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 מיוחדת הנהגה שיש רבינו אמר

 להם שמסייעים התורה בלומדי
 בחיבור וכשעסק, ללימודם משמים
 לראות נצרך" חגבים קרני" קונטרס

 חגב נזדמן זמן באותו ובדיוק, חגב
. צריך שהיה מה וראה, בביתו
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 זמן שאחר ה"ע מהרבנית שמעתי

, חגב בדיני לרבינו ספק היה שוב
 לא הראשונה שבפעם ונצטער
 הגיע ושוב, זה פרט על גם הסתכל

  .שניה פעם חגב
 ק'טבצני עמוס רבי מהגאון ושמעתי

 רבינו שסיים שלאחר א"שליט
 למורה שאלו, חגבים בענין כתיבתו

, החגב נראה כך דלא ואמרה, בטבע
 בדיוק ואז. נפש עגמת מכך לו הוהי

 כפי נראה שאכן וראה החגב הגיע
 מיד והלך רבינו כך על ושמח ,שכתב
 התפעל מאד ואביו לאביו זה לספר
  .מכך

 בשינויים שעסקו ב"תשע ובשנת
 לבדוק הלך לפתע רבינו דירת בתוך
 ושאלוהו, שברוהו אם קיר איזה
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' ה לחסד זכר שישאר ורוצה ,החגב
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  פשט על הפרשה �
 

 החיה הכי מאוסה
מובא בספר "מעשה איש" על החזו"א שפעם אחת אמר להוציא הכ' ל' ב' מהחצר, ולא 
הוציא תיבת "כלב" מפיו, ושאלתי האם יש מקור לזה, והראה רבינו תוספתא בכורות 

: "בכל בהמה טמאה אין לך שחייב בבכורה אלא חמור בלבד, בכל חיה (פרק א' הלכה ב')
שום מחיר אלא כלב בלבד". והיינו שכלב הוא הכי מאוס ואילו החמור אין לך שאסור מ

 כלב ולא על חמור]. מעובדא דהחזו"א רק על אפשר ללמודפחות מאוס. [ולפי"ז ה
האם יש בחז"ל מקור שאין להסתכל על חיה או בהמה טמאה,  ושאלו לרבינו שליט"א

¯ÙÒ· ‰Ï·˜ È :ותירץ ומראים לו: הנה חתול, הנה כלב...היום הולכים עם ילד ברחוב 
.ÔÎ Â‚‰	 ‡Ï ÌÏÂÚ‰ Ï·‡ ,ÏÎ˙Ò‰Ï ‡Ï ·Â˙Î 

 )(דרך שיחה

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    לגולו של כהןלגולו של כהןלגולו של כהןלגולו של כהןגגגג

ני ביום שני נכנס אל רבינו שליט"א אברך בן תורה, שמפאר את אחד הכוללים החשובים בב השבוע

האברך ואמר, נמשך בתקופה פתח  -וש" קטן בן השלמאוד לא מצויה: "בני הברק, ובפיו שאלה 

הכהנים והלויים , בצורה די משונה לכל מיני דברים השייכים לבית המקדש, קרבנות, דיני האחרונה

הוא מבקש שוב ושוב שאספר לו,  חין בספר ציורים על פרשיות חומש ויקרא,וכדומה, למשל כשמב

רבה יותר ין בהם שוב ושוב, והדבר תופס אצלו מקום הרשימי המקדש הוא מעבחין בתמשוכ

מז, יש פה איזה סימן, ואיך עלי להתנהג מציורים וסיפורים בנושאים אחרים. "האם יש כאן איזה ר

 איתו" שאלה האברך בתום לב.

טוב מאוד שבנך נמשך אחרי נושאים שכאלו! הרי לימוד הלכות  אדרבה! –רבינו חייך ומיד השיב 

שב כאילו הקריב קרבן, ואחרי כמה שניות הוסיף "ואולי הוא היה בגלגול הקודם, כהן, קרבנות נח

בה איתו בלימוד וה' ולא התעסק מספיק בעבודות אלו כראוי ובא כעת לתקן את זה, ואדרבה תר

 .יעזור שיהיה לך הרבה נחת"

מקדש, יה"ר ודבר בעתו מה טוב להביא סיפור זה בפרשיות שקוראים בהם על קרבנות בית ה

 שיבנה בית המקדש בב"א.

    

 שראה זה חד

 מדה כנגד מדה -הגדה של פסח 

 ביאור המדה כנגד מדה 
 בסיפור יציאת מצרים

 הלכות והנהגות וכן שו"ת מרבינו 

 שליט"א הגר"ח קניבסקיהגר"ח קניבסקיהגר"ח קניבסקיהגר"ח קניבסקי מרן

  יצא לאור במהדורות מפוארות 
 בעברית ובאנגלית

 מידידנו היקר תלמיד מרן שליט"א

 ניתן להשיג בחנויות הספריםניתן להשיג בחנויות הספריםניתן להשיג בחנויות הספריםניתן להשיג בחנויות הספרים
 077-5424737ואצל המחבר: 

  ל' יום קודם החג �
,ÁÒÙ‰ ‚Á È	È	Ú· ‡"ËÈÏ˘ Ô¯Ó ‚‰Â	˘ ,˙ÂÚÂ„È ‡Ï ˙Â‚‰	‰ ı·˜Ó ‡È·	 ,ÁÒÙÏ „Ú ÌÈ¯˙Â	‰ ˙ÂÚÂ·˘· ‰"ÊÚ· 

  '‡Ï‡' Ú„Â	‰ ¯ÙÒ‰ ÍÂ˙Ó- ÔÁÏÂ˘‰ ¯„Ò ÈÙÏ ‡"ËÈÏ˘ Ô¯Ó ˙Â‚‰	‰  ÍÂ¯Ú 
 הנהגות אפית מצות והפרשת חלה

לוקח אותם לראות שאיבת מים שלנו ולישת המצות כשהיו ילדיו צעירים הי' מרן שליט"א .‡
 וכן נהג אביו מרן הקה"י זצ"ל. וקטיפת סכך לסוכה, כדי לחנכם ולהרגילם בחבוב המצוות.

עי' שו"ה תנ"ה ז', ועל ברז המים מונח בד לסינון  מים שלנו נוהג לשאוב מיד אחרי השקיעה..·
 המים, ואיני יודע אם זה עפ"י הוראת מרן.

 ברז אומר לשם מצת מצוה.וכשפותח ה.‚
רוב החיטים שעושין מהם המצות הם מקצירת מכונה אבל מעט הם מחיטים שנקצרו ביד .„

 לשם מצת מצוה, וחיטים אלו טוחן מעט בעצמו עד כדי שיזיע גופו.
בשעת אפית מצות שוהה במקום איזה זמן ובעיקר בתחילת החבורה שאז משתמשין בקמח .‰

 תנור ראשון בדוקא.של קצירת יד ואופין את זה ב
Â. וקודם שמתחילים להתעסק במצות ולהכניס לתנור בודק שאכן הילכו גחלים על פני כל

 התנור ורצפת התנור אדומה מאוד.
Ê.ירת יד אוכל בליל הסדר הוא וכל המסובין אצלו.ממצות הקצ 
Á..לא נוהג לאפות מצת מצוה בערב פסח  
Ë.א"בד' עי. וחלה מעשרות מפריש ותיכף המצות ביתו אל מביאים המצות לאפות שגומרין אחר 

 אלא מתוקן שאינו דבר בבית להשאיר שלא מזהיר' הי א"החזו שמרן' מ אות ל"ובצה ק"ס ממעשר' פי
  .מיד לעשר

È.יבואו שלא כדי ראשון מעשרה מונח היכן הקופסא ג"ע מסמן מהמצות מעשר שמפריש אחרי 
 .ז"ע אות ל"ובצה כהני ה"ד ל"בה ב"ה מתרומות ו"פ אמונה דרך' עי. הסדר בליל לאוכלו

                                                                                       (‡·‰ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰) 
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 Í˘Ó‰‰ÏÁ ˙˘¯Ù‰Â ˙ÂˆÓ ˙ÈÙ‡ ˙Â‚‰	‰ 

‡È. סדר הפרשת החלה: בד"כ המצות מונחים כל ק"ג בשקית בפנ"ע, וכמה שקיות בארגז. גם אם יש שיעור חלה בארגז
המצות צריכים שיגעו כל המצות זה בזה, ולכן מגביה מכל שקית מצות מצה אחת ועל כל המצות המוגבהות מניח מצה 

 נוספת לחבר את כולם יחד.
ד"א פ"ו מביכורים הט"ז בבהה"ל סוף ד"ה ואין, ושו"ה תכ"ז ב'. ורבינו נותן לאשתו הרבנית תחי' להפריש מן החלה באומרו, עי' 

 זהו מצוה שלה.

·È. ומעל כל קופסאות המצות מניח סדין כדי שיהי' סל מצרפן, וממילא מצורפים בזה גם הקופסאות שלא הי' בהם שיעור
 חלה בפנ"ע.

‚È.ות אחר האפי' גרגרי חטה ונתברר שלא טחנו הקמח היטב. והורה מרן לקולא ואפשר להשתמש פ"א מצאו בתוך המצ
 במצות פסח, אבל במצות שטוחנין כדי לבשל קניידלא"ך לא משום דזה שרויה ובפסח אין ביטול בשישים.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 È	‡Ó‡ÌÈ	ÈÚ‰ ÏÂÓ ÈÏ ˙ÂˆÙÂ˜ ÌÈÏÈÓ‰ Ï·‡ ,„ÂÓÏÏ ‰ˆÂ¯ „  
אוהב ללמוד, אך בכל פעם שאני מתיישב ליד ספר קודש, אני מרגיש איך שהמלים קופצים לי  מוד, ואנירוצה לל אני מאד

יש לי חודש בערך, שאז אני מצליח להתרכז, ואז  ך השנהבמשיצוין שני מצליח להתרכז אפילו לדקה אחת. מול העיניים, ואי
לחודש, אבל לאחר מכן,  , ואז באמת זה השפיע עלית איזה כדורחקכבר לאני באמת יושב ולומד כמה שעות טובות. ניסיתי 

אני שואל מה חטאתי ומה פשעתי שזה קורה לי, אני כל כדור, אבל זה לא עזר.  תי להחליףיהפסיק להשפיע, ניס גם הכדור
וז אני יכול להתרכז שעות, שדרוש ריכ כך רוצה ללמוד ואני לא יכול, יש לציין, שבקריאת ספרים, ובשאר עבודתי השוטפת

בבית מדרשו של הגאון הגדול רבי יצחק  [שאלה זו נשאלה כך שיתכן שהבעיה שלי היא לא ריכוז, מה עלי לעשות?
  ˘‰˘È·]ולהלן התשובה  זילברשטיין שליט"א

מזא, ר זצ"ל לעיר לותקצ"ו הגיע הגאון רבי עקיבא איג תשובה ברורה אין לנו, אבל אנחנו יכולים לספר לכם סיפור: בשנת
[עטיל הגבאית, היא היתה גבאית צדקה]  יל וכינו אותו עטיל די גבאיטעהימים הגיעה אשה חשובה שקראו לה עטבאחד 

וץ מאחד בחור בן חמש עשרה שאין לימודו בגמרא עולה יפה, נתברכה בתשעה בנים בעלי כשרון, ח ודמעתה על לחיה, היא
א עולה על הילדים האחרים, כך שהוא בעל ודים אחרים כגון חשבון וכתיבה, הוואינו מצליח לקלוט כלום, בו בזמן שבלימ

השיב לה רבי עקיבא איגר, שגדולי הפוסקים כותבים שיש ליזהר בל בגמרא אינו מצליח לקלוט כלום. , אכשרון נפלא
את מוחו מלקלוט דבר  ולהשמר ממאכלות אסורות, ושאפילו תינוק לא יינק מנכרית, כי זה עלול להוליד בו מזג רע, ויטמטם

בל רבי עקיבא אהאשה התחילה לבכות, איך זה יתכן, והרי הם שמרו עליו מכל משמר, ימן פא). יו"ד ס( ר בש"ךתורה, כמבוא
שאלה האשה אם כן מה  טם ואינו מצליח בלימוד תורתנו הקדושה.י זו הסיבה היחידה, ולכן מוחו נטמאיגר, אמר לפי דעת

היא ספרה את הדחק".  מוד ועמל התורה מתוךעליה לעשות, השיב לה רע"א, וחזר על כך כמה פעמים רק דבר אחר, "לי
ן נכשל באכילת מאכלות אסורות, כאשר טען בתוקף כיוכאן החלו שניהם לחקור את בנם, ההדבר לבעלה רבי הירש לייב, 

רק ששם נתכבד הילד במנה הגונה של משלעולם לא נכשל, התחילו לחקור היכן אכל אצל זרים, עד שהגיעו לאותה חתונה 
לה התמיהה אצל ר' הירש ליב, הלה הכיר היטב בנאמנותו וביושרו של בעל המלון, מה גם שהשוחט דמתא אף אך גדועוף. 

וכר את בי הירש הגיע לשוחט ושאל אותו אם הוא זוכי אפשר שהאכילו טריפות חלילה. ר הוא מנקיי הדעת שבעיר,
קרה, השחיטה לא היתה טובה, לא,  ל אותו מההחויר כולו, רבי הירש לייב, לחץ אותו ושא השחיטה באותה חתונה, השוחט

סיפר לו השוחט דברים כהוויתם, באותו חתונה התחתן ה מצוינת, אם כן מה בכל זאת קרה. השיב השוחט השחיטה הית
יקותיאל בזיווג שני, יקותיאל זה היה נשוי בזיווג ראשון לרחל, כאש נתן לה גט, יצא ערעור של בעל התניא על הגט, כי 

ה היה רחל, ולכן הבעל התניא תריסתה היתה רחל, אבל כולם קראו לה ראשי'. וגם זה לא ברור שאכן שם עריסאמנם שם ע
, והוסיף מילים לה גט נוסףואסור על יקותיאל בעלה להנשא שנית, עד שיתן  אורייתא,(שו"ת סימן לט) פסק שהגט פסול מד

מזעזעות: "ובפרט בגזירת חכמים על השוחטים שלא ישחטו על החתונה ח"ו שום בהמה ועוף, ואם יעברו ח"ו תהא שחיטתן 
השוחט התחיל לבכות, איך לך כמה כבר ותבוא עליהם ברכת טוב מה' הטוב". נבילה כדין העובר כו'. ולשומעים יונעם 

די בשוגג, אני כלל לא ידעתי מכל הסיפור, רק לאחר החתונה נודע לי שהבעל חזרתי בתשובה על המכשול שיצא מתחת י
כששמע רבי הירש לייב את הסיפור כבר נתחוור לו היטב למה התכוון על חתונתו וכל הבשר יהיה נבילה.  תניא אסר לשחוט

ל שכן ה מטמטם, וכרע"א, הבן שלם אמנם אכל מאכל כשר, אבל גדולי הפוסקים אמרו ששחיטתו נבילה, וגם מאכל כז
כעת עמד בפניהם ההוראה השניה של רע"א ללמוד תורה מתוך הדחק, מה עושים, בלב כבד, שלחו מאכלות אסורות ממש. 

ן הבן שקד על דלתי התורה כאת בנם לארץ ישראל, שאז היה מקום דחק גדול בגשמיות, ומבורכת בכל טוב ברוחניות, וא
ובעזרת השם גדל והצליח  לים, ולאט לאט ראה פרי בעמלו, עד שנהפך לאיש אחר,גיעה רבה וחיי צער בתוככי ירושיבעמל ו

) סיפר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א (דרך שיחהו בתורה, וכאשר הגיע לפרקו נשתדך עם אחד מנקיי הדעת שבירושלים.
ה נהוג לשכור בחור שיחזור עמו על ים וסיפר לי שאביו שלחו לישיבה בהונגריה, ושם היבאחד הימים בא אלי יהודי בן תשע

ד וכי אם ימשיך כך יכול להיות גדול בישראל, והנה אמהבחור על בנו ואמר לו שהוא נפלא הלימוד, בא אביו לשאול את 
פס כלום מהלימוד, וכמה שהשתדל אביו לשכור לו מלמד ללמדו, לא שבועות ובחזרתו נתהפך הגלגל ולא תנסע לביתו לחג ה
בעניינים אחרים היה משכיל ובעל כשרון גדול כשהגיע ללימוד תורה נסתמו מעיינותיו, כך עד היום אינו הועיל, ובעוד ש

מן לו ספר שם קרא על הסיפור הנ"ל שרע"א אמר מרא, וכשמגיע לגמרא ראשו מטומטם. והנה לאחרונה נזדיודע ללמוד ג
יו לו חברים גויים ונתנו לו חתיכת דבר אחר, אכל שהדבר בא ממאכלות אסורות, ואז נזכר שבחג השבועות כשהיה בביתו, ה

ונהנה ממנה והביא לביתו קצת, ואביו צעק עליו על מעשהו, וחושב היהודי שזה המעכב אותו מלקלוט את הגמרא, וביקש 
ויתכן שגם בשאלה הנ"ל זה  תשובה מה יעשה, אמרתי לו שיתענה יום אחד, ואמר שזה קשה לו מאד, אבל מאד ישתדל לזה.

עכב, ואמנם יש את העצות הנזכרות לעיל לימוד מתוך הדחק, ותענית יום אחד, ויתכן שיש עצה נוספת, שכל מה שיראה המ
 ויבררם על פי ההלכה, וכשיתרגל שכחון ויברר, ויקח לעצמו שאלות מעניינות מחיי היום, בחייו, יחשוב מה דעת תורה בנד

  ורתו הקדושה.מחשבתו תהיה סביב התורה, בעזרת השם יפתח לבו בת
  (קובץ ווי העמודים)                                                                                                                 


