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"ְּפנּו  הפסוק  על  בפרשתינו  המדרש  דברי 
אותנו  ללוות  שצריכים  דברים  הם  ָצֹפָנה"  ָלֶכם 

בתקופה גורלית זו.
צפונה?  לכם  פנו  "מהו  במדרש:  נאמר  וכך 
א"ר חייא אמר להם: אם ראיתם אותו שמבקש 
הצפינו  אלא  כנגדו,  תעמדו  אל  בכם  להתגרות 
לכם  פנו  הוי  עולמו.  שיעבור  עד  ממנו  עצמכם 
ישראל:  לו  אמרו  שלום  בר  יהודה  א"ר  צפונה, 
ואתה  תחיה,  חרבך  על  מברכו  אביו  רבש"ע 
מפניו,  עצמכם  הצפינו  לנו  ואומר  עמו  מסכים 
ולהיכן נברח? אמר להן: אם ראיתם שמזדווג לכם 
ברחו לתורה ואין צפונה אלא תורה שנאמר יצפון 

לישרים תושיה".
מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד עומד 
תורה"  "דעת  במאמרו  הללו,  המדרש  דברי  על 
אשר נתפרסם לרגל גזירת השחיטה בפולין שנת 
והתקופה.  הזמן  בעיות  על  עומד  בהם  תרצ"ו, 

דברים שלא נס ליחם גם בתקופתנו אנו.
המסוכנת  "גזירה  על  אלחנן  רבי  עמד  שם 
בית  של  תינוקות  ביטול  והיא  כלשונו,  מכולן" 
חובה.  של  ספר  בתי  ע"י  התורה  מתלמוד  רבן 
אשר "דבר זה מעמיד בסכנה את כל קיום האומה 
והאמונה. בגלל גזירה זו בא חורבן הדת במערב 
הגיע  שנה  מאה  במשך  כי  ידוע  כיום  אירופה. 
ומהשארית  מיליונים,  לכמה  המשומדים  מספר 
מועמדים  הם  גדול  חלק  המיליון,  מחצית  של 
הגיע  זה  שכל  אלחנן,  רבי  מתבטא  כך  לשמד". 

מחמת ביטול תשב"ר מתלמוד תורה!
על כך, ואחרי שעמד על שאר בעיות התקופה, 
דברי  אל  ליבנו  תשומת  את  אלחנן  רבי  מפנה 
וכי  השעה,  בזו  החובה  זו  כי  הללו,  המדרש 
ומנוסה,  קדומה  תרופה  זו  אחרת!  דרך  אין 
שההיסטוריה היהודית בת אלפי השנים הוכיחה 
בתוך  ההתבצרות  התורה!  למוד  יעילותה.  את 
אל  פנות  לבלתי  מדרשות,  ובתי  כנסיות  הבתי 

האלילים הזרים.
הרי אנו רואים בעינינו, כי כל העבודות זרות 
במאת  קרבנות  הקרבנו  ולהן  השתחוינו  שלהן 
לנו,  עזרו  שלא  בלבד  זו  לא  האחרונות,  השנה 
שהמצב  עד  אסונות,  עלינו  הביאו  שעוד  אלא 
הולך ונעשה רע מיום ליום. נעשה אפוא גם אנו 
מאחורינו  זרה  העבודה  את  נשליך  מנשה:  כמו 
הישן  באמצעי  נשתמש  אחד.  ד'  אל  ונפנה 
והמנוסה: "פנו לכם צפונה" הצפינו עצמכם בבתי 

כנסיות ובתי מדרשות!
אף רבו של רבי אלחנן, מרנא בעל ה"חפץ חיים" 
זיע"א עומד על דברי המדרש הללו, והוא מעלה 
הוא  וגרורותיו,  עשיו  מול  דרכינו  כי  מתוכם, 
ה"חפץ  כותב  כך  ועל  עצמכם..."  ב"הצפינו  רק 
הכבושה  בדרך  שהלכנו  זמן  כל  והנה  חיים": 
הזאת הצילנו הקב"ה מידם, ומאז הודחנו מדרכינו 
חדשים,  מנהגים  והנהיגו  באו  מקרוב  וחדשים 
עזבו נשק אבינו ואחזו בכלי קרב של שונאינו, 
הלכנו הלוך וחסור ומצאונו רבות רעות וצרות, 

ירחם ה' על עמנו וישב שופטינו כבראשונה".
תשעה  בערב  שבעתיים  אקטואליים  הדברים 
בס"ד  עלינו  יהפך  כי  מייחלים  אנו  אשר  באב, 
לששון ולשמחה, שעה שישנם גורמים, אף מתוך 
המחנה פנימה, שחושבים: אדרבה, אם נקח את 
גורלנו בידנו, נפעל בדרכים פסולות, ונכבוש את 
הר הבית ברגלינו, זו הדרך להחיש גאולת עמנו... 
גדולי  ע"י  ונאסרו  הוקעו  שהדברים  ומלבד 
לימדונו  זאת  אף  והחוגים,  הדורות מכל העדות 
זו  זרה  רבותינו מעתיקי השמועה, כי לא בדרך 

יצילנו הקב"ה מגלות זו! 
עצת  את  ונקיים  הקדושה  גבולות  את  נשמר 
הקב"ה  יחיש  כי  ונתפלל  נייחל  אז  או  חז"ל, 

ישועתו ויגאלנו גאולת עולמים בב"א.

צורתא דשמעתא דמגילת איכה
יוחנן,  רבי  אמר  רבא  אמר  פיהם"  עליך  "פצו 
בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן ]ברוב האלפא ביתא 

שבאיכה - רש"י[? בשביל מרגלים, שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. )סנהדרין קד,ב(
יוצא מדברי הש"ס, דסדר האלפא ביתא מורה שיש ב"מגילת קינות" סדר מסויים. סדר אשר 
מורה כי על אף שיש חורבן, ואנו מקוננים עליו - בכל זאת, כל עוד יש "סדר לא"ב" הרי שיש 
עדיין גילוי ויחסים קרובים בינינו לבין השי"ת. ואם ביתר פרקי ה"אלפא ביתא" שבאיכה יש 

הפרעה לסדר זה, הרי שכל הפרעה כעין זו לסדר בע"כ מורה על תוספת ריחוק.
ומהו עניין "סדר האלפא ביתא"? - היקף מושלם של סידור כלי הביטוי, הרי הוא סדר אותיות 
הא"ב, אבני הבניין של כל דיבור ורעיון קדוש המובע על ידי תורה או תפילה, והוא המקשר 
בין ישראל לאביהם שבשמים. והסדר הוא הדרך הנכון ללמד את מכלול הקשר היכול להתקיים 
בין בורא ונברא. והנה מה שהיה מוטל על ישראל להתבונן בזמן המרגלים הוא השוואת גדלות 
הבורא לעומת סכנת כניסת הארץ. כלומר, על גודל הקרבה שיש בין הבורא ב"ה לישראל ושעל 
כן אפילו במצב הקשה ביותר לא יזנח ה' עמו. וכשלא התבוננו, הרי שהסדר מופרע ונוצר ריחוק. 

המרגלים פצו פה לפני שהתבוננו בראיית העין.
לומר לך, סדר האלפא ביתא הוא סדר הקרבה שעדיין קיימת בין הקב"ה לבינינו, והקדמת 
הפ"א לעי"ן הוא הסימן כי קרבה זו הופרעה; שכן מדוע מקדימים את הפה לעין, שכן יש בלב 
איזו שהיא תפיסה הקודמת לראיה, איזו שהיא טעות שכל עוד זו לא נעקרה, מה שיראו אח"כ 

ישתלב ב"פה שקדם לעין".
ועתה להמתבונן במגילה הזו לפי כל ההשקפה הנ"ל, יראה דבר נפלא: מסודרים בפנינו חמשה 
פרקים, שאינם אלא חמשה שלבים של פירוד בינינו לבין השי"ת, וכאמור בסדר האלפא ביתא 
דווקא, זו אחר זו, כאשר הפירוד גבר והולך. להראות, כי בכל שלב קיים היקף גמור של כל 

ההסתר, עד לעקירה מוחלטת של השכינה מישראל רח"ל, ונפרשם אחד אחד בס"ד.

פרק א
כאן הע-פ עדיין כסדרם. עדיין העינים מקדימות את הפה וכמ"ש חז"ל. לומר לך, כאן מצויין 
ומתואר מצב שבו, למרות החורבן, עדיין קיימת קרבת אלקים, שכן אנו עדיין מוצגים כאלו 

הלומדים ומעיינים לפני שאנו מדברים.
ובעניין הפרק עצמו, הרי שפרק זה הוא פרק "איכה ישבה בדד" בדד בלי השי"ת ובאמת כל 
הפרק מדבר על השי"ת כאילו הוא כאן רק שהוא נפרד מאיתנו ומעניש אותנו, ואילו אנו פונים 
ומדברים אליו תוך כדי דיבור ואומרים לו "ראה!" ג"פ )ראה ה' את עניי כי הגדיל אויב, ראה ה' 
והביטה כי הייתי זוללה, ראה ה' כי צר לי מעי חמרמרו(, כאילו הוא עדיין מצוי בינינו כאן ואנו 

רק מסבים את תשומת לבו לָעְנֵיינּו.

פרק ב
כאן הע-פ כבר נהפכו לפ-ע. הפה מקדים את העין ועתה אנו כבר מתרגמים את אשר העין 

רואה לפי מה שהפה מדבר. וזה גופא הריחוק מה'.
תוכן הפרק: "איכה יעיב באפו", כאן כבר השי"ת השליך אותנו מלהיות במחיצתו,  ובעניין 
"השליך משמים ארץ ת"ת ישראל", אכן בפרק זה מתואר רבות כאילו "נבלענו" ב"ארץ" - שכן 
אלו ביטויים המופעים פעמים רבות בפרק הזה )השליך משמים ארץ תפארת ישראל; ולא זכר 
הדם רגליו, בלע ה' לא ולא חמל, הגיע לארץ - חלל ממלכה ושריה. היה ה' כאויב, בלע ישראל; 
בלע כל ארמנותיה חשב ה' להשחית חומת בת ציון, נטה קו; לא השיב ידו מבלע, טבעו בארץ 
שעריה, ישבו לארץ. ידמו זקני בת ציון, העלו עפר על ראשם, חגרו שקים. הורידו לארץ ראשן 
בתולת ירושלם. נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי, משוש לכל 
הארץ כל אויביך שרקו ויחרקו שן; אמרו, "בלענו! שכבו לארץ חוצות נער וזקן(, כאן כבר אנו 
נראים כאילו אנו קוראים לק'ב"ה כביכול להתבונן היכן שבאופן טבעי ראיה -בעלמא לא תועיל, 
לעשות  לק'ב"ה,  לקרוא  יש  וכאילו  רחוקים  אנו  כאילו  והביטה"  ה'  "ראה  לבסוף  לו  ואומרים 

"מאמץ".
אמנם יש כאן עדיין מקום לומר שלא הכל אבוד, שכן מצויה כאן קרבה מסויימת, שכן אנו 
יכולים בחוש להצביע מהיכן נפלנו ולהיכן: מ"שמים" - "ארץ". להורות, שבנקודה זו עדיין הדרך 

לשמים ידועה לנו, ומבחינת מצבינו בנקודה זו עדיין יתכן שישיבונו לשם.

פרק ג
כאן מקיפים בפירוט את כל האלפא ביתא )באופן מוחלט - כ"ב פעמים ג' פסוקים( - תיאור 

מקיף של כל השייכות לשי"ת ממנה אנו יורדים על ידי החלפת פ"א ועי"ן.
כאן ישנה גם נקודה חדשה: אין פתיחה בלשון "איכה". לשון "איכה" מורה מחד על קשר שהיה 
וניתק, ואנו עומדים וזועקים איך יכול היה קשר שכזה ללכת לאיבוד. מאידך, "איכה" גם מהווה 
התפעלות ממצב חדש השולל מצב קדום. וזה אכן שייך בשני הפרקים הראשונים. אך הפרק 
הזה השלישי בא להורות על כי כבר ירדנו כל כך עד אשר איננו חשים את הקשר שהיה - רק 
יודעים עליו. שכן הכל כאן כבר "חושך ולא אור" ואין כאן מקום לראייה. וזאת, מאחר ובראייה 
וע"כ  לראייה,  דומה  אינה  הכל, שמיעה  את  לקלוט  אחת  הבטה  מאשר  יותר  צריך  שאין  הוא 

צריכה התפרטות.
לעניין תוכן הפרק עצמו: "אני הגבר... במחשכים הושיבני", כאן כבר מדברים על המציאות 
החדשה של חיים בחושך, כבר לא מבקשים מהשי"ת לראות ואפילו לא להתבונן, אנו כביכול 
מוותרים על הראייה לגמרי, כאן מבחינת יכולת הראייה איננו מבקשים יותר מאשר "השקיפה" 
- כאילו מריחוק מקום. כל אשר אנו מבקשים עתה הוא רק ש"קולי שמעת", הרי פעם "ראיתה" 
את אשר קרה לעמך )אותי נהג, וילך חשך ולא אור. במחשכים הושיבני כמתי עולם. דב ארב הוא 

לי, ארי במסתרים סכותה בענן לך מעבור 
תפלה. עד ישקיף וירא ה' משמים. קראתי 
שמך ה' מבור תחתיות. קולי שמעת - אל 
ה'  ראיתה  לשועתי!  לרוחתי  אזנך  תעלם 
עותתי, שפטה משפטי. ראיתה כל נקמתם 
- כל מחשבתם לי. שמעת חרפתם ה' - כל 
כזועקים  אנו  ממילא  עלי(,  מחשבתם 
אליו ית', רק תקשיב, תשמע את זעקתי. 
ללמדך, בשלב זה עדיין יש עם מי לדבר, 
ברור שיש מי ששומע. לומר לך, נותרו 

לנו אז איזה שהם שבבי גילוי כל שהם.

פרק ד
לחושך  ואפילו  ביתא  אלפא  יש  עדיין 
מודעים  כזה. שכן כאן עדיין אנו עכ"פ 
נותק.  כבר  בעיקרו  הקשר  אך  לאבדה. 
שכן לא זו בלבד שאין כאן דיבור כלל עם 
השי"ת, אלא אפילו התפרטות שתשלים 
את הגילוי החסר כמו בפרק ג' כבר אין. 
כאילו לומר שאין כאן יותר מאשר רשימו 

של הגילויים האמיתיים שהיו ואינם.
וכן כאן שבה ה"איכה", אחרי שהחורבן 
בחשכה  מצויים  ואנו  כבר  הכריענו 
מוחלטת, בא ירמיה והספיד את יאשיהו 
מושלם  ביטוי  משלנו,  ביתא  באלפא 
לעוד  זכינו  ובכך  מצבינו.  את  להכרינו 
הקב"ה  של  בצילו  חסיון  של  שנה  כ"ב 

ומכאן הזהב שמתעמעם והולך.
ולעניין תוכן הפרק: "איכה יועם זהב", 
היה  בו  במצב  עדיין  היה  הכל  כאן  עד 
אז  "ראיה"  לא  אם  לקשר.  תקווה  לנו 
לפחות היתה "שמיעה", היה מקום לזעוק 
אליו, ליצור קשר. עתה הקשר איננו. אנו 
נמקים והולכים, מה שנותר בנו כתוצאה 
עבר  כבר  קשר  בינינו  היה  שפעם  מכך 
ואיננו, הזהב מועם. אין כאן מצד היחס 
ולא  לראיה  מקום  לא  כלפינו  ית'  שלו 
היחידה  תקותינו  לשמיעה.  ולא  להבטה 
היא העתיד: שישי ושמחי בת אדום... גם 

עלייך תעבור כוס.
אל  כלל  קוראים  לא  הפרק  בזה  כאן, 
עצמינו  לבין  בינינו  מבכים  רק  השי"ת. 
מוחלט,  הוא  ההסתר  שחל.  הניתוק  את 
אם כי עדיין יש לנו ידיעה כש"ה מאותו 
זכרון  איזה  עדיין  לנו  יש  שכן  הסתר, 

ממנו.

פרק ה
אלפא  אין  אך  פסוקים,  כ"ב  יש  כאן 
ביתא. היקף גמור של חסרון סדר וגילוי. 
שכן כל מה שאנחנו יודעים עכשיו הוא 
כי יש חושך, אלו חיינו וכך אנו מסדרים 
אותם. אין לנו כבר מושג באור, אין לנו 
ידיעה כיצד הוא הסדר האמיתי של חיים 

בצילו ית'.
ביתא  אלפא  כסדר  חשוב  גופא  וזה 
עברתם  אתם  חז"ל:  בעיני  עצמו  בפני 
בא  ירמיה  הרי   - עבירות  שבע  לפני 
אלפא  שבע  שהוא  קינות  עליכם  מקונן 

ביתין איכה. )איכה רבה, פתיחתות(
אותיות בלא  כ"ב   - ביתא, אכן  אלפא 

סדר.
אבל כאן חוזרים לקרוא אל ה': "זכר ה' 

מה היה לנו"; וזאת, מאחר ומעתה לא נותר לנו יותר מאשר להתפלל, והתפילה עתה היא לא מקום 
שהניח לנו השי"ת להתקשר עם גילוייו, אלא התעוררות שלנו לעורר רחמי שמים ע"י העלאת 

זכרוננו לפניו.
חדש ימינו כקדם!

הורם הנזר והוסרה העטרה
לעילוי נשמת ראש ישיבת "מיר" 

הגאון הצדיק
רבי אריה ליב פינקל זצוקללה"ה

הונצח ע"י נכדו הרה"ג שליט"א

לידידי וקוראי הגליון שליט"א
בהיות והוצאות הגליון אינם  מסובסדות על ידי כל גורם שהוא 
אלא אך ורק על ידי תרומות חד פעמיות  אשר מגיעות לפרקים
דרוש לנו, תרומות והנצחות, למען המשך קיומו של הגליון 

 )אפשרי בכ. אשראי( 
בטלפון 0722-588477 שלוחה 1

לתרומות והנצחות, תגובות והערות, 
 בטל': 0722-588477  

 b264464@gmail.com :או במייל
לקבלת הגליון במייל שלחו בקשה למייל זה.

For dedication and sponsorship send to



רוממות המועדים
ענינא דיומא

הגאון רבי 
אביעזר 

פילץ 
שליט"א

השעה  בעניני  ומרוממים  נפלאים  חיזוק  דברי  להלן 
והתקופה, לקראת ימי בין הזמנים, מלוקטים מתוך שיחה 
הגאון  שנאמרה לפני 11 שנים במוצאי תשעה באב ע"י 
רבי אביעזר פילץ שליט"א ר"י תפרח. דברים אלו מובאים 

כאן כלשונם וכצורתם:

עד מתי "עוזך" בשבי
אנו אומרים בתפילה "עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר" - "עוזך" יש לו כמה 
בחינות. "עוזך" יכול להיות מכוון לביהמ"ק שמשם עוז ותפארת ישראל. "עוזך" יכול 
להיות מכוון לתורה כדכתיב "ה' עוז לעמו יתן" שהיא תפארת ישראל. "עוזך" אבל 
גם מכוון לעם ישראל בעצמו – "תנו עוז לאלוקים"! עם ישראל כביכול הוא שנותן 
יכולה לשמוע - כמו שהנפה"ח מאריך שכל  את העוז לאלוקים - עד כמה שהאוזן 

ההשתלשלויות של הבריאה כולה מיתלא תליא באותו עוז, לכן זה נקרא "עוזך".  
והנה באיכה כתיב "השליך משמים ארץ תפארת ישראל". דהיינו, הרי גם אדם שאין 
בו עוז ואין לו תפארת, להיות בשבי אין זה מן הדברים הנוחים והנעימים... אבל אם 
נמצא גיבור חיל שיש לו עוז והוא נמצא בשבי, זה שבר על שבר! שהרי חוץ ממה 
שהשבי בעצמו לכל אדם הוא שבר, אך אדם שהוא "תפארת", מלשון פאר, שפירושו 
וזה מה שאנחנו  אדם גבוה, מעולה, מרומם, והוא נמצא ביד צר, זה כאב על כאב! 
אומרים לקב"ה, הרי באמת גם אחרי שאנחנו נמצאים בגלות, גם אחרי שביהמ"ק חרב, 
גם אחרי שהתורה נמצאת ביד כל אותם הכוחות ה"לא טובים"... אבל הרי התורה 
נשארת תורה, עם ישראל נשאר עם ישראל, וביהמ"ק הרי נשאר בנוי ומשוכלל בשמים 
עומד לרדת לארץ, וזה הכאב הגדול – "עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר, עוררה 

גבורתך וקנאתך על אויבך"... כל זה מה שנוגע לכלל ישראל...

ה"שבי" של בין הזמנים
זמן  אותו  על  שתיאמר  הראוי  מן  תפילה  ואותה  בחינה  שאותה  מרגיש  אני  אבל 
שנקרא "בין הזמנים"! שבעצם זה שבי, וצר! יש שם את הבחינה של שבי. הרי נמצאים 
לא תמיד בסביבה של תורה, וגם כשאדם מנסה להסתגר בביהמ"ד הוא מוכרח לעבור 
דרך מקומות שהם בחינת "שבי". ויש גם "צר", הם אותם כל המפריעים וכל הסכנות 
שכל בן תורה עובר מידי שנה בשנה. והרי זה סכנה עצומה לתורה, זה סכנה לאותה 
התורה שאדם קנה בעשר אצבעות ידיו, אותה תורה שנקנתה לו בכ"כ עמל, בכ"כ 
יגיעה, עם כ"כ הרבה מפריעים שהצליח להתגבר עליהם, אותה תורה עומדת בסכנה 
שאולי הג' שבועות אלו עלולים ח"ו... וכך לדאבונינו רואים לפעמים שבג' שבועות 
נהרס עמל של שנה שלימה... וממילא התורה היא בסכנה, היא בשבי ובצר. גם האדם 
בעצמו, אותו בן תורה שהצליח לרומם את עצמו לדרגה אחרת של שאיפות להיות 
יותר מעולה מהרובד הרגיל – ה-ב-ינו-נ-יות, והצליח להתעלות בשאיפה אמיתית של 
קרבת אלוקים לי טוב, ויודע מה חובתו בעולמו, יודע מה שיכול לצאת ממנו ומה יכול 
לא לצאת ממנו, הרי אותו אדם, אותו בחור, אותו בן עליה כבר זכה להשריש בעצמו 
את אותם רגשות קודש, והנה בשבוע אחד, בשבועיים, בשלושה, הכל יכול ליהרס... 

זה הרי סביבה "עוינת", כך אולי אפשר לקרוא לזה...
והרי ידוע, שכל אדם הוא גם בעצם ביהמ"ק מעט, כל האברים של האדם מכוונים 
כבנין ביהמ"ק מעט. המוח של יהודי זה קודש הקדשים כמו שהנפה"ח אומר שאם 
יהודי מכניס מחשבה לא ראויה במוחו הוא יותר גרוע מטיטוס שהכניס זונה לבית 
קוה"ק, איום ונורא! כיוון ששם זה היה בגדר קימחא טחינא קא טחן לה... הקדושה 
שיש לבן ישראל בכלל, ולבן תורה ועליה בפרט, הוא בגדר ביהמ"ק שהנרות דולקים 
בו! וכל זה אפשר להפסיד עם כל אותם מצוות שביסודם אולי הם נכונות, אבל קיי"ל 
שבכל דחיה של דבר בפני דבר יש בזה גדרים, ולא נראה שאותה מצוה של "מנוחה" 
שהיא מצוה גדולה עד מאוד... יכולה לדחות את הפחד ואת ההרס שיכולים לעשות 
אותם שלושת השבועות, שאנחנו אמנם מוכרחים אותם, כי א"א להתחיל אלול אם לא 
יהיה לפניו בין הזמנים של אב, ומי שניסה לעקור את הבין הזמנים של אב לא היה לו 
אלול, אבל צריך שהבין הזמנים של אב יהיה במתכונת של "פרוזדור"! אפשר לנוח, 
אפשר להתרענן, אבל זה לא מתיר את הכל! יש בחור שזכה לעינים טהורות ועם טיול 

אחד הוא הרס את הכל ח"ו... 

לכל מנוחה יש גבולות
הזמנים,  בבין  סכנה  שיש  ידענו  השנים  וכל  הזמנים,  בין  של  הגדולה  הסכנה  וזה 
אמנם בשנים קדמוניות היה סכנה בבין הזמנים מיצר הבטלה שאדם מתרגל להיות 
בטלן, עוברים שעות ע"ג שעות והלימוד נעשה רחוק ממנו "אם תעזבני יום יומיים 
אעזבך". אלא שבעשרות שנים האחרונות נוצר מצב חדש -מה שנקרא- "להתפרק", 
להתפרק זה לא לשון יפה כ"כ, שהרי כתיב "פרקו נזמי הזהב", וזה הדרך לעגל... ודאי 
שיש ענין בלהתפרק, אבל ה"התפרקות" לבשה אופי חדש... באמת הלב כואב ודואב 
לראות בצידי הדרכים בני תורה, שחזות פניהם מעידה שכל השנה עוסקים בהוויות 
ואיך  מרוממים,  מראה שהם  פניהם  תורה שתואר  בני  וביגיעה,  בעמל  ורבא  דאביי 
נהפכו לנבלי חרס!? איך עומדים הם בדרכים עם כל הגינונים של עוברי אורח, עם 
אם קצת מתבוננים, רואים כמה חורבן יש באותה  אותו תרמיל גב, עם אותו לבוש… 
התפרקות! צריך ומותר להתפרק, אבל יש גבולות לכל דבר. כשם שלכל המצוות יש 

גבול, ותקיעת שופר לא דוחה שבת, אז גם ההתפרקות לא דוחה את כל אלו. 
באמת בשנים קדמוניות היה עוד סכנה בבין הזמנים, הבני תורה היו באים לבתים 
שלא כולם היו ברוח ישראל סבא, היו בתים שהיסודות שלהם לא היו ברוח גדולי 
ישראל, והבן תורה היה צריך לילחם עם אבא ואמא שלא מבינים מדוע זה צריכים 
ללמוד, ומה רע להיות יד אחת עוסקת במסחר והשניה בדף היומי, ולמה צריך לגדול 
שלפני  השנים  אלו  אבל  הוריהם...  עם  מלחמות  היה  ולבחורים  וכו',  וכו'  בתורה, 
כשלושים שנה ויותר. ב"ה שבשנים שלאחמ"כ כמדומה שרוב רובם של הבני תורה, 
לראות  והאמא  האבא  של  השאיפות  כל  ושם  תורה,  עריסתם  עצמם  שלהם  הבתים 
את בנם לא סוחר, ולא בעל מלאכה, ולא "עסקן", אלא לראות אותו גדול בתורה, 
וזה הנחת היחידה! ב"ה זכינו.. זכינו.. או יותר נכון, זכו בני הישיבות שבדור הזה, 
שהמלחמה עם אבותיהם זה לא מלחמה בעקרונות, ואדרבא, על כל שעה שאני לומד 
אז האבא והאמא יש להם נחת, מוותרים על כל הדברים, רק לראות איך מוישהל'ה 

שלהם יושב ולומד...

התנפצות אליל הציונות
אלא שבעקבות המצב לאחרונה )א"ה, ה"התנתקות"...( אני רוצה להגיד עוד כמה 
מילים. יתכן שבאחד הבתים יהיה איזה ערעור על העקרונות הללו... היו עשרות שנים 

שכלל ישראל וגדולי ישראל נלחמו בתנועה שחרתה על דגלה 
את הדגל של ככל הגוים בית ישראל -"לאומיות", והלבישו את 
גדולי  שיד  היא  והאמת  א"י,  ישוב  של  במצוה  הזו  הלאומיות 
ישראל היתה על התחתונה!!!... אני זוכר שהכריזו על המדינה, 
היה כזו שמחה, כל הלילה רקדו ברחובות... אך היה לי סבא זקן שהיה יהודי פשוט 
עם אמונה, לא ראה, בקושי הילך, וכל מה שיכל זה היה לומר תהילים, ובאה אחת 
מבנות המשפחה ואמרה לו: סבא, משיח הגיע!  אז הוא לקח את השמיכה ושם על 
פניו ואמר "משיח כזה אני לא רוצה"! הוא לא אמר שמשיח לא בא, הוא לא התווכח 
אם זה משיח או לא... יהודי פשוט, אבל שורש האמונה היה ברור לו, שלא זה משיח! 
משיח כזה אני לא רוצה. ואח"כ כשבאה מלחמת ששת הימים ורקדו ברחובות, עמד 
מרן הרב שך זיע"א וצעק ב"ירחי כלה" - זה לא גאולה! וזה לא אתחלתא דגאולה! 
ואני רואה רק חורבן, ולא צריך לחגוג את יום ירושלים! אבל הרבה מאוד אנשים לא 

שמעו ולא הבינו...
גם הבני תורה כשהיתה מלחמת ששת הימים לא כ"כ הבינו... אמר לי אז איזה אברך 
שהיום הוא ת"ח חשוב, אחרי שאמרתי לו שהחזו"א אמר שמהם הוא לא יקח מאומה, 
אז הוא אמר לי כנראה שגם החזו"א לא ידע הכל... היה כזה רוח שהנה הנה רואים 

בחוש... 
אמנם, ב"ה, שהשנה! הגיע שנת גאולי! הנה עכשיו כולם רואים בחוש שכל הגאולות 
האלה, וכל אותם מצביאים, וכל אותם גואלי ישראל אין בהם ממש! - זה חורבן לאותה 
קבוצה, לאותם אנשים שבנו את עולמם הרוחני כאילו יש פה משהו מריח של משיח.    
ולכן אני אומר מן הדין היה שהם יעשו "יום טוב"... אלמלי שזה כרוך בצער ועגמת 
נפש של הרבה משפחות, היה מן הראוי שיעשו יום טוב על זה שהקב"ה גאל אותם 
מעבודה זרה כזו. יש כאלו שעדיין כתוב עליהם בחז"ל, שע"ז חבוקה בחיקו ובטנו 
תופחת מרעב, ואליהו הנביא אומר לו תעזוב את הע"ז ואציל אותך, ואומר לו: לא! 
שמחה  להיות  צריך  היה  באמת  אבל  כאלה.  גם  יש  כן,  יעזוב...  לא  אני  הע"ז  את 
אדירה, אילו זה לא היה כרוך בעגמת נפש, שקהילה כזו גדולה שביניהם יש אנשים 

שמתכוונים למה שאומרים נגאלו מכזו טעות מרה...  

על מה צריך באמת לזעוק...
הרי זה עיוות שאין כדוגמתו לחשוב שזה החורבן של עם ישראל! לא שאני חושש 
שמישהו כאן מהשומעים עלול לטעות בזה, אבל באותו רחוב שנקרא "חרדי" עלול 
להישמע גם דעות שצריך להשתריין כנגדם, שהרי גם מעבר להיבט אם יש פה סכנה 
יסודה  שאולי  מצוה  אותה  אם  להיבט  ומעבר  להיות,  שאמור  אירוע  באותו  בכלל 
"לאומיות", אולי היא רק עטופה באיזה נקודה של מצות ישוב א"י, אבל האם זו הבעיה 

של עם ישראל!?... כמה עיוות יש בזה!!! –
עם ישראל הרי בוער באש! שבת קודש מחוללת בראש כל חוצות, השלטון דורס כל 
זיק של קדושה, ואתה לא יכול לשמור על הקדושה אצלך בבית, כי אתה יוצא לרחוב 
ואתה מוכרח לראות מודעות... א"א לשלוח ילד באוטובוס לבד כיוון שא"א לדעת עם 
איזה ידיעות חדשות הוא יחזור... עצמות קדושי ישראל מתחללות, עצמות קדושות 
שאלפי שנה היו טמונים בקדושה מתגוללות כדומן על פני האדמה... איסורי עריות 
הותרו בריש  גלי... עם ישראל בוער באש!!! – וכי על זה צריך לזעוק )ההתנתקות...(?! 
על איזה דבר קטן שגם אם נעטוף אותו באיזה עטיפה של מצוה, ישוב א"י, אבל זה 
סה"כ דומה למי שהביהמ"ד שלו נשרף והספרי תורה בוערים, והוא עומד ובוכה על 
איזה לוח זיכרון של סבא שלו שעמד ע"י הארון קודש ונשרף עימו... הרי יש פה 
היה  ולזעוק אם  חוצות  נורא שאין כדוגמתו! הרי באמת צריך לצאת לראש  עיוות 
איך שכך נראה עם ישראל,  אבל על מה לזעוק!? לזעוק על חילול השם   - בכוחינו, 
שנרמסת,  שבת  על  לזעוק  חוצות,  כל  בראש  שמתחללת  התורה  קדושת  על  לזעוק 
ואם תושבים רוצים להגן על השבת שלהם הם מוכים ומושפלים ע"י השלטון, צריך 
לזעוק על עצמות של קדושי עליון שמתגוללים על האדמה, צריך לזעוק על הכל, על 
ה"דעות", על ה-ה-ש-ק-פ-ה של עם ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב, המשובשת... 
אז זו העת לזעוק על איזה פרט קטן שבקושי אפשר להכניס בו זיק של מצוה?! אני 
מדלג כעת על הויכוחים העקרוניים מה באמת צריך להיות, אבל יש פה כ"כ הרבה 
עיוות... ולכן אני אומר אילו לא היה הדבר כרוך בעגמת נפש של אנשים, היה מן 
הראוי לעשות יום טוב, אבל לא אנחנו! "הם" היו צריכים לעשות יום טוב! אולי גם 
לנו היה מותר לקחת חתיכת קוגל מאותו יום טוב.. היום אנו רואים הכל בחוש... איך 
באותו זמן שכשעמדו וצעקו יש פה גאולה... עומדים עיני העדה, ר' חיים עוזר והח"ח, 
וצועקים "טרייף"! שאף אחד לא יזוז מהגולה אף אם הגולה בוערת! ... אוי, מי יגלה 

עפר מעיני חכמי ישראל וגדולי האומה שראו וחזו הכל בעיני רוחם. 

אין לנו אלא להעמיד חומות...
חייב  שכאו"א  הפריצות  נגד  חומה  להעמיד.  חייבים  שאנו  הנוספת  החומה  וזה 
יכול  והבטלה, כ"א חייב לקבוע בעצמו שלא  נגד ההפקרות  להעמיד לעצמו, חומה 
לעבור יום בלי עמלה של תורה, כבר דיברנו בבין הזמנים בשנים שעברו, שהיסוד 
הוא לגנוב את הזמן, ולהתחיל את היום עם תורה עוד לפני תפילה, מי שיכול לקום 
עוד יותר מוקדם, לעשות את ה"יומית" שלו עוד לפני התפילה, שהחלק הראשון של 
היום יעבור בקדושה, וגם סוף היום יקבע לו איזה קביעות בלתי נדחית משום דבר. 
אדם יזכור שאין זמן שאדם פנוי ממצוה של ת"ת ומצוה של עבודת ה', בזה הוא יעמיד 
חומה נגד כל הרוחות האחרות שידע שיש לנו רק תורה אחת! ורק מגמה אחת בחיים! 

ופה הכישלון ופה ההצלחה. 
עם ישראל לא יגאל מעוד כמה קילומטרים של שטח, עם ישראל לא יגאל אם יהיו 
בו יותר כוחות צבא יותר טנקים ויותר מטוסים, עם ישראל יגאל רק בדבר אחד - אם 
בליבות בני התורה ובני הנעורים בפרט תיקד אש של אהבת תורה ויר"ש! אם באמת 
לעשות  יכול  הוא  מה  בטלה,  של  מאותם שעות  להפסיד  יכול  הוא  מה  ידע  כאו"א 
מעצמו ומה הוא יכול להפסיד מעצמו, אם זה יהיה ברור, זה תחילת הגאולה! עם כח 
כזה, עם השקפה כזו ברורה, אפשר לצאת אל אותו "צר" ואל אותו שביל שנקרא "בין 
הזמנים", ולהיות עומד ומעמיד את החומה צמוד לגופו ולעיניו, לדעת שאין לנו שיור 

אלא התורה הזאת. 
וקל כביר לא ימאס. הקב"ה לא ימאס בתפילותינו ויעזור לנו לחזור ולשוב לביהמ"ק 
דידן עם אותה טהרה שיצאנו ממנה, עם אותה קדושה שהיינו בה, עם אותה תורה, עם 
אותם כלי זהב שקנינו אותם בכזה קושי, וכ"כ מסוכן לאבדם ככלי זכוכית. יתן ה' 
שנחזור כולנו לחודש "א-ל-ו-ל" מרוממים בכוחות חדשים, מרוממים אבל גם באותה 
"אמא זקנה" שיש לנו - התורה והיראה. וכן אנו מבקשים: אב הרחמים הוא ירחם 
עם עמוסים ויזכור לנו ברית איתנים ויציל נפשותינו מן השעות הרעות ויחון אותנו 

לפליטת עולמים אמן.



"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל" )א,א(

אמרו חז"ל )שמות רבה(: עד שלא זכה משה לתורה 
לתורה  שזכה  כיון  אנכי',  דברים  איש  'לא  בו  כתוב 
התחיל מדבר, שנאמר 'אלה הדברים אשר דיבר משה'.

תשמ''ג(:  כלה'  'ירחי  זי''ע )במעמד  עזרי'  ה'אבי  מרן  ביאר   המדרש  דברי  כוונת  את 
נראה כי קודם מתן תורה לא היה משה מחוייב להשמיע את דברו ולא היה בכבישת 
דבריו משום איסור של נביא הכובש את נבואתו, אבל, משניתנה תורה - הרי בין אם יש 

בכוחו לומר ובין אם אינו יכול לומר, הרי הוא מחוייב לומר, ואינו יכול לפטור עצמו!
ומכאן חובה עלינו ללמוד, שיש עתים אשר חייבים להשמיע בהם את דבר ד' ברבים, 

גם כאשר נדמה שאין יכולת ואין אפשרות לכך שהדברים ישמעו!
חובה  מוטלת  אז  בערבוביה,  משמשים  וחושך  ואור  שולט  בשעה שהטשטוש  ובפרט 
גמורה על אותם אלו היודעים את האמת לעמוד ולהבהיר מהי דרך ד' האמיתית, וכשם 
שאסור לנביא לכבוש את דברי נבואתו חלילה להם להימנע מלהשמיע בקול ברור וצלול 

את האמת!

"ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ד' ֹאתֹו ֲאֵלֶהם" )א,ג(

הנה בראי התקופה, ולגודל הבלבול השורר בדעת ההמון, לעת הזאת הזמן גרמא להביא 
את דבריו של "בעל הטורים" על הפסוק שלפנינו, אשר במילים קצרות ונוקבות, מבטא 
את גודל מעלתה של תורה, ואת הכוח הניתן ביד חכמיה להגן ולהציל על הדור כולו 

בעת פורענות, רחמנא ליצלן:
ועוד פעם אחת  כאן,  מופיעה במסורה  זו  ותיבה  "ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה",  נאמר  בפסוק 
בלבד בספר שופטים. - "ָמֵגן ִאם ֵיָרֶאה ָוֹרַמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּבִיְׂשָרֵאל בישראל )שופטים 

ה,ח(.
והנה הענין בפרשתינו מדבר על התורה, וכמו שנאמר בסמוך "הֹוִאיל ֹמֶׁשה ֵּבֵאר ֶאת 
"ִלִּבי  כמו שנאמר שם  חכמים,  בתלמידי  מדבר  שופטים  בספר  והענין  ַהֹּזאת",  ַהּתֹוָרה 

ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל".
ודבר זה באה התורה ללמדינו - "כי אם יהיה תלמיד חכם אחד בין ארבעים אלף, אין 
צריכים לא מגן ולא רומח, כי תלמיד חכם מגין עליהם מאויביהם". )עיין תנדב"א פ"י(

והדברים הללו מאירים באור גדול את חשכת ואפילת הימים, ונותנים הבנה ומעלה 
יתירה לגודל כוחו של כל יחיד ויחיד המתייגע במלחמתה של תורה, לעמוד כתריס ומגן 

על עם רב!

"ֹלא ָתגּורּו ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאֹלִקים הּוא" )א,יז(
וברש"י: 'דבר אחר, לא תגורו לא תכניס דבריך מפני איש' עכ"ל.

כוונתו של רש''י לדברי הגמרא )סנהדרין ו,ב(: ר' יהושע בן קרחה אומר מניין לתלמיד 
היושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר מניין שלא ישתוק? שנאמר לא תגורו 

מפני איש, רב חנין אומר לא תכניס דבריך מפני איש.
וצ"ע ממה ששנינו באבות )פ"א מ"ה( 'יהודה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי 
הדיינים', ופירש הרע''ב: 'שאסור לאדם לגלות דינו לאחד מבעלי הדין ולומר לו עשה 
כך בשביל שתזכה בדינך ואע"פ שיודע שהדין עמו', וקשה, שמדברי הגמרא בסנהדרין 

הנ"ל משמע שאם יודע זכות לעני, אדרבה, חובה עליו לגלות לו.
ובתוי"ט שם ביאר בשם ה'מדרש שמואל', שהמשנה באבות מדברת להשיא עצה לעשות 

מעשה או פעולה שעל ידיה ישתנה הדין ויזכה )כגון 
זה אסור, אבל כשנותן עצה מה  ודבר  נב,ב(  כתובות 

לטעון ואין בזה צד שקר - מותר.
כי  הדברים,  לאור  זיע"א העיר  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
לכאורה איך מצינו ידינו ורגלינו במנהג הנפוץ בעולם 
להביא 'טוען רבני' אשר יוצא ובא לפני הבעלי דין ומלמדם תחבולות שונות מה ואיך 

לעשות ולטעון כדי לזכות בדין, והרי מבואר באבות שזה דבר אסור.
ואמר מרן זיע"א, שבדוחק יש לומר בזה צד היתר, כי מאחר שהטוען רבני נשכר בכסף 
וזה פרנסתו הרי הוא בגדר 'קרוב' לבעל דין, ומבואר בכתובות )נב,ב( שר' יוחנן לימד 
לקרוביו תחבולה היאך יזכו בדין ולא חשש ל'אל תעש עצמך כעורכי הדיינין' משום 

שסבר שיש בזה משום 'מבשרך אל תתעלם', עיי"ש.
הרי שלקרובים מותר ללמד תחבולות וטענות לבעל דין, וא"כ יש לומר שהוא הדין 
כאשר מי שטוען עבורו מקבל כסף עבור זה, הוא נחשב לקרוב אצל הבעל דין ולפיכך 
הוא רשאי להעניק לו עצות ותחבולות. ]אכן לפי"ז לאדם חשוב אסור לעשות באופן זה, 

וכפי המבואר בכתובות שם[

"ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם ַוֹּתאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפנֵ֔ינּו" )א,כב(
וברש"י: בערבוביא. ולהלן הוא אומר "ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו 
הן הראנו וגו' ". אותה קריבה היתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם, 
וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם, אבל כאן, ותקרבון אלי כולכם, בערבוביא. 

ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים.
והקשה ה"כלי יקר", כאשר משה רבינו מוכיחם על זה שבאו לבקש מרגלים, ומדגיש 
להם שבאו בערבוביא, א"כ מאיזה טעם היה צורך להזכיר שבקבלת תורה באו בדרך 

ארץ בלא ערבוביא!?
וביאר: שאף זה היה חלק מהתוכחה. משה רבינו אמר להם, בתחילה במתן תורה כאשר 
באתם בדרך ארץ והילדים נתנו לזקנים לגשת לפניהם, לימדתי עליכם זכות ואמרתי: מי 
יתן והיה לבבכם זה כל הימים, ותמיד תתנהגו בכאלו הנהגות של דרך ארץ, אבל לאחר 
שראיתי כשבאתם לבקש על המרגלים, בערבוביא, ילדים דוחפין את הזקנים, התברר 
למפרע שגם הקריבה של מתן תורה לא היתה כהוגן לשם שמים, ויש תביעה גם על 

הקריבה של מתן תורה. ]ועיי"ש שביאר באורך במהות התביעה[.
ויתכן לבאר ולהוסיף )הרה"ג שלמה לף שליט"א(: כי אמנם ההנהגה של ציבור באופן 
הרגיל, צריכה להיות בדרך ארץ, ילדים מכבדים את הזקנים ונותנים לזקנים לגשת קודם. 
אבל כאשר מחלקים דבר שאדם יודע שחייו תלויים בו, שם הרי בדרך הטבע, הוא שוכח 

את הנימוסים ורץ לקחת כל עוד נשמתו בו... 
בערבוביא,  הייתם  מרגלים,  לשלוח  לבקש  רבינו, כשבאתם  מה שהוכיחם משה  וזהו 
שכחתם את הנימוסים, ילדים דוחפים את הזקנים. ואילו בקבלת התורה באתם בדרכי 
הנימוס, והילדים נתנו לזקנים לגשת קודם... וכי כך היא המידה!? הרי דוקא בקבלת 
התורה, שם ההרגשה הייתה צריכה להיות שמקבלים את ה"חיים עצמם", לא מחלקים 
"מותרות", לכן רק שם היה צריך להיות כזו השתוקקות ששוכחים את הנימוסים, וכל אחד 
רץ לחטוף... מה שאין כן בשליחת המרגלים, צריך היה שתבואו עם כל כללי הנימוסים, 

שהילדים יכבדו את הזקנים, ולא בכזו השתוקקות שבו נשכחים כללי הנימוסים.
וא"כ בזה שבקבלת תורה באו ישראל עם כללי הנימוסים, ובשליחת המרגלים באו בלי 
כללי הנימוסים, הוכיחו שאינם רואים בתורה את כל חייהם, אלא התורה היא "מותרות" 

ח"ו, וזה מה שהוכיחם משה רבנו, והזכיר להם איך התנהגותם היתה בקבלת התורה...

חומש דברים
מרן  של  נכדו  שליט"א  גינזבורג  אליעזר  רבי  הגאון 
ממרן  מה ששמע  סיפר  זצוק"ל  לוינשטיין  הגר"י  המשגיח 
נכנס לבקר את המשגיח  אשר  הגר"ש אויערבאך שליט"א 

זצוק"ל שבועיים לפני פטירתו, והיה עומד עם חומש דברים על השטענדער, והיה לומד 
בקול. 

ואמר המשגיח זצוק"ל למרן הגר"ש שליט"א: שהינו עומד, מפני שמפחד שמחמת הכדורים 
הוא ספר  דברים  חומש  ואמר:  והוסיף המשגיח  ולומד...  עומד  לכן  ישן"  "יהא  והרפואות 

מוסר! )חוברת קול התורה(

הכל נשלח מהשמים...
סיפר הגאון רבי יוסף ליס זצ"ל: פעם אמר לי מרן הגרי"ז זיע"א, הציונים חושבים שאם הם 

יהרגו ערבים הם יפרדו מהם, ויכנעו לפניהם...
אולם מצינו בפרשת דברים דכתיב בקרא "כאשר תעשינה הדבורים", ואמרו חז"ל "מה 
דבורה מכה באדם מיד מתה, אף הם כשהיו נוגעים בכם מיד מתים". ואפילו הכי הגויים 
לא הפסיקו להכות ביהודים עד חרמה, כדכתיב "ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה"... וסיים 
מרן זיע"א ואמר: הרי הערבים מכים ופוצעים רק כאשר שולחים אותם מהשמים... )עובדות 

והנהגות לבית בריסק ח"ד עמוד קצב(

ושפטתם צדק
מסופר כי ביום היותו בר מצוה נשאל מרנא הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע על ידי אחד 
מבני ביתו: מכיון שעד היום - יום מלאות לך י"ג שנה - לא היה בך היצר הטוב, ורק היצר 
הרע ביקש להשפיע עליך, כיצד היית נוהג כאשר בא אליך היצר הרע לפתותך, במה היית 

דוחה אותו?
לו: כתוב  הייתי עונה  ומנסה לשדלני, כך  יצר הרע  היה בא  הנער החכם: כאשר  השיב 
בתורה "שמוע... ושפטתם צדק", ועל כך אומרים חז"ל )סנהדרין ז,ב( הרי זו אזהרה לבית 
דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חבירו, ואזהרה לבעל דין שלא יטעים 

דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חבירו.
בהלכה מפורשת זו, התלהב הנער כמנצח, דחיתיו, את יצרי הרע, וכך אמרתי לו: שתוק 
אסור  לי  ואף  דבריך,  להשמיע את  לך  אסור  ההלכה  לפי  מיד את שידוליך, שכן  והפסק 
לשמוע את טענותיך לפני בוא בעל הדין השני, הלא הוא היצר הטוב. רק כאשר יהיה אף 

הוא נוכח במשפט, תוכל להשמיע דבריך, ואשפוט עם מי משניכם הצדק...

ציפית לישועה...
ה"חפץ חיים" זי"ע היה מספר, שכאשר הגאון מוילנא זי"ע היה שומע קול המולה עולה 
מחצר בית הכנסת בוילנא, היה שואל מה קול הקריה הומה? אולי באו לבשר כי בא משיח 

צדקנו... 
כידוע, שתיק עם בגדים מוכנים ומזומנים היה ל"חפץ חיים" לעת בוא גואל צדק, וסיפר 

כי גם אחי הגר"א היו לו בגדים מוכנים לרוץ אחר המבשר.
משתתפי השיעור אצל מרן הרב מבריסק זיע"א שמו לב איך שלעיתים, במהלך שיעוריו 
בסוגיות החמורות, כאשר היה ניכר לכל השומעים כי הוא מתייגע במאוד לחדור לעומק 
הענינים ומתאמץ בהסבירו אותם לשומעי לקחו, היה ממלמל כמה מילים בלחש, וכשהיטו 
אזנם, שמעו כי היו אלו מילות הפסוק "לישועתך קויתי ה'", כך גם ראוהו נוהג מדי פעם, 
כאשר קם ממקומו בדרכו ליטול ספר מארון הספרים, שמלמל לעצמו הפסוק "לישועתך 

קויתי ה'". 
הגאון רבי יושע בער זצוק"ל, כי לדידו פשוט שאביו קיים  בנו  והסביר 
בכך את חובת הציפיה לישועה, הנוהגת בכל יום ובכל שעה. )הרב מבריסק 

ח"ג(  

דיני עבודה
יש לתמוה מאוד כשהם  אבל על הכהנים בודאי  ה"חפץ חיים":  לישועה" כותב  ב"צפית 
מתיאשין מללמוד דיני עבודה, הלא בם בחר ה' לשרתו ובכל יום יש ספק שמא יבוא משיח 
צדקינו, וכדאיתא בעירובין שהאומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא, אסור בכל יום לשתות 

יין, שמא יבאו היום, ונפסק כן להלכה.
כולל  של  המייסדים  בין  נמנה  חיים",  ה"חפץ  אחיינו של  זצ"ל  ליבאוויץ  הגאון רבי דוד 
קובנא סלבודקה, כאשר הגיע אל דודו ה"חפץ חיים", שאלו: איזה מסכת לומדים בכולל 

שלך? 
משיח,  כשיבא  הלא  חיים":  ה"חפץ  שאלו  תשובתו  לשמע  שבת.  מסכת  השיב:  דוד  ור' 
יצטרכו לדעת איך להביא קרבן?  השיב ר' דוד ואמר: אבל כמו כן יצטרכו לדעת על מה 

להביא קרבן!  נענה ה"חפץ חיים" מיניה וביה ואמר: "על זה יש ספר משנה ברורה!

לחיות את ביאת המשיח
בעת המלחמה נכנס אליו אחד מן הבחורים ליקח ברכת פרידה, לפני שנסע לביתו, אמר 
ה"חפץ חיים" כמו לעצמו: מדוע נוסעים? הרי לקבל את משיח צדקינו יותר טוב ביחד עם 

הישיבה ולא ביחידות...
בתמוז  ט"ז  ביום  ישראל  לארץ  בהגיעו  מהאוניה  ירד  זיע"א  איש"  ה"חזון  שמרן  בשעה 
י"ז  ואמר:  וצריך לצום... חייך  י"ז בתמוז  יהיה  ר' מנדל דייטש ז"ל מחר  לו  תרצ"ג, אמר 
בתמוז בוודאי יהיה מחר, אך אם יצטרכו לצום בו זה עדיין ספק, אחכה לו בכל יום שיבוא, 

משיח יכול לבוא ויהיה יו"ט...

מפנים את הדרכים
על מרנא המהרי"ל דיסקין זיע"א סיפרו: כאשר שהה בביתו הגאון רבי זרח ראובן ברוורמן 
זצ"ל, נשמע לפתע קול צפירת הרכבת, שהחלה באותה תקופה לנסוע לירושלים, שאל רבי 

יהושע לייב: מה פשר הצפירה? 
כשהסבירו לו מנין באה הצפירה, הוא התמלא חרדה וארשת תוגה ירדה על פניו, וכך הוא 
אמר: אהה! כבר מפנים את הדרכים! כבר, כבר, וזמן הגאולה קרב, ועדיין אין אנו מוכנים 
לביאת המשיח! הוא שנה ושילש את דבריו אלה, כשכל עצמותיו מרתתות מאימת יום ה' 

הגדול.
וכן איתא בפרקי דרבי אליעזר שקודם ביאת המשיח יפנו את הדרכים. לפני כמה שנים 
כאשר הרחיבו את הכבישים בכניסה לירושלים, אמר ר"י גרודנא הגרד"צ קרלנשטיין זצוק"ל 
בהתרגשות: תראו! מרחיבים את הדרכים, הרי כשמשיח יגיע יעלו לירושלים, אלפים אלפים 

של עולי רגלים, מכינים את הדרכים...!
כאשר ראה ר"י גרודנא זצוק"ל שעושים את הרכבת למודיעין, אמר בהתרגשות: הרי יהיה 
תחיית המתים והראשונים שיקומו אלו הצדיקים, ואז יקומו בודאי המכבים, אשר הכריזו 

"מי לה' אלי", ויבואו מכל המקומות לראות אותם, אז מכינים הרבה דרכים להגיע לכאן...
כמו כן כאשר ראה שבונים כל מיני שכונות וערים חדשות אמר: משיח יבוא, ויבאו אלפים 
מכל העולם לארץ ישראל, צריך לסדר להם מקומות לגור...  גם כשראה שבונים כל מיני 

בנינים גדולים אמר: שיבוא המשיח יצטרכו בנינים לישיבות...

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב
דוד 

ויספיש

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא



רחיצה ער"ש
א. הואיל ובשנה זו חל תשעה באב ביום השבת, מן הנכון 
להקפיד להתרחץ בער"ש זו ]באופן המותר, ואכמ"ל[ קודם 

חצות היום ]שבזה אין את הסברא שאינו נוהג אבלות בפהרסיא[, כ"כ הביאוה"ל בסי' 
תקנא ד"ה בחפיפת בשם פמ"ג, ובדיעבד גם אחר חצות שרי )שם(. והרוחץ קודם חצות 
נראה שיכול לסמוך על המקילים ]יש בזה מח' הפוסקים, ואכמ"ל[ ללבוש כבר בגדי 

שבת. 

צחצוח נעליים
ב. במקום הצורך יש להתיר לצחצח ולהבריק הנעליים לכבוד שבת זו. )שו"ת אג"מ 

או"ח ח"ג תשו' פ(

אבלות בצינעא
נוהגין מנהגי אבלות בפהרסיא בשבת כלל, מפני כבוד השבת, אמנם אבלות  ג. אין 
בצנעה נוהג, ולכן כתב במ"ב )תקנד סקל"ט( שאין לרחוץ ידיו בחמין בשבת זו בכל 
היום, שגם זה קרוי צנעה. וכן ה"ה בטיול בכל היום, כ"כ החיד"א בברכ"י )תקנג סק"ה(.

לימוד תורה בשבת
ד. לענין לימוד אחר חצות היום בשבת ת"ב: כתב הרמ"א )תקנג ס"ב בסופו( 'ונהגו 
חל  אם  ולכן  בת"ב,  המותרים  בדברים  אם  כי  ואילך  מחצות  ת"ב  בערב  ללמוד  שלא 
]ת"ב[ בשבת אין אומרים פרקי אבות', מהרי"ל ומנהגים. ושם במ"ב )סק"י( מביא מהט"ז 
שמפקפק מאוד על מניעת הלימוד בשבת, ומסיים הט"ז שהלומד בשבת אחר חצות לא 
הפסיד שכרו, וכתב המ"ב דנראה דיש לסמוך ע"ז אחרי דאפי' כשחל בחול כמה אחרונים 
הו"א  מחבריא  דמסתפינא  לאו  דאי  כתב  ולכן(  )ד"ה  שם  בביאוה"ל  וביותר  מקילים, 
דאפי' ביום ת"ב עצמו ]בכל שנה[ הי' לנו להקל, ומ"מ מי שמרגיש בעצמו שיוכל לדחוק 
וללמוד דברים המותרים ולא ימעט מפני זה בלימודו קדוש יאמר לו, ואחר כוונת הלב הן 
הן הדברים, ע"כ. אבל החזו"א הורה להחמיר גם בת"ב שחל בשבת שלא ללמוד מחצות 
היום אלא בדברים המותרים. )ארחות רבנו ח"ב עמוד קלו(. ובשם הגריש"א שלא ללמוד 
יצויין דדעת המג"א )תקנג סק"ז( שבכל  ובכי' בשבת. מיהו  דברים שיגרום לו לצער 
השבת יש ללמוד רק דברים המותרים ולאו דוקא מחצות, וכ"כ לחשוש בשו"ת חת"ס 

)סי' קנו(, וכן איתא בקצוש"ע )קכה,ד(. אמנם לא ראינו נוהגין כן.

צדקתך ואב הרחמים
ה. אין אומרים במנחה של שבת 'צדקתך'. )רמ"א תקנב,יב(. אבל 'אב הרחמים' בשחרית 

אומרים )מ"ב שם סק"ל(.

סעודה שלישית
ו. בסעודה שלישית אוכל כבכל שבת על יד השולחן יחד עם שאר בני הבית, ומברך 
יחד בזימון, ומעלים על השולחן מאכלים כפי רצונו, ואפי' בשר כסעודת שלמה בשעתו 
)שו"ע תקנב,י(. וכן שר זמירות כהרגלו )אג"מ או"ח ח"ד תשובה קיב(, ומ"מ לא יוסיף 
לשיר אלא דוקא את הזמירות בלבד )הליכות שלמה בין המצרים פט"ו(. אמנם יזהרו 

מאוד לגמור הסעודה מעט קודם השקיעה.
ז. מותר לאכול עד סמוך לשקיעת החמה ואפי' אם הוא כבר אחר הסעודה וכבר בירך 

ברכהמ"ז, ואין צריך להתנות ע"כ קודם שמברך )שעה"צ תקנג,ז(.

הכנה משבת לחול
ח. אסור להכין משבת לחול, ולכן יזהר מלומר בסעודה שלישית שאוכל הרבה מחמת 
הצום, וכן יקפיד משום זה שלא להזהיר את בני ביתו לאכול הרבה בשביל הצום או לומר 
כי פרי זה טוב מאוד לצום )עפ"י מ"ב סי' רצ סק"ד(. וכן לא יביא הקינות או כסא נמוך 
וכדו' לביהכנ"ס כשעדיין שבת, וכן לא יכינו בביהכנ"ס את הספסלים קודם צאת השבת 

משום הכנה )עפ"י מ"ב תקנז סק"ו(.

תרופות להקלת הצום
גזירת שחיקת  יזהר שלא לקחתו בשבת משום  הצום,  עליו  להקל  הלוקח תרופה  ט. 
בסעודה  אלו  מים  ולשתות  שבת  מערב  במים  התרופה  למעוך  שיכול  אלא  סממנין, 
שלישית, ומה שאין בזה משום איסור הכנה משבת לחול זהו משום שידוע שתרופה זו 

משפיע על הגוף מיד )קובץ מבית לוי(.

מנעלים בשקיעה
י. הואיל ואין נוהגין אבלות בפהרסיא בשבת יזהר שלא לחלוץ המנעלים ולא לישב 
על הקרקע קודם צאת השבת )רמ"א תקנג,ב ומ"ב שם סק"ו( ויש מהפוסקים שכתבו 
]להרא"מ  משה  אהל  בספר  ראה  המנעלים,  כבר  יחלוץ  השקיעה  לאחר  שעה  שכחצי 
הורוויץ, ח"ב סי' עב[ שכתב שקשה עלי המנהג שממשיכים בזמן של ודאי לילה לילך 
במנעלים, אלא מיד כשנעשה ודאי לילה צריך להוריד המנעלים. אלא שלכל השיטות 
'ברוך המבדיל' )עפ"י רמ"א תקנג,ב(. וביותר יש  יקפיד לומר קודם חליצת המנעלים 
להזהיר את אלו הנשים שאין דרכן להתפלל תפילת ערבית לומר 'ברוך המבדיל', ושלא 
יעשו שום מלאכה קודם האמירה, ובשם הגרשז"א שכאשר חל ת"ב במוצ"ש כיון שאין 
מבדילין על הכוס ראוי שהנשים יתפללו ערבית ויבדילו בתפילה, משום דעיקר התקנה 

היתה להבדיל בתפילה. 

הבדלה
יא. נהגו להבדיל על הכוס במוצאי ת"ב ]ביום ראשון בערב[ ואילו במוצ"ש אומרים 
'אתה  חונן'  'אתה  בברכת  אומרים  ת"ב  ליל  בתפילת  וכן  וכדלעיל,  המבדיל'  'ברוך 
חוננתנו', כן מבואר ברא"ש סוף מס' תענית והבה"ג, ואם שכח להבדיל בתפילה אינו 
חוזר ומתפלל כיון שמבדיל על הכוס במוצאי ת"ב )שו"ע רצה,ג( ]אמנם דעת הרמב"ן 
)הובא בטור או"ח סי' תקנו( והריטב"א )סוכה נד,ב בשם רבו הרא"ה( וכן דעת הרי"ו, 
וכ"כ בשו"ת הרדב"ז )ח"ב סי' תרמב(, שאין מבדילין בשנה כזו על הכוס לא בליל ת"ב 

ולא במוצאי ת"ב, משום ספק ברכות[.

החלפת הבגדים
יב. טוב לאחר תפילת ערבית של מוצ"ש בביהכנ"ס כדי שיהא שהות להחליף הבגדים 
של שבת לבגדי חול ולחלוץ המנעלים, ולברך ברכת מאורי האש, וכמבואר בסעיף הבא.

ברכת האש
יג. מברך ברכת 'מאורי האש' על הנר )שו"ע תקנו,א( קודם קריאת 'איכה', ואם לא 
בירך קודם קריאת 'איכה' יכול לברך כל הלילה, ואם לא בירך כל הלילה לא יברך יותר 

גם לא במוצאי ת"ב )מ"ב שם סק"א(. ובהיות ויש מח' בפוסקים האם 
נשים מברכות לעצמן 'בורא מאורי האש' )ראה מזה ביאוה"ל סי' רצו 
ד"ה לא יבדילו, ויש הרבה מהחולקים( לכן ראוי לאיש לברך בבית 
ברכה זו קודם תפילת ערבית ]לאחר אמירת 'ברוך המבדיל'[ ויוציא 

בזה גם את אשתו ובני הבית.

ברכת הבשמים
יד. אין מברכים ברכת הבשמים בשנה זו, כיון שהבשמים נתקן משום תענוג להשיב 
הנפש, ואין זה זמן מתאים לכך )מג"א תקנו סק"א(, ואף יש איסור בכך )שעה"צ שם 

סק"א(, ובמוצאי הצום אין מברכין כי זה שייך רק למוצ"ש.

תפילת מעריב
טו. אין אומרים במוצ"ש קודם תפילת ערבית 'למנצח בנגינות' )פוסקים. ולכאורה ה"ה 

'לדוד ברוך', ובודאי שלא בציבור בנגינה(. 
טז. אחרי הקינות אומרים 'ואתה קדוש' בלי 'ויהי נועם', ואין אומרים 'ויתן לך' )שו"ע 

תקנט,ב(.
יז. מותר לקפל הטלית במוצ"ש )מבית לוי(.

הבדלה לחולה
ולא  הכוס,  על  להבדיל  צריך  האכילה  קודם  סק"ב( שחולה  )תקנו  בברכ"י  כתב  יח. 
יתחיל מ'הנה' כבכל שבוע, אלא מתחיל מיד בברכת הגפן )עפ"י פתחי תשובה יו"ד סי' 
שעו סק"ב, וכ"כ דברי מלכיאל ח"ו סי' ט( ומבדיל על היין, אלא שפוסקי זמננו נקטו 
שלא להבדיל על יין אלא בשעה"ד כשאין לו מיץ ענבים, ואף כתבו להעדיף חמר מדינה, 
כמו שכר לבן או קפה )מטו משמו של הגריש"א, וכן נפסק בשו"ת אבן ישראל ח"ט סי' 
מה, ובשו"ת שבט הלוי ח"ז סי' עז( ]ולהמובא בשם החזו"א ששכר אינו נחשב לחמר 

מדינה ומכ"ש קפה לכאורה לשיטתו יש להעדיף מיץ ענבים[.

להוציא בהבדלה מי שצם
יט. יש לדון האם מי שצם יכול להוציא בהבדלה בת"ב על הכוס את מי שאינו צם, 
דהא לכאו' זה שצם אינו בר חיובא כעת וא"כ אין יכול מי שאינו בר חיובא להוציא את 
הבר חיובא, אמנם בשו"ת צי"א )חי"ד סי' מד( כתב שגם זה שצם הוי בר חיובא, וכל מה 
שאין יכול להבדיל הוא מחמת פומא דכאיב לי', ומיד שיורד ממנו העיכוב במוצאי ת"ב 
הרי נתחייב מיד, כנפסק בשו"ע )סי' תקנו,א(, מה גם שעפ"י האמת יכול זה שצם גם 
להבדיל על הכוס בליל ת"ב ולתת לתינוק למיטעם, ומה שאין עושים כן, משום דחיישי' 
שמא יבא הקטן למיסרך וישתה גם כשיגדל וכמבואר כן בלבוש, א"כ לפי"ז שפיר יכול 
זה שצם להוציא את מי שאינו צם, וכן נקט בשבט הלוי )ח"ח סי' קכט(, אלא שעפ"י 
המבואר במ"ב )סי' ערב סקל"ג ובסי' רצט סקכ"א( עדיף שמי ששותה היין הוא יבדיל.

נשים בהבדלה
כ. נשים שאינן מתענות מחמת חולי ]וכן מעוברות ומניקות עפ"י שאלת חכם[, לכתחי' 
תעשה הבדלה לעצמה ותשתה את הכוס )שו"ת מנח"י ח"י סי' לא, שבט הלוי ח"ז סי' עז(, 
או יכול הבעל להבדיל בעבורה והיא תטעם מהכוס )שבה"ל שם(, ובעת הצורך אפשר 
להקל לאשה שתאכל גם בלי הבדלה )מבית לוי(, מה גם שלפי כמה שיטות בראשונים 

שהובאו לעיל אין חיוב כלל בשנה כזו להבדיל על הכוס.

קטן בהבדלה
כא. קטן שאוכל בת"ב כתב בשו"ת מהרי"ל דיסקין )קונטרס אחרון אות עב( שיבדיל 
לעצמו קודם האכילה, וכן נקט להלכה ב'מועדים וזמנים' )ח"ז סי' רנה( ולאחר שמביא 
שיטות בזה מסיים: 'מסברא אמינא, כיון שחייב מדרבנן במצוות הבדלה, ע"כ חייב הוא 
להבדיל קודם שאוכל, דומיא דחולה שאוכל בת"ב שמבדיל קודם, וכמש"כ בברכ"י סי' 

תקנד', ע"כ. ובשעה"ד יש להקל לקטן לאכול גם בלי הבדלה )מבית לוי(.

מלאכה בת"ב
כב. יש להימנע מלעשות עבודות בית כרחיצת ושטיפת כלים וכיבוד הבית עד לחצות 
היום )רמ"א סוף סי' תקנד, ערוה"ש שם(, וא"כ לפי"ז אין לשטוף את הכלים שנשארו 
משבת עד לחצות היום, אלא שאם הם מלוכלכים הרבה מותר להעביר עליהם מים גם 
קודם חצות, ואפי' במוצ"ש, אלא שיזהר לא להרטיב את ידו עי"כ מצד איסור רחיצת 
הידים, מיהו גם מה שהתירו לשטוף הכלים לאחר חצות היום היינו דוקא כלים הצריכים 

לו לסעודת הערב וכדו' )עפ"י מג"א תקנד סקי"א(.
כג. במוצאי התענית אסור לאכול קודם שיבדיל על הכוס, ולכן אשה שקשה לה להמתין 
עד שבעלה ישוב מביהכנ"ס והגיע זמן יציאת הצום, ואין מי שיוציאה בהבדלה, תבדיל 

לעצמה )שבה"ל ח"ד,נד(.

סדר ההבדלה במוצאי הצום
כד. אין מברכים על הנר ]גם אם לא בירך במוצ"ש[, ולא על הבשמים ]כמבואר הטעם 
לעיל[, ומבדילין על היין ואין צריך לחפש אחר קטן שישתה את היין )שבה"ל ח"ו,ע(, 
ומתחילים בברכת 'בורא פרי הגפן' ואין אומרים הפסוקים 'הנה קל ישועתי', שזה שייך 
רק למוצ"ש, וראי' ממוצאי יוהכ"פ שחל בחול שאין אומרים פסוקים אלו )עפ"י מטה 
אפרים סי' תרכז(, אמנם בפמ"ג )או"ח סי' תצא( מצדד לומר אלו הפסוקים. ואין נוהגין 

כן.

אבלות בי' באב
היום  לחצות  עד  הימים  ט'  האבלות של  מנהגי  בכל  נוהגים  שנה  אף שבכל  על  כה. 
שלמחרת צום ת"ב, מ"מ בת"ב שנדחה אין צריכים להמשיך במנהגי האבלות, ומיד לאחר 
הבדלה של מוצאי הצום מותרים בתספורת ורחיצה )מ"ב תקנח סק"ד(, וכן בכיבוס ושאר 
צרכי הבית )הליכות שלמה פט"ו אות כח, מבית לוי( ]ובלוח א"י כתב להחמיר בזה עד 
הבוקר, ואין נוהגין כן[, וכן מותר לברך ברכת 'שהחיינו' במוצאי ת"ב שנדחה )שו"ת 
מהרש"ם ח"ד סי' קמח בשם א"א(. אמנם באכילת בשר ויין מחמירים עד הבוקר משום 
ביום שני בבוקר מותר  מיד  היום אלא  צריכים להמתין עד לחצות  ולא  היום,  אבלות 

)רמ"א בשם מהרי"ל סי' תקנח,א(.

קידוש לבנה
כו. מקדשים את הלבנה במוצאי הצום )רמ"א או"ח סי' תכו,ב( אלא שיש לעשות קודם 
לקדש  שלא  מאוד  יזהר  ולכן  בשמחה,  הלבנה  לקדש  דצריך  מה  דבר  ולטעום  הבדלה 
הלבנה עם נעלי הגומי של ת"ב אלא יקדים ללבוש המנעלים ורק אח"כ יקדש הלבנה 

)עפ"י מ"ב שם סקי"א(.              

רוממות ההלכה
דיני תשעה באב שחל בשבת

הרב
ישראל

לנג


