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מוצש"ק פר' לך לך
א( בענין הנסיון של לך לך מארצך כבר בנו
הרמב"ן והאב"ע וכו' ,והיה אפשר לומר
שהנסיון הי' שילך בלי ארצו ומולדתו ובית
אביו שאז הוא דבר קשה ללכת לארץ אחרת
בלי ארצו וכו' ,אבל אם היה מוליך ארצו עמו
לא הי' נסיון דכשיש אצול משפחתו וקרוביו
ורעיו וכו' הריהו כאילו הוא עדיין נשאר
בארצו ,בכל מקום שהוא ומצינו בגמ' בכורות
שחכמי אתונא לא היו יכולים להשיב כלום על
השאלות ששואלים עד שזרקו עליהם עפר
מאתונא ,שאז נתיישב דעתם וזהו הולכת
"ארצו" ממש.
ב( במדרש איתא שאמר לו "אל הארץ אשר
אראך" כדי ליתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה,
ולכאו' צ"ב איך זה תלוי באיזה לשון אמר לו,
אם יקבל שכר על כל פסיעה ופסיעה ,ואמר
הגרי"ד שראה בכתבי ר' ברוך בער זצ"ל
הביאור בזה ,דאם ה' הקב"ה אומר לו סתם
ללכת אל ארץ ישראל ,הרי המצוה היה אז
הביאה לארץ ישראל ,אבל ההליכה היה רק
הכשר מצוה ולא יקבל שכר על כל פסיעה,
משא"כ השתא שלא פירש לו אל איזה ארץ
ילך אלא שילך סתם .ואח"כ יודיע לו איפה
ללכת ,הרי עצם ההליכה היא המצוה וקיבל
שכר על כל פסיעה.
ג( עוד איתא במדרש ר' יצחק פתח שמעי בת
וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך ,א"ר
יצחק משל לא' שהיה עובר ממקום למקום
וראה בירה א' דולקת ,אמר ,תאמר שהבירה
הזו בלא מנהיג ,הציץ עליו בעל הבירה ,א"ל
אני הוא בעל הבירה .כך ,לפי שהיה אברהם
אבינו אומר ,תאמר שעולם הזה בלי מנהיג,
הציץ עליו הקב"ה וא"ל אני הוא בעל העולם,
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וביאר הגרי"ד דבזה לכאורה קשה איך שייך
מצות עשה של אמונה ,הלא הידיעה מחייבת
שיש בורא דא"א לבירה בלי בעל הבירה ואיך
שייך אמונה על דבר שאדם יודע ממה שרואה,
ותירץ הגר"ח שאה"נ ,מי שמאמין בבורא רק
כפי מה שהבריאה מחייבת אינו נקרא מאמין,
והמצוה היא להאמין שהקב"ה הוא אין סופי,
וזה הלא אינו מוכח מהבריאה ,והוסיף הגרי"ז
דבזה מבואר מה דאיתא בגמרא שבאמירת
תיבת "אחד" יש לכוון על מעלה ומטה וד'
רוחות הארץ אבל בתיבת אלוקינו לא מצינו
זה ,אמנם איתא בגמרא דאלוקינו הוא כנגד
אנכי ה' אלוקיך ואחד הוא כנגד לא יהיה לך
אלוקים אחרים ולכן דווקא באחד מכוון על
מעלה ומטה וד' רוחות ,דעבודה זרה שייך
לאדם לעבוד רק כפי השגתו והיינו כפי המחויב
מהבריאה שיש בורא מה שלמעלה ולמטה ובד'
רוחות ,מה שאי"כ אלוקינו שהוא כנגד אנכי ה'
אלוקיך שהוא אין סוף ,אין שייך לכוון על
איזה מקום מסוים ,ואמר הגרי"ד דבזה
מבואר המדרש כאן ,שאברהם אבינו הבין שיש
בעל הבירה אמנם זה היה רק כפי המחויב מן
הבריאה ,עד שאמר ליה הקב"ה אני הוא בעל
העולם ,ר"ל ש"אני" אין סוף ,וזה מה
שהאמין .ומכל מקום מסתבר שהידיעה
המחייבת מהבריאה היא גם כן מן המצוה
וכמו שכתב הרמב"ם "לידע ולהאמין" וכן
משמע מלשון הפסוק המובא במדרש כאן,
שמעי בת וראי והטי אזנך ,שיש להשתמש
בחוש הידיעה גם כן.
ד( כתיב ואעשך לגוי גדול וכו' .ופירש"י
שהדרך ממעטת את ג' דברים אלו ,פריה
ורביה ,ממון ושם ולכן ברכו הקב"ה ]ואז לא
רק שלא נתמעטו אלא גם כן נתוספו לו מכח
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הברכה[ ולכאורה בימינו רואים להיפך שמי
שנוסע הרבה לקבל כסף וכדומה בשביל
ישיבות וכו' ,מתפרסם שמו הרבה ,ואילו מי
שיושב במקומו ולומד אינו מתפרסם ואפילו
אם מתפרסם זהו רק מהפעמים המועטים שכן
נסע וכו'.
אמנם הענין הוא שמה שאנו חושבים ל"שם"
אינו השם האמיתי והמכוון כאן ,דהשם
האמיתי באמת מתמעט על ידי הדרך ,בשמים
מודדים באופן שונה ממידותינו .וסיפר הגרי"ד
שהגרא"ז גורביץ זצ"ל היה גר מול הכניסה
לישיבת גייטסהעד והיה לומד בכל לילה בחדר
הסמוך לרחוב ,ויריעות החלון היו לעולם
פתוחות ,ואמר ]הגרא"ז[ דאס קען מען טאן
פאר די בחורים ,ר"ל שבכל לילה כשיצאו
מישיבה יראו תיכף איך שהראש ישיבה יושב
ולומד ,וזהו החינוך הכי גדול והכי טוב
לבחורים ,ובודאי שבזה לא נתפרסם שמו
שא"א לכתוב הרבה שורות בעתונים על זה,
אבל זהו השם האמיתי ,וזה באמת מתמעט על
ידי הדרך.
ובגמ' ע"ז איתא דלעתיד לבא ישאל הקב"ה
את אומות העולם למה לא עשו איזה דבר
להואיל ולעזור לכלל ישראל שיוכלו ללמוד,
ויטענו הלא עשינו שווקים ורחובות וכו' וכולם
לא עשינו אלא בשביל ישראל ,והקב"ה ישיב
להם מי בכם יגיד זאת ואין זאת אלא תורה.
ופירש א' דר"ל אתם אומרים שעשיתם הכל
בשביל התורה ,אבל האם איזה פעם בחייכם
ישבתם ולמדתם דף גמרא.
והגרי"ד סיפר שהיה פעם בקרעניץ והיו שם
בחורים מפולין ]ואולי מגליצי'[ שרצו להדפיס
ירחון תורני ,וביקשו מר' ברוך בער זצ"ל שיתן
להם חידוש תורה להדפיס ,ולא רצה מתחילה
עד שהפצירו בו מאד ונתן להם איזה דבר
להדפיס ,לאחר זמן מסויים ראה הגרי"ד את
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הירחון ונתפלא לראות שלא נדפס שם
השטיקיל תורה של ר' ברוך בער ,ואל אחד
מהבחורים הנ"ל למה לא הדפיסו אותה אחר
שהפצירו בו כל כך מתחילה שיתנה לכם ,השיב
לו הבחור ,אנו מדפיסים את הירחון כדי
שיהיה לנו איזה דבר ממנו )אז מען זאל אפס
האבן פון דעם[ ,והתורה ששלח לנו ראינו אז
עס ניצט נישט ,וזהו עוד דוגא איך שבעוה"ז
אין מודדים אבאת המדה האמיתית] .וסיפר
שפגש ביהודי אחד שאמר לו )במאמר המוסגר:
ועוד אמר אותו יהודי שאינו מתנגד לחסידות,
אבל הוא מתנגד למה שעושים מסחר
מחסידות( שהטשובינר רב זצ"ל אמר פעם,
הכל רוצים כבוד אבל הצרה היא שאינם
יודעים מהו כבוד ,וכוונתו היתה על כבוד
עוה"ז ,אמנם הוא הדבר בעניני שמים ג"כ[.
וכן כאן במפת העולם ,ערים כגון ניו יורק
ולונדון וכדו' יש להם נקודות גדולות וכפרים
קטנים כמעט שאין רואים אותם כלל על
המפה ,אמנם במפה שבשמים הכפרים כגון
פוניבז' ומיר וכדו' יש להם נקודות גדולות
והערים הנ"ל כמעט ואינם נראים ,ששם
מודדים לפי התורה שיש בעיר.
ה( כתיב וילך אברהם כאשר דבר אליו ד'.
והיינו שלא הלך בשביל כל הברכות ,אלא
בשביל ציווי ד' בלבד .ואיתא בגמ' דאמונה זה
סדר זרעים ,ופירשו בירושלמי הטעם ,דמי
שזורע הריהו מאמין בבורא העולם וזורע.
ולכאו' קשה ,וכי לזה ייקרא מאמין ,הלא הכל
ראו שאשתקד זרעו וירדו גשמים וצמחו
הזרעים וכן בעשר שנים שלפני כן ולמה לא
יזרע על סמך שיצמח גם בשנה זו .ותירץ
החידושי הרי"ם דהכוונה למי שיודע שבעשר
שנים האחרונות זרעו וירדו גשמים וצמו
ואעפ"כ בשנה זו הוא זורע ומבין שהגשמים
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יורדים רק ברצון שמים ושתלוי בשנה זו אם
יהיה רצו שמים שירדו גשמים ויצמיחו
הזרעים ,אדם כזה הוא מאמין אמיתי.
ו( כתיב אמרי נא אחותי את למען ייטב לי וכו'.
ולכאו' צ"ב מה הועיל באמרו אחותי היא הא
עדיין יכול להיות שהיא אשת איש של אדם
אחר .וצ"ל שאין זה דרך ארץ שאשה נשואה
נוסעת עם אחיה ורק פנויה עושה כן ,ולכן
כשאמר אחותי היא היה במשמע שהיא פנויה.
וכן משמע ממה שמצינו שטען פרעה על
אברהם למה לא הגדת לי שאשתך היא ועוד
טען למה אמרת אחותי היא ומשמע שזו היתה
טענה נוספת שמדבריו היה משמע שאינה
נשואה .ופרשרת וירא כתיב וגם אמנה אחותי
בת אבי היא אך לא בת אמי וכו' והיינו דבמה
שאמר אחותי היא לא אמר שאינה אשתו
ומ"מ משמע שאשת איש של אחר אינה.
ז( כתיב ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו
וכו' .והיינו שליווהו עד סוף ארצו ,ואבימלך
לא עשה כן ,וי"ל דפרעה ידע דרכן של בני ארצו
וחשש שמא יתעללו בה לכן שלח עמם ליווי
משטרה לשמרם ,ודלא כאותם שהם עצמם
אינם עושים דבר אבל עומדים בצד ונהנהים
כשאחרים עושים כרצונם באותו ענין .ועוד יש
לפרש דפרעה כבר קיבל כמה מכות מפני
אברהם ושרה ולכן היה ירא ממנו ורצה
להיפטר מה לגמרי ,ולכן ראה לשלחם מארצו.
ח( כתיב :היינו שלוט הרויח שהלך עם אברהם
)כמדומה :שלא אמר זה על פסוק זה אלא אמר
סתם ,וברור שאמר שמה שהרויח לוט היינו
ממש"כ רש"י שאמר אי אפשי לא באברהם
ולא וכו' ,ומבואר דעד אז היה עובד את ד'(
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אבל אברהם הפסיד מזה וכמש"כ רש"י לקמן
שלא דיבר הקב"ה עמו כל זמן שהיה לוט עמו.
ט( כתיב והכנעני אז בארץ ופירש"י שזה נכתב
לאפוקי מטענת רועי לוט שאין צריך לחסום פי
הבהמות כיון שהארץ ניתן לאברהם ולוט יירש
אותו .וצ"ב דהא אין שייך ירושה כשהמוריש
הוא עדיין חי .ואם כוונתם היתה שלא היה
אברהם מקפיד לא הול"ל שלוט הוא יורשו
שאין זה ענין לירושה.
י( כתיב ויאהל עד סדום ,דהיינו שמאברהם
אין הולכים תיכף לסדום אלא שהלך לאט
לאט עד שהיה אהלו בסדום.
יא( כתיב ועמק השדים בארות בארות חמר
וינסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה וכו'.
ופירש"י שנעשה להם נס ויצאו משם ,לפי שהיו
מקצת האומות שלא האמינו בנס כבשן האש
שניצל אברהם ,ולכן עשה הקב"ה נס זה
והאמינו אז למפרע בנסו של אברהם .ולכאורה
קשה מה ענין זה עצל זה .ולמה ימינו בנס
הכבשן משום שראו נס זה .ואם לא המינו כלל
בנסים למה האמינו בנס זה ]דהא אותם
אומות לא רוא בעיניהם כשעלו מלך סדום
ועמורה מהבורות[ .ואפ"ל שמה שסיפר מלך
סדום ,הכל האמינו ,מלך סדום הוא כולו
אמת ,אבל מה שהיה ה"מאמין" הזה ]אברהם[
מספר ,הוא כולו שקר ,לאדם שמפרסם אלקוס
בעולם אין מאמינים ,הוא מגזים וכו' ולכן רק
עכשיו האמינו) .כמדומה :שהזכיר מש"כ
הרמב"ן דרק כשעבר אברהם עלו מן הבור,
אלא שהקשה דעדיין קשה שאם לא האמינו
כלל בנסים מה ראו כאן ,וכמש"כ לעיל .ואם
האמינו בנסים למה לא האמינו בנס הכבשן(.
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יב( כתיב ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם
ויין .ופירש"י שרמז לו על המנחות ועל הנסכים
שיקריבו שם בניו .ויש לפרש שאברהם אבינו
היה צריך להקריב קרבן תודה ,ובשלמא בהמה
כשירה היה יכול למצוא אבל לא לחם ויין
כשירים ולכן הוציא לו שם לחם ויין ,שמהם
יקריב לחמי תודה ונסכים .ובזה יישב הגרי"ד
השגת הראב"ד על הרמב"ם שכתב שאברהם
אבינו תיקן שחרית ויצחק אבינו תיקן מנחה
ונטל מעשרות ,והשיג עליו הראב"ד דמצינו
שאברהם כבר נטל מעשרות כמש"כ כאן ויתן
לו מעשר מכל ,אמנם לפי הנ"ל לא קשיא מידי,
דכאן הכוונה שנתן לו את לחמי תודה שהם
אחד מעשה מכל הלחמים ,ונהנם לשם שהיה
כהן ,אבל לא נתן מעשר דגן.
יג( כתיב ויברכהו ויאמר וביאר הגרי"ד דר"ל
שעכשיו מצא יהודי ]ואולי היה שם מנין[
ובירכו בברכת כהנים ,וזהו ויברכהו ויאמר,
כמש"כ כה תברכו וכו' אמרו להם שהוא ע"י
אמירה.

יד( כתיב :ברוך אברם וכו' וברוך ק'ל עליון
וכו' .וביאר הגרי"ד שבירך על ראיית הנס,
וכמו שביאר הגרי"ז בגמ' פסחים הללו את ד'
כל גוים על נסים דחזיתון ,והיינו שמברכים על
ראיית הנס.

טו( כתיב ולא תאמר אני העשרתי את אברם.
וביאר הגרי"ז למה היה איכפת ליה לאברהם
אם יאמר מלך סדום שהוא העשירו ,שכיון
שבירכו הקב"ה שיעשירנו ,רצה שהכל ידעו
שנתעשר מברכת הקב"ה ולא מבשר ודם.
]ובנתינת חוט או שרוך נעל כבר היה אפשר לו
לומר שהוא העשיר את אברהם[ .ומה שמצינו
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שלקח המנתות שנתן לו פרעה וכמש"כ
ולאברהם היטיב בעבורה ,היינו שזה היה מגיע
לו ,דבודאי לא ירד כסף מן השמים אלא כוונת
הקב"ה היתה שירויח בעסקיו ,וזה היה עסק
שהכסף היה מגיע לו.
טז( ומה שהשיב אברהם אבינו את הרכוש
למלך סדום ,לכאו' היה אסור משום לא תחנם.
וביאר הגרי"ז שזכה תיכף בשביל מלך סדום
ולא נתכוון מעולם לזכות בו לעצמו ולכן אע"פ
שהיה אבוד מסדום לא היה אסור) .ואמר
שהסתפק דאפשר שהגרי"ז אמר אע"פ שהיה
שייך לאברהם מדין כיבוש מלחמה מ"מ זכה
תיכף בשביל מלך סדום .אמנם א"כ קשה
בעצם הזכייה בשביל מלך סדום הרי אסור
משום לא תחנם .ואם אמר אע"פ שהיה אבוד
ממלך סדום וכמש"כ לעיל ניחא ,דאע"ג דאין
משיבין אבידת עכו"ם מ"מ כשזוכה תיכף
בשבילו מותר ,דאבידת עכו"ם עדיין שייכת
קצת אליו(.
פרשת חקת
א( כתיב )י"ט ב'( זאת חוקת וכו' ויקחו אליך
פרה אדומה תמימה וכו' ,ומבואר דאיכא דין
לקיחה .והרמב"ם )הלכות פרה אדומה פ"א
ה"א( כתב ,ואין לוקחים עגלה ומגדלין אותה
שנאמר ויקחו אליך פרה ולא עגלה ,לא מצאו
אלא עגלה פוסקין עליה דמים ותהיה אצל
בעליה עד שתגדיל ותעשה פרה ולוקחין אותה
מתרומת הלשכה .והראב"ד שם השיג ,דהטעם
שאין קונים עגלה הוא משום שאין מקדישין
מחוסר זמן למזבח וזו קרוי חטאת וכשם שאין
מקדישים בעלת מום כך אין מקדישים אותה
מחוסרת זמן וכו' .והנה מצינו שפסולי מומין
נוהגים בפרה ,אמנם צ"ב מנלן דאין מקדישין
פרה בעלת מום .ובדין מחוסר זמן כתבו תוס'

ה

טעימות משיעורי

במקום אחד דאין ההקדש חל ,ובמקום אחר
כתבו דהוי רק איסור אבל ההקדש חל ,ולפי"ז
יהיה נפק"מ בפרה מעוברת דתנן במתני'
דפסולה ור' אלעזר מכשיר ,והר"ש מפרש
משום פרה אחת ולא שתים ]ולפי"ז כשילדה,
כשירה[ ועוד פירש דהוי כמלאכה ,למ"ד עובר
לאו ירך עמו ,והר"י סימפונטי ?..פירש דר"ל
שהעובר פסול משום פרה ולא עגלה ]ולפי"ז
נמצא דר' אלעזר פליג על דין זה[ ולפי"ז לכאו'
לפמש"כ השטמ"ק בזבחים )י"ב ע"ב( דליכא
מחוסר זמן בעובר ונמצא דלהראב"ד יהיה
כשר ,אמנם זה אינו ,דהשטמ"ק מיירי רק
במחוסר זמן של שבעת ימים יהיה תחת אמו,
ולא בשאר מחוסר זמן ,והרי עובר למעשה אינו
פרה .ובמנחות )נ"א ע"ב( דרשינן חטאת מלמד
שמועלים בה ,והקשו בתוס' תיפוק ליה דהוי
קדשי בדק הבית .ותירץ הגרי"ז דפרה נקנית
מתרומת הלשכה ודברים הנקנים מתרומת
הלשכה אין בהם קדושת תרומת הלשכה ,דהא
מתרומת הלשכה קונים קרבנות ציבור ]שהם
קדושת הגוף[ ותיקון חומת העזרה ]בדק הבית[
ועוד כמה דברים ,והיינו דתרומת הלשכה
ניתנת לקנות כל דבר הנצרך ,והקדושה חלה
לפי דין דבר הנקנה ,ולכן מהא דפרה נקנית
מתרומת הלשכה לא הוי ידעינן שמועלים בה.

ב( כתיב) :י"ט ג'( והוציא אותה מחוץ למחנה.
ומשמע לכאו' שיש דין הוצאה ,אמנם ברמב"ם
לא נזכר דין כזה שצריך להוציאו להר
המשחה .והנה ביומא )מ"ב ע"ב( מובא המשנה
שאם לא היתה הפרה רוצה לצאת אין מוצאין
עמה שחורה ,שלא יאמרו שחטו וכו' רבי אומר
לא מן השם הוא זה אלא משום שנאמר
]והוציא[ אותה ,לבדה .והיה אפשר לפרש
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דפליגי אם יש דין הוצאה בפרה או לא ,ולכן
הרמב"ם שפסק כהת"ק לא הזכיר דין הוצאה,
אמנם לכאו' זה אינו ,אלא דלכו"ע איכא דין
הוצאה ופליגי רק בדרשת "אותה".
ג( הר"ש הביא תוספתא שאם גלגל העין הוא
שחור אם אין פרה אחרת כיוצא בה פסולה
והגר"א הגיה כשירה .וכן בתוספתא לפנינו
איתא פסולה והגר"א הגיה כשירה .והנה
בקרנים וטלפים שחורים איתא יגוד ]שיחתך
אותם[ והיינו משום מראית עין ,אבל אינו
מעכב .ולפי"ז לגירסת הגר"א יש לפרש דגם
בגלגל העין איכא דין מראית עין ,וקמ"ל
התוספתא דלכתחילה אין לוקח פרה כזו
אא"כ אין אחרת ,דאינו מעכב בדיעבד ,אמנם
לגירסתנו לכאו' קשה מאי קמ"ל אם אין
אחרת ,ובמנחת בכורים שם פירש דר"ל אפילו
אם אין אחרת וכו' .ומ"מ צ"ב מאי קמ"ל דאם
וכו' היא פסולה ,פשיטא שפסולה אע"פ שאין
אחרת .ויש לפרש דר"ל אם אין פרה אחרת
בשחרות גלגל העין כמותה ,פסולה ,דמוכח
שהיא שחורה יותר מדי ,וכן מבואר להדיא
בילקוט דפרה שגלג עיניה שחורה ,מערבים
אותה עם פרות אחרות ורואים אם היא ניכרת
שהיא יותר שחורה מהם דאז פסולה ]ומבואר
דלא כגירסת הגר"א ג"כ[.
ד( תנן בפרה )פ' (..היתא בה יבלת וחתכה
פסולה .וצ"ב למה תהא פסולה ,ובפירוש
הגר"א כתב משום דהוי כמלאכה ,וצ"ב וכי
ליבלת היה צריך בתמיה ,הא הוי לצורך הפרה,
דלא מיקרי מלאכה .ואם יש בה עצם פסולה
בלא"ה משום מום ,ואם אין בה עצם למה
תהא פסולה .וגם משמע דכשלא חתכה כשירה,
וצ"ב.
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ה( הנה מבואר בכמה משניות שבני ירושלים
חצירות בנויות על חלל ]מפני קבר התהום[
ושם היו מביאים נשים מעוברות להוליד את
בניהם וכו' הכל כדי שיהיה כהן אחד טהור
להזות מי פרה ,דבר שא"צ מדינא כלל ,ונמצא
שהוציאו סכום עצום של כסף ועבדו כמה
שנים רק כדי שישיגו דבר שא"צ לו מדינא,
ומבואר הטעם בגמ' כי היכי דלא ליתי לזלזולי
בה .ומבואר דדבר שצריך לה משום טהרה
צריכים ליזהר מאוד ולהבטיח דלא ליתי
לזלזולי בה .ובילקוט איתא שהכהנים גדולים
היו נוהגים לבנות כבש מהר הבית להר
המשחה להוצאת הפרה ,ולא היו משתמשים
בכבש הישן אלא סתרוהו ובנו כבש חדש
והוציאו עליו ששים ככרות זהב ,וכולם עשו כן
משום שהיו בעלי גאוה ,ומקשה הילקוט והא
שמעון הצדיק עשה שתי פרות ,וסתר הכבש
הישן שהוא עצמו בנה בשביל הראשונה ]ר"ל
ואיך אמרינן שהיה משום גאוה[ ,ומתרץ
דמשום סלסול הפר עשה כן] ,ויש לפרש דרק
על שמעון הצדיק תירץ כן ,וגם יש לפרש
דמפריך בזה מה שאמר שמשום גאוה היו
עושים כן[ .וחזינן דרק משום סלסול הפרה
היה כדאי לשמעון הצדיק להוציא ששים
ככרות זהב לכל כבש ,והיינו כנ"ל ,שדבר שבא
בשביל טהרה צריכים וכדאי להוציא עליו
הוצאות ענקיות כדי לסלסלו ולהבטיח שלא
יזלזלו בו.
ו( כתיב )כ' כ"ג כ"ד( ויאמר וכו' על גבול ארץ
אדום וכו' יאסף אהרן אל עמיו ,ואיתא במדרש
דמשום שנתחברו לרשעים ]אדום[ ניטל מהם
אותו צדיק ]אהרן[ .ומבואר מזה דרק משום
שביקשו לעבור דרך ארץ אדום ,ועל מנת שלא
להטות ימין ושמאל ,כבר מיקרי התחברות
לרשע ,כשרואים רשע צריכים לברוח ממנו,
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ויותר מזה דאע"פ שיצא אדום לקראתם בעם
כבד וכו' ,מ"מ מיקרי התחברות ,וגם עצם
בקשתם לעבור דרך ארצו היה לצורך ישוב
ארץ ישראל .ורואים מזה עד כמה האדם יכול
להיות מושפע מסביבו.
וכשנמצא בסביבה של אפיקורסות ופריקת עול
וכדו' עלול להשלים עם המצב ,אמנם באותה
מדה שאדם משלים עם המצב ,באותה מדה
אכלה האפיקורסות וכו' בלבו .ואילו היה אדם
מבזה את אחד שהוא מוקירו ,בודאי היה כועס
וכו' ולא היה משלים עם זה ,והרי התורה היא
יקרה מכל ואנשים דורסים עליה ברגליהם
ר"ל.
והגרי"ד סיפר שאחד מבניו של ר' שמחה זעליג
זצ"ל נטה קצת מהדרך והיה מחלל שבת ,ובכל
פעם שהיה הרש"ז מזכיר בנו הנ"ל היה תיכף
מתמלא צער חזק כאילו רק היום נטה מהדרך,
וכמעט שחשבו שיתעלף ]הגם שכבר עברו
הרבה שנים מאז שנטה מהדרך[ .והיינו שלא
השלים עם המצב.
ז( תנן בפסחים )נ"ה ע"א .(?..שחזקיה המלך
כיתת נחש הנחושת והודו לו חכמים ,משום
שהיו פעם תועים אחריו .והנה מה שהשאירוהו
בכל הדורות עד חזקיה בודאי היה לאיזה
תועלת ,והיינו דבראש השנה ) (...תנן שלא
הנחש היה ממית או מחיה אלא כשהסתכלו
ישראל וכיוונו לבם כלפי מעלה ,היו מתרפאין,
ונמצא שהנחש היה מורה על אמונה בד' שרק
הוא המרפא ]וברמב"ן מבואר דע"פ טבע היה
ראוי שהבטה בנחש יזיק למי שנישוך ע"י
נחש[ ,ולכן השאירוהו במשך כל הדורות ,עד
שהגיע זמן שהיו אנשים שטעו לומר שהנחש
הנחושת הוא ג"כ מרפא ,ובדבר המורה גופא
על אמונה שאין טבע ,אמרו שיש בו טבע ,ולכן
כתתו חזקיה וחזינן עד כמה עלול אדם לטעות.
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ח( כתיב) :כ"א ל"ד( ויאמר וכו' אל תירא אותו
כי בידך נתתי אותו וכו' ואיתא במדרש שהיה
משה ירא דכיון שחי עוג כל כך הרבה שנים
]מזמן אברהם[ בודאי יש לו זכות ,ואולי זכות
זה יעמוד לו לנצח את בני ישראל .והנה
בברכות ) (...איתא שעוג עקר הר אחד שהיה ג'
פרסה על ג' פרסה ורצה להניחו על מחנה
ישראל ולכלותם כאחד ,וחזינן דמזה לא
נתיירא משה כלל ,רק שמא יעמוד לו זכות.
פרשת בלק
א( כתיב) :כ"ב ב'( וירא בלק וכו' את כל אשר
עשה ישראל לאמורי .ויש לבאר אמרו כל אשר
עשה .דבישראל איכא שתי ענינים ,אחד מצב
שהם אומה ואיתא בגמ' ביצה )כ"ה ע"ב(
ישראל עזים שבאומות ,ופירש"י קשים
להינצח .והשני מצד הנהגת הקב"ה עמהם
למעלה מדרך הטבע ,וי"ל דזהו ג"כ מש"כ
בסמוך ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא,
דמצד שהיו עם רב וחזק נתייראו מהם ,ויקץ
מואב מפני בנ"י ,דמצד מעלתם שהם בנ"י
ומתנהגים ע"פ הקב"ה בעצמו ,קצו בחייהם,
שלא ידעו כלל מה לעשות וי"ל דזהו ג"כ מכ"כ
בהפטרה והי' שארית יעקב וכו' כטל מאת ד'
וכו' ]וכדאיתא בגמ' תענית דליכא חיוב הזכרה
בטל כיון שאני נעצר רק בגשמים כיון
דלפעמים נעצר ,אבל הטל נותן ד' תמיד[ וזהו
מה שמתנהגים ע"פ הקב"ה בעצמו ,ואח"כ
כתיב והי' שארית יעקב בגוים וכו' כארי'
בבהמות יער וכו' וזהו ענין חוזק העם.
ב( כתיב )כ"ב ד'( עתה ילחכו הקהל את כל
סביבותינו ,וביאר הגרי"ד דבעצם הרי כתיב
אל תצר את מואב וכו' וא"כ למה נתייראו
אלא שאמרו שילחכו ישראל את כל סביבותם
עד שלא יוכלו מואב לעצור את עצמם ויתחילו
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הם במלחמה ,ואז כבר יהא מותר לישראל
ללחום בך ,וכמו שאמר דוד הם פרצו הגדר
תחילה.
ג( כתיב )שם( ובלק בן צפור מלך למואב בעת
ההיא ולכאו' צ"ב הא כבר כתב זה לעיל ,ופ' א'
שזהו ג"כ מטענת אנשי מואב ,שאילו הי' לנו
קיסר חזק הי' רק חצי צרה ,אבל הרי ובלק בן
צפור הוא מלכנו עכשיו.
ד( במדרש כאן איתא )ומובא קצתו ברש"י(
דמדין ומואב היו שונאים זה את זה אלא
שנתחברו יחד כדי להינצל מישראל .ומשלו זה
לזאב שבא נגד ב' כלבים שהיו שונאים זה את
זה ,ובילקוט איתא עוד משל בזה לחתול ועכבר
שהיו רוקדים יחד על חלב של רע-מזל א'.
והיינו דכדי להשיג איזה מטרה מתחברים ב'
שונאים זה עם זה ואפי' רוקדים יחד ,וזה
משום שכל א' יש לו רע-מזל )שהפילו( ,אבל
הרקידה היא רק לזמן ,דלמחר יחזור החתול
וינשך את העכבר ,ואעפ"כ היום הם רוקדים
יחד.
ה( עוד איתא במדרש )והובא ג"כ ברש"י( דלכך
השרה הקב"ה שכינתו על בלעם ,שלא יוכלו
אומות העולם לטעון לא נתת נביאים ומלכים
גם לנו ,ולכן נתן להם בלעם ונבוכדנצר ,ומשה
תיקן את ישראל ובלעם הכשילם בזנות ,שלמה
בנה את בהמ"ק ונבוכדנצר] ?....כן אמר
הגרי"ד בפשט דברי המדרש[ דמצד נתינת
הקב"ה ,היו בלעם ונבוכדנצר כמו משה
ושלמה ,וכדאיתא בגמ' ולא קם עוד נביא
בישראל כמשה ,בישראל לא קם אבל באומות
העולם קם ,ומאן הוא בלעם .אלא דזהו אומות
העולם ,שנעשה בלעם ממה שהי' יכול
להיעשות משה.
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ו( כתיב )כ"ב ז'( וקסמים בידם ופירש"י קסם
זה לקחו בידם שאם לא יסכים תיכף ללכת
עמהם אין בו ממש .והנה בלעם אמר להם
אינני יודע אם ימליכני הקב"ה ללכת אם
אנשים כמותכם ]וכמש"כ רש"י[ ,שהתנהג
דאדם מכובד שהכל תלויים בו ,וכן הוא דרכו
של עולם שאנשים חושבים שאע"פ שאינם
בטוחים בשאר בני אדם ,מ"מ באותם
ששוכרים אותם הם בטוחים שבודאי זיי
האלטן פון אים ,ולכן מתנהגים בכל גינוני
כבוד וכו' ,אמנם בעצם הוא להיפך ,דאנשים
נכרים יכולים אולי לרמות לפעמים ,אבל
אותם ששוכרים אותם יודעים היטב עם מי
הם עוסקים ושאין בו ממש ,סהדי שקרי
אאוגרייהו זילי ומה שרק שרי מדין חזרו ולא
שרי מואב ,לפי ששרי מואב היו מוכרחים
לקיים שליחות בלק מלכם ,ולכן לא יכלו ללכת
תיכף.
ז( כתיב )כ"ב י"ב( לא תאור את העם כי ברוך
הוא ,ופירש"י שרצה בלעם לברכם לכל הפחות,
והיינו שהי' רוצה כסף וזהב מבלק לכתחילה,
אבל "בדיעבד" הי' רוצה לקללם גם אם לא
יקבל שכר ,ולכל הפחות רצה לברכם .דגם
ברכה של בלעם הי' משפיע לרעה על כלל
ישראל ,שהי' לו כבר "א פוס" )דריסת רגל(
אצלם.
ח( כתיב )כ"ב ט"ו-י"ז( ויוסף עוד בלק שלוח
שרים וכו' כי כבד אכבדך מאד וכו' .ובפעם
הראשונה לא אמרו כן ,דאנשים מכובדים אין
רגילים לדבר על עניני כסף וכו' במפורש אלא
ברמז ]אויפן וואונק[ ,אמנם כשראו איך הוא
מדבר בעניני כבוד וכו' להדיא ,הבינו מהו
ה"שפה" שלו ,ולכן בפעם השני' כבר הזכירו
מפורש כי כבד אכבדך וכו'.
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ט( כתיב )כ"ב כ"ג( ויך בלעם את האתון
להטותה הדרך ,וכן כתיב ויוסף להכותה וכו'.
ולכאו' הכוונה כפשוטו ,שרצה רק להטותה
הדרך ,אמנם בסמוך )פסוק כ"ט( מפורש בקרא
דכששאל אותו האתון למה הכיתני וכו' ,אמר
כי התעללת בי ,שהחציפה נגדו ,ואמר הגרי"ד
דכך הוא דרכם של בעלי גאוה שמגיעים עד כדי
לתביעת כבוד מאתון ,ולא עוד ,אלא שאמר לו
יש חרב בידי כי עתה הרגתיך ,שה' הורגה על
גודל "חוצפתה" ואע"פ שהי' מוכרח אז ללכת
רגלי ונמצא "קובר את עצמו" ,מ"מ הכל כדאי
ורק שיענוש האתון על שהתעללה בו.
ועד היכן מגיע ענין הכבוד ,אמר מהגר"ש
שבדרון )שליט"א( ]זצ"ל[ דלפני כמה שנים היו
רגילים להוציא את זבל האשפות על מאשין
אחד) ,רכב המפנה אשפה( שהיו ג' או ד' אנשים
רצים לאטה ברחוב וזורקים האשפות למעלה,
ואיש א' הי' עומד בתוך הזבל שהי' מגיע עד
ארכובותיו ,והוא הי' מוריק הזבל לתוך
המקום שהי' עומד שם ,וזורק הכלי הריק
למטה ,ומפעם לפעם הי' צריך להגבי' את רגליו
ולהשפילם ,כדי שלא יגיע הזבל עד ירכיו.
וכשהי' המאשין ממהר ,היו אותם שלמטה
צריכים לרוץ במהירות ואותו שלמעלה הי'
מקבל הכלי ומוריקו ומשליכו למטה .פעם
אחד ,אמר אחד מאותם שלמטה לחבירו ,אתה
חושב שלא הייתי יכול לעמוד שם למעלה
ולעשות מה שהוא עושה? בודאי הייתי יכול
לעמוד שם למעלה ,נאר איך זוך נישט קיין
כבוד...
והגרי"ד אמר שהח"ח הי' אומר ,כבוד ,כבוד,
איר ווייסט וואס איז דאס כבוד ,מען נעמט
דעם גוף ,און מען לייגט אים אויף א וואגאן,
און פיר פערד שלעפן אים)..כך הי' שיא הכבוד
אז ,לרכוב בעגלה של ד' סוסים( כבוד ,א כבוד,
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מען וויל כבוד ,יע ,זאל מען טאקע וועלן כבוד,
כבוד חכמים ינחלו.
]בדרך אגב :ובענין הכאת הסוס כדי שיסע
יותר מהר ,אמר שבעולם אומרים שהאתון
ממהר מפני שחושב שעי"ז ינצל מהמכות ,אלא
ששוכח שבעל עגלה שמכהו נוסע בעגלה שהוא
עצמו מוביל תמיד ,וזהו הסוס...ובעצם כן הוא
האדם ,שחושב לפעמים לברוח מן היסורים,
ושוכח שבכל מקום שבורח לשם נוסע עמו בעל
העגלה ג"כ [..א"ה :בזמן מלחמה ,כשבאו
לשאול את מרן הסטייפעלער זצ"ל ,האם כדאי
לברוח בעת כזו לחו"ל ,אמר ,ביי אונז פלעגט
מען זאגן" ,פון זיך אנטלויפט מען נישט" .ע"כ.
י( כתיב )כ"ג ג'( ויאמר בלעם לבלק התיצב על
עלתך ,וביאר הגרי"ז דהנה איתא בגמ' בשכר
הקרבנות שהקריב בלק זכה שיצאו ממנו רות
ודוד ,שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות,
ומבואר שהקרבנות הם של בלק ]ורק שבלעם
הקריבם[ ,ובקרבנות קיי"ל דצריך בעל הקרבן
לעמוד על קרבנו ,ולכן אמר לבלק התיצב על
עלתיך .והעיר הגרי"ד דאפשר דקרבנות בני נח
א"צ עמידה על הקרבן.
יא( הנה ג' פעמים לקח בלק את בלעם לקלל
את ישראל ובכל פעם ברכם א"ל לבלק שאינו
יכול לעבור את פי' ד' וכו' ,ולכאו' קשה למה
לא שלחו בלק לביתו תיכף בפעם הא' )בס' בית
יצחק עה"ת )מבעהמח"ס קהלת יצחק עה"ת(
הביא משל מהבית לוי לא' שביקש מחבירו
ליכנס לבהכ"נ הגדול באמצע תפלת מוסף
ולסטור את הרב על לחייו בפני כל הקהל,
ואמר לו הלה אינני יכול ,א"ל הנה אתן לך
מיליון פונם אם תעשה כן ,א"ל אם כן ,אוכל
לעשות כן..אמנם אם אחד יבקש מחבירו לגשת
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אל בית אחד ולהפילו ע"י דחיפה בידו ,ויאמר
לו הלה אינני יכול ,לא יועיל אפי' אם יציע לו
עשר מיליון פונט ,דהא אינו יכול במציאות
וזהו שטעה בלק ,שחשב שבלעם אמר איני
יכול ,ר"ל אמנם אם יציע לו כסף וזהב כבר
יוכל ,וזהו שאמר לו בלעם ,טעית ,הלא כוונתי
היתה שאינני יכול במציאות ]וכדאיתא בגמ'
שהיו לו [?....ולא יועיל אפי' מלא ביתך כסף
וזהב.
יב( )כג ,כא( לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל
בישראל ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו.
בגמ' )קידושין מ ,א( איתא "אמר רב אסי
אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא
עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה,
מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה
למעשה שנאמר און אם ראיתי בלבי לא ישמע
ה' ,ואלא מה אני מקיים הנני מביא אל העם
הזה רעה פרי מחשבותם ,מחשבה שעושה פרי
הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה מחשבה
שאין בה פרי אין הקדוש ברוך הוא מצרפה
למעשה ,ואלא הא דכתיב למען תפוש את )בית(
ישראל בלבם אמר רב אחא בר יעקב ההוא
בעבודת כוכבים הוא דכתיב דאמר מר חמורה
עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל
התורה כולה ,עולא אמר כדרב הונא דאמר רב
הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה
לו הותרה לו סלקא דעתך אלא נעשית לו
כהיתר".
ומבואר דבג' דברים יליף מקראי דהקב"ה
מצרף מחשבה למעשה ,באופן שעשה העבירה
לבסוף כמש"כ רש"י לבאר הא דעשה פרי,
ובמחשבת ע"ז ,ובעבר ושנה דנעשית לו כהיתר.
ונראה לבאר ,דזהו מש"כ הכא בקרא לפי סדר
הדברים שבאו לרמז על הנך ג' דברים שנשנו
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בגמ' מקראי" ,לא הביט און ביעקב" היינו
דאימתי אין הקב"ה שם ליבו למחשבה בבני
יעקב שחוטאים ,בג' דברים ,כשלא ראה עמל
בישראל והיינו שלא עשה מעשה העבירה
לבסוף ,וכשה' אלוקיו עמו כשאין בו מחשבת
ע"ז אלא ה' עמו ,ותרועת מלך בו שלא פרק
מעליו עול מלכות שמים ונעשית לו כהיתר,
דרק בהנך שלשה הקב"ה מביט למחשבה
ומעניש עליה.
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הלך עמו ברוב שמחה ,והכפרי העמיד בסמוך
שני אנשים מומחים בתפיסת כלב פראי.
התקרב המלמד אל הכלב עם קערת אוכל,
והתחיל לפתוח את המנעול של הזיקים ,ויהי
אך פתח את המנעול ,והכלב התנפל תיכף עליו
]ולא הסתכל כלל על הקערה[ וכמעט שהי' מת
אלמלא תפסו שני המומחים את הכלב וחזרו
ונעלוהו .כשהתאושש המלמד ,רץ אל הכפרי
והתחיל לומר לו ,הכלב הזה ,אינך יכול לשער
גודל פראותו ,וכו' וכו' ,א"ל הכפרי ,והלא אני
בעצמי אמרתי לך כן כל הזמן ,א"ל המלמד
לא ,אינך יודע כלום בגודל ההיזק וכו' שיכול
הכלב הזה לעשות.
וכן הי' בבלעם ,שלא היו ישראל יודעים גודל
צדקות ד' במה שלא הניח לבלעם לקללם ,ולא
כעס כל אותם הימים ,ולכן אמר הנביא ,הלא
תראה שכשאך  ?..לבלעם לעשות משהו ,כבר
נפלו כ"ד אלף במגיפה בשטים ,ומזה תדעו
צדקות ד'] .וכך הוא דרכו של עולם ,שמתרים
באדם שלא יעשה כך וכך דאל"כ יתחרט,
ולבסוף אינו שומע ונופל בפח ומתחרט אח"כ
וחוזר אצל הראשון ]שהתרה בו מלחתכילה[
ואמר לו שבענין הנ"ל יש סכנה וכו' ולא ישוער
הדבר ,ואומר הלה הלא אני התריתי בך מאז
על זה ,ואומר לו ,מה שאמרת אז אינו כלום
וכו'.

יג( כתיב בהפטרה ,עמי זכר נא מה יעץ וכו'
ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים ועד
הגלגל למען דעת צדקות ד' ,ולכאו' קשה ,דהא
בשטים נכשלו בחטא ומתו במגיפה ,ואיך ?...
דמזה נדע צדקות ד' ,אמנם ר' איצלה
וואלאזינר זצ"ל ביאר ע"י משל לכפרי אחר
ששכר מלמד מן העיר בשביל בניו והביאו לכפר
והי' מחזיקו שם .יום אחד הראה להמלמד כל
חלקי הכפר ,הכרמים ושדות וכו' ,וא"ל
המלמד ,הכל אני מבין חוץ מדבר אחד ,והיינו
שראיתי שבסוף הכפר עומד כלב גדול אחד
קשור בזיקים בתוך תיבה גדולה ,ולא הבנתי,
למה קושרים הכלב ואין מניחים אותו חפשי,
א"ל הכפרי ,הכלב הזה שומר על הכפר ,שאם
יבואו גנבים וכו' יתחיל לנבוח בקול ,אמנם
איך היינו מתירים את הכלב הי' עושה יותר
היזק מכל הגנבים יחד .א"ל המלמד מה אתה
אומר ,הלא הוא כלב טוב ,וחזר הכפרי ואמר
לו שזה רק כשהוא קשור ,אבל אם אך

יד( ידוע שברוסיא בדורות הקודמים היו תמיד
גזירות רעות על ישראל ,וגדולי ישראל היו

יתירוהו ,יעשה היזק גדול .המלמד לא האמינו,
והתחיל הולך בכל יום אל הכלב ,ונתן לו קערה
עם אוכל ,ואח"כ ניגש יותר קרוב ,והחליק
לכלב ,וכו' ,ובכל יום הי' טוען אל הכפרי למה
אתה קושר כלב טוב כזה ,עד שהחליט הכפרי
שילמד את המלמד פעם א' שיספיק לו לעולם.
א"ל ,טוב ,הנה נלך ונתיר את הכלב .המלמד

נוסעים לפטרבורג הבירה להשתדל לבטל
הגזירות ]והי' מסירות נפש ממש מפני הסכנה,
והיו נוהגים לקחת תכריכים עמהם שמא לא
יחזרו חיים [..ופעם אחד נסעו לשם ר' איצלה
והצמח צדק ועוד אחד ,ודיברו עם הצאר ]אמר
דמסתמא הי' ניקולאי[ וביקשוהו לבטל
הגזירה ,ואמר להם ,אינני מבין מה אתם
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רוצים לבטל הגזירה ,הלא המדובר באומה
שהיא בכלל איבעריק )מיותרת( בעולם,
כשמעם דבריו אלה ,התחילו שנים האחרים
להזדעזע בכל גופם ור' איצלה חייך .כראות
ניקולאי שהוא צוחק ,נתכעס ,ואמר לו ,אתה
שוטה או חכם? אם בחרו בך לבוא לכאן
מסתמא שאתה חכם ,וא"כ איך אתה מחייך,
איר ווייסט וואס דאס שמעקט ,א"ל ר' איצלה
איך ווייס גאנץ גוט מיט וואס דאס שמעקט,
איך ווייס וואס איר האט געזאגט ,ובשביל כך
אני מחייך וכו' ,אני מחייך משום שחיכיתי
לשמוע דוקא תיבות אלו ,ומכיון שנאמרו
תיבות אלו ,חייכתי .שאלו ניקולאי מה כוונתך,
וא"ל ,הי' פעם א' בלעם ,והוא אמר כעת יאמר
ליעקב ולישראל מה פעל קל ,והיינו שיבוא זמן
שיאמר ליעקב ולישראל "מה פעל קל" למה
נברא עם זה בעולם ,הלא מיותר הוא ,ושם
כתיב מה יהיה אז ,הן עם כלביא יקום וכארי
יתנשא וכו' ,ולכן כל זמן שלא נאמרו תיבות
אלו )ר"ל שעם ישראל הם בכלל איבעריק(
יראתי ,אבל עכשיו שנאמרו ,חייכתי .כשמוע
ניקולאי את דבריו ,נרגע ,וביטל את הגזירה.
ופעם נסע הבית הלוי לפטרבורג להשתדל
לבטל גזירה אחת ,וקודם שנכנס אל חדר
המיניסטר ]כשאחז הקלאמקע של הדלת[ חזר
כמה פעמים על הפסוק" ,מי את ותיראי
מאנוש ימות" ,עד שהתחיל כל גופו רועד וידע
שאין לו מורא בשר ודם כלל רק מהקב"ה ,ורק
אז נכנס אל החדר.
ופעם היתה גזירה קשה ,ושיחדו היהודים את
כל השרים ,חוץ משר א' שהי' כל כך שונא
ישראל עד שלא הניח שום יהודי אפי' ליכנס
אליו לדבר ,ולא יכלו לשוחדו .נסע הגר"ח
וואלאזינר זצ"ל לפטרבורג עם סכום גדול של
כסף ,והלך ועמד לפני פתחו של השר הנ"ל,
ואמר אל השומר שימסור להמיניסטר שבחוץ
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עומד א' מגדולי רבני היהודים שרוצה ליכנס
אליו ולדבר רק שתי תיבות ,ואם ידבר
שלישית ,הרשות ביד המיניסטר לירות בו.
חשב המיניסטר שבודאי היהודי הוא פיקח
וסובר שכשיכנס פנימה ויתחיל לדבר ,ימשיך
כבר באריכות ,ולכן אמר המיניסטר אל
השומר שיגיד להיהודי שאם ידבר אפי' תיבה
אחת יותר ,ירה בו ?...ונכנס הגר"ח לפנים,
הוציא הארנק עם הסכום כסף ,והניחו על
השלחן ,ואמר "ברי מאלטטי" )ר"ל נעמט און
שווייגט( ,ויצא החוצה.
כשאסף הצאר את שריו ,עמדו כולם ודרשו
דרשות ארוכות שיש לבטל את הגזירה ,ורק
השר הנ"ל ישב ושתק .ראה הצאר שכולם
משוחדים ,ופנה אל השר הנ"ל ושאל אותו ,מה
אתה יושב ושותק שקוע במחשבות ,א"ל השר,
אגיד לך על מה אני חושב ,אני חושב ,אם
בשביל שאשתוק קיבלתי סכום כל כך גדול,
כמה קיבלו אלו בשביל לדרוש דרשות ארוכות
כאלו) ...וכמובן שנתבטלה הגזירה(.
פר' פנחס
א( איתא בסנהדרין )פ"ב( הבועל ארמית
קנאים פוגעים בו .ואמר הגרי"ז דזהו דוקא
בהבועל ,שמיתתו רק ע"י קנאים ,אבל
הארמית נהרגת משום שבאה תקלה על ידה
]וכמו דאמרינן בהריגת בהמה שנרבעה מאדם[,
ולפי"ז כל התנאים שנאמרו בפגיעת הקנאים
בו ,שייכים רק בו ,אבל היא נהרגת בכל ענין.
והקשה עפ"ז על מש"כ הרמב"ם )הל' אסורי
ביאה (?..ואין הקנאי רשאי לפגוע בהן אלא
בשעת מעשה ,דלכאו' ?..לפגוע בו וכו' ,דהא?...
נהרגת גם לאחר שפורש.
ב( עוד איתא שם ,דהלכה זו היא הלכה ואין
מורין כן .ולכאו' הכוונה היא ,כמו שאר
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מקומות שמצינו שהם הלכה ואין מורין כן,
וכמו המוציא זבלו לרה"ר בב"ק ) ( אמנם
רש"י פי' בסנהדרין שם "שלא נאמרה אלא
למקנא מעצמו ואינו נמלך" וביאר הגרי"ד
דר"ל דההלכה היא שרק קנאי פוגע בו ,ומי
שבא לימלך הרי אינו קנאי ,דהעושה ע"פ פסק
לא מיקרי קנאות ,ולכן אין מורין כן.
ג( כתיב )כ"ה י"א( פינחס בן אלעזר בן אהרן
הכהן וכו' ,ופירש"י לפי שהשבטים היו מבזים
אותו ואומרים הראיתם בן פוטי זה שפיטם
אבי אמו עגלים לע"ז והרג נשיא שבט
מישראל ,לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן.
לכאו' קשה ,וכי קודם שבא הכתוב לא ידעו מי
הי' זקינו ,אמנם הם חשדו שמעשהו נובע לא
מקנאות ]וכמש"כ לעיל דרק לקנאי ניתן לפגוע
בו[ אלא שהיתה כאן הריגת נשיא שבט
מישראל ,שנובע מהיחוס הנכרי שלו ,ולכן
ייחסו הכתוב אחר אהרן לומר שעשה כאן
מעשה קנאות ,שנובע מהיותו נכדו של אהרן
הכהן.
ד( כתיב )כ"ה י"ב( הנני נותן לו את בריתי
שלו' .ואמר הגרי"ז דהנה הקב"ה משלם שכר
מדה כנגד מדה ואם היו שואלים אותנו איזה
שכר יש ליתן לפנחס עבור מעשהו ,היינו
אומרים שיש ליתן לו כל דבר שבעולם ואפי' כל
המדות טובות -חוץ משלו' ,דלכאו' קנאות הוא
ממש היפך השלו' ,וא"כ היאך כתיב כאן
שקיבל שכר של ברית שלו' ,ומבואר מזה,
שקנאות אמיתית אינו היפך שלו' ,אלא
אדרבה ,המדה כנגד מדה שלו ,הוא שלו'.
ובודאי אם העיקר בקנאות הוא להכות הלה,
זהו היפך השלו' ,אבל קנאות אמיתית אינו כן,
וכמובן שצריכים להיות במדרגה הראוי' לזה
]מען דארף האלטן ביי דערביי[.
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ואם רואים שאחד נכנס לבית ועוקר חתיכת
ברזל מהכותל ,בודאי נאמר שעשה מעשה
סתירה כאן ,אבל אם בסמוך יש בנין של ק'
קומות שעומד ליפול ,ורק ע"י שימת ברזל זה
שם יוכל להצילו ,הרי אז נאמר שאין זו מעשה
סתירה כלל אלא מעשה בנין .וכן הי' כאן,
שפנחס הבין איזה חורבן עלול זמרי בן סלוא
לגרום לישראל ,ולכן הרגו ,והריגתו היתה
מעשה הצלה לכלל ישראל ,השיב את חמתי
וכו' ולא כליתי את בנ"י וכו' ,ולכן הגיע לו מדה
כנגד מדה את ברית שלו'.

---ו( אדמו"ר אחד אמר שיכתבו עשרת הדברות
בצוואתו ,דאיננו יודע אם יקיימו בניו את
עשרת הדברות אבל אם יהיו כתובים בצוואתו,
יקיימום---.

ז( כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה
בשמחתה .ואומר הגרי"ד דהיינו דאע"ג שהיו
ויש כמה צרות בישראל ,מ"מ בט' באב צריך
להתאבל רק על חורבן ירושלים והמקדש ולא
על שאר צרות ]וכגון דרשות על ניתוחי מתים
וכדו'[ ואע"פ שכללו חורבן כמה קהלות בתוך
הקינות ,מ"מ זהו רק טפל ,אבל העיקר צריך
להתאבל בט"ב רק על חורבן המקדש.
תוספת לפרשת פינחס
א( ]בסוף פרשת בלק[ כתיב )כ"ה ז'( וירא
פנחס וכו' ויקם מתוך העדה וכו' .יש לפרש
ע"פ מה דקיי"ל רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"יב
ה"ד דהא דהבועל ארמית קנאים פוגעים בו
היינו כשעשה כן בפרהסיא וזהו מתוך העדה,
שהי' שם עדה ]עשרה אנשים[ ומיקרי פרהסיא.
ויש לעיין אם הי' די במה שהקריבה לפני
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עשרה אנשים או אם גם באוהל היו עשרה
אנשים.
ב( ]עי' בפנים אות ב'-ג'[ וביומא )כ"ג( תנן
מעשה בשני כהנים וכו' ותקע לו בלבו .וכו' בא
אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר אמר וכו'
ועדיין בני מפרפר ולא נטמאה סכין ללמדך
שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות
דמים ]ואע"ג דאיכא מחלוקת אם סכין של
שחיטה צריך להיות כלי שרת מ"מ תוס'
בזבחים )מ"ז( הביאו מתוספתא לדכו"ע מצוה
לכתחלה בכלי שרת ,ולכן ידע אבי התינוק
שהי' כלי שרת[ .ובגמ' שם )כ"ג (:איבעיא להו
שפיכות דמים הוא דזל להו אבל טהרת כלים
כדקיימא קיימא או דילמא שפיכות דמים
כדקיימא קיימא וטהרת כלים הוא דחמירא
וכו' .וחזינן מזה דאפי' בעל מדרגה גדולה כמו
אבי הכהן ]שלא צעק תיכף אודות מיתת בנו
אלא דאג קודם לטהרת כלים ,וזו היתה
מחשבתו הראשונה[ מ"מ צריכים לברר אם
מעשה מדריגה זו נבעה מתוך מדריגה גבוהה
באמת או אם נבעה משפיכות דמים הוא דזל
להו] ,וכן הוא מסקנת הגמ' שם דשפיכות
דמים כמו שדאג לטהרת כלים .וכן הוא
במעשה קנאות שצריך לידע ממה זה נובע
]וכמש"כ בפנים[ ובחובות הלבבות כתב שיש ג'
מיני מחאה ,מחאה במעשה וכדכתיב ויקח
רמח בידו וכו' ,מחאה בפה כדכתיב הוכח
תוכיח את עמיתך וכו' ,ומחאה בלב וכדכתיב
שנאתי הבלי מרעים ]ובדרך דרוש י"ל דזהו
ג"כ כנ"ל ,וכדאיתא בגמ' תמה אני אם יש
בדור הזה מי שראוי להוכיח ,דבענין ראוי
להוכחה ,וכמו בקנאות דבעינן קנאי וכמש"כ
בפנים[.
ג( ]בהא דאיתא בסנהדרין שם שאם הפך זמרי
והרגו לפנחס לא הי' נהרג שהרי הי' רודף,
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מקשים הלא קיי"ל דביכול להצילו באחד
מאיבריו אינו יכול להורגו ,ולהרמב"ם אם עבר
והרגו בכה"ג פטור ממיתה אבל להטור חייב
מיתה וקשה כנ"ל ,דהא זמרי הי' יכול לפרוש
ממנה ועי"ז לא הי' פנחס הורגו והוי כיכול
להצילו באחד מאיבריו ,ובמל"מ )סוף הל'
חובל ומזיק( כתב דהא דחייב בהי' יכול
להצילו באחד מאיבריו ,היינו דוקא שאר
אינשי ,אבל הנרדף עצמו מותר להרגו בכל
אופן ,וממילא לק"מ ,ומ"מ זהו חידוש גדול.
ובכלל יש לעיין אם מה שהי' יכול לפרוש ממנה
מיקרי יכול להצילו באחד מאיבריו[.
ד( ]בסוף פרשת בלק[ כתיב )כ"ה ו'( ויקרב אל
אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת
בני ישראל והמה בוכים וכו' ,ופירש"י שאמר
למשה אם זו אסורה בת יתרו מי התירה לך,
והיינו דאילו רצה סתם לבעול מדינית הרי הי'
יכול ללכת אתה מחוץ למחנה ולעשות מה
שלבו חפץ ואין מי שיעכבנו אלא שהוא רצה
לבטל הכל ,שאין כאן משה בכלל ,ולא רק שבא
לחלוק על משה אלא שטען שהולך יחד עם
משה ,וכמו שגם משה נשא מדינית גם הוא
נושא ,ובמצב כזה געו כולם בבכי' ונתעלמה
ההלכה מהם עד שבא פנחס ,וגם פנחס הוצרך
ליכנס לתוך האוהל כשהוא נשען על מקלו
]שהסיר המתכת מהרומח[ כדי שיאמרו שאף
הוא לצרכיו הוא נכנס וכדאיתא בחז"ל ,והיינו
שהי' מצב שכולם היו בדיעה אחד עם זמרי
וסברו דעכשיו הכל עושים ככה.
ה( בגמ' איכא מחלוקת די"א שקרח הי' מן
השרופים וגם מן הבלועים וי"א שהי' לא מן
הבלועים ולא מן השרופים והנה בפר' קרח
כתיב הבליעה קודם ואח"כ השריפה ,וא"כ אם
הי' קרח בלוע ושרוף לכאו' צ"ל שהכל נבלעו
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קודם ,ופי' הארץ נשאר פתוח עד אחר שנשרף
ואז נבלע הוא .ואפשר דאין מוקדם ומאוחר
בתורה ובאמת השריפה הי' קודם ,וקרח נבלע
יחד עם שאר הנבלעים.
ו( איתא במדרש )פר'-כ' ,ה'-כה( עשרה נסים
נעשו לפנחס ,ונס התשיעי שלא הטיפו דם כדי
שלא ייטמא ,וצ"ב דהא אפי' הטיפו דם לא הי'
נטמא דא' מהנסים הי' שלא מתו וא"כ הו"ל
דם מן החי שאינו מטמא] ,וגם דם תבוסה
מטמא .רק לאחר מיתה וכמש"כ הרמב"ם הל'
טומאת מת פ"ב ה"יג[ .ובמתנת כהונה שם פי'
דר"ל שלא יתלכלך פנחס ,אמנם הוא דוחק
בלשון המדרש.
ז( כתיב )כ"ה ,י"א( פנחס בן אלעזר בן אהרן
הכהן וכו' ופירש"י שייחסו לפי שהיו השבטים
מבזים אותו וכו' .ולכאו' הי' אפ"ל עוד טעם
למה ייחסו משום דע"י מעשה זה נתכהן פנחס
]דעד אז לא הי' כהן[ והי' אפשר לחשוב
שניתנה לו כהונה חדשה ואין לה שייכות עם
כהונת אהרן ,ולכן ייחסו הכתוב פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן ,שניתנה לו כהונת אהרן.
ח( בבריסק ]בזמנו של רבי יהושע לייב[ היה
אחד הנקרא ר' שלום מנשה שהי' מאסף כסף
בשביל הבחורים שלמדו בעיר ,וכשבחור הי'
חולה יום אחד ,הי' אומר לו ,הכסף שאני
מאסף הוא בשביל תורה ,ומכיון שלא למדת
היום ,א"א לי ליתן לך ממנו ,לך אל חברת
ביקור חולים והם יתנו לך כסף בשביל היום.

מוש"ק פר' דברים
א( תנן בביכורים )פ"א מ"ח( ר' יוסי אומר אין
מביאין בכורים מעבר הירדן שאינה ארץ זבת
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חלב ודבש ,ובירושלמי שם מובא ברייתא
וקתני שם טעם אחר ,דכתיב אשר נתת לי ולא
שנטלתי מעצמי ,ואמרינן דאיכא בינייהו חצי
שבט מנשה ,שהם מעבר הירדן אבל לא נטלו
מעצם ,ולכאו' צ"ב מאי שנא חצי שבט מנשה
דאמרינן שלא נטלו מעצמם ,משבט ראובן וגד,
והלא כולם קיבלו חלקם בעבר הירדן ,ואי
משום דראובן וגד ביקשו ממשה להדיא ,אמאי
תלי' בזה.
ר' רפאל שפירא זצ"ל פירש עפמש"כ רש"י
בדברים )ב' כ'( עה"פ ארץ רפאים תחשב אף
היא ]עמון[ ,ופירש"י דמ"מ אין זה הארץ
שנתתי לאברהם אבינו ,ורק לקמן )ג' י"ג( כתיב
ההוא יקרא ארץ רפאים ]ותר הגלעד וכו' נתתי
לחצי שבט המנשה[ ,ופירש"י היא אותה
שנתתי לאברהם .ומבואר מזה דרק החלק
שניתן לחצי שבט מנשה היה מהארץ שנכרת
עליו ברית ליתן לאברהם ,ולא חלק ראובן וגד,
וזהו כוונת הירושלמי דחצי שבט מנשה לא
נטלו מעצמם ,ר"ל שהארץ שנטלו נכרת עליו
ברית ,משא"כ חלק ראובן וגד.
אמנם קשה על זה ממש"כ הרמב"ן בסו"פ בא,
עה"פ והיה כי יביאך וכו' אל ארץ הכנעני וכו'
)י"ג ה'( ,שרק חמשה עממין נמנו שם בפסוק
וב' עממין הנשארים הם אותם שבעבר הירדן,
והביא מספרי בפרשת שופטים דמבואר כן
וכ"כ רש"י בשופטים שם )דברים י"ח ב'( דעבר
הירדן נקרא ארץ שתי עממין ,וכן בפרשת
משפטים )כ"ג כ ,ח( כתב רש"י כן ]אלא דכאן
כתב דחתי וכנעני הם שתי העממין ובפרשת
שופטים כתב שהם אמורי וכנעני ,והרמב"ן
כתב שם הפרזי והגרגשי[ ,ומבואר מזה דגם
חלק ראובן וגד היה משבעה עממין שנכרת
עליו ברית] ,ואע"ג דעמון ומואב שטיהרו
בסיחון לא נכרת עליהם ברית ,מ"מ שאר חלק
עממין[.
משבעה
היה
וגו'
ראובן
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ב( בספרי )א' ח'( איתא ,בואו ורשו את הארץ
וכו' לתת להם ולזרעם אחריהם ,לתת להם,
אלו באי הארץ ,ולזרעם ,אלו בניהם ,אחריהם,
אלו שכבשו דוד וירבעם ,וכן הוא אומר השיב
את גבול ישראל וכו' .ולכאו' ר"ל שכיבוש
הארץ לא נשלם בזמן יהושע ,ודוד וירבעם
כבשו שאר הארץ ,ונמצא דלא כבש יהושע את
כולו ]דאל"כ מה ענין ירבעם לכאן ,אם רק חזר
וכבש מה שכבש יהושע וחזרו העכו"ם וכבשו
מישראל[ ,ובירושלמי חלה )פ"ב ה"א( פליגי
בזה ]אם ירבעם כבש רק מה שכבש יהושע ,או
יותר ממה שכבש יהושע ,ולכאו' מהספרי כאן
מוכח שכבש יותר ממה שכבש יהושע ,מדדריש
ליה לקרא של כיבוש הארץ עליו ,ומלשון השיב
את גבול ישראל לכאו' משמע שהוא גמר כבוש
כל הארץ.
ובירושלמי במקום אחר איתא דכבוש ראשון
היה צריך כיבוש כולה ,ולכאו' מכאן קשה להך
מ"ד כאן דס"ל שלא כבר ירבעם ,אלא מה
שכבש יהושע ,נמצא דמעולם לא נכבש כולה.
והגרי"ד אמר דצ"ל שהיה דין כמה מיקרי
כולה ,ולא היה צריך כולה ממש ,אמנם יש
לפרש דלעולם היה כל הארץ נכבש לכו"ע ,ורק
דאיכא עוד דין שצריך להוריש את כל הז'
עממין מן הארץ ,וזה לא נגמר .והיינו עפמש"כ
הרמב"ם )הל' מלכים פ"ה ה"א( אין המלך
נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה ואי זו היא
מלחמת מצוה זו מלחמת ז' עממים וכו' ואח"כ
נלחם במלחמת הרשות וכו' כדי להרחיב גבול
ישראל והיינו דצריך מקודם ללחום בשבעה
עממין ]ורש"י בסוטה שם מפרש דמלחמת
מצוה היינו כבוש הארץ ,ולפי"ז לא נרויח
כלום ,אמנם להרמב"ם ניחא[ ובזה מבואר הא
דאמרינן בכיבוש סוריא שהיתה שלא כדין
דסמוך לפלטרין שלך לא הורשת ואתה הולך
וכובש שאר ארצות ,ולכאורה מנין דצריך
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לכבוש מקודם סמוך לפלטרין שלו ,ולהנ"ל
מבואר ,דצריך המלך מקודם להוריש את כל
השבעה עממין ,ולפי"ז לכו"ע עשה דוד שלא
כדין ,אלא דחד מ"ד ס"ל דאעפ"כ מיקרי
כיבוש סוריא כיבוש ,וחד מ"ד ס"ל שלא
נתקדש מכיון שעשה שלא כדין ]וכן מפורש
בריטב"א בע"ז שם[ ,וגם בזה ניחא איך יכלו
לעשות חלוקת כל הארץ בחיי יהושע ,דנחשב
כל הארץ כנכבש ,ורק הוצרכו להוריש את
שארית השבעה עממין] ,והגרי"ד אמר שאמר
זה פעם להגרי"ז ואינו יודע אם נתקבל אצלו
החידוש ,ומ"מ אמר לו הגרי"ז דעילוי אחד
בספר נחל )אבן( ]עדן[ כתב כך ,ושם כתבו עם
"שפיצ" ,דסמוך לפלטרין שלך לא כבשת לא
נאמר ,אלא סמוך לפלטרין שלך לא הורשת[.
ושם בספרי איתא עוד ד"א לתת להם אלו עולי
בבל ולזרעם אלו בניהם אחריהם אלו ימות
המשיח ,ולכאו' ר"ל דעולי בבל כבשו יותר
ממה שכבשו עולי מצרים ,אמנם להגר"ח א"א
לומר כן ,דהנה הגר"ח הקשה ,איך פליגי תנאי
אם סוריא נתקדשה ותיא באם כיבוש יחיד
שמי כיבוש או לאו ,הא קיי"ל דקדושה
ראשונה בטלה ,וא"כ לכאו' תליא סוריא באם
נתקדשה בכיבוש עולי בבל או לא ,ומאי נפק"מ
עכשיו בכיבוש דוד ,ותירץ דצ"ל שהיה דין
דקידוש ראשון היה ע"י כיבוש ,וכיבוש שני
היה ע"י חזקה ]ומיושב בזה קושיית הכס"מ
הל' בית הבחירה סוף פ"ו שהקשה הא בכיבוש
ראשון היתה חזקה ג"כ ,אמנם להנ"ל לק"מ,
דאז היה הדין קידוש רק ע"י כיבוש ולא ע"י
חזקה[ .והוסיף הגר"ח דאין זה תלוי בכיבוש
הארץ בכללות אלא כל מקום ומקום נידון בפני
עצמו ,אם זהו קידוש ראשון שלו או לא ,ולכן
למ"ד דכיבוש יחיד לא שמיה כיבוש נמצא
דכיבוש עולי בבל היה כיבוש ראשון שלו ,והרי
בעולי בבל לא היה דין כיבוש אלא דין חזקה,
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ולכאן לא נתקדשה סוריא על ידם יותר ממה
שנתקדשה ע"י דוד ]ולמ"ד דכיבוש יחיד שמיה
כיבוש ,נתקדשה בכיבוש דוד ,ועולי בבל
קידשוהו בחזקה ,בזה היה קידוש שני שלו[
ונמצא דשפיר תליא דין סוריא בדין כיבוש
יחיד אי שמיה כיבוש או לא .ולפי"ז א"א לומר
שכבשו עולי בבל יותר ממה שכבשו עולי
מצרים ,דלהגר"ח הרי הרי אין שייך שעולי
בבל קידשו יותר מעולי מצרים.
אמנם בעצם דברי הגר"ח צ"ב לומר דכל מקום
ומקום נידון בפני עצמו אם זהו הקידוש ראשון
שלו אי לאו ,והגרי"ז אמר דכוונת הגר"ח
היתה רק דדין של כל מקום אשר תדרוך כף
רגלכם בו לכם יהיה ]שיכולים לקדש גם חו"ל
בקדושת אר"י ע"י כיבוש[ ,זה תלוי בכל מקום
ומקום אם הוא כיבוש ראשון שלו או כיבוש
שני ]והגרי"ד טען שזה פירוש טוב אבל הוא
פירוש בפני עצמו ולא פירוש דברי הגר"ח[.
ולפי"ז שפיר שייך לומר דעולי בבל קידשו יותר
מעולי מצרים ,ואפשר דאין כוונת הספרי כלל
לומר דעולי בבל כבשו יותר מעולי מצרים,
אלא דקמ"ל דאיכא דין כיבוש שני ]וס"ל
דקדושה ראשונה בטלה[.

ג( כתיב) :א' א ,ב (,אלה הדברים וכו' אחד
עשר יום מחורב וכו' עד קדש ברנע ,ופירש
הגרי"ז דהנה משנה תורה הוא חזרה על כל
הדברים שנאמרו מקודם ,והרי אמרינן דכל
אותם שנים שהיו ישראל במדבר ]אחר גזירת
המרגלים[ לא נתייחד הדיבור עם משה רבינו,
ונמצא דכל הדברים נאמרו רק עד קדש ברנע,
וזהו דכתיב כאן אלא הדברים וכו' ,ר"ל אלו
הדברות שחזר עליהם ]זהו דלא כפירש"י[ אחד
עשר יום וכו' עד קדש ברנע ,ר"ל על הדברות
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שנאמרו אז ,חזר עכשיו] .ושוב מצא הגרא"י
פירוש זה ברס"ג עה"ת[.
ד( כתיב) :א' א'( אל כל ישראל ,ופירש"י אילו
הוכיח מקצתן היו אלו שבשוק אומרים אתם
הייתם שומעים וכו' ולא השיבותם דבר וכו'
אילו היינו שם היינו משיבים אותו ,ובספרי
מסיים היינו משיבים ד' וה' תשובות.
והקשה הגרי"ד ,הא חזינן דלבסוף היו שם ולא
השיבו כלום ,וא"כ איך היו אומרים אילו היינו
שם היינו משיבין וכו' ,ודוחק לומר שהיו רק
אומרים כן אבל לא היו להם תשובות ,ועוד
קשה דהאיך היה מוכיח רק קצתן ,הא כמו
שהוצרך להוכיח מקצת זה ,היה צריך להוכיח
השאר .ותירץ דלעולם היו להם תשובות
להשיב ,אבל זהו רק אם היה משה מוכיח
מקצתן והיו המקצת הולכים] ,ואפילו תיכף[,
ומוסרים התוכחה אל השאר דאפילו היו
מוסרים הדברים כהוייתן ,מ"מ כבר היו
יכולים להשיב כמה תשובות ,אמנם כששמעו
הדברים מפיו של משה רבינו עצמו ,כבר ראו
שנתבטלו כל תשובותיהם ,והיינו דלתוכחה
צריך מוכיח ,ולא מהני מה שימסור הדברים
ששמע .ובספרי איתא א"ר טרפון ,תמה אני
אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח ,וגם אם
יש מי שראוי לקבל תוכחה.
ה( כתיב) :א' כ"ו( ולא אביתם לעלות וכו',
ואח"כ כתיב )שם מ' מ"א( ואתם פנו לכם וכו'
ותענו ותאמרו חטאנו וכו' ותהינו לעלות
ההרה .וחזינן דבר נורא כאן .דכשנצטוו
לעלות ,לא אבו ,אבל תיכף כשנצטוו שלא
לעלות ,כבר חגרו כולם כלי מלחמתם ועלו
ההרה ,והיינו דלעבוד את ד' הוא דבר קשה,
אבל כשהאדם עצמו רוצה הדבר ,הריהו עובד
את עצמו ,ולעבוד את עצמו הוא דבר קל ,ובכל
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פעולה ופעולה שהאדם עושה צריך לבחון את
עצמו אם נובע מעבודת ד' או מעבודת עצמו.
ובבית הלוי מפרש הא דכתיב תהלים )קי"ב(
אשרי איש ירא את ד' במצוותיו חפץ מאד ,וכ'
דבמדרש איתא אשרי איש בעודו איש ,והיינו
דיש מי שעושה תשובה ,בצעירותו בעוד אש
היצר בוער בו ,ויש מי שעושה תשובה רק לעת
זקנתו ,ולכאו' הרי שניהם הם בעלי תשובה
שוים ,אמנם איכא שתי נפק"מ ביניהם ,אחד,
דזה שעושה תשובה בצעירותו הרי נתגבר על
יצרו ,משא"כ לעת זקנה שכבר נחלשו התאוות,
והשני ,דאע"פ שהוא עצמו עשה תשובה לעת
זקנותו הרי חינך את בניו בדרך הרע שהלך בה
עד עכשיו ,משא"כ כששב בצעירותו הרי יציל
גם את בניו ,וזהו דכתיב כאן ,אשרי איש ירא
את ד' בעודו איש ,דאז איכא שתי מעלות א'
גבור בארץ יהיה ,וב' ,זרעו דור ישרים יבורך.
וכשראה הגר"ח את זה נהנה ממנו ,וא"ל
הבה"ל שיש לו פירוש יותר יפה על זה אלא
שלא הדפיסו ,כדי שלא להקשות הדבר בשביל
בעלי בתים שעושים מצוות בשביל עוה"ב,
והיינו ,דאיתא עוד במדרש כאן ,במצוותיו חפץ
מאד ,במצוותיו ולא בשכר מצותיו ,וביאור
הדבר הוא ,דתנן האב מוריש את בנו במדות,
אמנם זהו רק עצם המדה ,אבל האיך
להשתמש בהמדה ,זה אינו מורישו ,אלא כל
אחד משתמש בו ע"פ דרכו ,ונמצא דמי שעושה
תורה ומצוות מפני שנצטוה מד' לעשותם ,הרי
המדה הוא לעשות רצון ד' וזה יירשו בניו,
והוא בטוח שילכו בדרך הישר .אמנם מי
שקיים תורה ומצוות רק כדי להשיג שכר,
ואפילו ער האט פאר שווארצט דעם לעבן בחיי
דוחק וכו' ,הרי המדה הוא ,פאר שווארצן דער
לעבן כדי להשיג שכר ,וזה יירשו בניו ,ויכול
להיות שבנו ישתמש במדה זו לעמוד כל הלילה
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בקור גדול כדי לשבור תיבת ברזל כדי להשיג
הכסף שבתוכו ,וזהו דכתיב במצותיו ולא
בשכר מצותיו ,ואז הוא בטוח שגבור בארץ
יהיה זרעו ודור ישרים יבורך.
ופעם היה הגרי"ד מטייל וראה מצוייר בכותל
אחד כמה דברים בחתימת "קשת" ]וזה נעשה
ע"י חברת "קשת" שעבדו כדי לבטל ניתוחי
מתים ע"י מעשי אלימות ,וחותמת שלהם היה
צורת קשת[ ואמר הגרי"ד מי שעשה זה ,בעוד
כמה שנים וועט ער רייסן קראמען )חנויות(
כדי לגנוב ,והיינו שהמדה מאחורי מעשיו היה
רצון לעשות מעשה אלימות ,והיום השתמש בו
בשביל נתוחי מתים אבל למחר יוכל להשתמש
בו בשביל גנבות.
ופעם נכנס אחד אל הגרי"ז וא"ל שהיתה
עכשיו הפוגה ,ונלחמנו בהם כדבעי' ]וחשב
שישמח אותו עי"ז[ והנה הגרי"ז מתחיל
לרעוד ,א"ל כנראה שלא שימחתי את הרב,
א"ל הגרי"ז ,א ערשטע פאטש לשם שמים ,קען
נאך אפשר אמאל זיין ,אבער א צווייטן פאטש
איז ער א באנדיט א רוצח א שופך דמים
ולמחר יוכל להרוג אנשים ברחוב ,און איר
ווילט אז איך זאל זיך פרייען? .וחזינן דאפילו
פאטש אחד לשם שמים אמר רק שאפשר שיה
פעם ,וצריך תמיד לבדוק את עצמו אם
"קנאות" שלו נובע מלשם שמים או מחמת
רצון להכות וכו'.
יש שתי סוגי קנאים :אחד דומה לעקרת בית,
ואחד דומה לחתול ,הראשון ,רודף אחר הבעלי
עבירות מפני שאינו רוצה בקיומם וכפי
שהעקרת בית אינה רוצה בקיומם של
העכברים בביתה ,והשני ,רודף אחר הבעלי
עבירות והוא קנאי מפני שזה פרנסתו ,כפי
שהחתול רודף אחר עכברים לא מפני שאינה
רוצה בקיומם אלא אדרבא ,מתפרנסת מהם.
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ו( כתיב) :ב' ג'( רב לכם סוב את ההר הזה פנו
לכם צפונה ,ואיתא במדרש דכשבני עשיו
עומדים עליכם ,אל תעמדו נגדם ,כי נתברכו על
חרבך תחי' ,ואם ברכתם תתבטל גם ברכותיך
יתבטלו ,ונמצא שבשלכם אתם נוגעים ,אלא
פנו לכם צפונה ,הצפינו עצמכם .וזהו הנהגה
של גלות ,שצריכים להצפין את עצמנו ,ולא
לעמוד נגד הגויים בכח וכו'.
ופעם אחת גזרה ממשלת רוסיא שהכל צריכים
לרשום את עצמם בשם משפחה אצל
הממשלה ,ונסתפקו היהודים אם לעשות כן או
לאו ,והלכו ונסעו המתנגדים אל הגר"ח
ואלוזינ'ר ,והחסידים אל התניא ושניהם פסקו
שאין לרשום ,והגר"ח אמר הטעם ע"פ המדרש
הזה ,שבגלות זו צריכים להצפין ולא ללכת
בגלוי והתניא אמר הטעם משום דשרו של
עשיו הוא שקר ,ועם שקר צריכים ללכת
בשקר ,דא"א ללכת עמו במדת אמת.
וכהיום קמו ועשו מדינה וצבא וכו' ונכנסו
לחברת האומות וכו' ,שגם אנו ככל הגויים
ח"ו ,ונתנהגים במעשי אלימות נגד האומות
ומרבים שנאתם עלינו ,וכל זה הוא נגד המדרש
הנ"ל ,ואנחנו נמצאים בתוך המדינה הזאת
וסובלים ג"כ מזה] ,וכמו שאומרים העולם
מהערשל סטאמפאלר שאמר מה שמכים את
המכנסיים לא איכפת לי ,אבל הרי אני נמצא
בתוך המכנסיים שמכים אותם וזה כן איכפת
לי[.
ובמדרש שם איתא ששאלו כנסת ישראל
להקב"ה ,היכן נצפן את עצמנו ,ואמר להם,
ברחו בתורה ,וזהו פנו לכם צפונה ,וצפונה זו
תורה ,ועוד איתא המתינו עד ביאת משיח.

דברים
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]בימים אלו עשו פה בארץ ישראל "ממשלת
אחדות לאומית" ,ועל זה סובב רוב השיעור[.
א( ]במדרש מובא מעשה באדם אחד שהי' אביו
למוד להשתכר ולהתגולל בעפר בבזיון ופעם
הלך בנו ברחוב וראה שכור מתגולל בבזיון ,ורץ
אל אביו להראות לו גודל הבזיון שיכולים
לקבל ע"י השכרות ,אמנם אביו כשראהו רץ
אליו ושאלו היכן השיג יין טוב כזה .וכן הוא
לפעמים שמדברים באיזה ענין להראות שהוא
מאוס ,והשומע יוצא ברושם שאדרבא הוא
טוב ,וא"כ לכל אחד כפי מדרגתו יתכן שיש
דברים שאין לדבר עליהם לפניו אע"ג דהם
דברים פשוטים לכאו' ,מ"מ הוא יבין אחרת
מכיון שקיבל אחרת מרבותא[
הג"ר ירוחם זצ"ל הי' נוהג פעמיים בשבוע
לדפוק על השלחן אונד רייסן שטיקער פון
מענטשן על כל דבר שראה שהי' שלא כהוגן
והי' חושב זמן הרבה לחפש אחר הדברים
הבלתי הגונים שידבר עליהם .וסיפר ראש
ישיבה אחד שפעם עשו איזה תלמידים דבר
שר' ירוחם סבר שהי' שלא כהוגן .ודיבר אל
תלמידי הישיבה וצעק "סייבירניקעס" )ר"ל
אנשים גרועים הראויים להישלח לסייביר(,
ומי היו בתוך התלמידים אז ,ר' לייב מאלין
וכו' ,אמנם בדור הזה אין מי שידפוק על
השלחן ויתבע מבני תורה.
פעם שאל אחת את הח"ח למה לא למדו מוסר
בישיבת וואלאזין והשיב שלא היו צריכים לכך
שהרי תמיד הי' למראה עיניהם ר' הירש לייב
)הנצי"ב(  .ור' ברוך בער אמר עליו )הנצי"ב(
שהיו רואים שהי' תמיד דבוק בד'.

יט
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על הציונים

ב( הגר"ח אמר שכלל ישראל סבלו כמה מכות
במשך הדורות ,ההשכלה ,ריפורם וכו' ,אמנם
המכה הקשה ביותר היא הציונות .והראיי'
לגודל רשעתם היא שמצאו הנקודה הנכונה
ליתן בה המכה.
והבית הלוי אמר פעם לר' שמואל מוהילבר
)שהי' מ"חובבי ציון" המפורסמים( ששנינו
הננו אנשים זקנים ועוד מעט נהי' אויף יענער
וועלט ושם תראה איזה טעות שעשית ,והיינו
דבעוה"ז לא הי' יכול להראות לו אז טעותו
אמנם בדורנו כל ילד יכול לראות טעותו
הגדולה ,שרואים מה שצמח מזה .וכשנפטר ר'
שמואל הנ"ל רצה הגר"ח לנסוע ללוייתו
]ותמהו הלא בזה[ יתן חיזוק לציונים .אמנם
הגר"ח לא נתפעל כלל ואמר דאין ענין אחד
אצל השני ,וצריכים ללחום בציונות אבל גם
צריכים לנסוע ללויית רב שנפטר .ושלחו לר'
אלי' פרץ זילברשטרום ]בעל הבית אחד
בבריסק שהיה בקי גדול בתורה ,והגר"ח הי'
רגיל להתיישב עמו כמה פעמים בדברי תורה[
וגם הוא טען שאסור ללכת להלווי' ,שעי"ז
יחזק לציונים ,והגר"ח כעס ואמר שאינו מבין
איזה שייכות יש לזה עם נסיעתו ללויי' ,ומ"מ
כיון שהעולם הם טפשים ויטעו כך ,לא יסע
]וכן כמה פעמים התנהגו אחרת מהצריך משום
טעות העולם הטפשים ,אבל אף פעם לא
השתמשו בסברא זו שלא לדבר נגד הציונות[.

ג( ור' ברוך בער הי' תמיד דורש נגד הציונות
ותלה כל דבר רע בה ,ופעם כשילד אחד בעיר
גנב משהו ,דרש ברבים בא מהרצל.
וכשהי' רב"ב בקריניץ והיו שם כמה רבנים
חשובים מהמזרחי ,שהיו תופסים שם מקום,
ופעם לא יכול רב"ב לסבול עוד מה שהם
תופסים מקום שם ,והלך אל אחד הרבנים
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הנ"ל בבית הכנסת לפני רבים ושאל אותו,
תגיד לי למה אני ור' שמעון הולכים בבגדים
בלויים ואתם הולכים בגדים יפים ,והלה לא
ענהו .אמר לו רב"ב אני אגיד לך למה ,דאס
איז א שאשי נאגאי ]דבפולין היה חוק שיכולים
לאסור )ארעסטירן( שיכור ,והבחינה היתה אם
יכול לעמוד על רגליו ,וכל שכור שהי' מוטל
בארץ כשהי' רואה ששוטר מתקרב הי' תיכף
משתדל בכל כוחו לעמוד על רגליו .ואומר
תראה שאשי נאגאח ,ר"ל שאני יכול לעמוד על
רגלי[ .והיינו שרב"ב ור' שמעון לא היו צריכים
ללכת בבגדים חשובים משא"כ רבנים הנ"ל
שאתם רקובים בתוככם צריכים ללכת בבגדים
חשובים להראות עי"ז שאתם חשובים.
]והגרי"ד סיפר שפעם שמע שר' שמעון נמצא
במקומו והלך לחפשו ולא מצאו עד שנודע לו
שהוא עומד ומדבר עם הגרי"ז ,כל כך הי'
נראה מבגדיו כיהודי זקן פשוט[.
ד( ורב"ב הי' נוהג לכתוב מכתבי המלצה לכל
בחור שהי' נוסע מקמניץ לארץ ישראל ,עם
תוארים מופלגים כגון בקי בש"ס וכו' ,שסבר
שצריכים לקרבם וממילא אין שום ראיי' על
חשיבות נושאי מכתבים כאלו ]ור' חיים עוזר
זצ"ל אמר שרואים ממכתבים אלו דלא אלמן
ישראל[ .פעם אחד נכנס אליו בחור אחד
שרב"ב הכיר זה מכבר שהוא ציוני ,וביקש
מכתב המלצה .א"ל רב"ב תחזור בעוד חצי
שעה לקבל המכתב ,בנתיים נכנסו אליו ב'
תלמידי הישיבה וביקש מהם שיישארו אצלו
עד שיחזור הבחור הנ"ל ,מפני ששמע מהרבי
]הגר"ח[ שציונים חשודים על רציחה ולכן הוא
מתיירא שהבחור הנ"ל וועט מיר אריין לייגן
אין א זאק און מיר אריין ווארפן אין א טייך- ,
שהי' מקבל דברי רבו בלי שום פשטים
והתחכמות.
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ה( ור' שניאור קוטלר זצ"ל סיפר שרב"ב הי'
פעם בעיר אחד שבוע לפני היארצייט של הרצל
]ומנהגו הי' שבכל פעם ששמע שמזכירים
היא"צ שלו בבהכ"נ ,הי' בורח משם[,
וכשהתחילו לומר קל מלא רחמים ברח מיד אל
הפרוזדור ומצא שם את ר' שניאור ושאל אותו,
דאס איז עם? ור' שניאור השיב לו שזהו רק
בשבוע הבא ,ואז חזר ונכנס לבהכ"נ.

ונשמע ,שאילו אמרו נשמע ונעשה הי' זה קבלה
שונה לכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול
לשמוע ,אבל מכיון שאמרו נעשה ונשמע הרי
זה שוה לכולם .ומשום זה היו יכולים ליכנס
בברית א' ג"כ .ובזה ביאר הגרי"ד דברי הזמר,
ובאו כולם בברית יחד] ,משום ש[ נעשה ונשמע
אמרו כאחד ,והיינו כנ"ל ,דאילו היו אומרים
נשמע ונעשה לא היו כולם נכנסים לברית אחד.

ו( בישעי' )נ"ה ז'-ח'( כתיב יעזוב רשע דרכו
ואיש און מחשבותיו וישוב אל ד' וירחמהו וכו'
כי לא מחשבותי מחשבותיכם וכו' ,ולכאו'
קשה הא ברשע מיירי ופשיטא שאין דרכיו
דרכי ד' וכו' והרשע עצמו יודע זה ג"כ וא"כ
למה צריך לכתוב כאן כי לא מחשבותי וכו'
ותירץ הגרי"ד דמיירי כאן ברשע שהוא מין,
והוא באמת חושב שהולך בדרכי ד' וכו' ,ולכן
צריך להודיעו כי כאשר גבהו שמים מארץ כן
גבהו דרכי מדרכיהם וכו'.

ב( כתיב )כ"ט ,י"ז( פן יש בכם וכו' אשר לבבו
פונה היום וכו' ללכת לעבוד וכו' פן יש בכם
שורש פורה וכו' .והיינו שאינו ניכר עכשיו
שלבבו פונה לע"ז ורק שיש כאן שורש ,והרי זה
כשדה מלא שרשים של אילני פירות ובתוכם
יש שורש אחד של אילן המוציא פירות שהם
סם המות ,ורק מי שמבין יכול להכירו והוא
יעקרנו ,אבל מי שאינו מבין חושב שהוא
משוגע שעוקר שרשים של אילנות טובים,
אמנם באמת אם לא יעקרנו עכשיו יגדל
השורש וייעשה אילן ויקנו אנשים הפירות
ויחלו ולא יתלו זה בפירות הנ"ל ,ואז אין
תקנה ח"ו.

מוצש"ק פרשת נצו"י )ליל א' דסליחות(
א( כתיב )כ"ט ט'( אתם נצבים היום כלכם
וכו' ,ופירש"י שכינסם משה כדי להכניסם
בברית ,ואם זהו אותו ברית המוזכר לעיל
)כ"ח ,ס"ט( בסוף הקללות ,נמצא שהכל הי'
ביום מותו ,וגם הקללות של הר עיבל .ובסוטה
)לז (:איתא דכל ישראל נתערבו זה בזה כאחד
בברית זה ומ"מ נכתב כל אחד לבדו ,ראשיכם
שבטיכם וכו' ,והיינו דכל אחד ]ראשיכם
שבטיכם וזקניכם וכו'[ נתבע כפי השגתו
ויכלתו ]וכמשאחז"ל מי שיכול למחות באנשי
עירו או אנשי ביתו ואינו מוחה וכו'[ ,וכמובן
שחוטב עצים אינו יכול להשיג כמו מה
שראשיכם ושבטיכם יכולים להשיג ,ובודאי כל
אחד נתבע כפי השגתו ויכלתו וכנ"ל .אמנם
בקבלתו היו כולם שוים ,שכולם קיבלו נעשה

ג( כתיב )כ"ט י"ח( והיה בשמעו וכו' והתברך
וכו' שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען
ספות הרוה וכו' .שיודע שיש בו חסרונות אלא
שהטבע הוא שתולה זה בדברים אחרים
ומסלק את האשמה מעצמו ואומר שלום יהיה
לי ,אבל האמת הוא שרק רוצה עי"ז ללכת
בשרירות לבי ,ולכן גורם שהשגגות ייחשבו לו
כזדונות כיון שעומק כוונתו הוא רק ללכת
בשרירות לבו.
ד( כתיב )כ"ט כ"ד( ואמרו על אשר עזבו את
ברית ד' וכו' ,ר"ל ולא עשו תשובה ,ולכאו'
קשה למה יכירו את זה רק אחרי כל הייסורים
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והעונשים ,אמנם הענין הוא דלא מיירי
בחוטאים כדי להכעיס ,אלא באותם שירדו
למדרגה כזה שאינם רואים כלל שעזבו את
דרך ד' ולכאו' הרי אין להם תקנה ח"ו ,ולכן
מביא הקב"ה עליהם ייסורים עד שיבינו שלא
באו היסורים בחנם ,וממילא יחזרו בתשובה,
והקב"ה עא"פ שאינו וותרן מ"מ מאריך אפו
כדי שיספיקו לעשות תשובה.
ה( בדרשת הגר"ח מוואלוזין לסליחות מתחיל
בקרא ,סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי.
והיינו ע"י משל )המשל הזה אינו בדרשה הנ"ל,
וכנראה שהוא מהגרי"ד או מרא"י( ,וכן
הביאור עה"פ אפרים מתנודד וכו' ,ד .מ .לאחד
שעוסק בסחורה האסורה לפי החוק ,שאם
ייכנס אליו אחד וישאלנו אם יש לו מזו
הסחורה ,ישיב שאין לו ,אבל אם יאמר לו הלה
ששמע שמחפשים פה בבתים בשביל סחורה
האסורה ,ירוץ תיכף לבית כי אז כבר זכר שיש
לו איזו קופסאות מסחורה הנ"ל ,ואחר
שהטמינם יחשוב שכבר אין לו כלום ,אבל אם
ישמע שמענישים מוות על מי שנמצא אצלו
סחורה כזו ,יחפש גם אחר שטרות וכדו'
שיכולים לעורר עליו קצת חשד שעוסק
בסחורה הנ"ל .והיינו דכשנודע לו עונש החטא,
מתפחד ממנו ,ועי"ז זוכר יותר את חטאיו
שעשה.
והנה כשמכים את האתון שטעה בדרך ,כדי
להחזירה לדרך הנכון ,יועיל רק אם האתון
יכול לראות עדיין את הדרך הנכון ,אבל אם
אינו יכול לראותו ,אדרבה ,יחשוב שמכים
אותו כדי שירוץ יותר בדרך זו .ועפי"ז יש
לבאר מש"כ אפרים מתנודד וכו' יסרתני
ואוסר כעגל לא לומד ]ר"ל דתכלית הגלות הוא
להחזירנו לדרך הנכונה אבל לפעמים יכולים
להיטמע כ"כ בגלות עד שהגלות הוא מגרע,
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שאין רואים כבר הדרך הנכון ,וזהו כעגל לא
לומד וכנ"ל[ ולכן השיבנו ד' ונשובה ,ר"ל
שתחזיר אותנו עד למקום שמשם נוכל לראות
את הדרך הנכון ואז ונשובה ,דאז כשמכים את
האתון ילך בדרך הנכון.
ועל דרך זה מבאר הגר"ח בדרשתו שם את
קושיית סבי דבי אתונא ,מלח כי סריא במאי
מלחי ליה ,ר"ל דמלח רומז לייסורים של גלות
וכמשאחז"ל נאמר ברית במלח ונאמר ברית
ביסורים וכו' ,ותכליתם הוא כדי למרק
העוונות ,אמנם אם ע"י הייסורים נופלים יותר
בחטא נמצא שאין תקנה לזה חלילה ,ועל זה
השיב להם ר' יהושע ,בשליתא דכודנייתא ,ר"ל
בחבלי לידה קשים מאד ,והיינו שמעמיד
עליהם אדם קשה מאד ועי"ז חוזרים בתשובה.
ו( פעם אחת היתה אסיפת רבנים בפטרסבורג,
ואחד מהנושאים שדנו עליו שם היה שהרבנים
ילמדו רוסית ,דאז כמעט כל היהודים לא ידעו
לדבר שפת המדינה אבל החוק היה שהרבנים
צריכם לידע רוסית ולעבור בחינה בזה ,ובכל
פעם שעשו בחינה חזרו הרבנים על קצת תיבות
של רוסית ]ורב"ב עשה כן פעם ואחר זמן מה
נתייאש ,ואמר ברוך ד' שאינו נכנס במוחו[,
אמנם כיון שלא ידעו הרבנים רוסית היו
ממנים בכל עיר "רב מטעם" ]חוץ מרב
האמיתי של העיר[ שהיה יודע רוסית טוב,
ובכל דבר שנצרכו לאישור מהממשלה כגון
נישואין וגירושין וכדו' הוצרכו ללכת אל הרב
מטעם .אלא דכמובן אלאו שידעו רוסית היו
רק אותם שהלכו לסמינר של רבנים והיו להם
דעות מושחתות ,והיהודים סבלו צרות צרורות
מהם ,בוולינא הגרח"ע היה הרב האמיתי,
והרב מטעם היה רובינשטיין ,ובדוינסק היה
הרב מטעם טומקין ,ובבריסק בחר הגר"ח
דוקא באחד שהיה עם הארץ גמור שהי' נקרא
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נצבים וילך

נדל) ,והגרי"ד סיפר עד היכן הגיע העם
הארצות שלו ,שהיהודים שהיו בצבא ורצו
להשיג פטור על חג הפסח הוצרכו לבוא לנדל,
אמנם מכיון שהוא לא היה יודע החשבון
בדיוק באיזה ימים באפריל ומאי נופל פסח,
הרבה פעמים יצא שהפטור נסתיים באמצע
פסח והיו צרות מזה ,שהוצרכו ברגע האחרון
לבקש לשנות את זמן הפטור( .שהבין הגר"ח
שאם יבחר אחד שיודע קצת ללמוד יהיו לו
יותר צרות .וכשהגרח"ע מנה את רובנשטיין
היה שמח על שמצא אחד שיודע ללמוד,
והגר"ח שלח לו שטעה והיה צריך לבחור דוקא
עם הארץ כמו שהוא בחר ,ומאיש הנ"ל יסבול
הרבה צרות ,וכן היה לבסוף שובנשטיין גרש
את הגרח"ע מן כסא הרבנות וישב במקומו.
ובאסיפה הנ"ל היו כמה שסברו שהרבנים יש
להם ללמוד רוסית ואז ייפטרו מכל הצרות של
הרבנים מטעם ,אמנם הגר"ח יצא נגד זה
בתקיפות ואמר שאם הרבנים ילמדו רוסית לא
יוכלו ללמוד ,והוסיף אתם חושבים לעשות
מהרבנים שיהיו גם רבנים מטעם אמנם אינו
כן אלא שתעשו מהרבנים מטעם רבנים .אלא
שחילוק אחד יהא בין אז לעכשיו דאז יוכלו
הרבנים מטעם ללמוד ,שאלוהו השומעים,
עכשיו הרב מבריסק סותר עצמו ,שאמר שאז
יוכלו הרבנים ללמוד ומקודם אמר שלא יוכלו
ללמוד ,השיב להם הגר"ח כוונתי היתה ,דמאן
יימר שרובנשטיין אינו יכול ללמוד ,אמנם כיון
שבווילנא יושב ר' חיים עוזר יודעים אנחנו
שובנשטיין אינו יכול ללמוד ,וכן כשיושב א ר'
מאיר שמחה בדווינסק יודעים שטיומקין אינו
יכול ללמוד אבל אם הרבנים ילמדו רוסית לא
יהיה עוד א רח"ע א ר' מאיר שמחה וא"כ מי
יוכיח לנו שהרבנים מטעם אינם יכולים
ללמוד ,ואז נחשוב שכן יכולים ללמוד ,שזה
ייחשב כיכולים ללמוד.
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אח"כ הפצירו בהגר"ח שידרוש דרשה ובסוף
הסכים וחלק מדרשתו היה ,דמבואר בפסוקים
כאן )ל"א כ'( שיבוא חלילה פעם לידי הפרת
ברית ויש רק עצה אחת לזה כמבואר בתורה
כאן ,וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא
תשכח מפי זרעו ,דהיינו שהתורה תהא לעד,
אבל יכולה להיות לעד רק כשהיא אותה תורה
בשלימותה ממש ,אבל אם ישנו ממנה משהו
אינה יכולה ליות לעד ,והנה ישנם כאלו
שרוצים להבטיח קיום התורה ע"י שמשנים
משהו ,שטוענים שאם לא יעשו כן יפסיקו
אנשים מללמוד תורה ,אמנם התורה אומרת,
זארג נישט פאר מיר ,אויב איך וועט בלייבן
גאנץ אלעס וועט בלייבן גאנץ ,אבער טאמיר
איך וועט נישט בלייבן גאנץ אלעס וועט זיין
בטל .אין אתם צריכים לדאוג על התורה,
אפילו אם הרבנים לא יוכלו ללמד תורה מפני
שלא ילמדו רוסית ,הסנדלרים והחייטים )די
שוסטערס אונד די שניידערס( ילמדו ,שיש
הבטחה שלא תשכח מפי זרעו.
ובעיר בריסק היו שתי אחים בעלי בתים
מפורסמים אבל היו גדולים בתורה ,ואמם
היתה אומרת בבכיי' שאחד מהם מעולם לא
ברך ברהמ"ז והשני לא בירך מימיו ברכת
התורה ,שהראשון לא אכל והשני לא ישן כלל.
פעם אחת היה אחד חייב הרבה כסף לאחד
מהאחים ותבעו לבי"ד והלה כפר בדבר ,והאח
רק השיב בתקיפות בגמ' איתא חזקה אין אדם
מעיז פניו כנגד בעל חובו והיכן אזלה לה
החזקה כאן ,והלך לו .עבר כמה זמן והיה
מעשה שראובן היה חייב לשמעון כסף והאח
הנ"ל היה עד אחד בדבר ,וראובן תבעו לב"ד
ושמעון כפר ,והאח הנ"ל אמר כנ"ל היכן אזלה
לה החזקה וכו' ,המעשה השני' קרה סמוך
לר"ה ,וקודם ר"ה הלך האח הנ"ל אל בית
הנתבע ]הראשון[ לבקש מחילה ממנו ,א"ל
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משטה אתה בי ,למה באת רק עכשיו ,א"ל
האח על עצם הטענה אינני מבקש מחילה
שהיא טענה אמיתית לבקש עלבון החזקה,
אלא שראיתי שכשהי' נוגע למממון שלי טענתי
טענה זו ביתר תקיפות מאשר בממון חבירי
]ר"ל מעשה דראובן ושמעון הנ"ל[ ,ומוכח מזה
שהיה מעורב בזה קצת נגיעו ,ועל זה אני
מבקש מחילה.
ז( ]הגרי"ד כשעלה לאר"י ראה מש"כ הגר"ח
ואלוזינר בענין מי שיש בידו ללמוד ואינו לומד
וכו' )בדרשתו לשבת שובה( לא היתה לו מנוחת
הדעת למשך שבועיים[
מוצש"ק פרשת האזינו )שבת שובה(
)נכתב ע"פ חוברת אחד השומעים(.
א( מאושרים הם החסידים ,שע"י נסיעה
לאדמו"ר יש להם כבר השנה טובה בכיסם
]ואדמו"ר אחד אמר שכל העסק נגמר כבר
ביום הראשון דסליחות[ .ובקוצק בעיו"כ סמוך
לחשיכה היו נוהגים להשתכר ,שברוסיא היה
חוק ששיכור אין שופטים אותו .והחסידים
סוברים שיכולים לפעול הכל ע"י שמחה ,וכן
הוא באמת ,ובכתר ראש כתוב דבשעת
התקיעות צריך להיות בשמחה ,שאז ממליכים
להקב"ה ,אמנם צריך להיות בעל מדריגה
להתנהג כן .ויש להמשיל לזה אחד שהיה לומד
חכמת הרפואה אצל רופא ,ונכנס חולה אחד
וחתך לו הרופא קצת מידו ונתן שם רפואה
ופטרו ,ושוב נכנס עוד חולה באותה מחלה
וציוה הרופא לתלמידו שירפאהו ,וחתך
התלמיד קצת מידו וכו' כמו שראה רבו עושה
בחולה הא' ,א"ל הרופא ,מה עשית ,הרי תוכל
לגרע מצבו פי עשר עי"ז .תמה תלמידו והלא
ראיתיך עושה ממש כמו שעשיתי ,לחולה
הראשון ,השיב לו הרופא ,הראשון היה בן עיר
וידיו נקיים ,אבל זה הוא עובד אדמה וידיו
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מלאים שער ולכלוך ואם הלכלוך ייכנס למכה
יוכל להיזהם )פארגיפטעט( ,אלא צריכים
קודם להסיר את השער ואח"כ את הלכלוך,
וליתן עליו חומר לחטא את בשרו ,ורק אח"כ
לחתוך מידו .וכן הוא בעניננו ,שמקודם
צריכים להסיר את הלכלוך וכו' ,ואם נשמח
סתם קודם לכן ,לא יהיה לנו כלום מזה.
וקודם כל צריכים להבין שהעוה"ז אינו אלא
פרוזדור ואין לנו לשים עמלנו להסתדר
בעוה"ז ,אלא בעוה"ב ,וכמשל לאחד שהכין
בעמל גדל כל המטעמים וכו' בשביל סעודה
גדולה אבל הסעודה צריכה להיות במקום אחר
דנמצא שיגע לריק ,וזהו מש"כ המסילת ישרים
בתחילת ספרו יסוד החסידות וכו' שידע האדם
מה חובתו בעולמו.
ומספרים שפעם שלח הג"ר יהושע ליב זצ"ל
בערב יו"כ לביתו של ירושלמי אחד שיראה מה
הוא עושה בעיו"כ ,וכשהגיע לשם מצא הדלת
נעול והשתדל דרך החלון ולא הצליח ,עד
שלבסוף הסתכל דרך חור המנעול ,והנה חשב
שבודאי יראה דברים נפלאים ,אמנם לתמהונו
ראה שהאיש רק יושב ולומד בהתמדה .המתין
שם עוד ,אבל האיש רק המשיך ללמוד ,עד
שהוכרח המסתכל ללכת מפני שהי' סמוך
ליו"כ .כשחזר אצל הגרי"ל ,שאלו ,מה ראית
שם ,א"ל כלום .כזר הגרי"ל ושאל ,אבל הרי
בהכרח שעשה איזה דבר ,תגיד לי מה הי'
עושה .א"ל הי' יושב ולומד ,א"ל הגרי"ל זהו
שרציתי להראות לך ,שהאיש הנ"ל הוא כבר
בטוח שיזכה בדינו ואינו צריך לעשות כלום
בעיו"כ אלא יכול לשבת וללמוד ,מפני שבכל
השנה הוא מתנהג כמו שצריך.
ומלפנים היו כמה אנשים כאלו ,שבעיו"כ
התנהגו כמו בכל עיו"ט וישבו ולמדו ,שלא היו
מלוכלכים בחטא .והגר"ח לא הי' מרבה
להתפלל ביו"כ ,רק התפלל השמו"ע וכמה

כד

טעימות משיעורי

פיוטים כגון ונתנה תוקף ולקל עורך דין ,ושאר
כל היום הי' לומד און עוסק בענין  ,?...ומיד
אחר כל נדרי הי' מדבר עם ר' שמחה זעליג
זצ"ל בעניני עבודת יו"כ .וגם הבית הלוי לא
הי' מרבה להתפלל ,אבל דרך אחרת הי' לו,
ששאר כל היום הי' אומר וידוי] ,וגם בכל
השנה הי' אומר ודוי כמה פעמים ביום
ולפעמים באמצע דיבורו עם אחד ,יצא מן
החדר לרגע ולא ידעו האנשים למה יצא ,אבל
הי' יוצא לומר וידוי ,שחשש שחטא בתוך
דיבורו באיזה ענין או במחשבה לא טובה[.

ב( והגרי"ז סיפר שהגר"ח הי' לו מוח כזה שהי'
יכול לחשוב בדברי תורה גם כשהי' מדבר עם
אנשים בעניני דעלמא ,שהגר"ח הי' יושב
בחדרו ומדבר עם אנשים במילי דעלמא
ופתאום הי' נכנס אל החדר הסמוך שהגרי"ז
הי' שם ואמר לו עכשיו נתברר לי שהשטיק
תורה הארוך שהיו עוסקים בו קודם ,צריך
להפכו לגמרי ,ועברו עוד כעשר דקות ונכנס אל
הגרי"ז וא"ל שצריך להופכו עוד פעם ,וכן הי'
עושה כמה פעמים .והגרי"ז ידע שהי' מדבר עם
אנשים כל הזמן במילי דעלמא ,ובהכרח שהי'
לו הכח לחשוב בלימוד גם אז.והגרי"ז אף
דאפשר שלא הי' לו כח זה ,מ"מ הגר"ח חינכו
שהפסקות בלימוד לא יפריעו לו ,שלא הניחו
שם פעם ללמוד ט"ו דקות בלי הפסק ,שהי'
קורא לו "וועלוול" ,תלך למקום פלוני וכו'
]שכל מי שהי' לו איזה "פראבלעם" )בעיה( הי'
נכנס אל הגר"ח שיסדרנו ,והרבה נשים הביאו
תינוקותיהם והשאירום בפתח ביתו של הגר"ח
שלא רצו לטפל בהם ,והגר"ח הי' צריך למצוא
מי שיטפל בהם ,ולפעמים הגר"ח לא הי'
מתפלל בבהכ"נ ביו"כ מפני שהי' עסוק בענין
של פקוח נפש[ .ולפעמים הי' הגרי"ז עסוק כל
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היום במילי דעלמא ,ומ"מ לא הפריע זה
ללימודו כלל.
ג( וסיפר הגרי"ד שבסוף ימיו של הגרי"ז הי'
מדבר תמיד נגד היכל שלמה וכו' עד כדי כך
שכשבקש הגרי"ד לדבר עמו בדברי תורה לא
הי' לו להגרי"ז כח .ומ"מ כשחלה הגרי"ז וכמה
שבועות דיבר ,באמצע שנתו בכל לילה ,והיו
מקשיבים לדבריו אולי יאמר איזה סוד וכו',
אמנם העיד הגרי"ד שבכל פעם או שהי' לומד
און שהי' קורא ק"ש ]והי' לוקח כשעה כדרכו[,
וכשהי' קורא ק"ש הי' אפשר להבין ,אבל
כשהי' לומד ,לא הי' אפשר להבין ,שהי' מדבר
כמו באמצע מחשבה ,במהירות גדולה,
ולפעמים כשהבינו איזה דברים שמעו איך
שנושא ונותן בכמה מסכתות א' אחר השני,
אבל לא הי' אפשר להבין ענין שלם ,אבל אף
פעם לא דיבר במילי דעלמא שהי' מדבר בהם
ביום ,והיינו משום שנתו ושאל להגרי"ד מהו
אומר ,וא"ל או לימוד או תפלה ,וא"ל הגרי"ז
שהי' פשוט לו שהוא כן ,ואז א"ל הגרי"ד בדרך
הלצה שהי' יותר טוב אילו הי' מדבר בתורה
כל היום ובשנתו מדבר במילי דעלמא שאז הי'
]הגרי"ד[ יכול לדבר עמו בד"ת.
ובסוף ימיו העמיד הגרי"ז על עצמו שומר
שישגיח עליו שלא ידלג תיבות בק"ש ,ופעם
העמיד את הגרי"ד לשומר ,ואח"כ שאלו
הגרי"ז האם כיוונתי בפסוק ראשון ,וא"ל
הגרי"ד ששמר רק שלא ידלג תיבות אבל איך
יוכל לידע אם כיוון ,והשיב לו הגרי"ז הי' לך
לעשות כדאיתא בגמ' דצערן עד דידע שמכוון.
והוסיף הגרי"ז אתה יודע על איזה ק"ש אתה
שומר" אני צריך יום שלם לק"ש אחד ושבוע
שלם להבדלה א' ,ואינני מבין איך אנשים
יכולים ליכנס מהרחוב ותוך רגע לקרות ק"ש
ולהתפלל.

כה

טעימות משיעורי

ד( הבית הלוי הי' פחדן גדול בנוגע למצוות,
ופעם הי' אופה מצות ]בבריסק או בעיר אחר[
בערב פסח ,ונודע לו שצריך לנסוע לעיר אחרת
על יו"ט ,ואמר שיסע רק בתנאי שהגר"ח יביא
המצות אליו בעצמו .כשהגיע הגר"ח עם
המצות התחיל הבית הלוי לשאלו כל מיני
שאלות איך החזיק המצות ואיך שמר עליהם,
אמנם הגר"ח השיב על כל שאלותיו רק תשובה
אחד ,מצות אלו שלך ,עד אחד "נאמן
באיסורים" ,שידע אם יאמר שום תירוצים
יעורר אביו כל מיני חששות ,ולא יאכל המצות
ובאמת הגר"ח שמר המצות על צד היותר טוב,
שכרך המצות בחוטין שכרכם תחת פסי ידיו
וסביב המצות כמה פעמים ,ואחזם בחיקו כדי
שלא יסיח דעתו מהם לרגע ,עד שכשהגיע לסוף
נסיעתו היו ידיו נפוחות הרבה במקום שהיו
החוטין על ידיו ,ומ"מ ידע שאם יגיד
התירוצים לבית הלוי לא יאכל המצות.
ובסוף ימיו נשא הבית הלוי אלמנה שהיו לה
בנים ובנות מבעלה הראשון ,ובכל פעם שנדמה
לו שא' מזרעו היו מצערים את אחד מילדי
האלמנה ,צעק "א יתום!" והי' מעניש ביותר
אחד מילדיו שציער את אחד מילדי' ,ואע"פ

האזינו

הגרא"י סולובייצי'ק שליט"א
שגם ילדיו היו יתומים מאמם .והי' עד כדי כך
שילדי האלמנה הרגישו עצמם מיוחסים יותר
וניצלו מצבם ,וכל חפץ של ילדי הבית הלוי הי'
כמו הפקר להם .ואם א' מילדי הבית הלוי לא
רצה ליתן להם החפץ ,היו ילדי' אומרים ,איך
וועל זאגן דעם פעטער ,והזכרת "הפעטער" הי'
כבר מספיק ,מפחד העונש שהי' זה מעורר.
והבית הלוי בזבז הרבה כסף וגם נסע לעיר
אחר כדי להשיג פאס טשעקאי )פאס ממדינת
סלובקי'( בשביל ילדי האלמנה כדי לפוטרם מן
הצבא ,וכל כך כסף בזבז עליהם עד שכשנפטר
ונשארו מילדיו שעדיין לא נתחתנו ,היו להם
קשיים גדולים מפני שלא הי' להם כסף.
ור' ארי' לוין סיפר שהגר"ח הי' פעם מדבר עם
כמה רבנים חשובים בענינים חשובים ונודע לו
שאשה רוצה לדבר עמו בחוץ ,הניח את כל
הרבנים ויצא ודיבר עמה משך חצי שעה
ואח"כ חזר אל הרבנים ,ו' ארי' שעמד אז בחוץ
התפלא מזה ,ויותר התפלא כששמע האשה
אומרת אח"כ ,ער איז נישט ווי דער טאטע,
כשהייתי בא אצל אביו היה מניח כל דבר
ומדבר עמי יום שלם] .וסיפר זה הגרי"ד,
והגרי"ד הבין שהאשה היתה מילדי האלמנה
הנ"ל[

