
  

  

תשע"ז - תולדותפרשת 

  גודל כח השפעת הליצנות
ופירש"י (בראשית כ"ה י"ט), ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק", "

"על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק, 
שרה, שהרי כמה שנים  לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה

, צר קלסתר פניו של ה"הקבשהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו, מה עשה 
יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק, וזהו שכתב כאן 

     . ת יש שאברהם הוליד את יצחק"יצחק בן אברהם היה, שהרי עדו
אבימלך נתעברה שרה, מה הרוויחו הליצנים באומרם שמ תמוהיש לבפשוטו ו

והלא אפילו לדבריהם נשאר כאן נס גדול ששרה בת תשעים שנה ילדה, ומהו 
, ועוד יש להעיר אם שרה נתעברה מאבימלך או מאברהםהנפק"מ הגדולה 

מדוע הם קרויים בתואר "ליצני הדור", והרי לכאורה היה ראוי לקרוא להם 
  שם שהם כופרים בניסים, ומדוע נקראו "ליצנים".על  - "אפיקורסים" 

, שבדווקא כתוב מפי מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"לשמעתי בזה ו
ל וטעם, אז לא היו "ליצנים" ומשום שאם היו באים לשכנע בדברי שכ

קפו , שהרי הנס נשאר בתודבריהם למעט את ההתפעלות מהנסמצליחים ב
ומה עוד שזה רחוק מאוד לומר שנעשה נס דווקא ששרה בת תשעים ילדה, 

אבל הליצנים שהיה כבר מלומד בניסים, הצדיק לאבימלך ולא לאברהם אבינו 
שכך היא הצליחו ע"י כח הליצנות אף שהיה בדבריהם סתירה מיניה וביה, 

מידת הליצנות וקלות ראש, שבכוחה לעשות צחוק ולמנוע את ההתפעלות 
  אף בדברים שאין בהם כלל שום טעם עפ"י שכל.מהנס 

שהם  ,בארץ ישראלאצל הכופרים גם כך אנו רואים ומו"ר זצ"ל הוסיף ש
תולים את הישרדותם נגד הישמעאלים בכוחם ועוצם ידם, ואע"פ שבאמת 
זהו ליצנות ממש לומר כן, שהרי עפ"י דרך הטבע אי אפשר לשרוד ולהתקיים 

 –בשעה שאנחנו מוקפים מכל צד בישמעאלים מבקשי נפשינו, אבל אדרבה 
יא מתקבל על לב אנשים, כי כך ה הואהנותנת, כיון שזהו ליצנות, לכן היא 

טבעה של ליצנות שהיא משפיעה ומתקבלת על ליבות בני אדם גם אם אין בה 
וסיפר ומו"ר זצ"ל היה מזהיר מאוד מליצנות,             שום היגיון עפ"י שכל.

שהגרעק"א בא לחתונת אחד מצאצאיו, ובאמצע  ,ששמע בהיותו בעיר ממל
, ותמה ם שאין בהם טעםן באוזני הגרעק"א דבריהסעודה דיבר המחות

א ושאלו מהו כוונתו, והשיב הלה כלאחר יד שהוא מתלוצץ ואין הגרעק"
כוונתו ברצינות לדבריו, והגרעק"א נזדעזע ונחרד מאוד על שהגיעו לאוזניו 
דברי ליצנות, ועשה חשבון הנפש שמסתמא נכשל באיזה חטא ולכן לא זכה 
לשמירה עליונה שלא יזדהמו אוזניו בדברי ליצנות, ויצא מהסעודה ועשה 

סיפר גם על ישיבת  כןו         הנפש עם ווידוי, ואח"כ שב למקומו. חשבון
קבוצה קטנה של בחורים שתחילת הקלקול בישיבה היה על ידי וואלז'ין 

הם הצליחו לכבוש את הציבור בכח הליצנות שלמדו תורה והתלוצצו, ו
והוסיף מו"ר זצ"ל, שכל , עד שקלקלו רבים מבני ישיבת וואלז'ין ה"י, בעוה"ר

, כי עפ"י שכל לא כוחם של המשכילים ברוסיה ובפולין היה ע"י כח הליצנות
היו יכולים לפעול כלל, ופתחו בדברי ליצנות ועי"ז הכניסו ארס בליבות 

  .אט לאט עד שהיפך אותם לגמרי רח"להשומעים, שחדר אליהם ל

  זהירות מחבר רע
 ,רש"יופי .ב)"(כה, כ ,"ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי"

 ,של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאתתורה  "כשהיתה עוברת על פתחי
  עוברת על פתחי עבודת אלילים, עשו מפרכס לצאת".

לבית יעקב אבינו לצאת  ", למה השתוקקבית הלויה"נודעה תמיהתו של 
בגמ' בהיותו במעי אמו הוא למד שם תורה מפי המלאך וכמבואר , והרי מדרש
ה מפי מלאך, וא"כ למה שעובר במעי אמו לומד את כל התור(ל' ע"ב) בנדה 

ובשלמא עשיו היה את לימוד התורה מפי המלאך,  לצאת ולעזובהשתוקק 
פרא אדם ולא רצה ללמוד את תורת ה' מפי המלאך ובשביל זה היה מפרכס 
לצאת לעולם ההבל לעבוד עבודה זרה, אך יעקב אבינו שחיפש ללמוד תורה, 

ששם הוא  - והרי אדרבה זהו מקום מצוין עבורו  -מה היה חסר לו במעי אמו 
ה"בית הלוי", ותירץ           .ך ללא שום הפרעות ומניעותלומד תורה מפי המלא

כדי כל זה אינו שווה לו  אע"פ שיעקב רצה ללמוד תורה מפי המלאך, אבלש
פן ילמד ממעשיו הרעים כי חשש  עם עשיו הרשע במחיצה אחת,יחד שב שי

כבר כאשר היה וכפי שאמרו חז"ל ש[ - של עשיו אחיו שהיה רשע כבר ברחם אמו 

ולכן היה עדיף לו לצאת מבטן  ],הוא השתוקק לצאת לבתי עבודה זרהעשיו בבטן אמו 
אמו ולהפסיד את לימוד התורה מפי המלאך, והעיקר שלא ישהה יחד עם 

          עשיו הרשע במחיצה אחת.
הדבר עצם , שלא רק ההתחברות לרשע מסוכנת, אלא גם זהו מוסר השכלו

, להוריםלימוד מכאן ו .במקום אחד הוא מסוכן מאוד יחד עם רשע לשהות
להתפלל וגם , לבדוק היטב מי נמצא בחברת וסביבת בניהם ובנותיהם שצריכים
ברים , ובפרט מחמחברים רעים הם ובנותי הםלקב"ה שיציל את בני בכל עת

  חוץ שהם רעים.רעים נסתרים שאין ניכר ב

  הגדרת המושג "תמימות"
 בעניינישהיה תמים שלא הבין ו "חאין הכוונה  .)ז"ה, כ"כ(, "ויעקב איש תם"

"אחיו על לבן שיעקב אבינו אמר  )ב"ג ע"מגילה י(, שהרי כבר אמרו חז"ל העולם
אנוכי ברמאות", והרי שיעקב אבינו ידע היטב לרמות אחרים כשהיה צורך 
בכך, אלא הוא נקרא תם משום שהלך בדרך הישר והסתכל תמיד רק על דבר 

מה בני אדם  ולא הסתכל ימין או שמאל"מה הקב"ה רוצה ממני עכשיו",  - אחד 
  .כפשוטו אומרים עליו, אלא היה ישר ועשה את שמוטל עליו לעשות

  גדלות עשיו בהשגה מחד גיסא, ושפלותו בהנהגה מאידך גיסא
לצוד  - יודע ציד ופירש"י "). ז"כ, ה"כ(, "ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה"

בן, את המלח ואת הת וו בפיו, ושואלו אבא היאך מעשריןולרמות את אבי
    ", ע"כ.כסבור אביו שהוא מדקדק במצות

בהשגות שכליות היה שהלא  דמותו של עשיו,את קשה לנו לתאר הנה באמת 
של מוחו מהיה לו מח גדול הרבה יותר א כתב ש"החידו גדול מאוד,עשיו 

כי באמת מצד  - וזהו גם הטעם שראשו נקבר במערת המכפילה  ,יעקב אבינו
שיש  ידע היטבהוא כן אנו רואים שוראשו הוא היה גדול מאוד בהשגות, 

 עדבכח הברכות של יצחק אבינו  האמין מאודשהרי הוא  – לצדיק כח לברך
וכמו כן  שבכה בכיה גדולה ומרה עד מאוד כששמע שהפסיד את הברכות,

גם ידע וא"כ הוא , (להלן בפרשת וישלח)הוא ראה את המלאכים שיעקב שלח אליו 
רי אח"כ שהוהוא גם האמין בכח הבכורה שהמלאכים משמשים את הצדיק, 

ים את ויעקבני זה פעמי(כ"ז כ"ו) את הבכורה ואמר התחרט מאוד על מה שאיבד 
למד תורה בקטנותו כמו יעקב אבינו וכמבואר ברש"י הוא גם ובכורתי לקח", 

שבקטנותם לא היה ניתן להבחין בין הנהגת יעקב (כה, כז, על הפסוק ויגדלו הנערים) 
הוא גם היה , וכי עשיו קיבל חינוך טוב מאוד מילדותו – ועשיו בשום הבדל

אם היה עם , ויצחק אכל משחיטתותלמיד חכם וידע הלכות שחיטה, שהרי 
  .יקת הסכיןאסור היה לאכול משחיטתו כי אינו נאמן על בדהארץ 

הוא ביזה את הבכורה אולם מאידך, בהנהגותיו נהג עשיו כאדם שפל ביותר, 
[גנב, בעל נערה ומכרה בעד נזיד עדשים, ובאותו היום גם עבר על ג' עבירות, 

בתורה בלשון  נקראוהוא ג'], תולדות תנחומא  –המאורסה, והרג את הנפש, וכמו שאמרו חז"ל 
  בענייני ארציות.והיינו איש מגושם שנקרא על שם עיסוקיו  -"איש שדה" 

כי איך יתכן שעם כל השגותיו הגבוהים הוא  -והדבר קשה לכאורה להבנה, 
  נשאר רשע גדול ולא התנהג בהתאם להשגותיו העצומות. 

  דברים שנאמרו לאחר הדליקות הגדולות בארץ הקודש בשבוע האחרון
אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש ") ב"ט ע"קישבת ( בגמ'שדליקות באות על חילול שבת, וכדאיתא "ראוי לעורר בעת הזאת על חילולי השבת, שכבר לימדונו חז"ל 

וכך  בת כראוי, אני מדליק בכם את האש",להדלקת אש במושבותיכם, שאם אין אתם משמרים את הש"אמר הקב"ה, אל תגרמו ", ובמדרש הגדול איתא חילול שבת
     שזהו אזהרה שלא לגרום להבערת אש במושבותינו על ידי חילול יום השבת קודש. –פירשו המקובלים את הפסוק "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" 

"ל לעניין חילול יא מאבות הטומאה רחה חיפהוים מסעדות וחנויות בשבת בפרהסיה, כים משבוע לשבוע, הם פותחחילולי השבת מתרבים והולבזמנינו ובעוה"ר 
שהרי גם בירושלים עיה"ק ובעוד מקומות חילול השבת לפעול למען קדושת השבת, עד שנתמלאה הסאה והקב"ה פורע רח"ל מאתנו, וצריך להתעורר ושבת, 

למחות על חילולי השבת מידי תקופה, ולהשמיע את  ועל כן חובותינו    רח"ל.מתרבה, וצריכים אנו לחשוש שמא בעוה"ר תתמלא הסאה והקב"ה ישפוך חמתו עלינו 
 הגאון רבי ראבן בענגיס זצ"ל בדרך דרוש,ופירש בזה וכבר אמרו חז"ל "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו",  זעקת היהדות הנאמנה שחילולי השבת לא יעברו בשתיקה,

לא יועילו באמת גם אם המחאות ו      "שומר" שאחרים לא יחללו את השבת.להיות  –צריך הוא "לשמור"  כשם שצריך האדם "לזכור" את קדושת השבת לעצמו, כךש
כמה חמור הוא שנזכור ונוכיח  –די להנחיל את קדושת השבת אצלינו תכלית המחאות אינם רק כדי למנוע חילול שבת, אלא גם כלמנוע לגמרי חילולי שבת, מ"מ 

כשמשה רבינו ירד מהר סיני, הוא מיד הקהיל את עם ישראל ולימד אותם הלכות שבת ולה לייסד שיעורים בהלכות שבת, כמו כן חובת כל קהיו     חילול שבת.
כיון שהמכשול בהלכות שבת מצוי מאוד, מוטל על ו"ויקהל משה וגו' ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש", ג) - (שמות ל"ה אוכמוש"כ בפרשת ויקהל 

וצריך למצוא עסקני שבת שיעוררו על כבוד      יעשה לצאת מכל השאלות והחששות.מוד הלכות שבת כראוי בכל שבוע כדי שידע את המעשה אשר כל אחד לל

  .", אמןשיח צדקינו במהרהביאת מחיש את הן בלימוד הלכות שבת והן במחאות על שמירת כבוד השבת, והקב"ה יאמר לצרותינו די, וי –השבת 

   "נדרים פלוס"בעמדות הממוחשבות של מאמר, ההדפסת והפצת לתרום להוצאות ניתן  !!!חדש
  ."מ שטרנבוך"הגר פוסק הדור מאמר ממרן: "לפי החיפוש הבא ,המוצבות ברחבי הארץ



שעשיו היה מאמין וידע אמנם באמת אין כאן מקום תימה כלל, כי אע"פ 
בערה הוא נמשך אחר תאוותו שמפסיד את העולם הבא, אבל בשכלו שהוא 

להשיג את הטוב האמתי  ולא הסכים לוותר על הנאה ב"מזומן" כדי, בו כאש
כשהאדם  גם -ך הישר כח היצר להטות את האדם מדרזהו  שכן, לאחר זמן

ומה שנאמר בתורה "ויבז עשיו את           .יודע בשכלו מהו דרך הישר
הבכורה", הכוונה שאף שידע היטב בליבו מהו ערך הבכורה, אבל באותה שעה 
שקפצה עליו תאווה ובער בו תאוות האכילה ליהנות מנזיד עדשים, עזב את 

קופה לאחר כל הערכים שידע בשכלו, ונמשך אחר תאוותו, ולכן באמת ת
וכך היה          המכירה התחרט ואמר "ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח".

כאשר לא בערה בו אש התאווה, הוא היה נוהג במדריגות שדרכו של עשיו, 
כל ימי הייתי  ,גמליאלמר רבן שמעון בן א"(ב"ר ס"ה ט"ז)  וכמו שאמרו חז"לגבוהות, 

ו יו את אביו, עשימש עשימשמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה שש
אולם " וכו', בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות

והתפתה לרדוף בשעה שקפצה עליו אש התאווה, הוא זנח את כל השגותיו 
  .את כל נשמתו והשגותיובעדה אחר התאווה שבערה בו כאש, ומכר 

  הדרך להתעלות בעבודת ה' הוא על ידי יראת שמים ולימוד המוסר 
, כי לדורות, שאין זה גדלות להתעלות בהשגות בשכל בלבדהשכל וזהו מוסר 

גדול מאוד בהשגותיו אבל יחד עם זה להיות גם מושחת האדם להיות יכול 
כעשיו, וכדי להתעלות במדריגות  עבירות חמורותובעל תאווה עצום ולעבור 

  צריכים יראת שמים שתעמוד כמגן נגד תאוות העולם הזה.
דוקא פשוטי העם , (שפאניא) הגזירות בספרד זמןשב ,החסיד יעב"ץהעיד וכבר 

שבאו עם אמונה פשוטה, הם אלו שמסרו את עצמם ברבבותיהם בחפץ לב 
הפילוסופים באמונה מצאו לעצמם תירוצים שונים אבל ובשמחה להריגה, 

שהשגות כי כך הוא הכלל, ולא מסרו את נפשם להריגה על קידוש השם, 
גם אם הם מבוססות היטב בפילוסופיה עמוקה, אינם עומדים לאדם  –שכליות 

, וכדי לעמוד בניסיון צריך לשנות את דרכיו או למסור את נפשו בשעת ניסיון
ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל היה             שמים. אמונה פשוטה ויראת

אומר שלא נכון להשקיע זמן בשיחות של מחשבה, [שהיה רגיל לכנות אותם 
כי השגות גבוהות במחשבה אין בכוחם לשנות את "פילוסופישע מוסר"], 

 מתוךמוד המוסר ליצריך להשקיע זמן בלא אטבעי האדם שנשתרשו בו, 
ינו שייחד כל יום אפילו רק כמה דקות (מינוט) לחשבון והי, התעוררות הלב

שבכוחו להלהיב את הלב ומה יכול לתקן, וזהו מוסר אמיתי  מה עשה –הנפש 
ומו"ר זצ"ל היה נאה דורש ונאה מקיים,              .לתפילה ולהיזהר מאוד מחטא

ובעצמו היה לומד בישיבה מוסר בכל יום, והיה חוזר לעצמו על דברי מסילת 
בת הלבבות פעם אחר פעם, ובינתיים היה עושה חשבון הנפש ישרים או חו

  על עצמו, ואמר שלזה נתכוונו בעלי המוסר.

  עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה
הנה כולנו רגילים להסתכל על עשיו בבוז . )ד"ה, ל"כ(, "ויבז עשיו את הבכורה"

אבל אנחנו שוכחים שלפעמים גם על שמכר את הבכורה בעבור נזיד עדשים, 
ומדברים דברי הבל ומבזבזים זמן יקר שאפשר להשיג בו שכר  יושביםאנחנו 

אנו הרי ו, נזיד עדשים של הנאה חולפת ופעוטהלנצח כפשוטו, וכל זאת בעבור 
פ שבשכלו ידע היטב מהו מעלת הבכורה, אבל לא "ממש דומים לעשיו שאע

אנו בשכלנו פ "התגבר על תאווה רגעית לקבל הנאה במזומן, וכך גם אנו אע
אבל לא מתגברים על יקרה מפנינים ומזהב ומפז רב, שהתורה יודעים היטב 

על זה געית של דברים בטלים אע"פ שמהנאה רליהנות במזומן הרע היצר 
"כי דבר ה' בזה וגו' הכרת תיכרת הנפש ההיא מישראל", (במדבר ט"ו ל"א)  נאמר

שר לו לעסוק בתורה ואינו שאפ הו מישז(סנהדרין צ"ט ע"א) אמרו חז"ל כמו שו
כשנגמרה מרה צעק צעקה גדולה ושכעשיו , וח"ו עלולים אנחנו להיות עוסק

  ה"ב. שאיבד את הבכורה וחיי העותאוותו והבין כמה טיפש היה 
ויש להם ניסיון לעזוב שקשה להם לפרנס ולכלכל את בני ביתם, יש בני תורה ו

 של חיי את לימודם בכולל כדי לעבוד לפרנסתם, אבל כשידעו מה המשמעות
שזכו להיות בני תורה ולא  בגורלםישמחו הם התורה, נצח שיזכו לה על ידי 

  יסכימו לעזוב את עולם התורה.

  מעלת הייסורים
יצחק "(ב"ר ס"ה ט') איתא במדרש . (כ"ז, א'), "ותכהין עיניו מראות ויהי כי זקן יצחק"

סורים מדת הדין יאדם מת בלא י ,בון כל העולמיםיר ,אמר לפניו ם,סורייתבע י
יסורים אין מדת הדין מתוחה כנגדו, ימתוך שאתה מביא עליו  ,מתוחה כנגדו

ספר ועד לת היחייך דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל, מתח הקב"ה,אמר לו 
ויהי כי זקן  , שנאמריסוריםיוכיון שעמד יצחק נתן לו  םסורייכאן אין כתיב י

מבואר במדרש מהו גודל מעלת הייסורים עיניו מראות".       יצחק ותכהין
להשתיק את מידת הדין, עד שאפילו יצחק שכבר היה עולה תמימה לה', מ"מ 

וזהו מתוחה כנגדו, י שלא תהא מידת הדין היה טוב עבורו לסבול ייסורים כד
שהמחלות והייסורים הם לטובתו של אדם,  ,תמיד ורכראוי לזיסוד גדול ש

  .ם הרבה מאוד מהעונשים בעולם הנצחשבמעט ייסורים בעולם הזה מנקי
 מדורי גיהנוםשבעה עבר שהגה"ק רבי מרדכי פגרמנסקי זצ"ל עובדא הוי בו

בשואה האיומה, ולאחר מכן בהיותו צעיר לימים נחלה במחלה הנוראה, וסבל 
הרופאים ביקשו כאשר וייסורים נוראים, והמחלה פגעה בעיניו ובכל גופו, 

הוא סירב , (מורפיום) תרופות משככי כאביםלהרגיע את כאביו ולתת לו 
לא תשרת  [והוא גם עמד בתוקף שה"אחות" שם, ייסורים באהבהלקבל ורצה לקבל 

בשעה שבאתי לבקרו בבית זכורני שושכן מימיו לא הסתכל בצורת אשה],  –אותו 
איבד את כאשר כבר  – כשבועיים לפני פטירתו בשכבו על ערש דויהחולים 

הוא התפלל אז תפילה נוראה לקב"ה ואמר: ו וסבל הרבה ייסורים, מאור עיני
אני רים כדי להזדכך, וחטאתי לפניך, אני חייב לקבל ייסו"ריבונו של עולם 

מבקש ממך תן לי ייסורים כמה שמגיע לי, אבל תן לי את כל הייסורים כאן 
בעולם הזה כדי שאזכה לבוא לעולם הבא לאחר זיכוך גמור, נקי ללא רבב 

עמדו מן הצד שם רופאים , והחטא, ואל תשאיר לי שום חובות לעולם הבא"
  נוראים כאלו ברצון. איך יכול אדם לסבול ייסורים ת עצומההתפעלוב

ושמעתי פעם מהגאב"ד דקוממיות זצ"ל שאחד מגדולי האדמורי"ם זצ"ל 
לפני שקיבלתי את הייסורים הייתי שחלה וסבל ייסורים קשים מאוד אמר, "

נותן מיליון רובל כדי להיפטר מהם שלא יגיעו אלי, אבל עכשיו שכבר באו 
לוותר על שכר הייסורים, אלי הייסורים, אפילו אם תיתנו לי מיליארד רובל 

  אינני מסכים, שהייסורים ממרקים אותי".

  סכנת ריבוי השפע הגשמי
 :איתאתולדות ס"ז ב')  (בר"ר במדרש כאןכ"ז ל"ג). ("ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד", 

"שתי חרדות חרד יצחק אבינו, אחת בשעה שנעקד ע"ג מזבח, והשנייה בשעה 
, מאודשהביא עשיו לפניו מטעמים, וכשאומר ויחרד יצחק חרדה גדולה עד 
  הוי אומר שחרד מהברכות של יעקב יותר ממה שחרד בשעת העקידה".

יצטרכו לעבור ביאור העניין נראה, שבעקידה הבין יצחק אבינו שעם ישראל 
פן שהרי מעשה אבות סימן לבנים, ולכן נחרד מאוד  –מסירות נפש בכל דור 

עם ישראל לא יעמדו בניסיונות הללו, אבל בשעה שבא עשיו והוברר ליצחק 
שנתן את הברכות של שפע הגשמיות ליעקב, חרד ביותר שמא מרוב 

(דברים ל"ב ט"ו) מוש"כ הגשמיות שקיבל יעקב יבעטו ישראל וישכחו את הקב"ה וכ

לכן חרד "וישמן ישורון ויבעט, שמנת עבית כשית, ויטוש אלוה עשהו", ו
יבוי מר הניסיוןמהברכות של יעקב יותר ממה שחרד בשעת העקידה, כי 

  ניסיון של מסירות נפש.מההוא ניסיון גדול יותר גשמיות 
וכן הוכח בכל דור, שבשעת השמד עם ישראל עמדו בגבורה בניסיונות וצעקו 

יכו עצמם לגיא שמע ישראל וקיבלו על עצמם עול מלכות שמים והשל
ההריגה מתוך עינוי ודחק, אבל מאידך סכנת ריבוי השפע הגשמי הפילה 

באמריקה חללים רבים והדיחה אותם מדרך התורה והאמונה רח"ל, וכמו 
שמילונים לא עמדו בניסיון השפע ועזבו את הדת בשביל תאווה. והקב"ה 

ינו, עיקר הסכנה וכך גם בזמנ     יזכנו לעמוד בכל ניסיון ולקדש שמו ברבים.
רובא דרובא עומדים בניסיון של אינו רק מהגזירות שהם גוזרים כנגדינו, כי 

 לרשעים ולראשי השלטוןמחניפים ש ובעיקר יש לחשוש ממהנפש, מסירות 
, נעשים שותפים נאמנים להםמתחברים אליהם עד שו ה"ושוכחים את הקב

 .ו"נושפע מהם ח לאש ומזה צריך חרדה גדולה עד מאוד

  ואם אפשר לסמוך על העתק כתובה שברבנות –בלא כתובה איסור שהיה אודות  תשובה
שאלתם על השריפה שכילתה רח"ל בתים רבים בחיפה ובעוד מקומות, אודות "

ואנשים רבים נשרפה כתובתם, ושואלים אם מחויבים לסדר כתובה לאלתר, 
את אשתו אפילו שעה אחת בלא אסור לו לאדם שישהא ד") א"ט ע"פ(ב"ק  קיי"לשהרי 
  תק כתובה הנמצא ברבנות:להקל על העאו שיש בזה צדדים  ,"כתובה

הנה הדבר פשוט שאין לסמוך על "העתק כתובה" לעניין איסור שהיה עם אשתו 
מלבד  -בלא כתובה, שהלא אם יהא תוקף להעתק כתובה לגבות על ידו ממון 

כמחזקת שני כתובות ואסור, וע"כ שכיון שכתוב עליו  הכתובה המקורית, נמצאת
הבעל יכול לטעון אין סומכים עליו לעניין ממון כלל, שמן הדין "העתק כתובה" 

, וכיון שאין או שעשו שינויים בכתובה המקורית בחתימת עדיםעליו פרוע 
סומכים עליו לעניין ממון, לא מהני לעניין איסור שהיה עם אשתו בלא כתובה, 

[שהרי ל כך, ומה גם שכיון שאין עליו "שם כתובה" כלל, שהרי לא סמכה דעתה ע

א"כ חל בזה האיסור אין כותבים אותו בתורת כתובה כדי שלא להחזיק שני כתובות וכמוש"נ], 
כרון יהעתק לזלשהות עם אשתו בלא "כתובה" שהרי אין זה "כתובה" אלא 

כן המנהג פשוט אצל יש כאן עוד טעמים שלא להקל בזה ואכמ"ל, ו, ובעלמא
  .ואין סומכים על העתק כתובההחרדים בארץ ישראל להיזהר להחזיק הכתובה 

שאין להם לארץ ישראל מארצות אחרות לא ישנם עולים רבים שעלו ובלא"ה ה
העתק כתובה ברבנות, ורבים מהם גם אינם יודעים מהאיסור להתגורר בלא 

כתובה ומסתמא לא העלו עמהם את הכתובה לארץ, ובעבורם ראוי לתקן את 
(ח"א סי' תש"ס) ובתשובות והנהגות       הפרצה ולדאוג שיכתבו כתובה אחרת. 

ובדא בהגאון הצדיק רבי זאב מינצברג זצ"ל שנשבה בשבי ביד הירדנים הבאנו ע
יחד עם משפחות שנשארו בעיר העתיקה, ולבסוף שלחו אותם לחופשי, והגיעו 
לשכונת קטמון בערב שבת שבורים ורצוצים שאיבדו את כל רכושם, ולפני כניסת 

הרי בכל השבת שלח רבי זאב זצ"ל להזהיר בכל בית בקטמון שיכתבו כתובה, ש
רגע שלא כותבים כתובה או עכ"פ מתחייבים בקניין, עוברים באיסור שאסור 
לאדם לשהות אפילו שעה אחת עם אשתו בלא כתובה, והרי שאפילו בשעה קשה 
כזאת, לא הסיח דעתו לרגע אחד מקיום ההלכה, והלך מיד לדאוג לכתובה לכל 

ה שרוי במתח ופחד וזכורני שהגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל הי        הפליטים.
[שהלא אסור לגור עם שמא נאבד לו הכתובה, ולא נכנס לביתו משום איסור ייחוד, 

מקובל אצלינו ששמירת ו     .עד שבדקו ומצאו את כתובתהאשתו בייחוד בלא כתובה] 
היא סגולה גדולה לשלום בית, ויש אומרים  אצל האשהכשרה כהלכה כתובה 

כמבואר ישראל להיזהר בזה ו בביתשזהו סגולה גם לחשוכי בנים, וכבר נהוג 
 בפנילאלתר מעשה קנין יעשה מי שכתובתו נשרפה צריכים לדאוג ש ולכן ברמ"א,

ן רבנים שאיו כמה פסקמה ש ,סוף דברו ,שני עדים על מה שהתחייב בכתובה
  "נ.הפסד ולא תועלת, וכמוש צריך למהר לכתוב כתובה, מביא
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