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גליון שבועי לבני התורה
גליון 327 שנה ז' פרשת ואתחנן 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

מותו,  ביום  משה  אמרם  הללו  הפרשיות 
כל  את  משה  להם  שגילה  בחז”ל  ואיתא 
כאשר  שגם  כאן  ומבואר  התורה.  סודות 
עמוקים,  וסודות  נשגבים  בדברים  עוסקים 
העיקריים  מהדברים  לשכוח  חלילה  אסור 
והפשוטים, תוכחות עמוקות ופשוטות אותם 
משה רבינו בחר להוכיח. לבקר ולתבוע מעם 

ישראל.1

“ְוֶאת ְצנּוִעים ָחְכָמה”
זה  ללמדם  רבינו  משה  שבחר  מה  והנה 
התורה  שסודות  משום  הוא  מותו,  ביום  רק 
נקראים חכמה דצניעותא. שאינו בפי ההמון, 
אלא "ְוֶאת ְצנּוִעים ָחְכָמה" )משלי יא,ב(, והוא 
לכן  ההמון.  בפי  יהא  שלא  העניין  ליקרת 
שמחד  דווקא,  לפטירתו  סמוך  משה  אמרם 
מגלה  כשאינו  שמים  בכבוד  מחסר  אינו 
בפי  אינו  ומאידך  התורה.  סודות  לישראל 
ההמון שרק בסוף ימיו גילה. וכמו כן מצינו 
בדרכיו  בזה  שהלך  יוחאי  בר  שמעון  ברבי 
של משה רבינו, וגילה הרבה מסודות התורה 

לישראל רק ביום שנסתלק מן העולם.2

מעלת הענוה
ידוע מרבינו הגר”א שאילו היה אדם מגיע 

משיג  היה  רבינו  משה  של  הענווה  למדרגה 
שאנו  תימה,  הוא  ולכאורה  בתורה.  כמוהו 
סבורים שעיקר מעלתו של משה רבינו היתה 
בתורה, והן אמנם יחיד היה בענווה, אבל זהו 

רק חלק ממידותיו, ואין זה עיקר המעלה. 
מעלתו,  עיקר  שזהו  למדים  נמצינו  אמנם 
ובגללה זכה לחלקו בתורה. וכן מצינו שכאשר 
בא השטן לחפש התורה, נענה שיחפש אצל 
על  רבינו  משה  אה  וכששאל  עמרם.  בן 
ובאותה  הוא’.  בי  ‘לא  לו משה  התורה, אמר 
שעה אמר השי”ת שתקרא תורת משה, מכיון 
במעמקי  השגותיו  כל  למרות  מסוגל  שהיה 
התורה לומר ‘לא בי הוא’. אברהם אבינו אמר 
אבל  ָוֵאֶפר",  ָעָפר  “ְוָאֹנִכי  יח,כז(  )בראשית 
משה ואהרון אמרו “ְוַנְחנּו ָמה” )שמות טז,ז(, 
ההבילו  ואהרון  משה  בחינה  שבאיזו  דהיינו 
מאברהם  יותר  עוד  העולם  מציאות  כל  אה 
אבינו, שאין עוד מציאות אחרת בעולם זולת 

הדביקות בו יתברך.3 
‘ולא  לסיים  רגיל  תמיד  איגר  עקיבא  רבינו 
עיני  יפקח  ‘וה’  עיני’.  יאיר  ‘ה’  זכיתי להבין’, 
להיות  זכה  והוא  למאורות’.  והיו  העיוורות 
מאיר עיני ישראל בתורתו, וזכה למה שהגיע 

בזכות שהחזיק עצמו תמיד כאינו מבין.4

שמור את יום השבת לקדשו” )ה,יב(
מתנה בשבת ממי שאינו שומר תומ”צ

או  בשבת,  המבשל  ס”א(  שיח  סימן  )או”ח  השו”ע  כתב 
לעולם  לו  אסור  במזיד,  מלאכות  משאר  אחת  שעשה 
ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד; ובשוגג, אסור בו ביום 
גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד. וכתב בביאור הלכה 
)ס”א(: כתב בחיי אדם )כלל ט( דוקא בדבר שנעשה מעשה 
אבל  וכיו”ב,  כמבשל  שהיה  מכמות  שנשתנה  הדבר  בגוף 
המוציא מרשות לרשות שלא נשתנה הדבר מכמות שהיה, 
אם בשוגג מותר אפילו לו ואפילו בו ביום, ואם במזיד אסור 
בכל  להחמיר  יש  ומ”מ  מיד,  מוצ”ש  עד  לאחרים  אפילו 

איסורי תורה כמו מבשל עכ”ל. 
ומעשה שהיה באחד מהבתי כנסת, אדם הגיע לשם בשבת 
והגבאי בירכו  יארצייט על אביו, הוא קבל עליה  לו  והיה 
במי שברך, ופנה אליו בעבור שיתן, משיב לו האורח שלש 
מאות שקל, מיד הוציא את הארנק ורצה לתת שלש מאות 
שקל, הציבור הזדעזע וצעקו ‘שבת’ ‘שבת’. הצטדק האורח 
ואמר, אני לא מקומי באתי ממקום אחר ואין לי דרך אחרת 
לשלם את הנדר כי אם בדרך זו. הגבאי עמד אובד עצות 
מה לעשות, מצד אחד עדיף שיניח את הכסף בבית הכנסת 
על  יעבור  שלא  כדי  וגם  המוקצה,  את  מידו  להוציא  כדי 
איסור טלטול בשבת, ומצד שני הרי זה חילול השם לקבל 
ביותר  הטובה  העצה  ולכאורה  בשבת,  הכנסת  לבית  כסף 
לומר לו להניח את הכסף במקום המשתמר, ולהודיע לכל 
זה  יחזירו לו את הכסף, אך באופן  הקהל שבמוצאי שבת 
בכלל.  הכנסת  לבית  לבא  ולהפסיק  להפגע  עלול  הלה 
והשיב בזה רבינו מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל, נתינת כסף 
בשבת נעשתה בפרהסיא לעיני כל הוא חילול השם, ולכן 
הסיכון  למרות  בחזרה,  במוצ”ש  הכסף  את  לו  לשלוח  יש 
כבוד שמים  כי  הכנסת,  לבית  לבא  ויפסיק  יעלב  שהאדם 

חמור מכל חישוב אחר.
שהיה  מעשה  כתב:  קיז(  עמוד  )ח”א  משה  וישמע  ובספר 
באחד שעשה ברית לבנו בשבי”ק והגיע קרוב חילוני, וכתב 
והניחו  הברית,  לבעל  כדי לתתו במתנה  ביום השבת  צ’ק 
שבת,  במוצאי  יקחנו  הברית  שבעל  כדי  משומר  במקום 
ונשאל רבינו מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל האם מותר ליהנות 
ותוכן  זה,  צ’ק  במקום  אחר  צ’ק  לבקש  מותר  והאם  מזה, 
שבת  מעשה  מדמי  להנאה  נחשב  הצ’ק  דמי  אם  השאלה 
דמותר או נחשב להנאה ממעשה שבת עצמו דאסור. והשיב 
צריך לקרוע את הצ’ק ולא ליהנות ממנו, ויכול לבקש צ’ק 

אחר, אבל מבלי לקשר את זה עם הצ’ק שנכתב באיסור.
מאברכי  שליט”א  גבריאל  דקל  הרה”ג  אצל  שהיה  ומעשה 
“מעלות התורה”, שנולד לו בן, והברית התקיימה  הישיבה 
מבני  אחד  פגשו  מכן  שלאחר  שבשבת  אלא  חול,  ביום 
משפחתו שאינו שומר תומ”צ ל”ע, ואמר לו שרוצה ליתן 
מעטפה  המשתמר  במקום  לו  והניח  בנו,  לידת  על  מתנה 
עם כסף, ואמר לו שיקח את זה לאחר השבת. והאברך הלך 
לשאול את רבינו מרן ראש הישיבה זצוק”ל כדת מה לעשות. 
והשיב לו רבינו, שמדינא מותר לו לקחת את זה, אך מחויב 
הוא למחות בו על זה, וכשיפגשו להבא יגיד לו שהיה שמח 

לפגוש אותו ביום חול ולא בשב”ק.
ויש לציין למש”כ בספר חסידים )סימן תתקלח(: אם מומר 
ואין  לו  שומעין  אין  ס”ת  או  הכנסת  בית  לבנות  רצה 
מקבלים ממנו, דכתיב )יחזקאל ז,יא( החמס קם למטה רשע 
לצדיק  שמהנה  רשע  יש  ולכך  מהם,  נהנים  לא  מהם  לא 
ולבסוף מפסיד הצדיק כנגד מה שנהנה ממנו על שם ויהיו 
מהנה  שהרשע  ופעמים  יח,כג(.  )ירמיה  לפניך  מוכשלים 
וכתיב  הרשע  מן  הצדיק  יהנה  שלא  כדי  ומפסיד  לצדיק 
)משלי טו,כז( ושונא מתנות יחיה, ע”כ. ובשדי חמד )מערכת 
זו  ]ובהזדמנות  לע”ז.  במומר  רק  שכ”ד  חידש  קנו(  המ”ם 
יש לעורר למה שישנם נערים המבקשים סיגריה מנכרים, 
סימן  )יו”ד  בשו”ע  מפורשת  הלכה  על  בזה  עוברים  והרי 
רנד( יעו”ש, ויתכן שה”ה ממומר, יעוין במשנ”ב )סימן קנד 

סקמ”ח([.

רוממות ההלכה
הרב

יעקב
ליינר

נושא בפרשה
הרב יוסף רוממות הפרשה

בריקמן
ביאור עניני הפרשה

לעילוי נשמת האשה החשובה
מרת עטרה קריינדל ב"ר לוי ריטרמן ע"ה

נלב"ע ח"י מנחם אב תשע"א
ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדה הרה"ג רבי לוי יעקובזון שליט"א

לעילוי נשמת הרב בצלאל ברוך ב"ר יצחק משה יעקובזון זצ"ל 
נלב"ע ח"י מנחם אב ת.נ.צ.ב.ה.
ואחר שהלך לעולמו ללא זש"ק

נבקש ממי שיוכל ללמוד משנה אחת לעילוי נשמתו
נודב ע"י אחיו הרב הגאון רבי אברהם דוד יעקובזון שליט"א

לעילוי נשמת נפש נקי וצדיק
בן העליה הבה"ח אליהו ב"ר מרדכי שליט"א מגורי זצ"ל

נלב"ע ט"ו באב תשע"ו
הונצח ע"י הרה"ג רבי אליהו יהודה לובצקי שליט"א

נא ללמוד משניות לעילוי נשמתו 

הוקדש לזכות והצלחת החתן 
המופלג בתורה ויראה וכל מדה נכונה

הבה"ח מתתיהו וויסנברג ני"ו
מבחירי ישיבת כנסת יצחק חדרה

בן הרה"ג רבי יהודה וויסנברג שליט"א
לרגל שמחת נישואיו בשעטומו"צ 

עב"ג הכלה המהוללה התשבחות תחי'
בת הרה"ג רבי בצלאל ברוך יעקובזון שליט"א

יהא רעוא מן שמיא שיזכו לבנות בית נאמן בישראל מלא תורה ויראה
כשאיפתם הטהורה בדרך ישראל סבא

בנחת ובשמחה בשפע ברכה והצלחה וכל טוב
לתפארת המשפחות ולהמשך כרם בית ישראל אכי"ר

הוקדש לזכות והצלחת החתן 
המופלג בתורה ויראה וכל מדה נכונה

הבה"ח שמחה בונים שיף ני"ו
מבחירי ישיבת כנסת יצחק חדרה

בן הרה"ג רבי יגאל זאב שיף שליט"א
לרגל שמחת נישואיו בשעטומו"צ 

עב"ג הכלה המהוללה התשבחות תחי'
בת הרה"ג רבי ברוך בעז מילר שליט"א

ונכדת הגאון האדיר בעל "משמר הלוי" זצוק"ל
יהא רעוא מן שמיא שיזכו לבנות בית נאמן בישראל מלא תורה ויראה

כשאיפתם הטהורה בדרך ישראל סבא
בנחת ובשמחה בשפע ברכה והצלחה וכל טוב

לתפארת המשפחות ולהמשך כרם בית ישראל אכי"ר

לעילוי נשמת סבינו היקר
הר"ר אהרן דב ב"ר יצחק דוד שאג זצ"ל

נין מרן הגה"ק רבי אברהם שאג זיע"א
נלב"ע ט"ז מנחם אב תשנ"ט

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נכדיו הרה"ג רבי שמואל שאג שליט"א

והרה"ג רבי יצחק דוד שאג שליט"א

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

1. רבינו היה חוזר תמיד על דברי חז”ל שאף 
פעם האדם לא בטוח שינצל מהיצר הרע כמו 
ַיֲאִמין”,  לֹא  ִּבְקֹדָׁשיו  “ֵהן  )איוב טו,טו(  שכתוב 
עד  בעצמך  תאמין  ‘אל  ב,ד(  )אבות  ואמרו 
האדם  שנמצא  ודרגה  דרגה  ובכל  מותך’.  יום 
רבינו  מביא  והיה  הרע,  מהיצר  להיזהר  צריך 
שילמד  יוסף  לבית  המגיד  שאמר  מה  את 
וזה  היצר,  להכניע  הלבבות”  “חובות  בספר 
דברים  מלאך  מפי  שומע  יוסף  שהבית  פלא 
מהיצר,  מזהירו  הוא  זמן  ובאותו  נשגבים, 
אלא שכך היא האמת שבכל הדרגות שנמצא 
הרע.  מהיצר  להיזהר  צריך  הוא  תמיד  האדם 
והיה מוסיף רבינו: אני רגיל בעניי להביא את 
בזמן  יוצא  היה  שאם  שאמר  החיד”א  דברי 
היה  חכמה”  “ראשית  הספר  יוסף,  הבית 
המגיד אומר לו ללמוד ראשית חכמה, שהוא 
מלא במוסרים מהזוהר ודברים חוצבי להבות, 
כיון  כך,  נראה  לא  בעניותי  באמת  אמנם 
צריך את המוסרים  ודרגה  דרגה  בכל  שתמיד 
מאמרי  את  והרי  היצר,  להכניע  הפשוטים 
אלא  בעצמו,  מהמלאך  שמע  כבר  הזוהר 
ודאי שצריך את המוסר הפשוט, את החובות 

הלבבות, לפני הדברים הגבוהים...
2. יש לצרף כאן את מה שהיה חוזר רבינו 
הענינים  על  בהקדמה  הצל”ח  דברי  על 
והסודות הרמוזים באגדות הש”ס, כי מי שלא 
לזה  לו  יהיה  לא  כפשוטם  כאן  אותם  למד 
שום שייכות שם לעת”ל, ורק מי שעסק בהם 
בעוה”ז, יש לו איזו שייכות כדי שלעת”ל יבינם 
לעומקם, והיינו שלא רק שבהעדר חלק תורה 
זה חסר בגילוי כבוד שמים, אלא גם שבהעדר 

יותר  להבינם  יוכלו  לא  בעוה”ז,  כאן  לימודם 
לעת”ל. 

כלל  רבינו להביא שמשה  3. בכ”מ הרחיב 
בתוכו את כל מעלת האבות, ובשם האריז”ל 
על  מרמזת  משה  של  בשמו  שהשי”ן  הביא 
את  כלול  היה  שבמשה  האבות  שלושת 
על  ואף  מעלתם,  את  שהשיג  האבות  מעלת 
בכלל  אין  שברוחניות  כותב  שהרמב”ם  פי 
מעלתם,  כל  משה  השיג  כאן  מנה,  מאתים 
ולכך  מהם.  גבוהה  יותר  בדרגה  גם  והיה 
משה  מהשם  הנותרות  האותיות  מרמזות 
את  החשיב  שלא  ָמה”  “ְוַנְחנּו  שאמר  ‘מה’ 
)חולין  חז”ל  שדרשו  כפי  למאומה,  עצמו 
פט,א( גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה 
עפר  ואנכי  אמר  שאברהם  באברהם  שנאמר 
במלחמת  עפר  להיות  צריך  שהיה  ואפר, 
וחי,  הרגיש  וכך  כשדים  באור  ואפר  המלכים 
שאברהם  משהו  זה  ואפר  עפר  מקום  ומכל 
עדיין  אבל  שלו,  המציאות  את  מיצה  אבינו 
לשמים  שעלה  רבינו  משה  אבל  מציאות,  זה 
וירד והשיג שם הוי”ה, ידע שאין שום מציאות 
הוא  כאין  קמיה  ‘כלא  מהשי”ת  חוץ  בעולם 
שהשי”ת  ועוד  קע,ב(.  שמות  )זוהר  חשיב’ 
ֱעֶׂשה  אמר למשה “ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם וגו’ ְוֶאֽ
יצא כלל  ִמֶּמּנּו” שממנו  ָוָרב  ָעצּום  ְלגֹוי  אֹוְתָך 
‘אב’, אלא שמשה  להיות  יכול  ישראל שהיה 
רבינו אמר לקב”ה )ברכות לב,א( ומה אם כסא 
של ג’ רגלים אינו עומד לפניך בשעת זעמך כל 

שכן כסא של רגל אחת.
דברי  את  כאן  להביא  ענין  בנותן  יש   .4
הלוי  ר”ש  האדיר  הגאון  על  בהספדו  רבינו 

וואזנר זצוק”ל: כשנסתלק אדם גדול, עם כח 
שנתאספנו  ישראל  גאון  כמו  מיוחד  התורה 
פה לכבודו, שהיה בו תורה, יראת ד’ וכל מידה 
נכונה ממש. הוא היה נשגב מאוד בבין אדם 
יראה  עם  אחרים,  לכבד  בזהירות  לחבירו, 
אין  אם  מפחדים,  לא  אם  כי  לפגוע,  ופחד 
ואיני  נזכר,  את היראה בזה, אז נכשלים. אני 
החיים,  כבוד  בגלל  בפרוטרוט,  לספר  יכול 
כשהייתי איתו פעם באיזו אסיפה, שהיו שם 
גדולים, אבל היו גם קטנים, ודיברו איתו בצורה 
במידות  הוא  אבל  להאריך.  וא”א  שדיברו... 
הנפלאות לא התרגש כלל, אלא כל הזמן עם 
בכבוד,  אחד  לכל  התייחס  הטובות,  המידות 
פניו  במאור  הזמן  כל  קשה,  היה  כשזה  גם 
ה’מלאים זיו מפיקים נוגה’, ולא היה ניכר שום 
פגיעה בזה, מגודל ענוותנותו. כך חיו כל גדולי 
עולם, כל אלו שהרעישו את העולם בחכמתם, 
של  הרעק”א,  של  הנוראה  הענווה  היה  כך 
ה’נתיבות’. ‘ענווה גדולה מכולם’, ו”ֵעֶקב ֲעָנָוה 
כב,ד(.  )משלי  ְוַחִּיים"  ְוָכבֹוד  ֹעֶׁשר  ה'  ִיְרַאת 
ה’רבה’  ישראל,  של  ברבן  הוא  הדברים  ויסוד 
משבחתו  שהתורה  ע”ה,  רבינו  משה  הגדול 
וכך  ְמֹאד".  ָעָניו  ֹמֶׁשה  “ְוָהִאיׁש  יב,ג(  )במדבר 
הוא לשונו של רבינו חיים מואלאז’ין, שכותב 
כי  ז”ל,  הגר”א  רבינו  על  הידועה  בהקדמה 
היה רבינו הגדול ‘עניו מכל אשר על האדמה 
‘חכימא  היה  מואלאזי’ן  הגר”ח   - ממש’, 
דיהודאי’, והוא לא מצא עניו כמו רבינו הגאון 
החסיד... וידועים דבריו ב’רוח חיים’ שאם היה 
כמרע”ה,  התורה  כח  לו  היה  כמרע”ה  עניו 
זה  חבירו,  כבוד  זה  הגדולה  מהענווה  וחלק 

לא פשוט...

אסור לשכוח מהדברים העיקריים 

הוקדש על ידי אחד מידידי הגליון החשובים שליט"א
למען ירבו כל אחד ואחד מבני התורה בתורה תפילה ותחנונים

למען מורו ורבו המובהק - ספר התורה השרוי בצער
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול 

רבי ברוך שמואל בן לאה הכהן דויטש שליט"א
לרפו"ש בתשוח"י

והפשוטים
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“ְרֵאה 
י  ְדּתִ ִלּמַ
ֶאְתֶכם 

ם  ר ַאּתֶ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ וגו’ ּבְ
ּה" )ד,ה( ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ִאים ׁשָ ּבָ

הלשון “ְּבֶקֶרב  לכאורה  הנה 
להבין  ויש  כמיותר,  ָהָאֶרץ” נראה 

מה כיון הכתוב בזה.
נחל”:  בספר “ערבי  לבאר  וכתב 
כאן  לנו  האירה  התורה  כי  נראה 
ד’ על  את הדרך למצוא חן בעיני 
שרשיהם  אשר  מעשיות  מצות  פי 
דרך  ועל  הזה,  העולם  בעניני 
שאמרו חז”ל )ברכות לה,ב( “הנהג 

בהן מנהג דרך ארץ”.
אשר  הפילוסופים  מן  היו  הנה  כי 
ברחו  אחריתם,  להטיב  ברצותם 
הארץ  מעשב  ואכלו  למדבריות 
וסברו  זו,  ברוח  ענינים  ושאר 
בדעתם כי רק כך אפשר לו לאדם 

להטיב את מעשיו...
עוד יש טעות הנפוצה אצל ההמון, 
בראותם איש סכל אשר אינו יודע 
ומכיר  יודע  אינו  וגם  רע,  לעשות 
סוברים  מאומה,  העולם  בעניני 
זאת,  לעומת  ‘קדוש’...  שהוא  עליו 
בראותם איש חכם המתנהג בדרך 
ושמאל,  ימין  נטות  מבלי  התורה 
כי  כך,  כל  בעיניהם  חשוב  אינו 
התורה  ציוותה  כביכול  חושבים 
כלום  לדעת  ושלא  ‘שוטה’  להיות 

מעניני העולם...
ונראה כי מחשבה זו של ההמונים, 
העם  ידי  את  להרפות  באה 
כדי  כן,  ועל  בתורה!  מלעסוק 
הללו,  הנפסדות  מהדעות  להוציא 
ִלַּמְדִּתי  “ְרֵאה  רבינו  משה  אמר 
ַלֲעׂשֹות  ּוִמְׁשָּפִטים"...  ֻחִּקים  ֶאְתֶכם 

ֵּכן ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ"!
דרכי  דרכיה  הקדושה  תורתינו 
נועם, וחובת קיום התורה והמצות 
ולקיימם ְּבֶקֶרב  לעשותם  היא 
היתה  עצמו,  רבינו  ומשה  ָהָאֶרץ, 
כי  הבריות,  עם  מעורבת  דעתו 
להשראת  זוכים  הזה  באופן  רק 

השכינה.

ם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם”  ַמְרּתֶ “ְוִנׁשְ
)ד,טו(

של  שהציווי  בפסוקים  מבואר 
הוא  ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם”  ְמאֹד  “ְוִנְׁשַמְרֶּתם 
לשון  ואילו  הגוף.  שמירת  על 

הפסוק הוא על שמירת הנפש.
זיע”א  חיים”  ה”חפץ  מרנא  וכתב 
והוציא  פ”י(:  ח”ב  עולם  )שם 
שמירת  בשם  אלו  ענינים  הכתוב 
או  הגוף,  שמירת  בשם  ולא  הנפש 
לנו שבעת  להורות  שמירת עצמו, 
מאד  יתבונן  אלו  ענינים  שעושה 
שלא יקלקל על ידי זה את נפשו, 
מצד  הרבים  בעוונתינו  מצוי  כי 
השמירה גופא מקלקל את נפשו... 
לשמור  עלינו  ציותה  התורה 
יעסוק  שחולה  מי  כי  הגוף,  על 
תקופה  אחרי  שינוח  ברפואתו, 
לעצמו  חושב  והאדם  של מאמץ... 
הכל  מנוחה...  זמן  זהו  עכשיו 
והזהירה  התורה  באה  מותר... 
תשמור  הגוף,  על  שומר  כשאתה 
על  תשמור  ממי  הנפש.  על  מאד 
היתר  המורה   - מעצמך!   – הנפש? 

בזה ובזה... 
‘בין  ימי  את  קבעו  זיע”א  רבותינו 
לא  הם  דווקא,  זה  בלשון  הזמנים’ 
קבעו  אלא  חופש’...  ‘ימי  קבעו 
תורה  בן  של  ההתעלות  שלצורך 
ימי  לו  דרושים  ויר”ש  בתורה 
ביתר  יוכל  כך  ידי  שעל  מנוחה, 
שאת ללמוד ולעמול בתורה. ואם כן 
כמה צריך לשמור ולהיזהר שימים 
להידרדרות  אותו  יביאו  לא  אלו 
רוחנית חס ושלום, כל מנוחה שיש 
עולה  שאינו  המשהו  מן  בו משהו 

ה  נ ק ב
עם  אחד 
ת  ו ל ע ת ה
ה  ר ו ת ב
כלולה  שאינה  ודאי  שמים  ויראת 
בתקנה של ‘בין הזמנים’! כל מנוחה 
צריכה ליבדק היטב ששמירת הגוף 
הנפש,  בשמירת  במשהו  יפגע  לא 
לא ביראת שמים, לא ב”דעות”. כי 
למוח’  ‘מנוחה  של  בשעה  אפשר 
ביראת  קרירות  עם  ח”ו  לצאת 

שמים ודעות מקולקלות... 
כך אומרת לנו התורה: בזמן מנוחת 
הגוף “ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם” 

- דייקא!

ה וגו’ ָלֻנס  יל מֹׁשֶ “ָאז ַיְבּדִ
ה רֹוֵצַח וגו' ְוזֹאת ַהּתֹוָרה  ּמָ ׁשָ

ֵני  ה ִלְפֵני ּבְ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ ֲאׁשֶ
ָרֵאל” )ד,מא-מד( ִיׂשְ

מיוחד  מה  ביאור,  טעון  הדבר 
בפרשה זו של הבדלת ערי המקלט 
אחריה ‘ְוֹזאת  אומרת  שהתורה 
ְּבֵני  ִלְפֵני  ֹמֶׁשה  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה 
איזה  כאן  שיש  ִיְׂשָרֵאל’ משמע 
יסוד עקרוני שעליו עומדת התורה 

כולה?
רעיון נפלא מבאר בזה ה”כלי יקר”: 
דוד  של  הנהגתו  את  מצאנו  הנה 
היטב  ידע  כאשר  ישראל,  מלך 
יזכה לבנות את  כי הוא עצמו לא 
בית המקדש אלא שלמה בנו הוא 
שיבנה את הבית, ולמרות כל זאת 
את  היבוסי  מארונה  לרכוש  טרח 
הכנות  לעשות  והוסיף  הקרקע, 
לבניינו, ויש להבין מה פשרה של 

הנהגה זו?
למצוא  ניתן  בפרשתינו  גם  אכן 
הנהגה דומה, שהרי כתב רש”י: ‘אז 
ליבו  נתן )משה( את  יבדיל’ - 
ואף  שיבדילם.  לדבר  חרד  להיות 
הללו  הערים  היו  שלא  פי  על 
קולטות עד שיבדילו גם את הערים 
מצוה  משה  כנען, אמר  שבארץ 

שאפשר לקיימה - אקיימנה’.
מבואר בזה, כי אכן ידע משה שלא 
של  זו  מצוה  לגמור  בידיו  יהיה 
הבדלת ערי המקלט, שהרי מאחר 
לארץ  להכנס  רשאי  אינו  והוא 
ישראל הוא גם לא יוכל להפוך את 
הירדן שיהיו  ערי המקלט שבעבר 
בשגגה,  רוצחים  לקלוט  ראויות 
ואף על פי כן חרד היה לקיומה של 
המצוה, אף שכאמור הוא ידע שאין 

בידו לסיימה!
של  זה  לימוד  ַהּתֹוָרה’ –  ‘ֹזאת 
כאשר  גם  התורה  לקיום  מסירות 
לא תסתיים המצוה ע”י עושיה ולא 
תקרא על שמו, זהו ‘ֲאֶׁשר ָׂשם ֹמֶׁשה 
ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל’ – לימוד זה הניח 
קיומה  דרך  על  לדורות  משה  לנו 

של תורה וחביבות מצוותיה...

מֹר  י ִנׁשְ נּו ּכִ ְהֶיה ּלָ “ּוְצָדָקה ּתִ
ְצָוה ַהּזֹאת"  ל ַהּמִ ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ

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

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

לזלזל בקיום שאר מצות.
דע  לו הרב בלשון תוכחה,  ויאמר 
‘צדקה’ מצוה גדולה  לך, כי אמנם 
שאר  עמה  אין  כאשר  אולם  היא, 
מצות ומעשים טובים היא נחשבת 
הכתוב:  אומר  כך  שהרי  כאין, 

“ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו” - אימתי?
ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִנְׁשֹמר  “ִּכי 
שומרים  אנו  בעוד  רק   - ַהֹּזאת" 

לדקדק בקיומם של כל מצות ד’...

עבודת 
הנחמה

זו  בשבת 
דבר  מצינו 

שישנו ג’ פעמים בלבד בשנה, שקוראים 
המצריך  דבר  ההפטרה,  שם  על  לשבת 
יש  רב  שתוכן  אנו  מבינים  התבוננות, 
לנחמה כלפי שבת זו דייקא, הלא דבר 
הוא. וביותר הנה מצינו כבר בראשונים 
וזהו  זו,  בשבת  המיוחדת  השמחה  את 
השמחה  היא  מה  הסבר  שצריך  דבר 
לא  נושענו’,  לא  ‘עדיין  הלא  הגדולה, 

זכינו עדיין לבנין ביהמ”ק.
תמה(  )רמז  ישעיה  בילקוט  איתא  הנה 
רבינו  ישעיה  לישעיה,  ישראל  ‘אמרו 
תאמר שבאת לנחם לאותו הדור שחרב 
ביהמ”ק בימיו? אמר להם לכל הדורות 
באתי לנחם, שנאמר יאמר אלוקיכם ולא 

אמר’.
ויש להבין מה מקום יש לומר שרק על 
אליהם  תבוא  ביהמ”ק  נחרב  שבו  דור 
הנחמה, הלא פשוט הוא שהנחמה היא 

על חורבן הבית ושייכת לכל הדורות.
רבי  מהרה”ג  נפלאה  הארה  בזה  ויש 
“נתיבי  בספרו  שליט”א  זכריש  אלעזר 
מועד” דחז”ל באו להשמיענו שיהיה את 
והיינו  ולא רק על מה לנחם,  מי לנחם 
אבילות  תהיה  אחרונים  בדורות  שגם 
והשתוקקות  וציפיה  ביהמ”ק  חורבן  על 

לבנינו.
ובאמת רבינו הגדול בעל ה”דרכי שמואל” 
זיע”א היה חוזר ואומר במשאותיו לאחר 
הרבה  כך  כל  אנו  צריכים  שאם  ת”ב, 
צורך  כאן  שיש  מינה  שמע  נחמות, 
בנחמה גדולה עד מאוד, ואוי לה לאותה 
בושה למי שאינו מרגיש את האבילות, 
ואינו מבין למה הוא צריך נחמה, מגיעים 
ל’נחמו’ והוא אינו יודע על מה ולמה... 
וגם בחודש אלול היה חוזר ואומר כי אנו 
נמצאים עדיין בתוך ה’שבעה דנחמתא’, 
ועדיין אנחנו צריכים נחמה, אשר אותה 
מקבלים מהי”ת בעצמו וכמש”כ בישעיה 
)נא,יב( “אנוכי אנוכי הוא מנחמכם”, יש 

כאן נחמה, צריך לקבל אותה...
הרשב”א  לתלמיד  המנחה  תורת  ובספר 
שהקריאה  ביאר  ס”ו(  דרשה  )ואתחנן 
לכל  קריאה  היא  עמי”  נחמו  “נחמו 
את  לנחם  הדורות  שבכל  הדרשנים 
דברי  ולהודיעם  המתאבלים  ישראל 

נחמות.

שבת נחמו
תלמיד  שועיב  אבן  ר”י  בדרשות  כתב 
בסופה(  ואתחנן  לפר’  )דרשה  הרשב”א 
ט’  הזה אחר  נהגו לעשות השבת  ‘ולכן 
באב ביום טוב והיא מצוה גדולה שהוא 
טוב  יום  שאינו  פי  על  ואף  נחמה.  יום 
לכבוד  מקודש  יום  אותו  עשו  ממש, 
השבת ביום ט”ו, ולפעמים הוא ]חמשה 
וכל  השנה,  בזו  עתה  כמו  ממש[  עשר 
בית  בנין  בנחמת  זוכה  בו  השמח 
המקדש, כמו שנאמר צאנה וראנה בנות 
לו  שעטרה  בעטרה  שלמה  במלך  ציון 
לבו.  שמחת  וביום  חתונתו  ביום  אמו 
תורה  מתן  זו  חתונתו  ביום  ודרשינן 
וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש 

שיבנה במהרה בימינו’.
ובדבריו עוד מבואר שענינה של ‘שבת 
עשר  חמשה  ליום  שייכא  מישך  נחמו’ 
נמצא  וכבר  נפלא.  חידוש  וזהו  באב, 
בתענית  הריטב”א  בדברי  כן  מבואר 
שכלו  ידעו  שבו  באב  ‘וט”ו  וז”ל  )כו,ב( 
זה  ומפני  הארבעים,  בשנת  מדבר  מתי 
ט’  סעודה בשבת שלאחר  לעשות  נהגו 

באב’.
יוסף  בספר  גם  הובאו  הדברים  ועיקר 
שעברו  ‘אחר  ד’(  תתצ”ג  )אות  אומץ 
החורבן  מן  דעתו  יסיח  ועשירי  תשיעי 
שבת  קורין  זה  ומפני  לנחמה,  ויזכור 
ההפטרה  ע”ש  נחמו  שבת  ת”ב  שאחר 
משא”כ בשאר שבתות השנה, ומרבין בו 
יותר  בו  להתענג  וראוי  ובזמרה  בפיוט 
מבשאר שבתות השנה, וכ”כ בן שועיב 

שמצוה לעשותו כיו”ט’.
שבעה  הלכות  )מנהגים  מהרי”ל  ובספר 
עשר בתמוז ותשעה באב סימן כז( כתב 
‘שבת נחמו הוא השבת הסמוך אחר ט’ 
לנחמת  ויבטחו  העם  כל  וישמחו  באב 

ביאת הגואל’.
מרדכי  רבי  הגה”צ  מדברי  בזה  ונצטט 
צוקרמן זצ”ל שאמר ‘בילדותי בחו”ל בשבת 

נחמו היתה 
ה  ח מ ש
 , ת ד ח ו י מ
ן  ו ש ש
רק  לא  ברחובות,  רקדו  ממש  ושמחה, 
החסידים אפי’ הליטאים קרי המזג, כל 

זה הגיע מאמונה איתנה...’

שמחת הנחמה
רבי  הגדול  הגאון  גרודנא  ישיבת  וראש 
בזה  ביאר  זצ”ל  קרלינשטיין  צבי  דוב 
עפ”י האמור בדברי ישעיה הנביא )סו,י( 
“שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה 
המתאבלים  כל  משוש  אתה  שישו 
הגאולה,  ובפשטות קאי על עת  עליה”, 
אבל ניתן לפרש עפי”ד רבי אברהם אחי 
הגר”א זללה”ה שה’שמחה’ כאשר האדם 
מצפה לטוב שיבוא, וה’ששון’ הוא כאשר 
שש על הטוב שהגיעו, ולפי”ז גם כאשר 
מ”מ  בעוה”ר  בגלות  אנו  שרויים  עדיין 
העתידה  הגאולה  על  שמחה  גם  ישנה 
מכח הנחמה, וזו היא ה’שמחה’, ומלבד 

זאת יש גם ‘ששון’ שהוא כאשר יגיע...
וכן ביאר עד”ז רבינו הגדול בעל ה”דרכי 
טעם  אין  בעקרון  דהנה  זיע”א,  שמואל” 
באבילות על העבר, ועי’ לשון הרמב”ם 
לציין  טעם  ]ובנותן  הי”א,  מאבל  פי”ג 
סימן  או”ח  )שו”ת  החת”ס  רבינו  לדברי 
רח( על דברי הרמב”ם ריש פ”ה מתעניות 
אין  ת”ב  תענית  דגם  מדבריו  דמבואר 
ענינה רק לאבילות אלא “ְלעֹוֵרר ַהְּלָבבֹות 
בכ”ד.[  יעו”ש  ַהְּתׁשּוָבה”,  ַּדְרֵכי  ִלְפֹּתַח 
בנין  על  האבילות  ענין  דכל  ע”כ  ולכך 
ביהמ”ק היא רק מכח ההבטחה שיבנה 
אלא  גרידא  ‘אבילות’  כאן  אין  וממילא 
‘תיקון’ החסר שגרם לחורבן, והאבילות 
לביהמ”ק  שלנו  הקשר  ביטוי  היא 
ירושלים  על  המתאבל  ‘כל  אמרו  ולכך 
דפורענותא  הג’  ולכך  ורואה’,  זוכה 
לחיות  אחת,  מקשה  הם  דנחמתא  וז’ 
ברור  וממילא  לישועה’.  ה’ציפית  את 
הג’  של  לאבילות  יותר  שמי שמשתייך 
כי  הז’.  של  בנחמה  שייך  יותר  ממילא 
העתידה  בגאולה  הבטחון  את  לחיות 
כעין  ה”ז  החורבן  צער  את  לחיות  בלא 

‘שלות כסילים’...
וזה באמת כח מיוחד של גדולי וצדיקי 
לשמוח  גם  יכולים  דהיו  נ”ע  הדורות 
על  ודואג  ‘מיצר  להיות  וגם  מחד  מאד 
להביא  אפשר  ולדוגמא  המר’.  הגלות 
זיע”א  העבודה  ושורש  היסוד  מבעל 
שכתב הרבה פעמים כאן יבכה עד אשר 
יכלו דמעותיו ומיד אח”כ ישמח שמחה 
עצומה וכיו”ב, ואמרו עליו כי יש לו ב’ 
היה  יכול  שבגדולתו  מעורבים  כוחות 
להשתמש בהם בשוה פעם זה ופעם זה, 

ואפי’ אחד אחר השני.
בנביא  שמצינו  מה  היטב  ביאר  ובזה 
ְוֵעיַנִיְך  ִמֶּבִכי  קֹוֵלְך  ִמְנִעי  ה’  ָאַמר  “ֹּכה 
כי  וגו',",  ִלְפֻעָּלֵתךְ  ָׂשָכר  ֵיׁש  ִּכי  ִמִּדְמָעה 
אף שעדיין לא נושענו מ"מ 'מנעי קולך 
מבכי', כי מובטח הגאולה לישראל, וחבי 

כמעט רגע...
עוד יש לציין כי לימי הפורענות ישנם ג’ 
שבועות ולנחמה ז’, ושמא מתאים לבאר 
רבי  הידועה ממרן הגאון  עפ”י המימרא 
יחזקאל סרנא זצוק”ל, שאם כל כך הרבה 
גליות והשמדות המה מ’ברגע קטן’ של 
מה  ונתבונן  נשער  הי”ת,  אצל  עזיבה 

המה ה’ברחמים גדולים’ של ‘אקבצך’. 

הקב”ה הוא המנחם אותנו
להפטרה  עלה  זיע”א  הגרי”ז  בעת שמרן 
בז’ דנחמתא, היו זולגות עיניו דמעות... 
והסביר: שבכל הדורות תקוותו של כל 
נחמו  “נחמו  הנביא  לדברי  היה  יהודי 
הוא  אנכי  “אנכי  אלוקיכם”,  יאמר  עמי 
מנחמכם”, ושאר פסוקי נחמה, שנאמרו 
ע”י הנביאים בשם ה’, - שהשי”ת בכבודו 
וזה היה למשיבת נפש  ובעצמו יגאלנו, 

לכל יהודי...
חזון  הציונים  להם  העמידו  היום  אולם 
ל”בעיה  פתחון  יהיה  שכאילו  חדש, 
יקחו  ויהודים  הטבע,  בדרך  היהודית” 
וחושבים  ומדמים  בידם,  גורלם  את 
שכאילו יש ב”מדינה” איזה ישועה לכלל 
גלות  אלא  אינה  שהיא  בזמן  ישראל, 

הקשה מכולן... 

השמחה היא מתוך החורבן
שפירא  שמואל  משה  רבי  הגאון  מרן 
זצוק”ל כותב בספרו “זהב משבא”: הנה 

נחמו,  שבת  הגיעה 

רוממות הפרשה
מפניני הפרשה

משולחן 
רוממות הנחמההמערכת

פנינים ועובדות 

משולחן 
המערכת
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הרב יוסף רוממות הזמנים
בריקמן

שבת נחמו
שבעה שבתות דנחמתא

דנחמתא’.  ‘שבעה  נחמה,  של  בימים  אנו  עומדים 
ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  “ַּגם  קיימנו  כבר 
ִצּיֹון” )תהלים קלז,א(, ועכשיו צריכים 
בא  בעצמו  והקב”ה  נחמה.  אנחנו 

לנחם אותנו כדכתיב )ישעיהו נא,יב(: 
ִאּמֹו  ֲאֶׁשר  “ְּכִאיׁש  סו,יג(  )ישעיהו  כתיב  ועוד  ְמַנֶחְמֶכם”.  הּוא  ָאֹנִכי  “ָאֹנִכי 
מהקב”ה  שהכל  צריכים,  שאנו  הנחמה  גודל  את  בזה  ורואים  ְּתַנֲחֶמּנּו”, 

בעצמו. 
לאותה  ואוי  זה,  על  לדבר  וכלימה  בושה  וזה  להתבייש מהדברים,  וצריך 
בושה, שהרי בקושי מורגשת האבילות ביום תשעה באב עצמו. ואם חלילה 
אדם מת לו קרובו, ולואי שיבלע המוות לנצח, מרגיש הוא היטב את הצורך 
בנחמה, אבל אנו דומים דומים לאדם שבאים לנחם אותו הרבה, והוא אינו 
ולכן צריך  גדול,  וזה החורבן היותר  יודע כלל על מה הוא צריך נחמה... 

להתבונן לפי גודל הנחמה, כמה גדול החסרון.1
ואם תיקנו ‘שבעה דנחמתא’ הרי שאכן צריכים אנו נחמה שבעה שבתות 
של נחמה, והנה שבת קודש בעצמותה היא זמן של נחמה, זמן שנפתחים בו 
הלבבות של עם ישראל, ולכן הכריע הגר”א להלכה שבברכת המזון אומרים 
שהשבת  בישעיה  הגר”א  שהאריך  וכמו  ביו”ט.  ולא  בשבת  רק  ‘נחמנו’ 

בשורשה שייכת לנחמה ולישראל - “ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּמֹו ְּתַנֲחֶמּנּו”.2

ֵחְך” בתוקפו ּכָ “ִאם ֶאׁשְ
וכאשר אנו עומדים בשבת נחמו, יש מקום עימנו להבין שהרי לכאורה לא 
השתנה כלום במצבנו, והכל כמו שהיה בתשעה באב רח”ל - בית המקדש 
חרב ועדיין בן דוד לא בא, ועדיין הפסוק הנורא )תהלים קלז,ה( “ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך 
ירושלים  את  לראות  שנזכה  עד  רגע,  בכל  שייך  ְיִמיִני”  ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשלִָ

בבנינה ותפארתה במהרה בימינו.3
ומעתה איך כבר יש לנו כזה מעבר מהאבילות הגדולה לנחמה, עד שהקב”ה 

אומר )ישעיהו מ,א( “ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי”.4

אבלות ונחמה מקשה אחת
משום  רק  היא  באב,  ותשעה  המצרים  בין  אבלות  שכל  הדברים  וביאור 
שאנחנו בטוחים שבסוף תבוא הגאולה, כי אין טעם לבכות על דבר שנאבד 
על  מתאבל  פחות  הוא  דעת,  בר  יותר  שהאדם  ככל  ואדרבה  יחזור.  ולא 
העבר וכלשון חז”ל )ב”מ כד,ב( ‘נעשה כצווח על ספינתו שטבעה בים’, ורק 
משתדל להציל כמה שניתן בהווה. וזה טפשות בעלמא להתאבל על העבר 

יותר מדאי, וכלשון הרמב”ם בהלכות אבל )פי”ג הי”א(. 
עתיד  שהוא  בטחון  לנו  שיש  משום  היא  המקדש  בית  על  האבלות  וכל 
להיבנות, ואין האבלות צער בלבד על העבר, אלא היא הדרך לתקן את מה 
שחסר לנו, והאבלות היא ביטוי הקשר שלנו עם בית המקדש, ועם צפייתנו 
לישועה, וכל הגאולה תלויה בזה שנרגיש מה שחסר לנו ונצפה שיחזור, ו’כל 

המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה’ )תענית ל,ב(.5 
ולכן האבלות של בין המצרים, והנחמה של השבועות אחר כך, הן ממש 
בגאולה  ובטחון  באמונה  לחיות  כי  מוכרחים.  הדברים  ושני  אחת,  מקשה 
העתידה, בלי להרגיש את הצער ואת האבלות על החורבן הרי זה ‘שלות 

כסילים’... 
לקרב  להשתדל  שלנו  החובה  אבל  הגאולה,  על  הבטחה  יש  בודאי  שהרי 
אותה על ידי שנתאבל על ירושלים כראוי, וככל שנתאבל יותר, נמהר יותר 
את הגאולה. וגם אם ח”ו לא נזכה לזה, ויהיה ‘בעתה’, מ”מ גם אופן הגאולה 
תלוי הרבה בזכויות של כלל ישראל, באיזה צורה היא תהיה ועד כמה יהיה 
וכו’ ה”י, כמובא בחז”ל. אך מאידך גיסא אם רק  גזירות קשות  בדרך של 
מתאבלים, זה גם חסרון גדול, כי הרי חייבים להאמין באמונה שלמה בביאת 
ליתן  צריכים  יחד עם האבלות  ולכן  וכו’,  פי שיתמהמה  ואף על  המשיח, 
מקום לאמונה השלמה הזאת, שהיא באמת מקור לשמחה ולנחמה גדולה. 
והאבלות והנחמה יחד משלימות זו את זו, וכמה שהאדם יותר התאבל, הוא 

יותר שייך גם לנחמה שאחר כך.6

לתקן את המצב של “ֵאין ּתֹוָרה”
ירושלים  על  האבלות  שיסוד  הזכרנו,  וכבר 
בכל  לאחוז  היא  לישועה,  והציפיה 
לנו במצב של  כוחנו במה שנשאר 
אחר החורבן. שאף על פי שבודאי 
ב,ט(  )איכה  וכדכתיב  הרבה  חסר 
“ַמְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה”, וכפי שאיתא בהגר”א )ביאור לשיה”ש ו,ד 
ז,כ ואמרי נועם ברכות ח,א( שבחורבן הפסדנו את התורה, ולכן  ולמשלי 
עיקר התיקון הוא במה שהפסדנו בלימוד התורה,7 מכל מקום הקדמונים 
האריכו בענין נצחיות התורה, שכל מה שיש בתורה, וכל המעלות שניתנו 

לעם ישראל, השרשים נשארו לעולם, וניתן להשתייך להם בכל זמן. 
ואין לנו שיור רק התורה הזאת, שאת התורה יש לנו, והלואי שננצל אותה 
כראוי, ויחידים ממש זכו להשיג את כל התורה לרוחבה ולעומקה. ואמנם 
יש אנשים שהם למדו את כל התורה והיה חסר להם רק את בית המקדש.8 
אבל כבר האריך בנפש החיים, )ש”א פ”ד בהגה”ה( על הפסוק “ְוֵכן ַּתֲעׂשּו”, 
עצמכם,  את  תעשו  שכן  ופירש  לדורות,  טז,א(  דף  )סנהדרין  חז”ל  ודרשו 
המקדש  עניני  וכל  ביהמ”ק,9  עצמו  את  לעשות  צריך  אחד  שכל  דהיינו 
לשכינה.  למקדש  פיהם  על  עצמו  את  שיעשה  עצמו,  האדם  גבי  שייכים 
והוא מה שהביאו הגר”א והאלשי”ך10 ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם - בתוכו לא נאמר אלא 

בתוכם, שכל אחד צריך לעשות את עצמו לבית המקדש. 
ידי  על  שנגרם  והחסרון  הפגם  כל  עם  ותפלה,  תורה  של  העמודים  וכן 
החורבן, בשורשם עדיין נמצאים עכשיו, והם מה שהקב”ה רוצה בעולמו,11 
ואם לא משתדלים לעשות את כל מה שבכחנו, אין טעם ואין מקום לבקש 

יותר. 

‘רוחניות’ מוטל על האדם
הגבוהה  הדרגה  שבגשמיות  לרוחניות,  גשמיות  בין  גדול  הבדל  יש  ובזה 
כל מה שמסוגל להשתדל, אלא  ולא  יעשה כמה שפחות,  ביותר שהאדם 
יסמוך על הקב”ה. אבל ברוחניות זה ממש ההפך, שהרי זה כל מה שרוצה 

הקב”ה מהאדם, שיעשה כמה שיותר, כל מה שיש לו כח לעשות. 
ואיתא בספר חסידים שמה שהאדם מבקש ברוחניות מובטח לו שיענה. אבל 
פירוש הדבר שצריך להיות מבקש, זה לא מספיק רק להתפלל על הדבר, כי 
מה שהאדם היה רוצה שיהיה לו תורה ויראת שמים, והיה שמח אם היה לו, 
זה לא נקרא שהוא ‘מבקש’ תורה, אלא רק “ִאם ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף ְוַכַּמְטמֹוִנים 
ַּתְחְּפֶׂשָּנה” )משלי ב,ד(, רק אם הוא מתייגע ומשתדל לעשות כל מה שבכחו 

לעשות, אז עונים לו, ו”ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה’ ְוַדַעת ֱאֹלִקים ִּתְמָצא”.
אינו  כך  ואחר  וכו’  ולהשכיל  להבין  בלבו  יתן  שהקב”ה  מתחנן  אם  אבל 
פותח את הגמרא, או שיושב ליד הגמרא ולא לומד, כמעט אין משמעות 

לדברים ח”ו. 

גם הגאולה מוטלת עלינו
וכך זה גם בעניין בקשת הגאולה, חז”ל לימדו אותנו )שבת לא,א( ש’ציפית 
לישועה’ היא מהשאלות הראשונות שאדם נשאל כשבא לדין, וזה מהעיקרים 
הנדרשים מאדם בישראל, ובודאי שאין הדברים יוצאים מפשוטם, והאדם 
ידי כך שיצייר  ועל  ידי התבוננות,  צריך להרגיש בעצמו את הציפיה על 
ציורים לעצמו, מה זה “ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם”, מהי קירבת השכינה וכל המעלות 

שהיו לנו בזמן בית המקדש.12 
כי באמת אנחנו נמצאים היום בשפל המדרגה, הקב”ה בחר בנו בשעת מתן 
תורה, ובחסד עצום העלה את כלל ישראל למעלות עצומות, ומוכן בכל עת 
ליתן את כל זה, אלא שהעיכוב הוא רק מצדנו. וכיום יש לנו רק מעט מן 

המעט של הדרגה של “ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש” )שמות יט,ו(. 
הציפיה  הוא  לישועה’  ‘צפית  של  הפירוש  שעיקר  נראה  מקום  מכל  אבל 
במעשים,13 כמה האדם שייך לישועה, כמה הוא עוסק בתורה ועבודה, וציפיה 
דבוק  להיות  שבידו  מה  כל  את  עושה  שאדם  מידה  באותה  מתבטאת  זו 
בתורה ולהשיג קרבתו יתברך, שזה כל הסיבה שאנו רוצים את הישועה, וזה 

גם כל הדרך שתביא ותקרב לנו את הישועה.

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

1. ורגיל היה רבינו לומר, משל למה הדבר דומה לבן מלך שהוגלה מארמון 
המלוכה, וכבר שכח את גדלותו ותפארתו, והתפלש בעפר בדברי שטות של 
‘מה בכך’, ויום אחד סובב המלך על הכפרים לראות מה הוא רצון העם לבקש 
וזה הדבר  ומגושמים,  וכאשר הגיע לבן המלך ביקש דברים חומרים  מעמו, 
כאב למלך ביותר שזה הגרוע שיכול להיות. ואף אנו שלא שנכח חלילה את 
בני  אנו  לשון,  מכל  ורוממנו  עם  מכל  מנו  בחר  שהוא  ותפארתינו  גדלותינו 

מלכים, ומעלתינו גדולה לאין ערוך. 
2. כוונת רבינו כפי שהאריך בכ”מ, שבחינת ‘אמא’ שזה ‘בינה’ כדכתיב 

)משלי ב,ג( “ִּכי ִאם ַלִּביָנה ִתְקָרא” מאירה בשבת.
3. רבינו הרחיב במקו”א כי “ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני” זהו חיוב 
שיש בכל יום ויום, אלא שבימי ‘בין המצרים’ החיוב יותר בתוקפו, וממילא 
וביאר רבינו ש’ימין’ האדם זהו זהו הצד  יותר גדולה.  גם חובת ההתבוננות 
החזק שבו, ואין מציאות כזו שאדם יכול להתנתק מעיקר כוחו והוויתו, או לא 
וגם לא הכוונה שכאשר ישאלו אותו ישיב  ימין שלו,  ולזכור את צד  לחשוב 
בחיוב שהוא אכן זוכר את יד ימינו, שהרי היא קשורה בעצם מציאותו, ובעצם 
מציאות האדם לא שייך בו שכחה, ואף אין צריך לאמץ את הזכרון, שהרי זה 
בית  והמקדש,  הקודש  עיר  בירושלים  הדבר  הוא  וכן  עצמו.  מציאות האדם 
חיינו קדשינו ותפארתינו, מקור החיים, ואין לנו חיות לולי זה. ולכן אף שמצינו 
)עיין  טפש,  זה  הרי  מידי  יותר  המת  על  המתאבל  כי  כז,ב(  )מו”ק  בחז”ל 
רמב”ם פי”ג מאבל הי”א( ו’גזירה על המת שישתכח מן הלב’ )עיין פסחים 
נד,ב ברכות נח,ב(, בחורבן ירושלים אינו כן, ואדרבה, הוא מגונה ביותר אם 

יש שכחה ח”ו...  
4. שח הרה”ג רבי שלום יוסף זייבלד שליט”א: נכנסתי אל רבינו למחרת 
תשעה באב לאיזה עניין דחוף, ואחרי שקיבלני בסבר פנים יפות והושיבני על 
הכסא, אמר להפתעתי הרבה, כי קודם שנדבר על הנושא החשוב הזה, אני 
רוצה שיהיה לי על הלשון דברי נועם ונחמה, ולכך תסלח לי, ואני יקרא את 
הפטרת השבוע “ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי". ומיד פתח את החומש וישב בשפתיים 
מבהיל  והיה  ממש...  תומה  עד  הטעמים  עם  ההפטרה  את  וקרא  דולקות, 
לראות איך הפסוקים של הנחמה זה הוא בעצמו, ורק אם הוא קורא פסוקים 

של נחמה אז יש לו מילות נועם ונחמה על לשונו...
‘חיים’ את  ולא  לא מרגישים  לצערינו אנחנו  כי  רבינו  5. במקו”א הרחיב 
זה כל כך כי ‘כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה’, וכל שאינו 
היא  הכוונה  עיקר  כי  בפנים  שנתבאר  וכפי  רבינו  ביאר  אבל  וכו’.  מתאבל 

שימת לב והתבוננות, ורואים כמה חז”ל טרחו לתקן מנהגים שונים בשביל 
לעורר את לב האדם, ומי שמקיים את המנהגים בלי לב הרי הוא עוקר את 
‘לב’ המנהג ואת תכליתו. וכאשר האדם חי את החיים שלו כחיים נצחיים 
ואינו ככסיל ההולך בחושך, וחי הוא את החורבן, מתאונן, ומתקן את דרכיו, 

בזה בונה את בית המקדש וזוכה ורואה בשמחתה.
6. והוסיף רבינו כי זה הביאור במה שאמר מרנא ה”חפץ חיים” על לימוד 
סדר קדשים, שצריכים לברר כמה שאפשר את כל פרטי ההלכות למעשה, 
להבין  ונוכל  וכו’,  דעת  של  רוח  תהיה  ודאי  המשיח  שכשיבא  פי  על  שאף 
הרבה יותר ולברר את כל הספיקות, אבל איזה עלבון יהיה אם יבא המשיח 
ולא נהיה מוכנים להתחיל בעבודת בית המקדש ולא נדע מה לעשות. והיינו 
שמחד גיסא אמנם אנו בטוחים שהכל יתוקן לבסוף, גם בלי המאמצים שלנו, 
אך עלינו מוטל עד כמה שבידינו להתאמץ ולהשתייך לבית המקדש, וזו חובה 

גמורה.
7. והיה רגיל לחזור רבינו כי על ידי שנהיה דבוקים בתורה ובנותן התורה 
כאילו  דעה  בו  שיש  אדם  ש’כל  להשראת השכינה,  נזכה  ה’,  תורת  ללמוד 
נבנה בית המקדש בימיו' )ברכות לג,א( ודברי חז”ל אלו הם כפשוטם ממש 
ואם  הדעת.  התורה,  זה  המשכן  שהעיקר  קודשים,  קודש  חז”ל  דברי  שכל 
יהיה  כולם  אצל  אם  בדעת,  בתורה,  ושקועים  דבוקים  להיות  יתחזקו  כולם 

‘כאילו נבנה’ אז זה יהיה באמת... 
8. וכפי שהיה מביא רבינו את מה שמובא על הגר”א שבחתונת בנו זירז 
אמר  רוקד,  לא  הוא  למה  וכששאלוהו  לפני החתן  ולשמח  לרקוד  כולם  את 
להם שהוא ירקוד לפני המשיח. וביאר רבינו כי הגר”א שניצל את כל התורה 
יכל שלא  ולכן  וביאת המשיח,  לו רק את בית המקדש  שיש לנו, היה חסר 
לרקוד בחתונה ולומר שהוא ירקוד עם מלך המשיח, כי הוא מתאבל ומצפה 

לבנין ירושלים להשיג יותר.
וז”ל: אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני, אלא   .9
שממנו  לכם  לרמז  רק  כליו  וכל  המשכן  בתבנית  רצוני  תכלית  שכל  תדעו 
תראו וכן תעשו אתם את עצמכם שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית 
המשכן וכליו כולם קדושים ראוים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש’. 
שכתב  וכפי  בפשוטו,  הכתוב  כוונת  זאת  כי  מתבאר  החיים  הנפש  ומדברי 
שם: ‘זהו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם דייקא’. ואכן, רבינו היה מתבטא כי 
‘זה קשה בעניי מה שאומר הנפש החיים שזהו הפשט’, ועוד היה אומר רבינו 
‘באמת בפשט הפשוט, הכוונה היא ציווי לדורות לבנות את בית המקדש או 

במקרה שאם יאבד כלי, אך מ”מ כך מפרש הנפש החיים’. עוד היה אומר: 
אם לא שכתב כן הגר”ח לא היה ניתן לומר כן, הלא עשיית המקדש כפשוטו 
היא מצווה מן התורה, ואיך נימא שעיקר הכוונה בה רק שממנה ילמד האדם 
דעלמא,  נהורא  הגר”ח  מרבינו  גדול  לנו  מי  ואולם  למקדש,  עצמו  לעשות 
והוא  עיקר משנתו,  אלו שזה  בעניינים  ובפרט  הגר”א,  הגדול של  התלמיד 

דקדק בכל תיבה ודאי, והוא כותב אל תחשבו כו’.
10. בנפש החיים שם בהגה”ה מביא זאת בשם מאמרם ז”ל, ורבינו תמיד 
היה מציין שאלו הם דברי הגר”א בביאורו לשיה”ש )א,יז( ובביאורו לתיקו”ז 

)קו,ב(, ובתורת משה להאלשיך הק’ האריך בזה בפרשת תרומה בכ”מ. 
11. רבינו היה רגיל להביא את דברי הבעל הטורים )שמות כה,יח( ‘ופניהם 
איש אל אחיו כמו שני חברים שנושאין ונותנין בדברי תורה’. והיה אומר שזה 
מה שפירש לנו הטור הקדוש שהארון שהוא עיקר הקדושה, הרי שהכרובים 
קדושת  עיקר  היא  שזו  תורה’,  בדברי  ונותנין  שנושאין  ‘שנים  הם  מעליו 

המקדש, ותכלית המקדש, התורה הקדושה. 
12. יש לציין כי רבינו היה מרבה בימים אלו לקרוא את פסוקי ההפטרות 
ובמתק  בנעימה  פסוק  אחר  פסוק  דנחמתא,  ושבעה  דפורענותא  מתלתא 
ְׁשֵכָחִני" עליהם היה  ַוה'  ה'  ֲעָזַבִני  ִצּיֹון  “ַוּתֹאֶמר  ובפרט בפסוקים  שפתיים, 
חוזר כמה וכמה פעמים. והיו הדברים מלאים חיות ומעוררים לתשובה. כך 
מעידים התלמידים שכאשר היה הולך רבינו בימי חול המועד לכותל המערבי, 
והיה עולה על אחד הגגות שממול מקום המקדש ונראה משם רצפת העזרה, 
היה נעמד במשך דקות ארוכות בבכיות נוראות תוך כדי השתפכות הנפש 
וכונן  כבתחילה  ביתך  ‘בנה  פעמים  וכמה  כמה  חוזר  והיה  ממש,  כלות  עד 

מקדשך על מכונו’... 
נרצה  ודאי שלא מספיק שרק  הציפיה  ענין  כי  בכ”מ  רבינו  והרחיב   ..13
אפילו  מקפח  הקב”ה  ואין  רוחני,  הישג  בשום  לזלזל  שאין  ואע”פ  זה,  את 
ולומר בכוונה את המילים  ולואי שנזכה לפחות לזה,  שכר של שיחה נאה, 
שאנו מתפללים ג’ פעמים ביום, על בנין ירושלים ומלכות בית דוד, בהשבת 
העבודה לבית המקדש, אך מ”מ זה רק התחלה ואין זה עיקר הציפיה, שהרי 
בתקוה  יסתפק  לא  הוא  להשיג  רוצה  שאדם  דבר  יש  אם  גשמיים  בדברים 
שבידו,  ההשתדלות  כל  את  עושה  אלא  אותו,  יקבל  הוא  פעם  שאי  בלבד 

להשיג את הדבר.
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בין כוכבי שמיא דקרתא דשופריא - 
חלק חמישי

כהמשך  חמישי  חלק  לפרסם  ממשיכים  הננו 
מה”רשימות” על הגאון רבי נחמן דובינקי זצ”ל, תוכן 

ז”ל  נחמן  רבי  על  רק  לא  אשר  ובאיכות,  בכמות  עשיר  רב 
בלבד הוא, אלא על כל “הדור ההוא” שרבי נחמן ז”ל הסתופף 
גדולי התורה ב”עץ חיים”, אשר שזורים  בצילם, על רבותיו 

בקורות ימיו. 
ובהיות ובמדור “בין כוכבי שמיא דקרתא דשופריא”, התפרסם על הגאון הצדיק 
ה”דרכי דוד” ז”ל, בעקבות זה, מצאתיה – דאתאי לידי משמע, חומר שנכתב על ידי 
אחד מנכדיו של ה”דרכי דוד” זצ”ל, יליד החצר העתיק הורודנא, על סבו ז”ל. ואם 
כי יש בזה מה שנכתב כבר – אבל עדיין יש בו אומר הבא מן החדש וכו’, ובס”ד הנני 

מפרסמם, ואין אחריותן עלי, ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל. והרי לשונו:  
ר’ מרדכי דוד לוין נולד בשנת תרל”ט בעיירה ברעזא שבליטא.

היה בן זקונים, לאביו הר”ר ברוך לוין זצ”ל, ולאמו הרבנית לאה. 
ר’ ברוך נודע לגדול בתורה ולנכבד בעירו, עסק הרבה בענייני צדקה ואף נתמנה 

ע”י הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד לגבאי בית היתומים דיסקין ברוסיה וליטא.
גלה  פטירתה  לאחר  מאמו.  התייתם   13 כבן  דוד  מרדכי  ר’  בהיות  תרנ”ב  בשנת 
להסתופף  רצונו  צעיר,  נער  היותו  ולמרות  הפרושים.  בכולל  למד  שם  לקובנה, 
בצילם של אריות הכולל ותלמידי חכמים המובהקים שלמדו שם, היא שעמדה לו.

יצא  מלכיאל”,  “דברי  בעל  אצל  בלומז’א  כשלמד  תרנ”ה  בשנת   16 בן  בהיותו 
שמעו של ר’ מרדכי דוד כחריף ובקי, ונודע כ “עילוי מברעזא”. רבה של לומז’ה 
“דברי מלכיאל”, כתב מכתב המלצה על הבחור  צבי טנענבוים בעל  ר’ מלכיאל 

מברעזא ר’ מרדכי דוד, “הכרתיו לישר דרך, ושוקד על התורה”.
בשנת תר”ס, מגיע ר’ מרדכי דוד עם חבורה של תלמידים לישיבת “ענף עץ חיים” 
]על שם הישיבה הגדולה “עץ חיים” שנסגרה קודם לכן[ בעיירה מאלטש. שנפתחה 
ע”י ר’ זלמן סנדר כהנא שפירא, שהיה נינו של ר’ חיים מוולוז’ין, ובה הונהג סדר 

הלימוד של ישיבת וולוזין. 
בימים ההם,  ורבים מתלמידי הישיבה  ובעיון רב  גדולה  בישיבה למדו בהתמדה 
התפרסמו מאוחר יותר. כמו ר’ אהרון קוטלר, ר’ אברהם ישראל משה סלמון הרב 

דחרקוב, ר’ אברהם יפהן, ר’ אלתר מישקובסקי, ועוד.
ר’ מרדכי דוד שקע כולו בלימוד בישיבה שנהפכה לביתו. שם, התחיל להתלבט 
לעלות  או  לארגנטינה,  משפחתם  עם  שנסעו  שלו  הגיסים  לשני  להצטרף  האם 
לא”י, אך “שבתי בבית ה’ “ בישיבה במאלטש גבר על יתר השיקולים, והוא נשאר 
לאחר  הישיבה,  את  לסגור  תרס”ג  בשנת  החליט  סנדר  זלמן  שר’  עד  במאלטש, 
החלו  ולאומיות  סוציאליזם  כמו  ורעיונות  סבא,  ישראל  לרוח  זרות  שהשקפות 

לחדור לישיבה.
בקיץ תרס”ד מתמנה ר’ שמעון שקופ לרב של מאלטש, כשהוא מתנה את הסכמתו 
לכהן כרב העיר, בכך שעם בואו הוא הוא יקים בה ישיבה, וכך הגיע עם קבוצת 

תלמידים נבחרים מטלז לכהן במאלטש. 
ר’ מרדכי דוד שלאחר שר’ זלמן סנדר סגר את הישיבה, עקר יחד עם ר’ זלמן סנדר 
וקבוצת תלמידים, לקריניק שם נפתחה ישיבת “ענף עץ חיים” מחדש, אך מאחר 
ר’  של  בישיבה  להתעניין  החל  כמקודם,  הצליחה  לא  החדש  במקומה  והישיבה 

שמעון שקופ במאלטש.
בעשרת ימי תשובה בשנת תרס”ד קיבל מכתב מר’ שמעון שקופ: “ לכבוד הבחור 
הנעלה החו”ב מוכת במעלות ובמידות תרומיות מר מרדכי דוד לעוין נ”י. אגרתו 
הגיעני וע”ד שאלתו, הנני מקווה שיתקבצו פה חבורת ת”ח הגונים, ואנוכי אשתדל 
בל”נ להעניקם מכוחי אשר חנני העליון להשתדל לעזרתם בתמיכתם וכלכלתם. 
בתוכם,  הוא  גם  שימנה  ולחבורה  לישיבה  יאה  מעלתו,  ערך  על  דרשתי  וכאשר 
ו’רווחא לביסומא שכיחא’ ]על יסוד עירובין פב, תוספת הכותב[ וד’ הטוב ישכילנו 

בדרך האמת, שלא נכשל בתלמידים שאינם הגונים.
למעלה משנתיים למד ר’ מרדכי דוד בישיבתו של ר’ שמעון, בשנים אלו נהפך 
לתלמיד מובהק של ר’ שמעון שקופ, דבר הניכר גם בספריו “דרכי דוד”. במאלטש 
ר’ מרדכי דוד חיזק את השקפת העולם התורנית שלחמה בעוז נגד רוחות ההשכלה 

שחדרו לדור הצעיר.
]מתקופה זו נקשרה ידידות עצומה בין ר’ שמעון שקופ לר’ מרדכי דוד, ידידות 
שבאה לידי ביטוי בחילופי מכתבים ביניהם שנים אח”כ, כאשר ר’ שמעון שואל 
בעצתו של ר’ מרדכי דוד בדבר אפשרות לעלות לירושלים, שלא יצא לפועל, מספר 
שנים לאחר שר’ מרדכי דוד עלה ארצה , ר’ שמעון שקופ לחץ עליו לחזור ולהיות 
ר”מ בישיבה בגרודנא, ר’ מרדכי דוד החל לתכנן את הנסיעה ואף רכש כרטיס, 

אלא שאז פרצה השואה[. 
ישיבתו של ר’ שמעון שקופ גדלה ושיטתו לפשט את 
הגיונית  גישה  מתוך  הדברים  את  ולהבהיר  הסוגיות 
אליו  להתייחס  תלמידיו  את  הביאה  הסוגיא,  להבנת 
לישיבה,  “משכילים”  של  חדירתם  זאת  ובכל  רוחני.  כרועה 
עת  באותה  הישיבה.  בסגירת  להרהר  שמעון  ר’  את  הביאה 
חדש,  תורה  מקום  מציאת  על  לחשוב  החל  דוד  מרדכי  ר’ 
והתלבט האם לחפש ישיבה אחרת ברוסיה או לעלות לארץ 

ישראל. 
לבסוף התחיל ר’ מרדכי דוד בהכנות לעלות לא”י, בראשית שנת תרס”ו הוא מקבל 
מכתב המלצה מ ר’ רפאל שפירא מוולוז’ין: “הנה הבחור החריף ובקי, יקר ונעלה 
במעלות המידות, ר’ מרדכי דוד לעוין מהעיר ברעזא ידעתיו והכרתיו במשך שבתו 
פה, כי הצליח בלימודיו, ידע להתעמק בדבר הלכה ולפלפל בשמעתתא בפלפולא 
דרבנן, בגמרא ובסברא מעליא. המקום יהיה בעזרו לעלות על במת הצלחה בכל 

מילי דמיטב ומעלי ויהיה לתפארה ומקורביו יהיו ברוכים”.
בסוף חורף שנת תרס”ו הגיע ר’ מרדכי דוד לירושלים, וכאן התחילה תקופה חדשה 

בחייו, תקופת עליה רוחנית גדולה והתעלות בתורה במידות וביראת שמים.
ר’ מרדכי דוד החל ללמוד בישיבת “תורת חיים”, שם נודע בכינוי “העילוי מברעזא”, 
ושם למד בחברותא ובידידות גדולה עם הגאון ר’ יצחק מאלצ’אן, בעל מחבר הספר 
“שביתת שבת”. כשהוציא ר’ יצחק את ספרו, הכניס בו הערות רבות של ר’ מרדכי 

דוד, אך בגלל בקשתו של ר’ מרדכי דוד לא הזכירו בשמו אלא כתב “חכם אחד”.
בתחילת שנת תרס”ח התחתן עם נכדתו של הגאון ר’ חיים יעקב שפירא, שהיה 
ראב”ד דפרושים בחורבת ר’ יהודה החסיד בירושלים בשנות כהונותיו האחרונות 
של הגאון ר’ שמואל סלנט רבה של ירושלים. ]הנכדה שיינא גיטל ע”ה, התייתמה 
בצעירותה מאביה ובהגיעה לגיל שידוכים, קיבל עליו הסבא ר’ חיים יעקב לחפש 
עבורה ת”ח וירא שמים[. לאחר בירורים נודע לו על הבחור ר’ מרדכי דוד הלומד 
ב”תורת חיים”, ב”תורת חיים” למדו באותו זמן שני בעליהן של שתי נכדותיו, ר’ 
צבי פסח פרנק ור’ אריה לוין. הראב”ד שולח את הגאון ר’ צבי פסח פרנק לתהות 
על קנקנו של ה”עילוי מברעזא”, ר’ צבי פסח חוזר מלא התפעלות והשידוך יצא 

לפועל.
ר’ מרדכי דוד ללכת  נודעו ברבים הצליח  ]בעוד ששמותיהם של שני בני דודיו 
בצדי הדרכים, בעקבות רצונו שלא להתבלט. ואת עולמו קנה בעולמה של תורה[.

ר’ מרדכי דוד המשיך ללמוד ב”תורת חיים” ולא שעה להצעות שהגיעו אליו, לקבל 
עליו רבנות או להיות ר”מ בליטא.

בראשית שנת תרע”ד עת פרצה מלחמת העולם הראשונה, ר’ מרדכי דוד נאלץ 
לחפש פרנסה ונענע להצעה לשמש כר”מ בת”ת “נצח ישראל” בפתח תקוה, וירד 

לשם בגפו.
בשנת תרע”ח חזר לירושלים תחילה כר”מ בישיבת “תורת חיים” בהחליפו את ר’ 

צבי פסח פרנק.
“עץ  ישיבת  של  הרבנים”  “עיטור  ישיבת  את  לייסד  נקרא  חודשים  מספר  לאחר 
חיים”. ההכרעה איזה משרה לקבל הייתה קשה לו, ור’ מרדכי דוד החליט החלטה 
לו עם  ביטוי לאהבת התורה העצומה שלו. לקבל את המשרה שתוצע  שיש בה 

המשכורת הנמוכה ביותר, וכך היה.
למעלה מ-40 שנה הרביץ תורה ב”עץ חיים”, דרך לימודו הייתה העמקה לעומק 
הפשט. סברותיו היו ישרות ובדרך ההיגיון. ידועה אמרתו של הגרי”ז סולובייצ’יק 

מבריסק, שאמר “סברא שהשמיע ר’ מרדכי דוד אינה ניתנת להיבטל על נקלה”.
עשרות בשנים סדר יומו התחיל בשעה 3 לפנות בוקר כשקם ללמוד בחבורתא עוד 
לפני תפילת ותיקין. לאחר התפילה היה מגיע לישיבת הבחורים “עיטור הרבנים”, 
לשיחה בלימוד ואמירת שיעור, ובשעות אחה”צ היה בא ללמוד בהיכל הישיבה 

הגדולה “עץ חיים”.
מלבד למדנותו וחכמתו, ניתן היה לחוש את יראת השמים הטהורה שלו שהטביעה 
את חותמה על כל הליכותיו. וכך אמר הבריסקער רב לאחד מתלמידיו: “רצונך 

להכיר בירושלים למדן וירא שמים באמת, כלך לך אצל ר’ מרדכי דוד”.
ישרותו הביאה לידי כך שכוללים ומוסדות השתבחו והכניסוהו להנהלתם כחבר 
הנהלה או כנשיא. וכך היה אחראי על ענייני כולל הרודנא, נבחר לנשיא “מועצת 
נשיא   , דיסקין”  היתומים  “בית  של  הנהלה  חבר  החרדית,  העדה  של  השבעים” 

“חברה קדישא פרושים” דירושלים, חבר ב “מרכז אגודת ישראל” ועוד.
הצעות  לתלמידיו,  תורה  והרבצת  מלימודו  לפרוש  שלא  השתדל  דוד  מרדכי  ר’ 
רבנות שהגיעו אליו, הוא סירב לשמוע. הוא לא שעה להפצרותיו של ר’ משה בלוי 

לשמש כראב”ד בבד”צ. אך בשעת הצורך התייצב למערכות בענייני הציבור.

רוממות המעשים
פנינים ועובדות מרבותינו

הרב
יודל 

צ'צ'יק

מרשימותיו של אביו שליט"א
כל הזכויות שמורות

וכבר שמחים ומתנחמים בבטחון לישועת ד’, וכי אין 
זה מטיל ספק בנכונות האבלות או בנכונות השמחה 

והנחמה?
ניתן  והאבילות  החורבן  מתוך  דוקא  אדרבה,  אלא 

)לב,ו(  בירמיה  ממש”כ  שהביא  זצ”ל  מן  מהגר”מ  ושמעתי  ונחמה!  שמחה  לראות 
שבשעת המצור על ירושלים אשר צרו נבוכדנצר וחילותיו ציוה ה’ לירמיה שיקנה  
את שדה חנמאל בן דודו, ותמוה, וכי זה הזמן לקנות שדות? וכבר שאל כן ירמיה 
ביד  ניתנה  והעיר  ללוכדה,  העיר  באו  הסוללות  הנה  )כד(  שם  כדכתיב  עצמו 
הכשדים, ואתה אמרת אלי קנה לך השדה!? ומפורש בכתוב, כי דוקא בזמן החורבן 

יש להראות את בטחוננו בישועה הגדולה והודאית שתבוא.
ולא רק בסדר השבתות, יש שבת חזון ומיד לאחריה שבת נחמו, אלא גם בקינות 
וביטחון  נחמה  בפסוקי  לסיים  קינות  של  המטבע  הוא  כך  בסיומן,  וביותר  עצמן 

לגאולת עם ישראל.  
וכמו שאמרו רבנו חיים מוואלז’ין זי”ע רבן של ישראל בליטא, ורבינו החת”ס זי”ע 
רבן של ישראל בהונגריה, תלמידיהם של הגאון מוילנא זת”ע, ושל הגאונים רבי נתן 
אדלר ובעל ההפלאה זת”ע, על מאמר חז”ל: “כל המתאבל על ירושלים זוכה וראוה 
בנחמתה”. וכי הוא זוכה ורואה עכשיו? הוה ליה למימר יזכה ויראה!? ופירשו, שכל 
עליה,  להתאבל  אצלו  וקיימת  חיה  היא  שירושלים  היינו  ירושלים,  על  המתאבל 
והיא אינה כמת המשתכח מן הלב, זהו ש”זוכה ורואה” כבר בנחמת ציון וירושלים! 
והחת”ס מוסיף, שזהו גם דין מועד ט’ באב, שהוא דין מועד על האבילות המראה 

חיות ירושלים ובנינה במהרה בקרוב.
ויש להוסיף לפי זה פירוש הפסוק “אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי”, 
גם  לפרש  יש  שמחה,  בכל  האבלות  זכר  את  להעלות  שצריך  הפירוש  דמלבד 
ולבטחון  השלימה  לגאולה  השמחות  ראש  היא  ירושלים  על  שהאבלות  כפשוטו 

בבנין ירושלים!

שמחה מיד אחרי האבלות
וסיפר הגרמ”ש זצוק”ל, כי כאשר הגיע מרן הגאון רבי זלמן סורוצקין זצוק”ל לארץ 
ישראל, השתתף בברית בפתח תקוה אצל הבן של הרב. ובתוך דרשתו סיפר הרב 

בבית  הציבור  תפילת  את  איחר  גדליה  בצום  שפעם 
ימצא  החסידים  שבבית  לו,  ואמרו  העיר,  של  הכנסת 
עוד מנין, והתפלל שם. ואמר, שהתפילות היו בוקעים 
הופתע  ומה  וביללות.  ובבכיות  בקולות  שמים  שערי 
לראות שאחרי התפילה היו זורקים מגבות, צעירים לזקנים. שאל אותם, וכי אחרי 
בכיות כאלו זורקים מגבות? אמרו לו: רבי, הרי היום אמרנו סליחה של “עזב נא 
בן אדם עזב נא”, אשר מהביל את כל עניני העוה”ז, וסוף האדם לידי קבר, וחלילה 
לגיהנם, א”כ אפשר ליפל ח”ו לידי עצבות, ולכן מיד יש לשחוק ולקבל רוח שמחה...  

נס של ט”ו באב
בשנת תקנ”ד התקין הגאון מוילנא לחוג מכאן ולהבא בקהילת וילנא וסביבותיה את 

יום ט”ו באב לרגל מאורע שארע לה. 
פלוגת מתמרדים פולנים כבשה את וילנא וגרשה משם את חיל המצב הרוסי של 
המלכה יקטרינה השניה. הפולנים החלו לבוז את בתי היהודים בתור נקמה על אשר 
לא עמדו לימינם במלחמתם ברוסים, ובינתיים התקרב גדוד רוסי והחל להרעיש 

את העיר בתותחים. 
ישב  הגדול  הכנסת  ובבית  בחוזקה.  ה’  אל  לקרוא  הכנסת  בבתי  נקהלו  היהודים 
הגר”א בתענית כל היום, ובהתמלא הבית מתפללים מפה אל פה, עלה הגאון אל 
הבמה, פתח את ארון הקודש, ובלב מורתח קרא ז’ פעמים את המזמור “למנצח... 
יענך ה’ ביום צרה” וכל הקהל געה אחריו בבכי. וכשהגיעו בפעם האחרונה לפסוק: 
ד’ הושיעה המלך יעננו ביום קראנו”, נקלע כדור מתותחי הרוסים ונשאר תקוע 
בגג בית הכנסת. אימת מוות נפלה על הציבור, ואילו הגר”א הפך פניו אל הקהל 
וקרא בשמחה: “בטלה! בטלה הגזירה!” ובאותו הזמן נכנסו הרוסים לעיר והצילו 

את ירושלים דליטא ממשיסה. 
באב  עשר  חמישה  יום  את  ולהבא  מכאן  לחוג  תקנו  היה.  באב  ט”ו  יום,  ואותו 
“כפורים קטן”, לנגן את שיר היחוד כביום טוב, לתת פדיון נפש לצדקה, ולשלוח 
מנות לאביונים, ובפינקסי הקהל כתוב לאמר: “נתעוררו אלופי העיר להזכיר חסדי 

ה’ אשר גמלם הטוב במנחם אב תקנ”ד בכל שנה כמו ביום טוב”.

רוממות הנחמה
פנינים ועובדות 
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