
 

  

תשע"ח -תולדותפרשת 

 משני עולמותהיצר הרע שונא את האדם ורוצה לאבדו 
מתרוצצים זה עם זה ומריבים ופירש"י "   )כ"ה, כ"ב(. "ויתרוצצו הבנים בקרבה",

להבין שהרשע יש לו  בני אדםבדרך כלל רגילים הנה     ".בנחלת שני עולמות
הצדיק יש לו חיי העולם  ולעומת זאת , בלא חיי העולם הבא חיי העולם הזה

וכמשמעות הפשוטה של דברי חז"ל כאן "מריבים  ,בלא חיי העולם הזה הבא
עולם הזה והעולם הבא,  -שישנם שני עולמות והיינו  - בנחלת שני עולמות"

      והעולם הזה שייך לאחד מהם, והעולם הבא יהא שייך לשני שאין לו עולם הזה.
הלא ש ,הצדיק יש לו גם חיי העולם הזהש ,לכשנתבונן בדבר נראה תאמנם באמ

ולמלאות  ב"המאושר כמוהו עלי אדמות שזוכה לטעום טעם הדבקות בקאין 
, שמלבד ולעומת זאת הרשע יוצא מופסד לגמרי ,עצמו באושר ושמחה אמיתיים

מה שאין לו חיי העולם הבא, גם חיי העולם הזה אין לו, כי הוא מלא מרירות 
)נדרים וריקנות מחטאיו ופשעיו הממררים לו את טעם חייו, וכמו שאמרו חז"ל 

 ,]ומה שאמרו חז"ל "מריבים בנחלת שני עולמות"     רשעים מלאים חרטות."ט' ע"ב( 
שמחה לו  איןחיי העולם הזה, אך למעשה הנאת את  הכוונה שהרשע לוקח לעצמו

גם , ומאידך הצדיק לוקח לעצמו חיי העולם הבא, וממילא הוא מלא צעראלא ואושר 
 [.דבקות שהיא מעין חיי העולם הבאמטעם הנג הוא מתעבעולם הזה 

בלאזר  יצחקן רבי הגאובשם הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל  ביאודבר נפלא ה
דהנה באמת יש לתמוה על מה שאמרו חז"ל "רשעים מלאים  ,זצ"ל מפטרבורג

נעשים 'צדיקים' לאחר החטא ומתמלאים חרטה, והרי  הרשעיםאיך  ,חרטות"
א רשעים יצש( ע"ב ס"אברכות )מו שאמרו חז"ל וכ]בכל רגע, היצר הרע שולט עליהם 

גם לאחר החטא כיון שו ,[מנהיגם ומדריכםצר הרע הרע שופטם, ופירש רבינו הגר"א שהי
הרע הרי אינו רוצה שיתחרטו היצר ונתונים תחת שליטת היצר הרע,  עדיין הם

       לאחר החטא.נכנסים אליהם מחשבות החרטה מהיכן א"כ , ויעשו תשובה
וביאר רבי יצחק בלאזר זצ"ל, שהחרטה היא חלק ממעשיו של היצר הרע, 

האדם, וזולת מה שהוא רוצה להחטיאו ולאבד ממנו  אתשונא שהיצר הרע 
עולם הבא, הוא רוצה גם לאבד לו את הטעם בחיי העולם הזה, ולכן היצר הרע 

ולאחר מכן חיי העולם הבא, מולהפסידו  -אדם משתדל תחילה להחטיא את ה
את ההנאה מהעבירה, וכך גם הוא משתדל שהאדם יתחרט כדי שהאדם יאבד 

גם מהעולם הזה וגם מהעולם הבא, ואחר כך  ,יוצא האדם מופסד מכל הצדדים
 .כדי להפסידו שוב מחיי העולם הבא ם לחטואשוב מסית היצר הרע את האד

שפעמים רבות הם  ,רשעיםשל ה הםוהדברים מפליאים למתבונן איך נראים חיי
לאחר החטא הם כי עולם הזה וגם העולם הבא, גם  -מפסידים שתי עולמות 

 לזמן מועטמתמלאים ייסורי חרטה, ואין הם מסוגלים ליהנות מהעבירה אלא 
       ייסורי חרטה.ברגשי אשמה מתמלא לאחר מכן ליבם אך , החולף ועובר לו

א א"כ הו ,היצר הרע הוא מלאךכיון שושמעתי מפי הגאון מטשעבין זצ"ל, ש
שתפקידו להחטיא הוא ממלא את מאחר , אבל באמת שונא את האדם שחוטא

שונא היצר הרע ש, ולפי דבריו מובן ביותר להחטיא אע"פ שהוא מלאך תפקידו
מיד לאחר החטא ולכן , ת"ועבר על רצון השי אחר שחטאאת האדם במיוחד ל

 הוא רוצה לאבדו גם מהעולם הזה.

 ירות מחבר רעזה
 ,רש"יופ    .ב(")כה, כ ,"ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי"

 ,של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאתתורה  "כשהיתה עוברת על פתחי
ל "ח מבריסק זצ"הגר   ו מפרכס לצאת".יעוברת על פתחי עבודת אלילים, עש

השתוקק יעקב אבינו לצאת לבית מדוע  ,ה"בית הלוי"אביו את שאל בנערותו 
מדרש, והרי בהיותו במעי אמו הוא למד תורה מפי המלאך וכמבואר בגמ' בנדה 

שעובר במעי אמו לומד את כל התורה מפי מלאך, וא"כ למה השתוקק )ל' ע"ב( 
פ ה"בית הלוי", שאע"לו  והשיבלצאת ולעזוב את לימוד התורה מפי המלאך, 

, אבל כל זה אינו שווה לו כדי שישב יחד שיעקב רצה ללמוד תורה מפי המלאך
להפסיד את לימוד התורה מפי ולכן היה עדיף לו  ,עם עשיו הרשע במחיצה אחת

וזהו מוסר    המלאך, והעיקר שלא ישהה יחד עם עשיו הרשע במחיצה אחת.
השכל, שלא רק ההתחברות לרשע מסוכנת, אלא גם עצם הדבר לשהות יחד עם 

. ומכאן לימוד להורים, שצריכים לבדוק רשע במקום אחד הוא מסוכן מאוד
ים בניהם ובנותיהם, ולא להסתפק בעצם הדבר ששולחהיטב מי נמצא בחברת 

 .והחברות מי הם החבריםהיטב לבדוק , אלא נות למוסדות תורהאת הבנים והב

 דרך הציבור שאינם מכירים מי הוא הצדיק באמת  
ופירש"י   )כ"ה, כ"ה(.  "ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער, ויקראו שמו עשיו", 

נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הכל קראו לו כן, לפי שהיה  -עשיו "ויקראו שמו 
]בלשון יחיד[, "ויקרא שמו יעקב" )פסוק כ"ו( הנה לגבי יעקב נאמר להלן      .הרבה"

הקדוש ברוך הוא, דבר אחר אביו קרא לו יעקב  -ויקרא שמו " ופירש רש"י שם
שאצל עשיו כולם הכירו בתכונתו ומהותו ומבואר על שם אחיזת העקב", ע"כ, 

ירו בו, אלא רק אביו ם הכקראו לו עשיו, אבל אצל יעקב לא רביוכולם  -
רק הם לכן ו]שהרי השם רומז על מהותו של האדם[  את תכונתו ומהותו,והקב"ה הכירו 

להיות צדיק דבר נפלא, שדרך ה ולמתבונן מבואר בזה       קראו את שמעו יעקב.
בד מהו תכונתו כצדיק ועוואינו מפרסם עצמו שיהא ניכר עליו  ,אל הכליםנחבא 

ניכר עליו שהוא אדם פראי, הרשע , אבל ולכן רק יחידים ממש מכירים בו ,ה'
 הפראיים הגדליםשערותיו  ע"שקראו לו עשיו הכירו את עשיו מיד וולכן כולם 

 כחייתו יער. פראית בצורה

 רשע לתוך הבית ומתי יש לגרשולהכניס כלל הדבר מתי יש 
 )כ"ה, כ"ח(.", קבבת את יעויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אה"

פירש ה"אלשיך" הקדוש, שבוודאי יצחק אבינו ידע את האמת שיעקב הוא 
הצדיק ועשיו הוא הרשע, אבל מ"מ סבר שיש לקרב את עשיו ב"ימין מקרבת" 

מלשון הפסוק שלגבי רבקה נאמר קדק ודכן מכדי שישוב מדרכו הרעה, ו
של יצחק לעשיו נאמר "ורבקה אוהבת את יעקב" בלשון הווה, אבל באהבתו 

שאהבת רבקה ליעקב הייתה  בלשון עבר, ומשום -"ויאהב יצחק את עשיו" 
, אבל אהבת יצחק לעשיו לא היתה אהבה אהבה קבועה ומתמדת ואיתנה

כדי שעכ"פ לא יתקלקל יותר, ולכן היא קבועה ומתמשכת, אלא רק אהבה לזמן 
רות שלא היה אלא לזמן מועט עד שיחלוף הזמן ולהו -נאמרה בלשון עבר 

אמנם עדיין יש לשאול מדוע יצחק קירב את עשיו, והרי         ותתבטל האהבה.
את ישמעאל ולא קירבו, ומדוע  לגבי ישמעאל מצאנו שאברהם אבינו שילח

ונראה               הנהגת אברהם כלפי ישמעאל.ושלא כ -יצחק קירב את עשיו 
בביאור העניין, שישמעאל היה נוהג כרשע גם בתוך ביתו של אברהם, וכמבואר 
בחז"ל שישמעאל היה מריב עם יצחק בזמן שעדיין לא גורש מביתו של אברהם, 
ולכן היה אברהם מוכרח לגרשו מביתו כדי שלא יושפע יצחק מהשפעתו הרעה, 

ג אלא אדרבה היה נוהלא היה מרשיע בעבירות בתוך ביתו של יצחק אבל עשיו 
חז"ל על מעלת כיבוד אב ואם של  כצדיק גמור בביתו של יצחק, וכמו שאמרו

כל ימי הייתי משמש את אבא ולא  ,גמליאלמר רבן שמעון בן א")ב"ר ס"ה ט"ז( עשיו 
ו בשעה שהיה משמש יו את אביו, עשימש עשישמשתי אותו אחד ממאה שש

היה עשיו אמרו חז"ל שוכן  " וכו',את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות
שואל את אביו יצחק "כיצד מעשרין את התבן ואת המלח", ולכן לא היה מסוכן 

מופקר היה מחוץ לביתו של יצחק שלהחזיקו בתוך ביתו של יצחק, ואע"פ 
היה נוהג לא מ"מ כיון שבתוך הבית  ,וחיפש את הנאת ה"מזומן" בעולם הזה

לא היה סכנה להחזיקו בבית, ולכן רצה יצחק לנהוג כלפיו בעבותות  כרשע,
 האהבה ולקרבו אליו כדי שעל ידי התקרבותו ליצחק הוא יחזור בתשובה.

וזהו לימוד גדול להורים, שאם אחד מבני הבית נעשה רשע ופוקר עול רח"ל, אין 
וכן מאוד , כי הוא מסלהחזיקו בתוך הבית אם הוא נוהג כרשע גם בתוך הבית

להשפיע לרעה על כל בני הבית, ורק אם בתוך הבית הוא נוהג כאחד מבני הבית 
 לקרבו כדי להחזירו למוטב. צריךואינו מסוכן לקלקל אחרים, אז 

 מעלת וחובת קיום דיני התורה בארץ ישראל יותר מחוץ לארץ
ו, ")כ "עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצותי, חקותי ותורתי"

ה, כגון גזרות להרחקה על אזהרות שבתור - "ר משמרתיושמפירש"י "וי     (.'ה
ם דברים שאילו לא נכתבו ראויין ה - "מצותי, "שניות לעריות ושבות לשבת

דברים שיצר הרע ואומות העולם  - "חקותי, "דמיםלהצטוות כגון גזל ושפיכות 
התורה קודם את כל  שמרשאברהם אבינו כאן ומבואר      ."משיבין עליהם

נשא יעקב אבינו שתי אחיות ועבר על איסור  איךרמב"ן קשה ההשניתנה, ו
יעקב אבינו שהתורה, והרי מאחר שאברהם אבינו שמר את כל התורה, בוודאי 

]ובפרט שנאמר על אברהם לא היה נוהג היתר במה שאסר אברהם אבינו על עצמו, 

ומה עוד שהרי  שבניו המשיכו את דרכו אחריו[,והרי  –אבינו "למען אשר יצווה את בניו אחריו" 
ל יעקב אבינו ששמר את השבת וקבע תחומין, והרי חז"ל אמרו במפורש גם ע
ותירץ הרמב"ן        נהג היתר באיסור שתי אחיות. איךששמר את התורה, וא"כ 

ישראל ולא בחוץ לארץ, קיימו את דיני התורה רק בארץ שהאבות הקדושים 
]ואכן מיד כשנכנס  ולא בארץ. בחוץ לארץדווקא ויעקב אבינו נשא שתי אחיות 

יעקב אבינו לארץ מתה עליו רחל, ונמצא שמיד בכניסתו לארץ ישראל כבר לא היה נשוי לשתי 

כיון ש ,ביאר הרמב"ן לחוץ לארץהחילוק בין ארץ ישראל  ובטעם       אחיות[.
לא  שהרי –כמי ש"אינו מצווה ועושה" רק האבות הקדושים שמרו את התורה ש
לכן לא שמרו את התורה אלא בארץ יבלו שום ציווי לשמור על התורה, ק

הרמב"ן כאן קיצר בדבריו, אמנם ארץ הן". "כי המצוות משפט אלהי הישראל, 
דיני התורה רק בארץ ישראל את שמרו האבות צריך לבאר היטב מה כוונתו שו

ונראה בביאור דברי הרמב"ן,                     .מפני ש"המצוות משפט אלהי הארץ הן"
כיון שארץ  שבאמת עיקר קיום המצוות שייך רק בארץ ישראל ולא בחו"ל

שעדיין לא היה "ציווי ה'" בזמן  -ולכן קודם מתן תורה , ישראל היא היכל ה'
את המצוות אלא בארץ ישראל בלבד, האבות לא שמרו אלא רק "רצון ה'", אז 

אבל  לקיים רצון ה' גם בלא ציווי,המלך צריך היכל וא שהבארץ ישראל כי 
כבר קיבלנו "ציווי" מפי הקב"ה לשמור את התורה בכל ון שלאחר מתן תורה כי

בעולם, אז כבר אין חילוק בין חו"ל לארץ, כי כל יהודי בעולם חייב לקיים  מקום

למען המשך הוצאת הוצאות הדפסת והפצת המאמר מידי שבוע עולים לסכומים רבים מאוד! 
, 0527110992, נא להתקשר למס' כפי יכולתםהציבור לתרום מידי שבוע בשבוע מתבקש  יליוןהג

 "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך"לפי החיפוש  פלוס" "נדריםבעמדות  ניתן לתרום
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 , עמוד התווך להפצת המאמר בכל שבוע, ברכת מזל טוב שלוחה בזאת לידידינו עוז
 לרגל נישואי בתו בשבוע הבעל"ט ביום ראשון ה"ה הרב ר' אמנון תווינה שליט"א

 ל יוצאי חלציוכראות רוב נחת מזכה לוג יפה יפה, ויעלה הזיויה"ר שי
 



]ויתרה מזו מבואר ברש"י     את "ציווי" ה', וציווי ה' הרי שווה בין בארץ ובין בחו"ל.
לארץ  הכנהכהוא רק  התורההדבר שציווה הקב"ה את בני חוץ לארץ לשמור על טעם ש ,(דברים י"א י"ח)

ומשום שכפי המבואר ברמב"ן הרי ארץ ישראל, עיניהם כשיחזרו לכדי שלא יהיו חדשים ב -ישראל 
, וכל מה שתושבי חו"ל חייבים בקיום המצוות זהו בארץ ישראלרק עיקר יסוד טעם קיום המצוות שייך 

כל הטעם שהקב"ה ציווה את יושבי חו"ל בקיום על זה ביאר רש"י שרק מפני שיש עליהם "ציווי" ה', ו
וות שייך בארץ ישראל, זהו רק כדי שלא יהיו חדשים להם המצוות אע"פ שבאמת עיקר קיום המצ

 .[כשיחזרו

דברים נוראים, שכל עבירה בארץ ישראל חמורה מדברי הרמב"ן למדנו  וא"כ
אף בזמן  –ומשום שבכל עבירה בארץ ישראל  שבעתיים יותר מעבירה בחו"ל,

זהו הטעם שגדולי הזה, זולת העבירה על ציווי ה', הרי זה עבירה גם על רצון ה', ו
ישראל פחדו ורעדו לנסוע לארץ ישראל שמחויבים לקיים בה את המצוות גם 

ת"ח י יהודי סיפר לו     מחמת רצון ה', ובעוה"ר בזמנינו באו פריצים וחיללוה.
קודם נסיעתו הלך לבקש ברכה מהגאון ששעלה מחו"ל לארץ ישראל, מופלג 

בער זצ"ל, והרגצ'ובער אמר לו "ארץ ישראל היא קדושה לעולם, האדיר הרגצ'ו
אבל לא בכל הזמנים קדושתה שווה, שבזמן ששומרים על התורה בארץ 
ישראל, אז קדושתה מרובה, אבל בזמן שיש פושעים בארץ ישראל, הם 

 הוסיףו", , וכמו שנאמר "באו פריצים וחיללוהמחללים את קדושת ארץ ישראל
, אבל מאידך הם פגעו מאוד בקדושתה ץ ישראלמזמן שבאו הציונים לארש עוד

אלו שלומדים תורה בקדושה בארץ ישראל ומקיימים בה מצוות, הם מקדשים 
הארץ הטובה אשר ה' נותן ולכן נאמר בקריאת שמע "ממש את ארץ ישראל, 

י מעשיהם בלשון הווה כיון שקדושת ארץ ישראל משתנית בכל זמן לפ -לכם" 
ארץ ישראל של הזוכים לקדש את  ואשרי חלקםשל ישראל המתוגררים בה, 

להיות אתה תשתדל "ואמר , וסיים ומונעים בזה חרון אף ה' מישראל במעשיהם
 בין אלו שמטמאים את ארץ ישראל".לו שמקדשים את ארץ ישראל ולא בין א

 מעלת הייסורים
יצחק ")ב"ר ס"ה ט'( איתא במדרש     )כ"ז, א'(. "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות", 

סורים מדת הדין יאדם מת בלא י ,בון כל העולמיםיר ,אמר לפניו ם,סורייתבע י
יסורים אין מדת הדין מתוחה כנגדו, ימתוך שאתה מביא עליו  ,מתוחה כנגדו

ספר ועד כאן לת היני מתחיל, מתחחייך דבר טוב תבעת וממך א הקב"ה,אמר לו 
ויהי כי זקן יצחק  , שנאמריסוריםיוכיון שעמד יצחק נתן לו  םסורייאין כתיב י

מבואר במדרש מהו גודל מעלת הייסורים להשתיק את       עיניו מראות". ותכהין
עד שאפילו יצחק שכבר היה עולה תמימה לה', מ"מ היה טוב עבורו מידת הדין, 

ראוי שלא תהא מידת הדין מתוחה כנגדו, וזהו יסוד גדול שלסבול ייסורים כדי 
שהמחלות והייסורים הם לטובתו של אדם, שבמעט ייסורים  ,תמיד ורכלז

 .ם הרבה מאוד מהעונשים בעולם הנצחבעולם הזה מנקי
דיבר פעם לפני תלמידיו על הייסורים שעתידין  ע"הגר"א זי ידוע שאדוננוו

ואחד מהתלמידים ששמע את  לבוא לאדם אחרי פטירתו, כף הקלע וגיהנם וכו',
דברי הגר"א נחלה מרוב צער ודאגה, וביקשו מהגר"א שיבוא לבקרו ולעודדו, 

אליך לא נתכונתי כי קצת ייסורים  -ואכן בא הגר"א זיע"א לבקרו ואמר לו כך 
בעוה"ז ממרקים הרבה מאוד מהייסורים בעוה"ב, ואתה שיש לך ייסורים אין 

       ך ממרקים את העונשים החמורים בעוה"ב. לך מה לדאוג, כי הייסורים שיש ל
עבר שבעה אשר  הגה"ק רבי מרדכי פגרמנסקי זצ"לאצל אספר מה שראיתי ו

ו כשהיה וכבר מימי נעוריו היה חולה, ובסוף ימימדורי גיהנום בשואה האיומה, 
פגעה בעיניו ובכל גופו, ש בל ייסורים נוראים מהמחלה הנוראהעוד צעיר ס

 תרופות משככי כאביםוכאשר הרופאים ביקשו להרגיע את כאביו ולתת לו 
לו כפרו תכדי שי ייסורים באהבהירב לקבל ורצה לקבל )מורפיום(, הוא ס

, והרופאים עמדו מהצד והשתוממו ויבוא לעולם העליון בלא חטא עוונותיו
לראות גבורת נפשו של יהודי מדוכא ובעל ייסורים שמקבל על עצמו ייסורים 

והוא גם עמד בתוקף שה"אחות" שם לא ], ומוכן לקבל על עצמו עוד ייסורים באהבה
 .שכן מימיו לא הסתכל בצורת אשה[ –תשרת אותו 

כשבועיים לפני  בשכבו על ערש דויבשעה שבאתי לבקרו בבית החולים ו
הוא התפלל ו וסבל הרבה ייסורים, איבד את מאור עיניכאשר כבר  - פטירתו

חטאתי לפניך, אני חייב לקבל "ריבונו של עולם וראה לקב"ה ואמר: תפילה נ
תן אם אתה גוזר עלי לתת לי ייסורים, אני מבקש ממך ייסורים כדי להזדכך, ו

אבל תן לי את כל הייסורים כאן בעולם הזה כדי לי ייסורים כמה שמגיע לי, 

שאזכה לבוא לעולם הבא לאחר זיכוך גמור, נקי ללא רבב חטא, ואל תשאיר לי 
    !!שום חובות לעולם הבא"

שאחד מגדולי  ,גאב"ד דקוממיות זצ"ל -גאון רבי בנימין מנדלזון הוסיפר לי 
לפני שקיבלתי את האדמורי"ם זצ"ל שחלה וסבל ייסורים קשים מאוד אמר, "

אבל עכשיו הייסורים הייתי נותן מיליון רובל כדי להיפטר מהם שלא יגיעו אלי, 
שכבר באו אלי הייסורים, אפילו אם תיתנו לי מיליארד רובל לוותר על שכר 

 הייסורים, אינני מסכים, שהייסורים ממרקים אותי".

 זכותו של העשיר שתומך מוסדות תורה מכספו
שהברכה יש לפרש לשון הפסוק בדרך מליצה,     .)כ"ז, כ"ט(", הוי גביר לאחיך"

ה יהנו ממנו והוא יהיאחיו והיינו ש"גביר לאחיו", האמתית לגביר הוא שיהא 
קונה לעצמו רכוש נצחי בעולם ורק אז הוא נחשב "גביר" ממש ש ,הגביר שלהם''

רכה עבורו, אלא אדרבה אבל אם אינו נותן צדקה, אין העושר נחשב כב האמת,
שהרי בעולם האמת הקב"ה יתבע , (ב"ה' יקהלת ) שמור לבעליו לרעתו"הוא "עושר 

ו, ונמצא שהפסיד מרכושו הרבה יותר ממה אותו על שלא נתן צדקה מרכוש
 מהנותנים,יהיה הגביר צריך לשמוח בזכות שזימן לו הקב"ה שהוא ו     שהרוויח.

ר' אנשיל הגביר הנודע ש"ל, רבי משה שניידער זצמו"ר הגה"צ לי וסיפר 
היה נותן ממון רב לצדקה והיה זהיר במצוה קלה  ,נקפורטמפרל "זצרוטשילד 

שלח לו הקדוש ה"חפץ חלה במחלה ונטה למות, בסוף ימיו כאשר כבחמורה, ו
חיים" מכתב שיתרום מיליון מארק לישיבות ברוסיה כדי להצילן מחרפת רעב, 
והבטיח לו עבור זה חלק גדול בגן עדן, וה"חפץ חיים" היה בטוח שיסכים, וכבר 
הודיע לישיבות שבקרוב תהיה רווחה לישיבות, אבל בני משפחתו של 

ששמע מהמכתב, ולא השאיר  רוטשילד לא מסרו לו את המכתב, ונפטר קודם
ותיכף לאחר פטירתו נודע גורל המכתב לבני   כלום בצוואתו עבור הישיבות.  

משפחתו של החפץ חיים, והחליטו שלא לספר לו כדי שלא יצטער, אך החפץ 
הכסף, הרגיש שבני משפחתו משתמטים  עלחיים שציפה לשמוע איזה ידיעה 

הקב"ה שכנראה אשר קרה, ואמר להם  ממנו, וכפי הנראה השיג ברוח קדשו את
יהודים יזכו  הרבהאלא י אחד, שזכות החזקת תורה לא יהא שייך רק ליהודרוצה 
 .להיות מנושאי ארון התורה היאזכות גדולה שהחזקת תורה, בביחד 

 מהשקרנים והרמאים שמזייפים דעת תורהגודל הסכנה 
איתא:  )בר"ר תולדות ס"ז ב'( במדרש כאן    "ז ל"ג(. כ)"ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד", 

"שתי חרדות חרד יצחק אבינו, אחת בשעה שנעקד ע"ג מזבח, והשנייה בשעה 
, הוי מאודלה עד שהביא עשיו לפניו מטעמים, וכשאומר ויחרד יצחק חרדה גדו

ביאור ו    אומר שחרד מהברכות של יעקב יותר ממה שחרד בשעת העקידה".
צטרכו לעבור שעם ישראל י ,עקידה הבין יצחקשעת השבהעניין נראה, 

שהרי מעשה אבות סימן לבנים, ולכן נחרד מאוד פן  -מסירות נפש בכל דור 
שראה יצחק שרימו ן מסירות נפש, אבל בשעה ישראל לא יעמדו בניסיו עם

ומזה נחרד יצחק , נותולרמות א שיבואו אנשיםיו שלדורות עולם יההבין  אותו, 
רמאים  אנשים ניהםיבלישראל שיהיו כי זהו סכנה גדולה ועצומה מאוד, 

וזהו ניסיון לישראל יותר  ,כרצונם תורהבשם הלזייף  ויבואויסתרו את כוונתם ש
 נפש על קידוש השם! מהניסיון למסור

 כוח לימוד התורה בעיון להגן על האדם יותר מלימוד הבקיאות
 שאבל לפי אבל בימי הדבר כתב הכלי יקר וז"ל "תלה    .(א"ז, מ"כ) ,"אבי אבל ימי "יקרבו

 כאשר והיה אמר ויצחק, לב משמחי ישרים' ה פקודי כי בתורה לעסוק אסור
 לא ודאי באבלו כן ואם, עולו ופרקת בתורה יעסקו שלא בזמן דהיינו תריד

 ביאורוצריך  ".   אחי את אהרגה ואז עליו המגין דבר לו יהיה ולא בתורה יעסוק
מדוע בימי אבלו של יעקב אבינו לא היה לו כח התורה שתגן עליו, והרי גם בימי 

ונראה בביאור הדברים,      אבלו היה עוסק בתורה בדברים המותרים לאבל.
בגדר "עוסק בתורה", ללומד תורה מד תורה בעיון שהוא שאינו דומה הלו

ובסכנה עצומה זו שהיה יעקב נמצא , בלבד "בגדר "לומד תורה שהואבבקיאות 
מפני עשיו הרוצח שהיה בסמוך לו והמתין בכל רגע להורגו, היה יעקב צריך 

, ומאחר שהאבל אסור בלימוד דווקא זכות לימוד תורה בעיון כדי להגן עליו
 אבלו להגן מפני גודל הסכנה מעשיו.התורה בעיון, לא היה ליעקב זכות בימי 

 בעל ה"ברכת שמואל"ך בער ליבוביץ זצ"ל הגה"ק רבי ברועל שקיבל רבינו לקט עובדות והנהגות 

 (שיחול בשבוע הקרוב נדפס לרגל יומא דהילולא)

שמעתי ממי שזכה להיות אצל הגה"ק רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, א[ 
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", )ויקרא ו' ו'( שהרגישו עליו את הפסוק 

עד שכל היום בער בקרבו אש של פחד על מעשיו ותורתו אם הם כרצון ה', 
 ת אש דקדושה.שמסביבו הרגישו כאילו בוער

שמעתי ממשפחת הגה"ק רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, שלאחר שהיטלר ב[ 
ימ"ש עלה לשלטון, הגיע לאזני הגרב"ד מה שנעשה עם כלל ישראל 

מהעיתונים , וביקש שלא יודיעו לו עוד חדשות שסובלים כל כך הרבה צרות
אוי בעול צרותיהם שמא לא יוכל לישא כרכי אמר , מה שנעשה במלחמה

, שראל פוגעים בו עד דכדוכה של נפשעד כדי שירגיש שצרות י של ישראל
 היות שאינו יכול להציל כלום אלא רק לשמוע, עדיף שלא ישמע.ו

ג[ סיפר לי הגרי"ד זצ"ל בנו הגדול של מרן הגרי"ז זצ"ל, שבזמן שהגאון רבי 
מאוד אם יש לחשוש שם נבוך ברוך בער זצ"ל היה באמריקא, היה הגרב"ד 

שזמן השבת הוא מה שקוראים שם יום ראשון, כי לא ידע אם לפי דעת 
למזרח מירושלים  הרז"ה בפ"ק דר"ה דס"ל שזמן השבת מתחיל שש שעות

ומאז מתחיל היום, ולפי שיטתו ביפאן וניו זילנד השבת  - והיינו בסוף סין
ושלח טלגרמה למרן הגרי"ז  זצ"ל שיורה הוא מה שקורים שם יום ראשון, 

לו מה לעשות. ובינתיים מספק החמיר בע"ש שבת ויום ראשון, ולאחר עיון 
בסוגיא עם הגאון רבי שמחה זליג זצ"ל, השיב מרן הגרי"ז זצ"ל מיד 

 שבאמריקא אין שאלה כלל.
בן אחותו ותלמידו המובהק ] -שליט"א הרב ישראל גרבר די הגאון יידסיפר לי  [ד

, בדרךהגאון רבי ברוך בער זצ"ל  דודוהיה כשפעם ש ,[ל"של הגאון רבי ברוך בער זצ
יחד עם  באופן של ייחוד -מזרחי ה מעסקניאחד באמצע הנסיעה הגיע 

הגר"ח מבריסק סור ייחוד כיון ששמע מרבו לאיהגרב"ד , וחשש הגרב"ד
על חשודים שדינם כגזרו על המינים חז"ל הם מינים, ושהמזרחי זצ"ל 

כדי שלא  ד פירש מהנסיעה, ומיאסור להתייחד עמהםו שפיכות דמים
   .להיכשל באיסור

 אלא הוא , 'מזרחי'בחורים נגד המדבר עם אמר פעם, שאינו [ הגרב"ד זצ"ל ה
 .'מזרחי'ה ילא הם כבר שונאים את דרךרק מסביר להם מה זה מזרחי, וממ


