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ינשטיין שליט"א מביא המגיד הרב ר' שלמה לו
בשם רבי חיים קניבסקי  ומתוק האור''בספרו 

 שליט"א  הערה נפלאה על גדל כחה של תורה:
 רה נכתבת מיד בשמים.יהעב -רה יאדם שעושה עב
מיד, או שאפשר להספיק לעשות  כמה מיד? ממש

 תשובה לפני שכותבים זאת בשמים?
: "החנות פתוחה )(ג, טזשנינו במסכת אבות 

ף והפנקס פתוח והיד כותבת". מה והחנוני מקי
 כונה "והפנקס פתוח"?ה
רש רבנו יונה: "להודיענו כי אין ממתינין יפ

לפתיחת הפנקס אחר שעושה החטא, אלא בגמר 
המעשה כבר כתוב הוא, כדי שלא יעבר רגע שלא 
נמנה עליו העוון ההוא. שאף על פי שהעוונות 

בה, נמנין אותן תחלה מיד נמחלין לבעלי התשו
ור בתשובה שגמרו מלעשותן, ואחרי כן אם יחז

מרינן במדרש: אינו כמי שלא עשאו מוחלין לו, כדא
אלא עשאו ונמחל, שגדול מי שאינו עושה ממי 

 שעושה ומוחלין לו".
אדם שעבר עברה ועשה עליה תשובה, אינו כמי 
שלא עשה את העברה. העברה נעשתה ונכתבה, 

מכן כשעושה תשובה, כותבים לידה: אלא שלאחר 
"עשה תשובה". ויש לכך השלכה מעשית, שכן גדול 
מי שלא עושה עברות, ממי שעושה ומוחלין לו 

 עליהן.
הירושלמי  -אומר רבי חיים שליט"א  -והנה 

 אומר כך: (פרק ד הלכה ח)במסכת ראש השנה 
 יבהקרבנות כתיב 'חטא' ובעצרת אין כת"בכל 

'חטא', אמר להן הקדוש ברוך הוא: מכיון שקבלתם 
רה, מעלה אני עליכם כאלו לא עליכם על תו

 ם מימיכם".חטאת
"ושעיר  -בשאר המועדים כתובה המלה "חטאת" 

לו בשבועות, זמן יעזים אחד לחטאת" וכדומה, וא
"שעיר עזים  -מתן תורה, לא נאמר "חטאת" אלא 

מדנו שכשעם , לל(במדבר כח, ל)אחד לכפר עליכם" 
אין זו סתם  -ישראל מקבלים עליהם על תורה 

ם נות, אלא נחשב להם "כאלו לא חטאתכפרת עוו
 כם".ימימ

לתשובה  כלומר, אם חטא ועשה תשובה, ראשית,
יש עשרים תנאים. רבנו יונה בשערי תשובה מונה 

קרים לתשובה. אולם גם כשכבר זכה יעשרים ע
אינו לעשות תשובה, העוון עדין נשאר כתוב ו

ק לעולם. אבל אם אדם מקבל עליו על תורה חמנ
העוון  –מעלה עליו הכתוב כאלו לא חטא מימיו  –

 שוב אינו כתוב כלל!
 כה גדול הוא כח התורה הקדושה!

ם ו של ת  ב ש ת  כ ר ב   ב
ח מ ש ג  ח   ו

ף ו ט ש ד ול ג ק  ח )( יצ ב "  ב

  פשט על הפרשה �
 ששייך במדבר לפרשת זו פרשה צירף ולא' וגו גרשון בני ראש את נשא הפרשה שהתחיל מה

 ונהי הבכור' הי שגרשון משום ל"י דלהלן' השני בפרשה הפרשה להתחיל יכול' והי לשם
 חטא לא גרשון מ"מ והקדימוהו הארון מנושאי' הי ולכן ואהרן משה ממנו שיצאו זכה שקהת

 ועליו גבי במדבר' בפ כתבנו זה וכעין( כבודו משום הפרשה התחלת לו נתנו לכן מגדלותו שיורידוהו

 .ש"ע' ב' א' סי ו"פ ר"בבמדב ל"חז דברי בכלל שזה ואפשר )מנשה מטה

 (ו, כה) ויחנך
 חן לוית כי ')ט' א שם( ואומר חן לוית לראשך תתן') ט' ד משלי( א"וכה, תורה בתלמודי, ובספרי

' ב ז"ע בכתובות ש"כמ חן יש חכם דלתלמיד, בזה הביאור. לגרגרותיך וענקים לראשך הם
 חן עליו שיש אדם כל' ב ט"מ בסוכה ואמרו לומדיה על חן שמעלה חן ויעלת אהבים אילת
 .תורה בלא ש"יר ואין שמים ירא שהוא בידוע

 )שיח הפסח(                                                                                                              
  עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח � 

    חחחח""""שישישישי    בדבריבדבריבדבריבדברי' ' ' ' וקדשתווקדשתווקדשתווקדשתו''''
 מילתא רווחא ה"ב, לאחרונה'. שי"ח דברי' מערכת של שולחנו על הונח מעניין מאוד נדון

 רק כי, נציין המחשה לשם[, ובגולה בארץ, ואתר אתר בכל מופץ שהגליון וזכינו, מדרשא בי

 עם לומדים שהם בעובדא שנתחשב שמבקשים, שונים ממחנכים מכתבים כמה קיבלנו השבוע
 שנוסיף ומבקשים, שי"ח הדברי מתוך לפרשה החידוש את, שישי ביום שבוע מידי התלמידים

 ].ירבה יד על וקובץ, הכל להכיל בנייר די אין הרב לצערנו אך, עוד בכמות
 חלקם, א"שליט ממרן נפלאים חידושים עם תורה מכתבי וכמה כמה קיבלנו ולאחרונה

 כהנים שהם כאלה היו השולחים בין והנה, התפרסמו שכבר דברים וחלקם חדשים דברים
 חידושי את לפרסם יתירה עדיפות או קדימה זכות להם יש אכן אם, והשאלה, ולווים

 זה אין דלמא או, וקדשתו מצות בכלל לכאורה זה שגם, הכותבים לשאר קודם תורתם
 בני לציבור יותר תועלת יהיה מה לשקול צריכים ובזה, תורה הרבצת רק לכהן אישי כבוד

 .התורה
 התשובות בעניית להקדים נוהג עצמו א"שליט שרבינו ידוע שהרי, עוד השאלה ויסוד

 .הישראל את כ"אח ורק לוי כ"ואח תחילה הכהן את, לשואלים
 לא אישי בסיפור וענה, מהשאלה ונהנה, א"שליט מרן לפני השאלה את שטחנו, כמובן

 לי למזוג ביקש הוא פעמים וכמה כהן שבת בסעודת בביתי כאן מתארח, לעיתים: ידוע
, בכהן להשתמש כבוד זה אין כי לו הסכמתי לא בהתחלה, חפצים לי ולהביא משקה

 לתלמיד שהסכים תם הרבינו פי על לו הסכמתי בסוף אבל, אותו לשרת צריך אני אדרבה
 .אותו לשמש

 הא אחד תלמיד הקשה, ת"ר י"ע מים שיצק בכהן מעשה: ח"קכ' סי ח"או ז"הט לשון זה
 ל"דקי הזה בזמן קדושה אין ת"ר והשיב מעל ז"ה בכהונה המשתמש בירושלמי שנינו

 להו ליעבד לא קדושה מיני כל כ"א והקשה לא לא ואי עליהם קדושה עליהם בגדיהם
 אין דקידושין ק"פ כדאמר למחול יכול קדושה בו שיש דנהי פיטר' הר והשיב ת"ר ושתק

 ל."עכ בו להשתעבד יכול ט"ה דבלאו משמע מום בעל שנעשה מפני נרצע כהן ע"ע
 אך הכהנים דברי את להקדים שכדאי יתכן, דידן בנידון ענין של ולגופו - רבינו והפטיר

 ב"תקי' סי ל"זצ זוננפלד ח"מהגרי חיים שלמת ת"בשו עוד' ועי. ד"עכ ע"וצ פה אין חיוב
 .  ש"ע

� 
, א"שליט התורה שר מרן ח"מו אצל שבועות של טוב יום בסעודת לאכול זכיתי, ו"תשמ ט"יו בליל

 תורת לי טוב' ה"ע המלך דוד שאמר במה להקשות רגילים הנה כי, ואמר פתח, הסעודה במהלך
 ושוה חשוב שזהב חשב מישהו וכי, כוונתו עומק ומה כאן לחדש בא מה' וכסף זהב מאלפי פיך
 .תירוצים כמה בזה לתרץ ורגילים?  מתורה יותר

 בגן גבוה למקום יזכו בודאי, תורה בעמלי מהונם לתמוך הזוכים העשירים הנה כי, התירוץ וידוע
 הנאות כי... להם אין הזה עולם אבל, תורה להחזיק שנתנו הסיוע גודל וכפי, תורה הבני יד על עדן

 שאין הנאה מרגיש הוא, בה ויגע בתורה עמל עצמו שהוא למי רק יש הזה עולם של האמיתיות
 שדוד, מאוד מובן זה פי על. בבא וגם בזה גם זוכה הוא, שישנם הגשמיות הנאות בכל לה דומה
 להם שיש מאלו יותר לי טובה היא, תורה בעצמי שלומד אני - פיך תורת לי טוב אמר המלך
 ... הזה עולם גם יש לי אבל, הבא עולם הנאת רק יש, שלהם, וכסף זהב אלפי

 )א"שליט אפשטין דוד רבי הגאון מחתנו שמענו(
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 ביאורים בעניני חג השבועות ומגילת רות

ל הלילה, מפני י הפעם היה קשה לו לעשות 'משמר' כ, כרבינו שליט"א באזני מקרבו, בחג השבועות בבקר, סח באחד השנים •
  דוקא כשצריך לישון, נעשה הדבר קשה. -שלא הצליח לישון בערב שבועות, והוסיף כי כך זה תמיד 

עשה במלך שבקר בעיר שיש בה נהר המפסיק באמצע, והיה שם איש זקן מאד, ואמר למלך שכל חייו לא מהוא הביא את ה  
אהרג אותך",  - תצא  לצאת מהעיר עד סוף ימיך, והיה אם שלאעבר את הנהר ולא יצא מהעיר. אמר לו המלך: "גוזרני עליך 

  ועוד באותו יום יצא.
קשה יותר לקים,  - "גדול המצוה ועושה יותר ממי שאינו מצוה ועושה", כי כשמצוים (בבא קמא לח ע"א): זהו שאמרו חז"ל 

  ממילא השכר גדול יותר.
  

נשאל פעם אודות אברך שאומר כל יום את כל ספר התהלים, האם אין בכך בטול תורה, והשיב כי אינו ביטול  רבינו שליט"א •
בפרקי התהלים], ונוטלין שכר עליהן כנגעים ואהלות" (ילקוט קורין בהם והוגין בהן [תורה, שהרי דוד המלך בקש ש"יהיו 

  שמעוני תהלים רמז תרי"ג). 
  פש החיים' כתוב שלא מצינו שנענה הקב"ה לבקשתו".חזר השואל ושאל: "והרי ב'נ  

  אמר רבנו: "אבל גם לא מצינו להפך, שלא נענה".
ים את כל ספר התלים ואינו ביטול תורה, וכלשונו: "זה בסדר, זה כשר מיכול גם לומר שלש פע -והוסיף, כי אם רוצה 

  וישר"...
  (מנחת תודה)

  )ד ,(ב" כם ויאמרו לו יברכך ה'והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמ" •
  "יברכך ה'". בעז מגיע לשדה, ומברך את הקוצרים, "ה' עמכם", והם עונים לו בברכה:  
  ך'?כברדוע ענו לו בהפוך, ולא אמרו 'ה' ימ  

"עליכם השלום", למה הוא לא  -עוד נוסיף על השאלה, ונקשה: "כשהיהודי אומר לשני "שלום עליכם", מה עונה לו חברו? 
  "שלום עליכם"? -בהתאם למה שנאמר לו  -עונה 

  יש אומרים, שיהודי כך טבעו... אתה אומר לו משהו, מיד אומר ההפך. אבל זו, כמובן, רק בדיחה.
  מה האמת?

' תודה', 'לה' שלמים'? ת"ל: : "מנין שלא יאמר אדם: 'לה' עולה', 'לה' מנחה', 'לה(נדרים י ע"ב)הענין יתבאר על פי דברי הגמרא 
קרבן לה'", וטעם הדבר כתב רש"י שם: "דילמא אמר 'לה' ולא גמר לדבור זה, דלא אמר קרבן', וקא מפיק שם שמים לבטלה, 

  לה'". -אלא לכתחלה בעי למימר 'עולה' והדר 
  ולא "לה' קרבן". ולמה?יש קרבן, צריך לומר: "קרבן לה'" אדם הרוצה להקד

בטוח בחיים שלו, ושום אדם לא יכול לדעת, האם יחיה ברגע הבא. אם אדם יתחיל לומר "לה'" לפני "קרבן", כי אף אחד לא 
  ישנו חשש שמא ימות באמצע ונמצא שהוציא שם שמים לבטלה. לכן עליו להקדים את המלה 'קרבן' לשם ה'.

  בהקשר לזה ספר רבי חיים קניבסקי שליט"א (הובא בספר 'מנחת תודה"):
אצלי אדמו"ר ודברנו, והגיע זמן מנחה גדולה. אמרתי לו שצריך לילך למנחה, ותגובת האדמו"ר היתה: "הליטאים  פעם ישב

כל הזמן פוחדים שימותו ולא יזכו להתפלל, ומיד מתפללים מנחה"... אמרתי לו יש ראיה על כך מהגמרא נדרים הנ"ל, שאדם 
אר שעל האדם ודם שיגמר דבריו. הרי מבו' קרבן", שמא ימות קהרוצה להקדיש קרבן, צריך לומר "קרבן לה'", ולא "לה

  ימהר לקים כל המצוה הבאה לידו...ש כל רגע שמא ימות ועל כן ולחש
זכאי שלא הקדימו  ע"א): "אמרו עליו על רבן יוחנן בןלגבי "שלום עליכם" הדברים קצת שונים: מצינו בגמרא (ברכות יז 

  ומבאר שם שבזכות הקדמת השלום זכה לאריכות ימים.אדם שלום מעולם ואפלו נכרי בשוק", 
ממילא, אם אני מקדים שלום לשני, ואומר לו: "שלום עליכם", אין חשש שאמות באמצע האמירה הזו, שהרי הקדמתי לו 

  שלום, על כן אני יכול לומר "שלום", שהוא שם שמים, לפני "עליכם".
לום" מאחר שאני כבר אמרתי לו שלום, אם הוא לא הקדים שלום, לענות לי, לא יכול להקדים עכשו שהאדם האחר, שבא 

  אולי הוא ימות באמצע. על כן הוא אומר "עליכם השלום" ולא "שלום עליכם".
  סח הפיוט מזמירות למוצאי שבת:ויק היטב נולפי יסוד זה, מד

שלום עליכם" ולא ענה "עליכם " -"אשרי מי שנתן לו שלום והחזיר לו שלום", כלומר אליהו הנביא החזיר באותה מטבע 
השלום" כנהוג אצלנו, שכן אצל אליהו הנביא לא שיך החשש שמא ימות, ולכן הגם שלא הקדים שלום, היה יכול לומר את 

  המלה שלום בתחלת הברכה.
  כך היה גם אצל בעז, בעז הקדים וברך את הקוצרים ב"ה' עמכם", והם ענו לו "יברכך ה'".

  ד)(ב, י "וטבלת פתך בחמץ" •
  מנשה". -אמרו חז"ל (שבת קיג ע"ב): "רמז רמז לה: עתיד בן לצאת ממך שמעשיו קשין כחמץ, ומנו 

הקשה על כך מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א בספרו "טעמא דקרא" (על מגילת רות): הרי אסור לצער יהודי, ואסור כפול 
  נורא זה?ומכפל לצער גר! מפני מה, אפוא, דוקא כעת צריך לרמז לה על דבר 

  רץ, שודאי לא בקש לצערה, חלילה. להפך, בקש לחזקה ולעודדה שלא תפל ברוחה מהעדר זכות אבות.יתו
שכן, רות בבואה להצטרף לעם ישראל מביאה אתה 'יחוס' של עגלון מלך מואב ושל לוט ובנותיו. היא בודאי מרגישה מאד 

ום. הנה, מנשה היה בעל יחוס נפלא, הוא בא מחזקיהו הצדיק, בדה הזו. לכן אומר לה בעז שיחוס אין בו כלולא בנח עם הע
כך עד שכרת עצמו מהעולם הבא (סנהדרין צ ע"א), ולא הועילה לו זכות אבות,  הרשיע כל -אולם מעשיו קשים כחומץ 
  מכיון שבבחירתו בחר ברע.

  יא עמו.הרי לנו, שעקר העקרים הוא היחוס של האדם עצמו: תכונותיו והמדות הטובות שהוא מב
' תחתיה הרי היא מחממת, אך אם יש אבן תחתיה, שום תועלת לא הוא כמו שמיכה. אם יש 'אדםיחוס  -כבר אמר האומר 

  תצמח ממנה...
יו הוריו רשעים, ורות שבחרה שאות ביותר אף אם הייוכל להתעלות למדרגות, הנאם כן מדה טובה מרבה, שהבוחר בטוב 

   מנה דוד המלך.א מתורתו אכן זכתה שיצבולהדבק בה' 
  (ומתוק האור מאת המגיד רבי שלמה לוינשטיין שליט"א)

 



 

¯ÒÂÓÂ ‰¯Â˙ È�È�ÈÚ· ˙Â‡¯Â‰Â ˙ÂÎ¯„‰ Ë˜Ï  
˘ Â�È·¯ ·È˘‰˘ ˙Â·Â˘˙‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ Á"¯‚‰ Ô¯Ó ‰¯Â˙‰ ¯

  
·ÂË ÈÎ‰ ¯·Á‰  

נער בר מצווה נכנס אל רבינו שליט"א להתברך לקראת 
הוסיף  "˘˙˘· Ó˙‰· „ÓÏ˙Â„‰",הבר מצווה, ובירכו רבינו 

ל הנער וביקש מרבינו שיברכו שיהיה לו חברים שאביו 
‰˙ÓÏ˙ ,·ÂË ÈÎ‰ ¯·Á‰ ‰Ê ‰¯Â„ טובים, ואמר רבינו 

.·ÂË ‰È‰È ÏÎ‰Â ‰„Ó˙‰·  
‰¯Â˙‰ ˙Â„ÂÒ  

מסתפקת הגמ' איך קוראים את (ע"ז ע"ב) בגמרא בשבת 
עינין רהמילה אוממות בא' או בע' עוממות, וכן גראינין או ג

  עיי"ש. ונשאל רבינו שליט"א מה הנפק"מ בזה?
‡. ÏÎ „·¯ והשיב רבינו שליט"א ששני טעמים יש בדבר: 

‰Ó ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ„ÓÂÏ˘  ‡˜Ù� ‰Ê· ÔÈ‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ·Â˙Î
 ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ,‰�ÈÓÂ .‡Â¯˜Ï ÍÈ‡Â ·Â˙Î ‰Ó ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÎ ,'·

Û‡Â ,˙Â„ÂÒ Ì‰· ˘È  ˘È Ê"Î· ,Ï„·‰‰ ‰Ó ÌÈ�È·Ó Â�‡ ÔÈ‡˘
.‰¯Â˙‰ ˙Â„ÂÒ ‰Ê·  
 „ÂÓÈÏ· ‰ÁÏˆ‰- ÌÈ„ÓÂÏ˘Î ˜¯  

, ביקש מחזיק תורה מחו"ל שנכנס אל רבינו שליט"א
ברכה לעסקיו הנמצאים בקשיים, ורבינו בירכו בהצלחה 
רבה. לאחר מכן כשהוסיף לבקש ברכה להצלחה בלימוד 
התורה, והתאונן כי רוצה מאוד ללמוד ולהבין ולא מצליח, 

"Ì‚ ÍÈ¯ˆ ,„ÂÓÏÏ ˙Âˆ¯Ï ˜ÈÙÒÓ ‡Ï אמר לו רבינו שליט"א: 
"!„ÂÓÏÏו מצליח , אבל היהודי טען שגם מה שלומד אינ

"ÌÈ�˙Â� ‡Ï ‰Ê ÏÚ לו רבינו  ין כדבעי, ועל כך אמרלהב
"!ÌÈÁÈÏˆÓ ,ÌÈ„ÓÂÏÂ ,˙Ó‡· ÌÈˆÂ¯˘Î ,‰Î¯·  

˙"Â„ÈÁ ˙·È˙Î  
רבינו שליט"א מחשיב עד מאוד את גודל מעלת כתיבת 

  חידושי תורה, וכן הדפסת והפצת ספרים מחידושי תורה.
וכך המריץ רבינו שליט"א מגיד שיעור אחד ואמר לו: 

Â˙ÎÏ „Â‡Ó È‡„Î" ‰Ê ,ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡Â ÌÈ˘Â„ÈÁ‰ ˙‡ ·
˙Â¯Â„Ï ‰ÂÂˆÓ"" ונשמרת , [כלומר זה מצווה המתקיימת

ˆ¯Â˙ÎÏ ‰Ú˘ Ú·¯ ÂÏÈÙ‡ ÌÂÈ ÏÎ· ÚÂ·˜Ï ÍÈ·,   לדורות]
 ÍÏ ·Â˙Î‡Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÈÏ ‡È·˙ ,·ÂË ,¯ÙÒ ‡ÈˆÂ˙ ‰"ÊÚ·Â

..."‰"È‡ ·˙ÎÓ  
˘È‡ ÔÂÊÁ‰ ˙ÂÏ„‚  

אל את רבינו שליט"א, במה זכה שוהעיז פניו  אחד
  החזו"א זצ"ל לכל גדלותו הרוחנית? 

 ·Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ˙ÂÎÊ!והשיב רבינו שליט"א: 
.ÔÈ˘Â„È˜„ ˜"ÙÒ ÈÓÏ˘Â¯È· Î"˘ÓÎÂ  

Ô˙ÁÏ ‰Î¯„‰  
אחד שהגיע עם חתן להתברך, שאל את רבינו שליט"א 
מה ההדרכה הראויה לומר לחתן? והשיב רבינו שליט"א 

"˙ÂÎ¯ˆ�‰ ˙ÂÎÏ‰‰ ¯ÂÊÁÏÂ „ÂÓÏÏ"שואל ואמר . הוסיף ה
לרבינו שליט"א, שמרן הגרא"מ שך זצ"ל נהג לומר לחתנים 

. "ÂÂÏÂ ¯˙ÂÂÏÂ ¯˙ÂÂÏ˙¯"טרם חתונתם שהכלל הוא שצריך 
"ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜Ï Ú‚Â�˘ ‰Ó· Ï·‡ ,ÔÂÎ� ‰Ê˙ הגיב רבינו ואמר: 

.¯˙ÂÂÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‰ÎÏ‰‰Â  
‰ÁÓ˘‰ ‡È‰ ‰¯Â˙‰  

 אחד ביקש ברכה על הדיכאון בו הוא שרוי ושאינו יכול
 - ה"? והשיב ח. שאלו רבינו שליט"א "אתה לומד תורלשמו

"‡ÁÓ˘ Í�È‡ ÚÂ„Ó ÔÎ Ì? כן. התפלא רבינו מאוד ותמה 
"!˘È˘ ‰ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ‰ÁÓ˘‰ ‡È‰ ‰¯Â˙‰ ‡Ï‰Â  

"Â„Â·Î Â‰Ê"  
היה זה ימים ספורים לאחר הסתלקותו של אחד מגדולי 

אברך וסח  מרביצי התורה בארה"ק, נכנס אל רבינו שליט"א
במבוכה: השתתפתי בהלוויה של אותו גדול זצ"ל, סיפר 

בכדי לזכות ולשאת את מיטתו, דחקתי בין הקהל האברך, ונ
ה ידי בחוזקה לל הלחץ והדוחק ששרו במקום פגעאך בג

אותו. וכעת אני שואל אירע שהכיתי  בגופו של הנפטר, וכך

 מה עלי לעשות? האם לבקש מחילה על קברו? סיים האברך
  את דבריו בעצב.

"ÚÈ‚Ù ÏÎ ÔÈ‡ ,¯˘ÈÂ ¯˘Î‰ הרגיעו רבינו שליט"א ואמר: 
 ."‰ÏÈÁÓ ˘˜·Ï ÍÈ¯ˆ Í�È‡Â ‰¯˜˘ ‰Ó·:וביאר רבינו 

 ˙ÂÎÊÏ ÌÈˆÙÁÂ ÏÎ‰ ÌÈ˜Á„�˘ ¯ËÙ�‰ Ï˘ Â„Â·Î Â‰Ê ,‰·¯„‡
 ıÁÏ‰ ÏÏ‚· ‰¯˜˘ ‰Ó ‰¯˜ Ì‡Â ,Â˙ËÈÓ ˙‡È˘�·Â Â˙ÈÂÂÏ·

.¯ËÙ�‰ „Â·Î· ‰ÚÈ‚Ù ÏÎ ‰Ê· ÔÈ‡  א.ה. מעשה זה אירע]
טרם האסון הנורא בהלווית מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, 
ובוודאי שמבקום סכנה וחשש פקו"נ, ובזיון המת, לא 

  נאמרו הדברים].
‰�Ú ‡ÏÂ ÏÏÙ˙‰  

מרגלא בפומיה דרבינו שליט"א לומר תמיד את דברי 
, "אם ראה אדם שהתפלל ולא (ל"ב ע"ב)הגמרא בברכות 

אמר קווה אל ה'", וכו', ורגיל רבינו נענה, יחזור ויתפלל שנ
לומר שהסגולה הכי טובה היא תפילה, ואם לא נענה, יחזור 

  ויתפלל!
ופעם אחת, כשאמר רבינו דברים אלו לאיזה ת"ח, אמר 
הת"ח לרבינו שהוא רגיל לפרש את דברי הגמ', אם ראה 
אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, שהכוונה היא יחזור 

פלל שוב... ונהנה רבינו שליט"א מהדברים בתשובה, ואז ית
  מאוד.

‰¯Â˙‰ ÏÓÚ  
פעם נכנס אל רבינו שליט"א ילד כבן עשר שנים ושאל, 

, בלימוד צה ללמוד את כל הש"ס עד הבר מצווה"אני רו
ק אם ר מהיר ובהבנה בסיסית, אבל אוכל לעשות זאת

המבוארות המצויות כיום, אך אם  אלמד מתוך הגמרות
אלמד מתוך גמרא "רגילה", ודאי שלא אספיק לסיים את 

ותר יהש"ס עד לבר מצווה שלי. האם עדיף ללמוד באופן 
המבוארת ולהספיק לסיים את כל הש"ס עד לבר  קל בגמ'

מצווה, או ללמוד כמקובל מאז ומתמיד בגמרא רגילה ולא 
  להספיק?"

"·È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ‰ והשיב רבינו שליט"א לילד: 
 È"˘¯ ÌÚ ,‰ÏÈ‚¯ ‡¯Ó‚· „ÂÓÏÏ ÛÈ„Ú ÔÎÏÂ ,‰¯Â˙‰ ÏÓÚ Ì‚
 ÏÎ‰˘ 'Ó‚· „ÂÓÏÏ ¯˘‡Ó ,ÌÈ¯·„‰ ˙�·‰· Ú‚ÈÈ˙‰ÏÂ ,'ÒÂ˙Â
 ‡Ï Î"ÈÚ Ì‡ Û‡ ,‰¯Â˙‰ ÏÓÚ ˙ÂÁÙ ˘ÈÂ Ï˜�· ¯‡Â·Ó

."‰ÂÂˆÓ ¯·‰ „Ú Ò"˘‰ „ÂÓÈÏ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ˜ÈÙÒ˙   
Ò"˘‰ ÌÂÈÒ ‰ÈÒ‰¯Ù·  

צורב צעיר שזכה ללמוד את כל הש"ס, נכנס אל רבינו 
שליט"א ושאל, יש שאומרים לו לעשות "סיום" גדול, 
בציבור, ואילו הוא עצמו לא מעונין בזה וחושש מעין הרע, 

  מה לעשות?
‡Ó ÔÈ‡Â ,‰¯Â˙· Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‰ השיב רבינו שליט"א, 

Â‡¯È ÔÎ˘ ¯Â·Èˆ· ˙Â˘ÚÏ È‡„Î ,‰·¯„‡Â .‰ÊÓ ˘Â˘ÁÏ 
ÈÂ Ò"˘‰ ÏÎ ˙‡ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡˘ ÍÓÓ Â„ÓÏÈÂ ÌÈ¯Á‡ ÔÎ Â˘Ú

¯ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Â .Ì‰ Û‡·È ‡"Ó¯· Â�ÈˆÓ ‰Ê ÔÈÚÎ˘ ,¯Ó‡Â Â�
 Â‡¯È ÌÈ¯Á‡˘ È„Î ÌÂÒ¯Ù· ‰˜„ˆ ˙˙Ï ÈÂ‡¯˘ ,‰˜„ˆ È·‚Ï

‰Â ,Ì‰ Û‡ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Â„ÓÏÈÂÂ.‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· Ì‚ ÔÈ„‰ ‡  
‰¯Â˙ ÏÂËÈ·Â ÌÈÎÂ„È˘  

נו שליט"א בחור שנכנס לעולם השידוכים פנה אל רבי
וביקש ברכה שהשידוך הראשון שיפגש, יהיה השידוך שלו 
משמים ועמה יתחתן. שאלו רבינו, "אתה לומד תורה"?" 

כן. "אם כך אתה צודק", נענה רבינו  -והבחור השיב 
שליט"א ואמר "זה באמת יכול להיות ביטול תורה גדול", 

  ובירכו רבינו שימצא את זווגו במהרה.
Ó ‰„Â·Ú ÌÂ˜ÓÚÂÛ„  

לא פעם נשאל רבינו שליט"א ע"י אנשי עמל, איזה 
  עבודה להעדיף כשעומד בפניהם כמה אפשרויות. 

ונוהג רבינו שליט"א להשיב פעמים רבות בתשובה 
  הבאה: "תלך למקום שישאיר לך יותר זמן ללמוד תורה!"

    )'יושר אורחות' י"ע ל"היו  5' מס בגליון הובא(



  
  

· ˙"Â˘˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÂ ‰¯Â˙ È�È�Ú 
:‰Ï‡˘  האם נכון הוא מנהג הרבה אנשים שבליל

כדי (שבועות הולכים לישון בעלות השחר לכמה שעות 
, או דמכיון שהוא סמוך לזמן )שיתפללו בכונה יותר

  קר"ש ותפילה אסור לו ללכת כבר לישון.

.ÔÂÎ� ÔÈ‡ :‰·Â˘˙   והיינו דס"ל לרבינו שאין ראוי לנהוג]
  כן].

.‰Ï‡˘  משה קיבל תורה מסיני, למה לא נאמר משה
קיבל תורה מפי הקב"ה או מפי הגבורה, מדוע יש 

  התייחסות להר סיני.
‰Ï ¯·Á˙‰Ï ÍÈÈ˘ ÔÈ‡ ‡"�· :‰·Â˘˙.¯·ÁÎ ‰"·˜  

.‰Ï‡˘  לפי המשך החכמה, [שס"ל שעל גרות דמתן
תורה נאמר גר שנתגייר כקטן שנולד] איך היה שייך 
לקיים מצוות כיבוד אב לאחר מתן תורה, הרי לפי"ד 
הכלל של גר שנתגייר כקטן שנולד נאמר גם בגירות של 
מתן תורה, וא"כ כבר לא היו קרובים ואף אחד לא היה 

זו, הייתכן שהיה מצוה שנאמרה  יכול לקיים מצוה
  בסיני לא לאותו הדור.

 ˜"Ù Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÎ „·ÎÏ ˘È ÈÂ‚‰ ÂÈ·‡Ï Ì‚ :‰·Â˘˙
.˘"ÈÚ ‡"È‰ ÌÈ¯ÓÓ  

.‰Ï‡˘   בספר המקנה בהקדמה לספרו כתב שהקידושין
והנישואין בין ישראל להקב"ה הכל היה במתן תורה 
בזה שהקב"ה כפה הר כגיגית, והיינו למ"ד שחופה 

ע על דבריו הרי סוף סוף אין האשה מתקדשת קונה, וצ"
  בעל כרחה.

.È�‡ ‰ˆÂ¯ ¯Ó‡È˘ „Ú Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ :‰·Â˘˙  

.‰Ï‡˘   כתב המשנה ברורה בסי' תצ"ד סקי"ב, בטעם
שנהגו לאכול מאכלי חלב זכר לכך שאחר מתן תורה 
נאסרו בכל הדינים ולא מצאו מה לאכול כ"א מאכלי 

כלים חדשים חלב, כי בשר צריך שחיטה וכו' 'ולבשל ב
כי הכלים שהיו להם מקודם שבישלו בהם באותו 
מעל"ע נאסרו להם ע"כ בחרו להם לפי שעה מאכלי 
חלב ואנו עושין זכר לזה', ולכאורה מדוע למאכלי חלב 
לא היו צריכים כלים חדשים ומה הרויחו בזה, אם 

  באותו מעת לעת אכלו בכלים דברי איסור.
.Ô�Âˆ ‡Â‰ ·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó :‰·Â˘˙  

‰Ï‡˘.   גם צ"ע מדוע הוצרכו אחר מתן תורה לאכול
  מאכלי חלב ולא הספיק להם המן.

 È¯‚˙˘ ‰ÓÓ ‰ÂÙ‡Â ˙Ù ÍÈ¯ˆ ‰ÎÏÓ ‰ÂÏÓ :‰·Â˘˙
.Ì‰Ï ÔÈ¯ÎÂÓ Ì"ÂÎÚ  

.‰Ï‡˘  .בספר המקנה בהקדמה    קידושין במתן תורה
לספרו כתב שהקידושין והנישואין בין ישראל להקב"ה 

כגיגית,  הכל היה במתן תורה בזה שהקב"ה כפה הר
והיינו למ"ד שחופה קונה, וצ"ע על דבריו הרי סוף סוף 

  אין האשה מתקדשת בעל כרחה.
.È�‡ ‰ˆÂ¯ ¯Ó‡È˘ „Ú Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ :‰·Â˘˙  

.‰Ï‡˘   ,מהו שאנו מברכים אשר בחר בנו מכל העמים
הרי הקב"ה חיזר על כל אומה ולשון ורק הם לא רצו אז 

  במה בחר בנו.
 ‡Ï˘ ÌÈ¯·„ Ì‰Ï Ï‡˘˘ :‰·Â˘˙.Âˆ¯È  

  )על מסירת השו"ת שליט"א הגר זיסקינד מרדכי הרבייש"כ ל(

  שו"ת בעניני חג השבועות
‰Â˜Ó· ‰ÏÈ·Ë  

  ש. האם יש ענין ללכת למקוה בשבועות בבקר.

ת. אם הוא יכול. [רבינו היה נוהג ללכת למקוה, ע"פ 
  השל"ה (לפני כמה שנים הפסיק ללכת עקב חולשה)].

‰ÂÏÓ ˘"ˆÂÓ· ÏÁ˘ Ë"ÂÈ· ‰ÎÏÓ  

ש. כששבועות יוצא ביום ראשון, האם צריך לכוין 
  בסעודת ליל יו"ט גם על מצוה מלכה.

  ת. יו"ט, מה צריך מלוה מלכה?

·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó ˙ÏÈÎ‡  

  ש. מתי יש לאכול מאכלי חלב בשבועות.

לאכול בבוקר. ת. יש מנהגים בזה. [רבינו עצמו נוהג 
מרן הקה"י  מן שבביתיטאי"ש ש ושמעתי מנכדו הר"ר

זצ"ל נהגו לאכול בלילה, כי בשר מכביד ומרדים, אבל 
בבית מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נהגו לאכול בבוקר, 

  ולכן אוכל בבוקר].

‰¯Â˙Ï ‰ÈÏÚ‰ ˙Ó„˜‰  

ש. מי שיש לו חתונה יומים אחרי שבועות שחל 
בשבת, לפיכך רוצה לעשות את האופרוף קודם, כי 

  שבת קודם זה שבועות, האם יכול.

  ת. יכול.

  

  

  

  

  

‰ÏÈÙ˙‰ ÁÒÂ�· ¯Â‡È·  

 - ש. מדוע בכל יום אומרים ותן חלקינו בתורתך 
משמע התורה שלך, ובשבועות אומרים זמן מתן 

  משמע התורה שלנו. - תורתינו

  ת. בשבועות קיבלנו את התורה.

‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜Ï ˙�Î‰  

אמר רבינו שליט"א בשם ר' שמעלקא מניקלשבורג 
ל ולכוין והאר שההכנה לקבלת התורה זה להתפל

עינינו, שנזכה לקבל את התורה. ובשם הברדיטשובר 
אמרו שרק בשבועות אין שום מצוה מיוחדת, ולכן זה 

  לעצור מהחיים. -נקרא עצרת 

‰·Â˘Á‰ ‰˘˜·‰Â ÔÓÊ‰  

מתי העת רצון הכי גדול  נשאל רבינו שליט"א
. ועוד נשאל על מה יש ÌÂÈ‰ ÏÎבשבועות, והשיב: 
  .˘�ÂÓÏÏÂ ˙·˘Ï ÏÎÂ„לבקש אז, והשיב: 

˙ÂÚÂ·˘Ï ˙ÎÒÓ  

נשאל רבינו שליט"א מדוע אין מסכת מיוחדת 
  לשבועות, והשיב כי אין מה לכתוב.

˙ÂÚÂ·˘· Ì˘ ˙‡È¯˜  

אחד אמר לרבינו שליט"א שנולדה לו בת בשבועות, 
ום סבתא שצריך לקרוא על שמה, אמר לו ואין לו ש

רבינו שליט"א שיקרא לה רות. [עי' בתשב"ץ ח"ג סי' 
  ח' דבפורים קוראים מרדכי ובת"ב מנחם].

  )(פניני שיח 
  

   

   


