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גליון 75 שנה ב' פרשת ויקרא תשע"ז

דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

אמירת ווידוי בעמידה, והאם 
אפשר גם בסמיכה

לו  ונרצה  העולה  ראש  על  ידו  "וסמך  א,ד(  )ויקרא  כתיב 
'ויסמוך  תירגמה:  עוזיאל  בן  יונתן  ובתרגום  עליו",  לכפר 
דמשמע  והרי  ע"כ.  עלתא',  ריש  על  ימיניה  יד  בתוקפא 
מלשונו שהבעלים צריך שיסמוך יד ימינו בתוקף בכל כוחו 

על ראש העולה. 

סמיכה ביד אחת או בשתי ידיו
ידיו  שתי  או  ימינו  יד  רק  סומך  האם  הדבר  בעצם  והנה 
פלוגתא היא, דמדברי התרגום משמע דאי"צ רק סמיכת יד 
ימינו, אך ראה רמב"ן כאן, וכן מבואר במשנה במנחות )צג,א( 
)פ"ג ממעשה הקרבנות  וכן הוא ברמב"ם  )ע"ב(,  ובגמ' שם 
גבי  להדיא  וכדאיתא  כוחו,  בכל  ידיו  בשתי  דסומך  הי"ג(, 
שעיר המשתלח להלן )טז,כא( "וסמך אהרן את שתי ידיו על 
כאן מש"כ  עה"ת  דיסקין  מהרי"ל  וראה  החי",  השעיר  ראש 

בזה, ואכמ"ל. 

סמיכה על שום מה
אשר  חטאתו  על  שיתוודה  בכדי  הוא  סמיכה  של  זה  ענין 
טעם  פירשתי  'כבר  בלשונו:  הריקאנטי  שכתב  וכמו  חטא, 
בענין  שארמוז  כמו  חטאו,  עליה  להאציל  הוא  כי  הסמיכה, 

העזאזל, וזהו ונרצה לו, כי מדת הדין תתרצה לו בזה'. 

ווידוי בעמידה, ומנלן
השתא נבוא לדון בדין ווידוי, דהנה הא קיי"ל בדין ווידוי 
שהוא במעומד, ומשום כך כתב המג"א )סימן תרז,ד( שאסור 
לסמוך את עצמו בשעת הווידוי, באופן כזה שאם יינטל הדבר 
שעליו הוא סומך, יפול הסומך. דין זה מצאנו גם בהל' תפילה, 
שכשהאדם עומד לתפילת י"ח וכדו' , אסור לו להישען באופן 
של  דינו  יסוד  והנה  עמידה.  שצריך  דבר  בכל  הוא  וכן  זה, 
המג"א שאסור לסמוך על שום דבר הוא מהגמ' זבחים )יט,ב( 
דאיתא שם: 'ת"ר כיצד מצוות קידוש ידים ורגלים, מניח ידו 
הימנית על גבי רגלו הימנית, ורגלו השמאלית על גבי רגלו 
השמאלית ומקדש, ר' יוסי ב"ר יהודה אומר מניח שתי ידיו 
זו על גב זו, ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדש, אמרו 
לו, הפלגתה אי אפשר לעשות כן', ומבואר שם בגמ' למסקנא 
מדכתיב  ורגלים,  ידים  קידוש  בשעת  עמידה  בעי  דלכו"ע 
מן  בעמידה  דפליגי  אלא  לשרות,  קידוש  ואיתקש  "לשרת", 
לא  דלרבנן  יפול,  שלא  מסייעו  שחברו  בכה"ג  והיינו  הצד, 
)פ"ה  הרמב"ם  פסק  וכן  עמידה,  דבעי  משום  בכה"ג  מהני 
מהלכות ביאת מקדש הט"ז(, וזהו יסוד דין המג"א שכתב דאף 
בווידוי בעי עמידה ולא יסמוך, והיינו שאם ינטל הדבר יפול.
מה  הביא  מו(  סימן  נוראים,  )ימים  קודש'  'מקראי  ובספר 
שהעיר בעל ה'אמרי אמת', דאי קיי"ל כהמג"א שאסור לסמוך 
עצמו בשעת ווידוי, א"כ איך הי' נעשה ווידוי בקרבן, והלא 
בעינן סמיכה בכל כוחו, וכמו שהבאנו לעיל, וא"כ אם הוא 
יפול  ידיו,  כוחו, הלא אם תינטל הבהמה מתחת  נסמך בכל 
הנסמך, שהרי בכל כוחו נשען עליה, ושוב אין זה נקרא ווידוי 

מעומד.

וראה בספר 'משאת המלך' שעמד על כך )גם בספרו עה"ת 
וגם בספרו על הש"ס מנחות ועל הרמב"ם(: כי הנה בפרו של 
ואח"כ  ראשון  ווידוי  פעמים,  ב'  מתוודה  הרי  ביוה"כ  כה"ג 
והסמיכה  ומתוודה,  שני'  פרו  אצל  לו  בא  ולאחמ"כ  מגריל, 
אינה  שהרי  סמיכה,  דין  לזה  אין  ודאי  הרי  ראשון  בווידוי 
תיכף לשחיטה, וע"כ שאינה אלא לצורך הווידוי, שכך הוא 
הדין שיאמר הווידוי בסמיכה, וכמו שמצאנו בדברי הרשב"א 
במנחות )שלהי פרק שתי המדות( גבי שעיר המשתלח, שאין 
דין  שיחול  כדי  והוא,  עיי"ש,  הווידוי,  צורך  אלא  הסמיכה 
ולפי"ז יתכן  זה מדין סמיכה.  הווידוי על הקרבן, אמנם אין 
דין  קיום  זה  דאין  כיון  כוחו,  בכל  סמיכה  לזה  צריך  דאין 

סמיכה. 
ובאמת, לפי האמור אין מקיים בזה אלא ווידוי שהוא מדין 
יותר  נראה  הקרבן  מדין  ווידוי  שצריך  מה  אבל  תשובה, 
דאינו אלא בשעת סמיכה ממש, וכמש"כ שיתכן שהוא מדין 
תיכף  סמוך  שהוא  שני  בווידוי  רק  יתקיים  וזה  הסמיכה, 
כתיקונה  סמיכה  דין  וקיום  עלה,  סמיכה  שתורת  לשחיטה, 

הוא ע"י ווידוי. 
צריך  שאין  כיון  אמת',  ה'אמרי  בעל  תמיהת  ניחא  ולפי"ז 
סתם  בווידוי  וכמו  תשובה,  מדין  שהוא  לווידוי  רק  עמידה 
בלא קרבן, אבל הדין ווידוי שהוא מדיני הקרבן מהיכי תיתי 
הראשון  פר  של  קמא  דווידוי  י"ל  הלכך  עמידה,  שנצטרך 
בתרא,  בווידוי  ורק  כוחו,  בכל  סומך  אינו  באמת  ביוהכ"פ 
שהוא תיכף לשחיטה, שהוא מדין הסמיכה, אזי באמת סומך 
בכל כוחו, וכיון שאינו מעניין התשובה, לכך אין צריך להיות 

בעמידה, וא"ש. 
וניחא בזה גם קושיית התו"י )יומא מג,ב( למה כולל בווידוי 
עיי"ש,  קמא,  בווידוי  כבר  אמר  דהא  ביתי',  ובני  'אני  שני 
אמנם לפי"ז, דב' ענייני ווידוי הם, ודין ווידוי בתרא לא יצא 
אלא רק בשעת סמיכה בכל כוחו התכוף  לשחיטה, וזה עדיין 
הא לא יצא יד"ח ]וראה במנח"ח שכתב דלכאורה יהני שליח 
להתוודות וראיה לכך מווידוי כה"ג ביוה"כ שמתוודה על אחיו 
הכהנים, אולם לדברינו אין ראיה, דהווידוי שעניינו תשובה 
דכה"ג  בווידוי  משא"כ  שליחות,  לזה  שייך  שאין  נותן  הדין 
בפרו הרי מזכיר לאחיו הכהנים בווידוי שני, והרי ענינו לפרט 
ענין הקרבן ובוודאי כיון שאף להם באה כפרת הקרבן יש לו 

לכוללם בווידוי[. 
גם  מזה  וראה  דוד,  מקדש  בספר  גם  נמצא  האלו  כדברים 

בחידושי מרן רי"ז הלוי זבחים )מ,א(.
בסדר  אומרים  שאנו  מהנוסח  כן  שמדייק  לאחד  וראיתי 
עבודת הכהן גדול שבתפילת מוסף דיוה"כ, דאיתא שם: 'פגש 
וסמך ידו על ראשו, פשעיו הודה, ובחובו לא טמן וכו' צלח 
היה  וכך  התוודה,  צור  פני  מטהו  צחן  שנית,  פרו  אצל  ובא 
אומר וכו', ובפירוש 'מטה לוי' כתב על זה: 'כדתנן בא לו אצל 
צ"ב,  ולכאורה  ומתוודה'.  עליו  ידיו  שתי  וסומך  שנית  פרו 
דכשם שבסמיכה ראשונה מפורש 'פגש וסמך ידו על ראשו', 
כך היה צריך להתפרש אצל סמיכה השני' דסמך ידו, והנה זה 
לא נזכר כלל, אלא רק ד'צלח ובא אצל פרו שנית', ולדברינו 
הוא מדוייק מאוד, דאכן רק בסמיכה הראשונה היא סמיכה 
הבאה מדין ווידוי, ולכך פירש בה 'פגש וסמך ידו', משא"כ 
הקרבן,  מדין  אלא  הווידוי,  מדין  אינה  שניה שהיא  בסמיכה 
שתיכף לסמיכה שחיטה, לכך לא כתוב בזה ענין הסמיכה אלא 
'ובא אצל פרו שנית', ביאה מדין הקרבן, ובוודאי שמדין קרבן 
יש סמיכה כבכל קרבן אחר, ואין צריך להזכיר בו הסמיכה, 

ודו"ק. 

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג
עינינא דיומא

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

בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון 
על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג.

כמו כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.
שימו לב! עקב ריבוי הגליונות ב"ה הגדל משבוע לשבוע 

זקוקים אנו לעזרת ציבור הקוראים הנכבד.
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

לעילוי נשמת הרה"ח יקותיאל זלמן 
בהרה"ח שמואל יוסף זצ"ל

נלב"ע א' ניסן תשל"ט
הונצח ע"י בני המשפחה שליט"א

בבין הזמנים ניתן להשיג את הגליונות:
ירושלים: משפ' לוי קופמן 45\11 רמות ג'

משפ' אלה עמוס 20 גאולה 
בני ברק: משפ' אטינגר הרב הירש 14 

מודיעין עילית: משפ' פוטרמילך מרומי שדה 30

ניתן להשיג את קובץ הגליונות 
"רוממות"

1-70 מפרשת לך לך תשע"ו עד פרשת 
משפטים תשע"ז , במוקדים הבאים:

בני ברק: משפ' אטינגר הרב הירש 14
ירושלים: משפ' נקי בלוי 22 )אחינועם 11( סנהדריה 

מודיעין עילית: משפ' פוטרמילך
 מרומי שדה 30

 המחיר: 50 ₪ לקובץ

בפרשתינו אנו קוראים על משה רבינו אדון 
הנביאים, אשר אינו נכנס למשכן ללא קריאה 

מפורשת מהקב"ה. 
אינו  רבינו  משה  מדוע  הבנה  טעון  והדבר 
נכנס למשכן בלא שנקרא להיכנס אליו, והרי 
בן בית הוא שם? בפרט שההימצאות במקום 
 - האדם  על  משפיעה  כשלעצמה  הקדוש 
ובפרט בדרגתו של משה רבנו - להשיג השגות 

עילאיות בתורה.
א,טו(:  פרשה  )ויק"ר  כך  על  עמדו  חז"ל 
כל  אמרו  מכאן  ד',  וידבר  משה  אל  "ויקרא 
תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו. 
תדע לך שכן הוא, צא ולמד ממשה אבי החכמה 
ועל  ממצרים  ישראל  שהוציא  הנביאים  אבי 
על  ונוראות  במצרים  ניסים  כמה  נעשו  ידו 
מן  תורה  והוריד  מרום  לשמי  ועלה  סוף,  ים 
נכנס  ולא  המשכן,  במלאכת  ונתעסק  השמים 
לפני ולפנים עד שקרא לו שנאמר ויקרא אל 

משה וידבר".
הלכה  רק  כאן  שיש  נראה  פשוט  במבט 
במבט  נתבונן  אם  אולם  ארץ,  דרך  מהלכות 
מעמיק נראה כי יש כאן תוספת עומק, תלמיד 
תורה,  הלומד  אדם  הוא  דעת,  בו  שאין  חכם 
אבל דעותיו משובשות... "אין בו דעת", ועל 

כן נבלה טובה הימנו!
רבינו  משה  מכאן.  ניטול  שאנו  הלימוד  זהו 
ידע כי להיכנס בלי קריאה אין זו הדרך לקנות 
שום  קריאה  בלי  יכנס  אם  ומשכך,  תורה, 
תועלת לא תצמח לו מכך, ולכן גם אם עצם 
אותו  תרומם  הזה  הקדוש  במקום  ההימצאות 
להשגות עילאיות בתורה - זו אינה תורה! כי 
אם הכניסה למשכן בלי שנקרא לשם, זה אינה 
הדרך לקניית תורה, אזי גם אם יכנס וישמע 

תורה - זו אינה תורה!
התורה,  גרידא,  "חכמה"  אינה  התורה  כי 
תורת ד' היא. יתכן אדם שילמד כל חייו ש"ס 
תורה!  למד  לא  הוא  אך  ואחרונים,  ראשונים 

הוא למד חכמה ותו לא.
בכך  מכיר  ואינו  משובשות  שדעותיו  מי 
שתורה אינה חכמה בעלמא, אלא יש לה צורה 
בחכמת  מלא  יהיה  אם  אף  משלה,  יחודית 
התורה - נבלה טובה הימנו! שהרי גם נבילה 
ונדמה  חיה,  בהמה  כמו  וצורה  בשר  לה  יש 
לרואה במבט שטחי כי שניהם אותו דבר, אבל 
לאחר התבוננות מועטה רואים כי זו חיה ואילו 
זו  נבילה... זו חתיכת בשר, וזו יש בה בשר 

עם חיות... 
בו  "אין  קראוהו  שחז"ל  חכם  תלמיד  כך 
הימנו",  טובה  "נבלה  לכן  מכך,  גרוע  דעת", 
שהרי גם הבשר והצורה אינו אותו הדבר, כי 
אינם  שדעותיו  למי  כלל  משתווה  אינו  הוא 

משובשות!
כך לימדונו רבותינו לאורך כל הדורות, שאף 
שנראה כי אלו המשובשים בדעותיהם לומדים 
גם כן תורה, יש להם גם כן "ישיבות", ואדם 
חלוקים,  אנחנו  בדעות  אמנם  לחשוב  יכול 
ובדקדוק במצוות אנחנו חלוקים... אבל בתורה 
איננו חלוקים... הרי אנחנו והם לומדים אותו 
תורה... יש לדעת! כי אליבא דאמת גם בתורה 
אין שום שייכות בינינו. כיון שאיננו לומדים 
אותה תורה! הם לומדים "חכמה" ואילו אנחנו 

לומדים "תורה". 
חס  הרוצים  הרשעים  כי  אפוא,  פלא  אין 
הכל  עושים  מישראל,  תורה  לבטל  ושלום 
ואילו  התורה,  עולם  את  להחריב  כדי  הכל 
הם  הכוזבות  הדעות  בעלי  של  ל"ישיבות" 
לפי  עליהם...  להוסיף  ואף  לוותר,  מוכנים 
אינה  וכשזו  התורה,  כנגד  הוא  שמלחמתם 

תורה, אזי השטן אינו לוחם נגדה!
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'שעה ליום יחשב'
קודם  יום  ששלושים  כתב  לאברהם'  וב'חסד  מאוד,  ויקרים  גדולים  זמנים  הם  הפסח  שקודם  האלו  הזמנים 
הפסח מתחילה הארה גדולה וצריך הכנה גדולה להיכנס לחג כראוי. שהנה ביציאת מצרים היתה הארה גדולה 
מאוד, שעם ישראל היו שקועים בתוך טומאת מצרים ערות הארץ והיו מוכרחים לצאת מיד בחיפזון גדול כדי 
שלא להשתקע שם - "ולא יכלו להתמהמה", והקב"ה האיר להם שלא לפי מדרגתם. וע"ז נאמר "והעם ההולכים 
בחושך ראו אור גדול" שזה היה בחסד פשוט. ואח"כ בימי הספירה היו צריכים לקנות מעלות אלו בקנין ע"י 
עבודה עצמית שזה עיקר העבודה, ומעלת האדם הוא מה שהאדם קונה בקנין עצמי, וכך כל הבריאה 'תחילתה 
חסד וסופה חסד' )עיין סוטה יד,א(. אבל אין אצל הקב"ה מתנת חינם 'כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו' )ב"ק 
נ,א(, רק יש רחמים גדולים, וברוב רחמיו הקב"ה האיר להם בתוך החושך. אבל אח"כ צריך שיבוא מצד האדם. 
וכידוע שכל שנה ושנה מתחדשים בזמנים אלו ההארות שהיו, שהמועדים אינם רק זכר לדברים שקרו ח"ו 
וכיון שבליל הסדר היו הארות גדולים  וזמן מה שהיה בזמנם הללו,  זמן  זה דבר שמתעורר מחדש בכל  אלא 
מאוד שלא לפי מדרגתם - "לילה כיום יאיר", וא"א להכיל את כל ההארות הללו בבת אחת והשטן מקטרג, וגם 
ביציאת מצרים היה קטרוג גדול שהללו והללו עובדי עבודה זרה, לכן ההשפעות מתחילות שלושים יום קודם 
החג בהדרגה, וכמה שיותר מתקרבים ההשפעות יותר גדולים. וצריך להיתפס ולהשתייך לזמנים הללו שהזמן 
יקר, ונורא נוראות גדולת הימים, וכמו שכתב ה'אבני נזר' בתשובה )או"ח סימן שלו( שבזמנים האלו 'שעה ליום 

יחשב'.
וצריך להתנער מכל הבלי העוה"ז ולהתחזק בתורה, וכמו שהיה ביציאת מצרים שיצאו בחיפזון נורא כי לא יכלו 
להתמהמה, שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה. והרמ"ק כתב שאם היו נשארים עוד מעט היו נופלים לשער הנו"ן 
שאז כבר א"א לחזור. אמנם הגר"א כתב שבטומאה אין שער נ'. ודבריו מובנים לנו יותר שהרי כל כוח הטומאה 
הוא על ידי שיונק מהקדושה, ובקדושה עצמה שער הנו"ן גבוה מאוד כמעט ואינו ניתן להשגה שאפילו משה 

רבינו לא השיגו, ואצל הקב"ה נאמר "לא יגורך רע" שלמעלה למעלה אין לכוח הרע שום אחיזה שם. 
וכיון שהיה את כוח הרע היו צריכים לברוח בחיפזון. וגם היום צריך לברוח מן הרע בחיפזון, ורק לעתיד לבוא 
שיתוקן העולם ולא יצטרכו לברוח מן הרע נאמר "כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו כי הולך לפניכם ה' 

ומאספכם אלוקי ישראל" )ישעיה נב,ב(.

ענין הקרבנות להרמב"ם והרמב"ן
בענין הקרבנות כתב הרמב"ם שכל מטרתם היא לאפוקי מע"ז, שהאומות מקריבים קרבנות לע"ז וגם עובדים 

את הצאן בתור ע"ז, ולכן נצטווינו להקריבם לשם ה' לאפוקי מע"ז.
והרמב"ן חולק עליו )פרשת ויקרא עה"פ לחמי לאשי( שלא יתכן לומר כהרמב"ם מכמה טעמים, שהרי גם אדם 
הראשון הקריב קרבנות ואז עדיין לא היה עובדי ע"ז בעולם. וגם לא יתכן לומר שכל הקרבנות שהם הנחת רוח 
של הקב"ה "הקרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי" וכמו שאמר הקב"ה למשה רבינו עד שאתה מצווה אותי על בני 
צווה את בני עלי שזהו הלחם של הקב"ה כביכול, ואין לנו השגה והכל מצידנו, וכמו שאומרים בתפילת מוסף 
של שבת "תכנת שבת רצית קרבנותיה" ובודאי שה"רצית" זה לא רק לאפוקי מע"ז. ותורת אמת היתה בפיהו 
של הרמב"ן. אמנם במדרשים יש משמעות גם כהרמב"ם וגם כהרמב"ן. ואולי הריבוי של הקרבנות נדרים ונדבות 

ושלמים לכלל זה כהרמב"ם, אבל ודאי שעיקר הכונה כהרמב"ן.
ונראה שבאמת בשורש הדברים גם בקרבנות באמת יש את הענין של לאפוקי מע"ז, כי זה לעומת זה עשה 
אלוקים. וכמו שכתב הגר"א שכשבטל יצרא דע"ז בטלה נבואה, שכל דבר הוא זה לעומת זה, וגם בקרבנות 
כשעושים את הקרבנות לשם ה' זה הפקעה מע"ז. ואפילו בזמן אדם הראשון עוד כשלא היה עבודה זרה, אבל 
כל  בהזכירו  האריז"ל, שהגר"א  לדברי  כיון  הפשט  טעמי  כשביאר  קדשו  ברוח  והרמב"ם  מפקיע.  זה  בשורש 
גופו מירתת, וכמו לחם הפנים שהרמב"ם כתב שאין לו פשט בזה, וגם האריז"ל עפ"י הסוד לא ידע סודו, וכמו 

שאומרים )פזמון אתקינו סעודתא( "יגלה לן טעמי דבתריסר נהמי" שרואים שהדברים ממקור אחד באו.

ענין קרבן פסח
ובקרבן פסח באמת הענין היה כמש"כ הרמב"ם שבא לאפוקי מע"ז, משכו עצמכם מע"ז וקחו לכם את הפסח, 
שתהיו שייכים רק להשי"ת. וגם דיניו של הפסח הם אחרים מכל הקרבנות שהקרבתו ואכילתו לא באותו יום 

וזמנו רק בלילה, שצריכים הכנה גדולה להתנקות מע''ז לפני שאוכלים אותו ואכילתו היא מצוה בפני עצמה.

רוממות הזמנים
הזמנים האלו מסוגלים ביותר לעליה והתרוממות בתורה ותפילה ובכל עבודת ה', מההכנה לליל הסדר – לפסח, 

וממשיך לימי הספירה - ימי הבנין של האדם, שהם ימים שקובעים את מצבו של האדם לכל השנה כולה.
ויש תביעה גדולה לנצל את הימים הללו, אע"פ שתמיד צריכים להתחזק, מ"מ יש זמנים מיוחדים. ובחז"ל כבר 
מצינו כמה דרגות בזה, ומה שביותר מפורש אלו הם העשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ )ר"ה יח,א( שעליהם נאמר 
"דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" ויש ימים פחות מפורשים, כמו ימי הספירה. ויש במדרש "קראוהו 

בהיותו קרוב" כל זמן שאתה חי.
ובמיוחד לעת כזאת שאויבנו קמים עלינו לכלותינו, וגוזרים גזירה נוראה, גזירה של עקירת הדת, אם נתחזק 
אנחנו להתנתק מהבלי העוה"ז, להיות "אדם כי ימות באהל" וכמו שאמרו חז"ל )ברכות סג,ב( 'אין דברי תורה 
מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה' שנאמר "זאת התורה אדם כי ימות באהל", ואין הכונה להיות בסיגופין, 
אלא שאדם בתוך העולם הזה, עולם החומר, הוא מרגיש שהעיקר זה חומריות. וכדי לידבק בתורה צריך שהוא 
ידע ויבין שאין שום טעם אחר חוץ מתורה, להמית את כל ההרגשה מהנאת עולם הזה, וכמו שאמרו חז"ל מה 
יעשה אדם ויחיה ימית את עצמו. כמה שנתנתק מהבלי העוה"ז כך נתקרב לתורה שהיא החיים האמיתיים. וא"א 

שיהיו שניהם יחד, שהתורה לא סובלת דברים אחרים, כמו שהזכרנו כבר. 
נתחזק להיות דבוקים בתורה הק' ולא תהיה להם שליטה עלינו שהכל תלוי בנו. ובליל הסדר אומרים "והיא 
שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו 
והקב"ה מצילנו מידם" ושנזכה השנה שנאמר ונרגיש את זה בחוש - "והקב"ה מצילנו מידם" שנקיים את הדברים 

למעשה ממש. ושנזכה ל"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בקרוב בימינו אמן.
 ]מתוך דבריו בסעודה שלישית פרשת ויקרא תשע"ג[

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 

"ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו 
ִאֶּׁשה ַלה'' )ב,יא(

באמירת פיטום הקטורת אנו אומרים את דברי הברייתא 'תני בר 
קפרא' וכו' ושם נאמר 'אילו היה נותן בה דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אין 

מערבין בה דבש מפני שהתורה אמרה 'ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה''!
רבים תמהים, מדוע היה צריך לומר בלשון כזו, הלא לכאורה יותר היה ראוי לומר בפשיטות 
שאין נותנים דבש מפני שנאמר וכו', ומדוע צריך לנמק מה היה קורה אילו היו נותנים דבש 

הלשון  והבנת  אריכות  וכל  בקטורת, 
טעונה ביאור.

רבותינו  מספרי  בכמה  ואמנם 
בביאור  מחודשת  הבנה  מצינו 
של  הטעם  ולדבריהם  הברייתא, 
'אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה' 
אלא  דבש,  בה  לתת  טעם  לא  זה 
אדרבה, זו הסיבה עצמה לכך שלא 
יתנו דבש במעשה הקטורת, שהרי 
לעמוד  מסוגל  יהיה  לא  אדם  אף 

בריח המופלא שיעלה ממנה...
הגרי''ח  מרן  אמר  זו  ובדרך 
שנו  כאן  כי  זצוק''ל,  זוננפלד 

ולימדו אותנו חז"ל יסוד!
טעם  לנו  שיש  אע"פ  כי  נראה 
דבש  לתת  שלא  ומכריע  חזק 
יכול  אדם  ש'אין  מפני  בקטורת 
מקום  מכל  ריחה',  בפני  לעמוד 
שלא  לכך  האמיתית  הסיבה 
ורק  זה אך  נותנים דבש בקטורת 
דרך  ועל  אמרה'!  שהתורה  'מפני 
שאמרו חז''ל )תו''כ קדושים פ"י( 
מנין  אומר  עזריה  בן  אלעזר  ר' 
שלא יאמר אדם אי איפשי ללבוש 
שעטנז אי אפשי לאכול בשר חזיר, 
אבל  הערוה,  על  לבוא  איפשי  אי 
שבשמים  ואבי  אעשה  מה  איפשי 

גזר עלי כך'. 

"ְוִאם ֹלא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי 
ֶׂשה וגו' ֶאָחד ְלַחָּטאת 

ְוֶאָחד ְלֹעָלה" )ה,ז(
מבואר בפסוק כי מלבד הבהמה 
לחטאת, עני מביא גם עולת העוף, 
על  וביאר  עשיר.  אצל  שאינו  מה 
יצחק:  ר'  בשם  עזרא'  ב'אבן  כך 
עלה  אולי  ידו  תגיע  שלא  בעבור 
וביאור  עכ"ל.  מחשבה  רוחו  על 
דבריו הוא כי שמא יש בליבו של 
שלא  שמיא  כלפי  מחשבה  העני 
שפר עליו גורלו ואין בידו להביא 
באה  והעולה  כחברו,  עשיר  קרבן 

לכפר על הרהורי הלב אלו. 
היה תמה על כך הגאון המופלא 
זצ"ל,  פינקל  ברוך  אליהו  רבי 
כבר  הרי  'מיר':  ישיבת  מראשי 
ימים מקדם רואה הועא את חבירו 
העשיר שיש בידו ממון הרבה ולו 
שיתחייב  מצינו  ולא  כלום,  אין 
כפרה על שמהרהר בליבו על זה!? 
והיינו משום כי הוא שמח בחלקו, 
עני  קרבן  שמביא  בשעה  גם  א"כ 
יעמוד בחזקתו שהוא שמח בחלקו, 
ולא יהא זקוק לכפרה על הרהורי 

הלב!?
ברוך  אלי'  הג"ר  ביאר  אלא, 
שבאמת  מזה  מבואר  נראה  זצ"ל: 
גם אדם שהוא בעל מדריגה והגיע 
חומד  אינו  עצמו  שהוא  לדרגא 
מה  על  בליבו  ואין  חבירו,  ממון 
מכדי  יותר  הרבה  לחבירו  שיש 
לו  אין  העני  הוא  ואילו  מחסורו 
אלא  מחייתו  מכדי  פחות  אלא 
מ"מ  בחלקו,  שמח  הוא  אדרבה 
כל זה בעניני העולם, שאין בליבו 
שום קנאה, אך כאשר יש ענין של 
קנאתו  מתעוררת  בזה  ה',  עבודת 
לעבודת  הטהורה  שאיפתו  מתוך 
וכואב בראותו  והוא מיצר  בוראו, 

וכדומה,  נאה  וטלית  אתרוג  לחבירו 
אם  בקרבנות,  וכן  אין...  לו  ואילו 

לחבירו יש קרבן נאה ואילו לו יש רק קרבן עוף, מקנא הוא בזה שאין לו הכלים לעבודת 
השם כמו חבירו, ועל כן חיישינן שמחמת קנאתו עלה בליבו הרהורי דברים כלפי שמיא, ועל 

זה אמרה תורה שצריך להביא עולת העוף לכפר על הרהורים אלו. 
המוסר השכל הנלמד מזה, שאמנם קנאת סופרים היא כשרה ומעולה וכמו שאמרו 'קנאת 
סופרים תרבה חכמה', אבל כל זה כשמקנא מדוע לא למד ולא עמל כחבירו, ושאיפתו להגיע 
גם הוא למעלת חבירו. אבל מה שיש לשני כשרונות יותר גדולים, בזה אין להרהר ולקנא 
ולכך צריך כפרה על הרהורי ליבו בחפצי  כלל, כי לכל אחד מתנת שמים במדה אחרת. 

שמים, שאין האדם מצווה בעבודת בוראו אלא כפי כוחותיו ומה 
שיש לו. 

"ּוִבֵער ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר" )ו,ה(
בגמרא בתענית )כח,א( מובא מעשה: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל, 
והושיבו פרוזדאות )שומרים( על הדרכים כדי לגרום לכך שלא יביאו עצים למערכה שעל 

המזבח.
על  והניחו  סולמות,  מהם  ועשו  עצים  גזרי  לקחו  הדור?  שבאותו  חטא  יראי  עשו  ומה 
שהגיעו  כיון  להם.  והלכו  כתפיהם 
אתם  להיכן  להם,  אמרו  לשומרים 
"להביא  להם;  השיבו   - הולכין? 
כתפינו".  שעל  בסולמות  גוזלות 
הניחום לעבור - כיון שעברו מהן, 
והביאום  הסולמות,  את  פירקו 

והעלום לירושלים.
שאש  זה,  ממעשה  למדנו 
שעה  באותה  נתקיימה  המערכה 
הבאת  ע"י  שמד,  גזירת  של 
וערכו  אותם  שפירקו  סולמות 

אותם על המזבח.
הגר"א  מרנא  של  בקודש  דרכו 
מה  כל  כי  להוכיח  היה  זיע"א 
חז"ל או שהנהיגו  וסיפרו  שאמרו 
הלכה ומעשה, הכל רמוז בתורתינו 
הקדושה, וכפי שאמרו "ליכא מידי 
דלא רמיזי באורייתא", וממילא גם 
מעשה מופלא זה של יראי החטא 
ע"י  המערכה  אש  את  שקיימו 
בדרך  רמוז  להיות  צריך  סולמות, 

כלשהי בתורה.
הרמז  את  לגלות  מפליא  אכן 
בפרשתינו העוסקת בעריכת עצי 
המערכה משמו של הגר"א זיע"א: 
ַּבֹּבֶקר  ֵעִצים  ַהֹּכֵהן  ָעֶליָה  "ּוִבֵער 
על  אשר  המקרא  טעמי  ַּבֹּבֶקר", 
"דרגא  הם  ַהֹּכֵהן"  "ָעֶליָה  תיבות 
סולם   – "דרגא"  ותרגומו  תביר", 

"תביר" – שבור.
יארע  פעמים  כי  בא,  ולרמז 
את  לערוך  יאלצו  שהכהנים 
של  עצים  מגזרי  למערכה  העצים 

סולמות שבורים...

"ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶּבה" )ו,ו(

מ"ה(:  )פ"ה  באבות  שנינו 
לאבותינו  נעשו  נסים  "עשרה 
בבית המקדש... ולא כיבו גשמים 
אש של עצי המערכה, ולא ניצחה 

הרוח את עמוד העשן".
הנס  נעשה  מדוע  לשאול,  ויש 
את  כיבו  לא  שהגשמים  כך  ע"י 
לכאורה  הלא  המערכה,  של  האש 
היה ניתן לעשות את ההיפך, שלא 
המקדש  מקום  מעל  גשמים  ירדו 
לכבות  שלא  כדי  וזאת  והמזבח, 

את אש המערכה?
רבי  מרנא  זו  קושיא  על  ועמד 
וביאר:  זיע"א  מוולוז'ין  חיים 
נראה כי הדבר נעשה כדי להורות 
בעבודת  הקבוע  שהאדם  לנו, 
בוראו, אף אם יבואו עליו סיבות 
עליו  מהעבודה,  אותו  שיפריעו 
שהיתה  וכמו  עמדו!  על  לעמוד 
תמיד,  יוקדת  המזבח  שעל  האש 
גשמים  עליה  ירדו  אם  ואפילו 
דרך  היא  כך  יקידתה,  פסקה  לא 
העבודה של כל איש, שלא יפסיק 
לעולם ולא יחוש כלל לכל הסובב 

אותו.
טועים  העולם  רוב  הנה  כי 
יכולים לעסוק  ואומרים, כי אינם 
וטירדתם  דאגתם  מחמת  בתורה 
מן הפרנסה... וזהו טעות גמור, כי 
בתורה,  ולעסוק  בד'  לבטוח  עליו 
כי הגשמים מרמזים על הפרנסה, 
וכשם שהגשמים לא כיבו את אש 
יבטל  לא  הפרנסה  צורך  כך  המזבח, 
לאש,  נמשלה  אשר  התורה  עסק  את 

וכמאמר הכתוב )ירמיהו כג,כט( "ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם ד'".
האדם  כי  ללמדנו,  בא  זה  וגם  העשן".  עמוד  הרוח את  ניצחה  )שם( ש"לא  שנינו  ועוד 
יקבע עצמו לעסוק בתורה בחיזוק, ובודאי שכל תחבולות היצר לא יזיזוהו ממקומו לבטלו 
מלימודו, וכמו שלא ניצחה הרוח את עמוד העשן שהיה מיתמר ועולה, כך יעשה אף הוא 

ויהיה צדיק כתמר יפרח...

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 

מאירסון
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ניקב קרום של מח
בחולין )יא,א(: א"ר אלעזר אתיא מרישא של עולה 
דאמר קרא 'ונתח אותה לנתחיה' ולא נתחיה לנתחים, 

וניחוש שמא ניקב קרום של מוח.
הרב אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד, מזכיר אגודת ישראל בפולין במשאו למען 
רשימת אגודת ישראל דיבר על השוני בין אגודת ישראל לבין תנועת המזרחי, 
וישא את משלו: שור מובל לבית המטבחיים, ואתא שוחט ושחט כדין, לאחר מכן 
כל הבדיקות ללא שום שאלות, הכל חלק, עד שמגיעים לראש, והנה ניקב קרום 
של מוח. מביאים לרב, והרב פוסק ניקב קרום של מוח -טריפה. והנמשל: אנשי 
המזרחי יש והם מדקדקים קלה כבחמורה, מתפללים בכוונה, מהדרים במצוות, 
ורק בקרום של המוח - שם יש פגימה, ניקב קרום של מוח; בדעות ובהשקפה 

יש פגם.
)קומו"א ח"ב עמוד שי"ד( כותב:  מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד 
מוכיח  השם  דתי,  לאומי  שמו  ונקרא  בן,  הלאומי  הרעיון  הוליד  הזמן  'במשך 
הזה  השם  לאומי.  בתואר  להשלימו  יש  אלא  לבדו,  יספיק  לא  דתי  התואר  כי 
כשלעצמו מהווה כפירה באחד מעיקרי האמונה. נאמר "תורת ד' תמימה" אין 
גורע. אם  המוסיף  וכל  תוסיפו",  "לא  הוזהרנו  בה.  אין  ומום  דבר,  היא חסרה 
הרעיון הלאומי הוא בחינת עבודה זרה, אזי הרעיון הלאומי דתי הוא בבחינת 

ע"ז בשיתוף'...
ובמכתב נוסף כותב מרן הגאון רבי אלחנן: 'אבל על מנהיגיהם, לענ"ד אין שום 
לימוד זכות, וברור אצלי כי הם מזרע עמלק, וכן שמעתי מפה קדוש ]הח"ח[ ז"ל 
על היעווסעקציה כי הם מזרע עמלק, כי תכונת עמלק הוא לבזות כבוד שמים 
שלא לתיאבון, נוטל מילות וזורק כלפי מעלה, אלו ותלמידיהם האובדים רוצים 
דתיים[  ]לאומים  רעליגעזע  הנאציאנאל  ואלו  אסכרה  במיתת  התורה  להמית 

ממיתים אותה במיתת נשיקה'.
עוד כותב רבי אלחנן במכתב גלוי לרבני המזרחי: 'רבותיי, אל תאמרו בענווה 
יתרה מה תעלה ותוריד הליכתנו משם. זאת אל נא תאמרו, כי מלבד מה שקודם 
כל את נפשותיכם הצלתם, עוד זאת ידוע כי השקר אין לו רגליים. לבד אין הוא 
יכול ללכת ולעמוד, הוא זקוק תמיד למי שישא אותו. את הציונות - נושאים 
אין  רבנים  בלי  המזרחי.  את  נושאים  המזרחי  חברי  והרבנים  המזרחי,  אותה 
המזרחי יכול להתקיים, ובלי המזרחי הציונות במבנה הנוכחי שלה לא תאריך 
ימים. הטומאה נזקקת תמיד ליניקה מצד הקדושה, בלאו הכי לא תוכל להתקיים'. 

ע"כ.

התנאי הראשון להקמת ישיבה
באחד ממכתביו של הגאון רבי אליהו מאיר בלאך זצוק"ל ראש ישיבת טעלז 
אודות הקמת ישיבה ברוחה של טלז כתב כך: ..."ועדיין לא הוציאה שום ישיבה 
נגד  ותקיפים  חריפים  מתנגדים  ראשיה  היו  לא  אם  באמת  ה'  יראי  תלמידים 
בין כל חברי ההנהלות של  כי  וב"ה   - וברשע של הציונים.  ההודאה ברשעים 
ישיבות פולין וליטא לא היה אף אחד שנתן יד למזרחי, - אמרתי לך דבר ברור 
כי התנאי הראשון לזה הוא שבעבודת הישיבה ישתתפו רק אלה אשר דעתם 
תקיפה עליהם וישאו ברמה את דגל דרכה ורוחה של ישיבת טעלז"... ]קונטרס 

"לחושבי שמו" ח"ב עמ' 128[

ואת בתינו הציל!
זצוק"ל,  הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר  של  ממשאותיו  באחת 
לפני יותר מחצי יובל שנים - ערב ר"ח ניסן תשמ"ט, עמד בדבריו על החובה 

לשמור ולשמר את דרך האבות, וכה היו דבריו:
הנה מתחילים הימים המאושרים והנחמדים שמתכוננים בהם לחג הפסח. כל 
חז"ל  אבל  כפשוטו,  ימצא"  ובל  יראה  "בל  כפשוטו,  חמץ  בביעור  עסוק  אחד 
מצות  לבערו,  ]לא שזה החמץ שמצוה  הרע לשאור שבעיסה.  יצר  את  מדמים 
לשאור  הרע  יצר  את  המשילו  חז"ל  אבל  כפשוטו,  החמץ  על  זה  חמץ  ביעור 
שבעיסה[. ממילא, בזמן שמתעסקים בביעור החמץ - יש זמן להתבונן גם על 

יצר הרע שבקרבנו.
ישראל  בני  בתי  על  פסח  אשר  לד'  הוא  פסח  זבח  "ואמרתם  בפסוק:  כתוב 
במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקוד העם וישתחוו". יש כאן שלש 
מילים שהם יסוד גדול, ואפילו אם אחד ישמע גם טוב. - "ואת בתינו הציל"! 
צריכים לדעת שהכל מסביב טמא! וחובתו של כל אחד, וזכותו של כל אחד, וזה 

האושר של כל אחד, שיצליח לשמר "את בתינו הציל".
אחת הסיבות שאחרתי לבא לכאן, מפני שהיה פקק בכביש, כאן בעיר רחובות. 
בעיר השקטה והשלווה הזו היה פקק, ועשרות מכוניות עמדו על הכביש מבלי 
הכביש,  על  חשוד  חפץ  שהיה  מפני  לכך  שהסיבה  התברר,  לבסוף  לנסוע. 
והמשטרה העמידה מחסום, וכל המכוניות עברו לכביש צדדי - וכתוצאה מכך 

נוצר הפקק.
ותמהתי לעצמי, מדוע אין אפילו אחד שיגיד: - מסתמא מונח שם איזה ילקוט 

ויעלה על החפץ החשוד  עם מחברות שילד שכח, ושיסע 
הזה?... התשובה ברורה: הוא רוצה להמשיך לחיות, ואפילו 

על אחוז אחד הוא לא מוכן להסתכן.
יש  חשודים!...  מחפצים  יותר  שהם  חפצים  בזמננו  יש 
חינוכי  רעל  נושאי  טומאה,  נושאי  ממש  אלא   - חשודים  רק  לא  חפצים שהם 

ורעל נפשי.
בראש הצועדים יש את כלי התקשורת למיניהם, והעיתונות למיניה, שמי שמכניס 

אותם לביתו מכניס רעל ממש!
ברחוב שהיה את החפץ החשוד, אף אחד לא ניגש לשוטר בטענה: הרי שנים 
רבות נוסעים בכביש הזה ואף פעם לא ארעו בו תקריות, ומדוע כעת אומרים 
שבכביש הזה יש סכנה?... אף אחד לא התווכח! כל אחד הבין שאולי כעת יש 
כאן חומר נפץ וזה מסוכן. כך יש ענינים שהרבה שנים אחזו שזה טוב, ופתאום, 

בפעם אחת זה נהיה רעל. זה נהיה סכנת נפשות.
לא צריך להאריך בזה. הרבה מהציבור לא מבינים מה שרוצים, ומי שמבין - 
יכול להגיד "אבל בכל זאת"... אך זהו הלימוד שראינו מחנניה בן עזור ומחיאל 
פעמיים,  חיים  שלא  שמבין  ומי  מבין.  האמת  את  שרוצה  מי  שרק  האלי,  בית 
וכל יום שעובר לא חוזר, ושבן אדם צריך לסגל לעצמו תורה, וקדושה, ומצות, 

ומעשים טובים, ודעות נכונות והשקפות נכונות - הוא יצליח.

ניקב קרום של מח – טרפה
בפולניה היו אומרים, שלפעמים הבהמה כולה - מכף רגל ועד ראש - בסדר 
כל  עם  כולו  המבנה  טרפה.  היא  וכבר   - מח  של  קרום  ניקב  במח  רק  גמור, 
הנתונים נראה בסדר, וגם הלב בסדר, אבל ניקב קרום של מח וזה טרפה. - זו 

הבעיה של ימינו!
שה"חפץ  כפי  הבזק.  במהירות  ומתגבר  הולך  התהליך  האחרונים  ובחדשים 
והרבה  בירורים  הרבה  לעשות  צריכים  המשיח  ביאת  אומר שלפני  היה  חיים" 
צירופים, והקב"ה ממהר לסדר את הענינים. ולא בירור בין חילונים לדתיים, זה 

כבר ברור ועומד, אלא אצל הדתיים בעצמם - מי כאן ומי כאן...
וכך הוכיח הנסיון בכל השנים. כך היה בברלין, וכך היה בימי שבתי צבי. וכי 
את רבי יעקב ששפורטש עיטרו במחלצות של זהב? - הוא היה נרדף! הוא זה 
שאמר ששבתי צבי הוא בעייתי - בזמן שרוב העולם טעו בו. הוא קינא קנאת 
ד' צבקות. הוא עבר ממדינה למדינה וצעק, והיו לו בזיונות גדולים. עשו כרוזים 

עם חתימות של רבנים נגדו.
נוראה  עינים  אחיזת  היתה  זו  בזמנו  אבל  טרף,  שזה  יודע  העולם  כל  היום, 
שאנשים טעו בה, ולא סתם אנשים... רבי יעקב ששפורטש, שהיה איש אלוקים 
לא  ב'גדולים',  באמת  דבוקים  שהיו  אלו  ישראל.  כלל  כל  את  הציל  קדוש, 
שהם   - ענין  בכל  לנו  שמורים  הדור  גדולי  את  לנו  שיש  ד'  ברוך  התבלבלו. 

המפלט שלנו. זו הישועה שלנו, וזו הנחמה שלנו.

דעות רעות זה כמו רעל
חכמים  תלמידי  היו  הם   - ושינוי?...  ממר"ץ  היו  הראשונים  המשכילים  וכי 
אומר  היה  חיים"  שה"חפץ  שמו,  את  להזכיר  רוצה  שאינני  אחד  היה  גדולים! 
בצעירותו  חיים"  ה"חפץ  להסיר את  רצה  כיון שהוא   - וזכרו'  'ימח שמו  עליו 
מהדרך הנכונה ולהטעות אותו. והוא היה בן אדם שמסר שיעורים בעיון ברי"ף, 
בר"ן ובנימוקי יוסף, בביהכ"נ בוילנא... רק הגדולים הריחו את זה, ומי שצעד 

בעקבותיהם - ניצל.
ממילא, כאשר עוסקים בביעור החמץ ובהכנסת הפסח, צריך לחשוב גם על ענין 
"ואת בתינו הציל"... שאף אחד לא יהיה טיפש, ושיידע שאחרי מאה ועשרים 
שנה אף אחד לא יעזור לו, וגם כאן אף אחד לא יעזור לו. שלא יחשוב אני שייך 
למפלגה הזו ולחוג הזה... - אף אחד לא יעזור לו... אם הוא מכניס רעל לביתו 
וילד אוכל את זה - אף אחד לא יעזור לו... המפלגה לא תעזור לו, והחוג והסיעה 

לא יעזרו לו, אלא הוא לבדו ישא בעונו. הוא לבדו ישא בתוצאות.
בר-דעת לא משחק עם נפשות - לא של עצמו, ולא של אשתו, ולא של בני 
ביתו ודורותיו אחריו. כל דבר שנכנס לבית צריך בדיקה גדולה! יש דברים שגלוי 
שזה טרף - וצריך הכשר אחרי הכשר ודקדוק אחרי דקדוק, ויש דברים שהעולם 
טועים וחושבים שהם בסדר. ממילא צריך לקיים "וקמת ועלית", ולעשות כפי 

מה שאומרים גדולי הדור האמיתיים, אלה שממשיכים את השרשרת.
ואם מישהו יגיד - הרי כל החברים שלי גם עושים כך. תשובתו בצידו: האם 
ראית פעם טיפש שיביא רעל לביתו, ויניח על השולחן בארוחת הצהרים, ואחד 
מילדיו ימות - והוא יגיד ראיתי גם את החבר שלי קונה את זה בחנות?!... עשרה 

קנו את זה ממילא גם אני קניתי. - אין כזה שוטה! נו, ק"ו ברוחניות.
ד' יעזור שמשיח צדקנו יבא במהרה, ונזכה עוד השנה לאכול מן הזבחים ומן 
הפסחים, ונזכה לראות ארמון על משפטו ישב. "כה אמר ד' אלוקים עוד זאת 
אדרש לבית ישראל לעשות להם ארבה אותם כצאן אדם. כצאן קדשים כצאן 
ירושלים במועדיה כן תהיינה הערים החרבות מלאות צאן אדם וידעו כי אני ד'". 

)יחזקאל לו,לז-לח(.

אל"ף דויקרא זעירא
גרודז'נסקי  עוזר  חיים  רבי  הגאון  מרן  על  מסופר 
מכתב  בפניו  דהו  מאן  קרא  שפעם  זצוק"ל, 

שיועד אליו, ובתוך כדי הקריאה הבחין בשגיאת כתיב, תחת "הגאון 
המפורסם בכל קצוי ארץ", נכתב "קצבי ארץ". הקורא גיחך, העיר לו 
רבי חיים עוזר: שגיאה גדולה מזו יש במכתב, כי התארים המופלגים 
מתאימים לגדולי הדורות הקודמים והנה בא זה ובטעות כותבם עלי...

בהזדמנות אחרת, כאשר נחלש רבי חיים עוזר הקריאו בפניו מכתב. 
כשהשמיעו בקול את כל תארי הכבוד שעיטרוהו החל לצחוק והסביר: 

ירד  כאשר  ברוסיה  הריבולוציה  בימי  נזכרתי 
משלמים  היו  אחד  דולר  ובעד  המטבע  ערך 
מיליוני רובלים רוסיים, כל אדם למרות שהיה 
המופרזים  התוארים  הם  כך  למיליונר...  לילה  בין  הפך  מרוד,  עני 

שהשתרשו בימינו, אינפלציה בעולמנו הרוחני...
כל מי שזכה לראות את הנהגתם של גדולי הדורות, הבין כי ההנהגה 
הנצרכת היא זאת אשר משלבת בתוכה ענווה מופלאה ושפלות תוך 
התיחסות לענינו של כל יחיד, אך מאידך תקיפות ונשיאות רוח בכל 

הנוגע לקדשי שמים.

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
דוד 

ויספיש

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב
נתן צבי 

שפירא
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הקדמה לפרשות ויקרא, צו ושמיני
יש כאן כמה נקודות בעייתיות אשר נתקל בו כל 
הבא לנסות לקרוא את תחילת חומש ויקרא כספר 

הנקרא:
מילותיו הראשונות של ספר ויקרא, מורות על היות המילים הללו המשך לדבר, ואין 

נהיר כיצד כך מתחילים את סיפור הדברים. "ויקרא אל משה" - מי ומדוע?
כל עניין תורת הזבחים המובאת כאן אין לה מובן פשוט: מה היא בכלל עושה כאן, 
ידי  על  ה'  קרבת  לקבל  עומדים  שאנו  פקודי,  בפרשת  שמות,  ספר  בסוף  הבנו  הרי 
השראת השכינה, וממילא, וכפי שנצטווה משה בפרשת תצווה, יהיו שבעה ימי מילואים. 
ואם כן היה צריך להתחיל את הספר הזה מפרק ח', שם אכן חוזר הכתוב לעסוק בעניין 
פרטי ביצוע מה שנצטוה משה בפרשת תצוה. אם כן הוא, מה פשר כל ההפסקה הזו, 

שבעת הפרקים אלו למה לי בעת הזו דווקא?
פרשיות  בשתי  ישראל  לחובות  הכהנים  חובות  בין  הכתוב  מחלק  מ"ט  קשה,  וכן 
נפרדות, של ההקרבה בפרשת ויקרא והאכילה בפרשת צו. מדוע ומנחות הכהנים באו 

אצל תורת האכילות ולא אצל תורת ההקרבות?
לנו  שיש  לפשט,  ביותר  כקרוב  הנראה  באופן  העניין  בביאור  לומר  אולי  והנראה 
"זאת  והוא בעניין התיבות החותמות את פרשות הקרבנות:  נוספת,  להקדים תמיהה 
זה  ולכאורה צריך עיון, היכן  ולחטאת".  ולמילואים  ולמנחה ולשלמים  התורה לעולה 
זו אין לה פירוט ופירוש בכל פרשיות  מצינו קודם לכן לשון "מילואים", הרי תיבה 
לשון  אך  הכהנים,  קרבנות  על  דקאי  פירשה  רש"י  )אמנם  ויקרא  הקרבנות מתחילת 

מילואים גופה אין לה מובן מדוע מדבר בפה מלא על עניין שלא נזכר בפירוש(?
אלא לכאורה צריך לומר כי פרשת ויקרא היא באמת המשך ישיר של האמור בחומש 
שמות. דהיינו שבפרשת תצוה נצטוה משה על קרבנות ה"מילואים" שיביאו אהרן ובניו 
בשבעת הימים לאחר הימשח אותם והכלים. וה' אומר כי אחרי כן יבוא הוא לשכון 
בתוך בנ"י כפי שהבטיח שיקרה בריש תרומה: ...עַֹלת ָּתִמיד ְלֹדֹרֵתיֶכם, ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד 
ִלְפֵני ה' ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה ְלַדֵּבר ֵאֶליָך ָׁשם. ְוֹנַעְדִּתי ָׁשָּמה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִנְקַּדׁש ִּבְכֹבִדי. 
ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ֲאַקֵּדׁש ְלַכֵהן ִלי. ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים. ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ְלָׁשְכִני ְבתֹוָכם ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶהם.
ניסן לשנה השנית משה  א'  הזה, שביום  פקודי מדבר מתחילתו של התהליך  בסוף 
מקים את המשכן וממלא את הכיור במים, אך עדיין איננו מושח את הכלים, ואהרן ובניו 
ומשה לא עושים עדיין דבר בעניין העבודה. ואדרבא, כל עוד הענן נמצא באהל מועד, 
משה רבינו לא יכול לבוא אל האהל כלל, וכך מסתיים ספר שמות - שמצד אחד יש אהל 
מועד, ומצד שני אי אפשר לעשות בו כלום, וכפי המבואר בסוף פרשת פקודי: ַוְיַכס 
ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן. ְוֹלא ָיכֹל ֹמֶׁשה ָלבֹוא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִּכי 
ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן. ּוְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ַהִּמְׁשָּכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבֹכל ַמְסֵעיֶהם. ְוִאם ֹלא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְוֹלא ִיְסעּו ַעד יֹום ֵהָעֹלתֹו. ִּכי ֲעַנן ה' ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם 

ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו ְלֵעיֵני ָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם.
כלומר,  ה"ויקרא".  בא   - דווקא  זו  בהזדמנות  ועתה, 
ובניו  ואהרן  וכליו  משכן  שיש  נעשה,  זה  שכל  לאחר 
מוכנים לתפקידם, אך עדיין הינם עומדים בלי קידוש 
וחנוכה על ידי משיחה וקרבנות, קורא ה' למשה, לומר לו דבר שלא נאמר לו עד כה. 

ומ"ט, שכן מה שנצטווה בפרשת תצווה, מתבצע מילה במילה בסוף פרשת צו, כאשר 
מתאר את מעשה שבעת ימי המילואים. אמנם להמעיין בפרשת שמיני יראה כי משה 
מצטווה על דברים חדשים בנוסף על דברים אלו: ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן 
ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוֹּיאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ְלָך ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה ְּתִמיִמם 
ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ה'. ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני 
ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלעָֹלה. ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים ִלְזֹּבַח ִלְפֵני ה' ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ִּכי ַהּיֹום ה' 

ִנְרָאה ֲאֵליֶכם.
"מנחה  וכן  שונים  ממינים  ושלמים"  עולות  "חטאות,  יביאו  והעם  שאהרן  דהיינו, 
הזכרנו מהם  ולא  ידענו מהם כלום  כולו לא  והנה דברים אלו בספר שמות  בלולה". 
כמעט כלום ובוודאי שלא בביאור כיצד עושים זאת, שיש "מיני זבח" אשר כאלה, שרק 
יבארו כי "כזה" יביאו באופן זה, וכבר יבינו כי עתה סוגים אלו יקרבו ולא אחרים. ואכן 

אלו הקרבנות אשר מתוארים בפרוטרוט בפרשות ויקרא וצו.
למימרא, שמצוות היום השמיני המה עיקר קיום ציוויי פרשיות ויקרא וצו, ולכן דווקא 

כאן הוא מקומם.
ואם כן נמצינו למדים כי סיכום כל הנ"ל הוא, שלמעשה קיים רצף מחומש שמות 

לחומש ויקרא: 
א. פרשת תצוה ציותה על עניין חנוכת המשכן על ידי שבעת ימי המילואים שיבואו 

אחרי סיום בניין המשכן שבפקודי.
ב. אחרי כן קורא השי"ת למשה ומצווהו על מצוות הקרבנות הנוגעות למעשה היום 

השמיני שבו שכינת השי"ת אמורה להיראות בפועל,
ג. בסוף פרשת צו מצוה לקיים בפועל את דברי ה' מפרשת תצוה,

ד. בתחילת פרשת שמיני מצוה לקיים את דברי ה' מפרשות ויקרא וצו.
ואה"נ סוף פרשת הקרבנות חותם גם את המילואים, כלומר את פרשת קרבנות אהרן 
ובניו של שבעת הימים כפי שנתפרשו בפרשת תצוה, וכן קרבנות היום השמיני כפי 

שנצטוו בויקרא וצו כאחד.
והנה לפי כל הנ"ל נראה שגם צורת החלוקה הזו שבין ויקרא לצו תהיה מובנת. שכן 
לפי דברינו התכלית הראשונה של מצות הקרבנות איננה מצות הקרבנות גרידא, אלא 
השי"ת  עם  הקשר  כינון  דהיינו  למילואים,  השמיני  ליום  ההכנה  את  בעיקר  כאן  יש 
קרבן  כל  של  הקרבה  סדר  נראה  כיצד  הכתוב  מסדר  קודם  וממילא  בינינו,  שישכון 
בנפרד, קרבה בסגנון עולה וקרבה בסגנון שלמים וכו' נפש כי תקריב ואדם כי יקריב; 
ורק אחר כך משלים בפרשה נפרדת, כאילו בא להוסיף בדרך אגב, את דיניהם כפי 

שהכהנים צריכים לדעת כדי להשלים את הדברים, דיני האכילה וכו'.

רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

נקיות בממון
"אדם כי יקריב מכם קרבן". "אדם" – למה נאמר, מה אדם 
הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא 

תקריבו מן הגזל )רש"י(.
את  גזל  שהרי  הגזול"  "מן  לשון  לנקוט  לכאורה  לו  היה  הלשון  שגרת  לפי  הנה, 

הבהמה, ולא "מן הגזל" שמשמעותו שהגזל מונח לפניו והוא נוטל ממנו.
אלא אומר ה"כלי יקר": באמת הדבר רחוק מן המציאות שאדם הרוצה לצאת ידי 

שמים בהבאת קרבן יחטא ויגזול בהמה לקרבן.
אכן, מצוי יותר שיגזול אדם ממון רב או שירוויח ממון בדרכי איסור ורמאות וכיוצא 
בזה, ומתוך גזל זה יפריש מעט ויקדיש לקרבן ויחשוב בלבו שע"י זה תהיה לו כפרה 

על הנותר. וזוהי כוונת רש"י בלשונו "שלא תקריבו מן "הגזול".
בהסתמכו על דברי חז"ל אלו נוהג היה מרנא בעל ה"חפץ חיים" זיע"א להתריע על 
הצורך בנקיות ממידת הגזל. חייב האדם בכל הליכותיו להיות בטוח מהחשש הרחוק 
חפציו  בטוח שכל  היה  בעולם,  יחיד  בהיותו  הראשון,  גזל! כשם שאדם  ביותר של 

נקיים מגזל.
והלא  מלסרב.  הוא  שבוש  משום  מסויים  חפץ  האדם  נותן  תכופות  לעתים  והנה, 

הנהגה זו לבדה כבר יש בה כדי לגרום לחשש גזל!

מלאך חבלה מב' פרוטות...
יחידה במינה. פעם, בעת שהותו באסיפה  היתה  ה"חפץ חיים"  הנקיות של  מידת 
היו  והחנויות  מאחר  כתיבה.  לנייר  מאוחרת  לילה  בשעת  נזקק  בפטרבורג  גדולה 
סגורות, ניגש אל אחד מהאדמורי"ם ששהה אף הוא באותו מלון, וביקש ממנו כמה 
גליונות נייר לכתיבה. האדמו"ר נענה בחפץ לב, וכשביקש הח"ח לשלם לו תמורתם, 
חייך האדמו"ר וסירב לקבל מידו את התשלום, מיד השיב לו הח"ח את הנייר ובשום 
אופן לא הסכים ליטלו, עד שניאות האדמו"ר לקבל את תמורתו כמה פרוטות שהיה 

שווה...
העיר אחד הנוכחים בהשתוממות: "הרי ידוע לך, רבי, שלשתי פרוטות אין ערך של 

ממש".
השיב הח"ח: "משתי פרוטות של גזל עלול להיווצר מלאך חבלה, שבכוחו להפוך על 

פניהן את כל חומותיה של פטרבורג"!

כסף כשר
סיפר מרן הגרמ"ש שפירא זצוק"ל ר"י "באר יעקב", אודות זקנו בעל ה"עונג יו"ט" 
על  העיק  הפרנסה  ודוחק  פעם  אירע  והנה  ובעניות,  בדוחק  ממש  חי  שהיה  זצ"ל, 
לב הרבנית, ובאה להתלונן ולהשיח בפני בעלה, על כך שאין די מעות להביא טרף 

לביתם, והלא אם אין קמח אין תורה?...
מיין  טאן,  איך  זאל  "וואס  הלשון:  בזה  הרבנית  לאשתו  יו"ט"  ה"עונג  בעל  השיב 
משמעית,  דו  מילה  הוא  באידיש  'קלייבען'  ]הנה  געלט"...  קלייבען  צו  איז  תפקיד 
והנה מלכתחילה  'לברור',  ולעתים הכוונה הוא  'לאסוף',  כאשר לעתים הכוונה הוא 
הבינה הרבנית את  דברי בעלה הרב כפשוטו: 'וכי מה אעשה ותפקידי לאסוף מעות'...[
שאלה הרבנית מיניה וביה: "מה תשובה היא זאת, אם מתעסק הנך לאסוף מעות, 
אם כן אדרבה, השאלה מתעצמת ביותר, שהרי אם באסיפת מעות הנך  עסוק, אם כן 

איפוא הכסף?...
השיב בעל העונג יו"ט: "לא לכך התכוונתי, כוונתי הוא ל'קלייבען' מלשון 'לברור', 

הגרגירים  את  ולהוציא  האורז,  לברור  תפקידך  והיינו שכמו שאת 
הכשרים מתוך גרגירי האורז המתולעים, וכל כך למה? כדי להינצל 
מחשש אכילות אסורות רח"ל, כך גם אני תפקידי לדאוג לכשרות 
הממון ולברור את המעות הכשרות, כדי שממונינו יהיה על טהרת 

הכשרות, עבודה קשה היא שבמקדש, ולאו מילתא זוטרתא היא להשיגו בנקל"...

חוב של שבע פרוטות
מרבותיו  ששמעו  כפי  זצוק"ל  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ  מרן  סיפר  נורא  מעשה 
ששמעו איש מפי איש עד מפיו של בעל המעשה הי ניהו מרנא רבי חיים מוולוז'ין 

זיע"א:
אחד הבחורים המצוינים בישיבת "וולוז'ין" חלה, ובהיותו נזקק לטיפול רפואי נסע 
לבית הוריו. אחד מחבריו בישיבה נתלווה אליו לכל הדרך, לעת ערב הגיעו לאיזו 
עיירה והחליטו ללון שם באכסניה, בבוקר נקב בעל האכסניה את סכום התשלום, מנה 
הבחור החולה את כספו וראה כי חסר לו מהסכום שבע פרוטות, בעל האכסניה אמר 
לו שמאמין לו שבהזדמנות יפרע לו את הסכום הקטן שחסר, משם המשיכו בדרכם עד 
שהגיע לבית הורי הבחור החולה, כאן נפרד החבר מהחולה באיחולי רפואה שלימה 

במהרה.
בדרכו  כי  ממנו  וביקש  פרוטות  שבע  סך  החבר  ביד  נתן  החוב,  את  זכר  החולה 
חזרה לישיבה לא ישכח לשלם לבעל האכסניה את החוב, בינתיים התגברה מחלתו 
של הבחור החולה ולאחר זמן הוא נפטר. כשהגיע הבשורה המרה לישיבה הספידוהו 

בישיבה ובכו עליו, כי עתיד היה להיות אחד ממאורי הדור.
נהוג היה בישיבת וולוז'ין, כי כל עשרים וארבע שעות היממה, לא פסק קול התורה 
כשרבי  הלילות  באחד  היממה.  כל  במשך  והיו משמרות מתחלפות  הישיבה,  בהיכל 
חיים הסתובב במסדרונות הישיבה לאחר חצות הלילה, ומשגיח ומעודד את שקידת 
עין בעין את אותו בחור הנפטר  התורה בהיכל הישיבה, הנה רואה הוא לתדהמתו 
צועד לקראתו, רבי חיים לא נבהל, ניגש לבחור והשיט לו את ידו ואמר שלום עליכם! 
מה נשמע בדינך למעלה?... כאן גילה לו הנפטר כי בהגיעו לפני בית דין של מעלה, 
והחילו לערוך את זכויותיו מול חובותיו, התברר כי הינו זך ונקי מכל חטא ועוון, 

ונפסק דינו להיכנס ישר לגן עדן.
והנה בהגיעו לשערי גן עדן, התייצב השטן, חסם את הכניסה בפניו, וזעק כי לא ייתן 
לו להיכנס לגן עדן, היות ועוון גזל בידו! מפני שעזב את העולם בזה בהשאירו חוב 
של שבע פרוטות לבעל האכסניה, ואף שהבחור אינו אשם בעוולה זו, שהוא הרי מסר 
לחברו את הכסף למסור לבעל האכסניה שיפרע את החוב, אין זה מעניין אותו את 
השטן, אם הוא אשם או לא אשם, העיקר הוא יודע דבר אחד, כי בעל האכסניה נשאר 

חסר שבע פרוטות, וכי הוא לא וויתר עליהם, אלא האמין שיפרעו לו בהזדמנות...
החליטו בבית דין של מעלה, היות ומצד אחד אין הבחור אשם כלל וכלל, כי כל 
מה שבאפשרותו עשה. אך מאידך גיסא נשאר בעל האכסניה עשוק שבע פרוטות, 
לכן באופן יוצא מן הכלל, ניתנת רשות לבחור הנפטר להתלבש ולהראות כאדם חי, 
ולהיפגש עם רבו לבקשו לסדר תשלום החוב. כל אלו דברי הבחור הנפטר אשר סיפר 

באזני רבי חיים.
רבי חיים הבטיחו שיסדר העניין, ולפתע נעלם הבחור, חלף ואיננו. רבי חיים קרא 
את החבר והלה אישר כי אכן קיבל סך הפרוטות לפורעם. והצטער מאוד ששכח עד 
עכשיו מתשלום פעוט זה. הוא נסע שוב לבעל האכסניה ופרע לו את החוב. ומאז לא 

נראה יותר הנפטר, כי הגיע למנוחתו בגנזי מרומים.

המשך
רוממות המידות

חיזוק ההנהגות והמידות

הרב 
שלמה 
ליב לף
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