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 היא מידת האמת! בואו נראה עד כמה חשובה

סיפר לנו ת"ח חשוב אחד שכאשר הדפיס את ספרו, ובו 
הובאו הרבה דברים בשמו של הגר"ח קניבסקי, הביא את 

יתן את , כדי שיעבור עליהם ושליט"א רבינוהדברים אל 
כך יקר -הסכמתו. ואכן, הגר"ח ניאות להקצות מזמנו הכל

 ועבר על הציטוטים שנאמרו בשמו.
כשקיבל לידיו את הדפים בחזרה, הופתע מיודענו לראות 
שהגר"ח קניבסקי לא תיקן כמעט שום דבר מכל הדברים 
שהובאו בשמו. הדברים נכתבו אפוא בצורה מדויקת 

 ונכונה. 
ובכל אופן, בכל שמועה ושמועה שהובאה בשמו, תיקן 
' הגר"ח טעות אחת. מחבר הספר כתב את השם 'קנייבסקי

טעות אחת. מחבר הספר כתב  בשני יו"דין, והגר"ח תיקן
את השם 'קנייבסקי' בשני יו"דין, והגר"ח תיקן זאת 

 ל'קניבסקי', ביו"ד אחת.
ראה המחבר, שהיה מופתע עד מאוד, שאל את הגר"ח מה 

לנכון לתקן את המילה, הרי לא מדובר בטעות בהלכה, או 
מינה אם יהיה -בהשקפה, וכל כיו"ב, ואם כן מאי נפקא

È˜Ò·ÈÈ : רבינוכתוב קנייבסקי או קניבסקי? והשיב לו ˜'

 ÔÈ„"ÂÈ È
˘·- ¯˘Ù‡ È‡ ,˙Ó‡ Â
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דוע להתאמץ ולתקן בכל האברך ושאל: אבל מהמשיך 
היה יכול לומר לי בעל פה פעם  רבינופעם ופעם: הרי 

אחת לתקן את כל הפעמים שבהם מוזכרת המילה 
קנייבסקי, ולהופכה לקניבסקי, ובלי ספק שהייתי ממלא 

 את ההוראה הזו?
, די שכיום, בדור המחשבים הת"ח הוסיף בדרך אגב

מחשב אחת את כל -בהוראת בלחיצת כפתור, כדי לתקן
המקרים הנ"ל בהם נכתב קנייבסקי בשני יו"דין! ואם כן 

שליט"א לתקן  רבינוהשאלה מתעצמת, לשם מה התאמץ 
 כל מילה?


ÂÚ È·¯והשיבו הגר"ח: ‡ ¯˘‡Î'  ˙‡ ‰‡Â¯Â ¯ÓÂÁ‰ ÏÚ
 ,˜ÁÓ‡˘ ÈÏ·Ó ,‰‡Ï‰ ¯Â·ÚÏ ÏÂÎÈ È

È‡ ,È˜Ò·ÈÈ
˜ ‰ÏÈÓ‰

ÈÓ‡ Â
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. )(דף כד אאת הגמרא במסכת ביצה ובהקשר זה נצטט 
האומרת בקשר לענין מסוים, 'אמר רב יוסף אמר רב 

 שמואל, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל'. יהודה אמר
ושואל אביי, מתוך זה שהינך אומר 'הלכה כרשב"ג', יוצא 

נפקא לך מינה'  החולקים עליו שואל רבי יוסף: 'ומאי שיש
לו אביי: 'גמרא  ? השיבלקים עליו או לא)ו(מה זה משנה אם ח

גמור, זמורתא תהא'?! ומסביר רש"י: 'משל שוטים הוא 
למוד, הן אמת הן שיבוש,  -וכו', אומר לתלמיד שוטה 

 ויהא לך לזמר ושיר'.
רש"י מלמדנו כאן שאין דבר כזה בלימוד תורה 'ללמוד 

להיות מכוון לאמיתה של תורה, סתם כך', אלא הכל צריך 
ודבר שאינו אמיתי, לא יכול להכנס ולהכלל בתוך 
הלימוד. לכן גם אות יו"ד אחת מיותרת, וגם אם אין זה 

  (ברכי נפשי) משנה מאומה מהמובן והמשמעות, אין לכתוב כך.

כת ר לום שבת בב  ש
צחק טוף י ש לד  )ב"ב( גו

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"נוףנוףנוףנוף    בהרבהרבהרבהר    הפיגועהפיגועהפיגועהפיגוע""""

 

, היהודי העולם כל את שזעזע הנורא להרצח ימים שנתיים מלאו אלו בימים

 רחמים בלי טבחו, חמלו ולא והרגו ישמעאל מזרע שפלים רוצחים בהיכנס

, ותפילין בטלית עטורים בעודם שחרית תפילת באמצע קדושים יהודים והרגו

, בזמנו הבשורה את רבינו כששמע. נוף הר בשכונת' תורה בני' הכנסת בבית

 דור מסימני והוא שבדור פנים הסתר מסימני זה גם הנה כי ואמר נאנח

. השפוך עבדיך דם נקמת לעיננו נקום מלכנו אבינו. יצילנו' ה, בא שמשיח

 .אמן

 אלו של מיוחד במקום שנמצאים הקדושים לנשמות רוח נחת לעשות וכדי

 הנורא לפיגוע רבינו מתייחס ובו שקיבלנו נדיר מכתב נביא, לכך שזוכים

 את, זה כנסת בית וקדושת השם קידוש על הנהרגים ובמעלת, שאירע

 של מעשה בשעת שהיה, נוף הר הכנסת בית מתושבי מאחד קיבלנו המכתב

 רבינו את שאל מכן ולאחר, להינצל בעצמו זכה והוא עליו חס ה"והקב הטבח

 .  הדברים תוכן כאן ונביא זה בנושא שאלות כמה

, חייהם על איום שום בלי, בהפתעה הנהרגים אלו האם היה הראשון הנדון

 שהיה וכמו' וכו יהודים שאינם לומר או להתנגד אפשרות שום להם ואין

 או, השם קידוש על קדושים מות שמתו נחשב ל"הנ הכנסת בית של במקרה

 נחשב להינצל שיכל ג"וכה כגוי להתנהג או להתנצר רצה לא כי מת אם שרק

 שמתו לקדושים שנחשבים בודאי: היתה רבינו תשובת? השם קידוש על למת

 .ישראל מזרע יהודים הם כי ורק אך אותם הרגו כי - הטעם. השם קידוש על

 

, עוולה בני ידי על הקדושים נהרגו שבו הכנסת בית האם היה הנוסף הנושא

 כאן נעשה סוף סוף כי, שם להתפלל מיוחדת מעלה או, יתירה קדושה בו יש

 משאר שונה אינו זה הכנסת בית שדין או, השם קידוש של מעשה איזה

 נתקדש שבו הכנסת שבית בודאי כי - וענה, בתשובתו הפליא רבינו. מקומות

, יתברך שמו על נהרגים יהודים כיצד שראו, כולו העולם בכל השם שם

 מעלה בו יש ובודאי' רבה שמיה ונתקדש נתגדל' שבו, יותר מעולה נחשב

 .)ב"ס ד"כ בראשית ן"רמב' ועי( .אחר הכנסת מבית יותר זה מצד מסוימת

  פשט על הפרשה �
 

 )א ,כד(" בכל אברהם את ברך' וה"
 למה ת"וא שמה ובכל לאברהם לו היתה בת' התוס כתבו' א א"קמ ב"בב
 וקשה. ליצחק להשיאה רצה לא ולכן היתה דמהגר ל"וי ליצחק השיאה לא
 לוט מבנות י"פירש שמאל על או ימין על ואפנה לאליעזר אמר למה כ"א

 ל"וי. הגר בן ישמעאל מבנות להשיאו רצה איך וקשה ישמעאל מבנות או
 מצרית היתה ישמעאל בת אבל לו ואסורה' שני מצרית היתה הגר דבת

 הא מצרים מארץ אשה אמו לו ותקח דכתיב ג"ואע. ומותרת שלישית
 ומה( ל"פ א"בפדר' ועי כנען מארץ אחרת ונשא שגירשה הישר בספר איתא
 ושמה אשה ויקח' בפ א"ריב' ובפר ת"מבעה זקנים בדעת' ועי עשה הדבור פ"ע הגר את אברהם שנשא

 .)אחרים תירוצים רזא בפענח' ועי במצרית מותר וגר היה גר א"דא' שתי קטורה

 מג) ,כד(" לשאוב היוצאת העלמה' והי"
' הגמ פ"ע ל"וי. עלמה לה קרי וכאן נערה לה קרי הפרשה דבכל ע"ילמ

' עי כעלמה בזריזות שהלכה מלמד העלמה ותלך מרים גבי' ב ב"י בסוטה
 אומרת כ"ואעפ הרבה מזדרזת שהיא ראה שאם לבחון רצה כאן וגם י"רש

, ביותר ח"גמ שהיא' ראי זה מאד שממהרת פ"אע אשקה לגמליך וגם שתה
 אליה אומר אשר הנערה' והי דהכתיב זה לומר הוצרך לא כשהתפלל אבל
 להם סיפר להם כשסיפר אבל' אלי יאמר לא זריזה שאינה יראה ואם

 להראות כדי זו וקיימה זריזה שרבקה ראה ומיד זריזה על רק' הי שכונתו
 .שרצה מה כל מיד שנתקיים הנס גודל להם

 )(טעמא דקרא
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 לעיתים, א"שליט לרבינו מגיעים
 ואומרים סמוך לנישואיהם בחורים

 אומר להם, להתחתן פוחדים שהם
, מעבירות רק? לפחד, א"שליט רבינו

 פוחדים וכי. לא מפחדים ממצוות
 .מצה מאכילת או אתרוג ותממצ

 לפני יום חתן בא שפעם וזכורני
 לו נענה, שמפחד מאד ואמר חתונתו

 ÂÎÏ‰‰ ˙„ÓÏ ?‡"Î ¯·Î˙ ‡˙, רבינו
ÔÈ‡ „ÁÙÏ ‰Ó...  

 רבינו את לשאול לחוץ הגיע בחור
 כמעט בחורה וכבר עם שנפגש
 מבקשים שהם אלא, לסגור רוצים

, רבינו לו אמר. לבדיקה ידו את כתב
‰Ê ˙ÂÈÂË˘ ,Ï·‡ ˙ÙÎÈ‡ ‰Ó ÍÏ ,Ì‡ 

¯Ê‚
 ‰Ê ‰È‰È ÍÂ„È˘‰ ,Ì‡Â ‡Ï ,
‡ÏÈÓÓ ‡Ï ‰Ê ‡ˆÈ.  

 וסיפר לרבינו כאוב הגיע יהודי
 גדול סכום בתו והתחייב שאירס

אמנם  שהבחור רואה וכעת, מאד
 כפי ולא בינוני אבל, שמיים ירא

'.. אשי בר רב מר' שהוא שחשב

Â‰ ÁÈ‡, רבינו שאלוÓ ÔÈÏÈÙ˙ ?Ê‡ 
‡Â‰ ‰ÂÂ˘ ¯·Î ‰·¯‰ ¯˙ÂÈ...  

 עם שנפגשה, לשאול שלחה בחורה
 הוא אבל, נראה בסדר והכל בחור
 את קטע א"רבינו שליט.. תמים מאד

 ÌÈÓ˙ ‰Ê ÔÂ¯ÒÁ ?‰Ê ‰ÏÚÓ ,השאלה
‰ÓÂˆÚ..!   

 לפני שבועים לשאול שלחה כלה
 להתכונן עליה בעיקר מה, חתונתה

˙‰Ó‡˙˘  ÌÈÏÈ¯? החתונה לפני
ÏÎ‰˘ ÍÏÈ ‰¯Â˘Î Ò·"„.  
ÍÂ„È˘ ¯Ê‚
 ÌÈÓ˘Ó  
 בחייו ראה כי, לומר רבינו של דרכו

 שידוך כי, ספור רבות לאין פעמים
שלא  סיפורים ימציאו - נגזר שלא
 ואילו, יצא שלא כדי נבראו ולא היו

 צריכים מה שבאמת גם - כשנגזר
  .משמים והכל, מעלים ה"הקב, לדעת

 אל שהגיע באחד שהיה וכמעשה
 מלמטה לפניו שהשכן ובכה א"החזו

איך  יודע ומי, היום כל אותו משמיץ
 לו נענה, לילדיו שידוך ימצא
 השידוך הנכון כשיגיע, "א"החזו

 את ולא מלמעלה השכן את ישאלו
   .היה וכך "...מלמטה השכן

  
  

‰·Â˘˙ ˙ÈÏÈÏ˘  
 על צערו לתנות לרבינו שנכנס יהודי
 ויש שלילית לו תשובה שהשיב פלוני

 רבינו לו אמר, עליו טענה טינה לו
 מישהו על תרעומת שיהיה מה שייך"

 הדבר למה משל ?רוצה שאינו שהשיב
את  וחיפש ברחוב שהלך אחד, דומה
ובתחילה  שמעון את פגש אך, ראובן
 שזה בסוף ראה ורק ראובן שזה חשב

 תרעומת לו שיהיה שייך וכי, שמעון
, בשידוכים גם כך! ודאי שלא? עליו
 שאין זה מכיון זה סירב שההוא מה

 מורה אמנם". שנגזר האמיתי השידוך
 את להעליב מאד לא להיזהר רבינו
, בשידוך מעונינים כשלא שני הצד

  ...תירוצים מאה תמיד למצוא ואפשר
˙ÂÈÂ·ÈÁ˙‰ ˙ÂÈÙÒÎ  

 בשידוכים הגדולים הקשיים אחד
 רבינו .הכספית ההתחיבות ענין הוא

 מה להתחייב צ"שא לומר מרבה
?", שיגנוב ,יעשה מה וכי" לו שאין
 לתת שישתדל לומר צריך אדם אלא
 לצד יאמר גם חושב וכן שהוא מה

 והאמת. ישתדל רק הוא שגם השני
, בזמנינו האברכים כל בעיה של שזה
העולם  שכל, דבר עמא מאי חזי ופוק

 בזמנו כבר א"החזו. ילדיהם משדכים
 שיש היום גדול הכי הנס, "אמר
". ילדים מחתנים תורה שבני, י"בא

 עצמו הוא כיצד לעיתים מספר רבינו
 ילדיו בנישואי מופלאים ניסים ראה

  .ל"ואכמ
ÈÂÏÈ‚ ˙Â
Â¯ÒÁ  

 יש כי רבינו של כללי דעתו באופן
 השני לצד לגלות שצריך דברים

, טעות מקח יהיה שלא מתחילה כדי
לומר  שמספיק אופנים יש אמנם
 הכל השידוך את שסוגרים לפני ממש
  .החכם עיני ראות לפי

˙ÏÚÓ ÔÈ‡Â˘È
‰ ÏÈ‚· ¯ÈÚˆ  
 כפי הנישואין את מאד מעודד רבינו

להלכה  ונפסק במשנה הנאמר
 ומביא". לחופה ח"י בן" ם"ברמב
 היה שינשאו שרצונו א"החזו דעת
 שיש ומה. עשרה שבע בגיל כבר

 כי חוששים לעומתו שמשיבים
 היה שזה דוחה, ללמוד להם שיפריע

 כוללים שלא היה ל"בחו נכון
   אדרבה היום אבל, מסודרים

. טוב לומדים יותר החתונה אחרי
 ח"הח של בבנו המעשה ומביא
 הסכימה צעיר ולא להשיאו שרצה

  .רווק שנשאר וסופו, אמו
ÔÈ˘Â„È˜ ¯Â„ÈÒ  

במשך השנים רבים ביקשו מרבינו 
שיאות להתכבד ב'סידור קידושין' 
בחופתם אולם תמיד סירב באומרו 
בענווה כיעליו נאמר בגמ' (קידושין 
ו' א') כל שאיני ודע בטיב גיטין 
וקידושין אל יהי לו עסק עמהם... 
פעם אחת בלבד נאות לכך, בזיוו"ש 
שלת"ח שהפציר מאד ואמר שמוכן 

ע אם תהיה בעיה לקחת אחריות ע"
  הלכתית, ואז אכן הסכים רבינו.

ÌÈÎÂ„È˘· ¯„Ò  
אב תוהה לבחור ישיבה בשידוכים 
נכנס אל רבינו וסיפר שהציעו לו 
שתי הצעות שידוך שונות, ושתיהם 
ענו בחיוב וכעת לא יודע למי לגשת 

ÂÚÈˆ‰˘ ‰Úˆ‰Ï ˙˘‚Ï ואמר רבינו 
 Â
Ú ‰È
˘‰ ‰Úˆ‰‰˘ ˙Â¯ÓÏ ,Ì„Â˜

‡¯‰ ‰Úˆ‰‰ È
ÙÏ ·ÂÈÁ·.‰
Â˘  
·ÂË ÍÂ„È  ̆ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï È˙ÓÓ  

נשאל רבינו מאיזה גיל של הילדים 
צריכים ההורים להתחיל להתפלל 
עליה, שיזכו לשידוכים טובים, ושילך 


Â„ÏÂ.בקלות. והשיב ˘Ó  
ÍÂ„È˘Ï ‰ÏÂ‚Ò  

לאחד שביקש סגולה למצוא זיווגו 
ÎÒÓ „ÂÓÏÏ˙ במהרה, אמר רבינו 

.ÔÈ˘Â„È˜  
ÍÂ„È˘· ˜ÙÒ  

אברך יקר הסתפק בענין שידוך 
שהוצע לבנו המצוין, ושטח הספק 
לפני רבינו, וכך שאל, יש לי בן 
בשידוכים, בחור מצוין ב"ה, ויש 
הצעות שונות מידי פעם, וכעת על 
הפרק הצעה מסוימת שאין להם 
כסף כ"כ, וחוששני שבשביל הצלחת 
לימודו ותורתו של בני, אין כדאי 

זו, מכיון שיפול על לגשת להצעה כ
כתפיו עול כספי לאחר החתונה, 
ושמא עלי להמתין להצעה אחרת 
שיכולים לתת יותר. והכריע רבינו 

‡ÏÎÂÈ ‡Â‰ ,‰·ÂË ‰¯ÂÁ·‰ Ì  ואמר
 ÏÎ· ‰
Â˙Á‰ È¯Á‡ ·ËÈ‰ „ÂÓÏÏ

.·ˆÓ             (¯˘ÂÈ È„È„È)

      

  

äèéîù ä"òùú ïåùç ã"ñá 
à"èéìù ïîãéøô ãåã ìàåîù 'ø â"äøä éãéãéì 

 ø"äé ,î"åèòùá ïáä éàåùðì éãéãéì äæá äçåìù è"æî úëøá
 úçð ç"öåé ìëîå íäî úåàøì á"áå íúà åëæúå äôé äìòé âååéæäù

 øùåòå øùåà úåàéøá êåúî íéøùé úåøåãå 
 íééç úëøáá   é÷ñáéð÷ 

 ב"בארה י"נ בנו נישואי לרגל א"שליט פרידמן דוד שמואל רבי ג"הרה החשוב ידידינו למקורבו חתונה לשמחת א"שליט רבינו שכתב מכתב


