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 לדביר שורק הי"ד דברי זיכרון

ברשות הרבנים הרמי''ם, ואחי ורעי תלמידי הישיבה. אי אפשר לפתוח את 

 היההשיחה בלי להזכיר את מה שהיה היום. כתוב במגילת איכה "זכור ה' מה 

לנו", בלשון עבר. אומר החתם סופר, לא תמיד אנחנו יודעים להעריך את מה 

 .שיש. לפעמים אנחנו ללומדים להעריך דברים רק אחרי שהם כבר לא נמצאים

לרב בנימין הרלינג הי"ד שהוא סבו של הנרצח הי"ד, קראו בישיבה 'בנימין 

סוכה של אבי הצדיק'. יומיים לפני שהסבא נרצח בחג הסוכות הייתה אסיפה ב

מורי זצ"ל בנוגע למה שקורה לצערנו בהר הבית. הרב בנימין זצ"ל קם שם 

לדבר בכאב נורא: איך אפשר לשתוק על מה שקורה וכו'. היו שם הרבה רבנים, 

ואחד מהרבנים שהיו שם היה רב אמריקאי, שגר פה בארץ. וכדרכם של 

ם בדיוק כשהרב ים הוא הגיע עם מצלמה וצילם את הכינוס. הוא צילאמריקא

בנימין דיבר, ואחרי שהוא פיתח את התמונה הוא גילה שזו התמונה האחרונה 

של הרב בנימין, אז הוא נסע לאלמנתו של הרב בנימין לתת לה את התמונה 

האחרונה של חייו בחג הסוכות, מדבר, בעדינות נפש כדרכו, על מה שקורה 

לוויה הייתה ביום שישי. בהר הבית. יומיים אח"כ הוא ביום חמישי נרצח, וה

באתי להודיע לאבי מה שקרה, והוא לא האמין לי. הוא אמר לי: על מי אתה 

מדבר, על 'בנימין הצדיק'? זה היה השם שלו. כשהגיע לארץ בתור נער פליט 

שואה, הוא היה דבוק ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו בישיבה, ברצי"ה, ובנוסף על 

קודש של האדמו"ר מפיאסצנה.  כך הייתה לו אהבה מיוחדת לספר אש

 ושכולנו בעז"ה נתבשר בבשורות טובות. ,שהקב"ה ישלח תנחומים למשפחה

 

 אין דברים אלא לשון תוכחה

פרשת דברים פותחת "אלה הדברים אשר דיבר משה". אומר רש"י, אין 'דברים' 

אלא תוכחה. המקור של רש"י הוא במדרש בספר קהלת: "דברי קהלת בן דוד" 

 ,המדרש, אין דברי אלא תוכחה, שנאמר "אלה הדברים אשר דיבר משה"אומר 

משה רבינו בפרשת ש שם מביא ראיה שספר דברים  הוא תוכחה מכךהמדרש ו

"וישמן ישורון ויבעט שמנת  )דברים ל"ב, ט"ו( מר תוכחה לישראלוהאזינו א

ית". המפרשים על המדרש שואלים, למה צריך ראיה מסוף ספר כשעבית 

יש עוד הרבה פסוקים של  ?"יתכששמנת עבית "דווקא מהפסוק ו ,דברים

הרב זצ"ל כותב בשם חותנו  ,בספר אורח משפטתוכחה עד הפסוק הזה! 

האדר"ת שהוא מאוד מפחד משלושת מילים האלו בתוכחה "שמנת עבית 

. מדבריו רואים ש'שמנת מדבר על הדור של הגאולה כי הפסוק הזה ,"יתכש

ה שורשית יותר הקשורה לגאולה. אפשר אולי להסביר עבית כשית' היא תוכח

שמשום כך המדרש מביא את התוכחה הזו דווקא, כי כשתוכחה כזו נמצאת, 

השתמש בלשון  הושע הנביאגם  סימן שגם הנושא של הספר הוא תוכחה.

אלא  אין דברים' גם שם רש"י כותב .""קחו עמכם דברים ושובו אל ה' 'דברים':

שאחד הרמב"ם מה שכותב  על הכוונה היא "ושובו אל ה'". 'דברי תוכחה

מי ששונא את התוכחות. הוא מעכבים את התשובה שוארבע דברים מעשרים 

ורק כך "שובו  - אין דברים אלא תוכחה -" קחו עמכם דברים"על זה אמר הושע, 

גם מגילת איכה מסתיימת ב'השיבנו ה'  קב"ה.האדם יכול להתקרב ל אל ה'",

ה', זה התכלית. וקריאת המגילה כמוה כדברי תוכחה לעצמנו. 'מה אליך ונשוב

היה לנו', על מנת להגיע אל 'השיבנו אליך'. עיין בריבנו יונה על ברכות )ל"א( 

שהסביר שהסיום של איכה אינו סיום בתוכחה, וזה לשונו: "מאי דכתיב כי אם 

קצפת וכי מאוס מאסתנו?  -מאוס מאסתנו, אינה תוכחה, שכך רצה לומר 

וכך בכל  עלינו!". דהיינו, שאין כאן ניתוק מאתנו אלא קצף לעומת מאיסה.

אבלות על החורבן יש אחריה דברי ניחומים, שזהו גם סימן לסיום האבלות, וכמו 

שכתוב בגמרא )מו"ק כ"ז:( שגמר האבלות הוא משעה שיעמדו המנחמים, וגם 

ה, הקינות ושבע האבל מקבל על עצמו ניחומים. וכך מסתיימת מגילת איכ

 דנחמתא. מתוך אמונה, גם מצבנו זה יגיע לנחמה. "נחמתי כי עשיתים".

משה רבינו אומר דברי תוכחה ברמז, הוא כותב "בנים גדלתי ורוממתי והם כש

שאני עשיתי  כפיות טובה, סתםל אין הכוונה פשעו בי". אומר השם משמואל,

והם לקחו את  'רוממתיבנים גדלתי ו'להם טובה והם גמלו איתי רעה. אלא 

ועם הרוממות הזו הם פשעו בי. נותנים לבן אדם כוחות  ,הרוממות שניתן להם

ה אמר משה רבינו בהמשך, ז. על 'והם פשעו בי'ויכולות, ומה הוא עושה עם זה? 

"ה' אלוקיכם הרבה אתכם". דהיינו, הוא גידל את בני ישראל כמה שרק אפשר. 

הקב"ה הרבה את איכה אשא לבדי טרחכם". לכן מיד אח"כ אמר משה רבינו, "

כשיש עם ישראל, ולא רק ריבוי כמותי אלא גם ריבוי רוחני, ריבוי איכותי. לכן 

 הזה, הוא אומר אנשיםה ריבוי למשה רבינו פתאום את הצורך להתמודד עם

להתמודד עם האנשים שכל הזמנים חיים במין גבהות,  "."איכה אשא לבדי

 ט. בגדולה, זה לא דבר פשו

 

 חשיבות הפרטים הקטנים

כשבאו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי לבקר אותו כשהוא היה חולה, אמר להם 

 . והם שאלו אותוכמורא בשר ודם' ויהי מורא שמיים עליכם'רבי יוחנן בן זכאי, 

שלא  הלואי'כשאדם חוטא הוא אומר כי  אמר להם, '?בשר ודםלמה 'כמורא 

)ברכות  מה המסר של מה שהוא אמר להם? אומר הרב בעין איה יראני אדם'.

עליו  הבאמת משפיע היא , לא כל מי שיש לו התרוממות רוחניתא' פרק ד' ל"ז(

בין הזמנים. אדם נמצא ב"אתרות ל ,גם כשהוא יוצא מחוץ לכותלי בית המדרש

רבי זה מה שאמר  ,. אומר הרב'אין מי שיראה אותיהוא יכול לחשוב 'קדישות", 

יוחנן בן זכאי. דווקא אנשים שיש להם התרוממות רוח, יש להם גדלות הם 

. כך 'ויהי מורא שמיים עליכםתמיד 'צריכים גם להיזהר בדברים הפשוטים. 

, שמצד אחד המשנה )א', ג'( דרך חיים על פרקי אבותבהמהר"ל גם כותב 

ל אומרת שצריך לעבוד את הקב"ה לשמה, מתוך אהבה, שלא על מנת לקב

. אומר המהר"ל את 'ויהי מורא שמיים עליכם'פרס. ומיד אח"כ אומרת המשנה, 

אותו רעיון. גם כשאדם עמל מתוך אהבת ה', צריך לזכור שיש מושגים פשוטים, 

יראת שמיים בסיסית. גם אלה שהם עובדים את הקב"ה שלא על מנת לקבל 

י של פרס, הכל מתוך אהבה, אבל צריך לדעת שיש גם את המושג הבסיס

ב צדוק כותב שמה שנאמר במסכת סוטה שלעתיד לבוא 'יראי חטא 'ריראה. 

ימאסו', אין הכוונה שלא ירצו יראי חטא. הכוונה שאנשים לא יסתפקו בעבודת 

ה' שבאה רק מתוך יראה. זה יהיה דור שישתוקק לעבוד את הקב"ה כמה 

בכמה  שואל הרב חרל"פשיותר גבוה. על ה נאמר 'ויראי חטא ימאסו'. על כך 

מקומות, למה התורה מדברת על יראה? היינו צריכים לדבר לכאורה רק על 

אהבה. אומר הרב חרל"פ, התורה מדברת על יראה בגלל שעם הגוף צריך 

וכולנו "מפליא  - בר בשפה שלו. כל עוד שאדם מחובר עמוק לגשמיותדל

השם  א"א לדלג על השלב הזה. על זה אומר - גשמיות ורוחניות ",לעשות

. לפעמים דווקא מתוך התרוממות אדם 'והם פשעו בי - ורוממתי'משמואל, 

אח"כ מרגיש איזו שהיא צניחה מסוימת. הוא מתעסק רק עם דברים גדולים, 

עכשיו על כל מיני דברים שהם קטנים לעומת הדברים  אתומה אתה מדבר 

ים הגדולים? הרב כותב באורות שאנשים שרוצים להתעסק עם דברים שנוגע

לכלל ישראל, לא יכולים לדלג על הדאגה גם על התרוממות האישית שלהם. 

סתם להיתפס  מספיק לא ,שאר רוח גדולבעלי להיות אנשים בעלי שם, בשביל 

צריך שלא תהיה סתירה  - אידיאל מאוד גדולשהוא  - לאידיאל של כלל ישראל

 בין זה לבין האישיות הפרטית של האדם. 

. אומר "ומשאכםאיכה אשא לבדי טרחכם "ינו ואומר מוסיף פה משה רבלכן 

משאכם לבין  בין. מה הקשר 'מלמד שהיו אפיקורסים - משאכם'רש"י, 

משא  הקטנים שהם אפיקורסות? אם אדם מרגיש לפעמים בדברים הרוחניים

על זה אמר משה רבינו, אם זה  , יש בעיה בדרך.בשבילו יםבשבילו, מיותר

זה מכביד עליך, יש פה משהו בעייתי בגישה. על זה  ,משאכם, לשון משא

אומרת התורה, אין דברי אלא תוכחה. משה רבינו לא אמר לישראל שהם נמוכי 

דרגה ח"ו. אלא משה רבינו אמר את אלה הדברים, כבר בדור החדש שצריך 

להיכנס לארץ ישראל, זה לא הדור שחטא במדבר. הם היו אנשים מרוממים 

ם בעלי צורה. אבל על זה אמר להם משה רבינו, כשהגעת מעם, הם היו אנשי

, תדאג שזה 'התנור לא יתקרר'לדרגה כ"כ גבוהה, תדאג שזה ישמר. תדאג ש

]היה פעם בארץ לפני כמה שנים  לא יביא אותך לבעוט או לזלזל בדברים הקטנים.

בין דתיים  כנס של אישי ציבור והוזמנו לשם גם כמה רבנים צעירים כדי ליצור אמנה חברתית

לחילונים. ניגש לאבי זצ"ל אחד מתלמידי הישיבה בעבר שהוזמן לשם, ואמר לו,  הזמינו אותי, 

ללכת או לא? אבי שאל אותו, מה נטיית הלב שלך? הוא אמר, נטיית הלב שלי לא ללכת. אבי אמר 
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לך להגיד  לו, אני אומר לך שכן תלך. ובגלל שיש לך נטיית לב לא ללכת אז אני אומר לך מה כדאי

להם. תגיד לרבנים שם שאני אומר שהם עמי ארצות! האדם הזה שאל איך אני יכול לעמוד שם 

לפני רבנים בגילי, אולי קצת יותר ולומר להם ככה? אמר לו אבי: דבר ראשון, תגיד בשמי ולא 

בשמך. דבר שני, אני אסביר לך בדיוק מה אני אומר. ככל שאדם משקיע את עצמו יותר על כל 

ש"י ורש"י ועל כל תג ותג שבתורה, הוא מחובר לזה בצורה שהוא לא ייתן שימחקו אפילו קוצו ר

של יו"ד ממה שכתוב בתורה, בחז"ל. ואם יש מי שמנסה לעשות איזה שהם מחיקות לשם שמיים, 

זה סימן שבקשר ההדוק ללימוד, הוא כנראה לא נמצא במקום הנכון. לכן אני אומר לך, תגיד בשמי 

שם שמעצם הדיון לשמור על ל"ח מלאכות ולוותר על המלאכה הל"ט כדי לשמר לפחות  לאנשים

ל"ח מלאכות, הם עמי ארצות. חוסר שמירה על הדברים הקטנים מראה בעיה בדרך כולה. -את ה

ואותו אחד היה לו אומץ לב. הוא הגיע לשם ושתק. בסוף פנו אליו ואמרו לו, הזמינו אותך כדי 

. אז הוא אמר, אני ממשיך לשתוק, אני רק רוצה להגיד לכם מה שהרב שלי לדבר, לא כדי לשתוק

אמר. הוא אמר את מה שאבי הסביר לו. סגרו את הדיון, יצאו אתו שלושה רבנים החוצה, למה לא 

 אמרת את זה מיד בהתחלה? זה נכנס לנו ללב, אנחנו פורשים מהעסק.[

כולנו הרגשנו אני מאמין באמת בלב שלם ש ב"ה, במיוחד בקיץ הזה,

מכל מה שעשינו, שאתם עשיתם. התרוממות מזה שב"ה אנשים  ,התרוממות

הרגישו יותר ויותר שהם שייכים למקום גדול. שאנשים הרגישו שיש אהבה גם 

מצד הציבור. הציבור רוצה קשר, הציבור מזדהה עם המקום. היו אנשים 

שכל אחד זה ו. ושאמרו, הרבה שנים כבר חיכינו שתהיה איזו פנייה מכם אלינ

מאתנו, מאתכם, שייך לדבר הגדול, אין ספק שזה מרומם את האדם. למשל, 

העיר לי על זה הרב זומר, החוברת האחרונה מבית מדרשנו, היא הרבה יותר 

גם במספר העמודים וגם  גדולה מכל חוברות מבית מדרשנו שיצאו עד היום

קא בגלל המבצע שהיה . הרב זומר אמר לי שהיו בחורים שדוובמספר הכותבים

פה הם דחקו את עצמם לכתוב כדי שלא ירגישו שבגלל המבצע שהיה פה ירד 

, מגיע ישר כח לכל אלה 'גדלו לה' איתי ונרוממה שמו יחדיו'משהו בלימוד. 

לא רק חוברת. זה מעיד על  שזושעבדו ועמלו על החוברת הנוכחית, אין ספק 

משהו שהוא בקנה מידה קטן היה פה ומה שהתרוממות ועל חיבור ללימוד 

ממש גורם לקיומה. להרגיש התרוממות, להרגיש נשיאת רוח,  הוא ,'ביטולה'

להשקיע את ההתרוממות הזאת, את הרוח הגדולה הזאת שהיא תהיה שמורה 

לא לשכוח שגם כשיש התרוממות וכמו שאמרנו, וקיימת ולא לרדת ממנה. 

 שמיים עלינו. יש גם את הדברים הבסיסיים, ויהי מורא  ,לאדם

 

 תוכחה בברכה

הוא הוכיח שכשמשה הוכיח את ישראל, שאל אותי פעם חכם אחד, רש"י אומר 

? רש"י בפרשת וזאת הברכה כותב 'אם לא עכשיו, אימתי' כי אותם לפני מותו

רש"י כותב שמשה  .אמר משה רבינו סמוך למיתתו 'זאת הברכהגם את 'ש

אומר רש"י שיש ארבע דברים למה רבינו למד את זה מיעקב אבינו ואח"כ 

שאדם יוכיח את מי שהוא מרגיש וצריך להוכיח אותו דווקא לפני מותו. משה 

רבינו לא הסתפק בנימוקים. משה רבינו נתלה במה שיעקב עשה למרות שהוא 

משה  מה היה יכול לעשות את בגלל ארבעת הנימוקים שקיימים. בכל אופן,

שאין כאן כל ברכה? מוכרחים לומר  עשה סמוך למיתתו, תוכחה או רבינו

לא להגיד לו את החסרונות. מזה לא  היא תוכחה הכי אמתית לאדםסתירה. ה

. אומרים לבן אדם תראה 'וזאת הברכה'יצא שום דבר. התוכחה הכי אמתית זה 

תראה למה הגעת  ,תראה לאיזה דרגות אתה יכול להגיע ,כמה היכולות שלך

 נותנת היאת היא משלימה אחד את השני. אתה יכול עוד. התוכחה הזאמה ו

לא שהוא לאדם הרבה יותר יכולות, הרבה יותר כוחות מאשר סתם יגידו לו 

בסדר. כשלא בסדר לא בסדר, אבל צריך לדעת שתוכחה באה תמיד מתוך 

אהבה ומה שהיא באמת צריכה לשקף זה וזאת הברכה. זה מה שאומרים חז"ל 

מוכיחים או  ד מיעקב אבינו רק מתישמשה למד מיעקב אבינו. הוא לא למ

למד ממנו מה אומרים לאדם שרוצים להוכיח אותו. זה גם , אלא הוא מברכים

מה שעשה יעקב אבינו, הוא אמר לכל שבט את התכונה שלו את הכוחות שלו. 

מעשה איש ' ששייך לו, מסוים בעולםהתפקיד ה את כל שבטהוא אמר ל

לאדם את הראי, את להציב נוראים. אומרים בתפילה בימים שכמו  'ופקודתו

התמרור, את הדרך אשר ילכו בה. זה התוכחה היא גדולה. כתוב באחד 

הספרים בשם הרב נחמן מברסלב, שיש אנשים שפוחדים להתבודד. למה? 

הם מפחדים מזה. משה ום ממפני שכשהם לבד אז הם פתאום יראו את עצ

מה הוא מגיע ועד כמה רבינו ידע איך לתת לכל אחד את התמונה שלו. עד כ

הוא יכול להגיע.  וזאת הברכה והתוכחה לא מתנגשות אחת עם השנייה אלא 

משלימות אחד את השנייה. כשאני מדבר על התוכחה של משה רבינו אני 

מוכרח להזכיר את מה שאומר השפת אמת וזה כבר נוגע יותר אלי. השפת 

ישראל. וכמו שמתקנים בני הכל תלוי בבני " :כותב )תרמ"ב( אמת בפרשת יתרו

ישראל את עצמם כך נמשכים כל הברואים אחריהם וכמו כן ברב ותלמידיו. כמו 

אדם שלקח אחריות  ".שהוא מתקן את עצמו ככה נמשכים אחריו התלמידים

בגללו.  הואעל משהו, הכל מוטל עליו. מה זה הכל מוטל עליו? כל מה שקורה 

 למחות הכוונהאין , 'ש בידם למחותאלו שי'זה הפירוש במה שאמרו חז"ל, ב

באחרים, אלא מי שיודע למחות בתוך עצמו זה גם ישפיע על אחרים. זה 

, על ידי שיוכיח את עצמו ממילא תהיה תוכחה גם בלב 'הוכח תוכיח'הפירוש 

אלה שנמשכים אחריו. אז אני לא רוצה שמישהו ירגיש אם מזכירים כמה דברים 

 פ שצריך לעשות גם את זה. אז מטילים משהו על מישהו אע"

כתינוק הבורח מבית ""ויסעו מהר סיני דרך שלושת ימים", אומרים חז"ל 

ויסעו '. ולכן פרשת ויהי בנסוע הארון באה להפסיק בין פורענות של "הספר

אחריה. אומר הרמב"ן, לא רק שכתינוק הבורח מבית הספר, לפרשה  'מהר סיני

מלא החטא הזה שנסעו לעו בשמחה ואכתינוק הבורח מבית הספר, אלא גם נס

מיד לארץ ישראל. מה הכוונה? כשבני ישראל היו נכנסים מהר סיני בשמחה 

ואומרים חז"ל ורש"י מביא  ",ישראל את בני ע משהס  וי  "עסקו בביזת הים כתוב 

את זה, בעל כרחם. היה קשה להם להתנתק מביזת הים. אבל כשבני ישראל 

. לא היו צריכים לעשות פעולה 'ויסע משה'א כתוב , ל'ויסעו'נסעו מסיני כתוב 

כדי שהם יעזבו את הר סיני. על  זה אומרים חז"ל, הם הלכו בשמחה של תינוק 

להיפרד מהזהב, מביזת הים, היו צריכים לעזור בשביל שבורח מבית הספר. 

מהדבקות שהייתה להם  הה פחותיתהר סיני היהדבקות בלהם ללכת קדימה. 

לא שאומרים חז"ל שזה פורענות, כתינוק הבורח מבית הספר  לכןבביזת הים. 

 רק צריך מישהו שיזרז אותו. מה אנחנו לומדים מכאן? שאדם לא צריך ללמוד

איך להגיע למקום תורה. אדם צריך גם לדעת שאם יש לו צורך לנסוע ממקום 

תורה, גם שם צריך לדעת איך הולכים. אם יש מי שהולך ושוכח להגיד שלום או 

שוכח להודיע זה מעיד עליו, על האישיות שלו. אדם  שהיה אוכל ארוחת ערב 

ו תודה רבה אצל מישהו, ודאי שהוא היה אומר או תודה רבה לבעל הבית א

להיות מציאות כזאת שאנשים לא  צריכהלבעלת הבית. היה משאיר פתק. לא 

ספרתי ] מודיעים. לא יכול דבר כזה. זה לא מנומס, זה לא יפה, זה גם מאוד פוגע.

כבר לתלמידים שפעם הרב'ה הקודם מבובוב הגיע לתפילת ערבית בכותל המערבי בחצות 

שם בצד שמישהו בוכה ובוכה. הוא שאל את הגבאי שלו, והוא שמע  ,כדרכם של חסידים ,הלילה

י שלו, אקרה פה משהו? אמרו לו שזה צדיק ירושלמי שעושה תיקון חצות כל לילה. הוא אמר לגב

לא ידעתי שיש יהודי בעולם שבוכה על חורבן הבית כמו ירמיהו הנביא. הוא ניגש אחרי תפילת 

פגישה שהייתה להם, כל חולה גדול שהיה מגיע ערבית לדבר אתו. וסיפר לי הרב זוסמן שמאותה 

ה מבובוב לארה"ב הוא היה אומר לו תשלח את השם שלך ושל אמך בקוויטל לרב זוסמן לרב'

סיפר לנו פעם שישב אצל  היה תלמיד מובהק של הרב חרל"פ, והוא הרב זוסמן אותו מירושלים.

לא הודיעו ו ,להיכנס ,הבית ישראלהרב חרל"פ ביום חמישי, ומגיע פתאום הגבאי של הרב'ה מגור, 

רב חרל"פ שהבית ישראל רוצה להיכנס אליו. והגבאי עוד לפני שהספיק לצאת החוצה, הרב'ה ל

כבר נכנס פנימה לדקה, דקה וחצי ומיד יצא החוצה. אז הרב זוסמן שאל את הרב חרל"פ מה זה? 

נוסע עכשיו לכרמל לנוח אמר לו הרב חרל"פ, הוא לומד אצלי קבלה והוא  !דקה?ל בא לכאןהוא 

שם. והגמרא אומרת שתלמיד שנפטר מלפני רבו צריך להגיד לו שלום, אז הוא בא אליו להגיד לו 

 שלום שהוא נוסע ויצא מהבית. אצל אחרים אולי זה היה לוקח יותר זמן, אבל הוא עשה את זה

 ,לו שער יכניה ובמסכת מידות בפרק ב' כתוב, שהיה שער אחד שקרא [.קצר

נכנס יכניה להשתחוות בבית המקדש וליטול רשות כשלקחו את יכניה  ששם

לגלות. הוא לא שכח להיכנס בשער לבית המקדש להשתחוות לפני הקב"ה 

וללכת לגלות. דהיינו, גם לצאת מבית מקדש צריך לדעת איך. יכניה לא הלך 

כתינוק הבורח מבית הספר. גם כשהוא הלך לגלות, הוא היה בצער הכי גדול 

ולם שיכול להיות. הוא נכנס לבית המקדש, והוא השתחווה ויצא לגלות. ולא בע

רק זה, מיכניה גם לומדים שכשאדם הולך ממקום למקום הוא לוקח אתו את 

מה שהוא למד במקום הראשון. כשאדם עוזב את הר סיני, הוא לוקח אתו את 

תו אבנים , כך הגמרא במגילה אומרת, הוא לקח אהלך לגלות יכניהכשהר סיני. 

ועפר מארץ ישראל לקיים את הפסוק "כי רצו את עבדיך את אבניה ואת עפרה 

יחוננו". ולכן הוא זכה שהשער שם נקרא שער יכניה. מפני שהוא לימד אותנו 

לא רק להשתחוות, אלא גם מתי ואיך, ולשמור על קשר. המשנה בביצה 

ים אמה. אינו מדדה יותר מחמיש מהשובך שלו המדדהגוזל אומרת, שכל 

המקום שממנו הוא יצא, אפילו עם אומרת שם הגמרא, הוא שומר על  קשר עין 

 גם כשאדם זוכה להתרוממות,ש ,גוזל. ועל זה הבאתי את השם משמואל קודם

 לשכוח את הדברים הבסיסיים.  אסור

 

 "ציפית לישועה"

 חק כשהוא ראה שועל הולך בהר הביתשאנחנו בימי בין המצרים, רבי עקיבא 

. אמרו לו למה אתה שוחק? אמר להם למה אתם בוכים? איזה מין וחבריו בכו

רבי עקיבא וחבריו. פרשתי ע"פ  שלודאי לא  ,טענה זאת? זה לא דו שיח נורמלי

הגמרא שם אומרת שיש מאן דאמר שסובר שהפירוש של  .הגר"א בברכות

ולא הכוונה היא שהיא נפלה  ,הפסוק "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל"

זה לא הפשט של הרי הגר"א, שואל ומעכשיו קום בתולת ישראל.  ,תוסיף ליפול

הפסוק. מה הפשט במאן דאמר הזה בגמרא? אומר הגר"א, לפעמים כשיש 

 ,בר לא יכולה להיות נפילה לתהומות יותר גדוליםכנפילה מאוד עמוקה, כש

הזה אומר, הדבר היחידי שנשאר זה רק לגדול ולצמוח. לכן המאן דאמר בגמרא 

 ,שלא יכולה להיות אחריה עוד נפילה ',לא תוסיף' של אם מדברים על נפילה

המסקנה המתבקשת זה קום בתולת ישראל. ודאי שפה הולכת להיות צמיחה 

זה מה שאמר רבי עקיבא. בגלל מה שאתם בוכים אני שוחק. אם  .מאוד גדולה

אני שוחק  ,גדולהאם יש נפילה כזו  ,אתם רואים ששועלים הולכים בהר הבית

צמיחה חדשה. הגמרא אומרת שרבי  הזה סימן שעכשיו כבר מתחילשבגלל 

עקיבא אמר שעכשיו אני בטוח שגם תתקיים הנבואה הטובה של "עוד ישבו 

היה ספק אם תתקיים לא . לרבי עקיבא "ירושליםרחובות זקנים וזקנות ב

יש שועל שעכשיו כשהוא רואה את הסיבה שבגלל חכמים בוכים, רק שנבואה, 
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זה סימן שכבר מהרגע מתחילה הנבואה העתידית. הגמרא אומרת  ,בהר הבית

רש"י, לקיום חזון הנביאים. ומסביר ששואלים את האדם האם ציפית לישועה, 

 בימיך. אל תצפה - והרצי"ה תמיד היה מזכיר את זה -והר"ן מוסיף מילה אחת 

לקיום נבואה עתידית, אלא תראה את זה בזמן שלך, זה מה שרבי עקיבא  רק

אמר לחבריו. עכשיו אני יודע שגם מה שכתוב בנביאים זה כבר עכשיו מתחיל. 

אנחנו רואים בעיניים, משיח נגלה ונכסה. כותב הרב במאמרי ראיה,  דלא תמי

מים מסך זה כמו שיש לפע אלא פועל, לא הכוונה שבזמן שהוא נכסה הוא לא

המסך לא מאפשר אבל  ופועלים, השחקנים עדיין נמצאים על הבמה .על הבמה

פעם בדרך נסתרת  ,כל הזמן עובדהכל  .לנו לראות מה קורה מאחורי הקלעים

 ופעם בדרך של נגלה. 

אמר לבנים שלו "למה שיעקב אבינו מדרש על הרמח"ל בדעת תבונות מביא 

דרש שיעקב אבינו לא אמר שום מילה אומר המ .לומר יש לכם אח" לי הרעותם

לבטלה חוץ מזו. אמר הקב"ה אני הולך להמליך את בנו במצרים והוא אומר 

? אומר הרמח"ל בדעת תבונות, מכאן בניין אב, אחד משלוש 'למה הרעותם'

עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם. שבכל פעם שהקב"ה רוצה להביא ישועה 

עד שבסוף יראו את הכל. וכך אומר  לישראל הוא עושה את זה בדרך של סתר

יש מה הפירוש שהבית מיוסף בספר מגיד מישרים, חותמו של הקב"ה אמת? 

מה  מבין חותם? אומר הבית יוסף, אדם שמקבל מכתב לא תמיד להקב"ה

 ,רוצים ממנו, אבל כשהוא מגיע למקום החותם ורואה מי שלח לו את המכתב

סף זה נקרא חותמו של הקב"ה אמת, הוא מבין את תוכן המכתב. אומר הבית יו

 ,מי שזוכה להמתין עד סוף כל התהליכים האמת האלוקית? מתי רואים את

אמת. אני חושב שזה כמעט גמרא מפורשת בקידושין. כהכל מתברר למפרע 

אומרים  ", ראש דברך ולא סוף דברך?!כתוב "ראש דברך אמת שואלת: הגמרא

מת. והגמרא מסבירה שבזמן שנאמרו חז"ל, מסוף דברך ניכר שגם ראש דברך א

את עשרת הדברות, חמשת הדברות הראשונות מדברות על הקב"ה, חמשת 

הדברות האחרונות מדברות על בין אדם לחברו. כשראו את חמשת הדברות 

. על זה אומרת הגמרא ההאחרונות ראו שהכל אמת ולא רק כלפי הקב"

 פירושו שחותמו אמת שמסוף דברך ניכר שראש דברך אמת. אומר הבית יוסף

רואים למפרע שהכל אמת ומבינים. אומר רבי עקיבא  ,כשיש סבלנות ומחכיםש

שאותה סיבה שמביאה אתכם לבכות, שועל בהר הבית, זו הסיבה שאני שוחק. 

כך כותב הרב בהקדמה לשיר השירים, שרק טהורי לב יכולים לראות את רבי 

כי לנפשו  ,עקיבא בגודלו. לראות את רבי עקיבא שוחק בזמן שהוא רואה שועל

י עקיבא העתיד הרחוק ניצב כמו הווה. אני חושב שאולי רבי הענקית של רב

רבי עקיבא היה מודר מחותנו, וחותנו אח"כ התחרט והוא בא  .עקיבא לשיטתו

להתיר את הנדר אצל רבי עקיבא, הוא לא הכיר את חתנו רבי עקיבא. שאל 

אותו רבי עקיבא, אתה הדרת את חתנך בגלל שהוא היה עם הארץ, אילו היית 

ורבי  ,לאששהוא יהיה ת"ח היית מדיר אותו? כלבא שבוע חותנו אמר לו יודע 

עקיבא התיר לו את הנדר. שואל התוספות, נדר לא יכולים להתיר על פי נולד, 

מה שיהיה אח"כ, אז איך רבי עקיבא התיר לו נדר, הרי בזמן שכלבא שבוע הדיר 

ת, דרכו של מי אותו הוא באמת לא היה ת"ח ולא פותחים בנולד. אומר התוספו

לכן זה לא נקרא נולד. זה לא רק דבר שיהיה אח"כ,  ,שהולך ללמוד שנעשה גדול

זה דבר שבא לעולם, יותר מדבר שבא לעולם. זה כבר מתחיל מעכשיו. זה אותה 

בטוח שכזו נפילה זו שועלים בהר הבית ההסתכלות של רבי עקיבא ש

 שמעכשיו מתחילה הגאולה והנבואות הטובות.

אומר  '.ציפית לישועה?' ששואלים את האדם כשעולה למעלה גמראאומרת ה

 זולא שאלה ששואלים את האדם רק על קיום דברי הנבואה.  זוהפלא יועץ, 

שאלה שישאלו כל אדם על כל המשברים שעוברים עליו. האם ציפית לישועה 

בזמן שקרה אצלך משהו פרטי. הא המשבר אצלו היה במלעיל או במלרע. 

היה מלשון יושבת על המשבר שזה מין  שהוא היה שבר או המשבר אצלו

התחלה חדשה. אומר הפלא יועץ, גם את זה שואלים את האדם לעתיד לבוא. 

ומותר לנו להוסיף, שעל פי דבריו גם על זה צריכים לומר את מה שהר"ן כותב, 

יהיה שהקב"ה יודע מה שהוא עושה, ש ,בימיך. לא לצפות שיהיה פעם טוב

לא לתת  ,, לצפות עכשיו. לא להתייאשלהסתפק בזה ב. לאטו שהומתי

כדי שאדם יוציא מתוכו  נועדלמחסומים לעצור כל מיני תהליכים. כל מחסום 

 . הוא שואלערוך השולחן גם עוד כוחות ולא כדי לעצור כל מיני דברים. כך כותב

"קרא עלי  כתוב בגמרא בגלל שכתוב למה לא אומרים תחנון בתשעה באב?

מקורית. כדי שאנחנו  סבראאומר ערוך השולחן  !. תשעה באב זה מועד?מועד"

כרגע אין בית  ,הפך לששון ולשמחה, כרגע אבליםינהיה בטוחים שהיום הזה י

לכן לא אומרים , טוב מקדש. אבל גם בזמן הזה אל תאבד את התקווה שיהיה

 הפך לששון ולשמחה. יהזה י שהיוםתחנון. מפני 

 

 שישו ושמחו""ביום שבת קודש 

כותב השל"ה הקדוש בשער האותיות, שלכן בשבת קודש אומרים לפני ברכת 

המזון "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" ולא אומרים את הפרק של "על 

"אוהבי ה'  ,כי בשבת תמיד צריך לקוות על העתיד ",רות בבל שם ישבנונה

שבת קודש שישו ושמחו אומרים בזמירות שבת "ביום  ".המחכים בבניין אריאל

לי את מה  הביאהרב זומר  כמקבלי מתן נחליאל". בשבת הכל מוכן, הכל עשוי.

מכלל  - דורש אין לה היא "ציון על הגמרא שהרב אומר בפתיחה למשפט כהן

. כותב שם הרב, חורבן המקדש זה לא רק שאין בניין. ההשלכות "דבעיא דרישה

כל התכנים. על זה אומרים חז"ל את  איןבית מקדש זה שאין תורה,  חסרון של

בשבת כאילו שיש בית מקדש. בהלכה כתוב שתשעה באב שחל בשבת ש

ב צדוק בפרי צדיק שואל למה 'מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. ר

 כתוב בב"מ לגבי פועלים במשנה ? הרידווקא את סעודת שלמה מדגישים

את ידי חובתך עמהן מפני אתה נותן להם כסעודת אברהם אבינו לא יצ אפילו'

פה בא הביטוי כסעודת שלמה בשעתו? למה  שהם בני אברהם יצחק ויעקב'.

ה סעודת שלמה? זו הייתה סעודה גדולה שעשה שלמה המלך בזמן תיימה ה

אפילו תשעה באב שחל בשבת, שאומרים  לכןשהוא חנך את בית המקדש. 

לא רק מצד ריבוי האוכל, אלא בשבת צריך  .תעלה על השולחן כסעודת שלמה

להרגיש שאנחנו נמצאים עם המקדש. בניין המקדש לא דוחה שבת, אומר 

בצורה רוחנית לפחות. אבל מיום שחרב  ,השפת אמת, בגלל שהמקדש קיים

בית המקדש כתוב שדין הוא שנגזור על עצמנו שלא נאכל בשר ולא נשתה יין, 

בור אא"כ רוב הציבור יכול לעמוד בה. אני חושב אלא שאין גוזרין גזירה על הצי

שהגמרא לא מתכוונת לומר שהציבור לא יכול לעמוד בלי יין ובלי בשר. יש גם 

לכן נמנעו וצמחוניים. הפירוש הוא אחרת. א"א שהציבור כל הזמן יהיה בצער, 

מלגזור את זה. הרמב"ם במורה נבוכים שהסיבה שאין היום נבואה זה בגלל 

נבואה לא יכול לשרות בזמן של ו ,צערב תמיד שרויים גלותובגלות, שנמצאים ב

 צער. עבודת ה' צריכה להיות תמיד בשמחה.

 הפסקה בין פרשה לפרשה

אלא כדי להתבונן בין פרשה  ,לא ניתנו הפסקות למשה רבינו, בין הזמנים

להפנים. השפת אמת בפרשת הפירוש הפשוט הוא לפרשה. מה זה להתבונן? 

שכשמת יעקב אבינו כתוב שהפרשה היא פרשה סתומה. בשירת שמות כותב 

הים זה כתוב בצורה של שירה שיש הרבה פרשיות פתוחות. אומר השפת 

אמת, בזמן של צער אין יכולת לאדם להתבונן בין פרשה לפרשה. לכן הפרשה 

שמדברת על מותו של יעקב היא פרשה סתומה, בגלל הצער א"א להתבונן. 

ת להתבונן בין יכוללהם הרבה  היהי שיצאו ממצרים, אבל בשירת הים אחר

פרשה לפרשה. זה מה שחז"ל אומרים, לא ניתנו הפסקות, לא ניתן בין הזמנים, 

אלא כדי להתבונן בין פרשה לפרשה. אבל זה כמובן בתנאי, באפשרות, שאדם 

יעבוד את הקב"ה בשמחה. חלק מהשמחה, מה שאנחנו מצווים עליה זה לא 

מח אלא גם לדאוג שתלמידים אחרים בישיבה ישמחו. לא רק שאנחנו נש

להעלים עין מכאלה שלפעמים רואים שהעיניים שלהם כבויות ח"ו. אף פעם 

אדם לא יכול לשער כמה מילה טובה שלו כלפי אחרים יכולה לעודד. המאירי 

"והוי מקבל כל אדם  )א', ט"ו( מסביר באחד הפירושים על המשנה בפרקי אבות

גם אם הוא סובר שאתה אוהב אותו אע"פ שזה לא בדיוק ש "יפותבסבר פנים 

נובע מאהבה הכי גדולה, על זה אמר שמאי "הוי מקבל כל אדם בסבר פנים 

לו לחשוב שאתה אוהב אותו. זה גם כן מציל אותו מכל  תןלו לסבור,  תןיפות". 

משחק נושא של השידוכים, שידוכים זה לא במיני דברים לא טובים. אותו דבר 

"אשא  .הגיעו לפרקם בצורה נורמליתשאלה  ,ילדים. אבל איש לרעהו יעזורו

. "על זאת יתפלל 'זכה עזר'עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי", זה גם הכוונה על 

צריך שהחבורה תדאג אחד  )ברכות ח.(. "... זו אישהאליך כל חסיד לעת מצוא

אם צריך לבוא לדבר, לא לשני בנושא הזה. הכוונה היא להתעניין ולשאול, ו

 צריך להתבייש.

 

 יציאות השבת

יש משנה במסכת שבת "יציאות השבת שתיים שהם ארבע". ויש כאלה שהם 

, פעם בשתי שבתות, או שלוש שתייםבמקיימים את זה בהידור, מה שיוצאים 

הם עושים את זה שתיים שהם מארבע, כל שבת. וזה לא רק יציאה של שבת, 

ות חיזוק מאוד גדול בלימוד של יום שישי. בפרט שעכשיו אין ספק שצריך לעש

באים ונכנסים למסכת בבא קמא. אז נכון שאולי יש כאלה שסומכים על איזה 

ביטוי שכתוב ברע"א. כתוב עליו שאת כל החידושים הוא כתב ביום שישי, שזה 

רע"א כותב שבגלל ש, אז הוא לא נתן שיעור. יש כאלה 'יומא דפגרא דרבנן'היה 

נחים. זה יום דפגרא שרע"א לא נתן שיעור, אבל  הם יום שישי זה יומא דפגרא,ש

גם ביום שישי צריך ללמוד. אני מקווה שנוכל לארגן חבורות שאולי ילמדו עוד 

  .נושאים ביום שישי לפי שיעורים. צריך כמובן לדבר עם הרמי"ם
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 לימוד העיון

החשיבות  הוא בשנים עברונושא נוסף שאני רוצה להזכיר שהזכרנו אותו גם 

"לעסוק בדברי תורה" הכוונה היא ללמוד בעיון ששל לימוד העיון. הט"ז כותב 

כשחז"ל אומרים על שכמו עסק. אדם דש בזה ומפלפל בעניין. ושם הוא מפרש, 

מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה, הכוונה היא על ברכת לעסוק 

זה ועסק, לא בעיון. כל הזמן רצו ורצו,  לא בתורת אבלבדברי תורה. דהיינו למדו, 

, אבל א"א לפחות עד שנה שישית בישיבה לדלג 'רציםוהם רצים  'אנחנו טוב,

על העיון. שיסלחו לי אותם אלה שרק הגיעו למפתן שיעור ה' ואפילו קודם, על 

המקום רצים לעשות מבחני הלכה ברבנות הראשית. מי שלא יודע את התורה 

בעיון, אפילו חלקים ממנה, איך הוא חושב שהוא ידע לפסוק? זה לא שייך 

, לא יכול להיות בעולם דבר 'הלכה למשה מסיני' זהים שחושבעכשיו בכלל. 

בסדר שלישי. אבל יכול אולי ללמוד הלכה כזה. מי שלא למד את השש שנים, 

ללמוד את המסכת של הישיבה כמה שאפשר, כל אחד לפי  ודאי שחייבים

שהלכה זה לא חלק  שאנחנו חושבים הדרגה שלו. לא שח"ו מישהו חושד בנו

י שכן. אדם צריך לדעת את המעשה אשר יעשון. יש המון מחלקי התורה, ודא

. יש המון ספרים מנוחת אהבהספרים. יש משנה ברורה, יש שמירת שבת, יש 

. אבל כדי לדעת להבחין בין שיטות, איך לעשות בשביל לדעת למעשה מה

על  אפשר בלי ללמוד עיון ברצינות? אז יש כאלה שבענווה יתרה קל להם להגיד

. כאילו שהלכה זה מין 'זה לא בשבילי, אני לא רגיל לעיון ,דול עליזה ג', עיון

, העיקר להוציא איזה נייר. זה בקלות משהו שאפשר לעשות ,שוליא דנגרי כזה

שעושים את זה בשביל רק בשביל זה, זה לא רציני. אבל אלה  נייר חשוב מאוד,

גם  אלא הרב כותב שמושג של ביטול תורה זה לא רק ביטול תורה של הזמן,

. מה שאנחנו אומרים בתפילת יקום פורקן גם ביטול תורה באיכות. זה בעצם

זרעא דלא גם על 'ו 'זרעא דלא איפסוק'מבקשים שני דברים. גם על  אנחנו

שלא יהיה ביטול תורה לא בכמות וגם באיכות. בשביל זה  הכוונה היא. 'איבטיל

 יש ישיבה. 

 

 תודות

שאני מגיע לפרק האחרון של התודות. תודה  מפני עכשיו אני קצת מתרגש

קב"ה ששמת חלקנו בין יושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו ביושבי קרנות. הל

לא רק יושבי הקרנות מחוץ לבית המדרש, יש גם יושבי קרנות בתוך בית 

המדרש. אני לא מדבר על המתיבתא דרקיעא בעזרת נשים. שם זה מדור אחר 

לא צריך לזלזל בזה ח"ו אבל ב"ה עתה הרחיב ה' עם תפילין, ושימושא רבה. 

לשמחתנו אנחנו כבר יודעים שבאלול יהיה שלנו ויש הרחבה של בית המדרש 

צפוף, תקחו את זה בחשבון. גם אלה שיושבים למעלה אפשר להשתדל לשבת 

עזרונו רחמיך ולא הנה  עדבהרחיבי ובתפרוצי. על זה אנחנו מודים לקב"ה, 

"יש שני מיני תפילות, : על משלי )כ"ה, ט"ו( הגר"א בפירוש עזבונו חסדיך. כותב

אחד שמבקש שהקב"ה יעשה למען רחמיו וחסדיו, כמו שכתוב ' עד הנה עזרונו 

אתה 'עד כלומר, מה ש להינו לנצח'.-ואל תטשנו ה' א רחמיך ולא עזבונו חסדיך

דך', ולכן הנה עזרונו' הוא 'רחמיך' ולא למעננו, ומה שאתה 'לא עזבונו' הוא 'חס

שבילנו היינו כי אם היה ב להינו לנצח',-אנו בטוחים ש'אל תטשנו ה' א

מתייראים שמא יגרום החטא, אבל כאשר הוא למען חסדך אין אנו מתייראין 

. ועל זה אנחנו מתפללים שזה ימשיך הלאה. כלל, כי חסדך המה תמיד קיימים"

עד היום בכפל  שהקב"ה יזכה אותנו גבולנו בתלמידים הגונים כמו שהיה

 כפליים בעז"ה. 

לכן הבאנו פה ספרים ואני רוצה להודות בשמי ובשם הרמי"ם ובשם כולם, 

על כל מה שעשו פה. מי במעשה ומי שבעידוד ומי  ,לתת לכל אחד באופן אישי

שבעצה ומי שהתפלל וגם מי שלמד באותה שעה, לכולם מגיע ישר כח גדול. 

הישיבה, ר' חיים כץ, ר' איתמר הרשקו כמובן יש גם אנשים מתוך הצוות של 

ם והאברכים. יש כאלה שאולי יכעסו יהתלמיד ,וכל הצוות ששייכים לישיבה

שאני מזכיר את השם שלהם אבל הכרת הטוב זה מעל כולם. אם זה בנימין 

גילקרוב, וחורב, וויספיש. צריך גם להודות לכל אלה שעוסקים במלאכת 

החדשים שבעזרת ה' יגיעו בחודש אלול, מחשבת בדאגה לחברותות לתלמידים 

ממש מלאכת מחשבת. זה לא פשוט לתאם אחד עם השני. צריך להגיד תודה 

אחראים על הפנימיה. שנטלו על עצמם את האחריות, אבל השנה ל מאוד רבה

הזאת באלול הקרוב צריך שכולם נהיה אחראים מפני שבחודש אלול יהיה 

, מרווח יותר שכולנו נקבל את זה בהבנהתרון פצפוף. אני מקווה שאח"כ נמצא 

אם יהיה עוד תלמיד בחדר. יש כאלה שלפעמים יגידו שזה לא נעים, זה מאוד  גם

נעים. אני רוצה לומר תודה רבה לאלה שאחראים על כל המחשבים פה, ועל 

כל מה שנוגע לספריה. ועל כל התורנים למיניהם, גם אלה שעומדים בתורנות 

וכמובן  .ים קצת מפספסים והם קצת חב לאחרינישלהם, וגם אלה שלפעמ

כולנו אמורים להגיד לו ישר כח. גם על כל הטיפול  אחראי השבושי"ם. לגרינברג

וגם על כל הדברים  ,ביוזמות בנוגע לשבושי"ם של מה שהוא עושה בגלוי

הנפלאים שהוא עושה בסתר המדרגה. להפעיל אנשים אחרים זה לא כ"כ 

זה גם לא תמיד נעים, אבל כשאדם מציב לעצמו מטרה, הוא אוהב את  ,פשוט

התורה, הוא אוהב את הישיבה וכו', אני מאמין שזה מה שנותן לו כח. אשריו 

אני רוצה להתנצל בפני אלה שאני לא מזכיר אותם פה,  .ואשרי חלקו ואשרינו

השיחות אלה שמוציאים את לכל  אני רוצה להודות באופן אישי כי רבים הם. 

שלי. הייתה לי הפתעה בתחילת החורף, תלמיד הביא לי כרוך את כל השיחות 

שנתתי פה במשך עשר שנים. שאלתי אותו, תגיד לי כמה זמן עבדת על זה? 

הוא אמר לי, למעלה משנה, כמלקט שיבולים. הוא לא נמצא פה במקום, הוא 

שמחה  זואחד ביקש שלא יזכירו את השם שלו, אבל אני מאוד מודה לו. מצד 

מצד שני, זה מונע ממני לחזור על מה שאמרתי. לא צריך לשכוח את כל  ,גדולה

שעזרו לישיבה באירועים שהיו, במבצע האחרון, גם ביום ירושלים. צריך להודות 

 למי שאחראי על המשמרים. גם 

הגמרא אומרת, ת"ח שמת הכל קרוביו.  הרמי"ם. ואחרונים חביבים באמת,

אנחנו צריכים לדאוג  !ואם הוא חי, לא צריך להיות קרוביו? הייתה לי שאלה,

ת"ח מרבים שלום "כל קרוביו, עכשיו, פה. מפני שזו ההגדרה האמתית. הש

המהות  זו, כותב הרב בעולת ראיה שזה לא רק התפקיד שלהם, "בעולם

שלהם. הקרבה, השלום שהוא מרבה, התורה שהוא מרביץ. אמר לי פעם הרב 

. זה צריך לבוא 'שה לך רב, לא כתוב עשה לך תלמידע'איתמר, כתוב 

גם אתעוררותא דלעילא. אני אנחחנו משתלים שתהיה רותא דלתתא. אז מאתע

מאוד מודה לכל הרמי"ם של הישיבה, מקטנם ועד גדולם. הגרש"ז אמר פעם 

לאשתו, אם מישהו מחפש אותי עכשיו תגידי לו שאני מכין שיעור. אשתו אמרה 

לך עכשיו לנוח? אמר לה הגרש"ז, מי שצריך להכין שיעור, גם לו, אבל אתה הו

המנוחה זה חלק מהכנת השיעור. הם מקדישים שעות על גבי שעות, זה לא 

פשוט. אנחנו צריכים להכיר להם טובה, להכין שיעור זה לא פשוט. מי שיכול 

להעריך שיעור באמת זה רק מי שהוא בעצמו עמל לפעמים להגיד חבורות. אמי 

שהסתלקה השנה, שתהיה מליצת יושר על כולנו, שאלה פעם את אבי,  ע"ה

כ"כ הרבה שנים אתה נותן שיעור, למה אתה כ"כ מתאמץ? למה כל יום שלישי 

זה מלחמת עולם מחדש? אמר לה אבי, מי שלא חווה את זה לעולם לא יבין 

בזה. נגעת כשאתה קצת רק אותי. יש דברים בחיים שאתה לומד להעריך אותם 

מה שאדם עמל לסכם סוגיה בעצמו ודאי שידע להעריך את מה שעושים כ

קרב לב גם בשמי וגם בשמכם מודה מבשיעור שזה מפתח עיקרי לסוגיה. ואני 

שהקב"ה יתן בעז"ה כח לכולנו להגדיל תורה ולהאדירה,  .מאוד לכל הרמי"ם

לעשות דברים באמת לשם פועלם ושיהיה לנו אחד על השני עין טובה. גם 

, שגם סברה טובה צריכה הגר"ח מבריסקבת"ת צריך עין טובה. אומרים בשם 

אז יודעים ללבן אותה. ובעז"ה כולנו נחזור בר"ח חודש  ,אמר בפני חבר טובילה

תנו הפסקות אלא יכוחות מחודשים. כמו שהזכרנו מקודם שלא נ אלול עם

להתבונן בין פרשה לפרשה. ואני מקווה שעוד יצא בידינו לעשות סיום ש"ס 

יחד עם  לכם ה לתתרוצשארגנו פה לע"נ אמי מורתי ע"ה. בשלב זה אני 

איש כמתנת ידו. אנחנו  ,הרמי"ם ספר אחד מהספרים שמונחים פה על השולחן

צורך אמתי להודות לכל אחד שלומד בישיבה ואולי גם מאלה שיבואו  מרגישים

לשמחה. ויהיו לששון  -הגמרא בר"ה אומרת שבזמן שיש שלום  ללמוד בישיבה. 

צו אין מתענים. מהו ררצו מתענים  -לא זה וצום. לא זה  -כשיש גזירת המלכות 

ונים השלום? רש"י כותב כשאין יד הגויים תקיפה על ישראל. שאר הראש

כותבים כשיש בית מקדש. מה הקשר של שלום עם בית המקדש? בגמרא 

ביבמות אמרו שנחלקו ב"ה וב"ש, ואעפ"כ לא נמנעו ב"ש לישא נשים מבית 

הלל, לקיים מה שאנמר "והאמת והשלום אהבו". דהיינו, לכל אחד הייתה שיטה 

כזה, משלו, ובכל זאת מידת השלום גברה ועשו שלום גם בדעות. כשיש שלום 

שלימות כזו, יש מציאות בעולם לבהמ"ק. שלימות הניגודים, כמובן בלי לוותר 

וכך אמרו במסכת סוכה )ל"ב( שאין אפשרות ששיח של קוצים  על ההלכה וכד'.

יהיה הדסים משום "והאמת והשלום אהבו", ושיח שדוקר אינו אמת ואינו שלום. 

חירות, זכור את בוראך. ם בימים של בג -"וזכור את בוראך בימי בחורותיך" 

שמירת הלשון מחד ולא טשטוש הזהות מאידך. ובעזה"י נזכה ל'השיבנו אליך' 

 מתוך כוחות חדשים ורעננים.

 שבת שלום!

 


