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דבר העורך

ספירת העומר בזמן הזה
בעיצומם של הימים הנעלים בהם אנו נמצאים, ימי ההכנה 
בפרשתנו  אנו  קוראים  הקדושה,  התורה  לקבלת  הגדולה 
ממצוה זו בפרק כג פסוק טו: "וספרתם לכם ממחרת השבת 
תמימות  שבתות  שבע  התנופה  עומר  את  הביאכם  מיום 
יום  חמישים  תספרו  השביעית  השבת  ממחרת  עד  תהיינה 

והקרבתם מנחה חדשה לה' ".

דעת הרמב"ם והחולקים עליו
הרבה קולמוסים נשתברו על כך לדון האם בזמן הזה מצווים 
אנו במצוה זו מדאורייתא או לא. וידוע דעת הרמב"ם שגם 
בזמן הזה נוהגת מצוה זו מדאורייתא, כמ"ש )פ"ז מתמידין 
מקום  בכל  מישראל  איש  כל  על  זו  'מצוה  הכ"ד(:  ומוספין 
ובכל זמן, ואף לאחר חורבן הבית על אף שאין קרבן העומר 
מ"מ נוהגת מצוה זו מדאורייתא'. ולכאורה כוונת דבריו הוא, 
דס"ל שספיה"ע אינה תלויה אלא ביום הבאת העומר, שמיום 
גם  ואע"כ  בפועל,  העומר  מהבאת  ולא  הספירה  מתחיל  זה 

בזמן שאין עומר, מצוה מה"ת לספור. 
ואפשר שזה תלוי בפלוגתא דאביי ואמימר במנחות )סו,א(, 
עשו  וכן  שבועי,  למימני  ומצוה  יומי  למימני  מצוה  דלאביי 
רבנן דרב אשי שמנו יומי ומנו שבועי, ואילו אמימר מני יומי 
בלא שבועי, אמר זכר למקדש הוא, ופירש"י שם דלאמימר 
השתא לאו חובה הוא, דהא ליכא עומר, וזכר למקדש בעלמא 
הוא, ולכן ביומי סגי, ע"כ. ולפי"ז אפשר, דלאביי דמני יומי 
ושבועי ס"ל דספיה"ע מדאורייתא, ומזה למד הרמב"ם דכיון 
דספיה"ע  הרי  ושבועי,  יומי  למימני  דצריך  להלכה  דקיי"ל 
פסחים  בסוף  להדיא  הר"ן  שכ"כ  ובאמת  דאורייתא.  בזה"ז 
)כח,א מדפי הרי"ף סוף ד"ה ומיחייבין(: 'אבל הרמב"ם ז"ל 
ספירת  של  זו  שמצוה  ומוספין  תמידין  מהל'  ח'  בפ'  כתב 
זמן,  ובכל  מקום  בכל  ישראל  איש  כל  על  מוטלת  העומר 
הוא  שבועי  מני  הוה  דלא  דאמימר  ז"ל  דס"ל  לי  ומשמע 
דס"ל דזכר למקדש בעלמא הוא, ולפיכך היה פוטר עצמו מן 
השבועות, אבל אינך רבנן דהוו מנו יומי ושבועי, דקיימא לן 

כותייהו, ס"ל דבזמן הזה דאורייתא'. 
אינה  ספיה"ע  שמצוות  וסובר  חולק  שו(  )מצוה  החינוך 
נוהגת מדאורייתא אלא בזמן הבית, וכ"ה בתוס' מנחות )שם(, 
וברא"ש סוף פסחים )סוף סימן מ(, ובר"ן )הו"ד לעיל( כתב 
שכן הוא דעת רוב הפוסקים ודלא כדעת הרמב"ם, וכן נפסק 

בטושו"ע )סימן תפט(. 

מו"מ לבאר דעת הרמב"ם
תלוי  ספיה"ע  דהא  הרמב"ם,  שיטת  בביאור  נתקשו  וכבר 
בקצירת העומר והבאתו, וכמו שמשמע לשון הפסוק, וא"כ 
ועוד,  דאורייתא.  ספיה"ע  תהיה  היאך  עומר  דליכא  בזה"ז 
דהא מגמ' במנחות )שם( מוכח להדיא שבזה"ז אי"ז אלא זכר 

למקדש ותו לא. 
וראה בספר תורת רפאל ]להג"ר רפאל שפירא זצ"ל, ר"מ 
ונ"ל  ונצטט דבריו בקצרה:  דוואלוזין[ שכתב להאריך בזה, 
הוא,  למקדש  זכר  דאמר  דאמימר  דהנה בטעמא  בזה,  לומר 
כתבו הטעם משום דהאידנא ליכא עומר, וכתיב מיום הביאכם 
ספירה,  ליכא  עומר  דליכא  בזמן  וא"כ  התנופה,  עומר  את 
נמי  עומר  ליכא  אי  דגם  מוכח  מהכתוב  דאדרבה  ולפענ"ד, 
מצוה לספור, דהא כתיב וספרתם לכם ממחרת השבת מיום 
הביאכם את עומר, הרי דנקט קרא תרי מילי ]וכבר הקשה 

נקט הכתוב  ז"ל בחידושיו למנחות שם למה  כן הרשב''א 
תרי מילי, הא סגי בחדא, עיי"ש[, וא"כ נצרך לפרש כמו 
דאיתא במנחות )דף סא( על הפסוק הקודם דכתיב "ולחם 
הביאכם  עד  הזה  היום  עצם  עד  תאכלו  לא  וכרמל  וקלי 
את קרבן אלוקיכם", ואיתא במנחות תרי קראי כתיב, כתיב 
עד הביאכם וכתיב עד עצם היום הזה, הא כיצד, כאן בזמן 
שביהמ"ק קיים, כאן בזמן שאין ביהמ''ק קיים, וא"כ ה"נ כיון 
דכתיב תרי קראי, כתיב ממחרת השבת, וכתיב מיום הביאכם 
הביאכם',  'מיום  קיים  שביהמ"ק  דבזמן  אמרינן  עומר,  את 
ובזמן שאין ביהמ"ק קיים 'ממחרת השבת', וכי תימא בשלמא 
מתיר,  עומר  קיים  שביהמ"ק  דבזמן  בדיניהם,  חלוקין  התם 
ובזמן שאין ביהמ"ק קיים האיר המזרח מתיר, מש"כ חילקן 
הכתוב, אבל כאן לכאורה אין נפ"מ בין זמן שביהמ"ק קיים 
יש  כאן  גם  באמת  אבל  הכתוב,  חילקן  ולמה  קיים,  לאינו 
נפ"מ בזה, דבזמן שביהמ"ק קיים צריך לספור אחר קצירת 
העומר, וכדאיתא במנחות )דף סו(, אבל בזמן שאין ביהמ"ק 
קיים תיכף כשיגיע מחרת השבת מצוה לספור ומש"ה חילקן 
הכתוב, וא"כ אדרבא מפורש בקרא דאפילו ליכא עומר, מ"מ 

מצוה לספור ממחרת השבת וכמ''ש.

ספר בבין השמשות והוכחה לנידון דידן
עם  'המתפלל  כתב:  ס"ג(  תפט  )סימן  או"ח  בשו"ע  והנה 
הציבור מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה, ואם יזכור בלילה 
לבאר  כתב  )שם(  הגר"א  ובביאור  ויספור'.  יברך  בלילה 
משום  זו,  בספירה  בדיעבד  ויצא  השמשות,  בבין  דאיירי 
והא  לקולא,  דרבנן  וספיקא  מדרבנן,  היא  בזה"ז  דהספירה 
דבלילה חוזר וסופר ומברך, הוא כמו שמצאנו בשו"ע )סימן 
ס ס"ב( גבי קריאת שמע דאם קרא ק"ש בלא ברכותיה חוזר 

וקורא הברכות, או הק"ש בברכותיה, ע"כ.
והרי  מהתם,  ראיה  דמאי  זצ"ל  סלומון  הגרב"ש  והקשה 
ברכות ק"ש הן מסדר התפילה, וכמו שנפסק בשו"ע )סימן 
נח ס"ו( שאם עברה שעה שלישית, קורא בברכותיה כל שעה 
רביעית, ולא הפסיד הברכה, וכתב שם בביאור הגר"א הטעם 
היות והברכות לא לק"ש נתקנו, והרי הן כמו עצם התפילה, 
הברכות  ודין  היות  וברכותי'  ק"ש  גבי  דבשלמא  צ"ב  וא"כ 
כתפילה, משו"ה גם אם קרא כבר ק"ש, מ"מ כשחוזר וקוראה 
על סדר התפילה, קוראה בברכותיה מצד סדר התפילה, אבל 
ברכת ספיה"ע הוי ככל ברכות המצוות שאינן מעכבות, וכיון 

שכבר יצא ידי חובת ספירה, למה יברך שוב.
משום  דרבנן  בזה"ז  שספיה"ע  דס"ל  דמאן  לדון,  והנראה 
וכדלעיל,  העומר,  בהבאת  תלוי  הספירה  שמצוות  דסבר 
בגדר  נמי  הוי  לספור  חכמים  דתקנת  אפשר  לפי"ז  ובאשר 
"ונשלמה פרים שפתינו", ובמקום הבאת העומר שזה אין אנו 
יכולים בעוונותינו לקיים, תיקנו לומר הספירה, וא"כ הברכה 
היא מעצם הספירה, והיינו מלבד גדר ברכת המצוות יש בזה 
גם ענין וחלק מעצם תקנת הספירה, ולכן היכא שספר בבין 
וכשחוזר  הספירה,  מעצם  חיסר  הרי  ברכה  בלא  השמשות 
וזהו מה שדימה הגר"א  ישלים גם את חלק הברכה,  וסופר 

ברכה זו של ספיה"ע לברכות ק"ש, וכמש"נ.
ויש להוכיח כן מדברי הראבי"ה )פסחים סימן תקכו( שכתב 
העומר  ספירת  על  אקב"ו  הוא:  בספיה"ע  הברכה  שנוסח 
כתב  ס"ו(  )שם  הגר"א  ובביאור  לעומר.  וכך  כך  שהיום 
לבאר דבריו דדעתו דהספירה הוא סיום הברכה, הרי מבואר 
דהברכה והספירה ענין אחד הם. והרמב"ם )שם הכ"ה( כתב 
שאם מנה ולא בירך יצא ואינו חוזר ומברך, מה שלא הזכיר 
בשאר ברכות המצוות, ולפי"ד א"ש, דלדעתו אין הברכה חלק 
מעצם קיום המצוה, אלא הברכה לחוד והספירה לחוד, ולכן 

אם ספר בלא ברכה יצא ואינו חוזר ומברך.
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העורך

יום ל"ג בעומר הבעל"ט הוא יום שמרבים בו קצת 
והנה  תצג(.  סימן  )או"ח  ברמ"א  כמבואר  שמחה, 
תלמידי  מיתת  הפסקת  על  היא  השמחה  בפשטות 
ר"ע, אך נראה שנכללה בזה השמחה על תקומתה של 
מסירת התורה, כמבואר בחז"ל: "וכולן מתו בפרק אחד 
והיה העולם שמם עד  זה לזה  נהגו כבוד  מפני שלא 
שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם", 
לשו"ע  יח  סימן  לחיד"א  עין  )טוב  בספרים  ומבואר 
הישיבה  נפתחה  זה  שביום  ועוד(  תצג,  סימ  או"ח 
החדשה עם אותם חמשת התלמידים שמהם הושתתה 
התיקון  את  היוו  והם  ישראל,  בעם  מחדש  התורה 
זה  על  הראשונים,  התלמידים  על  שהייתה  לתביעה 

שלא נהגו כבוד זה בזה.
עלינו להבין את השמחה שיש בזה, ומדוע התייחדה 
שמחה זו משאר מגפות שפסקו וכו', לשם כך עלינו 

להתבונן.
על הפסוק בראשיתה של פרשה השבוע "אמור אל 
הכהנים בני אהרן ואמרת וגו' ", מביא רש"י את דרשת 
גדולים על הקטנים". מרן הגאון רבי  "להזהיר  חז"ל: 
למד  לתורה',  'אזנים  בספרו  זצוק"ל  סורוצקין  זלמן 
מה  להבין  יש  שלכאורה  יסודי,  חינוכי  לקח  מכאן 
טעם הזהירה התורה גדולים על הקטנים דוקא באיסור 

טומאת כהנים. 
מכאן  זצוק"ל,  סורוצקין  הגר"ז  מרן  אמר  אלא, 
למדים אנו יסוד גדול וחשוב, שהרי שונה היא אזהרת 
שבתורה,  אחרים  ואיסורים  ממצות  כהנים  טומאת 
שכן באזהרת טומאת כהנים נצטוו לנהוג איסור במה 
שכל הסביבה נוהגת בו היתר, ולא רק היתר אלא גם 
מצוה. ומשכך קשה היא שבעתיים מלאכת החינוך של 
צעירי הכהנים, ללמדם לנהוג איסור במה שכל החברה 

הסובבת נוהגת בו היתר ואף רואה בו מצוה. 
הרב  כוחה  על  במילים  להכביר  הצורך  מן  זה  אין 
של ההשפעה הסביבתית על האדם, לטוב או למוטב. 
זי"ע  הרמב"ם  הגדול  הנשר  לנו  קבע  גדול  וכלל 
אדם  של  ברייתו  דרך   " ה"ו:  פ"א  דעות  בהלכות 
צריך  לפיכך  וכו'  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות 
תמיד  החכמים  אצל  ולישב  לצדיקים  להתחבר  אדם 
כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים 
בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, וכו', וכן אם היה 
במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך 
בדרך  ונוהגים  צדיקים  שאנשיה  למקום  ילך  ישרה 
טובים, ואם היו כל המדינות נוהגים בדרך לא טובה 
כמו זמנינו וכו', ישב לבדו יחידי כענין שנאמר 'ישב 
בדד וידום'. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו 
לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם 
הרע יצא למערות ולחוחים ולמדברות ואל ינהיג עצמו 

בדרך חטאים".
והדברים נוראים למתבונן, לא די בכך שחובת האדם 
של  מהשפעתה  להימלט  בכדי  מגוריו  ממקום  לעבור 
לו כל אפשרות  חברה רעה, אלא גם במקרה בו אין 
אזי  ראויה  לחברה  בינות  מקומו  את  למצוא  מעשית 
"ישב לבדו יחידי" ובלבד שלא יהיה נתון להשפעתה 

של חברה רעה. 
כל אחד מאתנו מכיר מקרים שונים של התדרדרות 
חברה  של  בהשפעתה  אחרת שהחלה  או  כזו  רוחנית 
רעה, כל צורב גם יודע את דברי הרמב"ם המובאים 
לעיל. אך דברי הגר"ז סורוצקין זצוק"ל שפתחנו בהם, 
מעלים היבט נוסף בעניין זה, לא אחת עומד אדם בפני 
סיטואציה לא פשוטה, כאשר קשה אולי להגדיר את 
הסובב כחברה שלילית, ומאידך ספק אם ניתן לראות 
עמלים  אנו  פעם  לא  מזו,  יתירה  חיובית.  חברה  בו 
להחדיר בבנינו שאיפות רוחניות נעלות, או כל עיקרון 
חינוכי המקודש לנו, שבלשון המעטה ניתן לומר שאינו 
נמנה בהכרח על העקרונות המקודשים לסביבתנו. גם 
במקרה בו לא ניתן לעקור את מקום מגורינו לסביבה 
אליה  החינוכית  האטמוספירה  את  ההולמת  חיובית, 
ולפקוח  לב  יש לדעת, לשים  ומכוונים,  אנו שואפים 
שבע עיניים על טיבה של ההשפעה הסביבתית, שכן 
גם אם אמנם הסביבה אינה שלילית בעצמותה, עלולה 

היא להפיל את כל מאמצינו לטמיון ח"ו.
הישיבה החדשה שנפתחה בל"ג בעומר הייתה קטנה 
בכמות אך גדולה באיכות, והושתתה על תיקונה של 
החברה, והעמדתה על שלימותה הרוחנית, הם התנתקו 
נהגו  שלא  הנהגה  לאותה  שריד  מכל  מוחלט  ניתוק 
כבוד זה בזה. חמשת תלמידי רבי עקיבא בל"ג בעומר 
הרחיקו עמו לדרום בכדי להעמיד מחדש חברה חדשה 
בשיא שלימותה הרוחנית, לשם כך פנו למקום חדש, 
מרוחק מהמרכז התורני שבארץ ישראל, כדי להעמיד 

מחדש את התורה.
מוחלט  ניתוק  על  זה,  ליום  המיוחדת  זוהי השמחה 
רוחנית  תקומה  של  ותחילתה  הישנה,  החברה  מחיי 
בחברה  שהיו  השליליות  מהתופעות  המנותקת 

הקודמת.
ומסירת  התורה  להעמדת  התנאי  כי  אפוא,  נמצא 
הבנוי מחברה  בית מדרש  הוא  ישראל,  לכלל  התורה 
כזו העומדת על שיא שלימותה הרוחנית, תוך ניתוק 
מוחלט משרידים של השפעות רעות, זרות ומנוכרות, 
כך  ח"ו.  לכליון  כולה  החברה  את  לגרור  היכולות 
כך  ורק  ישראל,  בכלל  התורה  מסירת  המשיך 

תמשיך כנסת ישראל לדורות. 

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

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

כמו כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.
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 
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דוד  רבי  המופלא  הגאון  של  להסתלקותו  שנה  עשרים  ככלות 
ימיו, בשיא  בחצי  נלב"ע  תורה', אשר  'קול  מר"י  הקשר זצוק"ל 
תפארתו, בתוך שנות הזוהר של הרבצת תורה מופלאה והעמדת 
כמה  נביא  התורה,  בהיכלי  שמם  פקיע  אשר  הגונים,  תלמידים 

דברים מארחות חייו, ללמוד ולהתחזק מדרכיו.

טלפון באמצע הלילה
זיווגו.  היה בחור שהתייסר רבות בפרק השידוכין, והנה הגיע הרגע המאושר והוא מצא את 
על אתר חייג את מספרו המוכר של מורו ורבו רבי דוד זצ"ל. השעון הורה אותה עת על שלוש 
וחצי לפנות בוקר, אבל אין זה משנה. כשמחייגים לבשר לאבא כזו בשורה, הרי אין צורך להביט 
בשעון, הלא כן? אחד מהבנים הרים את הטלפון בחרדה. "רוצים את אבא? במה העניין? ואולי 
אפשר להמתין למחר?" הבחור הנרגש לא סיפק פרטים מיותרים. "זה חשוב מאוד, אני צריך לומר 
את זה לאביך כבר כעת". הבין הבן, כי אם העומד מעברו השני של הקו כה מתעקש, כנראה 

שמדובר בעניין של חיים ומוות.
רבי דוד פקח את עיניו ונטל את השפופרת. קולו נמזג לאפרכסת, חם ורענן. "הו, מזל טוב מזל 
טוב, שתזכה להקים בית נאמן בישראל. כמה אני שמח שהתקשרת! זה היום עשה השם, אה. איזו 
שמחה, איזו שמחה..." השיחה נסתיימה בטון חגיגי, והשקט שב לבית. רגע לפני שהלילה יעטוף 
שוב את בני הבית, שאל הבן בקול שקט, כאוב: "אבא, למה הוא התעקש להעיר אותך? וכי מה 
היה דחוף לו כל כך שלא יכול היה להמתין עד הבוקר?!" ענה רבי דוד כשחיוכו הטוב נראה אף 
באפלולית: "הבחור לא רצה להעיר אותי חלילה, הוא פשוט היה משוכנע שאינני יכול לישון 
מדאגה על כך שעדיין לא התארס, אז הוא הודיע לי כדי שאוכל להירדם..." כמה פיקחות ואהבה 

מונחת בתשובה זו. לתלמיד, כמו גם לבן.

ידיעת התורה
בהיותו באמריקה בא אליו מישהו כמה דקות לפני שבת, ובפיו שאלה דחופה בענייני שבת. 
וברגע  השאלה,  את  דוד שמע  רבי  לו.  לפסוק  ידע  לא  אחד  ואף  רבנים,  כמה  כבר שאל  הוא 
כמימרא ענה לו שהדבר מותר. אחרי לכתו שאל הבן: "אבא, זאת מנין לך?" ענה לו: "תסתכל 
ב'ביאור הלכה' בסימן פלוני, אבל תסתכל בעיון. לפי זה יוצא פשוט להיתר". אבל הדברים לא 
היו פשוטים כל כך. שעה תמימה! התעמק הבן בדברי הביאור הלכה, עד שהגיע לאותו משפט 

שממנו דייק רבי דוד ומצא את ההלכה המפורשת".

ה"מראי-מקומות" במטוס...
גם כשנבצר ממנו למסור שיעורים בישיבה עקב חולשתו, המשיך לחוש אחריות על עלייתם 
בתורה של תלמידיו. דפי ה"מראי מקומות" הברורים והמועילים ששימשו את התלמידים שנים 
ארוכות, המשיכו להגיע. מעומק הייסורים, בטיפולים קשים ובהמתנות מייסרות, ישב והעלה על 
הכתב את מראי המקומות הנחוצים, ושלח לתלמידיו שבארץ. באחת הפעמים טרם שובו לחו"ל, 
לגשת  לו  אפשרו  לא  וכוחותיו  זמנו  מקומות".  "מראי  עוד  להם  שיכתוב  תלמידיו  בו  הפצירו 
למלאכת הקודש, אבל בראותו את תשוקתם הגדולה של תלמידיו, הבטיח: "מיד כשאגיע לארצות 

הברית, בעז"ה אשלח לכם מראי מקומות על שלוש סוגיות ביחד".
הבטיח, וקיים. הוא עלה למטוס חמוש בעט ובנייר, התיישב על מקומו והתחיל לכתוב. ציפורן 
סעיפים,  סימנים,  מציין  כשהוא  הלכה,  וספרי  מפרשים  רשם  הוא  הנסיעה.  במשך  חרקה  עטו 

הלכות ואותיות מדוקדקות. וכל זאת ללא ספרים, בכוח הזיכרון בלבד!
מיד עם הגיעו לאכסנייתו בארצות הברית, שיגר לתלמידיו את ה"מראי מקומות", אבל התנה 
עמם שלא יפיצו את הדפים בלי שיבלחטו"א הגאון האדיר רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א 
ואכן,  המפרש.  של  המדויק  המקום  בציון  מעטו  נמלטו  שאולי  משגיאות,  ויגיהם  אותם  יבקר 
הגרב"ש שליט"א עבר בעיון נמרץ על הדפים, כשהוא משתומם להיווכח בכוח הבקיאות המופלא 

של רבי דוד הקשר, אותו הצליח להסתיר עד אז מעין כל. ולפתע 
אפרים",  ל"מחנה  מקום  בציון  ויחידה:  אחת  טעות  טעות.  גילה 
הפנה רבי דוד לסימן ה' במקום לסימן ח'. ספק טעות, ספק שגגת 
מדוקדק  היה  הכל  מזאת,  חוץ  הדרך;  בטלטולי  שנמלטה  כתיב, 
לפרטים. נפלא מהשגת אנוש להאמין שהכותב הוא חולה מסוכן המיטלטל בין שמים לארץ - 

תרתי משמע, ולא אדם המסב בהרחבה ובשלווה בחדר מלא ספרים.

שלוות נפש!
מספר מקורב שליווהו רבות בבית החולים, "כמה וכמה פעמים שמעתי ממנו את הרעיון הזה, 
אם כי באופן שונה במקצת": כתוב בפסוק י"ד 'וילן שם בלילה ההוא' ואחר כך מסופר על המנחה 
שהכין יעקב לשלוח לאחיו עשיו, ובפסוק כ"ב שוב מוזכר 'ותעל המנחה על פניו והוא לן בלילה 

ההוא". רבי דוד היה מרחיב במתק שפתיו הנפלא:
מה חשיבות יש לכך שנדע כי יעקב ישן בלילה, עד כדי שמזכירים זאת פעמיים באותו עניין? 
מדוע מספרים לנו בהדגשה שכזו על מעשה רגיל? אלא, רוצים ללמדנו, כי גם "בלילה ההוא", 
כאשר ייתכן שמחר יבוא עשיו עם ארבע מאות גיבוריו, יהרגו אותו ואת משפחתו, וכל רכושו 
יהיה לבז - גם בלילה אשר 'ויירא יעקב וייצר לו מאוד', גם אז לא מאבד יעקב את שלוות נפשו. 
הרי אדם רגיל לא היה נרדם כל הלילה, כולו מיוזע מפחד ומטכס עצות מה לעשות. אבל יעקב 
אבינו, נוקט שלושה דברים שנדרש ממנו לעשות במצב זה, ואחר כך- הולך לישון! בידך אפקיד 

רוחי..."
הפעולות  כל  את  נוקט  המחלה:  בתקופת  חי  וכך  אחז  הוא  בזה  דיבורים.  סתם  היו  לא  אלו 
ובלבול  ופורק מעליו כליל כל עול של עצבנות  גופו,  יישוב הדעת להחלמת  הנחוצות במלוא 
הדעת. "רבי דוד דיבר הרבה על ביטחון: "בטח בהשם ועשה טוב", היה חוזר ואומר. האם ביטחון 
בהשם אינו בגדר עשיית טוב? שאל, ותירץ: "ביטחון הוא ההכנה לכל מעשה טוב. אדם ללא 
ביטחון הוא נטול שלוות נפש, כל העת לבו מלא בדאגה ובטרדות לפרנסה, לבריאות ולצרכי 
הגוף, הוא לא מוצא את הזמן ואת היכולת לעשות טוב. אבל כשיש ביטחון - זו ההקדמה היסודית 

והנחוצה ביותר לעלייה.
לא פעם אחת שמעתי ממנו שהוא צריך לעבוד על זה שהביטחון שלו יהיה כל כך גבוה ושלם, 

שלא יהיה פגם במנוחת הנפש שלו. וכך הוא אכן חי".

דעת תורה
פרק מיוחד קובע לעצמו הקירוב המיוחד שנהג בבני חו"ל. מדי שבוע בליל שישי היה מוסר 
שיעור שבועי בפרשה ובהשקפה לבני חו"ל הלומדים בקול תורה ]אגב, הנהגה דומה נקט גם 
המשגיח ממיר, רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל, כאשר מסר שיעור מיוחד בחומש שתכליתו להנחיל 
את השקפת התורה לאלו שגדלו באווירה אחרת[. בוועדים אלו התמסר רבי דוד להקנות את 

ההשקפה הטהורה בכל נושא ועניין.
במתק שפתיו המיוחד שטח בבהירות במשך שעות ארוכות את השקפת התורה בנוגע ללימוד 
בקולג', לשירות בצבא, לציונות, לתורה ועבודה ועוד ועוד נושאים, שבני חו"ל לא התוודעו עד 
כה למסורת אבירי התורה ביחס אליהם. בשל תנאי החיים בארצות מוצאם, זקוקים היו התלמידים 
ובלבולים  פיתויים  בפני  עמידתם  את  שתחשל  השקפה,  בענייני  ומפורשת  פרטנית  להדרכה 

המוצאים להם משכן אף בקרב שומרי מצוות בארצות הגולה.
ב"וועדים" אלו ניתן היה לחוש את עומק החיבור הרוחני בינו לבין רבותיו. שנים רבות לפני 
שנודעה ברבים דעתם של רבותיו על כל מיני תופעות, כבר הסביר בבהירות רבה את הנושאים 
כפי שהשיגם מדעתו, והיו הדברים עולים בקנה אחד. שנים אחר כך, כאשר עלו הנושאים לדיון 
ציבורי, היו תלמידיו משתאים כיצד קלט רבי דוד שנים קודם לכן את דעת התורה הנכונה בכל 

תחום משטחי החיים.

"ֱאֹמר ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 
ְלֶנֶפׁש ֹלא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו" )כא,א(

רבינו החתם סופר זיע"א דרש בלשון הפסוק רעיון נשגב: 
הכהן  אהרן  של  מידתו  כי  א,יב(  )אבות  חז"ל  אמרו  הנה 

היא 'אוהב שלום ורודף שלום', ובכוחה של מידה מופלאה זו היה אהרן מקרב את 
הבריות לתורה.

ובגמרא ביומא מבואר שבתואר 'בני אהרן' נקראים אותם אלו שנוהגים והולכים 
בדרכיו של אהרן, נמצא כי אלו שמקרבים אחרים לתורה הם הם הראויים להקרא 'בני 

אהרן'.
ומעתה יתפרש הכתוב בדרך זו: 'ֱאֹמר ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן' - כלומר, אמירה זו 
מיועדת לאותם החפצים ללכת בדרכיו של אהרן ובאים לקרב אחרים לתורה, 'ְלֶנֶפׁש' – 
גם אם הוא בא להציל נפש, מכל מקום הוא מוזהר ש'ֹלא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו' - עליו לעמוד 
יתרחק  הוא לא  גדולה שבשעה שהוא מקרב אחרים לתורה  על המשמר בהקפדה 
בעצמו...  ובמקום שיש לחשוש שבאמצעות קירוב של אחרים לתורה הוא יקלקל 

דבר אחד בעצמו, עליו להמנע מכך!
שאמרו 'להזהיר  במה  חז''ל  דברי  כוונת  גם  שזהו  סופר",  ה"חתם  רבינו  ומסיים 
הטובות  המידות  בעלי  הם  את 'הגדולים' –  להזהיר  הקטנים'! דהיינו  על  גדולים 
כי עליהם להשמר ולהזהר מן 'הקטנים' - אותם הקטנים במידותיהם, שמא בשעה 

שהגדולים עוסקים לקרב את הקטנים לתורה הם יושפעו מהם חלילה לרעה...

"ְקֹדִׁשים ִיְהיּו ֵלאֹלקיֶהם ְוֹלא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאֹלקיֶהם" )כא,ו(
הגאון רבי יעקב ניימן זצוק"ל ראש ישיבת 'אור ישראל' היה תמה: כי אחר שציותה 
התורה על הכהנים שיהיו קדושים יותר מכל ישראל, א"כ לשם מה היא מצווה אותם 

שלא להתדרדר למדרגה השפלה של חילול ה', הרי הציווי ברור מאליו!?
של  מושג  אין  ה'  בעבודת  מכאן!  למדנו  גדול  כלל  ניימן:  הגר"י  כך  על  והשיב 
'אמצע', האדם יכול להיות רק באחת משתי הבחינות: "קדושים תהיו" או "מחלל שם 
אלוקיו"! כך הוא אצל הכהנים, וכך הוא אצל כל אדם. וכמו שכתוב בפרשת "והיה 
אם שמוע" שמיד אחר ההוראה של "ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם", אומרת התורה "ִהָּׁשְמרּו 

ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים".
הקדוש  היום  סוף  לקראת  הכיפורים,  ביום  שקוראים  הטעם  מובן  זה  דרך  ועל 
בתפילת מנחה, את פרשת עריות; כדי שכל אדם יזכיר לעצמו, שאמנם נמצא הוא 
במדרגה גבוהה עד מאוד, אך אם לא ישמור על עצמו במשך כל ימות השנה במדרגה 
זו, יכול בנקל להגיע למדרגה הפחותה ביותר, להיכשל בעוון הנורא של עריות ר"ל.

"ְוֹלא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ד' 
ְמַקִּדְׁשֶכם" )כב,לב(

שהם  ְתַחְּללּו" לבין "ְוִנְקַּדְׁשִּתי",  "ְוֹלא  בין  השייכות  מובן  אמנם  כי  להתבונן,  יש 
שייכות  אין  לכאורה  כי  מובן,  לא  הפסוק  המשך  אולם  בזה,  זה  התלויים  דברים 

בין "ְוִנְקַּדְׁשִּתי - שהקב"ה מתקדש ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", לבין 
גיסא,  לאידך  מורה  ְמַקִּדְׁשֶכם", שזה  ד'  "ֲאִני  הפסוק  סוף 

שהקב"ה מקדש את ישראל?
צבי  דוב  רבי  הגדול  הגאון  'גרודנא'  ר"י  כך  על  ציין 
לרבינו  לו  הוקשתה  זו  קושיא  כי  זצוק"ל,  קרלנשטיין 
יונה ב'שערי תשובה' )ש"ג אות קנח(, וז"ל: "ועתה עמוד והתבונן גודל חיובנו לקדש 
את השם, כי עיקר מה שקידשנו הש"י בתורתו ובמצותיו והבדילנו להיות לו לעם 
כדי לקדשו וליראה ממנו, ראוי שיהיו מקדישיו קדושים, בשגם הכלים שעובדים בהם 
לפני הש"י צריכים להיות קודש, כמו שנאמר 'ְוֹלא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי 
מפורש  הענין שאמרנו  כי  להבין,  ליבך  ְמַקִּדְׁשֶכם', שים  ד'  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבתֹוְך 

במקרא הזה", עכ"ל.
וביאר רה"י זצוק"ל כי עלינו להתבונן, כי בכל לימוד תורה או קיום מצוה, האדם 
מתעלה ומתרומם על ידם, כי באמת היה יכול להיות שהאדם יקיים מצוה, ותו לא, 
או ילמד תורה וידע את אשר למד, אבל אנו יודעים שאין הדבר כן, אלא קיום התורה 
והמצות עושה בו רושם, והאדם מתרומם ואישיותו משתנית, עד כדי שיכול להעפיל 
ולהיות 'אדם גדול' ולהשיג דרגת מלאך ]לשונו של רבינו החזו"א זיע"א באגרותיו 
וכו',  בני תמותה"  הוא מלאך הגר עם  בין אנשים, אבל באמת  )ח"א,יג(, "שהולך 
וכן ראו כל באי ביתו, שכאשר היה רבינו החזו"א מתייגע בתלמודו, היה מתעלה 

כמלאך[.
זה  דבר  לנו  ניתן  טעם  מה  יסוד,  לנו  ולהעמיד  להוסיף  יונה  רבינו  בא  כך  ועל 
שלימוד התורה וקיום המצוה מרוממים את כל קומתו ומהותו של האדם, כי אמנם 
במושכל ראשון, אין הבדל בין קיום מצות תפילין של אדם גדול משל אדם פשוט, 
אלא המצוה נמדדת רק לפי פרטיה ודקדוקיה, אך אין הדבר כן, אלא קיום התורה 
והמצוות מרומם את האדם, עד שכל עבודת ד' שלו משתנית ומתקדשת והופכת 
למציאות אחרת, וכבר אינו דומה מצות תפילין של אדם רגיל אל מול הנחת תפילין 
של אדם גדול )ולא חלילה בקיום דיני המצוה(, וככל שהאדם מרומם יותר כך עבודת 

ד' שלו נעלה יותר.
וכפי שכלי המקדש כדי שיהיו ראויים לעבודה הם צריכים להיות קודש, כך הבורא 
יתברך מקדש את עבדי ד' בתורתו ובמצותיו – כדי שיהיו ראויים ומסוגלים לעבודה 

גדולה יותר.
תורף הדבר, שהקב"ה מקדש אותנו - כדי שנוכל לעבוד אותו בקדושה גדולה יותר, 

ואם חלילה חסר בקדושת ישראל, ממילא נחסר גם ב"ְוִנְקַּדְׁשִּתי".
"שים לבך להבין" את המשמעות העולה  ואומר,  יונה  רבינו  מעורר אותנו  ובזה 
מהפסוק: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" – קידוש שמו של הקב"ה בקרב ישראל הוא 
ד'  מידה שאני  באותה  כי   – ְמַקִּדְׁשֶכם"  ד'  "ֲאִני  ולכן  הקדושה שלהם,  שיעור  לפי 

מקדש אתכם, כך יהיה יותר "ְוִנְקַּדְׁשִּתי". 

"ַוַּיִּניֻחהּו ַּבִּמְׁשָמר ִלְפֹרׁש ָלֶהם ַעל ִּפי ה' " )כד,יב(
מרנא הנצי"ב מוואלז'ין זיע"א ב'העמק דבר' דקדק בלשון 
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גלות הדעת
ימים  שהם  הספירה  בימי  אנחנו  עומדים 

הפסוק  והוא  מאוד,  ונוראים  גדולים 
ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  בפרשתינו 

ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה, ַעד ִמָּמֳחַרת 
עבודתינו  את  לדעת  אנו  וצריכים  יֹום".  ֲחִמִּׁשים  ִּתְסְּפרּו  ַהְּׁשִביִעת  ַהַּׁשָּבת 

בימי הספירה הללו.
הנה, עיקר גלות מצרים היתה גלות הדעת, ו'דעת' היינו דעת המתפשט 
כדכתיב "ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָּמְלאּו", "ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליָה", שהחכמה והבינה 
לא נשארים רק במוח, אלא שהוא מחיה את הדברים לקיימם למעשה, ואינו 
כמי שיש לו חכמה ומונח אצלו בארון... והפגם של עם ישראל במצרים היה 
שפגמו ב'דעת', ופרעה הבין זאת שכיון שפגמו בדעת, לפיכך יש הסתר 
פנים גדול, ולכן אמר "ִמי הוי"ה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו". כי פרעה היה מכשף 
וחכם גדול, ולא היה סתם מלך רשע ושוטה, שאם היה כך, לא היתה התורה 

כ"כ מאריכה לדבר עליו.

תיקון הדעת ע"י משה
ותיקון פגם זה היה ע"י לידת משה, דהנה, כשנולד משה רבינו היה כולו 
טוב, ומבורר בלא תערובת רע כלל כמו שנאמר "ַוּתֵֶ֤רא ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא", 
מתחילת  צריך  הקב"ה  של  מפיו  שהיא  שבכתב  התורה  את  למסור  וכדי 
ברייתו להיות מיועד לכך. והוא היה מקור ה'דעת' ומוסר התורה שהתורה 
יעקב  היכל  כי  לבאר  שליט"א  רבינו  המשיך  במקו"א  ]א"ה,  הדעת.  היא 
סמוך להיכל משה, ויעקב אבינו עמוד התורה הוא עמוד הדעת ואכמ"ל[. 
ודור המדבר היו שייכים אליו שנקראו 'דור דעה', והיו דבקים במקור הדעת. 

ולכך היה ראוי לגאול את עם ישראל כיון שהוא מקור הדעת.

מעלת שבעה ימים שאחרי פסח שני
ועיקר עבודת ימי הספירה הוא תיקון הדעת. ומבואר בזוה"ק )רעיא מהימנא 
ח"ג קנב,ב( שכל השערים פתוחים מפסח שני למשך שבעה ימים וכמו שיש 
שלושים יום קודם הפסח, כך גם יש שלושים יום לאחר הפסח שנשארת 
ההארה מהפסח וכל השערים פתוחים, וכשנגמרו השלושים יום והשערים 
צריכים להיסגר ניתנו עוד שבעה ימים שהשערים נשארים פתוחים. והנה 
הדעת יכולה היא שתתפשט מאליה עד מידת ההוד, וכדכתיב "ְלָך ה' ַהְּגֻדָּלה 
ְוַההֹוד" שהם חמש מידות הראשונות, ועד שם  ְוַהֵּנַצח  ְוַהִּתְפֶאֶרת  ְוַהְּגבּוָרה 
ַּבָּׁשַמִים  כֹל  "ִּכי  הפסוק  בהמשך  הכתובות  המידות  אבל  מאליו,  מתפשט 
ּוָבָאֶרץ ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה" שהם יסוד ומלכות, בהם צריך עבודה עצמית. כי 
אע"פ שבכל ימי הספירה יש איזו בחינה של הסתר פנים כי הם ימי עבודה, 
סיוע מלעילא, שעדיין  יש  ה'יסוד'  עד  הראשונים  מ"מ בחמישה שבועות 

השערים פתוחים ונמשך ההארות שהיו ביציאת מצרים. 
]ובמקו"א הוסיף רבינו שליט"א על הא דאיתא בזוהר )שם( שיש שבעה 
ימים לפסח שני שאז 'התרעין פתיחן' כמו בשבעת ימי הפסח, משום שזה 
נהיה ממש יום טוב שיש לו שבוע להשלמה. ומי שלא ניצל מספיק את ימי 
הפסח יש לו עוד שבעה ימים להתרומם בימים אלו. ואף שבאמת יש רק 
שלוש רגלים, ולכן פסח שני לא יכול להיות עוד רגל, מ"מ מבואר שיש לו 
את המעלה של רגל ממש בפנימיות הדברים ולא בחיצוניות הדברים, ולכן 

לשאר דברים הוא לא מועד, ורק 'התרעין פתיחן'[.

בהתקרב יום מתן תורה על האדם להשיג בכוחות עצמו
ו'מלכות' הם ימים  'יסוד'  אבל בשני השבועות שקודם מתן תורה שהם 
שכל כולם רק עבודה עצמית מצד האדם שהכל תלוי בהכנה שלו למתן 
תורה. ואע"פ שתמיד צריך סייעתא דשמיא ש'אלמלא הקב"ה עוזרו אינו 
יכול לו' )קידושין ל,ב( וכן כתיב "ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך", אבל צריך 
אתערותא דלתתא – 'פתחו לי פתח כחודו של מחט' שיהיה הכנה מצידנו, 
בשביל  וגם  עצמו.  את  מכין  שהאדם  באיך  תלויה  התורה  קבלת  כל  כי 
לזכות באורות של פסח שהיה במצרים אעפ"י שהיה זה בחסד גמור ]כאשר 
הארכנו במקו"א[, מ"מ כל אחד השיג כפי ההכנה שלו, ולא היו שוים בזה.

והימים הללו הם ימי הכנה לקבלת התורה. ולכאורה צ"ב מה שבתורה לא 
מפורש שעצרת הוא זמן מתן תורתנו, אלא נראה שהוא מכיון שלאחר ימי 
העבודה העצמית הגיעו למעלתם שהיו ראוים לקבלת התורה, ממילא זהו 
רבינו  לבאר  הוסיף  במקו"א  ]א"ה,  התורה.  לקבלת  ביותר  המתאים  הזמן 
שליט"א שבתורה לא נכתב זמן מתן תורתינו, כי באמת התורה אינה תלויה 
בזמן, והתורה מתחדשת בכל יום. וממילא מובן שאין זה זמן מתן תורה, 
כבר  עצמה  והנתינה  ראוים,  הם  שנהיו  הזה,  בזמן  המיוחד  שעיקר  אלא 
ועיין  לקבל.  הוא  זוכה  עצמו,  את  מכין  האדם  רק  אם  כי  מאליה,  ברורה 

מהרש"א עבודה זרה דף ג[. 

תיקון הדעת – סור מרע
ועיקר העבודה בימי הספירה היא של "סּור ֵמָרע", וכדברי הגר"א )אד"א 
בראשית( על מאמר חז"ל )סנהדרין ק,א( 'עתיד הקב"ה ליתן ש"י עולמות 
לכל צדיק וצדיק', ומבאר הגר"א, ששלוש מאות עולמות הם שכר על "סּור 
ֵמָרע", ואחרי שהאדם סר מרע, יש עוד תוספת של שלימות - עשרה עולמות 
ל"ַוֲעֵׂשה טֹוב". ]א"ה, ועיי"ש בהגר"א שזה מרומז במילה ש"י, שהיו"ד הוא 

ימין שהוא היצר טוב, והשי"ן הוא שמאל שהוא היצר הרע[.

משה רבינו ורבי עקיבא
איתא בחז"ל )מנחות כט,ב( במתן תורה 
הקב"ה  את  וראה  למרום  עלה  משה 
שזה  חשב  משה  לאותיות.  כתרים  קושר 
מחמת הידור מצוה מדין "זה קלי ואנוהו", ואמר להקב"ה מי מעכב על ידך. 
והיינו, שמשה רצה כבר להוריד את התורה לישראל. ואמר לו הקב"ה: לא 
כפי שאתה חושב, אלא בכל תג וקוץ יש תילי תילים של הלכות, והראה 
לו את רבי עקיבא יושב ודורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, 
ומשה רבינו ע"ה לא היה מבין שדרש ר"ע. אמר משה לקב"ה בענונתנותו: 
יש לך אדם כזה בעולמך, שתנתן התורה על ידו! עד שהראה לו הקב"ה 
שרבי עקיבא אומר על הלכה אחת שזה הלכה למשה מסיני ונחה דעתו. 
משה  שודאי  )עה"ת(,  החיים  והאור  הגר"א  דברי  את  להביא  אני  ורגיל 
ידע את כל ההלכות שרבי עקיבא אמר, שהרי נמסר למשה בסיני כל מה 
שתלמיד ותיק עתיד לחדש )קה"ר ה,ב(, אבל איך מרומז התורה שבע"פ 
בתוך התורה שבכתב דרך התגין, לא נמסר למשה. ולכן לא הבין את מה 

שדרש רבי עקיבא.
"זכרו  עיקר תורה שבכתב שנקראת על שמו כדכתיב  הוא  משה  והנה, 
תורת משה עבדי". והתורה שבכתב ניתנה לישראל בחסד ובמתנה. והיא 
מעצם הבריאה. ואף בתחילה כאשר נולד משה נתמלא הבית אורה. ואח"כ 
דיבר עימו הקב"ה פנים בפנים, ונאמר בו "בכל ביתי נאמן הוא", ובסוף מת 
במיתת נשיקה ולא נודע מקום קבורתו. ומזה למדנו שמשה היה כולו במצב 

של 'הארת פנים' בין בלידתו ובין בקבורתו. 

תורה שבע"פ צריכה עמל ויגיעה
אך משא"כ רבי עקיבא שהוא ראש תורה שבע"פ, וכדאמרו בגמ' כולהו 
עמל,  ע"י  דוקא  ללמוד  צריך  היה  פו,א(.  )סנהדרין  עקיבא  דרבי  אליבא 
שמהות התורה שבע"פ היא תעלומה. ובתחילת שימושו לפני רבי אליעזר 
שכולו גבורה, וכמו דאיתא בחז"ל )יומא סו,ב( שלא אמר דבר שלא שמע 
מפי רבו. ועוד איתא בגמ' )פסחים סט,א ועיין רש"י ע"ז מו,ב ד"ה והיינו( 
רבו:  לו  אמר  שחיטה,  בהלכות  אליעזר  רבי  את  ניצח  הוא  אחת  שפעם 
בשחיטה השבתני, בשחיטה תהיה מיתתו. וכפי שכולם יודעים את צורת 
'שתוק  למשה  אמר  שהקב"ה  במה  הביאור  וזה  עקיבא...  רבי  של  מיתתו 
לברוא  במחשבה  עלה  שבתחילה  לפניי',  במחשבה  עלתה  כך  שתוק,  בני 
את העולם במידת הדין, אבל גם מחשבה של הקב"ה היא דבר קיים. ]ולכן 
לעתיד לבוא תנהג מידת הגבורה, ותהיה ההלכה כבית שמאי[. וכיון שהיה 
רבי  כלפי  כבוד  בדרך  מספיק  דיבר  שלא  עקיבא  רבי  על  קפידא  איזה 
אליעזר רבו, שאמרו "מורא רבך כמורא שמים" )אבות ד,יכ(, על כן בדין 
גמור הוא נענש על זה. והתורה שבעל פה שייכת למידת ה'גבורה', והרי 
לגבורה צריך לעבוד עבודה עצמית, ואת התורה שבעל פה בוראים, יוצרים, 

ועושים מתוך התורה שבכתב. 

המבקש – זוכה!
ומצינו גם בתורה שבכתב שניתנה בקולות וברקים ובכפיית הר כגיגית 
בגבורה גדולה, והאו מפני שהתורה לא יכולה לבוא בתור איזה מעלה גדולה 
אלא פשוט כי אי אפשר אחרת! וכל ישראל היו אז במדה של פנים בפנים 
ראה  לימודו  בתחילת  עקיבא  רבי  ואילו  הגבורה.  מפי  התורה  את  וקבלו 
אבנים שחקו מים, ואנחנו לא היינו רואים בזה שום דבר, אלא ברור שרבי 
עקיבא בגודל השתוקקותו, והביקוש הנורא שהיה בליבו כל הארבעים שנה 
עד שהתחיל ללמוד, זה הביאו להתבונן וללמוד מזה שאם המים הצליחו 
לאט לאט לחקוק בתוך האבן, גם הוא יוכל לזכות תורה, ולמד מרבותיו עד 

שנהיה ראש תורה שבעל פה.

לייקר את ה"חלק בתורה" של חבירו
והנה, במתן תורה הלוחות ראשונות ניתנו בפרסום ולא יכלו להתקיים. 
ורק לוחות שניות נתקיימו בידם ואז כבר נחסרנו הרבה. וזהו שמצינו אצל 
רבי עקיבא שבתחילה לימד תורה לעשרים וארבע אלף תלמידים, ואז מסר 
ובמקו"א  ]א"ה,  מעמד.  החזיק  לא  זה  אבל  פה,  שבעל  התורה  עיקר  את 
מאריך רבינו שליט"א בעצם דבר זה, שתמיד הנתינה הנשארת לדורות היא 
הנתינה השניה, כדאיתא שהקב"ה בתחילת הבריאה ברא עולמות והחריבן, 
שהקב"ה האיר בתחילה אור גדול, וכיון שאין הבריאה יכולה להכיל את זה, 

החריבן. ואכמ"ל[. 
שאביי  הגר"א  וכדברי  חברים'!  ב'דיבוק  להם  חסר  שהיה  מפני  זה  וכל 
אביי  ואלמלא  אביי  היה  לא  רבא  שאלמלא  דהיינו  דרבא,  אליבא  מפרק 
לא היה רבא, אף שאמרו "רחמנא ניצלן מהאי דעתיך" והיה ביניהם ויכוח 
בעיקרי הדברים, אבל מ"מ אם יש דבר שאפשר לישב את דברי השני אז 
ממילא  הקושיות  שע"י  הוא  הלימוד  שעיקר  כיון  דבריו.  את  מישב  הוא 
וכיון שהיה חסר להם בזה, התורה לא נתקיימה אצלם  רווחא שמעתתא. 
ולא נמסרה על ידם. ואח"כ לימד רבי עקיבא את החמשה תלמידים ואצלם 
זה נתקיים, ש'אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם' )חגיגה 
יד,א(. והם למדו מהכישלון של הקודמים והכירו את מקומם. כך, שלכל 
אחד היה את החלק שלו בתורה. וכדברי הגמ' )סנהדרין פו,א( סתם משנה 
רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, סתם ספרי 

רבי שמעון. ורק כך זה נתקיים בידם.

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

רוממות הזמנים
ימי הספירה

הרב
דוד 

ויספיש
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הנפלא  הגליון  מערכת  לכבוד 
שבת  מעמידנו  אשר  "רוממות", 
חשכת  תוך  אורה  בקרן  בשבתו, 
הגלות. רציתי לבקש אם תוכלו שוב 
ממרן  נשכחו  שקצת  דברים  להזכיר 
רבינו הגדול בעל ה"אבי עזרי" זיע"א, 
לבני  רבות  פעמים  עליהם  חזר  אשר 
הישיבות, ולא באתי אלא להעמיד את 
הדברים בפורפורציה המתאימה להם, 
ולא לזלזל ח"ו בעולים למירון. בברכה 
תצליחו,  תעשו  אשר  ובכל  מרובה, 
להלן  ירושלים.  תורה,  עזרת  ד.מ.פ. 

הציטוטים:
איש"  ה"חזון  עלמא  לכולי  "...הנה 
היתה  ואילו  במצוות,  מהדר  היה 
בל"ג  לנסוע  בזמנינו  גדולה  מצוה 
לעומר למירון היה ה"חזון איש" זצ"ל 
נוסע לרשב"י, גם הוא היה רוצה כזו 
והנה אף על פי שהיה מדקדק  זכות! 
במצוות לא נהג במצוה זו, ולא ראינו 
שנסע למירון בל"ג בעומר, דוקא בזה 
היקל... האם אתם מבינים למה!? מפני 
איך  יודעים  איננו  הארץ!  עמי  שאנו 
היא  הישיבה  לבני  הזכות  להעריך! 
לשבת וללמוד! ואיננו מעריכים כראוי 
בישיבת  שיחה  )מתוך  התורה".  את 

פונביז' י"ז אייר תשל"ו(
"ואם  וביאר:  הוסיף  אחרת  בשיחה 
משום ענין להתפלל על קברי צדיקים 
הרי אין זה הזמן המתאים, משום מצב 
באמצע  הלימוד  והפסק  הצניעות, 
הזמן". )'מחשבת מוסר' פרשת אחו"ק(

ויקב בן הישראלית
פרשה  ברובה  היא  אמור  פרשת 

מסודרת ונסובה סביב שני עניינים עיקריים: קדושת הכהונה ומועדי 
ה'. ואפילו הפרשה שבאה אחריה בעניין נר התמיד ולחם הפנים יכול 
לעניין הכהונה שכן הפרשה מסתיימת שהלחם  או  להיות שייך  הוא 
"קדש קדשים הוא לו" או מצד זה שהוא מצוה המתקיימת בכל שבת, 

וממילא היא מצוה התלויה באחד ממועדי ה'.
לגמרי,  אחר  מעולם  לקוחה  כאילו  נראית  האחרונה  הפרשה  אמנם 
והיא פרשת המקלל.  ולא לאחריה,  נראית כשייכת לא לפניה  ואינה 
"בן איש מצרי ואשה ישראלית" עסוק במריבה עם איש ישראל, ולא 
נחה דעתו עד אשר עשה מעשה נורא "ויקב את השם ויקלל". והוא 
מושם במשמר עד שהשי"ת פוסק את דינו ליהרג בסקילה, והוא אכן 

יוצא ליסקל.
ודבר זה צריך עיון גדול, מה פשר מקומו במקום זה דווקא, הסיפור 
השני והאחרון בכל ספר דברים אחרי מעשה חנוכת המשכן ומות שני 

בני אהרן.
ונראה לי להציע כיוון חדש בעניין זה. המעיין בכל סדר הפרשיות 
של ספר ויקרא בכלל, ופרשיות אחרי מות קדושים ואמור בפרט, יראה 
וקדושים  מות  אחרי  בפרשת  הכל.  את  המשתפת  אחת  נקודה  שיש 
יש ביטוי השב על עצמו פעם אחר פעם והוא "אני ה'" או "אני ה' 
קרבנותיהם  ידי  על  עושים  הדבר שישראל  מהו  ומשמעו,  אלקיכם". 
והשראת השכינה, הרי שהם הופכים את שמו יתברך להיות יותר ויותר 
לנו להתעלם  וברור באופן שאי אפשר  יותר מוחשי  מיוחד בעינינו, 
"אשה  שיהיו  בעיקר  עניינם  הקרבנות  כל  ואופן.  פנים  בשום  ממנו 
לה'", וכוונה המעכבת בהם הוא "לשם השם". כל הטומאות וטהרות 
עניינם להכשיר אותנו להיות ראויים להקריב וליכנס לעבוד את השם 
הגדול  הכהן  ולפנים, שם  לפני  הכניסה  כל העבודות  ובראש  הגדול, 
מביא את העניין לשיאה של הקרבה על ידי כך ששם מתודה הוא על 

עוונות הכלל ואומר בפירוש את – השם!
ובפרשת אחרי מות וקדושים מלמדים אותנו כיצד להכניס את השם 
הגדול לתוך חיינו בכל התנהגותינו עם אלקינו, עצמינו, וסביבתינו. 
ללכת  זאת  ותחת  הגויים,  בחוקות  לילך  לא  כיצד  אותנו  מלמדים 
בחוקות השי"ת – ועל כל דבר ודבר חתום שמו יתברך שהוא מתקדש 
ומתייחד יותר ויותר על ידי ההליכה בחוקות הללו "אני ה' אלקיכם". 
ואחר כך בפרשתינו, פרשת אמור, מלמדים אותנו כיצד לרומם את 
המייצגים את קדושת שמו על ידי שאנו מצווים לקדש אף אותם 

קדושה לפנים מקדושה, התייחדות לפנים 
מהתייחדות. וכן ה"מועדים" אשר כל עניינן 
כעניין  פגישה  גם  הרי  הוא  מועד  כמשמעו 
שנאמר "נועדו יחדו", דהיינו שאנו בימים הללו נפגשים עמו וחווים 
את מהות עניינו הנשגב יתברך. ושיא כל העניינים הללו בפרשתינו, 
בה אנו מצטוים על איסור חילול שמו וחיוב קידוש שמו יתברך "ולא 

תחללו את שם קדשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל".
אין דבר יקר אצלינו יותר משמו יתברך, המצביע יותר מכל על מהות 

יחסו אלינו באופן הישיר ביותר שניתן.
משאר  יותר  ויקרא  חומש  ייחודיות  אכן  היא  שזו  לכך  רמז  קצת 
חומשים, ידועים הגילויים הנפלאים שעשה הגאון המופלא רבי מיכאל 
דוב וייסמנדל זצ"ל, שהסיר את הלוט מעל רמזים פלאיים בפשטותם 
מעשה  הוא  ביותר  הידועים  מגילוייו  אחד  והנה  המקרא.  בדברי 
לספור  יש  ושמות  בראשית  הראשונים  החומשים  שבשני  ה"מנורה", 
מאות תי"ו הראשונה מ"ט אותיות עד האות וי"ו )ואין האות הנספרת 
וכן לקמן על  כן,  )דהיינו מאחרי  ומשם  כולם(,  וכן לקמן על  בכלל, 
כולם( מ"ט אותיות עד האות רי"ש ומשם מ"ט אותיות עד האות ה"א 
– וביחד הוא "תורה", וכן בשני החומשים האחרונים דבמדבר ודברים 
כך הוא – אם כי למפרע, כלומר מהסוף להתחלה, ה"א ואחרי כן מ"ט 
אותיות עד רי"ש ואחר כך מ"ט אותיות עד האות וי"ו ואחר כך מ"ט 

אותיות עד האות תי"ו.
הוא  אין  האמצעי,  החומש  ויקרא,  לחומש  מגיע  הוא  כאשר  אמנם 
מוצא רמז "תורה" כיוצא באלו, אלא מהאות יו"ד הראשונה סופרים ז' 
אותיות )הדגש הוא על כפולות של שבע, או מ"ט או שבע ואכמ"ל( 
עד האות ה"א, ומשם ז' אותיות לאות וי"ו, ומשם ז' אותיות לאות ה"א, 

וביחד – שם הוי"ה ב"ה.
סוף דבר, חומש ויקרא הוא ספר קידוש שמו של השי"ת. 

והנה אם נשוב להתבונן, מהו אשר עשה "בן הישראלית" הלז, אשר 
לא הפנים את היות הישראלי לפני הכל "לא מצרי" כפי שראינו בפרשת 
אחרי מות שתחילת הכל בלהיות יהודי הוא לא להיות "כמעשה ארץ 
ית' מתקדש כדאמרן.  ואז אכן הולכים בחוקות הוי"ה ושמו  מצרים" 
ואילו הוא היה, כדגש הכתוב "בן איש מצרי", והוא "נקב את השם" 
את  כלל  הפנים  לא  אשר  האיש  שזהו  כלומר  ליצלן.  רחמנא  וקללו 
בפרט,  הנה  ועד  מות  מאחרי  הציוויים  כל  ואת  בכלל  ויקרא  חומש 
קיום  מתוך  כפי שמתגלים  יתברך  שמו  בגילויי  ברכה  מצא  לא  הוא 
המצוות שפורטו ופורשו בחומש ויקרא – זהו החטא, ופרשת סקילתו 

היא הנידונת כאן.

קוראים רוממות
מכתבים למערכת

רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

היכי דמי חילול השם
כתב בספר יראים: "את ה' אלוקיך 
תירא ותעבוד ותן כבוד לשמו, ושמור 

מחללו, דכתיב "ולא תחללו את שם קודשי" ומקרא זה נוקב 
ויורד עד תהום, ובפירוש זה ידוו כל הדוויים, כי חילול השם 
ישנו בכמה דרכים ואין להם שיעור, שכל המבזה אפילו מצווה 

אחת ומיקל כלל בכבוד שמים נקרא מחלל השם".
התורה'  על  חיים  'חפץ  בספר  זצ"ל  גריינימן  הג"ר שמואל 
מרן ה"חפץ חיים" זיע"א היה חוזר על דברי  מספר שכאשר 

ה"יראים" האלו, היה מוזיל דמעות...

מדוע הפסיד הח"ח את הרכבת?
בדרכו  נחפז  היה  זיע"א  חיים"  ה"חפץ  מרנא  אחת  פעם 
להגיע לרכבת שהיתה אמורה להסיע אותו ל"וילנא" לצורך 
הסמוכים  הרחובות  באחד  חלף  וכאשר  ביותר,  חשוב  עניין 
לתחנת הרכבת, עצר אותו יהודי וביקש ממנו להכנס לבית 
האבל להשלים מנין למנחה. למרות שהנסיעה היתה למטרה 
פי שהוא עצמו כבר התפלל מנחה,  ואף על  ביותר,  חשובה 
החליט ה"חפץ חיים" להכנס לבית האבל ולהשלים מנין. את 
הרכבת הוא איחר כמובן, אבל אמר שהכל היה כדאי העיקר 

השם"!  ל"חילול  לגרום  לא 
מוכן  אינו  שהוא  יאמרו  שלא 
להשלים מנין אף על פי שלא 

היה מחויב בזה על פי דין. 

השתיקה היא עצמה חילול השם
מחאה  חובת  בענין  לכל  והמפורסמים  הידועים  בדבריו 
במקום חילול השם אשר נשא הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל 
פיינשטיין זצוק"ל אמר בין הדברים כך: "עוד יש לדעת ענין 
כלל,  מועיל  שאינו  יהיבנא  לו  דאפילו  מחאה.  בענין  נחוץ 
החובה למחות נגד חילול השם ולהביע כאב ולהראות שאנו 
חסים על כבודו ית"ש, ואם אין מוחים ח"ו יש חילול השם 

בעצם השתיקה והשויון נפש".
"מצינו בפנחס שכתוב עליו בקנאו את קנאתי בתוכם ולא 
נקמתי  ופרש"י בנקמו את  ישראל בקנאתי,  בני  כיליתי את 
בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. והביאור בזה שזכותו של 
ואם  פנחס שעצר המגפה מפני שמנע בקנאתו חילול השם, 
שותקים ומניחים לחלל שם שמים ח"ו מתעורר קצף למעלה. 
אבל אם אנו מוחים ומביעים כאן הקצף לכבוד שמים, נסתלק 

הקצף מלמעלה כיון שאנחנו קצפנו לכבודו יתברך".

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
שלמה 
ליב לף

דכתיב  הלשון  שינה  במקושש  דאילו  "ַוַּיִּניֻחהּו",  הפסוק 
"ַוַּיִּניחּו ֹאתֹו ַּבִּמְׁשָמר". 

הלשון,  הכתוב  שינה  בחינם  לא  כי  הנצי"ב:  כך  על  וכתב 
לשון  אבל  בשלימות,  אותו  שהניחו  מורה  "ַוַּיִּניֻחהּו"  דלשון 

"ַוַּיִּניחּו ֹאתֹו" אינו מורה על זה שהניחוהו בשלימות. 
שום  בלי  בשלימות!  "ַוַּיִּניֻחהּו"  כאן  הכתוב  שדקדק  וזהו 
להכותו  רצו  המקלל  שאת  משום  בבריאות.  או  אבר  חסרון 

ולהזיקו כי בער בהם כבוד שמים, עד כדי שרצו לפגוע בו 
אף טרם הגיעו לבית דין. לכן היתה התורה צריכה להדגיש 
ולחדש שהניחוהו בשלמות במשמר, ולא נגעו בו לרעה עד 

בוא דבר ה'.
אבל במקושש להיפך, כיון שהדור היה פרוץ בחילול שבת, 
לכן זה לא היה נוגע בלב השומעים והרואים כלל... ולא היה 
עלה  לא  וממילא  המקושש,  של  מעשיו  אחד  לשום  איכפת 
שמצאו  משה  שלוחי  רק  אלא  כלל...  בו  לפגוע  דעתם  על 
אותו מקושש הם שהניחו אותו במשמר, ולכן אין רבותא בזה 

שהניחו אותו בשלמות.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

המשך 
מעמ' 2
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