
 

 88 גליון
 

  ו"ט - ט

ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, 
בניסן נגאלו בניסן וכו',  בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק

  [יא.]  עתידין ליגאל.

  ה מיוחד בחודש ניסן שדווקא בו אמורים להיגאל?יש להבין מ

שהרי ניסן חייב להיות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  מסביר
בזמן שהארץ מליאה דשאים ואילן מוציא  -בתקופת האביב 

  פירות, כמו בשעה שנבראה.

אחרי החורף החשוך שבו השדות נותרו חשופות והעצים עמדו 
והארץ  -תחיל ללבלב עירומים מאז השֶלכת, בא האביב הכל מ

  נצבעת גוונים יפים ומרנינים.
אלא  -צורה הזו אינה מצג חדש של העולם ה -אבל האמת היא 

  רק 'התחדשות' וחזרה לצביון הראשון שבו היא נבראה.
אינה לעידן חדש, אלא להתחדשות  -כך גם התקווה שלנו לגאולה 

שראל 'חדש ימינו כקדם'! שנחזור למעלת אבותינו, ופריחת כרם י
  כימי עולם וכשנים קדמוניות!

י} וקראתם דרור בארץ וכו', דכולי -אמר קרא {ויקרא כה
מאי משמע? דתניא אין דרור אלא  -עלמא דרור לשון חירות 

לשון חירות, א''ר יהודה מה לשון דרור כמדייר בי דיירא 
  [ט:]  ומוביל סחורה בכל מדינה.

יש להבין את ו -הנה נאמר 'וקראתם דרור בארץ לכל יושביה' 
לא ו -לכל יושביה', הרי רק העבדים משתחררים ' -ההכללה 
  אדוניהם?

בשם הפנ"י  הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט"אמתרץ 

  שבאמת גם האדון משתחרר ביובל מהחיובים כלפי עבדו.
טז} כי טוב לו עמך -כמו ששנינו בקידושין [כ.] דתניא {דברים טו

א תהא אתה אוכל פת נקיה והוא עמך במאכל ועמך במשתה, של -
אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן 

מכאן אמרו כל הקונה עבד  -על גבי מוכים והוא ישן על גבי התבן 
  עברי כקונה אדון לעצמו.

וממילא  -הרי שהתורה הטילה עליו אחריות וחיובים לא פשוטים 
ון משתחרר מהשעבודים ביובל כשהעבד יוצא לחירות, גם האד

  ומובן היטב מפני מה נאמר 'לכל יושביה'! - הללו

יד} למועד -כדכתיב {בראשית יח ?מנלן - בפסח נולד יצחק
 ,אילימא בפסח וקאמר ליה בעצרת ?אימת קאי ,אשוב אליך

אלא דקאי בעצרת וקאמר ליה  ?בחמשין יומין מי קא ילדה
אלא דקאי בחג  ?חי מי קא ילדהאכתי בחמשה יר ,בתשרי

  [יא.]  .וקאמר לה בניסן

ה על לידת "באו לבשר לאאעכים מבואר כאן הגמרא שהמלא
יצחק בחג הסוכות, ויש להבין מדוע הוא ישב בפתח האוהל ולא 

  בסוכה?
שהתשובה לדבר מדויקת  מרן הגר"ח קניבסקי שליט"אאומר 

 בגלל שהיה יום חם - 'ם היוםוכח - והוא ישב פתח האהל'בפסוק 
 ולכן ישב בפתח האוהל שיש שם יותר אויר! - מצטערוהיה 

תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו 
אבות בתשרי מתו אבות בפסח נולד יצחק בראש השנה 
נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה יצא יוסף מבית 

בניסן  האסורין בר''ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים
ר' יהושע אומר בניסן נברא , נגאלו בתשרי עתידין ליגאל

  [י.]  .וכו'העולם 
יש להבין מה כל כך חשוב לדעת מתי אירע כל אחד מהישועות 

  האלו? ומדוע עושים עסק מהתאריך שלהם?

[המשגיח ממיר] אומר  רוחם הלוי ליבוויץ זצוק"להגאון רבי י
  שחסר לנו הבנה בחשיבות המושג שנקרא 'זמן'!

יו הזמן חולף ועובר, אבל ובמקביל איל -אנו חושבים שאדם חי 
יים רק כדי והוא קיבל ח -האמת היא שלפעמים העיקר הוא הזמן 

  לחיות בתוך ה'זמן' המוקצב!

ולא ראוי או מסוגל להגיע  וא פשוט לא היה יכולה -ב'זמן' אחר 
תכן שלא היו י -גם המאורעות שהתרחשו בזמן מסויים  לעולם!

  !!!מתרחשים בזמן אחר
יו מספיקים אם ח"ו לא ה -תן תורתינו' את התורה קיבלנו ב'זמן מ

הפסיד ולהחמיץ את להיו עלולים  -להתכונן עד לזמן המיועד 
  לא היו מקבלים את התורה!!!ו -השעה 

סא אם אנשי דור המבול היו מגדישים את הסאה וכן לאידך גי
  יתכן שלא היה מגיע המבול! -בזמן אחר בשנה 

אבל חייבים  -קשה לנו לתפוס את המושג והחשיבות של 'זמן' 
  לדעת ולנצל אותו!

זה לא שכר! אלא תוצאה  -הקב"ה ממלא שנותיהן של צדיקים 
  יום, חודש, ושנה! -של ניצול כל חלקי הזמן 

יש כח גדול, 'יום בשנה  -לו ליחידה קטנה של זמן לפעמים אפי
  לטוב ולמוטב! -חשוב שנה' 

רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הלך חצי שנה כדי ללמוד יום 
לפי חישוב של  -שנחשב לו כשנה! ואילו המרגלים נענשו  -אחד 

  יום לשנה!

לא היינו מוותרים לעצמינו מתוך  -אם היינו מבינים את הנושא 
אלא אדרבא ממהרים לנצל את מה  -לקראת סוף הזמן יאוש 

  שנשאר ממנו.
הגאון רבי מאיר גריינמן יש בנותן ענין להביא את מה שהמשיל 

  על ניצול הזמן.שליט"א 

למפעל ליצור בקבוקי שתיה, כל בקבוק עובר  -למה הדבר דומה 
מסלול שבו הוא נשטף מתמלא נסגר עם פקק, ונארז בקרטון, 

  בדרכו לשיווק. -שנערם על משטח 

כל הבקבוקים  -ששכחו לפתוח את ברז המילוי  -נתאר לעצמינו 
  שעברו את כל התהליך חסר להם 'רק' את הנוזל שבפנים...

בלא  -וכי יש לך החמצה גדולה מזו? כך נראה זמן שעבר בבטלה 
  שמלאו אותו בתוכן של עשית רצון ה'!
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