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ÈÎ Ì‰ Â�ÈÈÁ 
 הימים בתקופת רבינו אצל היו מעשים ג'

 ÏÎ - לכולם משותף אחד ומכנה, הנוראים
È„Â‰È ·ÈÈÁ „ÂÓÏÏ ‰¯Â˙ ÂÓˆÚ·! 

 להתברך נכנס הכיפורים ליום סמוך      .‡
 סיפר אשר נכסים בעל יהודי, רבינו אצל

 ולדעתו צדקה הרבה נותן הוא כי לרבינו
 כסף להרויח, בעולם שלו הייעוד זה

 ‚Ì ‡˙‰: רבינו שאלו... לצדקה ולחלק
„ÓÂÏ ‰¯Â˙? כל שיעור לי יש, כן וענה 

: רבינו לו אמר. משתתף אני שבו יום
‰˙‡ ÍÈ¯ˆ ˙·˘Ï „ÂÓÏÏÂ ¯˙ÂÈ !‰Ê 

¯˜ÈÚ‰! שכל לומר יהודי אותו וניסה 
 לחלק נזקק והוא חדשות צרות יש הזמן
 ˘˙ÎÊ‰' :מרן לו ואמר צדקות ועוד עוד

˙ÂÈÁÏ „ÂÚ ‰‡Ó ‰�˘ ,Ï·‡ ÈÎ‰ ·Â˘Á ‰Ê 
˙·˘Ï „ÂÓÏÏÂ ,ÛÈÒÂ˙ „ÂÚ ˙ÂÚÈ·˜ 

„ÂÓÈÏ· Ì‚Â ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÚ ‰˘ÚÓ „ÒÁ‰ 
ÌÈ·Â˘Á‰.' 

 הסוכות חג בערב נכנס יהודי      .·
 ‡˙‰ Ó‰: רבינו שאלו, להתברך לרבינו

„ÓÂÏ? דף בשיעור משתתף שהוא וענה 
 בירכו. תורה בהפצת מתעסק וכן, היומי
 ÎÊ˙˘ ¯ÂÓ‚Ï ˙‡ ˘‰"Ò‰: ואמר רבינו

˙Ú„ÏÂ ˙‡ ÏÎ ‰¯Â˙‰ !ÌÈÈÒ˙˘ÎÂ ˙‡ 
˘‰"Ò ‡·˙ ÔÁ·‰Ï ÈÏˆ‡... 

  
 מראשי לאחד סיפר מאד עשיר יהודי  .‚

 לו מצויה פרנסתו ה"שב, בארץ הכוללים
 צורך לו אין ולטענתו מאד גדול ברווח

 לכדי רק אלא, לעבוד להמשיך כבר
 להפסיק אולי וחושב. נכסיו להרבות

 ולשבת, יום חצי בעסקיו להתעסק
 ראש אותו לו אמר. יום חצי וללמוד

. לדעתו ונשמע לרבינו נכנס הבה, כולל
 טרם עוד, רבינו לו אמר תכף, כשנכנסו

 ÍÈ¯ˆ „ÂÓÏÏ ‡˙‰: דבריו את ששטח
˘"Ò ,˙‡Â ÌÂÈÒ‰ ‰˘Ú˙ ÈÏˆ‡ ˙È··... 
 

ÂÏ˙ ‰¯Â˙‰ ˙ÁÓ˘˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ Â�˙Â‡ ‰
,‡·Â ·¯˜‰ Û¯ÂÁ‰ ÔÓÊ·  „ÂÓÏÏ ‰ÎÊ�Â

˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï „ÓÏÏÂ  ‰ÏÂ‚Ò ÔÈ‡ ÈÎ
.‰¯Â˙Î 
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         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''שעברושעברושעברושעברו    החגהחגהחגהחג    ימיימיימיימי    ----' ' ' ' במחיצתובמחיצתובמחיצתובמחיצתו''''''''''''

 א"שליט מרן רבינו אצל שהיה ממה, הכתב גבי על לרשום שניתן רשמים מעט כאן נביא

 . לטובה עלינו שעברו תורה ושמחת הסוכות חג ימי - שמחתנו בזמן

 עם, הסוכות לחג' גליונות קובץ' לו ולהגיש א"שליט מרן אל להיכנס זכינו הסוכות חג בערב

 כרבע בזה עיין מרן, א"שליט הדור גדולי של מבתיהם שיוצאים התורה וחידושי הגליונות כל
 כמובן, עליה לשלם מבקש שהוא כדי תוך, החוברת את אצלו שנשאיר ביקש כ"ואח שעה

 מרן אך', הנתינה עצמה היא חשוב לאדם מתנה' כי מזכירים שאנו כדי תוך, שסירבנו

 . בפז יסולא לא ערכה התורה לימוד ומצות, לשלם יש מצוה שעל ואמר סירב א"שליט

 של בגובה השנה היה והלולב, איש חזון מזן אתרוג על כדרכו בירך, החג של ראשון ט"ביו

 מגידול היו והערבות, בקנה עלים' ג של היו ההדסים כן כמו(!!!)  מטר משלוש למעלה
 .ממש' גידולם דרך' אותם להחזיק ניתן זה ידי ועל, נופלים אינם שהעלים שאמרו מיוחד

 זן של סוגים כמה ביניהם!  אתרוגים משלושים למעלה( האתרוגים בכל נענע, שבירך אחרי

 לשאר הרשה כך אחר. )בערך קילו שלוש אחד כל ששוקלים אתרוגים ושלוש, תימני, מרוקאי

 מנת על מתנה ורק, גדול שהוא למי רק מקנה שהוא ואמר המינים ארבעת על לברך הקהל

 .להחזיר
 מרן בירך עליו האתרוג של הפיטם, מאוד מצער דבר אירע, הקהל של הנענועים במהלך

 האתרוג נהפך זה ובעקבות, עליו לברך לזכות גדול מידי דוחק היה הנראה כפי, נפל א"שליט

 ניימן משה ר"הר הגיע כ"אח ובהמשך, אחר אתרוג להלל לקח א"שליט מרן. ממש' חסר'ל

 אתרוג על לברך יוכל א"שליט שמרן כדי, איש חזון מזן מאוד ומהודר חדש אתרוג והביא
 .כראוי נאה

 .ברגל רבינו פני להקביל, התפילות אחרי איש אלפי עברו החג ימי במשך

. מאוד משונה דבר אירע, יום בכל כמנהגו בברית סנדק א"שליט מרן היה בהם הימים באחד

, בריתות בשלוש כסנדק לשמש מרן הוזמן בוקר לאותו, המועד חול של ראשון ביום זה היה

 ישראל שמע פסוקי לומר והחל בזרועו התינוק את שאחז אב של היה הבריתות אחד, ברם
 כפי, הברית את לערוך לפתע להתנגד האב החל, הברית מצות זמן כשהגיע אך, כנהוג

 ישראל כמנהג הברית את לקיים שהיא צורה בכל וסירב, אחרת או כזו בחרדה נתפס הנראה

 אותו לשכנע ניסו רבים אנשים, כמובן. לחוץ עמו וברח התינוק את תפס הוא, בשנים רבות

 .סמוך בבית היולדת רעייתו עם לנוח לו הציעו בנתים. הועיל ללא אך

 בשלב ואכן' השקיעה לפני הברית את לו יעשו היום עוד' כי בירך א"שליט מרן, במקביל
 שוב א"שליט למרן לו קראו אז או. הברית את לערוך למשפחה האב הניח האב מסוים

 בירך, במקום היה לא שהאב מכיון. מאוד רבה היתה והשמחה הגיע ואכן, כסנדק שישמש

 '.אבינו אברהם של בבריתו להכניסו' בעצמו מרן

 .מצוה של בשמחה', הזאת השעה תהא' בניגון הקהל פצחו הברית לאחר
 ספר עם ההקפות במהלך וישב, בביתו ומוסף שחרית התפלל א"שליט מרן תורה בשמחת

 תורה ולחתן, שישית בהקפה ונתכבד) בעולם ביותר הזעיר שהוא אומרים(, מיוחד זעיר תורה

 .לדרמן הכנסת לבית יצא

 ....אמןאמןאמןאמן' ' ' ' אחריםאחריםאחריםאחרים    ולרגליםולרגליםולרגליםולרגלים    למועדיםלמועדיםלמועדיםלמועדים    יגיענויגיענויגיענויגיענו    כןכןכןכן''''

 

  פשט על הפרשה �
 

 )יד, ג(" חייך ימי כל תאכל ועפר"
 מן חוץ מתרפאין הכל ל"לע כ"פ ר"ב פ"ע לפרש יש חייך ימי כל דכתיב הא

 הזה העולם חייך ימי ב"י בברכות' ואמרי' וגו לחמו עפר ונחש שנאמר הנחש
 הא פ"יל ז"ועד. )כאן בחיי ברבנו זה מ"שו(, המשיח לימות להביא חייך ימי כל

 יגיעת זה ')ז' סי( ט"פ ר"בבמדב' דאמרי חייך ימי כל תאכלנה בעצבון דכתיב
 וקצירה זריעה יהיה ל"לע דגם בפסוקים ומשמע וקצירה זריעה דהיינו השדה

 ג"דאע והיינו וכורמיכם אכריכם נכר ובני צאנכם ורעו זרים ועמדו ש"כמ
 וכלי גלוסקאות שתוציא י"א ועתידה יום בכל פירות שיטענו אילנות דעתידין

 אז שישארו הגוים י"ע נעשה יהא שזה אלא וקצירה זריעה יצטרכו מ"מ מילת
 כל כתיב ולכן המשיח לימות גם ינהג זה כ"וא ח"ס בפסחים ש"כמ משרתים

 .לגמרי המשיח לימות שיבטלו הקללות שאר כ"משא חייך ימי
 )(טעמא דקרא

 



 

  מעיניני הפרשה
יבא אל האדם לראות מה יקרא לו וויצר ד' אלקים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים "

  (בראשית ב, יט) "דם נפש חיה הוא שמואיקרא לו הוכל אשר 
 והנה יש לעיין איך בא הבעל חי 'אדני השדה' לפני אדה"ר, והרי הוא מחובר בטבורו ע"י חבל לארץ, וכשנפסק החבל מיד

? וכתב רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א דבר פלא בספרו טעמא דקרא שהקב"ה ח מ"ה)(כלאיים פ"מת וכמש"כ בפירוש הר"ש 
ויצר  -עם את 'אדני השדה' מן האדמה סמוך לאדה"ר, וכך היה יכול לקרות לו שם, ויישב לפי"ז לשון הפסוק פעוד ה ברא

ד' אלקים מן האדמה כל חית השדה וגו', ויצירת הבהמה לא כתיב כאן, ומשום שהקב"ה יצר עתה עוד הפעם את החיה 
    .לגבי יצירת העוף לפני אדה"ר) (וע"ש מש"כ עוד דבר פלאאדני השדה' לפני אדה"ר, '

ושאלתי את רבנו שליט"א מדוע עשה הקב"ה  נס לברוא את 'אדני השדה' מחדש לפני אדה"ר, ולא הביאה לפניו עם רגב 
האדמה אשר הוא מחוברת בה, וכמו שמובא בשם הגר"א עה"פ ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה 

מצרים במכת ערוב, והרי הוא מחובר לארץ וכשנפסק חיבורו מיד מת, איך בא 'אדני השדה' ל לכאורה קשה, ש(שמות ח, יז)
  עליה. (האדני השדה)הפסוק לרמז שהגיע למצרים עם האדמה אשר הם בא  ופירש הגר"א שע"כ

יך א מה שיש לעיין האדמה'. וביאור התשובה הוא לפיוהשיב לי רבינו שליט"א 'פחות נס לברוא מחדש ממה שתלך עם 
גדל ויונק מן  אור וטורף ואוכל כל הקרב אליו, ומצד שני האחד הוא בעל חי לכל דב נוצר וגדל בעל חי זה, שהרי מצד

המוזכר בחולין קכו: שנשרף וחציו אדמה ( רשמו עכבר שחציו בהארץ, וכתב לי רבינו שליט"א שהוא גדל מאליו מן הארץ, וכ

  .מן האדמה)
דל מן האדמה אדני ויצירתו שגדל מאליו מן האדמה, וא"כ מובן שזה פחות נס שעתה גולפי"ז נמצא שכל דרך גדילתו 

ס ונעקר , מאשר שיעקר מאליו עם רגב האדמה ויבוא לפני אדה"ר. ומה שבמכת ערוב כן נעשה נהשדה לפני אדה"ר
לא היה מספיק אם ובא למצרים הוא מפני שהיה צריך להכנס לתוך הבתים ולהלך בין המצרים, ו הממאליו עם רגב האד

[È˙Â„ÏÈ·" :ÌÈ·˙ÎÓ‰ „Á‡· ¯·ÁÓÏ ·˙Î ‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯˘ ÔÈÈˆÏ ˘È  (קונטרס אדני השדה) היה גדל מן האדמה בתוך מצרים.
 ÏÚ· ‰"·˜‰ ‡¯· ÚÂ„Ó ¯·ÁÓ‰ ˙Ï‡˘Ï ‰�ÚÓ·Â ,"Ô„‡Ï ¯ÎÎ Â˙Â¯˜ÏÂ ‰„˘‰ È�„‡ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘ Ó"¯ Ò¯Ë�Â˜ ·Â˙ÎÏ È˙Èˆ¯

" :Â�È·¯ ·È˘‰ ,Ì„‡ ˙¯Âˆ· ‡Â‰˘ ‰ÊÎ ÈÁ[.¯È„‡ÈÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚È ÌÈ�È„‰ ÂÚ„È˘ È„Î    
  

  ראה מעשה ונזכר הלכה
  )זכ (ב,ויברא א' את האדם וגו' 

במעשה של רבי אלעזר ברבי שמעון, "נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו שלום עליך  (כ',ב')במסכת תענית 
רבי ולא החזיר לו, אמר לו ריקה כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך" וכו'. ותמוה כיצד מדברים 

  כן?
:‰·Â˘˙  הרואה את החיגר ואת הקטע וכו', אם הם ממעי (שו"ע או"ח סימן רכ"ה סעיף ט') אמרתי פעם פשט, הדין הוא"

אמם מברך משנה הבריות, ואם נשתנה אחר כך מברך דיין האמת", וזהו ששאלו אם כל בני עירך כן, ונמצא א"כ שכבר 
היינו שנשתנה אח"כ, אם כן ברכתו "ברוך  -ממעי אמם היו כן וברכתו "ברוך משנה הבריות", אבל אם לא כל בני עירו כן 

  כי כך היה באמת. -כי היה מונח בלימוד, ומה שאמר לו "ריקה"  -אמת", וזה מה ששאלו. ומה שלא אמר לו שלום דיין ה
:‰Ï‡˘  עוד דבר חזינן מכאן, שרבי אלעזר ברבי שמעון, כשראה אדם מכוער ראה "דיני ברכות" ולא כיעור, ראה מעשה

יה, ובשעת לילה מאוחרת ישב הגאון ר' ראובן פיין ונזכר הלכה. שמעתי שבשנת תש"ח כשהיו הפגזות כבידות בקלקיל
זצ"ל בכולל חזו"א, ועוד אחד הלא הוא יבלחט"א רבינו שליט"א, וכשראה ר' ראובן את רבינו לומד בשקידה שאלו: וכי 

י כלמינה ב"טנק" הוא רק לענין הדין אם הוא  -אינך מפחד כלל, הרי הטנקים רועמים... ואמר לו רבינו: בשבילנו הנפקא 
  טומאה או לא...  לענין קבלת

:‰·Â˘˙ ,ע"ש,א' פ"א עשו ניתוח להגאון הרגוצ'ובער זצ"ל להוציא אבן מהכליה, ושאל אם נהיה בזה "גלגלים" (נזיר נ"א( ,
  והיינו כשמתערב חומר זר בגוף האדם בשעה שתרקב, אין זה רקב מן המת, ע"ש.

  (דרך שיחה)
  (בראשית א, כח)הארץ"  את ומלאו ורבו פרו אלקים להם ויאמר אלקים אתם "ויברך

  סגולות שאמר רבינו לזש"ק
(ע"פ גמ' בהבדלה במוצ"ש  (ולא מיץ ענבים)לשתות יין  ••••

 .שבועות י"ח ע"ב)
(גמ' לשים המיטות בין צפון לדרום וראשה בצפון  ••••

 .בברכות ה' ע"ב ואם לאו אשתו יולדת נפלים)
(ע"פ גמ' חולין דד"ת לכתוב ולהדפיס חידושי תורה  ••••

 .נקראים פרי בטן)
 .(חזו"א)לבדוק המזוזות  ••••
 .(מדרש רבה)לשלם עבור מלמד ללמד לילד אחר   ••••
 .מו)(שמו ושם אלומר לכהן לכוון בברכת כהנים עליו  ••••
והוא סגולה גם  (תנחומא תצא)לעשות שילוח הקן  ••••

  לשידוך.                                                                
 להתפלל בקבר רחל. •
יתפללו בשונם במקום שנענה בו אלישע כשהיה אצל  •

 האשה השונמית.

למצוא אדם שהוא מן הנעלבין ואינם עולבין ולבקש ממנו  •
 ברכה.

חמין במוצאי שבת. [וכך מייעץ רבינו לחשוכי בנים  שתיית •
כסגולה להפקד, ושאלו לרבינו האם מקורו מגמ' שבת דף 
קיט: וכן דלפי זה האם גם רחיצה בחמין במוצ"ש ואכילת 
פת חמה במוצ"ש הם סגולה להיפקד והאם כל זה סגולה 

 גם לאשה וכתב רבינו בתשובה "כן".]
 לגדל זקן. •
 לקבל שבת יותר מוקדם. •
 לענות אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו. •
 ללמוד עם אשתו הלכות שבת. •
ייעץ רבינו ליהודי חשוך בנים לעלות לארץ ישראל וב"ה  •

(ע"פ דברי הג"מ יבמות דף סד. שישוב א"י אינו לאחר שעלה נפקד 
עולה מן המנין, וכתב שם רש"י "...דלמא משום עוון חוצה לארץ הם 

 .עקורים")
 

 מרבינו שליט"א) בע"פ (הדברים הובאו בספרים: סדור שיח תפילה, מנחת תודה, ומלאו את הארץ, וחלקם שמענו

  


