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לעילוי נשמת הגאון הצדיק 

רבי מרדכי ליב ב"ר נחמיה צוקרמן זצוק"ל
מאחרוני תלמידי מרנא ה"חפץ חיים" זיע"א

נלב"ע כ' מרחשוון תשס"ד ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם ע"י אחד מתלמידיו הגה"צ שליט"א

לעילוי נשמת ראש ישיבת "אור ברוך"
הגאון הגדול רבי גבריאל בן מרת רבקה טולידנו זצוק"ל

נלב"ע ביום פטירתו של מורו ורבו 
רבינו הגדול מרן בעל ה"אבי עזרי" זיע"א 

אשר דבק בדרכו והנחיל את משנתו בעמל התורה ואהבתה
ט"ז מרחשוון תשע"ז ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנו הגאון רבי שמואל שליט"א

גדולה הכנסת אורחים 
מקבלת פני שכינה...

רבי  המפורסם  הגאון  על  מסופר 
אייזיל חריף זצוק"ל, רבה של סלונים, 
מעשירי  אחד  אצל  פעם  נכנס  כי 
בקמצנותו  ידוע  שהיה  סלונים  העיר 
לצורכי  להתרימו  בשביל  המופלגת, 
עשיר  לאותו  שנודע  כיון  צדקה. 
שהג"ר אייזיל נכנס בשערי ביתו, מיהר 

להסתתר באחד מארונות הבית...
אייזיל  הג"ר  של  החדות  עיניו  אך 
הבחינו בכך, ופנה ואמר אל בני הבית: 
כל ימי הייתי מתקשה להבין את מאמר 
יותר  אורחים  הכנסת  "גדולה  חז"ל 
עכשיו  אבל  השכינה",  פני  מקבלת 

הדברים ברורים היטב!
את  ראה  כאשר  רבינו  משה  שהרי 
הבוער  הסנה  בדמות  השכינה,  זוהר 
"ויסתר  התורה  כך  על  אומרת  באש, 
משה פניו", לא הסתיר אלא את פניו 
בלבד. ואילו הבעל הבית שלנו, כאשר 
הוא  הרי  אורחים,  בהכנסת  מדובר 

מסתיר את כל גופו בתוך הארון...

ה'סמל' של ארץ ישראל
שח הגאון הצדיק רבי מרדכי צוקרמן 
כל  מרחשוון(  כ'  )יא"צ  זצוק"ל 
המבטא  'סמל'  בשעריה  מציבה  מדינה 
בכניסה  למשל,  ומהותה.  דרכה  את 
לארצות הברית, מתנשא לעין כל 'פסל 

החרות'...
לארץ  ישראל  שנכנסו  בשעה  אך 
ארץ  בשערי  להציב  נצטוו  הקודש, 
הקודש אבנים ולכתוב עליהם את "כל 

דברי התורה הזאת"! 
ארץ  של  תכליתה  שכל  בזה,  רמז 
ישראל הוא רק קיום התורה והמצוות... 

)יחיד ודורו(

נסיון הציונות
אמר  מתלמידיו  אחד  עם  בשיחה 
זצוק"ל:  צוקרמן  מרדכי  רבי  הגה"צ 
'הטריפה' אצל הציונות, אינה  "נקודת 
התורה.  ועקירת  המצוות  קיום  אי 
הנקודה היא: 'ככל הגוים בית ישראל'! 
- כוונתם להפוך את כל הצורה של עם 

ישראל!"
לבניו  שרשם  הדרכה  וברשימות 
עד  הציונות  נסיון  על  לעמוד  ציווה: 

הסוף. )יחיד ודורו(

סבלנות! מערבבים את 
הסוכר...

רבי  הגה"צ  היה  כאשר  לפעמים, 
ומכין  עומד  זצוק"ל  צוקרמן  מרדכי 
את  לחמם  תה  כוס  בבוקר  לילדיו 
לבם טרם יצאו ללימודיהם היה אומר: 
סבלנות, קינדרלאך... התה כבר מוכן, 
הסוכר,  את  לבחוש  צריך  רק  אני 
להמתיק את התה... שיהיה לכם מתוק! 
אנו  טאטע,  אומרים:  היו  והילדים   -

כבר רוצים לשתות...
אך רבי מרדכי כדרכו היה לומד לקח 
ואומר: "אנו נמצאים כבר בסוף הגלות, 
הקרובה,  לגאולה  מוכן  כבר  הכל 
העומדת אחר כתלנו, ואנחנו כבר קצרי 
רוח... ואילו הקב"ה אומר לנו: סבלנות 
קינדרלאך, הכל מוכן, אני צריך עדיין 
קצת  הגאולה...  את  לכם  להמתיק  רק 
להבין,  עלינו  הסוכר...  את  לבחוש 
היסורים  מטרת  דמשיחא,  שבעקבתא 
והצרות היא להמתיק את הגאולה על 

ידי קנין הסבלנות". )יחיד ודורו(

מנשוא,  קשה  היתה  האווירה 
אחר  ההחלטה,  קושי  ממנה  ויותר 
בין  טלטול,  של  רבים  חודשים 
בזרועות  לנפילה  ותקווה  אמונה 

עליו  נפל  כי  דומה  רעייתו,  בעבור  ותחנונים  תפילות  הייאוש, של 
הרגע הקשה מכל, ועמו ההחלטה הגורלית המחויבת, בה יקבע גורל 
עתידו, היא או הוא, האישה או הבן יחיד המשותף שלהם שמבקש 

לצאת אל אוויר העולם.
כך בלי שום הכנה מוקדמת מבקש הרופא קר המזג את הכרעתם, 
מעמיד את האמת מולם כמו שהיא, משל היה מדקלם מספר טלפון, 
גמר ויצא מן החדר, משאיר אותם לבדם למספר דקות שיכריעו את 

עתידם המשותף.
לספקות,  או  להתלבטויות  זמן  נתנה  לא  תמיד,  כמו  חזקה  והיא 
הכל  כי  בעבורו,  החליטה  כבר  היא  אצלה,  וחדה  ברורה  התשובה 
למסור  היא  מוכנה  ושארית,  להם שם  להעמיד  שווה אצלה בשביל 
יעלה  שיתקיים  שלה,  ה'קדיש'ל'  בעבור  ממש  כפשוטו  חייה  את 
מסירות  את  להצדיק  בכדי  הראוי,  במקום  עצמו  שיעמיד  ויתגדל, 

נפשה בעבורו.   
ועתה עומדים לצידה בני המשפחה, מבקשים להיפרד בהשתאות, 
מביטים בעיניים דומעות מלאות הערכה והערצה, מבטיחים בליבם 
לזכור ולא לשכוח, להעלות על נס את מסירות הנפש, לעשות הכל 
בשביל אותו הילד, לסייע בקיום הרצון ולהצדיק את מסירות הנפש, 

להרוות ממנו רוב חופניים של טוב ונחת.

מקום  להם  מצאו  והקושי  ההתמודדות  עוברות,  חולפות  והשנים 
של קבע, החוסר והיתמות קנו להם שביתה אצל כל משעולי החיים, 
היאך שלא תביט והיכן שלא תתבונן תבחין בהם, תכיר בגודל האבדה 
הצער  גודל  לעמעם  כדי  בה  היה  לא  עזרה  ושום  חסרונה,  ובעוצם 
והיגון, כי גם אם גזירה היא על המת שישתכח מן הלב, כאן היתה זו 
גזירה על החי לצעוד ולגדול בגפו, גזירה על מפעלות החיים להמשיך 

לפרוח ולהתקיים למרות הכל.
ולהתחזק  לחזק  מבקשים  כאן,  שוב  הם  והנה  ביעף  עובר  הזמן 
הכל  עיני  מקרוב,  לחזות  עתה  באו  רבים  הגדולה,  הנשמה  לעילוי 
העולם  לאוויר  'קדיש'ל' שהפציע  אותו  אל  נער,  אותו  אל  נשואות 
ברגעים מרטיטים של מסירות נפש, לחזות בשעתו הגדולה, בהצדקת 
קיומו, הנה כבר גדול הוא וראוי לומר קדיש, לתת תודה והוקרה ולו 
חייו  את  שמסר  מולידו  רצון  לקיים  וקיימו,  שהעמידו  למי  במשהו 

בעבורו, להמשיך מורשתו ולהעמיד זכרו.
עצמו  שם  בהמון,  מביט  מתנשאת  בעמידה  הנער  פלא,  זה  וראה 
נעוריו כאילו  כאינו מבין על מה רבתה ההמולה, ממשיך במשובת 
לא קרה דבר, עומד ושוחק אל מול מצבת האבן ורגבי העפר, ואף 
בשעה שמוגש לעברו סידור התפילה, כשהכל מטיבים מבטם למולו, 
לפרוק  כמבקש  ומלגלג  בז  ובהבלעה,  במהירות  הקדיש  הוא  קורא 

מעליו עול משתרג.
לעזות  גבול  האין  ותמה,  רוגש  כועס  ומזדעזע,  מביט  וההמון 
ולחוצפה, וכי אין תחום לאטימות ולזלזול, היאך תתכן הפניית עורף 
כה מרושעת, וכיצד יאטם לבב אל מול טוב ומטיב מעמיד ומקיים, 
היאך יוכל לב בשר לבוז ולירוק כך בפני מי שהוא קיים וחי בזכותו, 

למול מי שכל מהות ישותו ועצם מציאותו הועמדה על ידו?   
ולבאר, שניסה לשבר  להסביר  ופיקח שביקש  זקן  חכם  שם  והיה 
אוזני ההמון למול התופעה המבישה, של שפל המדרגה בכפיות טובה 
נוראה, של נמיכות והשפלת קומת הרוח ברמה הבזויה ביותר, מבקש 
להבהיר כי לא עוצמה יש כאן אלא חולשה, לא עוז רוח ותעצומות 
כי אם רפיסות ומורך לבב. כי לא יוכל אותו נער מנוער וקל דעת 
הוא רחוק כל כך מהמציאות בכדי להתייחס  יחפוץ,  גם אם  לזלזל 
אליה, ללעג וקלס ישים עצמו לו רק יבקש להביע דעתו אל מול אותו 
נעלם בעבורו, ובהכרח לא באה התנהגותו אלא ממסכנות, ממציאות 
אין  אכן  ולדידו  ולהוקיר,  להכיר  זכו  שלא  וריקנות  בחסר  שנולדה 
זה יום שנה לזיכרון ולהתבוננות, כי אם תאריך נוסף למסיבת יום 

הולדת, התחלה לשנה נוספת של ניכור והתנכרות.    

מן  מנחם  אלעזר  רבי  מרן  הגדול  לרבנו  השנה  ביום  אנו  עומדים 
שך זיע"א, וזכה מרן זיע"א לאותם אלפי רבבות שמבינים וזוכרים, 
שמשכילים להפנים את אותו חסר גדול, ועומדים בעוז רוח ובצרון 
אל מול כל אלו החיים ב'מדינת הים', שמשימים ראשם אל תוך המים 

פניהם אל  ושוזפים את  מן המציאות,  כבורחים 
הים  שגלי  שעה  המרגיעה,  השמש  ליטופי  מול 
הכל,  ולכלות  לשטוף  ומבקשים  בסערה  מכים 
אותם אטומים חסרי אחריות שמשכשכים רגליים 
אל מול הדגל השחור המתנופף למולם, המצהיר ומזהיר בעצם קיומו 
חול,  של  ארמונות  ובונים  בבוץ  עצמם  מכסים  הסכנה,  גודל  מפני 
שאין בהם דבר של קיימא, מלבד דמיון של מבצר לשעתו, ובריחה 

ממציאות האמת האיתנה והחזקה. 
נכון, יש שלא ידעו ולא הכירו, שנולדו אל תוך החסר והיתמות, 
מציאות  אותה  את  להכיל  בכדי  דל  שנותיהם  ימי  שמספר  אותם 
עצומה, כך גם אותם המסרבים ואוטמים רעיונם מלהכירה, שאצלם 
אכן אין זה אלא יום הולדת, שאין בו שום סתירה להוללות ולמשובת 
נערות, אפשרות למניין שנים חדש ומחודש ואף מתנכר, כי אין להם 
אותם  אך  אבן.  ומצבת  עפר  מרגבי  יותר  בתודעתם  או  בזיכרונם 
עוגן  גודל  את  שהבינו  והוקירו,  שהכירו  ישראל  בני  אלפי  רבבות 
ההצלה שאוחז אותם ומצילם מן הפורענות, שידעו מאיזה מים זדונים 
מסירות  את  וזוכרים  שיודעים  מעכבתם,  ומלטפת  חמה  יד  אותה 
הנפש, שמכירים באותה המציאות שמרן זיע"א מעיד בעצמו עליה, 
כמה היה עמל ויגע בעבורם, בקיום ושימור עולם התורה בהווייתו 
ובמתכונתו, ובקביעה נחרצת אשר סביבה חגו מעשיו ופועליו, כי גם 
ברבות הימים ובצוק העתים זאת התורה לא תהא מוחלפת, עליהם 
עומדת התביעה לגמול טוב ולהמשיך את המורשת, לחזק את אותה 

חוליה איתנה במורשת הדורות לבל תימוט חלילה.
ומורשתו של מרן זיע"א, היא מורשת התורה ומסורתה מאז נתינתה, 
בידיעה ברורה ונחרצת, כי שום ציווי תורה, גדול כקטן, אינו בטל 
יצור אנוש או כח  אף אינו נכפף בפני שום בריה או רעיון, ושום 
גדול ככל שיהיה, אינו רשאי וזכאי לנגוע בה כי הוא זה, כשעשרת 
הדברות עומדות במקומם חרוטות על אבן, ואיש אינו יכול לשנותם 
או לצמצמם, גם אם יהיה זה נביא המספר לכל כי מדבר הוא בשם 
ה', מסורת נפלאה לרומם ולהאדיר את הערך היקר והנעלה ביותר, 
ברוב כבוד ויקר לבן התורה כנזר הבריאה, אל מול אותם ׂשוחקים 
שאין  ומזידים,  זדים  ומחלישים,  חלשים  ורפוסים,  רפים  וׁשוחקים, 
יחיד'  ל'בן  תמידי  ציווי  והממון,  הכבוד  מרוצת  אלא  בעולמם  להם 
שהשאיר הלא הוא עולם התורה והישיבות, לעמוד כיחיד אל מול כל 
משנאיו ורודפיו, לשאת בעוז ובגאון את הגה הספינה לבל ישלטו בו 

זרים, ולבל חלילה ישטפוה המים הזדונים.
כי הוא שנתן לכלל את תמצית חלבו ודמו, שמסר את הנפש כפשוטו 
בעבור עולם התורה והישיבות, לבססו ולקיימו, לחזקו ולבצרו, כדי 
שיוכל לעמוד אף בחלוף העתים והזמנים, ולבל ימוט שעה שיקומו 
ויבואו כנגדו זדים, מרן זיע"א שבני התורה חייבים לו את מציאות 
קיומם בעוז ובגאון גם בעת הזאת, ביקש גם בקשה קטנה בצוואתו, 
בכל  זכרו  לא דרש שינציחו את  גם  דברים בשמים  ביקש  לא  הוא 
פינה ומקום, כי גם בשעה שביקש עילוי לנשמתו לא היתה מחשבתו 
אלא על צאן מרעיתו. רק משנה אחת הוא ביקש. כן, הוא שכל ימיו 
רצף של שקיעות ועמל התורה, של התמדה נוראה בניתוק מוחלט מן 
הסובב, הוא שלא הכיר את העומד לצידו שעה שהיה הספר פתוח על 
הסטנדר שלמולו, הוא זה שמבקש 'בסך הכל' רק משנה אחת, ללמדנו 
ולו  ועוצם תוקפה,  כוח מעלתה  וחוסנה של תורה,  גודלה  ולאלפנו 

במשנה אחת בלבד.
'לקרוא'  ביקש  הוא לא  'מחשבה אחת של מוסר',  הזכיר  גם  והוא 
ספר מוסר אפילו לא ללמוד מוסר בקביעות, הוא שמילותיו שקולות 
של  אחת  מחשבה  הרמב"ם,  על  כבפירושו  כאן  גם  דקדק  ומדודות 
מוסר הוא מבקש, לעצור את שטף החיים לחשוב ולהתבונן, לא לזרום 
ולהתבונן  הבהמה  מן  האדם  מעלת  את  לנצל  עדר,  כמו  כולם  עם 
קמעא, להבין את מהות החיים ויסוד רעיונם, להבין מהו עיקר ומהו 
יהיה מה  דבר  להבין שבשביל שום  זאת להשכיל  ויותר מכל  טפל, 
שיהיה לא מוותרים ולא מוכרים שום דבר מערכי האמת המקודשים.
זכה רבינו הגדול זיע"א שחלחלו אמריו אל לבבות ההמון המבין, 
ודווקא בימים אלו לעת יום פקודתו, חוזים הכל בגודל מפעלותיו, 
התקופה,  סערות  מול  אל  ובגאון  בעוז  העומדים  צבאותיו  בגדודי 
בגיבורי חיל ורוח בני העלייה שומרי משמרת הקודש, מקדשי שמו 
יתברך ברבים באופן פלאי, נזר הבריאה האמיתי השומר על כבוד 
יוצרו ובוראו למרות צר ומצוק, בז לדעת עמי הארץ ושאר מסייעים, 
וחי את חייו ללא שום סטייה על פי ציווי, מעת ניתנה תורה על הר 
סיני ששם ירדה שנאה לעולם, בבוז למבזים, ובזקיפת קומה למול 
מכים ורודים. בהכרזת נצח כי 'זאת התורה לא תהא מוחלפת', ו'לא 

תשכח מפי זרעו'. 

רוממות המעשים
פנינים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא

1

קו "רוממות"!  0722-588477 )972-722-588-477 +(
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 



להלן רסיסי אורה, מעט מן המעט, על השקפתו 
ומורשתו לדורות עולם של רבנו הגדול מרן בעל 
ה"אבי עזרי" זיע"א לרגל היא"צ, מתוך מכתביו של 
זצוק"ל  שולזינגר  הלוי  מרדכי  משה  רבי  האדיר  הגאון 

כלשונם המתוק:

"יותר מכל אשר אלמדהו..."
כבר אמר רבנו הרמב"ם בסוף פירוש המשנה לברכות "כי יקר בעיני ללמד עיקר אחד 
מעיקרי האמונה יותר מכל אשר אלמדהו", ושמעתי מת"ח יקר אחד שליט"א, שאמר כבוד 
מרן גאון עוזנו מאור עינינו רב רבנן מופת הדור ה"אבי עזרי" )שליט"א(: "יותר מכל 
אשר אלמדהו" - היינו: כל ה"יד החזקה", וכל פירוש המשנה, כל זה היה ה"אלמדהו" של 
הרמב"ם, כלומר כל התורה שבעל פה כולה, ועל זה כתב הרמב"ם ש"יקר בעיני ללמד 

עיקר מעיקרי האמונה" יותר 
מכל זה...

כל גדולי 
הדורות כבר עמדו 

על הכל
כל  ישראל  עם  אצל 
עניני האמונה הם דברים 
פשוטים אמיתיים, וכמו 
מרן  תמיד  שאומר 
עמוד  הקדוש  הישיש 
ה"אבי  והאמונה  התורה 
שרק  )שליט"א(:  עזרי" 
יכול  חמור,  אדם,  פרא 
במשהו,  ח"ו  להסתפק 
לקרוא  צריך  ואתה 
בספר  הרבה  ולשנן 
מרן  של  עולם"  "חיי 
זיע"א,  הסטייפלר 
וכן  בהקדמה,  ובפרט 
בספר  מקומות  בכמה 
דאגרתא"  "קריינא 
מענינים אלו, וכן בספרי 
ומאמרים"  "מכתבים 
שך  הגרא"מ  למרן 
וכל  )שליט"א(, 
ה"שאלות" וה"חקירות" 
ממקום  לא  וכו'  וכו' 
או  אלא  יהלכו,  קדוש 
מטומאה,  או  מגאוה, 
מחשבות  המה,  הבל 
כולם  ואת  תעתועים, 
והחושב  הרוח,  ישא 
אותם לכלום, אסף רוח 
שביאר  וכמו  בחפניו. 
ה"חיי  בהקדמת  היטב 
עולם", שהלא כל גדולי 
עמדו  כבר  הדורות 
התפעלו  ולא  הכל  על 
ונשארו  מאומה, 
תמימים באמונתם, עיין 
היטב  והבן  היטב,  שם 

היטב.

החנופה 
והרשעות צועדים 

בראש
ובעיקר הדבר ֵידע נא 
לגמרי  הענין  כי  ידידי, 
לדברים  כי  פשוט,  לא 
אין   - ורגילים  נידושים 
ולא  לדידי  לא  צריכים 
ודברים  למטלעתי, 
לאומרם  באמת  שצריך 
אעשה  מה  ולשומעם, 
לאומרם  אפשר  שאי 
לפני הציבור היקר הזה, 
ושפלות  דלותנו  מפני 

בעוה"ר  המורגל  זה,  דורנו 
בדעות כוזבות, גם ע"י כאלו שאמר עליהם מרן הגרי"ז זיע"א שלפעמים הסטרא אחרא 
והרשעות  החנופה  וגם  שלו,  הטמאה  למרכבה  משלנו  חיילים  ורותם  מחייליו  חוסך 
צועדים בראש, וקשה מאד למצוא את "המעט הזך" של ה"חובות הלבבות", אשר מרן 
גאון עוזנו האבי עזרי זיע"א היה כל כך מרבה לדבר ולהתגעגע ולהשתוקק אליו, ו"המעט 
הזך" הזה הוא לבדד ישכון, כשמסביבו מכל עבר חוגגות הפניות והנגיעות, ואשרי מי 

שדבק בו, ב"המעט הזך" הזה, בכל תוקף ועוז, כי הוא חייך ואורך ימיך!...

לימוד סדיר בספרים הקדושים "מחשבת מוסר"
העצה היותר טובה מכל העצות ]גם לשובבי"ם וגם לכל השנה כולה[ היא להתחזק 
ויחד עם  לדברי שיחה,  להפסיק באמצע  לימוד התורה הקדושה, מבלי  בשקידת 
בספרים הקדושים  סדיר  לימוד  ע"י   – איך?  לחבירו".  אדם  ב"בין  להתחזק  זה 

"מחשבת מוסר" של מרן הקדוש האבי עזרי זיע"א, אבי 
]עיין  תלך  בדרך  להדריכך  להועיל  המלמדים  אבות 

ישעיה מח[ בענינים הללו במיוחד.

ללא כבוד וללא פרסום
ולא מזמן היה אחד חשוב שליט"א אצל מרן האבי עזרי )שליט"א(, ואמר לו הישיש 
הקדוש: אומר לכם את האמת, אני הרי מלא בושה, שאצטרך לעמוד לפני הקב"ה, ואין 
בידי כלום... ואמר הנ"ל: איך יכול הראש ישיבה לומר כן, כל כך הרבה הרבצת תורה 
במשך שמונים שנה, והעמדת תלמידים הרבה, וכל מוסדות החינוך שעל כתפי הראש 

ישיבה, והנהגת הדור, וכו' וכו'?...
והשיבו מרן )שליט"א(: דאס אלץ איז גארנישט, דער רמב"ם זאגט אז ס'דארף זיין ריין, 
און כבוד, און פרסום, נאר דער אייבישטער זאל ויסען, און טאן נאר פאר'ן אייבישטער 
הרמב"ם  לא,  כלום  הוא  זה  ]כל 
אומר שהכל צריך להיות נקי, 
רק  פרסום,  בלי  כבוד,  בלי 
רק  ולעשות  ידע,  שהשי"ת 
בשביל הרבונו של עולם!...[ 
ועל דא קא בכינא... ואנן מה 

נענה אבתריה...

מה מחליש את 
עמידת הציבור 

בפרץ?
בעניני  דברים  לפנינו 
גם  הנוגעים  והזמן  השעה 
כתב  אשר  אנו  לזמנינו 
הגאון  'מיר'  ישיבת  ראש 
פרצוביץ  נחום  רבי  הגדול 
מרחשוון(  י"ח  )יא"צ  זצ"ל 
ישיבת  ראש  אל  במכתב 
הגדול  הגאון  בארה"ב  'מיר' 
רבי אברהם קלמנוביץ זצ"ל: 
יום ו' עש"ק ויצא פעיה"ק 
הגאון  מרן  להו"כ  ירושלים, 
]קלמנוביץ[  מוהר"א  הגדול 
וברכה  שלום  שליט"א 
בכבוד,  אחדשה"ט  וכט"ס. 
יקרת מכתבו קבלתי באהבה 

ותודה רבה עבורו...
הנה  דפה  הגזרות  אודות 
מתחילים  כבר  לדאבונינו 
ל'שירות  הבנות  לבקש 
לאומי' וכבר אבדו כל אנשי 
יודעים  ואין  ידיהם  החיל 
לאחר  ובעיקר  לעשות,  מה 
זצ"ל  החזו"א  מרן  פטירת 
ואין  בפרץ  שיעמוד  מי  אין 
ברורה  הוראה  שיורה  מי 
איך להתנהג בענינים כאלו, 
הגאב"ד  ומרן  פרוץ...  והכל 
דבריסק )שליט"א( נשאר על 
עמדו אבל מה יעשה ביחידי, 
שהגזירה  גדולה  וסכנה 
עלולה להתחיל בכל היקפה.

הר"מ  מרן  עם  ודברתי 
שלדעתו  ואמר  )שליט"א( 
כולם  דעת  שזהו  וכנראה 
בחו"ל  לעשות  שצריכים 
זה  בעניין  שיכולים  מה  כל 
במצב  כלל  להתחשב  בלי 
הפוליטי של המדינה בחו"ל, 
על  עולמות  להרעיש  וצריך 
אנוש  שיד  מקום  בכל  זה 
ואולי  האי  כולי  מגעת, 
אפשר ירתעו מלהוציא דבר 
זה  יועיל  ועכ"פ  לפועל,  זה 
הסוהר  בבית  יאסרו  שלא 
לפקודת  יצייתו  שלא  אלו 
החוק. והמה נגשים להוצאת 
החוק במיטב השיטות שנקט 
בהם היטלר ימ"ש בהגיטאות, 
יתייצבו  לא  שאם  אומרים  כי 
לשירות לאומי אז יקחו לצבא ממש, ובאופן כזה להפקיר את הבנות שיתייצבו  מרצונן 

לשירות לאומי.
ולדעתי הרי נחוץ שיעשו בכל מעשה מחו"ל ובזה בארץ ויחזק את ידי גדולי הדור 
והחלשים בעמידתם על המשמר כלפי הגזירות, כי לאחר פטירת החזון איש  הזקנים 
ממש רפו כל ידים, שאין מי גם שלדבריו יצייתו כל החרדים לדבר ד'... ואנשי המזרחי 
בכמה  יחידים  לכמה  הקלות  בהבטיחם  הציבור  את  להטעות  מוסיפים  עוד  למיניהם 

אופנים ועי"ז להחליש את עמידת הציבור בפרץ.
אוי לנו שהגענו לזה שבריש גלי ימרדו מנהלי המדינה בדעת התורה ויוסיפו גזירות 
רוח  ויערה  ממנו  אפו  חרון  ד'  שיסיר  בתפילה  אסיים  נשמע....  לא  משונות שכמוהן 
ממרום על כל ישראל שיחזרו בתשובה שלימה לפניו. הדוש"ת בכבוד, נחום פרצוביץ. 

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב דוד 
ויספיש

לרגל היא"צ של אור העולם מרן ה"חזון איש" זיע"א אשר הוא הגבר שהעמיד תורה 
לישראל בצוק העיתים, בדרך אבותינו, לבל ידח ממנו נדח, ראוי להביא לכל הפחות מעט 

ממשנתו בענינים אלו.

"ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי"
לאחר שהוקמה המדינה, דאג מרן ה"חזון איש" זיע"א עד מאוד על קיומה של היהדות החרדית תחת כיבושם 
ועולם של הציונים, עד שמצא תרופה אחת לקיומה של היהדות החרדית, והיא השנאה ההדדית הקיימת בין החרדים 
לדבר ד' לבין הציונים. השנאה הזאת היא זו שתחזיק ותשמור על הגבולות. השנאה ההדדית הייתה מקודשת בעיניו, 
עד שראה בה עיקר גדול, וכך אמר לרבי משה שינפלד זצ"ל: "לכל דבר יש מידה משלו. האריג נמדד באמה, מידת 

הלח בליטרים, היבש בקילוגרמים, ואילו היהדות נמדדת מקדמת דנא בשנאה ששונאים אותה הרחוקים ממנה"!
כשאירע מעשה והציתו את בניין הכנסת, ומחמת כן ליבו החילוניים שנאת אחים נגד שומרי תורה, הביע מאן דהו 
בפני החזון איש את גודל חרדתו פן תשתכחנה תורה ויהדות בארץ ישאל עקב ריבוי הרדיפות והמשטמה. במחי 
יד הגיב החזון איש על החששות: "ידוע, שבכל מקום שרדפו את יהדות התורה, אדרבא, כן ירבה וכן יפרוץ, ואילו 

בארצות המערב, היכן ששררו חופש ואמנציפציה, הלכה יהדות התורה הלוך ונתמעט"...

את אשר ריחקת קירבתי...
ה'מזרחי',  בתנועת  מלחמה  זיע"א  מרן ה"חזון איש"  קידש  הציונית,  אחרא  בסיטרא  ונלחם  ממה שתיעב  יותר 
ברשתם  מליפול  האפשר  ככל  רבים  נוער  בני  להצלת  הקדיש  זמנו  מיטב  את  הציונות.  של  ה"דתית"  הגרורה 
ובמצודתם. יתרה על כך, הקדיש מלחמה אישית נגד "רבנים" בעלי דעות כוזבות שעמדו בראש אותה תנועה 

והעניקו לה את ה'הכשר' לבוא בקהל.
מדבריו שחקק באחד ממכתביו )קובץ אגרות ח"ב סימן עה( אנו למדים דברים ברורים: "ובזמננו כולם השוו 
בהשקפתם על הציונות וה'מזרחי' וכן בכל המתרחש על ידם, וכמעט שאיני יודע חילוקי דעות בין היראים בעניינים 

אלה, עד שכל מי שדעתו לקרב במקום שאנו מרחקים, נשפט על ידי הרגש החרדי למי שצריך בדיקה אחריו"...

ההימצאות בישיבה – שמירה!
שח הרב משה כהן שליט"א מירושלים: את ילדותי עשיתי בעיר 'חאלב' שבסוריה, שם נולדתי, עליתי לארץ 
בהיותי אך בן חמש עשרה שנים לבד, ללא כל קרובי משפחה. נסעתי דרך נמל ביירות שבלבנון, שם עלינו על 

סירת מנוע שהפליגה לחוף נהריה.
הסירה הקטנה הייתה מיועדת מקסימום לחמש עשרה איש, אך נדחסנו לתוכה ארבעים ושלושה אנשים. בקושי 
רב הפליגה הסירה לדרכה. באמצע הלילה החשוך, בעיצומה של הדרך, הודיע לנו הנהג הערבי, כי מנוע הסירה 
נשרף, ואנו מצויים בסכנה גדולה. היינו תקועים בלב הים ללא יכולת תזוזה. פתחנו באמירת תהלים נרגשת ואף 
קראנו 'קריאת שמע' בלב שבור... פתאום לאחר כמחצית השעה אמר הנהג הערבי: 'תפילתכם התקבלה, המנוע 

חזר לפעול'.
הגענו לנהריה בשלום, ואני, שבאתי בגפי לארץ ישראל, נכנסתי ללמוד בישיבת 'פורת יוסף' בירושלים. העניות 
הייתה עצומה, והייתי חסר כל ללא אמצעי כלכלי כלשהו. לא היו לי בגדים ולא כלום, המצב הגשמי היה קשה 

ביותר, אך למרות כן שקדתי על לימודיי בישיבה משך שנה תמימה.
בשנה השנייה ללימודיי תקף אותי משבר קשה, שהשפיע לרעה על לימודיי בישיבה. המצב היה כל כך קשה, עד 

שאמרתי לעצמי, שהלוואי שאתפס על ידי הסורים ואוכל לחזור לעיר מגוריי 'חאלב'...
הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א נשא אז בתפקיד חינוכי בישיבה. פניתי אליו ושחתי אודות המשבר שנקלעתי 
אליו. אמרתי לו, כי במצבי זה בין כך אינני לומד דבר, ולכל הפחות אלך לצבא... הגאון הרב בעדני שליט"א אמר 

לי: 'סע לבני ברק אל גדול הדור, מרן ה'חזון איש' זיע"א, ותתייעץ עמו'.
"הגעתי לבני ברק ונכנסתי למעונו של מרן ה"חזון איש" זיע"א. היה זה בקיץ תשי"ג, כמחצית השנה בלבד קודם 

הסתלקותו. סיפרתי למרן החזון איש על עצמי, ואמרתי לו, כי רצוני לעזוב את הישיבה וללכת לצבא.
מרן החזון איש זיע"א אמר לי כך, במילים אלו: 'אפילו שאתה לא לומד תישאר בישיבה - עצם נוכחותך בישיבה 

תשמור עליך!'
הוסיף רבי משה כהן שליט"א ואמר: 'שומע לעצה – חכם', הייתי חכם ששמעתי לעצתו של ה'חזון איש'. נשארתי 
בישיבה ובהמשך שקדתי על לימודיי כימים ימימה. אוי לי אם הייתי הולך לצבא, מי יודע מה היה יוצא ממני... 

כיום ברוך ד' זכיתי לבנים ונכדים, שכולם שוקדים על התורה וממלאים אותי רוב סיפוק ונחת.

בזכות מסירות נפש
מרן ה"חזון איש" זיע"א כיצד הוא  'גיוס בנות', ראו בני ביתו של  לגזירת  מן הימים המתוחים שקדמו  באחד 
מסתובב הלוך ושוב בביתו כשכולו נסער מן הגזירה האיומה המרחפת על ראש היהדות החרדית. אחר כך אמר: 
"בדורנו קיימים שלשה בעלי מסירות נפש; רבי עמרם בלוי, רבי זליג שפירא, וכן הרבנית שרה רוטברג. בזכות 

מסירות נפשם לא יצליחו הם בגזרותיהם"! 
כאז כן עתה, בזכות עמידתם של בעלי מסירות נפש, יתבטלו כל הגזירות וכל מחשבותיהם ועצותיהם להרע 

לעולם התורה יופרו בב"א.

2



רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש
"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה 

ָׂשָרה" )יח,יג(
לכאורה יש להתבונן, מדוע הקב"ה אמר לאברהם אבינו 

על הצחוק של שרה, ולא אמר זאת לשרה בעצמה, 
שגם היא היתה גדולה בנבואה, 
כמו שכתב רש"י )כא,יב( עה"פ 

ֵאֶליָך  ֹּתאַמר  ֲאֶׁשר  "ּכֹל 
ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה" - למדנו 
לשרה  טפל  אברהם  שהיה 

בנביאות.
מרן  רבינו  כך  על  אמר 
הגר"ש  הישיבה  ראש 
כי  שליט"א  אויערבאך 
ישראל  רבי  הגאון  מרנא 
בזה  אמר  זיע"א  סלנטר 
מעצמנו  שאנו  נורא,  'דבר 
דבר  לומר  רשות  לנו  אין 
כזה', שכאשר השי"ת אמר 
ֶּזה  "ָלָּמה  אבינו  לאברהם 
ֲהִיָּפֵלא  וגו'  ָׂשָרה  ָצֲחָקה 
שהשי"ת  היינו  ָּדָבר"  ֵמה' 
ראש  אתה  הרי  לו:  אמר 
את  ומפרסם  המאמינים, 
העולם,  בכל  בי  האמונה 
הבית  שבתוך  בעוד 
חיזוק  צריך  ממש  שלך 

באמונה... 

"ִאם ֶאְמָצא 
ִבְסֹדם ֲחִמִּׁשים וגו' 

ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום 
ַּבֲעבּוָרם" )יח,כו(

תיבת  בדקדוק 
כך  על  עמד  "ַּבֲעבּוָרם", 
רפאל  שמשון  רבי  הגאון 
ביאר:  וכך  זצ"ל,  הירש 
אם במדינה כמו סדום עוד 
צדיקים,  חמישים  ישנם 
לחיות  ביכולתם  אשר 
טהורים  חיים  בפרהסיה 
וישרים, ויש בידם לעשות 
למען  ברבים  ולפעול 
אז  והצדק,  היושר  הטוהר, 
לא  החוטאים,  על  אחוס 
בהתחשבות  "למענם",  רק 
ולטובתם,  הצדיקים  עם 
אלא אשא להם, לחוטאים, 
עצם  בשל   - "ַּבֲעבּוָרם"! 
חיים  שעוד  העובדה 
אותם  בקרבם  וקיימים 
עצם  בשל  הצדיקים, 
סובלים  שעוד  העובדה 
הצדיקים  את  הרשעים 
להתקיים.  להם  ומניחים 
משמשת  זו  עובדה  עצם 
הוכחה מספקת שעדיין לא 
נתמלאה סאת העוון, עדיין 
עד  השחיתות  ירדה  לא 

לדיוטא התחתונה...
ההתפתחות  אך 
לא  הרע  של  ההדרגתית 
זמן  כל  סיומה  אל  באה 
שהרשעים הסתפקו בדברי 
היו  עוד  כל  בלבד,  לעג 
הצדיקים  את  סובלים 
מתוך  אם  גם  בפרהסיה, 
אין  עוד  כל  ובוז;  לעג 
מעכבים בידיהם מלעשות, 
אלוקים  יראת  עוד  כל 
ויושר אינם אלא "סכלות" 
 – ל"פשע"  הפכו  ולא 
לשיא  הגיעו  לא  עדיין 
הרע. רק משחדלו לצחוק, 
את  לראות  משהתחילו 
לשלום  כ"פשע"   – הצדק 
חריקת  ומתוך  הציבור, 
שיניים אוסרים את הטוב, 

ועונשים  עושיו  בידי  מעכבים 
הרע  הגיע  אז  רק  שוחריו,  את 

לשיאו, לדרגת "אינו מניח לאחרים לעשות"... כך לא היה שלם עוון האמורי, כל עוד 
סדום  של  דינה  ואף  והחסד.  האמת  לאלוקי  מזבח  לבנות  רשאים  היו  וביתו  אברהם 
אותו שיא הרשעות  עד  הרע  הגיע  כבר  אכן  כי  לא התברר  עוד  כל  נחתם  לא 

והשחיתות!

"ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו ַוֹּיאֶמר ָאִבי" 
)כב,ז(

אבי  אבי  למה  נו,ד(  )רבה  במדרש  איתא 
עליו  שיתמלא  כדי  פעמים,  שתי 

רחמים.
ומקשה  עומד  היה 
ד'גרודנא'  הישיבה  ראש 
צבי  דב  רבי  הגדול  הגאון 
הרי  זצוק"ל:  קרלנשטיין 
את  להקריב  ניגש  אברהם 
אהבתו  רגשי  כל  עם  יצחק 
של אב לבנו יחידו, ולבו היה 
מלא רחמים עליו עד בלי די, 
ומה היה שייך שיצחק צריך 
אבי"  "אבי  ולהוסיף  לומר 
עליו  ולעורר  להוסיף  כדי 

רחמים!? 
הישיבה  ראש  בזה  ביאר 
בחז"ל  מובא  זצוק"ל: 
אברהם  ניגש  שכאשר 
דמעות,  עיניו  זלגו  לעקידה 
טבע  כי  חידוש,  בכך  ואין 
העולם כשאב עומד להקריב 
את בנו יחידו הוא עושה זאת 
אך  דמעות.  זולגות  בעיניים 
רואה  הרי  יצחק,  על  קשה 
בוכה  עומד  אביו  את  הוא 
יהיה אב  ביודעו שעוד מעט 
ובכזה מצב היה עליו  שכול, 
לעשות הכל כדי להקטין את 
לנסות  ולא  אביו  של  צערו 
לעורר ולהגביר את רחמיו!? 
מסתיר  פיקח  אבא  ומאידך, 
כדי  הבן  מן  דמעותיו  את 
שלא יראה בצערו של אביו, 
מסתיר  אינו  אברהם  ומדוע 
ואת  ייסוריו  את  מיצחק 
את  לראות  לו  ונותן  צערו, 

עיני אביו זולגות דמעות? 
מרנא  בשם  ידוע  אלא, 
מוולאזין  חיים  רבי  הגאון 
זיע"א, שאת כל כח המסירות 
ישראל  בעם  שיש  נפש 
מהאבות  בירושה  קיבלנו 
מעשה  ידי  ועל  הקדושים. 
העקידה הטביעו בנו האבות 
לעמוד  הכח  את  הקדושים 
בניסיונות ולמסור את נפשנו 

על קדושת שמו יתברך. 
שאברהם  הרי  ומעתה, 
ויצחק ידעו זאת, וממילא גם 
ידעו שככל שהם יגדילו את 
הניסיון שלהם, כך הם יגדילו 
של  הכוחות  את  בצאצאיהם 

עמידה בניסיונות! 
ניגש  כאשר  ולפיכך 
עיניו  לעקידה,  אברהם 
אינו  והוא  דמעות,  זולגות 
מסתיר זאת מיצחק, אדרבה, 
שיצחק יראה את אביו בוכה 
יתהפכו  ומעיו  ומצטער, 
בקרבו. ואף יצחק צעק "אבי 
עליו  שיתמלא  כדי  אבי", 
יגדל  כך  ידי  על  כי  רחמים. 
הניסיון, הן אצל אברהם והן 
אצל יצחק, וממילא יגדל כח 
יוטבע  אשר  הנפש  מסירות 

בבניהם אחריהם.  
הישיבה  ראש  מסיים  היה 
זצוק"ל ואומר: יש לנו כוחות 
נפש,  מסירות  של  אדירים 
קיבלנו אותם ירושה מהאבות 
הקדושים. אמנם קשה לעמוד 
אפשרי!  זה  אבל  בניסיונות, 
של  כוחות  מהם  קיבלנו 
ואנו  בניסיונות,  עמידה 
בכוחות  להשתמש  צריכים 
הללו. כי יתבעו מאיתנו: אתם בני 
אברהם יצחק ויעקב, יש לכם כאלו כוחות של מסירות נפש, מדוע א"כ בנסיונות קטנים 

אינכם יכולים לעמוד!?... 

 "ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית"
כתב הגר"א שענין כריתת ברית הוא שאדם חותך דבר ממנו ונותן לחבירו, וכך יש להם שייכות חזקה אחד עם 

השני. וזה היה ענין הברית מילה של אברהם אבינו, שנתן חלק מגופו להשי"ת. 
ואע"פ שזו היתה הערלה, שמתחילה היא פסולת שצריך להסירה, ואין זה כ"כ חלק ממנו, מ"מ יש בזה כריתת 
ברית, כיון שזהו האבר הבהמי של האדם, וכאשר האדם מקדש את החומר ועובד על תאוותיו הבהמיות, ומכוון את 
רצונו רק לעבוד את הי"ת ולא להימשך לתאוות העוה"ז, זה נתינתו להשי"ת. וזה היה כריתת הברית של אברהם 

אבינו. 
וכך הגיע אברהם אבינו לדרגה שקידש וזיכך את החומריות, עד שכל מעשיו הגשמים היו בקדושה. וכמו אכילת 
שלמים שכולה קדושה, ואין בה כלל חלק מהרע. וכמו אכילת מצה שהיא מצווה מן התורה של אכילה שנשארה 

בזמננו.

 "ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא"
בתחילת הפרשה כתיב "ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא", ופרש"י שממרא היה זה שנתן לאברהם אבינו עצה על המילה, 
ולכן נגלה אליו בחלקו, והיינו שגם הקב"ה החשיב את זה שיעץ לו על המילה. ואין הכוונה לומר שח"ו היה לאברהם 
אבינו ספק האם לקיים ציווי השי"ת1, שהרי זהו כל מעלת האבות שלא הרהרו כלל אחר דבריו של השי"ת. וכמו 
שאמר השי"ת למשה רבינו, 'חבל על דאבדין ולא משתכחין' שהם לא הרהרו אחר מידותי, אע"פ שלא קיימתי להם 

מה שהבטחתים )סנהדרין קיא,א(.
אלא הביאור הוא, דמאחר שכל תפקיד אברהם אבינו היה לגלות את מלכות השי"ת בבריאה, וכמו שאחז"ל )ב"ר 
לט,יד( עה"פ "ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן" שאברהם גייר את האנשים ושרה את הנשים, ואברהם הוא זה שפירסם 
אמונת ה' שהקב"ה חפץ להיטיב לבריותיו, והוא מלך החפץ בחיים של בריותיו ולא במיתתם ובהענשתם. לכן רצה 
שחבריו יתבוננו במצוות המילה, ויכירו מעצמם שצריך לעשות את ציווי ה', אפילו שזה היה לכאורה נגד כל מה 
שלימד בעולם שמידת הקב"ה להיטיב לבריותיו, ואילו מעשה זה הוא סכנת נפשות, וכמו שאחז"ל )ב"ר מב,ח( 
שאמרו לו ענר ואשכול: 'כבר בן מאה שנה אתה ואתה הולך ומצער את עצמך'!? 'מה את הולך ומסיים את עצמך 
בין שונאיך'!? אך ממרא אמר לו: 'אלוקיך שעמד לך בכבשן האש ובמלכים וברעבון, והדבר הזה שאמר לך למול 
אין אתה שומע לו'!?2 וכיון שכל עבודתו של אברהם אבינו לגלות את כבודו בארץ, רצה שיתבוננו בזה ויגידו לו 

את מה שממרא אמר לו, ויגיעו ל'קל וחומר' זה מעצמם. 
ועוד יש לבאר בזה, שהתייעץ עמהם משום 'דרך ארץ'. דמאחר שהיו בעלי בריתו, דרך ארץ להתייעץ עמהם. 
וכדמצינו אף אצל הכהן גדול ביום הכיפורים "ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש", שהיה משמיע קולו קודם שנכנס 

לקודש הקודשים. ולא נכנס פתאום, שאין זה מנהג דרך ארץ.3

 משל מי אכלתם
כתוב בפסוק )כא,לג( "ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה' ֵקל עֹוָלם" וכתב רש"י 'על ידי אותו אשל נקרא 
שמו של הקדוש ברוך הוא אלוה לכל העולם. לאחר שאוכלים ושותים אומר להם ברכו למי שאכלתם משלו, סבורים 

אתם שמשלי אכלתם, משל מי שאמר והיה העולם אכלתם'.
למי  בתחילה  מזכירים  שלא  אבינו,  מאברהם  מגיע  הוא  משלו'  שאכלנו  'נברך  בזימון  שאומרים  הנוסח  והנה 
מברכים, ורק בברכת המזון עצמה אומרים 'ברוך אתה ה' '4. שכך עשה אברהם אבינו כדכתב רש"י, שבתחילה אמר 
להם שיברכו למי שאכלו משלו, כלומר, שרצה שהתבוננו מעצמם, מנין ניתן להם האוכל, ושיבינו שאין שום דבר 
ללא בורא שברא אותו – 'סבורים אתם שמשלי אכלתם, משל מי שאמר והיה עולם אכלתם', ואחר כן, הם מעצמם 

היו מברכים להקב"ה.5

 מהות הנסיונות
הנסיון הגדול של אאע"ה הוא נסיון העקידה, ואיתא במדרש )ב"ר מ,ג(6 שאין הקב"ה נוקש בקנקן אלא אם יכול7, 
וא"כ יש להתבונן, לשם מה צריך את הנסיון. אלא, דעיקר תכלית הנסיון היא להוציא מן הכח אל הפועל, שזהו 
תכליתו של עולם המעשה שיהא ב'מעשה' ולא רק ב'כח'. ולכן נתנסה בעשרה נסיונות, כי בשביל לתקן את החטא 

של אדם הראשון8 צריך לעמוד בכל הנסיונות הקשים הללו כדי להראות את אמיתת אמונתו.

 "ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת"
יחידך אשר  "בנך  כדכתיב  הטובים שבו  הטבעים  גם את  יעקור  אבינו  הקב"ה שאברהם  רצה  העקידה  בנסיון 
אהבת", והיינו שיכלה ויצרף כל דבר חיצוני שקשור לעולם הזה. וכתב בשב שמעתתא )בהקדמה( שקודם הנסיון 
כתוב "ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת", אך אחר העקידה אמר לו המלאך "ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער" ולא אמר "ֲאֶׁשר 
ָאַהְבָּת", כי אברהם אבינו כבר עקר את אהבתו ליצחק עד שאין לו שום אהבה אחרת חוץ מאהבת ה'. ובזה הגיע 
לתכלית, שעי"ז קרא עליו הכתוב )נחמיה ט,ח( "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך", דכיון שהאהבה בלב היא אחת, 
ממילא כל השאיפה וכל הצמאון זה רק להגיע להידבק בה', להגיע לשורש כל דבר ולעומקו. וכאשר אברהם אבינו 

היה דבק בהקב"ה הרי שתיקן את מה שפגם אדם הראשון. 
וכתב הרמח"ל שצריך להתבונן מה עשו אבותינו, ואף שאנו רחוקים מהם, שייך בזה התבוננות, ובמיוחד כאשר 
לומדים פרשיות אלו, להכיר את האמת האמיתית, וזה מביא את האדם ליראה ולאהבה כל אחד לפי כוחו, וע"י כך 

הוא זוכה לתורה, וחוזר חלילה... ונזכה לס"ד אכי"ר.

1. א"ה, והיינו שגם אין לומר שלכן הקב"ה החשיב את ממרא, שהוא זה שמחמתו קיים אברהם אבינו את ציווי הי"ת.
2. במקו"א הוסיף מרן שליט"א שאברהם אבינו חשש שיהא חילול השם ח"ו, באופן שכל העולם ידע שכביכול סיכן את עצמו, ועל זה השיב 

לו ממרא שכל העולם יודע שהקב"ה הוציאו מכבשן האש, ואין מה לחשוש ולפחד מחילול השם ח"ו.
3. א"ה, לכאורה המכוון בזה, שכלפי בעלי בריתו, אם לא היה מודיעם קודם היה בזה חסרון דרך ארץ, שהמילה היתה נעשית קודם שהיו מוכנים 

לזה, וכמו הכהן גדול ביום הכיפורים שנודע ביאתו קודם שנכנס.
4. א"ה, דנראה שמה שעונים ואומרים 'יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם' אין זה מעיקר הזימון.

5. א"ה, שכך פועלת הכרתו של האדם, תחילה אדם צריך להכיר שיש מי שהביא לו את האוכל, ואחר שמכיר בזה, יכול להגיע ולהכיר שהקב"ה 
הוא מקור הכל. וזהו שאומרים בתחילה נברך למי שאכלנו משלו, ואח"כ מברכים להקב"ה שהוא זה שהביא לנו.

6. וז"ל המדרש: עיקר אוותנטיאה שלו לא היתה אלא בימי דוד ולא היה ראוי לבא אלא בימי שאול וכו' לפיכך כלם לא באו אלא בימי בני 
אדם גבורים שהם יכולים לעמוד בהן, ולא בימי בני אדם שפופים, שאינן יכולים לעמוד בהן, א"ר חייא רבה משל לזגג שהיה בידו קופה מלאה 
כוסות ודייטרוטין ובשעה שהיה מבקש לתלות את קופתו היה מביא יתד ותוקעה ונתלה בה ואח"כ היה תולה את קופתו, לפיכך לא באו בימי 

בני אדם שפופים אלא בימי בני אדם גבורים שהן יכולים לעמוד בהם, ע"כ.
7. א"ה, ומבואר שהקב"ה מביא נסיונות רק למי שיכול לעמוד בהם, ואם נאמר שענין הנסיון הוא לבחון את הדרגא של האדם, הרי כבר התברר 

דרגתו לפני הנסיון שיכול לעמוד בזה, ומדוע אינו מספיק. אלא ע"כ כמו שנתבאר בפנים.
8. א"ה, כמו שהאריך מרן שליט"א בשבועות הקודמים במדור זה, שרק האבות החלו בתיקון חטא אדם הראשון, ואברהם אבינו היה הראשון.

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א
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פלשתים, אויבי מידת הדין
זה  הרי  ופלשתים:  אברהם  יחסי  בעניין  לחקור  לנו  יש 
האיש אבימלך לא היה פשוט ונבזה כלל לכאורה, השי"ת 
ובכל  נב,ה(,  ב"ר  )עיין  לנבואה  הראוי  כאחד  אליו  נגלה 

הפרשה הגלויה לעין לא תמצא כל עבירה שנתבצעה על ידיו או ע"י בני עמו. משמע, 
דבפשוטן של דברים חשובים אנשי גרר כלפי חוץ כאילו אינם רשעים. אם כן יש 
לנו להחשיב את לקיחת שרה כבעלת תכלית מיוחדת, ולא סתם כחטיפת אשה מפאת 
אומרת  הרי  עצמו  אבינו  אברהם  של  מאד  העדינה  ההגדרה  חשבון.  כל  ללא  יפיה 
דרשני "אין יראת אלקים". אין התורה מוצאת לנכון לתארם במקראות דוגמת "ואנשי 
סדום רשעים" אלא בעל כרחך נמצינו למדים כי בעלי אמונה הם, אם כי אין אמונה 
זו מביאתם ליראת אלקים. אם כן יש לשאול לאור זאת, מדוע לוקח אבימלך את 

שרה אמנו? מה מצא בה?
יש להקדים כאן שני יסודות נחוצים:

היסוד הראשון, עניינם של האבות היה לייסד יחסים מסודרים גלויים בין בורא 
ונברא. כמו שהשי"ת מנהיג את עולמו כך האדם, דרך אותה הנהגה, יכיר את בוראו 
שהם  התורה",  ל"מצוות  הבסיס  הם  שהאבות  כך  ממנו.  הנדרש  את  ממילא  ויבין 

ההלכה למעשה של התנהגות האבות.
והיסוד השני הוא דיחסים אלו חייבים להיות מכוננים דווקא באופן זה של "אבות". 
שהרי צדיקים ולומדי תורה היו תמיד, כשם ועבר, והיו להם תלמידים, אפילו לאברהם 
עצמו. ובכל זאת לא צמח מהם עם המקיימים באופן מחוייב תורה ומצוות כ"מצווה 
הבריאה  כמו  לבא  חייב  זה  דבר  מאליו.  ומובן  טבעי  הדבר  היה  כאילו   - ועושה" 
בעצמה, באופן טבעי ומובן מאליו של גדילה כבן למציאות שהי הוא האלקים ואין 
עוד מלבדו. דאלת"ה הרי שיש ח"ו חיסרון בעצם הבריאה שהרי אינה מצליחה לזעוק 
על עצמה ד"ז בלי עזרה של ניסים וכיו"ב כדרך כל ממון בעלים שיש עליו סימנים 
מובהקים. עצם הטבע חייב לזעוק ד"ז, ולכן הגילוי של יחסי בורא ונברא אינם יכולים 

לקבל צורה של קבע אם לא שיתקיים הדבר באופן של מסירה מאב לבנו דווקא.
ממילא: מסירת האב לבנו את הכרת האלקות חייבת ליעשות באופן בו הטבע עצמו 
נעשה כדי שיכירו את יוצרו, שהאב יכיר את הנקודה הראשונית ביותר שניתן להכיר 
במעשה האלקים בבריאה, והבן יקבל באופן שיבין כיצד מחייבת נקודה זו התפתחות 
לנקודה נוספת ופן נוסף. ואם לא כן, הרי שיהיה לזה אופי של התלמדות, לא צמיחה. 
"תלמיד", ולא "בן". וזו כאמור אינה הכרה מכח הטבע, וממילא מחמיצה את תכלית 

הבורא בבריאתו.
והנה, הבריאה של השי"ת גופא נעשתה ע"י מעשה חסד. שלא היה לו קיום אלמלא 
גערת מידת הדין האומרת לו עד כאן תבוא. כלומר, כדי שתהיה בריאה חייב לבוא 
חסד ואחריו דין. אם החסד לא יוגבל חלילה לא יהיה לעולם קיום. אם כך, אף באבות 
הקדושים הדבר חייב להעשות באופן זה, שגילוי הנהגת החסד לעולם על ידי אברהם 
אבינו יוביל לגילוי נוסף כי יש דין ויש דיין ע"י יצחק אבינו. וזהו עניין פרשתינו, 

להראות באופן מפורט כיצד החסד מוליד דין.
והנה כל עוד אברהם היה לבדו, מלחמתו היתה כנגד סדום ומידותיה, ללמד הכנסת 
יותר מהקבלת פני שכינה. כיצד מתחסד הקב"ה עם בריותיו.  אורחים מהי, 
קיום  זכות  אין  יותר  נצחה,  ומידת החסד של אברהם  נהפכה  אחרי שסדום 

בעולם לכזו הפקעה של מידת החסד, תפיסותיה קנו 
שביתה בלב העולם. הכל ידעו כי השי"ת טוב לכל 

ואף אחד אינו רוצה שלא להיות טוב. ובאמת לעולם אין 
בנמצא אדם שבאופן טבעי חושב שמעשה טוב הוא לתת 
הפשוט  האנושי  המוסר  כי  מבין  הוא  ברעב,  לגווע  לעני 
הוא ליתן לו פרוסת לחם. זהו הישגו הנורא של אברהם אבינו. סדום נהפכה על פניה 

- ואברהם אבינו יוצא מנצח במאבק על חינוך העולם.
מזה גופא נובע כי יש לעבור לשלב נוסף בחינוך העולם. עדיין אין בעולם הבנה 
ידיעה כי יש גבולות לזכותי לחיות על חשבון הקב"ה. כי המשפט לאלקים הוא. כי 
אחרי שהקב"ה משפיע כל טוב רוצה הוא שיכירו מהיכן מגיע חסד זה ושיחזירוהו 
הוא  ה׳  כי  ידע  העולם  כי  תקווה  אין  ית׳  ממנו  מגיע  הכל  כי  ההכרה  ללא  אליו. 
האלקים. אכן יש לחמול על כל נזקק, אך אין לרחם על אכזרים, ואין לאהוב את 

קיומו של הרע, צריך סדרים גם בעולם של אהבה ונתינה.
והמקום העיקרי בו חסרה הכרה זו הינה בגרר, ארץ הפלשתים. 

בהבנת מהותה של אומה זו, עם הפלשתים: יש להתבונן, אלילן של פלשתים הוא 
דגון. מאי "דגון"? חציו ומעלה אדם, וחציו ומטה - דג )רש"י(, וע"ש הדג הוא קרוי. 
על  השפיעו  שלא  היחידים  משל,  דרך  )רש"י(.  בישא  עינא  בהו  שלטא  לא  ודגים 
המהלך של המבול ואף לא הושפעו ממנו - הרי זה הדגים. דג מסמל את היצירה שאין 
לה שום אחריות שבעולם על שום דבר בעולמו של הקב"ה. מהות של אפס גמור, 
חיים ללא תכלית, של חיה ותן לחיות; עצמי - אדון לי. יוצא לנו, אם כן, כי פלשתים 
הנם אומה אשר כל מהותה כי יש זכות חיים לאנושות, ללא כל צורך בהגדרת תכלית. 

חסד ללא דין.
וכאן שולט אבימלך, אשר מצד האמונה והחכמה, הוא הגיע למדרגות של נבואה, 
ומבין היטב מה מעלה יש בלשלוט על החסד האלקי של יפיה של שרה כלומר היא 
מבטאת את שיא השפע האלקי הקיים בדורה, שניה בלבד ליופיו של מעשה בראשית. 
ועל כן רוצה הוא לישאנה, מכיוון שתאב הוא להביא לעולם בעצמו מלכות אלקית 
שהרי אם אבימלך  )פרקי דרבי אליעזר פכ"ו(.  "סבור להעמיד ממנה בנים"  דרכה, 
מלך פלשתים בעלי החסד ללא הגבלת דין, הוא המולך על שרה אמינו, הרי שבידיו 
רק  וממילא  עליה.  הבנויה  אנושית  מלכות  ולייסד  האלקי  השפע  על  לשלוט  יהיה 
האפכא  וזהו  שרה.  של  כחה  את  להמשיך  יהיו  יכולים  אבימלך  של  מזרעו  הבאים 
מסתברא של מידת החסד של הקב"ה בעולם כפי שרצה להשפיעו דרך האב של מידת 
החסד, הרי הוא אברהם אבינו ע"ה. פלשתים סבורים להמשיך את החסד באופן שלא 
יעזוב את הארץ לעולם, במקום שיתייחס תמיד למקורו על ידי מסירת חשבון תמידי 
ליושב על כסא הדין. רצו למעשה עוה"ז כתכלית בפ"ע, במקום שיהיה רק מקום 

ההכנה לתפיסה עליונה יותר ע"י דבקות גדולה יותר בו יתברך.
ממילא דווקא כאן הוא המקום להוליד את יצחק מאברהם. ובאמת הליצנים לא סתם 
דברו באמרם "מאבימלך נתעברה שרה"; הם סברו כי שרה היא זיווג הגון לאבימלך 
דווקא. זהו המשכיות טבעית להכרת השפע. ואומר השי"ת דלא כן הוא, אלא אברהם 
הוליד את יצחק. בא שחוק לעולם, יש תכלית ברורה לעולם. יש המשכיות טבעית 

לחסד - כטבעו של החסד - שמוכרח להיות מכונס ע"י דין.

כח העמידה בנסיון
התורה מעידה כי אחר העקידה אברהם שב אל נעריו, - 

"וישב אברהם אל נעריו" )כב,יט(. ויצחק היכן היה!?
שלח  העקידה  אחר  שמיד  נו,יא(  )ב"ר  במדרש  מבואר 

אברהם את יצחק לישיבתו של שם ללמוד תורה – 'משל לאשה שנתעשרה מפלכה 
]מעבודת ידה[, אמרה, הואיל ומן הפלך הזה 

התעשרתי, עוד אינו זז מתחת ידי לעולם. 
אינו  לידי  שבא  כל  אברהם,  אמר  כך 
אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות, 
לפיכך איני רוצה שתזוז מזרעי לעולם'.

הרב  מרן  הגדול  רבינו  כך  על  אמר 
ידו זכה לעמוד  שך זיע"א שהכח שעל 
עסק  מכח  רק  הוא  זה  גדול  בניסיון 
התורה והמצוות! ולולא התורה והמצוות 
לא היה לו כח לעמוד בניסיון כ"כ גדול 
שאמר  זהו  יחידו.  בנו  את  לעקוד   -
הכח  את  לי  שנתן  שמה  כיון  אברהם, 
הוא רק לימוד התורה, לכן אמשיך לתת 
ללמוד  ללכת  ואדריכהו  זה  רכוש  לבני 

תורה, שיזכה גם הוא בכח זה!

לא להרפות!
על דרך זה ביאר מרן הגאון רבי אהרן 
קוטלר זצוק"ל: מדוע שלח אברהם את 
יצחק ללמוד תורה בבית מדרשו של שם 

מיד לאחר העקידה?
אלא, כאשר האדם עומד בניסיון הוא 
יותר,  גבוהה  למדרגה  ועולה  מתעלה 
שהגיע  במדרגה  להסתפק  לו  אל  ואז, 
להמשיך  צריך  ומיד  תיכף  אלא  אליה, 

ולעלות עוד יותר! 
עלה  העקידה  בניסיון  אבינו  אברהם 

ונתעלה למדרגות גדולות ונוראות, אבל הוא 
לא הסתפק בזה, אלא ראה חובה לעצמו להוסיף ולעלות למדרגות נעלות עוד יותר, 

לכן מיד לאחר מכן שלח את יצחק לבית מדרשו של שם 
ללמוד תורה. 

וכן יצחק, לאחר שעלה ונתעלה בעקידה למדרגות נעלות 
ונשאר הוא במקומו! אלא עולה עוד  ונוראות, לא עומד 

יותר, הולך ללמוד תורה אצל שם!
אחרי העקידה היו יכולים הם להרשות לעצמם לנוח ולהרפות מעט. אבל, לא! הם 
עליה  עליה,  של  תמידי  מהלך  בתוך  חיו 
אחר עליה. אם זכו להתרומם, הם לא 
ממשיכים  אלא  ומתרפים,  מפסיקים 

הלאה!

שתי מסכתות!
הגאון  ד'גרודנא'  הישיבה  ראש 
הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל 
כמה  שבו  במעמד  פעם  השתתף 
ילדים ערכו סיומי מסכתות. הוא פנה 
מסכת  שסיים  מי  ושאל:  הילדים  אל 
בשנה  לעשות  נדרש  הוא  מה  השנה, 
הוא  השיב  וביה  מיניה  הבאה!?... 
צריך  השנה,  מסכת  שסיים  מי  בקול: 

בשנה הבא לסיים שתי מסכתות!...

המעלה הגדולה ביותר
מתבאר  קוטלר  אהרון  רבי  מדברי 
יסוד נורא. אברהם ויצחק עלו והתעלו 
מכן  ולאחר  העקידה,  ניסיון  ידי  על 
העליה  ומה  יותר,  עוד  לעלות  רצו 
הגדולה ביותר שמצאו? – לימוד תורה!

צא ולמד, הלא העקידה היתה מעשה 
גדול ונורא - להקריב בן ולעקוד אותו 
כך  ידי  ועל  בשמחה,  המזבח  גבי  על 
אשר  ונוראות,  גדולות  למדרגות  עלו 
עד היום אנו תולים בו תקוותנו ומבקשים 
ביום  לנו  תעמוד  העקידה  שזכות  מהשי"ת 

הדין! אך מכל מקום לימוד התורה גדול עוד יותר...

המשך
רוממות הפרשה

ביאור עניני הפרשה

הרב שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

המשך
רוממות התורה

חיזוק התורה

הרב 
שלמה 
ליב לף

כמו  בשבת,  זיע"א  מרן ה"חזון איש"  של  היארצייט  חל  כאשר  השנים  באחד 
אויערבאך  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  בשיחתו  לכך  התייחס  זו,  בשנה 

שליט"א, וכך אמר בין דבריו: 
"שבת זו היא יום היארצייט של מרן החזו"א זיע"א שידוע עמלו הנורא בתורה ותפילה, 
וראינוהו בעינינו כמה פעמים... ושאלוני, איך זה שהחזו"א בכל מקום ששאלוהו בתורה 
היה עונה כאילו שעכשיו למד ענין זה, וידע הכל על בוריו בעומק, ואיך אדם יכול להגיע 
להשגה כזו. ואמרתי על דרך משל, לאדם שהולך לטייל בעולם בכל מיני מקומות, שכאשר 
חוזר הוא מספר כל פרט ופרט שראה, איך הכבישים היו נראים, גשרים, בנינים, וכו', 
והסיבה שיודע היא משום שהוא היה שם. כך היה החזו"א, כל מה שלמד הוא חי זאת 
בתוכו, הוא חי את התורה, חי את ה'שור שנגח את הפרה', הוא לא למד סתם את התורה 
כמו איזה חכמה, אלא שזוהי תורת ה', דיבור פיו של השי"ת, הוא היה חי בגן עדן ממש..."

"והיו יחידים כמותו בכל הדורות, ותמיד אני אומר שיש לנו ללמוד מזה שאע"פ שבאמת 
בכל  שמתאמץ  ומי  הכתוב'...  'גזירת  זה  שאין  לדעת  צריכים  אבל  הדורות,  ירידת  יש 
כוחו, כמו שהחזו"א יגע ועמל עד תמצית הכוחות בתורה ובתפילה, יכול להשיג השגות 

גדולות". 
"והנני שליח ציבור גרידא, כי צריך להיות גם נאה מקיים, 'לשמור את השבת' ולא רק 
לדרוש... ויש לאדם להכין את עצמו כבר בערב שבת כמאמרם ז"ל 'מי שטרח בערב שבת 
יאכל בשבת'. אך כל שכן בשבת עצמו, ולא לבזבז את הזמן ח"ו בדברים בטלים. ובשם 
החזו"א ידוע שאמר שיש סברות שמבין רק בשבת קודש! ואילו אחר כך כבר אינו מבינם 

כל כך... דוגמת הסברא 'לא חזרה שליחות אצל הבעל' )גיטין כד,א(".
"ואם נחיה את הדברים נזכור את הלימוד, ובפרט בימי הנעורים, ולעולם יש לחטוף. 
ושנינו במשנה )אבות ג,ח( 'תלמוד לומר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך הא אינו מתחייב 
בנפשו עד שישב ויסירם מלבו', ובודאי אי אפשר לקחת חתיכות מהתורה ולהסירם, רק 
הביאור בזה שמעביר את הזמן, זהו 'ישב ויסירם מלבו'! אבל בעמלה של תורה שמרגיש 

'שור שנגח את הפרה', וחי את חיות הדברים אף שאין השור ואין הפרה שלו... בזה 
יזכה".

הלכות הנמצא בבית 
האסורים )א(

רבים  נדונים  הקדמה: 
מצאנו בספרי הפוסקים בזה, 

אך רובם ככולם של נידונים אלו בפוסקים אינם שייכים לזמננו אנו, שנותנים להתפלל במנין, 
עם תפילין משלו, אוכל בכשרות מהודרת, שמירת שבת וכו', אמנם עדיין עולים על שולחנם 
של מורי הצדק שאלות שונות המצויים שם גם כיום, לדעת את המעשה אשר יעשון ]לגבי 

טלטול בשבת מביהכנ"ס לחדרו, כשרות הכלים, מלאכה הנעשית 
בעבורו בשבת ע"י ישראל, רח"ל, הזכרת דבר שבקדושה בבית 

המשך
רוממות ההלכה

ענינא דיומא

הרב 
ישראל 
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המעצר, ובמקום ריח רע ועוד כהנה וכהנה רבות[.
ובהיות ובתקופה האחרונה צדו צעדנו, נתעוררנו להעלות עלי 
והמותר, עד כמה שידינו מגעת  לידע את האסור  גליון שו"ת 
בס"ד, וה' יהיה בעזרנו שלא ניכשל בדבר הלכה ]השבוע מפאת 

קוצר הזמן לא היה סיפק בידינו, ומשו"כ נגענו על קצה המזלג בנידון ברכת הגומל ביציאה, 
וכן בברכת 'מתיר אסורים'[.

כאן המקום לצטט לשון רבנו יהונתן אייבשיץ בספרו 'תפארת יהונתן' )אמור כב,כט( לחזק 
את ידי אסירי המערכה, וז"ל ]בקצרה[: 'הנה אמרו חז"ל ארבעה צריכין להודות, ולכאו' יותר 
יש חידוש מי שלא בא לכלל חולשא, ומי שניצל ולא בא לבית האסורים. רק הענין הוא, דע"י 
חולשא וע"י בית אסורין, נתכפר לו עוון ביסורים כו' והקב"ה היטיב עמו וכיפר עוונו, ועמד 
מהחולי, ויצא מבית האסורים, ואז יש לו לירא תמיד מן קטרוג, כי מי שירבה המלך להיטיב 
עמו יותר, יש לו לעשות רצון המלך יותר כו' ולכך לאחר שניצל אברהם אבינו מארבע מלכים 

הי' ירא פן ידקדקו עמו, לכך הבטיחו ה' אל תירא אברם כו' '.
בכדי שנשיג אכן את המטרה מתבקשים אסירי התורה, בעבר ובהווה, ושאר קהל הקודש 
לשלוח את ספקותיהם בענין זה לשולחן המערכת בכדי שנוכל להביא את ספקותיהם לפני 
פוסקי זמננו, מורי צדק, יושבי על מדין, ולהביאם כאן כסידרה בשבועות הקרובים, ובכך 
יתגדל ויתקדש שמו ברבים. למותר לציין כי הדברים המובאים בכאן, חלקם נמסרו לידינו 

ע"י מוצי"ם ידועי שם, והחלק הנותר עברו את שבט בקורתם ונתנו את הסכמתם.

ברכת הגומל
יורדי הים,  בגמ' ברכות )נד, ב( איתא: אמר רב יהודה אמר רב ארבעה צריכין להודות, 
מאי  וכו'  ויצא  ומי שהיה חבוש בבית האסורים  ונתרפא,  חולה  שהיה  ומי  מדברות,  הולכי 

מברך, אמר רב יהודה ברוך גומל חסדים טובים.
ונחלקו כבר הפוסקים בזה האם ברכה זו נתקנה דוקא למי שהיה במקום סכנה ממש וניצל, 
בהולכי  גם  או  וניצלו,  סכנה  למצב  נקלעו  אם  דוקא  מברכים  האם  מדבריות  הולכי  וכגון 
מדבריות סתם, היות והמקום הוא מקום סכנה די בזה לברך ברכה זו, אם יצאו משם בשלום, 
גם אם לא נקלעו למעשה למצב סכנה ]ראה מזה באורך ברוממות ההלכה שנה ב' פר' עקב 
לגבי הולכי מדבריות[. וה"ה לנדונינו, האם בתי הכלא כיום נכללים בדין זה והם נקראים 

מקום סכנה או לא, וראה להלן צדדי הספק.   
וז"ל הרמב"ן ב'תורת האדם' )שער הסוף ענין הרפואה(: 'ולענין ברכת החולים, לאו דוקא 
בחולי שיש בה סכנה, ולא במכה של חלל דוקא, אלא כל שעלה למיטה וירד צריך להודות, 
מפני שדומה כמו שהעלוהו לגרדום לידון, וצריך פרקליטין גדולים להנצל, ורחמיו של הקב"ה 
נעשו לו פרקליטין. וכן בענין הדרך, שכל הולכי דרכים צריכין להודות כו' והלכך בכולן 

צריך להודות', ע"כ. 
בהולכי  אלא  אמורים  הללו  הדברים  שאין  שאומר  מי  'יש  שם(:  )ברכות  המאירי  וכ"כ 
מדברות שתעו, ויורדי הים שעמד עליהם נחשול שבים, וחולה שיש בו סכנה, שבאלו יש 
בהם נס, והרי הן כעין היוצא מבית האסורים, אבל אם לא אירע להם כן, אין צריך לברך 
כו' ואע"פ שפשוטי המקראות מוכיחים כך, אין אני מודה בכך, אלא כל שעלה למיטה וירד, 
מברך, וכבר אמרו כי עלי' למיטה, הרי הוא כמי שעלה לגרדום, וכן כל הולכי דרכים במשמע 
כו' ולא עוד אלא שנראה לי שלא נאמרו אלו בפרט, אלא שאע"פ שלא אירע להם סכנה, 
צריכין להודות, הואיל והדבר מצוי להסתכן, אבל כל שאירע לו סכנה, הן סכנת נפשות, 
וניצל ממנה, בכל דבר צריך להודות, ויש בזה חולקים מתורת חובה, הא מתורת רשות ודאי 
מברך'. הרי שהיוצא מבית האסורים ודאי פשוט וברור שעליו לברך, כי זהו ודאי מקום סכנה.

ובאמת שכן נקט להלכה המחבר )או"ח סי' ריט ס"ח(: 'בכל חולי צריך לברך, אפי' אינו 
חולי של סכנה ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למיטה וירד, מפני שדומה כמי שהעלוהו 
לגרדום לידון. ע"כ. וכ"כ בשו"ת הרדב"ז )ח"ג סי' אלף א(. אולם הרמ"א חולק וכתב שנוהגין 

כגון מכה  בו סכנה,  חולי שיש  באשכנז דאין מברכים רק על 
של חלל. 

והנה מדברי המגן אברהם )שם סק"א( שכתב גבי חבוש שהוא 
מחוייב  דחבוש  דהא  דעתו  משמע  נפשות,  עסקי  על  חבוש 
להודות אינו אלא כשהוא בסכנה מחמת חיבושו, ולכך בחבוש מחמת ממון שתובעים ממנו, 
שלא יבא לידי סכנת נפשות, אין מברכין. וכבר עמד ע"כ בפמ"ג )א"א, שם( ומציין לא"ר 
)אות ב( בשם מלבושי יום טוב דה"ה אף בממון. וראה מחה"ש )שם( שהאריך לבאר דעתו 
של המג"א שבאמת אין הוא חולק ע"כ שגם על עסקי ממון צריך לברך, ראה שם. ובשיורי 
ברכה )אות ב( כתב דדברי המג"א הוא אליבא דעת הראב"ד שסובר שמברכין על חולי שיש 
בו סכנה דוקא, ולכן גם בחבוש היינו על עסקי נפשות, משא"כ אלו שחולקים על הראב"ד 
]הערוך, רבנו יונה, ר"י מיגאש[ וס"ל דבכל חולי מברך ה"ה שכל חבוש מברך. וכ"כ המאמר 

מרדכי )שם סק"ב(. 
וראה בערוך שכתב דחבוש היינו אפילו אכרגא וטסקא ורחיק מסכנה טפי מכולהו ]יורדי 
מדבריות וכו'[, עיי"ש. וכ"כ בתשובות ר"י מיגאש )סי' צ( וז"ל: שאלת מי שנחבש על חוב או 
על מס הקצוב על כל איש ואיש, אם יברך הגומל, או לא יתחייב בברכה זו אלא מי שנחבש 
על דבר שיש בו סכנה. תשובה: הואיל והיה חבוש בבית הסוהר, כלוי בבית הכלא, ולא הי' 
מושל בנפשו, ועתה יצא מאותו מצב להיותו מושל בנפשו, נתחייב בברכה כו' זה לפי מ"ש 
ד' צריכים להודות שמכללם חבוש, ואמרו אותו כולל, ולא פלוג בין חבוש לעסקי ממון בין 
שהי' חבוש לעסקי נפשות כו' ', ע"כ. הביאו בברכי יוסף )או"ח שם סק"ד( וסיים שכן המנהג 

פשוט דכל מין חבוש ביציאתו מברך. 
ובביאור הלכה )שם ד"ה חבוש( האריך מאוד בדבר, ראה שם, למסקנא הסיק דלדעת רמ"א 
ולמנהג אשכנז ולמי שנוהג כן בוודאי צדקו דברי המג"א דבמקום שאין סכנה אין מברכין, 
ומה איכפת לן במה שאינו שולט בנפשו ]אם לא במקום דגם בחבוש על עסקי ממון אינו 
בטוח לגמרי מסכנה וכמו דמשמע מלשון הר"י[. ותמי' על א"ר שלא נחית לזה, ודע עוד 
דאף לדברי החולקים אמג"א, ולשיטתם אם דנוהו לישב בבית האסורים בוודאי חייב לברך 
כשיצא אח"כ אף שלא היה לו סכנה כלל, מ"מ נראה דכ"ז כשיושב עכ"פ בבית האסורים 
גמור, ומשך איזה זמן, אבל לא בשדנוהו לישב יום או יומיים בבית השוטרים, כמו שנהוג 
בזמננו על חטאים קלים נגד חוקי הממשלה, נראה דבזה לכו"ע אין מברכין, דליכא הכא שום 
סכנה, וגם לא שייך כ"כ טעמא דר"י מיגאש שהביא הברכ"י משום דאינו שולט בנפשו, ואין 
זה כלל מענינא דקרא דכתיב ביה "יושבי חשך וצלמות וגו' ויכנע בעמל לבם וגו' וכשלו 
ואין עוזר וגו' ", וגדולה מזו מצאתי לאחד שכתב שחבוש מברך דוקא בשהיה כבול בכבלי 
ברזל, ואף שלדינא לא נראה כן, דכפי הנראה נמשך אחר לשון המקרא דכתיב "אסירי עני 
וברזל", וכבר כתבנו לעיל בביאוה"ל דלא בעינן דומיא דקרא, ואפילו בלא תעו במדבר או 
לא עמד רוח סערה ג"כ מברך, וה"ה בזה כו' אבל עכ"פ ביושב יום או יומיים בודאי אינו 

כלל מענינא דקרא ואין לברך.
הרי שדעתו לכאורה שבני אשכנז לא יברכו בזמננו ברכת הגומל, ואף מי שרוצה לפקפק 
בזה, מ"מ בשחרור ממעצר, שהוא בדרך כלל ליום או יומיים, ומשתחרר מבלי לעבור לבית 

הכלא, ודאי שלא יברך.
בשו"ת ציץ אליעזר )ח"י סי' כה פכ"ג( גבי ברכת הגומל לתורם כליה וכדו' מביא מהמשנ"א 
נכנס למקום  מי שנקלע לשם, אמנם אם  לבין  מי שמכניס עצמו למקום סכנה  בין  לחלק 
הסכנה בשביל כבודו ית', וכגון שנכלא בבית האסורים למען כבודו, לכאורה יצטרך לברך 

ולהודות על שזיכהו השי"ת לכך וגם הצילו והוציאו לאור גדול, ראה שם.
ומה שמקובל בפי הרבה אנשים לברך 'מתיר אסורים' בזמן השחרור, לא מצאנו לכך שום 
סייעתא או מקור לדבר זה, וצריך ליזהר מחשש ברכה לבטלה, ומה שכן נראה שכדי לצאת 
ידי כל הספיקות טוב לכוון על כך בזמן ברכתו ברכה זו של 'ברוך מתיר אסורים' בברכות 

השחר לאחר השחרור.    

מהותם ומטרתם של הנסיונות
כתב בב"ר )לב,ג, וכ"ה בילק"ש רמז צה( וז"ל: כתיב )תהלים 
יא,ה( "ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו", אמר 
שאינו  מרועעים,  קנקנים  בודק  אינו  הזה  היוצר  יונתן  רבי 

מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם, ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש 
עליהם כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים 
שנאמר ה' צדיק יבחן. וכתיב והאלקים נסה את אברהם, אמר רבי יוסי בן חנינא הפשתני 
הזה בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה כל שהוא כותשה היא משתבחת וכל זמן שהוא 
מקיש עליה היא משתמנת, ובשעה שהוא יודע שהפשתן שלו רעה, אינו מספיק לקוש 
הצדיקים  את  אלא  הרשעים,  את  מנסה  הקב"ה  אין  כך  פוקעת,  שהיא  עד  אחת  עליה 
שנאמר ה' צדיק יבחן, א"ר אלעזר משל לבעל הבית שהיה לו ב' פרות אחת כחה יפה, 
ואחת כחה רע, על מי הוא נותן את העול לא על זאת שכחה יפה, כך הקב"ה מנסה את 

הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן וכו'. ע"כ. 
ומבואר במדרש ג' משלים על כך שהקב"ה מעמיד בנסיונות דוקא את הצדיקים. והנה 
אין לנו ספק שאם חז"ל מאריכים בדבר ודאי שאין אריכותם למותר, וצ"ב מה צריך לזה 

ג' משלים. 
והנראה לבאר, דבאמת מזה גופא שהביא המדרש ג' משלים בהא דה' צדיק יבחן, יש 
לבאר שבכל משל באו חז"ל ללמדנו הבנה אחרת בענין הנסיונות של הצדיקים. ולבאר 
הדבר יש להקדים ג' מהלכים שכתבו המפרשים על ענין הנסיון של עקידת יצחק, ואשר 

מהם יש ללמוד לכל הנסיונות שעוברים על האדם במשך החיים.
דהנה לכאורה עוד צריך להבין מה שכבר תמהו כאן הראשונים, איזה סיבה וצורך היה 
להקב"ה לנסות את אאע"ה, ומה שייך כלל ענין נסיון אצל הקב"ה, דבשלמא אצל בני 
אדם כגון מי שבא לקנות חפץ, שייך נסיון שינסה החפץ לראות אם טוב הוא, אבל הקב"ה 
היודע המחשבות, ודאי שידע צדקותו של אברהם אבינו ושיעמוד בצדקתו גם אם יתנסה, 

וא"כ לשם מה ניסהו. ומצאנו בזה כמה דעות בראשונים:
א( רש"י פירש הצורך של הנסיון, דאחר דבריו של השטן שהיה מקטרג ואומר מכל 
סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניו פר אחד או איל אחד, אמר הקב"ה, כלום עשה 
אלא בשביל בנו, אילו הייתי אומר לו זבח אותו לפני לא היה מעכב. ובתנא דבי אליהו 
מלאכי  נתקבצו  אבימלך,  עם  ברית  אברהם  דכשכרת  היה  שהקטרוג  איתא  פ"ז(  )רבה 
השרת לפני הקב"ה ואמרו, למה יכרות אברהם ברית עם נכרי, והיה נראה שנפגמה אהבתו 
להשי"ת, אמר להם הקב"ה, בן יחיד שנתתי לו למאה שנים אני אומר לו להעלותו לעולה 
אם יעלהו הרי אתם יודעים שכוונתו לטובה. ונמצא דאע"ג שהיה גלוי לפני השי"ת אהבת 
והמלאכים,  השטן  לפני  גם  אהבתו  להראות  כדי  היה  הנסיון  ענין  אליו,  אבינו  אברהם 

ושיבינו סיבת אהבת השי"ת אליו.
ב( הרמב"ן מבאר, דאף דבודאי אברהם אבינו היה צדיק גדול, מ"מ עד שנתנסה היו 
כוחותיו נעלמים, והנסיון הוציא הכוחות מן הכח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב, 
ומתעלה.  האדם  מתרומם  הנסיון  שע"י  נסיון,  בכל  הוא  וכן  בלבד.  טוב  לב  שכר  ולא 
וכמש"כ )שמות כ,יז( "כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים", ורש"י פירש לבעבור נסות 
לגדל אתכם וכו'. ובספר קדושת לוי כתב, פירוש לבעבור נסות מלשון נסיון, שבא לומר 

הפירושים  דשני  נראה  הרמב"ן  דעת  ולפי  בנסיון.  שתעמדו 
אחד הם, שע"י שהאדם עומד בנסיון, עי"ז מתגדל, שמוציא 
כוחותיו מהכח אל הפועל. וענין זה יש בכל נסיון, דכשהאדם 
]וכמו לשון  ומתרומם.  מתגבר על הנסיון עי"ז הוא מתעלה 
"הרימו נס" )ישעיה סב( דהיינו דבר גבוה, ועיין העמק דבר 
כאן )כב,א(. ומשכבר הימים שמעתי מבארים כעי"ז עה"פ בתהילים )קיח,כב( "אבן מאסו 
הבונים היתה לראש פינה", אותה אבן של נסיונות, ושל משברים, )עיין קידושין ל,ב אם 
אבן הוא נימוח(, שאחרים מאסו בהם, מבקשי ה' יודעים שהיא היא היתה לראש פינה, 

מזה עולים וגדלים[.
ג( הרד"ק פירש, שאע"פ שלאברהם אבינו עצמו באמת לא היה צורך בנסיון כדי להוכיח 
על צדקותו ואהבתו, אך מ"מ היה בו צורך בשבילנו, בני ישראל המצווים והמיחלים מתי 
יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב, כדאיתא בתדב"א )רבה פכ"ה(. ולכן נתן 
לו הקב"ה את הנסיון, כדי שלנו בנ"י תהיה ידיעה במעשה האבות, ושנדע תוקף אהבתם 
אל השי"ת ומסירות נפשם וזריזותם למצוותיו, כדי שנדע לאיזה פסגות העפילו האבות 

הק' ועד היכן עלינו לשאוף ולהגיע.
]ויעויין ברבינו בחיי שכתב "ואין הנסיון ח"ו אצל השי"ת אלא אצל הבריות, להודיע 
גודל מעלת הצדיק או הנביא", עכ"ל. ויש לפרש שכוונתו גם כפירש"י וגם כהרד"ק, דהא 
ע"י הנסיון אנו רואים את מעלתו וכנ"ל. שו"ר במד"ר כאן )נה,א( שכתב וז"ל: ויהי אחר 
הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם, כתיב )תהלים ס,ו( נתתה ליראיך נס להתנוסס 
מפני קושט סלה, נסיון אחר נסיון וגידולין אחר גידולין בשביל לנסותן בעולם, בשביל 
לגדלן בעולם כנס הזה של ספינה, וכל כך למה, מפני קושט, בשביל שתתקשט מדת הדין 
בעולם, שאם יאמר לך אדם למי שהוא רוצה להעשיר מעשיר, למי שהוא רוצה מעני, ולמי 
שהוא רוצה הוא עושה מלך, אברהם כשרצה עשאו מלך, כשרצה עשאו עשיר, יכול את 
להשיבו ולומר לו יכול את לעשות כמו שעשה אברהם אבינו, והוא אומר מה עשה, ואת 
אומר לו ואברהם בן מאת שנה בהולד לו, ואחר כל הצער הזה נאמר לו קח נא את בנך 
את יחידך ולא עיכב, הרי נתת ליראיך נס להתנוסס. עכ"ל. ומבואר כאן בעצם כביאורי 
הראשונים הנ"ל, שמטרת הנסיון הוא גם לגדל ולרומם את האדם כתורן של ספינה, וזה 
כביאור הרמב"ן, וכן תשובה למקטרגים וכביאור רש"י. וכן מש"כ המדרש "בשביל לגדלן 
בעולם" וכו' יל"פ כביאור הרד"ק הנ"ל שדורות עולם יוכלו ללמוד גדלותו. ונמצא שכל 
מה  את  נקט  לשיטתו  אחד  שכל  אלא  כאן,  המדרש  בדברי  שרשם  הראשונים  פירושי 

שנראה בעיניו כעיקר הטעם[.
ולפי"ז יבוארו ג' המשלים של המדרש הנ"ל, דבמשל היוצר שבודק את הכלים בשביל 
להראות את חזקם להקונים, מלמד על ענין הנסיונות להראות לשטן ולמקטרגים מעלת 
המתנסה. ]וזהו כפירש"י בטעם נסיון העקידה[. והמשל של הפשתני, שבהכאות שמקיש 
שהוא  הנסיונות  טעם  על  ללמד  בא  זה  ומעלהו,  הפשתן  את  משביח  הוא  הפשתן  על 
להשביח ולרומם את המתנסה להוציא כחותיו מן הכח אל הפועל. ]וכביאורו של הרמב"ן[. 
ואילו המשל השלישי שנותן עול על הפרה שכחה יפה, זה אינו בשביל להשביח את הפרה 
או להראות כחה לאחרים, אלא בשביל שתחרוש ותדוש ותעשה פירות. וזה מלמד על 
ענין הנסיון של אברהם אבינו שהוא להראות לבניו ולתת להם כח שגם הם ילמדו ממנו 

ויעמדו באהבת השי"ת גם מתוך נסיונות.
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