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    """"העשירהעשירהעשירהעשיר    ----    העניהעניהעניהעני""""

 .מאוד מענינת הכרעה ובצידה, השבוע א"שליט מרן של שולחנו על עלתה מאוד מרתקת שאלה
 בקשה הגיע הקופה אל: וכדלהלן, המפורסמות צדקה הקופות אחד גבאי ידי על הגיע השאלה

 הוא כן ועל, שונות והוצאות רפואיות בעיות כמה לו ויש, כספית לעזרה נצרך שהוא שכותב מאחד
 מספר אצל לברר אפשר כי ציין אף היהודי. לו תעזור שהקופה חודש בכל גדולה עזרה חייב

 שהיה ומכיון הבקשה את בדקו, הקופה רבני הנהלת בישיבת. נצרך הוא אכן כי ושיכנע, אנשים
 אותו חודש כשכל, חודשים של ארוך מספר למשך גדול סכום לו אישרו נצרך אכן הוא כי נראה
 .למצבו בהתאם מאוד הגונה תמיכה מקבל איש
 לו אין!  ונוכל רמאי הוא וכי, כלל נזקק לא יהודי אותו. יער ולא דובים לא כי והתברר, זמן עבר
, בהנהלה. לעניים שמיועדת, צדקה מקופת כספים הוציא ובמרמה, כספית הוצאה ושום צרה שום
 אותו. כמותו לאנשים מגיע לא זה כי שקיבל הכסף את שיחזיר ממנו וביקשו, רמאי אותו אל פנו

 . ומשונות שונות בטענות להחזיר סירב אחד
 .הכסף את ממנו להוציא מעשית אפשרות היתה שלא, כמובן

) צדקה( ליטול צריך שאינו מי כל'' פיאה מסכת שבסוף המשנה, איש באותו והתקיים, זמן חלף

 נותר והוא הדין מדת פגעה יהודי באותו ואכן'' לבריות שיצטרך עד העולם מן נפטר אינו, ונוטל
 לא כמובן( רפואה של שונות הוצאות כמה לו שניהיה אלא עוד ולא, כלל כסף בלי, כל וחסר ערום

 לו ואין היות, כספית תמיכה...ל בקשה עם, קופה לאותה מכתב שלח הוא כעת. )מידי לפרט נוכל
 .עצמו את לכלכל

, כל מחוסר הוא וכעת היות כי אמרו מהם, ולכאן לכאן וצידדו, בכך דנו הקופה אותה רבני בישיבת
 והיות, לרמאים לסייע לנו אין כי סברו אחרים, מאידך, בידו ולסייע כעת מצבו לפי אותו לדון עלינו
 .איתו להתעסק שוב לנו אל, רצה ולא להחזיר היה ויכול, כדין שלא כסף ולקח
 גם ומהם( הפרטים כל עם א"שליט מרן לפני השאלה את העלו, השווה לעמק הגיעו שלא מכיון

 כ"ואח בדעתו הרהר א"שליט מרן, )לחינם יהודי לבייש שלא, הנייר גבי על להעלות יכולנו שלא פרטים
. ונוכל רמאי עם להתעסק צריכים לא, שכזה באיש לתמוך צריכה לא הקופה: פסוקו את פסק

, אחרים למקרים זה ממקרה להקיש אין כמובן, ה"א[ אחרים מכיוונים העזרה את יסובב כבר ה"והקב
  ]. לגופו נדון מקרה וכל

  פשט על הפרשה �
 

 )א ,כא(" אמר כאשר שרה את פקד' וה"
 על רחמים המבקש כל רבנן דאמור אבימלך על אברהם אמר כאשר' א ב"צ ק"בב

 דוקא זהו אם ע"יל. כאן י"ברש והובא, תחילה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו
 ומתכוין חבירו על מתפלל אם דגם או, תחילה נענה אז חבירו לטובת רק כשמתכוין

 אם דגם מבואר ו"סק ל"ר ס"בס א"המג ומדברי, הכי אמרינן תחילה יענה שהוא כדי
 .ש"עיי הכי אמרינן תחילה יענה עצמו שהוא מכוין

 )כו ,כא( "'וגו ידעתי לא אבימלך ויאמר"
 לא ואמר בערמה והשתמט הבאר את להחזיר אבימלך רצה לא מהפסוקים הנראה לפי

 שאין מ"ש לי סיפרו לא וגם לי אמרת לא ולמה' וגו הגדת לא אתה וגם עשה מי ידעתי
 כאן עסק לו יש מי עם א"א וכשראה, מזה השתמט ובנתים לברר וצריך פשוט הדבר
 זה וכעין, להשתמט יוכל שלא כדי כבשות שבע את' השני הבאר על עדות העמיד כבר

 .ל"זצ א"החזו מרן בשם שמעתי
 (כב, ט) "המזבח את אברהם שם ויבן"

 קיים א"שא וכיון )עתיק למכסה' עי( במדרש' כדאי כ"ביו או ה"בר' הי העקדה הרי ע"יל
 אפשר דבבמה' ב ח"ק בזבחים ש"לר ט"ביו או כ"ביו מזבח בנה איך כולה התורה כל

 אחד על לעולה שם והעלהו אלא לו אמר לא ה"הקב והרי אבן או סלע ג"ע להקריב
 דין לה יש ב"ה ב"מביה ב"פ ם"ברמב ש"כמ המקדש מקום' שהי כיון ל"וי. ההרים
 .מזבח דוקא שצריך מקדש

 )(טעמא דקרא
 

    

 אפרתבן שמעון לזכות הרך הנולד 
 



 

  מרן שר התורה שליט"א  שיעורו של רבינו
   ביום רביעי  ט"ו חשון תשע"זכפי שמסר בבית הכנסת "לדרמן" 

  שנים לפטירת דודו הגדול מרן בעל החזון איש זצוק"ל במלאת ס"ג
  

  . ו"מ דף בסוכה' התוס ובדברי שהחיינו עליהם מברכין שאין מצוות דיש הטעםבענין: "
  "מברכות א"בפי בזה ם"הרמב ובדעת. פסחים סוף והראשונים

 Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ÔÂ‚Î Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘ ˙ÂÂˆÓ ˘È ‰ÓÏ ÌÚË ÌÈ˘ÙÁÓ ÌÈ�Â˘‡¯‰(ÌÈÁÒÙ ÛÂÒ 'Ó‚·)  ˙ÈÈ˘Ú·Â
 ·ÏÂÏÂ ‰ÎÂÒ (Â"Ó Û„ ‰ÎÂÒ·) ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜·Â(‡"Î Û„ ‰ÏÈ‚Ó·)  Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÏÈÓ· ÂÏÈ‡Â ˙ÂÁ�Ó· ÚÓ˘Ó„Î)

(·"Ó Û„ ˙ÏÎ˙‰ ˜¯Ù  Â�ÈÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈÙ˙Â ˙ÈˆÈˆ ˙ÈÈ˘Ú· ÔÎÂ(Ì˘ ˙ÂÁ�Ó· ÈÓ� ÚÓ˘Ó„Î)  ÏÏ‰‰ ˙‡È¯˜· ÔÎÂ
 ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡(Ì˘ ‰ÏÈ‚Ó· ÚÓ˘Ó„Î) Â·‡‰Â ÌÈÁÒÙ ÛÂÒ Ô"¯‰Â ¯Â‡Ó‰ ÏÚ·‰ ÔÎÂ Â"Ó Û„ ‰ÎÂÒ· 'ÒÂ˙‰ Âˆ¯È˙Â Ì‰¯„

('‚ ¯Ú˘)  Â�˜˙Â ‰ÁÓ˘ ÂÏ ˘È ÏÙ� ÏÏÎÓ Â�· ‡ˆÈ˘ Ô·‰ ÔÂÈ„Ù· ÔÎÏÂ ,ÛÂ‚Ï ‰‡�‰ ˘È Î"‡‡ Â�ÈÈÁ‰˘ Â�˜˙ ‡Ï„
 ‰ÎÂ�Á ¯�Â ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜· ÔÎÂ ,ÛÈÒ‡‰ ‚Á Â�È˙ÁÓ˘ ÔÓÊ ‡Â‰˘ ‰ÁÓ˘ ÂÏ ˘È ·ÏÂÏÂ ‰ÎÂÒ ˙ÈÈ˘Ú· ÔÎÂ ,Â�ÈÈÁ‰˘

Ê ‰ÏÚÈ˘ ‰ÁÓ˘ Â· ˘È ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÔÎÂ ,Ô�È˜Â¯ÙÂ ÔÏÚ ‡�ÓÁ¯ ÒÁ„ ‰·ÂËÏ ÂÈ�ÙÏ Â�È�Â¯Î(Ê"Ë ‰"¯· 'È¯Ó‡„Î)  Ï·‡
 ‰ÁÓ˘ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÎÂ ,Â˙Ù¯˘Â ÂˆÓÁ „Â·È‡· ¯ÚËˆÓ˘ ıÓÁ ˙˜È„·· ÔÎÂ ,‡˜Â�È„ ‡¯Úˆ ‡ÎÈ‡„ ‰ÏÈÓ·

‡ ÔÈÏÈÙ˙Â ˙ÈˆÈˆ ˙ÈÈ˘Ú· ÔÎÂ ,˜"Ó‰È· Ô·¯ÂÁÓ ¯ÎÊ� ‰·¯„‡Â ÛÂ‚Ï ÛÂ‚Ï ‰ÁÓ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ ÏÏ‰‰ ˙‡È¯˜· Â Â�˜˙ ‡Ï
 Ê"ÈÙÏÂ ,Â�ÈÈÁ‰˘ ‰Ê· ‰�‰�Â ÁÓ˘˘ ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó ˙ÂÓÂ¯˙ ˘È¯Ù‰Ï ÍÏÂ‰‰ ˙ÂÎ¯·„ ‡˙ÙÒÂ˙· ‡˙È‡„ ¯ÈÙ˘ È˙‡

.ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â·˙Î ÍÎ ,ÂÈ˙Â¯ÈÙ ˙ÙÈÒ‡·  

Í‡  Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÙÏÂ ,‰Ê· ‡ÎÈ‡ ÛÂ‚‰ ˙‡�‰ È‡ÓÂ ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó ‰Á�Ó ·È¯˜Ó‰„ ¯‡Â·Ó Á"Ï ˙ÂÎ¯··„ Ú"ˆ
ÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙Ó Ê"Ù·)Á"È‰ ÔÈÙÒÂ( �Â˘‡¯‰ ‰Á�Ó· È¯ÈÈÓ„ÔÓ ‰ ‰Á,˘„  ‡˙ÙÒÂ˙·„ Ú"ˆ Í‡ ,˘„Á ˙¯˙Ó˘ ‰Ê· ÁÓ˘„ Ï"È

‡˜Â„ Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ‡Ó˘Â .˘„Á ¯È˙Ó Ê"È‡ Ì˙‰Â ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó„ ÌÈÁ·Ê ·È¯˜Ó‰ È·‚ ÈÓ� ‡˙È‡ ‰"Ù ˙ÂÎ¯·„ 
˙ÂÓ·È· 'ÒÂ˙‰ Î"˘ÓÎ Â�ÓÓ ÏÎ‡Ï ·È¯˜Ó‰ ÏÚ ‰ÂÂˆÓ˘ ‰Ê· ÁÓ˘Â ÌÈÏÎ‡�‰ ˙ÂÁ�ÓÂ ÌÈÁ·Ê ·È¯˜Ó· ('Ó Û„) È‡ ,

 'ÒÂ˙ Î"˘ÓÎ ‰„Â·ÚÏ Í�Á˙Ó˘ ‡È‰ ‰ÁÓ˘‰Â ‰�Â˘‡¯ ÌÚÙ ·È¯˜Ó˘ Ô‰Î· È¯ÈÈÓ˘ ˙ÂÁ�Ó· È"˘¯ Î"˘ÓÎ ÈÓ�
.È"˘¯ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ˙ÂÎ¯·· Ì˘ 'ÒÂ˙ Ï·‡ ,Ê"Ï ˙ÂÎ¯··  

 ˙ÂÎ¯·Ó ‡"ÈÙ· Ì"·Ó¯· Ì‚('Ë ‰ÎÏ‰)  ÔÓÊÓ ‡È‰˘ ‰ÂˆÓ ÏÎ„ Ì˘ ·˙Î„Ó ,ÛÂ‚‰ ˙‡�‰„ ÌÚË Ï"Ò ‡Ï„ ÚÓ˘Ó
ÂÒÂ ¯ÙÂ˘ ÔÂ‚Î ÔÓÊÏ ‰�È‡Â ‰¯È„˙ ‰�È‡˘ ‰ÂˆÓ Â‡ 'ÂÎÂ ÔÈÏÈÙ˙Â ˙ÈˆÈˆ ÔÂ‚Î ÂÏ ÔÈÈ�˜ ‡È‰˘ ‰ÂˆÓ Â‡ 'ÂÎÂ ·ÏÂÏÂ ‰Î

 ‰ÂˆÓÏ ‰ÓÂ„ ‡È‰ È¯‰˘ ˙Ú ÏÎ· ‰ÈÂˆÓ ˙Ú˘· Â�ÈÈÁ‰˘ Ô‰ÈÏÚ Í¯·Ó ,Ô·‰ ÔÂÈ„ÙÂ Â�· ˙ÏÈÓ ÔÂ‚Î ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ ‡È‰˘
ˆÂ ,‰ÈÈ˘ÚÌ"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï ¯¯·Ï Ú" .‰Ê· ÏÙÏÙÏ ˘ÈÂ ,Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ È˙Ó  

  עיניני הפרשהמ
ÚÂ�ÓÏ ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÈÏÈÏ˘  

"˘¯‚ ‰Ó‡‰ ˙‡Ê‰ ˙‡Â ‰�·" )Î"‡,È('  
. בישיבה ללמוד ישראל יעקב היתום את ליקח וביקשו נובהרדוק אנשי ובאו, מאביו יתום היה ל"זצ אבי: א"שליט רבינו סיפר
  .המלחמה שהחלה עד, אמו את לבקר מגיע היה שנה חצי ובכל, בעדו אוכל לה היה לא כי, כך על מאד שמחה ה"ע אמו
 שמואלביץ אלתר' ר - יוזל' ר של חתנו על, שזוכר מה סיפר ל"ז אבא, ]ל"זצ מנובהרדוק הסבא הוא הלא[ יוזל' ר אצל למד כ"אח

 הרים ד"ביהמ ובאמצע, מוסר סדר בזמן הבחורים עם בלימוד מדבר והיה שם ישיבה ראש שהיה, )ח"הגר של אביו( ינער'סטוצ
 היה אם. רבנות לו סידר כ"ואח, ד"מביהמ זרקו וכך !]מכאן יוצאים אתם[! דאנען פון ארויס גייט איר: וצעק אחריו הלך הנעל חמיו
 חלק י"קה( בספרו מביא ל"ז אבא! שמים לשם היה שזה בטוחים שכולם אמר ל"ז אבא אבל -  אחר ענין זה לא או כך לעשות צריך

  .כלום ממנו נשאר ולא בתורה מאד גדול היה כי ממנו להביא מאד חפץ, אלתר ר"הג של משמו תורה דברי )ג"כ' סי' א
 הגר בן את שרה ותרא" ')י -' ט,א"כ בראשית( בתורה פרשה יש הנה, בנעל גירשו יוזל' שר מה בענין א"שליט רבינו לפני אמרתי

 בבית יהיה שלא שידאג, דישמעאל והשפעה רע חבר למנוע רוצה אם גם וקשה', וגו" גרש לאברהם ותאמר, מצחק' וגו המצרית
 כיצד, עתה עד שהיתה ההשפעה עם מה חששה שרה הנה אכן'? וגו" מים וחמת לחם ויקח" של כזו ובצורה", גרש" מדוע אבל

 זרק ל"זצ ז"הגרי מרן של מבניו שאחד, ל"זצ איידלמן זאב רבי לו שסיפר ל"זצ ]מן מרדכי ר"הג[ ר"אאמו לי סיפר -  אותה עוקרים
 בנימוק יפסיק כי בפניו שהתחננו עד נוראות מכות לו ונתן אביו לקחו, מאד קטן הבן כשהיה זה והיה, לתנור קיסם בשבת פעם
 הענין חמור כמה עד יצחק יראה ז"שעי, לגרשו דוקא שצריך שרה סברה ולכן -... מבין כן שהוא אביו ואמר, מבין הילד שאין
 שפחד מפני, ליהושע משה נתן שרה של ד"היו שאת שמצינו ל"י דרוש ובדרך. קיבל שכבר השלילית ההשפעה ותעקר, אביו אצל

' ר שרצה מה וזה, רעה מהשפעה ליזהר צריך כמה עד לנו הרי. זה בענין" רבי"ה היתה שהיא שרה של ד"והיו, המרגלים מהשפעת
  .כזאת בצורה גירשו שלכן המוסר ביטול אצלו חריף כמה עד להחדיר יוזל
 כן אם שרה אמרה', ה חילול יהיה שזה לשרה טען אבינו שאברהם איתא )ז"ה ה"פ סוטה( בתוספתא כי, א"שליט רבינו כך על אמר

                                                  ".בקולה שמע שרה אליך תאמר אשר כל" ה"הקב ואמר, ה"הקב שיכריע
  (‰ÁÈ˘ Í¯„)  

  


