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גליון 92 שנה ב' פרשת דברים תשע"ז

דבר העורך

הלכות והליכות לצום תשעה באב 
א. אין אומרים תחנון במנחה של ערב ט"ב משום דאיקרי מועד 

)שו"ע סי’ תקנב,יב(.
בדברים  אלא  ט"ב,  ערב  של  היום  מחצות  ללמוד  נהגו שלא  ב. 
)שם  וכדו’  אבילות  והל’  איכה  כמדרש  בט"ב,  ללמוד  המותרים 
תקנד,א(, והמיקל בזה אין למחות בידו )טו"ז סק"ב, ערוה"ש ס"ד(. 
יבוא  שלא  אלא  אבילות,  משום  בזה  הטעם  שאין  כתב  ובחת"ס 

להרהר בד"ת בט"ב.
ג. צריך לאכול סעודה קודם מנחה, וראוי לאכול קודם חצות היום, 
גם  יזיק לו התענית )רמ"א תקנב,ט(.  ומרבה קצת בסעודה שלא 
לועז  )מעם  כדין  המפסקת  סעודה  יאכלו  לחינוך  שהגיעו  קטנים 

דברים( 
מצוה בפת )רמ"א שם(. ואסור לאכול שני  סעודה המפסקת  ד. 
לאכול  פירות חיים מותר  להרבות באבלות, אמנם  כדי  תבשילים 
אפי’ כמה מינים, וה"ה דבר האפוי מותר לאכול כמה מינים, כיון 
שאינם בכלל תבשיל, ואין לשתות שיכר או שאר משקה חריף, כדי 
שלא ישכח מהחורבן )שו"ע שם(. ומי שאפשר לו, לא יאכל אלא 
זו שזו  כשסועד סעודה  וטוב לומר  )ס"ו(.  פת חריבה וקיתון מים 
סעודת ט"ב )ב"י בשם הירושלמי, וראה משנ"ב סקט"ז(, ויש שנהגו 

להזכיר גם מנין השנים שעבר מאז חורבן הבית )כה"ח(.
ה. המנהג לאכול ביצים קשות, ושיהיו קרים, שהוא מאכל אבלים, 
ויטבול הפת באפר, כדכתיב "ויגרס בחצץ שיניו" )רמ"א שם ס"ו, 

ובבאר היטב( 
ו. נוהגים לישב על הארץ בזמן אכילת סעודה זו )שו"ע ס"ז(. ולא 
ישבו ג’ אנשים יחד בסעודה זו, כדי שלא יתחייבו בזימון )ס"ח(, 
ולכן יש להקפיד גם שלא יראו זה את זה בשעת הסעודה )כה"ח 
)מג"א  מזמנים  אין  אעפ"כ  יחד,  שישבו  אירע  ואם  סקמ"ד(  שם 

שם סק"ט(.
ז. אם בדעתו לאכול אחר הסעודה עוד, צריך שיתנה בפירוש בפיו 
קודם ברכהמ"ז שאינו מקבל עליו התענית עדיין )שו"ע תקנג,א(, 
ואם קיבל התענית בלב, לד’ הרמ"א )שם( אינה קבלה, ולד’ הב"ח 
והגר"א הוי קבלה )משנ"ב סק"ב(. ואם לא קיבל התענית אפי’ בלב, 
ומותר  כלל  קבלה  זה  אין  יותר,  לאכול  שלא  בדעתו  שגמר  אלא 
יותר  שנכון  שכתב  שם  משנ"ב  וראה  קלד,  סי’  )חיי"א  באכילה 

להתנות בפירוש בפה או בלב(. 
ח. אין לחלוץ מנעליו קודם שקיעת החמה )מטה משה( ]וידוע על 
הגה"צ רבי שמואל הומינר זצוק"ל, בעל ‘עבד המלך’, שלאחר גמר 
זו, היה עולה על גג ביתו, משם ניתן היה לצפות למקום  סעודה 
המקדש, ועמד וצפה אולי נבנה כבר המקדש, ובמשך זמן זה לא 
רצה עדיין לחלוץ מנעליו בהטעימו כי שמא עוד ייבנה הבית, ורק 
סמוך ממש לשקיעה"ח היה חולץ מנעליו וירד ובכה בדמעות שליש 

על חורבן הבית[.
ט. ט"ב לילו כיומו לכל עניני אבלות )תקנג,ב(, ויושבים לארץ, 
ומסירים הפרוכת מלפני הארון ע"ש הכתוב "בצע אמרתו" )רמ"א 
תקנט,ב(, ומדליקין קצת נרות בלילה, רק לצורך קריאת הקינות, 
כדכתיב "במחשכים הושיבני" )שו"ע שם ס"ג(, ומתפללים בנחת 

ודרך בכי כאבל, וכן בקינות ואיכה )רמ"א שם ס"א(.
י. בבית ידליק מעט אור רק כפי צרכו )שולחן שלמה תקנט,ו(.

יא. בזמן ישיבתו על הארץ, טוב שיפסיק בדבר מה, בינו לארץ, 
ובדבר שאינו לבוש בו )שע"ת תקנט סק"א(.

יב. כשהולכים מביהכנ"ס לבית בסיום הקינות, ילך ביחידות ולא 
בחבורה )מחזור ויטרי סי’ רסו(.

יג. יש לו לאדם להצטער בענין משכבו, שאם רגיל לשכב על ב’ 
כרים הרי שבלילה זה ישכב על אחד )רמ"א תקנה,ב(, ויש נוהגים 

לשכב על הארץ.
)סדר  לילות  בשאר  כרגיל  זה,  בלילה  בגדיו  כל  יפשוט  לא  יד. 

היום(.
טו. שחרית נוטל ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו ]וכן ביוצא מבית 

ידיו והם עדיין  וכן לתפילה )ראה משנ"ב([, ואחר שניגב  הכסא, 
תקנד  )שו"ע  פניו  על  או  עיניו  על  להעבירם  יכול  מעט  לחים 

סעיפים י-יא(.
טז. אין להציע ולסדר המיטות ביום ט"ב, וכן לא לסדר שאר כלי 

הבית, שלא להסיח דעת מאבילות.
)רמ"א  חצות  קודם  מעט  עד  הקינות  אמירת  עם  מאריכים  יז. 
תקנט,ג, וראה משנ"ב סקי"ג הטעם(, ובשעת אמירת הקינות אסור 
לספר עם חברו דבר, וכן לא לצאת לחוץ, כדי שלא יפסיק לבו מן 

האבל )שו"ע שם ס"ה(.
האנשים  כמו  הקינות  באמירת  ג"כ  ונערות מחוייבות  יח. נשים 

)מס’ סופרים פי"ח ה"ד(.
יט. קטנים וקטנות שיש להם דעת להתאבל, יחנכם שלא יאכלו 
)תקנ  המג"א  וז"ל  שביעה,  כדי  יאכלו  אלא  וממתקים  מעדנים 
ומים  לחם  אותם  מאכילין  קטנים  קיא(  )סי’  מ"ע  כתב  סק"ב(: 
להתאבל עם הציבור, עכ"ל, ונ"ל דוקא קטן שיש לו דעת להתאבל.
נעילת  סיכה,  שתיה,  אכילה,  העינויים,  בחמשת  אסור  ט"ב  כ. 
תורה,  תלמוד  גם  לאסור  הוסיפו  שמחה  ומשום  תשמיש,  הסנדל, 

ושאילת שלום נאסר כל היום.
כא. רחיצה אסורה בין בחמין ובין בצונן, ואפי’ להושיט ידו למים 
ידיו  נוטל  ולכן  תענוג,  ברחיצה של  אלא  איסור  אין  מיהו  אסור, 
או  מביה"כ  ביציאה  וכן  רו"ר,  מפני  עד קשרי אצבעותיו  שחרית 
שנגע במקומות המכוסים,או שנתלכלכו ידיו, שאין הרחיצה לשם 
)שו"ע  הלכלוך  ואו  הטומאה  להעביר  כדי  רק  אבל  שרי,  תענוג, 
)ערוה"ש  הזקן  ופאות  לרחוץ שערותיו  גם  אסור  ומשו"כ  תקנד(, 

שם סי"ד(.
כב. סיכה אסורה אפי’ באבר אחד, אלא שאם כואב ראשו ומצטער 
)עפ"י  פניו  לרחוץ  לו  מותר  רפואה,  צורך  שאר  לכל  או  הרבה, 

המחבר סי’ תריג ס"ד ומג"א סק"ד(.
כג. נעילת הסנדל אינה אסורה אלא בשל עור, אבל בשל בגד או 
של גמי מותר )שו"ע תקנד,טז(, ויש מחמירים ע"ע שלא לנעול כלל 

מנעלים לרגליהם )כן נהג מרנא החזו"א(.
כד. יש נהגו שלא לברך בט"ב ]וביו"כ[ ברכת שעשה לי כל צרכי, 

הואיל ואסורים בנעילת הסנדל, ואין נוהגין כן.
ישרים  ה’  "פקודי  וכדכתיב  האדם,  לב  את  משמחים  ד"ת  כה. 
משמחי לב", ולכן אסור ללמוד בט"ב )ס"א(, וגם ע"י הרהור )ס"ג(, 
אבל ללמוד דברים עצבים, כנבואת ירמיה בדברים הרעים שבהם, 
במדרש איכה ואגדת החורבן במס’ גיטין )נה,ב(, ובסנהדרין )צו,ב(, 
וה"ה שמותר ללמוד הל’  יוסיפון )שם(,  ובספר  ופ"ג דמס’ מו"ק, 
ט"ב, אלא שגם בדברים אלו יזהר שלא יעיין בהם יותר מידי, כי 

העיון מביא לידי שמחה.
רק  לומר  שאין  כתב  סק"ו(  )תקנד  במג"א  כו. אמירת תהילים, 

אחר חצות היום, דעת הפמ"ג )תקפד סק"א( להתיר כל היום.
כז. אין מכבדין הבית בט"ב )ערוה"ש תקנד סכ"א(.

המיטה  על  וישנים  הספסל  על  יושבים  היום  חצות  לאחר  כח. 
ומחזירין הפרוכת למקומה )ערוה"ש שם(.

כט. וכן מותר לאחר חצות היום לבשל ולהדיח המאכלים ולהכין 
צרכי אכילה ללילה )תקנט,י(.

קשרי  עד  הידים  ונוטלים  )תקנה,א(,  טו"ת  מניחים  במנחה  ל. 
בשומע  ו’עננו’  ירושלים,  בבונה  ‘נחם’  ואומרים  )כנ"ל(,  אצבעות 
תפילה )תקנז,א(. שכח ‘נחם’ בבונה ירושלים י"א להשלים ב’שומע 
תפילה’, וי"א ב’רצה’ קודם ‘ותחזינה’ )משנ"ב סק"ב(, וי"א ב’מודים’ 
קודם ‘ועל כולם’. שכח ונזכר ב’אלוקי נצור’ אומרה שם, וכן הדין 

בשכח ‘עננו’ עד שם )כה"ח סק"ב(.
לא. קודם תפילת ערבית של מוצאי ט"ב יטול ידיו ג"פ עד הפרק 

)הובא בלוח א"י(.
ולבישת  ולאחר טעימה  ט"ב,  במוצאי  הלבנה  לקדש  המנהג  לב. 

המנעלים )פר"ח סי’ תכו,ב(.
ביום  גם  ]בעיקרה[  היתה  אלוקינו  בית  ושריפת  הואיל  לג. 
עד לי’ באב לאחר חצות  נוהגים כל מנהגי האבלות  העשירי, לכן 

היום )תקנח,א(.
יום העשירי  יברך למשך כל  לד. ברכת שהחיינו, לכתחילה לא 

)קצושו"ע קכד,ב(.

רוממות ההלכה

לרפואת ידידנו הדגול 
רודף צדקה וחסד 

הרה"ח אברהם ישעיה
 בן חיה לאה שליט"א

לרפו"ש בתושח"י

הורמה תרומה לעילוי נשמת
הגאון הצדיק אדמו"ר 

בעל ה"נתיבות שלום" 

מסלונים זצוק"ל
נלב"ע ז' מנחם אב תש"ס ת.נ.צ.ב.ה.

ע"י אחד מצאצאיו שליט"א

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

ישראל  בית  כל  עם  יחד  נתחיל  השבוע 
ספר  דברים,  ספר  של  פרשיותיו  קריאת  את 
התוכחות, אותו אנו קוראים החל מימי האבלות 
על חרבן הבית, ועד לימי הרחמים והסליחות, 

וכבר ידוע כי הקריאה מעוררת את הזמן. 
הגאון רבי אליעזר גינזבורג שליט"א מארה"ב, 
נכדו של מרן המשגיח הגר"י לוינשטיין זצוק"ל, 
הישיבה  ראש  מרן  מרבינו  ששמע  את  סיפר 
לבקר  נכנס  אשר  שליט"א,  אויערבאך  הגר"ש 
לפני  שבועיים  זצוק"ל  המשגיח  זקנו  את 
פטירתו, ומצאו כשהוא עומד עם חומש דברים 
המשגיח  ואמר  בקול.  בו  ולומד  הסטנדר,  על 
שהוא  זה  כי  שליט"א,  מרן  ליבלח"א  זצוק"ל, 
הכדורים  שמחמת  שמפחד  מפני  הוא  עומד, 
מעומד...  לומד  לכן  ישן",  "יהא  והרפואות 
והוסיף המשגיח ואמר: חומש דברים הוא ספר 

מוסר!
תוכחה  בכל  אפוא,  להתבונן  עלינו  שומה 
אנו, בפרטי התוכחה  לחיינו  נוגעת  היא  כיצד 
ובצורתה, כי התורה תורת חיים, ובכל תקופה 

היא מכוונת את דרכנו. 
את  מזכיר  רבינו  משה  הפרשה,  בתחילת 
אך  המקום,  לפני  הכעיסו  בהם  המקומות  כל 
'מפני  ברמז  אותם  ועוטף  הדברים  את  סותם 
כבודן של ישראל' כלשון רש"י. אך כשנתבונן 
משה  דברים,  ספר  ובהמשך  הפרשה,  בהמשך 
שתים,  ולא  אחת,  לא  אותם  מוכיח  רבינו 
כביכול  לא חס  רב על מעשיהם, שם  בפירוט 

על כבודן של ישראל.
מרן בעל ה"אבי עזרי" זיע"א ]במעמד 'ירחי 
אמרו  נוספת:  נקודה  על  עמד  תשמ''ג[  כלה' 
חז"ל )שמות רבה(: עד שלא זכה משה לתורה 
שזכה  כיון  אנכי",  דברים  איש  "לא  בו  כתוב 
הדברים  "אלה  שנאמר  מדבר,  התחיל  לתורה 

אשר דיבר משה".
משה רבינו לא היה איש דברים, ובודאי לא 
איש מוכיח, אף שהיה לו מה להשמיע. אך כיון 
מחויב  היה משה  לא  תורה  ניתנה  לא  שעדיין 
להשמיע את דבריו, ולא היה בכבישתם משום 
אבל  נבואתו,  את  הכובש  נביא  של  איסור 
משניתנה תורה - הרי בין אם יש בכוחו לומר, 
ובין אם אינו יכול לומר, הרי הוא מחויב לומר, 

ואינו יכול לפטור עצמו!
התחיל  לומר,  רבינו  משה  התחיל  כאשר 
ברמזים, אולי כך יבינו עם ישראל, לפי שמשום 
כבודן של ישראל, כדאי הוא הדבר להצניע את 
היה  לא  באם  אך  לתוכחה.  הזקוקים  מעשיהם 
די בכך, ורמזים אלו לא הספיקו בכדי להשיבם 
בדברים  רבינו  משה  נקט  כאן  הטוב,  לדרך 

מפורשים וברורים.
אכן נראה, כי 'כבודן של ישראל' היא סיבה 
כן,  לא  אם  כי  בפירוש,  מלהוכיח  המעכבת 
עתים  יש  אבל  לשמוע...  להם  יתן  לא  כבודן 
אשר חייבים להשמיע בהם את דבר ד' ברבים, 
בתואנות  עצמו  את  לפטור  יכול  אינו  ואדם 
שוא, גם כאשר נדמה אולי שאין את היכולת 

והאפשרות לכך שהדברים ישמעו!
דבריו,  בסיום  הוסיף  זיע"א  שך  הרב  מרן 
ואור  שולט  שהטשטוש  בשעה  "בפרט  ואמר: 
חובה  מוטלת  אז  בערבוביה,  משמשים  וחושך 
האמת  את  היודעים  אלו  אותם  על  גמורה 
לעמוד ולהבהיר מהי דרך ד' האמיתית, וכשם 
שאסור לנביא לכבוש את דברי נבואתו חלילה 
להם להימנע מלהשמיע בקול ברור וצלול את 

האמת!"
בימים אלו, בהם ניתן לנו ההזדמנות להתבונן 
בחסרוננו הגדול – בית המקדש, אשר דרכו היה 
לנו בהירות מוחלטת ביחסנו כלפי בורא עולם. 
את  תוכנו,  לתוך  לעצמינו,  אף  נשמיע  הבה 
עם  מלהתמודד  נתחמק  ולא  הפשוטה,  האמת 
המציאות הכואבת... ובכל דבר וענין, בענייני 
לעצמו,  אחד  כל  אישיים,  ובעניינים  הציבור, 
ובבין אדם למקום. נשמיע  בבין אדם לחבירו 
שלפעמים  מה  את  לפנימיותינו,   – לעצמינו 
אולי קשה לנו לשמוע, אך לא נרתע מלהשמיע 

ומלתקן את הטעון תיקון. 
ימים אלו הם אף ימי ההכנה לתשובה, לימי 
ראש  מרן  רבינו  שרגיל  כפי  והרחמים.  הדין 
האריז"ל  דברי  את  להזכיר  שליט"א  הישיבה 
על מה דאיתא כי מוטב ללכת אחורי ארי ולא 
אחורי אשה, דהדבר רומז לעשות תשובה כבר 
עד  לחכות  ולא  ארי,  מזל  שהוא  אב  בחודש 

חודש אלול שהוא מזל בתולה.
נזכה  ובכך  לידינו,  הרוחני  גורלנו  את  ניקח 
שלימה  בתשובה  בב"א  צדקינו  משיח  לביאת 

ופנימית.

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

ענינא דיומא

הרב 
ישראל 
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לזכות מיכאל יעקב בן מרים נ"י
לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו

ולזכות מנחם יצחק בן דבורה נ"י
לזיווג הגון במהרה
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בגדי שבת ב’שבת חזון’1
הנה בשבת זו, מנהג אשכנז ווילנא, וכל הקהילות, 

בגדי  ללבוש  שלא  היה  האחרונים  הדורות  עד 
חדש  ראש  אחרי  כבר  שהם  חזון,  בשבת  שבת 

הקפידו  והגר"א  האריז"ל  אולם  אב. 
מנהג  ולכן  כבוד השבת,  על  מאוד 

המקובלים היה ללבוש בגדי שבת, וכן 
הגר"א הנהיג ללבוש בגדי שבת. 

וה’חתם סופר’ קיים את מנהג אשכנז שלא ללבוש בגדי שבת, מכיון 
שבדורות הראשונים החורבן היה חי אצלם, והרגישו את פנימיות חורבן 
בית המקדש, ולכן בשבת כאשר העולמות מתעלים, היו צריכים להקפיד 
יותר על כבוד השבת, ולא היו צריכים להראות את האבלות משום שזה 
היה בתוכם, ובגלל קדושת השבת לבשו בגדי שבת. אבל בדורו, מנהג 
אשכנז היה ללבוש את בגדי החול, מאחר שכבר חורבן בית המקדש כבר 
לא היה חי אצלם כל כך, ואם היו לובשים בגדי שבת אז זה היה נראה 

כחוכא ואיטלולא. 
ומה שהמנהג היום ללבוש בגדי שבת, י"ל להחת"ס מכיון שאנו בין כך 
לא מרגישים כל כך את האבלות והחורבן2 כפי שפעם היו מרגישים, א"כ 
שלכל הפחות יהיה לנו את קדושת וכבוד השבת שאותה יש לנו. אולם 
מ"מ הגר"א הקפיד מאד שילבשו בגדי שבת, ואין חילוק בין התקופות.

אין אליהו בא בערבי שבתות
אכן נראה דכבר חזינן בגמ’ )עירובין מג,ב( ‘כבר מובטח להם לישראל 
שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח’, 
וכתב רש"י: ‘שמניחין צרכי שבת והולכין להקביל פניו’. והיינו שאליהו 
צרכי השבת,  להכין את  יספיקו  לא בא בערב שבת בשביל שישראל 

וחזינן דכבוד שבת מעלתו גבוהה. 
אך מ"מ ענין זה קשה להבין, דהרי כשיבוא אליהו לא תהיה זו שמחה 
גשמית, אלא הוא יבנה את בית המקדש שלזה אנו מצפים, וכתב הרמב"ם 
)פי"ב ממלכים ה"ח( ‘לא נתאווו החכמים והנביאים לימות המשיח אלא 
כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו 
לחיי העולם הבא’. וכן מצינו שעיקר התענוג הוא בנפש, בהא שמותר 
לצום בשבת תענית חלום, ואף שצריך למיתב תענית לתעניתו, מ"מ 
כיון שהצום הוא עונג שבת בשבילו, ועיקר העונג הוא בנפש, ע"כ מותר 
לצום בשבת. ומ"מ כיון שהחסיר מכבוד השבת צריך לצום על זה. ומ"מ 
אפילו שיהיה את העונג הרוחני של הגאולה, אליהו לא יבוא בערב שבת 
משום שלא יספיקו להכין את עצמם לשבת.3 ולכאורה זה צ"ב שבשביל 

להכין את צרכי השבת לא יבוא אליהו לבשר את הגאולה.

הנהגת ששת ימים
דצניעותא’,  ב’ספרא  הגר"א  דברי  ע"פ  קצת  להבין  יש  מ"מ  אולם 
שבשעה שהעולם נברא הוא היה עולם ה’תוהו’, והוא משום שכל יום 
ְוַהְּגבּוָרה  ַהְּגֻדָּלה  ה’  "ְלָך  כט,יא(  )דה"א  כדכתיב  הנהגה משלו  אז  היה 
ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ְלָך ה’ ַהַּמְמָלָכה", וכל יום 
בגבורה  השני  והיום  בגדולה  נברא  הראשון  היום  שלו,  בהנהגה  נברא 
וכו’, אבל זהו בעצם מה שנקרא ה’תוהו’ שאין בזה סדר, ושום חיבור 
בין הנהגה אחת לחברתה. ולכן העולם לא היה יכול להתקיים בצורה 
כזו. ואיתא בחז"ל שהקב"ה היה בורא עולמות ומחריבן, משום שלא היה 
יום רצה להנהיג את העולם  וכל  שייך שהעולם יתקיים במידה אחת, 
במידתו4. וכעין מה דאיתא )חולין ס,ב( שהלבנה באה בתביעה לקב"ה, 
רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי 

את עצמך, שזהו התוהו האמיתי שאין שום סדר לדברים. 

שבת מקור הברכה
שבאה השבת, שלשבת אין שום כח עצמי, כמו שאר ההנהגות,  עד 
וזהו שאמרו ‘לית לה מגרמה כלום’. וכדברי ה’אבן עזרא’ שלפי חכמת 
בו  עובדים  שאינם  כאלו  יש  ולכן  רע,  יום  הוא  השבת  יום  המזלות 
באדמה. וה’אבן עזרא’ מבאר שלכך יש את השבת בשביל להגן מיום 
זה. ולדברינו, הטעם הוא שלשבת אין מזל טוב משום שלית לה מגרמה 
כלום, ומהות יום זה שמקבל בשביל להשפיע לשאר ימות השבוע – ‘כי 
היא מקור הברכה’, וביום זה הכל חוזר לשורשו. וע"כ אף שנאמר "ויכל 
אלוקים", "ויברך", "ויקדש" וכו’, מ"מ לא נאמר בריאה בשבת, בגלל 
שאין לה עצמיות. וכן כתב רש"י )שמות כ,יא( ‘ויקדשהו - ברכו במן 
ולכאורה  בו’.  יורד  היה  שלא  במן  וקדשו  משנה,  לחם  בששי  לכופלו 
קשה מה קדושה יש במה שלא ירד מן בשבת, אלא כיון שהשבת לית לה 
מגרמה כלום, על כן מה שלא ירד מן בשבת הוא מפני שהיא מתקשרת 
היא  החול  בימות  מכן  לאחר  ורק  הכל,  את  ומכינה  למעלה  בשורשה 

1. נערך ע"י מערכת הגליון מכתבי תלמידים
2. א"ה, פירוש: וגם בגדי חול לא יועילו.

3. הוסיף מרן שליט"א ואמר: ולכאורה היה נראה שאם המשיח היה רואה את השבת 
שלנו, היה מגיע גם בערב שבת, משום שבין כך כבר לא מתכוננים לשבת כראוי...

4. א"ה, וכמו דאיתא בספרים שכל הנהגה אמרה ›אני אמלוך‹.

בפועל מקור הברכה של כל השבוע. 

שבת ענין המלכות
וזוהי מידת המלכות שלית לה מגרמיה כלום, 
וכדוד המלך שהוא עיקר המלכות ש’שאול באחת 
ועלה לו ודוד בשתים ולא עלתה לו’ 
)יומא כב,ב(5, שהיה העניו מכל, 
ואמר )תהילים כב,ז( "ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת 
ְוֹלא ִאיׁש", שבכך מגלה את מלכות ה’ בעולם כיון שאין לו שום מציאות 
מצד עצמו. וכן הוא בשבת שע"י שאין לשבת שום עצמיות זה סידר את 
כל העולם, וע"י כך העולם יצא מעולם התוהו לעולם התיקון, וכדכתב 
בספר ‘שערי אורה’ שבשבת הכל מסודר במקומו, ולכן אז יש חיבור בין 

ישראל לקב"ה, וכדאיתא שקוב"ה וישראל ואורייתא חד הוא.
לגן  נכנס  הראשון  אדם  החמישית  שבשעה  בהגר"א  איתא  וע"כ 
שאז מתחיל  עדן, שאז כבר התחילה השבת, וכמו שכתוב ב’חיי אדם’ 
להתנוצץ קדושת השבת. ואם אדם הראשון לא היה חוטא, היה נכנס 
לשבת בשלמות, ובכך העולם היה מגיע לתיקונו השלם. מאחר ששבת 
קודש היא שורש הכל. אלא ש’אכלה פגה’6, והיינו שהקדים את קדושת 
שבת בזמן שהיה עדיין חול והנהגת ה’תוהו’, וזהו החטא, ולכך נשאר 

בלבול בעולם, ונשאר התוהו. 

מקדש השבת
דכתיב  הפרשה[,  של  ]בהפטרה  בישעיה  הגר"א  ע"פ  יבואר  זה  וכל 
)ישעיה א,יד( "ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי", ובפשטות הוא דוקא 
בחדשים והמועדים שהם זמנים שישראל מקדשים ועושים, וכיון שהם 
באים מכח ישראל והם פגמו, ע"כ הקב"ה שונאם. אבל כיון שאת השבת 
הקב"ה מקדש, וזהו יומו של הקב"ה7, לא שייך לפגום בה ושיהיה נאמר 
בה "ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי". אבל מוסיף הגר"א שגם בשבת יש חלק של ישראל, 
זה  זהו חלקם בשבת! ועל  והוא במה שישראל מכינים לכבוד השבת, 
שייך לומר "ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי"8. משום שצריך לעשות לכבוד השבת, וכמאמר 
ליבו’  משאלות  לו  נותנים  השבת  את  המענג  ‘כל  קיח,ב(  )שבת  הגמ’ 
ֶּתן ְלָך ִמְׁשֲאֹלת ִלֶּבָך". היינו שצריך שהתענוג  שנאמר ‘’ְוִהְתַעַּנג ַעל ה’ ְויִֽ
יהיה על ה’, ולא כתוב ‘כל המתענג בשבת’ - לענג את גופו. וכן כתיב 
האדם  ולא  עונג  היא  שהשבת  ֹעֶנג"  ַלַּׁשָּבת  "ְוָקָראָת  נח,יג(  )ישעיהו 

מתענג9.

שבת מעל הבריאה
והאריז"ל  תורה,  מתן  קודם  שהיה  וכמו  מנוחה  של  שבת  יש  והנה, 
קיבלנו  אנו  אבל  מהעבודה10.  לנוח  רק  שהיא  פרעה’  ‘שבת  לה  קורא 
במתן תורה את שבת של ‘בית גנזי’ שזו שבת שלא ירדה לארץ, ודבר 
זה באמת מבואר בכתובים, שהרי לא נכתב לשון בריאה בשבת, אלא רק 
"ויקדש". שהשבת נשארה למעלה, ואינה בתוך הבריאה. ומה שישראל 
השיגוה הוא רק לאחר שישראל נתעלו למדרגת מלאכי השרת בקריעת 
יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  ‘ראתה  שאמרו  וכמו  סוף,  ים 
הנביא’. ונשארו בדרגא זו כל הארבעים שנה, וכמבואר בדברי הרמב"ן 
ומאותה שעה נתעלית  וכו’,  לזיו השכינה בים,  ‘שהשיגו  טז,ו(  )שמות 
ונתעלו  העליון  מזיו  ונהנו  המן’.  שהוא  בתולדותיו  להתקיים  נפשם 
למדרגת מלאכי השרת שמאכלם הוא המן - "ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש" 
יכלו  הם  בכך  זו,  למדרגה  נתעלו  ישראל  שאז  וכיון  עח,ה(.  )תהלים 

להשיג ולקבל את השבת ‘בית גנזי’ שלא ירדה לארץ. 
והיינו ששבת היא התעלות מעל הבריאה, והיא בחינה גבוהה ביותר 
הוא משורש  בית המקדש  וכן  עליונה.  בחינה  שמגיעה מהדעת שהוא 
הדעת כמבואר בגמ’ )ברכות לג,א( ‘כל מי שיש בו דעת כאילו נבנה 
בית המקדש בימיו’, שבית המקדש שייך לדעת שבה הכל מסודר. אך 
השבת היא גבוהה ממנו11, וע"כ אנו מעדיפים את קדושת השבת מבניין 

בית המקדש.
ולפי"ז יבואר דכיון שעיקר השבת היא לענג את השבת, ע"כ סבירא 

ליה להגר"א שאין האבלות דוחה את השבת12.

5. א"ה, נראה הכוונה בזה שמכיון שדוד הוא מציאות המלכות לכן לא נסתלק מלכותו, 
ובשתים ולא עלתה לו.

6. א"ה, היינו בוסר, שעשה התיקון קודם הזמן. ועיין שער הכוונות דרושי ר"ה דרוש 
א בזה. 

7. א"ה, כפי שנתבאר וביאר מרן שליט"א בכמה דוכתי אחריני.
8. א"ה, ושמא לפי"ז "ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי" קאי אף על פסוק יג – "ֹחֶדׁש ְוַׁשָּבת ְקֹרא ִמְקָרא".

המאכל  ולא  העונג,  מקור  היא  כי  עונג  נקראת  עצמה  שהשבת  בזה  המכוון  א"ה,   .9
ומשתה. 

מן  למנוחה  השביעי  יום  את  שיתן  מפרעה  ביקש  רבינו  שמשה  מה  היינו  א"ה,   .10
העבודה.

11. א"ה, ולכך אין בנין בית המקדש דוחה שבת.
ונתבאר  מבית המקדש,  גבוהה  היא  כי מאחר ששבת  נראה,  הדברים  ביאור  א"ה,   .12
בדברי אדונינו הגר"א כי עיקר השייכות שלנו לשבת היא ע"י ההכנה והכבוד לשבת, א"כ 
לא שייך שיבוא אליהו בערב שבת למנוע ולקחת מאיתנו את ההכנה לשבת וכבוד השבת, 

שכאמור קדושתה גבוהה מבית המקדש.

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

"לא חרבה ירושלים אלא בשביל 
שחללו בה את השבת"

רוממות הזמניםהמשך
שבת חזון

הרב 
דוד 

ויספיש
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“ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבי” 
)א,ב(

צבי  דב  רבי  הגדול  הגאון  ‘גרודנא’  ר”י  כך  על  אמר 
“ָּבִנים  לכתוב  אפשר  שהיה  מיותרת,  “ְוֵהם”  המילה  לכאורה  כי  זצוק”ל  קרלנשטיין 

ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְוָּפְׁשעּו ִבי”!?
אלא, אמר ר”י ‘גרודנא’ זצוק”ל: יש כאלו שגדלו והשתנו ונהיו ל’פרא אדם’, ומפרא 
אדם אי אפשר לדרוש הכרת הטוב! אך הפסוק אומר “ְוֵהם” - הם נשארו אותם בנים, 

אך בגדו – “ָּפְׁשעּו ִבי”!

“הֹוי ּגֹוי ֹחֵטא ַעם ֶּכֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים” )א,ד(
בנחת  חכמים  “דברי  במאמרו  כותב  הי”ד  זצוק”ל  וסרמן  אלחנן  רבי  הגה”ק  מרן 

נשמעים”: 
‘ידוע כי בזמן שהיתה נבואה בישראל היו לעומתם גם נביאי שקר אשר עבודתם היתה 
להחליש את השפעתם של נביאי האמת, והאמצעי למטרה זו היתה - חנופה! בעת אשר 
נביאי האמת הרעימו “הֹוי ּגֹוי ֹחֵטא ַעם ֶּכֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים”, “הֹוַדע 
ֶאת ְירּוָׁשַלים ֶאת ּתֹוֲעבֶֹתיָה” )יחזקאל טז,ב(, בה בעת החליקו נביאי השקר בלשונם 
כי הכל כהוגן, אלא שהנביאים הם ‘עוכרי ישראל’ אשר לא יתנבאו טוב, כי אם רע... 
הטקטיקא הזאת מובנת כאשר נזכור כי נביאי השקר היו מאוכלי שולחן איזבל, בעת 
לקיים  תמיד  מוכנים  ולהיות  במערות,  להתחבאות  מוכרחים  היו  האמת  נביאי  אשר 
בנפשם “ֵּגִוי ָנַתִּתי ְלַמִּכים ּוְלָחַיי ְלֹמְרִטים” )ישעיה נ,ו(. ההבדל בקצרה: אלו עוררו את 
העם משנתו, ואלו להיפוך: הטילו שינה ותרדמה. תוצאות הפטריוטיזם של עדת חנפים 
ניתווסף העוון היותר  ונשתלשו, כי על העונות הקודמים  היו: הצרות הוכפלו  הלזו 

מסוכן של ההטעאה לומר: צדיקים אנחנו ולא חטאנו...’

“ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו ִאם ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע 
ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו” )א,יח(

ראוי להבחין, כי ה’שלג’ הוא הצבע הלבן העז ביותר, אך לעומתו ה’צמר’ אף הוא לבן, 
אך במידה פחותה ממנו ]כמבואר במשנה בנגעים פ”א מ”א[. מלבד זאת יש להבחין 
בהבדל שבין ‘ָּׁשִני’ ל’ּתֹוָלע’, ‘ָּׁשִני’ הוא צמר שנצבע על ידי הּתֹוָלע בצבע אדום, כי 

ה’ּתֹוָלע’ הוא החומר האדום עצמו אשר על ידו צובעים את הצמר.
את  מופלאה  בדרך  זיע”א  זלמל’ה מוואלוזי’ן  רבי  האלוקי  האיש  ביאר,  זה  פי  ועל 
הפסוק שלפנינו: הנה כתב הרמב”ם )תשובה פ”ד ה”א(, אף שיש בידו של כל אדם 
את  המחטיא  מקום  מכל  חטאיו,  את  ולתקן  שלימה  בתשובה  לבוראו  לשוב  שחטא 

הרבים - אין מספיקין בידו לעשות תשובה שלימה כפי ערך חטאו. 
ֲחָטֵאיֶכם  ִיְהיּו  “ִאם  בין חטא לחטא:  להבדיל  ישעיהו בדבריו,  הנביא  אשר בא  וזה 
ַּכָּׁשִנים” – אם החוטא דומה ל’ָּׁשִני’ - צמר הצבוע באדום מצד עצמו, כך גם חוטא זה 
יש לו רק חטאים עצמיים - אזי חטאיו”ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו” – בידו לשוב בתשובה והלבינם 

כשלג, דהיינו תשובה וכפרה שלימה,
שצובע  האדום  הצבע  שהוא  ַכּתֹוָלע  החטאים  יהיו  אם   – ַכּתֹוָלע”  ַיְאִּדימּו  אך “ִאם 

]ַיְאִּדימּו - לשון מפעיל[, דהיינו מי שהגדיל  את האחרים 
והחטיא גם את האחרים, או אז עוונותיו “ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו” – אין 
תשובתו יכולה להלבין את החטא לגמרי, אלא רק בדרגה 
לעשות  בידו  מספיק  הקב”ה  שאין  לפי  כ’צמר’,  פחותה 

תשובה גמורה...

“ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִיְך ְּכָבִראֹׁשָנה ְוֹיֲעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה” )א,כו(
על הפסוק בפרשתינו )א,יג( “ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם” דרשו חז”ל ‘אמר להן משה אם אי 
אתם נשמעים להם אשמה תלויה בראשכם, למה הדבר דומה לנחש הזה שאמר הזנב 
לראש עד מתי אתה מתהלך תחילה, אני אלך תחילה. אמר לו: לך. הלך ומצא גומא 
של מים והשליכו לתוכה וכו’, מי גרם לו, על שהלך הראש אחר הזנב. כך כשקטנים 
נשמעים לגדולים, הם גוזרים לפני המקום והוא עושה, ובשעה שהגדולים מהלכין אחר 

הקטנים נופלים לאחר פניהם’. 
עיקר  כי  ללמדנו  באים  רבותינו  זצוק”ל:  דושינסקיא  מהרי”ץ  הגאון  כך  על  אמר 
חורבן הדור הוא כאשר המנהיגים וראשי העדה מרכינים ראשם תחת הקלים ופחותי 
העם, והדעה והדיבור ניתנים לפריצי הדור, ועל כך חרבה ירושלים ‘בשביל שהשוו בה 
קטן לגדול שנאמר והיה העם ככהן’ )שבת קיט,ב(. אם הגדולים הולכים אחר הקטנים, 

החורבן הוא בלתי נמנע!
זהו גם יסוד התקומה והגאולה. להשיב את שרביט ההנהגה לגדולי הדור! לכן לעתיד 
הרי  ֶנֱאָמָנה”,  ִקְרָיה  ַהֶּצֶדק  “ִעיר  לה  ויקרא  למעלתה  ירושלים  שתשוב  קודם  לבוא 
“ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִיְך ְּכָבִראֹׁשָנה ְוֹיֲעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה” - כאשר הנהגת הדור תהיה שוב בידי 

המנהיגים הראוים, אזי תבנה ותכונן עיר הצדק.

“ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה” )א,כז(
ובישוב  ימיו בבנין  דגל אמנם כל  ירושלים  מרן הגרי”ח זוננפלד זצוק”ל רבה של 
הארץ, אך התנגד ליסוד שלטון יהודי בארץ ישראל לפני הגיע עת הקץ מן השמים, 

תוך כדי התגרות באומות העולם. 
הוא היה אומר: נאמר “ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה” - הקב”ה הבטיחנו שהוא בעצמו יתן ויוריש לנו 

את הארץ ולא שאנו בעצמנו נצטרך לקחתה בזרוע.
ואף מצא לכך רמז בפסוק זה - “ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה” בגימטריא “תלמוד ירושלמי”. 
“ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה” בגימטריא “תלמוד בבלי”. ללמדך שרק בקיום שני התלמודים, תפדה 

ציון - מיד הגויים, ולא בחיל ובכח! 
כששחו פעם לפני מרן הגרי”ז מבריסק זיע”א על גדלותו של רבי יוסף חיים, ואחד 
זו, נתלהב מרן הגרי”ז ואמר: בבריסק לא היינו  מבני ביתו חזר לפניו על גימטריא 
מחסידי הגימטריא, אך גימטריא זו מובטחני שברוח הקודש נאמרה! ולא עוד, אלא 
שאף יתכן לומר שמשום כך קראו גופא לשני התלמודים בשם “תלמוד בבלי” ו”תלמוד 

ירושלמי”...

רוממות ההפטרההמשך
מפניני ההפטרה
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גירסא אחרת בפרק הניזקין...
שמעתי  שליט”א:  סאלאווייציק  הלוי  הגרמ”ד  מרן  סיפר 
מאבי מרן הגרי”ז זיע”א, כי בהיותו ילד צעיר ורך בשנים, 
עמד ודיבר ביום תשעה באב עם ילד אחר בבית המדרש, 

לאחר מכן שאלו אביו מרן הגר”ח זיע”א, מה דיבר עם אותו ילד? 
אמר הגרי”ז לאביו שהוא סיפר לאותו ילד ממאמרי חז”ל אודות חורבן בית המקדש, 

כפי שמובא בגמ’ גיטין בפרק הניזקין.
שאלו מרן הגר”ח: ומה ענה לך אותו ילד? אמר לו הגרי”ז, שאותו ילד אמר לו, שיש 

לסיפור אחד גירסא אחרת באחד מן הספרים החיצוניים... 
כששמע זאת מרן הגר”ח מיד אמר: “דע לך שהילד הזה הוא אפיקורס, ואסור לעמוד 

בד’ אמותיו, ויינו יין נסך”! )עובדות והנהגות ח”ב עמוד קמד(

יושבים בתוך מרמה
ְּבתֹוְך  “ִׁשְבְּתָך  באב  תשעה  בהפטרת  הכתוב  על  זצוק”ל:  הגרמ”ש שפירא  מרן  שח 
ִמְרָמה, ְּבִמְרָמה ֵמֲאנּו ַדַעת אֹוִתי”, אמר מרן הרב מבריסק זיע”א: “לא רק עושים מרמה, 

אלא יושבים בתוך מרמה בכל צד...
באופן אחר אמר על כך ר”י בריסק הגרי”ד זצוק”ל בן מרן הגרי”ז: דפעמים יש לאדם 
מידה רעה, ואע”פ שזו דבר רע, מ”מ יכול האדם לפעמים להשתמש במידתו זו לצורך 

עבודת ה’...
אולם עם ישראל אף שהיה להם מידת ‘מרמה’, וזו הרי מידה רעה ביותר, אך כשהיה 
)עובדות  אֹוִתי”...  ַדַעת  ֵמֲאנּו  “ְּבִמְרָמה  וזהו  לכך  בו  השתמשו  לא  ה’  לעבודת  נוגע 

והנהגות ח”ב עמוד קמז(

הר הבית בידי מי?
בזמן שהיתה העיר העתיקה נתונה תחת שלטון הירדנים, התלונן חכם אחד בפני מרן 

הגרי”ז זיע”א על שאי אפשר להגיע לכותל המערבי...
אמר על כך מרן הגרי”ז, וציטט מהקינות לתשעה באב )קינה לח(: ‘ציון עטרת צבי 
וכו’ אבחר לקאת וקיפוד ישכנו בך, ואוי לי אם אדום וערב קננו בקניך’, כך מוטב 
שערבים יסתובבו בהר הבית, מטיולי יהודים שבודאי יהיו שם, אם הר הבית יהיה תחת 

שלטון הציונים... )עובדות והנהגות ח”ד עמוד קצא(

ונתתי פגריכם בפגרי גלוליכם...
מרן הגרי”ז זיע”א היה רגיל לחזור על דברי הגמ’ בסנהדרין )סג,ב( ‘אליהו הצדיק היה 
מחזר על תפוחי רעב שבירושלים, פעם אחת מצא תינוק שהיה תפוח ומוטל באשפה 
יראתו  ונפלה  כריסו  עד שנבקעה  ומנשקה,  ומחבקה  מחיקו,  יראתו  הוציא  מיד  וכו’, 

לארץ ונפל הוא עליה. לקיים מה שנאמר “ְוָנַתִּתי ֶאת ִּפְגֵריֶכם ַעל ִּפְגֵרי ִּגּלּוֵליֶכם” ‘.
ואמר מרן הגרי”ז: כך הוא המצב בזמנינו, על אף שאנשים רואים שהמרידה בה’ היא 
יום  ומידי  הערבים,  מרורים מהשכנים  סובלים  אנו  המדינה  ובגלל הקמת  לא תצלח, 
ביומו נהרגים ונפצעים אנשים ה”י... וכל כלי הנשק של הציונים לא מצליחים להפסיק 

את הטרור, עם כל זה ממשיכים עדיין לתמוך במדינה, 
מבינים  ולא  ישראל,  וגאולת  ה’  ישועת  שהיא  וסוברים 

שזה סכנת כליה לעם ישראל... )שם(

אלמלי נשבע ליצרו
בענין זה מספר הגאון רבי יחזקאל ברטלר שליט”א: כשלמד מרן ה’חזון איש’ זיע”א 
במסכת יומא והגיע למשנה המספרת שזקני בית דין היו משביעים את הכהן הגדול 
ביום הכיפורים שלא יקטר מבחוץ ויכניס בפנים כדרך שהצדוקים עושין, התעכב על 
הקושיא שהביא רבי עקיבא איגר משמו של ה’פרי חדש’ מה ערך לשבועה זו, הרי אם 
כהן גדול מן הצדוקים חושב הוא בטעות שמצות התורה היא להקטיר באופן זה, ובטוח 
ששבועתו בטלה מדין ‘נשבע לבטל את המצוה’, וממילא לא יימנע מלהקטיר על פי 

דרכם. 
הוא  שבעצמו  ולמרות  צדוקים,  ממעשה  יפרוש  שנשבע  מכיון  איש’:  ה’חזון  ותירץ 

צדוקי, האמת תשפטהו ותשלוט עליו. 
כאשר התקשה הגר”י שליט”א לעמוד על כוונתו של ה’חזון איש’ בתירוץ זה, ושאל 

אותו לפשר הדברים, השיבו ה’חזון איש’ במעשה כדלהלן: 
בעיירת מולדתי קוסובה התגורר איש תלמיד חכם אשר משום מה נטה חיבה לציונות 
שעוד היתה אז בחיתוליה. כל הטענות נגד הציונים שהטיחו בפניו החרדים מתושבי 
העיירה נפלו על אוזן ערלה. והנה בתאריך מסוים קם והכריז: שאם ב”קונגרס” הבא 
לא יעלה בידו לשכנע את ראשי התנועה לשנות את יחסם לדת, יפרוש אחת ולתמיד 

מן הציונות... 
עם נעילת ה”קונגרס” שב הביתה מאוכזב, איש לא היטה אוזן לתביעותיו, איש לא 
נשא פנים לתורתו, אבל היה חסר לו את האומץ לפרוש... כאשר אנשי קוסובה הזכירו 
במכתב  פנה  הוא  בנידון”.  אפעל  עוד  התייאשתי,  לא  “עוד  ענה:  שהבטיח,  מה  לו 
קובלנא אל הרב ריינס, והלה השיבו: כי אמנם צדקו דבריו, כך היא דרכם הנלוזה של 
הציונים. תרופה אחת יש למצב, והיא שכל שומרי תורה יתאחדו במסגרת ה”מזרחי”...  
‘ציוני’, וכך עלה בסופו: באותה שנה שמת מייסד הציונות  הוסיף המתלונן להישאר 
נזקק האיש לניתוח בווינה, ונפטר שם, ובתור ציוני נאמן קברוהו ליד קברו של מייסד 

הציונות...
עד כאן סיפור המעשה, ועל כך הוסיף ה’חזון איש’: אלמלי היה נשבע שיפרוש לאחר 
הקונגרס היה בלי ספק פורש מן הציונות, אך דא עקא שהסתפק בהכרזה ולא נשבע... 

)פאר הדור ח”ד עמוד רנג-רנד(

המספרים הנוראים
מרן הגרי”ז  הקמת המדינה כאשר רבו ההרוגים בארץ ישראל בא השר... אל  בזמן 
זיע”א. והוכיחו מרן הגרי”ז על מספר ההרוגים שכבר הגיע לעשרים אלף איש רח”ל, 

ואין איש שם על לב... והשיב לו השר הנ”ל: יש רק עשר אלף הרוגים...
נזדעק מרן הגרי”ז ואמר: וכי עשרת אלפים זה לא כלום...? ענה הלה: נו, חבלי לידה...
אומרים, שמרן הגרי”ז ענה על כך: חבלי לידה הוא כשנולד לבסוף אדם, לא כשנולד 

חתול... )עובדות והנהגות ח”ד שם(

רוממות המעשיםהמשך
פנינים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
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בין ‘רב’ ל’ערב רב’
עקיבא  רבינו  מרנא  שביקר  הפעמים  באחת 
‘בית  מייסד  ידי  על  נתבקש  בורשה,  זי”ע  איגר 
קנקנם  על  ולתהות  לבוא  דשם,  לרבנים’  המדרש 

לרבנים  כי התלמידים בבתי המדרש  נציין,  של תלמידיו. במאמר המוסגר 
לסוגיהם, על פי רוב לא נמנו על סלתה ושמנה של עולם התורה באותם 
ימים. נעתר רבי עקיבא איגר לבקשתו, אולם כשהחל לשאול שאלות על 
ניסה רבי עקיבא  ידע איש להשיב.  הגמרא הנלמדת, למרבה המבוכה, לא 
לשאול  ניסה  זהה.  הייתה  התוצאה  כאן  גם  אולם,  במשניות,  לשאול  איגר 

בחומש, ושוב הפגינו התלמידים בורות מוחלטת.
פנה רבי עקיבא איגר, אל מייסד בית המדרש בתמיהה, כיצד יוכלו הללו 
לשמש כרבנים? הלה השיב בהתנצלות, כי אמנם לא יצאו רבנים, אבל יצאו 
עם הכנה ורקע טוב, כך שבעתיד יוכלו לשמש כרבנים. השיב לו רבי עקיבא 
איגר, נמצא אם כן, כי תלמיד המסיים את לימודיו בבית המדרש לרבנים, 
אינו ‘רב’, אלא ‘ערב רב’.... )“דעת זקנים” לרבי אברהם איטינגא פרק טו(. 

שמירת החינוך נכלל ב’יהרג ואל יעבור’
במעמד הזכרון לזכרו של מרן רבינו הגרי”ש אלישיב זיע”א, שנערך לפני 
ארבע שנים, נשמעו ברמה דבריו של רבינו מרן ראש הישיבה רבי שמואל 
שרוצים  השינויים  כל  כנגד  לעמוד  יש  כי  שהזכיר  שליט”א,  אויערבאך 
להכניס בלימודי החינוך, וכפי שמרן זכרונו לברכה עמד על משמרתו בצורה 
נוראה שלא יעלה על הדעת שום מתירים, שום משא ומתן, ושום דבר כיוצא 
בזה. יש חיוב לעמוד על טהרת החינוך בתלמודי תורה, בתינוקות של בית 
רבן, וכידוע עד כמה פחדו מזה בכל הדורות. לא יעלה על הדעת לפגוע בזה 

חלילה!
היתה  שלא  ידיעה  שליט”א  הישיבה  ראש  מרן  הזכיר  דבריו,  בהמשך 
מפורסמת כ”כ עד לאותה שיחה לפיה “הגרעק”א מזהיר על חובת השמירה 
יעבור”.  ואל  ביהרג  נכלל  זה  וגם  תורה,  והתלמודי  החינוך  על  והזהירות 
כאשר ראש הישיבה מוסיף “כל שינוי בתלמודי תורה, ובבתי ספר לבנות, כי 
גם בזה יש קרירות, יש קצת שמושפעים, ויש יותר מקצת... כמה שמנסים 

מבפנים ומבחוץ  לקרר את העניין...”

עדותו של בעל ה’לשם’
וביניהם  מקומות,  במספר  נזכרו  זיע”א  הגרעק”א  מרנא  של  אלו  דברים 
באגרתו של איש ההלכה הגאון הצדיק רבי דוד בהר”ן זצוק”ל, )מובא בספר 
עדות  בדבריו  מזכיר  כתב,  אותה  באגרת  כאשר  שמו(,  עמוד  דוד’  ‘אורח 
ששמע מפי מרנא הגה”צ רבי שלמה אלישיב זיע”א בעל ה”לשם” - איתו זכה 

ללמוד בחברותא - וכך הוא כותב:
“העיד הגאון המקובל ר”ש ז”ל בעמח”ס לשם שבו ואחלמה, שבימי הגר”א 

עליו השלום ביקש פחת הורודנא ממנהיגי הקהילה 
שיקבלו מורים לשפת רוסיא, ושאלו את פי הגר”א 

ז”ל ואמר שע”ז יהרג ואל יעבור”.
מוסיף הגר”ד בהר”ן: “וידוע שכבר הועד גם בשם 
הגרעק”א ז”ל שכמה פעמים סגרו ובטלו משום זה ישיבת וולאז’ין. ופשוט 
מה  קדשם  ברוח  ראו  רק  יעבור,  ואל  יהרג  רוסיא  שפת  לימוד  על  שלא 
שעינינו רואות שהרעיון להתדמות ולידע שפת וכתיבת הגוים הוא חרב חדה 
לכל רוח קודש, כ”ש שימת הרעיון להתדמות למלעיגי לכל קודש. ואשר 
לא יפחד ולא ישים ליבו בראשיתו ויאמר בתי לא תסור, ינהום באחריתו 
בראותו בתו שחצנית דורסת ברגל גאוה ומבזה כל צניעות וכל קודש ופונה 
לא  והיא  בראשה  יחתה  גחלים  האם  ומורים,  הורים  דברי  ומזלזלת  עורף 
תשרף? אך לבסוף גם בו יבער האש ויאמר על כל פסול כשר ועל כל רע 

יאמר טוב, כי עיניו ישע ולבבו יכבד כי הבא לטמא פותחין לו”.

עדותו של בעל ‘לב העברי’
במקום נוסף נזכרת ביתר פירוט דעתו של הגרעק”א, כאשר הגאון הצדיק 
“מעשה  בספר  מביא  העברי’,  ‘לב  בעל  זצוק”ל,  יוסף שלזינגר  רבי עקיבא 
החינוך,  טוהר  על  השמירה  בענין  ארץ,  רבני  שתקנו  התקנות  את  אבות” 
כאשר בין הדברים הוא מביא דברים על דעתו של הגרעק”א, והוא מוסיף כי 

היא “עודנה בכתובים”.
וכך הוא כותב: “עוד אחרת היתה שהיא כנגד כולם, פתח חטאת מקור כל 
הרעות ה”י ולא רצו חכמים לגנותו מפני גזרת המלכות דשם והוא, אסור 
ללמד או למסור בנו לשום לימוד חוץ תורה או אומנות, שהוא מלאכה ולא 
חכמה, ולא כתב ולשון כשדים...”. במקום זה הוא הוסיף את הדברים הבאים: 
“וכבר יצא על זה הוראה ממרן הגאון רבי עקיבא אייגר זיע”א, שהוא בכלל 
יהרג ואל יעבור וחמירא מערקתא דמסאני ...ונדפס גם בזה דברי ראשונים 
נחי נפש כ”פ, ומי שאינו יכול לעמוד על נפשו מחוייב לצאת מן המדינה 
התורה...  יסודי  ופ”ה  דעות  הל’  פ”ו  רמב”ם  כמבואר  וזרעו  נפשו  להציל 

ומבואר בביאורו עודנו בכתובים”.
ירושלים  גדולי  של  מכתבם  מובא  בו  במקום  ספר,  באותו  אחר  במקום 
משנת תרכ”ה ]שנדפס בשנת תרל”ו[ על השמירה על החינוך הטהור, כתבו 
גדולי ירושלים: וכאשר כבר הרעיש בקול עוז על זה הראשונים כמלאכים 
הגאון הגדול רשכבה”ג הרב ר’ עקיבא אייגער זיע”א, ועל כך הוסיף הגרע”י 
אייגר ששמעו  רבינו עקיבא  שלזינגר כהערה: א”ה, כאשר העידו תלמידי 
עכ”ל,  יעבור,  ואל  יהרג   – ספר  בתי  )שהועל(  על שקאלעס  הקלוש  מפיו 
]והוא מסיים: וא”ל ראיה ברורה מש”ס )ע”ז כז,ב( ואם התם מחשש שמא 
יבוא לידי מינות, קל וחומר באלו הפותחין פתח חטאת מושכי עוון בחבלי 

שווא ה”י[.

רוממות החינוךהמשך
ליקוט על טהרת החינוך

הרב 
חיים 

מילצקי

בענין גדר דיני תשעה באב
הרמב”ם )הלכות אבל פרק ה(, פסק שאסור: 1. לספר, 2. 
ולנעול   .6 ולשמש מטתו,   .5 ולסוך,   .4 ולרחוץ,   .3 ולכבס, 

את הסנדל, 7. ולעשות מלאכה, 8. ולקרות בדברי תורה, 9. ולזקוף את המטה, 10. 
ולפרוע את ראשו, 11. ולשאול שלום. ונפרטם אחד אחד, ונשוה אותם לאותם פרטי 

דינים בהלכות אבלות בכלל, והלכות תשעה באב ושבוע שחל בו בפרט: 
א( “כל המתאבל אסור לספר שערו אלא מגדל פרע, וכשם שאסור לגלח שער 
ראשו כך אסור לגלח שער זקנו וכל שער שיש בו, אחד המגלח ואחד המתגלח, 
...וכן אסור לגלח שפה וליטול צפרניו בכלי אבל בשיניו או שנוטל צפורן בצפורן 
מותר.” משיכנס אב ממעטין בשמחה, ושבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור 
לספר. ]בת”ב אין דין על צפרנים, וגילוח שפה לא נתבאר אם יש לחלק מסתם 

איסור תספורת[  
ב-ד( “ומנין שהאבל אסור לכבס בגדיו ולרחוץ גופו ולסוך... וכשם שאבל אסור 
בכיבוס בגדים כך אסור ללבוש כלים לבנים חדשים ומגוהצין ]אין דיוק זה בשבוע 
מותר,  הזוהמא  את  להעביר  ואם  גופו  ככל  גופו  מקצת  לסוך  אסור  בו[.  שחל 
אבל  ורגליו  ידיו  פניו  רוחץ  בצונן  אבל  בחמין,  גופו  מקצת  ברחיצת  אסור  וכן 
ולכבס וללבוש כלי מגוהץ אפילו כלי פשתן עד שיעבור התענית,  גופו.”  כל  לא 
בשר  לאכול  ישראל שלא  נהגו  וכבר  אסור,  התענית  לאחר  ולהניח  לכבס  ואפילו 
בשבת זו ולא יכנסו למרחץ עד שיעבור התענית ]אין איסור רחיצה אלא רק רחיצה 
ואפילו  בצונן  בין  בחמין  בין  ברחיצה  אסור  עצמו(  ו)בת”ב  מרחץ[...  של  חשובה 
להושיט אצבעו במים ]אזהרה חמורה יותר מאשר אבל, ובפשטות כדלקמן שהוא 
דמי ליוה”כ[, ואסור בסיכה של תענוג ]דייקא![ ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה 
בשלש תעניות  ה”ד(:  ג  )פרק  ועיין לעיל רמב”ם הלכות תעניות  כיום הכפורים. 
אלו... אסורין ברחיצת כל הגוף בחמין אבל פניו ידיו ורגליו מותר לפיכך נועלין 
את המרחצאות, ואסורין בסיכה, ואם להעביר את הזוהמה מותר, ואסורין בתשמיש 

המטה, ובנעילת הסנדל בעיר אבל בדרך מותר לנעול.
ה( “מנין לאבל שאסור בתשמיש המטה, שנאמר וינחם דוד את בת שבע אשתו 
ויבא אליה וישכב עמה, מכלל שהיה אסור מקודם, וכן לא ישא האבל אשה ולא 
תנשא אשה אף על פי שאין משמשין מטתן, ומותר להתיחד עם אשתו ואף על פי 
ועיין רמב”ם  עיין לעיל ובהלכות שביתת העשור.  שהוא אסור בתשמיש המטה.” 
הלכות תעניות )פרק ג(: וממעטין באירוסין ונישואין אלא אם כן לא קיים מצות 

פריה ורביה, וכל מי שקיים מצות פריה ורביה אסור לו לשמש מטתו בשני רעבון.
תשים  ונעליך  ליחזקאל  נאמר  שהרי  הסנדל,  בנעילת  אסור  שהאבל  “מנין  ו( 
ברגליך, מכלל שכל העם אסורין, היה בא בדרך נועל והולך וכשיכנס במדינה חולץ 

מנעליו.” עיין לעיל, ובהלכות שביתת העשור.

ז( “רמז לאבל שאסור בעשיית מלאכה, זה שנאמר והפכתי 
חגיכם לאבל מה חג אסור בעשיית מלאכה אף אבל אסור 
בעשיית מלאכה, וכשם שהוא אסור בעשיית מלאכה כך הוא 
אסור לישא וליתן בסחורה ולילך ממדינה למדינה בסחורה... 
אפילו דברים שמותר לעשותן בחולו של מועד אסור לאבל לעשותן בידו בימי 
ומקום שנהגו לעשות בו מלאכה עושין, ומקום  לו...”  עושים  אבלו, אבל אחרים 
בו,  שנהגו שלא לעשות בו מלאכה אין עושין, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלין 
ועיין לעיל  בו מלאכה אינו רואה סימן ברכה לעולם.  ואמרו חכמים שכל העושה 
רמב”ם הלכות תעניות )פרק ג ה”ד(: בשלש תעניות אלו כל העם אסורין בעשיית 
מלאכה ביום ומותרין בלילה... עברו אלו ולא נענו, ממעטין במשא ומתן ובבנין של 

שמחה כגון ציור וכיור, ובנטיעה של שמחה כגון מיני הדס ומיני אהלים.
ח( “אסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה ובמדרש ובהלכות, 
ואם היו רבים צריכין לו מותר...” ואסור לקרות בתשעה באב בתורה או בנביאים 
או בכתובים ובמשנה ובהלכות ובתלמוד ובהגדות, ואינו קורא אלא באיוב ובקינות 

ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלין בו.
בגדיו  את  ויקרע  המלך  ויקם  שנאמר  המטה,  על  יושב  האבל  שאין  “ומנין  ט( 
]אין ברמב”ם דין כפיית המטה  כל שבעה...”  לכפות המטה  וחייב  וישכב ארצה. 

בהל’ ת”ב כלל[
י( “מנין לאבל שאסור בפריעת הראש, שהרי נאמר ליחזקאל לא תעטה על שפם 

מכלל ששאר האבלים חייבין בעטיפת הראש...” ]אין דין עיטוף בת”ב[
יא( האבל אסור בשאלת שלום, שנאמר האנק דום. וקל וחומר מזה שהוא אסור 
לידי  יביאנו  שלא  בידו  תינוק  יאחוז  ולא  דום,  שנאמר  ולשחוק  דברים  להרבות 
שחוק, ולא יכנס למקום שמחה כגון בתי המשתאות וכיוצא בהן.” תלמידי חכמים 
אין נותנין זה לזה שלום בתשעה באב, אלא יושבים דוים ונאנחים כאבלים, ואם נתן 
להם עם הארץ שלום מחזירים לו בשפה רפה וכובד ראש. וכהרמב”ם הלכות תעניות 
פרק ג: וממעטין בשאילת שלום בין אדם לחבירו, ותלמידי חכמים לא ישאלו שלום 
אלא כנזופין וכמנודין למקום, ועם הארץ שנתן להם שלום מחזירין לו בשפה רפה 

וכובד ראש.
סוף דבר, אין ולו אחד מעיקרי הלכות אבלות שדומה לחלוטין להלכות תענית 
תשעה באב מדינא דגמרא, ויש מהם שאינם קיימים בכלל בהלכות תשעה באב, 
ציבור  גם בהלכות תעניות  רבות של תשעה באב המצויות  יש הלכות  ואדרבא, 
הרגילות. ולכאורה יש לבאר בזה שבא הרמב”ם לייסד כי אין הלכות תשעה באב 
נובעים בעיקרם מדיני אבלות )אם לא ממנהגא דת”ח(, אלא עיקר גדר ת”ב הוא 
שהוא ככל התעניות שהמה חלק מדרכי התשובה. וכדברי הרמב”ם בריש הלכות 
תעניות: “יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי 

לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה”. 

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 
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