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החפצים בזיכוי הרבים ינהגו בנו 
טובת עין וישלחו הקלטות שיש 
 בידיהם של שיעורי מו"ר שליט"א

  ויראפ'  ,קוגליון 
 מרחשון ה'תשע"ז יח

 השרון - רמת

 

 בס"ד, לפ' וירא, י"ד חשון תשע"ז

 שני לקחי מוסר בפרק כ'

אוהב חסד ורודף חסד  א.: למדנו מאברהם
והרגוני  –כשאין יראת א'  ב.)פסוק א'(, 
 יח(-)פסוקים ב'

והמרחב הענקי  אחרי המהפכה הגדולה
של שטחי ארבע מחוזות, סדום, עמורה, 

ים אדמה, צבויים, הפכו בן רגע, מגן פורח ל
מטר מתחת לפני  400מלוח, בעומק של 

 המוות".-הים, ובלשון האומות נקרא "ים

עוזב את הפונדק הגדול  מה עושה אברהם,
שבנה בבאר שבע, כמו שכותב רש"י, 
שחרבו הכרכים ופסקו העוברים ושבים, 
ונוסע לעיר גרר, שם בנה פונדק חדש, 
במקום מרכזי, צומת דרכים, אכן "אוהב 

 .חסד ורודף חסד"

אז, כמנהגם, אברהם  והנה, בבואם לגרר,
ושרה אומרים שהם אח ואחות, ואז המלך, 
בחשבו שהיא פנויה, וכפי שמפרש 
המלבי"ם בספר שמואל, בפרק של זכויות 
המלך, אבל בהיות שבאמת היא אשת איש, 
ריחם עליו הקב"ה ו"סידר" מעצורים, 
להצילו מעבירה )ולא כמו אצל פרעה שהיה 

ל מכות גדולות( בחלום רשע גמור וקיב
הלילה, אבימלך מקבל נבואה, שנגזר עליו 
למות, למחרת הוא שואל את אברהם שתי 

 שאלות: 

מה חטאתי לך שהכנסת אותי לצרה  א(
מה ראית במדינה שלי לפחד  ב(גדולה, 

שיהרגוך, הרי אצלנו קיים משטר נימוסי, 
והצלחנו לחנך את העם, שלא לעשות 

 פשעים. 

כי ראיתי רק אין יראת  מר,ויען אברהם ויא
אלקים במקום הזה והרגוני, כלומר, אפי' 
המתנהג בנימוסים ישרים, ע"פ שכל אנושי, 
ללא יראת שמים, לא נוכל לבטוח בו, בעת 
תתקפהו תאוות גוף או חמדת ממון באין 
רואה. אז השכל לא יחסמהו, רק ביראת 
אלקים השתולה בנפשו יחסמהו, וכמו 

צרים, ובמ"ש המילדות העבריות במ
 .בתהלים )קי"א( 'ראשית חכמה יראת ה'

ויה"ר מלפני השי"ת שיתן ס"ד לנו 
 ולכל ישראל אמן וכיה"ר.

 

 בעזהשי"ת 

 
    

מערכת העלון התבקשה מאת מו"ר 
שליט"א, לקראת יום הזכרון של אביו 

, כ' חשון, להדפיס בעלון את הדברים זצ"ל
 דלהלן:

  

א הֹוד ָּׂ  ִיש  
  

 ז"ל כתב סמיכה של הרב רודנע

היה אז בחור, מאורס עם אמי  "לזאבא 
הקטנה ה ר  מרים מובשוביץ ז"ל, והעי  

סבא, הרב טוביץ, בה הי' מרא דאתרא הח  
שמואל ירחמיאל גרשון ז"ל, לפני הרב 

 :רודנע

ושלומי אמוני ישראל את  הנני להכיר לרבים
וכו'  אחין ערך ידידי הבחור הרב הגאון סוע"ה

מו"ה ר' צבי יהודה שי' בהגאון הצדיק ר' 
ירחמיאל גרשון זצ"ל הגאב"ד בק"ק שומיאץ 
כי ידעתי זה כמה שנים את גדלו בתורה ורוב 

אותו בש"ס ובפוסקים וידיו רב חריפותו ובקי
לו בפלפול של תורה ולאסוקי שמעתתא 

 אליבא דהלכתא 
וסמוכי לנו יורה יורה ידין  וכל מן דין הניין לי

ידין ואשרי להעדה אשר תבחר בו לרב ומורה 
כי נכון לבי ובטוח כי יפיק רצון מהם במדותיו 
התרומיות ורוב שקידתו להגדיל תורה 

רו ויפוצו מעינותיו ולהאדירה וד' יהיה בעז
 אותה לו נפש חוצה ויעלה מעלה מעלה כאשר

לכבוד התורה ולומדיה יום ד'  הכותב וחותם
כ"ד ימים לחודש מנחם אב ע'ט'ר'ת שנת 

 טובתך לפ"ק.
 ודנערנאם שמואל 

 חוב"ק חאטאוויץ 

  
הסמיכה של ר' פסח ז"ל ניתנה קרוב לשלש 
שנים אחרי הסמיכה של הרב רודנע, כאשר 
אבא ז"ל כבר הי' נשוי, ומרא דאתרא של 
העיר שומיאץ. ור' פסח שהי' אז הרב של 
מסטילאוו, הרי אחרי עשרות שנים התקבל 

                                                           
 ועוקר הרים סיני א

הנערים, -לעיר קוברין, שם למדו הבחורים
ויבדלח"א מורנו גיסי הרב גרשנוביץ ז"ל, 

הגראי"ל שטינמן שליט"א. ר' פסח הוא 
 :סבא רבא של חתני הגר"י פישל שליט"א

 כתב סמיכה
עברי דרך עיר שומיאץ הכרתי את הנה מידי 

ב ון הנעלה סוע"ה אאכבוד ידי"נ הרב הג
בחכמה כו' כש"ת מהר"צ שליט"א בהרב 
הגאון האמיתי מהרי"ג זצ"ל עדעלשטיין 
הגאב"ד דשומיאץ ונו"נ עמדו הרבה בדבר ד' 
זו הלכה, והנה הוא גדול מאד בתורה בחריפות 
בהבנה ישרה וזכה מעמיק ומחדש חידושים 

עלין ובבקיאות בש"ס ופוסקים ישרים ונ
ים ואחרונים כאחד מן הרבנים הגאונ ניםראשו

 המפורסמים.
הוא בעל מדות יקרות ונעלות מדות  נוסף לזה

חכמים שהתורה נקנית בהם אשר לא רבים 
יחכמו כמותו לנהל עדת ה' בשלום ובמישור 
ת"ח יקר ונעלה, וכאשר בקשני להיות מן 

דם אהנמנים לסמכו בסמיכת חכמים רצונו של 
זהו כבודו ומי כמוהו ראוי להורות בשכל ישר 

לע אל השערה ולא יחטיא וכל ורחב כמותו קו
מן דין סמוכו לנא יורה יורה ידין ידין 
ומאושרת היא העיר אשר כהדר"ג שוכן 

 בתוכה.
לכבוד התורה ולומדי' מוצש"ק  הכ"ד הכו"ח

 ל"א למב"י אתפא"ר מסטיסלאוו.
 פסח פרוסקין

אשר אח"כ היה הרב וראש ישיבת העיר )
 (קוברין

  
ז"ל  שךהרב  שנתן כתב הסכמה""

תורה של להדפסת כתבי יד, חידושי 
 :אבא ז"ל

 

 י ברקבנ| קרית הישיבה |  אלעזר מנחם מן שך
 בס"ד יום ד' י"א אלול התשמ"ה

הנני בא בדברי המיותרים כיהודה ועוד לקרא 
אחרי שבקשוני בניו הגאונים שיחיו להעלות 
על הכתב את אשר ידוע לי מאביהם הגאון 
המפורסם העמקן הנפלא בהבנה ישרה הרי 
הוא מוהר"ר צבי יהודה אדלשטיין זצ"ל הרב 
ן, בשומייאץ ובארצנו הקדושה ברמת השרו

וכל ראשו ורובו היה שקוע בלימוד התורה, 
ובשנים המעטות שנפגשתי כל שיח ושיג אתו 
הי' אך ורק באיזה קושיא ותירוץ, וזה מפורסם 
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דה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן אבנר בן רפאל, הילדה בת זרא, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת
נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 

 ל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"לסופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רח

לכל הזוכרים אותו, ומה אוסיף ומה יתן עוד  
מילים ממני, אבל לכבודו ז"ל ולכבוד בניו 

 הגדולים אין מסרבין.
ואמינא יהיה רצון שיתקבלו דבריו בספר 
שיצא מבית הדפוס ויהנו רבים לאורו ויגדיל 

 תורה ויאדיר.
 , מנאי החותם

 אלעזר מנחם מן שך

  
נרשם בחשון תשע"ז, ממני חב"ח, לקראת יום הזכרון, כ' 

 חשון תשי"א )נולד ג' תשרי תרנ"א, או נ"ב(

על ימי חייו בעוה"ז של אאמו"ר בעל "הוד 
 צבי" ז"ל

דיק בא לעיר, הוא הודה, זיוה והדרה צ

 בגבורתהון

שלשה כתרים מוכתר, תורה, מלכות, וכתר ב

 אהרן

לידתו והורתו בוולוז'ין, שם הנצי"ב והגר"ח י

 הגאון

נק תורה מאביו, והגר"ר שפירא, ור' ברוך י

 בר, מלאכי עליון

ר קלה כבחמורה, יה שבוי מלחמה, ושמה

 בגרמני'ה של וילהלם האחרון

דבק בתורה, ללא הרף, כאשר יאות לבן עם ו

 חכם ונבון

רך כוכב נגהו, בחדשי סוף שנת תרצ"ד, ד

 ברמת השרון

וא הוד אאמו"ר צבי יהודה בן הג"ר ה

 ירחמיאל גרשון

  

 איכות במע"ט
שנאמרו  מתוך שיחות -מו"ר שליט"א ]

 עפ"י חיים עוזר לצעירים,בישיבת 
  [רשימותיו של הרב משה חליוה שליט"א

  

 "והנה שלושה אנשים נצבים עליו".
כמו אנשים,  נראים היו האורחיםלמעשה 

 לספרבאו אבל באמת מלאכים היו, והם 
מן  תאח שליחויותג'  על רהם אבינולאב

שיולד לו ה לומר לאברהם יתהי השליחויות
ועוד  ,שליחות להפוך את סדום. היתה עוד בן

על  .לומר ללוט שיספיק לברוח מסדוםאחת, 
תהפך כולה כולל הגינות תסדום נגזר ש

והפרדסים ובניני העיר, ובכדי שלוט ינצל היה 

צורך בזכות גדולה שתגן עליו, לכן נשלחו לו 
בכדי שיארח אותם ובזכות החסד המלאכים, 

ינצל, היה זה נסיון קשה ללוט, כיון שהוא היה 
מהבכירים בעיריית סדום, וכשראו אנשי סדום 
שהוא מארח אורחים החליטו לפטרו, ובזכות 
זה הוא ניצל, וזכות זו עמדה לו שיצא מסדום, 

 ורק אשתו שהסתובבה אחור לא ניצלה.
הקשה  וכבר .מי שנדבק לצדיק ניצל כי אכן

הרמב"ן האם בגלל שהוא צדיק קרוביו ינצלו, 
והשיב הרמב"ן שאם קרוביו של הצדיק לא 
ינצלו, אז הצדיק יתאבל, והקב"ה אינו רוצה 

 ולכך הציל את לוט. ויצטער שהצדיק יתאבל
בתקופה קשה שאדם יוצא לרחוב  אנו עומדים

הוא אינו יודע אם יחזור הביתה חי או חלילה 
מדי בית המדרש , ולכן חשוב שלואחרת

 זכויות וילמדו ויתפללו יגבירוולומדי התורה 
, ועל זה אומרת הגמ' מה יעשה אדם טוב יותר

יעסוק בתורה ובגמילות  ?וינצל מחבלי משיח
חסדים, אלו המעשים שיכולים להגן על 

 האדם.
אשריכם תלמידי הישיבה  אשריכם ישראל,

שאתם עוסקים בדבר שהקב"ה אוהב, ירבו 
 כמותכם.

  

 ת משלם לפי איכות המאמץ"השי

שלושה  באלוני ממרא ראה אברהם אבינו
מלאכים,  שהםאנשים, בתחילה לא ידע 

והזמינם לביתו, התורה מאריכה לספר ע"ז 
במשך י"ד פסוקים, וזאת למרות שאברהם 
אבינו קיים עוד עשרות ומאות ואלפי פעמים 

 הכנסת אורחים.
הגמ' אומרת שאשל  – ויטע אשל בבאר שבע

הקים אברהם  –ינה לתיה שכילה אזה ר"ת של 
פונדק גדול לתת אוכל בחינם לאורחים הרבים 

בשכר והנה המגיעים בכל יום ערב ובוקר, 
זכה  באלוני ממרא מצות הכנסת אורחים

אברהם שבניו יזכו ל"הנני ממטיר לכם לחם 
כדאיתא בב"מ, ובזכות שאברהם  במן השמים"

ר ע"ז אבינו אמר "יוקח נא מעט מים" נאמ
זו בארה של  –"והכית בצור ויצאו מים" 

מרים, וכיון שאברהם לא הביא בעצמו את 
המים רק ע"י שליח אף אצל בנ"י משה רבינו 

 היה השליח להביא להם את המים.
את אורחיו זכו בנ"י  ובזכות שאברהם ליוה

לעמוד ענן שילך לפניהם, וכן בכל מעשה 
כל  שעשה אברהם זכו בניו לשכר גדול, לנוכח

זאת מתעוררת קושיה עצומה, מדוע מעשה 
שהיה חד פעמי עם ג' אנשים נזכר בתורה, 
ותוצאותיו מוליכות לזכויות שזכו בנ"י מכח 

                                                           
 ב"ו, ע"פ מציעאבבא  ב

מעשה זה, הרי היו עוד אלפי פעמים שאברהם 
הכניס אורחים האכילם והשקם, ומה ההדגש 

ידיעת ר זה?! אלא הביאור בזה נעוץ בובסיפ
שערכם של מעשים טובים אינו  חשוב יסוד

מדד "בכמות" אלא "באיכות", הוי אומר נ
שהמעשה שעשה אברהם ביום השלישי 
למילתו כשהיה קשה לו ביותר לארח אנשים 
חשוב ומעולה יותר משאר החסדים שעשה 

 במשך השנים.
מאוד ובכל זאת "וימהר" ...  כאב לו לאברהם

עשה הכל בזריזות, ולכן השכר בזה אף הוא 
 נמדד לפי המעשה!

י קשה לעשותם זה לימוד שהכ אחת המצוות
התורה, תמיד ישנם הפרעות, כי אכן היצר הרע 
שאומר להתבטל מן התורה הוא גדול עד 
מאוד, "יצר" זה הינו יצר שאינו קשור לאהבת 
הגוף כיון שאין שום הנאה לגוף במה שהוא 
מתבטל, אדם שמרגיל את עצמו לאהבת תורה, 
ומכוון היטב בברכת "אתה חונן" הוא 

ויש לו כ"כ הרבה אהבת תורה עד "מתלהב", 
שאינו יכול לנוח, מספרים על מרן הגרא"מ 
שך זצ"ל שהיום הוא יום פטירתו שהיה פ"א 
חולה, ולפתע קפץ ואמר "אני מוכרח לקום יש 
לי קושיה ברמב"ם", טבע האדם שהגוף כבד 
ומתעצל, אך הזריזות היא תרופה לזה, זוהי 

ט תמיד אומר מע העצלמלחמה נגד העצלות, 
שינות, מעט תנומות, עוד קצת לשכב, עוד 
מעט לישון וע"ז התאונן שלמה המלך באומרו 

 "עד מתי עצל תשכב".
אמר בחור אחד שאצלם  כשהייתי בישיבה
 קאת הפסו ופירש בירושלים בישיבת עץ חיים

 –"עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך" 
דהנה יש יצר הרע חזק מאד  –באופן כזה 

ורוצה להיות ער,  שאדם מתעצל ללכת לישון
אכן היו אנשים חזקים כהסטייפלר שאהבו 
ללמוד עד הבוקר, אבל לבחורים רגילים 
מסופר שהחפץ חיים זצ"ל כיבה את האורות 

"עד  –וציוה להם לישון, וזה גם פירוש הפסוק 
 –שאינו הולך לישון "תשכב"  –מתי עצל" 

תלך לישון, כי אם לא תלך לישון "מתי תקום 
ותאחר זמן קריאת  רתקום מאוח –משנתך" 

שמע, העצלות שהוא חושב שזה זריזות זה 
 גופא עצלות, )כך אמר לי הנ"ל בשנת תש"ב(.

בעל מח"ס קיצור  ועל הגר"ש גנצפריד זצ"ל
פני שלמה, וספר קסת הסופר וספר שו"ע" 

שכל הרוצה להיות עליו  אמרשהחת"ס זי"ע 
צריך שידע מקודם את הספר  ם"סת סופר

ש "את הגר "קסת הסופר", עכ"פ שאלו
איך זכית כ"כ שיתקבלו ספריך בבית  גנצפריד

שהייתי כ מדרשא, והשיב כיון שהם נכתבו
 הלכתי לישון מוקדם בראש צלול ולא עייף,

ודפס י"ב הואכן הוא זכה שספרו קיצור שו"ע 
 "נחטפו"לאחר שכל המהדורות  פעמים בחייו

 ואזלו מן השוק.


