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דבר העורך

ברכה על ראיית הים התיכון
הנה בשו”ע או”ח )סימן רכח,א( נפסק: ‘ועל הים הגדול, והוא הים 
שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים, אומרים ברוך אתה ה’ אמ”ה 
עושה הים הגדול’. ושם במשנ”ב )סק”ב( כתב: ‘ונקרא ים הגדול, 
מפני חשיבותו של א”י, אבל הרבה אחרונים פליגי על המחבר וס”ל 
דדוקא על ים אוקיינוס, שהוא הים הגדול שבכל הימים, שמקיף 
את כל העולם, עליו קבעו ברכה בפני עצמו, מפני גדלו, אבל על 
ים שעוברין בו לא”י לא נקרא לענין זה ים הגדול, ומברכין עליו 

כמו על שאר ימים’. 

‘עושה הים הגדול’
שכתב  אמנם ראה בשו”ת חיים שאל )ח”א סי’ לט,ט( להחיד”א 
ליונתן  נקרא אוקיינוס. דבתרגום המיוחס  א”י  חוף  להוכיח שגם 
וגבול”,  הגדול  הים  לכם  והיה  ים  “וגבול  עה”פ  מסעי(  )פרשת 
ותחומיה  אוקיינוס,  רבא  ימא  לכון  ויהוי  מערבא,  ‘ותחום  תרגם: 
הינון מי בראשית עם מיא קדמאי דהוון בגויה וכו’, עיי”ש, ומביאו 
והיה לכם הים  ים  ‘וגבול  וז”ל  רבינו בעל הערוך ערך אוקיינוס, 
עכ”ל.  אוקיינוס,  הוא  רבא  ימא  אוקיינוס,  תרגום  וגבול,  הגדול 
ומזה מוכח דלעולם ים הגדול הוא אוקיינוס, ועל שמו נקרא הים 
שעוברים בו לא”י, לפי שמחובר עם אוקיינוס, ולפי זה שפיר פסק 

מרן )סימן רכח( דמברכין ברכת הים הגדול 
כותבין  ושפיר  לא”י,  בו  שעוברין  בים 

בגט על כיף ימא רבא.
ה’משנת  לבעל  עשיר  הון  בספר 
ג”כ  מ”ב( כתב  פ”ט  )ברכות  חסידים’ 
ברכת  התיכון  הים  ראיית  על  לברך 
והים  הואיל  הגדול’,  הים  ‘שעשה 
ממימי  נעשה  הוא  לא”י,  בו  שהולכים 
אוקיינוס עצמו, שהציף ועלה בימי דור 
דהכי  יפו,  ועד  עכו,  עד  והגיע  אנוש, 
מבואר במדרש )ב”ר פכ”ג,ד, ירושלמי 
המקומות  אלו  וכל  ה”ב(.  פ”ו  שקלים 
בו  שהולכים  הזה  הים  שפת  על  הם 

לא”י. ויונתן בן עוזיאל בתרגומו, קרא לים 
הזה ים אוקיינוס, וגם אמר שבו נקוו מימי בראשית, וכה”ג הוא 
מאוקיינוס  נעשה  שעיקרו  מפני  אלא  זה  ואין  ירושלמי.  בתרגום 
המקיף, שבו נקוו מימי בראשית, כמ”ש. ור’ יהודה עצמו במסכת 
פרה )פ”ח מ”ח( ובמסכת מקואות )פ”ה מ”ד( קרא ים הגדול, לים 
שנקוו בו מי בראשית, והוא השם שקרא הכתוב לים זה של א”י, 

לפי התרגום הנ”ל.
לראב”ד  זו  שאלה  הפנה  יג(  סימן  )ח”ב  החכמה  בצל  בשו”ת 
נוגעת  זו  הוראה  כאמור  ויען  דבריו:  ואלו  ההם,  בימים  ירושלים 
לרבבות ולמאות אלף בישראל, בקשתי מאת ידידי הגאון האדיר 
ראב”ד דעיה”ק ירושלים ת”ו להודיעני איך מורין בזה בבית דינו 

הגדול, וזאת אשר השיב לי בזה...
נוהגים  אנו  התיכון,  הים  על  לברך  נוהגים  כיצד  שאלתו  וע”ד 
לברך ‘שעשה את הים הגדול’. ונזכרתי מה שנדפס בחוברת תורה 
מציון שיצא בשנת תרמ”ח פעיה”ק ירושלים, ושם נדפס תשובת 
הגאון בדורו מהרי”ל דיסקין זצ”ל לענין כיצד כותבין בגט, ומסיק 
שם בזה”ל ‘עכ”פ בין כך ובין כך אין זה אלא לשון תורה ולשון 
הברכה ‘שעשה הים הגדול’ אבל לא בלשון בני אדם ראוי להיקרא 
הים הגדול וכו’’, עיי”ש. אבל אני כתבתי על הגליון דהגאון חיד”א 
ז”ל מסיק בשיורי ברכה )סי’ רכח( דהים שעולין בו לא”י לפי וכו’ 
וכן  נוהגין,  וכן  והכי נקטינן  וכו’  יונתן פ’ מסעי’  ומביא מתרגום 

עושה אני בנסיעתי לחיפה. 

‘עושה מעשה בראשית’
גם הערוך השולחן )שם ס”ד( נקט בפשיטות כדעת המחבר, אלא 

שמחמת הספק נקט למסקנא לברך ‘עושה מעשה בראשית’ גם על 
האוקיינוס: ולענ”ד היה נראה עיקר כדברי רבינו הב”י, דכשנדקדק 
במעשי בראשית שאמר הקב”ה “יקוו המים אל מקום אחד ותראה 
היבשה”, והמים הם מי אוקיינוס הסובבים את הארץ, ואח”כ כתיב 
“ויקרא אלוקים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים”, ונ”ל דה”פ 
ולמקוה המים שבאמצע היבשה, והיינו כל הימים שלנו שהם בתוך 
כדור הארץ קרא ימים, ונמצא דלפ”ז האוקיינוס נקרא מים שהוא 
יסוד המים, וימים נקראו אותן שבתוך הכדור הארצי, ובתוך הכדור 
הארצי הים שאצל א”י הוא הגדול מכל הימים שבתוך הכדור, כידוע 
הימים  כל  אומר  ]דר”מ  כן  פירושו  במקוואות  וגם  הארץ,  במפת 
הגדול  הים  אומר  ור”י  הכדור,  שבתוך  הימים  כל  כלומר  כמקוה 
הרבה  ונהרות  ימים  נופלים  שבו  א”י  שאצל  הים  כלומר  כמקוה 
כידוע[, אבל המפרשים לא פי’ כן, ולפי”ז למעשה נראה לברך על 
על  וגם  א”י,  הים שאצל  על  אפי’  ‘עושה מעשה בראשית’,  כולם 

האוקיינוס מפני שינוי הפירושים, ודו”ק. 
וכמסקנא זו נקט בפשיטות להלכה בכף החיים )סק”ה(, וכן משמע 
מסתימת החיי אדם )כלל סג ס”ג( וקיצור שו”ע )סי’ ס’ ס”ה(, שכ’ 
סתמא “על הימים מברך עושה מעשה בראשית”, מבלי לחלק בין 
הים הגדול לשאר הימים, הרי משמע דעל כל הימים מברכין כן, 
ומה גם דלפי דברי הביאור הלכה )ד”ה ועל הים( שכתב דבדיעבד 
אם בירך ‘עושה מעשה בראשית’ על הים הגדול יצא, הרי לכאורה 

שטוב לברך ‘עושה מעשה בראשית’ על שניהם דממ”נ יצא.

עצה טובה לצאת ידי כל השיטות
עצה טובה, כדי לצאת ידי כולם, כתב בשו”ת מנחת יצחק )ח”א 
סי’ קי( לברך ‘עושה מעשה בראשית’ ותוך 
כדי דיבור להוסיף גם תיבות ‘שעשה 
‘עושה  לברך  דנכון  הגדול’.  הים  את 
כוללת  ברכה  דהיא  בראשית’,  מעשה 
הפירות.  בברכת  נהיה’  ‘שהכל  כמו 
ומ”מ לצאת גם כן דעת השו”ע ושאר 
יש לומר תוך כדי דבור של  פוסקים 
תיבות  גם  בראשית’,  מעשה  ‘עושה 
וזה  הגדול’,  הים  שעשה(  )או  ‘עושה 
עפ”י המבואר בשו”ע או”ח )סי’ רט(, 

עיי”ש.
רבנו  בארחות  גם  נמצא  וכדבריו 
זצוק”ל,  החזו”א  ממרן  רכד(  עמוד  )ח”ג 
כט(  אות  )פכ”ג  שלמה  הליכות  ובספר 
מביא כן בשם מרן הגרש”ז אויערבאך זצוק”ל, וכן הוא בתשובות 

והנהגות )ח”ג סי’ עו(.
תמצא  אם  שאפילו  בזה,  להעיר  יש  לכאורה  דמסתפינא,  ולולי 
כיון  הגדול  הים  על  בראשית’  מעשה  ‘עושה  לברך  דמהני  לומר 
שהיא ברכה כוללת כמו ‘שהכל’ בברכת הפירות, מ”מ לענין הים 
התיכון אפשר דלא מהני, דהנה במשך חכמה )דברים לד,ב( כתב 
הגדול’  הים  את  ‘שעשה  ישראל  ארץ  של  הים  על  לומר  שתיקנו 
הירושלמי  מדברי  כן  והוכיח  בראשית,  במעשה  נוצר  שלא  מפני 
אנוש  דור  שכשחטא  )כג,ד(,  רבה  ובראשית  ה”ב(,  פ”ו  )שקלים 
הציף האוקינוס את כל המקום שנמצא בו ים זה. ולפי”ז אין שייך 
לברך על הים התיכון ‘עושה מעשה בראשית’ כלל, כיון שלא נברא 
שכתב  סק”ג(  אברהם  )אשל  בפמ”ג  ועיין  בראשית.  ימי  בששת 
לענין ברכת ‘עושה מעשה בראשית’ על נהרות, דהיינו שידוע שהם 
מששת ימי בראשית אבל על נהרות שנתהוו אחר כך אין מברך. 
בין  דבריהם שאין לחלק  ומוכח מסתימת  )סק”ד(.  וכ”כ המשנ”ב 
אם נתהוו אח”כ בידי אדם או בידי שמים, ובכל ענין כל שלא היו 
‘עושה  קיימים מששת ימי בראשית אין שייך לומר עליהם לשון 
מעשה בראשית’. וכ”כ האשל אברהם )בוטשאטש, סי’ רכח( שאין 
לברך על נהרות שאולי נתהוו בזמן המבול שנפתחו מעינות תהום 
עדיף  אלו,  דברים  מכח  ואולי  בזה.  וצ”ע  פתוחים,  שנשארו  ויש 
לברך תחילה ‘שעשה את הים הגדול’ ותוך כדי דיבור להוסיף גם 
‘עושה מעשה בראשית’, דבזה יצא ידי כולם, גם לשיטות הפוסקים 

שעל הים התיכון א”א לברך ‘עושה מעשה בראשית’, ודו”ק. 

רוממות ההלכה

לעילוי נשמת  האי גברא רבה רודף צדקה וחסד
הרה"ח רבי אברהם ב"ר נחום יואל הלפרן זצ"ל

מגדולי תמכין דאורייתא
נלב"ע ח' אב תשע"ז ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י אחד ממוקירי זכרו שליט"א

לרפואת ידידנו הדגול רודף צדקה 
וחסד

הרה"ח אברהם ישעיה בן חיה 
לאה שליט"א

לרפו"ש בתושח"י

בברכת השבת שהיא מקור הברכה והנחמה 
העורך

על  האבלות  תקופת  במוצאי  אנו  עומדים 
אל  עוברים  אנו  כשמיד  המקדש,  בית  חורבן 
שבת "נחמו", שבת שכל כולה נחמה, ואשר כפי 
המובא בגליון זה מדברי הראשונים אזי שבת זו 

היא זמן מיוחד לעשות שמחה על הנחמה.
תמה(  רמז  ישעיה  )ילקו"ש  חז"ל  מדברי 
עולה כי דברי הנביא "נחמו נחמו עמי" נאמר 
לתלמיד  המנחה  תורת  ובספר  הדורות.  לכל 
ציווי  שהוא  המדרש  בדברי  ביאר  הרשב"א, 
להודיע  ודור  דור  שבכל  והדרשנים  לחכמים 

לכלל ישראל דברי נחמות, יעוי"ש.
שליט"א,  דסלר  רא"א  הגה"צ  של  בשיחותיו 
תמיהה  על  עורר  פונביז',  דישיבת  המשגיח 
יסודית: הלוא רק לפני ימים ספורים ישבנו על 
הארץ ובכינו ואמרנו קינות על מצבנו השפל, 
על  הרציחות,  על  הנוראים,  החורבנות  על 
השמדות, על הרדיפות, על הריחוק שנתרחקנו 
צער  על  שמים,  כבוד  חילול  על  כך,  כל 
השכינה... והנה עתה הגיעה "שבת נחמו", ואנו 
נשאלת:  והשאלה  נחמה!  של  טוב  יום  עושים 
וכי השתנה משהו? וכי אירע כאן דבר המהוה 

סיבה לנחמה?
גם אילו נאמר, כי זה שאנו מזכירים לעצמינו 
להתעודד  בכדי  הוא  האלו,  הנבואות  כל  את 
ולהמשיך לקוות לגאולה שתבוא במהרה בימינו. 
עדיין יש להבין, שהרי גם בזמן האבילות עצמה 
לגאולה,  והציפיה  מהתקוה  דעת  הסחנו  לא 
ומדוע זה נקבעה שבת מיוחדת ל"שבת נחמו"?
זה, נותן  אולם נראה, כי עצם השיח בנושא 
וכפי שרגיל רבינו מרן ראש  לנו פתח להבין, 
הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א לחזור על 
על  המתאבל  'כל  חז"ל  שאמרו  במה  הביאור 
ורואה  זוכה  בשמחתה',  ורואה  זוכה  ירושלים 
היא  עצמה,  האבילות  לאמור:  'הווה',  בלשון 
המביאה את האדם לידי נחמה פורתא, שכן כך 
לו מעט תפיסה  יש  ובזה  חי את הגאולה  הוא 
בגאולה העתידה בעצם הדבר שהוא משתוקק 
מצטערים  שאנו  הצער  כל  כי  אליה.  ושואף 
שהיה  מה  על  כלל  אינו  והגלות,  החורבן  על 
פעם, כי אדרבא אין זה מן החכמה לבכות על 
ואיננו, כצווח על ספינתו שטבעה  דבר שהיה 
בים... אלא תכלית הבכייה היא להשתייך לבית 
המקדש, ולכן בזה גופא שאנו מצטערים ובוכים 
על זה, הרי בכך אנו בונים אצלנו את ביהמ"ק. 
ועוררנו  המצרים,  בין  ימי  עברנו את  כאשר 
את עצמנו להתבונן על מצבנו העגום, הרחוק 
לאין ערוך מן המצב האמיתי של כלל ישראל 
ושל הבריאה כולה, עד כדי תחושה של אבילות 
כואב  כמה  עד  חשנו  כאשר  אמיתית,  פנימית 
על  המתחלל,  שמים  כבוד  על  המצב,  על  לנו 
הריחוק הנורא שהתרחקנו, על החורבן ההולך 
ומעמיק בכל שנה ושנה, וכיון שכך, אזי הכאב 
והצער הזה שנוצר אצלנו בימים אלו, הוא כבר 

התחלת הניחום...
להשריש  שנועדו  המיוחדים  הימים  אחרי 
ולמה  המקדש,  לבית  ההשתייכות  את  בתוכנו 
לנחמה  זקוקים  אנו  שעתה  הרי  שחסרנו, 
כלל  את  מנחם  שהנביא  הנחמה  אמיתית. 
ישראל, היא לדורות! זו תהיה בעיקר כשתבוא 
אבל  ובתפארתה,  בשלימותה  בפועל,  הגאולה 
נחמה  באותה  מה  אחיזת  למצוא  רשאים  אנו 
כבר כיום הזה, משום שעצם החיפוש והתשוקה 
לגאולה, עצם הכאב והצער על העדר הגאולה, 
זה עצמו כבר תחילת סיבה לנחמה. ולכן למרות 
כאן תחושת  יש  הגלות  בעומק  נמצאים  שאנו 

התחלה של יציאה מהגלות.
ביאור  גם  זהו  כי  אפוא,  נראה  לאור האמור 
מכות  מסכת  בסוף  המובא  המופלא  המעשה 
והתחילו  בדרך  מהלכין  היו  התנאים  כאשר 
להר  שהגיעו  כיון  משחק,  עקיבא  ורבי  בוכין 
הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, 
שוב התחילו בוכין ורבי עקיבא משחק, אמרו 
לו מפני מה אתה משחק, אמר להם ואתה מפני 

מה אתם בוכים... 
היא  אדרבה  כי  היתה,  עקיבא  רבי  כוונת 
ומצטערים  בוכים  דוקא מפני שאתם  הנותנת, 
וחשים את גודל הצער והכאב על חילול כבוד 
שמים וההסתר פנים הנורא שיש כאן, זו גופא 
כבר  אני  עצמו  בזה  כי  שמח!  שאני  הסיבה 
רואה כאן את השייכות לגאולה, שהיא הגרעין 
תצמח  ממנה  ואשר  הנחמה,  של  וההתחלה 

הגאולה השלימה במהרה בימינו.
ושמדות,  חורבנות  רואה  שאדם  פעמים 
נפילות ומעידות, קלקולים שונים ומשונים בכל 
השטחים, בכל תחומי החיים, אם כואב לו על 
המצב, אם שותף הוא לאבילות, זה גופא הנחמה 

שלו כבר, זוכה ורואה בשמחתה...

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 

בין הזמנים

הרב 
ישראל 

לנג

נכדו  שליט”א  שמידע  מנחם  הרה”ג  סיפר 
רבי דב  הגאון הגדול  גרודנא  ר”י  של  המסור 

צבי קרלנשטיין זצוק”ל: כאשר שהה ראש הישיבה 
במרפסת  ישב  בנתניה,  צאנז’  ‘גלי  במלון  למנוחה 
חדרו לשאוף את אויר הים. ]וכידוע דבריו של מרן 
בתורה  העמלים  עבור  נברא  ‘הים  זיע”א:  החזו”א 
שמועיל לחיזוק המח, כח העיון’[ לפתע קלט בזוית 
עינו מראות בלתי צנועים, נכנס מיד לחדרו כשכולו 
ראיה  יש  אם  המנוחה,  כל  שווה  לא  ואמר:  מזועזע 
הקפיד  ואף  למרפסת,  יצא  לא  מאז  אסורה!  אחת 

שהוילון בחדרו יהיה סגור כל הזמן.
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“ְוֹאִתי ִצָּוה ה’ ָּבֵעת ַהִהוא ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ֻחִּקים 
ּוִמְׁשָּפִטים ַלֲעֹׂשְתֶכם ֹאָתם” )ד,יד(

לכאורה היה צריך לכתוב “לעשות אותם”, וכתיב “ַלֲעֹׂשְתֶכם”, 
רבינו הגדול מרן הרב שך זיע”א אמר בשיחה: הלשון “ַלֲעֹׂשְתֶכם ֹאָתם” בא לומר שאתם 
צריכים לעשות את עצמכם! רצונו יתברך שאדם יצור ויבנה את עצמו, שילמד להיות 
אדם ולא חיה. תכלית החוקים והמשפטים אינה רק שאתם תעשו אותם, אלא שהם 

יעשו ויבנו אתכם! ואם לומדים את התורה, 
אלא  האדם,  את  מלמדת  אינה  והתורה 
שהוא חושב שכך צריך לעשות במקרה 
זו  אין  זה,  מעשה  מתאים  וכאן  זה, 

תכלית לימוד התורה.
תבא  )תנחומא  במדרש  אמרו  כעי”ז 
אלא  נאמר,  לא  אותם”  “לעשות  א( 
עליו  ֹאָתם”, מכאן שמעלין  “ַלֲעֹׂשְתֶכם 

כאילו הוא עשה וברא את עצמו.
לשנות  בכוחה  התורה  חכמת  רק  כי 
אדם,  לבן  מ’חיה’  ולעשותו  האדם  את 
כל חכמה אחרת שהאדם ילמד הוא ידע 
‘חיה’  יישאר,  עצמו  הוא  אבל  חכמה 

שיודעת חכמה.
יסוד זה, אמר מרן זיע”א, מונח במה 
ב,יג(  רבה  )איכה  במדרש  שאמרו 
‘אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים - 
תאמין, יש תורה בגוים – אל תאמין’. 
חכמה,  יש  העולם  שלאומות  והיינו, 
חכם  ויהיה  ילמד  שהאדם  ואפשר 
גדול ופילוסוף, אבל הוא אינו מתלמד 
איננה  החכמה  בעצמו,  מחונך  ואינו 
בתוככי הלב, ואין היא כתורה המלמדת 
ומדריכה את עצמיותו. ואפשר שאותו 
חכם יהיה מושחת ביותר, כעסן, גזלן, 
אבל  אסור...  דבר  כל  ועשה  רוצח, 
מדינות  להנהיג  יכול  הוא  חכם,  הוא 
המשרה  עד  נשיא,  להיות  בחכמתו, 
הגבוהה ביותר. אבל הוא עצמו אדם גס, 
אדם,  איננו  עצמו  הוא  ושפל,  מושחת 
בהיסטוריה  וכידוע  מתלמד.  איננו  כי 
אף  שעל  העולם,  מאומות  חכמים  על 
גדולים,  ומלומדים  פילוסופים  היותם 

בחייהם הפרטיים הם היו שפלים. 
מדוע הוא כך? - כי כל חכמה מלבד 
האדם  את  ללמד  יכולה  אינה  התורה 
כשם  פנימיותו.  את  ולשנות  עצמו, 
ללא  חפצים  לחבר  יכול  אינו  שאדם 
וכדומה, כך האדם אינו  ומסמר  פטיש 
אם  וגם  התורה,  ללא  להשתנות  יכול 
ילמד את כל החכמות, אין להם שייכות 

אליו בעצמותו כלל.
סיפר על כך מרן זיע”א: לפני כמה שנים 

הלכתי עם נכדי לפרופסור גדול, והפרופסור דיבר, ומצוי שיש צורך לברר איזה פרט 
בתוך הדברים או שלא שומעים טוב, ואז צעק - שתוק! עכשיו הפרופסור מדבר!... 
גרוז’ינסקי,  עוזר  חיים  מרבי  חיים”,  מה”חפץ  מרבותינו,  לא שמעתי  כאלו  דיבורים 

מה”חזון איש” או מהרב מבריסק...
שמעתי מאאמו”ר הג”ר זאב לף שליט”א: היה פרופסור מפורסם שהתואר שלו היה 
‘פרופסור למידות ומוסר’ וההתנהגות שלו לא היתה מוסרית אפילו להנהגות הגוים... 

ושאלו אותו היתכן?! - ‘פרופסור למידות ומוסר’, והוא אינו מוסרי...

וענה ואמר: פעם הייתי מלמד הנדסה, ואף פעם לא שאלו 
אותי למה אתה לא עיגול או משולש...

“ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם” )ד,טו(
מבואר בפסוקים שהציווי של “ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם” הוא על שמירת הגוף. 

ואילו לשון הפסוק הוא על שמירת הנפש.
וכתב מרנא ה”חפץ חיים” זיע”א )שם עולם ח”ב פ”י(: והוציא הכתוב ענינים אלו 
או  שמירת הגוף,  ולא בשם  שמירת הנפש  בשם 
שעושה  שבעת  לנו  להורות  עצמו,  שמירת 
ענינים אלו יתבונן מאד שלא יקלקל על ידי 
זה את נפשו, כי מצוי בעוונתינו הרבים מצד 

השמירה גופא מקלקל את נפשו... 
התורה ציותה עלינו לשמור על הגוף, כי מי 
שחולה יעסוק ברפואתו, שינוח אחרי תקופה 
עכשיו  לעצמו  חושב  והאדם  מאמץ...  של 
התורה  באה  מותר...  הכל  מנוחה...  זמן  זהו 
והזהירה כשאתה שומר על הגוף, תשמור מאד 
על הנפש. ממי תשמור על הנפש? – מעצמך! 

- המורה היתר בזה ובזה... 
‘בין הזמנים’  ימי  זיע”א קבעו את  רבותינו 
בלשון זה דווקא, הם לא קבעו ‘ימי חופש’... 
תורה  בן  ההתעלות של  קבעו שלצורך  אלא 
בתורה ויר”ש דרושים לו ימי מנוחה, שעל ידי 
ולעמול בתורה.  יוכל ביתר שאת ללמוד  כך 
שימים  ולהיזהר  לשמור  צריך  כמה  כן  ואם 
יביאו אותו להידרדרות רוחנית חס  אלו לא 
ושלום, כל מנוחה שיש בו משהו מן המשהו 
שאינו עולה בקנה אחד עם התעלות בתורה 
ויראת שמים ודאי שאינה כלולה בתקנה של 
‘בין הזמנים’! כל מנוחה צריכה ליבדק היטב 
בשמירת  במשהו  יפגע  לא  הגוף  ששמירת 
כי  ב”דעות”.  לא  שמים,  ביראת  לא  הנפש, 
ח”ו  לצאת  למוח’  ‘מנוחה  של  בשעה  אפשר 
עם קרירות ביראת שמים ודעות מקולקלות... 
הגוף  מנוחת  בזמן  התורה:  לנו  אומרת  כך 

“ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם” - דייקא!

“ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשֹמר 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת” 

)ו,כה(
לודז’,  של  לרבה  מיוחסת  שנונה  אימרה 
זצוק”ל:   מייזל  חיים  אליהו  מוהר”ר  הגאון 
עניני  על  הרבה  ממון  מפזר  היה  אחד,  גביר 
מצרכי  בהרבה  נדיבה  ביד  ותמך  צדקה, 

הציבור והעיר.
לרועץ,  צדקתו  לו  ותהי  ליבו,  ויגבה 
לזלזל  ואף  לדקדק,  שלא  לעצמו  כשהרשה 

בקיום שאר מצות.
ויאמר לו הרב בלשון תוכחה, דע לך, כי אמנם 
‘צדקה’ מצוה גדולה היא, אולם כאשר אין עמה שאר מצות ומעשים טובים היא נחשבת 

כאין, שהרי כך אומר הכתוב: “ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו” - אימתי?
“ִּכי ִנְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת” - רק בעוד אנו שומרים לדקדק בקיומם 

של כל מצות ד’... 

רוממות הפרשה
מפניני הפרשה

הרב 
שלמה 
ליב לף

זעקתו של הגרעק”א
בשבוע שעבר הבאנו במדור זה את זעקתו של מרנא 
הגרעק”א זיע”א כפי שהובא בכתבי תלמידיו ותלמידי 
שנבעה  זעקתו  על  נוספת  עדות  לפנינו  תלמידיו. 

מכאב ליבו הטהור של רשכבה”ג הגרעק”א, ועד כמה כאב מרנא הגרעק”א את 
נותן שום  זעקת החינוך מפני ההתערבות, כמו גם טהרת ליבו הגדול שאינו 
מקום ל”נגיעות” אישיות להפריע לתוכחה הנוקבת, כל אלו נלמדים ממכתבו, 
כמו גם הראיה רחבת הטווח, לפיה אם מוותרים ומתפשרים, זה נגמר רע מאד...

יהדות  להנצחת  זכרון  מכון  זכרון’,  ‘עלי  בגליון  פורסמה  המופלאה  האגרת 
הנ”ל פרסם  בגליון  הגרמא”ז קינסטליכער שליט”א.  עומד  הונגריה, שבראשו 
יורק, את האגרת שנמצאת בכתי”ק של  הר”ר מנחם מאיר יאקובוביטש מניו 
מרנא רבינו עקיבא איגר זצ”ל, שעוסקת בבעיה שהיתה באותם ימים, כאשר 
הספר  לבתי  להגיע  בגרמניה,  היהודיים  התלמידים  את  חייבו  הממשלה  שרי 

בשבתות, גם בלי לעשות חלילה מלאכה אסורה.
בתוכחה  הגרעק”א  פונה  פרנקפורט,  לקהילת  שולח  שהוא  תוכחה  במכתב 
מגולה על נושא החינוך. כשראוי לציין כי המכתב נכתב בשעה שהוא מבקש 

מהם לקבל את בנו לרבנות בעיר, וללא חשש מתוצאות נלוות.
וכך כותב הרב יאקאבוביטש: מלבד חשיבות דבריו הקדושים היוצאים מלבו 
הטהור, אשר בגודל צדקתו לא עצר רוח לבוא בתוכחת מגולה לק”ק פרנקפורט 
דאדר, בו בזמן שמשתדל לקבל בנו על כסא הרבנות דשם, בד בבד אנו עומדים 
על גודל פקחותו, מי כחכם הרואה את הנולד ויודע פשר, כבר בימיו עמד על 
המשמר והתריע על העתיד כי עלול הדבר כי לאט לאט יבואו גם לידי כתיבה 
בשבתות וימים טובים חלילה וחלילה. יתכן אלמלא שמעו לקולו שלא לשלח 
בניהם לבית הספר כזאת בשבתות וימים טובים, ממילא לא היה מקום לגזור 

גזירה כזו. 

וזה לשון קדשו:
ב”ה ב’ בשבת ב’ ניסן תקב”ץ פ”ק פוזנן, שלומים 
אלומים וברכות נשגבות לכבוד ידידי התורנים הקצינים נכבדים ויקרים רוזנים 

פו”מ ק”ק פפד”א יע”א ולכל העדה הקדושה המפוארה ד’ עליהם יחיו.
זה היום בא לבית מלוני כבוד ידידי חביבי חתני הת’ המופלג חרוץ ושנון מו”ה 
ר’ וואלף נ”י מוואלשטיין להתעלס עמי באהבי’, ונודעתי ממנו שבהיותו ביריד 
פפד”א הסמוך וכן מקודם לזה העולה על רוחכם הטובה לקבל לכם לרב ואב”ד 

איש חי רב פעלים, כפי הראוי והנכון לשם השם,
נ”י  ונטיית דעתכם על בני הגאון הגדול כליל המדע והתבונה מו”ה שלמה 
לי  בסמוך  נ”י  בני  שבת  שיהיה  ומגמתי  תשוקתי  וזה  למאד  בזה  אנחת  אשר 
במדינה זו, אי לזה מבוקשי מכבודכם הרמה להודיענו אם יש ממש ושרש ויסוד 

בזה.
הולכים  שם  כי  משמוע  נעויתי  לאשר  הרמה,  מכבודכם  אדרוש  זאת  עוד 
הילדים מבני עמינו גם בשבתות וי”ט לבית הספר ללמוד כתב והגיון וחשבון, 
מעל  יסירם  האלו,  הימים  יפסקו  שבאם  לכך  מכריחם  והפארפעסיר  וכדומה, 
פניו מללמוד עמהם כלל, וזה רע ומר מאד! כי אף בלא מעשה מכתב אם ילמדו 
אך חשבון וכדומה אינו נכון, ובפרט כי עלול הדבר כי לאט לאט יבואו גם לידי 

כתיבה בשבתות וי”ט חלילה וחלילה, ובמסתרים תבכה נפשי לשמוע כזה.
אבקש ממכם להתאמץ בזה בכל האפשרות לתקן דבר זה ולא יהיה המכשלה 
יהיה להם  ד’  ְתַזכו רבים בזה שההולכים ביראת  הגדולה הזאת בקרבכם ח”ו, 
או”נ  ידידכם  וי”ט.  בשבתות  כזאת  הספר  לבית  בניהם  לשלח  שלא  הבחירה 

דשה”ט בלו”נ הק’ עקיבא בהרב מו”ה משה גינז ז”ל

רוממות החינוךהמשך
ליקוט על טהרת החינוך

הרב 
נתן צבי 

שפירא

שבת נחמו
ועשירי,  תשיעי  שעברו  ‘אחר  וז”ל:  כתב,  תתצג-ד(  אומץ’ )אות  בספר ‘יוסף 
יסיח האדם דעתו מן החורבן ויזכור לנחמה. ומפני זה קורין שבת שאחר תשעה 
באב ‘שבת נחמו’ - ע”ש ההפטרה, משא”כ בשאר שבתות השנה )מלבד ‘שבת שובה’ 
יותר  בו  להתענג  וראוי  וזמרה  בפיוט  בו  ומרבין  ההפטרה(,  ע”ש  ג”כ  שנקראת 

מבשאר שבתות השנה וכן כתב ‘בן שועיב’, שמצווה לעשותו כיום טוב’, עכ”ל.
וזה לשון דבריו של ר”י אבן שועיב )תלמיד הרשב”א(: ‘נהגו לעשות השבת הזה 
אחר ט’ באב יום טוב, והיא מצוה גדולה שהוא יום נחמה, ואע”פ שאינו  יו”ט ממש, 
עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת ביום ט”ו, ולפעמים הוא בשבת, וכל השמח בו, 

זוכה בנחמת בנין בית המקדש’, עכ”ל.
העם  כל  וישמחו  באב,  ט’  אחר  הסמוך  השבת  הוא  נחמו,  ‘שבת  וכ”כ מהרי”ל: 
נהגו  זה  ‘ומפני  ל,ב(:  )תענית  בריטב”א  הוא  וכן  הגואל’.  ביאת  לנחמת  ויבטחו 

לעשות סעודה בשבת שלאחר ט’ באב’.
יותר משבתות השנה  ומבואר, כי ‘שבת נחמו’ ראוי להרבות בה בזמרה ובעונג 

ולעשותה כיום טוב, והוא משום הגאולה העתידה לבוא.
יסוד  זצוק”ל:  קרלנשטיין  צבי  דוב  רבי  הגדול  ‘גרודנא’ הגאון  ר”י  בזה  וביאר 
הדברים הוא, כי גם בזמן החורבן בעת הגלות המרה, יש לקבוע עת מסוים להסיח 
הדברים  ושני  המובטחת,  הגאולה  על  לסמוך  לנחמה  ולזכור  החורבן  מן  דעתו 

משמשים יחדיו, אבל ובכי, שמחה ונחמה.
ם  ובכך יתבאר לשון הפסוק, בנבואת הנחמה של ישעיהו )סו,י(: “ִׂשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ְוִגילּו ָבּה ָּכל ֹאֲהֶביָה ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש ָּכל ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליָה”, והנה מובא בשם רבי 
אברהם בן הגר”א, שעמד על הבדל הלשון בין ‘שמחה’ ל’ששון’, ה’שמחה’ היא כאשר 
יקוה האדם ויצפה לטוב שיבוא לו, וה’ששון’ הוא כאשר הגיע אל מאוויו ושש על 

הטוב, ולאור דבריו, הרי ביאור הכתוב הוא ‘כפתור ופרח’:
ְוִגילּו ָבּה ָּכל ֹאֲהֶביָה” - בזמן  ם  פתח הכתוב בלשון ‘שמחה’ - “ִׂשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשלִַ
הגלות כאשר מצפים אנו לישועה, גם אז יש לנו דין לשמוח על ירושלים, לקוות 
לצפות ולבטוח בגאולתה העתידה לבוא, וסיים בלשון ‘ששון’ - “ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש 
ָּכל ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליָה” - לאחר מכן בזמן הגאולה העתידה, ישישו וישמחו בה בהגיעם 
לטוב שציפו  לו, וכמו שדרשו חז”ל )תענית ל,ב( ‘כל המתאבל על ירושלים, זוכה 

ורואה בשמחתה’.
ועוד נאמר בנבואת ירמיהו )לא, יד-טז(: “קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים”... 
“ֹּכה ָאַמר ד’ ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה... ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ד’ ְוָׁשבּו 
ָבִנים ִלְגבּוָלם”, ולכאורה צריך ביאור, מדוע נאמר “ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי”, הלא אדרבה, 
מצוה היא להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש והגלות? ]ולפי פי’ אחד זה 

נאמר על עם ישראל, עיין רש”י ורד”ק[
אמנם הביאור הוא לפי היסוד האמור, שיש מצוה לשמוח על הגאולה העתידה, 
והוא כאמור בקיום המנהג לעשות את ‘שבת נחמו’ כיו”ט, ועל דרך זו אומר הכתוב 
- “ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי... ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך... ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם”, ללמד כי בד בבד 

עם האבל והבכי, גם צריך להוסיף שמחה על הגאולה העתידה.
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רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

רוממות הזמניםהמשך
חודש מנחם אב

הרב 
דוד 

ויספיש

ביטול תורה כנגד כולם
“משמח ומרנין את הלב לראות בזמן שנקרא ‘בין הזמנים’, שעוסקים בעיקר העיקרים, ב’כי הם 
חיינו’, ועושים זאת בעוז ותעצומות. אין לך דבר גדול מזה, כי ‘תלמוד תורה כנגד כולם’ וביטול 

תורה כנגד כולם...”.

התנדבות או חובתו בעולמו!?
“צריך לחיות עם הרגשה וידיעה שגם ב’בין הזמנים’ כשיושבים ולומדים זאת לא ‘התנדבות’... 
צריכים  תמיד  תורה  ודברי  בעולמו!  האדם  חובת  קיום  זהו  אלא  ועושה’,  מצווה  ‘שאינו  מעין 
יהיו  יום  ו’בכל  ד’.  ציווי  וקיום  בעשיית  שמחה  בשמחה,  ויותר  יותר  הלימוד  שיהיה   - חיזוק, 
בעיניך כחדשים’. וכשלומדים יש לזכור שזו תורת ד’, ו’דע לפני מי אתה עומד’, ובכך נקשרים 

ומקושרים להקב”ה”.

כתיבה לעומת חקיקה
“אף שאדם מחויב לעמוד על המשמר בכל שעה, יש תקופות של שינוי מצב, שבהם שייך יותר 

שאדם יבחן את עצמו ואת מציאותו, שיתבונן מהי דרגתו באמת.
על דברי תורה נאמר )משלי ג,ג ז,ג( “ָּכְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶּבך”. ואילו בחוקי התורה אמרו )יומא 
כז,ב( ‘חוקים שחקקתי לך אין לך רשות להרהר בהם’. וההבדל בין כתיבה לחקיקה הוא, כי כתיבה 
היא צירוף הדיו לדף, ובזה יש כמה דרגות עד כמה חזק החיבור והדיבוק. אבל מצב של חקיקה 
הוא שינוי הדבר במציאות, ולכן ‘אין לך רשות להרהר בהם’, כי החוקים הם חקוקים, דהיינו שזו 
צורת הבריאה על פי חוקי התורה, וכך נברא העולם.1 וכמו שאדם לא ישאל על מציאות של טבע, 

כך גם החוק הוא חלק ממציאות הבריאה. ויש בזה דרגות רבות לאין סוף.
כמה  ועד  בו,  יש  כמה  עד  לדעת  הוא  יכול  עצמו,  את  בוחן  שאדם  זמנים  באותם  הדבר  כן 
הנהגותיו הרוחניות ודרך העבודה שבו מוטבעים וחקוקים בו. האם הם חלק ממנו, או שיש בו רק 

קצת הרגל, ועל פיו הוא פועל, אבל למעשה אין בו שום שינוי ממשי בעצם מהותו...
כולם  יחד עם  יושב  לא  בזמן שהוא  נמצא  יוצא ממקומו, כשהוא  היא כשאדם  לזה  והבחינה 
כהרגלו בבית המדרש, בשעה שאדם מיטלטל מהמקום שבו הוא קבוע, בזמן כזה האדם נבחן האם 
זו ‘תורתו’, ובה יהגה יומם ולילה, או ח”ו זה דבר אחר שאמנם יש לו לזה קצת קשר... אבל אין 

זה ‘תורתו’ “.

שעת המבחן
“כשמגיעים זמנים שכאלו של ‘בין הזמנים’ שהאדם נמצא מחוץ למקומו, עכשיו זו שעת המבחן, 
בזמן כזה הוא יכול לקבוע את הגבולות, יכול להגביה את עצמו, להיות במצב של שלימות, או 
להפך ח”ו. בימים אלו יש קבלת עול מיוחדת, ואפשרות מיוחדת להתעלות ולהדבק בחיים, לזכות 

לעוד ועוד חיים אמיתיים”.

מגן לכלל ישראל
“אין לנו דבר שמגן כמו התורה, ‘תורה מגנא ומצלא’. והנה במציאות שיש היום, במה שנקרא 
‘בין הזמנים’, יש בזה כדי ללמד זכות על כלל ישראל! זכיתי להיות בכמה מקומות, וב”ה בתי 
המדרשות היו מלאים בכל המקומות, כמעט והפקיעו את השם של ‘בין הזמנים’... הם היו מלאים 
וגדושים כמעט כמו בתוקפו של זמן, יושבים שעות רבות ועוסקים בתורה, ולא רק ‘יוצא זיין’. 

אין שום ספק שזה מגן גדול לכלל ישראל”.
א”ה, וכפי שביאר מרן שליט”א במקו”א ]והו”ד בגליוננו כי תשא-פרה תשע”ז מס’ 37, ועיי”ש[: בביאור הדבר נראה   .1
שחוק פירושו גם מלשון ‘חקוק’ שזהו מעצמות הדבר ]כמו שכתב החת”ס עה”פ “ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם” שדיבר בלשון הקודש, 
שלשון הקודש היא הלשון היחידה שישנם כמה פירושים למילה אחת ומי שמבינם יכול לקשר את כל המשמעויות[. וכמו 
שבטבע יש לחוקרים הסברים לכל מיני טבעיים, אבל כשמגיעים לשורש הדבר אין להם הסבר מדוע כך הוא, כיון שכך חקק 

הקב”ה בבריאה.

קטעי חיזוק לבין הזמנים

על טהרת הת”תים - מכתב רבן של 
ישראל זיע”א

במכתבו  כותב  זיע”א  אלישיב  הגרי”ש  מרן  רבינו 
מתאריך ערש”ק וירא תשס”ה:

לכבוד מנהלי הת”תים שליט”א המתאספים בבית מע”כ מחותני הגאון ציס”ע 
הגרמ”י ליפקוביץ שליט”א, שלום רב

תקציב,  קיצוצי  כנגד  במאבק  הניצבים  הת”תים  מנהלי  את  בזה  לחזק  הנני 
מלמדים  ולשלוח  דנא,  מקדמת  הת”תים  של  מעמדם  לשנות  פיתוי  וניסיונות 

להשתלמויות וכן לא יעשה.
והנני פונה לנדיבי עם לתמוך ולסייע בידי מוסדות אלו שיוכלו להמשיך בדרך 
בברכת  הברכות.  ממקור  יתברכו  המסייעים  וכל  שינוי  בלא שום  לנו  הסלולה 

התורה יוסף שלו’ אלישיב

מכתב מרן ראש ישיבת באר יעקב זצוק”ל
מרן הגרמ”ש שפירא זצוק”ל מוסיף על כך במכתבו ממוצש”ק וירא תשס”ה:

ה’  לדבר  להיראים  לחזק  והנני  חיזוק,  א”צ  שליט”א  ישראל  גאון  דברי  הנה 
לעמוד  שליט”א,  ליפקוביץ  הגרמ”י  וצדיק,  גאון  האי  רב  של  בביתו  הנדברים 
ומקומות  הת”ת  בדרך  שנויים  ע”י  ה’  עם  בנפש  לחבל  המבקשים  כנגד  בפרץ 
לתת  וחלילה  כיו”ב.  וכל  למלמדים  השתלמויות  או  לימודים  בהוספת  החינוך 
את עתיד ילדינו ביד אלו אשר כל כוונתם עקירת הדת. וישפיע ה’ שפע ברכות 
ממעל לפתוח להם את אוצרו הטוב כאשר נלך בעקבי הצאן על משכנות הרועים. 

דוש”ת, המצפה לרחמי ה’ מ.ש. שפירא

מכתב רבינו מרן ראש הישיבה שליט”א
מרן  רבינו  כתב  תשס”ה  וירא  פרשת  ערש”ק  באותו 

ראש הישיבה הגר”ש אויערבאך שליט”א מכתב בענין זה:
ב”ה ירושלים ערב שבת קודש לסדר שקוראים בתורה למען אשר יצוה את בניו 

וגו’ ושמרו דרך ד’ וגו’
לכבוד מנהלי הת”תים הקדושים של תשב”ר בבית הגאון הגדול הצדיק הרמ”י 

לפקוביץ שלומו ישגא.
לאשר דברי תורה צריכים חיזוק הנני בעניי לבוא לחזק בזה את מנהלי הת”תים, 
אשר כעת עומדים עלינו בכל מיני פיתויים ה’ ישמרנו, וחלילה וחלילה לעשות 
איזה שינויים כל דהו, ולא לשלוח מלמדים להשתלמויות ד’ ישמרנו ואוי לנו שכך 
עלתה בימינו, ולהזהר מכל פיתוי שבעולם ולא לעבור ממוסד פטור למוכר שאינו 
רשמי, ומעלים בקודש, וליוצא ובא אין וכו’ ד’ ישמרנו, ונא ונא לא להכניס שום 

אשר קרך מעשה עמלק ימח שמו, לא תהא כזאת בישראל.
והנני בקריאתי לנדיבי לב להמבינים בעם לתמוך ברוח נדיבה את המוסדות 
ונא  ונא  שינוי,  אבק  ללא  דור  מדור  לנו  בהמסור  להמשיך  שיוכלו  הקדושים 

לעשות לקיומה של תורה וברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת.
ונא לשאת את דגל  וכו’  ימינו  ואורך  הדבר הנשגב הנ”ל כי הם חיינו  למען 
מוה”ר  ישראל  גאון  באאמו”ר  שמואל  בעה”י.  ובגבורה  בעוז  והמסורה  התורה 

שלמה זלמן זללה”ה אויערבאך

רוממות החינוךהמשך
ליקוט על טהרת החינוך

המשך 
מעמוד 2

שבעה דנחמתא
דנחמתא’,  ‘שבעה  נחמה,  של  בימים  אנו  עומדים 

ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  “ַּגם  קיימנו  כבר 
ִצּיֹון”. ועכשיו צריכים אנחנו צריכים 

לנחם  בא  בעצמו  והקב”ה  נחמה. 
ִאּמֹו  ֲאֶׁשר  “ְּכִאיׁש  ועוד כתיב,  ְמַנֶחְמֶכם”  ָאנִֹכי הּוא  “ָאנִֹכי  אותנו כדכתיב: 

גודל  את  בזה  ורואים  ְּתַנֲחֶמּנּו”, 
הנחמה שאנו צריכים. וצריך 
לפי  מהדברים,  להתבייש 
שבאים  לאדם  דומים  שאנו 
לנחם אותו הרבה, והוא אינו 
צריך  הוא  מה  על  כלל  יודע 
להתבונן  צריך  ולכן  נחמה... 
גדול  כמה  הנחמה  גודל  לפי 

החסרון. 
והנה שבת קודש בעצמותה 
זמן  נחמה,  של  זמן  היא 
שנפתחים בו הלבבות של עם 
הגר”א  הכריע  וע”כ  ישראל, 
המזון  שבברכת  להלכה 
אומרים נחמנו רק בשבת ולא 
ביו”ט. וכמו שהאריך הגר”א 
בשורשה  שהשבת  בישעיה 
 - ולישראל  לנחמה  שייכת 

“ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּמֹו ְּתַנֲחֶמּנּו”1.

אחורי ארי ולא אחורי 
אשה

שמפרש  מהאריז”ל  ידוע 
סא,א(:  )ברכות  הגמ’  דברי 
אשה’  ולא  ארי  ‘אחורי 
שעדיף  הכוונה  שכפשוטו 
ולא  אריה  אחרי  ללכת 
מפרש  והאר”י  אשה,  אחרי 
על  שהכוונה  הנסתר  ע”פ 
הוא  ש’אלול’  התשובה,  זמן 
מזל  הוא  ו’אב’  ‘בתולה’  מזל 
‘אריה’, וזהו שרמזו חז”ל בזה, 
להיות  צריך  התשובה  שזמן 
כבר בחודש אב ולא להמתין 

לחודש אלול.

לנקות את הדברים 
הגסים

דברי  לפרש  אני  רגיל 
האר”י גם לפי פשוטם ]אף 
סודות[,  בזה  יש  שודאי 
‘אלול’ הוא  שאמנם חודש 

זמן שמיוחד ומסוגל לתשובה. 
ויש לזה מקור בתורה כמבואר בחז”ל )זוהר חדש( על הפסוק: “ּוָבְכָתה 

1. א”ה, כוונת מרן שליט”א כפי שהאריך במקו”א: שבחינת ‘אמא’ שזה ‘בינה’ כדכתיב “ִּכי ִאם 
ַלִּביָנה ִתְקָרא” )משלי ב,ג( מאירה בשבת.

ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים” שזה רומז לחודש 
אלול ]וכיוון לזה ה’אור החיים’ הקדוש מדעתו[. אלא 

תשובה  לעשות  זמן  הוא  זה  שחודש 
זמן  כבר  זה  הדקים,  הדברים  על 
הגסים  הדברים  את  אך  ל’מדרגות’, 
צריך לנקות קודם לכן! וכמו כשמנקים בגד או בית, צריך קודם להוריד את 
ולזכך  לנקות  ואח”כ  והלכלוך,  הבוץ 
יותר בדקות. וזהו כוונת האר”י לפי 
פשוטו, שצריך להגיע לאלול כבר 
מוכנים ]אלול’דיג[, ואז ע”י סגולת 
הימים שייך לעשות תשובה בדרגה 

גבוהה יותר.

ככל שמקדימים כך זוכים 
יותר

התשובה  שחיוב  באר”י  מבואר 
הזמן  לפני  עוד  הוא  וההתעוררות 
שאין  ובודאי  אלול.  חודש  של 
בחטא  שחטא  שיודע  במי  הכוונה 
עד  התשובה  את  ודוחה  מסוים 
הארץ’  ‘עם  לך  שאין  אלול,  חודש 
היא  התביעה  אלא  מזה!...  גדול 
ההתעוררות  בעצם  שיתחיל 
וההתקרבות עוד לפני אלול. וככל 
שהאדם מכין את עצמו בזמן יותר 
יותר סיכוי שיזכה  יש  מוקדם, כך 

וישיג בימי הרחמים.
במדרש  איתא  זה  כעין  והנה, 
)סימן  הטור  והביאו  )תנחומא(, 
תקפא(: ‘משל למדינה שחייבת מס 
בחיל  אליה  ובא  נתנו,  ולא  למלך 
בעשרה  אליה  כשנתקרב  לגבותו. 
המדינה  גדולי  יצאו  פרסאות, 
מה  לנו  אין  לו:  ואמרו  לקראתו 
כיון  שליש.  להם  הניח  לך.  ליתן 
העיר  בינוני  יצאו  יותר,  שנתקרב 
השני.  שליש  להם  הניח  לקראתו, 
כשנתקרב יותר יצאו כל בני העיר 

לקראתו, והניח להם הכל’. 
‘כך  ואומר:  המדרש  ממשיך 
המלך, זה הקב”ה, בני המדינה אלו 
ישראל שמסגלים עוונות כל השנה, 
ערב ראש השנה, הגדולים מתענין 
עונותיהם,  שליש  להם  ומוותר 
מתענין  בינונים  ימים,  בעשרה 
ביום  שלישים,  ב’  להם  ומוותר 
הכיפורים הכל מתענין ומוותר להם 
המקדימים  שאותם  ומשמע,  הכל’. 
בערב  שישיגו  שייך  תשובתם  את 
שהמאחרים  מה  את  השנה  ראש 

משיגים רק ביום הכיפורים.
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דרך הנחמות
יש כאן לפנינו ז’ שבתות, אשר בהם מנחמים אותנו ע”י 
הפטרותיהן. אמנם היא גופא יש לברר, הרי נחמות רבות 
אלו,  על  דווקא  להחליט  רבותינו  ראו  ומה  בישעיה,  יש 

ומלבד זה אינו ברור כה”צ הסדר כאן, הרי פשוט הדבר שאין כאן סדר מקרי, שכן רובם 
של הנבואות כתובות לפי הסדר בישעיה מהמוקדם אל המאוחר, אך לפתע מקדימים 

“ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה” ל”ָרִּני ֲעָקָרה” כאשר השנים הללו מתחילים באותו הפרק ממש?
נחמות  זכינו לדין שהסדר בישעיה עצמו אינו מקרי, הוא סדר של  דבר ראשון  אז 
הם  בו  מהסדר  יותר  טוב  סדר  שאין  הרי  המנחמים  בפי  לערכו  חז”ל  באים  שכאשר 
נמצאים בספרו של ישעיה. דבר שני זכינו לדין שסדרו כאן סדר מכוון, כדמוכח מזה 

שתוך הסדר משום מה יש שינוי בולט של אי-סדר.
יסודיים המבארים את הסדר של  דרכים  ב’  מצינו  רבותינו הראשונים  בדברי  והנה 
דברי הנחמה. כאן נתמקד בביאורו המיוחד של האבודרהם, הבנוי על מבועי החכמה 

האינסופית של דברי רבותינו במדרשים וכמו שיתבאר:
ההפטרות  בתחלת  לומר  תקנו  כי  ואמרו,  הצחות,  דרך  על  זה  לסדר  במדרש   טעם 
מן הנחמות נחמו נחמו עמי, כלומר שהקב”ה אומר לנביאים נחמו נחמו את עמי וגו’, 
ובשבת שנייה משיבה כנסת ישראל ותאמר ציון עזבני ה’. כלומר אינו מתפייסת בנחמת 
הנביאים, כי חפצים לנחמת הש”י בעצמו, ובשבת שלישית אומרים ענייה סוערה כלומר 
חוזרים הנביאים לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים לפניו יתברך הנה כנסת ישראל לא 
נתפייסה בתנחומין שלנו וזהו ענייה סוערה וגו’. ר”ל כנסת ישראל העניה סוערה על 
הגלות ואומרת לא נוחמה וגו’, ואח”כ בשבת רביעי חוזר הקדוש ברוך הוא ומשיב ואומר 
אנכי אנכי הוא מנחמכם וגו’, כלומר בעצמי אני מנחם אתכם ולפיכך את כנסייתי רני 
עקרה וגו’ בשבת חמישי, וקומי אורי כי בא אורך בשבת ששי, ואח”כ בשבת שביעית 
משיבה כנסת ישראל שוש אשיש בה’ וגו’, כלומר עתה יש לי לשוש ולשמוח ותגל נפשי 

באלקי וגו’. )הו”ד בלבוש או”ח סימן תכח( 
באים  הם  ישראל.  את  לנחם  הצדיקים  את  שולח  השי”ת  המידה,  היא  שכך  דהיינו 
ַנֲחמּו”, אך ישראל מאנו להינחם, באומרם כי יש  ואומרים להם דברי ניחומים “ַנֲחמּו 
בעיה בנחמתם “ֲעָזַבִני ה’ “, וחפצים בנחמת השי”ת עצמו. הצדיקים שבים לומר לשי”ת 
שאין ישראל מקבלים תנחומים “ֹלא ֻנָחָמה” ואז בא השי”ת עצמו, מנחמם “ָאֹנִכי ָאֹנִכי” 
ישראל עצמם   - לבסוף מתקבלת  ֲעָקָרה”[  “ָרִּני  אז  ]ורק  והולכת  הגדלה  זו  ונחמה   -

אומרים ש”ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש”.
מה פשר דרך זו שמצאנו בחז”ל, מדוע ישראל אינם מקבלים תנחומים בתחילה, הרי 
אמת  היה  והנביאים  האבות  מתברר שמה שאמרו  הרי  אז  בעצמו,  בא  השי”ת  כאשר 
וישר, אז מדוע אנו זקוקים ל”חיזוקים” אלו? האמנם מה שאמר הנביא או אברהם אבינו 

אין בו די?
אלא העניין עמוק מאוד, נוקב עד השיתין. שורשי העניין מבוארים בדברי הרמח”ל 
)קנאת ה’ צבאות עיי”ש שהאריך(,  ונבאר שטחיות הדברים ההולם את ערכינו: על 
הרעים.  מעשינו  ידי  על  שבאה  פורענות,  רקע  על  כולה  היא  הרי  הנחמה?  באה  מה 
של  כתיבה  באמצע  הייתי  כאשר  מרובות  שנים  לפני  זכורני  עוון.  בלא  ייסורים  אין 

ענייני  רוממות  של  סוגיות  על  שבפניכם,  הללו  מעין  ד”ת 
והזהירני:  שליט”א,  הישיבות  מראשי  אחד  עבר  הקדמונים. 
עם כל ה”בחינות” שאתה אולי מבחין בענייניהם, אל תשכח 

להזכיר דבר אחד: הם חטאו, ולכן הם נענשו... ודפח”ח!
]וכדברי  סבלנו  עוונותיהם  ואנחנו  חטאו,  ישראל  ואכן 
הרמב”ם )פ”ה ה”א מהלכות תעניות(: ‘מעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה’[. והדין 
והאבות  הנביאים  ובאים  המלך.  לפני  במרד  עומדים  כאשר  קיום  זכות  שאין  נותן 
ואומרים לנו ‘יהיה טוב, השי”ת אוהב אתכם’, ואנו פוקחים עינינו ואינננו מאמינים. שכן 
הנחמה אומרת כי הדבר מובטח, בסוף אכן יהיה טוב. כיצד יעלה הדבר על הדעת? הרי 
אותו אחד שאמר את הנחמה גם קודם לכן חרץ עלי את הדין - ובצדק! ללמדך, העניין 
שקול. ואם אומרים לנו המחייבים זכות, רק להביננו באו שאם נתקן את מעשינו הרי 
שנזכה בכל. אם כן אין כאן נחמה, אין כאן הבטחה - רק שיחת מוסר, בבחינת התראה, 
“והיה אם שמוע”! ואם לא נשמע? ואפילו נשמע - עבור בנינו מי שישמע? ונכדינו? מי 
ערב לנו על הבחירה הנכונה של אחרית הימים, הרי הכל בתורת ספיקא הוא! ואם כן 

“ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ה’ ַוה’ ְׁשֵכָחִני”!
חוזרים הצדיקים - אלו שלעולם בוחרים נכונה - ואומרים לשי”ת שאין בהם כח לנחם, 
ישראל אינם יכולים להתנחם בתנחומיהם, טענתם טענה היא. אין כאן הבטחה שיכולים 

הם לסמוך עליה.
אומר להם השי”ת, אני עצמי אלך לנחם את ישראל, ואז יתנחמו. ומדוע, שכן עניין 
ה”צדיקים המנחמים”, כאשר הם אומרים את דברם, זהו גילוי של מידות שכר ועונש, 
של דין. ואז אכן אין הבטחה מוחלטת לעולם שיש לה קיום נצחי, שכן הכל תלוי באותו 
הרגע של בחירת האדם. הנביאים יכולים ללמדינו בתוך גבולות ההנהגה של הברואים, 
מהי דרך ה’ אשר יש לילך בה. בתוך הגבולות של ההשגה המוכרת, של תנאי העולם בו 
יש מידה שווה של קלקול ותיקון יש לנביא מה לומר, הוא רואה את שכולם רואים, אך 
בהסתכלות אלקית. לכן אינו רואה תקוה לחוטא מלבד המוות, ולכן את זה שהחורבן 

והגלות והחומריות יישללו הוא יודע היטב.
אך השי”ת בעצמו כמובן אינו מוגבל בכל זה, יש לו מושגים השמורים אצלו והוא 
אשר  שמה,  ותשובה  התרופה  שמורה  אצלו  הצורך.  בעת  אלא  משפיעם  אינו  מצידו 
לה  נותנת  אינה  הסברא  העליון,  מהעולם  אם  כי  לקוחה  להיות  יכולה  אינה  כפרתה 
החדש  העולם  של  צורתו  את  ללמדינו  יכול  ית’  הוא  רק  בגאולה.  העניין  וכן  מקום. 

שיקום מתוך ההפיכה.
היא  יותר  הרבה  גבוהה  שהנהגה  הדבר  אומר  מנחם,  בעצמו  השי”ת  כאשר  ממילא 
זו שכבר  השורש לגאולה השלימה שתהיה. ההנהגה שהיא מעל בחירה ושכר ועונש, 
מתחילה על פיה קבע השי”ת שייברא עולם ‘בזכות ישראל שנקראו ראשית’. שישראל 
נועדו לאותו התפקיד, והם ימלאו אותו מכח היותם בניו של הקב”ה, הם לעולם לא 
יכזבו. אפילו יתרחקו, יודע בהם השי”ת ידיעה שאין אחריה ולא כלום בעומק טבעם 
אינם יכולים להישאר רחוקים, טומאת ארצות העמים זרה להם, והם בסוף יחזרו אליו. 

“ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּבה’ “! מכיוון שסוכ”ס “ָאֹנִכי ָאֹנִכי” - הוא מנחמכם!
]מעובד מתוך הספר “הבוחר בנביאים טובים”[

רוממות ההפטרההמשך
ביאור עניני ההפטרות

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

נשמתו  שבה  תש”מ,  מנחם-אב  י”ג  נחמו”,  “שבת  בליל 
זצוק”ל  צ’צ’יק  דוב  זאב  רבי  הצדיק  הגאון  של  הטהורה 
השמימה אל בית אביה, אחרי שכל משך ימי חייו, נ”ח שנים, 
היו חטיבה אחת רצופה של התקדשות בקדושה עילאה, ללא 
היסח הדעת מדברי תורה ויראת שמים מאהבה. להלן כמה 

פנינים אודותיו למען יכתב לדור אחרון.

מי קלקל?
העיד הגה”צ רבי חיים ברים זצוק”ל )מרבה חיים עמוד פט(: “וזוכרני בשנת תשי”ח 
שנת התהפוכות בארה”ק, אמר אז מרן הגרי”ז זלה”ה... שבאמת כל מה שעשה לנו ד’ הכל 
הוא בזכותם של הגה”צ רבי שניאור פרידמן והגה”צ רבי וועלויל צ’צ’יק, אלא ש”הם” – 

ה’תועים’ האומרים כוחי ועוצם ידי וכו’ - שעמדו באמצע, קלקלו...”.

חובות הלבבות
בימי בחרותו של רבי ועלוועל, והוא מבחירי תלמידי ישיבת “עץ חיים” הגדולה, נשאה 
רוחו אותו להתעניין בטיבם ומצבם של צעירי התלמידים מה”ישיבה קטנה” של “עץ 
חיים”, ואף המה נמשכו סביבו כפרפרים אל האור. כך היה משפיע עליהם טללי תחיה 
של מוסר ודעת מרוחו הגדולה, בשיחות מוסריות שהשמיע בפניהם, ובשיעורים מיוחדים 
על-פי ספר “חובות הלבבות” של רבנו בחיי. צעירי הצאן דאז, שצמחו לגדולי גאוני 
ת”ח שבירושלים, היו מזכירים בערגה ותולים את ה”יראת שמים” שלהם באותן שיחות 
ששמעו מפי הבחור רבי ועלוועל צ’צ’יק זצ”ל, בבית המדרש “זהרי חמה” שממול ישיבת 

“עץ חיים”, שם היו מתאספים אחת לשבוע.

ריח של “זבחים”
רבינו מרן ראש הישיבה הגר”ש  סיפר  כבן שתים עשרה שנה”,  ילד  בהיותי  “זכורני 
אויערבאך שליט”א, אשר זכה עשרות בשנים לקירבה נפלאה עם רבי ועלוועל צ’צ’יק 
זצ”ל, “ישבתי ב’עץ חיים’ ולמדתי לעצמי בגמרא זבחים. פתאום ניגש אלי רבי ועלוועל 
זצ”ל, הביט בי בחיבה גדולה ואמר: “נכנסתי כאן לבית המדרש, והנה עולה באפי ריח 
)- גישמאק( של “זבחים”... הלכתי לפי הריח, עד שהגעתי ומצאתי אותך...”. כמה עידוד 

היה במילותיו החמות הללו...”.

נפשי קשורה בנפשו
הגר”ש  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  של  ומענין  מפליא  מכתב  התפרסם  כשנתיים  לפני 
אויערבאך שליט”א אשר כתב בשנת תשמ”א אל בעל ה”משמר הלוי” הגאון האדיר רבי 

משה מרדכי שולזינגר זצוק”ל אודות דודו בעל ה”תורת זאב” זצוק”ל:
בסייעתא דשמיא, אל מע”כ הרב הגאון המפורסם בתורתו ובזכוי הרבים וכו’ וכו’ הרב 

משה מרדכי שלומו הטוב ישגה סלה.
הן קבלתי היום מכתבו. והנני ממהר להשיב מפני כבוד התורה. הן אמת הדבר כי זכיתי 
בעה”י להיות, אבדל לחייט”א, במחיצתו של אותו אדם הגדול בענקים דודו זיע”א, אך 
לגוף הענין כי “מעט” אשר אכתוב באשר אני מוכרח לקצר, ובטח שמע הדר”ג שיחי’ 
זצ”ל בשמחת השבע ברכות בענין “עדי קיום”, והדברים מאירים  מה שאמרתי בשמו 
ומשמחים, אבל יאמין לי הדר”ג שיחי’ כי אני כ”כ מוטרד מהחברים והתלמידים שיחי’ 
אשר אני צריך לגזול זמן לכתוב, ומאשר זכיתי להסתופף אצל דודו זצ”ל כמו שכתבתי 
אין לי שום דבר בכתב, והאמת חשבתי בעת החתונה של הבן שיחי’ להרצות קצת לפני 
כת”ר, וכת”ר יכתוב זה בעט לשון למודים אשר חננו ד’ ית”ש, אך כאשר באתי לחתונה 

הראוני את כת”ר, ומיד פנה הלך, ורק בדרך זה אני חושב 
אני  מהדברים אשר  ראיתי  גם  לפועל,  שיצא משהו  ששייך 
זוכר כי כבר הובאו בחבור הנחמד והנפלא אשר זכה כת”ר 
להוציאו לאור עולם, וה”מעט” אשר בזכרוני אוכל בהזדמנות 

להרצות לפני כת”ר.
בענין להעלות על הכתב זכרונות מאותו צדיק ז”ל, לא אוכל להביע לפני כת”ר גודל 
ועוצם רגשותי, כי הייתי מאד נפשי קשורה בנפשו זצ”ל. יתן ד’ ויהיה למליץ יושר עלי 
לחיים טובים וארוכים, אבל נפשי עלי תשתוחח, בפרט אשר לא זכיתי להיות בעת הלויה 
כי הייתי חוץ לירושלים ולא ידעתי ולא זכיתי ללוותו, יאמין לי כת”ר כי דמעות ניגרות 

מעיני בעת כתבי זאת, ולא אוכל להתרכז ולכתוב.
גם יסלח לי על הכתיבה באי סדר ובלבול, כי אני מאד בהחפזי, וראיתי לגשת לאיזה 
חתונה במשפחה, והלכתי לאיזה פינה להשיב לרום כבוד תורתו שיחי’. ואולי עוד אוכל 
להתרכז ולכתוב ברצות ד’ למען ידע דור אחרון ארחות צדיקים. ואבקש מאד לדון אותי 

לכף זכות, באשר מן הסתם קבל תרומות מדותיו של דודו הגדול זצ”ל.
הכותב בדמע, שמואל

לא צריך לתת דין וחשבון
שח אחיינו ותלמידו הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק”ל: אני זוכר, 
פעם, במוצאי שבת אחד, כאשר היה ר’ וולוו’ל צ’צ’יק זכרונו לברכה חולה גדול, שה’ 
ישמור, הוא התפלל בביתו, ואחרי שגמר שמונה עשרה של מעריב, ועשה “אויס שטיין 

שמונה עשרה” ]-סיים לעמוד שמונה עשרה[, אמר ‘עושה שלום במרומיו...’ וכו’. 
]רבינו הגדול מרן הרב שך זיע”א[ דארף נישט  ‘ר’ לייזר  ופתאום... הוא נתן צעקה: 
געבן “דין וחשבון” פאר קיינעם נישט’. ]- ר’ לייזר לא צריך לתת “דין וחשבון” לאף 

אחד[.
אני לא יודע מה חלף לו במחשבתו באותו זמן, אבל כך הוא אמר, צעק...

‘ר’ לייזר דארף נישט געבן דין וחשבון פאר קיינעם נישט... ר’ אברהם יעקב ]ה”ה 
גיזאגט, אז ער שטייט אויס  הגאון הגדול רבי אברהם יעקב זלזניק זצוק”ל[ האט מיר 
שמונה עשרה, איז דער “עושה שלום במרומיו” אין די זייט, טראכט ֶער דּורְך אלאנגער 
תוס’... “יעשה שלום עלינו”, טראכט ער דורך נאך א לאנגער תוס’... “ועל כל ישראל”, 

טראכט ער דורך נאך אלאנגער תוס’...’ 
- אני צריך לתרגם את זה לעצמי, כי כבר מזמן שכחתי אידיש... ]הרבה פעמים כאשר 
היה הגרמ”מ זצוק”ל אומר באידיש ומתרגם, ברצונו היה למנוע אי הרגשה טובה מאלו 
שלא מכירים את השפה. וספרו, כי פעם כאשר ישבו בהזדמנות ומישהו התחיל לספר 
משהו באידיש, אמר לו הגרמ”מ זצוק”ל, ‘בבקשה לדבר בעברית כדי שגם אני אבין...’[ 
ִדבר  רק  הוא  בן אדם בחדר השני ששומע,  ידע שיש  לא  הוא  ִדבר לעצמו,  הוא  אבל 

לעצמו, וכך אמר:
‘ר’ אברהם יעקב )שליט”א( אמר לי, שבזמן שר’ לייזער פוסע ב”עושה שלום במרומיו”, 
]וצריכים הרי לעשות “עושה שלום” לצד אחד ו”עושה שלום” לצד שני וכו’ כמו שכתוב 
התפילה  באמצע  שהוא  עכשיו  עד  והרי  יודע.  אחד  קכג,א( וכל  ערוך )או”ח  בשולחן 
אי אפשר לו לחשוב בלימוד, כי באמצע שמונה עשרה אסור לחשוב בדברי תורה אבל 
עכשיו כשהוא אחרי שמונה עשרה, זה כבר לא כך. ומיד, אמר ר’ אברהם יעקב[, כשהוא 
עושה “עושה שלום” לצד הזה, הוא מעביר במחשבתו תוס’ אחד ארוך בש”ס... אחרי זה, 
כשאומר “הוא יעשה שלום עלינו”, הוא מעביר במחשבתו עוד תוס’ ארוך בש”ס וב”ועל 

כל ישראל ואמרו אמן” - עוד תוס’ ארוך בש”ס... 
דין  צריך לתת  לא  הוא   -[ - ער דארף נישט געבן דין וחשבון פאר קיינעם נישט... 

וחשבון לאף אחד[.

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
חיים 

מילצקי
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