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גליון 86 שנה ב' פרשת שלח תשע"ז

דבר העורך

ישיבת  ראש  שנשא  דברים  מתוך  חיזוק  קטעי  להלן 
ביום  רוטברג שליט"א,  צבי  רבי  הגדול  הגאון  מאיר',  'בית 
זלמן  רבי  מרן הגאון  הישיבה  ראש  לאביו  הי"ב  היארצייט 

רוטברג זצוק"ל.

מסורת ומסירת התורה בטהרתה
הם  מי  מבאר  תורה  תלמוד  הלכות  בתחילת  הרמב"ם 
הפטורים מלימוד התורה ולאחמ"כ מי הם החייבים. וכותב 
הרמב"ם שאדם חייב ללמד בנו תורה שנאמר ולמדתם וכו' 
לבניך  ושננתם  שנאמר  התלמידים  את  גם  שילמד  ותקנו 
אלו התלמידים. ברמב"ם לא כתוב עד הל' ח' שצריך ללמוד 
נותן  הדין  ולכאורה  או התלמידים,  הבנים  ללמד את  אלא 
ללמוד  חייב  איש מישראל  יבאר בתחילה שכל  שהרמב"ם 

וכו'.
היהדות,  עיקר  זה  ש'חיידר'  לחשוב  רגילים  כולם  אכן, 
ממש דאוריתא. אבל צריך לדעת שבגמ' כתוב שעד דורו 
של רבי יהושע בן גמלא לא היו כלל 'חדרים'... עד אז מי 
שיש לו אב מלמדו תורה שנאמר ולמדתם וכו', ומי שאין לו 
אב לא למד, ומכיון שתורה זה רק בדרך של מסירת התורה 
מאב לבן, ובצורה אחרת זה חורבן התורה, ועדיף שלא ילמד 
כלל מאשר שילמד בצורה שלא כדרך מסירת התורה. אכן 
אז באו חז"ל ותיקנו חיידרים, ואיפה – בירושלים. ומי שגר 
במקום אחר היה צריך להגיע לירושלים, ורק שם היה אפשר 
אסמכתא  מצאו  כי  ומדוע,  תורה,  המלמדו  מרבו  ללמוד 
מהפסוק "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים". ותוס' 
תלמד  "למען  של  מעלה  היתה  שבירושלים  ספרי  מביא 
ליראה", כהנים בעבודתם, לווים בדוכנם וישראל במעמדם, 
מקבלים  שם   – וכו'  בירושלים  שני  מעשר  לאכול  שבאים 
יראת שמים. ואז היה המצב, שמי שלא בא ללמוד בירושלים 
עדיף שלא ילמד. ואח"כ תקנו חז"ל שבכל מקום יוכל הרבי 
של תשב"ר להיות 'אבא' וללמד תורה. אמנם בלי ה'תקנת 
חכמים' הזו, מי שלא למד בצורה של 'מאב לבן', עדיף שלא 
ילמד, כיון שלימוד התורה זה רק בצורה של מסירת ומסורת 

התורה ממעמד הר סיני.
ובהקדמה  הלכה  ספרי  שמוציאים  ראיתי  האחרון  בזמן 
הרמב"ם  וכו'.  הפסיקה"  "כללי  את  ומבארים  מאריכים 
שכותב הקדמה לי"ד החזקה ששם יש את כל ההלכות מכל 
הש"ס וכו' ולא כותב מילה אחת על כללי הפסק, אלא מונה 
מסירת  סדר   – רבינו  משה  עד  אשי  מרב  דורות  ארבעים 
התורה – ובסוף אומר הרמב"ם "וכולם מד' אלוקי ישראל". 
זה למטרה  לומד רמב"ם  ללמדנו בא הדבר, שכאשר אתה 
אחת ואין בלתה - מסירת התורה ממך ועד למעמד הר סיני 
– "וכולם מד' אלוקי ישראל". ואם אתה לומד למטרה אחרת, 

עדיף שלא תלמד כלל.
צריך לדעת שפגיעה כל דהוא במסירת התורה לפי "רוח" 
ובתי  התורה,  חורבן  זה  וכדו',  הזמן  ו"מצב"  ו"אווירת" 

מדרשות כאלה הם הם המזיקים הגדולים של כלל ישראל!
כשאנו מדברים על ראש הישיבה אבי מורי זצ"ל, יש לדעת 
שהוא שמר על יסודות התורה ועל מסירת התורה בטהרתה 
ממש. אמנם הוא לא כתב מודעות בעיתונים, והוא לא שיגר 
כאן  ושמענו  שראינו  מה  זה  אבל  שלו.  ותמונות  מכתבים 
בביהמ"ד הקדוש הזה, כל הזמן. ואם הוא היה רואה את מה 

שקורה בדור שלנו, אני לא יודע מה היה קורה...

סיפר לי הרב של גייטסהד זצ"ל, שכשהיה בחור היה לומד 
בישיבה של אביו בגרמניה, ואביו היה מביא רבנים לבחון 
את הבחורים על המסכת הנלמדת, והבחור הרגיש שהרבנים 
וזה  הזקנים,  מהרבנים  ומפולפלים  למדנים  יותר  הצעירים 
היה קצת קשה לו. אחרי שנים פגש את מרן המשגיח הרב 
דסלר זצ"ל ושאל אותו את הקושיא. והשיב לו שהוא כבר 
שאל את מרן הח"ח את השאלה הזו, והח"ח ענה לו שכיון 
שהקב"ה ראה שהדורות נחלשים, סלל לצעירים את הדרך 
בלימוד בשיטת הלומדות, שלבחור צעיר יהיה "שפראך" של 

הבנה בדרך ר' חיים ור' שמעון וכו'.
צדדי  הכי  הדבר  נהיה  כמעט  הישיבתי  הלימוד  היום  אך 
שיש. היום צריך ללמוד בקיאות או 'משנה ברורה מנוקד', 
ואסור  הדור  לרוח  לא  כבר  זה  מנוקד  לא  ברורה  ומשנה 
ללמוד בו... וחייבים להבחן... כמובן רק מנוקד... - זו עקירת 
התורה ממש! בעלי בתים הכניסו זאת. אם אבי מורי זצ"ל 
היה כאן, ברור לי שהוא היה אומר את זה ואפילו בצורה 
חריפה יותר, כיון שהוא היה מחובר לדורות הקודמים, הוא 
היה מחובר למעמד הר סיני. ומה שהיום מכניסים כאן, זו 

לא תורה של מעמד הר סיני.
לנו יש יסוד ובסיס: אמנם אצל ר' חיים וולאזי'נער, בכוחם 
הגדול למדו בוואלז'ין מברכות ועד נדה, ואנחנו לומדים רק 
נשים-נזיקין, אבל היסוד הוא שמה שאנו לומדים - זה כמו 
וואלזי'ן! אבי מורי זצ"ל היה מביא מה ששמע ממרן המשגיח 
ר' ירוחם זצ"ל, שאמר שאם רק נושיט את היד אנחנו כבר 
ור'  ישראל,  ר'  אצל  למד  שלי  הרבי  כי  סיני.  הר  במעמד 
ישראל אצל ר' זונדל, ור' זונדל אצל ר' חיים וולאזי'נער, ור' 

חיים אצל הגאון - וכך עד מעמד הר סיני.
מעמד  לנו  אין  הזה.  סיני'  הר  ה'מעמד  את  רק  יש  לנו 
לעקור  צריך  היום  של  החדשנות  דרך  כל  אחר.  סיני  הר 
ובעז"ה  נכנס,  לא  זה  שלנו  שבביהמ"ד  ולכה"פ  מהשורש, 
גם לא ייכנס. ואת זה אנו אומרים בשמו של אבי מורי זצ"ל: 
עקירת  זו  שהוא,  בכל  התורה  ומסירת  במסורת  שינוי  כל 
התורה, רחמנא ליצלן. היום כולנו רוקדים סביב ההמצאות 
מלמטה  הש"ס  את  לקרוא  שרוצה  מי  האלה.  והחידושים 
למעלה ובכל מיני צורות... שיעשה! אבל שלא יהיה חלק 
מסדרי הישיבה. לא אמרנו שבחור לא ילמד משנה ברורה 
אחרי התפילה וכדו', אבל שלא יהיה זה חלק מסדרי הישיבה 
התורה  מסירת  אחד:  נוסח  יש  לנו  כי    - ולמה?  עצמם. 
שקיבלנו מהגאון. ולמה זה לא חלק מסדרי הישיבה – הטעם 

אינו מענייננו. התשובה היא שבוולאזי'ן זה לא היה.
כשמרן רבי ברוך בער פתח את הישיבה שלו לא למדו שם 
מוסר. והגיע לבקר שם הג"ר הירש החתן של הח"ח וראה 
שלא לומדים מוסר. שאל את ר' ברוך בער: למה לא לומדים 
מוסר. ענה לו ר' ברוך בער, כיון שבוולאזי'ן לא למדו, ור' 
הירש הגיב: אבל בוולאזי'ן כן למדו מוסר. אמר לו ר' ברוך 
בער: הרי שנינו למדנו יחד בוולאזי'ן, ויודעים אנו כי שם 
לא היה סדר מוסר. אמר לו ר' הירש: אתה צודק, סדר מוסר 
הספסלים  בין  ועובר  נכנס  היה  כשהנצי"ב  אבל  היה,  לא 
לומדים  היו  אז  הקדושות,  פניו  את  רואים  היו  והבחורים 
מוסר, היה על מי להסתכל, היו מחוברים למעמד הר סיני. 
דבריו  קיבל את  ברוך בער  ור'  אז.  מוסר  הלימוד  היה  זה 
ומאז הביא משגיח לישיבה ועשה סדר מוסר. עכ"פ רואים 

שזה היה הבסיס, שבישיבות עושים רק כמו בוואלז'ין.
חוץ מוולאזי'ן אין לנו ביהמ"ד אחר. מי שמנסה להכניס 
עמי  ורק  התורה  עקירת  שזה  אצלי  ברור  חדשים,  דברים 
לבין  בינינו  ההפסק  האלה.  מהחידושים  ייצאו  ארצות 

רבותינו מעתיקי השמועה הוא חורבן התורה ח"ו.

רוממות התורה
חיזוק התורה

הורמה תרומה לעילוי נשמת
גודר גדר ועומד בפרץ מעתיק השמועה

ציס"ע מרן הגאון הגדול 
רבינו מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל

נלב"ע כ"ו ביון תשע"א ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י צאצאיו ותלמידיו שליט"א

גליון זה נתרם ע"י איש חי רב פעלים
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

הר"ר שמחה שכטר שליט"א – ליקווד
לכבוד עמלי התורה די בכל אתר ואתר

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

דרכים  ב'  מוצאים  אנו  בפרשתינו 
ב'  הרשעים.  השפעת  כנגד  למלחמה 
הרוצה  אדם  כל  אצל  ישנם  אלו  דרכים 
השפעתם  מפני  עצמו  את  לחסן  באמת 
של אותם טיפוסים שליליים המקולקלים 

בדעותיהם.
למלחמה  לצאת  היא  האחת  הדרך 
בהם  ולמחות  העול  פורקי  כנגד  גלויה 
האדם  נמנע  כך  הכוזבות.  דעותיהם  על 
כל  מרחיק  כשהוא  לחלוטין,  מהשפעתם 
השפעה שלילית עליו מהם ומהמונם. אך 
שיתאגדו  הוא  זה  במקרה  היחיד  החשש 

עליו יחד ויזיקוהו בגופו ובממונו...
האפשר  ככל  להמנע  היא  השניה  הדרך 
אפילו  חוץ  כלפי  ובגלוי  גלויה,  ממלחמה 
מסכים  הוא  כאילו  עצמו  את  לעשות 
עימם, וכך יחשבוהו לתמים דעים איתם, 
עליו,  ישפיעו  ולא  לנפשו  יעזבוהו  ואז 
במשהו,  עליהם  להשפיע  יכול  כך  כאשר 
ואף לא יזיקוהו. אך החשש בדרך זו היא 
ממושך תתקרר  בזמן  ע"י שתיקתו  שמא 
הסובבים  אל  בדעותיו  ויתקרב  השקפתו 

אותו.
לכאורה ב' דרכים אלו מצינו אצל יהושע 
וכלב. יהושע היה נזקק מיד לברכה ממשה 
שכן  מרגלים,  מעצת  יושיעך  ק-ה  רבינו 
הנזק  היה  גלויה,  מלחמה  לנהל  בדרכו, 
את  שישמיע  שמיד  כיון  להגיע,  קרוב 
בכל  להשתיקו  ינסו  מחאתו  ואת  דעותיו 
הכח ואף שמא יזיקוהו, לכך צריך ברכה 
מיוחדת. אולם כלב בדרכו שלו, לא היה 
נזקק לברכה בתחילה, אלא כאשר הרגיש 
בעצמו שמושפע מהם, באמצע הדרך, הלך 
להשתטח על קברי אבות. יהושע, לעומת 
זאת לא היה צריך את זה, כי הוא כבר היה 

במלחמה איתם.
אלי'  רבי  הגאון  כך  על  אמר  כבר 
מישקובסקי זצ"ל שעל 'נזקי הגוף' שהיה 
ברכה  מספיק  היה  יהושע,  שיקבל  חשש 
של משה, אך על 'נזקי הרוח' של כלב היה 

צריך שהוא בעצמו יתפלל...
אומר  ישראל  לבני  חזרה  כשהגיעו  ואז 
הכתוב: "ויהס כלב את העם", עשה כאילו 
עימם הוא באותה הדעה, צווח ואמר: וכי 
זו בלבד עשה לנו בן עמרם!? והלא קרע 
והגיז  המן,  את  לנו  והוריד  הים,  את  לנו 
לנו את השליו... ואז אמר באמת את מה 

שהוא חושב...
ולכן  כי שניהם שקולים,  מבואר  בחז"ל 
ב' פעמים הוקדם יהושע לכלב, וב' פעמים 
הוקדם כלב ליהושע. והיינו שב' הדרכים 

לכאורה שוים הם.
מוסר  הוא  הוא  יהושע  זאת,  למרות 
מסירת  תהיה  בדרכו  רק  כי  התורה! 

התורה. 
האפשר  ככל  להמנע  השניה  הדרך  כי 
היא  כשנעשית  דוקא  היא  גלויה  מלחמה 
הוא, אם  לזה  לשם שמים, כאשר המבחן 
וכאשר יראה שבסופו של דבר צריך הוא 
לצאת בגלוי ולנהל מלחמה, כדרך מלחמה, 
מה יעשה אז...!? ואכן, כאשר כלב גילה 
ואמר  כולם  מול  ונעמד  לכל,  האמת  את 
דרכו  כי  הוברר  לומר,  שצריך  מה  את 

היתה לשם שמים.
יהושע,  ע"י  היא  התורה  מסירת  אכן, 
אך גם הדרך השניה היא דרך, אמנם רק 
בתחילת הדרך, כטקטיקה, ולא כמטרה, כי 

בסוף לא יתכן להבליג.

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.
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
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“ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים” )יג,ב(
מרים,  לפרשת  מרגלים  פרשת  נסמכה  למה  רש”י:  כתב 
לפי שמרים לקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה, ורשעים 

הללו ראו ולא לקחו מוסר. 
כבר תמהו רבים בסתירת דברי רש”י, שמצד אחד כאן כתב שהיו רשעים מזה שלא 
לקחו מוסר, ואילו להלן על הכתוב “כולם אנשים” פירש”י, כל אנשים שבמקרא לשון 
גיסא  ומאידך  רשעים  להו  קרינן  גיסא  דמחד  וצ”ע  היו.  כשרים  שעה  ואותה  חשיבות 

כשרים. 
לאחר  ורק  כשרים  היו  שמתחילה  זצוק”ל  הגר”ח שמואלביץ  מרן  כך  על  אומר  והיה 
ארבעים יום שירדו בדרגתם נעשו רשעים ובאו לדבר על ארץ ישראל, והאריך לבאר איך 

קרה שהתדרדרו בארבעים יום אלו. 
אלא שתמה בזה הגאון המופלא רבי אליהו ברוך פינקל זצ”ל מר”י ‘מיר’: הרי כתב רש”י 
)להלן יג,כו( מה ביאתם בעצה רעה אף הליכתם בעצה רעה, וכבר עמדו בזה המפרשים 
שמדבריו שם מוכח שבשעת הליכתם כבר היו רשעים, ואיך כתב רש”י שבאותה שעה 
כשרים היו, ]אמנם המהרש”א סוטה )לה,א( כתב דבשעה שנבחרו היו אנשים כשרים, 

אבל בהליכתן כבר היו בעצה רעה, וכעי”ז כתב ב’ברכת פרץ’ עי”ש[, וצ”ע. 
וביאר הגרא”ב זצ”ל די”ל שכל התביעה על המרגלים היתה מצד המוסר, דאילו מצד 
הדין שפיר יש לחלק בין לשון הרע על בשר ודם ללשה”ר על עצים ואבנים, ואינו דומה 
למרים. אך מצד המוסריות היה תביעה עליהם, ואכמ”ל. ולפ”ז יש לפרש דכשרים היו ר”ל 
ששמרו את דיני ההלכה ולא עברו עבירה ממש, ועל כן לא סברו שיש בדבריהם משום 

עבירת לשון הרע, אבל עדיין מאידך נקראו רשעים משום שלא לקחו מוסר. 
סיים הגרא”ב זצ”ל: מכאן מוסר השכל לכל אלו שמקפידים על דיני התורה והשו”ע 
ולא מקפידים על לימוד המוסר, שהרי רואים שיתכן להיות קרויים רשעים יחד עם קיום 
הדינים כהלכתם, ומשום שאם אין עוקרים את שורש הרע מהלב, סופו של האדם ליפול 

בחטא, עד כדי כך שיכול להיות נידון כרשע.

“ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת” )טו,לט(
)סימן טז סק”א(: “יעשה הכתפים של הטלית קטן רחבים, כדי  ה’משנה ברורה’  כתב 

שיהיו ניכרים ויהיה עליהם תורת בגד ולא שם רצועות”.
ומרן ה’חזון איש’ זיע”א )ס”ב סק”ט( חולק בזה, ודעתו שלא די בכך שיהיו הצדדים 
של הכתפים רחבים, אלא צריך שיהיה רוחב של כל אחד מן הצדדים יותר מרוחב הנקב 
של פתח בית הצוואר! ]והנידון בזה תלוי בדברי מהרי”ל אשר החמיר בזה, והפוסקים 

דנו בדבריו, ואכמ”ל[ 
והנה יסוד שיטתו של החזו”א תלוי בנידון הגמרא )עירובין י,ב( בענין מחיצה, באופן 
שתי  ולצדדיה  פירצה  שיש  באופן  דהיינו,  צדדים,  משני  הפרוץ  על  מרובה  שהעומד 
סתימות, האם מצרפים את שתיהם כדי להיות על ידם ‘עומד מרובה על הפרוץ’, או שמא 
כל צד עומד בפני עצמו, ומאחר ודעת כמה מרבותינו הראשונים להחמיר בזה )רשב”א 
וריא”ז(, נוקט החזו”א כדבריהם אף לענין שיעור ציצית, ולפיכך הכריע לחשוש שיהיה 

כל צד של הטלית בשיעור גדול יותר מפתח בית הצוואר.
כהכרעת  בזה  לצדד  נקט  אויערבאך שליט”א,  הגר”ש  הישיבה  רבינו ראש  מרן  אמנם 
המשנ”ב, שאין צורך שיהיה רוחב כל כתף יותר מרוחב פתח הצוואר: נראה, שכל הנידון 
‘עומד מרובה על הפרוץ’ אינו שייך אלא בעניני שיעורים ומידות, שכאשר באים  של 

לדון על דבר הבא במידה אם יש בו שיעור הנצרך לדינו אם לאו, 
כגון כאשר צריך שיעור למחיצה או שיעור בגד לקבל טומאה וכדו’, 
אזי קובע הדין שאם רוב המקום סגור נחשב הדבר כאילו הוא עומד 

במילואו,
אולם אין זה שייך כלל לענין ציצית, מאחר ובציצית אין אנו נצרכים לבגד בשיעור 
או  בו ארעי לשוק,  הוא שיהיה ראוי לצאת  במידה מסוימת, אלא השיעור של הטלית 
שיתכסה בו הקטן ראשו ורובו, ובזה לא שייך כלל לנקוט דינים של עומד מרובה וכיו”ב, 
כי הנידון כאן האם יש לזה שם בגד או לא, אבל אין לנו ענין כלל בשיעור מידת הבגד.

ואמנם אין לנו לבוא בעניותינו לעשות מעשה ולהקל נגד הוראת רבינו החזו”א, אך 
מכל מקום מסברא יש מקום גדול להכרעת רבינו המשנ”ב, ודי בכך שצידי הציצית לא 
יהיו כרצועות בעלמא. )ועיקרי הדברים, תלויים בביאור סוגיית ‘עור האסלא’, עירובין 

י,ב, עיי”ש ברש”י ובגר”א על התוספתא(

“ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם” )טו,לט(
פירש רש”י: “ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם, הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את 
העבירות, העין רואה והלב חומד, והגוף עושה את העבירות”. וממשמעות דבריו עולה, 
כי תחילתה של העבירה באה מהעינים הרואות ומעוררות את היצר, ואחריהן נמשך הלב.  
ויש להבין, הלא לפי זה סדר הפסוק הפוך הוא, כי היה צריך להזכיר תחילה את העינים 
ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  “ַאֲחֵרי   - לעין  הלב  את  הקדים  הפסוק  ואילו  הלב,  את  מכן  לאחר  ורק 
‘ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם’, שהרי העין  ֵעיֵניֶכם”, ולכאורה היה לו לומר 

רואה תחילה, ולאחר מכן הלב חומד? 
וביאר בזה משגיח ישיבת ‘חברון’ מרן הגה”צ רבי מאיר חדש זצ”ל: יסוד גדול למדנו 
מכאן, כי אף שבאמת העין רואה מה שהלב חומד, מכל מקום האדם אינו רואה זולת מה 

שהוא חפץ לראות! 
היא,  התוצאה  אבל  ממש,  עבירה  אין  עדין  ובכך  כללי,  באופן  חומד  הלב  ובתחילה 
שמחמת אותה חמדת לב הוא יבוא לראות מה שיראה, וכך, לאחר שליבו מוליך אותו 
לראות את אשר ראה, אז מתקיים בפועל ‘מעשה העבירה’, ואז סדר העבירה הוא שהעין 

רואה והלב חומד - “ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם”.
ומקור לדברים מדברי חז”ל בספרי: “ולא תתורו אחרי לבבכם”, מגיד שהעינים הולכים 

אחר הלב, עיי”ש. וראה עוד בדברי בדברי הגאון מלבי”ם זצ”ל.
ומן הראוי להוסיף על כך, את המפורסם אודות מרן המשגיח רבי אל’ה לאפיאן זצוק”ל: 
הנה אמרו חז”ל )סוטה יז,א( “היה ר”מ אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני 

שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד”.
תכלת  חוטי  על  התבוננות  שע”י  להבין  ניתן  הכיצד  המשגיח,  מרן  כך  על  ונשאל 
שבציצית, ירחיק האדם מחשבתו ויעלה במחשבתו להזכר ב’כסא הכבוד’, וגם שיתקיים 

בו “ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ד’”?
והשיב המשגיח זצ”ל, הלא דין נוסף מצינו, שאסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, 
שמא יבוא להרהר אחריה )ע”ז כ,ב(, והנה אף כאן רואים אנו, שההסתכלות בדבר מסוים 
מביאה את האדם לידי מחשבה רעה, וכיצד לא נתפלא, היתכן שבגדי צבעונין יזכירו לו 

דבר רחוק, ולעומת זאת ראית התכלת לא תזכיר לו את כסא הכבוד?
התשובה לכך היא, שהיכן שהלב נתון שם הוא נזכר כל העת, ובאמת כאשר ליבו של 
האדם נתון בכסא הכבוד, אזי גם חוטי תכלת יזכירו לפניו את כסא הכבוד בכל עת, ומנגד 

כאשר ליבו נתון במחשבות רעות, אזי הוא יזכר בהן בכל עת, רח”ל...

אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות
בפרשת המקושש מצינו שנאמר שאלמלי שמרו ישראל שתי 

שבתות מיד היו נגאלים. והיינו, שאם לוקחים את 
ליום  השפעתה  את  וממשיכים  הראשונה  השבת 
ראשון שני וכו’ עד שמגיעים לשבת השניה מתוך 

השבת הראשונה, זו השלימות! ולכן מיד נגאלים שמגיעים לשלמות. ואיתא במדרש 
)ילקו”ש רמז תשנ( שמשה רבנו ידע שיתכן שיהיה מי שיחלל את השבת השניה, ]א”ה, 
מחמת היצה”ר הגדול שלא ישמרו שתי שבתות[. ולכן מינה שומרים לבדוק אם יש 
מי שמחלל את השבת, ואמר להם ‘צאו וראו’, ולכן כתוב “וימצאו איש מקושש עצים” 

שמצאו אותו בגלל שחיפשו אם מישהו מחלל שבת. 

שבת של ‘בית גנזי’
ימי  את  היה  העולם  בבריאת  ולכן  השבת,  עם  להתחיל  היה  חייב  העולם  ובאמת 
הבריאה ואח”כ שבת, אבל באמת היה שבת קודם לבריאה שזו שבת של ‘בית גנזי’ 
מהשבת  שנמשכו  הבריאה  ימי  את  כך  אחר  היה  זו  שבת  ידי  ועל  נתגלתה.  שלא 
הראשונה. ולכן אין לנו שום השגה בימי הבריאה משום שהם שייכים לשבת של ‘בית 
שהקב”ה  ולפי  לזה.  ששייכים  סגולה  יחידי  מכמה  חוץ  אחיזה,  שום  אין  שבה  גנזי’ 
נקרא ‘עתיק יומין’ שהוא עוד קודם הימים, ואמנם באמת אין לנו שייכות להשיג את 
הקב”ה ואסור להתבונן מה לפנים ומה לאחור, אבל לפי מה שאנו רואים הוא נקרא 

‘עתיק יומין’. 

אלמלי שמר אדם הראשון את השבת
ואדם הראשון לא נברא בימים הראשונים משום שאין שייכות לימים אלו, אבל נברא 
ביום שישי בשעה החמשית, לפי ששעה קודם חצות מתחיל להתנוצץ אור השבת וזה 
כבר השבת השניה, ואף שבשבת זו נאמר “ויכולו השמים והארץ”, “ויקדש אלוקים” 
“ויברך” וכו’, מ”מ יש בשבת זו שייכות לאדם, שהיא השבת שירדה לעולם, ובכך היה 
זו  שייכות גם לאדם הראשון ואז הוא נברא. ואילמלי היה חוטא והיה מגיע לשבת 
בשלמות, העולם היה מגיע לתיקונו, אולם בחטאו הוא הפסיק את השבת הזו מהשבת 
שקודם הבריאה, ולכך בחטאו העולם לא הגיע לתיקונו וגם השבת נתקלקלה. ]א”ה, 
היינו שכשם שנאמר על ישראל אלמלי שתי שבתות מיד היו נגאלין, כך היה גם אצל 
אדם הראשון אם היה שומר את השבת של הבריאה, היה זה מצטרף לשבת של ‘בית 

גנזי’, והעולם היה מגיע כבר לשלמותו[.

שבת מתן תורה – ‘בית גנזי’
ועל השבת שקיבלנו במתן תורה נאמר )שמות טז,כט( “ְראּו ִּכי ה’ ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת” 
שזו ‘מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה’ )שבת י,ב(, שלא ירדה לעולם מקודם 
השניה  לשבת  הראשונה  השבת  את  ממשיכים  היו  ישראל  ואם  נתקלקלה.  לא  ולכן 
ומשמרים שתי שבתות העולם היה מגיע לשלמות. וכפי שהטור אומר שהשבת הוא 
כמו  נוסח אחר, שמתחילים בשבת בראשית   יש  היחידי בשנה שלכל תפילה  היום 
שאומרים בתפילה ‘אתה קדשת’ וכו’ ויכולו וכו’, וממשיכים בשחרית ב’ישמח משה 
במתנת חלקו’ שזה קאי על שבת מתן תורה, עד שמגיעים ל’אתה אחד ושמך אחד’ שזו 

שבת של לעתיד לבוא ליום שכולו שבת, שאז העולם יגיע 
“ביום  אומרים  שתמיד  מה  את  בהווה  וממחישים  לתיקונו, 
ההוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד” ובמנחה אומרים זאת בלשון 

הווה - ‘אתה אחד ושמך אחד’.

העולם הבא דומה לים ולטרקלין
ובאמת כל העולם הזה הוא הכנה לעולם הבא, ובמשנה כתוב )אבות ד,טז( ‘עולם 
הזה דומה לפרוזדור ועולם הבא לטרקלין’ ובמדרש )רות רבה ג,ג( מוסיף העולם הזה 
דומה ליבשה והעולם הבא דומה לים, עולם הזה דומה לישוב ועולם הבא דומה למדבר. 
ולכאורה נראים הדברים בהיפוך, שמחד גיסא נאמר שהוא דומה לטרקלין, ומאידך 
איתא שהוא דומה לים ולמדבר, שאין בהם כלום ובהיפך מטרקלין. אלא שבזה הוא 
דומה למדבר ולים שרק מה שהאדם מכין בישוב וביבשה זה מה שיהיה לו, וכמו כן 
צריך להכין את הכל כאן בעולם הזה. ואמנם אחר שהכין אז שם הוא הטרקלין והשגתו 
היא לאין ערוך. והחפץ חיים היה אומר שבעולם הבא לא יהיה ש”ס ולא שום ספר, 

ויהיה רק את מה שמכינים בעולם הזה שהוא הפרוזדור.

שבת – גילוי פנים בפנים
כל דבר שיהיה לעתיד לבוא צריך שיהיה לו אחיזה גם בעולם הזה, ולכן בשבת יש 
טעם של עולם הבא, ]א”ה, וכאמור שבמנחה אומרים ‘אתה אחד’ שזה בהווה האיחוד 
השלם של קוב”ה ואורייתא וישראל חד הוא[. אומרים בזמירות שבת ‘כל שומר שבת 
כראוי לו’ ומדייק החפץ חיים שלכל אדם השמירת שבת היא כפי מה שהוא, וכי השבת 
‘יומא  יומו של הקב”ה  ניתנה בשביל להינצל מחיובי סקילה וכריתות!? השבת הוא 
דנשמתא’, וזה שבת של עולם הבא. וקדושת השבת היא בעצם היום, ומשא”כ בשאר 
המועדים שקדושתם אינה בעצם הימים. ]ואפילו יום הכפורים שאומר הגר”א שהוא 
השבת של המועדים, מ”מ הוא תלוי בחודש[. שבשבת העולמות מתעלים ממש, וזהו 

מצב של “פנים בפנים”. 

רב לך שבת בעמק הבכא!...
נפעל  זה  בשבת  השבוע  בימות  בתפילה  פועל  שהאדם  מה  שכל  בהגר”א  ואיתא 
ממילא, ומשם הוא מתחיל לפעול. משום שהתפילה זה ‘דברים העומדים ברומו של 
ולכן  בפנים.  פנים  המלך’  לפני  ‘עומד  של  מצב  שזה  וברש”י(  ו,ב  )ברכות  עולם’ 
החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת אחר התפילה בשביל להשאיר את הדרגה 
הזו גם להמשך היום, ובדין הוא שמלאכתן ותורתן מתברכות. אבל בשבת עצם היום 
הוא מצב של “פנים בפנים”. ואי אפשר להגיע לדרגה זו בלי ה’ערב שבת’ וה’מוצאי 
שבת’, שרק על ידי ההכנה בתורה, שבת מתן תורה, אפשר להשיג את השבת ולהמשיך 
אותה הלאה לימי השבוע. והשבת זהו זמן שהעולמות עצמם מתעלים, והחכמה והבינה 
יורדים עד למטה ממש, ואיך אפשר להפסיד את זה... אנו אומרים בפיוט בערב שבת, 
ואמנם שרים את זה בשביל לקבל את השבת בשמחה, אבל העיקר הם הדברים “רב לך 
שבת בעמק הבכא”! כמה אפשר לשבת בעמק הבכא!?... צריך לצאת משם! ולהתעלות 

ולהגיע עד עולם הבא. שנזכה במהרה בימינו אמן.

רוממות השבתהמשך
שבת קדש קדשים

הרב דוד 
ויספיש

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 

מאירסון

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א
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מדוע לרגום באבנים?
הגאון  ‘גרודנא’  ישיבת  ראש  ע”י  שנאמרו  דברים  להלן 
הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק”ל בערב שבת פרשת 

שלח תשע”ב אמר כך:
ִמן  ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ְוָכֵלב  נּון  ִּבן  “ִויהֹוֻׁשַע 
ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם, ַוֹּיאְמרּו 
ָהָאֶרץ  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל 
ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ 
ִלְרּגֹום  ָהֵעָדה  ָּכל  ַוֹּיאְמרּו  ְמֹאד,  ְמֹאד 
ְּבֹאֶהל  ִנְרָאה  ה’  ּוְכבֹוד  ָּבֲאָבִנים  ֹאָתם 
ִיְׂשָרֵאל”. אומר רש”י  ְּבֵני  ָּכל  ֶאל  מֹוֵעד 
“אותם - את יהושע וכלב”. רצו לרגום 
את יהושע ואת כלב באבנים. עד שירד 

הענן ויהושע וכלב נצלו.
עצום  קהל  שם  עמדו  לעצמנו,  נתאר 
של שש מאות אלף איש, וכתוב שעוד 
הרבה נספחו אליהם, והם עומדים לרגום 
את יהושע ואת כלב באבנים. הם ידעו 
שהם  ידעו  הם  וכלב,  יהושע  הם  מי 
שומרי חותם האמת. ונגד כל עם ישראל 
בגבורה,  לבדם  וכלב  יהושע  עומדים 
ואומרים לעם ישראל דברי פיוס - “אך 
בד’ אל תמרודו, אל תראו את עם הארץ 
צלם  “סר  תפחדו!  אל  הם”,  לחמנו  כי 
מעליהם”, ‘כשרים שבהם מתו’, המגינים 
מתו,  כבר  עליהם  שהגינו  הרוחניים 
א”כ מדוע אתם מפחדים? אין כבר מה 
לדאוג. וברגע האחרון הקב”ה הציל את 
באהל  נראה  ד’  “וכבוד  וכלב,  יהושע 

מועד אל כל בני ישראל”.
נשאלת השאלה ממה פחדו עם ישראל, 
וכלב.  יהושע  מדוע הם רצו להרוג את 
ממה הם מפחדים? כמה כבר היו הכוחות 
אנשים  שני  האלו,  האנשים  שני  של 
התורה,  מעמל  שהוכחשו  תורה  עמלי 
כבר  אתם  לכם?  מפריעים  הם  מדוע 
רואים שאתם הרוב המוחלט, מה איכפת 
יהושע  וכי  חיים?  ישארו  שהם  לכם 
מי  הרי  אתכם?  להתמודד  יוכלו  וכלב 
יוכל להתמודד עם שש מאות אלף איש, 
מול  האבנים  עם  עומד  ישראל  עם  כל 
ילכו  רק  ישראל  עם  אם  וכלב,  יהושע 

ברגליהם הם כבר ידרסו אותם.
אנחנו  לא,   - אומר  ישראל  עם  אבל 
אנחנו  לחיות!  ניתן  לא  וכלב  ליהושע 
אותם  נמית  באבנים,  אותם  נרגום 
חיים!  יישארו  לא  הם  משונה,  במיתה 

למה? - זוהי באמת קושיא עצומה.
וכלב  יהושע  שאם  ידעו  ישראל  עם 
נשארים חיים, אין להם כבר מה להיות 
הגדולים  האנשים  שני  אם  בטוחים, 
האלה חיים, אז אפילו אם תהיו עכשיו 
ששים רבוא - אבל שני האנשים האלה 

יכולים לעשות מהפכה!
הזקנים  שני  יעשו  כבר  הם  מה  כי 
חי,  משה  מפחדים?  אתם  ממה  הללו? 
יהושע וכלב חיים, אבל מה הם יכולים 
לעשות לכם? אתם שש מאות אלף והם 
שני זקנים, והם לא היו גיבורים. מדוע 
אתם מפחדים מהם? למה להרוג אותם?

צריכים   - חיים  וכלב  יהושע  אם 
עוד  הם  מה  יודע  מי  אותם!  להוריד 
ישרדו. אם  יחיו, אם הם  יעשו אם הם 
לא  אנחנו  מנוחה,  לנו  אין   - חיים  הם 
אותם!  רוצים  לא  בעולם,  אותם  רוצים 
יודע,  אינני  לעשות?  יכולים  הם  מה 
את  עיניהם,  לנגד  רואים  כשהם  אבל 
יהושע חי וכלב חי, אוי ואבוי, מה נעשה 
איתם? איך נוכל להוליך את עם ישראל 
להנהיג  צריכים  אנחנו  הרי  כרצוננו? 
זה  את  צריכים  אנחנו  ישראל,  עם  את 
וצריכים את זה, אנחנו צריכים כל מיני 
דברים, אם יהושע וכלב חיים, אנחנו לא 
יכולים להנהיג את עם ישראל! אז מה 
יהושע  את  להוריד  צריכים   - עושים? 
ואת כלב! זה הפשט. אין לזה הסבר אחר 
הגדולים’  מה’גיבורים  כולם  נבהלו  מה 

יהושע וכלב.
זהו לימוד נורא מהפרשה הזאת. כוחות 
הרע לא יירגעו עד שהם יורידו את כל 
יחידי ה”יהושע וכלב” שבכל דור ודור. 
ואנחנו עם ישראל הפשוטים יכולים רק 
 - הוא  ברוך  לקדוש  ולהתפלל  לבכות 

אותם,  להוריד  להם  תתן  אל  כח,  להם  תן 
תשאיר את יהושע ואת כלב, תשאיר לנו את הזקנים האלה.

... אנחנו נשב ונלמד ונתייגע בתורה ונצליח בזה בעזרת 
יעזור,  לא  יצלח, שום דבר  יוצר עליך לא  כלי  כל  השם, 
אנחנו נשב ונלמד ונתייגע עוד פעם ועוד פעם, נלך בדרכי 
שנזכה  לנו  יעזור  יתברך  וד’  מפיהם,  נזוז  ולא  רבותינו 

כולנו למה שאפשר לזכות.

כמות מועטת של בעלי 
השקפה ברורה

הובאה  זיע”א  החזו”א  מרן  בפני 
שאלה על דבר התארגנות רשימה למען 
‘הסתדרות  שתיקרא  בת”א  הדת  חיזוק 
השאלה,  את  העלו  השואלים  החרדים’, 
היות ורבים מהמצטרפים לאגודה זו היו 
בעלי בתים בעלי השקפה ציונית שסרבו 
תחת  בת”א  הדת  חיזוק  למען  להתארגן 
כותרת רשימת אגו”י, שנחשבה בעיניהם 

לרשימה קנאית וקיצונית. 
השיב על כך החזו”א: עדיף מאות איש 
אגו”י,  ברשימה  ברורה  השקפה  בעלי 
‘הסתדרות  ברשימת  אלפים  מאשר 
הכמות  דבריו:  את  וביאר  החרדים’! 
בעלי  ה’  לדבר  החרדים  של  המועטת 
הגדול  הדת  חיזוק  זהו   - ברורה  השקפה 
ביותר! )מעשה איש ח”א עמוד 238 בשם 

הגר”נ קרליץ שליט”א(

טענת ‘נחלשו הדורות’... 
אינה טענה חדשה

כתב  זיע”א  אלישיב  הגרי”ש  מרן 
תשס”ב:  שבט  מחודש  הידוע  במכתבו 
ניהל  זצוק”ל  שך  הרב  מרן  כן  “כמו 
כשהמסר  השקפה.  של  רבות  מערכות 
לסטות  שלא  הוא  לנו  שהותיר  העיקרי 
לנו  המסורה  הדרך  מן  יו”ד  של  כקוצו 
והתייגע  עמל  הוא  כך  על  מרבותינו. 
ואת זה צריכים אנו לשמר מכל משמר. 
לא לתת לשינויים לחדור לקרב מחנינו. 
להצליח  “משנים”  לאותם  לאפשר  לא 
ולמנוע  בצורה  כחומה  לעמוד  בדרכם. 
מהם לעשות את מה שלבם חפץ. במסר 
משנתו  כל  אחת  רגל  על  טמון  הזה 
ההשקפתית של הרב שך”. “ושמא יאמרו 
נגעו לשעתו  דבריו  כי  אנשים מסוימים 
עולם,  לדורות  שייכים  אינם  אך  ולדורו 
גם  כן  אמר  לשמוע,  רצה  מי שלא  הנה, 
צריכים  אנחנו  שך.  הרב  של  חייו  בימי 
לדעת ש’זאת התורה לא תהא מוחלפת’. 
מה שהיה טוב לדורות הראשונים, טוב גם 
לאחרונים. כשאתם באים לכתוב על הרב 
שך אסור להתעלם מהעובדה שיש כאלו 
שרצו להשכיח את דבריו. שרצו להסתיר 
לאוזן  נעימים  פחות  שהיו  הדברים  את 
השומע, אסור לכם להסתיר זאת. אסור 
קוצו  על  עמד  שך  הרב  מכך,  להתעלם 
של יו”ד בכל מה שנוגע לשמירת התורה 
ולא הסתיר את  בטהרתה. הוא לא פחד 
ממה  ולא חשש  לרגע  תורה  דעת  דעתו 
זה  אם  בציבור  יישמע  זה  ואיך  יאמרו 
לרגע”.  היסס  לא  הוא  לומר  מה שצריך 

)כתבוני לדורות עמוד שמב(

האמת לא הובסה מעולם 
מכח התנגדות

זצוק”ל:  הירש  רש”ר  הגאון  כתב  וכה 
אמיתיות  שדעותיו  שמשוכנע  “מי 
הרף,  ללא  אותן  להביע  חייב  וצודקות, 
ובכל הזדמנות בגילוי לב, ובלי להתחשב 
ברמת  או  לו,  שיש  התמיכה  במידת 
דרושים  לשקר  רק  שיפגוש.  ההתנגדות 
דרושה  לשקר  להצליח,  כדי  תומכים 
מה  את  למלאות  כדי  המספרים  סמכות 
שחסר לו בצדקת טיעונו, האמת, לעומת 
זה תמיד תנצח בסופו של דבר, אפילו אם 
הדבר יקח זמן. אצילות אמיצה וטהורה, 
של  ההתלהבות  אש  כל  עם  מבוטאת 
השכנוע ועם כל הבהירות של המודעות 
בכל  ושוב  שוב  מבוטאת  הבטוחה, 
האמת  תשיג  דבר  של  בסופו  הזדמנות, 
את הכבוד וההערכה אפילו של אלו שלא 
שהלכה  היחידה  האמת  לקבלה,  מוכנים 
לאיבוד בלי כל אפשרות להחזירה, היא 
אותה אמת שאין למחזיקיה האומץ לדבר 
בגילוי לב עבורה, האמת לא הובסה מעולם 

מכח ההתנגדות, היא הובסה רק כשחבריה היו מדי חלשים מלהגן עליה...”

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
דוד 

ויספיש

לרגל יום היא”צ להסתלקותו של מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק”ל כ”ו סיון 
תשע”א נביא כאן מעט מזעיר על עמידתו האיתנה בשמירת מסורת התורה. 

עמידה על משמר הקודש אינה מחלוקת
כאשר מרן הגרא”מ שך זצ”ל הביע דעתו בנושא מסויים, היה מי שיצא נגדו ע”י שפרסם חוברת 
ובה ליקוט דברים בגנות המחלוקת וכו’. ואמר מו”ר )שליט”א( ההוא צודק בכל מילה, מחלוקת זו 
אכן “טריפה”, אבל יש הלכה בדיני טריפות שנקובת הוושט הוי טריפה, אבל נקובת הקנה כשרה 
ואין בה שום חסרון ופסול. כך גם כאן, בוודאי הדבר שטריפה - דהיינו מחלוקת - זה פסול, רק 
כל הטעות של הכותב שכאן לא מדברים כלל על דבר שקשור לענין של מחלוקת, לא מדברים על 
נקובת הוושט, אלא על נקובת הקנה, ונקובת הקנה כשרה. פשוט טועה הוא לגמרי בהגדרת הענין, 
כשהוא מדבר על מחלוקת... כשנלחמים על משמר הקודש, על טהרת ההשקפה, אינו ענין של 
מחלוקת כלל. ודומה הכותב לאדם שיראה שאוכלים מנקובת הקנה, ויעמוד ויצעק חמס הרי נקובת 
הוושט טריפה היא, הלא ל... ייחשב בעיני כולם. )דרכי החיים ח”ב עמוד קלא, מרשימות תלמידים(

תקציבים לא יזיזו אותנו מהשמירה על טהרת החינוך
יאמרו חזק לעמוד בכל  להיות, איש לרעהו  זו, הלש”ש צריך  לוועידה  התכנסנו כאן  ...כאשר 
ועלינו לדעת שכל המצב של  בנסיונות,  הגדולים שאנו עומדים בהם. אנחנו עומדים  הנסיונות 
הגזירות רעות שיוצאים מאנשי הכנסת מאותם פורקי עול, כל זה בא מחמת קנאה, הם מקנאים 
בנו. משניתנה תורה בסיני ירדה שנאה לישראל בעולם. הם מתקנאים בנו, רק השקר והשנאה כ”כ 
גדולים שהם לא מודים בכך שהם מקנאים, ולכך הם גוזרים עלינו שניכנע לדעתם. הם רוצים לקרב 

אותנו שאנחנו נודה לדרך החיים שלהם.
שנה  חמישים  במשך  הצליחו  שלא  שמה  שאומרים  מאנשיהם  בתקשורת  ביטויים  היום  ויש 
להשפיע על ציבור שומרי תומ”צ, הם הצליחו עכשיו בזמן מועט, איך הם משפיעים? הם משפיעים 
ע”י התקציבים שלהם. ובזה עלינו להתחזק, לא לחשוב ח”ו שאנו צריכים לחיות על התקציבים 
שלהם ולכך עלינו להיכנע להם רח”ל. הכנסיה לש”ש אצלינו הוא להתחזק שלא לתת להחריב את 
כלל ישראל בשביל תקציבים שלהם, לדעת כי מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, ואם הקב”ה העמיד אותנו 
בנסיונות אלו, אזי בוודאי שבכוחינו לעמוד בהם. הקב”ה לא העמיד אותנו בנסיון שאין אנו יכולים 
להתקיים ולעמוד בו, הקב”ה נותן נסיונות שאפשר להתגבר ולעמוד בהם, אם הוא העמיד לנו את 
הנסיון של התקציבים אזי בוודאי נוכל להתקיים ולעמוד כנגדם ולהשמיע דעתנו לכל העולם כולו 
נגד הכנסת, ונגד הגזירות שאין אנו צריכים לתקציבים שלכם, ומאן דיהיב חיי יהיב מזוני! לקחת 
תקציבים על ידי כניעה לדרישות שלהם זה נקרא שממיתים עצמם בשביל לחיות! האם אפשר 

שאדם ימית עצמו בשביל לחיות. חיים כאלו הם מות!
אם ב”ה זכינו להתאסף כדי לעמוד נגד הגזירות, צריכים לדעת שתקציבים אינם קובעים לגבינו 
כלום, ואם הם ישמעו מאתנו דברים ברורים ותקיפים בוודאי שלא יוכלו גם לעכב את התקציבים. 
הם יתביישו מכל העולם כולו. כל הגזרות שהם גוזרים עלינו זה רק כשאנחנו מקבלים את דבריהם. 
ואם ישאלו מהיכן ניקח כסף להחזיק את כל מוסדות הקודש שלנו... הקב”ה דואג לכלל ישראל 
ומעמיד להם את חכמי הדורות שילמדום תורה, והוא גם ידאג שיוכלו בכל מצב ללמד תורה לכלל 
ישראל. אם רק מגיעים להכרה ולמעלה של בטחון לדעת שהכל מאת ד’, אז זוכים שהקב”ה מסייע 
משאו  )מתוך  לעולם.  בישראל  תהיה  ותורה  ולתורתו,  לעמו  ידאג  שהקב”ה  לנו  ומובטח  ועוזר. 

בפתיחת ועידת דגה”ת כסליו תשס”ו(

אותם המשתפים פעולה - שותפים שווים לכל הגזירות
... וברור שע”י שנעמוד בתוקף כולם כאחד בדעה אחת כנגדם, נזכה לס”ד שהם בהכרח ייכנעו 

ויניחו לנו, ונזכה לחנך בנותינו בדרך ישראל כפי רצון בוראינו ית”ש.
ואוסיף מפורש שיש לגנות אלו היחידים שנכנסים בפשרות עם הגזירות של מחלקת החינוך.

אך מי האשם בזה שהגענו לכך, אותם מנהלים שחתמו והסכימו לגזירתם, אם היו שומעים מאתנו 
נכנעים לשום הצעה  יוצא מהכלל, שלא  יחידה מכל מנהלי מוסדות החינוך כאחד ללא  תשובה 
היו כולם עונים  ולא מהם נלמד חינוך מהו, אם כך  יוכלו לאיים עלינו בכספים,  שלהם. ושלא 
כנגדם בחזקה לא היו יכולים לנו, אך אותם שהסכימו בידם הרי הם שותפים שווים לכל הגזירות. 

)דרכי החיים ח”ב עמוד קמו(

לא ניכנע לשום גזירות
... שום מוסד ושום הנהלה אינה צריכה להיכנס עמהם במשא ומתן, הם צריכים לשמוע מאתנו 
דבר אחד, לא ניכנע לשום דבר! אנו עם הקודש וכשהובטחה ארץ ישראל לאברהם אבינו ולכלל 
ישראל לדורותיו, הרי אנו הממשיכים בדרכי אבות לנו הארץ הזאת ואתם הזרים כאן וכל גזירות 

שמד שלכם לא יועיל לכם כלום.
ועלינו להשמיע את דעת התורה הק’ בפני אנשים שומרי תורה, שלדאבוננו אינם מבינים את 
חומרת הדבר, ובמעשיהם פורצים את חומת האיסור שרבותינו נ”ע. מסרו נפשם עליה. בהזדמנות 
זו יש לעורר על המצב שאנו עומדים בתקופתנו, כאשר החושך יכסה ארץ וגזירות הממשלה עלינו 
הישיבות  התורה,  תלמודי  והחינוך,  התורה  מוסדות  על  לשלוט  איך  ותחבולות  עצות  מיני  בכל 
לצעירים, בתי הספר, והסמינרים לבית יעקב, ומי שלא משתף פעולה ומסכים להם מקצצים לו 
הרי  כלל,  להם  להיכנע  לא  בתקיפות  נגדם  נעמוד  שבאם  וברור  בטוח  מהתקציב  רבים  כספים 
נצליח וד’ יהיה בעזרינו אבל אם ח”ו ניכנע להם בכל מיני דרישות שלהם וניתן להם אפילו פתח 
קטן להיכנס בתוכינו הרי ח”ו הם יתגברו עלינו וישלטו עלינו רח”ל. צריכים כל מנהלי המוסדות 
וראשיהם להתחזק בתוקף נגדם ובזה יתקדש שמו ית’ בעולם, ואז נהיה בטוחים בהבטחה שלא 
תישכח מפי זרעו שתעמוד לנו ולבנינו להמשיך בדרך התורה, ולזכות לצאת לקראת משיח צדקינו, 

שאנו מצפים לביאתו במהרה.
הכותב בחרדה ובתפילה לנותן התורה וקיום המצוות שנוכל לעמוד בנסיון לפני בוא במהרה יום 

הגאולה שבכל יום אנו מחכים עליה. מיכל יהודה ליפקוביץ. )מתוך מכתב(

הקומץ הקטן שישאר
“יתבררו  של  מצב  יהיה  צדקנו,  משיח  לביאת  סמוך  האחרונה  שבתקופה  דניאל  בסוף  למדנו 
ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו” )דניאל י”ב, י’(. - 
עלינו לדעת כי כל הגזירות של הרשעים שגוזרים לבטל את הישיבות ולבטל את החדרים וחינוך 
בית יעקב הוא “והרשיעו רשעים”, שהם חושבים עי”ז להשכיח שם ישראל ח”ו ולכך עלינו לעמוד 
ישראל  כלל  את  ומלבן  המברר,  הוא  הזה  הנסיון  ה’,  ובעבודת  בתורה  ולהוסיף  להתחזק  בנסיון 
לראות מי יחזיק מעמד ומי ח”ו יפול, בכך שנתחזק ונעמוד בנסיון נזכה להיות מהקומץ הקטן 
שישאר, שיבינו וישכילו קומץ טהור ונקי שלא יוותר ולא יתפשר בכלום אלא להיפך נעמוד בפרץ 
לגדור את הפרצות וכל כוחינו הוא ע”י תפילה ותורה ועשיית חסד והקב”ה יעזרנו לראות מהרה 
בגאולה השלימה בהגלות כבוד מלכותו עלינו בביאת גואל צדק. )מתוך שיחה שנאמרה בהיכל 

ישיבת כנסת יחזקאל-אלעד(
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היש בה עץ
אופי השליחות של משה למרגלים צריך עיון מה מהותו. 
הרי אם רצונם של המרגלים בגילוי ידע בטחוני, דהיינו 

לידע כיצד לכבוש ואם אפשר, מה משנה הדבר אם הארץ “שמנה היא או רזה” 
זה שהביאו המרגלים  עניין  מהו  ובאותו המהלך,  אין”,  בה עץ אם  יש  ו”אם 
עמהם אח”כ פירות, הרי לכאורה הבאתם אמורה להוכיח משהו, ואם הוא מוכיח 
הוא בוודאי שאינו שייך לעניין המלחמה, הוא רק עונה על שאלת הארץ “מה 

היא” ולא על שאלת העם שרצו לדעת אם אפשר לעלות אליה ולנצח. 
ואם אכן זו היתה המטרה, לברר את איכות הארץ ולא על בטחון המלחמה בה 
בדווקא, מדוע שולח משה רבינו את המרגלים לבדוק את הארץ מה היא אם 
טובה היא או רעה, הרי ממ”נ, לכאורה דבר זה ידעו הכל לכאן או לכאן במסורת 
מאבותיהם, ומה חשבו להשיג, הרי זוהי הארץ שהשי”ת הבטיח לאבותינו ולנו, 
ולא ארץ אחרת, האמנם היתה לנו האפשרות לבחור בארץ אחרת אם היא רזה. 
ולקיחת כל ארץ אחרת היא בתורת גזלה ובמיוחד אם השי”ת אינו מעניקה 
לנו. אם כך הרי שבכל מקרה אפילו שהארץ תהיה רעה הרי שהתוצאה תהיה 
אותו הדבר - שזו הארץ שנקבל ואין בלתה. וא”כ מה פשר שליחות המרגלים.

והעניין הנראה בזה, שיש להקדים את חשבון סדר הדברים שבמקרא: 
וכמו  ישראל,  לארץ  לילך  מחורב  ישראל  שיצאו  מצינו  בהעלותך  בפרשת 
שאמר משה ליתרו, ד”נוסעים אנחנו”. והנה יעויין בפרשת דברים, שם נאמר 
למקום  ועד  מסיני  דהיינו  ברנע”  קדש  עד  מחורב  יום  עשר  “אחד  שישנם 
שהיתה צריכה להיות הכניסה לארץ ומשם שלחו את המרגלים. ועיין בפירוש 

רש”י שם שעשו את הדבר בג’ ימים בקפיצת הדרך. 
אמנם לפי המבואר אצלינו בחומש במדבר, בשלשת הימים המדוברים ישראל 
הרי לא הגיעו עדיין לקדש ברנע, אלא בינתיים עשו ג’ מסעות אחרים: קברות 
התאוה, חצרות ומדבר פארן )דהיינו רתמה כלשון פרשת מסעי, עי’ רש”י שם(, 
ואחרי אותם ג’ ימים המדוברים לא הגיעו ישראל כי אם רק לקברות התאוה, 
ואחרי חודש ששהו שם, הלכו לחצרות וחיכו ז’ ימים למרים ורק אחר כך הגיעו 
למדבר פארן  )כל זה מבואר שם בפרשה בפירוש(. אם כן, קשים דברי התורה 
בדברים, מ”ט מראה הכתוב פנים כאילו שבהיותם בקברות התאוה כבר היו 

בכניסה לא”י. 
דמרים  ולשה”ר  התאוה  קברות  שעוונות  בדברים  הכתוב  מדברי  נראה  וכן 
ַוֲחֵצֹרת(, המה  ְוָלָבן  ֹּתֶפל  ּוֵבין  ָּפאָרן  ֵּבין  לדברי הכתוב  פירוש רש”י  )דהיינו 
בתוך  המשולבים  נסיונות,  של  אחת  כיחידה  מפארן  אליו  שמגיעים  דברים 

נסיעה אחת. ואם כן צ”ע מה באמת קרה באותה נסיעה לארץ ישראל. 
ושמותיהם  עברו,  בהם  הללו  להעיר, שאין לשכוח שהמקומות  יש  ובהקדם 
נקובים בכתוב, היו מקומות אי שם באמצע המדבר שאינו מקום יישוב כלל 
ואינם ראויים מצד עצמם לשמות, וקבלו את שמם רק על שם מה שעשו שם 

בני ישראל.
לכן נראה לבאר וליישב הכל, שבאמת תוך ג’ ימים אכן 
בתאוה  כשלו  אך  לא”י,  נכנסים  שמשם  למקום  הגיעו 
ונכנסו ל”קברותיה” לחודש ימים. אז נסעו לחצרות ולנסות ליכנס לא”י משם, 
ושם מרים נכשלה, וחיכו כל ישראל ונסעו לפארן, שם חשבו להצליח על ידי 
המרגלים. וכשלונם שם היטה אותם לחלוטין מלהגיע לא”י באותו הדור, ואז 

פנו משם וחיכה הדבר לדור אחר וממילא לדרך אחרת.
ללמדינו בא, שכל העיכובים היו המשכות מאותו “דרך שלשת ימים מחורב”, 

דהיינו בנסיון להגיע לכניסת א”י, וכל הנסיונות כשלו.
פשוט  נראה  הכשלונות,  כל  את  המשתפת  הבעיה  שורש  היה  מה  ובביאור 
שהוא עניין נאמנות משה בנבואתו, שכן כבר טען ואמר על המתאוים )בקברות 
התאוה( ש”האנכי הריתי העם הזה...?” דהיינו שבא לומר שאין קשר בינו לבין 
עם אשר כזה, אין נקודה המשותפת בין ישראל לבין משה, הם אינם מבינים 
“אספה  באמרו  השי”ת  מצדיקו  ואכן  להנהיגם.  עוד  יכול  אינו  וממילא  אותו 
לי שבעים איש” - מלבדך, ואלדד ומידד כבר מתנבאים במחנה כי משה מת 
ראויים  להיות  כיצד  יודעים  דהיינו ששורש הכשלון שאיננו  ויהושע מכניס. 
להנהגת משה ממילא לא ניכנס לא”י כי אם בלעדיו. אח”כ הולכים לחצרות, 
ומרים מראה כי אף היא אינה מבינה כלל את מעלת אחיה בנביאות שהיא מעל 

שאר הנביאים.
ועתה יתיישב: אם יש לישראל עניין בלדעת על השפע של הארץ, הוא מפני 
שמעלת הארץ היא שאינה סובלת בעלי עבירה, ורצונם לדעת אם יש שפע 
גדול שם הוא מפני ששפע גדול מוכיח לא על מעלת הארץ, אלא על כך שיש 
ויש  הארץ, שעל כן הוא שזכו ליהנות מאותו השפע  ליושבי  זכויות גדולות 
כה  תהיה  ישראל  שזכות  לי  יערוב  מי  העם,  טוענים  וממילא,  מהם.  לחשוש 
יושבי  של  זכויותיהם  על  ישראל  של  זכויותיהם  תתגברנה  אשר  עד  גדולה 
הארץ אם יש ביניהם “עץ” כאיוב המגין עליהם בצדקותו )עיין רש”י ד”ה היש 

בה עץ(.
והיכן התעורר דבר זה, דבר זה התעורר מחמת זה שהתברר בפרשה הקודמת  
כי אין חיבור בין ישראל למשה, שכן הכל יודעים כי “אין משה מכניס”, ואם 
זאת  גילו  הרי  הם  מאוד,  במעלתם  שירדו  בנפשם  ישראל  שיודעים  הרי  כך 
מחמת  צלחו,  לא  ליכנס  עליהם  שעברו  הראשונים  הנסיונות  בשתי  בעצמם 
חסרון זה וכנ”ל. וממילא רוצים ישראל מרגלים, וכמו כן פשוט הדבר, שכאשר 
חזרו וראו שהארץ טובה, וזה פריה - המושכל ראשון, ה”ה “עצת מרגלים” הוא 
שיש לישראל בעיה גדולה, וככל שהפרי היה גדול יותר כך חרדו ישראל יותר 

ויותר. מפרי חטאם כי גדול הוא.
]אמנם כלב דעת אחרת היתה עמו, שאין הכל תלוי בשכר ועונש, אלא אם 
שעונים על השי”ת בכל הלב, הרי שכל זכויות יושבי הארץ הלא יעמדו להם 

מול אהבת ה’ אותנו, ואכמ”ל.[

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

אל תיקרי ויתורו אלא ויותירו...
היתה  וואלז’ין,  ישיבת  כראש  כיהן  זיע”א  מבריסק  הגר”ח  שמרן  בזמן 
הגר”ח  שיגר  כך  לשם  חומרית קשה,  למצוקה  הישיבה  נקלעה  בה  תקופה 
כמה משולחים שיעברו בקהילות ישראל ויאספו תרומות לצורכי הישיבה. 

וארוך  ממושך  מסע  בתום  הגר”ח  אצל  שבא  אחד  במשולח  היה  ומעשה 
בכמה קהילות, בידים ריקות... וכך אמר הוא לרבי חיים: למגינת ליבי, הפעם 
התרבו מאוד הוצאות הדרך שהיו לי במסעותיי, ולכן לא נשאר בידי סכום 

של ממש בשביל הישיבה.
אמר הגר”ח למשולחו בנימה של מורת רוח: סיפור המרגלים ששלח משה 
עפ”י ה’ פותח במילים “ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו”, והנה נקל לשער שכאשר 
משה רבינו אירגן את משלחת המרגלים לארץ, העניק להם משה רבינו ממון 
להוצאות הדרך, ובודאי גם תקציב הגון לכל אחד מהם לצרכי הריגול שהוטל 
עליו, משום כך אמר הקב”ה למשה “ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו”, אל תיקרי ְוָיֻתרּו 
ומסורים  נאמנים  לארץ שליחים  למשה שישלח  נרמז  בכך  ויותירו...  אלא 
שישאירו משהו בשובם משליחותם, ולא ישלשלו את כל הכסף המוענק להם 

לכיסם הפרטי...

מה מציל מחטא?
היו  בה  זצ”ל,  גלינסקי  יעקב  רבי  הצדיק  הגאון  של  מדרשותיו  באחת 
רוב הקהל מבני ה’לאומים-חרדים’ העטופים בטלית ]המדלגים על ההרים 
ומקפצים על הגבעות החגורים כלי מלחמה וציציותיהם נוטפים ומתפזרים 
ברוח[, הביא את המעשה המובא במסכת מנחות )מד,א( על אותו אדם שהלך 
לכרכי הים ונתן ד’ מאות זוז לעבור עבירה, ובאו ד’ ציציותיו וטפחו לו על 
פניו, אמרה לו איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם 

מדרשך שאתה למד בו תורה וכו’.
ושאל הגה”צ זצ”ל, מה ראתה לשאול על מקום לימודו!? המשיך ואמר מיד: 
אלא היה ברור לה שלבישת ציצית ללא עמל התורה אינה מצילה מחטא... 
כך טפח ר’ יענקל’ה על פניהם כי אין די בלבישת הציצית ללא עסק התורה.

)כא,א(:  סוטה  עיין  וכתב:  הג”ר טוביה שולזינגר שליט”א  כך  על  הוסיף 
“אמר רב יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא, בעידנא דלא עסיק בה 
אגוני מגני אצולי לא מצלי”, והלבוש בבגד של ציצית לא הוי עוסק במצוה 

כמש”כ התוס’ ב”ק )נו,ב(, ויש לחלק.

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא

“ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום 
ַהַּׁשָּבת” )טו,לב(

כתבו התוס’ )ב”ב קיט,ב( דמעשה המקושש היה בתחלת ארבעים, מיד אחר 
מעשה מרגלים דאמר במדרש דלשם שמים נתכוין שהיו אומרים ישראל כיון 
שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבין במצות, עמד 

וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים.
והקשה המהרש”א הא הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור, ותירץ דודאי 
היה המקושש חייב מיתה בדיני אדם, כיון שלא ידעו העדים שהתרו בו שהוא 

עשה על דעת זו, ואינן אלא דברים שבלב ודנין היו אותו למיתה ע”פ העדות.
והקשה הג”ר אלחנן )ב”ב אות שס( על תירוץ המהרש”א דמה שבי”ד לא ידעו 
מחשבתו הוא תימה, דהא כתיב ויאמר ה’ אל משה מות יומת האיש, והקב”ה יודע 

מחשבות, וא”כ אמאי חייבו הקב”ה במיתה.
שכתב  וכמו  למיתה  דנו  משה  ודאי  דהא  אלחנן,  הג”ר  בקושיית  לעיין  ויש 
היו שהמחלל  יודעים  אבל  ימות,  מיתה  באיזו  יודעים  היו  דלא  )טו,לד(  רש”י 
שבת במיתה, וא”כ שפיר קאמרינן דבי”ד דנו אותו למיתה כיון שהם לא ידעו 
יומת האיש צ”ל  ומה שאמר הקב”ה מות  לגופה.  דהיא מלאכה שאינה צריכה 
דרק פירש למשה באיזה מיתה להרגו, וא”כ אחר שדנו אותו למיתה, אין לומר 
למה  אלא  לדיין  ואין  למשה,  ניתנה  דהתורה  מחשבתו,  מחמת  יצילו  דהקב”ה 

שעיניו רואות, וצ”ע.

“ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם” )יד,כט(
אמרינן בגמ’ )ב”ב קכא,ב( דשבט לוי לא מת. 

וקשה דאם כן מדוע חשש משה שיתלו מיתתו בחטא המרגלים כמו דאמרינן 
בגמ’ )יומא פו,ב( משה אמר יכתב סורחני, ופירש רש”י דור המדבר מתו במדבר 
שהאמינו למרגלים, ומשה מת במדבר על שמעו נא המורים, אמר יכתב סורחני, 
שלא יאמרו אף אני קלקלתי כמותם, עכ”ל. והרי משה משבט לוי היה וודאי לא 

מת בחטא המרגלים וא”כ ממה חשש עד שביקש לפרסם סרחנו.
ואפש”ל דזה ששבט לוי לא מתו, אינו דין בשבט לוי, אלא כיון דלא נשתתפו 
בעגל ובעצת המרגלים לכן לא מתו. אך משה כיון שמת, חשש שיאמרו שהוא 
כן נשתתף בעוון המרגלים ומשכך קיבל מיתה, לכן ביקש לפרסם סרחנו דלא 

יאמרו דנפל בחטא המרגלים. ויל”ע.

רוממות החידוד
עיונים, תמיהות, הערות

הרב 
מנחם 
בארי

4


