
  

  

תשע"ז - פרשת ויצא

  השפעת כל יחיד ויחיד מתלמידי החכמים על בני עירו
ופירש"י "לא היה (בראשית כ"ח י'). "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה", 

צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד 
שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא 
הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה 

  הדרה", ע"כ.
ויש לתמוה למה התורה הדגישה עניין זה רק אצל יעקב אבינו, 

(עי' לעיל ל"ב ד' שמפורש והלא גם אברהם ויצחק יצאו ממקום מושבם, 

ולמה שם לא יציאת אברהם מחרן, ולעיל כ"ו י"ז שמפורש יציאת יצחק מגרר), 
  ה תורה עניין זה שיציאתם מן העיר עשתה רושם.הדגיש

אצל אברהם ויצחק היה הדבר פשוט שונראה לבאר בזה כפשוטו, 
שהרי הם היו היחידים שעבדו את הקב"ה עשתה רושם, ם יציאתש

ולכן הדבר פשוט שבשעה שיצאו ניכר רושם עצום על  –במקומם 
ועיקר החידוש הוא שגם יציאת יעקב מבאר שבע שהוא העיר, 

אע"פ שנשארו בבאר שבע ה רושם, ותשקום ישיבת שם ועבר עמ
, מ"מ גם יציאת בישיבת שם ועבר עוד תלמידי חכמים ועובדי ה'

תלמיד חכם אחד מתוך הרבה תלמידי חכמים, משאיר רושם על 
  העיר שניכר בה שחסר בה זיווה והדרה מאותו תלמיד חכם.

ישיבה או כולל מוסיפים שכל תלמיד חכם או כל  ידיעה נכבדה,זהו ו
, וגם אם יש שם כבר בלא"ה על כל השכונה והעירבה לטורושם 

לזיוה  ףמוסיאחד , מ"מ כל או הרבה תלמידי חכמים הרבה ישיבות
  והדרה של העיר.

  השפעת תלמיד חכם הצנוע בד' אמותיו על כל בני עירו
(חתן מו"ר הגה"צ רבי משה הגה"צ רבי אליעזר לאפיאן זצ"ל ומפי מורינו 

שביציאת , ופן אחרבזה באשמעתי לבאר  שניידער זצ"ל ור"מ בישיבה)
אברהם ויצחק לא הוצרכה תורה להשמיענו שיציאתם עשתה רושם 

שהם עסקו בזיכוי הרבים ופעלו הרבה לגייר גרים, מפני  גדול
על הפסוק "וישב יעקב בארץ מגורי [מד"ר פ"ד] [וכמבואר במדרש 

אביו" שגם יצחק היה מגייר גרים כאביו], וא"כ כשיצאו מן העיר 
לצורך הרבים, אבל יעקב אבינו שבימי בחרותו נפסק כל פעולתם 

שכיון יה מקום לומר היה רק "יושב אוהל" ולמד כבחור ישיבה, ה
שהוא מכונס בתוך ד' אמות של הלכה, אין שום נפק"מ לאנשי העיר 

גם יציאתו עושה רושם ש כתובנמצא בעיר, ולכן השמיענו ה הואאם 
מאוד על בני כי גם בן תורה שיושב לעצמו ולומד תורה משפיע  -

  העיר שרואים אותו ולמדים מדרכיו.
 שהרי -ומכאן יש לכל בן תורה להתעורר כמה אחריות מוטלת עליו 

ואם ח"ו אינו נוהג כפי שראוי לבן  הוא משפיע מאוד על סביבתו,
תורה לנהוג, אזי אחרים למדים ממנו, והוא נלכד בזה בעוון חילול ה' 

  .שהוא מן החמורות שבחמורות

  ות והתרחקות ממחלוקתכח האחד
ופירש"י "עשאן (כ"ח י"א). "וייקח מאבני המקום וישם מראשותיו", 

כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות, התחילו 
מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת 

  עלי יניח, מיד עשאן הקדוש ברוך הוא אבן אחת", ע"כ.
הרוויחו האבנים שנתאחדו זו לזו, והלא עדיין אין ויש להבין מה 

ראשו מונח אלא על מקום קטן מתוך כל שטח האבן הגדולה, ומה 
  הרוויחו האבנים במה שנתחברו להיות אחד.

אכן הביאור בזה הוא, שעל ידי שנתאחדו האבנים, אזי כל שטח 
האבנים נחשבו כיחידה אחת, וממילא נחשב הדבר לזכיה לכל האבן 

משטחה. חלק על ידי הנחת ראשו ב – בהה שהצדיק השתמש הגדול
(וכמוש"כ במסילת ישרים פ"א שעילוי גדול הוא לבריות להיות משמשי 

  האדם השלם).

, שכמו שהתאחדות ישראלאחדות עומק מעלת ומכאן יש ללמוד את 
האבנים גרמה לכך שכל האבנים הוגדרו כ"יחידה" אחת, וממילא כל 

שטח מסוים ממנה, האבן הגדולה זכתה בכך שיעקב הניח ראשו על 
כמו כן גם התאחדות עם ישראל גורמת לכך שכל עם ישראל 
נחשבת כ"יחידה אחת", וממילא כל עם ישראל זוכים ומתעלים על 

אבל כשישראל מופרדים , כל מעשה מצווה של כל יחיד מישראלידי 
על אז כל אחד מתעלה רק , ולאגודות אגודות, חסר בכח הציבור ח"ו

   די מעשי הציבור.ידי מעשיו ולא על י
תפילה בציבור, שעל ידי שהציבור שורש מעלת זהו באמת ו

מתפללים יחד, תפילתם מתאחדת ונחשבת כתפילה אחת של כולם, 
  וממילא תפילתם עולה יחד וכל אחד זוכה על ידי תפילת חבירו.

ובדומה לזה גם הלומדים תורה ברבים תורתם מתאחדת להיות 
כה גם על ידי לימוד תורה של כמקשה אחת, וממילא כל אחד זו

וכדוגמת האבן שלאחר שנתחברה זכתה כולה במה  –חבירו 
  שחלקים מתוכה שימשו את יעקב.

(ובמקו"א ביארנו עניין תפילה בציבור, שכל יחיד שמתפלל לבדו, הקב"ה 
בודק אותו לפי מעשיו אם הוא ראוי, ולפעמים אין מקבלים תפילתו 

בל ציבור המתפללים יחד הקב"ה שאומרים לו קשוט עצמך תחילה, א
מקבל את תפילתם בתורת "תפילת הציבור" ולא בתורת "הרבה יחידים", 

  ואז כבר אין בודקים אחר מעשה כל יחיד ויחיד). 

  התפילה והתורה כרוכים זה בזה
שיעקב אבינו עבר בהר המוריה ולא איתא ב) צ"א ע"(חולין ב בגמ'

"אפשר שעברתי על מקום  –אמר  התפלל שם, אבל כשהגיע לחרן
צה שהתפללו אבותי, ואני לא התפללתי", מיד נתן דעתו לחזור וקפ

  .כ", עלו הדרך והגיע להר המוריה
ויש להבין דמעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר, ולמה חזר בו 

  ממה שהיה סבור בתחילה שלא להתפלל שם.
שכיון שהיה באמצע  ,מטשעבין זצ"לשמעתי בזה מפי מרן הגאב"ד ו

הדרך לבית מדרש של שם ועבר ללמוד שם תורה, סבר מתחילה 
שאין ראוי להתעכב בדרכו ולהפסיד זמן לימוד תורה בישיבה 

התפילה היא וסבר שבאמת ואפילו לא לתפילה, אבל אח"כ חזר בו 
נה כשאר חכמות שכדי להשיגם נהתורה איכי התורה, הכרחי צורך 

תורה היא חכמה אלוקית, וכדי להשיגה , אלא הבלבד צריך חכמה
להשיג סייעתא דשמיא בלא תפילה,  ולא שייך צריך סייעתא דשמיא,

ולכן כשנזכר יעקב שהאבות השתדלו מאוד להתפלל במקום הזה 
 כל הדרך כדי להתפלל שםסוגל להתקבל שם התפילות, חזר את שמ

  שהוא התפילה.  -להשיג את המפתח לתורה 
"בעבור אבותינו  - ברכת אהבה רבה ם בובכל יום אנו מתפללי

הרי מבואר שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו", ו
שרונותיהם כדי להבין את התורה, ישאבותינו לא בטחו על שכלם וכ

והיינו שבטחו בקב"ה שיתן להם סייעתא  -אלא הם "בטחו בך" 
 -דשמיא להבין את התורה, ובזכות זה אכן זכו לסייעתא דשמיא 

שגם "כן תחננו ותלמדנו", "ותלמדם חוקי חיים", וכן אנו מתפללים 
אנחנו בוטחים בקב"ה כאבותינו, ומתפללים שבעבור זה הקב"ה 

  יאיר עינינו בתורתו הקדושה.

  מעלת התפילה במתינות ובכוונה 
, מוסר השכל לבני הישיבות להקפיד להתפלל בישיבה דווקא ומכאן
אין דומה תפילה בישיבה ו ,פילהכל ההצלחה בתורה תלוי בתשהרי 

   .שטרודים בעבודתם וממהרים בתפילתםלתפילה אצל בעלי בתים 
הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל היה מיצר המשגיח דפוניבז' ו

ומתאונן על כך שבכוללים אין תפילה בכולל, שהלא התפילה היא 
המפתח להצלחה בתורה, ואיך אפשר להזניח את התפילה בכוונה 

וי, ולכן היה מבקש מאברכים שיבואו להתפלל בישיבה, כרא
גם הגה"צ רא"א , וכך א תפילה מסוג אחרשהתפילה בישיבה הי

בית הכנסת  בכוללשיהיה , דרש הדטסיגיבכשייסד כולל דסלר זצ"ל 
מו"ר , וכן גם ה קשורים זה בזההתורה והתפילהרי , שלתפילה

  נוכל להוציא את המאמר בשלמותו כפי שנמסר בהיכל הישיבהלמען  –ליון כפול יההוצאות המיוחדות על הדפסת ג
  אה שלמה לכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו במהרהברפו הנדיב הנכבד החפץ בעילום שמו כסגולה לישועתו נתרמו על ידי

  

 ד רחבה למען הדפסת והפצת המאמר, אשר הרים נדבתו בי המאמר בקביעות החפץ בעילום שמוידידינו הנכבד מלומדי  נדבת
  הרביםזיכוי בזכות  -להצלחתו ולהצלחת בני ביתו 

  



כשפתח כולל הזהיר את האברכים הגה"צ רבי משה שנידער זצ"ל 
  בישיבה שהוא מקום תורה.רק שיתפללו 

הישיבה שהיה חוזר ואומר כמעט בכל שיחה בישיבה, ומו"ר זצ"ל 
שבאים רק ללמוד שם ח"ו "מקצוע" של  האוניברסיטאיננה כמו 

סטודנטים שבאים להחכים ת התורה, ובחורי ישיבות אינם חכמ
מקום להתעלות בתורה ויראת ה'  אלא הישיבה היא בחכמת התורה,

טהורה, וכדי להתעלות בישיבה צריך גם ללמוד בישיבה וגם 
  להתפלל בישיבה.

כשבחור היה מאחר לתפילה בישיבה, אפילו אם היה למדן גדול ו
מכנה אותו בתואר "סטודנט", שהרי התורה נוזף בו והיה מו"ר זצ"ל 

ני ופעם אחת בעת שיחה לבא השפיעה על התנהגותו ואורח חייו, ל
הישיבה אמר "אני צריך בחורי ישיבה ואיני צריך כלל סטודנטים, 
ואם ח"ו יהיה מצב שבני הישיבה יהיו כסטודנטים, אסגור מיד את 
הישיבה", וב"ה שלא עלה כך ח"ו, אלא להיפך, הבחורים ספגו ממנו 
רוח תורה ויראת ה' טהורה, ותלמידי הישיבה הם או בניהם צמחו 

  את שמים.ונעשו מרביצי תורה ויר

  יעקב כרמז על חיי האדם בעולם הזהחלום 
והנה מלאכי  ,צב ארצה וראשו מגיע השמימהולם מום והנה סוויחל"

על חיי  רמזחלומו של יעקב מ(כ"ח, י"ב).  ",רדים בוולים ויוים עוקאל
שו רא אבלמוצב ארצה בעולם הזה, שהאדם האדם בעולם הזה, 

השפעתו רבה מאוד על השמים,  שהלא -ושורשו נמצא בשמים 
הוא מאיר בעולמות שיהודי מקיים בעולם הזה, שבכל מצוה 

העליונים וזוכה מזה להשפעת קדושה יתרה, ובכל עבירה רח"ל הוא 
נרמז הדבר דווקא על ידי לכן גם פוגם בכל העולמות העליונים, ו

כל הסולם  סולם כאשר מזיזים אותו למטהשה כי כשם"סולם", 
למעלה וכל מעשה  מתנענע עד למעלה, כמו כן אנחנו קשורים
  שלנו מנענע ומזיז את כל העולמות העליונים.  

מלאכי "- נקשר האדם מהעולם הזה לעולם הבא שבוהזה הסולם ו
הפרקליטים שנבראו ממצוות בו  'עולים' ,אלוקים עולים ויורדים בו"

"והנה ה' , קטגורים שנבראו על ידי עבירותיו'יורדים' ובני האדם, 
לפי מעשה ה בלבד הוא זה שמסדר את הסולם "הקבו -  ניצב עליו"

  .האדם ומחשבותיו
"מה נורא המקום הזה ואנכי לא שיעקב אבינו אמר לבסוף וכשם 
כי לא וואנ" - לבואבעתיד יאמר לבסוף כל אחד  כך גם, ידעתי"
עד היכן מגיע שכר המצווה והאדם את גודל כשיראה , ש"ידעתי

מה נורא היה העולם הזה יתחרט על מעשיו ויאמר  ,עונש החטא
להתענג לבנות בו את עתידי לנצח ו לזכות בו לחיי נצחיכול הייתי ש

ני זמ אתתי בזבזו - "ואנכי לא ידעתי", על ה' וליהנות מזיו שכינתו
  .י", המקטרגים תיאובר להבל

  ופשרות דיני התורה אינם מסורים בידינו לעשות עמהם מסחר
"וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי", 

  ופירש"י "שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה".ט"ז).  ,(כ"ח
פעמים איך שהתפעל מאוד שמעתי מפי מרן הגרי"ז זצ"ל כמה 

מפסוק זה, דהנה יעקב אבינו היה שרוי אז בסכנה גדולה מאוד, 
שהרי ברח מעשיו שרצה להורגו, והיה בדרכו ללבן הרמאי שביקש 
לעקור את הכל, ובדרכו בא אליו אליפז ולקח את כל ממונו, וא"כ 

"ושמרתיך בכל  -לכאורה כאשר קיבל בשנתו הבטחה מהקב"ה 
לו לשמוח שמחה עצומה על כך שמעתה הוא  אשר תלך", היה

מובטח שלא יארע לו עוד שום נזק, אולם למעשה כאשר קם 
טער ואמר משנתו ונודע לו שישן במקום שאסור לישון שם, הצ

והיינו שאם היה יודע מראש שאסור  -"אילו ידעתי לא ישנתי" 
והרי שהיה עדיף בעיניו להפסיד את לישון שם, אז לא היה ישן שם, 

ל הברכות המופלאות הללו שזכה בשנתו, והעיקר שלא לעבור על כ
  .אם יש חטא, הכל אינו משתלםכי איסור אחד, 

זצ"ל, שדיני התורה אינה מסורה  ובביאור הדברים אמר מרן הגרי"ז
לנו כמו "עסק" שעושים בו מקח וממכר להוריד מכאן קצת כדי 
להרוויח במקום אחר הרבה, אלא חובותינו לקיים את התורה 

אפילו כדי  -סור לנו לעבור על דין אחד בתורה כפשוטה, וא
  להרוויח הרבה במקום אחר.

דתרומות פ"ז, תוספתא יסד את הדברים גם מדברי ה מרן זצ"לו
דאיתא שם שעכו"ם שאמרו לקבוצת אנשים תנו לנו אחד מכם 
ונהרגהו, ואם לאו הרי אנו הורגים את כולכם, יהרגו כולן ואל ימסרו 

 אם היה ניתן להתעסקאמר מרן זצ"ל, שלהן נפש אחת מישראל, ו
בדיני התורה כדרך מקח וממכר, אם כן היה ראוי לעשות עסק טוב 

שכולם ימותו כדאי  תחתא"כ  ולומר שכיון שבלא"ה הוא ימות,
למסור אחד למיתה כדי להציל את כולם, וע"כ מבואר בזה שכיון 
שעפ"י דין תורה זה בכלל איסור רציחה, ממילא אין לנו להתעסק 
בדיני התורה כמקח וממכר ולעבור על עבירה כדי להרוויח הרבה 

  נפשות.
"כי ה' אלוהיכם הוא ם י' י"ז) (דבריובזה פירש מרן זצ"ל את הפסוק 

אלוהי האלוהים ואדוני האדונים האל הגדול הגיבור והנורא אשר 
לא יישא פנים ולא ייקח שוחד", דבפשוטו אינו מובן מה נזכר כאן 
כלל עניין זה שהקב"ה אינו לוקח שוחד, והלא פסוק זה עוסק 
 בגדולתו של הקב"ה שהוא גדול גיבור ונורא, ואיזה שבח יש כלפי

הגרי"ז שהכוונה מרן הקב"ה בזה שאינו לוקח שוחד, וביאר 
שהקב"ה אינו לוקח שוחד של מעשים טובים, והיינו שאינו מוותר 

, אלא דורש מאתנו לקיים ל קיום ההלכה תמורת זכויות אחרותע
  .תמורת עבירות הלכה כפשוטה בלא לקבל שוחד מצוותאת ה

על המתפשרים המוותרים במקום אחד כדי  אזומרן זצ"ל דיבר 
שיג טובות במקום אחר, ואמר שאסור להתפשר אפילו על דבר לה

וזכורני , קטן וגם אם נוכל להרוויח על ידי זה רווחים במקום אחר
שבשעה שרצו כמה מאגודת ישראל להתאחד עם המזרחי כדי 

ן התנגד לזה מרשיהא להם כח גדול ויוכלו לפעול הרבה מאוד, 
ששיטת היה"!, וביאר אמר "לא יקום ולא יבכל כוחו והגרי"ז זצ"ל 

המזרחי הוא כפירה בעיקרי האמונה, ולכן אסור להתחבר עמהם אף 
ואפילו כדי להחיש את ביאת משיח צדקינו אסור  כדי להפיק תועלת,

להתאחד עמהם, ומשום שדיני התורה לא נמסרו בידינו כמקח 
  וממכר לעבור איסורים כדי להפיק רווחים אחרים באידישקייט. 

מלחמת העולם השנייה, בזמן שהיטלר ימ"ש כבר זכורני מתקופת ו
דרשו היה באירופה ועמד להגיע לאנגליה בתוך שבוע או שבועיים, 

צ רבי משה שניידער "ר הגה"ת מוישיבמהנהלת אנגליה ב הממשלה
להתגייס לצבא או שיבואו  תלמידיםעשרות  כמהלמסור לידם  ל"זצ

ומו"ר זצ"ל עמד כחומה בצורה ולא בבתי חרושת לנשק,  לעבוד
, וגם בשעה סכים להיכנע להם ולא וויתר אפילו על נפש אחתה

שהממשלה הסכימו להגיע לפשרה ולגייס כמה בחורים בודדים 
ולפטור את השאר, התנגד מו"ר זצ"ל בכל תוקף להסכם זה, ואמר 
שלא נוותר אפילו על נפש אחת, וגם אח"כ שגזרו על מו"ר זצ"ל 

להרבות מבני הישיבה ש דרגזירת גירוש מלונדון הוא לא נכנע, אלא 
תענית על כל בני יום ולבסוף גזר מו"ר זצ"ל  ,בתפילה ובתחנונים

הם ביטלו את גזירת הגיוס מבני הישיבה, הישיבה, ובחסדי שמים 
  .ם את גזירת הגירוש מעל מו"ר זצ"לוביטלו ג

אם אנו עומדים כחומה בצורה ללא פשרות, מוסר השכל, שוזהו 
  .למעלה מדרך הטבע נס הקב"ה מציל אותנו בדרך

  קדושת הכותל המערבי
ים וזה וקמה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אל ,ויירא ויאמר"

מבואר  שיעקב אבינו פחד מאוד כאשר (כ"ח, י"ז). ", שער השמים
הוברר לו שהמקום שישן שם הוא מקום המקדש שהוא "בית 
אלוקים ושער השמים", ואע"פ שעדיין לא היה בית המקדש בנוי בו, 
אבל המקום עומד בקדושתו גם בזמן שאין הבית בנוי בו, ולכן נוהג 

כן הוא בו דיני מורא מקדש גם בזמן שאין בית המקדש בנוי בו, וכמו 
כי גם קודם שנבנה בית המקדש, גם "שער השמים" קרוי בתואר 

שדרכו מתקבלים  "שער השמיםהוא "בזמן שאין בית המקדש עליו, 
  תפילות ישראל.

 ,יש ללמוד שבאותה המידה גם לאחר שנחרב בית המקדשומכאן 
קרוי מקום המקדש בתואר "שער השמים", והוא מקום מסוגל 

ום בקדושתו קאי וצריך לנהוג בו מורא לקבלת התפילות, וגם הי
בזמנינו ולצערינו  .מקדש כשם שיעקב אבינו פחד לישון ממקום זה

 –לשונאי ה' חלל את קדושת המקום, ולהעמיד שם מקום עומדים ל
  הרפורמים שר"י, אוי לנו כי חטאנו מאוד. 

להתפלל מעולם לא הלך  ,רי"ל דיסקין זצ"למההגה"ק וידוע ש
, לכותל המערבי סמוךהיה בשמקום דירתו  ע"פאו בכותל המערבי

מגדול אחד זצ"ל שזכה עוד לשמשו ואחר שמעתי לפני שנים רבות ו
נמנע הטעם שזצ"ל מקובל ש הגה"קתלמידיו, שאצל תלמידי את כך 

 הוא יגיע למקוםאשר כששפחד ני מפמללכת לכותל המערבי, הוא 



 סתכלהיה מתים תכופות יעלכן רק למרוב התרגשות, ויתעלף 
במקום הכותל אבל דמעות, מעיניו וזלגו על מקום המקדש, מחלונו 

  פיקוח נפש ממש.בגדר רעדה אחזתהו והיה אצלו  ,ממש
כשבא ארצה היה פעם בדרכו לכותל, אבל בדרך נתעורר שקובל ומ

קים ומה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אל"והתרגש מאד ואמר, 
דושה בגלות ובצער ובוכה וזה שער השמים, ועכשיו השכינה הק

זר לאחוריו, ומעולם ומרוב בכיות ודמעות הרגיש ברע וח, "ומייללת
  כותל המערבי.בלא ביקר מאז 

כדי לראות מה בין הדורות הקודמים למצבינו וכדאי לציין את זה, 
שאצל הגאון וקדוש רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל שגר , בדור האחרון

פות הסתכל במקום קדוש זה, סמוך למקום המקדש, ולעתים תכו
, חשש לבקר שם לעולם מ"מ מרוב צער שירגיש בכותל המערבי

והיום בעוה"ר באים לשם בריקודים ובשמחה, , אפילו בשבת ויום טוב
, ופוק חזי מה שכתב השל"ה הקדוש  ושוכחים מצער השכינה

בת קול  בעצמו בליל שבועותששמע (מסכת שבועות, נר מצוה) 
זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני "ר מואהקורא ו

ואילו הייתם משערים אחד מאלף  מושלכת בעפר חובקת אשפתות,
אלפי אלפים ורוב רבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, לא היתה 
נכנסת שמחה בלבכם, ולא שחוק בפיכם, בזוכרכם כי בסיבתכם אני 

עו טשרוב בית ישראל  וונותינווכ"ש בזמנינו בע ",מושלכת בעפר
''ש ובתוכו ממש, בקינו יתוופריצים נכנסים עד היכל אלך ה', מדר

שמוח בשעה הלוא הצער בלי שיעור וגבול, והיאך אפשר ל
  .שהחורבן מול עיניו ממש

צריך להתנהג כבר העלו גדולי הדורות זצ"ל שבכותל המערבי ו
כאילו מתו מוטל לפניו ממש, וצריך להרבות שם בצער להשתתף 

שאסור לרקוד וכ"ש בצער השכינה הקדושה שנמצאת שם בצער, 
  .שם במקום שהשכינה בוכה ומיללת בצער כנגדו ממש

  הקב"ה מנכה מהשכר בעולם הבא כנגד כל הנאה בעולם הזה
מלשון "לחם לאכול ובגד  .(כ"ח, כ')", ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש"

ח לו כדי וכרללבוש" משמע שיעקב אבינו לא ביקש אלא רק מה שמ
יותר מזה, כי לא רצה ליהנות מהעולם הזה לאכול וללבוש אבל לא 

  (ועי' ברבינו בחיי כאן).לו לקיומו,  אלא לקח רק מה שהיה נצרך
ושמעתי שפעם לאחר שנפגש מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל עם 

הרש"ב האדמו"ר ביקש הגר"ח מהאדמו"ר הרש"ב מלובביץ זצ"ל, 
שיאציל לו ברכה, ובירך אותו האדמו"ר שיתברך מאת ה' ברוחניות 
ובגשמיות, והשיב לו מרן הגר"ח, שרצונו להתברך ברוחניות לבד, 
שאל אותו האדמו"ר מה איכפת לך להתברך גם בגשמיות, השיב לו 

ם כדי להפך את בתים נחוץ להם דברים גשמיי הגר"ח, שהבעלי
על ידי שישתמשו ברכושם לקיים מצוות  -הגשמיות לרוחניות 

כצדקה וכיוצ"ב, ולכן צריך לברך אותם בשפע של גשמיות כדי 
יש לנו מעט  חנוות, אבל אנך את הגשמיות לרוחנישיוכלו להפ

הקב"ה ינכה לנו משכר  ,ה לנו שפע בגשמיותירוחניות, ואם יה
  גשמיות.לרוחניות ולא לנצרכת רק רוחניות, ולכן עיקר הברכה ה

למסעדה, העולם הזה את  נובהרדוק זצ"למ הסבא המשילויפה 
שהמסעדה פתוחה לכל אחד, ורשות נתונה ביד כל אחד שכשם 

לבוא ולאכול וליהנות כרצונו ואפילו מסעודת מלכים, אבל לבסוף 
והנאה, כמו כן גם העולם הזה, יש חשבון וצריך לשלם על כל הנאה 

הוא פתוח להנאות ורשות נתונה ביד כל אחד ליהנות מהעולם הזה 
כרצונו, אבל צריך לדעת שלאחר פטירת האדם יגישו לו דין וחשבון 

יקר שהחשבון הזה ואמר,  הסבאמפורט על כל הנאה והנאה, וסיים 
לו הרבה  מאוד, שעל כל הנאה שאדם נהנה כאן בעולם הזה מנכים

  מאוד משכרו המוכן לו לעולם הבא.
שפועלי המסעדה מקבלים אוכל  שםואמר, שכהוסיף הסבא אמנם 

מהמסעדה בחינם, ומשום שבעלי המסעדה מעוניינים שהפועלים 
מי שמשתמש בעולם הזה גם כן כדי שיהא להם כח לעבודתם,  יאכלו

אין הקב"ה לו כח לעבודת ה', ושיהיה  –כדי שיוכל לקיים רצון ה' 
עולם הזה לצורך מה הכיון שלא נהנ, בעולם הבא ומשכרלו מנכה 

  , אלא לצורך עבודת השי"ת.ועצמ

  מעלת יעקב אבינו שביקש להישפט על פי מידת הדין
בספרים ביארו שכוונת יעקב אבינו . "א)ח, כ(כ", "והיה ה' לי לאלוקים"

הנקרא "אלוקים", כי  -ידון אותו במידת הדין שהקב"ה לבקש מבזה 
 פי מעשיוושלא כ -מי שזוכה להתקיים רק על ידי מידת הרחמים 

ה שינכו לו מזכויותיו ולכן ויעקב אבינו לא רצ ,מנכים לו מזכויותיו
(בר"ר ינהג עמו במידת הדין, ואע"פ שאמרו חז"ל שהקב"ה ביקש מ

דת יבמאת העולם  אולברה "לפני הקבשבתחלה עלה במחשבה "י"ב) 
רחמים ההקדים מדת ולכן ראה שאין העולם מתקיים, אבל הדין, 

מ"מ יעקב אבינו היה צדיק אמיתי, והוא היה , "דת הדיןיתפה למיוש
  יכול להתקיים גם כאשר הקב"ה דן אותו במידת הדין.

ייסורים עצומים במשך צער ועקב אבינו סבל הטעם שיבאמת וזהו 
כי הקב"ה נהג ודינה וכו', עם לבן ועשו ואליפז ויוסף כל ימי חייו 

מלאך זכה למדריגה עצומה שאין ז "עיעמו במידת הדין, אבל מאידך 
  היה רגל במרכבה.ש -יכול להשיג 

בשעה ש(מנחות כ"ט ע"ב) ביאר האר"י הקדוש מה שאמרו חז"ל ועפ"ז 
והראה לו הקב"ה את מיתתו הנוראית של רבי  שעלה משה למרום

עקיבא שסרקו את בשרו במסריקות של ברזל ושוקלין את בשרו 
וזו  זו תורהשאל משה רבינו את הקב"ה "ריבונו של עולם,  ,באטליז

", וביאר שתוק, כך עלה במחשבה לפנימר לו הקב"ה, "? א"שכרה
(בר"ר אמרו חז"ל עפי"מ ש בכוונת תשובת הקב"ה למשה,האריז"ל 

שמתחילה עלה במחשבה לפני הקב"ה לברוא את האדם במידת י"ב) 
הקדים מדת רחמים הדין, אלא שראה שאין העולם מתקיים ולכן 

כמו רבי צדיקים האמיתיים וביאר האריז"ל שתפה למדת הדין, יוש
והם זוכים לשכר עצום שאין  הקב"ה דן אותם במידת הדיןעקיבא, 

, וזה מה שאמרו לו הקב"ה "כך עלה במחשבה אנו יכולים לשער כלל
והיינו שרבי עקיבא נידון במידת הדין כפי מה שעלה  -לפני" 

  במחשבה לפני מתחילה לדון את העולם במידת הדין. 

  חיוב מעשר כספיםגדר 
יעקב יש לדקדק ש. "ב)ח, כ(כ"", עשר אעשרנו לך"וכל אשר תיתן לי 

ויש לפרש ", לך", אלא "עשר אעשרנו נורלא אמר "עשר אעשאבינו 
זהו כי מעשר כספים , "אתן לך את שלך המגיע לך" -הכוונה בזה 

ומי שנותן מעשר כספים קב"ה בעסקיו, עם השל האדם שותפות 
זוכה שכביכול הקב"ה שותף עמו בעסקיו, ומאידך אם אינו נותן 

שאינו נותן לקב"ה את  -מעשר כספים, הרי הוא כגוזל את הקב"ה 
 כן שמעתי פעם מגדול אחד זצ"ל,ובנכסיו,  החלק המגיע לקב"ה

רשותו הוא מחזיק ב, שהרי גזלןכשאינו זהיר במעשר נחשב מי ש
  .ששייך לקב"ה שלא כדין דבר

וראוי לכוון בשעת נתינת צדקה, שתיבת צדקה הוא מלשון "צדק" 
מאחר שזה מגיע  - ומשום שהעני מקבל את הצדקה עפ"י ה"צדק",

לו, ומשום שכספו של העשיר נמצא אצלו רק כמו 'צינור' כדי 
שיעבור לעניים דרכו, ואם האדם יתן צדקה מתוך הרגשה זו, אז 

"ולא ירע לבבך ) (דברים ט"ו, י'הרת התורה יוכל לקיים בנקל את אז
לברכת יוכל לתת צדקה בשמחה ובטוב לב ולזכות עי"ז בתתך לו", ו

ה' האמורה בפסוק שם "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל 
  ."וגו'מעשך 

  יופי הפנימי משפיע על יופי החיצוני
יפת תואר אין הכוונה (כ"ט, י"ז). אר ויפת מראה", "ורחל הייתה יפת תו

"שקר החן והבל (משלי ל"א, ל') ח"ו ליופי חיצוני פשוט, שהלא כתיב 
היופי", אלא הכוונה ליופי של טוהר המידות שמזהיר גם על המראה 
החיצוני, ועל פניה החיצוניים של רחל השתקף טוהר נפשה הפנימי, 

היו מכירים על פניו  ,ריז"לכדוגמת הקדוש האקדושי עליון באמת ו
של אדם אפילו חטא קטן שעשה, כי כל מעשי האדם משפיעים על 
חזותו החיצונית, ואפילו חטא אחד משאיר איזה רושם על החזות 

 החיצונית. 
"שקר החן והבל היופי (משלי ל"א, ל') ועד"ז פירש הגר"א את הפסוק 

תתהלל אשה יראת ה' היא תתהלל", דאין הכוונה שאשה יראת ה' 
רק במעשיה הטובים, אלא שהיא תתהלל גם ביופי שלה, וזהו מה 

והיינו היופי החיצוני גרידא,  –שאמר הכתוב "שקר החן והבל היופי" 
ביופי שלה המוכיח על מעשיה  –אבל "אשה יראת ה' היא תתהלל" 

הטובים, וכדוגמת רחל שהתורה הללה אותה על יופיה כיון שהיה 
  טובים.   יופי הנובע מתוך מעשיה

  סכנת ספרים חיצוניים
בת את "ועתה הלך הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך, למה גנ

 -ופ זצ"ל ביאר את הפסוק באופן זה הגר"ש שק(ל"א, ל'). אלהי", 
מאחר שאתה כל  -הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך" "ועתה הלך 



ביתם של אברהם  -גע לבית אביך ולגדלות אותו הבית כך מתגע
לאיזה צורך אתה צריך  -ויעקב, א"כ "למה גנבת את אלהי"  יצחק

ים שלי שנואים עליהם ומה אתה לוקח את התרפים שלי, והרי התרפ
  את התרפים השנואים עליהם כ"כ בשעה שאתה הולך אליהם.

ובשעה שנודע להגרש"ש זצ"ל על בחורים מסוימים שמסתכלים 
בעיתוני השכלה וציונות, רגז מאוד, וקרא עליהם את הפסוק הזה 
ואמר, היות שאתם באתם אלי לישיבה שהוא מקום ללימוד התורה 

ם את העיתונים האלו את שמים, א"כ למה הבאתם אתכולהשיג יר
שהם נחשבים כ"תרפים" אצלי, ואין לזה מקום  -השנואים עלי 

  בישיבה.

  טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים
בגמ' ביבמות  (ל"א, כ"ד).", עד רעשמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב יה"

 מר,עה היא אצל צדיקים, שנאשל רשעים רטובתן איתא "(ק"ג) 
השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע, בשלמא רע לחיי, אלא 

    ".אלא ש"מ טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים ,טוב אמאי לא
חברת "ביקור שם הציונים רצו לייסד ומעשה היה בעיר בריסק, ש

ציוה לא זצ"ל מרן הגר"ח ולם חולים", והיו הרבה שתמכו בהם, א
יצא כנגדם בתוקף ואמר "בכל דבר טוב ו לשתף עמהם פעולה,

כוונתם ממש להפך,  ,שהציונים או המשכילים רוצים לעשות
וירד הגר"ח לסוף  ,"שטובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים

, ועל ידי זה שברצונם להוכיח על עצמם שהם אנשים טובים דעתם
דרך הציונות להדיח יהודים מדרך הדת רח"ל, יוכלו יותר להפיץ את 

מעשה ידינו נביא חירותינו", הלאומיות שב"ולהפיץ את שיטת 
   .עפ"ל

שמעתי מרבינו החזו"א זצ"ל לדייק מלשון הווידוי דרבינו כעי"ז ו
 "את אשר התרת(שאומרים בתפילת יו"כ קטן בערב ראש חודש) ניסים גאון 

אסרתי ואשר אסרת התרתי", ותמה רבינו החזו"א שהלא להתיר את 
מלאסור את המותר, וא"כ למה פתח תחילה הוא יותר גרוע האיסור 

אשר משמע מזה שיותר גרוע לאסור  -ב"את אשר התרת אסרתי" 
שהרבה פעמים השורש והיסוד של מי שמתיר את המותר, וביאר 

את האיסור הוא במה שהקדים תחילה ואסר את המותר, שעל ידי 
להתיר  שאסר את ההיתר, הוא קיבל דמות צדיק, ובכח זה הוא הולך

מקבלים את דבריו, שהרי מסתכלים עליו ואנשים  -את האסור 
  אפילו את המותר. כמחמיר שאוסר

, "דינהנשיא המ"יו הנוראים על האחרון התפרסמו דברשבוע בו
להפעיל תחבורה ציבורית בשבת ולמכור  שראוישהביע דעתו ברבים 

אז נזכרתי ול, "עפחמץ בפסח במקומות שאין הרבה שומרי דת, 
רעה היא, שרשע זה לפני ונים בדברי הגר"ח שטובתם של הצי

והדתיים תמכו  ,על אהבתו לדת ישראלרסם יפ ,"נשיא"נתמנה לש
עו בעדו שיהיה נשיא מתוך שסברו שטוב הדבר שיהודי בו והצבי

אבל עכשיו התברר שטובתו מסורתי ואוהב דת כמוהו ישמש כנשיא, 
להרבות של אותו רשע רעה היא, וגילה את דמותו כשביקש להשפיע 

חילולי שבת ומכירת חמץ בפסח רח"ל, ומוטב היה שלא היה עושה 
  טובה להיראות כמסורתי ואוהב דת.

  זצ"ל הגאון רבי איסר זלמן מלצרמרן  יפמרבינו  שראה או שמעמה לקט עובדות והנהגות מ
   )י' כסליו –שבת קודש פרשת ויצא  - לרגל יומא דהילולא (

בכל יום היו לומדים בישיבה בוואלוזין שמלצר זצ"ל  שמעתי מהגרא"זא] 
   ב פסח, ולא היה "בין הזמנים" סביב ימי הפסח.עד ער

עד לאחר פטירת הגאון רבי איסר זלמן זצ"ל, אמר לי מרן הגרי"ז זצ"ל " י]
בלימוד, ועכשיו לאחר שנפטר כבר אין  עם מי לדבר סבראלי עכשיו היה 

   "לי למי לומר סברא
סיפר שפעם אחת אירע שהנצי"ב לא אמר את ל "ז מלצר זצ"הגראג] 

השיעור היומי הקבוע שהיה רגיל למסור מידי יום, ויהי הדבר לפלא בעיני 
צי"ב כולם, והגרא"ז שהיה מאוד מקורב אליו שאל אותו, והשיב הנ

בתמימות שבאותו היום לא עלה לו לכוון בכוונה הראויה בברכת אהבה 
ילה רבה, ולא העיז לומר סברות בסוגיא בלא תפילה בכוונה, כי בלא התפ

  .אין סייעתא דשמיא לכוון לאמת
הרמב"ם בספר ד] שמעתי מפיו שהפליג במעלת קירוב רחוקים עפי"ד 

ואהבת את ה' אלוקיך" שבכלל מצוות " כתבש המצוות (מצוות עשה ג')
וכלשונו "אהבהו על הבריות", שהאוהב את  -הוא לקרב יהודים לקב"ה 

וא"כ העוסק הקב"ה הרי הוא משתדל בכל כוחו שכולם יעבדו את הקב"ה. 
מקיים מצוות אהבת ה', וכמוש"כ הרמב"ם "אהבהו על בקירוב רחוקים, 

  הבריות".  
לי ישראל ראל, ופסקו גדובשעה שנגזרה גזירת גיוס בנות על בנות ישה] 

נתכנסו גדולי הדור בראשות הגרא"ז מלצר זצ"ל שזהו ביהרג ואל יעבור, 
ועוד, ללכת יחדיו לראש הממשלה דאז הרשע ב.ג. שר"י כדי לבקשו 
שיבטל את הגזירה, ולהסביר לו שאם לא יבטל את הגזירה, ימלאו בנות 

בשום פנים  ישראל את בתי הסהר בהמוניהם, ולא ילכו להתגייס בצבא
  ואופן שבעולם. 

והרשע ב.ג. פער את פיו בחוצפה וטען לגדולי ישראל, ששורש הבעיה 
טמונה בחינוך שלכם, שהלא אם החרדים יחנכו את בנותיהם כראוי, אזי 
בנותיהם יוכלו לעמוד בכל הניסיונות הרוחניים בצבא, ולא יושפעו כלל 

, שדרך החינוך לרעה ממה שיתגייסו לצבא, והשיב לו הגרא"ז זצ"ל
המסורה בידינו הוא להתרחק מכל מגע עם הרשעים ולא להתקרב אליהם 

  כלל, כי אפילו רק עצם הקירוב אליהם הוא סכנה עצומה ומזיק מאוד.
ועל זה הביא הגרא"ז את דברי חז"ל על אשת יפת תואר, שמבואר שאף 
שעורכי המלחמה היו צדיקים ושלמים מ"מ אם לא היה הקב"ה מתירה, 

ה נושאה באיסור, וביאר בזה כנ"ל שעיקר הדרך להתגבר על היצר הוא הי
ע"י התרחקות מהניסיונות, אבל בשעה שהוא מושלך בתוך הניסיון, אין 

  אפילו אם הוא הצדיק הגדול ביותר. –לנו שום הבטחה שלא ייכשל 

לשאול אשתו מידי פעם אפוא הכתובה, וכשלא ידעה זצ"ל  נהג הגרא"זו] 
היכן הכתובה מונחת, מיהר ויצא מן הבית שלא יתייחד באותו זמן לומר 

שכן פוסק הרמב"ם אסור לו לאדם לשהות את אשתו אפילו שעה  עמה,
אחת בלי כתובה, וע"כ מיד היה מחפש עדים כשרים כדי לכתוב את 

   .הכתובה מחדש
א נכנס לרוי במתח ופחד שמא נאבד לו הכתובה, והיה ששהוא וזכורני 

 .עד שבדקו ומצאו את כתובתהלביתו משום איסור ייחוד 
גאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שהעיר המרן מכמדומני ששמעתי ז] 

בברכת המזון, כי הן  -שמסברא אין חיוב לענות אמן לאחר "אל יחסרנו" 
על הברכה יכול  אבל אם רצה להוסיףאמת ש"אל יחסרנו" הוא הסוף, 

, ושוב אין לומר אמן אחר אל להוסיף, ונמצא שסוף הברכה הוא כשגומר
  .ונאמר אמן" יחסרנו, רק כשגומר ואומר "בברכה שלימה

הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ושאלו אותו מרן זכורני שהייתי אצל ח] 
על תייר אם יניח תפילין בחוה"מ, והשיב שבצינעא יניח, והוסיף שהוא 
בעצמו אף שהוא השתקע בא"י ממשיך להניח תפילין בחוה"מ בלי ברכה 

  . שום חששבצינעא, ולדבריו אין בזה 
מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל העיד על עצמו שעשה הסכם ט] 

  יששכר זבולון, ולמד בהתמדה רבה והצליח מאד.
חתנו של ה"חפץ שמעתי מהג"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל שבשעה שנפטר ] י

בן שלושים ושש,  -חיים" הגה"ק רבי הירש לוינזהן זצ"ל בגיל צעיר מאוד 
לא הסכים החפץ חיים מתחילה להספידו, ואע"פ שהיה קדוש וטהור, 
וגאון עולם, וניהל את כל ענייני הישיבה, והחפץ חיים עשה על ידו את כל 

שמעו איך ענייני הציבור, מ"מ סירב החפץ חיים מתחילה להספידו, ו
הוא הלא  -מותר להספידו או לא  -שהחפץ חיים מסתובב ואומר לעצמו 

סיפר לי מו"ר הגה"צ רבי משה ש כפיהיה כל ימיו בתעניות ובסיגופים, (ו
רבי הירש זצ"ל נראה דק כמקל, וכל רואיו ראו מיד , היה שניידער זצ"ל

אבד שהוא פרוש לגמרי מכל הנאות עולם הזה), ואולי יש לו דין של מ
  שאסור להספידו. לדעתעצמו 

וכך הסתובב החפץ חיים אנה ואנה וחשב אם להספיד או לא, עד ששמעו 
אותו אומר לבסוף, "הוא לא מאבד עצמו לדעת, הוא צדיק יסוד עולם", 
ואז ניגש החפץ חיים להספיד ופרץ בבכי ואמר "חצי עולם עמד על חתני 

נחנו צריכים לשוב ר' הירש, הקב"ה נטלו מהעולם בגלל חטאינו, א
  לכו ונשובה אל ה'", והאריך הרבה בדברי הספד על חתנו." –בתשובה 

  

  

  

 
 

 

  הודעה נחוצה
עתיק לה מלומדי המאמרמאוד נתבקשנו  ולאחרונהליון, יבשלמות מפני קוצר הג המאמרלא העתקנו את פעמים הרוב בוהיות 

להצלחה  להרים נדבתם ציבור לומדי המאמרמתבקשים  ,דורש הוצאות מרובותהדבר  -  ליון כפוליבג את המאמר בשלמותו
  זכות את הרבים במאמר השלםליון וליהכפיל את הגנוכל ללמען או לע"נ וכדו' 

   המוצבות ברחבי הארץ נדרים פלוס""הממוחשבות של , ניתן לתרום גם בעמדות 0527110992נא להתקשר למס' פלא' 

  
   של "נדרים פלוס"!!! ניתן לתרום להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות חדש

  המוצבות ברחבי הארץ, לפי החיפוש הבא: "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך".

 


