעבר  ירושלים,  מנהג  שכן  יהודה 
)דיני  הד”ט  עיקרי  ]ספר  ע”כ  מקפידים  שאין  ויש 
חולה גוסס ומיתה סימן לה ס”ט(, בשם מהר”י בריאל 
והריב”ק[. ובכה”ח )או”ח סימן ד סקע”ח( מביא מהיפה 
ללב שיש נוהגים כן בימות החורף, אבל בימות הקיץ 
להקל  חי שיש  איש  הבן  וכ”כ  ניגוב,  בלי  כך  מניחים 

בעת הצינה, עיי”ש. 

מיד  הכלי  לקחת  שלא  מקפידים  הנטילה  בשעת  ד. 
וכ”כ חכ”א כלל קמ”ד אות  יהודה,  )בית לחם  הרוחץ 
ל בשם מענה לשון, וכ”כ א”ר או”ח סימן רכד סק”ז(, 

ולכן מניח את הכלי מידו, והאחר נוטלו משם.
ה. המנהג שהנוטל ידיו אחר הקבורה שופך כל המים 
ומכאן  פל”ה(.  מ”ב,  יבוק,  )מעבר  שנטל  אחר  שבכלי 
נהגו להפוך את הכלי מיד אחר הנטילה, קודם שנוטלו 
אחר, ועי”ז גם נשפך כל המים, וגם שאינו לוקח את 

הכלי מיד חברו. 
ו. י”א שיש לרחוץ גם הפנים שנאמר “ומחה ה’ דמעה 
אומרים  ואח”כ  שם(,  רע”א  )חידושי  פנים”  כל  מעל 
בסתר  יושב  נועם,  ויהי   ,“ וגו’  לנצח  המוות  “בלע 

וכופלין אורך ימים כו’. )בית לחם יהודה(  
ז. נהגו להקפיד שלא יכנס לבית אחר קודם שירחץ 
‘ומנהג  ע”ז  שכתב  מהרי”ל  בשם  שם  )רמ”א  ידיו. 

אבותינו תורה’( 
ח. אמנם מנהגינו להקפיד שלא להיכנס אפילו לביתו 
מלבוש  משמע  וכן  ללב,  )יפה  ידיו.  שירחץ  קודם 
לבית  ליכנס  שלא  סתם  בלשונם  שכתבו  ושכנה”ג 
קודם שירחץ, ולא כתבו ‘בית אחר’, הרי דמשמע שגם 
לביתו יש להקפיד, וראה גם סידור החיד”א שכתב כן 

בפשיטות בשם בית עובד ונהר מצרים( 
לבית  הגיעו  שלא  אפילו  המת,  מלווי  שאר  גם  ט. 
הקברות, אם עמדו תוך ד’ אמות סמוך למיטה צריכים 

ליטול ידיהם. )ערוה”ש או”ח, ד,כא( 
י. למעשה המנהג שכל מי שהיה בהלוויה, גם אם לא 
היה תוך ד’ אמות, נוטל ידיו. )ספר אמרי יושר בשם 

החזו”א, מובא בהערות סוף פני ברוך( 
יא. כתב בסדר היום )או”ח סימן ד, לגבי כל הדברים 
הצריכים נטילה במים( וז”ל: ונ”ל שבכל אלו העניינים 
אי”צ לערות עליהם מים ג’ פעמים, כי לא נזכר עירוי 
ג’ פעמים אלא בנט”י שחרית, אבל לא בדברים אחרים, 
ודעתם  דבריו,  על  החולקים  יש  הרבה  אמנם  עכ”ל. 
שכל נטילה שהיא משום רוח רעה צריכים ג’ פעמים, 
משא”כ נטילה שהיא משום נקיות, כחופף ראשו וכדו’, 
די בנטילה פעם אחת ובלא כלי. וע”כ נראה להחמיר 
גם בנידוננו ליטול ג’ פעמים. )כ”כ במשנ”ב שם סקל”ט 

בשם הא”ר( 
יב. בנטילה זו אפשר להקל שלא ליטול בכלי דווקא. 

)א”ר, מובא במחצית השקל, או”ח שם(. 
יג. מלשון המחבר )או”ח שם( שכתב: ‘וי”א אף ההולך 
דווקא  שזהו  לדייק  )שם(  בכה”ח  רצה  המתים’  בין 
בהולך בין מתים רבים, אבל אם הלך אצל מת אחד אין 
צריך נטילה, מיהו נהגו ליטול אפילו נכנס למת אחד, 

וה”ה למלווין אותו. )מ”א סקכ”א, חיי”א שם( 
יד. דינים אלו הגם שבאו בהלכות אבל, שם משמע 
ובחזירתם  המת  הלווית  בשעת  דווקא  הוא  זה  שכל 
בהולך  )שם( שכתב  באו”ח  בלשון המחבר  וגם  משם, 
הקברות,  בבית  בהולך  שה”ה  הכרע  אין  המתים  בין 
הביאו  כג,  )סימן  מהרי”ל  בתשובת  כתב  כבר  אמנם 
במג”א סק”כ( שהולך בין המתים היינו בית הקברות. 

טו. בתשובות מהרי”ל )שם( כתב שיש ליטול הידים 
קודם שיתפלל על הקברות, ורוחצין שנית בשובו לחצר 

בית הקברות. 
אי  ג’ פעמים,  נטילה  יש להסתפק בהני דבעינן  טז. 
צריך נמי בסירוגין כיון שהם משום רוח רעה, או דלמא 
דווקא לרוח רעה השורה על הישן בלילה בעינן סירוגין, 
ונראה דיש להחמיר ליטול בסירוגין גם בנידוננו. )בא”ח 

פרשת תולדות אות טז, כה”ח שם(  

רוממות ההלכה

לעילוי נשמת מרן אדמו"ר מקלויזנבורג בעל ה"שפע חיים"
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לעילוי נשמת הגאון הרב
רבי מאיר יעקב בהרה"ג אהרן זצוק"ל זלוטוביץ

עורך ומייסד פרוייקט הש"ס "שוטנשטיין"
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בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

"זאת חוקת התורה אדם כי ימות באהל"! 
מדברי חז"ל למדנו כי "אדם כי ימות באהל", חוקת 
כל התורה היא, כמבואר בגמ': אמר ריש לקיש מנין 
שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 

עליה, שנאמר "זאת התורה אדם כי ימות באהל".
זהו המבט האמיתי על תורה, הדברים אינם  אכן, 
מופשטים כלל, שכן זה נוגע לכל שלב בחיינו, גם 
במציאות העכשווית. כי רק כאשר האדם ממית את 
כל מציאותו הטבעית, ומבטל את כל ישותו לתורה, 
רק כך דברי תורה יהיו קיימים ומוחזקים אצלו. ללא 
זה לא יצליח האדם להגיע לידי כך שדברי התורה 
יהיו 'מתקיימים' אצלו! בכדי שהתורה תמשיך ללוות 
ותעשה  אורחותיו,  בכל  עליו  ותשפיע  האדם  את 
אותו לאיש של תורה ומצוות בכל הליכותיו, ויבקש 
קיימים אצלו בקביעות,  יהיו  האדם שדברי התורה 

כל זה יתכן רק באופן של 'ממית עצמו עליה'. 
ידועה אמרתו של מרן בעל ה"ברכת שמואל" הגאון 
השתתף  כאשר  זצוק"ל,  ליבוביץ  בער  ברוך  רבי 
ש'עם  מהרבנים  אחד  התבטא  בה  רבנים,  באסיפת 
ישראל אינו יכול לחיות ללא התורה', ואך כששמע 
את הדברים, קפץ כנשוך נחש וקרא: וכי אינו יכול!? 
הלא  תורה!?  בלא  לכם  ניחא  היה  יכול,  היה  ואילו 

התורה היא עצם החיים!... 
בהזדמנות אחרת התבטא אחד הרבנים כי 'התורה 
לחיות  אפשר  שאי  כמו   – החיים'  של  החמצן  היא 
בלי חמצן כך אי אפשר לחיות בלי תורה. למשמע 
הדברים נזעק רבי ברוך בער זצ"ל ואמר: אני מוחה! 
של  'החמצן  היא  שהתורה  כזו  לשון  לומר  אסור 
פירושו  חמצן  כי  חמצן,  כמו  אינה  התורה  החיים', 
שיש חיים וצריך חמצן בשביל לחיות, התורה אינה 
התורה   – לחיות  בשביל  אותו  שחייבים  נפרד  דבר 
במבט  נשמעות  אלו  נוסחאות  עצמם!  החיים  היא 
ראשון דקות ועדינות למדי, אולם אלו הם יסודות 

קיומנו, יסוד ושורש מסורת התורה והישיבות.
וכיון שכך הם פני הדברים, אזי כאשר האדם נלחם 
על עצם חייו, שוב לא עולות אצלו שאלות של סיכון 
כזה או אחר, שהרי הוא יעשה הכל בשביל לחיות, 
ויהי מה. בכל המצוות אומרת התורה "וחי בהם" – 
ולא שימות בהם, כי רצון התורה שהאדם יחיה ואינו 
מג'  חוץ  המצוה  קיום  בשביל  חייו  את  לסכן  צריך 
עבירות. אבל בלימוד התורה, לא שייך לומר לאדם 
אל תלמד משום שרצון התורה שתחיה... כי ביטול 

התורה הרי הוא סותר לעצם החיים!
חיים  רבי  הגאון  מרנא  הישיבות  אבי  כתב,  כך 
הוא  "ואם  ג,א(:  אבות  חיים  )רוח  זיע"א  מוולאז'ין 
פורש מן התורה מיד נחשב כמת חס ושלום אפילו 
בחייו". ממילא ברור הדבר, שכאשר אנו באים לדון 
על ביטול תורה, ולו של אדם אחד, או לשעה אחת, 
את  הוא  נוטל  ל'כאילו  לכך  מתייחסים  אנו  הרי 

נפשך'...
מסופר, כי פעם ראה הסבא מקלם זצ"ל שלומדים 
הסבא  כך  על  הגיב  מה.  ובאדישות  בנחת  מוסר 
בתמיהה: וכי כך מדברים עם "גזלן"!? - אילו האדם 
היה מרגיש כי היצר הוא גזלן הרוצה לשדוד אותו 
לומד  שהיה  ודאי  הרי  נכסיו,  מכל  אותו  ולרוקן 

בהתעוררות גדולה. 
כך הוא מצבינו כיום, עלינו להשריש בקרבנו את 
הידיעה כי רודפי הדת והתורה 'גזלנים' המה, הבאים 
במטרה ליטול את נפשותינו, באים הם לשרש אותנו 
באים  חיותינו.  ממקור  אותנו  ולנתק  החיים,  מארץ 
ולסגל  היא התורה,   - חיינו  צביון  הם להשפיע על 
אותנו לצורת חשיבה שונה על היחס הנכון לחיים 

האמתיים שלנו.
הרי כאשר היה מגיע אלינו אדם כזה, פשוט וברור 
היה  לא  איש  לבתינו,  אותו  מכניסים  היינו  שלא 
ובוודאי  וודאי  ברחוב,  שלום  לו  לומר  אף  מסתכן 
שלא היינו נותנים לו כל השפעה על נפשותינו ועל 
נכנסים  היינו  לא  כי  לומר  צריך  ואין  צאצאינו,  נפש 
מדברים  כך  לא  כי  חיים'...  'חתיכת  על  למו"מ  עמו 

עם "גזלן"!

קו "רוממות"! 0722-588477 )972-722-588-477 +(
בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על ידי מערכת ממוחשבת, 
וכן על ידי נציג. כמו כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.

ניתן לתרום בקו "רוממות" או בעמדות הממוחשבות 
של נדרים פלוס\קהילות לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון 

שבועי לבני התורה
כל תרומה תתקבל בברכה

להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 
   b264464@gmail.com  :בכתובת

סוגיה הלכתית בפרשה

הרב 
ישראל 

לנג
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להצלחת אלעזר בן שולה ני"ו ומשפחתו בכל הענינים, שפע ברכה עד בלי די ברוח ובגשם



“ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה” )יט,ב(
ידוע לכל המעשה המובא בחז”ל )קידושין לא,ב(: פעם אחת 
נחסרה אחת מאבני החושן של הכהן הגדול, והלכו חכמי ישראל 

לקנותה בדמים מרובים מגוי הנקרא ‘דמא בן נתינה’. אך הלה נמנע מלמכור להם את 
האבן משום כבוד אביו, שהיה ישן באותה שעה כשתחת מראשותיו מפתחות האוצר 
שבו מונחת האבן, והסכים דמא בן נתינה להפסיד ממון רב עבור כבוד אביו שלא 

להקיצו משנתו.
ומה היה שכרו של דמא בן נתינה? - לשנה הבאה נולדה בעדרו פרה אדומה, וחזרו 
אליו חכמי ישראל לקנותה ממנו, ויהי לפלא, שקנו אותה ממנו בדיוק באותו סכום 

שהפסיד בפעם הראשונה כשנמנע מלמכור להם את האבן!
ויש להתבונן במעשה זה, מה ראה הקב”ה להשיב לדמא בן נתינה את שכרו על כבוד 

אביו דווקא ע”י ‘פרה אדומה’?
ביאר בזה האדמו”ר מרן בעל ‘החידושי הרי”ם’ זיע”א מגור: בשעה שהסכים דמא בן 
נתינה להפסיד ממון רב בשביל כבוד אביו, עורר השטן בשמים קטרוג גדול על ישראל, 
הנה קם לו נכרי שאינו מזרע ישראל, ומוסר את ממונו למען כבוד אביו! ותביעה גדולה 

נתבעו כאן ישראל באותה שעה.
את התשובה לכך נתן הקב”ה כשנתן לו את שכרו בפרה האדומה שנולדה בעדרו, וזה 
כנגד זה עשה ד’, להוכיח שאכן גוי מסוגל להפסיד ממון רב למען כבוד אביו, אך זה 
רק מפני ש’כיבוד אב ואם’ היא מצוה שכלית שגם גוי יכול להשיג ולהבין אותה, אבל 
עם ישראל מסוגלים להוציא סכום עצום באותו השיעור כדי לקיים מצות ‘פרה אדומה’ 

שהיא ‘חוקה’ - בלי שכל והגיון!
רק כך, על ידי הפרה האדומה ניכר היה ההבדל העצום בין מסירות נפשם של ישראל 
לקיום המצות לבין מסירות נפשו של גוי, כי רק ישראל יכול למסור את נפשו על 

חוקה שאין ידוע לו טעמה.

“ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל” )יט,יד(
מבית  עצמו  את  אדם  ימנע  אל  לעולם  יונתן,  רבי  אמר  פג,ב(:  )שבת  חז”ל  אמרו 
המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל, 

אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה.
ומתחילה יש להבין, מהו חידוש יש בדברים ‘שאל ימנע עצמו’, הלא זוהי מצוה גמורה 

בכל עת ובכל שעה, ומה הוסיף כאן התנא בחיוב פשוט זה?
ועוד טעון ביאור, כיון שדבר פשוט הוא שחיוב תלמוד תורה הוא בכל זמן, א”כ מה 
החידוש המיוחד הנוגע לזמן של ‘שעת המיתה’? שהרי ממה נפשך, אם האדם הנוטה 
למות אינו מסוגל ללמוד באותה שעה, ודאי שאי אפשר לחייב אותו לעשות כן, ואם 
הוא מסוגל לזה, הרי וודאי שהוא חייב ללמוד כפי שהוא חייב בשאר כל המצוות, וא”כ 

מהו החידוש המיוחד של “שעת מיתה”?
ועמד על ביאור הדברים ראש ישיבת “גרודנא”, הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין 
זצוק”ל: בגמרא במנחות )צט,ב( מובאת דעת רבי ישמעאל שיש על האדם חיוב גמור 
ללמוד תורה ביום ובלילה. אולם יש שם מאן דאמר אחר שחולק בזה - “אמר ר’ שמואל 
בר נחמני א’’ר יונתן פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה, אלא ברכה”. מבואר איפוא, 
שיש דעת הסובר שחיוב תלמוד תורה עומד על שני פרקים בכל יום - שחרית וערבית.
ומעתה יש להבחין כי בעל המימרא בגמרא הוא רבי יונתן, ואכן אף הוא עצמו בעל 

המימרא כאן האומר שאדם לא ימנע עצמו מדברי תורה אפילו בשעת מיתה.
תלמוד  חובת  מעיקר  ממש  חיוב  אין  שלדעתו  אף  כי  לשיטתו,  הוא  בזה  והביאור 

תורה בכל עת ובכל שעה, מכל מקום יש ענין ש”לעולם לא 
ימנע עצמו מדברי תורה”, ונתחדש בדבריו שענין זה תובע מן 

האדם לעסוק בתורה בלא הרף - ואפילו בשעת מיתה.
ובזה נתבאר היטב, כי גם לדעת רבי יונתן שאדם יוצא ידי 
חובת תלמוד תורה בפרקים של שחרית וערבית, מכל מקום עליו להוסיף וללמוד תורה 

בכל עת ובכל שעה, וענין זה אינו נפסק ממנו לעולם, ואפילו בשעת מיתה.

“ְוִהָּזה ַהָּטֹהר ַעל ַהָּטֵמא” )יט,יט(
אמרו חז”ל )ירושלמי, דמאי ג,ד(: אמר רבי יהושע בן קבסוי, כל ימי הייתי קורא 
הפסוק הזה ‘ְוִהָּזה ַהָּטֹהר ַעל ַהָּטֵמא’ - טהור אחד מזה על טמא אחד בלבד, עד שלמדתי 

מ’אוצרה של יבנה’, טהור אחד מזה על כמה טמאים!
וביאר הגאון רבי מאיר שפירא זצוק”ל מלובלין, כי המושג ‘אוצרה של יבנה’ הכוונה 
למובא בגיטין )נו:(, שביקש רבי יוחנן בן זכאי קודם החורבן מאספסיינוס קיסר - ‘תן 

לי יבנה וחכמיה’! 
והוסיף על הדברים רבינו מרן בעל ה’אבי עזרי’ זיע”א )בספר ‘מראש אמנה’(: נראה 
כי חז”ל באו בדברים אלו לאלפינו בינה, כפי שלמד רבי יהושע בן קבסוי מדבריו של 
רבן יוחנן בן זכאי על ‘יבנה וחכמיה’, שרואים כיצד באדם יחידי טמון הכוח לגרום 

טהרה רבה!
נביט ונראה, כיצד במעשה אחד שעשה רבן יוחנן בן זכאי, התאפשר המשך לימודה 

של תורה לכלל ישראל!
יכולים להתמודד  אנו  אין  לנו ללמוד, שגם כאשר  יש  והוסיף מרן זיע’’א כי מכאן 
בצורה חזיתית נגד זרם הסוחף, בכל זאת יש בכוחנו להפיץ הרבה תורה וטהרה, כי ע”י 

מעט אור מגרשים חושך רב.
תורה,  מקומות  בהקמתם של  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  של  דרכו  להיות  צריכה  ודרכינו 
חדרים, ישיבות וכוללים, ואז ניווכח בבירור כיצד בכוח מועט לכאורה, ובאפשרויות 

מצומצמות מאוד ניתן להשיג תוצאות גדולות!
של  הגדול  בכוחה  נכיר  אדרבה,  כוחנו,  בהערכת  חלילה  נמעיט  שלא  הוא  העיקר 

תורתינו הקדושה - שטהור אחד מטהר הרבה טמאים...

“ַוְיָמֵאן ֱאדֹום וגו’ ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש” )כ,כא-כב(
ִעם  “ְּכִהְתַחֶּבְרָך  ב,כ(  הימים  )דברי  הכתוב  ‘זהו שאמר  יט,טז(  )רבה  במדרש  איתא 
ֲאַחְזָיהּו ָּפַרץ ה’ ֶאת ַמֲעֶׂשיָך” על שנתחברו לרשע הזה לעבור בארצו חסרו אותו צדיק 

לכך נסמכה פרשת אסיפת אהרן לאחר פרשת מלך אדום’. 
נורא  שליט”א:  סאלאוויציק  הלוי  הגרמ”ד  מרן  ‘בריסק’  ישיבת  ראש  כך  על  אמר 
נוראות עד היכן הדברים מגיעים, הלא לא רצו ישראל אלא ל”ֲעֹבר ִּבְגֻבלֹו”, ולא רצו 
ליהנות ממנו כלל, ואדרבה, רצו לשלם לו על האוכל והמים. ומה גם, שלבסוף כלל 
לא עברו דרך ארצו, ואעפי”כ נענשו בעונש קשה! ובגלל ההתחברות לרשע מת אהרן 

הכהן... ללמדנו חומרת הענין של השייכות וההתחברות לרשע.
והוסיף וביאר על כך, דנראה שחומרת הענין הוא משום דמי שיודע ומאמין באמת 
גמורה שתורה ומצוות הם הדברים הכי נעלים וחשובים בעולם, ומעשה עבירה הוא 
הדבר הכי גרוע ורע בעולם, ודאי שהיה בורח מרשע כבורח מאש... וממילא מי שיש 
לו שייכות עם איזה רשע, הרי זה ראיה מוצקה שחסר לו בכל האמנוה בתורה ומצוות.
ואמר מרן הגרמ”ד הלוי שליט”א: הנה, דברי המדרש הנ”ל נאמרו על רשעי  סיים 
אומות העולם, וא”כ כ”ש וכ”ש האיסור בהתחברות לרשעי ישראל שהרי זה עוד יותר 

חמור...

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 

מאירסון

לשוב  הוא  מסוגל  “תמוז”  שחודש  הק’  בספרים  איתא 
ממשמשים  תשובה  וזמני  העינים,  חטא  על  בתשובה 
ובאים, על כן נביא כאן מעט עובדות ומעשים מאוצרו של 
הגאון האדיר בעל “משמר הלוי” זצוק”ל בלשונו המתוק 

והנפלא:

אל תאמין בעצמך עד יום מותך
ארוכה  ירחמיאל בויאר שליט”א, שהיה תקופה  רבי  יקרים  היקר  הגאון  הרב  סיפר 
המנהל של המוסד הקדוש לבנות ספרדיות “אור החיים” פה בבני ברק, שנכנס אצל 
מרן הקדוש הסטייפלר זיע”א, ושאל אם מותר לו לומר איזו דרשה לפני הבנות בליל 
שבת קדש ]אולי לפני תפלת מעריב, או במסיבת ליל שבת, אינני זוכר כעת[, והשיב 
אני  אבל  לעשות,  מה  דעות  להגיד  יכול  איני  לך  קדשו:  בענוות  ה”סטייפלר”  לו 
כשלעצמי לא הייתי מעיז לדרוש לפני בנות! ובפרט בליל שבת, כשהן בבגדי שבת...

מצוה טאנץ
ומה נורא ומרגש ומחייב מה שכתבו לספר על רבנו הקדוש מרא דארעא דישראל 
רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק”ל, שלא השתתף אף פעם במה שקוראים “מצוה טענציל” 
]“ריקוד של מצוה”[ גם בנישואי צאצאיו, ואמר את הטעם מפני דברי הגמרא הקדושה 
בקידושין )דף כט,ב( “בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה, בעבירה סלקא 
דעתך? אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה”, והוא ]רבנו יוסף חיים זוננפלד זיע”א[ 

הלא נשא אשה אחרי עשרים...
ישא אדם אשה בבחרותו כדי  “ולעולם  לשון קדשו של המאירי בענין הנ”ל:  וזהו 
שלא יתמיד גידולו בהרהורין רעים ומחשבות נכריות, שמאחר שהתמיד עצמו בהם, 
לעולם אף לאחר שישא לא יהא בטוח בהם, ועיקר הפרק בענין זה הוא מארבע עשרה 
שנה ולמעלה, דרך הערה אמר אחד מחכמיהם אנא נסיבנא בשיתסר ואי הוה נסיבנא 
בארביסר הוה אמינא לשטנא גירא בעיניה, ומכל מקום כל שהגיע לעשרים ולא נשא 
אינו ניצל כל ימיו מהרהורין שהתמיד בהם אלא אם כן הוא מן היחידים”. עכ”ל המאירי 

זיע”א.
ואחרי כל הנ”ל מי יאמר זכיתי ליבי... 

זו הפעם האחרונה שאני מגיע!...
זכורני  יותר מגדול מרבן שמו רבנו חיים שמואלביץ זצוק”ל,  וקדוש  גדול  לנו  ומי 
ל”בית  זמן[  פרק  איזה  ]בכל  אביב  לתל  טז,א(  תענית  )תוס’  מירושלם  מגיע  שהיה 
המוסר” שהיה שם בבית הכנסת אחד ]כמדומני “גבורת ישראל”[ והיו מגיעים המונים 
גם מבני ברק לשמוע את דברות קדשו מלהבות אש ]לשמו ולזכרו תאות נפש, אשר 
עצום,  ורגש  גדול בכשרון  ובהספדיו, שהיה מעורר  מצוין בדרשותיו  חד בדרא  היה 
שלו,  להחברותא  אמר  ב”מ,  האחרון,  חליו  את  כשחלה  האחרונה,  שבשנתו  ונהירנא 
סוף  סוף  אז  קלאר  דאך  איז  “דאס  לישנא:  בהאי  לו,  שהיה  המופלג  ההומור  בחוש 
וועט מען מוזען שטארבען, אבער וואס וועט מען טאען אז אין דעם דור בין איך דער 

לעצטער מספיד”...[ והיה התעוררות גדולה במעמד נשגב לכבוד 
שמים.

והנה פעם אחת הודיע ]אינני זוכר אם בתוך הדרשה, או אחריה[, 
היום  שבנסיעתו  מפני  לכאן,  שמגיע  האחרונה  הפעם  היא  זו  כי 
מירושלים לכאן ראה בדרך משהו לא טוב, וסתם ולא פירש מה, 
וכל הדרשה שלו וההתעוררות וזיכוי הרבים הגדול וכו’ וכו’, איננו שוה בנזק מהראיה 

הלא טובה הזו. נורא!... ואכן יותר לא הגיע.

סיפור נורא מהחזו”א על קדושת ישראל
בזה,  פירצה  מכל  להיזהר  ושצריך  חמור,  הדבר  כמה  עד  ראיות  להביא  צריך  ואין 
את  מלכתוב  אמנע  לא  ומ”מ  כשר,  שהוא  בתים  בעלי  לדעת  הנראה  מדבר  אפילו 
המעשה הנורא, המאלף ומלמד דעת, שזכיתי לשמוע מפי מורי ורבי הראשון בחיפה 

עיר מולדתנו, הרה”ג הצדיק רבי משה רבהון זצ”ל.
זה היה באותן שנים שעדיין לא היה סמינר “בית יעקב” בחיפה, והבנות המסיימות 
של ה”בית יעקב” היסודי - יש מהן שנסעו להמשיך בהסמינרים “בית יעקב” שמחוץ 

לחיפה, לירושלים ולבני ברק, ויש מהן ש... אינני יודע!...
רב  והוא  הגומרות,  אחת  אבי  פנה  סיימה,  ח’  כתה  כאשר  השנים,  מן  באחת  והנה 
חשוב בחיפה, אל הרב רבהון הנ”ל, שהה מפורסם בשיעוריו הקדושים שמסר בבי”ס 
יבנה, ]רח’ בר כוכבא 5, ששם היו מתפללים “חניכי הישיבות” בשבת קודש, וכמדומה 
שגם אביו זצ”ל של ידידי שליט”א היה שם מראשי המדברים[, בגמרא וחומש ודינים, 
הנ”ל  והרב  לשמוע...[,  שזכה  מי  ]אשרי  טהורה  יראת שמים  מלאים  שהיו  שיעורים 
הציע וביקש שבשעת שיעורי החומש הללו יקבעו את המחיצה שבין עזרת הגברים 
לעזרת נשים שהיתה שם בשבת קדש, והבנות שסיימו את ה”בית יעקב” היסודי, ועדיין 
ותוכלנה לשמוע את  אין להם סידור של המשך הלימודים, תשבנה ב”עזרת נשים”, 

השיעורים המלאים השקפה טהורה ויראת שמים נלהבה.
והכל נראה כמובן טוב ויפה, ואין לך תיקון גדול מזה עבור הבנות היקרות הללו. אבל 
מו”ר הרב רבהון השיב לאותו רב: יפה מאד, אבל זה דבר חדש, וצריך לקיים “כי יפלא 

ממך... וקמת ועלית...”, ואני נוסע לבני ברק, להחזו”א!...
לו  ואמר  ושאל את השאלה,  הנ”ל,  ואת ההצעה  ותיאר את המצב,  להחזו”א,  ונסע 
החזו”א: הלא יש רבנים אצלכם בחיפה, וצריך לשאול אותם... ואמר הרב רבהון: אבל 
הרבנים הללו של חיפה הם שלחו אותי לכאן... ושאל החזו”א: והם ישמעו למה שאני 

אגיד?... והשיב: כן, בודאי...
נדיר...[,  ]דבר  זצ”ל, שהחזו”א הקדוש תפס באזנו של השואל  הרב רבהון  ומספר 
ונהיו פניו אדומים כלהבים, והמתין קצת עד שפתח את פה קדשו, ולחש לאזנו מלה 

מלה ברגש קודש בהדגשת כל מלה ובהפסקות בין המלים:
“אלקיהם של אלו שונא זימה”!... וחזר לחיפה, ומסר להרב המציע הנ”ל את התשובה 

הברורה הזו...
- כן, יש המשך: אחרי שבועיים נתייסד הסמינר “בית יעקב” בחיפה...  וההמשך? 

]וזהו כבר סיפור נוסף!...[. 

רוממות הזמנים
חודש תמוז

בעל
"משמר 

הלוי" 
זצוק"ל

2



פרה אדומה – מידת הבינה
שכותב  הדרשן  משה  רבי  את  מביא  )יט,כב(  רש”י 
בשם חז”ל טעם לפרה אדומה, משל לבן שפחה שטינף 

פלטין של מלך. אמרו תבא אמו ותקנח 
על  ותכפר  פרה  תבא  כך  הצואה, 

כך  אבל  בזה,  השגה  לנו  אין  העגל. 
נכתב הטעם – תבוא אם ותקנח צואת בנה. וכמו שנאמר “ָּבִנים ַאֶּתם ַלה’ ֱאֹלקיֶכם”, 
שהוא גם כפשוטו שישראל הם ממש בנים של הקב”ה, וממילא הוא ‘אב’. כמו כן יש 
‘אמא’, וכדכתיב “ִּכי ִאם ַלִּביָנה ִתְקָרא”, ומתרגמינן כי אמא לבינה תקרא. החכמה 
נקראת אב, והבינה נקראת אמא שהיא כח המקבל. החכמה שייכת לעליונים ואין 
ִּתָּמֵצא”, היינו ממקום שאין בו שום  ֵמַאִין  “ְוַהָחְכָמה  בה השגה כלל כמו שכתוב 
השגה, אולם הבינה משתלשלת ויורדת עד למטה. ואומר הגר”א, )וכבר נמצא כן 
ָיִבין  “ּוְלָבבֹו  הפסוק  כלשון  בלב,  נמצאת  והבינה  במח  נמצאת  בחז”ל( שהחכמה 

ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו”.

מעשיה בחוץ
ברמב”ן מבואר הטעם שאומות העולם מונין )מצערין( את ישראל בפרה אדומה, 
מפני שמעשיה בחוץ ונראה כזובח לשעירים. כי כל מה שמקריבים מחוץ למקום 
המקדש, נראה שיש בו שייכות לסיטרא אחרא, וכמו ששעיר לעזאזאל הוא שוחד 

לשטן, וגם מים אחרונים הם לצד הסט”א. 
הענין מה שמעשיה בחוץ, דהנה מהות חטא העגל שהפרה באה לכפר  וביאור 
עליה, הוא משום שכאשר ראו את המרכבה במתן תורה עשו את העגל כדמות שור. 
ובלשון המדרש מבואר )שמו”ר ג,ב( שלקחו ממש את השור מהמרכבה והורידוהו 
למטה ועשו ממנו עגל. דאף שיש מיני עבודה זרה שהם ‘ליצנות’ עץ ואבן וכו’, 
אמנם כלל ישראל בחטא העגל לקחו את השור של המרכבה ממש, ועשו ממנו 
עבודה זרה ]וכמו שמצינו בחז”ל שרשעים בגיהנום גונבים שלג מגן עדן[. והחטא 
עדיין חבוי בתוכינו כדאיתא בגמ’ שהגם שאמר הקב”ה למשה “ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך” 
גם  שהוא  ונראה  העגל,  מחטא  בה  שאין  ופורענות  פורענות  כל  לך  אין  עדיין 
המעכב לגאולה. ]ובאמת שורש החטא מתחיל במעמד הר סיני כדברי הגר”א עה”פ 
“ָנֹזרּו ָאחֹור”, כשאמרו “ַּדֵּבר ַאָּתה”. וכלשון הגמ’ )שבת פח,ב( בדקדוק, עלובה כלה 
המזנה בתוך חופתה, ובמקו”א הארכנו[. ומתוך שבמעמד הר סיני ישראל הורידו 
את הקדושה עד למטה, בזה היה להם הכח לעשות עבודה זרה, וכדאיתא ב”נפש 
החיים” )ש”א פ”ב( שקוראים לעבודה זרה ‘אלוהים אחרים’ הואיל וגם היא יונקת 
את כוחה מהקדושה. ובאמת הע”ז היא ‘זה לעומת זה’ לקדושה, וכלשונו הקצרה של 
הגר”א )סדר עולם רבה פרק ל אות יד( שבשעה שביטלו יצרא דע”ז באותה שעה 
בטלה הנבואה. ]א”ה, ושמא המכוון בזה הוא לבאר לשון המדרש שלקחו ממש את 

השור מהמרכבה, כיון שהעבודה זרה צריכה לינוק מכח הקדושה[.
לכן, בשביל לכפר על חטא העגל צריכים להוריד את מידת הבינה עד למטה, 
ובזה מתכפר מה שהורידו דמות שור למטה, וזה נעשה בפרה אדומה. ושוחטים 
אותה בחוץ דוקא באשר באה לכפר על החיצונים היונקים את כוחם מהקדושה, 

ומשום כך טמאה היא. 
ובאמת אהרן הכהן קדוש ה’ שהיה משבט לוי שלא חטאו בעבודה זרה הוא לא 
נתעסק כלל בפרה אדומה באשר אין לו שייכות לחיצוניים. ועדיין מצוותה ב’סגן’, 
הוא  ובזה  חיבור,  יש  הכהן  ראיית  וע”י  הפרה,  שריפת  במעשה  ויראה  שיעמוד 

מקדש את עסק שריפת הפרה. 

מידת הבינה – תשובה – שבת קודש
והנה כל ענין התשובה נשפע ע”י הבינה כדכתיב “ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו”, כי 

מידת בינה היא המשתלשלת ויורדת עד למטה לתקן כל הפגמים שנפגמו למטה.
וכיון שהבינה היא התשובה לכן שבת שהיא זמן של הבינה ממילא היא זמן של 
תשובה. ובאמת גם יום הכיפורים הוא זמן של בינה ולכן עיצומו של יום מכפר, 
כדאיתא במדרש “ָיִמים ֻיָּצרּו ְולֹו ֶאָחד ָּבֶהם” זה יום השבת וי”א שאף יום הכיפורים. 
ומבואר שהעיקר הוא השבת, שהרי ביום הכיפורים זה מחלוקת האם ע”ז קאי 

קרא, וע”כ בשבת שאז העולמות מתעלים ומידת 
הבינה נוהגת, בהכרח צריך לשוב בתשובה, ולא 

לאבד ח”ו את השבת.

השיבנו אבינו ל”תורתך”
ברפידים  התחילו  הפורעניות  כל  שורש 
שרפו ידיהם מן התורה, וכלשון ה”נפש החיים”, 
‘ולזאת נצטוינו באזהרה נוראה מפיו יתברך לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית 
בו יומם ולילה’, וציווי זה נאמר ליהושע שהיה השקדן הכי מופלג שנאמר בו “ֹלא 
ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל”. ובאמת ע”י עמלו הנורא נתעלה להשיג ניצוצות משער הנו”ן. 

]א”ה, ובמקו”א הארכנו, ואכמ”ל[.
מ”מ אנו נלמד מזה, שעיקר מעלת הלימוד באופן שלא יהיה שום הפסק שהתורה 
לא תיעשה קרעים קרעים, ואם ח”ו מתרפים מלימוד התורה בשבת קודש, והשבת 
נעשית כעין הפסקה ח”ו, הרי זה הפקרות בבחינת חילול שבת ממש ר”ל... וכדברי 
ה”חפץ חיים” ‘כל המקדש שביעי כראוי לו’ היינו שכל אחד מחויב בשמירת השבת 
כפי מה שהוא לפי דרגתו כראוי לו, וכי ניתנה לנו השבת למען לא ניכשל באיסורי 
סקילה וכריתות בשוגג!? ולכל העם הרי זה בשגגה, אך לתלמיד חכם השוגג הוא 
בשביל  חכם  לתלמיד  ניתנה  השבת  וכי  שכך,  ומכיון  ]א”ה,  לג,ב(.  )ב”מ  כמזיד 
שלא יעשה עבירה בשוגג הנחשב כמזיד, וכי זה כל מה שנדרש ממנו, לא לעשות 

עבירות במזיד!?[
ואם לא לומדים בשבת ובערב שבת הרי זה ממש בחינת חילול שבת ר”ל. והאמת 
הגר”א במה שאחז”ל )ביצה  שאין לשער גודל ההפסד, וכמבואר בדברי אדונינו 
ויו”ט,  שבת  מהוצאות  חוץ  ר”ה  ועד  מר”ה  לו  קצובין  אדם  של  מזונותיו  טז,א( 
שעיקר המכוון הוא ברוחניות. ואמנם, מדבר גם בגשמיות ועניני הפרנסה, אבל 
בעיקרו נאמר על השגות ברוחניות, ומי ירהיב עוז לבטל בידים את השבתות... 

אשר בהם אין גבול וקצבה כמה אפשר להשיג. 
ובאמת כל מה שהוצרכנו לעמול על מנת להשיג בתורה, הכל מכח אותה מלחמה 
שנלחם השטן ביעקב והיכהו בגיד הנשה, כדכתיב “ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב”, ואמנם 
בגמ’ דרשו שהשטן פגע רק ב’תמכין דאורייתא’, אבל בזוה”ק מבואר שפגע גם 

בעצם לימוד התורה, שנעשה קושי ללמוד תורה.

העמל תולדה מ’הכאת הסלע’
והנה מצינו בחז”ל )זוהר חדש( שאלמלי היה משה מכה בסלע, והיה מדבר אליו 
כציווי ה’, והיה נותן מימיו, היה שייך להשיג את התורה בלי ספק קושיא ומחלוקת. 
אך לאחר שהיכה בסלע, ויצא בתחילה טיפין טיפין, שוב צריך לעמול ולטרוח כדי 
להשיג את התורה. ובאמת העמל הוא דבר גדול, וכבר אמר ה”חפץ חיים” שע”י 
העמל דוקא מקרבים את הגאולה, ומ”מ בלא זה היה השגה בתורה לכל אחד בלי 

קושי.
ואיתא ב”אור החיים” )כאן( שמשה היה לו לדבר אל הסלע, היינו לשנות עליו 
פרק אחד או משנה אחת והיה נותן מימיו. ואמנם, מתחילה כאשר יצאו ישראל 
ממצרים היה נצרך להכות בסלע, ורק כעת היה די בדיבור כמו שנתבאר בילקוט 
הוא  בדיבור  שהגדיל  כיון  אותו,  ומכה  מלמדו  רבו  קטן  כשהנער  תשסג(  )סימן 
מייסרו. כך אמר לו הקב”ה למשה, כשהיה הסלע קטן, הכית אותו, שנאמר )פרשת 
בשלח( “ְוִהִּכיָת ַבּצּור”, אבל עכשיו שהגדיל “ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע “. והיינו, שכעת 

מספיק לדבר איתו בלימוד, ולומר לו משנה אחת, ועי”ז יתן את מימיו.
וביותר צריך ללמוד בשבת משום שהכל מודים שבשבת ניתנה תורה, שרק ביום 
השבת שהוא בדרגת ‘בינה’ שייך להוריד את התורה עד לארץ, ולכן אומרים בשבת 
‘נשמת’ שהבינה היא הנשמה כלשון הפסוק “ְוִנְׁשַמת ַׁש-ַּד-י ְּתִביֵנם” )איוב לב,ח(. 
ואינו שב בתשובה בשבת, ששבת אותיות  ומי הוא אשר ח”ו אינו לומד תורה, 
ודאי  ומ”מ  בער”ש.  כבר  הוא  בתשובה  לשוב  שהחיוב  מבואר  ובמשנ”ב  ָּתֻשב, 
העיקר להתחזק בשבת, ומי שאינו מתחזק אין לו את הנשמה יתירה, ועדיף כביכול 
שלא יאמר נשמת... משום שהוא עוסק בנשמה, והנהגתו כאילו אין לו נשמה. ניתן 

לב שיהיו הדברים למעשה בפועל ממש ממש, ‘כי הם חיינו ואורך ימינו’.

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הרב
דוד 

ויספיש

“ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע וגו’ ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים 
)יט,טז(

הקשה הג”ר טוביה שולזינגר שליט”א בפני שומעי לקחו, 
היכן מצאנו מקרה בו אדם יטמא לעולם ולא יוכל להטהר 

כלל )לחד שיטתא(?
ברש”י  הוא  וכן  מ”ז(,  )פ”א  בעירובין  ברטנורא  ר”ע  לשיטת  נמצא  כן  כי  והביא 
בעירובין )דף טו,א(, שאם עשה אדם חי את עצמו כגולל לקבר, הרי הוא נטמא לעולם 
יגע על פני  “וכל אשר  ניטל משם הרי הוא בטומאתו, דכתיב  ואפילו  כאהל המת. 

השדה” ודרשינן לרבות גולל ודופק. 
ומצאתי בקוב”ש )כתובות אות טו( שדן בדעת רש”י האם הטעם שנשאר טמא אף 
אחר שפסק מלהיות גולל, הוא מחמת דלא פקע מיניה שם ‘גולל’, ולכן דין הוא שהיה 
‘טומאה שבו להיכן הלכה’, וא”כ מה שפירש  טמא לעולם. או דלמא, דאמרינן ביה 
רש”י דטמא לעולם, הוא דוקא לולי שיטהר עצמו במי פרה אדומה, אולם ודאי שיש 

תקנה לטומאתו.
ומ”מ האחרונים דייקו מדברי הרמב”ם )פ”ו מטומאת המת ה”ד( שחחולק על שיטת 

רש”י וס”ל דאחר שהסירו המת מתחתיו לא מיקרי גולל, ויכול להטהר.

“ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשם” )כ,א(
פירש”י למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה קרבנות 

מכפרין ]ס”א כמו שפרה אדומה מכפרת[ אף מיתת צדיקים מכפרת.
בפני יהושע ובגבורת ארי )יומא ב,א( הקשו הא אמרינן בגמ’ )שם( דפרה לאו בת 
היא  הרי  כמו הקרבת הפרה,  צדיקים מכפר.  איך אמרינן דמיתת  וא”כ  היא,  כפרה 
פרה  שריפות  משאר  רבינו  משה  בזמן  פרה  דשאני  ותירצו,  כפרה.  בת  לאו  עצמה 
אדומה שהיו במהלך השנים, שהפרה אדומה שהיתה במדבר היתה עבור כפרה על 

חטא העגל, אך שאר הפרות באמת אינם בני כפרה.

עיקרה  אולם  מכפרת,  פרה  דודאי  תירץ  ישנים  ובתוס’ 
של פרה אדומה נאמר לענין טהרה, וזה כוונת הגמ’ לאו 
בת כפרה היא, שבעיקרה אינה לכפרה. וכן כתב הרש”ש.  
היטב,  מבוארים  ברש”י  הגירסאות  דב’  נמצא  ולפי”ז 
ולא  מכפרין  הקרבנות  דשחיטת  אמרינן  א’  דלגירסא 
שחיטת פרה אדומה, כיון דפרה אדומה לאו לכפרה נינהו. 
אולם לפי הגירסא של מה פרה אדומה שמכפרת, הוא משום שאמנם שריפת פרה 

אדומה מכפרת, אולם אין זה עיקרה של פרה, דעיקרה אינה אלא לטהרה. ויל”ע.   

“ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי” )כא,א(
ממנו  “וישב  מנלן, ת”ל  ישראל  כוכבים שכובש  עובד  לח,א(  )גיטין  בגמ’  אמרינן 

שבי”.
)בבא בתרא מד,ב ד”ה  )בבא בתרא אות קצב( על מש”כ התוס’  בקוב”ש  והקשה 
בגלות,  גב שבעודנו  על  ואף  בישראל,  אמות  ארבע  לו  אדם שאין  לך  דלא( שאין 
הקרקעות נמצאות אצל הגוים, מכל מקום כיון שקרקע אינה נגזלת, אינה נחשבת 

שהיא ביד הגוים.
את  לקנות  שיכול  ק”ו  מלחמה,  בכיבוש  ישראל  קונה  דעכו”ם  אמרינן  אם  והרי 
הקרקעות בקנין כיבוש מלחמה, וא”כ אמאי אמרינן דאע”ג שאנו בגלות, הקרקע ביד 

ישראל.
ותירץ, דכיון שאנו מובטחים שהארץ תשוב אלינו בביאת הגואל, אשר אנו מחכים 

לו בכל יום שיבוא, לפיכך אינה נחשבת של העכו”ם.
שתהיה  יכול  ורגע  רגע  וכל  לו,  אחכה  יום  שבכל  דכיון  בביאורו  נראה  ולכאורה 
הגאולה, והדבר תלוי בנו, א”כ הכיבוש לא נגמר, ולא מיקרי שנצחו במלחמה. וכיון 
שבכל יום הכיבוש של עכו”ם צריך להפסיק, לא אמרינן דהעכו”ם קנו בקניין מלחמה. 

ויל”ע.

רוממות החידוד
עיונים, תמיהות, הערות

הרב 
יוסף 

שלמה 
צור

רבינו מרן ראש הישיבה הגר”ש אויערבאך שליט”א
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בעניין סיחון ועוג 
סיחון  של  ארצותיהם  כיבוש  עניין  בא  בפרשתינו 
ועוג, ועל דבר זה יש לנו לעיין, הרי משה רבינו שב 

בספר דברים ומדבר על עניין המלחמה בהם והניצחון עליהם פעמים רבות, 
כה חשוב  עליהם  והניצחון  פעמים.  כמה  ושופטים  יהושע  בספר  הוא  וכן 
הוא שהרי דוד עומד ומשבח לקב”ה בארבע “כי לעולם חסדו” מיוחדים על 
עניינם, ב’ על הנצחון על כל א’ מהם, וכן עוד ב’ על דבר נתינת נחלת ארצם 
מצרים  יציאת  כמו  חסדו  לעולם  “כי  הכמות של  אותה   – עמו”  “לישראל 
ונצחון הקב”ה על פרעה וחילו. למימרא ששקולים הם. וכזו עת רצון היתה 
שם כתוצאת הנצחונות עליהם, עד שחשב משה רבינו כי אולי אפשר לפעול 

לבטל את גזירת עונשו שלא יכנס לארץ )ספרי(.
ואת זאת צריכים אנו להבין, מה מהות וחשיבות נצחון על מלכיות אלו. 
ובזאת החלי בס”ד, בדברי המדרש: “)ויאמר בלק( הנה עם יצא ממצרים…!” 
א”ל )בלעם(, “אתה מה איכפת לך?!” א”ל, “הנה כסה את עין הארץ…!” - 
סתמו עינים שהארץ תלוי בהן, סיחון ועוג, החרימום, וכסו עיניהם!... “וישמע 
בלק כי בא בלעם”, מלמד ששלח שלוחים לבלק לבשרו, ויצא לקראתו אל 
עיר מואב למטרפולין שלהן. מה ראה לקדמו לגבולין? אמר, “הגבולין הללו 
שנקבעו מימי נח שלא תכנס אומה בגבול חברתה, אלו באין לקלקל!” והיה 
)במדבר  ועוג, כאלו קובל עליהם.  גבול סיחון  ועברו  לו היאך פרצו  מראה 

רבה פרשה כ(
בלעם שומע מבלק ב’ תלונות על נצחונם של ישראל: )א( עם ישראל כיבו 
את “עיני הארץ” וכן )ב( הם פורצים את ה”גבולות שנקבעו מימות נח”. 
משמעות הדבר, מימות נח העולם יש לו מרכז, והוא האדם. האדם וצרכיו 
במרכז “פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה” ולפי זה נקבעו הגבולות. הן 
 – כיוון, שיטה  לו  והן הרוחניים. העולם היה  בסדרי העדיפויות הגשמיים 
והוא נהג על פיה כאשר ככל מהות אנושית יש לה מכווין ו”עיניים” בבחינת 

“עיני העדה”, אילו אשר על פיהם נקבעים אמות מידה אלו.
ואלו היו סיחון ועוג. ומהם באופן מיוחד דווקא סיחון היה שומר הכרם 
זכויותיו,  ועל  גבורתו,  ועל  עליו סמכו  העולם,  מיטב חלקת מלכויות  של 
דווקא  היה  הגדול  כי הפחד  יט(, אם  )במדבר רבה פרשה  כדברי המדרש 
מעוג אחיו: ויאמר ה’ אל משה אל תירא. מכדי, סיחון ועוג אחי הוו, דאמר 
מר: סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו. מאי שנא מעוג - דקמסתפי, ומאי 
יוחי: מתשובתו של אותו  שנא מסיחון דלא קמסתפי? א”ר יוחנן אר”ש בן 
צדיק אתה יודע מה היה בלבו, אמר: שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו, 
שנאמר ויבא הפליט ויגד לאברם העברי, ואמר רבי יוחנן: זה עוג שפלט מדור 

המבול. )נדה סא,א(
והנה שמם הוא “הפליט” באשר שניהם פלטו מן המבול – וע”כ הטעם, 

המבול.  חטאי  עם  שייכות  להם  היה  שלא  מכיוון 
המוסריים  המידה  אמות  את  קבעו  אשר  הם  וממילא 
העולמיים של אותה העת, וממילא להם היתה הסמכות 
להגדיר למי הבעלות על מה ובאיזה תנאים – בין השאר על גבולות העמים.
ולקבוע  גבולות אילו  ציווי השי”ת, לפרוץ  ישראל, בכח  עתה באים  אך 
סדר עולמי חדש ואמיתי, אשר בו הקב”ה במרכז, והאדם טפל לו. במלחמת 
סיחון ועוג הולכים ישראל לפעול מהפכה זו לראשונה לעיני העמים. וזאת 

בשני שלבים, הראשון על ידי סיחון, והשני על ידי עוג.
הראשון הוא בעניין בירור הגדרתינו כעם בכלל והוא על ידי כנען הוא 
ערד הוא סיחון שמובא בגמ’ ר”ה שכאשר ראה שנסתלקו ענני הכבוד הבין 
כי ישראל עתה יצאו מרשות הקב”ה וכאילו היינו ח”ו לעם ככל העמים, 

וממילא רצה לכבשינו תחתיו ולשעבדינו לסדרי שאר אומות.
נצחונינו עליו הראה כי אין אנו כשאר העמים – אלא עם נבחר מהם.

והנה עוג אף הוא “פליט” של המבול כאחיו סיחון, אך שלא כסיחון אשר 
בקב”ה  לידבק  ניסה  עוג  העולם,  כל  על  מלך  ומכחה  זו  במעלה  הסתפק 
יש  הסברא  מצד  אשר  העברי”,  ב”אברהם  דביקותו  ידי  על  וזאת,  עצמו. 
לו על ידי כך את כל הנתונים ליקרא ישראל הן מצד שעוג הוא אליעזר 
המדרש(  )כדיוק  מצות”  ה”עוג-ות  ידי  על  דר”א(,  ופרקי  סופרים  )מסכת 
אשר נצרכות מצד הסברא לשם התגיירותו של כל גוי הבא לידבק בזרעו 
של אברהם ]יעויין מכילתא דרבי ישמעאל בא: וכי יגור אתך גר ועשה פסח 
מה  כאזרח הארץ  והיה  מיד ת”ל  יעשה פסח  כיון שנתגייר  אני  לה’, שומע 
אזרח בי”ד אף גר בי”ד. כלומר דאלמלא גזה”כ ה”א דכל גר בעי להקריב 
אלמלא  עצמו,  אבינו  אברהם  ואפילו  הגרות[,  מתהליך  כחלק  פסח  קרבן 
מכך  מונע  יהיה  מדוע  הבין  לא  זרע”  לך  יקרא  ביצחק  “כי  עליון  גזירת 
ש”דמשק אליעזר” יירשנו, למימרא שמצד הסברא יש צד גדול כי גם עוג 

ובניו יכונו בשם “ישראל”!
ואכן ממנו דוקא, ולא מאחיו סיחון, פחד מרע”ה. שהרי יש כאן אחד הטוען 
זכות קיומו  וזכותם ליקרא אומה, אלא כנגד כל  מציאות ישראל  נגד  לא 
של ישראל הבא לידי ביטוי בבלעדיות של עם ישראל להיות ישראל ולא 
שום אומה אחרת, דבר שמשרע”ה הבין כי עלול הוא להיות מוכרע על ידי 
זכויותיו המרובות של “דמשק אליעזר”. ודווקא עליו, הוא שאומר הקב”ה 

למשה “אל תירא”.
של  וכיבוש  ישועה  איזו  היתה  רק  לא  ועוג,  סיחון  שבכיבוש  למימרא, 
מדינות להרווחתינו, אלא בירור ראשוני לעיני כל העמים כי אנו האומה 
הנבחרת של השי”ת, ומאז נכנסה האמונה וכבוד שמים להיות חלק בלתי 
נפרד משיקולי אומות העולם, והוא היוה פתח נפלא להתחיל להחיל עליהם 

את תיקונם.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

לקראת היום בו יחול יום פטירתו של מאור עינינו מרן 
וי”א  בי”א בתמוז,  הגה”ק רבי אלחנן וסרמן זצוק”ל הי”ד 
בי”ג בתמוז, נביא כאן מעט מזעיר, מפניני הדעת שכתבם 

ואמרם לדורות, ובכל זמן וזמן אקטואליים הם.

האם התירוץ של “שטות” יכולה לכפר על השיטה...
“וצריך לידע עוד כי יש להיצה”ר בחנותו כל מיני סחורות שבעולם, הכל לפי צורך 
במחירן של  אבנים  הנותנים  בוורשא,  הידועים  ה”סוחרים”  וכאותם  והשעה.  המקום 
אבנים טובות, ככה יש להיצה”ר בין שלוחיו גם “רבנים” הלבושים באיצטלא דמילתא 
ובחלוקא דרבנן, הכותבים וחותמים קול קורא לחזק ידי זרע מרעים במלחמתם נגד 

התורה. 
ויש שלומדים זכות על ה”רבנים” האלו כי שטותם מכפרת על שיטתם. ותשובה על 
זה שמעתי בשם כבוד מו”ר הגר”ח הלוי ז”ל מבריסק לפני שלשים שנה ויותר, על אחר 
שהדפיס ב’המליץ’ דברים רעים, וגדול אהד לימד זכות על הכותב כי הוא טיפש... 
ואמר ע”ז הגר”ח ז”ל: לו יהא כי באמת הוא טיפש, אבל הנסיון יורנו כי גם הטיפש 
יתחכם בדברים הנוגעים לו, “אין זיין עסק”, וא”כ בהכרח צריך לאמר על הכותב כי 
אין התורה עסק שלו! “א פרעמדער עסק”... וע”כ הוא מתטפש שם ככל העולה על 

רוחו!
וככה גם בימינו אלו, הכותבים קול קורא בשם התורה ללחום נגד התורה. אלא שכבר 
הגיע המצב לידי כך שאין צורך עוד לשלוחי היצר בהסכמותיהן של “רבנים” ויוכלו 
לעבוד עבודתם בלי מפריע, כי יש להם “גדולים” משלהם דוקטורים ופרופסורים עד 

בלי די”. )מאמר “אומר אני מעשי למלך” אות כז(

חוצפא יסגי...
מלשון  יסגי  הכוונה  אשר  מ,ב(  )סוטה  יסגי”  “חוצפא  הקללה  לעיננו  “ומתקיימת 
גדולה! כי להיות “גדול” בימינו אין צריך אלא חוצפא... ולפי ערך החוצפא יגדל ערך 
האדם, כאשר אנו רואים עתה במנהיגיהם החדשים, אשר מימיהם לא עשו דבר טוב, 

ולא נעשו למנהיגי הדור אלא בשביל חוצפתם”. )שם(
]בענין זה היה אומר מרן הגר”י אברמסקי זצוק”ל על הלשון “חוצפא יסגי” כי יש 
לפרש זאת מלשון “סגי”, כלומר: “מספיק, ודי! – לפני ביאת המשיח לא יצטרך אדם 
להיות למדן או גביר כדי לתפוס מקום בראש, יהיה די במידת החוצפה, כל מי שיתחצף 

יותר, ירים ראש ויצליח ביותר”...[

תלוי היכן שמים את האמונה
“שמעתי ממו”ר הגאון רבי אליעזר גורדון זצ”ל מטלז כי האמירה שאומרים חילוניים 
ומתפארים בה שהם אינם מאמינים בשום דבר, היא שקר! הם מאמינים גדולים, אלא 
שהם מאמינים במי שלא צריך להאמין, ובמי שצריך להאמין, אינם מאמינים. הם לא 
מאמינים בנביא האמת, אבל הם מאמינים בנביא השקר. כוח האמונה קיים בכל אדם, 

ביד  היא  האמונה  גם  כך  הנפש,  כוחות  כל  כמו  אבל 
נחוץ.  הבלתי  במקום  או  הנחוץ  במקום  לנצלה  האדם, 
בשעה שאין דעת תורה, האמונה חזקה עוד יותר, אלא 
שבלי התורה, עיני השכל עוורות! שמעתי מאדם חכם: 
אם יהודי פשוט היה קורא את ה”דווא גראשע” )עתון אנטישמי( במשך שלושה חדשים 

הוא היה נהפך לאנטישמי...” )מאמר “מצבינו כיום באור התורה” תמוז תרצ”ד(

ההשפעה של העתונות החופשית
דיעותיהם  עצמיות.  דיעות  אין  הנוער,  בני  במיוחד  השוק,  מן  הממוצע  “לאדם 
והשקפותיהם מבוססות על מה שהם קוראים בעתון, שהם נמנים על קוראיו הוותיקים. 
מאמין  פולין(  ביהדות  החילוניים  הזרמים  )מעיתוני  “היינט”  העתון  את  שקורא  מי 
באמונה שלימה שכל הכתוב שם הוא אמת, ולא עולה אפילו על דעתו לחשוב, שמא 
אין כל הכתוב שם אמת. כיוצא בזה, אדם שקורא את העתון “מאמענט” )עיתון נוסף 
מעיתוני הזרמים החילוניים ביהדות פולין(. היוצא מכך הוא, כי סופרי העתונים הם 
למעשה המורים והמדריכים של בלל ישראל. מי הם מורים ומדריכים אלה? - ידוע 
הפילה”  חללים  רבים  “כי  שלהם.  התלמידים  פירותיהם,  הם  לכך  ובהתאם  למדי... 
)משלי ז,כו( זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה )סוטה כב,א(. אפילו אדם המיושב 
יותר בדעתו, ואיננו מאמין באמונה שלימה בעתונות, גם הוא, פטור בלא כלום אי 
החופשית  שהעתונות  זמן  כל  רע...  ריח  קולט  בורסקי  של  לחנותו  הנכנס  אפשר! 

מושלת בכיפה, אין כל סיכוי שהמצב הרוחני ישתנה לטובה”. )שם(

גדול המחטיאו
היה זה בעת שפורסם על ביקור נשיאת גרמניה בארץ ישראל, ואחד מחברי הכנסת 
הגרמנית משום  נאומה בשפה  בעת  האולם  מן  לצאת  בכוונתו  כי  בדרמטיות  הכריז 

שאינו רוצה לשמוע את השפה שבה הרגו את הסבא והסבתא שלו...  
באותה  משיעוריו  באחד  זצוק”ל  הלוי”  “משמר  בעל  האדיר  הגאון  כך  על  התבטא 
העת, כי אין מה להתפאר בשפה ה’עברית’ שבה רוצחים כאן בארץ ישראל רבבות 

ומליוני יהודים מידי יום ביומו!
וציטט בענין זה את מכתבו של מרן הג”ר אלחנן זצ”ל אשר כתב “אילו היה נביא 
בישראל היה אומר קום הודע את תל אביב את תועבותיה. זו העיר העברית הראשונה 

המעבירה לשמד מידי יום ביומו אלפי רבבות ילדים בישראל בשפה העברית”...
הוסיף וסיפר בעל “משמר הלוי” זצ”ל בשם חמיו הג”ר שלמה כהן זצ”ל כי באחד 
מימי שנת תש”ו, עוד קודם הקמת המדינה, היה מקרה מזעזע של רצח, שנרצחו יהודים 
הי”ד. למחרת בבוקר, אחרי התפילה אצל מרן ה”חזון איש” זיע”א, דיבר רבי שלמה עם 

החזו”א על המקרה הטראגי, כשהיה ניכר בו היטב הזעזוע העמוק מהאירוע הנתעב.
מרן החזו”א מצא לנכון להעיר לו ואמר כך: אני מתפלא עליך, שלמה!... אלו הקדושים 
שנהרגו נכנסו מיד לגן עדן... אולם יום יום רוצחים כאן רבבות ילדים יהודיים, ולא 

ראיתיך מעולם מתלונן ומיצר על כך... והרי ‘גדול המחטיאו יותר מן ההורגו’...

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
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