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גליון 106 שנה ג' פרשת תולדות תשע"ח

על הפסוק בפרשתינו 
"ַוִּיְגְּדלּו  )כה,כז( 
ִאיׁש  ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים 
ָׂשֶדה  ִאיׁש  ַצִיד  ֹיֵדַע 

ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ֹאָהִלים" כתב הש"ך: 'דכשהיו 
למדרש  הספר  לבית  הלכו  קטנים  ועשו  יעקב 
שם ועבר, וכשמת אברהם בטלו הלמוד, כאמרם 
ז"ל חכם שמת בתי מדרשות בטלין. ואותו היום 
אדם  של  לבושו  לבוש  נמרוד  וראה  לשדה  יצא 
הראשון וחמדו והרגו ולקח הלבוש, והיו כל החיות 
כל  בהלבוש  שהיו  לפי  מאליהן  באות  והבהמות 

צורות החיות, והיה צד אותם'. 
שהוא  ַצִיד"  ֹיֵדַע  "ִאיׁש  כמו  ֵעָׂשו",  "ַוְיִהי  'וזהו 
נמרוד, וגם כן היה "ִאיׁש ָׂשֶדה" הורג נפש דומה 
לקין, שנאמר 'ויהי בהיותם בשדה ויקם קין' וכו'. 
אי"ש - נוטריקון אינו ירא שמים, שד"ה – שופך 
דם האדם. ומאותו היום יצא לתרבות רעה', ע"כ.

מבואר בש"ך, כי אף שכבר בעודם במעי אימם 
וזה לרשעו, אבל כל זמן  היו נפרדים, זה לתומו 
שהיה עשו לומד תורה הוא לא יצא לתרבות רעה, 
אך בו ביום שלא למד תורה – באותו היום יצא 

לתרבות רעה!
ללמדך, כי כל זמן שהאדם לומד תורה, התורה 
משמרתו, אבל ברגע שהאדם עוזב את התורה - 
הוא מסור ביד יצרו! וכמאמר הגמרא )קידושין ל, 
ב(: 'בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם 
בידו,  נמסרים  אתם  אין   - בתורה  עוסקים  אתם 
ואם אין אתם עוסקין בתורה - אתם נמסרים בידו, 
ואם אתה רוצה אתה מושל בו'. וכתב שם רש"י: 

'עסוק בתורה ואתה מושל בו'. 
הגאון  'גרודנא'  ישיבת  ראש  ורבי  ממורי  אך 
זו  ששבת  הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל 
מזו  יתירה  כי  שמעתי  השני,  פטירתו  יום  היא 
ישב  שעשו  זמן  כל  הש"ך,  בדברי  כאן  כתוב 
בישיבתו של שם ועבר הוא לא יצא לתרבות רעה, 

וכשאך יצא מהישיבה – יצא לתרבות רעה!
כל זמן שנמצאים ב"ישיבה", עצם ההימצאות בין 
כתליה, אף אם אין לומדים כדבעי – היא מגינה, 
אבל כשיוצאים מהישיבה כבר מסורים ביד היצר, 

ומכאן קצרה הדרך עד ליציאה לתרבות רעה! 
וסיפר בענין זה מו"ר ראש הישיבה זצוק"ל: היה 
שהיו  אבות'  'בתי  המוסד  מילדי  בפוניבז'  בחור 
והוא  מרן הרב מפוניבז' זצ"ל,  יקרים אצל  מאוד 
שלא  סוחר  יהודי  היה  שלו  וה'שווער'  התחתן, 
וילמד בכולל,  ישב  לו את הערכים שאברך  היה 
ואחר שנתיים הוא הוציא את החתן שלו מהכולל 

לעסקים.
והרב הגיע לברית אצלו, ואחרי הברית ליוויתי 
לי, הבחור הזה קרעו אותו  את הרב, והרב אמר 
ותראו,  למשרפות!  אותו  והכניסו  מהלימוד, 
בשנה  אבל  בכולל,  מיוחד  היה  לא  הזה  האברך 
שהוא יצא מהכולל היה שמיטה, וזה היה שמיטה 
אחרי  ]השמיטה  הציבור,  אצל  יותר  שנכנס 
בחנות  שקנו  כאלו  והיו  החזו"א[,  של  הפטירה 
הלכו  משהו  חסר  כשהיה  אבל  השמיטה,  של 
בחנות  קנה  כן  גם  אברך  אותו  השנייה.  לחנות 
של השמיטה, אבל באותו יום שיצא מהכולל הוא 
קנה בחנות השנייה, איסור ספיחין! אז תגידו, לא 
כדאי לשלם לאברך שישאר בכולל בשביל שימנע 
תיראה  שלו  שמים  שהיראת  ספיחין!?  מאיסור 
הכולל  אבל  רציני,  למד  לא  הוא  נכון,  אחרת!? 

החזיק את היראת שמים שלו! 
האמיתית,  ההשקפה  וזה  זצוק"ל:  רה"י  וסיים 

בכולל  שנשאר  אחד 
לגמרי,  אחרת  הוא 
כבר  לבד  זה  ודבר 
בו  שנתמוך  מספיק 

ונחזיק אותו בכולל.
אלעזר  רבי  הגאון  מרן  הגדול  רבינו  כתב  וכה 
מנחם מן שך זיע"א במכתב לבחור ישיבה שהוריו 
..." בישיבה:  לימודו  את  שימשיך  הסכימו  לא 

בלימוד,  וממשיך  מעמד  שמחזיק  מה  שמח  ואני 
לזה  צריכים  היו  לפנים  ואם  האדם,  כל  זה  כי 
זהו  והוכחות על אמיתת הדברים האלו,  לראיות 
והברק החיצוני של  חוסר האמונה החזקה,  מפני 
שיש  ולחשוב  לטעות  היה  שאפשר  העולם  כל 
ולהיות  נורמליים  חיים  לחיות  איך  ודרך  אופן 
את  מקיימים  לא  אם  אף  ומצוות,  תורה  שומר 
המצב  לפי  אבל  חיי".  ימי  כל  ד'  בבית  ה"שבתי 
של זמנינו, שכל העולם רועש כים והעזובה רבה, 
והמעט שנשארו עוד אשר לא כרעו לבעל הם בני 
תורה הלומדים, אין עצה אחרת, אך ורק להתחזק 

בלימוד התורה והיראה..." 
שמעתי  לפרשתינו,  ובהקשר  לכך,  בהקשר 
גלינסקי  יעקב  רבי  הגה"צ  של  משיחותיו  באחת 
בעל  למרן  כשנכנסתי  פעם  כך:  שסיפר  זצ"ל 
ה"קהילות יעקב" זיע"א אמר לי: ר' יעקב, חשבתי 
אבינו  שיעקב  שבזמן  כתוב  נפלא,  חידוש  היום 
שלח  הוא  מזה,  שמע  ועשיו  נהרים,  לארם  הלך 
את אליפז בנו להרוג את יעקב אבינו, והוא בא 
אותו,  להרוג  אב'  'כיבוד  לו  שיש  ואמר  אליו 
כך  אז  כמת',  חשוב  'עני  אבינו,  יעקב  לו  אמר 
אותי...  שהרגת  כאילו  יהיה  וזה  שלי  הכסף  את 
וכתוב במדרש, ומתוך שהיה רגיל ליישב בחיקו 
של יצחק – שהיה לומד בישיבה של יצחק וידע 
שעני חשוב כמת, הוא וויתר על ההריגה ובמקום 

זה לקח את הכסף.
היה  לא  שאילו  משמע  ה"סטייפלער",  ואמר 
לומד אצל יצחק הוא היה כן הורג את יעקב אבינו, 
ולא מסתפק בלקיחת כספו, וממה נפשך שאל, אם 

למד בישיבה אז שלא ייקח את הכסף?... 
אלא מכאן ראיה שכדאי להחזיק בחור בישיבה 
בשביל שבמקום שיהיה רוצח, יהיה גזלן!... כי כן 
משמע, שהיה רגיל ליישב בחיקו של יצחק, הוא 
היה באמת מגיע לישיבה, וממש בחיקו של יצחק, 
ומה הישיבה השפיעה עליו!? - שלא יהיה רוצח, 

ויהיה רק גזלן...
והדברים פשוטים, אך נדרש מאיתנו לחדד את 
ראיתי  וכך  מרבותינו.  שקיבלנו  הללו  המסרים 
שכאשר שאלו את מו"ר ראש הישיבה זצוק"ל על 
בחור ישיבה שחוץ מלישון ולאכול )כלשונו( אינו 
של  נהג  להיות  לו  והציעו  בישיבה,  כלום  עושה 
אחד מראשי הישיבות, האם להציע את זה לבחור, 
בטענה שבישיבה ממילא הוא לא עשה כלום, וכך 

לפחות הוא יעשה משהו, והוא יהיה בפיקוח.
שלא  זצוק"ל:  הישיבה  ראש  מו"ר  כך  על  ענה 
יעשה את זה! שעכשיו הוא "ישיבה בוחר", אבל 
אם הוא ילך להיות נהג, הוא כבר לא יהיה בחור 
ישיבה... ואז אם יום אחד הוא ירצה לחזור, יהיה 
לו יותר קשה, וככה הוא נשאר ישיבה בחור ויום 

אחד הוא יוכל להתחזק... בינו נא זאת!
הדברים אקטואליים שבעתיים בתקפה האחרונה, 
שעה שאנו שומעים קולות כביכול, יש לווותר על 
אלו הקרויים 'חלשים' 'נושרים' או 'מי שלא באמת 
אותנו  וילמדו  עינינו,  לנגד  הדברים  יהיו  לומד', 

כיצד ראו זאת גדולי ישראל זצוק"ל.

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

על הפרק
הרב 

שלמה 
ליב לף

לעילוי נשמת אב"ד תל אביב
הגאון רבי יחיאל ב"ר דב 

בעריש הכהן וילנסקי זצ"ל
נלב"ע א' כסליו ה'תשמ"ט ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדו הרה"ג
 אשר פאלי שליט"א ובני המשפחה

לעילוי נשמת מרן ראש ישיבת 'גרודנא'
ממעתיקי השמועה, גודר גדר ועומד בפרץ

הגאון הגדול רבי דב צבי 
ב"ר יחיאל פישל קרלנשטיין זצוק"ל

נלב"ע ל' מרחשוון תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.
ולכבודם של כל העומדים בפרץ מקדשי השם

נתרם ע"י תלמידו הרה"ג ד.צ. שליט"א

המוסר  בעלי  זקן  דעה,  לדור  שריד  מעימנו  נלקח  האחרון  בשבוע 
המעט,  מן  מעט  כאן  נביא  זצוק"ל,  יפה  דב  רבי  הצדיק  הגאון  בדורינו, 

מדברים שהיה חוזר עליהם כסדר: 

כל אחד הוא בספק להיות מגדולי הדור
אם  זיע"א  איש"  ה"חזון  מרן  את  שאלתי  זצ"ל: פעם  המשגיח  סיפר 
ראוי להשתדל שכל הבחורים יעסקו בבין הזמנים בהצלת ילדי העולים? 
והשיב: אם בחור יצא למשך כמה שבועות לעסוק בחוץ, אפשר שכבר 
לא יחזור יותר לישיבה, וכמעט כל אחד הוא בספק להיות מגדולי הדור.

לאחר עשרות שנים רואים שגדולי הדור הם לאו דוקא אלו שציפו מהם 
לכתחילה שכל כך יתגדלו, ואחרים שציפו מהם לא יצאו מה שציפו.

הכלל הוא שכל אחד יכול להצליח ולהתגבר על המכשולים של היצר 
הרע, רק שתפקידנו להתמיד, להשתדל ולא להתייאש, וכך צומחים לאדם 

גדול.
וכך צמחו כל הגדולים. עיננו הרואות כי לא כל גדולי ישראל שצמחו 

היו בהכרח ה'כשרוניים' ביותר.
עוד אמר המשגיח: כל בחור ללא יוצא מן הכלל יכול לגדול ולהצליח. 
רבי  הגאון  מרן  אל  למידה'  'קשיי  מכיתת  ילדים  של  קבוצה  באו  פעם 
למלווים  וואזנר  הרב  פנה  ברכתו,  לקבל את  וואזנר זצ"ל  שמואל הלוי 
שלהם ואמר, שאם בזמנו היה כזה דבר כיתה של קשיי לימוד, אז היה 
צריך הוא בעצמו ללמוד שם... והנה בכל זאת גדל, ונהיה מגדולי הדור, 

כי הוא התגבר על כל מה שהפריע לו והוא גדל מאוד.
סיים המשגיח ואמר: כל אחד יכול להצליח, ואם קשה לו, שיתפלל! - 

וזה טוב שאדם יתפלל לה' שיעזור לו בזמן שקשה לו.
בהזדמנות אחרת כשסיפר המשגיח את הסיפור הנ"ל הוסיף ואמר: הרב 
וואזנר אמר להם: אתם יכולים לפרסם זאת... ועוד הוסיף: אם אני חוזר 
על דברים שכבר אמרתי לכם אל ירע נא בעיניכם, באשר טוב לחזור על 

דברים חשובים שכאלה!...

כיבוד אב ואם
היה חוזר המשגיח זצ"ל ואומר: עד כדי כך גדולה מצוות כיבוד אב ואם, 

שהגמרא מביאה דוגמאות אפילו מגויים על איך שכיבדו הוריהם.
מרן הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל שנסע במטוס  המעשה עם  וידוע 
ביחד עם נכדו, ולצידם ישב אחד ממנהיגי ההסתדרות, וראה אותו אחד 

כי נכדו של רבי יעקב משמשו באהבה ונאמנות, בכבוד ומורא.
פנה אותו אחד אל רבי יעקב ושאלו: למה נכדך כל כך מכבד אותך, 
וכל הזמן דואג לצרכך. בו בזמן שאצלנו החופשיים אני זה שצריך לדאוג 

לנוחות נכדי, שללא זה הרי לא יתייחס אלי...
השיב לו רבי יעקב זצ"ל: ההבדל הוא פשוט. הן אצלנו אנו מאמינים 
באמונה שלימה במעמד הר סיני שממנו תחילת המסורה, ועיננו נושאות 
אל מנחילי התורה ומוסריה. ועד כמה שהאדם יותר קרוב לאותו מעמד 
יותר קרוב הוא למסורה. אך מאידך  רם, הרי כבודו בעיננו רם, שהרי 
אצלכם, שאמונתכם שהאדם נוצר מקוף, הרי ככל שהולכים ומתרחקים 

מהקוף כן גדולה צורת האדם שבכם, ומעתה נכדך חשוב ממך.
היה פעם אחד מגדולי המאמינים בכך שהאדם נוצר מקוף, שהיה מרבה 
להפיץ את משנתו זו. אמר אחד שביקר בגן החיות שכאשר הגיע למתקן 

הקופים, ראה כיתוב את שמו של אותו אחד...
הסבא מקעלם זיע"א אמר, כי אלו האומרים שהאדם נברא מקוף, אין 
זאת אלא שלא ראו מימיהם "צורת אדם...", מעולם לא ראו התנהגות 

של אדם...
נודע.  ולסב  חשוב  לאב  שמתייחס  ביחוסו,  שנהנה  האדם  מטבע  הנה 
ואם כן מה הביא את אותם מאמינים להחליט כי הינם מיוחסים לקוף?! 
משוחרר  הוא  הרי  מקוף  שבא  כיוון  כי  באומרו  מהם  אחד  הודה  כבר 
מכל אחראיות מוסרית... שהרי אי אפשר לדרוש יותר מדאי מאדם שבא 

מקוף!
נזכור אם כן, כי כיבוד אב ואם הוא יסוד היסודות וחמור שבחמורות! 
ידי  ועל  של...  נכדים  אנו  באשר  מוסרית  התנהגות  מאיתנו  דורש  וזה 
לתורה  לזכות  שייך  שלא  בתורה,  יותר  להבנה  גם  נזכה  הורים  כיבוד 

ללא זה. 

חשיבות התפילה
היה המשגיח זצ"ל מעורר ומספר: גדול תלמידיו של מרן ה"חתם סופר" 
זיע"א היה המהר"ם שיק. והוא בעצמו אמר שהרבה פעמים לא היה מבין 
את דברי התורה, והיה מתפלל לפני ה', ועל ידי זה נהיה גדול תלמידיו 
תפילת  מאוד  חשובה  מצוה,  היא  שהתפילה  ממה  וחוץ  החת"ס!  של 
האמהות על בניהן, מרן ה"חפץ חיים" זיע"א אמר על סידור ]או תהילים[ 
של אמו שבזכות הספר הזה נהיה מה שנהיה. עוד שמעתי שאחד שאל 
את מרן הרב אלישיב זיע"א, באיזה בחור לבחור לשידוך, מתמיד במיוחד 
לו, למרות שחושבים שכישרון הוא משמים,  וענה  או כשרוני במיוחד, 
והתמדה היא בחירה, יש לדעת כי ההתמדה היא גם כישרון – וזה הכישרון 
הכי חשוב!... כולנו יכולים להיות מתמידים, וצריך שכל אחד ינצל את 

עצמו כפי כוחותיו.

הרב רוממות המוסר
אברהם 

דסלר חיזוק המוסר והמידות

1

קו "רוממות"! 
)+ 972-722-588-477( 0722-588477 

בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על 
ידי נציג. כמו כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.ניתן לתרום בקו 
"רוממות"  או בעמדות הממוחשבות של נדרים פלוס לפי החיפוש 

הבא: רוממות\גליון שבועי לבני התורה
 כל תרומה תתקבל בברכה

להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 
   b264464@gmail.com  :בכתובת 



"ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא 
ָעֵיף" )כה,כט(

אמרו חז"ל )ב"ב טז,ב(: "אותו היום נפטר אברהם אבינו, 
ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו, ומאי שנא של עדשים?... מה 

עדשה זו מגולגלת, אף אבלות מגלגלת ומחזרת 
)רבה, סג(:  וכן מובא במדרש  על באי העולם", 

לֹו  ָאַמר  ַיֲעֹקב ָנִזיד -  "ַוָּיֶזד 
)ֵעָׂשו(, ַמה ִּטיבֹו ֶׁשל ָנִזיד 
אֹותֹו  לֹו, ֶׁשֵּמת  ָאַמר  ֶזה? 
ַהָּזֵקן  ְּבאֹותֹו  ָאַמר,  ָזֵקן, 
ָאַמר  ַהִּדין?  ִמַּדת  ָּפְגָעה 
ֹלא  ֵּכן  ָאַמר, ִאם  ֵהן,  לֹו, 
ְּתִחַּית  ְוֹלא  ָׂשָכר  ַמַּתן 

ַהֵּמִתים", ע"כ.
מרן  וכתב רבינו 
זיע"א,  אלישיב  הגרי"ש 
באו  בדבריהם  חז"ל  כי 
מוסרי  לקח  כאן  ללמד 
מותו  דבר  הנה  נוקב: 
נודע  אבינו  אברהם  של 
הן ליעקב והן לֵעָׂשו, אך 
מגיב  כיצד  לראות  נביט 
כל אחד מהם, יעקב עסק 
עדשים  ובישל  באבלות 
התבונן  כלומר,  עגולות, 
והתעורר  המיתה  בענין 
לעשות חשבון נפשו כדי 
להתקרב לאלוקיו, והגיע 
של "ְוִנְקַּדׁש  למסקנא 
"כשהקב"ה  ִּבְכֹבִדי" - 
בצדיקים  דין  עושה 
ומתעלה  מתיירא 
ויקרא  )רש"י  ומתקלס", 

י,ג(.
לעומתו ֵעָׂשו הרשע בא 
מן השדה עייף, וכששמע 
הגיע   - אברהם  שמת 
למסקנה כי לית דין ולית 
חז"ל  שאמרו  עד  דיין, 
"חמש עבירות עבר אותו 
)ב"ב  היום"  באותו  רשע 

שם(.
גדול  כן,  כי  הנה 
והולך  מסתלק  הדור 
זמן  זהו  עולמו,  לבית 
לכאן,  או  לכאן  להכריע 
מזה  שלוקחים  יש 
להמשיך  ותנופה  חיזוק 
ויש  ד',  בדרך  ולהעפיל 
הזדמנות  בכך  שרואים 
נאותה לפרוץ גדרי עולם, 
הכתוב  דיבר  אשר  והוא 
"ְיָׁשִרים  יד,י(:  )הושע 
ַּדְרֵכי ד' ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם 

- ּוֹפְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם".

"ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל 
ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא 
ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם 

ַהֶּזה" )כה,ל(
רבי  בזה הגה"צ  דרש 
זצ"ל:  גלינסקי  יעקב 
לעיל בסמוך נאמר "ַוְיִהי 
ִאיׁש  ַצִיד  ֹיֵדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו 
איש  היה  ֵעָׂשו  ָׂשֶדה" – 
בטוב,  חייו  את  חי  אשר 
יצרנית,  מלאכה  עושה 
בדרכי  היטב  ומעורב 
ולעומתו "ַיֲעֹקב  עולם, 
ֹאָהִלים" -  ֹיֵׁשב  ָּתם  ִאיׁש 
מביא  שאינו  תמים 
דבר  מכיר  ולא  פרנסה, 
בית  כותלי  את  מלבד 

המדרש...
זאת,  כל  למרות  אך 
לו  מציק  הרעב  כאשר 
לֵעָׂשו, הוא פונה ומבקש 

אוכל מיעקב...
אנו  רואים  תמיד  וכך 

העושה  זה  הפוך,  עולם 
מלאכה ומפרנס - חייו נראים מבוססים וטובים, אבל בסופו של דבר, כאשר הוא נזקק 

לאוכל, הוא מחפש אותו אצל האברכים בכולל...

"ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ִמְכָרה ַכּיֹום" )כה,לא(
במדרש רבה )סג,יג( איתא: 'מה ראה אבינו יעקב שנתן 

נפשו על הבכורה'?
רבי  הגדול  הגאון  'בריסק'  ישיבת  ראש  מרן  בזה  אמר 
משולם דוד הלוי סאלאווייציק שליט"א לשומעי לקחו: הנה אנו לכאורה היינו מתרצים, 
חשיבות  את  אבינו  יעקב  שידע  שמכיון 
בבכורות,  העבודה  וגדלות 
המעלה  את  רצה  כן  על 
בעבודת  הזאת  הגדולה 

השם.
שם  במדרש  אבל 
יהיה רשע  'אמר,  איתא: 
זה עומד ומקריב, לפיכך 
הבכורה'!  על  נפשו  נתן 
כוונתו  דעיקר  והיינו 
היתה  אבינו  יעקב  של 
יזכה  לא  הרשע  שעשו 
בעבודה זו, ועל זה מסר 
שאותו  נפשו,  יעקב 
יעשה  לא  עשו,   – רשע 

את העבודה...
הגרמ"ד  המשיך 
רואים  ואמר:  שליט"א 
להיכן  עד  מכאן,  אנו 
של  הענין  חומר  מגיע 
לרשעים,  כבוד  נתינת 
אבינו  יעקב  שבגללה 
ענין  נפשו!  את  מסר 
בדורנו,  מאד  נוגע  זה 
לרשעים  כבוד  שנותנים 
הם  כאילו  גמורים, 
כלל  של  המנהיגים 
ישראל... והרי כל אותם 
מחללי  הינם  רשעים 
אוכלי  בפרהסיא,  שבת 
ואינם  וטרפות,  נבלות 
משה  בתורה  מכירים 
רבינו, וא"כ איך מהינים 
ליתן להם כבוד, והרי זו 

עקירת הדת ממש...

"ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ 
וגו' ַאל ֵּתֵרד 

ִמְצָרְיָמה" )כו,א-ב(
ֵּתֵרד  "ַאל  פירש רש"י: 
דעתו  שהיה   - ִמְצָרְיָמה 
כמו  מצרימה,  לרדת 
שירד אביו בימי הרעב".
הלא  ביאור,  וצריך 
לכאורה דבר פשוט הוא, 
ָּבָאֶרץ",  יש "ָרָעב  שאם 
שאין  הקרוב  והמקום 
מצרים,  הוא  רעב  בו 
ומאותו  לשם,  הולכים 
אברהם  גם  ירד  הטעם 
למצרים, וא"כ גם ליצחק 
מעצמו,  כן  לעשות  היה 
רש"י  מלשון  ואילו 
לעשות  שרצה  משמע, 

כן "כמו שירד אביו"?
אמר על כך מרן ראש 
'בריסק' הגאון  ישיבת 
הלוי  מאיר  רבי  הגדול 
כי  זצ"ל,  סאלאווייצ'יק 
יסוד  מכאן  להשכיל  יש 
אף  האבות,  אצל  מוצק, 
לכאורה  הנראים  דברים 
הם  וברורים,  פשוטים 
על  לעשותם  סמכו  לא 
דעת עצמם, רק התבוננו 
לראות למעלה מהם - מה 
היה אברהם אבינו עושה 
רק  ולכן  שכזה...  במצב 
ירד  הרעב  ובזמן  מאחר 
יצחק  למצרים,  אברהם 
כן,  עושה  היה  הוא  גם 
והולך בדרך הכבושה לו 

מאביו.
בפסוק  נאמר  והנה 
ֹלא  "ְוִאם  ח(:  )כד,  לעיל 
ַאֲחֶריָך  ָלֶלֶכת  ָהִאָּׁשה  ֹתאֶבה 
ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי ֹזאת ַרק ֶאת ְּבִני ֹלא ָתֵׁשב ָׁשָּמה", ופירש רש"י: "ַרק ֶאת ְּבִני וגו' - רק 

מיעוט הוא, בני אינו חוזר אבל יעקב בן בני סופו לחזור", וצריך עיון, והרי באותה 

המשך
רוממות הפרשה

מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 
לויסון

 1קיצורם של מעשי יצחק בתורה
הנה התורה כמעט לא מדברת על יצחק אבינו, ומקצרת מאוד בענינו, וגם כאשר הגיע לשיא שלימותו בזמן העקידה, מ"מ הנהגתו נכתבה 
בתוך ההנהגה של אברהם אבינו, מכיון שהיה זה עוד בזמן ששלטה מידתו של אברהם. וגם פרשת תולדות שעוסקת בענינו של יצחק, אך 
מיד מתחילה עם הנהגתו של יעקב. ואף שיצחק עדיין חי, והאריך ימים עד אחרי מכירת יוסף, מ"מ התורה עוברת לדבר מפרשת תולדות 

והילך בהנהגתו של יעקב אבינו, ואילו יצחק אבינו כמעט ואינו מוזכר, ונזכר רק ברמז במכירת יוסף כדכתיב )לז,לה( "ַוֵּיְבּך ֹאתֹו ָאִביו".
והענין בזה הוא, שכידוע יצחק אבינו הוא עמוד העבודה, ומידתו מידת הדין – 'גבורה', ואין העולם מתקיים במידת הדין. ונמצא אם כן, 
שיצחק אבינו שהוא מידת הדין אין לו כל כך שייכות לעולם הזה, ולכן התורה לא מאריכה בו.2 ורק אברהם אבינו3 שהוא מידת החסד שעל 

ידה העולם מתקיים, וכדכתיב "עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה", בו התורה מאריכה.4
עוד נראה לבאר שענין אריכות הפרשיות הוא בבחינת 'מעשה אבות סימן לבנים'. וכמו שמאריך הרמב"ן שכל פעולה שעשו האבות יש 
בזה השפעה לדורות, לטוב ולהיפך ח"ו, וא"כ למעשי אברהם ויעקב שהם בחינת 'חסד' ו'תפארת' יש בזה שייכות אף לדורות הבאים, אבל 

ליצחק שמידתו 'גבורה' אין שייכות כל כך, לכך התורה לא האריכה כל כך במעשיו. 
אולם גם עתה, נחלת יחידים בני עליה המועטין הוא לאחוז ב'נגיעה' בשיפולי גלימת אבותינו הקדושים, וגם במידתו של יצחק אבינו, 

בבחינת מתי 'יגיעו' מעשי למעשי אבותי, שהוא לשון 'נגיעה'.5

 "מידת הדין - "ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליָה
והנה יצחק לא רצה לתת את הברכות ליעקב אבינו, משום שזהו המהלך של 'עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין', והיינו שבן 
ישראל לא שייך כלל לעולם הזה. וכך יהיה באמת לעתיד לבוא, כדכתיב )ישעיה ל,כ( "ְוָנַתן ָלֶכם ֲאֹדָני ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְוֹלא ִיָּכֵנף עֹוד 
מֹוֶריָך ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך", שזה מהנבואות של הנחמה שכך יהיה לעתיד לבוא שלא נצטרך לתענוגות העולם הזה, רק כדי קיום 
"ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ". באשר ישבעו מהרוחניות של "ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך", ויהיה שיעור הגשמיות וצרכי העולם הזה 'כדי קיום' ותו 
לא. ובאופן זה יתחזק החלק הרוחני שבאדם ויהיה דבוק בשכינה, וזו תהא המציאות האמיתית של האדם, ויטול מברכות העולם הזה רק כדי 

חיות הגוף, ואולם מזונו הוא דבר ה', ונהנה מזיו השכינה.6 
ובאמת כך הוא המצב הראוי של מעשה בראשית ש"ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליָה", וזה היה תפקידו של אדם הראשון. ואם לא היה חוטא, היה חי 
במציאות זו של "ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליָה", וראוי לחיות לעולם, כי החכמה היא היא מזון האדם. וכן מצינו בדוד המלך שאמר "ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך 
ֵמָעי" שהתורה נהפכה לעצם מציאותו, ולאידך גיסא הבר פלוגתא שלו - דואג האדומי, אף שהיה 'אביר הרועים' וראש הסנהדרין, אמרו עליו 

חז"ל )סנהדרין קו,ב( שתורתו היתה מן השפה ולחוץ7. 

 "ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו"
ומשום כך לא אבה יצחק אבינו ליתן ליעקב עמוד התורה את הברכות, שהם גשמיות העולם הזה, כיון שידע שהוא "ֹיֵׁשב ֹאָהִלים" שכל 
חייו עסוק בתורה הקדושה ברוחניות, ותענוגות העולם הזה רק יפריעו לו לעבודת השם יתברך. ותפקידו של יעקב אבינו הוא להיות רק 

בתורה ובמצוות ולא בחיי העולם הזה, בבחינת 'עולמך תראה בחייך' )ברכות יז,א(. 
אך יצחק אבינו היה חפץ לתת את הברכות לעשיו, שהרי עשיו לא היה 'קטלא קניא' אלא היה אדם גדול, וכמו דאיתא בזוהר )בראשית 
קמו( עה"פ "ֵּבן ְיַכֵּבד ָאב" )מלאכי א,ו( - 'דא עשו דלא הוה בר נש בעלמא דיוקיר לאבוי כמה דאוקיר עשו לאבוי'. וכמו שאומרים בהפטרת 
תולדות )מלאכי פרק א( את הנבואה הכי קשה "ֲהלֹוא ָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקב" שמצד עצמם הם שווים, רק "ָוֹאַהב ֶאת ַיֲעֹקב" שבחר הקב"ה ביעקב 

מאהבתו.8 ומאחר שהיה לעשיו שייכות, רצה יצחק לקרב אותו, ושיהיה עשיו בבחינת 'זבולון' וזה יהיה תיקונו כמבואר בשל"ה הק'. 

 רבקה אמנו – מידת החסד
מאידך, רבקה אמנו היתה מידתה מידת החסד, וכידוע מה שמבואר בספרים הק' לפרש את הפסוק "ַוֹּתאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַההֵֹלְך 
ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו ַוֹּיאֶמר ָהֶעֶבד הּוא ֲאֹדִני ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס", שהנה אליעזר היה דולה ומשקה מתורת רבו ממידתו של אברהם, ממידת 
החסד, ולכן כשחיפש אשה ליצחק לקח את רבקה שהיתה ממידת החסד, ובדק אותה במידה זו. וכשרבקה ראתה את יצחק, ראתה שהוא 
ממידת ה'גבורה', ולכן שאלה: "ִמי ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַההֵֹלְך ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו" שהוא 'כנגדינו', נגד המידה שלנו שהיא היפך מידת החסד. וענה לה 
אליעזר ש"הּוא ֲאֹדִני"! שאין הוא עבד שדולה ומשקה מתורת רבו, אלא הוא אדון לעצמו שהוא מידה בפני עצמה ולא שייך לאברהם. ולכן 

יצחק היה צריך למידתה של רבקה בכדי למתק את הדין.
ולכן רבקה בכח מידתה ש"עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה", הבינה בדעתה שלא יתכן להעמיד הדבר באופן כזה שכל העולם הזה יהיה מסור לעשיו, כי 
ידעה שלא נוכל להסתדר ללא עולם הזה כלל ש'אין העולם מתקיים במדת הדין', ומשום כך באה בתחבולה שיקח יעקב את הברכות מעשיו. 
ועל זה כתב רבינו הגר"א )פירוש הגש"פ על חד גדיא(, וז"ל: כלל גדול אצלינו שכל הטובות שהיו ושיהיו עוד בין בעולם הזה ובין בעולם 

הבא, את כולם ירשנו מאבותינו בעת שבירך יצחק את יעקב, ולולא הברכות חסרנו את כל, והכל היה לעשיו, עכ"ל. 

 'ברכת יעקב דרך 'חטיפה
והנה מה שהיה צריך להיעשות כן בדרך של חטיפה, נראה שהוא מכיון שאין זה לכתחילה, וזה רק צורך השעה. שבאמת התכלית היא שלא 
ליהנות מהעולם הזה, שלא להימשך ולהיגרר אחר תאוות עוה"ז, אלא אך ורק לקחת ממנו מה שנצרך לעבודת השי"ת ולא בשביל התאוות. 

וכמו שיהיה לעתיד לבוא שמספיק "ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ".9 
ובגמ' )ע"ז יא,א( אמרו: "ַוֹּיאֶמר ה' ָלּה ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנְך", אמר רב יהודה אמר רב אל תקרי גוים אלא גיים, זה אנטונינוס ורבי שלא פסקו 
מעל שולחנם לא חזרת ולא קישות ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. ובתוס' שם )ד"ה צנון בסופו( כתבו 'ואע"ג דאמרינן 
שרבי לא נהנה מן העולם אפילו באצבע קטנה, מ"מ אוכלי שולחנו היו רבים', והיינו שרבי עצמו לא נהנה כלל מהעולם הזה. אמנם בביאור 
הגר"א לשו"ע )או"ח סימן רלא( מבואר שנהנה מהעולם הזה, אלא שכל כוונתו היתה לשם שמים לחיזוק גופו, והיה בדרגה שלא נהנה 

מהעולם הזה שזיכך את עצמו10. 
וכך אנחנו צריכים ללמוד ממעשי האבות להתנהג ולעשות כמעשיהם, שלא להתעסק בהנאות עולם הזה, ולפרוש מהעיסוק בו. וזו מידת 
רשב"י וחבריו11, אך כל דור ישנם יחידים שיכולים להגיע לכך, ועל זה באו דברי הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל: ולא שבט לוי בלבד, 
אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו, לדעה את ה', והלך ישר כמו 

שעשהו האלקים, ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים וכו'.

1. נערך ע"י מערכת "רוממות" מכתבי תלמידים.
2.  במקו"א הזכיר מרן שליט"א דכיון שכשברא הקב"ה את עולמו 'אסתכל באורייתא וברא עלמא', והתורה היא כביכול 'מפה' של העולם, על כן אם התורה מאריכה במידתו 

של יצחק, בהכרח גם בריאת העולם יהיה באופן של מידת הדין. והרי כאמור, אין העולם מתקיים במידת הדין.
3.  א"ה, וכן יעקב אבינו שמידתו "ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב", שהיא מידה הכוללת ומשלימה את ב' המידות יחד, וא"כ היא מידה ששייכת להנהגת עוה"ז.

4.  במקו"א הוסיף מרן שליט"א: וכמו דאיתא במדרש )הובא ברש"י בראשית א,א( 'בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין וראה הקב"ה שאין העולם מתקיים 
במידת הדין שיתף מידת הרחמים עמה', שחסד הוא אחד מג' עמודי העולם, וכתב הגר"א שחסד הוא העמוד שאף פעם לא נתרופף כיון שזהו עצם מציאות הבריאה - "עֹוָלם 

ֶחֶסד ִיָּבֶנה", ובלא זה אין לבריאה קיום כלל.
5.  במקו"א האריך מרן שליט"א עוד, שיש יחידים במשך הדורות שהיו במידתו של יצחק, וכרבי עקיבא שדבק במידת הגבורה, וכשראה משה רבינו שיסרקו את בשרו 
במסרקות של ברזל שאל: זו תורה וזו שכרה. ענה לו הקב"ה: שתוק, כך עלתה במחשבה לפני. וביאר השל"ה הק' שר"ע נידון במידת הדין, כמו שעלה במחשבה בתחילת הבריאה, 
כיון שהיה בדרגה זו. ולכן סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. וגם מובא באריז"ל עה"פ "ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו" ש'עקב' מרמז לרבי עקיבא שהיה בתחילתו עמוק ב'קליפה' של 
הגבורה שהיה מבני גרים של אדום, ועשיו היה שייך למידת הגבורה של יצחק אבינו, רק שקלקל בזה, והיה צריך להוציאו משם. וזה מה שעשה יעקב אבינו באחיזתו בעקב עשיו. 
6.  במקו"א הוסיף מרן שליט"א: 'עלה במחשבה לבראתו במדת הדין', אין הפירוש שהיה כאן בחינת חזרה ח"ו, אלא ודאי 'עלה במחשבה' הוא מציאות ממש שנברא העולם 
במדת הדין, ורק שלזמן קצוב שיתף הקב"ה עמה מדת הרחמים, עד הזמן הקצוב לעתיד לבא שיהא הכל במידת הדין, ו'סוף מעשה במחשבה תחילה' דסוף המעשה הוא מה 

שהיה בתחילת המחשבה.
7.  א"ה, היינו שאם התורה לא נהפכת להיות מציאות אחת עם האדם, כמובן שהיא איננה מזון בשבילו...

8.  והוסיף מרן שליט"א: כמבואר בחז"ל שלעתיד לבוא כל הצדיקים ישבו בשולחן ואף עשיו יושב עמהם ובא הקב"ה ומוציאו מביניהם, ומאידך כתוב בגמ' )ב"ב עה,ב( מאי 
"ְוַעל ִמְקָרֶאָה" )ישעיה ד,ה( 'לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבא, ירושלים של עולם הזה כל הרוצה לעלות עולה, של עולם הבא אין עולין אלא המזומנין לה'. 
וא"כ בעולם הבא אין שקר וא"א להידחף לשולחנם של הצדיקים, אלא רק מי ששייך לצדיקים נמצא שם. והרי ישמעאל לא מצינו שישב שם שבודאי אין לו שייכות לשם כלל 

שהוא 'בן האמה', אך מ"מ חזינן שעשיו ישב שם, ורק הקב"ה מוציאו, ולא כל אחד יכול להבחין בזה.
9.  א"ה, ואף שמבואר בדברי הגר"א הנ"ל שגם העולם הזה וגם העולם הבא 'ירשנו מאבותינו בעת שבירך יצחק את יעקב', מ"מ התורה באה ללמדנו בזה שזה נעשה בצורה 

זו, שנפנים ונדע שהעיקר הוא להיות דבוק ברוחניות, ולקחת מהעולם הזה רק מה שנצרך ותו לא.
10.  א"ה, ואפשר לפי"ז, ושמא זה המכוון, שאמר הי"ת לרבקה בזה את מה שיהיה לבסוף, שיהיה להם ברכת עולם הזה ע"י שיעקב קיבל את הברכות, אבל באופן של רבי 

שלא נהנה מעולם הזה כלל, כי העיקר זה להיות דבק ברוחניות, וכפי שסבר יצחק שמחמת כן לא רצה ליתן את הברכות ליעקב.
  11.  א"ה, עיין לעיל הערה 4 משנ"ת בזה.

 רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

2 המשך בעמ' 3 <<<



"כשמות אשר קרא להן אביו"
בהספד על ראש ישיבת 'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי 
קרלנשטיין זצוק"ל )שנתיים לפטירתו( שח הגאון הגדול רבי 
לישיבת  הפינה'  אבן  'הנחת  במעמד  פרידמן שליט"א:  צבי 

'גרודנא' זכורני שהגענו מהישיבה בפוניבז' באוטובוסים, יחד עם גדולי הדור שהיו 
בישיבה, הרב מפוניבז', המשגיח הגר"י לוינשטיין, מרן הרב שך, רבי שמואל רוזובסקי, 

רבי דוד פוברסקי, ועוד, ואז השתתפו 
ג"כ עוד מגדולי הדור בארץ. 

וזכורני את דבריו של מרן הגאון 
זצוק"ל  אברמסקי  יחזקאל  רבי 
בפרשת  מה שנאמר  את  שהזכיר 
)כו,יח(  תולדות  פרשת  השבוע 
בארות  את  ויחפור  יצחק  "וישב 
אברהם  בימי  חפרו  אשר  המים 
אחרי  פלשתים  ויסתמום  אביו 
שמות  להן  ויקרא  אברהם  מות 
אביו",  להן  קרא  אשר  כשמות 
עושה  מפוניבז'  שהרב  ואמר, 
ישיבות  היו  דבר.  אותו  בדיוק 
באירופה  וחשובות  גדולות 
והנאצים  התורה,  גדולי  בראשות 
ימ"ש החריבו את הכל. בא הרב 
מחדש,  אותם  והקים  מפוניבז' 
בארות  את  ויחפור  יצחק  "וישב 
אברהם  בימי  חפרו  אשר  המים 
וגם  פלשתים".  ויסתמום  אביו 
"ויקרא  דבר,  אותו  הם  השמות 
להן שמות כשמות אשר קרא להן 
אביו", הוא מחייה את הישיבה על 
פי ה'אורגינל' שהיה קודם, הרוח 

שהיתה בישיבה. 

מסירת התורה שבע"פ 
מדור לדור

רבי  הגדול  הגאון  ואמר  הוסיף 
כאן  הנה  שליט"א:  פרידמן  צבי 
'ישיבת  את  הקים  שלו  התלמיד 
רבי  מרן  של  ישיבתו  גרודנא', 
יושר'  שמעון שקופ בעל ה'שערי 
זיע"א  החזו"א  שמרן   - זיע"א, 
התבטא שכל זמן שהיו רבי שמעון 
)יא"צ  בער  ברוך  ורבי  שקופ 
יכלה  לא  החיים  בין  כסליו(  ה' 
אותה.  עצרו  הם  להיות,  השואה 
הבארות  אותם  את  חפר  והוא 
והחייה את הישיבה מחדש, וקרא 
קרא  אשר  'כשמות  שמות  לזה 
הרוח  שאותה  דהיינו  אביו',  להן 

שהיתה תחזור ותהיה. 
'משה קיבל תורה מסיני ומסרה 
וכו'  לזקנים'  ויהושע  ליהושע 

התורה  נמסרה  מ"א(,  פ"א  )אבות 
שבע"פ  התורה  ממוסרי  פה.  שבעל 

רוזובסקי,  רבי שמואל  היה  רבי שמעון שקופ  תלמידו של  רבי שמעון שקופ,  היה 
ותלמידו של רבי שמואל רוזובסקי היה המנוח רבי דוב צבי זצ"ל, "ה"תלמיד. זה נקרא 
'כשמות אשר קרא להן אביו', את אותה רוח של 'לומדעס' ויראת שמים שהיתה קודם 

הוא החזיר בחזרה, הוא לא חפר באר חדשה.
והנה נסגר המעגל, אנחנו היום ג"כ בערב שב"ק תולדות, בערך באותו התאריך. 
נתאר לעצמנו את המפגש שקורה בשמים בין ראש הישיבה זצוק"ל - מוסר התורה 
'עשיתי  לו  אומר  הוא  והחזון.  הרעיון  הוגה   - מפוניבז'  הרב  מרן  לבין  פה,  שבעל 

ראו  לא   - שממה  ממדבר  למציאות,  היה  החזון  שליחותך', 
כלום בכל האזור מלבד חולות - התגשם החזון! 

להשכיח שמו של אברהם
בפסוק  נתבונן  שליט"א:  פרידמן  צבי  רבי  הגדול  הגאון  ואמר  המשיך  נוסף  דבר 
פלשתים  סיתמום  אביו  אברהם  בימי  אביו  עבדי  חפרו  אשר  הבארות  "וכל  הזה: 
מעולם  שמענו  לא  עפר".  וימלאום 
מקום  או  מדינה  הכובש  שצבא 
ומשתלט  טובים  דברים  בו  שיש 
אלא  אותם,  מפוצץ  הוא  עליהם 
אדרבה רוצים שיהיה קיים, ואילו 
הבארות  על  השתלטו  הפלשתים 
היו  הם  מה  לשם  אותם,  וסתמו 
צריכים לסתום באר? הלא אפילו 
והוצאת  טירחה  נדרשת  בזמנינו 
באר,  שמוצאים  עד  מרובה  ממון 
שכתוב  כמו  בזמנם,  שכן  וכל 
ביום  "ויהי  לב(  )שם  בהמשך 
ויגידו  יצחק  עבדי  ויבואו  ההוא 
חפרו  אשר  הבאר  אודות  על  לו 
ומדוע  מים",  מצאנו  לו  ויאמרו 

סתמו הפלשתים את הבארות.
אלא, הם סתמו את הבארות כי 
הם לא רצו שיישאר בעולם שמו 
הבארות  אם  אבינו!  אברהם  של 
שולטים  שהם  אף   - קיימות 
את  חפר  מי  ישאלו  אם  עליהם, 
זה בדיוק, יגידו שהיה פעם אדם 
לא  הם  זה  ואת  אברהם...  בשם 
רצו! הם הביאו כמות גדולה של 
עפר כדי לסתום ולהרוס את הכל, 
זו  בעולם.  הזה  השם  ייזכר  שלא 
היתה המטרה של הפלשתים, ולכן 
'סיתמום פלשתים וימלאום עפר'. 

יורשי הפלשתים 'רוצים 
לעקור את הכל'!

שרוצים  היום  שעושים  מה 
דרכי  זה  הישיבות,  את  לסתום 
כל  את  לסתום  הפלשתים, 
המדינה  הקמת  לפני  הישיבות! 
מי  'פלסטין',  הזה  למקום  קראו 
 - לחו"ל  מכתב  לכתוב  שרצה 
הזאת,  הארץ  של  השם  היה  זה 
'פלשתין'.  לזה  קוראים  הערבים 
מהו השם הזה? על שם הפלשתים 
שקדמו לעם ישראל פה, הגוים לא 
רצו לקרוא לזה ארץ ישראל ולכן 
הם קראו לזה על שם הפלשתים. 
בין הערבים לפלשתים אין קשר, 
אבל כל אלו החילונים - המנהיגים 
שרוצים להרוס את הישיבות – הם 
ה'פלשתים', זה לא מדינת ישראל, זה 
מדינת 'פלסטין'... הם הפלשתים שכל מטרתם היתה להרוס שלא יישאר זכר, שלא 

ייזכר שם ישראל עוד! 
אין הפשט שהם רוצים זאת בגלל צרכי הצבא וכדומה, זה תירוצים, הם רוצים להרוס 
את הכל, כמו ששמעתי בעצמי לפני למעלה מעשר שנים, כשהיינו באסיפה בבית 
מרן הרב אלישיב זיע"א על ענין כלשהו מעניני הבחירות, אמר אחד מהנוכחים ש'אם 
היינו עושים כך וכך היה אחרת'... והרב אלישיב דפק על השולחן ואמר: 'לא היה עוזר 

כלום, הם רוצים לעקור את הכל'!

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב דוד 
ויספיש

גדול המחטיאו
בעצרת שהתקיימה באשדוד לפני מספר שנים על גזירת חיטוטי שכבי נשא את דבריו המרטיטים 
ראש ישיבת 'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל וכה זעק: זה לא פעם ראשונה 
במדינת  הכופרים  של  רשע  שלטון  תחת  לחיות  עלינו  נגזר  לזעוק...  ישראל  בארץ  שמתכנסים 
שע, את האכזריות נגד התורה, את  הציונים, והמילים האלה עוד לא מספיקות לבטאות את הרֶַ

הגלות שלנו במדינת הציונים.
אבל זה לא מהיום ולא מאתמול, לפני שהם הקימו פה את 'המפעל' הזה איך שהם קוראים לזה... 
מה היתה ההכשרה שלהם? ההכשרה שלהם היתה כמה שנים קודם להשתיק, לשתוק ולהשתיק 
השמדה של ששה מליון! זו היתה ההכשרה שלהם, בזה הם הכשירו את עצמם לשלטון רשע. הם 

ירו והרגו יהודים, מי שזוכר, כשזה לא התאים לאינטרסים שלהם.
גדול   - כרחם  בעל  רוחני  לשמד  אותם  והעבירו  יהודים  אלפי  מאות  פה  העלו  כך  אחר  והם 
המחטיאו יותר מן ההורגו! אלו דברים פשוטים שכולנו יודעים אותם, אבל כמו שה"מסילת ישרים" 
אומר את הדברים הפשוטים האלה טוב לחזור ולשנן. מאות אלפים יהודים - אם לא יותר - הובלו 
לשמד רוחני, יהודים חיו בגלויות עם תורה, עם שבת, עם כשרות, וכאן בכוח מי שזוכר ויודע את 
התקופה ההיא העבירו אותם בעל כרחם לשמד רוחני. השתיקו הרג, וביצעו הרג, ועדיין יש יהודים 

כאלה שאומרים הלל... רחמנא ליצלן מהאי דעתא.
וזה רק שלב, ידוע בתשט"ז כשהתחילו הצרות של חיטוטי שכבי וה'בריסקער רב' היה חי, יש 
ידוע המעשה  בלילה,  ובדקדוק  ובלילה...  ביום  זה,  על  נח  ולא  לא שקט  נוראים שהוא  מעשים 

שמצאו את הכר שהוא שכב עליו בלילה רטוב מדמעות בבוקר, מהצער של חיטוטי שכבי.

מה שדמעה אחת יכולה לעשות...
והיום אנחנו מתאספים? כי תמיד צריכים למחות... והגדולים אומרים שכל זעקה וכל אנחה של 
יהודי משאול תחתיה לא נעלמת! ראיתי דבר נורא שאדם גדול אומר, כאשר יצחק נתן את הברכות 
ליעקב ועשו בא ורואה שכבר אין לו ברכות, והוא אומר "ברכני גם אני אבי"? ויצחק אומר לו מה 
אתן לך "הן גביר שמתיו לך" וכו', אני נתתי כבר הכל ליעקב. וכתוב "וישא עשו קולו ויבך", עשו 
פרץ בבכי. ומיד בפסוק אחרי הבכיות שלו, יצחק נותן לו ברכה!... הרי לפני הבכי לא היה ברכה 

לתת לו, ואחרי הבכי פתאום נהיה ברכה!?
והדברים נוראים, כי מהבכיות האלו של עשו, סובל עם ישראל בכל הדורות! בלי להשוות להבדיל, 
אבל בכי של יהודי, צעקה של יהודי, איי, כמה היא יכולה לבקוע, הרי כתוב 'שערי דמעות לא 

ננעלו', כמה יכולה בכי ואנחה של יהודי לבקוע.
אבל מי מאיתנו בוכה?... מי מאיתנו מתאנח?... למי מאיתנו איכפת?... לא צריכים להסתיר את 
זה, שאדם יבדוק את עצמו האם הפסד ממון קל ביותר או הפסד משהו אחר, או איזה עגמת נפש 
משהו, האם זה לא מצער אותו יותר מכל הדברים האלה? שאדם יבדוק בעצמו, האם האנחה שהוא 

נותן היא אנחה אמיתית, האם זה אנחה של אמת, האם זה כואב לו?
על זה צריכים להתאנח, על זה צריכים לזעוק ועל זה צריכים להתריע. זה לא היה כך פעם, נהיה 
שינוי עצום. לפני כמה עשרות שנים עוד, לפני עשרים שנה ושלושים שנה, על כל פירצה היה 
הלב חם, הלב היה מתחמם, העולם היה מתעורר, נעשו פעולות ומעשים, ומי שלא יכל לפעול ומי 

שלא הותר לו לפעול היה מתאנח, היה כואב והיה איכפת. והיום איזה מין תרדמה נפלה עלינו!?
אין לשער את זכותם של אותם גדולי תורה יחידים, ברוכים יהיו, לצערנו הם יחידים, הם לא 
זוכים לעזרה מספיקה, הם לא זוכים לעזרה בכל השטחים, הם לא זוכים אפילו לעידוד מספיק 
מאיתנו, ואלמלא לא באנו רק כדי לחזק ולעודד ולהציע עזרה ליחידי סגולה ממש, יחידי סגולה, 

שמתעסקים בדבר גדול זה, אלמלא זה דיינו.

המשך
רוממות הפרשה

מפניני הפרשה

המשך 
מעמ' 2

יעקב,  נולד  טרם  שעה 
וא"כ מדוע בשעה שמזהיר 
את  להשיב  שלא  ומודיע 
מציין  לארץ,  לחוץ  יצחק 

כי יעקב בנו סופו לחזור?
אכן הביאור בזה, שאלמלא אמר אברהם במפורש שזו הוראה ליצחק בלבד, היה גם 
יעקב נוהג כך, והיה הדבר הופך להיות מנהג אבותיו, שאין הולכים לחוץ לארץ אף 
ְּבִני" - יצחק, אבל יעקב  כדי לישא אשה, ועל כן הדגיש אברהם מתחילה "ַרק ֶאת 

יוכל ללכת לשם.

"ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְוֹלא ְבָרָכה, ַוֹּתאֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך ְּבִני" 
)כז יב,,יג(

יעקב אבינו חשש מאוד פן יגלה אביו את התרמית ובכך הוא יגרום לעצמו קללה, 
ועל כך אומרת לו אמו רבקה כי אין לו לחשוש מזה.

אמנם יש מקום לבאר, על פי מה באה ההבטחה של רבקה ליעקב שהוא לא ינזק 
חלילה?

ביאר בזה מרנא ה'חתם סופר' זיע"א: מלשון הפסוק נראה כי רבקה אמרה לו ליעקב 
שלא ינזק מהדבר, אולם כל זאת דוקא בתנאי שכוונתו בעת המעשה לא תהיה בשביל 
לזכות בברכות של אביו יצחק, אלא כל כוונתו תהיה לקיים בכך את רצונה של אמך 

ולהיות לה שליח מצוה!
וזהו שנאמר "ָעַלי ִקְלָלְתָך ְּבִני - ַאְך ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוֵלְך ַקח ִלי", אם זו תהיה כוונתך 

בעשית הדבר - למען כבוד שמים, אז אין לך לחשוש שתינזק בכך! 

"ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל וגו' ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת ַיֲעֹקב ְּבָנּה 
ַהָּקָטן" )כז,טו(

יש להבין, מדוע מדגישה התורה "ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל" וכן "ַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן", ותימה, 
זה  וכי בגלל שעשו יצא מבטן אמו רגעים אחדים קודם ליעקב, אפשר לכנות את 

גדול ואת זה קטן?
ביאר את הדברים בעל ה"שפתי חיים" הגה"צ רבי חיים פרידלנדר זצ"ל: נראה וכאן 

נעוץ ההבדל המהותי בכל השקפת החיים ובדרך חינוכם וגידולם של יעקב ועשו.
כי הנה בעוד עשו הולך כל העת בתחושה שהוא "בן גדול" - דהיינו גמור ומושלם 
אשר אין לו מה להוסיף ללמוד ולהתעלות, ניצב לעומתו יעקב "בן קטן" - בכל מצב 
ומדרגה הוא מרגיש תדיר שהוא עדין קטן, ויש לו עוד מה להוסיף ללמוד ולהתעלות 

בעבודת ד' יתברך.
ובתרגום יונתן בן עוזיאל: "ִאיׁש ָּתם" - "ְּתַבע אּוְלַפן"! זהו הסמל המובהק לאישיותו 
ודרכו של יעקב, להיות תובע ומבקש בכל עת, להעפיל ולעלות במסילה העולה בית 

ד'.
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במהות עבודתו של יצחק אבינו ע"ה
זו היא יצחק אבינו עליו השלום,  עניין פרשה  עיקר 
ורק מכאן הוא שיש לנו ללמוד את מקצת דרכיו. והיא 

מצער, יצחק אבינו הוא אחד ומיוחד משלשת אבותינו הקדושים, ועלינו להבין 
את עניינו ועניין דרכיו לא פחות מאברהם אביו ויעקב בנו. ויש לנו לעיין, היכן 
רואים את מידתו המיוחדת של יצחק השונה באופן מהותי משאר אבות. ובמה 

ראו רבותינו במעשים אלו עניין היותו בפי קדמונינו "האב של מידת הדין". 
דרך משל, אברהם אבינו עליו השלום מלמד את העולם כי יש לעולם מנהיג 
ומשפיע, המשנה את העולם כרצונו וכרצון יראיו: את פרעה ה' מנגע על ידו, 
הוא עצמו לוחם בנמרוד, כורת ברית מילה, סדום נהפכת מפניו, על ידו השי"ת 
מתערב לטובת שרה כאשר היא נלקחת לבית אבימלך, וכן אברהם קורא בשם 
א-ל עולם ומפרסם את אלקותו של השי"ת באופן פעיל, וכן הוא לעניין תוכחתו 
של אברהם בעניין הבארות כל העת הוא פועל לשנות את העולם לטובה. כך 
עולה כי גם בהתבוננות הפשוטה ביותר אברהם הוא בעל מידת החסד, דהיינו 

שהוא למד מהשי"ת מידה זו ופעל על פיה.
אם נתבונן ביעקב אבינו עליו השלום, נמצא מפשוטי המקראות שאין לו אלא 
דאגה אחת בעולם, הרי היא הקמת משפחה בעלת י"ב שבטים ושמירת שלימותה 
כיודעת את ה'. זו כל פעולתו מויצא ועד ויחי, הקמת כלל ישראל, והראות שאין 

אף אחד מבניו מתברר כפסולת מחמת סטייה כלשהיא באמונה ועבודה ח"ו.
אך אם נתבונן ביצחק כפי שעולה מפרשתו היחידה הזו, וננסה לסכם: מהם 
נולדו  פעולותיו, צדיק מה פעל? נראה לכאורה שדבר אחד מעסיק אותו מאז 
מה  כל  )זה  אשתו"  רבקה  את  "מצחק  הוא  הזה:  העולם  הנאות   - ועשו  יעקב 
שאבימלך רואה אצלו, דלא כאצל אברהם שם מתגלה מצד השי"ת בלבד: "השב 
אשת האיש כי נביא הוא"!(, זורע ומוצא מאה שערים, עושה מריבה על בעלות 
על בארות מים ומחשיב את הבארות הללו )משא"כ אצל אברהם שם עסקו עם 
הבארות שולי הוא באופן יחסי, הוא מוכיח את אבימלך למפרע על עניין זה(, 
שכן רואים מכך שהוא רב על כל באר וקורא להם שמות. ועיקר העיקרים הוא 
דיצחק נראה לכאורה כאילו "מכריז" כי "אוהב הוא לאכול מטעמים". ובל נשכח 
כי אוהב הוא את עשיו כי "ציד בפיו"! וכדברי רש"י דהטעם הוא מכיוון שעשו 

מביא ליצחק בשר לאכול. 
יותר  בנים  להולדת  תאוה  שהראה  היחיד  שהוא  בכך  נמצא  אחרת  דוגמא 
מאשתו, שכן נאמר בו "ויעתר יצחק נוכח רבקה אשתו כי עקרה היא" משא"כ 

צאצאיהם  על  ה"שתדלנות"  כל  שאת  ויעקב  אברהם 
שתו  לא  ויעקב  אברהם  האבות  ואילו  נשותיהם,  עשו 
ליבם כלל לעניינים אלו כלל, אלא אם כן האשה הסבה 

את תשומת ליבם לכך.
על כל פנים הדברים צריכים ביאור.

והענין, דיצחק בא ללמד את הצד השני של המטבע של אברהם אבינו. אברהם 
בא ללמד את האמונה והכרחיותה לכלל העולם. והכל מודים על אמיתיותה. אך 
מי אמר שזו הדרך אשר ההצלחה מאירה פנים לדורך בה, זו אכן אמת והאדם 
החסיד מוזמן להקריב את נפשו על מזבחה וראוי הוא לכל הערכה, אך מי אמר 
כי זו יכולה להיות דרך חיים לאנשים האוהבים את חיי העולם הזה? דהיינו האם 

העולם והתורה שני הפכים או שמא התורה היא מלבוש מתאים לעולם?
כאן בא יצחק, להוכיח לעולם כי דווקא מי שמקיים את התורה העולם הוא שלו. 
ממילא, כדי להראות לעולם כי דרכו היא הנכונה, חייב דווקא יצחק להראות כי 
השפע האמיתי של העולם הוא שלו, והיכן שפונה מצליח יותר מהם ובענייני 
לו  מודים  פלשתים  כאשר  ברבים  שמים  שם  מקדש  הוא  ובכך  דוקא.  דעלמא 
בסופו של דבר על צדקת דרכו שהוא חזק מהם בכל עניין )"לך מעמנו, כי עצמת 
ממנו מאד"(. ולכן כביכול "אוהב" הוא את המאכלות ו"מתענג" על ענייני עולם 
הזה, שכן בכך מראה הוא, כי כל הנאה אשר כזו היא סימן של חיבה מאת השי"ת 

כי דרכו רצויה. 
אך אם כן יש לנו לשאול, הרי ידוע כי יצחק הוא אב של מידת הדין, ואם כן 
צ"ב, איך הדבר בא לידי ביטוי במקרא, במקרא הרי אין רואים כי קורה סביבו 
איזה דין קשה על אדם, אדרבא אצל אברהם יש הרבה יותר דינים קשים ועונשי 
שמים, ואילו אצל יצחק נראה הכל שקט ושלוה וכיצד יתכן, היכן הוא הדין ופחד 

אבינו יצחק.
גדר  היות  אלא  עונש,  משמעו  אין  "דין"  מאוד:  פשוט  באופן  לבאר  והנראה 
וממילא  החייב.  תחום  ואילך  ומכאן  הזכאי,  תחום  כאן  שעד  דבר,  לכל  וגבול 
במסגרת זו יהיו הרבה שנראה אותם סובלים, מכיון שממרים את ה'. אך מאידך 
גיסא בדין זה באותה המידה יש מקום להנאות הגדולות ביותר, שכן כאן הוא 

שורש השכר באותה המידה. 
וזהו אשר ראו אצל יצחק אבינו וכנ"ל, שהרי יצחק היה עושה רצונו בתכלית, 
ולעושי רצונו משפיע השי"ת רק רוב טובה וברכה כל החיים – לעומת אויביו 
שאינם נהנים משפע כזה. וזהו מה שבא יצחק להוכיח לעולם בכלל ולפלשתים 

בפרט.

היהודי שהכריח 
את הגוי להכריח 

אותו...
ממקום מושבו בליקווד שבארה"ב, שימש ראש 
זצוק"ל  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  מרן  הישיבה 
מקרבניטי  כאחד  לפטירתו(  שנה   55 כסליו  )ב' 
היהדות הנאמנה בארה"ק, ובכל פעם שהיהדות 
לשמירת  מערכה  של  בפניה  ניצבה  החרדית 
עצמאותה וצביונה, היה רבי אהרן נחלץ חושים 
היה  רבות  ופעמים  בגיבורים,  ה'  לעזרת  לבוא 

נוטל את מטלטליו ומופיע בהדרו בארה"ק.
שבו  בזמן  הקשה,  המערכה  בשנות  זה  היה 
עמדה מערכת השלטון לחייב את בנות ישראל 
לארה"ק  הגיע  אהרן  רבי  לאומי.  לשרות  בגיוס 
רוע  להעברת  הפעילות  על  מקרוב  לעמוד 
שהיא  ישראל  גדולי  קבעו  עליה  אשר  הגזירה, 
בגדר "יהרג ואל יעבור". באחד הימים נקבע לו 
עת,  באותה  בכנסת  המזרחי  נציגי  עם  פגישה 
וזאת בכדי לנסות לשכנעם לתמוך בעמדת גדולי 
ישראל ולהתנגד לחוק המוצע. במהלך הפגישה 
מתחסדת  בצדקנות  הדל"י  הציבור  נציגי  גוללו 
את טעמם, והוא: כי המאבק העיקש לביטולו של 
הרגזת  שכן  התורה,  בהיכלי  לפגוע  עלול  החוק 
השלטון החילוני עלולה לשים קץ לויתורם של 
בני  של  גיוסם  לדחיית  הקיים  ההסדר  על  אלו 
הישיבות, וכך יופסד המעט שהושג בעמל רב...

נפשם,  ואת  שיחו  בני  את  שהכיר  אהרן  רבי 
של  מעונו  אל  בשנינות:  משלו  את  ונשא  פתח 
הימים  מן  ביום  הגיע  פולין  של  מפריציה  אחד 
שמו  הזכרת  רק  אשר  ונדיר,  יקר  יי"ש  בקבוק 
עוררה את תיאבונו של הפריץ, כפי שלא ארע לו 
מעולם. בטוב ליבו, חפץ הפריץ להטעים גם את 

החוכר היהודי של אחוזתו 
מאותו משקה חריף ויקר 
אל  והזמינו  המציאות 
של  לתדמהתו  טירתו. 
הפריץ, סירב היהודי להצעתו והפטיר במבוכה, 
כי על פי ההלכה שתיית משקה זה אסורה עליו. 
אלא שלאחר רגע קל של הרהור הוסיף היהודי: 
היי"ש  לשתיית  היתר  של  אפשרות  יש  "אבל 

במרה של פיקוח נפש"...
ומיהר  אליו,  ששוגר  הרמז  את  הבין  הפריץ 
היהודי,  של  עיניו  מול  אל  האקדח  את  לכוון 
והוא בבת אחת, נטל את כוסית המשקה והריקה 
התפעלותו  את  מסתיר  כשאינו  גרונו,  תוך  אל 
מהטעם שערב לחיכו. "נו, מה דעתך על היי"ש"? 
שאל הפריץ, כשהוא משיב את אקדחו לנרתיקו. 
והיהודי, שחשקה נפשו בכוסית נוספת. הביע את 
מבוקשו: "האם תוכל לכוון שוב את האקדח"?... 

שם רע במעשה אחד 
ָהָאֹדם  ִמן  ָנא  "ַהְלִעיֵטִני  הפסוק בפרשתינו  על 
ָהָאֹדם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאנִֹכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום" 
היה אומר הגה"צ רבי שלמה בלוך זצ"ל תלמידו 
מכאן  רואים  כי  זיע"א  חיים"  ה"חפץ  מרן  של 
כי  זוכים  אין  טוב',  ל'שם  לזכות  נפלאה:  הערה 
כמו  שנים,  הרבה  של  נמרצת  בהשתדלות  אם 
באברהם שרק בגיל תשעים ותשע שנים נקרא 
אברהם, וכן ביעקב רק אחרי שנלחם עם המלאך 

ונצחו נקרא בשם ישראל.
אך לעומת זאת 'שם רע', תיכף ומיד יגיע אל 
הראוי לו, עשיו רק אמר "ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם 

ָהָאֹדם ַהֶּזה", מיד קיבל את השם "אדום"! 

המשך
רוממות הפרשה

ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

המשך
רוממות המעשים

פנינים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
קוראים רוממות
הארה לנכתב לגבי ברכת הגומל

לברכת  בנוגע  התייחסנו  וירא  פרשת  של  בגליון 
בימינו,  האסורים  מבית  המשתחרר  לאסיר  הגומל 
'הואיל  שכתב:  מיגאש  ר"י  מתשובות  הובא  שם 
והיה חבוש בבית הסוהר, כלוי בבית הכלא, ולא היה 
מושל בנפשו, ועתה יצא מאותו מצב להיותו מושל 

בנפשו, נתחייב בברכה כו' '.
ונתעוררנו בזה שלדבריו התחדש לנו חידוש גדול, 
'מעצר בית', הגם שהוא  שגם באחד שהטילו עליו 
הריהו  כי  בנפשו,  מושל  ולא  היות  בביתו,  נמצא 
ב'אזיק  הוא  אסור  באם  ובפרט  בהליכותיו,  מוגבל 
אלקטרוני' וכל תנועותיו ומעשיו נבדקים, שיצטרך 
הוא  וחידוש  אלו,  הגבלות  ממנו  כשיסירו  לברך 
]והאירו את עינינו למש"כ בשו"ת אור לציון )ח"ב 

פי"ד סמ"א בהערות שם(, שם נקט כן בפשיטות[.
ובאמת דכן משמע ממש"כ הערוך השולחן )סימן 
מהצרה  שיצא  עד  מברך  'ואינו  וז"ל:  בזה,  ריט,ה( 
לגמרי, יורדי הים עד שיעלה ליבשה, הולכי מדבריות 
עד שיגיע לתוך הישוב, ומי שהיה חולה ונתרפא עד 
ומי שיצא מבית האסורים עד שיצא  שיצא לשוק, 
ואין  ערבות,  על  שיצא  ולא  ממשפטו,  לגמרי  נקי 
ובין מחמת  בין אם היה חבוש מחמת ממון  חילוק 

נפשות', ע"כ. 
בספר  למש"כ  הקוראים  עיני  להאיר  יש  עוד 
אם  המסופק  שאדם  ס"ח(  )פכ"ג  שלמה  הליכות 
ידי  לצאת  שיכוין  טוב  לא,  או  הגומל  לברך  צריך 
'הגומל  זו בזמן שמברך בבוקר ברכת  חובת ברכה 
יוכל  באם  טוב  ומה  ישראל',  לעמו  טובים  חסדים 
וזה  זו בפני עשרה אנשים ושני ת"ח,  לומר ברכה 
ייחשב לו כברכת הגומל, ועצה זו עדיף יותר מלברך 

ברכת הגומל ללא שם ומלכות, ע"כ.
ששלחו  הרבים  לקוראים  להודות  המקום  כאן 
אותנו  והחכימו  אלו,  בהלכות  ספקותיהם  את 
רבות. למותר לציין כי במסגרת מדור זה לא נוכל 
להתייחס בפרוטרוט לכאו"א, אם מחוסר מקום ואם 
מחוסר זמן, אנו נשתדל בל"נ עד כמה שידינו מגעת 
לאסוף את החומר הרב, ולקבצם בס"ד לפונדק אחד, 

לתועלת רבים השואלים.

בתפילה שנזכה אכן לקדש את שמו יתברך בעולם
בהערכה רבה, ישראל לנג

נתרם לזכות הרך הנולד ני"ו בן ידידנו היקר 
הרב משה ברילמן שליט"א

המסור בכל לב לגליוננו ולכל דבר שבקדושה
שיזכו אביו ואמו לגדלו  לתורה ולחופה ולמעשים 

טובים ולרוות ממנו נחת דקדושה כל הימים
 בשמחה וכל טוב ושיזכה לראות ברכה והצלחה 

בכל מעשי ידיו אכי"ר

הוצאות ההדפסה נדבת הגאון רבי יגאל נחמני שליט"א
לעילוי נשמת מורו ורבו מרן ראש ישיבת 'גרודנא'
הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל

ולרגל אירוסי בנו בשעטומו"צ הבה"ח
 גבריאל ני"ו  עב"ג תחי'

שיזכו לבנות את ביתם על אדני התורה והיראה
  לתפארת המשפחות הנכבדות 

ולכבוד בנו מקדש ה' ברבים הבה"ח  יוסף ני"ו 
שיסור מעליו כל כוחות הטומאה במהרה

 ויזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו, 
בהמשך הפצת מעיינותיו חוצה, אכי"ר
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