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נבקש לחזור ולעורר את הציבור 
להמשיך ולהתפלל לרפואת מו"ר 

 רבי יעקב בן מרים בת גיטל

 טבת ט' – ויגשפ'  ,גקי"גליון 

 ה'תשע"ז
 השרון -רמת 

 

בס"ד, יום ב' לפ' ויגש, ד' טבת תשע"ז )יא"צ 
 של הגה"צ ר' פנחס שרייבר ז"ל(

 שתלן בכל דור ודור
 י י' כה(לוצדיק יסוד עולם )מש

, אמר ר' חייא בר אבא א"ר (ל"ח, ע"ב) במס' יומא
שתלן יוחנן, ראה הקב"ה שצדיקים מועטין, עמד ו

בכל דור ודור, שנאמר )שמואל א' פ"ב( "כי לה' 
מצוקי ארץ וישת עליהם תבל" עכ"ל. ופי' רש"י 
פיזרן בכל הדורות להיות שתות ויסוד לקיים תבל, 

 עכ"ל.

, אע"ג דהכל בידי שמים חוץ ועי' בהג' הריעב"ץ
מיר"ש, דאל"כ בטלה הבחירה, מכל מקום יש בני 

אלה וב, ויש כאדם שמיום היוולדם נמשך טבעם לט
להתכופף ולעשות  חלהיפך. ועם כל זה, אינו מוכר

כטבע שקיבל בירושה. כי יש לאדם כחות להתגבר, 
 עכת"ד.

אפשר להביא חזון נפוץ בדורנו, אשר ילד  לדוגמא,
 16שגדל בבית חילוני, והנה כאשר הוא בגיל בין 

לעשרים, מתעוררות בליבו מחשבות והוא בוחר 
יים, והולך ללמוד תורה, וכן ברצונו ומתגבר על הקש

להיפך, בנו של שמעון הצדיק, שבודאי ירש מאבותיו 
מדות טובות ויר"ש, והנה, בגלל מידת הקנאה, יצא 

 מן הדרך לצד אחר.

והושתל בו הצדיק, ר' פנחס שרייבר ע"ה,  זכה דורנו,
נצר מצאצאיו של הגאון האדיר ר' שמעון שרייבר 

, דהיינו אח צעיר )סופר( שהי' בנו של ה"חתם סופר"
של ה"כתב סופר". והיה ר' פנחס בילדותו אחד 
מ"ילדי טהרן", שעמד בגבורה בכל הנסיונות הקשים 

 שעברו עליו.

כאשר נכנס לבית רבו, ר' מיכל יהודה  ראיתיו
מתפארת ציון, להרצות את דרשת בר מצוה שהי' 
עליו להגיד במסיבה. וראיתיו, נחית לעומקא דדינא, 

של הגר"נ קרליץ שליט"א, ראיתי כדיין בבי"ד 
קלסתר פניו, דומה לפנים של משפחת חזון איש, 
שהיה ממש כמו אביו. בכל צעדיו של ר' פנחס. 
וראיתי שקידתו כאשר בין גברא לגברא לומד גמרא 

 בקרה"ת.

שמעתי על הנהגותיו המופלאות,  ממקורות ראשונים
כרב ואב"ד בקרית פוניבז' באשדוד, ויועץ חכם 

 מרשים.

מלפני הקב"ה להיות ה' אלקינו עמנו, אל  כן יה"רבו
 )מלכים א' ח, נז( יעזבנו ואל יטשנו.

 

 בעזהשי"ת 

 
    

  

י ירִׂ  צֹום ָהֲעש ִׂ
בישיבת ר' חיים  מדברי מו"ר שליט"א ] 

 [ י' בטבת תש"ע נרשם מהקלטה ,עוזר

  
כתוב בספר יחזקאל )כ"ד(  - עשרה בטבת

נָּׁה ַהְתִשיִעית ַבֹחֶדש  "ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ַבשָּׁ
שֹור ַלֹחֶדש ֵלאֹמר: ֲעִשיִרי ֶבעָּׁ ב ְלָך  הָּׁ ם ְכתָּׁ ֶבן ָאדָּׁ

תרשום לך -ַהּיֹום ַהֶזה"  ֶאת ֵשם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם
ֶבל ֶאל  -את התאריך של היום הזה ַמְך ֶמֶלְך בָּׁ "סָּׁ

ם ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה". מה היה בעשרה  ַלִ ְירּושָּׁ
בטבת? התחיל המצור על ירושלים. ולפני זה 

, אראה יחזקאל מראות בשמים, מראות מרכבה
ם גלות יכניה, ושם עיחזקאל היה אז בבבל 

את החורבן של ירושלים,  הראה לו הקב"ה
הקב"ה הראה לו את הכרובים, את המלאכים 
יוצאים עם המרכבה, ומחריבים את ירושלים, 
שלפני שהתקיימה הגזירה, ראה יחזקאל 
שהגזירה התחילה בשמים, השכינה יצאה 

 מכרוב למפתן, וממפתן לחצר...

נקבעו צומות  ואז אחרי חורבן בית המקדש
 –י בנין בית שני כפי שכתוב בספר זכריה אחר

ְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי  "צֹום הָּׁ
ֲעִשיִרי" , צום העשירי )שהוא חודש בְוצֹום הָּׁ

טבת, שבתורה שמות החדשים מתחילים 
מניסן( יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה 

 ולמועדים טובים.

"ֹכה ָאַמר ֲא'ֹדנָּׁי  גאומר יחזקאל ובנבואה ההיא
הרחקתי אותם  –ִהְרַחְקִתים ַבּגֹוִים" ה' ִכי 

מארץ ישראל ומירושלים ופיזרתי אותם בין 
ֱאִהי  -אומות העולם צֹות וָּׁ ֲארָּׁ "ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים בָּׁ

ם", מה  אּו שָּׁ צֹות ֲאֶשר בָּׁ ֲארָּׁ ש ְמַעט בָּׁ ֶהם ְלִמְקדָּׁ לָּׁ
אומר הקב"ה, בית מקדש אין, עשרה בטבת 

המקדש,  הוא צום על התחלת המצור על בית
זה לא צום על כיבוש ארץ ישראל על ידי 
האויב, ושעל ידי כך הפסידה ירושלים את 
המלכות ואת העצמאות, לא על זה הצום, אלא 
הצום הוא על חורבן בית המקדש, ומדוע 
נחרב בית המקדש, בעבירות של עם ישראל, 
כל עונש לפי חוקי התורה זה תיקון על 

העולם  , ולא כמו שמקובל באומותהעבירה

                                                           
 א' יחזקאל א
 ח,יט זכריה ב
 יא, טז יחזקאל ג

שמענישים גנב ושמים אותו בבית 
ו, ושלא ינזקו ממנו נסוהר, להגנת עצמ

 האזרחים. 

את השופט או את  ואם תשאל
המחוקק, מי יפרנס בינתיים את אשתו 
וילדיו, אם תשאל מה יהיה אחרי 
שיגמור את המאסר של שנתים, הרי 
הוא שוב ילך ויגנוב לפרנסתו. אז יענו 

המדינה, לך, זה לא המטרה של חוקי 
כי המטרה היא להגן על עצמנו כדי 
שלא יגנוב לנו, או רוצח הורגים אותו 
כדי שלא יהרוג עוד אנשים, אבל 
מידות הקב"ה אינם כן, שהעונשים 

. מי אינם עונשים, אלא תיקונים
שהתחייב עונש סקילה על מה שחילל 
שבת, מענישים אותו והורגים אותו, 
ומה המטרה בזה? המטרה היא 

, כי תהיה כפרה על עוונו שהמיתה
אומר וידוי לפני מיתתו, ובית הדין הם 
שלוחיו של הקב"ה, כדי שיזכה לעולם 
הבא, ואם אדם עבר עבירה קלה יותר, 
הוא מקבל מלקות, ואומר וידוי בשעת 
המלקות, וכשאומר וידוי הרי הוא 

חוזר בתשובה, ומתכפר לו עוונו,  
וזוכה לחיי העולם הבא, ומי שעבר 

יותר קלה בשוגג, מביא קרבן  עבירה
ומתכפר לו, ומי שעשה עבירה במזיד 
והתראה, הקרבן הוא הגוף שלו עצמו, 

 שהורגים אותו. 

של מטה הוא מוסכם  וכל פסק בי"ד
מהקב"ה בבי"ד של מעלה, ככתוב 
'אלקים נצב בעדת א'ל', ואם ע"י 
שהרגו את המחויב ע"פ בי"ד נשארו 

יש  אלמנה ויתומים, הרי שבדיני שמים
פסק, שצריך להיות להם לסבול זה, 
ועל זה נאמר בתורה, 'הצור תמים 
פעלו, כי כל דרכיו משפט' וע"י מכה 
אחת, הקב"ה משלם חשבונות רבים. 
וכמו שאמר אחד מגדולי הדור על 
האסון בטביעת אניית הפאר 
"טיטאניק", שכל אחד מאלפי 
הנוסעים באניה היה לו חשבון נפרד 

כה אחת. נמצא והקב"ה שילם הכל במ
 שהעונשים של הקב"ה הם תיקונים. 

בעולם כולו, מה  והעבירה הראשונה
היה החטא הראשון, שהרי הקב"ה 
ברא עולם טהור וקדוש, בלי עבירות, 
ומי עבר את העבירה הראשונה, האיש 



 "אלכה ואראנו"
שם הגרי"ז מבריסק, על הפסוק ראיתי ב ...

, אלכה ואראנו בטרם אמותבפ' ויגש, 
ואח"כ כשנפגש עם יוסף כתוב וירא אליו. 
ויש לתמוה, מאי קמ"ל פשיטא הנפגשים 
רואים, אלא, הי' ענין חשוב, שעדיין דרושה 
עבור יוסף, עוד ראיה אחת של יעקב 
הצדיק, כדי להשלים ליוסף את דרגתו 

משה רבינו הוסיפה הרוחנית, כמו שראיית 
 ..קדושה לא"י.

כמה גדולה החשיבות  מכל זה למדנו...
שהצדיק משה רבינו יראה את הארץ. ובפ' 
וזאת הברכה )לד, א'( ויראהו ה' וכו', רק 
למעלה מן הטבע, ניתן למשה בכח ראיית 
עיניו לראות כ"ז. וכן בפסוק ד', זאת הארץ 
וכו' הראיתיך בעיניך, כלומר אני ה' עשיתי 

תראה, כי בדרך הטבע, אין במציאות ש
 ...אפשרות.

כתוב בתורה בעליה לרגל  והדבר מפורש,
ֶאה כל זכורך וכו', דהיינו בתוך ביהמ"ק  ֵירָּׁ

יש כביכול מצב שעיני השכינה רואות את 
וכמו שאמר שלמה המלך . המבקר בו

בתפילת חנוכת הבית )מלכים ח'(, וכן 
שמעתי מאאמו"ר בשם הזוהר, שאם אין 

מ"ק אז יש להראות את פני ר"ש בר ביה
יוחאי. ומזה נלמוד כמה חשוב לבקר 
בחה"מ אצל גדולי התורה ויר"ש, והרחמן 
 יזכנו שיבנה בהמ"ק במהרה בימינו אמן.

לפרשת 'גאון יעקב' )מתוך מכתב לקובץ 
 (תשע"ז האזינו

 

 
 "להורות לפניו"

שצריך לדאוג מפניו זה מה  הדבר הראשון
העתיד הרוחני של המשפחה. ומה כתוב 

את  יעקב בהמשך: בדרך, עוד לפני שפגש

'ואת יהודה שלח להורות יוסף כתוב 
ש , אומר רש"י מה זה 'להורות', מדרלפניו'

לתקן לו בית תלמוד. לפתוח בית תלמוד  -
תורה שמשם תצא הוראה, יהודה מקים בית 
מדרש כדי להורות איך לפסוק הלכות, תכין 
מקום ותחפש מיד בית שכשנבוא מיד נוכל 

לבית המדרש, לפני שיש ליעקב  להיכנס
אבינו דירה לגור שם בעצמו, ולפני שיש לו 

ית מיטה היכן לישון, הבטיח לעצמו שיש ב
תלמוד. ובזה רצה להבטיח לעצמו שבניו 

)מתוך גאון יעקב לפ' ויגש יהודים.  יישארו
 תשע"ו(

 

 

 

 
 

 
 

 052.7136946: בלבדלעניני העלון |  geonyaakov@gmail.comאת הגליון ניתן לקבל במייל: שליט"א |  להרב י.ו. תודה מיוחדת
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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הראשון, שהוא אדם הראשון, שאכל מעץ  
הדעת. ומה העונש שקיבל? בזיעת אפיך תאכל 

, שלפני שאכל מעץ הדעת, לחם, זהו התיקון
היצר הרע היה מבחוץ, ולא היה לו מבפנים 
בלבו משיכה לעשות עבירות. לא היה לו טבע 
כזה של תענוג מדברים אסורים. אמר הקב"ה, 
עד עכשיו צמחו גלוסקאות ולחמניות על 
העצים שאפשר לאכול מיד, מעכשיו האדמה 
תצמיח חיטה, וכדי לקבל חיטה צריך לחרוש 

ור, עבודה קשה, ואח"כ לטחון קשה ולקצ
ולאפות, 'בזיעת אפיך תאכל לחם', צריך 
להזיע. ואדם שרוצה לחיות צריך לאכול, 
ובינתיים היצר הרע לא משתלט עליו, משום 
שהוא טרוד בעבודות, ולכן זהו התיקון על 

 החטא של עץ הדעת.

של בית המקדש, והסביר  וא"כ מהו התיקון
המקדש הוא מורינו הרב דסלר זצ"ל, שבית 

כלי שמטרתו להקפיץ את האדם למדרגות 
עליונות בעבודת ה', ואדם שכל השנה נמצא 
בבית, כשעולה לרגל ושם מקום השראת 
השכינה, קדש הקדשים, חוזר הוא הביתה מלא 
קדושה, ויש לו יותר אהבת התורה, ויותר 
יראת השם, וכבר איננו רוצה לעשות עבירות 

ום שמטרתו כלל, זה בית המקדש, שזהו מק
להעלות את האדם מעלה מעלה לקרבת 

 הקב"ה. 

שבעם ישראל התגבר כל כך היצר  אבל כיון
הרע, ונביאי שקר היו, והיה יצר הרע חזק 
לעבודה זרה, אם כן בית המקדש כבר לא 
מעלה אותם, אמר הקב"ה עכשיו אני אחריב 
את בית המקדש, ותתאבלו על בית המקדש, 

תקנו לנו את  ובאבילות אתם תתעלו, ולכן
ארבעת הצומות כדי להצטער על חורבן בית 
המקדש. ואם כן המטרה של כל הצומות הללו 
הם בכדי שאדם יתאבל על ריחוק השכינה 
מאיתנו, על מה שחסר לנו, ובכל הגלויות שיש 
צרות קשות לעם ישראל זה מפני שנתרחקנו 

חנו מהקב"ה אחרי חורבן בית המקדש וזאת אנ
 משתדלים לתקן.

גרם להרבה הרוגים  חורבן בית המקדש
בארץ ישראל מהטילים של הגוים, וזה מעורר 
אותנו להתקרב להקב"ה. הקב"ה הוא בעל 
הרחמים, הוא מחליף עונשים חמורים 
בעונשים קלים, הוא מחליף עונש מיתה בידי 
שמים, לעונש גלות, וכיום יש גלויות שאנשים 

לכים למקלטים, אם כן עוזבים את הבתים והו
הגלות מכפרת על העוונות. ואמר לי אדם 
חשוב אחד שראינו כבר שחלק הצפון של ארץ 
ישראל סבל גלות שלפני כמה שנים ירו על 
יושבי הצפון ואנשים ברחו מהבתים והיה להם 
עונש הגלות שהיא מכפרת, ואח"כ הגיע גם 
גלות לדרום וברחו משם, אז גם כן גלות 

המכה החמורה הזאת רואים יד  מכפרת. ובתוך
ה', ניסים גלויים. הייתי ביישוב מעלות, 
ובקרתי אצל הרב, והוציא אותי החוצה והראה 
לי את הישוב מעלות עיר גדולה, שנפלו שם 
מן היריות שיצאו מלבנון כלים משחיתים 

למעלה מחמש מאות! ואף אחד לא  קסאמים
נהרג! זה דבר לא יאמן, לזה נפל לתוך הבית 

יוק כשאנשים יצאו מהבית, לכל אחד נס, בד
שמא תחשבו שזה הטבע של הפצצות האלו 
שלא אמורים ליהרג בזה, הראה הקב"ה 
במעלות שירו בטעות טיל על שכונה של 
הגוים ונהרגו מהם המון, אם כן שם טיל אחד 
הרג המון מהם, וכאן שהיה חמש מאות ולא 
נהרגו כלל זה נס! והקב"ה מראה לנו את רוב 

 דיו.חס

בשנת תש"ח בזמן שזרקו פגזים  ה גלותיתהי
על ירושלים כמה חודשים ואז ג"כ ברחו 

, ואמר אז הצדיק הרב מירושלים הרבה אנשים
גרשונוביץ זצ"ל "זורע צדקות מצמיח 
ישועות" שאנשים בגלות סובלים צריך 
להתגבר בצדקה בגמילות חסדים ועל ידי כך 
צומחת הישועה, וצריך להתחזק בין אדם 
לחברו שיש לנו כאן בארץ ישראל סכנה בכל 
מקום לא רק בצפון ולא רק בדרום, כל מקום 

יע לשם, יש לגויים הוא מקום שיכולים להג
אווירונים שיכולים להטיל פצצות, ותותחים 
שיורים למרחק של אלף קילומטר, ואנו כאן 
חיים בזכות שהקב"ה שומר על עם ישראל, 
והדבר המגן עלינו יותר מכל ההגנות זה עסק 

 התורה, שהתורה מגנא ומצלא. 

מה יעשה אדם וינצל מחבלי  אומרת דוהגמרא
יח לא נגמרו, משיח, כנראה שחבלי מש

וכשישבתי שבעה בא אדם אחד לנחם ושאלתי 
אותו היכן נולדת ואמר לי בארץ ישראל ואבא 
שלו הגיע ממרוקו והיה גר בעזה, והוא זוכר 
שהיו שם שלושים וחמש משפחות יהודים 
והיה שם בית כנסת ומקוה ושוחט, ושאלתי 
אותו אם כן מדוע עזבתם את עזה, אמר 

השתלט על ארץ שהערבים שמעו שרוצים ל
ישראל ולבנות מדינה עצמאית, התחילו 
לשנוא את היהודים, וראש העיר הערבי דווקא 
היה אדם טוב ואמר להם אני רואה שמכינים 
סכינים, תארזו את החפצים ותברחו, ואז הם 
עזבו את עזה והתיישבו בתל אביב, ובנו את 
שכונת נווה צדק, ובנו בית כנסת, ואלו הם 

 חבלי משיח. 

בפירוש מה יעשה אדם וינצל  ואומרת הגמרא
מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, 
זה מה שצריך שני דברים אלה, הם שומרים 

                                                           
 צ"ח, ע"ב סנהדרין ד

שנינצל מכל הסכנות הקשות, ונזכה שעשרה 
בטבת יהפוך להיות יום ששון ושמחה אמן 

 ואמן.


