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 שיראה ברכה והצלחה 

  בכל עניניו ברוחניות ובגשמיות 

 

  דבר העורך �
 

È�˘Ï ÏÂÁÓÏ ‰ÂˆÓ‰ Ï„Â‚ 
 

על אחד  השבוע שאלו לרבינו

שיודע ש"ס בבלי וירושלמי ודיבר 

פציר בו לשון הרע על פלוני ומ

לי שימחל לו והלה אומר קשה 

למחול לו ע"פ מה שכתב החפץ 

חיים שהמדבר לשוה"ר כל 

זכויותיו עוברות לזה שספרו עליו 

ותיו עוברים למספר וקשה לי וחוב

 .לותר על זכות בבלי וירושלמי

‡Ì " שליט"א: רבינו ראמו 

Ï ÏÁÓÈÂÈ ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜È Â‰ÏÂ„‚ ¯˙." 

את  שליט"א רבינוקמיה  והזכירו

מרן ראש הישיבה הגראי"ל  דברי

 יתכןלא ש שטימן שליט"א

שהמוחל יפסיד מכך אלא נשאר 

הזכויות לזה שדיברו עליו וגם 

  .יהיה למספר

שליט"א את  רבינו שמעשכו

 אמרדברי מרן הגראי"ל שליט"א 

וכשסיפרו  ".Ô˜Ê ‰¯Â‰ ¯·Î" בזה"ל:

 שליט"א למרן הגראי"ל כל זה

ביאר דברי רבינו שהטעם שזה 

מצוה יותר גדולה למחול מפני 

   .שזה חסד

לום בת ש כת ש ר   בב
ח ג שמ   וח

ף טו ולדש ג חק  ) יצ ב " ב ) 

 

  ביאורים ופנינים �
  'וכו ורחץ קדש
 תיקנו והם). ה"ס' סי פסח הלכות ויטרי מחזור' עי( ל"ז הראשונים ידי על תוקנו הסדר סימני
 את ותיקנו, הידיים רחיצת כ"ואח קידוש כגון הסדר משך שנוהגים הפרטים את לומר

 כל הנוהג דבר, ולכן. במקומו דבר כל ולעשות לאחר ומה להקדים מה שידעו כדי הסימנים
 מגיד כמו עכשיו לנהוג שיש מה רק דהזכירו( בסימנים הזכירו לא, כוסות' ד כגון, הסדר שעת

 ). מרבנו שמענו( הסדר בכל נוהג כי, הסיבה נאמר שלא הטעם גם וזה'). וכו רחצה
 כך כל יש הסדר שבליל כיון לומר יש', וכו כרפס, ורחץ, קדש, סימנים תקנו שבכלל ומה

 שלכרפס כגון, פרטים דבר לכל ויש, ועוד ואפיקומן וכרפס וחרוסת מרור מצה מצוות הרבה
 בספר הוא וכן( יטעו ולא הכל את שיזכרו סימנים לעשות תיקנו, תחילה ידים ליטול יש

                          ).ה"צ' סי פסח, ויטרי ומחזור ה"נ עמוד פסח הלכות הפרדס

 ארבע כוסות
יית ארבעה כוסות לא תיקנו חז"ל לשאול מה נשתנה [אע"ג דגם על מילי דרבנן על שת

תיקנו לשאול שהרי מרור בזה"ז דרבנן וגם הטיבול הוא דרבנן וכן ההסיבה היא מדרבנן 
לדעת רוה"פ], וי"ל הטעם, דשתיית היין לא חשיב שינוי כ"כ דגם בשאר סעודות שבת ויו"ט 

ודעת הרמב"ם בפ"ל מהלכות שבת ה"ט דגם סעודה  בשאר ימות השנה מקדשים על היין,
שלישית יש לקבוע על היין [וגם בזמניהם היו רגילים יותר בשתיית יין עיין כתובות ח' ב'] 
ולכן אף דבשאר סעודות בימות השנה אין ד' כוסות, מ"מ תו לא חשיב שינוי כ"כ ולא 

 )שיח הפסח(                                                                                                                   .תיקנו לשאול על זה

  פסח מעניני הנהגות �
בפסח נוהגים בביתו לכסות השיש שבמטבח סמוך לכיור במשטח מפח, והברזים .‡

 אין עוטפים במסננת בד.
 וכן נהג החזו"א ועי' חזו"א או"ח סי' נ"ג בסופו. ועי' שו"ה סי' תנ"ה דין י"ג.

 בפסח אוכל רק מצות של יד ולא של מכונה, אבל ילדיו אכלו אפי' מצות מכונה..·
הוא שלא לאכול בליל יו"ט א', עוד שמעתי ממרן שהחזו"א הקל ונתן לאשתו  וא"ל שעיקר הקפידא

מצות מכונה לפי שהיה קשה לה לאכול מצות של יד. פ"א אכלו אצל רבינו כמה שהקפידו ואכלו 
רק מצות יד וכמה שאכלו גם מצות מכונה,] וכיבד בזימון אותו שאכל גם מצות מכונה ואמר שהרי 

 יכול להוציא את כולם שהרי מקפיד שלא לאכול ממכונה. זה שאוכל רק מצות יד לא
לא מקפיד על שרויה, ומ"מ בעשיית השרויה מחמיר שלא במים רותחים אלא .‚

 במים רותחים שיהיה חלוט וזהו רק חומרא.
וא"ל טעמו שלא מקפיד על שרויה, וסיפר לי ר"ק אתרוג שהוא הי' רגיל מבית אבותיו להקפיד לא 

יל לאכול עם מרן במלוה מלכה במוצ"ש ובפסח לא הי' אוכל דגים, וראה לאכול שרויה והוא רג
שמרן לא ניח"ל בחומרא זו ואמר למרן שרוצה לבטל החומרא, אמר מרן שיביאו עוד ג' אנשים 
(ומרן) והביאו, ומרן הורה להם לשבת ואח"כ אמר להם, ראו הוא הי' מחמיר בענין שרויה וכעת 

אמרו הם אחריו מותר לך ג"פ. משום שא"צ לחוש שמא נשאר קמח רוצה להפסיק, תתירו לו, ומיד 
 במצה ועי' שו"ה תנ"ח ב', ובשו"ה תנ"ד דין ה', וא"ל שכן נהג מרן החזו"א.

היו שנים רבות שבשביעי של פסח אוכל סעודה ג' סמוך לשקיעה [כדי שיהי' כעין .„
 פרידה מהחג] אבל בשנים האחרונות אין נוהג כן.

נוהג שלא לאכול חמץ גמור, וכמו שנמנע מעשיית מלאכות באיסרו חג של פסח .‰
 דאורייתא.

 עי' לקמן סימן נ' אות י"ד בענין הנהגתו ביו"ט שני.
Â..נהגו לקרוא שה"ש בשבת חוה"מ מתוך מגילה כשירה ולברך ע"ז 

 ועי' שו"ה סי' ת"צ דין י"א.השחיינו, ומנהג זה עפ"י החזו"א. והש"ץ הקורא בירך על מקרא מגילה ו
Ê.ילת טל נהגו לומר בתחילת חזרת הש"ץ.תפ 

 גם מנהג זה הוא עפ"י מרן החזו"א.
Á.משום שהוא קטניות. ,נוהג שלא לאכול בפסח שום 

 )מתוך הספר הנודע 'אלא'( 

 
    מבית מרן שליט"א נמסרמבית מרן שליט"א נמסרמבית מרן שליט"א נמסרמבית מרן שליט"א נמסר

אחרי אחרי אחרי אחרי     למעטלמעטלמעטלמעטשל רבינו שליט"א, של רבינו שליט"א, של רבינו שליט"א, של רבינו שליט"א,     ביתוביתוביתוביתו"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל ב"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל ב"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל ב"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל בהבעלהבעלהבעלהבעל    פסחפסחפסחפסחכי השנה בימי חול המועד כי השנה בימי חול המועד כי השנה בימי חול המועד כי השנה בימי חול המועד 

    לקבל את ברכת המועד.לקבל את ברכת המועד.לקבל את ברכת המועד.לקבל את ברכת המועד.    ,,,,היה לעבור בבית מדרשוהיה לעבור בבית מדרשוהיה לעבור בבית מדרשוהיה לעבור בבית מדרשו, ניתן י, ניתן י, ניתן י, ניתן יהתפילותהתפילותהתפילותהתפילות



 

  עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
        מבחן במשנה ברורהמבחן במשנה ברורהמבחן במשנה ברורהמבחן במשנה ברורה

כבן כ' שנים מדובר בבחור מחסידות בעלז המעטירה יחד אם אביו כשהאבא מספר  בחור בשבוע שעבר נכנס אל רבינו שליט"א

לרבינו שבנו למד במשך שנתיים את כל ששה חלקי המשנה ברורה רוצה שרבינו יבחנו כמה שאלות רבינו שמח לראות שבחור כ"כ 

 ע, הבחור חשב מעט ומיד ציין שמובא בהלכותצעיר למד ומסכים להבחן על כל המ"ב ומיד שאלו היכן כתוב במ"ב הלכות לשון הר

המילים לשון הרע אבל רבינו לא הרפה ושאלו היכן כתוב דיני לשון הרע ולא רק "ג ובה"ל סוכה סי' תרל"ט סק"ב שבת סי' שמ"ג סק

 כמהשכתוב שם  מובא בחלק ב' לאחר כמה רגעים ציין הבחור את המ"ב בסימן קנ"ו סק"דרמז אמר לו שזה האלו וכמילים האת 

ברכו בשפע ברכות ואיחל לו שיזכה למצוא את זיווגו בקרוב  הרבה ו רבינו שמח מאד מתשובתו ומבקיאותו ,הלכות לשון הרעמדיני 

  .ממש

�        

   פטירת בחור צעירפטירת בחור צעירפטירת בחור צעירפטירת בחור צעיר

שטימן ראשות חתנו הגדול של רבנו הגר"ש ב לפני כחודש נפטר בבני ברק באופן פתאומי בחור צעיר לימים מישיבת "קהילות יעקב"

בחורים השבישיבה  ואמרו למרן ,זמן שנגזר עליומרן נאנח ואמר זה ה שנפטר בחור כל כך צעיר,למרן שליט"א  רוספכש שליט"א

  .: תלמדו "מועד קטן"ואמר רבנו נענהולע"נ  לעשות ולהתחזקמה  עת, ורוצים לדדים שקרה כזה דברדואגים ומפח

למחרת בבוקר שאלו את רבנו אחד מבני הבית מה לעשות לאור זה שנפטרו מספר אנשים צעירים נענה רבנו ללמוד "הלכות 

  מדוע רבנו שינה. כמה מבני הבית ששמעו ע"ז התקשוכ ,פורים"

וד מסכת הנפטר, התחיל ללמ –מועד קטן. נענו ואמרו שהבחור מסכת  של הנפטר שרבנו אמר ללמוד פחהשכשיספרו זאת לבני המ

            היה בכור) והוא לא סיים את המסכת! והדברים מבהילים עד מאד.(הוא  מועד קטן כדי לסיים בערב פסח

�        

        מן הזקניםמן הזקניםמן הזקניםמן הזקנים    עצהעצהעצהעצה    הנוטלהנוטלהנוטלהנוטל    כלכלכלכל
 ומבעד, טלפון שיחת מקבל אני, חנניה רבי מספר, אחד בוקר. ח"הגר מרן על מופלא דבר לנו מספר ולק'צ חנניה -  הרב מיודענו

 כחודש ולפני, שבועות 3 בעוד חל חתונתה שזמן, ב"שבארה דבלייקוו המתגוררת, בכלה היה המדובר. נסער בכי נשמע לאפרכסת

 .טוב לא דבר לי ומבשרים החולים מבית אליי מתקשרים והרגע, בגופי שצמחה שומא על שגרתית בדיקה עשיתי -  - מספרת היא

 הרב. בבכי הכלה מיררה, לא או, לחתני לספר האם ,לעשות מה יודעת ואינני, הרופא לי אמר', ממאיר גידול מכילה הזו השומא'

 מרן אל שהגעתי עד, ולק'צ הרב מספר, והנה .לעשות מה אותו וישאל קניבסקי ח"הגר למרן דקות בתוך שייכנס לה הבטיח ולק'צ

 מדבר לצאת והסיכויים, סמוך במקום ,בדרך גדול גוש גם יש, בעור גידול שמלבד לי שגילה, המטפל הרופא אל התקשרתי, ח"הגר

 עם לעשות מה ושאלתי, א"שליט מרן אל ניגשתי והלל הפרטים כל עם!  10% - ה קו את חוצים אינם, הטבע בדרך, בשלום כזה

 לו לומר אלא, הרופא של הגילוי על לחתן להודיע לא לי אמר א"שליט מרן    .הנוראה הבשורה דבר את לו להודיע ואיך והאם, החתן

 את ופרטתי, מדובר במה ואמרתי וחזרתי, ח"הגר בפני לדבר הוספתי!!! וזהו, בעור שהיה מסוכן -  כ"כ והלא הקטן הגידול על רק

 להסרת ניתוח הכלה עברה החתונה לאחר ספורים ימים. לחתן להודיע לא אמר ח"הגר הכל ולמרות, הבכיר הרופא של ההשערה

 וגם, בעיה כל בו ואין, כלל ממאיר אינו השומא למקום סמוך שהיה הגדול שהגוש -  הרופאים להפתעת – התברר ואז ,בעור השומא

 מן עצה הנוטל כל. שמים בחסדי, לחלוטין נקי שהגוף הוכיחו הניתוח לאחר שנעשו הבדיקות. ד"בס לחלוטין הוסר בעור הגידול

  'קול ברמה') (הובא בבטאון ...הזקנים

�        

   גימטראיות ומשלות על שיר השיריםגימטראיות ומשלות על שיר השיריםגימטראיות ומשלות על שיר השיריםגימטראיות ומשלות על שיר השירים

פרו טעמא דקרא סרי רבינו שליט"א מואישראל דרדק שליט"א ובו מובא ביהר"ר  בוינו את ספרו החדש של ידידינו החשקבלנו ליד

  ת ומשלות ונביא כאן קטע אחד מהספר הנוגע לחג הפסח:ול הוסיף עליו הרב המחבר גימטריוישרון גדים ובכעל שיר השיר

 כל ואמר הפסח שכשחטו) ט"פי בא פרשת רבה שמות( במדרש שמצינו ל"וי ,ריח יש שלשמן מצינו היכן ע"צ. טובים שמניך לריח

 לא ערל כל ל"וא, מהפסח ורצו למשה ישראל שבאו עד חזק בפסח טוב ריח ה"הקב ונתן ,למול הערלים רצו לא בו יאכל לא ערל

 לאכול כדי אהבנוך, ישראל אוהבך כ"שעי הפסח בקרבן שנתת הטוב לריח שמניך לריח כוונתו וזה ,להם שימול נתנו ואז, בו יאכל

   .מהפסח

  2941. . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אהבוך עלמות כן על שמך תורק שמן טובים שמניך לריח" -' הגימ

    2941" . . . . מהפסח לאכול כדי ובאו, ישראל אוהבך כ"דעי, הפסח בקרבן שנתת הטוב ולריח" -' והגימ
 

�        

  בליל הסדר הנהגות מרבינו שליט"אכמה 

ולאחמ"כ, שב רבנו שליט"א ושואל "מה נשתנה" נוהג רבינו להמתין עד שיסיימו הילדים לשאול את אביהם מה נשתנה 
עם רבנו יושב בליל הסדר  (ומנהגו ע"פ דעת הגרעק"א שפסק כי יש מהדרין שגם השאל חוזר ואומר כדמשמע ברמב"ם)הוא בעצמו, 

  על מיטה עם כריות.  שטריימ'ל, קיט'ל וגארט'ל ומיסב
  את המיטה האם היא נוחה להסיבה. קודם הסדר, בודק הגר"ח שליט"א

רבינו שליט"א אינו מאריך בפירושים, אלא קורא ההגדה על תומה ופעמים מוסיף פירושים ב'שולחן עורך'. כשנשאל רבנו 
  על מש"כ וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי"ז משובח? השיב: "וכל המרבה, כבר קבעו בעל ההגדה".

  נכדים הישובים על שולחנו ועדיין לא התחתנו, קליות ואגוזים.לפני תחי' הסדר, מחלק הגר"ח לכל ה
(‡"ËÈÏ˘ ˘"È‡¯‚‰ Â�· ÈÙÓ)  

  



 

  

¯˙Î‰ ¯˙Î·˘ „ÂÒ ˙Â„ÂÒ‰ ‰„Ó˙‰·˘ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯ Ï˘  
  

מרבינו שליט"א נלמד מהי התמדה באמת, מה הנקודה העמוקה שבהתמדה , ריכוז, ניצול כל כוח הריכוז להיות מונח במה 
  שלומדים, כמאמר העולם כי מתמיד לומד ששים דקות בשעה כוח האיכות. 

נכנסתי לבית רבינו לצורך מסוים, רבינו היה שקוע בתלמודו, הוא לא ראה אותי בהכנסי ולא בצאתי, מתחילה חששתי 
שמא אפריע לו, אבל הגבאי אמר לי אין מה לחשוש כאשר הוא לומד אם אתה לא תפנה אליו ותפריע לו ממש, הוא לא 

אה אותך ולא שומע אותך, זה הסוד, וזה הדבר הכי כדאי לכל ירגיש אותך, אתה יכול ללכת רגוע בחדר הוא שקוע הוא לא רו
לומד לחבל תחבולות לקנות ריכוז בלימוד, זה משפר את הלימוד בעשרות מונים ולא רק את הלימוד אלא גם את התפילה, 

פעמתי וגם כל עשיית מצוה, ההרגל להתרכז בעשיית דבר עד תכליתו זה נותן תוכן אחר לגמרי לכל מעשה, פעמים רבות נ
לנוכח ההספק של רבינו, כמה נושאים הוא למד וסידר, וכתב, כמה ספרים הוא ערך, לכמה ספרים הוא כתב מראי מקומות, 
כמה שאלות הוא ענה לאנשים, כמה מכתבים הוא קרא, אבל הסוד הוא הריכוז, כי בריכוז זה לא רק יותר זמן אלא איכות 

  תו זה לא רק בכמות אלא באיכות.  לגמרי אחרת, וגם מבחינה רוחנית הפוסק ממשנ

מספרים על רבינו בבחרותו כי פעם כשישב בבית מדרשו של החזו"א ויגע בתלמודו, הגיע פלוני לברר עליו אצל החזו"א, 
והנה הוא רואה כי רבינו יושב שם והוא העלה את חששו לפני החזו"א שמא רבינו ישמע שמבררים אודותיו, והחזו"א אמר 

  חשוש כאשר הוא לומד הוא לא שומע כלום זה הסוד של רבינו. לו כי אין מה ל

כמובן אם נבוא להתחקות מה הגורם לחזק את כוח הריכוז, ההכרה החזקה בערך התורה, ההנאה הגדולה שאדם זוכה לקבל 
שק חזק כאשר הוא לומד תורה, הידיעה וההרגשה כי הדבקות בהקב"ה זה הדבר הכי טוב שיש והכי נעים ונפלא, זה יוצר ח

ללמוד ואז אין מה שמושך חוץ מהתוה"ק, כמו להבדיל אחד שהוא באמצע קריאת ספר מענין הוא מרוכז לגמרי ואין לו 
  בעיה של ריכוז כי מה שמענין מאוד מסלק כל התענינות אחרת, 

  בנוסף לכך חוסר ההתענינות בכל דבר לא נכנס לראש שום ענין רק תורה אין מה שמסיט את תשומת הלב.

אחד מספרי התולדה על מרן הרב אלישיב יש תמונה ובה נראה חתול עומד על השולחן ומולו הרב שקוע בתלמודו מחזהה ב
  זה שובה את הלב, זה המובן האמיתי של התמדה שקיעות, ריכוז. 

מצם, התשובות של רבינו, אין מושג לקרוא שאלה פעמיים לזה אין סיפק בידו הזמן שעומד לרשותו לענות תשובות מצו
רבינו קורא פעם אחת במהירות ובריכוז, מהרהר לרגע קט ושוב עונה בריכוז רב, ואל תאמר כי רגע כמימרא כבר נשכח 
ממנו השאלה, מעיד אני נאמנה כי ידידי היקר רנ"ו רגיל לשלוח מכתבים רבים לעשרות, כל שנה, באחת הפעמים הוא שלח 

, כאומר את התשובה כבר נתתי תסתכל שם, לרגע הוא עמד נפעם שאלה לרבינו, והתשובה היתה כבר שלחתם שאלה זו
אבל לאחר חיפוש נמצא כי שלוש שנים קודם כבר נשלחה השאלה הזו, זה נשמע ממש כוח רוחני כי רבינו קורא אלפים של 

  שאלות כל שנה ולזכור מה פלוני שאל לפני שלוש שנים זה עצום וזה מראה גודל כוחו של ריכוז, זה הסוד. 

ך קונים ריכוז, אהבת תורה זה התנאי הראשון, מקובל בשם מרן החזו"א זצ"ל עצה לחזק את כוח הריכוז, כונה בתפילה,  אי
בשמונה עשרה, להתרכז בכונת הברכה במילים עצמם לחיות את המילים ברצף, זה עוזר לריכוז, ועוד זאת לומד יקר תרגיל 

אנשים ואין ענינים אין יוצא ואין בא, רק אתה והגמ' אתה והרבש"ע  את עצמך כי כאשר אתה מגיע לביהמ"ד הכל בטל אין
  זה מה שקיים וזהו. 

יש גם ענין רוחני של מצוה גוררת מצוה, הקדושה ששורה על הלומד ומתעצמת ככל שהלימוד יותר בקדושה והלימוד ככל 
  משנתו כאילו אסף רוח.שהוא רצוף יותר הקדושה שורה כמש"כ החזו"א סוד הקדושה בלימוד התמידי ופוסק מ

  

  הסבת נשים בבית רבותינו

 כתב ברמ"א סימן תע"ב ס"ד וכל הנשים שלנו מיקרי חשובות אך לא נהגו להסב כי סמכו על דברי ראבי"ה דכתב דבזמן

הזה אין להסב. אמנם מרן הקהילות יעקב זי"ע הורה בביתו למעשה שנשים כן מסיבות וכן מורה אחריו רבינו בביתו, ואמר 

משום שהיום הבעל אינו מקפיד על האשה אם תיסב ולכן צריכות להסב. ונשאל רבינו אם גם שאינן נשואות מסיבות, 

  והשיב כי גם הם יסבו, אבל קטנות אין צריכות. 

: דאפשר שנקראו כן (בבדיחותא)ובזימנא חדא נשאל רבינו, מאמתי נקראו הנשים חשובות שהיו צריכות להסב, והשיב 

מההיא שעתא שרבינו גרשום ז"ל גזר בחרם שלא לישא ב' נשים. והוסיף דלכן דווקא הרמ"א כתב וכל הנשים שלנו מיקרי 

, (עי' שו"ע אבהע"ז סי' ס"א ס"י)לו על עצמם חרם דרבינו גרשום חשובות, אבל מרן המחבר לא הזכיר כיון שהספרדים לא קיב

וא"כ אין הם חשובות לענין הסיבה, ולפי"ז בני ספרד לא שייך אצלם שנשים יסבו, אך אמנם בכף החיים כתב שאדרבה בני 

 .(מא' התלמידים ששמע מרבינו)ספרד מנהג נשים להסב 

  



 

 

Í�·Ï ˙„‚‰Â  

חג הפסח, חג האמונה, הוא החג בו ציותה התורה באופן מודגש יותר משאר המצוות, 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, 
בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים', עיקרו של החג מבוסס על 'דור לדור יביע אומר', על חובת הנחלת מצוות התורה 

של שולחן אביו הגדול, ראש כל קהילות יעקב זצוקלל"ה, שנים רבות מאוד, לדור הבא. רבינו שליט"א עצמו, היה מיסב 
והקפיד על כך, היות ויש מצוה מיוחדת על אביו ללמדו את מצות והגדת לבנך. עד היום, ממרום גילו של רבינו שליט"א 

הוא הזמן בו הבנים  שיאריך ימים ושנים, בליל הסדר בו מקיימים עשרות רבות של מצוות, הדבר שאורך הכי הרבה זמן,
ונכדים והנינים לאוי"ט שזוכים להיות מסובים איתו, משמיעים לפניו את ארבעת הקושיות כפי שתיקנו חז"ל, הוא שומע כל 

  אחד ומקשיב היטיב, לקיים מצוות התורה, זה אורך יותר זמן מכל מצוות של הסדר הקדוש הזה.
ט כמה פנינים ששמענו בתקופה האחרונה מרבינו שליט"א, בעניני לרגל גליון חג הפסח, אמרנו דבר בעתו מה טוב, ללק

  חינוך בבית ובחוץ, חינוך הילדים וחינוך הכללי כפי שהשיגה ידינו יד כהה.
נוסיף דבר חשוב כהקדמה: רבינו שליט"א עצמו, סבור כי באופן כללי, האנשים הם אותם אנשים, והילדים הם אותם 

שאסרו הלכות מסוימות אף לקטנים, אין סיבה להתיר זאת בימינו, הוא רגיל לומר כי  ילדים... כלומר, אם מצינו בחז"ל
'תשעת הימים' בחודש לדים לשמוע שירים, וכן לא מתיר בהתורה לא משתנה... ולדוגמא, בימי 'ספירת העומר' אינו מתיר לי

ים את הילדים עולם בהם מחשיבאב, להתרחץ, ולא מתיר בשבת גם לילדים לטלטל, כללו של דבר, הוא הפך ממנהג ה
, אדרבה, הוא סבור כי ילד הרי הוא כמו 'איש קטן', ואין להקל ראש ומקילים להם בכל דבר ם לשמאלםכאינם יודעים מימינ

  להתיר לו דברים שאסרו חז"ל.
‰ÚÂË˘ ‡·‡  

י להמשיך הלאה, או שאל אב צעיר את רבינו: פעמים קורה ואני מעניש את הילד אבל הוא הצודק ואני הטועה, האם על
לבקש את סליחת הילד, שאם אני יבקש את סליחתו, א"כ בפעם הבאה הוא יהיה יותר בטוח בעצמו... ענה רבינו: תבקש 

  סליחה ותגיד לו שהיה לך טעות. לכל אחד קורה טעויות לפעמים.
„ÏÈÏ ˘�ÂÚ    

הניח אותו בחדר שיהיה קצת עם עצמו, שאל מחנך דגול: יש שיטה מסוימת הנוקטת כי אם הילד עשה דבר לא הגון, יש ל
לנעול אותו שם, שיבין שטעה... הגיב על זה רבינו מיד: חלילה לעשות כן. ובגמרא מצינו שאפילו בשבת מותר לחלל שבת 

  ולפתוח דלת לילד שהדלת נסגרה עליו.
Ú¯‰ ¯ˆÈ  

בינו: תלוי בילד. יש שהם 'בר הכי' ענה על זה ר -'האם שייך להסביר לילד שיש לו יצר הרע ושהוא צריך להתגבר עליו' 
  להבין את זה, אבל יש שאצלם זה לא שייך בכלל.

‰·¯‰ Ï‡Â˘  
מחנך ותיק נכנס לרבינו עם שאלה: בכיתתי יש ילד שכל הזמן שואל שאלות, ללא הרף, כל דבר הוא רוצה להבין וממש 

יך טיפול פסיכולגי. כבר אין לי כוח אליו, מבקש 'משגע' אותי, הוא לא מוותר לי, אני סבור שיש לו איזו שהיא בעיה והוא צר
לדעת כיצד לנהוג, הגיב על כך רבינו: אדרבה, 'לא הביישן למד' טוב שהוא שואל ורוצה לדעת. אבל, לא מוטל על המלמד 

  להסביר לו דברים שאינו יודע, רק מה שנוגע להנלמד, את השאר הוא ישלים עם אביו בבית.
ÌÈÓÂ‡˙  

רבינו שיש שני בנים קטנים באותו הגיל ואחד הוא מוצלח יותר מהשני וכבר מתקדם וקורא היטיב אב לתאומים שאל את 
והשני עוד בפיגור עוד לא קורא, וחושש להכניס אותם לאותו תלמוד תורה כי אולי אחד יצליח מאוד והשני רק יקנא בו כל 

ל זה רבינו, זה לא נורא. ישארו באותו חיידר. הזמן, האם כדאי לו להכניס אותם לשני תלמודי תורה נפרדים. ענה לו ע
  הקנאה לא תזיק. (א"ה, וכמובן א"א להקיש ממקרה זה למקרים אחרים)

  

  ט"ביו לזמר ל"זצוק הסטייפלר מרן רגיל שהיה פזמון
  אורייתא לן דיהב רחמנא הוא בריך בתרייתא קדמנא רבנן תנו

„Á‡ ÈÓ Ú„ÂÈ „Á‡ È�‡ Ú„ÂÈ
  

„Á‡ ב' נ ק"ב( ומערה שיח בור החופר('  

ÌÈ�˘ א' ב מ"ב( בטלית אוחזין('  

‰˘Ï˘ א ה"מ ברכות( כאחד שאכלו('  

‰Ú·¯‡ א' ב ק"ב( נזיקין אבות('  

 ‰˘ÓÁב ו"ט ק"ב( מועדין וחמשה תמין('  

  ')א ג"י יבמות( מאלו רותחמו עריות ˘˘‰

˙Ú·˘ א' ב יומא( כ"יוה קודם ימים('   

‰�ÂÓ˘ א ז"ק שבת( בתורה האמורים שרצים('  

‰Ú˘˙ א ו"ט כתובות( שחוטה בשר מוכרות חנויות('  

‰¯˘Ú א ט"ס קדושין( מבבל עלו יוחסין('  

¯˘Ú ¯Á‡ ב ב"ע נדה( לנדה נדה שבין יום('  

  

  

¯˘Ú ÌÈ�˘ המשנה לשון' ועי' א ז"ל יומא( לכיור היו דדין(  

¯˘Ú ‰˘Ï˘ א ה"כ יומא( בו זוכים כהנים('  

Ô‡ÎÓ ÍÏÈ‡Â ÛÈÒÂ‰ Â�· Â�È·¯ ËÈÏ˘"‡  

  ')א' ב פסחים( החמץ את בודקין Ú·¯‡Ï ¯˘Ú‰ אור

‰¯˘Ú ˘ÓÁ א' ב יבמות( צרותיהן פוטרות נשים('  

¯˘Ú ‰˘˘ א ג"פ פסחים( בשבת להיות שחל('  

¯˘Ú ‰Ú·˘ א ג"י ערכין( ישראל מנו יובלות('  

˘¯˘Ú ‰�ÂÓ ב ג"י שבת( ביום בו גזרו דברים('  

¯˘Ú ‰Ú˘˙ בקדושין ע"וע תורה מעשה ברייתא( בגרע נאמרו דברים 

  ')א ב"פ

 לשון' ועי' א' ב סוכה( סוכה בצל יושב אדם אמה ÌÈ¯˘Ú עד

  )המשנה

  



  
 

  מעשים והנהגות מרבינו שליט"א

בל אבל קטנה אפשרות שניה דירה רחוקה א אחד שאל לרבינו שיש לו ספק איזו דירה לקנות אפשרות אחת קרובה � 
 .מה אתה צריך שיהי' לך עוד חדר לבדיקת חמץ ויקח לך עוד חצי שעה גדולה יותר אמר לו רבינו

סיפרו לפני רבינו על הסופה הגדולה שפקדה את אמריקה, ואת גודל הבתים שיש שם וכמה גרם להרס וחורבן, מיד  �
 .בינו טורח זמן רב בבדיקת חמץ]שאל רבינו אם יש שם כאלו בתים גדולים מה עושים עם בדיקת חמץ, [כידוע שר

הרבנית סיפרה שרבינו אמר לנכדו שעזר לבדוק החמץ והוציא דברים מהמגירה בחדר, שיחזיר הכל למקומו. כי בדיקת  �
 .]א עשתה הכל, והחזירה הכל למגירותחמץ זה דרבנן, ולצער את סבתא זה מהתורה. [הוסיפה שבשנים קודמות הי

 את הדירה מה הטרידו? שלא יהיה דירה גדולה, שלא יקשה על בדיקת חמץ.סיפרה הרבנית ע"ה שכשקנו  �

] ראה שיש לו הול פעם כשביקר רבינו אצל אחד מנכדיו, [רבינו נוהג כמנהג אביו לבקר אחר חתונה כל נכד שמתחתן �
 ]בתחילת החורף לו יהי'ה לך, עבודה קשה בבדיקת חמץ, [הביקור היה ארוך, איך שנכנס, אמר

בבית ונמשך כמה וכמה שעות. פעם אחת אחר  ינו בעת שבדק החמץ בערב פסח שכידוע בודק בכל חור ופינהסח רב �
דבוקה תחת השולחן (על  החמץ [וכמובן אחרי שניקו מקודם את כל הבית] מצאו עוגיה שלמה שחיפשו בכל הבית ובדקו

 בכל שנה בבדיקת חמץ ורבינו מספר זאתכזית לחם על סורגי החלון  וכן פעם אחת מצאו הקרש העליון מהצד השני)

  .להראות שלא בודקים לחינם ותמיד עלולים למצוא

השעה שתים עשרה בלילה, רגיל ברצפה להקפיד  בדיקת חמץ תש"ע רבינו בדק החמץ מאחרי השעה שמונה כמעט עד �
ים לפניו, וכסאות וכדומה, שהופכ מקומות אפילו על פירורים, מקרבים אליו מה שיכולים כמו שולחן רק על כזית ובשאר

  המצוה. ממנה נכד שיבדוק. כשגמר בדיקת חמץ היה בשמחה עצומה על קיום ומה שלא שייך כמו, מתחת לארונות,

 )עד שהחזו"א נתן לו כמה הקלות א עוד אמר רבינו אבא [הסטיפלר] היה בודק כל הלילה בין חריצי המרצפות �
נמכרו, ועם כל זה עדין  רת י"ג ועל ידי זה נפטר מבדיקה באותם מקומות שכברשיעשה מכי) שבריצפה יקפיד רק על כזית. ב

 .היה בודק עד חצי הלילה

זה יציאת מצרים, ואפשר ללמוד בליל פסח גם  אחד שאל לרבינו, פסק לו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכל התורה כולה �
וכו' עד שתחטפנו שינה.  הפסח וביציאת מצרים סי' תפ"א ס"ב כתוב חייב אדם לעסוק בהלכות 'בבא קמא', הרי בשו"ע

והסביר רבינו, הרי כל הענין של יציאת מצרים היה הכנה למתן '. מצרים רבינו השיב לו בכתב 'כל התורה סיפור יציאת
 התורה לא סתירה ליציאת מצרים. אבל אין הכא נמי הכוונה לעיקר עניני פסח ויציאת מצרים. אבל, כל תורה,

 '.ועצם לא תשברו בון 'בעיות בעצמות. ללמוד הלכות קרבן פסח שמוזכר שם הענילאחד שסובל  �

כשהיו ילדיו קטנים נסע איתם פעם בחול המועד פסח לגן החיות, וליד כל כלוב של בעל חי, אמר היכן הוא נזכר  �
 בענין רב כל מה שאומר. בתנ"ך או בש"ס ואט אט נקהלו על ידו ציבור גדול שהצטרפו אליו בהליכתו מבע"ח לבע"ח, ושמעו

בערב פסח שחל בשבת, בזמן שאכל רבינו את החלה אמר נקיים בזה נמי מצות ביעור חמץ לשיטות שגם באכילה  �
 מקיימים המצוה.

שביעי של פסח, סיפר רבינו, השבוע מחכה שבוע קשה, כיון שלומדים סדר זרעים ויש כל יום חמישים דף, [רבינו לומד  �
 ד לירושלמי, ו'בזרעים' לומד הדפים במשניות, וצריך כנגד זה להשלים בירושלמי, כל יום עשרות דפים].כל יום בבלי בצמו

יו"ט ראשון של פסח אמר רבינו, היום לא ספרתי את הברכות, כי בודאי יש מאה ברכות [כי בליל הסדר היו הרבה  �
 ברכות].

כפר ערבי שנקרא בומבריק, וראש העיר דאז  ברק מחו"ל, היה במקום של הבית קברות כהיום- כשבאנו לבני �
מו] -ברק, וקרא כך שם העיר. גם בנביא [יהושע פרק יט פסוקים מה- [גרשנטקורן] שיער שזהו על שם העיר הקדומה בני

ברק ליד נהר הירקון, והיה בהר ליד העיריה [שנקרא היום הר השלום], מערה שנקראת מערת רבי עקיבא, והיו -מבואר שבני
להתפלל, גם אבא זצ"ל התפלל שם, פעם נסע ראש העיר לחו"ל, ונעשתה העיר כהפקר, כל החפץ עשה כלבבו,  באים שם

 ובנו שם בית מלון והחריבו המערה.

 .אבא [הסטיפלר זצ"ל] אמר לי, שאת היין ששופכים בהגדה של פסח במכות היו נותנים לגוים �

ע"ז רבינו כמה פעמים שגר ברחוב רימון. שאל  מון ואח"כ חזראחד שלח לו מכתב ארוך ובתוכו הזכיר שגר ברחוב רי �
אם יהיה קרבן פסח  בזה, אמר בבדיחותא זה נפ"מ לקרבן פסח שצולין אותו בשפוד של רימון אותו נכדו מה כ"כ חשוב

 שיהיה מהיכן לקחת.

תק שנים רבות שלא שחל בשבת. החבאתי הפ סיפר רבינו החזו"א כתב פתק בבית לאמי ע"ה כיצד לנהוג בערב פסח �
 אגרות, ואז נתתי לפרסם זה. יאבד, עד שהוציאו הקובץ

אחד הדברים שכתב שאפשר לקחת מצה ללחם משנה, כיון שראוי לקטנים, אבא היה עוטף המצה בניילון ומצרפו  �
 ללחם משנה.

י' אפשטין שליט"א, אמר רבינו הטעם שהלך לבקר ביקור חג [עם הרבנית ע"ה חוה"מ פסח תשס"ו] את הרה"ג ר' ישע �
 מהכרת הטוב שכל היום אצלו לעזור לו.

אפשר לשכוח את ערבי פסחים שהרבנית לא ויתרה על דבר לכבוד ש"ק. אכלו כרגיל בחדר הגדול [שנקרא חדר - אי �
                                                                           הספרים] עם האורחים כאילו לא ערב פסח היום.

(‰„Â˙ ˙Á�Ó) 



 
  

  

  דיא'געל 'חד  יבסקי שליט"אנר"ח קגפירוש חדש של מרן ה
א. ביום זה חל יום הזכרון של "ח קניבסקי שליט", היה מעמד מרגש בבית מרן הגרתשע"ה ויקראפרשת ק "ביום ששי, ערש 

ח לומר שיעור ביום זה (בנוסף "ל, ולראשונה החליט הגר"זצ "קהילות יעקב"אשתו של מרן ה א,"ה של מרן שליט"אימו ע
ח בפני חבורת גר"ל). את השיעור הפעם אמר מרן ה"ל, ושל מרן החזון איש זצ"צלשיעורים ביום היאהרצייט של אביו ז

בהגדה של פסח.  'חד גדיא'ח על "במרכז השיעור עמד פירוש נפלא שכתב מרן הגרבביתו מדי יום ששי,  ח המתאספת"הת
ח על הפשט, ומוסב על "רב, מיוסד פירושו של הג"הקבלה וכיו ךע זה, שהם על דרטוד למרבית הפירושים האחרים על קגבני

התעורר אצלו לאור אהבת התורה המופלגת שראה תמיד  א הקדים ואמר שפירוש זה"התורה, ועל אהבת תורה. מרן שליט
ויים לאהבת טה, שאחד הבי"על הרבנית ע ל, בהספד שנשא"זצ ךמ ש"ה, והזכיר את הדברים שאמר מרן הגרא"אצל אימו ע

  ל. "לאחיה, מרן החזון איש זצהתורה שלה היה מסירותה המופלגת 
שהדברים מזכירים לו את אהבת התורה  ךשחביבותו לפירוש זה שכתב על החד גדיא נובעת אפוא מכ ואמר ח הוסיף"הגר

התחדשו לו בימים האחרונים. אפשר ללמוד מכאן עד כמה נספגת אהבת התורה של האמא  שום שהדבריםמ גםושל אימו, 
  בקרב ילדיה! 

  ¯‡Ï‡¯˘È È˙· ÏÎ ·¯˜· ¯„Ò‰ ÏÈÏ· ¯Ó‡È‰Ï ÌÈÈÂ., 'חד גדיא'ח על ה"הגר ןשהדברים שכתב גיסו מר ןיין צייי זילברשט"הגר 
   

  :'חד גדיא'א את ה"ח קניבסקי שליט"פירש מרן הגר ךוכ
  

ÁÈ·Ê„ ‡È„‚ „Ô  Ê È¯˙· ‡·‡ÊÂÈ  -  יש לעיין למה בתרי
שהפיוט הוא משל על לא בחד זוזא? ויש לפרש, וזוזי 

פ, כדי "התורה שניתנה לנו בשתי תורות, שבכתב ושבע
  שנוכל לבארם בכל אופן שנרצה. 

 ‡È„‚Ï ‰ÏÎ‡Â ‡¯�Â˘ ‡˙‡Â -  הוא משל על מלכות
רא זה בבל, כמו נותיהם [ושוונבבל שבאו על ישראל בעו

, ומתרגמינן 'וענה איים בארמנותיו'ג "י 'שנאמר בישעי
   ].בבירניתהון ןחתולי ןוינצפו

Â ‡·ÏÎ ‡˙‡Â˘Ï Í˘�Â‡¯�  -  הכוונה על ישראל שגלו
לבבל, ובבל דומין לכלב שהוא המאוס שבבהמות [שאפילו 

, כדי שנשים לב לשוב ן]לקרב נאסרומחירו נמאס 
  בתשובה. 

 ÂÁ ‡˙‡Â‡¯Ë -  הוא מלכות רומיים שבאו על ישראל
להכריחם לשוב בתשובה [שרומי זה עמלק, כמבואר 

, שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעות 'ב א"במכות י
ל ", ואמרו חז'סמאל כו י שרו של רומי, ", וכתב רש'כו

 שעמלק היה מעולם רצועת מרדות לישראל (תנחומא
  פרשת חקת)]. 

 � ‡˙‡ÂÂ‡¯ - ק באש כדי "הם רומיים ששרפו ביהמ
להזכירנו ללמוד תורה, שכל המבטלה ראוי להישרף באש 

שני תלמידי חכמים שמהלכים  ב,"ע '[כדאיתא בתענית י
ואין ביניהם דברי תורה ראויין לישרף, שנאמר ויהי  ךבדר

אש ויפרידו  ודבר, והנה רכב אש וסוסי ךהמה הולכים הלו
דיש במדרש שהם היו מדברים  'שניהם. וכתבו בתוס ןבי

   ].להשרף ייןה ראו"דברים בטלים ומש

 ‡ÈÓ ‡˙‡Â -  היא התורה שנמשלה למים שיטהרו את
, תנא דבי רבי 'ב ב"בסוכה נ ןכדאמרינ[הרשעים כמים 

זה משכהו לבית המדרש, אם  מנוול ךישמעאל אם פגע ב
ח דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב אבנים ואבן הוא נמ

  שחקו מים]. 

 ˙ ‡˙‡ÂÂ‡¯  -  הוא רמז לתורה, שמתוכה נלמד כל
  החכמות.

˘‰ ‡˙‡ÂÂËÁ  -  ,הם הרשעים המריעים לישראל  

  ושוחטים אותם והורגין אותם, כדי שלא יעסקו בתורה. 

 Â˙ÂÂÓ‰ Í‡ÏÓ ‡˙‡  -  הם כל הגזרות הבאות עלינו
  להשמידנו, כדי שנשוב בתשובה. 

 ‰"·˜‰ ‡˙‡Â -  לגאלנו בקרוב בימינו ולבנות לנו
  א."ק לזכותינו לכל טוב, בב"ביהמ

  
 ('‰Ó¯· ÏÂ˜' ÔÂ‡Ë·· ‡·Â‰)  

 

  שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר 

נשאל מפי רבי יוסף אברהם וולף זצ"ל לתמוה: על מה סמכו אנשים רבים שאינם  (הגר"ש שטיינמן שליט"א)חתנו של רבינו 
מקיימים כלל מצות והגדת לבנך, כגון כאשר הבנים הנשואים מתארחים אצל חמיהם או אוכלים לבד בביתם ואין לאב בן 

את רבינו והשיב: כי בודאי על שולחנו, מדוע לא נזהרים שכל בן יאכל אצל אביו דווקא כדי שתתקיים המצוה, ושלח לשאול 
כפשוטו שיש מצוה לדאוג ולהשתדל לומר לבנו ורק לו, אלא עיקר המצוה זה סיפור  (רק)אין כוונת הכתוב והגדת לבנך 

יציאת מצרים לאחרים, ודיבר הכתוב בהוה שבנו סמוך עליו, אך הוא הדין כשיש אחר, וכדתנן להדיא בפסחים קט"ז ע"א 
(וכ"ה באדר"ת בתשובה המובאת בספר הזכרון מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א שמע כן  (מאביו)ו וכו', וגם אם אין לו בן אשתו שואלת

יסוד המצוה דוהגדת לבנך,  ועוד פעם אחרת שמענו מרבינו שליט"א גם כן כנ"ל עם כמה נפק"מ, ואלו דבריו:. יהודה לקדשו)
, אלא לומר בדרך של הגדה וסיפור לשני, והמצוי ביותר שיאמר לבנו, ולכן כתבה התורה לשון זה. אינו לומר לבן בדווקא

ומעיקר הדין מספיק לספר פעם אחת בחייו לבנו כדכתיב ואמרת לבנך ביום ההוא וגו' ובכל שנה בליל פסח די לספר אפילו 
קא אלא העיקר שיהיה בדרך הגדה. ולפי זה נמצא לאשתו או לאחר וכדתנן בפסחים קט"ז א', כי אין הדין לומר לבנו דוו

להלכה למעשה שמי שאין בנו מיסב עמו אין צריך לטרוח לילך הוא לבנו דאין חיוב כזה, וכל הדין הוא שבשעה שבנו מיסב 
הגדת אצלו יספר לו, ומי שסיים הסדר ואח"כ הגיע בנו אצלו, יתכן שיש הידור לומר לו עבדים היינו וכו', דסוף סוף כתיב ו

  (˘ÁÒÙ‰ ÁÈ)                                                                                                      לבנך, אבל בנו לאו דווקא וכנ"ל. 
  


