
בס"ד

גליון 105 שנה ג' פרשת חיי שרה תשע"ח

השבוע  בפרשת 
על  לומדים  אנו 
אברהם  של  ציוויו 
לאליעזר  אבינו 
יקח  שלא  בשבועה 

בדרשות  הכנעני,  מבנות  בנו  ליצחק  אשה 
מפני  חששו  הקדושים  האבות  כי  מבאר  הר"ן 
השפעתן של תכונות שליליות שהיו מוטבעות 
בטבעם של הכנענים, "כי הנדבק בטובים גורם 
שאינו  ומי  יתברך,  ד'  לעבודת  ליבו  שיתקרב 
דברים  ממנו".  הריחוק  לזרעו  גורם  כן  עושה 
המוטל  בחיוב  להתבונן  אותנו  מביאים  אלו 
ומאידך,  שלילית,  מסביבה  להתרחק  עלינו 

להתחבר ולהידבק בחברה איכותית.
וכ"ק  זיע"א  איש"  ה"חזון  מרן  כשנפגשו 
מסאטמר  טיטלבוים  יואל  ר'  הרה"ק  האדמו"ר 
זיע"א, העלה הרבי מסאטמר את החשש מפני 
גזירות רדיפת הדת במדינת ישראל, השיב לו 
על כך ה"חזון איש": "יותר משאני מתירא מפני 
של  לחיכם  המדינה  תערב  פן  חוששני  גזירות 
רלו(.  עמ'  ח"א  איש  )מעשה  התורה".  שומרי 
עובדא זו אינה רק בגדר מעשיהם של צדיקים, 
בה  יש  אלא  כשלעצמו,  נשגב  ערך  בעל  דבר 
מצבם  את  רוחו  בעיני  שראה  האי"ש,  מחזון 
של שומרי התורה במדינה המושתת על חוקי 
מפני  החשש  כי  קבע  בינתו  בעומק  העמים, 
בנוח  יחושו  ומצוות  תורה  ששומרי  העובדה 
תורה  עקירת  בהם  שיש  וחוקים  גזירות  עם 
ה"חזון  מרן  של  בעיניו  חמור  היה  מישראל, 

איש", יותר מאשר עצם הגזירות כנגד הדת.
ה"חתם  מרן  של  בדבריו  מצאנו  בו  כיוצא 
בספרי  הקרויה  לתקופה  ביחס  זיע"א,  סופר" 
נתנו  בה  האמנציפציה,  תקופת  הימים  קורות 
עד  שהיו  ליהודים,  זכויות  שויון  השלטונות 
אותה  כשהחלה  נחותה,  בדרגה  אזרחים  אז 
מצאנו  כך  סופר.  החתם  של  בזמנו  תקופה 
ב"דרשות חתם סופר" )ח"א דף רנ ע"ב(, שם 
הביע את השקפת התורה ביחס לאותה תופעה 
שהחלה כאמור בימיו "הנה ב' מיני גליות אם 
מכבידים עולם על ישראל, הרי קושי שיעבודם 
גורם לבטל מעבודת ד', ומשבר הגוף והנפש. 
ולפעמים הצרה בהיפוך, שהמלכות נותן חירות 
לישראל ומגביהם ומקרבם, אז שאור שבעיסה 
שבעוונותינו  מראשונה,  גדולה  וצרה  מעכב, 
אל  להתקרב  אז,  ישראל  מגמת  כל  הרבים 
תורה  ולעזוב  בחקותיהם,  וללכת  מלוכה  שרי 
ומצות מרצונם, וזה נקרא שיעבוד ולא עבדות 
הארץ  טומאת  אך  הם  מעבדות  חורין  בני  כי 
מושל בהם". דבריו של ה"חתם סופר" מלמדים 
קשה  הגזירות  עול  תחת  הגלות  כי  אותנו, 
מנשוא, אך הגלות תחת פתויי המלכות קשה 
סופר  החתם  מגדיר  ואותה  ממנה,  וחמורה 
הגזירות  תחת  שכן  'עבדות',  ולא  כ'שיעבוד', 
נאלצים הם להיכנע מחוסר ברירה, ואילו מול 
הפתויים, למרות שאיש אינו כופה אותם לסור 
לשיעבוד קשה  גורמים  הם  אך  התורה,  מדרך 
ומר שסופו ירידה מדרך התורה רח"ל מרצון.  

מתאר  ע"ב(  קסז  דף  )שם  אחר  ובמקום 
שנגרמה  הרוחנית  הירידה  את  סופר"  ה"חתם 
שראה  כפי  ליהודים,  שניתן  הזכויות  משוויון 
אנו  הרבים,  בעוונותינו  "הנה  בזמנו:  אותה 
רואים דרכן של אומות העולם, אחר שנחשכו 
עיני ישראל כמה זמנים בעוני וגלות, ונמאסו 

בעיניהם,  כקוצים 
קצת  להם  פותחים 
רחמים,  שערי 
אותם  וממשיכים 
קצת  להם  ומראים 
בראותם  הללו,  הגלות  וחשוכי  שוחקות.  פנים 
ונמשכים  הרבים,  בעוונותינו  נתפתו  אור 
וחושבים להתקרב יותר ויותר, ואוכלים מפתם 
ושותים מיינם מרק פיגולם, מעבירים תער על 
וחושבים עי"ז למצוא חן.  וראשם,  זקנם  פאת 
ולשוא צרף צורף, כי כל עוד שהם מתקרבים 
יום  מתגבר  שנאתם  עוד  כך  להם,  ומתנאים 
ה"חתם  מתאר  כאן  יוכיח".  והניסיון  יום, 
סופר" את המתרחש לנגד עיניו, יהודים שלא 
עמדו בניסיון, ונפלו בפח היוקשים של שויון 
הזכויות שהוענק להם, הללו נשבו בקסמיה של 
התקופה, ולא הבינו את מה ש"הניסיון יוכיח", 

כי הקירבה היתירה סופה התגברות השנאה...
סופר"  ה"חתם  שראה  מה  שאת  נדמה 
בעיני  איש"  ה"חזון  ראה  אשר  ואת  בזמנו, 
קצרות  בעינינו  גם  לראות  אנו  יכולים  רוחו, 
הרואי. כשנה לאחר פגישתו עם כ"ק האדמו"ר 
מסטאמר בקיץ תשי"ב, חקק ה"חזון איש" עלי 
"במצב  תשי"ג  אב  מחודש  מכתבו,  את  גליון 
הנאמנים  סגולתנו  שארית  נמצא  הזה  החמור 
דואג  בלב  ומשפטיו,  לחוקיו  ולתורתו  לד' 
ובשברון רוח איך נרעה את הגדיים ואיך נרביץ 
ולהקים  חומות  בבניין  עסוקות  וידינו  תורה 
לחוצות  שלנו,  והצפיעות  הצפיעים  בין  חיץ 
התועבות",  וחמדת  הכחש  שאיית  הפרועות 
)קובץ אגרות ח"א, קיג(. זו היתה אפוא דאגתו 
ואיך  הגדיים  את  נרעה  "איך  איש,  החזון  של 
נרביץ תורה", בעת אשר "ידינו עסוקות בבניין 
והצפיעות  הצפיעים  בין  חיץ  ולהקים  חומות 
שלנו, לחוצות הפרועות שאיית הכחש וחמדת 
התועבות", למעלה משישים שנה חלפו, ועלינו 
התקיים  כמה  עד  עצמנו,  את  בעיקר  לשאול 
כמה  עד  איש",  ה"חזון  ממנו  שחשש  הדבר 
ערבה לחיכם של שומרי התורה עקירת הדת, 
ואת השאלה הנוספת הנגזרת מכך: האם אכן 
הזנחנו  שמא  או  חומות  בבנין  אנחנו  עסוקים 

את החובה הקריטית הזו.           
על  ה"א(  פ"ו  )דעות  הרמב"ם  דברי  ידועים 
נמשך  להיות  אדם  של  ברייתו  ש"דרך  כך 
ונוהג  וחביריו  ריעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו 
כמנהג אנשי מדינתו", וממשיך הרמב"ם ומבאר 
ולישב  לצדיקים  להתחבר  אדם  צריך  "לפיכך 
ממעשיהם  שילמוד  כדי  תמיד  החכמים  אצל 
ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא 

ילמוד ממעשיהם". 
לפי המסופר )מעשה איש שם( באותה פגישה 
הצביע כ"ק האדמו"ר מסאטמר על הסיפא של 
שאין  וחטאים  רעים  היו  "ואם  הרמב"ם  דברי 
מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב 
עמהן ונוהג במנהגם הרע יצא למערות ולחוחים 
ולמדברות", ואם כן הקשה אפוא, הרי חובה על 
שומרי תורה ומצות לקיים את פסק הרמב"ם. 
הקדושות  "הישיבות  איש":  ה"חזון  לו  השיב 
הם המדבריות והמערות של תקופתנו". ומכלל 
מבין  יצא  שאך  מי  כי  למדים,  אנו  הדברים 
כותלי הישיבות הקדושות והיכלי התורה, הרי 
הוא עומד חשוף לכל הפגעים שבחוץ ואחריתו 

מי ישורנו.

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

על הפרק
הרב 
אריה 

חיימסון

רוממות התורה
חיזוק התורה

הורמה תרומה לעילוי נשמת 
האי רב גאון וצדיק

אשר העמיד תלמידים הרבה בעומק וברוחב
הגאון הגדול רבי יצחק

 ב"ר דוד הלוי דזימטרובסקי זצוק"ל
ככלות השלושים להסתלקותו

נלב"ע יום "הושענא רבה" תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה.
ע"י נכדו הרה"ג שבתאי כרמל שליט"א

הורם הנזר והוסרה העטרה
בפטירתו של זקן המשגיחים הגאון הצדיק

רבי דב ב"ר צבי יחזקאל יפה זצוק"ל
הוא אשר העיד והעביר בחום לבבו וטהרת נפשו

את המשפט המרגש משמו של מרן החזו"א זיע"א:
'כמעט כל בחור ישיבה בספק להיות אחד מגדולי הדור'

וחזר ושנה זאת בכל עת לכל שומעי לקחו בכל מקום
נלב"ע י"ט מרחשוון תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה.

הורמה תרומה להוצאות הגליון לעילוי נשמתו
ע"י נכדיו הרה"ג שליט"א למשפחת יפה

יצחק  רבי  הגדול  הגאון  ציס"ע  של  להסתלקותו  השלושים  ככלות 
מרשימות  קטן  חלק  כאן  נביא  יעקב',  'קול  מר"י  זצוק"ל  דז'ימטרובסקי 

שכתב נכדו הרה"ג א.ס. שליט"א: 

אין חכמה כתורה!
פעם באחת השמחות המשפחתיות דיבר על גודל מעלתו של מרן הגאון 
רבי ברוך בער זיע"א, וכפי המסופר שכל ימיו נזהר רבי ברוך בער מאוד 
מלראות עיתון, או להתקרב לעיתון, עד כדי כך שכאשר סיפרו לו שכתוב 
בעיתון שרבו מרן הגר"ח מבריסק זיע"א נפטר לא האמין והמשיך כדרכו, 
ורק כאשר באו עדים וספרו לו על הסתלקותו של רבו הגר"ח פרץ בבכי מר 
וקרע את בגדיו וישב לארץ כדין תלמיד על רבו. ואמנם סיפור זה מעורר 
התפעלות מגודל קדושתו של מרן רבי ברוך בער, אבל עדיין נראה הסיפור 
כמעשה רחוק וזר מאוד, וכי מה יש לו לאותו עורך עיתון לשקר במילתא 
מרן  לבדות מלבו את פטירתו של  יגרום  ומה  דא,  כגון  לאגלויי  דעבידא 
הגר"ח. עוד סיפורים רבים סופרו על גודל ההתבטלות של רבי ברוך בער 
בפני רבו הגר"ח, סיפורים שאמנם מעוררים התפעלות, אך נראים בעינינו 
ומה א"כ  ואינם מעוררים את השאיפה להידמות אליהם.  כבלתי מובנים, 

ההבנה בכל זה. 
וביאר הגאון הגדול רבי יצחק זצוק"ל, שכפי הידוע עד ייסודה של תנועת 
ההשכלה בכל העיירות שהייתה בהם קהילה יהודית עם רב, היה הרב מתכבד 
בכבוד מלכים ע"י אנשי הקהילה, ואף אם היו מעשים שנעשו ע"י ראשי 
הקהל, הרי שאנשי העיירות היו מכבדים בכבוד רב ומתבטלים התבטלות 
לימים,  צעירים  רבנים  שימשו  בהם  קטנות  בעיירות  ואף  לרב.  מוחלטת 
והתבטלות  בכבוד  בהם  נהגו  כן  פי  על  אף  בינונית,  ברמה  אף  ולפעמים 
כי הכל  ותבונתם של הרבנים באשר הם,  מתוך הערכה עצומה לחכמתם 

ידעו שאין חכמה כתורה, ו'דדא ביה כולא ביה'. 
אולם מעת פריחתה של תנועת ההשכלה שחרתה על דגלה את ההשכלה 
בית  כרם  על  שהמיטה  הנורא  החורבן  עצם  שמלבד  הרי  חכמות,  בשאר 
עול,  לפריקת  להביאם  היהודים  של  ובניין  מניין  רוב  בהריסת  ישראל 
חיצוניות,  חכמות  לבעלי  והיקר  הכבוד  בהעמדת  הייתה  פעולתה  עיקר 
כן  בתורה  חכם  שזה  שכפי  חכמות.  שאר  לחכמי  התורה  חכמי  והשוואת 
אחר חכם ברפואה, או בשאר חכמות חיצוניות, ועל ידי כך הרסו ופגמו את 
כבוד התורה והשפילוה לעפר. ובכך החדירו אף אל תוככי היכלי התורה 
וההתפעלות  חיצוניות,  לחכמות  והיקר  הכבוד  את  הקדושות  והישיבות 
מהחכמים בשאר חכמות, עד שקשה עלינו מאוד לחוש את התחושה הראויה 
גודל  מלבד  שהרי  התורה.  חכמי  מול  חכמות  שאר  בעלי  של  באפסיותם 
מעלתם הרוחנית של חכמי התורה, הרי שגם בתורת 'חכמים', כל בעלי שאר 

חכמות כאין וכאפס לעומתם. 
ובזה הייתה מעלתו של רבי ברוך בער, ששמר עצמו בקדושה ובטהרה 
שלא לקבל שום שייכות וחיבור אל העולם החיצון, וכבוד התורה היה אצלו 
בתכלית, ובבוז מוחלט לכל שאר חכמות. ומשום כך רבו הגר"ח היה חכם 
ואין  ממש,  השום  כקליפת  היו  העיתון  לבלרי  ואילו  מחוכם,  חכם  הרזים 

לדעתם שום השפעה וקיום כלל. 
אלו,  מסיפורים  אצלינו  להתעורר  שצריכה  השאיפה  זוהי  ואמר:  וסיים 
שייכות  כל  קשת  כמטחווי  להרחיק  נפשינו  על  ולעמול  ולהשכיל  להבין 
וכבוד כל דהו לחכמי העולם ולתרבות הגויים, כאשר בימינו חדרו הרבה 
מהם אל תוך מחנינו, וכאשר נחדיר בנפשינו פנימה כי אין חכמה כתורה, 
וכל שיש בו חכמת התורה, יש בו הכל! ממילא נבוא להוקיר ולכבד את 

התורה ועמליה בכבוד הראוי.

אין כבוד כתורה!
בכל  נתפס  בלתי  בכבוד  נהג  ימיו  שכל  שאמרם  למי  הדברים  וראויים 
צורבא מרבנן באשר הוא, ומשום כך הקפיד מאוד שלא להזכיר את מרן 
'הסטייפלער' באמרו שאין  ה"קהילות יעקב" זיע"א כפי שרגילים לכנותו 
בכינוי זה מן הכבוד הראוי ומשום כך הקפיד תמיד להזכירו בשם 'הקהילות 

יעקב'.
פעם אף נכח במעמד מסויים בו הגיע תלמיד חכם חשוב שהייתה עליו 
אותו  של  מרכבו  למנוע  שניסו  כמה  שם  והיו  שהוא,  כל  בעניין  ביקורת 
תלמיד חכם להיכנס אל המעמד, ורבי יצחק זצוק"ל שנכח באותם רגעים 
הזלזול  את  מאוד  וכאב  נמרצות  מחה  נפשו  עדינות  ולמרות  מגדרו,  יצא 
בכבוד התורה, ובמשך זמן רב היה נסער מאוד כיצד מסוגלים לפגוע כך 

בתלמיד חכם, כיצד לא חשים לכבודה של תורה.
ואף בשנותיו האחרונות כאשר נעשה נסיון לפגוע באחד מהיכלי התורה 
בארץ הקודש, היה נסער מאוד כיצד יתכן לפגוע במקום תורה כיצד אפשרי 
להחריב מקום תורה, הרי זה פגיעה בכבודה של תורה! וברגישותו לכבוד 

התורה ולומדיה, לא היה מסוגל להעלות על דעתו אפשרות כגון זו כלל.
ותרבות  חיצוניות  לחכמות  והבוז  שההיבדלות  כאמור,  הדברים  ויסוד 
הגויים, מול ההכרה וההבנה שאין חכמה כחכמת התורה, הם הם המכשירים 
את הנפש לכבוד התורה וחכמיה כראוי וכיאות, והם היוצרים את הרגישות 
הנכונה לכל פגיעה כל שהיא בכבודה של תורה, והידיעה הנכונה מהו כבוד 

התורה האמיתי, ומהי הדרך אליו.

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 



הלכות המצויות לנמצא בבית האסורים )ב(
הקדמה: בשבוע זה נעמוד בס"ד ]עד כמה שידינו הכהה 
בבית  מאוד  מצוי  שלכאורה  עוור'  'לפני  ענין  על  מגעת[ 
האסורים, האם יש לחשוש מלקיים מצוה באם ע"י כן ייגרם 

איסור לאחר שאינו שומר תומ"צ, או לא, ולהלן נפרט דוגמא לכך, ומזה ניתן יהיה 
ללמוד ולהשוות אל שאר הנידונים.

בבית  לנמצאים  שכיחות  שאלות  להפנות  שבוע  מידי  נשתדל  המעיינים  לתועלת 
האסורים למורי הצדק, ולאחר קבלת תשובתם נביא את השאלה והתשובה שקיבלנו, 
בקצרה, ובנוסף גם להרחיב את המו"מ בזה לחפצים לעיין בסוגיא הנידונית, בתפילה 

שלא תצא תקלה מתחת ידינו, אמן, ובזה החילונו.
שאלה: אסיר שרצונו לילך מחדרו לחדר אחר לצורך תפילה במנין בשבת קודש, אבל 
לצורך זה ולקבלת אישור על כך, נוהל המקום שהסוהר רושם יציאתו וחזרתו, האם 

מותר לו לילך, או לא.
צדדי השאלה, האם יש בזה משום 'לפני עוור', היות ובגלל הדבר הזה יעבור הסוהר 
על איסור כתיבה בשבת, או דנימא שכל כמה שהאסיר עושה את הנכון והראוי לעשות, 
מאחר  עוור',  'לפני  בכלל  זה  ואין  כך,  בעקבות  אחרים  שיעשו  ממה  לן  איכפת  לא 
והברירה בידו של הסוהר שלא לרשום, ובזה שכותב מצד עצמו ו\או מצד הממונים 

עליו שהם כולם עבריינים, לית לן בה.
תשובה: צדדי השאלה נתבארו ע"י הגאון רבי פנחס שוב שליט"א ודעתו נוטה להתיר 
בזה עפ"י הוראתו המפורסמת של מרן רבנו הגרי"ש אלישיב זיע"א בזה, ועפ"י הנתבאר 
בספר 'שערי זבולון' )יו"ד( להגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א, וראה להלן בהרחבה.

'לפני עוור'
איסור 'לפני עוור' שנינו בברייתא בעבודה זרה )ו,ב(: מנין שלא יושיט כוס יין לנזיר 
ואבר מן החי לבני נח ת"ל ולפני עוור לא תתן מכשול, והרי הוא מכשילו לעבור על 
עצה  כנותן  הוי  האם  האיסור,  בגדר  א.  בזה:  הרבה  הפוסקים  ונחלקו  תורה.  איסור 
או  דרבנן,  איסור  לבין  דאוריתא  איסור  בין  לא שנא  וממילא  לחברו,  הוגנת  שאינה 
דהכוונה שלא יגרום שתיעשה עבירה מחמתו, וזה לא שייך אלא בדאוריתא ]דלא שייך 
לומר שהוא עובר על איסור דאוריתא ע"י מה שגרם לשני לעבור על איסור דרבנן[. 
ב. היכא שהמכשיל אינו מוזהר על עבירה זו. ג. במכשילו לעשות עבירה במזיד האם 
גם שם נימא דהוי בכלל 'לפני עוור', או מכיון שסו"ס עושה את העבירה מתוך ידיעה 

ברורה לא יהא בזה משום 'לפני עוור'. ד. במכשילו ע"י אדם אחר, ואכמ"ל.
והשתא נבוא לדון לענייננו. דהנה לעצם הדבר נראה לכאורה שכל יסוד איסור לפני 
עוור היינו שלא לתת מכשול לאחר באופן שעי"ז תתייחס ההכשלה למכשיל, ולא עוד 
אלא שנותן לו העצה והולך ועושה על פיו ]וכמבואר שהאיסור הוא דוקא בתרי עברי 
נהרי[, אבל אם אין משתתף בעצם הכשלון, רק שגרם לו שיכשל, אין זה נכלל בכלל 

לפני עוור. 
שם  ה,א(  סי'  )יו"ד,  זבולון'  'שערי  בספר  המבוארים  הדברים  תורף  שזהו  ובאמת 
מציין למש"כ הפמ"ג )או"ח משב"ז סי' קב סק"א( גבי עובר לפני המתפלל, שהעומד 
בתפילה לפני חברו היושב אם אין חברו יודע שהוא מתפלל ודאי הוי 'לפני עוור', ואם 

יודע חברו שהוא מתפלל ואינו עומד אין כאן לפני עוור, 
אבל מ"מ מידת חסידות היא שירחיק עצמו. והביא שבספר 
'ד''א של תפילה' תמה דכיון דהמתפלל רואה שחברו מכיר 
בתפילתו, ואפ''ה אינו עומד אלא נשאר יושב בטל, אמאי 
ליכא רק מדת חסידות, הרי המתפלל מכשילו לעבור במזיד על איסור דרבנן, דאף דיש 
להיושב הבחירה לקיים דברי חז''ל ולעמוד, הלא בכל מקרה של הכשלה יש לנכשל 

בחירה זו, דאטו הנזיר מוכרח לשתות הכוס שמושיט לו המכשיל. 
בדוקא  הוא  לפ"ע  דאיסור  הוא  הפמ"ג  דכוונת  'ונראה  זבולון:  בשערי  כתב  וע"ז 
כשעושה דבר ביחס לנכשל, כגון שמושיט לו, מוכר לו וכדו', אבל כשעושה דבר שלא 
ביחס לנכשל, אלא דהנכשל לא שומר עצמו ומכשיל עצמו בו, לא נחשב שהוא מכשיל, 
אלא הנכשל מכשיל עצמו בו, ולכן לא מצינו דין שאם יש גנב בעיר שעומד לגנוב 
תכשיטים וכסף שיהא איסור להביא לבית תכשיטים וכסף כו' כמו''כ הכא שהוא עומד 
ומתפלל, אף שיודע שישנם אנשים שאינם שומרים על עצמן מלעבור בתוך ד''א של 
המתפלל, לא נחשב שהוא נותן מכשול, אלא שהם מכשילים את עצמן, וה"ה כשעומד 
ומתפלל במקום שיושב אחד שלא קם, אחרי שהוא עושה מה שצריך לו, לא נחשב 

שהוא המכשיל, אלא היושב מכשיל את עצמו'.
כאן המקום לציין למש"כ מרן ריש"א דגלותא ב'קובץ תשובות' )ח"א סי' מד( במכתבו 
המפורסם בו נשאל אודות ההפגנות על חילולי שבת ב'פתח תקוה', האם מחוייבים בהן 
ומה התועלת שבהן, והשיב וז"ל בתו"ד: 'אטו מטרת ההפגנות היא בשביל קיום מצוות 
... אילו כל אחד היה פוטר את עצמו בקיום מצוות תוכחה, כי אז החנויות,  תוכחה 
התחבורה וכו' היו פועלים בשבת כמעשיהם בחול, ולא הי' נשאר מהשבת ח"ו שריד 
ופליט, המטרה של ההפגנות היא לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת, וזה מה 
ומ"ש  ולהפגין בעד קדושת השבת.  ד' החרדים על דברו למחות  יראי  שנשאר בידי 
כת"ר שע"י ההפגנות אנו גורמים חילול שבת, עיין שו"ת מהרי"ל דיסקין ז"ל בקו"א 
סי' קמה, שאין לחוש לזה, ואכמ"ל וכו' והשם יתברך יתן בלב טועים בינה, להפסיק 

לקעקע את חומת השבת'.
בטרם נכלה לדבר נציין כי לאלו המפרשים את ביאור הפסוק של 'לפני עוור' כמדרשו 
ולא כפשוטו, וס"ל שאין איסור להניח אבן לפני עוור מדין 'לפני עוור', אלא משום 'לא 
תשים דמים בביתך' וכדו' שהוא איסור הנחת מכשולות, כגון לגדל כלב רע או סולם 
רעוע בביתו, או משום 'ארור משגה עוור בדרך', ]כדמשמע מדברי הרמב"ם בסה"מ 
)לאוין רצט(, והסמ"ג )לאוין קסח(, והחינוך )מצוה רלב(, שלמדו דלאו לפנ"ע הוא רק 
במשיא עצה רעה ומכשיל בעבירה, ולא הזכירו כלל נותן מכשול לפני סומא, ולכאורה 
)מצוה רלב(  עוד במנ"ח  וראה  ענין כלל ללאו דלפנ"ע.  זה  אין  משמע מזה דבאמת 
שכתב דע"כ ס"ל להחינוך דהמשים מכשול לפני הסומא אינו בכלל לפנ"ע, מדכתב 
)שם( דלפנ"ע אין לוקין עליו לפי שהוא לאו שאין בו מעשה, ואי בכגון דא נמי עובר 
בלפנ"ע, א"כ ילקה בכה"ג, דהא איכא מעשה[ א"ש, היות ויסוד האיסור הוא שלא לתת 
מכשול לעוור בדבר באופן שעי"ז תתייחס ההכשלה למכשיל, ולא עוד אלא שנותן 
לו העצה והולך ועושה על פיו, אבל אם הניח אבן לפני עוור ונכשל בה, אין המניח 
משתתף בעצם הכשלון שנכשל בה העוור, רק שגרם לו שיכשל )ראה חזו"א יו"ד סי' 

סב סק"ז שכן משמע בדבריו(, ודו"ק בזה.

סיבת ההימנעות מה"ועידה"
סיפר אחד מצאצאיו של הגה"ק רבי בנימין דיסקין זצוק"ל 
אביו של מהרי"ל דיסקין ]הופיע בירחון תורני הפלס שנה 
]היינו בשנת  ג'[: לפני כשישים שנה  ב' )תרס"ב( חוברת 

תר"ב[ התאספו גדולי ליטא, לבקשת הממשלה הרוסית לבחור מתוכם נציג להשתתף 
האדמו"רים  מגדולי  אחד  עם  יחד  הבירה,  בפטרבורג  להתאסף  שנקראה  בועידה 
ברוסיה דאז. בתחילה בקשו גדולי הרבנים דליטא לבחור בהגאון רבי בנימין דיסקין 
שהיה רבן של הערים הורדנא ולומזה, אולם לכשנודע לו הדבר, פנה לרופא ונטל 
ממנו אישור כי חולה כביכול ונבצר ממנו לנסוע. לבסוף נשלח אל האסיפה במקומו 
של רבי בנימין, אחד מגדולי הדור ההוא. וסיפרה בתו של רבי בנימין, מרת שרה 
דבורה ע"ה, כי אחד מגדולי הדור ההוא - ממקורביו, שהבין היטב כי נטל את האישור 
מן הרופא, בכוונה תחילה כדי להשתמט מלנסוע, שאל אותו, מדוע באמת השתמט 

מנסיעה חשובה כל כך, לתועלת כלל ישראל?
כיצד  ותכניות  ידרשו מאתנו שם, עצות  לא  כי  אני  בטוח  בנימין:  רבי  לו  השיב 
והנה, אילו  ינסו לכפות עלינו להסכים לתכניותיהם.  לפעול לטובת היהדות, אלא 
ידעתי כי יציעו לפנינו דבר מן הדברים שעליהם אמרו 'יהרג ואל יעבור' הרי שאז 
לא הייתי מסרב כלל לנסוע, שכן באופן זה הרי יודע היהודי מה מוטל עליו לעשות! 
ברם, חוששני, שמא ידרשו מאיתנו להסכים לדבר שלפי שיקול דעתנו כעת אין בו כל 
רע, אך ברבות הימים, לאחר מאה או חמישים שנה, יכול לצאת מזה ח"ו סכנה גדולה 
לקיום התורה והיהדות, והרי באופן זה, הרי אני יכול להסכים היום, ולהתחרט אחרי 
כן, לעד ולעולמי עולמים – מזה חושש אני, ואיני רוצה להעמיד את עצמי בסכנה 

שכזו.

סדר התיקון של מרן ה"חזון איש"...
ויז'ניץ, שבהיותו בחור צעיר  סיפר הרב משה ברוך ווייס, מחשובי ישישי חסידי 
נהג ללמוד בלילות בבית מדרש שקט וצדדי בבני ברק, ובמשך הזמן לכד את תשומת 
לבו מחזה מוזר ומשונה החוזר על עצמו מדי לילה: תלמיד חכם מופלג ומוכר, ששמו 
הלך לפניו, נשאר אף הוא ללמוד באותו בית המדרש, ובהגיע זמן השינה נוהג הוא 

להשתטח על ספסל עץ בבית המדרש וללון עליו במשך כל הלילה. 
לאחר מחשבה הבין כי יש דברים בגו, והחליט כי ישאלהו לפשר התנהגותו. אך 

לתשובה מן הסוג ששמע לא ציפה כלל, לא פילל ולא ייחל.
וכך גולל בפניו אותו ת"ח: בתקופה הראשונה לאחר נישואיי, דחוק הייתי בפרנסה 
בלי לחם לאכול ובגד ללבוש. שמעתי אז, שמחפשים יהודים חרדיים שיעבדו ב'חברא 
ה"חזון  מרן  הדור  מנהיג  של  אורו  עליי  נגה  לא  תקופה  באותה  הצבאית.  קדישא' 
קדישא'  ב'חברא  לעבוד  נכנסתי  זה.  בדבר  מיוחד  פסול  ראיתי  ולא  זיע"א  איש" 
ועשיתי מלאכתי נאמנה. אולם באחד הימים החליטו הציונים להעלות ארצה מווינה 
את עצמותיו של מייסד הציונות. תפקיד ההתעסקות באותו רשע הוטל על אנשי 
ה'חברה קדישא' ומתוקף תפקידי לא הייתה לי ברירה אחרת, נאלצתי להימנות בין 

אלו שהעבירו את אותו רשע אל אותו הר הנושא את שמו.
כעבור תקופה עזבתי פרנסה זו לגמרי, ולאחר זמן זכיתי להתוודע לאורו הבהיר 
של מרן ה"חזון איש", ואף זכיתי להתקרב אליו בקרבה יתירה ולהסתופף בצלו. ביום 

לו,  סיפרתי  איש",  ה"חזון  מרן  עם  כששוחחתי  הימים,  מן 
שבזמן עבודתי שם הוכרחתי להתעסק ולטפל באותו רשע. 
פניו של מרן ה"חזון איש" איבדו את צבען. רעדה אחזתו, 
ובשפתיים חיוורות שאלני בחומרה רבה: 'מה, אתה טיפלת 
בו!?' בבושה רבה הודיתי על האמת ועניתי: 'הן, הוכרחתי לעשות כן לפרנסתי'. מרן 
רבה  ובחומרה  ביותר,  מתוחה  הייתה  פניו  ארשת  רגעים,  כמה  איש" שתק  ה"חזון 
פנה אליי ואמר: 'אין זה דבר פשוט כל כך, גם אם עשית זאת לפרנסתך, זקוק אתה 

לתיקון על חטא זה'.
הדברים  כמה  עד  שיערתי  לא  נפשי.  את  ידעתי  לא  נשמתי.  עומק  עד  נדהמתי 
ומזומן  מוכן  'הנני  איש":  ל"חזון  ואמרתי  נעניתי  רבה  בחרדה  ונוראים.  חמורים 
לעשות ככל אשר יורני הרבי!' 'עליך לישון שנתיים ימים על ספסל של עץ' - באה 
התשובה מפיו של מרן ה"חזון איש". הייתי מוכן ומזומן לקיים את דבריו. ומרן הוסיף 
והורה: 'לא יועיל לך הדבר אם תלון בבית על ספסל עץ, אלא עליך לערוך 'גלות' 

וללון בבית מדרש דווקא'.
"פקודתו של מרן החזון איש שמרה רוחי, וזה פשר הדבר שאתה רואה אותי בא 

לכאן ללון מדי לילה כדי לכפר ולתקן את חטא ההתעסקות באותו רשע".

על משמר טהרת הישיבות
היה זה בימים ההם, בראשית שנות פרוץ המדינה, העלה אחד העסקנים המקורבים 
לימודי  את  הישיבה  לתלמידי  להקנות  הצעה,  יוסף"  "פורת  בישיבת  והמשפיעים 
השפה האנגלית. אותו עסקן הסביר את מטרתו באומרו: "ידוע לכל שישיבת "פורת 
יוסף" היא אם הישיבות הספרדיות, בית היוצר של מנהיגי היהדות הספרדית בארץ 
מן  תבל.  קצוות  לכל  ודיינים  רבנים  רוחניים,  מנהיגים  מכשירה  הישיבה  ובעולם, 
שיוכלו  כדי  האנגלית,  השפה  בידיעת  גם  מושלמים  יהיו  שהתלמידים  הוא  הראוי 

להכשיר כראוי רבנים לתפוצות".
חכמות  כל  להכניס  שאין  להסביר,  וניסו  הרעיון,  נגד  התקוממו  הישיבה  רבני 
חיצוניות, משום שהדבר יפגע בלימוד התורה - "אם לומדים חכמה חיצונית בנוסף 

על חכמת התורה, תמיד זה יבוא על חשבון לימוד התורה!".
אך אותו עסקן היה נחרץ בדעתו: "הדבר כלל לא יפגע בלומדי התורה, אלא יעזור 
הסדרים  בין  הערב,  בשעות  או  הצהריים,  בשעות  השפה  את  ללמוד  אפשר  להם! 
רוחם  למורת  וגידים  עור  לקרום  אמורה  היתה  והתוכנית  לאחריהם".  או  הקבועים 

של הרבנים. 
כשהדבר נודע להגאון הצדיק רבי שלום לופס זצ"ל )יא"צ כ"ו מרחשוון( ]רב העיר 
מבריסק  הרב  מרן  ירושלים  לגדולי  מאוד  מקורב  היה  שנה.  כחמישים  במשך  עכו 
זיע"א, מרן הגרצ"פ פרנק זצ"ל והגה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל, ופעל בשליחותם בקרב 
ילדי העולים, וכן במאבק נגד גיוס בנות. כמו כן הקים את אגודת "מזהירי שבת" 
שפעלה לסגירת חנויות ובתי עסק בירושלים לפני כניסת השבת. והיה מעורב רבות 
בכל מאבקי היהדות החרדית בקום המדינה[, הוא חש שאינו יכול להישאר שווה נפש 
נוכח הגזירה. כאיש אמת הקנאי לתורה וללומדיה, התקומם בכל ליבו נוכח הרעיון. 
הוא כינס את חבריו לישיבה, והודיע להם: מנסים לכרסם בחומות מבצר הרוחניות 
של הישיבה. אם לא נתריע ונצעק עכשיו - מי יודע מה יהיה באחרית הישיבה! אסור 

לאפשר ללימודים חיצוניים לחדור כמלוא הנימה!

המשך
רוממות ההלכה

ענינא דיומא

הרב 
ישראל 

לנג

 המשך בעמ' 4 <<<

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב דוד 
ויספיש
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"ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים" )כד,א(
בגמ' יומא )כח,ב( לומדים מכאן שמימיהם של אבותינו לא 

פסקה ישיבה מהם, אברהם זקן יושב בישיבה.
ותמה מרן הגאון רבי שמעון שקאפ זצוק"ל )בהקדמה ל"שערי יושר"( שלא נתבאר איך 

רואים בפסוק הזה שלא פסקה ישיבה מאבותינו?
ותירץ על פי מה שביאר גיסו הגאון רבי קלמן אבעל מטעלז זצ"ל, דהנה בגמרא )ב"ק 
כ,א( מסופר על רב חסדא שאמר לרמי בר חמא שרצה לדעת היכן המנשה המפורשת 
שמתרצת את הקושיא, שיאמר לו כאשר 'לכי תשמש לי'. וכך היה: 'שקל סודריה כרך 

ליה'.
ולכאורה הדבר תמוה, מדוע ביקש שישמש 

אותו לפני שיאמר לו את התירוץ?!
אבעל:  קלמן  רבי  וביאר 
שבדבר שצריך עיון ויגיעה תלוי 
עיקר הדבר אם המתלמד מאמין 
במעלת מלמדו, שאז אם לא יבין 
בפעם הראשונה, יתלה החיסרון 
ליגע  אומץ  ויוסיף  בעצמו, 
באחרונה,  יבין  ואז  עצמו  את 
קלים  המלמד  דברי  אם  אבל 
להתאמץ  לו  שווה  ולא  בעיניו, 
יבין  לא  אם  אז  בהם,  לעמול 
את הדברים בראשונה יניחם או 

יבטלם בליבו ודיו.
ולכן כאשר ידע רמי בר חמא 
ללמדו,  שרצה  הענין  עומק  את 
שיתאמת  עד  ללמדו  רצה  לא 
לו שרב חסדא משתוקק ללמוד 
לא  ולכן  לרב,  כתלמיד  ממנו 
אותו  ששימש  עד  הדבר  לימדו 

כתלמיד לרב.
שמעון:  רבי  ביאר  זה  ולפי 
דהנה בגמרא )ב"מ פז,א( איתא 
שעד אברהם אבינו לא היה מושג 
של זקנה, לא היה שום היכר על 
צעיר  שאדם  זקן,  שהוא  האדם 
אותו  נראים  היו  מבוגר  ואדם 
דבר, והיו מתבלבלים בין אברהם 
ליצחק ששניהם היו נראים אותו 
וביקש  אברהם  שבא  עד  דבר, 
מהקב"ה זקנה, שנאמר "ְוַאְבָרָהם 

ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים".
אבינו  שאברהם  הזקנה  והנה 
לזקן,  היכר  סימני  זהו  ביקש, 
וכדו',  לבן  נהיה  ששערו 
למתלמד,  זהו  בזה  והתועלת 
לפניו  שעומד  מכיר  שהוא 
ולהתעמק  לעמול  שראוי  אדם 
התועלת  ישיג  הוא  אז  בדבריו, 

הנרצה ממלמדו.
מהפסוק  חז"ל  למדו  ולכן 
לא  'שמעולם   – ָזֵקן"  "ְוַאְבָרָהם 
שאם  מאבותינו',  ישיבה  פסקה 
אברהם אבינו ביקש זקנה, סימן 
שהיה לו תלמידים שלמדו ממנו, 
היה  טעם  מאיזה  כן  לא  שאם 

מבקש זקנה. 

"ְוָהָיה ַהַּנֲעָרה וגו' ְוַגם 
ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה" )כד,יד(

ראה  סימן  מה  להתבונן,  יש 
רבקה  לו  שאמרה  בזה  אליעזר 

"ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה"?
ראש  דרוש,  בדרך  פעם  ביאר 
ד'גרודנא' הגאון הגדול  הישיבה 
רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל: 
עם  חסד  עושה  אדם  כאשר 
אולי  מחשבה  גם  לו  יש  חברו, 
יחזיר  והוא  משהו  אצטרך  פעם 
יחזיר  לא  אם  ואפילו  טובה,  לי 
לי טובה אבל רעה הוא כבר לא 
יעשה לי. אך ישנו חסד שנקרא 
החסד  כמו  אמת',  של  'חסד 
שנקרא  המתים  עם  שעושים 
מצפה  שאינו  אמת'  של  'חסד 

לכל תמורה ולשום תגמול.
ורואה  מגיע  אליעזר  כך 

ונותנת  חסד  איתו  עושה  שרבקה 
החסד  לא  עדיין  זה  אך  לשתות,  לו 

שאליעזר חיפש, שמא עושה היא זאת משום שכדאי לעזור לעבד אברהם, יש לו כל מיני 
'קשרים' אולי הוא יוכל לעזור לי פעם כשאצטרך...

ַאְׁשֶקה", כאן ראה אליעזר חסד אמיתי, לא רק  ְּגַמֶּליָך  "ְוַגם  כשאמרה לו רבקה  אבל 
שהגמלים לא יחזירו לה טובה, אלא יתירה מכך, טבע יש לגמלים, שיכולים הם באמצע 
שעוזרים להם לבעוט למי שעוזר להם... ולכן כאן רואים בזה מדה אמיתית של חסד! ולא 
רק שעשתה חסד עם הגמלים, אלא ש"ַוָּתָרץ עֹוד... ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו". זהו מידה 
ולרעה שעלולה  טובה של חסד, להיטיב מבלי לשים לב לסכנה הכרוכה בדבר, 

לשוב מהמקבל כפוי הטובה. 

"ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים" )כד,לב(
צריך ביאור, הלא גמרא ערוכה היא בשבת )עו,א( בסוגיא של שיעורי הוצאה, 'המוציא 
תבן כמלוא פי פרה, עצה כמלוא פי גמל' וכו', ומבואר שם כי 'תבן' הוא כלל אינו מאכל 

הראוי לגמלים, ואילו כאן מפורש בכתוב, כי אליעזר האכיל את הגמלים בתבן?
השיב בזה הגאון הגדול רבי דוד מינצר שליט"א, מר"י 'כנסת יצחק' - חדרה: אכן לפי 
המבואר שם בסוגיא, 'תבן' עצמו אינו ראוי למאכל הגמלים, אך כתבו שם התוספות, 
יצרף  אם  יחד,  מינים  כמה  צירוף  לענין  כי 
'תבן' ל'עצה', יהיה שיעורו כמלוא פי גמל, כי 
התבן  אף  נעשה  העצה,  אגב  שמא, 

ראוי לגמל!
והנה רש"י על הפסוק )לעיל 
ַרב  ִמְסּפֹוא  ַּגם  ֶּתֶבן  כה( "ַּגם 
הוא  'מספוא'  כי  פירש,  ִעָּמנּו" 
'עצה'. )ע"פ נ"א, והיא הגירסה 
ומעתה  ואכמ"ל(  המוכרחת, 
זה  מפסוק  אדרבה,  כי  נראה 
לדברי  נפלאה  לראיה  זכינו 
לבדו  התבן  אמנם  כי  התוס'! 
גמלים,  למאכל  ראוי  אינו 
וכמבואר בגמרא, אולם הכתוב 
מעיד כי אליעזר נתן להם "ֶּתֶבן 
ּוִמְסּפֹוא" - דהיינו שעירב יחד 
עם ה'תבן' גם את ה'עצה', וכפי 
המבואר בתוס' צירוף של 'עצה' 
מאכל  להיות  הופך  'תבן'  עם 
וזהו המאכל שהאכילם  גמלים, 

אליעזר...

"ַוֹּיאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם 
ָאֹנִכי" )כד,לד(

ויש  עזרא":  ה"אבן  כתב 
אומרים, כי טעם "עבד אברהם 
נדבק עם דבר המאכל,  אנכי", 
והטעם כי יש מאכלים אסורים 

לנו.
מרן  נזדמן  פעם  כי  מסופר 
לעיירה  זיע"א  חיים"  ה"חפץ 
ישב  הכנסת,  לבית  עלה  אחת, 
הוא,  מי  ידע  לא  ואיש  ולמד, 
מבעלי  אחד  ביקש  כאשר  ורק 
אליו לסעודה,  להזמינו  הבתים 
בעל  שאני  לך,  דע  לו:  אמר 

ה"חפץ חיים"!
הזכות  על  ושמח  הלה  שש 
אך  לידו,  שנקלעה  הגדולה 
רבינו  אם  נפשך,  מה  שאל: 
בסוד,  זהותו  לשמור  ביקש 
מדוע גילה אותה לפני, ואם לא, 
מדוע שמרה בסוד עד עכשיו? 
בהגיעו,  זהותו  מגלה  היה  אם 

זוכה היה לכבוד מלכים!
ואמר:  חיים"  ה"חפץ  נענה 
עתה  ואף  בכבוד,  נפשי  בחלה 
איני חפץ בפירסום, אך בתורה 
לפני  הביאו  שכאשר  ראינו, 
ראשית  היה  לאכול,  אליעזר 
ָאנִֹכי"  ַאְבָרָהם  "ֶעֶבד  דברו: 
המאכלים  בכשרות  אני  ונזהר 
כיאות לעבד אברהם... אף אני 
ומעדיף  זהותי  מפרסם  איני 
לשמרה בסוד, אבל משמזמינים 
לומר  אני  חייב  לסעודה  אותי 
כשרות  על  אני  שמקפיד 
והחל  רב,  בהידור  המאכלים 
לחקור לזהות השוחט ולהליכות 

הבית...
)הרה"ג  עוד  לבאר  ויתכן 
כי  שליט"א(  לף  ליב  שלמה 
אליעזר יושב עם שני "צדיקים" 
בתואל ולבן הארמי, ורצה לדבר 
אתם שיתנו את רבקה לשידוך 
ראשון  דבר  א"כ,  ליצחק. 
"ֶעֶבד  אליעזר  להם  הקדים 
ַאְבָרָהם ָאנִֹכי" - כל המחשבות 
שהיה לכם כשחשבתם על שידוך 
לבתכם אין לכם מה להציע ולעלות 
אותם לפני, מפני שכאן מדובר על אברהם אבינו, אצלו המושגים הם אחרים, מה שחשוב 

אצלכם, אצלו זה טרף, ומה שחשוב אצלו, אצלכם זה מיושן... 
רבינו  על  בהספדו  זצוק"ל  שולזינגר  הלוי  מרדכי  משה  רבי  הגדול  הגאון  אמר  וכך 
הגדול מרן הרב שך זיע"א: נזכור תמיד, יש כל מיני נסיונות בחיים, כל מיני קשיים, כל 
מיני לחצים, כל מיני ענינים, נזכור תמיד שאנחנו תלמידים של הרב שך, זו עצה טובה, 

אם אחד בא אליך עם איזה רעיון, תאמר לו: סליחה, אני תלמיד של הרב שך!...

המשך
רוממות הפרשה

מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש

 )ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה" )כג,ב"
כתב בעל הטורים: 'כ"ף קטנה שלא בכה אלא מעט לפי שזקנה היתה', ודבר זה לכאורה תמוה, וכי על זקנה יש 

למעט בבכי. ועוד שהיתה צדקת כנזכר בתחילת הפרשה, ואברהם היה טפל לה בנבואה )רש"י כא,יב(.
"חובת  רבינו ה"חתם סופר" זיע"א1 שאמר לבאר בזה בהקדם דברי בעל  אני לחזור מידי שנה על דברי  רגיל 
הלבבות" )שער יחוד המעשה פרק ה( שכתב שהיצר הרע אין מלחמתו כמלחמת בשר ודם, שבשר ודם אם נצחתו 
מניח לך, והיצר הרע אינו מניח לעולם. 'כי כל אויב שיש לך, כשתנצח אותו פעם ושתים, ירף ממך ולא יעלה על 
לבו להלחם בך, לדעתו יתרון כחך על כחו, והוא מתיאש מנצח אותך ומגבר עליך. אבל היצר אין מספיק לו ממך 
נצוח פעם ומאה פעמים בין שנצח אותך, בין שנצחתו. כי אם ינצח אותך, ימיתך, ואם תנצחהו פעם אחת, יארב 

לך כל ימיך לנצח אותך'. 
והיינו שיש שני חילוקים בין המלחמה עם יצר הרע שהוא האויב הגדול ביותר של האדם הוא שטן הוא יצה"ר 
הוא מלאך המות, לשאר מלחמות, כי בשאר מלחמה אחרי שניצח המנצח, שמח הוא בהצלחתו ואינו טורח לדכא 
את אויבו עד רדתו לגמרי, וכן המנוצח אם כבר אבד תקוותו אין לו עילה וסיבה לטרוח לנצח בדבר מועט וקל, 
אבל היצר הרע אף אחרי שניצח את האדם לא די לו בכך ורוצה להורידו עד שאול תחתית רח"ל, וכן אף אם ניצחו 

האדם אין היצה"ר עוזבו ומחפש להכשילו אף בדבר קל רח"ל. 
ובאמת יש שני מימרות דומים זה לזה בקידושין )דף ל,ב( אמר רב יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום 
שנאמר רק רע כל היום, ואמר רשב"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק 

ומבקש להמיתו2. 
והנה פירש"י )כג,ב( הטעם דנסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה 
וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה. הנה, אף אחר שעמד אברהם אבינו ע"ה בנסיון האחרון, הגדול 
מכולם, נסיון העקידה, שעל ניסיון זה ביקש הקב"ה "ַקח ָנא" אין נא אלא לשון בקשה, ופירש"י )כב,ב( שביקש 
הקב"ה ממנו בנסיון העשירי עמוד נא בזה הנסיון שלא יאמרו הראשונות אין בהן ממש, מ"מ לא הרגיש היצר הרע 
על ידי כך מנוצח, ואבדה תקוותו לגמרי, אלא רצה שתמות שרה, ואז, מריבוי הצער והבכי של אאע"ה יבוא לידי 
הרהור דברים, שאילו לא היה עוקד את יצחק לא היתה מתה שרה אשתו. אך אברהם אבינו ע"ה נלחם כנגדו ומיעט 
בבכי, כי חשש אברהם אבינו שאם ירבה בבכיה תתעורר אצלו מחשבה ששרה מתה מחמת העקידה ותהיה לו קצת 
חרטה על העקידה! ולכן נלחם ביצר בכל הכוח, ולא נתן לו שום פתח להחטיאו לבא ח"ו לידי מין מחשבה והרהור 

כזה. והדברים נוראים.
וראוים הדברים לרבינו החת"ס... וכידוע שהחת"ס היה מוסר שיעור בכל ימות השנה חוץ מתשעה באב, וכל יום 
בתחילת השיעור היה לומד לפני התלמידים בספר "חובת הלבבות" והיה שגור על לשונו עש שהיה קורא לו בתואר 
"רבי". ואמר החת"ס שביום שאינו לומד ב"חובת הלבבות" מרגיש קרירות ביראת שמים לפי דרגתו... וצריכים 
אנחנו להתעורר מזה ללמוד מדרכם של אבותינו שלא לוותר ליצה"ר בכלום, ולעמוד בגבורה להילחם בו, כי זה 

עבודת היצר כל ימינו להכשיל את האדם ואפילו בדבר קטן, שהכל שווה בעיניו.

 )ָוֹאַמר ֶאל ֲאדִֹני ֻאַלי ֹלא ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי" )כד,לט"
ופירש רש"י: ֵאַלי כתיב, בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו 

בתו, אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך.
ומבואר בחז"ל שהיה בזה גם טענה מסוימת על אליעזר, וכדאיתא בבראשית רבה )נט,ט( 'ויאמר אליו העבד הדא 
הוא דכתיב )הושע יב,ח( "ְּכַנַען ְּבָידֹו ֹמאְזֵני ִמְרָמה ַלֲעֹׁשק ָאֵהב", כנען זה אליעזר, בידו מאזני מרמה, שהיה יושב 
ומשקיל את בתו ראויה היא או אינה ראויה, לעשוק אהב, לעשוק אהובו של עולם זה יצחק אמר אולי לא תאבה 

ואתן לו את בתי, א"ל אתה ארור ובני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך'.
ֱאִליֶעֶזר"  "ַּדֶּמֶׂשק  היה  הוא  ורחוקים מהמציאות. שהרי  כלל,  שייכים  דברים שאינם  לומר שאליעזר שקל  ואין 
שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, הוא היה 'החוזר הגדול' על תורת רבו, ולא כל אחד בדרגא שיכול לדלות 
מאברהם, אך אליעזר דלה ממנו והשקה את כולם, וממילא הוא שוקל אולי בצדק ששייך שיצחק ינשא לבתו. ועם 

כל זאת, אומר לו אברהם אבינו: אתה ארור ואני ברוך ואין ארור מידבק בברוך. 
אך מ"מ אחרי שאליעזר שמע שאין ארור מתדבק בברוך, על אף כל הנגיעות שהיו לו, היה אליעזר עבד אברהם 
שליח נאמן ועשה את שליחותו נאמנה,3 ולא "דאג" לכך שיפגם השליחות ויצטרך אברהם לפנות אליו להשיא את 

יצחק לבתו. 
ועל כך דרשו רז"ל בב"ר )ס,ז( בביאור הכתוב )כד,לא( "ַוֹּיאֶמר ּבֹוא ְּברּוְך ה' ָלָּמה ַתֲעֹמד ַּבחּוץ", 'א"ר יוסי ב"ר 
דוסא כנען הוא אליעזר ועל ידי ששרת אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך'. והדברים מבהילים, שאילו 
היה נשאר עם ה"נגיעות" שלו לא היה זוכה לצאת מכלל ארור, ולהקרא "ברוך", דאין ארור מתדבק בברוך, ורק כיון 
שקיבל את דבריו של אברהם שאין ארור מתדבק בברוך ושירת אותו באמונה, זכה ויצא מכלל ארור לכלל ברוך.

וכל זה משום שכל מציאותו של אליעזר היה 'עבד אברהם', והתבטל לגמרי לאברהם אבינו. וזהו שדרשו חז"ל 
)זוה"ק ח"א קג,א קמו,ב(  עה"פ )מלאכי א,ו( "ֵּבן ְיַכֵּבד ָאב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו" – 'רבי שמעון פתח ואמר ועבד אדוניו דא 
אליעזר'. וכן, בכל הפרשה לא מוזכר שמו של אליעזר כי אם 'העבד' 'האיש' 'עבד אברהם', והיינו, דאין לו משהו 
מדיליה, הוא עבד אדוניו ועושה את שליחותו במלואה בלי שום מקום לנגיעות עצמיות. ואף שהיה לו כוונה טובה 
להידבק בזרעו של אברהם ולהפוך מארור לברוך, מ"מ אליעזר לא מכניס כלום משלו, ודוקא משום זה שהכל היה 

בנקיות ובביטול גמור, זכה שנאמר עליו בוא ברוך ה' שנהפך מארור לברוך, וזכה לצאת מהארור.
4ויש כאן מוסר נורא, שיש לאדם איזה נגיעה וזה מטהו למשהו שלא האמת לאמיתו, לבסוף מתברר שדוקא ע"י 

שלא הושפע כלל מהנגיעה, ישיג מה שרוצה, ואם אדם ימשך אחרי נגיעתו יפסיד הכל, וכמו אליעזר עבד אברהם, 
שאם היה נמשך אחרי נגיעתו, ולא היה מקיים השליחות, לא היה יוצא מכלל ארור לברוך.

1. כאשר מזכיר דבריו מוסיף מרן שליט"א: 'הנני חוזר מידי שנה בשנה וכמדומה שלא החסרתי מעולם, מה ששמעתי בנערותי בשם קדוש 
ישראל החת"ס, ואפשר שאינו מובא בספרו והוא רק מפי השמועה'.

2. א"ה. משמעות הדברים דשני מימרות אלו מכוון נגד שני הדברים הנ"ל, חדא דאף אם האדם ניצחו מתחדש עליו בכל יום בדברים חדשים 
אולי יוכל להכשילו בדבר קל, ועוד מתגבר עליו ומבקש להמיתו דאף אם האדם כבר נתון בידו מתגבר עליו עוד ועוד עד המיתו. ובמקו"א אמר 

מרן שליט"א על כך: 'ומה שאנו לא מרגישים את זה כיון שאנו ישנים...'
   3. א"ה, ומצינו שמסר נפשו על שליחותו, שהתפלל להקב"ה "ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם", ולא הסתפק בחיפוש גרידא.

      4. קטע זה מכת"י מרן שליט"א הנמצא תח"י.

 רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א
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חיי שרה
זו  היא  אמנו  שרה  דווקא  טעמא  מאי  עיון,  צריך  קצת 
שבעבורה החל קניין הארץ, ולמעשה היא היהודי הראשון 
שמת ונקבר בארץ ישראל. ובאמת אם נתבונן נמצא כי 

אכן יש ייחודיות לשרה שאין באף אחת אחרת מהאמהות, ובכלל לא נמצא כזאת 
בנשים במקרא בכלל, שמציינים את סכום שנות חייה לאחר פטירתה, ומדברים כל 

כך הרבה מההספד שנערך עליה ומאופן קבורתה, פרשה שלמה בתורה.
אלא בעל כרחינו שאיננו יודעים דיו מי זו אמא שלנו, הרי היא שרה אשת אברהם. 
ולהתבונן בקורותיה למען נדע מה היה חלקה של שרה אמנו בכל  יש לנו לשוב 

המהלך של הגילוי החדש בתולדות העולם ששמו תולדות תרח.
עניין "תולדות תרח" הוא הרצון היסודי לצאת מאור כשדים ללכת ארצה כנען, 
השורש  הוא  זה  שורש  בשי"ת.  אמונה  חיי  ולחיות  המגדל  מכפירת  לצאת  הרצון 
שמגדל את אברהם למדרגות אליהם העפיל בידיעת האלקות והפצתה בעולם, והוא 
עניין אמירת ה' אברהם ללכת ארצה כנען, דהיינו שרצונו הוא שאברהם יגמור את 

אשר החל בו תרח. 
והנה הגילוי הראשון שיש לנו על שרי הרי היא שרה במסגרת זו הוא מה שמגלה 
הכתוב שהיא "עקרה, אין לה ולד". לומר לך שגילוי האמונה שבא על ידי אברהם, 
ותנאים  בולדות  התלוי  הגשמי  הזה  בעולם  להמשכיות  סיכוי  לו  אין  עתה  לעת 
וכעת  החומרי  בעולם  אמיתי  טבעי  קבע  של  ביטוי  לו  שאין  לך,  לומר  חומריים. 
אברהם הוא כולו רוחני ולא נתפס באופן גמור כאדם שיש לו בשורה שתשנה את 
אינו  זה, האם אמונת אברהם תיתפס בעולם הגשמי, לעולם  יוצא שדבר  העולם. 

תלוי אלא בשרה אמנו. 
והנה בשלב ראשון כל מה שיש לשרה הוא יופיה. דבר זה מראה את הסייעתא 
כך  על  להורות  באמת.  בשי"ת  למאמינים  דווקא  החומרי  העולם  בענייני  דשמיא 
שדווקא למאמינים בה' יש בעלות של ממש על העולם הזה החומרי. ואשר על כן 
הוא שהעולם החומרי רודף אחרי שרה לרשתה, דהיינו שרצונם הוא בשפע האלקי 

הבלתי מצוי שהשפיע האלקים לפתע לרגל הופעת המאמין האמיתי. 
ובאמת לפי פשוטו של מקרא לעולם אין השי"ת נראה כיוצא מגדרו במקרי הטבע 
ועושה ניסים גלויים ]אצל פרעה "וינגע ה' וכו'" ואבימלך וכמובן עצם לידת יצחק[ 
ויופיה הם תכלית כל ההתגלות של האלקות בעולם, עליה הוא  אלא בגינה. היא 
שאמורים אנו לראות את התועלת הגלויה בהתנהגות רוחנית שלמה בעולם גשמי, 

שהשי"ת מסייע בגלוי ליודעיו.

ועשה.  בקום  שרה  של  עבודתה  הוא  זה  דבר  כן  וכמו 
שכן אנו רואים שאין אברהם מרגיש כלל שזקוק הוא לבן 
לשם  דבר  עושה  אינו  ואכן  דרכו,  את  שימשיך  בדווקא 
שינוי דבר זה. שנים על גבי שנים חושב הוא שתלמידו 
אליעזר יירשנו. היחידה שעושה פעולות כדי שהמשכיות טבעית זו אכן תצא מהכח 
אל הפועל היא שרה. היא מנסה להיבנות מנישואי אברהם להגר - שכולו קרוי על 
שם שרה שמסרה את שפחתה. וכאשר אין שרה סבורה כי הגר או ישמעאל שייכים 
לגמרי לבית אותו היא מנסה לבנות, היא שולחת אותם מעל פני אברהם בלי שהות, 
למרות מורת רוחו של אברהם שלעולם אינו דוחה אף אחד שמבטא אמונה אמיתית 

במעשיו. 
והוא, מכיוון שאצל שרה העיקר הוא הבניין הגשמי דווקא, המסודר על פי האמת 
השמחה  שכן  יצחק.  הולדת  עקב  שבאה  העצומה  פשר שמחתה  וזה  האמונה.  של 
העצומה שהיתה לה הוא בעצם שמחה על ההוכחה הגלויה לעין כל על כל הנ"ל. שיש 
המשך נצחי גשמי לאברהם, הוכחה לעין כל שהאמונה ברת תפיסה אנושית ובעלת 

יכולת להתקבל באופן טבעי אצל כל יושבי תבל.
הוא  הרי  נאמנה שמיצחק,  בברית  לאברהם  הובטח  העקידה, שם  לאחר  וממילא 
"בנך יחידך" ולא אחר, ייבנה כל העתיד של העולם ]"ַוֹּיאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ה' 
ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוֹלא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיֶדָך: ִּכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך 
ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת 
ַׁשַער ֹאְיָביו. ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי."[, הרי שלמעשה 
הספורות  שנותיה  שמילאה  לאחר  ומתה,  הפעיל  ייעודה  את  אמנו  שרה  השלימה 

בדקדוק, שכל שנותיה היו נקיות מנטיה רעה, ולו הקל ביותר, כבת כ' לחטא.
ואם תפקידה הושלם, ונוצרה מציאות של כבוד שמים החל על גשמיות דווקא ]בת 
ק' כבת כ' ובת כ' כבת ז'[, הרי אין מקום לירושת ארץ ישראל על כל ברכותיה 
הגשמיות של תחומים ושדות אלא דרכה, וקביעות המקום של האמונה מהיכן תצא 
לעולם נהיה להכרחי. וממילא, כאשר קם אברהם מבכיו על שרה, דהיינו שיודע הוא 
מה איבד, וחשק להפוך את מפעלותיה של שרה לנצחיים, כל מה שנפעל על ידיה 
ב"חיי שרה". ועל כן ראשית כל פונה הוא לבני חת, על מנת לעגן את ירושת הארץ 
באופן שבלתי ניתן לערעור - שיודו שיש חלק בארץ שהוא מעתה נחלת משפחת 
אברהם ושרה. מערה ושדות גשמיים הזועקים כי כאן הוא מנוחתם של המאמינים 

באמונת האמת, לא אהל בעלמא.
מורשתה הנצחית של שרה אמנו עליה השלום.

את מי אפשר 
להספיד...

הלוי  הגרמ"ד  מרן  שח 
סאלוויציק שליט"א: מעשה היה 
המשכילים  מגדולי  אחד  שמת 
מהמגיד  וביקשו  וילנא,  בעיר 
זצ"ל  וועלוו'ל  רבי  דמתא 
שלא  כמובן  להספידו.  שיבוא 
הסכים בשום אופן, אלא שבכל 
מיני דרכים הצליחו לכוף אותו 
ולהכריחו להספיד, ומכיון שלא 

היתה בידו ברירה פתח ואמר:
שרה  חיי  בפרשת  כתוב 
ְלָׂשָרה  "ִלְסֹּפד  בא  שאברהם 
ְוִלְבֹּכָתּה", ולכאורה קשה, מדוע 
ורק אח"כ  'הספד'  קודם  כתוב 
ימים  ג'  הוא  הדין  והרי  'בכי'? 
ועוד,  להספד.  ימים  וז'  לבכי 
מדוע התורה לא כתבה מה היה 

הספדו של אברהם אבינו?
הקושיא  שעל  המגיד  ואמר 
שכיון  לתרץ,  יש  הראשונה 
גרה  היתה  לא  אמנו  ששרה 
המקום  תושבי  כן  על  בחברון, 
נסתלקה  וכאשר  הכירוה,  לא 
לא ידעו להעריך את האבידה, 
ולבכות  להצטער  יש  כמה  עד 
קודם  צריכים  היו  לכן  עליה, 
מעשיה  את  ולספר  להספידה 
על  ידוע  שאח"כ  כדי  הטובים 
מה לבכות... אך בהספד זה אין 
על  לספר  טובים  מעשים  שום 

הנפטר... 
תירץ,  השניה  הקושיא  ועל 
בני  את  ראה  אבינו  שאברהם 

חת עומדים עם כובעים לבנים 
לומר  מה  ידע  ולא  מסביבו, 
בפניהם... שלא ידע איזה מילים 
גויים,  של  לקהל  לומר  אפשר 
שלא היה רגיל לדרוש בפניהם. 
כי דרך המשכילים היה באותם 
לבנים  בכובעים  לילך  ימים 

לראשם...
משל  ואמר:  המגיד  המשיך 
למה הדבר דומה, לבדחן שהיה 
משמח  והיה  בחתונות,  מבדח 
ובחתונה  האנשים,  את  מאוד 
הצליח,  ולא  לשמח  ניסה  אחת 
כי  היא  שהסיבה  להם  ואמר 
הוא רגיל לומר חרוזים לאנשים 
מוכרים  היהודיים  ששמותיהם 
אבל  וכדו',  רחל,  ראובן,  כגון 
מוכרים  אינם  שהשמות  כאן 
וכדו',  אלברט,  זיגמונד,  כמו 
לחבר  מצליח  אינו  הוא  כן  על 

חרוזים יפים כדרכו...
שהנמשל  ואמר  המגיד  סיים 
הספדים  לומר  רגיל  אני  הוא: 
העושים  גאונים,  צדיקים,  על 
המשכיל  אבל  טובים,  מעשים 
שום  לו  היתה  לא  דנן  הנפטר 
שאני  האלו  מהמעלות  מעלה 
רגיל לשבר עליהם, ע"כ אינני 

יודע מה לומר...
יכול  אני  אחד  דבר  אבל 
לומר! כתוב "בכו בכה להולך", 
מבארים חז"ל שזה קאי על מי 
שלא השאיר אחריו בן ותלמיד, 
וכאן צריכים לבכות על הנפטר 
את  ביחד  איתו  לקח  שלא 

התלמידים...

המשך
רוממות הפרשה

ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

המשך
רוממות המעשים

פנינים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא

במקום.  נוכחים  שהיו  הישיבה  רבני 
לדבר  וקנאי  מתאים  איש  אין  כי  ידעו 
את  יקח  שאם  שלום,  מרבי  יותר  השם 
שיצליח  עליו  חזקה  לידיו  הדברים 
אש  בשל  לעצמו,  הציב  אותה  במטרה 
להמתין  מבלי  בקירבו.  היוקדת  האמת 
שלף דף נייר והחל חורט עליו את שעל 
החמורה  הפירצה  על  כעסו  כל  ליבו. 
ב"קול  חסך.  לא  אותן  במילים  התנקז 
קורא" שהופץ למחרת בין רבני הישיבה 
את תשומת  שלום  רבי  הסב  ותלמידיה, 
לסכנה  יוסף"  "פורת  באי  כל  ליבם של 

הרוחנית המרחפת על ראשיהם.
צוות  בישיבת  בזאת.  לא הסתפק  הוא 
הרבנים הקרובה, עמד רבי שלום והודיע: 
מוכרחים  נהיה  אם  נפגין!  נצטרך  "אם 
כולם.  באוזני  הצהיר  מרד!"  נערוך  גם 
והם ידעו כי אם רבי שלום מבטיח את 
הדברים, חזקה עליו שאכן יעשה כן. הוא 
העביר הודעה בין כל הבחורים כי מחר, 
בחצר  הפגנה  מתארגנת  היום,  בצהרי 
ישיבת "פורת יוסף". וכל מי שכואב את 

המצב מוזמן להגיע.
שח על כך הגאון רבי נסים עזרא עדס 
הוא  זוכר  כי  הרצליה,  של  רבה  זצ"ל, 
"ההתלכדות  מאורע:  אותו  את  היטב 
שלום,  רבי  של  המרשימה  דמותו  סביב 
וההיענות למהלכים שיזם, היתה גדולה. 
כל רבני ותלמידי "פורת יוסף" הצטופפו 
סביבו... הוא נשא דברים חוצבי להבות 
זעם  אמרו  עצמותיו  כל  הפגנה.  באותה 
רותחת:  כלבה  נשפכו  ומילותיו  וזעזוע 
לימודי  את  לנו  להכניס  חושבים  היום 
לימודים  של  במסווה  האנגלית,  השפה 
ומחר  בישראל,  לרב  ביותר  נחוצים 
יחדירו גם לימודי חכמות חיצוניות, 'כדי 
שרב בישראל יהיה בקי בהוויות העולם!' 

על פי לשונם המעוותת.
את  לסגור  אפשר  שכזאת.  בצורה 
כללי!  תיכון  ולפתוח  הקדושה  הישיבה 
לופס.  רבי שלום  היה לא תהיה! הכריז 
הוא  הקודש  טהרת  על  התורה  לימוד 
לימודים  להחדיר  יד  ניתן  לא  בנפשינו! 

חיצוניים בדלת האחורית. אם נפתח את 
הרוח  צר  סדק  כדי  אפילו  המבצר  דלת 
ותסחוף  הדלת  את  תהדוף  הנושבת 
הנקרה  כל  את  שליטה  בלי  אחריה 

בדרכה...
תורה!"  רק  תורה!  רק  צעק:  "הוא 
יכול לשכוח  סיפר הגרנ"ע עדס, שאינו 
המהדהדת,  והצעקה  הדברים,  את 
כל  תומצת  ובה  ליבו  מקירות  שיצאה 
לוח לבם של  נשארה חקוקה על  כאבו, 
זיכרון  המשתתפים, שנושאים אתם את 

המחזה כל הימים.
נראה שמיותר לצין כי בסופו של דבר, 
אש  נוכח  הפרק.  מן  וירד  הרעיון  בוטל 
הקודש שיקדה מרבי שלום איש לא יכול 
היה לעמוד. גם לא עסקן נכבד וחשוב, 

שלמילותיו היה משקל רב.

"ומדינה של גיהנם"...
אויערבאך  דוד  רפאל  רבי  הגאון  שח 
כי  תשמ"ח(,  מרחשוון  כ"ד  )יא"צ  זצ"ל 
רחי"ל  הגאון  אביו  כאשר  אחת  פעם 
אייר  בה'  התפלל  זצלה"ה  אויערבאך 
באחד המנינים בשערי חסד, נכח שם גם 
מרן הגאון מטשעבין זיע"א שכבר סיים 
ברכות  התחיל  לייב  חיים  ור'  תפילתו, 
השחר, וסיים בקול רם את מה שאומרים 
ב"יהי רצון" לאחר ברכת המעביר שינה 
לפי נוסח ספרד – "ומדינה של גיהנם"... 
כאשר כוונתו היתה על המדינה החדשה 

שקמה זה עתה.
המתפללים  אחד  את  הכעיס  זה  דבר 
ואמר  המדינה,  אוהדי  לצד  נוטה  שהיה 
בכעס לר' חיים לייב, מדוע אתה אומר 
כך? הרי חיכינו לזה כל כך הרבה זמן עד 
שקמה המדינה, והן אמת שעכשיו המצב 
שנה  בעוד  אבל  טוב,  כך  כל  לא  עדיין 
יותר טוב, ובשנה אח"כ יהיה עוד  יהיה 

יותר טוב...
העת,  כל  ששתק  מטשעבין  הגאון 
ואמר:  מיד  הגיב  אלו  דיבורים  בשומעו 
המצב כעת גרוע, ובעוד שנה יהיה יותר 

גרוע, ואח"כ עוד הרבה יותר גרוע...

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

המשך 
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