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גליון שבועי לבני התורה
גליון 315 שנה ז' פרשת בחוקותי תשפ"ב

אפשרות להנצחה\ברכה על גבי הגליון
באחת מן האפשרויות הבאות:

בעמדות הממוחשבות של “נדרים פלוס"
לפי החיפוש: קופות נוספות\"רוממות" - גליון שבועי לבני התורה

או בטלפון "קו רוממות": 0722-588477 )972-722-588-477+(
כמו כן ניתן מענה אנושי בכל עניני הגליון בטלפון הנ"ל שלוחה 3

 b264464@gmail.com :או במייל המערכת
מכתבים למערכת ניתן לשלוח גם בפקס: 077-4447954

בכל עניני הגליון בארה"ב ניתן לפנות להרב דוד יהודה פיירסטון שליט"א
aishduvid@gmail.com:במס': 845-3007324 ובמייל

מתן  זמן  לקראת 
תורתנו הקרב ובא, 
בערב  בעומדנו 

בפרשת  בתורה  שקוראים  קודש  שבת 
בחוקותי, את ברכותיה של תורה, שיחולו 
וכפי  תלכו”,  בחוקותי  “אם  וכאשר  אם 
‘שתהיו  התורה  כוונת  ברש”י  המבואר 
להתבונן  עלינו  שומה  בתורה’,  עמלים 

בעומק הדבר.
שמצאנו  נפלאה  הארה  כאן  ונביא 
בשיחותיו של מרן המשגיח דמיר הגה”צ 
רבינו ירוחם הלוי זצוק”ל. הדברים נדפסו 
)עמ’  כץ”  לר’ שמעון  זכרון  “קובץ  בספר 
44( מרשימות תלמידים: ‘את היסוד הזה 
בחוקותיו  “ואם   – בתורה  אנו  מוצאים 
עיון   - בתורה’  עמלים  ‘שתהיו   – תלכו” 
יצמחו.  מזה  הצלחות  כל  ואז  עיון,  אחר 
עמלים  ‘להיות   – לי”  תשמעו  לא  “ואם 
היטב  תעיינו  שלא  זאת  רק  בתורה’, 
תלמדו  שעוד  אע”פ  דבר,  כל  בפרטי 
שטחי,  יהיה  למודכם  כי  מצות,  ותקיימו 
לכפירה  עד  ירידה  אחר  ירידה  תרדו  אז 

ח”ו. עיין שם ברש”י’.
רבינו ירוחם זצוק”ל עומד כאן על הארה 
מרטיטה, לאמור כי כשם שה’תהיו עמלים 
בתורה’ ביאורו לעמול בעומק העיון, כך 
ה’ואם לא תשמעו לי – שלא תהיו עמלים 
הגמרא  את  שיסגרו  ביאורו  אין  בתורה’ 
בבית  לשבת  יוסיפו  להיפך  אלא  ח”ו, 
המדרש – אולם, ילמדו בשטחיות – ומשם 
של  הנורא  לסוף  עד  הירידה  תחילת 

כפירה, והוא נורא למתבונן!  
ישיבת  ראש  מפי  נשמעה  נוספת,  הארה 
פוניבז’ מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי 
ב’זכרון  השיחות  במדור  ונדפסה  זצוק”ל, 
ופירש  תלכו”,  בחוקותי  “אם  שמואל’: 
זה  ‘יכול  כהנים,  מהתורת  והוא  רש”י 
קיום המצוות כשהוא אומר ואת מצוותי 
תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה 
שתהיו  תלכו,  בחוקותי  אם  מקיים  אני 
שמואל  רבי  והקשה  בתורה’.  עמלים 
זצוק”ל: וקשה דהא תינח דמוכח שהפסוק 
מוזכר  היכן  אכן  התורה,  לימוד  על  קאי 
עמל  על  דוקא  היא  דהכוונה  בפסוק 

התורה? 
וביאר: ‘ונראה לבאר, דלשון ‘תלכו’ הכונה 
התורה,  במעלות  ולהתקדם  לעלות  היא 
וזה אי אפשר כי אם ע”י עמל התורה. ועל 
כן שפיר דרשו חז”ל דוקא שתהיו עמלים 
מיינט  ‘תלכו  באידיש:  ובלשונו  בתורה’. 
זיין  ָאן  ניט  קעמען  שטייגן  און  שטייגן, 

עמלים בתורה’.

כי  כן,  אם  מובן 
בתורה  העלייה 
הינה  ה’שטייגן’, 
גרידא  הלימוד  וכי,   – בתורה  העמל  פרי 
ללא עמל אינו מביא בכנפיו את הברכות 

האמורות בפרשתינו. 
בעל  הגדול  רבינו  של  בפומיה  מרגלא 
שרש”י  דאחרי  זצוק”ל  שמואל”  ה”דרכי 
הכריח שהפסוק מדבר על תורה ולא על 
מצוות, כי ‘קיום המצוות אמור’, אם כן מה 
עמל  על  דוקא  מדבר  שהפסוק  שמכריח 
התורה, ולא על לימוד התורה, הוא מפני 
ואין צורה אחרת  שאין תורה ללא עמל, 
זה  אם  תורה,  על  מדבר  שהפסוק  לומר 

ללא עמל.
וכדברי מרנא החזון איש זצוק”ל הידועים 
על  נאמרו  לא  התורה  סגולות  ש’כל 

עמלה’.
הדברים יפים בכל עת, וחיוניים שבעתיים 
המעודדים,  שרבו  דור  היתום,  בדורנו 
ארגונים  של  כללי  מעטה  תחת  בתחילה 
הגדילו  ולאחרונה  ומשונים,  שונים 
מפורטות  פרטיות  חינוכיות  בהוראות 
לבני הישיבות, לעודד ולדרבן את הלימוד 
בבקיאות ובשטחיות, תוך המעטה מכוונת 
ומה  העיוני,  הלימוד  בערך  וממוקדת 
ומה נדבר כאשר אין לנו לא כהן  נאמר 
ולא נביא, לא בית המקדש ולא קרבנות, 
לנו  הקדושה  התורה  רק  שיור  לנו  ואין 
למאורסה, וגם בה באו פריצים וחיללוה, 
וכביכול לימוד העיון הוא איזשהו תוספת 
חיצונית רק בשביל שהלימוד לא ישעמם, 
אבל אם משתעממים על ידו, הרי שהוא 
שבכל  וברור  ופשוט  רח”ל,  נצרך,  לא 
היכלי התורה ובתי המדרשות בכל מקום 
הרי  אלו.  קיבלו אמירות  ולא  דחו  שהם, 
בדור  שהעמידוהו  כפי  העיון  לימוד 
גדולי  התורה,  מוסרי  רבותינו  האחרון 
מכל  הישיבות,  וראשי  וההלכה  התורה 
הוא,  בדרכו  אחד  כל  ישראל,  תפוצות 
הוא מסורת התורה מסיני ועד עתה, ובכל 
הדורות, מהראשונים ועד האחרונים, היה 
ואין  התורה  צורת  זוהי  כי  לכולם  ברור 
בלתה, ולא ניזיל כי רוכלא למנות ולהביא 
את כל דבריהם, ועוד חזון למועד אי”ה. 

התורה  דלתי  על  לשקוד  הקב”ה  יזכנו 
את  ולקבל  כראוי,  ויגיעה  עמל  מתוך 

התורה מתוך שמחה.
בברכת השבת אשר “ָּכל ִבְרָכָאן ִּדְלֵעיָלא 
ְוַתָּתא ְביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ַּתְלָיין"
העורך

“את שבתותי תשמרו וגו’, אם בחוקותי 
תלכו ואת מצותי תשמרו” )כו,ג(

כובע שנפל מתחת לרכב ברה”ר בשבת
לשבת  בחקותי  אם  ‘סמך  הטורים:  בעל  כתב 
וע”ז, לומר ששקולים הם ככל המצות והחוקים 

)ירושלמי ברכות פ”א ה”ה, הוריות ח,א(’.
כתב השו”ע )סימן שמה ס”ו( אפי’ כלי כגון תיבה 
או מגדל או כוורת, אם יש לרבע בו ארבעה על 

ארבעה והוא גבוה עשרה, הוי רשות היחיד.
מי  קע(  סימן  )ח”ח  הלכות  משנה  בשו”ת  וכתב 
שנפל לו כובעו מראשו בש”ק והרוח נשאו תחת 
תחת  שהרי  יעשה,  כיצד  בו,  וכיוצא  מכונית 
והו”ל  ברה”ר,  עומד  והוא  רה”י  הוא  המכונה 
ראשו  שיכניס  אמר  וח”א  לרה”ר.  מרה”י  מוציא 
על  השטריימל  או  הכובע  וישים  המכונה  תחת 
ראשו מתחת המכונה ודברים אלו מביאים לידי 
רה”ר  ליכא  יורק  בנו  נמי  לדידן  והנה  גיחוך. 
שכיון  שאלה,  שום  בזה  ליכא  א”כ  דאורייתא, 
דצריך להוציא לכרמלית ליכא בזה משום רה”ר 
ומיהו  לרה”ר,  מרה”י  מוציא  וליכא  דאורייתא 
אפילו למ”ד דאית לן רה”ר דאורייתא נראה בזה 
דהנה בשו”ע )רסו,יא( כתב במי שהיתה חבילתו 
וקידש עליו היום רץ תחתיה  מונחת על כתיפו 
עד ביתו וכו’ וכי מטא לביתו כי היכי דלא קאי 
פורתא ואשתכח דקאי מעיל מרה”ר לרה”י זורק 

לה כלאחר יד דהיינו שלא כדרך זריקה ע”ש. 
א(  אנפין  בכמה  לעשות  יכול  נמי  דכאן  ונראה 
לגרור הכובע על הארץ כלאחר יד עד שיוציאנו 
מחוץ למכונה ולא יגביהנו וכשכבר הוציאו מחוץ 
יניחנו על ראשו כלאחר יד. ב( אם א”א לו לגרור 
כל המקום אזי יגביהנו ויוציאו עד לגבול המכונה 
היינו קודם שיוציאו מרה”י ואז יגררו לחוץ מרה”י 
לרה”ר. ג( אם א”א לגררו לחוץ אזי יכניס רגלו 
ד(  ויוציאנו.  רגלו  על  הכובע  ויניח  הקאר  תחת 
לו  להוציאו  מהעכו”ם  יבקש  עכו”ם  יש שם  אם 
או קטן וכיוצא בו. והנה זה דוקא במכונה שאינה 
גבוה ג’ טפחים מן הארץ אבל מכונית שגבוה מן 
הארץ ג”ט וכיוצא בזה אז אין תחתיו רה”י וי”ל, 

עכ”ד.
והגרי”ז שוב שליט”א )אליבא דהלכתא עב עמוד 
בעל  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  בשם  כתב  סה( 
ה”דרכי שמואל” זצוק”ל, דמתחת מרפסת שבולטת 
מבית מעל רשות הרבים דינו ככרמלית, ומתחת 
למכונית שאין ג’ טפחים בין המכונית לקרקע יש 
להסתפק אם דינו כרשות היחיד או כמקום פטור 

ונטה לומר שזה מקום פטור.
כתב  שכד(  עמ’  )ח”ג  בשבת  שבת  ובהלכות 
ברה”ר  החונה  מכונית  שליט”א:  קראפ  הגרמ”מ 
ובולט מלפניו החלק הקידמי או החלק האחורי 
של המכונית, אם רחב ד’ ואינו גבוה י’ דינו ככלי 
המונח ברה”ר, ועל גג המכונית דינו כרה”י. דצידי 
המכונית נחשבים לרה”ר דאין כרמלית בכלים, 
אבל על גג המכונית דגבוה י’ חשיב רשות היחיד, 
חלל המכונית נעשה תוכו לרה”י דהרי המחיצות 
מועילות כלפי פנים ואין שם דריסת רבים, ואע”פ 
שעשויות בחוץ כעין מדריגה מ”מ כלפי פנים ודאי 
גביו נחשב לרה”י  גם על  ולכן  יש כאן מחיצות 
דאמרינן גוד אסיק במחיצות אלו, ואף לראשונים 
כרמלית  הוי  הבולט  דגג  פט(  )דף  בעירובין  ז”ל 
זהו משום שאינו ניכר המחיצות לעומד על גביו, 
על  לעומד  המחיצות  היטב  ניכר  הרי  כאן  אבל 
גביו שהמחיצות גמורות כלפי פנים. ועיין בבה”ל 
)סימן שנח ס”ב ד”ה ואם( דנקט כהגר”א דמצרפין 
ב’ חלקי מחיצות כדין גידוד ד’ ומחיצה ה’, ושאף 
התה”ד לא פליג בזה ע”ש, וכל שכן בזה דכלפי 
ולכן  היא  גמורה  מחיצה  הגידוד  חלק  גם  פנים 
אף בחלק האחורי שאינו גבוה י’ מצטרף לעשות 

מחיצה על גביו.

רוממות ההלכה
הרב

יעקב
ליינר

נושא בפרשה
דבר העורך

הוקדש ע"י ידידנו עוז הרה"ג רבי מנחם הלוי שליט"א
לרגל הולדת בתו שתחי' בשעטומ"צ

שיזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
ולראות ממנה ומכל יוצאי חלציו

רוב נחת דקדושה כל הימים, אכי"ר
הקדשה מנחם הלוי להולדת הבת

נא להמשיך להעתיר בתפילה ובתחנונים ולהרבות בתורה ובמעשים טובים
לרפואתו השלמה של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול 

רבי ברוך שמואל הכהן בן לאה דויטש שליט"א
לרפוא"ש בתושח"י

הוקדש ע"י תלמידו חביבו החפץ בעילום שמו שליט"א

לעילוי נשמת שמעון בן ונטורה אשכנזי ז"ל
נלב"ע כ"ד אייר תשפ"א

הונצח ע"י נכדו ידידנו הדגול המסור בלו"נ לגליוננו
הרב אייל שמעון חסון שליט"א - רעננה

לעילוי נשמת האברך המופלג בתורה ויראה
בן העליה הרה"ג רבי חיים עוזר סלר זצ"ל

בן הגאון רבי שלום זצ"ל שנלב"ע בזאת השנה
נלב"ע במקום ציון התנא האלוקי רשב"י זי"ע

ליל ל"ג בעומר - י"ח אייר תשפ"א 
הונצח ע"י אחיו ידידנו הדגול הרה"ג רבי אליהו סלר שליט"א

גליון
מוגדל
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רוממות התורה
מסורת קדושת התורה

אחד 
הרבנים 
שליט"א

זה  למדור  אחרון  מאמר  הוא  חלקיו  ד’  על  זה  מאמר 
במסגרת זו, ואי”ה בסוף מאמר זה בחלק ד’ יבואו דברי 

סיכום.
למדנו עד עתה שבתושב”כ לא נכתב הכל להדיא, 

אם מחמת שאין קץ לדברי התורה, ואם מחמת של”ש 
להבין מתוך הכתב, עתה נראה ב”ה שמ”מ מפליאות 
כאשר  שבכתב,  בתורה  רמוז  שהכל  הקב”ה  מעשה 

בחלק הראשון של מאמר זה למדנו שכל התושבע”פ רמוזה בתורה שבכתב, 
ובמאמר זה נראה כי גם הדינים דרבנם, המנהגים, כל דעת בנ”א וכל מציאות 

רמוזים בתורה.

אף הדינים דרבנן
התורה,  רמזי  ‘בענין  אור(  תורה  לפרק  בהג”ה  )מס’ שבועות  השל”ה  כתב  א( 
דע שאין שום דבר שהוא מדרבנן הן שמעתתא הן אגדתא, שלא יהיה רמוז 
ז”ל  רבותינו  דברי  ומצא  ויגע  מגרמיזא  אלעזר  ר’  הרב  טרח  והרבה  בתורה. 
שרמוזים בתורה, כאשר נמצא בספרי הקודש שחיבר, וארשום בכאן לדוגמא 
שמעתתא: דבר עשו חכמים להתיר אשה על  שמעתתא אחת ואגדתא אחת. 
פי ע”א )יבמות פז,ב( והוא רמוז בתורה לא יקום עד אחד באיש. וקשיא, באיש 
מיותר, אלא לרמז באיש אינו קם אבל באשה קם להתיר עגונה, אגדתא: אמרו 
רז”ל )ב”ק קג,ב( כ”מ שנמצא בחסיד אחד רבי יהודה בר אילעאי או רבי יהודה 
בן בבא. ורמוז זה בפסוק ודעו כי הפלה ד’ חסיד לו, סופי תיבות יהודה. ואפשר 
ודוד רמז בביאור  יודוך אחיך, והתורה רמזה,  שזה רמוז בתורה יהודה אתה 
יותר. ובכלל אמרו )תענית ט,א( מי איכא בנביאים וכתובים דלא רמוז בתורה. 

וה”ה לכ”ד רבותינו ז”ל, הם אמת, ודבריהם אמת’. 
לפני בראש  ואמרו  ברוך הוא...  ‘אמר הקדוש  איתא  טז,א(  )דף  בר”ה  והנה  ב( 
הקב”ה  אמר  דקאמר  ‘הא  הריטב”א  וכתב  ושופרות’.  זכרונות  מלכיות  השנה 
אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות, משום דאע”ג דפסוקי מלכיות זכרונות 
ושופרות אינם מה”ת אלא מדרבנן, מ”מ ממה שאמרה ]תורה[ זכרון תרועה 
יש ללמוד שראוי להזכיר פסוקי תרועה ופסוקי זכרון, ומלכיות נפקא לן כמו 
שדרשו רז”ל מסיפרי מפסוק והיה לכם לזכרון לפני אלקיכם, זה בנ”א בכ”מ 
ומהכא סמכו רבנן לתקוני הני  לו מלכיות,  זכרונות אתה סומך  שאתה אומר 
פסוקי דתקיעתא, ומשום הכי קתני ר”ע שאמר הקב”ה וכו’, שכל מה שיש לו 
אסמכתא מן הפסוק העיד הקב”ה שראוי לעשות כן אלא שלא קבעו חובה ומסרו 
לחכמים, וזה דבר ברור ואמת, ולא כדברי המפרשים האסמכתות שהוא כדרך 
יאמר  ולא  הדבר  ישתקע  ח”ו  לכך,  התורה  שכונת  ולא  חכמים  שנתנו  סימן 
שזו דעת מינות הוא,1 אבל התורה העידה בכך ומסרה חיוב הדבר לקבעו ]ל[
חכמים אם ירצו כמו שנאמר ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, ולפיכך תמצא 
התורה  מן  לדבריהם  אסמכתא  או  זכר  או  ראיה  מקום  בכל  נותנין  החכמים 
כלומר שאינם מחדשים דבר מלבם וכל תורה שבע”פ רמוזה בתורה שבכתב שהיא 

תמימה, וח”ו שהיא חסירה כלום’.2

‘מנהג אבותינו תורה וכדאסמכינן אקרא’
ג( בתרומת הדשן )סימן פו( כתב: שאלה: מי שהמיר דתו ובא ליטהר במועד, 
דשרי,  יראה  תשובה:  לאו?  או  אמת  לדת  ולהכניסו  לטובלו  כדי  לגלחו  שרי 
דכיון דנהגינן לגלח בעלי תשובה כאלו עפי”ד ר’ משה הדרשן, כדפירש”י בפ’ 
בהעלותך שנתן טעם להתגלח הלוים, לפי שהיו כפרה על בכורי ישראל שחטאו 
בע”ז. וע”ז קרוי מת ומת איתקש למצורע והמצורע טעון תגלחת. וא”כ דמי 
להא דתנן הנזיר והמצורע והעולה מטומאתו לטהרתו מותרין לגלח במועד, 
ותניא עלה בגמ’ דנזיר ומצורע אפי’ היה להן פנאי לגלח קודם המועד מותרין 
לגלח במועד כדי שלא ישהו קרבניהם, ובעלי תשובה נמי נראה להתיר כדי 
שלא ישהו כמה מצות, שהרי אין מצרפין אותו לכל דבר שבקדושה עד שיגלח 
וכדאסמכינן  היא,  תורה  אבותינו  מנהג  מ”מ  מעכב,  אינו  דוודאי  ואע”ג  ויטבול. 
שאינו  שנהגו  מנהג  דאף  מדבריו  ומבואר  מקמיה’.  דרבנן  גילוח  ודחינן  אקרא 
גמור  איסור  מחמתו  לדחות   – האסמכתא  מחמת  ‘תורה’  מיקרי  מ”מ  מעכב,3 

דרבנן, והיינו שמחמת כן מיקרי ‘רמוז בקרא’ והוא כדברי הריטב”א הנזכר.

1. יש לציין שכבר נחלקו בה הראשונים טובא, והאריך בה בספר מעוז הדת פרק ב’, ואכה”מ. אך להראשונים שנחלקו על הריטב”א בזה הרי אדרבה בהכרח לומר שכל דברי חכמים מיקרו דבר ד’.
2. ועפי”ד הריטב”א נבין את דברי הט”ז )יו”ד קטז,א( ‘דאין כח ביד חכמים לאסור דבר שפירשה התורה בפירוש להיתר דאין כח ביד חכמים להחמיר אלא במקום שאין בו לא איסור ולא היתר מפורש מן התורה משא”כ 
במקום שיש היתר מפורש מן התורה’. ואת דברי הקוב”ש )ב”ב נו,א אות רמז( בגדר איסורא דכרמלית בשבת ‘וצ”ל הכונה, כיון דרבנן אסרוה, מוכח דיש לו חשיבות מקום גם מדאורייתא, דאם אין לו חשיבות מקום כלל, לא 
היו חכמים אוסרין’. עיי”ש. וביסוד זה מיושבת אף קושית הקרן אורה על התוס’ )עירובין כג,ב ד”ה פשטיה( ע”ש. והדברים מרוממים. וצרף בזה את דברי הגור אריה למהר”ל )שמות יט,טו( בטעמא שהוזהרו במ”ת לפרוש 

מהטומאה ‘ואע”ג דעדיין לא נתנה ]תורה[ שיהיה מטמא, אי”ז קשיא, שאע”ג דאדם אינו מוזהר עליו מ”מ אין שכינתו שורה במקום טומאה, ועכשיו בא לשכון כבוד ד’ עליהם’.
3. וכמו שבאמת מסיים עלה הב”י )או”ח תקלא,ז( ‘והיינו למנהג אשכנז אבל אנן דלא נהגינן להצריך לבעלי תשובה גילוח כלל פשיטא דאין מגלחין במועד. ובעיקר ענין המנהגים שנהגו צרף בזה את הדברים החמורים של 

דברי המדרש לקח טוב, המובא לעיל בהערה, דקרי לה למשה מפי הגבורה, אך בדבריו אין מבואר שהוא רמוז בתושב”כ.
4. וכתב בספר הברית )ח”א מאמר כ’ פל”ב(: ע”י התורה יודעים הצדיקים הכל, כי אין חכמה ואין תבונה אשר איננו בה אשר על כן נקראת מאמת השלם כאשר זכרנו )בפרק ו’ מאמר י”ט(, היא אספקלריא המאירה 
שהכל צפוי בה, כי בתורה מרומז הכל כל הדברים וכל החכמות שבעולם אפילו חכמת הרפואה, אפילו תכסיסי מלחמה, אפילו עניני דרך ארץ, אפילו כל הסודות הנעלמות אשר בגבהי מרומים, אפילו כל דברי חז”ל בדינים 
וכל דרשותיהם באגדה, אפילו כל דברי מוסר השכל וחיבת מצות אשר לחז”ל, סודות עולמות העליונים כידוע מבית המדרש הנעלם להזוהר, דברי חז”ל בדינים כידוע מן התלמוד, דרשותיהם באגדה כידוע מדברי בעל הטורים 
ז”ל, שאר הדברים והחכמות שזכרתי א”א לי להזכיר כ”א אחת או שתים מכל אחד מהם לדוגמא, ולרפואה כגון מ”ש הרמב”ם ז”ל וכן כל שאר חכמי הרפואה שטוב לאדם שיעמול את עצמו באיזה מלאכה ביגיע כפו קודם 
אכילתו, מרומז בתורה בזעת אפך תאכל לחם, מ”ש הרופאים שהיין ויי”ש קשה לעינים, וזה רמוז בתורה חכלילי עינים מיין, וכו’, ובעיר מולדתי היא עיר ואם בישראל ק”ק ווילנא יע”א דברתי עם שר צבא מלחמה אחד הנקרא 

גענעראל ממדינת רוסיא שהיה חכם גדול בתכסיסי מלחמה, ואמר לי דע שכל חכמת תכסיסי המלחמה אנו למדים ממסע הדגלים במדבר הכתוב בתורת משה.
5. במגלה עמוקות )פרשת שלח בענין החלה ד”ה ענין זו( כתב ‘ולדעתי רזא עילאה גילה כאן סוד אידרא של רשב”י דלית לך מילי דלא איתרמיזה משה באורייתא קב”ה כל מלין סתימין דאיהו עביד אעיל לון באורייתא 

קדישא’ ע”ש בארוכה. 
6. ונמצא במקרא הרבה מקורות לכל דברי חז”ל בדברי אדוננו הגר”א, ואציין כמה מהם: אדרת אליהו בראשית א,ג ד”ה ויאמר, קול אליהו תצוה אות ע”ו. וכן רמז כמה דברים בטעמי המקרא ובשמות הנגינה: דברי אליהו 

עירובין יג,א ונדפס גם בקול אליהו שמיני אות פא, חומש הגר”א ר”פ ויגש, וכן עיין בהקדמת ספר פה קדוש מדברי הגרי”צ מוולאז’ין שהסכים עמם הגר”א.   
7. וזה הביאור במ”ש במסכת סופרים פט”ז ה”ט ‘אמרו עליו על הלל שלא עזב דברי חכמים שלא למדה אפילו כל הלשונות אפילו שיחת הרים וגבעות ובקעות שיחת עצים ועשבים שיחת חיות ובהמות שיחת שדים ומשלות 
כל כך למה משום שנאמר ד’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר’. והיינו שמאחר שכל אלו יוצאים מהתורה, הרי הם עצמם גופי תורה, וכאשר כתב הריקאנטי )במדבר יא,טז( כי שבעים שמות יש לו להקב”ה, ויש לך לדעת 
כי כנגדם שבעים אומות ושבעים לשונות ושבעים סנהדרין ומשה על גביהן, ושבעים פנים לתורה’. ומן החובה להעתיק בזה מ”ש מרן הגר”א קוטלר זצוק”ל )משנת רבי אהרן מוסר ח”א עמוד יד( ‘הגר”א ידע בכל המינים 
הנמצאים בבריאה איזה הם כלאים זע”ז, וברור אצלי שמה שאמר הגר”א כי מי שיחסר לו בשאר ידיעות יחסרו לו כמה שערים בתורה זהו לפי מדרגתו שידע הכל עד לפרטי הפרטים כי שאר החכמות אינן נוגעות אלא לפרטים 

בלבד ולפי מדרגותינו אין חסרות לנו שאר הידיעות כלל כי בלא”ה אין אנו יודעים בירורי פרטי הדברים’. והדברים פשוטים.
8. כתב בספר הברית )ח”א מאמר י”ט פ”ו( ‘תורת ד’ שבכתב אשר פי ד’ דבר, והמכתב מכתב אלקים הוא, היפלא מד’ דבר יהיה הדבר גשמיי או רוחניי לא תמלא אוזן משמוע בכל מה שיוכל עליו, הבסוד אלוק תשמע 
ותגרע אליך חכמה ועל ידו אין דבר נעלם ממך כאשר אמרו חז”ל ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, וכבר היה מעשה בהרמב”ן ז”ל... ]את גופא דעובדא מכאן העתקתי מספר קב הישר פכ”ג[ שהיה לו תלמיד שיצא לת”ר ושמו 
אבנר, ומחמת רוב טומאתו נעשה שר גדול בגוים ויהי היום שהיה יו”כ שלח ליה הרמב”ן שיבא אליו, בא לפניו ולקח בפני הרמב”ן ז”ל חזיר ונחרו ובשלו, ושאל לרמב”ן על כמה כריתות עברתי. והשיב: על ד’ כריתות, וא”ל 
התלמיד: על ה’ לאוין עברתי, והתחילו לפלפל עד שהרמב”ן הודה לו, ושאלו הרמב”ן מי הביאך למדה זו שכפרת בתורת משה, והשיב כי שמעתי שדרשת שיש בפרשת האזינו כלולים כל המצות וכוללים כל ענייני העולם 
וכולן נרמזים בפר’ האזינו, רק שצריך סייעתא דשמיא להבין כל העניינים והסודות אשר שם. ובעיני היה זה נמנע עד שקבע לבבי שאין האמת כן, ופקר ונהפך לאיש אחר. ויען הרמב”ן עדיין אני אומר שהכל נרמז בפ’ האזינו 
אם לא תאמין שאל ואגיד לך, ויתמה התלמיד הכופר ההוא ואמר א”כ תראני אם שמי ‘אבנר’ תמצא. ויתפלל הרמב”ן אל ד’ בכל לבבו ונפשו ובא פסוק בפיו “אמרתי אפא’יהם אשב’יתה מאנ’וש זכר’ם”, אותיות שלישית 
מן פסוק זה ר”ת אבנר. וכשמוע התלמיד את הדבר חרד מאוד ושאל להרמב”ן אם יחזור בתשובה יהיה לו תיקון, והשיב לו רמב”ן והלא שמעת הפסוק שישבית מאנוש זכרו ולא יועיל שום תרופה. ותיכף הלך התלמיד ולקח 
ספינה בלא ספן וחבל ומלח והלך עם הספינה באשר הוליכו צועק במר נפשו ולא נודע ממנו מאומה, ואח”כ הרבה הרמב”ן בתפלה שיהיה לו מקצת כפרה. ואח”ז רב בא להרב בחלום והחזיק לו טובה שגרמה תפלתו להוליכו 
להתלמיד לגיהנם, והיו דנין אותו דינים הרבה בגיהנם, ואחר י”ב חודש היה לו מזור ותרופה לא להוליכו לג”ע ולא לדון בגיהנם, כי עד אותו הפעם היה בכף הקלע’. ובשם הגדולים )גדולים י,שלב( כתב: שמעתי מת”ח מארץ 
המערב ר’ מסעוד שהגיד האר”י ע”פ עלית למרום שבית שבי שב”י ר”ת שמעון בן יוחאי ואמר החכם הנז’ ואני רמזתי עליו כי שב”י למפרע ר”ת יצחק בר שלמה שהוא האר”י זצ”ל ע”ד ‘מעת היותה שם אני’ עכ”ד. עוד 
כתב שם )גדולים ש,קצד(: רבינו שרירא גאון האריך ימים ובן ק’ שנה נתלה בידו אחת בגזרת מלך ישמעאל. ורבינו האר”י ז”ל אמר שרמוז בפסוק )איכה ה,יב( ‘שרים בידם נתלו’ שרים רמז לרב שרירא. בידם נתלו שנתלה 
בידו. ‘פני זקנים לא נהדרו’ שהיה זקן בן ק’ שנה, כי הכל רמוז במקרא. ובספר פאת השולחן כתב: והיה יודע הגר”א שמות של כל בנ”א ועניניהם האיך מרומזים בתושב”כ, ושמעתי מזקן א’ ששימש את רבינו הקדוש שבא 
ג”א ממרחקים לקבל דברי אלוקים חיים מרבינו ושאל וודאי אדוני יודע שמות כל בנ”א איה הם בתושב”כ כמ”ש על רמב”ן במעשה דאבנר ושאלו שם של רבינו היכן והשיבו: פסוק אבן שלמה וצדק א’בן שלמה הוא אליהו בן 
שלמה. ובספר חוט המשולש מובא מדברי החת”ס: ‘בכל מקום מוקטר מוגש לשמי ס”ת רש”י. רבות מופתי בארץ מצרים ר”ת רמב”ם. תורת אמת היתה בפיהו ורבים השיב מעון ס”ת רמב”ן’. ומאידך מובא שם: משחתם 

בהם מום בם ר”ת משה בן מנחם בערלין, ויחר להם מאוד כי נבלה עשה ס”ת רמ”ד הנ”ל מרומז.
9. בדברי אדוננו הגר”א מבואר בזה יסוד ההשגחה הפרטית על כל בע”ח ועל כל מעשה בפנ”ע, ודברים אלו היה מצטט בקביעות רבנו הגדול בעל האבי עזרי זיע”א ואף אמר בזה”ל ‘כך היא קבלת כלל ישראל’, כך שמעתי 

מפי הגאון רבי מאיר הייזלר שליט”א. ועוד נאריך בייסוד נקודה זו של ‘קבלת כלל ישראל’ ב”ה בתוספת דברים.

כל הנהגה טובה נמצאת בתורה
‘כי  פל”ב(  כ’  מאמר  )ח”א  הברית  בספר  כתב  ד( 
השכל   מוסר  דברי  כל  אפילו  הכל,  מרומז  בתורה 
הקדמונים  מ”ש  כגון  לחז”ל,  אשר  מצות  וחיבת 
על  ידו  ונותן  מפתחו  ויוצא  משכים  שהאדם  בשעה 
יגעתי  רחמים,  עליו  מתמלא  הקב”ה  לנשקו  המזוזה 
ומצאתי רמוז בפסוק דודי שלח ידו מן החור ומעי המו 
עליו )שה”ש ה’( שרומז למזוזה הניתן בחור, והפלא כי 
ר”ת ד’ודי ש’לח י’דו הוא שם שקי אשר במזוזה המאיר דרך החור, וכו’, אבל אם 
עיניו בגוים תצפינה ויראנה ע”י חכמה יונית הדבר ההוא על הרוב לא כן באמת, 

כנז”ל )פכ”ה ומ”י סו”פ ט”ו(, והיו עיניך ולבך שם על מקומו ותבין’.

גם דעת בנ”א רמוזה בתורה
ה( בפסחים )דף צ,א( איתא: ‘תניא אם ימעט הבית מהיות משה החייהו משה 
מכדי אכילה ולא מכדי מקח רבי אומר אף מכדי מקח שאם אין לו ממנה אחר 
שע”מ כן הקדישו ישראל את  עמו על פסחו ועל חגיגתו ומעות שבידו חולין 
פסחיהן ]וברש”י “ולא מכדי מקח - שאם אין לו מעות לסחורה - אינו רשאי 
מצות  על  דכתיב  ל”פ  כו”ע  נמי  ומרור  במצה  אמר  וחד  לכך[  פסחו  למכור 
בו  ליקח  פליגי  כי  דמי  כפסח  נינהו  דפסח  דכיון דמכשירין  יאכלהו  ומררים 
חלוק ליקח בו טלית רבנן סברי מהיות משה אמר רח’ החייהו לשה ורבי סבר 
החיה עצמך משה’. ובתוס’ )ד”ה החיה( כתבו: תימה כיון דמקרא נפיק מה צריך 
לן קרא דדעתו  דקא משמע  וי”ל  ישראל פסחיהם,  כן הקדישו  לטעמא שע”מ 

לכך.4

כל מציאות רמוזה בתורה
ו( כתב הרמב”ן )הקדמה לבראשית( ‘הודיעו תחילה ענין בריאת השמים והארץ 
הנאמר  כל  א”כ  והתחתונים  העליונים  נברא  כל  בריאת  כלומר  צבאם  וכל 
בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראשית,5 והמקובל בהם לחכמים,6 תולדות 
עם ארבע הכחות שבתחתונים כח המחצבים וכח צמח האדמה ונפש התנועה 
והנפש המדברת בכלם נאמר למשה רבינו בריאתם וכחותם ומהותם ומעשיהם 

ואפיסת הנפסדים מהם והכל נכתב בתורה בפירוש או ברמז’, ע”ש שהאריך.
ז( כתב אדוננו הגר”א זי”ע )ספד”צ פ”ה( ‘והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד 
עולם הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל,7 ולא הכללים בלבד 
אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין ושל כל אדם בפרט,8 וכל מה שאירע לו 
מיום הולדו עד סופו וכל גלגוליו וכל פרטיו ופרטי פרטיו, וכן של כל מין בהמה 
וחיה וכל בע”ח שבעולם וכל עשב וצומח ודומם וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם 
בכל מין ומין ואישי המינים עד לעולם ומה שיארע להם ושרשם, וכן כל מ”ש 
ניצוצותיהם  ודור שכלם מתגלגלים  וישראל כלם הן בכל דור  באבות ומשה 
בכל דור ודור כידוע, וכן כל מעשיהם מאדה”ר עד סוף התורה הוא בכל דור 
כידוע למבין. וכ”ה בכל אדם ואדם לבד כמו שהתחיל לבאר במה”נ ברמז,9 וכ”ז 
נכלל כולו בפרשת בראשית עד נח, וכללו נכלל בפרשה הראשונה עד ברא 
אלקים לעשות, וכלל כללי הכללים בפסוק ראשון ]הג”ה: ובמקו”א כתב עוד 
שמקור כלל הכללים הוא בתיבת בראשית ו’ אותיות ודגש של הב’[, בז’ תיבות 

ז’ אלפי שנה’. 
)תשובות החדשות סימן שסז ד”ה עוד אמר המשוגע(  הרשב”א  וכה כתב  ח( 
מן  שהיה  מה  כל  החכמה  מן  שכוללת  והתמימה  השלמה  ‘תורתנו  בקצרה 

הבריאה הראשונה עד תכלית כל חכמה’.
ט( וביתר מינה מבואר בדברי אדוננו הגר”א זי”ע )שה”ש ה,י פירוש א’( ‘כי כמה 
וגימטריאות של התיבות והצירופין של התיבות שיש בתורה כמו כן  תיבות 
ישנו עולמות, כי כל התיבות והגימטראיות והצירופין של התורה כולם שמותיו 

של הקב”ה, ומחכמת התורה אנו יודעין חכמת הקב”ה’.
ובחלק הבא של המאמר נראה את ביאור הדברים שבתורה רמוז הכל, וכמו”כ 

נראה דוגמאות לכל הפרטים שדובר עליהם במאמרים אלו.

מאמר מ"ו )ח"ב( - לימוד תורה 
שבכתב כמסורתה / ברומו של עולם
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רוממות התורה
חיזוק הלימוד בימי שישי-שבת

משולחן 
המערכת ליקוט דיבורי חיזוק על חובת הרציפות 

בימי שישי-שבת אשר נשמעו מפי רבינו 
הגדול מרן ראש הישיבה בעל ה”דרכי 

שמואל” זיע”א
שלא תהיה התורה קרעים קרעים

כל  שורש  כי  בשיחותיו  לחזור  רגיל  היה  רבינו 
מן  ידיהם  שרפו  ברפידים  התחילו  הפורעניות 
נצטוינו  ‘ולזאת  החיים”,  ה”נפש  וכלשון  התורה, 
באזהרה נוראה מפיו יתברך לא ימוש ספר התורה 
הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה’. וציווי זה נאמר 
דוקא ליהושע שהיה השקדן הכי מופלג שנאמר בו 

“ֹלא ָיִמישׁ ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל”.
ואמר רבינו כי אנחנו צריכים ללמוד מזה, שעיקר מעלת הלימוד היא רק באופן 

שלא יהיה שום הפסק שהתורה לא תיעשה קרעים קרעים, 
ואז רבינו היה מתרומם למעלה, ואומר כי אם ח”ו מתרפים מלימוד התורה 
בשבת קודש, והשבת נעשית כעין הפסקה ח”ו, הרי זה הפקרות גמורה בבחינת 
חילול שבת ממש ר”ל... והיה מביא את דברי ה”חפץ חיים” על דברי הזמרה ‘כל 
המקדש שביעי כראוי לו’ - שכל אחד מחויב בשמירת השבת כפי מה שהוא 

לפי דרגתו כראוי לו, 
למען  לנו השבת  ניתנה  וכי  לכל המשתתפים:  וביראה  באהבה  הוכיח  ופעם 
לא ניכשל באיסורי סקילה וכריתות בשוגג!? והרי לכל העם זה בשגגה, אבל 
לתלמיד חכם השוגג הוא כמזיד )ב”מ לג,ב(... נו... וכי השבת ניתנה לתלמיד 
חכם בשביל שלא יעשה עבירה בשוגג הנחשב כמזיד, וכי זה כל מה שנדרש 

ממנו, לא לעשות עבירות במזיד!?

כרצון איש ואיש
בימי הפורים היה רבינו מעורר ומזכיר את דברי רבינו הגר”א ז”ל שמבאר את 
כל עניין סעודת אחשורוש כמשל על עוה”ב, ומפרש את הכתוב “כרצון איש 
ואיש”, היינו שלעתיד לבוא כל אחד מקבל בדיוק ממש כפי מה שרצה והזמין 

לעצמו. 
והיה אומר כי מרגלא בפיו משל בזה, למי שנכנס לסעוד ומזמין סעודתו, ובעת 
שהגיעה מנתו הוא מתאונן למה חברו מקבל יותר, ובזה התשובה אליו פשוטה, 
שהרי כל אחד קיבל בדיוק כפי מה שביקש והזמין לעצמו... וכן הוא על אחת 

כמה וכמה בחיי הנצח, שם יקבל רק מה שרצה וביקש לעצמו!
ולכן, היה ממשיך ואומר: יעשה כל אחד חשבון נפש לעצמו מה הוא שואף 
ורוצה בחייו, וכאשר אדם במצב שהוא נותן לימי שישי וש”ק לעבור בבטלה, 
הרי שהוא ממש צועק שאין הוא חפץ ח”ו בקרבתו יתברך! וכשחי עם ציפייה 

וממלא ימיו בתורה ועבודת ד’, יזכה להגיע למלכות ד’.

‘טרודים לדעת סודה’ גם בשישי-שבת
להיות  צריך  אלו  בימים  שהלימוד  השאיפות,  את  ומגדיל  מוסיף  היה  רבינו 
כרגיל בכל הכח, ואף שתמיד היה מעיר לתלמידיו כי את ה’שנים מקרא’ כבר 
צריך לגמור ביום שישי, פשוט וברור שצריך גם את זה, ובלימוד בימים אלו יש 
דברים שאפשר ללמוד מעבר לסדרים הקבועים של כל השבוע, אבל היה תובע 
ואומר שבימי שישי-שבת, יש נסיון מחודש, נסיון של ‘טרודים לדעת סודה’, 

ובכל מה שלומדים צריך להיות באופן הזה.
שהרי בגמ’ בברכות )לב,ב( איתא שדברי תורה צריכים חיזוק בכל יום, והפטיר 
רבינו: הגמ’ לא מדברת כשיש רפיון חלילה, אלא צריכים חיזוק בכל יום... והנה 
כתב שם רש”י בכל יום – ‘שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו’, כי חיזוק הכוונה 

היא להתחזק בעסק לימוד התורה, בכל כוחו. 
ומיד ביאר רבינו ש’בכל כוחו’ האמור כאן הוא כמו דברי רש”י בשבת )פח,ב( 
על הפסוק: “אורך ימים בימינה” – ‘למיימינים בה’ וביאר רש”י: מיימינים בה 
- ‘עסוקים בכל כחם, וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא 
עיקר', והיינו שתורה הכוונה היא שעסוקים בכל כוחם, וטרודים לדעת סודה, 

זה תורה!
ואם בימים אלה מפעם לפעם הוא נח קצת, לא כי הוא עייף, אלא כי הוא לא 

מוטרד... חסר בזה ב’בכל כוחו’. 
ולכן גם בימים אלו צריך לקום בבוקר ולחשוב ‘היום כולו יהיה קדוש’... כך 
דברים  איזה  לעצמו  לבחון  יכול  אחד  כל  לשאוף.  צריך  ולכך  לרצות,  צריך 
רפויים אצלו, איזה דברים צריכים חיזוק, שאם הוא יעשה אותם ‘בכל כוחו’ 
– הם יהיו אחרת, הם יראו אחרת, ‘בכל כוחו’ כל רגע, ‘בכל כוחו’ להתעמק 
‘בכל  הזמן  כל  יושב  בדרך כשהוא  הולך  ולחשוב, כשהוא  לחשוב  במחשבה, 

כוחו’...
יעקב  “ויקץ  הפסוק  על  כח,טז(  )בראשית  הטורים  בעל  דברי  את  מביא  והיה 
משנתו”, שכתב: קרי ביה ממשנתו. מתוך שהיה הוגה בתורה ביום גם בלילה 

לא שכב לבו מלהגות בה בחלומו... –
אז אם רוצים להתחזק, וצריכים חיזוק, ויש במה להתחזק, ובפרט בדברים אלו 
הצריכים חיזוק תמיד – החיזוק צריך להיות ב’כל כוחו’, שהטרדה היחידה תמיד 
תהיה – איך לגדול, איך לדעת, איך להבין, והדרך להגיע לכך שהאדם יגיע לכך 
שזה יהיה הטרדה היחידה שלו – הוא שלא להיות שבע ולהיות שואף תמיד 
ליותר, וכשיש את זה מוליכים אותו עד קפיצת הדרך ממש, דהיינו בכלל לא 
במושגים שלו..., ואם הוא ישקיע את כולו לעסוק ולשאוף, הוא יקבל משמיא 

התמדה והבנה את הזיכרון ואת אהבת תורה והחשק – זה תלוי בו...

לקט מדברי רבותינו על חובת הלימוד בימי שישי, שבת 
קודש, ומוצאי שבת, מאת הגאון המופלא רבי חנוך 

קרלנשטיין זצ”ל
לימוד התורה ביום שישי

מרן הגאון רבי אהרון קוטלר זצוק”ל אמר בהלוויית הגאון רבי אריה לייב מאלין 
זצוק”ל: “מי יודע אם לא לקחו את רבי לייב זצוק”ל בגיל צעיר בגלל ביטול 

התורה שיש בישיבות בימי שישי”.
היו  כאשר  פטירתו,  לפני  כשנתיים  זצוק”ל,  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  מרן 
אסונות רבים אצל אברכי ותלמידי ישיבת מיר, תיקן שכל בני הכולל והישיבה 
ביטול  בגלל  באו  הללו  שהאסונות  שיתכן  משום  שישי,  בימי  ללמוד  יבואו 

‘יסוד  בספר  עוד  )ועיין  שישי  ביום  שיש  התורה 
ושורש העבודה’ שער העליון פרק ראשון, מה שכתב 

בעניין הלימוד של ליל ויום שישי, עיי”ש(.

לימוד התורה בשבת קודש
א . בירושלמי שבת )פט”ו הל”ג( איתא: ‘לא ניתנו 
בתורה’,  לעסוק  אלא  טובים  וימים  השבתות 
דבי אליהו  וכן בתנא  מז(  )פרק  ובילקוט תהילים 
)א”ר פ”א( איתא: ‘ימים יצרו ולו אחד בהם וגו’ זה 
יום השבת לישראל וכו’, שבת יעשה כולו תורה. 
מכאן אמרו, ישכים אדם וישנה בתורה ויילך לבית 
המדרש ויקרא בתורה ובנביאים ואח”כ יילך לביתו 
להקב”ה  מנוחה  לו  שאין  לפי  וכו’.  וישתה  ויאכל 
אלא עם עושי תורה בלבד’, עכ”ל. ]ועיין בטור או”ח סימן ר”ד מה שהביא בשם 

מדרש חז”ל, והובא במשנה ברורה שם  סק”ה[.
ב. בשערי תשובה על שו”ע או”ח )סימן ר”צ סק”ב( והשל”ה הק’ במסכת שבת 
כשחוזרת  שבת  דבמוצאי  קעג,א(  דף  שלח  )פרשת  הק’  הזוהר  בשם  הביאו 
כתב  ולכן  בתורה’,  היה מחדש  חידוש  ‘איזה  הקב”ה  שואל  למקומה  הנשמה 
שם השל”ה הק’ וז”ל, ‘חייב אדם לראות בכל שבת לחדש חידושי תורה’, עכ”ל. 
ועיין בספר יסוד ושורש העבודה )שער עליון פרק י”ב( שהפליג מאוד בשבח 
חידושי תורה שמחדשין בשבת, עיי”ש, ושמעתי דאולי זוהי כוונת התנא דבי 
אליהו הנ”ל שצריך להיות בשבת בבחינת ‘עושי תורה’, שהרי כבר כתב מרן 
הנצי”ב זצוק”ל בספרו הרחב דבר )דברים פרק ל’( עה”פ “בפיך ובלבבך לעשותו” 
דהכוונה של “לעשותו” הוא על חידושי תורה ועל לימוד עם תלמידים. שזוהי 

בחינה של ‘עשיית תורה’ עיי”ש.
מרן החזו”א זצוק”ל, שאמר,  בהקדמה מובא בשם  ג. בספר רבי שמעון ותורתו 
שיש סברות עמוקות וסוגיות עמומות בתורה שכמעט אי אפשר להבינן בימי 
החול, ורק בשבת קודש יכולין להבינן מכוח קדושת השבת, עכ”ד, ]א”ה, כידוע 
כן היה מרגלא בפומיה רבות בשנים של רבינו הגדול מרן בעל ה”דרכי שמואל” 
זצוק”ל ששמע כן מהחזו”א[ וכעין זה יעוין באבן עזרא )שמות ב,יא( שכתב וז”ל, 
‘כי ד’ קידש זה היום וזמנו לקבל הנפשות תוספת חכמה יותר מכל הימים’, 
עכ”ל. ועיין במאירי )ביצה דף טז,א וגיטין דף לח,א ושבת דף קיח,א( דעיקר 
יתערב  לבל  האדם  של  השכל  כח  להגביר  כדי  הוא  בשבת  היתירה  הנשמה 
הביא בשם  יתרו(  פר’  )עה”ת  ובספר באר משה  עיי”ש,  ערבוב,  בלימודו שום 
קדמונים רמז על הפסוק “אם ש’מוע ת’שמע ב’קולי” ר”ת שבת. והביא בשם 
ספר חסד לאלפים )סימן רלא(, שכתב, דיפה לאדם לדחוק עצמו שלא לישן כ”כ 
בשבת, כי יפה שעה אחת בתורה וכו’. עיי”ש ]ואין צורך להאריך בגודל חומר 
עוון ביטול תורה בשבת עוד יותר מבימות החול, וכמן שהביא באגרת הגר”א 
בשם תוס’ שבת דף קיג,ב ראה שלא וכו’ בשם חז”ל דבקושי התירו לומר שלום 

בשבת, עיי”ש[
ד. בספר לב אליהו )ח”ב עמוד לח( הביא מרן הג”ר אליהו לופיאן זצוק”ל ששמע 
התורה  כל  כנגד  דשקולה שבת  חז”ל  דאמרו  דכיון  זצוק”ל  חיים  ממרן החפץ 
כולה, לכן כל מצוה שעושים בשבת הריהי נחשבת כמו שעשה תרי”ג פעמים 
מצוה זו, ולפי הגר”א (פאה פ”א מ”א( שכל תיבה ותיבה מתלמוד תורה היא 
מצוה בפני עצמה אזי נמצא כי כאשר לומדים בשבת קודש נחשבת כל תיבה 
מצוה השקולה  תורה’, שהיא  ‘תלמוד  מצוות של  לתרי”ג  עצמה  בפני  ותיבה 
כנגד כולם ‘תלמוד תורה כנגד כולם’, עיי”ש. ויעוין עוד בספר בן איש חי )פר’ 
התורה  מעסק  הנפעל  הפועל  שגדול  המקובלים,  כתבו  וז”ל,  שכתב  שמות( 
ישראל’  ‘תפארת  בספר  ]ועיין  עכ”ל.  בחול,  הנעשה  מן  פעמים  אלף  בשבת 
זצ”ל  הכהן  צדוק  לרבי  הצדיק  צדקת  ובספר  כ”ז[.  פרק  זצ”ל  מפראג  להמהר”ל 
כתב, דבשבת קודש יכולין יותר בקלות להגיע לדרגת ‘לימוד תורה לשמה’, 
עיי”ש. ובספר שפת אמת )עה”ת סוף פר’ כי תשא( כתב, דתורה שלומדין בשבת 
אין שוכחין במהרה, וכמו שרמזו זאת בזמירות שבת “זכרו תורת משה במצות 
מש”כ  לציין  ראוי  ועוד  יותר,  זוכרים  בשבת  שגורסים  דתורה  גרוסה”,  שבת 
בפירוש ‘רמתים צופים’ על התנדב”א )שם א”ר פרק א’( לרמוז בדברי התנדב”א 
שם ‘שבת יעשה כולו תורה’, דנרמז בזה, שעל ידי לימוד התורה בשבת נעשה 
כל האדם לאדם תורני, והרי זה משפיע על כל השבוע הבא שיוכל להיות שקוע 

בו בתורה, עיי”ש.

לימוד התורה במוצאי שבת
בספר בנין עולם על ענייני מצות תלמוד תורה )סוף פרק ט”ז( הביא בשם ספר 
ידי לימוד התורה  ‘על  וז”ל:  על קיצוש”ע )סוף סימן צו( שכתב  חוסן ישועות 
במוצאי שבת יוכל לקנות שלמות מקדושת שבת על כל השבוע’, וביארו בזה, 
על פי דברי הקדמונים ז”ל, דמוצאי שבת הוא כמו צינור המעביר את השפעות 
שבת  במוצאי  דהלימוד  כתב  השולחן’  ‘זה  בספר  וכן  השבוע.  לימות  השבת 
בנוסף לזה שהוא מסוגל להצלחה לכל ימות השבוע, עוד זכותו גדולה משום 
שיש רבים העוסקים אז בדברי הרשות, וידוע שבכל עת שמועטים הלומדים 
מצוה להתגבר בלימוד בעת זו, עכ”ד, וכוונתו לדברי הירושלמי )סוף ברכות( 
– ‘אם ראית דור שמתרפין בו מן התורה’, וכמו שהובא ג”כ בספר בנין עולם 

פרק ט”ו.
במוצאי  לימוד התורה  דע”י  ג”כ  כתב  מוצאי שבת(  )ענייני  היום  ובספר סדר 
שבת מובטח לו שיצליח בלימודו כל השבוע, עכ”ד. ]ועיין שם שהביא מנהג 
סימן  או”ח  היטב  בבאר  אכן  במוצ”ש,  הבא  השבוע  של  הפרשה  את  ללמוד 
רצט סקי”ד כתב לא לומר פסוקים של תנ”ך במוצ”ש, ועיין בשו”ת חיים שאל 

להחיד”א זצ”ל ח”ב סימן כה סק”א מש”כ בענין זה[.
ויעויין עוד בספר בנין עולם )שם( שכתב טעם נוסף להרבות בלימוד במוצאי 
שבת קודש, דהנה בספר הקדמון ‘יש שכר’ להגאון רבי ישכר בער מקרעמניץ זצ”ל 
)דיני שבת אות כ”ג( כתב וז”ל, ‘במוצאי שבת צריך כל אדם להתעורר ביראת 
ד’. ולידע שאז נפתחים שבעת מדורי גיהנום להחזיר נשמות הרשעים כל אחד 
כו’. ]שלכן צריך אז כל אדם  יצילנו’  למקומו לדון אותו בדין הקשה הרחמן 
להיות חרד לעורר עצמו שלא יהיה גורלו ביניהם, ויהיה שמור מהקב”ה מכל 

צד וכמ”ש ד’ ישמרך מכל רע וגו’[ עכ”ל.
ובקונטרס ‘דברי חן’ על ספר בנין עולם )שם פרק ט”ו( הביא עוד מהנפש החיים 
)ש”ד פכ”ה( על גודל חובת הלימוד דוווקא בשעה שהעם מתרפין מדברי תורה, 
ואז לפעמים יוכל להציל בלימודו את כל העולם כולו, עיי”ש, וכן אמר מרן 
החזו”א: ללמוד תורה במוצש”ק הוא סגולה להצליח בתורה כל השבוע, וכך 
ראיתי לאחד מתלמידי החזו”א שכל מוצ”ש למד בהתמדה גדולה כמה שעות, 

ואמר לי שהחזו”א אמר לו שהוא סגולה להצליח בתורה כל השבוע.

מדור זה נתרם לעילוי נשמתם של 
מ"ה קדושי מירון זצ"ל 

בחיזוק ימי השישי-שבת בהיכלי הישיבות ובתי המדרשות
ובהוקרה והכרת הטוב לרשת הכוללים "במעלות קדושים"

שע"י "מעמידי עולם"
שהוקם לעילוי נשמתם הטהורה

הונצח ע"י כמה מבני משפחות קדושי מירון יבלחטו"א
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קריאת הקללות קודם מתן תורה
על פי תקנת עזרא )מגילה לא,א( דוקא לפני חג השבועות קוראים את 
פרשת בחוקותי, שבה כתובה פרשת הקללות הבאות על מי שלא שומר 
את דברי התורה. ודוקא על ידי הברכות והקללות, באנו לכריתת הברית 

עם הקב”ה.
ואמרו במכילתא )דר”י יתרו מסכתא דבחדש פרשה ג( : ‘ויקח ספר הברית 
בר’  יוסי  רבי  ויקרא באזני העם. אבל לא שמענו מהיכן קרא באזניהם. 
יהודה אומר וכו’, ר’ ישמעאל אומר וכו’, שמטים ויובלות ברכות וקללות. 
וכו’. כיון שראה שקבלו עליהם נטל הדם וזרק על העם, וכו’, אמר להם, 
הרי אתם קשורים ענובים תפוסים, מחר בואו וקבלו עליכם המצות כולן’, 
ע”כ. והיינו שקבלת הקללות הוא חלק מוכרח מכריתת הברית, שעל ידיי 

הקללות ישראל נעשים קשורים להקב”ה.

צורת נתינת התורה בהכרח גמור
לקיים את מצוות  לא מסוגלים  ואמרו שהם  הזקנים  באו  יחזקאל  ובימי 
התורה. והזקנים לא באו מתוך קלות ראש, אלא מתוך עצבות שהם לא 
יכולים לקיים את כל דברי התורה, ולעבוד את הי”ת. וטענתם היתה מכח 
ופירש”י  לאורייתא’,  רבה  מודעא  ‘מכאן  פח,א(  )שבת  בגמ’  שאמרו  מה 
‘שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם, יש להם תשובה, 
שקבלוה באונס’. ואעפ”י שיש בזה כל מיני פשטים, מ”מ דברי הגמ’ הם 
את  לקיים  שלא  אמתלא,  להם  שיש  הרי  ומעתה  מודעא.  שיש  כפשוטן 
התורה במצב של קושי ויצרא דעבודה זרה.1 וזה היה היצר הגדול שכמעט 
לא היה שייך להתגבר עליו, וכדאיתא ברבינו הגר”א )סדר עולם רבה פרק 
זרה, אפילו  יד( שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר לעבודה  ל’ אות 
שעל ידי כך הפסידו את מעלת הנבואה, כי מ”מ היה יותר הפסד ביצר זה.2 
ועל כך השיב להם יחזקאל הנביא, תשובה כזו שהיה צריך על כך נבואה 
ובאמת  ‘מודעא’,  יש  שהרי  פשוט,  כך  כל  היה  לא  שזה  משום  מיוחדת, 
ַעל  “ְוָהֹעָלה  כ,לב-לג(:  )יחזקאל  להם  אמר  וכך  מסוגלים.  שאינם  חשבו 
רּוֲחֶכם ָהיֹו ֹלא ִתְהֶיה ֲאֶׁשר ַאֶּתם אְֹמִרים וגו’ ִאם ֹלא ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה 
ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם”. ומעתה הם מוכרחים לקיים את התורה, כי 

אם לא, הרי ש”ְבֵחָמה ְׁשפּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם”.3 
וזה הביאור במה שאמרו בגמ’ )שבת פח,א( שבזמן מתן תורה ‘כפה עליהם 
הר כגיגית אמר אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא 
לקבל  ורצו  ונשמע’  ‘נעשה  אמרו  שהרי  בזה  השאלה  וידוע  קבורתכם’. 
את התורה, וא”כ מה הוצרכו לכפיית ההר כגיגית. וביארו בזה הרמח”ל 
והמהר”ל שכך צורת נתינת התורה, באופן הזה של ‘גבורה’, שאין זה רק 
מחמת שנותנים לנו דבר טוב שנהיה מאושרים בו, ובודאי שגם זה, אלא 
שזה מוכרח! שבלי תורה אין מציאות כלל. ולזה באו הקללות הגדולות, 

להעמיד את ההכרח. 
ובאמת איתא בחז”ל )תענית כ,א( ‘טובה קללה שקילל אחיה השילוני את 
ישראל יותר מברכה שברכן בלעם הרשע’, כי על ידי שישראל שמעו את 
ברכותיו של בלעם ‘גבה ליבם’, וכך הגיעו לחטא הנורא של בעל פעור. אך 
על ידי הקללה שקיללם אחיה השילוני, שבו ישראל בתשובה. ובזה רואים 

1. ובמקו”א הוסיף וביאר מרן רבינו זיע”א שעצם זה שיש להם טענה ואמתלא שכזו להפטר מקיום התורה, זה עצמו יוצר את הקושי לקיים את התורה, כי הם לא מספיק מחוברים... וזו היתה טענת הזקנים שחסר 
להם ההכרח.

2. ובמקו”א הוסיף מרן רבינו זיע”א עוד כי יצרא דע”ז היה דבר נורא עד שאמרו במכילתא )בא פרשה ה, ועיין ילקו”ש יחזקאל כ( עה”פ “ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה”, ‘וכי יש לך אדם שהוא מתבשר 
בשורה טובה ואינו שמח? נולד לך בן זכר, רבך מוציאך לחירות, ואינו שמח? וכו’, אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה’. והיינו שאף שישראל היו במצרים במצב של שיעבוד גדול בחומר ובלבנים ובכל עבודה 

בשדה, אפ”ה כאשר בא משה לגואלם הם לא שמעו אל משה, מחמת שיצרא דע”ז הוא כל כך תקיף, שיותר היה קשה להם לפרוש מעבודה זרה מקושי השיעבוד. 
3. ולפמשנ”ת, תשובת הנביא על טענתם שאין לה את ההכרח, שכיון שאם לא יקיימו את התורה ימלוך עליהם בחמה שפוכה דהיינו הקללות, ממילא הם מוכרחים מחמת העונש.

4. סיפר אחד התלמידים שליט”א: בתקופה בה הגעתי לישיבה דיבר מרן רבינו זיע”א בשיחותיו הרבה על שצריך לחיות את הפרשיות ואת התוכן והמהות הפנימית של הפרשה, ולא רק לדקדק באותיותיה... ובסעודה 
שלישית בפרשת בחוקותי רבינו זיע”א פתח את השיחה בהתלהבות וברגש רב שאין לתאר, כי היום הזה עשינו ברית עם התורה! והאיר את עיני אחד התלמידים שליט”א שהוא שם לב שבשעת הוצאת ס”ת נתעכב 
רבינו זיע”א זמן ארוך יותר מהרגיל על הס”ת, כשהוא מניח את שני ידיו על פניו בתוך המעיל של הס”ת כמה שניות ארוכות, וכנראה שהרגיש את הברית עם התורה... לשנה הבאה נזכרתי בזה, והתבוננתי לראות את 

הנהגתו, ואכן שוב ראיתי איך שמתעכב הרבה יותר זמן עם הס”ת, ושוב בשיחה בסעודה שלישית הזכיר ברגש רב את הברית עם התורה. וראינו בחוש איך צריך לחיות את הדברים.
5. והוסיף רבינו ואמר: הנני רק כשליח ציבור, וקשה לי מאד לומר כי איני ראוי להוכיח.

6. עיין באליה רבה )סימן תכח סי”ג( שכתב: ‘וראיתי פעם אחת מזקני הגאון ז”ל שהלך חוץ לבית הכנסת עד אחר שקראו התוכחה’.
7. כוונת רבינו שגם במעמד קריאת התורה שעומדים ומדקדקים לשמוע כל מילה כדין, וזהו “ִיְרָאָתם ֹאִתי”, אך אם זה נשאר בזה, הרי שזה נהפך להיות שכל ה’יראה’ היא מלומדה...

8. בפעם אחת כאשר הזכיר מרן רבינו זיע”א את דברי הלבוש אמר במורא גדול כי קשה להוציא מהפה את המילים הללו שהסגן הוא כנגד הקב”ה...

באמת את התועלת של הקללות.
רופא  רופאים.  סוגי  לזה, שיש שני  והמשל 
שתרצה,  מה  תאכל  לחולה  שאומר  אליל 
את  ויש  אלי.  תבוא  קלקול  איזה  וכשיהיה 

לחולה  שאומר  הנאמן  הרופא 
מה עליו להיזהר, ואלו דברים 
וזהו  לו.  להזיק  עלולים 
ההבדל, כי הרופא האליל אף 

שנראה שהוא טוב, מ”מ יש בזה רק קלקול, וזה עצת בלעם. אבל הרופא 
הנאמן אף שזה לא נראה טוב, מ”מ זהו הרפואה האמיתית, וכקללת אחיה 

השילוני. 
וזהו ענין הקללות שבכאן, שהשי”ת שאוהב אותנו מזהירנו לשמור את 
המצוות, כדי שלא יבואו עלינו צרות גדולות ונוראות כאותו רופא נאמן. 
זמן מתן תורתנו,  ולכן קוראים את פרשת הקללות קודם חג השבועות 

שאחרי הקללות ניתן לקבל את התורה.4 

ְמָאס” ִני ַאל ּתִ “מּוַסר ה’ ּבְ
ובגמ’ )מגילה דף לא,ב( איתא: ‘ואין מפסיקין בקללות, מנא הני מילי אמר 
רב חייא בר גמדא אמר רבי אסי דאמר קרא )משלי ג,יא( מּוַסר ה’ ְּבִני ַאל 

ִּתְמָאס וכו’, אמר אביי לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים’.
וצריך להרגיש...5 שבשעת קריאת הפרשה הרי יש כאן שמיעת מוסר ה’, 
 ... שמייסרנו ומוכיחנו ברחמיו וחסדיו, וח”ו שלא נהיה בכלל “מּוַסר ה’ 
ִּתְמָאס”. וצריך לזכור כי זה “מּוַסר ה’ “, וכך לשמוע את המוסר ‘חי’ כאילו 

שומעים מפי הגבורה, ועל ידי כך לתקן את דרכינו.
ובדורות שלפנים היו אנשים בורחים מביהכנ”ס בשעת קריאת התוכחה.6 
ובזמנינו  מנין...  שישאר  הפחות  לכל  זה, שצריך  על  הרעישו  והפוסקים 
לא נמצא כזאת, ואין זה מחמת כי ‘אכשר דרא’, אנחנו לא יותר חכמים 
מהם... אלא ירידת הדורות יש כאן, שאין מרגישים את התוכחה. והיום 
כבר לא בורחים אלא אף מדקדקים לשמוע כל מילה ומילה, ואף שבודאי 
שצריך לדקדק, אבל לא די בזה, אלא צריך לחיות את הדברים שיכנסו 
בלב! לא לחיות ב’מלומדה’. והנביא אמר כבר דבר נורא ששייך גם ‘יראה’ 
במלומדה  - “ַוְּתִהי ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה” )ישעיה כט,יג(.7 ואף 
שודאי ישראל מאמינים בני מאמינים הם, מ”מ חסר בהרגשה החושית 

בבחינת “ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה” )חבקוק ב,ד(.
וכן הוא בכל קריאת התורה, וכמו דאיתא על כך בזוה”ק דברים מפליגים. 
ובשל”ה )חלק תושב”כ פרשת וישב( כתב שכל מה שקוראים בפרשיות זה 
מתעורר שוב באותו הזמן. ואיתא בלבוש )הו”ד במשנ”ב סימן קמא סקט”ז( 
מי שירצה,  לכל  לקרות  מצוה  הש”י8 שהוא  במקום  כביכול  הוא  שהסגן 
והקורא הוא הסרסור במקום משה, והעולה הוא המקבל במקום כל ישראל 

ובשליחותם, ויש להרגיש כן ולחיות את הדברים.

קיום הברכות ע”י עמל התורה 
והנה על ידי הקללות עם ישראל שבים בתשובה, וכנ”ל. ועיקר תשובתם 

ַאְרְצֶכם”  ה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעבֹר ּבְ י ַחּיָ ּתִ ּבַ “ְוִהׁשְ
)כו,ו(

כתב רש”י: ‘וחרב לא תעבר בארצכם - אין צריך לומר שלא יבואו למלחמה, אלא 
אפילו לעבור דרך ארצכם ממדינה למדינה’. ויש להבין, כי אם כבר מובטחים 
ישראל ההולכים בדרך ד’, שיחיו בשלום ובשלוה ולא יבואו גויים להלחם בהם, 
מה רע הדבר שתעבור במדינתם ‘חרב של שלום’ שאינה באה לפגוע או להזיק 

להם?
וביאר בזה ראב”ד לונדון, הגאון הצדיק רבי יוסף צבי הלוי דינר זצ”ל: יש להשכיל 
ולהבין, כי עצם הנוכחות של חיילים וכלי מלחמה בתוך מחנה ישראל, יש בזה 
כדי לגרום נזק, ולפגוע בנפשות הרכות של ילדי ישראל. כי הדבר ברור הוא, 
שכל הוויתם של אנשי מלחמה היא ניגוד גמור, ועומדת בסתירה מוחלטת לדרך 
עוברים  ומלחמה  צבא  שאנשי  הדבר  ועצם  ישראל,  ילדי  של  וחינוכם  גידולם 
ונראים בקרב ישראל, ואפילו אם זה רק לשעה מועטת, זה עלול מאוד לגרום 

לקירוב דעת ולהשפעה שלילית ומסוכנת על נפשותיהם הרכות.
אין  וממילא  ישראל,  אין מקום למעבר במחנה   - גם לחרב של שלום  לפיכך, 
את  למנוע  כדי  וזאת  למדינה,  ממדינה  בדרכם  אפילו  לעבור  לחיילים  להניח 
הההשפעה המסוכנת שלהם. ועל כך באה הברכה של התורה, כי גם בזמן שאין 
חשש ופחד ממלחמה, מכל מקום “ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעֹבר ְּבַאְרְצֶכם” - אפילו חרב של 

שלום... 
שחמורה  וכמה  כמה  אחת  על  גויים,  של  שלום  של  חרב  על  זאת  אמרו  ואם 
שבעתיים ההשפעה הקלוקלת העלולה לבוא מאחינו הטועים, ולכן עלינו לעמוד 

איתנים ולהחזיק באמונת אבותינו, והבא ליטהר מסייעין בידו.

ם” )כו,ז-ח( ם ֶאת אְֹיֵביֶכם וגו’ ְוָרְדפּו ִמּכֶ “ּוְרַדְפּתֶ
 - ֹאְיֵביֶכם”  ֶאת  “ּוְרַדְפֶּתם  הענין,  את  כופל  הכתוב  לכאורה  כי  יראה  המתבונן 
“ְוָרְדפּו ִמֶּכם”, ויש להבין את משמעות הדבר? ועוד יש להבחין, כי בעוד בפסוק 
הראשון מבואר אחרי מי רודפים “ּוְרַדְפֶּתם ֶאת ֹאְיֵביֶכם”, בפסוק השני לא מוזכר 

כלל אחרי מי הם ירדפו, רק סתם הכתוב ואמר 
“ְוָרְדפּו ִמֶּכם”?

יש  זיע”א:  מבעלזא  מהרי”ד  הרה”ק  בזה  וביאר 
זה  כי שני מיני שונאים הם, האחד הוא  לדעת 

והנרדף מכיר את  זה, מאחר  ובאופן  כל,  זאת לעין  ומראה  ששונא את חבירו 
הרודף יכול הוא להשמר מפניו. אך יש מין אחר של שונא, והוא זה שמצניע 
ומסתיר את שנאתו לחבירו, אך בקרבו ישים אורבו, משונא שכזה קשה  מאוד 
רודפו,  של  ומקומו  מהותו  את  ומכיר  יודע  הנרדף  שאין  לפי  וזאת  להשמר, 

וממילא לא יוכל להשמר בפניו...
לפיכך, מאחר וכנגד השונא השני קשה להלחם, אין עצה ותבונה כי אם לחזק 
את עצמו בעבודת ד’, וכמאמר חז”ל )גיטין ז,א( ‘בני אדם העומדים עלי ובידי 
למוסרם למלכות מהו.... שלח ליה דום לד’ והתחולל לו - דום לד’ והוא יפילם לך 

חללים חללים, השכם והערב עליהם לבית המדרש, והן כלין מאליהן’.
ונראה כי עליהם דיבר הפסוק השני, אחר שכבר נאמר “ּוְרַדְפֶּתם ֶאת ֹאְיֵביֶכם”, 
עוד מוסיף הכתוב “ְוָרְדפּו ִמֶּכם” - יש רדיפה אחרת שצריך להלחם בה כנגד אויב 
בלתי ידוע ונראה לעין, ויש לדעת שאויב כזה אין נוצחין אותו אלא בכוח התורה 
וקיום מצוותיה, וזהו שביאר רש”י על פסוק זה, ‘אינו דומה מועטין העושין את 

התורה למרובין העושין את התורה’.
ומסיים על כך המהרי”ד מבעלז: וכמו כן בעוונותינו הרבים בזמנינו, שונאים 
הרבה יש מהמין השני, אשר פיהם ידבר הוות ולשונם תוך ומרמה, ואשר כל 
מלחמה  לערוך  ביכולתינו  ואין  הקד’,  התורה  מדרך  אותנו  להעביר  מאווייהם 

וקרב כנגד חלקלקות לשונם.
לזאת אין לנו עצה רק להתאחד בעבודת ד’, עלינו להתחבר ולהתאחד בעצה 
אחת לעשות תקנות למען חיזוק התורה הק’, ובכח קיום מצות התורה, נכניע את 

אויבינו הקמים עלינו, והן כלין מאליהן. 

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה בעל ה"דרכי שמואל" זיע"א

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

רוממות הפרשה
מפניני הפרשה



היא על ידי לימוד התורה בעמלות ויגיעה, 
שתהיו   - ֵּתֵלכּו”  ְּבֻחֹּקַתי  “ִאם  וכדכתיב 
עמלים בתורה. וזה דבר נורא למתבונן שכל 
שלא  על  באות  הללו  החמורות  הקללות 
הלכו ְּבֻחֹּקַתי - בעמל התורה. 

זה  ‘יכול  כתב  רש”י  והנה 
אומר  כשהוא  המצות,  קיום 
ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו, הרי קיום 
המצות אמור, הא מה אני מקיים ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו, שתהיו עמלים בתורה’, 
ומקורו מהתורת כהנים. והיינו דכיון דכבר כתיב ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו, על 
כרחך שהדבר הראשון שעליו הפסוק מדבר הוא על עסק תלמוד תורה 
שהוא כנגד כולם. אולם יש להבין מהיכן למדו חז”ל מהכתוב דווקא את 
ענין העמלות בתורה. ויש בזה הרבה פירושים, ומסתמא שבכולם יש צד 

אמת.
אך הפשט הפשוט בזה, דאין הכי נמי, ולא נזכר כאן שום עמלות, אלא 
כי מילתא דפשיטא היא, שאם נזכר החיוב ללמוד תורה הרי ודאי שהוא 
הקדושה.  התורה  בעסק  הנכון  הלימוד  שהוא  ויגיעה  עמל  של  לימוד 
שהרי אמרו )חגיגה טו,א ועוד( דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב ונח 
לאבדם ככלי זכוכית. ועוד כתיב )משלי כג,ה( “ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו”. 
ובירושלמי )בבא בתרא פ”ח ה”ב( איתא שאין לך דבר רפוי יותר מדברי 
תורה. ולכן רק על ידי שעמלים בתורה בכל הכוח, נקנית התורה באדם. 
כי בלא עמל אי אפשר להגיע לכלום, לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת 
ולא מצאת גם כן אל תאמין9, ומכיון שכל ההשגות בתורה שייכים רק על 

ידי עמל, הרי שזה הפשט הפשוט בחז”ל. 
ועמל פירושו להבין כל דבר על בוריו. וגם חזרה נקראת עמל, לחזור פעם 
ועוד פעם.10 והכתוב אומר )משלי טז,כו( “ֶנֶפׁש ָעֵמל ָעְמָלה ּלֹו ִּכי ָאַכף ָעָליו 
ִּפיהוּ", ]ועיין בגמ’ סנהדרין צט,ב11[ שהאדם מטבעו אוהב חדשות, וקשיא 

עתיקא מחדתא.

עמל תורה שבעל פה
הדברים  בהבנת  העמל  הן  פה,  שבעל  בתורה  הוא  התורה  עמל  ועיקר 
והן בעמל החזרה. לעמול ללא לאות, ולחזור ללא גבול. משא”כ התורה 
שבכתב גלויה לכל העמים ואין בה קושי כמו התורה שבעל פה. ובחז”ל 
היה על תורה  כגיגית  כפיית ההר  נח( איתא שכל  פר’  )מדרש תנחומא 

שבעל פה שיש בה עמל ויגיעה גדולים.12 
ובמדרש כתוב משל לאדם שראה שכל הקמח ומיני המאפה, וכל המאכלים 
העיקריים נעשים מחיטים. ואמר שהוא לא צריך את כל זה, כיון שיש לו 
וזה שטות כמובן, שכל  יאכל רק חיטים.  ולכן  חיטים שמזה מגיע הכל, 
המעלה של החיטים הוא שעושים מהם מיני מאפה. כך גם התורה שבכתב 
כל  כל הטעם שבתורה,  בלי התורה שבעל פה חסר  היא החיטים, אבל 

העומק והדברים שיוצאים ממנה.
9. ובפעם אחת אמר רבינו כי המכוון בזה הוא שאל תאמין שיגעת...

10. באחת משיחותיו של רבינו זיע”א בפני אברכי הכוללים אמר כך: ודאי שצריך גם הרבה ידיעת התורה עם הבנת התורה, והדברים פשוטים וידועים. לא לשכוח את החזרה והחיוב של ידיעת התורה - אלו הם דברים 
עקריים ממש. אם אדם יתרגל רק לחדש, לא יקנה חכמה! שהרי בלי ידיעה, אין כלום. שהרי ‘אם אין חכמה אין בינה’, אין במה להתבונן... אך יש זמן לשני הדברים ביחד, גם לחזור על התורה ולקנות ידיעה, יחד עם 
אהבת התורה ועם העיון והבירור. ורבי איצ’לה מפטרבורג זצ”ל אמר משמיה דהגרי”ס, שאמר בתמיהה על מי שלומד מהר ובשטחיות, מאין תגיע לו יראת שמים... אם אדם לומד בלי להכניס לתוכו את הדברים, כאשר 

אדם לא מתחבר ומתקשר לתורה, כשהדברים לא מרתחא ביה, מאין תוולד בקרבו היראה... ובודאי שאפשר לקיים שניהם את הידיעה יחד עם ההבנה.
11. וז"ל הגמ': אמר רב יצחק בר אבודימי מאי קרא שנאמר נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו, הוא עמל במקום זה, ותורתו עומלת לו במקום אחר. אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד, 

איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו הוי אומר לעמל פה נברא.
12. כאן הזכיר רבינו ואמר: וראינו בעינינו את עמל התורה הנורא של ה”חזון איש” ושל מרן הגרי”ש אלישיב, עמל שכמעט לא רואים היום...

13. נראה כי כוונת הדברים שתורה שבעל פה אי אפשר לקנותה לא עמל, וככל שיש עמל יותר כך מגיעים לדרגות בתורה יותר, ולזה זכה רבי עקיבא. משא”כ בתורה שבכתב שהקב”ה בחר במוסר התורה, משה רבינו, 
ולא היה נצרך לזה על ידי עמל, כי לא זו הדרך לקניית תורה שבכתב.

14. בענין זה יש בנותן טעם להביא את העובדא הבאה אותה רבינו היה מספר כי שמע זאת איש מפי איש עד בעל המעשה: בדור הקודם היה לאחד מהזקנים שבירושלים קמיע מומחה אשר ראו בו ישועות גדולות 
ונפלאות רבות, והיה מקובל שקמיע זה עבר מדור לדור, ומי שכתב את הקמיע הזה היה בעל הט”ז זי”ע. והנה בעל הקמיע הזה היה סקרן לדעת מה יש בקמיע זה, ואיזה שמות הקודש כתובים בו, כיון שכאמור קמיע 
זה היה בגדר קמיע מומחה וראו בו פלאות, והיה מסייע לכל דבר הצריך סיוע. אולם אדם זה ידע שכלל גדול הוא בעניני הקמיעים, שאם פותחים ורואים את הקמיע הוא מאבד את כוחו. בכל זאת לא עמדה לו סקרנותו 
ולא יכל להתאפק, ומה גם עוד, שחשב בלבו, שלאחר שיפתח את הקמיע יוכל להסתכל ולראות איזה שמות הקודש כתובים בו ולהעתיקם משם, ובכך לא יאבד את התועלת מהקמיע. ואכן כך היה, שאדם זה פתח את 
הקמיע, והיה בטוח שימצא שם שמות הקודש ושמות מלאכים ושרפים, אולם לתדהמתו הגדולה והעצומה לא מצא שם שמות של מלאכים או שרפים, אלא רק שורה אחת שהיתה כתובה בכתיבת יד, וכנראה היא כתב 
יד קודשו של הט”ז זי”ע, וכך היה כתוב בה: “רבונו של עולם! תן ישועה וברכה לנושא קמיע זה, בזכות העמל שעמלתי להבין את דברי התוספות במסכת חולין דף צז”... אז הבין אותו אדם שאכן אין שום שמות של קודש 

בקמיע זה, אלא כל כוחו של הקמיע היה בזכות לימודו הקדוש של הט”ז זיע”א.

והנה רבי עקיבא היה ראש תורה שבעל פה, וזכה לגילוים גדולים שהיה 
דורש כתרי אותיות. ואפילו משה רבינו לא ידע, עד שאמר לקב”ה שראויה 
תורה להמסר על ידו. ובתחילת דרכו היה רבי עקיבא עם הארץ, ואמרו 
חז”ל )אבות דר”נ פ”ו( שראה אבנים ששחקום המים ואמר לעצמו שאם 
אבנים נשחקים מהמים בודאי שגם דברי תורה יכנסו לליבי. ומבואר שלא 
היה מופקע מתורה, אלא שניסה ועמל בכל כוחו אבל לא הצליח. אך על 
ידי שראה אבנים ששחקום המים נתעורר לנסות ולעמול עוד ועוד. אנחנו 
אם נראה אבנים ששחקום המים, כלל לא נתרגש ונלמד מכך... אבל רבי 
עקיבא שכל כך ניסה ורצה, כשראה דבר זה נתעורר מזה להתמיד בתורה 

בכל כוחו. וכך על ידי עמל ועוד עמל זכה למה שזכה.13

מַֹע ּתֹוָרה ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמּשְׁ
ועוד בפרשה, כתב האור החיים הקדוש על הפסוק )כו,יד( “ְוִאם ֹלא ִתְׁשְמעּו 
ִלי”: ‘עוד נתכוין באומרו תיבת לי להעיר כי אטימת אוזן מדברי תורה הוא 
כמי שבא לדבר עמו האדון מלך העולם וימאן לשמוע אליו והוא אומרו 

ואם לא תשמעו לי פירוש לי אין אתם רוצים לשמוע’. 
אנו צריכים להתבייש מהדברים הללו, כי אנחנו עושים את זה למעשה 
שנעשים  בטלים  לדברים  מקשיב  הוא  ללמוד  באמצע  אדם  שאם  ח”ו... 
סביבו, זה נקרא שאינו רוצה לשמוע תורה, שבאמצע שהקב”ה מדבר עימו 
הוא אוטם אוזנו, וכמו שאמרו “דבר ה’ בזה”. וביותר הכתוב אומר )משלי 
ְּתִפָּלתֹו ּתֹוֵעָבה”, שפירושו אם אתה  ַּגם  ִמְּׁשֹמַע ּתֹוָרה  ָאְזנֹו  “ֵמִסיר  כח,ט( 
דבריך כשאתה  ירצה לשמוע  ה’, מדוע שהשי”ת  דבר  רוצה לשמוע  לא 

מתפלל אליו...

יוּ ְנָחִלים ִנּטָ ּכִ
תורה  עול  לקבל  היא  והתכלית  התורה,  לקבלת  מאד  קרובים  הימים 
באמת. וח”ו שלא יהיה מצב של “ַאָּתה ַהַּדַעת ָמַאְסָּת ְוֶאְמָאְסךָ וגו’ ַּגם ָאִני” 
)הושע ד,ו(. ועיקר הכריתת ברית זה על ידי עמל התורה. ובפרט בשבת 
קודש קדשים, וכדאיתא שצריך לחדש בשבת. ובספר יסוד ושורש העבודה 
מיקל עלינו דסגי בהנהגה מחודשת. ורבנו הגר”ח מוואלוזי’ן זיע”א מבאר 
שמתלבנים  עד  ולטחון  לטחון  שצריך  העניינים,  בירור  הם  דהחידושים 

העניינים כראוי. 
ועיקר הכל הוא לקבל עול תורה - ‘שתהיו עמלים בתורה’, ועל ידי העמל 
בתורה יש ברכה, ויש שפע.14 וללמוד בשקיעות בלא הסחת הדעת, וכמו 
“ִּכְנָחִלים  שכתב הגר”א על מה שאמרו חז”ל שדברי תורה נמשלו למים 
ִנָּטיוּ ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר” שכמו שבמקוה אם שערה אחת מחוץ למים הרי זה 
חציצה ולא עלתה לו טבילה, כך בתורה הקדושה כל היסח הדעת לדברים 

אחרים מחסר בהשגת התורה כראוי.
לא המדרש עיקר אלא המעשה, והכל לפי רוב המעשה, שנזכה לקיים את 
הדברים למעשה ממש, ‘כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה’, 

לטוב לנו כל הימים.

ֵני ֶחֶרב ְורֵֹדף  ִמּפְ ָאִחיו ּכְ לּו ִאיׁש ּבְ “ְוָכׁשְ
ָאִין” )כו,לז(

ופירש”י: ומדרשו: וכשלו איש באחיו, זה נכשל 
בעונו של זה, שכל ישראל ערבין זה לזה.

ולכאורה קשה לפי מדרשו אריכות הלשון “ְּכִמְּפֵני ֶחֶרב ְוֹרֵדף ָאִין” ולבסוף הוא 
אומר “ְוֹלא ִתְהֶיה ָלֶכם ְּתקּוָמה ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם”, דא”כ, הלא יש אויב שהוא רודף 

ולא תהיה לכם תקומה, ולמה נאמר “ורדף אין”?
דכשבני  ‘טלז’:  ישיבת  ראש  זצוק”ל,  בלוך  מאיר  אליהו  רבי  הגדול  הגאון  וביאר 
ישראל מתרחקים מן התורה בגלותם, יש להם הצטדקות כי חרב האויב מעבירם 
לזה  זה  גורמים  עצמם  שהם  באחיו,  איש  כשנכשלים  אבל  ודעתם.  דתם  על 
ֶחֶרב”, לא פחות ממה שגרם להם חרב האויב.  “ְּכִמְּפֵני   - להתרחק מן התורה, 
“ְוֹרֵדף ָאִין”, הרי אז איך תהיה להם תקומה לפני אויביהם, דהיינו, היאך יכולים 

לבוא בטענה והצטדקות נגד האויבים לומר שהם גרמו לזה.
ולפי”ז ביאר את סיפא דקרא שכשהם מתפללים שהי”ת יעזרם מאויביהם למען 
כיון שגם  שמו הגדול, הלא אי אפשר שתתקבל תפילתם שיעזרום מאויביהם 

כש”ְוֹרֵדף ָאִין” הם מכשילים איש את אחיו.
אצל  בהשתדלות  האויבים  כנגד  באים  כשאנו  בלוך,  הגרא”מ  מוסיף  וביותר, 
אומות העולם, ומפגינים לטובתינו, הלא עיקר זכויותנו אך ורק על פי התורה 
דוקא  זה  הקדושה,  ארצינו  על  בדרישה  וביחוד כשבאים  לעם,  אותנו  שעושה 
בעצמינו  כשאנו  אבל  לכל.  כידוע  פיה  על  וחיים  התורה  את  שומרים  כשאנו 
ע”י שליטתם בארצינו  ישראל בעצמם  בני  ואדרבה, בכח  אין מקיימים אותה, 
ודרישה  טענה  שום  לנו  אין  וא”כ  באחיו,  איש  העם  את  מכשילים  הקדושה, 

שהאויבים יתחשבו עם זכויותינו... 
ומסיים הגרא”מ בלוך: וזהו ענין וכשלו איש באחיו ולא תהיה לכם תקומה מפני 

אויביכם, וד”ל.

ים ְולֹא  ֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם לֹא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת ּבִ “ְוַאף ּגַ
ים” )כו,מד( ְגַעְלּתִ

כאשר אירע ל”ע בפעם הראשונה, שנלקחו מאחינו בית ישראל אנשים לצבאו 
של הקיסר, יצאה מפיו של רבינו בעל ה”נודע ביהודה” זי”ע פנינה נפלאה בפירוש 

פסוק זה:
הנה יש להתבונן, כי נראה שהפסוק פותח בדברי נחמה, א”כ מדוע הוא אומר 
“ְוַאף ַּגם ֹזאת”- משמע שהוא נמשך לענין האמור לפניו “ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם” וגו’, 

שהוא מן הקללות?
כי הנה  ולא ברכה,  יבוא בלשון קללה  פירוש הפסוק  כי באמת  ונראה לבאר, 
הוא  כאשר  האומות,  לשאר  מדרגתו  את  להשוות  מבקש  ישראל  עם  כאשר 
מתערה ומשתלב בהם עי”ז תתעורר עליהם קנאה ושנאה מצד צורריהם, ויבקשו 
להצר להם ולבקש את נפשם. ואדרבה, ככל שיתקרבו ישראל אל הגויים, יגרמו 
בכך להחליש את כוח היהדות, וכפי המאמר שהיה מורגל בפיו של “פרידריך 
הגדול” מלך פרוסיה - “פרייהייט גיט קירסטין, דריקונג מאכט יודען” - “חופש 
הולם נוצרי, דיכוי בונה יהודי”... כך היא הדרך, כאשר ניתן ליהודים חופש - 
סרים הם לגמרי מדרך התורה, ולעומת זאת כאשר סובלים הם מהעמים - שבים 

הם אל ד’ בכל ליבם.
וכך יבוא ביאור הכתוב: “ְוַאף ַּגם ֹזאת” - עוד קללה תבוא עליכם באחרית הימים, 
ֹאְיֵביֶהם” - תבוא העת שיהיו ישראל מיושבים באדמת הגלות  ְּבֶאֶרץ  “ִּבְהיֹוָתם 
בארצות פזוריהם, אך יהיו שם במצב של “ֹלא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים”- הגויים לא 
ימאסו ויגעלו מהם, אלא יהיו יושבים עמהם כשווי זכויות וירצו להתדמות להם.

זו סיבה  ועל כך אומר הכתוב, כי מצב זה יביא לקללה גדולה, וחלילה תהיה 
ִאָּתם”, אך למרות  ְּבִריִתי  ְלָהֵפר  “ְלַכֹּלָתם  שתתעורר נגדם קנאת צוררי ישראל 
זאת, בל יפלו ליאוש חלילה, כי מובטחים הם בישועת ד’ על עמו - “ִּכי ֲאִני ד’ 

ֱאֹלקֵיֶהם” - לעתיד לבוא, ולא אעזוב את עמי ישראל לעולם.

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה בעל ה"דרכי שמואל" זיע"א

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה
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רוממות הפרשה
הרב
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לא הם הביאו אותנו!
יחול  אייר  כ”ד   - זו  בשבת 
הצדיק  להגאון  היא”צ  יום 
זצוק”ל  בנימין מנלדסון  רבי 
אשר לחם בעוז ותעצומות 
עפ”י  הארץ  בקדושת 
במצות  ובפרט  התורה, 
נביא  להלן  הארץ.  שביתת 
אשר  מרשימותיו  קצת 
וטובים  לרבים  בשעתו  היו 
תמרור דרך בהנהגתינו כלפי 
המציאות שבה אנו נמצאים, 
הדברים  של  ליחם  נס  ולא 
טשטוש  עת  היום,  גם  כמאז 

הדעות מתרבה והולך.
נהג  זצ”ל  מנדלסון  הגר”ב 
שונות  בהזדמנויות  לומר 
רמח  עמוד  הר”ב  )אגרות 

–רמט(: 
“כל יהודי צריך לדעת! מה 
ש’הם’ אומרים בגאוה שהם 
הביאו אותנו לארץ ישראל, 
ונתנו לנו את ארץ ישראל 

זהו שקר וכזב!”
להפיץ  שהתחילו  לא  “אם 
הלאומיים  הרעיונות 
בקונגרס הראשון שהרחיקו 
לנו  היה  מהשי”ת,  יהודים 
שום  בלי  המשיח  את  כבר 
חייבים  לא  אנו  הריגות! 

להם כלום...”
שיבוא  אומר  “הרמב”ם 
משה  תורת  שידע  יהודי 
יהיה  והוא  ובע”פ  שבכתב 
והוא  דוד,  מלכות  נצר של 
הוא  המשיח  מלך  יהיה 
יגאל את היהודים”, “אנחנו 
ארץ  את  לקבל  רצינו  לא 
אנחנו  מהגויים,  ישראל 
ארץ  את  לקבל  רצינו 
ישראל מיהודי גדול הכתוב 
)הציונים(  אתם  ברמב”ם! 
חייבים  שיהיו  גרמתם 
ע”י  ישראל  לארץ  להגיע 

האו”ם, ע”י הגויים...”

הציונות היא מעין חטא 
העגל 

הגר”ב  שרשם  ב”הרהורים” 
לאחר  זצ”ל  מנדלסון 
מנחם  רבי  הגה”ק  הלווית 
בעת  הי”ד  זצוק”ל  זמבה 
לארץ  ארונו  שהועלה 
‘ובדורנו  כך:  כתב  ישראל 
הציונות  בשיטת  שחטאנו 
ישראל  שעם  שאומרת 
הוא עם ככל הגויים וצריך 
בכוחותיו  עצמו  לגאול את 
העגל  חטא  מעין  וזה  הוא, 
האיש  משה  זה  כי  שאמרו 
אשר העלנו מארץ מצרים, 
 - האלוקים  איש  משה  לא 
מנהיג   - האיש  משה  רק 
הוציא  שהעם  נמצא  העם, 

את עצמו ממצרים’. 
ה’  “אנכי  הוא  ‘והאמת 
הוצאתיך  אשר  אלוקיך 
העם  לא  מצרים”,  מארץ 
ה’  אלא  עצמו,  את  הוציא 
לפני  כן  גם  כי  הוציאנו 
הכריזה  שנה  שבעים 
יוציאנו  ה’  לא  הציונות 
בעצמו  העם  אלא  מהגלות 
ישראל  עם  את  יגאל 

וע”י  )עפ”ל(...  מהגלות 
החטאים  וכל  הזה,  החטא 
הנובעים  התורה,  ועקירת 
ולענה  ראש  פורה  משורש 
בידי  עלה  לא  כך  ע”י  זה, 
שעשו  התיקונים  הצדיקים 
החבלי  למנוע  בכדי 
משיח  החבלי  ובאו  משיח, 
והריגות  צרות  הנוראים, 

בדורנו’. 
המחבלים  אחרי  ‘אמנם 
צריך  היה  האלו  והצרות 
והעוונות  לבוא,  משיח 
החינוך  ובפרט  גרמו! 
שנה  ששים  שנותנים 
צריך  שהעם  ישראל  לעם 
לגאול עצמו בכוחותיו הוא 
אצל  השתדלויות  ידי  על 
המוחות  נתמלאו  האומות 
הרבה  של  והלבבות 
מעמנו, ואפילו מהמאמינים, 
הוא  ישראל  גאולת  שדרך 
אצל  השתדלותנו  ע”י 
נתגעגעו.  זה  ועל  האומות, 
מישראל  הרבה  של  ורצון 
בשמים  בזה  שמתחשבים 
גאולת  שנאחרה  גרם 

ישראל וביאת המשיח...’

מצבינו כמו בבית 
האסורים...

מאיגרותיו  באחת  עוד 
כותב הגר”ב מנדלסון זצ”ל 

בין השאר כך:
בלב  להשריש  ‘והעיקר 
בדעותיהם  שהחפשים 
מאחרים  הם  ושיטותיהם 
לא  ישראל!  גאולת  רק 
שהם  רגע  אפילו  לחשוב 

מושיעים לעמנו!...’ 
לאחד  דומה  הדבר  ‘למה 
ובא  לביתו,  הולך  שהיה 
בבית  והניחו  וחטפו  גזלן 
לאכול  לו  ונותן  אסורים 
לחם צר, ומי מערה עכורים 
לשתות, והגזלן עוד מכריח 
אותו שיתן לו ‘תודה’ עבור 
האכילה והשתיה שנותן לו, 
האסורים  שבבית  בטענו, 
אם  לאכול  לו  יהיה  לא 
ובכדי  לו,  יתן  לא  הגזלן 
מחוייב  מרעב  למות  שלא 
הנחטף להודות לו ולכבדו... 
הוא  מה  ולבניו  בלבו  אבל 
אומר: גזלן הוא, שקרן הוא, 
יעזוב אותי, לא ינעול דלתי 
התפיסה אלך לביתי ואמצא 
דגים  בשר  משפחתי,  את 
מאכלי,  יהיו  מטעמים  וכל 

וחיי חרות יהיו חיי...’
‘כן הדבר הזה הלכנו בדרך 
והטעו  הם  ובאו  לביתנו 
האפיקורסות  עם  אותנו 
שבארה”ק  וגרמו  שלהם, 
הרבים  בעוונתינו  נמצאים 
המצב  הן  בתפיסה  כמו 
והן המצב הרוחני,  הגשמי, 
‘תודה’...  דורשים  ועוד 
“חשך”  חלקים  ותשעה 
ירדו לדורנו... שיש גם בני 
שטועים  וחסידים  תורה 
שקרנים!  צועקים:  ולא 

גזלנים!...’

המוכסים היהודיים...
שח הגאון האדיר רבי משה מרדכי 
הלוי שולזינגר זצוק”ל: ביום אחד 
רבנו בעל  לכבוד  נכנסתי  אחה”צ 
וכתבתי  זיע”א,  יעקב”  ה”קהילות 
מחוסר  סובל  מידידיי  שאחד  לו 
מס  עניני  בגלל  הנפש  מנוחת 
הכנסה, שאין המוכסים מסכימים 
לו  ויש  הצהרותיו,  את  לקבל 
הרבה בלבולים ועגמת נפש מזה, 
ביטול  הרבה  לו  גורם  זה  ודבר 
מרבנו,  ברכה  ומבקש  תורה, 
שיהיו דבריו נשמעים אצלם, ולא 

ירדו עמו לחייו...

והיה החומש ויקרא מונח אז לפני 
רבנו זצוק”ל, שלמד אז ברש”י של 
פרשת השבוע בחוקתי, ואמר לי 
דלא  מידי  ליכא   - זצוק”ל:  רבנו 
הוא  זה  הלא  באורייתא,  רמיזא 
מהקללות של התוכחה שבפרשת 
שונאיכם”,  בכם  “ורדו  בחוקתי: 
“שאיני  רש”י:  זה  על  וכותב 
מעמיד שונאים אלא מכם ובכם, 
שבשעה שעובדי כוכבים עומדים 
על ישראל - אינם מבקשים אלא 
מה שבגלוי, שנאמר והיה אם זרע 
ישראל - ועלה מדין ועמלק ובני 
וישחיתו  עליהם  ויחנו  וגו’  קדם 
בשעה  אבל  הארץ,  יבול  את 
הם   - ובכם  מכם  עליכם  שאעמיד 
שלכם,  המטמוניות  אחר  מחפשים 
אכלו שאר  ואשר  אומר  הוא  וכן 
עמי ועורם מעליהם הפשיטו וגו’”.

התוכחה  של  מהקללות  שזו  הרי 
“שאעמיד עליכם מכם ובכם”, כי 
המטמוניות  אחר  מחפשים  “הם 
הגויים,  מאשר  יותר  שלכם”, 
מה  אלא  מבקשים  ש”אינם 
שבגלוי”... וכך היה ידוע גם בזמן 
שהיתה  ברוסיה,  הצאר  שלטון 
המלוכה מהדרת להעמיד מוכסים 
יהודיים דווקא, כי “הם מחפשים 
אחר המטמוניות שלכם”. ועכשיו 
מוכסים  של  מדינה  כאן  נהיה 
ומעיקים  שמצירים  יהודיים, 
מאד, וגם מגיע עד פיקוח נפשות 
בכם  “ורדו  של  כהקללה  ממש, 
והם  ובכם”,  “מכם   - שונאיכם” 

יורדים לחייהם של היהודים...

בבדיחותא  זצוק”ל  רבנו  והוסיף 
]עי’ תוס’ שבועות מ”א ב’ ותוס’ ע”ז 
ג’ ב’[: הנה שמעתי שבהחגא “יום 
העצמאות” בשנה זו, בבית כנסת 
אחד של ה”מזרחי” - ]שבדרך כלל 
הם מרימים יד בתורת משה, אבל 
ב”יום  “הלל”  באמירת  מהדרים 
דביקותם  מפני  לא  העצמאות”, 
להשי”ת,  והלל  הודאה  בחיוב 
שהרי בשאר מצוות אינם מהדרים 
כלל, ומזלזלים טובא בהרבה גופי 
תורה וחמורי חמורות, אלא מפני 
דאליליות  ביצרא  טובא  דאביקו 
בזה  וגם  והמדינה,  הציונות  של 
 - משה[,  בתורת  יד  מרימים  הם 
והנה לפני אמירת ה”הלל” הכריז 
הכנסת  בית  הנהלת  כי  הגבאי, 
התיבה  לפני  יגש  שלא  החליטה 
שהוא  מי  אלא  ה”הלל”  לאמירת 
נאמן באמת למדינה, ובמה יודע? 
- הנה בזאת תבחנו: “מי שמגיש 
הכנסה  למס  אמיתית  הצהרה 
באמת  שהוא  הוכחה  זו  אז  כי   -
מודיעים  ולכן  למדינה,  נאמן 
יוכל לעבור לפני  שרק איש כזה 
ד”יום  ה”הלל”  באמירת  התיבה 

העצמאות”...

ולא נמצא אפילו אחד מבין הקהל 
שנגש לתיבה...

ולמעשה בירך רבנו זצוק”ל שזכות 
שקידת התורה של המבקש הנ”ל 
צרות  לו  יהיה  שלא  לו  תעמוד 
שכל  מהמוכסים,  נפש  ועגמת 
המקבל עליו עול תורה מעבירין 
ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, 
בתורה  ולשקוד  לעסוק  ויוכל 

בשלות השקט...

מכם ובכם!
ע”י  בהמשכים  שפורסם  במאמר 
וסרמן  אלחנן  רבי  הגה”ק  מרן 
זצוק”ל הי”ד בשנת תרפ”ב בעיתון 
“מה  הכותרת  תחת  יוד”  “דער 
רבי  כתב  לעשות?”,  עלינו  מוטל 

אלחנן זצוק”ל כך:

ורדו בכם שונאיכם”   – זו  “קללה 
– שאיני מעמיד שונאים אל מכם 
ובכם - פגעה בדורנו באופן הנורא 
)רוסיה(  הידועה  במרינה  ביותר. 
היהדות  על  השלטון  נמסר 
שמיעוט  מומרים  של  לידיהם 
קטן מתוכם הם פנאטים פראים... 
עול  פורקי  הם  הגדול  וברובם 
רגילים, מחוסרים כל רגש אנושי, 
ויחידה:  אחת  היא  וסיסמתם 

“אכול ושתו כי מחר נמות”! 

אפלה  אינקוויזיציה  יצרו  אלה 
ימי  מאז  היתה  לא  שכדוגמתה 
הביניים, הם רודפים יהודים באף 
ובחימה על לימוד התורה, שמירת 
בתי  מקימים  הם  וכדומה.  שבת, 
הרך  בגיל  יהודיים  לילדים  ספר 
שבהם הלימוד היחידי הוא כפירה 
תקדים.  חסרת  והפקרות  בעיקר 
לצמוח  יכולים  כאלה  מלימודים 

רק חיות בצורת אדם. 

סבורים  שבה  ישראל  בארץ 
היא  שהממשלה  השטן  שליחי 
את  כקופים  הם  מחקים  שלהם, 
שבעיניהם  ה”חברים”...  שיטות 
להוכיח  ביותר  הטוב  האמצעי 
המעשית  המציאות  את  לכולם 

של שיטותיהם - הוא האגרוף.

ניתן  לא  שבהן  המדינות  בשאר 
האגרוף,  בכוח  בגלוי  להשתמש 
עתונים  וה  במקום  קיימים 
וליצנים  שכירים  בדחנים  של 
מסיכות  העוטים  המינים,  מכל 
כאלה  גם  ויש  שונים...  ולבושים 
שאינם עוטים כל מסיכה... וכולם 
השדים  במחול  רוקדים  יהד 
שמטרתו הסופית היא לנתק את 

היהודי מריבונות תורת ה’!

מהדורה  לפנינו  אחת:  במלה 
בימי  המתיונים  של  שניה 
אנטיוכוס, אבל קיים הבדל אחד! 
אז עמדו הטמאים המתיונים מצר 
עמדו  השני  הצד  מן  ואילו  אחד, 
כיום  החשמונאים.  הקדושים 
יש  מתיונים  לגמרי,  שונה  המצב 
חשמונאים  אבל  והותר...  די  לנו 
כזו, שבה  לנו בכלל! תקופה  אין 
לעומת  ‘זה  של  האיזון  חסר  כה 
מאז  בישראל  היתה  לא  עוד  זה’ 
רבי  דברי  ]ע”כ  לגוי”.  היותו 
אלחנן זצוק”ל, ועיין עוד בהמשך 
ואגרות  מאמרים  בקובץ  המאמר 

ח”א עמוד רלו-רמד[

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות

משולחן 
רוממות המעשיםהמערכת

פנינים ועובדות לשולחן שבת

משולחן 
המערכת
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ההתעוררות הנצרכת
שיש  הכללית  הצרה  על  כעת  מדברים  לא  אנו 

על  עכשיו  מדברים  אנו  ישראל,  לכלל 
אבל יחיד, על היקר שבחבורה, על ר’ חיים 
יקרא דשכיבא,  ז”ל. אנן קי”ל דהספד  עוזר 
האמת  בעולם  כבוד,  צריך  הנפטר  מה   -
יודעים את האמת, לא מחפשים שם כבוד, 

אז  על מעשיו  ומדברים  מכריזים  בספרים שכשלמטה  כמש”כ  היא  והתשובה 
לפני  ובארץ להתראות  אורות מעשיו בשמים  ומעוררים את  מעשיו מכריזים 
המלך השם צבקות, - מה הפשט בזה, הרי מעשיו עומדים לפני הקב”ה כל הזמן.

יש בזה ב’ דברים: א. מה שאנשים מתעוררים מכח מעשיו זה נותן תוספת כוח 
למעשים שלו, זה נהיה מעשים יותר גדולים, כי הם פועלים על אנשים אחרים. 
ב. כאשר מדברים למטה איזה קידוש השם יצא מן מעשיו הטובים, זה נקבע 
למציאות בשמיים, כביכול למטה פוסקים שיש בו קידוש השם, שיש במעשים 

הללו כבוד שמים, וממילא כך דנים אותו למעלה.
אני לא הולך לדבר דברים נשגבים, ולא פשטים, אלא את הדברים הפשוטים 
שראינו אצלו, כפי שראו בישיבה, כפי שהחברותות שלו אומרים. דברים שאולי 
לא כולם ראו את זה, אבל מי שהיה קרוב אליו ראה את זה, מה הוא עשה ואיך 

הוא חי, ואולי לנתח קצת ולראות מה עומד מאחורי הדברים האלה.
התורה שלו, - הוא היה מתעמק ועמל עד הסוף, היה עמל על פרט קטן כגדול, 
לא השאיר פרט בסוגיא, וכאשר החברותות רצו להמשיך - ‘אבל זה עוד לא 
ברור וזה עוד לא ברור’... כל סברא שלא הייתה ישרה, אי אפשר היה להגיד לו 
אותה, הוא לא קיבל אותה, הוא חי את הסברות, והוא היה לומד בחיות עצומה. 
החברותות שלו היו אומרים שהיה הבדל עצום ממה שהם למדו קודם לכן עם 
אחרים, למה שהם למדו איתו. וראו כאן לימוד בשמחה, כסדר היה מסיים עם 
שמחה, גם אם לא יצאו עם דברים חדשים, גם אם למדו את התוס’ ולא יצא 
ברור, אז הוא אמר ‘הא, למדנו עוד תוספות’... והיה שמח בזה, ועם כל השאיפות 
שלו לגדלות, הוא היה שמח בכל משהו ומשהו שהוא השיג בתורה, היה שמח 

בחלקו, וזה מילא אותו.
נדיר, הוא למד תורת השם, הוא לא למד  די  והיה כאן עוד דבר שהוא היה 
תורה סתם כתורת חכמה חלילה, הוא למד תורת השם, הוא טיהר את עצמו 
את  להתחיל  רוצה  שהוא  שלו  לחברותא  אמר  הוא  ללמוד...  שהתחיל  לפני 
הלימוד שלו עם כמה דקות “נפש החיים”, והם היו לומדים הרבה פעמים לפני 
הסדר כמה דק’, הוא הרגיש שהוא מתחבר להקב”ה ע”י התורה, הוא היה אומר 
זה דבר לא   - זה לא סתם, אנחנו לומדים עכשיו את תורת השם,  לחברותא 
שכיח, והכל בא משורש אחד: הוא לא עשה כי כולם עושים, והוא לא עשה כדי 
להראות לאחרים... הוא עשה כי הנשמה והלב שלו הרגישו משיכה להקב”ה, 
קשר לתורה. הלב טוב שלו בלי שום צרות עין זה נתן לו לשמוח בחלק שלו 
בתורה, הוא חיפש בכל היום, בכל שטח משטחי החיים, את החלק שלו, את 
העבודה שלו, הוא לא פזל לצדדים ולא העסיק אותו מה יש לאחרים, אם יש 
לו בדומה להם אם יש לו בשווה להם, זה לא היה הלב שלו, ללב שלו דיבר 
‘עצמו’ של החיים, עבודת השם של ‘חיים’, רגשי הקדושה של ‘חיים’, ובזה הוא 

הוסיף עוד ועוד.

“כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת”
עשות משפט - אמת, אהבת חסד, והצנע לכת. הצנע לכת זה לא להחבא, זה 
להיות בתוך העולם, אבל הפנים שלו זה בינו לבין הקב”ה, העולם שלו זה הוא 
והתורה, הוא והקב”ה, זה הצנע לכת אמיתי. וממילא הוא לא עשה ‘חשבונות 
רבים’, ומשם הגיע ההנהגה המופלאה שלו ‘הגדלות שמתוך הפשטות’, דברים 
בפעמונים.  מצלצלים  לא  גדול,  רעש  בקול  עצמם  על  מכריזים  שלא  גדולים 
אנשים שמסביב הרבה מהם לא הבחינו מה מונח כאן ולא ראו, ולא הרגישו את 
נקיות הייתה פה, איזה טוהר, איזה לב טהור, איזה טוב עין, לא הייתה ענווה, 
הייתה פשטות, לא היה בורח מן הכבוד, אלא פשוט זה לא היה בכלל בתחום 

שלו.
אבל מי כן יודע, מי כן מבחין, - הקב”ה הוא בוחן לב וחוקר כליות, הוא ידע 
את אמיתת האדם הזה, הקב”ה שיודע תחבולות יצרי מעללי איש, הוא ידע את 
נקיות המעשים, את העמל התורה שלו, את העמל  ואת  האמת, את התורה, 
ביראת שמים שלו, את הרצון שלו להידבק בהקב”ה. היו אנשים גדולים שעוד 
יובל, שכמה שהם היו גדולים הם היו פשוטים,  הכרנו אותם לפני דור, לפני 
הרבה לא הבחינו כלום מבחוץ, חשבו איזה זקן רגיל אבל שמה היה מונח הכל, 
- החפץ חיים, כולם יודעים שלא ראו כולם מבחוץ, זה הגדלות, - למה, כי הכל 
טבעי ופשוט באמת, זה המציאות של הבן אדם, והוא לא עומד ומכריז על עצמו, 

עם כוונה ובלי כוונה אני עובד.

‘איזה דרך ישרה, לב טוב, שבכלל דבריו דבריכם’
בצורה כ”כ מופלאה לחשוב על השני, להרגיש את השני, להיטיב עם השני, 
לשמוח עם השני. בדרך כלל האדם נמצא בעולם שלו, או שהוא מחפש את 
עצמו או שהוא מחפש את השני, יש הרבה שמעורב בהם גם מזה וגם מזה, אבל 
הדרך, הדרך הכללית של חייו של האדם היא או לכאן או לכאן, יש אדם שחותר 
לקדם את עצמו ויש אדם שחותר למעט את עצמו, מהיכן בא כזה מיעוט כבוד 
והחשבת עצמו, הוא כ”כ כיבד את החברותות שהם אומרים שמעולם הוא לא 
נתן להם תחושת עליונות, שהוא ניצח אותם, ובודאי לא זילזול או פגיעה או 
חוסר  עם  אדם  בבן  כאן  מדובר  לא  הרי  מגיע,  זה  ממה   - טובה,  לא  הרגשה 
בטחון עצמי, היו לו עוצמות מיוחדות, ההחלטות שלו היו חזקות ומוצקות, בין 
ידועים...  והדברים  השם,  בעבודת  בין  בלימוד  בין  חיים,  בדרך  בין  בהשקפה 
התשובה היא שהוא היה בתום לב ובפשטות, הוא חיפש לעשות את האמת, 
זה נטיות  להעמיק לתוכו את הפנימיות של עבודת השם, בלי שמעורב בכל 
להתגדל ולהגדיל את האני שלו, היה לו את העולם שלו, את התורה שלו, את 
הצורה של העבודה שהוא עבד את השם, היה לו את הקב”ה שלו, זה היה כל 

עולמו.
הרי  בחיות,  תמיד  היה  הוא  מלא שמחה,  היה  הוא  איך  לחידה  התשובה  וזה 
בגלל  הכל   - להם,  מתחשק  לא  רוח,  מצב  להם  אין  וחמישי  שני  כל  אנשים 
שהוא לא היה עבד לקנאה ולכבוד, הוא היה בן חורין לפי הדרגות שלנו מכל 
מה שבקשו חשבונות רבים, והוא ממילא נשאר ‘ישר’ כמו שעשה אלוקים את 
וזה  הלב,  את  שאוכל  מה  את  לו  אין  כי  בשמחה  היה  וממילא  ישר,  האדם 
האמונה החזקה שהוא חי בה, זה לא היה מן השפה ולחוץ, זה לא היה מילים 
בלי  אמיתית,  בפשטות  הכל  הקב”ה,  את  חי  הוא  אמונה,  חי  הוא  בטחון,  של 
פילוסופיות, אמונה פשוטה, לפעמים זה יצא החוצה, לפעמים החברים שמעו 

וראו את זה, הוא אף לא ניסה להראות דברים שהוא 
מכח  שווין.  וליבו  פיו  כברו,  תוכו  שמה,  היה  לא 
האמונה הפשוטה הזאת שהיתה לו, שיש על 
למד  הוא  זה  מתוך  סיפורים,  ועוד  עוד  זה 
את התורה בתור תורת השם, מתוך זה הוא 
כל הלב שלו,  לנקיות, עם  נמשך לקדושה, 
ולכן הוא זכה להגיד במפורש לחברו ‘פלוני 
עולה עלי בלימוד אבל אני לא מקנא בו כלל’, הוא באמת לא קינא, הוא היה 
אדם מפוקח אבל זה לא הזיז לו, זה לא הפריע לו, ולכן הוא יכל לשמוח בחלקו, 
ולנצל את הכוחות שלו באמת ובשמחה, ולא להיות ברפיון ידיים כי פלוני ככה 

והוא ככה.
השמירת הלשון שלו... חושבני שחוץ מן הלב הטוב שהביאו לזה, הנה, הרבה 
ממה שגורם לדבר על האחרים ועל החסרונות שלהם זה בגלל שע”י זה נדמה 
להם שהם חשים עם עצמן יותר טוב, הם רוצים ע”י זה להרגיש שהם הטובים, 
הפנימי של  העולם  עצמו, עם  לו עם  פחות. אבל האדם שטוב  והאחרים הם 
עצמו, אין לו ענין להוריד את השני וממילא זה מגונה בעיניו, האמת הפנימית 

שלו סולדת מזה.
כששומעים כאלה דיבורים, חושבים, אולי מדברים פה על צדיק חסיד, דרגות 
נשגבות, אבל לא ראינו אותו ככה, לא שמנו לב לזה, הוא היה אברך צעיר, מה 
מדברים כאן כאלה הפלגות, - אבל האמת היא, אם נהיה כנים עם עצמנו לא 
היה פה שום דרגות, לא שום צדקות ולא שום חסידות, הוא היה אדם רגיל, 
כולם, אבל ההבדל  כולם, מתרועע עם  היה חבר של  הוא  בין האנשים,  איש 
עם  הכל  ואצלנו  האלוקים,  כמו שעשוהו  ישר  היה  שהוא  לביננו  בינו  הגדול 
נפתלות, הכל עם חשבונות, הכל עם יצרי מעללי איש, ובגלל זה אנחנו רואים 
בזה ‘צדקות’ ‘חסידות’, אבל מישהו שהוא טהור כמו שעשוהו האלוקים והוא 
שומר על זה ועובד לשמור על זה, ממילא נשפך ממנו טוב לב, ישרות ושמחה, 
האמת  על  להודות  צריכים  אנחנו  בתורה.  דבקות  בקדושה,  דבקות  ודבקות, 
שבמשך החיים לא עצרנו לנתח פשוט מה אנחנו רואים מולנו, ועכשיו שאנחנו 
האישיות  של  האלה  הנפלאים  הדברים  צירוף  כל  את  יחד  ומלקטים  יושבים 
זה  הגדלות,  זה פשטות, שהיא  אדרבה  גדלות,  שזה  ולא  הרבה,  רואים  הזאת 

הדבר הגדול שהיה פה.
מה שיוצא מזה, דבר ראשון, כפי שאמרנו שבשמים אומרים כמה קידוש השם 
יש במעשיו ובהנהגותיו של חיים, כמה אנשים מתבוננים ומתפעלים ואומרים 
‘ראו בריה שברא הקב”ה בעולמו’ וממילא הזכויות שלו מתרבות לפני הקב”ה, 
ומעלות את נשמתו הקדושה. והדבר השני, מה לנו נשאר מזה, בודאי שאם בן 
אדם לא חושב, ולא יושב יום יום לחשוב, אז מהר מאד חוזרים להרגל השוטף, 
תוך כמה ימים שוכחים את הכל וממשיכים כרגיל, חייבים לפחות קצת לזכור 

מזה.
וכמה דברים למחשבה שאפשר לחשוב קצת וליישם, אולי יישאר מזה משהו.

דבר ראשון לחשוב, מה חיים הפסיד בזה שכל החיים שלו הוא לא רדף כבוד, 
כל  דאג  ולא  עצמו,  את  חיפש  ולא  תככים,  איש  היה  ולא  מעמד,  רדף  ולא 
מן  יצא  רק  הוא  כלום,  הפסיד  לא  הוא   - הגמור,  ההיפך  אלא  לעצמו,  הזמן 
העולם נקי, נקי וטהור, בשם טוב, הוא עזב את העולם עם הצלחה אמיתית, 
זה ההצלחה האמיתית בחיים, מה בצע בכל הרדיפה אחרי הכבוד ואחרי כל 
הדברים האחרים, ראה! - הנה בן אדם שהצליח בחיים, נכון החיים שלו היו 
קצרים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמים, מתוקה שנת העובד אם מעט אם 
שנה   70 עוד  נשאר  היה  הוא  עם  הרי  מבינים,  ולא  יודעים  לא  אנחנו  הרבה, 
כמה שהוא יכול היה לגדול, כמה יכלו לקבל ממנו, אבל גבהו דרכי מדרככם 
מן  נקי  יצא  הוא  בחיים שלו,  הוא הספיק  ומחשבותיי ממחשבתכם, אבל מה 
וזוהי ההצלחה האמתית בחיים, הרי אם הוא היה במקום זה מחשבן  העולם, 
חשבונות ורודף אחר אחרים, מה היה יוצא ב-24 שנה שלו, איזה נצח... זה דבר 

אחד שאנחנו צריכים לחשוב על עצמנו.
דבר שני, הקב”ה הראה ומראה לנו עכשיו, העולם הבא זה העיקר, העוה”ז זה 
עולם קצר וחולף, עולם שמאכזב, כמה אצלנו העולם הזה זה העיקר, ואנשים 
אומרים: מה פתאום, אני רק רוחניות... המשגיח ר’ חצקל’ זצ”ל תמיד היה מביא 
את הזוהר שאומר שאדם הולך בעולם וחושב שהוא יחיה לדור ודור, וכי הוא 
לא יודע שיש תכלית וקץ לחיי המעשה, כן, הוא יודע, אבל הרגשת הלב שלו 
שפה הוא יהיה, כמו שאומרים לבן אדם מה עם עולם הבא, אז הוא אומר: נכון, 
אבל עולם הזה זה גם עולם... זה הקב”ה מראה לנו שנתייחס כמו שצריך, שהכל 
חולף ואין שום דבר של קיימא, ועל הכל יבוא דין וחשבון, ומי שמצליח בחיים 

זה רק מי שבאמת חושב כל הזמן על ההמשך על התכלית ועל האמת.
עוד דבר צריך ללמוד מזה, כמה טוב להיות טוב, כמה טוב להיות נקי, כמה 
טוב לחיות חלק, כמה רע ואומללים החיים כאשר הם לא כך, המלאים ברצונות 
וחשבונות, כל דבר מחשבנים, ה’ ירחם, כמה פשוט ‘להיות טוב’, חיים לא חיפש 
בשמים, הוא פשוט היה טוב, טוב עם אלוקים ואדם, הוא לא עיקם את עצמו, 
הוא לא קילקל את הלב שלו... ואם כשיבוא לידינו ניסיון של כבוד, אם קצת 
נעזור ונחשוב קצת מה באמת ראינו כאן, אם זה יעצור אותנו, אם זה יצליח 
לנו קצת להתאפק, זה גם יהיה שכרנו, אז גם עשינו משהו, למדנו משהו. אבל 
שוב הכל תלוי כמה ניקח ברצינות את הדברים ואת המסקנות, כי אם לא, הכל 
שב והולך לו... הוא הולך למנוחות, הוא הולך לקבל את הכבוד האמיתי, הכבוד 
האמיתי שנותנים בשמיים לאנשים כאלה, אבל אנחנו נשאר רח”ל אותו דבר... 
אם לא נתחיל לתפוס את עצמנו, ולומר לעצמו שהקב”ה התכוון אלינו, הוא 
לקח מובחר שבמובחרים, העידית שבעידית, שאף אחד לא יגיד חילוקים, כן, 
הקב”ה לקח אותו כי הוא היה ככה, הקב”ה לקח אותו כי הוא היה ככה, הוא היה 

נפש נקי וצדיק, והקב”ה רוצה קצת שיהיה לנו פחד.

“בקרובי אקדש ועל כל פני העם אכבד”
כך,  בצדיקים  שאם  יראו  כולם  שכך  בצדיקים,  מסגף  שהקב”ה  אומרים  חז”ל 
יעשה  שהקב”ה  ק”ו,  צריך  מה  זצ”ל,  שך  הרב  מרן  ושאל  עאכו”כ.  ברשעים 
ממנו,  שמעתי   - כך,  בשביל  הצדיקים  את  לקחת  צריך  מה  בלבד,  לרשעים 
זכות  יש  להם  הצדיקים,  ידם,  על  שמים  שם  שיתקדש  זכות  אין  שלרשעים 
שיתקדש שם שמים על ידם. אני חושב שלא צריך להאריך במילים, כל בני 
החבורה נזדעזעו והרגישו שהכל בטל ומבוטל כעפרא דארעא, אין שום ערך 
לכל מה שרודפים אחרי השקר, הקנאה, התאווה והכבוד, זהו. יש רבש”ע, יש 
עולם הבא, יש דין, זה ניפץ ושבר הרבה דברים בלב שלנו, והוא – חיים ז”ל - 
זכה שיתקדש שם שמים על ידו, והלוואי שזה ישאר, ויהיה מזה תועלת, ואז 
הקב”ה ירחם עלינו ויראה שאנחנו רוצים קצת לשנות את הדרך, ושזה יהיה 

לעילוי נשמתו הטהורה של חיים, שיעמוד במהרה בתחיית המתים.

רוממות הדעת
שיחת חיזוק מיוחדת

משולחן 
המערכת

לזכרו של בן העליה הרה"ג רבי חיים עוזר סלר זצ"ל
מפי הגאון הגדול רבי יונה זלושינסקי שליט"א
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בסיעתא דשמיא, הננו ממשיכים להעלות עלי גליון, 
חלק ד’ והוא המשך מהשבועות הקודמים, מהספדו 
שליט”א[  צ’צ’יק  שמואל  רבי  הגאון  ]ה”ה  אבי  של 
הלוי  מרדכי  משה  רבי  האדיר  הגאון  דודו  בן  על 

שולזינגר זצוק”ל.

הכרת הטוב
וכעת נספר סיפור נוסף שהוא שייך אלי, ואני רוצה לבטא את ההכרת הטוב 
שלי. כשדובר על השידוך שלי כבר לא היו לי הורים, ונזדמנתי משמים לעמוד 
ליד המדרגות שמובילות מכיוון רח’ השל”ה ]-מרח’ ברטנורא[ לישיבת פוניבז’, 
והנה אני רואה את ר’ משה מרדכי עולה במדרגות, והוא אמר - ‘נו, אם פגשתי 
אותך - זה מן השמים’, ]-כך צריך יהודי לחשוב, אמונה, אמונה[, הוא הכניס 
או  ודיבר כשעה  והתחיל לדבר אתי על הצורך להתחתן,  לבית מדרש,  אותי 
יותר, ותוך כדי שהתפתחה השיחה הוא גולל קצת גם מהחלק של תורה מתוך 
הדחק שהוא למד, לעודד אותי שלא אחשוב שרק לי יש כעת דחק, גם אני 

עברתי הרבה דחק בחיים, ועם כל זה התעלמתי מזה ולמדתי תורה.
]א”ה הגר”מ לוי, תוספת דברים בע”פ מהתמסרותו של רבנו זי”ע, שמענו מפי 
אור  משפטים,  לפרשת  חמישי  יום  במוצאי  והוא:  שליט”א  צ’צ’יק  ר”ש  הג”ה 
ליום השישי י”ט שבט תשמ”ב, )בסביבות השעה שש בערב(, אחרי שהתפללתי 
מעריב, בבני ברק, עליתי להבית המפורסם ברחוב השל”ה 18, נכנסתי אל רבנו 
זיע”א, הוא ישב בשולחן והיה באמצע הכנת השיעור המפורסם, השולחן היה 
נוסע  אני  שעכשיו  לו  ואמרתי  הסוגיא  בתוך  שקוע  כולו  והוא  ספרים,  מלא 
לירושלים לסגירת השידוך בס”ד. - מיד כששמע רבנו זיע”א את הדבר, הוא 
חמות  ברכות  לברך  והתחיל  מכסאו  התרומם  מאד  התרגש  מאד שמח,  מאד 
מקרב לבו הטהור והרחום, כמיטב האיחולים שהיו שופעים ממנו כדרכו בקודש, 
שפע של ברכות בנוסח שנתבשם מערוגות הבושם דאמו הצדקנית ע”ה, ]עיין 
חולין כד,ב ‘אמר רבי חנינא, חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי, הן עמדו לי בעת 
זקנותי[, ועמדתי ללכת לדרכי. לפתע, פתאום אמר לי, ‘שמוליק, רגע רגע...’ 
ותוך כדי דיבור כשהוא ממשיך בסדר ברכותיו, נגש ופתח ארבע-חמש מגירות, 
בידו  וחפן  דולר,  או שתי שטרות של מאה  מגירה שטר  התחיל לשלוף מכל 
כארבע או חמש שטרות, סידר אותם בידו יפה יפה, מסר לי אותם, וכששאלתיו, 
‘מה אעשה עם זה’? אמר לי במאור פנים שאי אפשר בכלל לתארהו: ‘תן את זה 
לאחותך, שתקנה בזה מתנה לכלתך!...’ כשראה שהתפלאתי, אמר לי, ‘זה לא 
עסק שלך, תתן את זה לאחותך והיא תקנה את המתנה להכלה...’ יצאתי והוא 

ליווה אותי החוצה, כשפיו מלא ברכות עד בלי די.
מורנו  בכורו, ממלא מקומו,  בנו  לי  סיפר  ה”ווארט”,  לישיבה אחרי  כשחזרתי 
הגאון רבי יצחק הלוי שליט”א, שלמד אז בישיבה, כי ביום שישי השכם בבוקר, 
אבא שלח למרן ה”אבי עזרי” זיע”א את הידיעה שהתארסתי, ואמר מרן זיע”א, 

שכבר הקריאו לפניו את העיתון והוא כבר יודע מזה.
אחרי זה המשיך רבי יצחק הלוי שליט”א, ואמר לי, ‘תדע לך שכשיצאת מהבית, 
מעולם  לתארהו,  אפשר  אי  הלוי”[,  ]-ה”משמר  האבא  את  שאפפה  השמחה 
פורים... לא ראינו מעולם  כך, אפילו לא בסעודת  כדי  לא ראינוהו שמח עד 
כזו שמחה ששרתה עליו, כמו כשיצאת מביתנו לדרכך לירושלים...’ עד כאן 

המעשה עם רבנו זצוק”ל.
כמובן שכל ענין השידוך מתחילתו, הוא הוא זה שטיפל בו, כולל ההתייעצויות 
עם מרן ה”אבי עזרי” זיע”א, מתחילת הענין וכו’ וכו’, עד שהביאו לגמר כנ”ל, 
]וגם נתינת המעות אשר שלח עבור קניית המתנה להכלה ככל המסופר כאן, 
עיקר מה שרואים מהענין, זה לא הארבע מאות - חמש מאות דולר שנתן בלבד, 
אלא בעיקר איך שנתן את כל לבו ומוחו עבור הזולת...[, וממנו נקח לאמוד את 
לבו הרחום, כיצד דאג והתמסר לכל דופקי דלתות לבו הטהור, הן מהמשפחה, 
והן מאנשים אשר זה עתה הכירם לראשונה --- וקצת ִנָדֵבק אנחנו בקיום דברי 

הגמרא ]ב”ב ז’, ב’[, ‘אספרם למעשיהם של צדיקים - מחול ירבון’... ע”כ[.
ומענין לענין באותו ענין נוסיף מה שהיה בזה עם מרן ה”אבי עזרי” זיע”א, שכל 

כך השתתף עמי ודאג עבורי.
כשחזרתי לישיבה, נגשתי להרב שך זצ”ל, שכל כך נגלה אלי בטובו וחסדו כזקן 

מלא רחמים ואמר לי בשמחה גדולה, ‘מזל טוב’... ‘מזל טוב’...
ְברָאנְפן הָאט  ‘ָאן  גֶעקּומֶען’?... וחזר ואמר,  ִאיְהר  ְברָאנְפן הָאט  ‘ָאן   - ואמר לי 
כנ”ל,  וכפל  ‘בראנפן’,  משקה  בלי  באתם  מדוע  ]-בתרגום:  גֶעקּומֶען’?...  ִאיְהר 
מדוע באתם בלי משקה...[ במשך הימים הנ”ל, קרא לי ואמר, ‘ִאיך ּבֶעט ַאייך 
ִאיְהר זָאְלט ֵגיין ַביי ִמיר ִאין ְשטּוּב...' אני מבקש מכם שתלכו אלי הביתה, לקחת 
מתנה לאירוסין, את כל שמונת חלקי ה"אבי עזרי", ואמר לי לשים לב ולבדוק 
שלקחתי מכל החלקים, ולא מחלק אחד כפול ]מחמת שבהוצאה ההיא לא היה 
מודפס על הכריכה מבחוץ על איזה חלק ברמב"ם הספר[. ואחר כך התעניין 
אם לקחתי את הספרים, וכשאמרתי לו שיש לי כבר את הספרים בחדר, הוא 

שמח, ונחה דעתו.
וכל כך הראה את שמחתו וחביבותו אלי, שכאשר עמד לידו גאון אחד שליט”א 
זצ”ל,  לו למרן  ואמר  ג”א שליט”א,  וראה אותי עובר לידם, הצביע עלי אותו 
שהבחור הזה התארס, אמר מרן זצ”ל בחיוך, שהוא יודע, ושוב כפל בקול להג”א 
הנ”ל - שאשמע גם אני, ‘אבל הוא בא בלי משקה!...’ והוסיף לומר שוב, “אבל 

הוא בא בלי בראנפן”...
וכעת אחזור לירושלמי הנ”ל - מה התכוון לומר על רבי מנא, שאדם גדול הוא 
אותם  זצ”ל  מרדכי  משה  ר’  על  לומר  ואפשר  הגדול,  הים  את  למתק  שיודע 
פנים  הרבה  זצ”ל[,  שמעון  משה  ר’  על  הנ”ל  בהספד  שנאמר  ]כפי  הדברים 
לתורה, וברעיון של דרוש אפשר לנצל את זה, ואני לוקח את זה ממי שאמר כך 

ומשלב אותו על רבי משה מרדכי, שזה מאד מאד משתלב.
ר’ מנא אדם גדול שיודע למתק את הים הגדול, הוא סיפר לי את הדחק שלו, 
כמה מיני דחק, העולם הזה הוא ים סוער וגועש, כל אחד יודע את המכשולים 
שנערמים, מכל המינים, ומה נקרא אדם גדול? שיודע למתק את הים הגדול! 

שיודע לעבור את זה, למתק את זה, ולמתק את כל המכשולים. 
אבל איך עוברים את זה? הרגשתי אז על רמ”מ כשסיפר לי על עצמו, שיש לו 
כמין שני משוטים שאתם הוא ניווט את עצמו בים הגדול והסוער הזה, ועדיין 
הרי הסערה הרבה יותר חזקה מהמשוטים החלשים שלו, והוא לא היה נראה 
כזה גיבור שיכול לשוט בכאלו גלים סוערים, א”כ איך באמת הוא צלח את זה?

יסודות ה”משך חכמה” שהעמיד ה”משמר הלוי” לרבים
היו שני “משך חכמה” שעמדו לו - אחד “אור” ואחד “שמח” - אחד האיר לו 

ואחד שימח אותו, למתק את הים הגדול, ואף שהם 
כבר ידועים, אבל זה משתלב כאן מאד.

לעולם  אותו  הביא  שהוא   - האחד  חכמה”  ה”משך 
התורה - הוא בריש ‘ויקרא’, ]בפרשת ‘שלמים’, ויקרא 
ג’, ב’[ ואצטט רק מה ששייך - איך למתק את הים הגדול, 
- ‘אבל העוסק בתורה במסתרים, ולבלי איזה תכלית, רק 
התקשרותו לתורה הוא התכלית, אם כן השכר שלו הוא 
ירונן  וזה “קומי רוני בלילה”, שתיכף בעת הלימוד  משיג בעת עסקו בתורה, 
“ירונן מטוב לב” במה שנוגע אלינו הוא “למתק את המים  מטוב לב...’ וענין 
נועם התורה  וטועם  “כי קשור הוא להשי”ת מדי עסקו בתורה,  המלוחים!...”, 
באריכות  דבריו  ]הובאו  הרבי.  של  בידו  שהיה  אחד  “משוט”  זהו  האלקית”. 

בשיחה, לעיל עמ’ ע”ז[.
הביא  הוא  כן  שגם  תבוא’,  ‘כי  בפרשת  חכמה”  ה”משך  הוא  השני  ה”משוט” 
אותו והחדיר את זה - ‘וכבר התבונן החסיד בשער הבחינה, בגדולה שבטובות 
שהיטיב בהם הבורא לאדם, התורה הנתונה, על זה צריך האדם לשמוח, ולתת 
שבח והודאה להשי”ת מעומק לב, ולהתנחם בזה על כל מדווי לבבו, והמקרים 

המעיקים בשנות ימי חייו הספורים המועטים בעולם הנפסד והעובר...’
כשאני נזכר במה שהוא סיפר לי - איך באמת הוא היה יכול לצלוח את הסערות 
האלו? - שני ה”משך חכמה’ס” האלו הם האירו לו והם מיתקו את הים הגדול, וזהו 
האדם גדול ה”משמר הלוי”, שידע לצלוח כזה ים סוער ולמתק את הים הגדול. 

התמדת הלילות בירושלים
אחזור קצת לאותם שנתיים ימים שר’ משה מרדכי היה אצל האבא, אני עדיין 
לא נולדתי אז, רק שמעתי מאחי הגדול שליט”א, שבמשך שנתיים ימים - תשי”ז 
ותשי”ח - ר’ משה מרדכי היה אצל האבא, ובתשי”ט הוא כבר נסע לסלבודקה, 
ואמנם הקשר נשאר, אבל אז הוא היה בבית, ומה שאני זוכר אותו מהבית זה 
בתקופה שהוא למד אצל ר’ דוד במשך כשנה, והייתי ילד קטן, מה שאני זוכר 
מדמותו שהוא היה בא אלינו בערבים, וכשהוא בא, האבא היה אומר לו - תעשה 
לך לבד את האוכל, כי אם היו מתחילים, לא היה לו מה לחזור לסדר שלישי, 
זה היה כמין מגנט שאי אפשר להסביר אותו, וכנראה שזה היה המכוון שהוא 
לא נכנס רק למד בחדר, אבל עד שהוא הכין את האוכל ועשה מה שעשה, אני 
זוכר מה שהוא שר, אנחנו היינו ילדים והיינו מקהלה שלמה ועזרנו לו לשיר 
- “אשורר שירה - לכבוד התורה מפז יקרה זכה וברה” וכו’ וכו’, אבל מה שהיה 
זוכר שהיה בא בערבים,  וי”ח סיפר לי אחי הבכור שליט”א שהוא  י”ז  בשנים 
והם למדו במשך שעות. לילה אחד - לילה חורפי קר, הוא בא בתחילת הלילה, 
והתחילו לומדים, נו - לומדים... וזה הלך שעות! פותחים את הדלת בשעה אחת 
או שתים - ואי אפשר ללכת, השלג נערם ולא שייך ללכת, אבל הרי חייבים 
להחליף כח ]למחר[, אז הזיזו את המטה מהקיר, והאבא נשכב לצד זה ורמ”מ 

נשכב לצד זה, וכך ישנו עד הבוקר, זה נשאר לו בראש מהשנים האלו!
“גבורת ארי” על מסכת  - כשהם למדו  זכור לאחי שליט”א את המתיקות  כך 
‘מכות’, לימוד ‘מכות’ עם “גבורת ארי”!... אי אפשר לתאר את זה, את ה”ותורתך 
בתוך מעי” ]תהלים מ’, ט’[, כל “גבורת ארי”, עם כל מלה, זה מה שראינו, וזה 

מה שהרבי העביר הלאה. 
ואז נהיה הקשר שהוא בא לבריסק’ר רב, הענין מפורסם אבל צריך להוסיף, יש 
שתי נקודות, אחד הילדים בבית שאל פעם את האבא בליל שבת קודש בסעודה 
- היה נסוך עליו קדושת שבת גיוואלדיק - ושאל אחד הילדים - הנה האבא 
מזכיר במשך שנים - “ר’ וועלוועל’ה...” “הרב...” “דער רב...” שומעים הרבה, מה 
האבא ראה אצל הבריסקר רב שכל כך הרבה מדבר ממנו? מה ראית? כך שאל 

הילד בתמימות ילדותית. 
ואני זוכר כמו שזה היה עכשיו, האבא נהיה ממש אדום, ואמר - ]קודם אגיד 
באידיש, חבל לאבד את הטעם[, ‘ווָאס הָאב ִאיך גֶעזֶען ַביי דֶעם ָרב? ִאיך הָאט 
גֶעזֶען ַא ִאיד ווָאס ִפיר אּון ְצווַאְנִציג ָשָעה ִאין ֵמֵעת ְלֵעת מּוָכן זָאל הֶעם ְשַנייְדן 
- אם  ותרגום הדברים  יד(.  )והראה עם תנועת  ַהֵשם...'  ִקידּוש  ַעל  ַווְייז  פַאְסן 
שייך לתרגם - “מה ראיתי אצל הבריסקר רב? ראיתי יהודי שהיה מוכן עשרים 
וארבע שעות ביממה שיחתכו אותו רצועות רצועות על קידוש השם!... זה מה 

שראיתי!...”
ואזכיר עוד קטע ממה שכתוב בספר “חידושי מרן רי”ז הלוי” על התורה ]נ”ד, 
א’[, שמצטט מה שכתוב “ולירושלים עירך ברחמים תשוב”, ושם מוזכר “וכסא 
דוד מהרה לתוכה תכין”, ואח”כ יש ברכה מיוחדת - “את צמח דוד עבדך מהרה 
תצמיח”, ומהי הכפילות הזו, הרי יש ברכה על צמח דוד, ומדוע הכניסו ענין זה 

גם בברכה הקודמת?
ואומר שם הבריסק’ר רב - וגם בתפילת שמונה עשרה בברכת “בונה ירושלים” 
אנו מסיימים וכסא דוד מהרה לתוכה תכין, אף שנתקנה ברכה אחרת מיוחדת 
לצמיחת מלכות בית דוד, מ”מ אנו מזכירים זאת גם בברכת “בונה ירושלים”, 
שענין זה שייך גם בבנין ירושלים, ]אגב, ופעם כשאמרתי לרבנו מאיר הלוי, 
דבנוסח התפלה להרמב”ם בברכת “בונה ירושלים”, באמת לא כתוב ‘וכסא דוד 
מהרה לתוכה תכין’, והבריסקר רב מבאר את הנוסח שלנו, הגיב: ‘ַאז אּוְנזֶערעֶ 

נוסח ס’ִאיז אֹויך ּתֹוָרה'... - הנוסח שלנו זה גם תורה[.
וסיפר אבא זצ”ל שהיה פעם בכ”א באב שהבריסק’ר רב התפלל לפני העמוד 
ר’ חיים ]כשהיו שומעים מר’ משה מרדכי שאמר  זהו היארצייט של  - שהרי 
- ‘היארצייט של ר’ חיים...’ - זה הי’ אחרת לגמרי[, והיו צריכים מנין, ואמר לי 
שהיו אז הגאון רבי עמרם זקס )יבל”ח( זצ”ל ועוד, וזוכר שהרב נכנס עם תפילין 
למנחה, ולא היה יכול לתאר את הפחד שאפף אותם כשנכנס עם התפילין, נגש 
לעמוד, התפלל אשרי, תפילה בלחש, והתחיל חזרת הש”ץ, והיתה לו הרגשה 
מאד  הסידור  ועל  הסטנדר  על  זרחה  מערב  מצד  השמש  ירושלים”,  ב”בונה 
חזק, והרב עמד עם התפילין, והשמש השתלבה עם האור של הבריסקר רב, 
כמו שאומרים - כל החדר הבהיק אור, והבריסקר רב עם חיתוך הדיבור שלו 
אמר כל מילה “ולירושלים עירך”... וכשאמר “וכסא דוד מהרה לתוכה תכין” - 
הרגישו את כל הווארט של הבריסקר רב שהכניס שם, שגם כאן הכסא דוד שייך 
לירושלים! זה לא היה רק ווארט, אלא הוא חי את הווארט, וכשהוא התפלל - 
הוא התפלל עם כל הווארט הזה. ]וכך שמעתי - בלי אחריות - שהאבא ז”ל אמר 
על הבריסקר רב שבכל פעם שקרא קריאת שמע הוא כיוון את כל הדרשות של 

הספרי על ק”ש[.
ויש לי כאן חלק נוסף מאותם שנתיים - שיהיה לזכותי. הקשר שהיה ביניהם 
- בשנתיים האלו - לא היה פשוט, אינני יכול לפרט את הכל, אבל חלק אחד 
מהקשר שגם רבי משה מרדכי אמר אותו, אקדים לזה שני סיפורים כדי שיובן 

יותר הקשר.

רוממות המעשים
פנינים ועובדות מרבותינו

הרב
יודל 

צ'צ'יק

מרשימותיו של אביו שליט"א
כל הזכויות שמורות


