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  דבר העורך �

 
בשם 'בית  שבימים אלו ירד לדפוס ספר חד

אמי' אפשר לקרוא לו יותר בשם יצירה ולא 
ביצירה ענקית המקיפה את  מדובר סתם, ספר

שושלת בית רבינו שליט"א ולמעלה בקודש, 
ע"פ בקשתו של רבינו שליט"א לאחר 
הסתלקותה של הרבנית ע"ה ביקש מבתו 

פר שיקיף את הרבנית צביון להוציא לאור ס
עמלה במשך בתו של רבינו   ,חייה ומעשיה

חמש שנים שלמות להקיף את כל שושלת אמה 
וב"ה לאחר השקעה הצדקנית הרבנית ע"ה 

 לקראת ימי החנוכה.מרובה הספר יראה אור 
קטע אחד  כאן ונביא ,הספרמ עותק קבלתי לידי
 :ליט"אתכפי שנכתב ע"י בת רבינו  מתוך הספר

 

Ï˘ ‰„È˜Ù˙  ÏÎ‰˘‡ 
 

הדברים האמורים עלולים להביא לידי טעות. 
היום קל להביט למפרע ולומר: "אין כל קושי 
להקריב הכל למען הזכות להיות רעייתו של 

שאמא ידעה כי היא גדול הדור". ניתן לחשוב 
שום כך עתידה להיות אשתו של גדול הדור, ומ

 התאמצה לסייע לאבא לעסוק בתורה.
! השנ אולם כמה היו שונים הדברים לפי שישים

אמא לא חשבה שאבא יהיה גדול הדור, ולא 
לשם כך הקדישה את כל כולה. אחד מקרובי 
המשפחה זוכר כיצד אמא ספרה לו בהתפעלות 

 שבחתונה מסוימת כובד אבא בברכה...
כאשר מסרה אמא את נפשה למען תורתו של 

הדור, לא  אבא, לא היה זה על מנת שיהיה גדול
ניו ליהנות מעצתו כדי שהציבור ינהר בהמו

רבנית  ולקבל את ברכתו, ולא כדי להיות
... אמא הקריבה את עצמה בעבורו מתמפורס

, שהוא אך ורק כדי למלא את רצונו של בעלה
וד ורק ללמוד, ולא התערבה ללמוד וללמ

בכוונתה כל מטרה אחרת. היא הבינה 
שתפקידה עלי אדמות הוא לאפשר לבעלה 
לעלות ולהתעלות, והיא מילאה תפקיד זה 
בשלמות, מבלי ששיערה לאיזה גובה עצום 

 יטפס במעלה הסולם.
אותן  נשים והעמידה כאשר שוחחה אמא עם

רה על תפקידן לסייע לבעל בלימודו, היא לא חק
י רמת התמדתו. הודרשה אצלן מיהו הבעל ומ

כי כאמור, תפקידה של האשה להיות עזר 
הדור, אברך, או אדם  גדול -לבעלה באשר הוא 

 העמל לפרנסתו וקובע עתים לתורה.
גיש: אמא הסבירה תמיד כי אין תפקיד ויש להד

ידה הוא האשה לדחוף את בעלה ללמוד, תפק
לעשות הכל כדי שיהיו לו התנאים הדרושים 
ללמוד ולהתעלות, ורק כך יצליח ויעשה חיל 

 בלימודו.
 

ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו  של

ק ח וף יצ ט ש ד ול  )ב"ב( ג

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"זכרזכרזכרזכר    כלכלכלכל    לכםלכםלכםלכם    להמוללהמוללהמוללהמול""""

 עלתה, רבות להלכות ומסתעפת מילה ברית להלכות הקשורה הלכתית מרתקת שאלה

 להקיש אין אך ששמענו כפי הדברים את נביא כדרכנו, א"שליט מרן של שולחנו על השבוע

 .וכידוע, להלכה מזה

 על בפניו ודן הארץ בצפון הרבנים מחשובי אחד רבינו אל הגיע עת הימים באחד זה היה
, רבה בשמחה שנענה מוהל הזמין הוא. בן טובה בשעה נולד שמים ירא ליהודי: שהיה מעשה

 לתינוק שמתפתח חשש ולכן, בעין הפרשות לתינוק יש כי המוהל הבחין הברית לפני יום אך

 ראה( שיבריא אחרי עד להמתין יש ולכן למולו סכנה של חשש הוא הרפואה ולפי, בעין דלקת

, האב. תיפסק שההפרשה ממתין והוא מל שאינו הבן לאבי הודיע המוהל )ב"ס ב"רס ד"יו ע"שו

 גדול מומחה המוהל וזה, לבדוק נוסף מוהל והביא המוהל על סמך לא המצווה בחביבות
 את למול מוכן הוא וכי, כלל סיכון שום אין לדעתו כי, ואמר התינוק על הביט והוא, לעיניים

 .הקדושה התורה שציותה כמו השמיני ביום לכתחילה התינוק

 בעתו יכנס בנו מחר' ה שברוך לבשר הראשון למוהל והתקשר, מאוד שמח כמובן, האב

 .כן לעשות ששמח מוהל ידי על אבינו אברהם של לבריתו ובזמנו

 אני כן אם - רפואית בעיה שום שאין סומך אתה אם: אמר ומיד, כן שמע הראשון המוהל
 - - -!  ראשון הזמנת אותי כי למולו לי ומגיע, במצווה לזכות ראשון

 המוהל הרי, יתכן לא: הגיב מיד וזה, האחרון למוהל הדברים את והעביר נבוך היה האב

 מותר ואיך, למול סכנה שזה סבור הרי הוא, כלומר' דאיסורא חתיכא אנפשיה שויא' הראשון

 ?! אוסר אני והלא? מתיר שאני סמך על למול לו
 לשאול עלה אף מהם ואחד, הצדק מי עם יקר אברך אותו של המדרש בית ורבני לומדי ודנו

 .)שמע שהלה מה את כאן נביא לא ולכן דייק לא אך( א"שליט מרן את

 היה כך כי למול אסר הוא ואמנם, צודק הראשון בודאי כי: וענה, לדעתו רבינו את ושאלו

 מצות אך, יכול הוא בודאי - המתיר על לסמוך בוחר הבן אבי אם אך עיניו למראה נראה

 .הראשון המוהל את לכבד תחילה מגיע המילה
� � � 

    """"אחתאחתאחתאחת    רגלרגלרגלרגל    עלעלעלעל    התורההתורההתורההתורה    כלכלכלכל""""
 שנה כששים שלפני" שלום משמיע" ס"מח בעל סטפנסקי שלום רבי הגאון השבוע סיפר

 בערוך שמביא מה שלפי לו והראו, נידה בעניני חבורה התלמוד בהיכל בכולל אמר

 מהרהר, מופיע לא זה בבבלי ,ל"א מרן, א"שליט למרן ועלה, נסתרים הדברים השולחן
 אין בספרא לא וכן בספרי לא ל"וא מעט מהרהר, מופיע לא בירושלמי גם ל"וא קמעא

    .   שלך החבורה לומר יכול אתה כ"וא, עצמו מחמת זאת אמר אלא לכך מקור

    

  פשט על הפרשה �
 

 )כב ,לה(" 'וגו וישכב ראובן וילך"
 מצע בבלבול אפילו ראובן חטא לא הפשט לפי, כתב ת"מבעה זקנים מושב בספר
 ראובן וילך רחל ומתה ההיא בארץ ישראל בשכון ויהי דקרא פשטיה מידריש והכי

 ולפיכך לראות רצה ולא אמו עלבון ואת בלהה את ראה שראובן לפי ולמה לדרכו
 תבע שראובן יעקב וישמע בלהה את יעקב היינו וישכב שנאמר וזהו מאביו הלך

 היו אז אצלו וכשבא ראובן אחר שלח לכן ישראל וישמע שכתב וזהו אמו עלבון
 אכרעיה נשקיה ראובן ואתא א"י אלא היו לא אצלו שבא קודם אבל ב"י יעקב בני

 אם תנאי פליגי' ב ה"נ בשבת והנה. ל"עכ. י"הר משם, עליו טוב שדיבר לפי) ל"כצ(
 לכרעיה ונשקיה ראובן דאתי ממה ברורה ראיה ולכאורה, חטא לא או חטא ראובן

 ובין כך דבין חטא לא או חטא אם ראיה שום אין דמזה ל"וי. חטא לא או חטא אם
 יכתב אל שביקש בדוד שמצינו וכמו לדורות כן כתבה שהתורה מה עונש יש כך

 חטא שלא הפסוק לפרש שאפשר י"הר שדרש ובשעה') א ז"ק סנהדרין( סורחני
 .לא או חטא אם ראיה שום מזה ואין אכרעיה נשקיה ולכן סרחונו נכתב לא כ"א
 והכהונה הבכורה את ממנו לקח ויעקב נענש דראובן מצינו דראובן במעשה  

 נתנה אביו יצועי ובחללו' א' ה א"בדה בהדיא ה"וכ ויחי' בפ ש"כמ והמלכות
 שגירשה מצינו לא וגם כלל שנענשה מצינו לא בלהה אבל', וגו יוסף לבני בכורתו

' ראי וזה חולה שיעקב ליוסף להודיע שהלכה ג"פ ר"בפס מצינו אדרבה אבינו יעקב
 עשתה לא היא אבל אביו יצועי בלבל רק חטא לא שראובן ל"חז ש"למ ברורה
 .כלום

 )(טעמא דקרא 



  מעניני הפרשה

  ",éúøîù úåöî â"éøúå ,éúøâ òùøä ïáì íò ,øîåìë ,â"éøú àéøèîéâá 'éúøâ' à"ã"וברש"י " עם לבן גרתי"
  

  ופאה שכחה לקט מצות את רבינו קיים בו האופן: ראשון פרסום
ÌÈÓÈ· ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÚÈÙÂ‰ ¯ÙÒ ÔÈÂˆÓ Ì˘· 'ˆÓ˙ÂÈÍ ÈÚÂ˘Ú˘ 'ÛÈ˜Ó˘ ˙‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙Â¯È„�‰ ¯˜ÈÚ· ‰Ó ÌÈÓÈÈ˜Ó˘ ı¯‡· Ï‡¯˘È ÔÂ‚Î 

Ë˜Ï ‰ÁÎ˘ ‰‡ÙÂ ,˙Â�˙Ó ÌÈÈ�Ú ,˙ÂÓÂ¯˙ ˙Â¯˘ÚÓÂ ,ÁÂÏÈ˘ Ô˜‰ ,·Â˘È ı¯‡ Ï‡¯˘È „ÂÚÂ ÌÈ‡˘Â� .¯·ÁÓ‰ ‰¯‰"‚ È·¯ ‡‚¯˘ ÏÂÂÈÙ 
ÔÓ‡ÙÂ˜ ÊÏËÓ ÔÂËÒ ÌÈÏ˘Â¯È „È ÏÚ˘ ÌÚ Â‰Ú¯ ËÈÏ˘"‡ ,ÂÏÓÚ ‰Ê ÌÈ�˘ ÏÚ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÌÈÈ˜Ï ˙‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙Â¯È„�‰ ‚˘È‰· „È È„Î 

ÏÎ˘ È„Â‰È ÏÎÂÈ ÌÈÏ˘‰Ï ˙‡ Â˘Ù� ÌÂÈ˜· ÏÎ ˙ÂÂˆÓ‰ ÂÓÎ ‡È·Ó˘ Â�È·¯ Â¯ÙÒ· ˙ÂÁ¯Â‡ ¯˘ÂÈ Ì˘· ˘È‡ ÔÂÊÁ‰ .¯ÙÒ· ÌÈ‡·ÂÓ ˙ÂˆÚ 
˙ÂÈ˘ÚÓ ÈÏÚ·Ó ÔÂÈÒ�‰ ËÈÏ˘"‡ ÏÏÂÎ ÏÎ ÈË¯Ù ˙ÂÎÏ‰‰ ÈÙÏ ÏÎ ˙ÂÚÈ„‰ )ÔÙÂ‡· ÍÈÈ˘˘ Ô·ÂÓÎ( .‰ÎÊ ¯·ÁÓ‰ Â�È·¯Â ·È˘‰ ÂÏ Í˘Ó· 

‰�˘ ÌÈ¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ,ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ÛÏ‡Ó ˙ÂÏ‡˘ ˙ÂÎÏ‰· ÂÏ‡ ,˙‡ ˙Â·Â˘˙‰ ‡Â‰ ‡È·Ó Â¯ÙÒ· ‰·Á¯‰· ÌÚ ˙ÙÒÂ˙ ‰·Â¯Ó ,‡È·�Â 
Ô‡Î ‰ÓÈ˘¯ ˙„ÁÂÈÓ ÍÂ˙Ó ÌÈ¯·„ ‡Ï˘ ÂÓÒ¯ÂÙ ,Ú¯Â‡Ó „ÁÂÈÓ Â· ‰ÎÊ ¯·ÁÓ‰ ˙ÂÎÊÏ ˙‡ Â�È·¯ ‰ÂÂˆÓ· ‡Ï˘ ÌÈÈ˜ ‰˙Â‡ ÈÙÎ ‰‡¯�‰ 
„Ú Ê‡ .)ÔÈÂˆÈ ,ÂÏÈÙ‡˘ ¯ÙÒ· '‡Ï‡ 'ÏÏÂÎ‰ ÏÎ ˙Â‚‰�‰ Ô¯Ó ËÈÏ˘"‡ ‰ÎÏ‰· ,‡Ï ‡·ÂÓ Ì˘ ÏÎ ÌÈË¯Ù‰ ÌÈ‡·‰ ,‡Ï‡ ˜¯ ÌÈ˜ÏÁ Ì‰Ó(.  
  

˜È˙Ú� Ô‡Î ˙‡ È¯˜ÈÚ ‰ÓÈ˘¯‰ ÁÏ˘˘ Â�Ï ·¯‰ �"‡ ÈÂÏ ÂÈ"¯ "‰¯·Á ˙ÂÂˆÓ ˙Â¯È„� "Û˙Â˘Â ˙·È˙Î· ¯ÙÒ‰ �‰"Ï ,ÈÙÎ Û„‰˘ ÏÈÎÈ :  
 ה"ע הרבנית ח"להבחל עם לירושלים א"שליט ח"הגר מרן הגיע אב ובחודש, חיטים בשדה מצוות בקיום עסקנו ד"תשנ'ה בשנת* 

 בענין ושאלנוהו מרן אל ניגשנו. עאלישיב זי" ש"הגרי מרןל ח"א הצדקנית אמה לפטירת השלושים לקראת החיים בית על לעלות
  .כדרכו, בקיצור לנו וענה, אמונה דרך ספרו פי על, עניים מתנות

 את שאל, כל קודם אבל, מאד נהנה הוא, ברק בבני לביתו חזרתו דרך על שנמצאת חיטים שדה לנו שיש לו סיפרנו דברינו בסוף* 
  .לשעלבים הנכנס הכביש יד על החיטים לשדה הגענו וכך. נכונות הביע כמובן הנהג, אפשרי זה אם שלו הנהג

 הוא, כסף קנין גם לעשות צריך לא אם ששאלוהו ממלויו שהיו והגם, סודר בקנין ורק אך, חטים של רחב שטח ממני קנה הוא* 
 קצת מסביב עמדו וכולם לקצור החל הבן. השדה לקצור כפועל, שליווהו בנו את ומינה, צורך בכך רואה שאינו ידו בניד אותם פטר

  .כפאה להשאיר התכוון אותה, שקנה החלקה פינת את היטב ושמר עמד והוא. במרחק
  .שכחה גם וקיים שזכה לו לאמר אליו ניגשתי ואז. כפאה קצורה הלא הפינה את ק"הגרח השאיר, לקצור  הבן כשגמר* 

  ?הצופים כל לעיני חשוף בשדה!?  הכיצד, שכחה, מילותי לשמע חייכו הנידון מה לשמוע שהתקבצו כולם
. קצר שלא שבלים מעט מאחריו השאיר בנאמנות שקצר למרות שבנו הראיתיו ואז? הכיצד, שאבאר אלי והסתכל קצת חייך הוא גם

 שכחת לא, "שאמרתי עד, ביטול של היו מסביב התגובות ושוב ],אותם קצרו לא ולכן שבלים כמה על שדרסו היא לי שזכור מה[
  ).צודק. (גירעכט  ואמר רבה בשמחה וחייך ונזכר התנער ואז!", קמה שכחת, עומר

 שגם א"שליט צביון יהושע ג"הרה, מחתנו, יום לאחר שמעתי, הסובבים מול לביישני שלא כדי רק זאת שאמר חשש לי היה ואם* 
  .שכחה מצות לקיים שזכה באמרו שמח בביתו

 אז רק. לשכרו מחכה הזה היהודי, אלי בהצביעם לו שאמרו היו, למכוניות לעלות החלו כולם וכבר הקציר כשהסתיים בשדה ואז
, התשלום מענין שכחתי שאני, זה במעמד שהיתה המצוות של החביבות גודל על מלמד זה ודבר, לי ושילם מכיסו כסף שטר שלף
  .תשלום לבקש דעתי על העלתי שלא בכך שזכיתי חכמים השימוש לי היה די, לשניה במחשבתי עבר אם וגם
 לעצמו זאת ביקש לא, הדעות כל ידי לצאת שאפשר ואף. במצוות להתחייב והותר די סודר קנין שלדעתו, להלכה לימוד ועוד* 

  .)להחזיר מנת על רק זה שהיה לי זכור רק, כסודר לי נתן מה זוכר לא(. חליפין קנין על בשופי וסמך
 ושם, לתוך ה"ד ל"בה ה"ה ה"פ ע"מת הלכות אמונה דרך' עי, בזה הסתפק חינוך המנחת, [חנוך מנחת פי על שהרי, לימוד ועוד

 בשדך.." ושכחת בשדך קצירך תקצר כי: "כפסוק, השדה בעל הקמה בעלי שיהיה צריך שכחה לקיים כדי, ח"כהמנ דלא ר"מו הכריע
 אמר ולא, לנו שכור היה שהשדה למרות ,]במחובר התבואה רק וקנה[ רצה ולא, מאיתנו השדה לשכור לו הצענו הקנין ולפני. דוקא
  .)השדה לשכור החמיר לא, בשדה אצלנו כשהיה, ל"זצ וואזנר ש"הגר גם אגב ודרך. כך סובר אינו אולי, מכר אינה ששכירות החמיר כי אולי(. למה

 בעל ימכור שלא, הדאמאן חוק הנקרא הממשלה לחוק כפופה ל"הנ וקרקע שמאחר, הנזכר המעשה אחרי שלמדנו לימוד ועוד* 
 אז, זה חוק על עברתי והרי דינא דמלוכתא דינא כי בבעלותי חסרון בכך יש שמא ק"הגרח וחשש. במחובר שדהו גידולי את קרקע
 חוק אכיפת על הממונים", הירוקה הסיירת" עם ואף הקיבוץ עם בקשר עמדתי זה ובעקבות. הבעלות את חוקיהם פי על מעכב אולי

  .במחובר היבול לעכו"ם למכור למנוע ומגמתו מאחר, הבעלות מעכב אינו זה שחוק לי שכתבו וסופו, בדבר הנוגעים והם, זה
  

 ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú· ˙"Â˘ - ˙Â¯È„�‰ ˙ÂÂˆÓ‰  
  

מומלץ להשתדל לקיים מצוה שלא קיים עדיין בעצמו אע"פ האם 
  שיתבטל עי"ז מלימוד תורה, או שיותר טוב שימנה שליח?

˙ .ÂÁÂÏÈ˘·Ó ¯˙ÂÈ Â· ‰ÂˆÓ.  
למה יכול לעשות מצוות שלא עשאן מחיים כשכרוך בביטול ש. 

תורה, הלא נפסקו ברמב"ם ושו"ע שרק מבטלים למצוות שאי 
  אפשר לעשותן ע"י אחרים?

˙. ÏÂÎÈ˘ ‰Ó ˙ÂˆÓ ‚"È¯˙ ˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎ.  
  האם הנ"ל נוגע רק ליחידי סגולה או לכל אחד?ש. 
˙. „Á‡ ÏÎÏ.  

האם יש להמליץ למי שפרנסתו בדוחק להוציא כסף בשביל ש. 
  להתחייב במצוות שלא קיימן?

˙. ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ·ÂË.  
  בעל חוב, האם צריך להוציא כסף כדי לקיים מצוות אלו?ש. 
˙. ‰ÂˆÓ ˘È.  
האם יש יותר חיוב למי שיכול לקיים את המצוות הללו בחינם  ש.

  או על מי שצריך להוציא כסף עליהם או ששניהם שווים?

˙. ‡¯‚‡ ‡¯Úˆ ÌÂÙÏ.  
האם מותר להשתמש במעות מעשר אם אין לו כסף אחר, כדי  ש.

  להתחייב במצוות שלא קיימן מעולם?
˙. ‡Ï ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯Ï.  
דם להסתיר עיסוקו במצוות אלו או לעשותם האם יש לא ש.

  בפרסום, כדי שילמדו ממנו אחרים?
˙. Í�Âˆ¯Î.  
אם יש האפשרות לעשות מצוות כגון ראשית הגז ושילוח הקן  ש.

  הרבה פעמים, מידי כמה זמן מומלץ לחזור עליהם?
˙. '‡ ÌÚÙ.  
מי שיש לו האפשרות להתחייב במצות נדירות יותר מפעם  ש.

  אם יש לו להשתדל לעשותם?אחת בחייו, ה
˙. ‰˘ÂÚ ‰ˆÂ¯‰.  

)ÂˆÓ(ÈÚÂ˘Ú˘ ÍÈ˙ 
  


