
1 אורי וישעי

עטרת פזעטרת פז
נאמר בפרשתנו ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת אָֹתּה (לג, נג), 

הרמב"ן ז"ל מביא בפירושו שהפסוק "ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה וגו' ָלֶרֶׁשת אָֹתּה", באה ללמדנו כי מצות עשה מן 

התורה לשבת בארץ ולירש אותה, כי ה' יתברך נתנה לנו ולא לשום עם אחר.

 

או  שנער  ארץ  אחרת,  לארץ  וללכת  ישראל  ארץ  את  להחליף  ישראל  של  דעתם  על  יעלה  ואם 

אשור וכיוצא באלו, יעברו על מצות ה', כי אין להם לישראל ארץ אחרת, אשר קדושתה כקדושת גן 

העדן מכל הארצות, ואשר ממנה מביאים תרומות ומעשרות ועומר וביכורים וכן כל שאר המצוות 

התלויות בארץ.

דוד המלך ע"ה אומר "ְוִאם ְּבֵני ָהָאָדם ֲארּוִרים ֵהם ִלְפֵני ה' ִּכי ֵגְרׁשּוִני ַהּיֹום ֵמִהְסַּתֵּפַח ְּבַנֲחַלת ה' 

ֵלאמֹר ֵל ֲעבֹד ֱאִהים ֲאֵחִרים" (שמואל-א כו, יט) והקשו רבותינו במסכת כתובות (דף קי:) וכי מי 

אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים? ותרצו: אלא לומר לך: כל הדר בחו"ל - כאילו עובד עבודת 

כוכבים, ובספר חרדים נכתב מצות ארץ ישראל אדם מקיים כל עת וכל רגע אשר הוא נמצא בה.

וככל שמצוה זו גדולה היא, וזכות גדולה לכל יהודי לגור בארץ ישראל ולבקר בה, ועל אחת כמה 

וכמה שלא לנטוש את הארץ, מכל מקום עם הזכות יש גם חובה גדולה שלא לפגום בקדושת הארץ, 

על ידי עבירות ח"ו, אלא אדרבה להוסיף בקדושתה ע"י קיום המצוות.

ארץ ישראל שלנו היא בזכות תורתנו הקדושה, אך בלא קיום המצוות בפועל, שהיא התורה, לא 

קיימת הזכות לעם ישראל בארצם, ועל כן קודם הכניסה לארץ ישראל צוה יהושע בין נון את עם 

ישראל "ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצְּו מֶֹׁשה ַעְבִּדי" (יהושע א, ז). וזאת 

גם לפי שבכדי לזכות לשפע הטמון בארץ ישראל, יש להקפיד על קיום המצוות בה, ובזה אפשר 

לזכות לכמה מעלות רבות וגדולות מאד.

שנזכה בזכות ימי הצער והחרבן שעוברים עלינו להגיע ל"קו הסיום" בביאת משיח צדקנו, אשר 

יוציא אותנו מגלותנו לגאולתנו. 

בית מדרש רב פעלים ע"ש מרן הרב יוסף חיים זי"ע בראשות כב' מו"ר הרב אורי סבן שליט"א
alon@shtaygen.co.il : עורך: אלון ארביב ס"ט הערות ניתן לשגר לת"ד 613 נתניה 050-6229335 או בדוא"ל
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עלון זה יוצא בתרומת הגבירים היקרים החפצים בעילום שם, וברכתי שגורה 
להם, שה' ישלם פועלם, ותהי משכורתם שלמה מאת הבורא יתברך, העורך

מסעי ישראל לדורותיהם
"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן" (לג, א) 

היה  ההכרח  ומן  נצחית  להיות  יכלה  לא  בשר-ודם  על-ידי  באה  שגאולת-מצרים  מכיוון  כי  במדרש,  מצינו 
שתבאו אחריה גלות אחרת; אולם לעתיד תבוא הגאולה על-ידי השם-יתברך בכבודו ובעצמו, ואז היא תהיה 

נצחית.
זהו שמרמז הכתוב: "אלה מסעי בני ישראל'' – לפיכך יהיו ישראל נאלצים לנדוד עוד בגלויות שונות אחרי 
גאולת-מצרים, משום ''אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרן'' – שנגאלו ממצרים באמצעות בשר-ודם, 

ולכן אין הגאולה יכולה להיות נצחית.
ואכן, ראשי-התבות של ''אלה מסעי בני ישראל'' מרמזים על ארבע הגלויות הבאים: אדום, מדי, בבל, יון.

כוחה דארץ ישראל
"כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען... ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו" (לג, 

נא-נב)
 מצינו בגמרא, שהיה משה רבנו מסוגל לבטל לחלוטין את יצר העבודה זרה, אלא שחסרה לו זכותה של 
ארץ-ישראל (ראה עירובין ל"ב). לפיכך אמר הכתוב: "כי אתם עוברים את הירדן" – מכיון שרק אתם עוברים 
תיכשלו  לבל  תאבדו" –  מסכתם  צלמי  כל  ואת  משכיתם  כל  את  על-כן "ואבדתם  משה,  בלעדי  הירדן  את 
בהם. ואילו היה גם משה עובר עמכם את הירדן אל הארץ, היה הוא מבטל את היצר העבודה-זרה ולא הייתם 

חוששים מפני כל אלה.

ארץ הצבי
אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה" (ל"ג, נ"ד) מקרא קצר הוא זה (רש"י).

חכמינו אמרו, שלפיכך נקראת ארץ-ישראל "ארץ-הצבי", כי כשם שהצבי הזה משהופשט עורו מעליו שוב 
אינו יכול לחזור ולכסות את גופו מאחר שהוא מתכווץ, כך גם ארץ-ישראל בזמן שישראל יושבים עליה הרי 

היא מתכווצת (גיטין נז). 
משמע איפוא כי לפני שנכנסו ישראל לארץ היה שטחה מצומצם מאד, כך שלא הספיק לכל שבט השטח 

שניתן לו; אך לאחר שהוטל הגורל נתרחבו ממדי השטח בהתאם לגודלו של השבט.
זהו איפוא פשוטו של הפסוק: "אל אשר יצא לו שמה הגורל – לו יהיה", אחרי שנפל הגורל על שטח פלוני 

בשביל שבט פלוני, נתהווה השטח הראוי בהתאם לצרכיו של השבט.
וזהו שנתכוון רש"י לומר: "מקרא קצר הוא זה" – המקרא מדבר כאן בכברת-האדמה הקצרה שנתרחבה 

אחר-כך.

בתי הלויים
"והיו הערים להם לשבת" (ל"ה, ב-ג) לשם-מה חוזר הכתוב על כך פעמיים? ברם, ערי הלויים הלא שימשו 
אומר  בישראל  טוב,  אך  לראות  הרוצה  והשם-יתברך  בשוגג,  לרוצחים  ערי-מקלט  גם  אחת  ובעונה  בעת 
"להם  רק  אם  כי  לפורעניות  המוכן  מקום  הללו  הערים  תהיינה  ולא  כאלה  מקרים  יקרו  ולא  יתן  מי  איפוא: 

לשבת" – ללויים בלבד.



ישראל  ולכן  בשמחה".  ממעטין  אב  "משנכנס  כו:)  (דף  תענית  במסכת  שנינו 

שיש לו דין ודברים ותביעה משפטית עם גוי, יתחמק מלהתדיין עמו בימים אלו, 

ויתדיין עמו לאחר עשירי באב.

קניית  כגון  שמחה,  של  ומתן  במשא  ממעטין  הקרוב)  שני  מיום  (השנה  אב,  חודש  ראש  מיום 

ומתן  משא  ובשאר  בזה.  וכיוצא  וכסף,  זהב  תכשיטי  קניית  או  וכלה,  חתן  לבית  חדשים  רהיטים 

ראוי  שהיה  פי  על  אף  וכדומה,  חדשה  מכונית  או  לביתו,  רהיטים  קניית  כגון  שמחה,  של  שאינו 

להחמיר בזה, מכל מקום נהגו להקל, וטוב להימנע מלהביא רהיטים חדשים לביתו, או מכונית 

חדשה לביתו, בימים אלו, משום ששמחה היא לו.

באב,  תשעה  לאחר  מיד  הנשואים  זמן  את  קבעו  שאם  שליט"א,  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  כתב 

והבחור עדיין לא קיים פריה ורביה, דהיינו שעדיין אין לו בן ובת, מותר לקנות בעבור החתן והכלה 

כל צרכיהם אפילו בימים אלו, ואפילו אם יש שהות לקנות את צרכי החתן והכלה אחרי תשעה 

לקנותם  מותר  מכן,  לאחר  שיתייקרו  חשש  יש  אם  באב,  ט"ו  ליום  נקבעו  שנישואיהם  כגון  באב, 

בימים אלו.

איסור רחיצה וכיבוס
ובשבוע שחל בו תשעה באב, נוהגים עוד מנהגי אבלות, ובכללם האיסור לרחוץ כל גופו במים 

חמים, והאיסור לכבס בגדים או ללבוש בגדים מכובסים. אולם מנהג האשכנזים להחמיר ולאסור 

הרחיצה מיום ראש חודש אב, בין במים חמים בין במים צוננים, (זאת אומרת שהם נוהגים שתי 

חומרות נוספות, לאסור רחיצה כבר מיום ראש חודש אב ולאסור רחיצה אף במים קרים). אולם 

אף למנהג האשכנזים, אם מדובר באדם הגר במקום שהאקלים שם חם, כגון בארץ ישראל, או 

באדם המזיע הרבה מחמת איזו סיבה, מותר לו לרחוץ כל גופו במים שאינם חמים אף בשבוע 

שחל בו תשעה באב. כי לא קיבלו עליהם האשכנזים חומרות אלו, אלא בארצותיהם, שהם ארצות 

קרות, וגדול כבוד הבריות, ולכן יש להקל בזה כאמור. וכן פסק גם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל.

ברכת שהחיינו בשבת קודש
בשבתות שבתוך ימי בין המצרים מותר לברך שהחיינו על פרי חדש או על בגד חדש. ומכל מקום 

אחר ראש חודש אב, נכון להחמיר שלא לברך שהחיינו על בגד חדש אפילו בשבת. ומכל מקום 

על פרי חדש יש להקל לברך אף בשבת זו שאחר ראש חודש אב, והטעם לחלק בין בגד לפרי 

הוא, משום שלדעת הרמ"א אסור ללבוש בגד חדש אחר ראש חודש אב, וזאת ללא קשר לברכת 

שהחיינו, אבל באכילת פרי חדש אין איסור מצד עצם אכילת הפרי, רק מצד ברכת שהחיינו שאין 

לברכה בימים אלו, לפיכך פרי חדש מותר לאכלו בשבת אף לאחר תשעה באב, אבל בבגד נכון 

להחמיר, וכן פסק רבנו שליט"א בשו"ת יחוה דעת (ח"א סי' ל"ז).

הליכות מלכי
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 השבת מעל הכל

כולו  היה  סלמאן  רבי  כאשר  השבת  ביום  פעם  כי  מסופר,  זצוק"ל  מוצפי  סלמאן  רבי  הגה"צ  על 
הגביר  לבית  לבא  דחוף  באופן  נקרא  פתיה,  יהודה  רבי  רבו  עם  בלימוד  ובטהרה  בקדושה  עסוק 
מנחם דניאל כדי לחתום על עיסקה עם הקונסול הבריטי, זה הגיע עם משלחת רמת דרג במיוחד 

מבריטניה כדי לחתום על עסקה גדולה.

שוער הבית נדרש לקרא לרבי סלמאן באופן מיידי לבית הגביר, הוא לא נמצא בביתו, השוער פנה 
לבית המדרש שם מצא את רבי סלמאן שקוע בלימוד התורה בספר הקדוש "עץ חיים", כאשר 
מה  תמהות,  בעיניים  סלמאן  רבי  בו  הביט  בקשתו  את  ממנו  וביקש  הגביר  בית  שוער  אליו  ניגש 
לי ולעסקי חולין בשבת, ואולם במחשבה שניה החליט כי ילך ויקדש שם שמים ברבים, הוא יצא 

בבגדי שבת למשרדי הגביר.

אותו  להם  והראה  שעון  ממנו  הוציא  לארון  היישר  ניגש  הוא  כבוד,  בהדרת  אותו  קבלו  כשנכנס 
ואמר "בעוד שעתיים תשקע החמה כשלשת רבעי השעה לאחריהם תצא שבת מלכתא, רק אז 
אוכל להתפנות אליכם, יהודי אני ואת מצוות אלוקי אני שומר", כשסיים את דבריו שררה דממה 

בחדר, הנוכחים התפלאו על דבריו, אך התפעלו מיושרו של היהודי ומכנות דבריו.

ורבי  השבת",  שתצא  עד  פה  נמתין  ויושרך  אמונתך  את  מכבדים  "אנו  ואמר  בפניו  קד  הקונסול 
סלמאן שב לבית המדרש שש ושמח על כי זכה לקדש שם שמים ברבים, לרעיו אמר "אף פעם 
העולם  מאומות  נכבדים  שכעשרה  ידעתי  כאשר  שבת  באותה  כמו  עצומה  קדושה  הרגשתי  לא 
ועם  לעמו,  הבורא  שנתן  אות  והיא  בעולם,  קודש  שבת  שיש  ויודעים  מסויים  במקום  ממתינים 

ישראל קיים ומקיים אותו לעולם".

ההתמדה לאור השבת החלוש במיר

סיפר הגאון רבי מרדכי מן זצ"ל שהיה אחד מפארי לומדי הישיבה, סיפור אופייני המורה על עצמת 
לפני  אותן  ממלא  היה  הָשָמש  קרוסין.  עששיות  ע"י  היתה  בישיבה  התאורה  בישיבה:  ההתמדה 
שבת ואף דואג שכמה מהן תשארנה דלוקות במשך כל הלילה, היות שהיו רבים שהתמידו בלילי 

שבתות עד שעה מאוחרת.

באחת השבתות כשעסקו בני הישיבה בשקידה עילאית בליבון סוגיא כל שהיא, כבה האור בבית 
המדרש, ונותרו אך כמה עששיות דולקות. המתמידים שנותרו ללמוד בבית המדרש נשארו לשבת 

תחתם ולהמשיך בתלמודם. 

כעבור שעות מספר, החלו אותן עששיות להחליש אורן. השמש לא דייק כנראה במידה הנדרשת 
האור  משנחלש  בלימודם.  ולהמשיך  הכתוב  את  לראות  התאמצו  וכך  הבוקר,  שעת  עד  להאיר 
תחת  הניחוהו  עמם,  וכשהסטנדר  הספסל  על  עלו  הם  הגמרא,  אותיות  את  לראות  והתקשו 

העששית וכך למדו מספר שעות מבלי משים.

אלו שהגיעו לתפילת ותיקין, הבחינו בהם ותמיהה ניכרה על פניהם. רק אז הסבו הלומדים לבם 
תפילת  את  עמם  החלו  בהתלהבותם  והם  המדרש  בית  את  להציף  החל  כבר  הבוקר  אור  לכך... 

השחר והמשיכו להגות באמרי התורה.

(מתוך שבת במחיצתם של גדולי ישראל הרב וילנר)

 

קומי אורי –סיפור לשבת 


