
פרשת ויצא תשפ"ג

השפעת בני התורה והכוללים בכל עיר ועיר

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה", )בראשית כ"ח י'(. 

פירש"י "לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו, אלא 
מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה 

הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה", ע"כ.

וראוי להבין מדוע הדגישה תורה עניין "יציאת צדיק מן העיר" רק אצל יעקב 
הדגישה  לא  שם  ולמה  מושבם,  ממקום  יצאו  ויצחק  אברהם  גם  והלא  אבינו, 

תורה שיציאתם מן העיר עשתה רושם.

וביאר בזה מורינו הגאון רבי אליעזר לופיאן זצ"ל, שאצל אברהם ויצחק היה 
ופעלו  הרבים  בזיכוי  עסקו  הם  שהרי  רושם,  עשתה  שיציאתם  פשוט  הדבר 
בחרותו  בימי  אבינו  שיעקב  שאע"פ  הוא  החידוש  ועיקר  גרים,  לגייר  הרבה 
בבאר שבע היה "יושב אוהל" ולמד כבחור ישיבה ולא התעסק בקירוב רחוקים, 
מ"מ יציאתו עשתה רושם גדול על כל בני העיר, כי עצם הדבר שבני העיר רואים 

צורת בן תורה הרי זה גורם להם ללמוד מדרכיו והנהגותיו.

והוסיף הגאון רבי אליעזר לופיאן זצ"ל, שמכאן יש ללמוד שבכל יישוב יהודי 
ראוי שיהיה כולל של בני תורה, שכן אף אם אינם מתערבים בענייני העיר ואינם 
מ"מ עצם הדבר שבני העיר רואים צורת בני  יוצאים להשפיע לקרב רחוקים, 
תורה, הרי זה עושה רושם לטובה עליהם, ויכול אף לגרום לבסוף לקירוב רחוקים. 

מעלת הביטחון וחובת השתדלות

"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו", )כ"ח י"א(. 

פירש"י, "עשאן כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות, ע"כ. 
ולכאורה הדבר תמוה מה הרוויח יעקב אבינו באבנים שהניח סביב לראשו כדי 
להגן על עצמו, והרי עדיין גופו ורגליו לא היו מוקפים כלל באבנים, ומה עוד שגם 

ראשו עדיין לא היה מוגן מהחיות, שהרי יכולים הם לעלות מעל גבי האבנים.

ונראה שמה שהניח אבנים סביב ראשו אין זה אלא כדי לעשות קצת השתדלות, 
כן הוא הנהגת הקב"ה עם  כי  וכדי להלביש את הנהגת הקב"ה בדרך הטבע, 
ברואיו, שאע"פ שהוא מזמין את כל צרכיו של הבוטח בו, מ"מ הוא מלביש הכל 
בתוך דרך הטבע, ולכן גם הבוטח בקב"ה צריך לעשות איזה השתדלות מועטת 

כדי שהנהגת הקב"ה לא תהא בלא שום תפיסה ואחיזה באחד מדרכי הטבע. 

בווילנא  שהכיר  זצ"ל,  שניידער  משה  רבי  הגה"צ  מו"ר  לי  סיפר  זה  דרך  ועל 
מתלמידי תלמידיו של הגר"א זיע"א שנהגו בביטחון כשיטת הגר"א שאם יש 
לאדם בטחון מלא ממש ועומד במדרגה שבוטח בקב"ה בכל ליבו שיסדר לו כל 
צרכיו, זוכה לצרכיו בלי שום פעולה מצידו כלל, ואכן ראו אצלם נפלאות ממש, 
אמנם אע"פ שראו אצלם ניסים ונפלאות מ"מ עשו איזה השתדלות מועטת, 
ויצאו שני פעמים בשבוע לעשות איזה השתדלות לכמה שעות, וביאר הטעם 

בזה, שרצו להחביא את הנס ולהלבישו בדרך הטבע, וכמוש"נ.

גנות המחלוקת גם כשהיא לשם שמים

"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו", )כ"ח י"א(. 

פירש"י, "בעשאן כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות, התחילו 
מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי יניח, 

מיד עשאן הקדוש ברוך הוא אבן אחת", ע"כ.

שהלא אע"פ שהמחלוקת  ויש להתבונן כמה המחלוקת מאוסה אצל הקב"ה, 
הייתה לשם שמים שכל אחת מהאבנים רצתה לזכות לשמש את הצדיק, אבל 

הקב"ה חיברם לאחת כדי שלא יהיה שום פירוד ומחלוקת ביניהם.

ובעוונותינו הרבים השטן מרקד בינינו בעוון שנאת חינם ופועל רבות לעורר 
יודע  השטן  כי  והטעם  שמים',  'לשם  של  שונות  בטענות  בישראל  מחלוקות 
שהמחלוקת היא סיבה למנוע מישראל הרבה ברכות שהקב"ה רוצה להשפיע 

עליהם.

וידוע מה שאמרו חז"ל )עדויות ח, ז( ש"אין אליהו הנביא בא אלא לעשות שלום 
בעולם", וביאור הדבר נראה, שכל עוד שלא יהיה שלום בישראל אין השכינה 
יכולה לשרות בישראל וממילא אין משיח צדקינו יכול לבוא, ולכן יבוא אליהו 
הנביא מעט קודם ביאת המשיח כדי להשכין שלום ולהכשיר בזה את ישראל 

לביאת משיח.

עבודת בן תורה בשנתו בלילה

"וישכב במקום ההוא", )כ"ח, י"א(. 

פירש"י, "לשון מיעוט, באותו מקום שכב, אבל ארבע עשרה שנים ששמש בבית 
עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה", ע"כ.

פשוט שאין כוונת הדברים שיעקב אבינו לא ישן כלל י"ד שנה, שהרי  והדבר 

 דברי מספד שנאמרו בשעת הלויה לפני מיטתו של ראב”ד לונדון
הגאון הגדול רבי חנוך ארנטרוי זצ”ל – גיסו של מרן רבינו שיבדלחט”א

ודעת תורה אודות גרות הרבנות הראשית 
קול נהי ובכי בציון על סיום תקופת גיסי הגאון רבי חנוך זצ”ל. רק מי שמכיר 
את יהדות אנגליה מהתקופות הקודמות לפעולותיו של ר’ חנוך, הוא יכול 

להבין מה שר’ חנוך פעל ועשה.

בעבר היו מהשוחטים בקהילה שלא היו ראויים לכך רח”ל, והיו גם אטליזים 
שהיו מוכרים בשר טריפות ככשר, וכאשר נתמנה הגאון רבי חנוך לתפקידו 
בבית דין, הוא דרש שהשוחטים חייבים להיות ירא שמים ויש להחליף את 
השוחטים הקודמים, ואף שהיה צריך לשלם כספי פיצויים לכל השוחטים 
שפיטר אותם, הוא נטל על עצמו העול, וטרח לקבץ כספים כדי לשלם להם 

פיצויים ופיטר אותם ומינה חדשים יראי שמים במקומם.

וזהו תקופת ר’ חנוך - שהכל יהא עפ”י הלכה מתוך מסירות נפש. הוא פיטר 
את השוחטים ולקח אחריות על החשבון שלו, ולזה היה צריך מסירות נפש, 

והוא היה איש אמת, ומסר נפשו שאם התורה אמרה שאסור אז אסור! 

ולצערינו נחסר לנו היום רב כזה כמו ר’ חנוך, ורק לאחרונה שמעתי על כמה 
וכמה רבנים מחו”ל שנתקשרו בקשרי הלכה עם הרבנות הראשית ונותנים 
בלא   – ה”י  הראשית  מהרבנות  גרות  תעודת  בידו  שמביא  מי  לכל  הכשר 
לברר ולבדוק בכל גירות בפנ”ע גופא דעובדא היכי הוה, ומהם שאף עומדים 
בקשרי חנופה לאותם רבנים מהרבנות הראשית אשר מציגים עצמם כקנאים 
העומדים על משמר הלכות הגירות – בשעה שהאמת היא שכל הצרות שלנו 

בגירות ובנישואין הוא מהם, שהם מקבלים רבבות גרים שלא כדין בלא קבלת 
עול מצוות, ורבה המכשלה בזה וכפי שהתרענו הרבה פעמים, ויש לידע כי 
עפ”י הלכה אסור לנו לעזור להם או להחניף להם, וגם אם אין בידינו ללחום 
נגדם, עכ”פ אסור ח”ו לעזור להם או להחניף להם, ועלינו להמשיך את דרך 
להחניף  בלא  וההלכה  התורה  משמר  על  ששמרו  דור,  אחר  דור  אבותינו 

לאחרים.

והנה הגאון רבי חנוך זצ”ל החזיק תלמוד תורות וישיבות, וחינך בניו ובנותיו 
בדרך הצניעות ובדרך הקדושה, והעמיד דורות של תלמידי חכמים. וכל זמן 
שהיה בחיי חיותו בעולם הזה, גם בימי מחלתו בסוף ימיו כשלא היה יכול 
לפעול, מ”מ החשיב לו הקב”ה כאילו עשה ופעל, וכמו שאמרו חז”ל )ברכות 
ו’ ע”א( “חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו 
מכוחו,  דשמיא  לסייעתא  הציבור  זכו  הגדולים  זכויותיו  ובזכות  עשאה”, 

ועכשיו בהסתלקותו איבדנו את הסייעתא דשמיא שזכינו מכוחו.

ועכשיו אנחנו צריכים להתפלל על המצב, כי צריכים אנו רחמים גדולים, ויש 
להתפלל בכוונה גדולה שבזה יוצרים מלאכים סנגורים, ומלאך אחד טוב יכול 
לגרש מאה מקטרגים, וכל אחד יידע שעליו לחנך את בניו ובנותיו בצניעות 
ובדרך התורה בלא לשנות כלום ממה שהיה אצל אבותינו. וה’ יעזור שהגאון 
ר’ חנוך שבחיי חיותו עולם הזה ידע והכיר את הצרות שיש לנו, יהיה מליץ טוב 
ומליץ יושר עבורינו, וה’ יעזור שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו בקרוב.

לידיעת הציבור, יתכן ויהיה שינויים בזמן תפילת מעריב אצל מרן שליט"א. מומלץ למגיעים למקום להתקשר לקו המידע 0733453485 
לעת עתה תפילת מעריב מתקיים מידי יום בביתו של מרן שליט"א רחוב קצנלבוגן 4 בשעה 7:00 בערב



עפ"י טבע אין האדם יכול להיות ניעור אפילו ג' ימים רצופים, וכדאיתא בגמ' 
)שבועות כ"ה ע"א( שהנשבע שלא ישן ג' ימים הרי זו שבועת שוא, אלא כוונת 
הדברים שיעקב אבינו "לא שכב על מיטתו", והיינו שלא קבע עצמו לשינה, 
)ועיין כעי"ז בגמ'  אלא השינה חטפתו כשכרע באפיסת כוחות במקום לימודו, 
סוכה נג. בביאור הכוונה "לא ראינו שינה בעינינו"(, כי יעקב אבינו היה כולו רוחניות 
ההכרח  מחמת  מעצמה  באה  השינה  אלא  העוה"ז,  לענייני  עצמו  קבע  ולא 

לצורך קיום הגוף לשם המשך לימוד התורה ועבודת השי"ת.

וכבר זכינו לראות בעינינו כמה צדיקים שלא קבעו עצמם לשינה כלל אלא היו 
עוסקים בתורה עד שנרדמו בפתע פתאום, ולא היה השינה אצלם בגדר ענייני 

עוה"ז כלל.


באופן  ולהפסיד שעות שינה  זה,  בעניין  יש לדעת, שאין להקל ראש  מאידך 
הט"ז  שכתב  מה  וידוע  התורה,  בלימוד  הריכוז  בכוח  למחרת  ייחלש  שעי"ז 
)אבהע"ז סי' כ"ה סק"א( שאותם תלמידי חכמים שצריכים מחמת טבעם לישון 
חלקם  הקב"ה  להם  נותן  בתורה,  לעסוק  כוח  להם  שיהא  כדי  בלילה  הרבה 
בתורה בדיוק כמו אותם תלמידי חכמים שמנדדים שינה מעיניהם ועוסקים 
בתורה בשעות הלילה, ונראה בביאור הדברים, שמאחר שכל תכלית השינה 
נעשית אצלם רק כדי ללמוד תורה ביישוב הדעת למחר, נמצא שהשינה אצלם 
נחשבת כהכשר מצווה, והכשר מצוה שאי אפשר בעניין אחר נחשבת כחלק 
תורה,  תלמוד  ממצוות  כחלק  נחשבת  השינה  ולכן  עצמה,  המצווה  ממעשה 

ובדין הוא שלא יפסידו מחמת שנתם מחלקם בלימוד התורה. 

אמנם פשוט דדברי הט"ז הם דווקא כאשר הוא מנצל זמנו במשך שאר שעותיו 
ללימוד התורה ועבודת ה', ואז אם הוא ישן בלילה כדי לאסוף כוחות ללמוד 
תורה למחר הרי הוא מקבל שכר כאילו למד תורה כל הלילה, אבל אם במשך 
שעות היום הוא מזלזל בתורה ואינו מנצל הזמן, הרי בוודאי אינו מקבל שכר 

לימוד התורה על שנתו.

על האדם מוטל לעשות ככל יכולתו ועי"ז יזכה לניסים משמים

"ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש", )כ"ח, י"א(.

מקום  על  עברתי  אפשר  אמר  לחרן  מטא  "כי  ע"ב(  )צ"א  בחולין  בגמ'  איתא 
שהתפללו אבותי ואני לא התפללתי כד יהיב דעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא 

מיד ויפגע במקום", ע"כ.

בדברי הגמ', שמיד בשעה שהחליט יעקב אבינו בדעתו לחזור להר  ומבואר 
המוריה להתפלל שם, קפצה לו הדרך ומיד "ויפגע במקום". 

וצריך ביאור, דמאחר שרצון הקב"ה שיילך להתפלל בהר המוריה, א"כ מדוע 
קפצה לו הדרך רק בשעה ד"יהיב דעתיה למיהדר", והרי הקב"ה יכול להקפיץ 

לו את הדרך גם בלא החלטתו לחזור, כדי שיזכה להתפלל בהר המוריה.

אמנם ביאור העניין פשוט מאוד, שרק בשעה שהאדם עושה את שמוטל עליו, 
הקב"ה כבר גומר בעדו ומסייע לו עד שלפעמים זוכה גם לניסים גמורים למעלה 
מדרך הטבע, אבל אם האדם מצידו אינו נוקף אצבע למען עלייתו הרוחנית, לא 
יזכה לסייעתא דשמיא, ולכן רק באותו הרגע שיעקב אבינו הסכים להתאמץ 

וללכת הרבה כדי להתפלל שם, עשה לו הקב"ה נס וקפצה לו הדרך.

וביסוד זה נראה להטעים מה שאמרו חז"ל )יומא כ"א ע"ב( "אע"פ שהאש יורדת 
מן השמים ]למזבח[, מצוה להביא מן ההדיוט", ובפשוטו אינו מובן מהו טעם 

דין זה שצריך להביא אש מן ההדיוט בשעה שבלאו הכי יש אש משמים.

אם  רק  דשמיא  סייעתא  לאדם  נותן  שהקב"ה  היטב,  לבאר  יש  לפי"ז  אמנם 
יכול, אבל אם האדם מצד עצמו  האדם מצד עצמו עושה את כל מה שהוא 
אינו עושה מה שביכולתו אינו זוכה לסייעתא דשמיא, ולכן כיון שהאדם מצד 
עצמו יכול להדליק האש, מוטל קודם לעשות כל מה שביכולתו ולהביא אש 
מן ההדיוט, ורק לאחר שעשה האדם את שמוטל עליו, הקב"ה משלים ומביא 

אש משמים שתישאר בכל רגע ולא תכבה.

ועלינו ללמוד מזה, שכל אחד יכול לצמוח לגדול בתורה, ולפעמים בחור חושב 
לעצמו "אני לא יוכל להיות תלמיד חכם", או שחושב שאין לו את הכישרונות 
להבין את עומק הסברות, ולכן מתייאש מעצמו ואינו שואף להיות גדול בתורה, 
וזהו טעות גדולה, כי אפילו אם הוא צודק שעכשיו אין לו את הכישרונות לזה, 
מ"מ יידע נאמנה שאם יעשה את שמוטל עליו, וילמד בכל כוחו, הקב"ה יגמור 
בעדו היכן שאין ידו מגעת, ויראה נפלאות למעלה מדרך הטבע, ויזכה לעלות 
מעלה מעלה עד שיהיה תלמיד חכם אמיתי, ויבין היטב את עומק הסברות בכל 
סוגיא, וכדאיתא בגמ' בסנהדרין )צ"ט ע"ב( שהעמל בתורה ה"תורה עומלת לו", 
ופרש"י שמחזרת עליו, ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה וסדריה, 

וכל כך למה - מפני שאכף - שכפף פיהו על דברי תורה, עכ"ד.

דברים שנאמרו לפני משתתפי הירחי כלה של ישיבת מיר אודות חובת קביעת עיתים לתורה
א.ה. ביום חמישי בשבוע שעבר נכנסו מאות ממשתתפי ה’ירחי כלה’ של ישיבת 
מיר למעונו של מרן רבינו שליט”א, לשמיעת דברי חיזוק ולהתברך לקראת 
דברים  לפניהם  ונשא  בחביבות  קיבלם  שליט”א  מרן  בחו”ל.  לביתם  חזרתם 

נרחבים על מעלת קביעת עיתים לתורה, ולהלן הבאנו את הדברים שנאמרו:

וצריך לראות שיישאר  תורה,  ישראל ללמוד  ימים לארץ  כאן כמה  “באתם 
מזה חיזוק לכל השנה כולה. ויש לעורר שכל אחד יקבע עיתים לתורה מידי 
יום, ויחליט בדעתו שהזמן הזה יהא קבוע אך ורק ללימוד התורה בגדר ‘חוק 
ולא יעבור’, ואפילו אם נראה לו שבזמן הקבוע ללימוד התורה יוכל לעשות 
ביזנס’ ולהרוויח רווחים עצומים, מ”מ לא יוותר על הקביעות עיתים לתורה 
ויבין שאין זה זמן שלו אלא ‘זמן של הקב”ה’, וכמו שנפסק בשו”ע )או”ח סי’ 
קנ”ה סעי’ א’( “אחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש, ויקבע עת ללמוד, 
וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה”.

והאמת היא שלימוד תורה מתוך קביעות עיתים לתורה זהו ‘סוג לימוד תורה’ 
שונה לגמרי, שמי שלומד בלא קביעת עיתים, אינו לומד מתוך ‘עול תורה’, 
להסתכל  שגמר  ולאחר  עיסוקיו  כל  את  שגמר  לאחר  רק  ללמוד  בא  אלא 
בעיתונים וכו’ וכבר אין לו מה לעשות ואז בא ללמוד, וזהו לימוד תורה בלא 
‘קבלת עול תורה’, ומאבדים בזה הרבה מעיקר צורת לימוד התורה, ומה גם 
יש לידע שלימוד תורה כזה בלא קבלת עול תורה אין בכוחו כ”כ לשמור על 
האדם ולהגן עליו, ומאידך המקבל על עצמו ללמוד בזמן קבוע בכל יום, הרי 
הוא משנה למעליותא את כל צורת הלימוד אצלו – שזהו לימוד מתוך עול 
תורה, ובזה זוכים לכח וסגולת התורה לשמור על האדם ולהביא את השראת 

השכינה הקדושה בישראל.

ה”בית  בעל  זצ”ל  מרגליות  זלמן  אפרים  הגאון  רבינו  בא”ז  הוי  ועובדא 
אפרים”, שהיה עוסק קצת במסחר כדי שלא יזדקק ליהנות מהציבור, וקבע 
לעצמו חלק גדול מהיום ]כמדומה בכל יום עד השעה שתים בצהרים[ שהזמן יהא 
קודש אך ורק ללימוד התורה, ואמר לרעייתו הרבנית שבבכל יום עד השעה 
שתים בצהרים לא תקרא לו לשום דבר שבעולם, ואפילו אם יוכל להרוויח 
אלפי אלפים לא תקרא לו, ובזה פירש מה שאמרו חז”ל )ברכות ס”ג ע”ב( “אין 
התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה”, שכדי שהתורה תתקיים 
יכול  אצל האדם, צריך להשים עצמו בשעה הקבועה ללימודו כמת שאינו 

להתעסק בשום עניין. 

ללימודו באו שני סוחרים מלייפציג  אירע, שבזמן הקבוע  פעם אחת  והנה 
להציע לו עסקה טובה שהיה יכול להרוויח על ידה כעשרת אלפים רובל על 
ידי עסק קל של כמה רגעים )- דקות( בלבד, והרבנית לא הסכימה להכניסם 

וטענו שבוודאי  ואף שהסוחרים הרבו להפציר  ולהפריעו מלימודו הקבוע, 
אדעתא דהכי לא נתכווין, היא עמדה על משמרתה, ולא הניחה להם להפריע 
העסקה  את  לקיים  בלא  ביתו  את  לעזוב  נאלצו  והם  מלימודו,  בעלה  את 

המדוברת. 

ולאחר זמן סיפרה הרבנית להגרא”ז את דבר המעשה, ואמרה לו שהיה יכול 
להרוויח עשרת אלפים רובל, והיא דחתה אותם מלהיכנס כדי לא להפריעו 
מלימודו, והשיב לה הגרא”ז בשמחה עצומה שבזה הרוויח שכר רב לעתיד 
לימוד  של  רגעים  שכמה  לקב”ה  הראה  שבזה  ומשום  תורתו,  כל  על  לבוא 
התורה שווה לו הרבה יותר מעשרת אלפים רובל, וממילא יקבל שכר גדול 

מאוד על כל רגע של לימוד התורה בהתאם לגודל הערכתו לתורה.

וזהו יסוד גדול שכפי מה שהאדם מוסר נפשו ללימוד התורה בזמני קושי, כן 
הוא מקבל שכר על כל לימודו ]גם בזמנים אחרים שאין לו בהם קושי[, שכן הקב”ה 
משלם שכר על הלימוד כפי מה שהאדם עצמו מעריך את לימודו. ומזה ילמד 
ויודיע לבני ביתו, שבשעות אלו שקבע שיהא מיוחד לתורה, הרי  כל אחד, 
הוא כאילו מת, ואין זה שעות ששייכים לו אלא זהו שעות של הקב”ה, ועי”ז 

זוכים לשכר רב מאוד שאי אפשר לתאר על כל לימוד התורה שלומד.

לדעת החשיבות של רגע אחד בלימוד התורה, שכל רגע של לימוד  וצריך 
חיים,  החפץ  הקדוש  אומר  שהיה  וכפי  כפשוטו,  חיים  חתיכת  הוא  התורה 
"העולם אומרים זמן זה כסף, ואני אומר זמן זה חתיכת חיים". ובשו"ע )יו"ד 
שעלולים  פעולות  לעשות  שאסור  מבואר  סק"ה(  שם  ובש"ך  א'  סעי'  של"ט  סי' 

לקרב את מיתת הגוסס, ואם קירב את מיתתו ברגע אחד בלבד הרי הוא נחשב 
כמה  מזמנו  שביטל  מי  גם  המידה  שבאותה  מזה  ללמוד  ויש  דמים,  כשופך 
רגעים להבל וריק נחשב לענף רציחה, שהרי זמן הוא חתיכת חיים, והמבטל 

זמנו ואינו מנצלו הרי הוא כמי שאיבד חלק מחייו.

“אם  ישראל.  נמצאת כאן בארץ  הכל אסור לשכוח שהשכינה הקדושה  ועל 
אשכח ירושלים תשכח ימיני”.  ראיתם כאן את הטוב של ארץ ישראל, ומוטל 
עליכם עכשיו בחזרתכם לחו”ל לא לשכוח מארץ הקודש, יש כאן פעולות רבות 
בגלות,  ה’ הנורא, שהשכינה הקדושה  כדי למנוע את חילול  שצריך לעשות 
ובמקום שכינת עוזו יושבים כופרים בתחיית המתים ובשכר ועונש, וצריכים 
את עזרת ה’ בגיבורים. ובעוה”ר ישנם כאלו שחושבים שאם יושבים ולומדים 
זה מספיק אבל זה לא כך, והחוב מוטל על כל יהודי העולם לפעול למען כבוד 
השכינה הקדושה שלא תתחלל במקומה בארץ ישראל, ויעזור הקב”ה שנזכה 

במהרה להתגלות כבוד ה’ בעולמו – וביום ההוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד. 



 דברים לחיזוק עמלה של תורה – ולחיזוק האמונה בהשגחת ה'
 אשר נאמרו במעמד הכנסת ספר תורה לישיבת תפארת ישראל בשילוב סיום סדר נשים בשיעורים

שנמסרו ע"י ראש ישיבות תפארת ישראל הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט"א 

ולתת  התורה  בשמחת  לשמוח  באנו  בו.  ונשמחה  נגילה  ה'  עשה  היום  זה 

כבוד לתורה, ולהראות בכך כמה אנחנו שמחים בתורה הקדושה. ובעוה"ר 

החופשיים מדמים שרחמנות   עלינו )נעבאך(, שיש לנו 'עול קשה' במשך 

כ"ד שעות היממה, שהרי על כל תנועה ותנועה בחיים יש לנו שולחן ערוך 

הקובע לנו מה מותר ומה אסור, אבל האמת היא להפך, שהתורה היא שמחת 

חיינו, והרחמנות היא לא עלינו אלא עליהם, שאותם שאין להם חיי תורה 

הרי הם כבהמות, אוכלים ושותים וישנים ואין להם שום 'משמעות' בחיים, 

שעובדים קשה להרוויח כסף כדי שיוכלו לאכול, ואח"כ אוכלים כדי לחיות, 

ידי  על  בקב"ה  דבוקים  אנחנו  אבל  ממש,  כבהמות  לאכול  כדי  חיים  ושוב 

התורה הקדושה ומצוותיה, ואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה 

יפה ירושתינו, שאנחנו קשורים לאלוקינו ית"ש, ולכן אנחנו עושים שמחה 

גדולה כ"כ להראות שהתורה היא שמחת חיינו.

]וזהו הטעם ש'שמחת תורה' נקבע להיות אחרי סוכות ולא בחג השבועות 

יום מתן תורה, ומשום שהשמחה בתורה היא על החיים האמיתיים  שהוא 

שהם חיי הדביקות בקב"ה, ודווקא לאחר שמחת תורה לאחר שזכינו לכפרת 

עוונות ביום כיפור ולתשובה מאהבה בסוכות, כאשר אנחנו נקיים מכל רבב 

חטא, אז הוא הזמן לזכות לשמחה אמיתית על חיי הדביקות בקב"ה[. 



יקראו  שלא  ע"ד(  איגרת  יצחק  פחד  בספר  )מובא  הישיבות  מנהג  ידוע  והנה 

]וכך  הישיבה',  'בני  בשם  אלא  הישיבה'  'תלמידי  בשם  הישיבה  לתלמידי 

באמת השתרש המנהג בישיבות בליטא לקרוא לבחורים בשם 'בן ישיבה' או 

'בן תורה'[, ונראה בטעם הדבר, מפני שתפקיד רבני הישיבה הוא להעמיד 

את בני הישיבה בכל קומתם הרוחנית, ולכן בחורי הישיבה אינם רק תלמידים 

בעלמא, אלא הם 'בני הישיבה', שהרי רבני הישיבה אינם רק מלמדים אותם 

מסוימת(,  חכמה  רק  שמלמד  באוניברסיטה  מלמד  להבדיל  )כמו  התורה  חכמת  את 

אלא הם משמשים להם כמו אב ברוחניות, ובונים את כל קומתם הרוחנית, 

ונמצא שהתלמידים הם כבני הישיבה בענייני רוחניות. 

רק  לא  תלמידים  הרבה  להעמיד  זכה  והוא  דרוק,  הגרי"מ  את  מכיר  ואני 

מוסר  שיחות  ע"י   – הרוחנית  בקומתם  אותם  לחנך  גם  אלא  בלבד  בתורה 

ויראת שמים בחן אשר הוצק בפיו, ובספריו הנפלאים בהלכה ואגדה ואשריו 

ואשרי חלקו.

ובדמעות  'אהבה רבה' בבכיות  שמעתי על הנצי"ב שהיה מתפלל  ועובדא 

ובהתרגשות עצומה - וזועק "והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך" 

בבכיות, עד שהגר"ח מבריסק זצ"ל התבטא שתפילת אהבה רבה של הנצי"ב 

'סדר מוסר' לכל בני הישיבה, שהם רואים בעיניהם מהו הדרך  הוא בגדר 

לגשת ללימוד התורה – מתוך תפילה ויראת שמים, ולא ח"ו כחכמה בעלמא.  

והאמת היא שכאשר באים לכאן אפשר להתבונן בכח היחיד, שהגרי"מ דרוק 

פועל בשני עניינים, מצד אחד מרביץ תורה לרבים ומחדש חידושי תורה, 

ומצד שני מעמיד ישיבות וכוללים, וזהו 'ספר מוסר חי' לראות כמה אדם 

יחיד יכול לפעול, ולכן השמחה כאן גדולה מאוד, שמתרומם בזה קרן התורה.  



כאן המקום לעורר, שחיוב זה לגדל את התלמידים לתורה ויראת שמים אינו 

ובראשונה  בראש  מוטל  הוא  אלא  והרמי"ם  הישיבות  ראשי  על  רק  מוטל 

על ההורים – לגדל את הבנים לתורה ויראת שמים, ומי שמחנך את בנו רק 

ללמוד תורה בלבד ואינו מחנכו ליראת שמים, לא קיים גם חובת 'ולמדתם 

אותם את בניכם', שתורה בלא יראת שמים אינו תורה. 

ובכלל זה גם יש להזהיר שחובת כל אב לבדוק מי הם החברים של בניו כדי 

שלא יקלקלו את בנו ביראת שמים, ובעוה"ר לפעמים מצוי שיש חברים רעים 

שיש להם אינטרנט וכיוצ"ב משאר כלים מפגעי הטכנולוגיה המשחיתים את 

הנפש, והם מזיקים לחבריהם ולסביבתם, וצריך להתפלל לקב"ה שיצילנו 

מזה, וגם לבדוק אחר הבנים מי הם החברים שלהם.

מהר”א  מהרה”ק  ששמע  רומפלער  אלימלך  רבי  הרה”ח  מידידי  ושמעתי 

מבעלזא זי”ע ששאל, מדוע תיקנו לומר בכל יום לאחר ברכת מעביר שינה, 

והרי  רע”,  ומחבר  רע  מאדם  וכו’  יום  ובכל  היום  שתצילני  וכו’  רצון  “יהי 

תפילה זו להינצל על אדם רע וחבר רע כבר נכללה בברכת מעביר שינה, 

וכמו שנתקן שם במטבע הברכה: “והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע”, וא”כ 

מדוע אנו מוסיפים אחר כך תפילה נוספת “ותצילני מאדם רע ומחבר רע”.

ואמר הרה”ק מהר”א מבעלזא זי”ע לבאר בזה, ששני תפילות נפרדות שנו 

כאן על שני מיני חבר רע, דהנה יש חבר רע שניכר עליו מבחוץ שהוא חבר רע, 

ועליו אנו מתפללים בתפילה הראשונה בלשון הרחקה - “והרחיקנו מאדם 

רע ומחבר רע”, דכיון שניכר עליו מבחוץ שהוא רע א”כ שייך להתרחק ממנו, 

אבל יש עוד מין חבר רע שאין ניכר עליו כלל מבחוץ שהוא רע, ואדרבה, 

הוא בא ממשפחה טובה ונראה מבחוץ כאיש רגיל, אלא שנתקלקל מבפנים, 

רע,  מחבר  ו”הצילני”   - הצלה  בלשון  השניה  בתפילה  מתפללים  אנו  עליו 

ומשום שאין אנו מכירים אותו ואיננו יכולים להתרחק ממנו, אבל הקב”ה 

יכול להציל אותנו מאדם כזה. 



ידי ישמעאלים בני עוולה,  לאחרונה נהרג בחור צעיר באכזריות על  והנה 

לדאוג  צריכים  אנחנו  שאין  לידע  ועלינו  ציבור,  קרבן  היה  בוודאי  והוא 

בשבילו, שכן הוא עצמו נמצא במקום מיוחד וגבוה בגן עדן, וכמבואר בחז"ל 

עדן,  בגן  מיוחד  במקום  נמצאים  יהודים,  היותם  על  שמתים  שהקרבנות 

ואדרבה על הוריו לשמוח שהם זכו לגדל קרבן כזה, והם מקבלים גם שכר 

רב על מה שהם מקבלים עכשיו את גזירת הקב"ה באמונה. 

ומקובל בידינו שבזמן גזירת ת"ח ות"ט, בשעה שנשחטו ונטבחו באכזריות 

פטירתו  שלאחר  פטירתו,  לפני  אחד  צדיק  הבטיח  הי"ד,  יהודים  רבבות 

לא ינוח ולא ישקוט עד שהקב"ה יאמר לצרות ישראל די ויביא את משיח 

שחי  למי  אפשר  שאי  ואמר  בחלום  נתגלה  פטירתו  לאחר  אמנם  צדקינו, 

בעולם הזה להשיג מה שרואים שם משמים, שכאשר הגיע לשמים ראה את 

וכמו כן ראה שמה  גודל השכר שיש לאדם שעומד בניסיונות בזמני צרה, 

שבדורות הקדמונים היו צריכים להשיג על ידי תעניות וסיגופים, משיגים 

אמונה  בענייני  הדור  ניסיונות  בתוקף  עמידה  ידי  על  האחרונים  בדורות 

ועמל התורה, ובזה זוכים לעלות מעלה מעלה. וזו אחת הסיבות להתעכבות 

הגאולה, שהקב"ה ברוב חסדיו רוצה לזכותינו.

דרכי  כל  איך  להבין  אפשרות  לנו  אין  הזה,  בעולם  כאן  בהיותינו  ואנחנו 

הקב"ה הם לטובתינו, אבל זאת יודעים אנו שכשם שעובר במעי אמו אינו 

מבין מאומה חוץ מהאוכל הצריך לו, וכן הבהמה יודעת רק שצריכה לאכול 

יותר מזה, כך גם אנחנו מוגבלים בשכלנו ורחוקים אנו  אבל איננה מבינה 

אלפי פרסאות מהבנת טעמי הנהגת הקב"ה עם כל יחיד בעולם, וכמוש"כ 

)ישעיהו נ"ה ח-ט( "כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי, כי גבהו 

והדרך  ממחשבותיכם".  ומחשבותי  מדרכיכם  דרכי  גבהו  כן  וארץ  שמים 

התורה  ידי  על  הוא  הזה  בעולם  כאן  הקב"ה  את  להשיג  שלנו  היחידה 

הקדושה, שעל ידי שאנחנו לומדים את התורה הקדושה אנחנו משיגים קשר 

ושייכות לקב"ה, אבל להבין את הקב"ה אין לנו אפשרות כאן בעולם הזה.
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ויתרה מזו ביארו הספרים הקדושים )עי' דרשות חת"ס ל"ב. ד"ה כתיב( שאפילו 

משה רבינו איש האלוקים לא היה יכול להשיג בעולם הזה את כל הנהגות 

הקב"ה עם כל יחיד, וזהו מה שביקש משה רבינו מהקב"ה "הראני נא את 

יחיד  כל  הזה עם  דרכי הנהגת הקב"ה בעולם  כל  ורצה להבין את  כבודך" 

ויחיד, והשיב לו הקב"ה "וראית את אחורי ופני לא יראו", והיינו שלא יוכל 

להשיג את אלא את "אחורי", והיינו לאחר כל המעשים – ביום הדין הגדול 

מעשי  כל  סיום  לפני  יראו",  לא  "לפני  אבל  לבוא,  לעתיד  שיהא  והנורא 

ויש רק לקבל  כוונתי,  ולא תוכל להשיג עומק  ה' בעוה"ז, לא תראה אותי 

באמונה כי כל דרכי השי"ת הם לטובה.

שרק  והכוונה  יחדיו",  צדקו  אמת  ה'  "משפטי  י"ט(  )תהלים  כתוב  ובתהלים 

כאשר לוקחים בחשבון את כל הבריאה כולה מתחילתה ועד סופה "יחדיו" 

– כולל העולם הזה והעולם הבא, אז ניכר שמשפטי ה' צדקו, אבל כל זמן 

שמסתכלים רק על חיי האדם בעולם הזה בלא לקחת בחשבון את העולם 

הבא, קשה להבין איך צדקו משפטי ה', כי משפטי ה' נעוצים בסיבות שונות 

התלויים בנצח נצחים שרק הקב"ה יודע אותם ואי אפשר לו לאדם להבינם.

כי  טוב  כי  לה'  "הודו  א(  ק"ו  )תהלים  בתהלים  שכתוב  מה  דזהו  לפרש  ויש 

לעולם חסדו", שהחסד של הקב"ה ניכר רק "לעולם" והיינו לעולם הבא, )עי' 

גמ' פסחים נ' ע"א וחידושי הגרי"ז שמות ג' ט"ו(, אבל בעולם הזה אין ניכר לנו תמיד 

חסדי הקב"ה, שהרי לפעמים יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו.



האמת היא שהנסיעה קשה עלי, אבל לא יכולתי לסרב מלבוא לכבוד התורה 

הקדושה ולכבוד ידידינו הגרי"מ דרוק שמוסר נפשו להעמדת התורה, אשריו 

ואשרי חלקו וכל המסייעים בידו.

לקב"ה,  ולהתקרב  מצוות  לקיים  יכולים  שאנחנו  ולשמוח  להתחזק  עלינו 

ואשרינו ומה טוב חלקינו שאנחנו מקרבים השכינה הקדושה לישראל,  ועל 

כל אחד מאתנו לחיות עם הידיעה, שבכל רגע שאדם יושב ועוסק בתורה, 

בכך  ובורא  כולו,  העולם  ולכל  לעצמו  עצומה  ברכה  בכך  מביא  הוא  הרי 

לעצמו מלאך פרקליט עבורו, וכמו שאמרו חז"ל )אבות ד' י"א( "העושה מצוה 

אחת קונה לו פרקליט אחד".

התורה  קרן  הרמת  לראות  ונזכה  רבא  שמיה  ויתקדש  שיתגדל  יעזור  וה' 

במהרה.

 מכתב מרן רבינו שליט”א לבעלי מפעל ‘נזר התפילין’
על קיום מצות תפילין של ראש בהידור עם ‘פירוד הניכר לעיניים’:

“יש הידור חשוב מאוד בתפילין אלו ואשרי מי שמתהדר בתפילין אלו”
הטכנית  באפשרות  משמעותית  התפתחות  חל  האחרונות  שבשנים  לאחר  א.ה. 
להשיג תפילין של ראש עם ‘פרודות לגמרי’ הניכר לעיניים, הבנוי עם טכניקות שונות 
השומרות על ריבוע הבית שלא ייפתח, כתב מרן רבינו שליט”א מכתב לעורר על 
מעלת ההידור להשיג תפילין פרודות לגמרי הניכר לעיניים, כשבדבריו כתב שיש 

בזה הידור חשוב ואשרי מי שמתהדר בתפילין אלו. 
בספרי  כבר  מבואר  לגמרי  פרודות  יהיו  ראש  של  שהתפילין  זה  הידור  כי  יצויין 
הפוסקים הקודמים, אלא שכפי המבואר בפוסקים – הרי בדורות הקודמים לא היה 
מכיון  ממש,  פרודות  שיהיה  באופן  התפילין  את  להעמיד  טכנית  אפשרות  כמעט 
שפירוד ארבעת הבתים של ראש היה גורם בהמשך לפירוד גמור של ארבעת הבתים 
ולכאן עד שהיה מתקלקל הריבוע, אמנם בשנים האחרונות נמצאה השיטה  לכאן 
המאפשרת לבנות את התפילין של ראש עם כל המעלות, כאשר מצד אחד התפילין 
"פרודות" ממש ברווח כל שהוא בין הבתים, ומצד שני הבתים עומדים על מקומם 
בחזקה ולא נפרדים זה מזה גם לאחר כמה וכמה שנים, ובעקבות כך עורר מרן רבינו 
והננו  אלו,  בתפילין  הגדול  וההידור  הגדולה  המעלה  על  מיוחד  במכתב  שליט”א 

להביא לשון מכתבו של מרן רבינו שליט”א: 
“הביאו לפני תפילין מהודרות ממפעל “נזר התפילין” שבהשגחת הביד”צ 

העדה החרדית, וכשיטת הרבה פוסקים שהתפילין יהיו פרודות ולא דבוקות 
וכמו שהבאתי בע”ה בתשובות והנהגות בכמה מקומות, ונהניתי כי ראיתי 
שהפירוד ניכר לעיניים, וכל זה עשה ביצירה מיוחדת ובמעשה אומן שלא 

יסתמו האוירים ואף לא יתרחבו כדי שלא לפגום בריבוע.

ובתפילין אלו ניכר גודל העמל והיגיעה ביצירתם בהידור רב, וכל זה נעשה 
ע”י אומנים שמתעסקים רבות בשנים בענייני תפילין, וזכה להוציא מתחת 

ידו דבר נאה ומתוקן, עם יופי ונוי התפילין. 

יש  אבל  תפילין,  בשאר  פסול  חשש  לעורר  ח”ו  בזה  באתי  לא  אמנם  והן 
הידור חשוב מאוד בתפילין אלו, ואשריו שזוכה להתעסק במצווה רבתא 
זו לזכות את הרבים בתפילין עם הידורים מיוחדים, ואשרי מי שמתהדר 

בתפילין אלו.  

ואברכו שחפץ ה’ בידו יצליח לזכות את הרבים, וע”י קיום מצוות השי”ת 
ה’  לישועת  ולזכות  אלינו,  השי”ת  אהבת  לעורר  נזכה  ובשמחה  בהידור 

ורחמיו בביאת משיח צדקינו בקרוב

הנני המצפה בכליון לרחמי שמים מרובים משה שטרנבוך

 לקבלת קונטרס וחומרים נוספים לביאור מעלת התפילין הפרודות לעיניים, או להשגת התפילין המהודרות, 
n0527671384@gmail.com ניתן לפנות למוקד 'נזר התפילין': 0527671384 או במייל

 לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית מרת גיטה
 בת הר"ר אהרן שמואל שטרנבוך ע"ה

כלתו של מרן רבינו שליט"א אשת בנו בכורו הגאון רבי 
אשר שליט"א, נלב"ע י"א כסליו תשפ"א, ת.נ.צ.ב.ה.

 נתרם לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית מרת שרה מרגליות ע"ה
בת הרבני הר"ר אשר שטרנבוך זצ"ל - אחות רבינו שבידלחט"א

ביתה היה בית פתוח לחכמים אשר התגוררו אצלו גם זמן רב 
ושמחה לשמש אותם, נלב"ע י"ג כסליו תשע"ה, ת.נ.צ.ב.ה. 

התודה והברכה לידידינו אשר זכות 
 הפצת המאמר בעיר בני ברק

מידי שבוע נזקפת לזכותו
יזכהו השי"ת לראות ברכה והצלחה 
בכל מעשה ידיו ולרוות נחת מיוצ"ח

ויקויים בו הברכה "אורך ימים בימינו 
בשמאלו עושר וכבוד", אכי"ר

נדבת ידידינו הרה"ח ר' יעקב הילל 
ליכטשנטיין שליט"א )ארה"ב(

לרגל שמחת הולדת בתו בשעטו"מ
יה"ר שיזכה לרוות ממנה רוב נחת 

דקדושה אכי"ר

 נדבת ידידינו הנגיד הרה"ח ר' יהושע שמואל בלייער שליט"א לרגל שמחת נישואי נכדו
הבה"ח יהודה זאב הי"ו מבחירי ישיבת מרן הגרמ"ד הלוי סאלוויצ'יק זצ"ל

בן בנו הגאון הנודע רבי חיים אהרן בלייער שליט"א בעל החוקי חיים ורב מרכז ההוראה דישיבת מיר
יה"ר שהזיווג יעלה יפה יפה ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר

 נתרם לעילוי נשמת
ר' משה בן רבי חייא ז"ל, 
נלב"ע ח' כסליו, ת.נ.צ.ב.ה. 

נתרם ע"י בני משפחתה

 נדבת ידידנו החשובים לעילוי נשמת האשה החשובה מרת חנה פנחס ע"ה
 בת הר"ר יצחק ז"ל, נלב"ע י' כסליו תשע"א

ולעילוי נשמת הגאון הגדול רבי חנוך ב"ר ישראל ארנטרוי זצ"ל, ת.נ.צ.ב.ה.

 ברכת מזל טוב לידידינו הגאון רבי שלמה סוקל שליט"א
 חתנו של הגאון רבי אשר בן ציון שטרנבוך שליט"א

 לרגל שמחת נישואי בתו עב"ג הרב ראובן ב"ר מיכל לייב טריצקי שליט"א
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

דבת ידידינו הרב ר' רפאל עמבאלו שליט"א )לונדון(
לעילוי נשמת אחותו מרת רבקה בת אסתר אליאס ע״ה, נלב"ע כ"ה חשון תשפ"ג, ת.נ.צ.ב.ה.

נדבת ידידינו עוז העומדים לימינינו
לעילוי נשמת הלן מזל טוב בת זהרה ע"ה, 

נלב"ע י' כסליו תשע"ח, ת.נ.צ.ב.ה.


