
 

 

תשע"ז - בהר בחוקותיפרשת 

 כללים יסודיים באמונה וביטחון
יסוד מצוות שמיטה היא לחזק את      )כ"ה, ב'(."ושבתה הארץ שבת לה'", 

האמונה והביטחון בקב"ה, שעל ידי שבעל השדה שובת ממלאכתו ומפקיר 
את שדהו ופירותיו, נשרש בקרבו אמונה שהכל שייך לקב"ה ואין הוא 
בעלים על השדה כלל, ועל ידי מסירות נפשו לעזוב את מקור פרנסתו 

 ת הביטחון בנפשו. לשנה תמימה כדי לקיים את מצוות השי"ת, נקנית מיד
דברים יסודיים מאוד )בספר אמונה וביטחון פ"ב א'( וידועים דברי החזו"א שכתב 

בעיקר גדר חובת הביטחון, שאין הכוונה שמוטל על האדם להחליט בדעתו 
שבוודאי יעשה עמו הקב"ה כפי מה שהוא רוצה שיהיה עמו, שהלא מי ערב 
לאדם מה יהא עמו בעתיד, וכל זמן שלא נתברר בנבואה מה יהא בעתיד, 

טחון הוא להאמין אין הבטחה לאדם מה יהא משפטי ה' עמו, אלא עניין הבי
שאין שום מקרה בעולם וכל הנעשה תחת השמש הוא מאתו יתברך, ואז גם 
כאשר נקלע האדם לסכנה שלפי דרכי הטבע נראה שהוא צפוי להינזק, הוא 

שהרי הוא זוכר שאין  –לא מאבד את עצמו אלא הוא נתלה בקב"ה ובוטח בו 
שה עמנו הכל זה פגע רע מיד המקרה אלא הכל מיד ה' שאוהב אותנו ועו

וה"חפץ חיים"     לטובה, ואין מעצור לה' מלהושיעו ולשנות את המצב.
"רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' ל"ב, י'(  )תהליםהקדוש אמר פעם על הפסוק 

חסד יסובבנו", שאין הכוונה שרק לרשע יש מכאובים ולא לצדיק, אלא 
בוטח בה' אף הכוונה שהרשע כואב על מצבו ומתאונן על רוע מזלו, אך ה

שיש לו מכאובים וייסורים, מ"מ הוא רואה בייסורים עצמם כחסד ה' ואינו 
מתאונן אלא מרגיש שהייסורים עצמם הם לטובתו מהקב"ה שמסובב אותו 

שהוא בטוח בה' שבוודאי לא יאונה לו כל  –בחסדים, וזהו גדר בעל ביטחון 
גם אם יארע לו רע, שהרי כל מה שהקב"ה עושה עמו זהו בוודאי לטובה, ו

וכלל גדול באמונה     דבר קשה ומר, מ"מ זהו רק לטובתו ואין לו לדאוג כלל.
]אשר וביטחון שמעתי בילדותי מפי הקדוש רבי אלחנן ווסרמן זצוק"ל הי"ד, 

שהיה נוסע מידי שנה ללונדון לצורך מגבית לטובת ישיבתו זכינו להתחמם לאורו מאחר 
אצל אבי זצ"ל שהיה מסייע לו, וגם לאחר פטירת אבי  שבברנוביץ, והיה מתארח בביתינו

זצ"ל המשיך לבוא אצלינו בשבת כדי שלא לצער את אמי האלמנה, ואכל אצלינו סעודת 

עבדה קשה לפרנסתה ביום ובלילה בכדי להביא טרף אמי ע"ה כי הנה , [שבת
לתשעת בניה היתומים, והיה ליבה נוקפה שמא היא משקיעה יותר מידי 

ושאלה את שתדלות הפרנסה ויש בזה פגם במידת הביטחון, כוחות בה
הגה"ק רבי אלחנן זצ"ל מהו הגבול לחובת השתדלות, שהלא מחד גיסא 
אע"פ שאנו מחויבים בביטחון, מ"מ צריך לעשות השתדלות כדי לקבל את 

מאידך גיסא צריך אך , וכמוש"כ "וברכתיך בכל אשר תעשה" ברכת ה'
תוכל יתרה, וא"כ מהו הכלל בזה, והיאך  להיזהר לא להרבות בהשתדלות

יש לעשות כדי לקבל את ברכת ה', וממתי כבר לדעת מהו הגבול ועד היכן 
והשיב לה הג"ר אלחנן זצוק"ל      יש להימנע מהשתדלות ולבטוח בה'.

אך  שאינו יכול לקבוע לה בדיוק מהו הגדר של השתדלות מרובה יותר מדי,
ת רק מתוך ההכרח כדי להביא פרנסה כל זמן שההשתדלות לפרנסה נעשי

לאנשי ביתה ולא כדי להשיג מותרות, אין לה לחוש לפגם במידת הביטחון, 
שעל ידי השתדלות מרובה יותר והוסיף שבאופן כללי צריך לדעת יסוד, 

מדי, לא יצליח האדם לחטוף הנאות ממה שלא נקצב לו, כי כפי מה שמגיע 
, ואפילו אם יצליח להרוויח ל הקב"הואין "חטיפות" אצ לאדם כך הוא יקבל

עליו מהשמים צער אחר וכמו  יביאועל ידי השתדלותו המרובה, ממון יותר 
צער גידול בנים או מחלות או קיצור ימים אצלו או אצל משפחתו, כדי 
שבצער הנוסף הזה, ישלם על ההנאה שחטף, ואז לא יהיה בידו הנאות 

וסוף דבר, הורה לאמי ע"ה שתמשיך            .נוספות ממה שלא נקצב לו
לעשות השתדלות כפי מה שצריכה בשביל לגדל ולחנך את בניה ובנותיה 
ובשביל לשכור להם מלמדים, והבטיח לה שאין לה מה לדאוג כל זמן 

לגדל ולחנך כוונתה בעסק הפרנסה הוא לשם שמים כדי שיהיה לה ממון ש
הוסיף ו ,עסק ברוחניות שזהו ממש - בניה ובנותיה לתורה ויראת שמיםאת 

עוד שאין להתעסק הרבה בהשתדלות מרובה על ענייני העולם הזה שהוא 
כעראי, אלא יש להפך גשמיות לרוחניות, והיינו שגם תוך כדי עסק הפרנסה 

והרנין לב אלמנה והאריך יחשוב על הקב"ה ויבטח בו שיזמין לו כל צרכיו, 
חניות, ואיך מהפכים גשמיות להסביר לה מהו יסוד החילוק בין גשמיות לרו

 לרוחניות, אלא שאני בילדותי לא זכיתי להבין את כל אריכות דבריו בזה.

 פרנסת האדם אינה תלויה בכישרונותיו וערמתו אלא בברכת ה'
"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו וגו', 

פסוקים אלו העוסקים בדיני הונאה      י"ז(.-)כ"ה, י"דולא תונו איש את עמיתו", 
 ומיד לאחריהם חזרה תורה שוב לדיני –נאמרו באמצע פרשת שמיטה ויובל 

שמיטה ויובל שנאמרו לפניהם, וצ"ב מדוע הפסיקה תורה באמצע דיני 
ונראה שהיסוד והשורש שמביא      שמיטה ויובל לכתוב כאן דיני אונאה.

יכול לחטוף לעצמו הנאות את האדם להונות במסחר, הוא מה שחושב ש
העולם שלא ביושר, ולכן פעמים הוא מוכר ואינו מודיע שיש איזה פגם 
וחסרון, או שמשקר ואומר שקנה במחיר יקר, וחושב שבזה ירוויח ויתעשר, 
אבל אם ידע באופן ברור שכל הפרנסה באה רק מהקב"ה, ומה שכבר נגזר, 

שר, ומה שלא נגזר לו, לא אינו צריך לשקר כדי להרוויח אלא ירוויחנו ביו
והנה מצוות שמיטה      ישיג גם על ידי רמאות, אז לא יבוא להונות כלל.

יסודה גם כן בבטחון, שאדם ששובת ממלאכתו ועוזב את מקור פרנסתו 
לשנה תמימה, הרי הוא מכריז בזה שכל פרנסתו משמים, והיכן שהקב"ה 

עבוד, ולא רק זה אלא אוסר עליו לעבוד לצורך פרנסתו, הרי הוא נמנע מל
       שהוא גם מפקיר לגמרי את שדהו אע"פ שהיא מקור פרנסתו.

ומעתה מבואר היטב שלכן נאמרה פרשת הונאה באמצע דיני שמיטה ויובל, 
ומשום שעל ידי קיום מצות שמיטה לא יקשה על האדם להימנע מאונאה, 

גנוב דעת, כי ידע שלא יוכל להרוויח פרנסתו שלא ביושר, ואם ירמה או י
        אפילו מעכו"ם, לא ירוויח מזה. 

ומצוות שמיטה מורה לנו שהצלחת האדם בפרנסה אינו תלוי בכישרונותיו 
"ברכת ה' היא תעשיר", )משלי, י, כ"ב( ובערמתו, אלא בברכת ה', וכמאמר הכתוב 

 וברכת ה' איננה באה לאדם אלא כשהוא עובד לפרנסתו בצדק וביושר.

 איסור ריביתטעם חומרת 
ב"כלי יקר" כאן כתב דברים נפלאים     )כ"ה, ל"ה(."אל תקח מאתו נשך ותרבית", 

 שהוא לפי הוא הריבית איסור טעם בטעם איסור ריבית, וזה לשונו: "עיקר
' ה אל נשואות עיניו ומתן משא בעל כל כי האדם, מן הביטחון מדת מסיר

 ידוע שלו ריווח בריבית, הנותן אבל לא, או ירויח אם מסופק שהוא לפי
 בריבית מלווי מדבר , וכנודעלבו יסיר' ה ומן שבידו ערבונו על וסומך וקצוב

", 'בה בטחונם אין כי מצד מצדקה, הרחוקים לב ואבירי אמנה מקטני שרובם
ע"כ. ופירש שם ב"כלי יקר" שלכן נסמכו דיני ריבית לדיני שמיטה, שהלא 

בטחונינו בה', ולכן סמכה תורה כאן גם יסוד טעם השמיטה הוא שנשים 
איסור ריבית שמטרתו הוא שהאדם ירגיש שהוא תלוי בה' ואינו מסתדר 

 אחר נמשכת אדם של ורש"י כאן בפסוק כתב "שדעתו      בכוחות עצמו.
 שהיו מעותיו בשביל היתר לעצמו ומורה הימנו לפרוש וקשה הרבית
אדם להורות היתר לעצמו  ומבואר בדברי רש"י שדרכו של ,אצלו" בטלות

באיסור ריבית ולחשוב שאינו עובר שום עבירה כלל, ובזה יתכן לתת טעם 
במה שהתורה הזהירה אותנו כל כך מאיסור ריבית והפליגה בעונש חטא 

, א"כ רחוק הדבר זה, שכיון שהמלווה מדמה שאינו עובר עבירה כלל
שה מצווה שלפעמים הוא גם מדמה שהוא עו ובעיקרשיחזור בתשובה, 

, ולכן מקפיד לשני ומציל אותו מדוחקו לשעה זו שהרי הוא מלווה ממון
      .שלא יחזור בתשובה – הקב"ה במיוחד על עוון זה שהוא עוון מסוכן

 זהירות מאיסור ריבית
 איסור ריבית הוא נורא מאוד, וענשו     )כ"ה, ל"ז(."את כספך לא תיתן לו בנשך", 

 "בנשך (י"ג, )י"ח ביחזקאל וכמו שנאמר המתים, לתחיית קם שאינו מאוד חמור
חז"ל מה שנאמר "וחי לא יחיה"  ופרשו - יחיה", לא וחי לקח, ותרבית נתן

]שהרי מלוה בריבית אינו נענש בעונש מיתה, וע"כ שאינו קם לתחיית המתים, 
 מה שנאמר "וחי לא יחיה" הכוונה שלא יחיה בעתיד בתחיית המתים[.

מפסידים גם את רק בעתיד, אלא לפעמים  מפסידיםמלווי בריבית אינם ו
וכפי שאמר פעם הגאון מטשעבין זצ"ל ליהודי אחד כספם כבר בעולם הזה, 

שהוא הלווה בריבית בהיתר עיסקא  -שבא לפניו והתאונן על רוע מזלו 
ואינו  נקלע לחובותאחוז בשנה, ועכשיו הלווה  עשריםתמורת ריווח של 

פילו את הקרן, וביקש שיתפלל עליו, והשיב לו הגאון מטשעבין משלם א
גבוהה כל זצ"ל, שהיה לו לקחת בחשבון בתחילה שאם הוא מלווה בריבית 

שהרי אם הלווה הסכים ללוות ממנו , אולי גם הקרן לא ישוב אליו, כך
בריבית גבוהה כל כך, אות הוא שהוא דחוק מאוד במצבו וא"כ היה לו לקחת 

והוסיף הגאון מטשעבין זצ"ל ולי כספו לא יושב אליו כלל. בחשבון שא
לו בנשך" בלשון  תיתןופירש בזה את לשון הפסוק שנאמר "את כספך לא 

לו בנשך", ומשום  תלוה, ולא נאמר בלשון הלוואה "את כספך לא נתינה
צריך לדעת משעת הלוואה שיתכן ]עכ"פ בריבית גבוהה[ שהמלווה בריבית 

והגאון מטשעבין זצ"ל סיפר     .וגם הקרן לא ישוב אליו במתנה שכספו ניתן
בצעירותו הוא התעסק במסחר לצורך פרנסתו, וקודם ששלח ידו לי, ש

במסחר למד בעיון רב הלכות ריבית, והוסיף שכמעט אי אפשר שלא 

 נשיא ומייסד היכל הוראה בעל ה"קנה בושם" חבר הבד"ץ פעיה"ק מאיר בן שלמה זי"ע נורבימרן גאון ישראל  ע"נהוקדש ל
 מבצר ההוראה 'היכל הוראה'ואת בניו הגאונים את זכה והשאיר אחריו  ,מרן שליט"אלימין רבינו  ידיד נאמן שעמד לבחל"ח

 אב"ד היכל הוראהדסדורפר שליט"א הגאון ר' משה ברנ בנו בהמשכתבשנותיו האחרונים שיסד  
 



וצריך זהירות     להיכשל באיסור ריבית אם לא לומדים הלכות ריבית בעיון.
, ובכל שאלה בדיני ריבית צריך לשאול דווקא מורי מופלגת באיסורי ריבית

הוראה ששימשו כל צרכם ולמדו היטב דיני ריבית בעומק העיון ובשורשי 
ההלכה בש"ס וראשונים ואחרונים, ולא כל מורה הוראה המורה בשאר דיני 
        איסור והיתר יכול להורות גם בענייני ריבית הסבוכים והחמורים.

בית שנתגלה בחלום ש)ועי' מש"כ בספר "מעשה רב החדש" מהגר"א(  גילהוהגר"א זצ"ל 
דין של מעלה אינם מתחשבים בהיתרים של האחרונים בריבית ומכים 

ביום בכל רגע ריבית זהו עבירה תמידית ש ,אמרהוסיף הגר"א ו, וומענישים
בבכיות לקב"ה, הוא יהודי עומד ומתפלל ובלילה, וגם ביום הכיפורים כש

באותו רגע כספו  שהרי גם -ממשיך לעבור ברגע זה על איסור ריבית 
ביום  סותמים שערי שמים לתפילותיובוודאי מתרבה וטופח בריבית, ו

 כיפור שהרי הוא עובר עבירה גם אז.

 חיי האדם בעולם הזה כעראי והכנה לעולם הבא 
)שער האותיות אות ג' של"ה הקדוש ב    .)כ"ה כ"ג("כי גרים ותושבים אתם עמדי", 

הקשה מהו הפירוש "גרים ותושבים", והלא זהו סתירה ממש, שאם גרות א'( 
, שגרים אנחנו גרים, אזי אין אנו תושבים, ואם אנו תושבים אין אנו גרים

 . ותושבים הוא דבר והיפוכו
הוא כך, אם  שביאור פסוק זה]ויסודו הוא במדרש חז"ל כאן בתורת כהנים[, וביאר השל"ה 

'גרים' אתם בעולם הזה, והיינו שתזכרו תמיד בין עיניכם שאתם גרים 
בעולם הזה, אז תהיו 'תושבים עמדי' בעולם הבא, והיינו שנזכה להידבק 
בקב"ה בעולם הנצח, אבל אם אין אתם גרים בעולם הזה, אלא עושים 

 עצמכם כתושבים בעולם הזה, אז תהיו גרים לעולם הבא, עכ"ד.
ייתי עם הגה"צ הרב דסלר זצ"ל, שמעתי אותו חוזר כמה פעמים על וכשה

מאמר זה "אם גרים אתם בעולם הזה תהיו תושבים עמדי בעולם הבא" 
 בהתעוררות עצומה ובניגון כעין קול בכי, והתפעל מאוד מהדברים.

 התורההתקדמות בתורה אינה מתקיימת אלא על ידי עמל 
, תלכו בחוקותי אם מקיים אני רש"י "מהופיג'(.  )כ"ו"אם בחוקותי תלכו", 

בתורה", ומבואר בדברי רש"י, שכל הברכות העצומות  עמלים שתהיו
האמורות בפרשת בחוקותי, אמורים רק על מי שעמל בתורה. ויש להבין 

 התורה דווקא. עמלהיכן מצאו חז"ל בתיבות "אם בחוקותי תלכו" את 
שחז"ל דייקו כן ממה שנאמר ופירש בזה הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, 

" בלשון הליכה, שמשמע מזה שהאדם מתקדם תלכובתורה אם בחוקותי "
והולך בעבודת ה' ואינו נשאר במצבו הקודם כמו אתמול, ולכן פירשו חז"ל 

 –שמדובר על עמל התורה, ומשום שרק מי שעמל בתורה נקרא "הולך" 
טוב ומתגבר על שהרי בכל יום הוא מתקדם עוד ועוד במה שהוא בוחר ב

הקשיים והניסיונות וממשיך ללמוד את התורה מתוך עמל וקושי, אבל מי 
שאינו עמל בתורה אינו נקרא "הולך" אלא "עומד", שהרי אינו שובר את 

שלמד רק כפי נוחיותו  -יצרו אלא עושה היום בדיוק מה שעשה אתמול 
ואינו קרוי ללא עמל וטירחה, והוא נשאר במצבו הקודם כפי שהיה עד היום 

ג', ז'(  ]וכעי"ז גם המלאכים אינם נקראים "הולכים" אלא "עומדים", וכמו שנאמר )זכריה"הולך". 
האלה", ומפני שאין להם בחירה, ואינם מתגברים על ניסיונות, אלא  העומדים בין מהלכים לך "ונתתי

 עושים מה שבחוק טבעם לעשות[.

 סק ועמל התורהמעלת החומרות הם רק כאשר הם נובעים מתוך ע
 ג'(. )כ"ו"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו", 

( ב"פ אבות) אומרם דרך על יתבאר עוד)כאן בפסוק, אות ו'( "כתב האור החיים הקדוש 
 שיעשה בחסידות להתנהג הארץ לעם שאסור פירוש חסיד הארץ עם ולא

 שהוא בדבר חומרא יעשה לפעמים כי, החסידים כמנהג וגדרים חומרות
, חסידות במדת להתנהג הארץ לעם שאין ל"חז ציוו ולזה, עבריין אדרבה

 מצותי ואת אז, התורה עסק שהוא תלכו בחקתי אם כאן' ה מאמר והוא
 זולת ולא ושמירות גדרים לקיימם כדי משמרת לכם תעשו פירוש תשמרו

והדברים נפלאים, שכדי שיעשה האדם חומרות שלא ראה          זה", ע"כ.
תיו, צריך הוא להיות תלמיד חכם, ורק אם החומרות והשמירות אצל אבו

למצוות באים מתוך עסק ועמל התורה, אז חומרותיו נאים ויפים כלפי 
שמיא, אבל אם הוא עושה חומרות ושמירות מעצמו בלא יגיעת התורה 
ובדיקת כל דבר בשורש ההלכה, הוא עלול להיכשל ולהמציא חומרות שאין 

 ם יחמיר בדבר שאינו חומרא אלא עבירה רח"ל. להם יסוד ולפעמים ג

 הצדיקים אינם משתמשים בתענוגי העולם הזה
"ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג 

 ה(.-)כ"ו, דלכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע", 
הנה התורה האריכה כאן ובירכה בכמה מיני ברכות שיהא שפע במזון 
ואכילה, אולם לאחר כל זה צמצמה התורה בסייג גדול את כל הברכות 

וכתבה "ואכלתם לחמכם לשובע", ומשמע מזה שכל השפע יהא  -האמורות 
שיהא לחם כדי לשבוע, אבל לא לתענוגות  -רק לצורך מטרה אחת 

ויש להבין למה באמת הגבילה תורה את הברכות,      ותפנוקים ומותרות. 
והלא מאחר שבברכות קא עסקינן, והקב"ה כולו טוב, וביכולתו להשפיע 
טובה רבה ללא שיעור וגבול, למה צמצם הקב"ה את הברכה שלא יהא 
לאדם שפע אלא אך ורק כפי מה שנצרך לצורכי גופו ולא יותר מזה בשאר 

בביאור הדבר כפשוטו, שהצדיקים האמיתיים  ונראה    תפנוקים ומותרות.  
אינם מחפשים תפנוקים ומותרות, ואין זה בגדר ברכה אצלם, והעיקר אצלם 
הוא רק שיהא להם לחם לשובע כדי קיום גופם כדי שיוכלו לעסוק בעבודת 
ה' כראוי, ולכן כאן שמדובר על זמן שעם ישראל יעשו את רצון השי"ת, 

ק שיהא להם לחם לשובע ואינם צריכים הברכה האמיתית עבורם הוא ר
וכן שמעתי מפי הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל לדייק       יותר מזה כלום.
"ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב", שלא נאמר "יש )תהלים ל"ד, י"א( מלשון הפסוק 

להם כל טוב" אלא נאמר "לא יחסרו", וביאר רבי אליהו לופיאן זצ"ל שאכן 
ב ותענוגי העולם הזה, אלא שאינם מרגישים חיסרון אין לצדיקים כל טו

כלל במה שאין להם תענוגי ותפנוקי העולם הזה, והם מרגישים מלאים כל 
 טוב במה שהם זוכים לעבוד את ה'. 

 בתקופה האחרונהמחאה על חילול קדושת הכותל המערבי מזה שנים רבות ובפרט 
הנה זהו ברכה גדולה לישראל שישבו     כ"ו, ה'(.ויקרא )וישבתם לבטח בארצכם", "

לבטח בארצם ללא שום פחד וחשש מאויבים מסביב, אך יש להיזהר שלא 
נשב כל כך לבטח עד שנרגיש בטוחים במצבינו ולא נשים לב שהכל הוא 

יושבים לבטח אין זה מיד הקב"ה, אלא עלינו לדעת תמיד שכל מה שאנו 
אלא השגחת הקב"ה שמלביש ניסים בדרך הטבע ומצילנו מידם, ואנו 
תלויים בשמירת הקב"ה, ואם אנו מקלקלים במעשינו ומכעיסים לפניו, 
עלולים אנו למצוא עצמינו בסכנה עצומה ללא שום שמירה מאויבינו 

והשבוע התקוטט אחד מראשי השלטון       המקיפים אותנו מכל צד.
אמריקה עם ראשי השלטון בארץ ישראל, וטען להם שהכותל המערבי ב

וכל מי שיש לו עיניים והם ראו בזה כפגיעה חמורה,  -אינו שייך ליהודים 
שהרי ידוע שהם מנסים לרוקן את כותל  לראות יראה את שורש העניין,

המערבי מקדושתו רח"ל ולהפכו ל"אתר לאומי רח"ל, וזה כבר שנים רבות 
הם מחללים את קדושת המקום ומשביעים שם חיילים וחיילות שבעוה"ר 

ואלפי רחוקים באים לשם בפריצות שיהיו נאמנים למדינה וחוקיה רח"ל, 
ולאחרונה הוסיפו נוראה כדי לבקר במקום כ"אתר לאומי" בלבד רח"ל, 

פשע על פשעם לחזק את ידי הרפורמים ולתת להם מקום בכותל המערבי 
להפכו למרכז כפירה ותורתו בפרהסיה, וח"ו  ללעוג שם רח"ל מהקב"ה

וכביכול הכותל המערבי  - מעורבות רח"לה בתיפלותיהםולמרכז פריצות 
אינו מקום קדוש אלא הוא רק מקום היסטורי ולאומי ששייך לערוך בו 
טקסים רח"ל, ]ועכשיו בעוד כמה שבועות עומדים הבג"ץ לפסוק שיש 

וכשהם עצמם עושים מהכותל  לרפורמים זכות למקום קבוע שם רח"ל[,
המערבי מקום היסטורי ולאומי גרידא ואינם רואים בו כמקום קדוש, נוהג 
עמם הקב"ה במידה כנגד מידה וגם אומות העולם מתייחסים לכותל 

חלוקת עם הישמעאלים על  כמקום לאומי גרידא, ומשייכים אותו למ
מקום שלא בעלות וחשיבות המקום, ומתעלמים לגמרי מקדושת ונוראות ה

זזה משם שכינה מעולם והוא מיועד לתפילות ישראל מדור דור ואין 

ובשעתו פירסם משכיל      לישמעאלים שייכות והשגה במקום נורא כזה.
שאינם עושים כלום  על בני הישיבות שהם בטלניםאחד דברי לעג ובוז 

וכינה אותם בתואר  "אשר יצר",בישיבות חוץ מלומר כמה פעמים ביום 
י אשר יצר", והמשגיח הגה"צ רבי ירוחם זצ"ל אמר שזהו במידה כנגד "אנש

מידה, שכיון שאיננו מברכים כראוי אשר יצר בכוונה לכן סיבב הקב"ה 
שיכנו אותנו בתואר "אנשי אשר יצר" בביזיון, ואילו היינו מברכים כראוי 
ברכת אשר יצר בהתבוננות על חסדי ה' ונפלאותיו העצומים, לא היה 

מסובב שילעגו על בני הישיבות שמברכים אשר יצר. וגם בזמנינו הקב"ה 
אם הם היו מכבדים את הכותל המערבי כמקום קדוש לתפילה ולא היו 
הופכים אותו ל"אתר לאומי" ששייך בו חלק לרפורמים לעשות בו את 
טקסיהם רח"ל, לא היו מתקוטטים עמהם לומר שהכותל המערבי אינו 

וידוע שכל תפילות בית ישראל בכל מקום שהם עוברים            שייך ליהודים.
כותל ירושלים הם עוברים דרך הדרך ארץ ישראל, ומשם לירושלים, ומ

המערבי למקום קודש הקדשים ששכינה לא זזה משם מעולם, ועכשיו 
בשעה זו שבאים פריצים וכופרים לכותל המערבי ועושים ליצנות ומבזים 

השראת  הוך מקום שכינת עוזו, עלולשם את הקב"ה ומכעיסים אותו בת
השכינה בכותל המערבי להתמעט ולהסתלק במקצת בשעה שמכעיסים 

ח"ו ונהיה יתקבלו אותו במקום זה, ואז ח"ו אנו בסכנה שמא תפילותינו לא 
במצב ש"גם כי סתם ואשווע סתם תפילתי", ואז רח"ל נהיה מופקרים 

מחות על חילול הקודש והמקדש לכן צריכים אנו לו     כאיילות השדה, ה"י. 
מקום שכינת עוזו, והקול נשמע שמשחקים בלעג וקלס בכותל המערבי 

ממרום "על כבודי לא מחיתם", ואנו מעוררים ח"ו דין שמים עלינו כשאנו 
שותקים, והלב כואב ודואב לראות כבלע את הקודש ואי אפשר לשתוק 

עונה ואין מקשיב  שיתבעו אותנו בשמים שאיןוראוי לחשוש בשעה כזאת, 
מסוף העולם ועד בכותל המערבי שתישמע להשמיע קול מחאה עצומה 

מחות כפי יכולתו וכוחו.וכל אחד ישתדל לסופו, 

  הר"ר דוד רוסוף שליט"א ממקורבי רבינו שליט"א נדבת ידידינו הנכבד
 ת.נ.צ.ב.ה., נלב"ע כ"ג אייר ,הר"ר שבח בהר"ר יעקב ז"ללעילוי נשמת חמיו היקר באדם 

 


