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 לזכות ולהצלחת  גליון זה יו"ל

 ‡"ËÈÏ˘ ·Â˘Á‰ Â�È„È„È 

 שנדב את הוצאות הגליון לשבוע זה

 שיראה ברכה והצלחה 

  בכל עניניו ברוחניות ובגשמיות 

  דבר העורך �
ב"ה עברו עלינו ימי חג 
הפסח בהתרוממות הנפש 
בלימוד ועיון בתורת רבינו 
שליט"א, כפי ששמענו 
מרבים שנהנים ללמוד מדי 
שבוע את דברי רבינו 
שליט"א ובפרט בימי 

זכה עם ישראל לבא  המועד.
ולהקביל פני רבינו ברגל 

מי חול המועד, ואלפים בי
 רבים עברו להתברך בימי

הנהגות רבות נוספות  החג.
התווספו לנו בעניני חג 
הפסח ועוד חזון למועד 
להעלותם ע"ג הכתב לזיכוי 

 הרבים אי"ה.
ימי ספירת -בימים אלו

בהם עלינו להתחזק -העומר 
בענינים שבין אדם לחבירו, 
שמענו מחתנו של רבינו 

שטיין הרה"ג ר' דוד אפ
 שליט"א את המעשה הבא:

היה זה לפני שלושים שנה, 
זמן לא רב לאחר נישואי, 
באתי לבית מו"ח בליל 
בדיקת חמץ בשעת חצות 
הלילה. באותו הזמן בדיוק 
סיים רבינו את בדיקת החמץ 
שכידוע רבינו שליט"א בודק 
את החמץ שעות ארוכות, 
וסיפר לנו רבינו כי קודם היה 

בשמו)  כאן יהודי אחד (ונקב
שבא לשאול שאלה והיות 
ואיני מפסיק בדיבור בזמן 
הבדיקה לא יכולתי לענות לו 
וחוששני שאותו אחד נפגע 
ממני שלא עניתי לו. בבקשה 
לכו חפשו אותו ופייסו אותו 
בשמי. מיד ביררנו היכן גר 
אותו יהודי, והתברר שהוא 
גר ברחוב הסמוך רחוב 
חידושי הרי"ם אך לא ידענו 

וכך בשעת לילה  באיזה בנין
מאוחרת עברנו בנין בנין 
דירה דירה עד שהגענו אליו 
וביקשנו סליחה בשם רבינו. 
ורק כששבנו והודענו לרבינו 
שביקשנו את סליחתו ואכן 

 מחל, נחה דעתו.

יהי רצון שנזכה להגיע 
לשלימות האמיתית בבין 

  אדם לחבירו.
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  פשט על הפרשה �
 "לפני עור לא תתן מכשול"

 ד)י ט,(י "לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול"
אמר רבינו שליט"א: לכאורה, בשלמא בקללה כתוב שלא לקלל "חרש", דסד"א כיון שאינו 

וקמ"ל שאסור, אבל באיסור נתינת מכשול מדוע נזכר "עור", הרי אדרבא, שומע מותר לקללו 
ונראה, דהנה בספרי על מסכת כותים (פ"א ה"ג) הבאתי מספר "יד  כל שכן שבעור אסור?

מלאכי" (סי' שס"ז) שכתב כי נסתפקו בני הישיבה בנתן מכשול לפני עיור ולא נכשל, אם עבר 
מ"מ בעיור שפיר עבר, כי בעיור בכה"ג עבר איסור  איסור או לא. ונראה שאף אם בפיקח לא

 עצם נתינת המכשול היא האיסור, ואף שאין דרכן של בנ"א להתבונן בדרכים מ"מ עיור אינו.
ובזה מיושב מה שהקשו על מה שאמרו במסכת קדושין (ל"ב,א') ודילמא רתח וקעבר אלפני 

ולהנ"ל אתי שפיר כי שם כפיקח  עיור וגו', ואם גם בלא נכשל אסור למה אמרו "דלמא רתח",
 אצל פיקח.מו לכן אמרה תורה ולפני "עיור", כי בעיור עצם הנתינה היא מכשול, שלא כ דמי.

ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ·ÂË ‰˘Ú 
זצ"ל, שהלך פעם אל גביר אחד ובחדר  ת"ח אחדספרתי לרבינו שליט"א מה ששמעתי על 

, היית להנ"ל ביר אמר לו הגבירההמתנה היתה תמונה לא צנועה, ומיד קרע אותה. כשנכנס לג
 צריך לשאול! ענהו: "וכשאתה תלית את התמונה שאלת אותי?!"... 

והגיב רבינו שבוודאי עשה טוב עפ"י דין, הרי זה לפני עיור, אבל אם זה היה גוי היה צריך לבקש 
 רשות, כי גוי אינו מוזהר על לפני עיור.

˘ÓÓ ÌÈ¯ÂÒÈ‡· ˜¯ 
:‰Ï‡˘ ,ויודע בבירור שהם גונבים ממנו אלא שזה משתלם לו, אם  יש לאדם פועלים במפעל

 בזה שמעסיקם עובר בלאו דלפני עיור?
:‰·Â˘˙ .שימחול להם בתנאי שלא יוכל להוציא מהם הממון 
:‰Ï‡˘ ?והמתכוין לאכול בשר חזיר ועלה לו בשר טלה, אם ע"ז אין לפני עיור 

:‰·Â˘˙  דושין (דף ל"ב ע"א) דמחיל ליה בשם ר' ישראל סלנטר זצ"ל שהביא מגמרא קאומרים
אבל יסוד  -ליקריה, אף שמכשילו בכעס וע"כ שבמדות אין לפני עיור. ואף שכאן אין זה מדות 

(ועי' בתוס' קדושין  דבריו הוא שרק איסורים ממש יש בהם לפנ"ע, וגם כאן אין זה איסור ממש.
לשוה"ר כלל ד' באמ"ח  שם ל"ב, א' ד"ה דמחיל ובריטב"א שם, והעירו לעיין בספר ח"ח הל'

 סקמ"ו וכלל ט' באמ"ח סקכ"ב).
 )(דרך שיחה

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    הראשונההראשונההראשונההראשונה    המסכתהמסכתהמסכתהמסכת

 פניו על ניכר יום בכל לא. מצוה של מיוחדת בהתרגשות א"שליט רבינו שרוי היה פסח של בשביעי

 . מצוה של שמחה, גדולה כה שמחה

 הרבה ועוד( וירושלמי בבלי ס"הש כל את ברבים לסיים שנה כמידי רבינו זכה פסח בערב. נזכיר

 בפעם כאילו ברכות המסכת את ללמוד התיישב הסיום לאחרי ומיד ותיכף), כנודע ספרים

 למד החג ימי כל במשך. כמה - יודע - המי בפעם חזרה זה אין כאילו ושקיעות בעמקות... הראשונה

 .קבוע סדר לפי וירושלמי מבבלי ברכות המסכת את יום בכל כהרגלו

 הוא היום' ה שברוך הבית מבני לאחד רבינו אמר בבוקר כבר. הגדול היום הגיע פסח של בשביעי

 המקבילים הדפים את גם יגמור כ"ואח הרואה פרק גומר הוא דפים כמה בעוד. מסכת לסיים זוכה

 . ויסיים בירושלמי

 לכמה אחת קורה ושהדבר, מאוד נדיר דבר הוא מסכת סיום כאילו הדבר נראה הצד מן לעומד

 לסיום המתינו וכולם הבית בני כל את'' הדביק''ל הצליח מצוה של בשמחה א"שליט רבינו אך... שנים

 . יין מעט ושתה ההדרן את ואמר המסכת את גדולה בהתרגשות גמר הוא היום בהמשך, ואכן. הגדול

 רבינו התבטא) בשבת כמו טוב יום בכל לאכול רבינו שנוהג( שלישית סעודה במהלך כי לציין מעניין

 סיום של מצוה סעודת וגם הסעודה באכילת טוב יום עונג מצות גם מקיימים אנו' ה ברוך" בשמחה

 ..."מסכת

 ללמוד אחרים וספרים מסכתות שאר לסיים יזכה כך זו מסכת לסיים שזכה כשם" בברכה נסיים

    .אמן'' ולעשות לשמור וללמד

„ÏÂÓ‰ ‰È‰È ·ÏÈÏ ˙·˘ ˘„˜ ‰Ú˘· 10 ÌÚ 59 „˙Â˜ Â- 17 ÌÈ˜ÏÁ¯ÈÈ‡ Á"¯ , ‡ ÌÂÈ·' '·Â 



   ות מרן שליט"א בימי ספירת העומרהנהג �
 .‡ ‡ÏÂ ÌÈ˜ÂÒÙ ÌÂ˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Ì„Â˜ .„ÂÁÈ Ì˘Ï ¯ÓÂ‡  

לומר, רק  מקפיד שלא חוד ובספירת העומר לא, ואמר אינילשם י . ושאלו את רבינו למה בליל הסדר אומר'ע 'ר סי"מע 'עי
  לומר.נהגו אצלנו  י, ובליל פסח"כ לא לומר בגלל הנוב"שנהגו בד

˘‰Ó ÚÓÂ˘˘ ‰Ú˘· .·"‡Ï ,ÌÂÈ‰ ÌÈ¯ÙÂÒ˘ ÔÈ�Ó‰ ı ÂÎÂ ¯ÙÒÓ‰ ˜¯ ‡Ï‡ ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ËÙ˘Ó‰ ÏÎ ¯‰¯‰Ó'.   
מתכוין  המשוטטות במחשבת האדם ממילא יש לומר דכל שאינו ה ונראה. דבהני המחשבות"ב ד"ב סק"י 'י ברכות סי"קה 'עי

  דיבור אינם כדיבור. בפירוש להשתמש בהרהורי לבו להיות במקום
.‚  ¯ÓÂÚ· ¯ÓÂ‡)¯ÓÂÚÏ ‡ÏÂ( Á‡Â"ÂÎÂ ÔÓÁ¯‰ Î'.  
  הרחמן. לגבי -י ", ובסק"בעומר”ח לענין "ב סק"ט במ"תפ 'סי 'עי

Ú ˙È�·¯‰ Â˙˘‡Ï ‰¯Â‰ .„".‰Î¯·· ¯ÂÙÒÏ ‰  
בנותיו  להתפלל במניין כל יום ואין חשש שתשכח לכן תברך, וכן ואף שיש כתבו שנשים לא יברכו, אמר לי שכיון שרגילה

הבת נרדמה העירה  לוקח האחריות על עצמו ומזכירם כל לילה ואפילו אם לספור בברכה מצעירותם, ומרן היה של מרן נהגו
שבנותיו יספרו בברכה,  ל שרצה"וסיפר על אביו זצ )ה"כן העידה ביתו הרבנית ע(יום  שתברך ומעולם לא קרה שהפסידו
שם יביטו כל יום. ובדין ברכה  להזכיר להם לברך, כיהיה תולה פתק על המראה בביתו,  אבל חשש שישכחו יום אחד, לכן

  ג."סק ב"במ ט"תפ 'בסי 'לגבי נשים עי
‰· ÌÈÓÈ· ‰�Ú˙Ó ‡Ï .‰".·  

  ב."תצ 'ע סי"בשו 'ב עי"ומנהג תענית בה
Ï·˘ ÈÏ ¯Ó‡ .Â"Â‡ ‰ÎÏ‰ ÌÂ˘ ÌÈ‚‰Â� ÔÈ‡ ¯ÓÂÚ· ‚ „Ú ¯˜Â·‰ÓÂ ,ÔÂ�Á˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ „·ÏÓ ‰‚‰�‰  ÊÂÊ‚Ï Ï˜ÈÓ ‰ÚÈ˜˘‰
 ÌÈ„ÏÈÏ ˙Â¯Ú˘)‚ È�·'(.   

מתיר להסתפר  ב"ג בעומר ביום ראשון אף שהמ"להסתפר. אבל כשחל ל ג וממתי מותר"המנהג ביום ל 'ג דין ז"ה תצ"שו 'עי
עימו, היות והשערות שהוא  לא גוזז שערות לילדים אלא ביום ראשון בבוקר, וטעמו מ מרן"ביום שישי, לכבוד שבת קדש, מ

  ב לכבוד שבת."ואין זה בכלל ההיתר של המ פר הם למנהג בעלמאמס
¯ÓÂ‡ È�˘ ÁÒÙ ÌÂÈ· ‡¯˙· È�˘ ˙ÂÁÈÏÒ ÏÁ˘Î .Ê .ÏÈ‚¯Î ÔÂ�Á˙Â ˙ÂÁÈÏÒ  

נוהגים  מיקל גדול בענייני תחנון ובירושלים 'ל הי"בעל הלוח זצ י כתוב שאין לומר תחנון ביום זה אמנם"ואמר לי שבלוח א
  א לא נהגו כן."י החזו"כמותו, אבל אצלנו עפ

˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ· ÌÈ˘„Á ˙Â¯ÈÙ ÏÚ Í¯·ÏÓ Ú�Ó� ‡Ï .Á .¯ÓÂÚ‰  
  .'ג אות ד"תצ 'ח סי"לברך עליו שהחיינו יברך, ודלא ככה ב שאם נזדמן לו איזה ענין שצריך"ג סק"תצ 'ב סי"מ 'עי

ÌÂÈ‰ ‰ÓÎ ·Â˙ÎÏ „ÈÙ˜Ó ‡Ï ·˙ÎÓ· ÔÓÊ ·˙ÂÎ˘Î .Ë ·ÓÏ".·˙Î ÌÈÓÚÙÂ È  
  י."ד למב"כ 'ב גמרתי וכובסוף ספרו נחל איתן שכת 'עי

 ÊÓ¯· Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡· ˜Ù˙Ò� .È”È�˜ ÔÈ�ÓÎ ÌÂÈ‰ ‰¯Â�Ó‰" Â„ÎÂ' ‡ÏÂ ‰Ê ÊÓ¯ È„È ÏÚ ¯ÙÒ˘ ·˘Á� Ì‡‰  ¯ÂÙÒÏ ·Â˘ ÏÎÂÈ
‰Î¯··.  

הא הוי  'דמי ששואלו חבירו כמה היום יאמר כמה אתמול ולכאו )ו"ט דין ט"תפ 'ה סי"שו 'עי( 'יש לפשוט מדאי 'ואמר דלכאו
 'שמעתי ממרן, ועי וכאן אומר כמה היום ויתכן שגרע ולא יוכל לברך. כל זה ש לחלק דהתם אמר כמה אתמולרמז, ודחה די

  .'ט אות ו"תפ 'ת סי"שע
 )שליט"א בד' חלקי שו"ע(מהספר 'אלא' הנהגות מרן 

  

ÌÈ‡¯Â˜‰ ˙Â¯Ú‰  
ÁÒÙ· ÌÂ˘ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ�Ú·  

  

ח של פסח הבאנו בשם מרן שליט"א שנוהג שלא לאכול שום בפסח כי הוא כמו קטניות. ורבים העירונו על "בגליון דברי שי
  הנהגות מרן שליט"א: -זה, ונביא מכתב תוספת דברים שקיבלנו ממחבר הספר 'אלא' 

  
בספר 'דרכי יעקב' (הנהגות מרן בעל הקהילות יעקב זצ"ל שהעיד בנו מרן הנה כפי שהבאנו בספר 'אלא', וכפי שמובא גם 

שליט"א) שהעיד רבינו שליט"א על אביו מרן זצ"ל שלא אכל שום בפסח כי שום זה קטניות, וכמה העירו על זה שלא ראינו 
  ולא שמענו כן.

נכד נאמן וגם העיד שזוכר, וגם הרבנית ע"ה אכן אני זוכר בבירור כי כן העיד רבינו, וכן שאלתי מעוד  -הנה לעצם השמועה 
  לא היתה משתמשת מטעם זה בשום כל הפסח.

ולעצם הדין, הנה בשונה הלכות (סי' תנ"ג דין ב') מביא המנהג באשכנז להחמיר שלא לאכול מיני קטניות בפסח. וגדר 
עדשים ודוחן ואורז וכו' דהיינו כל קטניות, מבואר ברמב"ם (פ"א מכלאים ה"ח) שכל זרע שנאכל לאדם כגון פול ואפונים ו

גרעין שאוכלים אותו כמות שהוא ולא נוסף עליו עוד בשר (כגון עגבניה שזורעים גרעין קטן וצומח בשר הפרי סביבו, וזה לא 
קטניות), אמנם הרמב"ם בהמשך שם מונה את שום בכלל "זרעוני גינה שהזרע לא ראוי למאכל אדם והפרי ראוי כגון זרע 

השומים". ואולי החמירו כי זה דומה קצת לקטניות, עכ"פ כלל בידינו כי בחומרות של פסח, יותר משאר ענינים, הבצלים ו
  אין להקל אפי' שבטל הטעם.

וחפשתי בעוד ספרים ולא ראיתי שמביאים חומרא זו של שום בפסח מצד קטניות, ועי' עוד בפרי מגדים בא"א סי' תס"ד 
לא ידעו טעם לחומרא זו (ומ"מ מסיים בפמ"ג להחמיר). ועי' בס' הלכה של פסח חלק א' סק"א ובחיי אדם כלל קכ"ו ס"ז ש

  שער ד' פרק ה' סעי' נ"ד ובס' מנהג ישראל תורה סי' תמ"ז אות א' עמוד ע"ה בענין זה.
יבש ובין  הנה למעשה המנהג בבית רבינו שלא להשתמש בשום סוג של שום, בין טרי ובין ישן, בין - ובענין איזה שום מדובר 

  .לח, בכל הסוגים, וישראל קדושים הם ומחמירים במצוות אף אם אין סיבה הנראית לעין
 בברכת יגדיל תורה ויאדיר


