
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זתשע"(  )שנה ה' גליון רי"ג  
 

 

 א

 

 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה.
 תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה פי' לחרן, כמ"ש )יבמות יג:( דכל חרנה

לא כתיב לחרן, ומה רמז בזה שכתב  הכתוב ה"א בסופה. ולכאורה למה באמת
 לדעת, כי בחור בישיבה שאינו רוצה ונראה לפרש בדרך מוסר, דהנה צריך חרנה

קוצר שכלו שעדיין אינו מבין, ולא  , בפשטות אין לזה הסבר, אלא מחמתללמוד
קצת הוא מתחיל להבין מה  המתיקות של לימוד התורה, וכשהוא מתבגר טעם

שזה מחלה ככל  כבר מאוחר מדי, ואינו הגזמה אם אומר הפסיד, אבל אז
אדם  עליו שלח רפואה שלימה לחולי עמך, כמו המחלות, ואפשר להתפלל

וכדומה, כן הוא הדבר הזה, זה מחלה  ו חולי הגוף שהוא הולך לרופאשיש ל
בכל מחלה, דהיינו שצריך  וכיון שהיא מחלה, יש לטפל בזה כמו האדם בנפש

הסיבה, ולחפש תרופה למכתו,  ולירד לשורש הדבר מהיכן זה בא ומה להתעמק
לא שיש רוצה להיות טוב, א רוצה ללמוד, הלא כל בחור הנמצא בישיבה וכי אינו

את פיו, הוא מדבר  בנפשו שגורמים לו זאת, למשל אדם שמנבל דברים פגומים
אומר איזה בדיחה,  זה פוגם התורה, הוא חושב שהוא רק דיבורים מגונים, הרי

בלי סוף, ובתוך  אם זה בין הזמנים, שמדברים ומדברים הן אם זה בישיבה, והן
אינו כלום, זה  ונדמה לו שזהדיבורים איסורים וכדומה,  הדברים הוא מדבר גם

לחשקות  אינו כן, הדיבור הזה מלוהו ואינו מניחו חלף והלך לו, אבל באמת
 שלשום, עם כל הנעימות והחשק, ואינו הולך התורה, הוא מנסה ללמוד כתמול

לו, ואינו שם על לבו שהדיבור הלא  ופתאום כל מיני דברים מפריעים מזדמנים
.                                                      ו מחשקות התורהשיצא מפיו, מלוהו ומונע טוב  

 

 העינים והלב כמאמרם ז"ל )ירושלמי כן מה מאד צריך להזהר בשמירת כמו
 אנא ידע דאת לי. הקב"ה אומר תן לי ברכות פ"א ה"ה( אי יהבת לי לבך ועיניך

ב אינו ברשותו, הקב"ה, אבל אם הל רק את העינים ואת הלב, ואתה כולך של
אמנם הוא יכול עוד ללמוד  שייך להקב"ה, הוא נפרד ונבדל ממנו יתברך אזי אינו

טפשותו אינו  אבל המהות שלו כבר אינו של הקב"ה, ובגודל ולהתפלל קצת
הקב"ה,  הולך לו, כי העינים והלב כבר אינם של מבין מדוע פתאום הלימוד אינו

לחפש  ה שאין לו חשקות התורה, יכולבחור הרוא ואיך יכנס ללבו דברי תורה
רביים שיברכו אותו שיצליח בתורה, אבל כלזה  וסגולות, ולרוץ לעשרים עצות

טהור, אבל יש לו ברירה להפך את  לא יעזור אם חסר היסוד, אם אין לו לב
ואילך חושבנא, אבל בלי יגיעה  ולתקן הכל למפרע, מה שהיה היה ומכאן העבר

ויעשה לעצמו גדרים  צריך להתחיל לחיות עם חשבוןיעזור לו,  שום עצה לא
וכדומה, אז אני  אינו טוב לי, כי הוא מדבר דיבורים רעים וסייגים, שאם בחור זה

ואם יעשה כן יעזור הקב"ה שיוכל  להיות בחברתו צריך להתרחק ממנו ולא
להתנהג עוד יותר בטהרה, שהרי מי  מכאן ולהבא, והלימוד יתן לו כח ללמוד

יגיע, והאדם בעצמו קשה לו  נכנס לזה, הרי אין יודעים כמה רחוק הוא שחלילה
 אפשרות לכל אחד עצמו, אבל בכח התורה אפשר, ונותנים מאד להחזיק

  להתרחק אבל חלילה אם אין עובדים על זה, אפשר ,להתחזק ולהתעלות
 כבר על זה במשך שנים, וכולי האי ואולי, אז מאד, ואחר כך צריך לעבוד וליפול

 אין נותנים לו מנוח, והוא כבר נמצא מאד קשה להיות בטהרה, כי המחשבות
.                                              היצר כמה צריך לפחד מזה שלא ליפול ברשת עמוק  

 

                                                                

 ותחשבו שרק עכשיו אני נכשל קצת, ואחר כך יקרים, אל תהיו חכמים בחורים
להיות בחור ירא שמים באמת בלי  אפסיק, כי זה אינו עובד, ותדעו שאי אפשר

מהקב"ה על זה, אבל , ולעשות פעולות לזה, וצריכים להתחנן ולבקש להתאמץ
האלקים, וכח  יצא כלום ממנו, כי זה לעומת זה עשה בלי לעשות כלום, לא

והעיקר שאני אומר לכם כל  לעומת כח הקדושה הטומאה מתגבר על האדם
 הדברלהתחיל ללמוד כמו שצריך, ועיקר  מכאן ואילך חושבנא, צריכים זאת, כי

 'בטהרה, ואם תתעסקו בתורה ובעבודת ה לשמור על הפה והלב והעינים שיהיו
מיני זמנים, כמו מוצאי שבת , הקב"ה יעזור לכם, וצריך להתחזק בזה בכל

ראשון לכל הפחות  יום ראשון, שהרי צריך להתחיל ללמוד ביום וכדומה, וכ"ש
בשבת, אבל  בר נחיותר מוקדם, שהרי סוף כל סוף כ כמו בכל יום, אולי קצת

אליו  אין צריך לחכות עד שכבר צריכים לדבר בודאי שלא יותר מאוחר, ובחור
.                                                                                                                  ולעורר אותו  

 

אין לו חשק,  ור, שהוא יבשמרחם על בח אני מתבונן ורואה, ואני ממש לפעמים
חשק  מילא בעל הבית שעוסק בפרנסה ואין לו אין הולך לו בלימוד וכדומה

 בחור היושב בישיבה ואין לו חשק ללמוד ללמוד, אין הוא רחמנות כל כך, אבל
שאמרתי, תראו שהקב"ה יעזור שיחזור  זה ממש נורא, אבל אם תעשו את מה

שצריך כדי ללמוד, כל  כל מה החשק ותמצאו חברותא טוב, תמצאו לכם
התגברו על מה  שהיה לכם בעבר, זה היה רק מפני שלא הנסיונות והקשיים

יותר  שהתחיל לעבוד על זה, פתאום הוא מרגיש שצריך, אבל עכשיו אחרי
 כלל זה נקוט בידך, שאין צריך להקל על בשמחה, יותר עם חשק, והולך לו טוב

עצות שיהיה יותר קל, נעשה באמת  עצמו את העבודת ה', כי כמה שמחפשים
וחושבים שככה יותר קל, יהיה  קשה, למשל אם אין מתגברים על נסיונות יותר

שעובדים יותר קשה, שאין  בלימוד התורה וכנ"ל, וכן להיפוך כמה לו יותר קשה
כך נהיה עבודת ה'  בעבודת ה' מחמת הקושי, אלא מתאמצים מניחים להתרשל

                                                                     .              יותר קל
 

 וילך חרנה, וי"ל בדרך רמז, יעקב נבוא לפרש ויצא יעקב מבאר שבע ומעתה
לב ט( יעקב חבל נחלתו, ובאר  מרמז על כל אחד מישראל כמש"כ )דברים

אר מים שהתורה נקרא ב:( בארה של תורה, וכמו שאמרו )ברכות נו מרמז על
וילך חרנ"ה, היינו  יהודי יוצא מבא"ר, היינו מן התורה, אז מיד חיים, ואם ח"ו

.                                                                        שהוא הולך לחרון אף שלהקב"ה ח"ו  
 

 למ"ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה אמרו כל תיבה שצריכהוע"ז 
תשובה )עי' מנחות כט:(, וכל תיבה  מז על הפתח הפתוח לבעלישאות ה' מר

ללמוד ולא עשה כן, מכל , צריכה למ"ד בתחלתה, שמתחלה היה צריך שהיא
על הפתח הפתוח  תקנה, הטיל לה הכתוב ה' בסופה, שמרמז מקום לעולם יש

והקב"ה בודאי יעזור לכם, הרי  ולהתחיל בהתחדשות לכל אחד מישראל, לשוב
 אל תעשו לו קשה לעזור לכם, אל תתנו צה לעזור לכל אחד, אבלרו הקב"ה

יודעים שהעולם הוא כהיום בזמן  לליצנות אחת להפריע לו ולכם, הרי הכל
מבחורים ההוגים  והקב"ה משתוקק לקצת תורה בטהרה שמגיע קשה מאד

                 ית'.                        זאת ונעשה נחת רוח לפניו  בתורה, בואו וניתן לו את
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 ליה מר עוקבא לר' אלעזר, בני אדם העומדים איתא בגמ' )גיטין ז.( שלח הנה
עלי, ופירש"י לחרף ולגדף, ובידי למסרם למלכות, ופירש"י כח בידי להלשין 
עליהן, מהו, שרטט וכתב ליה )תהילים לט ב( אמרתי אשמרה דרכי מחטוא 

ע לנגדי וכו', שלח ליה וכו' דום לה' בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רש
והתחולל לו )שם לז ז( דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב 
עליהן לבית המדרש, והן כלין מאיליהן, ולכאורה דברי הגמ' אלו הם כולם 
מקשה אחת, מה היתה השאלה, ומה הוא העצה, וכי יש הוה אמינא שמותר 

ש בידו למסרם למלכות, והתירוץ היה, דום למסור למלכות, ומדוע אמר שי
לה' והתחולל לו, שעל ידי שישכים ויעריב לביהמ"ד יהיו השונאים כלים 
מאיליהן, לכאורה מה הוא הפשט הפשוט בזה, וכי השונא יפחד ממנו 

                       .                                                                             כשילמוד יותר תורה
 

בזה, דהרי בדרך כלל כל מה שנעשה בעולם הכל מתנהג בדרך הטבע,  והנראה
למשל זה שנופל שלג בחורף, הרי בתקופת החורף הוא קר, ועל ידי הקרירות 
מתהוה השלג, ולא מתרחש שפתאום יפול שלג באמצע הקיץ, וכן הוא בכל 
עשה דבר שאינו בטבעאבל לפעמים רואים שנ דבר, וזהו בדרך כלל,  
שבפשטות הוא בלי סיבה, אבל בודאי יש לזה סיבה, וצריך לדעת מה הסיבה 
לכך, אמנם במערכת השמים אין אנו יודעים תמיד מה הסיבה לכל דבר, אבל 
בחיי האדם אפשר לדעת וחייבים לדעת מה הסיבה לכל דבר שרואים, צריך 

.            כדי שישתנה הדבר להתבונן ולחשוב למה זה כך, ומה אני צריך לעשות  
 

עוקבא שלח לר' אלעזר, שהוא רואה שאנשים קמים עליו ורודפים אותו,  מר
והוא חילול שם שמים, איך דרך רשעים צלחה והם מצליחים לצער אותו, 
ושמא כיון שבידו למוסרם למלכות, מותר הדבר כדי למנוע חילול השם, 

אלא השכם והערב עליהם לבתי  והתשובה של ר' אלעזר היתה, לא כן הוא,
כנסיות ולבתי מדרשות, תרבה אתה קידוש שם שמים במעשיך, וזה יהיה 

. )דברי יונה ח"ב דף ק"ד(                                   התיקון על החיה"ש שהם עושים  
 

 אין:[ נז גיטין] ל"שאמרז וכמו מבינתינו, נשגבה התורה דקדושת ובאמת
 בזה ראיתי[ שם] יואל ובדברי. עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה

 ע"ג ז"ע מצות בג' אלא ע"א להמית רשות ניתנה לא דלכאורה נחמד דבר
 בהם וחי נצטוינו המצות בכלליות אבל יעבור ואל יהרג בהם שהחיוב ד"ושפ
 ברכות] ל"וכמשאמרז המיתה, יום הזכרת על הכוונה אמנם בהם, שימות ולא

 יעסוק לאו ואם מוטב נצחו אם וכו' ר"יצה על ט"יצ אדם זירגי לעולם.[ ה
 יום אם דלכאורה המפרשים והקשו המיתה, יום לו יזכיר לאו ואם וכו' בתורה
 אפשר האיך וגם תיכף, המיתה יום לו להזכיר יוכל בדוקה, עצה הוא המיתה

 משכהו זה מנוול בך פגע אם ל"אמרז והלא מועלת אינו התורה דעסק
 שלא שלומד מוכרח התורה, עסק לו הועילה לא דאם הכוונה נםאמ. ד"לביהמ
 יגיע ז"שעי הגשמיים, תאותיו כל להחליש המיתה יום לו יזכיר ולכן לשמה

 התורה אין ש"וז. ר"היצה מן להנצל הלימוד לו ויועיל לשמה, ללימוד
 עליה, עצמו שממית במי אלא לשמה, של בבחינה אצלו שתהיה מתקיימת,

 .ד"עכ ל,"וכנ המיתה יום לו שמזכיר והיינו
 

 דהנה וכו' מוטב נצחו וכו' ירגיז לעולם הגמרא בביאור אחר באופן קצת ל"ואפ
 עליו, לשלוט ר"היצה יוכל לא שמע, וקריאת התורה לימוד דבשעת ברור זה

 שילמוד דבשעת ובודאי ש,"קר ומקרא לימוד של בעבידתיהו טרוד הוא דהלא
 לאחר לו מועיל שאינו יתכן אבל ר,"הלהיצ בזה ינצח שמע ויקרא תורה

 אמר ולזה. ר"היצה כח אצלו יתעורר שוב דאז שמע, וקריאת לימודו שיסיים
 חולים, ביקור לענין בהקדמתו חמד השדי ש"עפימ והוא המיתה, יום לו יזכיר
 ו,"ח לכפור פטירתו קודם ר"היצה יסיתנו שאם מחיים מודעה המסירת בענין

 וכבר אז, שיהיה נכונה בלתי מחשבה כל לבטל שיומעכ מודעא מוסר הוא אזי
 דבודאי. בתרייתא זיבולא עד אפילו רחמי אינש ליבעי.[ ח ברכות] ל"ז אמרו

 שיוכלו מיוחדת דשמיא וסייעתא שמים רחמי צריכים אבל למות, אדם כל סוף
 ת"להשי נפשו ולמסור כהוגן פטירתו קודם ש"קר ולקרא ישרים מות למות

 יזכיר ש"קר שיקרא דבשעת ש"וז. שמים מלכות עול קבלתוב שלימה באמונה
 ש,"קר לקרות יזכה המיתה ביום שגם שמים לרחמי צריך שהוא המיתה, יום לו

 יוכל ז"ועי חייו, ימי כל במשך ר"היצה נגד מאד ללחום צריכים לזה להגיע אשר
                                                    .                                                     והבן ליצרו לנצח

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 נפתולי אלקים נפתלתי )ויצא ל ח(
 

[ ח כט בראשית] הפסוק מלשון הוא התפלה דענין ק"בספה מבואר דהנה
 בשעת ת"השי עם להתחבר דביקות מלשון וזהו וגו' נפתלתי אלקים נפתולי

 יש באמת כי. בלבבו שיש הקרירות כל אז יתבטל הדביקות ומגודל התפילה,
 וכמעשה מלומדה אנשים מצות של באופן המצות ומקיימים קרירות הרבה

 עומד אתה מי לפני להתבונן צריכים לתפילה כשמגיע אבל בעלמא, קוף
כהוגן,  להתפלל ויכול, הקרירות בטלמת ז"ועי' וכו אתה ברוך ולומר להתפלל

 ועל המחיה על טרודים כשכבר בודאי כי בישיבה, לבחורים שייך זה ודבר
(                          כזה. )דברי יונה ח"א דף ק"י התבוננות ביותר קשה אז הכלכלה  

 
 ויפגע במקום )ויצא כח יא(

 
במקום, ודרשו חז"ל הוא מלשון תפלה, כמ"ש )בראשית כח יא( ויפגע  פוגעין

)ברכות כו:( אין פגיעה אלא תפלה, וז"ש הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, היינו 
אם אחד הגיע לדרגה נמוכה כזו שהוא בועל ארמית, שנאבד ממנו לגמרי 
קדושת ישראל, אזי קנאין פוגעי"ן בו, היינו שבוכים ומתפללים להקב"ה איך זה 

(                                                                         . )דברי יונה ח"ב דף ק"עיכול להיות  
 

 וישכב במקום ההוא )ויצא כח יא(
 

בעז"ה, דהנה נאמר ביעקב אבינו ע"ה )בראשית כח יא( וישכב  וחשבתי
במקום ההוא, ושם התגלה אליו הקב"ה ואמר לו )שם יג( הארץ אשר אתה 

ופירש"י קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו,  שוכב עליה לך אתננה ולזרעך.
רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו כד' אמות. והנה בודאי אין הכוונה כפשוטו, 
שהרי אם כל הארץ נתקפל למטה ממשכבו של יעקב איך היה לארץ קיום, 

 בכל ארץ כנען לא נמחצו שם למות. ואנשים שהיו
 

לו שורש ואחיזה באיזה הכוונה בזה הוא, שכל חלק מארץ ישראל יש  אלא
דבר, ואמנם הארץ הגשמי של ארץ ישראל נשאר כמו שהיה מתחלה, אבל 
השורש הרוחני של הארץ, זה מה שקיבץ הקב"ה ונתנו מתחת למשכבו של 
יעקב, ונמצא שהיה באמת כאילו הוא שוכב על כל הארץ, כי החלק הרוחני של 

הו מה שהקב"ה הארץ, השורש של הארץ, זה מה שהיה מתחת למשכבו, וז
הבטיח ליעקב אבינו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, ואין 
הכוונה רק שהארץ הגשמי הפשוט אתן לך ולזרעך, אלא מה שאתה שוכב 
עליה, היינו החלק הרוחני והאחיזה בשורש הארץ הזאת, זה מה שיהיה שייך 

)דברי יונה  לזרעך, כי הארץ הזאת מעצם טבעה מחוברת לשורש בני ישראל.
 ח"ב דף קפ"ב(

 
 ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש )ויצא כח ב(

 
אצל יעקב אבינו ע"ה שביקש מהקב"ה )בראשית כח כ( ונתן לי לחם  מצינו

לאכול ובגד ללבוש, והקשו המפרשים מדוע הסביר שהלחם הוא בשביל 
 לאכול, הלא בודאי לחם הוא לאכול, וכן בגד ללבוש, הלא פשוט הוא שהבגד

 וא ללבוש, ומה רצה יע"א לומר בזה.ה
 

יש לומר בבחינה שנוגע למצב הדור, שיעקב אבינו ע"ה ביקש מהקב"ה  אלא
שיתן לו לחם, אבל הוסיף וביקש שזה יהיה לו כדי לאכול, ולא לשום סיבה 
אחרת למלא התאוה וכדומה, וכמ"ש )משלי יג כה( צדיק אוכל לשובע נפשו, 

, שאכן על הלחם נוטלים ידים לסעודה, אבל ולא כמו במדינה זו אמעריקא
אוכלים עוד המון מאכלים אחרים שאין צריכים, וכמעט שהלחם בטל ברוב, 
ואינו ניכר שהלחם הוא בשביל אכילה, וכן הבגד אינו כדי ללובשו, אלא 
להראות לאנשים אחרים, ולהוציא את העינים לשני, אבל לא לעצם הלבישה, 

ד יהא בשביל ללובשו, ואם עושים כן, אז החיים הוא וזה מה שביקש עוד שהבג
 באופן שהקב"ה רוצה שנחיה.

 
 

 

 

 
ו של מרן זצ"למלוקט על הפרשה מבאר תורת  

 

 אין זה כי אם בית אלהים )כח יז(
 גודל קדושת ''בית המדרש''

 ממרן זצ''ל



 
 ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
שאותו כבר יותר אנשים הגה"צ ר' מיכאל בער זצ"ל זצ"ל ואחריו  רבינו

ויש הרבה נגלה,  יודעים וזוכרים, הוא היה אדם נסתר עם כל הנגלה שלו,
שכולם הכירו את גדולתו, אבל נדמה לי שבכל זאת הוא היה נסתר, איך 
שהוא היה רץ בעולם ועשה למען הישיבה, וגם אלו שהכירו אותו, אין יודעים 
כמה דמעות הוא היה יכול להוריד בשביל איזה תלמיד אחד שלא הלך בדרך 

ת זה מעטים מאד הראוי, שלא הלך בדרך שהוא חשב שהוא צריך ללכת, א
שיודעים מזה, ועל הדמעות הללו, על אלו הבכיות, על זה נבנה הנייטרא 
ישיבה, זה הוא היסוד שעליו ממשיך הישיבה הזאת ועומד לתפארה, כל מה 

. )דברי שאנו רואים היום הצלחה וסייעתא דשמיא הוא בזכותו של אותו זקן
                                                                         יונה ח"ב דף י"ב(                               

 
 
 

דבר בעולם צריך לחפש היכן הבוכ"ע נמצא כאן ואיזה חלק יש לו בזה,  בכל
הגיע למקום זה, היה אז וכשהגה"צ רבי מיכאל בער זצ"ל זה הנסיון בזמן הזה, 

את המקום שבו התחיל  גביר גדול אחד שהיום כבר אינו בין החיים, שקנה
הישיבה, ורוב הבחורים שלמדו אז היו יוצאי המלחמה מן הלאגער, ולמדו 
כשלושים או ארבעים בחורים בהתמדה גדולה, וכל הישיבה היתה בחדר 
אחד כמו חדר האוכל כאן, זה היה הבית המדרש, ושם גם אכלו וכשגמרו 

ותר בהתמדה לאכול ניקו את המקום והמשיכו ללמוד, והם למדו הרבה י
ממה שלומדים הבחורים היום, והם היו בחורים שכבר עברו צרות בחייהם, 
הם איבדו את אביהם ואמם ובני המשפחה, ועכ"ז ישבו ולמדו בהתמדה, 
ולמה אני מספר לכם כל זאת, כי אני חושב שהנסיון בזמן הזה הוא נסיון 

ת העושר שמונעת את האדם מתורה ויראת שמים, הפשתן הזה הגשמיו
.                       שאנו מפונקים כל כך ורוצים הכל, רוצים ליהנות משני עולמות  

 
האמת אינו כן, העיקר אצל יהודי הוא חיי עוה"ב והתורה מביאתו לזה,  אבל

ומה שהוא צריך בעוה"ז בשביל שיוכל ללמוד זה הקב"ה כבר נותן לו, אמנם 
ב אבינו רצה, אבל אצלו לא צדיקים מבקשים לישב בשלוה בעוה"ז כמו שיעק

היה חשש כזה כי הנקודה הפנימית היתה כל כך חזקה, שהבין שבודאי הוא 
יתן ניצוץ של אש קודש כזה חזק שכל הכוחות האחרים לא יזיקו, אבל אנו 
איננו במדרגה הזו, אלא אדרבה תענוגי עולם הזה שלנו מונע ליהדות, ואילו 

. )דברי יונה ח"ב מה שנשאר לתמידלהיפוך התורה שלומדים מתוך הדחק זה 
(                                                                                                                       דף כ"ה  

 
 
 

 לשלם חובות וכדומה, וצריך עזרה להגיד שההנהלה מתייגעת מאד רציתי
הלך בסוף ימיו לקבץ ממון בער זצ"ל  לשהגה"צ רבי מיכאמכם, אני זוכר איך 

שאסור לו בכלל להסתובב  הישיבה, והרופא שראה אותו כך אמר לו עבור
אז רבי מיכאל  חולה, והוא צריך להיות בבית חולים, ענה בשוק, הוא אדם

ואני חייב  לאנשים, אני בעצמי חי על חשבון הישיבה בער, הרי אני חייב ממון
להם, הוא היה כבר אדם תשוש וחולה  חייבת לשלם לבעלי חובות שהישיבה

. )דברי יונה לממון של הקדש והיה אפשר ללמוד מזה מה זה אחריות מאד
ח"ב דף קכ"א(                                                                                                             
 
                                    

כשהגיע  הגה"צ רבי מיכאל בער זצ"ל אחת רציתי להדגיש היטב, הנה נקודה
כל  כבר בעל משפחה, ובכל זאת הכניס את לאמעריקא אחרי החורבן היה

היהודים שנשארו בחיים וניצולו  כוחותיו והשתדלותו להעמיד ולחזק את
לומדים תורה, והם  ויש הרבה אנשים שחיים היום, שילדיהם מגיא צלמות

הגיעו האנשים  הזה, הרי אינכם יכולים לתאר באיזה מצב יצלו בזכות היהודינ
את  אבדו  ורצוצים, אבדו את משפחותיהם, אבות באותו זמן, הם היו שבורים  

 

 

 ליומא דהילולא 
 רבינו חיים מיכאל דוב ב"ר יוסף זצ"ל

תשע"ז – ו' כסלו תשי"ח  
' ויצאגיומא דהילולא חל   

  
 

 קטעים עובדות ומאמרים
 שסיפר מרן זצ"ל

האנשים שנשארו היו ממש במצב שלא  את בניהם, וילדים אבדו את הוריהם
להתחיל מחדש, הם לא חיפשו  להם שום טעם בחיים, לא היה להם רצון היה

והתחיל לקבץ את  את מצב הדורהבין רבי מיכאל בער זצ"ל  כלום בחייהם
חשק  לחזקם ולהעמידם על רגליהם, ולהכניס בהם האנשים השבורים האלה

מיכאל בער, הרופא אמר עליו שאדם ר' להתחיל לחיות, ובאיזה מצב היה אז 
בריאותו לא היה בשלימות,  צריך לשכב בבית החולים כל הזמן, כי מצב כזה

להעמיד דור של  , ומסר את חייוצדקתו הניח את הכל בצד אבל הוא בגודל
(                                                                 . )דברי יונה ח"ב דף קע"בתורה ויראה  

 
 
 

שכל שנותיו כמה שאני  בער זצ"ל, הגה"צ רבי מיכאלרוצה לספר לכם על  אני
לם שוים השנים כו ואני זוכר אותו די הרבה שנים, ובמשך כל זוכר אותו

היום  במסירות נפש, ואין הכוונה למה שקוראים לטובה, עבד את הקב"ה
 אמיתית, ר' מיכאל בער היה אדם שבור מסירות נפש, אלא למסירות נפש

בשעה שלש, והחל מהשעה שלש  ותשוש כוח, מכל מקום השכים כל בוקר
ה', לתת שיעורים  בלילה, כל היום כולו היה מוקדש לעבודת עד מאוחר

פעם הייתי אצלו כששכב  הוא לא נתן לעצמו מנוחה מוד ולבחון בחוריםולל
צריך להכנס לבית החולים,  שלא הרגיש בטוב, ואמרו לו שהוא במטה מחמת

לילך ולחסור  עמהם, ואמר מה זאת אומרת, איך אני יכול אבל הוא התווכח
של  של בין אדם למקום, אבל מה עם החלק מעבודתי בישיבה, מילא החלק

את עצמי ובני ביתי, הרי כולם אוכלים  אדם לחבירו, הרי אני צריך לפרנס בין
בנאמנות, כזה מדרגה היה  צריך לעבוד בשביל זה, ולהרויח את פרנסתי ואני

עוד ועוד, גם כאשר  מעצמו, הוא לא ויתר לעצמו, ותמיד תבע לו בלתבוע
שיך והמ היה מותר לו להקל הרבה, בכל זאת התייגע לפי כל הדעות כבר

(                                                                      . )דברי יונה ח"ב דף רמ"אבעבודתו  
 
 
 

 בענין החורבן האחרון ואמר, הרי דיבר פעםרבי מיכאל בער זצ"ל הגה"צ 
כלל ישראל, בדקו גדולי ישראל  מצינו בתורה שאחרי כל חורבן שהגיע על

אבדה הארץ )נדרים פא.(,  זה היה בזמן הנביאים על מההגיע, אם  על מה זה
היה בודאי חושב  הארץ, וכן בכל דור ודור, הרי אדם פשוט מדוע הלך לאיבוד

עם  חילול שבת, או בשביל חסרון בצניעות שהלכו שהארץ נאבדה בשביל
 החורבן, אבל חכמינו ז"ל )יומא ט:( אמרו שערות ביי האר וכדומה, על זה בא

שלא היו לבני ישראל המידות  ביל שנאת חנם, זה הגיע בשוםשזה בא בש
שאמרו )נדרים  כדי שיהיה ראוי וחשוב ללמוד תורה, וכמו שהאדם צריך

.                                                                את תורתי שם( שהחורבן בא על עזבם  
 

 ב, שהחורבן הנוראה רח"לאני חוש להגה"צ רבי מיכאל בער זצ"כן אמר  כמו
בגלל חילול שבת או חסרון  שעברה על בני ישראל בדור האחרון, לא היה

במקוה  בא משום שהיו כאלו, שבשעת כשהלכו לטבול בצניעות, אלא זה
עצמו לעבודת הבורא, חשבו איך הוא  בבוקר לפני התפלה כדי לטהר את

ה הגיע החורבן שעל ז לקבור את היהודי השני, וזה מה שאני חושב יכול
אומרים, כי  החילוק בין מה שאני חושב לבין מה שאחרים הנורא רח"ל, אלא

 מן התורה, אבל על מה שאני אמרתי יש על מה שהם אומרים אין ראיה
עון שנאת חנם היה החורבן בית  ראיה, שהרי חז"ל אמרו במפורש שבשביל

'(                        ה. )דברי יונה ח"ב דף צהרי שכבר יש מקור על דבר ז המקדש  
 
 
 

בפרקי אבות )פ"ד מ"ד( מאד מאד הוי שפל רוח שתקות אנוש רימה.  איתא
התנא מזהיר את האדם שלא יתגאה, ולמה כי תקות אנוש רימה, בפשטות 
הפשט הוא שהסוף של האדם הוא שהתולעים יאכלו את בשרו בקבר, אך 

שבאמת הוא כן הלשון הוא קצת מוקשה, מה זה תקו"ת אנוש, ואף 
שהתולעים יאכלו את בשרו, וכמו שאמרו שם עוד )אבות פ"ב מ"ז( מרבה 
בשר מרבה רימה. אבל מדוע הוא אומר הלשון תקוה, וכי זה מה שהאדם 
מקוה, הרי התקוה היא להיפוך, כל אדם מקוה שיהיה לו רק טוב, ולא 

                                                 .                                       שהרימה תאכל את בשרו
 

הפירוש על זה הוא, כשהיינו בתוך הרכבות בדרך להלאגער ושמו אותנו  אלא
בתוך הוואגאן, והכניסו כך כשמונים אנשים בתוך עגלה שהיו מיועד להוביל 
בה בהמות, אינני יודע איך היה מקום לכל כך הרבה אנשים, כמה שהם דחפו 

הגה"צ חת כזו, מי שלא ראה את זה אף פעם לא יוכל להבין את זה, לעגלה א
   אמר פעם, שבשעת מעשה כלל לא הבין מה קרה שםרבי מיכאל בער זצ"ל 
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עכשיו,  יש לאו אחד שהח"ח לא ידע והרב יגלה זאת נשתתקו ונתפעלו, איך
דם הבא נגמור עם חשבון היקרים, קו וכולם רצו לשמוע, אמר להם אחי

שהוא כותב, אזי נלך להלאו  של הח"ח, ואחר שכבר נזהר בכל הלאוין הלאוין
נעסוק בהעיקר לפני  גם בענין זה, החוה"ל מעורר אותנו, הבה הנוסף, וכן הוא

 נעסוק בדברים הנוגעים לחיינו, והוא עבודת שעוסקים בהטפל, הבה
וא עם השאלה בהלכות הה הלבבות, לפני שנעסוק בשאלה נכרית כמו

(                                                                           . )דברי יונה ח"ב דף רנ"דגירושין  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

העעל"ט חיי שרה פרשתהמשך מ  
 

יבדיל בין האמת והשקר, ובין היתר והחסר, והטוב והרע", השכל נותן לו "ובו 
לאדם אפשרות להבדיל בין טוב לרע וכדומה, ואיתא בירושלמי )ברכות פ"ה 
ה"ב( שלכן קבעו הבדלה במוצאי שבת בברכת אתה חונן, שאם אין דעת 

שר והנמנע", היינו מה הבדלה מנין, "והמשובח והמגונה, ובין הראוי והאפ
אפשר ומה לא אפשר, כמה פעמים רואים אנשים צעירים שעושים שטותים, 
הוא רוצה לכבוש את כל העולם, וכי זה אפשר, הרי זה בלתי אפשרי לעשות 
מה שהוא רוצה, אבל הוא רוצה, הוא נדמה לו שיכול, וגם אחרי שיפול באלף 

הכח שיש בשכל האדם, לא רק דברים, לא ישכיל לדעת שזה אינו שייך, וזהו 
לדעת מה טוב ומה לא, אלא בין הטוב עצמו לדעת מה אפשר ומה לא 
אפשר, ומה שלא אפשר יעזוב, "ובו יעביד שאר מיני חיים בתועלותיו 
והנאותיו", שעל ידי השכל יכול להשתמש וליהנות מכל מיני הדברים בעולם, 

עת גלגליהם, ויבין "ויכיר מקומות הכוכבים, ויעמוד על מרחקיהם ותנו
הערכים וההקשות שבחכמת השיעור, וצורות המופת אשר בחכמת הדבור, 
ושאר החכמות והמלאכות שיארך זכרן, וכן שאר כל מדות האדם, כאשר 
תבחנן, תמצאן בתכלית התקנה והתועלת לו, כאשר זכרנו בשכל", שכן בכל 

שנתן מדה ומדה אפשר לפרט בהרחבה מה התועלת שיש להאדם ממדה זו 
                             .                                                                         הקב"ה לבני אדם

 

הוא עובר לענין הדיבור שנתן הקב"ה להאדם, "ואחר כן חשוב במה  כעת
שהטיב בו האלקים לאדם בדיבור והסדרת הדברים", שיכול האדם לסדר 
את דבריו שיתקבלו, "אשר יליץ בהם על מה שיש בנפשו ובמצפונו", שבכח 

הם עניני זולתו" את הדיבור הוא יכול לתרגם את מה שטמון בנפשו, "ויבין ב
מה שהשני שואל, "והלשון קולמוס הלב", כמו שהקולמוס כותב את מה 
שהאדם רוצה בלבו, כן הלשון הוא מבטא את מה שבלבו, "והוא שליח 
המצפון", שהוא מגלה את מה שצפון בפנימיות האדם, "ולולא הדבור לא 

בירו, היה לאדם צוות בחברו", שלא היה שייך שייכות בין אדם אחד לח
"והיה כבהמה", שלבהמה אין כח הדיבור רק כח החיים, והדיבור מבדיל את 

                                                                           .                           האדם מן הבהמה
 

יראה היתרון בין בני אדם", כי על ידי הדיבור עצמו אפשר להבין "ובדיבור 
את החילוק בין אדם לאדם, ולכן הוא נמשך לאדם אחד יותר מהשני, כי זה 

ה והשני לא, הוא מבדיל בין בני מדבר דברים של טעם, ויכול להשיב על שאל
האדם על ידי הדיבור, "ובו תהיה ברית כרותה ביניהם", בין אדם לחבירו, 
"ובין האלקים ועבדיו", בין אנשים להבורא, "ובדבור ישוב האדם ממעוותיו, 
ויבקש כפרת עונותיו", שעל ידי הדיבור ישוב האדם על חטאיו ויבקש 

וידוי, אם זה אשמנו שאומרים בכל יום  מחילה, ולנו יש כבר נוסח קבוע של
בתחנון, אם זה הוידוי שאומרים ביום כפור וכדומה, אבל בכל אופן צריך 
להתוודות בפה, ולשיטת הרמב"ם )הל' תשובה פ"ב ה"ג( צריך גם לפרט 

המשך יבוא בעזה"י                                                                          .            החטא
       

 

 

 לעילוי נשמת
 

 האשה החשובה הצנועה והיקרה

ע"השלמה פעלדמאן ב"ר  ברכה מרת  
  הבעל"טשב"ק ויצא  שחל - נפטר י' כסלו תשי"ח

 

ה. ב. צ. נ. ת.  

א רק אחר כך כשהוא מתבונן למפרע הוא מבין את גודל השבר והאסון, והו
אמר שהוא חשש שיבוא יום שישכחו מה היה שם, ואני אומר לכם שבאמת 
שכחו את זה, כי אם לא היו שוכחים, אז החיים שלנו לא היה נראים כן כמו 

. )דברי יונה ח"ב דף ק'(                                                                       שהם נראים  
 
 
 

תובעים מאתנו יותר אמונה טהורה וחזקה באמת, כמו אני חושב, אולי  אבל
, וכן מי שהכיר את רבינו זצ"ל אצל הגה"צ רבי מיכאל בער זצ"לשראינו 

מנייטרא, אמונה איתנה וברורה כזו, זה מה שרוצים מאתנו, האנשים שסבלו 
בלאגער רח"ל, וראינו את הכל כמו שיהודי צריך לראות ולהביט על כל 

היינו צריכים להראות קצת אחרת, לחיות יותר באמונה, הנעשה, אחרי כל זה 
אולי זה מה שרוצים מאתנו, רבותי, אינני רוצה לקטרג חלילה, אני מבקש 
ומתחנן לחסדי ה', שיקשיב רק לחלק התועלת שאנו רוצים שיצא מזה, כי 
הרי אין אנו רוצים קטרוג, אנו שבורים כבר לשברי שברים אחרי כל כך הרבה 

, יהודי שעדיין נשאר באמונה, כמה שהוא מאמין, כבר מגיע לו צרות ותלאות
על זה בתים מלאים יהלומים, ומה עוד יש לתבוע, אבל בכל זאת אני מדבר 
אלינו, שהרי למי ידבר ה', ממי הוא יבקש להשתפר, הוא בוחר את הטובים 

. )דברי יונה ח"ב ביותר שיש לו, הוא מדבר דוקא אלינו, הוא רוצה מאתנו עוד
(                                        בצעירותו בסיום משניות לע"נ ילד שנגדע - דף קנ"ב  

  
 
 

שכידוע היה קנאי גדול, לבו היה בוער כשראה רבי מיכאל בער זצ"ל הגה"צ 
יהודים פושעי ישראל פורקי עול ומחללי שבת, אבל עם כל זה היה מסתכל 

הם הגיעו למצב שפל כזה, וה' ירחם עליהם באופן של רחמנות, שלדאבונינו 
עליהם, אבל בכל זאת כשהגיע ליהודי שהיה משובש בדיעותיו, שם היה 
מתנהג לגמרי אחרת, עליהם לא היה מרחם, אלא היה יוצא נגדם בחרב 

                        .                                                                                                ובחנית
 

היה בסיביר יהודי אחד שהיה בבחינה זו, מאנשים שאני מדבר מהם  פעם
עכשיו, שהתווכח עם ר' מיכאל בער ואמר לו, מדוע אנו היהודים צריכים 
להתנהג בשונה מכל העמים, הרי היינו יכולים להיות אנשים רגילים, ובכל 

מצד אחד רופא ואדם חכם זאת לשמור תורה ומצוות, כמו הרמב"ם שהיה 
ופיקח, ובכל זאת היה יהודי שומר תורה ומצוות, אבל היהודים כמו שהם 
היום, שמתלבשים באופן אחר מן הגוים, והם מצומצמים בדעת, שאין 

.  יודעים כלום על הנעשה בעולם, בזה אינו פלא ששונאים אותנו בכל העולם  
 

אבל ענה לו לפי דרכו ושאל מאד התרגז על דברי הבלע האלו, מיכאל בער ר' 
לו, כמו הרמב"ם היית רוצה להיות, הרמב"ם טוב בשבילך, אמר לו בודאי 
הוא כן, הייתי חושב שצריך להיות רופא וכדומה כמו שהרמב"ם היה, אמר 
לו תדע לך, לפי הרמב"ם מי שיש לו כח ואפשרות צריך ליקח אבנים ולסקול 

ה כל כך רוצה להיות כמותו, אותך עד שתמות, כך אומר הרמב"ם הזה שאת
שאלו אותו אדם, היכן אומר הרמב"ם דבר כזה, אני רוצה לראותו, הראה לו 
שהרמב"ם כותב שמי שמחלל שבת בעדים והתראה חייב סקילה, ואתה 
בודאי כבר חיללת שבת, והרמב"ם רוצה שיהרגו אותך בסקילה, זה הוא 

)דברי יונה ח"ב דף . הרמב"ם שכל כך נראה לך, ואתה רוצה להיות כמותו
     ר"ו(                                                                                                                         

 
 

היה דן דיני נפשות ממש בדרך שהגה"צ רבי מיכאל בער זצ"ל נזכר איך  אני
פש אחד, והיה שאלה את מי לאוישוויץ, והיה נעשה איזה אפשרות להציל נ

להציל, אם להציל ילד צעיר שחייו עוד לפניו, ויכול לחיות עוד שנים רבות, 
או שמא אמר ר' מיכאל בער, מי יודע, אולי את הזקנים צריכים להציל, שהרי 
דורות חדשים עוד יקומו אי"ה, אבל שישאר איזה יהודי מהדור הקודם, 

ד, איך הוא מתפלל, זה יכול להשפיע שהדור הצעיר יראו אותו איך הוא לומ
. )דברי יונה ח"ב דף הרבה מאד על הדור הבא, ואולי זה מה שחשוב יותר

     רי"ג(                                                                                                                        
 
 
 

אחר  באמצע שיעור בספר חפץ חיים ר פעםאמר' מיכאל בער זצ"ל  הגאון
מונה מה שאדם עובר כשהוא מדבר  שגמרו ללמוד את כל הלאוין שהח"ח

         כמובן שכל השומעים הרע, אמר הנה יש עוד לאו שהח"ח לא מנה לשון
        
 
 
 

עכשיו,  יש לאו אחד שהח"ח לא ידע והרב יגלה זאת נשתתקו ונתפעלו, איך 

 

 

 

 

 

 שיעורי

 
 

("ז)י –ממרן הגה"צ זצ"ל   
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