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סעודה שלישית
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~ קידוש ~

The three weeks. Twenty 
one days. As we enter this special time frame we are once 
again confronted with the other side of our relationship. 
We have been given a purpose. We are not here to enjoy 
ourselves. Yet it is very difficult. We live in a world 
that seems to be spinning out of control. Iyov already 
structured the discussion. We have been through very 
much. It all began on the seventeenth of Tammuz. On 
that day the Luchos were broken. This should have – 
could have – been rectified. We were given a second set 
of Luchos. Yet we never recovered. Not yet. We continued 
to seek our pleasures elsewhere. The last confrontation 
in Torah was in Arvos Moav. There again we fell – and 
Pinchus stemmed the tide. He was given eternity and the 
keys to our eternity. We will definitely prevail. However 
between the breaking of the Luchos and the experience 
with Moav we also rejected the land. This has also been 

an ongoing aggravation. There is a lure to this world – 
and the cultures of the nations. We are here to overcome 
this. Time and time again we fell in these days. Each 
time we are again brought face to face with destruction 
and consolation. When will we see the final chapter? 
We are obviously returning to the land. We need to be 
appreciative. We are seeing a great renascence in the 
world of Torah learning. This too calls for appreciation. 
These weeks we read the haftoros of destruction (the call 
for return). However the Parshios themselves are filled 
with the conquest and the dividing of the land. We were 
so close – we even built two Batei Mikdash. Yet we were 
also flawed. We have spent two thousand years in Galus 
repairing the flaws. Perhaps we are ready. May we merit. 
We fasted on the 18th of Tammuz. We may still see Tisha 
BeAv become a great Yom Tov. This year.– Amen... 

A Message from the Rav
Rabbi Daniel Belsky shlit”a

“שיהיו שפתותיהם דובבות”
המעוניין להקדיש את הוצאת הגליון לעילוי נשמת יקיריו שהלכו לעולמם ולזכותם בכך בעולם 

העליון באלפי זכויות של לימוד תורה ויראה יפנה להמערכת
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מורנו הרב הצעיר אברהם משה רוט שליט”א

א. למה אין הגולה יוצא אפילו להצלת כלל ישראל
והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל 
עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב שם עד מות הכהן הגדול אשר 

משח אותו בשמן הקודש’

אמרו חז”ל במכות דף יא ‘אינו יוצא לעולם, לא לעדות מצוה ולא 
לעדות ממון ולא לעדות נפשות, אפילו ישראל צריכין לו, ואפילו 
לעולם’.  משם  יוצא  אינו  צרויה  בן  כיואב  ישראל  צבא  שר  הוא 
וכן כתב הרמב”ם )הלכות רוצח פ”ז ה”ח( אינו יוצא עיר מקלטו 
משם  יוצא  אינו  לתשועתו  צריכין  ישראל  כל  אפילו  כו’  לעולם 
צריכין  ישראל  כל  אפילו  בעדותו..  נפש  להציל  אפילו  לעולם.. 

לתשועתו כיואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם...

כל  דוחה את  נפש  הרי פקוח  גדולה,  והדברים מעוררים פליאה 
התורה כולה, ולמה אינו חייב לבטל מצות גלות כדי להציל נפש 
נפשות  בסכנת  נמצאים  ישראל  כל  כאשר  שכן  וכל  בעדותו, 
לו לבטל מצות  וצריכין לתשועתו של שר הצבא למה לא הותר 

הגלות כדי להציל את כלל ישראל.

וכבר עמד בזה רבינו מאיר שמחה ב’אור שמח’ שם, וכתב להוכיח 
מזה שאין אדם מחוייב להכניס עצמו בספק סכנה בשביל להציל 
את חברו מסכנת ודאית )ודלא כהגהות מיימוניות שהביא הכסף 
יהרוג אותו  גואל הדם  וכיון שאם  משנה בהל’ רוצח פ”א הי”ד(, 
‘אין לו דמים’ )לא יקבל עונש מיתה( נמצא שהגולה מכניס עצמו 
זאת  לעשות  חייב  ואינו  המקלט,  מעיר  בצאתו  סכנה  לחשש 

בשביל הצלת אחרים.

ובמשך חכמה לפרשת שמות הוכיח כן ממה ששלח הקב”ה את 
את  המבקשים  האנשים  כל  מתו  ‘כי  רק  למצרים  ממדין  משה 
נפשך’, הרי שאילו לא היו מתים לא היה מצווה על משה להציל 
את ישראל משעבוד מצרים כי איננו חייב להיכנס בסכנת נפשות 

בשביל הצלת אחרים. 

אמנם במשך חכמה בפרשתנו הוסיף להקשות, שהרי המלך ובית 
הדין הגדול יכולים לתקן תקנה מיוחדת ולהטיל עונש מיתה על 
גואל הדם אם יהרוג את הגולה, ושוב לא תהיה כאן סכנת נפשות. 
ולכך כתב באופן אחר קצת, שחששה התורה שמא ינסה הגולה 
בצאתו מעיר המקלט לחבול תחבולות להמית את הכהן המשיח 
הכהן  את  להכניס  היתר  ואין  מקלטו,  עיר  אל  לשוב  שלא  כדי 

הגדול לסכנה בשביל להציל אחרים.

יכולים  והצבא  הדין  בית  אין  וכי  קשה,  זה  תירוץ  גם  באמת  אך 
להעמיד שמירה על הכהן הגדול להגן עליו מפני הגולה, האם אי 
אפשר לפתור בעיה טכנית זו כדי להציל את כלל ישראל. וראה 
בתפארת ישראל מכות פ”ב שתמה כעין זה “וכי אסור לישראל 
גואל הדם עד שיציל הלה כל ישראל”, ועמד  לסגור הדלת בעד 
בצ”ע עיי”ש, וכעי”ז יש לשאול “וכי אסור לישראל לסגור הדלת 
כל  את  מציל  שהגולה  בשעה  יסתכן  שלא  כדי  גדול  הכהן  בעד 

ישראל”.

מלבד זאת, יש לציין שרבים חלקו על חידושו של המשך חכמה 
שם[  מיימוניות  כהגהות  דלא  שזה  כתב  עצמו  שהוא  ]וכפי 
והגראי”ה במשפט כהן )קמ”ב-קמ”ג ע”ש היטב( האריך להוכיח 
שאדם חייב להכניס עצמו בחשש סכנה בשביל הצלת זולתו, וכל 

שכן בשביל הצלת כלל ישראל. 

ולכאורה אין לנו אלא לומר שהיא גזירת הכתוב מיוחדת למצוה 
חמורות(  עבירות  ל”ת  ג’  )זולת  היחידה  עשה  המצוות  שהיא  זו, 

שעומדת אפילו בפני פיקוח נפש! 

ואם כן שוב עלינו להבין למה כאן הקפידה התורה כל כך שלא 
יצא הגולה מעיר מקלטו אפילו לצורך פיקוח נפש והצלת נפשות. 

ב. גודל ההפסד מרגע א’ של הפסקה בעבודת ה’
חיים  רבי  בשם  המצפון  בחכמת  הדבר  )ויסוד  הדבר  לבאר  כדי 
מזקני  ששמעתי  נופך  בתוספת  ונביאם  הנפש  בתורת  זייצ’יק 
רש”ש לוין זצ”ל(, עלינו להקדים תחילה מה שאמרו חז”ל שהגלות 
נפש  את  לתקן  מטרתה  עיקר  כלומר,  כפרה,  אלא  עונש  איננה 
הרוצח כדי לכפר עליו מחטאיו, וכמו שכתב החינוך שלכן גולים 
ונכון לעבודת  הלוי מבחר השבטים  ‘כי שבט  הלויים  לערי  דוקא 
ארצם  נבחרה  ערכם  וחין  פעלם  וכושר  מעלתם  גודל  ומפני  ה’.. 
המקודשת  אדמתם  עליו  תכפר  אולי  בשגגה..  הורג  כל  לקלוט 
את  מרוממת  ה’  עובדי  הלויים  של  במקומם  השהות  בקדושתם’ 

נפש הרוצח ומתקנת אותו. 

לפי”ז יש להבין הטעם שהקפידה תורה כל כך שלא יצא הגולה 
אפילו לרגע אחד מערי המקלט ואפילו לצורך גדול ופקוח נפש, 
וכל  הנפש,  וטהרת  תיקון  אלא  בעלמא  עונש  כאן  שאין  כיון  כי 
רגע שהגולה נושם מהאויר הזך של ערי הלווים ודורך על אדמתם 
שהוא  נמצא  והזדככות.  התרוממות  מוסיף  הוא  הקודש,  אדמת 
הכהן  במיתת  שהשלמתה  וכפרה  תשובה  של  תהליך  באמצע 

הגדול שהיא גמר כפרתו. 

של  תהליך  באמצע  נמצא  אדם  שכאשר  התורה  אותנו  ולימדה 
תיקון והתרוממות – כל הפסקה קטנה יכולה להסיג אותו אחור 
מכל מה שהתרומם עד עתה, ולבטל את כפרתו. וכפי משלו הידוע 
של רבי חיים שמואלביץ לקומקום שצריך להתחמם 10 דקות כדי 
אלא  ברציפות  לחממו  לא  האדם  יבחר  אם  אך  לרתיחה,  להגיע 
אחת,  דקה  של  ו’חופשה’  להפסקה  האש  מן  פעם  מדי  להורידו 
לא   – ברציפות  ושנים  חודשים  במשך  בכך  יתמיד  אם  גם  הרי 
יגיע הקומקום לעולם לרתיחה! כי כל הפסקה מבטלת את תהליך 
החימום שהחל, ומחזירה אותו לתחילת הדרך. כך הרוצח שנמצא 
במשך שנים בגלות בעיר המקלט, אם יצא אפילו לרגע א’ יחזור 

שוב לתחילת הדרך, ויאבד כל כפרתו.

יש ללמוד מכאן כמה חשובה הרציפות בעבודת ה’ ותיקון האדם, 
כי כל הפסקה מסיגה את האדם דרגות רבות לאחור. ]ויש להתחזק 
בבחינת  חלילה  יהיה  שלא  המתקרב  הזמנים”  “בין  לקראת  בזה 
יכול  בזה  כי  הקדושות,  הישיבות  המקלט  מערי  ויציאה  הפסקה 

להפסיד כל מה שהתרומם ותיקן בחודשי הזמן[. 

שהם  הקדושות  הישיבות  בני  אצל  נכונים  הדברים  ובפרט 
בתקופה כזו שנמצאים ב’ערי מקלט’ להיות מושפעים מסביבתם 
ומרבותיהם תלמידי החכמים, ומקדושת מקומות התורה, כמה אין 
להם לצאת מן הישיבה אפילו לצורך גדול של ‘ישראל צריכים לו’, 
פעילויות ציבוריות וכדומה, כי כל רגע של הפסקה יכול לקלקל 

כל תהליך הצמיחה של שנות ‘ערי המקלט’. 

רבי אריה לוין זצ”ל היה מזהיר תמיד את ילדיו על סכנות היציאה 
בימי הבחרות,  ובשווקים  ומהישיבה להסתובב בדרכים  מן הבית 
בתהלים,  ‘אשרי’  פרקי  שני  יש  הנה  לשונו,  במליצת  אומר  והיה 
‘אשרי יושבי ביתך’ ו’אשרי תמימי דרך’, כאשר מתחילים ‘אשרי 
יושבי ביתך’ מסיימים ב’תהלת ה’ ידבר פי...’, אבל כאשר מתחילים 

מעלת הרציפות בעבודת ה'

)המשך בעמוד 3...(

לקראת יומא דהילולא דהגרי"ש אלישיב זי"ע
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ב’אשרי תמימי דרך ההולכים’ מסיימים ב’תעיתי כשה אובד’...

תשי”ב  משנת  זי”ע  וולבה  שלמה  רבי  המשגיח  רבינו  ובשיחות 
)שהיה אז צורך גדול ב’פעילים’ כידוע( – שזכיתי להוציא לאור 
בעזה”י מכתבי תלמידו דו”ז רבי חיים אהרן שקלאר זצ”ל - דיבר 
על ענייני הפעילות הציבורית אצל הבחורים, והתנה לזה ג’ תנאים, 

וזה מקצת מלשונו:

ומבלי  ב”עסקנות”,  להשתתף  מבלי  מהמסגרת,  לצאת  “...מבלי 
להשלות את עצמנו כאילו בלעדינו אין העולם מתקיים... תמיד 
על האדם להישאר בתוך המסגרת, כאדם פשוט, ועיקר עבודתו 
שלמות הצורה והאימות שלה, עבודה היא לבעל מעלה למעט את 
עצמו ע”ד כי אתם המעט מכל העמים, ומאמר חז”ל ע”ז. וכן איתא 
וכה”ג שוחה כל ברכה עיין  זוקף,  לדינא דמלך כיון ששחה אינו 
בברכות, דהיינו לעומת מעלתו עבודה מיוחדת עליו להכניע את 

עצמו להישאר בתוך מסגרת האדם...” ע”כ מקצת מדבריו. 

***

זי”ע,  אלישיב  הגרי”ש  פטירת  יום  יחול  הבעל”ט  רביעי  ביום  ג. 
עליו הרגישו בחוש כמה חושש מכל הפסקה קטנה, וכנודע כמה 

היה מקפיד על כל רגע שלא להפסיק מלימודו.

הגריש”א  מגבאי  אחד  אחת  פעם 
אדם  לימודו  באמצע  אליו  הכניס 
חשוב אחד שהפציר הרבה להיכנס... 
אח”כ התנצל אותו גבאי לפני הגרי”ש 
‘לא יכולתי לסרב לו’, אמר לו הגרי”ש 
שמי  אומר  היה  לוין  אריה  רבי  ‘חמי 
שאינו יודע לומר ‘לא’ לחברו, בשעה 
לומר  גם  ידע  לא  לו,  לסרב  שצריך 

‘לא’ ליצר הרע...’

בבית  ששכב  בשעה  אפילו  ד. 
דהגרי”ש  פומיה  פסק  לא  החולים 
מגירסיה. סיפר גיסו זקני רש”ש לוין 
זצ”ל: פעם אחת הגעתי לבקרו בבית 
החולים וראיתיו במיטתו אוחז גמרא 
עיניו  כשהרים  וגורס,  בידו  קטנה 
“אמרתך  לעברי:  הפטיר  אותי,  וראה 

כשהלכתי  עמי  שאירע  למה  בזה  לרמוז  כשכוונתו  חייתני...” 
לקבל סמיכה מהגאון רבי אליהו ראם זצ”ל, וראיתיו חולה וחלש, 
עד כדי כך שאמר שאינו מסוגל לבחון אותי אך הסכים לשמוע 
לשאת  כשהתחלתי  שהכינותי,  חידוש  דבר  איזה  הפחות  לכל 
דברי התחיל לשאת ולתת עמי, ותוך כדי כך נתחדש כנשר נעוריו 
הסולם  על  לטפס  המיטה  מן  שזינק  עד  וגבורה,  עיזוז  ונתמלא 
נבהלתי  דבריו...  צדקת  להראותני  הגבוה  מהמדף  ספר  להביא 
מאד שאני מאמץ אותי כל כך בעת חוליו, אבל רבי אליהו הפטיר 
אותי[  ומרפאה  מחיה  התורה  ]כלומר,  חייתני’...  ‘אמרתך  לעברי 
דברי  כבר  כי  אותך לסמיכה  לבחון  כבר  אני  יכול  ואדרבה, עתה 
תורתך ריפאו והחיו אותי... עתה, הזכירני רבי יוסף שלום מעשה 

זה והפטיר גם הוא ‘אמרתך חייתני’... 

ה. כידוע עיקר לימודו של הגריש”א היה בלא חברותא ובמקומות 
מבודדים ]בביתו או בבית הכנסת ‘אהל שרה’[, כי היה נזהר מאד 
קלות המצויות  איזה הפסקות  בלא שום  לגמרי  רציף  לימוד  על 

בלימוד בחברותא.

בעניין זה היה אומר רבי אריה לוין זצ”ל לבאר מה שאמרו חז”ל 
‘חרב על הבדים – אלו שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים 
‘שיושבים’ בד בבד,  ודקדק מהו לשון  ועוסקים בתורה בד בבד’, 
לשון רבים, הרי מיירי בתלמיד חכם שלומד יחיד, וא”כ היה צריך 
בבד  בד  שיושב  חכם  תלמיד  של  שונאו  ‘זה  יחיד  בלשון  לומר 

ועוסק בתורה’.

אחד  לכל  יש  בחבורה,  והלומד  יחידי  שהלומד  אריה  רבי  וביאר 
אמנם  יחידי  שהלומד  אחר,  מצד  וחסרון  אחד  מצד  מעלה  מהם 
אין לו מעלת ההתחדדות עם החברים ויכול לבוא לידי טעות אך 
מאידך אין לו חשש חטא ביטול תורה כיון שאינו בחברת אחרים 
מוגן  אינו  אמנם  בחבורה  הלומד  ומאידך  עמו,  לשוחח  שיבואו 
מהנסיון להיכשל בשיחה בטילה עם החברים, אך גם אין לו חשש 

טעות כיון שחבריו מחדדים אותו ונושאים ונותנים עמו. 

אכן מי שלומד ‘ביחידות’ בחברת לומדים אחרים, ]כלומר שאינו 
בביתו אלא בבית המדרש אך לומד בפני עצמו בלא חבורה[, יש לו 
ב’ החסרונות, גם אין לו מעלת ההתחדדות מפני שהוא לומד יחידי 
וזהו  לו חשש שיחה בטלה מפני שהוא בחברת אחרים.  יש  וגם 
דמיירי  כלומר  בבד’  בבד  שלומדים  חכמים  ‘תלמידי  הגמ’  כוונת 
בבד,  בד  לומד  מהם  אחד  כל  אך  אחד  במקום  שיושבים  ברבים 
ולכן מגיעים הם גם לידי טפשות ]מחמת שאינם מתחדדים[ וגם 
זצ”ל,  מאאמו”ר  שמעתי  ע”כ  בטלה[.  שיחה  ]מחמת  חטא  לידי 

ושו”ר כעי”ז )באופ”א קצת( בספר בית יצחק הנ”ל.

זצ”ל  לוין  רש”ש  זקני  גיסו  הספידו  הגריש”א  פטירת  לאחר 
ב’ המעלות, מצד  ואמר שאצל הגרי”ש היה להיפך, שהרויח את 
שיחה  בחשש  היה  ולא  אנשים  חברת  בלא  בבדידות  למד  אחד 
בטלה, ומאידך, פירש כל שורה לעצמו בשפתיים דולקות, ונשא 
ופורך  בונה  שהיה  עד  חברותא,  מול  היה  כאילו  עצמו,  עם  ונתן 
עם  ההתחדדות  של  השנית  המעלה  הרויח  ובזה  ומתרץ,  מקשה 

החברותא...

ארבעת  שוק  באמצע  אפילו  ו. 
להגריש”א  קשה  היה  המינים 
התורה  בלימוד  מלהרהר  להפסיק 
הגרח”י  לגיסו  במכתבו  שתיאר  וכפי 
)נדפס  יוהכ”פ לסוכות  לוין זצ”ל בין 

בישורון ל(: 

‘מיום  “...על אלה הימים קבעו חז”ל 
הכפורים עד החג כל ישראל עסוקין’ 
ובהכנתן  המצוות  בטרדת  טרודין 
ואני  בלולבו’.  וזה  בסוכתו  עוסק  ‘זה 
זה  הדברים  פירוש  להבין  כי  חושב 
כעת  לפנות  עליו  בלולבו  ‘עוסק’ 
לקניית  הירושלמי”  סטריט  ל”הוול 
ארבעת  )שוק  המינים  ארבעת 
המינים(, תל תלפיות של הימים הללו 
שהכל פונים לשם, שמה מתאספים יקירי ירושלים וסתם יהודים, 
יהודים מכל השנה ומכל המינים, ועיני כל נשואות לזכות בהטוב 
והיפה בההוד וההדר, ממששים ומחפשים – במערבא בדקי לה 

בשימושא – בדקי לה בלישניה וכו’ וכו’.

מתרוצצים  המציאות,  עם  משלימים  לא  תאמין.  ומצאת  ויגעת 
דוחפים  חלילה,  וחוזרים  ושבים  הולכים  ורועשים,  גועשים 
ונדחפים. וההמולה הולכה וגוברת מרגע לרגע, ובתוכם אני הצעיר 
ומרגיש בכל אברי  ביניהם.  וצף  תופס מקום לא מקום, עומד – 
טעם }=מתיקות{ העסק הזה. מבקש לי מוצא, ואין. ובין כה וכה 
כשאני עומד באפס מעשה, אני מהרהר בינתיים בשטח אחר אולי 

שם אצליח למצוא איזה דרך.

ומכיון שבחג הבא עלינו לטובה חל ‘מצות הקהל’ וגם מתכוננים 
לעשות זכר למקדש בקשר לפרשת הקהל, אמרתי לעיין בדברי 

הרמב”ם בצריכים ביאור בענין זה...”

ברגש  מלא  הגריש”א  של  הטהור  ליבו  היה  כמה  להתבונן  ]ויש 
אהבה והערצה למנהגי הכלל, אף שהוא עצמו לא הצליח להשתלב 
בהמולה הגדולה, דחיפות ומישושים יתירים... לפי אופיו העדין, 
לתאר  ממנו  מנע  לא  זה  אבל  ידיהם,  מושכים  הצנועים  בחינת 

תחילה בהתפייטות נפלאה את חשיבות ההמולה והרעש...[ 

)המשך מעמוד 2...(
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א. בפרשתנו באו בני גד ובני ראובן בבקשה למשה רבינו )לב,טז( 
ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו. יש כאן 
הרי  לטפם,  מקניהם  שהקדימו  בבקשתם  ביותר  ומוזר  מתמיה  דבר 
האיך יתכן שאדם פשוט יציב בסדר העדיפויות שלו את רכושו לפני 
“ואת עמלינו” אלו הבנים, הרי כל מה שאדם חושב ומדבר ועושה הוא 
בשבילו ובשביל צאצאיו שהם כרעא דאבוה, ובפרט בדור דעה דור 
היינו לחם שמלאכי השרת  “לחם אבירים אכל איש”  המדבר אשר 
אוכלין אותו. וכבר עמד בזה במדרש תנחומא )אות ז( על פי הפסוק 
לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, ודרש המדרש לב חכם לימינו זה 
משה, ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד, שעשו את העיקר 
שאמרו  מגופם,  יותר  נכסיהם  שחבבו  למה  עיקר,  הטפל  ואת  טפל 
למשה גדרות צאן נבנה למקנינו פה ואח”כ וערים לטפנו. אמר להם 
משה לא תעשו כך, עשו את העיקר “תחילה” בנו ערים לטפכם ואח”כ 
יותר  וכו’. אמר להם הקב”ה אתם חבבתם ממונכם  גדרות לצאנכם 
מנפשותיכם חייכם אין בו ברכה שנאמר “נחלה מבוהלת בראשונה 
בטענת  המדרש  לשון  מבאר  )כאן(  וברש”י  תבורך”.  לא  אחריתה 
מרע”ה עשו את העיקר תחלה, הכוונה עשו את העיקר עיקר והיינו 
כי לתת קדימה לעיקר בא מכח שהאדם מבין שזה עיקר. ובאמת צ”ב 
בלשון המדרש, שהיה צריך לומר שעשו את הטפל עיקר ואת העיקר 
טפל, שהרי קודם אמרו גדרות צאן נבנה למקננו שהוא עשיית הטפל 
לעיקר. אך טמון כאן בדברי המדרש יסוד גדול, כל עוד שאצל האדם 
סדר  אלא  לעיקר,  הטפל  לעשיית  כך  לידי  יבא  לא  עיקר,  העיקר 
הדברים הוא כך שבשעה שהוא שקוע בעניני עוה”ז ותאוות הממון, 
הוא תקוע בזה ומסיח דעת ומעלים עין מעצמו ובניו בבחינת “עשה” 
את העיקר טפל, כי העלמת עין מן העיקר היא “עשיית” העיקר לטפל 
מן  דעת  הסיח  והוא  הואיל  לעיקר,  אצלו  הטפל  נעשה  ממילא  ואז 
העיקר ואיננו לפניו כלל. ובזה גם מובן תשובת מרע”ה הובא במדרש 
]לפי ביאורו של רש”י[ עשו את העיקר עיקר ואת הטפל טפל, היינו 
שלא תגיעו למצב כזה שאתם נגועים בתאוות עוה”ז עד כדי שאתם 

תקועים ומסיחים דעת מן העיקר. 

ב. כמו”כ יש צורך לבאר את מה שדרש ר”א בסנהדרין )דף עד.( אם 
נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך, אלא אם יש לך אדם שגופו 
חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך, ואם יש לך אדם שממונו 
חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך, והאם יש אדם שממונו חביב 
ידוע  בזה  אך  נפשו.  בעד  יתן  לאדם  שיש  מה  כל  הרי  מגופו,  עליו 
מליצת העולם שהפסוק מדבר גם באופן שימצא איש כזה שממונו 
חביב עליו מגופו ימסור נפשו על ממונו. ובזה ביארו מה שבפרשה 
שניה לא מוזכר “ובכל מאודכם” משום שפרשה שניה שהיא לרבים, 
ובשם  מגופם.  עליהם  חביב  שממונם  רבים  ימצא  שלא  פשוט  הרי 
דכוונת הגמ’ דיש אדם שגופו חביב עליו ממונו,  ידוע לבאר  הגר”א 
ומה שהגמ’ בחולין )דף צא.( מבאר עה”פ ויותר יעקב לבדו, אמר ר’ 
אלעזר שנשתייר על פכין קטנים מכאן לצדיקים ממונם שחביבים 
יותר מגופם, היינו שהבינו שקנייני ממון שנתן להם  עליהם ממונם 
הקב”ה הוא לצורך ולא ויתרו עליהם, אבל לא היתה כאן נגיעה ורצון 
“להתעשר” רק שלא לאבד את קנייני הממון ולקחת אתם. לא כן אצל 
בני גד ובני ראובו שהחליטו לבקש את עבר הירדן ולוותר על קדושת 

ארץ ישראל. 

ג. אבל, בכל זאת לא נתבאר האיך הגיעו בני גד ובני ראובן לדרגא 
של שקיעות בתאוות הממון, בעוד שכוונתם היתה שיהא להם פרנסה 
בריוח כי היה להם מקנה רב, כי הרי מדובר כאן בדור דעה אשר לא 
נתבעו על ביטול תורה, ורק ביהושע מצאנו “עתה באתי” והיינו על עון 
ביטול תורה, אבל קודם לכן לא נתבעו על זה. ובודאי שלא נתכוונו 
למאוס בארץ ישראל ח”ו לוותר עלי’ תמורת מקום מרעה אלא שהיה 
להם חשבון שעבודת ה’ שלהם יתאפשר יותר בעבר הירדן, ושמקנה 
רב ניתן להם בשביל כלי לסיוע לעבודת ה’ שלהם. אך חז”ל מלמדים 
דהיינו  לשמאל  ביותר  דקה  הלב  נטיית  עם  “דעה”  דור  שבני  אותנו 
לזכות לעשירות, תוארו “כסיל”. מדור דעה עם לב שומע ומבין נהפכו 
בין רגע ללב כסיל, ונגררו למערבולת עד כדי שהסיחו דעת מבניהם 
ועשו את העיקר טפל. האיך יתכן זאת? התשובה לזאת היא כי חז”ל 
ליבשה.  דומה  הבא  והעולם  לים  דומה  הזה  העולם  אותנו  מלמדים 
עפ”י דרכינו יש לבאר שהעולם הבא הוא מקום מנוחה, מקום עמידה 
יציבה במקום אחד. לעומת זה עולם הזה הוא דומה לים, מתכונותיו 
של הים הוא שאינו עומד במקום אחד, אלא הולך ובא ושב לאיתנו. 
כמו”כ בים יש לעיתים רוח סערה ויתרוממו הגלים, ומאידך בים יש 
גם מערבולות וכדומה. והרי יורדי הים הם אחד מארבעה שצריכים 

להודות כשהגיעו ליעדם. 

נחלה מבוהלת בראשונה 
הרב אלימלך קארפ שליט”א

ד. בדיוק כן הוא העולם הזה. אם יחשוב אדם שנשמתו ירדה לעולם 
הזה בשביל לנוח, וללכת עם הזרם של סביבתו הרי טועה הוא בזה 
שיצילנו.  מי  יהיה  לא  אשר  ים  לב  בסכנת  עצמו  ימצא  מהר  וחיש 
ולזאת אמר שלמה המלך במשלי “ואורח חיים למעלה למשכיל למען 
סור משאול מטה”, כי אם לא יעמול ללכת נגד הזרם אז כמו שהים 
סוחב מי שאינו נלחם נגד הזרם אל תוך הים, כך תאוות עוה”ז ימשכו 
אותו עמוק לתוך “ים התאווה”. וידוע עוד שתאוות עולם הזה נמשלו 
לים, וביארו בזה שכמו שהים הוא מים מלוחים, ואם אדם שותה כוס 
מים מלוחים אז הוא לא רק שאינו רווה בכך צמאונו אלא שנעשה 
רק  עוה”ז  מתאוות  תאווה  עם  עצמו  שסיפק  במי  כמו”כ  יותר,  צמא 
נהיה צמא יותר. אך יש גם בחינה שאדם יורד להקר רגליו בים, בחינה 
בקשת  היא  כזאת  למרחקים.  אותו  סוחף  והים  מועטת  הנאה  של 
העונג והעשירות שבנגיעה מועטת אפילו לשם שמים עלולה לסחוב 
את האדם עד כדי להפוך יסודות החיים, לקבוע את העיקר לטפל ואת 
הטפל לעיקר. וכמו שמצינו בחז”ל דאין בין גן עדן לגהינם אלא כחוט 
בין מעשה אשר ראוי לשכר למעשה שראוי לעונש  והיינו  השערה, 
הוא כחוט השערה ממש, כמו”כ נראה דבין לב חכם לימין ללב כסיל 

לשמאל גם מספיק כחוט השערה שינטה האדם מימין לשמאל. 

לב  ומתוך  ומוצדק,  נכון  היה  בקשתם  דתוכן  בזה  להוסיף  ויש  ה. 
את  להם  יתן  מעצמו  שהקב”ה  המתינו  שלא  שהעיתוי  אלא  “חכם” 
עבר הירדן אלא שהם הקדימו לבקש זאת, כאן נתגלה בהתנהגותם 
למערבולת  ונסחבו  הממון  בתאוות  קלה  נגיעה  והיתה  “כסיל”  לב 
דעת  שהסיחו  כדי  עד  נכסיהם  עבור  דאגה  של  במחשבה  ששקעו 
מעצמם ומילדיהם. וכך מבואר ברש”י משלי )כ,כא( שכ’ וז”ל כגון ב”ג 
וב”ר “שמהרו ליטול חלקם בעבר הירדן ודברו בבהלה וכו’ “. מבואר 
ברש”י דשורש טעותם והלב “כסיל” הי’ במה שמיהרו ליטול חלקם 
בבהלה.  “לדבר”  להם  גרם  וזה  להם,  יתן  שהקב”ה  עד  המתינו  ולא 
החובות  שכתב  וכמו   , כסיל  ללב  בטוי  גם  הוא  בבהלה  דיבור  ואותו 
הלבבות שהפה הוא קולמוס הלב, ואם בדיבור היתה כאן בהלה מגלה 
לנו המדרש שיסודו של טעות זה הוא בלב. אם ככה היא נגיעה זעיר 
דזעיר בתאוות ממון, נבין יותר את מה שדרשו חז”ל בסוטה )דף יג.( 
תנו רבנן בא וראה כמה חביבות מצוות על משה רבינו, שכל ישראל 
כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצוות שנאמר חכם לב יקח מצוות. 
לא  ומדוע  היא,  היא מצוה  גם  הרי  ונשאלת השאלה שביזת מצרים 
נתעסק גם משרע”ה בזה, אלא שכשאדם עושה זאת מחמת תאוות 
הממון אך גם במעטה של לשם מצוה, אין זה חכם לב יקח מצוות, כי 
ויוכל  וגושפנקא לתאוות הממון  בבחינה מסוימת המצוה היא כיסוי 
עמוק  אותו  ותשקיע  תגרור  אשר  הממון  בתאוות  נגיעה  בזה  להיות 
לתוכה, אלא בחר מרע”ה במצוה שאין תאוות ממון מעורבת ובה עסק 
מרע”ה. בזה נבין שדוקא מרע”ה היה יכול להבחין טעותם ולהוכיחם 
על בקשתם שכמו שנתבאר שתוכנו היה מוצדק ורק הבהלה לבקשו 
לא היתה נכונה, ומכח זה עשו העיקר לטפל, כי חכם לב זה מרע”ה 
עמד על המשמר שלא להכשל בנגיעה הכי מועטת בתאוות הממון, 
ויותר מזה שלא  יכול להוכיחם לעשות את העיקר עיקר,  הוא אשר 

לנגוע אפי’ בבקשה של עבר הירדן. 

שמלמד  טז(  )מצוה  החינוך  שכ’  מה  עפ”י  הענין  לחדד  יש  אך  ו. 
וז”ל דע כי האדם נפעל כפי  לנו דבר עמוק בכחות נפשו של אדם, 
עושה  שהוא  מעשיו  אחר  תמיד  מחשבותיו  וכל  ולבו  פעולותיו, 
בהם אם טוב אם רע וכו’ כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות” דבר 
והוא  ותמים  ישר  ולבבו  דופי  של  בדברים  שעוסק  במי  רק  אינו  זה 
להצליח  הם  שפעולותיו  באדם  גם  אלא  רשע,  להיות  שישוב  צדיק 
בעסקי  הם  ודאגותיו  מחשבותיו  סו”ס  כי  רוחנית.  למטרה  בעסקיו 
שבמצפונו  ולמרות  עליו.  להשפיע  פעולותיו  יכולים  ובקלות  עוה”ז 
הדבר המרכזי בחייו הוא ילדיו שבהם רואה יגיעתו שלא תהא לריק, 
אבל אם במחשבתו ובדבורו ובמעשיו הוא שקוע בהליכות עוה”ז, הרי 
במשך הזמן יעשה את העיקר טפל ואת הטפל עיקר. ובזה נבין את 
סוף דברי המדרש תנחומא “אל תיגע להעשיר מבינתך חדל, ואיזהו 
עשיר השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך”. 
כוונת המדרש הוא ללמדנו שורש הטעות שגרם להם לבקש את עבר 
היגיעה בדקי  והיינו  יותר מהנפשות,  ולהתדרדר לחבב הממון  הירדן 
דקות להעשיר והדאגה לנכסים שלהם, במקום להיות שמח בחלקו 

ולא לדאוג, היא כבר בחינה של מחבב ממון יותר מהנפשות!!... 
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THE BALANCING POLE
Rabbi Yoel Klein

WWords in the holy tongue have many layers of meaning, 
each of which guide us in life.  On the surface the name of our 
parsha, Mattos refers to the shevatim, the tribes of Klal Yisroel.  
The word also connotes that of a stick.  To understand this we 
go back to our roots.  Avraham had a son Yishmael who rebelled 
and distorted the attribute of kindness.  Yitzchak had a son 
named Esav who warped the intense focus of his father.  Only 
Yaakov was able to absorb and unify both kindness and strictness 
into the balanced simplicity of truth, which gave forth to the 
twelve righteous tribes that our nation stems from.  Hence the 
connotation of a stick, which has both the purpose and ability of 
helping one to go on his way, and simultaneously can be used as a 
corrective guider to “tap” one onto the proper path. 

We find this value of balance expressed in this week’s parsha.  
After the tribes of Reuven and Gad clarify their request to 
remain on the other side of the Jordan, Moshe accedes, yet 
mysteriously includes half of the tribe of Menashe to remain 
with them.  According to many commentators this was done 
to create balance on many levels.  The Degel Machane Ephraim 
says that the families of Menashe being on both sides of the 
river would guarantee a continual flow of travel to and from 
Eretz Yisroel.  This would ensure a vibrant connection to the 
land. 

When Moshe Rabbeinu was censuring the tribes about not 
coming to the land he compared them to the meraglim, the 
spies who tried to dissuade the nation from entering the land 
of Israel.  Yet they never seemed to have any intention other 
than personal self-interest, in settling a verdant land that was 
conducive to their livelihood of being shepherds.  Why then 
were they compared to the spies? 

An answer offered by the Lubavitcher Rebbe sheds much 
light on the entire story.  He says that they weren’t being 
compared to the simple understanding of the spies but rather 
to one of their mistaken inner intentions.  The meraglim saw 
the incredible ease of spirituality that the nation enjoyed in 
the desert, protected in the clouds of glory, eating heavenly 
bread, basically free from all material pursuits to soar towards 
Hashem.  Contrasting it with the daunting wars and settling 
they were facing, they made a conscious decision to push off 
the real world they were commanded to enter and keep the 
nation in its cocoon.  This mistake is what Moshe Rabbeinu 
thought these shevatim were repeating.  They were shepherds 
who like the Avos had time to peacefully roam the fields 
speaking to Hashem and delving into his Torah on a very 
spiritual level.  In regards to this lifestyle Moshe told them not 
to be like the meraglim.  They need to temper their souls with 
the sometimes arduous toiling of the hands in the physical 
world.  Such hands that then can brush off the dirt and 
reveal an infinite light specifically revealed from the darkest 
of places.  Hence when they made it clear that they intended 
to fight like everyone else Moshe acquiesced.  He understood 
that with such willingness to deal with the physical, they were 
certain to maintain a balanced and healthy approach to life.

Zooming in to the microcosm of the individual, we can apply 
this idea to each person.  Although every human is enjoined to 
partake in the physical world in many ways each day, we also 

have to dedicate a part of it for spiritualty.  This can manifest 
in our set times of learning, swimming submerged through 
the pure waters of His holy Torah.  Or it can be found in the 
many teffilos that we are connected to each day, peaking in 
the three silent, subliminal and ethereal shemona esrei.  This 
flow continues back and forth through life, from mining the 
blinding world for its hidden greatness, to removing ourselves 
for a bit to re-focus on the higher reality that exists. 

This conversation about shepherds, fits well with what 
Rabbeinu Bachye (Breishis 46-32) says about why our 
forefathers chose such a profession.  He says that in addition 
to being a fairly simple trade that provided a financially 
sustainable income, it also allowed for hours of time spent 
alone with Hashem. Being fully absorbed in a dynamic 
personal relationship with Hashem was a base for their 
reaching the heights of prophecy which they attained. 

Rebbe Nachman extends this idea to each of us.  He says that 
when we consistently spend time speaking to Hashem in our 
mother tongue, we too can reach a place where our words flow 
with such surprising depth and illumination that it seems as if 
the words are coming from a heavenly source.  As Reb Chaim 
Vital explains the passuk, “lo yacheil devaro,” don’t consider 
your own words to be profane and having little meaning, 
“K’chol hayoztei mipiv yaseh”- everything that emanates from 
your mouth creates profound realties.  We don’t know the 
power that these soft sounds waves flowing through our lips 
have, both on a metaphysical level, and even on a very down to 
earth level, as vividly expressed through the following story.

Before Reb Meir Shapiro launched the worldwide program 
of Daf HaYomi, he went around meeting with many of the 
Rabbanim and leaders of Klal Yisroel, both for advice and to 
drum up support for it to take off properly.  At one of those 
meetings there was heavy opposition expressed that peaked 
when a very well respected rabbi eloquently explained the 
very real dangers involved.  He said that if an ignoramus 
were to sit half-awake through seven years of Daf HaYomi 
shiurim, he might come to offer erroneous halachic rulings to 
his household, based on his own false Torah knowledge.  He 
fiercely suggested that the whole idea be shelved.  Reb Meir 
later related that he was so inwardly broken upon hearing 
this, that he was literally on the verge of admitting defeat 
when suddenly a simple small town rabbi banged on the table.  
He rose and almost shouted from the depths of his heart, 
“In all respect to everyone here- an ignoramus that learns 
the entire shas, cannot be called an ignoramus ever again!”  
Reb Meir said that these words revived his spirit, giving him 
the perseverance to overcome all obstacles and eventually 
establish the program that has inspired the learning of 
millions upon millions of pages in shas. 

May we merit to devote our words for Torah and teffilah, and 
to harness their latent power to spread positivity wherever we 
find ourselves in the shifting balance of life.

Have a wondrous Shabbos!... 
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בענין סדר הפטרות מי”ז תמוז
הרב משה יונה הרטמן שליט”א

א. משבת זו, ועד אחר שמיני עצרת, קריאת ההפטרות אינם כפי סדר 
הפרשיות, אלא כפי סדר אחר, תלתא דפורענותא, שבעה דנחמתא, 
תרתי דתיובתא. והוא כדברי הפסיקתא שהובא בתוס’ מגילה לא ע”ב.

הראויה  ההפטרה  פרשה  לכל  תקנו  מעיקרא  אם  להסתפק  ויש 
דוחים  והפטרתה,  המועד  קריאת  מועד,  שבכל  שכשם  אלא  לה, 
או  דחיה.  בגדר  הוא  אלו  הפטרות  קריאת  כך  הסדרא,  קריאת  את 
דמעיקרא דמילתא תקנו לקרא בשבתות אלו קריאת אלו ההפטרות. 

ונפק”מ להיכא דחל ראש חודש מנחם אב או אלול בשבת, או שחל 
ההפטרות  הם  דאלו  מעיקרא  תקנו  דאם  בשבת,  חודש  ראש  ערב 
הנקראים באלו הפרשיות, לא יקראו בהם הפטרת שבת ראש חדש, 

השמים כסאי, או שבת ערב ראש חודש, מחר חדש. 

אבל אם עיקר התקנה היא לקרא כסדר הפרשיות, אלא דקריאת אלו 
ההפטרות דוחות לקריאת הפטרות הפרשיות, אם כן יהא הדין בזה 

ככל דחיה, דצריך לדון משום תדיר קודם וכיו”ב שאר דחיות.

לן  קימא  אמאי  שהקשה  י”ט(  )סימן  הדשן  בתרומת  מצינו  ואכן 
דלעולם קורין שבעא דנחמתא, גם אם יחול ר”ח אלול בשבת, והרי 
תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, וקריאת שבת שחל בו ראש חודש, 

הוא תדיר טפי מקריאת שבעתא דנחמתא.

הפרשיות  )סדר  באבודרהם  דיעוין  הראשונים,  בזה  דנחלקו  ונראה 
וההפטרות( שהביא לדברי הפסיקתא הנ”ל )שהביאו התוס’ במגילה( 
והאריך בכל סדר הפרשיות וההפטרות, וזה לשונו: מבראשית ועד י”ז 
ואילך הכל לפי  דומה לדומה, משם  תמוז מפטירין לענין הפרשיות 
הזמן ולפי המאורע תלת דפורענותא ושבע דנחמתא ותרתי דתיובתא 

וסימנם דש”ח נו”ע אר”ק שד”ש וכו’. עיי”ש בכל דבריו.

הסדר  כפי  השבתות  באלו  שקוראים  דמה  באבודרהם,  מבואר  הרי 
הנזכר, אינו דחיה לקריאת הפטרות הפרשיות, אלא דמעיקרא דדינא 
בתורת  לאו  כן,  ואם  הזמנים.  באלו  ההפטרות  אלו  את  לקרא  תקנו 
דחיה אתינן עלה. וממילא דלא תקשי משום תדיר קודם, כיון דתדיר 
ושאינו תדיר הוא זה נידון כאשר צריך לקיים אחד מב’ דברים, או ב’ 
דברים, וצריך לדון מהו הקודם. אבל אם התקנה מעיקרא אינה לקרוא 
בהנך שבתות כפי סדר כל השנה כולה, אלא הוא זה סדר מסוים להנך 

שבתות, תו לא נדון בו משום תדירות וכיו”ב שאר דחיות.

אמנם לא כל הראשונים מודו לדברי הפסיקתא האלו, אלא כמבואר 
שאמרו  כפי  הקריאה  תקנת  הוזכר  דלא  דמגילה,  בסוגיא  בש”ס 
בפסיקתא. עי’ בדברי הרמב”ם )בסדר התפילות שבסוף ספר אהבה( 
שכ’ סדר כל שבתות השנה מבלי להזכיר סדר הנך ג’ דפורענותא וז’ 
דנחמתא. אלא דסיים וזה לשונו: וכן נהגו רוב העם להיות מפטירין 

בנחמות ישעיה מאחר תשעה באב עד ראש השנה וכו’. 

קורין  להיות  תקנו  דמילתא  דמעיקרא  נראה  הרמב”ם  ובדברי 
לקרא  נהגו  דיש  אלא  שתא,  כולי  הפרשיות  סדר  כפי  ההפטרות 
י”ב  ]וכן נראה ללמוד מדברי הכסף משנה )פרק  שבעתא דנחמתא. 
זמן הפטרות  באותו  להם  היה  דלא  י”ב( דכתב  הל’  מהלכות תפילה 
קבועות כמונו היום אלא כל אחד היה מפטיר ענין שנראה לו שהוא 

מתיחס ל’פרשה’ וכו’[. 

ולפי דברי הרמב”ם שוב יש מקום לדון בקושית התרומת הדשן, מאי 
טעמא בהא לא אמרינן תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. 

ב. בדברי האבודרהם בסדר קריאת ההפטרות
בעיקר דברי האבודרהם בשם הפסיקתא, דבהנך שבתות קבעו סדר 
האבודרהם  מדברי  לעיין  יש  הפרשיות,  סדר  כפי  דלא  ההפטרות 
ולמה  לשונו:  וזה  שבת(  של  שחרית  בסדר  )לעיל,  דכתב  גופיה, 
מפטירין בנביאים לפי שגזרו על ישראל שלא יקראו בתורה וכו’ ולכן 

נקראת הפטרה לפי שהיו נפטרין בה מקריאת התורה וכו’ עיי”ש. 

נמצא לפי דברי האבודרהם דעיקר תקנת קריאת ההפטרה היתה בזמן 
שלא היו קורין בתורה, ונתקנת במקום קריאת הפרשה בתורה. וא”כ 
היאך תקנו בהנך שבתות קריאה שאינה מענינא דקריאת התורה כלל.

ונראה מדברי האבודרהם האלו מבואר כדברי הרי”ף בסוגיא דשלהי 
בגליונות שעברו( דתקנת קריאת פרשיות  זה  )והובא במדור  מגילה 
בזמן  וא”כ  המועדות.  קריאת  תקנת  בכלל  הוא  שבת,  בכל  התורה 
אלא  התקנה,  לעיקר  דחיה  אינו  דמועד,  מענינא  שקורין  מה  מועד, 
דזהו מעיקר התקנה, שיהיו קורין במועד כתקנו. ולכן בתקנת קריאת 
ההפטרות, שנהגו כן תחת קריאת התורה, נהוג לקרא מענינא דהזמן, 

ואין בזה חסרון במה שאין קורין מענינא דקריאת אותו השבת... 

In this week’s parsha, the verse states: “Avadecha nas’u es rosh 
anshei hamilchamah asher b’yadeinu v’lo nifkad mimenu ish” - 
They said to Moshe, “Your servants have made a check of the 
warriors in our charge, and not one of us is missing.” Above 
all the most serious sins in the Torah, our Sages teach us that 
it was baseless hatred and disunity among our holy nation that 
caused the destruction of the Beis Hamikdash. It follows, then, 
that the Three Weeks are a time to work on this particular area 
of avodas Hashem, seeing to it that we combat baseless hatred 
with love by focusing on “Knesses Yisrael”, the Collective Soul 
we all share, instead of the external differences that divide us. 
One way to work on ahavas Yisrael is by taking an interest in the 
spiritual growth of our fellow Jews and lending a helping hand 
of encouragement when needed. Oftentimes, we are so chained 
by our own self-doubt and imagined limitations that we cannot 
imagine the extent of the impact our words might have on 
someone else’s life. Truthfully, regardless of who we are, a kind 
word, a pat on the back, or a genuine smile can go a long way in 
brightening someone’s day and giving hm or her the strength they 
need to keep on climbing. When we will all work on encouraging 
our fellow Jews in their fight against the elements that seek to 
prevent us from growing closer to our Father in heaven, we will 

STRENGTHENING THE WARRIORS WITH LOVE
Rabbi Yaakov Klein

have a far better chance of rising together, as a nation, to our 
lofty potential.

One of the great masters of the Chassidic tradition, Rebbe Velvel 
of Zabriz, saw this idea hinted to in the above verse from this 
week’s parsha. In this pasuk, the generals of the Jewish army 
report their inventory of the spoils of Midian to Moshe Rabbeinu.

Listen to the incredible way the tzaddik read these words:

“Avadecha” - When those Jews who have seen success in their 
service of Hashem “nas’u es rosh” - elevate the spirits and lift 
the heads, with words of encouragement, “anshei hamilchama 
asher b’yadeinu” - of the “men of war”, those among our holy 
nation who are battling with forces of darkness that hold them 
back from spiritual success,“v’lo nifkad mimenu ish” - then 
nobody is missing; that spirit of friendship, responsibility, and 
support will ensure that all of our brothers and sisters remain 
focused and committed to carrying out their mission in this 
world. Let’s use this Shabbos to reach out to our fellow Jews with 
love, setting the final bricks in the third Beis Hamikdash!... 
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האמונה בביאת המשיח והציפייה לגאולה
הרב מאיר שולביץ שליט”א

א. מקור העניין: המקור בתורה לביאת המשיח והגאולה האחרונה 
נכלל בפרשת בלק. וכמש”כ הרמב”ם בהל’ מלכים פי”א ה”א “ואלו 
הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי 
המשיחים,  בשני  נבא  ושם  נאמר  בלעם  בפרשת  אף  הנביאים,  כל 
במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח 
הוא  ושם  ]באחרונה[,  ישראל  את  שמושיע  מבניו  שעומד  האחרון 
אומר “אראנו ולא עתה” זה דוד, “אשורנו ולא קרוב” זה מלך המשיח, 
זה מלך המשיח,  “וקם שבט מישראל”  דוד,  זה  מיעקב”  כוכב  “דרך 
וימדדם  מואב  את  “ויך  אומר  הוא  וכן  דוד,  זה  מואב”  פאתי  “ומחץ 
בחבל”, “וקרקר כל בני שת” זה המלך המשיח שנאמר בו “ומשלו מים 
עד ים”, “והיה אדום ירשה” זה דוד, שנאמר “ותהי אדום לדוד לעבדים 
וגו’, “והיה ירשה וגו’” זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר 

ציון וגו’. 

וראה שו”ת הרשב”א ח”ד סי’ קפז ובקרית ספר שם דהפסוקים האלו 
מתאימים לגאולה האחרונה ולא לגלות בבל והגאולה שאחריה, וראה 
בספר העקרים שער ד’ פמ”ב שהביא שיש מן הראשונים שפירשו 

שפסוקים אלו לא מדברים מענין הגאולה האחרונה. 

עוד במדרש אגדה פרק כד על הפסוק בפרשת בלק “וישראל עושה 
וירשו את ארצם,  חיל” אותה שעה ישובו כל הגליות לארץ ישראל 
וגלות החל הזה לבני ישראל,  וגו’,  וירשו הנגב את הר עשו  שנאמר 

עכ”ד.

המשיח  בביאת  אמונה  של  זה  שחיוב  שכתבו  מהראשונים  יש  ב. 
נכלל בדבור אנכי ד’ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וזהו מצות 
עשה לצפות לגאולה. ראה בסמ”ק מצוה א שכתב וז”ל לידע שאותו 
שברא שמים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובד’ רוחות כדכתיב 
)שמות כ’( אנכי ה’ אלקיך וגומר, ובזה תלוי מה שאמרו חכמים )שבת 
לישועה.  צפית  דינו  בשעת  מיתה  לאחר  לאדם  ששואלין  לא(  דף 
והיכן כתיב מצוה זו. אלא ש”מ בזה תלוי, שכשם שיש לנו להאמין 
שהוציאנו ממצרים דכתיב אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך וגומר. ועל 
כרחין מאחר שהוא דיבור, הכי קאמר, כשם שאני רוצה שתאמינו בי 
שאני הוצאתי אתכם כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה’ אלקיכם ואני 
עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם. וכן יושיענו ברחמיו שנית. וראה עוד 
כן צפית לישועה מצוה כתובה  בהגהות רבינו פרץ שם שכתב: אם 

היא מאנכי ולכך שואלין עליה. ע”כ. 

ג. בקונטרס ספר הזכרונות - מצוה ג כתב מקור אחר למצוה זו של 
בסוף  הכתוב  מלשון  למנותה  שיש  לי  נראה  הגואל:  ביאת  אמונת 
פרשת האזינו אחר השירה, “שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי 
לב  לשום  עשה  מצות  וזה  מ”ו(.  ל”ב,  )דברים  וגו’”  היום  בכם  מעיד 
לעדות השירה, ושימת לב זה הוא מה שהעיד לנו השם יתברך מכל 
עניני הגליות והצרות העוברות עלינו, ושבסוף הכל דם עבדיו יקום 
ונקם ישוב לצריו, והוא בביאת המשיח. וזה מצוה מבוארת על אמונה 

זו.

לביאת  לצפות  נתחייבנו  המשיח.  בביאת  להאמין  החיוב  בגדר  ד. 
כלל  מי שאינו מאמין  כל  והנה  זמן.  ובכל  בכל עת  יום  יום  המשיח 
בביאת המשיח, ידוע לכל שעוונו גדול מנשוא, שחסר לו עיקר אחד 
מן השלשה עשר עיקרים ]לשון הח”ח בצפית לישועה פ”ב[, ומגדר 
שאינו  ומי  לביאתו,  ולחכות  המשיח  בביאת  להאמין  הוא  החיוב 
ברמב”ם  וראה  בתורה.  ככופר  הוא  הרי  מחכה  שאינו  או  מאמין 
הלכות מלכים פ”יא ה”א שכתב המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר 
מי שאינו מאמין  וכל  וכו’  ליושנה לממשלה הראשונה,  דוד  מלכות 
בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, 
ושב  עליו שנאמר  העידה  התורה  רבינו, שהרי  ובמשה  בתורה  אלא 
וגו’ אם יהיה נדחך בקצה  ה’ אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך 
חלק  בפרק  בסנהדרין  בפיה”מ  בר”מ  וע”ע  ה’.  והביאך  וגו’  השמים 
ביסוד הי”ב שהוא מעיקרי האמונה, שהכופר בהם הוא כופר בעיקר 

והוא בכלל מין ואפיקורוס. 

אינו  המשיח  בביאת  מאמין  שאינו  שמי  אומרים  יש  אמנם  ה. 
אפיקורס. ראה בספר העיקרים מאמר ד’ פמ”ב כתב האמונה בביאת 
כ”ג  בפרק  שבארנו  כמו  משה,  תורת  בעל  כל  על  מחוייבת  המשיח 
כי לפי שבא בתורה מפורש החיוב להאמין  וזה  מהמאמר הראשון, 

בדברי הנביא, שכל מי שאינו מאמין בביאת המשיח הוא כופר בדברי 
ביאת  אין האמנת  ועובר על מצות עשה, אבל מכל מקום  הנביאים 
המשיח עיקר שתבטל התורה בכללה אם לא יאמינהו האדם ועל כן 
נאמר שאין האמנת ביאת המשיח עקר שהמכחיש ביאתו יקרא כופר 
בעיקר. ועי’ ספר הגאולה להרמב”ן שער ב’ וישועות משיחו ח”ב פ”ג 
היא  סי’ שנו, אם האמונה בביאת המשיח  חיו”ד  ושו”ת חתם סופר 

מעיקרי הדת, או שהעיקר הוא האמונה בתורה ובנביאים.

ו. יש שרצו לומר ]בשיטת הרמב”ם[ דאף מי שבטעות אינו מחכה 
הלוי  משמר  בספר  ראה  כאפיקורס.  הוא  הרי  יום[  ]בכל  לביאתו 
הלוי  הגר”ח  בשם  וסרמן  הגר”א  שכתב  מה  לפי  שכ’  ברכות  עמ”ס 
שבי”ג עיקרים אף מי שבטעות כופר בהן הרי הוא אפיקורס, וא”כ 
מי שאינו מחכה לביאתו אף בטעות הרי הוא כאפיקורס גמור דהא 
הרמב”ם כתב דחלק מהחיוב הוא לחכות ממש לביאתו. ]הגרי”ז ביאר 
את הנוסח של האני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח אעפ”י 
קושיא  כאן  שאין  שיבוא  יום  בכל  לו  אחכה  זה  כל  עם  שיתמהמה 
ותירוץ, וכמו שבשאר העיקרים אין קושיא ותירוץ, אלא שכאן אנו 
אומרים במילואו את כל מה שצריך להאמין שלא די להאמין בביאת 
וזהו שאומרים  יום שיבוא,  לו בכל  המשיח אלא שגם צריך לחכות 

בתפילה כי לישועתך קיוינו כל היום היינו כל רגע ורגע ממש.[ 

מש”כ  ראה  ככופר.  הוא  הרי  המשיח  מביאת  שמתייאש  מי  גם  ז. 
הח”ח בספרו צפית לישועה פ”ב שדייק לשון הרמב”ם הנ”ל שאף מי 
שאינו מחכה לביאתו, וביאר דהיינו שמתייאש מאיזו סיבה שתהיה, 

הרי הוא ככופר. 

ח. החיוב לצפות הוא באופן שמאמין בכל יום שהיום “כעין וודאי” 
שיבוא ולא בספק. כן כתב באגרות משה או”ח ה’ סי’ ח’ “ולזה משמע 
שאיכא חיוב לצפות יותר מחשיבות ספק. דהא למ”ד שריב”ז סובר 
שבליכא מקדש האיר מזרח מתיר )מנחות ס”ח ע”א( ובשביל מהרה 
יבנה ביהמ”ק אף שהוא רק כשלא נבנה עד חמיסר, נאסר יום הנף 
כולו. ואם היה זה רק בחשיבות ספק, והוא גם רק ספק קטן, לא היה 
דהחיוב  משום  הוא  אלא  הנף,  יום  כל  בחדש  ולאסור  למיגזר  שייך 
בכל יום ויום לצפות כעין וודאי שיבא היום, וממילא כשיבא חמיסר 
הרי יהיה החיוב לצפות כעין וודאי על כל שעה ושעה שיבנה, שלכן 

שייך לגזור”.

)תשלו(  תהילים  בילקוט  איתא  לגאולה.  כתנאי  ההשתוקקות  ט. 
אפילו אין ביד ישראל אלא הקווי כדאי הם לגאולה בשכר הקווי. ועל 
פי זה כתב החיד”א מדבר קדמות ערך קווי דזהו שאומרים בתפילה 
מכל  בידינו,  זכות  אין  אם  דגם  תצמיח  מהרה  עבדך  דוד  צמח  את 
מקום לישועתך קיוינו, שיש לנו את הקיווי ובשכר הקיווי כדאים אנו 

לגאולה. 

שכתב  מה  ראה  לגאולה.  להשתוקק  בחיוב  האריכו  הראשונים  י. 
ריה”ל בכוזרי מאמר ה’ פכ”ז בביאור הפסוק “אתה תקום תרחם ציון 
כי עת לחננה כי בא מועד” ר”ל כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו 
וראה  ועפרה עכ”ל.  לה ישראל בתכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה 
ב’ כד שגם להיפך שחסרון התשוקה הוא ממעכבי  שם עוד מאמר 

הגאולה. 

ראה ברמב”ן )בדרשת הנה ישכיל( יאשים הנביא את ישראל בעבור 
עוסק  אחד  וכל  העולם  בעסקי  כוונתם  כל  ישימו  בגלותם  הם  כי 
לפני  ומתפללים  בוכים  להיות  להם  וראוי  ובעסקיו,  בביתו  לעצמו 
קץ  ויחיש  איחורו  שגורמים  ישראל  עוון  על  שיכפר  ויום  לילה  ה’ 
הקץ  עד  יתאחר  לאו  ואם  מיד  בתשובה  יבוא  המשיח  כי  הגאולה, 
שאיחרו  על  היום  כל  מצטער  המשיח  הוא  כי  בשבועה,  עליו  שבא 
פעמי מרכבותיו ואנחנו אין משגיחין בכך אלא מתעסקים בעסקינו 

בין העמים עכ”ל. 

המנונא  ר’  בשם  וז”ל  בהקדמה  הרמח”ל  תפלות  בספר  ראה  יא. 
סבא ברוה”ק מאן דמצפה לקוב”ה בגלות גורם לאינון דרגין רחוקים 
יום  כל  לצפות  צריך  כך  ומשום  בחושך  לשכינה  ומאיר  להתקרב 
ורזא דא מאן דמצפה גורם לאור עליון שיתקרב  לפורקנא-לגאולה, 

לגביו עכ”ל. ]המשך יבוא בשבוע הבא אי”ה.[... 
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הרב משה נאומבורג שליט”א

ריקודים ומחולות

מי”ז  ומחולות  ריקודין  לעשות  ואסור  טז(  )תקנא,  כתב המשנ”ב 
בתמוז ואילך והטעם בכל זה הוא כדי למעט בשמחה.

רקודים בשמחת מצוה

רקוד בשמחה של מצוה כגון ארוסין, בר מצוה, שבע ברכות, וכן 
ב”סיום”, נחלקו בזה הפוסקים, יש שהתירו ויש החמירו גם בזה.

שירה

האיסור בענין שמחה בימים אלו נאמר רק באופן של “ריקודים 
ומחולות” ומקורו מדברי המג”א )שם(, ונראה שלשיר מותר שהוא 
כשרוקד  הוא  החילוק  ובפשטות  ומחולות”,  “רקודים  בכלל  לא 
והיא  כך,  כל  ניכרת  השמחה  אין  בשירה  ואילו  ניכרת  השמחה 

מותרת.

ובהליכות שלמה )הלכות בין המצרים, עמ’ תיב( הגדיר שיש שירה 
המעוררים  שירים  מסוג  וזה  המצרים  בבין  איסור  בה  שנוהגים 

לריקוד.

שירה עם כלי נגינה

הפוסקים לא כתבו בעניין זה, וכבר תמהו הרבה מדוע לא הזכירו 
לאיסור, ויש שכתבו היות וכלי שיר הוא דבר האסור בכל השנה 

זכר לחורבן. 

שמיעת קול זמר ונגינה

הנה אם כל האיסור הוא משום רקודים ומחולות היה נראה להתיר 
חזנות  כמו  ומחולות,  לרקודים  מביאים  שאינם  ניגונים  שמיעת 

וכיו”ב.

בהליכות שלמה )שם( כתב שנכון להמנע בימים אלו גם משירה 
ונגינה מסוג זה וכדאי הוא בית אלוקינו להתאבל עליו.

ולכך  “שמחה”  של  בעצם  איסור  היא  זו  ששמיעה  שכתבו  ויש 
שמיעת כל סוגי הניגונים אסורה.

לנגן לצורך פרנסה

יכול לנגן  י( שישראל שמתפרנס מכלי זמר  כתב הפרמ”ג )א”א 
אצל הגוי כדי פרנסתו, ומשמע מדבריו שרק אצל הגוי מותר, אבל 
משום  הוא  הנראה  ככל  בזה  והטעם  אסור,  יהיה  הישראל  אצל 

“לפני עור” שמכשיל את היהודי בשמיעת כלי שיר.

מורה לנגינה ולומד להתנגן

מדברי הפרי מגדים הנ”ל נמצינו למדים להתיר כל עוד הוא כדי 
שכל  נראה  היה  הנ”ל  מגדים  הפרי  בדברי  והמדייק  להתפרנס, 
ההתר הוא רק “כדי פרנסתו”, ולכך אם יש לו להתפרנס ממקום 

אחר אין כלל היתר.

הוא  שאם  שמחלקים  ראיתי  ללמוד,  יכול  תלמיד  אם  ולענין 
בכלל  דלאו  מותר  יהיה  לנגן  עדין  יודע  ואינו  הלימוד  בתחילת 
את  יודע  שכבר  אחרי  בהמשך  ואילו  הוא,  שיר  בכלי  שמחה 

מלאכת הנגינה ולו בחלקה, יהיה אסור היות ונהנה בכך.

גילוח שערות המעכבות את האכילה

מותר.  האכילה  את  שמעכב  כל  ובזקן,  יג(  )תקנא,  השו”ע  כתב 
מקור דעה זו הוא מדברי הרמב”ן, שכתב כן בדיני אבלות )תורת 

בדין  שאינו  הוא  ההיתר  וטעם  ע(  אות  אבלות  דיני  האדם, 
שיתלכלך השפה באכילה, דהינו שאין חלק מהאבלות שיתלכלך 
כשאוכל, וכיון שנגרם מחמת שיש לו שערות ארוכות יכול לגלח 
כל מה שבכלל מעכב את האכילה. ]יש לציין שכאן השו”ע נקט 
)יו”ד שצ( כתב ז”ל  כדעת הרמב”ן ששרי, ואילו בהלכות אבלות 
ושער השפה ומהצדדים, כל שמעכב את האכילה, תוך ז’ אסור; 
אחר שבעה, מותר. )והוא כדעת הרי”ץ גאות, אבל לדעת הרמב”ן 
מותר גם בשבעה(. ובב”ח )ס”ט( הקשה סתירה זו, ובמאמר מרדכי 
יש  באב  תשעה  בו  שחל  שלשבוע  סבר  שהמחבר  יישב  )ס”א( 
ולא של “שבעה”, ובשלושים לכו”ע מותר  דינים של “שלושים” 
להוריד את השערות המעכבות את האכילה. ובעטרת זקנים כתב 

שדעת המחבר להקל בתשעת הימים היות והם אבלות ישנה[.

שבת מברכים של ר”ח אב

שלפני  שבשבת  התוס’  מדברי  הביא  תתקלד(  )מו”ק,  במרדכי 
ר”ח אב אין מזכירין ר”ח משום דכתיב )איוב, ג ו( “במספר ירחים 
אל יבא” שנדרש על חודש אב. מבואר בתוס’ שלא מברכים את 

החודש.

והמרדכי דחה את דבריהם, שאדרבא יש לברך כדי שעמ”י יהיו 
מבורכים בזמן המוכן לפורענות, וכן נימק שבספר איוב לא נתכוין 
על חדש אב, עוד הוסיף דא”כ גם הלל לא יאמרו דכתיב “אל תבא 
רננה בו”, ואם אומרים הלל בראש חודש אבה”ה שגם יברכו אותו.

ובמשנ”ב )תיז, א( כתב שיש מקומות שאין נוהגין לברך חודש אב, 
והוא מחמת שהוא חודש של פורענות.

אמירת אב הרחמים

בלבוש כתב טעם שנוהגין להזכיר נשמות בכל שבת, היות ושבת 
הוא יום מנוחה דוגמא לעתיד לבא, שגם המתים נחים בו ואינם 
נדונים, ובו ראוי להזכירם למנוחה ולברכה ולהתפלל עליהם. ]וכן 
אמירת “אב הרחמים” נתקנה כדי להזכיר את הקדושים וקהילות 
שהיתה  החורבן,  בגזירת  ה’  קידוש  על  נפשם  שמסרו  הקודש 
)ונזכרו  תתנ”ו.  אלפים  ד’  בשנת  לשבועות  פסח  בין  באשכנז 

בקינות של שחרית בט”ב([.

ואין  נשמות  מזכירין  אין  החודש,  את  בו  שמברכין  בשבת  אבל 
אומרים אב הרחמים, משום “בהיות טוב אל תקרא רע”, אך כתב 
האליה רבה שבימי הספירה אומרים אותו גם בשבת מברכין מפני 
שבלאו הכי הם קצת ימי אבל כמו שיתבאר. ובמשנ”ב )רפד, טז( 
הכריע שגם בשבת שמברכין בה חודש אב א”א אב הרחמים ואין 

מזכירין בו נשמות.

ארץ  בלוח  מובא  )וכן  הרחמים  אב  לומר  וכן  לברך  הנוהגים  יש 
ישראל( שכך המנהג הוא בארץ ישראל.

דרך הזכרת חודש אב בברכת החודש

נוהגים לכנות את חודש אב בשם “מנחם אב”, הן בברכת החודש 
והן באגרות שלומים, והטעם בזה מכיון שבחודש זה אנו זקוקים 
לנחמה בבנין בית המקדש שנחרב בחודש זה, )ערו”ש אבן העזר 

קכו סעיף טז(. 

מלך  נולד  באב  שבתשעה  מכיון  נוסף  טעם  הביא  סופר  ובחתם 
המשיח ששמו מנחם. 

ובכנסת יחזקאל הביא עוד טעם שהפרקים שבמגילת איכה הם 
בסדר א”ב. ומבקשים אנו מהקב”ה שינחם אב, כלומר שינחמנו 

מהנאמר במגילת איכה הערוכה בסדר א”ב... 

דיני בין המצרים )ב(
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א. להבדיל מתביעתן של בנות צלפחד, אשר בגינה זכו לשם טוב 
ולתשבחות מפליגות, כמובא במקרא וביתר הרחבה בדברי חז”ל, 
בפרשתנו אנו פוגשים בקשת נחלה במובן רחב יותר, מפיהם של 
בכור  אף  הינו  מהם  אחד  אשר  בישראל,  חשובים  שבטים  שני 

השבטים!

עם זאת, אנו מוצאים התייחסויות שונות בדברי חז”ל והפרשנים 
רבינו  משה  בין  שהתנהל  שיח  לדו   - ובעקבותיה  זו,  לתביעתם 

לבינם.

ב. באופן כללי, מוצאים אנו במדרשי חז”ל עה”פ )משלי כ’ כ”א( 
“נחלה מבוהלת בראשונה, ואחריתה לא תבורך” - אלו בני גד ובני 
ראובן, שמיהרו ליטול חלקם שבעבר הירדן ודברו בבהלה... שעשו 
תבורך”  לא  “ואחריתה  לטפם,  צאנם  שהקדימו  טפל  העיקר  את 
שגלו כמה שנים קודם שאר השבטים כמו שמפורש בסדר עולם” 
- דברי רש”י שם ע”פ המדרש )אמנם במדרש תנחומא תלה את 

גלותם המוקדמת ב”הקדמת צאנם לטפם” בלבד(. 

מאידך, מצינו בבראשית רבה )פע”ב א’( “וילך ראובן בימי קציר 
חיטים”, ודרשו על זה את הפסוק )משלי כ”ב ו’( “חנוך לנער ע”פ 
דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה”, ולכן שנים רבות אחריו המשיכו 
בניו בדרכו ובקשו: “יותן את הארץ הזאת לעבדיך”! ופירש הרד”ל 
שם שכשם שנזהר ראובן להביא דווקא דודאים, שהינם מההפקר, 
בניו  נזהרו  ובגמ’ )סנהדרין צ”ט(, כך  ובמדרש שם  כמבואר בגמ’ 
ונשמרו מהגזל, לכן נתן להם הקב”ה נחלה במקום שאין בו גזל! 
ובמדרש הגדול ביאר טענתם שאמרו “אם נוחלין אנו בארץ כנען, 
אחרים  של  האילנות  ואת  הזרעים  את  משחתת  בהמתנו  עכשיו 
לנו את  “יותן  לכך אמרו למשה  גזלנים,  ונקראים  ואנו מתחייבין 
הארץ הזאת, אל תעבירנו את הירדן”! )המדרשים הובאו בחומש 

‘תורה שלימה’(.

ג. אף בין המפרשים על אתר, אנו מוצאים נקודות שונות העולות 
תוך כדי הדין והדברים בין משה רבינו לבין נציגי שני השבטים.

אנו מוצאים את בני גד ובני ראובן מתבטאים בתנאי הסופי “נחנו 
מעבר  נחלתנו  אחוזת  ואיתנו  כנען,  ארץ  ה’  לפני  חלוצים  נעבור 
לירדן”, ובפשטות נראית כוונתם – עוד קודם מילוי התנאי בפועל, 
קודם  עוד  ברשותם  תהיה  שהארץ  שדרשו  הספורנו,  פירש  וכן 
משה...את ממלכת  להם  “ויתן  לאלתר  ואכן,  הירדן,  את  שיעברו 
זה  הרי  למחלוקת.  עימם  להיכנס  שלא  מנת  על  והיינו  סיחון...” 
מזכיר את התביעה עליהם על שביקשו - וביצעו - את התנחלותם 

בצורה ‘מבוהלת’ )-היינו ביחס לדרגתם ומעלתם(.

ובני  גד  בני  לעמדת  בגישתו  עימו  אחרת  רוח  הרמב”ן  מאידך, 
ראובן. כוונתנו בזה לתנאי שהציגו בצורתו הראשונית )פס’ י”ט( 
כי  והלאה,  לירדן  מעבר  איתם  ננחל  חושים...לא  נחלץ  “אנחנו 
באה נחלתינו אלינו מעבר לירדן מזרחה”, ופרש”י על אתר “כבר 
קיבלנוה בעבר המזרחי”. כאן מגיע הרמב”ן ושולל את המשמעות 
ההחלטית והסופית העולה –לכאורה- מדברי רש”י, “שאינו הגון 
אבל  בידם!  איננו  כי  קיבלנוה,  כבר  לאמר  משה  לפני  שידברו 
להם”!  הוא  שיתננה  עד  קבלוה  ולא  תלוי,  הדבר  ברצונו  )-אלא( 
תנאיו  לפי  ומתן  המשא  כל  את  מולם  ניהל  רבינו  משה  כלומר, 
הוא ופיקח על כל שלבי ההסכם, והרי זו נתינה והנחלת - נחלה 
של  ביתו  נאמן  נביאו  רבינו,  למשה  מוחלטת  בצורה  המיוחסת 
שלא  הדיוט’,  ‘מעשה  של  )כביכול(  ‘התערבות’  בה  ואין  הקב”ה, 

כפי העולה מדברי רש”י )משלי( והספורנו הנ”ל.

דרך  הנ”ל שנאמרו  דבריהם  פי’ הרמב”ן את  דברים,  )לגופם של 
יותר ראויה לצרכיהם  זו מטבעה  בקשה ולא דרך מריבה, שארץ 

כוונת  וזוהי  השבטים,  לשאר  מיועדת  ולא  המקנה(  רוב  )מחמת 
הביטוי ‘באה נחלתנו אלינו’(.

הק’  האוה”ח  ועימו  הרמב”ן,  את  אנו  מוצאים  מזו,  יתירה  ד. 
ובני  גד  בני  בדברי  לגבי שינויי הלשונות  בסגנון אחד,  מתנבאים 
ראובן, הנאמרים ונשנים מספר פעמים. בתחילה אמרו )פס’ כ”ה( 
כאשר אדוני מצווה”, ובסיכום הסופי )פס’ ל”א( שינו ל”את אשר 
דיבר ה’ אל עבדיך כן נעשה”, ופי’ הרמב”ן שהדגישו כעת שאינם 
הסכמה  על  המבוסס  רגיל  חוזה  בתור  זאת  ומקיימים  עושים 
הדדית, אלא כדברי ה’, וחלילה להם מעבור על מצוותו! האוה”ח 
ב”אשר  כוונתם  הדברים,  בתחילת  כבר  בדבריהם  זו  גישה  מציין 
אדוני מצוה” היתה ש”גם בלא חיוב התנאי, עליהם לקיים כל דברי 

משה נביא ה’ “!

גד  בני  נחלת  נשוב כעת, לדברי חז”ל אשר באו להגדיר את  ה. 
בביטחה  וחיו  בתוכה  שנאחזו  אף  על  מבוהלת”,  כ”נחלה  וראובן 
שהנה,  מסוים.  היבט  להדגיש  שכוונתם  אפשר,  בשנים.  מאות 
אמנם, בכל חורבן וגלות שארעו, נוכל למצוא בצורה מפורשת את 
החטאים שהובילו במוקדם או במאוחר לחורבן, בין אם זה בגלות 
עשרת השבטים, בין בחורבן בית ראשון )עבודה זרה גילוי עריות 

ושפיכות דמים( ובין בחורבן בית שני )שנאת חינם(.

עם זאת, ישנם דברים קלים אמנם, אך כיון שהיו נטועים בשורש 
ההתיישבות, שהיתה בצורה פגומה )בבחינה דקה(, הרי ששורש 
זה של ה’בהלה’ בדרישתם, כאשר הקדימו צאנם לטפם, כמבואר 
מאות  אחר  שהשפיעו  ופארות  ענפים  שלח  תנחומא,  במדרש 
שנים, והתבטאו בהקדמת הגלות )דבר שצריך לימוד בפני עצמו, 
בלתי  ל’בהלה’  כמענה  מופיע  שנים,   8 בן  מועט,  הבדל  כיצד 

מוצדקת שהתרחשה דורות רבים קודם לכן(.

ו. אף אותו צדוקי )ובדפוסים ראשונים הגירסא – ‘מין’( הידוע, 
פזיזא,  ב”עמא  מאשימם  הריהו  ישראל  עם  את  לקנטר  בבואו 
אף  קיימיתו?!”  בפחזותייכו  אכתי  לאודנייכו,  פומייכו  דקדמיתו 
כאן, אין התביעה על עצם הקדמת ‘נעשה’ ל’נשמע’ אלא גם על 
ללא  לנשמע,  נעשה  הקדמת  של  זו,  ופזיזות  שבדבר!  הפזיזות 
בחינה מוקדמת, של אותה תורת אלוקים אותה נקבל על עצמינו, 
ידי הצדוקי כחלק עצמי מהעם היהודי, כאלפי שנים  מזוהה על 

לאחר מכן! 

אנו אמנם, גאים בחיפזון זה, שכן הוא נובע מתוך ביטחון בקב”ה, 
והרי אנו חשים כגמול עלי אימו  -הרוחש לה אימון בלתי מוגבל- 
אף אנו כן עינינו אל ה’ אלוקינו, וכפי שענה רבא לאותו צדוקי: 
אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן: “תומת ישרים תנחם”, ופירש”י: 
עליו  וסמכנו  מאהבה  העושים  כדרך  לב,  בתום  עימו  התהלכנו 

שלא יטענו )יטעה אותנו( בדבר שלא נוכל לעמוד בו”.

מול  הארץ,  וירושת  בהתנחלות  ‘בהלה’  כאן  רואים  אנו  הרי  ז. 
בזכותה  אשר  מצידנו,  התורה  בקבלת  כמובן(  )לכאורה,  ‘פזיזות’ 
זכינו להיות עם סגולת ה’, מאז בא אלינו ה’ מסיני וזרח לנו משעיר, 
ועד ימינו אנו. בימים אלו, בהם -ביד אחת- אנו עוסקים באבילות 
הסיבות  למידת  כדי  תוך  שבעקבותיו,  הגלות  ועל   – החורבן  על 
ומאידך היד השניה מונפת להעמיק את  ותיקונן,  שגרמו לכך – 
ה’, ע”י הפרחת  אחיזתנו בארץ נחלת אבות, בעיר אשר בה בחר 
חיי תורה ועבודת ה’ בשכונה נוספת - אחת מני רבות -בציון מכלל 
יופי, קרית מלך רב, נשכיל להשתמש ב’פזיזות’ זו, אשר -כאמור – 
אינה אלא ביטי עמוק לאמונתנו לאהבת ה’ אותנו, ונשכיל על ידה 
לבנות ולנטוע )אף כאשר מנגד - עוקרים נטוע...( ונזכה במהרה 

לשוש את ירושלים, נגילה בה יחד עם כל אוהביה!... 

בין בהילות לפזיזות
הרב נחום יוסף נחם שליט”א
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שאלה:
בכל שבת מברכין נוהגים בקהילתנו ריבוי שמחה המתבטאת בניגונים 
מיוחדים בברכת החודש, סלסולי חזנות בתפילת מוסף, ולפעמים אף 
קידוש מיוחד לכבוד שבת מברכים. שאלתי היא האם גם בשבת זו, 

שמברכים בה חודש אב, גם כן ראוי לנהוג מנהגי שמחה. 

כמו כן יש לברר האם אין אומרים בה ‘אב הרחמים’ ככל שבת מברכין. 

חודש  ראש  או  ‘אב’  חודש  ראש  להכריז  יש  האם  לברר  רציתי  כן 
‘מנחם אב’. 

תשובה:
נוסח ברכת חודש אב

א. כתוב בהגהות מרדכי בשם תוספות שבשבת שלפני ר”ח אב אין 
יבוא’.  ירחים אל  ‘במספר  מזכירים את החודש משום שכתוב עליו 
]ובארחות חיים ובכלבו כתבו שמכריזין החודש אך אין אומרים ‘יהי 
רצון’ כבשאר שבת מברכים[. מנהג זה הובא במשנה ברורה סימן תי”ז 
סק”א: “יש מקומות שאין נוהגין לברך ר”ח אב משום שהוא חודש 

של פורענויות”. 

ב. אמנם, ההגהות מרדכי עצמו חולק וכתב ‘דאדרבה יותר טוב אז 
לברך את ישראל שהזמן מוכן לפורענות’, וכתב הדרכי משה )סימן 
תקמ”ט( שכן נוהגים כדעת ההגהות מרדכי. ]ובאמת פלא שהמשנ”ב 
הנ”ל הביא מנהג זה שכמדומה שנתבטל מכלל ישראל מאות שנים[.

תקון  ספר  בשם  כתב  רפ”ד(  סימן  יוסף  )בית  הגדולה  בכנסת  ג. 
‘יהפכהו   – עלינו’  הקב”ה  ‘יחדשהו  במקום  זו  בשבת  לומר  יששכר 

הקב”ה עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה’.

ד. אך הוסיף “ובמקומנו נהגו להכריז אלא שאומרים קודם ההכרזה 
קינה מיוסדת על הכרזת ראש חודש”. ]וכוונתו לקינת “אשחר עדתי 
/ ולמאד ענייה / ואפקוד נוותי / ורבה שאייה”, קינה זו מסתיימת ב: 
“מחדש חדשים / יקבץ קדושים / אנשים ונשים / לעיר הבנויה. וזה 
ויש שנהגו  רב העלילייה”   / יצו אל  ורצון   / יחדש  / לטובה  החודש 

לומר רק קטע זה האחרון שאיננו לשון קינה אלא תפילה וברכה[. 

ה. אמנם בתשובות הרדב”ז יצא כנגד מנהג אמירת הקינות בשבת, 
שהרי “כמה הרחיקו חז”ל צעקה ובכיה בשבת וכ”ש לומר דברי קינות 
אותו  דוחין  בזמנו  אפי’  והלא  הבכיה,  לעורר  כדי  החורבן  ולהזכיר 
כשחל בשבת וכ”ש קודם זמנו... וכ”ש לומר קינות שהם דברים של 
הוראה  בעלי  היו  לא  שמא  כי  מחבריהם  על  תקשה  ואל  פרהסיא. 
מחבר  על  המצות  בספר  ז”ל  הרמב”ם  שכתב  כמו  משוררים,  אלא 
האזהרות שהוא ר’ שלמה בן גבירל ז”ל... סוף סוף אין ראוי להראות 
לבטל  שיוכל  ומי  שמחה.  הכל  אלא  בשבת  עצבון  ולא  דאגה  שום 
מנהג זה יפה הוא עושה ובלבד שלא ע”י מחלוקת שאין לך דבר עומד 
לפני המחלוקת”. וגם החיד”א בברכי יוסף ובמחזיק ברכה סי’ תקנ”א 

יצא חוצץ כנגד מנהג זה לומר קינות. 

ו. עוד כתב הכנסת הגדולה שמנהג מקומו לומר ‘מי שעשה ניסים’ 
בניגון נשבר ונדכה. גם על מנהג זה יצא החיד”א כנגדו )בספרו לדוד 
אמת(: “החזנים שלפני ראש חודש אב אומרים ‘מחדש חדשים כו’ 
בקול קינה, ומאריכים בזה לקונן כל הנוסח, לא יפה עושים לעורר 
בשבת בכי יגון ואנחה, ובמקום זה יותר טוב שיבכו ויקוננו בתשעה 
וחילול  ח”ו  שמו  חילול  על  חיובנו  כפי  ויתעוררו  כראוי  באמת  באב 
תורתו וגלות השכינה ח”ו כמה מאות השנים בעוה”ר, אי איישר חילי 
אבטל קול המיצ”ר לישראל בשבת קודש, ובפרט שהראשונים ביטלו 

במקומותינו הקינות בשבת”.

האם אומרים ‘אב הרחמים’ בשבת מברכים אב 

ז. המשנה ברורה בסימן רפ”ד כתב שאף בשבת מברכין חודש אב 
אין אומרים ‘אב הרחמים’. אמנם במעשה רב אות קל”ח כתב שמנהג 
סימן  השולחן  בערוך  וכ”כ  זו.  בשבת  הרחמים’  ‘אב  לומר  הגר”א 
רפ”ד. ובאליה רבה שם כתב שכן הוא מנהג קהילת פראג לומר ‘אב 
כנסיות  בתי  יש  קבוע,  אינו  תובב”א  ירושלם  עירנו  מנהג  הרחמים’. 

שאומרים ‘אב הרחמים’ ויש שאין אומרים. 

ח. דבר פלא כתב על זה הרה”ג רבי סיני אדלר שליט”א: שבני קהילת 
- נעקדו עקה”ש  פראג –שנהגו כאמור לומר בשבת זו אב הרחמים 
חזי  שמזליהו  הרי  אב!  חודש  בו  שמברכים  בשבוע  השואה  בשנות 
לומר ‘אב הרחמים’ ולבקש על נקמת דם השפוך בשבוע זה שנעקדו 

בו על קדוש השם.

האם אומרים ‘ראש חדש אב’ או ‘ראש חדש מנחם אב’

ט. בסה”ק עץ חיים כתב שלא להזכיר שם חודש אב כלל, אלא לומר 
‘ראש חדש יהיה ביום פלוני, יהפכהו עלינו מיגון לשמחה’. 

וכתובות  בשטרות  לכתוב  נוהגים  “ראיתי  פשוט  גט  בספר  כתב  י. 
ואגרות ‘חודש מנחם’ במקום ‘חודש אב’, ואם נכתב הגט בחודש אב 
‘לירח אב’ נראה לי דכשר בדיעבד כיון  ‘לירח מננחם’ במקום  וכתב 
דהדבר מפורסם וידוע דחדש אב קרו ליה חודש מנחם”. וכ”כ בכנסת 

הגדולה.

יא. אמנם בערוך השולחן כתב על זה: “אב - אין כותבין ‘מנחם אב’, 
דמה שרגילין לכתוב כן במכתבים וכשמברכין את החדש זהו רק לשם 
נחמה כשנזכה אי”ה בב”א, אבל שמו הוא רק ‘אב’, וכן הוא בש”ס ריש 
מס’ ר”ה ע”ש. ואם כתב ‘מנחם’ לחוד יש מי שאומר דכשר בדיעבד, 
כיון דהדבר מפורסם וידוע דחדש אב קרו ליה ‘מנחם’ ]גט פשוט[, ולי 
רגילין  ובהסכמותיהם  הספרדים  חכמי  דבספרי  אמת  דהן  בזה  צ”ע 
כן, אבל אצלינו אין נוהגין כן, ויש שכותבין שניהם ביחד, וזה וודאי 
נלע”ד דאם כתב ‘מנחם אב’ דכשר בדיעבד, כיון דכן מברכין החדש 

בכל מדינותינו, וכן כותבין באגרות”. 

אצל  ואילו  מנחם’  ‘חודש  לו  קוראים  היו  הספרדים  דאצל  ומבואר 
האשכנזים קראוהו בברכת החודש ‘מנחם אב’. 

למה נקרא ‘מנחם אב’

יב. החתם סופר )בדרשות ז’ אב תק”ץ( מבאר הטעם שנקרא ‘מנחם 
אב’, לפי שחודש זה יש בו ב’ תקופות, עד ט’ באב נקרא ‘אב’ ולאחר 
מכן נחשב כאילו מתחיל חודש חדש של נחמה הנקרא ‘מנחם’, ולכן 

קוראים אותו בשני שמותיו ‘מנחם אב’.

יג. בשו”ת התשב”ץ כתב שאם אירע מילה בתשעה באב קוראים 
שם הנימול ‘מנחם’. 

יד. בספר רמתים צופים ביאר שם ‘מנחם אב’ שמנחמים את הא”ב, 
את הקינות שנסדרו על סדר א’ ב’. ויש שפירשו שהוא רומז שאנו 
צריכים לנחם את אבינו שבשמים שהוא מצטער ומקונן עמנו. ועוד 

יש רמזים נפלאים בספרים הקדושים על זה. 

יד. ויש להוסיף שבחודש אב עתידה להיות שמחה גדולה לישראל. 
וכתבו הספרים שכנגד ג’ הרגלים מן התורה, ישנם ג’ מועדים מדרבנן. 
כנגד ח’ ימי הלל של חג הסוכות תיקנו ח’ ימי חנוכה, וכנגד יום קבלת 
התורה בשבועות תיקנו ימי הפורים שבהם קיבלו מאהבה, וכנגד חג 
הגאולה בפסח יתקנו חג פדות נפשנו בתשעה באב שייהפך לששון 
ולשמחה במהרה בימינו. והנה עתה בבואנו לקדש את החודש, איננו 
מוכנים להחליט בדעתנו שיהיה זה חודש של יגון, אדרבה, אנו תקוה 
אותו  מברכים  אנו  כן  ועל  ל’מנחם’,  מ’אב’  החודש  שיהפך  ובטחון 

בשני שמותיו ‘מנחם אב’. 

לא לשנות משאר ניהוגי שבת מברכים

טו. העולה מכל הנ”ל שלכאורה יש לחשוש למעט השמחה הנהוגה 
בשבת מברכים, שהרי לפי מנהגנו אפילו אין מזכירים אב הרחמים 
שמחה  מיעוט  להראות  שלא  כדי  שבת(,  בכל  אותו  שאומרים  )אף 
כמנהגנו  החודש  ברכת  מנגנים  וכן  מברכים,  שבתות  משאר  בשבת 
בכל שבת מברכים, ואין מראים שום שינוי של צער בפרהסיא, ולכן 
ומצפים  בטוחים  ואנו  מברכים.  שבת  בכל  הרגיל  כפי  לנהוג  ראוי 
ש’מי שעשה ניסים לאבותינו הוא יגאל אותנו בקרוב’ ויהפוך החודש 

לששון ולשמחה... 

נערך ע”י מורנו הרב הצעיר אברהם משה רוט שליט”א

שאל את הרב
פרשת מטות

אם יש לך שאלה השקפתית, בירור מנהג, או ספק הלכתי, הנוגע לחיי קהילתנו, אפשר: 
info@RHshul.org לשלוח עבור רבינו שליט”א בכתובת מייל
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הננו להודיע לבני התורה, מבקשי תורה ודעת, וכל רודפי-י’ה
כי רבינו הגדול

מרא דכולא תלמודא, בקי בנגלה ובנסתר, פה מפיק מרגליות

ימסור סדרת שיעורים )10 שיעורים בעז”ה(
בספר הכוזרי

לרבי יהודה הלוי
על יסודות אמונת ישראל

השיעורים יתקיימו בעז”ה בימי חמישי, שעה 21:00
בבית המדרש ‘נחלת יעקב’ רחוב פארן 13

)מעל המרכז המסחרי רמת אשכול - עולים קומה 1 במדרגות שבין חנות 
הפרחים לבית המרקחת(

קהל אוהבי ה’, המבקשים לקיים בהידור מצות 
“וידעת היום והשבות אל לבבך”, מוזמנים!

בשורה טובה 
למבקשי ה’

הגה”צ רבי דניאל בלסקי שליט”א
רב קהילת ‘ראש הגבעה’



בכותל  בגדיהם,  ישנם שנהגו להקנות את  ראיית החורבן.  קריעה על  א[ 
מחובת  הם  שנפטרים  סבורים  ועי”כ  אחר  לאדם  העתיקה,  ובירושלים 
יש לשאול מדוע הקנאה  ולכאורה  בגדים לקרוע.  אין להם  הקריעה, שהרי 
זו תועיל הרי כתב השו”ע )יו”ד סי’ שמ סעיף לד(: “האומר לחבירו: השאילני 
ומאחהו  קורעו,  שמת,  ומצאו  והלך  חולה,  שהוא  אבא  את  שאבקר  חלוקך 
ומחזיר לו חלוקו ומשלם לו דמי קרעו. ואם לא הודיעו, הרי זה לא יגע בו”, 
דהוי  יצא  לא  קרע  אם  דאף  ונ”ל   - בו  יגע  “לא  )סק”נ(:  הש”ך  וכתב  עכ”ל. 
עכ”ל.  סכ”ט”,  כדלעיל  יצא  לא  הגזול  ובחלוק  הוי  וגזלן  מדעת  שלא  שואל 
וא”כ חזינן מהכא שבמקום דאיכא אומדנא שבעל הבגד מרשה לו לקורעו 
לצורך אבילותו, יקרענו, וכשהאומדנא שאינו מאפשר לו זאת, לא יקרענו. 
בגדיו לאחר, לכאו’ האומדנא הברורה היא שמוכן  והרי כשאדם מקנה את 
ומה  זה,  לרגע  עד  חבירו  של  היה  זה  בגד  שהרי  הבגד,  את  יקרע  שחבירו 

איכפ”ל שיקרענו, וא”כ צ”ע על מה סמכו העולם.

ב[ בעניין זכר לחורבן. לשון השו”ע: משחרב בית המקדש התקינו חכמים 
שהיו באותו הדור שאין בונין לעולם בניין מסויד ומכויר כבניין המלכים אלא 
טח ביתו בטיט וסד בסיד ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד. 
והלוקח חצר מסויידת ומכויירת, הרי זו בחזקתה ואין מחייבים אותו לקלוף 
עכו”ם  ביד  שנעשה  דתלינן  המ”ב(  והביאו  )סק”ד,  המג”א  וביאר  בכותלים. 
ולקחה ישראל ממנו, ואם ידוע שנעשה ביד ישראל באיסור חייב לקלוף אמה 
על אמה. וצריך ביאור דאי משום “זכר לחורבן”, שהמשמעות בזה היא כדי 
השו”ע  ]כמ”ש  וגו’  ירושלים  אשכחך  אם  שנאמר  כמו  ירושלים,  את  לזכור 
בסעיף ב[, א”כ מאי שנא שלא תיקנו תקנה זו אף כשקונה דירתו מיד עכו”ם.

אחודה חידה” על הפרשה”
ג[ מי מצינו שהעשירו מחמת אחרים שנהיו עניים?

ד[ האם עשו גם תנאי עם חצי שבט המנשה, דבכל מקום מוזכר רק תנאי בני 
גד ובני ראובן, ומה עם חצי שבט המנשה, היה אתם תנאי או לא?

ה[ מי קרא לרבו בשמו ואיך עשה כן, הרי אסור לקרות לרבו בשמו.
נצטוו  לא  ועוג  סיחון  במלחמת  מדוע  ו[ 

כבר על טבילת כלים.

ז[ אם בגדי כהונה מכפרין ואבנט מכפר 
כפרה  הוצרכו  מדוע  הלב,  הרהור  על 
הרהור  על  לכפר  וברש”י(  נ  )לא,  נוספת 

הלב של בנות מדין.

ח[ מי דאגו לאוכל לבהמות קודם אנשים 
שאסור  אעפ”י  אותם,  גינו  אופן  ובכל 
שנא  ומאי  לבהמתו,  שיתן  קודם  לאכול 

באמת.

ט[ כתב רש”י ירמיהו פ”א: ומדרש אגדה 
גמר  עד  חניטתו  משעת  הוא  הזה  השקד 
בישולו עשרים ואחד יום כמנין ימים שבין 
העיר  הובקעה  שבו  בתמוז  עשר  שבעה 
לתשעה באב שבו נשרף הבית, וצ”ע דאם 
נכלול י”ז בתמוז וט”ב עצמו איתם הרי כאן 

כ”ב ואם לא נכלול הרי כאן כ’.
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אנו לומדים רבות מהסיפור על בני גד ובני ראובן שבפרשתנו. 
ראשית, אנו לומדים על סולם הערכים הרצוי. הדאגה של 
האדם למצבו הרוחני, ולרווחת ילדיו, צריכה להיות קודמת 

לדאגתו לענייניו הגשמיים. שנית, אנו לומדים על אהבת ארץ 
ישראל ועל החשיבות שבהתיישבות בארץ שנתן הקב”ה לעם 

ישראל. הרב בולמן זצ”ל העיר על פרשה זו שיש עוד דבר 
שניתן ללמוד מפרשה זו, דבר ש130אולי אינו כה בולט לעין 

במבט ראשון. נתחיל בפסוק הראשון של הסיפור: “ומקנה רב 
היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד” )במדבר ל”ב, א’(. כיצד 

צברו כה הרבה מקנה? האור החיים הקדוש מסביר שהם היו 
אנשי חיל. כאשר הם היו הורגים את חיילי האויב בחרבותיהם, 

הם היו חותכים את הראש ואת היד במכה אחת )דברים ל”ב, 
כ’(. עם ישראל זה עתה נלחם בממלכות סיחון ועוג, וכבש 

אותם. שבטי ראובן וגד נלחמו והרגו מספר רב של חיילי אויב, 
ולפיכך קיבלו חלק גדול יותר מהשלל. האומה עמדה עתה על 

הגדה המזרחית של הירדן, מוכנה לעבור את הירדן ולהתחיל 
בכיבוש ארץ ישראל. והנה, באים שני שבטים אלה למשה 

רבינו, לאלעזר הכהן ולנשיאי העדה, ומבקשים: “אם מצאנו 
חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה; אל תעבירנו 

את הירדן” )במדבר ל”ב, ה’(. איזה פסול היה בבקשה זו? משה 
רבינו מיד השווה את הבקשה לחטא המרגלים. ותרגום יונתן 

מוסיף שאם ראובן וגד לא היו הולכים עם שאר השבטים 
לכבוש את הארץ, הם היו מרפים את לב העם כולו, בדיוק כמו 

המרגלים. היה חשש שעם ישראל לא ירצה להיכנס לארץ. 
כיצד השיבו שני השבטים לטענה זו שהועלתה נגדם? “ואנחנו 

נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאונום אל 
מקומם” )ל”ב, י”ז(. להניא את לב העם מלעבור את הירדן? 

חס ושלום! אנו אנשי חיל, ראשונים במעלה! אנו נצא בראש 
הצבאות הכובשים. לא נשוב הביתה, עד שכל יהודי ישב 

בנחלתו בארץ ישראל. משה רבינו ראה שהם אכן ישתתפו 
בכיבוש הארץ, על מנת שבני ישראל ינחלוה. הם היו לוחמים 

חזקים, ויתרמו את חלקם. אך לא היה בכך די. שהרי, היתה 
מטרה נעלה עוד יותר למלחמת כיבוש הארץ. “אם תחלצו לפני 

ה’ למלחמה” )ל”ב, כ’(. אתם נמצאים לפני ה’ כאשר אתם 
נלחמים מלחמות אלה. האור החיים מוסיף ומפרט שהיתה זו 

מלחמת נקמה באויבי ה’, וזו היתה צריכה להיות כוונת החיילים 
ביוצאם לקרב: שהם נלחמים מלחמת מצווה, על מנת לקדש 
שם שמיים! בפסוק הבא, שוב חוזר משה ואומר שהם “לפני 
ה’”, ושוב ושוב – שבע פעמים בסך הכל! בעל הטורים מעיר 

על כך ששבע פעמים אלה הם כנגד שבע השנים שארך מסע 
הכיבוש. האור החיים )ל”ב, כ”א( אומר שאם הכוונה היא “לפני 

ה’”, לא יהיה צורך אפילו במלחמה! הקב”ה יפיל את אויבינו 
לפנינו ללא קרבות, ואין זה משנה כמה חזק או חלש צבא 

העם. “ה’ איש מלחמה” )שמות ט”ו, ג’(. זה היה המסר שבני גד 
ובני ראובן היו צריכים לשמוע. מסר זה נוגע גם אלינו. במשך 

חיינו אנו עוסקים בפעילויות רבות. אנו לומדים, מתקשרים עם 
אנשים אחרים, עוסקים בפרנסה, בעבודות בית, ובעוד דברים 
רבים. מהי המטרה הסופית של כל המאמצים האלה? לקדש 

שם שמיים. לזכור שאנו תמיד נמצאים “לפני ה’”. להראות את 
גדולתו של ה’ לעולם כולו ולעצמנו. הוא אדונינו, ואנו עובדים 

אותו לשם שמיים. אם נעשה זאת, ולא נסתמך על כוחנו שלנו, 
הרי אז הקב”ה יילחם את מלחמותינו. הוא ייתן לנו סייעתא 

דשמייא, ונצליח הרבה מעבר למאמצים שהשקענו. העקרון 
הוא לזכור שאנחנו תמיד “לפני ה’.” הכל בידיו, ותפקידנו הוא 

לקדש את שם ה’ בעולם.

לפני ה’

והגדת לבנך
הרב שמחה גרופמן שליט”א

WIN! 500 NIS

שאלות ידיעת ההלכה
מדור אחודה חידה

כללי השתתפות: את התשובות ניתן לשלוח למייל 
- עד ראש חודש אב, כל תשובה היא מזכה בזכות 
להכנס להגרלה ע”ס ₪500 מידי חודש, 2 פרסים 

יוגרלו בין שולחי מדור משיב כהלכה, המדור 
מתפרסם גם בעלון נוסף, נא לשלוח פרטי השולח 

יחד עם התשובות, לפרטים נוספים ניתן לפנות 
במייל info@rhshul.org. גם ילדים ששמעו את 

התשובות מגדולים יכולים לשלוח.


