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בשער

 וסתם מדין, על יושבי חכמים, התלמידי בפני להגיש אנו זוכים תמו, לא כי השם חסדי
 השלישית השנה זו ובתורתם, בחכמים להידבק נפשם איוותה אשר צעירים צורבים

 תורה דברי בתוכו המכיל והאיכות, הכמות רב זה, ומפואר מכובד קובץ ברציפות
 שונים, בעניינים העיקר על מרובה תוספת עם יחד הפסח חג בעניני והנהגות הלכות
 ״לא חז״ל, דברי את הבעל״ט הפסח בימי בהידור לקיים הלומדים המוני יוכלו למען
בתורה״.. שיעסקו בכדי אלא לישראל ומועדים טובים ימים נתנו

 הדור ומאורי גדולי של לדבריהם האדיר הצמא מול נפעמים שבוע מידי אנו עומדים
 ביקוש של וגלים מחבירו מרובה ברכתו שאין יום לך אין והולכים. נוסעים אנו שלאורם

 ולהפיצם קבצים ועוד עוד להוסיף והעולם הארץ קצוות מכל לבקרים מתחדשים אדיר
 הוא, שלנו היעד כאשר חדש, הפצה מוקד נפתח שלא שבוע אין וב״ה הרחב, לציבור
 תורה ולהגדיל הרבים לזיכוי מסודר הפצה מוקד יהיה כנסת בית ובכל ועיר עיר שבכל

ולהאדירה.

 בקשות במערכת התקבלו כאשר לאחרונה, נרשמה ומבורכת נוספת התרחבות
 הישועה', ומעייני השומר' 'תל החולים בבתי היחודיים הקבצים הפצת עבור ותרומות

 )וכן הקיץ, בחודשי גם הלאה להמשיכה שנוכל ומקווים היום עד נמשכת זו חלוקה וב״ה
 שיתקבלו לתרומות בהתאם זאת למערכת,( יפנו בכך לסייע המעונינים נוספים, חולים בבתי

בכם.. אלא תלוי הדבר ואין זה עבור במערכת

 כלל וידידי המערכת ידידי חשובים קוראים אותם לעצמם, קובעים מיוחדת ברכה
 המחיר את להשאיר הצלחנו וב״ה הקובץ של הפצתו בהוצאות השותפים ישראל,
 זה מחיר הקיץ, בחודשי גם המחיר את לשמר שנוכל בתקוה החורף, בחודשי גם המוזל

 ועליהם החשובים, מהקוראים פעם מיד המגיעות וההקדשות התרומות ע״י מסובסד
לבטח'. ישכון ה' 'ידיד קרא אמר

 ובלאי גניבות, המכירה, קופות השינוע, הדפוס, מהוצאות החל רבות, הינם ההוצאות
 שיהיה המחיר את לשמר האפשר ככל משתדלים ואנו לפורטם, א״א אשר רבים ועוד
 להשביע נפש לכל השווה במחיר יכול בה והחושק תורה אוהב וכל נפש, לכל שווה
הללו.. החיים ממימי צמאו

 ולצעוד מנהיגנו של לאורם בשנים רבות עוד שנזכה עלילה נורא לא-ל בתפילה אסיים
 הבית.. הר בשערי ההפצה מוקד את כבר ולפתוח צדקינו, משיח לקראת עמם יחד

הפסחים.. ומן הזבחים מן שם ונאכל לרגל, לעלות הבאים לרבבות
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גגיכת
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 מעיכת
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תערוג כאילי
 דיומא ענינא וליקוטי השבוע פרשיות על פנינים
שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן ישראל של מרבן
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כיס חסרון עם גם
ן את ״צו רת זאת לאמר בניו ואת אהר ו וקדה על העלה הוא העלה ת  מ
זבח על ד הלילה כל המ זבח ואש הבקר ע וקד המ , ב( ו, )צו בו״ ת י  פרש״
ן אלא צו אין ז לשו ירו ד ז י ות מ ור ותר (ציווי ולד יב, י  בזה יש לכן מחי

וחד מה צ׳׳ב זירוז. י וה המ ך זו במצ י ר ומר שצ ן בה ל  ? 'צו לשו
׳ד ומאי לא ס׳ ד ינהג ש י ן ולדורות. מ י ועי ן החיים. אור [ לת ועיי י  השחר א

' י פר , רבי אמר ב[. לד, מסע ן ו ותר שמע י יך ב ז הכתוב צר זר ום ל  במק
יש ן בו ש ו כיס. חיסר

ן - רמב״ן ו ר כיס החסר ו ן בעב ן קרב ר ובניו אהר ו י בסמוך. האמ על אול
דת לקת ומערכה העצים( מסיפוק ממון שהחסרון בתו״כ הר״ש )כ״כ העצים התמ ו הד

ום הזמן כל ן גם האש לקי י ות. כשא מת בא זה הרי וצ״ב, קרבנ ו ר  מת
יך ולמה הלשכה? ז צר זר וה הכהנים ל נה במצ י לת שא ט ו יהם? מ  על

י וראה ב יקר בכל כת לק בגלל ש ו ד י הלילה, כל גם ש ו אול ירדמו יתעצל  ו
״ש וצ״ב, הקרבן. ויקלקל ל בזה מ ו , קלק ות הרי הקרבן ד ו  לא הלילה עב

ות ות מעכב ? הקרבנ להפסל

פסולין הקטרת על עובר מתי
זאת שם, רת ״ ו , העלה״ ת י ן הרי פרש״ ד בא העני למ  חלבים הקטר על ל

ר ואיברים ש כ הלילה. כל ש
ות והנה לה איתא, עב. במנח י יכים דלכתח ר צר י ום להקט ום בי  מש

יבה וה דחב . מצ ך קשה, וקצת בשעתה ר ד ב רת התורה כלל ש ב ד  על מ
? על וכאן הלכתחילה, יעבד הבד

ו חת איך האחרונים, הקש כ , הקטרת איסור לה מש ן ן הרי פסולי  איסור אי
ן בהעלאת י זבח פסול . אלא למ ן , לאחר והרי בהקטרת ו ן שעל לא הדי  ש

ובר ומתי יירדו, ן הקטרת על איסור ע י ג, המוקדשין פסולי עזרי אבי )עיין פסול
ב ואף יז(. ט, להלן לתרץ מש״כ ועיין ה. ו ן - מוקדה״ על העלה ״הוא שכת  הדי

לא הוא ו ש ו ירד יל ו אם אפ זבח על ו אם רק ולא למ יש למערכה. על  ו
' ספק ש אם הכבש על גם פו. זבחים בגמ ד ק זבח כמו מ . המ )ועיין עצמו

מוקדה(. על מהכתוב: ילפינן מה פג. בזבחים

מזבח אויר
. ״על שם, זבחים הסתפקה הגמרא המזבח״ יר על פז: ב זבח או  כמזבח. מ

יל״ע זה הכוונה האם ו ש ש מ יר סגי או כמזבח, מ ו זבח בא  קהילות )עיין המ
ר להוכיח, ובעי יח(. זבחים יעקב י ו בש מא  איך כמזבח, לאו ואי ככבש, כ

בש מעלה וד הו״ל הא למזבח, מהכ  כרחך ועל המזבח. ע״ג להניח שנוטלם )בשעה יר
גד ומסיק, כמזבח(. המזבח דאויר האויר(. דרך אותם מעלה ולא שגוררם )פירוש, ליה, דנ

י קשה, ואכתי ום שהר בח גבוה המערכה מק ז לשם במ יך ו  להגביה? צר

תמיד אש גדר
ד ״אש י וקד תמ זבח על ת י ו( ו, )צו, תכבה״ לא המ ש פרש״ ר א נאמ  ש

ד בה י ן הוא תמ י יק , יג( ג, )תו״מ הרמב״ם הנרות. את בה שמדל  נר כתב
י ן שכבה המערב ן אי י יק ו אחר אותו מדל נ ישו בח אלא ד ז ן. ממ  החיצו

: וכתב ו ״נראה הראב״ד י וא מדבר י לנר עיכוב שה א המערב ל ו ש יק  להדל
בח אלא ז ו ונראה העולה״. ממ ל י ן ברמב״ם, הראב״ד להבנת דאפ  אי

יקו לא שאם הכוונה בח הדל ז  רק אלא ההדלקה, יד״ח יצא לא מהמ
יטל המצוה. ב
דש והנה, ק מ ד ה ו י הוכיח ג[ ]כא, ד ומא מרש״ ק מו: י י ל ד בח שמ ז  על מהמ

ומר קשה וקצת גחלת. ידי ות זאת ל יא יק במצ ורה להדל  גחלת. עם מנ
ומא ובגמ' י י נחלקו מו: ב י וה זו גחלת המכבה ורבא אב בח שלקח ז מהמ

ורה יב אי למנ בזה(. וצל״ע איכא. איסור אבל ליכא מלקות דוקא קלג, מצוה )מנח״ח חי
יל״ע יך האם ו ב צר י וא היכן להניחה או למנורה, הגחלת את להש  שה

א העיקר ל יכבה? ש

קומצו מידת
ו ״והרים ו ממנ לת בקמצ נה המנחה מס ר הלבנה כל ואת ומשמ  על אש
זבח והקטיר המנחה זכרתה ניחח ריח המ י ח( ו, )צו לה'. א לא פרש״  ש

דה יעשה . מ ות לקומץ ואל רב נחלקו יט: במנח ושה אם ושמ דה הע י  מ
ומץ ב לק כ  ועיין העובד. הכהן של כקומצו היינו לקומץ, מידה עושים ]אם לאו. או מע

ות והנה ת״ש[. ד״ה כד. יומא רש״ש עת קד: במנח ד דב ר״ט ל נ נחת מת . מ  שמן
ים איך יל״ע וש ' וראה קמיצה? זו למנחה ע ץ יו״ט, בתוס ו . יקמ  בכלי

ומא והרש״ש ' מקשה מז. י לא מהגמ ומץ מידה יעשה ש ץ ואיך לק . יקמו  מכלי
, ויקמצו. יקפיאו עד: מנחות גרשום רבנו ן משמע . זה קפוא שמ ' שמן  בתוס

ע מ ש ן מ י שנקרשו(. משקין בענין יד, קנח, ברורה משנה )ועיין להקפיא. בלא שקומצ

שמנה שנתרבה מקום
, ומשמנה״ המנחה ״מסלת שם, י ן פרש״ ץ מכא מ ו ק ום ש  ״שנתרבה״ ממק

שמנה.
יכה המנחה כל והנה , יד:( סוטה )רש״י יפה להיבלל צר ן  פח. )ובזבחים בשמ
ן וא״כ, שבה(. יבש למקום אלא נצרכא לא אמרו ות אי פ י ום עד ים למק ו  שבה? מס
ן וגם נ י ן אמר י וש ד י י כל כה. בק ן לבילה הראו בת בילה אי כ ע  ונראה בו. מ

ן י ום לקחת שהד ן שמנה, שנתרבה ממק  הגרי״ז בכתבי )ועיין לעיכובא. זה אי
איש(. בחזון ועיי״ש יח: מנחות
י שם, לא המנחה פרש״ רבת תהא ש ו רת מע יל״ע כג.( ממנחות )והוא, באח  ו
ובר אם ות שהם המד רב ו ן מע ופ י בא ר שא פש ץ א ו  לבד, זו ממנחה לקמ

ן כי יפסל, א״כ ן אי ר כא ו יע יצה ש ותה קמ ף זה ומה המנחה, מא י ד  ע
ר ש א ומץ יכנס אם מ ים לק ף שאם ס״ד היה ואולי אחרים. דבר ר ט צ  מ

רת ממנחה ו אח ות ר מין, מא י . שפ דמי

שמים לשם אכילה
ים זכר ״כל ו בכהנ ום יאכלנ וש במק ד ש יאכל ק ד ים ק  ז, )צו הוא״ קדש

' ו( ום נו. זבחים בגמ וש, במק , קד ן נ ות דרשי ות לרב ות לשכ י ו ול הבנ  בח
. ופתוחות י מועד, אוהל וחצר לקדש וק י לאפ ר שא פש ול א  במחנה לאכ

ן והנה, לוויה. רה ישיבה אי ז י אלא בע ית למלכ  דוד. ב
ן ד האוכל ע. בגיטי מ ו ע יש מ ' כחו. מת ומא תוס גבוה צורך אכילה כה. י
ת ומותר ב  נבלעים היו שהקרבנות הרוח-חיים בשם יט להלן למש״כ )וגם בעזרה. לש

שמים(. לשם לאוכלים רק שזה שם וצדדנו כחו. מתיש לא זה אז באיבריהם,

הנאה בלא רשעות עשו שלא נס,
י יאכל״ האכל ״ואם יח ז, צו ב פרש״ מחש יטה ב ול בשח י לאכ ש י ל  בש

ות והנה מדבר. הכתוב י באב ד איתא, ה לה, נתן דרב אח רה ד עש  ניסים מ
ו נעש ו ש נ ית לאבותי , בב לא המקדש באמת מעולם. הכהנים פיגלו ש ן ו  אי

דם סיבה א  ? לו יש הנאה מה לפגל? למה יפגל, ש
ל ואים אב ת ר ו א י ים במצ נש ים א וש ת ע ו ע ש ף ר לא א נס זה לכן הנאה. ב
לא  חשדי שיש משום הידים את מטמא דפיגול מ״ד יש קכ: דבפסחים )והוסיפו, פיגלו. ש
 רק טומאת-ידים, של גזירה שגזרו הרי הבעלים. את להפסיד ברצון יפגלוהו שלא ופרש״י, כהונה.
מעולם(. פיגלו שלא ״נס״ זהו וא״כ, כזה. חשש משום

דביום הלכה לומדים כיצד תמיה
שה את ה' צוה ״אשר ום סיני בהר מ יב ישראל בני את צותו בי  להקר

יהם את ר לה' קרבנ ב ד ן הנה לח( ז, )צו סיני״ במ ות דכל ילפינ ד ו ן עב  הקרב
ות ום כשר ילה ולא בי יכ בל ום מדכת . וע״ש ע״ב( כ דף )מגילה צותו בי י  ברש״
י ילפינן איך שליט׳׳א שטיינמן הגראי״ל מרן מו"ר ותמה  קרא, מהא

ירי קרא האי והא י אי ו ו ות על כצי יב הקרבנ ר דכת שה את ה' צוה אש  מ
ום סיני בהר יב ישראל בני את צותו בי ר לה' קרבנתיהם להקר ב ד  במ
א סיני, מ ל ש ב ירי הוה אם ד ות מי ד ו ות בעב ום ביה וכתיב הקרבנ ר בי י  שפ

ן ת ילפינ ו ד ו ום שהעב י אחר אבל בלילה, ולא בי י אירי קרא שהא ו ו  כצי
ות, על שה ואמנם הקרבנ ום כך על נצטוה מ ות מהיכ״ת אך כי ד ו שהעב

ות יהיו ר י שסח( עמ׳ בנימין )מנחת ביום. רק כש

חוה בן יחיאל לזכות נתרם
חלציו יוצאי מכל ולנחת איתנה בבריאות ובגשמיות ברוחניות העניינים בכל להצלחה



הפסח חג
השחר אילת הגדש״פ מתוך בס״ד נוספים דברים הבאנו וכאן שעברה, בשנה פסח עניני תערוג כאיל קונטרס בס״ד הוצאנו פסח בעניני הנה

שנה שבעים כבן אני הרי עזריה בן אלעזר רבי אמר
 עליו שקפצה אלא שנה, שבעים בן אמר ולא כתב האבודרהם

 ובשביל שנה י״ג בן אם כי הי' שלא ]בברכות[ בירושלמי כדאמרי' זקנה
 לו נעשה מקובלים, דבריו יהיו לא ושמא נשיא כשנתמנה יבזוהו שלא

 והי' שניו כמנין לבן שער של שורות י״ג לו ובאו השמים מן לכבודו נס
עכ״ל. שיבה לאיש דומה

 ולא חכם להיות הוא לנשיא להתמנות כדי שצריך מה העיקר והנה
 למה א״כ חכם, הי' עזרי' בן אליעזר שר' וכיון לבנות, שערות צריך

 שכולם להיעשות אפשר והי' לפתע, שערותיו שהלבינו גלוי נס נעשה
 נס שיותר וכנראה בשנים? צעיר שהוא אע״פ ממנו ארץ דרך ירגישו

 בשנים, צעיר אדם ויעריכו ארץ דרך שירגישו אדם בני דעת שישתנה
דבריו. יתקבלו ואז נס בדרך שערותיו שילבינו מאשר

 מצא דלא דאמר מה א״ש שנה, שבעים בן הי' אם בשלמא והנה
 נראה שהי' אלא י״ח בן שהי' מאחר אבל שנה, שבעים לדבריו מקור

 ונראה שנה. שבעים כבן אני הרי שאמר במה הוסיף מה שבעים כבן
 שבעים כבן אני הרי דאמר מה מפרש )בברכות( בפיה״מ הרמב״ם דהנה
 תשש אשר עד ולילה יום ולקרות וללמוד לשנות מרבה שהי' שנה
וכו'. שנה שבעים בן כזקן שיבה בו ונזרקה כחו

 לא אעפ״כ בלימוד התאמץ שכ״כ דאע״פ לומר דבא י״ל ולפי״ז
 אמר למה לדבריו מקור ידע שלא זמן כל ובאמת כדבריו. להוכיח זכה

בלילות. יציא״מ שמזכירין
עבדו ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם וייראו

 את מעניש שהקב״ה שראו שע״י העונש, ליראת הכונה בפשוטו
 איתא בשלח( )פרשת ובמכילתא העונש, ליראת הגיעו הם הרשעים

 וייראו כאן אבל ה' יראי היו לא במצרים לשעבר ה', את העם וייראו
 יראת להם הי' עכשיו שעד כתב שם המלבי״ם אמנם ה', את העם

אוה״ח. ועי' הרוממות, ליראת זכו הם ועכשיו העונש
 הם בתחילה דלכאורה ויאמינו, ואח״כ וייראו כתוב למה והנה
 אם ובשלמא יראה, לידי באים האמונה שע״י וייראו, ואח״כ האמינו
 אם אבל לאמונה, באו הם היראה דע״י א״ש העונש ליראת הכונה
צ״ב? הרוממות ליראת הכונה

 באו הם זו אמונה ומתוך אמונה, קצת להם הי' בתחילה שגם וי״ל
 מה יש דתמיד ביראה, שגדלו ע״י גדלה ואמונתם הרוממות, ליראת
 שמות )ובמד״ר אמונה עוד הוסיפו הם סיני הר ובמעמד באמונה, להוסיף

 ויאמן שנא' במצרים שהיו עד שהאמינו כבר שכתוב אע״פ אבהו א״ר איתא ב' כ״ג
 של גבורתו וראו הים על שבאו כיון וגו', במצרים אבותינו שנא' האמינו ולא חזרו העם,

הלוי. בית ועי' בה'(, ויאמינו מיד וכו' הקב״ה
דיינו השבת את לנו נתן ולא המן את האכילנו אילו

 צוך כאשר לקדשו השבת יום את שמור כתוב ואתחנן בפרשת
 בסיני נצטוו הם אם ויל״ע במרה. תורה מתן קודם ופרש״י אלקיך, ה'

 מצד שבת לשמור צריכים ואנחנו במרה, נצטוו שכבר מה את לקיים
 שנצטוו מה על חדשה באזהרה שהוזהרו או במרה, שנצטוו הצווי

 על הזהירם ואילך שמכאן כתב רש״י( על דבריו )בתוך והחזקוני במרה,
 נתן ״אלו פסח מהגדת לדבר וראי' המצוה, עיקר הי' ששם שבת מצות

עכ״ד. סיני״ הר לפני קרבנו ולא השבת את לנו
 פרטי וכל מלאכות ל״ט בכל עדיין נצטוו לא במרה לכאורה אמנם

 הכונה אין במרה צוך וכאשר אח״כ, רק להם נאמר שזה שבת, הלכות
 כי איתמר בעלמא דלסימן כתב שבת להל' בהקדמה זרוע )ובאור המלאכות כל על

בסיני(. אם כי נאמרו לא הלכותי'
 עלי', נצטוו מסיני אז אומרים שבת של מוסף בתפילת והנה
 סימן )או״ח יוסף הבית אמנם ממרה, ולא מסיני שמצווים ומשמע

 קודם מסיני, אז בנימין ה״ר פירש עליה נצטוו מסיני אז כתב רפ״ו(
 קדם הקדמה ל' שהוא אז ומצינו ובמרה, במצרים לסיני ישראל שבא

עכ״ל. מאז מפעליו
 הדיבור שלפני שעשה כתבו אקרוב( ד״ה א' )ל״ח בקידושין תוס' והנה

 במרה השבת על שנצטוו נחשב זה ואם הדיבור, דאחר ל״ת דוחה לא
 לא ב'( )ה' וביבמות הדיבור, שקודם תעשה ולא לעשה יחשב שבת א״כ

 בפסוק מפורש שלא דכיון י״ל אמנם הדיבור. קודם נחשב שזה משמע
 )ועי' הדיבור שקודם תעשה ולא עשה נקרא לא זה בשבת שם שנצטוו

שם(. ביבמות אורה קרן

במצרים אבותינו בתי על המקום שפסח שום על - פסח
 והנה עליכם. ופסחתי הדם את וראיתי כתוב י״ג( )י״ב בא בפרשת

 לראות, צריך ולא יודע הקב״ה אבל הדם את שיראה משמע הלשון
 הכונה אלא ניצל, הי' המשקוף מן הדם הוריד ואח״כ דם הזורק וגם

ופוסח במצותי עוסקים שאתם לראות עיני את אני נותן כדפרש״י

 אבל הדם, עם שעשו המצוה זכות היתה ההגנה וא״כ עליכם, אני
 זה הגאולה את עכשיו להביא שיכולה שהזכות לדעת צריך האדם
 מה מספיק מ״מ בפועל, מצוה עושים אינם שעכשיו ואע״פ הדם.

 הפתח, על ראו לא המילה דם את והנה המשקוף, על הדם שנתנו
 על להניח נצטוו הפסח דם את ולמה שמלו, המצוה זכות מספיק וע״כ

המצוה. שקיימו מה מספיק ולא הפתח
 ויל״ע ונתנו. מילה ודם פסח דם שעירבו כתב יב״ע בתרגום והנה
 ומדלא לבטלו, צריך הי' זה המילה מדם מרובה הי' הפסח שדם דמאחר

 נחשב בהמה ודם אדם דם אם יל״ע )אמנם בטל אינו במינו דמין מוכח ביטלו
 שהרעק״א צרעת( טומאת )הל' הלוי רי״ז מרן בחידושי ולמש״כ במינו( כמין
 רחמנא דקריא מהא התורה מלשון רק הוא מביטול הקושיא שעיקר ס״ל

 די״ל מכאן, להוכיח א״א מילה דם שזה בפסוק כתוב שלא דכיון י״ל בדם,
עי״ש. כך לא מוכיח הגרי״ז אבל התבטל, באמת שזה

חסדו לעולם כי בשר לכל לחם נותן
 ואומר ההלל את עליו גומר רביעי ת״ר איתא א'( )קי״ח בפסחים

 שהקב״ה מפני יוחנן א״ר הגדול, הלל שמו נקרא ולמה וכו', הגדול הלל
 הודו דכתיב ופרש״י בריה, לכל מזונות ומחלק עולם של ברומו יושב
גדול. דבר והיינו בשר, לכל לחם נותן השמים לקל

 גדולות ונפלאות טובות עוד אומרים הגדול בהלל הרי ולכאורה
 ואת השמש את גדולים אורים לעושה כגון בשר, לכל לחם מנותן חוץ

 ומלחמת סוף, ים וקריעת מצרים, יציאת את ומזכירים וכוכבים, הירח
 הלל להקרא נחשב זה אין עדיין זה כל שמשום ומשמע ועוג, סיחון

בשר. לכל לחם דנותן השבח משום רק אלא הגדול,
 הנבראים, כל בריאת למה מאחרים, גדול יותר זה שבח למה וצ״ב
 הקטנים הבע״ח לכל כמעט דהנה בריה, בכל שקיימת הנפלאה והחכמה

 אם לראותם שא״א ברואים ויש אברים. שאר וכל וראש לב יש ביותר
 כמה הגדולים ובנבראים מיוחדים, אברים יש בהם ואף במיקרוסקופ, לא

 זה אין האם ומתקיימים, חיים אלו וכל האברים, בתבנית טמונה חכמה
בריה? לכל מזון מחלק שהקב״ה זה בשבח המיוחד ומה גדול, שבח

 מאמירת ה' לפני רוח נחת יש כי ידוע דהנה הוא: הענין וביאור
 שמו״ע תחילת ק״ש, ברכות דזמרה, פסוקי התפילה, רוב השבחים,

 קטן נברא הוא האדם באמת והנה להקב״ה. שבחים כולם הם וסיומה,
 שבחים של מושג שייך אדם בני אצל ובשלמא מת, ולמחר חי שהיום
 עליו אומרים אם מאד לו צר ולהיפך שבחים, משמיעת נהנה שאדם

 כלפי אבל מיתה(, עד מזה כתוצאה שהגיעו אדם בני )ויש בכבודו שפוגע דבר
זה. ענין שייך מה הקב״ה
 הראשונים, כמש״כ שלימות זו אין הרי ח״ו לזה צריך הי' אילו הרי

 לפניו שיש רוח הנחת ומה דבר, לשום צריך שאינו ענינה שלימות
 הנקרא כל ז'( מ״ג )בישעי' עה״פ חז״ל אמרו וכך השבחים, מאמירת ית״ש
 נברא לא כולו העולם כל עשיתיו, אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי
בכבוד. הענין מה וצ״ב לכבודו, אלא

 ברואים ע״י יש כבוד איזה צ״ב בכבוד ענין שיש נבין אם ואפילו
 גדול אדם שהוא אחד יקלסו קטנים ילדים אם דהנה כאלו, קטנים

 כמה עד והרי קילוסם. לו מוסיף ומה נותן מה כי להם, ילעג הוא
 אלפים אלפי אלף של דמיון אינו גדול, מאדם רחוקים קטנים שילדים

 הוא ומה הקב״ה, לפני אדם בני שבשבחי היחס פעמים, רבבות ורבי
קטנה. מבריאה השבח, הוא ממי האדם,

 מטרת כל יבנה, חסד עולם בספרים שמבואר כמו הוא היסוד אכן
 לפיכך חסד, להעניק רצה הקב״ה הברואים, עם להטיב היא הבריאה

 הנאה מקבלים הנבראים כל והטבה. הנאה שיקבלו ברואיו את ברא
 היינו ה', רצון את שמקיימים ההנאה היא ומה הכלל, מן יוצא בלי

 והטובה טובה, להם להעניק שרוצה אלא להם צריך אינו שהקב״ה
 ומה ונבראו. צוה הוא כי הנאה, להם לתת רצונו את שעושים בזה היא
 שלהם ההנאה דעת בעלי שהם המלאכים הברואים, של השמחה היא
 הם הרי הכרתם שמתחזקת כמה ועד בהקב״ה, הכרתם מחוזק היא

 הנאה. להם שתהי' השי״ת רצון וזה לתארו, שייך שלא בעונג שמחים
ההנאה. שיא קיימת אדם בני אצל אבל

 דמאן דהטעם בספרים וכמבואר בחירה, בעלי שיהיו רצה הקב״ה
 טבע שכך ה״ג(, פ״א ערלה )ירושלמי בי' מסתכיל בהית חברי' מן דאכיל
 בעל האדם ואילו מהנותן, מתבייש הוא משלו לא שכשאוכל האדם
 והקב״ה הגדולה. ההנאה זו אין גבול בלי לו שנותנים יראה השכל

 הבחירה, נתינת ע״י וזה ביותר הגדולה ההנאה את לאדם לתת רצה
 תוך ובנסיונות בעמל הרע, תחת בטוב בחירתו ע״י משיג האדם שאז

 ועונג עצמי. הוא שכרו ואז לעבור, עליו אשר שונים ומצבים מכשולים
 ששייך החסד שיא להשיג, יכול לא נברא שום לאדם, שמיועד זה

עבודה ע״י שכרו את האדם שישיג יתב', חכמתו שגזרה כפי בנבראים
>>>



בלבד. מו"מ בדרך נכתב והכל אופן, בשום למעשה הדברים על לסמוך אין כ”ע1 מעשה, מפי הלכות למדים שאין לציין ,הראו מןוהליכות הלכות

 למרן שאלתי שליט׳׳א: ר׳ עמנואל ר׳ הרה׳׳ג כותב | לבנים חמץ הקנאת
 חינוך( מדין )והקטנים הגדולים לבניו יקנה אחד שכל ראוי האם שליט׳׳א הגר׳׳ח
 ופסק יהודה) דר' אליבא שריפה מצות (ואף תשביתו מצות לקיים בעי׳פ חמץ כזית
 אלא תעיב. להם הקנה אם כן נוהגים לא שלמעשה שאף שליט׳׳א מרן

 לא שאם משום היטב שישרף לראות צריך לקטן שכשמקנה להזהר שצריך
 ובמיוחד החמץ לבטל יכול שאינו משום ביי באיסור שמכשילו יתכן כן

 הישיבה ראש מרן אך המ׳׳ב. שפסק שמשמע כמו הפקר מתורת ביטול אם
עם) (מחשבת לזה. לחשוש שאין אמר שליט׳׳א הגראי׳׳ל
 נוהגים שיש מביא יייב( סייק תעייא (סימן ברורה המשנה | ניסן בחודש מצות

מר׳׳ח. מצה לאכול שלא
 בימות בזמנינו הנמכרים חמץ במצות גם שייך מסתמא זה מנהג והנה
 לטעם שוים אלו מצות של הטעם מי׳מ בפסח, לאכלם שאי׳א דאעי׳פ השנה,
בפסח. הנאכלים מצות

 בכורות תענית לענין מביא בי( סעיף ת״ע )סימן הרמי׳א | בכורים תענית
 כשעדיין הבכור בנה תחת מתענה האם בכור כשהאב דנוהגין פסח, בערב
שיגדל. עד בנו בעד מתענה הוא בכור האב אין ואם קטן,

 הקטן אם ואפילו האבא, על זה דבר הטילו קטן שהוא זמן דכל ומסתבר
 מלהתענות האב את פוטר זה אין בסיום( יהא לא והאבא מסכתא יסיים )או יתענה

כן(. סייל שלא זצ״ל הגריייז בשם מובא לוי מבית )ובהגדשייפ
סי׳ בשוי׳ע איתא | הערב עד ימתין  עד קידוש יאמר לא אבל תעיב( )
 שאכילת לפי והטעם השמשות בין ולא )סקייד( המשני׳ב ומפרש שתחשך

 להיות צריך והקידוש בלילה אלא נאכל אינו ופסח לפסח הוקשה מצה
 כוסות מארבע אחת היא קידוש של דכוס ועוד למצה, הראויה בשעה
גרירי. ומרור מצה הגדה בתר וכולהו

 כלילה נחשב כוסות די דלענין נימא דרבנן הוא כוסות שדי מכיון וקשה
 בשוי׳ע דאיתא העומר ספירת לענין שמצינו וכמו לקולא, דרבנן דספק

 ורק השמשות מבין כבר לספור יכול דרבנן הוא שבזהי׳ז מכיון תפי׳ט סי׳
הלילה? עד מחכים המדקדקין

 הלילה עד לחכות שצריך דהטעם שליט׳׳א שטיינמן הגראי׳׳ל ותירץ
 של הראשון הוא קידוש של וכוס אהדדי, איתקיש ומרור מצה דפסח משום

 מצרים, יציאת וסיפור למצה ראוי שבפועל בזמן להיות צריך כוסות הדי
 השמשות בין לקיים יכולים ולא מהת׳ בזהי׳ז גם נוהגות אלו שמצוות ומכיון

 בזמן לקיימו שצריך כיון השמשות בין לעשות אי׳א כוסות די גם ממילא
שליטייא( דינר )הגריייא קיומן. זמן דהיינו לפניך מונחים ומרור שמצה

 שאכל מי איתא סי׳ה תעי׳ה סיי בשוי׳ע | במצוה שפטור בשעה בירך
 היתה שאכילתו כיון ולאכול לחזור צריך ונתרפא שוטה כגון פטור כשהוא
המצוות. מכל פטור כשהוא

 אז פטור גי׳כ דהוא אף המת משמר או אבידה שומר לאפוקי בשעהי׳צ וכי
 חיובא בר הוא דהגברא והטעם ידיח יצא מצה אכל אם מי׳מ המצוות מכל
 מסתפקנא ומי׳מ במצוה, עוסק שהוא מפני תורה חייבתו לא שאז אלא
עכי׳ד. המצוה לקיים שעה באותה מצווה שאינו כיון וצונו לברך יוכל אם

 ואמאי מצווה שאינה אעפי׳י מברכת אשה דגם קיי׳ל אנן דהא וצי׳ע
 שמקיימת אחר גם איהי אשה דגבי ואדרבה לברך, יוכל לא אבידה השומר
 ועושה כמצווה שכר לו יהיה ואיהו ועושה מצווה שאינו כמי שכרה המצוה
 דיצא הראשונים כדעת כאן הכריע המי׳ב דהא פטור בזמן שעשאה אעי׳פ

שעשה. מצוה ידי
 במצוה האשה נצטותה שלא דאף תיי שליט׳׳א ברלין הגר׳׳ז וחתדב׳׳נ

 במצוה העוסק משאי׳כ ועושה מצווה אינו דין לה ויש לגבה, רשות הוי מי׳מ
ואף לעשות, שלא נצטוה כאשר וצונו יברך ואיך המצוה להפסיק לו אסור

 המצוה מן להתבטל תורה אסרתו מי׳מ מצוה מקיום נפקע דאינו דסי׳ל
 המי׳ב של ספקו וזהו כן, לעשות לא כשנצטוה וצונו יאמר ואיך בה שעוסק

 מקיום שהפסיק במה איסור לו דיש כיון מי׳מ מצה מצות לו דיש דאף
המצוה. שמקיים אעפי׳י וצונו לברך יכול אינו המצוה

 יפסיק דאם האכילה ולא המצוה מעסק להפסיק הוא דהאיסור יי׳ל ומי׳מ
 דאפשר מספקי׳ל ולכן בהמצוה עיסוקו בביטול עבר כבר נמי יאכל ולא

 אבל חובה, עלייהו דקבלו דמברכות דנשים ועוד וצונו. לומר נמי דיכול
ודוי׳ק. מחיובו שהפקיעוהו דבר חובה עליו לקבל יכול אינו האיש

 חובה עלייהו קבלו דנשים מה שליט׳׳א הישיבה ראש רבנו ע"ז והעיר
 החלוק ואי׳כ עצמן לחייב דיכולות דין נאמר לא אם וצונו לומר יתרץ לא
יכולה ואשה אחרת במצוה עצמו לחייב יכול אין במצוה שהעוסק מפני נמי

רי( עמי חייד גבוה משולחן )פרורים עצמה. לחייב
 ואפשר א: לז, זבחים השחר באילת רבנו כי | המצות חלוקת צורת

 על עליו ולברך מכזית פחות הפסח מבשר מעט מתחילה לאכול דיכול
 פסח, כזית ויאכל יחזור ואחי׳כ החגיגה בשר לאכול ואחי׳כ פסח, אכילת
 אעי׳פ פסח אכילת על מתחילה לברך ויכול השובע על פסח מצות ויקיים
 דכיון בינתיים, החגיגה את שאוכל מה הפסק הוי ולא כזית אוכל שאינו

 מרור לענין שמצינו וכמו פסח, אכילת על לברך יכול כבר מעט שאוכל
 עא קכו דף בפסחים אמריי חסא אלא ראשון בטיבול לאכול לו דכשאין
 אלא במרור יוצא שאינו אעי׳פ מרור אכילת על ראשון בטיבול דמברך

 לברך הבעהי׳ב יכול מצה באכילת גם כך עכשיו שאוכל במה ולא אחי׳כ
 ואחי׳כ מהמצה הבית לבני ולחלק מהמצה, מעט ולטעום מצה אכילת על

בכי׳ד. ועיי׳ש בהסיבה. מצה כזית יאכל
 בליל בקידוש שהחיינו ואמר ששכח מי | פסח של ז' בליל שהחינו

 בקידוש אמן ענית לענין דהנה הפסק, הוי לא לכאו׳ פסח, של שביעי
 הוי דלא הדבר הוכרע כבר שהחיינו, נרות בהדלקת ברכה שכבר באשה
 אף בכהי׳ג גם אולי דהי׳נ אפשר לכך הקידוש, נוסח הוא דהכל הפסק,
הפסק. הוי לא לאומרו צריך שאין

 שבת דלא נר על בהבדלה בירך דאם הבהיל שכתב למה דומה ואינו
 מאורי דברכת כיון הגפן, ויברך שוב ויחזור הפסק הוי עבירה ממלאכת

ולכך הכוס על לה מסדר דרב אלא הבדלה לברכת שייכת אינה האש
 באריכות שליט עמוד פסח שלמה בהליכות וראה ]אייה כדינו. הוי דלא היכי הפסק הוי
בעיייז[ שלמה מהמנחת והביא זו שאילה על

כן ]אייה בשבת דהמדבר לכאוי נראה | בשבת חמץ על לדבר  של בשביעי ו
 דאינו כיון דבר, ודבר של לאיסור שייך אינו חמץ, אכילת על בפסח פסח[

לדבר לאיסור ענין ואינו פסח איסור מצד אלא שבת, איסור מצד אסור
שליט[ עמוד שלמה הליכות וראה ]איה דבר.

 הסדר בליל שדוקא הטעם מה רבנו נשאל | הסדר בליל מוכן הנני לומר
 וארבע הקידוש לפני מכוון, יהנני מצוה כל לפני מזכיר הוא ההגדה בעל

 הקידוש, לפני לכוון שיק בליל השנה בכל בסידור מצינו שלא כוסותי,
במי׳ב. וכמבואר

 יאמר לא אם מצוות, הרבה כ"כ הסדר בליל שיש מכיון רבינו: ואיל
 הדגשה לתת צריך לכך המצוות, על כך ויעבור לב ישים לא מכוון הנני
מצוה. כל על

 עם יחד בשוויץ בחור רבנו שהיה שבעת מאחד שמענו | מרור אכילת
 בלי בשלימות החריין את הסדר בליל אוכלים היו זצי׳ל סולובציק הגרי׳מ
טחון. לאכלו נהג לארץ כשהגיע אבל אותו, שטחנו

 עיי ולא בידו מלח במי התפוי׳א את טובל שבכרפס רבנו: שח | כרפס
מדינא. נטילה שיצטרך כדי מזלג,

<<<
הנבראים. מכל לאחר שאין הגדול הסיפוק לו יהי' ואז בקלות, ולא

 אליו שמתקרב כמה ועד הקב״ה, את מכיר שהנברא כמה עד
 לה', התקרבות של לחסד לזכות וכדי זה, לחסד זוכה הוא הרי ית'

 שמכניע וע״י יתב', בו תלוי היותו ואת בהקב״ה אשרו את מבטא הוא
 ואז אליו, ולהתקרב להתרומם זוכה הוא הקב״ה לפני עצמו ומוסר

לשכר. זוכה הוא יתב' בו יותר ומכיר שאומר אלו בשבחים
 יתב' רצונו משום זה השבחים, מאמירת יתב' שלפניו רוח והנחת

 הוקבעה כך אלא ח״ו, לזה צריך שהוא ולא השבח, את יאמר שהאדם
 יתב' לפניו הנח״ר וזו השבחים, ובאמירת זו בדרך יזכה שאדם הבריאה
זוכה. שהאדם
 אלא מספיק, זה אין בהם מושג לו שאין שבחים האומר אדם והנה
 כשאומרו אז השבח, את בחוש ומרגיש רואה שיותר כמה עד אדרבה

 בו תלוי שהוא הקב״ה שיש מכיר הוא זה וע״י הלב, בכל אומרו הוא
 הענינים כל והנה האדם. את ביותר מעלה זה ושבח כלום, הוא וכלפיו

ולדוגמא רגע, כל בהם נפגש לא האדם הבורא נפלאות בהם שרואים

 אחד שלכל תאים אלפי עשרות האדם, במוח שיש הנפלאה החכמה
 וצריך בסכנה הוא הרי תא, איזה משתתק ח״ו ואם תפקיד, יש מהם
שמים. רחמי

 חושבים וכי בזה, מתבונן מי אך מאד, גדולות נפלאות שאלו ואע״פ
 שיתן השבח וממילא וכו', והעיניים המח הלב על האברים, על רגע כל

 ובכל יום בכל בו נפגש שאדם השבח גדול. כ״כ אינו זה בענין האדם
 מהיכן לחשוב שכל, במעט יתבונן האדם אם המזון, שבח הוא שעה

 המזון, את שממציא ה' חסד זה הרי מזון, משיג הוא איך מזון, לו יש
 את ולבטל הבריאה, כל עם שנעשה החסד את להרגיש יכול הוא כאן

בהקב״ה. תלוי כולו דכל ולהרגיש יותר עצמו
 שהוא להקב״ה אינם שהשבחים מפני הגדול השבח הוא זה ושבח

 כלל, לתארו וא״א יתב' כלפיו שבח של מושג שייך ולא גדול בלא״ה
 שהאדם כמה עד חפץ, הקב״ה בזה והרגשתם השבחים בהגדת אלא

 ה', לפני לגמרי עצמו את ומוסר ונשמה לב יותר עם השבח את אומר
הגדול. הלל וזהו יותר, מתעלה הוא



הישיבות עולם
ה' דרך ישיבת

 על ירושלים הקודש בעיר תש"ס בשנת נוסדה השם" "דרך הגדולה הישיבה
 רבינו מרן של ובעידודו בברכתו שליט"א גרינבוים צבי ברוך רבי הגאון ידי

 כשהוא ואופייה, הישיבה רוח את וקבע הדריך אף שליט"א רבינו שליט"א.
 של הייחודית דרכה בהעמדת הישיבה ראש ידי את השנים כל במשך מחזק

כצורתה. הקדושה הישיבה

בחורים לששה רישום
 בחורים כמות באיזה שליט"א, רבינו את הישיבה ראש שאל הישיבה של ביסודה
 כשביקשו )יצוין, בחורים". ששה "עם רבינו: ענה הישיבה, את לפתוח יש נרשמים

יחטא"( נשיא "אשר הגדולה: בענוותנותו הגיב הישיבה, כנשיא ישמש שרבינו הישיבה ראשי

הגמרא פשט על דגש
 היטב, הגמרא' 'פשט לימוד על הישיבה בסדרי הדגש את לשים המליץ רבינו
י בלימוד, הטעם את איבדו רבים שבחורים וציין  ללמוד כיצד למדו שלא מפנ
ות בצעירותם התעסקו והם נכון למדו לא אלו בחורים הגמרא. פשט נכון  בלמדנ

הטעם. לאיבוד להם שגרם דבר ורמתם, כוחם כפי שלא האחרונים, ובלימוד

טוב זה ברוחניות גרם כל
 חיזוק דברי נשא ואף פעמים, מספר ה' דרך בישיבת ביקר שליט"א רבינו
יש כשהוא הישיבה בני בפני  אפשר ואי טוב זה ברוחניות גרם 'שכל מדג

' מה לעשות צריך בחור אלא טוב, יהיה הכל להגיד  אלו בביקורים שיש..
 התייחס מהם אחד כשלכל רבינו, לפני ארוך זמן במשך הישיבה בני כל עברו
ויראה. בתורה לחיזוק האישית ברכתו את להם והעניק בחום רבינו

אמיתיות קבלת עצמם על קיבלו
ן ביקורו לכבוד ן בחודש בישיבה האחרו  בני עצמם על קיבלו התשס'ט, חשוו

 וביר"ש. בתורה לחיזוק טובות קבלות שליט"א רבינו של לכבודו הישיבה
 מביקורו רוחו קורת על ביתו לבני סיפר ביקורו ולמחרת מכך התרגש רבינו

 של החיזוק את לשבח וציין מתים', 'מחיה להגדרתו בבחינת שהוא במקום זה
. קבלות עצמם על 'שקיבלו - הביקור בעקבות הישיבה בני  מתוך אמתיות'

ו הרבות הקבלות  - בעיניו חן שמצאה - אחת קבלה לציין רבינו בחר שהי
 הלימוד. בגמר המדרש בית ספרי את לסדר עצמו על שקיבל בחור של

 נושאים, במספר להתחזק רצונו על לרבינו התלמידים אחד סיפר זה בביקור
 במה שליט"א רבינו את ושאל בכולם, לעמוד יצליח שלא מפחד הוא אך

ו חושב שהוא הדברים את מונה כשהוא להתחיל,  בהם. להתחזק שעלי
 עלה לא שבכלל דבר על לו ממליץ שהוא רבינו לו ענה הבחור להפתעת

 ואם אמת, רק לדבר להשתדל עצמו על -שיקבל והוא הבחור, של דעתו על
 את ציין רבינו הטובות. המעלות לכל אותו שתביא טובה קבלה זו יעשה, כך

ות העובדה  קשה דבר זהו אולם קל, דבר זה אמת רק שלדבר שנראה שלמר
 לכך. יתרגל הוא הזמן ועם אמת לדבר להשתדל יתאמץ שהשואל וכדאי מאוד,
 המון הכיר שהוא אף שעל זצ"ל, החזו"א מרן שאמר את אז ציין אף רבינו

 בהם שהכיר גדולים אישים שלושה על רק להצביע יכול הוא בחייו, אנשים
ו אמת. דוברי שהי

 הישיבה ראשי ביקשו לישיבה, שנים עשר מלאות לרגל בוגרים כנס לקראת
 להם המליץ שנשא החיזוק דברי בתוך הכנס. מבאי מאות את לחזק מרבינו

 גם טוב יהיה ואז לשני, אחד טוב עושים איך בביתו יחשוב אחד שכל -' רבינו
ות. וגם ברוחניות  שבור'". הכל עצמו, על רק חושב אחד וכל לא, אם כי בגשמי

 על לקבל צריך שהוא חושב כשהוא קשה שלאדם רבינו אז אמר כן כמו
 'יום רק טוב להיות יחשוב שאדם כדאי לכן הזמן, כל טוב להיות עצמו
'  לא אפילו או ארוכות לשנים קבלות על לחשוב בלי הזה', 'היום - אחד

 לחשוב בלי היום לעשות צריך הוא 'מה רק אלא ?' מחר יהיה 'מה לחשוב
' 'יום בשביל המחר. על להתאמץ. לאדם יותר קל אחד

ליחידים רק באמונה שיעור
 בחורים של קטנה קבוצה לבקשת להיענות האם רבינו את הישיבה ראש לשאלת

 רבינו ענה באמונה, שיעור לשמוע ממנו שביקשו הקדושות לישיבות מחוץ
 מפני לשמוע, אחד אחד יבואו אם רק להם ולהיענות זו לבקשה להיענות שלא

ו קבוצה של שבהתכנסות  יקררו. רעהו את איש כי חיזוק שום ייווצר לא שכז
יסדי שהיה הישיבה ראש ע"י רבינו נשאל עוד ' 'לב ארגון ממי  -ארגון שומע

יע  מיום רבינו הדרכת תחת עומד הוא שגם הקדושות, הישיבות לבני המסי
 בכתב לפרסם נכון האם שנה: מעשרים למעלה לפני הארגון היווסדות
"ת גיליון לאור ולהוציא יכתב באמונה, שו  בענייני מומחים רבנים ע"י שי
ודעות? אמונות

 ספיקות להכניס שלא האחד, טעמים, מכמה זאת לעשות שלא רבינו ענה
שהם אמר 'מי כי זאת לעשות שלא השני והטעם בתום, ההולכים לאלו

יותר.. גרוע זה טוב, מספיק עונים וכשלא ? היטב' לענות יודעים

רבנו: אמר תשס״ד כסלו ב' בישיבה רבנו ביקור בעת

 מאוס דבר זה גאוה בעצם מספיק, עצמו את מעריך לא אדם שבן דברים יש
 דבר באיזה עצמו את להעריך יודע לא אדם כשבן שני מצד אבל מאד,

טוב. לא גם זה מסויים,
יש לפעמים אחד כל  שהוא לומר יכול מי בסדר, לא שהוא עצמו את מרג

 יחידים יחידים יש אולי דור בכל בשלימות? שהוא אדם בן יש האם בשלימות,
יש אדם בן וממילא בשלימות, שהם  עצמו, את מעריך לא הוא חיסרון שמרג

 ממני.אבל להיות יכול מה ממני, יהי' מה וחושב יאוש, קצת יש לבו ובתוככי
' יהודי! כל אוהב שהקב"ה לדעת צריך כי טעות! זה  משגה, שעושה בזמן ואפי

 יהודי. כל אוהב והקב"ה יהודי, הוא זאת בכל אבל
 היה ולא נשבר היה לא אותו, אוהב שהקב"ה כמה יודע היה אדם ואם

 בסדר, פעם עשה לא הוא וחס שחלילה אע"פ שמח, מאד והיה מתייאש,
 ואמרנו כפור ביום באנו כולנו אנחנו בסדר, שהוא לומר יכול מי אחד, כל

, וידוי, ו חטא ועל גרועים, דברים הרבה כך כל גזלנו, בגדנו, אשמנו  שחטאנ
ו חטא על בזה,  אי ואחד אחד כל באמת כי שקר, לא וזה בזה, שחטאנ

 שהקב"ה לדעת צריך מה אבל בשלימות, הכל לגמרי שהוא לומר אפשר
 באופן יהי' דשמיא הסייעתא אז אליו, קצת נפנה רק אנחנו ואם אותנו! אוהב
בזה. לזכות יכול אחד וכל לתאר, אפשר שאי

 כבר הוא אז בשלימות, היה לא פעם הוא ואם טועים, אנשים שיש והיות
 ככה, לא שזה לדעת צריך אבל לגמרי, ומפסיק כבר... לו ואין ורצוץ, שבור
יהודי. כל אוהב מאד הקב"ה אלא

 שהוא שלו בלב להרגיש צריך ואחד אחד כל כאן, שנמצאים הבחורים כל
 בסדר, לא משהו פעם עשה אחד שכל בודאי רחוק, שהוא לא להקב"ה, קרוב

יש להיזכר צריך פעם בכל אבל חטא, לא הוא פעם שאף לומר יכול מי  ש
 לך יהיה אלי תפנה אם אלי, תפנה אומר רק והוא אותו, שאוהב הקב"ה לו

ות גם הבחינות, בכל טוב, ' ברוחניות, וגם בגשמי  רואה הוא לפעמים ואפי
ות ות לדעת צריך אבל כ"כ, לא שבגשמי  אופן, בשום יפול, לא הוא שברוחני

ות לי יש ב"ה אני לחשוב רק  כל חיי, ימי כל הקב"ה, את לעבוד עדיין אפשר
הקב"ה. את לעבוד אפשר חיי ימי
 בכל אלא כאן רק לא נוגע הזה שהדבר וכמדומה יזכה, אחד כל וזה

 יאוש, קצת מרגישים לפעמים בצעירותם, ישיבה בחורי ובפרט המקומות,
 לב לשים רק צריך ואחד, אחד כל אוהב הקב"ה שבורים, להיות לא ושבורים,
 וכמו כלום, כבר שהוא לחשוב ולא עצמו, את ולהעריך ככה, שזה ולהרגיש

יש לדעת אבל ח"ו, גאוה בעל להיות לא מאד, מאוס גאוה גאוה, טוב שלא  ש
 מאד. מאד גדול ויהיה שיעלה יעזור שהקב"ה אפשרות

 אלא וזה, זה לומר לא "כולנו" מכולנו ואחד אחד שכל יעזור באמת הקב"ה
' מאד! מאד מרוצה יהי' שהקב"ה עד ונעלה שנעלה שנזכה הלואי כולנו!  ואפי

ו  יד נותן אתה טומאתם, בתוך אתם השוכן כתוב הרי עדיין... הוא שעכשי
, רוצה הקב"ה ואחד אחד כל לפושעים,  בלבו יחשוב ואחד אחד וכל בטובתו

ן י ות לו יש שעדי  סייעתא לו יהי' שבאמת יעזור הקב"ה ובזה לעלות, אפשר
מאד. מאד גדול שיהיה עד ויעלה ויעלה דשמיא

ותבונה דעת ישיבת
 הגיע ורבנו שליט"א. כנן אליהו רבי הגאון ע"י הישיבה נפתחה תשס"א בקיץ
ן בר"ח  אביו יצחק כאשר מה מפני בתו"ד: ואמר לחיזוק בישיבה לביקור חשו
ות ברכות רק אלא רוחניות ברכות בירך לא אבינו יעקב את בירך  גשמי
 תלכו בחוקתי אם אומרת התורה כן כמו וגו' השמים מטל האלקים לך 'וייתן

 הבטחה אין אבל יבולה, הארץ ונתנה בעתם גשמיכם ונתתי התורה ומבטיחה
וע רוחניות על בתורה ברכה או  בתורה. רוחניות על ברכה אין מד

 נרכשים לא והדברים ולהתיגע לעמול יש תורה דברי על רוחניות שעל וצ"ל
 שמזה ביותר הגדולה הברכה זה ולומדים שיושבים זה ועצם ברכות ידי על

וע מובן וא"כ ביותר, האדם מתברך  רוחניות על ברכה כתבה לא התורה מד
ומד מי כי ביותר. המבורך האדם מילא הוא של

 במעלות להתעלות שיזכו הישיבה בני את שליט"א רבנו בירך רבנו וסיים
והיראה. התורה במעלות לעלות ויזכו ויר"ש התורה

, )שכר הנגב התורה, היכל ישיבות: אודות אי"ה נכתוב הקרובים בשבועות  שכיר(
 חברון, ודעת, חכמה וגן(, )בית שלמה חכמת התורה, זוהר )ת"א(, שלמה הליכות

מרדכי כנסת - גאולה חברון
יש מי ו ענינים בידו ש למערכת בהקדם יפנה אם נשמח הנ״ל הישיבות אודות מרבנ
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תערוג האיל עלון מערהת עגור ולציין 0722164414 בפקס או ירועולים, 5397 גת.ד. או הסדריה. בין 0527680034 ל: או

mailto:0527680034@0kmail.co.il


-4״.,

<

Iks

^ e ..... ....... . .־. .-

ח“שי דברי
שליט״א קניבסקי הגר״ח התורה שר ממרן
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ליון  הפסח חג - וצו 222-3 מס' גי
חמישית שנה תשע׳׳ז

נודב זה גליון
החשוב ידידינו ע״י

שליט״א פרידמן הכהן דוד שמואל רבי הרה״ג

 וירושלמי בבלי הש״ס על צופים השדה בעל
רבים ספרים ועוד

^ הגדול בשבת 'הגדה' אמירת בטעמי ^
 עבדים מתחילת ההגדה הגדול שבת של במנחה לומר ״והמנהג ס״א ת״ל בסימן כתב הרמ״א

 שלא - ברורה במשנה שם שכתב כמו הגר״א דעת אבל עונותינו״, כל על לכפר עד היינו
יום. מבעוד יכול בהגדה איתא דהא לומר,
 לומר איסור שהוא הכוונה אין זה״ בעבור לומר ״תלמוד שכתוב דמה פשיטא הא והנה,

 ההגדה לומר ז״ל( מרן ואביו רבינו )אצל אצלנו שנהגו הטעם וזה חיוב זה שאין אלא יום מבעוד
 ערוך דבשולחן והוא, הגדול. בשבת לומר נוהגים שאנו למה נאה טעם ושמעתי הגדול. בשבת
 לחוש ואין הסידור מתוך ההגדה לומר אפשר בשבת פסח חל שאם איתא ס״ט ער״ה סימן
 לשאול, ויש הארץ, עמי אצל וגם הכל בפי שגור הוי בנוסח שרגילים דכיון יטה שמא

 בשבת זה אומרים שלכך מבואר הרמ״א דברי לפי אך הכל, בפי שגורה ההגדה אין דלכאורה
 זה ידי על מקום מכל אבל אחת, פעם רק אמירה זה ואמנם שגור, נעשה זה ידי ועל הגדול
 לחלק שלא אבל בשבת פסח שחל בשנה רק כן שינהגו היה הדין מן ולפי״ז שגור, יותר נהיה
 תכ״ה סי' ראבי״ה )ועי׳ הנ״ל ברורה במשנה עיין טעמים עוד יש שהרי ועוד השנים, כל כן נהגו

חולשתו. מפני ואפשר הגדול בשבת לומר שלא נהג החזו״א מרן אמנם וצ״ע(.
הפסח( )שיח

יזי< ז* )ייי Vi) זיגז >•>( ^ ח”שי עלי ^
»i!j׳j י יינ »••י• י«י ,־יעי1 <ןי׳ °( יי ן הש״ם ידיעת” 1i]! ץ *ין ><*

. ■ >!5זי יעז> «[ן. נ>( על העולם בכל מפורסמים הכי הדברים אחד
״ cי השנתי ם”הש סיום הוא שליט״א, רבינו מרן ״׳ ״ . ״ ״ ״£ י, ״ i'.O 'V <>t 'WstlJ 01 *Vt' Mי K'1 n* I* ’ ’ ' י . -■ , ,

= s

C ft, •!}).ו )Oil !>K ft 
tj fk (it

j*,■\ ך לין (if י£0׳ '>■(

,o'.1 י >&׳ •1וג «Cיז־י »> k'1 יל/׳י 'י־׳ י.(5 ״ ־ ’ י
 יודעים רבים לא אולם, פסח. ערב מידי שעורך

י. *<ן.ן pwCM f׳u vc-מי ^י. IV פ1ש בלי תי,הץמץמ ותיהעקב של המאמץ כי
י0יץ a *״*» K! y> «/*.׳'יי ל• *יי. (o כך על ותעיד מאוד, רב בקושי עולה ויתור,

. ,n איז גם זה. בזכות זוכה הוא לה דשמיא הסייעתא i r s ״■1 ,?־׳ r / , , W  f i» ל > C * ״ !U l 1)11  y i l W f«

r * 1 1 , . 1 . 1 . את בהתמדה ללמוד שליט״א מרן זירז בניו
בחזרות ללמוד אותם מעורר היה בבד בד הש״ס,
והבנה.
ולא נדירה רשימה כאן ונביא נחרוג, הפעם
״ _ אותם שאלות של חיים( דבי הספר )מתוך ידועה,
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מסכת. באותה דווקא
 האם הם, התמימות השאלות אחד לדוגמא,

 טומאה, מקבל עץ של מסרק וכן ’סולם’
 אלא כלל, כלים במסכת אינה לזה התשובה

 טומאה, מקבל אם סולם לגבי ’ס דף בשבת
 מ״ג. דף ביבמות משנה הוא עץ של ומסרק

 לרצון" שלא מכשיר משקה "איזה כ״ה בשאלה
 )משקים מכשירין מסכת בתחילת לזה התשובה
טמאים(.

 בודאי התורה עמלי ציבור עוד, ויחכם לחכם ותן
 הרבה עוד שיש לראות עצמם את לבחון ייהנו

נזכה ואי״ה לידיעתה, להגיע כדי בתורה לעמול
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הרש׳׳ש בדברי סופר טעות
 שליט״א מרן מקבל היה עברו בשנים כידוע

 ושמענו בביתו המועד חול בימי גדול קהל
 את שליט״א אריה הר״ר ידידנו חביבו מנכדו
 חוה״מ: מימי באחד ששמע כפי הבא הדבר

ם, רבים לא  התורה ידיעת מלבד אך יודעי
 סבי בקי שליט״א, סבי של המפורסמת

 ישראל חכמי תולדות בידיעת גם שליט״א
תר, מופלאה בצורה  לדבר דרכו שאין אלא ביו
 דחדוותא. ובעידנא אגב בדרך אלא זה, בענין
 הישיבות מראשי אחד ע״י שליט״א סבי נשאל

 הרש״ש, דברי בענין בחוה״מ, שביקרוהו
 על קושיא מכאן חטא, בלא לעולם ״ביאתך

 בידינו. המקובל כל נגד שזהו הגלגול״, בעלי
 הרש״ש שלא השואל, כך הרב, בשם ואומרים

 אכן האם משכיל, שהיה בנו אלא זה כתב
 ואמר: סבי נענה נכון, הדברים? נכונים

 להשכלה. נטה והוא לו, קראו מתתיהו
 הרש״ש, של הבן ״אותו וסיפר: סבי הוסיף
 זה ושאל, סלנטר ישראל רבי אל פעם נכנס
 ענה לו? נותנים מבקש, שצדיק מה שכל נכון

 רוצה שאתה תגיד ואם כן! ישראל, רבי לו
 לו אמר ושאל, המשיך לך? יהיה זהב, שעון

כן!״ הגר״י,
 הולך אני לר״י, ואמר אחד איש נכנס ״בינתיים
ש עכשיו למלחמה  מפחד ואני זהב, שעון לי וי

 לי, ישמור שהצדיק רוצה אני לכן לי שיגנבו
 סיפור זה להרב... יהיה זה אחזור לא ואם

בספרים״. שמובא
 ר׳ סבי, שח עליו הדיבור שנתגלגל כיון

 כתב הוא הרש״ש, של בנו שטרשון, מתתיהו
 היכן המסכת בסוף שם וכתב הגהות,

 עוד שיש פפא, רב בני עשרת שמוזכרים
 ״שיש בחיוך, סבי סיים שם״, ״כתבתי עשרה.

 כתב״... לא שהוא עשרים עוד
 היה והוא בתשובה, חזר הוא בסוף באמת,
 הש״ס, על שלו הגהות יש גדול, חכם תלמיד

שליט״א. סבי סיים
 זו שורה שליט״א, סבי של בגמרא כי לציין, יש

סבי. ידי על נמחקה ברש״ש

)ב״ב( SiOêSn יצחק שמח ו שר כ פסח oiSe שבת בברכת
תורת ולומדי שמך יודעי להיות כולנו

הש״ס סיום
מרן ע״י הש״ס סיום מעמד

 שני ביום אי״ה יתקיים שליט״א

 שחרית תפילת לאחר בבוקר

לדרמן. הכנסת בבית כותיקין

לשמה.
הירושלמי סיום

ע״י הירושלמי סיום מעמד

 בביתו יתקיים שליט״א מרן

 לא בבוקר, שני ביום

מרן. לבית כניסה תתאפשר

 ל9בר רבו פני הקבלת
הבעל״ט, פסח המועד חול בימי כי נמסר, שליט״א מרן מבית

המועד, ברכת את ולקבל לעבור יהיה ניתן
התפילות, ’ג לאחר )ק״ב( ״לדרמן״ מדרשו בבית ורק אך

השקיעה, אחרי ’דק 40 מעריב: ,1:30 מנחה: כותיקין, שחרית:
 יש מרחוק לבאים לרגל, לעליה זכר לירושלים מרן יצא המועד חול מימי באחד

מעריב. אחרי כלל מרן יקבל לא זה שביום כיון המשפחה בני אצל להתעדכן
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 חינוך - לבנך והגדת

בקרוב אור לראות העומד החדש שיחה דרך הספר מתוך ראשון בפרסום רשימות
תי הרגיל לא אבא פה בעל ללמוד או

שפז רבינו אב מנ״א י"ד  בבית מאו
שאלתיו החולים  משפחתי בן לגבי ו
ת כבר הלומד שניו ש האם מ  עניין י

מוד להרגילו ת ללי  )כי בע"פ משניו
 גורע( המוסיף וכל מקשה זה לפעמים

 הסטיפלער היינו אבא, האם ושאלתי
ע  פה. בעל ללמוד רבנו את הרגיל זי"

 על ללמוד הרגילני לא אבא תשובה:
 ציון בתפארת ילד כשהייתי אבל פה.
 את ללמוד וחפצתי פה על שנלמד רצו
שין מס'  רק והספקתי בע״פ קידו

שין המס' האם חציה.  בי נשארה קידו
 יודע. אינני פה, בעל ממש היום עד

 בעל שהוא כיון בנכדי, השאלה ולגבי
שרון  פה, בעל ללמוד זה לענין כי
ש האם שוב שאלתי  והתשובה: ענין, י

ש, ענין מן הרי כי י  למדו הגמרא בז
פה. בעל

חליפו שהמלמדים האם  חומר י
ם מודי בו שרגילים לי

 גדולה בקהילה תורה התלמוד מנהל
ש שואל, באמריקה  מומחים, מלמדים י

מוד לתחילת מומחה מלמד  הגמרא לי
ת אלו חריו מציאו תר לגיל מלמד וא  יו

ם מבוגר  וכבר 'המפקיד', פרק שלומדי
ת שנים  אותם את מלמד אחד שכל רבו
 וחושב הגמרא, פרקי ואותם דפים
ת, אולי  - למלמדים שיהיה כדי לשנו

ם שילמדו בכך התחדשות  אחרים. דברי
 והוא הגראי"ל. מרן של פ"ק את ושאל

 המלמדים? אומרים ומה התעניין:
ם לא הם המנהל: השיב  בכך, מעונייני

מץ נוספת עבודה זו כי מא סף. ו  נו
 ילמדו שהם עד הגראי"ל: מרן השיב
היו החדשים והפרקים היטב ם י  רגילי

ם, הפסד זה לשונם על כון, לילדי  נ
 אבל בסדר, יהיה שנים כמה שאחרי

 על רגיל יהיה לא זה אז שעד מה
 הוווח )בשיקול כדאי לא זה דבר לשונם,

ההפסד(. מול
 פ"ק את גם עצמו בפני שאל והוא

 עצם כי ואמר הרעיון, על הגר"ח דרבנו
שאלתי טוב הוא הרעיון  הסברא פי )על ו
 החומר את שילמדו עד הרי הנ"ל(:

ם, הפסד שיהיה אפשר  הגיב לתלמידי
 הם חכמים תלמידי הם שאם רבינו:

תו יסתדרו שי  את להרוויח עצה וי
 צריך שהדבר הרי לא, ואם )א.ה. שניהם

וכנ"ל(. הכרע

בשפע כיס דמי לילד לתת האם
 כל כיס דמי 10 בגיל לבנו הנותן אבא

ש האם שרוצה, מה לבזבז שבוע,  דין י
 מעשר. מעות להפריש חינוך

 כסף אין לאבא אם רבנו: תגובת
שי מיותר תן ובקו  נתינה זו לו, נו

 העשר את לו שיהיה לאופן רק במטרה
ש ואם למעשר. ולא שקל, כסף לאב י

תר לבן לתת לו אין  כי הנ״ל, מהצורך יו
תר לקבל להרגילו ראוי לא כסף. מידי יו

 הייתי אבל כסף, משהו לי נתנה ע״ה )אמא
 עשיתי ואם אצטוך, ושמא מצוה, בו אחדי
 לבו לי נתנה וסבתא מיל. לי נתנה טוב דבו

 לי והיה גדול, מטבע היה זה ואז שילינג, מצוה
 מסתמא הללו, הדבוים כל את שהנחתי מקום

 את ששומוים שלי הילדים אחד אצל היום זה
 קונה הייתי לישיבה כשנסעתי ולפעמים זה,

שקבלתי(. בכסף ספוים

 חפץ שנטל ילד להעניש והאם כיצד
חברו של

אביו אמו, מארנק כסף גנב 9 בן ילד  ו
ת גודל לו הסביר  לו וסטר המעשה גנו

שבוע כך, על  משחק הילד נטל אח"כ ו
טו, והניחו משכן  עם לעשות מה בילקו
 קטן הוא הילד השניה? זו בפעם הילד

 אביו שעל רק התורה, מכל ופטור
די על כלל ובדרך לחנכו, החובה מוטל  י
 צריך והאב מסתדר. הענין טוב חינוך
 - הילד את שמכיר מה לפי להבין
ש איזה ש כי לו, לתת עונ  אופני כמה י
הילד(. לנפש וטובים ואויים כולם )ולא עונש

ת / טמאות בהמות של צעצועים  לזכו
 חכם תלמיד לילד

ם הקפיד ז״ל אבא רבנו: אמר  שילדי
ם ישחקו לא  בהמות של בצעצועי

ת.  שאל, בחדר הנוכחים אחד טמאו
ם כיצד  חכמים? תלמידי לבנים זוכי

 שהאבא רואים כאשר רבינו: לו השיב
מד. לו

 גילוח להתיר הדעת על יעלה לא
 בין באמריקה למתגוררים בספירה

ם גויי
^ג. אייר ז' אמור עש"ק ו ש  אחד רב ת

 מה בענין טוען משלנו, לא מארה"ב
 מתגלחים אינם העומר ספירת שבימי

ם בין והם  יהדותם בולט ובזה הגויי
תר, כיון ביו סור ו ח שאי  אינו גילו

 כמו מהגאונים אלא חכמים מתקנת
ש כאן השולחן, בערוך שכתב  להקל י

ם  השם. חילול ומשו
 את יבלבל שלא רב: בכאב הגיב רבנו

סור! שום להתיר אפשרות אין המוח  אי
 כדלהלן: עוד בשמו שיאמרו הסכים )ורבינו

 הדת עקידת וזה הדעת על יעלה לא זה דבו
 שום להתיו אפשוות ואין אופן, בשום ואסוו

איסוו(.
הוסיף תר אנשים שאצל מה רבנו: ו  יו

תר צריך קל  שלא להם, להחמיר יו
או בו ה. לזלזל י חזוון בז ש ה  לי אמר אי

סור בעניין עד: של בחולו מלאכה אי  מו
ש  ולהקל, להתיר אפשר שהיה דברים י

 בחול המלאכה אנשים שאצל כיון אבל
תר. להחמיר צריך קל המועד יו

ם עם להתפלל כיצד בחידר ילדי

 ההנהגה כיצד שואלים בב"ב, בחדר
 גם להתפלל האם הילדים, עם בתפילה

 שיתכן כיון או הקרבנות, סדר
 וזה יפסיקו, ואח"כ יתחילו שהילדים

ש כן ואם נדר כעין  הם אין הרי בעיה. י
 אחר מצד השאלה אבל כעת, נדר בר

 שאר כמו שזה רושם אצלם שיתקבל
 יראו שיגדלו ואח״כ ממש התפילה

ם כולם ולא קצת, מזולזל שזה  אומרי
ל זה ידי ועל קרבנות לז  שאר גם יזו

 אם אלא כדאי זה אין ולכן התפילה,
דו כן  חובה, זה שאין תחילה להם יגי
מי יגיד שירצה מי  יגיד. לא שירצה ו

כיון תכן שלא ו ש בכיתה, י  אומרים שי
ש ם. לא וי  לא שכולם כן, אם אומרי

יגידו.
ם כבר כיתה באותה שם  לעולם אומרי
 זה גם האם התמיד ופרשת אדם יהא
שיבטלו לא  מהטעם זאת מלומר ו

 )עי׳ חיוב כמעט הם אלו דברים הנ"ל?
אירו זה ואת מ״ח(, סי׳ מ״ב ש  אבל לומר י

לא. הקרבנות, שאר
ם לא שעדיין בכתה מהו בהנ"ל,  אומרי

 או זה, לומר התפילה מהסדר אם כלל,
אמרו לא זה גם הנ"ל מטעם  כיון י

ל לא שאח"כ לז  לעולם בעיניהם? יזו
 אותם, יחנך התמיד ופרשת אדם יהא

 לחשוב אפשר אי לחיוב, קרוב זה כי
ל. של חשבונות לזו  נהוג איך )שאלה: ז

 אחו לחידו באו למדתי שאני בחידו פעם?
 התחילו כי חושבני יוצ״ח, אצל אבל התפילה,

וגו׳(. חנוכת שיו מזמוו

רחוקים בקירוב לבת קודם בן
טין חפשי בית  "לב ופעילי לחלו

 האמא על להשפיע הצליחו לאחים"
 מיוצאי אחד את לפנימיה שתשלח

ש חלציו,  רק ומסכימה ובן, בת לה וי
ש לבת אחד, תר י  להיקלט סיכוי יו
 במשנה למתחיל. קשה תורה כי מבן,

 שבן מבואר א׳( )י״ג הוריות במסכת
 לכאורה גוונא בכהאי וגם לבת, קודם

ההנהגה. היא כך

קדיש באמצע מדבר אבא
 לדבר שאסור לתלמידו אמר המלמד
ש, באמצע  לא זה תלמידו א"ל קדי

 יענה מה מדבר, תמיד אבי שהרי יתכן
 וכנראה שאסור לו יאמר הרעבע? לו

 לדבר. מוכרח שאבא או יודע. לא אבא
 אני תשנ"ח. שבט כ"ה משפטים ש"ק

 בכנס שבת במוצאי הערב לדבר אמור
 שם? לומר מה חינוך, בענייני

ש  מוטל החינוך שעיקר חינוך, על בס׳ י
 ומה המחנכים. על ולא ההורים, על

ם לא שההורים  אצל מתענייני
היכן גדולה! עולה זו המחנכים  הכרת ו

ש כן וכמו להתעניין, לפחות הטוב,  י
את מחייבת ההתעניינות כי לדעת
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 כאשר אחרת התייחסות המחנך,
ם. מתענייני

 לאחותי, אמדה ע״ה אמא אחת פעם
 את החליפה המודה כנראה היום

אכן בכיתה. לידך היושבת הילדה  כך ו
 שינוי איזה מיד הרגישה היא הוה.

כבת!
 שמחה רבי את שאלו רבנו: הוסיף עוד

סל  וענה: הילד, את לחנך צריך ממתי זי
נולד. שאביו מהרגע

מוד חשוב כמה עד  - המשפחה אבי לי
 הבית כותלי בין

תיו כי  בניו את יצוה אשד למען ידע
תו ואת שמרו אחריו בי  ה'. דרך ו

 שאלני, אחד אתמול רבנו, לי סיפר
 רוב אבל לתודה, עיתים קובע הוא
מנו ש בפרנסתו, טרוד ז  ב' לו י

ת,  ללמוד ללכת אחת אפשרות אפשרויו
ק עם המדרש בבית  וגם חברים דיבו
מ' ש מבואר ה״א( פ״ה בוכות )ירו׳ בג  די

ת ללמוד מעלה  והביאו המדרש בבי
 לא ילדיו כן, אם אך והשו״ע, הד״מ
מד. שאבא ידאו  ללמוד יכול מאידך לו

אז בבית  שיראו לילדים חינוך יהיה זה ו
מד. שאבא  בבית. שילמד לו השבתי לו

מין? חייך הרי  אם חייך. זה גם קוד
ת הילדים  ומתחנכים רואים לא בבי
מד, שאבא  שלו?! חיים לא זה וכי לו
הודי שאל. נוסף י

ת בן לו יש  ללמוד בנו את ולוקח ובנו
תיו אבל המדרש, בבית ת לא בנו או  רו

תיו גם לומד. שאבא ת בנו  לדאות צריכו
מד. שאבא  ובעליהם יגדלו הם לו
היו ובניהם  צדיכין הם גם תודה. בני י
מד. אבא לדאות לו

 רבנו כיצד שמעתי נוספת, בהזדמנות
ם בבית הילדים לפלוני: אמר  צריכי

מד שאבא לראות  אפילו ולפעמים לו
מוד חשבון על  הנסיון בביהמ״ד, לי

 משפיע. מאוד שהדבר מורה
ס' כי לומר, הוספתי תו  א' כ״א בב״ב ב

 תלמד שלמען מהספרי מביא כי, ד״ה
ם שני מעשר על קאי ליראה שלי  בירו

סקין כהנים שרואה לפי  בעבודה עו
כו',  ניסים עשרה כי לכאורה מבואר ו

 עבודת של הלמעשה רק משפיע לא
 נכון, רבנו: תגובת משפיע. הכהנים

ילדיו. על אב בפרט
 שלו שלילד פלוני אלי בא אחת פעם
 ללמוד. רוצה לא ללמוד, חשק אין

ם עקיבא לד׳ שלחתיו  זצ״ל טננבוי
 פגשתיו ואח״כ דא בכגון שהתעסק
שאלתיו  ענה הילד, על השפיע האם ו

 דבר על אבל שעתיים עמו דיברתי לי,
 - אמד הבן תשובה, לי היתה לא אחד
 הוא ומה ללמוד אותי שולח אבא

מד, לא הדי עושה תון, קורא לו  על בעי
תשובה. לי היתה לא זה

שו הילדים כיצד שמים יראת ירכ

__________ ______________

ש מה  ביראת חיזוק שיהיה לעשות י
תיו? לבניו שמים בנו  ו
 הילדים שרואים איך ואמר: רבנו חשב

 זה ההודים, של השמים יראת את
החיזוק.

מעונין ההוא יעשה מה ת ש  לבנים לזכו
חכמים תלמידי

ם כיצד  חכמים? תלמידי לבנים זוכי
 שמחזיק מי וגם תודה. עימם שילמד

ש תודה ת לו שי כו ת - ז  לבנים לזכו
 שילמד בתנאי אבל חכמים, תלמידי

 ובדרך בנחת איתם ללמוד יכול )אם עימם
 לתועלתם(. - וההוגנת הראויה

אי את מחנכים כיצד צ  ליראת חלציו יו
ם? שמי

מוד  בספרים אפשר איתם. המוסד לי
ם. אורחות כמו קלים  צדיקי
 עם למד )הסטיפלער( זצ״ל אבא האם

סר? יוצ״ח תנו מו  לנו מספד היה בילדו
ש שמהם חסידים ספורים  ללמוד. י
ת היה שלא ומעשה  היה נכון, בוודאו

שון לנו אומד  ״מספדים״. בל
ת שדברו כיון תו אודו  רבנו, של ילדו

שאול: העזתי  לארץ בא כשרבנו ל
 למד? כבר מה שש, בגיל ישראל

תי לא עדיין  שאלך דברו דק בחדר, היי
תי. למד ואבא לחדד, מדני אי  אבא לי

 שמות. חומש סוף עד
 אבא המצוה? בר עד רבנו למד ומה
 פסחים מסכתות, כמה איתי למד

תי וביצה. בין, ללמוד רצי  ולמד עירו
תי בין אי איני עשר, בגיל עירו כר ו  מה זו

למדתי. עוד
שי רבי הגה״צ לי סיפר  שליט״א מנדל י

 זצ״ל. אידלמן ועלועל רבי לו שסיפר
 השולחן על העמידו בוילנא בחתונה

 פה בעל ואמר קניבסקי( )חיים הילד את
 אמו כי המשניות, פרקי של שמות
אביו חזקה כ״כ לא היתה  לה, עזר ו

 משנן היה עריסתו את מנענע וכשהיה
כון. זה המשניות. פרקי שמות לו  אבל נ
ם. שבת אלא המשניות כל לא  וזבחי

כר, איני החתונה על והסיפור ה זו  וז
כון  שינון עם עדיסתי את שנענע נ

המשניות. פרקי שמות

תר קשה היכן ם לגדל יו  או בא״י ילדי
בחו״ל?

דיד על לרבנו ספרתי שב י  חו״ל תו
ם להחזקת תקציב שנתן  של ילדי

 והרי ימים, לחודש ברק בבני אברכים
ם, לחנך היום קשה כך כל  ומדה ילדי

שבילו מבקש אני מדה כנגד  ברכה ב
עזור שה'  שלו. הילד עם לו י

 איתא ו׳( אות כ׳ )פו׳ רבה בבראשית
ם אחד לגיון לגדל שנוח תי  בגליל, ז

 ישראל. בארץ אחד מתינוק
 בארץ שהרי בחו״ל, שכן כל כן, ואם

ש ישראל תר י ת יו כויו  וסייעתא ז
א. שמיי  ישראל שבארץ משמע הלשון ד

תר כי והטעם לארץ מחוץ קשה יו
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 ילד להיות צריך הילד ישראל בארץ
קדוש.

 גדולי של משלחת שהיתה שמעתי
 קמינצקי הגר״ש שכטר הגר״א ארה״ב
שאלו  גדלים לא מדוע רבנו את ו

 ורבנו ישראל ארץ כגדולי באמריקה
שראל דארץ אוירא ענה  )ב״ב מחכים י
 זה הטעם? באמת זה האם ב'(, קנ״ח
סף? טעם ומה מהטעמים. אחד  נו

 הרבה היא הממון אחדי שם הרדיפה
 של השייכות מאי מפריע. וזה מאד,

 לתלמידי לממון הכללית הרדיפה
 כתיב במבול התורה? עמלי החכמים
 מציאות שזו היינו הארץ, ותשחת
 במקום כך זה אם וממילא במקום,
לגדול. מפריע זה מסוים

ם על ש ילדי הרבה להתפלל י
ש אחד נכנס ת לו שי  בנים ב' עם בעיו
ם על יעשה? מה שלו,  צריך ילדי

להתפלל.
 הזמן כל ואשתי אני שוב שאל הוא

ם? ם על מתפללי  הרבה צריכים ילדי
להתפלל.

 לרבנו אחד בא אחת פעם כי לי סיפרו
ת בעיה עם חני  לו אמר שלו לילד רו

ם עם עצה שום אין רבנו  רק ילדי
 עושה תפילה הרי הנ״ל שאלו תפילה.

מנינו רבנו ענהו מחצה. רק  כך שכל בז
ם עם קשה  הרבה. גם זה מחצה ילדי
 שיהיה הלואי רבנו: תגובת ע״כ.

מחצה.
שמו( )נקבתי פלוני כי לרבנו ספרתי  ב

 חשוב בכולל מצוין אברך בן לו יש
אביו ברק, בבני  מה ששמע לי אמר ו

 בן לו שנולד ת״ח מפלוני שספרתי
 לא והרופאים ולילה יומם בוכה שהיה
 והוא יעקב, לקהילות ובא כלום, מצאו
 על הצעיר, מהדור אתה לו: אמר

ם  הת״ח שאלו להתפלל. צריך ילדי
ם? וכיצד  אתה שוב: ענהו מתפללי

ם על הצעיר, מהדור ת, צריך ילדי  לבכו
ם עובר לא  על דמעה מזיל שאיני יו

 האברך אבי אמר ומאז, שלי. חיים
 ואלו בני, על בוכה יום כל אני הנ״ל,

תיי בקול שומע שה' התוצאות  דמעו
ש  מצויין. בן לי וי

 רבנו. בכה הנ״ל, סיפרתי כאשד
ת וסיפר רבנו המשיך  ועד הצורך אודו

ש כמה ת: צורך י הירו  בבני בחידר בז
שבו ברק תר שמי בצורה הילדים י  שיו

שב מצוין תר יו שון, יו  הייתי אני רא
ם ב׳ היו ולפני השלישי, ם ילדי  מצויני

תר,  שעשו, מה עשו אחת ופעם יו
ש, להם לתת רצה והרעבע  עונ

 נעלבו והם האחרונים, למטה והושיבם
 מהדרך. לגמרי וירדו מהחדר, ויצאו

 ליום לעונש התכוון מסתמא והמלמד
 הסוף. שהיה מה זה אבל אחד,

 שמעתי כי לרבנו, אמרתי למחרת
 שעבד שליט״א גולדברג מהגר״נ
סיפר סייד, אצלהם  לאחד בן שהוא ו

ם המפורסמים הגדולים מת״ח שלי בירו
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אביו  בבא כל תבחן שאם עמו סיכם ו
 וזה ל״י 5 תקבל ״סיכה״ עם מציעא

 אצל שנבחן הוה וכן כסף, הרבה היה
 את וביקש והצליח, זלמן איסר ־בי

אביו הכסף לא - ואמר סטירה לו נתן ו
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 בבא מסכת יודע שאתה מספיק
 למחרת כסף?! גם רוצה אתה מציעא,

תי כבר  מאד, רחוק והלכתי בקיבוץ היי
מיו ובסוף  את אבל לתורה, קצת חזר י

אי כל צ הפסיד. חלציו יו
הפסח חג •עניני שו״ת

 מפורש הדי כדין, שלא עשה הוא
ד שלא סוכה בגמרא  לתינוק אדם יגי

תן תן. לא ובסוף מתנה דבר לו שי י

 שעד ומצוי ההגדה את אומרים ראשון כוס ששותים אחרי ש.
 האם ראשון, כוס משתית עיכול זמן עובר שני לכוס שמגיעים
 על אחרונה ברכה לברך צריך עיכול זמן לעבור שהולך כשרואים

ראשון. כוס
הסעודה. צורך נחשב ההגדה אמירת כי צריך אין ת.
 ההגדה אומרים אלא אוכלים לא ראשון כוס ששותים אחרי ש.

 הקידוש בין הפסק כאן אין ולמה הקידוש היא ראשון כוס והרי
 כמבואר סעודה במקום להיות צריך שקידוש הדין הרי כי לסעודה

רע״ג. בסי'
 חלק הוא וההגדה עורך בשולחן רק שאוכלים תיקנו שכך כיון ת.

 ראשון כוס שותה היה החזו״א הפסק, נחשב לא זה מהסעודה
יין. בכוס לפחות סעודה מקום נחשב שיהיה כולו

מזוג לא ובעה״ב א' סעי' תע״ג סי' רמ״א ש.  אחר רק בעצמו י
 לבעה״ב. רק או המסובים לכל זה האם חירות. דרך לו ימזוג

 לבעה״ב. רק מסתבר ת.

כוסות בד' יין לשתות צריך האם ש.

 מיץ ישתה יכול שלא ומי יין חצי לפחות וישתה ביין מצוה יש ת.
ענבים.

 מכזית פחות כרפס שאוכלים פסק ו' סעי' תע״ג בסי' השו״ע ש.
 היה שהגר״א כתב רב ובמעשה אחרונה, ברכה אחריו יברך ולא

החזו״א. מרן נהג איך כזית. אוכל
בהמ״ז. על סומכים כי אחרונה ברכה בירך ולא כזית אכל ת.
 על מברכים אין הרי כי כרפס לאכול נט״י בין לדבר אסור האם ש.

 זו. נטילה
לדבר. אין ת.
 שאמנם פסק והמ״ב להסב שא״צ פס' השו״ע מרור באכילת ש.

 תע״ה בסי' הפר״ח פסק וכן רשאי להסב רוצה אם אבל להסב א״צ
להסב. רשות שיש

 והשבלי בהסיבה, לאוכלו כתב האבודרהם הפוסקים דנים ובכרפס
 ויש הסיבה בלי שאוכלים מרור כמו שהוא כתב רי״ח סי' לקט

 הידור יש ולכן מר שאינו ממרור שונה שכרפס שסברו פוסקים
 למעשה. לנהוג יש איך להסב,

רשאי. להסב רוצה שאם מרור כמו ת.
 אפיקומן חטיפת מנהג

 אפיקומן לגנוב לילדים נתן לא הסטיפלר מרן שאביו אמר הגרח״ק
לגנוב. להרגילם לא כדי
 גדולים לבנים גם האבא של חיוב הוא לבך והגדת מצות האם ש.

 לבד. שמבינים
בגדולים. גם ת.
 לליל ילדיהם עם יחד להורים נשואים ילדים שבאים בבתים ש.

 מספרים שאינם האבות האם ההדגה, את מספר והסבא הסדר
לבך. והגדת חובת ידי יוצאים

 עליו תבוא לספר ג״כ שמחמיר ומי מספר שבעה״ב המנהג ת.
ברכה.

 לאו ואם שואלתו אשתו בן לו אין אם ז' סעי' תע״ג סי' שו״ע ש.
 שואלתו בתו האם בת לו ויש בן לו שאין מי עצמו, את שואל הוא

אשתו. או
לאשתו. קודמת בת ת.
 מה לומר צריך אין שואלת האשה או וכשהבן שם רמ״א ש.

 כמו נשתנה המה את שר כשהבן עבדים. מתחיל אלא נשתנה
 האם שאלה, בצורת ממש לא וזה שרים הקטנים שהילדים שנהוג

 לומר. צריכים כן המסובים ושאר האבא אז
לומר. טוב ת.
 לאכילת כזיתים שני לאכול שצריך פסק תע״ה בס' השו״ע ש.

 על קאי מצה אכילת ברכת האם נחלקו הראשונים כי מצה
 מי כזיתים. שני צריך מספק לכן הפרוסה על והמוציא השלמה

 לפני שיקח ענין יש האם בעה״ב שאינו מצות 3 וכן קערה לו שאין
 כזיתים שני לאכול להתחייב כדי לפניו וישים מצות 3 הסדר
הנ״ל. הספק לקיים

 חומרא זה כזיתים שני שאוכל בעה״ב שגם כיון בזה צורך אין ת.
מדינא. ולא

 צריך מצה בכזית שלכתחילה פסק ט' ס״ק תע״ה בסי' המ״ב ש.
 יבלע ואח״כ בפה ולרסקם אחת בבת הכזיתים שני לפיו להכניס

השאר. ואח״כ אחד כזית
 כן לעשות צריך שאין סבר החזו״א שמרן קניבסקי הגר״ח ואמר
מן רגיל לאכול לכתחילה אפשר אלא פרס. אכילת כדי בז

 דק' 9 עד רק אלא דק' 4 עד מצה כזית לאכול יכול שאינו חולה ש.
 זו. אכילה על לברך יכול האם

יכול. ת.

 9 עד רק אלא דק' 4 עד מצה הכזית לאכול יכול שאינו קטן ש.
 זו. אכילה על לברך יכול האם דק'
להתחנך. יברך ת.
 זכר הוא מרור שמצות שכיון כתב קכ״ד סי' באו״ח החזו״א ש.

 מרה. שאיננה בחסה יוצאים אין למרירות
 בה. לצאת כדי בחסה שיהיה שצריך מרירות השיעור מהו

מר. שקצת מספיר ת.

 לפני כהלל למקדש זכר שאומרים פסק תע״ה בס' השו״ע ש.
 הפסק זה שהרי מקשה כו' ואומרו ד״ה שם ובבה״ל הכורך, אכילת

 בצ״ע. ונשאר לכריכה הברכה בין
 כהלל. למקדש זכר לומר יש מתי לנהוג צריך למעשה איך
הכורך. אכילת אחרי ת.

 ואמר הסעודה. כל להסב יש שלכתחילה פס' תע״ג בס' הרמ״א
 בסעודה מסיבים היו לא הסטיפלר ומרן החזו״א שמרן הגרח״ק

 היום כי והטעם כוסות וד׳ מצה כגון שחייבים באכילות רק אלא
 במצה רק להסב לכתחילה שמותר שמש כדין אנו להסב שקשה

כוסות. וד׳
 אליהו. של כוס את להשאיר צריך מתי עד ש.
 הסדר. אחרי לבקבוק שופכים אצלינו ת.
 חמתך. שפוך באמירת הדלת לפתוח שנוהגים ת״פ בסי' הרמ״א ש.
 הדלת לפתוח בשידוכים שהוא למי שנותנים נפוץ מנהג יש

 זה. למנהג מקור יש האם מהר, זיווג למצוא סגולה שזה שאומרים
 פותחת. הבית שבעלת והמנהג שמעתי לא ת.
 אפיקומן אחרי ולשתות לאכול שאין פסק תע״ח בס' השו״ע ש.

 הבוקר, עד לאכול, אסור מתי עד שבפיו, המצה טעם יתבטל שלא
 לשתות. יכול הלילה באמצע שמתעורר שמי או
אסור. הבוקר עד ת.
 אחרי השירים שיר לומר נוהגים שיש כתב ק״ל כלל אדם החיי ש.

 זה. מנהג נהג הסטיפלר מרן האם הסדר.
אומר. היה הוא ת.
 הפסח בהל' לעסוק אדם שחייב פסק תפ״א בסי' השו״ע ש.

 שינה. שתחטפנו עד מצרים יציאת וסיפור
 לו יגרום וזה הפסח בהל' לעסוק מאוחר עד ער שישאר מי

 יש אעפ״כ האם בתפלה לכוון יוכל לא עייפותו מחמת שלמחרת
זה. חיוב לו
שינה. חטפתו שכבר נחשב זה ת.
 שרויה לאכול לא להחמיר נוהגים אביה שבבית נשואה אשה ש.
 לנהוג כדי האם בזה מחמיר שלא לבעל נישאת וכעת קטניות או

 שהיא שכיון או נדרים, התרת לעשות צריכה ולאכול כבעלה
 נדרים. התרת בלי אף מותרת לבעלה משועבדת

נדרים. התרת ע״י מותרת ת.

 לא ולהקל שרויה בענין אבותיו מנהג לשנות מותר האם ש.
 אבותיו. כמנהג

ראוי. אין ת.

 צריך וכעת קטניות ולא שרויה לא לאכול לא שמנהגו חולה ש.
 מה קטניות, או שרויה או לאכול אפשרויות שתי לו ויש לאכול

שיאכל. עדיף
חמור. פחות הוא כי עדיף שרויה ת.
מו בן אינו כשהוא האם קטניות, בו שבישלו כלי ש.  אסור יו

 ביו״ד שמבואר איסור בו שנתבשל כלי כמו בפסח בו להתשמש
מו בן שבאינו שאף ק״ג סי'  אין ולכתחילה לפגם טעם נותן זה יו

 בו. מבשלים
ליזהר. ראוי ת.

כהלכה( )פסח
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אמונה - תספר למען
 ראיתי האמונה, חג המכונה הפסח חג לרגל הקדושה, תורתו ובפח בה׳ מאמונה חלק היא חכמים אמונת
בצידם. ולקחם ממש, ראשון מכלי האחרונים בחודשים ששמעתים נפלאים מעשים ב׳ כאן להביא לנכון

 חדרים שלושה דירת בס"ד ומצאתי המרכז. באזור לקניה דירה חפשתי שנים, כעשר לפני חשוב, כולל אברך מספר
 המתגורר שהדייר לחרדתי לי נודע הדירה את שקניתי לאחר בבנין[. שיש דירות 4 ]מתוך ראשונה בקומה גדולים,
 החצר על השתלט אדם אותו רוחו. על העולה ככל העושה מסוכן אדם הינו - שלי לדירה מתחת קרקע בקומת

לו. להרוס הצליחו ולא ממנו פחדו בעיריה דיור, יחידות 5 שם ובנה המשותפת
 נסבל בלתי נהיה אשר עד אוזנים מחרישת מוסיקה מפעיל בכוונה היה שבת מידי אדמות, עלי לגיהנום הפכו חיינו
 עוד לי ואמרו - לבנות להוסיף אפשר כמה לבדוק לעיריה הלכתי הדירה, את למכור החלטתי שנים ג' לאחר שם. לגור
 7 לעשות תכנית ומתוך הנכס את לראות באו משקיעים הרבה מ"ר. 220 וסה"כ הקיים מ"ר 80 - מ חוץ מ"ר 140

 ואיומים. מוחלט סירוב ממנו שמע לבנות, להם לתת יסכים האם השכן עם שדיבר אחד כל אולם יפות, יחידות
 אטרקטיבית, פחות היא לבניה, האופציה שבהיעדר מכיוון מאד משמעותית בצורה מכך כתוצאה ירד הדירה מחיר

 הגר׳׳ח התורה שר מרן עם להתייעץ הלכתי הזה בשלב הצלחתי. ולא כשנה בערך אותה למכור בניסיון המשכתי
 למכור, ״לא אלו במילים לי וענה - ₪? אלף מאתיים ולהפסיד רגיל במחיר למכור האם ושאלתיו - שלי"א קנייבסקי

שיברח". עד תחכה
 בעמוד ופוגעת המדרכה על המשאית עולה ידועה לא ומסיבה ברחוב, עוברת משאית והנה חלפו, בדיוק שבועיים

 לו שהיו האבטחה מצלמות ואף המחשב נשרף רע' 'שכן ולאותו הבניין, בכל גדול חשמל לקצר גורמת התאונה חשמל,
 של סכום לו וגונבים לבית גנבים אליו נכנסים שבועיים עוד וכחלוף מלתקן התעצל הוא לעבוד, הפסיקו הם בחצר-גם

דולר... כמליון
 להתגורר באנו מאז הראשונה בפעם זה ובזמן בביתו.. נמצא אינו חודשים ג' ובמשך עמוק לדיכאון נכנס הנ"ל האדם
בישין. מרעין ושאר מלמטה שירים של רעשים ללא קידוש לערוך היה ניתן בבנין
 כאן לבנות שמתעניין קבלן שיש לי מספר הוא שלי, לדירה מתווך מגיע הגניבה של המקרה מאז חודשים ג' לאחר
 ולא דירות כמה לו שיש למטה הדייר את את הרי יש אבל למתווך, גדול בחשש אמרתי , בינוי( )פינוי חדש בניין

 לברוח". רוצה שהוא לנו אמר הוא עמו ומתן במשא "אנחנו - אלו במילים המתווך לי אמר יסכים..
 ממה יותר הרבה והרווחתי קבלן מאותו חדשה דירה זה במקום קיבלתי אכן ובסוף לטובה, היה עכבה כל השם וברוך

בתחילה. להרויח שרציתי
 בזכות ואכן - בכולל ללימוד תפריע שהבנייה אמרה כי הסכימה לא אשתי - בתחילה לבנות רציתי שכאשר לציין ראוי

בחוש. אמונה ולראות בישראל גדול ע"י למופת זכיתי בכולל ולומד יושב שהנני התורה

חכמים! אמונת בזכות וישועה רפואה

הודי ם וירא ת"ח י ת לאי שגרם דבר תקין. לא הלב משסתומי שאחר למפרע שהתברר ,80 כבן שמיי  אי הלב. בדופק סדירו
ת חי לאירוע הביאה והיא הלב, לפרפור הגורם לקריש שהובילה סדירו ה"י. מו

שימתו את איבד הנסיעה במהלך לבי"ח, והובהל נפל היהודי האירוע, בעקבות ת דקות כמה ועברו נ קרו  שהצליחו עד י
 כאשר מונשם, - מורדם נמרץ בטיפול עצמו את מצא הוא בסופם שעות, משך חייו על נלחמו הרופאים מצבו. את לייצב
ת לדמו ת 12 כ- מוזנו ה למכשיר בנוסף תרופו עוד דיאליז  של במצב היה שגופו יתברר בהמשך מיטתו. מסביב מכונות מס' ו

 תגובת מתפקדות. לא והכליות במים מלאות הריאות תקין, אינו הכבד תפקודי סדירה, אינה הלב דפיקות מערכת: קריסת
מצבו הרופא: תתפללו". - מאוד קשה "

מרר הגעתי למחרת שליט"א, בנו מספר  לבקש אבא, של החמור מצבו את לפניו ופרסתי שליט"א, קניבסקי חיים רבי ל
כאלו(. קריטיים במקרים האחרון הדבר )שזה השם שינוי על המלצתו את ולקבל ברכה

ש ואמר: חייך בי, הביט ואח"כ המצב, פרטי כל היה רשום ששם בפתק עיין מרן ת כאלו לך ״י ת, פיאו ש יפו ת כאלו לך י  פיאו
ת, הפיאות(. את הוצאתי )מיד שלמה״. רפואה לו יהיה הפיאות, את תוציא אם אותם? מחביא אתה למה יפו

הרגילים.( לדברים מעבר הקב"ה עבור משהו להתאמץ מיוחדת, ישועה לצריכים מורה שליט"א שמרן בעבר הבאנו כבר )א.ה.

 איזה השם, לשינוי בקשר אותו שאלתי )אז שלמה!״, רפואה לו ״יהיה בחוץ(. שהם לו, )והשבתי אבא?״ של הפיאות אם ״מה
מסוכן״. חולה לא הוא צריך, ״לא פסק: הוא נחרץ לו,( להוסיף שם

 עוד שם וקיבל מאחר אך ומהמכשירים, התרופות מכל נגמל אכן המחלות ומבחינת נמרץ, בטיפול אבא שכב ימים חודש
חי, אירוע ם עוד מתרדמתו, התעורר לא הוא מו תו השאירו שבועיי ת שהוחלט עד מוגבר, - פנימית במחלקה או  בצוו

תר ענין להם שאין הרפואי ש להחזיקו, יו תו להעביר וי ירחמו.. השמים מן ש... עד ל׳^מונשמים", למחלקה או

ר' מאחר הרופאים עם נלחמנו אנו ם אמר חיים ו ת מילי  שלמה.. רפואה נקרא לא וזה - שלמה" רפואה לו "יהיה ברורו
ת עם למונשמים למקום נשלח דבר של בסופו מההנשמה. גמילה תוכני

תו ם באו שי הרופאים כל לתדהמת לביתו שהשתחרר עד והתעלה עלה ומשם התעורר, לשם, שהגיע יו אנ  ללא הצוות, ו
מהשרע(... סעיף ולא מהש"ס דף איבד לא מוחיים, אירועים שני ולמרות סדירה, לפעילות וחזרה תקינה המערכת )כל מיכשור. שום
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הפסח לחג שי"ח" "דברי לגליון במיוחד לנו שענה כפי התורה שר ממדן שו"ת
ם סן ה' ה' יו תשע״ז ני

שליט״א. התורה שר מרן מע״כ

ת לדבר הואלתי נא הנה ם שאנו שי״ח' 'דברי השבועי הגליון אודו  חג בהתקרב וכעת שבוע, מידי לאור להוציא זוכי
חד גליון נוציא אי״ה הפסח, כוי מיו שי תורת בצמא השותים האלפים לזי חידו תעוררנו שליט״א, מרן ו  שאלות בכמה ונ
שיבנו ונבקש גרמא שהזמן הלכה. זו ה' דבר שי

ש אם א. ם', מחמץ לבדוק י אופני ם ולא עליו נוסעים רק כלל שבדרך שכיון או '  אם וגם שמתפורר, דבר בו אוכלי
ם אוכלים בדיקה. צריך אין הארץ, על נופלים הפירורי
r* 7 י־ ' לבדוק. ראוי תשובה: f {

ם לו שיש מצוה בר גיל מעל בחור האם לבדוק. שיש שליט״א מרן סבור ובאם ב. ק לו, השייכים אופני  האופנים יבדו
בברכה? שלו

ק תשובה: - י ברכה. בלי יבדו
 בליל לא אבל לפסח, שצריך הספרים את מחמץ בודק שמרן חמץ( בדיקת הנהגות 'אלא' )ספר שליט״א מרן במנהגי מובא ג.

 ליל לבדוק היא חז״ל שתקנת הבית משאר שונה זה מה לשאול אבקש קודם. ימים כמה אפילו אלא עשר ארבעה
קא, עשר ארבעה קודם. ולא דוו

סין מקום אינו תשובה: /! חמץ• בו שמכני ן ^ h r ,י ^ * *  f /׳f r
 כשהוא שתהיה צריך הבליעה רק או בהסיבה, היין או המצה את לפה להכניס יש הסדר, בליל מסיבים כאשר ד.

סב? מי
'! הכל. תשובה:

ש מי ה. ם לו שי הזדרז ורוצה בבית, קטנים ילדי כלו שהילדים כדי הסדר בליל ל  מצה אכילת אחרי עד להשתתף יו
מרור מו. ולא העיקר( )שזה ו חץ' אכילת על לדלג אפשר האם ירד  ה'שולחן בתוך יעשה זה ואת 'כרפס' ואכילת 'ור
ח ובזה עורך' מו ירוי קיי ת עיקר את שי אוי לא או הלילה, מצוו כן? לנהוג ר

, '■ ידלג. לא תשובה:
ם אם כלל, בפסח שרויה לאכול שלא הנוהגים אלו ו. שלו בכלים מאכל לאכול שלא להקפיד גם צריכי  מעת בהם שבי

ה? מאכלי לעת שרוי
■־■ ראוי. תשובה:

עמי שעושה החסד כל על שליט״א למרן בהודאה והנני
שטוף יצחק גולד

 לאמר ההוא ביום לבנך והגדת שנאמר
לבנך? והגדת חובת לקיים - אביהם אצל דווקא לאכול מקפידים לא הנשואים הילדים מדוע

בינו של חתנו סף רבי מפי נשאל שליט״א( שטיינמן )הגר״ש ר לף אברהם יו ה: זצ״ל וו ם סמכו מה על לתמו שי ם אנ  רבי
ם שאינם מי ת כלל מקיי ם הבנים כאשר כגון לבנך, והגדת מצו ם או חמיהם אצל מתארחים הנשואי  בביתם לבד אוכלי

אין חנו, על בן לאב ו ע שול ם לא מדו הרי א אביו אצל יאכל בן שכל נז ק ם כדי דוו שלח המצוה, שתתקיי אול ו ש  את ל
שיב: רבינו ה אי כי ו ת אין בוד טו )רק( לבנך והגדת הכתוב כוונ שו ש כפ אוג מצוה שי מר ולהשתדל לד  לו, ורק לבנו לו
קר אלא פור זה המצוה עי ת סי א ם יצי בר לאחרים, מצרי ש הדין הוא אך עליו, סמוך שבנו בהוה הכתוב ודי שי  אחר, כ

תנן תו בן לו אין אם ע״א קט״ז בפסחים להדיא וכד ש תו א אל כו', שו מן הגראי״ל מרן )מאביו( וגם ו  שמע שליט״א שטינ
לקדשו(. יהודה הזכרון בספר המובאת בתשובה באדר״ת )וכ״ה כן

עוד אלו נפק״מ, כמה עם כנ״ל כן גם שליט״א מרבינו שמענו אחרת פעם ו בריו: ו ד
סוד הגדת המצוה י מר אינו לבנך, דו א, לבן לו ק מר אלא בדוו פור הגדה של בדרך לו סי שני, ו המצוי ל תר ו  שיאמר ביו
שון התורה כתבה ולכן לבנו, ה. ל קר ז חייו אחת פעם לספר מספיק הדין ומעי ם לבנך ואמרת כדכתיב לבנו ב  ההוא ביו

גו' שתו אפילו לספר די פסח בליל שנה ובכל ו תנן לאחר או לא מר הדין אין כי א', קט״ז בפסחים וכד א לבנו לו ק  דוו
אין שמי למעשה להלכה נמצא זה ולפי הגדה. בדרך שיהיה העיקר אלא ח צריך אין עמו מיסב בנו ש  הוא לילך לטרו
אין לבנו ספר אצלו מיסב שבנו שבשעה הוא הדין וכל כזה, חיוב ד מי לו, י ם ו תכן אצלו, בנו הגיע ואח״כ הסדר שסיי  י
ש מר הידור שי ם לו לו כו', היינו עבדי סוף ו א לאו בנו אבל לבנך, והגדת כתיב סוף ד ק הפסח( )שיח וכנ״ל. דוו

N־/------------------------------------------------------------------------------------------------------־
תן הגליון לקבלת ח ני okm )»0573145900 במייל: בקשה לשלו ail.co.il 077-2092005 בפקס: או
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V ׳1
 השעה ועניני השבוע פרשת על שבועי עלון

שליט״א קרליץ נסים רבינו הדור פוסק מרן של מתורתו
1 1 תשע״ז פסח • 161 ’מס גליון 1 1

ת " ו ת ש ו כ ל ה ח ב ס פ  ה

ן ר מ ק מ ס ו ר פ ו ד ו ה נ י ב ם ר י ס ץ ג י ל ר א ק " ט י ל ש

בכורות תענית
ש אם בער״פ, בכורות תענית לענין שאלה:  עבורו? להתענות אביו צריך אם שוטה בכור בן לו י

 שיתפקח. עד עבורו להתענות צריך תשובה:
 להתענות? צריך ברכות השבע ימי בתוך חתן האם שאלה:

 בשמחתו. לו להפרע יכולה דהתענית במצוה, שעוסק כיון יתענה, לא תשובה:
 הסיום? לאחר או הסיום קודם גם לאכול יכול אם בסיום המשתתף בכור שאלה:

 הסיום. קודם יאכל לא אבל הער״פ, כל לאכול יכול הסיום לאחר תשובה:
להתענות? שא״צ מועיל אם הסיום של המצוה בסעודת או בסיום או השתתף הבכור אם שאלה:

 בביתו אח״כ שאוכל בסיום רק בהשתתף גם העולם ומקילים הסעודה, הוא מלהתענות אותו שפוטר מה עיקר תשובה:
 הסיום. לסעודת
החשמל לאור חמץ בדיקת
החשמל? אור את לכבות צריך אם הנר לאור החמץ את כשבודקים שאלה:

 דולק. החשמל כשאור גם וסדקין לחורים מועיל הנר ואור הבדיקה, את מקלקל דאי״ז החשמל, את לכבות א״צ תשובה:
פנס ע״י חמץ בדיקת
 פנס? לאור רק החמץ את לבדוק אפשר אם שאלה:

 פנס. ע״י גם הנר לאור לסייע ויכול הפנס, לאור רק יבדוק לא תשובה:
חמץ בדיקת זמן

הבדיקה? את לאחר יכול אם הלילה, בתחילת החמץ את לבדוק יכול שאינו מי שאלה:
 שליח יעשה בלילה מאוחר רק לבדוק יכול אינו ואם חז״ל, שקבעו הזמן דזה הלילה בתחילת הבדיקה על להקפיד יש תשובה:

 הלילה. בתחילת לבדוק
חמץ בבדיקת יצר אשר ברכת

 חמץ? בדיקת באמצע וברק רעם ברכת או יצר אשר ברכת לברך מותר אם שאלה:
 ומותר. בבדיקה הפסק נחשב אי״ז תשובה:

חמץ בבדיקת שינה
שון שהלך מי שאלה:  שוב? ויברך יחזור משנתו כשקם אם חמץ בדיקת באמצע לי

 גמור. הפסק חשיב דשינה ויברך יחזור תשובה:
חמץ פתיתי ’הי את רק המחפש
 חמץ? בדיקת מצות את מקיים אם חמץ פתיתי העשרה את רק שמחפש מי שאלה:

 חמץ. בהם שמכניסים המקומות כל את לבדוק דצריך המצוה, קיים שלא ודאי תשובה:
 פתיתים ’י יניח אם לבד הדר

 חמץ? פתיתי ’י יניח ג״כ אם לבדו הדר שאלה:
 מקומות. בשאר יבדוק וגם לבער, מה לו שיהיה פתיתים ’י יניח תשובה:

פתיתים ’מהי אחד נאבד
יעשה? מה שהניחו פתיתים ’מהי אחד מוצא שאינו מי שאלה:

 שימצא. עד לחפש וצריך בדוקים, אינם בגדר המקומות אותם אחת, חתיכה לו שחסר ברור זה אם תשובה:
חמץ בדיקת אופן

לבדוק? צריך ומה חמץ בדיקת להיות צריך איך שאלה:
ש אם לראות חמץ, בו שמכניסים המקומות בכל להסתכל יש תשובה:  הוא הרי נקי שהמקום וכשרואה לעין, הנראין פרורין י
 חמץ. בדיקת יד״ח יצא שלא י״א כן עשה לא ואם בדוק, בחזקת
חמץ בדיקת ליל קודם בדיקה
חמץ? בדיקת ליל קודם גם לבדוק יכול אם ביתו כל את לבדוק לו שקשה מי שאלה:

 פסח. כלי לשם להכניס יכול ואז הפתוח, החלון כנגד היום לאור או ברכה, בלי הנר לאור הקודמים בלילות לבדוק יכול תשובה:
ובכסאות בקירות חמץ בדיקת
 ולבודקם? לנקותם שיש חמץ בו שמכניסים כמקום נחשבים הכסאות או הקירות אם שאלה:

שם. ולבדוק לנקות לנהוג יש בהם שאוכלים בכסאות או בקירות שם שנדבק שמצוי במקום תשובה:



הארון אחרי או במיקסר חמץ בדיקת
 אומן להביא צריך אם לשם, להגיע כעת וא״א לקיר, הארון בין או מיקסר של כחורים חמץ פרורי שם שנפל מקומות שאלה:
שם? לבדוק הארון את להזיז או המיקסר לפתוח

 הארון. להזיז או המיקסר לפתוח א״צ ולכן מפולת, עליו שנפלה כחמץ דהוי בביטול, סגי אלו במקומות תשובה:
חמץ פרורי שפולט מקרר

 ינהג? כיצד לבערם וקשה בתוכם שנמצאים חמץ פרורי שפולטים אורור תאי במקררים מצוי שאלה:
 חמץ. פרורי אליהם יגיע שלא היטב יעטוף הפסח מאכלי את כן ועל מפולת, עליו שנפלה כחמץ הוי יכול אינו אם תשובה:
לפסח בארונות נייר שטיחת
פסח? של אוכל בהם שמניחים בארונות נייר להניח יש האם שאלה:

ש חמץ, ולכלי לחמץ שם שמשתמשים במקומות תשובה:  במאכלי להתערב שעלולים שם שנשארו קטנים לפירורים לחוש י
 לפסח. מפה או נייר שם לשטוח יש ולכן הפסח
הבית ברצפת חמץ בדיקת
הבית? ברצפת גם חמץ בדיקת לערוך צריך האם שאלה:

 שנעשה מה שרואה במרחק שיתכופף זאת ויעשה לעין, שנראין פירורים שם שאין הבית ברצפת גם לבדוק יש תשובה:
 מטונפים ודאי הם ששם י״ל שבמרצפות בחריצים וכן מאוד קטנים ופירורים הארץ, על ממש להתכופף צריך ואין ברצפה

 לבודקם. וא״צ
אשפה הפחי בדיקת
הבנין? של האשפה בפח חמץ לבדוק צריך אם שאלה:

ש אם י״ד וביום חמץ, בדיקת בליל לבודקם א״צ בבוקר בער״פ הפחים את ירוקנו אם תשובה:  א״צ מכזית פחות חתיכות שם י
 עליו רה״ר בצדי נמצאים הפחים אם אפי' וכ״ז וכדו', נפט לשם וישפוך לבערם, יש מכזית ביותר אבל מטונפים, דהם לבערם

 כליו. שהם כיון לנקותם
חמץ שם שמכניסים מקומות
בבדיקה? שחייב חמץ בהם שמכניסים מקומות מהם שאלה:

ש קטנים ילדים עם בבית תשובה:  בהכ״ס חדר השולחנות תחת כגון חמץ, שם להניח הקטנים שיכולים מקום לכל לחוש י
 לחוש. א״צ בבית קטנים ילדים וכשאין ואמבטיה,

מישוש ע"י חמץ בדיקת
ביד? מישוש ע״י חמץ בדיקת מועיל האם שאלה:

 היד. מישוש ע״י בדיקה מצינו ולא הנר, לאור עינים ראית ע״י נתקנה חמץ בדיקת תשובה:
בגדים בארון בדיקה
לבודקם? צריך אם בגדים ארונות שאלה:

 שלוקחים ובארון בדיקה, הארון א״צ הסעודה באמצע בגדים לקחת הדרך ואין נקיים, בגדים רק לארון מכניסים אם תשובה:
 עם ובבית ובודקים, הבגדים ערמות את מוציאים רק הבגדים את לבדוק א״צ תינוקות, כבגדי הסעודה באמצע בגדים משם
 לשם. מגיעים שאינם הגבוהים מהמדפים חוץ חמץ שם הכניסו שהילדים מחשש הבגדים הארונות כל לבדוק צריך קטנים ילדים

 במיטות חמץ בדיקת
לבודקם? צריך אם מיטות שאלה:

 שכבסום או הפירורים יפלו ועי״ז לנער אפשר ואם והשמיכות, הסדינים את וכן לבודקם יש חמץ שם אוכלים מטות תשובה:
 בדיקה. א״צ לשחק שם נכנסים תינוקות אין אם המיטות ותחת בדיקה, א״צ

 בבגדים חמץ בדיקת
הבגדים? את לבדוק צריך אם שאלה:

 לאור וביום הנר, לאור בלילה לבודקם צריך נופלים אין ואם כן, יעשה הפירורים נופלים ועי״ז לנער שאפשר בגדים תשובה:
 את לפסול יועיל שהחומר ברור לא הכיסים הפכו לא ואם בדיקה, צריך אין לכביסה, הכיסים את והפכו כבסום אם החמה,
 בפסח. להשהותו שמותר בכלים שבלוע כחמץ דינו בבגד חמץ בלוע ואם ימים, כמה אחר מתנדף החומר כי החמץ
הנר לאור הבגדים כיסי בדיקת
הנר? לאור הבגדים כיסי את חמץ בדיקת בליל לבדוק צריך אם שאלה:

 חמץ. בדיקת ליל קודם גם לבדוק ויכול החמה, לאור בדיקה על סומכים הנר, לאור הכיסים כל את לבדוק שקשה כיון תשובה:
בספרים חמץ בדיקת
לבודקם? שיש חמץ בו שמכניסים מקום נחשב ספרים אם שאלה:

 בפסח, בהם ללמוד אפשר שבבהמ״ד בספרים ומ״מ לבודקם, צריך שאוכל בזמן השנה במשך בהם משתמש אם תשובה:
 לזה אין רואה שאינו ומה רגיל, ראיה במרחק ולהסתכל דף דף לעבור צריך לגוי מוכרם שאין ובספרים שלו, שם החמץ דאין

פת. חשיבות
ובתריסים בחלונות חמץ בדיקת
ש אם שאלה: והתריסים? החלונות את לבדוק י

ש ובמסילות הנר, אור עם שם לבדוק ומספיק לנקות א״צ התריסים את תשובה:  עפר הוא שהנשאר נראה ואם היטב לנקות י
 בבדיקה. יד״ח יוצא פירורים ולא

שבחצר צמחים
לבודקו? צריך אם צמחים בה שיש חצר שאלה:

ש מקורה שאינה תשובה:בחצר  לחוש אין גבוהים ובצמחים החמץ את אוכלים העורבים כי לבדוק א״צ נמוכים צמחים שי
חמץ. שם שיהיה שייך אם הענין לפי תלוי שבבית ובצמחים שם, משתמשים דאין תחתיהם, לחמץ



 חמץ בבדיקת הברכיים על להתכופף
 לבדוק? ברכיו על להתכופף מותר אם החמץ את כשבודק שאלה:

 להקל. יש ליזהר שקשה חמץ בבדיקת לכן הדין, מן איסור שאין כיון תשובה:
 בישיבה הפנימיה חדרי בדיקת
בישיבה? הפנימיה חדרי את לבדוק מוטל מי על שאלה:

 בחור ואם הפנימיה, את שיבדור למי ידאגו לא ואם יבדוק, בפנימיה היושנים הבחורים שאחד תדאג הישיבה הנהלת תשובה:
שן  לחדרו. עד הדרך את וכן ברכה עם חדרו את יבדוק הפסח בימי שם יו

לגוי חדרו ארונות להשכיר ישיבה בן
 שבישיבה? שבחדרו הארונות את לגוי להשכיר יכול אם ישיבה בן שאלה:

 כן. לעשות אפשר לגוי, להשכיר רשות נותנת הישיבה הנהלת אם תשובה:
חולים בבית חולה

חולים? שבבית חדרו את לבדוק צריך אם חולים בבית חולה שאלה:
 בו. שמשתמש הארון את לבדוק צריך והחולה ההנהלה, על מוטלת הבדיקה החולים בבית תשובה:
מלון בבית חדר השוכר
החדר? בדיקת מוטל מי על מלון בבית חדר השוכר שאלה:

 שבבית מקומות ושאר בשו״ע, המבואר י״ד ללאחר י״ד קודם בין שתלוי דירה שוכר כדין מלון בבית חדר השוכר דין תשובה:
 מלון. הבית הנהלת על מוטל מלון

תרופות
חמץ? בהם שיש תרופות מלקחת לחשוש צריך אם שאלה:

ש בחולה תשובה:  לבולעם, מותר כלב מאכילת ונפסלו חמץ, בכדורים מעורב אם סכנה בו ובאין מלהמנע, חלילה סכנה בו שי
 שמעורב סירופים כגון לכלב, נפסלו ולא טעם בהם שיש ותרופות חמץ, כלל בהם מעורב יהיה שלא לסדר טוב יותר ומ״מ
ש סכנה. כשאין לקחתם אסור חמץ, בהם  בהחזקתם. גם אסורים לאכלם אסור ואם הפסח, קודם לברר וי

נשים ותמרוקי חיצוניות ותרופות משחות
 בפסח? בשימוש מותרים אם ’וכדו נשים תמרוקי וכן חיצוני לשימוש תרופות או משחות שאלה:

 בפסח. בשימוש מותרים כלב מאכילת נפסלו אם חמץ בהם יש אם גם אלו כל תשובה:
שיניים משחת ניקוי חומרי סבונים
 בפסח? בשימוש מותרים אם שיניים, ומשחות ניקוי, חומרי סבונים, שאלה:

 בפסח. בשימוש מותרים כלב לאכילת פסולים הם אם כנ״ל אלו כל תשובה:
לפסח כשרות סיגריות
לפסח? כשרים שיהיו צריך אם סיגריות שאלה:

 השנה כל להמנע שיש מה מלבד מחמץ, הנאה איסור של חשש בזה יש ובעישון חמץ, לתערובת בסיגריות לחוש יש תשובה:
 הגוף. לבריאות הסכנה מפני מעישון

 הרצפה על בפסח סיר הנחת
הרצפה? על פסח של סירים להניח אפשר אם שאלה:

 לא בזמנינו הרצפות שטיפת דאחר להתירו יש רותח סיר הניחו ואם הרצפה, על בפסח סירים להניח לא לכתחילה תשובה:
 ריעותא. איזה יש אא״כ לחוש ואין פירורים, נשאר
חוטים ע״י לגוי המכורים מקומות סגירת

 בחוטים? לסגור שמספיק או במחיצה לסגור צריך אם לגוי שמוכרים בבית מקומות שאלה:
 בספרים. ג״כ עשו וכן להכר, בחוטים להסתפק בביתו ונהגו בזה, הסתפק בחזו״א תשובה:
בארונות חמץ מכירת
מהארון? חלק לגוי להשכיר אפשר אם שאלה:

 מחציו משכיר אם תלוש, ובארון בפ״ע, מקום הוא מדף דכל אחד, מדף להשכיר אפשר לקיר מחובר בארון תלוי, תשובה:
 אפשר. אם צ״ע לא, ואחד כן אחד מדף אבל אפשר, ג״כ הקרקע עד ומטה

בכלים חמץ מכירת
לגוי? עצמם הכלים גם מוכרים אם לגוי חמץ כלי כשמוכרים שאלה:

ש הדבוק, החמץ את רק הכלים את מוכרים אין תשובה:  את גם למכור יש כנפה החמץ שדבוק ובכלים היטב, הכלים לנקות וי
 סעודה. כלי דאי״ז הפסח לאחר לטובלה וא״צ עצמה, הנפה

לגוי שמכרו במקום השתמשות
לעצמו? שצריך דברים משם להוציא בפסח לפותחם מותר אם לגוי שמכר מקומות שאלה:

 לפתוח יכול ולכן שם, ומשתמשים שפותחים השתמשות על מקפיד שאינו הגוי עם מוסכם שלנו חמץ מכירת בשטר תשובה:
 שהשכיר ארונות מעל להשתמש אפשר וכן עליהם, הדבוק החמץ אלא לגוי מכורים החפצים דאין חפצים ולהוציא באקראי

 חמץ. בבדיקת שם מחוייב בקביעות שם משתמש אם אבל הארון ע״ג השימוש את לגוי השכיר דלא לגוי
הכרה מחוסר חולה של חמץ מכירת
 החמץ? מכירת לענין ינהגו כיצד ’וכדו הכרה מחוסר או אנוש לחולה השייך חמץ שאלה:

 חמץ. במכירת החולה את לכלול יכול החולה, על שממונה שמי אפשר תשובה:
לגוי דירתו להשכיר דירה שוכר

בפסח? לגוי הדירה להשכיר יכול אם לאחר להשכירו שאין כתוב ובחוזה דירה השוכר שאלה:
סקי״ט(. תמ״ח מ״ב ’)עי מותר חפצים שם להניח להשכיר אבל שם, לדור לאחר ישכיר שלא החוזה שכוונת כיון לגוי, להשכיר מותר תשובה:



והברזים הכיור השיש הגעלת
לפסח? והברזים הכיור השיש את להגעיל הדרך מה שאלה:

 ואז מלובן ברזל או אבן שם שיניח ועדיף ראשון, מכלי רותחים מים השיש על יערה לפסח, השיש את להכשיר הדרך תשובה:
 שעשויים כיון הגעלה מועיל לא בכיורים עירוי. א״צ כסף נייר של שכבות כמה או עבה דבר השיש על מניח ואם עליהם, יערה

 והידיות. הברזים ע״ג רותחים מים לערות ראוי וכן מחרסינה,
בהסיבה אכילה
 לפיו להכניס אפשר דלפי״ז בליעה משעת דוקא או פיו לתוך שמכניס ממתי ושתיה אכילה בשעת הוא הסיבה האם שאלה:
יסב? אח״כ ורק רגיל יושב כשהוא

 ואין כך יושב אחד ורגע כך יושב אחד שרגע ולא לפה, שמכניס ממתי הוא וחירות חירות, דרך להראות הוא הסיבה תשובה:
 חירות. דרך זה

הסיבה דרך
הראש? את גם להשעין צריך ואם משהו על להשען צריך כשמיסב האם שאלה:

 משענת על או הידית על גופו את ושישעין שמאל, לצד מוטה שיהיה ראשו תחת כרים גם שיהיה צריך בהסיבה תשובה:
 חירות. דרך אי״ז להשען בלי באויר עצמו להטות אבל הכסא,

כוסות ’ד
ענבים? במיץ גם אפשר או דווקא יין יקח אם כוסות לד׳ שאלה:

ש יו״ט, לשמחת גם טוב שהוא טבעי ענבים מיץ גם לקחת אפשר תשובה:  חירות. דרך לענין יין לערב גם הידור וי
כוסות לד׳ שביעית של יין

 המכות? עשרת את כשאומרים מהם לשפוך מותר אם שביעית של יין שאלה:
 ואסור. להפסד מוציאו ה״ז א״כ לשתותו שלא נזהר שהעולם מה אמנם הצלחת, אל לשפוך מותר תשובה:

יין בשתית שאסור חולה
כוסות? ד׳ בשתית יעשה מה חוליו את מכביד שזה לו מזיק ענבים והמיץ שהיין חולה שאלה:

 תפוזים מיץ וישתה כוסות, ד׳ ישתה לא מיחוש רק ולא חולה נעשה עי״ז ענבים המיץ או היין את ישתה שאם חולה תשובה:
 של ובכוס זה, את ישתה כוסות ד׳ לבטל שלא כדי מ״מ מדינה חמר שהוא לומר שקשה אע״פ וכיוצ״ב, טבעי אשכוליות או

 אחר. ישמע הקידוש
בקטן כוסות ד׳ שתית

כוסות? ד׳ לשתות בקטן חינוך גדר מהו שאלה:
 על הכוסות את לשתות לחנכו יש כוסות, ד׳ לשתות ויכול פסח של להגדה ולהקשיב הסדר בליל לשבת שיכול קטן תשובה:

 כוסות. ד׳ וכן דרבנן דחינוך הקטן בשיעור לו להקל ואפשר ההגדה, סדר
 להסב להם שקשה זקן או חולה

להסב? צריכים אם להסב להם שקשה זקן או חולה שאלה:
 מן פטור הרי בהסיבה ומצטער עצה אין ואם להסב, שיוכלו עצה למצא צריך להסב, להם שקשה זקן או חולה תשובה:
 לקיימו. יכול שלא כיון ההסיבה

מצרים יציאת סיפור זמן
 הסעודה? ואחרי לפני גם או הסעודה בתוך דווקא הוא הסדר בליל מצרים יציאת סיפור מצות שאלה:

 המצה. אכילת בשעת הוא זו במצוה וההידור המצוה, לקיים יכול יו״ט בכניסת ומיד הלילה כל הוא יצי״מ סיפור מצות תשובה:
הסדר הליל פסח הל׳ ללמוד
הסדר? בליל מצרים יציאת סיפור מצות מקיים גם הפסח הל׳ בלימוד האם שאלה:

 הקב״ה שעשה ובנפלאות בניסים ולספר וביציא״מ הפסח בהלכות לעסוק אדם חייב ס״ב( תפ״א )סימן בשו״ע כ׳ תשובה:
 פסח. הלכות בלימוד גם המצוה שמקיים להדיא מבואר עכ״ל, שינה שתחטפנו עד לאבותינו

משפחתו עם במתארח יציא"מ ספור
 לכולם? מספר שאביו במה מספיק או לבניך והגדת לקיים צריך גם אם אביו, אצל ילדיו עם שמתארח מי שאלה:

 מספר. שאביו במה רק יסתפק ולא לילדיו, מצרים יציאת יספר הבן שגם צריך תשובה:
מצרים יציאת הסיפור דרך

מצרים? יציאת הסיפור צורת להיות צריך איך שאלה:
שו באופן לספר תשובה:  ולהשריש לזה, הגדולים את וגם הקטנים את גם ולעורר המכות, ומכל יציא״מ מניסי ויתפעלו שירגי

 שאכל לאחר רק וזמנו מקומו אין הסיפור בעצם שאינו בהגדה ותירוצים וקושיות הפלפולים וכל ד׳, ואהבת אמונה בהם
 הסיפור. מעצם דעת מסיחין שאז ההגדה אמירת בזמן ולא ושתה,
האפיקומן את לחטוף המנהג
 זה? בעבור מתנה לתת האבא את מכריחים ואח״כ האפיקומן את שחוטפין המנהג ראוי האם שאלה:

 או ממתק איזה שמקבלים כיון כן לנהוג אפשר אלו ילדים ואל ישנו, שלא כדי הקטנים לתינוקות נועד זה מנהג תשובה:
 וכ״ש גדולים ילדים ולכן או״א, כיבוד הפך שהוא אסור זה לבו משאלות לו לתת אביו את שמכריח ילד אבל זה, עבור משחק

 כן. ינהגו לא מצוה בר גיל
שינה" שתחטפנו "עד גדר

שינה? שתחטפנו עד יציא"מ בסיפור הגדר מהו שאלה:
 עימה ללחום צריך אינו עליו כבד שראשו כגון טורדתו השינה שאם הוא הגדר אלא שנרדם, עד לספר הכונה אין תשובה:

שון. ללכת לו ומותר לי
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בס״ד

בירושלים הזמנים בין ישיבות לתלמידי הישיבות בני בכינוס שנאמרו דברים

)רש״י( כחו בכל תמיד בהם אדם שיתחזק - לב:( )ברכות חיזוק צריכים ארבעה

ההיזוק דרכי
X

 יותר, עוד והתחזקנו שמענו ועכשיו התורה, עסק של החשיבות את יודעים כולנו התורה. לעסק חיזוק חיזוק, דברי שמענו
למעשה. החיזוק את לקיים עלינו מוטל ומעתה
 תורה געל להיות יבול משנה, לא צעיר, או מגוגר מאיתנו, אחד שבל לדעת, מאד חשוג ראשית למעשה? החיזוק מהו

זכויות, יש אם זובים דשמיא ולסייעתא דשמיא, גסייעתא תלוי רק גבישרונות, תלוי לא יבול, אחד בל גתורה, גדול אמיתי,
דשמיא. לסייעתא זוכה ליטהר שבא ומי ליטהר״, ״לבוא צריכים רק אותו, מסייעין ליטהר בא שאמרו כמו

 יש אמנם מתורה! פטור של זמן אין מתורה, פטור של זמן אינו הזמנים גין ליטהר, בא להיות צריך הזמנים בין בימי וגם
 לצורך הבשר היא המנוחה אגל לנוח, גלי יבול ואינו למנוחה זקוק אדם •ודאי, לנוח, צריך שהגוף הצורך לפי גמנוחה, צורך

 בשינתו, השם עובד והוא למקום, עבודה היא שלו השינה שמים, לשם שישן שמי דעות בהלכות הרמב״ם שכתב כמו התורה.
 וכך במצוה! עוסק הוא מצוות, תרי״ג וקיום השם עבודת לצורך היא השינה של שהמטרה כיון כלום, עושה ואינו ישן כשהוא

מצוות. תרי״ג לצורך במצוה, עוסק בזה נחשב שמים, לשם היא אם הזמנים, בבין המנוחה גם
 נא״ ״והערב זה על ומתפללים מדגש! מתוקים מתוק, ומאד מעניין שמאד דגר הוא התורה לימוד תורה, הוא הראשון והדבר

 הדברים והיו ו( ו, )דברים הפסוק על רש״י שכתב כמו גתורה, סקרנות גם ויש התורה, ומתיקות ערבות את להרגיש שנזכה
 מהו לדעת סקרנות שיש כמו לקראתה, רצין שהכל חדשה כדיוטגמא ״היום״? מהו לבבך, על היום מצווך אנכי אשר האלה
ומתיקות. סקרנות יש התורה בלימוד גם כך האדם, טבע שכך החדשות, ומה החדש, החוק

 ללמוד ביצד הדרבה שקיגלו שהיו מעשים מהדגה שידוע בפי גתורה, לעסוק מאד מושך שגתורה והמתיקות הסקרנות ובוח
 שמרוב מקרים היו ואמנם להפסיק! קשה שהיה עד בך בל משך הלימוד להפסיק, יבלו ולא סקרנות, ומתוך מתיקות מתוך

 במנוחה. צורך היה רק לבריאות, הזיק לא זה אבל מנוחה, צריכים והיו מדי, יותר והתאמצו הכוחות, על לב שמו לא מתיקות
אחר. דגר גשום קיים שאינו שגתורה, וההתעניינות המתיקות בוח זהו

 וככל מתקדש, הוא בתורה עוסק שהוא ברגע בתורה, שעוסק האדם את מקדשת הקדושה התורה האדם, את מקדש גם וזה
 הוא לזה, ומרותק גתורה, שקוע שלו שהראש שמי הוא, ידוע דגר מקודש. יותר הוא לתורה ומרותק מרוכז יותר שהוא

לשער! שאין דרגות ונותנת משפיעה התורה קדושת להגיע, אפשר דרגות לאיזה לשער ואין מתקדש!
 דשמיא, לסייעתא לזבות תפילה צריבים תפילה, ועם הגריות, אהגת עם התורה, דיני קיום עם תורה להיות שצריך כמובן

 בלי לראות לדרגה להגיע יכול שאדם פ״ג( הנפש חשבון )שער הלבבות בחובות כתוב לשער. שאין להצלחה זובים זה ידי ועל
 דיני עם גתורה, דגקות ידי על מתכוון, שאני למי מבינים כולם כזה, דבר בזמנינו גם וראינו אוזניים, בלי ולשמוע עיניים

לשער. שאין לדרגה זובים הגריות, אהגת ועם תפילה עם לתורה, ומרותק שקוע שהראש התורה,
 לא ואחד, אחד כל תורה, גדולי להיות יכולים ואנו תורה, של החשיבות את יודעים שאנו חלקינו, טוב מה אשרינו כן אם
 גם הצלחה, יש דשמיא הסייעתא לפי דשמיא, גסייעתא רק גבישרונות, צורך שאין ומפורסם ידוע דגר זהו בכישרונות, תלוי

המציאות. כך גתורה, גדול להיות יבול בישרון געל לא שהוא מי
 הדגר בי פעם אמר זצ"ל הגרי׳׳ז מרן בלום! הוא בסף בלום, הם הזה העולם הנאות שבל ראשית לדעת, שחשוב דבר ועוד

 יתייסר, ומי ישלו מי יעשר, ומי יעני מי השנה, מראש לו קצובין אדם של מזונותיו וכל בלום! שווה לא זה בסף, הוא זול הבי
עליו. שנקצג ממה יותר ולהשיג לשנות אפשר ואי השנה, גראש נקגע הבל

 הפשוטה והעצה הרע, יצר יש כי קצת, קשה זה רק ומצוות, תורה חיי הם מאושרים הכי והחיים בזכויות, תלוי הכל
 משפיע, לא זה שעמום מתוך לומדים אם אותו, שמעניין מוסר בספר אחד כל המוסר. גספרי יומית יום קגיעות היא והידועה

 מוסר ספרי חדשים, ספרים יש דור בכל וגם הידועים, המוסר ספרי מאד, ומשפיעים שמעניינים מוסר ספרי הרבה יש אבל
 עושה, שהוא גמה לשמוח צריך אדם מאד, חשוגה השמחה הטובים. במעשים לשמוח - שמחה ונותנים כוח שנותנים
בוח. נותנת והשמחה לעשות, יבול שהוא וגמה בגר שעשה גמה שלו, הטוגים גמעשים
ואחד! אחד לכל ומאושרים טובים וחיים התורה בשמחת לשמוח נזכה כולנו השם בעזרת

וך נערך ועד מת י ה וע ית השב ו בב . רבינ יט״א ות של ומ ות לתר  0527600485 - והנצח
1 עמודB0527600485@gmail.com במייל השיחות את לקבל ניתן
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חירותנו זמן - הפסח חג
תשע"ו פסח המועד דחול ג' גיוס שנאמרה שיחה

הזמנים ובין המועד חול
 מלאכה, איסור יש המועד ובחול פסח, של המועד חול בימי עומדים אנו

 מבואר האיסור וטעם י״ח[, דף חגיגה תוס' ]עיין מדרבנן או מדאורייתא
 כדי אלא מלאכה לעשות אסור כלום תק״ל( סימן במ״ב )מובא בירושלמי

 ע״כ. ופוחזין, ושותין אוכלין ועכשיו בתורה, ויגעין ושותין אוכלין שיהו
 יותר שיעסקו כדי הוא המועד בחול מלאכה לעשות שאסור שהטעם היינו

 היא המציאות אבל התורה, לעסק זמן יותר יש ממלאכה כשפנויים בתורה,
 של מצוה יש כי ופוחזין׳׳, ושותין ״אוכלין בתורה לעסוק ובמקום כך, לא

 לקלות נמשכים והשתייה האכילה ידי ועל טוב, יום וסעודת טוב יום שמחת
ד(. מט, )בראשית כמים״ ״פחז מלשון פוחזים ראש,

 השנה, מכל יותר ללמוד מחייב מלאכה האיסור המועד, שבחול נמצא
 זמן הרבה יש השנה בכל וגם עובדים, אנו ואין תורה בני אנחנו ב״ה ואמנם
 יותר יש המועד ובחול במלאכה, וטרודים שעובדים כאלה יש אבל ללמוד,

 יוצא כך, לא היא והמציאות ללמוד, יותר וצריכים עובדים, שלא כיון זמן
המועד. חול מחמת תורה ביטול של חטא שיש

 קבועים סדרים בהם ואין הזמנים, בין ימי שהם אלו, בימים ענין עוד ויש
 באותה לא זה אבל לבית, סמוך הזמנים בין ישיבות יש אמנם בישיבות,
 מצד הן לריעותא, תרתי יש אלו בימים כן אם הזמן. בתוך כמו ההתמדה

 מתורה, רפיון יש הזמנים, בין מצד והן ופוחזין, ושותין שאוכלין המועד חול
 הזמנים, בבין וגם ללמוד, חיוב יותר יש המועד שבחול להיפך, היא והאמת

 אחד וכל התורה, זכות חסר בהתמדה, לומדים אינם ורבים רפיון שיש כיון
שחסר. מה את להשלים חייב

 יהיו שלא רח״ל, אסונות, הרבה היו עכשיו עד הזמנים שבבין ורואים
 שיוצאים הזמנים, בין מחמת שהם בבירור שניכר אסונות היו הלאה,

 בין מחמת שהוא ברור דבר זה אסונות, אירעו הטיולים ובשעת לטיולים,
 שהם ניכר שלא דברים גם אבל הזמנים, בבין הוא הטיול כי הזמנים,

 כי ומסתבר לטיולים, יוצאים שלא אפילו אסונות, היו הזמנים, בין מחמת
 פנים כל ועל מתורה, רפיון שיש התורה, זכות שחסר מפני לזה הסיבה

התורה. זכות וחסר הזמן, באמצע כמו אינה ההתמדה

כולם שכר נוטל אתה
 )ירושלמי חז״ל שאמרו כמו מאד, גדול שכרו רפיון בזמן שמתחזק מי
 עמוד מאד התורה מן ידיהן שנתייאשו הבריות את ראית אם ברכות( סוף

 לה', לעשות עת תורתך הפרו טעמא מאי כולם שכר נוטל ואתה בה והתחזק
 לה' לעשות העת זהו תורתך, הפרו בבחינת מתורה, רפיון שיש שבזמן היינו

כולם. שכר נוטל שמתחזק ומי התורה, בלימוד להתחזק
 אפיים ארך כמה להודיע נח, ועד מאדם דורות עשרה שנינו, פ״ה ובאבות

 המבול. מי את עליהם שהביא עד ובאין, מכעיסין היו הדורות שכל לפניו,
 הדורות שכל לפניו, אפיים ארך כמה להודיע אברהם, ועד מנח דורות עשרה

כולם. שכר וקיבל אבינו אברהם שבא עד ובאין, מכעיסין היו
 עשרה שעברו נח של ובדורו דורות, עשרה עד אף מאריך שהקב״ה היינו
 אבל המבול, מי את הקב״ה עליהם הביא ובאין, מכעיסין שהיו דורות
 מכעיסין שהיו דורות עשרה שעברו פי על אף אבינו, אברהם של בדורו
 שקלקלו מה כל את תיקן אבינו אברהם כי שנענשו, מצינו לא ובאין,

 מצוות השבע ובכל אמונה בחיסרון מקולקל היה העולם כל דורות, העשרה
 שהם מה כל את ותיקן בא אבינו ואברהם ועריות, רציחה גזילה, נח, בני

 הייתה ושרה האנשים את מגייר היה אברהם בתשובה, והחזיר קלקלו
ייענשו. שלא למנוע תיקון היה זה וכל הנשים, את מגיירת

 ״כולם״? הכוונה ולמי אברהם, שקיבל כולם״ ״שכר מהו להבין יש אך
 דורות, העשרה לכל היא שהכוונה זצ״ל דסלר רא״א הגה״צ מו״ר וביאר
 השכר וכל מאד, הרבה שכר להם מגיע היה הרי צדיקים, היו כולם שאם
 רוחני שכר וקיבל גויים, המון אב להיות שזכה אבינו, אברהם קיבל הזה
 בכסף במקנה מאד כבד ואברם ב( יג, )בראשית שכתוב כמו גשמי וגם

 גדול שכר לו נתנו השמים מן הרוחניות. לצורך היה הגשמיות וכל ובזהב,
 דורות, לעשרה חסרות שהיו הזכויות את שהשלים מפני דשמיא וסייעתא

צדיקים. היו אם להם מגיע שהיה השכר את וקיבל

 שהיו דורות העשרה לאחר כי כך, כל גדול שכר זה על שמגיע והטעם
 השולט הרע והיצר העולם, בכל הטומאה כוח מאד התחזק ובאין, מכעיסין

 כי הטומאה, כוח כנגד להתקדש מאד קשה והיה מאד, חזק היה בעולם
 להתגבר צריך היה אבינו ואברהם להתקדש, קשה טומאה שיש במקום

 על אמונה ולהשפיע בעולם השולטת הטומאה השפעת כנגד נפש במסירות
כולם. שכר זה על קיבל לכן דורו, בני כל

 ועליהם רפיון, של זמנים שהם המועד, וחול הזמנים בין בימי גם וכך
 היא הכוונה כולם שכר כולם״, שכר נוטל ואתה והתחזק ״עמוד נאמר
בתורה. עוסקים היו אם כולם מקבלים שהיו לשכר
 שאפשר כמה עד ומשתדל הרפיון למרות הזמנים בבין שמתחזק מי

 של מצוה שיש המועד, בחול וכן כולם, שכר נוטל הזמן, בתוך כמו ללמוד
 כמו כהלכתה, טוב יום שמחת לקיים שצריכים ודאי אמנם טוב, יום שמחת
 יחד אבל בבית, שמחה של אווירה שתהיה וגו', וביתך אתה ושמחת שכתוב

 ומי כנ״ל, יותר גדול והחיוב שאפשר, כמה עד בתורה לעסוק צריכים זה עם
 עוסקים, שאינם אותם כל כנגד כולם, שכר נוטל בתורה ועוסק שמתחזק

בתורה. עוסקים היו אם להם מגיע שהיה השכר כפי

המצוה גודל לפי
 כמו חמור, חטא זהו מתחזקים לא אם להיפך, גם כך השכר וכגודל

 שיחדל מי עונש יגדל המצוה, גודל לפי כי ״ודע טז( )ג, תשובה בשערי שכתב
 הפסח במצות שמצינו כמו בהפרתה, מעשה עושה שאינו פי על אף לעשותה,
 שבכל פי על אף היינו כרת״, בהן ויש עשה מצוות שהן המילה ובמצות
 פסח מצוות כן לא תעשה, ואל בשב מצוה ביטול על כרת עונש אין התורה
 גדולות מצוות שהן מפני כרת, עונש יש תעשה ואל בשב כשמבטלן ומילה,

ביטולה. על העונש גם כך המצוה וכגודל מאד, וחשובות
 פסול ערל שהוא ומי האדם, את מקדשת המילה הרי מילה, מצות
אותו. מעכבת שהערלה בתרומה, אוכל ואינו לעבודה,

 רח״ל, לגויה נשוי היה וגם ערל, שהיה ביהודי עובדא לאחרונה ונתפרסם
 שאינו מה על איתו ידברו שלא בתנאי רק גמרא, איתו שילמדו והסכים

 שטינמן הגראי״ל מרן עם והתייעצו לגויה, נשוי שהוא מה על לא וגם מהול,
 בבבא לוד תגרי סוגיית עימו שילמדו הגראי״ל ואמר לעשות, מה שליט״א

 ירוויחו מה לסוחרים, הנוגעים חשבונות הרבה שם שיש הזהב, פרק מציעא
ושליש. שתות עד ואונאה יפסידו, ומה

 ממה כלום הבין לא הוא אבל בחברותא, איתו ללמוד אחד אברך והתחיל
 כאן בקלות, ומבין תופס היה חול ובלימודי כישרוני, שהיה למרות שלמדו,

ש תורה חול, של חשבונות כסתם לא זה שתורה מפני לקלוט, הצליח לא  י
מכיוון קדושה! בה  הקדושה, התורה את שיבין שייך היה לא ערל שהיה ו

 קידושין, וקידושיו הוא, ישראל שחטא פי על אף יהודי, שהיה למרות
 לאכול לו ואסור פגם, בו נותנת הערלה אבל מצוות, בתרי״ג מחויב ונשאר
 מחמת אחיו שמתו ערל אפילו ע' דף ביבמות רש״י ]ולדעת פסח בקרבן
 אף נפש, פיקוח מפני למול לו ואסור למול, יכול שאינו אנוס שהוא מילה,

 בו. חסרה המילה קדושת קדושה, בו שחסר מפני מעכבת[, הערלות כן פי על
שרוני שהיה למרות לכן מבין כי  שום בלי במתמטיקה חשבונות מיני כל ו

שי,  שייך היה לא קדושה בהם שיש ותוספות גמרא של חשבונות אבל קו
בשכלו. לתפוס הצליח ולא שיבין,

 מאחרים ביקש וגם הסוגיא, על לחזור שוב וניסה מאד, זה על והצטער
 לו מפריעה שהערלה בנפשו שהרגיש עד להבין, הצליח לא אבל לו, שיסבירו

 נאלץ שהוא לחברותא והודיע עצמו, את למול והחליט הסוגיא, את להבין
 עם ולמד חזר ימים כמה ולאחר עצמו, את ומל והלך מסוים, לזמן להפסיק

 כל עם הסוגיא, כל את היטב והבין וקלט עיניו נפקחו ואז החברותא,
 פרטי כל ]ראה מביתו הגויה האשה את גירש וגם לוד! תגרי של החשבונות

תשע״ו[. תזריע תערוג' ׳כאיל בגיליון העובדא
 שנתעורר כך כדי עד מקדשת, שמילה ומה פוסלת שערלות מה הכוח זהו

 שלא מה לוד, תגרי של הסוגיא את הבין וגם הגויה, האשה את לגרש מזה
 היה שלא התורה קדושת כוח זהו כי המילה, קודם ולהבין לקלוט הצליח

וטמא. ערל שהוא בזמן אותה שיבין שייך
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 עליה ונכרתו האדם, את שמקדשת כך, כל גדולה מצוה היא שמילה וכיון
 מיוחד, קרבן הוא פסח קרבן וכן ב(, לא, )נדרים בריתות עשרה שלוש
 שמזכירים כפי מצרים, ליציאת זכר והוא השבת, את שדוחה יחיד קרבן

 מי לכן במצרים״, אבותינו בתי על הקב׳׳ה פסח ״אשר פסח של בהגדה
 בשב רק מעשה, עושה שאינו פי על אף ומילה, פסח אלו, מצוות שמבטל

 המצוה גודל לפי כי בכרת, חמור עונשו המצוה, מקיום נמנע הוא תעשה ואל
יונה. רבינו כתב כך ביטולה, על העונש יגדל

ש ומזה בין המועד חול אלו, לימים גם להתעורר י  שמי הזמנים, ו
 שנתבאר, כמו יותר גדול החיוב וגם מאד, גדול שכרו בתורה בהם שעוסק
תר. חמור חטא זה בתורה, עוסקים לא אם להיפך, גם ממילא יו

שנה בכל חירותנו זמן
 היה חירותנו זמן הרי ולכאורה חירותנו״, ״זמן נקרא הפסח חג והנה

 חירותנו״? ״זמן שוב שנקרא שנה לכל נוגע זה ומה ממצרים, כשיצאנו
 לנו, שיש והזכויות המעלות על להקב״ה כהודאה זאת מזכירים ובתפילה

 המצות חג יום את וכר לנו ותתן לעבודתך, וקירבתנו במצוותיך, וקידשתנו
 הייתה החירות הלא בזה, והזכות המעלה מה ביאור וצריך חירותנו, זמן

שנה? בכל בזה נתחדש ומה ממצרים, כשיצאנו
 ישראל עמו את ״ויוצא מעריב בתפילת מזכירים שאנו מה להבין יש ועוד
 כך אחר היו הרי עולם, חירות זוהי וכי ולכאורה עולם״, לחירות מתוכם

 האחרון בגלות אנו ועכשיו ומדי, פרס גלות בבל, גלות גלויות, הרבה עוד
עולם״? ״חירות כאן יש והיכן אדום, גלות

 ב( ו, )אבות כמאמרם הנפש, לחירות הכוונה חירות כי הוא הביאור ברם
ת עוד שהיו פי על אף בתורה, שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין  גלויו

אין הגוף, של ושעבודים ש אבל הגוף, חירות כאן ו  מי הנפש, חירות י
 שולט לא הרע היצר שליטה, שום עליו שאין חורין בן הוא בתורה שעוסק

הי עליו,  הגוף אם גם הנפש, חירות הנשמה, חירות האמיתית, החירות וזו
ת מיני בכל משועבד  על שולט הוא כי חורין! בן הוא אבל וצרות, גלויו

ש עצמו, להם. משועבד לא והוא היצרים, כל על שליטה לו י
 כוח לו שיש היינו יצרו, את הכובש גיבור איזהו א( ד, )אבות שאמרו וזהו
 כמו האדם את שמפתה חיצוני מלאך הוא הרע היצר הרע. היצר על לשלוט
 רק ולאדם המוות, מלאך הוא שטן הוא הרע יצר הוא א( טז, )ב״ב שאמרו

 רק הוא, לא זה באמת אבל היצר, פיתויי את בעצמו רוצה שהוא נדמה
 גאווה הגוף, תאוות כל רוצה, שהוא שיחשוב אותו מפתה הרע היצר

 שאינו ומי הרע, היצר של פיתויים הם הגשמיים, הרצונות וכל ותאווה,
הרע. וליצר לתאווה משועבד הוא הרי עליהם מתגבר

 הנפש, גבורת לו שיש האמיתי, הגיבור הוא יצרו את הכובש והאדם
 מן יותר וחזק גיבור שור חיים, לבעלי גם יש הגוף גבורת כן שאין מה

 זוהי יצרו, את ולכבוש להתגבר הנפש, גבורת רק מעלה, אינה וזו האדם,
קדושה. נשמה לו שיש באדם רק ששייכת אמיתית, גבורה

 של הזכות בתורה, שעוסק מי התורה, עסק ידי על לזה? זוכים וכיצד
 כל על ששולט אמיתי חורין בן נעשה הוא ובזה אותו, מקדשת התורה עסק

עליו. שולט הרע היצר ואין שלו, היצרים
 לחירות בו שיצאו מה מלבד כי חירותנו״, ״זמן נקרא הפסח חג ולכן

 היו במצרים כי מצרים, מטומאת הנפש לחירות גם זכו הגוף, משעבוד
 הקב״ה מצרים וביציאת בזוהר, כדאיתא טומאה שערי במ״ט שקועים
 וכתוב עולמית, חירות שהיא הנפש חירות היינו - עולם״ ״לחירות הוציאם
 באותו פעם שהיה כפי המועדות השפעת חוזרת ושנה שנה בכל כי בספרים

 לזכות שאפשר ההשפעה בו חוזרת שנה, בכל הפסח בחג גם וכך הזמן,
הו לכן הרע, מהיצר הנפש לחירות מן ז תנו״. "ז חירו

בפסח השירים שיר
 או״ח )רמ״א השירים שיר לומר נוהגים פסח המועד חול בשבת והנה

 ענין בו שמפורש מפני בזה הטעם שם ברורה במשנה וכתב ת״צ(, סימן
 הכתובים שכל ה( ג, )ידים חז״ל אמרו השירים שיר ועל מצרים. יציאת
 היא השירים שיר קדושת הרי ולכאורה קדשים, קודש השירים ושיר קודש

 שיר כן אם נביאים, לא וגם תורה ספר זה שאין כתובים, של קדושה רק
 מה ולענין תורה, מספר ופחות מנביאים פחות הוא בקדושתו השירים
קדשים״? ״קודש שהוא במעלתו נתייחד

 הוא השירים בשיר שכתוב מה - התוכן על היא שהכוונה לפרש ואפשר
 הרי הדברים בתוכן ומתבונן השירים שיר אומר וכשאדם קדשים, קודש

 את בלבו ויחדיר יקרא אם קדשים, קודש ונעשה בזה מתקדש כן גם הוא
 שכל קבלה פי על לבאר המלבי״ם שהאריך וכפי השירים, בשיר שכתוב מה
הרוחניות את אוהבת שהנשמה והגוף, הנשמה כנגד מכוון השירים שיר

 שהנשמה לי, ודודי לדודי אני ג( ו, )שיה״ש שכתוב וזהו גשמי, הוא והגוף
הקב״ה. הוא לדודי ומשתוקקת אלוקים, קרבת רוצה

 שובי השירים בשיר הפסוק על ד( ב, רבה )במדבר במדרש עוד ומצינו
 בואו לנו, ״הידבקו לישראל אומרים העולם שאומות וגו׳, השולמית שובי

 אומרים וישראל ופו׳, דוכסין הגמונים, שלטונים, אתכם עושים ואנו אצלנו
 - המחניים כמחולת שמא לנו, נותנים אתם גדולה מה בשולמית, תחזו מה

 מחנה דגל במדבר, האלוקים שעשה כגדולה לנו לעשות אתם יכולים שמא
 לנו שעשה כגדולה לנו ליתן אתם יכולים שמא וכו׳, ראובן מחנה דגל יהודה,

 מבקשים האומות לנו״, מוחל והוא חוטאים שהיינו במדבר האלוקים
 אינם ישראל כלל אבל גשמיות, של פיתויים מיני בכל ישראל את לפתות
לרוחניות. הנמשכת קדושה נשמה להם ויש בזה, חפצים

 לאהבת מעורר שזה קדשים, קודש הוא השירים שיר של הזה והתוכן
 ״שכולו השירים שיר בתחילת רש״י שפירש כמו שמים, וליראת השם
 השירים ״שיר נ״ז דף ברכות וברש״י מלכותו״, עול וקיבול שמים יראת
 ומתבונן שקורא ומי ישראל״, כל בלב המקום וחיבת שמים יראת כולו

קדשים. קודש ונעשה הזאת למדרגה כן גם מתרומם הפסוקים, בתוכן
 מפני השירים, שיר לומר המתאים הזמן הוא הפסח חג כי מובן ובזה
 ומכל הרע מהיצר לחירות בו שזוכים שנתבאר וכמו חירותנו״ ״זמן שהוא

 לקבל יותר אפשר זה ידי ועל הגוף, על שולטת והנשמה הגשמיות, התאוות
 שהוא כיון השירים, שבשיר קדשים קודש למדרגת ולזכות הקדושה את
 לזכות יותר מסוגל והזמן הרע, היצר על שליטה בו שיש חירות, של זמן

השירים. שיר אמירת ידי על קדשים קודש למדרגת
 שאמרו כמו התורה, עסק ידי על היא הזאת השלמות לכל להגיע והדרך

 הרי אמנם תבלין, תורה לו בראתי הרע יצר בראתי ב( ל, )קידושין חז״ל
 ספרי לימוד היא לזה והעצה בתורה, לעסוק נותן ואינו מפריע, הרע היצר

 קדמונים בשם א׳( )סימן ברורה המשנה שכתב מה הזכרנו וכבר המוסר,
 תורת הם המוסר ספרי חז״ל״, מאמרי תוכחת הוא הרע היצר תבלין ״כי

הרע. יצר כנגד ביותר המועיל התבלין וזהו היראה,

בחג המוסר לימוד
 וכשלומדים טוב, יום בשמחת לשמוח גם צריכים טובים בימים אמנם

שמחה. וחוסר פחד קצת יגרום זה שמא מוסר ספרי
 שבתומר ״מפני דבורה תומר ספר בשבת לומדים היו בקלם כי וידוע
 שמביא אחר מוסר ספר אבל וכו׳, בדרכיו והלכת בענין מדבר דבורה

 מכל בשמחה, מתמלאים כך שאחר פי על אף הלימוד, בשעת התמרמרות
 דבורה תומר כן שאין מה בשבת, כזה לימוד כדאי אם שאלה יש מקום

 שלו, הנפש כוחות עצומים כמה ועד האדם גדלות משם לומדים אדרבה
 לזה, להגיע הוא ויכול לקונו, להתדמות וכו׳ בדרכיו והלכת אותו שמצווים

וקצא(. לא עמ׳ ח״א אליהו )לב אותו״ מחייבים היו לא כן לא דאם
 ראוי שהאדם הטובות, המידות בענייני כולו עוסק דבורה תומר ספר

 אתה אף ורחום חנון הוא מה ב( קלג, )שבת שאמרו כמו לקונו, שיתדמה
 של מידות עשרה שלוש אלו, מידות כן גם לו שיהיו להשתדל וצריך וכו׳,

 ״מלך נקרא שהקב״ה דבורה בתומר כתב כמוך, קל מי מידת כגון רחמים,
 הקב״ה ממש הזמן ובאותו ית׳, רצונו נגד עבירה עושה שהרשע - נעלב״
 רצון רגע בכל כולם, את מחיה ואתה ו( ט, )נחמיה שכתוב כמו אותו מחיה
 עבירה, עושה כשהרשע וגם הבריאה, כל ואת האדם את מחיה השם

עלבונו. את וסובל אותו, להחיות ממשיך הקב״ה
 להקפיד ולא עלבונו לסבול הקב״ה, של ממידתו בזה ללמוד האדם ועל

דון צער, לו גורם מישהו ואם אותו, שמצער מי על  שהיצר זכות לכף אותו י
 ואפילו הרשע, את ומחיה עלבונו סובל שהקב״ה וכפי עליו, שולט הרע

 מחיה הקב״ה עליו״, תכסה ולא תחמול ״לא נאמר שעליו ומדיח מסית
 פניו אל לשונאיו ״ומשלם שכתוב כמו אחרת סיבה יש שם ואמנם אותו,

 כדי הטוב גמולו לו משלם בחייו רש״י ופירש י( ז, )דברים להאבידו״
 את לו נותנים זכויות, איזה לרשע יש שאם היינו הבא, העולם מן להאבידו

 יש מדוע חשבונות כמה ויש הבא, עולם יקבל שלא כדי הזה, בעולם השכר
פ״ג. הביטחון שער הלבבות חובות עיין לו, וטוב רשע

 מסילת מוסר, ספרי ידי על התורה, בלימוד להתחזק יש למעשה, והנוגע
 השנה, במשך בהם שעוסקים המוסר ספרי וכל הלבבות, וחובות ישרים,

 וגם בשבת, ללמוד בקלם שנהגו כמו דבורה תומר ללמוד אפשר הפסח ובחג
 ללמוד או המידות, תיקון על דבורה׳ ׳תומר של מחשבות ולחשוב להתבונן

 פירושים וגם יונתן, ותרגום רש״י פירוש יש הפירושים, עם השירים שיר
 רצון יהי אלו. לימים החיזוק זהו השירים, שיר על והנצי״ב מהמלבי״ם

טוב! יום לשמחת ולזכות להתחזק כולנו שנזכה

3 עמוד



^ הזמנים בין לימי חיזוק דברי ^
תשע"ז אדר כ"ח ראשון יום החבורה, ולאחר היומי השיעור בסוף נאמרו

 הגיעו לא עדיין אמנם הזמנים, לבין הנוגע מאד חשוב דבר לעורר ברצוני
 היו בישיבה ומלפנים חודש, ראש עד נמשך והזמן הזמנים, בין ימי

 מוסף תפילת לאחר הישיבה באולם מוסר שיחת אומרים זצ׳׳ל המשגיחים
 קרבים הזמנים בין ימי אבל הזמן, הסתיים לא זה ולפני חודש, ראש של

אלו. לימים הראויה ההנהגה לידע וצריכים ובאים,
 הספר, מבית הבורח כתינוק להיות הרע יצר יש הזמנים בין שבימי ידוע

 בבין תורה מתלמוד פטור שום אין כי לדעת צריכים אבל האדם, טבע כך
ש אמנם הזמנים,  עול פריקת בלי אבל הבריאות, כללי לפי במנוחה צורך י

מן אינו הזמנים בין ראש, קלות ובלי חיוב עול, פריקת של ז  תורה תלמוד ו
 האושר הוא התורה לימוד האושר! אלא החיוב, רק ולא הזמן, כל קיים
 גם וצריכים הזה, בעולם אשריך כן עושה אתה ואם כמאמרם ביותר, הגדול

הזה. האושר עם להמשיך הזמנים בבין
מי אסונות הרבה היו בעבר והנה  אסונות שהיו ממה חוץ הזמנים, בין בי

 רח״ל, גדולים, אסונות גם היו עליהם, מספרים שלא כך, כל גדולים לא
אין  הסכנה - התורה זכות כשחסר כי בהשגחה, אלא הטבע בדרך זה ו

התורה. זכות חסר הזמנים ובבין גוברת,
 בכולם, שווה לא זה אבל הגוף, בריאות לצורך מנוחה של חיוב יש אמנם

 ישראל מגדולי שהיו ידוע שצריך, ומתי שצריך כמה ואחד אחד כל אלא
 מפני היה שנסעו ומי בזה, צורך הרגישו שלא מפני לדאצ׳ע, נסעו שלא

 כלות עד בלימוד מאד מתאמצים היו הזמן שבאמצע לזה, שהוצרכו
 המאמץ, מן לנוח הזמנים בבין נוסעים והיו כוחותיהם, ונחלשו הכוחות,

 קלה בצורה בתורה עסקו רק מלימודם, פסקו לא המנוחה במקום גם אך
 כדי בשבילם הכרחית הייתה והמנוחה הזמן, באמצע מאשר מאמץ ובפחות
 מתאמץ אינו הזמן כל ובמשך לזה, זקוק שאינו מי אבל להמשיך, שיוכלו

הזאת. המנוחה את צריך שאינו יתכן כך, כל
 המלמדים, בשביל נועד בעיקרו הזמנים בין כי בספרים כתוב ובאמת

 להכין פנאי להם היה ולא התלמידים, עם ללמוד היום כל עסוקים שהיו
 להכין שיוכלו כדי הזמנים, בין נקבע ועבורם וסוכות, פסח לפני החג צרכי

 לבין הוצרכו ולא מלימודם, התעייפו לא התלמידים אבל החג, צרכי את
 למנוחה שזקוק מי פנים כל ועל לזה. זקוקים היו המלמדים רק הזמנים,

ראש. וקלות עול פריקת בלי מנוחה שתהיה יראה
 נפש ופיקוח מאד מסוכן דבר שהוא ״צימרים״, הנקרא דבר שיש ושמעתי

 לחשוד אין אמנם מרובה, שסכנתם הרע, יצרי מיני כל שם ומצויים רוחני,
הזה. הדבר מן להיזהר לדעת צריכים אבל כאן, הנמצאים באלו

 מגין בתורה שעוסק אחד כל מאד, גדולה זכותו שמתחזק מי שכל ובודאי
 כלל התורה. עסק של הגנה וצריכים זכויות, צריך שהדור הדור, כל על

 כל זאבים, שבעים בין אחת שה שאמרו כמו בסכנה, תמיד נמצאים ישראל
 נס, הוא הביטחוני המצב כידוע הקודש בארץ כאן ובפרט בנס, הם החיים

 נס, שזה רואה קצת שמתבונן מי אבל הנס, את מרגישים לא נסתר, נס
ת, צריכים הלאה ימשיך שהנס וכדי כויו מי ז  וגם בעצמו זוכה שמתחזק ו
ת. ישראל כלל כל את ומזכה לאחרים, זוכה בזכויו

 לימוד קביעות ידי על היא הזמנים בבין עול פריקת למנוע והעצה
 העלייה המשך את מבטיח זה הזמנים בבין מוסר לומדים אם המוסר,

 בספר קביעות, איזו לעצמו לקבוע יראה אחד כל ח״ו. ירידה תהיה ושלא
 כוחות ויקבל האמונה, חיזוק עליו ישפיע וזה אותו, ומעניין שמושך מוסר

 טובות, ומידות האמונה חיזוק נותן המוסר לימוד הרע. היצר על להתגבר
 אסור אדם, שום על להקפיד מה אין וממילא שמים, בידי שהכל לדעת

מי מפסיד, - שמקפיד מי טוב, לא מאד דבר זה וקפידא להקפיד,  ו
אינו שמוותר ח, - מקפיד ו  טוב דבר עושים אם כידוע, המציאות כך מרווי

!דשמיא לסייעתא נזכה השם ובעזרת מפסידים, לא
*

 הצדיק עם שהיה ומעשה מאד, מסוכן זמן הוא הזמנים בין כי ידוע הנה
לבקש מהצבא אליו שבאו זצ״ל, אבוחצירא ישראל רבי הגה״צ מנתיבות,

 לעשות חושבים הם מתי אותם ושאל לעשות, שעמדו פעולה לפני ברכה,
 זו, בשעה יעשו שלא להם ואמר בצהריים, שתיים בשעה ואמרו הפעולה,

 הלימוד מסדרי הפסקה יש שתיים בשעה כי ארבע, לשעה ימתינו אלא
 הזמן, באמצע אפילו - התורה זכות וחסר ולנוח, לאכול שהולכים בישיבות,

 לשם היא שלו שהמנוחה מי ואמנם התורה, זכות חסר המנוחה, בשעות
 אבל ישן, שהוא בשעה גם בתורה וכעוסק במצוה עוסק כמו הוא הרי שמים

 התורה, זכות שחסרה וכיון מתורה, הדעת היסח ויש לומדים לא סוף סוף
מסוכנות. פעולות בו לעשות שאפשר זמן לא זה

 גדולים אסונות היו כידוע רח״ל, אסונות הרבה היו הזמנים בבין ובאמת
מפורסמים. פחות דברים היו וגם הזמנים, בבין מאד

 והיה ללמוד, לו קשה יותר הזמנים בבין כי אמר איש שהחזון שמעתי
 באמצע שיש דשמיא הסייעתא חסרה אלו בימים כי להתאמץ, יותר צריך
ללמוד. קל יותר דשמיא סייעתא וכשיש הזמן,

 סוף בירושלמי שאמרו כמו יותר, גדול השכר גם יותר שקשה ככל ואמנם
 עת שנאמר כולם שכר נוטל ואתה והתחזק עמוד רפיון שיש שבזמן ברכות
להי. לעשות העת זהו הזמנים ובין תורתך, הפרו לה׳ לעשות

 שגוף תפ״ח( )מצוה החינוך בספר שכתוב כמו מנוחה, גם צריכים אמנם
 יש אמנם שינה, בלי אפשר אי שינה, מזון, :דברים לארבעה זקוק האדם
 לשמוח - שמחה וגם מנוחה, וגם להיות, צריך ה״מיעוט״ אבל שינה, מיעוט

 לגבי שמחה? באיזו בשמחה״, מרבין אדר ״משנכנס הזכרנו וכבר בחלקו,
 אבל ממעטין, במה ובפוסקים בגמרא מפורש בשמחה ממעטין אב משנכנס
 הגר״ד שמרן כמדומני מרבין? שמחה באיזו בשמחה, מרבין אדר משנכנס

מצוה. של בשמחה שמרבין פעם, אמר זצ״ל פוברסקי
 מצוות, כמה לקיים זוכה שהוא בזה ישמח לאכול, הולך כשאדם ולמשל,

 מצוה, עוד זו ידיים נטילת על וכשמברך אחת, מצוה זוהי ידיים כשנוטל
 גודל לשער ואין מצוות, שתי לקיים שזוכה גדולה, שמחה בזה יש וכבר
 כך ואחר נוספת, מצוה היא המוציא ברכת וכן מצוה, כל של ערכה

 לאכול חייב והעבד המלך, עבד הוא כי מצוה, כן גם זוהי לאכול כשמתיישב
 כזאת כוונה עם בזה! מצוה ומקיים המלך, את לעבוד כוח לו שיהיה כדי

 כל לזכור וקשה מדרגה זו אמנם למצוות. המעשים כל את להפוך אפשר
כוחו. לפי אחד כל להתרגל אפשר אבל הזמן,
 לבבך בכל אלוקיך ה׳ את ואהבת א( נד, )ברכות שאמרו במה הביאור וזה
 שם( במאירי )עיין המפרשים וביארו הרע, וביצר טוב ביצר יצריך בשני
כוון שאוכל, בשעה כגון הרע? היצר עם השם את עובדים כיצד  באכילתו י
 לאכול, אותו מחייב השם שרצון מפני השם, מאהבת ויאכל שמים, לשם

 תענוגים, בשביל מותרות סתם לא חייב, שהוא כמה רק יאכל וממילא
 מהגר״א כידוע פשוט, לא זה בשבת וגם בשבת, רק זה בתענוגים״ ״להתענג

 לשם אלא תאוותו, למלא לאכול שלא שבת עונג באכילת ליזהר שצריך
שבת. עונג מצות לקיים שמים,

 מקיימים רגע ובכל למצוה, המעשים כל את להפוך אפשר כזה ובאופן
 שלו השינה גם שמים לשם מעשיו שכל שאדם הרמב״ם שכתב כמו מצוות,

 יכולה המנוחה הזמנים, בבין וגם השם, כעבודת ונחשבת מצוה, היא
עול. פריקת ובלי ברצינות היא אם למצוה, להיחשב
 שמעון, רבי בער, ברוך רבי למנוחה, יוצאים שהיו גדולים הרבה על ידוע

 בלימוד, דיברו המנוחה במקום וגם מתורה, הדעת היסח היה לא אבל ועוד,
 אוויר עם להבראה זקוק שהיה מפני למנוחה, נוסע היה רב הבריסקער גם

 רק בלימוד, ומדברים נפגשים היו המנוחה ובמקום בריאותו, לצורך טוב
הזמן. באמצע מאשר מאמץ פחות עם היה

 זה, את לקיים דשמיא סייעתא וצריכים לדעת, שצריכים הענין זהו
!דשמיא לסייעתא כולנו שנזכה רצון יהי

4 עמוד
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המעשים חשיבות ידיעת
 מעשיו על לפקח צריך שאדם כתב ג' בפרק ישרים המסילת

 אותם, לעשות שלא כדי טובים הלא המעשים הם מה לדעת
 כדי חשיבותם, ומה הטובים, המעשים הם מה לדעת וגם

אותם. לעשות ולהמשיך בהם, להתחזק
 יבוא שלא הטובים, המעשים בידיעת ליזהר צריך ואמנם

 הלבבות חובות ]עיין בהם עצמו יחשיב ולא גאווה, לידי מזה
 והכרת הטובים המעשים ידיעת עצם אך פ״ט[, הכניעה שער

 שיתחזק תועלת בזה יש ואדרבה גאווה, אינה חשיבותם
טובים. מעשים עוד לעשות וימשיך
 מכת״י( )הנדפס העבודה בשער יונה רבינו גם כתב וכך

 ערך העובד האיש שיידע הוא הראשון הפתח :הספר בתחילת
 וחשיבותם וגדולתם אבותיו, ומעלת מעלתו ויכיר עצמו,

 להעמיד תמיד ויתחזק וישתדל יתברך, הבורא אצל וחיבתם
וכר. תמיד בה ולהתנהג ההיא במעלה עצמו
 דבר לעשות גאווה בלבבו ויעלה תאווה יתאווה כאשר כי

 לנפשו וישיב מאבותיו, ויבוש מעצמו יבוש הגון, שאינו
 מעלות כמה בי שיש היום כמוני וחשוב גדול אדם ויאמר,
 איך קדם, מלכי בן גדולים בן ושאני ונישאות, רמות טובות
 כל ולאבותי לאלוקים וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה

עוד. שם ועיין ע״כ, הימים,
 הרבים, מצדיקי הרבים, מזכי פה נמצאים כן, גם ולעניינינו

 המעלה היא מה הדבר, חשיבות לידע וראוי תורה, מרביצי
 מפורשים דברים בזה מצינו תורה. הרבצת של והחשיבות

חז״ל. ובמדרשי בגמרות ומפורסמים

הרבים מצדיקי
 לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי ב( ח, )ב״ב אומרת הגמרא

 'מצדיקי נקראים תינוקות מלמדי תינוקות. מלמדי אלו ועד
 שמלמדים הגבוהות, בכיתות המלמדים רק לא - הרבים'

 ואפילו הנמוכות, בכיתות אפילו אלא תוספות, עם גמרא
 ונקראים תורה, גם זה בי״ת, אל״ף שמלמדים במכינה,
מאד. עצומה שזכותם הרבים' 'מצדיקי

 ״שמלמדין הרבים? מצדיקי נקראו מדוע רש״י וכתב
 הילדים את מחנכים המלמדים טובה״, בדרך אותן ומחנכין

 נקראים הם ולכן לצדיקים, אותם ועושים טובה בדרך
צדיקים. הרבה שעושים - הרבים״ ״מצדיקי

הרבים בזיכוי הזכויות
 מי כי פ״ו( השם אהבת )שער הלבבות החובות וכתב
 משאר יותר מאד מרובות זכויות לו יש הרבים, את שמזכה

 כוחות עם השם את שעובד אדם שאפילו כך כדי עד אדם, בני
 אינו הוא גם האדם, מטבע למעלה כאלה כוחות - מלאך של

הרבים. את שמזכה למי בזכויותיו מגיע
 שהמושפעים הזכויות בכל גם זוכה הרבים המזכה כי

 שעובד ממי יותר זכויות, הרבה בזה ומקבל מכוחו, עושים
להיות. שיכולה גדולה הכי בדרגה השם

 מזכה גם הוא וצדיק, גדול אדם שהוא מי כלל בדרך ואמנם
 לו ויש ממנו, ולמדים אותו רואים אדם שבני הרבים, את

הרבים. מזכה כן גם הוא ובזה אחרים, על השפעה
 אותו מכירים שלא נידח, במקום בדד יושב היה אם אבל

 של כוחות עם כוחו בכל השם את ועובד ממנו, יודעים ולא
 את המזכה כי הרבים, מזכה כמו זכויות לו היו לא מלאך,
 שהם לצדיקים, אותם ועושה אחרים על גם משפיע הרבים

מכוחו. מצוות ומקיימים בתורה עוסקים
 המחנך של לזכותו נזקפת המחונכים, שעושים מצוה וכל
לשער. שאין זכויות מאד להרבה בזה זוכה והוא

חברו בן המלמד
 בן את המלמד כל א( פה, )ב״מ חז״ל שאמרו כך כדי עד
 שזוכה היינו מעלה, של בישיבה ויושב זוכה תורה חברו

 אם אפילו הקב״ה, עם יחד מעלה של בישיבה בתורה לעסוק
 של לדרגה האמת בעולם יזכה החלשים, מן היה הזה בעולם
חיותו. בחיים לו שהיה ממה יותר תורה

 אפילו תורה הארץ עם בן את המלמד וכל שם, אמרו ועוד
יקר תוציא ואם שנאמר בשבילו מבטלה גזירה גוזר הקב״ה
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 זכותו הארץ עם בן את שהמלמד היינו תהיה, כפי מזולל
הקב״ה. של גזירות לבטל גם בכוחו ויש יותר, גדולה

 כלל שייך היה שלא למי בתורה מזכה הוא כי בזה והטעם
 הארץ, עם שאינו סתם, חברו בן את המלמד כן שאין מה לזה,

 שכך ובמצוות, בתורה ועוסק ישר אדם היה הוא בלעדיו גם
 כשמלמד אבל תורה, לו מוסיף רק והמלמד מהבית, נתחנך

 שלא כאלה לדברים אותו מחנך הוא הרי הארץ, עם בן את
 במקום חכם תלמיד שיהיה מאין, יש ועושה מהבית, לו היו
גדול. יותר הרבים זיכוי וזהו הארץ, עם

 שהיו חייא, ורבי חנינא רבי על )בע״ב( שם בגמרא ומובא
 בהדי :חייא לרבי אמר חנינא ורבי תורה, בדברי מתווכחים

 מישראל תורה משתכחא אי ושלום חס מינצית? קא דידי
 וחולק איתי מתווכח אתה כיצד היינו מפלפולי, לה מהדרנא

 יכול אני התורה, תשתכח ח״ו שאם כך, כל חריף אני הרי עלי,
 וממילא לו, היה וגאונות חריפות כזו פלפולי, בכוח להחזירה

 להסכים חייא רבי ועליך צודק, שאני ודאי חנינא, רבי טען
דעתך. על תסמוך ולא אומר, שאני למה

 לתורה דעבדי מינצית? קא דידי בהדי :חייא רבי לו והשיב
 מרבי עדיף חייא רבי שהוא היינו מישראל, תשתכח שלא

מישראל. תורה תשתכח שלא שעשה מפני חנינא,
 איתם ללמוד שאפשר בגיל ילדים חמישה לקח עשה? וכיצד

 חומש מהם אחד כל עם ולמד למקרא, חמש בן חומש,
 כך ואחר אחר, חומש למד ילד כל עם תורה, חומשי מחמישה

 עשה ובזה חייא, מרבי שלמדו מה לחבריהם ולימדו חזרו הם
 ימשיכו והם החומשים, כל את ידעו הילדים חמשת שכל

 הראוי בגיל ילדים ששה עוד ולקח לאחרים. גם וילמדו
 מהם אחד כל עם ולמד למשנה, עשר בן המשניות, ללימוד

 ולימדו חזרו הם כך ואחר משנה, סדרי מששה אחד סדר
מישראל. תורה תשתכח שלא עשה ובזה לאחרים,

 אבל בתורה, הגדלות עיקר לא זה ומשנה שמקרא פי על אף
 יוכלו משנה, ושל מקרא של הטוב היסוד את להם שיש כיון
 חכמים תלמידי ויהיו לגמרא, גם להמשיך זה מכוח כך אחר

 שרבי ומשנה מקרא של וההתחלה היסוד מכוח הכל גדולים,
 ודאי חנינא, לרבי חייא רבי טען וממילא אותם, לימד חייא
 אני כי ממך, יותר בתורה הישר שכל לי ויש צודק, שאני

מישראל. תורה תשתכח שלא עשיתי
 מי חייא, ורבי חנינא רבי בין מחלוקת הייתה כי ומבואר

 שחריף מי האם תורה, של לאמיתה יותר מכוון ומי צודק,
 הרבים מזכה שהוא מי או עצמית, גאונות לו ויש בפלפול
 בתורה, הרבים את שמזכה מי עדיף האם ילדים. של בתורה

בתורה. גדול יותר בעצמו שהוא מי או

 מעשי גדולים כמה אמר שרבי מובא, שם הגמרא ובהמשך
 ממר? אפילו יוסי: ברבי ישמעאל רבי אותו ושאל חייא,

 ח״ו, שקר או גוזמא אמר ולא ממני, אפילו כן, רבי, והשיב
 גדולים חייא רבי של שהמעשים באמת, סבור היה כך אלא
 חייא רבי של והפעולות המעשים - חייא״ ״מעשי ממנו, יותר

 לענין גדול יותר מי מבואר לא עדיין אבל יותר, גדולים
חייא? רבי או חנינא רבי האם אמת, תורת שתורתו
 האמוראים מן שאחד שם, הגמרא בהמשך זה על ומובא

 סדר את וראה דרקיעא, במתיבתא מעלה, של בישיבה היה
חנינא, רבי ואחריו חייא, רבי קודם שם, שיושבים המקומות

 :אותו ושאלו והתפלאו יוחנן, רבי ואחריו ינאי, רבי ואחריו
 ״באתר ואמר והשיב חייא? רבי ליד יושב אינו יוחנן רבי וכי

 לתמן״, נפחא בר מעייל מאן דאשא ובעורין דנורא דזקוקין
 רבי ליד להיכנס יכול אינו נפחא' 'בר שנקרא יוחנן שרבי היינו
 רבי אבל שם, ולישב להיכנס יכול היה חנינא רבי רק חייא,
חנינא. רבי ואחריו הראשון ישב חייא

 מרבי גדול חנינא רבי היה שבפלפול למרות כי ורואים
 הגדולים, מעשיו בזכות לפניו, ישב חייא רבי מקום מכל חייא,

רבן. בית של לתינוקות תורה שלימד

הקודש טהרת על
 הקודש, טהרת על הכל עשה חייא שרבי שם אמרו ועוד
 והיה צבאים, וצד רשתות ממנו ועושה פשתן מגדל שהיה

 עליו וכתב קלף עושה היה ומהעור ליתומים, מהבשר מאכיל
לילדים. מלמד היה ומזה תורה, חומשי חמישה
 לתורה הזה מעשה ״שכל אגדות בחידושי המהרש״א וכתב

 אחר דבר שיתוף שום בו היה ולא שמים, לשם בתחילה הוא
 לעורה בהמה קנה אילו כי שמים, לשם שלא אחרת וכוונה

 גידול מתחילת אבל אחר, דבר שיתוף המוכר מצד בו היה
 מהגר״א, ידוע זה ]וכעין ולמצוה״ לתורה לשם היה הכתנא
סק״ג[. פ״ה שלמה ובאבן התורה, במעלות מובא

 הרבה עם ובטהרה, בקדושה התינוקות את לימד ככה
בשלמות. יותר התורה זה ידי שעל שם, שהכניס קדושה

מעלה של בישיבה
 במתיבתא חייא רבי ישב הזה הרבים הזיכוי ובזכות
 חנינא רבי הזה שבעולם פי על אף חנינא, רבי לפני דרקיעא

 חייא רבי הבא בעולם מקום מכל יותר, בפלפול חריף היה
 בתורה, הגדלות סדר לפי יושבים הרי שם כי גדול, יותר היה
 ובישיבה החכמה, אחר הלך בישיבה א( קכ, )ב״ב שאמרו כמו
 קודם ישב חייא רבי ואם מטה, של בישיבה כמו מעלה של

 בפלפולא! גם חנינא, מרבי יותר בתורה גדול שהוא בהכרח
 בעולם כאן שהיה ממה יותר בתורה לגדלות הבא בעולם וזכה
לתשב״ר. תורה שלימד בזכות הזה,

ת לו שיש שמי מזה רואים כוי של זכויו בתורה, הרבים זי
 הבא בעולם מקום מכל כך, כל חריף אינו הזה בעולם אם גם

תר בתורה לגדלות יזכה  כל שאמרו וזהו כאן, לו שיש ממה יו
 מעלה, של בישיבה ויושב זוכה תורה חברו בן את המלמד

 הבא בעולם יזכה מהחלשים, היה הזה בעולם אם אפילו היינו
הגדולים. עם יחד מעלה של בישיבה לישב

 הזה בעולם תורה המלמד כל א( צב, )סנהדרין אמרו ועוד
 בעולם תורה שמלמד אחד כל הבא, בעולם ומלמדה זוכה
ת, אל״ף מלמד רק הוא אם אפילו הזה,  של לתינוקות בי״
 לא ושם - הבא בעולם תורה ללמד זה בשכר יזכה רבן, בית

ת, אל״ף מלמדים  הבנה עם הבא, עולם של תורה אלא בי״
 שעל הרבים, מצדיקי של והשכר הענין זהו הבא! עולם של
תורה. של לדרגה זוכים בתורה הרבים זיכוי ידי

התלמידים אלו - בניך
 חברו בן את המלמד כל ב( יט, )סנהדרין חז״ל אמרו והנה

 תולדות ואלה שנאמר ילדו כאילו הכתוב עליו מעלה תורה
 ילד אהרן לך לומר אהרן בני שמות ואלה וכתיב ומשה אהרן
שמו. על נקראו לפיכך לימד ומשה

מישראל תורה תשתכח שלא

חייא מעשי גדולים
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 לבניך״ ״ושננתם ז( ו, )דברים הפסוק על רש״י כתב וכן
 הטעם להבין ויש בנים, קרויים שהתלמידים התלמידים, אלו
המלמד? של כבנו נחשב התלמיד מדוע בזה

 חוץ מתקנא אדם בכל ב( קה, )סנהדרין שאמרו כך כדי עד
 שאין וכשם ממש, כבנו נעשה שהתלמיד היינו ותלמידו, מבנו
 בבנו ולכאורה בתלמידו, מתקנא אינו כך בבנו, מתקנא אדם
 ובשרו, עצמו ממנו, חלק הוא הבן כי מתקנא, שאינו מובן
מתקנא? אינו מדוע בתלמיד אבל

 כמו בטבע התלמיד נעשה תורה, שמלמדו ידי על כי ומבואר
 תורה המלמד כי הדבר, בטעם ונראה המלמד, של בן

 התלמיד, של הרוחנית הנפש את בזה יוצר הוא הרי לתלמידו
 בנפש נכנסת והתורה רוחנית, היא והנפש גוף, ויש נפש יש

 דיקע תורה )א חדשה נשמה בזה ומקבל הנפש, כל את ומשנה
 הם רעות שמידות כמו בנפש, חדשה יצירה וזוהי נשמה(,
הנפש. תיקון זהו תורה להיפך כך הנפש, קלקול
בן, באב וכמו  הבן, של הגשמית המציאות את יוצר שהאב ו

 את אוהב הוא ולכן ממנו, חלק הוא הבן הגשמי הטבע ומצד
אינו עצמו, את שאוהב כמו הבן  ברוחניות גם כך בו, מקנא ו

 את בו ומכניס התלמיד, של הרוחנית הנפש את יוצר המלמד
 נשמה עם אחד אדם כמו ממנו, כחלק בזה ונעשה הנשמה,

ילדו. כאילו ונחשב בו, מקנא אינו ולכן אחת,
 ילדם, כאילו משה שם על שנקראו אהרן, בבני שכתוב וזהו

 התקשרות נעשית זה ידי ועל תורה, אותם שלימד מפני
כבניו. בזה ונחשבים בנפש, חדשה ויצירה נפשית,

 תלמידך כבוד יהי יב( ד, )אבות שאמרו במה הביאור וזה
 וחביבות חביב, שיהא אלא לכבד, רק לא כשלך, עליך חביב
 נעשית וכיצד לתלמיד, החביבות את בלב להרגיש בלב, היא

 ומרגישים זה, את מכירים שהמלמדים מסתבר החביבות?
 הוא הרי התלמיד, של הרוחניות את שיוצרים ידי שעל בזה,

 מהנשמה מבשרו ובשר מעצמו עצם המלמד, של בן כמו נעשה
אצלו. חביב נעשה וממילא שלו,

 שצריך אמרו ולא 'חביב', תלמידך כבוד יהי אמרו ולכך
הר שחייבים ודאי שזה בו, לפגוע שלא וליזהר אותו לכבד  ליז

 מתוך נובעת הזאת הזהירות אבל בתלמידים, מפגיעה
כבנו. המלמד אצל חביב שהתלמיד החביבות,

התלמידים, ואהבת חביבות מתוך כזה, באופן וכשמחנכים
 אליו ומדבר התלמיד, את שאוהב מלמד גדולה! הצלחה יש
 זה, את מרגיש התלמיד גם שצריך, כמו חביבות של רגש עם
 היא להיות שיכולה גדולה הכי ההשפעה עליו, משפיע וזה

התלמיד שאז לרב, התלמיד בין חביבות של הרגשה כשיש

אין מהרב, מקבל  מסתדר והכל משמעת, של קשיים שום ו
תר. הקלה בצורה החביבות. כוח זהו ביו

התורה ידי על - חביבות
 אבל תורה, שמלמדים התורה מרביצי אצל רק שייך וזה
 שייך לא חול, לימודי שמלמד מי שייך, זה אין חכמות בשאר
 שום יוצר אינו כי ילדו, כאילו ולא כשלך, עליך חביב אצלו

 לו מוסר רק דבר, אצלו משנה ואינו התלמיד, בנפש יצירה
 ילדו כאילו המיוחדת החביבות וכל חבר, כמו בעלמא ידיעה
אחרים. בדברים ולא בתורה רק קיימת
 ותלמידו הרב ובנו האב אפילו ב( ל, )קידושין שאמרו וזהו

 ואינם זה את זה אויבים נעשים אחד בשער בתורה שעוסקין
 אפילו היינו זה, את זה אוהבים שנעשים עד משם זזים

 הם לבסוף תורה, בדברי מאד חריפים ויכוחים שמתווכחים
התורה. בכוח לזה, זה אוהבים נעשים

 אם כי מהתורה, זזים שאינם היינו - משם״ זזים ״ואינם
 תעזבני אם ברכות( סוף )ירושלמי אמרו הרי מהתורה זזים
 התורה קדושת של ההשפעה וכל אעזבך, יומיים יום

 בדבקות נמשך, התורה עם הקשר אם אבל מסתלקת,
 זה אוהבים שנעשים גורם התורה כוח אזי בתורה, ובשקיעות

ילדו״. ״כאילו חביבות ויש לזה,

בייסורים תורה הרבצת
 ספר בסוף )נדפסה בצוואתו ביקש איגר עקיבא שרבי ידוע

 שבחים שום עליו יזכירו שלא קמא( מהדורה וחותם כתב
 עד עשרה שש או עשרה חמש מגיל אשר זה ״זולת בהספדו

 מגיל כבר - גדולים״ בייסורים תלמידים עם למדתי היום
 צעירים היו התלמידים ומסתמא לתלמידים, מלמד היה צעיר

גדולים. בייסורים אותם ולימד ממנו,
בהספדו. עליו שיאמרו שהסכים היחיד השבח זהו

האמת הכרת - ענווה
 ענוים גם אבל מאד, גדול עניו היה איגר עקיבא רבי

 מעשיהם ואת מדרגתם את ומכירים המציאות, את יודעים
 את לדעת ולא בעצמו לטעות פירושה אין ענווה כי הטובים,
 )סוטה בגמרא שמצינו וכפי עושה, שהוא הטובים המעשים

 דאיכא ענווה תיתני ״לא עצמו על אמר יוסף שרב ב( מט,
עניו. שהוא עצמו את שהכיר היינו אנא״,
 נכונה השקפה פירושה ענווה כי לגאווה, נחשב לא וזה

 עצמו, את להחשיב במה שאין האמיתית המציאות וידיעת
 ועוצם בכוחו וכי טובים, מעשים הרבה עושה שהוא למרות

 ניתנו הנפש וכוחות הגוף כוחות כל הרי אותם? עושה הוא ידו
השמים, מן הכל לו, שיש וההבנה השכל וגם השמים, מן לו

התלמיד נפש יצירת

עליך חביב תלמידך כבוד

 של מתלמידיו הוי יב( )א, באבות ששנינו מזה, יודעים המחנכים רוב הסתם ומן לדעת, מאד שחשוב אחד דבר נזכיר
 אחר ורק הבריות', את 'אוהב להיות תחילה שצריך הוא הסדר כי ומבואר לתורה, ומקרבן הבריות את אוהב וכו' אהרן

הבריות. אהבת לזה שתקדם בלי תורה אהבת ולהשפיע לקרב שייך ולא לתורה', 'ומקרבן כך
 שאדם דבר שכל הקשיים, כל את ומוריד מסלק זה לתלמידים, אהבה מתוך התורה ובהרבצת בחינוך עוסקים וכאשר

המציאות. היא כך נהנים. שניהם התלמיד וגם המחנך ואז בזה, קושי שום מרגיש אינו אוהב,
 התלמיד, של במצבו להתעניין גם אלא תורה, בדברי רק לא יהיה התלמיד עם החינוכי שהקשר מאד, חשוב דבר ועוד
 שום עושה שאינו ממושמע ילד הוא אם ואפילו עליו, ומתעניינים שחושבים שיידע בבית, נשמע ומה שלומו, מה לשאול
המחנך. עם קשר שיהיה גם וצריך בעיות, עושה שאינו מה מספיק לא בעיות,

תשע״ה כסלו העעמאי, החינוך ומחנכי מורי בכינוס נאמר
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 חסד זה ורגע רגע כל החיים, כל חסד, זה ונשימה נשימה כל
 לו אין כי עצמו, את להחשיב מקום אין וממילא השמים, מן

שמים. בידי והכל מעצמו, כוחות שום
 לעשות יכול אם חייב, שהוא מה את עושה אינו אם רק
 לא חייב שהוא מה את כשעושה אבל חטא, זהו עושה, ואינו
 לטובתו, זה עושה שהוא מה כל כי זה, עבור תודה לו מגיע

 מרת יודע ולב הגיהינום, מן ומפחד הבא עולם רוצה שהוא
יכול. שהוא מה עושה ואינו יכול שהוא כמה נפשו

 כלומר אנא, דאיכא ענווה תיתני לא יוסף רב שאמר וזהו
 במה לי שאין חשוב, שאינני עצמי את מכיר שאני - עניו שאני

כן. לומר גאווה זו ואין עצמי, את להחשיב
 הטובים, מעשיו את וידע הכיר איגר עקיבא רבי גם וכך
אמיתית. ענווה וזוהי בהם, עצמו החשיב שלא אלא

 מתוך תורה שלימד הזאת הזכות את במיוחד והזכיר
 לחשוש יש לאדם, שיש זכויות כל באמת הנה כי ייסורים,

 בשל״ה תפילה זה על ויש הזה, בעולם זכויותיו את יאכל שלא
 לרעה לי שמור עושר ח״ו יהיה שלא לנפשי מאד אנכי ״וירא

 את נא קח כן הוא ובאם שבידי, מזכויותי המעט להאכילני
 היינו הנצחי״, עולם הבא לעולם ברעתי אראה ואל ברכתי
 לחשוש יש צער, בלי טובים חיים הזה בעולם חי אדם שאם
הזה. בעולם המצוות שכר אוכל הוא שמא

 לו משלמים ולכן לשמה שלא עושה הוא אולי יודע ומי
 מכות סוף המשניות בפירוש הרמב״ם שכתב כמו הזה, בעולם
 המצוות קיום עבור הוא הבא בעולם המצוות שכר שעיקר
 ה( יח, )ויקרא מות אחרי בפרשת הרמב״ן כתב וכן לשמן,
 שכר לו נותנים הבא העולם לשם מצוות עושה אדם שאם

 עולם רק לו נותנים הזה העולם לשם עושה ואם הבא, בעולם
הבא. העולם את ומפסיד כשאיפתו, הזה

 בעולם הבא העולם את יאכל שלא השל״ה התפלל זה ועל
 יקר פנסיון כמו הוא הזה העולם כי המוסר מבעלי ידוע הזה.
 משלמים רגיל תה כוס על שאפילו כוכבים״( )״חמישה מאד

 בעולם הנאה כל על הזה, העולם גם כך מאד, יקר סכום בו
הבא. בעולם ביוקר משלמים הזה

 תלמידים עם שלמד מה את איגר עקיבא רבי הזכיר ולכן
 מה רק שיזכירו, חושש היה אחרות זכויות כל ועל בייסורים,

 הזכות זוהי וקשיים, ייסורים מתוך תלמידים עם שלמד
הבא. לעולם לו שתעמוד בטוח שהיה

 על שמשפיעים הרבים הזיכוי כי לדעת יש ובעצם
 להם ומסבירים איתם שמדברים במה רק לא הוא התלמידים

 את אותם שמלמדים במה רק ולא לעשות, צריך וכך כך
 ודאי שזה הגמרא, ואת המשניות ואת החומש ואת הקריאה
 בכל חכמים שימוש גם יש לזה נוסף אך ממש, תורה הרבצת

 שהרב איך ורואה הרב עם נמצא שהתלמיד ההנהגה,
ה מתנהג,  ליד כשנמצאים חכמים. בשימוש עליו, משפיע וז

ם ׳חכמים׳, של הנהגה שמתנהג רב  של ההנהגה את ורואי
משפיע! זה שמים, יראת עם טובות מידות
 בתפקידו ויש ציבורי, תפקיד לו שיש אחד לי שסיפר וכפי
למדתי אני לי, ואמר להיכשל, עלול שהוא ניסיונות, הרבה

 של הנהגה אצלם וראיתי זצ״ל, והמשגיח הרב בזמן בפוניבז'
 אני שגם עלי השפיע וזה מפחדים, שהם איך שמים, יראת

 שהייתי יתכן שלהם הפחד את רואה הייתי ולולי מפחד,
 את שראיתי לאחר אבל היתר, ומורים ניסיונות יש כי נכשל,

להיכשל. מסוגל אינני שמים היראת
 את עליו רואים שהתלמידים הרב, של ההשפעה כוח זהו

יותר. מפחדים שמים יראת וכשרואים היראה,
 שנסע באדם החסידות, של הראשונה בתקופה עובדא היה
 ונעשה התפעלות, מלא ממנו וחזר הצדיקים, מגדולי לאחד

 שיש ראיתי ואמר אצלו? ראית מה ושאלוהו שלו, לחסיד
 ואמר זאת? ידעת לא עכשיו עד וכי והתפלאו, עולם, של ריבונו
 יראת 'ראיתי' הצדיק אצל ראיתי, לא אבל ידעתי, כן אמנם
משפיע. זה שמים יראת וכשרואים שמים,

 והתחיל מאד, זקן יהודי עם באוטובוס פעם שנסעתי זכורני
 בדור הצדיקים מגדולי אחד רבי, לו היה בצעירותו כי לבכות,

 הקדושה, השפעת את והרגיש אצלו, להסתופף וזכה הקודם,
 היכן לו אין עכשיו אבל שמים, יראת ממנו וקיבל שראה

 בילדותו שראה כפי שמים יראת כזו עם רבי כזה להתחמם,
בדמעות. זה על ובכה היום, לו חסר

חכמים שימוש
 את רואה שהתלמיד חכמים, שימוש של ההשפעה כוח זהו

 ומושפע טובות, ובמידות שמים, ביראת הרב, של הנהגתו
 הדבר עצם אלא המלמד, אצל לומדים תורה רק לא ממנו.

 זהו החכמים, תלמידי כל את ורואים בחיידר, שנמצאים
ההנהגה. כל על המשפיע חכמים שימוש

 תלמיד עם קבוע בקשר להיות שהתחיל אחד אדם לי סיפר
 להיות שהתחיל מאז כי שלו המכירים לו ואמרו חשוב, חכם

 הרגיש לא בעצמו הוא אחר, אדם ונעשה השתנה עימו, בקשר
 כי שינוי, עליו שניכר לו אמרו המשפחה בני אבל השינוי, את
 לומד שהוא חכמים, שימוש לו ויש חכם, אדם עם נמצא הוא

 מאומה איתו דיבר לא שהוא למרות בקרבתו, ונמצא איתו
 זה הנהגתו, את וראה איתו שהיה הדבר עצם להתנהג, כיצד

אחרת. הנהגה לו שתהיה עליו השפיע
 בתורה החכמים שימוש שמלבד חכמים, שימוש ענין זהו
ההנהגה. בכל גם שימוש שיהיה שייך

 שלמד זקן אדם בפוניבז' לישיבה הגיע שפעם סיפרתי וכבר
 העולם מלחמת לפני זצ״ל, שך הגרא״מ מרן עם בסלוצק

 תקופה מאותה שך הרב את זוכר הוא כי ואמר הראשונה,
 זלמן איסר רבי הגאון מרן אחרי הלך הזמן שכל בצעירותו,

 מה בכל ומשמשו איתו, מדבר והיה האזל', 'אבן בעל זצ״ל
 שנעשה הסיבה זוהי ובאמת ידו. מתוך ידו זזה ולא שאפשר,

החכמים. שימוש ידי על הדור, גדול
 תורה, בני עם קשר להם כשיש בתים, בעלי שגם וידוע

 מבן שמעתי משתנה. הנהגתם וכל מזה, השפעה מקבלים הם
 בני ונעשו השתנו והם בתים, לבעלי שיעור שאומר אחד תורה
 ולמדו ישבו רק כלום, איתם לדבר צריך היה ולא תורה,
 זה הנהגתו, את וראו תורה בן של בקרבתו שהיו וכיון ביחד,

תורה. בני כן גם ונעשו עליהם השפיע
 רק לא הוא הרבים מצדיקי של הרבים הזיכוי כי נמצא

 ההימצאות עצם גם אלא שיעורים, ומוסרים שמלמדים במה
מאד. משפיעה התלמידים עם והנוכחות

הבא לעולם הקיימות הזכויות

בהנהגתו משפיע הרב
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החינוך בעבודת קשיים
 שלימד מה את לזכות הזכיר איגר עקיבא רבי והנה

 ייסורים, דווקא צריך לא אמנם גדולים, בייסורים תלמידים
ש אחד לכל ייסורים, הם קשיים וכל  כל לפעמים, קשיים י

 להגיע שצריכים כגון המלמדים, אצל שמצויים קשיים מיני
מן, ש אחד כל קשה, זה לפעמים בסבלנות, ולהתייחס בז  לו י

 ולא הקשיים על מתגברים ואם שלו, הקשיים את
 מצדיקי הקשיים, כל למרות וממשיכים בהם, מתחשבים

 שרבי השבח וזהו מאד! גדולה זכות זו קשיים עם הרבים
בהספד. עליו שיזכירו והסכים החשיב איגר עקיבא

 כאלה זכויות עם כזה באופן עוסקים שאם ובודאי כמובן
 כל ה( ג, )אבות שאמרו כמו דשמיא, לסייעתא גם זוכים

 דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל
 ובודאי ממש, תורה עול הוא תורה הרבצת של עול ארץ,

 זכות וזו ארץ, ודרך מלכות עול ממנו שמעבירין בזה זוכים
קשיים. שום יהיו שלא למנוע
 הם הקשיים כי לדעת צריכים קשיים, יש זאת בכל אם אך

 חיי שכל א' בפרק ישרים המסילת שכתב כמו ניסיונות,
 והעוני ניסיון הוא העושר לאדם, ניסיונות הם הזה העולם

 זה קל מדי יותר ואם ניסיון, זה קשיים יש אם ניסיון, הוא
 ובזה עליהם, ולהתגבר בניסיונות לעמוד וצריכים ניסיון, גם

 את לשכוח ולא תמיד לזכור והעיקר הבא. לעולם זוכים
הרבים. זיכוי של הענין חשיבות

התלמיד על מחשבה
 שהיה שילת, בר שמואל רב על אמרו שם ב״ב בגמ' והנה
 היה התלמידים, עם למד שלא בזמן שאפילו תינוקות, מלמד
 הפסוק את קראו ועליו מהם, דעתו הסיח ולא עליהם, חושב

ועד. לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי
 בשעה שאף תשב״ר, בלימוד ההנהגה את מזה ללמוד ויש
להיות המלמד באפשרות יש התלמידים עם נמצאים שאין

 איך תדיר התלמידים על שיחשוב ידי על במצוה, עוסק
 שימת צריכים הדברים מן והרבה אותם, לקדם צורה ובאיזה

 מומחים עם בהתייעצות אף ופעמים מרובה, ומחשבה לב
 כך על והמחשבה והעסק אותו, ולחזק בתלמיד לטפל כיצד

 עסק נקרא זה גם התלמידים, עם נמצאים שאין בשעה אף
מצוה. בדרך שהולך וכמי במצוה,
 עם להצלחה דשמיא לסייעתא גם זוכים זה ידי ועל

 זצ״ל במברגר ציון בן רבי הגה״צ לי שסיפר כפי התלמידים,
ק, שצריך תלמיד איזה כשיש כי  איך לחשוב מתחיל והוא חיזו

 אותו, לחזק כיצד מישהו עם ומתייעץ שמדבר או לו, לעזור
 מאומה, איתו דיבר שלא למרות התלמיד, על משפיע כבר זה
 מן לו, לעזור איך עצות ולחפש תכנית לעשות התחיל רק

מעצמו. שיתחזק התלמיד על השפעה נותנים כבר השמים
 מצידו משתדל שהוא דלתתא, אתערותא שיש כיון והיינו

 סלנטר ישראל מרבי שידוע וכמו לתלמיד, לעזור שאפשר במה
 היא כך ומועילה, עוזרת רוחניות על שתפילה ומנוסה בדוק כי

 בענייני משתדל שאדם והשתדלות שאיפה בכל המידה
 שמשתדל ומאחר בזה, לו מסייעים השמים מן רוחניות,
 בזה לו מסייעים השמים מן ברוחניות, התלמיד להצלחת

שצריך. במה יתחזק מעצמו התלמיד שגם
 מלמדי הרבים, למצדיקי הנוגעים הדברים הם אלו

זכותם! לשער שאין רבן, בית של תינוקות
 ככוכבים הרבים ״ומצדיקי הגמרא שהביאה והפסוק

 על מדובר שם האחרון, בפרק בדניאל נאמר ועד״ לעולם
 מצדיקי כי בזה רמוז הנראה וכפי והגאולה, הקץ ענייני

 הגאולה, את להביא הזכות יהיו הם הקץ של בתקופה הרבים
תורה. של חינוך ובזכות נגאלים, התורה שבזכות

 הקודש, בעבודת להצלחה המלמדים כל שיזכו רצון יהי
בימינו. במהרה שלמה לגאולה ונזכה

^ תשס״ד תשרי לצעירים, הישיבות ראשי כינוס ^

תורה של אכסניה
 מובא ברכות בסוף בגמרא אכסניה. בכבוד פותחין
 אכסניה בכבוד כולם פתחו ביבנה לכרם רבותינו שכשנכנסו

 בכל המדברים ראש שהיה יהודה רבי פתח לפניהם אך ודרשו,
 קודם התורה שכבוד מזה ונראה תורה, בכבוד ודרש מקום
 תורה, בכבוד תחילה פתח יהודה רבי ולכן אכסניה, לכבוד

אכסניה. בכבוד כולם פתחו ואחריו
 תורה, בכבוד לדבר צריכים תורה של באכסניה כשנמצאים

 גדולים, תורה ומרביצי ישיבות ראשי של הזאת האכסניה
בתורה. הרבים מזכי תורה, של אכסניה זוהי

 היסוד בשנות הצעירים של תורה אלא תורה, סתם ולא
 המשך של היסוד את מקבלים אלו שבשנים כידוע לחייהם,
 מי קטנה בישיבה הזה ובגיל החיים, לכל בתורה הגדלות
 תמיד, כך אחר לו יחסר זה כראוי, הזמן את מנצל שאינו
 החיים כל של היסוד שזהו שחסר, מה את להשיג מאד וקשה

לשער. שאין הרבים זיכוי שזה ובודאי תורה, של
 הרבים, מזכי של דרגתם בגודל כתב הלבבות ובחובות

השם עובד והוא מלאכים, של כוחות לו שיש אדם שאפילו

 כמו זכויות לו אין הוא גם הטבע, מן למעלה הכוחות כל עם
 התוצאות בכל גם זוכה הרבים את המזכה כי הרבים, מזכה

 וכל השם, בדרך להמשיך ממנו חינוך שקיבל מי של והפירות
 אליו שייכים ממנו שהושפעו המחונכים של הטובים המעשים
 לשער אין לכן בזה, אותם זיכה הוא כי לזכותו, ונזקפים
התורה. מרביצי של המרובות הזכויות

תורה המלמד של שכרו
 חז״ל שאמרו התורה, מרביצי של השכר בגודל מצינו ועוד

 שמך תורק שמן טובים שמניך לריח הפסוק על ב( לה, )ע״ז
 מגולה פלייטין של לצלוחית דומה חכם תלמיד למה וגו׳

 שמך תורק שמן דכתיב והיינו רש״י ופירש וכה, נודף ריחה
 תורה מלמד כשאתה כלומר שמנה, ומריקין אותה כשמגלין

שם. לך יצא אז לתלמידים
 לו, מתגלין ממנו שמכוסין דברים אלא עוד ולא שם, ואמרו

 מלמדן, כשהוא טורח בלא מעצמן לו מתגלין רש״י ופירש
 לו שיתגלו זוכה לאחרים תורה שמלמד שבשכר היינו ע״כ,

 עמוקים דברים תורה, סתרי אדם, מבני שמכוסין דברים
השמים מן הדברים, לבהירות להגיע מאד שקשה מאד,
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 לאחרים, מלמד שהוא בזכות טורח! בלא אותם לו מגלים
 דברים טורח בלא לו ומתבררים ומתגלים כרגיל, מלמד הוא

אותם. יודע היה לא מלמד שהיה שבלי כאלה
 ידי על הזה, בעולם כאן מיד, שזוכים תורה של הרווח זהו

 מיהו משנה לא כי לדעת וצריכים לאחרים, שמלמדים
 הזה השכר לגבי מצוין, פחות או מצוין תלמיד אם התלמיד,

ה הדבר, אותו זה תורה טעמי לו שמתגלים  ומנוסה, בדוק וז
זה. את לראות יכול לב ששם מי

 המרכזי שהנושא כתוב היה לכינוס ההזמנה של בכותרת
 כיצד התלמיד', את לחנך כדמות 'הרב הוא ידברו שעליו
 התלמיד. על חינוך שישפיע כדי הרב של דמותו להיות צריכה
 כאן אבל בשלמות, להיות צריך ואחד אחד כל ובאמת

 שצריכה השלמות היא מה לתורה, לחינוך בנוגע מדברים
תלמידים. על להשפיע כדי להיות
 של מתלמידיו הוי יב( )ב, אבות בפרקי מפורשת משנה יש
 בזה פירשו וכבר לתורה, ומקרבן הבריות את אוהב וכו' אהרן

 לתורה, מקרבן כך ואחר הבריות את אוהב קודם נזכר כי
 אהבת ידי על היא לתורה תלמידים לקרב שהדרך כלומר

 קירוב של השפעה שייך לא הבריות אהבת ובלי הבריות,
 בהשפעה עוסק שהוא הבריות, את שאוהב מי רק לתורה,

 להשפיע יכול הוא התלמידים, אהבת מתוך התורה ובהרבצת
 הבריות אהבת של המידה בשלמות שחסר וכל לתורה, ולקרב

לתורה. במקרבן הצלחה תהיה לא
 אהבת אמרו ולא הבריות, אהבת מוזכר במשנה והנה
 אהבת אלא כמוך״, לרעך ״ואהבת מצוה יש זה שעל ישראל

ישראל. שאינו מי אפילו משמע הבריות,
 פעם שדיבר זצ״ל לוונשטיין ר״י הגה״צ מהמשגיח וראיתי
 ידועות הלא הזכויות הן מה בשנחאי( )תש״ד, רבה בהושענא
 את והזכיר דין, יום שהוא רבה בהושענא בהן לזכות שאפשר

 שנצטווינו הסוכות בחג רואים שאנו הבריות, אהבת ענין
 לכפר כדי העולם, אומות שבעים כנגד פרים שבעים להקריב

 סוכה )עיין העולם מן ויאבדו יכלו שלא עליהם ולהגן בעדם
 אהבת ענין את בזה ורואים פינחס(, פרשת וברש״י נ״ה

מישראל. שאינו למי גם שדואגים הבריות,
 וכן יהודים, שאינם אפילו 'הבריות', אהבת הלשון וזהו
 בצלם שנברא אדם חביב יד( ג, )אבות המשנה מדברי נראה

 לכאורה משמע למקום, בנים שנקראו ישראל חביבין וכו'
 חביבות להם יש ישראל שכלל אלא חביבות, לו יש אדם שכל

למקום. 'בנים' שנקראו יותר גדולה
 המסילת וכתב כמוך, לרעך ואהבת נאמר בישראל ואמנם

 אהבת ואילו ממש, כמוך להיות שצריך י״א פרק ישרים
מזה. פחות אפילו הוא הבריות

 ממש, כמוך לא אפילו הבריות', 'אהבת של דרגה וכשיש
לתורה. מקרבן שיהיה שייך כבר

 נקנית שהתורה דברים ושמונה מארבעים גם הוא זה וענין
 'אוהב הוא הדברים שאחד ששי, פרק באבות כדאיתא בהם,

התורה. לקנין זוכים ובזה הבריות' את

 לעסוק הוא הראשון העיקר תלמידים, על להשפיע והנוגע
בישיבה אחד משגיח לי אמר וכך הבריות, אהבת מתוך בזה

 רחמנות מתוך רק כי במציאות, רואה שהוא באמריקה,
להשפיע, אפשר אי זה ובלי התלמידים, על להשפיע אפשר

הבריות. אהבת ומתוך רחמנות מתוך רק
 חברו בן המלמד כל ב( יט, )סנהדרין חז״ל שאמרו וזהו
 שנאמר ממה כן ולמדו ילדו, כאילו הכתוב עליו מעלה תורה
 ילד אהרן לך לומר ומשה״ אהרן תולדות ״ואלה אהרן בבני

 ברש״י )מובא אמרו וכן שמו, על נקראו לפיכך לימד ומשה
 בנים, קרויים שהתלמידים התלמידים, אלו בניך ז( ו, דברים

בנים! כמו - הבריות מאהבת יותר וזה
 וכשהרב האדם, את משנה תורה הרי כי בזה והפירוש

 אחר, אדם בזה נעשה התלמיד לתלמידו, תורה מלמד
 שלא מושלמת נפש חדשה, רוחנית מציאות בנפשו ונוצרת
ת תורה, שלמד לפני לו הייתה  מהרב באה הזאת הנפש ויציר

לדו, כאילו נחשב הוא לכן תורה, שמלמדו  יצר הוא כי י
הזאת. הרוחנית המציאות את בנפשו והשפיע
צר, שאדם דבר שכל וידוע ש יו  שיצר, למה אהבה בטבע י
לבן. אב כאהבת לתלמידים אהבה יש כן ומשום

ממש כמוך - כשלך
 אדם שאין ב( קה, )סנהדרין שאמרו במה הפירוש וזה

 התלמיד של הרוחנית המציאות כי ותלמידו, בבנו מתקנא
ממש. כבנו נעשה והתלמיד הרב, של מכוחו באה

 היה שמלמדו קודם אבל תורה, שמלמדו אחרי הוא זה וכל
 קרבה יש שמלמדו לאחר רק בן, כמו ולא הבריות, אהבת רק

בן. כמו אהבה של רגש ומקבל גדולה, יותר
 עליך חביב תלמידך כבוד יהי יב( ד, )אבות שאמרו וזהו
 אפילו הבריות אהבת יש לתורה הקירוב בתחילת כי כשלך,

 ומקרבן הבריות את ״אוהב שאמרו כמו ממש, כמוך לא
 'כשלך' חביב הוא אז 'תלמידך', שנעשה לאחר אבל לתורה״,

לבנו. כאב אהבה ויש ממש, כמוך

בידידות רק - התוכחה
 לומר כשבאים כגון בחינוך, ההנהגה גם להיות צריכה וכך

 נעימה בצורה יהיה שזה צריך לתלמידים, והדרכה תוכחה
 שתדע ״ראוי שמואל: מנחת בספר כתב וכבר ידידות, ובדרך
אלוז׳ין חיים ר' מאדמו״ר ובפרט מרבותי, קיבלתי שכך  מוו

מי נשמעים, אינם קשות הזה שבזמן זיע״א,  טבעו שאין ו
 כשלא ובפרט עוול, עושי על לכעוס וממהר רכות, לדבר
ע״כ. תוכחה", ממצות פטור - לו ישמע
 שתוכחה מוואלוז'ין, חיים רבי של בזמנו כבר היה כך

מתקבלת. ואינה נשמעת, הייתה לא קשה בלשון
 מתוך אליו שמדברים ירגיש התוכחה שמקבל צריכים לכן

 פטור ידידות, בדרך להוכיח יכול שאינו ומי ידידות,
 עלול הוא כי להוכיח, לו אסור שאפילו ויתכן מלהוכיח,

 טובה עצה בתור רק בתוכחה, אחרת דרך ואין בזה, לקלקל
המציאות. זוהי ידידות. הרגשת ומתוך

פוגעת ממילה זהירות
 קצת בה שיש מילה איזו שומע תלמיד שאם ידוע ובאמת

 לא כבר והרב זאת, ישכח לא לעולם הוא בכבודו, פגיעה
 שלילית, בצורה הרב על מסתכל הוא כי עליו, להשפיע יצליח
 לכן ממנו, מקבל ואינו טובתו, את דורש אינו הרב כי וסבור

פוגעת. מילה לומר שלא מאד ליזהר יש

לתורה ומקרבן הבריות את אוהב

ואהבה רחמנות
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 קטנה, בישיבה בקיאות שיעורי שאומר אחד מכיר אני
 הבקיאות בשיעורי כי שידוע למרות בתפקידו, מאד ומצליח

 כן, הדבר אין אצלו משמעת, להחזיק קשה הצהריים אחרי
 מאד, טובה משמעת יש שלו ובשיעורים מאד, מצליח והוא
הרמי״ם. מכל יותר השפעה לו ויש

 בטבעו מאד רך אדם שהוא לי סיפר בעצמו הוא ופעם
 הוא לתלמיד להעיר צריך ואם ולהקפיד, לפגוע מסוגל ואינו
 שהוא יבין שהתלמיד ובידידות, מאד עדינה בצורה מעיר
 כך, כל מצליח שהוא הסיבה זוהי כי ומסתבר בטובתו. חפץ

אותו. ומעריכים לדבריו נשמעים והתלמידים

 בדורנו, המשפיעים מגדולי באחד שהיה מעשה נוסף, וענין
 לו שחסר חושב הוא כי עצמו על התאונן בצעירותו כשהיה
 בו שיש אדם כל ב( ו, )ברכות חז״ל שאמרו מפני שמים, יראת
 דבריו שאין רואה הוא ואילו נשמעין, דבריו שמים יראת

 סימן זה כן אם התלמידים, על השפעה לו ואין נשמעין,
 היו שמים, יראת יותר לו היה ואם שמים, יראת לו שחסר
מעצמו. תבע כך נשמעים. דבריו

מדרגה. זוהי פשוט, לא זה אמנם

 שאלה שואל כשתלמיד למעשה, מאד הנוגע דבר ועוד
 שאומרים לפני טובה, שהשאלה לו לומר קודם צריכים טובה,

מאד'. טוב שואל 'אתה לו לומר התירוץ את
 יוכל שהתלמיד קל, תירוץ הוא התירוץ אם הענין, לפי ואז

 עליו שיקשה תירוץ זה אם אבל לו, לומר אפשר להבינו,
 ושמח מעודד יישאר וכך עיון, שצריך לו לומר עדיף להבינו,
הלאה. להמשיך ומרץ חשק יקבל וגם בחלקו,

 אם אפילו להבינו, שקשה תירוץ לו יאמרו אם אמנם
 זה, את מבין הרב רק אבל ואמיתי, נכון תירוץ הוא התירוץ

 כי כדאי, זה ואין מעורפלת, בצורה אם כי יבין לא והתלמיד
 גם ומתרגל לו, מובנים שאינם דברים לשמוע בזה מתרגל הוא

לו. מובנים שאינם דברים לומר

 כולם ולא שיתכן מאד, חשובים דברים כמה עוד ונזכיר
 נקבע אינו שהלימוד הגר״א באיגרת כתוב מהם. יודעים
 אלא בתלמידים, רק לא כלל זהו ובנחת, בישוב אם כי באדם

 הדעת בישוב בדעתו, מיושב הוא אם לומד, כשהוא אדם, בכל
 שהוא במה קנין לו ויש בלבו, נקבע הלימוד אז ובמנוחה,

 אין בדעתו, מיושב ואינו לגמרי, רגוע אינו אם אבל לומד,
 לומד, שהוא מה את יזכור ולא יבין ולא בלבו, נקבע הלימוד

ובמנוחה. בישוב להיות צריך כי
 ותלמידים, ילדים עם בפרט בזה, ליזהר מאד וצריכים

מתח. ללא ובמנוחה בישוב שיהיו

 שהשיעור כידוע התלמידים, בפני שיעור כשמוסרים לכן
 מצוינים תלמידים ישנם תלמידים, של סוגים לכמה נחלק
 ועל וחלשים, בינוניים, גם ויש מיוחדים, כישרונות בעלי

 ובהעמדת השיעור אמירת באופן לב לשים השיעור מגידי
 התלמידים, סוגי לכלל תועלת יביא שהשיעור הדברים, רמת

לחלשים. וגם לבינוניים, למצוינים,

 התלמיד, על משפיעה המחנך שהנהגת ידוע דבר
 טובות, מידות ובעל שמים ירא בעצמו שהוא ומחנך

טובות. ומידות שמים יראת תלמידיו על גם משפיע
 מחנך כי כעס, של מהנהגה בפרט ליזהר ויש

 על בזה משפיע הוא הרי ובקפדנות, בכעס שהנהגתו
 כמ"ש אלו, רעות למידות כן גם ומרגילם תלמידיו,
וביטחון. באמונה החזו"א
מלמד. הקפדן לא באבות שנינו וכבר

 מידות בעלי שהם אלו כי במציאות, ורואים
 ומידות הבריות אהבת מתוך ומחנכים טובות,
 גדולה הצלחה להם יש וקפידא, כעס בלי טובות,

נשמעים. ודבריהם התלמידים, בחינוך יותר
תשע״ז טבת מחנכים, לכינוס מכתב מתוך

 שהמצוין כזו, ברמה השיעור את לומר היא הנכונה והדרך
 בעצמו שיוכל עד מאמץ, שום בלי בקלות הכל להבין יוכל

 וממתין דעת בר שהוא ]אלא אומר שהרב מה את להמשיך
 בלי הכל יבינו שהמצוינים להיות, צריך כך הרב[. מפי לשמוע
מאמץ. קצת עם הכל יבינו והבינונים מאמץ,

 כל את להבין יכולים לא והם ברירה, אין החלשים ולגבי
 חלק הפחות לכל להבין יוכלו הם שגם צריך אבל השיעור,

 מבינים שהם מהשיעור תועלת תהיה להם גם שאז מהדברים,
 להבין יכולים שאינם כוחותיהם את מכירים והם ממנו, חלק
מבינים. כן שהם במה ומסתפקים הכל,

 התלמידים, סוגי לכלל מהשיעור תועלת יש כזה ובאופן
 את יאמרו אם אבל לחלשים. וגם לבינוניים, למצוינים,

 להתאמץ, יצטרך שהמצוין מזה, יותר גבוהה ברמה השיעור
 זה כלום, יבין לא שהחלש או חלק, רק יבין שהבינוני או

 מבין שאינו כשיראה לגמרי יישבר החלש כי טוב! לא מאד
 יצליח, לא כן גם והמצוין להישבר, עלול הבינוני וגם כלום,

 אינו וכבר למתח, מזה ונכנס להתאמץ, צריך שהוא כיון
להיות. שצריך כפי ובמנוחה בישוב

שהיו ומעשים עובדות
 הידוע וכפי כך, לא שחושבים היא בימינו המציאות אמנם

 שיעור שאמר גדול חכם תלמיד היה שהיו: ממעשים לי
 שהייתה מפני שאמר, מה כל את הבינו והתלמידים בישיבה,

 התלמידים, של הבנתם לפי להסביר וידע טובה, הסברה לו
 חידש הוא מה ושאלו התפלאו הכל מבינים שהם כשראו אך

 מבינים הם אם כי סבורים והיו ומובן, פשוט הכל הרי בזה,
רמה״. ״בלי שיעור זהו השיעור כל את

מפורסם, ישיבה ראש אחד, לי סיפר כן גם האחרון ובזמן
 הישיבה, את לראות קטנות מישיבות בחורים באים בשבת כי

 אחד אברך אליו וניגש שיעור, בפניהם שיאמרו גם ומבקשים
 מישיבות לתלמידים שיעור לומר הולך כשאתה לו, ואמר

 אם כי יבינו, שלא דברים גם להם שתאמר לב שים קטנות,
 שלך. לישיבה לבוא ירצו לא - אומר שאתה מה כל את יבינו
כיום. המציאות זוהי

 מעשה היה האחרונה. מהתקופה עובדות שתי עוד ואזכיר
 גדולות, ישיבות לשתי שנבחנו קטנה מישיבה תלמידים בשני
 לישיבה הלך וחברו אחת, לישיבה ללכת בחר מהם אחד

הראשון התחרט הזמן מתחילת שבועות ב' וכעבור השנייה,

נשמעים דבריו

תלמיד לשאלת היחס

ובנחת בישוב ללמדם

השיעור את למסור רמה באיזו
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 ושאלוהו בה, לומד שחברו השנייה לישיבה לעבור וביקש
 לשם כשנבחן כי ואמר זו, לישיבה מלכתחילה הלך לא מדוע
 שהלך בישיבה ואילו מאד, קלה בחינה בוחנים שהם ראה
 שם לומדים כי מהבחינה והבין יותר, קשה בחינה בחנו אליה
לשם. ללכת העדיף ולכן יותר, גבוהה ברמה
 זה קלה בחינה בוחנים שאם צעירים של מסולפת הבנה כזו
 גבוהה רמה ומחפשים בשבילם, מדי נמוכה שהרמה סימן

 זה שאין לראות נוכח לבסוף ובאמת כוחם. לפי שאינה למרות
משם. לעבור והוצרך בשבילו, מתאים
 לומר לאחרונה שהתחיל מאחד שמעתי עובדא ועוד

 אחד אליו ניגש השיעור ולאחר גדולה, בישיבה שיעורים
 הוא ומדוע פשוט, כך כל השיעור למה בטענה התלמידים

 מה הבנת כיצד הר״מ אותו ושאל פשוטים? דברים רק אומר
 שצריך כמו הבין לא כי והתברר וזה... זה בענין שאמרתי

 אבל הבין! לא זה וגם פרט, עוד על אותו שאל כך ואחר להבין,
 שאם תמיהה לו שהייתה עד הכל, את מבין שהוא חשב הוא
טוב. שיעור לא זה הכל, מבין הוא

 ולעורר לדבר מאד וצריכים בזמנינו, הדרכים נשתבשו ככה
מזה. נשברים ורבים תלמידים, שהורס הזה, השיבוש כנגד

 לימוד רמת עם בחיידר שלמד בילד שהיה מעשה ועוד
 בכישרונותיו, בינוני היה אבל מאד, טוב ילד היה והוא גבוהה,

 עליו, הקשה וזה ממנו, יותר כישרוניים תלמידים שם והיו
 היה במבחנים אמר, שהמלמד מה את מבין שהיה למרות

 שהוא כפי מצליח שאינו עליו ראו וההורים קצת, לו קשה
החיים. שמחת לו וחסר להצליח יכול

 אחר לחיידר אותו שיעבירו להם ואמרו בזה, והתייעצו
 כל גבוהה שאינה לימוד וברמת קלה, יותר בצורה שמלמדים

 והוא לפרוח! התחיל שם ללמוד שעבר ומאז כן, ועשו כך,
מאד. ומצליח התורה, שמחת עם בהתמדה לומד

 בעל גדולה, מישיבה בבחור לאחרונה לי שנודע מעשה ועוד
 ואינו רגוע, ולא מתוח תמיד שהוא טוב, כישרון עם הבנה
 לזה הסיבה ונתבררה חברותא, עם לומד שהוא מה את קולט

 ילדים שם שהיו גבוהה, רמה עם בחיידר למד הוא כי
 ומחמת כלפיהם, נחיתות רגש והרגיש ממנו, יותר כישרוניים

 והישוב המנוחה לו וחסרו בלימודו, מרוכז היה לא זה
 לו, לעזור הרבה שהשתדלו למרות בתורה, להצלחה הנצרכים

 בישיבה ככה והמשיך החיידר, את וסיים כלום, הועיל לא
 פחד לו שיש עד עצמי, ביטחון חוסר עליו השפיע וזה קטנה,

זאת. לתקן קשה ועתה מישהו, עם כשלומד ורתיעה
 בזה מתחשבים ולא גבוהה, רמה שמחפשים הזו המציאות

שוב יהיה שהילד  מזיק דבר זה הגר״א, כדברי ובמנוחה בי
בזה. נזהרים כך כל לא שבימינו מאד,

 מה בו, נשתבשו שרבים נוסף, ענין כאן להזכיר וברצוני
 כאלה ויש הגמרא, סברות כל להבין שאפשר שחושבים

 את מבינים אינם שאם וחושבים הרבה, זה על שמתעכבים
לימוד. נקרא לא זה הגמרא סברת

 אמר שרבא א( נג, )עירובין מצינו כבר עצמה בגמרא והנה
 בכוחו היה שלא היינו לסברא״, בקירא אצבעתא כי ״אנן

 לזה דומה דבר ומצינו שלפניו. הדור סברת את להבין
כי וכותב התומים, בשם סברא שמביא כ״ב( )סימן בנתיבות

 מדבריו לזוז ״אין אבל זה, על לחלוק לו נראה היה מסברא
 על גם חולק לפעמים שהנתיבות למרות היינו ראיה״, בלא

 לו אין אם אבל לדבריו, ראיה כשמביא רק זהו ראשונים,
 בדור היה התומים כי התומים, על אפילו חולק אינו ראיה

 וחומר קל הקודם. הדור סברת את להבין יכול ואינו שלפניו,
הסברות? כל להבין בכוחנו וכי הגמרא, סברות

 או קושיא לו כשיש התלמיד, את לחנך צריך הרב אדרבה,
 כשהרב וגם עיון, הצריך דבר שזה לפעמים שיידע הבנה, חוסר
 לומר עדיף ברור, ייצא לא זה התלמיד אצל אם להסביר, יכול

 שיש ילמד וגם טובה, הרגשה עם ייצא ואז עיון, שצריך לו
אותם. להבין אפשר שאי דברים

וגמרא משנה, מקרא,
 שנים חמש ״בן כא( )ה, באבות היא מפורשת ומשנה
 בן והנה לגמרא״, עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא,

 הילד יכול חמש בגיל שכבר מובן, דבר זה למקרא חמש
 וכי ביאור, צריך למשנה עשר בן אבל מקרא, בלימוד להתחיל

משניות? ללמוד אפשר אי לזה קודם
 גיל לפני גם משניות ללמוד מתחילים בזמנינו בחדרים הן
 שמתחילים היא המציאות לגמרא, עשרה חמש בן וכן עשר,

 וכי עשרה, חמש מבן פחות הרבה צעיר, בגיל גמרא ללמוד
במשנה? שכתוב מה על עוברים כולם
 לא עדיין המשנה, דברי כשנאמרו שהרי להבין, יש גם

 נכתבו לא וירושלמי בבלי התלמודים וגם המשניות, נכתבו
התנא? נתכוון ומשנה גמרא ולאיזה עדיין,

מקרא בבחינת שלנו הגמרא
 הם לומדים שאנו והמשניות הגמרא כי זה, בכל לפרש ויש

 י״ח( )מכתב ישראל באור הגרי״ס כתב וכך מקרא, בבחינת
 'מקרא' כי חז״ל, בימי מקרא בחינת כמו הוא אצלנו התלמוד
 דברים. של פשוטם ולהבין שכתוב מה את לקרוא פירושו

 הנוסח את פה בעל לזכור שינון, מלשון פירושה ו'משנה'
 רש״י שכתב כמו פירושה ו'גמרא' ברור. באופן המדויק
 לדעת היינו המשניות״, טעמי סברת ״להבין ה'( דף )ברכות

בהבנה. ולפלפל מעצמו טעם לתת
 גיל לפני ומשנה גמרא לומדים שאנו מה כל כי מובן, ובזה

 ומפרשים הספר מתוך שלומדים מקרא, בבחינת זה עשר,
חמש. מגיל כבר יכולים וזה כפשוטם, דברים
 מה את פה בעל לדעת היינו למשנה״ עשר ״בן שאמרו ומה
 מי רק מסוגל באמת ולזה חזרות, הרבה לזה שצריך שלמד,
 עד שלמד הגמרות על הרבה לחזור יכול שכבר עשר, בן שהוא

הספר. מתוך שלמד מה את פה בעל שיזכור
 מעצמו, סברא לומר לדעת היינו לגמרא״ עשרה חמש ״ובן
 מגיל רק שייך זה הבנה, עם תירוצים ולתרץ שאלות לשאול

 לו, שאומרים מה את להבין רק יכול לזה וקודם עשרה, חמש
 עשרה חמש מגיל ורק ובמתן, במשא מעצמו לפלפל לא אך

'גמרא'. של הזאת לדרגה מוכשר נעשה ואילך

למקרא נכנסים אלף
 נכנסים אלף כח( ז, רבה )קהלת שאמרו במה הביאור וזה

 עשרה מהם יוצאים למשנה, מאה מהם יוצאים למקרא,
מה לקרוא פירושו 'מקרא' כי יכול, אחד כל מקרא לגמרא.

כוחו לפי המתאים מקום

הגמרא סברות
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 ובלי פה בעל לזכור בלי כפשוטם, דברים ולפרש שכתוב
 וגמרא, משנה גם אלא ונ״ך, חומש דווקא ולא לפלפל, להוסיף
יכולים. כולם מקרא בתורת בפנים ללמוד
 המדויק, הלשון את פה בעל לזכור היינו 'משנה' אבל

 האלף מתוך מאה ורק מיוחד, זיכרון כוח צריכים ולזה
 הלכה, של ומתן במשא לפלפל 'גמרא' ואילו לזה, מסוגלים

 חידושים ולחדש טוב, תירוץ ולתרץ טובה שאלה לשאול
מאלף. עשרה - אחד אחוז רק זהו ישרה, בהבנה
 של בצורה גמרא ללמוד יכולים רבים המציאות. היא כך

 עם ממש 'גמרא' של בצורה אבל משנה. של בצורה או מקרא,
 חמש מגיל ורק - אחד אחוז רק זה עצמי, ופלפול ומתן משא

 הזאת, המציאות את לשנות ורוצים שחושבים ואלו עשרה,
נכונות. לא סברות מדברים רק 'גמרא', לא זה

 ששאלו שירגישו לתלמידים, עידוד לתת הרבנים על ואמנם
 לפלפל דהיינו ממש גמרא אבל לגמרא, דומה טובה שאלה
 בזה יעסקו כולם ואם ממאה, אחד רק זה בהבנה מעצמו

ומכאן. מכאן קרחים שייצאו כאלה יהיו
 סיפוק להם שאין רבים בחורים יש שבימינו הסיבה וזוהי

 שאינה בצורה לומדים הם כי מהלימוד, נהנים ואינם
 להם אין זה ומחמת הבנתם, כוח ולפי טבעם לפי מתאימה

בזה. סיפוק מרגישים ואינם בלימוד, טעם

 של ההבנה כוח לפי יהיה שהשיעור לראות יש לכן
 על לדלג צורך יש לפעמים קטנות ובישיבות התלמידים,

 הרבה מביאים תוספות אם כגון ממנו, חלק או תוספות
 פרטי כל את להסביר שקשה אחרים ממקומות גמרות

 שהוא ומי הקשה, החלק על לפעמים לדלג יש שם, הסוגיא
 קטנות ישיבות גם יש בעצמו. ויבין ילמד כישרון בעל

 מזה, מאד נהנים והתלמידים רש״י, עם גמרא רק שלומדים
 וישיבה, ישיבה בכל הרבנים לצוות נתונה בזה וההכרעה

התלמידים. רמת את עצמם לבין בינם שיבררו

 הרי התלמיד של טבעו לפי מתאים הלימוד שאם הוא הכלל
מזה. נהנה אינו לאו ואם מזה, נהנה הוא

 התלמידים, של טבעם לפי פשוטה בצורה ללמד יש לכן
 פשוטה, היא והאמת האמת, היא הפשטות כי מהגר״א וידוע

 נהנים התלמידים חזרות, הרבה עם כזה באופן וכשמלמדים
מיוחדת. התורה מתיקות בזה ויש מאד,
 הרבה וחוזרים פשוטה בצורה כשלומדים מבוגרים, גם

 בהירות יותר ומקבלים ברור, יותר נעשה חזרה בכל פעמים,
טוב. יותר זה את זוכרים וגם שלומדים, במה

 תלמידים יש הצלחה. אין הטבע, לפי לא לומדים אם אבל
 והם בעמקות, ללמוד להם קשה אבל כישרונות בעלי שהם
 גם יגיעו הזמן במשך אולי בכמות, ללמוד בעיקר נהנים

שלהם. הטבע לפי לא זה כעת אבל לעמקות,
 הוא אך כמות, הרבה ללמוד שאהב בתלמיד שהיה ומעשה

 ללמוד עליו לחצו ושם גבוהה, רמה עם קטנה בישיבה למד
 אחר אבל מעמד, החזיק ובתחילה כוחו, לפי שלא גדול בעיון

 הן ואלו המציאות זוהי הישיבה. את ועזב לגמרי נשבר כך
הטבע. נגד ללכת אפשר אי התוצאות.

בימינו המציאות
 רבים כי זה, את לקיים קשה בימינו למעשה ואמנם
הרמה. של הכבוד את מחפשים

 מאד, גדול חכם תלמיד אחד, ישיבה בראש שהיה ומעשה
 כך כל מלמד הוא למה אותו שאל זצ״ל שך הגרא״מ שמרן
 הוא כי והשיב בשיעורים, יותר מספיק אינו ומדוע לאט,
 לו יבטיח שך שהרב בתנאי אך מהר, יותר ללמד ויכול מוכן

 ילמד שאם היא המציאות כי תלמידים, אליו לבוא שימשיכו
אליו. לבוא ירצו לא מהר

 כמה עד להשתדל צריכים אבל בימינו, המציאות זו כן אם
התלמיד. של טבעו לפי יתאים שהלימוד שאפשר

התייעצות
 דרך את מחנכים שלהם בישיבות הדור גדולי ואמנם

מצליחים. איתם שמתייעצים אלו וכל הנכונה, הלימוד
 הרבנים, צוות כל בין פעולה שיתוף שיהיה טוב גם

 ולבקש לשתף שמתעוררת, בעיה בכל והמשגיחים, הרמי״ם
לשני. יעזור אחד וכל מזה, זה עזרה

לגדולה עולה
 לגדולה העולה כל א( יד, )סנהדרין הגמרא בדברי ונסיים

 נמחלין מדוע ביאור וצריך עוונותיו, כל על לו מוחלין
 התחדשות על הערה ״הוא כתב שם ובמאירי עוונותיו?
 אדם שאם היינו התכלית״, צד על מידותיו ועילוי הנהגותיו

 זהו אחרים, על השפעה של לתפקיד ומתמנה לגדולה, עולה
 ״התחדשות חדשים: כוחות לו נותנים השמים שמן סימן

 ״ועילוי חדשה, בצורה להתנהג יכול שהוא היינו - הנהגותיו״
 משתפרת שלו הפנימיות וכל מתעלות מידותיו - מידותיו״
בשלמות. - התכלית״ צד ״על ומתעלה,
 השפעה של לתפקיד מינוי מקבל כשאדם כי בזה, והענין

 מתמנה היה לא ראוי היה לא שאם לזה, ראוי שהוא סימן
 ב( צא, )ב״ב כמאמרם השמים מן הוא מינוי כל כי לתפקיד,

 האדם אפילו - ליה מוקמי משמיא גרגותא ריש אפילו
 כזה קטן תפקיד גם המים, בבורות התור סידור על האחראי

 סימן השמים מן שנתמנה ומאחר השמים, מן מינוי הוא
 חדשים כוחות התפקיד עם לו ונותנים לזה, ראוי שהוא
מידותיו. ועילוי הנהגותיו התחדשות להצליח, שיוכל

 בדרגה חדשה כבריה עכשיו הוא כי עוונותיו, מוחלין ולכן
 קודם שעשה העבירות וכל קודם, לו שהיה ממה יותר גבוהה

 החדשה בדרגתו עכשיו אבל נמוכה, בדרגה שהיה מפני זה
 כמו וזה העבירות, באותן שוב יחטא ולא אחר, אדם הוא

עוונותיו. נמחלין לכן החטא, ועזיבת תשובה
 העומד אדם שכל התורה, למרביצי גם שייך זה וענין

 המתאימים כוחות גם לו שיש סימן השפעה, של בתפקיד
 האלו, הכוחות את לנצל וצריך בשלמות, התפקיד למילוי

בשלמות. תפקידו את למלא בהם ולהשתמש

השפעה - תורה כתר
 ״כתר בעל הוא תורה מרביץ שכל לומר אפשר ובעצם

 כתר לו שיש מלך כמו השפעה, ענין הוא כתר כי תורה״,
 לו יש תורה מרביץ גם כך העם, כל על ומשפיע שולט והוא

התלמידים. על בהשפעתו ״כתר״

התלמידים כוח לפי

הלימוד צורת
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 הברכה וזאת פרשת בסוף עוזיאל בן יונתן בתרגום וראיתי
 ואמרה קול בת יצאה רבינו משה שכשנפטר ה( לד, )דברים
 שקיבל - תורה כתר הא' כתרים, לארבעה זכה רבינו שמשה
 ימי בשבעת גדול כהן שהיה - כהונה כתר והב' מסיני, תורה

 זבחים )עיין מלך דין לו שהיה - מלכות כתר והג' המילואים,
 שם יונתן בתרגום וביאר טוב, שם כתר הוא והד' קא-קב(,
 היינו ובענוותנותיה״, טבין בעובדין קנא טבא דשמא ״כלילא
וענווה. טובים מעשים זה טוב שם שהכתר
 הם כתרים ״שלושה אמרו י״ג( )משנה פ״ד באבות והנה

 על עולה טוב שם וכתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה כתר
 כתרים לשלושה המשנה חילקתם למה להבין וצריך גביהן״,

כתרים? ארבעה אמרו לא ומדוע אחד, ועוד

טוב שם כתר
 שמעתי טוב, שם כתר ענין ביאור ובהקדם בזה ונראה

 המהות, הוא ״שם״ כי זצ״ל דסלר רא״א הגה״צ ממו״ר
 זה ומטעם הדבר, של הפנימי והתוכן המהות על מרמז השם

 הבהמות לכל שמות יקרא הראשון שאדם צריכים היו
 לפי השם את לכוון ידע במדרגתו הראשון אדם כי והחיות,

החיים. מבעלי אחד כל של ומהותו תוכנו
 שמהותו אדם הוא טוב שם בעל אדם טוב״, ״שם ענין וזהו

 שכתוב כמו טובה? המהות ובמה טובה. היא הפנימית
 ומעשים ענווה - ובענוותנותיה״ טבין ״בעובדין יונתן בתרגום
האדם. של הטובה המהות זוהי טובים,
 האדם, של מהותו היא הענווה שמידת מובן, ענווה והנה
 לכאורה הם טובים מעשים אבל חשיבותו, את מרגיש שאינו

האדם? למהות שייך זה ומה מעשים, רק

השם ציווה כאשר
 כמו מושלם, מעשה נקרא טוב מעשה כי בזה לפרש ויש

 ויעש ג( ח, )במדבר המנורה בהדלקת הכהן אהרן אצל שכתוב
 שינה, שלא אהרן של שבחו להגיד רש״י ופירש וגו', אהרן כן

 לא משנה היה אם הרי שינה, שלא בזה החידוש מה ולכאורה
בזה? השבח ומהו המצוה, את מקיים היה

 הכיפורים יום בעבודת שמצינו כמו הוא הפירוש אכן
 את השם ציווה כאשר ויעש לד( טז, )ויקרא כן גם שם שכתוב
 היה שלא אהרן של שבחו ״להגיד שם רש״י ופירש משה,
 את שלבש היינו מלך״, גזירת כמקיים אלא לגדולתו לובשן
 חשיבות שום הרגיש ולא השי״ת, ציווי מפני רק הכהונה בגדי

 חשיבות, להרגיש יכול היה הטבע שבדרך למרות בלבישתם,
 לקודש ונכנס הבגדים, את שלובש ישראל מכלל היחיד שהוא

אליו. נשואות ישראל כל ועיני הקדשים,
 הכהונה את שקנו גדולים כהנים היו שני בית בזמן ובאמת

 זאת ובכל א(, ט, )יומא שנתם הוציאו ולא מהמלכות, בכסף
 הכהונה, עבור לשלם שהמשיכו אחרים כהנים היו שנה בכל
 קודמיהם את שראו ואף שבזה, החשיבות את שרצו מפני
 לא אני חשב אחד וכל בכך, התחשבו לא שנתם, הוציאו שלא

לא הם וגם וילדים, אשה משפחה בני להם היו והרי אמות,

 נמשכו וילדיהם נשיהם שאפילו או מהם, זאת למנוע הצליחו
 דוחק, שהכבוד האדם, טבע הוא כן כי הכבוד, בחמדת איתם

י״א. בפרק ישרים המסילת שכתב כמו
 חשיבות שום הרגיש שלא הכהן, אהרן של שבחו וזהו

 ישראל מכל היחיד היה שהוא למרות הבגדים, בלבישת
 הכל עשה אלא עצמו, את החשיב לא לזה, בו בחר שהקב״ה
 ״להגיד המנורה בהדלקת הפירוש גם וזה מלך, גזירת כמקיים

 מכלל היחיד היה שהוא למרות שינה״, שלא אהרן של שבחו
 שלך לו אמר והקב״ה המנורה, את להדליק שזוכה ישראל
 לא כן פי על אף שם, ברמב״ן כמובא וכו' משלהם גדולה

שמים. לשם הכל עשה אלא בזה, עצמו החשיב
 חשיבות הרגשת איזו מתערבת הייתה אם כי ומבואר

 היה כבר זה המנורה, הדלקת במעשה או הבגדים בלבישת
 השם', ציווה 'כאשר היה לא וכבר שנצטווה, ממה 'שינוי'
 חשיבות, הרגשת מכל נקי שהיה הכהן אהרן נשתבח ובזה
לגדולתו. ולא שמים לשם הכל ועשה

 הרגשת בלי בשלמות, לעשות טובים, מעשים ענין וזהו
 עצמו, את להחשיב שלא הענווה, מידת כן גם וזוהי חשיבות,

טובים. ומעשים ענווה - אחד ענין והכל

הכתרים ארבעת
 יש אחד, ועוד כתרים לשלושה המשנה שחילקתם ומה
 השפעה, של עניינים הם הראשונים הכתרים שלושת כי לפרש
 השפעה הוא תורה כתר מלכות, וכתר כהונה וכתר תורה כתר
 הם שהכהנים עבודה, השפעת היינו כהונה וכתר תורה, של

 ישראל, כלל בשביל העבודה כל את ועובדים השם, משרתי
 כתר לו יש האמונה חיזוק ומשפיע עבודה שמשפיע מי וכל

 מלך כמו חסד, של השפעה היינו מלכות וכתר כהונה,
לטובתם. ודואג העם כל על המשפיע

 השפעות, של עניינים שהם האלו הכתרים משלושת ובשונה
 שמהותו עצמו, המלך של המהות הוא טוב שם הרביעי הכתר

 וזהו חשיבות, שום מרגיש ואינו טובים, ומעשים ענווה היא
הכתרים. שלושת את יש שעליו האדם

גביהן על עולה
 ויש גביהן, על עולה טוב שם כתר כתוב במשנה ובאמת

 גביהן״, ״על רק מגיע טוב שם הרביעי הכתר כי בזה לפרש
 אז וחסד, ועבודה תורה הכתרים שלושת את שיש לאחר
טוב. שם כתר של השלמות לדרגת גם זוכים

 מתחיל שזה ראשית בתרתי, יתפרש גביהן על ועולה
 כתרים, השלושה של השלמות גבי על למעלה, ועולה מלמטה
 הענווה מידת כתרים, השלושה כל את מחזק גם זה ובנוסף

והחסד. והעבודה התורה בכל שלמות מוסיפה
 כוחות עם תורה״, ״כתר בעלי הם התורה מרביצי כל

 רצון יהי ולהצליח, להשפיע אחד לכל השמים מן שנותנים
דשמיא. בסייעתא ויצליחו ישפיעו שכולם

 אפשר כזה באופן ורק התלמידים, אלו בניך שאמרו וכמו כבנו, המחנך אצל אהוב יהיה שהתלמיד וצריך
 לזה וצריכים המחנך, של חבר הוא כי התלמיד ירגיש שלא ליזהר צריך זה עם יחד אמנם עליהם. להשפיע
אותו. לכבד חייב שהוא גם ידע מרבו, מקבל שהוא האהבה שלמרות חכמה,

תשע״ו שבט מחנכים, לכינוס מכתב מתוך
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^ עציון ניר תשע״א, כסלו למחנכים, ועידה ^

התוכחות אהבת
 מה שיש אומר זה דברים, לשמוע מבקשים אם הנה

 מה על אין - לתקן מה אין אם כי בחינוך, לתקן שצריכים
 צורך שיש כשמרגישים הוא לדבר והצורך הענין וכל לדבר,

בשלמות. אינם שעדיין דברים ויש בתיקונים,
 הקיים המצב על ביקורת לומר צורך שיש כן אם נמצא
 ובעומדים במחנכים פגיעה בזה תהיה שמא וח״ו בחינוך,
ברבים. פגיעה לגרום היתר יש ומהיכן בראש,

 אוהבים הם לשמוע, ורוצים באים שהמחנכים כיון אמנם
 החכם כמאמר אלא ביקורת, דברי כאן ואין התוכחות, את

מסותרת. מאהבה מגולה תוכחת ה( כז, )משלי
 כפי התוכחות, את לאהוב גבוהה דרגה זוהי ובאמת
 ידי על שזוכים מה א( )כח, תמיד במסכת חז״ל שהפליגו

 בהם נקנית שהתורה מהדברים אחד גם וזה התוכחות, אהבת
ששי. פרק באבות המבוארים

תועלת. יביאו הדברים אכן כי ונקווה

 מאד מעט עליו שמדברים אחד, דבר על להתעכב ברצוני
 את יודעים אינם ורבים ביותר, החשוב הדבר הוא אבל

זה. ענין לתקן כיצד והשיטה הדרך
 שהלימוד בלימוד, טעם לתלמידים שיהיה הצורך והוא
 ערבות מתוך תורה, אהבת מתוך וילמדו אותם, ימשוך

 זוהי אשר תורה, בדברי והתעניינות סקרנות ומתוך ומתיקות,
תורה. תלמוד מהלכות המחויבת הלימוד דרך

 ״אשר מתחילים התורה, בברכות מבקשים אנו זה ועל
 כך אחר ומיד תורה״, בדברי לעסוק וציוונו במצוותיו קידשנו

 בפינו״ תורתך דברי את אלוקינו השם נא ״והערב מבקשים
 קשה זה בלי כי התורה, מלימוד והנאה ערבות לנו שתהיה

 נותנת אינה לבד שמים יראת כי ברציפות, ללמוד מאד
ם בתורה, להתמיד כוחות מספיק  אהבת גם שתהיה וצריכי
בלימוד. והמתיקות הטעם את להרגיש תורה,
 גם וצריכים לבד, יראה מספיק לא המצוות, בכל גם וכך
 ואהבת שהשמחה כתב י״ט פרק ישרים ובמסילת אהבה,

 מאהבת כתוצאה בא שזה השם, מאהבת ענף זה המצוות
 יש מישראל אדם כל יהודי. כל של הלב בעומק הטמונה השם

 שלפעמים אלא הנשמה, קדושת מצד השם, אהבת בטבעו לו
 ביטוי לידי באה היא אבל חוץ, כלפי ניכרת אינה האהבה
 בהם יש תורה שדברי בתורה, שיש ובטעם המצוות, באהבת

השם. מאהבת נובע וזה מיוחדת, וערבות טעם

 ניכר זה שאצלם קטנים, בילדים גם קיימת הזאת והערבות
 נהנה הוא ללמוד, מתחיל קטן כשילד בולט, יותר באופן
 הוא איך במלמד גם תלוי שזה כמובן שלמד. מה על לחזור
 לפי המתאימה בצורה שצריך, כמו מלמדים אם אבל מלמד,

 נהנה הוא אזי כישרונותיו, ולפי טבעו לפי הילד, של כוחו
 וחוזר לומד הוא מאד, פשוטים דברים אפילו ולחזור, ללמוד
 משעממת אינה והחזרה גדולה, בהנאה ושוב שוב עליהם
בתורה. שיש המתיקות כוח זהו עבורו.

 אל״ף לקרוא לומד כשילד מאד, צעיר מגיל כבר מתחיל וזה
 ללמוד כשמתחיל וכן האותיות, את להגות נהנה הוא בי״ת,
 אם שלמד, מה על לחזור נהנה הוא וגמרא, משניות, חומש,

לו. המתאימה בצורה אותו מלמדים
 ללמד כיצד הדרכה חוברות הרבה יש בימינו כי ושמעתי

 אותו, שמלמדים מה יקלוט שהילד מעניינת, בצורה גמרא
 שעמום בלי מהחזרה, ונהנה במתיקות, זה על חוזר הוא ואז

 ובודאי בעיה, שום אין כזאת בצורה וכשלומד בטלה. ובלי
הלאה. אותו ימשוך שהלימוד

המושכים אחרים דברים
 שאינה בצורה לומדים שרבים היא בזמנינו הבעיה
 וזה מהלימוד, נהנים אינם זה ומחמת טבעם, לפי מתאימה

 גם יש התורה אהבת כנגד כי אחרים, לדברים שנמשכים גורם
 חדשות המצאות ממציא הרע והיצר הזה, העולם אהבת

 מיני כל הבית, בתוך מקום בקירוב נמצאים וחלקם לבקרים,
ם שמושכים דברים ם" כביכול והם מאד, ומענייני  "תחליפי
הטובים. המעשים ולכל ולמצוות לתורה

 מתוך רק ולומדים מלימודם, נהנים שאינם אלו כי וידוע
 הזה" בעולם ה״אשריך מתוך ולא החיוב, מתוך יראה,

תר נמשכים הם הרי שיהיה, ששייך  המכשירים אחר יו
אין לשער שאין אסונות הגורמים האסורים,  חושבני לתאר, ו

ברבים. זה על להאריך צורך ואין ידועים הדברים כי
 העולם אהבת כנגד התורה אהבת את להגביר היא והעצה

 שמרגישים הטבע לפי המתאימה בצורה ללמוד היינו הזה,
תר שיש וככל ומתיקות, טעם בה  בלימוד ומתיקות טעם יו

תר, מושך זה התורה, אהבת מתוך ולומדים  וממילא יו
אחרים. לדברים ולא לתורה נמשכים

ומיראה מאהבה
 מאהבה, רק עושים אם כי לבד, אהבה מספיק לא ואמנם
 להימשך ועלולים יותר, שמושכות אחרות אהבות יש לפעמים

 שלא מונעת שהיראה שמים, יראת גם וצריכים אחריהם,
 סוף בירושלמי אמרו וכך אחרים, דברים אחר להימשך

 באת שאם מאהבה עבוד מיראה, עבוד מאהבה ״עבוד ברכות
 שאם מיראה עבוד שונא, אוהב ואין אוהב שאתה דע לשנוא

בועט״. ירא ואין ירא שאתה דע לבעוט באת
 על הירושלמי דברי הביא אבות פרקי בתחילת ובברטנורא

 את המשמשים כעבדים תהיו ״אל שם: במשנה שאמרו מה
 את המשמשים כעבדים הוו אלא פרס, לקבל מנת על הרב
 עליכם״, שמים מורא ויהי פרס, לקבל מנת על שלא הרב

 לשמה השם עבודת לעבוד צריכים אחד מצד כי בזה, ופירש
 את מושך שזה מצד - מאהבה רק פרס, לקבל מנת על שלא
 שסיים וכפי יראה, גם שתהיה צריכים זה עם יחד אבל הלב,

עליכם״. שמים מורא ״ויהי התנא

מונע הפחד
 את המונע מאד, חזק כוח היא היראה כי בזה, והענין

 כמו ורצונותיו, הגוף תאוות אחר להימשך שלא האדם
 והיראה שהפחד היינו שוברו, פחד קשה גוף א( י, )ב״ב שאמרו

הגוף. טבע של הרע היצר את משברים

בלימוד טעם

צעיר מגיל התורה מתיקות
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 ישראל רבי אמר וכבר כך, כל שמים יראת לנו שאין אלא
 ולהקטין היראה "להגדיל היא עבודתנו כי זצ״ל סלנטר

סיון",  שמים יראת יש היראה, את רואים לא בזמנינו הני
 את לחזק צריכים לכן פועל, ולא ניכר לא זה אבל קצת,

 את לקיים ומוכרחים נכנעים היראה מחמת ואז היראה,
 כיון שמושכים, אחרים דברים ויש קשיים כשיש גם המצוות,

מונע! והפחד מפחדים, - יראה שיש

 לחנך צעיר מגיל כבר צריכים לתורה, בחינוך גם וכך
 הילדים, את מדי יותר להפחיד אין ואמנם שמים, ליראת

 מביטול מפחד שהאבא היראה, את יראו שבבית צריך אבל
 כהוגן, שלא דברים לדבר ומפחד הרע, ומלשון תורה,

ם טובות, מידות רק בבית שיש רואים וכשהילדים  ורואי
 הם טוב, לא שזה רעות מידות הנהגת על מגיבים כיצד

רעים. וממעשים רעות ממידות ומפחדים מתחנכים

 מועילה היראה כי אהבה, גם צריכים זה עם יחד אבל
 אם ועשה, בקום לקיים אבל תעשה, ואל בשב למנוע בעיקר
 כי ייחלש, הזמן ובמשך כוחות, לו יהיו לא מיראה רק יעשה

 המצוות, את לקיים כוחות מספיק נותנת אינה לבד היראה
לזה. אותו תמשוך שהאהבה אהבה, גם וצריך

 אוהב ואין אוהב שאתה דע לשנוא באת ״שאם שאמרו ומה
 דברים אהבת כל אלא שנאה, דווקא הכוונה אין שונא״,
 המושכים אחרים דברים יש אם ומצוות, מתורה חוץ אחרים
 לחזק זה כנגד צריך התורה, בלימוד מתעניין אינו זה ומחמת

 האחרים, הדברים אהבת על שתגבר התורה, אהבת את בלבו
 זה עם יחד אך בתורה, לעסוק להמשיך כוחות יקבל ומזה
חטאים. אחר להיגרר שלא למנוע יראה גם צריך

 תלמידים יש כיתה בכל הנה בתורה, לטעם לחינוך ובנוגע
 לתועלת השיעור את להעמיד לידע וצריכים שונות, ברמות

בזה. טעם יהיה שלכולם התלמידים, כלל
 בפרקי אמרו הנה טעויות, יהיו שלא לב לשים גם וצריכים

 שמשליט מי הוא קפדן מלמד״, הקפדן ״ולא ה( )ב, אבות
 של ולא יראה של משמעת התלמידים, על קשה ביד משמעת
 בו מכניס ולא הלימוד, את שיאהב לילד גורם לא זה אהבה,
למלמד. יפריע שלא יראה, רק תורה, אהבת

 השיעור את שמבינים הטובים התלמידים כלל ובדרך
 הקפיד ולא בהם, פגע לא מעולם הוא כי המלמד, את אוהבים
 מצוי חלשים ילדים אבל להצליח, יכולים הם וממילא עליהם,

 שאינם גורם וזה שלו, מהקפידא המלמד, מן שנפגעים יותר
 ילד כי שלילית, דמות בעיניהם ומקבל המלמד, את מעריכים

 זה ומחמת ממנו, רוצים ומה עליו, מקפידים למה מבין אינו
תלמודו. את קולט ואינו מרוכז, לא הוא

 יותר צריכים החלשים שהתלמידים הענין עצם מלבד
להם. ולהסביר אותם ללמד אליהם, שיתמסרו

 לו שהיה פרידא, ברבי ב( נד, )עירובין בגמרא שמצינו כמו
ארבע דבר כל לו להסביר טורח פרידא רבי והיה חלש, תלמיד

 להסביר גדולה סבלנות צריכים ככה שיבין, עד פעמים מאות
קשה. עבודה וזוהי החלשים, לתלמידים

 רמה עם ללמד שרוצים מחנכים שיש היא הבעיה עיקר אך
 ברמה שיעורים לתת יכול רמה, בעל שהוא מלמד כי גבוהה,
 מהמצוינים ונהנה מלמד, שהוא מהרמה נהנה והוא גבוהה,

 יכולים אינם מצוינים, שאינם אלו אבל דבריו, את שמבינים
מכוחותיהם. למעלה השיעור כי להצליח,

התלמידים כלל לתועלת השיעור
 השיעור להעמיד כיצד )פדגוגית( ידועה שיטה בזה ויש
התלמידים. לכלל תועלת שיביא באופן
 בינונים, מצוינים, :סוגים שלושה יש תלמידים קבוצת בכל

 התלמידים שכל דעתו לתת צריך השיעור ומגיד וחלשים,
מהשיעור. תועלת יקבלו השונות ברמותיהם

 את יבינו שהמצוינים באופן השיעור את לומר היא והדרך
 שהרב מה את לבד להמשיך שיוכלו עד מאמץ, שום בלי הכל

 יוכלו והבינוניים אצלם, הדברים פשיטות לרוב - לומר רוצה
 השיעור בשעת לא אם השיעור, כל את להבין ובמאמץ בריכוז

השיעור. בחזרת הפחות לכל
 הפחות לכל אבל השיעור, כל את יבינו לא אמנם והחלשים

 קולטים הם שגם רואים וכשהם ממנו, חלק להבין שיוכלו
 והם לשמוח, במה להם יש מהשיעור, משהו ומקבלים קצת,

להם. שיש במה בחלקם שמחים

התלמידים עידוד - מבחנים
 מה כי להם ולומר יתייאשו, שלא אותם לעודד גם וראוי
 שקיבלו והציונים בשבילם, מספיק זה - כוחם לפי שהשיגו
עבורם. הטובים הציונים הם במבחן

 ידע לא אבל בחיידר, ח' כיתה שסיים בילד שהיה ומעשה
 אחר לחיידר אותו והעבירו קטנה, לישיבה התאים ולא כלום,
 כי שהבין דעת, בר מלמד שם והיה ח', בכיתה שוב ללמוד
 ואמר במבחנים, השאלות כל על לענות בכוחו אין זה תלמיד

 שנתן השאלות עשרת מתוך אחת שאלה על רק שיענה לו
 שיוכל בוודאות שידע מאד פשוטה שאלה עבורו ובחר לכולם,
 מאה ציון זה על לו נתן השאלה, על ומשענה עליה, לענות
שנתבקש. מה כל על ענה הוא כי אחוז,

 הזמן ובמשך להתקדם, והתחיל מזה, התעודד והתלמיד
 השנה שבסוף עד שאלה, ועוד שאלה עוד המלמד לו הוסיף

 קטנה לישיבה ונכנס הילדים, כשאר השאלות כל על ענה
 לישיבה התאים כבר אכן הוא כי ב״פרוטקציה״, צורך ללא

מאד. טובה חינוך שיטת זוהי קטנה.

הילדים על להכביד לא
 מאד מצליח שהיה ו', בכיתה מלמד על שמעתי זה ולעומת

 מתייחס שהיה מפני לדבריו, נשמעים והיו התלמידים, עם
 שהוא מהחינוך מרוצים היו ההורים וגם בחביבות, אליהם

 פירוש בלי ברטנורא, עם משניות ללמד הייתה ודרכו נותן,
 לבחון החיידר מטעם כשבאו אחת ופעם טוב, יום התוספות

 ולא יו״ט, התוס' מדברי שאלה אותם שאלו התלמידים, את
מזה. המלמד של דעתו וחלשה לענות, ידעו

 שמלמד עושה הוא וטוב צודק, הוא אדרבה כי לו ואמרתי
 בהרבה הילדים את לבלבל כדאי לא כי הברטנורא, את רק

מזה. וייהנו המשנה את שיבינו והעיקר פירושים,

שמים ליראת חינוך

כוחות נותנת האהבה

מלמד הקפדן לא

לחלשים התמסרות
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 תוס' גם שלימדו אחרים מלמדים היו חיידר באותו ואמנם
 אחרים שבחדרים שמעו כי לזה הסיבה ונתבררה יו״ט,

 אמנם ...מהם שונים להיות רצו ולא יו״ט, תוס' מלמדים
 הרי כן, עושים פלוני שבחיידר בכך ומה טענה, זו שאין ודאי

 יצליחו והילדים הילדים, של החינוך הצלחת הוא העיקר
נוספים. בפירושים עליהם יכבידו לא אם יותר

 קטנה בישיבה ג' משיעור בבחור מעשה היה לענין, ומענין
 מה ידעו ולא משבר, אותו פקד ופתאום כישרון, בעל שהיה

 את מצאו לא הם וגם מומחים לכמה והלכו לזה, הסיבה
 כי ונתברר מיוחדת, בדרך שבדק לאחד שהגיעו עד הסיבה,
 והרבה ישרה, הבנה ובעל מאד כישרוני הוא הזה הבחור
 לא שיעור והמגיד השיעורים, על שאלות שואל הוא פעמים
 שאינו רואה שהוא וכיון שאלותיו, ולתרץ לו להסביר מצליח

שנשבר. עד מזה הדעת חלישות לו יש מבין
 מיד גדול, חכם תלמיד שהיה שיעור המגיד עם וכשדיברו

 אותי שואל הוא כי ממנו, פחד לי יש הזה התלמיד אכן, אמר,
עליהם! לענות מה לי שאין טובות, שאלות הרבה

 הוא להיפך, אלא בתלמיד, חיסרון שום היה שלא ונמצא
 המגיד של בכוחו שאין עד שיעור, מהמגיד יותר כישרוני

 שנתגלתה ומאחר דבריו. כל את לו ולהסביר לתרץ שיעור
 מקום שאין לתלמיד שהסבירו הבעיה, נפתרה הסיבה

 שהמגיד טובות שאלות שואל הוא ואדרבה הדעת, לחלישות
 זאת, לדעת לתלמיד מותר אותם. לתרץ יכול לא השיעור
מזה. יפסיד לא שיעור והמגיד

יודע', 'איני לתלמיד לומר להתבייש אין כי לדעת וצריכים
 לומר חוששים ומחנכים, מלמדים בזה, שטועים הרבה יש

 יגרום לא וזה להתבייש, מה שאין היא והאמת יודע. איני
 יעריכוהו התלמידים אדרבה הרב, של בכבודו פחיתות שום

 את מעריכים שהתלמידים הוא טבעי דבר כי יותר, ויחשיבוהו
 בצורה שיתנהג צריך רק כלפיו, הכבוד יראת להם ויש הרב,

 יודע איני כשיאמר אבל שלו, ההערכה את יאבד ולא הגונה
 יעריכוהו התלמידים ולהיפך, ההערכה, לאיבוד יגרום לא זה

בו. שיש האמת ומידת הענווה מידת על יותר
 חלישות להרגיש מצוה שיש פירושה אין הענווה ומידת

 האמת' 'הכרת היא ענווה אלא דרגתו, את לדעת ולא הדעת
 במה שאין להבין זה עם ויחד דרגתו את ולהכיר לדעת

 בעצמו שהוא רבינו, במשה שמצינו כמו עצמו. את להחשיב
 האדם מכל מאד עניו משה ״והאיש ג( יב, )במדבר בתורה כתב
 הענווה מדרגת את וידע שהכיר היינו האדמה״, פני על אשר
 )סוטה עצמו על אמר יוסף רב וכן עניו, נשאר זאת ועם שלו,
 עניו, שהוא שידע היינו אנא״, דאיכא ענווה תיתני ״לא ב( מט,
 שהוא אמר רק בזה, עצמו את החשיב לא כי גאווה, לא וזו

להתגאות. במה לו שאין עצמו את מכיר
בחינוך. מזיקה אינה הענווה שמידת בודאי ולעניינינו,

 שיעור מגיד משרת שקיבל צעיר, באברך שהיה ומעשה
 השיעורים באמירת בתפקידו, מאד מצליח והוא בישיבה,

 והם לתלמידים, טוב יחס נותן שהוא הישיבה, ענייני ובכל
כולם. על השפעה לו ויש ממנו, מאד נהנים

 המלמדים וכל המנהלים שגם מאד חשוב דבר
 שמים, יראת לילדים להחדיר ישתדלו הרבים מזכי

 תמיד מקובל שהיה וכפי זאת, עושים שכבר בטוחני
 צעיר בגיל כבר הילדים את לחנך הדורות, בכל

 שכר ויש דיין, ויש דין שיש שיידעו שמים, ליראת
 כנגד מידה יש הזה, בעולם וגם הבא, בעולם ועונש
 דברים עבור הזה בעולם גומלים השמים מן מידה,
 תורה, מביטול מאד להיזהר וכן לחברו, אדם שבין

 שהיראה שמים, יראת מתוך המצוות כל את ולקיים
כולה. התורה כל ויסוד החינוך, יסוד היא

תשע״ה כסלו הת״תים, מנהלי בכינוס נאמר

 התחילו כך, כל מצליח שהוא הישיבה בהנהלת וכשראו
 עם שמתעוררים וקשיים מקרים מיני כל אליו לשלוח

 איתו לדבר בא נפש מר כל בהם, מטפל והוא תלמידים,
 הישיבה את לייצג ממנו מבקשים גם ולפעמים עידוד, ומקבל

לזה. ומוכשר מתאים שהוא חוץ, כלפי
 לומר לישיבה בא הוא שהרי להרהר, התחיל הזמן ובמשך
 ושאר בתלמידים לטיפול רב זמן מקדיש הוא וכעת שיעורים,
ישיבה״. ״ראש אינו וכבר עניינים,

 דבריו את הצדיק והלה אחד, אדם עם בזה והתייעץ
 כאלו, בדברים לעסוק מעמדו לפי יאה לא אכן כי באומרו
 שיחשיבו שצריך לו אמר הוא וגם נוסף אדם עם והתייעץ

 לא כי השפעה, לו תהיה לא כאלה בדברים יעסוק ואם אותו,
 בדורנו לחיות אפשר ״אי כי לו ואמר והוסיף אותו, יחשיבו

הלבבות״... החובות של הכניעה שער עם
כוי או כבוד מחפשים וכי נכונה! לא הבנה כזו  הרבים? זי

כוי אדרבה  עצם וגם חסד. ובאהבת בענווה רק הוא הרבים זי
 וכי בתורה, שיגדלו לצעירים עידוד ונותן מחנך שהוא הדבר

 זיכוי כמוהו, שאין הרבים זיכוי זה הרי הרבים? זיכוי לא זה
 'יששכר' זבולון, וגם יששכר גם שהוא בתורה, הרבים

 שזקוקים לאלו שמקדיש בזמן ו'זבולון' השיעורים, באמירת
יששכר. כמו השכר אותו יש ולזבולון לעזרה,
 וגם מעיקרו, טעות הוא בזה לעסוק שלא השיקול כל לכן

 את מחפשים כן אם אלא אותו, יחשיבו לא שמא לחשוש אין
 אותו יחשיבו שאדרבה היא האמת אבל החיצונית, החשיבות

יותר. תגדל אליו התלמידים והערכת יותר,

בחדרים המפרשים ריבוי
 הטעם הנמוכות בכיתות כידוע בלימוד, הטעם לענין ונשוב
 הגבוהות, בכיתות מתחילה והבעיה מאד, טוב הוא בלימוד

מדי. יותר בזה ומרבים מפרשים, לומר שמתחילים
 וכשהיה שנים, כמה לפני בחיידר שלמד ילד מכיר אני
 על אותו ובחנתי שבוע, בכל גמרא דף לומדים היו ז' בכיתה

 השקלא כל על פה בעל חוזר והיה היטב, וידע שלמדו הדף
 דף היה לא כבר ח' בכיתה שנה כעבור אך הגמרא, של וטריא
 שכתובים מוכן דף מהכיתה מביאים היו אחר, דף אלא גמרא,

 מילואים, אבני יוסף, עצמות והמפרשים, החידושים כל בו
 חוזרים היו זה ועל מפרשים, עם מלא דף ועוד, יהושע פני

לילד. מאד קשה היה וזה הגמרא, על במקום
 זוהי וכי בזה, הרווח ומה התועלת מה לחשוב הראוי מן
את מאבדים רק בזה, אין הכנה שום קטנה? לישיבה הכנה

האמת על מודה

הרבים בזיכוי וזבולון׳ ׳יששכר
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 ונבחנים שבאים ילדים שיש ושמעתי הגמרא, בפשטות הטעם
 את ולא המפרשים את רק לענות ויודעים קטנות, לישיבות
 גם בפשטות. הטעם את שמאבדים פלא לא זה הגמרא.
 בפשטות, ללמוד מטבעם שנהנים בחורים יש גדולה בישיבה

 שום לזה שאין שסבורים או ככה, ללמוד מתביישים הם אבל
טבעם. לפי שלא ולומדים חשיבות,

 עדיף, מה הרבים, בזיכוי כשעוסקים להתבונן, יש והנה
 ברמה הרבים זיכוי או גבוהה, ברמה הרבים זיכוי האם

 בישיבה מלמד מהם שאחד בתורה, הרבים מזכי שני נמוכה?
 ומי יותר, גדולה מי של זכותו קטנה, בישיבה והשני גדולה,
הבדל? שיש או שווים שניהם האם עדיף,

 רבי על ב( פה, )ב״מ בגמרא שמובא ממה ללמוד יש זה דבר
 ונשאלה תורה, בדברי מתווכחים שהיו חייא, ורבי חנינא

ההלכה. את לפסוק וכיצד צודק, מי השאלה
 ח״ו מינצית? קא דידי ״בהדי חייא לרבי אמר חנינא ורבי

 היינו בפלפולי״, לה מהדרנא מישראל תורה משתכחא אי
 משתכחת התורה הייתה ח״ו שאם כך, כל חריף שאני

בפלפולי. להחזירה בכוחי יש מישראל,
 שלושת בפלפולו שהחזיר קנז בן בעתניאל שמצינו כמו
 א(, טז, )תמורה משה של אבלו בימי שנשתכחו הלכות אלפים

 עוד יש שבהכרח הקיימות ההלכות מתוך שהוכיח היינו
 רבי של חריפותו הייתה ככה שנשתכחו, ההלכות והם הלכות
 וממילא כולה, התורה את בפלפולו להחזיר יכול שהיה חנינא

 את לקבל צריך חייא ורבי צודק, שאני ודאי חנינא, רבי טען
אומר. שאני מה להבין ולהתאמץ דברי,

 מינצית? קא דידי ״בהדי לעומתו השיב חייא רבי אבל
 היה שלא אף היינו מישראל״ תשתכח דלא לתורה דעבדי
 שלא שעשה הזכות לו הייתה מקום מכל חנינא, כרבי חריף

 חמישה איתם ולמד ילדים חמישה שלקח מישראל, תשתכח
 סדרי ששה איתם ולמד ילדים ששה עוד ולקח תורה, חומשי
 שהוא ומשנה, מקרא של בלימוד טעם בזה וקיבלו משנה,
 תשתכח שלא עשה ובזה לגמרא, גם ימשיכו שממנו היסוד
 חנינא, מרבי עדיף אני חייא רבי טען וממילא מישראל, תורה

כמוני. הלכה לפסוק וצריכים

 שרבי לאחר כי שם בגמרא מובא בזה? האמת היא ומה
 האמוראים מן אחד סיפר לעולמם, הלכו חנינא ורבי חייא

 שרבי שם, הישיבה סדר את וראה דרקיעא במתיבתא שהיה
 הגדלות סדר לפי יושבים הרי ושם חנינא, רבי לפני יושב חייא

 החכמה, אחר הלך בישיבה א( קכ, )ב״ב שאמרו כמו בתורה
 החכמה לפי רק אחרים, שיקולים שום ולא זקנה לפי לא

 חריף היה חנינא שרבי פי על ואף בתורה, הגדלות דהיינו
 יותר הייתה חייא רבי של בתורה הגדלות מקום מכל יותר,
בתורה. הרבים את זיכה הוא כי ממנו,

כוי מזה ורואים  בגדלות מיוחדת הצלחה נותן הרבים שזי
אין תורה, של לאמיתה לכוון בתורה,  באיזה משנה זה ו
איזו או חיידר  גדולה, בישיבה או קטנה בישיבה או כיתה, ב

איזו הבדל אין  את לזכות הוא העיקר מלמדים, רמה ב
כוי וככל הרבים, תר, גדול הרבים שזי ם כך יו  להצלחה זוכי

תר, גדולה תורה. של לאמיתה לכוון יו

בכישרונות תלויה לא ההצלחה
 בכישרונות, תלויה אינה התלמידים הצלחת כי לדעת ויש

 כישרוני היה מהם שאחד אחים, ילדים בשני עובדא יודע אני
 היה והשני שם, והצליח גבוהה רמה עם בחיידר ולמד מאד,
 כן פי על ואף נמוכה, רמה עם בחיידר ולמד כישרוני, פחות

 כי ביניהם, הבדל ניכר ולא בתורה, והצליחו גדלו שניהם
שרונות, תלויה אינה בתורה ההצלחה  עם בהתמדה אלא בכי

מוד, טעם כוחו. לפי אחד כל בלי

בפשטות הטעם לאבד לא
 אם כי בלימוד, והטעם האהבה את בתלמידים להחדיר יש

 וצריכים 'מאהבה', ולא 'מיראה' לימוד זהו טעם בלי לומדים
 רק שייך וזה דברינו, בתחילת שהזכרנו כפי האהבה את גם
 שבכל כידוע הדורות, מכל המקובלת בדרך לומדים אם

 הנצי״ב בזמן וואלוז'ין ובישיבת בפשטות, גם למדו הדורות
בשבוע. ימים ששה ליום, דף למדו והגר״ח

 סוחר היה נישואיו ולאחר בוואלוז'ין, שלמד אדם הכרתי
 לארץ ועלה המסחר את עזב זקנתו ולעת בביאליסטוק,

 כל הכנסת בבית יושב והיה השרון, ברמת ונתיישב ישראל,
גדולה. בהתמדה רש״י עם גמרא ולמד היום
 ולאחר הגרב״ד, אצל בקמניץ שלמד אדם הכרתי וכן

 בלי היום כל ולומד יושב והיה השרון, ברמת גר נישואיו
 משעמם היה ולא מיוחדת, במתיקות רש״י עם גמרא חברותא

בלימוד. הטעם את איבד לא כי לו,
 על שאף אלו, אנשים כמו בפשטות, גם טעם שיהיה צריכים

 את איבדו לא בער, ברוך ורבי חיים רבי את הבינו שלא פי
 העצמי, הלימוד הוא שהעיקר ידעו כי בלימוד, הטעם

 מי אבל הכישרונות, לבעלי מיוחדים הכלליים והשיעורים
 כוחו, לפי אחד כל כישרונותיו, כפי לומד כך, כל עמקן שאינו

בטלה. בלי בתורה דבוקים להיות זוכים וכך
 ישנו, שלא בישיבות, וגם בחדרים המשמר על לעמוד ויש

ממנה. שנהנים מקובלת, שהייתה בדרך ללמוד וימשיכו

הגאולה לפני חסד אהבת
 הכינוס, באי לכל הצלחה ונאחל בדברים, הארכנו כבר
 להצליח כיצד לדעת שמבקשים מחנכים של צימאון רואים

 מדרגה זוהי עצות, לשמוע לבוא מתביישים ולא בחינוך, יותר
 והעומדים המארגנים לכל גדולה זכות זו ובאמת מיוחדת,

 שמתמסרים מחנכים הרבה רואים ב״ה הזה, המפעל בראש
 פה, איננו אשר ואת פה ישנו אשר את החינוך, למלאכת
חסד. אהבת מתוך לזה עצמם מוסרים

 לשער, שאין חסד אהבת עם צעירים הרבה רואים בזמנינו
 על במלבי״ם מכבר וראיתי צדקנו, משיח לביאת מחכים אנו

 המשיח ביאת לפני כי שם, הפסוקים מתוך שמבואר ישעיה,
 מצוות מקיימים שלא אלו גם מאד, גדולה חסד אהבת תהיה

 טובים מעשים הרבה יעשו שמים, יראת וחסרים בשלמות
 תביא חסד אהבת כי לגאולה, יזכו ובזה חסד, אהבת מתוך
המצוות. כל וקיום השם אהבת לידי

 לארץ ויבואו גלויות, קיבוץ שיהיה בפסוקים עוד ומבואר
 פרה(, פרשת בהפטרת )עיין טהורים מים יהיו וכאן ישראל,

 וכמאמרם התורה, מי אלא אדומה, פרה למי הכוונה ואין
 וטהרת מטהרת, שהתורה תורה, אלא מים אין א( פב, )ב״ק

ישראל. בארץ פה תהיה התורה של המים

הרבים בזיכוי עדיף מי

הרבים הזיכוי לפי ההצלחה
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 טובות מידות להם יהיו בתורה, עוסקים שאינם אלו וגם
 שאנו כפי המצוות, וקיום השם לאהבת יבואו שמזה מאד,

 טובות מידות עם רחוקים יהודים גם שיש בזמנינו, רואים
 שחוזרים לגמרי חילונים מבתים כאלה ויש לתאר, שאין

 ובדרך תעמולה, שום ובלי השפעה שום בלי מעצמם, בתשובה
 בעלי יש טובות, מידות היו שבבית מפני לזה הסיבה כלל

 יוצאים ומהם מהם, להתפעל שאפשר מיוחדות טובות מידות
דגאולה. האתחלתא וזוהי תשובה, בעלי

 שאין תורה, של דרכה היא כך אבל קשיים, גם יש אמנם
הקשיים כל לכן א(, ה, )ברכות בייסורים אלא נקנית התורה

 הם האלו הקשיים ומשפיע, שמלמד ולמי שלומד, למי שיש
ם סורי ם ההצלחה, את שמביאים יי סורי היי  הם עצמם ו

 ובזה ההצלחה, את נותנים עצמם והקשיים הכאב התרופה,
ם ההצלחה. של השכר לכל זוכי

 הזה הכינוס שבזכות ובטוחים, מקווים אנו השם בעזרת
 ישראל, בכלל שיש החסד ואהבת התורה אהבת על שמראה

השלמה! לגאולה באמת ראויים נהיה בזה

למלמדים הדרכה
 תינוקות מלמד היה שילת בר שמואל רב וכו', תקביל לא שית עד שילת בר שמואל לרב רב ליה אמר כ״א דף ב״ב

 של בדרגה רבנן, אלא מרבנן, צורבא רק לא שילת, בר שמואל ״רב״ נקרא שכן אמורא, היה וגם ח', בדף בב״ב גם כדאיתא
שש. כבני קטנים ילדים שלימד תינוקות, ומלמד אמורא תינוקות, מלמד גם היה זאת ועם אמורא,
 ורבי קטנים, לילדים ומשניות חומש שלימד פ״ה דף בב״מ וכדאיתא תינוקות, מלמד שהיה חייא ברבי גם שמצינו כמו
 תינוקות, מלמד שהוא אמורא או תנא סתירה, לא זו מלמד, גם היה זאת עם ויחד מאמורא, יותר תנא, היה הרי חייא

 )כדאיתא ועיר עיר ובכל ומדינה מדינה בכל תינוקות מלמדי מושיבין שיהיו שתיקן גמלא בן יהושע תקנת לאחר ובפרט
 ומלמד, גדול אדם שהיה אחד בעצמי הכרתי גדולים, אנשים גם בזה ועסקו תינוקות, מלמדי צריכים היו הציבור שם( ב״ב
תורה. מרביץ הוא ובזה תינוקות, ומלמד גדול חכם תלמיד סתירה, זו ואין

תורה והשקהו האכילהו
 אליך בא אם כתורא״, ליה ואספי קביל ואילך מכאן תקביל, לא שית ״עד לו ואמר שילת בר שמואל רב את הדריך ורב

 שתלעיטהו היינו כתורא ליה ואספי לקבלו, עליך שש, מגיל יותר אבל תורה, ללמדו לקבלו צריך אינך שש, מגיל פחות ילד
 עול עליו שנותנין כשור כורחו בעל תורה והשקהו ״האכילהו כתב ורש״י במאכל, השור את שמלעיטים כמו תורה בדברי

 צריכים ואין לאכול, רוצה שהוא מפני מעצמו, אוכל הוא שהרי שיאכל, כדי אינו השור על שנותנים העול צווארד. על
כורחו. בעל ללמדו צריכים ילד, כשמלמדים גם וכך עול, עליו נותנים שיעבוד כדי רק לאכול, להכריחו

 ואינו מצליח, לא זה בכפייה ללמוד ילד מכריחים שאם הוא ידוע דבר הרי כורחו, בעל ילד להכריח אפשר וכי ולכאורה
 וידוע אותו, מכריחים ולמה ממנו רוצים מה מבין שאינו כיון הלימוד, את שישנא גרוע, יותר יהיה להיפך רק טוב, לומד

כורחו׳. ״בעל תורה ללמדו רש״י שכתב מהו כן אם ילמד, לא ובדווקא הלימוד, לשנאת גורמת שכפייה
 מזה, נהנה שהוא שתייה, וכמו אכילה כמו אצלו יהיה שהלימוד היינו תורה״, והשקהו ״האכילהו וכתב דייק רש״י אמנם

 שייהנה באופן יהיה כשילמד אבל להתבטל, שלא רק היא והכפייה עבורו, והמים הלחם שהוא בלימוד טעם וירגיש
 לאחר אבל טעים, שזה יודע אינו כי רוצה, לא הוא שבתחילה טעים, דבר לקחת אותו שמכריחים ילד כמו מהלימוד,

 את שירגיש באופן שילמד לילד לגרום צריכים גם כן עוד, לו שיתנו בעצמו מבקש כבר הוא הטוב, הטעם את שטועם
ללמוד. להמשיך מעצמו ירצה כבד זה ידי ועל התודה, מתיקות
 משמיעים רק העול, תחת מעצמו ונכנס לזה מתרגל כבר הוא הרי השור, על העול את שנותנים שאחרי לעול וכשור

 ונעשה לזה רגיל כבר הוא כי אותו, שמכריחים מה על מתרגז ואינו כועס ואינו מעצמו, וחורש הולך והוא מיוחד קול איזה
 הכוונה אין כורחו״ ״בעל רש״י שכתב ומה טבעם, לפי אותם לחנך ומוכרחים חיים, בעלי אינם ילדים אמנם כטבע, אצלו
לזה. חשק לו היה לא שבתחילה פי על אף שילמד לזה, אותו ולמשוך לפתות אלא ממש, כורחו בעל

הצורך בשעת תלמיד הכאת
 כדי ילד מכה כשאתה היינו דמסאנא״, בערקתא אלא תימחי לא לינוקא מחית ״כי שילת בר שמואל לרב רב אמר ועוד
 נעל, של בשרוך קלה מכה רק יוזק״, שלא קלה מכה ״כלומר רש״י ופירש מנעל, של ברצועות אלא תכהו לא לחנכו,

 לא זה קשה, בצורה עליו שיצעקו או קשה, מכה יכוהו אם אבל ללמוד. חייב שהוא שיבין לו להזכיר היא בזה והתועלת
 לצעוק, מתרגל הוא גם צועק שהמלמד רואה כשהוא כי רעות, למידות יתרגל וגם גרוע, יותר יהיה ואדרבה יועיל,

 קלה מכה לו נותנים אם כן שאין מה וביטחון, באמונה החזו״א שכתב כמו לכעוס מתרגל הוא גם כועס וכשהמלמד
עליו. להשפיע מספיק ובזה טובתו, את מבקשים רק לו, שיכאב רוצים שלא רואה הוא בעדינות,

 אין לומד, ואינו קורא אינו התלמיד אם שגם היינו לחבריה״, צוותא ליהוי קארי ודלא קארי, ״דקארי ואמר רב והמשיך
 עם יישב אלא מלפניך לסלקו ולא מדי יותר לייסרו זקוק ״אינך רש״י ופירש לחבריה״ צוותא ״ליהוי אלא אותו, לגרש

 מהרחוב שמור שהוא תועלת יש כן גם ובזה הילדים, כל עם ללמוד שיישאר היינו לב״, לתת וסופו בצוותא האחרים
 חיזוק שמקבלים התלמידים, לכלל גם תועלת בזה ויש ל״ז[, דף נדרים כדאיתא שימור״ ״שכר הוא המלמדים שכר ]ובאמת

בלימודם. יותר ושמחים טוב, יותר מרגישים שלומדים אלו גם ילדים, יותר שיש וככל גדול, יותר ציבור שיש כיון

בתרא בבא מסכת על שיעורים מתוך
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”עלה גם אעלך ואנכי” הבטחת קיום - מצרים יציאת

 את התורה מדגישה מצרים, יציאת בסיפור העוסקת בא, בפרשת
 את ויאפו” ל״ט(: ב”י )שמות ממצרים ישראל בני יצאו שבו החיפזון

 ממצרים גורשו כי חמץ לא כי מצות עוגות ממצרים הוציאו אשר הבצק
 היציאה של חשיבותה על .”להם עשו לא צידה וגם להתמהמה יכלו ולא

 שהמצה שאומר, פסח, של ההגדה בעל מדברי גם ללמוד ניתן בחפזון,
 ישראל של בצקם הספיק שלא לזכר היא פסח בליל אוכלים שאנו

 את ויאפו” שנאמר: כמו מיד, וגאלם הקב״ה עליהם שנגלה עד להחמיץ,
 ממצרים גורשו כי חמץ לא כי מצות עוגות ממצרים הוציאו אשר הבצק

.”להתמהמה יכלו ולא

 לחשיבות מאלף הסבר אומר שנה', 'מעגלי בספר ל”זצ הירש הגרש׳׳ר
 היציאה חפזון להחמיץ': ישראל של בצקם הספיק 'שלא העובדה
 גבורת ידי על הזרוע בכח חרותו את כבש לא ישראל שעם מורה ממצרים

 גורשו הם לגאלם הבורא מלפני שעלה הזמן שכשהגיע אלא גבוריו,
להחמיץ. בצקם הספיק לא שאפילו עד לחרות,

 ישראל שבני שהסיבה ו(,”פט זוהר )תיקוני הנסתר חכמי שכתבו מה ידוע
 במצרים שהותם שבמהלך משום במצרים, עוד להתמהמה יכלו לא

 שעה, באותה ה”הקב שגאלם ואלולי טומאה, שערי ט”במ ישראל שקעו
 אומר, הק׳ ]האר׳׳י להגאל. יותר יכולים היו ולא הנ' בשער שוקעים היו

 המלאכים שאפילו נורא, כ”כ היה שעה באותה במצרים הטומאה שמצב
 את בעצמו לגאול ה”הקב הוצרך ולכן הטומאה, מגודל נפגמים היו

 לא ושוב מצרים בטומאת ישקעו ישראל שבני החשש ובאמת, ישראל].
 הקדים ה”והקב אבינו, ליעקב כבר התעורר - משם לצאת ראויים יהיו
 באמצע יוציאם הוא זה, למצב יגיעו שאם ליעקב בהבטיחו רפואה לכך

וכדלהלן: להגאל, שיוכלו כדי הזמן,

בה ישקעו שישראל והחשש מצרים טומאת עוצם

 שהתבשר לאחר משפחתו, כל עם למצרים לנסוע יעקב עמד כאשר הנה,
 אליו נגלה עת, באותה - מצרים בכל מושל הוא ואף חי עודנו בנו שיוסף

 מרדה תירא אל” ו(:”מ )בראשית לו ואמר הלילה במראות ה”הקב
 אעלך ואנכי מצרימה עמך ארד אנכי שם. אשימך גדול לגוי כי מצרימה

 מבאר למצרים? לרדת לפחד ליעקב גרם מה להבין ויש .”עלה... גם
 ה”הקב אמר כבר הבתרים בין שבברית שאף ו(,”מ )בראשית ,הלוי ה'בית

 אותם ועינו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידוע” לאברהם:
 רק ה”שהקב היות אך ,”גדול ברכוש יצאו כן ואחרי שנה... מאות ארבע
 לא הגלות, תהיה היכן פירש ולא - ”להם לא בארץ זרעך יהיה גר”ש אמר
 ממצרים יעקב בני שבו כאשר ורק יגלו. להיכן בתחילה ליעקב ידוע היה

 עגלות שלח והוא במצרים למלך למשנה התמנה שיוסף לו וסיפרו
 היא למצרים זו שירידה יעקב הבין למצרים, זרעו ואת יעקב את להביא

הבתרים. בין בברית לאברהם שנאמרה גלות אותה של תחילתה

 הטומאה מחמת שמא התיירא במצרים, גלות שנגזרה ליעקב ומשנתברר
 שנות במשך ישראל בני ישקעו במצרים, שיש הגלולים וריבוי הגדולה
 לעולם. ליגאל ראויים יהיו לא ששוב עד מצרים, בטומאת הרבות הגלות

 - ”עלה גם אעלך ואנכי מצרימה... מרדה תירא אל” ה:”הקב והבטיחו
 גם יוציאם יצטרכו, ואם לגמרי, להתקלקל יניחם שלא שהבטיחו” והיינו
מה זמן עוד שם היו שאם הזמן, בתוך נגאלו ובאמת הזמן. שיושלם קודם

 באמצע והוציאם לעולם, להינצל ראויים היו ולא בטומאה משוקעים היו
.”עלה גם אעלך ואנכי’ וזהו להגאל... שיוכלו כדי הזמן

 מכירת את סובב ה”שהקב הסיבות שאחת הקדושים, בספרים מובא עוד
 להחליש בכדי הייתה פוטיפר, אשת בנסיון העמדתו ואת למצרים יוסף
 כה הייתה במצרים הטומאה כי במצרים, ששרתה הטומאה של כוחה את

 היו פוטיפר, אשת בנסיון בעמידתו שהחלישה יוסף שלולי עד חזקה
משם. לצאת יכולים היו לא ושוב טומאה, שערי בנ' מיד שוקעים ישראל

 אליהם: שנתוודע לאחר לאחיו יוסף שאמר מה את מבארים זה פי על
 שלחני למחיה כי הנה אותי מכרתם כי בעיניכם יחר ואל תעצבו על ועתה”

 שלח ה”שהקב דבריו פשר מה מובן אינו שלכאורה - ”לפניכם אלוקים
 את להחיות ה”מהקב היפלא למחייה, לאחיו להיות בכדי למצרים אותו

 על למצרים? יוסף במכירת כרוכים שאינם אחרים, באמצעים השבטים
 בכדי למצרים אותו הוריד ה”שהקב הייתה יוסף שכונת מבארים, ל”הנ פי

 לחיות האפשרות את להם יתן זה ידי ועל פוטיפר, אשת בנסיון שיעמוד
 שערי בנ' מיד לשקוע מבלי [,”האלוקים שלחני למחיה”] במצרים
מצרים. טומאת

”עמך ארד אנוכי” - ישראל עם ה”הקב של הקשר

 מצרימה עמך ארד אנכי” ליעקב ה”הקב שהבטחת הלוי, הבית אומר עוד
 קשר זו שבהבטחה שבהבטחות, הגדולה היא - ”עלה גם אעלך ואנכי
 באמצעות רק יהיה בעולם כבודו שפרסום ישראל, עם עצמו את ה”הקב

 יפרסם לא שלעולם זו, הבטחה של משמעותה ישראל. של ישועתן
 אלא הטבע, לדרך מחוץ היוצא מעשה י”ע בעולם כבודו שם את ה”הקב
 ישראל שיהיו זמן ובכל ישראל, של לישועתן נצרך המעשה יהיה כן אם

 בהסתר כבודו גם יהיה ממילא לישועה, ראויים יהיו ולא חלילה בשפלות
 דכל - ”מצרימה עמך ארד אנכי” ליעקב: ה”הקב שאמר וזהו ובהעלם.

 עמו” בבחינת בעולם, נגלה יהיה לא כבודי גם בירידה, יהיו שישראל זמן
 עלייתך י”ע אזי אותך שכשאעלה - ”עלה גם אעלך ואנכי .”בצרה אנכי

לכבודי. עלייה ותהיה בעולם שמי גם יתפרסם

 באמצעות רק יהיה כבודו שפרסום ישראל, עם ה”הקב שקשר זה וקשר
 חלילה, יאבדו לא ישראל שעם הגמור הביטחון הוא ישראל, של ישועתן

 כבוד שפרסום והיות בעולם, ה' כבוד פרסום הוא הבריאה תכלית שהרי
 תכליתה אל הבריאה שהבאת נמצא ישראל, של בישועתן תלוי ה'

ישראל. של ישועתן את מחייבת

פרעה לב את ה' הכבדת עניין

 רצה שפרעה שלמרות שמצינו, מה את הלוי הבית מבאר זה פי ועל
 ה”הקב הכביד החמישית, המכה אחרי כבר ממצרים ישראל את לשלח

 יצאו שכבר לאחר וכן בכורות, מכת לאחר עד ישלחם שלא לבו את
 וכמאמר ישראל, בני אחרי שירדוף פרעה לב את ה”הקב חיזק ממצרים,

 חילו ובכל בפרעה ואכבדה אחריהם ורדף מצרים לב את וחזקתי” הכתוב:
 בטרוניא בא ה”הקב אין הרי ומצרים, פרעה לב הכבדת בפשר לעיין ויש .”

בריותיו? עם

 גם טובה משום היה פרעה לב שבהכבדת הלוי, הבית מבאר ל”הנ י”עפ
נוצר העם, את לשלח מיאן שפרעה מכך כתוצאה כי ולמצרים, לפרעה

א



 למעלה מעשים לעשות ה”לקב היה ואפשר ישראל, של בישועתן הצורך
 של עונשם הוקל ובזה ממצרים, ישראל של הצלתם לצורך הטבע מדרך
 ידי שעל בעולם, גדול תיקון יצא עונשם ידי שעל לפי ומצרים, פרעה
 המצרים שגם לכך והביא בעולם ה' כבוד נתפרסם עליהם שהוטל העונש
האלוקים. הוא שה' לדעת נוכחו

 שירדוף פרעה לב את ה”הקב חיזק ממצרים, ישראל שיצאו לאחר גם וכך
 ישראל של הצלתם ולצורך לישועה, זקוקים ישראל שיהיו בכדי אחריהם,

 הטבע, מדרך שלמעלה מעשים ידי על להצילם אמצעים ה”הקב עשה
 סיבה היה עצמו וזה בעולם, ה”הקב שם התפרסם אלו מעשים ידי ועל

 בעולם, גדול תיקון יצא עונשם ידי על כי המצרים, של עונשם שיוקל
 הכתוב: וכדברי בכפירתם, עמדו סוף ים קריעת לנס שקודם עוד שהיו

 וידעו חילו... ובכל בפרעה ואכבדה אחריהם ורדף מצרים לב את וחזקתי”
 ועל ,”ה' אני כי” ידעו שטרם היו זה, לנס שקודם הרי - ”ה' אני כי מצרים

אצלם. גם ה' כבוד נתפרסם סוף ים קריעת נס ידי

”הארץ בקרב ה' אני כי תדע למען” - המכות עשר

 אלא אחת, במכה ומצרים פרעה את להכניע ה”הקב היה יכול כאמור,
 תתפרסם זה ידי שעל כדי מכות, מיני בעשר להענישם בחר ה”שהקב

 שממים המים, על שולט שה' הראה ה' בדם, בכל: שולט שה' האמונה
שבמים. בריות על שולט שהוא הראה ה' בצפרדע, דם. לעשות יכול הוא

- סוף ים קריעת

 של הגדול הנס לאחר ימים ששה ישראל, לעם נעשה סוף ים קריעת נס
 המכות תשעת של המופלאה הניסים לשרשרת וסמוך בכורות, מכת

 יחודיות, הייתה זה לנס להלן, שנראה כפי אך בכורות. למכת שקדמו
מצרים. יציאת של הניסים על תוספת בו והייתה

 במצרים ה' עשה אשר הגדולה היד את ישראל וירא” כותבת: התורה הנה
 שקריעת מורה, הכתוב לשון .”עבדו ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם ויראו

 דבר( )העמק ב”הנצי עבדו. ובמשה בה' לאמונה שהביאה היא סוף ים
 מאשר יותר סוף ים בקריעת ישראל התפעלו מדוע” כך, על תמה

”מצרים? מיציאת

 עשה אשר הגדולה ה'יד את דוקא מדגיש הכתוב מדוע ב,”הנצי תמה עוד
 שרדפו מהמצרים ישראל הצלת - היה הנס עיקר הרי במצרים', ה'

 הנס מדוע ועוד, המצרים? טביעת ולא להשיגם, קרובים והיו אחריהם
.”ה'? פחד הגיע והנס הצלה משום וכי” מה', ליראה הביא

ה' להנהגת ראיה - מידה כנגד מידה

 מידה של הנהגה בו שראו סוף, ים קריעת בנס שהמיוחד ב,”הנצי ואומר
 טביעתם אופן המצרים, של טביעתם לעצם בנוסף כי מידה. כנגד

 מידה - מת יותר, גדולה הייתה שרשעתו מי כי מזה, זה שונה היה ומיתתם
 ו”)ט י”רש שדייק וכפי יותר. גדולים ביסורים המלווה מיתה - מידה כנגד

 שהולכין - ”כקש יאכלמו” נאמר הרשעים שעל הפסוקים, מלשונות ה'(
 ועל ,”אבן כמו במצולות ירדו” נאמר הבינוניים על ויורדין. עולין ומטורפין
מיד. שנחו - ”כעופרת צללו” נאמר הכשרים

 באופן נוספים שינויים שהיו הים, שירת מנוסח ב”הנצי מדייק עוד
 נכנסו שהסוסים ידי על שטבעו מהמצרים היו המצרים: של טביעתם
 עד משם לצאת בידם עלה ולא שם, ושקעו סוף בים שנתהוו לביצות
 .”סוף בים טבעו שלישיו ומבחר” נאמר: ועליהם לאיתנם, המים ששבו

 אבן, כמו הים למעמקי נשאבו ורוכבו שהסוס מכך כתוצאה שמתו, ויש
 אמר ועליהם לעין, הנראית סיבה ללא משם, להתרומם יכולת מבלי

 שמי מכך כתוצאה שמתו, אחרים והיו אבן. כמו במצולות ירדו” הכתוב:
 להתרומם הסוס יכולת מבלי וכסוהו, הסוס מראש למעלה עלו התהום

.”יכסימו תהומות” נאמר: ועליהם ולשחות,

י‘/ ד ג

 מכת כינים. אותו לעשות הארץ עפר על שולט שהוא הראה הוא בכינים,
שליטה דבר, מכת הארץ. שמעל חיים בבעלי שליטה על מלמדת ערוב

האדם. בריאות על שליטה הוכיחה שחין מכת חיים. בעלי ועל האויר על
 ומים שאש ה”הקב של שבשליטתו וגם, למעלה, העננים על - ברד מכת
 הבריות על שליטה על מראה ארבה מכת ביניהם. שלום יעשו

 שליטה מראה חשך מכת למצרים. אותם שהביאה הרוח ועל המעופפות,
אדם. בני חיי על ה”הקב שליטת את הוכיחה בכורות ומכת המאורות. על

 ה”הקב של בשלטונו הן האמונה, את בנו להשריש כדי באו המכות עשרת
 יפגעו לא שישראל הבריאה, על משגיח היותו את והן הבריאה, כל על

 ביום והפליתי ” ח(: )שמות הכתוב: וכדברי מצרים, על שבאו מהמכות
 למען ערב, שם היות לבלתי עליה עומד עמי אשר גושן ארץ את ההוא
 הארץ, על פרושה ת”השי שהשגחת - ”הארץ בקרב ה' אני כי תדע

לא. וישראל יוכו שהמצרים

 הודאה ושל בישראל אמונה השרשת של לילה הוא הסדר וליל היות והנה,
 אמירת ובמהלך הסדר בליל הלב תשומת עיקר לפיכך הניסים, על

 ולציור מצרים, יציאת בניסי להתבוננות מופנית להיות צריכה ההגדה,
 בפירושים להרבות ולא מאידך, לחרות היציאה וניסי מחד, השעבוד קושי

 באמונה מחוזקים הסדר מליל לצאת עלינו זה. מעניין שאינם שונים
אלינו. ה' באהבת ושמחים וששים הניסים. על ובהודאה

מה' וליראה לאמונה ־סוד

 על אפילו ויחיד יחיד כל על בפרטות ית' השגחתו להם נודע בפרט ומזה”
 יחיד כל על ה' השגחת להם ומשנתבררה .”ישראל על וכייש גויים,

ה.”מהקב ליראה זו ידיעה הביאה לו, הראוי בעונש ואחד אחד כל להעניש

 היה כה שעד” ה,”בקב לאמונה מידה, כנגד מידה של ההנהגה הביאה וכן
 שמות בידיעת או בכישוף משה של כחו שאולי לחשוב עדיין מקום

 אבל סוף, ים קריעת וגם המכות כל באמצעותם לעשות כ,”כ גדול הקודש
ה' יד אך כי האמינו מעשיו, כפי בהשגחה אחד לכל הגמול שראו עתה
 ישראל וירא” שנאמר: וזהו ו.”ח מדעתו עושה ולא עבדו, הוא ומשה הוא,
 המצרים את שהעניש שראו - ”במצרים ה' עשה אשר הגדולה היד את

 ויאמינו”ל אותם הביאה זו וראייה מידה, כנגד מידה מזה, זה שונה באופן
.”עבדו ובמשה בה'

סוף ים לקריעת מצרים יציאת ניסי בין ההבדל

 הביאה סוף ים שקריעת הסיבה את מפרש בשלח( )בפרשת הלוי הבית
 סוף, ים קריעת לנס מצרים יציאת נסי בין הבדל שישנו וביאר מה', ליראה

 כדרך שלא מצרים על שבאו בעונשים היה הנס עיקר מצרים שביציאת
המצרים, על שבאו מהעונשים תוצאה הייתה ישראל של והצלתם הטבע,

 לברוח שיוכלו היה הנס שעיקר להיפך, היה זה סוף ים שבקריעת בעוד
 תוצאה הייתה המצרים שטביעת בעוד הים, קריעת י”ע מהמצרים
ישראל. הצלת של מהמעשה

 כשהיו כי סוף, ים קריעת לנס מצרים יציאת ניסי בין לשינוי והטעם
 ואעבור” כדכתיב להגאל, זכות להם הייתה לא עדיין במצרים, ישראל
 ידי על היתה הצלתם דרך כ”וע זכויות, ללא - ”ועריה ערום ואת עליך...

 ישראל על עולם את שהכבידו רשעתם, על המצרים את ה”הקב שהעניש
לישראל. ישועה צמחה מצרים על ששלטה הדין מידת ומכח מידי, יותר
 להם ונוספה מילה, ודם פסח זכות בידם היה כבר סוף ים בקריעת אבל

 לך זכרתי” שנאמר: כמו הים, את להם שיקרע בה' שהאמינו הזכות גם
 ,”זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד

 מיד הצילם למען ניסים להם שיעשו ראויים אותם עשו אלו וזכויות
 נס להם נעשה החסד מידת שמצד היתה הצלתם דרך ולכן אויביהם,
 ועונש נקמה יצא ישראל עם הצלת של החסד וממעשה להצילם,
למצרים.



 תיפול הדין במידת האדם יתבונן שאם נראה היה ראשון במושכל והנה,
 הקב"ה, של והחסד הרחמים במידת שכשיתבונן בעוד יראה, עליו

 ים קריעת שדוקא מעיד הכתוב אמנם יראה. ולא אהבה בלבו תתעורר
 כי לכך, והסיבה ה'". את העם "וייראו של למצב ישראל את הביאה סוף

 שבמעשה בדין, רחמים של הנהגה רק ישראל ראו מצרים ביציאת
 ראו סוף ים בקריעת אבל ישראל, ישועת את זורע הוא המצרים הענשת
 יצא ישראל עם שעשה החסד שמתוך ברחמים, דין של הנהגה ישראל

 מה', יראה של למידה אותם הביאה זו והתבוננות למצרים, גדול עונש
ורחמים. חסד של הנהגה מתוך גם דין לצאת שיכול לדעת שנוכחו

הזה" כפלא המופתים בכל ״אין

 הטבע, שינוי של באופן הייתה לא המצרים טביעת שעצם שאף ודע,
 כניסת עצם מ"מ לאיתנו, חזר הוא כאשר הים בתוך היו הם שהרי

 ד'(: י"ד )שמות הרמב״ן וז״ל עצום. פלא הוא שנבקע, לאחר לים המצרים
 שנקרע בראותם כי אחריהם', ויבאו מצרים לב את מחזק 'הנני "ואמר

 לבא ליבם ימלאם איך בתוכו, ביבשה הולכים והם ישראל בני לפני הים
 שגעון באמת וזה הזה, כפלא המופתים בכל ואין להם. להרע אחריהם

לים". להיכנס ליבם את וחיזק עצתם סיכל אבל להם,

 ממצרים, צאתם לאחר ישראל בני אחרי והמצרים פרעה שרדפו מה גם
 מהם פרעה על שנפל הפחד שלאחר שם, הרמב"ן שכתב וכפי פלא, הוא

 עמי מתוך צאו "קומו ולאהרן: למשה שאמר עד בכורות, ממכת כתוצאה
 אותי", גם כדברכם...וברכתם ה' את עבדו ולכו ישראל בני גם אתם גם
 כרצונו, משה שיעשה אלא יברחו, אם אפילו אחריהם לרדוף בלבו היה לא
אחריהם". ורדף פרעה לב את "וחזקתי לומר: הקב"ה הוצרך כן ועל

 של מיתתם אופן הרי שלא שראו ומה סוף, ים קריעת שנס נמצא,
 באופן הכל - פחותה שרשעתם אלו של מיתתם כאופן הגמורים הרשעים

שניסי אותם את גם שלמה אמונה לידי הביאו - מידה כנגד מידה של

מה'. ליראה הביאו ואף אמונתם, את כראוי לבסס הספיקו לא מצרים

שיר' ׳אז אמירת סגולת יום בכל י

 שכך, ובהיות בוקר. בכל שנאמרים דזמרה, מפסוקי חלק היא הים שירת
 וז"ל בכוונה. הים שירת שבאמירת הגדולה החשיבות את לזכור חשוב

 וידמה רבה, בשמחה הים שירת "ויאמר י"ז(: נ"א )סימן ברורה" ה"משנה
 על לו מוחלים בשמחה והאומר הים, את עבר היום באותו כאילו בדעתו

עוונותיו".

 הים, על שירה ואמרו ממצרים ישראל בני שיצאו בשעה כי לכך, והטעם
 כל לו נמחלים שירה ואומר נס לו שעושים מי כי עוונותיהם, כל נמחלו

 השירה את ישראל ובני משה ישיר "אז נאמר: בשירה והנה, עוונותיו,
 - לאמר' ש'ויאמרו הקדוש, הזוהר ופירש לאמר", ויאמרו לה' הזאת

 הים, להם שנקרע בשעה השירה לאמירת שהיה כח אותו שאת הכוונה,
 ]'לאמור' ואילך מכאן שתיאמר לשירה גם יהיה עוונות, למחילת להביא

רבה. בשמחה יאמרוה כאשר העוונות, את למחול שתועיל עתיד[, לשון -

 הק' בזוהר "הפליגו וז"ל: כתב כ"ד( אות ס"ב שמיר' )ב'צפורן החיד׳׳א גם
 ונחת גדול עילוי שהוא דזמרה, פסוקי אחר וסודה הים שירת באמירת

 ויצייר ובנעימה, רבה בשמחה לאמרה צריך וע"כ עוזנו, לשכינת רוח
 והוא ניצול. והוא נטבעים והמצרים הים בתוך ביבשה עומד כאילו בדעתו
כידוע". עוונותיו כל לכפרת סגולה

 את לומר ונאלצים שחרית לתפילת בקביעות המאחרים אותם נואלו ומה
 להגיע מנת על לדלג שנאלצים או ובבהילות, בחיפזון דזמרה הפסוקי
 אינם ובבהילותם שבחפזונם בלבד זו לא כי הציבור. עם שמו"ע לתפילת
 כאשר גדול, הפסד לעצמם גורמים ועי"ז דזמרה, בפסוקי כראוי מכוונים

 מועילה הראויה בכוונה דזמרה פסוקי שאמירת הקד' מהספרים ידוע
הים. שירת אמירת את מפסידים גם אלא - תתקבל שהתפילה מאוד

העומר ספירת ימי של מהותם
 להקדים יש העומר, ספירת ימי של ומהותם עניינם את שנברר בטרם
 המצוות את מבטאים הסוכות וחג הפסח חג של שמותיהם הנה, הערה.

 מבטא אינו השבועות' 'חג השם זאת, לעומת הללו. לחגים המיוחדות
הדבר. טעם להבין ויש החג. של תוכנו את כלל לכאורה

 את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם "וספרתם בתורה: נאמר והנה,
 זה, פסוק י"א(. כ"ג תהינה")ויקרא תמימות שבתות שבע התנופה עומר
 הספירה, התחלת זמן את תולה - העומר ספירת למצוות המקור שהוא
 מוזכרת העומר מנחת כן, על יתר העומר. מנחת את הביאו בו אשר ביום

 עצמה, הספירה בנוסח והן העומר"[, ספירת על ]"וציונו הברכה בנוסח הן
...לעומר". "היום ויום: יום כל שסופרים

 את לתלות יש טעם מה תמה, י"א( כ"ג )ויקרא והקבלה' ה'כתב ובאמת,
 בזמן צריך שהיה היום מן עברו ימים כמה בספירה תורה, למתן הספירה

 זו מנחה נתייחדה מדוע ועוד, העומר? מנחת את להקריב המקדש בית
 בשונה האיפה"[, עשירית ]"והעומר מידתה שם על קרויה שהיא בכך
 מחבת, מנחת כגון, שלהן, הכלי שם על שקרויות האחרות המנחות מכל

וכדו'? מרחשת תנור, מאפה

לספירה העומר מנחת בין הקשר מהות

 מידתה, שם על רק לא 'עומר' קרויה זו שמנחה והקבלה', ה'כתב ואומר
 שפירושו - ומכרו' בו 'והתעמר מן השתעבדות, לשון גם בו נכלל "אלא
 העומר, מנחת של תכליתה שהנה העניין, ובאור ועבודה". תשמיש עניין

 לחטוא עלול האדם כך ומחמת שפע, של זמן ]שהוא הקציר שבעת
הכתוב: וכמאמר הזה", החיל את לי עשו ידי ועוצם ש"כוחי במחשבה

שורון "וישמן  מראשית יביאו השדה, מתנובת שיהנו בטרם ויבעט"[, י
 שכל להורות ולמטה, ולמעלה העולם רוחות לד' ויניפוהו הכהן, אל הקציר
 תמיד צריכים עבדיו ואנחנו טוב, כל עלינו המשפיע והוא שלו העולם
בקולו. לשמוע

 שפע את לייחס היא העומר מנחת של המכוון שהתכלית מאחר "והנה,
 זמניות, טובות כל לפנינו הכינה אשר העליונה, ההנהגה אל הטובות
 להיות ידנו את להחזיק - האמיתי התכלית אל המביאים אמצעים להיותן
 ]שהוא, העומר מנחת זו מנחה קרוייה כך משום ה', לעבודת פנויים

 להשתעבד החיוב על מורה זו שמנחה לפי השתעבדות[, לשון גם כאמור,
 שנהיה בכדי היא האלוקי השפע שסיבת בהיות כלומר: המצוות". לקיום
 התבואה קציר מראשית הבאה העומר- מנחת לפיכך ה', לעבודת פנויים

 לאחר ה', לעבודת להשתעבד החיוב על מורה ה', ברכת ע"י שצמחה
ה'. לעבודת פנויים שנהיה האמצעים את השפיע שהקב"ה

 הכנת ימי הם עצרת עד שמפסח הימים כל ׳׳וכן והקבלה: הכתב ממשיך
 יום והוא האמיתי ההשתעבדות אל וראוי מוכשר להיות ההשתעבדות,

 ואין זו. השתעבדותנו הכנת מימי יום יום ספירת על ונצטוינו תורה. מתן
 מכוונו עיקר אבל עברו, ימים כמה לבד הימים כמות לידע בזה המכוון

 )איוב תספור' צעדי אתה 'כי כעניין הימים, איכות על והעיון ההשגחה
 איכות על ועיון השגחה אלא רגליו, מצעדי כמות לדעת עניינו שאין י"ד(,

 הוראת בו המכוון בעומר, וכך כך היום ובאמרינו וההנהגות. הצעדים
 בהם השתעבדנו אשר אלה ימים כמות עלינו שעברו במה תודה שמחת

 התכליתית העבודה על בואנו עד להבא, על והסכמה יתברך, לעבודתו
תורה". מתן יום שהוא
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 על מורה העומר שמנחת והקבלה', ה'כתב של המאלפים מדבריו נמצא
 ימי הם עצרת עד שמפסח והימים המצוות, לקיום להשתעבד החיוב
 עברו ימים כמה לספור, מצווים ואנו התורה, לקבלת ההשתעבדות הכנת
 להשתעבד עצמנו להכין והחילונו העומר מנחת את שהקרבנו מעת

 על להם ניתן העומר", ספירת "ימי הללו הימים שם ואף יתברך. לעבודתו
להשי"ת. ההשתעבדות להכנת מיוחדים היותם שם

תורה למתן לצפייתנו ביטוי - העומר ספירת

 למנות "שנצטוינו העומר, ספירת עניין את מפרש ש״ו( )מצוה החינוך
 החפץ בנפשנו להראות התורה, נתינת יום עד פסח של יו"ט ממחרת

 מתי תמיד וימנה צל ישאף כעבד ללבנו, הנכסף הנכבד היום אל הגדול
 ישעו כל כי לאדם מראה המניין כי לחרות, שיצא אליו הנכסף העת יבוא
 עברו ימים כמה שמונים והסיבה ההוא". הזמן אל להגיע חפצו וכל

 כל "כי תורה, מתן עד נותרו ימים כמה למנות במקום הספירה, מתחילת
 להזכיר נרצה לא כן ועל הזמן, אל להגיע שבנו החזק הרצון על מורה זה

 כלומר, הנכסף". לזמן להגיע לנו שיש הימים ריבוי חשבוננו בתחילת
 כמה - היה הספירה נוסח שאם עד גדולה, כה היא תורה למתן הצפייה

 של הראשונים בימים גדול צער נגרם היה תורה, מתן עד נותרו ימים
תורה. מתן עד שנותרו הימים ריבוי בגלל הספירה,

 אנו תורה, מתן לפני ימים ותשעה מארבעים שהחל החינוך, מדברי נמצא
 בכדי: ולא לתורה. וצפייתנו השתוקקותנו את לבטא בכדי יום יום סופרים
 להיות שבכדי משום התורה, לקבלת הכרחית הכנה הינה לתורה הצפייה
 דברי "אין וכמאמרם: אליה, להשתוקק עלינו התורה, את לקבל ראויים

להם". וצמא להם עייף הוא כן אם אלא אדם של בליבו נבלעים תורה

 לחם "נותן בתהילים: הכתוב בדברי מרומזים גם שהדברים ואפשר
 אפשר אך לרעבים? רק לחם נותן ה' וכי תמוה, שלכאורא - לרעבים"
 הנשמה, של והחיות הלחם שהיא - תורה נתינת על מרמז שהכתוב
אליה. שרעב למי רק נותן הקב"ה שאותה

 חוזר גדולים, גילויים בעבר היו שבו הזמן שכשמגיע המפורסמות, מן
 לקליטת ראויים להיות בכדי כך, משום ההוא. בזמן שהיה האור מעין
 להעצים - עתה כן כאז - עלינו שומה תורה, מתן ביום המושפע האור

 לעמל להתמסר שאיפתנו את תורה, למתן הכנה ימי שהם אלו, בימים
 שכמאמר התורה, לימוד במעלת התבוננות ידי על זאת וידיעתה. התורה

 את מרומם ואשר התורה", מן אחד לדבר שוה אינו העולם "כל חז"ל
בחוש. שרואים כפי אישיותו, כל על ומשפיע האדם

 אלוקנו ה' "והערב שמתפללים בעת במיוחד לכוון יש זו בתקופה כן, כמו
 אנו מגוחכים כמה רבה...". "אהבה ובברכת בפינו...", תורתך דברי את

 תורה, למתן צפייה מתוך יום יום סופרים אנו מחד אם אלו, בימים
מלימודנו... מתבטלים אנו ומאידך

הטהרות ימי - העומר ספירת

 ישראל את להוציא הקב"ה "רצה החכמה: מאמר בספר כותב הרמח״ל
 עליהם שהאיר ידי על במצרים, בהם שקועים שהיו טומאה שערי ממ"ט
 א׳ שבין ויום יום בכל המקביל, הקדושה שער את טומאה שער כל כנגד

לשבועות". דפסח

 כדי נקיים, שבעה ספירת של דין שיש שכשם מביאים, הזוה״ק בשם
 לספור ישראל הוצרכו כך הגוף, טומאת של מסוימים מסוגים להיטהר

מצרים. מטומאת להיטהר בכדי ימים, שבעה פעמים שבע

 ספירת ע׳׳י שנה, בכל מחדש מתעורר זה "ותיקון שם: הרמח"ל כתב עוד
 תורה, מתן יום - שבועות עד היציאה, יום - פסח מבין לעומר, ימים מ׳׳ט

ישראל". על וקדושה דבינה החמישים שער הארת שהוא

 שהושפעו קדושה שערי מ"ט של אורות שאותם הרמח"ל, מדברי למדנו
 בהם שקועים שהיו טומאה שערי ממ"ט להוציאם במטרה ישראל על

העומר. ספירת ע"י בשנה, שנה מדי מושפעים במצרים,

 שהיה עליו כותב העבודה' ושורש )שה׳יסוד הימים׳ ׳חמדת ספר וז"ל
 ונעשים נזכרים לעצרת, פסח בין אשר האלה הימים "כי עליון(: קדוש

 רבה הקדושה האלה הימים בקרב אשר עליונה, בקדושה להתקדש
 ולטהרה, ולקדשה נפשו את לתקן סיוע איש כל ימצא ובהם והולכת,

עולם׳׳. של ברומו ועומדים נוראים ימים והמה

 להכין היא העומר ימי של שמהותם שהבאנו, הביאורים כל לפי נמצא
 לקבלת ההשתעבדות הכנת ע"י הן התורה, לקבלת ראויים להיות עצמנו

 והן לתורה, והצפייה ההשתוקקות הגברת ידי על הן ומצוות, תורה עול
וטהרה. קדושה הוספת ידי על

השבועות' 'חג מכונה שהחג הסיבה

 וחג הפסח שחג שבעוד דברינו, בתחילת שהערנו למה נשוב ועתה
 זאת, לעומת הללו, לחגים המיוחדות המצוות שם על קרויים הסוכות

 יש והנה, החג. של תוכנו את מבטא אינו לכאורא השבועות' 'חג השם
 תלוי הסוכות וחג הפסח חג של שזמנם בעוד השבועות: לחג נוסף יחוד

 תלוי אינו השבועות חג של זמנו לחודש, עשר חמשה של בתאריך
 של שבועות שבעה בתום חל הוא אלא החודש, של מסוים בתאריך
העומר. ספירת

 מיוחדות, השפעות ישנן תורה מתן שבחג שהיות בזה, העניין עומק
 הקדים כך משום לכך, הראויה בהכנה תלויה אותם לקלוט שיכולתנו

 שיהוו בכדי העומר, ספירת של השבועות שבעת את תורה למתן הקב"ה
 אשר השפע את לקלוט מוכנים ויעשונו השבועות לחג ראויה הכנה

 הללו השבועות שבעת של בסיומן שרק וקבע השבועות, בחג מושפע
 על הן מורה השבועות' 'חג השם זה, ולפי . תורה, מתן חג של מועדו יחול

 העומר, ספירת של השבועות שבעת בתום הוא החג חלות שתאריך כך
 ההכנה באיכות רבה במידה תלויה השבועות חג של השפע שקבלת והן

הללו. השבועות בשבעת שנעשתה

 תמימות, הם "אימתי חז"ל: אומרים - תהינה" תמימות שבתות ׳׳שבע
 שלם בין הבדל יש הלשון חכמי לפי קונכם". רצון עושים שאתם בשעה

 באיכות. חסר שלא זה 'תמים' בכמות, חסר שלא זה 'שלם' לתמים:
 שבעת יהיו אימתי תהיינה"- תמימות שבתות "שבע מתפרש: ולפי"ז

 בשלמות. ה' רצון את בהם יעשו כאשר באיכות, תמימות אלו שבועות
 תפקידם בגלל באיכות, שלמים יהיו אלו שימים מיוחד צורך יש להאמור,
באמת( )לעבדך תורה. לקבל מוכנים אותנו לעשות המיוחד,

ה'... עבדי הללו ה', עבד להיות הוא גדול הכי והאושר לאלוקים! לכם להיות - מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר \ אלוקיכם ה' אני ה'! רצון כפי יהיו מעשינו שכל ה'! עבדי שנהיה בחיזוק הסדר מליל לצאת שצריכים שנה מדי מעורר שליט״א המשגיח מרן רבנו :
 (עם לישון ללכת צריכים טוב מחר להתפלל שנוכל ובשביל ה', עבדי להיות עצמינו על קבלנו הרי והסביר, בשמחה... לישון ללכת המשגיח: השיב \ כעת? תפקידנו מה הקדוש, בסדר כך כל ונתרוממנו שנתעלנו לאחר שליט״א, רבנו את המשפחה בני שאלו הסדר שהסתיים לאחר השנים באחד :
ה'! עבדי ואנחנו ה' רצון זהו כי בשמחה לישון הולכים אנחנו לישון, שנלך ה' רצון כעת כ”א שינה(, תחטפנו גדרי !

............................................................................................................... j
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 בד״ת ומשוחחים שליט״א אדלשטין גרשון רבי הגאון הישיבה ראש מרן של במעונו חג לביקור שליט״א המשגיח מרן רבנו עולה שנה מדי
ולתועלת. חג לשמחת פסח חוה״מ מביקור תמליל הבאנו החג לכבוד השעה, ועניני

יח  כל כמעט הישיבה, ראש של ההדרכה דברי עלי חביבים שליט״א: המשג
וע וע באתי כעת החיזוק׳. 'דרכי את מקבל אני שב פה. בעל מהרב לשמ

ן יודעים אתם שליט״א: רה״י ו יש מהחז ון שמעתם הרבה, א  איש, מהחז
וש זכיתם ימ יח סרנא, יחזקאל רבי איש, החזון אצל חכמים לש  רבי המשג

וש לכם היה חדש, מאיר רבי יחזקאל, ימ לי... היה שלא ש

יח שלכם. מההדרכה שמח מאד אני שליט״א: המשג

׳א: רה״י וע שמח אני לשמוע, שמח אני שליט׳ יש לשמ  רוצה אני תועלת, ש
להוסיף. שאפשר מה הוספות או השגות. הערות, גם

יח ושב הרב מה על שליט״א: המשג י ח ים שכדא ו הדגש את לש  עכשי
בחורים? בהדרכת

 זה ברמב״ם, כתוב במידות, ממני... יותר בטח מכירים אתם שליט״א: רה״י
, חייב אדם מה גמרא,  אהבת כגופו, ואוהב מגופו יותר מכבדה לאשתו

, כמוך כמוך, לרעך כגופו... הבריות  לפגוע לא מגופו, יותר מכבדה ממש
יח הנוכחים: (אחד חידוש. לא זה פוגעת, במילה  לא לבחורים, התכוון המשג

 בחור, נשאר הוא בחור, גם זה חתן חתן, נעשה בחור וגם, גם לחתנים...(
משתנה. לא השכל

יח יקש אחד שליט״א: המשג יש שכיון ממני, ב  צעירים, אברכים הרבה לנו ש
י יתם אלמד שאנ , אז פרידלנדר, חיים רבי של ההדרכה את א  ונכנסו הסכמתי

וע סבים... גם לשמ

יכים הרבה יש נכון-נכון. שליט״א: רה״י  וגם בית שלום בעיות יש הדרכה. שצר
 וצריך נשברים. להישגים, מגיעים ולא שאיפות יש מעצמם, מרוצים שלא בחורים
בזה. שמבינים למומחים לשלוח

יח יך הרב שליט״א: המשג  לפי שלו, הנטיות לפי ללמוד צריך שאדם מדר
. הכישרונות שלו

י כתוב, זה כן, שליט״א: רה״י  הלר יהושע לרבי יהושע חוסן שבספר שמעת
י וגם בתים לבעלי הלימוד, דרך על י חכמים, לתלמיד  כותב הוא שכך שמעת

ורשת גמרא זה שם. ן ורבי לוי על א( יט, )ע״ז מפ ו  לומד אדם אין ברבי, שמע
ו במקום אלא תורה ו אברכים הרבה היה חפץ. שלב י מאד, שבורים שהי  אחר

 בלי רש״י עם גמרא בעיקר ללמוד צריכים טבעם לפי שהם להם הסברתי זה
 ההבנה הבנה, גם קיבלו מאושרים, נהיו הם עיניהם, נפקחו בסברות, להתעכב

הבנה. בעלי נעשו הם הבנה, של הנאה קיבלו התיישרה, השתנתה,

יח י שליט״א: המשג י שמעת ואל שרב  שבשעה אמר זצ״ל רוזובסקי שמ
וא רש״י. עם גמרא ללמוד נהנה מאד הוא אז שיעורים להגיד צריך לא שה

 עם גמרא מנגינה עם רם בקול לומד היה ראיתי, אני כן-כן, שליט״א: רה״י
ות זה רש״י, יק  יודעים לא מבוגרים, גם זה, את יודעים לא הרבה עצומה, מת

יש יודעים לא הם רש״י, עם גמרא של הזה הטעם את זה, מה  כזה, טעם ש
יקות של טעם פעם אף קיבלו לא הם רש״י. עם בגמרא מת

יח י שליט״א: המשג י שמעת וב בחור היה מרדכי משה שרב  בוואלוז׳ין, חש
וא שלו? הדרגה הייתה מה ושה יודע שה ורש״י. גמרא סדרים של

ים באו חיים, רבי שליט״א: רה״י יל שדכנ וא רב הבריסקער בשב  היה כשה
ו אז מצוינים, חתנים רוצים עשירים בחור,  הדרגה מה יודע? הוא מה שאל
וא תגידו חיים, רבי אמר ככה רש״י, עם גמרא אמר, הוא אז בתורה? שלו שה
׳ל רבי איידעם, היה חיים לרבי רש״י. עם גמרא ללמוד יודע  גליקסון, הרש
 וכשהוא עשירים, בן היה הוא בוורשה, חיים בתורת ישיבה ראש היה הוא
וא ראה והוא אותו, בחן אותו, בדק חיים רבי משניות, רק ידע בחור היה שה

, כך הישר, שכל עם מאד כישרוני  ראש ונעשה לחתן, אותו לקח הוא שמעתי
ישיבה.

יח וש השל״ה הרי שליט״א: המשג ו כותב הקד י יש שעכש  פירוש את לנו ש
 וגם הזמן, כל זה על ויחזור משניות, יהיה האדם של לימודו עיקר אז הרע״ב,

לגמרא. זמן יקבע

, נכנסים אלף כתוב שליט״א: רה״י  כך לגמרא, עשרה למשנה, מאה למקרא
 בפנים, - מקרא זה מה כי הפשט? מה השתנה? זה היום הייתה, המציאות

וע אלף, זה המקרא, פירוש מה ולדעת בפנים לקרוא  המקרא. פירוש לשמ
ן לזכור כתוב, לא שזה פה, שבעל תורה זה ומשנה  תנא תני המשנה, לשו
 עולם, מבלי התנאים משנה, בעל זה תנא תנא? תני זה מה יוחנן, דרבי קמיה

ודעים אלו תנאים? זה מה  תנאים היו אותם? צריכים למה משניות, רק שי
 בקיאים היו שהם התנאים? זה מה אושעיא, רבי ודבי חייא רבי דבי

יתות  היו והם פעמים, הרבה חזרו הלשון, את זכרו אושעיא, רבי של בברי
י אלו הם התנאים אז התנאים,  שהם למשנה, מאה נקרא זה עולם, שמבל

ות, פה בעל ללמוד יכולים  מאה זה פה, בעל זוכרים פה, בעל יודעים משני
אחוז. עשרה זה אלף, מתוך

ות ומתן, משא זה גמרא לגמרא, עשרה  רק זה הבנה, עם ותירוצים קושי
ן צורבא להיות יכול מהאלף, אחד רק יוצא ולהוראה אחד, אחוז עשרה,  מרבנ

י יש בירושלמי רבנן, ויש מרבנן צורבא יש רבנן, לא הוא אבל  רבנן, אמר
רבנן. של דרגה רבנן, נקראים האמוראים

 צייד צידו, את הרמאי יחרוך לא ב( נד, )עירובין גמרא יש חזרות, לגבי גם יש
, ן אם צפרים שצד לצייד משל הרמאי  לאו ואם משתמר כנפיו משבר ראשו

, אין  רבא אמר וכתוב הרבה-הרבה, לחזור צריכים עושים? מה אז משתמר
ילתא בהא רבנן ידעי ימים לא והם זה את יודעים רבנן עלה, ועברי מ  את מקי

, זה כי למה? ולחזור, לחזור זה  זה לחזור סברות, להם קל יותר משעמם
. משעמם

ן מיניה תנא יש  מזה? יותר אבל בכיסא, דמנח כמאן ליה ודמי זימנין ארבעי
ילתא להא רבנן ידעי  עבידתא אנא יצחק, בר נחמן רב אמר עלה, ועברי מ

 כבר זה ישיבה, ראש נעשה אז חזר, כן יצחק בר נחמן רב בידאי, ואיקיים
וא להוראה? אחד זה מה להוראה, אחד , הגאון מורה. שה  היה לא אם אמר

ות לו הייתה אחת, משנה החיים כל לומד היה התורה ידיעת של מצוה יק  מת
התורה. ידיעת של מצוה יש אבל גדולה, כך כל

יח י שליט״א: המשג ית י אז בירושלים כששה  פרנק פסח צבי ר׳ את שאלת
 החזרה למה אז חזרה, על דיברו כך וכל לחזור, הרבו כך כל חז״ל הרי זצ״ל,
 כמה עד יודע והוא מבין, הוא הרי הרע היצר לי, אמר הוא אז רפויה? כה היא

בזה. מאוד משתדל הוא כן ועל החזרה חשובה

יד היה פרנק הרב חוזר, היה הוא שליט״א: רה״י  יודעים בחזרה! גדול מתמ
מזה?

יח ורה דברים במ״ח בעצם כן. שליט״א: המשג  לא לכאורה בהם, נקנית שהת
ן יעקב רבי - היעב״ץ אמנם חזרה? כתוב ן מפרש עמדי י ן שהקני  הראשו

 לא לומד, לא זה מה לומד, לא כעגל הרי כתוב לחזרה, הכוונה ׳בתלמוד׳
הראשון... הקניין היא שחזרה יוצא רגילות. לו אין אותו? לימדו

י בילקוט כתוב וסק מי כל לא יחכמו, רבים לא שמעונ  מתחכם, בתורה שע
יהא רוח בו נותן הקב״ה כן אם אלא , רגיל ש  זה מה המהר״ל מפרש במשנתו
 רוח בו נותן הקב״ה כן אם אלא יחכמו רבים לא אז חוזר. במשנתו? רגיל

יהא וא שמה רגיל, ש יהא שונה שה  כי רוח? בו נותן הקב״ה למה בו, רגיל ש
שירצה. רוח בו ייתן שהקב״ה צריך לחזור, רוצה לא הטבע מצד אדם

ה



יח לחזור. מאד אוהב הוא מתרגל באמת כשאדם אבל שליט״א: המשג

! נכון, שליט״א: רה״י יך יל אחד בחור בישיבה היה אשר  עם לחזור, שהתח
יח של הדרכה יט״א גינזבורג אליעזר רבי המשג ן של  הוא חזרה, תכנית שהכי

יסת שהיה עד אותו משך זה כך, כל חזר יסת הכוחות, אפ  הגוף, כוחות אפ
ים אחרי לשבועיים, הבראה לבית נסע הוא ו חזר, שבועי  תלמיד הוא עכשי
גדול. חכם

 קונטרס פעם ראיתי נפלאים! דברים לו יש יעב״ץ החסיד שליט״א: רה״י
, 'חסדי דפים, כמה ' ות היה זה השם  את ראיתי בילדותי ברבים, שאמר מדרש
ו מי ככה, שם כותב הוא זוכר, אני זה, ירוש בניסיון? עמד ו מי ספרד בג  עמד

י בניסיון? ים אלו דרגה, בעלי אבל פשוטה, אמונה בעלי העם, פשוט ומד  של
ו אלו האלה, בדברים בעקדה, בעיקרים, נבוכים, במורה  לא הם בזה, שעסק
בניסיון. עמדו הם הפשוטה, האמונה בעלי רק בניסיון, עמדו

יח וסר מה עם עושים מה שליט״א: המשג היום? חלש שמ

ית שליט״א: רה״י ים לא כל ראש יב ידת לומדים ושנית, זה, את מחש  מ
ות רוצה והוא הזהירות וא רואה הוא מיד, זהיר להי  אני מה זהיר, לא שה
. כבר הוא זהיר, לא אני אעשה? . ודם יודע לא הוא מתייאש.  ללמוד צריך שק

ילת כתוב הידיעות, את  ההתמדה, ורוב החזרה אחרי בהקדמה, ישרים במס
יעה הידיעה הידיעות, ידי על אז  רוח זה מה לדעת ההנהגה, על למעשה משפ

 הדברים כל את יודעים אם טהרה, זה מה נקיות, זה מה ענווה, זה מה הקודש,
ושך זה אז האלה, ושכת בצורה זה אם הלב, את ומטהר מ  יש הלב. את שמ
ילת ללמוד יכולים שלא כאלה ושך זה צדיקים אורחות ישרים, מס  מאד מ
נפש. לכל ושווה

וסר סדר י כמו אז לימוד, סדר זה מוסר שסדר לדעת צריך כן גם מ  שבסדר
וסר גם ככה קודמות, הידיעות הלימוד  ישראל רבי יש קודמות, הידיעות במ
ים סלנטר, י  אחד כל קודם דרגה, זה אבל ועוד, עצב, בקול דולקות, בשפת
ושפע וא ממה מ מהקריאה. רואה, שה

יח וא לי סיפר אחד אברך שליט״א: המשג  מוסר, שעה חצי יום כל למד שה
יע שזה ראה לא והוא ו הכולל ראש אז הרבה, עליו משפ  אתה לו אמר של
ים ללמוד צריך לטובה. שינוי וראה שעה ללמוד התחיל הוא מוסר, שעתי

. זה אם שליט״א: רה״י  פעמים כמה יום שכל רב, במעשה בגאון, כתוב מושך
יק לא מוסר, ללמוד צריך ביום  זה בישיבה שעה החצי אחת, פעם מספ

המינימום.

יח ' רבי שליט״א: המשג י יותר לחייב אפשר אי שבציבור אמר, אלי  מחצ
שעה. ללמוד צריך נפש בעל אבל שעה,

 כאלה יש שעה, חצי גם לו שקשה מי יש טבעו, לפי אחד כל שליט״א: רה״י
שעה. חצי להם שקשה

יח ' רבי הרי שליט״א: המשג י איצל י פרק אור בשער יא הוא חמיש  את מב
יע שהכי שמה לראות נוכחתי שם, כתבו שהגדולים מה י לא זה משפ  שאנ

י מה אלא מוסר על מדבר יא שאנ ים מה כתבו, שהגדולים מה מקר ומ  שהת
כתב. שהנתיבות מה כתב,

 גם יש יעקב, נחלת ספרים, גם יש הנתיבות, של צוואה יש שליט״א: רה״י
נפלאים. דברים כן גם יש באלשי״ך האלשי״ך, גם מגילות, חמש על פירושים

יח , סופר שהחתם כותב נכדו שם, כתוב שליט״א: המשג  לי תאמינו אמר
ום י שבי יש אני מוסר לומד לא שאנ יראת הצטננות מרג  החתם השם, ב
סופר!

י שליט״א: רה״י ום אמר שהנצי״ב שך מהרב שמעת י שבי  בוכה לא שאנ
 ב(, ע, (נדה רחמים יבקש רחמים, צריך בתורה, הצלחה לי אין רבה באהבה

י דבר ועוד ', מהרב שמעת וך זה את שמע הרב מפוניבז  שהיה השולחן מהער
וער י אמר הוא אז ממנו, צעיר יותר היה הוא הנצי״ב, של שו ששמע שמ

וע שמים, יראת קיבל הנצי״ב של קידוש וש את לשמ  זה הנצי״ב של הקיד
שמים. יראת עושה

יח י פעם אמר ההפלאה שליט״א: המשג  אז התורה, בברכת כיוון שלא שמ
, דבר יהיה לא זה יחדש הוא אם  כיוונתי לא היום אני אמר אחד אז אמיתי

וש לי נדמה אבל יד י שהח ידשת , זה שח  מה תגיד אמר ההפלאה אז אמיתי
. לא שזה לו הראה והוא חידשת, אמיתי

 אמר זצ״ל דסלר שהרב לי, סיפר זצ״ל )שליט״א( יעקב רבי שליט״א: רה״י
וא פעם לו  אותו שאל יעקב רבי היום, למד אם הפנים על האדם על מכיר שה

 אמר למדת, דסלר, הרב לו אמר עלי? רואה אתה איך עלי? אומר אתה מה
ן, תעשה דסלר הרב לו אמר אז היום, למדתי לא אני יעקב, רבי לו  חשבו

, מהשעה ו רגע שהיה התברר היה, מה ורגע רגע בכל שקמת ישה  דיבר שמ
, עם בלימוד דיבר הוא בלימוד, איתו הפנים. את שינה זה מישהו

יסקער עם מעשה עוד יש ושע רבי הבן אצל שלמד אברך שם היה רב, הבר  י
יסקער אצל תמיד בא והיה בער, י אחת פעם למנחה, רב הבר  אמר מנחה אחר

ושע רבי לבן רב הבריסקער  איתו? קרה מה הזה? האברך עם קרה מה בער י
וא עליו ניכר ושע ורבי עליו. רואה אני ללמוד, הפסיק שה  ידוע לא אמר בער י
 התחיל בסדרים, נמצא הוא הזמן, כל בשיעורים נמצא הוא בא, הוא לי,

וש וא והתברר בבית, נשמע מה ולחקור לדר  זה דירה לעבור דירה, עבר שה
 היה הוא אז המוח, בלבול זה הדברים את לסדר דירה לעבור גדולה, טרחה

 על הכיר רב והבריסקער בדירה, גם תפוס היה הראש אבל לסדרים, בא
ים הפנים . שהפנ השתנו

י אבא סיפור, עוד זה על יש  בעלי אנשים יש השרון, ברמת פעם לי אמר של
יש בתים בעלי ויש שבת, של פנים אחרות, פנים להם יש שבשבת בתים  ש
ים, לא הפנים הפנים, אותם  ותראה הזה האדם את תראה לי אמר הוא משתנ

ות, הפנים הזה האדם הזה, האדם את  כמו בשבת נראה הזה והאדם משתנ
חול. ביום

 שהיה תומו, לפי פעם סיפר הוא חדשות, פנים עליו ראו שבשבת הזה האדם
יפה והייתה ברוסיה פעם  והוציא האש לתוך נכנס הוא אז כנסת, בבית שר

 הוא אז נפש? פיקוח היה זה הרי אותו, שאל אבא כך אחר תורה, ספר משם
 האדם היה זה זה? את לראות יכול אני נשרף! תורה ספר תורה! ספר אמר,
ות. הפנים שבשבת הזה ושב היה והוא מתפלל הייתי אני והשני, משתנ  י

 אתה למה אותי, שאל הוא ילד, הייתי נענועים, עשיתי בסוכות פעם מאחורי,
יא שאל הוא למה? הסיבה? מה הנענועים? את עושה  מה למה... קוש

י מתפלל היה הוא ילד, הייתי אני למה, לכם, הזאת העבודה  בבית מאחור
, ספסל הכנסת, ים אמר אבא עליו מאחורי חול. ביום כמו בשבת שהפנ

ובה בעל רבי... לי אמר פעם ום תש  מידות עם ומחנך, חכם תלמיד הוא שהי
וא לי סיפר הוא פעם מיוחדות, טובות ו הקטנה והילדה התרגז שה  אמרה של

ישה היא שבת, של פנים לך שיהיה רוצה אני אבא, לו,  פנים יש שבשבת מרג
מידות. בעל הוא חדשות!

ו חבר אחד עוד, לי וסיפר ובה חזר שלא של  חושב, אתה מה אותו, שאל בתש
זר זה אז ממני? טוב יותר אתה ובה שח  אני אבל יודע, לא אני לו, אמר בתש

ו . שחזרתי לפני שהיתי ממה טוב יותר עכשי . בתשובה.

יח י לראות נהנה אני שליט״א: המשג המוסר. לימוד על לדבר מרבה שרה״

יש אני שליט״א: רה״י י מדג ומד שמ ים נהיים חייו מוסר של ושר  בעולם מא
הבא. ובעולם הזה

יח ישר שליט״א: המשג ישר שליט״א: רה״י לרב. גדול כוח י  התענוג על כוח י
וע יחד, לשבת הזה יח כן. גם לשמ  רה״י ברכה. מבקש אני שליט״א: המשג

יח שצריך. מה בכל והצלחה ברכה שליט״א: . שליט״א: המשג  לרב. וכן אמן
רצון. יהי כן שליט״א: רה״י

( 0527166490 והערות )לתרומות



שליט״א סגל דן רבי הצדיק הגאון המשגיח שיחת
הזמנים בין

 קי״ט, )תהילים יאיר״ דברך ״פתח בפסוק כתוב
 ״אור כתוב, פסחים מסכת בתחילת במשנה ק״ל(,

 והביא הנר״, לאור החמץ את בודקין עשר לארבעה
 לא התנא מדוע שהקשו מהראשונים יו״ט התוס׳

 עשר. לארבעה באור אלא עשר ארבעה בליל פתח
 בפסוק שכתוב מה משום לזה שהטעם וביארו
 צריך לדבר כשמתחילים יאיר״, דברך ״פתח

 על לדבר צריך זה שאחרי אפילו אור, עם להתחיל
 וצריך יאיר״ דברך ״פתח מקום מכל חושך,

 כעת דברינו בפתח כן על אור. על לדבר להתחיל
אור. של בבחינה להיות צריך
 התורה כ״ג(, ו׳, )משלי אור״ ותורה מצוה נר ״כי

 עליכם תחול ה׳ ברכת אור, של בחינה היא הקדושה
 את לנו שאין מפז, המסולאים יקרים תורה בני

 הזה, הגדול הערך את ולשער להעריך מידה הקנה
 הפסוק שהרי הקדושה, התורה לימוד של רק לא

 רב״ שלל כמוצא אמרתך על אני ״שש אומר
 ולא שש, אלא שמח רק לא קס״ב(, קי״ט, )תהילים

 על וזה ששון, שלי המהות שכל ״אנכי״, אלא עראי
 בחרדים כתוב התורה. של אחת מילה על אמרתך,

 מלשון היינו חלוקו״, ״אמרי מלשון הוא שאמרתך
 שמכסה מה אלא הדבר, של הפנים זה שאין בגד

 המילה רק הכוונה ״אמרתך״, כך הדבר את ועוטף
 מכל בה שיש העמקות בלי מבחוץ התורה של

 ״שניים תורה בתלמוד לומד שילד וכמו החידושים.
 ואינו וכו׳ מצאתיה״ אני אומר זה בטלית אוחזין

 נקרא וזה ואחרונים. ראשונים בזה, מונח מה יודע
 על אנכי ״שש המלך דוד אדונינו ואומר ״אמרתך״.

 מציאה מוצא כשאדם רב״, שלל כמוצא אמרתך
 אליו שמגיע כיון שמח גדולה כה אינה אם אפילו

 הולך כשאדם מאידך יגיעה, כל ובלא הדעת בהיסח
 חוזר אבל ויזע ובעמל נפשות בסכנת והוא למלחמה

 והנה גדולה. השמחה גם אוצר, עם שלל עם הוא
 בזה רב, שלל וזה יגיעה, בלי מציאה מוצא כשאדם
 המלך דוד אדונינו אומר זה ועל לשער, אין השמחה

 אמרתך״ ״על ששון, שלי המציאות כל אנכי״ ״שש
 רק לא רב״ שלל ״כמוצא בפשטות, רק אם אפילו

 מלחמה, אחר שבא כשלל ולא קטנה מציאה כמוצא
 המלך דוד אומר וזה רב״. שלל ״כמוצא אלא

 - עמו״ ״וה׳ :(צג )סנהדרין עליו אומרים שחז״ל
 כל את שידע היינו מקום״, בכל כמותו ״הלכה
 דהלכתא, אליבא שמעתתא ולאסוקי כולה התורה
 שש אומר והוא כמוהו, גדול ומי כמותו, והלכה

 ובפשטות תורה של אחת מילה אמרתך על אנכי
 מפני וזה רב, שלל כמוצא שבה, העמקות כל ובלא

 יתברך, ה׳ דבר זה הקדושה שהתורה אמרתך
הקדושה. בתורה שיש השמחה

 ״הוי א׳( ב׳, )אבות נאמר מצווה כל על אם ובאמת
 מתן יודע אתה שאי כבחמורה קלה במצווה זהיר
 יודעין שאין מפני היינו בפשטות מצוות״, של שכרן

 הוא יותר המדויק הפשט אבל חמור. ומה קל מה
 שאין אינו מצוות של שכרן מתן יודע אתה שאי

 אי הכוונה אלא יותר, שכרה מצווה איזו יודעים
 אם כי מצוות. של בשכרן מושג לך שאין יודע, אתה
 יכול אחד אם קלה, שייך מה בשכר, השגה לך היה

 לזה וכי מליארד, שני ולא דולר מליארד להרוויח
 על מדברים וזה זהיר״. ״הוי הלכך יקרא. קלה

 לדבר שוות אינם כולן המצוות ״כל התורה, מצוות
 )בשנות הגר״א שהביא כמו התורה״ מן אחד

 לנו יש וכי כן, אם מהירושלמי, פאה( ריש אליהו,
 של הערך הוא כמה תורה, של ערכה מהו מושג
הקדושה. תורה של אחת מילה
 ונכנסו בטוב, חש לא אחת פעם זצ״ל שך הרב

 אני כותב שמדוע חושב אני ואמר לבקרו, יבדל״א
 גאון כזה היה באירופה בעיירה רב כל הרי ספרים,

 טובים יותר עשר שפי ספרים לכתוב שיכל
 הזמן את שחסך מפני כתב, לא אבל שלי, מהספרים

 יכל שבזמן מפני ולמה הזמן, על לו חבל והיה
 גם זה ספרים שכתיבת )ואע״פ תוספות. עוד ללמוד
 מחמת להתעסק שצריך פעמים מ״מ תורה, לימוד

 ואמר באיכות(. פחות ללמוד וכן דברים בעוד זה
 ספרים, כותב אני מדוע כך חושב גם שאני שך, הרב
 שך והרב תוספות. עוד ללמוד אוכל הזה בזמן הרי

 ידע שכבר אחרי אלא דרכו בתחילת לא זאת אמר
 של ערכה להעריך ידע כן פי על ואף ותוס׳, ש״ס

תורה. של אחת מילה של ערך הוא ומה תורה,
 הן ואלו חיזוק צריכין דברים ״ארבעה הגמ׳ אומרת

 )ברכות ארץ״ ודרך תפלה טובים ומעשים תורה
 צריכה התורה וכי ביאור צריך ולכאורה לב:(.

 לעמו עוז ״ה׳ כברזל, חזקה התורה הרי חיזוק,
 שכלל עוצמה, זה עוז י״א(, כ״ט, )תהילים יתן״

 שיש שבאומות, עזין זה מחמת נקראים ישראל
 צריכה וכי תפילה, וכן עוז. שהיא התורה את להם
 של ברומו העומדים מהדברים היא הרי חיזוק היא

 אלא דברים, ארבעה אינם חיזוק שצריך ומי עולם.
 מחוזק. להיות צריך שהוא האדם והוא אחד, דבר
 צריכים אינם אלו שדברים דודאי הביאור אלא

 צריך אלא מאד, הם חזקים עצמם שמצד חיזוק
 התורה, את להעריך נדע שאנחנו בעינינו, חיזוק

בעיניו. הדברים אלא חיזוק צריך אינו האדם אבל

 שפעם זצ״ל, מקלויזינבורג מהאדמו״ר שמעתי
 דברים על האדמו״ר בו וגער אדם אליו בא אחת

מה כל את יעשה שמעכשיו לו והבטיח שעשה.



 היזהר האדמו״ר, לו ואמר לעשות. הוא שיכול
 נכנס, הנך התחייבות לאיזה יודע הנך וכי בלשונך,
 כל ואז בקלויזינבורג, השיעורים את אמרתי כשאני

 נושאים היו ובחורים וגדולים, עבים היו הספרים
 בכוחי היה שלא מפני לשיעור הספרים את לי

 ספרים לסחוב בכוחי שאין בטוח והייתי לנושאם,
 במחנות והייתי השואה שפרצה ואח״כ כבדים, כה

 משאות ולשאת קומות לעלות לי ונתנו הריכוז
 את ראיתי אז קילו, ושבעים שישים של במשקל
לי. שיש הכוחות

 שמה לומר שרגילים ומה כוחות, יש לאדם
 בחיקה תינוק עם רצה אמא שבמלחמה

 שרגילים ושתיה, אוכל בלי רבים, קילומטרים
 וכי כוחות, בה שהתגלו מחמת שזה לומר בעולם

 יש שבאמת אלא מאין. יש כוחות, התגלו שייך
 ואינו תמיד לו שיש כוחות וזה כוחות, לאדם

מנצלם.

 יהיה שלנו צריכים חיזוק, צריכים דברים ארבעה
 יוכל האדם ואז אצלנו, חזק יהיה וזה ההערכה את

 שלל כמוצא אמרתך על אנכי ״שש הכל. לעשות
 ואת הקדושה לתורה ההערכה את יש אם רב״,

 חיבה הזמנים שבין ובאמת לתפילה. ההערכה
 מפאת בזה, עתה להאריך קשה לו, נודעת יתירה
 הרמב״ן שהנה נבאר בקצרה אבל הזמן, חוסר

 בראיות ומוכיח בארוכה מסביר ל״ב( פרק )שמות
 עבודה של חטא היה לא העגל של שהחטא מוצקות

 האף חרי מה להבין צריך א״כ באורך(, )עיי״ש זרה,
 אלא זרה עבודה של חטא זה אין שאם הזה, הגדול

 זה ״כי רבינו משה במקום מנהיג שרצו מה רק
 מה ידענו לא מצרים מארץ העלנו אשר האיש משה
 לשרוף לו הניחו בא, רבינו שמשה ולכן לו״, היה

 רצו אלא ע״ז, של כוונה כל היתה לא א״כ העגל,
 חרי מה א״כ הקב״ה. לבין בינם ממוצע להם שיהא
 לא משה חלילה שאם כך כדי עד הזה הגדול האף
 אלא עוד ולא לישראל, עלתה כליה בפרץ עומד היה

 ופקידה פקידה כל לך שאין פקדתי״ פקדי ״וביום
 גם בה שאין ישראל כלל את מעניש שהקב״ה

 איסור על עברו אם אף העגל, חטא על מעונש
 החומר את כאן אין מקום מכל העגל, את כשעשו

 תלויים דלהיות הביאור, אלא זרה. עבודה של
 במי אלא תלויים ואין בעיקרים, נוגע הוא בדבר

 בשום ולא הוא, ברוך הקדוש עולם, והיה שאמר
 וכמו חיינו, בית הרי הוא המקדש בית אחר. דבר

 אפשר אי ביהמ״ק, שהיה שבזמן הגר״א שאומר
 כן פי על אף ישראל, כלל של המדריגה את לתאר
וכי שלם, קומה שיעור ואיבדו ביהמ״ק שחרב

 ארץ מצוות. ולקיים להתפלל ללמוד הפסיקו
 שיצאו בזמן וכי גדולה, דרגתה גם הרי ישראל
 שכלל מפני וזה מצוות. לקיים הפסיקו לגלות

 וזה בקב״ה. רק אלא דבר בשום תלוי אינו ישראל
 רב״, לך ״עשה שכתוב כמו חשוב דבר זה שרב ודאי
 קרה אם אבל בהם. נקנית שהתורה מהדרכים וזה

 בעיקרים. נוגע וזה ונשברים, נופלים וכי רב, שאין
 שנשתברו שמזמן יהושע( )בסוף בילקוט כתוב ולכן

 שילמדו גזירה נגזרה העגל( חטא היה )שזה הלוחות
 היסורים מתוך הצער מתוך הדחק מתוך תורה

 שכר. זה על לשלם הקב״ה ועתיד הטירוף ומתוך
 אלא עונש זה אין שכר, לשלם הוא עתיד אם והנה

 תלוי להיות לא העבודה ומהי תיקון, של עבודה
 לא בגלות לא בטירוף, לא בקושי לא דבר בשום

 אינו ״ארון מבחינת שהוא, מצב בכל אלא ביסורים
 היה ולא מקום, לו היה לא שהארון המדה״ מן

 תורה מקום אין אם שאפילו במקום. אפילו תלוי
 נמצא ישוב. תנאי בו שאין ״מדבר״ כמו מתקיימת,

 כמו הגלות תיקון אף וזה העיקרים שעיקר זה לפי
דבר. בשום תלויים שאין זה ענין הוא חז״ל, שאמרו

 זה היום, את כראוי מנצלים אם הזמנים ובבין
 שלא מראה שזה משום העגל, חטא של התיקון
 היכן אלא בישיבה, ולא בזמן לא בכלום, תלויים

 שיהיה. ותנאי מצב בכל לומדים, אנו מצויים שאנו
 זה תלוי, שאינו להדיא מוכיח שהאדם דבר כל

 עושה ואם חשק. לו ואין לו כשקשה אפילו כשעושה
 את עובד שהוא הנקודה מלבד חשק, לו כשיש רק

 זצ״ל פוברסקי הגר״ד בחשק. תלוי הוא הרי החשק
 ללמוד, חשק לו שאין לו שאמר לבחור פעם אמר

 היה והוא חשק, בלי לומד שנה שלושים כבר שהוא
נפלא. באופן חידושים וכותב עומד
 לחזרה הן כנדרש, מנצלים אם הזמנים שבין נמצא

 באיזה לברר, בזמן יכולים שלא לסוגיא הן לעיון הן
 בעיון, ללמוד אפשר שאי בזמן ואף יהיה, שלא אופן
 במצב שניתן כמה עד שלומד זה עצם מקום מכל
 שאין התיקון, זה וכף, תורה של מערכה חוץ זה,
 והיה שאמר במי רק אלא דבר בשום תלויים אנו

 התורה כבוד יתברך, השם קידוש וזה עולם,
 בטובה תבורכו כן על ישראל, וכבוד הקדושה,

 לעצמו, אחד מכל חוץ ישראל, לכלל עושים שאתם
 שמיא כלפי להראות ישראל לכלל טובה הרי זה

עזור והקב״ה במצבים, תלויים לא שאנחנו  שתלכו י
 ישראל וכל כולנו שנזכה עד בעז״ה חיל אל מחיל
ם בבניו בציון אלוקים יראה  נזכה ועוד ירושלי
 בירושלים הפסחים ומן הזבחים מן לאכול השנה

אמן. הבנויה.
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בי הגאון רבנו מחידושי ועיונים הערות ב ר  א שליט" לבדר דו
א”שליט מרבנו ”דבר מנחת” הערות עם ”חינוך מנחת” מספר נלקטו

הפקר בשדה מחומצות חיטים
 בזה שדן כמו שברשותו הפקר חמץ על דעובר לצד יל״ע

 לו שיש מי יעביד מה מופקר, חמץ על דיעבור הרמב״ן
ש השמיטה בשנת ישראל בארץ שדות  ספיחי בהם וי

שרו בתלוש או במחובר, שהחמיצו תבואה  בשדה, שם שנ
טול דמלכא אפקעתא מדין הם הפקר והרי  בזה, שייך לא ובי
אינו שראל, בארץ לגוי שדהו למכור יכול ו  לא אף י

ם כ"א ע"ז עי' לגוי, להשכירה  וצ"ע השביעית, בשנת )וג
חזו״א(,  חמץ, שם שיש בשדהו המקומות יפקיר אא"כ ב

שמענו. ולא

שהגדיל בקטן חמץ ביעור חיוב
 מצד ענין אינו ומ"מ החשבתו, אי הוא דחמץ הביטול ענין

 זה חפץ שאין דעתו )דמגלה לחפץ, ביחסם בלבד הבעלים
ביו(, הוא בטל כן ועל כלל בעיניו חשוב  ענין אלא לג

 מהני לא טעמא מאי דאל"ה בחפץ. חלות הוא הביטול
מן לאחר סורו. ז אי

די', ביטול מהני דלא בודאי קטן לענין והנה  תאנים וסופי די
די', ם וכן דבהמתו, גללים או די  מהני לא דחמץ פירורי

טולו  מבל בחמץ לפטרו ולא ומעשרות גזל לענין לא בי
ש הפסח בתוך הקטן יגדיל ואם ימצא, ובל יראה  לו וי

ם עור יצטרכו דחמץ פירורי התורה. מן בי

איסורו לזמן סמוך חמץ אכילת
מן דלפני יהודה לרבי ילייע  באכילה אסור כבר חמץ איסור ז

מן חמץ לאכול שרי מי והנאה,  שהרי חצות קודם קצר ז
 מצוה מנייח ]עיי ממנו נהנה והוא בחצות במעיו החמץ נמצא

 עובר אינו דכהייג שרי לכאורה שמעון ולרבי ב'[. סייק י'
 קודם כחרכו דהוי שרי דלכוייע יייל אך דתשביתו. אעשה

עיי זמנו  דתרומות פיייי רייש ועיי ולעייכ[, אי ע"א חולין ]ו
שלמי בשם  בפסח בחמץ הדין הוא כבלוע לעוס דלמייד ירו
שרי עיי וצייב. הנאה איסור איכא ולכאו' לבולעו ד  עוד ]

 סייק תס"ו סי' במקוייח במש"כ מעשה בלא הנאה מבחינת
סי' בי ח תמורה רגמייה ובפי' בי סייק תמ"א ו אי[. י"

מזונות שברכתו במצה יוצאים אם
 לענין לחם הוי דלא בדבר דאף יי מצוה המנ"ח כתב

 מצה, לענין לחם הוי דאי מצה, לענין לחם הוי לא המוציא,
ש. המוציא, לענין לחם נמי הוי מדבריו עיי"  שתלוי משמע ו

 מצה ידי בה יוצא המוציא ברכתו דאם המוציא, בברכת
די יוצא אינו המוציא ברכתו אין ואם עויין ואמנם מצה, י  י

שלמי  המוציא מברכים אם שנסתפקו הייו פייז כלאיים ירו
די בזה יוצאים ומיימ נקוב, שאינו בעציץ הגדל על  מצה י

היינו בי, ל"ה בפסחים כמבואר  עליו שמברכים משום ו
אף המזון ברכת  הארץ' ימן ורק הוי[ לחם המוציא בכלל ]ו

נקרא. אינו

מרור למצות נקוב שאינו בעציץ הגדלה חסה
 נ"א כלל אדם החיי כתב נקוב, שאינו בעציץ הגדל ירק

"ז סעיף  שהכל, אלא האדמה פרי בורא עליו מברכין דאין י
פי"ז ל ש ו  בעציץ שגדלה חסה למרור שאוכל במי לעיין י
 עליו שבירך הכרפס בברכת המרור נפטר איך נקוב שאינו
 בחיי להמבואר שהכל היא הזה המרור ברכת הרי אדמה
ל מהחזו"א ושמעתי אדם, צ"  האדמה, פרי בורא דברכתו ז
אינני בזה, חילוק ואמר אדם החיי מדברי בזה ונטה כר ו  זו

שון בין היי החילוק אם ש לאדמה ארץ ל  חולין לעיין ]י
ש"י וכוי ואדמה א"ל וכוי מצא בי קל"ט בר  אדמה, ד"ה שם ו

ק[, דו"  הפרי לסוג מתייחסת האדמה פרי בורא דברכת או ו
 אדמה[. בהם שאין מים לגידולי מינה ]ונפקא מאדמה הגדל

אי. כאופן שאמר טפי וכמדומה

שהגדיל לקטן פסח אכילת
 לאו אבות לבית שה למ"ד אף פסח בקרבן אוכל קטן

 אוכל כיצד אכילתו היתר בביאור קמאי ונחלקו דאורייתא,
מנוייו, שלא  חינוך משום אי פ"ח פסחים תוס' דלדעת ל
הר"ן שרי, מצוה  שאינו משום אוכל קטן ל"ד נדרים ול

מנויו. שלא לאכול איסור לו אין ממילא להימנות מצווה ל

א שכהאי א. חידושים שני יש תוספות ובדברי  חשוב גוונ
שרי תאכילום שלא ב. המצוה. מקיימים דאין אף חינוך
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 התרומת כדברי מהתוס' מבואר ולכאורה חינוך. משום
תרגל שלא בכדי הוא תאכילום לא שענין פ״ב סי' הדשן  י

שרי. חינוך דרך כשהוא ולפיכך בעבירה

 לתוספות הר''ן בין נפק''מ ה' ס''ק ו' מצוה המנ''ח וכתב
 לאכול לו אסור שלהתוספות הסדר בליל שהגדיל במי

מנויו, בשלא מוזהר שהוא משום הר''ן אבל ל  אפשר ל
מינוי. שייך שאינו כיון לאכול לו דמותר עיין ב  בזה מש''כ ו
ד דבר. במשיב ל''  ]אי בטומאה הבא בפסח נפ"מ עוד וי

 איש חזון עיי טומאה, איסור יש בו מחויב שאינו דלמי נימא
 לו התיר דמי לאכול, לקטן מותר האם יי[ סייק ט סי' זבחים
תכן טומאה, איסור  תאכילום לא דאין מותר דלתוספות וי

הר''ן טומאה איסור על גם כיון דאסור לומר יש ול  שאינו ד
עי'. טומאה באיסור קאי מנוי  בפסח בקטנות נפק''מ ועוד ו
ת שמעון, דרבי אליבא שני  דשלא באיסור הוו דגדולו

ש''י שכתב כמו מצוה, להם דאין כיון למנויו  צ״א פסחים ר
הר''ן אבל אסורות, קטנות דגם נראה ולהתוספות א',  ל

 צריכים אינם מינוי בהם שייך דלא כיון מותר לקטנות
ע מינוי.-  פסחים שני על נמנין דאין דינא בקטן שייך אי יל''

מינוי. תורת ביה ליכא דהא

 תאכילום לא שאין תוספות כשיטת להוכיח יש ולכאורה
 שמותרים מילי בהנך שרי דקטן מהא חינוך בדרך כשהוא

 שהוא אף בציצית כלאים כגון תעשה לא דוחה עשה מדין
בי' שייך ולא מצווה אינו  שכתב וכמו דוחה, עשה ג

ש אלא ו', ס''ק פא סי' ח''ג באחיעזר  שלא שפסח לומר די
 לכלאים דמי ולא כלל מצוה מעשה שאינו גרע למנויו

אולי זו. ציצית בלבישת מצוה מעשה שאיכא בציצית  גם ו
 דרך כשהוא תאכילום לא שאין התוספות ליסוד מודה הר''ן

 ליה קשיא שהוה משום הוא כוותיהו תירץ שלא ומה חינוך,
 איסור משום מצווה שאינו הקטן באכילת אין מדוע

 בזה יש קדשים באכילת האסור שכל שדנים וכמו דמשמרת
א חי' עיין משמרת איסור גם  כן שביאר א' ל״ב נדה רע''

 משמרת, על עובר תרומה שאכל שטמא גופיה הר''ן בדברי
היינו הר''ן, ליה דקשיא ו  דין אין שבקטן תירץ ולפיכך ל
קדשים. אכילת מצות חשובה ואכילתו מנויו

בו יוצא אם קדושתו שפקע פסח בשר
ת חצי אכל דאם ו' מצוה המנ״ח כתב חזר והקיאו, זי  ואכל ו

ת חצי אותו אפילו  אדם, מאוכל נמאס לא אם שהקיאו זי
די בו יוצא  שסך דכהן א' ז' דכריתות מההיא ויל״ע פסח, י

עי' מחללו הוא תרומה של בשמן  פ״א יומא ישנים תוספות ו
עי' בזה שכתבו מה א' א מל''מ ]ו דהוא ה''ח מתרומות פי''

 הדין דהוא ונראה מתחלל[, והקיאו שני מעשר באכל הדין
ת חצי בלע זה ולפי בקדשים,  קדושת ממנו פקע והקיאו זי

אינו פסח עוי' שוב, בלעו אם בו לצאת יכול ו  מש״כ וי
 ברוב ביטול לענין קל״ב סי' תנינא בשו״ת הגרעק״א

בו. יוצא אכלו דאם פסח בקרבן

אחד מצד הפסח צלית בדיך
ע  האם באמצעו וחתכו אחד מצד שנצלה פסח בשר יל''
 צלוי זה שחלק כיון אחד מצד שצלאה בחתיכה שיוצא נימא

תכן צרכו, כל כיון צליה, מעשה בבשר דלתעביד דבעינן וי  ו
 בו שנעשה חשוב לא גמורה צליה הוי לא צליה דבשעת

עיין צליה שון ]ו ה ב' כ״ז ביצה תוספות ל  שמבואר על סוד''
 דאינו כרחך ובעל גבוה, צורך חשוב הצליה שמעשה שם

 פ''ק סוף גדול באור אולם האכילה[. בשביל גרידא הכשר
 ורק גמור צלי חשוב אחד מצד אף פסח שלענין כתב דשבת
מחשבת. מלאכת הוי לא שבת לענין

עויין  נצלה בשבת, שחל ט''ו גבי ה''א פ''ז תוספתא וי
 והנה לנא, שמגיע עד ואוכל קולף הפנימי נצלה ולא החיצון

 לעשות שרי היאך יקשה התנור בתוך כן שעושה נפרש אם
שולו מקרב הלא כן  כן שעושה כרחך על אלא בשבת בי

 שהוציא אחר כן לעשות שמועיל ומוכח שמוציא לאחר
מהתנור.

הזה בזמך מרור עם מצה אכילת
 הרשות דבר אבל זו, את זו מבטלות מצוות דאין לן קיימא

 עם דרבנן מצוה אוכל אפילו או מצוה הדבר עם שאוכלו
תא, מצוה  רשות דנחשב דרבנן או הרשות, דבר אתי דאוריי
אינו דאורייתא, למצוה ומבטל דאורייתא מצוה לגבי  יוצא ו

מן דרבנן שמרור מבואר זה ומטעם מצוה. ידי  מבטל הזה בז
תא, מצה  משכחת ולכאורה יחד. לאוכלם אפשר ואי דאוריי

חולין שם כתוב בספר הראב''ד לשיטת לה ט )  שהובא פ''
ס ש ברש''  מן חייבים אין שירקות שאף הסובר מעשרות( רי
 חל מהם הפריש אם מקום מכל ומעשרות בתרומות התורה

 שהפריש מרור כן אם התורה, מן ומעשר תרומה דין זה על
הי' תרומה ממנו ש וא״כ מדאורייתא תרומה י  באכילתו י
שוב דאורייתא מצוה  וכמו דאורייתא. למצה יבטל לא הוא ו

ת באכילת מצוה שיש להרמב''ן שביעית של מרור כן  פירו
חזון עי' ]מיהו שביעית  גם י'[ ס''ק י״ד סי' שביעית איש ב

מן ששביעית להשיטות המצה את מבטל אינו כן  מן הזה בז
ע ]אכן התורה. ל''  ושמא קיומית מצוה שזה מצד זה בכל י
בזה. במק״א עמש״כ חיובית מבטלת קיומית

d7080@0l3net.net בכתובת המועדים על דאורייתא חדוותא גליונות לקבל ניתן  

A0777164926@gmai l . com - יש מי י בידו ש "ת מכתב ו יד ו וכתבים ח "א מרבנ יט ל יפנה הרבים את לזכות ורוצה של
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 בצורת והודאה, בהלל ואכילתו עלייתו הקרבתו פסח, קרבן הלכות קובץ
כתבי מתוך ושירה, פיוט

שליט״א בורנשטיין יעקב שמואל רבי הגאון מרן
גליונות״ ב״קובץ כאן לראשונה אור ורואה

 שנים מספר לפני מחדש ונערך המשפחה, מבני שליט״א ת״ח ע״י לראשונה נכתב זה פיוט
שליט״א הישיבה ראש ע״י מרובה בתוספת

 ישראל, כל מלבבות הבוקעת התפילה היא זו לעשותו״ נזכה כן אותו לסדר זכינו ״כאשר
 וכבר כהלכתן. פסח קרבן הקרבת הלכות כל את ולקיים המקדש בית בבנין לראות שנזכה

 רבותינו הקרבנו. כאילו לנו נחשב שפתינו" פרים "ונשלמה ע׳׳י כי חז׳׳ל לנו הורו
 הלכות שזורים אשר ב׳׳יוצרות׳׳( נמצאים )רובם רבים פיוטים לנו סידרו זיע׳׳א הראשונים

 מובאים בו הגדול, לשבת ביוצרות הנדפס הרוחות" "אלוקי וכפיוט חרוזים, בצורת רבות
 פסח", זבח "ואמרתם זה בפיוט פיט. סודר לא פסח קרבן הלכות על אך חמץ, הלכות כל

 בבית הקרבתו סדר עצמו, הקרבן מהלכות החל כסדרן, הפסח קרבן הלכות כל מסודרים
 המקדש, לבית וכיסופין ערגה ברגשי שזורים ההלכות אכילתו. דיני וכל צלייתו, המקדש,

המקדש בית יבנה כאשר נזכה ולמה הבית, חורבן ע״י חסרנו כמה ולהתעורר לעורר
אמן. בימינו במהרה

הדברים את לנו שמסר ג. ב. להרב והברכה התודה

וחות אלוקי1  בשר לכל הר
מסר לעמו חוק

2  2מוסר בכתב והזהירם
וט עשר בארבעה הפסח לשח

 4החוקה את לשמור 3העבודה את לעבוד
 7ונאקה 6צעקה קול ה' שמע כי 5נזכור למען
 ,לאורה מאפילה ויוציאנו עלינו 9ויפסח 8יחוס

11מורא ובגדול ומופתים באותות ויגאלנו

1212 זאת ודה ב החוקה ובזו העב
t2׳
13 ים אנו ו נעש י ן עבד חזקה בקני  

14 זאת וך ההקרבה ב עול קבלת מת  
15 ית בנפש קובעים אנו וצר נאמנה בר כל לי

16 נגאלנו ממצרים ידה שעל גדולה מצוה  
17 בנו ניטעו עולם חיי בדמיה התבוססות ידי על  

18 למזידים כרת תורה חייבה בטולה על  
19 אבודים היותם לבל תשלומים ותתן

20 זאת ן תורת ו ומצותו חוקתו פסח קרב
2ו יתו וסדר ית עשי  21הבחירה בב

ן תפילה ואנו ו אנו נזכה שכ ות  לעש
ית ו בב ו מקדשנ במהרה יבנה ותפארתנ

22ציבור בבמת אלא ואינה יחיד בבמת שחיטתו אסורה
 נשחט שיהא - לעכובא שהוא האומרים ויש - היא מצוה אף

 23חיבור בהתחבר
 24נאספים כאחד ישראל עדת קהל המצוה לפרסום

26אפופים וברעדה 25בגיל ישראל שבטי כל יחדיו

ן ן אי ים מן שנה בן זכר אלא בא הקרב ים מן או העז  27הכבש
ן אותו בוקר ממומים ימים ארבעה אשר אך ים קרב  28להש

ות לאחר עשר בארבעה יבים אותו היום חצ  29מקר
ירה ולבן וא מבבוקר כבר כשר בת ן שה י בי ים ע שנ 30רב

ן ולרבי בו חייבים ונשים אנשים  1חייבות הנשים אין שמעו
 אבות לבית שה דכתיב משום הקטנים על קרב אם ונחלקו
בה יהיו למען זו למצוה הקטנים שמחנכים מודים הכל

Q.Q.

33מזורזים

32



34זזים יהיו לא ממנה יזקינו כי עד לנערים חנוך

ן וחבושים זקנים וחולים אוננים ים אי וש ן חבורה ע  לעצמ
ים יהיו לא שמא י וא לאכול ראו  35הזמן בב

ו יתחברו לא אחת לחבורה הגרים אף  יחדי
וא הפסח ויפסלו ידקדקו שמא  36לש
ו ועבדים נשים  חבר יחברי לא יחדי

ים אף 37גבר יפשע פן כן, ועבדים קטנ

 רחוקה בדרך הם ואשר שרץ בטמאי
 38החוקה קרבן את וזורקים שוחטים עליהם אם נחלקו

 39נתמנה עליו כן אם אלא חובתו לצאת אין
40עדנה חי בהיותו אלא עליו נמנים ואין

ו יטת ית שח זרה מקום בכל הבחירה בב  41בע
יא דוחה ו ועל השבת את ה י 42AA !2בגמרא נחלקו מכשיר ומאת דוחה וב 43מת ט ים בר יש טמא ים ו  44במחצה אף אומר

ומאה עוון וכן ולם ט ודעה לא שמע יץ של מכחו נ 45נרצה צ

 46מלאכה כל שבתה היום חצות עת
 שמחה ועוצם בגודל נוטלים הפסחים את

 נוהרים הכל המקדש בית ולעבר
47הרים מרום בהר יעלו יחדיו

48 יבים יד מקר ו והפסח התמ י  48אחר
ים ובין שבערב  49עליו נאמר הערב

ו ושלא למנויו שלא במחשבת נפסל  50לאוכלי
י או ו ודש בשינ י ק ו ובשינו י 51בעל

 נשחט חולין במחשבת אם אף
 52כבחטאת שלא הרמביים לשיטת נפסל

 חולין מחשבת אף לאכילה שעיקרו פסח כי
53במין מין היא כי להחריב בכחה

יש הקרבתו ואסורה זרה חמץ לו כש  54בע
יש ים ו ית אף אומר יערה שלא בביתו כז  55ב
יש וחט כש י לאחד או ולזורק לש  56החבורה מבנ

יש ים ו יר ידי על גם שנאסר אומר 57ההקטרה מקט

 58כתות בשלש הפסח את שוחטים
 הדלתות נועלים העזרה נתמלאה

 ננעלות היו שבנס אומרים ויש
59ונפלאות בנסים אדם נמעך לא אחת פעם ומלבד

וחט שחט ות הש יח ים בשל  60בעל
זרק הדם את והכהנים ים במ  מקבל

י ומאחד ורה לשנ ים הדם את בש יר  61מעב
זבח ועל ורקים אותו המ ים או ז ופכ יש ש ים ל  62אומר

וב זאת וכל ים למלך עם בר ים מהדר 63ומפאר

 באהב עומדים שורות שורות הכהנים
זהב בשל ואלו כסף בבזיכי אלו

 והדר יופי הרבות למען עצמה בפני שורה כל
64דר במרום א-ל לפני להתנאות

 זריקה דם היתה ספוגה הקדש רצפת
ן זרה חוץ, יצא לא למע  פקוקה היתה הע

ן לבני הוא שבח בדם לילך כי ים עם אהר וש  קד
ום י ומש ו דינם כהונה שבגד ים וכמדה נקיים שיהי וש  לב

ות על ים היו הקבועות האצטבא זבחה מהלכ  המ
ולכת לבד ים מה  המערכה לאש עצ

ו י וב בדם מהלכים שה  65ושמחה חדוה בר
י ן אשר  זאת כל ראתה עי

ן בקונה דבוקה ישראל כנסת 66הנפלאות אדו

 להקטרה אמורים להעלות מערכה עורכים
 למהרה זריזים כהנים לילה עד להשלימה

 נאסרת בו שההקטרה טוב יום כניסת טרם
ן 67אחרת לא טוב יום של אלא בו מוקטרת שאי

וב הלוים וש ההלל את גיל בר יל  קוראים בש
יאה כל על  68ומריעים תוקעים קר
ישראל ים עמהם ו  70נביאיהם כתקנת 69מצטרפ

ן אפשר אי י וחט יר ואין שש 71בפיהם תהילה ש

 72צולים אבריו כל על שלם הפסח מכן לאחר
 תולים מבחוץ אומרים ויש מכניסים לתוכו אותם

 שיפודים בחום ולא נצלים יהיו בלבד האש בחום אך
73יקודים יהיו אש ביקוד למען יקחו שנתו בן רימון של שפוד

ות על אוכלים אותו בלילה  74ומרורים מצ
ילת ות עד הלילה מתח בכורים מכת זמן חצ

רד יש ים ו ים היותנו זמן הבוקר עד התורה מן אומר  '5נחפז
ו ישאר שלא זים באכילתו לבוקר מבשר 76זרי

 77כורכים היו ולהלל נאכל וחוקתו מצותו ככל
ים כמטעמי צרכו כל צלוי  78ומלכים שר

 המצרים מן לצאת נחפזים להיותנו זכר הוא אף
ים בבישול לעסוק זמן הספיק ולא 79בשר

ו יפוג שלא כדי  80אחרונה אוכלים אותו טעמ
ובע על לאוכלו יגה מבשר אוכלים הש  81מנה החג

ילת כדרך  82ולגדולה למשחה מלכים אכ
ילת ואף ן שבאכ ירת תיאבו 83עלולה עצם שב

84  84בכשרותו בהיותו בשר במקום עצם שוברים אין
 85סגולתו לעם ראוי ואין רעבתנים דרך שהוא
ו מוציאין אין  86חבורתו למקום מחוץ מבשר

87הוצאתו ע"י נפסל אם חכמים ונחלקו

ן לרבי ו ים במקומות אף שמע י ורה ובלבד יאכל שנ  בחב
יחידה

ות ואף אחד במקום לעומתו ור ים בחב י יטת שת  רבי ש
88יהודה

ים והיו וש ן ע י בי ורות שת יצה החב ילה מח  מבד
89האכילה למקומות גבול ליתן כדי



 90למנוייו אלא נאכל אינו
 91חייו ימי כל במצוות לחנכו הקטן מן לבד

 92מעבדיו ושנתנכרו ערל בו אסורים
93ועבדיו זכריו את מל שלא ומי

 אכילה גמר לאחר גגות על עלו
תהילה נורא לקל ולשבח להודות

 גדולה בשמחה ההלל את ולהלל ולזמר
ות נדמה 94ההמולה מקול נבקעים שהגג

 לנים היו בירושלים הלילה כל
 95פונים היו לאהליהם בבקר ואך

 96שבים ברוממות ה' את ליראה מלומדים
97אויבים יד בהם פגעה לבל מוצאים בתיהם

 נחלתינו על והיותנו מכונו על המקדש בהיות זאת כל

 תפארתנו מבית רחקנו שבעוונות עתה אך

 תפילה אלא לנו ואין חסרנו הסדר זה כל

כבתחילה ביתך בנה אליך ה׳ השיבנו

 אלקינו במהרה מלכותך כבוד גלה

עלינו והנשא הופע חי כל לעיני

 נפוצותינו כנס ארץ ומירכתי פזורנו קרב הגויים מבין

98צאתנו ממצרים כמיום נפלאות הראנו

 לפניך ונשתחוה נראה נעלה לביתך

 קרבניך ונקריב בתורתך כמצווה נעשה חובותינו

 99י-ה נהלל גיל בשמחת חדש שיר נשיר ושם

100ישעי-ה נביאך כנבואת חג התקדש כליל

לפזמון עיונים

 ״אלוקי הפייט מלשון לקוח הראשון הבית .1
 לשבת ביוצרות טו״ע יוסף לרבינו הרוחות״

הגדול.
 התורה שעל שפי' ח' א' משלי הגר״א בפי' עי' .2

 ]וביוצרות אביך״. ״מוסר בני שמע נאמר שבכתב
תסור[. לא ע״ש הפי' יתכן

 הזאת העבודה את ועבדת וכו' יביאך כי והיה .3
 דקאי בפירש״י ועי״ש ה', י״ב שמות הזה, בחודש

 הכתוב ואמר צ״ו[. בדף בסוגי' ]וכמבו' הק״פ על
 מה בניכם עליכם יאמרו כי והיה כ״ו י״ב שם עוד

לכם. הזאת העבודה
 בכתוב ועוד מ״ג. י״ב שם הפסח, חוקת זאת .4

 מימים למועדה הזאת החוקה את ושמרת ו' י״ג
 מ' תפילין על חז״ל שפירשוהו ]ואף ימימה

 פסח על אף דקאי ה״ז מקידוה״ח פ״א ברמב״ם
 עוד ואמר פמ״ו[. ח״ג ומו״נ קנד ע' בסה״מ וכ״ה

 לך לחק הזה הדבר את ושמרתם כ״ד י״ב שם
 וכי י״ד ט' במדבר הכתוב ואמר עולם. עד ולבניך

 כן וכמשפטו הפסח כחוקת וכו' גר אתכם יגור
 עוד ואמר וגו'. לכם יהיה אחת חקה יעשה

וגו'. והחוקים העדות מה כ' ו' בדברים
 ומצות כ״ו. י״ב שמות פסח, זבח ואמרתם .5

 שם וכמ״ש העדות מה דכתיב עדות איקרי ק״פ
יצי״מ. על לעדות מצוה דהיא הרמב״ן

 את ה' וישמע אבותינו אלוקי ה' אל ונצעק .6
ז'. כ״ו דברים קולנו,

כ״ד. ב' שמות נאקתם, את אלוקים וישמע .7
 כפי' וכו', פסח אשר לה' הוא פסח זבח .8

חס. די התרגום
דילוג. ענין כפירש״י .9

שליט׳׳א( חכ׳׳א ע׳׳י )נערך

 חייבים אנחנו לפיכך בהגדה כמוש״א .10
 ממתני' והוא גדול, לאור מאפילה וכו' להודות

ב'. קט״ז
 נטויה ובזרע חזקה ביד ממצרים ה' ויוציאנו .11

 כ״ח דברים ובמופתים, ובאותות גדול ובמורא
ח'.
 הפסח חוקת דזאת בקרא ״זאת״ איקרי .12

 ברמז סודות בספרים ]ואיתא מ״ג י״ב שמות
״זאת״[. מלת

זצ״ל. הוטנר הגר״י .13
דלהלן. הערה עי' .14
 לכם וקחו משכו דכ' מצרים בפסח הי' כן .15

 ידיכם משכו במכילתא ואמרו כ״א, י״ב שמות
 בפסח שכ״ה שכ' ז' ט' במדבר מש״ח ועי' מע״ז,
 נעשה מע״ז ישראל שנטהרו מקו' שבכל דורות

 כל, יוצר יחיד האדון על המורה שהוא פסח ע״י
 יעשה המתגייר כל יכול מש״א עפי״ז שם פי' ועוד
 על כרת ואין הקדושים. דבריו עי״ש מיד, פסח
ומילה. פסח מלבד מ״ע

מחז״ל. ו' י״ב שמות בפירש״י .16

 בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבור .17
 חיי, בדמיך לך ואומר חיי בדמיך לך ואומר

 דם על חז״ל שפירשוהו וכפי ו', ט״ז יחזקאל
ומילה. פסח

 לעשות וחדל וכו' טהור הוא אשר והאיש .18
 לנו ואין י״ג. ט' במדבר וכו', ונכרתה הפסח
 כמ״ש ומילה זו אלא כרת שי״ב עשה מצות
 מצות משאר גדול ולכן א'. ב' כריתות מתני'
 כרת שי״ב דפסח עשה יבא א' נ״ט בגמ' כמ״ש
 א' ע״ז ובגמ' כרת, שאי״ב דהשלמה עשה וידחה

 צ״ב ובדף חמור, צד בהן שיש ופסח לתמיד מה
כרת. במקו' דבריהם העמידו לא א'

 י', ט' שם וכו', לנפש טמא יהי' כי איש איש .19
 בדוקא אינו אבודים״ היותם ״לבל והלשון
 למזידים דאפי' ואיתרבי באנוסים קרא דעיקר
 לפוטרו שני פסח דמהני וד״ז תשלומין. איכא

 דשני א' בדצ״ג עקביא בן כר״ח הוא מכרת
 הרמב״ם ולדע' שם, לפירש״י דראשון תקתנא

בזה. מודים כו״ע
 י״ב שמות בקרא ק״פ מצות על תורה ]לשון .20

 קאי ופשטי' ולגר, לאזרח יהי' אחת תורה מ״ט
 שם מצוה ול' לעיל, צוין כבר חוקה ול' פסח, על

ה'[. צוה אשר ככל ויעשו וילכו כ״ח י״ב
 שמו לשכן ה״א יבחר אשר המקום אל אם כי .21

ו'. ט״ז דברים הפסח, את תזבח שם
 ב' קי״ד ובזבחים קרבי, לא בבמה דחובות .22

 היתר בשעת אף יחיד בבמת אזהרה מקרא יליף
 באחד הפסח את לזבוח תוכל מלא הבמות
 דזה מבו' וברש״י לך, נותן ה״א אשר שעריך

 דזה שי' יש אמנם בבמה, חובות לכל אזהרה
בק״פ. מיוחדת אזהרה

 על פסח לשחוט מתיר יוסי ר' א' צ״א מתני' .23
 משתדלים דמ״מ כ' ה״ב פ״ב וברמב״ם היחיד,

 יעשו דכתיב היחיד על לכתחילה ישחט שלא
 ע״ז. חולקים א' צ״ה בדף ותו' רש״י אבל אותו,

אוסר. שם יהודה ור'
 ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו כדכתיב .24

 כתות ג' מזה ודרשו ו', י״ב שמות הערבים, בין
 וד' ב', ס״ד בדף כמבו' בב״א, ל' או י' י' של

 הפסח שוחטין אין כתות ג' אין דאם הרמב״ם
 מצוה ]ובחינוך חולק[. ]והמאירי לכתחילה כלל
 וז״ל יחיד בבמת ק״פ בהקרבת הל״ת בטעם תפז

 המצוה ויוקר הפסח ענין גודל בנפשינו לקבוע
יותר ופרסומה המצוה כבוד כי ובאמת וכו'



 יחיד כל ולא יחד הכל מסוים במקום כשיעשוה
חפצו[. במחוז ויחיד

 באו בשמחה ה' את עבדו ק' תהלים כדכתיב .25
ברננה. לפניו

 מקרא תפילה על ב' ל' בברכות כמוש״א .26
 מורא ועוד ברעדה. וגילו ביראה ה' את דעבדו
 בסוף ]ובבקשה תיראו. ומקדשי דכתיב מקדש

ביראה[. נעבדך ושם אומרים שמונ״ע
 הכבשים מן לכם יהיה שנה בן זכר תמים שה .27

ה'. י״ב שמות תקחו, העזים ומן
 א' צ״ו ובגמ' למשמרת, לכם והיה ו' י״ב שם .28

 השמיט הרמב״ם אבל כן, דורות פסח דגם יליף
ד״ז.

א'. נ״ח דף .29
 שם, התו' כמ״ש דיעבד ודוקא א' ק״ח דף .30

 מק' א' י״ב בזבחים אמנם אלעזר, ר' לדע' וכ״ז
אחר. פי' בתירא בן בד' ומסיק עלה

ב'. צ״א דף .31
א'. ל״ו נדרים .32
במצוות. לזרזן כדי א' פ״ט ובפסחים שם, .33
 יזקין כי גם דרכו פי על לנער חנוך כדכתיב .34
ו'. כ״ב משלי ממנה, יסור לא
א'. צ״א מתני' .35
ב'. צ״א דף .36
א'. צ״א דף .37
א'. וצ״ג ב', צ' דף .38
 בברייתא וכדיליף נפשות במכסת כדכתיב .39

א'. ס״א
הזריקה. עד ולר״ש וכרבנן, א' פ״ט מתני' .40
ב'. נ״ו זבחים מתני' .41
ב'. ס״ה מתני' .42
ב'. צ״ה כדתנן מגופו יוצאה שטומאה מי ולא .43
א'. ע״ט דף .44
 בגמ' כדאי' מת טומאת ודוקא ב', פ' מתני' .45

שם.
 הירושלמי עפ״י שכ' בתו' ועי״ש א' נ' מתני' .46

מדאורייתא. שהוא
 בראש ה' בית הר יהיה נכון הכתוב מל' .47

ב'. ב' ישעיה הרים,
א'. נ״ח מתני' .48
א'. נ״ט .49
א'. ס״א מתני' .50
א'. ב' זבחים מתני' .51
הי״א. מפסוה״מ פט״ו רמב״ם .52
האו״ש. בי' כן .53
 שמות זבחי, דם חמץ על תזבח לא כדכתיב .54

 ר״ל סבר בגמ' ושם ס״ג, דף ובמתני' י״ח, כ״ג
בסמוך. על דבעי' בעזרה עמו דדוקא

יוחנן. לר' שם .55
שם. .56
 ס״ג ובפירש״י היא, תנאי מסיק א' ס״ד דף .57
בכה״ג. עובר המקטיר דרק מ' ב'
ב'. ס״ד דף .58
שם. .59

 א' מ״ב בקדושין הסוגי' פשטות כ״ה .60
האחרונים. בזה והאריכו

לחבירו. וחבירו לחבירו נותנו א' ס״ד מתני' .61
 ור' ב', ס״ד בפסחים בזריקה סבר .ריה״ג62

א'. ל״ז בזבחים בשפיכה סבר ישמעאל
 ברוב קמ״ל הא קמ״ל מאי ואלא ב' ס״ד דף .63
מלך. הדרת עם
 ובגמ' כסף כסף שכולה שורה א' ס״ד מתני' .64

טפי. שפיר דהכי מפ'
דר״י. כרבנן ב' ס״ה בדף כ״ז .65
 במצוה ובפרט הקרבנות. יסוד שזהו כידוע .66

ק״פ. של הגדולה
ב'. נ״ט דף .67
 על היתה דהתקיעה וברמב״ם א', ס״ד מתני' .68
 מהתוספתא הביאו שם ובתו' קריאה, כל

קוראים. היו דהלוים
 בחי' וכ' קוראים, היו דישראל כ' שם ברש״י .69

 קראו לוים דגם רש״י ד' לבאר הלוי רי״ז מרן
 טעון מדין קראו ישראל וגם דלוים שירה מדין
בעשייתו. הלל

 ועי' לילה, ד״ה שם ובפירש״י ב' צ״ה בגמ' .70
 מבו' שהוא שהראה הי״ב מק״פ פ״א או״ש

שם. הפרשה בכל דיאשיהו פסח גבי בקראי
 שוחטין ישראל אפשר ואב״א צ״ה בדף שם .71

שירה. אומרים ואין פסחיהם
 י״ב שמות קרבו, ועל כרעיו על ראשו אש צלי .72
 והיינו ז' ט״ז דברים ואכלת ובשלת ]וכתיב ט',

שם[. כדפירש״י צלייה
א'. ע״ד במתני' הכל .73
 ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו .74
ח'. י״ב שמות יאכלוהו, מרורים על
 ובברכות ב', ק״כ דף וראב״ע דר״ע פלוגתא .75
ט'. דף
י'. י״ב שמות בוקר, עד ממנו תותירו ולא .76
וכו'. הלל על עליו אמרו א' קט״ו דף .77
 צרכו כל ח', י״ב שמות אש, צלי כדכתיב צלוי .78

 ובחינוך ט', פס' שם נא, ממנו תאכלו אל כדכתיב
 ושרים. מלכים כדרך שהוא הטעם כ' ז' מצוה

 של ע״ז הי' שהטלה אחר טעם מבו' ]ובזוה״ק
 תשרפו אלוהיהם פסילי לקיים ובעי' מצרים
באש[.

 לחפזון זכר שהוא כ' פמ״ו ח״ג מו״נ ברמב״ם .79
נוסף. לטעם שם החינוך וכ״כ

שם. בגמ' כשמואל ב' קי״ט מתני' .80
א'. ע' בגמ' .81
 השובע על טעם שזהו אין ד״ה א' פ״ו ברש״י .82

 מפטירין שאין טעם גם שזהו ב' קי״ט וברשב״ם
אחריו.

 על טעם שזהו מ' דבירו' כ' א' ע' דף תו' .83
השובע.

 ובגמ' מ״ו, י״ב שמות בו, תשברו לא ועצם .84
 לכמה בע״ב ושם בפסול ולא בכשר בו א' פ״ו

בשר. כזית במקו' דדוקא מ״ד
 לבני כבוד שאין וז״ל טז מצוה בחינוך .85

 ולשברם העצמות לגרר ארץ ויועצי מלכים
 העם לעניי אם כי ככה לעשות יאות לא ככלבים
כל סגולת להיות בואנו בתחילת כן ועל הרעבים

 שנה ובכל קדוש ועם כהנים ממלכת העמים
 מעשים לעשות לנו ראוי הזמן באותו ושנה

 באותה לה שעלינו הגדולה המעלה בנו המראים
 הדבר נקבע עושים שאנחנו והדמיון השעה

לעולם. בנפשותינו
 שמות חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא .86
מו'. יב'
 וברש״י בל״ת, ה״ז האוכלו א' פ״ה בברייתא .87
פלוגתא. שהוא כ' תוציא לא ד״ה א' צ״ה דף
א'. פ״ו דף .88
ה״ג. פ״ט הרמב״ם כ״כ .89
 ב' פ״ח פסחים ובגמ' ב', נ״ו זבחים מתני' .90

 חדשה שיטה לתו״כ להר״ש המיוחס ]ובפי'
 לאכול אסור שלו מפסחו שאכל קודם דדוקא

 שאינו בזבחים המשנה דין ועיקר אחר, משל
אכילה[. מצות מקיים

 ל״ו בנדרים והראשונים שה, ד״ה א' פ״ח תו' .91
באופ״א. תי' א'
 בן כל מ״ח, י״ב שמות בו, יאכל לא ערל וכל .92

מ״ג. שם בו, יאכל לא נכר
 יקרב ואז זכר כל לו המול דכתיב בניו .93

 לאסור יליף א' ע״א וביבמות מ״ח, שם לעשותו,
 אז אותו ומלתה דכתיב ועבדיו באכילה. נמי

 על דקאי יהושע ר' וכדע' מ״ד, שם בו יאכל
האדון.

 פ״ה ובגמ' א', צ״ה מתני' באכילתו הלל טעון .94
 ועי״ש איגרא פקע והלילא פסחא כזיתא א'

פירש״י.
 ז', ט״ז דברים לאהליך, והלכת בבוקר ופנית .95

 שהוא כ' שם ]ובתו' לינה טעון פסח ב' צ״ה ובגמ'
א'[. לילה

 מע״ש, גבי דכתיב ליראה תלמד למען מלשון .96
 תצא מציון כי וז״ל א' כ״א ב״ב תו' ועפימ״ש

 וכהנים גדולה קדושה רואה שהיה לפי תורה,
 ליראת יותר לבו מכון היה בעבודה עוסקים

 תלמד למען בספרי כדדרשי' תורה וללמוד שמים
 לפי תלמוד לידי שמביא מע״ש גדול ליראה
 שלו מע״ש שיאכל עד בירושלים עומד שהיה
 שמים במלאכת עוסקים שכולם רואה והיה

 ועוסק שמים ליראת מכוין הוא גם היה ובעבודה
 ממקדשיך, אלוקים נורא וכתיב עכ״ל. בתורה
 נורא מה בביהמ״ק אמר ע״ה אבינו ויעקב

 מביא יצי״מ וזכרון סיפור ]וגם הזה. המקום
 הגדולה היד את ישראל וירא דכתיב ליר״ש,
ה'[. את העם וייראו

 לראות בעלותך ארצך את איש יחמוד ולא .97
 ל״ד שמות בשנה, פעמים שלש אלקיך ה' פני את

 שנא' מנין בחזרתן ב' ח' דף פסחים ובגמ' כ״ד,
 שתלך מלמד לאהליך והלכת בבוקר ופנית

בשלום. אהליך ותמצא
 נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך כימי .98

ט״ו. ז' מיכה
 ]ועוד קמ״ט תהלים חדש, שיר לה' שירו .99

 גאולתנו על חדש שיר לך ונודה ובהגדה מקו'[,
ב'. קט״ז תו' ועי' נפשנו, פדות ועל
 ושמחת חג התקדש כליל לכם יהיה השיר .100
 ישראל, צור אל ה' בהר לבא בחליל כהולך לבב

 התקדש דכליל מפ' ב' צ״ה ובגמ' כ״ט, ל' ישעיה
הפסח. חג כליל היינו חג
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הפסח, חג נושא, גליון שליט״א, רבותינו של לאורם להתחמם החפץ לכל ה׳, מבקשי לב ישמח

 נשגבלם דברלם בזה להבלא הננו הפסח חג בהתקרב
 הגראל׳׳ל מרבלנו שנשמעו ה' עבודת מלסודל ומאומתלם

נפשכם. ותחל שמעו שללט"א,

 מהותלות הלותר הנקודות אחת כל כותב שללט"א רבלנו
ת  כל החזקה ההכרה הלא מצרלם, מלצלאת למעשה שנוגעו
 שנותנת תפלסה זה ה', לעבדל הפכנו מצרלם בלצלאת

 כל את לראות הזה מהמבט החללם, לכל אחר מלמד
 את לחלות זה ולאור בעולם, כאן המצב כל את המצלאות

הזו, בתחושה החללם כל

 שום ללא להקב"ה מוחלט שלעבוד הלא הנרצלת והתכללת
 עצמל, ברשות לא לגמרל אנל חורלן, בן של עצמל שלור
 הלא זו דרגא כל מצללן שללט"א רבלנו עבד, כולל אנל

 כל אבל לכול, אחד כל ולא גדוללם להודלם של דרגה
 להלכן המטרה, מה הכלוון מה לפחות לדעת צרלך אחד
 מאוד משקפלם אלה דברלם כל באמת להגלע, רוצה אנל
 הוא דחושבנא ממארל הוא שכלדוע שללט"א רבלנו את

 לעשות רגע כל על ודלבור פעולה כל על ששומר אדם
 הדעת את להסלח לא ה', בעלנל הרצול באופן הכל ולחלות

 הלה בלתו מאנשל אחד כל שמעתל מהעול, אחד רגע
 מרשה הוא אלך נשאל ופעם מקום, בכל אותו מקללט
 לא כלדוע הרל כל רבלנו, של רשות בלל להקללט לעצמו

 ולתפרסם שלשתמר מעונלן הוא אומר שאדם דבר כל
 שאל למלמה מלמלם כבר כל ענה והוא , טעמלם מכמה

 ורבלנו להקללטו מרשה הוא אם שללט"א רבלנו את
 צרלך הוא דלבור כל על הכל בלאו הרל כל אמר שללט"א
 גם הוא אם כלום משנה לא זה אז להקב"ה, דו"ח להגלש
 אדם חל כך מקללטלם, הכל בלאו בשמלם אותו, מקללט

ל ת"ח להקב"ה, מוחלט שלעבוד של בהרגשה  אחד גדו
הכל. מעל הלא הזו הנקודה לדעתו כל לל אמר

 של דרכלו בקצות הנאחזלם האמת מבקשל הדעת לצמאל
בנו מורנו  דברלם לכם להעבלר הננל שללט"א, ור

 שללט"א רבלנו כלדוע הפרגוד, מאחורל ששמעתל
 גרם וזה שונלם, למכשלרלם מחובר האחרונה בתקופה
ה עצמו, עם מתללחד הוא כאשר אותו לשמוע שאפשר  וז

 עם חשבון עם חל אדם בן אלך לראות נורא ממש הלה
ד ולדול, על חוזר הוא כסדר פחד, עו ד פעם, ו עו  פעם, ו
 אותו שמעו ואח"כ הגדול, הדלן מלום פוחד פשוט הוא

 כדגלם עלתו את לדע לא והאדם בפסוק עצמו את מעורר
שוב רעה, במצודה הנאחזלם  לנגדל ה' שולתל אמר הוא ו

ד תמלד, עו צרלכלם אנחנו נוראלם, התעוררות פסוקל ו

 שהוא זוכלם אנחנו שעדללן לום כל על להקב"ה להודות
תו לאורו, להתחמם ונלתן כאן אלתנו נמצא  הקדושה דמו

 לשאוף להתרומם להתעלות אחד מכל ותובעת מעוררת
הפסק. ללא תמלדלת לעללה לקדושה

 סוגלת את המבאר הנפלא מאמרו שללט"א מרבנו נדפס
 את דורש הלה זכאל בן לוחנן רבן ב', כ"ב בקלדושלן הגמ'

 אברלם מכל אזן נשתנה מה חומר כמלן הזה המקרא
 הר על קולל ששמעה אזן הוא ברוך הקדוש אמר שבגוף,

 ולא עבדלם לשראל בנל לל כל שאמרתל בשעה סלנל
ש לרצע, לעצמו אדון וקנה זה והלך לעבדלם, עבדלם  ור"

ש הלה ב"ר  נשתנה מה חומר, כמלן הזה המקרא את דור
ה דלת מזוז  הוא: ברוך הקדוש אמר שבבלת? כללם מכל ו
ה דלת מזוז  על שפסחתל בשעה במצרלם, עדלם שהלו ו

ת שתל ועל המשקוף  לשראל בנל לל כל ואמרתל המזוזו
 מעבדות והוצאתלם לעבדלם, עבדלם ולא עבדלם

בפנלהם. לרצע לעצמו אדון וקנה זה והלך לחלרות,

 "כמלן הזה הנדלר הבלטול כל מדללק שללט"א רבלנו
 צרור כמו הדברלם וחבלבות חשלבות על מעלד חומר"

 בלצלאת כל שללט"א, רבלנו ומבאר ובשמלם, מרגללות
 המצלאות כל עולם, בורא לש צעקה המצלאות כל מצרלם
כון עבדלם, לשראל בנל לל כל צעקה  הברלאה כל אמנם נ

 זה מצרלם בלצלאת אבל עולם, בורא שלש צועקת בעצמה
 כולם הכללם, כל שבלרת הלה זה לותר, חזק גללול הלה
 להודל כל ואצל לבדו, הכל על שולט הקב"ה כל ראו

 כל והרגלש הבלן אחד כל ה', עבד להלות הרצון התעורר
 בלותר הטוב והדבר הטוב, מקור הכל מקור הוא הקב"ה
לה'. עבד להלות

ד זה עבד להלות הזה המבט באמת  האולרה כל את נוג
 את דגלו על חרט העולם כאשר ברחוב, הלום ששוררת
 התורה באה לו, שמתחשק מה עושה אחד כל כל העלקרון
ה עצמך, ברשות אלנך עבד, אתה לא, ואומרת הקדושה  וז

גו' ה' אנל מצרלם מלצלאת שנלמד העלקרל המסר  אשר ו
לאלוקלם. לכם להלות מצרלם מארץ אתכם הוצאתל

 רוצלם אנשלם הלום כבד, עול זה קשה, זה תאמרו מה
 באמת כל אותנו ללמדו חז"ל כבר ונעלמלם, קללם חללם

 או הברלרות, שתל בלן מקרה בכל אתה ברלרות, שתל אלן
 חז"ל פשוט, דבר לא וזה הרע ללצר עבד או לה' עבד
תן דרבל באבות אמרו ל א' הל' כ פרק נ  חננלה רבל וז"
 מבטללן לבו על תורה דברל הנותן כל אומר הכהנלם סגן

שטות. הרהורל רעב. הרהורל הרבה. הרהורלן ממנו

zkenecha@gmai1.com במייל: לשלוח ניתן והערות תגובות לתרומות,
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ת. הרהורל  רעה. אשה והרהורל הרע לצר הרהורל זנו
 כתוב שכן ודם. בשר עול הרהורל בטללם. דברלם הרהורל

ד לדל על תהללם בספר  לשרלם ה' פקודל לשראל מלך דו
 ט'(. ל"ט )תהללם עלנלם מאלרת ברה ה' מצות לב משמחל

תן שאלנו וכל תנלן לבו על תורה דברל נו  הרהורלן לו נו
ת. הרהורל שטות הרהורל רעב. הרהורל הרבה.  הרהורל זנו

 בטללם. דברלם הרהורל רעה. אשה הרהורל הרע. לצר
 לדל על תורה במשנה כתוב שכך ודם. בשר עול הרהורל

עך ולמופת לאות בך והלו רבלנו משה  תחת עולם עד ובזר
 כל מרוב לב ובטוב בשמחה אלהלך ה' את עבדת לא אשר

 ובצמא ברעב בך ה' לשלחנו אשר אולבך את ועבדת
 הלטב, הבנת ומ"ח(, מ"ז כ"ח )דברלם כל ובחוסר ובעלרום

 של עול תחת לא אתה אם תחללף לש כל תחשוב אל
 ומעללף, שוחק והוא וכבד, קשה עול תחת אתה הקב"ה,

עד מאוד תובענל הוא מנוחה, לך לתן שלא עול הוא  ו
מור, סחוט כבר אתה ממנו נרגע שאתה  כבר אתה וג
מאומה. בלדך נשאר ולא מבוגר

 הקנה בן נחונלה ר' חז"ל אמרו מ"ה פ"ג אבות ובמסכת
 עול ממנו מעבלרלן תורה עול עללו המקבל כל אומר

עול מלכות  שעושה אחד לונה, הרבלנו ופלרש ארץ, דרך ו
 לשמרהו הוא ברוך הקדוש עראל, ומלאכתו עלקר תורתו

 לתן ולא התורה מללמוד ללבטל לצטרך שלא רע דבר מכל
 זה, את לקחת מלאכתו לעשות נפשות הלוקח הערלץ בלב

צונו להקלם הערלצלם ממלאכת ולנצל  לעסוק, ר
 מלאכה לעשות לצטרך לא ארץ, דרך עול ממנו ומעבלרלן

 כל חלותו. לכדל לו לספלק ובמעט פרנסתו לצורך הרבה
שו מתברכת הצדלק מלאכת  הפורק וכל בחלקו, שמחה ונפ

תנלן תורה עול ממנו  חושב שהוא מלכות, עול לו נו
 והשם התורה, מלאכת לנלח אם הרבה מלאכתו לעשות
 לעשות לקחתו המלך בלב ולתן מחשבתו לפר לתברך
 ה' בלד מלך לב מלם פלגל א' כ"א משלל כל לו, מלאכה

דד שהוא ארץ, דרך ועול לטנו, לחפץ אשר כל על  וטורח נו
 לשמח לא למצאנה כל גם למצאה. לוכל ולא מחללתו אחר

 על עושר ולהוסלף להעשלר לגע להבל למלו וכל בחלקו
 לשבע לא כסף אהב ט' ה' קהלת שנאמר וכענלן עושר
 לו להלה ולא ולגלעה, בעמל לוצאלן למלו כל ונמצאו כסף

 כבד עול אלזה לודע לא אתה עכ"ל, עד, לעולמל מנוחה
ת עם להתמודד צרלך הוא עללו, לש  עם חדשלם, רצונו

 אתה מדרש בבלת נמצא אתה כאשר חדשלם, לצרלם
 זה בחוץ אבל ועדלנה, נעלמה אולרה מרוממת באולרה

 עצמך את כובל אתה למה שתחשוב, וכדאל גלהנום, ממש
 לשד את ממך ולמצצו אותך שלשעבדו קשלם ללצרלם

עצמותלך.

עוד, זאת  תורה, של כאהבה אהבה לך אלן כתוב בתדב"א ו
 זה אול אמלתלת, אהבה של טעם ולקבל להשקלע לך כדאל
ם, אמלתל חלבור זה מדבש, מתוק  אדלר, סלפוק זה ועצו

 הזה, בעולם כאן עדן גן בחלנת זה נתפס, לא אושר זה
 לותר הקשר כך מאמץ שלותר וכמה מאמץ דורש זה אבל
 נסלון עם הלו שהם חז"ל ע"ל נאמרו הללו הדברלם חזק,

 כאהבת אהבה אלן עובדה, אומרלם והם ובחנו, נלסו הם
התורה.

M kJ kJ kJ kJ kJ kJ kJ kJ kJ kJ

 עצמו את שקושר אדם כל נלמד הדברלם ממוצא
 הוא וראול לעצמו אדון קונה הוא הזה העולם לשלעבודל

אזנו, שלרצע  לל כל העלקרל המסר את שוכח אתה למה ב
 כך כל עצמך את קושר אתה למה עבדלם, לשראל בנל
 לכסף, עבד עצמך את עושה אתה למה הזה, לעולם חזק

חלרותך, על שומר לא אתה למה להנאות, לתאוות,

מדנו מאלדך  שעוסק מל אלא חורלן בן לך אלן כל ל
תן בתורה העסק כל בתורה,  עצמלת, שללטה לאדם נו
 ורגלעה סלפוק לו לש עצמלת שללטה לאדם לש וכאשר
 הלא זו לצרכלו, אותו ומשעבד בו רודה אלנו הרע הלצר
האמלתלת. האמת

 לסודו כל לרגל העללה ענלן מבאר שללט"א רבלנו
 המקדש לבלת בא מקום מכל לשראל עם לה', התקרבות

 לה', להתקרב עצומה אחת ושאלפה ברצון הקדושה מקור
 להלות ה' בקלרבת להתחזק צרלך בשנה פעמלם שלוש

 בת בנעללם פעמללך לפו מה נאמר זה ועל לותר, קרובלם
 זה ללהודל שלש לפה הכל הדבר באמת כל נדלב,

 לבלת הלך שלהודל ופסלעה פסלעה כל לה', ההתקרבות
 זה לה', להתקרב וההשתוקקות הרצון בו פלעם המקדש

 אחד כל בלב הוללד זה החולה, הלה וזה השאלפה הלה
 רצונך לעשות תמלדלת שאלפה לה', להתקרב תמלדל רצון

 אכסנלה להלות זכה כל נאמר בנלמלן אצל חפצתל, אלוקל
 בלת שאלן כך על הצטער למלו שכל משום לשכלנה
 חזקה שאלפה כל זכה, הוא ולכן בחלקו כולו המקדש

 זה ומלבד לה', קלרבה באמת מוללדה הלא לה' להתקרב
 ע"ל זכה בנלמלן כל בחז"ל מבואר רוחנל, כוח בה לש

 העללה מטרת זה נשגבלם, לדברלם עצמה ההשתוקקות
צוננו התשוקה את אחד כל בלב להוללד לרגל  לראות ר

מלכנו, את

 שללט"א מרבלנו נתפרסם תערוג כאלל הגללונות בקובץ
הפסוללם, המכשלרלם בענלן חרלפלם דברלם

 גרועלם הם הפסוללם המכשלרלם כל דברלו, הלו וכך
 מצרלם במצרלם, שהלה ממה טוב לותר לא זה מאוד,
 בעלדן וכלום טומאה, שערל נ' רע, של מרוכז מקום הלתה

 קטן, אחד במכשלר מרוכז שבעולם הרע כל הטכנולוגלה
 ממצרלם אותנו הוצלא הקב"ה רוע, של מעמקלם וזה

 הרע לתוך נכנסלם שמרצונם אנשלם לש הפלא ולמרבה
 מספלק אלן בצלבור כל אומר שללט"א רבלנו מצרלם, של

ע כמה חזק הרגש  חרדל להודל כל אם הזה, המכשלר גרו
 שפשוט כמחבל מכשלר כזה עם שמסתובב אחד לראה
 פרוץ. כך כל להלה לא זה טרור עושה
 מגלפה הלה כאשר עברו בלמלם כל כותב שללט"א רבלנו
 תלו עבלרות עושה אחד אלש ראו ואם לבדוק הלכו בעלר
 רבלם כל לדעת צרלך הזה, באלש למגפה הסלבה את כולם

 האלה הרעלם האנשלם מחמת מגלעלם מהאסונות
 להלות צרלכה והצעקה בלדלם, פצצות עם שמסתובבלם

 חפלם אנשלם של לסבל אחראללם אתם השמלם, לב עד
 להודלם ולתומלם אלמנות של בסבלם אשמלם אתם מפשע,
 חומרתם. בכל הדברלם את תבלנו לקרלם
ה כ ד ונז מן הזבחלם מן לאכול הזאת השנה עו  ו

לבנלן הפסחלם צ"ג בלהמ׳׳ק ו בל בב"א. ו
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זללה״ה ליפקוביץ׳ יהודה מיכל דכי מרן הגדול רבינו שהשמיע משיחות

הגדול-פסח״ ״צו-שכת
תשע״»

י”ע ירל

taharot@gmail.com^^ברק בני 3055 ת.ד.

האמונה כליכו לחזק
ם קיבצני הפסח חג יערב הגדול  מספר בכתיבי
ם א דברי א מעניינ מ  - להם משותף מכנה אשר דיו

שכיל נזכה באם אמינה! ם לשאוב נוכל ונ  מדברי
ל נפלא חיזוק אלי  בבורא תמימה באמונה יגדי

ת אמינה לדעת בס״ד נוכל עילם. חיו  ובכך אמינה ול
ת נגיע מי של החשיבה לתכלי הפסח. י

תודה דעת
תריז הרי כזו אשר בתקיפה הפי  ריצה אשר לזה ש
אי קהל ביז להישאר היגרר ולא להיחלש ולא ה׳ יר  ל

אי אחר חלילה ה, להתחזק היני השקר נבי  באמונ
ת חיי ה. ל ם, אמינ סוד מתחזקים איך איל  בי

ם במה האמינה? ת זוכי היו תי צדיק ל חיה? באמונ  י
 ״אז - הפסיק בדברי היא אף טמונה לכך התשובה

אי נדברו ש ד׳ יר אי רעהו״. אל אי מדי הם ה׳ יר  לו
די לאיל אשר את יאחד אחד כל יעשה התירה.  על י

 מכל ולהתנער הרעה הרחיב מריח להימלט מנת
ת אותם ת. דעו תדל פסילו ש  כל ייעשה האדם י
ש מאמץ ת ארבעת בין להיכנס מנת על נדר ת קירי  בי

ת המדרש מנו הי שבי על ול ת יו  רגע בכל המדרש בי
תי יזכה כך הדבר. לי שמתאפשר פניי ורגע  אדם אי

ת באמונה להתחזק הרחיב, מריח להינצל מנו הי  ול
אי בשם אשר אלי על קראו. ה׳ יר י

ה׳ יראי נדברו אז
ם בזה נביא ביני שאמר דברי ת. שנים לפני ר  רבו

ם א מעניינא הינם אלי דברי מ שני דיו ם. ב  אופני
ת ח ראשי ת הקורא יייכ ם כי לראו ם נוגעי  הדברי
מיני אילי ממש אני לי ם נאמרו כ ם. בימי  האחרוני
ת, ם שני ת הדברים נסיבי  מהפטרת הפסיק אידי

v הגדיל. שבת
ם חיים אני בה התקיפה  אלוקיבם ה׳ אני בי וידעתם ריך^ תקיפה הינה כיו
א לא באם גם למאד. עד מייחדת  ימצה חמץ מהלכות בפ״ז הרמב״ם כתב לחזק האדם נבי
ם את בחשבון ה של ״מ״ע * מכל מחיץ האיומי ם לספר תיר סי בנ

ם אלי ם עלינו העומדי מי מ ת האמונה את בלבו וזו או ל פ שו ונ ע תינו שנ בו א ל
תיני, ם, אם לני שדי הרי לכלי עשר חמישה בליל במצרי

ם נביט מי סן להשריש ובאחדותו, באלקותו בכדי מבית באיו ר שנאמר בני כו  היום את ז
תיני כמה עד שנבין ה תקיפ ר הז ש ם א ת א צ י
ת תקיפה הינה חד כור שנאמר כמי ממצרים חתוגבהש האמונה את נפשו בתובבי מיי ז

ם את ברי השבת״. יו  ד
או אלי הרמב״ם ב  ג״כ הו

ת בספר בדבריי ה המציי  ]מצי
המכילתא. מן ומקורם קנ״ז[
ם טעוני ם ו איר הדברי  יתרה והבנה בי

מי מאי מיין מה להני. הני ד  הרמב״ם מצא ד
ת בין ת מציי ת זכיר א ם יצי ת מצרי כור למצוו  ז

ם את ם ימה השבת, יו ת ת שתי של שייכו  מציי
הדדי. אלי אין ל מר ו מוי לו הדי ת ש ת ממצוו  זכיר

עניין היני השבת ה, חיבת עצם ל  לי למה שכן הזכיר
ת הרי לדמו ם ו ם דברי שי  וכמה בכמה הם מפור

ת של הזכירה חיבת מקימות ם יציא סיף ימה מצרי  יו
ת זאת שנדמה  שדימה אלא זאת אין השבת. לזכיר

ת, שתי בין הרמב״ם מר המציי  מהות כי לני לו
מדיני היכול משותף ומכנה להם, משותפת  לל

ת ה של מהותה אידי עניין מצוי א זה ב תבונן. נבי ה ל
ם אור ם של ובי ת שלענין שכשם היא, דברי  מציי

ת היר השבת זכיר ע נ דו כיר בכך די לא כי יי  שיז
ם את האדם חיייב אלא השבת. יו  איש כל מ

שראל ה פרטי את לאשורם לידע מי ה דיני תי הלכו  ו
ך השבת. של צרי ת היא י היו תר בקי ל  ובאסור במי

הבין בשבת חיייב במה ול הו בשבת. היא מ  יז
ת הינה בשבת הזכירה משמעית שיי המיתר ע

ת כי דימה וקשה.  אידי
ם  הנביא ניבא אלי כעין זמני

ק  י״ד( י״ג, פסיקים ג׳ מלאכי)פר
תי דברי בסיף א  עלי ״חזקי - נבו

 נדברנו מה ואמרתם ה׳, אמר דבריכם
ם עבוד שיא אמרתם עליך.  ימה אלוקי
כי משמרתי שמרני כי בצע ת הלכנו ו  קדורני
צבקית״. ה׳ מפני
מד הבה ח המילים בפשטות הפסיק את ונל כ  וניוו

ת מננו כי לראו ם. עוסקים אני בז ם הדברי  אני מצויי
אי רח״ל בה בתקיפה שראל שונ עו העם מתיך י מי ש  י

ם... עבוד ״שיא לאמיר קולם קי כי אלו  הלכנו ו
ת ם צבקית״. ה׳ מפני קדורני  אותם הם טועני
שיעי ת התירה בעסק טעם אין כי דת מר שמיר  וב
ת כי המציי קי ו ם התירה חי ם אינ מי תאי  מ

ה. עפרא אני, לתקיפתיני מי  לי אשר כל אמנם לפי
קידי מוח קיד כל ב הבין יו ח ל היווכ  אין כי בנקל ול

מי כל כי היא בריר הן ממש. בדבריהם  ה׳ עם של קיי
סי היני ם מידי המתרחשים ניסים בני מו יו  ביי

ם אני אין אף הגדיל ולחלקם ם. מודעי עי  אילם ויוד
הם זאת עם  את מחלישים הם השקריים בדברי

ם אנשים של מבוטל לא מספר כי עד הרבים  נגררי
ם אחריהם הולכי ת אחר שבי ו עיוני  אותם השקר ר

ם. הם מציעי

 ועל בבלל ברואיו בל על
 ישראל בלל

בפרט,

v l v
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^המש חוייבר המ ת ו הירו הז  המדובר אין מהאסור. ו
ה כאן ת אם כי בעלמא בזכיר  עניין הענין, ידיע

טיו, לפרטי השבת תיו פר ניו הלכו די  של לעומקם ו
ם. הי דברי ת זו ה לא השבת, זכיר  כי כמשמעה זכיר

ה אם ה מקיפה ידיע חבו וברור מקו ברו ם של ועו  יו
ת אף השביעי. ת במצוו כיר ת ז א ם, יצי  אין מצריי

ה הנדרש ת סיפור אם כי בעלמא זכיר א ם. יצי  מצריי
ם להאריך האדם צריך פור בדברי סי תיו וב או  נפל

אנו הבורא של הוצי ם. ב ם ממצריי  לידע אנו צריכי
כור לז ת את ו תנו העבידו בה הפרך עבוד  או

ם, ת הסבל את המצרי אכזריו ה היו ו  חלקנו מנת ש
ם היינו עת ם. משועבדי ם במצריי  לספר אנו צריכי

שוב שוב  מידי נקמתינו את הכל אדון לקח כיצד ו
ת המצרים הודו תברך לו ול ם חסדיו על י  ועל הגדולי

מלנו. הטוב כל שרג א
אריך ככל כן כי ואמנם סיפור האדם שי ם, ב  הדברי

ש ככל ה שימחי חי ה הדברים את וי  עצמו וירא
ם, יצא הוא כאילו שיג כך ממצריי ע י ת ויגי  לתכלי
סוד חיזוק - העניין  ה׳ אני כי ״וידעתם האמונה. י

 האמונה את בלבו לחזק האדם צריך אלוקיכם״
תו תו, באלקו חדו א ש וב תוככי להשרי שו ב  את נפ
איו כל על בהשגחתו האמונה  כלל ועל בכלל ברו

שראל בפרט. י

ויסעו ישראל בני אל דבר
 רבינו שמשה לאחר סוף ים קריעת בפרשת הנה
ם, לבורא זועק מר עולם בורא לו עונה עול או  ״מה ו

שראל בני אל דבר אלי תצעק סעו״. י  אור שואל וי
 מה זו היא טענה ומה במקום שם הקדוש החיים
כי אלי, תצעק שראלי האדם יעשה מה ו בעת הי

ענו למען עולם לבורא יצעק לא אם צרה שי  יו
 צרה בעת הרי לפתחו. לבא המתרגשת מהצרה

כול  שכן עולם לבורא לצעוק ורק אך האדם י
 טעם מה ומשכך אמת, והזעקה שקר החריצות

 הן אלי״, תצעק ״מה רבינו למשה עולם בורא אומר
הו ת. הראוי הדבר ז לעשו

תיב הוא א לה מו הו מר הקב״ה - לה מפרק ו  או
בינו למשה מן כי ר  מתוחה הדין שמידת כזה אשר בז

עיל לא ה אינה התפילה אף כזה במצב הזעקה. תו  די
ת הדין מידת את להפוך בכדי  במצב רחמים. למיד
שנו רבינו למשה עולם בורא מגלה כזה  חזק כח י

תר כול הוא רק אשר כח מתפילה, יו  ממידת להפוך י
ת דין הבטחון האמונה כח - רחמים למיד  הלכה ו

למעשה.
שראל בני אל ״דבר סעו״ י  מתוך לים כניסה - וי

חון אמונה ט ת ובי שוע תי מעשה הקב״ה, בי  אמי
 יש אשר זה הוא עולם בבורא בטחון מתוך הנעשה

ת דין מידת להפוך הכח את בו  רחמים. למיד
הו סוד ז ה, לדעת די אין - האמונה י  זה אין אמונ

ש מספיק ה, להרגי  לעשות האדם צריך אמונ
שיו חייו את להנהיג עליו אמונה. מע  אמונה מתוך ו
ת. ובהשגחה עולם בבורא שלמה  האדם צריך פרטי
 כל לו, אשר וכל כלום לו אין עצמו הוא כי לדעת
ה, נשימה מ שי תו הכל ונ תברך. מאי  י

ה באם ת האדם זוכ חיו פן ל או  שכל הרי חייו את זה ב
ת ת החיים צור מרי. אחרת נראי  לא כך החי אדם לג
ש שי כל ירגי ת קו מוד הבורא, בעבוד  התורה, בלי

 שיזכה הרי כך האדם יחיה באם ובחסד. בתפילה
ת הפוך באדם המאושר להיו ת דין מידת ול  למיד

רחמים.

דעת למעו
 בזה נביא הסדר ליל לקראת זו בשנה אף רבים, לבקשת
ת מרגש תיאור  זללה״ה. רבינו במחיצת הסדר ליל אודו

 בליל להשתתף שזבו מאלו אחד ע״י נכתב התיאור
 בכתבו מובא התיאור זללה״ה. רבינו במחיצת הסדר

שונו לו לאבד לא בבדי שינוי בל ללא ובל  במעט ו
 ־ הבתב מתוך ובוקעים העולים המיוחדים מההרגשים

 את לתאר יוכל לא להיות זכה שלא שמי האמת
לוי הרגשנו ההרגשה,  היה כולו הערב ממש, שכינה גי

 באמונה. ולחיזוק הלילה מצוות לקיום קדשים קודש
ברו לא זאת מלבד  לא והכל בטלים, דברים מילה די
 בהרגשה הרוח, התרוממות מתוך אלא לחץ מתוך

איר כיום לילה אשר הזה הלילה קדושת של עילאית  י
בספה״ק. כמבואר

 נעשו הלילה מצוות שאר וקיום הסדר עבודת כל
לוי של בבחינה  בו ובדביקות קודש בחרדת ברעדה, גי

 מצוה של שמחה גדולה שמחה מתוך אך מחד, ית״ש
שיו ישראל ישמח של לו ציון בני בעו  במלכם. יגי

תואר בקיטל, לבוש היה זי״ע הקדוש רבינו  כפני פניו ו
 דבוק הוא איך מכיר היה הרואה שכל אלוקים מלאך

 רבה באהבה אביו על המתרפק וכבן ממש, בשכינה
 הקדוש הלילה מצוות בקיום ית״ש בו מתדבק הוא הרי
ראתה. עין אשרי ,הזה

 בהשתתפות מלך, הדרת עם ברוב תמיד נערך הסדר
ם, חתנים, בנים, המשפחה, מבני רב ציבור ם, נכדי ניני

 עורך היה לבדו הוא אך המקום. שהכיל כפי בלעה״ר,
חנו, על סמוכים וכולם הסדר היינו שול  קערה שהיה ד
 המצות מלבד הגר״א, מנהג עפ״י סימניה ]וסידר אחת,
היו מצות ג׳ שהיו  הקערה[. בתוך שלא בפ״ע מונחים ו
 המסובין שכל שוידא לאחר מעריב, תפילת אחר מיד

מוכן ערוך שהיה הסדר לשולחן ניגש נמצאים,  כולו ו
ם, מבעוד תפארת ברוב  והיה סתם, להתעכב מבלי יו
 הסימנים. את שיכריז הנינים או הנכדים לאחד פונה

 צעיר ילד זה היה רוב ]עפ״י קדש״ בהכרזת״ ויפתח
 היה זי״ע ומרן באידיש טייטש עם הדברים את שאמר

.לשמוע[ נהנה
 ]קצרים משפטים בכמה פותח היה הקידוש קודם

ם ם הנשים שגם וברורי הילדי בינו[ ו  את להזכיר י
כוונו הלילה, מצוות שי  כל על שהחיינו בברכת ו
 עצמו לראות החובה את מוסיף והיה הלילה, מצוות
 בדבריו וכלל הזה, הלילה ממצרים יצא הוא כאילו

 חובת שבכלל היה שתוכנם קצרים אמונה דברי כמה
תנו שגאל שכשם לדעת צריך האמונה  ממצרים או

 שכבר ואחרי שיעבוד של שנים הרבה כך כל אחרי
 לגאלנו הוא עתיד כך טומאה, שערי במ״ט היינו

עלינו בו, נמצאים שאנו המר מהגלות במהרה  ו
ת הלילה להתחזק סודו  בהשגחתו אמונה של אלו בי
 עם ולחיות העתידה, בגאולה ואמונה עלינו הפרטית

Q_______________________ורגע. רגע בכל זאת אמונה



■■® שינן חזר אלו בדבריו גם בכלל, כדרכו^  ו
 של הגדולה האהבה את האמונה מתוך להכיר שעלינו
 ההכרה את ולעורר עת, בכל ישראל בני לבניו הקב׳׳ה

 בחסדיו תמיד מוקפים אנו המר הגלות בתוך שאף
 האמיתית הידיעה ואת וגבול, שיעור ללא ית׳׳ש

 להתקרב יכול אחד כל הזאת האהבה שמגודל
ליו ולהתדבק  אביו. אל כבן ממש ית׳׳ש אי

 המתוקים דבריו את הקריא האחרונות השנים ]באחת
עץ פלא הספר של  שצוינו הטעם וזה וז׳׳ל: שכתב יו

צרנו  מצרים, ביציאת לספר להרבות פסח בליל יו
ם סודות בזה שיש מלבד כו׳ עליוני  כח ומוסיף ו

הר כמפורש מעלה של בפמליא  בא פרשת הקדוש בזו
אוי הלב את מלהיב שהוא  בה יש עוד בפסח, לקרותו ור

 בני ובלב בלבו לקבוע שירבה כדי הפשט, לפי טעם
תו תו, שמו יתברך האל אהבת בי א  האדם, כל זה כי ויר
הו תו לבני להגיד הסיפור, מצוות עיקר וז  בסיפור בי

 גדלו, ואת כבודו את הקל הראנו איך מצרים יציאת
תו וחמלתו, ואהבתו אוי כן ושעל והשגחתו, ויכל  ר

תיו׳׳[. ולשמור שלם בלבב לעבדו  מצו
 ובהתרגשות קודש ברגשי נאמרו הדברים

נו ההתרגשות כשמרוב בקודש כדרכו גדולה בי ר
 בזה די והיה בבכי, נשנק קולו היה

לאוירה הנמצאים כל את להכניס
ה. אחרתגבוהה  ועליונ

ש קידו מר ה א ת נ מו עי  בנ
ט, של בניגון ובהתרגשות אלוקיו מלאך כפני פניו ותואר יו׳׳

ם ם כשכול כוסם מחזיקי

 הילדים הבנת לפני הדברים ביאור או המפרשים מדברי
 כולם עם ומקשיב באמירתו פוסק הוא גם היה הקטנים
 כל אך בזה, ומשתתף קשב וברוב בסבלנות לדבריו

 על רבות כהנה שיש ודרושים בפשטלע׳ך היו לא הדברים
 ובהתעוררות הניסים גודל בתיאור הכל אלא ההגדה,

 היום יצאתי כאילו של ההרגשה לחיזוק כאו׳׳א אצל
מן לקח עצמה ההגדה שאמירת כך ממצרים[ רב. ז
 לא לאחרים כי ואם קודש, בחרדת אכל הכזיתים

ם, בכזיתים הקפיד  באכילה הרבה לעצמו הרי גדולי
 הרבה אכל שכבר ספק כל ללא לכל ברור שהיה עד

תר הכזית. משיעור יו
מד׳ כוס כל שתיית לפני וכן הכזיתים, אכילת קודם

מן מוכן הריני אומר היה כוסות מזו כו׳ ו  שנים ]והיה ו
 לבעל השנים אור בסידור כמודפס הנוסח כל שאמר

הפרדס[.
 המאכלים משאר מאוד מעט אכל הכזיתים, מלבד

 הנצרך ובשר דג מעט רק עורך, בשולחן שהוגשו
ט לכבוד ממש. יו׳׳
 יכלתו כפי מצה כזיתים עוד ואכל הוסיף זאת מלבד

מצוה. קיום מאכילתו כזית בכל שיש משום
 לו קשה היה הכזיתים אכילת שמחמת ]ואפשר

מאכלים[. שאר עוד לאכול
ש דו ק ע ה י׳׳ ציין יש אגב ]דרך ז פסח של באחרון שאף ל

 כל אחרונה סעודה לאכול מקפיד היה
יד[ ]מצות לו שנשארו המצות

 הרבה שנשארו ביודעו ופעמים
 ארוכה שעה יושב היה מצות
מצה ואוכל אחה׳׳צ זה ביום

בקיטל, לבוש היה

 מכיר היה הרואה שכל
דבוק הוא איך

בשכינה

ם בידיהם  שומע מדין ויוצאי
ת מגיע וכשהיה כעונה,  לתיבו

 עיניו היו עם׳׳ מכל בנו בחר ׳אשר
ת קולו כמים דמעות זולגו  של מבכי נשנק ו

ית׳׳ש. איליו וקירבה אהבה רגש
ם מחלק היה ההגדה תחילת לפני ש שקיות לילדי מ  *מ

ם. שקדים עם אגוזי ו
 הנכדים, הבנים, כולם, לפניו שאלו נשתנה מה

תורו, כאו׳׳א כילה, ובגדול החל בקטן הנינים,  והיה ב
 פונה היה ואח׳׳כ . בשאלתו לכאו׳׳א ומקשיב פונה

ם  להם אומר והיה היינו עבדים שהתחיל לפני לילדי
 ולפעמים לכם, להשיב באים עכשיו אנחנו הקשיבו

ם פונה היה ההגדה בגמר  האם ושואלם הקטנים לילדי
 וכהנה וכהנה שאלותיכם על התשובה את הבנתם
 מצרים. יציאת של הניסים ענין את שיבינו לראות

 ולא כלל בדברים הרבה לא ההגדה אמירת במהלך
ם, פשטים אמר  ומפעם ההגדה, אמר אלא ווארטי

 לפני ומסבירם ההגדה בעל דברי מבאר היה לפעם
סיף המסובין, מו  חיזוק של קצרים משפטים ו

 - מצרים ביציאת אמונה לאמונה, והתעוררות
 כל אך העתידה. הגאולה ובאמונת - פרטית בהשגחה

ת בקול היה ההגדה אמירת  ובהתרגשות ובמתינו
תו היה כאילו הדבר את כשחי תר היום, אי  וביו

 וברעדה בגיל בדברו יצאה נפשו ההלל באמירת
כן מאוד, גדולה בהתרגשות  חמתך שפוך באמירת ו

 לישועת הטהור לבו מעומק ומבקש מתחנן שהיה
 וקהל, כחזן עם ברוב אחריו נאמר ]והכל והפרט. הכלל

פירוש או הרגשה איזה להוסיף רצה המסובין ומשאחד

 כל הרי להפסיד שחבל באומרו
 דאפשר כמה וכל מצוה מקיים כזית

 לאכילת סתם שישאר לוותר, חבל לזכות
חולין[.

 או אלא כלום בדברים שחו לא הסעודה בזמן
 המכות בתיאור חז׳׳ל ממאמרי לפניו שהקריאו

ת והלל שבח שירי ששרו או וכדמ׳ במצרים  על לבוי׳׳
תינו אול ת ועל ג שינו. פדו נפ

היו  כדי הצורך כפי באכילה ומקצרים ממהרים ו
חצות. לפני האיפקומן לאכול

ם נתן תן והיה האיפקומן, לחטוף לילדי  תמורתו נו
 ברכות תמורתו שביקשו פעמים או שלו, ספרים

ת לנצרכים שועו תן והיה וכדמ׳ לי  לא הברכה נו
ת באריכות אלא בעלמא בהעברה  מיוחדת וברצינו

 לבקשתו שישמע השי׳׳ת לפני בתפילה הלב מעומק
שועתו וישלח  שראו שעה באותה רוב ועפ׳׳י לפלוני. י
שו הכושר שעת שהיא  אחד אחד המסובין כל ניג
 לו הצריך בפרטות לכאו׳׳א מברך והיה ברכתו לבקש
ראש. בכובד והכל
 חסל שרים היו והפיוטים ההגדה כל אמירת גמר אחרי
שירי עוד והמשיכו פסח, סידור  כי כמו והלל שבח ב
אז וכדמ׳ המלוכה להשם  עם ויצא ממקומו קם היה ו

קוד הציבור כל ת ברי  על להשי׳׳ת לשבח להודו
תנו אולי ת ועל ג שינו פדו . נפ
תיו היה באם לאחמ׳׳כ חו שיר לומר חוזר היה בכו
השירים.

שון שהלך לפני רוב ]עפ׳׳י  הגענו אומר היה זה בלילה לי
בזה[. הרמב׳׳ם לשון עפ׳׳י שינה, תחטפנו של למצב



ודעת טעם
וילדים הורים - אמונה

 מעשיות הדרבות דיומא מעניינא אנו מביאים זה בגליון אף הפסח, בגליונות שנה במידי
 יתברך. הבורא ובמציאות פרטית בהשגחה לאמונה הקשורים בעניינים רבינו מפי שנשמעו בפי

 לאמונה, הילדים לחינוך הקשורים בעניינים אנו מתמקדים זו בשנה
הבאים לדורות אמונה להנחיל ההורים ודרך המשפחה, בתוך קשיים לנובח אמונה

ההורים מצד ואהבה עידוד
ת מן אחת, בישיבה  עם בעייה היתה באר״י, הגדילו

 בהשקפה, והתקלקל פסילות בדעות שנשתבש בחיר
 וגם האמינה בעיקרי ספיקות של בעייה אצלי היתה
ת. השכלה ספרי מחזיק יהיה להשכלה, חזק רצון מיני  י
תי, דיבר והרבה עמי לעסוק הרבה זללה״ה מי״ר  אי
 הבחור של הבעייה שעיקר הישיבה לראש ואמר

 יאהבה, עידוד של יחס בבית קיבל שלא כיין התחילה
ש לי נגרם ומזה  להורים השכל מוסר יזה לדעות. שיבו

סוד זה מי״ר ואצל והאהבה, העידוד חשיבות על  י
ם, וההשפעה התירה הרבצת של ועיקרה  יחס לצעירי

 יאהבה עידוד של ייחס ההורים מצד יאהבה עידוד של
ם, תלמיד תלמיד יכל לתלמידי  את מרגיש אצלי הבא ו

תי המקרבת והחיבה האהבה גידל  של לעמלה אי
תירה

ועונש בשבר אמונה
 שכר של ענין על מלדבר יפסקו זה ענין נשכח כיום הנה

כורני הילדים. עם ועונש  בשנים, רך ילד כשהייתי ז
ם, גן-עדן ענין על הילדים משיחת הרבה היה הני  יגי
 נשכח כיום הימים. ואחרית המשיח ביאת ענין ועל

 בחינוך היא החסרון תחילת אמנם זה. בענין החינוך
ת אין אשר ההורים  היה שכך בבתים, בזה לשיח רגילו

 דאבא משיתא בזה האמינה את יספוג שהילד ראוי
 לילד מעניקים לא שההורים המצב כך אם אך ודאמא,

 הרבי על הפחית לכל חיבה הרי - אלי בענינים חינוך
בזה וידיעה אמינה ולנטוע ללמוד בת״ת

הבנות חינוך
 הבנות עם ללמוד מרבים היום זללה״ה: מי״ר אמר

מודי חימר הן קידש במקצועות הן רב. לי  במקצועות ו
בוי ענין לני אין כי לדעת צריך אך חיל. ם ברי  הלימודי

 היא שצריך מה והעיקר קידש. במקצועות אף
 תירה, אהבת שמים, יראת הבנות בלב להשריש
 ולא תירה של חיים באורח לחיית שילמדו אמינה,

עיה״ז. הבלי אחרי ללכת
הן, כשמרצים ם, בפני שיעורי  ובמסגרת בהרצאות, ב

מודי  צריך הרי הק׳, חז״ל מדברי ומביאים התנ״ך לי
 מדברי דבר שכל האמינה את בהן להחדיר בעיקר
מדברי התירה הי חז״ל ו קיימת. מציאות ז

התפקיד את למלא
 מי״ר כותב רח״ל, מוגבל לילד להורים במכתב
זללה״ה:

 התמידית בעבודה ידיכם את לחזק בדברי באתי
חי׳, היקר ילדכם בגידול עליכם המוטלת הקשה  שי
תיו עקב כאשר  מריבה עבודה נדרשת ומצבי מגבלו

לי מו. לגידו קידו ול
תן ולא שמים, דרכי מלהבין אנחנו רחוקים הנה  כלל ני

 של ההנהגה חשבון כל את ולדעת להבין אנוש בשכל
ה באמונה מאמינים אני זאת אך הביי״ת.  ברירה וידיע

 כל בטובת הריצה החסד ומקור הרחמים אב הקב״ה כי
שראל, מעמי יאחד אחד מין י ואת מצבי את לי מז

הו המאורעות אוי שנצרך מה לפי שיקרו  להיטיב לי ור
מן הורה יכל עמי,  עליי היטל הרי כזה, ילד לגדל לי שזי

תו להשתדל שעליי תפקיד  מציית כל כמי למלאו
 כזה ילד לגדל למאד היא גדילה מציה כי השי״ת.

ת, תירה חיי של יבאיירה בבית מצוו  אמינה ושל ו
ם. ויראתשמי

לבחורים אמונה ענייני
 קטנה? בישיבה אמינה עניני מלמדים כיצד שאלה:

תר מה ראוי אמינה בעניני תשובה:  לקצר שיי
תינו לדעת צריך אלא בהסברים,  הק׳, מהאבות שאבו

כיל, הכל ית״ש שהבורא הברירה באמונה הכירי  י
 פשיטה. אמינה עיקרי י״ג לני יסד והרמב״ם

 אמינה בעניני שאלות שואלים כשהתלמידים שאלה:
 להם. לענית מה להבין, שרוצים
 מדוע? לא. שאלות? שואלים גם הם חשמל על תשובה:

ם כי בינו הם דבר כל שלא יודעי  עיבד, זה איך בדיוק י
 מובן הכל שלא לדעת צריך אמינה, בענייני גם כך

אין הדל, בשכלנו  הפשיטה האמינה אלא לני ו
והברירה.

קצרה אדם של דעתו
 יש כי בפניי ותינה זללה״ה, מי״ר אל הגיע צעיר בחיר

ת לי  את הספרים מארון הוציא מי״ר באמונה... בעיי
 והקריא ג׳(, הלכה ב׳ פרק ע״ז )הלכות הרמב״ם ספר

ת בנעימות לפניי  ״ולא הרמב״ם, דברי כל את ובמתינו
 אחריה להפנות שאסיר היא בלבד כוכבים עבודת

 לאדם לי גורם שהיא מחשבה כל אלא במחשבה
הרין התירה, מעיקרי עיקר לעקור  שלא אני מיז

תיני נסיח ולא לבני על להעלותה  ונחשוב לכך דע
 קצרה, אדם של שדעתי מפני הלב, הרהור אחר ונמשך

לין הדעות כל ולא כי  בוריו״... על האמת להשיג י
 רמב״ם דברי היטב תשנן לבחיר: יאמר מי״ר הוסיף

 קיצר לני יש הכלים, את לני שאין לך, ותקבע אלי,
ם, לא פשוט אנחנו וכי שכל,  זאת יכשתקבע מביני
סורו - בלבך  כל אמינה. בענייני ההרהורים כל י

 כבר שהיא כשחישב מתחילות האדם אצל הבעיות
מבין...
מני, היה וכבר  שבזמן התלונן התלמידים אחד בז

ת התפילה עץ רח״ל, כפירה מחשבות עליי עוברו  לי יי
 הרמב״ם דברי עמי שאלמד זצ״ל איש״ ה״חזין מרן

אני הנ״ל, וככל הנ״ל,  על זי הלכה שיעתיק לי יעצתי ו
עיין בכיסי ייחזיקה נייר פיסת פעם. מדי בה וי

באמונה הרצאות
ה, בישיבה ישיבה ראש ע״י זללה״ה מי״ר נשאל  גדיל
ם היית אי  ספיקות מיני כל להם שיש רבים בחירים ורו

 מרצה להביא כדאי האם האמינה, בבהירות ושאלות
 והשיב אמינה. בענייני הרצאה בפניהם שיאמר בכיר
 ומחשבות שאלות לעורר שיכיל כיין בשלילה, מי״ר
או מכך יסתבכו ירק לבד, עליהם יחשבו שלא בו  וי

בהם. לחקור שאסיר בדברים לחקור
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זללה״״ה דוד משה ר”כ יהודה מיכל רבי מרן רבעו של מתורתו
תשע״ז חפסח חג

148 מס' גליוןוהתעוררות מוסר דברי

 לבוא כדי בסיפור להאריך מצרים יציאת סיפור מצות
בהשגחה האמונה של לתכלית

ז הרמב"ם כתב ות בפ" ורה של ״מ״ע ומצה חמץ מהלכ  לספר ת
ים ו ונפלאות בנס ו שנעש ים, לאבותינ ישה בליל במצר  עשר חמ
נאמר בניסן ום את זכור ש ים יצאתם אשר הזה הי  כמו ממצר

. יום את זכור שנאמר השבת"
׳ם דברי ׳ ו ג"כ הובאו הרמב י "מ בדבר יש קנ"ז[, ]מצוה בסה  ו

ן ונת מה להבי ות חז"ל כו יאת זכירת לדמ ים יצ ות מצר ו  למצ
ום זכור , די ותם ומה השבת יכ י י של ש ות שת ו ו מצ . אל  להדדי

ו דמה לפרש ואפשר יא ות שהב ו  בשבת שנאמרה זכור ממצ
ובת עצם על אינו ימוד אלא הזכירה, ח וא הל ום אופן על ה  קי

ות דכמו הזכירה, ו זכיר די לא שבת של זכירה במצ ום שי י  שה
ום הוא י השבת י ידע מבל י ו ש ידע שבת מה ותיה כל את ו  הלכ
, של וא הזכירה ענין כל אלא שבת וא ה יב יה לידי ש  עש

זכירת וזהירות, יבת השבת ו י יעת מח ירת יד  הלכותיה כל ושמ
יהם ות יהם בכלל וא כן פרטיהם. ופרטי ופרט וה הדבר ה  במצ

יאת זכירת של זו ים, יצ זכיר בזכירה די לא מצר  מעשה את שי
יאת ים, יצ יך צריך אלא מצר ים להאר ור בדבר  מה כל בסיפ
ו מה ולזכור לנו ה' שעשה ים לנו שעש ול המצר  ומחמס מע

ו ה' לקח ואיך ות מהם נקמתנ וב כל על יתעלה לו ולהוד  ט
ו ן שגמלנ , בסה"מ הר"מ ]כלשו ור ויאריך שם[ וא כדי בסיפ יב  ש

ית זה מכל וא הענין לתכל וק שה ז יסוד החי  האמונה, ב
ידעתם ו וקיכם" ה' אני כי " זק אל ו לח ונה בלב ו האמ ות  באלק

ו ות ונה ובאחד ו והאמ ו כל על בהשגחת  כלל ועל בכלל ברואי
. ישראל בפרט

יל וכן ור וללמוד להשכ ים בסיפ ית את ההם המעש י תכל  מעש
׳ת ׳ יאת בניסי השי ים יצ י מצר ואר עפ" ו המב ' בתורתינ  הק
ית היה שהכל זכירת התורה, קבלת לתכל  בכלל הוא זה כל ו
יאת זכירת ים יצ וב כמאמר מצר והגדת הכת ום לבניך " וא בי  הה

ור ור לאמ י לי ה' עשה זה בעב ים" בצאת י ממצר : וברש"  שם
ור ור זה, בעב ים בעב י , שאק ו יא וכן מצותי י הב ות רש"  ג'[ ]שמ
יא וכי פרעה אל אלך כי אנכי מי הקב"ה לפני משה שאמר  אוצ

ים ישראל בני את וב אני שמה ממצר ים עם לדבר חש  המלכ
וב אני אם ואף  זה ועל נס, להם שתעשה ישראל זכו מה חש
ישראל יש זכות מה ששאלת מה הקב"ה לו ענה  יש גדול דבר ל

וצאה על לי י זו ה ים שהר יד ורה לקבל עת  הזה ההר על הת
וף . ג' לס ים יאת שכל הרי חדש ים יצ י מצר  התורה. בקבלת תלו
יאת יזכור לא ואם ים יצ ן מצר יה יזכיר סתם אלא זה באופ  שה

יאת ים, יצ ים לא מצר ות קי ו ום את זכור מצ הזה. הי יציא

 נחשבו לא זה ובלא התורה בקבלת היה הגאולה השלמת
גאולים

ן כתב והנה וף הרמב" : ספר ס ית והנה בראש ות "  איננו הגל
ובם יום עד נשלם ומם אל ש ותם מעלת ואל מק , אב  ישובו

ו ים וכשיצא ו אע"פ ממצר יצא ית ש ים מב ן עבד ו עדיי  יחשב
ו במדבר נבוכים להם לא בארץ היו כי גולים  הר אל וכשבא

ו סיני ן ועש ינתו והשרה הקב"ה ושב המשכ יהם שכ ו אז בינ  שב
ותם מעלת אל ' אב ו ואז וכו . נחשב  גאולים"

ן לנו גילה ו הרמב" י ולת דכל בדבר ו מה ישראל סג  לנסים שזכ
, גדולים ים יעם וזכו במצר וש יאם הקב"ה שה  ביד משם והוצ
זקה ן זה כל נטויה, ובזרוע ח יחשב נחשב לא עדיי  גאולי לה
, וא הגאולה השלמת וכל השם ואם רק ה ו סיני להר בב יבל  שק

ות לעם לו הקב"ה לקחם ובזה התורה, ולה לו להי  מכל סג
ית וזהו העמים, יאת ניסי כל תכל ים. יצ ו שגם הרי מצר  כשאנ

ים יאת סיפור לספר בא ים יצ  כל את ולספר לזכור עלינו מצר
יסי כולה הגאולה ות מנ יא המכ "ת שהב י ים על הש  כדי המצר
ו ישלח יסים כל ועד ישראל את ש יים הנ "ת שעשה והגילו י  הש

ו לעיני י גאלם באלה אשר סיני הר במעמד ישראל עמ  לגמר
ן התורה. את להם כשנת

 תלמודו על שיגדלו כדי מצרים יציאת סיפור
ים סיפור של זה וענין ו ונפלאות בנס ו שנעש יב לאבותינ  הרח

ו לבאר הרמב"ם יגרת "ה שם וכתב תימן ליהודי בא  נתן שהקב
ונה של כח סיני הר במעמד ורה אמ וש, ראיה כמו בר  לכל בח
ות בכל ישראל ור וא זה ודבר הבאים. הד ו הבטחה ה  מאת
ו יתברך ות לדורי שמ ור ולם עד ד ים בכל ע ים העת  שלא והזמנ

ונה תשתכח , האמ ישראל וא מי כל דהיינו ממש וכולם מ  שה
זרע ונה יסוד את בו יש ישראל מ ן האמ י  שבא מה בכל להאמ

וכח ולכך רבינו, משה ידי על ואים שאם הדבר מ ו ר ו אנ  כאל
ים וק ורש אפילו בהם ואין האמונה, מן בלבם אף שרח  ש

ונה נם לדעת לנו יש הרי אמ י זרע שא ו ישראל מ  במעמד שעמד
וא יש כי סיני, הר של הה וא היהודי הא . ה ן  מאמי

זכרו וכתב: הרמב"ם שם והוסיף ו סיני הר מעמד " ונ  שצ
, לזכרו הקב"ה ו וגם תמיד ו הזהירנ  לבנינו ללמד וצונו מלשכח

ו כדי " על שיגדל ו ו תלמוד ו למדנ י  ההגדה ענין שכל בדבר
ו לבנינו וההודעה ינ ור שנצטו יאת בסיפ ים יצ  ובזכירת מצר

וא סיני הר מעמד ו "כדי ה " על שיגדל ו וך תלמוד  הזכירה שמת
ור ומתוך ית יבואו הסיפ ית לתכל ו הנרצ  ית'. מאת

ית ומהי וב אמר ההיא, התכל ות --לגבי הכת ו  מעמד זכירת מצ
וא סיני הר ית גם שה יאת תכל עםהעם את לי "הקהל מצרים-- יצ



ה ז ה יעם הזה\ ר דברי את והשמ ן אש ו יראה ילמד י ל ות  כל א
ים ימ ר ה ים אש י דמה על ח ור הא יה ובעב ו תה ראת  י

יכם על נ י פ " לבלת ו ית דהיינו תחטא וא הכל שתכל  ה
יל פירש: שם דבר ובעמק ה״יראה״. יע אני זה בשב  בשפע מופ

ולם על רב יהא כדי כ יר ש י יד מצו ורא תמ ים מ  בלבם, שמ
וב ואמר ים״ הם אשר הימים ״כל הכת ונה חי ו הכו יל  בשעה אפ
ים שהם ' דבק , בה ז באהבה ים שא ים נקרא  ואתם ]כמאה״כ חי

ים ' הדבק ים בה ום מכל וגו'[, חי ורא גם יהיה מק  ה' ופחד מ
ית זהו עליהם. יה שכך התכל ו תה ות יד היהודי של דמ  בכל תמ

ו מצב וא אפיל ומד שה ות ע וא גבוהות בדרג וק שה ' דב  בה
ות צריך עדיין . ומפחד ירא להי ' מה
ורה הזהירה זה כל ועל ואת הת ן״ בניהן ״ ו ילמדו ו  שנצט

ות ור האב יהם זה כל למס יש כדי לבנ ים בלב להשר  את הבנ
ונה יראת יבואו שמכך זה בכל האמ ה'. ל
 שזוכר ידי על המצוות לכל תוכן ליתן סיני הר מעמד זכירת

 עליהן המזהיר וגדולת באו מאין
יסוד ן זה ו י וא הזכירה שענ ו כדי ה יאנ יראה להב  וכדי ד' את ל

ו ותר לקרבנ , י ואר לעבודתו וד מב ן ע ' ברמב״ ן בפ  עה״פ ואתחנ
ור לך השמר רק ' תשכח פן נפשך ושמ  אמר כאשר ״כי וז״ל וגו

זהר י ים בכל שנ וק ור הח ים ונשמ וק ים הח ותם והמשפט  לעש
וד מזהירך אני ואמר חזר ישמר מא ור לה  מאד עצמך ולשמ

ן לזכור מאד ו מאי ות אליך בא ו '. המצ  ענין אינה זו זכירה וכו
ן של ידא זכרו יכה אלא גר יע צר  וצורה תוכן ולתת להשפ

ום לכל אחרת ות, קי ו ית שבכל המצ י וה עש ן יזכור מצ ו מאי  בא
ות. אליך ו המצ
ים גורלי״ תומיך אתה חלקי מנת ״השם אמר המלך ודוד  ]תהל
: ה'[ ט״ז י ופירש״י וב גורל על ידי הנחת ומר הט  זה את לך ל
ות לך״, קח ים של ביאורן ופשט ו צוה שהקב״ה דבר ורת  בת

ובחרת ים״ ״ יש נראה אך הטוב, את לך קח אמר בכך הרי בחי  ד
 לדרגה ישראל כל את הקב״ה הגביה סיני הר דבמעמד להוסיף

ו הכרה של כזו ות ו במלכ ות וב כמאמר ובאחד  ״אתה הכת
' כי לדעת הראת ים הוא ה וק ן האל , עוד אי  וכדרשת מלבדו״
יהם ״שפתח חז״ל ים ז' לפנ ן וראו רקיע י וד שא ו״ ע  כל , מלבד

ן וראו הכירו ישראל י וד שא יאה כח ע ו בבר  וכל ית״ש, מלבד
יש וא ה ו רק ה ונ ות וכל ית'. מרצ ינת היא הזו ההתגל  בבח

וב גורל על כביכול הקב״ה של ידו הנחת ומר הט  קח זה לך ל
ותר וזה לך, י י ו ו ים ובחרת של מצי ום בחי  אם חי דכשאדם מש

ים כל זכרון י זוכר הגילו יד ו וב שפע כל את תמ יע הט  שהשפ
, כלל על הקב״ה ילא ישראל וא ממ ודע ה יל י יד ומשכ  תמ
ור ורל לבח וב אמר זה ועל הטוב, בג ים הכת  לי נפלו ״חבל

ו שעשה הזה החסד עלי״ שפרה נחלת אף בנעימים  עמנ
ושר הוא הקב״ה יש הגדול הא ותם ישראל לכלל ש י  ה', עם בה

יב וזה ותם מחי וד א יראה ללמ  הימים. כל ה' את ל
ית וזהו ות התכל ו ו למצ יאת זכירת של אל ים יצ זכירת מצר  ו

יש כדי סיני הר מעמד ו שנשר ות את בלבנ  האמונה, יסוד
ית את ונכיר יסים כל תכל ו הנ ו האל . שנעש ישראל  ל
ודה יגיעה צריך זה ענין אמנם ו וכמו רבה ועב ינ  בקרא שמצ

ו יב ות שהחש ו ו למצ ועבדת הפסח חג של אל ודה את ״ העב

זאת ודש ה ודה הזה״. בח יכה זו עב ות צר ולבת להי  עם מש
י כי התורה, יגיעת ית כל הר יאת ניסי תכל ים יצ  היה מצר
יע ות והיא סיני הר למעמד להג זכ זכות להם שעמדה ה  ל

יאת יצ ים. ב יש כמה כל לכך מצר ימים זמן ש ו ב  לנצל עלינו אל
וספת זה את ימוד לת ורה ל ות הת ים יראת ולקנ  יהיה וזה שמ
זכות לנו וכל ל ור שנ ו למס ות ולבנינו לעצמינ ור ים ולד  את הבא

ימה לגאולה ונזכה ה', ציווי . של במהרה
תשנ׳׳ט[ פסח ערב הזמנים בין בישיבת רבינו ]שיחת

העיקר היא המעשים כונת
חנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר י' בהוריות אמרינן  מאי יו
 ופושעים בם ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי ( י יד, )הושע דכתיב
 לשום אכלו אחד פסחיהם שצלו אדם בני לשני משל בם יכשלו
 מצוה לשום שאכלו זה גסה אכילה לשום אכלו ואחד מצוה

 יכשלו ופושעים גסה אכילה לשום שאכלו זה בם ילכו צדיקים
בם.

 אותו וצלו פסח קרבן הקרבת של מצוה של פעולה עשו שניהם
 ובכל מצוה, שהיא הפסח אכילת של שוה פעולה עשו ג"כ ואח"כ

 הקצוות לשני שמבדילם וההבדל רשע, ואחד צדיק אחד זאת
 בפעולתו. מכוין מה האדם של הכוונה היא

 לעבודתו וקרבנו בנו בחר אשר ד' עם שאנחנו לדעת אנו צריכים
 דהיינו אני, קדוש כי תהיו קדושים שציונו עד במצותיו וקדשנו

 שצדיקים ויותר, מלאך של לדרגה להגיע וחייב יכול אחד שכל
 חיים וכולנו השכינה, מזיו ונהנים בראשיהן ועטרותיהן יושבים

 בעולם שתתקיים זו לתכלית להגיע לזכות כדי הזה בעולם כאן
הזה. בעולם כאן מעשינו ידי על הבא

 מתוקן ולב התורה עמל ידי על הוא לזה להגיע לזכות כדי והדרך
 המצוה בקיום חסד ועשיית הבריות אהבת של טובות במידות

כמוך. לרעך ואהבת של
 ד', דרכי ישרים עה"פ זצוק״ל בער ברוך רבי מרן בשם ושמעתי

אינו לו, ידועה שאינה בדרך ההולך לאדם משל  זו דרך אם יודע ו
 מלאה שהדרך רואה אם שמם, למקום או ישוב למקום מוליכה
 כי ישוב למקום מוליכה אינה זו שדרך יודע וברקנים בקוצים
 יודע הרי סלול שביל רואה אם אבל כאן, עוברים אינם אנשים
 אנשים ורואה בדרך הולך אם וכן ישוב. למקום מוליכה זו שדרך
 מכשול של דרך היא זו שדרך מבין הרי זו בדרך ופוחזים ריקים

 ישרה, דרך היא וודאי הרי זו בדרך ילכו צדיקים אם אבל ותקלה,
 ידי על היא והידיעה ד', דרכי ישרים כי הפסוק ביאור וזהו

 הבריות. אהבת טובות, מידות ורואה בה, ילכו שצדיקים
 בדרך ללכת זוכים שאנחנו מאושרים להיות צריכים אנחנו

 הרחוב, מאנשי מובדלים ישיבה בני להיות אנחנו זוכים הישרה,
 איש לעושיה, תפארת שהיא בהנהגה אחד כל ונתחזק נחזק הבה

 ידו. על בא חטא אין הרבים את המזכה וכל חזק יאמר לרעהו
 הגאון הרב מכתבי תשמ׳׳ה. תמוז כ״ח מטו׳׳מ לס' ד' רבינו שיחת ]מתוך

 הדברים יהיו רבינו, אצל לומדו בעת שרשם זצ״ל. זכריש אליעזר אליהו ר'
תמוז ב' המעלות. סגולת של טוב שם בכתר ומוכתר מזוכך נלב׳׳ע לע׳׳נ,

המחברת[ את בידינו שמסרו המשפחה לבני יש״כ תשע"ו.

עם
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פסח לפני ההגדה לימוד
 למד לא פסח שלפני בשבוע שנת, מוצאי כל הקבוע בשיעור וכן קנול, ישכר הדג עם שנוע כל לומד שהיה הקביעות בזמן ותש״ע תשס״ט בשנים

ב״י יוסף רבי האלוקי המקובל של פירושו עם למד וכן ניסים' 'מעשה הנתיבות, בעל של פירושו עם פסח הגדת למד אלא הקבוע הלימוד את

 ההגדה כל את מבאר הנתיבות איך רואים וכאן חז״ל, במאמרי דרשות לדרוש זמן לי ואין הגמרא סוגיות להבין מתייגע אני תורה, גדולי הדורות
 שעמלו עולם גדולי של גדלותם היה זה לפסוק. פסוק ומחבר ומבאר שמפרש איך השירים שיר ועל התורה כל על הנצי״ב וכן נפלא. בביאור

בתורה. גדלות של מושגים זה יראה. על ובין אגדה על בין הלכה על בין התורה, חלקי כל על והתייגעו

 יתרפאו מומין בעלי כל לבוא שלעתיד מכאן ראיה שיש הסדר בליל שאמר הגר״א בשם הביא זומא בן לדרשת שהגיע ההגדה את רבינו ]כשלמד
 להביא חייך ימי כל דרשו כאן וגם ,חייך ימי כל תאכל ועפר כתוב הנחש שאצל דבריו, פירש הגר״א קמיה שישב מהגדולים ואחד מהנחש. חוץ

 רק לבוא כדאי היה למשתתפים: שאמר עד זה מביאור התפעלותו הראה ורבינו המשיח. בימות גם תישאר שהקללה ראי' הרי המשיח. ימות
זה[. את לשמוע

הפסח לחג ההכנה
 להתעמק אלא כשרים דיבורים אפילו דיבורים, סתם לדבר לא ולהתעורר החירות, על ובמחשבה בדביקות לשבת צריכים הסדר בליל רבינו: אמר
 עול ישראל מהכלל שירד שבזה אומר שהרמב״ן כמו מצרים, יציאת ידי על לה שזכינו החירות את ולהבין מצרים. יציאת של הניסים בכל שלם בלב

 צריכים המצות, חג של ימים ז' החג ימי בכל וכן החירות. שלימות שזה סיני הר במעמד רק אלא גאולים נחשבו ולא בגלות, נשארו עדיין השיעבוד
מהקב״ה. שקיבלנו החירות את להרגיש

זצ״ל מאיר זכרון גאב״ד אצל חמץ מכירת

 ומניח קנין עושה בבוקר בי״ג הגאב״ד לבית בא והיה ידו בכתב שטר לכתוב נהג זצ״ל. ואזנר הגר״ש מרן הגאב״ד אצל שנה כל חמצו מוכר היה רבינו

בישראל. המנהג כפי כסף

 וידידות. בשכינות אנחנו שנים 61 כבר שב״ה היקר ידידי עליכם שלום פניו וקיבל לרבינו הגאב״ד פנה מיד להגאב״ד, רבינו כשבא תשס״ט בשנת

 כמו 'בערך ואמר הגיב חיים, שנות תשעים מעל כבר שרבינו כששמע שלו, לגיל לרבינו שאל ואח״כ בריאותו, על רבינו אצל התעניין הגאב״ד

שלי'. השנים

 רבינו את ושאל הבית. של והכתובת רבינו של השם פרטי את ומילא הציבור, עבור שמכינים מהשטרות מודפס מכירה שטר הגאב״ד לקח אח״כ

 ראה החמץ, בהם שמונחים המקומות הם מה הגאב״ד ששאל ואח״כ מי״ג. שכירות גם שרוצה והוסיף בחיוב השיב רבינו י״ג, מכירת רוצה אם

 לחתום לרבינו ונתן ממנו המודפס לשטר זה את הידק אלא הוסיף לא כבר ולכן המכירה נוסח שם כתוב שהיה עמו שהביא בדף רבינו פירט שכבר

זה. בשטר שמו את

 חיים'. ושנות ימים 'אריכות רבינו: את הגאב״ד בירך המכירה סידור לאחר

 צדקינו. משיח פני לקבל לצאת יזכה שהגאב״ד רבינו:
ביחד. אתכם הגאב״ד:

 ומיד רבינו, את לקבל מביתו הגאב״ד ירד ואח״כ יבדלחט״א, רא״א הרה״ג ואזנר הגר״ש מרן של בנו השטר וסידור הקנין את ערך תש״ע בשנת

 שלם. הדעת בבהירות לכם יוסיפו ושנות ימים אורך רבינו את ובירך שנה. משישים יותר בשכינות, אנחנו שנים כמה סופר אני אמר

הדעת. צלילות שיהיה העיקר זה הדעת בהירות הגאב״ד. לכבוד וכן רבינו:

 יערימו עמך ועל ראש נשאו מנשאיך כי גדולה, ישועה צריכים ישראל כלל הזקנים. כל עם ביחד המשמר על לעמוד ביחד ושנזכה אמן. הגאב״ד.

 ישראל. בארץ כאן ההנהגה בראש עומדים יהודים היו שלא טוב יותר סוד.

 ישועה. וצריך עול הפורקי מכל קשה גלות רבינו:

טובה. בזקנה רעהו את איש ובירכו

 לבית הגאב״ד הגיע הגדול שבת כניסת לפני כשעתיים אולם שנה, כמידי הגאב״ד למרן ללכת יכל ולא ביסורים מסובל רבינו היה תשע״א בשנת

לבקרו. רבינו

 שנה. משישים יותר לי שיש החשוב והשכן הגדול ידידי ואמר: לרבינו פנה בכניסתו מיד

יסורים? יש האם הגאב״ד:

 יותר. יהיו שלא מבקש ואני כבר, שהיו היסורים על להקב״ה מודה אני נוראים. יסורים רבינו:

 היסורים: היכן הגאב״ד

בעצמות. רבינו:

גדולי זה מה רואים אנחנו אמר: ורבינו דבורה. שירת במכון הוציאו שהם מהוצאה קנול ישכר הרב לו שהביא הגדה אורה, השערי בעל אברהם
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איד. א'ערלעכר

הלילה. מצוות את ולקיים השולחן ליד הסדר גליל לשגת שאזכה גרכה צריך אני רגינו:

 מאוחר, עד לשבת צריך ולא המנוחה. מאוד חשוג לכן בעצמות שגרים מחמת סורים שיש מכיון אגל הסדר, גליל שתשגו מסכים אני הגאג״ד:

לקצר. וצריך קשה דגר זה זמן הרגה הישיגה

 אלא שישי גיום שגת גגוט לגרך לא מקפיד שהיה רגינו אגל שגת, גגיגענשטע רגינו את גירך זצ״ל הגר״ש שהגאג״ד לציין ]יש גגרכות. ונפרדו

אחרות[. גגרכות גירכו אלא הגאג״ד שגירכו זו גרכה על חזר לא שגת, ערג א'גוט אומר היה

 ה'סדר' כל רגינו שישג איך ראו עינינו וג״ה הסדר. את לערוך שיזכה גרכה רגינו גיקש וגם שליט״א קניגסקי הגר״ח מרן רגינו את גיקר גמוצש״ק

 גימי וגאחד כך. על גיותר גדולה גשמחה שרוי והיה ההגדה. סדר כל את ואמר הלילה מצוות כל וקיים עילאית גדגיקות כולו שעות כמה משך

כך. על גשמחה לו סיפר שליט״א הגראי״ל מרן אותו שגיקר המועד חול

קמחאדפסחא

 לכך. להתרימו שיגואו עד חיכה ולא מעותיו את להם למסור להגגאים אותי ששלח שנים והיה דפסחא קמחא נתינת על רגינו הקפיד השנים כל

 ליל התקדש לפני ספורות שעות החג וגערג התורה, עמלי האגרכים ציגור עגור מאתם ומגקש עם לנדיגי פונה גם היה יותר, המאוחרות וגשנים

 וגוכה דמעות מוריד והיה ישראל, גארץ האגרכים אלפי עגור הכגירות תרומותיהם על ומגרכם להם ומודה גטלפון עמם משוחח היה הסדר

 גחו״ל דאורייתא תמכין מגדולי אחד עם טלפונית שיחה של תמליל גזה ונגיא וגא. המשמש הקדוש ומהלילה הצדקה ממעלת התרגשות מרוג

הפסח. חג לפני שגועות כמה

 מרוגות שההוצאות היום המצג דחוקה. גפרנסה חיים מהם וחלק גתורה, שמתייגעים אגרכים עגור לדגר מגיע אני וגרכה. שלו' הרג... רגינו:

 כיון לכן פסח. של ליו״ט עצמם להכין איך להם היה לא שאגרכים שיודעים גרגע הסדר גליל לשגת אפשר ואיך פסח. של יו״ט לקראת גהכנות

מצג שנמצאים למשפחות דפסחא קמחא לתת שצריך גהלכה ומוגא תקנו הקדמונים שכגר  כראוי, הפסח להכנת להגיע איך להם שאין קשה ג

 אין הרי הדחק מתוך שלומדים גזה המעלה מה לחשוג אפשר והיה גיותר. גדולה שמעלתם הדחק מתוך תורה לומדי של משפחות שזה וגיותר

 גדחק. תורה לימוד של הזו המעלה את מעריכים שהם כיון גשמחה. הדחק מתוך לומדים שהם כאלו על כאן המדוגר אלא אחרת, גרירה להם

 החג. צרכי להכין שיוכלו האגרכים אותם לכל לתת דפסחא קמחא של התקנה את לקיים נוכל שדרככם ממכם לגקש גזה גא אני ממילא

 מהרגש״ע שתגקשו מה וכל יו״ט, שמחת יעשה ממש זה הרי הקדומה, התקנה כפי דפסחא גקמחא שנשתתפו ונדע הסדר גליל שנשג געז״ה

 יו״ח. מכל ונחת שמחה מתוך גמילואם הגקשות ימלא הוא

הישיגה. מראש גרכה רוצה אני התורם:

 שהעסקים לכם יעזור שהקג״ה געיניך. קלה הדיוט גרכת תהי אל אמרו גם אגל מהקג״ה. היא הגרכה ראשית אגל שתתגרכו, וודאי רגינו:

 גוודאי והקג״ה והישיגות, הכוללים אגרכי את להחזיק ותזכו תורה, וללמוד לשגת זמן גם לכם ושיהיה גדולים, רווחים עם יהיו מנהלים שאתם

 הדגרים. גכל לטוגה גקשותיכם ימלא

החיים. לשמחת גרכה התורם:

 ומקיים יהודי שהוא נזכר שהוא גזמן ממורמר להיות יכול יהודי איך תמיד אומר ואני יהודי, כל אצל להיות חייג החיים שמחת גדול, דגר זה רגינו:

 וכל אתם ולגריאות החים לשמחת והרגנית אתם תזכו וגעז״ה גשמחה. להיות מוכרח הוא הרי ממנו, מגקש שהקג״ה מה הרגש״ע מצוות את

וכט״ס. ונחת שמחה מתוך יוצ״ח

בינו אצל זצ״ל אדלשטיין יעקב רבי הגאון מרן של החג ביקור תשס"ט חוהמ"פ י

 הדגרים גפתח רגינו זצ״ל. אדלשטיין הגר״י מרן לגיקור נכנס המועד, גחול שהתקיימה זצ״ל שפירא יהודה רגי הגאון מהלוית רגינו שחזר לאחר

 ראש שאותו רגינו ואמר יעקג, רגי הגאון של גקשתו לאור גישיגתו להכניסו הישיגות מראשי אחד אצל השתדל רגינו שג״ה גחור איזה הזכיר

הכלל. מן יוצא שיש הגין ישיגה

 לתיכון. ילך גחור שאותו חשש היה כי גדולה הצלה זה יעקג: רגי הגאון

השרון. רמת העיר כל את מחיים אתם להגר״י: רגינו

 שפירא?. יהודה ר' הגאון את שם הכרתם כגר זצ״ל, זלמן איסר רגי אצל הייתם כשאתם האם הגר״י:

אז. ממנו ידעתי לא רגינו:

 נפרדות חגורות היה וזה חגרון מישיגת הגחורים עם הייתם אתם הגר״י:

 פסחים. ועל גיטין על שיעורים זלמן איסר ר' מהרבה ושמענו גצהרים שגת גיום חגורות היה כן. רגינו:

מסכתות. ישיגשע הגר״י:

 עד מוכרחת. לראיה שכוונתו וחשגנו הכרח. לזה לו שהיה השיעורים אחד על רא״ז הרבה לנו אמר פסחים מסכת על שיעורים כששמענו רגינו:

סלוצק. געיירה הגדול שגת דרשת לומר מוכרח שהיה הוא שההכרח שאמר

איש. חזון לכולל גרק לגני שהגיע מזמן שפירא הגר״י את הכרתם אתם י:



: ו נ י ב ^ ו עבר איש החזון פטירת אחר ורק איש, חזון בכולל ללמוד לשבת חמישי יום עד השבוע מתחילת מגיע שהיה עוד אותו הכרתי אני כן, ^ ^ ^ נ ב  ל

ברק.

מופלא. באופן בירושלמי פשטים אמר הדרך וכל לירושלים אתו נסעתי פעם

 ווינר אלי' רבי אביו לוריא. ישראל ר' אצל חתן שהיה ווינר אלי' ר' של הבן היה ביניהם איש, החזון אצל ללמוד מירושלים שבאו עוד היו הגר״י:

 שנים כמה והיתה מראדין גלתה הישיבה המלחמה ובזמן חיים, החפץ אצל בבחרותו שלמד לי סיפר זצ״ל( נדל גדלי' רבי הגאון של )חותנו

 מים. שאבו שמהם בחצירות בורות היו בחו״ל המים. של הבורות בא' לחם ככר בפסח שמצאו ואירע העיירה. של הרב היה שלי והסבא בשומייאץ.

 הם החמץ בו שנמצא זה מבור ששאבו מהמים שבישלו שהתבשילים להכריז רוצה דאתרא המרא - שהרב ששמע ויינר אלי' לר' אמר והח״ח

 שבשעת כותב הציון בשער אבל המאכלים, את לאסור שצריך צודק שהרב נכון אמנם הח״ח אמר פסח. של ראשון ביו״ט היה וזה לאכול, אסורים

 לאסור אין ולכן גדול הדחק שעת זה מלחמה שעת של שעה שאותה הח״ח וסבר שמתירים, אחרונים על לסמוך אפשר מאוד גדול הדחק

ר' ושאל הספר. בפנים לו להראות ברורה משנה ספר עמו ולקח יכריז, שלא ולבקש לרב ללכת אליו שיתלווה וויינר אלי' מר' וביקש המאכלים.

 שמכיון הח״ח ואמר בספר. לו להראות צריך ומה שכתוב הפסק את אומר הספר בעל בעצמו הוא הרי ספר עמו לוקח מה בשביל להח״ח ויינר אלי'

 כל של והיקף יגיעה מתוך היה הכל ברורה משנה הספר את כשכתבתי אבל עצמו, על סומך אינו לכן שאלות לפסוק ראוי ואינו בענין אינו שעכשיו

לסמוך. אפשר שם שכתוב הפסק ולכן והאחרונים, הראשונים

 חיים, החפץ של התפילין את לראות ורצה תפילין הלכות בהיקף שלמד שמו, את שכחתי בחיפה אח״כ שהיה א' על זה מעין מעשה יש רבינו:

תפילין. הנחתי שלא לומר התפילין את לי לפסול רוצה אתה האם ואמר: לו נתן לא חיים והחפץ

 מהרב בקשה לבקש בא אני חיים: החפץ אמר בשליחותו, ילך שהוא והציע ללכת, עצמו מטריח למה חיים החפץ את ויינר אלי' ר' שאל עוד הגר״י:

 אליו. ללכת צריך אני אז

 בתפארתו. אז היה התורה כבוד היה אז רבינו:

ספר. מורדיגער שלכם הסבא של הספר רבינו:

 וע״פ הענין את שילמד לו אמר חיים והחפץ הסביבה רבני ידי על שנשאל לשאלה בהקשר לכתוב ממנו ביקש חיים שהחפץ תשובה שם יש הגר״י

חיים. החפץ בפקודת היא זו שתשובה כותב והסבא ינהגו. פסקו

מן איסר רבי להרב'ה אענה מה זל
 כשחזר ורק הולך אלא בקופסאות הרצועות את ומסדר כורך היה ולא שיעורים בחדר תפיליו את הוא שחולץ ראיתי רבינו אצל שלמדתי בזמן

 מה ידעתי לא דמעות, זולגות ועיניו יושב שרבינו רואה אני הפעמים באחד הרצועות. ולסדר לחדר עמו להיכנס התחלתי ולכן מסדרם, היה לשיעור
 לי אמר זלמן איסר רבי הרבה ואמר: רבינו נאנח פתאום אולם צרתו, על ממישהוא ששמע או רבינו אצל צרה איזה אירע שכנראה הבנתי אבל קרה

שליט״א(. זיכרמן יצחק )מהרב דפים. 6 רק שהספקתי הזה החודש לו אענה ומה לחודש דף 8 התלמידים עם ללמוד שצריך

האוכל להקאת הביא טמא מעיתון התיעוב
 ובחילה תיעוב ומרוב טרף, בעיתון מהחנות אותו כשהביאו עטוף היה שהדג שמע שאכל ולאחר דג, לאכול שהביאו רבינו לי אמר השיחים באחד

)מהנ״ל(. שאכל. מה את הקיא שאכל במאכל נגע טמא שעיתון

גדול אדם בראיית הזכות
 שיתנו השתדלות כל לעשות לנו שכדאי בארוכה רבינו אתנו דיבר ופעם בביתו, ספון זצ״ל שך הגרא״מ מרן היה כבר תשנ״ט בשנת אצלו כשלמדנו

)מהנ״ל(. שם'. הבית עד לטפס היום, לזה כוחות לי אין 'אני כמתנצל והוסיף זצ״ל, שך הגרא״מ מרן פני את לראות צורה באיזה לנו

והדרכות הוראות
לבושם שינו שלא

במדינת... אשר הישיבות בני ולכל ד!ק׳... הישיבה תלמידי היקרים חמר בחורי לכבוד
הטוב. אחד״ש - תורתיך לאוהבי רב שלו׳

בתקופתינו. בפרט חיזוק, העריך עניו על לעורר באתי

 ונאמר לי״ להיות העמים מו אתכם ״ואבדיל בקרא כנאמר להשי״ת סגולה עם להיות ונתייחד העולם, אומות מכל הובדל ישראל עם הנה
שינו״. ובמשתינו במאכלינו מובדליו להיותינו לנו חייבה התורה חכמת ״כי שם בחיי רבינו ופירש העמים״. מכל סגולה לי ״והייתם ומלבו

כו׳, ובמאכלו בלבושיהו דבר בכל הו מובדליו בילקוט חז״ל פירשו ישכוו״ לבדד עם ״הו הישראלית האומה מיסודות הוא זה דבר  היהודי ו
 ישראל הו כך העשבים ביו ניכרת זו שושנה מה החוכים, ביו ישראל נמשלו למה ואחז״ל הוא. שיהודי בו שיראו מובדל תמיד להיות עריך

 את שינו שלא מעויינים שהיו לפי ממערים ישראל ניעלו זה ובזכות ד׳. ברך זרע הם כי יכירום רואיהם כל שנאמר האומות ביו ניכרים
מלבושם. ואת לשונם את שמותם

/______________________________________________________________________________________________________



ם ש ^ ^/ תורה בן העם. המון לכלל והמעוות התורה שומרי וכל הישיבות בני תורה בני בין הוא כך לעמים, ישראל בין הדבר שנאמר ^ ^  ערי
 עוד יש זה ובדבר ישיבה, בן שהוא ניכר ולהיות ישיבה כבן ללבוש עריך שנמעא מקום ובכל עת בכל ובהליכותיו, במלבושו להיבדל
 וידעתי רע. מכל להינעל גדולה ושמירה סייג וזה המדרש, בית לכותלי מחוז שיש ההשפעה ומכל מהרחוב הוא מובדל בכך כי תועלת
 זעוק״ל מרן והשיב כך, נוהג אינו והוא ארוך, בלבוש ללכת חפז הנער שבנו זללה״ה איש החזון בעל מרן רבינו את ששאל באחד עובדא

 מא״י הנער גלה כאשר סביבו, שהיתה רעה מחברה אותו לשמור מסייע הנער בשביל זה שהיה הגידו ימים ואכן בנו, לבקשת שיסכים
 לו וענו להעטרף ממנו גם לבקש העיע וא׳ גרוע, בילוי למקום ללכת שמדברים האחרים הנערים את ושמע בביהמ״ד ללמוד וישב לחו״ל
 לתפארה. דור להקים וזכה מהם ניעל ובכך עמנו, להעטרף יסכים שלא וודאי ארוך בלבוש הולך הוא הרי חבריו

 לכך הנפש, על משפיע הכל זרים, דברים מיני כל שומעת האוזן מושך, הרחוב כי מאוד הרבה עעמו לחזק אחד כל עריך בתקופתינו בפרט
סייג שמירה עריך העם. המון מכל להיבדל ו

 תקפידו שתהיו מקום ובכל תורה, ללמוד שזכיתם גאים ותהיו ומעוות, תורה בחייי האושר בהרגשת נא התחזקו וחביבים, יקרים תלמידים
 ויר״ש בתורה להתעלות והעלחה לברכה תזכו ובכך ישיבה, בני כדרך וחליפה במגבעת ובהליכותיכם בלבושיכם תורה בני להיראות

ישראל. עם כל לתפארת טובות ומידות

החיים יסוד את להעמיד איך בניה בגידול הישיבה ותפקיד ישיבה צורת
 שליט״א תורה גדולי הרבנים עוות ועמו שליט״א שלזינגר יהודה משה רבי המפורסם הגאון כש״ת הישיבה ראש כבוד להוד והשלו׳ החיים
ת״ו. עיה״ק בירושלים תורה קול הק׳ הישיבה עבור הבית חנוכת שמחת את לחוג שהתאספו התורה גדולי ולכל

בישראל. הק׳ הישיבות המה הלא שם אהלי בהרחבת קדושה של נדבך עוד בהוספת השמחה היא רבה מה

 הק׳ מדבריהם למדנו בלבד, הלכה של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה לו אין המקדש בית שחרב מיום א׳ ח׳ דף בברכות אחז״ל הנה
 של הבחינה זאת לנו נשאר ישראל, כלל עם יחד בתחתונים ית׳ לשכינתו מדור היה ששם המקדש שנחרב אחר מקדשינו, בית חורבן דאחרי
אין בלבד, הלכה של אמות בד׳ המקדש, מקום זה. אלא בעולמו להקב״ה לו ו

 המקדש בקדושת נתקדש לימודם מקום ידם, על נקנית שהתורה קנינים המ״ח לפי ללומדה וזוכים בתורה, עוסקים הישיבה כשבני הרי
ת׳. שכינתו השראת בו להיות י

 ותשרה שכינה, שרתה בזה כי וז״ל: עמך. ודברתי שם לך ונועדתי עה״פ כ״ב פס׳ פכ״ה תרומה בפ׳ הספורנו בפי׳ הם מפורשים אלו דברינו
כו׳. בתוכם ושכנתי באמרו שיעד כמו אותו ויודע השכל פניהם מגמת אשר הדור חכמי שם אשר מקום בכל  של השכינה דהשראת הרי ו

 שתשרה הערך אותו הוא וודאי תורה לומדי של גדול קיבוז שהוא וישיבה הדור, חכמי שם אשר מקום בכל שכינה שתשרה הביאה המשכן
שכינה. שם

 קניין של המסגרת שהם המוסר לימוד ע״י המידות מעלת וקניית התפילה עבודת עם התורה לימוד יחדיו עמודים שיהיה עריך אמנם
 המשכן[ לבנין הביאו אשר ]פי׳ העושר קעבת שלא הורה ובזה וז״ל: בסו״ד כ״ד פס׳ ל״ח פ׳ פקודי בפ׳ הספורנו עוד כתב ועד״ז תורה,
הו עכ״ל. בתוכם, לשכנו ומעשיהם יראיו את ד׳ רועה אבל בישראל, השכינה להשרות סבה הבנין וגודל  י״א פ״ג באבות התנא דברי גם וז

תתקיים. שחכמתו ית׳ ממנו להתברך זוכה יראתו דבזכות מתקיימת, חכמתו לחכמתו קודמת שיראתו כל

 עם יחד תורה של ועמלה התורה בלימוד קבוע שיהיה החיים יסוד את התלמידים ולחנך להעמיד הק׳ הישיבות של ותכליתן תפקידן זהו
האדם. נברא שבעבורם המעלות וקנין המידות עבודת

 בוילנא כשלמדתי באירופה, החורבן לפני בחו״ל בישיבות הדחק מתוך תורה שלמדו איך לספר ראוי בפרט[ אלו ]ובימים זו בהזדמנות
ם, יום כל במשקל לחם ואחד אחד לכל מחלקים היו תרע״ב בשנת  נדבתם את לקבז לסבב ממונה אחד והיה נודבים, היו שהבע״ב ממה ויו

 היו האוכל בחדר שניתנו הארוחות גם גדול, בעמעום קיבל וכ״א לחם חסר שהיה ימים היו התלמידים, עבור לשבוע אחת מהמאפיות
 בלילות להאיר במה היה לא השינה בחדרי מהבית. מזון חבילות לקבל עריכים היו לרעוב שלא מחייתינו את להשלים וכדי רב, בעוני
 שבורים התנורים היו עעים מעט כשהשיגו ואף התנורים, את להחם במה עעים היה שלא מהקור מאוד סובלים היו החורף ובחדשי כלל,
 אלו ובמעבים בזה. היה סבל כמה וכהנה אחר בבית יום כל ״ימים״ אוכלים שהיינו יותר בעעירותי זוכרני גם החדר, את ממלא היה ועשן
 לייסד איך גדול חינוך היה זה וכל וגו׳. תאכל במלח פת באבות התנא דברי את בהידור וקיימו מופלאה, בשקידה בתורה והתייגעו ישבו

 וקיום תורה של בעמלה מעיינם כל ולשום בתורה, להשגה סתירה שהם עוה״ז ותענוגות בהנאות למעט תורה, חיי של החיים אורח את
מעוותיה.

 מיכל יחיאל רבי הגאון גדולים אנשים ע״י דור שנות לפני הק׳ הישיבה הוקמה המעלות וקנין יר״ש עם תורה חיי של אלו יסודות על
 פרי לעשות השנים כל במשך הישיבה זכתה וב״ה זע״ל, ויראה תורה גדולי עוד עם יחד זע״ל קונשטט ברוך רבי והגאון זע״ל שלזינגר
בישראל. ויראה תורה מרביעי רבים תלמידים להעמיד
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הי ידיכם במעשה שכינה שתשרה יה״ר בברכה הנני הגדולה השמחה לרגל  הגונים רבים תלמידים והעמדת התורה בהרבעת וגו׳ נועם וי
ושלוה. בריאות מתוך

 הכרה מתוך טהורה ויר״ש תורה שליט״א גדוה״ת מרבותיכם לקבל קיבול כלי להיות שתזכו היקרים התלמידים הישיבה בני יבורכו גם
תגדלו תעליחו שעי״ז רב״ לך ״עשה של בהכרח בישראל. ולתפארת לשם ו

 אדם וביו לחבירו אדם ביו של תורה גופי הרבה אשר לשה״ר דיבור של העבירה חומר את הקודש עם עיבור בתוך להחדיר הוא גדול זכות
זה. חמור באיסור תלויים למקום

 חלק את וכו בנפשו חזק קניו יעשה שהלימוד כדי לזה, הקשורות ההלכות את בעיון ללמוד עריך להיכשל שלא שמור להיות כדי ובוודאי
 חיים. סם לעעמו שקונה הפה בשמירת הזכיה ובגודל העבירה בגנות המוסר

זעוק״ל. לס״ק חיים״ ״חפץ הקדוש בספר לימוד ע״י להשיג אפשר וזה

 שישי בימי הלשוו בשמירת בעיוו ללימוד חיים חפץ כוללי בארה״ק מקומות בכמה לייסד שליט״א קוך הלוי עמרם אברהם הג״ר זכה והנה
תורה. חידושי ע״ז וכותבים זו הלכה של בעומקה לנים שאברכים קודש ושבת

שונו פיו שומר המקרא בו שיקויים ויזכה הרבים מזכי בכלל הוא הרי הנ״ל הכוללים בהחזקת ולסייע לתמוך ישתתף אשר וכל  שומר ול
וגו׳. יקים אשר ברוך בברכת ויתברך נפשו מערות

תשע״א תמוז רבינו, להסתלקות השלושים במלאת - ל”זצ שפירא משה רבי הגאון דברי מתוך
 סילוקן לכן השמימה. מגיע וראשו ארצה מוצב סולם להיות נברא האדם וידועים. עתיקין והדברים האדם, בצורת הוא החורבן ...עיקר

אלוקינו. בית משריפת יותר או כשריפת קשה צדיקים של

 נבנה כאילו דעת לו שיש מי להיפך בימיו, המקדש בית נחרב כאילו דעת בו שאין מי כמשאחז״ל דעת. של סוגיה זה החורבן סוגית כל
 דעה. בו שיש אדם זה לארץ שמים בין החיבור לארץ. שמים שמחבר מה זה לתחתונים, עליונים המחבר זה דעת בימיו. המקדש בית

 זה הגדול הנפטר של צדיקים המיתת של החורבן איך להראות להיות צריך ההספד אז החורבן על באבילות עסוקים שאנחנו בימים
המקדש. בית חורבן

 נבנה כאילו של צד היה דעה. בו שיש אדם של חורבן הוא הזה החורבן מאתנו, לקח שהבו״ע הגדול שהנפטר זה להראות רוצה שאני מה
 המקדש בית נבנה כאילו מסוים שבצד דעה בו שיש אדם נלקח המקדש. בית של חורבן גמר פה יש נלקח ושהוא בימיו. המקדש בית

האבילות. וזאת הגדול ההפסד זה בימיו.

 גמור. בחורבן באב בט' שנגמרו החורבן של התחלות והם בתמוז, עשר בשבעה אבותינו את אירעו דברים ה' בתענית, במשנה כתוב
בהיכל. צלם והועמד התורה, את אפסטמוס ושרף העיר, והבקעה התמיד ובטל הלוחות, נשתברו

 כמו קה״ק. בית כנגד לבו את יכוין - המקדש בית כמו להיות נברא ויחיד יחיד כל ויחיד, יחיד לכל ששייך דבר זה שהחורבן שלמדנו כיון
דעה. בו שיש אדם וזה המקדש. בית זה האדם צורת החיים. בנפש שמבואר

 כתוב העגל. חטא - הלוחות בשבירת ישראל כלל של הפורענות כל התחילה כך הלוחות. שבירת זה דעה, בו שיש מי של חורבן תחילת
 הלוחות שבירת הלב. כנגד הם והלוחות האמיתי הלוח הוא הלב לבך. לוח על כתבם אכתבנה. לבם לוח על הלב. כנגד הם הלוחות בחז״ל

 מתחלק שהלב נקרא זה הלב שבירת אחד! להיות צריך עליך. חלוק לבך יהיה שלא חז״ל בפי שנקרא מה זה ויחיד, יחיד כל של הפרטיים
 אחרות, מחשבות אחרים, דברים מיני כל מתעוררים לפעמים כך. ופעם כך פעם עליך. חלוק לבך יהיה שלא אזהרה יש וע״ז לשנים.
 דעה. בו שיש אדם שנקרא מה איבוד של התחלה וזה הלוחות. שבירת בלב יש עליך, חלוק לבך אחרים, ענינים

 שאלות, היו לא עליך. חלוק לבך של מציאות בכלל היה לא אחד, בקו הכל החיים, מהלך כל החיים, את לחיות ואיך לעבור איך ללמוד
 מאיר רבי הגה״צ ]א.ה. לברכה זכרונו שלי אבא מקטנות. היה זה בפשטות החיים כל מסודר. מהלך אחד, מהלך קבוע, במהלך היה הכל

 לירושלים הגיע שהוא בזמן הגדול הנפטר עם חברותא למד סלבודקה[ טלז גידולי מפארי דוד נחלת דישיבת רוחני מנהל זצ״ל שפירא
 בלי הברור מהלך על הקלארקייט, על הברירות, על הגלאטקייט, על עליו מדבר היה ותמיד ממנו, מבוגר קצת היה הוא חברון, לישיבת
עליו. חלוק לבו אין שלם הלב משברים. היום שנקרא מה בלי ענינים,

 חורבן עד פסקו לא ושוב סיני, בהר העשויה תמיד עולת לגמרי, התבטל התמיד התמיד. בטל - בתמוז בי״ז שנחרבו מהדברים אחד עוד
 זה תמיד היה. לא כבר זה תמיד אבל פעמיים, יום כל שהקריבו קרבן היה זה שני בבית שהקריבו ומה לגמרי. נחרב התמיד ראשון, בית

הערביים, בין של ותמיד שחר של תמיד פעמיים, יום כל שמקריבים קרבן תמיד! נקרא זה הפסק, בלי אחד קו אחד, המשך כשזה נקרא

הרע לשון איסור לחומר הקשורות ההלכות בעיון ללמוד

דעה בו שיש אדם

vתמיד. לא כשזה או חלוק כשהלב ח״ו לאיבוד, הולכת אדם הצורת התמיד! בטל פסקה. לא ושוב סיני בהר העשויה תמיד עולת



 ,הח בעצם כלשהוא הפסק הפסק. שייך לא החיים עצם שהוא דבר הפסק. בלי זה - תמיד אחד, מהלך זה - תמיד קבוע, זה - תמיד
מיתה. זה בחיות הפסק בחיים, הפסק אין חיים. לא זה אחרת כי הפסק בלי להיות חייב זה המתים, תחיית כבר צריך

 בי״ז לאבותינו שאירעו הדברים כל החורבן. שהיה כפי מהלך באותו בדיוק זה המקדש, בית נבנה כאילו דעה בו שיש מי את לאבד הפתח
המקדש. בית של החורבן תחילת כולם הם בתמוז

 אייזיק ברבי מקומות בכמה מהגר״א שמובא כפי אלא בדיברות, שדובר מה בהם כתוב היה לא הלוחות עוזיאל, בן יונתן בתרגום כתוב
 הנשמע. את רואין היו הלוחות הדיברות. את שמע סיני, הר למעמד חזר הלוחות את שראה מי בלוחות. היו עצמם שהדיברות חבר,

סיני. הר מעמד עצם את בתוכם נשאו הלוחות

 סיני. הר מעמד נשבר הלוחות כשנשברו הראשונים, בלוחות היה זה כבר. קיים לא בטל. סיני הר שמעמד פירוש, הלוחות, שבירת

 שבא עד מוולאזין. - ילדותו טל משחר סוף, ועד מתחילה בצידקו הוא חייו, כל תמיד מחובר היה הגדול הנפטר נקי, היה הגדול הנפטר
סוף. ועד מתחילה בצידקו הוא חייו כל ברק, בבני פה כך ואחר לירושלים ישראל לארץ

 כל עם תורה עול עליו מקבל תורה. עול עליו מקבל של חי ציור היה זה תורה, עול עליו המקבל כל של הציור בין ניתוק היה לא פעם אף
 כולם החיים כל את להמשיך אפשר כזה באופן רק תורה. למתן מחובר להיות נקרא זה תורה. עול עליו מקבל העומק, כל עם החומר,

תמיד!!! הפסק, בלי תמיד אחד, המשך אחד, בקו

 הרבים. רשות היתה היא בלילה ננעלות דלתותיה אלמלא שירושלים כתוב החורבן. תחילת של הדברים מחמישה אחד זה העיר הובקעה
 לשמיא. ארעא שנשקא מקום זה ירושלים הדעת. על יעלה לא זה הרבים. רשות תהיה שירושלים שייך שלא הגמרא בדברי המשמעות

 וזה הרבים, לרשות ירושלים את עשתה רח״ל הפירצה - העיר הובקעה הרבים. רשות להיות יכולה לא היא היחיד. רשות היא ירושלים
החורבן. תחילת היה

 היה בהתבוננות ובאמת היחיד. ברשות תמיד שהוא היתה ההרגשה תמיד היחיד, רשות היה הוא תמיד לברכה, צדיק זכר הגדול הנפטר
 חי שהוא היחיד ברשות בתוכם, חי שהוא החומות הרבים. רשות שנקרא למה שייכות לו היה לא לרקיע. עד העולה את לראות אפשר
גמורה. היחיד רשות היה זה בקיע. שום היה לא בתוכו

 של חפצא בעצמו הוא דעה בו שיש מי בימיו, המקדש בית נבנה כאילו דעה בו שיש מי נראה איך האופן הציור זהו האלו הדברים כל
המקדש. בית

מיו כל שחי זצ״ל הגדול הנפטר  כזאת נקיות, כזאת כולו תמיד, כולו עול, קבלת כולו שלם, היה תורה למתן החיבור ברור, אחד במהלך י
 בימיו. המקדש בית נבנה כאילו דעה בו שיש אדם הוא שלנו, בדור שלנו הציור שכפי אדם צורת זה קביעות.

 את בוקע לא זר דבר ששום חיבור זה תמיד, שכולו חיבור זה הפסק, בלי חיבור זה דעת דעה. בעל להיות להתאמץ גמור חוב חובתינו
עליך. חלוק לבך יהיה שלא לרקיע. עד שעולה היחיד רשות של הפנים עומק של החומות

מיו כל כימים. לילות שהשים מי על כימים לילות ונשים בואו הגדולה, הקריאה  עליו עברו ארוכים, בחיים אותו חנן שהקב״ה הארוכים י
מיו, כל ימיו, כל ימיו, שכל חיים מהלך יופי, בכזה  דשנים בשיבה ינובון לעוד זכה יפריחו, אלוקינו בחצרות ד' בבית שתולים כולו היה י

 בימיו. המקדש בית נבנה כאילו דעה בו שיש מי נקרא זה כזה, למהלך עצמו את שמחבר מי כל יהיו. ורעננים

 הבא. עולם בן איזהו בדיוק, כך לחיות, צריך כך בה. לכו הדרך זה מאחריך. דבר תשמרנה ואזניך להתעורר, באמת שנזכה יעזור הקב״ה
בב״א. המקדש בית ויבנה בימינו, במהרה בנחמה לראות שנזכה לנו יעזור הקב״ה

 גדו״ת ועוד זצ״ל שמואלביץ רפאל רבי הגאון זצ״ל, שפירא משה רבי הגאון לרבינו, תורה גדולי משלחת נכנסו תשס״ח ]בחשון
 אופן בכל מהמאורע מזועזע היה שכבר רבינו אז. שהתרחש הנורא התורה כבוד ביזוי על מחאה עצרת לערוך מרבינו וביקשו יבדלחט״א,

 סבר וממילא מכבר, ידועה היתה ד' בית בכרם המחבלים כת אותה על שדעתו כיון המחאה את להביע מתאים עצמו את ראה לא
 כבוד ורמיסת נמוכה לדרגה התורה עולם את מוריד נורא כזה שמעשה רבינו בפני טען זצ״ל משה רבי הגאון אבל פרי. ישאו לא שדבריו
 שלא במה להתחשב לנו ואין וחכמיה, התורה מעמד את הצאן צעירי ואצל אצלינו לרומם הוא המחאה עצרת ענין ועיקר וחכמיה, התורה
 באו זצ״ל רפאל ורבי זצ״ל משה רבי הגדולים והגאונים לזה. רבינו הסכים ואכן דרכם. ומורי הפושעים של דרכם איוולת לשנות יועיל

 ומרן שליט״א קניבסקי הגר״ח רבינו התורה שר מרן ובראשות ישראל אלפי במעמד חוצבים דברים שנשא רבינו של במשאו להשתתף
שליט״א[. קרליץ הגר״נ פוה״ד

זללה׳׳ה. מרן בבית הגליון להשיג ד”בס ניתן יהיה
דרך או קולי[ בתא הודעה ]להשאיר 0504114770 בפלאפון או 036180849 לטל: להתקשר אפשר והארות להערות
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כעזהשי״ת

 ופסח - צו פ׳ ק״ל, גליון
 ה׳תשע״ז ניסן -טו יג

השרון - רמת

הגדול הגאון מדר של משיחותיו

 רבי הגדול הגאון מרן לע״נ
 אדלשטיין יעקב

זצוקללה״ה

זצוקללה״ה אדלשטיין יעקב רכי

 הגלו׳ הטעם
והנסתר

 ביהכ״נ הגדול, שבת דרשת מתוך ]
[ תשע״ה אבות׳ ׳מורשת

=נ
 בין במינו בין תערבתו אוסר בפסח, ״חמץ

 סי׳ )שו״ע בהנאה״ אפלו ̂כ?שזהר, במינו, של'א
(אהפסח בתוך חמץ תערובת דיני תמ״ז

 בין במינו בין תערובות אוסר בפסח חמץ
 שאסורים הדברים שכל במשהו, במינו שלא

 בחלב, ובשר ונבילות, טריפות כמו באכילה
 וערלה בששים. הוא בתערובות האיסור שיעור

 יותר חמורה בהנאה אסורים שהפירות
 בפסח חמץ אבל במינו. מין במאתים, ושיעורה

 פוסק הרמב״ם וגם במשהו. אוסרת התערובת
במשהו. הוא שנתערב חמץ ששיעור כך,

 משש אסור כבר שחמץ פסח, בערב אמנם
 הוסיפו וחכמים היום, מחצי ולמעלה, שעות

 אוסר אינו חמץ פסח שבערב הרי שעתיים, עוד
 ובטל איסורים, כשאר הוא והרי במשהו,
 ערוך בשולחן בהמחבר וממשיך בששים.
 ונתבטל פסח קודם החמץ נתערב אם ואומר:

 אם בין פסח, בערב נתערב אם בין בששים,
 זמן הרבה נתערב

 הפסח, חג לפני
 חמץ והיה

 בששים, שנתבטל
 כנגד שהיה
ששים פי החמץ

___________________y ויותר. מאה פי או
בששים, התבטל זה פסח לפני כבר כן, אם

 לאסור בפסח וניעור חוזר אינו הפסח, והגיע
 ויש הפסח הגיע עכשיו נאמר שלא במשהו,

 ורק חמץ, של קטן פירור התערובות בתוך
 אסור בפסח אבל לאכול מותר היה פסח בערב

 כבר שזה אחרי המחבר אומר אלא במשהו,
 בו שאין דבר זה חמץ, לא כבר ונהיה מותר
בפסח. גם מותר ונשאר חמץ, איסור

ש המחבר והוסיף  חולקים יש חולקים, וי
 וניעור, חוזר הפסח שכשהגיע ואומרים

 שלמה רשימה ועוד הרמב״ם, אלו והחולקים
 שיטות שהביאו והב״ח, יוסף הבית שהביאו

 המחבר כתב ולמעשה ולכאן. לכאן רבות
 בזה והכוונה חולקים, ויש מותר הדין שמעיקר
 לפסוק ורוצה והמחמיר מותר, הדין שמעיקר

ודאי החולקים, כדעת

 ונעשו אותה, שטחנו אפויה מצה יש אם אבל
 קטן פירור בהם ונתערב מצה, פירורי ממנה

 חמץ שהוא שבור מקרקר כגון להם, שדומה
 פירורי של שלם שק בתוך ונתערב גמור,

 ובפסח לאכול, מותר פסח בערב כן אם המצה,
 חוזר אינו הראשונה, השיטה לפי עצמו,

 והחולקים לאכול, בפסח גם ומותר וניעור,
 הרמ״א אומר אסור, זה עצמו שבפסח סוברים

 כשי׳ לאיסור נוהגים ביבש יבש שהוא בזה
הרמב״ם.

 אברהם שהמגן שאלה, התעוררה אגב
 בדברינו שהובאה שהדוגמא אליה, מתייחס

 יין, של חבית תוך אל בירה טיפת שנפלה היא
 גמור, חמץ עצמו שהוא משקה כאן שיש

נמצאת הזאת והטיפה

 שלי״ העולם את מתקן ״אני
 למעלה״ יותר עצמכם ״משכו

 לשמים״ עולים כולנו פסח ״בליל
אלוקים״ קרבת יש ישראל ״שבארץ

 הפסח בתוך חמץ תערובת דיני תמ״ז סי' שו״ע
סק״ד תמ״ז סי' ־

ברכה. עליו תבוא

 הרמ״א וכתב
הגין בהג״ה,  ונו
 בכל ראשונה כסברא

 לח שהוא תערובות
 ביבש יבש אבל בלח,
 והדוגמא וניעור, חוזר
 הפסח קודם לו שנפלה כגון בלח לח של

 חמץ שהיא בירה של אחד גרם בה שיש כוסית
 שיש ונמצא ונתערב, יין, של חבית לתוך גמור,

 בערב כן אם החמץ, כנגד אלף מפי יותר כאן
 בפסח והאם הלילה, עד לשתות מותר פסח

הרמב״ם דעת לפי היין, מן לשתות מותר
שחוזר מפני אסור, /--------------

 כאן שיש וניעור,
 אחת טיפה בפנים

 זה ובפסח חמץ, של
 ולפי במשהו. אסור
 והרא״ש הטור דעת

 חוזר אינו והמחבר
 כסברא שנוהגין הרמ״א, אומר ובזה וניעור.

 הזאת בתערובת הרא״ש דעת שהיא ראשונה
בלח. לח שהיא

 לפני עומדים אנחנו יקרים, אחים
 עכשיו נמצאים ואנחנו פסח,
 השעבוד, קושי של בדור

 השעבוד שנגאלו לפני ובמצרים
 שלפני ויותר, יותר קשה היה

החושך בא האור

 מה אך החבית, בתוך
 אין אם הדין יהיה
 רק בעין, נוזל כאן

 תבשיל טעם, פליטת
חמץ. טעם בו שבלוע

 בערב שבישל כגון
 ונפל מרק, פסח

 חתיכת לתוכו
 חמץ בה שיש פשטידה

 רק במרק שיש נמצא החתיכה, את והוציאו
 אברהם המגן אומר כעיקר. טעם של בליעה
 אינו הרמב״ם לדעת אפילו עלמא לכולי שבזה
 מנין כך, על אמר איש החזון אך וניעור, חוזר

 בבלוע, גם מחמירים המחמירים אולי לו,
בזה. ולפלפל לדון האריכו והאחרונים

 למעשה. שנוגע לדבר נעבור ועכשיו
 באפיית שעוסקים אלו מצות, כשאופים

 בצק פירור נופל שאם מאוד נזהרים המצות
 אותו מחזירים לא הלישה של מהשולחן

 משום החמיץ. בינתיים שאולי מפני לעיסה,
 עובדים ולא בו, עוסקים ולא שעומד שבצק
 שאלה והתעוררה מחמיץ. הוא בלישה, עליו

 גדולות, מכונות שיש המצות, של במכונות
 נעשית והלישה אדירות, בכמויות הולך והכל

על נעשה ג״כ והרידוד בלנדר, כמין במערבל
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 בצק, של גדולות כמויות שם ויש המכונה ידי
 אפילו ויתכן מאד. מהר זה המהירות ומבחינת

 פירורים של השאלה אך יד, ממצות מהר יותר
 נדבקים העבודה כדי שתוך משום כאן, ישנה

 יהיו שלא לשמור מאד וקשה בצק פירורי
המכונות. בתוך שיתקעו בצק פירורי

ש ואמנם  מוכן המכונה ]שבעל חבורה מצות י
 המכונה בנקיון זמן הרבה להשקיע לתת

 המכונה לבעל מאד יקר הזה שהזמן למרות
 בזה והיתרון אותה[ להפעיל יכול שבינתים

 שיכול הזמן כעבור המכונה את שמפרקים הוא
 על שנדבק הבצק כל את ובודקים להחמיץ,
 שעושות השינים ועל הגלגלים, ועל המערבל,

 הברזל, את באש ושורפים ומנקים, חורים,
אין  חשש אין בחבורה כן ואם .גחשש שום ו
 למרות חבורה, לא זה אם אך פירורים. של

 קשה מ״מ שכלולים, הרבה עושים שהיום
 בלי שהיו פירורים נדבקו שלא בטוח להיות
 בהמשך הבצק לתוך שוב חזרו והם עסק,

 לא למצות חרושת בית שבאמת אלא העבודה.
 בטל זה כן ואם פסח, לפני רק בפסח, עובד

ואלף. במאה או בששים,

 וניעור, חוזר זה בפסח האם השאלה נשאלת
 או בלח, לח כמו אותם, נדון איך היא והשאלה

 אבל יבשים, הם שהפירורים ביבש. יבש כמו
 כן אם הבצק, בתוך ומתערבים כשחוזרים

 שיש שמוצאים וכמו לח, דין לו יש הבצק
 קמח הפסח לפני בנתערב ערוך בשולחן הלכה

 מים של טיפה פסח לפני שנפלה כגון בקמח.
 נרטבה, קטנה וכמות קמח, של שק לתוך

 שנרטב, הקמח מהו להכיר אפשר אי ואח״כ
 שם ויש חמץ, הוא הרי שנרטב הזה והקמח
 האם מחלוקת בזה יש כנגד. ששים של כמות
 כמו קטן שזה משום בלח, לח כמו זה קמח
 המשנה וכתב ביבש. כיבש שדינו או אבק,

 קמח, שזה בזמן זה שכל הט״ז, בשם ברורה
 הבצק בצק, ונעשה מים בו כשמערבין אבל
 נמצא הרמ״א, לפי כן ואם בלח, לח נקרא כבר

 חוזר ואינו בלח, בלח בטלים שהפירורים
 וראה שבדק ביהודה, בנודע וכתוב וניעור,
 שאינו כהרמ״א נוהגים אירופה מדינות שבכל
וניעור. חוזר

 בלח בלח שגם שסובר הרמב״ם לפי אבל
שנוהג ומי בעיה, תהיה כן אם וניעור, חוזר

 חיים החפץ שאמר מה המפעל בבעלי מתקיים ובזה ג
 וודאי חכם, הוא גדול הכי הטיפש גם פרנסה, שבשביל

 18 שעוברות שאחרי ודאגו חכמים, הם המפעל בעלי
 מראש שדאגו משום לעבוד, להמשיך אפשר דקות

 אחת שמכונה ובזמן כפולה, מערכת להם שיהיה
 דקות כמה ובתוך השניה, המכונה את מנקים עובדת
הלאה. וכן לעבוד, להמשיך אפשר

 מכונה מצות לקנות לדאוג צריך כהרמב״ם
 שזה הידוע, מהבד״ץ אישור שיש או מחבורות

 רגעים, ח״י שהיה בזה ומסומן למהדרין, כשר
 מצות לאכול שנוהגים ישראל עם כל אבל

 המנהג, וכך לסמוך, מה על להם יש מכונה,
 שיש זאת בכל הביא שהמחבר היות אבל

 שהמנהג כותב שהרמ״א למרות חולקים,
 יהודים הרבה יש פסח בעניני אך להתיר,

 אם חומרות, מיני בכל ומחמירים, שמקפידים
ברכה. עליו תבוא להחמיר שרוצה מי כל כן

ד במצות אמנם  אדם בידי נעשים הם אם י
 בעינים רואים אזי טוב, שומרים באמת שהם

 כן ואם פירורים, שיכנסו נותנים ולא דבר כל
הזו. הבעיה את אין

 לאפות טוב יותר שלכן אברהם המגן והביא
 משום עצמו, בפסח ולא פסח, לפני מצות

משהו. של בעיה יש שבפסח

 הם כי בפסח, מצות לאפות נהגו ובתימן
 ולפי הרמב״ם, דעת כפי נוהגים לשיטתם
 הרויח לא פסח בערב יאפה אם גם הרמב״ם

 שעוסקות שנשים לומר ומוכרחים כלום.
ת הן המצות באפיית  ובטוח וחכמות, זריזו

 חייבים פסח בערב שגם משהו, אפילו שאין
 בידים, שלשות הנשים על ומדברים לשמור.

ת להן יש באפיה והעוסקות  וחכמה, זריזו
 לעסוק מגברים מומחיות יותר הן נשים וכאלה
באפיה.

 לפסח מצות כשאפה זצ״ל איש החזון וגם
 ואף הלישה. את לעשות נשים שיביאו ביקש

 פסח, לפני ואפה דהגר״א כשי' נהג שהחזו״א
 אבל שלהן. המקצוע שזה נשים, לקחת העדיף

 בשו״ע כמש״כ המנהג הבעש״ט תלמידי אצל
 בע״פ, מצוה מצות לאפות הידור שיש תנ״ח

 פסח, בערב מצוה מצות אופה אדמו״ר וכל
 גברים, שהם החסידים הם באפיה והעוסקים

ם. מומחים גם הם האלה הגברים ובודאי וזריזי

כן  חסיד זקן יהודי גר היה השרון ברמת ו
 הרבי של במאפיה היה שהוא סטולין קרלין
 אלו שכל וסיפר אחה״צ. פסח בערב שלו

 החליפה את חג, בגדי לבשו באפיה שעסקו
 ועסקו הראש, על שטריימל ועם יו״ט של

 ומיד מאד במהירות הכל ועשו ובצק, בקמח
 נאפו ומיד מאד חם היה והתנור לתנור. הכניסו
 כדי עד היו והם מאד. טוב אפויות והיו המצות

ם, כך  נשארו הבגדים לאפות, שכשגמרו זריזי
 ואלה לבגד, כלום נדבק ולא שהיו, כמו נקיים

הזריזות את ולמדו מומחים שהיו אנשים

סק״א תנ״ח סי׳ או״ח שו״ע ד

 הרמב״ם, לדעת שחוששים אלו אך בידיים.
 משהו יהיה שלא להזהר חייבים וכה כה ובין

 צריך פסח בערב גם כן אם בלח, לח אפילו
 לאפות נהגו ולכן יתערב, שלא במשהו להזהר
 הבאנו זה וכל וטריה, חמה מצה יום כל בפסח

ישראל. מנהג את להסביר כדי

 אוסר בפסח שחמץ והסיבה הטעם והנה
 יש האיסורים, מכל חמור יותר והוא במשהו,

 משום האחת הסיבה ביחד, סיבות שתי בזה
 עדין זה אך כרת. איסור שהוא חמור שאיסורו

 שהוא חלב איסור שגם משום מספיק לא
 על יש הבהמה, של האחוריים של השומן
 לנקר ניקור, עושים ולכן כרת, איסור אכילתו

 שצריך כמו היה לא שהניקור ובשר הבשר, את
 בטל זה זאת ובכל כרת איסור חייב האוכלו
 שלא נוספת, סיבה יש שבחמץ אלא בששים.

 השנה כל שחמץ השנה, כל מיניה בדילי
 שהתורה אומר והר״ן אותו, לאכול רגילים
 ולא יראה שלא יותר בחמץ החמירה עצמה
 שרגילים ממנו, בדלים שלא משום ימצא,
 התורה החמירה לכן השנה, כל חמץ לאכול

ימצא. ולא יראה שלא עליו

ע  הטעם את בהם יש דרבנן שתקנות וידו
 שלמרות מוילנא הגר״א אמר כבר אך הגלוי,

 הרבה יש מקום מכל הגלוי, הטעם את שיש
 בפירוש. גילו לא שחכמים נסתרים טעמים
 מים על למשל זאת אמר מוילנא והגר״א

 שבימינו התוספות בעלי ששיטת אחרונים,
 מים על להקפיד צריך לא אירופה בארצות

 קיים לא סדומית שהמלח משום אחרונים,
 הטעם שזהו הגר״א ואומר האלה. בארצות

 ומים נסתרים, נוספים טעמים ישנם אך הגלוי,
 כך. על להקפיד וחייבים חובה, אחרונים
אחרונים. במים מקפידים ישראל רוב ובאמת

ש  שהיו מים שזה מגולים, מים דבר, עוד וי
 מכוסים לא זמן כמה ועמדו בכוס, או כד בתוך

 שאסור בגמרא כתוב מגולה, שהיה יין או
 טעם נחש שאולי משום והטעם לשתותם.

 התוספות בעלי וכתבו מסוכן, והוא הזה, מהיין
 ברוסיה, הייתי ]אני נחשים, שאין שבמדינות

 הצפונית, ברוסיה כי נחש, ראיתי לא פעם ואף
אין שם, חי לא נחש שגרנו איפה  נחשים[ כלל ו

 מגולים, מים לשתות ומותר חשש אין שם
 אך בגמרא, הכתוב הטעם שזהו הגר״א וכתב

 גילוי, על הקפיד ולכן נסתרים, טעמים ג״כ יש
ביין מגולה, משקה לשתות לא  קידוש של ו

 הקפיד והגר״א מקפידים, שכולם ידוע כבר
 המים של שהכלי בבוקר, ידים בנטילת אפילו
נסתרים. טעמים שיש מפני מכוסה, יהיה
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 חוץ במשהו, שאסור בפסח חמץ כן ואם
ש לעיל, שהתבאר הגלוי מהטעם  נסתר, טעם י
 ובסידור הרע, להיצר מרמז שחמץ משום
 בבוקר פסח ובערב חמץ, בדיקת סדר כתוב

 שאומרים הנוסח ומובא החמץ, את לשרוף
 חמץ מבער שאני כשם או״א ה׳ מלפניך ״יה״ר
 החיצונים כל את תבער כך ומרשותי מביתי

 יצרנו ואת הארץ מן תבער הטומאה רוח ואת
 בשר״, לב לנו ותתן מאיתנו תבערהו הרע

הרע. יצר נקרא שחמץ

 אלכסנדרי רב שהיה תפילה הבגמרא ומובאת
 וידוע ׳גלוי אומר והיה התפילה, אחרי מתפלל
 רוצים כולנו רצונך׳, לעשות שרצונינו לפניך

מי ה׳, רצון לעשות  שבעיסה שאור מעכב ׳ו
 שמכניסים מה זה שאור שאור, ומהו מעכב׳,

 זה הרע ויצר אותו, להחמיץ הבצק תוך אל
השאור.

 מבקשים איך שאל, שלי החברים אחד היום
 סיפרתי והלא מאיתנו, תבער הרע יצרנו ואת
 והיה מוסר, ספרי שלמד בחור שהיה פעם כבר

 לחזו״א ובא הרע, היצר על להתגבר קשה לו
 שלא אותי תברך לו ואמר ברכה, מאיתו לבקש
 אתה האם החזו״א, לו אמר הרע. יצר לי יהיה
 הרע, יצר אין למת רק מת?! להיות רוצה

 שלנו, התפקיד שזהו הרע, יצר יש ולחיים
לו. לשמוע שלא שצריך רק הרע יצר שיהיה

 כמובן אך כך, על מתפללים איך כן ואם
 שתבער מתפללים שאנו פשוט הוא שהתירוץ

 הרעות המידות את מאיתנו, שלו ההשפעה את
 גאווה יש שלאדם בהם, משתמש הרע שהיצר

 שתבער מבקשים האלו המידות ואת ותאווה,
 וכשיצר והכבוד. התאוה הקנאה, את מאיתנו,

 אני לו, לומר נוכל אותנו, להחטיא יבוא הרע
 לעבור יכול לא אני מצוות, שומר אני דתי

! עברות ! הו !  שלו שהכח הרע, היצר וז
 רק תעשה לו אומר שהוא האדם את לפתות
 היא והצרה פעמי. חד אפילו קטן, דבר משהו,
משהו. עוד נהיה הזה, המשהו שאחרי

 מסיפור במשל זאת הסביר זצ״ל דסלר הרב
 הוא בחור היה כשהוא איתו, שהיה אמיתי
 רופאים עם לדבר לו יצא ואח״כ לעשן, התרגל
 והוא לבריאות, מזיק שהעישון לו ואמרו
 שזה מעשן כשהוא הרגיש הוא זה, את הרגיש
 ובאמת לעשן, להפסיק והחליט נזק, לו עושה
 היה והמנהג חתן, פעם והיה לעשן, הפסיק

 החברים לכל מחלק כשמתארס שהחתן
אתחיל לא שעכשיו לעצמו וחשב סיגריות.

ע״א י״ז, ברכות ה

 קטן, משהו אחת, שאיפה רק אקח אלא לעשן,
 לא משהו אם לעצמו, אמר המשהו ואחרי
 שתי ולקח יזיק, לא גם משהו פעמיים מזיק

 בלי לעשן שוב חזר שהוא גרם וזה שאיפות,
 כך על ואמר טוב. לא הרגיש ולבסוף גבולות,

 היצר של דרכו בדיוק שזה זצ״ל דסלר הרב
 משהו, לעשות האדם את מפתה שהוא הרע,

חמץ. זה הזה והמשהו

 דבר שיש עצמינו את שנרגיל קבעו חכמים
 זה חמץ ומשהו במשהו, והיתר איסור של

 לשמוע שלא הרע, יצר של משהו של ביעור
 אחרי לפעמים כי במשהו, אפילו הרע ליצר

 לעצמו, הוא אומר טובה, החלטה שמחליט
ממחר. זאת אתחיל אני אבל

 איש לחזון כך אמר שאחד מעשה והיה
 כמה הפילה שאשתו אדם שהיה היה והמעשה
 אותו ושאל לחזו״א, פנה לו ובצר פעמים,
 ידע שלא וענה מעשר, נותן אתה האם החזו״א
 תתן אם החזו״א, לו אמר מעשר, לתת שצריך
 סנדק. להיות אותי ותזמין יסתדר, הכל מעשר
 עולה אני לו ואמר לחזו״א, חזר שיצא אחרי
 עכשיו לי ויש בשיפוצים עוסק ואני חדש,

 את ואקבל שארויח ואחרי גדולה, עבודה
מעשר. אתן אני אז הכסף,

 אתך, מתחיל כבר הרע היצר החזו״א לו אמר
 מה מיד מהיום תתחיל ילד, רוצה אתה אם

 שהכיר אחד לי וסיפר מעשרות, ותתן שיכנס
 ובנה גדול קבלן נהיה שאח״כ הזה, האיש את

 גדולה כמות היה שלו והמעשר בנינים מאות
 אדם של משכורות לעשר שווה בערך כסף, של

 שהכל ורואים לרוב, צדקות מחלק והיה אחד,
מהמשהו. מתחיל

 פסח, לפני עומדים אנחנו יקרים, אחים
 קושי של בדור עכשיו נמצאים ואנחנו

 השעבוד שנגאלו לפני ובמצרים השעבוד,
תר, יותר קשה היה  בא האור שלפני ויו

 אותנו, שונאים כולם העולם אומות החושך.
 את להציל יכול שאני אני מי אדם יאמר ולא
 מורכב ישראל עם כל אלא ישראל, עם כל

חיד יחיד כל מיחידים,  נברא בשבילי יאמר וי
 להתגבר שלי, העולם את מתקן אני העולם,

 קשיים, בחיים לו יש אדם שכל הקשיים, על
 הטוב יצר בין המאבק שזה מסוים גבול לו יש

 הגבול נקודת את להזיז ונשתדל הרע, ליצר
למעלה. יותר קצת

 ידיכם משכו אומרת שהתורה כבר אמרנו
 וזה הרע, היצר זה זרה עבודה זרה, מעבודה

 בליל למעלה. יותר עצמכם את משכו הציווי
חיים לא אנחנו לשמים, עולים כולנו פסח

 של חיים חיים אנחנו פסח בליל הזה, בעולם
 וכאילו מקדש, בית שיש כאילו ישראל

הו השנה, מכל יותר לקב״ה קרובים שאנחנו  וז
 נתכונן הלילות. מכל הזה הלילה נשתנה מה

 לקב״ה, ונתקרב הזה, והקדוש הגדול ללילה
 ונקבל וקחו, משכו של החלטות ונחליט
 הימים באים עכשיו שהנה למשל כמו קבלות,
 או בים להתרחץ אלו בימים ורגילים החמים,
ש בבריכה  שם אין מעורב, שזה מקומות וי

 מאד, חשובה היא הזאת והזהירות הצניעות,
 בספר נרשם אחת, מצוה עליו שיקבל אדם וכל

הו הזכויות, ונשמע״. ״נעשה ויעשו״, ״וילכו וז

 אנחנו פסח שלפני האלה שבימים ויה״ר
 בכל לקב״ה לגמרי ונתקרב למעלה נעלה

בין למקום, אדם בין בין המצוות  אדם בין ו
 הרע, היצר ביעור יהיה החמץ וביעור לחבירו,
 עבדו, ובמשה בה׳ ויאמינו שכתוב כמו ונאמין

 ינום לא כי שכתוב במה ומאמינים יודעים ואנו
שן ולא  עלינו שומר הקב״ה ישראל, שומר יי

 ארצות מכל יותר חזקה שמירה ישראל בארץ
 בסכנה אנחנו ישראל בארץ כאן כי העולם.

מקום. מכל יותר

 נמצאים שהיהודים בעולם מדינה שום אין
 שום אין ישראל, בארץ כמו מוות בסכנת בה

 כך, כל גבוה פיגועים מספר שם שיש מדינה
 שלא אלו ואת שמספרים, הפיגועים את

ש מספרים,  הצליח לא נס שבדרך פיגועים וי
 מאשר יותר זה וכאן יהודי. אף להרוג הגוי

שוויץ, בגרמניה או ובאמריקה, בצרפת  ואם ו
 בתמהון מסתכל היה עלינו חושב היה גוי

 גרים אנחנו למה משוגעים, שאנחנו ואומר
בין לא הגוי של המח כי ישראל, בארץ כאן  י
 הקב״ה, של בנים יהודים ואנחנו כזה. דבר

 שלנו, לאבא קרוב לגור מעדיפים אנחנו
 ואנחנו אלוקים, קרבת יש ישראל שבארץ
 ואנחנו מכות, נותן ואבא האבא, ליד רוצים
שלנו. אבא מאיתנו שיבקש מה את נעשה

 מי אלמדכם ה׳ יראת לי שמעו בנים ״לכו
 נצור טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש
 מה כל מרמה״ מדבר ושפתיך מרע לשונך

 ויותר, יותר שנשתפר מאיתנו, מבקש שהקב״ה
 שלמה לגאולה נזכה זה ובזכות אליו, ונתקרב
אמן. בימינו במהרה

 אמן ושלום בבריאות ושמח כשר פסח חג
ואמן.
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הטוב הכרת

 בבית שהותו בזמן נשאל זצוקללה״ה מרן
 כ״כ מאריך הוא מדוע האחרונה, בשנה ההחלמה

 - כ עמו שנשאר עד לבקרו, שבא אדם עם בשיחה
לכ קיצר חשובים בענינים בנו, עם ואילו דקות. 40

דקות. 10 -

 כתב: וכך

 או דקות 10 מספיק שוחח[ שעמו ]הבן ... מצד
פחות.

 הטוב והכרת מחוייבות הרגשתי אני אבל
 הקומוניסטים, מן ניצלתי שבחברתם להרוגים,

 ובניהם, בקלימוביץ׳ הכנסת בית מתפללי כל
בשואה. שלי חברים שלי, בגיל ילדים

 היינו השואה. לפני שנים 6 לארץ באנו אנו
 בבית אצלם פז וחיים רבקה הדודה אצל גרים

הורים. כמו אותי וגידלו וישנתי אכלתי

 שם ושמעתי לאיבוד. הולכים חברים ובלי
בלינוב. של מהסבא יעקב עין שיעורי

===»-----

לקט
 משנים משיחות פסח עניני לקט ]

[ קודמות

 רוח מקוצר משה אל שמעו ״ולא במדרש: כתוב
 קשורים היו עדיין שהם בגלל קשה״, ומעבודה
 הוא ההבדל סיבת על ההסבר כן ואם זרה, לעבודה

 המילים את הזכיר לא משה הראשונה בפעם כך,
 התורה, קבלת דהיינו, - לעם״ לי אתכם ״ולקחתי
 את רק שמעו הם בתחילה הזרה, העבודה והפסקת

 מה עושים חשבו, הם ואנחנו, הגאולה, נושא
 להגאל מאוד, כך על ושמחו רוצים, שאנחנו

ומהעוני. מהשיעבוד

 לעם לי אתכם ״ולקחתי כשאמר כך, אחר אבל
 תהיו אתם ה׳״, אני כי וידעתם לאלקים לכם והייתי

תרי״ג מצוות, עול עליכם לקבל ותצטרכו שלי עם

 להם היה זה את חדשות,
 רגילים היו כי לשמוע, קשה

המצרים. של זרה בעבודה

 להם אמר כשמשה בהמשך
צאן״, לכם וקחו ״משכו

 של זרה העבודה זו הצאן
 לכם אומר והשם המצרים,

 אותו תשחטו תפחדו, אל
 ותתרחקו פסח, קרבן לשם
 קרבן ע״י זרה מעבודה בזה

 ״ויהי ואז פסח, קרבן ושחטו שמעו העם הפסח,
 הייתה פסח, קרבן אכילת בליל - הלילה״ בחצי
 בני אתם הרי להם, אמר ופרעה בכורות, מכת

עבדים. לא כבר הם שיחרור, להם נתן פרעה חורין,

 לקיים קושי שיש מצוה עושה ישראל כשעם
 רגילים והיו זרה, בעבודה רגילים היו שהרי אותה,

 יסתכלו המצרים הגויים, יאמרו במה להתחשב
 אומר כשהקב״ה אבל מהם. ופחדו וכך כך עלינו

 כן אעפ״י מפחדים, שהם יודע והקב״ה ׳תעשו׳,
הגאולה. והיתה זכו מיד לכן תעשו, - אותם מצווה

 ״אשר הקרבן זה פסח?, קרבן של הזכות ומה
 זה ומה במצרים״, ישראל בני בתי על הקב״ה פסח

 בית ופה יהודי, בית פה דילג. שהקב״ה פסח?
דילגה בכורות ומכת מצרי, ובית יהודי, בית מצרי,

 היהודי של ובבית מתים, היו המצרי של בבית -
לא.

פסח קרבן ע״י שלמה תשובה

 איך :הלוי׳ ׳שבט בעל שליט״א ואזנר הרב אמר
 דברי בספר מסופר הגדול? לנס אז ישראל עם זכה

 כי בתשובה, העם את החזיר שחזקיהו הימים
 סגר המלך אחז העם, כל את קלקל שלפניו המלך

 פתח המלך וחזקיהו ... ישיבות סגר כנסיות, בתי
 הוא ועיר, עיר לכל תורה מלמדי והכניס בחזרה

 משארית הביא וגם ישראל, ארץ בכל שליחים שלח
 להם והודיע השבטים, וכל שמשומרון השרידים

 אפילו והוא פסח קרבן עשו המוני, פסח לעשות
 להגיע כולם הספיקו לא - חידוש אז חידש

 עוד הוסיף מעוברת, שנה עשה הוא אז להטהר,
 חודש עוד של זמן שיהיה כדי שני, אדר את - אדר

הפסח. לקראת להתכונן

 של הראשון המבצע היה הזה שהפסח מסופר,
 שלימה, בתשובה לחזור ישראל עם כל התקהלות

פסח. קרבן שוב פסח. קרבן הקרבת ע״י היה וזה

 עם של הזכויות לכל דוגמא הוא - פסח קרבן
 זאת ובכל קושי, של במצב ישראל כשעם ישראל,

 המצוה את השם, רצון את בתמימות מקיים הוא
 חזקיהו, בימי שהיה כמו במצרים, שהייתה כמו

ישראל. עם של הזכות היא וזאת

 יש ותקופה תקופה לכל קושי, יש ודור דור בכל
 של הרוחנית ההצלחה כל אבל שלה, הקושי את

 לו שיש במקום ומתגבר מתעורר כשהוא - האדם
 ח׳ כ״ב, גליון יעקב, )גאון נסיון. שיש קושי, בו

ה׳תשע״ה( ניסן

קיה״ש על לחיות
_____________________________

׳ :י
 אחרת ובגרסא לבוא, לעתיד אלקיכם׳- ה׳ אני כי

 יכולה ולשון אומה כל שאין ומגוג ׳גוג כתוב
 בכל געלתים, ולא מאסתים לא בהם׳. לשלוט

 ו-ת״ט ת״ח גזירות בימי דוקא - כגון הדורות.
 יהודי אלפי מאות רבבות, שנהרגו הללו מהגזירות

 חזק דלק התורה ואור הש״ך קם אז וליטא, פולין
יותר.

 עשו גדול, רב עוד עם יחד שהש״ך ומסופר
 יום בכל יהיה? מה בשמים שאלו חלום, שאלת

 להם, ואמרו יהודים. אלפי עשרות הורגים ויום
 עצמם את למסור הללו הצדיקים יחליטו שאם

 יפסיקו המגיפה. כל תיעצר ה׳, קידוש על ויהרגו
ביהודים. להרוג
 מוכן הוא האם אותו שאלו בספק, אז היה הש״ך
 אלפי הריגת יחסוך והוא השם קידוש על ליהרג

 שישנה אמר אבל לכך מוכן היה הש״ך יהודים.
 תוך אני חיבורו. את לחבר סיים טרם שהרי בעיה,

 והוא ערוך, השולחן על כהן׳ ה׳שפתי חיבור כדי
 לא דורות, לדורי יפסקו שממנו הספר להיות עתיד
ה׳. קידוש על ליהרג כך לשם שווה

 לאו, אם לחיות אם לו היה אכפת שלא אעפ״י
 צריך ישראל שעם כהן׳ ׳שפתי הספר את אבל

 שלא והחליט אותו, לנו להפסיד יכול לא לקבל,
 ברח תפסוהו, לא הגשר, תחת התחבא הוא ליהרג.
 מאסתים ׳לא הספר. את לחבר המשיך ושם לצ׳כיה

לכלותם׳

ל1גד חסד אה,1הש ך1מת
,____________H*2*׳2______________

 יש״ו, היטלר בימי געלתים׳- ולא מאסתים לא
 נהרגו, הרי מאסתים, לא איפה להסביר אפשר וכי

 וטף. נשים אנשים הגדולות, הקהילות כל הושמדו
 השאיר גדול, חסד עשה הקב״ה מאסתים- לא אבל
 מבעלזא, האדמו״ר מבריסק, )הרב הצדיקים את

 קוטלר, אהרן רבי מפונוביז׳, הרב מסטמר, מגור,
 להזכיר יכול אינני ישיבות( וראשי אדמורי״ם ועוד
 תורה חכמי אנשים, נשארו בפרטות, כולם את

ישראל. בעם בעוצם להאיר ותחזור תחיה שהתורה
 נמשיך לחיות, נמשיך אנחנו הזאת התורה עם

 הקב״ה, של כולנו אנו ישראל, בארץ להתקיים
 לומר אין לנו, שטוב מה את טוב- עושה הקב״ה

 אנו אין טוב. יותר היה היסורים עוברים היו שאם
לטובה. עושה הקב״ה הכל בעצמנו, יודעים

בתורה הדביקות
 של בהשקפה בתורה, דבוקים להיות צריכים אנו

 ׳ויהי של האור כמו הזה הגדול לאור נזכה תורה.
 יעשה כן מצרים, ביציאת שהיה הלילה׳ בחצי

 שלנו, האויבים מכל מוגנים ונהיה נפלאות, הקב״ה
 את לקיים הפסח חג את לחגוג בקרוב שנזכה עד
 כפשוטו ומרור׳ מצה ׳פסח הדברים שלושת כל

בימינו. במהרה שיבנה השלישי המקדש בבית
 כסף, אוהבים אדם בני בעולם, יש גדול אור ועוד
 ואת חושך, זה הזה עולם חומרי, דבר זה כסף

 אותו כשהופכים לאור הופכים הזה החושך
 יביא וזה הרבה, כ״כ נצרכים, הרבה יש לצדקה.

 אהבת של הזה החושך שבירת של הגדול האור את
 שמצילה צדקה ׳גדולה נאמר שעליה וזה הממון.
 )גאון ואמן. אמן בימינו במהרה משיח׳ מחבלי
תשע״ו( ניסן ה׳ ע״ז, גליון יעקב,

מצוות
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תלהט גחלים נפשו
זצוק״ל וינטרויב אליהו ישראל ר׳ הצדיק הגאון ממשנת ניצוצות
ש והערות הצעות מנוים, הוספת והנצחות, לתרומות 0527697944:ובטלפון לפנות י

תשנ״ו[ תזריע ]בסו״י הסדר בליל התרוממות
 שהוציאו עבד לעבדו, ר"נ אמר קט"ז[ ]ע"ז מענינת גמרא ישנה

 לו אמר לו. לומר צריך מה וזהב כסף לו ונתן לחירות האדון
 "מה מלומר אותנו פטרת לו אמר אותו. ולשבח לו להודות שצריך

 אבל חתומים קדשם דברי היינו". "עבדים ואמר פתח נשתנה"
 מצרים יציאת סיפור שיסוד מדבריהם עולה ברורה אחת מסקנא

 דברים סיפור ולא שבח ונתינת ההודאה חובת הוא פסח ליל של
להבינו. ננסה סתם.

לחירות עבדות בין ההבדל
 הטוב היצר את מסמלת פסח של שהמצה במדרשם חז"ל אמרו

 בספר זה. מסמלים כיצד וצ"ב הרע היצר את מסמל והחמץ
 ויש רמיזותיהם. עומק להבין אשנב לנו פותח המהר"ל ה' גבורות
 אינו המצה של עוני שהלחם אומר המהר"ל גדול. חידוש בדבריו

 המהר"ל מגדיר ? הכיצד לחירות. סמל אלא לעבדות סמל
 עם מצורף שאינו באופן עצמיותו את האדם קנין היא שחירות
 "עצמי" אינו שעבד הסיבה זו עצמותו בתוך להרכיבם אחרים
 חורין בן שאינו באופן מציאותו בעצם מורכב שלו שהאדון משום
 המצה שבין ההבדל את נבין זה דרך על רצונו. כפי לפעול

 וקמח מים בעירוב רק תלוי "לחם" של החפצא עצם והחמץ.
 הוא החימוץ חימוץ. ללא גם לחם שם התערובת על חל ובזה
 שאל היינו מבחוץ. בו ומורכב הלחם לעצמיות שמעבר דבר

 הלחם. עצמיות ניכרת אין כבר וממילא אחר, דבר מצטרף הלחם
 בלי הלחם הוית רק היא יסודה כי לחירות, סמל היא המצה לכן

 דברי כאן עד החמץ. כן שאין מה זרה, הרכבה תוספת שום
 העצם הרע. והיצר הטוב היצר ענין לפרש יש זה דרך על קדשו.

 "עצם" שהיא המצה כדוגמת טוב הוא ישראל של האמיתי
 שלו, ההויה מעצם ואינו מבחוץ מורכב רק הוא שבו והרע הלחם,

יותר. בזה נעמיק הנ"ל. במדרשם הפי' זהו החמץ. כדוגמת

אמונה - הקדושה קומת ראשית
 היציאה בו. שהיתה מצרים היציאת הוא ניסן חדש של עיקרו
 הבכורה הועברה זה במכה בכורות. מכת ע'^ התגלתה עצמה

 והבסיס[ הראשית היינו ]א.ה הבכורה במקומה והתגלתה מהס"א
 היא הקדושה קומת של ראשיתה הקדושה. מערכת של

 מהציבור מופקע נעשה האדם אמונה בלי שהרי ה"אמונה".
 וכו' נסך ״ן ויינו נבלה ששחיטתו כעכו"ם בפנ"ע סוג למין, והופך

 קומת שראשית ובהיות חלק[. פרק סוף להרמב"ם בפיה"מ ]עיין
 תוקף התגלה בכורות שבמכת לומר צריך האמונה היא הקדושה

האמונה. של זה כח

האמונה תולדת חפזון
 מצרים יציאת של שהחפזון לימדונו ר"ע[ לפי ע"א ט' ]ברכות חז"ל
 על נלמד החיצונית החפזון מתופעת ישראל. של החפזון היה

 בכח השימוש בין מהותי הבדל ישנו יצ"מ. של פנימי האופי
 במהלך לבחירה. המסייע הדעת בכח השימוש לבין האמונה

 ולא החלטותיו את להשהות האדם צריך הבחירה, של הדעת
 הנמצא הרע אל קרוב שהאדם משום בדחיפות, למסקנות לדלג

 לנו שצייר וכפי גדולה. בסכנה ושעל צעד כל על נמצא ולכן בו
 ההולך כסומא היא האדם של שמציאות ישרים במסילת הרמח"ל

 כן על מהצלתו. קרובה ורעתו מאד רבה שסכנתו הנהר שפת על
 את שכלו במאזני היטב ולשקול שלו, הגישה את למתן צריך

דיין אשרו חמוץ "אשרו ע"א[ ל"ה ]סנהדרין ואמרו לפניו. הנמצא

תשע"ז הגדול שבת צו 136 גליון
__________shneideravl@gmail.com ולמייל

 הנפש ממהלכי מעס לחשוף ף0נו מאמר מגישים ח0הפ חג לקראת
 להגיע רב ופרים בהתבוננות רק יושגו הדברים הסדר. בליל המתרחשים

המעשים. להשלמת והלב הדעת לצירוף

ע שבו ל השביעי היארצייט ניסן י״א וי יום הקרוב ב  רבינו ש
צ"ל תו בני יעלו ז ח שפ ת מנוחתו למקום ותלמידיו מ  החיים בבי
שיבת נציבי  לעקוב נא ויז'ניץ[. לביה"ח סמוך שמאל ]בצד פוניביז' י

המדויקת. השעה על נאמן" "יתד בעיתון
 ]יתכן כה עד לאור שיצאו הספרים רשימת צירפנו תורתו מבקשי לתועלת

למו"לים[. לפנות ויש אזלו מהספרים וחלק
והארה. הערה כל על נשמח

המערכת

 שונה אפשרויות. ב' לפניו שיש משום הוא זה כל דינו". שמחמץ
 ניתן לה. נזקק כאשר האמונה, בתוקף השימוש הוא בתכלית

 הוא שהולידו שהאדם ברורה להרגשה שהגיע ילד משל. לזה
 לא. יענה אביך, הוא למה יודע אתה האם אותו ישאלו אם אביו,

 בא הפקפוק שאין בתוקף יענה אביך, אינו שמא ישאלוהו וכאשר
 להזיז אפשר שאי בזה לו יש ברורה הרגשה כי בחשבון

 בעת האמונה היא כך בהרגשה. רק שהיא הגם כלל אמיתתה
 השקלא מערכת על נבנית לא שמציאותה כיון בתקפה שהיא
 האמונה מתחילה שם הדעת שפוסקת במקום )כי השכל של וטריא
 לא בתוקפה וכשהאמונה מציאותה. הרגשת על רק כידוע(
 של המסקנא אל לגשת שייך זה במצב כלל. לערעור ניתנת
 שקלא של הדעת למהלך הניתנת האיטיות ללא המדובר הנושא
וטריא.

 מהמסקנא נבע זה חפזון "בחפזון", היציאה של המובן עומק זהו
 כאמור זהו הדעת. של השו"ט דרך לעבור בלי בקדושה הברורה

 וכך הברורה. ובהרגשה בפשיטות היא כשהאמונה רק מתאפשר
הפסוק על בא( )פ' מ"ש דיעויין היציאה ביום היה

 של שבחם להגיד שכמם", על בשמלם צרורות "משארותם
 אחרי ויצאו הסעודה שיירי רק לקחו וטף נשים שאנשים ישראל

 קדש כתיב וע"ז למזונות. סיכוי שם שאין שממה למדבר ה'
 מפתיחת שכתוצאה היינו וכו'. תבואותו ראשית לה' ישראל

האמונה כח תקיפות שהוא - שלהם הקדושה קומת של הראשית
 בלילה לא". או כן "שמא וטריא לשקלא מקום כלל שאין התגלה -

 אמונה שהיא ישראל של העצמיות לנקודת צוהר נפתח זה
פשוטה.

 להשהות אסור תוקפה בכל האמונה של זו בסוגיא כשעוסקים
 וזו האמונה, הרגשת בעצם גמגום יהיה כבר אז כי מסקנותיו את

 ]לחם דמהימנותא נהמא היא שהמצה מה עומק זהו ריעותא.
 כל כי גמור אסור הוא והחמץ בחפזון. מעשיה כל כי האמונה[

כמש"ת. לאמונה בסתירה העומד והמתנה שהוי הוא ענינו

עבדות - האמונה תפיסת תולדת
 האמונה. של לעולמה יותר להכנס נוכל האלו הדברים כל אחר

 ההנהגה בכל עמוקה היותר האמת תפיסת היא האמונה תפיסת
 זו אמונה ידי ועל בעולמו. ית"ש יחודו תפיסת היינו עליונה,
 ורק אך נמצאת הבריאה כל כ׳ משקף היחוד למאמין. נחשב
 וכל הבריאה קיום כל - הכל הוא ממנו רק וממילא ית"ש תחתיו
 אדם בין שבהנהגת הוא פשוט שבה. האחרון הפרט עד צרכיה

 היתה שמעון של צרכיו כל כסדר מספק ראובן היה אם לחבירו
 טובה הכרת מדותיו( נשחתו לא )אם טבעי באופן שמעון תגובת

 לו". "חייב" הוא "נפשו של בהרגשה ודאי זה והיה די. בלי עד
מטיבו. רצון קיום אל כניעה נולדת היתה הטוב הכרת ומחיוב

mailto:shneideravl@gmail.com


 בזה ית'. לבורא השלמה הכניעה את מולידה האמונה תפיסת
 הראשית האמונה[ שהיא ]א.ה הנפש קומת של מהראשית נבנית

 תתבסס זה על אשר מוחלט[ שעבוד היינו ]א.ה העבודה כלי של
דקדושה. העבודה כל

 ולשבוחי. לאודו״ בעי שאילתו, על נחמן ר' עבד דרו מ״ש זהו
 שתצא צריך עצמו, ברשות כשנמצא השחרור, שאחרי היינו

 לרצון נכנע להיות שפי' הודאה. - לאודו״ והיא פנימיותו. תגובת
 לרצון והתחייבות כניעה שהיא בע"ד הודאת כל כמו המטיבו.
 שאמר ומה וכמשי"ת. ה"שבוחי" יצא גופא מזה כך ואחר הזולת.

 "עבדים ואמר פתח ומיד נשתנה מה מלומר אותנו פטרת לו
 אחד שהרי שאלה, בלי להתקיים יכול הסיפור עצם כי היינו".
 לעורר היא השאלה מטרת לשאול. יודע שאינו הוא בנים מהד'

 וכשכבר מדברים. עליו הדבר תוכן להכיר לב לשים האדם את
 שהם ולשבח להודות שהוא העבד בתשובת הלילה לתוכן הגיע

 - היינו" "עבדים לומר פתח אז שעבוד, ופריו האמונה תוצאת
ושבוחי". "לאודו״ של בפועל הקיום

בדיבור האמונה בטוי
 היינו מדבר, הוא האדם שגדר כך על חזרנו פעמים הרבה

 רק - ממנו להפרד סופו שהרי - גופו אינה האדם שעצמיות
 גופו, לתוך הורכבה זו חיים שנשמת ובהיות שלו. חיים הנשמת
 והות בת"א וכמ"ש בדיבור הוא מתגלית היא ששם בגוף המקום
 היינו וכו', עמו הי חלק כי כתיב והנה ממללא. לרוח באדם
 שהוא ית"ש הגדול לשמו מהדביקות היא חיים הנשמת שחיות

 הגוף יעשה כיצד אבל אחרים. חיים לה ואין החיים, כל מקור
 ה'. חלק - לנשמתו קשר האדמה מן ועפר עכור חומר שהוא
 חיים נשמת לאדם שיש אותנו מלמד שע"ת בתחילת יונה רבינו

 חיים" שה"נשמת דבריו פי' וכו'". להכירו שכל וטובת לב "חכמת
 וטובת לב "חכמת של זו תכונה דרך הגוף לתוך משתקפת

 השכל, לכח נמסר דבר בכל הברירות השגת של עיקרה שכל".
 היינו וכו', להכירו היא שכל" וטובת לב ה"חכמת תכלית עיקר לכן

 כאמור הנפש בעומק שנמצאת הפשוטה האמונה לנקודת להגיע
 המונחת החיות בהירות את יתפוס האמונה מכח ורק לעיל.
 לחם לו( )פסחים שאמרו זהו עמו. ה' חלק שהיא הנשמה בתוך

עליו וגומרים הגדה ופירש"י הרבה דברים עליו שעונין עוני

 ובזה חסדיו, להכיר לאודו״, היא ההגדה של עיקרה כי הלל.
 חולשא שהוא דנשמתא תוקפא של מצב לעיל כאמור לבנות
 בו ששופעת חיים הנשמת את לחיות לכפיפות יגיע ובזה דגופא.

 השבוחי הוא עיקרו ההלל אמונה. הנקראת הראשית דרך
 ית'. אליו הכניעה אחרי רק שייך וזה בתשבחות, ית"ש לרוממו
 את מסמלת היא כי המצה, מצד מתרחש בנפש זה מהלך

 מוציא ואח"כ הקומה[ ראשית האמונה שהיא ]א.ה העצמיות
 הנשמה כשחיות "יחיה" באמונתו צדיק ואז לפועל זו אמונה

 התרוממות סיבת היא מה להבין זכינו הדיבור. לתוך שופעת
 אכילת אחרי באה כי ]א.ה הסדר ליל של הב' בחלק ביחוד הנפש

המצה[.
 ית"ש, גילויו כל של הראשית נפתחה מצרים יציאת מהלך לצורך

 שאר מכל ביותר עליו מורה שהוא הוי"ה הגדול שמו והוא
 שם בפירוש ה' סי' ריש הטור )כמ"ש כולם מקור והוא השמות

 וחוסר יציבות היא הויה שם הוראת ויהיה(. הוה היה ב"ה הויה
 היינו ]א.ה עמו ה' בחלק גם לכן שיניתי. לא הי אני כמ"ש שינוי

 שניתי". "לא של זו תפיסה מתנוצצת אחד[ כל של חיים בנשמת
 מלהשתנות מופקעת היא נעשית בנפש זו נקודה חיות בהתנוצץ

 החזון הבנת זוהי ית"ש. הגדול בשמו הפשוטה מדביקותה
 שאלה שום בלי היתה שממה למדבר שיציאתם לעיל שדברנו
 ביציבות האמונה בתפיסת לדבקות זכו כי ית"ש, ברצונו ופקפוק
גמורה.

הסדר בליל ההתחדשות
 אחד בקנה עולים וכולם ]א.ה נוספת משמעות הגדול לשמו יש

 ]מלשון הכל את מהוה שהוא המפרשים מ"ש והוא ואכמ"ל[
 התחדשות של חודש זה, חודש תכונת היא כן כי מהוה[.

 התחדשות של זו הרגשה גם הראשית. ממהלך והתחלה
 שענין למודעי צריך ישראל. בן כל של חיים בנשמת מתגלית

 מעמדו את תזעזע זו נעלה שהרגשה היא באדם ההתחדשות
 לחיים בגישתו מהפכה אצלו תעשה ואז עולמו בתפיסת הקודם

 נשאר האדם הזעזוע בלי התחדשות. נקרא זה ולהבא. מכאן
 לעשות מסוגל זעזוע של רגע שינוי. שום בלי הקודם בהרגלו
 ליל מסוגל ולזה ]א.ה הנפש. תהום עד שתזעזע בתנאי מהפכה

ראויה[. הכנה עם הסדר

זצללהייה וינטרויב אליהו ישראל רבי רבינו ספרי רשימת
 תשע״ד ששית הדפסה חיים יראת ביאור עם החיים נפש *

תשע״א שבת עניני על מאמרים דשבת רזא *

 תשס״א - תשנ״ה מהשנים ישרים בסוד *

תשע״ד חדשה הדפסה ב' חלק ישראל *עיני

 לע״ע אזל ושיעורים הקדמות אליהו *נפש

 ב״כ שערים מבוא על שיעורים אליהו נפש *
 מובחרות ספרים בחנויות להשיג ניתן

 צ”ספד על שיעורים אליהו נפש *
 תשע״ד חדשה הדפסה אליהו בסערת *התקופה

ועוד שביעית מסכת עניני על קדש *שביעי
דעת אגרות *

 יוסף ר' הרה״ג לתלמידו זכרון ספר בתוך תשע״ד ז״ל ביהגר״א עם השירים שיר על ביאור והוא חיים שירת ספר ובו יוסף *חיי
 זצ״ל אוחיון חיים

 בחרותו בשנות רבינו ע״י נדפס שערים *פתחי
הי״ד טברסקי משה רבי הגה״ק תלמידו ע״י חדשה בהוצאה שוב ויו״ל

 נ״ע רבינו של דרכיו קצות מאמר - בסערה אליהו ויעל קונטרס *

ברורה בשפה דמשיחא עקבתא בעניני רבינו משנת תמצית - תלהט גחלים *נפשו

עדיין אור ראו שלא כת״י הרבה כולל פסח פורים חנוכה קודש מועדי קונטרסים



ג[ רל עמי ישראל ני ]ע הבריאה שלמות שיה"ש- שכינה, גילוי זה הגדול המורא
 סיהרא דהיה - )רש׳׳י( וקעמ״ש שמים יראת שיה׳׳ש- א(

באשלמותא
י ׳ ילת ברש׳ יר תח ים ש יר ׳ל בשם הש ׳ ים "כל חז וב  הכת

ודש ים ושיר ק יר ודש הש ים ק  שמים יראת שכולו קדש
׳ל, " מלכותו עול וקיבול וה עכ׳ וד ותמ י מא י כל הר וק  פס

יר ים ש יר ים הש ופ ׳ה של אהבה רצ ׳ , עם אל הקב ולתו  סג
ודה אל ישראל עם של ואהבה ׳ה, ד ׳ זכר ולא הקב ום הו  בש

וק ים יראת ענין פס ול וקבלת שמ . ע ו ות מלכ

ים והנה יש המשל יר ש ים בש יר ׳ה לאהבת הש ׳  הקב
ישראל וגמת הם ו יש אהבת כד , א ו  שאמרם ואילולי ואשת

וש המלך שלמה ומרם אפשר היה לא ה' קד  כלל, לא
ות והמשתמש נ ו ו בלש ו אל ים הי ורק ו ז ות ית א , מב  המדרש

ים להשתמש יכול המלך שלמה היה באמת ולמה י ו יט  בב
? ו כאל

׳ל אלא ׳ ו לנו גילו שחז ור יע שלמה של שד ות הג  לשלמ
, ומה ונה עצ י המכ ׳סיהרא קדשם בדבר ׳ ׳ ׳ ותא  - באשלמ

. לבנה ותה וש בשלמ יר ים פ יא שהלבנה הדבר  על משל ה
ופעת ות ה , מלכ ים ים שמ ירה שלפעמ ים מא ינה ולפעמ  א
, ירה יש מא ות בה ו י ירידות, על ות ו , שלמ ן ו  כדרך וחסר
י י מהלכ וד הגילו ות כב ים מלכ , שמ יאה יש בבר ים ש  זמנ

ים ול ן מע ופף ה׳ שענ ים ישראל עם על ח ים ומספר י ו  בג
, את יש כבודו ים ו ׳ת זמנ ׳ י יר שהש ׳ל, פניו מסת ו רח׳  ובזמנ
יעה ע׳׳ה המלך שלמה של ופ ות ה ים מלכ וא שמ  במל

והרה, י ז וש המלך ששלמה מפנ יה ה׳ קד , בראש ה  הדור
ו ות יאה כל ואת ישראל עם את זיכך הנשגבה ובשלמ  הבר

והמת ז , מ ותה הנחש י יה לה ו נה להשראת רא י ישראל השכ  ב
ום ירס וד ופ ים כב , בכל שמ ולם יא היה וזה הע  של הש
ות ום בה היה שלא הלבנה שלמ ׳סיהרא - פגם ש  ׳

. ׳ ׳ ותא באשלמ
ים להשתמש שלמה יכול היה וע׳׳כ ורים במשל , וצי ו  כאל

ן דמה י ו שא ים אנ וא כן לדבר רשא י ה ית מפנ  הלב נט
ים נם לדבר י , שא ושה ו אבל בקד ור ו שלמה של בד  שנטהר
ות והמת הלבב ז , מ יאה הנחש יתה והבר ולה ה וד כ ים כב  שמ

ובת בלי ים תער , דבר ים ות לדבר אפשר היה אחר נ ו  בלש
ו ולם אל ושה עניני באמת הם שכ , קד ים ממש  על ומשל

זה האהבה ן הע י ׳ה שב ׳ , ועם הקב ולתו  והחשק סג
ות וקק ומה וההשת , אחד של העצ י ן לשנ יאה דאי ולת בבר  ז

וד ים מכב כלום. שמ

 נקודת את גילה ישראל של ונפשם הבריאה זיכוך ב(
ה׳׳׳ יראת חכמה ה׳׳ראשית

ור פי על יה נחז ו לתמ נ ילת שהעמד ים בתח  היכן הדבר
נחת ו יראה מ יר ה . בש ים יר ודה יש הנה הש ית נק ימ  פנ
ורה י טה ו בעמק ודת והיא הוא, באשר יהודי כל של נפש  נק

, ה׳׳יראה׳׳ ו ׳כ שב ׳ ית כמש ודת ה׳׳׳, יראת חכמה ״ראש  דנק
׳ ׳ראשית׳ יא ה׳ יס שה ית הבס יה הנפש של והתשת  שעל

ית ומת כל נבנ יא האדם ק ולת ואין ה', יראת ה ום זה ז  כל
׳כ ׳ יא ה׳ יראת הן כמש , ה ו חכמה ירש ׳ל ופ ׳ ׳א( )שבת חז  ל׳

, - ״הן״ י ומה אחת ינם אדם שבנ ים א יש וא כ׳׳כ, זאת מרג  ה
י י המעטה מפנ י והכיסו ומר , הח ו י  כשהאדם ובפרט שעל
ובר ות ע יר ורה נקודה מתכסה עב ות זו טה ות בשכב  של רב

ומאה והמא, ט ז ו ו ור ו שלמה של ובד זדככ ות שנ  על הנפש
יר ידו, , מעטה את והס והמא ז  של זו נקודה התלהטה ה

וא ה׳ יראת , במל וצמה  ה׳ אהבת על לדבר כבר ואפשר הע
ן זו, בשפה ולת בנפש דאי ה׳. יראת ז

יאה וכן זדככה הבר יתה שלמה בימי ה ולה שה ׳כבוד כ  ׳
׳ ׳ ודת שמים ית דנק ולם של הראש יא הע ה׳, יראת ה

ואר ום כמב ונתן בתרג ית י ים ברא בראש וק  - אל
׳ ׳ ׳בחוכמתא ית וזהו ׳ ׳ הראש ׳חכמה׳  וכאשר ה׳, יראת ׳

ולם הזדכך ו הע ות י ומר יל בו התראתה מח ודת בעל  נק
ית יבר וע׳׳כ זו, ראש יאה על ע׳׳ה שלמה ד  במבט הבר
ודש ות של זה מק יק ׳ה, ישראל עם דב ׳ יאה וכל בקב  הבר

ינה, מרכבה היא י לשכ זה ומבשר . אח וק אל

וש וזהו יר ׳כ הפ ׳ ׳י במש ׳ל רש׳ ׳ש הנ׳ ׳  ה׳ יראת כולו דשיה
ול וקבלת , ע ו ות ן דכל מלכ וכ ימי הת ׳ש של הפנ ׳ וסק שיה  ע

יאה ובת נקיה בבר ות מתער י ות נט ׳הן זר יא ה׳ יראת ש׳  ה
, ׳ ולת ואין חכמה׳ יאה זה ז כלום. בבר

יתא ׳ק א ׳ בזוה׳ ׳שלמה׳ ׳ ות ד י ות ׳ א ׳למשה׳ ׳[, ׳  ]ל׳׳משה׳
וש יר ׳ה רבינו דמשה הדבר פ ׳ה המלך ושלמה ע׳ ו ע׳  עסק
ו ות . בא ן יד משה העני ור ורה ה ישראל ת יתה ל  שתכל
ורש וק מפ ׳למען בפס יה ׳ ׳, על ה׳ יראת תה ונת פניכם׳  ותכ
יראה יא ה , מלתא משה לגבי שה וטרתא ילה ז , הנח ישראל  ל

ילה ע׳׳ה המלך שלמה וכן ודת את ג יראה נק  זיכוך ע׳׳י ה
, מעטה ות י ומר נפתחה הח ילא ונתגלתה ש ונה ממ  התכ

ית ימ ית הפנ ׳ת. ה׳ יראת של והשרש ׳ כמשנ

 על העליון המבט עפ׳׳י הסדר- בליל שיה׳׳ש מנהג ג(
ז׳׳ל הגר׳׳א התלהטות על פירוש בשלמותה, הבריאה

ים יש והג [ מנהג ]לא ישראל בעם הנ ומר ממש יר את ל  ש
ים יר י הש . אחר ו הסדר וט זה הטעם בפש וא ל י ה  מפנ
ירבת הרגשת ים ק וק וחדת אל י ים המ  ע׳׳י ישראל עם שחש
ות ו ות הלילה, מצ ות והתלהט ירת הלבב , הלל באמ  ונשמת
ורר ומר חשק מע וד ל ירבה עניני ע ה׳. ואהבת ק

ולם ונח באמת א זה מ ומק ב ות נפלא. ע ו ילה במצ  הל
ור יפ ׳מ בס ׳ ילת יצי ים וכו׳ מצה ואכ זה מקבל י ׳נגלה אח  ב׳
יהם ׳ה על ׳ ׳ה ממ ׳ ׳ הקב ים וגאלם  כל על אחר מבט ומקבל

, יאה , מבט הבר ומם ים מר יאה על שמסתכל  מלמעלה הבר
, ות מתנהל שהכל למטה ן ית׳, ידו על בשלמ יטת ואי  של

וס אדם בני , להר ן ובמבט ולקלקל ו יאה על זה עלי  הבר
ומר אפשר יר את ל , ש ים יר ן הש י יאה שא וצצת הבר  ח

ונעת וד את ומ , הכב ים ולה אדרבא אלא שמ  מרכבה כ
ינה, ות וכל לשכ נ ו ות הלש זכר ו ודש הם בה המ . ק ים קדש

ופר ו על מס ׳א רבינ ׳ יה ז׳׳ל הגר  בחדר להסגר נוהג שה
י יכת אחר , ער יד הסדר ו חשקה א׳ ותלמ יט נפש  להב

, ו י ז במעש י הזדר ום לפנ י ו ונכנס הסדר ס ות  חדר לא
, והסתגר ן ו ׳כ באר ו נכנס אח׳ ן רבינ יל הגאו ומר והתח  ל

יר ים ש יר ות הש ית בדבק ילא יש עד ע ג יד שהר  התלמ
ו נשמת ׳א( )של ש ׳ ורחת הגר ו פ ופ יע מג  כמעט שהג

ות ות להתפשט י יל הגשמ ( והתח יד וק )התלמ זע זרה ל  לע
וש ע׳׳כ. יר , פ יתה שלא הדבר ות רק זו ה  הנפש התרגש

, ומק אלא בלבד , ע ו שדבק הדבר ׳א של שכל ׳  במבט הגר
י ילא ׳נגלה הלילה, של הע יהם ב׳ ׳ה על ׳ ׳, ממ  שהכל הקב׳׳ה׳
ו ות וא והרי מלך, של ברש ילא ה וך ממ ׳ בת ות הד  של אמ

וק ממש המלך . בו ודב י לגמר

׳ה נרחיב ׳ ות בעז ודש המבט במה ו המח יבל  בני שק
יל ישראל יאת בל . יצ ים מצר

 הרע כח של )בכורה( ה׳׳ראשית׳׳ ביטול בכורות- מכת ד(
הקדושה לצד הראשית כח וחזרת
יתא נה א י במש , שלה ים ות דבמכת פסח ור ׳נגלה בכ  ׳
יהם י מלך על ים מלכ ׳ה המלכ ׳ ׳, הקב ים ואז וגאלם׳ י  נתק

׳המורא ׳ ׳ ׳ ינה, גילוי זהו הגמל ו לבאר וצריך שכ  מה
וק יל ורא בין הח ן מ ורא קט יך היה ולמה גדול, למ ורא צר  מ

. גדול וקא ד



וש יר ן פ י וד דהנה הוא, הענ ות מכת יס ור  רק היה לא בכ
יגת ות הר ור , הבכ ו וט ית כפש ור הקב״ה שהמ  פרעה מבכ
ושב י ו על ה ור עד כסא , בכ י וץ השב ים על וללח  למהר מצר

, מן לשלחם ות גם יש אלא הארץ י ימ  דהנה בזה, נפלאה פנ
ורה וא בכ וא ה״ראשית״ ה ודה שה נה הנק ו  הראש

יה נבנה שהכל והיסודית, וב וכמ״ש על ית ט  דבר אחר
ו ית ' מראש י י חז״ל שפ ושלמ יר ' )ב וס יגה בת ו דף חג '( ט״  א

ית״ שכאשר יא ה״ראש ובה, ה ילא נמשך ט  בדרך הכל ממ
ובה ית עד ט יתא דבר״ ה״אחר וא יל בספה״ק ]  את להתח
ום י הי ושה בדבר ום שכל קד . כבר יתגלגל הי ] ושה בקד

ז ית״ כח נפגע הדעת עץ חטא ומא  לידי ונמסר ה״ראש
ות , כח ים- ובכורי הרע ות מצר , ער ו הארץ י הי יטו  לכך הב

ית ור היה שהראש , בידי מס ומה וכל הרע וסדת הק י  על מ
ית י״ת והרג זה, ראש , את הש יהם ור יד בכ  עם את והעמ
ות ישראל י ים לה ור י בני כמ״ש הבכ , בכור  ומעתה ישראל

ית״ כח נעמד , בצד ה״ראש ושה  זמן דעל חז״ל וכמ״ש הקד
יאה יצ זכרתי נאמר ה י לכתך וגו׳ נעוריך חסד לך ״  אחר
' במדבר ודש וגו ' ישראל ק ו״ ראשית לה ואת  והנה תב

יד הדבר יח ו ה ונקים שממנ ות י ותם את הרע כח יא  מצ
וא וכחם, ן ה י ים בידי ש״הכל הענ וץ שמ יראת ח , מ ים״  שמ

יר״ש וכרח דבר אינו שה , המ יאה וץ״ על נבנה והרע בבר  ״ח
ופס זה ו ות יל ודת את אפ , נק ית״  ראשית כמ״ש ה״ראש

, גויים נם עמלק יהם נגלה כאשר אמ  הקב״ה, ממ״ה על
ו וש שרא ו שהכל בח ות ן הקב״ה של ברש ום ואי וץ דבר ש  ח
, ו יתה ממנ וראה הרגשה וה ידה של נ י עמ ן המלך לפנ ופ  בא

ים״ וכרח ות ש״מ ו לעש יראת ה״חוץ״ התבטל ית', רצונ  מ
ים יר״ש שמ וא דה , דבר ה יך ולא מוכרח ות שי זה לסט  מ
ום , בש ילא אופן ו וממ ות התבטל . הרע כח ותם יא ממצ

יראת הגדול״ ה״״מורא וזהו ים שה יתה שמ , ה ותו  בגדל
ות יר ן כזו בבר י ות כבר שא יא וץ״ של מצ יראת ״ח , מ ים  שמ

ולא יראת ] ים כ ילה שמ י רג ודת שע״ ירה עב וא הבח  שה
ורא בגדר , ״מ ילא קטן״[ , הרע כח התבטל וממ ו ות יא  ממצ
ו דכל ו חיל וקפ וא ות וץ מכח ה יראת ה״ח , מ ים״  אבל שמ

ופעת י מלך בה ים מלכ ו המלכ ו שרא ות , בכל שמלכ  משלה
ן ום ואי וץ דבר ש , ח ו ילא ממנ ן הרע פקע ממ . מ ולם הע

 ה״מורא״ מכח ה״־ באהבת נרוצה״ אחריך ״משכני ה(
ביצי״מ הגדול
ו וכיון זכ ול״ מורא ה״ לדרגת ישראל ש  גילוי מכח הגד
ינה יל שכ יאת בל ים יצ , מצר ו כמש״נ  עם למדבר יצא
י יר ור מצה השי ות ומר ור וב שכמם על צר  ושמחה חשק בר

וב כמאמר , יה״ש הכת י א'( )ש יך משכנ  נרוצה, אחר
י י שם ופירש״ י אנ יך שמעת וח ז משל , שאמרת רמ י  למשכנ

י ואני יך אמרת וצה אחר ות נר י ', לאשה לך לה ו וכו נ י  שהאמ
ו בו וח ו ולא ובשל יאך אמר , נצא ה ום לא למדבר  זרע מק

ונות, ו ומז ו והלכ י ' אחר , וכו וך וכ״ז עכ״ל  נפלאה שמחה מת
. בך״ ונשמחה ״נגילה -

ורה ' הם דהלא צ״ב ולכא ות ב נ ו ות, תכ יראה״ שונ  - ״
ורא ול המ י הגד ינה, בגילו נשמחה נגילה - ו״אהבה״ שכ  ו

ו״ בהם שבער בך, ו ית', ״אהבת ו ודבק י , לצאת אחר  למדבר
יא ואיך ורא״ הב ול ה״מ . למדת הגד ״אהבה״

ן ור באמת אכ יא , הב וט ן נתבאר דהלא פש י ורא דענ  ה״מ
וא הגדול״, ירה ההכרה ה ו שהכל הבה ות ן מלך, של ברש  ואי

ום וץ״ דבר ש , ״ח ו יראת כן שעל ממנ ים ה וא שמ יד שה תמ

י ״חוץ״ , מיד ים ו שמ יד ו כדבר הקב״ה שהעמ ינ , שא וכרח  מ
ות חזר י וכרח דבר אצלם לה , בידי מ ים  באמת וזהו שמ

, כל על חדש מבט יאה ן הבר י ום שא ות ש יצ יעות חצ  ומנ
ים כנגדו, וק ו ודב י , אל ו לגמרי ות דנתבטל י ים הנט  לדבר
ים ו שלא זר ונ ית'. כרצ

ורא ומעתה ו להתקרב הקב״ה לה כשק י , - אל י״  ״משכנ
ים ו נמשכ י יך - הכרח בדרך אל ן נרוצה״, ״אחר י ורא כענ  ״ק

ן באה״ והיא לה יאת ב'(, כ״ב )קידושי יחסת הבהמה שב  מת
יש האדם אל ורת לו ו , ת יכה ן מש ית דעה לה דאי  עצמ

נמשכת יה ו , אל מאל ושלא האדם ורא כעבד ]  והוא לו שק
ן בא, י ורת בו שא , ת יכה יה דאדעתא מש . דנפש  כן קעביד[

ו אחר בענינינו וסר ות שה יצ ות החצ יצ ות והמח  עם בנפש
ו ישראל ות ובטל י ות, הנט ו הזר יהם נמשכ י״ת אל מאל  הש
יצאו ו ו י ו לקבל שממה למדבר אל ורת , ת ' וק הק  בו ולדב
לנצח.

החיים לכל דרך כיוון ביצי״^ השכינה גילוי ו(
נה גילוי י יה השכ יל שה , נמשך לא יצי״מ בל ות יע  בקב

יה אלא וראת ה ותא שעה ה ילא באתער יהם שנגלה דלע  על
יראת וגאלם, הקב״ה ממ״ה ים וה זר שמ ות ח י  בידי לה

, ים ות נסתלקה ואח״כ שמ יר וב זו, בה ולם וש ו ע  כמנהג
ודה נוהג, ורה והעב , בידי מס יש האדם ות ו י ירידות על  ו

יראה ישראל עם במדרגת , ב  מה תאמר ואם ואהבה
ועלת נשאר הת ות לנו ש ו?! מהתגל נם ז  הגם באמת אמ

ות יכה לא שההתגל , המש ות יע  לנו נתן זה גילוי אבל בקב
ן את ו ו ים, הכי ו בחי יבלנ , על אחר מבט שק יאה  הבר

ודעים י ו ו ן את עתה אנ ו ו ו הנכון, הכי י  זאת נעשה ועכש
ו ינ יעה בעצמ יג , ב ות, כל על להתגבר ועמל ונ יע הנסי  להג

וב ות ש וממ יראת זו, הכרה לר ים ש וא שמ וכרח דבר ה  מ
, יאה ן בבר י וץ שא ו ח כלום. ממנ

וגמא ו לזה, ד יל מה וכי זצ״ל סלנטער הגר״י את שאל וע  מ
וד ימ וסר ל ות המ , בהתפעל י הנפש  קצר זמן לאחר הר
ורדת ות י זר ההתפעל ו וחו י ות , להרגש ות ודמ יב הק  והש

, יער הלך אחד במשל , ב  הדרך את מצא ולא והסתבך
, מן לצאת ן ולאחר היער , שקעה מכ וך ונעשה חמה  חש
, יש לגמרי וד והרג , אב ושך לגמרי י דבח ודא ן ב י לו אי  סיכו
וא וסף הנכונה, הדרך את למצ ו זאת לכל ונ יל  לרדת התח
ים ים, גשמ ו ונפל עז וח , בר י יק לפתע לגמר  חזק, ברק הבר
יר ים השטח כל את והא ים לרגע , אחד וב ממש יך וש  החש

, ודם ור אבל כמק ן את לו נתן זה א ו , לצאת איך הכו יער  מה
יה כן י״מ ה יצ ות ב ור שהתגל ינה א ן את להם נתן השכ ו  הכו

וב הנכון, זר גם וש ושך ההסתרה כשח  טבע של והח
, יאה ודעים הבר ו י ו הנכונה, הדרך את כבר אנ  יכולים ואנ

ו ע״י נ י יע מעש וב להג  יראת של הנפלאה המדרגה אל ש
ים ו שמ ית'. ואהבת

י זאת ועוד ו יל ינה שבג י״מ שכ יצ ו נחקק ב נ י ות  בנפש
ודת ית שנק ו הראש יא שלנ , ה ושה ו בקד ינ ונ י שרצ ית  האמ

וא ות ה ו לעש ' רצונ , ית וב ומעתה כמשנ״ת ו ש  אנ
ים ובטח וש שלא מ זה נפר ולם, מ ית דכאשר לע  טוב, הראש

ילא ית גם ממ וב כמ״ש טוב, האחר ית ט  דבר אחר
ו ית ו יהיו באם וגם וכנ״ל, מראש ות ח״ י , סט י קצת  מפנ

ים י ים קש י ות של ופיתו ונ ים, נסי י נסטה לא החי  לגמר
ות , מדבק י״ת ודת זוהי באשר בהש ית נק , של התשת  הנפש

וף ונשוב ודה לבס . זו לנק בהכרח
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נותר או מהודר
 ב׳ לפניו יש אם מהו שליט״א, הדור מגדולי דאחד מקמיה שאלו

ת שרויו ה אפ א לא אבל כחוש שה או פסח, לקרבן לקחת שה איז  יבו
תר, לידי א אבל מהודר שה או נו די יבו תר, לי  בשר יותר בה שיש ]כגון נו

הכחוש. דיקח וקאמר עדיפא. הי לאכול[,
 כחוש קרבן בשבת שחט דאם א׳( )ס״ד מנחות בגמרא חזינן הנה אך
הודר, קרבן הגיע כך ואחר חטינן לכחוש שבקינן מ ש  אע״ג למהודר, ו

 מלאכה ונעשה בחנם היה הכחוש שחיטת ההידור דמחמת דנמצא
מי הכי כן ואם הקרבנות, לצורך שלא בשבת  המהודר דיקח נימא נ
א זה דמחמת אע״פ די יבו תר. לי נו
ש ה דהכא לחלק וי הרי גרע, ז תר, לאו על יעבור השתא ד  משא״כ דנו
עבד. דעבד מאי מקודם, ששחט מה לענין התם

ש עיין ]וי אי דהכחוש באופן מהו ל א לא וד די יבו תר, לי  אבל נו
א אם מסופק בהמהודר די יבו תר. לי ה דגם ונראה נו  הכחוש, יקח בז
א דספיקא ת אוריי חמירא[. ד

המצות בה ואפה מים גזל
 שקנה אף לכזית, משלימים והמים מצה, בה ואפה מים שגזל מי

המצות. על יברך לא בשנוי, המים
 המים אם בנידון תליא אם ]וכן מברך, לא באמת אמאי לדון ויש

וכדלהלן[. להמצה משלימים
מכזית יותר אוכל א.

תר אוכל הא לכאורה ת יו יברך. שפיר כן ואם יצא, ובהיתר מכזי
הרי כן, אינו אך עיל מאי כן ואם בתחילה, יצא באמת ד  שמוסיף יו

לאכול.
עין כ  )סוכה תוספות הקשו דהנה הגרע״א, בדברי מצאנו זו סברא ו

ה, סוכה למעוטי קרא בעינן אמאי ההוא( ד״ה א׳ ט׳  ליה תיפוק גזול
בעבירה. הבאה מצוה דהוה משום

שזולת מינה דנפקא שכ״ה( )מצוה חינוך במנחת וכתב  הגזול סכך כ
 בעבירה הבאה מצוה דמצד נמצא לבוד, משום כשירה הסוכה היה
הרי נפסל, לא  נמצא לבוד, מצד כשירה סוכה היה העבירה לולא גם ד

אין פינן אחרי אמנם המצוה, סיבת העבירה ד ל  דסוכה מקרא די
ה פסולה. והסוכה פסול סכך חשיב כן אם פסולה, גזול

״ז )סוכה הגרע״א ודחה  מצוה משום רק הפסול אם דאף א׳( י
הרי פסול, מקום מכל בעבירה, הבאה  ולא הגזול, בסכך יצא השתא ד
תו. היה מה דיינינן זול
הכי מי ו דון נימא נ דן, בני די יצא דהשתא די ה, במצה חובתו י  גזול

א היה הגזולה המצה לולא דגם דיינינן ולא די יוצ חובתו. י
להמצוה גורמים ב.

מרינן הוה אם צריך לשיעור משלימים אינם שהמים א  לאכול ו
עיין יש המים, בלי קמח שיעור ה נימא אם ל  בעבירה, הבאה מצוה בז
הי מי קא דהמים דנ מהמצוה. אינה אבל למצוה גר
שוטו אך ם במסמרים אף בפ לי  נופלת הסוכה שבלעדם בסוכה גזו

 מעיקר אינם שהמסמרים אע״פ בעבירה, הבאה מצוה הוה נמי
ם רק אלא הסוכה מי סוכה. כאן שיהא גור
 המצה היתה גם המים מסלקים היו דאם גרע, הכא באמת אבל
מי כשרה, כבר כך אחר אך הבניה בעת ממסמרים שצריך לסוכה וד

r י
להם. צריך אין

טבל של מצה ג.
פינן הנה ל אין ב׳( )ל״ה פסחים בגמרא י אין ד צ די יו  במצה חובתו י

סורו מי חמץ׳, עליו תאכל ׳לא מדכתיב טבל, של  תאכל ׳בל משום שאי
אין זה יצא חמץ׳ עליו סורו ש  משום אלא חמץ׳ תאכל ׳בל משום אי
טבל׳. תאכל ׳בל

 תיפוק קרא, בעינן אמאי משום( ד״ה א׳ )ל׳ בסוכה תוספות והקשו
סורא אכיל דקא בעבירה, הבאה מצוה משום ליה ק אי די ונפי מצה. י

שיעור משלימים דהמים להאמור והנה ת ל  כן אם דמצה, כזי
שב תיי ת י שיי  בעבירה, הבאה מצוה הוה דלא דנימא התוספות, קו

הרי מרינן ד כי דטבל, תעשה הלא ידחה מצה דאכילת דעשה א  תימא ו
הרי מיתה בה שיש תעשה לא דוחה עשה אין הא  חייב טבל באכילת ו

רי הא אך מיתה, הוי כגון מיתה, חייב שאינו בגווני אף איי  פחות ד
אפילו טבל, מכשיעור  המים הרי דלהאמור מצה, שיעור איכא הכי ו

מצטרפים.
א הרי אך מינן בפסחים בסוגי  נימא כד כן ואם שמעון, לר׳ קיי
רי דמצה הרי במשהו, הוה המיתה גם כן אם במשהו, איי  שמעון לר׳ ד
בין משהו. על גם חיי

תליא ת, דבעינן שמעון ר׳ מודה קרבן לענין אמאי ]ו  מפאת אם כזי
שוגג. מפאת או כרת, דליכא  הרי כרת, דליכא מפאת נימא דאם ד

שיעור, רק חייב כן ואם כרת, ליכא בטבל הכא  מפאת אם אמנם בכ
במשהו. גם חייב כן ואם שוגג, אינו הכא הרי שוגג,
דון באמת אך דן בני שיעור, חייב השני להצד גם די הרי בכ  נימא כד ד
ם מותר כן אם תעשה לא דוחה עשה מי העשה לקיי צריך לשוגג. וד  ו

תלמוד[.

מצה אכילת מצות
האמצעית מצה א.

 שהרי מתחילתה שבורה להיות יכולה האמצעית המצה לכאורה
די על פרוסה יעשנה הכי בלאו חץ, י  היתה שבתחילה לן איכפת ומה י

פגומה.
ש המצות, מחבילת פגומה מצה שהוציא מי זה ולפי  לומר י

אוכל. מתוך פסולת ברר כן לא דאם השלישית, למצה בה שישתמש
מי דאיתא ואע״פ של  א׳( סע׳ ש״מ ס׳ בביה״ל מובא ה״ב, )פ״ז בשבת בירו

ת בבורר ם, כל צרורו ת נשאר דאם היו  חשיב לא התבואה בתוך צרורו
ש עדיין שהרי התבואה לתקן כלום הועיל שלא בורר, ת. בו י  צרורו
מי הכי כן ואם ת מצות נשארו הרי נ המצות. בחבילת פגומו

מר יש אך ת לו שלמי דכונ תר הירו  מדרבנן אבל התורה, מן רק דמו
אגלי ליתסר. מיהת קטינן אם דן זורה( מלאכת )ריש טל וב שלמי. נ הירו  כ
עיין תשע״ו[. וארא בפרשת בדבריו להעיר שכתבנו מה ]ו

לברך שכח ב.
ת, ואכל המצה על לברך שכח אם הי הברכה, הפסיד לכאורה כזי  דנ

שר״י דלהגהות תן עובר חולין( )ריש א  לא ואם לכתחילה רק הוה לעשיי
תן עובר בירך שיי כול לע  אנן אמנם המצוה, עשיית לאחר גם לברך י

הכי. לן קיימא לא
כי כי מספק. רק הוא כורך אך לפניו, הכורך דאכתי תימא ו  תימא ו

 הרי האפיקומן, על עכשיו יברך היאך אך לפניו, האפיקומן דאכתי
באמצע. מפסיק

א
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קנו אם אדע ולא האפיקומן, לפני כך אחר יברך אם הנידון אלא  תי
ה על ברכה בנפרד. ז

מר ת דבכל ולו ש שאוכל זי ת, מצוה י מי כול כן ואם קיו  גם לברך י
ה גם השני, הכזית על דפסיקתא. מילתא לא ז
 באמצע אמן שמע ג.

ת, מקצת ואכל המצה על בירך אם  צריך יענה, אם אמן, ושמע כזי
הרי עיון,  קאי דהברכה הכורך אכילת עד ידבר דלא חזינן ד

הו, תרויי  סיבה, בלי ידבר דלמה נהי כן ואם ספק, רק הוי הא אך א
יפטרנו. ומה לענות חייב הא אמן אבל

הסיבה בלא ואכל שכח
 אבודרהם עיין כך, נוהגים שיש כמו ]א״ה, בכרפס, להסב רצונו אם הנה

 סעי׳ קי״ט )סי׳ ערוך שולחן קיצור סק״ד(, תע״ג )סי׳ מרדכי מאמר ההגדה, בסדר
 אלא בהסיבה, שנית דיאכל לומר יש הסיבה, בלא ואכל ושכח ג׳([,

 מאכילת דעתו הסיח לא אם וזה כזית. ביחד יהא שלא הכל בסך
דעתו. הסיח אם מהו לדון יש אלא הכרפס.

נמלך א.
 החליט כבר אבל מספק, המרור כלפי בתוקף דהברכה נהי הנה

תר לאכול שלא  בדעתו כוון דתחילה ואע״ג נמלך, ליה והוה כרפס, יו
ת, עד כמות בכל הכרפס כל על לי כזי  לאכול שלא החליט השתא או

תר. יו
ההחלטה מהני דלא לדון ב.

טו נכונה. אם אדע לא אך א  לאכול שלא החליט אם הסעודה בתוך ו
תר ם להמשיך ודעתו בשר, יו כול לא אחרים, בדברי תר לאכול י  יו
ברורה. החלטה עם אף בשר,

ה כל אמנם  הברכה בשעת בתחילה בחשב אמנם כך, אחר בחשב ז
מין מוגבלת כמות על מין, עוד על חשב וגם אחד, מ  נמלך כך ואחר מ

ה השני, המין שגמר לפני ה וכל טפי. דגרע לומר יש בז תלמוד. צריך ז
בכוס יין מעט נשא ג.

מי הדור, חכמי דכתבו העירוני ת כוס ששתה ד  הסיבה, בלא רביעי
 לשתות לא שחשב אע״פ שתאו, שלא הכוס בתוך יין מעט נשאר אך
 בתוקף, הברכה דאכתי כיון מקום מכל הרביעית, הכוס כל פעם עוד

ברכה. בלא ולשתות הכוס למלא יכול
מי הכי כן ואם תה, נ כיון דכוו כול בתוקף, עדיין דהברכה ד  לאכול י
עוד. לאכול לא שהחליט אע״פ שנית,

ה במשנה כתב ]הנה  הסיח דאם ז'( סע׳ תע״ב סי' הלכה )ביאור ברור
חזור רוצה אם בהכוס, שנשאר מה מלשתות דעתו תו ל  צריך ולשתו
ש שנית, לברך ה לומר וי ס כל על דמברך להרמ״א דז ס, כו  נמצא וכו

ת[. לברך צריך הכי ומשום בתוקף, אינו כבר דהברכה שני
מספק אלא מוציא אינו ד.

מר יש אלא א שאני דכרפס לו  דעת ]דהרי מספק, רק המרור דמוצי
 מחמת דהוה מברכה פטור דהמרור והדר( ד׳׳ה א׳ )קט׳׳ו בפסחים התוספות
בתוקף. עדיין הברכה אם ספק רק הוה כן ואם הסעודה[,

 דפליגי השקל, ומחצית שבת תוספת בפלוגתת תליא ולכאורה
 שכר לשתות דעתו והיתה הכוס, נשפך ששתה ולפני שכר, על בקידש

כול האם בסעודה, חזור י ש שכר ולשתות ל קודם ברכה, בלי לקידו [ 
ם[. נטילת על ידי

ם רע״א( )סו״ס שבת תוספת דעת  שבתוך שמשקין דלהסוברי
ם הסעודה  שפקעה דנמצא שנית, לברך יצטרך מברכה, פטורי
 הסעודה[, לפני שכר של שניה כוס לשתות דעתו היתה לא ]דהרי הברכה,
בין, הסעודה בתוך דמשקים הסוברים לדעת משא״כ  נמצא חיי

 יברך לא כן ואם הסעודה, שבתוך המשקין על בתוקף עדיין דהברכה
דן נימא אם הכי ומשום שנית, לדי שקין אם ספיקא הוה ד  בסעודה מ

בין ה, תלוי השני הכוס בברכה, חיי כיון בז  הברכה אם לן ברירא דלא ו
ישתה. לא לכן בתוקף

כיון סובר ל״ב( ס״ק רע״א )סי׳ השקל במחצית אמנם ש ד  ספק כאן די
הו מקום דמכל נמצא הסעודה, שבתוך המשקין על  כן ואם כיוון, אי

ש מספק חיילא הברכה ל תוקף לברכה וי כו בלא השני כוס לשתות וי

או ברכה. הוב ליון דבריהם ]ו עוד ז׳(, ס״ק קע״ד )סי׳ הגרע״א בג  עיין ו
ם בבר ל״ט([. )סי׳ אלמוגי

הספיקות בין לחלק ה.
מי דלא העירוני שאני השקל, למחצית ד כוון התם ד מ הרי מספק ד  ד

ה, בעינן דילמא ה מהני לא דילמא הכא משא״כ כוונ  דהגדה כוונ
מפסקת.

 נימא שני, לפרי כוון אם ומסופק אחד פרי אכל אם עצמך, הגע
אי, בתורת בתוקף דהברכה אכל וד תכן לא באמצע, אחד פרי וי ה, י  ז

ה ספק הוי לו כיוון אם שמסופק הפרי דאת אי, שלפניו וז  והלכך וד
דון דן בני כוון, בעינן אם שמסופק אינו הספק די  הוא הספק אלא ל

ה, מהני אם כול לא הכרפס של הברכה דדילמא כוונ  לסעודה להגיע י
לכרפס. עוד יאכל היאך כן ואם מפסקת, דהגדה

מי, דלא העירוני גיסא לאידך אך צונו מקום דמכל ד חול ר  גם שי
עיל. אם שמסופק אלא כך אחר יו

ה פרי על שמברך במי מינה נפקא והנה  שבחדר הפרי גם לפטור ורוצ
 בחדר לאכול ונמלך מפתח, לו יש אם ומסופק נעולה והדלת השני,

עיל האם השקל מחצית לדעת פרי, עוד הראשון אי. בתורת יו וד
תר נראה ולענ״ד מהני. דלא הראשון כהצד יו

כל שפיר זה לפי אף מקום ומכל  מספק הכרפס לאכול להמשיך יו
 להקל. ברכות ספק ליה והוה המרור פוטר הכרפס דדילמא מיהת,
צריך עוד תלמוד. ו  מהכרפס דעתו הסיח לא מקום דמכל לדון יש ו

במושלם.

פסח בתוספת חמץ
 יום מבעוד פסח במוצאי לאכול שהתחיל בגוונא מהו לדון יש הנה
 אמר לא וגם הבדיל, ולא התפלל לא ועדיין הלילה, עד ונמשך

חמץ. לאכול לו מותר האם לחול, קודש בין המבדיל
 לאכול שמותר נראה דלכאורה סק״א( תצ״א )סי׳ אברהם במגן וכתב

 אמרו שחכמים אלא מילי, לכל חול הוי לילה דהגיע דכיון חמץ,
 אינו חמץ איסור אבל בתפלה, שיבדיל עד מלאכה לעשות שאסור

 כיון ולכן חמץ, לאכול אסור המועד בחול אף שהרי בהבדלה, תלוי
חמץ. לאכול מותר שחשכה
 המזון ברכת בירך לא עדיין דאם סק״א( )שם ברורה במשנה ף ומוסי

 דאזלינן ויבוא יעלה לומר יצטרך דהרי חמץ, לאכול לו אין בודאי
 לומר יוכל לא חמץ אכילת ידי על ועכשיו הסעודה, התחלת בתר

 לפני המבדיל שאמר במי וכמו דסתרי, תרתי דהוי ויבוא, יעלה
המזון. ברכת

 דסתרי, תרתי הוה דלא לומר דיש כתב ש׳( סי׳ )או״ח חיים שלמת ]בתשובות
 יש באמת אבל ויבוא. יעלה יאמר לא הפסח באמצע בשוגג חמץ שאכל מי דאטו
נגמר. דהפסח מפאת אכיל דהכא לחלק

 דכיון ברורה, המשנה על טוען קנ״ט( סי׳ )ח״ז אפרים רבבות ובתשובות
 כן אם חמץ, אוכלים אין המועד בחול שגם טוב, ליום בסתירה לא הוא דהחמץ

 דמכל מבוארים, ברורה המשנה דברי לענ״ד אך ויבא. יעלה לומר יוכל שפיר
זה[. ליום דסתרי תרתי הוי מקום

 דינו, לן משכחת היאך אברהם, המגן על קושיא הוא ובאמת
 יאכל היאך לסעודה, ידיו בנטל איירי אם איירי, היאך נפשך דממה
 לסעודה, ידיו נטל שלא איירי ואם המזון, ברכת את יפגם הא חמץ

הבדלה. קודם לאכול שרי היאך
דרכים: בכמה ליישב לדון ויש

השקיעה מקודם התחיל - א׳ תירוץ
שב יש רי דבאמת ליי א איי  בלאו אך בסעודה, באמצע דהוה בגוונ
א, יעלה יאמר לא ]מספק[ הכי בו  לפני הסעודה דהתחיל דאע״פ וי

ת אכל לא עכ״פ אבל השקיעה,  הכזית גמר אלא השקיעה קודם כזי
מכן. לאחר רק

א דבכהאי נמצא אין חמץ, למיכל ליה שרי גוונ ה ד  בסתירה ז
מזון, לברכת מר אינו הכי דבלאו ה א, יעלה או בו  נימא דאכתי אלא וי
ם א אברהם המגן קאמר זה ועל חמץ, אוכל היאך הבדלה דקוד  דדינ
ם סור לענין רק הבדלה דקוד מלאכה. אי
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מר האם השבת, בסוף השמשות בבין באוכל פליגי ]הנה  יעלה או
א, בו מר נימא ואם וי א יעלה דאו בו ם, ספק מחמת וי כן יו  מחמת ו

רי נימא כן אם שלאחריה, התוספת איי  לאכול בממשיך הכא ד
ת ולהשלים התוספת. עם הכוכבים צאת לאחר רק הכזי
בין דבאוכל נימא אם אמנם  יעלה להגיד צריך אין השמשות ב

א, בו ש כן אם וי מר י רי לו איי  לאחר השמשות בבין בממשיך אף הכא ד
מן כלות השקיעה[. מן התוספת ז

הנאה איסור - ב תירוץ
שב יש רי דלא אברהם, המגן דברי ליי סור לענין איי ה אכילה, אי  דז
דיו[, נטל דלא ]היכא הבדלה קודם אסור רי אלא י סור לענין איי  אי
ה מחמץ, הנאה סור משום אלא הבדלה, קודם שרי דז  יש חמץ אי

ה לאסור, במלאכה. רק מיתסר דלא אברהם במגן דכתב הא מהני ובז
רי מתבאר אברהם דהמגן לישנא אך איי ה אכילה, לענין ד  ובז

רי אם נפשך דממה כהנ״ל, תיקשי דיו, דנטל איי  ברכת יקלקל י
מזון, רי ואם ה דיו, נטל שלא איי הבדלה. קודם לאכול אסור הרי י

חמץ לקנות - ג' תירוץ
 גם אך הבדלה. לפני חמץ לקנות לו מותר אם מינה נפקא כן כמו

וכהנ״ל. אברהם דהמגן מלישנא עיון צריך זה
חמץ אכל כבר - ד' תירוץ

שב יש רי ליי איי  חמץ אכל כבר אלא סעודה, באמצע שעומד ד
שוגג, ה ב מזון, הברכת נתקלקלה כבר הכי בלאו ובז מרינן והשתא ה  א
שרי חמץ. למיכל ליה ד
די דעל ברור אינו אך מזון, ברכת תתקלקל בשוגג אכילה י מו ה  וכ

שפיר בשוגג מלאכה שעשה מי כל ד מר יו רצה. לו
ברכה של כוס - ה' תירוץ

מזון, ברכת לאחר ברכה של כוס לענין מינה דנפקא לומר יש  ה
כיון הבדלה קודם לשתותה להמתירים שייך מ מזון, לברכת ד ש ה  וי

שפיר חמץ, בהכוס כל ד תירוץ לשתותה. יו  או״ח חיים בשלמת איתא זה ]ו
ש׳[. סי׳

כי פרי הגפן דעל אחרונה ברכה צריכה הכוס הרי תימא ו אז הגפן, ו  ו
ם שמחנו אומר עדיין ונמצא המצות, חג ביו  שלא שלש המעין יקלקל ד
מרו. יוכל לינן הכוס לענין דגם נימא בלילה ששתאה ]ואע״פ לאו  אז
הסעודה[. תחילת בתר

ש אך אז הכוס רוב רק דישתה לומר י הי אחרונה, מברכה פטור ו  ונ
שקין השיעור דילמא כן, עבדינן דלא ת, פחות במ  הרי אך מרביעי

 דהיאך ארוכה מעלה אינו אך הבדלה. אחרי שלו בברכה אותה יפטור
המצות. חג הזכרת את מיהת יפטור
ש כן על מר י רי לו איי  דלא שכר, כגון מדינה, חמר על במבדיל ד

 דהגר״א ידוע דהרי הוסיף חיים ובשלמת ]א״ה, שלש. מעין עליו מברכין
עיין שכר. של כוס על הבדלה עשה זצ״ל קפ״א[. אות פסח הלכות רב במעשה ו

העירוני, תרי תרתי הוה מקום דמכל ו מזון ברכת שתיאמר דס  ה
א יעלה בה שאומר בו ס. האי על וי שוטו אך כו מר יש בפ  הוה דלא לו

תרי. תרתי דס
שבת ערב - ו' תירוץ

רי לומר יש איי ם פסח של כשאחרון ד ה והנה ששי, ביו  מפה פורס בז
מזון ובברכת ומקדש, רצה. רק אלא ויבא יעלה יאמר לא ה
מו  חודש ראש דאם י״ח( ס״ק קפ״ח )סי׳ אברהם במגן דכתב וכ

מר בלילה, לאכול וממשיך שבת במוצאי א, יעלה רק או בו  דאע״פ וי
מרינן דבעלמא  רק הוא עכ״פ אבל סעודה, תחילת מפאת רצה א
א יעלה אבל פלוגתא, בו אי מדינא. חייב וי  יעלה גם לומר אפשר ]ו

ם ויבא תרי[. תרתי דהוה רצה, וג דס
דון הדין הוא כן ואם דן, בני א, יעלה יאמר לא הכי בלאו הרי די בו  וי

ה חמץ, יאכל דלא דעתיך סלקא אלא מרינן ובז שפיר א יאכל. ד
כון, התירוץ אין אך הרי נ רי ד א אברהם במגן איי סור בגוונ  דא

הרי חמץ, באכילת מותר מקום ומכל במלאכה א בכהאי ו  שעושה גוונ
ש סור לענין גם שבת, של קידו ם מלאכה אי תר. יהא טוב דיו מו
ם שאסור נולד של מוקצה לענין כגון תר טוב ביו מו כיון בשבת, ו  מ
ש שעשה ל כן אם שבת, של קידו ה אזי ם דין מיני מו טוב, יו  כשאומר וכ

רי אברהם דהמגן למימר ליכא כן ואם המבדיל, א. בכהאי איי גוונ
עוד ש ו סיף, י הו א בכהאי שהרי ל שהרי הבדלה חיוב עליו אין גוונ

ם מוצאי הרי שבת הוא טוב יו הרי לאכול, ממשיך ו  אברהם במגן ו
רי חייב באופן איי בהבדלה. ד

ש בעינן דלא העירוני ]הנה  היום ממנו שיפסיק כדי שבת של לקידו
ם פקע הכי בלאו שבת קדושת כשבאה אלא טוב,  מותר ויהא טוב, יו

הרי נולד של מוקצה לטלטל  היאך הכי, תימא לא דאם שבת, השתא ד
רד סורי ממנו יי ם אי מר אינו הרי טוב יו המבדיל. או

ם אם הרי אך ם חל טוב יו  הרי מידי, אכל לא שבת ובליל ששי, ביו
א, יעלה יאמר ב עדיין חזינן וי ם ד צריך עליו, טוב יו ה[. עיון ו בז

הבדלה יעשה לא - ז' תירוץ
מר יש תו רי לו איי דיו, נטל שלא ד רי אלא י  יכול שאינו שיודע איי

א ובכהאי הבדלה, למיעבד הבדלה. קודם לאכול שרי גוונ
כול שהרי עיון, צריך אך הי חוננתנו, אתה לומר י  האיסור דמצד ונ

או מידי לאכול מותר תפילה, קודם לאכול  האיסור מצד אך פת, דל
מידי גם אסירא הבדלה לפני אכילה הרי פת, דלאו ב  נמצא הכא ו
עיין שפיר. אתי לא תירוצא האי כן ואם חוננתנו, אתה קודם  ]ו

באורך[. אפרים ברבבות בתשובות
נשים - ח' תירוץ

מר יש  להסוברים בנשים, אברהם דהמגן בדינא מינה דנפקא לו
ם ה הבדלה, קודם לאכול להו שרי כן אם מהבדלה, דפטורי  קאמר ובז

להם. מותר יהא חמץ דגם אברהם המגן
לקטנים להאכיל - ט' תירוץ

ש עוד  קודם אכילה דמפאת לקטנים, להאכיל מינה דנפקא לומר י
הרי שרינן, הבדלה בין אינם ד  האיסור לענין אבל בהבדלה, חיי

אסור. יהא הבדלה, קודם חמץ להאכיל
סור, דיהא לי ברירא לא אך תליא א  לעשות לקטן מותר אם ו

הבדלה. קודם מלאכה
מאחר ישמע - י' תירוץ

רי תירץ ש׳( )סי׳ חיים שלמת בשו״ת איי כי סעודה, באמצע בעומד ד  ו
מזון, הברכת יקלקל חמץ יאכל דאם תימא הרי כן, אינו ה  ישמע ד
מזון ברכת א. יעלה שאומר מאחר ה בו וי
הרי הבנתי, ולא א יעלה הא מקום מכל ד בו  ונפקא לו. יעלה לא וי
ה מינה מרינן בהא בז א  אם הטלית, על יברך לא שבת קיבל דאם ד
שבת. קיבל לא האחר כאשר הטלית ברכת מאחר דישמע ליה נימא

 אמרינן לא דסתרי תרתי יהיה שלא דלענין כתב חיים בשלמת השואל ]א״ה,
 כעונה שומע אמרינן הסעודה התחלת בתר דאזלינן לענין אולם כעונה, שומע
 שמונה באמצע קדושה בשומע דאמרינן וכעין ויבוא, יעלה שאמרו כמו והוי

הפסק[. הוה לא אבל קדושה דיצא עשרה,
ש בריו, לבאר וי הרי ד מרינן הא ד א אינו ד כול ד א יעלה לומר י בו  וי
 ס״ק רס״ג )סי׳ אברהם המגן שנסתפק בספק תליא חמץ, שאכל אחרי

כול האם הסעודה באמצע המבדיל ברוך באמר ל״ג( מר י הרי רצה, לו  ד
ל נימא אם כו אינו רצה לומר די תרי, תרתי ו מי הכי כן אם דס דון נ  בני

דן כול חמץ שאכל די מר י א, יעלה לו מר אינו דלכתחילה נמצא ויב  או
א, יעלה די על אך ויב ש כעונה שומע י  להצד ויבא יעלה ספק מיהת לו י
אינו תרי. תרתי ד תי דס תלמוד. צריך ואכ

במים חמץ משהו - י"א תירוץ
שב יש רי ליי איי דיו נטל שלא ד  לאחר מים שתה אלא לסעודה, י
מזון, ברכת הרי ה  והיה הבדלה, קודם מים לשתות שרי מדינא ד

חמץ. משהו בהמים מעורב
אינו המים, לשתות שרי ההבדלה מפאת כן ואם  בברכת פוגם ד
מזון, מצד ה א בלא המבדיל, אמר שלא ו  הוה אברהם דהמגן דינ
סרינן שרי. והשתא א

כי  אלא מים מקרי לא כבר כן אם חמץ משהו שיש כיון תימא ו
סור משקים שאר ה כיון לענ״ד הנה הבדלה, קודם לשתותם דא  רק דז

היב ולא משהו ם, דינו טעמא, י הרי כמי  דינו ברכות הלכות לענין גם ו
ם, תן אם אך שהכל. יברך לא צמא אינו ואם כמי  טעם, החמץ בה נ

מר יש מרינן הבדלה, קודם דאסירא לו א ם וכד  טעם בהם שיש דבמי
שאינו אף בברכה חייב לצמאו. כ

העירוני תר הכי דבלאו ו הרי חמץ, משהו האי מו ש ד  דלא לומר י
רינן מו כרת, כשיש רק משהו גז חזינן וכ  חצות לאחר פסח בערב ד
שרי ש מוכרח, אם אדע ולא חמץ. משהו ד מר די ם לו הבדלה דקוד
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ם. של עצמו של האיסור ממשיכים ך יו צרי תלמוד. ו
חמץ משהו יש אם ספק - י״ב תירוץ

די דעל נימא אם אף ובאמת  משקים כשאר הוי החמץ בליעת י
ם סורי א ש אם כשספק נוקמא אכתי הבדלה, קודם ו  משהו כאן י

סור מפאת והלכך חמץ, ש מפאת בספק, אף לאסור יש חמץ אי  לו די
תירין סרינן הפסח, לאחר מ א  לו שיש דרבנן ספק בכל בעלמא וכד
תירין מן, לאחר מ ה הבדלה קודם מים לשתות האיסור מצד אך ז  בז

לקולא. דרבנן דספיקא נימא

חמץ משהו ספק
 הלכך חמץ, משהו כאן יש אם שספק דבאופן לעיל כתבנו הנה
 לאחר רין מתי לו דיש מפאת בספק, אף לאסור יש חמץ סור אי מפאת
 נימא בזה מים לשתות הבדלה קודם של האיסור מצד אך הפסח,

לקולא. דרבנן דספיקא
מתירין לו יש הבדלה קודם מים האם א.

מר, אין זה כל באמת אבל  יש מפאת משהו ספק שאסרינן דכשם לו
תירין, לו מי הכי מ ש נ ש מפאת הבדלה קודם מים ספק לאסור י  לו י

תירין. מ
 קריאת קרא בספק כתב לקמן( )כמבואר שהגרע״א אשכחן אבל
תר שמע,  האיסור דכל מפאת השני, שמע הקריאת קודם לאכול דמו

 חייב אם דמסופק והשתא מדרבנן, רק שמע קריאת קודם לאכול
לקולא. דרבנן ספיקא לומר יש שמע, בקריאת

סורא האי הרי תיקשי והשתא תירין, לו יש הוא אי הרי מ כול ד  י
מרינן דלא חזינן אלא שמע, הקריאת לאחר גם לאכול ה א  לו יש בז

תירין. מ
 הכי למילף איכא אבל בהדיא, בדבריו כתוב לא מהגרע״א שכתבנו מה ]הנה
 דמי הרמ״א שם שכתב מה לענין י״ב( ס״ק מג״א על רע״א סי' או״ח )גליון מדבריו
 יהא יאכל לא אם ועכשיו הבדיל, לא שאכתי נזכר כך ואחר המוציא, שבירך
 דיאכל. הרמ״א וכתב הבדלה, קודם יאכל הא יאכל ואם לבטלה, המוציא ברכת
 לא שהברכה מנת על רק דיאכל הפוסקים בדברי דאיתא אברהם המגן והביא
יותר. יאכל ולא לבטלה תהא

 סק״ב( רצ״ט )סי' אברהם במגן שכתב למה כן, דלא לומר דיש הגרע״א וכתב
 למאן רק הוא מפסיקין, הבדלה קודם באיסור לאכול שהתחילו דאע״פ דהא

 אין התחילו אם אז דרבנן, הבדלה דאמר למאן אבל דאורייתא, הבדלה דאמר
 אין דרבנן, או דאורייתא הבדלה אם ספיקא דהוה לדידן ומעתה מפסיקין,
אזלינן להפסקה, מחוייב אם דרבנן ספק הוי ההפסקה לענין כן אם מפסיקין,  ו

להפסיק. צריך דאין לקולא
 ולפי להתחיל. מותר גם יהא לא, או מחויב אם ספק דהוה דהיכא מינה ונילף

שמע[. קריאת קודם לאכול רשאי יהא שמע קריאת קרא בספק זה
שגזרינן נסתפק ענגיל מהר״ש בתשובות והנה א, אטו כ ת אוריי  ד

א, ספק אטו מהו ת אוריי מדברי ד כן להתירא. שמעינן כאן הגרע״א ו  ו
ליון מדבריו חזון סק״ה(. הש״ך על צ״ח סי׳ )יו״ד בג ב ש ו  קי״ט סי׳ )מועד אי

סור כתב תמ״ז( סד״ה י״ב ס״ק  ספק חמץ ספק חתיכה בבית להחזיק דא
א שמא מצה ה לאכלה, יבו ענגיל. דמהר״ש כאידך לכאורה וז

צל״ח ב.
 באכילת דרק תשע( ד״ה ב׳ ט׳ פסחים א׳, ד׳ )ביצה הצל״ח דלדעת העירו

מרינן אחת פעם ש א תירין, לו י ת, בב׳ משא״כ מ  של אכילה הרי אכילו
אין דבר הוה היום תירין, לו ש סור נמי הכא כן אם מ  קודם אכילה באי

ם שמע קריאת קוד כול הא הבדלה, ו  כך, אחר וגם קודם גם לאכול י
אין דבר דחשיב שפיר אתי כן ואם תירין. לו ש מ

תי בספר והנה שש עברו אם במסופק דן פ״ט( סי׳ )יו״ד תשובה דל

 לו שיש דבר מפאת חלב לאכול אסור האם בשר, מאכילת שעות
תירין, להתיר. יש הצל״ח דלדעת וכתב מ
 דהנה ארוכה, יעלה לא שמע, קריאת בספק הגרע״א בדעת אמנם
בין הגרע״א של במערכה עירו תי א׳( )ל״ח ב  אך הצל״ח, לסברת איי

מדברי אסיק פינן ק״ב( )סי׳ הש״ך ד ל ה דגם י מרינן בז  דהוה לחומרא א
תירין. לו שיש דבר מ

ם, חמץ דבספק כהנ״ל, הצל״ח[ לדעת ]א״ה, הדרינן כן ואם  יהא במי
אין דבר דהוה הבדלה, קודם מותר תירין, לו ש סור מפאת אבל מ  אי
סרו יש חמץ אברהם. דהמגן חידושא בלא הבדלה קודם לאו

 הבא לפסח נאסר ג.
סור לענין באמת אך עיין יש משהו, בספק חמץ אי  יש הוי אמאי ל

תירין, לו תר דאע״פ מ הבא. לפסח נאסר הא אבל פסח, לאחר דמו
 שרינן, שבזה הפסח קודם משהו יהא הבא בפסח הא באמת אבל
ש דאכתי ונמצא תירין. לו י מ

 מתירין לו יש אז לקולא ניזיל אם ד.
חמרינן דאם דנימא אלא  לשפוך צריך כן אם השתא, לאכול עליה מ
א שלא המים תירין, לו שיש דבר הוה לא כן ואם לאוכלו, יבו  מ

חזינן כד ליון כן ו אין תרע״ז( )סי׳ חנוכה בהלכות הגרע״א בג מידן ד  יש ל
תירין לו סור, מ די דעל ולא ה י תירין. לו יהא לא ז מ

חמרינן דבספק חזינן הנה באמת אך תירין, לו יש משום בפסח מ  מ
חזון וכתב ש ב  הרי נחמיר דאם דאע״ג כ׳( ס״ק קי״ג סי׳ מועד )או״ח אי

תירין לו אין או שלא להשביתו דצריך מ  מקום מכל אך לאוכלו, יב
ש כן דאם להקל אין תירין, לו י שרינן ונמצא מ  דלאחר אע״ג עכשיו ד
מן ש ז תירין, לו י ה מ חנוכה. בהלכות הגרע״א על תיקשי וז

דון להאמור נמצא בני דן, ד רי שפיר די  חמץ, נפל שספק במים איי
סור דמפאת אין דבר דחשיבא להקל יש הבדלה אכילה אי  לו ש
תירין, סרו, יש חמץ מפאת משא״כ מ או תירין, לו יש דחשיבא ל  ועל מ

ם שרי מקום דמכל אברהם המגן קאמר זה  רק מיתסר הבדלה דקוד
במלאכה.

להסב שלא נשבע
 לדעת היסב, שלא דמי סק״א( א״א תפ״ה )סי' מגדים בפרי כתב

 התורה. מן מצה מצות קיים לא דאמר( ד״ה א' )ג' בסוכה תוספות
 דבריהם הובאו פליגי, פוסקים ושאר אומרו) ד״ה ב' י״ד )סוכה ]והר״ן
ד'([. סע' תרל״ד )סי' הלכה בביאור

ם בפרי כתב אך  חיילא בהסיבה, מצה לאכול שלא נשבע דאם מגדי
 מושבע אין מקום דמכל התורה, מן עשה מצות שמבטל אף שבועתו

ה על הרי סיני מהר ז בתורה. מפורש אינו ד
ש עיין וי הרי הכי, לישבע האיסור בגדר ל  שבועתו, שחיילא לאחר ד

מי הסיבה, בלא גם יצא שפיר כן ואם להסב, לו אסר כן אם  לגוונא דד
כול שאינו ה בחוץ, שולחנו כן אם אלא לאכול י  לאכול שרינן דבז

אין נסרים בסוכת ב׳( )י״ד סוכה בגמרא וכמבואר בחוץ, בשולחנו  דב
ם, בסוכת לאכול מותר אחרת סוכה לו  כלל הוה דלא נמצא נסרי

המצוה. לבטל נשבע
ק לאדם מותר אטו באמת אך ה סכין לזרו שיו המלח, לים דילי  ועכ

כל לא  כן ואם לסוכה, הכשרים קטנים לנסרים הנסרים לחתוך יו
ם, בסוכת לשבת מותר יהא השתא  יש בדיעבד מקום ]ומכל נסרי
שב לומר אי בה[, די מי הכי כן ואם הכי, למיעבד אריכא לא וד  האי נ

הכי. למיעבד אריכא לא שבועה

ת א ע ז ד מו ם יל רי ב ד ם ה סי פ ד ם כאן הנ ד אינ מי  ת
ת ,זצ״ל רבינו של בלשונו א פ ם מ מי ע פ ל כו ש ה דר ת  הי
ב תו כ ה, ל ר צ ק ת ב על תו ם ול מעייני ה ה  הצורך מן הי

הוסיף ת ל בו שור תי בר. קי ס ה ה ו ב ר ם ה מי ע ך פ ארי  ה
ה רבינו מ ם וכמה בכ כי ר תו ואופנים ד  ענין, באו

שר ולפעמים ת ע דו ס על י פ ד ם ע"כ כאן, הנ קו מ  ב
ך ארי ה קנו ש ת ע ק ה ק ר ל ם. ח רי ב ד ה מ

 לסייע זוכה הנך תרומה בכל הגליון, להפצת תרום אנא
 מליץ יהא זצוקלה״ה רבינו יוודא .זצ״ל רבינו תורת להפצת

 משאלות בכל שיתברכו תורתו בהפצת המסייע לכל יושר
 9000893 קופה מסי פלוס נדרים דרך לתרום אפשר לבם.
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מציון" "שלמים
 ורבנו מורנו של מתורתו ובאגדה בהלכה השבוע בפרשת תורה דברי

זצוק״ל פלמן ציון בן שלו' רבי הגדול הגאון

הפסח חג - צו פרשת
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תשע״ז

 הזיקא בשכיח ניזוקים אינם מצווה שלוחי - להודות צריכים ארבעה
י"ב(. פסוק ז' )פרק וכו'". כשמן בלולת מצות חלות התודה זבח על והקריב יקריבנו, תודה על "אם

 לו, שנעשה נס על הודאה דבר על אם יקריבנו, תודה על ״אם ופרש״י,
 שנתרפא, וחולה האסורים בית וחבושי מדברות והולכי הים יורדי כגון
דו בהן שכתוב להודות צריכין שהם  אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה׳ יו

 הן תודה שלמי הללו שלמים נדר מאלה אחת על אם תודה, זבחי ויזבחו
וכו׳״.

 הנס על להודות תודה קרבן להביא שחייבים הארבעה אלו כל הנה
 ובשו״ע הגומל. ברכת לברך צריכים הזו מהסכנה כשיצאו להם, שנעשה

 ״ארבעה וכתב, הגומל ברכת דין את הביא א׳-ב׳( סעיף רי״ט )סימן
 כשיגיעו מדברות והולכי ממנה, כשעלו הים יורדי להודות, צריכים
 ויצא. האסורים בבית חבוש שהיה ומי ונתרפא, חולה שהיה ומי לישוב,
 ברוך מברך, ומה מדבר. ים יסורים חבוש סלה, יודוך החיי״ם וכל וסימנך

 טוב כל שגמלני טובות לחייבים הגומל העולם מלך אלוקינו ה׳ אתה
ברכת וחיוב תודה קרבן שחיוב הוא, זה בכל והטעם וכו׳״.

 עליו שחל מהסכנה, וניצל סכנה במקום שהיה במי נתקן עיקרו הגומל,
מן מהסכנה. והצילו לו שעשה הנס על לה׳ להודות חיוב  שבית ובז

 הנס, על להודות ובכך תודה, קרבן להביא התחייב קיים היה המקדש
הנס. על הודאה בתור הגומל, ברכת לברך הוא החיוב והיום
 משום הוא הגומל ולברך תודה קרבן להביא החיוב מדברות בהולכי הנה

 הרי בשלום, הדרך את ועבר וכשזכה סכנה, מקום היא במדבר שהדרך
כך. על להודות חייב כן ועל נס לו שנעשה בגדר הוא

דרכים הולכי
 שבמדבר מדבריות, בהולכי דווקא היא הגומל ברכת של התקנה הנה

 המדבר את עבר שאדם הזו המציאות ולכן וליסטים, רעות חיות שכיחי
 תודה בקרבן כך על להודות חיוב שיש נס כדבר מוגדרת פגע ללא

 מנהגים שיש ז׳( )סעיף השו״ע מביא דרכים בהולכי אבל הגומל. ובברכת
 ואם סכנה, בחזקת הם הדרכים כל אחד שמצד הגומל, לברך צריכים אם
 מהסכנה שניצל מסויימת במידה נחשב בשלום הדרך את שעבר מי כן

 על נתקנה הגומל שתקנת סוברים יש שני מצד אבל הגומל. לברך וצריך
 היא הסכנה וממילא וליסטים, רעות חיות שכיחי ששם מדברות, הולכי
 מוגדרת אינה בדרכים שיש הסכנה דרכים הולכי בסתם אבל גדולה, יותר

 הגומל. כך על לברך שתקנו כך כדי עד גדולה כסכנה
 מברך אם דרכים בהולכי הנידון שכל כותב )סקל״א( ברורה ובמשנה

 דבר איזה בו לו שאירע בלא הדרך את כשעבר דווקא זהו לא, או הגומל
 וניצל להורגו ליסטים עליו ובאו בדרך שהלך מי אבל ממנה, וניצול סכנה
 בה שאין בדרך הלך אם אפילו ובזה הגומל. מברך עלמא לכולי מהם

 שקמו מהליסטים שניצל נס לו נעשה שלמעשה כיון הגומל מברך סכנה,
להורגו. עליו

הזיקא שכיח
 זאת בכל סכנה, בחזקת הם שהדרכים שאפילו מצינו דרכים בהולכי והנה

 ובגמרא בדרכים. לסכנה לחשוש צריך אינו מצווה לדבר הולך אם
 שלוחי אלעזר רבי ״והאמר מובא, מקומות ובעוד ב׳( ח׳ )דף בפסחים

קין״, אינן מצווה  שזכות לו מובטח מצווה לדבר הולך שכאשר ניזו
אין עליו, תגן המצווה  בדרכו. לו יוזק שמא לחשוש צריך ו

 שסתם ואפילו היזקא, בו שכיח שלא במקום כשהולך דווקא זה כל אבל
 ״שכיח בגדר איננה הזו הסכנה זאת בכל סכנה בחזקת הם דרכים

 לוודאי קרוב כמעט שהוא כזה בגדר כך כל שכיח אינו שההזק היזקא״,
״שלוחי של הכלל על בזה לסמוך אפשר ולכן בדרכו, הזק לו שיבוא

 הזיקא״ ״שכיח בגדר היא הסכנה אם אבל ניזוקים״. אינם מצווה
 שלוחי אפילו וממילא הזו. בדרך ללכת ואסור הנס, על לסמוך אסור

 שזכות הבטחה אין הזיקא שכיח אם זאת בכל ניזוקים, שאינם מצווה
 ההיא. בדרך ללכת לו ואסור עליו תגן המצווה
 בסמיכות הגר שישראל חמץ, בדיקת לענין הלכה מזה לומדת והגמרא

ש לגוי,  באותו החמץ את לבדוק צריך אינו הגוי, לבית ביתו בין חור וי
 יראה שכשהגוי סכנה חשש שיש משום הנר, לאור חמץ בדיקת בליל חור

 עושה הישראל ששכנו יחשוש הוא נר, הזה החור לתוך מכניס שהיהודי
 )סימן פסח בהלכות בשו״ע למעשה נפסק וכן להורגו. ויבוא כשפים, לו

 של הכלל זאת בכל מצווה, היא חמץ שבדיקת ואפילו ז׳(. סעיף תל״ג
 שחשש שכיון זה, אופן על נאמר לא ניזוקים״ אינם מצווה ״שלוחי
 לא ממילא הזיקא״ ״שכיח בגדר זה לי עושה הוא כשפים יאמר שהגוי
ניזוקים. אינם מצווה ששלוחי הכלל בזה נאמר
והרגני שאול ושמע אלך איך
 ואפילו הנס, על בזה לסמוך שאסור היזקא״ ״שכיח של זה דין והנה

 בגמרא ואיתא הנביא, משמואל זה את לומדת הגמרא מצווה, בשלוחי
כו׳. מגעת שידו מקום עד בודק לארמאי, יהודי שבין חור ״דתניא  פלימו ו

 כשפים סכנת נימא אי סכנה, מאי הסכנה. מפני בודק, אינו עצמו כל אמר,
 שלוחי אלעזר, רבי והאמר אדעתיה. ומסיק הוא ושרגא ליליא הכא וכו׳,

קין. אינן מצוה  שמואל ויאמר שנאמר שאני, היזיקא דשכיח היכא ניזו
 וגו׳״. בידך תקח בקר עגלת ה׳ ויאמר והרגני, שאול ושמע אלך איך

 היה מקום של ששלוחו פי על ואף דוד, את למשוח אלך, ״איך ופרש״י,
ירא״. היה הרי

 דוד את למשוח שילך הנביא שמואל את ציווה הקב״ה שכאשר מבואר
 לשאול יתוודע זה שמא שחשש משום ללכת, פחד הוא ישראל, על למלך

דון אחר, מלך למשוח הולך שהוא ישמע וכששאול המלך,  שמואל את י
 ואמר ללכת, פחד ששמואל בפסוק נאמר ולכן ויהרגהו. במלכות כמורד

 גדר לו היה ששמואל ואע״פ והרגני״. שאול ושמע אלך ״איך להקב״ה
 בציווי היה למלך דוד את למשוח שהלך מה שהרי מצווה״ ״שלוחי של
 לומדת הגמרא ומזה יהרגוהו. שמא חשש הוא זאת בכל הקב״ה, של

 ניזוקים. אינם מצווה ששלוחי הכלל נאמר לא הזיקא, ששכיח שבמקום
 בגדר היה והרגני״ שאול ושמע אלך ״איך שאמר שמואל של והחשש

 מצווה לשלוחי ואפילו המציאות. תהיה שכך ברור שהיה הזיקא, שכיח
הנס. על בזה סומכים ולא הזיקא, ששכיח במקום ללכת התר אין

 שבמקום הזה הכלל כל הרי ללכת, חשש שמואל מדוע קשה ולכאורה
 ציווי שאין במקום דווקא שייך הנס, על לסמוך אסור הזיקא ששכיח
 לקיים כללי ציווי הוא הציווי אלא הזאת. בדרך ללכת מהקב״ה מפורש

 במקום סכנה של בדרך ללכת התר שאין לומר שייך בזה המצווה, את
 לא שהתורה הוא בזה והיסוד המצווה. את לקיים בכדי הזיקא ששכיח
 המצווה, את לקיים כדי נפש פיקוח של סכנה לתוך שיכנס אדם מצווה

 כזה ובמקום מהמצווה, פטור יש סכנה של מצב הוא המצב אם אלא
 שמואל אצל אבל מצווה, בסתם שייך זה כל וממילא ללכת. אסור

 דוד את למשוח שילך הזה המעשה על במפורש היה הקב״ה של הציווי
 על הרי הזיקא, ששכיח כיון ללכת לו שאסור לומר שייך מה ובזה למלך,

 בזה שיש אפילו ההוא המעשה את לעשות שילך הציווי היה גופא זה
 דוד את למשוח שילך מצווהו הקב״ה אם שהרי הזיקא. שכיח של חשש

 מזה לשמוע עלול ששאול ברור הדבר המציאות שלפי בזמן למלך,
עליו חובה הזה שבמצב נכלל הקב״ה שבציווי בוודאי הרי אותו, ולהרוג



 שמואל מה קשה ומעתה המצווה. את לקיים כדי הסכנה לתוך להכנס
 מצווהו הקב״ה אם הרי והרגני", שאול ושמע אלך "איך להקב״ה אומר
 ללכת נוסף ציווי הזה בציווי נכלל הזה, המעשה את לעשות שילך

 ששכיח משום נפש מסירות של חשש כדי תוך אפילו הזו לשליחות
הזו. לשליחות ללכת חשש ומדוע הזיקא,
אלך דרך באיזה
 את למשוח ללכת במפורש נצטווה ששמואל כיון שבאמת לומר ונראה

 לא ואם אופן, בכל להתקיים חייבת הזו שהשליחות ידע הוא למלך, דוד
 במקום יכנס כן אם אלא הזו השליחות את לקיים אפשרות שום תהיה
 כזה. באופן אפילו הציווי את לקיים הוא החיוב הרי הזיקא ששכיח סכנה
 זהו הזיקא", "שכיח של סכנה בגדר מוגדרת זו שהליכתו מה שכל אלא

 הדבר שאז מעשיו, את מסתיר שאינו הרגילה בדרך הולך הוא אם דווקא
את ויסתיר נסתרת בדרך ילך אם אבל ויהרגהו. שאול לאוזני שיגיע ברור

 ומעתה חשש. שום עליו יהיה ולא לשאול, יתוודע לא הדבר מעשיו,
 של סכנה במקום ללכת לאדם שאסור היא שההלכה שכיון הבין שמואל

 כזה על נאמר לא ניזוקים אינם מצווה ששלוחי והכלל הזיקא, שכיח
 בדרך שלא דוד אל ללכת הוא הציווי שכאן בהכרח ממילא סכנה, מקום

 את יסתיר צורה באיזה מהקב״ה שאל זה ועל סתר. בדרך אלא הפשוטה
 שאלך צורה בכל הרי והרגני", שאול ושמע אלך "איך אמר וזה מעשיו,

 שלא ללכת אוכל צורה באיזה וא"כ שאול, ישמע שבסוף חשש בה יש
 חייב שהוא לשמואל ספק היה לא וממילא לשאול. הדבר יתוודע
 הפטור את בזה לו אין כך, על במפורש שנצטווה כיון הציווי, את לקיים

 ללכת הוא שהציווי בהכרח הזיקא ששכיח כיון אלא הזיקא", "שכיח של
 הקב׳׳ה, לו השיב כך ועל זה. את יעשה צורה באיזה שאל וזה סתר בדרך

 לו יהיה וזה באתי", לה' לזבח ואמרת בידך תקח בקר עגלת ה׳ "ויאמר
בדרכו. סכנה של לחשש יכנס ולא מעשיו את יסתיר שבה הצורה

הפסח חג
ושהיו שאירעו בדברים - מצרים יציאת סיפור

 בהלכות וברמב״ם מצרים, יציאת בסיפור לספר המצווה הסדר בליל
 בנסים לספר תורה של עשה "מצוות כותב א׳( הלכה ז׳ )פרק ומצה חמץ

 שנאמר בניסן, עשר חמשה בליל במצרים לאבותינו שנעשו ונפלאות
 יום את זכור שנאמר כמו ממצרים, יצאתם אשר הזה היום את זכור

 ההוא ביום לבנך והגדת לומר תלמוד עשר חמשה שבליל ומנין השבת,
 פי על ואף לפניך. מונחים ומרור מצה שיש בשעה - זה בעבור לאמור
 וכל מצרים. ביציאת לספר חייבים גדולים חכמים אפילו בן, לו שאין

 משובח". זה הרי ושהיו שאירעו בדברים המאריך
 ושהיו שאירעו בדברים המאריך "וכל שכתב הרמב״ם בלשון לדייק ויש
 את לספר הוא מצרים יציאת סיפור מצוות שעיקר משובח", זה הרי

 את לספר היא שהמצווה דברים. של כפשוטם ושהיו שאירעו המעשים
 בלב להשריש ובזה מצרים, ויציאת שיעבוד של הדברים השתלשלות

 כך על לעורר ויש הלילה. של עיקרו שזהו יתברך, ה׳ והשגחת אמונה
 את מקיימים לא שבזה וקושיות, בפלפולים להאריך לא הסדר שבליל
 מצרים יציאת בסיפור יהיה שהעיקר לדקדק יש אלא הלילה, מצוות

שהיו". שאירעו "בדברים ו
 מצרים יציאת סיפור "ענין שכתב, בשמו מובא סופר, החתם של ובהגדה
כו׳, בהלכה לפלפל איננו הזה בלילה  ה׳ בניסי לספר ואך רק אלא ו

הסוד. בדרך גם הדבר את שביאר וע׳׳ש ונפלאותיו".
 "שיחות בספר מצינו ושהיו, שאירעו המעשים סיפור של דוגמה ובתור
 סיפר איך חיים החפץ על שמסופר נ׳׳ו( אות קמ״ח )עמוד חיים" החפץ

שבת "בליל מתלמידיו, אחד כתב וכך המכות, עשרת את לעצמו והמחיש

 לכלותנו עלינו עומדים
 והקב״ה לכלותנו, עלינו עומדים ודור דור שככל אלא לכלותנו, עלינו עמד בלבד אחד שלא ולנו, לאבותינו שעמדה "והיא
מידס״. מצילנו

 קולו נעימת שמעתי ביתו, דרך כשהלכתי בלילה, 12 בשעה אחד קודש
 וארא, בפרשת חומש ולומד מטתו על שיושב וראיתי לחלונו, ונגשתי

 ובבואו אי". "אי גדולה בהתפעלות ואמר מתפעל היה ומכה מכה כל ועל
 צחק השחין", מפני לעמוד החרטומים יכלו "ולא לפסוק שחין למכת
 כך, כל בקול שיצחק אחת פעם אף ממנו שמעתי שלא בקול,

 כך המכות, את בעצמו שרואה כאדם גדול כך כל היתה וההתפעלות
 שעה". מחצי יותר כך ועמדתי הקדושה. בתורה חזקה אמונתו היתה
הו  סיפור אלא ופלפולים, הוספות שום ללא המכות סיפור של דוגמה וז

כפשוטם. המעשים
לבנך והגדת

 בספרים כתוב לבנך", "והגדת של המצווה בו שנאמר הזה בלילה והנה
 בה׳, והשגחה אמונה הבנים בלב להשריש מאוד שמסוגל לילה שהוא
 ההגדה פירוש את הסדר( ליל )לפני ולומדים בזה משקיעים שיותר וכמה

 הלב. לתוך הדברים שיכנסו זוכים כך מצרים, ביציאת ומספרים
 על לעבור הסדר ליל לפני ראוי ההגדה, דברי את טוב להבין כדי ובאמת
 להם אין הפירוש שללא בהגדה דברים שישנם ההגדה, פירוש עם ההגדה

ש ביאור. שום  ההגדה דברי את שמפרש המלבי״ם״ "הגדת על לעורר וי
 וכמו המילים. ביאור להבין העיניים את מאיר והוא דברים, של כפשטם

 פשט בפירוש מאריכים הכלבו, ובפירוש ההגדה, על הגר״א בביאור כן
ההגדה.

 הקב״ה מידם, מצילנו והקב׳׳ה לכלותנו עלינו עומדים ודור דור בכל
בין הכלל על בין הוא מידם מצילנו  על שהם גזירות שישנם הפרט, על ו
 הכלל כל על לא היא הגזירה לפעמים הפרט, על שהם וישנם כולו הכלל
 מיד אותנו שמציל מידם, מצילנו הקב׳׳ה זאת ובכל פרט, על אלא

לכלותינו. עלינו הקמים הגזירות
ישראל עמך כל וזכרון זכרוננו
א" "יעלה בתפילת כו׳, ויגיע ויבוא "יעלה נאמר ויבו  ויזכר ויפקד ו
כו׳, ופקדוננו זכרוננו כו׳". ישראל בית עמך כל וזכרון ו  ו
 זצ"ל, הגרי״ז מרן חותנו את ששאל זצ"ל, פיינשטיין מהגרי״מ שמעתי

כו׳ ויבוא "יעלה כשמבקשים שהרי הזו, בתפילה כפילות יש דלכאורה  ו
 נאמר הוא ולכן ישראל, כלל זכרון הוא ב׳׳זכרוננו׳׳ הכוונה זכרוננו",

 להם שישפיע לטובה הקב׳׳ה לפני יעלה ישראל כלל שזכרון רבים בלשון
כרון התפילה בהמשך וכופלים שבים מדוע ומעתה וברכה. טובה  כל "וז
 מה ולשם "זכרוננו" במילים זה על ביקשנו כבר הרי ישראל" בית עמך
כרון ולומר ולכפול לשוב צריך  יתור זה הרי ישראל", בית עמך כל "ז

 אחת בקשה בקשות, שתי בזה מבקשים שבאמת הגרי׳׳ז וביאר לשון.
יזכר ישראל מכלל ואחד אחד שכל פרט, בתור ישראל כלל על היא

הו להם. זקוק שהוא מה כפי לבו משאלות כל לו ויתמלאו לטובה  נכלל וז
כרוננו", במילה חיד יחיד כל של זכרון על בקשה שזהו "ז  מכלל וי

 לטובה. הקב׳׳ה לפני יזכרו אליהם זקוק שהוא שהדברים ישראל,
כרון היא השניה והבקשה  דברים שישנם ישראל", בית עמך כל "וז
 ועל אליהם, זקוק כלל בתור כולו שהכלל ביחד, ישראל לכלל שנוגעים

 מה כפי להם וישפיע לטובה הכלל את יזכור שהקב"ה הבקשה היא זה
שנצרך.
 שאומרים "השכיבנו" ברכת של החתימה את זה לפי לבאר והוסיף

 ישראל". עמו כל ועל עלינו שלום סוכת "הפורס שבת ליל בתפילת
 עלינו הרי ישראל", עמו כל ועל "עלינו, כפילות יש בזה גם ולכאורה

 עמו כל ועל ואומרים מוסיפים מה לשם וא"כ ישראל, כלל על הכוונה
המתפלל על "עלינו" שהכוונה לומר אפשר ואי ישראל.
 נאמר זה נוסח שהרי שלום, לסוכת שיזכה בזה מבקש שהוא בעצמו,

 את משבחים רק אלא בקשות, מבקשים לא ובחתימה הברכה, בחתימת
 מאוד קשה וא"כ ישראל. על שלום סוכת פורס שהוא זה בתואר הקב"ה

 על - עלינו שלום סוכת פורס שהקב"ה הזה השבח נאמר שכבר אחרי
 תוספת איזה ישראל, עמו כל ועל ואומרים חוזרים מה לשם ישראל, כלל

"עלינו". במילה קודם שנאמר ממה יותר הקב׳׳ה על בזה יש ושבח תואר



 כלל, ובתור פרט בתור ישראל כלל על היא שהכוונה בהכרח אלא
 מיוחד באופן ואחד אחד לכל הפרט על גם שלום סוכת פורס שהקב״ה

 לו זקוק ישראל שכלל מה כפי כולו הכלל על וגם לו, זקוק שהוא מה כפי
 להזיק יוכלו שלא שלום סוכת ופורס עליהם שומר הקב״ה כלל, בתור
להם.

 ״שלא פסח של בהגדה להקב״ה שמודים ההודאה את לבאר יש ומעתה
 עלינו עומדים ודור דור שבכל אלא לכלותינו, עלינו עמד בלבד אחד

 היא מידם מצילנו שהקב״ה שההצלה מידם״, מצילנו והקב״ה לכלותנו,
 אחד לכל פרטית הצלה גם יש אלא יאבד, שלא כולו הכלל על הצלה לא

 ולא מהם להנצל שיזכה פרטי, באופן לכלותו שעומדים אלו מיד ואחד
רע. כל לו יארע

מידם מצילנו והקב״ה
 הגרי״ז מרן חותנו, מספר שהיה מעשה זצ״ל פיינשטיין מהגרי״מ שמעתי
 בעל דברי את בחוש בו שראו ישראל, על הקב״ה השגחת בענין זצ״ל,

מידם״. מצילנו ״והקב״ה ההגדה
 ליהודים, העצומה ברשעותו ידוע שהיה ניקולאי, הצאר בזמן המעשה

 שהיו ״קנטוניסטים״ בשם הידועה הנוראה הגזירה את שיזם מי והוא
 וחמש עשרים למשך הרוסי, לצבא בקטנותם ישראל ילדי את חוטפים

 יהדותם. כל את מהם השכיחו כך ומתוך שנה,
 מהפעמים באחת מוולאז׳ין, חיים רבי של בנו מוולאז׳ין, איצלה ]רבי

 בעבור מה דבר לבקש כדי רבנים של משלחת עם רוסיה מלך אל שהגיע
מן ישראל, כלל  בהם הבחין המלך, אל להתקבל כדי בחדר שהמתינו ובז
 וכשיצאו ולבזותם. להכותם והתחיל קטן ילד אז שהיה המלך של בנו

 שקיבל מוולאז׳ין, חיים רבי מאביו, קבלה בידו שיש איצלה, רבי אמר
 מזרע הוא אם גוי על להכיר אפשר שבהם סימנים כמה שנתן מהגר״א,

 עמלק. מזרע שהוא ברור הדבר הללו הסימנים כל את בו יש שאם עמלק,
 הילד כשגדל ואכן !הסימנים כל את בו שיש הזה בילד שהבחין ואמר

 והרע שהצר הראשון, ניקולאי המלך היה הוא העצר, ליורש ונעשה
מאוד[. עד ליהודים

 היהודים, מכל להתפטר צריך שהוא המדובר ניקולאי החליט אחד יום
 והוא יהודים, מליוני כמה היו רוסיה ובכל כולם, את להרוג וברצונו
 שלו, הקבינט כל את כינס כך ולשם כולם. את להרוג רצה ברשעתו
 שריו כל על וציווה היהודים, כל את להרוג החלטתו את להם והודיע

 ובהם לילות, ושלשה ימים שלשה במשך המחוקקים מבית לצאת שלא
 היום של הלילה חצות ועד כולם, את להרוג איך התכנית את יכינו

 ובחצות החוקים, בספר ולכותבה התכנית את לגמור צריכים הם השלישי
התכנית. על לחתום בעצמו יבוא הוא

 מדרכים דרכים על ולילות, ימים שלשה ועמלו כדבריו עשו השרים
 בלא שברוסיה, היהודים כל את להרוג יצליחו שבהם ומשונות, שונות

 שניקולאי כדי הכתב, על הכל את והעלו לברוח. או להסתתר שיוכלו
 חצות לפני וכשעה רוסיה. בכל לאלתר יחול והחוק הצו, על ויחתום יבוא

 שבידו החותמת עם ניקולאי של לבואו והמתינו עמלם, כל את סיימו
החדשים. החוקים את ולאשר לחתום

 לפתע שומעים הם חצות לפני שעה כחצי וחצי, עשרה אחת בשעה והנה
הם מגיע. שהמלך בעת הכבוד משמר ידי על נעשות שהיו הצפירות את

גויים כל ה' את הללו
קי"ז(. פרק תהילים הלל, )מתוך וגו'". חסדו עלינו גכר כי האומים. כל שכחוהו גויים כל ה' את "הללו

 והתיישבו הזדרזו וכולם המחוקקים, לבית אליהם מגיע שהמלך הבינו
 לאולם נכנס ובעצמו בכבודו המלך דקות כמה ולאחר במקומותיהם,

 את ביקש המלך במקומו. והתיישב כולם מעל גבוה שהיה כסאו על ועלה
 ״הכל ואמר מעט בהם הביט אותם, לו וכשהביאו הגזירות, של הגליונות
 באולם שדלק הגדול התנור לתוך אותם וזרק הדפים את לקח שטויות״,

 מילה. לדבר בלא והלך, ממקומו ירד מכן לאחר ומיד לחממו,
 הזה במקום ישבו הם ולילות ימים שלשה מאוד, עד נדהמו השרים
 את לוקח הוא דברים וללא אומר ללא ועתה פקודתו, את לקיים ועמלו

באש... ושורף הכל
 חצות, שעת הגיעה עכשיו, לעשות עליהם מה ידעו ולא שישבו כדי ותוך

 של הכבוד משמר צפירת נוספת פעם נשמעה בדיוק בלילה 12 ובשעה
לאולם. בחזרה חוזר שהמלך והבינו המלך,

 הגבוה, מקומו על עלה באולם, מופיע והמלך שניות כמה עברו לא ואכן
 עליהם. שעמלו הגזירות של הגליונות את וביקש
 היה כבר המלך השעה כמחצית לפני הרי בפליאה, לו השיבו השרים

 הוא גליונות ואיזה התנור, שבתוך באש ושרפם הגליונות את ולקח כאן,
 עד עליהם כעס הזו התשובה את שמע כשהמלך עתה... מבקש
 לפני היה הוא היכן כולם לעיני אותו ושאל האישי, לעוזרו וקרא מאוד,

 המלוכה. שבארמון כסאו על אז נרדם שהמלך השיב והוא שעה, חצי
 כדי הזה, המעשה את מליבם בדו שהם זעם, בחמת עליהם צעק המלך
 שישלח צעק ובכעסו עליהם, שציווה הגזירות את לכתוב יצטרכו שלא

לו ואמר המלך אל ניגש קם המלחמות שר לסיביר. כולם את
 שהמלך נשבע אני אבל הראש, את לי לחתוך יכול הוא רוצה המלך ״אם

שעה״. חצי לפני כאן היה באמת
 כאן שקרה הבין הוא גמורה, בכנות שנאמרו דבריו את שמע כשהמלך

 אותו ולשאול למטה, שעמד הכבוד משמר למפקד לקרוא וביקש משהו,
 מיד והשיב ושאלוהו, הגיע המפקד שעה. חצי לפני כאן היה המלך האם
שעה״. חצי לפני כאן היה המלך ״כן,
 עם יחד קנוניא כאן עשו שכולם ואמר נרגע, לא המלך עדיין אבל

 הפשוטים לחיילים לקרוא וביקש הזה. הסיפור את והמציאו המפקד,
 השיבו הם גם השאלה, את אותם ושאלו להם כשקראו למטה. שעמדו

 שעה״. חצי לפני כאן היה המלך בוודאי ״כן, מיד
 דמותו את הקב״ה שלח שמשמים והבין כולם, עדויות את שמע המלך

 ״אם ואמר ונענה הללו, הגזירות את לבטל כדי פמלייתו, עם המלך של
 יעזור לא דבר שום אותם, אהרוג שאני רוצה לא היהודים של האלוקים

להורגם״. יכול ואיני לי,
 המעשה ולאחר ובעצים, ביערות במסחר שעסק פריץ, היה המלחמות שר
 ראית ״האם ושאלו מסחר, בקשרי עימו שעסק מהיהודים לאחד קרא הזה
 לו אמר בשלילה. לו השיב כמובן והיהודי שלך?״, בעיניים אלוקיך, את

 לו וסיפר שלי״ בעיניים אותו ראיתי אני אבל אותו, ראית לא ״אתה השר,
 מוסיף כשהוא גדולה, באריכות מהגרי״מ שמעתי זה )כל המעשה. כל את

עוד(. הגזירות, גליונות לתוכו שהושלכו התנור מראה את בדיוק ומתאר  ו
 והוא נמצא הקב״ה המקומות ובכל המצבים בכל הדברים, כלל זהו

 אינו ולפעמים בסוף, נודע הדבר לפעמים מידם״. ״ומצילנו עלינו שומר
אין נודע, שן״, ולא ינום ״לא הקב״ה אבל בנסו. מכיר הנס בעל ו  הוא יי
עלינו. הקמים אויבנו מיד ומצילנו ובפרט, בכלל ישראל כלל על שומר

 הממשלה משרי שאחד מובא, יתרו( )פרשת התורה על הגרי״ז בכתבי
 אומרים שאנו במה הפשט מה מוולאז׳ין, איצלה רבי את שאל ברוסיה
 הגויים מדוע חסדו״, עלינו גבר כי גויים, כל ה׳ את ״הללו הזה במזמור
 אם הרי חסדו. ישראל, כלל על - עלינו שגבר כך על להודות צריכים
 ישראל שכלל להיות צריך ישראל, כלל עם חסד ועושה מיטיב הקב״ה
 צריכים הגויים ומדוע הקב״ה, את וישבחו שיודו אלו הם בעצמם
כך. על ה׳ את ולהלל להודות

 המחוקקים בבית יושבים הגויים אתם מיד, איצלה רבי לו השיב
 כדי ומשונות, שונות מגזירות גזירות ישראל כלל על וזוממים בפטרבורג,

 באים כאשר דבר של ובסופו היהודים. של חייהם את ולמרר להצר
 רואים ולפתע עצתכם את מפר הקב״ה בחוק, הללו הגזירות את לקבוע

 מסיבות או בגויים, גם יפגע שזה מטעם אם ראויה, איננה הזו שהגזירה
 חוזר הדבר וכך הזו. הגזירה את מבטלים אתם כך ומתוך ואחרות, כאלו

 בחדרי שזממתם שלכם הגזירות כל ולמעשה פעמים. עשרות עצמו על
אין רואה כשאין חדרים,  מתקיים. ולא בטל הכל שומע, ו

את לכם ומבטל עימנו עושה שהקב״ה הגדול החסד על להודות צריך מי

 הגזירות מכל יודעים אינם היהודים הרי היהודים? האם הללו, הגזירות
דו הם ואיך הללו,  את בעיניהם בחוש שרואים הגויים אלא כך? על יו

 נותן ולא העת, בכל עליהם ששומר ישראל, כלל על הקב״ה השגחת
 על לה׳ ולהלל להודות וצריכים מכך שיודעים אלו הם להם, להרע

 ישראל. כלל עם שעשה הללו, הגדולים החסדים
ם, כל ה׳ את ״הללו בפסוק הפשט זה וממילא  חסדו״, עלינו גבר כי גויי

 אלו הם וממילא ישראל, על ה׳ חסד את שיודעים אלו הם הגויים שרק
כך. על לה׳ להודות שצריכים

כרה בור
 יום כל יוצא שהיה עיוור באדם מעשה מעשה, פי על זאת לבאר ואפשר
 נוטל היה העיוור היום, לאותו מחייתו צרכי את לקנות כדי לחנות מביתו

 הוא רבות שנים במשך קבוע. במסלול בדרך והולך בידו, כספו צרור את
מו, יום מידי הזו בקביעתו התמיד  תקלות. שום ללא עברה והדרך ביו

 של כספו צרור את חמדו הם שודדים, חבורת במקום עברו אחד יום
כספו. את מהעיוור ולחטוף מעשה, ולעשות לקום החליטו העיוור,



 הכסף, את לו כשיחטפו מיד הרי זאת, לעשות יוכלו איך חשבו הם אבל
 בגניבתם. אותם יתפסו מיד ואנשים בקול, כך על לצעוק יתחיל העיוור
 שבה הקבועה הדרך באמצע בור לחפור רעיון, בדעתם עלה כך ומשום
 כשיגיע וממילא הבור את יראה ולא עיור הוא הרי והעיוור העיוור, הולך

 כדי כביכול לעברו ירוצו הם הרגע ובאותו לתוכו. יפול הוא הבור אל
 ויברחו. כספו צרור את לו יגנבו ואז מהבור, ולצאת לקום לו לעזור

 שהוא יחשבו שברחוב האנשים אבל בהם, וימחה יצעק כמובן העיוור
 מעשה על לב ישימו לא וממילא בנפילתו, שקיבל המכה מחמת צועק

 כבר הם צועק, הוא מדוע להם להסביר יספיק שהעיוור ועד הגניבה,
עקבות. להשאיר בלא יברחו
 אמור שהעיוור בדרך הבור את וחפרו זממו, אשר את השודדים עשו ואכן

 דבר. יפול... איך לראות בצד והמתינו בה, ללכת
 והעיוור לחנות, ללכת כדי מביתו יוצא העיוור שבה העת הגיעה והנה

 שהגיע עד והלך, הלך הוא ימימה, מימים כדרכו יצא מכלום יודע שאינו
 דקה, למשך לחשוב התחיל נעצר, הוא שם הבור... לפני אחד מטר

 לביתו. עקבותיו על ושב לאחוריו חזר הוא ובסיומה,
הבור, את ראה לא הוא הרי לביתו, חוזר הוא מדוע התפלאו השודדים

 נשתנה ומה הדרך, באמצע לביתו ששב הזה, כדבר לו קרה לא ומעולם
 השיב קרה? מה ושאלוהו לעברו, רצו התמהמהו, לא הם מיומיים. יום

 שבדיוק בלבו, מחשבה לו נכנסה הדרך באמצע שפתאום העיוור, להם
 ראה כך על וחשב וכשנעצר מאתמול, אוכל מספיק לו נשאר היום

 לביתו. שב הוא כן ומשום האוכל, את לקנות מיותר היום שבאמת
 הפסוק את מביא ג׳( פרק א׳ )חלק עולם״ ״שם בספרו חיים״ וב״חפץ
 התרגום את ומביא חיל״, לעשות כח לך הנותן הוא ״כי עקב בפרשת

 מחשבה שכל ומבאר נכסין״. למקני עצה לך ״דיהיב שכתב יונתן
 בהשגחה זה לקנות, לא או מה דבר לקנות אם האדם בלב שנופלת

 או בכך ירוויח ואם לא, זה את יקנה אם עליו שגזר מהקב״ה מדוקדקת
 יקנה לא שהיום המחשבה את העיוור בלב הכניס הקב״ה וממילא יפסיד.

 לו. שארבו מהשודדים שינצל בכדי האוכל, את
 אותו והציל הזה לעיוור שעשה הגדול הנס על לה׳ להודות צריך מי

 השודדים אלא דבר. שום מזה יודע לא הוא הרי העיוור? האם מהשוד,
 שראו אלו הם מהשוד, ומצילו עליו שומר הקב״ה איך וראו בצד שעמדו

 יפול שלא העיוור על ששמר חסדו על לו להודות וצריכים ה׳ בנפלאות
לרגליו. שפרסו ברשת

שמחת
מיגון לחירות מעבדות בהם שיצאנו הפסח״ ״חג ימי הללו, הנעלים בימים  ו

 נפלאים דברים זה בענין להביא ראוי לעבודתו, המקום וקרבנו לשמחה,
 קנייבסקי הגרי"י הסטייפלר, ה' קדוש ממרן זצ״ל, פלמן הגרב״צ שכתבם
ק"ל,  שמחת בענין תשי״ג, בתמוז בכ״ג יוסף״ ״בית בישיבת מסרם אשר זצו
אלו הוא, ברוך המקום של ועבדיו בניו להיות שזכינו החיים  דבריו, הם ו

שונו ככתביו ----וכל
מן מוגבלים, שחייו לדעת תמיד צריך האדם  למלא הוא וצריך להם, יש קבוע ז

בן נחוניא רבי על מובא ב'( כ״ח )דף בברכות בגמרא תפקידו.
 ובתפילה קצרה, תפלה וביציאתו המדרש לבית בכניסתו מתפלל שהיה הקנה

 חלקי ששמת אלוקי, ה' לפניך אני ״מודה אומר היה ביציאתו שהתפלל
 גם כי הוא בזה הכלל קרנות״. מיושבי חלקי שמת ולא המדרש, בית מיושבי
שבי  ב'( פרק )סוף בקהלת בפסוק ככתוב חלקם? הוא ומה חלק. יש קרנות ליו

 לאסוף ענין נתן ולחוטא ושמחה, ודעת חכמה נתן לפניו שטוב לאדם ״כי
 הצדיק, עבור הוא הרשע חלק כי וגו'״. האלוקים לפני לטוב לתת ולכנוס
ש לו. הצריך את לו לתת ה', בדרך ההולך  כדי אלא נבראו שלא פרדסים וי

הו אחד, פרי מהם יטעם שהצדיק  הגדול. הפרדס תכלית כל וז
 וכל ה', עובדי שהם הוא חלקם כי לדעת, צריכים המדרש בית ויושבי
 העולם. על להסתכל צריך וכך ובעבורם. נברא להם העולם

אין סיפוק לו יש מליונר של בן  כביכול, "מליונר" אב יש לנו כך דאגה, לו ו
 ועלינו לנו, ידאג הוא כי ובסיפוק, בשמחה להיות צריכים ובניו הכל", "אדון
 בעלי אנשים בפני ולהכנע להביט לא העיקר הרוח. רוממות עם לחיות

עלינו נבראו. עבורנו רק הם כי בהם, וכיוצא ועשירים יפה מלבוש  להביט ו
 לחיות. עלינו בה הנכונה החיים השקפת היא וזו זו, בהשקפה במציאות

הזמנים! בבין לדעת העיקר וזה
*

השמחה חכמת
אוי ורוממות, שמחה הרגשת להרגיש כדי הנה  בעל שספרו מעשה להביא ר

 קטנה, בישיבה ב' שיעור באמצע בחור היה המעשה בעת אשר המעשה,
 ברק. בבני והמוצלחות המובילות מהישיבות באחת

 דלתה על התדפקו רבים - המצליחות הישיבות כל של כדרכם - הזו הישיבה
 רב מספר היו שיעור שבכל מצב נוצר כך ומתוך אליה, להתקבל לזכות כדי
בישיבה לו שקשה מסויים בשלב הרגיש המדובר הבחור בחורים. של

 מבחינה להדחק לו גורם בשיעור הבחורים שריבוי וחש החברתי, הלחץ מצד
 החברותי. ממצבו מאוד גרועה בהרגשה שהתהלך כך כדי עד לצד, מסויימת

תר כי בלבו חשב כן ומשום  מספר אשר אחרת, לישיבה לעבור בשבילו טוב יו
תר בה הבחורים תר יסתדר ושם מועט, יו  יהיה חברתית וכשמבחינה בחברה, יו

תר ללמוד יוכל טוב,  העליונות. במעלות ולהתעלות בחשק יו
 שיעבור אופן בשום הסכים לא אביו אבל אביו, עם כך על דיבר הבחור

 הישיבות את והכיר בנו, נפש את הכיר כנראה האב אחרת. לישיבה
 עתה, לומד שבה המקום הוא עבורו ביותר הטוב שהמקום והבין האחרות,

אילו  מבחינות אבל מועט, בהם הבחורים שמספר אפילו האחרות הישיבות ו
 את הבין שלא הבחור אבל בנו. עבור מתאימים שאינם דברים בהם יש אחרות

 בה לומד שהוא בישיבה נוח ולא טוב לא הרגיש שני ומצד אביו, שיקולי כל
אחר. למקום לעבור מוכרח שהוא הרגיש עתה,

 עימו, חזק מאוד בקשר היה שאביו זצ״ל, הגרב״צ אל לגשת החליט כך ומשום
 כי אחרת, לישיבה להעבירו שיסכים אביו לב על לדבר לנסות ממנו ולבקש
באחד למעשה וממחשבה עתה. בה לומד שהוא בישיבה לו קשה באמת

החיים
 התפילה ולאחר התפילה, בסיום הכנסת בבית להגרב״צ המתין מהימים
 בישיבה לו שיש הקושי את לבו, על אשר את לו וסיפר בדרכו, אליו התלווה
הרצון תר לישיבה לעבור ו  ביקש כך ובתוך אביו, של סירובו ואת קטנה, יו
 אחרת. לישיבה להעבירו שיסכים אביו עם כך על לדבר מהרב

 האם שאלו הכל, את וכשסיים רב, בקשב דבריו כל את שמע הגרב״צ
 מהתקופה כבר התחילה בישיבה, היום מרגיש שהוא הקשה ההרגשה
תר בשלב רק לו התחדשה שהיא או לישיבה, שנכנס הראשונה  מאוחר. יו

מין, ברגל הישיבה את התחיל בהתחלה שבאמת הבחור, ענהו  וההצלחה י
שיעור פנים, לו האירה  וגם מאוד, טוב למד ב' שיעור בתחילת וגם א' וב
 לאחר ב' שיעור של חורף שבזמן אלא טוב. במצב הרגיש חברותית מבחינה

אז בקושי, להרגיש התחיל חודשיים חודש תר התגבר הוא ו תר, יו  עד ויו
 מסוגל שאינו שמרגיש א', אדר חודש בתחילת שהיום, למצב שהגיע

אין החברתי, בלחץ להתמודד אחר. למקום לעבור אלא ברירה לו ו
תר מהר, כך כל ישיבה לעזוב כדאי לא הגרב״צ, לו אמר  תמתין אם טוב יו
מן סוף עד לפחות קצת, עוד אז חורף, ז  קשה שעדיין תראה ואם שוב, תחשוב ו
אינך בישיבה לך תר, להמשיך מסוגל ו  שלך. אבא אם כך על אדבר אני אז יו

 והמשיך אחר. למקום לעבור ולא בישיבה, להמשיך לך כדאי אז עד אבל
 ובתקופה כולל, באיזה למדתי אני שגם לך לספר רוצה אני ואמר, הגרב״צ
 מקום עוזבים שלא ידעתי אבל סיבות, מכמה שם מרוצה הייתי לא מסויימת

אחר. למקום מיד עוברים לא מרוצים לא אם וגם מהר, כך כל שם שלומדים
אחר? למקום עבר לא מדוע מרוצה היה לא באמת הרב אם הבחור, שאלו
 אם גם בו, נמצא שאדם מצב ובכל מקום בכל למעשה לך, ״דע הגרב״צ, ענהו

 גם בו יש באמת הרי הזה, ובמצב במקום לו ורע לו שקשה לו נראה מבחינתו
 משום היא רע, שמרגיש והסיבה מהם. להנות מאוד שיכול טובים דברים

 הרע החלק את לעצמו "מדגיש" הוא אז מסויימת בבחינה טוב לא שכאשר
 הזה, במקום שיש המעלות את רואה אינו כן ומשום ההוא, המקום של

שעוברים אחרי כלל בדרך אבל המקום. את לעזוב הכרח ומרגיש
ם לחשוב, פתאום מתחילים אחר, למקום  שלמדו הקודם במקום שבעצם ורואי

 במקום לו שחסרות הללו המעלות את ומרגישים וכאלו, כאלו מעלות היו בו,
אז החדש.  טוב לי היה הרי ההוא, המקום את שעזבתי חבל לעצמו, חושב ו
אי מידי, מאוחר שכבר אלא וזו. זו בבחינה  למקום לחזור כבר אפשר ו

אחר. למקום ועברו אותו שעזבו לאחר הראשון,
מן כל בהתחלה, היא החכמה  עברו ולא הראשון, במקום עדיין שלומדים ז
 בלא מהם, ולהנות ההוא המקום של המעלות את "להדגיש" אחר, למקום
 זה מחמת מעשה ונעשה נקום ואם טובים. הפחות לחלקים לב לשים

 הזה, במקום יש שבאמת המעלות את כשנראה בסוף רע, לנו נראה שלכאורה
ארוכה תקופה עברה אם רק ולכן מעשה. שעשינו כך על נתחרט

אינו במקומו רע מרגיש אדם שבה תר, מסוגל ו  שיש שאפילו אומר זה יו
 למקום מתחבר אינו טבעו לפי הוא זאת בכל טובות מעלות הזה במקום
אז ההוא.  לא, או אחר למקום לעבור באמת האם לשקול להתחיל אפשר ו

מן, הרבה לא היא הזו ההרגשה אם אבל אחר״. למקום מיד לעבור כדאי לא ז
 לשקוד והמשיך המלך, דרך על ועלה לו הוטב וב״ה לעצה, שמע הבחור ואכן

ומתעלה. עולה כשהוא וסיימה בה, שהתחיל ישיבה באותה תלמודו על
מן ובכל מצב בכל דברים, של כללם הם אלו  שמחה להרגיש אפשר ז

להרחיק. ומה להדגיש מה ולהשכיל להבין היא והחכמה ורוממות,

7120854@gmai1.com במייל או 0521120854 בטלפון שבוע בכל העלון את להשיג ניתן

mailto:7120854@gmai1.com
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בתחניות גם - ”טוב סוחר”
 לוקח טוב סוחר והסביר: טוב. סוחר להיות צריך ברוחניות חיים": ה״חפץ אמר

 של ראוה בחלון ראיתי פעם מכלום״. - תועפות הון עסק, מהם ועושה סמרטוטים
 הון! מהם עשה והלה אותם, משליכים הכל מקוצים... זר עשו כיצד פרחים, חנות

 וחסר עצלן הוא אבל כסף, הרבה ששוה סחורה בחנותו טוב. לא סוחר גם ויש
 הוא, ואילו ריקות, בידיים ויוצא מבוקשו את מוצא אינו לחנותו הנכנס אדם סדר.

 טוב. לא סוחר זהו למכרה. יכול ואינו סחורתו כל עם נשאר הסוחר,
 לנצל אפשר חיים". ה"חפץ אומר טוב, סוחר להיות צריך - כך ברוחניות ואף

 למצוות אותם ולהפוך כספי, ערך לא וגם קושי שום בהם שאין קטנים, דברים
 דיברת טובה, מילה לו אמרת רוח, מצב חסר במישהו פגשת לדוגמא, גדולות.

 והיא עשית! נפלאה מצוה איזו - חיוך שפתיו על העלת חיות, בו הכנסת לבו, אל
 נאמר כך ועל שלך, כולו הרווח כלשהו. מאמץ בלא ואף פרוטה, לך עלתה לא

טוב. סוחר
 יקרה מצוה לקחת אדם יכול טוב. לא סוחר להיות גם אפשר מידה ובאותה
 ולהרוס המילים את לחטוף נשמה, וללא לב בלי ולברכה המזון, כברכת וחשובה

טוב. לא סוחר זהו הכל. את
 להיות יכול הוא - הזה במבחן עומד ואחד אחד שכל זמן הוא פסח ערב והנה,
 לאבד עלול ואדם הבית כל את הופכות לפסח העבודות להפך. וגם טוב, סוחר

 כך אם עבדות. מעין לפסח בהכנות ולראות לכעוס לצעוק, - משקלו שוויי את
גרוע. סוחר הוא עשה,

 שהיא שעושים ופעולה פעולה בכל לראות טוב, סוחר גם להיות יכול הוא אמנם,
 וכמה מתיקות כמה ואז החג, של המיוחדות המצוות קיום לשם הפסח, לכבוד
הללו. בעבודות יש ערבות

 להכניס אפשר שמים, יראת להכניס אפשר ודיבור דיבור בכל ומעשה, מעשה בכל
 נצחים. לנצח לזכות הזאת, ההשקעה מעט ועם האדם, את ולרומם למצוה אהבה

 אפשרויות הרבה יש הפסח חג שלפני הללו ובימים ברוחניות, טוב סוחר זהו
הזה. ב״מסחר״

ה*ה ל*מן @והגיענו
 ההשפעות, אותן חוזרות המועדים, לתאריך מגיעים כאשר מחדש שנה בכל

 אנו אין בשבועות לדוגמא: מחדש, ומתחייה הימים אותם של והסגוליות העניינים
 תורה. במתן שהיה השפע את מחדש יש אלא תורה, מתן לזכר רק חוגגים

 עבורנו? שנה בכל שוב ומתחדשת בפסח שהיתה ההשפעה מהי
 של בגדר פעם עוד נהיים ואנו שמיים, כבוד מתחדש שבפסח בספרים, מובא

 ה'. עבדות את שוב עצמנו על לקבל ובכוחנו נה( כה, )ויקרא עבדים״ ישראל בני ״לי
 העבדות של הביאור ולפי התאוות, מיעוט של זמן הוא שפסח כותב הרמח"ל

 מתמעטות לה', עבדות של זמן שזהו שמאחר להסביר ניתן אלו בימים המתחדשת
 אלא הזה, העולם תאוות ולשאר ללחם משועבד אינו ה' עבד שכן התאוות, שאר

 עבדים״. ישראל בני ״לי ויחידה: אחת מטרה עבור נתון כולו כל
 אנו מסוגלים שבה מאד, מיוחדת הזדמנות הינה העבדות חידוש של זו הזדמנות

 - השנה כל למשך להשפיע שבכוחן הנהגות במסמרות לקבוע
 זצ"ל. מבעלזא אהרן רבי האדמו"ר עם ביחד מצווה בבר ישב זצ"ל מטשיבין הרבי
 לשתות ובא שבירך ולאחר המזון, בברכת כובד לידם שישב מצווה הבר חתן
 נו, ״נו, והעיר: זאת ראה מבעלזא הרבי הכוס. רוב את רק שתה הוא הכוס את

 בלבבו: התפלא הערתו את מטשיבין הרב וכששמע הסוף״, עד הכוס את שישתה
 מורה הוא מדוע מצווה? בר נהיה כעת שרק הזה, הצעיר הנער מן הרבי רוצה מה
 טוב. דבר גם היא כוס שרוב היא, מפורשת הלכה הלא הכוס? כל את לשתות לו

 כוס... ברוב רק להסתפק אפשר אבל הכוס, כל את לשתות עדיף לכתחילה אמנם
 שאינו מיוחד עניין בכך שיש נראה - אמר הרבי אם מילה. אמר לא כמובן, הוא,
תמיהה. התמיהה נותרה שבינתיים אלא לו, ידוע

 מן רוצה אני מה רב, טשיבינר ״אה... ואומר: הרבי לעברו מסתובב רגע כעבור
מספיק!״. כן גם הכוס רוב הלא הכוס? כל את שישתה לי אכפת למה שלו? החיים

 חתום שמן פך שנמצא גדול נס נעשה בחנוכה מטשיבין. הרב לכם, אגיד ״אני
 ימים. לשמונה הספיק אחד, ליום שהתאים שבו, והשמן גדול כהן של בחותמו
 הרבה היה לחשמונאים הלא הזה? הנס את הקב״ה עשה מה לשם תמוה, ולכאורה

 בציבור!״. הותרה שטומאה היא מפורשת והלכה טמא, שמן
 המזבח. בחנוכת עסקו כאן אבל בציבור, הותרה טומאה שאמנם ״אלא,

 בחינוך וכשעוסקים כולו, המקדש ואת המנורה את - מחדש הכל בנו החשמונאים
 בדיעבד״. היתרים על לסמוך אפשר ואי מלכתחילה יהיה שהכל צריך חדש
 בר כעת ״נהיה - מצווה הבר חתן על והצביע מבעלזא הרבי סיים - זה״ ״ילד

 צריך ובתחילה לאיש. היותו יום של וההתחלה שלו ה'חינוך' הוא זה יום מצווה.
 כל את צריך אלא כוס, רוב של בהיתרים להסתפק אין מלכתחילה, יהיה שהכל

הכוס!״.
 חג בימי מחמירים שבהם מיוחדים ומנהגים הידורים ניכרים ישראל תפוצות בכל

 כך? כל מחמירים מה לשם תוהים: רבים להלכה. שייכים שאינם דברים הפסח,
 שכל לו מובטח בפסח חמץ ממשהו שזהיר שאדם הקדוש, האר"י בשם מובא
 הדברים פי על זו תמיהה ליישב ניתן אך אסורות. במאכלות יכשל לא השנה

 עבדים״, ישראל בני ״לי של לעניין ישראל כלל של החינוך יום פסח, שפירשנו:
 הרבה ומחייב אפשריים שרק ההידורים כל ואת הלכתחילה את עניין בכל דורש
אחר! זמן מכל יותר

אתם וענו מעבהם להם לא בארץ יהיה גו
 המהרי״ל וכתב עבדים. יהיו שם למצרים, הכוונה בפשטות להם״, לא ״בא.רץ
 זמן כל שלהם. הארץ זו ולכן במתנה גושן ארץ את לשרה נתן פרעה דיסקין,

 וילכו מגושן יצאו אם אבל זרעך, יהיה גר רק אלא שיעבוד. יהיה לא בגושן שיהיו
 אתם״ וענו ״ועבדום שם - להם״ לא ״בא.רץ במצרים: בגוים להתערב

 רוחל'ה יחידה, בת לו והיתה מאד עשיר אדם היה פעם דומה: הדבר למה משל
 בעולם ביותר הטוב הבחור את לבתו לשדך העשיר היה יכול שלו בתנאים שמה.

 רוצה שהיא להם ומבשרת הוריה לבית הבת באה אחד שיום אלא הישיבות,
 מישהו! לה יש וכבר להתחתן,

 ההורים. שואלים זה?״ ״מי
 שלנו״. מהשכונה בחור ביואב, ״מדובר הבת: עונה

 ידוע!״ פושע הוא ״הלא האב, מזדעק ״יואב?״
 טוב!״ בחור דווקא ״הוא רוחל'ה, אומרת אבא״, ״לא,
להתייעצות. לרבו פנה עולמו, עליו שחרב האב,
 חז״ל מתאר? שאתה כמו גרוע כך כל באמת שהבחור לך אמר מי הרב: שאל

 לבדוק צריך אתה לכן ובכעסו. בכיסו בכוסו, ניכר שאדם ס״ה.( )עירובין אומרים
 אירוסין ותעשו לשידוך, מסכים שאתה לבתך ואמור הביתה, חזור בכוסו. אותו

כנהוג. צלחת תשברו וגם ו״תנאים״
 מיד מאושרת. היתה הבת לשידוך. מסכים שהוא לבתו וסיפר הביתה האב חזר

 היטב אותו ותדרכה יואב, החתן, עם נפגשה הבת האירוסין. לטקס ההכנות החלו
 על הברכות את ללמוד תשכח אל לכולם, תחייך יפה, תתלבש האירוע: לקראת

שם... שיוגשו המטעמים מיני
 ולוחץ מהודרת, בחליפה כולו מחייך יואב נכנס האב, בבית הטקס בעת בערב,
 המיועד: לחתן ואומר יקר וויסקי בקבוק שולף האב, המוזמנים. לכל בנימוס ידיים

האירוע״. לכבוד כוסית נרים הבה ״יואב,
 השניה הכוסית הגיעה לאחריה הכוסית. את וגמע רבה, בכוונה ברך יואב

 טורף והחל המזון לעבר פעמיו שם ואנה אנה מתנדנד שהחל ויואב והשלישית,
 ולברך!״ ידיים ליטול צריך ״סליחה, האורחים: אחד אליו ניגש פיו! בכל
 הנשים, לעזרת גם הגיעו הקולות מהומה. החלה ואז האיש, את בגסות דחף יואב

 החוצה יצאה המהומה. את שמחולל זה הוא שלה שה״תכשיט״ הבינה ורוחל'ה
 עצמך״, את ״תרסן כולו. שיכור לקראתה יצא החתן ליואב. שיקראו וביקשה
השידוך״. את יבטל אבי ״אחרת קראה,

 עשיר שהוא ״בגלל לרצפה, והטיחה יואב בה חבט שלך״, מאבא לי איכפת ״מה
דבריו. כדי תוך בה לחבוט והמשיך ממנו?!״ לחשוש צריך אני
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 קוראת שהיא תוך לעזרה זועקת והחלה בגופה נפגעה היא דם, זבה רוחל'ה
 הידיים". את לי שבר הוא אותי, תציל אבא, "אבא, שבר: קריאות

 נשים הידיים, שנשברו נורא לא "רוחל'ה, לעברה: קרא וחייך, בצד שעמד האב,
שבורה..." לא שהצלחת העיקר גבס,
 את יעשה לא היהודי אם יתן! לא אבא לעמים, ישראל עם בין הזה, השידוך את

ההבדלה... את לו יעשה הגוי הקידוש,
 ,וירפו ויפרצו פרו ישראל "ובני של למצב שהגיעו ברגע במצרים. גם היה כך

 להתלבש הגויים, בין להתערבב החלו כלומר אתם" האךץ .וממלא ויעצמו
 שנאת גדלה כך - כמותם להראות שניסו וככל - כמותם ולהראות כמותם,

 מצריו: ניעצמהו נואל עמו ?את ״ויפר המלך: דוד זאת שאומר כפי ליהודים הגויים
 המהרי"ל ואומר כ"ד-כ"ה( ק׳״ה, )תהילים בעבז־יו" להתנכל עמו לשנא לבם הפך

 אשר חדש מלך ״ויקם מצרים מלך של ההתנכרות תהליך החל גם שאז דיסקין
 לאברם ״ויאמר הבתרים בין בברית אבינו לאברהם ה' שאמר יוסף" את ידע לא

 שנה" ?!אות א!בע אתם !ענו !עבדום להם לא בא.ר\ 7זרע היה גר כי ודע ידוע
 גושן, בארץ ישהו עוד כל שלהם. שאינה במדינה שישהו מספיק הגלות שמצד

 ישראל לבני עולים פרעה, בבית שהותה מימי עוד אמנו לשרה השייכת ארץ
 וענו ״ועבדום או-אז להם׳/ לא ל״ארץ מגושן, יצאו אם אך הגלות, למנין הימים
שנה!". מאות ארבע אתם

 יתן. לא 'אבא' זה את - אתם" הא.רץ ״ותמלא בגוים להתערבב וכשהחלו
 יודעים שאיננו רואה הקב״ה ואם ההיסטוריה, אורך לכל הדברים פני הם וכך

 צאו מכאן ה'הבדלה'... את לנו שיעשו הגויים את מביא הוא 'קידוש', לעשות
לגוים. ההתקרבות בתחום גדר הפורץ יהודי של העוון גודל מה וראו

קלנו זאת ה' ישמע1! אמתינו, אלהי ה' אל ונצעק
 כמו הלב, מעומק כנה תהיה שהצעקה צריך קולנו, את ישמע שהשי״ת רוצים אם

במצרים. אבותינו שזעקו
 לליל ענבים מיץ לקנות ומבקש לחנות הנכנס לאדם דומה? הדבר למה משל

 נמוך מחירו מדוע שואל והוא במיוחד, זול מיץ לו מציעים הסדר.
 האיש מנסה - היין?" מחיר את סיבסד מישהו כך?"אולי כל

 אולי מתעקש, והקונה מחירו". "זהו המוכר, משיב "לא" לברה
 היצרן מה יתכן, "איך כשורה: אינו מה שדבר חשד בלבו עולה

 לענות: נאלץ והמוכר מקשה. הוא - כסף?" להפסיד החליש
 לאחור: נרתע כמובן הקונה ענבים"... במיץ מים מערב "היצרן

 שם שמו לא דאגה, "אל פוסק. - ממנו" אקנה לא כן "אם
 המים את מערבים שמים יראי אברכים מכשיעור, יותר מים

 כשר זה כהלכה, זאת לעשות מאד מקפידים והם במומחיות,
 אינו והקונה המוכר מתחנן כמעש - המהדרין" מן למהדרין

 ענבים, מיץ מה צריך לא אני שובות, "מוחל להתפשר: מוכן
 - כפול" מחיר לשלם מוכן אתה שהוד/"ועליו במיץ בחפץ אני

 בבשחה. הקונה משיב - כף׳ "בהחלש הקונה. מקשה
 שלנו, התפילה הוא ענבים המיץ המוכרים. ואנחנו הקונה, הוא הקב״ה והנמשל,
 מוכן כך על - תחינה ומלא רותח מלב הן אם נקיות, הן אם שלנו. הזעקות
 התפילה, ממין שאינן במחשבות מעורבות הן אם אבל כפליים, לשלם הקב״ה
 אפילו לשלם מוכן לא הקב״ה כלומר הקונה, כך על - כשרה שהתפילה אפילו

. זכה תפילה רוצה הקב״ה הזול. בזיל

במתת מכת
 מצרים: בכורי שהוכו בשעה היציאה, בליל במצרים שארע במה מעט נתבונן
 למשה .ויקרא מצרים... וכל עבדיו וכל הוא לילה פרעה ״ויקם בפסוק: נאמר

 הלא השאלה: נשאלת ל-לא(. יב, )שמות עמי מתוך צאו קומו .ויאמר לילה ולאהרן
 נוספת פעם כתוב ומדוע לילה, שהיה יודעים לילה", פרעה "ויקם כתוב כבר

לילה״? ואהרן למשה "ויקרא
 מספרים חז״ל נפלא. באופן זאת וביאר הקדוש החיים" ה״אור הקשה כך

 הם הלילה באמצע צחוק. ממנו עשו בפרעה, משטים היו ישראל של שהתינוקות
 התינוקות אז אהרן...", איפה משה, "איפה וצועק: ברחובות רץ פרעה את רואים
 בדיוק הסמטא, לפני הרחוב, בסוף כאן משה? את מחפש "אתה לעברו: צעקו
 "משה צועק: שהוא כדי תוך דופק לשם, הולך גר". הוא שם - השלישית בדלת

 לו אומרים חלק מחפש, שוב שם. גרים לא שהם מתברר בסוף מותר...". ואהרן,
 נמצא. לא משה ואין, הכיוונים, בכל בודק שם, אומרים חלק שם,

 שלא ישראל לעם פקודה נתן משה אולי רעיון: פרעה של בדעתו עלה פתאום
 פני ראותך ביום "כי לו אמרתי הרי מפחד. הוא כי הימצאו, מקום את יגלו

 פרעה? עשה מה אותו. אהרוג שמא לראותי חושש הוא וכעת כח( )י, תמות"
 ואהרן, משה לכם, דעו - "לילה" לצעוק: התחיל לילה", ואהרן למשה "ויקרא

 אינה והגזרה יום, לא לילה, כעת אבל תמות", פני ראותך "ביום אמרתי רק אני
בלילה. חלה

 פרעה ואילו בגושן, בארץ היו ישראל עם הלא להבין: צריכים בעצם והנה,
 ואהרן? למשה רץ פרעה הלילה שבאמצע אפוא יתכן איך המלוכה. בעיר התגורר

 להגיע מספיק היה לא גמל על או חמור על וברכיבה לו, היה לא הליקופטר
היהודים? לשכונת הלילה באמצע פרעה הגיע אופן בכל כיצד מהר. כך כל לשם

 בארץ היו ישראל עם - אומר הוא כך - נכון זו. בנקודה עינינו את מאיר הרמב״ן
 היו ישראל בני אותם", הארץ "ותמלא נאמר: הרי הגלות בתחילת אך גושן,

 המלוכה בעיר וגם יהודים, של שכונות היו עיר בכל מצרים, ארץ בכל מפוזרים
שם. שישבו ישראל עם של שכונות היו

 נשארו אלא גושן, לארץ חזרו לא ואהרן משה בכורות, מכת של לילה באותו
 בעיר ח(. יא, )שמות אלי" אלה עבדיך כל "וירדו שיתקיים כדי המלוכה, בעיר

 רץ ולשם הפסח, קרבן את ואהרן משה עשו שם - ישראל של בשכונה המלוכה,
שם. שוהים שהם ידע כי הלילה באמצע פרעה

 רבינו: במשה דחק שפרעה מסופר במדרש משה. את מוצא פרעה סוף סוף
 באמצע יוצאים גנבים, אנחנו פתאום, "מה משה: אמר מיד!" עכשיו, "תצאו
 היום!" באמצע יוצאים אנחנו הלילה?

 עכשיו..." תצאו עלי, "תרחמו פרעה: אמר
 מהר?" שנצא רוצה כך כל אתה למה "תגיד, משה: אותו שאל
 למות". עלול אני רגע וכל בכור, אני גם "הלא פרעה, אומר למה", פירוש "מה
 אתם 'הרי אחרי: אמור תמות? שלא בטוח להיות רוצה "אתה משה: לו אמר

 ברשותכם'. אתם הרי משוחררים,
 אותי?" ישמע מי אומר, "ואם למשה: פרעה אומר

 הסדר, ליל מצרים. ארץ בכל אותו ושמעו דיבר פרעה נס. שהיה חז״ל מספרים
 שומעים הלל, לפני קצת לפתע, והנה השולחנות, ליד יושבים כולו ישראל עם

 אותו שומעים ואז רוצה? הוא מה מתעניינים: כולם מפרעה... ישיר שידור שיש
 הרי משוחררים, אתם הרי ה', עבדי אתם מעכשיו עבדי, הייתם עכשיו 'עד מכריז:

פרעה". עבדי ולא ה' עבדי "הללו ואמרו כולם פתחו לעצמכם'. אתם

נדיב ע^י מרכמת שמתני נפשי ידעתי לא
 לא חוגגים אנו הפסח חג את פעם. שהיה מאורע ציון רק אינו חג - ישראל בעם
 חג, בכל רבותינו: לימדונו כך אלא רבות, שנים לפני ממצרים שיצאנו מפני רק

 ובפסח ההם. בימים שהיו ולסגולות לשפע לאורות, שבים אנו
 לעם שהיתה להשי׳ית העצומה הקרבה לתחושת חוזרים אנו

 השב אובד בן של תחושה לחירות, מעבדות כשיצאו ישראל
 ״לא השירים: בשיר הכתוב אומר כך ועל אביו. אל בשמחה

 רבה במדרש וחדל נדיב״. עמי מרכבות שמתני נפשי ידעתי
משל: בדרך הפסוק כוונת את הסבירו יח( ו, )שה״ש

 ללקט החלה לאכול, מה לה היה שלא ומאחר אבדה, המלך בת
 נערות עוד היו עמה יחד הקוצרים. אחרי מהנותר בשדות
 בתו את חיפש המודאג והמלך התיידדו. והן ומסכנות, עניות

למצאה. בתקוה למקום ממקום ונדד שקש ולא נח לא האובדת,
 עניות בנות קבוצת בשדה ראה הכפרים, באחד בעברו והנה,

 הוא הקוצרים. שהותירו התבואה משיירי מלקשות .ומסכנות,
 במהרה אליו להביא וציוהו לשלישו המלך קרא שם. לראותה ונדהם בהן, התבונן

האבודה. בתו את
 אבל המתרחש. את להבין שהתקשו חברותיה מתוך ונטלה הילדה אל השליש רץ
 זעקו אביה. עם המרכבה בתוך ישבה כבר המלך בת להתעשת, שהספיקו עד

 ועכשיו בשדות, אתנו מלקטת היית עכשיו עד הלא "היתכן? לעברה: החברות
 איך - מאמינה איני אני "אף משיבה: המלך ובת המלך"? עם בקרון יושבת את

 המלך". עם בקרון יושבת אני ועכשיו המדרגה, בשפל הייתי שאתמול יתכן
 מה וקראו: תמהו העולם אומות כאשר ממצרים, בצאתם ישראל עם חשו וכך

 יושבים הנכם וכיצד ומאוסים, בזויים המדרגה, בשפל הייתם הלא לכם, קרה
 תמהים אנחנו עלינו תמהים שאתם עד השיבום: ישראל ועם המלך? עם בקרון

 ותחושת סגולה. לעם עבדים של מעם נפשנו את שם מי ידענו לא כי עצמנו, על
 אשר היא - אביו אל השב אובד בן חש אותה הללו, הנפלאים והחום הקרבה
החירות. חג בימי בנו להיות אמורה

ראובן מעשי

 יקיים בהן המצות את בקפידה זצ״ל ראובן רבי בורר היה הפסח, חג לקראת
 פניו זיו ראתה עין אשרי שימורים, ליל בהגיע חביבותן. לגודל ומנשקן המצווה

 הגיע כאשר המצווה. מצת אכילת בעת בוראו, באהבת נפשו בהידבק הקדושים,
 בעת לעמו ונפלאותיו ה' גבורות בסיפור לשונו בעוצם פותח היה מגיד, לסדר

 להבים. ופניו ערבים כשדבריו ממצרים, יציאתם
 הלכו שכך למסובים ולהראות בביתו להלך שכמו, על המצה להניח היה מנהגו

 כפי המצות חביבות לרוב כתפיהם על נשאו המצות את גאולתם: בעת ישראל
 על טענו וזהבם כספם אך שכמם", על בשמלתם צרורות "משארותם שנאמר:

חמוריהם.



תערוג כאי?
 דיומא ענינא וליקוטי השבוע פרשיות על פנינים
שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן ישראל של מרבן

תשע"ז שנתד׳ שנה | 200 גליון | בס"ד
שליט״א רבנו מרן מתורת 200ה- גליון את להו״ל בס״ד שזכינו אדם לבני ונפלאותיו חסדו ,לה יודו

 הבהירה תורתו מאור ד' למבקשי להאיר שליט״א, מרן של ומעשיו תורתו ממעינות הרבה להפיץ מרובה בס״ד זכינו הללו הגליונות במאות
 דברים של יחודי מקבץ להגיש טוב כי אמרנו זה גליון לרגל והכלל. הפרט הנהגת עניני במכלול הדרך ולהאיר מקצועות, בהרבה והרחבה
 והשתדלנו בלבד, טעימה כדי לפחות ונגענו הגדול, הים מן טיפה אלא שאי׳׳ז וכמובן ה', בעבודת נושאים" 200" על שליט׳׳א מרבנו קצרים

 שעברו(. בגליונות עליהם שהרחבנו מהמקומות חלק בקיצור לציין לפעמים השתדלנו )רק בעבר הבאנו שכבר דברים על לחזור לא
ממרן דברים מאוצרותיהם אלינו להעביר המעיינים צבור את גם יעורר זה שפרסום תקותנו זה, ממקבץ כמובן שיש הרבה התועלת מלבד

הרבים. לתועלת והמסתעף, אלה ערכים אודות שליט״א רבים
מתורתו עוד לאור ולהוציא שליט״א רבנו מרן של הנובע ממעין לדלות עוד שנזכה ה' מלפני העתיד על נבקש העבר, על ובהודאה

ה'. משיח בביאת לראות בקרוב ונזכה ולהאדיר, תורה להגדיל וממעשיו

19 .

הענינים תוכן
מוד טעם פג. ......בלי 10. ..........היומי דף מב. 2. ... .............. אברכים א.

19 . .....רוסיה יהדות פד. 10. ת מג. ................דרגו 2. ... .............ה' אהבת ב.
19 . סורין פה. ............. י 10. ..............דרשות מד. 2. ... .........תורה אהבת ג.
19 . ............הרע יצר פו. 10. ............... הבנה מה. 2. ... ................אחדות ד.
20 . .......שמים יראת פז. 10תורה לומדי החזקת מו. 3.. ............. אחריות ה.
20 . .........כלה ירחי פח. 11. ...אורחים הכנסת מז. 3.. ..................אמונה ו.
20 . ...............ישיבה פט. 11. ......הטוב הכרת מח. 3.. כו' יהא אמן ז. ....... ו
21 . .......קטנה ישיבה צ. 12. ..............הלויות מט. 4. ... ...................אמת ח.
21 שיבות צא. לנושרים י 12. ..................הלכה נ. 4. ... ..... ימים אריכות ט.
21 . ................כבוד צב. 12. .............הסכמות נא. 4. ... ..........ישראל ארץ י.

21 ..התלמידים כבוד צג. 12. .............הספדים נב. 4. ... .....הברית ארצות יא.
21 . ......חכמים כבוד צד. 12. ...........הסתפקות נג. 5. ... ם יב. ................בגדי
21 . .......שמים כבוד צה. 13. ם הצלת נד. ...... ילדי 5. ... ...............בחורים יג.
22 . ................כוחות צו. 13. ...לקדושה הרגש נה. 5. ... ............ בחינות יד.
22 . ...........אב כיבוד צז. 13. ............התבוננות נו. 5. ... ..............בחירות טו.
22 . ..........כשר כסף צח. 14 ..............התגרות נז. 5. ... ............... בטחון טז.
22 . .................כעס צט. 14. ......... התחדשות נח. 5. ... טול יז. ........תורה בי
22 . .......... בת לידת ק. 14. ..... הזמן התחלת נט. 5.. לחבירו אדם בין יח.
23 . ............. ליצנות קא. 14 ...............התמדה ס. 5. ... .........הזמנים בין יט.
23 . שון קב. .....הקודש ל 14. תור סא. ................וי 6לעמים.... ישראל בין כ.
23 . שון קג. ..........הרע ל 14. כוי סב. ...... הרבים זי 6.. ............דין בית כא.
23 . שון קד. ........נקיה ל 15. כרון סג. ................ ז 6.. .......הכנסת בית כב.
23 . שון קה. .........רכה ל 15 ת סד. מירו ......שבת ז 6.. .......המקדש בית כג.
24 ...... שמים לשם קו. 15 ת סה. ...............זריזו 7. ... .........יעקב בית כד.
24 תו רו סא תו ל כ X
י  a ק 15. ... בחורים זריקת סו. 7. ... ...... בחירה בעל כה.

24. ............... מוסר קח. 16. .....קדישא חברא סז. 7. ... ...............בריאות כו.
24 . ...............מזוזה קט. 16. ..... החטא חומר סח. 7. ... .........מילה ברית כז.
24 . ...............מחילה קי. 16. .............חומרות סט. 7. ... ....הנהנין ברכות כח.
24 . ...........מחלוקת א.יק 16. ................ חוצפה ע. 7. ...  . הצדיקים ברכות כט.

. 24........כהנים ברכת ל. ............מחשבה קיב. 17. שי עא. .....תורה חידו 7. ...
25 . ...............מיתה קיג. 17. ........... ה' חילול עב. 8. ... ...........מצוה בר לא.
25 . ...........מלאכים קיד. 17. .................חינוך עג. 8. ... .................גאוה לב.
25 . ........... מלחמה קטו. 17. ם חיתון עד. ......ילדי 8. ... ................גאולה לג.
25 . ..........מלמדים קטז. 18. .............חלומות עה. 8. ... .................גורל לד.
26 . .............מסורת קיז. 18. ................חנופה עו. 9. ... ....................גזל לה.
26 . ...........מקואות קיח. 18 .................. חסד עז. 9. ... ..................גלות לו.
26 . .......... משברים קיט. 18. .....הנפש חשבון עח. 9. ... ..................גמ״ח לז.
26 . ..............משגיח קכ. 18. .... בשבת חשמל עט. 9. ... ...וגיהנום עדן גן לח.
26 . .............משיח קכא. 18. ..........הלב טהרת פ. 10. ........... גשמיות לט.
27 . ........מתלוננים קכב. 18 ....הקודש טהרת פא. 10. ................גשמים מ.
27 . ם קכג. .............נדרי 19. ............ טיולים פב. 10. ............ דביקות מא.

27... אבלים ניחום קכד.

27..... הזמן ניצול קכה.
ת קכו. 27.............נסיונו
28...............נקיות קכז.

שואין קכח. 28.............נ

28...............נשים קכט.
28 ..............סבלנות קל.

28..............סברא קלא.

28............סגולות קלב.
28............סיגופים קלג.
28 ................סיום קלד.
29דשמיא. סייעתא קלה.
29.............סימנים קלו.
29............סיפורים קלז.

29..........סמינרים קלח.

29 ........... ספרים קלט.
29.......הלכה ספרי קמ.

29חיצונים. ספרים קמא.

29.......תורה ספר קמב.
ת קמג. 30.............עדינו
30........הזה עולם קמד.
30..........הרע עין קמה.
30.......חדשה עיר קמו.
שון קמז. ת עי 30 ...סיגריו

30 ...........עלבנות קמח.

30 ...............ענוה קמט.
31דמשיחא״ עקבתא קנ.

31............עשירות קנא.

31 הטכנולגיה פגעי קנב.
31........נפש פיקוח קנג.
31 ............פירסום קנד.
31 .............פרנסה קנה.
31 .............פרנסים קנו.
31 ................צדקה קנז.

31 ..... החיים צורת קנח.

32.............צניעות קנט.
32חיים... בעלי צער קס.

32.............קבורה קסא.

עתים קביעות קסב.
32......................לתורה

32.............קבלות קסג.

32 .. צדיקים קברי קסד.

33 ...............קושי קסה.
ש קסו. 33.........ה' קידו
33 ..רחוקים קירוב קסז.

33 ..............קנאה קסח.

33 .....ישיבה ראש קסט.
חניות קע. 33.............רו

33.............רמי״ם קעא.

35........... רפואה קעב.
35............שאיפות קעג.
35...........שביעית קעד.
35 ...............שבת קעה.
35.... רח״ל שואה קעו.
כין קעז. 35 ............שידו

35 ...............שינה קעח.

36..........שיעורים קעט.
36........מצוות שכר קפ.

36.......בית שלום קפא.

36..............שמות. קפב.
36 ..............שמחה קפג.
העולם אומות שנאת קפד.

36 ...................לישראל
37 ......חינם שנאת קפה.
37 ............שקיעות קפו.
37.................שקר קפז.

37 ............שתיקה קפח.

37 ..............תאוה קפט.
37...............תהלים קצ.

 עם ללמוד תורה, קצא.
37שבת. הלכות מתקרבים

38 ..........ה' תורת קצב.
38....הנסתר תורת קצג.
38 ..........תלמידים קצד.
38 ............תמונות קצה.
39 ............ תפילה קצו.
39 ..............תפקיד קצז.

39............תשב״ר קצח.

39 ............תשובה קצט.
39....כלום כנגד ת״ת ר.
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אברכים א.
 וכפי ישראל, בארץ הכוללים במהפכת שליט"א רבנו משקיע רבות הנה

 אחד כולל שהיה כמדומה פולין ארץ בכל השואה שלפני רבנו שסיפר
 כעילוי ידוע שהיה מבריסק[ הכירו ]שרבנו הי"ד ריף פייבל שרגא ר' שהגאון
 החזון מרן הקים השואה ואחרי באוטבוצק. אברכים הכולל את יסד מיוחד

הכוללים. ענין את איש
 של ועיר עיר בכל שיהיה מאודו ובכל נפשו בכל טורח שליט"א ורבנו

 מדי רבנו על הכספי העול מהכוללים מאוד והרבה "כולל", תורה בני
 בשלח פרי בגליון שליט"א מרבנו ענינים כמה הבאנו וכבר בחדשו חודש

 על ועוד, תשע"ו, השבועות חג על ובקו' תשע"ה. בשלח ופרי - תשע"ד
 עולם על מיוחד במדור ובלי׳נ איי׳ה להאריך למועד חזון ]ועוד האברכים. מעלת

וכולל[. כולל כל על פרטי באופן הכוללים
 שאביו כולל ראש של בן לי אמר שליט"א: סלושץ רמ"א הרה"ג שח

 לומר חיזוק דברי אלו ושאל שליט"א רבנו מרן עם פעמים כמה דיבר
לאברכים?

 העולם את שמחזיק שמי לדעת: שצריכים לאברכים תגיד רה"י לו ענה
 ובלי פרנסה קשיי עם בצנעא ולומדים שיושבים האברכים אותם באמת זה

 אחד שאף ויתכן רבנים, ולא ישיבות ראשי לא הם מסביב, הערכה הרבה
 אלו באמת אבל ולומדים, שיושבים זה על כבוד הרבה להם מראה לא

 העולם כל את שמחזיקים העיקריים הם "הם הדחק מתוך תורה שלומדים
כו( עמי ליה קים שטר )קו׳ כולו,.

•k ic k

 בכולל רבנו שיחת אחרי שפ"א שליט"א: הגרמנ"ס לנו שח דא וכגון
 אני רבנו: לו אמר מהשיחה. התחזקו שמאוד לו ואמר לרבנו בא פונביז'

 ואין כסף להם שאין היקרים האברכים לאברכים, מוסר לומר מתבייש
 להם לתת בא אני וכעת הדחק, מתוך תורה לומדים אלא משרה להם

בא? אני זכות באיזה מוסר,

,ה אהבת ב.
 המצוה היי אם הנה לבבך. בכל אלקיך ה' את ואהבת בכת"י: רבנו כתב

 לא היתר אז הלב, בכל אוהב כשהי' גם אז לב, בקצת סגי ה' דאהבת
 דהציווי עכשיו אבל ועושה. מצווה כאין קצת דהוי גדולה מצוה כ"כ הי'

 בתורה עולה שלבו מה כל אז וגם גדולה יותר המצוה אז הלב בכל!
 יאהוב. לו שנתוסף זה חלק שגם מצוה עליו יש ואז יותר גדול לבו אז

 וכל גדולה, יותר עוד מצוה לו שיש בהמצוה לעלות יכול דתמיד נמצא
 יותר לו שיהי' יתברך חסדו זה כי נמצא המצוה גודל אצלו עולה פעם
 שעד מה חדש, מצוה חלק אצלו ושיתחדש תמיד לעלות ושיוכל שכר,

ה( ו, ואתחנן השחר )אילת סוף בלי לעלות ויכול לו הי' לא עכשיו
•k ic k

 לאוי"ט המופלגת הזקנה בימי שלפעמים שליט"א: רבנו נכד לנו שח
 אהבה בשירי ה' לפני לשורר שבת בלילות רבנו ממנו מבקש רבנו, של

ובדמעות. גדולה בהתרגשות זמירות האנעים כל את עמו שר ופ׳יא ודבקות,
 ואז לביתו, געגועים וחש לשוייץ בבחרותו לבדו רבנו שהגיע שבעת הבאנו ]וכבר

 בביתו שרים פעם ומידי להקבי׳ה הגעגועים בו נכנס ומאז יגדל, שבת בליל שרו
זה[ שיר

•k ic k

 רבנו: אמר תשס"ד ניסן היומי הדף מאורות שיעור למגידי ובשיחה
 לאדם אפשר אי שבזמנינו אומר הי' חיים החפץ דבר: עוד לומר ורצינו

 שהוא לדעת צריך אחד כל אלא פשוט, חייל כמו עצמו את להחשיב
זה? ולמה קצין כמו

 חייל כמו רק עצמו את ירגיש אחד ואם מאד, חלש הוא שהדור מפני
 שמרגיש מי אבל עליו, המוטלת והאחריות החיוב את כ"כ מרגיש לא הוא
 כל וכך שלו, החיילים של הקבוצה כל על אחראי הוא קצין עצמו את

 הקבוצה על אחד כל שיעור אומרים תורה שמרביצים מהאנשים אחד
 שלהם, קצין כמו הוא יותר[ וכן פחות ]או עשרה זה אם שהם כמה שלו
 לעצמו רק שדואג חייל סתם כמו לא שהוא בעצמו להרגיש צריך והוא
 לרוחניות היא הכונה לדאוג וכמובן הקבוצה לכל לדאוג צריך הוא אלא

 צריך הוא לרוחניות בנוגע אלא ידאג שהוא שייך לא לגשמיות כי שלהם,
יגדל. אחד שכל לדאוג
 שם שיהא אלהיך ד' את ואהבת א': פ"ו דף ביומא אומרים הרי וחז"ל
 ומתנהג ושנה שקרא שאדם שם הגמ' ומפרשת ידך. על מתאהב שמים

 אוי תורה, שלמד לזה לו אוי עליו: אומרים הבריות מה ח"ו טוב לא
 מכוערים כמה תראו תורה, שלמדו לרבו לו אוי תורה, שלמדו לאביו לו

מה כראוי שמתנהג מי אבל ד', חילול נחשב שזה הגמ' ואומרת מעשיו

 תורה שלמדו רבו אשרי תורה שלמדו אביו אשרי עליו: אומרות הבריות
ד'. קידוש ממנו ויוצא
 מתנהג שהוא בזה תורה של המצוה את מקיים שהוא זה שמלבד נמצא

 נקרא וזה תורה, שלומד מי את יעריצו שאנשים עושה הוא טוב ג"כ
 המצוה את גם בזה ומקיים שבשמים, לאביהם הבריות את מאהב שהוא

 את יאהבו ישראל שכלל גורם והוא היות אלוקיך, ד' את ואהבת של
הקב"ה.

 אחד כל ובודאי הצדדים, לשני אפשרות יש מכם ואחד אחד לכל א"כ
 מכם אחד כל אדרבה אלא ההיפך, את שעשה ח"ו חושב לא אני מכם

 כדי עד כזה, באופן שיהא להתנהג צריך יהודי שכל כמו להתנהג משתדל
 ישראל את לאהב של המצוה את יקיים וגם שמים שם קידוש שיצא כך

שבשמים. לאביהם

תורה אהבת ג.
 ר' עם המעשה ידוע הרי בתו"ד: רבנו אמר לאחים לב למען בכינוס

 הלילה, כל אחת משנה פעם שחזר מוואלוז'ין[ חיים רבי של ]אחיו זלמאלע
 שיש אלמלא כי ואמר הרבה, כ"כ לחזור יכול הוא האיך אותו ושאלו
אחת. משנה שלו החיים כל ללמוד יכול הי' עוד, ללמוד מצוה

 במס' אומרים הרי חז"ל אלא מהחזרה, נהנה שהוא רק לא ומסתמא
 ואחד, פעמים למאה פעמים מאה פרקו שונה דומה אינו ב( )ט, חגיגה

עבדו! לא נקרא וזה ה' עובד נקרא שזה
 שיש התורה באהבת יותר מתלהב שהוא סימן יותר, לומד שהוא מה א"כ
 שלא להיות יכול לא תורה, אהבת יותר לאדם שיש מה כי ובודאי בזה.
להטפיח. מנת על טופח יהי'

 מנת על טופח יותר בו יש ענין, באותו יותר שלומדים שכמה נמצא
עי"ז להטפיח,  יותר יכול הוא ובזה תורה, באהבת יותר מתלהב הוא ו
 שספרו ]כמו כך כדי עד השפיעו שאנשים רואים וכאן והיות להשפיע,

 יכולים אנחנו ומה תורה, אהבת כ"כ שהשפיעו לאלו היה מסתמא קודם[
חזק. הכי הדבר זה הרי זה, כנגד לומר
 לוקח אחד אם גם מצוות ובשאר התורה, מלימוד חוץ מצות יש והנה

 היו ירושלים שיקירי ב( מא, )סוכה שכתוב כמו ואתרוג, לולב למשל
 שנטל אחרי כי מצוה, בזה מקיים אינו הרי היום, כל זה עם הולכים
 מצוה, חיבוב רק זה אח"כ שעושה ומה יצא, אחת פעם ולולב אתרוג

 אותה את חוזר אם אפי' אומר, שהוא מה כל בתורה משא"כ מצוה, ולא
 אלא מצוה, זה פעם שכל רק ולא מצוה, לו יש פעמים" "אלף המילה

 שבוער תורה אהבת כ"כ לו יש ועכשיו גדולה, יותר מצוה עוד זוהי
עי"ז בלבו,  וזהו ידו, על שנמצא מי את וגם עצמו את לעלות יכול הוא ו

מצות. לשאר תורה בין ההבדל
•k ic k

התורה? לחשקת לזכות הדרך מה רבנו: נשאל
ללמוד. חשק יותר מקבלים יותר שלומדים מה בכת"י: וענה

•k ic k

שטיין יצחק רבי הגאון שח אלחנן: רמת של רבה שליט"א, זילבר
 שליט"א, שטינמן הגראי׳יל הישיבה ראש מרן אצל הייתי בבוקר היום

 אותו ושאלתי טוב, כך כל מרגיש אינו ולצערנו כאן להגיע אמור שהיה
 שתי שאלתי בהם. לדון צריך היה פה, והיה זוכים היינו שאם דברים

 ושאלה תורה, ללמוד חשק לי אין שאומר תלמיד עם עושים מה שאלות:
באמונה. חסר שלתלמיד לב כששמים קשה: יותר
 ההורים אם זצוק"ל, איש החזון מרן לי אמר כך: לי אמר שליט"א, מרן

 'לערנען', תורה לומדים היו היהודית האומה את המנווטים והמלמדים
 העולם בעולם. שקיימים אמונה של ההרהורים את מסלקים היו באמת,

 להיות שחייב ניתוח, לחדר שנכנסים כמו תורה לומדים אם מזוכך, הוא
 לימוד ידי על רק העולם? את מנקים איך הרי מחיידקים, ונקי מזוכך
חינוך( עניני - מרנן )סברי אמת. שהיא תורה

אחדות ד
 אצל הי' קצר זמן שלפני אדם בן אותו למשל ראו הנה רבנו: שח

 היו תיכף משהו זז הי' רק ואם לזוז, אפילו יכול הי' ולא ימ"ש הגרמנים
 יו"ד. של קוצו על אפי' מוותר לא כבר הוא זמן, אחרי ועכשיו בו. יורים
 והביזוי ההשפלה מכל וחוץ השפלה של מצב בכזה הי' הוא שאז ואפי'

אח"כ מ"מ כאפס, ממש נחשב הי' הרי זה על לחזור אפשר אי שממש
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 הפה את לפתוח מעיז הי' לא הרי ואז מוותר, לא הוא דבר שום על
מוותר! לא הוא קטן דבר כל ועכשיו כלום.
 ליד ילדים גן תורה, תלמוד ישיבה, שבקדושה, דבר איזה לעשות תנסה
 פתאום? מה יצעק הרי חרדי[ לפעמים ]אפילו אדם בן איזה
 בית ולא ישיבה ולא חידר לא ירשה: ולא אופן בשום רוצה לא אני

לו. יזיז זה זה יש? מה אליו קרוב הכנסת
 סוף כל סוף והרי ישראל, כלל על קטיגוריא לומר צריכים לא אמנם

 מתרחקים לפעמים רק צדקה הרבה נותנים חסד הרבה עושים יהודים
 אדם בבין וחסד בתורה להתחזק צריך ובודאי שמים רחמי צריך קצת,

למקום. אדם ובין לחבירו
 "פרגון" טובה, עין שיהיה ג"כ וצריך ממחלוקת להמנע צריך ראשון ודבר

 כי הי׳א( פי׳א פאה )ירושלמי אומרים חז"ל והרי לשני לפרגן העם בלשון
 ונוצחין למלחמה יורדין היו דילטוריא בהם היה שלא אחאב של דורו

 ישראל. בכלל אחדות שיהי' מאד גדול דבר יהי' וזה לא, ח"ו ולהיפך
חי׳ב( חיזוק דברי )לקט

מחלוקת* - ויתור - להלן בערכים עוד *וראה

אחריות ה.
רבנו: אמר הבחירות לפני בשיחה

 קר, כבר -הוא לא ואם חושב, שהוא כמו לעשות שצריך חושב אחד כל
 הוא זה ידי שעל מתבונן ואינו לעשות. שצריך מה עושה ולא פועל ולא

 לו, אכפת לא התורה, יהדות את - החרדית היהדות את מזיק הוא מזיק.
 חרדי. יהודי הוא הלא פלא זה והרי חשבון, עושה לא הוא

 יהודי על פעם לו שאמרו זצוק"ל מבריסק חיים ר' הגאון בשם אומרים
 'תמים'. הוא אבל שמים ירא בעצם שהוא אחד

 הגעשעפט לא שזה מראה זה אבל תמים שהוא 'נכון ואמר: חיים ר' התבטא
 תמים, כ"כ לא הוא שלו העסקים על כי שלו', העסק לא זה - שלו
 דואג היה אם שלו, העסק היתה התורה אם לכן טוב. די מבין הוא אלא
 היה הוא שלו, והגעשעפטן העסקים על דואג שהוא כמו התורה על

 התורה. כלפי ישראל. כלל כלפי באחריות שחסר רק אחרת
 אם אחריות. בהם חסר אבל ה' 'יראי חרדים שהם שלמרות אנשים יש
 כבר... אז רוצים שהם כמו נעשה שלא מישהו על טענה איזה להם יש

 חלילה אם ישראל, כלל כלפי אחריות לו להיות צריך סוף כל סוף והרי
 טצדקי מיני כל שעושים להרע' 'החכמים נגד שיגן מי יהיה לא וחס

 ובהירות חכמה מאוד מאוד וצריך שבשמים, מאביהם ישראל את להדיח
בזה. להתגונן האיך והתיעצות

***

 לציבור. בנוגע רעיון איזה והציע ח"א איזה שליט"א לרבנו הגיע פ"א
 עליו? אחריות לוקח אתה האם אבל יפה, רעיון באמת רבנו: לו אמר
רוצים'. לא זה אחריות לקחת אבל יכול, אחד כל רעיונות 'לתת

אמונה ו.
 שאמונה רואים כשאנו עכשיו תש"ס: אדר כ"ג אופקים רבנו שיחת מתוך

 אמונה? הפירוש מה תוקפה, בכל להיות צריכה
 מאמין שאיננו למי מדברים לא חיזוק, צריכה שאמונה כשאומרים והרי
 שיתחזק שייך דמה בתורה, שיתחזק תורה בן שאינו למי יאמרו שלא כמו

תורה?! זה מה יודע לא הוא הרי בתורה,
 שצריך לו אומרים זאת ובכל תורה, זה מה יודע שהוא כרחך ועל

 לא חיזוק, צריכה שאמונה לומר באים כשאנחנו הדבר אותו כך חיזוק,
 אלא לדבר, מה אין מאמין שלא דלמי מאמין, לא שהוא למי מדברים

חיזוק. צריך "המאמין" אפי'
 בודאי שזה רבש"ע, שיש לדעת רק מדברים לא אמונה של הגדר כי

 את מממש שהוא האיך בלמעשה רק מאמין אחד כל ספק! שום אין
 יש בודאי אומרים האנשים רוב שהרי גדולה, נ"מ שיש רואים בחיים, זה

 שומעים למעשה זאת ובכל בהשגחה! הכל הקב"ה, עושה והכל רבש"ע
מאד. חזק "השלי", את "האני" את מאד, חזק

 או... מהקב"ה, שהכל יותר שומעים האם יותר, שומעים מה היא והשאלה
 האני! ואת השלי! את האמיתי. הפירוש מה אבל ככה. אומר הוא אמנם
 לומר אפשר החיים. של הענינים בכל ככה ידי, ועוצם כוחי שיש וכמו

 הדברים בכל שמרגיש כזו, בדרגא הוא יהודי שכל להגיד מאד שקשה
 ואת האני את יותר מרגיש הוא אלא הרבש"ע, עם חי שהוא - שלו

השלי.
 לחזק, צריכים שאנחנו מה לומר באתי אלא לכולם, לומר ח"ו בא ואינני

אמונה "לא זה אבל מאמין שהוא למרות אדם כי לדעת שצריך ולהתחזק,

 למעשה אבל העולם, את ברא שהקב"ה מאמין שהוא אע"פ כי אמיתית",
יותר. עיקר וזה השלי, ויש האני, שיש רואים בחיים זה את לממש כשבא
 עליו ביקורת שיש הדבר מהו החטא, לאחר הראשון אדם אצל מצינו
 את שאל שכשהקב"ה אומרים חז"ל הדעת. עץ של החטא אחרי תיכף
 זה על אומרים וגו'. עמדי נתת אשר האשה - ענה חטא, הוא למה אדם,
 מצות בשאר מצינו ולא טובה! כפוי טובה, כפוי שהיה א( ד, )עי׳ז חז"ל

כאן. כמו ביקורת כזו איסורין ובשאר
 עבירה! - חמור זה בודאי עבירה, עובר כשאדם אחד מצד כי וחושבני,

 כי מדות! כמו לאמונה. סתירה כ"כ לא זה אעפ"כ אבל לדבר, מה אין
 אני יש ואם אני! שיש מראה? זה מה גאוה, בעל שהוא אחד למשל

 כמו השמים, מן שהכל - אמונה של האמיתית בדרגה קצת חסר כבר
 אפי' בו כשפוגעים להגיב יכול אחד כל שהרי אדם, בן כל אצל שרואים

 ולמה נימא, כמלא לחבירו במוכן נוגע אדם אין הרי זה? ומה "במשהו",
 אדם בן ודבר דבר כל על למה רעש? עושה הוא מה צועק? כ"כ הוא

משהו?! כל על לוותר יכול ולא עומד,
 יכול היה ולא תאוה לו שהיה קורה בחטא דכשנכשל לחטא, דומה ואינו

ונכשל. להתגבר
 שהוא אומר הוא אמנם חלשה! שהאמונה מראה זה כאלה, דברים אבל

 מחליש זה האני את כך כל מרגיש אדם בן אם למעשה אבל מאמין,
 של החטא על חז"ל דיברו ולכן אמיתי מאמין נקרא ולא האמונה. את

טובה". "כפיות
 ופר' תשע"ד, מות אחרי פר' בגליון אמונה, בעניני שהבאנו מה עוד וראה
תשע"ו. אחרי ופר' תשע"ה, וארא

***

שר ארחות ארגון כשנכנסו  עתיד מחר ושאלו: תשעי׳ו( )סיון רבנו קמיה יו
 תורה, שיעורי לשמוע שבאים בתים, בעלי של גדול אירוע אי"ה להתקיים

 מה על לדעת ורוצים הערב. עד מהבוקר תורה שיעורי לשמוע באים
 מה מוסר? או הלכה, יר"ש, התמדה, תורה, לבע"ב, לדבר צריכים בעיקר

להם? להגיד חשוב הכי
בנעוריו. עול ישא כי לגבר טוב כז( )ג, באיכה פסוק יש שליט"א: מרן

 על מוסר? תורה? עול הלכה? דקדוק עול עול? איזה אבל שוב ושאלו
בתים? בעלי עם מדברים מה

! עולם של רבונו שיש שליט"א: מרן והשיב
 צורך יש מדוע זצ"ל מבריסק הרב מרן את שאל זצ"ל שך הגרא"מ מרן

 מכך כי היא, והתשובה פשוטה, כך כל האמונה והרי אמונה במצוות
 טבעו כך כי הוא מוכרח כן אם אפיקורסים, הרבה כך כל שיש שרואים

 לראות, ולא השכל את לעקם אפשר פשוט כך כל בענין שגם עולם, של
אמונה. מצוות יש ולכן
 לדעת. בקשנו יום? - ביום בחייו לאדם מועילה האמונה האם
 אנשים ראיתי בחו"ל, שנים הרבה לפני הייתי בודאי! ביאר: שליט"א ומרן
 לא הם שמחים, לא הם ובכ"ז מאומה, להם חסר ולא כסף להם שיש

 אמונה. להם אין כי ולמה מאושרים,
אמונה? מחזקים ואיך
 הקושיות כל שטויות, הם השאלות כל כי לדעת צריכים שליט"א: מרן

 בעל בלא בירה יש וכי האחת: הקושיה מול ומבוטלות בטלות כביכול
הבירה?

 בעיקר", "כופרים הכופרים את מכנים חז"ל ביותר. הגדולה השאלה זו
הכל! עיקר הוא שהשי"ת מפני

 שירד מי את 'פתוח' מכנים כיום, אדם בני בלשון שליט"א: מרן והמשיך
 היינו פתוח להיות האדם על סתום. זה פתוח? זה וכי ברוחניות, מעט

 העולם את מנהיג הוא מהקב"ה שהכל האמת? היא ומה באמת, להכיר
תשעי׳ז( סוכות יושר ארחות )גליון הכל. ועושה

וכו׳ יהא אמן ז.
 רבי אל פנה מארה"ב אברך שליט"א: שטינמן משה רבי הגאון מספר

 הישיבה ראש אל שיכנס בבקשתו ונפשו רבנו של ממקורביו ק. אברהם
 לעשות. עליו מה וישאל נוראות בצרות שקוע שהוא ויספר

 מדובר שאכן התברר צרותיו, רשימת את האמריקאי האברך כששטח
 לו ואין רבות שנים נשוי הוא ראשית רח"ל, ממש של צרורות בצרות
 להתחיל יוכל כיצד יודע איננו והוא ענק חובות לו יש שנית ילדים.

 הצרות רק הן ואלו הנוראה המחלה את אצלו גילו שלישית לפורעם.
נפשו את יודע אינו והוא וכהנה, כהנה רבות עוד יש אבל הבולטות
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 הוא מה אותו ושאל שליט״א למרן נא הכנס ממך אנא ויגון, צער מרוב
לעשות? לי מציע

 שלו, הותיקין במנין רבנו עם מתפלל ק. אברהם שרבי כיון האברך ביקש
כהווייתם. דברים וסיפר התפילה לאחר אליו ניגש

 בצורה בכינור לנגן יודע שהיה אחד אדם משל: פי על השיב רבנו
 המלך, על מאוד חביב האיש היה כך ומשום במינה, ומיוחדת מופלאה

 ההוא, המנגן את לפניו שיביאו ביקש בעצבון, נתון המלך שהיה אימת כל
המלך. של עצבותו וסרה פגה לנגן החל אך והנה

 כיון ואומר המדרש ממשיך ישראל, לעם הקב״ה של ביחסו הדבר הוא כן
 רבא שמיה יהא באמן ישראל שמנגנים הניגון את מאוד מחבב שהקב"ה

 כשמנגנים זאת בכל קיטרוג, עליהם מתעורר חלילה אם שגם הרי מברך,
 על השי״ת מתענג ובנעימה בקול איש״ר ואומרים ההוא הניגון את לפניו

חטאתם. כל על ומעביר כך

 כל לו שאין שלמרות ק. להרב הגראי"ל אמר אברך לאותו לו ואמור לך
 הניגון את אוהב הקב"ה כאן שכתוב מה זה אבל אלה, בדברים השגה

קטיגורים. הרבה על לכפר כדי איש״ר באמירת ויש הזה

 דבריו את לו והעברתי ההוא, האברך אל מיד התקשרתי ק. הרב סיפר
 והחל בהתפעמות הדברים את שמע הלה כלשונם. שליט"א מרן של

 מנת על למנין ממנין מהלך והיה בכוונה, איש"ר באמירת מאוד להקפיד
 לו, אירעו פלאים פלאי והנה מה. תקופת במשך עשה כך איש"ר לענות
 כלא והיתה סרה המחלה פתרונן, על הבעיות כל באו פתאום לפתע
 קהילתו מחברי אחד כאשר פלאית בצורה הסתדר החובות ענין גם היתה,

 מאוד גדולה הלוואה לו והציע מיוזמתו אליו ניגש האמריקאי האברך של
 קיימא, של בזרע להיפקד זכה אלה לכל ובנוסף מוגבלת, בלתי לתקופה

 מנת על למנין ממנין לרוץ ממשיך והאברך שנים כמה כבר חלפו אז מני
 אשיי׳ר העונה כל א קיט, שבת בגמרא ]וראה בכוונה. איש״ר באמירת להוסיף

וכו'[ דינו גזר לו קורעין

מקומות. ובעוד תשעייד, נשא פרי בגליון מש״כ אמן אמירת בעניני וראה

אמת ח.

 אומר פעמים שהרבה הבאנו וכבר האמת, מידת על רבנו מעורר רבות
 גליון וראה אמת, דבר לדבר ע״ע שיקבלו מצוה בר לגיל שהגיעו לילדים

בזה. שהבאנו מה תשע״ו משפטים ופרי תשע״ד שופטים פרי

***

 שנים כתשע לפני זה היה בצפון: המוסדות מראשי הרבנים אחד שח
 לטובת לחו״ל למסע ולצאת חפציו לארוז שליט״א המוסד ראש ביקש

 המכיר שליט״א יפה דוב רי הגה״צ להמשגיח הרב איפוא פנה תלמידיו,
 מיד שהמשגיח כמובן תמיכה, מכתב ממנו וביקש מוסדותיו. את היטב
ביותר. נלהב תמיכה מכתב לכתוב והתישב ניאות

 מברכת אף להוסיף וביקשו המרכז, לערי עימו וירדו המכתב את לקחו
 צרפו ישראל גדולי ואכן המוסדות, עבור שליט״א הדור ומאורי גדולי

 הגראי״ל הישיבה ראש מרן ובראשם שליט״א, המשגיח לברכת חתימתם
שליט״א. שטיינמן

 והצליחו בשורה ובתיקם שבו ואף הגולה אל השליחים יצאו זה מכתב עם
למוסדות. להביא

 גולה, ארץ אל שוב לנסוע שצריך החלטה ונפלה ימים שנתיים חלפו
בא״י. היושבים אל מזור להביא

 איפוא יש שנתיים, מלפני ישן מכתב להביא הראוי מן לא הרי ובכן
 שליט״א והמשגיח פנימה, הקודש אל שוב נכנסו חדש מכתב לערוך
 וצירף החדש התאריך עם במילה מילה הקודש המכתב את להעתיק ביקש

לבקש שליט״א הדור זקני לבתי רצו ואצו המכתב נטלו ברכתו. חתימת

 בה חתימתם וצירפו שבו ישראל גדולי ואכן המחודשת ברכתם צירוף את
לאחד. אחד
 ״איני ההפתעה! קרתה ושם הישיבה ראש מרן של ביתו אל יצאו ומיד

 חותם. איני ואומר חוזר ומרן מרן! פסק חותם״
 שכבר למרן בעדינות לומר ניסיתי המספר, לנו אומר מאוד התפלאתי

בדיוק. זה מכתב על לנו חתם בעבר
 אך וכה בכה ניסינו חתמתי, לא זה מכתב על בוודאות: לי אומר מרן אך

 פלא זה. מכתב על חתמתי לא מעולם מספר פעמים ואמר חזר בשלו מרן
פלאות.

 מילה השני במכתב הוסיף ליבו ברוחב שליט״א המשגיח התברר? מה
ביותר. חשוב מוסד אחת

 ביותר חשוב מוסד בסדר. חשוב מוסד לחתום הסכים לא הגראי״ל זה על
 כך. שאכתוב בשביל מספיק שלכם המוסד את מכיר איני
 כזה, מכתב על פעם אי שחתמתי בוודאות מרן אמר איפוא ייתכן לא

כזה. מכתב על חתם לא מרן ואכן
 לחתום, מוכן מרן זה על חשוב, מוסד רק כתוב היה הקודם במכתב
'ביותר'. המילה את איפוא מחקנו
 יוצא שליט״א מרן ומרגשת מרעישה בשורה והנה רבים חודשים חלפו

 יאות שליט״א מרן אם לבקש הזדרזנו שמיד כמובן בצפון, חיזוק למסע
 התורה, פריחת את התלמידים את עיניו במו לראות במוסדותינו לבקר
ולברך. ולראות להיכנס ניאות ומרן זכינו ואכן

 שוב מהמשגיח מכתב שוב לגולה, שוב לצאת צריך החלטנו שנה באותה
 הנוסח על לחתום ביקש מרן נעימה הפתעה והפעם הדור למנהיג נסענו
 מוסד באמת והוא אמר מקומכם את מכיר אני עכשיו ביותר, חשוב מוסד
(34 גליון תורה של ממשנתה )קובץ ביותר. חשוב

***
 הוא כאשר האמת על להודות מסוגל אחד כל לא לך דע שליט״יא: רבנו שח

 שנמצאים סגולה יחידי ורק וטובים, גדולים ואפילו מסוימת, בדעה אוחז
שליט״א( זילברברג הגרמ״ב )שיעורי לכך. מסוגלים מאוד גבוהה בדרגא

ימים אריכות ט.
 של בהלויה ]ביקורת[ דבר איזה שהתבטא גדול אדם על לרבנו סיפרו

 ויש ימים, מאריכים שלא צדיקים יש רבנו והגיב צעיר, שנפטר אחד
 אנחנו צעיר בגיל נפטרו זלמלה, ר' וכן האריז״ל ימים, שמאריכים רשעים

 נפטר. היי לא זה דבר שבלא אמר ומי שלו, בחשבון כ״א יודעים, לא
יפרח( כתמר )צדיק

***
 ימים לאריכות זכה שהוא מה שאולי אי לת״ח רבנו אמר זמן לפני

 ובעל הפרד״ס, לבעל השנים' יאור הספר את הוציא הוא כי )בלעה״ר(
מיו. יאריכו בזה שיעזור שמי הבטיח הפרדס תשע״ו[ בלק גליון ]וראה י

ישראל ארץ י.
 במעלת רבנו דברי תשע״ו מסעי ופרי תשע״ה, מטו״מ בגליון הבאנו כבר
 נוסף. ענין כאן ונביא השכינה, השראת מקום ישראל ארץ
 דהנה מצרפת, יהודים בפני תשס״ז( )ויחי שבת במוצאי שדיבר סיפר רבנו
 שקשה אף מסתדרים, בסוף אמנם א( ז, )ברכות ביסורין, נקנית ישראל ארץ

 הם ולכן הגוים, בין שזה בצרפת שם משא״כ טוב, אח״כ אבל בתחלה,
יפרח( כתמר צדיק )סי לכאן. להגיע שזכו לשמוח צריכים
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 רבנו: אמר זצ״ל זכריש מאיר ישראל רי הרה״צ בני אצל אבלים בניחום
 לגדול מסתמא יכול היה בארה״ב נשאר מאיר ישראל רי היה אם שגם

זוכה. היה לא שהקים כמו לדורות אבל בתורה,

הברית ארצות יא.
 ידועה שהיתה מדינה היא ״אמריקה״ אמר: שם רבנו בביקור בשיחה
 ובין הראשונה העולם במלחמת דבין בחוש ורואים חסד, של למדינה
 נפגעה, אירופה אמריקה, אדמת על כלל נפגעה לא אמריקה בשניה,

 וצרות, מלחמות היו מקום בכל המדינות, וכל אפריקה, נפגעה, אסיה
למה? זה וכל פגעו, לא פעם אף ובאמריקה

 שהגיע זכו חסד, של דורות הרבה כ״כ אחרי וממילא חסד! של הזכות משום
 אבל היה, חסד לכן. קודם היה שלא מה באמריקה, ״תורה״ שיש מצב
 תורה. ולא ישיבות היו ולא להכחישו, וא״א לכל הידוע דבר היה. לא תורה
 ולא התבוללו, ובניהם כלום מהם נשאר לא אבל טובים, יהודים היו אמנם
 חסד רק תורה, תלמודי ולא ישיבות, היו שלא משום כלום. מהם נשאר
 וזכו תורה, גם הגיע הזמן שבמשך השפיע חסד של הזכות אבל היה,

הרבה ואפיי ולומדים, שיושבים בחורים ורואים ישיבות, ב״ה יש שכהיום



 דבר וזה לתורה, השתוקקות בכזו הם מ"מ גדולים, נסיונות להם שיש מהם
תורה. בה שיהא המדינה על הגינה חסד של הזכות זה וכל מאד, גדול

בגדים יב.
 ימכור וכו' עני אפילו סי"ג, תע"ב סי' השו"ע על פסח בהל' בשיעור
 שעל במלבוש אי מיירי במאי צ"ב כוסות. לד' יין בשביל וכו' מלבושו

 לו דיש וע"כ ערום, לילך חז"ל חייבוהו לא בודאי ערום, וישאר גופו
 שיש נכסים משאר יותר מלבושו שימכור קמ"ל מאי א"כ מלבושים, כמה

 ברחוב לילך שליט"א רבנו אמר עליון. במלבוש דמיירי לומר ורצו לו.
״ערום״... היינו עליון מלבוש בלי

 לא והוא נכדו חתונת לרגל חדש כובע לו שקנו יהודי על לרבנו סיפרו
מותרות. שזה בטענה לחבשו הסכים

 לכל אחת וחליפה אחד כובע קונים היו פעם, היה כך "באמת רבנו: הגיב
 )מאחורי הלבוש". ענייני בכל הכר לבלי השתנו כבר החיים היום, החיים.
הפרגוד(

בחורים יג.
 שיש מה טוב הכי שהזמן ידוע רבנו: אמר יהודה אור בישיבת בשיחה
 רוב ע"פ אחד מצד מאושר, באמת הוא אז הנעורים". "שנות זה לאדם,

 אצל נמצאים הנעורים בשנות אנשים רוב פ”ע ]כי עדיין פרנסה דאגת לו אין
 בתורה, לעלות ויכול פרנסה[. דאגת לו אין ועכי׳פ אחר במקום או ההורים
 שזה כיון אדרבה רק נפשו, אות ככל המצות, במעשה שמים, ביראת

 בריאים! הם שלו הנפש כוחות צלול! הראש לעלות, מסוגל הכי הזמן
 ואח"כ מי׳ב( פי׳ד )אבות אומרים שחז"ל כמו דומה, הוא למה ילד הלומד
 כבר לו אין עייף, כבר שחוק, כבר הוא אז צעיר, כ"כ לא כבר כשהוא

טוב. הכי הזמן זה לעלות, כדי שצריך מה כל את
 להפריע דוקא שלו, הכוחות כל את שם הוא היצר באמת שני ומצד
 כל דברים, מיני בכל אותו מטריד הוא אותו! מבלבל הוא הנעורים, בימי
 הכי הזמן שזה כיון כי יצמח! שלא כדי הוא העיקר אבל שטויות, מיני

 הוא אז גדול, אדם להיות שמים, ויראת בתורה לעלות לצמוח, מסוגל
 ע"פ ובמה? לו, להפריע הנעורים בשנות דוקא מאמצים מיני כל עושה

 זה אם תאוות, זה אם גשמיות, של דברים זה אם דברים, מיני כל רוב
 אדם שבן בזמן "חדות" יותר הם המדות רעות, מדות אחרים, דברים
 יש שכן מדות יש חדות, פחות כבר המדות אז זקן אדם כשבן צעיר,
 מיני כל עושה היצר אז לעלות צריך שהוא הזמן זה עכ"פ שלא, מדות

יצמח. לא שהאדם לקלקל כדי מאמצים
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שומע לב רבני עם שו״ת
 משהו ע״ז להם לומר צריך האם בזמן, בבוקר קמים שלא בחורים יש ש.
להתייחס? צריך שלא או
 ו, )משלי אמר כבר המלך שלמה היה, תמיד זה חדש, דבר לא זה ת.
 לבחור. זה את לומר וצריך תשכב". עצל מתי "עד ט(
 להם? להעיר צריך האם בקיאות. רק שלומדים בחורים יש ש.
 מזה?! נרוויח מה בכלל, ילמד לא הוא בקיאות. ילמד לא הוא ואם ת.
 קצר? לזמן חברותא שיקבע עניין יש האם חברותא, בלי שיושב בחור ש.
 זה מאוד. הרבה שווה זה שעה חיי גם חברותא? לא זה שעה חיי ת.

(17 שומע לב )גליון הרע. ליצר לענות צריך
- ישיבות בערך להלן עוד וראה -

בחינות יד
 מקאשוי בראך הגר"ש של מתלמידיו אחד לו שסיפר שליט"א רבנו סיפר
 שהיו למרות תלמידיו כל את בפומבי שבוע מידי בוחן היה שהוא זצ"ל
 למי בושה לאותה לה ואוי ומעלה, 25 בני מבוגרים בחורים גם בהם
בחומר. ושלט ידע שלא

 ברבים, חצות תיקון עריכת לאחר שישי בליל לעתים נערך היה המבחן
הונגריה. יהודי כמנהג ובבכיות מיוחדת בהתרגשות נאמר שהי'

 בטעם פעמים כמה הבאנו וכבר וילדים, בחורים לבחון רגיל רבנו והנה
 לשאול משתדל ורבנו תשעי׳ז( ויקרא - תשעי׳ז תרומה גליון )ראה הדבר.

לילדים. או לבחורים בושה יהיה שלא באופן זה על לענות שיכלו שאלות

 את שכשעושה לומר רבנו ]ורגיל הדברים. את יודעים שהם לראות ושמח
לשמה[. תורה לימוד בשבילו זה המבחן

בחירות טו.
 בכינוסי לדרוש רבנו החל זצ"ל, שך הגראמ"מ מרן שנחלש מעת הנה

 עניני תהלתך פי ימלא בס' לאור ויצאו שנה כעשרים במשך בחירות
ציבור.
ש מרבים שמצביעים שע׳יי להתבונן הם הדרשות ועיקר  שעי׳יז ה' קידו

 שהולכים המטרה עיקר וזה התורה ע"פ יהיו שהענינים שרוצים מראים
ואכמ"ל. זה בביאור חדש בכיון העינים את רבנו העיר פעם ובכל להצביע,

בטחון טז.
 מדבריו הבאנו וכבר בה', בטחון זה הכל שעיקר רבנו מעורר רבות

 כאן ונביא תשע"ו. וארא תשע"ו- ומקץ תשע"ה- מקץ בגליון באריכות
א'. ענין עוד
 שרבנו ורצו הכלל, בעניני גם שעוסקים אברכים כמה לרבנו נכנסו פ"א
 את ודחה אותה שמע ורבנו בסמינרים. נוספים מסלולים להכניס יתיר

 'אז ואמר השיחה בסוף פניו העיז האברכים וא' גדולה. בתקיפות הדברים
 לו ואמר חייך רבנו מכך וכששמע פרנסה'. לבנותינו שיהיה יברך שרבנו

 אנו ואז בה' בטחון יהיה שלכם שלבנות יותר, גדולה ברכה יברך 'אני
דבר'. להם יחסר שלא מובטחים
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 לא התורה 'שעיקר )פכי׳ב( במשלי הגר"א דברי את להראות רבנו ורגיל
בה'. בטחון בשביל אלא ניתנה

תורה ביטול יז.
 בחור של לזכרו העצרת לקראת שליט"א: גולד דורון ר' הרה"צ שח

 למרן פנימה הקודש אל נכנסתי תשסי׳ז( נחמו )עשי׳ק ל"ע שנספה ישיבה
 מה לעורר. צריכים ומה כזו עצרת שמתארגנת לו וסיפרתי שליט"א רבנו

 היו אך מאד אלינו שקשור מקרה זהו אחד, מקרה לא הרי זה הנקודה
הזמנים. בבין מאד קשים מקרים כמה עוד

 הוספתי אז נביא. צריך לדעת, יכול מי יודע מי היתה, הראשונה התגובה
 צריכים שאנחנו סבורים ישראל גדולי מה לדעת צריכים הרי ושאלתי
 מסתמא לי ואמר רגע חשב רבנו הללו? האסונות כל בעקבות להתחזק
כו( כה- עמ' מנחם שלמי )קובץ תורה. ביטול על לעורר צריכים

לחבירו אדם בין יח.
 דבריו הבאנו וכבר לחבירו אדם בבין הזהירות על רבנו מעורר רבות

 א'. ענין כאן ונביא תשע"ו. - תשע"ה - תשע"ד קדושים פר' בגליונות
 רבנו את לשאול אחד אדם כשהגיע פעם נוכחתי שליט"א: נכדו רשם

 הרבה לחתן וזכה מבוגר כבר תלי"ת יהודי שאותו מאוד, אמיד יהודי על
 הלך אצלו הלך והכל בנים גידול צער שום לו היה ולא בנקל, מילדיו

 אצל גם במשפחתו צרות כמה לו אירעו שלאחרונה אלא בעיות. בלי
 מלימוד החשק את פתאום איבד הבחור בנו וגם ר"ל הנשואים ילדיו

לתקן? מה כדת ושאל הק'. התורה
 במעשיו היטיב ויפשפש לחבירו" אדם מ"בין זה הנראה שככל ענה: רבנו

 עליו. קפידא לו נשאר והלה חייו משך דהוא במאן פגע לא אם
 מישהו דוקא ולא אשתו! אפי' הוא עליו שהמקפיד יתכן עוד: אז והוסיף

ש( יעקב ר' הרהי׳ג נכדו )רשימות להיזהר. צריך בזה גם זר,

הזמנים בין יט.
 פר' בגליונות הזמנים בין בימי הלימוד בעניני רבנו מדברי הרבה הבאנו

 בקובץ נדפס ]וכן תשע"ז. ויק"פ ופר' תשע"ו. - תשע"ה - תשע"ד ואתחנן
 ענינים. כמה עוד כאן ונביא זה[ ענין על מיוחד בגליון גליונות
 תשס"ד ניסן יעקב באר ישיבת לתלמידי הזמנים בין לישיבת בשיחה

 או זמן מינה נפקא יש מה הזמנים, בין של ענין אין בעצם רבנו: אמר
מן שיש לענין מקור שום אין הזמנים, בין  הזמנים! בין של ז

 יש האם התורה, לימוד של עשה מצות זה בם, ודברת אומרת התורה
מן איזה שיש שאמרו כמו אלא הזמנים, לבין זמן בין חילוק  שצריך ז
 אחד יש ולפעמים סיבות, כמה ומפני למשפחה, לעזור בבית, לעזור

 קשה, קצת למוח לפעמים התורה, בלימוד התאמץ מאד הזמן שבמשך
 כל אסונות שקורה ששמעתי, כמו סתם לנצל לא אבל קצת, לנוח וצריך
אסונות. קורה ורח"ל טיולים שעושים שנה,

 רק יש הזמנים! בין אין לזה, הזמנים בין ניתן שלא לדעת צריך ממילא
 אולי צריך התאמץ, מאד, למד שבאמת מי שהתאמץ, מי קצת לנוח או

 לעשות סתם אבל שהזכירו, כמו בבית לעזור צריך והעיקר קצת, לנוח
שרצינו מה זה לזה? יש היתר ואיזה נפשות! סכנת זה טיולים טיולים?
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 שום אבל שמים, שם קידוש שיצא כדי רק הכל כי שאמרו וכמו להוסיף,
לעשות. אחר דבר

 רבים ששואלים לשאלה באשר שליט"א: אדלשטיין הגרי"ג מרן דברי
 בימי לימוד עבור הישיבות לבני כסף לתת ראוי אם התורה, ממחזיקי

 תלמידי להצלת היחידה שהדרך כיון נדמה דעתי לעניות הזמנים, בין
 בין ישיבות של מסגרות ידי על רק הוא הזמנים בין מניסיונות הישיבות
לעשותו. ראוי לכן כסף של פרס עם כנהוג הזמנים

 יהודה אהרן ר' הגדול הגאון מרן דעת ג׳'כ שכן נאמן אדם מפי ושמעתי
 ההבטחות בכל ויזכה בזה להשתתף הזוכה אשרי שליט׳יא. שטינמן ליב

הזמנים( בין החיזוק דרכי )גליון התורה. למחזיקי המובטחות

לעמים ישראל בין כ.

 בגלל היתה הגזירה שכל בחז"ל כתוב פורים: לפני בשיחה רבנו שח
 רק לאכול שאסור דבר היה ח"ו לא רשע, אותו של מסעודתו שנהנו

 עשו לא איסור, עשו לא הרי יש ומה רשע, אותו של מהסעודה נהנו
 של מהסעודה נהנו הם מה, רק בסדר, הכל כשר, אכלו הם עבירה, דבר

 כ"כ וגזירה גזירה? נגזר זה שבגלל גדול כ"כ עונש ולמה יש? מה הרשע,
 טף היהודים כל את ולאבד להרוג להשמיד במגילה שכתוב מה נוראה
גדול. כ"כ הזה החטא מה כך! כדי עד כולם, ונשים

 ומתנות ושמחה משתה עשו הנס שהיה שאחרי זה שאחרי ג"כ וכתוב
 כהוגן, לא אכילה של עבירה היה אם לזה, זה השייכות מה לאביונים,

 לאביונים, ומתנות מנות משלוח צריך פתאום מה עבירה, ממש לא וגם
 שופטים בפרשת כתוב וי"ל: מהגויים? מאד שיתרחקו לעשות צריך היה
 אפילו כי רש"י ומסביר אלוקיך, ה' שנא אשר מצבה לך תקים ולא

 קרה פתאום ומה מצבה, עשה אבינו ויעקב מצבות, עשו כן שהאבות
עכשיו?

 דבר שאפילו רואים אסור! עכשיו זה בזה, התחילו שהגויים כיון אלא
 יותר צריך האם אבן, מצבת עשה אבינו יעקב הרי "מצבה" מאד, טוב
 חטא, בזה היה האם הטהרה, בתכלית הרי זה עושה, שיעקב ממה טוב
 התחילו הגויים ואם לעשות, ג"כ התחילו שהגויים רק מאד, טוב זה הרי

 שנאוי, הוא עכשיו שנא, אשר מצבה לך תקים לא אסור, כבר זה לעשות,
 נשאלת אלוקיך. ה' שנא אשר שנאוי, כבר זה עושים כאלה שאנשים מה

גוים? דוקא האם השאלה

 מזה. להתרחק צריך התורה ע"פ עושים שלא מה ככה, הוא היסוד אלא
 עם להתקרב אין אבל טריפה, לא שזה אפילו הגויים של מסעודה לאכול

אלוקיך. ה' שנא אשר גוי

 שאפילו דברים אלינו נוגע כן מה אבל גוי, על מדברים לא אצלנו
 שעושים מה מתורה, רחוק מאד הרחוב הרחוב! זה אבל עושים, יהודים
 לא אם אפילו טריפה! זה ברחוב מנגנים אם ניגונים, למשל אפילו ברחוב,

טריפה. זה הרחוב הרחוב, זה אבל טובים, לא מילים שום יגידו

 מה בתורה, שקועים שלא אנשים זה את עושים רחוק, שזה זמן כל
 חמור, כך כדי עד זה מתרחקים לא ואם להתרחק, צריך עושים שהם
 של מסעודתו נהנו גויים אצל להבדיל כמו גזירה, כך כדי עד גזירה שיש
 מותר היה טריפה, שהיה כתוב לא בתכלית, כשר היה זה רשע, אותו

 אם אפילו אבל בודאי, בגוי וזה להתרחק, צריך גוי עושה זה אבל לאכול,
 שזה דבר יש לפעמים חמור. כך כדי עד זה ברחוב עושים אם גוי, לא
מאיסור. יותר חמור דבר זה אבל אסור, עצמו מצד הדבר לא

 שאם דברים לפעמים שיש פי׳ח( התשובה שער )עי' אומר הלבבות החובת
 גאוה, לידי שיבוא דבר שעושה כמו חמור כ"כ לא זה בעבירה נכשל

 כ׳'כ זה אז גאוה לידי לבוא יכול אבל שמותר דבר עושה הוא שאפילו
 שעובר אחד ג"כ הלא יש שעבירה אפילו מעבירה. אפילו יותר חמור

 שמים, בידי מיתה חייב כרת, חייב מלקות, חייב דאורייתא איסור עבירה
 מדבריו משמע זאת בכל אבל חמור, מאד שזה ב"ד מיתת ג"כ יש

גרועים. הכי לדברים להביא יכול שהגאוה

 ממילא חילוני, הוא הרחוב שבזמנינו יודעים אנחנו הדבר אותו ממילא
אחד כל משפיע, מאד זה אבל עבירות לא אפילו עושים שהם מה כל

 מיני כל לעשות החילונים, כמו להבדיל להתלבש רוצים אנשים מושפע.
לדעת. שצריך מה זה החילונים, כמו דברים

 במדינתינו אבל גוים, עם להתחבר לא זה על גם לדבר שצריך מדינות יש
 להתרחק צריך התורה עפ"י לא שזה הדבר עצם אבל גוים, אין כמעט

מאיתם.
 צריך היה אז הגויים, את ישראל כלל שניצחו אחרי אח"כ היה מה אז

 נהנו שאז כמו הגויים, אצל מלאכול שהתרחקו מה מספיק היה להגיד
וקבלו( קימו )קונטרס מזה. להתרחק צריך רשע, אותו של מסעודה

דין בית כא.
 ונביא תשע"ז משפטים פר' בגליון דין בתי בעניני רבנו מדברי הבאנו

ענינים. כמה עוד
 גם "יש רבנו: אמר תשעי׳ג( תשרי )ח' נאמן יתד למערכת הדרכה בדברי
לכאורה. הפשוטים בדברים לחזק

 שמגיעים החשובים הדין מבתי באחד שיושבים הדיינים אחד בשם שמעתי
 עלולים הם ולמעשה ושלמים, יראים אנשים שנקראים אנשים תורה לדיני

 הכי התפילה היא נעילה בגזל... רובם איתא ובגמ' פשוטים, גנבים להיות
ידינו". מעושק נחדל למען העיקרית הבקשה ומה שיש חזקה

•k ic k

 לחתום, סירב ורבנו מסוים, דין בית הקמת על יחתום שרבנו רצו פ"א
 אופן בשום יכול אינו אישי באופן הדיינים את מכיר שאינו שמכיון ואמר

זה. על לחתום
•k ic k

 ההר בשכונת רב הי' שסבו לי סיפר גיברלטר אלחנן יצחק ר' רבנו: שח
 שלא להם ואמר דברים, בעלי שני תורה לדין אליו ובאו בקובנה הירוק
 שבאין אלא אמיתי תורה דין זה שאין שרואה מתוך אותם לדון רוצה

 מנין וכשנשאל לחובתו שפסק אחר רב לסלק כדי דעתו חוות לשמוע
 השני נגד ומתלונן טענתו את צועק דין בעל כלל שבדך אמר, כן? ידע

 ולא ברוגע טענתו את וטען בא אחד כל כאן אבל וגנב, שקרן שהוא
יפרח( כתמר צדיק )כ' השני. נגד כלל התלונן

הכנסת בית כב.
 תשע"ד תרומה פר' בגליון כנסת בתי במעלת רבנו דברי הבאנו כבר

 בחנוכת רבנו מדברי נוספת דרשה כאן ונביא תשע"ו, בלק פר' ובגליון
תשס"ג: אב כ"ז איש דרכי כנסת לבית הבית
 מדרשים, ובתי כנסיות בתי הרבה החריבו שנה, ששים בערך לפני כי ידוע

החריבו. הכל תורה, ומקומות
 יעשה הקב"ה לארץ שבחוץ כנסיות שבתי א( כט, )מגילה כתוב ובאמת
 מדרשות בתי הרבה עדיין ויש זכינו! לא אך ישראל, לארץ שיעברו
 שם, אותם החריבו ישראל, לארץ שיעברו זכו לא כנסיות בתי והרבה

ישראל. לארץ שישובו גדול חלק גם שיש מקוים אבל
 מהבתי גדול חלק מחדש, בנו כבר ישראל כלל גדול שחלק ב"ה עכ"פ

 אלה כל שכולם, ונקוה מחדש, בנו ישראל שכלל זכינו שחרבו כנסיות
 דורשים שחז"ל מה בהם יקויים ישראל, בארץ להיבנות זכו לא שעדיין

 טהרת על ויהיו ישראל, לארץ יחזרו מדרשות ובתי כנסיות הבתי שכל
 ישראל, כלל של הישועה את ויראו יצמח, ישראל כלל וממש הקדש,
 שחרבו, כנסיות הבתי וכל הישיבות וכל מדרשים הבתי שכל באמת שיזכו
ישראל. בארץ למקומם יחזרו

•k ic k

 שירי אוסף והי' חמור עם בא שהי' יהודי ברק בבני כאן הי' רבנו: שח
 את מוכר והי' וכדומה, לחם חתיכות שירי כגון זורקים שאנשים מאכלים

כנסת. בית בנה שקיבל ובכסף וכדומה תרנגולים למגדלי זה

המקדש בית כג.
 ברכת בזמן הסכין להשאיר שלא קי׳פ( סי' שוי׳ע )עי' דינא הנה רבנו: אמר

 צער מרוב ירושלים ובנה שיאמר בזמן שאולי והטעם השולחן. על המזון
מיו מקצר שסכין נאמר טעם ועוד בנפשו. ידו ישלח  ויש וכו'. אדם של י

 שלא צריך ב' לטעם אבל הסכין, לכסות די א' דלטעם לדינא נ"מ בזה
השולחן. על כלל יהיה
 של הרגשות כאלה שמרגיש זה מי דהנה שחזינין, גדול יסוד מבואר והנה
 מקצר שהסכין הענין וכן הבית, חורבן מפני בעצמו, הסכין ויתקע צער
יש שכבר היהודים וגם גוים, הרבה כ”כ עם מלא שהעולם ]ובפרט אדם, של ימיו

°



 כבר בשבילו זו, בהרגשה חי כן שהוא אחד שיש די אבל זו[ בדרגה מי
יפרח( כתמר צדיק )כי הכל! את היחיד, בשביל לעשות הכל שוה

יעקב בית כד.

נצח. בימינם נעימות לואיס בס. ישראל בני קהלת לכי שליט״א: רבנו מכתב

 היי כי ספר בבית ישראל לבנות לימדו לא דורות כמה לפני שעד ידוע
 היות שנה שמונים לערך קרוב לפני אבל ההורים, בית חינוך מספיק
 חינוך מספיק ולא טוב לא משפיע מאד שהרחוב שעי״ז הדור זקני שראו
 הצילו זה ובדרך יעקב בית בשם לבנות ספר בתי ליסד והתחילו הבית,
 בנות לגדל שזוכים ממשיך זה ית״ש הגדולים מחסדיו וב״ה מרדת, הבנות
 בארצות המצב שהיות ושמענו הקדושים. מאבותינו לנו המסורה בדרך

 של החינוך מוסדות ולכלכל לפרנס איך גדולים קשיים ויש הורע, הברית
 להמשך ישראל תקות אשר בהחנוך ירידה להיות ושלוי חס עלול הבנות,
מאד. בו תלוי הבאים דורות

 חינוך את יזיק לא ושלוי שחס מאד גדולים מאמצים תעשו נא לכן
 אותו מסייעין ליטהר והבא זה, על נפשם מסרו הדורות כל אשר הטהור

 בית ספר הבית ושלוי חס יבטלו שלא מקודש עזרתו ישלח והקב״ה
 אבותינו בדרך להמשיך נוכל ובזה ישראל, לבנות ללמד וימשיכו יעקב
 שנוכל ונזכה הבנים וכן לנו המצווה בדרך תלכנה הבנות שגם ויה״ר

שובו עת האמיתית בגאולה לראות ונזכה שמים יראת השפעת להמשיך  י
 שטיינמן. לייב יהודה אהרן א.ס. ראשם, על עולם ושמחת לגבולם בנים
יצ״ו ברק בני לפ״ק. תשס״ט מרחשון כ״ז

בחירה בעל כה.

 בעל ע״י בהריגה כ( לז, )וישב החיים האור דברי ביאור טובא האריך רבנו
תשע״ד. וישב פרי בגליון דבריו והבאנו בחירה

הגומל? ברכת לומר עליו האם להרגו כמעט שבאו באי רבנו נשאל ופ״א

 מטיסה שחזר אחר אדם מבן הגומל ברכת לצאת יכול שאם רבנו ואמר
 שהם ויתכן בחירה בעלי היו להורגו שבאו שאלו כיון עדיף, וכדוי מחו״ל

האחרון. ברגע בהם חוזרים היו

בריאות כו.

 רבנו מכתב וז״ל לבריאותו, לדאוג האדם חובת להביא למותר הנה
 בריאותו על לשמור מצווה אדם כל תשס״ז[ תמוז כ״ד מסוים- לצורך ]שנכתב

 על ירחם הטוב והי בריאותו, מצב על להשקיע בלי עצמו לעזוב לו ואין
אי״ל. ישראל. חולי כל

 חובת של אחר ממבט זו מעלה על מרבנו אי ענין עוד כאן ונביא
 דעות מהלכות פ״ד בריש הנה שיחה: בתוך רבנו אמר וכך הי, ידיעת

 הוא, השם מרדכי ושלם בריא הגוף והיות הואיל וז״ל: הרמב״ם כתב
 לפיכך חולה, והוא הבורא מידיעת דבר ידע או שיבין אפשר אי שהרי
 ומשמע וכוי, הגוף את המאבדים מדברים עצמו אדם להרחיק צריך

 האדם צריך וגוי. לנפשותיכם דונשמרתם עשה המצות דמלבד שסובר
 מיירי לא בודאי והרי הי, ידיעת מצות לקים כדי ושלם בריא להיות

 רק לומר, צריך אין דא״כ כלל, דעת בו שאין רח״ל בחולה הרמב״ם
הי. את לידע לו אפשר אי ומ״מ בעלמא, בחולה

 שאדם וכי הי. ידיעת חולה באדם שייך לא למה הבנתנו לפי ולכאורה
 חולים אנשים יום בכל ומעשים עולם, של ריבונו שיש יודע אינו חולה
האדם. לבריאות נוגע זה ומה מאמונה, מכירים ומ״מ

 ואותה מצב באותו האדם שישאר כדי ודאי דאמנם ברמב״ם, ומשמע
 אבל בדעתו, ולהבין לחשוב יכול דמ״מ חולה כשהוא גם שייך דרגה

 בשעה קשה זה דבר, באיזה חזקה יותר ולהבנה לידיעה להגיע כשצריך
 לאורך בה להמשיך יכול רכש שכבר הידיעה אותה ולכן חלוש, שאדם

 עמוקה להבנה להגיע בזה, ולהתעלות לגדול אבל חולה, כשהוא גם זמן
 שייך לא זה בכוח, ולהתייגע לעמול וצריך כ״כ פשוט שאינו דבר יותר,

 צריך כך לאדם שיש דכמו באמת היתה הי ידיעת אם ולכן חלש, כשהוא
 הוא מאמין שהוא שלנו,אדם בהבנה וכמו יותר, בזה עולה ואינו להישאר,

 אינו למה מובן אינו בודאי ליום, מיום יותר מאמין נעשה ואינו מאמין,
 ולהתעלות לגדול צריך אם אבל חולה, כשהוא הי בידיעת לחיות יכול

באמונה, עמוקה יותר הבנה להשיג כדי ולעמול להתעמק וצריך באמונה,

 שבת )מוסף להתעלות. קשה זה ובלי כוח, לו כשיש רק זה את שייך לא
תשנ״ח( פסח קודש

מילה ברית כז.
 תשע״ה, לך לך ופרי תשע״ד, תזריע פרי בגליון כתבנו מילה ברית בעניני

 עוד כאן ונביא בס״ד. גדול לקונטרס לסדרם וזכינו תשע״ו. תזריע ופרי
אי. ענין

 שכי מה על שטיינמן הגראי״ל רה״י מרן את פעם שאלתי ברית, בשעת
 בוכה שתינוק שבשעה ק״ל דף שבת על בחיי מגריידיץ גוטמאבר הגר״א
 בשבת? מותר האם שרוצים מה לבקש ואפשר תפילה זמן הוי בברית

 תחנות שום לבקש שאין מח,ב( ברכות נעם )אמרי אמר הגר״א הא לי וענה
 פיקוח כשזה ורק לא, או ברית שעת זה אם נ״מ ואין בשבת, ובקשות

המועדים( )שמחת להתפלל. מותר אז נפש

הנהנין ברכות כח.
 ובגליונות תשע״ד. יתרו פרי בגליון באריכות הבאנו הנהנין ברכות בענין

 אי. ענין כאן ונביא ותשע״ו. תשע״ה תשע״ד עקב פרי
 המצוות? ברכת או הנהנין ברכת גדול יותר מהו לדון יש רבנו: שח

 המצוות, ברכת משא״כ נצחי, שאינו דבר על מודה הנהנין ברכת דהנה
 שמונה בתפלין שיש מונה טי( שורש )סה״מ הרמב״ם ותפלין, ציצית כגון

 הנאה כזאת לו שיש משמחה, רוקד היה שכל היה לבנ״א אם מצוות,
 בכזאת להיות צריך מצוות, תרי״ג כנגד ציצית מצות וכמו ברכה שעושה
גדולה, שמחה
 עוה״ב? יש אוכל על אבל עוה״ב, ע״ז שיש גדול כ״כ דבר זה מצוה

 אומר שמברך ובשעה מצוה, לקיים שיכול לאדם שיש הגדולה והשמחה
מצוה. לי נתתי רבש״ע

 הוא ]וכך הטוב הכרת של ענין וזה ברכה בלא לאכול א״א שודאי ואף
 למצוה[. מאשר צמאון יותר מרגיש לאוכל האדם של טבעו
 והודאה השבח מצד אמנם יותר, חמור הנהנין ברכות הדבר מחומר א״כ
יפרח( כתמר צדיק )כי המצוות. בברכת יותר יש

הצדיקים ברכות כט.
 דירה דוקא לקנות שרוצים ומבקשים שבאים אנשים הרבה רבנו: אמר

 מבקשים גם ממני אבל ממני יותר מאחרים מבקשים מסתמא מסוימת,
ההיא. הדירה לקנות להצליח שרוצה

 ואם דירה, רק צריך אתה הרי לגור איפה אותך מענין מה אומר ואני
הקב״ה? יודע לא או לך טובה ההיא הדירה

 מענין זה מה המגרש לקנות רוצה שהוא שאומר או ההבדל לך ומה
 רק כסף לתת איך אחת עיצה רק יש שלרבש״ע סובר אתה וכי אותך
 של בעסקים מתערב אתה מה כסף לך להביא דרכים עוד יהיי זו, בדרך
 הדבר את דוקא צריך שהוא חושב הוא כך חושבים אנשים אבל השני,

 חושב אתה וכי אחר, דבר לך יהיי זה שלא לך איכפת מה הזה המסוים
 אני לכן כסף. של עצות עוד לו יש כסף של אחת עצה רק לו שיש

כללי. באופן רק מברך
•k ic k

 לעמוד ונצרך בחור היי שכשהוא סבא בכפר יהודי לי סיפר רבנו: שח
 רי מרן לפני ובא בריסק דרך ועבר ביאלסטוק, ע״י בעיירה צבא למבחן

 נראה שהיי יהודי חיים רי אצל אז וישב שיברכו, לבקש מבריסק חיים
 היושב: על חיים רי צעק בירכו חיים שרי ואחרי כרב, הבחור בעיני
 מי שכל למדתי רבנו אמר אז ומן מברכו, לא אתה למה בצרה יהודי

לברכו. צריך ברכה שמבקש
•k ic k

 על וסומכים גדול אדם ששואלים זה עצם לתלמיד: פעם אמר רבנו
 וכמאמרם יצליח. שזה דשמיא סייעתא נותן עצמו זה כן, ועושים תשובתו

 עמי הפרגוד )מאחורי נכשל. אינו מהזקנים עצה הנוטל כל פ״ג( )שמו״ר ז״ל
429)

כהנים ברכת ל.
 מקומות. ובעוד תשע״ד, שמיני פרי בגליון הבאנו כהנים ברכת בעניני
אי. הערה כאן ונביא
 ומה ותאמר תתמה ואל ה״ז: פט״ו כפים נשיאת בהלכות הרמב״ם כתב

בהקב״ה אלא בכהנים תלוי הברכה קבול שאין זה הדיוט ברכת תועיל
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 עושים הכהנים אברכם', ואני ישראל בני על שמי את ושמו שנאמר
 כחפצו. ישראל את מברך ברחמיו והקב"ה בה שנצטוו מצוותן

 כלשון אחריה ממלא שהקב"ה הכהן של ברכה כאן שיש מבינים בפשוטו
 הכהנים"'. עם ואסכים לישראל אברכם ואני רש"י:
 שליט"א שטיינמן הגראי"ל הישיבה ראש ממרן פעמים כמה שמעתי אמנם

 לנו יש שבו המקום כי בהתרגשות: ואמר יותר הרבה עמוקים שהדברים
שיר קשר החורבן אחר  שמי את ושמו כי כהנים, ברכת היא הקב"ה עם י

 שכינה להשרות זוכה כהנים בברכת שהכהן משמעותו ישראל' בני על
 דברי ביאור כן אם זהו השי"ת, ברכת את ישראל לכלל ולמסור ידו על

 את מברך ברחמיו והקב"ה בה שנצטוו מצותן עושים הכהנים הרמב"ם
 ישראל. לעם ה' ברכת את מעבירים שהכהנים כחפצו ישראל

 בקול כהנים ברכת שחיוב שכתב שכ"ח סימן בטור מפורשים והדברים
 וידוע עמהם. קולו משמיע שהקב"ה מלמד רם" של ב"קולו הכוונה רם

 שהבאנו מה וראה בחו"ל אף כהנים ברכת להפסיד לא רבנו נזהר כמה
תשע"ו. במדבר פר' בגליון
 ברכת לשמוע לעצור צריך האם י"ח בתפילת שעומד במי רבנו ונשאל
 מ"מ הברכה בכלל הוא אם ואף מצוה דליכא א"נ דאף רבנו ואמ כהנים.

למאור( )שמן ישתוק. שלא ומדוע עתה ומברכו עומד הקב"ה הרי
***

 כהנים ברכת והיה בביתו מנין שעשו שליט"א רבנו של חוליו בעת גם
 כדי הרבה זה על ומתאמץ כנגדם, פניו את ולכוין לעמוד שמתאמץ ראו

הברכה. עליו שיחול

מצוה בר לא.
 שע"ז תולדות פר' בגליון מצוה בר עניני על רבנו מדברי כתבנו כבר

ענינים. עוד כאן ונביא
 בר אוצר בספרו ונדפס שליט"א הכט אפרים ר' הרה"ג ע"י רבנו נשאל
תשעי׳ו( )ב״ב ואילך תרכ"ה עמ' מצוה

 כאילו נחשב האם שלו, מצוה' ה'בר זמן מתי השמשות בין שנולד מי ש.
 לחמורא דאורייתא ספיקא דמחמת ]כיון הקודם ביום 'גדול' ונעשה ביום נולד

מן בלילה נולד כאילו שנחשב או הקודם[, כיום כבר המצוות בכל מתחייב  וז
 שלאחריו. ביום הוא שלו מצוה הבר

בזה? למעשה לך נפק"מ מה ת.
 ביום או הקודם ביום מצוה הבר סעודת את לעשות אם היא השאלה ש.

שלאחריו.
 הוא לחמורא' דאורייתא 'ספיקא אם הזה בענין מאריך השמעתא ת.

 הוא התורה, מן שהוא שסובר סייעתו הר"ן ולפי מדרבנן, או מהתורה
 הבר סעודת זמן כן ואם הקודם, ביום כבר המצוות בכל מהתורה מתחייב

הקודם. ביום הוא מצוה
***

מצוה. הבר ביום ע״ע שיקבל מצוה בר שנעשר לנער לומר כדאי מה ש.
אמת. לדבר ת.

***
 הקרובה. למשפחה מצוה, בת סעודת לבת לעשות ראוי האם ש.
 מצוה. בת סעודת לעשות נהגו לא פעם אף ת.
 בזה החילוק ומה מצוה, בת סעודת בבת לעשות נהגו שלא הסיבה מה ש.
מצוות. לעול נכנסים שניהם שהרי לבת, בן בין
 מצות, לעול נכנס שהוא ניכר והיה תפילין, מניח שהוא ראו בן אצל ת.

 נכנסה שהיא רואים במה בת אצל אבל סעודה! לעשות ראוי זה ועל
מצוות. לעול

 מצוות, לעול נכנסה שהיא יודעים אנחנו האמת לפי מקום מכל אבל ש.
זה על סעודה לעשות לא מדוע וא״כ

 איך היכר שום בזה שאין דבר על אבל שניכר, דבר על עושים סעודה ת.
טעמים. עוד ויש סעודה. זה על לעשות אפשר

***
 אויפרוף בשבת עליו שזורקים לממנהג מקור מצינו אשה הנושא בחתן ש.

 לזה, מקור מצינו לא לתורה שעולה מצוה בר בנער אבל וכדו', סוכריות
 חתן, כמו סוכריות עליו שיזרקו רוצה מצוה בר בחור אם לשאול ורציתי

ש האם  בעיה. איזה בזה י
טעם. בזה אין אבל בעיה, בזה אין ת.

***
מן להמתין וצריך סופר, אצל לתפילין פרשיות כשמזמינים ש.  עד רק ז

 חודש הוא מצוה שהבר לו ולומר לשנות מותר האם הפרשיות שכותב
מצוה. הבר קודם מוכנות יהיו הפרשיות ואז שיזדרז, בכדי קודם,

יודע. לא ת.

 שקר. של בעיה כאן שיש אומרת זאת ש.
כן. ת.

***
 צריכים האם ומלכות, שם בלי שפטרני' 'ברוך מברך שהאב מנהגינו לפי ש.

זו. ברכה אחרי 'אמן' לענות
 ומלכות. שם בלי כשמברכים אמן לענות חיוב אין הדין מעיקר ת.
אמן. לענות ראוי מקום מכל האם ש.
 הש"ץ בחזרת שמצינו וכמו אמן, לענות יכול בודאי שרוצה מי ת.

 בו ופקדנו לטובה- בו אלוקינו ה' 'זכרנו יבוא ביעלה הש"ץ כשאומר
 שם לענות כלל חיוב יש וכי אמן. לענות אז נוהגים שהציבור לברכה',

 וראה ]א"ה אמן. לענות יכול שרוצה מי שפטרני בברוך גם כן וכמו אמן,
זה[ בענין מ"ש תפילה שלמה הליכות

•k ic k

מצוה לבר מרבנו ברכה מכתב
 ולכל נ"י מר... במצות לחיוב הנכנס להב' לאחל באתי בזה בס"ד.

 ות"ח השי"ת ועובד שמים ירא להיות נחת הרבה לראות יזכו המשפחה
 ולאושר לברכה השי"ת חנן אשר הילדים מיתר נחת תרוו כן גדול

ובגשמיות. ברוחניות
שטיינמן לייב יהודה אהרן זקנך מנאי

גאוה לב.
 וכבר הגאוה, מידת שהיא כולם החטאים שורש על רבנו מעורר הרבה
 תשע"ו.ונביא - תשע"ה - תשע"ד בהעלותך פר' בגליונות מדבריו הבאנו

א'. ענין כאן
 מעשרה אחד בפ"ט: כתב חיים לחפץ השמירה חובת בספר רבנו: אמר

 לדעת ויש גאוה, מדברי הוא לדבר, רוצה כשהוא ליזהר שצריך דברים
 שידוך לי שהציעו ומספר יהודי בא פעם לא וכגון בזה, נכשלים שאנשים

שידוך זה  כאלו בדבריו מונח זו: הצעה ודחתי רציתי לא ואני זה ו
 שבאים קורה וכן זו, הצעה מספיק מתאים שלא גאוה" בעל "אני שאומר

 ויש גאוה של דיבור הכל זה אני! אני!אני! הזמן כל ואמרים ומדברים
יפרח( כתמר צדיק )כ' מזה. ליזהר

•k ic k

 מרן ורבי מורי אל נכנסו הורים שני שליט"א: מישקובסקי הגרח"י שח
 ובפיו אחד הורה נכנס תחילה שליט"א שטיינמן הגראי"ל הישיבה ראש

 החשבון ותרגילי הקריאה את כבר יודע עילוי הוא השלוש בן בנו שאלה
 להקפיצו האם במכינה השתעמם שהוא סבירות יש נקל, על הבסיסיים

א'? לכתה
 בעיות שיש יראו ואם במכינה שיהא עדיף לא, שליט"א מרן לו השיב

 בלימודים מתקשה בנו הפוכה, ושאלתו אבא נכנס אחריו בכך. לדון אז
 לו השיב אותו ישבור שזה או כך לעשות האם שנה להשאירו לו מוצע

 עליו יקל ובכך בכיתה הגדול יהיה שהוא לילד להגיד אפשר שליט"א מרן
הדבר.
 ראה שם: שעמד ביתו לבן שליט"א מרן אמר השני ההורה כשיצא

 כיתה שיקפיצו במה אולי לשאול דעתו על העלה לא ששאל הראשון
 לחשוש שצריך לו פשוט היה ששאל שהשני בעוד לגאווה, לו יגרום הוא

 חוששים לא מגאווה אבל מודאגים מלהישבר הבריות הן כך יישבר, שהילד
כלל.

גאולה לג.
 חזון ועוד העתידה, הגאולה על רבנו מדברי תשע"ד בא פר' בגליון הבאנו
 א'. ענין כאן נביא אי"ה. זה בענין עוד להאריך למועד

 יבא.רבנו המשיח תשמח פי' תשמ"ח שנת השנה לרבנו אמר אחד פ"א,
 בא. לא והמשיח תשמ"ח היה שגם שנה אלף לפני היה ומה לו, אמר

יפרח( כתמר צדיק )כ'

גורל לד
 הבחור גילה רביעית פגישה לפני ורק שנפגשו, בשידוך מעשה היה

 שאינו ואמר לשאול שליט"א הגר"ח למרן ובאו מסויימת, ממחלה שסובל
הגראי"ל. לרבנו שילכו ואמר להכריע, רוצה
 אם ואמר: ספר רבנו ולקח הסכימה, והבחורה גורל נעשה רבנו ואמר
 לא פי' ת' עד מכ' ואם השידוך, לעשות כן פי' י' עד א מאות יפתח

 כל הכל אם רבנו אמר הוי"ה. בשם נפתח ולבסוף השידוך, לעשות
ישרים. דורות הקימו ב"ה ועכשיו שכן, ודאי י' עד מא האותיות

•k ic k

 סי' יוסף בברכי )המבואר החיד"א גורל את שעשה לרבנו ח"א סיפר ופ"א
על לנהוג מחויב האם מסוים, דבר שמשמע פסוק לו ויצא סקי׳ו( קעט
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 שאומר למה לשמוע צריכים גורל ע"י שואלים שאם רבנו ואמר זה, פי
הפסוק.

גזל לה.
 ונביא תשע"ד, ויקרא פר' בגליון גזל בעניני רבנו מזהירות הבאנו כבר
א'. ענין כאן
 חברם בשביל חיזוק דבר וביקשו שליט"א, לרבנו אנשים ב' נכנסו פ"א

 לרפואותו. להתחזק ורוצה שחולה
תגזול. בלא להתחזק רבנו להם ואמר

 בלחישה לו אמר והשני נזהר, אחד כל חיזוק? זה בפליאה לשני אמר וא'
 'אכן לו ואמר לחישתו את שמע ורבנו הזו, הקבלה קשה דבר זה 'אוי
התכונתי'. לזה

 ליכנס היה יכול ולא אשתו, לרפואת ברכה וביקש בדלת א' דפק ופ"א
 מגניבות, שיתרחק לו שתאמרו רבנו ואמר הבקשה, את העבירו רק לרבנו
משם. וברח רגליו את תפס והלה זה, את לו ואמרו וחזרו

•k ic k

 בן להבעל לי׳א סימן לשמה תורה ]ראה המנהג את רבנו לפני הציעו פ"א
 מעלה. לכיון ידיהם את פותחים ידך' את 'פותח שכשאומרים ועוד[ חי איש

 נקיות'. יהיו שהידים צריך 'אבל ואמר קמעא שליט"א רבנו וחשב
 אותם אוחז הוא לרבנו, שלהם היד את נותנים שילדים פעמים וכמה

מגזל'. נקיות 'ידים ואומר בחביבות

גלות לו.
 בשביל לגלות יוצאים שהיו הקודמים הדורות על שליט"א רבנו כשדיבר

שוויץ בחורתו בימי לגלות יצא הוא שגם זכה שב"ה ואמר עונות' כפרת  ב
מאוד. קשים בתנאים שהיה תקופות שהיה

 הגלות את מקבלים לפעמים שבדורינו איש החזון אמר שכבר והוסיף
אותו. שמבזים ע"י בבית
 לצורך או רפואי לצורך לחו׳יל להתגלגל צריך אדם שלפעמים אמר ופ"א
עונות. לכפרת ה' חסד בזה ויש כספים, גיוס

גמ״ח לז.
 יחי'. עליהם ה' חסד ואוהבי עוסקים עם נדיבי לכ'

 נ"י קופרמן הלל הרב הנהלת תחת לגמ"ח קרן נמצא בירושלים הנה
 אבל בכאן גדול הכי הגמ"ח הוא מסתמא פקדונות, עם יחד קרן יש בו

 הרבה חדשים מצפים אשר מאד גדול הוא הלואות להשיג הביקוש
 הרבה יש ששמענו וכפי לכולם, לתת אפשרות ואין הלואה, להשיג
 עוד שיוכלו כך סכומים ולהפקיד הגדולה המצוה לקיים שרוצים אנשים
 האנשים לזרז נא בכן לזה, הצורך כמה עד לתאר אין כי ליהנות הרבה

 הנדיבים ויתברכו הזאת הגדולה המצוה לקיים ליבם על ולדבר לחזקם
 של בספרן טובה וחתימה בכתיבה דמיטב מילי בכל לזה המסייעים וכן

לפ"ק תשס"ז אלול י"ב . הגדולה המצוה למען הכו"ח גמורים. צדיקים
•k ic k

 ק' ה' ר' הרה"ג בירושלים גדול גמ"ח למנהג שהיה מו"מ כאן ונביא
שליט"א. רבנו מרן עם שליט"א
 כסף שהפסידו עלינו שמתרעמים אנשים של דעתם מפייסים איך שאלה:
 לעשות נכון האם שאלנו זה ובענין הדולר? ירידת מערך כתוצאה בגמ"ח

 יורו? למטבע הגמ"ח את להעביר אמרו אנשים שקצת מה
 ה'מצוות' תמיד הפסדים?! להם היה הגמ"ח בגלל פתאום? מה ת.

 ומאשים בביזנעס או בנדל"ן שהפסיד מישהו פעם ראית וכי אשמות!
 על דפיקה )ונתן אשמות. המצוות תמיד במצוות, רק בהפסדיו?! אותם

 ואין יעזור, ה' יורד, דולר עולה דולר שקר!! ממש זה - ואמר השולחן(
אחר. למטבע לעבור צורך שום
 ולפעמים כאן, מוריד וה' משמים, היא שפרנסה לידע האדם צריך ועוד

 ואין שינוי שום לעשות צורך ואין עליון בגזירת והכל אחר, ממקום מעלה
כלל. להצטער צורך

 וביניהם אברכים כמה אלינו פנו בעולם, יציב הלא המצב עקב שאלה:
 הנהלת את מחייבת האחריות מדת שלכאורה וטענו הטובים, מידידיי אחד

 תבוא, שלא צרה כל על בבנק, קטן לא כסף סכום להניח הגמ"ח
 הנכון הוא שההיפך סברנו אנו אך הפקדונות. את להשיב שנוכל להבטיח

ת הכסף, כל את להלוות ועלינו  פגע. מכל עלינו שישמרו הם אלו וזכויו
 כך? על הרב מרן דעת מה בשאלה. יכריע הגראי"ל שמרן בינינו סוכם

עזור? זה ומה לא! הגראי"ל: מרן ת.  גם היום? בטוחים הבנקים וכי י
 נופלים, שבנקים הזמן כל שומע אני יפלו, שלא תפילה צריך עליהם

 לתת האם טוב, ידיד נקרא זה וכי שנופלים? גמחי"ם על שמעתם ומתי
את יגנבו בכספת?! לשים תאמר ומה הוגנת?! עצה נקרא זה עצה, כזו

 על ישמור וה' מצוות, ועוד בעוד ולזכות הכל להלוות טוב והכי הכספת!
הכסף!
 ואצלו קטן, גמ"ח לו שהיה זצ"ל לונשטיין יחזקאל רבי הגה"צ על וסיפר

 הלוואה. שוב לקבל רשאי הוא אין אחת, פעם ולו שמאחר שמי כלל היה
 לנהוג שראוי סובר הישיבה ראש האם שאלו, זצ"ל לונשטיין יצחק ור'
 הוא גם האם גמ"ח, היה הישיבה לראש אם שאלו, ושוב השיב. ולא כן.

 זה, נסיון לי היה שלא ב"ה ואמר: הישיבה ראש חייך כך. מתנהג היה
בזיון. לידי הגעתי ולא

וגיהנום עדן גן לח.
 תשע"ז. לך לך פר' בגליון שהבאנו מה ראה וגיהנום עדן גן בענין
 למרן שליט"א רבנו מרן בין שהיה ודברים דין שהוא א'. ענין כאן ונביא

 שליט"א. הוניסברג גדליה ר' הרה"ג נכדם ע"י ונכתב שליט"א הגרח"ק
 הקדושים הספרים כתבו פ"ו ]להחי׳ח[ הבית תורת בספר כתב רבנו: שח

 לדבר ]ורמז המשניות לימוד על למעלה ממונה הוא יעקב בן שאשר
 מניחו אינו בה בקי שהוא מי וכל משנה. אותיות הוא שמנה לחמו, שמנה מאשר
הגיהנם[. פני לראות

 עדן גן של אחת דרכים שני לפני שיש אלא עוד ולא ב' כ"ח ובברכות
 ר' אמר כך אבכה. ולא אותי מוליכים באיזו יודע ואיני גיהנם של ואחת
לתלמידיו. זכאי בן יוחנן
 יוחנן רבן על עליו אמרו א' כח סוכה ]עי' המשניות, כל ידע ודאי הוא והנה

 א"כ וכו'[ תורה דקדוקי ואגדות הלכות גמרא ומשנה מקרא הניח שלא זכאי בן
 מולכין דרך באיזה יודע שאינו שאמר זכאי בן יוחנן ר' פחד ממה צ"ע

 בן אשר הא משניות, יודע באם גיהנם פני שיראה כלל שייך איך אותו,
וצ"ע. לשם, להכניסו יתן לא יעקב

 בלע חיל דכתיב מאי יצחק וא"ר ב' קו סנהדרין דהנה לומר ואפשר
שנו, מבטנו ויקיאנו  דואג, ימות רבש"ע הקב"ה לפני דוד אמר אלא יורי

שנו מבטנו לפניו אמר ויקיאנו, בלע חיל לו אמר  פי' וברש"י אל יורי
שנו ומבטנו לפניו אמר תורתו: שתשכח עד המתן יקיאנו. בלע חיל  יורי
 מצב דשייך הרי ותשכיחנו: תמהר אלא שתשתכח עד לו תמתין אל אל.
 יענש ששמא ריב"ז חשש מזה אולי וא"כ עונש, ע"י תלמודו שנשכח כזה

 צי׳ב[ ועדיין ריבי׳ז, חשש דמזה לומר קצי׳ב עדיין ]אמנם תלמודו. בשכחת
 שאם וברור ודאי דזה ואמר שליט"א, להגרח"ק זו שאלה לשלוח וביקש

 דיש אלא מגיהנם? ינצל משניות וידע שבעולם העבירות כל יעשה אחד
 בגיהנם. שיש מהמדריגות מיקל המשניות לימוד וע"י בגיהנם דרגות

 לענין ב' יא במכות שמצינו וכמו גיהנם של בחינה עדן בגן דיש ועוד
 הוה לא לשפא איבריה עאל יהודה קול ה' שמע ליהודה וזאת יהודה,

 של מצב שיש עדן בגן אף דשייך הרי דרקיע, למתיבתא ליה מעיילי קא
 חברו[ של מחופתו נכווה אחד שכל שאמרו מה ]ועוד גיהנם.
 לפי אחד כל ובודק עומד אשר וכי דא"כ דצ"ע דבריו על רבנו ושאל
 בגיהנם, אחרת למדריגה מתאים הוא אחד וכל שבידו, העבירות דרגת
מסתבר. שאינו דבר

 בידו ישאר ולא תלמודו, שישכח משמים ידאגו כבר אה"נ רשע ואדם
שלמד. מה

 שבידו עבירות לו דיש אף ניצול תורה ע"י שאה"נ מוכרח דלכאו' ועוד
 שישכח דואג על להתפלל צריך הי' דדוד ב'( קו )סנהדרין מהא ]א[

 הי' זה דבלא הרי כרציחה, חמורות עבירות בידו שהיה אף תלמודו,
 דאחר נפשיה נח כי ב' טו חגיגה אחר לענין דמצינו בהא ]ב[ ניצול.
 משום לידייניה מידן לא ליתי דאתי לעלמא ולא לידייניה מידן לא אמרי
 הסוגיא[ בכל ]עי׳ש דחטא. משום ליתי דאתי לעלמא ולא באורייתא דעסק

 להנצל לו עמדה התורה זכות מ"מ חמורות עבירות דעשה דאף הרי
 ת"ח ר"א אמר אבהו א"ר א' כז בחגיגה מצינו ועוד ]ג[ הגיהנם. מעונש

 שתולדת סלמנדרא ומה מסלמנדרא ק"ו בהן שולטת גיהנם של אור אין
 דכתיב אש גופן שכל ת"ח בו שולטת אור אין מדמה הסך היא אש

 איירי ודאי הא והנה וכמה. כמה אחת על ה' נאם כאש דברי כה הלוא
 אף לת"ח ביחס מיוחדת הנהגה הוא דכך מבואר הרי עבירות, שעשה

 ב' קב ובסנהדרין ]ד[ עמו. להסתדר איך כבר יודע וה' עבירות, לו שיש
 ומתוך היה בממונו וותרן אחאב אלא וכו' היה שקול אחאב ר"נ אמר

 דלא דאף מבואר הרי מחצה. לו כיפרו מנכסיו חכמים תלמידי שההנה
 מי ק"ו שקול, עי"ז נעשה כבר תורה החזיק רק אלא עצמו, בתורה עסק

עצמה. בתורה שעוסק
 גן לו שיש אחר לענין דמצאנו דאף שליט"א הגרח"ק כך על ואמר
 מגיהנם אם ואף עבירות, שעשה מה על משכרו שיפסיד ודאי אבל עדן,

 אש אין דקתני והא שעשה. מהעבירות שיסבול ודאי אבל ניצול, הת"ח
 יש דקתני והא עונש. כך על לו יש אבל שולטת דוקא היינו שולטת

 יעקב בן אשר אין דלגיהנם דאף י"ל לגיהנם ואחד דרכים ב' לפני
שהולך אבל אומר זה ואין הגיהנם, של בדרכו נמצא עדיין מ"מ מכניסו
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 לו, אין נמי עדן גן אבל גיהנם, פני יראה דלא בהחלט דיתכן עדן לגן
 דרקיע. למתיבתא נכנס דלא יהודה אצל שמצינו וכמו
 למימר ליי הוה לפני, דרכים שני אמר אמאי דא״כ רבנו, הקשה ושוב
 דאגתו? עיקר היי שזה לא, או עדן בגן יהיי אם יודע איני
 בתוכ״ד רט( )אגרת אי, חלק סוף אגרות בקובץ החזו״א כתב כבר ועוד
 הגיון להגות כי אמונה, נכרתה כאלה מפורשים כתובים לעקם באנו ואם
 והיו זה על שוקדים הראשונים היו מפשטו הפך הוא הענין ואם קץ אין

 ועוד בזה. ספק להטיל חכם לב שום על עלה שלא אלא אותם מבארים
 מוחלטת היראה על מספיקות אינן האלה המפורשים הדברים ...ואם שם,

 ע״ז של קימת עובדא על לספר בבאו שפתו האדם אבד כבר ע״ז שעבדו
 מלשון הסיפור סגולת ונטולה יספיק לא לברר יכול שהפה מה כל כי

 מפשוטם הדבר ולהוציא לפרש לנו אין לדעתו וא״כ סופר. ומעט מדברת
 מדינא שניצול כפשוטו הוא הרי מגיהנם דניצול דכתוב וכיון דברים, של

 למד לא אולי דחשש אי״ל ]וכן גיהנם. של למדריגות הכוונה ואין דגיהנם,
בלשמה[ דדוקא לחלק כך משמע דלא מועיל, אינו ואז לשמה

גשמיות לט.
 חשבונו על וזה כנגדו בנה שלו ששכן רבנו לפני להתלונן אי הגיע פ״א

 לו. תוותר הזהי עולם פחות לך יש אז ינו רבנו לו אמר ענינים. בכמה
במועטי יהסתפקות בערך עוד וראה
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 הרבות ההוצאות בענין שליט״א שטינמן הגראי״ל מרן לרבנו נכנסו
 מהם. והמסתעף הנשואין, בהוצאות ההורים כתפי ע״ג שנופלות

 בהם, לחסוך שניתן רבים דברים שיש על בכאב רבנו כך על ודיבר
 פרק תמים שפת בספרו זיע״א הח״ח דברי את דבריו בתוך וציטט

 הנשואין הוצאות בזמנינו רבו המותרות, אלו שמתוך שכתב וז״ל הי
 נישואיהן. לפרק בהגיען בזיון לידי באות בנות שרבות עד במלבושיהן,

 וצרות רבות רעות וכהנה מושיע. להם ואין ומבכים, בוכים ואם אב
 הוצאות ריבוי לא אם זה לכל גורם ומי העניים. ראש על שעוברים

 בזה לעצמם רעה בזה שגורמים בעו״ה, קבע שנעשו המלבושים ומותרי
יפרח( כתמר צדיק )כי כולו. העולם לכל וגם ובבא,

גשמים מ.
ענין ונביא תשע״ו. נח פרי בגליון שהבאנו מה ראה גשמים ירידת בענין

אי
 רוצה לא שרבנו רואה שאני לרבנו אמרתי פ״א שליט״א: נכדו מספר

 שאני לרבנו אמרתי גשמים, עצירת של ועננו לומר צריך האם על להשיב
 השמו״ע. באמצע מהפסק מאד רבנו שחושש מפני אולי חושב
 על בי כ״ה בתענית בגמי דהרי חושש שאני נורא: דבר לי אמר ורבנו

 מדותיו על מעביר זה נענה, לא וזה נענה שזה מבואר גשמים עצירת
 וא״כ מידתם על יעבירו ולא שיתפללו חושש אני וא״כ הגמי, כל ע״ש

 תהלתך פי ימלא בסי וע״ע יפרח. כתמר צדיק )כי תועיל. לא התפילה
גשמים[. בעצירת תפילה על רבנו שיחת רני עמי תפילה עניני

דביקות מא.
 במצותיךי. ודבקנו בתורתך ישתרגילנו בתפילה הפיסקא על

 של ענין יש וכנראה וכדוי שתלמדנו אומרים דלא יל״ע רבנו: העיר
 יצחק. בשיח ועיי בתורה, יהא הדיבור דרגילות בתורה רגילות
 אומרים מצוות ועל ותרגילנו אומרים תורה דעל הלשון בשינוי ויל״ע

ודבקנו?
 בהם לומר שייך יותר גשמיים חפצים ע״י נעשים דרובם מצוות ואולי
 רוחני ענין זה תורה לימוד אבל לאחוז, במה יש כי דביקות לשון
 חוננתנו באתה במוצ״ש שאומרים ומה בתורתך, שתרגילנו אומרים ולכן

 ממה העירו אמנם מצוות. עשיית על גם הכונה שם ביראתך ומדובקים
 גשמי? דבר שאינו אע״פ הטוב ביצר ודבקנו שאומרים

 פי )ימלא המצוות. גם נכללים טובים ומעשים הטוב יצר דבכלל וי״ל
בתפילה( עיונים תהלתך

היומי דף מב.
 אמר: שיעורים, למגידי היומי הדף מאורות בכנס שליט״א רבנו מרן
 זכו. לא שעדיין חלק יש אבל תורה, לומדים הנה
 צריך שהפת רע״א( סיי )טור כתוב ויין פת אצל בברכות בקדימה הלא

 בושתו הפת יראה שלא כדי קודם היין על וכשמברכים היין לפני להיות
 חלק יש גם כאן אבל כאלה, עניינים לגבי שייך זה אותו לכסות צריך

 כאילו הזה התורה ובחלק שלא, התורה חלק ויש לומדים שכולם התורה
 גדול זכות וזה לומדים, לא לגמרי הזה החלק למה ומתבייש בושתו

אומרת שהגמי כמו בושתו יראה שלא התורה של הזה החלק גם שילמדו

 בדרך לומדים לא שבכלל זה כאן אבל קדימה היא השאלה שם בפת
 גם לומדים היומי הדף ובזכות האלה, המסכתות כל את לומדים לא כלל

אלו. מסכתות
•k ic k

 יום כל שילמדו שליט״א לרבנו רעיון כשהצגתי קולבסקי הגרח״ד שח
 הישיבה ראש ןבעיני וטהרות. זרעים מסי משניות השיעור במסגרת
 שיעור מגיד שכל מדוע שאל והוא פשוט, כדבר היה זה שליט״א הגראי״ל

כולו? הש״ס את יסיים לא יהודי וכל
•k ic k

 שיעשו היומי הדף של הש״ס סיום שעושים בעת להוראות רבנו ורגיל
היומי. הדף בלימוד לפרנסתם העוסקים הלומדים שיתרבו כדי גדול, בעסק

דרגות מג.
 בנוגע גם ללמוד נוכל בתו״ד: רבנו אמר אליעזר אור בישיבת בשיחה

 הקודמים, בדורות שהיו והחסידים הצדיקים שלגבי כולם יודעים הרי אלינו
 )מט, סוטה בסוף אומרים וחז״ל עניים, מאד הם האנשים שלנו הדור

 ופרישות טהרה ומתה התורה כבוד בטל הזקן גמליאל רבן משמת א(
 ענוה בטלה רבי משמת הכהונה זיו בטל פאבי בן ישמעאל רי משמת
 אין ובדורינו האחרונים, בדורות שנחסר דרגות מיני וכל וכוי, חטא ויראת

 תפילת תקנו חז״ל הרי זאת ובכל דרגות, איזה חסידות איזה לדבר מה
 ברכה יש ושם הדורות בכל ישראל כלל לכל שנוגע בנוסח עשרה שמונה

החסידים. ועל הצדיקים על
 צדיקים? יש היכן חסידים יש היכן שלנו, בדורות חסידים היום יש ואיפה
בקושי! בקושי

 הדרגה לפי כי חסידים, להיות יכול אלו בדורות שגם חז״ל לנו גילו אלא
 כאלו דברים אפיי עושה אדם בן אם הדור של העניות לפי הדור של

 ג״כ הוא כזה אדם בן היום לכלום, נחשב הי לא הקודמים שבדורות
 זה ואם הדור, לפי החסידים ועל הצדיקים על חז״ל תקנו זה ועל חשוב,

 לשם עושה שמים לכבוד קצת עושה אחד אם ירוד כזה שפל כזה דור
 היום הקודמים, מהדורות שדרשו מה גדולים כ״כ לא בדברים אפיי שמים

 הצדיקים על הדורות בכל לומר תקנו ולכן לחסידות, קצת נחשב זה גם
החסידים. ועל

 מאד שאנחנו בקטנותינו יתחשב שלא מהקב״ה מבקשים אנחנו ובאמת
 לטוב. הקב״ה אותנו יחשוב שלנו הקטנות לפי אדרבה רק קטנים מאד

עזור הקב״ה זה ובזכות  ולא השלמה לגאולה בקרוב יזכו ישראל שכלל י
 )קובץ אמן. בימינו במהרה האמתית לגאולה נזכה ובקרוב ח״ו צרות יהיי

שעיטרה( עטרה

דרשות מד.
] הוא כיצד רבנו, את מופלא דרשן שהוא גדול חכם תלמיד שאל פ״א

 כ״כ. משפיע שאינו ומרגיש מרגליות מפיק פה שהוא השואל[
 את להכין צריך אלא הדברים, את לומר מספיק ישלא רבנו לו אמר

 זה בענין נאריך עוד ואי״ה שליט״א(. שטינמן אשר רי הרה״ג )מפי האומרי.
הקרובים. הגליונות באי

הבנה מה.
 העיון. בלימוד טעם להם שאין שמרגישים אותם לגבי רבנו את שאלו
 ובלשון בשטחיות, ללמוד האנשים של רובם לרוב נטיה שיש רבנו אמר

 טעם אין וממילא הבנה שאין גורם וזה הדף״ את ״למרוח אמר מליצית
 בהבנה. חסר הוא בלימוד טעם שאין הסיבה עיקר כי העיון בלימוד

 הופך הינו דפים שהופך זה שאותו מבריסק הגר״ח בשם רבנו אמר ועוד
 א״מחייה״י שהופך דף כל על ומרגיש דפים, ארבע שלש שנים אחד

 הגר״ח עליו אמר ש״ס, שיודע וחושב מסכתות, שמסיים מאוד טוב מרגיש
 שיודע אלא ש״ס יודע שלא רק לא דהיינו נישט ש״ס יודע הוא מבריסק

תשע״ג( שומע לב )כינוס הנכונה. מהצורה הפוך יודע כלומר לא שס

תורה לומדי החזקת מו.
 התורה לומדי החזקת במעלת שליט״א רבנו מדברי הרבה הבאנו כבר

 כאן ונביא תשע״ה. השבועות וחג תשע״ו, תשע״ד, וישלח פרי בגליונות
ענינים. כמה עוד

 שקול אחאב נחמן רב אמר מובא: ק״ב דף סנהדרין בגמי רבנו: אמר
 רב לה מתקיף זכויות, ומחצה עוונות מחצה בינוני רש״י ופירש היה

 לעשות התמכר אשר כאחאב היה לא רק עליו שכתוב מי היתכן יוסף
היתה יום שבכל ותנינא אשתו איזבל אותו הסתה אשר די בעיני הרע
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 ע"ז ומשמשי לכמרים לשלם כלומר כוכבים לעבודת זהב שקלי שוקלת
היה? שקול אמרת ואת

 חכמים תלמידי שההנה ומתוך היה, בממונו וותרן אחאב הגמ': מתרצת
 מחצה. לו כיפרו מנכסיו

תמוהים? הדברים ולכאורה
 לפי זהב שקלי היה ששוקל כדי עד זרה עבודה עובד היה אחאב הלוא
 להנות בממונו וותרן שהיה מהני ,ומה במפרשים כמבואר גופו מדת

חכמים. תלמידי
 החזקת כוח גדול כך כדי עד התורה החזקת חשיבות גודל כאן מבואר
 לעשות התמכר אשר כאחאב היה לא עליו שנאמר אחאב שאפילו תורה'

 זכויות. ומחצה עוונות מחצה בינוני והיינו שקול נחשב ד' בעיני רע
 דומה והדבר תורה, מחזיקי אוהב וממילא תורה אוהב שהקב"ה מפני וזה

 נגן שידע מיוחד מנגן לו והיה מוזיקה שאהב מלך של למשל כביכול
 על המלך לב את מרננים הניגונים היו בכינורו פותח המנגן כשהיה
 אך למוות, דינם שאחת ומרד גניבה מעשי עשה הנגן היום ויהי גדותיו,
 מאמר שידוע וכמו למנגן זקוק שהיה כיון רע לו עשה לא המלך אעפ"כ
מן כל העולם:  התליה. מעמוד אף אותו מורידים לגנב שצריכים ז

 וגורם מנכסיו חכמים תלמידי מהנה וכשאחאב תורה אוהב הקב"ה אף
 כדרגת שקול ונעשה עוונות מחצה לו מתכפר בישראל תורה לריבוי בזה

הקב"ה. שאוהב השירה זו התורה כי בינוני,
 י"ז דף בב"ק שמובא מה מבואר זה פי שעל שליט"א: רבנו הוסיף עוד
 יצאו כתף חלוצי אלף וששה ששלשים כבוד במותו עשו שלאחאב ע"א

 מגילה במסכת כמבואר גדול מספד לו שעשו כתבו שם ובתוס' לפניו,
 רשעים באבוד הלוא תוס' והקשו לו, ספדו וכולן רב עם שם שהיו ג' דף

 היה שבדור לצדיקים שוודאי ותירצו גדול. הספד לו עשו מדוע וא"כ רנה
 אותו. מספידים היו הן ועבדיו אוהביו אך כאחאב, רשע באבוד רינה

 בסנהדרין כמבואר בינוני אלא רשע היה לא אחאב הלוא תמוה ולכאורה
 וא"כ זכויות, ומחצה עוונות מחצה בינוני רש"י ופירש היה, שקול אחאב

 אלא רשע אינו הלוא רינה רשעים באבוד עליו שנאמר תוס' הקשו מה
בינוני?

 היה ואחאב תורה אוהב שהקב"ה כיון לומר יש לעיל הנתבאר לפי אך
 לחזור אפשרות לו ונתן הענישו לא הקב"ה א"כ חכמים, תלמידי מחזיק

 אפשרות לו שיהי' וחיים חנינה לו נותן למנגן שצריך וכהמלך בתשובה
 לתמוך להמשיך אפשרות לו שתהיה כדי אחאב אצל וכך לנגן, להמשיך

 יחזור עי"ז גם ושמא המלך שאוהב שירה שזו חכמים ותלמידי בתורה
 הגנב את שצריך בזמן זה כל אולם בינוני, נקרא זה סמך ועל בתשובה
 ואין מת או זקן כבר כשהמנגן רשעים באבוד אך למנגן, צריך כשהמלך

 הקשו ולכן הרעים, מעשיו על ענשו לפרוע זמן מגיע עתה לו צריכים
 לו צריכים שאין וכיון רינה רשעים באבוד מת שאחאב עתה הא תוס'
לו. ספדו מדוע

***
תורה, החזקת למען שליט"א רבנו מרן של העידוד עצם מלבד כידוע

גדולים כסף סכומי ומוסדות כוללים ממאה למעלה ר״ח מידי מחלק הוא
 אשר ר' הרה"ג נכדו לנו וסיפר תורה, החזקת למען לחלק לו שנתנו

 לא שרבנו לפעמים שגם פלא דבר השנים במשך שראה שליט"א ש'
 את לקיים כדי ה' בחסדי טוב מרגיש היה בר"ח תמיד בטוב, חש היה

כרגיל. החלוקה
***

 התורה תורה דתומכי התורה, החזקת חשיבות בגודל שליט"א רבנו אמר
 יצר "בראתי עי׳ב( )ל' בקידושין חז"ל שאמרו דמה ומגדלתם, מרוממתם

 רואים שאנו ומה תורה, תומכי על גם נאמר תבלין" תורה לו בראתי הרע
 לחץ, מתוך רק היא שנתינתם משום הוא מתרוממים שלא תורה תומכי

 עובד שהיה דאף אחאב על עי׳ב( קי׳ב )דף בסנהדרין חז"ל שאמרו וכמו
 בינוני. להיות זכה בכספו תורה מחזיק שהיה מכיון זרה עבודה
 יצחק רבי בדורו הגאון להדיא כבר כתב שליט"א מרן שכדברי והראו
 דאותן נראה וז"ל לה( עמ' החיים עץ )מאמר יצחק עין בס' זצ"ל אלחנן

 מזון להם ומספקים בתורה והעוסקים הלומדים ידי לחזק שמשתדלים
 הרע יצר "בראתי בקידושין דאמרו כמו בידם, מסור דיצרם הוא שכרם
 בידו". נמסרים אתם אין בתורה עוסקים אתם אם תבלין, תורה לו בראתי
שליטי׳א( זילברג הגרמי׳ב )שיעורי

אורחים הכנסת מז.
 הכנסת ענין על רבנו מדברי שהבאנו מה תשע"ו וירא פר' בגליון ראה

רבנו. שיחת מתוך א' ענין כאן ונביא אורחים.
 נתן רבי תניא ב'( קי׳ג )דף בסנהדרין שמצינו כמו גדול, כך כל הוא חסד

כל את הקריבו שבו המשכן היה דבשילה ]פי' מילין. ג' לשילה מגרב אומר

 שבו מקום שם הוא וגרב בירושלים, בבהמי׳ק אח"כ שהי' כמו והקטורת הקרבנות
 ועשן המערכה עשן והיה מילין[ ג' מרחק לזה זה סמוכין והיו מיכה. פסל היה

 פסל עשן מתערב שהי' כך כל נורא דבר בזה. זה מתערבין מיכה פסל
 זאת ובכל טומאה! - מקדושה היפך שזה דברים מקטירים שבו מיכה

המערכה. של העשן עם התערב
 עושה שהוא על למיכה, - לדוחפו השרת מלאכי שביקשו בגמ' וכתוב

 המשכן עם יחד מיכה פסל שיהא לטהרה, טומאה בין להבדיל דבר! כזה
 היות דרכים, לעוברי מצויה פתו לו הניחו הקב"ה להם אמר הקב"ה?! של

 לו! הניחו - לחם מקבל היה שם עובר שהיה אדם שבן כזה מקום שהי'
 מסכים שהקב"ה כך, כדי עד מועיל זה דרכים" לעוברי מצויה "פתו

 חוצפה זה מהכל חוץ שהרי דבר! כזה עושה שהוא למרות לו, להניח
 הקב"ה אומר זאת ובכל דבר, כזה ולעשות המשכן יד על לבוא נוראה!
 לאו להתפרש יכול "פתו" ]והלשון דרכים. לעוברי מצויה פתו - לו הניחו
 אבל מקומות, בכמה שמצינו כמו לאורחים לסעוד דברים הרבה שנותן אלא דוקא,
 יותר[. ולא דרכים, לעוברי פת נותן שהי' כפשוטו, פתו הכונה דכאן להיות יכול

 שהקב"ה זה בשביל שכדאי כזה. חסד זה דרכים לעוברי מצויה פתו ומ"מ
 המערכה. של העשן עם מתערב שלו שהעשן אפי' סובל

 העיקריים מהדברים שזה חסד, של הגדלות את רואים כך כדי עד
 וזה חסד, עושים דבר... איזה עליו נגזר ח"ו ואם האדם. את שמצילין

תשסי׳ד( במדבר קודש שבת )מוסף מציל. זה צדקה - חסד אותו. מציל

הטוב הכרת מח.
 תשע"ד, צו פר' בגליון רבנו מדברי הבאנו הטוב והכרת הודאה בענין
א'. ענין עוד ונביא

 בתו"ד: רבנו אמר תורה קול בישיבת אגף של הבית בחנוכת בשיחה
 ידע לא אשר חדש מלך ויקם הפסוק על זה, כעין דבר ג"כ מצינו להיפך

 אומרים יש חדש, מלך זה מה א( נג, )עירובין בגמ' מחלוקת יש יוסף, את
תיו, שנתחדשו רק מלך, אותו שהי' אומרים ויש ממש, חדש מלך  גזירו

תיו, נתחדשו הפשט מה ברשי׳י[ ]והובא הגמ' שואלת  קוראים למה גזירו
 חז"ל אומרים יוסף, את טוב ידע הוא הרי יוסף, את ידע לא אשר לו

 שהוא למה פרעה את שמבקרים משמע ידע, לא כאילו עצמו את שעשה
יוסף. את ידע לא כאילו עצמו את עשה
 כ"כ ורבים פרים שהם היות גדול, חשש שיש טען פרעה הרי היה, ומה

 בנו ונלחם שונאינו על הוא גם ונוסף מלחמה תקראנה כי והיה הרבה,
 המצריים הענינים, מכל אותנו שיוציאו אומרת זאת הארץ, מן ועלה

 ירך יוצאי כל ישראל וכלל לברוח, שיצטרכו או לעבדים פתאום יהפכו
 את לעזוב יצטרכו והמצריים במדינה, השולטים להיות יתחילו הם יעקב,

 והם המדינה, כל את להם לתת צריך הטוב הכרת משום האם המדינה,
 מחוייב? יהיה כך כדי עד יש, יושר איזה לברוח, יצטרכו

 להם, אותה ולמסור המדינה, כל את הכל, את לעזוב צריך אדם האם
 בגלל ליוסף, טובה להכיר צריך הנאה, להם נתן יוסף שפעם בגלל

 שעל וגם השובע, בשני אוכל שהכין האלה, בשנים אותם הציל שיוסף
 והיו גדול, רעב הי' זה אחרי אחת שנה כי ברעב, ימותו לא זה ידי

 והקרקעות, והחמורים הסוסים את להם, שיש מה כל את למכור צריכים
 לו חייבים ובודאי יוסף, להם עשה הכל וזה לאכול, כדי מכרו הכל

 מחיר לשלם צריכים הם הטוב הכרת בשביל האם אבל הטוב, הכרת
 יצטרכו והם יעזבו, המדינה של השיטה כל ואת המדינה, את שיתנו כזה?

כך? כדי עד ממנו לתבוע אפשר האם לברוח,
 ומצד ולכאן, לכאן לפרש אפשר דבר כל באמת כי ככה: הפשט משמע

 עשו הם האם היהודים, את חושד אתה פתאום מה לומר אפשר אחד
 אותכם? ולזרוק מהפכה לעשות רוצים שהם בזה רואה שאתה משהו לך
 ומה דבר, שום עושים ולא שקטים, אזרחים אנשים הם הרי ראיתם, מה

עלילות. עליהם בודה אתה פתאום
 רואה הוא אם אפילו אז הטוב, הכרת לו אין אדם שבן שבזמן אלא

 שהם כך, כדי עד כאלה, דמיונות יעלה פתאום הוא שקטים, אנשים
 מרגיש לא אדם שבן בזמן הכל זה אותנו, ולהוציא עלינו לשלוט רוצים
 האחים משפחתו וכל שיוסף הטוב, הכרת מכירים היו ואם הטוב, הכרת
 היו שאחרת בזמן המדינה, את הציל יוסף למדינה, טובה עשו הם שלו,

 את מנהיג הי' הוא שנים הרבה כך כל זה ואחרי ברעב, כולם מתים
 מה זאת ובכל מיוחד, משהו דבר שום ע"ז קיבל ולא והכל... המדינה,

דמיונות. כאלה בודים אתם למה רוצים? אתם
 כפוי הוא הטוב, הכרת של רגש לו שאין אדם בן חסר, אם זה זהו אבל

 לא כאילו עצמו את עושה יוסף, את ידע לא אומר הוא אפילו טובה,
 דמיונות, כאלה אפי' ובודה שהיה, מה כל את שוכח הוא פתאום ידע,
 כך כדי עד דמיונות, כאלה אפי' דברים, מיני כל לעשות כך כדי עד

והעביד אנשים הרבה כ"כ לקח מסכנות, ערי שיבנו דברים, כאלה לעשות
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 הי' אם כי הטוב, הכרת שחסר בגלל מה, בגלל הכל פרך, עבודת אותם
נעלמות. היו האלה המחשבות כל הטוב, הכרת

הלויות מט.
 מבחור שליט"א שטיינמן הגראי"ל שכשנשאל שליט"א י"ל הרב כתב

 יצחק מנחת בעל להלויית לנסוע אם תשמ"ט סיון בי"א קטנה בישיבה
 אם גם תיסע לא הרי יארק בנוא לויה לך היה אם לשואל אמר זצ"ל
 שלת"ח שכתוב זה שמסתמא ואמר הגראי"ל והוסיף הלויה לפני תגיע
 לא אני חיוב אבל טוב ודאי זה שנוסע ומי עיר באותה רק ללכת צריך
יודע.
 שליט"א לפקוביץ הגרמ"י בן רא"י הרה"ג אמר וכן הנ"ל לנו כתב עוד
 זצ"ל שמואלביץ הגר"ח לויית לגבי שליט"א הגראי"ל מו"ר הורה שכך

בירושלים. שהיתה

הלכה נ.
תשע"ה: טבת ברורה המשנה ללימוד דרשו בכינוס רבנו דברי

 אבן דעה, יורה חיים, אורח ערוך, שולחן יודע, שהייתי - שיכולתי הלואי
 זה יום, יום שנוגע מה אבל לדעת, נחוץ זה כל משפט, חושן העזר,
ומתי.. מתפללים מתי לדעת צריך יום כל חיים. אורח
 כשבא לדעת צריך העזר אבן לדעת, צריך ג"כ חלקים ושאר העזר אבן

 ולכן יום! כל זה חיים אורח אבל מתחתנים, יום כל לא אך להתחתן..
 על לעשות יכול והי' חיים, אורח על חיבורו את באמת עשה חיים החפץ

 יום יום וזה יום, יום לא אבל נחוץ, ג"כ שזה דעה, יורה או העזר אבן
לעשות. מה לדעת צריך

 להקב"ה לקוות וצריך גמור. בסדר הוא המ"ב, כמו יום יום שמתנהג ומי
 כל עם שצריך כמו כהלכה התורה את יקיימו היהודים שכל שנזכה

 לגאולה שנזכה יעזור והקב"ה וכוונותיה, ודקדוקיה פרטיה הפרטים,
מינו במהרה האמיתית סלה. אמן בי

הסכמות נא.
 אגדות על ספר עם לרבנו ט"ב בערב נכנסתי שליט"א: ג. מ"ג הרב שח

 מותר האם ושאלתי וביאורם, דברים של לעומקן היורד ספר החורבן,
 הוא שמותר דמה דילמא או החורבן, באגדות עסיק דהא בט"ב בו ללמוד

בט"ב. בו ללמוד אסור מעמיק שהוא זה וספר פשוט באופן ללמוד רק
 השנה וכל ואמר: הסכמות, עליו שאין וראה ובדקו, הספר את רבנו נטל

 אסור הסכמות עליו שאין אגדה ענייני המבאר ספר בו?! ללמוד מותר
כלל. בו לעיין
 הסדרה ובתחילת שלימה, מסדרה חלק הוא זה ספר לרבנו: השואל אמר

הכל. על כלליות הסכמות יש
וכרך. כרך כל על הסכמה צריך אגדה בענייני בספרים רבנו: ענה

***

 רבי לגאון ליעקב המאיר ע"פ ישרים מסילת לספר בהסכמתו רבנו וז"ל
 דבריסק מו"צ ש"ב מפי שמעתי הנה שליט"א. תאומים רבנוביץ יעקב
ש אגדה דברי על להסכים שכדי זצ"ל זליג שמחה הג"ר  מילה בכל לדקדק י

ח״ו. טעות לידי באו לא שח׳יו לראות ומילה

הספדים נב.
 על יושר מליץ שיהי' אומרים בהספדים כלל בדרך לומר: רבנו רגיל

 כעת שוכב הוא מסכן! הנפטר הרי אבל העולם... כל ועל המשפחה
 האיך הקבר... ואחרי ובקבר, הקבר, עד שיש הדינים צרות.. כאלו עם

שר?! מליץ שיהי' לו אומרים  לעצמו למצוא יכול שלא מסכן. כזה הוא יו
שר?! מליץ תהי' לו ואומרים . מקום...  להיות יכול שנה, אחרי אולי יו

 מה אבל שייך, הי' נשמתו, לעילוי שנעשה מה וכל הקדישים כל אחרי
עכשיו.. ממנו רוצים

 אדם ככה אבל יושר. מליץ שיהי' לבקש אפשר הי' שהחזו"א מבין אני
רגיל
 בתוך עדין ]הוא צרות". "גוטע אין נאך ער איז הראשונה השנה בתוך
[ גדולות... צרות

 נמצא והוא היות אמרתי זצ"ל סולובייצ'יק הגר"מ של בהלוייתו ובאמת
 להתענג ויזכה אבותיו. במחיצת ושיכנס זכאי, שיצא יעזור ה' בדין, עכשיו

מאד גדולה זכות צריך אעפ"כ... אבל גדול. צדיק הי' באמת והוא ה'. על

 פשוט... לא וכלל כלל בדין, לזכות פשוט לא בכלל זה בדין. לזכות כדי
בריסק( מתורת בתמר )אעלה

הסתפקות נג.
 שליט"א רבנו מדברי שהבאנו מה ראה במועט הסתפקות בענין

 ענין כאן ונביא תשע"ו. תשע"ה תשע"ד ויצא פר' בגליונות ומהנהגותיו,
טוב. לקח בכולל רבנו שמסר א'

 מלח שלחן כל על להניח מצוה ה': סעיף קס"ז סי' או"ח הרמ"א כתב
 ויקרא ונאמר כקרבן והאכילה למזבח דומה השלחן כי שיבצע, קודם

 מן מגין והוא הלקט( שבלי בשם )ב״י מלח. תקריב קרבנך כל על יג ב
הפורעניות.

שבין כשישראל במדרש: דאיתא א' מ' בברכות בתוס' מובא הדין ומקור  יו
 השטן מצות בלא והן ידיהם שיטלו עד זה את זה וממתינין השלחן על

עליהם. מגין מלח וברית עליהם, מקטרג
 ובאמת זה, על זה כשממתינים עבירות עוברים וכי יש קיטרוג איזה וצ"ב

 העובר שאדם דפשיטא מגין, הי' לא מלח הברית עבירות עוברים היו אם
מהפורענות? מצילו לא מלח ברית עבירות,

 קיטרוג, מעורר זה במצוה עסק בלא יושבים שרבים זה שעצם צ"ל: וע"כ
 במצוה, בפועל עוסקים לא הם מ"מ וכדו' בציצית שלבושים ואע"פ
מלח? שבזכות ההגנה באמת מה צ"ב אמנם
 ברית מלח תשבית "ולא כתוב י"ג ב' ויקרא בפ' דהנה לפרש: ונראה
 ברית מלח ופרש"י מלח" תקריב קרבנך כל על מנחתך מעל אלקיך

 התחתונים המים שהובטחו בראשית, ימי מששת למלח כרותה שהברית
בחג. המים וניסוך במלח במזבח ליקרב
 הדברים שכל לפי מאד, נעלם דבר הזה במדרש ויש שם: ארי' הגור וכתב
 תחתונים ומים מורידין, ולא בקודש ומעלין להעלות הולכים הם תמיד
 והמציאות הבריאה סדר הפך וזהו תחתונים, ונעשו עליונים מן נבדלו

 שהבטיח עד מהם נבדלים היו לא ולפיכך תמיד להתעלות הכל שהולך
 הי' וזה ההתעלות, שיקנו המזבח על קרבים להיות אותם יתברך השם

 הש"י אצל היא זאת מדה כי התבאר שכבר תחתונים ונעשו הבדלתו ע"י
 ובבני בתורים בחר למה שאמרו השפלים, ממינים רק למזבח בחר שלא
 יותר וחיות בבהמות ואין אלו מינים מן נרדפים יותר בעופות שאין יונים

בהם. הש"י ובחר ועז, וכבש שור רק נרדפים
 בו מושל יותר ואשר הגשמי עולם הוא הזה העולם כי זה ענין וכל

 אין נרדף הוא ואשר הזה עולם אל מתיחס שהוא מצד בו ומצליח
וכו'. הנבדלת למעלה נקרב להיות נבחר הוא ולפיכך בו, הגשמיות

 אל קרוב שהוא על מורה עולם של המציאות מיעוט כי הדבר כלל
 להיות העליונים מן נבדלים המים היו לא זה דבר הי' לא ואם הנבדל

 אל קרבים הם תחתונים שהיו מה כי כך הזה שהדבר לא אם תחתונים
דבריו. כל עי"ש הנבדל
 מצליח פחות שכשדבר הראה שהקב"ה הוא מלח ברית דיסוד נמצא

 שצריך אע"פ לאכול וכשהולכים חשוב, יותר הוא לעוה"ז משתייך ופחות
 אעפ׳יכ אבל חטא בזה שאין ואף הזה, לעולם שייכות בזה יש מ"מ לאכול

 יש המגינה במצוה אז עוסקים שלא וכיון לעוה׳יז שייכות יש האכילה ע׳יי
 המלח ע"י שמראים מלח לברית הפוך לדבר צריכים ולזה מכשול, מקום

 והעלי', ההצלחה קיימת לעוה"ז השייכות שבמיעוט להיפך, הוא שהאמת
ושפלה. נמוכה שהיא בריאה להחשיב מלח ברית יסוד דזהו

 גופא זה משום המים וניסוך לקרבנות המלח את חיבב הקב"ה ובעוה"ז
 של רושם תעשה לא שאכילה ובכדי לעוה"ז, מועטת שייכות לה שיש

 שתהי' חשש יש ובטלים במצוה במיוחד עסוקים שלא שבשעה גשמיות
 ודאי מלח לברית צריכים אז קיטרוג, להיות ויכול מכך כתוצאה ירידה

 להוצאת בהמתנה כגון המצוה מן בטלים שהרבים אחרים זמנים עוד יש
 ואין עוה"ז עניני עם מתעסקים לא שם אבל גוונא, וכהאי תורה ספר

 קיטרוג שייך לעוה"ז בה שמשתייכים באכילה משא"כ קיטרוג חשש
לאכול. ומוכרחים שצריכים ואע"פ

עבירות. כשעושים רק קיטרוג ששייך שסבורים כמו ולא
 וכשהולכים גדולה, מעלה זה העוה"ז במעמד שהירידה לדעת וצריך

 לעוה׳יז זה ע׳יי להשתייך לא אבל לאכול שצריך שאע׳יפ להיזכר צריך לאכול
העוה׳יז. את יחשיב שפחות ע׳יי רק עליונות להשיג יכול לא אדם

 מזה להיות יכול אולי אבל מאתנו הרחוקים מדברים מדברים אנחנו
 השייכות למעט בעלמא במחשבה אפי' הפחות לכל שנתעורר תועלת

בתפילה התורה בלימוד ברוחניות להתעלות לרצות והגס העבה מהגשמיות



 כל וכדאים שבעולם, ממון כל כנגד שוה להקב״ה התקרבות מעט ומצות
אחת. להתעוררות דברינו

ילדים הצלת נד.
 שבאו אלה שהבנתי כפי תשס״ג: בחיפה לאחים לב בכינוס רבנו משיחת

 - לאהב להקב״ה, בנאמנות עובדים השנה כל שבמשך אנשים הם לכאן,
שבשמים. לאבינו ישראל ילדי לקרב
 שהולכים מקום בכל ממש ארץ, ימלא החושך אחד שמצד אע״פ וב״ה

 ילד, ועוד ילד עוד שמקרבים בזה אור, קצת גם יש אעפ״כ חושך! יש
שהזכירו. וכמו

 ילד לפעמים כי בזה, שעושים מה לדעת אפשר אי ילד עוד וכשמקרבים
 שהאירו גדולים אנשים שיש שידענו כמו הדור! כל את להציל יכול אחד

 ממנו?! שיהיי מה יודע מי שמצילים אחד ילד אפיי לכן הדור, כל על
 כאן. שנמצאים האנשים עושים וזה דורות, הצלת זה שמצילים ילד כל

 אפיי אחד שכל מצאנו רק חיזוק, הרבה באמת צריכים לא הם ממילא
 הרבה שמצינו כמו קצת, עידוד צריך זאת בכל מאד, גדול דבר שעושה
 ואומר הלויים, את קח אהרן, את קח כמו ״קח״ שכתוב בתורה פעמים

בדברים. קחם תמיד רש״י
 בדברים קחם לו: שאמר בהעלותך בפרי שפרש״י מצינו הלויים ואצל

 יחשוב אדם שבן להיות יכול כי למקום, שמשים להיות שתזכו אשריכם
 אנשים, בעיני חשוב כ״כ דבר לא זה שמש שמש! כבר? יהיי הוא מה
 לפני שמשים להיות שזכיתם אשריכם להיפך רבנו משה להם אומר לכן

שמשים. סתם לא זה הקב״ה!
 מה לחשוב יכול הוא הצדדים, משני לראות יכול אדם בן דבר כל וכך
 להיות צריך הוא אלא כך, לא היא והאמת כלום! עושה, אני מה אני,

 גדול. הכי הדבר וזה המקום״ לפני שמש ״אני מאושר
 פעמים הרבה ישראל, נפשות בהצלת שעובדים כאלה אנשים ג״כ וככה

 מיני וכל אותם, מבזים שאנשים פעמים הרבה יש קשיים, בודאי להם יש
 הקב״ה, של דבר עושה שהוא לדעת צריך הוא זאת בכל אבל השפלות,

 להיות וצריך הקב״ה״ לפני שמשים ״שאתם מאושר להיות צריך הוא ובזה
שמחים. מאד מאד
 מאד, גדול עמל ידי על ילדים״ ״אלפים הביאו השנים במשך הכל ובסך

 להחזיר זוכים זה ידי על אבל בקשיים! עולה זה בקלות! בא לא וזה
 להקב״ה עושים שמחה ואיזה מצוה איזה לתאר שאין אוצר, וזה ילד!
 ממנו שנאבדו ילדים כאילו והם להקב״ה, הילדים את שמחזירים בזה

 צריכים אנחנו ממילא להקב״ה. מביא זה שמחה איזה אליו, ומחזירים
 להקב״ה. לקרב זוכים שאנחנו וילד ילד כל על לשמוח מאד
 בפרי רבנו למשה הקב״ה שאמר שרואים כמו אחד, כל צריך עידוד והרי

 לו לומר ומשכהו. בדברים קחנו שם, גם רש״י ואומר אהרן, את קח צו,
הכהן״. ״אהרן להיות זוכה אתה

 לו להסביר דברים, הרבה כך כל לומר צריך האם הכהן! אהרן ולכאוי
 גדולה? מאד חשיבות זה גדול כהן הרי גדול, כהן שנהיי בזה שמח שיהיי

 משיכה צריך הוא גם ״קח״ כתוב אהרן על גם עידוד, צריך הוא גם לא!
 עבודות המקדש, בית של העבודה את לעשות זוכה שאתה בדברים,
 לעודד. צריך ג״כ אותו שעושה, הגדולים הדברים וכל המנורה,

 בשמחה, הדברים כל על להסתכל צריך שאדם באמת, לדעת צריך ולכן
 ילד, ומצילים שזוכים אחרי בפרט זוכים, שאתם האיך אושר ותרגישו

 מלים רק להוסיף, צריך מה ממילא די! בלי עד אושר להיות צריך
ש שמחה איזה לתאר אין בשמים כאן שזה שכמו שתדעו אחדים,  כי שם, י

 ילד שמביאים שמח הוא שמח, יותר עוד הקב״ה הרי שמח אדם בן אם
 מזולל, יקר להוציא מתורה, שרחוקים מבתים ילד מביאם תורה, לתלמוד

 שמחה ואיזה להקב״ה, שמחה גורמים אתם בשמים, יש שמחה איזה אז
 שאתם בזה שמחה לכם להביא צריך גופא וזה לתאר, אין הרי לו שיש

להקב״ה. שמחה להביא זוכים

לקדושה הרגש נה.
 רחמים צריך רח״ל, בארץ, הבטחוני שהמצב יודע אחד כל הרי רבנו: שח

 אם חושב, אדם בן אבל ספק, שום בלי רחמים צריך ודאי אז גדולים.
 אז ככה, עושים היו ככה הגוי עם ככה, הממשלה ראש עם מדבר היה
 מן שהכל באמת מאמין לא והוא טוב. היה ובודאי אחרת, פוליטיק היה

 אומרים שחז״ל וכמו זוכה, אדם שבן שכמה המדה לפי תלוי השמים,
 אחת מצוה עשה חייב וחציו זכאי חציו העולם שאם א( מ, )קידושין
ככה. מכריע אחת עבירה ככה, מכריע
 מצוה שעושה שבשעה חושבים שבאמת להיות יכול לא כמעט ובאמת

 או ינצל, העולם שכל הכרעה לעשות בכוחי עכשיו אה! חושב, הוא
 שבאמת חושב לא הוא עשה, ולא דבר באיזה ח״ו שנכשל בשעה להיפך
האיך זה את מרגיש באמת היה אם כי העולם.. את הכריע עי״ז עכשיו

 העולם, כל לא ואפיי העולם, את מכרית הוא בזה הרי לחטוא? יכול הוא
 לא והוא יהרג!! יהודי שח״ו מכריע בזה עבירה שעושה אדם בן נניח
 בחו״ל[ גם ]ואולי ישראל בארץ אחר במקום שנהרג יהודי שאיזה יודע

 תאונת שיש או ימות, ח״ו ינזק. הזה היהודי שח״ו לגרום יכול הזה החטא
חושב. ולא יודע, לא הוא האלה הדברים כל דרכים,

 ידי שעל כך, ממש שזה יודע היה חזקה, אמונה היה אם כי עכ״פ
 בן למשל יותר, ועוד ״אסון״, רח״ל וגורם מחריב! הוא עבירה, שעושה

 וחס חלילה אדם שבן רואה היה אם הרי שבת, מחלל שאחד רואה אדם
 רואה היה אם וכן מאד! נרתע היה הוא הרי לדעת״ עצמו את ״מאבד

 מעשה בעת .הרי אדם... בן ודורס מכונית בא דרכים, תאונת שיש ח״ו
ואיום! נורא רושם עליו עושה היה זה אחד וכל נרעש... כ״כ הוא

 - זה שבת חילול שבת, חילול עושה שמישהו רואה אדם כשבן למה וא׳יכ
 כזה אין ולמה עצמו! את הורג עצמו! את הורג הוא רח׳יל מיתה, חייב אש!

 כזה להיות צריך היה שבת, חילול עושה שאחד רואה אדם שכשבן רגש?
 אחד ואף מיתה!! חייב הוא עצמו!! את הורג אדם בן ויי, אוי נורא רגש
 כזה, רגש לו שיש אחד בימינו אדם בן מכיר לא אני ככה, מרגיש לא

ככה. בודאי היה הקודמים שהצדיקים להיות ויכול

 נדבה ממנו וביקש עשיר, יהודי אצל בא שפעם חיים החפץ על אומרים
 זהב, כזה ״יד ואמר לבכות, חיים החפץ התחיל אח״כ לו, ונתן לישיבה,

 הרי הכסף, את שנותן הזה אדם שבן הרגיש הוא ובכה... בגיהנם״, ישרפו
שרפו זהב כזו יד זה, על ובכה גיהנם, יקבל בגיהנם... י

 האמיתי, המאמין באמת היה ח״ח אבל הזאת, במדרגה לא אנחנו
 ״הרגיש״ הוא בחוש! ממש אצלו היתה ואמונה הכל, וראה שהרגיש

 ואנחנו בגיהנם, שישרף הרגיש הוא עבירה עושה אחד ואם הכל, את
 קובע הכל זה שקורה מה שהכל להתחזק. מאד וצריך מזה, מאד רחוקים
 הטבע בדרך השתדלות לעשות ג״כ צריך בודאי עבירות, ולהיפך זכויות

 כל ממש ניסים, מספיק לנו יש אבל לניסים, כ״כ ראויים לא אנחנו כי
 קצת תורה, קצת ב״ה ויש עלינו, מרחם שהקב״ה מה ניסים לנו יש יום

 להיפך וח״ו ישראל כלל את מציל זה יותר, משהו כל אבל שמים... יראת
 יהיה זה את ויחיה זה את שירגיש אדם ובן ישראל. כלל את הורס זה

אמונה( בזכות )קוי אחרת. לגמרי

התבוננות נו.
 בעין בחיוב רבנו האריך תשנ״ח תמוז י״ב אלחנן אור בישיבת בשיחה

 ובאמת העבודה. בחלק רואים אנו זה ודבר בתו״ד: ואמר ההתבננות
 במקום היא דתפילה אומרים חז״ל עבודה. במקום ג״כ היא תפילה

 בכל וכן מתפלל. הוא למי עושה, הוא מה שידע זה של הענין קרבנות.
תורה. כמו המצות.

 ובודאי ולומד. ללמוד, לבהמ״ד נכנס אלא הרבה, מתבונן לא אדם הרי
 תפילה, זה מה תורה, זה מה לדעת. צריך שני מצד אך מאד. טוב זה

 התבוננות, בקצת יעשה אם הדברים אלו כל חסדים. גמילות זה ומה
 כל את שברא העולם, בורא הקב״ה, זה ומי הקב״ה. לשם ויחשוב

 כוונתו אז הי. גדלות זה מה ויכיר הבריאה, בגדלות ויתבונן הבריאה,
 ב״ה... בישיבות ואמנם לגמרי. אחד דבר אחרת, צורה לזה יהיה הי לשם
 בכל הן בתפילה, הן התורה, בלימוד הן חיזוק, שצריך דברים יש אבל

 שגילו וכמו התבוננות. לזה צריך הי. הלשם את שירגישו המצות, מעשה
הדברים. בכל להיות צריך כך קרבן, בהקרבת חז״ל לנו

 בכל להתפלל עשה מצות כותב: תפילה הלכות בתחילת הרמב״ם והנה
 מקום בכל המקדש נכח מתפללין יהיו והכל כתב גי ובהלכה וכוי, יום

 של בנו אליעזר רי של במשנתו מדאמרינן כן שלמד הכ״מ והביא שיהיה,
סי רי  עבדהו בתורתו עבדהו תעבוד, ואתו תירא אלוקיך הי את הגלילי יו

 לחשוב צריך מתפלל שאדם דבשעה נכחו. להתפלל כלומר במקדשו.
 כרואה רק להרגיש לא זה התכלית ובודאי המקדש, בבית זה את שעושה

 ומה דאורייתא. דרשה שזה קצת ומשמע בזה, הענין דמה הכתלים. את
בזה? הענין

 שמקריב כמו הקב׳יה את עובד הוא שבתפילתו להרגיש דצריך הענין אלא
 אחד כל אלא בכהן רק ואי״ז במקדשו. עבדהו וזהו במקדש. קרבן

הקב״ה. את בזה שעובד שירגיש עבודה להיות צריכה דתפילתו מישראל

 מרגיש הוא במקדשו, הי עובד שמרגיש דבזה המצות בכל שייך זה וענין
 עובד שהוא להרגיש צריך בתורה, בין בתפילה ובין הי. את שעובד

 היא והעבודה לגמרי, אחר אדם הוא ואז אחרת. הוא הי והלשם במקדש.
באמת הוא אם טוב וכשיבדוק לגמרי, אחר הוא שמים והשם אחרת,
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 ומעשה והתורה, שלו, התפילה יהיו ואז שוין, ולבו פיו אם כך, חושב
 לה'. ניחוח ריח אשה יהיה הכל וחסד, המצות,
 כרחוק מזה ורחוקים מאד. גדולים דברים הם האלו הדברים כל ובאמת

 זה ויהיה מזה. משהו נתעורר זאת בכל אולי אעפ"כ אבל ממערב. מזרח
סיף וזה להתחזק עדיין נוכל ובזה מאושרים, מאד ונהיה חלקנו. הרבה. לנו יו

התגרות נז.
 בעולם שקורה מה כל כי ידוע המבשר: העיתון מערכת ע"י רבנו נשאל

התורה. שומרי עבור ואיתותים רמזים הם
 האחרונות, בתקופות בעולם שקורה מה מכל ללמוד אנו אמורים מה

 המצב ירחם, ה' ארה"ק יושבי על מאיראן האיומים ערב במדינות המצב
 לעת לתקן עלינו ומה להתחזק עלינו במה הארץ בדרום השורר הקשה
תשע"ב( )ניסן הזאת.

 בשעה להתחזק מוטל והמצוות התורה שומרי שעלינו העיקרי הדבר ת.
 שיור לנו אין כאשר התורה בלימוד ולהתחזק "להוסיף הוא זאת קשה
 מגנא שתורה ב( כא, )סוטה בחז"ל שאיתא מה וכידוע הזאת" התורה אלא

עלינו. העומדות הסכנות מכל ומצלא
 של הקרירות כי בדבריו: שליט"א הישיבה ראש מרן הוסיף זאת לצד

 על שמדברים שבגלל לדעת צריך וכן לכאן, גם לחדור עלולה המלומדה
 חושבים אנו זה, על די מתפללים ואיננו התרגלנו כבר הרבה כ"כ זה

 יש שלעתים מבינים ולא כלום יקרה ולא יעזור ה' שבודאי לעצמנו
 הוא לכן לתפילתנו ומתאווה ורחום חנון הקב"ה אבל ר"ל, בשמים גזירה
 כי לדעת ויש ית"ש. אליו שנתפלל העיקר דרך בכל אותנו לזעזע מנסה

 אותה התפללו שלא שתפילה אלא להתפלל חייבים צרה בעת רק לא
 לעולם חז"ל שאמרו וכמו שנתפלל כדי הצרה לבוא חלילה לגרום עלולה
לצרה. תפילה אדם יקדים
 באויבים להתגרות שלא לדעת יש כי דבריו: במהלך הוסיף הישיבה ראש

 להתגרות הציונים ניסו השואה לפני כידוע כי ירחם, ה' לכלותינו הרוצים
 החרדים אולם גרמניה, מדינת נגד סנקציות ולהטיל ימ"ש הצורר בהיטלר

 להגדיל יכול רק שזה בו להתגרות לנו שאל וסברו התנגדו ה' לדבר
 נגדו שההתגרות התברר לבסוף ואכן לטובתנו ושלא עלינו הסכנה את
 שלא לראות צריכים אנו הזאת בתקופה וכן עבורנו, לטובה הייתה לא

 במהרה. עלינו ירחם ה' עלינו שנאתם את ולהגדיל בם להתגרות
 כסדר ומנסים כנגדנו העומדים מאותם ולפחד לחשוש שעלינו ובאמת
 ורוצים בדורנו התורה ולומדי הישיבות בני של מעמדם את לערער
 כאשר ירחם, ה' האיראני האיום של מהחשש יותר בצבא לשרת שילכו

 כפשוטו קיומינו את מסכנים הם הרי מעמדם את לערער המנסים אלו
 שמנסים בכך גופינו קיום את גם אלא נפשותינו קיום את רק ולא

 מגנא שהיא בטהרה התורה לימוד שהיא האמיתית ההגנה את למנוע
 יש הדחק מתוך היא כשהתורה ובמיוחד התורה לימוד בזכות רק ומצלא

 לכלותינו. המנסים אויבינו כל נגד בעולם קיום זכות לנו
 ית"ש, הבורא מאת נסים בנסי הוא אדמות עלי קיומנו שכל הידוע וכפי
 ורק זאבים, שבעים בין אחת ככבשה חיים ואנו וסברא היגיון כל ונגד

 עלינו כן ועל בנו, לפגוע מצליחים אויבינו אין התורה לימוד בזכות
 האיראני, מהאיום יותר הישיבות בני של במעמדם לפגוע מהנסיון לחשוש
 שמתפתים אנשים שיש שומעים אנחנו הזאת בתקופה שדווקא הלב וכואב

 אברכים להוציא אחרים ארגונים או הצבא שמציע פיתויים מיני לכל
 קצת תמורת שעה בחיי עולם חיי ולהחליף התורה מלימוד בחורים או

התורה. ואהבת חשקת גשמיות

התחדשות נח.
 עושה שהי' גאון סעדי' ר' על בספרים שמובא מה ידוע והנה רבנו: כ'

 זה? עושה למה אותו ושאלו וכדו', שלג בגלגול סיגופים
 פעם כי זה ולמד תשובה, לעשות צריך חטא שלא אע"פ כי והשיב

 כבוד בו ונהג גאון סעדי' ר' שזה ידע לא והוא הבית בעל אצל התאכסן
 אליו בא אז גאון, סעדי' ר' הי' האורח כי לו נודע זה ואחרי אורח, ככל

 לא הרי גאון סעדי' ר' לו אמר אז כהוגן, כיבדו שלא על סליחה לבקש
 אילו לו והשיב סליחה, לבקש לך ולמה רע כל עשית ולא אותי העלבת

 כיבדתי שלא ובזה יותר, הרבה אותך מכבד הייתי אתה, מי יודע הייתי
בכבודך. פגיעה זה הרי יותר אותך

 במדריגה יותר עולה הוא יום בכל דהא גאון סעדי' ר' גם טען כן ועל
 כיבד שלא נמצא יתברך, גדלותו את כראוי הבין לא שאתמול יותר ומבין
 כיבד ולא העריך לא שאתמול מרגיש הוא יום כל וכך שצריך כמו אותו

תשובה. עושה הוא זה ועל כראוי,
 הלבבות חובת מהספר שזהו נראה הנ"ל לסיפור שהמקור רבנו ואמר
 שהיו הפרושים קצת על נאמר "וכבר וז"ל פ"ג האלהים עבודת שער

תוספת בעבור תשובה יום בכל מחדשים שהיו מפני בתשובה ימיהם כל

 מן לו חייבים שהם במה וקצורם יום בכל האלהים בגדולת הכרתם
בשעבר". העבודה

הזמן התחלת נט.
 רבנו אמר תורה ארחות בישיבת תשס"א אלול אדר"ח פתיחה בשיחת

שליט"א:
 שרוצה אמיתי, רצון עם לישיבה ובא שואף מסתמא ספק בלי אחד כל

עזור והקב"ה שמים, ביראת לעלות בתורה, לעלות  יצליחו. שכולם באמת י
 ולענוים יליץ הוא ללצים אם הפסוק על ב( לי׳ח, )דף ביומא אומרים חז"ל

 אותו. מסייעין לטהר בא לו פותחין לטמא בא לקיש ריש אמר חן. יתן
 עוזרים לא טוב, לא להיות ורוצה אחד בא שאם כפשוטו רש"י ומפרש

 כל הרי וא"כ אותו. מסייעין ליטהר הבא משא"כ ממנו, מונעים ולא לו
 ולפי לעלות רוצה טוב, רצון עם בא הוא בודאי לישיבה, שבא ישיבה בן
 לא אותו' 'מסייעין ליטהר בא שהרי דשמיא, סייעתא לו להיות צריך זה
 שלדאבונינו רואים זאת ובכל סיוע. לו נותנים אף אלא מונעין שלא רק
 עם ומה מצליחים לא שבאמת שקורה עלינו, לא - מקרים הרבה יש

 בפסוק, שכתוב כמו מבטיח הקב"ה הרי סיוע? מספיק אין האם הסיוע?
העולם. את מנהיג הקב"ה שככה משמע

 לדעת כן שצריך מה ואמר: הנ"ל הגמ' בדברי שליט"א רבנו הרחיב וכאן
 רוצה רק לקבל, רוצה לא הוא 'מקבל' לא הוא אם 'מקבל' להיות שצריך
 מה שאומרו מדות יש הרי כי ולמה? לא! לקבל, האיך? אבל ת"ח להיות

 הוא ואם להיפך. לעשות רוצה אני ככה, לי אומר הוא לקבל? פתאום
משמים. סיוע יקבל אז 'מקבל' יהיה
 והמגידי והמשגיחים ישיבות הראשי שכולם, לדעת צריך מקבל להיות וכדי

 ואם ישיבה, הבן טובת את רק הבחור, טובת את רק רוצים כולם שיעור,
לו. יסייע שהקב"ה ע"י מאוד גדולה לגדלות לזכות יכול יקבל, הוא

התמדה ס.
 בחור איתו למד גרודנא בישיבת כי גרוסברד, הגר"ש לי סיפר רבנו: שח

 לבחורים לגשת היה הנער אותו של דרכו לחלוטין, הבנה אטום אחד
 ממנו יצא ובסוף הרבה! והתאמץ וכו', ובזה בזה פשוט פשט לשאול
 של ]ונכדו קהילה רב ישראל בארץ כאן נעשה וגם גדול חכם תלמיד

 בארץ כאן סבו עם לדבר מגיע היה שכאשר סבו, של התמדתו על סיפר ׳ל’הנ התי׳ח
 ללמוד[. רצונו כי מכאן( )תלך אוועק אוועק בו גוער היה רבות פעמים ישראל,

(399 עמ' הפרגוד )מאחורי

ויתור סא.
 של במעונו הלב בינת רבני מאסיפות באחת ל.: יצחק רבי הרה"ג שח

 בחו"ל לנישואיו נסיעתו לפני רגע חתן הגיע אותו: שאלנו שליט"א רבנו
 לו. לומר עלינו היה מה קצרה הדרכה ומבקש

 לוותר. לוותר לוותר לו: לומר יש דברים שלשה שליט"א רבנו השיב
 האשה טבע של השוני אודות בקצרה לו להסביר אולי שוב שאלנו
 עי׳ב( סי׳ב )יבמות הגמרא דברי את לקיים איך יבין למען הרגשיים וצרכיה
 הולך. הוא מה לקראת שיבין מגופו יותר ומכבדה כגופו אוהבה

 למי רק יועיל השאר כל העיקר, זה לוותר ואמר שליט"א רבנו חזר
 פעם תורה דיני לוקח לא עקרוני באופן אני והוסיף, לוותר. שמתרגל

 רק צודק, שהוא שיודע דין בעל לו שיש ואמר חשוב אדם אלי בא אחת
 הענין, את לקחת והסכמתי הדבר את ברורות יפסוק מוסכם שבורר רוצה

 השני אבל צדק, אדם אותו כי נוכחתי טענותיהם את כשהרצו ובאמת
 צודק שהוא שחושב האדם טבע אותו, וגוזלים אותו שעושקים בטוח היה
עזור לא לו. שיסבירו מה כל י

עזור אחד דבר  אבל צודק אתה לדעתך ורק לוותר ללמוד לו להסביר י
לוותר. תתרגל

 אין ויתור בלי בעצמו זאת להרגיש יכול אדם שכל ודאי הוסיף: עוד
ציין לגדולות, האדם זוכה ויתור ועם חיים  בעל של המפורסם למעשה ו

 על מחה ולא כבודו על שויתר מהרגע גדול לאור שזכה חמד השדה
 המסכנה. המשרתת תינזק שלא כדי עליו שהעלילו העלילה

 שזוכה רק לא שמוותר מי שליט"א, רבנו הדגיש בשמי לכתוב תוכל
 ושפע עצומה דשמיא לסיעתא שזוכה ודאי אלא טובים, וחיים לנעימות

עניניו. בכל מהשמים גדול
תשע"ה - תשע"ד קרח פר' בגליונות במש"כ הויתור במעלת עוד וראה

תשע"ו. -

הרבים זיכוי סב.
 בענין ועוד( 225 גליון החיזוק )דרכי שליט"א אדלשטיין הגרי"ג מרן שח

 מאדם מבקשים שאם שליט"א שטינמן הגראי"ל מרן יעץ הרבים זיכוי
גדול מקום הוא אחד מקום הרבים, זיכוי עליהם שישפיע מקומות בשני
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 ציבור רק יש השני במקום ואילו להשפעתו, המחכים אנשים מאות עם
 אם וגם קופצים, הרבה עליו יש הגדול המקום אבל אנשים, כעשרה קטן
 לא הוא אם הקטן במקום ואילו לשם, שילכו אחרים יהיו ילך לא הוא
משפיע. להם יהיה לא - ילך

 שכך גדול, יותר ציבור יש שבו למקום ללכת יותר עדיף היה ולכאורה
 ללכת עדיף אלא כך, לא היא האמת אבל יותר, גדול יהיה הרבים זיכוי

 הגדול במקום שהרי הרבים, זיכוי להם יחסר הוא שאלמלא הקטן למקום
 הרבים, זיכוי להם יחסר ולא צריכים, שהם ההשפעה את יקבלו כך בין

 העיקר הרי מאחרים, או ממנו ההשפעה להם תבוא אם מינה נפקא ומאי
 כדי הקטן, במקום להשפיע הוא שילך ועדיף שמים, כבוד שיתרבה הוא

שמים. כבוד יתרבה המקומות שבשני

 אנחנו אמר: תשס"ה חורף השחר אילת ארגון למתנדבי רבנו ובשיחת
 כתוב הלבבות חובת בספר להגיע! יכול הרבים מזכה דרגה לאיזה רואים
 שיגיע עד ד' בעבודת לעבוד להגיע יכול אדם "שכל פי׳ו( ה' אהבת )שער

 את שמזכה למי מגיע ולא דומה לא זה זאת ובכל מלאך למדרגת אפילו
הרבים".

 אתם כמו הרבים את מזכה אחד אם זאת, להבין באמת קשה בשכל
 אידישקייט קצת לעשות שהתחילו אנשים כמה הגיעו כאן, שיושבים
 לשמור תפילין, להניח שבת, לשמור קצת התחילו רחוקים שהיו ואנשים
 שזה להגיד אבל גדול, דבר שהוא שמבינים דבר זה המשפחה, טהרת
 הזכות גדול כמה לתאר אפשר אי כתוב כך אבל מבינים לא ממלאך יותר

שזוכים. מאלה להיות זוכים שאתם שלכם

 המקומות ובכל נמצאים שאתם איפה מקומות בהרבה ששמעתי כפי
 שמציל אחד וכל מאוד, שרחוקים אנשים שקרבתם גדולה פעולה עשיתם

 אחד אם אז ההורגו, מן יותר המחטיאו גדול אחד מצד שהרי אחד יהודי
 יותר עוד חמור אדם בן שמחטיא ומי חמור כך כל זה אדם בן הורג

 הרי מהמוות אדם מציל אחד שאם אומרת זאת כן גם להיפך, כן אם
 חטאים מחטא אותו מציל אני וכאן לו, יש זכות איזה לתאר אפשר אי

 שהם הדברים מאלו המשפחה טהרת שבת שמירת כמו גרועים כאלה
 ואין לשער שאין הרי מצילים האלה הדברים כל ובפרט כריתות, חייבי
שיש. זכות איזה לתאר

עזור הקב"ה  ולהוסיף להוסיף להוסיף תצליחו תשכילו כולכם שבאמת י
 שהאבות אלה כל לדאבוננו הם שככה הטועים, כאלה נפשות להציל
 לדאבוננו הם ועכשיו ושלמים, יראים היו כולם שלהם והסבים שלהם

 הקב"ה זה, ובזכות שבשמים לאבינו בחזרה אותם להביא וצריך ירדו
 ויעלו יעלו הם וגם טוב וכל וגשמיות ברוחניות שתתברכו לכולכם יעזור

מינו במהרה ויגאלנו ירחם שהקב"ה עד אמן. בי

זכרון סג.

 התורה. את לדעת צריך שהרי ת"ח, להיות א"א זכרון בלא רבנו: שח
 החזרות. ריבוי ע"י לזה שזוכים ויש אלקים, במתנת לזה שזוכים יש

 הגר"ח הקדמת על פעם עבר נער בהיותו מבהיל, זכרון בעל היה הגרי"ז
 דטשיבין בגאב"ד פגש פעם אכן ימיו. כל כלשונו וזכרו לספד"צ מואלז'ין

 לזכור כדי הש"ס על לחזור התחיל ומיד בש"ס, בקיאותו גודל וראה
 נאבד פעם לו, בדומה שאין זכרון בעל היה הגרח"ע כמותו. ולדעת
 ר' הגאון גם מהזכרון. כולו העתיקו והגרח"ע הישיבות, ועד של פנקס
נורא. זכרון בעל היה יהוסף" ה"זכר בעל שטרן זכריה יהוסף

ת"ח. להיות גדולה דשמיא סייעתא עוד צריך המצוין הזכרון אחרי גם ואמנם

שבת זמירות סד

 זמירות בענין רבנו מדברי שהבאנו מה תשע"ה, בראשית פר' בגליון וראה
 שליט׳יא. מרבנו ביאורים עם קודש שבת זמירות שלם ספר יצא וכן שבת.

 שסעודת תורה, ארחות לישיבתו הורה שליט"א רבנו א': ענין נציין ורק
כדי ישיבותו, בכל הנהיג וכן אחת, שעה לכה"פ להימשך צריכה שבת

שירו שהבחורים  גדולה תועלת בזה שיש זה בענין והאריך השבת, לכבוד י
ענינים. להרבה בדורינו

ת סה. זריזו
 ובעוד הזריזות במעלת רבנו מדרבי תשע"ז וירא פר' בגליון הבאנו

א'. ענין עוד כאן ונביא מקומות.
 כמו המעכב דבר לך ואין התורה, עסק הוא האדם של המרכזי הדבר

 את לאמץ או ללמוד להתחיל זה אם התורה בלימוד ביחוד העצלות,
וכו'. וכו' בעיון ללימוד המחשבה

 שמתוך שליט"א שטיינמן לייב אהרון רבי הישיבה ראש מרן אמר ופעם
 לאיבוד, הולך מהזמן גדול חלק ביממה שיש שעות וארבע עשרים

מנו? את לנצל האדם שיעבוד הדרך מהי שליט"א מרן וכשנשאל  ז
ת' ענה: ת, בזהירות מתחיל כ[ ]עי׳ז יאיר בן פנחס שרבי וכמו 'זריזו  וזריזו

מן כמה א"כ הספר, על הזמן כל להיות יכול לא ואדם שהיות  נשחק ז
וכו'. שחוזר עד לו

 )שערי הרא"ש. אבי יחיאל רבנו בספר לעיין שכדאי שליט"א מרן והוסיף
 דבר וללמוד הספר שעל אחת שעה טובה כי הזריזות בענין מש"כ מוסר(
 וכסף, זהב מאלפי פיך תורת לי טוב וכמש"כ שבעולם מה מכל אחד

 מיד ללימוד הלך ואם גדול היום עוד הרי יחשוב עצלן שהוא ואחד
 על יחזור ולא וכל מכל מאבדו העצלות ונמצא וכו' להתפלל יצטרך

 ולילה יומם בתורה לעסוק זריז להיות צריך אדם כל יהא ולכן תלמודו,
 בזה ויקיים דעת יסיח ולא מיטתו על כשהוא בין בדרך כשהוא בין

עיין ולילה יום בו והגית חי׳ב( יוסף )שיח בזה. שהאריך מה שם ו

בחורים זריקת סו.
 וכינס מהישיבות, תלמידים זריקת של בענין שליט"א רבנו טורח רבות

 באסיפת שאמר מה כאן ונביא זה, בענין הישיבות ראשי גדולי בביתו
 תשס"ו. תמוז בכ"ג המזרח( עדות )מבני לצעירים ישיבות ראשי
 ודברנו בסדר, לא משהו עושים שבחורים פעמים הרבה שיש ידיעה באה

 כשזורקים הבחור כי אותם, לזרוק למהר כך כל צריך לא זאת שבכל
 ליזהר מאד צריך וממילא ממש, נפשות סכנת וזה לרחוב הולך הוא אותו
 בסדר. לא משהו עושה כשאחד ומיד, תיכף לזרוק שלא

 הישיבות ראשי עם תשרי בחודש שהתקיימה באסיפה כבר בזה דברנו
 המזרח, עדות מבני הישיבות מראשי הרבה באו לא ואז האשכנזים,

 שעושה שבחור הנ"ל, הישיבות לראשי גם עכשיו זאת לומר רצינו לכן
 ומיד תיכף אותו לזרוק סכנה זה ופעמיים, פעם אפילו בסדר, שלא דבר

לומר. שרצינו מה זה לרחוב,
 א( ז, )מכות בגמרא שכתוב למה דומה שזה באסיפה: בזה ואמרנו

 בית נקראת כבר שנה בשבעים פעם אחד אדם בן ההורגת שסנהדרין
 הוא לאן רח"ל אותו, שזורקים בחור פשוט, לא זה כאן גם קטלנית. דין

 שאפשר, כמה ולהשתדל אחריו ולעקוב עליו לאיים צריך להגיע, יכול
לזרוק. תיכף לא אבל
 צריך כאן וגם הישיבות, ראשי של ועד כן גם והוקם תקנה עשו לזה

 זה מיד, לזרוק סתם לא אבל עצה, ומחפשים שמתייעצים ועד לעשות
אדם. בן להרוג כמו ממש

 זה בחורים, עשר קצר זמן במשך שזרקו מקום היה ששמעתי כפי
 רוצה בישיבה ללמוד שבא בחור כל סוף כל סוף והרי פשוט, לא מאד

 ונכון נכשל, שהוא אלא טוב, לא להיות בשביל בא לא הוא טוב, להיות
 גם להתחשב צריך זאת בכל אבל ושלש, פעמיים אפילו נכשל שכבר

 שעובר ואחר ופשענו, חטאנו עוינו כיפור יום כל אומרים אנחנו הרי בזה,
 ואנחנו חטאנו, עוינו ואומרים חוזרים אנחנו כיפור יום שוב ומגיע שנה

 צריכים אנו כך האנשים, עם מתנהג שהקב"ה שכמו מזה ללמוד צריכים
 ואפילו שלו, מהילדים הוא ובחור בחור כל הרי שלו, הילדים עם להתנהג

שלו. מהילדים הוא חטא הוא אם
 למשל דבר, כל למדוד צריך אבל לאחרים, שמזיק חטאים שיש ובודאי

 אבל בסדר, לא זה באמת ושלש, פעמיים פעם לתפילה בא שלא אחד
 בודאי לומד, לא אחד אם וכך אותו. לזרוק צריך לא עדיין זאת בכל
 אפשר אי זאת בכל אבל ממנו, ללמוד עלולים אחרים וגם טוב לא שזה

 צריך סביבו, בטלה כשעושה ואף בזה. לדאוג וצריך זה, על לזרוק
 תיכף לעשות ולא ]הני׳ל[, הוועד ועם שיעורים המגידי שאר עם להתייעץ

 אפשר אי זאת בכל טוב, לא זה שלישיבה ואף פשוט, לא מאד זה ומיד,
לזרוק.

 ילך לא הוא רוב פי על אחר, למקום לו ודואגים לו אומרים אם ואף
 צריך למעשה הרי וגם המקרים. בהרבה כך בבית, נשאר הוא אלא לשם,

 בישיבה רק וכי יותר, טוב יתנהג הוא שם וכי בזה, החשבון מה לראות
 לא שם גם כלל בדרך הלא טוב, מתנהג לא הוא בה נמצא שהוא
לכתחילה אותו קיבלו הרי כי בקל, אותו יזרקו אח"כ ושם טוב, יתנהג
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 דבר, כזה לעשות לפעם מפעם שאפשר בודאי אומר, לא אני תנאי. על
 ילך אם גדול ספק אותו שולחים אם רוב פי על אבל הענין, לפי והכל

אחר. למקום
 לאט, לאט עמו ולילך ושוב שוב אותו ולהזהיר לבחור לומר צריך ותמיד
 אפשר מה אפשר, כבר אז הועד, עם ביחד למסקנא מגיע הצוות וכשכל

 הולכים לא אנחנו וח״ו כך. כל קל הדבר יהא שלא העיקר אבל לעשות,
 רק הבא, הדור את המקימים הם הישיבה ראשי הישיבה, את לשפוט

 ישוב הרבה וצריך רציני, מאד זה בחור לזרוק זה שדבר להגיד רצינו
זה. בשביל הדעת

 הבן היה בחור אותו אם למדוד, צריך שתמיד באסיפה עוד ואמרנו
 עם יעשה שלו הבן עם עושה שהיה מה כך, עושה כן גם היה האם שלו

 ממש שלו הבן היה אם זאת ובכל שלו, בן כן גם הוא התלמיד הרי התלמיד,
אחרת. כלל בדרך חושב היה

 שלא והבחור ירחם, די החילוניים התורה, מן רחוק כך כל הרחוב כל
 שאצלנו מי ואפילו צדיק, ממש הוא לכך, מתפתה ולא לרחוב הולך

 צריך זאת בכל נכשל בחור ואם דעלמא, עידית זה זיבורית הוא בישיבה
 וצריך הדין, במידת איתו לילך צריך ולא הקב״ה של בן שהוא לדעת
שאפשר. זמן כל פעם ועוד פעם עוד לנסות
 אותו וזרקו בסדר לא אחד כשבן המשפחה, לכל לפעמים נוגע זה וענין
 שכל ובוכים שבאים אבות יש והשלישי, השני הבן את גם גורר אח״כ

 הבן את גם גורר בסדר הראשון הבן אם ולהיפך נפלו, שלהם הילדים
יותר. טוב נהיה הבית וכל והשלישי, השני

 ששמים כמו זה בחור כשזורקים בחור, לזרוק פשוט לא שזה לדעת צריך
הים! בתוך אותו
 לו ואמר מישהו אליו שבא החזו״א: בשם מספר קנייבסקי חיים רבי

 לזרוק צריך אתה מה איש החזון לו ואמר מהישיבה, בחור לזרוק שרוצה
 שזורק כמו ממש זה בחור לזרוק שם! אותו ותזרוק לים אותו קח אותו
 ויותר יותר נהיה ברחוב המצב רח״ל ליום מיום גוזמא, לא זה לים,

 באמת צדיק, הוא זאת, כל למרות בישיבה היום שנמצא בחור ולכן גרוע,
 ממש זה לרחוב אותו וכשזורקים ברחוב, יש פיתויים הרבה כך כל צדיק,

לים. שזורקים כמו

 עצות, לזה לעשות צריך מ״מ נשאר, שהוא טוב לא זה שלישיבה ולמרות
בקל. כך כל לזרוק לא אבל
 אותו כל צמים היו הורגים כשהיו שסנהדרין א( סג, )סנהדרין אומרים חז״ל
עזור ודי בחור. כשזרק צם אחד היום אם יודע ואינני היום,  יצא שלא י

מידינו. מכשול

קדישא חברא סז.
המת. הלווית על הכרזה נשמע השיעור באמצע פ״א

 הולכים ואנשים שמכריזים שומעים יום בכל כמעט שהיום רבנו ואמר
יום. מהסדר חלק כבר זה דבר ארע ולא כאילו כרגיל,
 יודע אינני נשים מעט, יש היום ח״ק אנשים הרבה היו שפעם והוסיף

 רבנו, של ]ואביו בח״ק איש 150 אולי היו בבריסק הרבה, היי גברים אבל
 אי שאף טעמא מאי ובאמת גדולה מצוה וזה הח״ק[ גבאי היה צבי נח הרב
גדולה. מצוה זה כבודו, לפי לו מתאים לא זה כי זה, את רוצה לא

החטא חומר סח.
 ונביא החטא. חומר בעניני תשע״ו, תבוא כי פרי בגליון שהבאנו מה ראה
אי. ענין כאן

 הנה חמורות, עבירות שעבר לעשות עליו מה ששאל תשובה בעל לאחד
 תשובה( )הלי בהרוקח מש״כ דלפי הרי ועבירה, עבירה כל על נדון אם

 הרבה להתענות בכלל אפשרי בלתי דבר וזה ימיו, כל להתענות יצטרך
בזמנינו.

 שהחזירו ברבית ומלוי הגזלנין רבנן תנו בי: צד בב״ק בגמי דמצאנו ועוד
 רבי אמר הימנו, נוחה חכמים רוח אין מהן והמקבל מהן מקבלין אין

 לעשות שבקש אחד באדם מעשה דתניא זו, משנה נשנית רבי בימי יוחנן
 אינו אבנט אפילו תשובה עושה אתה אם ריקה אשתו א״ל תשובה

 רביות ומלוי הגזלנין אמרו שעה באותה תשובה, עשה ולא ונמנע שלך
 הימנו. נוחה חכמים רוח אין מהם והמקבל מהם מקבלין אין שהחזירו

דרי להוא דוקא דהינו התיי לאי התוסי שם דכתבו ואף הסוגיי, כל וע״ש

 צריך שהיי מה כל לעשות א״א הדבר קשה דאם מבואר הרי מ״מ תקין,
בכך. יעמדו שלא לעשות

 מאד שיתחזק קלג( הראש )כתר הגר״א כמ״ש שיעשה רבנו אמר לכך
 כתמר צדיק )כי חטאיו. לתקן ביותר המועיל הדבר שזהו התורה בלימוד

יפרח(

חומרות סט.
 שזה ליזהר צריך ענינים בכמה ע״ע מחמיר שאדם שגם לומר רבנו רגיל

אחרים. חשבון על יבוא לא
 בזה שיש מכיון בננות, לאכול שלא ע״ע מחמיר שליט״א רבנו והנה

זה. דבר אוכל לא לכן וכוי, ערלה חשש יש ואז עץ זה שאולי צדדים
 שקונים, מה את לעשר רבנו של ודרכו זה, את קונים היו ביתו לבני אבל
 שזה לה מפריעה היה ע״ה והרבנית בננה, חצי נשאר כשמעשרים והנה

מיד. זה את שיאכלו דואגת תמיד היתה לכן וכוי משחיר זה שאז נשאר
 ורבנו בבית, היה נכד רק היתה לא ע״ה והרבנית הבננות הגיעו ופ״א
 רוצה, לא הלה אבל זה את לאכול לנכדו והציע בננה חצי ונשאר עישר
 כך, הבננה את תראה כשהיא נפש עוגמת יהיה שלרבנית שידע ורבנו
אותה. לצער לא בשביל חומרתו על לותר עדיף כי בעצמו, זה את אכל
נדר[ בלי הם רבנו של החומרות ]וכל

•k ic k

 ופעם החול. בימות יין לשתות ושלא בשרי לאכול שלא מקפיד רבנו
 יין, טועם הוא כיצד נראה בו שהתפרסמה תמונה אודות נכדו שאלו
 החול, בימות יין ולשתות בשר לאכול לא שנוהג מרובות שנים והרי

 מידות עדיפויות, סדרי לדעת צריך ״אדם לו: והשיב ממנהגו? חרג ומדוע
 להיכשל לא כדי ראשית שותה, אני בפומבי יין לי כשמגישים הכל! לפני

 כאן יש ושנית חומרות, מחמיר שהנני לכולם להראות - ביוהרה חלילה
 חשש כגון: מדינא, שהם דברים בשאר ידוע, אך במארח! פגיעה משום

 בפרהסיה! גם התוקף, במלוא דעותיו על עומד ומעשרות ערלה שמיטה,
הפרגוד( )מאחורי

חוצפה ע.
 צריכה לילדים חוצפה למעשה שהתיחסות שליט״א רבנו דעת כידוע
 שהבאנו מה ]ראה לכך. בהתאם ולהגיב ילדות, מעשה שזה מבט להיות

זה. מענין קצת כאן ונביא החינוך[ משנת בגליון בזה
 ספר, בבית בפרט חושבים, שאנשים דבר עוד יש שליט״א: רבנו אמר

חוצפה. חצוף, הוא למורה, משהו אומר אחד אם
 ספר, לבית בא הוא חצוף. לא ילד חוצפה. שאין דעתי, לעניות טוען אני
 רק טוב, להיות רוצה ילד כלל בדרך טוב. להיות רוצה הוא לבית, או

 אומרים אז מילה. איזה פולט שהוא עד מידי יותר אותו לוחצים לפעמים
 לוחץ אתה מה מדי. יותר אותו לוחץ הוא חצוף! לא הוא חצוף. הוא

אותו?
 לא פעם אף ימיהם שכל אנשים על יודע אני כראוי, איתו מתנהגים אם

 הוא שצריך, כמו שהתנהג כיוון למה? שנים. הרבה חוצפן, ילד להם היה
שצריך. מה עשה הבין, הוא מדי, יותר הילד את לחץ לא
 דבר! כזה אין חוצפה. חוצפה, חוצפה, המקומות, בכל מהעיקרים אחד זה

החוצפה. את גורר הוא
 שהיה בגלל רק לא אליו, התחצף חיים״ ה״חפץ של שהבן חושב לא אני

 משהו. עצמו בשביל רוצה הוא כאילו התנהג לא שהוא בגלל גדול. אדם
 יאה, הילד: אומר עצמו, בשביל רוצה הוא אם עצמו. בשביל רוצה לא

עצמיי. בשביל רוצה אני גם בסדר,
 שהצרה אמרו כולם באמריקה, גם זה את אמרתי חושב. שאני מה זה

חוצפה. חוצפה, חוצפה, זה הגדולה
 אף רע. להיות רוצה לא הוא הספר לבית שבא ילד חוצפה! אין אמרתי,

 בדרך אלפים. מעשרת אחד ממיליון, אחד יש אולי רע. ילד לא אחד
 כראוי, מתנהגים לא אנשים אם מה, רק טובים, להיות רוצים ילדים כלל
 יאה, התלמיד, חושב עצמו, בשביל רוצה שהרביה מרגיש התלמיד אם

 רוצה הוא החינוך, זה עצמיי. בשביל רוצה גם אני בסדר. עצמו? בשביל
כזה. הוא שהחינוך ואבוי אוי עצמו. בשביל

 האמת, בשביל רוצה הוא עצמו, בשביל רוצה לא שהרביה שצריך, מה
 כך כל לעשות צריך לא בו פוגעים אם ממילא, הטוב. דרך בשביל

עזור הקב״ה ואז השתלטות, יהיו הטוב, בדרך די, בדרך ילכו שהבנים י



 נחת הרבה יהיה שלכולם יעזור הקב"ה נחת. הרבה לו ויהיה טובים
חינוך( עניני מרנן )סברי שלהם. מהילדים

 דבר לכן מהילדים, נחת שיהי' כזה באופן מאד שקשה ובודאי להיות,
האמונה( בזכות )קו' הזה. הענין את לשפר לראות צריך ראשון

 לו וקרא בשובבותו, חפץ איזה ששבר פונביז' בישב"ק בחור היה פ"א
 היה וזה לישיבה, שעשה הנזק את לשלם עליו שחובה לו ואמר רבנו

₪. מאתים של בשויי בערך
 שהגיע עד וספר אג' עש' של מטבעיות אלפי לקח חצוף, שהיה הבחור

 חייב, שאני הכסף הנה לרבנו ואמר ודפק רבנו לבית והגיע ₪, למאתים
וכו'. עליו יכעס שרבנו וציפה
 הסכום את כאן יש האם אותו ושאל הנפש בשלות הכסף את קיבל ורבנו

 ושתק. המטבעות את רבנו ולקח כן, הלה והשיב במילואו?
 מזה, התפעל ולא ממנו לקח שרבנו שתיקה שאותו בחור: אותו ואמר
 בתורה. במדרגות לעלות וזכה בו שהיתה החוצפה כח ממנו יצא עי"ז

מאוד. מופלג ת"ח הוא והיום

תורה חידושי עא.
 לפי לא בתורה לחדש זוכה שאדם חסד עושה ה' שלפעמים רבנו: שח

זרעו. מפי התורה ימוש שלא כדי מעשיו
***

 בענין שחיבר קונטרס תורה ארחות מישיבת בחור לרבנו הביא פ"א
 בישיבה כעת שלומדים מהענינים לא זה רבנו חשב בתחילה מסוים,

 ובזה בישיבה שלומדים בדברים דוקא לחדש צריך שבחור לו: ואמר
 הקשורים ענינים כן שזה הבחור לו הראה ואח"כ להשקיע, צריך העיקר

בישיבה. שנלמד למה
***

 העיר: גמרא בדפי תורה בשמחת בישיבה שמוכרים רבנו ראה ופ"א
תורה. בשטקליעך גם למכור צריך שאולי

ה׳ חילול עב.
 סודר כך לשם בעיניו, טיפול לעבור שליט"א רבנו נזקק רבות שנים לפני

 אביב. בתל ב. פרופ' של פרטית במרפאה תור לו
 באחד מלווה כשהוא למרפאה הישיבה ראש הגיע היעודה בשעה

 אשר פרוטקציונרים כמה ישנם כי לראות מקורבו נוכח והנה ממקורביו,
 הציבור מעסקני לאחד טלפון הרים תיכף לפניהם, נכנסו הרופא בהוראת

 דקות תוך ואכן להמתין, יאלץ לא הישיבה שראש לכך שידאג וביקש
 הישיבה ראש את הזמין כבוד ובהדרת הרופא, חדר דלת נפתחה ספורות
כולם. לפני להכנס

 יחשבו כאשר ה' חילול שהוא באומרו הזה, המעשה על מאד הקפיד מרן
 בחוץ, ממתין הוא כי הרופא ידע כיצד בירר ותיכף תורו לפני שנכנס
 בטיפולים מעתה כי לו הודיע במעל, היתה מי של ידו לו התברר כאשר
 תורת קו' שליטי׳א שטינמן משה רבי הגאון בנו )מפי בלעדיו. הוא יבוא הבאים
התור(

חינוך עג.
 תשע"ה, אמור פר' בגליון ענינים מאוד הרבה הבאנו חינוך בעניני

 ענינים. עוד כאן ונביא תשע"ו( )ניסן החינוך משנת ובקונטרס
רכסים: לתושבי בשיחה רבנו אמר
 קשה שלו הילדים ואת להשפיע, יכול לא הוא מורם, שאינו כזה אדם
 אבל חלק, רק הוא ספר הבית ספר, הבית מספיק לא כי לחנך, מאד
 יחד שניהם וע"י קצת, ספר והבית קצת מחנך הבית הבית, את גם צריך
 מאד הוא כיום והרחוב היות הרחוב. כנגד חציצה לעשות יוכלו אולי

 הרחוב, של הרגש גם ואיום! נורא זה שהרחוב יודע אחד כל מקולקל,
 זה מהרחוב שמגיע מה הכל הרחוב, של הניגונים ואפי' המלים, וגם

 "גם ביחד, שניהם את יש אם רק זה, נגד ללחום אפשר והאיך טרף!!
 תפקידם את ועושים לומדים הרי ספר והבית הספר", בית וגם ההורים

 בבית כזאת הנהגה יעשו שההורים ג"כ להיות צריך אבל ששייך, מה
 ולחנך. לעבוד יכולים ואז הכבוד, יראת שתעורר ארץ, דרך שתעורר

 לא זה, את יעשה לא אדם אם הרי להאריך, צריכים אנחנו מה ממילא
 לא אבל טובים, דברים מיני כל ולדבר לדבר יכול הוא דבר! שום יועיל

 הם בפירוש... מדברים שלא מה את שומעים הילדים אלא אליו, שומעים
 להתייחס שצריך האיך מבינים הילדים "להבין..." שאפשר מה שומעים

 בבית שמתנהג ואדם ראש, קלות רק זה אם או ברצינות, אם דבר, לכל
 ממנו שילמדו בודאי אחרת, ילמדו שהילדים אפשר האיך ראש בקלות

ראש. קלות ג"כ
 היום רח"ל להגיע, יכול זה היכן עד ואבוי אוי בזמנינו, היום ראש וקלות
יכול תוצאות איזה יודע מי לרחוב, ח"ו שנתפס ומי רע, כ"כ הוא הרחוב

 תשע״ו חינוך ועידת כינוס לפני רבנו שנשאל דברים
 שליט״א זילברברג מהגרמ״ב

 ובפרט ילדיהם, בחינוך בטוחים להיות יכולים הורים איך א. שאלה
 סכנת ובפרט פינה בכל נמצאים הרוחניות שהסכנות אנו בזמנינו

 פינה? בכל אורב שזה רח"ל, והאינטרנט הטכנולוגיה
 לדעת צריכים אבל תפילה, פעם ועוד ותפילה תפילה ובראשונה בראש ת.
 הדברים ילדיהם! ייראו ככה מתנהגים שההורים איך אטפוך דאטפך על

 ערך, נותנים ולמה בבית מחשיבים מה כדוגמת: בבית, רואים שהם
 או בידשקייט רוחניים בדברים האם חייהם, את משקיעים ההורים ובמה

 ולעבודת שמים ליראת דוגמא הוא האבא אם יגדלו, הם ככה בגשמיות,
שלו! הבנים יראו כך טהורה ד'

 צדיקים שהיו ראינו הדורות לאורך ודאי אבל שליט"א רבנו והוסיף
 רחוקים למקומות עד והגיעו הדרך מן שסרו מבניהם שהיו וגדולים

 אנו ואין אותו לבאר יודעים שאיננו מאתנו נעלם דבר וזה רח"ל, ביותר
מקום. של חשבונות יודעים
 כיום בידיהם, מקל עם משמעת יוצרים המלמדים היו בעבר ב. שאלה

 כך על במשטרה להתלונן אפשרות שישנה ובפרט מקובל לא כבר זה
 משמעת? ליצור ניתן האיך כאלו, דברים רואים ולצערינו

לתלמידים. אהבה עם ת.
 החתם של הגדולה אהבתו על מספר שהיה החזו"א מרן בשם וסיפר
 היו לחת"ס להתנכל רוצים שכשהיו כך כדי עד לתלמידיו, זצ"ל סופר

 ממש. בו כפגיעה היה שזה לתלמידיו מתנכלים
 באיזה וחלשים, בינונים ממוכשרים מורכבת הכיתה כלל בדרך ג. שאלה

 לחלשים? אולי או לבינונים, למוכשרים, השיעור את לומר צריך רמה
 שאם לחלשים וגם למוכשרים, גם לכולם, תועלת יהיה שבזה לבינונים, ת.

לדברים. להתחבר יוכלו יתאמצו
 בת"ת? מתחבר הילד מי עם לברר צריכים ההורים האם ד. שאלה

. שכן מסתבר ת.
 להתחבר לילדיו נתן לא בריסק, בעירה זצ"ל, מבריסק שהרב וסיפר

 בער יושע רבי והגאון שליט"א רבנו והיה רבנו[. [של משפחתו עם אלא
 יחד לומדים בירושלים, בריסק ישיבת ראש ולימים הגרי"ז מרן בן זצ"ל

 הרב מגיע היה פעם ומידי בבריסק, הגדול בביהכנ"ס כילדים בחברותא
 עליהם. ולהשגיח לבדוק צדדית דלת דרך זצ"ל מבריסק

 כדוגמת הלימודים לאחר נוספת מסגרת להוסיף כדאי האם ה. שאלה
'מתמידים'?

 כן. סביר, בזמן בת"ת הלימודים את מסיימים אם ת.
בנו? עם האב לימוד דרך מה ו. שאלה

 זה כי יום, בכל לא אבל שלמדו, החומר כל על עמו לחזור ישתדל ת.
שליט"א( זילברברג הגרמ"ב )שיעורי בריא. לא וזה לילד לחץ גורם
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 מלאה בשכונה בחו"ל משרה לו והציעו בחובות שקוע שהיה מלמד
 יהיה 'ומה רבנו, שאלו לחול? לעזוב האם לרבנו ושאל וסופרים, חכמים

 רבנו נאנח וסופרים, חכמים מלא מקום זה הרי וענה ילדיך חינוך על
 לבין ת"ח אגרויסע בין ההבדל את להעריך יודעים לא אנשים ואמר:

 הקודש ארץ את תעזוב אל יותר[ גדול לתי׳ח גדול ]תי׳ח ת"ח אגרעסערע
)שם( טוב. יותר כאן הילדים חינוך
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 בתפקיד להיות לו שמציעים רבנו את לשאול בא ה' בכיתה בחיידר מלמד
 תלמידים שלושים רק מלמד הוא שכיום בכך העדפה ויש אחר, ניהולי

 הרי שליט"א רבנו עליו התפלא שלם, חיידר על הוא האחר והתפקיד
 רוצה אתה האם תוספות קצת ואפי' רש"י גמרא מלמד אתה ה' בכיתה
)שם( שלם. חיידר על להיות בשביל נצח לאבד

ילדים חיתון עד
 על רבנו מצטער ורבות הילדים בנשואי הוא בדורינו הגדול הקושי הנה
 ענינים כמה כאן ונביא ובל"נ, בס"ד בזה להאריך למועד חזון ועוד כך,

בקצרה.
 היו שליט"א, מרן של בנותיו נישואי הנה שליט"א: הגר"ש רבנו בן שח

 א': נקודה וציין מיוחדת פרטית בהשגחה מלווים
 זה היה גדול. סכום שליט"א מרן התחייב לינשא מבנותיו אחד בהגיע
מפורסם מעסקן הלוואה לקחת לו הציעו מכריו רב, הון תקופה באותו
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ציבורי איש והוא היות פיחד כי רצה לא מרן אך אז, ענק גמ"ח שניהל
...לו לסרב יוכל ולא הימים באחד טובה יבקש לא אם יודע ומי
 גרוסברד שרגא רבי הגאון הציע מהעסקן הלוואה לקחת ההצעה את

 ההלוואה את מסדר שהוא אמר והוא שליט"א, אאמו"ר של בצרתו שראה
רצה. לא אאמו"ר מרן כאמור, אך וכו', נוח שיהיה
 לא כסף, בצד לו שהיה שיהודי מיוחד פרטית השגחה היתה לבסוף,
 בלי חדרים שני 'מציאה' דירה בזה וקנו גדול, סכום לו הלווה גמ"ח,

 פרע חודש וכל זול, ועלה לירושלים חוץ כמו היה זה אז בשכונת... הול,
הכל. שגמר עד ההלוואה מקצת מרן

***

 מה כל אדם ימכור לעולם איתא ב מט, פסחים דבגמ' רבנו נשאל ופ"א
 מחומש. יותר למצוות לבזבז אסור היה ולכאורה ת"ח, בת ויש לו שיש

ביכורים( )מנחת מחומש'? יותר לבזבז אסור ג"כ לאכילה 'וכי רבנו לו ואמר

חלומות עה.
א'. ענין ונביא תשע"ד. מקץ פר' בגליון שהבאנו מה ראה חלומות בענין
 עפ"ד רבנו אומר חלומות, עניני על לרבנו שבאים כללי באופן דהנה
 שפ"א בשיעור: רבנו סיפר ומ"מ לזה, להתייחס אין שבדורינו איש החזון

 ]שהוא ס"ת עבורו לכתוב ממנו שביקש קרובו על שחלם אברך לפניו בא
 לא אנשים ליד שקבור קבורתו מקום לו טוב שלא וגם סתי׳ם[ סופר היה

 בקבורתו, כלל בזה התעסק לא כי בזה הרהר לא שודאי וטען טובים.
 לו אמר ולמעשה טובים, לא אנשים ליד קבור שהוא וראו בדקו ואכן
 העברת ולגבי עבורו, ס"ת לכתוב ושישתדל אמת והחלום שיתכן רבנו

 לפגוע מבלי זה דבר יעשו כיצד בזה המתעסקים לרבנים שלחו הקבר
הנפטרים. בשאר

חנופה עו.
 שחייב קפי׳ח( סי' )שי׳ג תשובה בשערי רבנו שכתב מה על רבנו אמר פעם
 למה שהכונה חנופה בעון, נפשו את ישיא ולא לסכנה עצמו למסור אדם

 נפש למסור ולא גדולה, התאמצות דהיינו נפש", "מסירות אצלינו שנקרא
זה[. בענין י לג, בראשית השחר באילת ]וראה ממש.
בפניו לדבר וביקשו לנכדתו, ברכות שבע בשמחת רבנו השתתף ופ"א
חנופה. בלי שידברו בתנאי ואמר
ורבנו רבנו, לפני אותו להציג והתחילו רבנו אצל גדול גביר היה ופ"א
כבר וזה להוסיף צריך ואין מיהו, יודע כבר שהוא המציג לפני העיר
לגביר. חנופה בגדר

חסד עז.
 כאן ונביא תשע"ז. שרה חיי פר' בגליון שהבאנו מה ראה חסד בענין
א'. ענין
 שאין במקום היתה הצונמאי הגדולה אדמה הרעידת בשיעור: רבנו אמר
 שהם אפי' עושים, שגוים שחסד כותב במשלי יונה רבנו חסד, שם

והיסורים. הצרות מפני עליהם מגן זה לש"ש שלא עושים
 אכזריים הם הזה, היום עצם עד ע"ז עובדי שהם מלבד ההיא ובמדינה

שם. באזור העמים שאר וכן ביותר,
 את לדוגמא בעולם, מדינם הרבה עם חסד עושים באמריקה ואילו

 לא באדמתם סבלו ולא זכו ולכן מדינות, להרבה שולחים לשם החיטה
השניה. העולם ממלחמת ולא הראשונה, העולם ממלחמת

הנפש חשבון עח.
 חובות על שעשו בחשבון שגילו מסוים מוסד על לרבנו שאלו ע"ו. טבת
 גם זה כך רבנו חשבון, בכלל לעשות לא עדיף כבר אולי ושאלו שיש,
 הכל דבר 'סוף בקול וחזר המגילה ובסוף חשבון בלא שחי אדם בחיי

 צדיק )כ' האדם'. כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלוקים את נשמע
יפרח( כתמר

בשבת חשמל עט.
 מבית מכשול להסיר נכתב: תשע"ב כסליו מחודש רבותינו של במכתב
 מנגנונים עם המכשירים בדבר רבים בת בשער להודיע בזה הרינו ישראל

 רישומים או זרם עוצמת הגברת או הפעלה בהם בשימוש שיש חשמליים
על מלסמוך להזהר וצריך בשבת, אסורים שהם וכדומה דיגיטליים

 וכדומה גרמא או רישיה פסיק ספק על המבוססים היתרים של המצאות
במהרה. להגאל נזכה שבת שמירת ובזכות מאוד עד מפוקפקים בדימויים

 לחשמל הקשור דבר כל נוקב: משפט שליט"א רבנו הוסיף פה בעל
 שהדבר הוברר שלא זמן וכל פתוח, בזרם כנגיעה לראותו עלינו בשבת
אסור. הוא הרי מותר
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 על שדלוק חשמל שם והיה בשבת אחת משפחה אצל רבנו התארח פ"א
 הפסקת היתה ובשקיעה שם, להיות מוכרח היה ורבנו חשמ"ל, חברת
החשמל. לאור ליזדקק רבנו הוצרך לא וכך הלילה לכל חשמל

 וחגים לשבת לירושלים מגיע רבנו כשהיה שנים הרבה לפני תקופות והיו
 היה ששם ויזניץ כנסת בבית שבת בליל מתפלל היה הגר"מ, בנו אצל

כשר. חשמל

הלב טהרת פ.
 ונביא תשע"ז. תרומה פר' בגליון שהבאנו מה ראה הלב טהרת בענין
נוסף. א' ענין
 אחר הזה הדבר לבקש ראה מה ה', יפקד איתא: בילקוט רבנו: אמר
 הרי משה: אמר אביהן, צלפחד בנות שירשו כיון אלא נחלות? סדר

 את בני שירשו הוא בדין יורשות, הבנות אם צרכי. בה שאתבע השעה
 פריה, יאכל תאנה נוצר כז(: )משלי הוא ברוך הקדוש לו אמר כבודי.

 חלק והרבה שרתך, הרבה יהושע בתורה. עסקו ולא להם ישבו בניך
 מסדר היה הוא שלך, בבית-הועד ומעריב משכים היה והוא כבוד, לך
 כחו, בכל שרתך והוא הואיל המחצלאות, את פורס והוא הספסלים, את

 בן יהושע את לך קח שכרו. מאבד שאינו ישראל את שישמש הוא כדאי
פריה. יאכל תאנה נוצר שנאמר: מה לקיים נון

 אחרי המנהיג בישראל הגדול להיות זוכה ספסלים שמסדר מי כל לא בודאי
 שמים לשם דבר בעשיית הלב בטהרת גדול כה שהיה כיון אלא רבנו, משה

 כמעשה נראה קצת שהיה אף על ללמוד, מקום ושיהיה תורה להגדיל
טז( כז, פינחס פר' השחר )אילת שזכה. מה זכה לזה בעלמא, 'שמשות'

הקודש טהרת פא.
 רק הישיבות הקמת על רבנו מדברי תשע"ד שבועות בגליון הבאנו כבר
זה. בענין מכתב עוד כאן ונביא הקודש, טהרת על

 למדינת... הראשי הרב בראשות בעיר... המתכנסת ... ב הנאספים לכ' בס"ד,
שליט׳יא רבי... הרה׳יג

ישגא עליהם ה'
 מקומות שכל וידוע חיזוק, צריך רוחניות של דבר כל כמו ששמעתי כפי

 צרפת במדינת גם וכך מאד הדורות ירידת יש נפזרו ישראל בני אשר
 שם והיו חכמים, תלמידי הרבה כ"כ עם מדינה היתה התוס' בעלי שבזמן
 שנהפכה המקום נשתנה כ"כ ואח"כ שם, הי' רש"י וכן התוס' בעלי אלפי

 הרבה מסוימים ובענינים וחילוניות הארצות עמי הרבה עם מדינה להיות
יהודים. לא עם מעמינו גדול חלק ונתערבו מקומות, משאר גרוע יותר

 ההמה במקומות ליסד ועשו פעלו כח גבורי חיל שאנשי שזכינו ואחרי
 אלו ובאמת הקודש, טהרת על טהורות וישיבות חינוך מוסדות דוקא
 ומשפחות, תורה בני מאות לבנות והצליחו במעשיהם מרובה ברכה רואים

 ומזה ותורתנו, עמנו למען וכהנה כהנה לעשות אפשרות יש זו דרך ועל
 חוזרות קדושות קהילות לראות הנהרסות את הזמן עם לבנות תקוה יש

ונבנות.
 יש כזאת לעת ע"כ דמתא, רבני על מוטל הצבור שאחריות ובהיות

 בהשקפת הקהילות בהנהגת הרבנות משמר על העומדים את לחזק
 בהעמדת הקודש בעבודת להמשיך יוכלו למען סבא ישראל וברוח התורה

 במרמה עושים רבים אשר בדברים ובפרט ודבר דבר בכל תילה על הדת
וכדו'. כגיורים

 על האדם מצב קובע זה אשר בהנוער בפרט תורה להרבות שיוכלו וכדי
 שהתורה לקוות יש דור מדור רבותינו דברי על וכשמתחנך החיים, כל
 מחזירן שבה המאור ג"כ בשנים באו כבר כי גם אמנם מפיהם תמוש לא

 ובעמל מיוחדת לב בתשומת להועיל הרבה שיכולים לקוות ויש למוטב,
ויגיעה.

 מוסדות לחזק ותזכו ישראל, קהלות את לרעות אור בדרך ינחנו וה'
חסדים וגומלי ומצות תורה שומרי ויתרבו בקהלכם אשר והחסד התורה



 הרבים מזכי של וזכותם מחצבתם, למקור שלימה בתשובה יחזרו והתועים
להעריך. אין
 עלינו, וירחם ישוב כי עד זה חשוב ממקום יזרח התורה ואור הי יתן

ציון. שיבת את הי בשוב
 לפ״ק תשס״ח אייר דר״ח בי

יצ׳יו ברק בני שטיינמן א.ל.

טיולים פב.
נופש. שבועות כמה מתחילים עכשיו רבנו: אמר הזמנים בין לפני בשיחה
 חשודים לא ב״ה והבחורים נופש, זה בעצם אבל חופש לזה קוראים
 אם שיותר, מה שאפשר כמה קצת שילמדו ודאי בחינם, הזמן את שיבלו

 את יבזבזו שלא ודאי אבל טוב יותר זה יותר שלומדים מה יותר כח יש
 זה טיולים ג״כ סכנה וזה שטויות כאלה ועוד טיולים לעשות סתם הזמן
 וחס חלילה בחור איזה עם קרה ליצלן רחמנא שנה כל רוב ע״פ סכנה
עזור הי אסור זה לכן אסון  ושום אסון שום יקרה ולא יעברו שכולם י
הזמנים( בין )קוי כח. לאסוף לנוח קצת הזמן את ינצלו וכולם דבר

הזמנים. בין בערך עוד וראה

בלימוד טעם פג.
 לו שיהיה ברכתו את וביקש שליט״א קניבסקי הגר״ח למרן נכנס יהודי
ללמוד. חשק
 ברכה צריך וכי ושאלו שליט״א הוניגסברג גדליה הג״ר לנכדו מרן פנה
ללמוד? חשק שיהיה כדי

 שטיינמן הגראי״ל רה״י למרן הוניגסברג הגר״ג זאת כשסיפר למחרת
 טעם מעולם טעם שלא מי דרק ואמר: שליט״א רבנו התבטא שליט״א
 לאדם שאין מציאות שיש להבין מסוגל איננו שליט׳יא הגרח׳יק כרבנו עבירה
ללמוד! חשק

 צופים ונופת מדבש מתוקה התורה דהלא ואמר שליט״א רבנו והוסיף
 ואין צופים״ ונופש מדבש ומתוקים רב ומפז מזהב ״הנחמדים כדכתיב
 עריבות על בוקר כל מתפללים אנו מדוע וא״כ התורה, כמתיקות מתיקות
בתורה?

 את לקחת הוא שיכול היצה״ר של הגדול כוחו את מכך רואים אלא
למר! אותו ולהפוך בעולם מתוק הכי הדבר

רוסיה יהדות פד
 תשע״ז, תשא כי פרי בגליון רוסיה עולי אודות רבנו מדברי הבאנו כבר

שובו. ספר בתי עבור רבנו שאמר אי ענין עוד כאן ונביא
 נוכל ג״כ מאד קטנים שאנחנו ואפילו אתנו, חסד הקב״ה עשה לכן

 בארץ בין מיהדות, שרחוקים מהורים ילדים הרבה שיש עי״ז לזכות,
 כך כדי עד שהיו מרוסיא שהגיעו אלה ובפרט באמריקה, בין ישראל
 רחמנות! ממש שזה התרחקו... הם כ״כ באמונה, משהו כל מהם שעקרו
 ועובדים אותם, לרומם קצת זאת בכל שאפשר אפשרות נתן והקב״ה

 מיהדות, מאד ורחוקים מאד, חזקים חילוניים שההורים מבתים ילדים עם
ליידישקייט. אותם ולהחזיר קינדער היידישע את להציל קצת ואפשר

 ולמדו ישבו כולם כי היה, לא בכלל הקודמים שבדורות זכות כזה וזה
 חוטאים, יש דור שבכל כמו יחידים, היו ואמנם הי, את עבדו כולם תורה,

שמים. ויראת בתורה מלא היה ישראל כלל כל בכללות אבל
 שיש לי שספרו וכמו רחוקים, כ״כ שהם שלנו, הדור כמו כזה דור אבל

 רח״ל, חזיר לאכול וטריפות, נבילות לאכול הילדים את שמכריחים הורים
 הקב״ה וזה כמותו, שאין זכות זה הרי ילדים כאלה ולהציל דור! כזה

האלה. הילדים את להציל יוכל שלנו שהדור אותנו זיכה
 אפילו אבל הכל, להציל אפשר אי אמנם להציל, שנזכה יעזור והקב״ה

 שלנו בדור זה את נתן והקב״ה עצומה. זכות זוהי קטן, אחוז מצילים אם
 נעבאך שהם קינדער היידישע את ולהציל זה, את לנצל לראות וצריך
ט אזיי געווארן קראכן פאר  שהם הילדים את ]להציל יידישקייט פון וויי

 וכל וחזיר וטריפות בנבילות ונכשלים מיהדות[ מאד שנתרחקו כ״כ מסכנים
אסורות. מאכלות מיני
עזור והי  שרבי וכמו ישראל, ילדי את להציל שעוסקים אלה שכל י

להציל שיראו מבקש היה הזמן וכל לזה, מאד דאג זצ״ל פאם אברהם

עזור הקב״ה הילדים. את  ועי״ז גדולות, לזכויות כולנו נזכה זה שבזכות י
סלה. אמן בימינו במהרה האמיתית לגאולה נזכה

יסורין פה.

 שהבאנו מה תשע״ו וישב פרי ובגליון תשע״ד וישב פרי בגליון ראה
אי. ענין עוד ונביא זה. בענין רבנו מדברי

 בפניו ושטח שליט״א רבנו למרן מהמקורבים אחד נכנס הפעמים באחד
שלו. הצרות את

היסורין. אלו אם לא אם לעוה״ב שעולים חושב אתה מה מרן לו אמר
ח״א(. יוסף )שיח

 שהגיעו מבוגרים ילדים כמה לא שהיו שליט״א לרבנו קרוב יהודי היה
 זיוגם, את למצוא שזכו שנים כמה ואחרי זיוגם את מצאו ולא לפורקן

 את הפסדת, אי דבר אבל הילדים, את לארס זכית ב״ה רבנו לו אמר
לך! אין כבר שזה הלב מעומק התפילות הצער, בתוך שיש אלוקים הקרבת

הרע יצר פו.

 מלחמת של זה בענין שהבאנו מה תשע״ו. תצא כי פרי בגליון ראה
ענינים. כמה עוד כאן ונביא היצר,

מסוימת בהתאוות כך ואחר סתמית, בהתאוות היצר-הרע, של תחילתו

 עיניכם. ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא לט, טו, שלח פרי השחר אילת
העבירות. את עושה והגוף חומד והלב רואה העין ... והעינים הלב פרש״י

לבבכם? אחרי כך ואחר עיניכם, קודם לכתוב צריך היה א״כ, ולכאורה

ש ב״ראייה״ הרע יצר יש ״סתמי״ הרע יצר וי

 ואף גדול. הרע יצר עם נסיון להם שיש אומרים סומים עם העוסקים
 יתכן, רואות, שעיניו במי אלא שולט יצה״ר אין גמירי ח.[ ]סוטה שאחז״ל

תאוה-כללית. היא הסומא תאות אבל בתאוה-מסוימת, היא שהראייה

ההסתכלות במניעת ״זכות״ לו יש כי מ״סומא״, עדיף עיניו העוצם

 היכול אדם כי עיניו. העוצם כמו מהעבירות, ניצל אינו שהסומא ומה
 שימנע גורמת הזו, והזכות בנסיון. עמידה זה מלהסתכל, ונשמר להסתכל
 לו גורמת לא סמיותו עיניו, בעצימת נסיון לו שאין סומא אבל מהחטא.

כזו. גדולה זכות

מעוור מהביל היצה״ר השטות אל שנוטה עד בהבליו, האדם עיני ו

 שונא אומן כל פרש״י אלקים. ידע כי ה ג, בראשית פרי השחר אילת
 היתה היא אם והנה העולם. את וברא אכל העץ מן אומנתו, בני את

 העץ את ברא הי כרחך דעל שטות. שזה מבינה היתה בדבריו, מתבוננת
העולם. את ברא הוא העץ, מן שאכל ידי שעל אומר ואיך הזה,

 ובמקום הבל, בטענות האדם עיני את שמעוור היצר-הרע דרך שזה אלא
הנחש. אל שמעה היא הי, דבר לשמוע

מחשבות-מנוגדות לידי האדם את מביא היצה״ר

 וכתובים נביאים בתורה פרש״י לבכם. וסעדו ה יח, וירא פרי השחר אילת
 מהמציאות(. ולא מהפסוקים זה מוכיח )רש״י ... דליבא. סעדתא דפתא מצינו

 שולט יצר-הרע שאין מגיד לבכם. אלא כאן, כתיב אין לבבכם חמא, א״ר
במלאכים.

 שיש משום זה לבבות, בי לו שיש נחשב זה יצר-הרע, דכשיש מה והנה
 קודם חיפה, דמן אבדימי א״ר יב: ב״ב בגמי כדאיתא מנוגדות, מחשבות

שאינו לבבות, כמה ופרש״י, ... לבבות בי לו יש וישתה, אדם שיאכל
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 מחשבה להם יש יצר-טוב, רק שיש למלאכים אבל שלימה. לדעת מסכים
אחת.
 להם: לומר צריך היה א"כ ערביים, שהם חשב שאברהם לפרש"י והנה

לאנשים. שמדברים כפי לבבכם, וסעדו
 בכם, העיקר הוא טוב שיצר כבוד בדרך להם שדיבר מתרץ, ובגור-אריה

 ניבא דרך על שהוא ואפשר טוב. יצר רק בהם שיש למלאכים דומה
ידע. ולא

שמים יראת פז.
 ונביא ה', יראת בענין תשע"ו יתרו ובפר' תשע"ג חוקת פר' בגליון ראה
נוסף. ענין עוד

 "ארחות ישיבת משגיח שליט"א, משקובסקי חזקיהו רבי הגה"צ סיפר
תורה":

 שליט״א, שטינמן הגראי״ל הישיבה ראש מרן רבנו את לשאול אותי שלחו
קין כי ש'גם לכך הילדים את מחנכים איך  ממנה'. יסור לא יז

קין כי 'גם זה מה לי, ואמר  בלא שהוא דבר יש וכי ממנה', יסור לא יז
 טהורה ד' 'יראת כתוב, והרי שאלתי, לעבוד! צריך ללמוד כדי עבודה?
לעד? זאת עושים איך לעד', עומדת

 היא והבעיה שמים ליראת מסודרים כבר הרב'עס שליט"א, רבנו לי אמר
התלמידים?... רק

 לא הוא תמונות, לו תראה אריה, על קטן לילד תספר נפלא: משל ונשא
 כבר צריך לא קילומטר. יברח הוא אריה, לראות אחת פעם לו תן יפחד.

תמונות. שום לו להראות ולא לו להסביר
 לצוות אם עולם, הבורא את חיים אם מהקב"ה, פחד על לדבר יעזור לא

שו ממילא ומרגיש, איכפת חינוך( עניני מרנן )סברי התלמידים. ירגי

כלה ירחי פח.
 ונביא זה. על רבנו מדברי שהבאנו מה תשע"ז שמות פר' בגליון ראה
 רבנו. בהנהגת יסודית שהיא כלה בירחי רבנו של נוספת שיחה כאן

 שנמצאים האנשים כל שומע שאני כפי תשס"ב: כלה ירחי רבנו שיחת
 כמה עד יודע אינני אמנם התעלו, הם גדולה עליה להם היתה פה

 אבל גאון, להיות אפשר אי עדיין ימים בכמה כי להתעלות הצליחו
 זה יותר מרוממים נעשו שהאנשים וזה שהתרוממו הדבר עצם מספיק
. גדול דבר בעצמו

 זה חיזוק שצריכין הדברים בראש כי ב( לב, )ברכות אומרים חז"ל והנה
 ובפרט חיזוק, תמיד צריך זאת בכל ולומדים שלומדים ואפי' תורה,

 תמיד צריך שבזמנינו בודאי בזמנם, זה את אמרו חז"ל אם שהרי בזמנינו
 להתחזק. כסדר צריך לכן נחלש הדבר להתחזק משתדלים לא ואם חיזוק

 משיח, חבלי שנקרא מסויים זמן שיש א( צז, )סנהדרין בחז"ל מצינו עוד
 לסוף קרוב כבר זה אולי בדיוק, לדעת אפשר אי הזה הזמן מתחיל ומתי
ת נביאים לנו אין לדעת יכול מי בהתחלה, רק זה ואולי  שלנו. בדורו

 כתוב משיח חבלי ועל משיח, חבלי התחילו כבר בוודאי כי מסתבר אך
 ובגמילות בתורה יעסוק משיח מחבלי וינצל אדם יעשה מה )שם( בחז"ל

 יותר יש חסדים ובגמילות בתורה יותר שעוסקים ככל ובודאי חסדים,
משיח. מחבלי להינצל סיכויים
 צרות רח"ל יש יום כל שכמעט האיך מאוד, נורא שזה לאחרונה ורואים

 מיני כל משאר ובין דרכים מתאונות בין ישראל שונאי מצד בין נוראות,
 היום כמו לא אבל צרות היו אמנם נוראים, דברים יש יום יום צרות
רח"ל. צרות ויום יום כל שיש

 של הזמן ויותר יותר שמתקרב משום קורה שהכל להאמין אפשר ובודאי
 וגמילות תורה מוכרחים פשוט, כ"כ לא זה משיח מחבלי ולהינצל משיח

 גמילות והרבה תורה הרבה צריך אלא תורה, משהו מספיק ולא חסדים
 טוב וזה בתורה, להתחזק כדי באו כאן שהמשתתפים השם וברוך חסדים,

 זו בדרך ללכת ולהשתדל זה את להבין לנכון שמצאתם מצידכם מאוד
בתורה. ולהרבות להתחזק

 בן צריך האיך ההנהגה, של בענינים שונות דרכים מוצאים אנו והנה
להתנהג. אדם

 ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש ה' מה כתוב ח'( ו' )מיכה בנביא
אלוקיך. ה' עם לכת והצנע חסד
 מה להצטנע לכת הצנע הוא אדם לבן הראוייה שהדרך אומרת זאת

 אחד. מצד וזה בצניעות, להתנהג להיראות שפחות
 דבר איזה להחדיר להצליח שכשרוצים מוצאים אנו שני מצד אבל
 בפרהסיא גדול עסק לעשות מוכרחים אלא צניעות, ע"י להחדיר קשה

 מצינו וכך פשוטה, בצורה בצניעות זה את שיעשו שייך ולא בפומבי,
כדי גיסא מאידך אבל צניעות, גיסא מחד הדברים ב' שהיו הדורות בכל

 באופן אנשים, הרבה יחד ונאספים שבאים אסיפה לעשות מוכרחים לחזק
מצניעות. רחוק שקצת כזה
 הרבה שיתאספו מוכרחים יתחזק אדם שבן כדי כי הדרך הוא כך אבל

 שעליו לדעת צריך אדם בן שני ומצד בפרהסיא, בפומבי יחד אנשים
 יותר לזה ראיה צריך ולא אלוקיך, ה' עם לכת והצנע בצניעות להתנהג
 כמו מצב געוואלדיגע כזה וברקים קולות שם שהיו סיני הר ממעמד
 רצינות בכזו ובזיע ברתת ביראה באימה ניתנה התורה כי אומרים שחז"ל

 כזו, רצינות לידי יבואו ישראל שכלל כדי זה את לעשות מוכרחים והיו
 כי כתוב כך ואחר בצניעות לא וברקים בקולות היה זה למעשה אבל

 שניתנו שניות ולוחות נשתברו פרהסיא בכזה שנתנו הראשונות לוחות
נשארו. בצנעה

 אם מראש יודע לא שהוא שייך דבר איזה כשעושה אדם בן אצל
 לא שזה המעשה מתוצאות לפעמים רואה ואח"כ לא, או טוב המעשה

 מתחילה ידע שהרי שייך זה אין הרי הקב"ה אצל אבל טוב, דבר היה
 מתחילה חשב הקב"ה האם הלוחות, שבירת כזו תוצאה מכך יצא שאח"כ
 הקב"ה אצל ושלום חס טוב לא שזה ראה ואח"כ כך להתנהג שצריך

 יצטרכו בפרהסייא יינתנו הלוחות שאם ידע הקב"ה אלא טעות, שייך לא
זה? את עשה למה וא"כ הלוחות את לשבור
 ובאמת בפרהסיא, התורה את לתת צריך מתחילה הדרך: הוא שכך משמע
 הוא וכך בצניעות, שוב זאת לעשות צריך ואח"כ להשבר הלוחות צריכים

 שכלל כדי כי בצניעות רק שיהיה לומר אפשר אי דברים, שני יש הדרך
 כך כדי עד פרהסיא שיהיה מוכרח התורה את לקבל ראויים יהיו ישראל
 מובא ]כך אנשים מליון חמש שם היו במדבר ישראל וכלל וברקים, קולות

 ששים ועד עשרים מגיל הגברים היו רבוא ששים כי חיים[ החפץ בשם
 חמשה בערך היו ביחד רב הערב וכן והילדים הנשים עליהם ונוספו
 זו! פרהסיא איזה אנשים מליון
 להיות. צריך וכך וברקים בקולות התורה ניתנה ושם
 ישברו ג"כ הלוחות כך אחר הזו הפרהסיא ידי שעל יודע שהקב"ה ואף

 ואח"כ בפרהסיא לעשות מתחילה להיות צריך כך אבל נכון, בפרהסיא
צנעה. של בדרך ולהמשיך בצנעה
 ביחד גדול ציבור שיתאספו בפרהסיא להיות מוכרח להתחזק כדי עכ"פ

 לשבת אחד כל צריך נגמר שזה אחרי אך בבית, אצלו ישב אחד שכל ולא
אלוקיך. ה' עם לכת והצנע בצנעה במקומו

ישיבה פט.
 מדברי שהבאנו מה -תשע"ו תשע"ה - תשע"ד תולדות פר' בגליון ראה
 ונביא שהבאנו מה תשע"ז שבשנת הישיבות'. 'עולם ובמדור זה, על רבנו

 שמסר א' ענין עוד ונביא הישיבות. עולם אודות רבנו מדברי ובל"נ בס"ד
הישיבות. ראשי בכינוס רבנו

 חיזוק יקבלו המשתתפים שכל גדולה תועלת יביא שהכינוס לקוות יש
 הרבים של ההתכנסות עצם כן על יתר שלהם, הקודש לעבודת ועידוד
 ובקשיים בתפקידו בודד שאינו בהרגשה מהציבור ויחד יחיד כל מחזקת

ממנו חשוב אין אשר הנשגב בתפקיד עוסקים פה הנוכחים כל אלא שלו,
חכמים. תלמידי ולגדל לחנך -

 א'( ב', )ויקר חז"ל שאמרו ואע"פ חכם, תלמיד לצמוח יכול אחד כל
 למשנה, מאה... מהן יוצא למקרא נכנסין אדם בני אלף שבעולם "בנוהג
 נאמר זה כל להוראה, אחד" מהן יוצא לתלמוד, עשרה... מהן יוצאין

 היה וילד ילד וכל ומצוות, תורה שומרי היו ישראל שכל חז"ל בימי
 מאלף אחד רק אם גם בישראל מתקיימת התורה היתה למקרא, נכנס
 ללימוד שייכות שום אין העם שלרוב בזמנינו אבל להוראה, יוצא היה

 צריכים ישראל, בכלל מיעוט הם למקרא והנכנסים ולקיומה, התורה
 הוראה לתלמוד שיגדלו רבים שיהיו להתאמץ והמחנכים התורה מרביצי

". ה' לימודי בניך "וכל הפסוק בנו שיתקיים עד
•k ic k

 מה דברים הרבה יש אמר: רבנו בבית הברית מארצות לנדיבים בשיחה
 שהמרכז היות רק לעשות, מה חסר לא באמריקה גם ומסתמא לעשות,

 לחוץ גם משפיע זה וממילא ישראל בארץ הוא היום ישראל כלל של
 מירושלים. ד' ודבר תורה תצא מציון כי - לארץ

 שם שהתחזקו מה הזמן כל באמריקה וכן בארץ, כאן שיש החינוך
 פעם היו ישיבות, היו שלא בגלל הכל זה והקונסרבטיבים הרפורמים

 כמעט היה, לא לדאבונינו ישיבות אבל חכמים ותלמידי גדולים צדיקים
 קצת ב"ה היום ריק! היה הציבור, העם המון ממילא ישיבות, היו שלא
 בלי כי ישיבות. נתרבו השם שברוך לכך הודות רק וזה בחזרה חזרו

 אין תיישים" אין גדיים אין "אם תורה תלמודי בלי חדרים, בלי ישיבות,
כלום! אין - ישיבות

 "נעבך" שלהם הילדים אבל באמריקה. גדולים חכמים תלמידי הרבה היו
עזר הקב"ה שעכשיו וב"ה ישיבות. היו שלא כיון כלום, מהם נהי' לא



 להיפך, זה שאצלם כאלה הרבה שיש הוא והמצב הצלה. קצת שיש
 מהציבור ועכ״פ בחזרה. חוזרים והילדים רחוקים, קצת היו שההורים

 בחזרה באים מהם להיפך רק לקונסרבטיבים נהפכים לא כמדומני, - שלנו
 ממשיכים והם קונסרבטיבים הורים אצל שנולדו כאלו יש ורק ליהדות.
 לא זה לרפורמים או לקונסרבטיבים שלנו מהציבור שילכו אבל בדרכם.

הישיבות. עם ב״ה מצילים כי ולמה? מצוי,
 וזה וכוללים, תורה, תלמודי - חדרים שיותר מה ישיבות, שיותר מה וצריך

יציל. הכל
 גדול חלק אך הרע, עין בלי - יהודים של גדול ציבור ב״ה יש באמריקה

 שלא הרבה ישראל בארץ גם יש וכך מיידישקייט, בכלל יודע לא מהם
 זה בגלל והכל דבר. שום ולא ישראל״ ״שמע יודעים לא כלום! יודעים

 ואביו חרדי[ ]יהודי איד״ ״פרומער היה שלהם הסבא כ״כ, נתרחקו שהם
דבר. שום יודעים לא כבר הילדים אבל הסבא, של
 מה כוללים, שיותר מה ישיבות, שיותר מה שיהיה לראות מוכרחים לכן

יעזור. והקב״ה תורה, תלמודי שיותר

קטנה ישיבה צ.
 שנים״. כמה עוד קטנה בישיבה נשארים שלא ״חבל רבנו: אמר

 רש״י עם הגמרא בלימוד כלל בדרך משקיעים בחורים קטנה בישיבה
 הישיבה ראש של לחקירה נתפסים כבר הם גדולה בישיבה ואילו ותוספות,

 קטנה, בישיבה בחורים שואל שאני שאלות יש הפשט. על מתעכבים ולא
 היום, אבל עליהן. לענות ידעו לא גדולה בישיבה שבחורים חושב ואני

 )צדיק הפשט״. על בהן עומדים שלא כאלה קטנות ישיבות גם יש לצערי,
יפרח( כתמר

לנושרים ישיבות צא.
 ישיבות שני הקמנו תשנ״ח( בא קודש שבת )מוסף שליט״א רי הגר״נ שח

 הרגילים מהמוסדות שנושרים תלמידים להצלת וחסידים ליטאים לנערים
 אהרן רבי הגדול הגאון הוא מאחוריה שעומד ומי הישיבות להקמת היוזם
שליט״א. שטיינמן לייב

 מחטיאי ברית מרשיעי אותם מידי שמים בחסדי מוציאים אנו זו במסגרת
מקומות. בהרבה רח״ל פרושה והרשת לרשתם, שנופל מי את הרבים

***

 שטינמן הגראי״ל הישיבה ראש מרן רבנו עם כשדיברו הפעמים באחת
 אחד שאלו לבכות. לפתע החל הטובה, מהדרך שנפל ילד על שליט״א,
בהרבה? גרועים מקרים שמענו הרי הנוכחים,

 משפחה של בן הקב״ה, של בן יהלום, הוא ילד שליט״א: מרן הסביר
 צריך אבל וכאב, צביטה מרגישים ילד כל על בתורה. גדול לצמוח ויכול

אז מתפרץ זה לפעמים חזק. ולהישאר להקשיב  הילדים כל על בוכה אני ו
חינוך( עניני מרנן )סברי ישראל. כלל של הצרות כל ועל הטוב מדרך שנפלו

כבוד צב.
 לשמחת הרבה מגיע היה פונביזי כולל כראש לכהן שליט״א רבנו כשהחל

 שאל ופעם מגיע היה פחות השמחות ובשאר האברכים, של זכר שלום
 משאר זכר לשלם ללכת אוהב שיותר נראה מה מפני שליט״א חתנו אותו

שמחות?
 אבל בשמחתם, להשתתף שמח ואני האברכים את אוהב יאני לו ואמר

ש מזרח יש השמחות בשאר  זכר בשלום אבל מזה, בורח ואני כיבודים, וי
 לשם ולכן השמחה, הבעל עם לשמוח באים רק כיבודים אין מזרח אין
ללכת. אוהב אני

התלמידים כבוד צג.
 מקומי היה קטנה, בישיבה בלומדי שליט״א: רינהולד רי״צ הרה״ג שח

 מרן שהיה ולאחריה מנחה תפילות על )המדובר שליט״א, מרן מול בתפילות
 במוצש״ק(. שיחות ולאחרי הבחורים, שאלות על להשיב במקומו נשאר שליט״א
 ש״ילדים״ כפי ותיקנוהו טעה שליח-ציבור שהיה בחור היה, מעשה

 העלו כך בטעותו, והמשיך לב שם לא הלה אך רם, בקול מתקנים
פניהם. על ושחוק גיחוך הסובבים

 בפני פעם מידי מביט היום( )עד ימימה מימים כדרכו שליט״א מרן
 עת באותה גם היה זה וכך ועוקבת. בוחנת חודרת, בהבטה התלמידים
 ללמוד שליט״א מרן לעבר תדיר היה שמבטי ואני, שחקו, שהסובבים

ממנו ללמוד לנכחו, מיד הבטתי מוריך, את רואות עיניך והיו בבחינת:

 שליט״א מרן אך שוחקים... שהכל רגע חלקיק באותו עושים אנו מה
כלום! ממש, קורה. לא כלום כאילו חודר, מבט באותו המשיך

חכמים כבוד צד.
 ופרי תשע״ד. פנחס פרי בגליון שהבאנו מה ראה חכמים כבוד בענין

אי. ענין עוד כאן נביא תשע״ו. שופטים
 בשם שמענו התורה, כבוד מול חכם התלמיד כבוד מהו עוד להדגים כדי

 הקריאה בעת תורה ספר על שאלה שנשאלה עובדה הוה כי הגראי״ל
 צורך ואין כשרים והתיבה האות כי אמר החזו״א החזו״א, מרן בבית

 אמר במקום שם שהיה דינקלס יוסף רבי אבל אחר, תורה ספר להוציא
 יוסף רי של כבודו מפני כי החזו״א אז אמר תורה, ספר להוציא צריך כי

 סתם תורה ספר להחזיר שאסור שהגם והסביר אחר, תורה ספר יוציאו
הפרגוד( )מאחורי דינקלס. ר״י של התורה כבוד מפני להתיר יש כאן אבל

***
 הישיבה ראש מרן הגיע כאשר שליט״א: טורק אליעזר רי הרה״ג שח

 את להקביל ניגשתי ברכפלד, באחוזת לביקור שליט״א שטיינמן הגראי״ל
 הגאון דאתרא למרא בחיוך אמר אותי, משזיהה ברכתו. את ולקבל פניו
 טורק משה רבי הגה״צ מורי מאבי ששמע שליט״א זיכרמן ישראל רבי

 עצות הרבה מבקשים כיום נכונה: הגדרה פסח המועד בחול שליט״א
 ההם בימים שהיה הכבודי הייראת את אבל חכמים, מתלמידי וברכות

 למצוא...״. היום כבר נדיר חכמים, מתלמידי בפרשבורג,
 הלוי שמואל רבי הגאון ממרן זו הגדרה שמע שאכן השיבו זיכרמן הרב

 משה רבי שאכן אז הוסיף וואזנר והרב הלויי, ישבט בעל זצ״ל, וואזנר
 אותם כדוגמת חכמים, מתלמידי שיראים השרידים מאותם הוא טורק

אור( לראות העומד אמלא אוצרותיהם הסי )מתוך בפרשבורג... שהיו היראים
***

 שתמיד זכה לכך הספרים, בכבוד מאד נזהר היה התשב״ץ רבנו: שח
שן תשב״ץ ספר היי החזו״א אצל ספרים, תולעי ללא ספרו  רואים נקי, י

יפרח( כתמר )צדיק מצוות. שכר בעוה״ז כאן

שמים כבוד צה.
 ירוץ לעולם מקומות בכמה אומרים חז״ל פלא. דבר מצינו : רבנו שח

 אפיי אלא בלבד ישראל מלכי לקראת ולא ישראל מלכי לקראת אדם
 שאם אי( נ״ח )דף בברכות ופרש״י יבחין, יזכה שאם עכו״ם מלכי לקראת

 שכר נוטלי כבוד יתר במה יראה המשיח מלך בכבוד ויראה לעוה״ב יזכה
בעוה״ז. האומות כבוד שהיי ממה יותר מצות
 מלכי לסתם המשיח מלך של הגדולה בין החילוק את שיראה והיינו

 שהרי שצריך פשוט היי ישראל מלכי לקראת שלצאת ומשמע עכו״ם.
 בזה כבודו מפני לא שזה עכו״ם במלכי ורק המלך. את לכבד חייבים
 והגדולה הכבוד את ויראה המשיח מלך לימי יזכה שאם מפני הוא הטעם

הגדול. החילוק את יראה המשיח, מלך של
 כך כדי עד הגמי ומביאה מצוה, שזה מבואר בי( י״ט )דף בברכות והנה
 של ארונות על מדלגים היו שהכהנים והיינו ארונות, ע״ג מדלגין שהיו
 טומאה איסור רק שם שהיי הגמי ומפרשת מלכים. לראות כדי מתים

 עכו״ם. מלך ואפיי מלך לראות בשביל נדחה וזה דרבנן,
 להיות שיזכה להיות ויכול היות יבחין, יזכה שאם כדי הוא זה וכל

 המשיח. מלך ושל ישראל כלל של הגדולה את ויראה המשיח. בימות
 לדחות אפיי זה בשביל וראוי ללכת. מצוה כבר עכשיו לו יש זה מחמת
דרבנן. טומאה איסור
 בכבוד עכשיו שיראה במה מוסיף מה כ״כ מובן לא באמת ולכאוי

 המשיח, מלך את לראות יזכה אם משיח כשיבוא זה בלי גם הרי מלכים,
 לרוץ התועלת ומה ישראל, כלל ושל משיח של הגדולה את יראה ממילא
עכשיו?

 את שיראה ואף ההבדל. את כ״כ יבין לא עכשיו יראה לא שאם אלא
 ישראל, לכלל שיהיי טוב וכל שמחה איזו ויראה ישראל, כלל של הגדולה

 ההפרש. הוא כמה עד כ״כ ירגיש לא הוא כי מספיק. לא זה זאת בכל
 שיזכה להיות יכול אך מיד, שיזכה להיות יכול אמנם יזכה אם גם והרי

מיו בסוף רק אפיי ואולי שנים, לאחר רק  ח״ו להיות גם ויכול יזכה, י
שייך היות זאת ובכל יזכה. לא שבכלל  מלך את לראות יזכה שפעם ו
 ההערכה את לו תהיי לא ואז ישראל, כלל של הגדולה את ויראה המשיח
 לכבוד עכשיו של מלכים כבוד בין העצום ההבדל הוא כמה עד הנכונה

 טומאה, איסור אפיי ודוחה לרוץ. מצוה כבר יש זה בשביל המשיח. מלך
 דוחה. זה דרבנן איסור אבל דאורייי לא אמנם

זה? מכל לו יהיי ומה
 ישראל. לכלל שיש בכבוד כשיראה מרוממת יותר והשגה יותר עמוקה הבנה
 זה המשיח מלך וכבוד ישראל כלל כבוד כי שמים. לכבוד נוגע שזה
חזקה יותר הרגשה לו תהיי זה את לראות יזכה ואם שמים. כבוד הרי
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 כמה שיש אפי' עכשיו, שירוץ כדאי זה ובשביל בענין. חזקה יותר והבנה
 ישראל מלכי לראות חז"ל בימי שרצו אלו כל כי לכך. יזכה אם ספיקות

 ואם לזה[ זכינו לא ועדיין שנה לאלפיים קרוב כבר זה ]ולדאבונינו זכו. לא עדיין
 ידע שלא רק ישראל, כלל של הגדולה את יראה בלא"ה אז הרי יזכה,

 המשיח מלך כבוד בין החילוק של וההבנה העומק את וללמוד להעריך
 וזוהי דרבנן, איסור אפי' זה בשביל לדחות וכדאי מלכים. שאר לכבוד
מצוה!

כוחות צו.
 שהכוחות זוכר ואינו כלים אינם שכוחותיו וחושב טועה אדם רבנו: שח

 להשקיע לעצמו מרשה ולפיכך הם, ומדודים מוקצבים משמיא לו שניתנו
 ואז דבר, מבזבז שלא מחשבה מתוך צדדיים ובמעשים בויכוחים כוחות

 לעשות. דשמיא הסייעתא את אין כבר נועד שאליה לעשייה כשמגיע
 ואיבדו כך, להם שאירע גדולים אנשים ואפילו אנשים על רבנו וסיפר
 זה וכנגד לזכות, יכולים שהיו מאד גדולים דברים צדדיים דברים בשל
 אפילו החזו"א למשל העצומים, כוחותיהם את לנצל שזכו כאלה היו

 רגליו והדיר עצמו את ששמר כיוון לארץ כשהגיע וחלוש זקן שהיה
 לו שיועדו שהכוחות בס"ד לכך גרם מיותרים, ויכוחים של מקום מכל

 וכך ועוד, בארץ התלויות המצוות את להעמיד והצליח נשמרו משמיא
שטיין יצחק ר' להרה"ג אמר גם  מסוימת השתדלות על ששאל ז"ל לוונ
 כי לעשות כדאי לא רחוק שיועיל שהסיכוי כיוון לו: אמר לעשותה. אם

חי׳א( אתבונן )מזקנים חוזר. שאינו דבר זה וכוחות לריק כוחות יבזבז

אב כיבוד צז.
 בגלינות וראה זו, מצוה במעלת רבנו מדברי פעמים כמה הבאנו כבר
 כמה עוד כאן ונביא בזה שכתבנו מה -תשע"ו. תשע"ה - תשע"ד ויגש פר'

ענינים.
 כמין תמיד שיש יודע אחד כל רבנו: אמר ברכסים תשס"ד טבת בכ"ד בשיחה
 ממה יותר תמיד רוצים הם זה, ואת זה את רוצים שהילדים בבית, מלחמה

 כי מההורים, יותר מבינים שהם תמיד חושבים והילדים מסכימים, שההורים
 יותר... מבינים הם-הילדים, רק מבינים, לא הם הקודם, לדור שייכים ההורים

מן כל כי לילדים, להסביר מאד וקשה  חושב הוא ההורים, את מבין לא שהוא ז
 אלא חושב, שהוא כמו לא היא שהתכלית להכרה מגיע לא והוא מבין, שהוא
 קשה. מאד הוא החינוך וממילא היה, הקודם שהדור כמו בדרך ללכת צריך

 מדובנא[ ]להמגיד יעקב אהל בספר שכתוב מה אחד דברים. כמה לדעת וצריך
 השומעים על משפיעים האיך מוילנא הגאון את שאל מדובנא שהמגיד
 כוס יש אם כמו משל, הגאון לו ואמר להם, שאומרים מה את שיקבלו

 על גם מהכוס ישפך אותו שימלא אחרי וממילא אותו, למלאות רוצה ואחד
 וכך החוצה, ישפך לא הוא הכוס את ימלא לא אם אבל לו, שמסביב הכוסות

 ואם מלא, להיות צריך להשפיע שבא שהאדם אחרים, על להשפיע בנוגע הוא
 אחרים, על להשפיע יכול הוא אז טוב, בדבר מלא הוא ה', ביראת מלא הוא
 בנוגע כמובן דיבר והוא הגאון. אומר ככה להשפיע, יכול לא הוא לא ואם

 המציאות אבל חכמים, לתלמידי התורה, חיזוק להשפיע שמים, יראת להשפיע
 כל קודם אומר, שהוא מה שישפיע רוצה אחד שאם דבר לכל נוגע שזה הוא
 להשפיע. רוצה שהוא מה בזה, חדור להיות צריך בעצמו הוא

 המלחמה, שלפני בתקופה אחת משפחה על לי[ שסיפרו ]כפי לי ידוע והנה
 המטה את לסדר תור להם הי' שהבנות בקראקא[ עי׳ה אשתו הורי משפחת ]אי׳ה
 היה האבא ואם המטה, את מסדרת היתה אחרת בת יום וכל האבא, של

 לה שאין לה אמרו אם היה, גדול הכי העונש הבנות, לאחת עונש לתת רוצה
 גדול! עונש כ"כ הי' זה האבא... של המטה את לסדר היום רשות
 תרגיש שבת דבר, כזה שם שיהי' בית, כזה שיש חושב לא אני בדורינו והיום
 זה ולמה האבא. של המטה את לסדר יכולה לא היא אם גדול, כזה עונש

 הביא זה מתנהג, שהי' האיך שלו ההתנהגות לפי שהאבא מפני באמת?
 אדם בן אם כי אליו... הכבוד יראת עורר זה ארץ, דרך אליו שיתעורר ממילא
 והבנות הבנים ואז כלפיו, הכבוד יראת מעורר זה שצריך, כמו בבית מתנהג

 שצריך, כמו מתנהג שלא מי אבל מיוחד" משהו הוא "האבא מרגישים כולם
 כלום! שוה לא אומר שהוא מה ואז הכבוד, יראת מעורר לא הוא
שו שהילדים כזאת משפחה אין שהיום יכחיש לא אחד ואף  יראת כזו ירגי

 וצריך טוב, לא זה מרגישים לא ואם מרגישים, לא היום ולאמא, לאבא הכבוד
 להיות יכול אחד כל לא ואמנם שאפשר, כמה עד הזה הענין את לחזק לראות

 לעשות יכול ואחד אחד שכל ודאי אבל וכדומה, מגיד הדובנער של במדרגה
שו שעי"ז דברים  לא הוא "פרוסט" כ"כ לא הוא "מורם" קצת איש שהוא ירגי

האמונה( בזכות )קו' לגמרי. פשוט אדם
***

 שיש מצוי תשובה בעלי אצל בפרט (231 החיזוק )דרכי הגרי"ג מרן שח
 והם בתשובה, לחזור שמפריעים מבית קשיים ויש המשפחה, מצד התנגדות
עובדא ששמעתי וכפי הקשיים, בכל מתחשבים ואינם בניסיונות עומדים

 כל לו והפריעו בתשובה, שיחזור אופן בשום רצו לא שההורים באחד
 שטינמן הגראי"ל מרן את ושאל בזה, לעמוד יכול היה לא שכבר עד הזמן,

 ההורים יוכלו לא שם באמריקה, לגור שיעבור לו ויעץ לעשות, מה שליט"א
 על להתגבר כיצד הבעיות לכל פתרונות יש הבעיה. נפתרה ובזה לו, להפריע

 של דרכה היא כך ולהתייעץ. לשאול יכול לבד מסתדר שאינו ומי המפריעים
אותו. מסייעים ליטהר והבא תורה,

כשר כסף צח.
 כסף לוקחים שאינם ברק בבני תשב"ר תורה תלמוד להנהלת רבנו מכתב

מהמדינה:
 הקשה המצב בגלל אשר דבר על יחיו. עליהם ד' תשב"ר הנהלת לכבוד

 להסתייע שיתחילו הציעו כאלה יש הנוכחי במצב תורה התלמוד להחזיק
 כסף לקבל אסרו לא מרבותינו שהרבה אף על הנה ממשלתי, מכסף

 דעתם גילו מקום מכל וישיבות, תורה למוסדות מהממשלה תמיכה
כיוון עדיף, תורה תומכי של הטהור מלבם טהור ממקור שהמסתייעים  ו

 זה כל כדאי לקחת, לא גדר לכם ששמתם שנה ארבעים כמעט שכבר
 החרדים ידי על רק וקיים מיועד אשר כזה מקום ימצא הפחות ושלכל
 ]וכבר ולהאדירה. תורה להגדיל בדרככם תמשיכו ידיכם תחזקנה ד' לדבר
 לוקחים שלא יעקב 'גאון שליטי׳א רבנו של ישיבתו על משפטים פר' בגליון הבאנו

יעוי׳ש[. מהמדינה תקציבים

כעס צט.
 תשע"ז, וארא פר' בגליון הכעס מדת גנות על רבנו מדברי הבאנו כבר

נוסף. ענין כאן ונביא
 )פרשת אבינו אברהם על כתוב בפסוק ורבותי, מורי שליט"א: רבנו שח
 אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו "כי יי׳ט( יי׳ח וירא

 כל את קיים אבינו אברהם והלא ומשפט", צדקה לעשות ד' דרך ושמרו
 ממה חוץ שעשה אחר טוב דבר שום מוזכר לא ומדוע כולה, התורה
 ד'? דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את שיצווה

 ידע הוא לו, שהיו הטובות המעלות כל עם אבינו, אברהם שאצל אלא
 זה על ולכן אחריו, ביתו ואת בניו את לצוות וזהו החינוך סוד את

 אחריו בניו את יצוה אשר ידעתיו כי שכתוב, כמו עליו, ד' אהבת הייתה
 את מגיירת ושרה האנשים את מגייר היה אברהם והרי ד', דרך ושמרו
 שהוא היום ויגיד שיבוא העולם בכל אחד אדם בן מצינו ואיפה הנשים,

 הדור שבאותו הוא, התירוץ אלא, אמנו? ושרה אבינו אברהם מתלמידי
 בניהם את חינכו לא שהם כיון המשך להם היה לא אבל טובים היו הם

כלום. מהם נשאר לא ולכן אחריהם,
 היה שלא והיכן החינוך, היה העיקר הדורות בכל כי לדעת יש ולכן

 כלום, מהם נשאר לא שצריך כמו התנהגו עצמם שהם אפילו טוב חינוך
 של זה בדרך ימשיכו בהוראה והעוסקים המחנכים שכל יעזור והקב"ה

ד'. דרך ושמרו של חינוך
 וצועק המתרגז הרב שכאשר בנחת יהיה שהחינוך לדעת צריך זה אבל
 אותי בייש המלמד הנה חושב שהילד כיון תועלת בזה אין התלמיד על

 זה. ידי על מתעלה ואינו ממנו, לקבל מוכן ואינו
עזור והקב"ה  יראי יהיו תלמידים ותלמידי התלמידים כל זה ידי שעל י

 במהרה האמיתית לגאולה ונזכה בנו ישמח הקב"ה ובזה ד' אוהבי שמים
חינוך( עניני מרנן )סברי סלה. אמן בימינו

בת לידת ק.
 את לחץ רבנו טוב, למזל בת לי שנולדה לרבנו אמרתי א': תלמיד שח
 טובים". ולמעשים לחופה לתורה לגדלה "תזכה ואמר היד

 "לתורה" אומרים למה באמת )באידיש( צחות בדרך רבנו הוסיף רגע אחר
 טובים", ולמעשים "לחופה רק אומרים היו ופעם לומדת, אינה בת הרי
עי"ז שלהם( )בלימודים ב"תורה" מאריכות הבנות היום זה שבגלל אלא  ו
ע"כ. ה"חופה". שמתעכב גורם

***

 שאל כך, על לבשרו באתי תחי' ביתי לי כשנולדה שליט"א: נכדו כותב
 הוא אם אותו שאלתי לידתה, לרגל קידוש בשבת עורך אני אם אותי
 ?!". לקב"ה להודות צריך לא "וכי לי: השיב הוא לעשות, שצריך סבור
 בלידת קידוש עשה לא עצמו שרבנו מספר שליט"א אאמו"ר אמנם

 שליטי׳א( שטינמן יעקב ישראל ר' הרהי׳ג )רשימות בנותיו.
 שטינמן הגראי"ל מרן כשנשאל נכחתי שליט"א: רא"פ הרה"ג כותב וכעי"ז

 ובזה בת להולדת קידוש לעשות כדאי האם התשע"ב שבט שליט"א
הרב והשיב עניין. אין שמא או הבת להצלחת ברכות לקבל להרוויח



 אהרן יבוא )בזאת קידוש. לתת כדאי אבל כך ואפשר כך אפשר שליט"א
תד( עמ'

ליצנות קא.
 לעיתים העלול הליצנות, נושא על מחנכים בפני עורר שליט"א, רבנו

 החינוך. מוסדות כתלי בין אף מקומו את למצוא
 שהתרבתה מהליצנות להיזהר צריך תוכחות, מאה דוחה אחת "ליצנות

 כמו להראות רוצים שהתלמידים גורם "זה בכאב. אמר בדור", מאוד
חינוך( עניני מרנן )סברי ליצנים".
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קודש: במכתב כתב עוד
 גזירות בצל המתכנסים ישראל, ילדי חינוך על המופקדים המחנכים כבוד

 בדרכי לדון ישראל, בארץ החרדי לחינוך להרע נפשנו את המבקשים
 לעולם, והנאה להם הנאה לצדיקים כינוס ישראל. ילדי לטובת הפעולה

 מדרך לשנות שאסור אלו רוחניים בענינים לדון כשמתכנסים ובפרט
יו"ד. של בקוצו אפי' סבא ישראל
 עד וידוע לא, לא אי אין, אוצרו ד' יראת אי א'( )לי׳א בשבת אמרינן

אלזי'ן הגר"ח מאריך כמה  ובכל התורה, לימוד בחשיבות החיים בנפש מוו
 ד'. ביראת ולהתחזק לחשוב יש הלימוד שלפני פ"ז ד' בשער כתב זאת

 צריך ד' ביראת בכ"ז התורה, מקומות ריבוי לצד האחרון בזמן ולדאבונינו
 התלמידים לעורר הוא יר"ש, בהם להחדיר להצליח והדרך חיזוק, מאוד

 להרס גורם שזה ות"ח, רבנים על ובפרט אדם, כל על ליצנות לעשות לא
 לוותר האפשרות לנו אין ואנו הנוער, לבני קילקול ומביא בנפשות גדול

מישראל. נפש שום על
 שיקבלו המשתתפים לכל גדולה, תועלת יביא הזה שהכינוס לקוות ויש

 דבר שזה ת"ח לגדל הגדול בדבר שותפים שהם בעבודתם, ועידוד חיזוק
 בניך. שלו' ורב ד' למודי יהיו שכולם ונזכה ביותר, נצרך

מדי'. התורה לכ' הכו"ח מרנן( )סברי ולו
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 לומר שלו הראש את משקיע אדם בן השיעורים: אחד בסוף אמר עוד
 משקיע הוא הכל בסך אבל טובים, די דברים אומר הוא אמנם בדחנות,

בשטויות!. שלו הראש את
 בשטויות, מונח שלהם הראש ג"כ מלאכות בעלי ושאר שחשמלאי ומה
 הוא בחשמל, שלו הראש את שמשקיע החשמלאי כי ביניהם, חילוק יש

 הרי "דיבור" אבל בעולם, חשמל צריך שהרי חיובי, דבר עם מתעסק
 הכל את משקיע והוא תורה, דברי לדבר כדי הדיבור את לאדם נתן הקב׳יה

בשטויות!
 אין וויי... אוי הפה, עם הלשון עם עושים הם מה האנשים, רוב וכך
 שיש טוב הכי הדבר הרי וזה הפקר! ממש הדיבור, כמו הפקר כ"כ דבר

 כל תורה! דיבור כל טובים, הכי הדברים את לרכוש אפשר הי' לאדם,
 עם עושים ומה מאושר![, ]כי׳כ גליקלאך אזוי תורה, של דיבור משהו
 עם מדבר הוא מה אבל הרע, לשון מדבר לא אם וגם זורקים... הפה,
שם! לנו יהיה בושות איזה שטויות... הפה,

 מה א( פט, )חולין אומרים חז"ל שהרי ממחשבה, הפקר יותר הוא ודיבור
 תורה לדברי אף יכול כאילם, עצמו ישים הזה בעולם אדם של אומנותו
תדברון. צדק אלם לומר תלמוד

 המחשבה את וגם תורה, דברי לדבר כדי זה הלשון את ברא שהקב"ה מה
 אי מחשבה אבל פעולה, לעשות צריך לדבר כדי כי לרסן, יותר קשה

לרסן. אפשר
 רק במחשבה, יוצאים לא שבתורה מצות רוב כי דיבור, הוא עיקר והיותר

 בלי יוצאים לא שמע קריאת כמו דברים רוב אבל שכן, סברא יש תורה
 דבר. שום אין זה ובלי בדיבור, רק הכל דזמרה פסוקי וכן דיבור,

 שאמרו אף המדבר, כמו נענש אינו רע, דבר איזה חושב א' אם וגם
 מאד זה זה לגבי אבל מעבירה, קשים עבירה הרהורי א( כט, )יומא חז"ל

 את לרסן יותר ויכול להתגבר יותר יכול הוא דיבור ועל היות חמור!
להתגבר. קשה הרהור על משא"כ הדיבור,

 אהבת ספר בסוף החי׳ח ]שהדפיס וואילנער יונתן לר' טבא במרגניתא וראה
 לבטלה. דיבור כמו חמור לבטלה מחשבה כי שכתב חסד[
 שהכל לדעת צריך החתן, את משמח הבדחן כי זכות ללמד שיבוא ומי

 מכוין הוא האם אבל ניחא, מצוה לשם מכוין הי' אם כי הדבר, אותו
 האם ובכלל ושמחים, צוחקים שכולם מזה נהנה הוא הרי מצוה? לשם
 הראש את לו מטשטש רק הוא הרי שמחה?! נקרא זה שצוחקים מה

היא שמחה ומה צוחק, הוא וממילא ברצינות, קצת לחשוב יוכל שלא

 ]כ"א שמחה? יקרא לזה האם מרצינות, דעת מסיח רק הוא הרי זו?!
תשסי׳ג[ ב' אדר

הקודש לשון קב.
 פרק נתן דרבי אבות )על יהושע הבנין שכתב מה את להביא רבנו רגיל
 שבעה הנולד בתינוק נדבר לא אם הרמב"ם בשם נאמר כאשר וז"ל: ל"ז(

 הוא שהתולדה הקודש לשון מאליו ידבר יגדל כאשר דיבור שום שנים
 שניסה דנמרק[ בארץ ]כמדומה המלכים באחד מעשה היה וכבר מבטן.

 במקום שבע גיל עד אותו וסגר כשנולד מיד תינוק שלקח זה, דבר
 מאליו דיבר וכשיצא חייו וכדי לאכול לו נתנו רק דיבור שום שמע שלא

הקודש. בלשון
 בדור רק הבריאה בעצם השפה היא וכך הקודש בלשון נברא העולם

 שפת איש יבינו שלא כדי לשונות לשבעים להתחלק נענשו ההפלגה
הקודש. לשון הוא בעצם הדיבור אבל רעהו,

הרע לשון קג.
 מצורע פר' בגליונות הבאנו כבר הרע לשון איסור וגנות חומר בענין הנה

 נוסף. א' ענין עוד כאן ונביא תשע"ו. - תשע"ה - תשע"ד
 הוא כי הלשון. הפה, זה אצלו העיקרי הדבר ישיבה, בן הנה רבנו: שח

 עבודה היא שלו העבודה שעיקר לאדם דומה ולא הלשון, עם עובד
 והלשון! הפה עם שלו, העבודה מה בחור" "ישיבה אבל פיזית,

 תורה, דברי הלשון עם מדבר הוא מאד, טוב זה אחד מצד אדרבה ובזה
 שלא דברים שמדברים עי"ז "הכל" את מאבדים לפעמים שני מצד אך

 מאד צריך לכן יפים. כ"כ לא דיבורים סתם או הרע, לשון זה אם כדין.
 לעלות אפשר קדוש", "פה הוא הפה אם כי הפה. את לשמור להתחזק

מאד. מאד
 ונדמה מרע". לשונך "נצור וגו' חיים החפץ האיש מי אומר המלך דוד
 צריך שבודאי אף שבת, לחלל לא אמר שלא מדייק חיים שהחפץ לי
 אתה אם שתעשה אומר הוא מה אבל ספק! שום בלי - שבת לחלל לא

 האדם. עיקר זה כי הלשון, את שמור מרע", לשונך "נצור בחיים, חפץ
 חיים. בעלי משאר נבדל הוא בזה כי שלו, הדיבור כח זה האדם עיקר

 שהתורה מה ועיקר נשמה! אבל חיות, ג"כ להם יש חיים הבעלי כל
ממללא לרוח התרגום ומפרש חיה! לנפש - זה מה האדם" "ויהי אומרת

 חיים, הבעלי מכל נבדל הוא ובזה לאדם, רק ניתן הדיבור כח לדבר! -
 רוצים ואם מהכל. יותר זה את לשמור צריך הוא וממילא הדברים, מכל

מאד. גדול דבר זה הדיבור את לשמור

נקיה לשון קד.
שליט"א: טורק אליעזר רבי הגה"צ שח

 שיחה באמצע שפעם הישיבות, באחת כר"מ המשמש אחד מת"ח שמעתי
 בשעה לבוא יכול לא שהוא התבטא שליט"א, שטיינמן הגראי"ל מרן עם

עבודה. באמצע הוא כי פלונית
 משמעותה עבודה הלשון זה, בלשון שהשתמש עליו הקפיד שליט"א מרן
 ואסור קודש! עבודת זו תורה ללמד 'פרנסה', כיום המדוברת הלשון לפי

אמלא( אוצרתיהם הס' )מתוך מלמדות! על לשון כזה לומר

רכה לשון קה.
 מוולוז'ין, הגר"ח של מכתבו פי על מקורביו את רבנו הדריך פעמים כמה

 מכל ויותר יותר רצונו את משיג האדם הסבלנות מידת ידי על לאמור:
בכך. טועים אדם בני אולם שבעולם. תקיפות

 ישיבה ראש הייתי כאשר "גם שליט"א: שרגא רבי הגאון לבנו אמר עוד
 קבלת בעניין לדוגמה, בתקיפות. דיברתי לא סבא, כפר בישיבת יחידי

אולי' 'שמא', של בנוסח רק הצוות עם דיברתי לישיבה, תלמידים  ו'אפשר'. '
 פחות". יתקבלו שהדברים סיבה זו אדרבה, - בתקיפות מדברים אם

 כמה במשך בטוב רבנו חש לא פעם כי סיפרה, ע"ה שטינמן הרבנית
 דפיקות ובנו אב דפקו אחד לילה קהל. לקבל היה יכול ולא ימים,

 ממש, נפש פיקוח של בעניין מדובר כי אמר האב הדלת. על נמרצות
 יש שאכן לתומה הרבנית סברה כך, ששמעה כיוון דיחוי. סובל שאינו

 השניים את לקבל יוכל אם בעלה את שאלה היא זו. בשעה גם להכניסם
 אכן הם שייכנסו. הסכים והוא בפיהם, נפש ופיקוח בפתח העומדים

ת, נכנסו  ומרוצים. מחוייכים פנים בסבר יצאו דקות כמה וכעבור בזריזו
 "איזה עצמה: לבין בינה ותמהה יציאתם ממהירות התפעלה הרבנית

 פתרונו על ולבוא כך כל דחוף להיות היה יכול נפש פיקוח של עניין
הבאים את שאלה לא כלל שבדרך פי על אף ספורים?" רגעים תוך
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 היה ״מה השואל: אצל והתעניינה ממנהגה חרגה הפעם מרבנו, למבוקשם
כך?״ כל הדחוף המקרה

 בא והוא לכנסת, לבחירות רשימות מגישים אלו בימים כי השיב, האיש
 ההגשה שמועד ״כיוון לבחירות. רשימה להגיש לו כדאי האם לשאול

 דחוף העניין ״היה הסביר, חצות״, בשעת בודדות, שעות בעוד מסתיים
במיוחד״.

הרבנית. התעניינה הרב?״ לכם השיב ומה ״נו,
 ממנו״, חוץ בי יבחר לא אחד אף כי מועמדות, אגיש שלא לי ענה ״הוא
בנו... על בהצביעו האיש ענה

 כלל נפגע לא שהאב באופן ובחכמה, בנועם זאת לו אמר שרבנו נראה
מאוד. טובה ברוח הדברים את קיבל אלא

 בחיוך, יצא שהשואל קרה כיצד רבנו את הרבנית שאלה מכן לאחר
 ושמח לעצמו, יצביע הוא שרק חשב הוא ״כנראה בבדיחותא: ענה ורבנו

 )מאחורי קולות...״ שני לו ויהיו לו, יצביע בנו גם כי לי שברור להיווכח
הפרגוד(

שמים לשם קו.
 תשע״ו תרומה פרי בגליון הבאנו שמים לשם מעשים עשיית בענין

 אי. ענין כאן ונביא הלבי. יטהרת בערך עוד וראה ותשע״ז
 למוסדות שד״ר להיות שנשלח בפלוני הוי עובדה הגראי״ל סיפר עוד

 לשם את מאד ושיבחו כבוד, מסיבת לכבודו ערכו שב וכאשר תורה,
 בתוך שונים קשיים לו היו תקופה באותה כי ידעתי ואני שלו, שמיםי

 לשם נוסע הוא כי חשבו ואנשים בביתו, להיות יכל לא ושלכן רח״ל ביתו
 להספיד או אנשים לשבח שקשה שהכרתי אחת דוגמא וזו בלבד, שמים

הפרגוד( )מאחורי לב. מסתרי יודעים לא אנו כי
***

 מאשר שונה באופן ילדיו את מחנך שהיה אחד יהודי על נשאל פעם
שמים. לשם התכוין הוא כי ואמר טובים ילדים לו ויצא היום, מקובל

אסורות מאכלות קז.
 אסורות. במאכלות שנכשל למי תשובה לעשות עצה מה רבנו נשאל
 בתורה כולו ישקיע אם רק לתקון יוכל לא מעות דזה רבנו: לו ואמר
 זילברברג הגרמ״ב )שיעורי הלב. בטהרת ולטהרו טבעו לשנות התורה בכח

שליט״א(
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 בארוחות, ששותה החמים המים כוס את לשתות שליט״א רבנו סירב פ״א
 לשתות רוצה שאינו בתוקף אמר שישתה מרבנו וביקש הנכד וכשחזר

הכוס! בשפתי קטן בחרק הבחין לכיור המים את הנכד כששפך ואח״כ

מוסר קח.
 האזינו תשע״ד, חוקת פרי בגליון רבנו מדברי הבאנו המוסר לימוד בענין

אי. ענין עוד כאן ונביא תשע״ו, ויתרו תשע״ה
 במקום המוסר שלימוד מרגישים שהם שטוענים כאלו יש רבנו נשאל
 והם בזה תועלת רואים ואינם ודכאון עצבות להם גורם אותם לזכך

 שבאמת מי שליט״א: מרן והשיב מוסר? ילמדו שלא עדיף אולי שואלים
 כאלו. הבל דברי להגיד יכול לא שצריך, כמו מוסר לומד

 ומתביישים עקומה, סברא להם שיש אנשים יש פעם: לי אמר החזו״א
 על סברתם את ומלבישים קשה, רמב״ם מוצאים עושים? מההם לאומרה
 שיבושים... כאלו לומר יכול כן הוא כאילו הרמב״ם
 שיעור פעם שאמר סלנטר ישראל רבי על מסופר שליט״א: מרן והמשיך
 שיעורו, על קושיא הקשה השומעים ואחד בוילנא
 לדחותו היה יכול באמת כי אח״כ ואמר וירד השיעור את הפסיק הגרי״ס
 ... מוסר״ לומד הרי אתה ישראל ״רי לעצמו: חשב אבל תירוץ באיזה

תשע״ז( סוכות יושר )ארחות מהבימה. ירד לכך
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 כל האמיתי, הפשט את לדעת א״א בפרט אגדה בדברי רבנו: שח
 כמו ולא נעלמים, דברים בהם הכניסו וחז״ל סתומים הם האגדה דברי

 ביאור איזה וכשמפרשים כונתם, מה לדעת א״א וא״כ בפשטות, שחושבים
 התעוררות איזה להיות יכול זה ע״י ואם חז״ל, כוונת שזה דיתכן היינו

 מדאמרינן כן ומוכיחים האמיתי, הפשט שזה ברור שלא אפיי לומר אפשר
 ותקע סכין ונטל בכבש בריצתו לחבירו שהקדים כהן על אי( )כ״ג ביומא

 ישראל בית אחינו ואמר: האולם מעלות על צדוק רבי עמד בלבו, לו
 על להביא מי על אנן באדמה, חלל ימצא כי אומר הוא הרי שמעו!
ערופה עגלה אתויי בת וירושלים מקשה שם והגמי העזרות, על או העיר

 ערופה, עגלה להבאת שצריכים הדינים פרטי זה במעשה היי ולא וכוי,
 הציבור. את לעורר שרצה בבכייה, להרבות כדי כן אמר הוא אלא
 סתומים באגדה דדבריהם באגדה, חז״ל במאמר ביאור אומרים אם וכ״ש
 שחז״ל מה האמיתי הפירוש את יודעים אנו ואין מבהלכה יותר הרבה

 )ימלא לומר. אפשר התעוררות איזה מזה לצאת יכול אם מ״מ התכוונו,
תהלתך( פי

מזוזה קט.
 שם נפטרו שכבר ששכר דירה על רבנו את ושאל שבא באחד מעשה

 מה וכי לו, ואמר להחליפם רצה מהודרות היו שהמזוזות ואף נשים, בי
 ובאמת חוטאת, לא היא והמזוזה להחליפם, רוצה שהנך המזוזה חטאה
 ראשון דבר אבל כשרה, היתה לא והמזוזה דבר שקרה לפעמים מצאנו

יפרח( כתמר צדיק )כי בסדר. הוא אם הלב לבדוק יש

מחילה קי.
 ומיד וכדוי בו שפגעו אנשים שליט״א לרבנו שהגיעו פעמים וכמה כמה
 כי מוחל שאני מפסיד אני אמנם צחות: בדרך פעם ואמר מוחל, רבנו
 אבל לשה״ר, עליו האומר של הזכיות את מקבל שאדם בחובה״ל כתוב
למחול. כדאי יותר
 הזכיות עדיין נשאר שמחל אחרי שגם זה על שליט״א הגרח״ק מרן ואמר

 מיאן שליט״א רבנו אבל זכויות. מקבל המבזה וגם המתבזה, אצל נשארות
 שליט״א( שטיינמן אשר רי הרה״ג נכדו )מפי זה. חידוש לקבל

 לו עוזר לא ת״ח שהמבזה פעמים כמה בזה שליט״א רבנו הזהיר אכן
ואכמ״ל. ע״א כ״ח במגילה אבן בטורי וכמבואר רח״ל מחילה

מחלוקת קיא.
 - -תשע״ה תשע״ד קרח פרי בגלינות באריכות הבאנו המחלוקת בגנות

נוסף. אי ענין עוד כאן ונביא תשע״ו,
 לו אמר שליט״א רבנו של לחדרו נכנס שכאשר שליט״א: גנס הגר״י סיפר
 מבין אינני פעם: לו אמר זצוק״ל איש החזון שמרן שליט״א הישיבה ראש

 זה בכהוא לפגום בלי חייו שנות 80 70ה- את לעבור יכול אינו האדם מדוע
 לא לאלוקים העצומה בקרבתו החזו״א מרן לחבירו' אדם שבין בעניינים

 שבין בעבירות כך כל חוטאים הזה העולם בני מדוע לתפוס היה יכול
לחבירו. אדם

 הוסיף שליט״א השחרי האילת בעל הישיבה שראש וסיפר הגר״י והוסיף
 ומריבות מחלוקות שלאחר רבים מקרים על יודע שאני מדיליה לו ואמר

 וראה ימים. בקיצור המחלוקת בעלי נפטרו וחברים שכנים בין שהתעוררו
ויתור. בערך מש״כ עוד

מחשבה קיב.
 שבת שבערב בתים בהרבה מצוי כיום שליט״א: הגר״ש רבנו בן שח

 ובטעות יכשלו לא בשבת שחלילה כדי מיוחד כסוי השקע על שמים
 מהסיבה זה את שמים היו לא הורי, בבית האור. את ידליקו או יכבו

 תנועה עושה היה לא שליט״א, אבי צורך. שום בזה היה לא - הפשוטה
 ולא התחתנו כבר ]והילדים מותר. או אסור הדבר אם קודם לחשוב מבלי

בבית[ היו
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 מחשבה, עם פעולה עושה הוא אם אדם שבן יוצא רבנו: אמר ובשיחה
 אם ככה. תמיד זה ובקדשים זה. בלי שייך היה שלא מה להפוך, יכול
 דבר, שוב זה פיגול, או לשמה שלא עבודה שיעשה בלי יחשוב אדם
 באמת שהיא פעולה הופך הוא כאן אבל יותר, מובן זה שמה אבל

 במה ההבדל מה מובן לא זה ובלי הי. לקידוש נהפך בוראי, את להכעיס
לו. מוסר שהוא
 אם אפיי ולכן פעולה, עושה כשהוא האדם של הכח את רואים עכ״פ

 עושה אחד אם שייכות שום שאין בודאי אבל כונה, א״צ שמצות סוברים
 שמים. לשם שלא שעושה או שמים, הלשם כונת עם פעולה

 נאמר אם אפיי תפילין, מניח שהוא כונה בלי תפילין יניח אחד אם
 בפרט תפילין, מצות לקיים חשב לא הוא אבל תפילין, מצות שמקיים

 יותר. הרבה זה טובה. יותר פעולה עם עושה כשהוא יחשוב, שיותר מה
 אחרים, תפילין שזה הדבר, כל את מקדש זה כי מחשבה, סתם מאשר
 שמים. לשם מחשבה בלי עשה אם מאשר אחר, וציצית

 בלי הדברים את שיעשה האדם את לעשות הוא היצר של הכח כל וזה
 שיעשה נלחם היצר אבל טובה, לא במחשבה שיעשה לא אפיי מחשבה,

הכח את להחליש התחבולות כל את עושה היצר זה ועל מחשבה, בלי



 ועל מצוה. איזה עשיית בשעת שלו המחשבה כל את יכניס לא שהאדם
להתחזק. צריך מאד זה

מיתה קיג.

 להתברך בער"ה לרבנו הגיע שפ"א שליט"א: סגל דן ר' הגה"צ שח
 מה אותו ושאל אותו. שיברך אליו רבנו פנה רבנו, שבירכו ואחרי ממנו,

 והחל תשובה״ מתוך ימות "שאני רבנו: לו ואמר אותו, שיברך רוצה הוא
שליש. בדמעות לבכות

 אבל כזו, ברכה שמבקשים עוד שהיו יתכן אמנם דן: ר' הגה"צ ואמר
 ש. אשר ר' הרהי׳ג )מפי בנמצא. לא זה ע"ז, כ"כ שיבכה אחד למצוא

שליטי׳א(

 היא זו פתאום מת רבנן 'תנו א'(: כי׳ח )דף קטן במועד בגמ' מבואר הנה
 בן חנניא רבי דחופה. מיתה היא זו ומת אחד יום חלה חטופה מיתה

 לוקח הנני אדם בן כד( )יחזקאל שנאמר מגפה מיתת היא זו אומר גמליאל
 בבקר העם אל ואדבר כד( )יחזקאל וכתיב במגפה עיניך מחמד את ממך

 גערה שלשה דחויה מיתה היא זו ומת ימים שני בערב. אשתי ותמת
אדם'. כל מיתת היא זו חמשה נזיפה ארבעה

 טוב לא לדבר נחשב זה פתאום מת אם למה להבין צריך רבנו: העיר
 יסורים עליו נגזר וכשלא השמים מן חשבון לפי באים יסורים הרי

 ]וראה טובה. מיתה לא זה ולמה פתאום וזה יסורים, בלי ימות בהכרח
תשעי׳ד[ נצוי׳י גליון

מן אחרי אבל שם, עשה מה  שאחז נקודה באותו המשיך הוא שחזרנו ז
הפסק. שום בלי קודם

מלמדים קטז.

מלאכים קיד

 עוד כאן ונביא תשע"ז. ויצא בגליון רבנו מדברי הבאנו המלאכים בענין
א'. ענין

 שלום שבפיוט רבנו. העיר השרת'. מלאכי עליכם 'שלום הפזמון על
השלום? מלאכי אומרים ובאחרים השרת מלאכי אומרים בראשון עליכם

 רע מלאך לזה זה המתנגדים מלאכים שני יש שבתחלה משום והיינו
 טוב מלאך וכו' ערוך ושולחן דלוק הנר אם אח"ז אבל טוב, ומלאך
 בתקוה תמיד ואנו לברכה, ומצטרף עמו משלים רע ומלאך מברך

 הרע המלאך שגם הטוב, המלאך לברכת אמן ענה הרע המלאך שאצלינו
 השחר )אילת השלום מלאכי הם וממילא ביניהם שלום נעשה אמן ענה
ב( קיט, שבת

מלחמה קטו.

 פ"ז ב"ק התוספתא את רבנו הראה תשס"ט שנת של המלחמה בשעת
 ואומר לבניו וישתעבד יבא לקונו להשתעבד רצה לא הוא אחר: דבר

 הברזל את לפסול הכתו' ראה מה וכי ברזל, עליהן תניף לא אבנים מזבח
מתכות? מיני מכל יותר

 כפרה סימן והמזבח פורענות, סימן והחרב ממנו נעשית שהחרב מפני
 קל דברים והלא כפרה, שסימן מדבר פורענות שסימן דבר מעבירין

 על מדברות ולא שומעות ולא רואות לא שאינן אבנים אם ומה וחומר
 עליהן תניף לא הכת' אמ' שבשמי' לאביהם ישראל בין כפרה שמטילות

 בהן יגע שלא וכמה כמה אחת על לעולם כפרה שהן תורה בני ברזל,
כולן. המזיקין מן אחד

 שמטילות אבנים אליך ה' מזבח את תבנה שלמות אבנים או' הוא הרי
 ולא רואות לא שאינן אבנים אם ומה וחומר קל דברים והלא שלום,

 שבשמים, לאביהם ישראל בין שלום שמטילות על מדברות ולא שומעות
 אחת על בעולם שלום שהן תורה בני לפני, שלימות יהיו המקום אמ'
המקום. לפני שלימים שיהיו וכמה כמה

 בזמן רבנו מדברי תשע"ו ויקרא פר' בגליון שהבאנו מה עוד וראה
המפרץ. מלחמת

 ובאמצע תשכ"ז, באייר רבנו אצל שלמד רבנו, של ותיק תלמיד שח
יודע ואיני בשיעור לשבת נשאר ורבנו ברחנו, כולנו אזעקות היה השיעור

 כמה כאן ונביא חינוך. עניני בקו' למלמדים רבנו מדברי הבאנו כבר
למלמדים. רבנו שמסר ענינים
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 שככל לדעת צריך נחוץ. לא זה תוכחה, או מוסר לדבר באתי לא
 אחרת צורה מקבל הלימוד בעבודתו, מרוכז יותר המורה, - שהמלמד

לגמרי.
מאות ארבע לתלמיד מלמד שהיה פרידא בר' המעשה ....לכולם ידוע

 מאות שמונה ללמוד והוצרך מצוה דבר לאיזה נחפז אחת פעם פעמים,
 ור' חומר, אותו היה הנלמד שהחומר שלמרות מכאן, רואים פעמים.
 היה שהחומר ובודאי פעם, מאות ארבע החומר את לו שינן פרידא
 שעל הרגיש התלמיד נרגש, היה שהתלמיד צ"ל אלא פרידא, לר' ברור
 השפיע וזה מצוה, לדבר להחפז שעליו במחשבתו, נוסף דבר מעיק הרב

 כן אחר שתלמיד אף פעם, מאות ארבע אחר אף יבין לא שהתלמיד
הבין.

 עוד היה אלא הנלמד, בענין כולו מרוכז היה לא שהרב מפני זה וכל
 אבל נחוץ, ודבר מצוה, דבר היה שזה ואף מחשבתו. את שהטריד דבר

הפריע. זה ללימוד
 חלשים שלנו הנפש שכוחות שלנו בדורות ובפרט מאד, מצוי זה דבר

 או משפחתיים ענינים בעיות, להם יש אדם בני ורוב קודמים, מדורות
 מרוכז להיות מסוגל אינו שוב שהראש ודאי אז אחרים, דברים מיני כל

בלימוד. כולו
שנים פי ללמוד צריך היה בזה במצב בגמרא, שמשמע כפי הדין, ומן

 לאוזן יכנסו והדברים החומר, את יקלטו שהתלמידים כדי כפול, -
התלמידים.

 עד מאות! שמונה ללמד מוכן שהיה גדול כה צדיק היה פרידא ר'
תינו אבל הבין, שהתלמיד  בין פעמים מספר אותו תמיד מלמדים בדורו
 לפי ג"כ היא שהתועלת ומסתברא יותר, שמרוכזים בין פחות שמרוכזים

 מאד טוב מלמד מסתמא היה פרידא שר' אף שמלמדים. הפעמים מספר
 את בתלמיד להחדיר הצליח לא טרדה, לו היתה אם בכ"ז מעולה, מלמד

פעמים. של כפול סכום שלימד עד הלימוד
 היא כך אבל בזה, מישהו את להאשים אין מאד, מצוי זה בימינו

 בימינו בפרט שונה, הלימוד היום כך, כל מרוכז אינו שאדם המציאות
קודמים. בדורות שהיו מכפי דברים שנשתנו

 מאד, קשה עובד היה ובאמת היום, כל עיסוקו היה זה המלמד פעם,
 אחר. דבר שום ידע ולא תורה, בהרבצת עוסק היה היום, סוף עד מבוקר

 כי לשעון צמוד הוא ענינים, מיני כל יש אחד לכל היום, המלמד אבל
 ממילא אלמוני, למקום מעט ועוד פלוני, למקום ללכת צריך מעט עוד
 אחד. פרט זהו שונות התוצאות וממילא אחת רגל על כאילו עבודתנו כל

 אם אף שאפשר כמה עד להתגבר הפחות לכל הוא לעשות, שניתן ומה
 לפחות אבל לבטלם, אפשר ואי שמפריעים, ענינים איזה לו יש באמת
 וזה הנלמד, בענין ורק אך ולהתרכז מהכל, לשכוח שיראה שמלמד בזמן
 הארבע ומה פעם, מאות ארבע עוד למד פרידא שר' מהגמרא נלמד
 נתן ולא עצמו את שריכז אלא הראשונים? על עדיפים השניים מאות

מהלימוד. דעתו להסיח מצוה של לטירדה
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 חומר, אותו את מלמדים כלל בדרך הרי שנים, הרבה שמלמד אדם
 כבר שינן החומר את הרי להתכונן, צריך שאינו סבור הוא וממילא
 להתכונן? עוד לו יש ומה בוריו. על יודעו והוא רבות, פעמים

 אלא החומר, עצם לא זה להתכונן, שצריך מה כי נכון, זה אין אבל
 מוסיפה זו והכנה החומר, את למסור וכיצד ללמד איך כוללת היא ההכנה
התועלת. לגבי הרבה

 שיהיה יגרום אצלו, ברור יהא שהחומר יותר יתרכז שהמלמד מה כל
 יתענינו התלמידים וגם קל השיעור מהלך יהיה ואז לתלמיד, ברור יותר
ללמוד. וירצו

 יש וכאשר בקושי, נקלט החומר הנ"ל, ההכנה חסרה אם כן, שאין מה
 התלמיד ואם התלמיד, של ההבנה יכולת מוגבלת הרי בקליטה קושי
 אז מתרגז הרבי אם כי החוזר, גלגל וזה מתרגז, המלמד אזי מבין, אינו

כלל. יודע ואינו מקשיב אינו התלמיד
 נכשלים בחינוך העוסקים מאתנו, אחד כל שכמעט מהדברים אחד וזה

כמה עד בזה, להתחזק תמיד שצריך מהדברים זה ממילא בזה,
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 ממש ברור יהא הלימודים ושחומר טוב, מוכן שיהא ע"י שבאפשרותו.
בידו.

***
 לפעמים יש ממני, טוב יותר מבינים ואתם ידועים, הדברים הסתם מן

 לא "אתה כגון לאמרם, שאין דברים מתבטא אדם סבלנות שמחוסר
 ולהרוס, לשבור יכול כזה, שמשפט כמה עד לשער אפשר ואי כלום"
 אחת. במלה שקלקלו מה לתקן כדי רבות" "שנים לעמול יש ואח"כ
 צריך לתקן כדי אח"כ אבל לקלקל, אפשר אחת במלה קל, זה לקלקל
שנים. גבי על שנים לעבוד

 גורם וזה סבלנות וחסר חלש שלנו הדור מאד. המזיק גורם זה לפעמים
 והיו תועלת, יותר עם יוצאים היו תלמידים מאד והרבה יתכן מפריע.
 דברי )קו' דאבדין. על וחבל - שמים ביראת בתורה גדולים להיות צומחים

חינוך( בעניני חיזוק
***

 כי החומר, עם טוב להתכונן צריך תלמידים עם שלומד מי רבנו: שח
 הוא אם פעמים, הרבה כבר שלמד אפילו טוב, מתכונן לא הוא אם

 חסר זה ובלי החומר, את פעם עוד להתכונן צריך טוב שיהיה רוצה
 את לבאר איך כן גם להתבונן וצריך מאוד, ברור להיות צריך בבהירות,

 ברור שיותר ומה ברור, שיהיה לברר איך אלא הגמ' עצם את רק לא זה,
מצליח. יותר הילד

***
 ממנו יותר יודעים הילדים אבל ולדבר, לדבר יכול אדם רבנו: שח

 מן היוצאים הם הדברים אם מודד, יש ולילדים שלו, הדרגה את בעצמו
 זה אלא מועיל לא שזה רק לא הלב, מן יוצא לא זה ואם לא, או הלב,

מקלקל. גם
 בעל בשם שליט"א לרבנו אמר שליט"א ג"א ענינא בהאי הבאנו וכבר

 ללב נכנסים הלב מן היוצאים "דברים שפירש אלימלך הנועם הרה"ק
 של ללב בעומק יותר שוב חוזרים הם הלב מן יוצאים הם שאם היינו

ממנו". שיצאו מי
 שאם התלמידים לפני הללו הדברים על וחוזר מהדברים נהנה ורבנו

בעצמו. האומר ללב שוב נכנסים הם הלב מן יוצאים הדברים

מסורת קיז.
 לענינים במחשב להשתמש אם שאלתך ע"ד הרב... לכבוד רבנו: מכתב

 מדורי שמקובל ממה לשנות שאין פשוט הנה התורה לדיני הנוגעים
 הזמן במשך להתגלות עלולים מכשולים איזה לדעת א"א ובכלל דורות

 לסמוך איש מפי איש שבע"פ בתורה לנו שמקובל מה אלא לנו ואין
 שהקב"ה ויה"ר והפוסקים, התלמוד עפ"י שמכריעים שמים יראי חכם על

 שצונו במצותיו ודקדוק זהירות ע"י במחננו וקדושה טהרה רוח ישרה
שמו. יתברך

מקואות קיח.
 על האחריות את עצמו על נטל שנים לעשר קרוב שליט"א רבנו כידוע
 ]אי"ה המקואות. כשרות ולמען למענם. הרבה ודואג המשפחה, טהרת
 א'. ענין עוד כאן ונביא זה[ בענין באריכות נעסוק עוד ובלי׳ב

 מפלסטיק העשוי במקווה המשפחה: מטהרת חדשה שאלה הגיעה לאחרונה
 של הכותרת דרישות, שאר בחשבון בו נלקחו וכן לקרקע[ מחובר ]שהוא

 ושומע יודע אחד כל אחד, ביום להקים שניתן מקווה היא ההמצאה
 המקווה של פטנט והנה מקווה, בהקמת מושקעים ויזע עמל זמן כמה

 נבנה לא הזה המקווה שגם נכון אז פלסטיק, לוחות בדמות מוכן שמגיע
 רגיל. ממקווה ערוך לאין ונוחה קלה מהירה הקמתו אך אחד, ביום ממש

 ולא בקלות לבטלה ניתן ישראל בארץ כזו הצעה על שומעים כאשר
 המקווה יכול בעולם רבים שבמקומות נשכח בל אך אליה, להתייחס

 מקווה בהם יוקם שאם במקומות מדובר מבורכת. מהפכה לחולל הזה
 הקרובה בתקופה הפחות לכל לאו ואם מקווה לתושבים יהיה מפלסטיק

תרו הארוכה גם ושמא רח"ל. מקווה בלא ייוו
 שליט"א שבדור החכמים תלמידי מגדולי אחד של לפתחו הגיע הפיתוח

 בפני להניחו יש הכל שלפני שאמר מקוואות בתורת ומופלא עצום בקי
 יש והאם לאו? אם לו להזדקק אם שיכריע שליט"א הישיבה ראש מרן
לאו? אם פרצה בכך
 אפשרית לפרצה דוגמה הנה אך שהתעוררו, הפרטים לכל כאן ניכנס לא

 אך להקימו שחובה ציינו המקווה את שבדקו הרבנים גם החדש במיזם
 המקווה אם השאלה נשאלת וכאן ובקי, מוסמך רב של הדוק בפיקוח ורק

 יתפתה לא מוסמך בלתי שאדם לך ערב מי יחסית מראש מוכן מגיע
 מדאורייתא, למכשולות להוביל שעלול צעד המקווה את בעצמו להקים
מקווה כלל בהם אין שכרגע מקומות על בוודאות יודע אתה מאידך

 רח"ל מכריתות יהודים שיציל גדול הצלה קרש להוות יכול הזה והפיתוח
 שכזו? וגורלית נוראה הכרעה כתפיו על ליטול יכול מי

 שזו התבטא שליט"א הישיבה ראש מרן בפני השאלה הוצגה כאשר
 בשיקול צדדיה מכל בה דן מאוד ארוך זמן ובמשך מאוד קשה שאלה

 זאת. להתיר אפשר שאי הכריע לבסוף נוקב, דעת
 להצילם? יכול זה שפיתוח המקומות כל לגבי מה אך

 הרבה כדעת לטבילה, שאובים מים פוסלים שחז"ל שמצינו ואמר: נענה
 ברור והרי חז"ל זאת פסלו ואיך מדרבנן רק שזהו והפוסקים ראשונים
 והיה גשמים למי השוואה בלא ונגיש מצוי הוא שאובים ממים שמקווה

 פסלו. חז"ל זאת ובכל רח"ל, כריתות חייבי הרבה להציל ניתן
 בבחינת אם כי חז"ל מגזרת ללמוד הכוונה שאין נקל: לנבון דעת

 המכריע השיקול איננה יהודים להציל שהאפשרות לו הוא מקום מראה
 הרבים ומהשיקולים הרחב מהנידון חלק אם כי כאן הזכרנו ולא היחידי,

 את לשלול משמעית חד הייתה ההכרעה למעשה זו בסוגיה שהתעוררו
תשעי׳ה( חוקת פר' קודש שבת )מוסף הפלסטיק. מקווה רעיון

משברים קיט.
 נסיונות, פעם כל יש השנים במשך אחד, שכל לדעת צריך רבנו: אמר
 מצליח. לא שהוא חושב הוא הבחור את שמחלישות סיבות יש פעם

 הוא אח"כ שבאמת ירידה, גורם וזה שבור, כאילו הוא פעמים והרבה
 ובאמת נשבר, שבאמת לו גורם זה שנשבר הדבר עצם כי מצליח, לא
 יש ורגע רגע שכל תחשבו שלא לכתחילה, לדעת צריך ולכן מצליח לא

 חזק רצון יש אם אבל הצלחה, מרגישים שלא פעמים הרבה יש הצלחה.
עזור והקב"ה דשמיא סייעתא יש אז חכם, תלמיד להיות שרוצה  שהבא י
אותו. מסייעין ליטהר
 יראי להיות באמת, שואפים להיות השנים, כל שחונכתם כפי ואתם

 הזמן זה שעכשיו תדעו בזה, תמשיכו חכמים, תלמידי להיות שמים,
 עכשיו השנים, את תנצלו אתם אם גדולים, להיות לנצל יכולים שאתם
 לפי הכל לראות הזה בדרך תמשיכו ספר הבית את גומרים שאתם אחרי

 חכמים תלמידי שתהיו בעיקר הזאת, "השאיפה" לפי הזאת. ההשקפה
 באיכות גם הזמן את תנצלו ואתם לכם, שיפריע דברים שום יהי' ולא
 ולשמוע לאיבוד, ילך לא הזמן שכל לראות לנצל, בכמות שתראו וגם

 כל בישראל, גדול להיות מכם אחד כל תוכלו אז ומורים, הורים בקול
אחד! כל ממש אחד,

 יותר לא אבל לגדלות לשאוף עליו שמוטל מה לדעת צריך אחד כל רק
 קורה, כשלון, לפעמים יש שאם לדעת צריך המציאות את ולהזניח מדאי
 יש אם להשבר לא תשברו. שלא תראו רק יצליח, סוף כל סוף אבל

גדול. להיות ולשאוף שמח להיות תמיד רק קשה. מצב איזה לפעמים

משגיח קכ.
 בירושלים, אחד ישיבה מראש שמעתי שליט"א: טורק אליעזר רבי הגה"צ שח

 ישיבתו, לפתיחת ברכתו את וביקש רבות שנים לפני שליט"א למרן שנכנס
 להיות עומד ומי בישיבה לשמש שעומדים הצוות מי שליט"א מרן התעניין
 בפני התבטא והוא לישיבה, משגיח לו היה לא עדיין זמן באותו בישיבה. המשגיח

המשגיח. יהיה מי יודע אינו שעדיין שליט"א מרן
איני הזה: בלשון בערך בנחרצות שליט"א מרן לו אמר  הישיבה, על להמליץ יכול '
 משגיח משגיח. בה שיש לפני הישיבה של וסגנונה אופייה את לדעת אוכל כיצד
 אודות לשוחח יכול איני פיו, על נקבעים בישיבה ההליכות שכל מרכזית דמות הוא

 לראות העומד אמלא אוצרתיהם הס' )מתוך ראוי'. משגיח לה שנבחר קודם הישיבה,
אור(

***
 עצם שלהם, הדמות שעצם אנשים יש - אמר אאמו"ר שליט"א: הגר"ש בנו שח

 או 'מרתקות' הכי לא השיחות אם אפילו משפיע, עצמו זה שלהם, המראה
החיזוק. זה - האיש עצם 'מענינות',

משיח קכא.
 מצפים של בענין פונביז כולל בהיכל מקיפה שיחה מסר שליט"א רבנו

 וליראת לאמונה לתורה הנוגעים הענינים כל ממנה, חלק כאן ונביא לישועה,
 ובפרט חיזוק צריך לרוחניות שנוגע מה וכל תמידי, חיזוק צריכים שמים

אלו. ענינים על לרעה השפעה בה שיש בתקופה
 האמונה עיקרי את סידר חלק פרק סנהדרין למס' המשנה בפי' שהרמב"ם ידוע

 השלימה בגאולה האמונה הוא מהם אחד אשר עיקרים כי"ג הדת ויסודי
 ולא שיבוא ולאמת להאמין והוא המשיח ימות עשר השנים היסוד שם: וז"ל

 סברות לו יעשה ולא זמן לו ישים ולא לו חכה יתמהמה אם שמתאחר, יחשב
 של רוחן תיפח ב( )צז סנהדרין אומרים וחכמים ביאתו, זמן להוציא במקראות

 שהיו המלכים כל על וכבוד ומעלה יתרון לו שיהיה ושיאמין קיצין, מחשבי
ע"ה מלאכי עד ע"ה רבנו ממשה הנביאים כל עליו שנבאו מה כפי מעולם



 בתורה בו שיעד בתורה כפר מעלתו אצלו נתמעט או בו שהסתפק ומי
 א( )לא שבת חז״ל אמרו וכבר נצבים אתם ופרשת בלעם בפרשת בפירוש
 לישועה. צפית היא לדין שיכניסוהו בשעה האדם שישאל השאלות שאחת

 את גם כולל הזה שהענין ואף האמיתית, הכללית לישועה הוא בזה והכוונה
 ואליה הכללית הישועה הוא העיקר אך דבר, בכל פרטית לישועה הציפיה
לצפות. אנו חייבים

 חזק באופן ישראל כלל בקרב האמיתית לגאולה הציפיה היתה הדורות בכל
 עד שהגיעו תקופות גם היו הדורות שבמשך אלא טהורה, ובאמונה מאוד

 רעה, לתרבות יצאו לגאולה רצון שמתוך זמנים גם והיו הפוך מצב כדי
 עד הגיעו זאת איך ביאור צריך והדבר רח״ל לשמד שיצאו כאלה היו ואף
 ח, )קהלת רע דבר ידע לא מצוה שומר הלא לגאולה הרצון מתוך כך כדי
 מצוה מצוה ששכר וכוי מצוה גוררת שמצוה שנינו מ״ב פ״ד ובאבות ה(

 הגיעו ציפיה של מצוה חפצים היו אשר שיהודים כזאת ארע כיצד כן ואם
ת? בכמה וגרמו מצבים דורו

 לגאולה ושאיפתם רצונם היה לא אנשים אותם שבאמת הוא: והביאור
 להשתחרר שלהם הרצון מכח רק אלא לישועה, ציפית של מצוה בתורת

 הרי קשה במצב האדם נמצא כאשר שכן הגלות, מן ולצאת הצרות מן
 והם כן נוהגים העולם אומות ואף ההוא, המצב מן לצאת מתאמץ הוא

 רצון הוא שכך אלא זה ואין לחירות, יוציאם אשר מנהיג בראשם מעמידים
 צפית מדין המחוייבת האמיתית הציפיה היא זו לא אך טוב לו שיהיה האדם

האמונה. עיקרי י״ג של לישועה
 אשר אדם בני וישנם שונים, כוחות עם האדם בני את ברא העולם הבורא
 ושכנוע, השפעה כח כמו ומיוחדים גדולים כוחות בהם נטע יתברך הבורא

 רוב אעפ״כ כראוי, בהן שישתמש כדי מהבורא קיבל שהאדם תכונות הן אלו
 המשתמשים הם מעטים ורק בכוחותיהם לטובה משתמשים האדם בני אין

 גורמים כראוי שלא בהם משתמשים וכאשר משמים, שקבלו בכוחות כראוי
 נוחות שקבלו אנשים בעם שהיו הדורות בכל היה וכך רח״ל, לחורבן הם

 שאדם ומה כראוי, ושלא נכונה בלתי בצורה בהם והשתמשו שכאלו ותכונות
 הללו האנשים יכלו אחריו ולמושכם הבריות את לשכנע בכוחו היה לא פשוט

 חלקם. מנת שהיו הגדולם הכוחות בעזרת ולשכנע להשפיע
 באותו שאז כן, היה התנאים בתקופת ואף רבים בדורות היה כך

 ואפילו דורו חכמי בו וטעו המשיח שהוא וסבר אחד קם הזמן
 תרתין מלך כוזיבא בר ב צג בסנהדרין ואיתא בו טעה עקיבא רי

 דמורח כתיב במשיח ליה אמרו משיח, אנא לרבנן להו אמר ופלגא שניין
 ]יא ישעיה ד״ ביראת והריחו במשיח שנאמר מיניה לעיל שם כמבואר ודאין

 באדם מריח שהוא דהיינו ודאין מורח שיהא צריך שהמשיח רבא ופירש ג[
 אזניו ומשמע עיניו, מראה פי על שישפוט לא אבל החייב מי ויודע ושופט

 הזו המדה בו יש כוזיבא בר אם אנחנו נבדוק ודאין מורח אי אנן ניחזי
 כיון קטלוהו ודאין מורח דלא דחזיהו כיון הריח, פי על לשפוט יכול שהוא
הרגוהו. ודאין מורח שאינו שראו

 שהטילה מצינו לא כזה עוון על הלא דין בית הרגוהו מה מפני להבין ויש
 לצאת עלול זה של מעשיו ומכח שהיות לומר צריך אלא מיתה? חיוב התורה

 התורה מן שלא ועונשים מכים דין בית שהרי הרגוהו לפיכך בישראל, חרבן
 להם יש מיתה לחייב ואפילו לכך צריכה שהשעה כל לתורה סייג לעשות כדי
צ,ב. ביבמות כמבואר זה כח
 אמונה, של הזה בעיקר רפיון בה שיש בתקופה נמצאים שאנו הזה היום גם

 הלא אחד מצד הוא. כפול בחיזוק והתועלת והצורך חיזוק צריך שהדבר הרי
 שבוילנא הפרוש שאם זצ״ל סלנטר ישראל רבי בשם שאומרים מה ידוע כבר

 לשמד, יצא שלא בפריז המלומד על משפיע הוא הרי התורה בלימוד מתחזק
 באמונתם כך כל שיפלו אנשים שיהיו אפשרות ישנה אם שלפנינו הענין וכך
 יטעו, לא שהאחרים בכך נגרום האמיתית באמונה נתחזק שאנו כמה כל הרי

 ונופלים שטועים אנשים שיש שמכיון הזה בחיזוק צורך יש שני ומצד ויפלו
 תתחזקו לא אם תחלש שאמונתם החזקים על גם משפיע בהכרח זה הרי

 ציפיה של הזה העיקר את לחזק צורך שיש התימה מן אינו ולכן כנגדו,
 מאחרים, נפילה נמנע החיזוק ע״י שכן האמונה עיקרי י״ג מן שהוא לגאולה

אמונה( תהלתך פי )ימלא האחרים. של נפילתם מכח באמונה נתחלש לא אנו וגם

מתלוננים קכב.

 כדי עבודה הרבה הרבה לזה צריך להתקבל, מהר כך כל אפשר אי ודם בשר
 כדבר אליו ולדבר להתפלל, ואחד אחד כל זוכה וכאן אותו, לקבל ירצה שהמלך

הי. חסד הכל וזה רעהו, אל איש
 שזה החביבה, התורה את ללמוד האפשרות את נתן שהקב״ה התורה, לימוד וגם

 הוא זה את ירגיש אם הרי בזה, אותו מזכה והקב״ה מהכל! יותר להקב״ה חביב
האמונה( בזכות )קוי מאושר. יהיה

נדרים קכג.
 תשע״ו. מטות ופרי - תשע״ד מטות פרי בגליון הבאנו בנדרים וזהירות בחומר
 עם ודברנו ישיבה. באיזה לבקר רחוקה לעיר רבנו נסע פ״א אי. ענין עוד ונביא
 של מועט מספר רק שם אין והלא כ״כ גדול מרחק עצמו שמטריח ע״ז רבנו

 אפשר מה אך חלש, מרגיש והוא צודקים אנחנו שלמעשה רבנו ואמר תלמידים.
 יגיע שאני כבר לו ואמרתי זמן, מאוד הרבה כבר ומפציר מפציר שהוא לעשות

תשמור״. שפתיך ״ומוצא אליו,

אבלים ניחום קכד
 מניחום תועלת ג״כ עצמו למת שיש ה״ז( אבל )פי״ד דברמב״ם רבנו נשאל

בזה? לו יש תועלת איזה וצ״ע אבלים
 יראו בשמים שאומרים קהלת( בסוף רבה )מדרש בחז״ל מבואר דהנה ואמר

 הנפטר על סיפורים מלספר תועלת יש ולכן עליוי, אומרים הבריות מה
(178 חיים )מים בשמים. פועל וזה
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 שיתמו יה״ר די אל וקוה לבך ויאמץ חזק די אל קוה בס״ד. רבנו: מכתב
 ינחם המקום באהליכם, ישכון וחסד טוב ואך המשפחה של הכאבים

 לפ״ק תש״ס טבת י״ט וירושלים, ציון אבלי שאר בתוך אתכם
 לקבל אלא אחרת, להיות יכול היה מה יחשוב שלא לאי הוסיף ופ״א
 - תשע״ד ויחי פרי בגליון ראה אבילות בעניני עוד באהבה. שמים גזירה

תשע״ו. - תשע״ה

הזמן ניצול קכה.

 יותר שמתחזקים מה וכל באמונה, מאד להתחזק צריך לדאבונינו רבנו: אמר
 שאולי לומר אפשר כמעט היום במשך יושב אדם בן מאושרים. נהיים באמונה

 חסר זה עצמו! על היום כל חושב הוא ומה הקב״ה, על חושב הוא אחד! רגע
 יותר. לו שמגיע כאילו, טענות אדם לבן יש כמובן לפעמים לו. חסר זה לו,

 עושה שהקב״ה החסד מספיק. לא עוד זה לו שיש ומה יותר. תמיד לו מגיע
מספיק. לא עדיין זה איתו
 מרגיש ולא הסיפוק את מרגיש לא הוא אבל כך, חושב שלא כזה אדם ואפיי

 נותן המצות, את לקיים אפשרות לו נותן חיים, לו נותן שהקב״ה השמחה את
מלך לפני להכנס רוצה אדם בן אם הרי להתפלל, לפניו לעמוד אפשרות לו

 המצוות מעשה ע״י נצחיות להשיג יכול הלא אדם של רגע כל רבנו: כי
 חשבון עושה וכשאדם נצחיות, אבד בטל שאדם רגע שכל נמצא תורה, או

ולריק. להבל מאבד והשאר מאד, קצת שזה יראה לטוב, מנצל זמן כמה
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 דרדקי: ומקרי ד״ה בי כ״א דף בב״ב התוסי דברי להביא רגיל ורבנו
 טעות להם שמלמד שעה דאותה הדר, דלא פסידא דהוה ר״י ואומר

 וכוי דרדקי מקרי לעולם. להחזיר יכולין אין שעה ואותה מתבטלים הם
 כל אך התראה, בלי אותו לפטר אין שכיר דשאר היינו ועומדין, כמותרין

 דהפסד הר״י מפרש דרדקי ומקרי דמי, ועומד כמותרה הדר דלא פסידא
 לתקן. אפשר אי נכונה לא מלה שלמד בזמן שהיה הזמן
 הבית בתורת חיים החפץ כי משניה, פחות זמן לוקח אחת מילה והנה
 היא אחת מילה לפי״ז מילים, מאתיים לדבר יכול אחת בדקה כי כותב

 דרדקי. מקרי מלהיות מפוטר להיות מספיק וזה מדקה. ממאתיים אי
 סגי מהשמים תביעה עליו שיהיי תורה ביטול נחשב שיהיי לגבי גם ובודאי

 להתעורר בזה ודי עולם. של חשבונו לחשוב חשוב כמה עד א״כ בזה,
יפרח( כתמר )צדיק החיים. את לבזבז ולא הזמן את לנצל

נסיונות קכו.
 עוד ונביא הנסיונות בענין רבנו מדברי תשע״ז בשלח פרי בגליון הבאנו

כאן. אי ענין
 .... מדרשיות ע״י ויר״ש בתורה לחיזוק היום הנאספים לכי בס״ד.
ברכה. ורב שלוי
 ברש״י )מובא כדארז״ל התורה, בשביל היא העולם בריאת תכלית עיקר

 ובשביל ראשית שנקראת התורה בשביל ברא, בראשית עה״פ א,א( בראשית
 לעולם. קיום אין תורה ובלי ראשית, שנקראים ישראל

 נסיונות לו שיש קשה, במצב שנמצא פעמים הרבה מרגיש האדם הנה
 מביא זה הרי נסיון יש שאם לדעת עלינו עליהם, להתגבר לו וקשה
 וכל אחרת, בצורה הדברים כל על להסתכל יש וממילא רוחנית לעליה

 טובים, שאינם דברים עליו להשפיע ומנסה הרע היצר עליו שבא פעם
 בנסיון יעמוד ואם לעלות, אפשרות לו ומזמנים כנסיון זה על יסתכל
עזור בודאי הקב״ה  אוחז הוא הרי הזה הנסיון את לו נותנים שאם לו י

 קשים יותר נסיונות רואה הוא אם ואדרבה בזה, לעמוד שיכול במדרגה
 מאושר, להיות צריך אחד מצד אז לעלות, אפשרות לו שמזמנים סימן אז
 שיש וכמה אותו, להעלות רוצים שלא סימן נסיון לו נותנים לא אם כי

שיעלה. סיכויים יותר יש נסיונות יותר
 אבינו לאברהם אמר שהקב״ה מה ולחשוב מאושר להיות צריך א״כ
ותהיי החזקה במלחמה שתעמוד זה, בנסיון עמוד ממך בבקשה נא, קח
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 דורשים מה לזכור צריך נסיון של מצב לאדם שיש פעם כל לכן מאושר,
 רוצים אלא רע לך נותנים שח"ו לא שיעלה ממנו רוצים עכשיו, ממנו

 מאושר. יהי' ומתעלה הנסיון על מתגבר ואם שתעלה,
ש אחד שכל יעזור והקב"ה  בכל לעלות כחו בכל וישתדל זה את ירגי
 בא שזה ויחשוב ממנו, רוצה שהקב"ה מה את ויעשה שנמצא, המצבים
 לגדול ויצליח בזה ישתדל אחד שכל יעזור והקב"ה אותו, להעלות לטובתו
שמים. ויראת בתורה

 שטיינמן לייב י. אהרן
לפ"ק תשע"ב תמוז ח'

***
 עם יום יום הלומד אברך ע"י נשאלתי שליט"א: זילברברג הגרמ"ב שח

 שהתחיל מתחזק בחור אותו לאחים', 'לב ארגון במסגרת מתחזק בחור
 הסמוך לביהכנ"ס ללכת שבת כל נהג המצוות, ולקיים שבת לשמור
 הביטחוני המצב בגלל אך בירושלים, הצרפתית' 'הגבעה בשכונת לביתו

 מקום, לכל הפלאפון את עמו לקחת אמו ממנו דורשת האחרונה בתקופה
 איסור על יעבור מביתו ייצא דאם לסדן הפטיש בין נמצא הוא ועתה

 והפריצות שבת החילול כל עם בבית להשאר מאידך אך מוקצה, טלטול
מנשוא. קשה זה בו שיש

 אמר שליט"א, שטינמן הגראי"ל מרן רבנו מו"ר קמיה הדברים וכשהצעתי
 ולשאלת חזיר, לאכול ר"ל לו להתיר בסוף נבוא כזה דבר לו נתיר שאם
 של קשים נסיונות לו יהיה בבית הלא שליט"א שטינמן הגר"א נכדו

 נוצרת' 'לכך בפסקנות שליט"א מרן אמר עבירות, ושאר שבת חילול
בחיים. ובוחר בנסיון עומד אם לראות המבחן רגע לו וזהו בנסיון, לעמוד

נקיות קכז.
 לירושלים, בבוקר לנסוע נצרך שנים כמה לפני שליט"א: ח"א סיפר

 כשחזר לבסוף להשיגו, יכלו ולא דחוף, מחפשו שרבנו ביתו בדלת ודפקו
 לו: ואמר חייך אותו ראה כשרבנו רבנו, לבית מיד סר בצהרים לב"ב

 להציע ורציתי באלעד, כולל ראש וחיפש אחד אלי בא בבוקר תראה
 שם איזה על ושאלני בצהרים, אחד אותו בא שבאת עד לבסוף לך,

 שם הזכיר שכבר לאחר אם בעצמי והרהרתי עליו? דעתי מה מסוים
 חשש ומפני אליך, מנגיעה יהי' כבר זה שמך את יאמר אני עכשיו אחר,
 מקפיד שאינך ואקוה בפניך, להתנצל ואבקש שמך, את אמרתי לא כבר
 קיבל חודשים כמה כעבור לבסוף ׳ה’]א אחרת משרה לו שיהי' וברכו עלי,

 הכולל שפותח שמעתי ההוא הכולל ואילו בסי׳ד, מאד בזה שמצליח טובה משרה
הפרגוד( )מאחורי מנכסיו[ ירד

נשואין קכח.
 תשע"ה. תרומה פר' בגליון נשואין בענין רבנו מדברי שהבאנו מה ראה

 א'. ענין עוד כאן ונביא בית. שלום בערך גם וראה
 שואלים לדין אדם שמכניסין דבשעה אמרינן א( לי׳א )דף שבת בגמ'
 עסקת אלא פו"ר קיימת אמר דלא המהרש"א וכתב בפו"ר. עסקת אותו

 זאת ובכל בעלמא, גרמא הוי זה והנה ויתומה", יתום להשיא "דהיינו
בפו"ר. עסקת נקרא
 בשו"ע חידוש ומצינו ויתומה. יתום השאת של דוגמא נקט למה ויל"ע
 ישיאו צדקה מעות בידם שיש צדקה דגבאי ט"ו סעיף רמ"ט סימן יו"ד
 בשם כתב י"א ס"ק ובש"ך מזו, גדולה צדקה שאין עניות בתולות בהם

יתומות. דדוקא אלשקר מהר"מ
 עסק שלא משום דימות לחזקי' אמר דישעי' אמרינן א( י' )דף ובברכות

 עשה? מצות ביטול על חמור עונש כזה יענש למה ויל"ע בפו"ר.
 מנח דלא קרקפתא היינו בגופן ישראל דפושעי איתא א' י"ז דבר"ה וי"ל

 ולפי"ז מעולם, קיימן שלא שבגופו מ"ע לשאר דה"ה הר"ן וכתב תפילין.
 הרי א'[ במצוה החינוך וכלשון ביותר הגדולה מי׳ע שהיא ]- פו"ר קיים שלא כיון
בראשית( השחר )אילת מ"ע. מבטל הוא

נשים קכט.
 באינטרט, הכרוכה הנוראה הסכנה על לנשים כינוס שיעשו לרבנו אמרו
ידבר? מי רבנו: ושאל
 כמה עד ולדקדק מאוד! בזה להיזהר יש נשים לפני שלדבר נחרצות: ואמר

שליטי׳א( זילברברג הגרמי׳ב )שיעורי בימים. באים אנשים רק שידברו שאפשר

סבלנות קל.
למחנכים: בשיחה רבנו אמר
 אולי ולמנהלים בפרט, למלמדים יום, יום שנוגע מה דברים יש הנה

 שלא או בכונה אם שמרגיזים, ילדים תמיד יש בטבע הילדים פחות,
ולא שקטים, יהיו הילדים שכל לומר אפשר אי כאלה, יש תמיד בכונה,

 צריך הוא והרבי קשיים, הרבה שיש בודאי מלמד, כשהוא לרבי יפריעו
קשה! מאד וזה רגוע, יהי' שהוא
 עייף, מהבית בא אדם לפעמים אדם, לבן מצבים מיני כל שיש בפרט

 הם האנשים סוף כל סוף כי קל, כך כל לא שבבית דברים מיני כל או
 כ"כ לא וזה בצמצום, בצנע לחיות קצת צריך והבית עשירים, כ"כ לא
 והילדים ללמד צריך והוא מאד, קשים מצבים יש פעמים והרבה קל,

 מאד זה על מגיב הוא קשים, דברים אומר הוא לפעמים ממילא מרגיזים,
 את ומחפיר מבייש מאד שזה מה כאלה דברים אומר הוא לפעמים חזק,

הילד.
 באמת ולפעמים אותו, שוברים שבור, שהוא מרגיש הילד פעמים הרבה

 להיות צריך מאד הרבי לכן מזיקים, שלפעמים יום בכל מעשים מזיקים,
 ישים שהאדם וגם דשמיא, סייעתא מאד וצריך קל, כ"כ לא וזה רגוע,

 לעשות ולא רוגז, מתוך דברים לומר ולא להתגבר שלו הכחות כל את
 למלמד. שנוגע מה זה להתחרט, צריך אח"כ שעי"ז קשים, דברים
 עם יחד נמצא לא הוא בכתה, בא לא הוא כי מזה, פחות קצת המנהל

 שם גם זאת בכל אבל אליו, ששלחו אחד ילד אליו בא רק הילדים, כל
סבלן. יהי' שהאדם להיות צריך

 יותר מדבר הוא אם צורה באיזה הילד, אל לדבר האיך פשוט כ"כ לא
 רוצה, שהוא מה ממנו יהי' לא אח"כ הילד, את לאבד יכול ברוגז, מדאי
 הרבה הרבה צריך ממילא רוצה, שהוא ממה להיפך הפוך, יהי' אלא

 ומה לדבר, והאיך לנהוג האיך שידע כדי במדות מאד חזק להיות ממש
 ילדים מלמד כשהוא שהרבי הוא העיקר קודם, שאמרנו כמו זה שהעיקר

 את למלא שיוכל כדי סבלנות, הרבה הרבה צריך המנהל גם אבל בכתה,
צריך. שהוא מה התפקיד
 עושים, שרוצים מה צריכים לא הם בעי' שום אין החילוניים אצל להבדיל

 החילוני החינוך זה נו! אדם, פרא ויהי' יגדל יש מה קשה, לא או קשה
 מוכן להיות מאד מאד צריך החרדי, בחינוך אנחנו אבל אדם, פרא שיהי'

 הכל זה וכדומה, בכעס, יתנהג לא ערוך, השולחן כל יכעוס, שלא במדות
המנהל. על וגם הרבי על שמוטל מה דברים

סברא קלא.
 לאיזה טובה סברא איזה פעם אמר זצ"ל שקופ שמעון ר' מרן רבנו: שח

 כאן רואה אני הנה ואמר מהסברא מאד התפעל יהודי ואותו הבית, בעל
 ואמר: שמעון ר' נענה ים, מיני ורחבה מידה מארץ ארוכה שהתורה איך

 אני הנה ואמר ונעמד ק"מ עשרים עשר כמו ברוסיה שנסע לאחד משל
גדולה. מדינה היא שרוסיה רואה

סגולות קלב.
 ]כמבואר ללידה לסגולה לאבנים גמ"ח לה היה ע"ה הצדקנית הרבנית

 שרבנו אומרת היתה אבן, בהשאלה לבקש וכשבאו תצוה[, פר' בחיי ברבנו
 מה הראשון ברגע מתפלא השומע והי' זה, את שלוקחים אוהב לא

 האבן את שכשלוקחים טוען שרבנו - לישנא בהאי אמרה בזה, החסרון
 שיאמרו בתנאי רק לקחת מרשה לכן הכל", של העיקר את "שוכחים

 )פרי כלל. עצמי כוח לה אין והאבן ה', ביד רק תלוי שהכל - ליולדת
חיים(

סיגופים קלג.
 לנכדו אמר הירכים, אגן את שבר שבו תשס"ב בחשון רבנו נפילת לאחר

 היה רואים היו כשלא כי שבת, בליל כך על נענש שכנראה שליט"א:
 האוכל, שאר לו הספיק כי זה את אכל ולא שבת בליל המרק את שופך
 מהמרק. מעט טועם כן ומאז שבת מאכלי ביזה כי נענש לכך ואולי
 שעוסק מי כי מתלמידיו לאחד רבנו הזהיר חדא בעידנא צומות בענין

 הארץ. עם נשאר אם מכך הרוויח מה גדול, הארץ עם ונשאר בצומות
 שהחסידות אדם בני רוב "שידמו בהקדמתו ישרים המסילת לדברי וציין

ם הרבה מזמורים באמירת תלויה  וגלגולי קשים צומות מאד ארוכים ווידוי
שוקטה". הדעת ואין בהם נח השכל אין אשר דברים כולם שלג
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 מהתבשיל, חלק ונשרף האש על הסיר את שכח שליט"א נכדו פ"א
 שאינו רבנו לו ואמר נשרף, שזה התנצל המאכל את לרבנו וכשהביא

 אוכל שאני מה ואת אוכל, לא אני בסיר שנשרף מה שהרי להתנצל צריך
להתנצל? צריכים מה ועל שרוף טעם מרגיש איני

סיום קלד.
 ענין עוד כאן ונביא תשע"ז. הברכה וזאת פר' בגליון שהבאנו מה ראה

רבים. מיני א'
 בדברים למשל מקומות, בשאר מצינו שלא מה דבר מצינו הנה רבנו: שח

במזומן ואפי' להצטרף, יכול לא אכל שלא ומי אכל שאכל מי גשמיים



 מצטרף, הוא מזונות אכל ואחד לחם אכלו שאם ב'( סעי' ׳ז’'קצ )סי דין יש
 כאלה ויש ירקות, אפי' שאומרים כאלה ויש לחם, אכל שלא אפי'

 שייך, משהו להיות צריך להצטרף כדי מוכרח עכ"פ מים, אפי' שאומרים
 למזומן. אותו לצרף אפשר אי דבר, שום אכל לא הוא ואם

 למדו שלא אנשים באים מסכתא, מסיים אחד שאם המנהג כאן ולמה
 הימים בתשעת ואפי' שמחה, בר שהוא קצת ונקרא ומצטרפים, כלום

 אחרים אנשים באים מסכתא סיום עושה אחד אם שמצטרפים, כאלה יש
 עכ"פ בשר, לאכול יכולים הם זה סמך ועל מצטרפים, והם למדו שלא
 ככה. זה ולמה שייכות, שום לו היה שלא אפי' מצטרף הוא

 נרגש יותר לכאורה שבגשמיות אע"פ אחרת, זה שברוחניות רואים
 שייכות שיהי' כדי הנותנת, היא שבגשמיות הוא המציאות אבל השייכות,

 להצטרף, יכול לא הוא משהו נהנה לא ואם משהו נהנה שיהי' ג"כ צריך
כן. ברוחניות אבל

 שהיא שעי"ז סוכה( מסכת )שלהי בילגה של הענין את בסיום אמרו ועכשיו
 אומרת זה, למה שואלת והגמ' המשפחה, כל את קנסו זה בשביל חטאה,

 זלזל ככה שהוא שלה מהאבא שומעת היתה לא היא אם שהבת הגמ'
 ולמה האבא רק זה סוף כל סוף אבל אומרת, היתה לא שמים, בקדשי
 למה הקושיה אותה ושוב לשכנו, אוי לרשע אוי המשפחה, כל נענשה
 רשע, לא שכנו אבל רשע הוא הרשע הרי לשכנו, אוי לרשע אוי באמת
נענש? הוא ולמה
 לצד קשה היה אחרת הרע, לצד בין הטוב לצד בין יש שברוחניות רואים

 ג"כ. הטוב לצד אלא לא, הטוב ולצד אותו מענישים הרע
 שייכות להם יש אבל בלימוד, השתתפו שלא אפי' אלה שכל יוצא

 לשכנו, טוב לצדיק טוב אז לשכנו, אוי לרשע אוי ק"ו שזה כיון בלימוד,
מצטרף. הוא למד לא שהוא אפי' ממילא

 מרן וכלשון מאוד גדול הינו בחיים להתקדם שהחשק הרי עצמו ראשון
והלאה'. ושלישי שני תואר רוצים ראשון, תואר 'יש הגראי"ל:

דשמיא סייעתא קלה.

סיפורים קלז.

סמינרים קלח.

ספרים קלט.
 ספר לו שמביא מחבר כל ולכן ספרים, מחברי לכבד משתדל מאוד רבנו

 לבית לחלקם מרשה ולא שמו[ את עליו ]וחותם בביתו הספר את משאיר
 ספרים מאות והצטברו בביתם, מניחם אלא מדרש לבתי או כנסת

 את יוציאו שלא המחברים כבוד שזהו ואמר התקרה. ועד מהריצפה
החוצה. ספרים

הלכה ספרי קמ.

 שבדור שליט"א, מרבנו שמעתי שליט"א טורק אליער ר' הרה"צ שח
 לעזור ס"ד לו שולח היה הקב"ה רוצה שהוא מראה היה כשאדם הקודם

 'השמיא' רוצה אדם אם אז נסיונות, הרבה כך כל שיש שלנו ובדור לו,
אמלא( אוצרתיהם הס' )מתוך לו. עוזר בעצמו

סימנים קלו.
 רבנו, לפני אברך סח מסוים", אברך עם בחברותא לומד שאני שנים "זה

 מוזר: דבר קורה לאחרונה אולם המשותף. בעמלנו ברכה ראינו "ותמיד
 מגלה אני בזמן לבוא מצליח וכשאני ללימוד, להגיע ממני שנבצר פעמים

 סימן בכך יש אולי חשבנו, שונים. עיכובים בשל נעדר חברי הפעם כי
 אחרת". חברותא לעצמו אחד כל ולמצוא להיפרד שעלינו השמים מן

 סיבה אין ופורה, מוצלח הלימוד "אם רבנו, השיב 'סימנים'", "אין
יפרח( כתמר )צדיק להפסיקו".

 והיו הקודמים, והדורות העבר על סיפר ולא כמעט השנים במשך רבנו
 כשהגיע רק זה. בענין דבר מלספר עצמו את עוצר כיצד בשיעור רואים
 זקניך ויגדך אביך 'שאל אמר הקודם הדור עניני שנשכח וראה זקנה לגיל

 ]וגם זצ"ל מרן ואצל בבריסק שראה מה על לספר והחל לך' ויאמרו
 בדברים עמהם לשוח ורוצה בידו, שסיעו לאנשים טובה להכיר צריך רואה לפעמים
אותם[ שישמחו
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 וכמדומה שמספרים, סיפור לאף כמעט מאמין אינו שהוא רבנו אמר
זליג. שמחה ר' ממרן זאת שקיבל שאמר

 אבל קצת, מאמין עוד היה עליו לספר שהתחילו עד כי הוסיף עוד
 מעשה!" קיין ניט שיין איך "גלייב עליו מספרים מה שראה לאחר
 לקו' בהקדמה ת"ח על סיפורים במעלת רבנו מדברי מש"כ עוד וראה
תשע"ד. תערוג כאיל

 תשע"ז. יתרו פר' בגליון שהבאנו מה ראה בסמינרים הבנות לימוד בענין
ענינים. עוד כאן ונביא

 - בנות רבבות בכינוס שליט"א הירש הלל משה רבי הגדול הגאון שח
 לשנות הסכימו לא הדורות גדולי מדוע להסביר רציתי תשע"ז: כסלו

 ללכת להרשות לא ומאידך חדשים דברים ולהכניס יעקב בית ממסורת
 משום היא הגדולים אצל לתוארים להתנגדות הסיבה באקדמיה. ללמוד

תואר של מהבעיות חוץ בגרות אפילו או ראשון תואר לו שיש שמי

 בחודש משנה יותר מעט שלפני בזה אזכירה שליט"א: רש"ד הרה"ג כותב
 שליט"א שטיינמן הגראי"ל הישיבה ראש מרן קמיה באתי תשע"ה אייר

 רבנו ושאל מרבנו ברכה לקבל ובאתי ספר להוציא עומד שהנני ואמרתי
 צריך נדה ואמר רבנו נענה ומיד נדה הלכות על והשבתי הספר מה על

 רק להלכה אינו דספרי ואמרתי מאוד, חמור זה אחת טעות מאוד להיזהר
 ואמר רבנו דעת נחה ולא השו"ע סדר על והחוו"ד הנו"כ בדברי הערות

 סייעתא. יהיה ד' בעזרת ואז תקלה יהיה שלא להתפלל אחת עצה יש
שמואל( )מנחת

חיצונים ספרים קמא.
 ספרים לקרוא שלא היראים בבתי מודעות פחות היו המקודמות בשנים

 ]וכבר זה. בענין תלמידיו את רבנו חיזק כך ולשם ועיתונים, חיצונים
 החילונים העיתונים למניעת כינוס בביתו רבנו שערך תשע"ד פנחס בגליון הבאנו
הלמדי"ם[ בשנות

 להימנע ע"ע שיקבלו וביקש התלמידים את רבנו כינס תשכ"ב בער"ה
המכתב וז"ל חיצונים. ספרים מקריאת

 חופשים ועתונים חיצוניים ספרים שקריאת אחרי תשב"ך. אלול לכ"ט אור
 כפירה בו שיש מצד בין ואהבתו השם מיראת הלבבות את לרחק גורם

ביזוי ומינות  לידי ומביא וליצנות פה ניבול דברי הקדושים חז"ל בדברי ו
 לעבדותו להתקרב העיקריים המפריעים מן א' וזה יתב', ביראתו קרירות
 במשך לקרוא לא ]בלי׳נ[ חזקה בקבלה עצמנו על קבלנו לכן יתב', ולתורתו

 חיצוניים, בספרים וכן מהחפשים עתון שום הבעל"ט תשכ"ג שנת כל
 ולקרב המפריעים, מן להתרחק נוכל שעי"ז כדי יתב' לכבודו' נעשה וזה

מג( אגרות )קובץ הנ"ל. יום החתום על באנו וע"ז יתב', לעבדותו עצמנו
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 יחיו עליהם ה' בלייקוואד השי"ת אהובי תורה בני לכבוד בס"ד
 שיוכלו כדי בפרנסתן לבעליהן לעזור רוצות שהנשים היות שאלתכם בדבר

 לימודים ללמוד לזה צריכים אמנם התורה, ללימוד לגמרי להתמסר
 לפרנסתן. מאד נוגע והדבר כפירה, דברי בהם שמערבים

 היהדות, מעיקרי זה כי כפירה, דברי ללמוד היתר צד שום אין תשובה:
 בדרך פרנסתו שישיג בהשי"ת יבטח א' וכל היתר. שום לזה אין אשר

 דורות להקים יזכו זה ובזכות אותו. מוליכין לילך רוצה שאדם ובדרך היתר.
ית"ש. כרצונו לש"ש ומצוות בתורה עוסקים ובגשם, ברוח בריאים ישרים,

 לפ"ק תשנ"ט טבת כ"ד
 הדברים חשיבות למען כו"ח

שטינמן א"ל

תורה ספר קמב.
 וילך נצבים פר' בגליון שהבאנו מה ראה וענינו תורה ספר כתיבת בענין

 בהכנסת רבנו שדרש אחת דרשה כאן ונביא תשע"ז. וילך ופר' תשע"ד,
 תשס"ג. טבת א' ישראל אור לישיבת תורה ספר

 תורה, ספר הכנסת של ושמחה חנוכה, שמחת כפולה, שמחה עכשיו יש
 כפול, פי זה בזמנינו גדולה, בשמחה הי' הדורות בכל תורה, ספר הכנסת

 באירופה, היהדות של חורבן הי' שנה, ששים בערך שלפני ידוע הרי כי
 ישראל גדולי גם ישראל, מכלל גדול חלק הרבה, שרפו שחטו, והרגו,

 וגם רח"ל, כילה האויב כולם וטף, נשים אנשים אנשים, מיני כל צדיקים,
 ספרים תורה ספרי רק לא אחרים ספרים וגם תורות, ספרי אלפי שרפו

 החלק רח"ל הכל אחרונים, של ראשונים של ספרים מיני וכל סידורים,
 קצת, הפליטה שארית נשאר קצת,, קצת רק נשאר ולא שרפו! גדול הכי

כילו. הם וחס חלילה ורובם
 חסר שהי' מה כבר האלה, השנים במשך ישראל כלל ב"ה ועכשיו

 בישיבה, המדרש, לבית תורה, ספר הכנסת יש שבוע כל וכמעט השלימו,
והידור, פאר ברוב תורה ספר שמכניסים מקומות מיני בכל הכנסת, לבית
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 לכבוד שתורמים טובים, אנשים צדיקים, תורמים אנשים נמצאים ותמיד
הציבור. לכבוד התורה,

 אומרים שחז״ל תורה, ספר עוד יש שהרי פעמים, כמה כבר אמרנו אבל
 שנשרף, תורה ספר כמו זה שמת, מישראל אדם סתם מת, כשר שכשאדם

 הספר בשביל גם צריך חיים, תורה ספרי שיש ומה חיים! תורה ספרי יש
 מה העיקר הס״ת, עם יש מה אנשים, בלי תורה ספר כי עצמו, תורה
בזה. שילמדו בשביל זה ס״ת שיש

 נתרבו ב״ה, הרבה כ״כ יש הזה, הגדול החורבן כל שאחרי ב״ה וידוע
 הרבה המלחמה, לפני שהיי ממה יותר הרבה ישיבות, נתרבו תורה לומדי
 תורה הספרי ששרף, תורה הספרי במקום לומדים וב״ה ערך, לאין יותר
 השלימו זה כל ואת שרפו, כולם את קלף, שעל מה תורה והספרי חיים,

 קלף. על תורה וספרי חיים תורה ספרי עכשיו
 שזהו ישיבה, של במקום בפרט תורה, ספר שמכניסים מקוים אנחנו וזה

 ספר וגם חיים תורה הספרי גם מתאימים, הדברים שני אז תורה, המקום
תורה.

עדינות קמג.
 קידוש, בשעת הפת לכסות שצריכים הוא הדין כי העיר: שליט״א רבנו

 את שמקדימים בושתו יראה לא שהפת טעם מביא רע״א( )סיי והטור
 מוקדם הוא שבפסוק בגלל הוא פת שמקדימים הטעם בעצם היין ברכת
 צריך מקום ובכל יותר, אותו החשיבה שהתורה סימן זה כן ואם יותר

 על מקדשים שלכתחילה בקידוש אבל היין, לפני הפת על לברך להקדים
הפת. לכסות יש במצוה שזכתה הפת את לבייש לא כדי היין

 את מבזה שכאילו הרגשה של עדינות להיות צריכה כמה עד מכאן רואים
 אבל מעצמו מרגיש לא שאדם הרגשה וזוהי אותה, לכסות וצריך הפת
 איסור לא אפילו זה עצמו שמצד ויתכן הפת, כביזוי שזה אמרו חז״ל

 למידות האדם את להרגיל רוצה שהתורה בכך נכלל זה אבל דרבנן
 בבריאה הי להנהגת שייך ועדינות טובה למידה ששייך מה וכל טובות

ח״א( יוסף )שיח מהאדם. שדורשים מה וזה

הזה עולם קמד
 ולשוחח בחדר להיות לי הזדמן שנה כעשרים לפני ואמר: תלמיד העיד

 כראוי, ומצוות תורה שומר דבר לכל חרדי הנחשב ציבור איש אודות
 תמיד מחשבותיו וכל רח״ל, מאוד הרבה הרשיע הציבור בעסקנות אך

 אמונת את בציבור ומחליש שבדור, חכמים בתלמידי ולזלזל לבזות איך
חכמים.
 וגם חשוב יהודי עם שידוך עשה האיש כי הגראי״ל לרבנו סיפרתי
 את כאבתי וכאילו ברווח, פרנסה לו ויש כבוד עניני כמה בעוד הצליח

 ואמר שטותי, ועל הפרגון חוסר על ברחמים עלי הביט הגראי״ל הצלחתו,
 הזה! עולם לו שיהיה לך איכפת מה לו שטוב לך איכפת מה לי:

 שוב כחודש לאחר טוב, הבין לא או טוב שמע לא אולי חשב התלמיד
 חייך יהודי, אותו של נוספת הצלחה אודות רבנו עם השיחה את גלגל

הפרגוד( )מאחורי הזה. עולם לו שיהיה לך איכפת מה ואמר הגראי״ל

הרע עין קמה.
 ובגשמיות ברוחניות שמזיקים פרסום בעניני נזהר שליט״א רבנו כידוע
 מדבריו.. שהבאנו מה תשע״ד בלק פרי בגליון וראה
 של הספרים אחד את לאנגלית לתרגם אפשר האם רבנו נשאל ופ״א

 ח״ו יכול יעשה שזה הפירסום הנה רבנו: ואמר שמסר? חיזוק הדברי
 להתחזק יכולים שאנשים הרבים זיכוי בזה יש גיסא מאידך אבל להזיק,

מכך. שיצא לסכנה לחשוש ולא לתרגם עדיף וא״כ בזה,

חדשה עיר קמו.
 ישראל, בארץ שניבנית עיר כל בישראל, חדשה עיר שנבנה השם ברוך

 בארץ טהרה מוסיף בארץ, קדושה מוסיף זה חרדים, של עיר בפרט
 רוצים הי. דבר לשמוע שרוצים ציבור שיש נראה השם וברוך ישראל.

להתחזק!
 שני אלו וחסד״ ״תורה זה שיש, העיקרי שהדבר פשוט, יודע אחד כל

 ועבודה תורה כתוב אמנם העולם, מתקיים שבהם העיקר הם הדברים
 וחסד״. ״תורה הפחות לכל ובעיקר בדורינו, אין עבודה אבל וגמ״ח.
 בתי כוללים, ישיבות, שיתרבו תורה, הרבה יתוסף הזו שבעיר ומקוים

 בזה שיתרבו ומקוים הקדש. טהרת על יהיי שהכל ולילדות, לילדים ספר
יותר. ועוד יותר עוד
 בגשמיות גם יש חסד אבל הדברים. מעיקר שזה חסד כאן יתרבה וגם
 וכאן בגשמיות, מאשר גדול יותר עוד החסד וברוחניות ברוחניות, גם ויש

 דרך עזבו אשר התועים לאחים לעזור הרבה שיצאו הי בעזרת מקוים
לזה כי הי, את עובדים אם בבריאה שיש האושר מהו יודעים שלא הי,

 גדול חלק יש לדאבונינו זה, את יודע אחד כל לא אבל נוצר! האדם
הנכונה. הדרך את יודעים לא והם שתעו מאחינו
 יהודי וכל ולהם, לעזור לבוא הוא, גדול וחסד גדולה, רחמנות זה ממילא

 הרבה וב״ה שבשמים, לאבינו מישראל נפש מצילים ממש שמצילים,
 הולך לא וזה לאט לאט אמנם ומצליחים! המקומות. בכל זה את עושים
נותן. - שמשפיעים מה כל אבל אחד, ברגע
 עושה זה לאחים, לעזור כדי מזמנו נותן אדם שבן מה הדבר, ועצם
 שהעיר לעזור יכולה הזו והזכות שבשמים, אבינו אצל גדולה״ ״זכות
קיום. לה ויהיה ותכונן תבנה

 עון זה הנה מ״ט( )ט״ז ביחזקאל בפסוק כתוב סדום אצל להיפך ומצינו
 שנגמר מזה חוץ שהעיקר, משמע החזיקה, לא ואביון עני ויד וגוי סדום
 הזמן כל כנראה מזה חוץ אבל לחם, שנתנה אחת ילדה שהרגו על דינם

 סדום על נגזר זה שבשביל החטא היה וזה חסדים, גומלי היו לא הם
שתיחרב.

 החסד״ במעלת מאד להתחזק ״צריך קיום לה שיהיה שרוצים עיר כל א״כ
 דברים מיני כל ולעשות לשני, אחד לעזור בגשמיות, חסד גם כולל וחסד

 חסד וזהו מועיל, שמאד מה חשוב, יותר עוד שהוא חלק וגם חסד, של
 בזה, שיוסיף אחד וכל לפעול, מה הרבה בזה ויש לרוחניות! לנשמה!

 וזה ישראל, כלל ולכל ישראל, לארץ גם לעיר, וגם לו, גם זכות זוהי
כולנו. בשביל מועיל מאד

סיגריות עישון קמז.
 האדם שליטת חובת אודות מדבר השם דרך בספר הרמח״ל רבנו: שח
 דיבור מעשה הכבד: אל מהקל דרגות שלוש מונה והוא רצונותיו, על

ומחשבה.
 העובד האדם אצל ביותר החשובים הדברים אחד היא העצמית השליטה

 על ישלוט איך המעשה על לשלוט מסוגל לא אדם אם בוראו, את
 הרי המעשה על גם לשלוט מסוגל שלא ומי המחשבה, על או הדיבור

 מפסיק שהוא מחליט היה האדם אם כי ברור הרי זה אדם לא שהוא
 הוא אם באמת, רוצה לא שהוא היא הבעיה מפסיק היה אכן הוא לעשן

 הוא שאכן להאמין צריך תורה בן להפסיק, היה שיכול בודאי רוצה היה
עצמו. על לשלוט יכול

שון שנות עשרים של הכספית העלות  דולר אלף עשרים הוא סיגריות עי
 עבור אותו לאסוף או לצדקה הזה הסכום את לתת יכול אדם לערך,
עישון( ללא )חיים ממון. שריפת זו סיגריות זה בכסף לקנות ילדיו נשואי

עלבנות קמח.
שליט״א: טורק אליעזר רבי הגה״צ שח

 שכאשר שסיפר, שליט״א, הגראי״ל מרן של ביתו מנאמני מאחד שמעתי
 מרן את ברבים וביזה אלוקים, במלאכי והלעיב רוח וגס שוטה אברך קם

 באמצע פוניבזי ישיבת של הכולל בהיכל תשובה ימי בעשרת שליט״א
שליט״א. רבנו שם שמסר דרשה
 מרן התבטא למכונית, נכנס כאשר שליט״א מרן אל התלווה משמש ואותו

 מקבל ברוך-הוא שהקדוש שמח ואני דבריו, את היטב 'שמעתי שליט״א:
תי, על לי ימחול הכיפורים יום שעד ממנו ביקשתי בקשותי. את  וזה עוונו

ת'. למחילת עוזר בוודאי אור( לראות העומד אמלא אוצרותיהם הסי )מתוך עוונו

ענוה קמט.
 תשע״ד בהעלותך פרי בגליונות רבנו מדברי שהבאנו מה ראה ענוה בענין

 ענין כאן ונביא כבוד. וערך גאוה, ערך לעיל עוד וראה תשע״ו. תשע״ה
אי.

 דמי המיוחדות מעלותיו לידיעת סותדת אינה אמיתית ענווה רבנו אמר
 התי יודע אמר אהרון בני ובמיתת ע״ה רבנו ממשה בענוה גדול לנו

 שידע היינו בך, או בי סבור והיתי מקום של במיודעיו הבית שיתקדש
 ולמסור לנביא הי בחר בו כי ידע וכן מקום של מיודעיו הוא כי היטב
 בעצמו יודע העניו כי האדם, מכל עניו היה זאת ובכל לישראל, תורה
תיו מחמת אינו שזכה מה שכל  שנאמר כמו ה בעיני חן שנשא אלא זכוי

 שאינו פי על אף אחון אשר את וחנותי הפסוק על א( ז, )ברכות בחז״ל
 היו הם וכוחותיו מדרגתו את להם היו אחרים שאם חושב וגם כדאי,

 כי ממנו הקטנים אחרים אודות לעצמו חושב וכן ממנו, יותר גדולים
באיגרת כתב שכבר כמו כמותם שוגג אינו והוא במעשיהם שוגגים הם
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 גדול שהוא ידע איש החזון שגם להזכיר רבנו ]ורגיל הפרגוד( )מאחורי הרמב"ן.
תשעי׳ד[. פנחס גליון וראה ענוה ביה שייך ואעפי׳כ הדור

דמשיחא עקבתא קנ.
 בשלח פר' בגליונות רבנו מדברי שהבאנו מה ראה דמשיחא עקבתא בענין

א'. ענין עוד כאן ונביא תשע"ז. תשע"ה,
 הגראי"ל מרן מפי שמענו דומים דברים שליט"א: פ' יוסף ר' הרה"ג כותב

 לבין התורה לומדי רדיפת בין לשואליו במענה כאשר שליט"א שטיינמן
 חזק נסיון שיש נראה לאחרונה, ערב במדינות העולמיות המהפכות

 רדיפת של נסיונות מיני כל ידי על התודה עולם את ולזעזע לקעקע
דרכים. ושאר והאברכים הכוללים
 ה' אמר כה כה( לג, )ירמיהו שנאמר כפי שטיינמן הגראי"ל מרן התבטא

 הגמ' וביארה שמתי, לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם
 את לזעזע כשמנסים חז"ל שאמרו כפי ת"ת, על דאזיל א לב, בנדרים

 הנכון הלקח את ילמדו לא ואם העולם את מזעזע הקב"ה התורה עולם
 כתרים התורה בלימוד חיזוק המעשית המסקנה אלינו, ויתקרב ימשיך זה

הפורענות. בפני
 ימ"ש מחבלים הרגו בהם ביפן שהתחרשו המחרידים המאורעות לאחר

 שם ובאיתמר רח"ל, הרוגות ועוד הי"ד אברכים שני ועוד הורים זוג
 ראש מרן אמר הי"ד אכזרית בצורה שלימה משפחה ימ"ש מחבל הרג

 אלינו נוגע דבר וכל מגיעים גאולה סימני בחוש רואים אנחנו הישיבה:
 ענה להתחזק עלינו במה כשנשאל בחנם מגיע לא דבר שום ישראל לכלל

ת ולא רעים דברים לדבר לא תורה בלימוד דברים בשלושה  את האחד לבזו
זה( בענין רבנו שאמר מה כלה ירחי ערך לעיל וראה חי׳ב, יוסף )שיח השני.

עשירות קנא.
 ענין כאן ונביא תשע"ד. תשא כי בגליון רבנו מדברי שהבאנו מה ראה

א'.
 ואין המפרנס שהוא יחשוב ושלא למקום שלוחים שהרבה לדעת צריך
 הגראי"ל רה"י למרן הנגידים אחד הגיע מהפעמים שבאחת וכמו בלתו

 צריך אתה מה בשביל מרן אותו שאל בעשירות שיברכו שליט"א שטיינמן
עשירות?

 אתה וכי מרן לו נענה בצדקות. להרבות שיוכל כדי הנגיד אותו לו אמר
חי׳ב( יוסף )שיח הישיבות. עולם את לכלכל כדי לקב"ה ועוזר דואג

***
 והי' גביר הי' פינס ממשפ' שזקינו שפירא ברוך ר' לי סיפר רבנו: שח

אלוזין ישיבת מתומכי  שני לו שהי' ואמר והעני הגלגל עליו ונהפך ו
 )עי' שאמרו כמו קשה. יותר הרבה נסיון הי' העושר ונסיון הנסיונות

העוני. מנסיון העושר נסיון שגדול ועוד( כה בהר פר' באלשיך

הטכנולגיה פגעי קנב.
 תשע"ו. תצא כי תשע"ו, שלח פר' בגליון רבנו מדברי שהבאנו מה ראה

א' ענין עוד כאן ונביא
 דבר שאין מדגיש תמיד שליט"א שטינמן הגראי"ל מרן ר"מ: הרב שח
 יכולים שהיינו והלוואי שבדיעבד בדיעבד הכול לכתחילה, אינטרנט כזה

משמעי. וחד גורף באופן אותו לאסור
 נישט סאיז נו פרנסה: לצורך שהתירו האינטרנט על אומר תמיד הוא
 כשמנסים לא', זה לכתחילה גם אבל טריפה לא זה - טריפה קיין

 בבחינת שזה ואומר מפטיר הוא מותר פרנסה שלצורך אותו לשכנע
 לאדם מאוד קשה שהרי כך זה כאן גם כי יינה', ושמור החבית שבור

 בהישג שם הנמצא רע פגע מכל עצמו את ולשמור אינטרנט להחזיק
ח"ו. יד

 המקוונת הרשת את לסנן המסרבים אנשים שיש לו כשסיפרנו ופעם
 מרן הגיב העבודה נוחות על מכבידות והחסימות היות שלהם במחשבים

 איבוד על דואג ואינו דמיו איבוד על דואג אדם ואמר שליט"א הגראי"ל
ימיו.

❖
 דמותר דהא אחרינא דרכא כליכא נחשב לא דאינטרנט רבנו, הורה

 הוא אחרינא דרכא בליכא הכביסה את עושות שנשים במקום לעבור
 במקום שעובדת מי ולכן שייך, לא זה ובאינטרנט עיניו, את בעוצם דוקא
העבודה. את לעזוב לה יש חסום, אינטרנט להחזיק מסכימים שלא

נפש פיקוח קנג.
 מרדכי רבי הגאון שח

בנות למאות לאחים"

 בסימן האירוע עמד תורניים, במוסדות וחייהן לימודיהן להמשיך תעצומות
'שבעה'. ישבה והמרכזת מאחר גדול, שאלה
 אם בשאלה שליט"א, שטינמן הגראי"ל הישיבה ראש מרן לרשכבה"ג נכנסו

 שתקום רוחני, נפש פיקוח זה שליט"א: מרן והורה הכינוס, את לדחות
חינוך( עניני מרנן )סברי הכינוס! את ותארגן תצא השבעה, בתוך

פירסום קנד
 תועלת ]והיה גדול פרסום מכך והיה לרבנו מפורסם ציבור איש הגיע פ"א

 שיותר שליט"א רבנו וביקש לפגשו[, רבנו הסכים ולכן מכך, בי׳ב לעירית גדולה
 ורבנו ברכה, רצה ]והדל מזיק. הפרסום כי כאלו אנשים אליו יביאו לא

ממני?[. ברכה צריך חיים מהחפץ ברכה שקיבל 'אדם לו ואמר השתמט

פרנסה קנה.
 ושאל יהודי בחדר עמד לפרנסה, ברכה מרבנו ביקש תורה בן כאשר

 ה' תצריכנו אל 'ונא המזון בברכת מבקשים אנו מבין, "אינני רבנו: את
 המלאה לידך אם כי הלואתם לידי ולא ודם בשר מתנת לידי לא אלוקינו

 אז שהוא. כל מגמ"ח הלוואה לא ואפילו מתנה, לא כלומר: - הפתוחה'
שלי?" הילדים את לחתן אמור אני איך

 לסייעתא זוכים אינם אנשים מדוע יודעים "אתם בכאב: הגיב רבנו
 לא כי מתקבלת? אינה לפרנסה התפילה מדוע בממונות? דשמיא

 בבד ובד מתפלל, האדם לתת! יכול הוא ברוך שהקדוש מספיק מאמינים
 ושמא כך אולי באמת? לי יתן הוא ברוך הקדוש ואיך 'נו, מהרהר: הוא

 וכי הוא?! ברוך להקדוש דואג אתה "וכי קולו: את הגביה רבנו כך'..."
כן כן, כן, לך! לתת איך לבד יודע הוא שלך?! העצות את צריך הוא

 הפתוחה, המלאה, מידך אלא בהלוואתם, ולא ודם, בשר מתנת בלי -
 )מאחורי לתפילתו נענה ה' אז באמת, כך חש וכשאדם והרחבה! הקדושה
הפרוגד(

פרנסים קנו.
 א'. ענין עוד כאן ונביא תשע"ז. מקץ פר' בגליון שהבאנו מה ראה

 ולהיות רבות שנים רבנו את לשמש שזכה ז"ל לוינשטיין יצחק וכשהרה"ג
 נסיון בעל ולא חדש עדיין כשהיה אידישקייט עניני בהרבה דרבנן שלוחא

 דבר לעשות צריך אחת פעם צריך היה הרבים צרכי של הקודש בעבודת
 בטיעונים וכמובן נגדו ועמדו ביותר תקיפים אנשים קמו חשוב, מצוה
שמים". לשם "של

 לא דבר ובכל ה' שבעבודת לו: ואמר קצת לחזקו שצריך רבנו הרגיש
 יותר לא הוא בעוה"ז כאן שאדם לדעת ויש נידף' מעלה לפחד צריך

חי׳ד( אתבונן )מזקנים אדם. משום לפחד אין ולפיכך נידף מעלה

צדקה קנז.
 תשע"ד, פקודי פר' בגליון שליט"א רבנו מדברי הבאנו צדקה בענן

א'. ענין עוד כאן ונביא ותשע"ו.
 ישנה בקרי"ס: כן בסתר' 'מתן קופת מראשי שליט"א רי"ש הרה"ג שח

 כולו, בעולם וריע אח לה שאין דבר מוסברת בלתי תופעה ספר בקריית
 בלתי גודל בסדר גבוהה היא לתרומות התושבים של ההיענות רמת
 סכומי ואילו זעומה, ממילגה חיים העיר תושבי של רובם רוב מוכר
 שלהם, ליכולת ומעבר מעל מאוד הרבה הם לקופה תורמים שהם הכסף
 את ומשלשים מכפילים ואפילו עולים ספר מקרית היוצאים הצדקה כספי

עשירות. מערים היוצאים הסכומים
 הייתה תשובתו הזה, המופת על לו וסיפרתי שליט"א רבנו לבית באתי
 לו קל לו, שאין שמי משום הזאת התופעה על מתפלא לא בכלל שהוא
יותר. נותן הוא ולכן הנצרך, את להבין יותר
 ויותר, יותר אותו ומבין הזה במשפט מעמיק אני הימים שעברו ככל

 בתי בין מסתובב ולא לכוללים פונה הוא כסף לאסוף רוצה כשמישהו
עסק.

 מאמצים לעשות האם שליט"א רבנו ורבי מורי את שאלתי סיפר עוד
 התשובה עירך. עניי של הנושא על חזקים פרסום באמצעי וללכת גדולים
 סי וואס או דאך גלייבסט און מאן ישיבה א דאך ביסט דו הייתה:

 שמן מאמין הרי ואתה תורה בן הרי אתה - קומען וועט באשערט איז
 תשא כי יתי׳נ )מוסף תגיע. היא להיכן פרוטה כל על מראש נגזר השמים
תשסי׳ח(

החיים צורת קנח.
 מהנמצאים אחד ונענה מסוים, חפץ רבנו בסביבת נשבר הימים באחד

ולכן זולים מאוד מחומרים מיוצרים היום של שהמוצרים כך על בטרוניה
 "לב של כנס לקראת שליט"א: זילברברג בונם

להן ליתן במטרה שנועד ממדרשיות, מתחזקות
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 שוב ולהוציא לבזבז צריכים אנשים וממילא מהרה, עד וכלה נשבר הכל
המוצרים. אותם קנית על כסף ושוב
 לטובה! מלמעלה מכוון הכל לכם דעו ואמר, הדברים את רבנו שמע

 נוראה עניות היה בילדותי הרי לשונו, במתק הוסיף ומיד ואבאר-
 כפשוטו, ממש הטף, לפי לחם היה לא אנשים של רובם לרוב ואיומה,
 מוצרים היו שפעם היא, התשובה רק לאנשים. כסף יותר יש היום ומדוע

 היו הבגדים נשברים, יציבים היו הכלים שנים, עשרות לאורך שמחזיקים
 וממילא מתבלים, ולא נשמרים היו כי הילדים, לכל "בירושה" עוברים

 מעט רק ביקוש, היה לא כי סחורה, מאוד מעט מיצרים היו המפעלים
עי"ז פועלים, בהרבה צורך היה שלא גרם והדבר ממש.  לאנשים היה לא ו

 והמפעלים יציבים, ולא נשברים הכלים להיפך, הכל היום אך פרנסה,
 את לייצר להספיק כדי לשעון מסביב זמן יותר הרבה לעבוד צריכים

 צורך שיש גורם הדבר וממילא מהר, נשבר הכל שהרי הרבים, הביקושים
שליט"א( הגר"ש בנו )מפי פועלים. בהרבה

צניעות קנט.
 נוסף. ענין עוד כאן ונביא תשע"ו, תשע"ד תצוה פר' בגליון שהבאנו מה ראה

 לחיזוק בכינוס הי' ס"ז ויגש במוש"ק שאתמול שליט"א רבנו סיפר
חו"ל[ לבני ]מיוחד בירושלים הצניעות

 בין בעניני רק הדין משורת לפנים ענין בחז"ל שמצאנו וראו באו ואמר
 היו הראשונים חסידים ת"ר א' ל' ב"ק דמצאנו ההיא וכגון לחברו אדם

 טפחים ג' להן ומעמיקים שדותיהן בתוך וזכוכיותיהם קוצותיהם מצניעים
 להו שדי רבא בנורא להו שדי ששת רב המחרישה, יעכב שלא כדי

 דנזיקין, מילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאן האי יהודה רב אמר בדגלת
 דברכות: מילי לה ואמרי דאבות מילי אמר רבא
 למקום אדם בין בענין אבל טובים, בדרך תלך למען א' פג בב"מ וכן
 יריח שלא נבילה, אכילת באיסור וכגון הדין, משורת לפנים מצאנו לא

 שבעה ת"ר א' מז יומא הגמ' דברי להבין יש וא"כ וכדו'. נבילה, כלל
 חכמים לה אמרו גדולה בכהונה שמשו וכולן לקמחית לה היו בנים
 קלעי ביתי קורות ראו לא מימי להם אמרה לכך? שזכית עשית מה

 איסור שום ליכא ודאי הא הועילו. ולא כן עשו הרבה לה אמרו שערי.
 בזה, המיוחד הענין ומה ראשה, שערות יראו שהקירות

 אלא למקום? אדם בבין הדין משורת לפנים ענין דליכא נתבאר והרי
 למקום אדם בין דהוי דאף שאני, צניעות דמצות גדול יסוד מהכא חזינן
 היו בניה שכל זכתה כך ובשל הדין משורת דלפנים ענין בזה שייך מ"מ

 היינו עצמו, על יחמיר יר"ש או חסידות, מדת ענין שמצאנו ]ואף גדולים. כהנים
 ענין זה הכא אבל נוספות, שיטות שיש כגון להחמיר, טעם איזה שיש בכה"ג דוקא
 בצניעות[ רק מצאנו לא זה כלל, להחמיר מקום בו שאין
 מתהלך אלקיך ה' כי טו( כג, תצא )כי בתורה דמצאנו בהא רבנו אמר ועוד

 בך יראה ולא קדוש מחניך והיה לפניך איביך ולתת להצילך מחנך בקרב
מאחריך. ושב דבר ערות
 דרגות דיש אלא עבירות, בשאר מצאנו לא שכינה סילוק של זה וענין

 מסלק אחד אדם של מעשה שע"י מיוחד באופן מצינו בהא אבל בשכינה,
 דשוב הרי השכינה, בהשראת דרגות א' ו' בברכות מצאנו ואילו השכינה,

 צניעות חוסר שע"י הדבר, חמור כמה בצניעות שמצאנו הגדול הענין חזינן
יפרח( כתמר צדיק )כ' עבירות. בשאר כן מצאנו שלא השכינה, מסלק

חיים בעלי צער קס.
 לאחר רבנו. בבית עכברים נמצאו ע"ה שטינמן הרבנית הסתלקות אחרי

 אותם ישחררו אלא יהרגום שלא כך על עמד רבנו נלכדו, שהעכברים
 אחד אחד. לאף להזיק יוכלו לא שבו במקום ריק, במגרש מהמלכודת

 והודיע שב שהלה עד רגוע היה ולא ורבנו לקחתם, התנדב הבית מבני
אתבונן( )מזקנים צער. שום ללא שחרורם על

קבורה קסא.
 רבנו מדרבי שהבאנו מה תשע"ו תשע"ה תשע"ד ויחי פר' בגליון עי'

א'. ענין כאן ונביא זה. בענין
 אריה משה רבי על שהיה מעשה שליט"א מאיר יוסף רבי הרה"ג סיפר

 גדולי של עיר היתה מץ בצרפת. מץ קהילת של הרב שהיה במברגר
 יראים הספר בעל היה ממץ אליעזר רבי רבות. שנים מלפני עוד תורה

 תקופת עד מפוארת מאוד קהילה היתה זו התוספות בעלי מתקופת
 השואה ולאחר התדלדלה הקהילה המהפכה לאחר הצרפתית, המהפכה

 אך במחלה חלה הוא לרב שם התמנה והוא הקהילה את לשקם ניסו
 בפתאומיות נפטר והוא חזרה המחלה שנים ולאחר ונתרפא עליה התגבר

 אותו. לקבור היכן התלבטו ותלמידיו משפחתו בני
 קבור אביו ששם כיוון בבלגיה באנטוורפן אותו לקבור שצריך טענו אחיו
בית את שיקם שהוא שהיות טענה במץ הקהילה אבות, קברי בעצם וזה

 הגרשוני ועבודת אריה השאגת ישראל שגדולי לכך והביא במץ העלמין
 שיקבר הראוי מן המצבות את ושיקם מכובדת בצורה יקברו רבנים ועוד

שם. הקבורים ישראל גדולי יד על
 לירושלים מעלין הכל כתוב ישראל בארץ גרים וחלקם שהיות טענו בניו
 מקום לגבי וויכוח שהיה כיון ישראל, בארץ יקבר שהוא הראוי מן ולכן

 הבנים שליט"א שטיינמן לייב אהרן הרב מרן את לשאול הוחלט הקבורה
 האחרונה והאפשרות ירושלים או אנטוורפן או מץ או אפשרויות העלו

ברק. בבני קבר לקנות
 היתה זו למעשה ברק? בבני רע מה המשפחה את שטיינמן הרב שאל

 האחרים המקומות שבשלושת כיון בחשבון נלקחה פחות שהכי האפשרות
מיוחדת. מעלה היתה לא ופה מעלה, יש

 הלכו הם ברק" "בני להם אמר שטיינמן הרב שמרן לאחר אמנם
ביז' של למשרדים  של הפרטים את הקלידו וכאשר חלקה לקנות פונו

 כיון ברק בבני קבר חלקת קנה שהוא לתדהמתם גילו במחשב, הנפטר
 יספר הוא שאם חשש הוא אך מהמחלה, יתאושש לא שהוא חשש שהוא

 שמר ולכן משפחתו בני בקרב ודאגה לצער יגרום הדבר הקבר קניית על
 יספר הוא יתדרדר הבריאותי מצבו שאם חשב הוא בסוד הדבר את

 לבני לספר הספיק לא הוא מוחי משבץ שנפטר כיון אך משפחתו לבני
 סיפר ובנו מאד התפעלה המשפחה ברק, בבני הקבר קניית על משפחתו

 להקבר שרצונו סימן קבר לעצמו שקנה אדם הרי בהלוויה הסיפור את
דברים( שלמה )אמונה המת. דברי את לקיים ומצוה שם

לתורה עתים קביעות קסב.
 תושבי ישראל בני אחינו לכ' בס"ד לתורה: עתים לקביעות רבנו מכתב
 לימוד סיום עם התורה בשמחת לשמוח המתכנסים שמש בית העיר
יחי' עליכם ה' בבלי. תלמוד הש"ס

 ואף תורה, וגדולי מופלגים ת"ח היו המקומות ובכל הדורות בכל הנה
 לקבוע לנכון ראו בתורה כזו לדרגא להגיע זכו שלא האנשים אותם
 במקומם שהיו מהחברות באחת מקומם ולקבוע ולהשתייך לתורה עיתים

 וחיי חייהם אורח כל על השפעה הי' כך וע"י וכדו', ש"ס חברת כגון
 עיתים לקבוע אחד כל על החובה כמה עד לדעת עלינו וע"כ ב"ב,

 עיתים לקבוע שזכו אלו בין להיות שזכו אלו לאותם ולהצטרף לתורה
קבוע. לשיעור שיצטרפו ע"י לתורה

 ברוחניות להתברך וב"ב הוא יזכה זה וע"י כחו בכל בזה ישתדל וכ"א
 ית"ש, כרצונו ומקיימיה והוגיה תורה לומדי שיתרבו ויה"ר ובגשמיות,

 מכסים לים כמים ית"ש ה' את דעה הארץ לומלאה במהרה ונזכה
לפ"ק תשע"ב אב כ"ז שטיינמן. לייב יודא אהרן בב"א. צדק גואל ובביאת

קבלות קסג.
 על וקיבל שהתעורר יהודי אצלו היה כי הקרובים, לתלמידיו סיפר רבנו

 לאחר ימים כמה תורה. להחזקת מנכסיו חזקה" "שותפות לתת באמת עצמו
 דרכים. בתאונת נהרג לשם ובדרך לארץ, בחוץ לביתו שב הוא מכן

 שהספיק כיוון כי להם ואמר לקרוביו, בחלום נתגלה הוא מועטים לימים
 הדברים באו לא שעוד פי על אף - רבתא צדקה לתת באמת עצמו על לקבל
הפרגוד( )מאחורי האמת. לעולם בהגיעו מאוד הדבר לו הועיל - מעשה לידי

צדיקים קברי קסד.
 ... שרה. את אברהם קבר כן ואחרי יט כג, שרה חיי פר' השחר אילת
 לקחו לארץ בכניסתן שישראל פי על ואף כתב: כ'( )להלן בחיי ברבנו
 המקומות, שאר מכל מעולים שהיו מקומות שלשה מצינו חרב, לפי רובה
 והר גריזים והר חברון, הן: ואלו כסף. קניית ידי על לידם באו אשר

 וכתיב: למקנה, לאברהם כאן שכתוב הוא חברון, המוריה. והר עיבל,
 ברית כרתנו ששם עיבל, והר גריזים הר וגו'. אברהם קנה אשר השדה
קן יט( לג, )בראשית עליו: וכתיב באלה, התורה עלינו וקבלנו  חלקת את "וי

 את דוד "ויקן כד( כד, ב - )שמואל שכתוב: הוא המוריה, הר השדה".
וגו'. הגרן"
 בלא בודאי כשר וזה מלחמה, בכיבוש כבשו הארץ יתר שאת והיינו,

 אתם, ליסטים האומות יאמרו שאם א( א, )בראשית רש"י כדפירש פקפוק.
 המקומות ומ"מ, נתנה. בעיניו ישר ולאשר העולם את ברא ה' להם, יענו
 בכסף. לקנותם צריכים היו ולתורה, השכינה להשראת שייכות בהם שיש
 ז. מח, )לקמן הצדיקים בקברי שרויה ששכינה כיון המכפלה דמערת וי"ל,
 על קשור ענן שהיה רבקה בשרה ומצינו כב(. יג, שלח ב. טז, אחרי ובפר'

 מבחייהם, דגדולים במיתתם צדיקים שכן כל אצלם, שרויה ושכינה אהלם
גריזים בהר ברית כריתת מקום וכן הטהרה. בתכלית להיות צריך לכן



 מקום שהוא המוריה הר וכן תורה, עול קבלת תוספת שזה עיבל והר
בדמים. לקנות הקפידו לכן הטהרה, בתכלית להיות צריך המקדש, בית

קושי קסה.
 בחו״ל כספים שאוסף אי עסקן עם הישיבות ראש מגדולי אחד נכנס פ״א

 לו שילך ברכה לו שיתן שליט״א מרבנו הלה וביקש חשובה, למטרה
הכספים. אסיפת בקלות

 כונת מה הלה והתפלא אותך, יקלל שאני רוצה אתה ח״ו רבנו: לו אמר
 גודל כך שלך הצער לגודל אגרא צערא לפום יהרי רבנו לו ואמר רבנו,

 אתה וכי נצחי, שכר תפסיד בקלות לך ילך ואם בשמים שלך השכר
שכר. שתפסיד אותך יקלל ח״ו שאני רוצה
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 שליט״א מרבנו ביקש כשאברך נוכח והייתי שליט״א: זי הגרמ״ב שח
 ברכה זה אין ואמר לברכו רבנו וסירב בלימוד, קל לו שיהיה ברכה

 בלימוד ויגיעה וטירחא קשיים יותר שיש ככל ואדרבה בלימוד קל שיהיה
ההצלחה. גודל כך
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 ישיבה הגיעה למנחה בשבת תשס״ט. אייר בחוקותי בהר פרשת מוצש״ק
 ופירט בזאח״ז הישיבה בני את העביר הישיבה צוות מאנשי ואי ס. מטלז
 ברכה וביקש ובחור, בחור כל של ועניניו מצבו מה שליט״א רבנו לפני
אחד. כל עבור

 היה שהלה בחוץ ודיברו שליט״א, רבנו בירכו לא מהם שאי שמעתי
 עם החיצוני במראם לו שהושוו אף חביריו, לעומת הגון ובלתי גס

 אי על רבנו את הצוות מאנשי אחד ושאל וכיוצא. הארוכות שערותיהם
 ר״ל דת שומר אינו שאביו ומרים קשים נסיונות כעת שעובר הבחורים

 אליהם. אותו שמושכים הצדדים מבי נקרע והוא דת, שומרת ואמו
 התורה על חיים בחפץ ]עיי אמר זצ״ל חיים שהחפץ שליט״א: רבנו ואמר
 צריך הלוחמים צדדים בי דכשיש רס״ח[ עמוד למלך״ ב״מעשי שופטים פרשת
 שילך כן ואם ! הקב״ה יותר? החזק הוא ומי יותר. החזק הצד עם ללכת

שליט״א( גרינולד משה רי הרה״ג )רשימות הקב״ה... עם

הי קידוש קסו.
 בגליון מדבריו שהבאנו מה ראה הי, קידוש ענין על רבנו מעורר רבות
 אי. פרט כאן ונביא תשע״ד. וארא פרי ובגליון תשע״ו אמור
 עצמו הקדיש שאת לדעת יש כי כך, על ומעורר פעמים הרבה אומר רבנו

 קדיש אומר שהבן מה דהיינו הנפטר לזכות אלא הנפטר על אומרים לא
 שהשאיר והנפסר הי קידוש מזה נהיה יש״ר אמן אחריו עונה והציבור

 נשמה. לעילוי לו זה הי קידוש הזה הגדול הדבר את העושה בן בעולם
 הם הרי הקדיש סביב מחלוקות וגורמים שרבים אנשים אותם וממילא
 שכרם יצא הי חילול יוצא קידוש שיצא שבמקום הפוכה לתוצאה גורמים

הפרגוד( )מאחורי בזה. נכשלים למעשה הרבה רק בספרים וכמ״ש בהפסדם

רחוקים קירוב קסז.
 רבנו. מדברי שהבאנו מה תשע״ז ויגש ופרי תשע״ו, נצבים פרי בגליון עיי

 תשע״ב: אב מנחם די ערכים בכנוס רבנו שאמר אי ענין כאן ונביא
 עולם קטן״, ״עולם נקרא שהאדם ועוד( פקודי תנחומא )עיי כתוב בספרים

 בונה אחד שאם יוצא קטנה, בצורה רק בעולם, שיש מה כל בו שיש קטן
עולם. בונה הוא אדם בן

 הגוף... זה מה דבר, שום זה הרי הגוף הגוף? האם האדם, זה ומה
 הטוב, הצד על שיהיה אדם בן את בונים שאם יוצא הנשמה. זה העיקר
עולם. בונים

 אנשים הרבה להרבות שיזכו עולם, של בבנינו העוסקים כל ויתברכו
 על שלהם החיים את לנהל אח״כ שיוכלו הטוב, הצד על אותם לבנות

התורה. דרך על האמת, דרך
 עולמות, הרבה אנשים, הרבה הרבה לבנות מאד ויצליחו יתברכו אלה וכל

 ברוחניות טוב בכל ויתברכו ישראל. כלל לכל גדול ריוח יהיה ועי״ז
טוב. בכל בגשמיות

•k ic k

 שאלות שליט״א רבנו בפני כשהעלנו : שליט״א זי אורי רי הרה״ג מספר
 על ממש שמדובר כפי מסוים במובן לזה התיחס הוא קירוב בעניני
להיות. צריך וכך חיים הצלת

קנאה קסח.
 קנאה. אודות רבנו מדברי תשע״ה וישב פרי בגליון שהבאנו מה ראה

אי. ענין עוד ונביא
 תופס והשני שיעור אומר שהרב רואה אדם שבן למחנכים: רבנו שח

תיכף הוא אז כ״כ, תפס לא הוא לא, והשני מתערב, כבר הוא יותר,

 היה לא מבינים היו לא כולם אם הרי לו, כואב מה קנאה, עצמו מרגיש
 וזה בוער הקנאה אז מבין, כן והוא מבין לא הוא מה אבל לו, איכפת

 הכי תוצאות לידי לבוא יכול וממילא נשבר והוא נשבר, שהוא לו גורם
 ושלום חס הלימוד, את לגמרי יעזוב וחס שחלילה כך כדי עד גרועות,

 נשבר שהוא גורם שזה יום בכל מעשים שרואים כמו דבר כזה יש
 וחס שחלילה עד ועוד, ועוד עוד נגרר ועי״ז ללמוד, החשק את ומאבד
 עצה, ואין שכמעט כבר דברנו זה? עם לעשות ומה הלימוד. את יעזוב

 עצה וקצת אפשר. אי זה, נגד ללחום אפשר שאי דבר כזה זה קנאה כי
עצמו. על רק חבירו על יסתכל לא אדם שבן אמרנו

ישיבה ראש קסט.
 לישיבתם, ישיבה ראש וחיפשו ת״ח כמה ע״י שנפתחה חשובה ישיבה

 שמאוד הדברים בין להם ואמר לחפש, מה רבנו עם להתייעץ ובאו
 שיקחו וכדוי מודרנים יותר לבחורים ישיבה עושים למשל שאם חשוב
 פרום יותר לבחורים ישיבה עושים אם וכן להם, שמתאים ישיבה ראש

 הראש של הצלחה מיסודות שאחד להם, שמתאים ישיבה ראש שיחפשו
בין הבחורים לסגנון מתאים שיהי הוא ישיבה רוחם. הלך את וי

רוחניות קע.
 לומר אפשר אולי מרבנו: ביקשו לאחים בלב העוסקים לאברכים בכינוס

חיזוק? דברי לאברכים

 כאלה בדברים העוסקים הם חיזוק?! צריכים הם שליט״א: הישיבה ראש
חיזוק? צריכים

 חיזוק?! צריך מה אז נפשות! מצילים הם גדולים? כאלה בדברים העוסקים
 לי נראה חיזוק? לקבל ישלח הוא אז ממש, נפשות להציל הולך אחד אם

 מה - נפשות הצלת שזו ומבינים נפשות, להציל שהולכים אנשים שלא!
 אז - נפשות הצלת שזה מרגיש לא עצמו שהמציל מאי אלא חיזוק? צריך

 ״משהו״ כל קטן, דבר אין ברוחניות הלא גופא!... אותו להציל צריך אם-כן
 שאין במידה שוקל כבר זה ברוחניות ״משהו״ יש אם המון. המון שוקל

 דבר כל על שמקבל השכר את לשער שייך מה קובע! משהו כל לשער!
ודבר!

השכר! זה כמה לשער אין יותר, ברוחניות משהו כל ודבר, דבר כל

 להיות צריכים נפשות! חיי זה עושים שאתם מה דבריו: ובהמשך
 מועיל זה מהעבירה, אחד איש אפילו להציל יכולים אתם אם שמחים,

 כדי פעם היה, לא קודמים שבדורות מה אפשרות יש היום העולם. לכל
 מאד! גדול אדם מאד, גדול אדם להיות צריך היה הרביםי ימזכה להיות

יכול!!! אחד כל היום - הרביםי ימזכה להיות יכול היה לא קטן אדם

 וכל ובנותיהם ונשיהם הם ובגשמיות, ברוחניות יתברכו שכולם יעזור, די
המשפחה. כל להם, אשר

 והוא הרבים, בזיכוי לעסוק שטוב אומר היה זצ״ל סלנטר ישראל רבי
 אפילו מהתלייה. אותו מורידים אז הגנב את כשצריכים משל: זה על אמר

מהתלייה! אותו מורידים אותו צריכים אם לתלייה סמוך כבר הוא אם

 צריכים אז הרבים את מזכה אדם אם זצ״ל: ישראל רבי כך על אמר
 כל לא הוא אם אפילו אותו משאירים אז אותו צריכים ואם אותו!

 הרבים את מזכה שהוא בגלל זאת, בכל אבל - גנב אלא - טוב כך
 את להציל צריכים הם אותם, צריכים כולם האלה האברכים אותו. צריכים

בסדר... לא משהו חלילה אם אפילו אז האנשים,

רמי״ם קעא.
 תשע״א חנוכה שמוע לב בכינוס לרמי״ם שליט״א מרבנו הדרכה דברי

 כמענה וחלקם שיחה, כדרך חלקם השומעים אחד שנרשמו כפי הובאו ]הדברים
בכנס[. שהשתתפו התורה מרביצי מציבור לשאלות

 בדור להוראה. יוצא אחד למקרא נכנסים אלף א( ב, )ויק״ר אומרים חז״ל
 להוראהי יוצאים ואלף למקרא נכנסים אלף אומרים יותר רוצים שלנו

 שומע אני להוראה יצאו כולם למקרא שנכנסים האלף שמתוך רוצים
 פחות ויש בהתמדה יותר שלומדים מקומות יש יותר או פחות שאומרים

 הבחורים רוב חלשים בחורים נקראים ומעטים הי ברוך לומדים אבל
 לרמות יכולים שצריך, כמו גמי להכין יכולים לא קטנה בישיבה שלומדים

 אפשר היה אם מספיק לא שזה לומר חייב אני אבל שיודעים עצמם את
איך יודע אינני טוב יותר היה קטנה בישיבה שיעורים ארבע לעשות
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 את הבינו לא עוד הבחורים אם ברמב"ם פשט לומר יכול ישיבה הראש
בתוס'. הפשט

 פשט? אומר לא הוא למה ישיבה ראש עם ודיבר איש החזון עמד פעם
 לשמוע. רוצה לא אחד אף פשט אומר אני שאם הישיבה: ראש לו אמר
 אבל שומע היה הבחור בפשט טעם לך היה אם איש' החזון לו אמר
 לשמוע. ירצה שהבחור ולמה בפשט טעם לו אין בעצמו הוא

 איזה על בסוגיא נקודה איזו על מדבר היום שיעור מגיד כלל בדרך
 את ממצים לא מדברים לא הסוגיא פשט על אבל רמב"ם, או רי"ף

 שהסוגיא לב שמים לא אבל מדברים ועליה נקודה איזה לוקחים הסוגיא
ברורה. אינה עצמה
 עליה לדבר נקודה איזה שימצא לא הסוגיא לבחור שיתברר לדאוג צריך
 שמגיע שבחור ברור זה אבל כך, הם הישיבות כל אם יודע לא אני וזהו

 עדיין קטנה בישיבה לבד סוגיא ללמוד יודע אינו עדיין קטנה מישיבה
 כל לא אמנם מושלמת, בצורה סוגיא להכין יכולים לא הבחורים רוב

 הטובות בישיבות אפי' אבל פחות ויש יותר טובות יש דומות הישיבות
 חושב הוא עצמו את מרמה בחור לפעמים ללמוד יכולים אינם הבחורים

יודע. לא הוא באמת אבל יודע שהוא
 שלם חודש פסחים של הראשון הדף את למד שאחד לי סיפר מישהו
 העיקר ואת נקודות הרבה כך כל למד הוא כי פשוט דבר שאל ואח"כ

 היה הנצי"ב ידע. לא הוא זה ואת שכתוב מה זה העיקר ידע לא הוא
איזו תוס' רש"י גמ' אומר היה מה שיעור, בשבוע פעמים שלש אומר  ו
 שם יש דף כל על שדה מרומי מהנצי"ב ספר יש כאן או כאן הערה
 שם. למדו עולם גדולי שכל ישיבה היה זה וזהו שתים, או אחת הערה
 למד שהוא לי סיפר זצוק"ל )שליטי׳א( ליפקוביץ יהודא מיכל ר' הגאון
 גדול חכם תלמיד שהיה היימן שלמה ר' אצל שנים כמה במשך חולין
 הערה לו היה דף כל על ממנו שמע שהוא מה כל את כתב והוא מאוד
 והיום ליותר, מסוגל אינו שבחור הבינו שהם מפני הערות שתי או אחת
 יש התלמידים, של הקיבול יכולת מכפי יותר הרבה מלמדים בחיידר כבר

 בישיבה כי ללמוד מתחילים הם שעכשיו שאומרים בכוללים אברכים גם
 רק הם עצמה הסוגיא את לא אבל למדו הם כלומר למדו, לא הם

 ללמוד. מתחילים הם בכולל ועכשיו זו או זו נקודה שמעו
 סי' רעקא' משפטי בספר גמ', דף להגיד גמ' דף על בוחנים היו פעם

 שיכין אמר הוא אז שלו הבן את לבחון מרעק"א ביקש שאחד מובא כ'
 לשמוע רצה לא פלפול אבל הסוגיא, על חוזר שהוא האיך ויראה סוגיא
כלל. מבחן לא שזה ואמר

 א״כ הפשט על מבוססים יהיו הרמי״ם של שהשיעורים שנאמר מה אחרי ש.
הכנה? בסדר יעשו מה
 יודעים לא עוד הבחורים הכנה סדר אחרי גם להכין יכול בחור ת.

 שנים או אחד בחור אולי שטחית בצורה רק אלא בוריו על הפשט את
 להכין. יודעים אינם הבחורים רוב אבל להכין יודעים

 לבינוניים למצוינים השיעור את לבסס צריך שיעור המגיד בעיקר למי ש.
לחלשים. גם או
 מקום? בכל שאלה זו בישיבה רק ולא בחיידר גם שנוגעת שאלה זה ת.

 חלשים יש האם כולם, אל לדבר האפשר ככל להשתדל צריך ולמעשה
 יעשו הם מה ברחוב להיות יכולים הם כן אם בהם להתחשב צריך שלא

 מזמן לכולם לדבר האפשר ככל להשתדל צריך ככה! אפשר אי בישיבה?
 לדבר צריך הזמן רוב אבל יבינו המצויינים שרק דבר לומר אפשר לזמן

 להלל לו היו תלמידים שמונים בגמ' כתוב עילויים, כולם לא לכולם
 ושלשים רבנו כמשה שכינה עליהן שתשרה ראויים מהן שלשים הזקן
 גדול בינונים עשרים נון בן כיהושע חמה להם שתעמוד ראויים מהן

 זכאי. בן יוחנן רבן שבכולן קטן עוזיאל בן יונתן שבכולן
 עוזיאל בן מיונתן ולא זכאי בן יוחנן מרבן היא שבידינו התורה כל היום
יודע? אינני מדוע
 אבל הבינו שלא דברים אמר הוא אולי מדי, גדול היה שהוא משום אולי

זכאי. בן יוחנן מרבן דווקא היא שבידינו התורה כל
 בעבודת להתחדש שרוצים ומשגיחים שיעורים למגידי להציע אפשר מה ש.

השנים. במשך להישחק ולא הקודש
אלוזין חיים ר' ת.  חידוש, זה יותר לאדם שמתחדש בירור שכל אומר מוו

 לפני הקודם במחזור למד שהוא כפי הסוגיא את לומד שיעור מגיד אם
 כלום. התקדם לא שהוא סימן שנים חמש

יתקדם. ובאמת יתחדש, שהוא לדאוג יכול הוא כיצד השאלה ש.
 על עלה לא הוא אם יורד או עולה או הוא במקום נשאר אינו אדם ת.

יורד. שהוא כרחך
 פעם. כל מחדש הסוגיות את ללמוד שצריך מתכוין ישיבה הראש ש.
 שילשת, לא שנית ואם שנית לא קרית אם א( )יח, בברכות בגמ' כתוב ת.

ברש"י מבואר בו' שתתבונן כדי שנית פעם עליו חזרת לא רש"י אומר

 דבר אותו נשאר האדם לא ואם שנית להתבונן צריך שניה פעם שבלימוד
 עולה. היה הוא מתבונן היה הוא אם עולה ולא
שייך. פחות זה משגיחים אצל ש.
 והבחור שיעור אומר ,כשר"מ שבמקדש קשה עבודה זה משגיחים נכון ת.

 מוסר אומר כשהוא למשגיח אבל משהו עשה שהוא מרגיש הוא נהנה
הנאה. שום אין
לדבר. צריכים המשגיחים מה על ש.
 רוממו הם משגיח היה וולבה הרב משגיח היה חצקל ר' הכל, על ת.

הבחורים. את
 ועושים טוב שלומדים בחורים הרבה ויש מתרבות הישיבות הכל בסך

ה'. ברוך שטייגען
 האם הבינוני, הבחור של הנושא הוא השנה העיון יום של הנושא ש.

ש בעיון משתלבים שלא בחורים  להניח צריך בבקיאות סיפוק להם וי
ש או להם שו הם כך שעקב חשש כשיש לעיון יתר מאמץ מהם לדרו  ירגי

במעמדם. פחיתות
 אותם לדחוף שייך לא וכמעט לבקיאות נטייה יש האנשים להרבה ת.

 שהוא זקן אחד יהודי לי אמר אותם. לדחוף שאפשר מעטים יש לעיון
 בישיבות. למד לא כי כלום יודע אינו הוא אבל ש"ס פעמים עשר גמר
 פוניבז? בישיבת השיעור, במסירת נהג עצמו הישיבה ראש איך ש.
 לומר וכדו' קצות' קטנה בישיבה אומרים הרי מעלה שהוא חסרון יש לי ת.

 קצת, יוסיף שאני בחרתי לכן מאוד, קשה זה אמר שהוא כמו הקצות את
 הקצות. על ממש חזרתי לא מאוד טוב היה זה וממילא

הדברים. פשט על היה בשיעורים הדגש ש.
 לנקודה מסביב רק להסתובב לא בסוגיא כתוב מה לדעת היה הדגש ת.

אחת.
 קל. בעיון שילמדו לבינונים מיוחדים רמי״ם להעמיד נכון לא האם ש.
 אותם. כשיפרידו כזו בצורה יתייאשו הבינונים הבחורים שייך לא זה ת.
ועומד. מיואש הזה הבחור הרי ש.
 אותו כשתפריד אבל סיכוי, לו יש כולם בין נמצא שהוא זמן כל לא ת.

 לגמרי. יתייאש הוא בינוני של חותמת עליו ותשים
 נכון האם עיר, של לרחובה ביציאה נסיונות הרבה לבחורים היום יש ש.

 מלכה' מלוה סעודת שבת במוצאי כגון לפורענות המועדים בזמנים לארגן
 לדבר יכולים ואינם לבם על אשר את הבחורים עם לדבר יוכלו הבחורים ואז

רגילים. בזמנים
 בקביעות. לא אבל לזמן מזמן הצורך בשעת לעשות טוב זה ת.
 הצורך. שעת הזמן כל זה הבינוניים לבחורים ש.
ם' להם קורא אתה למה ת. ם' הם בינוניי חנן רבן על עילויי  זכאי בן יו

 לו ואמרו ישנם התלמידים כל אם שאל הזקן הלל אחת שפעם מסופר
 הדור'. את ינהיג הזה הקטן אמר והוא איננו שבכולם שהקטן

 בבקיאות? הראוי הסדר ומה בעיון גדולה בישיבה הראוי ההספק מה ש.
 כל האם ביום, דפים ושש שלשים למד בריסקער חיים שר' אומרים ת.

 לפחות. שמסוגל בחור ויש יותר שמסוגל בחור יש לכך מסוגל בחור
להעמיד. צריכה שהישיבה הדרישה מה אבל ש.
 אחרת פחות ילמדו תוס' עם תוס' בלי דפים שלש שתים ללמוד צריך ת.
 כלום. ידעו לא
עיון. ובסדר ש.
 כאלו ויש יותר ללמוד שמסוגלים כאלו יש בחורים מיני כל יש בעיון ת.

ידעו. לא מהר שילמדו
ש מאוד איטי הוא הישיבה של ההספק רוב אבל ש.  בחורים של גדול ציבור וי

א'. בסדר לעשות מה להם שאין
 אפשרי. בלתי זה אבל בחור, כל על פיקוח שיהיה צריך היה ת.
 פשט ללמוד יודעים אינם הבחורים שרוב אומר ישיבה הראש אחד מצד ש.

 פשט״[ ללמוד בכוללים שידעו ״הלואי הישיבה ראש ]הערת גמ'.
למעשה? לעשות מה אז השאלה. המשך

 יצאו שכולם לעשות אפשר אי להוראה יוצא אחד למקרא נכנסים אלף ת.
גדולים.

 שלמדו מיש״ק בא בחור בשיעורים ההספק את לזרז צריך למעשה האם ש.
מאוד. מעט מספיק ובישי״ג דפים הרבה

 את להפוך שאסור נכונה לא הרגשה לרמי"ם לפעמים יש נמי הכי אין ת.
 . להתקדם ולא במשנה להשאר שצריך הדף

למעשה? עושים מה ש.
 חכם תלמיד נפלא הסברה ובעל נפלא כשרון בעל היה אחד ת"ח היה ת.

 בית בעל אפי' מסר שהוא ובשיעורים זצ"ל רבינוביץ גדליה רבי הגאון גדול
 הגמ'. ואת המשנה את הבין פשוט

ש ש. גדולה. בישיבה שיעור כזה למסור בעיה י
אלוזין ת.  שם למד עוזר חיים ר' גדולים ויצאו הרבה כך כל אמרו לא בוו
שם. למד בער ברוך ר' שם למד שמעון ר'



 בהצלחה קטנה בישיבה הלימוד את המסיימים רבים בחורים על שואלים ש.
 מצליחים ואינם לעלות מפסיקים הם גדולה בישיבה ב' שיעור ולקראת
 לעשות אפשר ומה הישיבה ראש לדעת הזו התופעה נובעת מהיכן בלימוד

אותה? למנוע כדי
 מתכונת באותה ממשיכים היו הבחורים אם אולי יודע שאינני האמת ת.

 שלש בגיל שמתחיל הרע יצר גם יש מצליחים. היו קטנה בישיבה שלמדו
לעלות. לבחור נותן ולא עשרה ארבע עשרה

 ישיבה. בבחור לטיפול מקצועי פסיכולוגי בטיפול להיעזר אפשר האם ש.
חולה. הוא אם ת.
 פסיכיאטר אצל קליני טיפול על מדבר אחד חלק בשאלה חלקים שני יש ש.

 פסיכולוג. אצל רגשי נפשי טיפול על השני והחלק
 שקלים. אלפי אלפי ועולה ארוכות שנים להמשך יכול פסיכולוגי טיפול ת.
 בבחורים. ומטפלים מצוות שומרי שהם פסיכולוגים גם יש ש.
 שמים. רחמי צריך לעזור אפשר אי הנפש מחלות הרבה ת.
 האם נמוכה שלהם שמים והיראת בלימוד שמתקשים בחורים על שואלים ש.

משניות. או חומש ללמוד אותם לעודד
 טעם. בזה אין משנה או חומש ללמוד הרבה מידי אפשר אי קצת, ת.
 לב אנשי עם יחד הקודש בעבודת להצלחה ברכה מבקשים הישיבות ראשי ש.

שומע.
עזור הקב"ה ת.  הרבה' תלמידים והעמידו תלמידים להעמיד שיצליחו לכולם י

 אבל קשה ראש להם שהיה בחורים הרבה יש אחד דבר לכם לומר רוצה אני
תשע"ד( בתורה מתחזקים )קובץ יפה. ועלו התקדמו הם הזמן במשך

רפואה קעב.
 תשע"ד, משפטים בגליון רפואה בענין רבנו מדברי שהבאנו מה ראה

א'. ענין ונביא תשע"ז. ויחי מיוחד וגליון תשע"ו, חוקת
 יודע רבנו אם הרופא אותו שאל הרפואה בבית שליט"א רבנו כשהיה

הבא". בעולם ולא הזה בעולם "אני יודע אני כן רבנו ואמר מצבו? את
 צריך סבא האם אותו שאל שליט"א שטינמן אשר ר' הרה"ג וכשנכדו

תשובה'. לעשות עזרה צריך אני 'כן רבנו לו אמר עזרה?

 להיות צריך היה זה לפי מתנהגים היו אדם בני אם רבנו: אמר בשיחה
 שצריך בודאי רפואה, בעניני גם הענינים. בכל לגמרי אחרת הנהגה
 תרופות, בלי רופא, בלי להתרפאות כ"כ במדרגה לא אנחנו לרופא, ללכת
 כדי עד אומר... שהרפא ומשהו משהו כל על שמדקדקים כמה עד אבל
 הפרט אז מרופא, דבר איזה שומע אחד אם באמונה. קצת חסר כך!
 אדם שבן בודאי הכל סך האלה, הפרטים כל פרט, ועוד פרט עוד הזה
 בכל אבל כך, כדי עד רופא, בלי שינצל לחשוב שיכול גדול כ"כ לא

 לא שח"ו כמה שזוכים כמה זכויות, זה שהעיקר לדעת, צריך הוא זאת
 לא לא שהוא אדם ובן קובע. העיקר זה מצות יש עבירות יש אם זוכים.
 ח"ו, מאמין שלא אומר שלא אפילו באמונה! שחסר נקרא זה בזה חדור
בשלימות. להיות צריך הרי זה בשלימות, חסר זה אבל אפיקורס, לא הוא

שאיפות קעג.
 ואומר בחור תופס השטן, - הרע היצר פעמים הרבה בשיחה: רבנו אמר

 ועוזב יאוש. בו ומכניס גדול, היה לא כך בין הרי אתך, יהיה מה לו,
 ולכן היצר, מעשה שזה שוכח והוא אחר... דבר לאיזה ונהיה הגמרא, את

 ירצה! רק אם "גדול" להיות יכול מכם, אחד שכל לדעת אתם צריכים
 כך שזה שומע אני וב"ה ובשקידה, בהתמדה צמאון, עם השתוקקות, עם

באמת.

שביעית קעד.
 פר' ובגליון -תשע"ו -תשע"ה תשע"ד בהר בגליון רבנו מדברי ראה

 הגרב"צ משיעורי שביעית בהלכות קו' גם לאור ויצא תשע"ה בחוקתי
א'. ענין עוד כאן ונביא השביעית שנת במהלך לפרסם שזכינו זצ"ל פלמן

 סי׳ק סי׳ז סימן )בחוי׳מ הסמ"ע דדעת מביא ד'( סי׳ק יי׳ח סימן )שביעית החזו"א
 וצויתי של התורה ברכת את אין מדרבנן הוא ששביעית הזה דבזמן ב'(
 ברכה רואים ]ובמציאות ברכה יש בזה"ז שגם ס"ל החזו"א אבל ברכתי, את
 החזו"א[. פסק בזכות נגרמת שהברכה יתכן אבל שביעית, שומרי אצל בזמנינו גם

הבוטחים? לאנשים רק או לכולם הובטחה זו ברכה אם ויל"ע
 לאנשים כן אמרה שהתורה מזה לכולם הובטחה שהברכה להוכיח ואין

ברכה שיהא אמרה שהתורה דלאחר דיתכן משום נאכל, מה ששואלים

 אינם ההבטחה אחרי שגם אנשים אבל בה', ומאמינים בוטחים הם גם
בהר( השחר )אילת יתברכו. שלא יתכן בוטחים

שבת קעה.
 תשע"ד- בראשית בגליון ראה - שבת בענין מרבנו דברים הרבה הבאנו

 ויקהל תשע"ה, יתרו תשע"ד, אמור - תשע"ד ויקהל תשע"ו, תשע"ה-
ענין. עוד כאן ונביא תשע"ו.

 תשע"ג אייר י"ג שלישי יום שבת- בעניני חיזוק לכינוס רבנו דברי
 כל בפסוק כתוב זה של התועלת וגם לתאר אין שבת של הקדושה

 עולמים לשני זוכה מביא הזה והזכות שמחה, לרוב יזכו בה המתענגים
 מאוד. גדול הזה הזכות ממילא מצרים בלי נחלה

 יכול מחסורו. כל את לו שיתן הקב"ה בעיני יעלה בזה שיתחזק אחד כל
כו מחסורו, כל שיהיה להיות יכול אבל לא שלפעמים להיות  לרוב יז
בזמירות. כתוב ככה שמחה לרוב יזכו בה המתענגים כל שמחה

מן וכמה ש.  השקיעה? לפני השבת את שיכניסו כדאי ז
 הפחות. לכל שעה חצי ת.
 ממלאכה? יפסיקו רק או שבת שיקבלו האם ש.
 ממלאכה יפסיקו שרק ת.
קו הנשים אבל ש. נרות? ידלי
 אני השקיעה לפני דקות וחמש שלושים עושה ואני שעה. חצי לפני ת.

 אבל מילתא, איסתייעא לא לפעמים ככה עושה אני רוב פי על משתדל
השקיעה. לפני דקות וחמש שלושים כן רוב פי על כלל בדרך

רח״ל שואה קעו.
 לפנות בש"ק רבנו את שהעיר שנים, כמה לפני שניידר: הגרמ"י סיפר
 שנזכר לו אמר בש"ק? שבוכה ארע מה שאלו ובכה, במטה וישב בוקר,

צער. מרוב בעצמו שולט ואינו במשהו,
 נהרגו האחרונות שבשנתיים שנזכר לו אמר פעמים, כמה ששאל אחר
 השואה ומאז ובטבריה, הרכבת, בתאונת ברחובות, שלמות, משפחות שלש

 שריד, להשאיר בלא שלימה משפ' שנכלתה 'כליה', של מקרה היה לא
וכו' מיוחד, אף חרון על מראה וזה

 עושה לא "הקב"ה השואה: ענין על נורא דבר רבנו אחרת ובהזדמנות
 רק אפים, ארך מדת יש תמיד למקום, אדם בין על כליה של עונש
 כליה". יתכן זה על רק לחברו! אדם בבן אפים, ארך אין אחד בדבר

שליטי׳א( ש. חיים ר' הרהי׳ג )רשימות

שידוכין קעז.
 א'. ענין ונביא תשע"ו -תשע"ה תשע"ד שרה חיי בגליון רבנו מדברי ראה

 ארבעים רב אמר יהודה רב "והאמר א( ני׳ב )דף סנהדרין במסכת מבואר
 וצ"ב לפלוני, פלוני בת ואומרת יוצאת קול בת הולד, יצירת קודם יום

 יום? בארבעים הענין מה וכן קול? בת יציאת צריך למה
 או לזכר או להופכו ימים מ' בתוך תפלה מועיל ומ"מ התוס' וכתבו

 על מתפלל אדם הולד יצירת קודם יום מ' בברכות כדאמרינן לנקבה,
 וכו' במו"ק כדאיתא בתפלה מתהפך ראשון זווג אפילו זכר, שתלד אשתו
עכ"ל.
 חידוש דיותר משמע בתפלה, מתהפך ראשון זווג אפילו מדכתבו והנה

 לנקבה, מזכר הולד להפוך מאשר תפילה, ע׳יי הזווג לשנות שאפשר מה
 לשנות מאשר הולד, לשנות חידוש דיותר מבינים היינו אנחנו ולכאורה

הזווג.
 ימים אותם כל כעס לא דהקב"ה א( )ז' בברכות אמרינן דהנה וי"ל

 ממנו מנע ולא לזה, צורך הי' למה ולכאורה בנ"י, את לקלל בא דבלעם
יקלל? שלא
 להתנהג ללמד כדי ממנו לוקחים אין לאדם שנתן דכח הקב"ה דהנהגת אלא
 ה"נ לו שנתן כח ממנו לקחת לא אבל לכעוס שלא עדיף לכן כן, אדם לבן

 ושתועיל לזווג שזיכהו ממה לא אבל להיפך, או לנקבה זכר להפוך קל יותר
כא( ל, בראשית השחר )אילת זיווגו. לו שניתן מה ולבטל לקחת תפילה

שינה קעח.
 ענין עוד כאן ונביא תשע"ז. בראשית פר' בגליון שינה בעניני הבאנו כבר

כדלהלן: נכתב רבנו תלמיד ברשימת נוסף א'
 לכופף יכולים ולא לסדרים שכפופים האברכים על מרחם הוא כי לי אמר
 מעט, ונרדם שהתעייף עד רצוף לומד היה הוא כי השינה, שעות את

 אברכים אבל ביום. פעמים ארבע אפילו כך - לתלמודו ושב התעורר
כן. לעשות יכולים אינם כיום
שן הוא כי לי אמר עוד  שבו היחיד הזמן שזה לפי מעט, רק בלילה י
 )אולי שונה בגירסה אמר אחת פעם אולם מפריע. באין ללמוד יכול הוא

שון לי וקשה זקן, כבר "אני נוספים(: אנשים בחדר שהיו מכיוון בלילה... לי
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 עד לומד אני ולכן שוב, להירדם מצליח ואינני ומתעורר, קצת ישן אני
לייב( אהרן רי )סי שוב....״ ונרדם מתעייף שאני

***
שון שצריך אמר ולבחורים  בחורף ואולי בלילה שעות לשבע 6 בין לי

שון צריך בזה. לזלזל ולא יותר לי

שיעורים קעט.
 לאמריקה נסע שליט״א מרן אאמו״ר תשנ״ח בשנת רבנו, בן הגר״ש סיפר

 ואח״כ קטנה, בישיבה השיעורים במסירת מקומו את שאחליף וביקש
 מאוד לו כואב הרבה מדבר שאם ורואה היות ההחלטה בליבו גמלה
 חיות ובלי רפה בשפה מדבר הוא אם ורק רזה, מאוד הוא כי החזה,

 לכן וחיות, המרץ וכל בקול לדבר צריכים צעירים ולבחורים לו, כואב לא
 בבית למסור והחל בישיבה שיעורים למסור להפסיק אח״כ לשנה החליט

 פחות צריך בחורים, לא זה יאברכים אז לי אמר הוא לאברכים. שיעורים
להתאמץי.

מצוות שכר קפ.
 נמדד טוב מעשה של ערכו אין ביהדות הוא שיסוד שליט״א רבנו אמר
עצמו. האדם אותו שמעריך כפי אלא

 אם שעשה, למצוה האדם של יחסו פי על נקבע המצוות ששכר דהיינו
 אזי מיהלומים יותר בעיניו שווה והיא הנצחי בערכה ומכיר יודע הוא
 הזה העולם חפצי בכל אין שאכן משום האמת בעולם שכרו יקבל הוא

 מצוה להם שהזדמנה הרשעים אך תמורתה, את לו להעניק כדי מספיק
 או לכבוד לזכות כדי אותה מקיימים אלא העצום בכוחה מאמינים אינם

 במטבעות מצוה על לשלם ניתן כאלו לאנשים וכדומה נעימות אי משום
שווה. שהיא מה כל שזה מפני והצלחה כבוד כסף של

בית שלום קפא.
 אי. ענין ונביא תשע״ז. בראשית בגליון שליט״א רבנו מדברי הבאנו כבר

 רצון הזוג לבני לתת טובה דרך היא איזו הגראי״ל את שאל פלוני
 תגיד אם לו: אמר הגראי״ל בית. לשלום המביאה בדרך להחזיק להתאמץ

 טוב. להם יהיה הבא ובעולם עיקר, אינו הזה שהעולם להם
 היית אם הז,ו המחשבה עם להחזיק כדי הראויה בדרגה אינם כלל בדרך
 יכול היית אם טוב היה יותר מבינים היו דולר מיליון שיקבלו להם אומר

 שהשלום שמי להבין שיתחילו מחשבה להם לפתוח הדרך את למצוא
 ביותר הגרוע באופן אלא שבור סתם לא שבור אדם הוא רע שלו בית

 שיבין ואחרי טובה דרך על לעלות צאצאיו ובשביל בשבילו לו וכדאי
 עוד וראה הפרגוד( )מאחורי מעשית. לדרך להגיע איך אותו להדריך יוכלו
הפרגוד( )מאחורי ויתור. בערך

שמות קפב.
 ונביא תשע״ו. לך לך בגליון שמות בעניני רבנו מדברי שהבאנו מה ראה
אי ענין עוד

 אך שידוך לסגור והלכו אחד בחור עם שנפגשה ישראל בת שאלה
 בעיות להם ושיהיי זל״ז מתאימים שאינם אמר השמות את לאי כשהראו
לדבריו? לחשוש צריך האם בפרנסה

 החזו״א השמות, של האלה הענינים מכל ידענו לא שפעם רבנו: ואמר
 מדברים שמענו באר״י כאן ורק לא מבריסק הרב וגם בזה התעסק לא

 לא. או השידוך זה ואומרים גימטריות שעושים אלו
עזור לא טוב אדם הוא אם למעשה והנה  מתאימים, לא השמות אם י
 שתעשה ע״כ מתאימים שהשמות מה יועיל לא טוב לא אדם הוא ואם
יפרח( כתמר צדיק )כי רוצה. שהיא מה

•k ic k

 זצ״ל הרה״ג של חלציו מיוצאי לאחד בברית סנדק היה שליט״א רבנו
 זה שגיל הורה ורבנו שמו על לקרא ורצו לחייו, המ״ד בשנת שנלב״ע

בישראל( שמו )ויקרא שם. להוסיף והורה צעיר נקרא עדיין

שמחה קפג.
 ונביא תשע״ו. ויקרא בגליון שמחה בעניני רבנו מדברי שהבאנו מה ראה
אי ענין עוד

 שואף תלמיד ״כל המסורה״( - תורה ״אהבת בת״ת - תשס״ג )שבט רבנו שיחת
 הלימוד היא להצלחה להגיע והדרך חכם, תלמיד להיות בוודאי ורוצה
 יותר בתורה להתעלות ניתן שמחה מתוך בלימוד ורק שמחה, מתוך
 הלימוד, לעצם גדול תנאי הוא בלימוד השמחה אחרת. לימוד צורת מכל

 הרבה על להתגבר ניתן התורה שמחת עם קשיים, וישנם קשה אם גם
 להיות רוצים שכולכם בוודאי גדולים, חכמים תלמידי ולצמוח מפריעים,

להצלחה והדרך השכינה בהשראת לחוש ואף הקב״ה את ולעבוד ת״ח

 המשקיע זה במקום לומדים שאתם אשריכם בשמחה תורה עם מגיעה
 תמיד שתהיו יתן מי הצלחתם למען הכוחות כל את כל את בכם

עזור בלימוד, מאושרים  שמים ויראת בתורה לתפארת שתגדלו הקב״ה י
יתברך״. הי כחפץ

 הפנים לי אמר שליט״א רבנו אצל בהיותי שליט״א: זילבר הגר״מ שח
 תרצתי לרבנו: אמרתי קשה! רמב״ם איזה שתירצת כמו שמחות שלך
שוב על לצערנו לי: אמר קשה. רש״י )סי כך. כל שמחה אין רש״י דברי י
לח״ב( בהקדמה הים מן טיפה

לישראל העולם אומות שנאת קפד.

 המתכנסים שליט״א אירופה רבני ועידת ראשי לכי בס״ד רבנו: מכתב
ישגא עליהם הי סרביה. במדינת אשר בלגרד בעיר

 מצויים אנו בו הרעוע המצב על אחד לכל הידועים בדברים להאריך אין
 רואים אנו לעינינו אשר יהודים, שם דרים אשר ומקום מקום בכל

 ועל ברית, בני שאינם אנשים ע״י האנטישמיות התגברות את לאחרונה
 וסגר בחדריך בא עמי לך כי( פסוק כ״ו )פרק ישעיי הנביא אמר כזה מצב

 בא עמי לך לנביא השיבהו זו תשובה שם ופרש״י וגוי בעדך דלתיך
 במדינתם הרבנים יפעלו כן ועל מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי בחדריך

 נוכל מצותיה וקיום התורה בלימוד התחזקות ע״י רק כי וקהילותיהם
 יעקב קול הקול כמש״כ לנו, ולהציק להרע הבאים אותם כל מול לעמוד
 עשו ידי הידים אין מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מצוי שיעקב שבזמן

שולטות.

 סיני שמו שנקרא א( פט, )שבת חז״ל אמרו התורה קבלת מאז אמנם
 הדברים אך אותנו, שונאים הם סיבה שום בלי ואף שנאה, ירדה שממנו
 שרואה בשעה אבל בחוץ, השנאה נראית שלא במקומות שגם ידועים
 ולכן אותו, לשנוא לבו ומתהפך בו ומתקנא במעשיו שמצליח ביהודי
 בנו מקנאים הם הרי בנ״י הצלחת את רואים שהם בשעה העולם אומות

 במקומות באותם וכן האנטישמיות, סיבת כל אבי וזה אותנו ושונאים
 טוב, היי שלהם הכלכלי שהמצב בגלל היי זה כ״כ, שנאה ראינו שלא

 הם היהודי שכינם הצלחת את הם ורואים מצבם שהורע ובשעה
 לבני לעורר הרבנים על יש כאלו זמנים על וע״כ שנאה, מתמלאים

 להתבלט ולא הגשמים בענינים בצניעות לנהוג לראות שצריך קהילותיכם
 מבני שאינם אלו אצל מאשר טוב יותר אצלם הכלכלי שהמצב ולהראות

 למה ופרש״י תתראו למה לבניו יעקב אבינו אמר שכבר וכמו עמינו,
שבעים. אתם כאילו עצמכם תראו

 לומדים שהרי מאד חולה רעה היא לגוים ההתקרבות שעצם ובהיות
רח״ל. ביניהם מתבוללים אף בסופו וח״ו ממעשיהם

 מתקרבים שכאשר במיוחד, אלו בענינים ולחזק לראות מאד צריך ע״כ
 לחזק יש כן ועל העמים שנאת שמגביר ידי על מבדילם הקב״ה הרי

והעמים. ישראל בין להבדיל אלו בענינים מאוד

 לידע יש אשר הזדמנויות לפניכם נקרה לפעמים אשר הרבנים ואליכם
 רח״ל, העמים שנאת של מקרים אותם כל על להגיב ואיך שתשיב, מה
 לאחר לבן עם נפגש שכאשר אבינו יעקב של כהנהגתו לנהוג עליכם בזה

 לו לענות לכאורה עליו היי והלא הכל, ממנו ליטול ורצה אחריו שרדף
 יעקב? לו ענה ומה הכל, ממנו לגזול רוצה למה עליו ולזעוק בתקיפות

 הכל את לעקור ביקש לבן והלא רכה, בלשון חטאתי, מה פשעי מה
 ובכ״ז ישראל כלל של היסוד כל את ולעקור הכל אבינו מיעקב ולקחת

 לפנינו מזדמן כאשר כאן גם ע״כ רכה, בלשון אלא בתקיפות לו ענה לא
ש כזה מצב  לפעול וכך בם להתגרות ולא רכה, בלשון ולהסביר להשתדל י

משגת. שידינו כמה עד

 נאסר כבר מהמדינות בחלק לדאבוננו אשר השחיטה, גזירת לגבי גם וכן
 שיש זה נושא שוב התעורר לאחרונה אשר מדינות ויש כדין לשחוט

 שאין במקום לדור ליהודים אפשר ואיך השחיטה, לאסור שרוצים כאלו
 שנאה משום ורק אך היא הגזירה יסוד כל ובאמת כדת, לשחוט מניחין
 ע״כ צעב״ח, של סרק בטיעוני אותה שעוטפים ורק ישראל לעם וקנאה

 ראשי לב על הסבר ובדברי בתחנונים לדבר בזה והעוסקים הרבנים על
 בלי ע״ה רבנו ממשה לנו המסורה להמשיך לנפשנו שיניחונו המדינות

 עצם על אבל באומות, להתגרות ומבלי ביותר, הקלה ולו סטיה שום
שנו לא שח״ו ע״ז ללחום יש השחיטה  מההלכה יו״ד של בקוצו אפיי י
התורה שקיבלנו מאז דור מדור שבידינו המסורה ומהמסורת לנו הפסוקה



 לא ואז יעקב קול יגבר זה שמכינוס ה' ויתן ע"ה, רבנו משה ע"י מסיני
בבא"ס. האמיתית לגאולה ונזכה לשלוט עשו ידי יוכלו

 לפ"ק תשע"ג אייר א' שטיינמן. א.ל.
 פר' ובגליון תשע"ה, שופטים פר' בגליון זה בענין הדרכות עוד וראה

תשע"ז. האזינו

חינם שנאת קפה.
 היכי התשסי׳ג( ב' )אדר רבנו לפני שאמר שליט"א גולדוסר הגרי"פ שח
 הנהוג כפי שלא בהברה ומברך לתורה שעולה א' כגון חנם שנאת דמי

 טיפש, רק אינו זה דבאופן רבנו ואמר וכו', וקלס לעג ממו ועושים
 בחצר סוכה לבנות מבקש ששכן רואים שפעמים כמו היינו חינם ושנאת

 ולבסוף וכד', האוייר את שלוקח שוא בטענות מעכב ושכנו הסוכות לימי
 תהלים קצ. בחג, להיות מקום לו ואין אופן בשום מסתדר אינו ששכינו שרואה

 שיבנה וע"מ בצד, וקטנה צרה סוכה איזה לעשות רב בדוחק לו מניח
 הסוכה לסתור בו דוחק החג במוצאי מיד ואח"כ ממש, לחג סמוך אותה
 האויר, את הוא צריך וכי בלבד, עין צרות רק כאן אין זה ובכגון וכו',
 מאלו בו כיוצא כאלו כל וכל חבירו, בהצלחת לראות יכול שאינו רק

סי׳י.( בתורה אעלה )קונטרס ה'. ישמרינו חינם' 'שנאת וזהו המעשים,
■kick

 אחר ואחת טיפולים[ ללא ]פתאום שנים שבע אחר חודש לפני ילדה אחת
כך? על אומר רבנו מה ללדת, צריכה שנים עשר

 משיב ואינו חרפתו ושומע מדותיו על שמעבר זו בשעה אדם רבנו השיב
 )כ' גדול. דבר וזה יותר לפעול יכולה תפלתו לכך גבוהה בדרגא נמצא
יפרח( כתמר צדיק

תאוה קפט.
 אפשריות כל עושה לתאוה שנצרך אדם הנה תשעי׳ו( חשון )ח' רבנו: שח

 מסירות כמה מצוה קיום לצורך ק"ו נלמד מזה תאותו, למלאות שבעולם
ירפח( כתמר צדיק )כ' מצוה. לקיים בשביל לעשות צריך אדם נפש

 ונביא תשע"ו. ראה בגליון תהלים בעניני רבנו מדברי שהבאנו מה ראה
בר"ה. תהלים אמירת ענין רבנו שהסביר א' ענין עוד

 שבת ברש"י הפשט מבואר חנם שנאת רבנו: אמר אחרת ובהזדמנות
 ושונאו לשנאותו מותר שיהא עבירה דבר בו ראה שלא וז"ל: גדרה )לב:(

 אסור לאו ואם לשנאותו מותר עבירה דבר בו רואה אם רק דהיינו עכ"ל,
איל( )אפיקי לשנאותו.

שקיעות קפו.
 בחור היתי ואני הבחירות, בעת תשמ"ט בשנת המעשה: בעל שח

 וכמעשה התורה, דגל הקמת על כעס הרבה לנו והיה חסידית בישיבה
 לבית חברים כמה עם הלכתי נלחמים, אנו במי לראות רצינו שובבות

 והחלטנו שם, ולמד ישב והוא שליט"א, הגראי"ל מרן למד שבו מדרש
 והגראי"ל וכו', שונים בקולות להרעיש והתחלנו שובבות מעשה לעשות

 חצי כך הפסקה, בלי ללמוד הזמן כל המשיך אלא עצמו את הזיז לא
 ראשו. את הזיז לא והוא הפסקה בלי רעשים עשינו רצופה שעה

 מגיעים, הדברים היכן עד שראינו מאוד, נבהלנו זה דבר וכשראינו
 והוא מחילתו, את לבקש ונגשנו תלמודו את שסיים עד וחכינו והפסקנו

 לו הפריעו לא כי מחילה מבקשים הם מה על יודע שאינו ואמר חייך
בכלל.

שקר קפז.
 שלשקר לך "דע רבנו: אמר הדין, פי על לשקר פעם שנאלץ לתלמיד

 במקומות לשקר צריך כאשר גם כן, אם בבריאה. מציאות זו רגליים; אין
 כדי האפשר ככל בשקר למעט לך יש התורה, פי על והנצרכים המותרים
להצליח".

 השקרים בתוך ומתפתלים מסתבכים לשקר מרבים שכאשר בדוק, והדבר
 שלהם שקר כל - השקרנים האנשים תועלת. בו ואין מתגלה השקר ואז

 מאמינים ולא אמת דוברים שאינם מבינים שהסובבים עד אחר, שקר גורר
 אודות על כי׳ז( פסוק יי׳ג )פרק שלח בפרשת רש"י כתב וכבר להם.

 אומרים שאין שקר דבר "כל כי - ודבש" חלב זבת "וגם שאמרו המרגלים
עיין בסופו". מתקיים אינו בתחילתו אמת קצת בו  שם, השחר" ב"אילת ו

 אין שקר, דבר אחריו לומר במטרה אמת דבר שכשאומרים לבאר שהוסיף
מצווה. גוררת מצווה של הכלל כאן אין כי אמת גוררת האמת

•k ic k

 שקוראים משא"כ שבחים, של מושג יש השקר הזה בעולם רק רבנו: אמר
 לא החולה על שמתפללים נמי וכן שבחים, אומרים אין לתורה לעלות

 צדיק )כ' השקר. לעולם רק שייכים השבחים דכל שבח, שום מזכירים
יפרח( כתמר

שתיקה קפח.
 תשע"ו. בשלח בגליון שתיקה בעניני רבנו מדברי שהבאנו מה ראה

 שלש על הגרח"ק לרבנו שסיפר סמינר מנהל עם מעשה לרבנו ספרו
 רבות. שנים בזש"ק להפקד זכו שלא בסמינר אצלו עובדות

 מיד, הולך מז"ט לבא נוהג תמיד תלמידה של בחתונה הי' כשנה לפני
 לידו התיישבתי החתן, ליד דקות כמה שאשב התחננן האבא ההיא הפעם
 אותי וזרקו תפסוני הבחורים הבחור של המשגיח הגיע דקות שתי כעבור

 למדרגות יצאתי הגבתי לא פנים, בבושת למשגיח מקום שיפנה ממקומי
עליהם, והתפללתי שמות השלש עם מהכיס פתק הוצאתי חן, ארמנות של

 משום העולם נוהגים גם וכן תהילים באמירת להרבות נוהג היה הגרי"ז
מן הוא זה שיום  דכשאומר משום מעלה לכך יש ולכאו' תפילה, ז

 מ"מ מבין..( )ומי לעומקם הדברים מבין שאינו אע"פ זה ביום תהילים
 לך צמאה עצמו דהמע"ה וכמ"ש אליו ומתחנן קונו עם שמדבר מרגיש
וגו' בשרי לך כמה נפשי

 שטינמן הגראי"ל רבנו אצל חכ"א עם כשהייתי שליט"א הגרמ"ב שח
 רבנו לו אמר השתלה, ניתוח לעבור צריך היה ת"ח ואותו שליט"א,

תהילים. הרבה עם ההשתלה ניתוח את למרוח

שבת הלכות מתקרבים עם ללמוד - תורה קצא.
 חג תערוג כאיל בקובץ רבנו במשנת טובא הרחבנו התורה המעלת הנה

 כאן ונביא ועוד. תורה תהלתך פי ימלא בספר גם וראה ועוד השבועות
מתקרבים. עם ללימוד רבנו הדרכת

 לב ארגון שע"י מתקרבים עם הלימוד דרך שליט"א רבנו עם שו"ת
תשס"ח. ניסן לאחים

הודי עם לומדים כאשר ש. קין מסדר ללמוד עדיף האם גמרא, י  שם - נזי
 להלכה קרוב יותר זה שם - מועד מסדר שמא או ה'געשמאק', מצוי

למעשה?

 ברור זה כלום. ידע לא הוא מועד סדר מלימוד שליט״א: הישיבה ראש
'בבא-קמא'. ללמוד טוב יותר שבהתחלה

גמרא המתחזק עם ללמוד האם השאלה עם מתמודדים רבים אברכים ש.
 ללמוד יש זאת שלעומת או - ו'געשמאק' חיות לו שמעניקה זו היא אשר -

מעשיות? הלכות איתו

 ידי על מצוה'? 'מכשירי או 'מצוה' יותר חשוב מה שליט״א: הישיבה ראש
 שירצה זמן יגיע אז שנה או שנה חצי במשך גמרא איתו שילמדו זה

 כך ואחר מצוה' 'מכשירי בגדר רק הוא הזה שהלימוד נמצא להתקרב,
 הלכות לדעת נצרך הרי הוא בינתיים אבל - המצוות לקיום יגיע הוא

 לא אם שבת מחילול להינצל אפשר שאי אומר דבש היערות שבת.
 דאורייתא, מדינים אפילו להינצל! אפשר אי זה בלי שבת, הלכות ילמדו

 שבכל מעשים בגדר זה הרי נו, דבש, היערות אומר כך דרבנן! שכן וכל
שבת. בהלכות נכשלים שאנשים יום

 האדם יחשוב ובל חטאת. קרבן מחייב בשוגג דאורייתא שבת חילול
 משום לולב נטילת ביטלו חז"ל הרי זוטרתא. מילתא זו בשוגג שעבירה
בשוגג! הרבים ברשות אמות ארבע ויטלטל ישכח אדם שמא החשש

 בשופר יתקעו לא יהודים שנים אלפי שבמשך חז"ל קבעו זה חשש בגלל
 אדם שבן אחת פעם יקרה שמא מדוע? בשבת. לולב ייטלו ולא בשבת,
שנים הרבה כך כל במשך לבטל כדאי זה ובשביל בשוגג. עבירה יעבור

 בשבת בשופר מלתקוע ישראל כלל כל את - היום ועד חז"ל מזמן -
בשוגג! שבת יחלל אחד יהודי שמא יש? מה לולב. וליטול

 דמי". כעומד ש"מהלך סובר עזאי שבן עי׳ב( ה' )שבת בגמרא מובא
עזאי בן שיטת שלפי בשלמא( )די׳ה שם בתוס' מובא וזה שואל הירושלמי
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 ברשות אמות ארבע כשמעביר איסור יעבור שאדם ייתכן בכלל מתי
 קופץ. כשהוא האיסור שעובר ותירצו כעומד? הוא תמיד הרי הרבים,
 חז"ל ביטלו שבגללו החשש מה זה לפי שאל: אייגר עקיבא שרבי מסופר
בשבת? שופר תקיעת

קפוץ? תקיעות ללמוד ילך אדם שבן הוא החשש האם יקפוץ הוא וכמה וי
 ארבע לקפוץ קל! כך כל לא זה אמות ארבע לקפוץ הרי אמות! ארבע -

קונץ"! זה אמות "
 שמדובר שמכיוון השיב אמת[ התורת בעל ]האדמו"ר רעק"א של הנכד

 הזה הדבר אמות... ארבע לקפוץ מתאים זה אז מצווה, לדבר בהליכה
 הרעקי׳א[ בזה משי׳כ ב כח, רי׳ה רעי׳א ח' ועי' ]אי׳ה רעק"א... בעיני חן מצא

 זה משום בשוגג, ויעבור אמות ארבע יקפוץ שהאדם כזה מחשש עכ"פ
שופר. תקיעת ביטלו
 האם אז נו, בשוגג! אפילו דאורייתא איסור חמור כמה עד מזה רואים

הלכות? אותם ללמד זה בשביל כדאי לא
***

 הוא אז ואו שנים, ארבע או שלוש במשך גמרא ילמד שהוא נמתין האם
געשמאק?!... יקבל
 התחילו הם שנים כמה וכעבור כך, למדו באמת אשר כאלה ישנם נכון,

שבת! מחלל הוא בינתיים הרי אבל - לשמור
מוד סוף שאין ואף שבת, שומר שכבר באדם הדין ומה ש. שבת הלכות ללי

מדאורייתא. החיובים את שומר שהוא במצב הוא מקום מכל -
 לא אני שדאורייתא?! מה כל יודע אתה האם שליט״א: הישיבה ראש

יודע!...
 אבא של תמונות תולים בתים בהרבה שליט׳יא: הישיבה ראש ממשיך

מותר האם ציורים. או סבא,
 שבת? מערב שם קיים שכבר וו על בשבת הקיר על כזו תמונה להניח

 פה... חכמים התלמידי את לשאול צריך סורוצקין: הרב
 אסור? או מותר חושב? ה'עולם' מה אדרבה, שליט׳יא: הישיבה ראש
 בונה. באיסור כרוך זה איש החזון לפי האברכים: אחד
 יסבור שבת הלכות לומד שלא שמי אם-כן יוצא שליט׳יא: הישיבה ראש

 החזון ולפי גמור! היתר זה תמונה לתלות נכון? גמור. בהיתר שמדובר
 כך! כדי עד דאורייתא! איסור חשש בזה יש איש
 לומדים לא כאשר ובינתיים יודעים, לא שאנשים דברים הרבה יש וכך
 ביטלו זה בשביל חטאת. חייבים בשוגג נכשלים וכאשר עושים לא אזי
 דבר זה האם 'קלייניקייט'? זה האם - בשבת לולב נטילת השנים כל

קטן?!
 הלכה? רק המתקרבים עם ללמוד צריך האם אז ש.

 מזה, וקצת מזה קצת ללמוד הוא טוב הכי הדבר שליט׳יא: הישיבה ראש
 תאמר ואם הלכות. וגם בתרא בבא מציעא בבא קמא, בבא גמרא גם
מן? מספיק אין  שאדם שאחרי המוסר, בעלי שאמרו מה יודעים אתם ז

 זמן. לו שיש יראה הוא מוסר שעה חצי ילמד
מן! יש  הזמן? במשך מבזבז האדם שעות כמה ז
 בדרך אבל מדבר. לא אני שעליו מאד עצום ממתמיד חוץ אחד! כל

 דברים על כלום, על שטויות, על שעות גבי על שעות מבזבזים כלל
 יהיה ממילא הזמן, את לבזבז שאסור ילמד האדם כאשר מה-בכך. של
זה. את וגם זה את גם ללמוד הזמן את לו
 שאפשר או הסדר לפי ללמוד יש האם מתקרבים, עם הגמרא בלימוד ש.

הקשות? הסוגיות על לדלג
 כל את לומדים ובכוללים בישיבות כיום האם שליט׳יא: הישיבה ראש

 עשרה אולי לומדים המסכתא? כל את שלומד מישהו ראית המסכתא?
 בעצמו הוא הכול? את ללמוד צריך הבעל-הבית עם דווקא אז דפים!
ם?!... 50 ללמוד צריך הבעל-הבית ועם דפים עשרה לומד  דפי

 ללמוד דהיינו לדלג, גם ניתן או מועטת, כמות ללמוד רק ניתן האם ש.
לסירוגין?

 האם לסירוגין, לומדים גם בכולל לדלג! ניתן שליט׳יא: הישיבה ראש
 קופצים כך ואחר ט' דף עד לומדים הרי כסדר? שבת מסכת לומדים

 מה אז תם. העניין ובזה שלישית פעם מדלגים כך ואחר 'הזורק' לפרק
 מעצמו? מאשר יותר מהבעל-הבית רוצה הוא

 הפסיקו שהרבה אמרו יבמות למסכת הדף-היומי בלימוד הגיעו כאשר
 ללמוד להתעקש צריכים האם אז קשה. להם היה זה כי זאת, ללמוד

 סוגיה יש קמא בבא במסכת אחר דבר שילמדו יבמות במקום יבמות?
 זה? את לומדים בישיבות האם קשה, סוגיה זו כ"ה, בדף טומאה של
 כ"ה? דף של הסוגיה את ללמוד מחויב הבעל-הבית דווקא אז
 גדול? הכי ה'געשמאק' את למתקרב יתן מה להתחיל, כדאי גמרא באיזה ש.

 הגמרא בתרא. בבא מציעא, בבא קמא, בבא שליט׳יא: הישיבה ראש
 הגמרא כך ממונות(. בדיני יעסוק שיתחכם הרוצה עי׳ב סי׳ג )ברכות אומרת
אומרת!

ללמוד? כדאי פרק איזה
 הרגל, כיצד אבות, ארבעה טובים: הפרקים כל שליט׳יא: הישיבה ראש

מרובה... הכונס, הפרה, את שנגח שור וה', ד' שנגח שור המניח,

הי תורת קצב.
 בתורה העוסק שעכו"ם הגמרא רברי על הקשה )נט,א( סנהררין היעב"ץ

 אלא גזל איסור אין הלא ברבר יש גזל ענין דמה גזל משום מיתה חייב
 בלימור וכאן מידי רחסריה המצרי מיד החנית את ויגזול כעין זה אם

מאיתנו? כלום החסיר לא הרי הגוי של תורה
 שיושב באופן היא בתורה לעסוק באיסור הגמרא שכוונת היעב"ץ ותירץ
 הוא קרם לאמרו לישראל ראוי שהיה ומה סתומותיה ומפרש בה ורורש

גזילה. כעין וראי וזהו וזכה
 היעב"ץ בדברי להמבואר האם שליט"א רבנו מרן את אחד חכם ושאל
 עוסק הקב"ה כן כמו האם שמו על התורה נקראת בתורה שעוסק שב"נ

 בני אביתר הקב"ה שאומר כמו נח הבן של שמו את ואומר בתורה
 ר' אשכחיה ו,ב בגיטין כמבואר אומר הוא כך בני יונתן אומר הוא כך

 בגבעה בפילגש עסוק א"ל הקב"ה עביד קא מאי א"ל לאליהו אביתר
 שמסתבר שליט"א רבנו לו ואמר וכו'. בני אביתר ליה אמר קאמר ומאי
תתמח( עמ' לישראל )תורתך נח. הבן של שמו מזכיר הקב"ה שאין

הנסתר תורת קצג.
 רבי הגאון מרן מפי ושמעתי מרום( )היכלי שליט"א רי"ל הרה"ג כותב

 הגאון מפי ששמע השחר האיילת בעל שליט"א שטיינמן לייב אהרון
 עוסק שהיה רצופים רבים שבועות היו כי זצוק"ל גריינמן שמריהו רבי
 לייב אהרון רבי הגאון מרן את ושאלתי האמת. בחכמת איש החזון מרן

 האמת? חכמת את איש החזון מרן קבל ממי שליט"א שטיינמן
 שליט"א הגראי"ל עוד והוסיף קוסובה, עיר של מהאופה שקיבל והשיב

 תורה "דסתרי התורה לפירוש בהקדמתו הרמב"ן שכתב דמה הוא דפשוט
שו שביאר שגו לא בפירו  אלא ובינה שכל בשום כלל יודעו ולא דבר יו

 על הרמב"ן איירי מבין" מקובל לאוזן חכם מקובל מפי שקיבל למי
 איש בקבלה ורק כפשוטו להבינו שא"א תורה בסתרי שיש הנמשל עומק
עכ"ד. איש מפי

***
 ע"פ זה ענין רבנו הסביר עולם אדון בביאור בסידור בשיעור ופ"א

 קבלה בעניני פרקים בראשי שיעור למסור ממנו שביקשו ואח"כ הקבלה,
אחר. בענין לדבר ועבר הסכים, לא

תלמידים קצד
 ישיבות מייסדים האחרון בזמן זוכים אנו קודש: במכתב שליט"א, רבנו

 הברכות מבעל יתברכו כולם מדרשא, בי בהרבה ספסלי ומתרבים
 ובהירות הלימוד, וחזרת שינון על ולהדגיש ללמד רצוי והנה ויצליחו.

 וכפי טהורה, שמים ליראת חינוך עם אופניו על דבר דבר הנלמד, תוכן
שינון הענין בהירות להתלמידים להקנות בדעתכם ששמעתי  על וחזרה ו

 להלאות ולא שמים ליראת חינוך עם יחד מיוחדת, בהדגשה שלומדים מה
 כל לב ישמח בכך הסוגיא, את מבהירים אינם אשר בפלפולים התלמידים

 ויראי לת"ח ויגדלו מאד ויתפתחו יפרחו שהתלמידים לקוות ויש מבין,
חינוך( עניני מרנן )סברי ותורתו. השי"ת מבקשי כל לב כחפץ השי"ת

***
 יותר הרבה יש אהבה מתוך שעושים שכל מראה הנסיון רבנו: שח

 ]וראה מחזקה'. טוב יותר 'משיכה אומר היה איש שהחזון אומרים תועלת,
תשעי׳ה[ בראשית פר' בגליון איש החזון בשם רבנו מדברי שהבאנו מה

***
 את אוהב מאשר יותר עצמו את אוהב אדם בן לדאבוננו רבנו: שח

 רוצה. הוא עצמו טובת את עושה שהוא מה ממילא החניך,
 סוף כל סוף אבל מרגיזים ילדים נכון אותו מרגיז הוא לו, מציק הוא
לעצמו. שטוב מה לא לחניך שטוב מה לעשות צריך הוא

תמונות קצה.
 ראש את שאל אחד קטן נער לחו"ל אחת נסיעה שאחרי עובדה הוה

 בעיתון? הנסיעה של התמונות את לראות מעוניין האם הישיבה
 לו השיב רק כולם ואת הכל לסבול וכדרכו עליו כעס לא הגראי"ל רבנו
 עם ביחד אותי יזרקו לשמים זה עם אבוא אני אם זה עם אעשה מה
 הקטנה תנועה כל רשום הכל הרי בשמים כי האמת והוסיף משם. זה

הגר"א. אשת עם בהעובדא וכמו ביותר
 כבר נעשה זה כיום אותם יצלמו שלא שהקפידו כאלה היו אמר עוד
 יצלמו שלא הקפיד בשעתו זצ"ל זליג שמחה רבי רבים, בו שדשו דבר
לעמוד הסכים כן יהודי של לפרנסה נוגע היה זה כאשר אבל אותו



הפרגוד( )מאחורי אותו. שיצלמו
 שומר למה אותו ושאלו הי״ד, ריגר הגרש״ז תמנתו את בביתו לרבנו ויש
בצדיק. ליזכר כדי ואמר זה, את

***
 בשבת ובאו ברק, בבני בשבת שהתאחרה כיתה רבנו אצל ליבחן באו פ״א

 על נשאל ואח״כ יתירה ובחביבות גדולה באריכות בחנם ורבנו להבחן,
 להצטלם רוצים וגם להבחן שמגיעים כאלו יש פעמים שהרבה ואמר כך,

 בשבת שבאו אלו אבל והולכים, מצטלמים הם קצת בוחן אני ולכן וכוי,
יותר. להם מגיע לכן להבחן באמת באו

תפילה קצו.
 תשע״ד שמות בגליון וראה תפילה בענין רבנו מדרבי הבאנו הרבה

 קצרים. ענינים כמה עוד ונביא תשע״ו. תשע״ה
 אושפז כאשר שנה כשלושים לפני שליט״א: שטינמן משה רבי הגאון שח

 הגמי מדברי לפני וקראתי לצידו שהיתי חולים, בבית שליט״א אאמו״ר
 לחש בלוא הנחש ישך אם דכתיב מאי אמי: רבי ייואמר א ח, בתענית

 מלהוריד כנחשת משתכין שהשמים דור ראית אם הלשון, לבעל יתרון ואין
 אצל ילכו - תקנתן מאי בדור. שאין לחישות לוחשי בשביל - ומטר טל
 ומי הלשון, לבעל יתרון ואין רעו. עליו יגיד דכתיב ללחוש, שיודע מי

נענה ולא לחש ואם לו? יש הנאה מה לוחש ואינו ללחוש לו שאפשר
 שנאמר בתפלה, עליו וירבה שבדור, חסיד אצל ילך תקנתיה? מאי -

 תתפלל אל ואתה שנאמר תפילה, אלא פגיעה ואין במפגיע, עליה ויצו
 שם ובהמשך בי. תפגע ואל ותפלה רנה בעדם תשא ואל הזה העם בעד

 כן אם אלא נשמעת אדם של תפלתו אין אמי: רבי אמר הגמי אומרת
 כפיםי. אל לבבנו נשא שנאמר בכפו, נפשו משים
כאן? כתוב מה רבנו לי ואמר
 להצלחה. לרפואה לישועה, זקוק אדם כאשר בתפילה. יסוד כאן כתוב
 עוד שינסה מלהתפלל, יחדול שלא מבוקשו בידו עולה ואינו מתפלל והוא
 להתייאש לאדם לו אין לחסיד, שילך נענה לא ואם ללוחש, שילך ועוד,

 בזה, לנו להורות חז״ל כונת היא זו פעם. בשום מתפילה ידים ולהרפות
 הגמרא בהמשך הכתובה לדרגה שיגיע עד בתפילה, והולך מוסיף שהוא

נשמעת. בוודאי תפילתו תהא שאז בתפילה בכפו נפשו שישים
***

 בילד עובדא היה (232 החיזוק )דרכי שליט״א אדלשטיין הגרי״ג מרן שח
 לא אבל הסדרים, ובכל בשיעורים ומשתתף לומד שהיה קטנה מישיבה

 אותו להכריח חשבו וההורים כנסת, בבית אלא בישיבה מתפלל היה
 אמר שליט״א שטינמן הגראי״ל מרן את כששאלו אך בישיבה, להתפלל

 יכריחו אם כי אותו, להכריח אין יהודי יישאר שבנם רוצים אם כי להם
הפוכה. התוצאה תהיה בכפייה אותו

תפקיד קצז.
 הגראי״ל רה״י למרן שבא בדורנו התשובה מחזירי מגדולי אחד שח

 ללמוד. רק רוצה שהוא לו ואמר שליט״א שטיינמן
 מישהו יש האם תלמד שרק רוצה לא הקב״ה אבל רה״י: מרן לו ענה

תפקידך את לעשות צריך אתה א״כ אין! כמוך בתשובה להחזיר שיכול

בעולם.

תשב״ר קצח.
 ענין עוד ונביא תשע״ז ויקרא פרי בגליון תשב״ר בענין שהבאנו מה ראה

אי.
 בזכות קיים דהעולם אמר דאביי בי קיט שבת במסכת איתא רבנו אמר

 בחיידר וילד שאביי פלא הדבר והנה בעצמו, שלו מזכות ויותר תשב״ר
 וכן הילד, לפני ולא אביי בפני קמים ודאי הא הכנסת לבית נכנסים

 ענין לאיזה דתלוי הרי בחיידר, יחד על ולא אביי על נאמר ת״ח מבזה
 שייך שזה ודאי ת״ח לדין ואילו יותר רבן בית של התינוקות הזכות לגבי

בילד. ולא באביי
 מה יודעים לא עדיין דילד המפרשים[ עוד שכתבו מה ]מלבד בזה והביאור

 ועוד היצה״ר גודל איתו ביחד גודל שהילד רבנו אמר אחרת ]ובפעם בסופו יגדל
 ואח״כ אותו, להצהיב עדיין שצריך לאתרוג דומה? הוא למה צעיר ממנו.ובחור יותר

 בסופו[ באמת יהיי איך לדעת וא״א שם, שחורה נקודה פה בלטיל מגלים פתאום
יפרח( כתמר צדיק )כי

תשובה קצט.
 נצבים תשע״ה, האזינו בגליון תשובה בענין רבנו מדברי הרבה הבאנו כבר

 אי. ענין עוד כאן ונביא תשע״ו
אי לבחור רבנו מכתב

 לכהפ״ח אפשרות לו יש כעת הנה בלבך תחשוב לך שנתעורר פעם כל
 פעם כל תחשוב וכן מאד, גדול זכות וזה היצר על להתגבר הזה בפעם
מחטא. תנצל ובס״ד

 קל״ג אות ראש בכתר ועין מתחרט אתה ודאי העבר על שנוגע מה
שין אם העבר על מכפרת דתורה דמבואר  רחום והוא בחרטה, תשובה עו

תינו כל על יכפר אמן. עונו
•k ic k

 יוה״כ כפרת על עדיפה השנה במשך מאהבה תשובה האם רבנו נשאל
 לו נעשות שזדונות המעלה שמא כי מאהבה תשובה היתה כשלא

 דייה יוה״כ סגולת ואילו מאהבה. תשובה שעושה במי רק הוא כזכויות
תיו כל לו שיכופר היא  מאהבה תשובה על עדיפות שתהיה לא אבל עונו

תיו לזכויות? יהפכו שזדונו
 אמרו שהרי עדיפה השנה במשך מאהבה שתשובה בפשיטות והשיב

מאמרים( )אגרת כזכויות. לו נעשות שזדונות

כלום כנגד ת״ת ר
 בחור היה לצערים פונביז בישיבת שלמדתי בעת שליט״א אי רי הרב שח

 בטענה בא שלו ואח לבקרו, הגיעו לא ובחורים חולים בבית שאושפז
 מכך ידע לא אחד ואף לבקרו הסדר חשבון על ללכת והחלטתי זה, על

לישיבה. בבוקר למחרת וחזרתי בישיבה,
 בקול ואומר עלי מסתכל והוא הגראי״ל, רבנו את בדרך פוגש אני והנה
 כלוםי. כנגד ות״ת רם בקול קורא ואז חולים, וביקור וכוי דברים אלו

לשתיקתו. וחזר
 בבית היה שהוא או הסדרים חשבון על שילכו רצתה לא שהישיבה ויתכן
וכוי. חולים

 שליט״א. הגדול רבנו בתורת ומתענגים הוגים לומדים ה׳ לדבר צמאים אשר הידידים לכל לפנות הננו
 מתחננים וממש תערוג״ ״כאיל הגליון את לקבל ומשתוקקים טוב יראנו מי אומרים ואתר אתר בכל רבים והנה

 להיות שכם להטות לציבור פונים אנחנו ולכן ובאפשריות, באמצעים תלוי זה אמנם העלון. את אליהם לשלוח שנוכל
שליט״א. רבנו של התורה דברי להפיץ נוכל ככה שיתרמו וכפי ולהאדירה. תורה להגדיל ולתרום, הרבים ממזכי

הבאות: באפשרויות לתרום אפשר
 )מענה 072-2164440 המגבית למוקד פניה | okmail.co.il@0527680034 בכתובת המערכת לדוא״ל בפניה
 קוד ,03-7630585— פון נדרים לשירות חיוג ע״י ביממה שעות 24 הממוחשבת הטלפונית במערכת | אנושי(
 הארץ, ברחבי פלוס׳ ׳נדרים מעמדות באחת | התרומה. לאחר מוקלטת הודעה להשאיר ניתן .198 שלוחה

המחמירים בתקנים מאובטחת התרומה תערוג׳. ׳כאיל להקיש יש בחיפוש נוספות׳. ׳קופות על הקשה ע״י
במערכת(. נשמרים אינם האשראי )פרטי ביותר

mailto:0527680034@okmail.co.il


הישיבות עולם
שכיר( )שכר הנגב ישיבת

 הישיבה זצ״ל. מאיר יששכר רבי הגדול הגאון ע״י בנתיבות תשכ״כ בשנת הוקמה הישיבה
 הסטייפלר ומרנן אז. עד קיים היה שלא דבר ׳תיכונסטים׳ עבור מיוחדת במתכנות הוקמה

היוסדה. מיום הישיבה לימין עמדו זצ״ל עזרי והאבי
 לדון היא ושיטתו דרכו כידוע שליטייא רבנו שליטייא: לוי הגרייא רה״י לנו שח
 לכן מוקדמות מוסכמות על ולהתקבע להסתמך מבלי ולעומקו, לגופו ענין כל

 פתוחה היתה דלתו זצ"ל יששכר ר' הגאון את מופלאה בצורה העריך הוא
 נענה מה בדבר לסייע או בנגב ולחזק לבא שהתבקש פעם בכל העת, כל לפניו
 וארא בגליון דבריו הבאנו ]וכבר הגר"י את מאוד העריך שליט"א רבנו לב. בחפץ

שם. דברים ונשא נתיבות לעיר לבוא פעמים כמה וטרח תשס"ה[
בוגרים כינוס

 ורבנו לישיבה, שנה 40 למלאות בוגרים כנס נערך תשס"ב חשון דר"ח בא'
הישיבה. בשבח ארוכים דברים ונשא והגיע טרח
 שהוא מצב בכל אדם בן כל לחיזוק כולם באו הזה לכנס בודאי ורבותי מורי
 תורה של כאהלה להמשיך זוכים השנים שבמשך אנשים אותם בין חיזוק, צריך

 כולם תורה של כאהלה להיות לגמרי זכו של המצב שמצד כאלה ובוודאי
חיזוק. צריכים

 כמעט העבר בהוווה. מצבו לפי כעיקר תלוי האדם של הגשמי החלק והנה
 שבו הרוחני החלק כן לא אבל שנים לפני שהיה מה בפרט כך כל משפיע ולא

 נותן וזה בעבר אצלו שהיה המצב חשוב הכי המקום את תופס בודאי שבזה
 ג"כ ונפגש בעבר נזכר האדם שכאשר ובודאי שלו. החיים לכל לאדם הרבה

 שהיו אנשים עם ג"כ ונפגש בעבר המקום עם וכן בעבר עמו שהיו אנשים עם
 החלק את להמשיך לו להוסיף מאד יכול זה שהיה המקום עם וכן בעבר עמו

 תהלתך פי בימלא ]נדפס זה בענין והאריך בו. להמשיך צריך שהוא שלו הרוחגי
-שסג[ שסא עמ' תורה עניני

 אחד כל קיבל אחד כל שנה, ארבעים במשך כאן שהיו אלה כל וב"ה וסיים:
 זה את לנצל שיראה רק החיים כל אותו להוליך יכול שהוא מטען לו יש בודאי

 אחד שכל יעזור הקב"ה שימשיך ועי"ז בזה, להמשיך תמיד אלא מזה לשכוח ולא
 שהתורה הדברים ולכל לתורה ויזכה שיהיו רוצה שהקב"ה מה להיות יזכה ואחד

 בחכמה לגדול נזכה שכולנו יעזור והקב"ה גדול להיות יזכה אחד וכל מבטחת
מכסים. לים כמים ד' את דעה הא שמלאה לדרגה ולהגיע שמים וביראת בתורה

הגר״י בבית פנים קבלת
 מאיר הגר"י בבית פנים קבלת נערכה לנתיבות רבנו כשהגיע תשס"ו חשון בי"ג

 ברכה בדברי זצ"ל מאיר הגר"י פתח שליט"א רבנו של כניסתו עם מיד זצ"ל.
 מחזק ובבואו נתיבות עד עצמו הטריח הישיבה שראש אלו גדולים רגעים על
 עם האחרונה בתקופה גדולה חיזוק תנופת קבלה שבס"ד כולה הישיבה את

 לבטח יוסיף זה וביקור הלומדים לשורות תלמידים כשמונים של הצטרפותם
 ולעיר האחרים המדרשות לבתי וממילא המדרש בית לחיזוק חלקו את ויתרום
 הקדושה. מהישיבה וחיותה כוחה את השואבת כולה נתיבות

 מאיר הגר"י בקש הישיבה להיכל שליט"א ראי"ל הגדול הגאון נכנס בטרם עוד
 הגאון של פטירתו עם והקהילה הישיבה שאיבדה הגדולה האבידה את להזכיר

 נפטר לב ולמגינת רבות שנים בישיבה ולימד שלמד זצ"ל רפאלי שמואל רבי
 שליט"א ראי"ל הגדול מהגאון וביקש קשה, מחלה לאחר האחרון ראשון ביום

 ואמר רבנו פתח אהרן וידום של רגעים כמה אחר נוכחים חיזוק דברי שיאמר
 ובסוף ויורדים, יורדים הדורות שכל האיך אומרת סוטה בסוף הגמ' רבנו: שם

 דאגדתא. רבא שמיה ואיהא דסידרא אקדושה קיים, העולם מה על אומרת הגמ'
 וזה מת זה זה, בטל זה ומשמת זה בטל זה משמת האיך אומרת הגמ' והכל
 ענוה, בטלה רבי משמת אומרת הגמ' שלנו? הדור לפי נאמר אנחנו ומה מת,

עוד. וכן שקדנים בטלו זה משמת
 סוף אבל השמש, ובא השמש וזרח כתוב העולם... את שעוזב יהודי כל בזמנינו היום

 בא רבי שמשמת לומר אפשר האם אבל השמש, ובא אמנם יורדים, הדורות סוף כל
 כ"כ, ירד האחרון בדור רק הדורות, ויורד יורד אבל משהו, יש רק רבי? כמו אחד ג"כ

 יותר. אפילו ואולי שנה! במאה הי' שפעם מה שנים בעשר יורד והיום
 דאגדתא, רבא שמיה ואיהא דסידרא אקדושה מחזיק זה מה על אומרת והגמ'
 אנשים גם אלא חכמים תלמידי רק לא באים שאז מפני למה, אומר רש"י

 אפילו הציבור כל ויש היות יותר, שוקל הזה הקדיש ולכן הארץ, עמי פשוטים,
חכמים. תלמידי דוקא לא

 מיוחדת, חשיבות לו יש דרבנן קדיש הדורות בכל שגם באמת כתוב הזה והדין
אומרים אנשים עשר היום אנשים, יותר הרבה שבאו היה שפעם מפני למה

 היה שפעם כיון רק אחרת, לא זה דאגדתא וקדיש קדיש, כל כמו דרבנן קדיש
 הם וזה אגדה רק הלכות יודעים שלא פשוטים אנשים גם שיהיה כדי נוסד זה

 עומד. העולם הזה הקדיש שעל חשוב כ"כ זה זה בשביל לשמוע, באים
 נוסד שאז כיון אבל אז, שהיה במדרגה לא שאנחנו שאפילו לנו שנשאר מה וזה

 אנחנו ומזה חשיבות, כבר יש לא, זה שהיום אפילו עם, ריבוי בשביל הזה הדבר
 כמו לא אנחנו אי הקודם, הדור לפי ללכת צריכים שאנחנו מפני חיים, עדיין
 ועל להמשיך, לנו נותן וזה הקודם, הדור לפי ללכת צריכים אבל הקודם, הדור

קיים. העולם זה
 ובא השמש וזרח כתוב מאד, גדול הפסד זה העולם את שעוזב אחד כל ובודאי
 שהיה היות זאת בכל הקודם, הדור כמו ממש שיהיה רואים לא אבל השמש

 להתנחם צריכים אנחנו שיש, היחידה הנחמה זה עומד. העולם זה על ככה
 הארץ שמלאה למצב שנגיע עד המצות, במעשה התורה בלימוד ולהמשיך בזה
 אמן בימינו במהרה האמיתית לגאולה ונזכה מכסים, לים כמים ה' את דעה
 ונדפסה שמים כבוד בענין ארוכים דברים רבנו נשא הישיבה ובהיכל סלה.

תשס"ו. שרה חיי פר' קודש שבת במוסף
להגר״י רבנו מכתב

 כל וברכה טוב אך לו אשר ולכל שליט"א מאיר יששכר ר' הגאון לכ' בס"ד.
 לבנות ספר בית ביסוד ישראל ילדי בחינוך מוסיף שהדר"ג שמענו הימים.

 ויה"ר כמובן. קשיים גורם וזה לתפרח לנסוע צריכים הי' עכשיו עד אשר
 הקודש טהרת על לחינוך המועילים דברים עוד וליסד לבנות להמשיך שיזכה

 מכסים לים כמים דעה הארץ ומלאה של ההבטחה בנו שיקויים שנזכה עד
יצ"ו ברק בני תשס"ב. אלול בב"א.

הספד דברי
 הספד דברי שם ונשא לישיבה שוב רבנו הגיע מאיר הגר"י פטירת לאחר

 אונגרישר ירחמיאל ר' הגאון הקים השנים במשך תשע"ה. וארא בגליון והבאנו
 מישיבות יקרים לבחורים הנגב לישיבת כהמשך שכיר שכר ישיבת את שליט"א

עליה. חופפים שליט"א רבנו של והדרכתו יששכר ר' הגאון של ורוחו הקדושות,

התורה היכל ישיבת
בישיבה חיזוק שיחת למסור הגיע רבנו

 ימיהם כל ומקדישים בתורה ועמלים שקועים כאן הנמצאים אלו כל בודאי
 תורה, ללמוד לישיבה, בא הוא זו לתכלית הרי כי להניח, יש כך לתורה.
 וכשיש העיקר זה הרי להוסיף, יש מה וא"כ בתורה, כחו כל משקיע ובודאי
 מהדברים דאחד ל"ב: דף בברכות חז"ל אומרים זאת בכל אך הכל. יש תורה

 א"כ לומד, שלא למי האם אמורים הדברים ולמי תורה. הוא חיזוק שצריכים
 להשמיענו, א"צ וזה התורה בלימוד להתחיל צריך אלא חיזוק רק צריך אינו
 דברים מהארבעה אחד כי חז"ל אמרו ומ"מ דברו, בתורה שעוסק במי אלא

 שבקשוני. כפי התורה לחיזוק דברים כמה נאמר לכן תורה, הוא חיזוק שצריכים
התורה. במעלת שליט"א רבנו והאריך

 נוכל שלא אף מאיתנו ואחד אחד כל שלנו, הקטנה במדריגה אנחנו גם וזה
 ולא מזה, ללמוד נוכל קצת אבל הקדושים, לאמוראים עצמנו את להשוות

 לב, עם התבוננות, עם אלא התבוננות, שום בלי סתם המעשים את נעשה
 יהיה עושה שאדם מה כל ואם רגש, עם להתפלל וכך ללמוד כך רגש, עם
 את מעלה וזה אחרת. תהיה והתפילה אחרת יהיה הלימוד ממילא רגש, עם

 יכול אם אפי' זה בלי אך גדול", "אדם ולהיות לעלות יוכל הזמן שבמשך האדם
 להיות דבכדי גדול, אדם יהי' לא גדול! אדם יהיה לא אבל קצת ולדעת ללמוד

שדברנו. כמו זו בהרגשה לחיות צריך גדול אדם
 יעזור בו. ישמח והקב"ה אותו, יעלה זה בהם כשיתבונן הפשוטים הדברים ואלו

 ואז שמים", "לשם שיהיה עושים שאנחנו מה נחשוב שבאמת לכולנו הקב"ה
 במילואה )השיחה בישראל גדול להיות יכול ואחד אחד וכל מאד, מאד נעלה
(54 עמ' סיני הר קירוב בקו' נדפס

נוף בהר הישיבה חנוכת
 ונשא והגיע רבנו טרח נוף בהר בבנין תשס"ג כסלו ח"י הישיבה את וכשחנכו

 שעוסקים המדרש ובתי הישיבות זה ד' בית היום הנה בתו"ד ואמר דברים:
 ועוד ישיבות עוד להרבות זה אחד כל של והתשוקה השמחה וא"כ בתורה,

 ועוד ד' בית ועוד ישיבה עוד על ולצפות לשמוח שצריך ובודאי תורה, מקומות
 לנו יעזור הקב"ה נלך ה' בית לי באומרים שמחתי של שמחה תורה מקום

 במועט להסתפק יש זכינו לא שעדיין זמן כל אולם האמיתי, ד' לבית שנזכה
ויראה. בתורה לגדול נזכה ובזה זה מעט מקדש בית ולרומם
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מצרים יציאת סיפור במצוות נשים א.חיוב
 מקידוש חוץ פטורות, נשים תדירה ואינה לזמן מזמן שהיא עשה מצות ״וכל כתב ה׳׳ג( ע״ז מהלכ' )פי״ב הרמב״ם

 דלא ומהא עכ״ל. חייבות״. שהנשים ושמחה והקהל ושחיטתו הפסח ואכילת הפסח בליל מצה ואכילת היום
 מוכח לכא' חייבות, דנשים שהז״ג עשה מצוות בהדי פסח בליל ״הגדה״ במצוות חיבות דנשים הרמב״ם מנה

מהגדה. פטורות דנשים להרמב״ם דס״ל
 הרמב״ם שם דמנה הגדה, במצות חייבות דנשים מבואר עשה( מצות חלק )סוף המצוות בספר דברמב״ם וצ״ע

 שם ומנה פסח, בליל הגדה מצוות שזו קנ״ז מצוה בכללן ומונה לחיובן מיוחד תנאי בהם שאין מצוות שישים
 במצוות מדאורייתא חייבות דנשים דס״ל אלמא בכלל, קנ״ז מצווה ואין בהן, חייבות אינן שנשים מהם י״ד

וצ״ע. הגדה.
חצות אחדי הגדה אמידת ב.

 סמוך עד ונשתהה פסח של הסדר לעשות יכול היה שלא אונס לו שאירע במי כתב תע״ז( )בסי' מרבבה הדגול
 ועל המוציא ויברך ידיו ויטול ראשון כוס וישתה יקדש חצות, עד מועט זמן רק לו נשאר לא ושוב לחצות
חצות. לאחר ההגדה יאמר ואח״כ חצות, קודם תיכף ויאכל המרור על יברך וגם ויאכל, מצה אכילת

 ויטול ראשון, כוס וישתה יקדש לחצות, סמוך עד הגדה אמירת קודם לו החשיך ״ואם סק״ו שם המשנ״ב וכ״כ
 ואח״כ הגדה יאמר ואח״כ חצות, קודם תכף המרור על יברך וגם ויאכל, מצה אכילת ועל המוציא ויברך ידיו

עכ״ל. ]אחרונים[״. סעודתו. יסעוד

 דאמר כראב״ע הלכה דלמא לן דמספקא משום הוא חצות קודם מצה באכילת למהר דצריך הטעם דהרי וצ״ע
 דהא חצות, קודם להיות צריכה ההגדה מצוות גם לדידיה וא״כ יצא, לא חצות לאחר ומצה פסח אכל דאם
 הוי ההגדה ומצות דרבנן אלא אינו בזה״ז דמרור כיון וא״כ לפניך, ומרור מצה שיש בשעה זה״ ״בעבור בעינן

 מצות לצאת כדי ההגדה קצת ולומר למהר ובמקומו חצות, אחר עד המרור מלאכול להניח לו היה דאורייתא,
וצ״ע. דאורייתא. יצי״מ סיפור

ציורים עליה שיש מצה אכילת
 של ציורים עליה שיש מצה היינו בפסח״ המצויירין בסריקין מצה ידי״ח ״יוצאין ע״א ל״ז בפסחים בגמ' איתא
 פסק וכן חימוץ[. לידי ויבוא הציור בזמן ישהה שמא מחשש כן עושין לא דלכתחילה ]אלא ועופות. חיות

ובמשנ״ב. ד' סעיף ת״ס סי' השו״ע
 שאינו אע״פ אותיות כמין עליה שכתוב עוגה לשבור ״אסור פסק ס״ג( ש״מ )סי' שבת בהלכ' הרמ״א הרי וצ״ע

 ידי״ח יוצאים האיך א״כ בציורים[. דה״ה מהאחרונים כתב ט״ז ס״ק ]ובמשנ״ב מוחק״ דהוי לאכילה רק מכוון
 נפש אוכל לצורך אפי' אסור אכילה לצורך שאינן ]ומלאכות מוחק. איסור בזה איכא הא המצוירת במצה

וצ״ע. ה״ד[. מיו״ט פ״א המ״מ כמש״כ
כוסות ד' שתיית דין וביסוד הסיבה, דין ביסוד הגדי״ז בדברי ד.

 האלו, כוסות ארבעה ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה צריך ״ואימתי כתב ה״ז מחו״מ פ״ז הרמב״ם
 הסעודה. בכל יסב דלכתחילה ס״ז תע״ב סי' השו״ע וכ״כ משובח״. ה״ז היסב אם ושתייתו אכילתו ושאר
 דרך בהסיבה וישתה שיאכל בפנ״ע מצוה היא הסיבה דמצות מבואר דמהרמב״ם כתב שם הלוי רי״ז מרן ובחי'

 בפנ״ע מצוה עכ״פ אבל כוסות, הארבעה ושתיית המצה אכילת בשעת זו למצוה קבעו דחכמים אלא חירות,
 משובח ה״ז היסב אם ושתייתו אכילתו בשאר דגם וכדחזינן כוסות, וארבע מצה של המצוה מדיני ולא היא

 כאן אין הסיבה בלא כוסות ארבע שתה או מצה אכל אם ״ולפי״ז הסיבה. של מצוה קיום דמיקריא דהיינו
נפרדת״. מצוה שהיא הסיבה מצות קיים לא רק כוסות, ארבע או מצה אכילת של בהמצוה גריעותא שום

 כוסות ד' שתה או מצה הכזית אכל דאם הרא״ש דכתב כהרמב״ם, דלא מבואר והרא״ש דמהתוס' הגרי״ז וכתב
 דאלא״ה כוסות, וד' מצה של המצוה בקיום דין הוא הסיבה דדין להרא״ש דס״ל ובהכרח יצא. לא הסיבה בלא

 מצה אכילת מצות קיים דכבר כיון בהסיבה ויאכל שיחזור כלל שייך לא דלכא' וביותר יצא. לא אמאי
 אכילה כשאר היא אח״כ שאוכל המצה וא״כ הסיבה, בלא שאכלה במה גריעותא שום בה ואין בשלימות,

 ודלא בהסיבה, לאכלה שצריך נאמר מצה אכילת דין דבעיקר דס״ל ובע״כ מצה, ידי״ח יצא דכבר כיון ושתי'
הגרי״ז. עכ״ד כהרמב״ם.

בס׳׳ד

השני בעמוד הקובץ בתחילת עיין בהגדלה ההשתתפות לכללי



בתרתי: בדבריו להעיר ויש
 הסעודה, בכל יסב דלכתחילה כתב ס״ז תע׳׳ב בסי' דהרמ״א עצמו, את סותר דהרמ״א נמצא דלהגרי״ז צ״ע א.

 מצות קיום איכא ומשו״ה כוסות וד' מצה של המצוה מדיני ולא בפנ״ע מצוה הוי דהסיבה בהכרח ולפי״ז
 לא הסיבה בלא כוסות ד' ששתה דמי סעיף( )באותו הרמ״א כתב ומאידך ושתייתו. אכילתו בשאר גם הסיבה

 בלא יצא שבדיעבד עליו לסמוך ראבי״ה הוא כדאי הזה שבזמן אלא בהסיבה, ולשתות לחזור וצריך יצא
 הסיבה בלא שתה אם ומשו״ה בהסיבה, לשתותו שצריך נאמר כוסות ד' מצות דמדיני בהכרח ולפי״ז הסיבה,

וצ״ע. לעיל. כמשנ״ת בהסיבה לשתותו שיחזור שייך ושפיר יצא, לא

 המצווה עיקר אין כוסות דבד' והרא״ש תוס' בדעת כתב הבא( בשטיקל )שם, זצ״ל הגרי״ז מרן דהנה צ״ע ב.
 של כוס שתיית ככל היא שתייתם דין וכל הכוסות, שעל הברכות היא המצוה עיקר אלא הכוסות בשתיית

השנה. דכל קידוש דוגמת ברכה,
 דלתוס' מהגרי״ז לעיל נתבאר הרי הכוסות, בשתיית מצווה ליכא והרא״ש דלתוס' לומר שייך דאיך וצ״ע

 מה כוסות ד' שתית חיוב ליכא ואי כוסות, ד' מצוות מדיני הוא אלא בפנ״ע מצוה לא הוא הסיבה דין והרא״ש
 דמדין לומר ]ודוחק כוסות. ד' שתיית מצוות כלל ליכא הא בהסיבה, לשתותם בעי כוסות ד' דמדין לומר שייך

 דלא מחמת רק הוא שיטעום צריך דהמברך דדינא כתב דרש״י בהסיבה, לטעומו בעי שיטעום צריך דהמברך
וצ״ע[. ברכה. של לכוס גנאי ליהוי

כוונה בלא ואכל וחזר מצה אכל אם המסופק ה.
 דאורייתא ]דספק ולאכול לחזור דצריך דקיימ״ל מצה אכל אם שמסופק במי לדון כתב י'( )מצווה חינוך המנחת

 הנודעת הראשונים בפלוגתת דתליא וכתב ידי״ח. יצא אם כוונה בלא המצה את ואכל שחזר אלא לחומרא[,
 יצא לא א״כ מה״ת הוא לחומרא דאורייתא ספק דאם דרבנן, או דאורייתא לחומרא דאורייתא ספק אם

 כונה. בעי לא דבדרבנן ידי״ח, יצא מדרבנן הוא לחומרא דאורייתא ספק אם אבל מצצ״כ, דבדאורייתא דקימ״ל
 עכשיו אותו מחיבין שאנו מה כל הרי ידי״ח, דיצא מדרבנן לחומרא דאורייתא ספק דאם אפש״ל דאיך וצ״ע

 בפעם כיון לא ואם דאורייתא, המצווה קיים לא הוא עדיין דשמא מהספק, לצאת כדי הוא מצה לאכול לשוב
 מקיים לא כונה בלי שאכל זו באכילה דהרי עליו, דאורייתא הספק ועדיין הספק, מן כלל יצא לא א״כ השניה

וצ״ע. עליו. דאורייתא הספק חוזר שוב וא״כ כלל, אכל כלא והוי דאורייתא, המצווה
מן סוף ו. מצה אכילת ז

 הפסח דאכילת לר״ע ואף חצות, עד הוא לכתחילה מצה אכילת דזמן כתב ל״ח( )סי' פסחים בערבי הרא״ש
 ״אכל וז״ל מהעבירה. האדם את להרחיק כדי חצות עד רבנן גזרו מ״מ לפסח[ מצה ]והוקש הלילה כל זמנה
 ]דזמנה מודה עקיבא דרבי דאפשר כראב״ע, להחמיר נכון ומיהו וכו', יצא לא ראב״ע לדברי חצות אחר מצה

 הלכה בביאור הובא הגר״א. בביאור וכ״כ עכ״ל. דאורייתא״. באיסור העבירה מן האדם את להרחיק חצות[ עד
עיי״ש. תע״ז. סי'

 כדי חצות עד דגזרו כחכמים ולא הלילה, כל זמנה דקר״ש ר״ג כשיטת פסק ט'( )דף בברכות הרא״ש והנה
 חצות. עד גזרו דלא לקר״ש חצות עד דגזרו מצה מ״ש וצ״ע העבירה, מן האדם את להרחיק
 חמץ ובהלכ' וכו', להרחיק כדי חצות עד דזמנה כחכמים פסק קר״ש דבהלכ' להיפוך, דפסק להרמב״ם ובשלמא

 ואינה ליה, דחביבא איידי ביה גזרו לא במצה דדוקא די״ל הלילה, כל מצה אכילת דזמן פסק ה״א( )פ״ו ומצה
 כל זמנה דמה״ט המגילה קריאת לענין תרפ״ז בסי' המג״א כתב זו ]וסברא יפשע שמא חיישינן לא תדירה

 גזרו ובמצה גזרו לא דבקר״ש להיפוך דפסק להרא״ש אך יפשע. שמא חישינן דתדירה קר״ש משא״כ הלילה[,
 חשינן בה ורגיל תדירה שאינה ובמצווה שישכח, חישינן לא בו ורגיל תדירה דבמצווה לומר ]ודוחק מ״ש. צ״ע

וצ״ע. שישכח[.
״אפיקומן בתנאי נזר האבני של בעצה ז.

 ראב״ע כדעת לצאת חצות קודם אפיקומן לאכול דאפשר למעשה, עצה שפ״א( )אור״ח נזר האבני מש״כ מפורסם
 דלדעת ברור שזה הוא דבריו ויסוד תנאי. ולעשות ר״ע כדעת בסופה אפיקומן שוב ולאכול הסעודה, ולהמשיך

 שישאר זה דין כל כי אפיקומן, אחר לטעום שאסור ואע״פ חצות, אחר סעודה לאכול להמשיך מותר ראב״ע
 קודם לאכול דיכול נמצא א״כ הזמן, נגמר חצות ואחר המצוה, בזמן רק אלא לעולמים אינו בפיו המצוה טעם

 אם )כי בסעודתו ימשיך ושוב חצות עד ימתין ואז בזה יוצא כראב״ע הלכה שאם תנאי ויעשה מצה כזית חצות
 ייצא שבזה אפיקומן כזית שוב יאכל סעודתו ובסוף כנ״ל(, חצות אחר בפיו המצה טעם שישאר א״צ כראב״ע הלכה

 מבריסק דהגר״ח משמיה כן הביא נ״ו סי' ח״ב פסח קדש ]ובמקראי זמנה. הלילה שכל כר״ע הלכה אם ידי״ח
במצוות[. תנאים בהלכ' שדן עיי״ש זצ״ל.
 והביאוה״ל והגר״א הרא״ש דעת בזה יצאנו לא עדיין דמ״מ מספקת, אינה נזר האבני של דהעצה דלכא' וצ״ע
 הלוי ]ולהבית חצות, עד דזמנו סייג חכמים עשו אבל הלילה, כל זמנו מדאורייתא דלר״ע דאף ו'( )אות הנ״ל
 חצות, לאחר לאוכלו לכתחילה שאין ודאי וא״כ חצות[, עד גזרו להרמב״ם אף באפיקומן ז'( אות ל״ד סי' )ח״א

 זמן חשיב מדאורייתא דעדיין כך אחר לטעום אסור גיסא ומאידך הסייג, משום חצות קודם לאוכלו וחייב
וצ״ע. בפיו. המצה טעם שיהיה וצריך המצוה,
הסדר בליל אחרונים" ח."מים

 שכיון לתרץ ואין ל״ברך״. ״צפון״ בין אחרונים״ ״מים הוזכר לא וכל״ יחץ ורחץ ״קדש של בסדר מדוע לעיין יש
 גם הוא המוציא״ ״ברכת דהוא ״מוציא״ דהרי הוזכר, לא לכן אחרונים מים ליטול שצריך הוא פשוט שדבר

 ״מים הוזכרו לא אמאי תיקשי א״כ הוזכרו, ואעפ״כ פשוט דבר הוא המזון״ ״ברכת דהוא ״ברך״ וכן פשוט, דבר
וצ״ע. אחרונים״.
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תפרח-תושיה ישיבת
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מגליל
 מהדורות
 מפוארות
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המובחרות הספרים בחנויות להשיג
02-5000-969 להזמנות:

מוסדות
שירת
לכורה

* נ
ירושלים מבון

ת מכל תורה בני רבבות מתענגים שנה 25 ש  ק
 טורים ארבעה עם אדמות עלי עדן בגן היהדות,

 דבורה״. ״שירת מכון יצירת פרי והמזוקק, המושלם
שר  את לערור בעניינם מומחים דיינים נבחרו כא
 המשובחת בעריכה חוקם, לחם שהוא הטור חלקי

ט אהרן הרב של והידועה ע מ א  והיתרונות שליט״א, ס
שים המובהקים  אלו כל - מתמדת בתדירות המתחד

 הטור ולמהפכת הטורים, של למלר הכתר את הביאו
 אל הלימוד מתיקות את שהביא הראשון המושלם

 של טורים' 'ארבעה את והפך בעולם, התורה היכלי
ברזל. צאן לנכס דבורה" ״שירת


