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“וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך” 
)כח,כב(

המבזבז אל יבזבז ביותר מחומש
בעל הטורים: ‘עשר אעשרנו. בגימטריא זה כל המבזבז אל יבזבז  כתב 
ביותר מחומש’. והיינו כדאיתא בגמ’ )כתובות דף נ,א( באושא התקינו 
באחד  ומעשה  לבריות.  יצטרך  שמא  מחומש  יותר  יבזבז  אל  המבזבז 
מאי  נחמן  רב  אמר  חבירו.  לו  הניח  ולא  מחומש  יותר  לבזבז  שבקש 
קרא “וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך”. והגר”א בשנות אליהו )פאה 
א,א( כתב: המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, הוא מן התורה, והא דאיתא 
הלכה  מקודם  שהיה  הפי’  וכו’,  דהמבזבז  התקינו  באושא  דילן  בגמרא 
כהלכה  ויסדו  וחזרו  שכחו  ואח”כ  וכו’,  יותר  יבזבז  דאל  מסיני  למשה 
מסיני  למשה  להלכה  חזרו  דשם  התקינו  באושא  פי’  וזה  ראשונה, 

הקדומה וכן איתא בירושלמי.
והרמ”א )או”ח תרנו,א( כתב: מי שאין לו אתרוג, או שאר מצוה עוברת, 
א”צ לבזבז עליה הון רב, וכמו שאמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, 
אפילו מצוה עוברת. ודוקא מצות עשה, אבל לא תעשה יתן כל ממונו 

קודם שיעבור.
וכתב רבינו מרן ראש הישיבה ה”דרכי שמואל” זצוק”ל )שיעורים מכת”י 
הסכימו  שהאחרונים  אף  דחומש,  בדינא  לז,ט(:  סימן  קידושין  עמ”ס 
לדינא כפסק הרמ”א וכדעת הרא”ש )ב”ק ט(, דמה שאמרו המבזבז אל 
ואף  יותר מחומש לענין צדקה, דאף בכל מצוה עוברת אמרהו,  יבזבז 
דהרמב”ם  נראה  אמנם  חולק,  בלא  לעיקר  והסכימו  עוברת.  במצווה 
)ערכין וחרמין פ”ח הי”ג( דעתו חלוקה בזה, דהר”ם הביא וביאר הך דינא 
וז”ל, לעולם לא יקדיש אדם ולא  בטעמו, עיקרו לענין צדקה והקדש, 
יחרים כל נכסיו וכו’, ואין זו חסידות, אלא שטות, שהרי הוא מאבד כל 
ממונו ויצטרך לבריות וכו’, אלא כל המפזר ממונו במצוות אל יפזר יותר 
מחומש וכו’, עכ”ל, נראה דעתו דעיקרו בפיזור צדקה והקדש אמרוהו, 
דענינם לחלק ולוותר משל ממונו לד’, או לאחרים, דבזה אמרו דשטות 
על  שיפול  בזה  מצוה  שום  ואין  בו,  צריך  כשהוא  ממונו  ולוותר  לפזר 
הציבור. אמנם במוציא הוצאות למצוות ד’ כלולב או תפילין ושופר, אין 
זה פיזור, אלא שימוש בממונו לצורך עצמו, כשאר הוצאותיו לצרכיו, 
עוברת,  במצוה  וכ”ש  מצוותו,  לקיום  ממונו  בכל  מחויב  אדרבה  ובזה 
אמנם  מותרות[.  לעניני  מהוצאותיו  ]וק”ו  שטות,  ואינו  ויתור,  זה  ואין 
קרבנות מענין צדקה בזה, כמבואר בר”ם שם, כן נראה דעת הר”ם בזה 

שלא כהסכמת הפוסקים, ע”כ.
עורר רבינו  זימני  כמה  בזה:  לן  כתב  שליט”א  וינר  אליהו  רבי  והגאון 
בנדון דאין להוציא יותר מחומש על מצוות, מה גדר הדין בזה, אם זה 
פטור מהמצוה או דהוי כעין אונס. ויסוד הנדון איתא בתשובות רעק”א 
)סימן סח( בענין מי שיש לפניו מצות כיבוד אב וכיבוד אם ]לאחר מותם 
צריך  אין  אם  ולכיבוד  ממון  להוציא  צריך  אב  שוה[, ולכיבוד  דכבודן 
להוציא ממון. ור”ל הגאון השואל ז”ל דצריך להקדים כיבוד אם דמכיבוד 
גדול  והגרעק”א דחה דבריו בתוקף  כיס,  בו חסרון  דיש  כיון  אב פטור 
וכתב דאטו לפ”ז מי שיש לפניו שני מצוות ועל אחד מהם צריך להוציא 
יותר מחומש מי נימא דמחויב להקדים המצוה שאין צריך להוציא עליה 
מדברי  נראה  ולכאורה  עכ”ד,  יאמר  ולא  הדבר  ישתקע  מחומש  יותר 
הרע”א שהבין בפשיטות דהא דאין צריך להוציא יותר מחומש זה פטור 
ואינה  דרשאי  המצוה ודאי  ולקיים  להוציא  רצה  אם  ולכך  אונס,  כעין 
נדחית מפני מצוה אחרת, ורבינו ז”ל היה מהסס בזה הרבה, דלכאורה 
מיתה,  באונס  מצינו  אונס  ועיקר  אונס,  של  פטור  כלל  בזה  שייך  מה 
ואו אפי’ באונס יסורין וממון אבל רק באופן של אונס גמור של הפסד 
ממונו, אבל מהיכי תיתי דהוצאה על מצוה יותר מחומש תיחשב כאונס, 
ואם כך קיבלו חכמים דמעיקרא לא נצטוינו להוציא טפי מחומש לפ”ז 
כבר יש מקום לומר דזה קולא בגוף המצוה וכדעת הגאון השואל שם, 
]והיד אליהו )כתבים ס”א בהג”ה( דן דאף לפ”ד הרע”א יש לחלק דגבי 
כיבוד אב אין בידו לצוותו במקום דיש לבן חסרון ממון ולכך חסר בגוף 
המצוה, ואכמ”ל[, ורבינו מרן ראש הישיבה זצוק”ל היה מבאר בזה דכל 
מצוה בתורה ע”כ ניתנה עם איזה גבול ושיעור ידוע, דלא יתכן דאם אין 
לולב,  למצוא  אחרת  לארץ  השנה  כל  וילך  ביתו  יעזוב  בעירו  לולב  לו 
וכהנה רבות, ולעולם המצוות ניתנו לפי האפשרות לקיים אותם ומסור 
הדבר לחכמים כמה צריך לטרוח על מצוה, ועד”ז ממש שיערו חכמים 
דע”כ יש איזה גבול כמה צריך להוציא על מצוות ולא יתכן דעל מצוה 
י”ל כדברי הרע”א דזה הוי פטור  יוציא כל חללא דעלמא, ולפ”ז  אחת 
כעין אונס דכך שיערו חכמים דיותר מחומש חשיב כאונס לגבי חובת 

קיום המצוות, עכ”ד.

לתת יותר מחומש
הישיבה  ראש  מרן  רבינו  בשם  רצג(  )עמוד  צדקה  יודעי  בספר  וכתב 
זצוק”ל, דהבטחת חז”ל דאין אדם מעני מן הצדקה לא נאמר אלא כאשר 

נותן עוד חומש.
והג”ר בנימין הכהן רובנשטיין שליט”א אמר לי שהיה מעשה שהיה עם 
אצל רבינו זצוק”ל עם אחד שעובד לפרנסתו, ושאל את רבינו אם יכול 
לתרום יותר מחומש מנכסיו לצדקה. והשיב לו רבינו, אמר לו שעדיף 
מאשר  נכסיו,  שיתרבה  ע”י  יגדל  החומש  זה  ובזכות  חומש,  רק  שיתן 

שיתן יותר מחומש ובסוף יפול מנכסיו.
ומ”מ רבינו זצוק”ל הוסיף בזה לציין את דברי שו”ע הרב )איגרת הקודש 
פרק י( דמ”ש המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, היינו דוקא במי שלא חטא 
או שתקן חטאיו בסיגופים ותעניות כראוי לתקן כל הפגמים למעלה. 
הנפש  רפואת  גרעה  דלא  פשיטא  עדיין  נפשו  לתקן  שצריך  מי  אבל 
יתן בעד נפשו כתיב,  וכל אשר לאיש  מרפואת הגוף שאין כסף נחשב 
עכ”ד. וכן במשנה ראשונה )פאה פרק א, א( כתב: בגמ’ דכתובות משמע 
דטפי מחומש איסורא איכא. והני מילי במי שאינו חוטא אבל מי שנותן 
לכפרה על חטאיו כמ”ש חטאך בצדקה פרוק מותר ליתן יותר דכל אשר 

לאיש יתן בעד נפשו א”ש דמי יאמר זכיתי לבי. 
ובספר הליכות שלמה )תפילה עמוד עז( הובא ממרן הגרש”ז אויערבאך 
לשון  לפרש  שאין  מחומש,  יותר  יבזבז  אל  דהמבזבז  בהא  זצוק”ל, 
רוב  שע”פ  מי  אבל  דאסור,  הוא  בכך  להתרגל  דדוקא  לומר  ‘המבזבז’ 
מקמץ ועתה רוצה להרבות בנתינה מותר, דבכמה מקומות מבואר שאין 
נכון להתנהג בך, רק יש לפרש ע”פ מה שבתב באגרת התשובה לשו”ע 
הרב, שעבור פדין התענית המפורשים בתיקוני התשובה יתן כפי כוחו, 

ולפ”ז י”ל דמשום הא גופא נקטו ‘המבזבז’, לאשמעינן דבאופן זה שרי.
דלכן  ביארו  מחומש,  יותר  לתת  צריך  שחטא  שמי  הרב  שו”ע  ולפי”ד 
עשר  ואז  החטא’,  מן  ‘שלם  רש”י  ופירש  בשלום’,  ‘ושבתי  יעקב  אומר 

אעשרנו אתן רק חומש ולא יותר.

שמירת הבן תורה 
מאויבי ה’

מאמר  מתוך  קטעים  לפנינו 
“חומת  קונטרס  שבסוף 

והוא חלק  זצוק”ל,  גרוזובסקי  רבי ראובן  הדת” למרן הגאון 
שמואל”  ה”ברכת  בעל  הגאון  מרן  מחותנו  מוסר  משיחת 
לבחורי  שאמר  ת”ש(,  כסליו  )ה’  זצוק”ל  לייבוביץ  רב”ב 

הישיבה.
הבוי”ת נתן לנו ישיבה קיבוץ של בני תורה בכדי שלא יהיה 
בד  ביחידות, כמ”ש חרב על הבדים אלו העוסקים  כל אחד 
והישיבה היא היוצרת יראה  ולא עוד אלא שמטפשים,  בבד 
יראה אין חכמה, דבר אחד הם, כמו שנוסע  אין  ותורה, אם 
לקנות דרך התורה בלימוד, כך עליו לבקש ולקבל מהם דרך 
ביראת שמים, עליו לדעת שבקחתו תורה בלא יראת שמים 
התורה,  עם  שיתאחד  חכם?  לב  מהו  חכם,  לב  לו  שאין  ידע 
כמ”ש בכל לבבך, ופירש”י שלא יהא לבבך חולק על המקום, 
ומה  הוא,  גם  ירצה  רוצה  שהתורה  שמה  מצב  לידי  להגיע 
אשנא  ה’  משנאיך  כמ”ש  הוא,  גם  ישנא  תשנא  שהתורה 
תכלית שנאה שנאתים, וכשלומדים תורה עם יראה משיגים 

לב חכם, שכל מהותו ומציאותו נעשה “תורה’דיק”...
בצאת בן תורה מהישיבה פוגשו היצר, והוא מחזר ורודף את 
שמירה  כמה  וא”כ  אדם,  בני  לשאר  מאשר  יותר  ישיבה  בן 
צריכין, וגם מחז”ל רואים שכ”כ קשה עד שה’ לא יעזבנו בידו 
כ”כ צריכין שמירה. אחז”ל )בר”ר צג,י( יוסף קטן שבשבטים 
ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, נצייר נא מה נשיב כשישאלו 
לנו בבית דין של מעלה מדוע הפקרת האמונה? עניני עוה”ז 
“מכל  אותנו  מזהיר  שהכתוב  ובזה  נפשם,  מוסרים  זה  על 
משמר נצור לבך” עוזבים הפקר. בעל ירא שמים צריך לשמור 
לבו לברוח מן הרע כמפני האש, וכמו שעשה אבי מורי ז”ל 
של  גרף  לשפוך  “בקש  לביתו  מיסיאנער  אחת  פעם  שנכנס 

שופכים על פניו”.
כל בן ישיבה צריך לדעת היטב איזה מין מזיק סובבו, חמורה 
ע”ז שכל הכופר בה כאלו מודה בכל התורה, הבינו עד כמה, 
הלאה  משליחו  והוא  במינות  והכופר  הרבה,  חמור  ומינות 
יעלה  ועי”ז  כולה,  התורה  בכל  ועשה  בקום  מודה  הוא  הרי 
לומדים  היום  מדברותיך”,  “ישא  שנקרא  עד  מעלה  מעלה 
מוסר, ובזמנינו גם מי שלא למד מוסר ברח מן המינות כמפני 

הכבשן.
מתחסד  כשאחד  לאט,  לאט  רק  אחת  בבת  בא  אינו  היצר 
רואה  המבין  מתחלה,  קטן  בדבר  רק מקיל  הוא  קנאי  קורא 
מאד.  שמירה  צריכין  וא”כ  באפיקורסות,  אנו  שמסובבים 
אחז”ל מדוע לא הגינה תורתו של אחר מפני שספרי מינים 
נשמטים מבגדו. וקשה, מדוע מזה גופא לא הצילתו תורתו. 
בישיבה,  היום  כל  כשלומדים  תורה,  אינה  כזו  תורה  אלא 
ולערב עושה הלב הפקר אין תורתו כלום, ואדרבה, עוד יותר 
גרוע, כמ”ש לא זכה נעשית לו סם המות. האם אפשר להיות 

בן ישיבה בלא ידיעה זו?
שמעתי מבחור פשוט בביאליסטאק עכשיו תקפו עלינו צרות 
כפרעה בשעתו וצריכין למשרע”ה שיצילנו, בלי תורה ויראת 
שמים מה יש לנו. הכלל ישראל נשבר מאד מהם, מאויבי ה’ 
מבני השכלה ואין לו להקב”ה בעולמו אלא אוצר של יראת 
עם  לסבול  הם  וצריכים  סובלים,  ישיבה  בני  בלבד,  שמים 
הכלל. החפץ חיים נפטר, על כל בן ישיבה ללכת בשחורים. 
איזה בן ישיבה הוא אם אינו מרגיש. אמרו עליו על ר”י ב”ר 
עילאי שהיו ששה מתכסין בטלית אחד, כן צריכין להתחזק 
שקוראים  ישיבה  בני  שיש  שמעתי  עכשיו.  גם  כן  שיהיה 
עיתונים חופשיים, נצייר נא שהולך חזיר וזב ממנו שמנונית, 
שמנוניתו(  )את  ויקבץ  ישראל  שילך  איך  להביט  האפשר 

משמר  מכל  לו?!  ישק  ועוד 
נצור לבך, איך אפשר להניח 
ישיבה  בן  איזה  הפקר,  הלב 
הוא? האוהב את הכל היפוך 
משנאיך  הכתוב  שאמר  מה 
הלא אויבי אמונת ה’ האינם המה היטלער ממש,  ה’ אשנא, 
הרוצה לעקור אמונת ה’ גרוע עוד מהרוצה להרוג. אם אמר 
יאמר עבד לרבו כל אשר תאמר אלי אעשה חוץ מדבר אחד, 
אפיקורסות הוא. המנהלים בעת כזאת מוסרים נפש ויש להם 

הרשות להגיד איך צריך בן ישיבה להיות.
על כן אני מזהיר שכל בן ישיבה צריך להתחזק לבא לתפלת 
חכמה,  ראשית  שהיא  כל  ראשית  מוסר,  ללמוד  הישיבה, 
ולהתאוות  להשתוקק  וצריך  חבירו,  את  ישמור  אחד  כל 
שהתורה והיראה יתקיימו, וכל אחד צריך להתפלל שתאכל 
אש כל אויבי ה’, וההשכלה החפשית תכלה, יתבעו מכל בן 
ישיבה בעד כל העולם מדוע אין שם שמים מתאהב על ידו, 
צריך לשמור הלב בלי הפסק כל ימי חייו, ולא די בזו בלבד 
שנמצאים בישיבה. אם אתה שומר את נרי אני שומר נרך, הזו 

כל החומה של ישראל, הש”י יושיעכם.

תיאור הסתלקות מרן הגרמ”מ 
אפשטיין

לפנינו דברים לא מפורסמים, בהם תיאור מלא ומרומם על 
פטירתו של מרן הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין זיע”א ראש 
מכתב  מתוך  תרצ”ד(  כסליו  )י’  דסלבודקא-חברון  הישיבה 
פטירת  לאחר  זצוק”ל  סרנא  יחזקאל  רבי  הגאון  מרן  שכתב 
חמיו, אל דודו בארה”ב, רבי אפרים אפשטיין, בחודש כסלו 

תרצ”ד:
רב ברכות ישועות ונחמות להו”ג דודנו הרב הגאון המפורסם 
אפרים  מהר”ר  כש”ת  פעלים  ורב  תבונות  רב  הרוח  אציל 

עפשטיין שליט”א.
למשא  היחידי  הבטוי  דמעה.  מקור  ועיני  מים  ראשי  יתן  מי 
להכיל השבר  ורעיון  אין מחשבה  כי  הלב,  על  היגון המעיק 
הנורא שהשברנו ועם ישראל כולו, מי ירפא לנו, ואך הדמעות 
ללבבות  היא  יחידה  ותפילה  במצוקתנו,  נחתמו  האלמות 

הנכאבים. מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה.
שוב  כת”ר  במכתב  המר  לבבו  שיח  שפיכת  את  ובקראנו 
זו שכחנו את המרחק הגדול  נפתחו שערי הדמעות ובשעה 
הימים והארצות המבדילים בינינו והרגשנו כמו שעומדים אנו 
במעמד אחד ומבכים את העטרה שנפלה מעל ראשנו, גאון 
ישראל וקדושו נזרו ותפארתו, אוי מה אומללים אנחנו בניו 

תלמידיו, מה אומלל הדור מה אומללה האומה.
מכתב כת”ר הרעיש את לבותינו, אבל יחד עם זה גם טפות 
מלב  היוצאים  החמים  ברגשותיו  התמרורים  בים  תנחומים 
נלהב של אח לצרה. בקרבתו הלבבית ומסירותו הנפשית לנו 

ולהישיבה הקדושה.
והלא מצות השעה בשעה זו אך להתאמץ ולהתחזק לשמור 
על בבת עינו הישיבה הקדושה. לחזק את בית ה’ שנתן נפשו 
עידוד  וכל  כח,  וכשל  ידיים  כל  ורפו  לב  כל  נמס  עליו. אבל 
רחמיו  ברוב  המקום  דווי.  ללב  הוא  ומרפא  צרי  את  וחיזוק 
ירפא שברת לבבנו ויחבוש עצבותנו וינחם מעצבוננו ויגוננו 
ויתן ליעפים כח לעמוד במבחן קשה זה שלא להתרפות בעת 

קשה ולמלא התפקיד הקדוש והגדול המוטל עלינו.
והשעות  הימים  ממהלך  לו  למסור  ממנו  מבקש  כת”ר 
בשעת  להיות  זכיתי  אני  כי  אמלא,  רצונו  ואת  האחרונות 

כבר  הפרידה הקדושה שנפרד מאתנו. 

משולחן רוממות הזכרון
המערכת

לזכרם של גדולי התורה

רוממות ההלכה
הרב

יעקב
ליינר

נושא בפרשה

גליון 339 שנה ח' פרשת ויצא תשפ"ג

לעילוי נשמת
מרת שמחה אלגרה בת קלרה ע"ה
נלב"ע י"א כסליו תשס"א ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדה 
ידידנו הרה"ג אייל שמעון חסון שליט"א – רעננה

הוקדש לכבוד השמחה הגדולה במעונו של
הגאון הגדול רבי פנחס שוב שליט"א

רב קהילות "אשי ישראל" ב"ב ו"משכן אהרן" מ"ע
בנישואי בנו החתן הבה"ח והמופלג

בתורה ויר"ש וכל מדה נכונה
הרב יוסף אברהם שוב שליט"א

מבחירי ישיבת חדרה
עב"ג הכלה המהוללה בתשבחות תחי'

בת הרב הגאון רבי שמעיה אריה כץ שליט"א
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל מלא דעת ויראת ד'

כשאיפתם הטהורה בדרך ישראל סבא
בנחת ובשמחה בשפע ברכה והצלחה וכל טוב

לתפארת אבות וזקנים ולהמשך כרם בית ישראל אכי"ר

הוקדש לזכות החתן
הבה"ח המופלג בתורה ויראת שמים ובכל מדה נכונה

הרב דוד וויס שליט"א
מבחירי ישיבת פוניבז'

בן הרב הגאון רבי יצחק וויס שליט"א
ולזכות הכלה המהוללה בתשבחות תחי'

בת הגאון רבי שמואל ברסלויער שליט"א
ונכדת הגאון הגדול רבי יוסף ברסלויער שליט"א

ראש כולל "אהלי שם" מודיעין עילית
לרגל השמחה הגדולה בשמחת הנישואין

אשר תתקיים אי"ה 
ביום ה' י"ד כסליו באולמי בריליאנט מודיעין עילית
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל מלא דעת ויראת ד'

כשאיפתם הטהורה בדרך ישראל סבא
בנחת ובשמחה בשפע ברכה והצלחה וכל טוב

לתפארת אבות וזקנים ולהמשך כרם בית ישראל אכי"ר

המשך בעמוד 3

לעילוי נשמת 
הגאון הקדוש רבי יהודה בן רבי יהודה הולצמן זצוק"ל

תלמידו של מרן הגה"ק רבי נפתלי אמסטרדם זצוק"ל
היה מיוחד בזהירותו מביטול תורה

והשפיע מקדושתו ויראתו וחכמת המוסר לתלמידים הרבה, ובתוכם: 
רבנו הגדול מרן ה"דרכי שמואל" זצ"ל, הגה"צ רבי זאב דוב צ'צ'יק 

זצ"ל, הגה"צ רבי יצחק דוד גוטפרב זצ"ל, הגה"צ רבי מאיר הלוי 
סאלווייציק זצ"ל שזכה להיות ממשמשיו בערוב ימיו, ועוד

נלב"ע ט' כסליו תש"ט
השנה חל היארצייט בשבת קודש זו פרשת "ויצא"

ומרובים הם סיפורי הישועות שנושעו בתפילות על ציונו הקדוש
מנו"כ בבית החיים שייח באדר ע"י רג"מ מזוויעהל זצ"ל

ת.נ.צ.ב.ה
הונצח ע"י י. בן ח. להצלחה בכל הענינים

לעילוי נשמת אציל המידות וטוב הלב
ה ְלֵרֵעהּו ָרָעה"  נֹו לֹא ָעָשׂ "לֹא ָרַגל ַעל ְלֹשׁ

אשר היה נאמן ומסור לגדולי התורה
הר"ר אברהם ברוך ב"ר נחום דוב פישביין ז''ל

נלב"ע ח' כסליו
ובהיות ונלב"ע ללא זש"ק נא ללמוד משניות לעילוי נשמתו

הונצח ע"י ש"ב אחד המיוחד ממרביצי התורה
וחכמי הדעת והאמת בעיה"ת ליקווד

ר ה' ֹקֵרא" ִריִדים ֲאֶשׁ ׂ  מ"ַהְשּ
המסור בכל ליבו נפשו ומאודו למען ציבור בני התורה בארה"ק

הגאון החפץ בעילום שמו שליט"א
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הנהגת יעקב אבינו
הביא  וברש”י  ָחָרָנה”,  ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעֹקב  “ַוֵּיֵצא 

מהמדרש: לא היה צריך לכתוב אלא וילך 
אלא  יציאתו,  הזכיר  ולמה  חרנה,  יעקב 
עושה  המקום  מן  צדיק  שיציאת  מגיד 

רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא 
זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה’.

ויש להתבונן שהרי יצחק אבינו עדיין היה בחיים, ועל אף כן מבואר שביציאת יעקב 
מבאר שבע ‘פנה הודה זיוה והדרה’, שהם צורת ההשפעות של הצדיק על דורו. אלא 
ה’גבורה’,  מדת   - יצחק  מהנהגת  ההנהגה  נתחלפה  וכבר  דהואיל  כאמור,1  הביאור 
של  זיוה  שפנה  הדבר  נחשב  יעקב  ביציאת  כן  על  ‘תפארת’,  מידת   - יעקב  להנהגת 
העיר, משום שהדור היה מונהג בהנהגת יעקב אבינו בלבד, והנהגת יצחק לא נוהגת 

כעת. 
ֶאל  ְבָׁשלֹום  “ְוַׁשְבִּתי  )כח,כא(  וכדכתיב  יצחק,  את  מזכיר  עצמו  אבינו  יעקב  ומאידך, 
לבן  וגם  ְּכָנַען”,  ַאְרָצה  ָאִביו  ִיְצָחק  ֶאל  ָלבֹוא  וגו’  “ַוִּיְנַהג  )לא,יח(  כתיב  וכן  ָאִבי”,  ֵּבית 
פי  על  ואף  ָאִביָך”,2  ְלֵבית  ִנְכַסְפָּתה  ִנְכֹסף  ִּכי  ָהַלְכָּת  ָהֹלְך  “ְוַעָּתה  )לא,ל(  ליעקב  אמר 

שנתחלפה ההנהגה. 
היראה  עמוד  אביו  מיצחק  משורשו,  לינוק  לחזור  רצה  אבינו  דיעקב  בזה,  והביאור 
והעבודה, שכל מעלתו של יעקב בחיר האבות הוא מכח אברהם ויצחק, כ’ענק על גבי 
ענקים’. ]ואיתא במדרש תלפיות )ערך אברהם( שהיתה תקופה שאברהם יצחק ויעקב 
למדו תורה יחד[, והיינו שיעקב ינק את כוחו מהאבות, ורצה לחזור להמשיך לינוק 
מיצחק אביו,3 אבל הקב”ה לא מזכיר ליעקב אלא “ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּתָך” )לא,ג,יג( 

ולא “ְלֵבית ָאִביָך”, כי התורה מבליעה את מידתו של יצחק, וכאמור. 

פחד יצחק
ַבע ַיֲעֹקב  ובסוף הפרשה מצינו עוד שיעקב נשתייך למידת יצחק, וכדכתיב )לא,נג( “ַוִּיּׁשָ
ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק”. נראה לפרש הפשט בזה, לפי דברי ה”חובת הלבבות” )שער אהבת 
ה’ פרק ו(: ‘ומי שהגיע אל המדרגה הזאת מן היראה לא יפחד ולא יירא זולת הבורא, 
וכמו שסיפר אחד מן החסידים על אחד מהיראים, שמצאו ישן באחד המדברות ואמר 
לו האינך ירא מן האריה, שאתה ישן במקום הזה, אמר לו אני בוש מאלקים שיראני 

ירא זולתו’. 
והיינו שיצחק אבינו היה עמוד היראה והעבודה, ובודאי שהגיע למעלה זו שלא היה 
לו שום יראה אחרת מלבד יראת ה’, שכל כולו יראה ואין בלתה, נקי וזך כולו.4 ונמצא 
יעקב  היה  יכול  ולכן  השי”ת.  יראת  אלא  ח”ו,  נפרדת  מציאות  אינה  יצחק’  ש’פחד 

לישבע “ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק”5. 

עמוד התורה
כידוע יעקב אבינו היה עמוד התורה, והשיג את התורה בשמים בשרשה, קודם שירדה 
ָמְיָמה”. ואיתא בחז”ל )ילקו”ש בראשית כח(  לארץ – “ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִּג֣יַע ַהּׁשָ
שהמלאכים רצו לפגוע בו שראו אותו בארץ וראו אותו בשמים. כי בדרגת המלאכים 
ָמְיָמה”, ההרכבה  לא שייך להבין את המציאות של “ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִּג֣יַע ַהּׁשָ
הזו לא שייכת במלאכים. אבל יעקב אבינו, בשר ודם, נתעלה להיות מרגלי המרכבה, 

ודמות דיוקנו במרכבה, עלה ממש לשמים עם גופו והשיג את התורה בשורשה.
פה,  שבעל  מתורה  וגם  שבכתב  מתורה  גם  כלול  היה  התפארת  מידת  אבינו  ויעקב 
שהשיג את שתיהן בשורשם, ואחרי י”ד שנה בישיבת שם ועבר נדבק בשורש התורה, 

והוא עצמו היה שורש התורה.6  
ואמרו חז”ל )מגילה ו,ב( ‘יגעת ומצאת תאמין’, דהיינו רק אם ‘יגעת’ תאמין ש’מצאת’ 
היגיעה  ע”י  גבוהה בשורש התורה מוכרח שתגיע רק  כך  כל  וממילא השגה  באמת, 

היותר גדולה.7

אין לך יגע בתורה כיעקב
“ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא” וברש”י: ‘באותו מקום  וזהו שכתוב בתחילת הפרשה )כח,יא( 
שכב, אבל ארבע עשרה שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה’. 
ובמדרש )תנחומא פרשת וישלח סימן ט( איתא: ‘אין לך אדם שהיה יגע בתורה כאבינו 
יגע בתורה כיעקב  ‘שהיה  והיינו ש’אין לך אדם’ בכל הדורות לפניו ולאחריו  יעקב’. 

אבינו’, י”ד שנה לא קם יעקב מעל הסטנדר. 
וברש”י:  ָׁשֵלם”,  ַיֲעֹקב  “ַוָּיֹבא  )לג,יח(  התורה  עליו  מעידה  לבן  מבית  חזר  כאשר  וגם 
‘שלם בתורתו, שלא שכח תלמודו בבית לבן’. לא הסיח דעת מהתורה כלל וכלל, ולא 

שכח שום דבר מכל מה שלמד בארבע עשרה שנה שהיה 
טמון בבית שם ועבר, לא שכח שום ‘תוספות’... את הכל 

זכר.8 
את  אבינו  מיעקב  למדים  אנו  עוד  והנה 
שיגע  ‘רציפות’,  של  המיוחד  החידוש 
רציפות  ואפילו  רצופין!  שנה  י”ד  בתורה 
הגר”א, שאחרי ג’ שעות יכול  שלנו גם כן מעלה ומרוממת את האדם. וכמו שאומר 
ביותר,  שכן  וכל  ועוד.  עוד  להוסיף  נמשך  ומזה  התורה,  מתיקות  את  להרגיש  אדם 
י”ד שנה ודאי שזה אחרת! וכמובן שצריכים להיזהר כשמדברים לגבי  שרציפות של 
יעקב אבינו, מ”מ נלמד מזה את ענין הרציפות, ולהיפך ענין ההפסק ח”ו. וכמובן שיש 

דרגות בזה, שיש כאלו שלא מסיתים את דעתם מן התורה כלל.9

תפילת ערבית רשות
וקיי”ל  ערבית’.  תפלת  שתקן  ‘ולמדנו  וברש”י  ַּבָּמקֹום”  “ַוִּיְפַּגע  )כח,יא(  כתיב  והנה 
ואף שבדורות אחרונים קיבלו עליהם כחובה,  ‘תפילת ערבית רשות’,  כז,ב(  )ברכות 
ויש להתבונן מאי שנא משחרית  היה רשות.  זה  תיקן תפילת ערבית  אבל כשיעקב 
ומנחה שתיקנו אברהם ויצחק שהוא חובה.10 אלא הביאור הוא משום שכל עיקרו היה 
היו מפסיקין  ולא  וחבריו שתורתן אומנותן  וכדוגמת רשב”י  וכל השאר טפל,  תורה 

לתפילה. 
ועוד איתא בגמ’ עירובין )סה,א( ‘לא איברי ליליא אלא לשינתא, לא איברי סיהרא אלא 
וברש”י(.11  יום )ראש השנה לה,א  יהודה היה מתפלל אחת לשלושים  ורבי  לגירסא’, 
ולזה יעקב שהוא עמוד התורה תיקן תפילה שאינה חובה.12 ואמנם, האידנא מחמת 
ירידת הדורות, ומשום שנחרב הבית ונחסרנו בתורה כדכתיב “ַמְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין 
ּתֹוָרה”, שויוהו עליהו לחובה, אבל בעיקרה תפילת ערבית רשות, כי יעקב שהוא עמוד 

התורה לא תיקן בלילה תפילת חובה.13

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב” ּתֵ “ּתִ
למידה  לזכות  ובשביל  ְלַיֲעֹקב”,  ֱאֶמת  “ִּתֵּתן   - האמת  מידת  מידתו  אבינו  יעקב  הנה 
זו בעולם הזה שהוא ‘עלמא דשיקרא’ היה צריך לעבור נסיונות. בתחילה היה צריך 
וכמו שפירש”י  בזה,  ונתנסה בשקר אבל עמד  לחטוף את הברכות מעשיו במרמה, 
שלא שיקר.14 ואחר כך נתנסה בנסיון הקשה ששהה כ’ שנים בבית לבן הארמי תכלית 
השקר, אבי אבות המכשפים - ‘דלית בר נש דאשתזיב מיניה’ )לשון הזוהר(.15 ואפילו 
שהיה לבן גדול בכח הטומאה, לא הושפע ממנו יעקב אבינו במאומה, וכדכתיב “ַוָּיֹבא 
ַיֲעֹקב ָׁשֵלם”, ופירש”י ‘שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו’, שנשאר עמוד האמת.
להעמדת  לחרן  ללכת  שנשלח  אף  שנה,  י”ד  נטמן  להיות  שהלך  במה  הביאור  וזהו 
כלל ישראל בציווי אמו על פי הדיבור, משום דבשביל לעמוד בנסיון מול לבן, היה 
מוכרח להיות נטמן י”ד שנה, שכל הכח לעמוד מול ה’עלמא דשיקרא’ הוא רק על ידי 

הדביקות בתורה שהיא אמת.16 

אילו ידעתי לא ישנתי
ָנתֹו ַוֹּיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה’ ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי  עוד בפרשה כתיב )כח,טז( “ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמּׁשְ
ֹלא ָיָדְעִּתי”, וברש”י: שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה. ויש לנו ללמוד מדברי 
רש”י בבחינת ‘מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי’, והוא לימוד נורא! שיעקב אבינו אשר 
שכב לראשונה אחרי י”ד שנים של עמל התורה, אשר אין בנמצא עלי אדמות ציור כזה 
של עמל התורה, אף על פי כן אמר ‘אילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה’.17 ועוד 
שמעתי בזה מהגה”צ רבי אריה לוין זצ”ל18 שכאשר מגיעים לגיל הבגרות אומרים ‘אילו 
ידעתי לא ישנתי’, ולא היה מתבזבז ימי הנעורים, וכל אחד לפי גילו יש לו ללמוד מזה, 
שצריך להתעורר שלא נתעורר בגיל מאוחר... יעזור השי”ת שנזכה להבין ולהשכיל, 
ויהא לנו זמן ללמוד היטב את הפרשיות הנוראות האלו של האבות הקדושים, ויהיו 
הדברים חיים וקיימים למעלה, ואף אנו נתחזק להיות הדברים חיים וקיימים, לטוב 

לנו כל הימים.

כח המחשבה
למדנו בפרשה מוסר גדול על כח המחשבה של האדם שהוא גבוה מעל גבוה, ממש”כ 
המוריה  הר  שנעקר  אני  ‘אומר  ָׁשם”:  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  “ַוִּיְפַּגע  הפסוק  על  )כח,יז(  רש”י 
על  יעקב  כשעבר  וא”ת  חולין,  בשחיטת  האמורה  הדרך  קפיצת  היא  וזו  לכאן  ובא 
שהתפללו  במקום  להתפלל  לביה  יהיב  לא  איהו  שם,  עכבו  לא  מדוע  המקדש  בית 

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה בעל ה"דרכי שמואל" זיע"א

הרב יוסף רוממות הפרשה
בריקמן

ביאור עניני הפרשה

המשך בעמוד 3

1. א”ה, כמו שנתבאר בגליון פרשת תולדות בדברי רבינו זיע”א שהתורה 
מקצרת בהנהגתו של יצחק כי ‘אין העולם מתקיים במידת הדין’, ונתבאר שם 
באריכות. ולכן התורה מאריכה ומייחדת את הנהגתו של יעקב, הגם שיצחק 

עדיין בחיים.
2. ורבינו הוסיף, כי לא ידוע לנו האם לבן היה בעל השגה והבין את הענין 
הזה ולכן אמר לו כך, או ששמו משמים את המילים הללו בפיו. וכן מה שאמר 
ארור  מכלל  שיצא  חז”ל  דרשו  שמזה   “ ה’  ְּברּוְך  “ּבֹוא  )כד,לא(  לאליעזר  לבן 
לכלל ברוך, אחרי שעשה את שליחותו בשלימות, האם באמת לבן הבין את 

זה, או שכך יצא מפיו.
אפשר,  אי  יצחק  בהנהגת  שלהאריך  דאף  בפשוטו,  הדבר  ביאור  א”ה,   .3
אמנם יעקב אבינו עצמו שהוא במידת ‘תפארת’ הכוללת את המידות ‘חסד’ 
ו’גבורה’ יחד, בודאי היה צריך לינוק עוד מיצחק בשביל שלמות מידת ‘תפארת’ 

שלו.
יכול  הדין’,  ‘מידת  העבודה  עמוד  שהוא  יצחק  רק  לכן  כי  רבינו  והוסיף   .4
ללמד זכות על עם ישראל לעתיד לבוא, וכמבואר בגמ’ )שבת פט,ב( שאברהם 
ויעקב לא לימדו זכות על עם ישראל ואמרו ימחו על קדושת שמך, ורק כשהלך 
כמה  ועוד  וכו’  בניך  ולא  הם  בני  ‘רבש”ע  לפניו  ואמר  זכות  לימד  יצחק  אצל 
חטאו כמה שנותיו של אדם שבעים שנה וכו’ ]יעוי”ש כל האריכות[ ואם לאו 
פלגא עלי ופלגא עליך ואת”ל כולם עלי הא קריבית נפשי קמך’. והיינו שהזכות 
והגבורה הם באותו היכל, ויצחק שהוא ‘מידת הדין’ וכמעט ולא קיבל בעולם 
זכות על  יכול ללמד  לכן הוא  וברחמים, אלא הכל היה לפי הדין,  הזה בחסד 
וברחמים לא  ויעקב שקיבלו בעולם הזה בחסד  עם ישראל. משא”כ אברהם 

היו יכולים ללמד זכות.

5. א”ה, והיינו שיראת ה’ של יצחק אבינו הינה מציאות אמיתית ומוחלטת, 
שאפשר לישבע בה, וכידוע שזה ענין שבועה שאדם בא לאמת דבר ולתלותו 

באמת מוחלטת. 
לית  ששם  המחשבה,  מקור  הוא  התורה  שורש  כי  לפי”ז  ביאר  רבינו   .6
תפיסה ולא פגימה כלל, ולכן רק ‘יהיב דעתיה למיהדר’ שדיבק דעתו במקום 

גבוה, שורש התורה, לכך קפצה לו הדרך. ועיין בהמשך כאן.
אחד,  ומשה הם המשך  איתא שיעקב  בחז”ל  כי  רבינו  אומר  עוד  והיה   .7
את  להוריד  הוא  משה  של  ועניינו  בעליונים,  בשרשה  התורה  עמוד  יעקב 
]וז”ל  ַוֵּיַרד”  ָׁשַמִים  ָעָלה  “ִמי  ובמדרש שם(  ל,ד  )משלי  התורה לארץ כדכתיב 
מדרש משלי וילקו”ש שם: מי עלה שמים וירד. זה משה, דכתיב ומשה עלה 
אל האלוקים. וירד. שנאמר וירד משה מן ההר אל העם[. ומשה רבינו הוריד 
את התורה לארץ, ובאמת מצינו בחז”ל )שבת פח,ב( שהמלאכים רצו לפגוע 
במשה מחמת עניין זה דייקא, ואמר הקב”ה למשה אחוז בכסא כבודי והשב 
להם, ומבואר בספרים שאחז בדמות דיוקנו של יעקב החקוקה בכסא הכבוד, 
יכול היה להוריד את התורה לארץ, רק בגלל ההמשך מיעקב  והיינו שמשה 
אבינו, שלמד את התורה כאן בארץ והשיגה בשורשה, ואחרי שהתורה ירדה 

כבר לארץ יכול כל אחד להדבק בתורה.
אף  התורה,  עמל  שהיא  חזרה  ע’’י  רק  אפשרי  זה  כי  רבינו  והוסיף   .8
שבפשטות עיקר העמל היינו במחשבה, מ”מ בראשונים משמע ]א”ה, עיין 
רש”י סנהדרין צט,ב ורש”י עירובין נד,א[ שגם חזרה היא עמל, ‘קשיא עתיקא 
מחדתא’, שהרי יותר מתענג האדם בלימוד דברים חדשים, אבל עיקר העמל 

הוא לחזור על תלמודו ורק עי”ז שייך לזכות ל’שלם בתורתו’.

עמוד  שהוא  עקיבא  רבי  אצל  גם  היה  כך  כי  לבאר  רבינו  היה  וממשיך   .9
יכל  והיה דורש אפילו כתרי אותיות עד שמשה רבינו לא  התורה שבעל פה, 
להשיג מה שדורש, וביאר הגר”א כי ודאי משה רבנו ידע כל ההלכות שאמר 
ר”ע, אמנם לא השיג איך הכל נכתב בתורה, והיאך דורש ר”ע מתוך הכתב, 
וזהו עיקר תורה שבעל פה להבין איך כל הלכה והלכה נכתבה בתורה. ורבי 
עקיבא רק בעמלו הנורא נעשה עמוד תורה שבעל פה - ‘כולהו אליבא דר”ע’, 
שבתחילת  פ”ו(  )אדר”נ  בחז”ל  וכדאיתא  ויגיעה,  עמל  ידי  על  רק  לזה  וזכה 
והחריצות  העמל  שבכח  יד,יט(  )איוב  ַמִים”  ָׁשֲחקּו  “ֲאָבִנים  איך  ראה  לימודו 
זהר  )תיקוני  והביאור בזה שהנה מבואר בחז”ל  אפילו מים שוחקים אבנים. 
והוא  גדול,  נובעים בשפע  מ”ד( שאם היה משה מדבר אל הסלע היו המים 
רמז לתורה שאם היה מדבר אל הסלע לא היה נצרך לעמל ויגיעה, אלא התורה 
היתה מגיעה בשפע ובקל. ואחר שהכה את הסלע יצאו המים טיפין טיפין, ולכן 
אי אפשר להשיג את התורה אלא בקושי ויגיעה ולהשיג מעט מעט – “ְוֹקֵבץ ַעל 
ָיד ַיְרֶּבה” )משלי יג,יא(. ומעתה זהו המוסר שלקח רבי עקיבא כשראה אבנים 
שחקו מים, שרק ע”י עמל ויגיעה אין סוף, אפשר לזכות לתורה ו’יגעת ומצאת 

תאמין’, ונעשה עמוד תורה שבעל פה. 
בחז”ל  מבואר  כי  תקנום’  אבות  ‘תפילות  על  עוד  בזה  הרחיב  רבינו   .10
ויעקב תיקן תפילת  יצחק תיקן תפילת מנחה  ‘אברהם תיקן תפילת שחרית 
ערבית’ )ברכות כו,ב(. ושחרית היא התפילה העיקרית, שבבוקר הוא זמן של 
חסד - “יֹוָמם ְיַצֶּוה ה’ ַחְסּדֹו” )תהילים מב,ט(, ולכן אברהם שמדתו ‘חסד’ תיקן 
להתפלל בזמן שיותר שייך להתפלל בו לה’ להודות על החסד ולהמשיכו ביתר 
שאת. ואילו יצחק תיקן תפילת המנחה בערב, שהוא זמן של התגברות דינים 

תקיפין, ומחמת כן צריך בדווקא להתעצם בתפילה. 

כבוד  גם טעה, הרי להשמח חסר  או לפעמים  לעומק הדבר 
שחבירו  כדי  בתרוצו  מצטנע  היה  מכבדו  היה  דאם  חבירו, 
יעלה מעצמו באור הדבר או להביאו לכך או לשתפו בתרוצו 
זה, היינו לתת לו הרגשה שגם הוא שותף לתרוצו זה, וכדרך 
ביצירת  המלאכים  את  דשיתף  אדם”  “נעשה  הקב”ה  הנהגת 

אדם כדי שלא יקנאו.
כתב תלמידו הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ”ל: היה אומר שבדרך הטבע אי אפשר 
התפלה  קודם  אחת  שעה  שוהים  היו  הראשונים  חסידים  שהנה  רגילים  שאנו  כמו  ללמוד 

והגמרא  )לב:(.  בברכות  וכמובא  התפלה  לאחר  אחת  ושעה 
היה  לא  ודאי  הגר”א  הנה  נעשית?  אימתי  תורתן  שואלת: 
גדול מחסידים הראשונים והיה ישן ב’ שעות ליום, והנה אם 
שלא  ודאי  הראשונים,  חסידים  אצל  האכילה  זמן  עוד  נצרף 
היה יותר משעה ליום, מה גם שבזמן האכילה היו מהרהרים 
בד”ת, וא”כ מכ”ד שעות היום, נלקחו שעה א’ לאכילה וב’ שעות לשינה וט’ שעות לתפלה, 
והרי גם אנו לומדים לא יותר מי”ב שעות ביום, והגמ’ שואלת תורתן אימתי נעשית? ומכאן 

ראיה שבדרך הטבע אי אפשר ללמוד כך!

רוממות המוסר
חיזוק המידות והיראה

המשך 
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ביאור עניני הפרשה

מחלת  היתה  האחרונה  מחלתו  כי  הקודם  במכתבי  לו  הודעתי 
שטף הדם מהקיבה שהיא מחלה מסוכנה מאוד בכלל אך המחלה 
כי  אמרו  שהרופאים  עד  לשבועיים  קרוב  כשורה  הלכה  עצמה 
סכנת מחלה זו עברה, אך כחמישה ימים לפני יום המר, נתוספה 

מחלת הלב שכבר היו לו התקפות עוד כמה חדשים קודם וכפי דעת הרופאים גם הסבה למחלת 
לבו היתה מחלתו הארוכה בהשלחופית והכליות שזה גרם להרעיל את הדם ולהחליש את הלב. 
וכבר בקונסוליום הראשון בעש”ק הביעו הרופאים את דעתם כי המצב מפחיד ומדאיג מאוד. וביום 

הראשון בקונסוליום מארבעה רופאים היותר מומחים כבר אמרו נואש.
וכשעתיים אחרי כן קרא אותי לחדרו, ובקש ממני שאגיד אתו וידוי מה שמותר לומר בגוף שאינו 
נקי כי הוא חושש מאוד שמא אין גופו נקי, והתחיל מעצמו מאשמנו עד גמר הוידוי, בלי הזכרת ה’. 
ואח”כ בקש ממני שיסדרו בהישיבה שכל יום ילמדו מנין אחר משניות ויתפללו תפילת אנא, ונתן 

לי טעם מדוע בכל יום מנין אחר כדי שלא להטריח ביותר ולא יקשה להם.
על יד המטה עמדה גם מ”ח הרבנית תחי’, ואמר שהוא מוחל לכל ובקש שהכל ימחלו לו. ולמ”ח 
אמר בזה הלשון. זיי מיר מוחל וואס איך האב דיר מצער געווען דעם גאנצן לעבין, ואח”כ בקש 
ממני שנמחול לו גם על הצער הזה שהוא מצערנו עכשיו, ואח”כ אמר אלי. וואס זאל איך אגזאגען 
איר וועט זיך שוין אליין פיהרען. וביקש ממני להורות לו דרכי תשובה כי אינו יודע איך לעשות 
תשובה וחזר על זה כמה פעמים בדאגה עמוקה שאיננו יודע איך לעשות תשובה ואז אמר תשב 
טוב  דבר  ליבי  רחש  דכתיב  לו  רוחו אמרתי  לחזק את  וכדי  נפש.  דכדוכה של  עד  דכא  עד  אנוש 
וכמאמר חז”ל כי בשעה שאי אפשר גם רחישת הלב כתשובה גמורה נחשבת1. וכתיב אשר יחובר 
אל החיים יש בטחון ולא כתיב יש תקוה כי אם בטחון גמור לחיות לכל אשר יחובר אל החיים. ואז 

התחזק וקרא בהתלהבות יש לי בטחון בבורא ית’ שאוכל להתרפא.
הרופאים צוו אז שישכב כולו מכוסה היטיב כדי להחם את גופו המצונן מחולשתו והוא מחולשת 
לבו היה קשה לו זאת והיה רוצה להעביר מעליו המכסה, ואז אמרתי לו כי המצוה היחידה בשעה 
הוא מקיים  כי  ואמר  נכנע כעבד ממש  ומיד  תיכף  זאת  ובשמעו  היא לשמור מצות הרופאים.  זו 
מצות בוראו, וכן היה בכל משך מחלתו כשהיו מזכירים לו שהיא מצוה היה מתגבר גם על היסורים 

1. ראה מדרש תהלים מה עה”פ רחש לבי דבר טוב: “להודיעך וכו’, אם רחש למה אמירה ואם אמירה למה רחש, אלא כך אמרו אם בלבנו רחשנו כבר אמרנו מעשינו להקב”ה. לכך אני אומר מעשי למלך”.

היותר קשים ובכלל מדת סבלנותו וקבלתו היסורים בכל מחלתו 
היה במדה שלא ישוער ולא יאומן.

מ”ח הרבנית תחי’ בעמדה ע”י מיטתו בהתפללה בלחישה והזכירה 
איזה  להביע  נאנח  כתביו  הזכרת  ובשמעו  וכתביו  תורתו  זכות 

מילים שהיו נראים לי כהבעת צער ורצון להדפיסם.
מסרתי לו הכל בפרוטרוט מפני שלדעתי תורה שלמה היא וללמוד היא צריכה. הרגעים הקדושים 
האלה תמונת זעיר אנפין היא של גאוניות וצדקות נפלאה בכל משך שנות חייו. יראה עילאה בין 
אדם למקום ובין אדם לחבירו עד להפליא. צדקות נפלאה כאחד מהדורות הקדמונים. ידועה היא 
העובדה מרבן של ישראל הגרי”ס זצוק”ל עובדא שהרעישה את העולם שבשעות האחרונות לפני 
פטירתו דבר על לב היושב על יד מטתו שאין לפחד מן המת בידעו שישאר יחידי אחרי כן והאם אין 
בעובדא זו בבקשת מחילה על הצער שהוא מצערנו בבקשת מחילה בשעה איומה זו, מעין דוגמא 
לזה, והאין להשתומם כי בשעת פרידה מכל היקר והחביב לו לא נשמע כל זכר של געגועים על בניו 
ביתו וחביביו, כי אם רק יראת שמים תשובה ומעשים טובים מלאו עשתונותיו, והבקשה להתלמד 

דרכי התשובה עד רגעיו האחרונים, כעבד נאמן לשמור מצותיו עד הנשימה האחרונה.
אמנם מחזה קודש וגדולה היא אלי. בשעה זו נפרד מאתנו והכין את עצמו לעלות השמימה, אמנם 
עוד חי אח”כ כשתי מעת לעת עד יום שלישי י’ כסלו שעה אחת עשרה לפני הצהריים אבל לא היה 
זה אלא חיים מלאכותיים ע”י זריקות. ותוספת חיים ונשימה יתרה, אבל לבבו כנראה ידע כבר מרת 
זכינו לדבר עמו אבל  יום השני שעה האחרונה אחרי חצות הלילה עוד  נפשו ביום הראשון. ועד 
אח”כ ישן את שנתו ע”י אמצעי רפואה לשינה שקבל, ושוב לא נתעורר עד שהשיב נפשו אל על 

בקדושה וטהרה תנצב”ה.
ואף שהיה כבר כחצות היום והלויה נערכה רק במשך שעות אחדות אח”כ בכל זאת במשך השעות 
הקצרות האלו מהרו ובאו מכל פנות הארץ לחלוק הכבוד האחרון, והיתה לויה מרובת אוכלוסין 
אלפי אנשים שאף עיה”ק ירושלים לא ראתה כזאת שנים רבות, זכותו יגן עלינו ויעמוד לזרעו שלא 
ונזכה  פנים  כל  ומחה דמעה מעל  לנצח  ובלע המות  יקח ממנו.  אל  ורוח קדשו  ישליכנו מלפניו 

להושע תשועת עולמים.

המשך רוממות הזכרון
מעמוד 1

לזכרם של גדולי התורה

לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית והחסודה
מרת אורה ברלין ע"ה

בת הגאון האדיר רבי יואל קלופט זצוק"ל
ואשת הגאון הגדול רבי מנחם צבי ברלין שליט"א

ראש ישיבת רבינו חיים עוזר
נלב"ע י"ד כסליו תשע"ח – חמש שנים לפטירתה

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בנה ידידנו הרה"ג רבי יצחק זאב ברלין שליט"א

כוס תנחומין 
נשגר קמיה גיסי ידידנו הדגול

הרה"ג רבי אליהו ויסלובסקי שליט"א
וכל המשפחה הרוממה לאוי"ט

על פטירתה בפתע פתאום של אמו
האשה החשובה מרת צפורה ב"ר שאול ויסלובסקי ע"ה

אשר נלב"ע ליל יום ב' ד' כסליו תשפ"ג
בעל הנחמות ירפא את שברם ויחזק את לבבם ויאמץ את רוחם, ולא יוסיף להישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, 

ובנחמת ציון וירושלים ינוחמו ולא יוסיפו עוד לדאבה, ונראה בביאת גוא"צ במהרה.

אבותיו ומן השמים יעכבוהו?! כי מטא לחרן אמר אפשר 
שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי, בו 

יהב דעתיה למהדר חזר עד בית אל וקפצה לו הדרך’. 
מיד כשעלתה במחשבתו של יעקב אבינו לחזור, ‘יהב דעתיה’, קפצה לו הדרך. באדם 
יש  כוחות לפעול במעשה דיבור ומחשבה. והמחשבה היא הדרגה הפועלת במקום 
בנפש  שכתוב  וכמו  ביותר,19  לפגום  אפשר  המחשבה  ידי  על  ומאידך  ביותר,  הגבוה 
במעשי  לפעול  כחי  ומה  אני  מה  הישראלי  האיש  יאמר  ‘אל  פ”ד(:  א’  )שער  החיים 
השפלים שום עניין בעולם, אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות ליבו שכל פרטי מעשיו 
דיבוריו ומחשבותיו לא איתאבידו ח”ו ומאוד גדלו ורמו, שכל אחת לפי שורשה פועלת 
פעולתה בגבהי מרומים, ומעשיו מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל ח”ו הרבה יותר 
ממה שהחריבו נבוכדנצר וטיטוס שלא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול למעלה שאין 

להם חלק בעולמות העליונים ורק בחטאינו וכו’ ‘. 
וב’איגרת הקדש’ לתלמיד הרמב”ן )פ”ה( מבואר שמחשבת האדם פועלת בכח, וכמו 
מעיין הנובע בראש ההר שהמים עולים עד לאותה נקודת גובה שממנה נובעים. כך 
היא מחשבת האדם, הואיל ומקורה גבוה עד מאוד, לכן פגם במחשבה מגיע עד לאותו 
מקום גבוה. ומידה טובה מרובה, שבכח המחשבה הטובה לתקן את שאר חלקי הנפש 

מאותו מקום גבוה. 
וכפי שכתב בנפש החיים )שער א’ פ”כ( שתיקון החטא צריך להתחיל בשורשו, והיינו 
במקום גבוה יותר ממקום הפגם, מקום שלא התקלקל על ידי החטא. ויש מקום גבוה 
אותו  קדושת  ומרוב  התורה,  שורש  הוא  ושם  המחשבה,  נובעת  משם  אשר  מאוד, 
המקום אין כלל אפשרות לפגום שם. וכאשר זוכים להגיע למקום ההוא ע”י התורה, 

ממילא נטהר שאר חלקי הנשמה, וזה עיקר התשובה.

‘יהיב דעתיה למיהדר’
וזה היה השגתו של יעקב אבינו שהיה מידת ‘תפארת’ שכולל גם מתורה שבכתב וגם 
מתורה שבעל פה, והשיג את שתיהם בשורשם, שהוא היה שורש התורה. ואחרי י”ד 
שנה בישיבת שם ועבר נדבק בשורש התורה, וזה מקור המחשבה ששם לית תפיסה 
גבוה  במקום  כשדעתו  למיהדר’,  דעתיה  ש’יהיב  ידי  על  כבר  ולכן  פגימה.  ולא  כלל 

בשורש התורה, מיד קפצה לו הדרך.
האחרונה  המידה  שהיא  כ”ו(  )פרק  הקדושה  במידת  ישרים’  ה’מסילת  שכתב  וכמו 

הדברים  יתעלו  ‘יותר  ישרים’:20  ה’מסילת  של  בדרגות 
במה  ממעלתו  שירד  ממה  אותו  ישמשו  אשר  הגשמיים 
הגר”א  בשם  הביאו  וכן  גשמיים’.  בדברים  שמשתמש 
והחת”ס21 על הפסוק )דברים יב,כג( “ְוֹלא ֹתאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם 
אוכל, שלא תדביק את עצמך  ַהָּבָׂשר”, אל תאכל את הנפש שלך עם הבשר שאתה 

באוכל אלא שהאוכל יתעלה אליך. 
‘יהיב דעתיה למהדר’, במקום נקודת המחשבה הגבוהה שבה עמד,  יעקב בקדושתו 
נתן דעתו ועורר בכח מחשבתו שרוצה לחזור, מיד ‘אומר אני שנעקר הר המוריה ובא 
בהם,  משתמש  באלוקיו  שהדבק  בשעה  מתעלים  יותר  הגשמיים  הדברים  כי  לכאן’. 

ולכן הר המוריה נתקרב ליעקב, ולא הוצרך יעקב אבינו להתקרב אליו.

‘יהיב ליביה’ - מעצמו
ויש כאן עוד מוסר גדול מאוד, כי אף שיעקב אבינו היה בדרגה גבוהה כזו שמיד ש’יהיב 
דעתיה’ כבר נעקר הר המוריה, מ”מ כשהיה שם ממש באותו המקום לא ידע כלום כי 
‘איהו לא יהיב ליביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו ומן השמים יעכבוהו’. וצריך 
ידע כלל שזה מקום שהקריב בו אדם הראשון,  להתבונן בדברים, שיעקב אבינו לא 
והוא שער השמים מכבר,22 אלא זאת ידע שזה מקום שנתפללו בו אבותיו, ואם לא שם 
את ליבו לזה, א”כ לא יעזרוהו לידע האמת ששם זה מקום התפילה מבריאת העולם. 
ואפילו יעקב אבינו בחיר האבות, אם הוא מעצמו לא יהיה ליביה, שוב לא הועיל לו 
כל דרגותיו ותוקף קדושתו, ולא גילו לו מן השמים על מקום התפילה, ומה נענה אנן... 
אמנם מיד כאשר נתן ליבו ודעתו וחזר להתפלל שם, מיד נגלה לו כי “ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית 
ָמִים” ושוב נתגלה לו שכאן זהו מקום התפילה תמיד, וזהו מקום  ֱאֹלִקים ְוֶזה ַׁשַער ַהּשָׁ
השראת השכינה בתחתונים. שמלבד המעלה האמיתית שיש למקום מצד שהתפללו 
ישנה עוד מעלה מיוחדת שזה היה מכבר מקום השראת השכינה, שער  בו אבותיו, 

השמים, אך זה נתגלה לו רק אחרי שנתן ליבו.
ומבואר כי תמיד צריך את ההתעוררות מלמטה, ואז אפשר לעורר למעלה, והקב”ה 
האבות  של  בפרשיות  עומדים  וכשאנחנו  למטה.  אנחנו  נתעורר  שתחילה  רוצה 
להשתייך  שנזכה  ממעשיהם.  וללמוד  להתרומם  אותנו  מעורר  הקב”ה  הקדושים 

לדברים, להתרומם מעלה מעלה, לטוב לנו כל הימים.

ומעלה מיוחדת לתפילה זו ש’אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה’, כי מתוך 
אז התפילה  עליונים מאוד. אמנם  הדינים מגיעה התגלות של חסדים  תוקף 
עולה יותר בקושי מחמת התגברות הגבורות. וזהו שאומר דוד המלך בתהילים 
שם(,  )תהלים  במדרש  ואיתא  ְוֶאֱהֶמה”  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים  ָוֹבֶקר  “ֶעֶרב  )נה,יח( 
כי  אהמה.  במנחה  אשיחה  בשחרית  היינו  הפסוק,  כסדר  ואהמה  אשיחה 
יותר קל להתפלל בבחינת שיחה.  שחרית שהוא זמן של חסדים “ָאִׂשיָחה”, 
אבל במנחה זמן תגבורת דינים אז נדרש “ְוֶאֱהֶמה” להתאמץ יותר בתפילה, כי 
הזמן יותר קשה לתפילה. ]אמנם על יצחק נאמר “ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה", 
והוא  שיחה.  בבחינת  היתה  המנחה  תפילת  אצלו  גבורה,  שמידתו  יצחק  כי 
רצב[  סימן  יוסף  הבית  ומביאו  קכו  סימן  הלקט  בשבלי  ]מובא  משאחז”ל 
ירנן בשעה שאמר אברהם אלוקים יראה לו השה לעולה בני’,  ‘אימתי יצחק 
והיינו כי בתוקף הגבורה דוקא בשעת עקידת יצחק אזי יצחק ירנן, ו’אין רינה 
“ְוֶאֱהֶמה” בקושי  אלא תפילה’, אמנם אצלנו תפילת המנחה היא באופן של 
יעקב  ואילו  ְוֶאֱהֶמה”,  “ָאִׂשיָחה  הם  הללו  התפילות  ב’  ומעתה  והתאמצות[. 
)תהלים  ָלְיָלה"  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  “ָּתֶׁשת   - בלילה  שהיא  ערבית  תפילת  תיקן  אבינו 
המציאותי  האור  על  שמדברים  אור’  ‘יוצר  אומרים  שבשחרית  וכמו  קד,כ(, 
ונזכה לאורו’, שרואים  שמאיר לנו, ואעפ”כ אומרים ‘אור חדש על ציון תאיר 
זה  והלילה  כן,  זה  בחושך  גם  הרוחני,  והאור  המציאותי  האור  אחד  שענינם 

הזמן של החושך. ולכך תיקן תפילת ערבית רשות.
11. א”ה, עיין רבינו יונה ברכות דף ח’ ע”א.

12. א”ה, ויש לבאר דהנה יעקב אבינו עצמו פטור מתפילה כמידת רשב”י 
וחבריו, אבל משמע שכל תקנת התפילה היה במהלך של ‘רשות’, וזה משום 

דלא איברי לילה אלא לגירסא או לשינתא.
13. רבינו הרחיב בפעם נוספת כי האבות תקנו את התפילות משום שכל 
השייכות שלנו לדבר עם הקב”ה באופן ישיר זה ע”י האבות, שזה כל מעלת 
ת”ת  ומעלת  ותפילה,  תורה  והם  בעולם  עקריים  דברים  שני  שיש  התפילה. 
פשיטא, ומשנה מפורשת שת”ת כנגד כולם. אבל מעלת התפילה ]מלבד מה 

שמדברים  מה  זה  המצוות[  כל  כנגד  שקולה  ג”כ  שתפילה  בזוהר  שמבואר 
עם הקב”ה באופן ישיר ‘ברוך אתה’, שהאדם מבקש ומודה להקב”ה, ואפילו 
התנאים קדושי עליון צריכים את התפילה. ]ורק על רשב”י וחבורתו אמרו שאין 
לפרקים  אבל  מפסיקין,  היו  לא  שרק  משמע  עליהם  וגם  לתפילה,  מפסיקין 
אלקי  הקב”ה,  עם  שלנו  והקשר  השייכות  הם  והאבות  להתפלל[.  צריכים 
אברהם יצחק ויעקב, ולכן מיד בתחילת התפילה אומרים אלוקי אברהם יצחק 
ויעקב שרק עי”ז אנחנו יכולים לעמוד ולדבר עם הקב”ה, וזה הכוונה שתפילות 
אבות תקנום, שהם גילו את מציאותו בארץ ועי”ז יש לנו שייכות עם הקב”ה. 

14. וכמוש”כ רש”י ]והוא מהזוה”ק[ על הפסוק )כז,יט( “ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶרָך” 
- אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך. וכן על הפסוק )כז,כד( “ַוּיֹאֶמר ָאִני”  - לא 

אמר אני עשו אלא אני.
15. והוסיף רבינו: כמו דאיתא בחז”ל )זוה”ק ח”א קסו,ב קסד,ב( שבלעם בן 
בעור היה רק מעין לבן בכישוף. ומהות הכישוף הוא עוצם השקר שמכחישין 
פמליה של מעלה )סנהדרין סז,ב(, וכל עניין מה שהחליף את משכורתו עשרת 

מונים כל אלו ענייני כישוף )זוה”ק בראשית קנח,ב(.
16. רבינו הרחיב עוד כי העבודה של יעקב אבינו היה לקשור שמים וארץ, 
וכפי שהובא לעיל, ובזה היו חיי יעקב שונים מאברהם ויצחק, שאברהם ויצחק 
היו חייהם בשלוה, אבל יעקב כל ימיו ביסורים, אברהם ויצחק עמדו בניסיונות 
שהיו להם והצליחו לתקן בשלימות את המידות שלהם חסד וגבורה ]ואכמ”ל[, 
אבל יעקב היה צריך להגיע ל’אמת’, והעולם הזה הוא ‘עלמא דשקרא’, ולכן כל 
ימיו היה בניסיון, שלא היה מצב מסוים שבא על ידו לשלימות מדתו כאברהם 
וגם  מידת האמת,  להגיע לשלמותו  היו במלחמה  ימיו ממש  כל  אלא  ויצחק, 
לבן שהיה  ואצל  גניבת הברכות לעשיו במרמה,  ע”י  היו  יעקב  הנסיונות של 
רמאי ועל זה אמר יעקב ‘אחיו אני ברמאות’, וזה היה עבודתו שעל אף הכל 
להשאר בשלמות שלו. ועל כן כשיצא לחרן אפילו שזה היה בשליחות להעמדת 
כלל ישראל בצווי אמו על פי הדיבור, נטמן י”ד שנה אצל שם ועבר, כיון שהיה 
מוכרח לזה, דכל הכח לעמוד כנגד ה’עלמא דשקרא’ הוא ע”י הדביקות בתורת 

אמת. 
17. א”ה, מדברי רבינו בכ”מ נראה עוד, דאף ששכיבה זו היה בה העמדת 
כלל ישראל, ובכלל זה כל הברכות וההבטחות שהקב”ה אמר לו בהתגלות זו, 

מ”מ כיון שלא ראוי לישן במקום קדוש זה, ‘אילו ידעתי לא ישנתי’.
18. והוסיף רבינו ‘ואם רוצים אפשר ללמוד מוסר מכל דבר’...

19. בכ”מ היה רבינו מרחיב בענין זה של כח המחשבה, בענין חטא אדם 
הראשון ש’חישב חשבונות רבים’, והחליט להכניס ראשו לעץ הדעת, להכניס 
ראשו לרע, ובאשר כח המחשבה של האדם גדול מאוד, ומקום המחשבה שם 
האדם שזה המוחין, וכיון שחשב על הרע נמשך אחריו, וזהו שורש נפילת כל 

העולמות. ואכמ”ל.
בראשית  שמואל”  “דרכי  שבת  ליל  שיחות  ]עיין  פעם  התבטא  ורבינו   .20
)הגהות הגר”א ע”ז  ורבינו הגר”א  עמוד פה ועוד[ כי נחלקו המסילת ישרים 
או  הגר”א  לדעת  חסידות  היא  הקודש  רוח  לפני  האחרונה  המידה  אם  כ,ב( 
קדושה לדעת המסילת ישרים, ותמיד חשבתי בעניי שרק ‘משמעות דורשין’ 
ביניהם  יש  אלא  כן  אינו  למעשה  אבל  אחד,  לדבר  ונתכוונו  בינייהו,  איכא 

מחלוקת דקה מן הדקה.
וכבר  בהערות,  תולדות  לפרשת  במאמר  דבריהם  הובאו  כבר  א”ה,   .21

כתבנו שם כי נודה למי שימצא את מקור דבריהם.
22. במקו”א הוסיף רבינו כי מבואר שמה שלא ‘יהיב ליביה’ מיד, הוא משום 
שתיקן שם תפילת ערבית, ורצה להמתין בכדי שיגיע זמן התפילה. אך מכיון 
והתורה היא מעל הכל, היה פטור מתפילה  שיעקב אבינו הוא עמוד התורה 
כדוגמת רשב”י וחבריו שתורתן אומנותן ולא היו מפסיקין לתפילה. ומשו”ה כל 
תקנת התפילה היא במהלך של ‘רשות’. ולכן עיקר התביעה היה על ‘מקום 
שהתפללו בו אבותיו’, ומ”מ כיון שלמעשה לא יהיה ליביה לא אמרו לו שכאן 

המקום.
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פתיחה
מרן  של  מפיו  נמסרו  אשר  מוסריות  והארות  שיחות  לפנינו 
בשנותיו  כיהן  אשר  זיע”א,  דושניצר  כ”ץ  אליהו  רבי  הגה”צ 

האחרונות בארץ ישראל כר”מ ומשגיח בישיבת 
ומוסר  תורה  והרביץ  תקוה,  פתח  לומז’א 
להסבא  מובהק  תלמיד  וראדין,  וידז’  בישיבות 
ולא  זי”ע,  חיים”  ומרנא ה”חפץ  מקלם  קדישא 

ראו אור מעולם, והם לפנינו בפרסום ראשון במדור חדש שהתחיל בשבוע שעבר, ובס”ד 
ימשיך בתקופה הקרובה.

המוסריות  וההארות  השיחות 
הגה”צ  תלמידו  ע”י  נכתבו 
אשר  זצ”ל  קוגל  אליעזר  רבי 
וכתב את השיחות סמוך  רשם 
אל’ה  ר’  כי  וידוע  לשמיעתן, 
עבר על חלק מהדברים והסכים 
שזה נאמר על ידו. דברים אלו 
שנים  עשרות  במשך  נשתמרו 
ועכשיו  בכת”י,  במחברות 
נפרסם  דשמיא  בסיעתא 
אחת  הברכה  מהדברים,  חלק 
שליט”א  המשפחה  לבני  היא 
הדברים  את  לתת  שהסכימו 
ולפרסמם בגליוננו לע”נ ראש 
משפחתם אשר נלב”ע ברישא 
תשפ”ג,  תשרי  ז’  שתא  דהאי 
המתפרסמים  הדברים  ויהיו 
הטהורה  נשמתו  לעילוי  כאן 
- הגה”צ רבי אליעזר ב”ר צבי 

קוגל זצ”ל.
ההתעסקות  כדי  תוך  בס”ד 
רבי  הגה”צ  מרן  של  בכתביו 
כי  לנו  נודע  דושניצר,  אל’ה 
ספר  בקרוב  לצאת  מתעתד 
דמותו  על  אליהו”  “אדרת 
אינם  רבים  אשר  הגדולה, 
יודעים צדיק זה מה פעל, ועד 
לאור  יצא  ממש  מעט  עתה 
רבי  הרה”ג  מאת  דמותו,  על 
אשר  שליט”א,  סילמן  נחום 
לפרסם  רשותו  את  לנו  נתן 
מה  מתוך  ומעשים  עובדות 
לאור  לצאת  בעז”ה  שעתיד 
עולם, ונצרפם במדור זה, יחד 
לחיזוק  המוסריים  דבריו  עם 

המידות והיראה.

פה קדוש – השלמה 
לשבוע שעבר

כמשגיח  שימש  בה  בתקופה 
נוהג  היה  בישיבה,  רשמי 
ומחויבותו  תקפידו  מתוקף 
שהפסיקו  לבחורים  להעיר 
ושוחחו  לימודם  באמצע 
זהיר  היה  בטלים,  בדברים 
תלמידיו  של  בכבודם  מאוד 
שלא לדבר אליהם קשות בקול 
בדרכי  אלא  אילות,  יחולל 

נועם ובמתק שפתים.
יעקב  רבי  הגאון  תלמידו  שח 
זצ”ל: דבורו  משה קורלנדסקי 
‘דברי  חז”ל  כמאמר  היה 
אף  נשמעים’,  בנחת  חכמים 
דבור  ממנו  שמענו  לא  פעם 
כל  מבינוני.  למעלה  בטון 
דבוריו היו מלאי רוך ותחנונים 
מאתנו להזדרז בתורה וביר”ש.

הדרכות לעליה 
בתורה ויר”ש

על  בקביעות  שוקד  היה 
פריחתם של בני הישיבה, מכה 
אחד  לכל  ואומר  קדקדם  על 
בהם  ונטע  גדל  מהם  ואחד 
לשלמות.  השאיפה  את  תמיד 
הגאון  תלמידו  סיפר  כן  על 
זצ”ל:  סגל  זרחיה  יהודה  רבי 
בישיבה  שדרש  מפיו,  שמעתי 
לגדלות  לשאוף  שחייבים 
וסיפר  ובתורתו,  ה’  בעבודת 
סקר  פעם  ערך  שנפוליאון 
רוצה  מי  ושאל  הצבא  בגדודי 
אחד  חייל  קפץ  גנרל,  להיות 
ואמר שהוא רוצה להיות גנרל, 
בדרגה  נפוליאון  אותו  והעלה 
מעל הדרגה שעמד בה. ושאלו 
שהיות  וענה  מה,  בזכות  אותו 
ויש לו אמביציה ויוזמה לעלות 
עד כדי להיות גנרל, זה מוכיח 
לשגשג  שיכול  אדם  שהוא 
בדרגה  אותו  להעלות  וצריך 

כדי שיהיה יותר אחראי. 
מוכיח  שהוא  מי  כל  והנמשל 
וחפץ  שהוא אוהב את השי”ת 
עבודתו  שתהיה  ומשתוקק 
להארה  זוכה  מושלמת,  יותר 

כאשר  תורה,  בעניני  גם  וכן  בדרגה.  עולה  והוא  השמים  מן 
רצונו עז לשגשג בתורה ולהיות “גדול” זוכה שנותנים לו מן 
שאמרו  וכמו  לעלות.  וסופו  והבנה,  להתמדה  סיוע  השמים 
אותו”  מוליכין  לילך  רוצה  שאדם  “בדרך  חז”ל 

)מכות י,ב(.
על השפעתו של רבינו בתקופה זו על תלמידיו, 
סיפר לימים אחד משרידי התלמידים רבי שמואל 
זצ”ל:  שבדרון  שלום  רבי  הגה”צ  לתולדות  חוצב”  “קול  בספר  ומובא  זצ”ל  איזיקוב  אהרן 
בלומז’ה היה ועד של רבי אליהו דושניצר, הוא בחר את המובחרים והדריך אותם בקביעות 
באחד הועדים למשל הוא דיבר איתנו 
על חסד. הוא זצ”ל ביאר לפנינו שאדם 
איזה  יום,  כל  חסד  לעשות  מוכרח 
חסד שיהיה, לעזור לאיש זקן ברחוב, 
את  למצוא  בישיבה  לבחור  לסייע 
הקפדנו  עשינו,  וכך  שמבקש,  הספר 

לקיים מצוות גמ”ח כל יום.
היה ועד אחר שעורר אותנו מאד על 
בשמונה  ראשונה  ברכה  של  הכוונה 
היה  עצמו  הוא  אגב  דרך  עשרה. 
אליהו  רבי  עשרה.  בשמונה  מאריך 
נצא לרחובות  ביקש בועד אחר שלא 
עיר  של  לרחובה  כשיוצאים  ריקנים, 
שיהא מונח בראש כמה משניות בעל 
עליהם  לחזור  דומה  דבר  כל  או  פה 
את  לאבד  לא  בהם,  שקוע  ולהיות 
בעניני  מרוכז  ולהיות  ברחוב  הזמן 
היה  שבדרון  שלום  ר’  ויראה.  תורה 
זו  בוועדה  הטובים  הבחורים  אחד 
לשמוע  שם  נכנסו  יחידים  שנבחרה, 

את הועדים במעונו של המשגיח.
מקומו  על  לשבת  היה  בקודש  מנהגו 
שעה  עד  שבישיבה  המדרש  בבית 
נרדם  ולפעמים היה  מאוחרת בלילה, 
על מקומו כשראשו רכון על הסטנדר 
ילמדנו  תלמידיו  וכששאלוהו  שלו, 
לישון.  לביתו  ילך  לא  למה  רבינו 
השיב כי יש בחורים שכשרואים אותו 

בישיבה גם הם לומדים.
תלמידו  סיפר  אחרת  בהזדמנות 
שנשאל  בעת  זצ”ל  קנייבסקי  הגר”ח 
אני  ענה:  ותלמיד,  רב  מהות  אודות 
למדתי  ותלמיד.  רב  אודות  אסביר 
הגאון  משגיח  שם  היה  תקוה,  בפתח 
זצוק”ל,  דושניצר  אליהו  רבי  הצדיק 
כל  ולמד,  בפינה  ישב  הוא  כאשר 
הישיבה למדה. וכאשר הלך, כבר לא 
בכל  זה  וככה  כמקודם.  כך  כל  למדו 
מקום שיש אדם גדול “סי לערענצאך 
אחרת.  נלמד  הלימוד   - אנדערש” 

הראיה לבד נותנת כל כך הרבה.
כל  טרח  לתלמידיו,  אהבתו  מרוב 
הימים להעמידם בקרן אורה ולהדריך 
לסדרי  בנוגע  הן  ישרה,  בדרך  אותם 
ההתמדה  מעלת  הנכונים,  הלימוד 
וקניני התורה, הן בנוגע לקנין המדות 
הטובות ויראת שמים, והן בנוגע לכל 
הסתפק  לא  מעולם  החיים.  ארחות 
בהגדת שיעוריו והרצאת חידושיו, כי 
אל  גאונותו  משמי  והשפיל  ירד  אם 
במסילה  לנתבם  הצעירים  תלמידיו 
ילכו  הדרך  את  להם  להורות  הראויה 
בה ואת המעשה אשר יעשון, בכל עת 
מצוא היה אומר בפניהם דברי הדרכה 
הלימוד,  דרך  על  מפנינים  יקרים 
מגאוני  והנהגות  בעובדות  מתובלים 

הדורות. וכך היה אומר:
זצ”ל  בכרך  יהודה  רבי  שהגאון  סיפר 
ללמוד  רגיל  היה  הגרי”ב  נמוקי  בעל 
לבחורים  מזה  ואמר  צעיר,  נער  עם 
הצעיר  חברותא  עם  ללמוד  שיש 
צעיר  עם  שכשלומדים  והוסיף  ממנו. 
מרבים  ועי”ז  יפה,  לפרש  מוכרחים 

לעלות בלימוד. 
דוד הכהן  רבי שמואל  תלמידו הגאון 
אמר  אחת  פעם  כי  מציין  זצ”ל  מונק 
בכל  חסד  לעשות  יכול  בחור  שכל 
בדברי  חבירו  עם  שידבר  כגון  יום 
חסד  “תורת  אומר:  היה  ועוד  תורה. 
שהאדם  לחסד  הכוונה   - לשונה”  על 
הנצרך  חבירו  עם  כשלומד  עושה 

לעזרתו.
הצורבים  את  שעודד  למרות  אולם 
כדי  תורה  בדברי  ביניהם  לדבר 
חבירו,  עם  האחד  ולגדול  להתחדד 
והתנשאות  בגאוה  יפלו  לבל  הזהיר 
בשמו  אמר  זה  ובענין  זה  מחמת 
הכהן  נחמן  רבי  הגאון  תלמידו 
ממנו  שמעתי  שליט”א:  פלונצ’ק 
שהסביר דשנים שלומדים ויש ביניהם 
והשני  ואחד מקשה לשני  דברי תורה 
זה,  מתרוצו  נהנה  ומאד  לו  מתרץ 
לתרץ  נפלא  תרוץ  בדעתו  שעלה 
נהנה,  מאד  הוא  הרי  חבירו  קושית 
נפש  עגמת  עושה  זו  הנאתו  אבל 

לחבירו שלא ירד 

רוממות המוסר
חיזוק המידות והיראה

משולחן 
המערכת

מרן הגאון הצדיק והחסיד רבי אליהו דושניצר זיע"א
רשימות הגה"צ רבי אליעזר קוגל זצ"ל

על האדם להעמיס את עצמו בתורה לעתות צרה
1”ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב” )כח,י(. מובא במדרש )בראשית רבה סח,ה והובא ברש”י בראשית כח,ט ובפרק לה,כט( שארבע 

עשרה שנה נטמן בבית עבר, מכאן היה אומר ה”חפץ חיים” ז”ל לבחורי הישיבה, כאשר היתה הגזירה של גיוס 
חובה לצבא, ואמרו, מה להם ללמוד, הרי עוד מעט בלא”ה ייקחו אותם לצבא, אמר להם ה”חפץ חיים”: אדרבה, 
כאשר יעקב היה צריך ללכת ללבן, הכין את עצמו קודם בתורה ארבע עשרה שנה, כדי שלא ישפיע עליו לבן, 

ואף כאן אם הולכים לצבא, צריכים להכין את עצמם שלא יכשלו ח”ו באיסורים.
מענין לענין באותו ענין, הסבא מסלבודקא היה אומר שהנה מצינו אנשים שכל השנה עושים מעשים שונים, 
ובאלול שבים קצת, ואחר כך חוזרים שוב לסורם, אין זה נקרא שבאלול כבר גרשו את היצר ואחר כך החזירו 
אותו, - לא, היצר איתם תמיד, אלא שהוא עצמו עוזר להם קצת לשוב... משל למי שמחזיק כלב וקושר אותו 
בחבל ארוך כדי שיהא לו חופש תנועה יותר, אבל אין זה נקרא שאינו קשור, שהרי ללכת משם אינו יכול שהרי 
הוא קשור, אלא רק יכול ללכת אנה ואנה, אבל צריך לעשות את החבל ארוך, כדי שלא יקרע אם יהיה קצר...2 

כוחו של מעשה אחד
ָנתֹו ַוֹּיאֶמר ָאֵכן” וגו’. “ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר ַמה ּנֹוָרא  3איתא בפרשת ויצא בחלומו של יעקב )כח,טז( “ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמּׁשְ

ַהָּמקֹום ַהֶּזה” וגו’. הנה נבואתו הראשונה של יעקב היה בחלום כי לא מצינו שנראה לו קודם, ובו הבטיח לו 
את הארץ ירושה, ובנים, ושמירת גופו, וכאשר קם יעקב מחלום זה היה צריך להיות מלא שמחה, והנה לבסוף 
יעקב אבינו רק הצטער מדוע ישן במקום הזה, ולא היה איכפת ליה כל ההבטחות של הקב”ה, משום העבירה 

הקלה שעבר... 

שבירת מידת הקנאה
4”ַוַּיְרא ה’ ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה” )בראשית כט,לא(. התורה מפרשת לנו כי משום מה 

רחל עקרה - “ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה”, ויעקב היה מכבד את רחל יותר מלאה, לפיכך סבלה רחל. 
ורחל בראותה כי אין לה ולד, קינאה באחותה, וביקשה מאת יעקב שיתפלל בעדה, כדכתיב )שם ל,א( “ַוֵּתֶרא 
ָרֵחל ִּכי ֹלא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה ַוֹּתאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי", ומפרש רש”י 
)בשם המדרש בראשית רבה( ‘קנאה במעשיה הטובים אמרה אילולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים’. אבל תכף 
פחדה רחל שמא היה כאן שמץ קנאה שלא לשם מצוה, ורצתה לשבור קנאתה, לכן אמרה שתכניס פילגשה 
אליו, ותלד ממנו, ועל ידי זה תשבור את קנאתה שלפילגשה יש בנים ולה אין, ואפשר שעל ידי שבירת הקנאה 
תזכה ללדת בנים, שאמרה )שם ג( “ְוִאָּבֶנה ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה”. וכן עשתה. ולאחר שילדה שפחתה בן שני, קראה 
את שמו נפתלי על שם ענין זה, שאמרה )שם ח( “ַנְפּתּוֵלי ֱאֹלִקים ִנְפַּתְלִּתי ִעם ֲאֹחִתי ַּגם ָיֹכְלִּתי”. שכבר שברה 

קנאתה. 
ומאחר שראתה לאה כדברים האלה והיא כבר עמדה מלדת, חששה גם היא שיש לה קנאה על רחל שיעקב 
עדיין אוהב את רחל יותר ממנה, לכן נתנה גם היא את שפחתה ליעקב לשבירת הקנאה, וגם הצליחה שלאחר 

זה ילדה את יששכר וזבולון. 

כח מסירת הסימנים ותפילה של האדם על עצמו
“ַוִּיְזֹּכר  ומ”מ לאחר כל הדברים האלה עדיין רחל לא נפקדה, ומה שרחל זכתה לבנים היה כדכתיב )שם כב( 
ֱאֹלִקים ֶאת ָרֵחל ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱאֹלִקים”, ואז “ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה”. ומפרש רש”י )בשם המדרש בראשית רבה( 
מהו “ַוִּיְזּכֹר”: ‘זכר לה שמסרה סימניה לאחותה ושהייתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשיו שמא יגרשנה 
יעקב לפי שאין לה בנים’ וכו’. כי באמת היה צריך להיות שהגדולה תהיה לגדול והקטנה לקטן, ומשום שלאה 
בכתה ולא רצתה ליפול בגורלו של עשיו, הפך ד’ יתברך הסדר לפי הבכורה. שהרי יעקב קנה מאת עשיו את 
הבכורה, נמצא שעשיו הוא הקטן ונמצא נופלת רחל לפני עשיו, לפיכך היה קשה לה להוליד בנים, אלא שעמד 

לה הזכות מה שמסרה סימניה ללאה.
וגם בשעת חורבן הבית מסופר במדרש )פתיחתא דאיכה רבתי סוף כ”ד( ‘באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני 
הקדוש ברוך הוא ואמרה, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה וכו’ יעץ אבי להחליפיני לבעלי בשביל 
אחותי והוקשה עלי הדבר עד מאוד כי נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי 
וכו’, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה וכו’ מיד נתגלגלו רחמיו 
של הקדוש ברוך הוא אמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם הדא הוא דכתיב ֹּכה ָאַמר ה' קֹול ְּבָרָמה 
ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו. וכתיב ֹּכה ָאַמר ה' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי 
ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך וגו'. וכתיב ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם', ע"כ. וכל זה על 
שהפקירה עצמה בשביל אחותה, שהרי היא חשבה שאם לוקח יעקב את לאה נופלת היא לעשיו, שהרי היא לא 
ידעה שיעקב יעבוד בעבורה עוד שבע שנים, ואף על פי כן משום שלא לבייש את אחותה הפקירה את עצמה, 

ואפילו את רוחניותה... בעבור אחותה, וזהו "ַוִּיְזֹּכר”.
שיעקב  קיוותה  שעוד  זמן  כל  שהנה  עשיו,  לידי  תיפול  שמא  מצירה  שהיתה  משום  שהוא  רש”י,  כתב  ועוד 
יתפלל בעדה לא נענתה, אלא רק כאשר כבר לא קיוותה שיעקב יתפלל בעדה, שהרי חשבה שיגרשנה, ורק 
היא בעצמה התפללה לד’, אז זכר אותה הקב”ה, ושמע ה’ לתפילתה, ועל כך כתיב “ַוִּיְזֹּכר”. וזה הביאור במה 
שאנו אומרים בשחרית לפני שמונה עשרה ‘ועונה לעמו ישראל בעת שועם אליו’ – דווקא משום ש’בעת שועם’ 

התפילה היא ‘אליו’ לכן הקב”ה עונה, ולא על ידי סיבה אחרת.5 

חומר העונש ודקדוקו
ִיְחֶיה"  ֹלא  ֱאֹלֶהיָך  ֶאת  ִּתְמָצא  ֲאֶׁשר  “ִעם  התרפים  על  לשאול  אליו  בא  שלבן  בשעה  יעקב  שאמר  ממה  6הנה 

)לא,לב(, רואים אנו מהו עונש, שמשום זה מתה רחל ומשום זה הורידו משנותיו כמנין “ִיְחֶיה” ל”ג שנה, )בעל 
הטורים בראשית מז,כח( וזהו רק על שגגה שלא נזהר כדבעי. ואין לנו מושג מה הוא יום אחד של יעקב... שהרי 
הקדוש ברוך הוא אמר לדוד )שבת ל,א( “ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריךָ ֵמָאֶלף" )תהלים פד,יא( טוב לי יום אחד שאתה 
יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח. ואם יומו של דוד כך, שהרי 
ביקש שימיתנו ביום אחד קודם, יומו של יעקב בחיר שבאבות לא כל שכן, ובכל זאת לא עמד לו בשעת הדין... 
בבית  שנים  עשר  נענש  הצדיק  יוסף  שהרי  המידה,  על  מוסיפים  ואין  בעונש  פרט  כל  מדוקדק  כמה  ורואים 
רש”י, שאין  האסורים כנגד עשרה אחיו, ובזמן שנשאוהו הישמעאלים נשאו “ְנֹכאת ּוְצִרי ָוֹלט” )לז,כה( וכתב 
דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בשמים, שלא יוזק מריח רע, ע”כ. וכל זה 
משום שאין ריח רע בכלל עונשו, וגם דייק ה”חפץ חיים” ז”ל מדכתיב )שם מא,יד( “ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור”, דמכיוון 
שהגיע זמנו לצאת לא התעכב שם רגע נוסף, ונעשה ההוצאה במהירות. וכן חזינן ממה שדייקו חז”ל יתרון 
נוגעת  מלכות  שאין  לפי  אמר  יוחנן  ‘ורבי  מח,ב(  )ברכות  ואמרו  שאול,  עם  העיר  בנות  של  בדבריהם  דברים 

בחברתה אפילו כמלא נימא’, ומשום שלא נגמר זמנו של שמואל, אף שהוסיפו רק כמה מילים.
עוד נראה כמה גדול החטא ועונשו, דהרי החיים הם דבר גדול שהרי דוחים את השבת, אבל אם אדם חטא, כגון 
שחטא בפיו )במדבר טו,ל עיין רש”י( הרי שהמגדף חייב מיתה, ועונשי התורה במיתה אינם נקמה אלא רפואה, 
ואם מיתתו רפואתו, הרי שהחטא הרבה יותר גדול מזה, והתורה אומרת שהמיתה תועיל לו יותר משהיה חי... 

ומדה טובה מרובה.
1. יום א’ לפרשת ויצא תש”א

2. א”ה, כך היצה”ר מחזיק אותנו... אבל אנחנו צריכים לעבוד כדי לקרוע את החבל לגמרי, או לכל הפחות לדאוג שהחבל יהיה 
ארוך ככל שיהיה, ונעמיס את עצמינו בריבוי תורה ויר”ש, שיהיה לנו כמה שיותר מרווח זמן לפעול ברוחניות, קודם שהיצר יפעל 

את פעולתו.   
3. יום ב’ לפרשת וישלח תש”א

4. תש”א
5. א”ה, רצה להדגיש שלמרות כל מידותיה הטובות, כפי שראינו למעלה, בשבירת הקנאה וכו’, הזכות שעמדה לה לישועה, הם 

ב’ דברים, כח הויתור במסירת הסימנים, והתפילה שלה על עצמה.
6. יום ב’ לפרשת וישלח תש”א
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