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 "לא בצדקתך... כי אם ברשעת הגויים האלה"

עוד בזמן  ,הרבה שנים זצ"ל הרצי"ה עם אחרים לשמוע אתיחד זכיתי 

היו מתחילים קצת  םבניין הישן, בית הרב. ששחגגו את יום העצמאות ב

שיש  כמותהכל הישיבה שלא הייתה אפילו רבע מואח"כ  ,יותר מוקדם

היו יורדים למטה לרקוד עם ציבור גדול שהגיע לשם, ביחד עם עוד פה, 

כשהישיבה  לרקוד. אח"כ לאט לאט שרופאכל הציבור, כשהתנאים 

אייר, בכ"ח  את יום עברה לפה, תמיד היה את אותו נוסח. אז עוד לא היה

יום העצמאות, היו הרבה אישי ציבור שהיו מגיעים, הרבה עיקר היה ה

 תורה ודברי חכמה ושירים כמובן.  ת"ח, היה באמת ריבוי מאוד גדול של

וכל להגיב יהוא ש בכך, היה לו עניין .מדבר בסוף היה תמיד הרצי"ה זצ"ל

כמה היו תאים לכתלי בית המדרש של הישיבה. המשהו שלא  נאמראם 

פעמים שמיד אחרי שמישהו דיבר הוא קם לדבר. אחת הפעמים הייתה 

 ביום, הרצי"ה היה משתדלשהייתה מסיבת יום העצמאות בישיבה ב

היום הוא אחד הבחורים דיבר,  .להגיע גם לסעודה בצהריים בישיבה

הוא היה בחור. הוא דיבר, יש לו את תורת הנאום.  אזאבל ת"ח חשוב 

ד מישלנו שנזכה להקמת המדינה וכו'.  הוא שאל שאלה, במה זכינו הדור

איזה שאלות  :הרצי"ה קם ודפק על הסטנדר כדרכו, ואמר ,כשהוא סיים

ך וביושר תכתוב במפורש בתורה "לא בצדק הרי שואלים פה, במה זכינו.

 יואנחנו צריכים לעשות חשבונות ",אלהלבבך כי אם ברשעת הגוים ה

 במה זכינו? הרצי"ה ראה בזה מעין קיטרוג, במה זכינו.  ,של מקום

 דיבר שהוא שבאחת הפעמים , ת"ח גדול,היה רב בישיבהפעם אחרת 

יד כשאותו רב או חן בעיני הרצי"ה. מצדברים שמאוד לא מהוא אמר 

ניגון, "ואבדה הרצי"ה עלה לדבר. הוא פתח במילים, ב -סיים לדבר

, לקרותד הבין מה הולך ובינת נבוניו תסתר". אותו רב מי חכמת חכמיו

לגבי מדוע והרצי"ה המשיך לדבר.  ,מעיל ויצא החוצהבהתעטף הוא 

בינת נבוניו "כתוב בינה ואילו לגבי  ",ואבדה חכמת חכמיו"חכמה כתוב 

ואבדה חכמת חכמיו ובינת ", מטבעאותו בלא כתוב מדוע , "תסתר

שייך להגיד שאם עליה דבר שרואים, היא , חכמה הרצי"ה ? אמר"נבוניו

להבין דבר מתוך דבר, היא בינה ולם החכמה. א "אבדה"אין חכמה אז 

אח"כ . "תסתר" הביטוי אמרנאין בינה ר שא. לכן כהיא לא משהו גלוי

 ,דיבררב שאותו  אחרליד מ ,הרצי"ה אמר את מה שהוא רצה שישמעו

 ום לבלבול. כדי שלא יהיה מק

 

 הודאה לקב"ה

היה גם בהנחת אבן הפינה של הבניין הזה. הרצי"ה דיבר, והיה מזרח, כך 

בימה מאוד גדולה. ובין השאר הגיע חבירו, ידידו של הרצי"ה, הרב 

נה. הרצי"ה ראה הגיע להנחת אבן הפיגם הוא , זצ"ל יחזקאל סרנא

בסופו של דבר שניהם שמו את הלבנה הראשונה.  ,מהבימה שהוא מגיע

כמדומני ששמו אותה איפה שהיום מימין לכניסה לספריה, באיזה מקום 

כשהרצי"ה ראה שהוא מגיע הוא הרים את הונחה אבן הפינה.  בעומק

יש אולם אמנם המלוכה והממשלה לחי עולמים, כך שהקול ודיבר על 

 על הזכות העצומה הזו. ואנחנו מודים לקב"ה ,פה שלטון של ישראל

הוא ליווה את הרב יחזקאל סרנא מהרגע שהוא יצא  והז יותובניגוד

שהוא עלה לבימה. ובאותו מעמד הוא דיבר על הרגע מהמונית עד 

נושאים שעד היום הם כואבים לכולם, על מערכת החינוך שהיינו רוצים 

גדול שדיבר שתהיה אחרת, וגם על משרד המשפטים. היה פעם ת"ח 

הוא דיבר על אורות וצללים, על חושך ואור  ישיבה ביום העצמאות,ב

ובין השאר הוא הביא את  ,יד אלא רק בסוףהרצי"ה לא קם מבערבוביה. 

הכוונה היא על אלו שמקטרגים על שמה שכתוב "ואת עשיו שנאתי" 

לא הזמן שצריך להדגיש  ובזמן שמחה, שמחה. זהועוד . של המקום בניו

שהיו נקודות שהרצי"ה בעצמו דיבר למרות כל מיני דברים שליליים. 

תמיד היה צועק על  , הואעליהם, משרד המשפטים וכל ענייני החינוך

 זה. 

זצ"ל, שאמר לו פעם הרופא שלפני  מגדולי ישראלשמעתי על ת"ח 

יב לאכול שהוא עושה התעמלות, זה היה יהודי קרוב לגיל מאה, הוא חי

 ף שלו מאודוגכי אחרת גם במעט התרגילים שהוא עושה, יהיה ל ,משהו

קשה. הוא קבע איתו שבשמונה בבוקר הוא אוכל, ואח"כ הוא עושה 

ר לרופא דקות פעילות גופנית. אותו אדם גדול אמשל עשר  -איתו חמש

לא רק באיזו שעה שאתה רוצה, נעשה זאת  .שלו, בשום פנים ואופן לא

הוא לא סיפר לאף אחד למה הוא מתעקש. ופעם אחת נאמן  בשמונה.

אז הוא אמר לו, תראה, בשמונה בבוקר יש  ,שאל אותו מה הסיבהביתו 

נחת רוח עצומה לקב"ה בכל יום. זה זמן שפותחים את הת"ת ואז ילדים 

מתחילים להתפלל, אומרים מודה אני וק"ש, אבל יש מקומות שפותחים 

מתפללים ולא אומרים ק"ש, יש הרבה צער את הלימודים בשמונה ולא 

שעה לקב"ה מזה, זה ילדי ישראל. אני קבלתי על עצמי, שבאותה 

שהקב"ה מצטער אני רוצה להשתתף בצערו. אני לא מכניס שום דבר 

לא להצטער שלפה בשמונה בבוקר. בזמן שיש צער לקב"ה אני לא יכול 

ידה של תורה זה רק כדי לקבל אמות מהסיפור התו. אני מספר את יא

שכשהם כבר עושים חשבונו של מקום אז זה דברים שנובע  ,ושל ת"ח

 . וכאל יםים או דברוגרקיטאין ו מנהמת הלב, אבל ח"

 

 אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו

שעולה על כולם כמובן וכר משנים עברו, מידי שנה בשנה. זה מה שאני ז

היא  .זצ"ל, מזמור י"ט, לפני מלחמת ששת הימים השיחה של הרצי"ה

הוא ותוך כדי  ,הרצי"ה דיבר בנחתהספריה.  נמצאת איפה שהיוםהייתה 

לא הוא  ",את ארצי חילקו"היו לו, שפתאום התחיל לדבר על הרגשות 

עד שהגיע איש ברית קודשנו רב יעקב משה בבניין הישן,  מוחשיכל ל
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יתה זאת אבל היא נפלאת בעינינו. עד שאמרו מאת ה' הי ,וישבו ובכו

שהיה המנהל של  ,שאל אותו הרב שמעון קליין ז"ל השיחה הזו למחרת

הישיבה ויש לו הרבה זכויות על כל מה שיש פה, מה פתאום דיברת על 

ותשאני ". הרגשתי לדבר על זה לא תכננתיבאמת זה? אז הוא אמר לו, 

 . היה לי דחף מבפנים לדבר על הנושא הזה. "רוח

שהרצי"ה  וללשאת הדברים האמר לי הרב ישראל מלכיאל שליט"א, 

לפני מלחמת ששת הימים הוא גם אמר בצורה מעומעמת ממש אמר אז 

 ,יש לו את זה כתובמאות. יום העצקודם יותר, בג' אלול חצי שנה 

אמר בג' שהרצי"ה עוד ופרסמנו את זה פעם. עמוד שלם של דברים 

לכים יהושע הרג שכך וכך מהרצי"ה דיבר אז על מה שכתוב אלול לפני, 

מלחמה פה למטה יש גם מלחמה וכמו שיש  ,כשהוא כבש את א"י

, זצ"ל והיות ואנחנו נמצאים כך וכך שנים אחרי פטירת הרב ,למעלה

  .סימן שמתחיל הכיבוש החדש של א"י כנראההוא המספר הזה 

שיש מישהו שיכול דברים שלולי שנאמרו לא היינו מאמינים אלו וכל 

מפני שהוא חי  ,נקודת המוצאהיכן נמצאת תלוי הכל . לומר אותם בכלל

את זה כל הזמן. הרצי"ה עצמו פירש פעם על מה שאומרים "בשוב ה' 

שכל מה  'היינו כחולמים'כולם מפרשים  ,את שיבת ציון היינו כחולמים"

כמו חלום, דברים שבכלל לא חשבנו שיכולים  יהלעתיד לבוא יהשיקרה 

דברים כאלה. הוא אמר פירוש  כל מיניועוד להיות, מגדל הפורח באוויר, 

, כתוב שאדם לא חולם אלא מהרהורי לבו. "בשוב ה' 'כחולמים' :הפוך

 והי אלואת שיבת ציון" יתברר למפרע שכשה' שב את שיבת ציון, בעצם 

. נכון , לא ידענו לקרוא את זהםתולפרש אלא ידענו שרק  ,י לבנוהרהור

יתברר לנו למפרע  , אזועל זה אמר דוד המלך, "בשוב ה' את שיבת ציון"

הרגשה פנימית, אדם  ובאמת כל הזמן הייתה לנו איז ,שהכל כמו חלום

לא חולם אלא מהרהורי לבו. הרהורי לבנו היו כל הזמן, "בשוב ה' את 

התבטא אצלו ספק, ללא אמר,  שיבת ציון". הפירוש הזה שהרצי"ה

. בספר אור לנתיבתי כתוב לו מאוד זה היה מתאים באופן בולט,

 הדברים אםש הכוונה היא ",הלב לדברים היוצאים מן הלב נכנסים א"ש

אומר, אז ודאי שזה יכנס ללב השומע. באמרה הזאת ה ללב של יםנכנס

הורי הלב הר והיאלו של היינו כחולמים, שזה הרהורי הלב, אין ספק ש

, לא תכננתי לדבר על זה אבל קליין שמעון 'הוא אמר לרמה שזה ושלו, 

הרהורי לבו, כל הימים כנראה.  והיאלו הרגשתי מבפנים, "ותשאני רוח". 

 ,אז בסופו של דבר הקב"ה זיכה אותו לומר את הדברים המרוממים כ"כ

אחרי ששת הימים, הרצי"ה עשה כינוס בבית המדרש, שהיום  ואח"כ

החלטת הרבנות הראשית, הוא קודם זה היה עוד וחדרי השיעורים, לו א

והוא הביא לשם את הרב אריה לוין ואת שי עגנון  ,עשה עצרת הודיה

  הרבה אנשים. ואת הנשיא שזר ואת הרבנים הראשיים ועוד

המהר"ל אומר שסדר בסוכות? רק אושפיזין מדוע אנו מזמינים את ה

רכת אחת של מלחמה של עמ"י פסח, שבועות וסוכות. זו מע ואהחגים ה

מזמינים את כל המצביאים  -בחג הסוכות ,בזמן הניצחון ,באוה"ע

 הביאהוא אושפיזין, כך עשה הרצי"ה, הגדולים להיות שותפים בשמחה. 

ה אחת יתהי וולמיטב זכרוני ז .את כל מי שהיה שייך לאותה תקופה

על השואה. שלא יכול להיות  הפעמים היחידות שהרצי"ה דיבר

 ,זכור את כל מה שהיה בדורות שלפנינולא נקורה דבר כזה כשש

ובאמצע הדיבור שלו הוא אמר לציבור שהוא מבקש לעמוד על הרגליים 

ולקבל עול מלכות שמיים. זה היה דבר לא שגרתי אצלו. וכולם נעמדו 

ד. וכולם אמרו אחריו שמע ישראל. זה היה משהו באמת מרומם מאו

האמוני ווהרצי"ה זכה, הישבה זכתה, שהיא הטביעה את החותם הדתי 

 ע"פ החלטת הרבנות הראשית. ,על כל מה שנעשה ביום העצמאות

 

 הלל ביום העצמאות

רים, על הלל עם ברכה היה פעם ויכוח בין שני ת"ח בישיבה, שאז היו בחו

והגיע פעם לישיבה הגאון הרב חיים צימרמן, והוא ביקש  .או בלי ברכה

לדבר ביום העצמאות בישיבה. הוא נתן פלפול שלם על חובת אמירת 

אחרי שהוא גמר לדבר הרצי"ה אמר לו, אנחנו כבר אחרי והלל, 

דברים יש הפלפול... לנו יש דברים ברורים, החלטה של הרבנות. נכון ש

עכ"פ הוא ראה פעם בחורים צריכים תמיד לדבר עליהם, אבל ש

 ה מצדתייפעם הקרא להם אליו לספריה. הספריה  אז הוא ,שמתווכחים

הוא הניח תפילין, שם הוא חלץ את  םימין של קומת חדרי השיעורים. ש

התפילין. הוא קרא לאותם בחורים ואמר להם, תראו, יש מחלוקת 

בנן דרבנן. גם בדרמדאורייתא או מ היאראשונים האם ברכה לבטלה 

יש דאורייתא. אז היא שוא  תאבל יש דעה שרק שבוע ,צריך להיזהר

אבל ביזוי ת"ח זה לכולי  ה,וקת האם לומר עם ברכה או בלי ברכמחל

יהיה נטו על הוא תזהרו כשיש לכם ויכוח ש ,דאורייתאאיסור מעלמא 

ולא סתם להגיד דעות, וההוא כזה והוא כזה.  ,הנושא הזה בלימוד

זה היה תוך וכל , הדבריםידע בדיוק מתי להגיד ולמי להגיד את  הרצי"ה

 כדי שהוא עבר במדרגות והוריד את התפילין אחרי התפילה. 

הרצי"ה ראה ביום העצמאות יום של קדושה ממש. כשחל יום העצמאות 

בשני חמישי ושני, קורה לפעמים, הוא היה אומר הלל וגם סליחות. והרב 

הלל וסליחות ביחד? ניתן לומר בינו את זה, איך ישראלי ועוד אנשים לא ה

ואבי זצ"ל הביא את מה שכתוב בטור בהלכות פורים שהגאונים היו 

אומרים סליחות בפורים בגלל שזה יום ישועתם של ישראל, אז זה יום 

ניין להרבות בתפילה. עשהוא מסוגל גם לקבל את התפילות אז יש 

זה. אבל מנהג  את זה וגםאת גם לומר עכ"פ זה לא תרתי דסתרי, אפשר 

זה לא משנה ו. אבל הרעיון, העניין, שיום העצמאות, ךהעולם הוא לא כ

 וזהוישועה לישראל בו יום שנעשית הוא מוקדם או לא מוקדם, הוא אם 

יותר. הקב"ה לא עביד ניסא בו יום שגם התפילות עולות  ויום מסוגל, זה

ו ידוע שכל זמן שקרה בלשקרא. לא עושים דברים רק לרגע אחד. כמו ש

מידי שנה כשמגיע אותו שהקב"ה סיבב אותו, אירוע מיוחד ישראל ל

 ךמתחדשות, כאותו תאריך באותם הסגולות שבאו לעולם  -תאריך

 בכל שאר המועדים שהם דרבנן. אבל  ךבחנוכה, וכ ךבסוכות וכ ךבר"ה, כ

 

 התוספת וההתחדשות בשירה

לא אותו דבר. כל שנה צריך בכל שנה זה הרצי"ה הוסיף עוד משהו. 

זו תוספת,  ועל מה אנחנו מודים בכל שנה. איז ,לעשות חשבון נפש כללי

רק חובה כזאת שהתחילה מתש"ח ואנחנו ע"פ תקנת הרבנות לא 

כל שנה אלא  ,דקלמים את ההלל עוד פעם ועוד פעםהראשית כל שנה מ

ש התחדמה  ,צריך לדעת להוסיף עוד נדבך כתוצאה מנקודת ההתחלה

 . עלינו לטובה

אם ציפית לישועה. אומר הסמ"ק האדם לעתיד לבוא  כלכתוב שישאלו 

רץ מצרים". הפסוק שהמקור הוא מ"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מא

שאנחנו מודים לקב"ה שהוציא אותנו ממצרים, יציאת  הזה רומז שמלבד

 ומצרים כוללת את כל הישועות שתהיינה מאז. תהליך מתמשך. זה

חז"ל אומרים שלעתיד לבוא שואלים אדם אם ציפית  לדבריהמקור 

חלק מהאמונה  יהוז ה,לא כתוב שאדם צריך לצפות לישוע לישועה.

באנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. תהליך מתמשך. 

ך מארץ יתאנכי ה' אלוקיך אשר הוצאואמר כשהקב"ה ירד על הר סיני, 

יציאת ש אלא הכוונה היא ,יסטוריסיפור הסיפר לא רק הוא מצרים 

 חלק מיציאת מצרים.הוא דבר מתמשך. גם מתן תורה היא מצרים 
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עכשיו מגיע גאולת וה גאולת הגוף, יתיציאת מצרים במובן יותר עמוק הי

הנפש, גאולת הנשמה והרוח. על זה נאמר אני ה' אלוקיך אשר הוצאתיך 

ציאת מצרים. אבל עתיד לבוא זה נובע מייקרה למארץ מצרים. כל מה ש

בכל הדורות ובכל שנה זה משהו שמתמשך. וגם מתן תורה זה ההמשך 

 מיציאת מצרים בדרגה יותר עמוקה. 

מ"י שע בשם הירושלמי הגאוניםאת דברי  יםמביאבסנהדרין  פותתוסה

המלאכים אולם מור שיר ליום השבת, זמ ,אומרים שירה רק בשבת

אומרים היום יום  אנו כן כך,המנהג לא אולם ל יום. כאומרים שירה ב

ראשון שבו היו הלווים אומרים וכו', נכון שזה מבוסס על שירת הלווים 

כמו התוס' בשם הגאונים.  אשלאבל כל ישראל אומרים את זה, 

שר לקב"ה רק כשמגיעה שבת,  לא המשמעות של העניין שאדם

גם כשיש תהליך  ", אלאום שהוא שביעי "ויכל אלוקים וכו'כשמגיע י

שהוא נוסף על מה שהיה אתמול, גם על זה אדם צריך לשיר שירה. 

. אם אנחנו לא נמצאים היום במצב רק לתכלית השירה לא מתייחסת

לפני שנה ושנתיים וחמישים ושישים שנה, אז אומרים שירה  בו שהיינו

 גם עכשיו. לא מחכים שנגיע לגמר. 

כת התורה בר ,וךהחינספר בת"ת. יש שאלה ידועה של  נכון גם אותו דבר

מדוע ברכת המזון מברכים אחרי האכילה. ו מברכים עוד לפני הלימוד

אומר החינוך, תורה זה ברך את ברכת התורה לאחר הלימוד? לא נש

דבר ששכל של יהודי צריך לתת לו להבין שזה דבר שיש בו מתיקות, 

שיש בו תועלת. אז דבר שמראש אני יודע שיש בו תועלת, אז אני לא 

שיהיה שבע. לפי החינוך  לחכות כמו בברכת המזון עד אחריצריך 

אולי הכוונה במה שאומרים על בני ישראל שלא ברכו בתורה  ולכאורה ז

, או שלא תחילה. הם חיכו קודם כל לראות מה זה, לטעום. הבנתי

מרים חז"ל, שלא ברכו בתורה לא התקדמתי. על זה אואו ש התקדמתי

עכשיו לפני הדף גמרא, לפני התורה עצם המפגש שאתה נמצא  ,תחילה

שהקב"ה נתן לנו, כבר על זה צריך לברך. לא מברכים רק על כמו אחרי 

 ברכת המזון שאכל ושבע ודשן וח"ו ופנה אל אלוהים אחרים.

 

 השירה תלויה בזמן

לווים נפסלים מדוע  ( שואלשנת תרנ"ג)פרשת בהעלותך בשפת אמת ה

נפסלים רק כשהם בעלי מומין? לעבודה מגיל חמישים, ואילו הכהנים 

א. לכל להיות מותאם לזמן שהוא נמצצריכה אומר השפת אמת, שירה 

היות והלווים לכל יום יש שירה פרטית שלו.  ,זמן יש את השירה שלו

עוסקים בין היתר בשירה, ושירה תמיד חייבת להיות קשורה לזמן 

בין שירה  שאתה שר, לכן מה שפוסל בלווים זה השנים, מפני שיש קשר

כתוב שפעם התאחרו העדים שבאים להעיד על  ,לבין הזמן. דוגמא לדבר

והלווים אמרו בטעות את השיר שהוא  ,קידוש החודש, התאחרו מלהעיד

תקנו שלא לכן כתוב.  ך" כבשיר לא שיר של אותו יום. "נתקלקלו הלווים

כשיש כאן שמקבלים את העדים אלא מן המנחה ולמעלה. רואים 

הלווים צריכים לשיר, והם לא שרים את מה שצריך לשיר מציאות ש

השירה מתחדשת בכל . "נתקלקלו הלווים בשירש"באותו יום, זה נקרא 

מה שחגגתי אני שר היום. הוא לא מה שלקב"ה אתמול  שרתימה שיום, 

אלא  ,היוםחוגג אני הוא לא מה שביום העצמאות שלפני שבעים שנה 

יר אותנו בכל יום, בכל זמן, בכל שנה צריך ללמוד מכל מה שהקב"ה מעב

 שזה יהיה מותאם לאותו עניין.

הבאתי פה פעם את מה שהגמרא בע"ז אומרת, שכשהביאו את העגלה 

שרנה יהעלו אותו מבית שמש, אז כתוב "ו עם הארון בזמן דוד המלך,

אומרת  הפרות". אומרת הגמרא בע"ז, שהפרות שרו לכבוד התורה.

יתמא. מה זה שירה יתמא? אומרים שם  השירהגמרא, מה הפרות שרו? 

התוס', כשאתה שר ואתה לא יודע על מה אתה שר, זה נקרא שיר יתום. 

כשאתה שר צריך שיהיה דבר שהוא גלוי, שאתה יודע, שאתה מתבונן 

בדיוק מה קורה ומה עובר על בן אדם. אז מה שאדם שר זה מקבל 

הלווים נפסלים  משמעות לגמרי שונה. אומר השפת אמת זה הדין של

 ע"פ שנים, מפני ששירה וזמן הולך ביחד.

 

 רצה הקב"ה לעשות חזקיהו משיח

כל זמן הוא מאיר בתכונתו. אני חושב שאולי  ,וכידוע פה בבית המדרש

אפשר לפרש פה סוגיה מאוד עמומה. הגמרא אומרת על חזקיהו המלך 

שהקב"ה עשה לו מערכת שלמה של ניסים והוא לא אמר שירה, ולכן 

הקב"ה לא עשה אותו משיח צדקנו. אבל כתוב בחז"ל ע"פ פסוק 

ה שירה. חזקיהו בישעיהו, "מכנף הארץ זמירות שמענו", הארץ כן אמר

חזקיהו לא אמר שט? כתוב בחז"ל במקום אחר שלא אמר שירה, מה הפ

שירה, בגלל שהוא אמר, התורה שלי היא מכפרת על השירה. אני עוסק 

את התורה  ןכאילו להקטיוא אלי ובלמה אין בדברים כ"כ מרוממים, 

. אני עוסק בתורה, על התורה עצמה כתבו "כתבו לכם שאני עוסק בה

אני לא צריך לחבר עכשיו  אתיים מנה.ירה הזאת", אז בכלל מאת הש

לא מודים איזה המנון או שירה על מה שהקב"ה עשה לחזקיהו. וחז"ל 

אומר המהר"ל בנצח  כאן, לא צדק. מה היה הוויכוחחזקיהו , לדבר זה

, זה לא בתור שכר ועונש, פרק מ"ג, מה שהקב"ה לא מינה אותו למשיח

תהיה משיח. יש פה משהו הרבה יותר עמוק. אתה לא  ולכן לא אמרת

לו שאיפות עצומות. איך העולם צריך להראות.  והי ,משיח, צדיק, חזקיהו

ו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים אהוא תיקן מדן ועד באר שבע שלא מצ

בדיני טומאה וטהרה, הוא חיכה כל הזמן שתהיה התגלמות בפועל של 

כל הרוחניות של חזקיהו בדרגה שלו. ונכון שהקב"ה עשה לו נס, אבל 

הוא ראה שהעולם עוד לא הגיע למדרגה כזאת, אז הוא הרגיש שהוא 

ה לומר שירה. לא יכול לומר שירה. אומר המהר"ל זה לא שהוא לא רצ

הוא מאוד רצה ללומר שירה אלא שהוא סבר שעוד לא הגיעה העת, הוא 

רצה לראות את העולם כולו מיתקן ומגיע לגבהים רוחניים, לגבהים 

הארץ,  ,על זה אומרת הגמרא ע"פ הפסוק בישעיהובהם הוא חי. 

כפי רה שירה. היא הסתכלה על המציאות היא אמ -הארציות, החומריות

גם על זה צריך לומר שירה. לא כל אחד הוא הנוכחי דורש, מה שהרגע 

ל היה לומר שירה. אבל חז"ל אומרים וחזקיהו, חזקיהו מבחינתו לא יכ

יש לנו משרד שלא זו הדרך. גם כשעוד לא הגענו לפסגת השאיפות, עוד 

שירה צריך לומר לפי הזמן שאנחנו  ,בעזרת ה' וחינוך ומשפטים שישתנ

המשך ישיר הוא מה להודות לקב"ה, שהכל נמצאים שלא חסר על 

מיציאת מצרים. הביטוי של יציאת מצרים הוא בכל שנה, בכל דור, 

מתבטא בעוד איזה תוספת, בעוד איזה שהוא משהו עד שנגיע בעזרת 

 ה' לתכלית הגאולה השלמה.

כלום. הגמרא אומרת "והטוב  אלאבל גם חזקיהו הוא לא הפטיר ב

לא שהוא לא ראה עניין  ,ך גאולה לתפילהשחזקיהו סמבעיניך עשיתי" 

רוחני. אם שהיא עניין  ,פה. אבל הוא הסמיך את זה לתפילה של גאולה

 עליה ולה לא מגיעה לאותו רום מעלה כמו התפילה, הוא לא אמרגאה

 כמו חזקיהו המלך. ים בדבר זההגושלא נ חז"ל אומריםשירה. 
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 הפסקות להתבונן

בין  השירה בתורה, אז משאירים מרווחיםכתוב ברמב"ם, כשכתוב את 

בשירה יש מרווח יותר גדול. אומר  ,האותיות. תמיד יש מרווח קטן

חלק מצורת כתיבת השירה. זה לא  הםהרמב"ם, המרווחים האלה 

בגלל ששירה כותבים את זה ככה. יש כללים לשירה כדי שזה יראה איזה 

ב בפרשת ויחי שירה. יש כללים בתורה איך כותבים. השפת אמת כות

כל ההפסקות שיש בתורה בין פרשה ל ש"להסביר מה שאמרו חז

פרשה לפרשה.  ןלל שנתנו למשה הפסקות להתבונן ביבג הןלפרשה 

אבל בזמן שישראל יוצאים ממצרים, בזמן שיש ישועה גדולה, אז נותנים 

פרק זמן גדול יותר להתבונן בין פרשה לפרשה. המציאות משפיעה על 

לכן נותנים  ,הקב"ה נותן לוח ההתבוננות שאדם מתבונן על מה שוכ

הרמב"ם כותב גם ל בין הפסוקים בתוך השירה עצמה. מרווח יותר גדו

 במורה נבוכים שהמרווח הוא בשביל להתבונן. 

במאמר מוסגר, בהקדמה של רע"א בתשובות רע"א, שם הבנים שלו 

ציווה עליהם להדפיס את הספר שלו, את התשובות  כותבים שרע"א

רע"א באותיות גדולות וישאירו מרווחים בצדדים מפני שצורת הדף 

 משפיעה על ההתבוננות של האדם בדברי תורה. 

הרב הנזיר פעם סיפר שלפני שהוציאו את הספר הראשון של אורות 

הדפיס הקודש, אז הביאו לרב כמה דוגמאות של צורות של עמודים איך ל

את זה. האם להדפיס כמו שאר הספרים והרב הוא זה שבחר את הצורה 

הזאת כמו שזה מודפס, עם המון מרווחים, עם שורות יותר רחבות בין 

שורה לשורה וגם עם שוליים יותר רחבים ביחס לשאר הספרים. מפני 

שכשצריך להתבונן צריך יותר את המרווח. אומר הרמב"ם המרווחים 

 ה לא איזה כלי עזר כדי להתבונן, זה חלק מצורת השירה. בין האותיות ז

 

 "לעושה נפלאות גדולות לבדו"

שהדברים הם יותר גדולים, כל . כמהותי אני חושב שיש פה משהו יותר

רי הדברים ושהם באים יותר לידי ביטוי, גם הנעלם שמסתתר מאח כלוכ

מדוע בונן. ח להתוהוא הרבה יותר גדול. זה ברור. ולכן צריך שם יותר כ

שהוא שר על דברים  כלכותב שירה וגם אדם ששר לקב"ה, כאדם ש

יותר גדולים הוא בעצם שר רק לפי המובנים שלו. מבחינת האמת יש 

פה הרבה יותר דברים שאנחנו אולי לא קולטים אותם, זה מה שאומרים 

סדו". הקב"ה יודע בתפילה "לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם ח

עושה, אנחנו רק מודים לפי מראה עיניים, אבל ודאי  הואבדיוק מה ש

שמסתתר מאחורי כל מה שהקב"ה עושה בעולם עומקים הרבה יותר 

היא ? הוא יום דין ר"השהתורה לא כתבה שואל מדוע גדולים. רבינו בחיי 

גים. לא מפרטת כמו שאר החהיא  ,רומזת, זכרון תרועה, יום תרועהרק 

לכן התורה  ק של ר"ה הוא כ"כ גדול, אזמושהעאומר רבינו בחיי שבגלל 

קצרה במילים מפני שא"א לבטא במילים את כל מה שיש באותו תוכן, 

אדם מודה על ישועה פרטית או עאכ"ו מה ר שכאבאותו עניין. אותו דבר 

שקורה לכל כלל ישראל, גם אחרי שהוא מודה ואומר את השירה הוא 

שרים רק על מה שאנחנו  צריך להאמין שיש גם רווח בין המילים.

תופסים לפי מראה עינינו, אבל מה שמסתתר מאחורי זה, רק הקב"ה 

 יודע. 

המלבי"ם וגם הרב זצ"ל כמדומני כותבים ששיר השירים למה הוא 

נחשב לקודש קודשים? או כמו שאני אומר תמיד, הרצי"ה כשהוא הדפיס 

 את הסידור עם ההקדמה של הרב לשיר השירים אז בהוצאה הלא

חדשה של מוסד הרב קוק, שמה כתוב "כי כל השירים קודש, ושיר 

השירים קו"ק". מוסד הרב קוק שינה את זה "ושיר השירים קודש 

שלחתי להם שישנו את  ..קודשים", הם לא הבינו מה הרצי"ה רצה לומר.

קודש קודשים? מפני שבכל דבר, הוא  מדועזה. אומר הרמב"ן וגם הרב, 

ת הפשט של המילים, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שירה או מגילה, יש א

השירים אפילו המשל הוא לא אבל יש גם דברים נסתרים. בשיר 

אין שם שום דבר כמו הפשט. אפילו הפשט עצמו, הפשט שלו  ,כפשוטו

הוא הרמז לדברים אחרים. יש כאלה שאומרים בשם הש"ך שכשלומדים 

חז"ל פרשו א הדרך בה הוהפשט של התנ"ך פשט, תנ"ך אז אין דבר כזה 

אותו. פחות מזה זה לא הפשט. צריך לזכור את זה טוב. בשיר השירים 

אומר הרב שם יש כזה עומק, לכן זה נקרא שיר השירים קו"ק. מפני 

שאין שם שום דבר שהוא פשט. אפילו מה שנראה לך כמשל, גם המשל 

הוא לא לפי הפשט. כמה שהדברים הם יותר עמוקים אז הם יותר 

 רים. נסת
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שאדם הוא יותר גדול, אז הוא  כלהשפת אמת כותב בפרשת קרח, כ

נזהר יותר בפרטים של העניין. זה כאילו מין אמת מידה כזאת. זה מראה 

. את הגדולה של האדם. בזה הייתה אם מותר להגיד, הטעות של חזקיהו

ככל צריך ש .צריך עכשיו לומר את השירהולכן לא אני עוסק בתורה, 

גם אם הגלויים והפשוטים, בדברים  יתעסקהוא גם  יותר גדולשהאדם 

השאיפות צריכות להיות יותר גדולות. אבי פעם אחת כשדיבר פה ביום 

ק לפני שאומרים העצמאות אז הוא הביא את מה שכתוב בתהילים בפר

קדוש ישראל התוו? וקדוש ישראל התוו". מה זה ו" ,לפני תפילת ערבית

. אתה צריך ללכת קויש אנשים שנותנים תוכניות לקב"ה. עושים לו 

ככה, ואחרי זה תעשה לנו ככה. ואם יש משהו במציאות שרואים שזה 

 וזההם נכנסים לבעיה. לא לפי מפת הדרכים שהם תכננו מראש, 

 . "קדוש ישראל התווו"הפרוש 

מים נבהלים מכל מיני דברים. אתה רואה, בלי ודאי שאנשים לפע

לקטרג, אנשים שהם מסתובבים ברחובות שנראים שהיינו צריכים 

עגילים כמניין שבטי  םשעשני כרצונו. בני אדם שהולכים עלברך עליהם 

. ולקדוש ..ישראל, מזל שהם לא יודעים שירדו שבעים נפש למצרים

התוכנית שלו והוא זיכה אנחנו מאמינים שלקב"ה יש את  ישראל התוו.

אותנו בדור כזה שממשש את זה ממש בידיים. כתוב בספר שערי תשובה 

לא רק ברכה על התורה,  וז "והאר עינינו בתורתך"בסוף הלכות פורים ש

אלא שנביט במציאות במשקפיים של תורה. והאר עינינו לא רק להבין 

י התורה. את התורה עצמה, אלא שכל מה שמקיף אותנו נבין את זה לפ

ופה באמת אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים ללמוד בישיבה לפי מה 

מה הדרך  שהם הודיעונו .היו לפנינושבאמת למדו גדולי הדורות ש

שאנחנו צריכים ללכת בה, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת 

המעשה אשר יעשון. והמציאות הוכיחה שהדרך הזאת הולכת 

חותם גם על אנשים שלא בטוח שהיו  ומתגברת. היא משפיעה

 מושפעים בדרך אחרת מהאנשים האלה. 

ואנחנו בעזרת ה' מתפללים ומייחלים שהקב"ה יוסיף עוד חסדים על 

הפרט ועל הכלל ויביא את כולנו לראות בגאולתם של ישראל בכל 

 התחומים, ויתנו לך כתר מלוכה בעזרת ה'.

 


