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גליונות קובץ
הסוכות חג

הדור ומאורי גדולי ורבנן ממרנן

רבינו מרן
 זצוק״ל אלישיב הגרי״ש

 הישיבה ראש מרן
זצוק״ל ליפקוביץ הגרמ״י

הגאון מרן
 זצוק״ל אדלשטיין יעקב רבי

הצדיק הגאון
 זצוק״ל וינטרויב אלי' ישראל רבי

האדיר הגאון
 זצוק״ל גנחובסקי אברהם רבי

הגדול הגאון
זצוק״ל פלמן ציון בן שלום רבי

ויבלחט״א

 הישיבה ראש מרן
שליט״א שטינמן הגראי״ל

 התורה שר מרן
שליט״א קניבסקי הגר״ח

 הדור פוסק מרן
שליט״א קרליץ הגר״נ

הצדיק הגאון
 זצוק״ל קרלינשטיין ראובן רבי

הגדול הגאון
זצוק״ל בורנשטיין יעקב שמואל רבי



 הדכנית לע״נ מוקדעו זה קוב־ך
 ישראל גנות עגל אמן הצדקנית

 ע״ה אסתר עוגע גת מדת
 התודה עוד מדן לדגינו א״ח

 שיגלחט״א קניגסקי הגד׳׳ח
 בעו״ק מעלה עול ליעויגה נתגקעוה
 תעוע׳׳ג תעודי י"ז סוכות הוה׳׳מ

 עוותפים להיות זכו אעוד הכדכה על יעמדו ואלה
 הקוב־ך בהדפסת

 עוליט״א קניגסקי עולמה דכי הגאון בנה
החעוובים: והדמים

שליט״א ציון אוהג יצחק הד׳׳ד

שליט״א גדונד אליהו הד״ד

שליט״א גדקלי גדליה הד״ד

עוליט׳׳א דדדק יעודאל הד״ד

שליט״א זייטלין אליעזד הד״ד

שליט״א מוצדי יוסף הד׳׳ד

שליט״א נוימן אליעזד הד׳׳ד

עוליט״א סדוסי אגדהם הד״ד

שליט״א קניגסקי אדיה הד״ד

עוליט״א קניגטקי יעקג הד״ד

שליט״א קניגסקי מנחם הד״ד

עוליט״^ו דגינוגי־ך דאוגן ׳ד

תנעב״ה ז״ל הכהן שלמה ר׳ בן זלמן ישראל ר׳ נשמת לעילוי
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הארץ רחבי בכל

 גליונות הקוכץ על לשלס ניתן

 פלוס׳ ו׳נדריס ׳קהילות׳ כמכשירי
הכנסת ככתי

 ׳תיוכתא׳ -מדור כהגרלה הזוכיס רשימת
הזמניס כין
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"הספריס" כספר
 ירושליס - בתפארתה תורה ישיבת נ״י פריזלר שלוס הבה״ח

 שמש כית - סאסוב התורה אוהל שליט״א רוזנכלט יעקב הר״ר
 תפרח שליט״א מ.נ. הר״ר
 שמש כית - שליט״א קופשיץ עכי הר״ר
 עילית מודיעין שרגא מאיר זכדון כולל שליט"א קוסוכסקי מ. ישראל הר"ר

 כרק כני אכרהס עטרת כולל שליט"א ולס אהרן הר"ר
 חיפה אכות תורה ישיכת ר״ס שליט"א חשאי נתנאל הר"ר
 שמש כית חן נחלת כולל שליט"א שפירא נחמן ישראל הר"ר

 כרק כני ישראל כאר ישיכת נ"י מגרד מרדכי הכה"ח
שמש כית אליעזר אור ישיכת נ"י גיסד אלעזר הכה"ח

האור" "ומתוק כספרי
 שמש כית יחזקאל כנסת ישיכת נ"י פריוכ הכה"ח

 כרק כני שליט"א כרוורמן פנחס הר"ר
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תערוג כאי?
 דיומא ענינא וליקוטי השבוע פרשיות על פנינים
שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן ישראל של מרבן
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פלפונים סכך
 חג בהתקרב לארץ הגרי׳׳ז כשהגיע רבנו: סיפר

 שיסככו והסכים סכך לו להביא אמר הסוכות
 רק כשר, הדין מעיקר שזה וסבר בפלפונים, גם

 רבי )מפי סיכך. ומזה קיינעס לו הביאו הבנים
שליט״א(. שוב איסר

 הממע"ה של אתרוג
 לו יש א' באם שדנו למה מקום יש רבנו: כתב

 דהממע׳׳ה, מוחזק מדין בו שזוכה באופן אתרוג
 בו לעשות ויכול שלו הוא דיניו דלכל דאע׳׳ג
 משלכם שיהי' דבעי גזה׳׳כ דיש כיון מ׳׳מ כרצונו,

 אולי מוחזק שאינו מי דלגבי ספק דנשאר וכמו
 ה׳׳נ , מספק שלו מקרי שלכם דבעי הגזה׳׳כ לגבי
 דבעי הגזה׳׳כ דלענין מוחזק מדין שזוכה זה לגבי

 בהלכ״ש וכ״ה ]א״ה ספק, דנשאר אפשר שלכם
 וכן ועוד[ שלמה מהחמדת והביא רט״ז עמ' א' מועדים

 מקפיד אינו דהראשון באופן יקחנו השני אם
 לברך כבר יוכל ולא מספק דיצא אפשר ומשאילו

 והוי המצוה יצא כבר דאולי אחר, אתרוג על
 באריכות) ועי״ש מתנה עבודת (ס' לבטלה. ברכה ספק

 דאיסורא חתיכה אנפשי' שויא בדין ספק
 חתיכה אנפשי' שויא כמו דין יש אם לעיין יש

 עדים יש אם כגון מצוה, קיום לענין דאיסורא
 אבל מינים ד' מצות שקיים ראובן על שמעידין

 , מינים ארבע היום נטלתי לא אומר בעצמו ראובן
 שאינו ]באופן מינים ד' ליטול ב׳׳ד יכפוהו האם
 לענין דרק או מחוייב, הוא שלדבריו כיון רוצה[

עדים. נגד נאמנות יש איסורין
 אמות ד' הליכה

 וכמבואר אמות ד׳ מאכלו אחר ללכת מקפיד רבנו
עי' א קיג, בב׳׳מ בגמ'  ק׳׳ע ס' היטב באר ו

 שהולך אמות הד' שכל מקפיד ובסוכה סקט׳׳ז.
 רגע אפי' לצאת יצטרך ולא הסוכה בתוך יהיה
מהסוכה. אחד
 שיהיה א סעי' תרל״ט ס' ברמ״א הביאור זהו ואולי ]א״ה
 הימים. שבעת כל בסוכה ודר ומטייל וישן ושותה אוכל

 ד״א של להליכה הכונה ואולי מטייל הכונה מהו דהעירו..
משחק[. הכונה מטיל הסביר עצמו ורבנו הסעודה. אחר

 מהסוכן מינים וד' מצות קנית
 רבים עוררתי שליט׳׳א: ר ר׳׳מ הרה׳׳ג כתב

 כסף בקנין ומצות מינים הד' לקנות שהמהדרין
 במ׳׳ב כמבואר החג לפני ומשלמים מדאו' שמהני
 כסף שנתנו מה מהני שלא פעמים סק׳׳י, תרנ׳׳ח
 ולא מסוכנים אותם קונים רוב שע׳׳פ משום

 לאסוף בא לא שהבעה׳׳ב רבות ופעמים מבעה׳׳ב,
 הקונים של כספם את לא )ובודאי החג לפני ו כספ את

 הקונה מיד הכסף הגיע שלא ונמצא החג( בערב
 את קונים הסוכנים אין רוב דעפ׳׳י לבעלים,
 מקבלים אלא בעה׳׳ב, ונהיים לעצמם הסחורה
 מוכר הסוכן אין וכן , מהמכירה מהרווחים אחוזים

 הסוכן אין וגם בעה׳׳ב של כשליח הסחורה את
 ויתכן הבעה׳׳ב, עבור הקונים מיד הכסף את זוכה
 )דלמה לבינתיים הכסף על שמירה מקבל לא דאף

 אלא כספו( את לקחת בא לא הבעה״ב אם להתחייב לו
 יתכן וא׳׳כ צג:( ב״מ התוס' )וכספק בלבד דעת כבן

 מקום כמו הוא הסוכן אצל הכסף הנחת דמקום
 ועוד בתורי״ד )יעוי' הבעה׳׳ב עבור המיועדת לקופה

אין אך קידושין( במס' סלע ע״ג תנם בסוגית ראשונים

הסוכות חג עניני
 שם כ' ובמ׳׳ב למוכר מהקונה מעות נתינת כאן

 חצר. קנין לדאו' שמהני
 את אח׳׳כ הקונים שמביאים מה ל׳׳מ לכאו' אך

 קנו שכבר הם בטוחים שהרי לביתם המינים
 כמבואר חצר קנין ל׳׳מ ובכה׳׳ג הכסף ע׳׳י מדאו'
נד.. בב׳׳ב בתוס'

 בדבר שעיין שליט׳׳א הגר׳׳ח מרן מו׳׳ר פי ושאלתי
 את לזכות הסוכנים לכל ולהורות להחמיר ופסק
 )ויהני הבעלים עבור מידם הלקוחות של הכסף

עו שהסוכנים דמילתא ולרווחא זכין( מדין  לכל יודי
 לקנותם לבית המינים הכנסת בעת לכוין הקונים

 מהני. הפוסקים רוב שע׳׳פ חצר בקנין
 )מחשבת להקל. צידד שליט׳׳א הגראי׳׳ל מרן אך
ח״ב( עם

אחד לכל להתיחס
 זכה מכבר שלא צעיר אברך שנה 30כ לפני

 ברק, בבני להתגורר הגיע ומצות לתורה להתקרב
 משפחתו בני על גם השפיעה במצות שמחתו

 אחד סוכות חג וכשהגיע ומצות מתורה הרחוקים
 מוזמן והוא דקל עצי בחצירו שיש לו אמר מהם
 כך ואכן בחצרו, היפה הלולב את ולקחת לבוא
 רבים שעשו כפי הלולב את שלקח לאחר עשה

 לרבינו אותו להראות עמד דאז ברק בני מתושבי
 ובחן הלולב על רבינו התעכב לרבינו כשהגיע

 דבר של בסופו ואמר צדדיו מכל רב זמן אותו
 לולב לגבי הפוסקים מחלוקת שיש דע לאברך

 . קנרי והוא ויתכן ספק יש שהבאת ובלולב קנרי
 ספק מטעם להכשיר אפשר אם רבינו והסתפק
 ראוי שיותר לבד להבין לאברך ונתן ספיקא,
 שרבינו האברך כשראה ואכן אחר, לולב להשיג
 לולב להשיג טוב יותר רבינו את שאל מסופק

 באיזור הנטועים הדקלים ]רוב לו הנהן ורבינו אחר
 לא המשווקים ולמעשה קנרים לולבים הם החוף מישור

 ההלכתית הבעיה בגלל רק לא משם לולבים לשוק מביאים
 ומביאים מסחריות כמויות שם אין כי בעיקר אלא

 אל דרי כגון קנרי לולב מצוי לא ששם אחרים ממקומות
 מצוים ולא כמעט שבשוק כך וכד הירדן בקעת עריש

 על מקשה בשוק אלו לולבים המצאות אי קנרים לולבים
 לולב לבין בינו להבחין קשה הכי שבלאו כזה לולב זיהוי
 על כלל ידעו לא ומשפחתו תשובה בעל אברך ואותו רגיל,

 מקורו על רבינו את ליידע לנכון ראה לא ולכן הזה החילוק
 זמן והסתובב רבינו מבית יצא האברך הלולב[ של
 חשב כשחזר אחר לולב למצוא שהצליח עד רב

 רבינו לפני אנשים מאות עברו כבר שמסתמא
 להפתעתו הלולב את לו כשהראה זאת ולמרות

 הבעיה את הזה בלולב אין ראשית רבינו אמר
 בבדיקתו המשיך ואח׳׳כ הקודם, הלולב של

 האנשים לעיני שהרי פה פעור נשאר האברך
 על רק לכאורה הסתכל רבינו בתור העומדים

 להתעכב בלא ואחד אחד כל של ואתרוגו לולבו
 עיכוב ללא לעבור יספיקו רבים שאנשים כדי

 רק לא אנשים מאות אחרי יזכור ואיך מיותר
 אלא שמאחריו האדם את גם אלא הלולב את

 לו אכפת היה המינים כשרות שמלבד בהכרח
 ריש רש׳׳י עי' וליבו עיניו ונתן ואחד אחד מכל

 האנשים. תועלת על שמות פרשת
 האופן על עבורו מאלף שיעור זה שהיה ואמר
אדם מכל אכפת לו שיהיה ה' עובד צריך שבו

 הסוכות( חג על אתבונן )מזקנים ואדם.
גזל חשש

 באתרוגיו ]שמפורסם שליט׳׳א ניימן משה הרב סיפר
 לרבינו להביא שנה מידי נוהג שהיה המהודרים[

 שביבולו, ביותר הטוב האתרוג את אתרוגיו מפאר
 נוספים אתרוגים כמה גם היה לרבינו אומנם

 אתרוג גם אז היה ואולי תימני אתרוג וגם
 האתרוג אולם שיטות, עוד לצאת כדי מרוקאי

 האתרוג היה הוא לו מביא היה משה שר'
מרן. של העיקרי

 היפה האתרוג על אחת ששנה משה ר' סיפר
 היה זאת מלבד אולם קטן, בלעטל היה ביותר
 ההידור, בתכלית מהודר במיוחד יפהפה אתרוג

 אותו נתן שלו ביותר הטוב האתרוג שהיה וכיון
 בשנה. שנה כמידי לרבינו
 אתרוגיו לשווק מקום משה ר' שכר ימים באותם

 בשעת שם בהיותו והנה ברטנורא כיכר ליד
 מיד אליו הגיע שרבינו לו מודיעים הצהרים

 מרן כשחזר התברר פניו, להקביל יצא משה ר'
 אליו במיוחד מרן בא פוניביז קטנה מהישיבה

 נוסף אתרוג לי שלחו למעשה לו: אמר וכך
 הבלאטלך בלי אבל לי שנתת כהאתרוג מהודר
 תוכל תרצה שאם כדי זאת להודיעך אליך ובאתי
 אברך שהרי ולמוכרו חזרה האתרוג את לקחת
 ברור משה ר' אמר פרנסה צריך ואתה אתה
 מרן אצל יהיה שאתרוגי הזכות את הפסדתי שלא

 שבו זה מעמד אבל אצלו, האתרוג את והשארתי
 בגילו אלי בא ובעצמו רבינו טרח כמה ראיתי

 זהירותו וכן שליח לשלוח יכל והרי המופלג
 הזולת ברגשות והן בממון הן רבינו של הגדולה

הסוכות( חג על אתבונן )מזקנים מזכרוני. מש לא
למאכל הראוי אתרוג

 שרבינו שליט׳׳א שטיינמן שרגא רבי הגאון סיפר
 אב חודש של הזמנים בין כל איתו נוסע היה

 קדימה מושב ]אולי תימן מעולי שם שגרו למושב
 תימני אתרוג קונה רבינו והיה בדיוק[ זוכר אינני

 חנות ראה שם שבהיותו רבינו וסיפר מהעץ
 להתכופף צריכים שהיו מאוד נמוך היה שפתחה

 אתרוג שם מוכר המושב מבני וא' להכנס, כדי
 מהאתרוג פרוסות חותך שהיה דהיינו משקל לפי
 לאכול אפשר אי הרי רבינו ושאל מוכרו וכך

שהוא? כמות אתרוגים
 ׳׳זייער טעים מאוד זה הרי ואמר המוכר והתפלא

ס׳  לאוכלו שדרך לדין בקשר ע׳׳ז דיבר רבינו זי
 שהכל עליו מברכים חי אותו אוכלים אם מבושל

 פסק. מה זוכר אינני הנ׳׳ל האתרוג על ודן
הסוכות( חג על אתבונן )מזקנים

טלית ללבוש או בסוכה ללמוד
 שליט׳׳א הגראי׳׳ל הישיבה ראש מרן רבינו נשאל

 בטלית לבוש נשאר בעודו ללמוד שרגיל מי
 את ילבש אם ובסוכה בביהכנ׳׳ס התפילה אחרי

 אפשרויות ב׳ לו ויש זה, עם לו חם יהיה הטלית
 ללמוד או הטלית עם בביהכנ׳׳ס להישאר או

 דאורייתא קיום יש ובשניהם טלית בלי בסוכה
 טלית? או סוכה עדיף מה

 שקולה והיא היות עדיפא ציצית דמצות והשיב
 מעלה בסוכה שיש ואף המצוות, כל כנגד

בכך זצ״ל( הגר״א בשם )וכידוע גופו בכל שמקיימו



 כן ואם עדיף כולם המצוות כל מעלת זאת
 דאין אמר עוד ע"כ, סוכה מצות על עדיף זה

 וציצית מועט לזמן מצוה היא דסוכה לטעון
 ושאינו שתדיר חזינן אדרבה השנה, כל לו יש

 לבוש לא אם זה שכל והוסיף קודם, תדיר תדיר
 ושואל בט"ק לבוש כבר הוא אם אולם בט"ק

 עדיפא דסוכה מסתבר סוכה על טלית עדיף אם
 תשע״ז( סוכות - חיים מים )גליון עכ"ד

 באתרוג אוחזין שנים
 לייקוד ישיבת בהיכל רבנו ע"י שנאמרו דברים
תשס"ה חשון

 מהארבע א' אוחזים שנים אם הדין מה שאולני
 את בזה מקיימים אם יחד כולם את או מינים

 קיחה נקרא זה האם לכם, ולקחתם של המצוה
 קיחה. נקרא לא זה אוחזין ששנים כיון או

 )דף מציעא מבבא זו לשאלה ראי' להביא ויש
 דהמגביה זה לולא מציאה, שהגביהו דבשנים ח'(

 כי מועיל, היה לא חבירו קנה לחבירו מציאה
 קרקע, ע"ג כמונח זה לגביו אוחז, שהשני מה
 לחבירו מציאה דהמגביה הדין לזה שמועיל רק

 נמי זכי לנפשיה דזכי מגו או חבירו, קנה
 אוחזין כששנים זה דבלי מבואר עכ"פ לחבריה,

 כמונח לגביו אוחז שהשני החלק נחשב בחפץ
קרקע. ע"ג

 מציאה מגביה של סברא יש זכיה לענין וא"כ
 זכי לנפשי' דזכי מגו או חבירו, קנה לחבירו

 של דין לא הרי זה כאן אבל לחברי', נמי
לא הוא מחזיק שהשני דמה נמצא ממילא זכיה,

 בזה. יוצא ואין דבר, חצי רק אוחז והוא מחזיק,
 פטורין, שעשו דשתים שבת לענין שמצינו ומה

 של "עשיה" דנחשבת שבת לענין שייך זה
 ולא "להחזיק" דין זה מינים בד' אבל שניהם,

 אחד לכל חסר אוחזין כששנים ממילא עשיה, דין
 וראה ]א״ה בזה. ונו"נ יוצא ואינו השני החצי את
תשעו[ הסוכות- חג תערוג כאיל בקו' בזה שהבאנו מה

המים ניסוך בענין רבנו דברי
 זאת ובכל מועדים, כמה יש השנה במשך הנה
 ואע"פ שמחתנו, זמן הנקרא הוא הסוכות חג

 וגם פסח גם שמחה זמני הם המועדים שכל
 זמן נקרא הסוכות חג זאת בכל שבועות,
 שהי' מצינו בסוכות השמחה של והשיא שמחתנו,
 לשאוב הולכים כשהיו השואבה, בית בשמחת

 המזבח. המים ניסוך מצות לקיים מים
 וברובם קרבנות הקריבו השנה ימות בכל והנה

 היו בסוכות אבל יין, מנסכים היו אך נסכים יש
 וזה בששון, מים ושאבתם וכתוב מים, מנסכין

 שמחה, הי' החג בכל השמחה, של השיא הי'
 במיוחד, מציינים השואבה בית שמחת את אבל

 מעולי שהי' הנביא יונה על כתוב (יונה) בילקוט
 עליו ושרתה השואבה, בית לשמחת ונכנס רגלים

 א') (נ"ג ובסוכה גבוהה, הכי הדרגה שזה רוה׳׳ק,
 שמח כשהי' הזקן הלל על עליו אמרו איתא

 כאן אני אם אמר הוא השואבה בית בשמחת
 נותנים היו לא כאן, מי כאן איני ואם כאן הכל
 השמחה ועשה רקד מי פשוטים, לאנשים שם

עשו ובזה הזקן, הלל כמו גדולים הכי האנשים

 דבר עשו לא היין בניסוך דברים, משאר יותר
 המים. לניסוך כמו מיוחד
 אבל התורה, טעמי את יודעים אנו אין והנה
 אויר דהנה זה, בדרך גם לפרש עכ"פ יתכן

 לחיות דא"א בעולם, ביותר הנצרך הדבר זה
 ולאחר העולם, בכל אויר יש אז אויר, בלעדי
 לא דאדם ביותר, הנצרך הדבר זה מים האויר

 כל וצמחים בע"ח וכן מים, בלי לחיות יכול
 הדרגה וזה מים, בלי להתקיים יכולים אינם אלו

אויר. לאחר השניה
 כ"כ בדברים אינו ה' עבודת כלל בדרך והנה

 אלים פרים מקריבים היו בסוכות וגם פשוטים,
 ניסוך וכן מאוד, גדולים קרבנות שהם כבשים

 עולה ואינו פשוט דבר זה מים אבל היין,
 המים, בניסוך ענין כזה עשו ואעפ"כ ביוקר,

 דבר דוקא צריך שאין ללמדנו באו דאדרבה
 שזה במים גם אלא ביוקר, שעולה דבר חשוב,

 היו לא וגם ה', את לעבוד אפשר פשוט דבר
 היתה לכן לוגין, ג' אלא מים הרבה מנסכים
 דבדברים מלמד הזה דהדבר לתאר, שא"א שמחה

 לנצל ונלמד ה', את לעבוד אפשר פשוטים הכי
 לו שייך שזה בבריאה שיש הכחות כל את

 כמה עד מזה ילמד ואדם ה', את בהם לעבוד
 לנצל לו שיש דבר כל חייו, כל את לנצל

 ונזכה ביותר, הגדולה השמחה וזה ה', את לעבוד
 אפי׳ לנו שיש מה ובכל הלב בכל ה׳ את לעבוד

ע"י הפשוטים, בדברים  לגאולה ג"כ נזכה זה ו
פר' החדשה מהדורה השחר (אילת בבא"ס. האמיתית

קודמים לגליונות והשלמות הוספות
 ״ואהבת״ אמר ואם מלעיל ״ואהבת״ שצ״ל כתוב | מצורע תזריע לפרי בגליון
 מלרע. צ״ל לכתחילה ואדרבה טעות שזה כמדומה יצא. מלרע

 שהבחורים אחרי בישיבה בחדר שנשארו חפצים על לרבינו שאלתי א' פעם נ.ב.
 שאינו כך על לי אמר זצ״ל שרייבר )והגר״פ חפציהם את ולקחו אחר לחדר עברו
 עימם. לקחום שלא מזה הפקר שהם לי ואמר יודע(,

 מתפללים צירוף על רבינו שנשאל על כתבתם | מצורע תזריע פר' בגליון
וכו' חלון יש שאם והשיב נשים מעזרת

 שהחמיר הרשב״א דברי והביא סקנ״ב( נ״ה )סי׳ המ״ב בזה דן כבר ראשית והנה
 ומראה חלון יש המפסקת ובמחיצה נשים בעזרת העומדים פשוט וז״ל בזה
 נחשב עשרה בלעדו יש דאם וכ״ש לעשרה עמהם מצטרף משם פניו להם

ש שירד לבהכ״נ לירד לו הוא בנקל אם טוב יותר ואעפ״כ עי״ז בצבור תפלה  די
סוברין הדין עיקר על שחולקין מהאחרונים מון. כלל דומה אינו דענינינו ו  לזי

 למעשה כן שהורה החזו״א הוראת ע״פ הוא שמצטרפין פסק שרבינו ומה
 לו צריכין אם רק מפסיק אינו שצוה״פ ואמר מפסיק צוה״פ שהיה בביתו
צייד[ עמי מהדו״ח ח״א רבינו בארחות ]וכעיייז
ש ומחצה. פסוקים ב' קריאת בעניין מהפנקס הבאתם | 208 בגליון  להעיר וי

 של השלישי הפסוק של השני חצי קרא קורא שהבעל היה כך שהיה שמעשה
 העולה שבירך עד לתקן הספיק ולא החול בימות שבקריאה השלישי העולה

די יצאו אם הייתה והשאלה שלאחריה. הברכה את  לחזור שצריכים או קה״ת י
 אותי שאלתי לו ואמר ננער מיד שליט״א מרן בברכות? נוספת עליה ולקרות

מש״כ. השיב ואח״כ שנה, 22 לפני כבר זה את
דון כ' | בהעלותך פרשת בגליון  ג' חשיב ומחצה פסוקים ב' בקריאת אם ני

 ובמגילה כז: בתענית מפורשת גמ' שזה וילה״ע בדיעבד, יד״ח לצאת פסוקים
 פסוק שחולקים אומר שמואל עליות בבי לקרוא פסוקים ה' רק שכשיש כב.

אין פסוקים ג' יהיה קריאה שבכל כדי לשנים  הסברא. בעצם שם עליו חולק ו
תו ונאמן תלמידו העיר | בהעלותך פר' בגליון  ראז״ש הרה״ג רבנו, של בי

 אני - ברפאינו חולים של שמות הפנימי מכיס שהוציא שכתב מה שליט״א
 לרצון. יהיו לפני אלא ברפאינו מזכיר הי' שלא ראיתי
 הוידוי לפני לומר פעמים כמה שאמר שמעתי גאון ניסים ר' של וידוי בענין
 הגרשז״א[ נהג וכן ]א״ה וכו'. אומר גאון ניסים רבינו הי' ״וכך
דיו נוטל שאינו שכתב מה דיו ששומר מכיון הוא מנחה. תפילת לפני י  בנקיות. י
ת י״ג לומר הורה גדלי' שבצום שכתב מה  כמה - במנחה הארון בפתיחת מדו

ת י״ג אומרים שאין ממנו שמעתי פעמים  במנחה. מדו
 צדקה לתת הולך כשהי' גם לתורה. עולה כשהיה הסידור סוגר שהי' שכתב מה

 הסידור. סוגר הי' שמ״ע בסיום פסיעות ג' פוסע וכשהי' דוד בויברך
 הכתב מתוך להתפלל מקפיד שליט״א שרבינו שכתבתם, במה להעיר רציתי

 הדף. את הוא שהופך עד מלהתפלל ממתין הוא דף להפוך צריך שכשהוא עד
 אלא הכתב מתוך דווקא להתפלל הקפדה ריבוי מתוך זה שאין לומר יתכן

 הברכה וזאת בספר בזה ]ועיין שמתפלל. כדי תוך מעשה לעשות שלא שנזהר
[.5 הערה א' פרק

 מים שליט״א: מרבנו והליכות הלכות במדור כתוב סע״ב ג דף | קרח פ' בגליון
עי' מלאכה. בהם נעשה ולא שומרים רק שהמים כשר, הלולב את בו שהניחו  ו
ם ישראל תפארת  והביאו ניתנו. להנאות לאו דמצות סברא דהביא פ״א בידי

 נעשה דלא לנט״י כשר )אקוריום( דגים שם שיש שמים סק״ה קס סי' מג״א
ע״כ. הדגים. את שמרו רק מלאכה

 כתבו ט, ס״ק שם משנ״ב וכן ה, ס״ק ק״ס בסי' שם במג״א והרי הבנתי, ולא
שו, שלא כדי במים ירקות שרה שאם  )ובע״כ ע״ש. וכו'. מלאכה מקרי יכמו
וצ״ע. לירק(. דג בין לחלק

ם ליטול שכח אם נידון כ' | קרח פר' בגליון טול אם ידי  המוציא קודם ויברך י
 גם לאכילה ברכה בין להפסיק שאסור מבואר ו קסז, שבסי' וילה״ע לא, או

 עיי״ש הפסק, אי״ז בדיעבד )ורק דרבנן איסור שזה אף לבהמה אוכל לתת כדי
 טפי(. חמירא נט״י )ושמא בנידו״ד ה״ה ולכאורה בבה״ל(,
ת מיד שאוכל כתבתם והליכות הלכות | בלק פרשת בגליון  למ״ב וציינתם כזי
ש ט״ו ס״ק קס״ז סימן מ״ב וצ״ל ר״י סימן קע״ז. סימן ורי

והליכות להלכות הוספות
השנים בברכת ב' בפעם שכח
תן להזכיר שכח  ואם תפילה, שומע בברכת מזכירו השנים, בברכת ומטר טל ו
חזר רצה, שהתחיל לאחר ונזכר שם, גם שכח שוב השנים, לברכת ו  ונזכר שכח ו

 עד ברכות אמר וכבר היות תפלה לשומע לדלג יכול אינו וגו', שופטינו בהשיבה
 תפלה. בשומע מטר וישאל הסדר על לומר צריך אלא תפילה, שומע

 במודים שהאוחז הדין שמקור מפני השנים, לברכת לחזור שצריך שטענו ויש
 מהבדלה כן והוכיח י״ד( סי' )פ״ד בברכות הרא״ש כתב השנים, לברכת חוזר
מבדיל היות חוזר, אינו חוננתנו אתה לומר ששכח דמי  אכל גם ואם הכוס, על ו
 בטל כמ״כ ס״א, רצ״ד בסי' השו״ע וכ״פ ומתפלל, חוזר בכה״ג הבדלה לפני

ש חוזר אינו עלינו בברך לאומרו שכח אם ומטר  תפלה, בשומע תיקון לו די
חוזר בהבדלה טעה כדין עלינו לברך חוזר תפלה בשומע גם שכח אם אך  ד
עלינו. לברך חוזר כמ״כ התפלה, על

חזר הבדלה לפני ואכל חוננתנו אתה אמר ולא בטעה והנה שוב והתפלל, ו  ו
חזור מסתבר חוננתנו, אתה אמר ולא טעה  כאן גם א״כ התפילה, על שוב די

עלינו. לברך חוזר נוספת פעם ששכח
 חוזר הבדלה דבשלמא טענו שליט״א קניבסקי והגר״ח שטינמן הגראי״ל אמנם
ש היות שניה פעם  אתה ששכח ב' הבדלה, לפני אכילה א' חסרונות ב' וי

 התפלל שלא כמו חז״ל שעשאוהו מסתבר ומטר בטל אבל יחזור. וע״כ חוננתנו
 )שלמי תפילה. בשומע ויאמר ימשיך וע״כ עלינו, בברך רק כטעה חשיב וא״כ
ע״ה( עמ' גשמים עניני תודה

בעמידה אכילה
טין דמבואר עבדי שפיר לאו בעמידה לאכול מקילים יש שבזמנינו מה  ע, בגי

ש הטבעים שנשתנו וי״א בעמידה. לאכול סכנה דזה א  להקל. מקום וי
והוסיף הגר״ח ממרן שמעתי וכן להקל, מקום שאין שמעתי הגראי״ל וממרן



 ממרן שמעתי מזה שניזוק מי רואים שאין מה והנה הטבעיים שישתנו שיתכן
מן הרבה אחר שרק שיתכן הגראי״ל ם ז  מעומד, הרבה שאוכל מי ורק ניזוקי

אין שמעתי הגר״ח וממרן קו הכרח ד  להזיק שיכול הגמ' כוונת אלא מזה שיוז
 ה( עמי ממרא זקן עניני איש )מצות ודו׳׳ק.

 ממש! ראשון שבא למי היא, ההשכמה מעלת תורה בלימוד
 עמי )חייב שליט״א דינר ארי' יהודה ר' להגאון המצויות' שאלות ילקט בקונטרס

 הראשונים עשרה בזה״ל: שליט״א קניבסקי הגר״ח למרן כן ששאל הביא כ״א(,
 גם או בתפילה, דוקא הוא האם ב( מז, )ברכות כולם כנגד שכר להם שיש

מוד שבאים ראשונים בעשרה בביהמ״ד  בתפילה. רק שליט״א: מרן והשיב לל
 שליט״א. שטיינמן הגראי״ל מרן אמר וכן בזה״ל: בזה עוד הביא בהערה, ושם

 נמצא עשרה, בלא שייך שלא שבקדושה דברים שיש בתפילה שדוקא וביאר,
מוד משא״כ להתקיים. קדושה לדבר גרם שהוא  בפחות שאפשר תורה בלי

תר שיש ואע״פ מעשרה,  חדש, דבר גרם לא מ״מ גדול, כשהציבור ברכה יו
שוב עיי״ש. עכ״ל  תהילתך' פי יימלא בספרו שליט״א רבינו בזה מש״כ ראיתי ו
עיי״ש. פ״ט, עמי ח״ב

הפרשה פניני
המקום בשבח מתחיל

 מרבבת ואתה פארן מהר הופיע למו משעיר וזרח בא מסיני ה' ויאמר
ב( לג, הברכה )וזאת למו. דת אש מימינו קדש

 ישראל. של בצרכיהם פתח ואח׳׳כ מקום של בשבחו תחילה פתח פרש׳׳י
 אומר בתחילה דהמתפלל כתב ה׳׳ב פ׳׳א תפלה הל' הרמב׳׳ם והנה

 ויל׳׳ע והודיה. שבח נותן ואח׳׳כ צרכיו שואל ואח׳׳כ מקום של שבחו
 מקום של בשבחו תחילה לפתוח הזה הסדר נאמר כשמברכים גם אם
 שפתחו בפסוקים כתוב לא בניהם את בירכו וכשהאבות בתפילה, כמו

עי' מקום, של בשבחו תחילה  של בשבחו שפתחו עוד שהביא בספרי ו
 ב( לג, השחר )אילת תפילה. להל' בפתיחה בפמ׳׳ג והובא מקום
 ת׳׳מ או' בהר׳׳ן הגר׳׳ד על דוד ארח בס' המובא ע׳׳פ י׳׳ל אולי ]א׳׳ה

 רפואה לך ישלח יתברך ׳׳ה' אומר היה וכדו', חולה מברך כשהיה
כדו'׳, שלימה  לב, )ברכות הגמ' עפ׳׳ד קודם, יתברך ה' להזכיר והקפיד ו

 פלא בס' דהנה יתפלל. ואח׳׳כ מקום של שבחו אדם יסדר שלעולם א(
 רוצה דכשאדם רכ״ז( דף א' )חלק בזהר ׳ואמרו כתב ברכה( )ערך יועץ

 ואי ב׳׳ה. לקדוש בתחלה לברך צריך וכיוצא, לבנו או לחבירו לברך
 הרב מנהג היה וכן אתקימו. לא ברכן אנון לקב׳׳ה תחלה מברך לא

 ראשו על ידו משים לברכו. אחד אדם אליו דכשבא ז׳׳ל חזק מוהר׳׳י
 לנער או ההוא לאיש מברכו כך ואחר הקב׳׳ה' של שמו 'יתברך ואומר

 עי׳׳ש. ט( אות ב' )מערכת לפי דבש בספר ז׳׳ל החיד׳׳א כתב כן וכיוצא.
 ידי מניח אני - ברכתי המבקש כל ואת בני את לברך נוהג אני וכן
 מכל ישמרך ברחמיו והוא הקב׳׳ה של שמו יתברך ואומר ראשו על
עכ׳׳ד. וכו״׳ רע

 רבי משום זכריה רבי ׳אמר ב( לב, )נדרים הגמ' לדברי דחשש עוד, ויתכן
 כהן והוא יד( )בראשית שנאמר משם כהונה להוציא הקב׳׳ה ביקש ישמעאל

 מאברהם הוציאה המקום לברכת אברהם ברכת שהקדים כיון עליון לאל
 שמים קונה עליון לאל אברם ברוך ויאמר ויברכהו יד( )בראשית שנאמר

 לברכת עבד ברכת מקדימין וכי אברהם לו אמר עליון אל וברוך וארץ
 קע״ד סי' )או״ח הגדולה כנסת שיירי ובס' לאברהם׳. נתנה מיד קונו

 שהיה שאנג'י בן אשתרוק מהר׳׳ר להרה׳׳ג וראיתי כ' ב'( אות הטור הגהות
 למסובים אומר היה ואח׳׳כ מעט, ולשתות היין על תחלה לברך נוהג

 כבוד להקדים ראוי שאין הטעם, לי ואמר שתייתו, ומסיים בשמחתכם,
 שאפשר כלום, בכך שאין נראה ולי שמים. לכבוד וברכתו ודם בשר

 משום ולשתות, לברך ואח׳׳כ בשמחתכם, למסובים לומר להקדים שראוי
 רש׳׳ל כתב בזה וכיוצא . שבתורה תעשה לא שדוחה הבריות כבוד שגדול

 טובים, חיים לו ואומרים שהמתעטש ס״ד( סי' החובל פרק שלמה של )בים
 קויתי לישועתך יאמר ואח׳׳כ חיים, שנות לכם יוסיפו להם תחלה ישיב

 ע׳׳כ. הנ׳׳ל אשתרוק מהר׳׳ר כדברי נוהג אני זוכר, כשאני מקום ומכל ה',
 שאף רש׳׳ל, מד' הנ׳׳ל הכנה׳׳ג ראיית דחה קע״ד( )ס״ס רבה והאליה

 לברכו שהקדים לחבירו לענות צריך כשהוא אלא כן כתב לא רש׳׳ל
 לישועתך יסיים ואח׳׳כ לו, להשיב צריך לכן טובים, חיים לו ואמר
 יותר נכון המסובים, את לברך ורוצה יין השותה בנידון אבל ה', קויתי

 בשדי וע׳׳ע המסובים. את יברך ואח׳׳כ להשי׳׳ת, ברכה תחלה שיקדים
מ״ה([ אות א' סי' ברכות )מע' חמד

למול לוי בני היתר
 לא בניו בנו ואת הכיר לא אחיו ואת ראיתיו לא ולאמו לאביו האמר

 ט( לג, הברכה )וזאת ינצרו. ובריתך אמרתך שמרו כי ידע
 בניהם את מלו לא ישראל כל במדבר שנולדו שאותם מילה ברית פרש׳׳י

בניהם. את ומלין מולין היו והם
 נשבה שלא מפני במדבר מלו לא ישראל דבני איתא א' ע׳׳ב ביבמות והנה
 בניהם? את למול לוי לשבט הותר איך א׳׳כ וצ׳׳ב צפונית. רוח להם
 שהיו אלא למול איסור דיהא נפשות סכנת ממש הי' לא שזה וצ׳׳ל

שרבים כתב והספורנו בניהם, ומלו בהקב׳׳ה בטחו לוי ושבט פטורים

 ובספר ו(, )יג, ראה פ' אליהו' 'אדרת בספרו בגר״א כבר מפורש כן ולמעשה,
עי' מרבותינו. ובעוד ב(, ו, )בברכות נועם' 'אמרי  בספר באורך בזה מש״כ ו

 ג'. סעי' בירור ד' פרק ב' שער א' כרך ימצאונני״ ״ומשחרי
היום של ספרים בענין

ת רבנו את שאלתי  שאין סקל״ד( תרמ״ט )סי' ברורה המשנה מש״כ אודו
 וכו'. לאיניש ליה ניחא בזה אומרים שלא אחר של בספר להשתמש

 היום אבל המציאות, יקרי היו הספרים שאז מפני להקל יש שהיום רבנו אמר
 שסי״ן״. שני יש בחור מצוה בר לכל ״היום הטהור וכלשונו ספרים, הרבה יש

רשות של אמן
ש ק״ש ברכות באמצע שומע אם רבנו נשאל  שזה אחר ממנין קדושה או קדי

עי' חובה ולא לענות רשות רק אור סקל״ג קכ״ב ס' משנ״ב [  סי' הלכה ובבי
 )מפי שיכול. רבנו ואמר ק״ש, ברכות באמצע לענות יכול האם וחייב[, ד״ה רט״ו

שליט״א( גרינולד רמ״מ הרה.״ג
אפי' מתפלל מישהו הצד מן אפי' ד״א בתוך יש אם פוסע אינו  שממהר ו

)שם( יסיים. שהלה עד מחכה לשיעור

עי' להם? הותר איך וצ׳׳ע המילה. ע׳׳י מתים היו מהם  חת׳׳ס שו׳׳ת ו
בשדה. ובבאר ד' ה' יהושע ובמלבי׳׳ם ר׳׳ח סימן או׳׳ח

חסד לעשות שכר מקבל חסד העושה
 תחת. רבצת ומתהום מטל שמים ממגד ארצו ה' מברכת אמר וליוסף

יג( לג, הברכה )וזאת
 יוסף של כארצו טוב כל מלאה ארץ השבטים בנחלת היתה שלא פרש׳׳י

 ב'[. קי״ב בכתובות ]ועי' קיים. הי' שביהמ׳׳ק בזמן רק היו אלו שברכות יתכן
 נסיונות יש טוב שפע וכשיש גשמיות על הם ליוסף הברכות כל והנה

 לג( )לב, לעיל ועמש׳׳כ וכחשתי אשבע פן כדכתיב גדולים
 להם שצר ליהושע לטעון יוסף בני שעתידים לפי אולי מפרש האוה׳׳ח
 זן שיוסף לפי עוד להתרחב ארצם בירך לזה רב עם להיותם המקום
 עכ׳׳ד. מדה כנגד מדה הארץ טובת ברוב בירכו לזה וכו' ישראל כל ופרנס
 לו שנותנים שכר מקבל חסד שיעשה יודע שהקב׳׳ה דמי כונתו ויתכן

 שיוסף כמו חסד לעשיית מסוגל שהי' יוסף ושבט חסד לעשות אפשרות
אחרים. ולפרנס חסד לעשות אפשרות להם נתנו במצרים אחיו עם עשה

 עליתו תחילת ליקר
 נזיר ולקדקד יוסף לראש תבואתה סנה שכני ורצון ומלאה ארץ וממגד
 של ונח׳׳ר מרצונו מבורכת ארצו שתהא פרש׳׳י טז( לג, הברכה )וזאת אחיו.

בסנה. תחילה עלי הנגלה הקב׳׳ה
 עליו שנגלה זה בתואר הקב׳׳ה של שמו את כאן הזכיר למה והנה

 עליתו תחילת מקום ולכבד ליקר צריך כמה עד משמע בסנה תחילה
עי' במיוחד. זה הזכיר לכן ברוחניות  שמות פרשת עזרא ובאבן אוה׳׳ח ו

ב'. ג'
הבטחות להראות ענין יש

 לאמר וליעקב ליצחק לאברהם נשבעתי אשר הארץ זאת אליו ה' ויאמר
 ד( לד, הברכה )וזאת תעבר לא ושמה בעיניך הראיתיך אתננה לזרעך
 להם שנשבע שבועה וליעקב ליצחק לאברהם ותאמר שתלך כדי פרש׳׳י
 לך. הראיתיך לכך לאמר וזהו קיימה, הקב׳׳ה

 שזה אלא הבטחתו את יקיים שהקב׳׳ה האמינו האבות בודאי והנה
 להודיע צריך ומקיימו דבר שהמבטיח ללמדנו ובא ארץ, דרך מדת הנהגת
 כבוד שנתוסף הנאה להם הוסיף ההבטחה דקיום והידיעה ההבטחה שקיים
 שהם כיון מ׳׳מ בא׳׳י, יושבים ישראל את ראה לא שמשה ואע׳׳פ שמים,

 נכנסים. אותם שראה כמו נחשב זה לא׳׳י להכנס ועומדים סמוכים היו
 שראה כאילו נחשב זה הכל את לו הראה שהקב׳׳ה שבזה י׳׳ל ועוד

 הוא ועוד ב' י׳׳א בברכות המהרש׳׳א וכ׳׳כ בא׳׳י, במציאות נמצאים אותם
 א׳׳י. מכלל שזה ועוג סיחון ארץ נכבשה שכבר כיון מוסיף

 אפשר המיתה ולאחר גוף עם לראות שצריכים דברים שיש ומשמע
עי' זה דבר בעצמם לאבות להראות יכל הקב׳׳ה דאל׳׳כ לספרם  ברכות ו

ב'. ל׳׳ד בסוטה ובתוס' קודם מזה ידעו האבות אם א' י׳׳ט
טל בתפילת

 לקללה, יהא שלא וגם לברכה שיהא שמבקשים י׳׳ל לקללה. ולא לברכה
 ועל הטובה מעין הרעה על מברכים איתא א'( )ס' דבברכות י׳׳ל ועוד

 אבל טובה הם שעכשיו דברים שיש בגמ' ומפרש הרעה, מעין הטובה
 גמורה ברכה שיהא מבקשים זה ואולי להיפך, וכן רעה מהם לצאת יכול
קללה. לידי אח׳׳כ תבוא שלא

 הגשמים את שואלין
 יום ט׳׳ו בו בשבעה אומר ר׳׳ג הגשמים, את שואלין במרחשון בג' א'. י'

 רגלים שעולי )דהיינו פרת לנהר שבישראל אחרון שיגיע כדי החג אחר
 להפסיק צריכים גם היו זה דמטעם מעירים הגשמים(. לפני לחזור יספיקו
 להגיע. יוכלו רגלים שעולי כדי , הפסח קודם יום ט׳׳ו הגשמים על לבקש

בזה[ תפילה עניני הליכ״ש ראה ]א״ה
 גשמים ירדו ואם לבתיהם, לחזור שיוכלו רוצים סוכות דלאחר וי׳׳ל
 הגשמים מחמת אנוסים יהיו אם הפסח קודם אבל לחזור, יצליחו לא

יבואו. לא הם מעיקרא



הישיבות עולם
תפרח ־ תושיה ישיבת

שוב הוקמה הישיבה  רבי הגאון הישיבה ראש ע״י תשכ״ה בשנת תושיה בי
אז תפרח. למושב עברה תשכ״ח בשנת מכאן ולאחר שליט״א פרידמן יעקב  ו

הישיבה. לראשות שליט״א פילץ הגר״א התמנה
זצ״ל לסמן נחום ר' הגדול הגאון

 כאן ונביא כרה״י זצ״ל לסמן נחום ר' הגדול הגאון בישיבה כיהן תשכ״ט בשנת
תיו. מרבנו ענינים כמה אודו

ם', לימוד סדר לקבוע רצו החשובות הישיבות מא' בחורים קבוצת שי  הציע ב'קד
 בכורות. מס' שלימה שנה אצלו למדו והם זצ״ל הגר״נ אצל ללמוד שילכו רבנו להם
 לקראתו רבנו יצא וכשהגיע בישב״ק, שיעור למסור הגר״נ את רבנו הזמין ופ״א
טין בתוס' היה וזה התלמידים בפני השיעור על רבנו חזר השיעור ואחר  י״ג בגי
שליט״א( שטיגל הגר״מ )מפי ע״ב.
 כי ישיבה שם להקים שקשה ואמר בדרום, ישיבה הקמת על רבנו נשאל ופעם

 מצליחה? תפרח ישיבת איך ושאלו בדרום. ללמוד להגיע קשה לבחורים
 הראשון רה״י של מזכותו גם היא הישיבה של ושיגשוגה שהצלחה רבנו ואמר

התורה. יגיעת כולו כל שהיה זצ״ל נחום ר'
 קשה כך שכל חבל 'כמה שליט״א משה ר' הגאון לבנו רבנו אמר הגר״נ כשנפטר

 האוצה״ס את מפאר היה שזה ספק אין הרי נחום ר' של תורתו חידושי את לתרגם
נחום[ ר' חי' בס' תורתו מחידושי יצא ]לאחרונה הישיבות. בני של

רבנו שיחת
 השם :ברוך ואמר שיחה ומסר לישיבה רבנו הגיע תשס״ב אייר לכ״א באור

 בשקידת בין התלמידים, בין הרבנים בין לשבח, מפורסם תורה מקום כאן יש
 הרי חז״ל אלא עוד, להוסיף המקום מה וא״כ שמים, ביראת בין התורה

כו'. תורה חיזוק צריכין דברים ארבעה אומרים  לא מסתמא הכונה הרי ותורה ו
 צריך זה שכל בתורה. כלול מצות עשיית גם אלא שמים, ויראת תורה רק

ק. לא חיזוק זאת בכל מאד, טוב שהוא מקום אפי' וא״כ חיזוק, תמיד  יזי
 כדאי. ג״כ חיזוק מזה שיקבל לאחד אפילו שיועיל דבר איזה לומר אפשר ואם

ה'. עבודת על ארוכה בשיחה והאריך
 הוא מי מהם, רחוקים מאד שאנחנו דברים שהם אפי' לומר, שרצינו מה וזה וסיים:

 שנגיע כדי שבמשהו במשהו להתנהג מזה נלמד רק אם אפי' אבל כזאת?! במדרגה
 לעבוד להקב״ה, לשורר נוכל מתי שמים! שם לקדש נוכל מתי לצפות כזאת, לדרגה
 הכח. בכל לצפות צריך זה על נאמן! עבד להיות עצמנו על לקבל אותו,

 פעם עוד זה את שיעשה מי אבל אחד. ברגע זה את לעשות אפשר אי ובודאי
ם. דברים שהם אפי' לומר, שרצינו מה וזה משהו! יקבל פעם ועוד  בכל ידועי
 שמים. מלכות עול לקבל להשתדל שנראה מזה נתעורר קצת זאת

 עם שמים, יראת עם ביחד רק אבל שבעיקרים. מהעיקר אחד זה תורה וכמובן
 שאחד שבזמן כתוב ד'( )שער החיים נפש ובספר שמים. מלכות עול קבלת
מן ובכל שמים. ביראת קצת יחשוב ללמוד הולך  מתקרר שהוא שמרגיש ז
 כי נמצא עכ״פ שמים, יראת של ברגש ולהתרגש להתחדש שוב יחשוב קצת.
הי' לא לכן להתחזק. משהו ג״כ יש טוב. שלומדים במקום אפי'  אם תרעומת י

 שדברי שאחז״ל כמו להתחזק צריך אחד וכל להתחזק. כאן גם שצריך אומרים
חיזוק. תמיד צריכין תורה
 ויראת תורה של טובה אוירה ב״ה שיש כזה במקום יכול אחד שכל ובדאי
 ממש! גדול להיות לגדול יכול יתחזק שבאמת אחד וכל מאד, להתחזק שמים

 גדול להיות יכול אחד כל הזה במקום כאן ובפרט בכלל הבחורים כל ב״ה כי
אז להתחזק קצת צריך רק וביראה, בתורה לזה. יזכה ו

עזור באמת והקב״ה  שמים ויראת בתורה גדול להיות יזכה מכם אחד שכל י
 לים כמים ה' את דעה הארץ ומלאה שיקויים מהרה כולנו ונזכה הקב״ה. כחפץ

מינו בקרוב האמתית בגאולה ולראות מכסים, אמן. בי

 אחרי והתבטא השיחה. את לשמוע מאופקים מיוחד הגיע זצ״ל קמיל הגר״ח
ה'. קידוש של מעמד שזה השיחה

שליט״א המשגיח מדברי
כ' בישיבה בשיחה שליט״א סגל דן ר' הגה״צ המשגיח שח  צריך תשע״ג( כסלו )

 בשם לי הראו האחדות, ולחזק ישראל קדושת ובתפילה בתורה להתחזק כעת
 טומאה של הבריאה את מזעזע שהקב״ה ס״ד ברכות בירושלמי שכתוב הגראי״ל

 הבריאה. את מזעזע הקב״ה מחלוקת על גם הירשלמי מוסיף אבל המבול, וע״ז
 שנים לפני לי אמר שהגראי״ל זוכר אני התשע״ג( שבט ד' ג' )יום ובשיחה

 בתל משפחה אצל ]ונמצא מעולם נדפס שלא הגר״א סידור של כת״י שראה
 הוא מיד במעצר הגר״א את שמו שכשאך כתוב שם הגר״א[ של נכדים אביב

 סתם אדם בשום הסתכל לא הוא מעולם דרגתו לפום כי הספסל תחת השתטח
האלה. הערלים על וכ״ש

הישיבות מנהג
 עד בערך בלילה 2מ פורים בליל בריקודים לשמוח שנה מידי נוהגים בישיבה
 המדרש, לבית בזיון זה שאולי אחד ועורר מדרש הבית בהיכל שחרית תפילת

כו'. ומתגוללין משתכרין יש כי ו
 פורים )לקראת רבנו את לשאול שליט״א פילץ אביעזר רבי הגאון רה״י ושלח

אין ומקדם מאז הישיבות מנהג שכך רבנו ואמר תשע״ה( לחשוש. ו
גדול פחד

 לשם ישיבה הרבה שפותח שליט״א פרידמן הגר״י רה״י את מאוד מעריך רבנו
 תורה. עוד להרביץ ועזב קם הישיבה שמתבסס שראה שמיד שמים
שב מקודם, קצת והגיע רבנו בבית הגרי״פ לנכד שמחה איזה היה ופ״א  מול וי
 שהיה הגרי״פ התבטא ואח״כ דבר. לומר בלי דקות כעשר רבנו על והביט רבנו

רבנו. בפני לדבר גדול פחד לו
מרב תורה המקבלים בחורים

 שכדאי רבנו לו אמר אחרת בישיבה לכהן הישיבה מראשי לאחד שהציעו בעת
 מכוחו הרב דברי המקבלים תלמידים על שמובססת ישיבה זו כי בתפרח שישאר

התורה. בקניני דרגה וזה שליט״א אביעזר רבי הגאון רה״י של
בשבועות להשאר

 לו היה שנה, עשרים לפני בישיבה שלמד שבעת שליט״א רי״פ הרה״ג שח
 והתלבט ו' ביום שהיה שבועות שאחרי בשבת אחותו של ברכות שבע שבת

 לשבת ללכת ולא בישיבה לישאר או בישיבה שבועות את ולהפסיד ליסוע אם
ברכות. שבע
 או שך הגראמ״מ מרן את או ישאל שד״ז שליט״א אביעזר ר' הגאון רה״י לו ואמר

 בישיבה. שישאר לו והורה רבנו את שאל ולמעשה שליט״א, שטינמן הגראי״ל את
 בשיעור אמר שליט״א אביעזר ר' הגאון אמר תשע״ז אייר בה' כללי בשיעור
 לא דהבעה״ב והרמ״ה הר״ן שפי' במחתרת בבא שליט״א רבנו בשם קושיא
הינו במריבה התחיל הבית שהבעל משום רודף נחשב  שהבעה״ב חושב דהגנב ו
 במחתרת בא כשאב דא״כ והקשה להרוג, בזה הוא הוא אף באמת לכן יהרגו

 והוא להרגו, לבן אסור ולמה להרגו שבא ונמצא כן יחשוב ג״כ הרי הבן על
עי' בזה. והאריך אלימתא קושיא ע״ב[ ע״ב סנהדרין השחר אילת ]

חתימה
כו' אותם וחיזק והקים רבנו שם שדרש מה ישראל בארץ גדולות ישיבות 100 אודות לסדר בידנו עלה בס"ד  הזמן במשך והנה ו
 ואם וכלל. כלל שיערנו שלא ובאיכות בכמות היקף רב חומר בס"ד ידינו תחת הצטבר הישיבות" "עולם של זה מדור שהתחלנו מאז

 אבל בהם, שמסר שיחות ואלפי ענינים בהרבה הק' הישיבות את רבנו נשיאת לתעד בכדי כרכים כמה לזה נצטרך הכול לפרסם באנו
 עוד ואי׳׳ה האומר בקצירת הדברים את להביא עתה לעת ונאלצנו יגונה לא ההכרח ולכן זה. בגיליון מלהשתרע קצר שהמצע כמובן

 הודאה ובפרט והאיכות. הכמות רב חומר לנו ששלחו אלה לכל אנו ומודים תורה. של לכבודה כראוי הדברים להרחיב למועד חזון
 ידם שתחת מה לשלוח עוד שיוסיפו אנו ומבקשים הענינים. ובשאר זה, מדור בעריכת המרובה עזרתו על שליט׳׳א רב"ג להרה׳׳ג
 הבאנו שלא מלבד אודותם. ולערוך לסדר זכינו לא שעדיין ישיבות 50ל- שקרוב אמנם הרבים. ולזיכוי ובזמנו בעתו הרבים לתועלת

שבידם. דברים לנו לשלוח מהקוראים ונבקש אי"ה. למועד חזון ועוד הקרובה. בשנה אי"ה נכתוב שעליהם לארץ בחוץ הישיבות את

ירבה עצמה אונים ולאין כח ליעף הנותן ברוך
 במשך בשבתו, שבת מדי השנה כל במשך והמועדים הפרשיות כל על הגליונות את בס"ד להוציא שזכינו ישראל, אלקי לה' נודה

ה' יתן כן ולומדיה. התורה כבוד ונתרבה - ואתר אתר בכל התורה בעולם יתירה וחיבה באהבה בס"ד ונתקבלו ב"ה, שנים ארבע
ולהאדירה. תורה להגדיל הרבים ממזכי חלקנו להיות שנזכה

 כמה עד נקיה כסולת שיצא הגליון להוצאת רבות וטורחים המסייעים שליט׳׳א המבקרים הגאונים להרבנים לב מקרב מיוחדת הודאה
 ואחד אחד ולכל בגליון, הנכתב על ותיקונים הוספות והארות הערות השולחים ואתר אתר דבכל החשובים לקוראים וכן מגעת, שידם

 וישר הסיוע. כל על שליט׳׳א שטינמן אשר ר' הרה׳׳ג שליט׳׳א רבנו מרן של חביבו לנכדו מיוחדת הודאה ובגשם. ברוח העוזרים מן
 ובעיקר חודש. לכל בסיס לנו היה ידם שעל קבע הוראות ולתורמים זו, שנה של הגליונות יצאו ובהשתדלותם שבזכותם אלו לכל כח

ברבים. ולהדפיסם בשבוע שבוע מידי להוציא זכינו ובעמלו שבזכותו על שליט׳׳א ה. ברוך להרב

 0527680034@01ם11!111ם.0.11 למייל לפגות גא ורלבצדיורג, לתרומומ בעלון, הנהוזגיט העניגיה על וולוטפמז הארות להערות,
תערוג כאיל עלון מערכת עכור ולציין 0722164414 כשקם או ירוזזליט, 5397 כו^ר. או הסדריה. כין 0527680034 ל: 1א



תערוג כאי?
 דיומא ענינא וליקוטי השבוע פרשיות על פנינים
שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן ישראל של מרבן

 שליט״א רבנו של מקיפה שיחה נביא שבוע כל איייה
תהלתך פי 'ימלא הספרים סדרת מתוך הפרשה בעניני

נענש מה על יכיר שהנענש הקב״ה הנהגת
 תשמ״ז: שלח פר' מוצ׳יש יעקב גאון בישיבת רבנו שיחת
 כלל ועליית התורה מעלת בגודל לדבר מרבים חז״ל

 שזכו ישראל כלל מאושרים וכמה ידה, על ישראל
 לא בעולם דבר שום לתת יכולה שתורה מה לתורה,

 נראה בו גם אשר מסוים פרט על ונעמוד לתת, יכול
התורה. מעלת גודל את

 נחמן בר ר״ש אמר אומרת אי( )כ״ט בסנהדרין הגמ'
 מנחש למסית טוענין שאין מניין יונתן ר' אמר

 לנחש לו הי' טענות הרבה שמלאי דא״ר הקדמוני,
 שלא לפי הקב״ה לו טען לא מה ומפני טען, ולא לטעון

 תלמיד ודברי הרב דברי למימר הו״ל מאי הוא, טען
 היו לא וחוה ]ואדם שומעין הרב דברי שומעין מי דברי

אליו[. לשמוע צריכים
 עצמו יפטור מסית כל א״כ וא״ת מקשים: והתוס'
 שומעין[ מי דברי התלמיד ודברי הרב ]דדברי טענה באותה

 נענש ולא להסית שלא נצטוה שלא נחש דדוקא וי״ל
 שנצטוה מסית אבל ידו, על תקלה שבאת לפי אלא
 שנצטוה דלפי ]דהיינו עובר כשמסית נמצא להסית שלא
 ודברי הרב דברי שיאמר שייך לא להסית, שלא גופא בזה

שומעין[. מי דברי התלמיד
 טובה טענה הי' לנחש שבאמת מהגמ' מבואר הרי

 טען, לא שהוא בכך מה דא״כ וצ״ב עצמו, את להצדיק
טובה. טענה לו יש הרי

 אמר אחד דאם לעיל, בגמ' שם דאיתא במה ובשלמא
 לי תנהו א״ל למחר הן, לו אמר בידך לי מנה לחבירו

 טוענין אין טען לא ואם פטור בך אני משטה א״ל
 מה לפי דנים אדם בני דבדיני כיון מובן, זה דין לו,

 לשטות אתמול נתכוין באמת שאם ואומרים שרואים,
 שהודה הוכחה זה כך טען ומדלא כך טוען הי' בו

 חייב. ולכן בחיובו כופר הוא ועכשיו באמת
 צריך ולא האמת את יודע הקב״ה הרי הנחש אצל אבל

 את מסירה הרב דדברי זו טענה ואם יטעון, שהנחש
 לא הקב״ה הרי נענש הוא למה הנחש מן האחריות

דינא. בלא דינא עביד
 הרי הזו, הטענה את טען לא הנחש למה צ״ב ועוד
 וכתוב וחוה, אדם את שהטעה עד מאד פיקח הי' הוא

 הי' המדובר והרי השדה, חית מכל ערום שהי' בפסוק
 שנהפך כמותו, הי' שלא הנורא מהעונש ולהנצל לטעון
 עפר על שגוחן מכולם גרוע חי לבעל דעה בעל מנברא

 צריך הי' הרי שותקים, זה על וכי לחמו, ועפר דעה ללא
 לא ולמה שאפשר, מה כל לטעון כחו בכל להתאמץ

 שומעין? מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי טען
 הנידונים שאנשים בחז״ל מקומות בכמה מצינו והנה

 א'( )ק״י בסנהדרין הדין, את עליהם מצדיקים בגיהנום
 ותורתו אמת משה אומרים קרח עדת דבלועי איתא
 יהושע דא״ר איתא א( )יט, ובעירובין בדאין, והן אמת

 ישיתוהו מעין הבכא בעמק עוברי דכתיב מאי לוי בן
 על שעוברין אדם בני אלו עוברי מורה, יעטה ברכות גם

 הבכא גיהנם, להם שמעמיקין עמק הקב״ה, של רצונו
מורידין שבוכין  ברכות גם שיתין, של כמעיין דמעות ו

 לפניו ואומרים הדין, את עליהם שמצדיקין מורה, יעטה
 תקנת ויפה חייבת יפה זכית יפה דנת יפה רבש״ע
 לצדיקים. עדן גן לרשעים גיהנם

שהנהגת מזה רואים אלא לכך? צריך למה ולכאורה

 כשאחד אדם דבדיני אדם, בני כהנהגת אינה בדינו ד'
 אשם שאינו יצעק הנאשם אם אפילו עונש לקבל צריך

 אשם שהוא סבורים הדיינים דאם אליו לב ישימו לא
הדין. חומר בכל יענישוהו

 שהאדם רצונו שמעניש שבשעה היא ד' הנהגת אבל
 יחשוב שלא החסד מהנהגת וזה העונש, לו שמגיע יכיר
 שהחוטא כך לידי מביא והעונש סתם, שנענש אדם

 אמת ותורתו דמשה החוטא, והוא הצדיק שד' משתכנע
בדאין. ואנו

 את ידון דכשהקב״ה א' ג' בע״ז בגמ' יותר עוד ומצינו
 מצוות ז' על שעברו על לבוא לעתיד העולם אומות

 ונעשנה, מראש לנו תנה רבש״ע לפניו יאמרו הם ב״נ
 הקב״ה להן אמר ונקיימנה, תורה עתה לנו תן כלומר
 מי בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי שבעולם שוטים

 מצוה אעפ״כ אלא בשבת, יאכל מהיכן בע״ש טרח שלא
 אותה. ועשו לכו שמה וסוכה לי יש קלה

 ריב״ל אמר והא הכי אמרת מצית ומי הגמ' ומקשה
 ולא לעשותם היום היום מצוך אנכי אשר דכתיב מאי

 שכר, ליטול היום ולא לעשותם היום לעשותם למחר
 מיד וכו', בריותיו עם בטרוניא בא הקב״ה שאין אלא

 והקב״ה גגו בראש סוכה ועושה והולך נוטל אחד כל
 מבעט ואחד א' וכל תמוז בתקופת חמה עליהם מקדיר

ויוצא. בסוכתו
 אלפי ובמשך מצוות בז' נצטוו האומות שהרי וצ״ב
 את ועשו ועברו לקיימם, רצו לא העולם קיום שנות

 וכשבאים מיחידים חוץ שבעולם והתועבות הרעות כל
 לקיים שרוצים עכשיו ואומרים צדיקים נעשים לדונם

התורה. את
 עם בטרוניא בא הקב״ה אין זה על לומר שייך מה וכי

ש בריותיו,  שהקב״ה הכונה ושם כך שכתוב מקומות די
 אבל מאד, עליהם שקשה דבר מהברואים דורש לא

 שנות באלפי שהרשיעו ולאחר העבר על מדברים כאן
 מהכלל היוצא דבר עבורם עושה הקב״ה העולם קיום

 לפנים עושה הוא למחר ולא לעשותם שהיום דאע״פ
 ג״כ וזה מצוה לקיים אפשרות להם ונותן הדין משורת

מקיימים. לא
 יודעים שהרי גדולה, מהשחתה בא טענתם באמת והנה

 ומתוך שבעולם, עבירות בכל השנים כל שחטאו
 עונש, להם מגיע שלא ואוחזים נכנעים אינם רשעותם
 להם ונותן כרגיל שלא עבורם עושה הקב״ה ואעפ״כ

לקיימם. מצוה
 שמגיע יכיר שהחוטא ד' שרצון לפי כך עושה ולמה

מן וכל העונש, לו  אשם שאינו טענה איזה שיש ז
 ובמדותיהם ברשעותם העולם דאומות נכון שאינו אע״פ

 את העמידו הם בחטאם מכירים אינם המושחתות
 כל לעשות רשות יש ולהם עוד ואפסי שאני עצמם

 מחדש הקב״ה זאת בכל טוב כל להם ומגיע רע
 להם ונותן לעשותם מחר של מיוחדת הנהגה בעבורם

 יסוד מאותו הכל וזה אותה, מקיימים ולא מצוה עכשיו
 שהם בעצמם ויכירו שיראו לאחר רק מענישם שהקב״ה

 דנת. יפה ויאמרו העונש להם ומגיע רשעים
 ברדלא כהן אבא י'( )צ״ג ויגש במד״ר דאיתא מה וכן

 וכו' התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו אוי אמר
 לעמוד יכולים היו ולא הי' שבטים של קטנן יוסף

 ואחד אחד כל ויוכיח הקב״ה לכשיבא וכו' בתוכחתו
 א' על לעיניך ואערכה אוכיחך שנא' שהוא מה לפי

3 בעמי המשך וכמה. כמה

אנכי אחי השומר
הודי  לא בפיו ושאלתו שליט׳׳א לרבנו נכנס י

 לפני קין שהרצה כביכול ומתן המשא את הבנתי
 ויאמר אחיך הבל אי קין אל ד' ויאמר הקב׳׳ה

 לכאן שומר ענין מה אנכי. אחי השומר ידעתי לא
 היכן לדעת עליו היה אחיו על שומר היה אם וכי

חבוי? הוא
 בהלכות הלכה לך הנה בחיוך: השיב שליט׳׳א רבנו

 בפרק פעמיים מפורשת גמרא שהיא שומרים
 דאפקיד גברא ההוא מ׳׳ב: ובדף ל׳׳ה בדף המפקיד

 ליה אמר כיפי לי הב ליה אמר חבריה גבה כיפי
 נחמן דרב לקמיה אתא אותבינהו היכא ידענא לא

 שלים. זיל היא פשיעותא ידענא לא כל ליה אמר
 דקרא טעמא בספר כתב השחר האילת וכדברי

שונו וזה  היתה לא שומר היה קין שאם ׳׳משמע ל
 בבא שאמר למה ראיה ומכאן ידעתי לא טענה לו

 היא׳. פשיעותא ידענא לא כל א' ל׳׳ה דף מציעא
תשע׳׳א( נח השיחים )תחת

 אדם שם לקרוא
 נהגו רבנו אמר אדם - בשם לבנו לקרוא רצה אחד
 בשם לקרוא טוב לא - ׳׳אדם׳׳ בשם לקרוא לא
 כתוב רע׳׳ו סי' המבי׳׳ט שבשו׳׳ת גם והביא זה,
עי׳ תורה. מתן לפני שמות לקרוא לא  טעמא בס׳ ]ו

זה[. בענין באריכות שליט׳׳א הגרח׳׳ק למרן דקרא

עיון צריך
בן  האדם מן לקח אשר הצלע את אלקים ה׳ וי

 כב( ב, )בראשית האדם. אל ויבאה לאשה
 אמר לוי ר׳ בשם דסכנין ר׳׳י איתא ב׳ י׳׳ר במד׳׳ר

בן כו׳ לבראתה מאין התבונן כתיב וי  אבר כל ועל ו
 אשה תהא לה אומר הי׳ בה בורא שהי׳ ואבר

עכ׳׳ד. צנועה
 כ׳׳ח פסוק להלן כתוב החטא לפני דהא ויל׳׳ע
הו פי׳׳ז ערומים שניהם וי  בריאתה בעת לה אמרו ול
 בעץ בבחירתם שיחטאו לאחר רק שייך שיהי׳ דבר

צנועה. להיות שתצטרך הדעת

התעוררות

הטבע האסונות ריבוי
 אשר כן אחרי וגם ההם בימים בארץ היו הנפלים

לדו האדם בנות אל האלהים בני יבאו  המה להם וי
 ד( ו, )בראשית . השם אנשי מעולם אשר הגברים
 שעלה אנוש דור של באבדן שראו ׳אע׳׳פ פרש׳׳י

 המבול דור נכנע לא העולם שליש והציף אוקיינוס
 נתבעים עכו׳׳ם דגם כאן למדנו מהם׳. ללמוד

 רואים היום וגם אסונות על להתבונן שצריכים
 כמו רע הרבה שעושים במקומות גדולים אסונות שיש

בטבע. הכל את תולים והם קולומבי'
 מגובה בקוטבים הקרח נמס שבזמנינו ידוע וכן
ש העולם התחממות מפני הים  שמתכסים איים וי

 זה שע׳׳י החטאים בסיבת וזה ונכחדים במים
 הראשונים דורות ומ׳׳מ בעולם חלקים נשמדים

 נתבעו רוחניים בענינים הבנה בעלי יותר שהיו
 עמהם שנהג כמו היום נוהג הי׳ הקב׳׳ה ואם יותר
קשה. יותר הרבה הי׳



בפרץ ועומד גדר גודר
 בדורינו להעמיד שליט״א רשכבה״ג רבנו מרן שטרח ומערכות גדרים נביא שבוע מידי אי״ה

לרבים להימסר הניתנים דברים רק כאן ונביא הנגלה, על רב הנסתר ולעתים
לחתונה ]משודכים[ האירוסים בין זהירות על

 וכינס לחתונה האירוסין בין שיש הפרצות את להעמיד הרבה טרח שליט״א רבנו
וכדלהלן. זה בענין מכתבים כמה כתב וכן זה. עבור ישיבות ראשי אסיפת

 הישיבות ראשי בכינוס רבנו דברי
 ראש זצ״ל פינקל רנ״צ הגדול הגאון בבית כינוס נערך תשס״ז סיון ובכ״ה
 הענין את יודעים מסתמא כולם בתו״ד: רבנו ואמר זה בענין מיר ישיבת

מן הרי יש עליו, שנתאספו  לא זה בעצם אירוסין, שקוראים מה לאחר ז
מן אירוסין,  רק לא זה חושבים, שהם מה והנה מדאי, יותר שנפגשים ביניים ז

 זה, כעין דבר על אומרת א'( )ק״ז בסנהדרין שהגמ' כמו אלא לתועלת, שאינו
 שרוצים געגועים, יותר יש יותר, שנפגשים כמה שבע, ומרעיבו רעב משביעו

 צריך וזה עבורה, והן עבורו הן טוב לא מאוד וזה להיפגש, ועוד עוד
 הפסקות, יותר הרבה להיות צריך היי דעתי לפי בעצם כמה, גדר לעשות

 וא״כ שבועות, בשלש פעם שיהא זצ״ל שך הגרא״מ בשם אמרו כבר אבל
 זה כי יותר, יהא שלא לשמור מאוד צריך זה עכ״פ אבל זקן, הורה כבר
 מאוד. לה קשה הזמן, כל מתוחה היא טוב, לא וזה סוף, בלי

 צריך נפגשים אם אפיי שעות, הרבה שנפגשים כאלה שיש שמעתי כן וכמו
 שנפגשים שיש אומרים אבל רגעים, כמה עוד להוסיף אולי אפשר שעה, להיות

 בלימוד, מדברים לא הם הרי הרבה, כ"כ לדבר יש מה יודע איני שעות, שש
 טובים. דברים עושה לא זה מוסיף, זה מה שטויות, מדברים אלא

 ישראל כלל של טובים הכי שהבנים לדעת צריכים הישיבות ראשי ובכלל
 להציל צריכים שהם הישיבות, ראשי על אחריות יש וא"כ בישיבות, הם
ם, הולכים הדורות יעשה, מי אז יעשו לא הם אם הבא, הדור את  ויורדי

 יש יותר, עוד יהיי שלא שאפשר כמה עד לשמור צריך הפחות ולכל
מו ישיבות הראשי לא אם משהו, הפחות לכל אבל מאוד, עצומה ירידה שי  י
 לב. ישים מי הישיבות בני של החינוך על דגש
 ירדו, לא שח"ו הבחורים על אחריות להרגיש צריך ומשגיח ישיבה ראש כל
 ברחוב, יש גרועים דברים שכ"כ בדורינו ובפרט מוכרח, שמאוד דבר וזה

 דברים, ועוד אסורות בראייות ח״ו יכשל שלא גדול צדיק להיות צריך בחור
שואין לפני דין פי ועל  אינם הפגישות כל זרה, כל כמו עליו אסורה היא הני

 אמר, זצ״ל שהגראמ״ש ממה להוריד א״א טובים, דברים אחריהם גוררים
 הרבה. כ״כ לדבר לא ובעיקר להוסיף, לא הפחות לכל אבל זקן, הורה כבר
 לדבר אפשר דקה שבמשך כתב בהגה״ה( פייב הבית תורת )בספר הח״ח הרי

 מה א״כ מילים, אלפי לדבר אפשר שעה שבמשך נמצא מילים, מאתיים
 צריך וכי שטויות, אלא תורה בדברי מדברים לא הרי הרבה, כ״כ לדבר יש

 לי שאמרו כמדומה הבחינות, מכל טוב לא זה שטויות, הרבה כ״כ לדבר
 יצא לא אח״כ הנישואין, לפני זו בתקופה כהוגן התנהגו שלא אלו שרוב
 זה בזמן שהתנהגו דאלו שמעתי, כך אבל נכון, זה אם בחנתי לא טוב,

 עבורה. ולא עבורו טוב לא זה נחת, היי לא אח״כ אז טוב, לא
 להיות צריך האחרונה שבפגישה הלכה איזה כמו להם שיש שמעתי ובפרט

 להוסיף אפשר שעה, מדברים מה, בשביל דבר, כזה יש מהיכן הלילה, כל
 לראות צריך הרי לדבר, שעות שש אבל שעה, חצי שעה, רבע קצת עוד
 לדבר. מה על שיהיי כדי הזולים העתונים כל את

 הבנים הם אלו הרי הבא, הדור על אחראי הוא ישיבה ראש כל ובכלל
 נשאר מה משהו, יש באוניברסיטאות וכי ישראל, בכלל שיש טובים הכי

 של העידית שהם הישיבות בחורי רק בסדר, לא לגמרי הם רח״ל, מהם
ם, הדורות כך בין הבא, הדור של האחריות זה ישראל, כלל  אבל יורדי
קכ״ז( - קכ״ו עמי ציבור עניני תהלתך פי )ימלא משהו. שישאר הפחות לכל

רבנו מכתב
 שליט״א. הקדושות הישיבות ראשי לכבוד לפ״ק, תשס״ז תמוז הי בס״ד,
 מעט, שמתראים מקובל אירוסין, בלשונינו שקוראים מה אחרי בזמן הנה
 בזה שיש שחושבים ומה מדאי. יותר ונפגשים ירידה חלה לאחרונה אך

 רוצים להפגש שמרבים ומה לשניהם, טוב לא מאד זה אדרבה תועלת,
גדר. לעשות וצריך עוד,

מן כל דין ועפ״י כל וגם אדם, כל כמו אסורים הם הרי התחתנו שלא ז

ברכה מלא טנא
 שליט׳׳א רבנו מרן של חביבו נכדו עת, בכל לימיננו העומד לידידנו

ומשפ' שליט״א שטינמן אשר ישראל ר' הרה״ג
 שליט״א משה רבי הגאון ולאביו

 עב׳׳ג תחי' נכדתו - בתו אירוסי לרגל
 נ׳׳י פרידמן נח חיים הבה׳׳ח

 תפרח ישיבת מבחירי
 אדני על ביתם ויקימו יוצ׳׳ח ומכל מהם נחת רוב לראות שיזכו יה׳׳ר

 לתפארת מבורכים ישרים דורות - עד עדי בבנין והיראה התורה
המפוארת המשפחה

 שלא שאפשר כמה לצמצם וצריך טובים, דברים אחריהם מביאים לא הפגישות
 שבועות, בשלש פעם שיתראו זצ״ל שך הגרא״מ מרן קבע וכבר הרבה. יפגשו
 זה על לשמור וצריך מזה. יותר להפגש להוסיף אין אך זקן, הורה וכבר
ש טוב. לא זה כי יותר, ילכו שלא משמר בכל  שעות, של גוזמא שמאריכים וי
 טוב. לא זה הבחינות ומכל טובים, דברים מביא לא זה הרי מוסיף, זה ומה

 הבית בנין לפני האחרונה שהפגישה מכוער מנהג שנשתרש ששמעתי ובפרט
 והם כלל, רצויים שאינם במקומות פעמים הרבה ומתקיימת מאד, נמשכת
הודי בית יבנו והאיך מאד, חמורים דברים  גרועים יסודות על ולתורתו לה' י
 יצא לא אח״כ כהוגן, התנהגו לא לחתונה האירוסין שבין אלה וכל כאלה.

 אלו. מנהגים מקרבינו לשרש לראות צריך לכן נחת. היה ולא טוב
 הדבר. חומר את לתלמידים להסביר הישיבות ראשי על מוטלת והעבודה

 הדור את לעצב צריכים והם הבא, הדור על האחראים הם הישיבות וראשי
 הענינים. בכל בסדר שיתנהגו ולראות טובה, הכוונה להיות ומוכרח הבא,
 כל יצמחו זה ובזכות הדברים, על בתוקף יעמדו הישיבות שראשי ונזכה

 הי. מבקשי כל לב כחפץ ויראה, בתורה מאד גדולים התלמידים
ליפקוביץ יהודה מיכל שטינמן אי״ל אלישיב שלו' יוסף

 בענין נוסף מכתב
 רב. וישע שלוי שליט״א הגאונים הישיבות ראשי כבוד בס״ד,
 יותר ישיחו לא שמשתדכים שהבחורים לראות מאד שצריך כתבנו כבר הנה

בין ברוחניות בין אחד לכל טוב לא מאד זה כי המשודכת עם שעות מדאי  ו
 שעוד בפרט ועכשיו חיזוק, צריך שזה ששמענו כפי לחזק בזה ובאנו בגשמיות.

מי קרוב מעט מן המועדים י  מכשול. יצא שלא חיזוק מאד צריך מועדים של ובז
 ההנהגה להסיר מאד להשתדל הישיבות ראשי על מוטל שזה דיברנו שכבר וכפי
 הבחורים. על להשפיע מאד יוכלו מאמץ יעשו אם ובודאי הבחורים, של

כו מוד יראתו ולהוסיף הגונים בתלמידים גבולם להרבות כולם ויז  תורת ולי
כו השי״ת,  טובה וחתימה כתיבה להטיב, כרצונו ולגשמיות לרוחניות גם ויז

כו ולמשפחתו, אחד לכל  לציון ויעלו עמו שבות הי ישיב עת לראות יז
לפ״ק. תשס״ח אלול כ״ג ראשם. על עולם ושמחת ברנה

ישיבתו לבני מכתב
שבי ליקירנו בס״ד,  נצח. בימינם נעימות - תורה ארחות ישיבת מדרשינו בית יו
 נפגשים שפחות ומה ההשתדכות אחרי בפגישות להרבות לא דעתינו כידוע
 להפגש לא הונהג עכשיו שעד והיות בגשמיות גם ברוחניות טוב יותר
 טוב לכל תזכו וכולכם כן להמשיך מאד טוב שבועות בכארבע מפעם יותר

שטיינמן לייב יהודה אהרן לפ״ק תשס״ז תמוז כי ברו״ג.
 תשע״ב מנ״א לכ״ט אור הסמינרים, בנות להורי דרשה

 זה. על לדבר זאת בכל צריך רק יודע, בעצם אחד שכל דבר על לדבר רצינו
מן זה שידוכים, של הזמן כשמגיע מן מאד, מסוכן ז  הפגישות ואחרי הפגישות, ז

 זמן, הרבה כך כל מדאי, יותר נפגשים שאז הווארט, אחרי - התנאים אחרי
כול טוב. לא מאד דבר שהוא  מהדברים סובלים אח״כ החיים שכל להיות וי
 יותר עוד ובעיקר בפגישות, להרבות לא להיזהר צריך מאד לכן אז. שהיו

 לבוא יכול טוב, לא זה שעות כמה נמשכת פגישה אם בפגישה, להאריך לא
 מכשולים. קורה פעמים שהרבה העובדה, היא כך מכשולים, לידי

 בפגישות. להרבות לא ראשון דבר הדברים, בשני להיזהר מאד צריך ממילא
 שיושבים לפעמים שיש שמעתי פגישה כל בפגישות. להאריך לא יותר ועוד

 אפשר אי חלק, הכל שיהיה אפשרי בלתי זה ואיום. נורא שעות שעות, שעות,
 יותר יהיה שלא הבנות על אן הבנים על האבות להזהיר מאד צריך ממילא

 לדבר. הרבה כל צריך לא מספיק... ארוכות, פגישות יהיה ולא פגישות, מדאי
 כדאי לא האשה... עם בשיחה המאריך אי כי דף בנדרים אומרת הגמרא
 והדבר טוב. די ידוע הדבר ממילא אומרת. שהגמרא מה כך כדי עד להזכיר,

 עכשיו מסוכן, היה זה הגמרא בזמן אפילו אם הדורות, בכל השתנה לא הזה
מינו מנינו היום ככה, היה אז אם וכמה. כמה אחת על בי  קשה. מאד זה בז
 בחינוך אז עד שעובדים העבודה כל אחרת כפולה, זהירות מאד וצריך

 השנים, כל שעבדו מה כל את מאבדים שעות בכמה לטמיון. הולך הילדים,
 שהיה התועלת כל את מאבדים שעות בכמה כך ואחר עבדו השנים כל

 הבנים את ולהזהיר בזה. להיזהר צריך מאד לכן שנים. הרבה במשך
 הרבה לעשות להאריך לא וגם בפגישה, הרבה כך כל להאריך לא והבנות
אין גדולים. מכשולים לידי יבואו לא וחס... חלילה שעי״ז פגישות  צורך ו
 להזכיר. צריך רק מזה, יודע אחד כל בעצם כי להאריך

 הבנות, ואת הבנים את הילדים, את נשמור אנחנו אם שאפשר כמה ועד
עזור הקב״ה  ואחוה אהבה ביניהם יהיה החיים וכל בסדר, יהיה שהכל י
 כי ממש, החיים לכל שנוגע דבר שזה נכשל, שלא והלואי ורעות. ושלום
החיים. כל מזה סבלו הרבה

 מהבנים נחת יהיה אחד ולכל טוב, רק שיהיה רע, מכל יצלינו הקב״ה
 הארץ מלאה של למצב שנזכה עד רע. שום ולא נחת רק לו יהיה והבנות,

מינו במהרה שלימה הגאולה ותהיה מכסים, לים כמים הי את דעה  אמן בי
ש )קוי סלה. (36 עמי אשיש שו



והליכות הלכות
 הלכות בלימוד להתחזק חיזוק, ממנו כשמבקשים לומר רגיל רבנו | שבת הלכות

 שאם ח׳׳ג למשנ׳׳ב בהקדמה שהובאו דבש היערות דברי את בזה ומביא שבת,
אפי' שבת באיסורי שבת בכל להיכשל עלול שבת הל' לומד לא  בדאורייתא. ו

 שבת. הלכות ללימוד לכה׳׳פ ביום שעה חצי להקדיש שצריך לאברכים לומר ורגיל
 שבת. בהל' במשנ׳׳ב שיעורים שונות בתקופות מסר רבנו | שבת בהלמת שיעורים

 שיר דברי הכנסת בבית למעריב שבת קבלת בין מוסר היה שנים הרבה במשך
 להיכל ללכת מוסף תפילת אחרי נוהג היה מוקדמות בשנים וכן שבת. בהל' שיעורים

בז' כולל  נכתבו שם שנאמרו מהפסקים והרבה שבת, בהל' שיעור מסר ושם פוני
 במשנ׳׳ב שיעורים בביתו מוסר היה וכן בספריו. זצ׳׳ל פלמן ציון בן רבי הגאון ע׳׳י
 פונים אנו ]וע׳׳ב שבת. בהל' שיעורים קטנה בישיבה מסר שונות ותקופות שבת. הל'
 הרבים[. לתועלת בהקדם לנו שישלח אנא שונות מתקופות מהשיעורים בידו שיש למי

 מכמה ביקש הלכות, השונה את כתב שליט׳׳א הגרח׳׳ק כשמרן | הלכות שונה
 כך על לו מודה והגרח׳׳ק שבת, הלכות על עבר ורבנו ע׳׳ז, שיעברו ת׳׳ח

קצ׳ח( עמ' תודה )מנחת בהקדמה.
 לעשות רוצה אדם בן אם השבת: לחיזוק בכינוס רבנו שח | שבת הלכות לימוד

 אפי' מצב בכל האדם את כולל השו׳׳ע כי הלכות שידע בלי אפשר אי מה דבר
 שו׳׳ע. לדעת צריך דבר לכל חושב שהוא ומה מדבר שהוא מה

 זה לפני ללמוד רוצה שהוא בודאי למלך ללכת שצריך לאחד דומה הדבר ולמה
 היאך שידע בלי המלך אל יבוא הוא אם כי המלך, אל כשבאים מתנהגים היאך

 המלך. לפני לעמוד שצריך ארץ בדרך יתנהג לא כי שיענש להיות יכול הרי להתנהג,
 לפני עומד הוא כאילו להרגיש צריך הוא היום כל במשך מישראל אדם כל הוא וכך

 מתחיל מיד או׳׳ח ערוך שולחן של הראשון בסעיף שרואים וכמו עולם, של מלכו המלך
 וכר. תמיד ד' לפני הולכים אשר הצדיקים ממעלות תמיד לנגדי ד' שויתי הרמ׳׳א

 המעשים כל וממילא עולם, של מלכו אצל המלך אצל נמצא אדם בן כל עכ׳׳פ
 כשהוא בבוקר בין להתנהג האיך לדעת ביקורת תחת לעבור צריך עושה שהוא

בין היום, באמצע הולך כשהוא בין קם, שון, כשהולך בערב ו  כתוב הכל לי
ש בשו׳׳ע ש תמיד נוגעים לא שהם דברים גם וי  או לשבת רק שנוגע דברים וי

הכל. את לדעת אדם צריך עכ׳׳פ אבל בחג
 זה מה יודע לא הוא הקב׳׳ה זה מה ידיעה לו שחסר סימן זה את עושה שלא ומי

 שמים ביראת טעם שטועם מי כי שמים, יראת של טעם טעם לא הוא שמים יראת
 להתנהג היאך לדעת בלי כך סתם ללכת בארובה כסומא להיות אפשר שאי יודע
 בשו׳׳ע. כתוב והכל להתנהג היאך היום כל במשך לדעת צריך אחד כל אלא

 כתב שכבר והלכות, דינים הרבה כך כל בו שיש יום שזה שבת הלכות ובפרט
 חטא באיזה יכשל שלא אפשר אי שבת הלכות יודע שלא שמי דבש ביערות

להיכשל. מוכרח עכ׳׳פ בזה או בזה אם
 מי ואשרי השו׳׳ע כל את וגם שבת, הלכות לדעת מאד הכרחי דבר זה א׳׳כ

מן להקדיש חלקו ששם מן, קצת רק זה אם ואפילו ההלכה ללימוד ביום ז  ז
 שלומדים ומשהו משהו כל וכך מצטרפת לפרוטה פרוטה כל ממילא אבל

 במצב נמצא הזמן כל שהוא באמת ולדעת להתנהג היאך לדעת שיוכל מצטרף
עולם. של מלכו המלך לפני עומד שהוא

 כאילו עצמו לראות שצריך שכתוב עשרה שמונה לתפלת דומה לא זה כי ואם
 צריך אדם החיים כל עכ׳׳פ אבל יותר, עוד מדרגה שזה המלך לפני עומד
שון כשהולך להתנהג מה לדעת  לדעת. צריך הכל להתפלל הולך לאכול והולך לי

 כי לדעת לי יש מה לומר אפשר ואי יש דינים כמה לאכול הולך כשאדם הרי
 אוכל, הוא האיך לדעת צריך פעם וכל שאלות, יש פעם כל אלא ככה, לא זה

כו' ארץ דרך באיזה אוכל, הוא ומה להיות. צריך הכל ו

 להיות צריך וככה הלכות ידע הוא זה את ללמוד עתים שקובע אדם בן ממילא
מן הפחות ולכל עי׳׳ז מצטרפת לפרוטה ופרוטה ביום רגעים עשרים אפי' קצר ז  ו

 היום. במשך להתנהג האיך ידיעה יקבל הוא הזמן במשך
מן שקבעו אלה כל ואשרי  ובפרט לדעת צריך החלקים וכל שו׳׳ע ללמוד ז
 אם להיכשל יכולים ורגע רגע וכל בשערה, התלויים הררים שהם שבת הלכות

בוריין. על ההלכות את יודעים לא
 לב ארגון שע"י מתקרבים עם הלימוד דרך שליטייא רבנו עם שרת | הלכות להקדים

תשסייח. ניסן לאחים
הודי עם לומדים כאשר ש. קין מסדר ללמוד עדיף האם גמרא, י  מצוי שם - נזי

 למעשה? להלכה קרוב יותר זה שם - מועד מסדר שמא או ה'געשמאק',
 ברור זה כלום. ידע לא הוא מועד סדר מלימוד שליט׳׳א: הישיבה ראש

קמא. בבא ללמוד טוב יותר שבהתחלה
 היא אשר - גמרא המתחזק עם ללמוד האם השאלה עם מתמודדים רבים אברכים ש.
 מעשיות? הלכות איתו ללמוד יש זאת שלעומת או - ו'געשמאק' חיות לו שמעניקה זו

 מצוה'? 'מכשירי או 'מצוה' יותר חשוב מה שליט׳׳א: הישיבה ראש
 שירצה זמן יגיע אז שנה או שנה חצי במשך גמרא איתו שילמדו זה ידי על

 יגיע הוא כך ואחר מצוה' 'מכשירי בגדר רק הוא הזה שהלימוד נמצא להתקרב,
 שבת. הלכות לדעת נצרך הרי הוא בינתיים אבל - המצוות לקיום

 שבת, הלכות ילמדו לא אם שבת מחילול להינצל אפשר שאי אומר דבש היערות
 אומר כך דרבנן! שכן וכל דאורייתא, מדינים אפילו להינצל! אפשר אי זה בלי

 שבת. בהלכות נכשלים שאנשים יום שבכל מעשים בגדר זה הרי נו, דבש, היערות
 שעבירה האדם יחשוב ובל חטאת. קרבן מחייב בשוגג דאורייתא שבת חילול
 שמא החשש משום לולב נטילת ביטלו חז׳׳ל הרי זוטרתא. מילתא זו בשוגג

 בשוגג! הרבים ברשות אמות ארבע ויטלטל ישכח אדם
 בשופר יתקעו לא יהודים שנים אלפי שבמשך חז׳׳ל קבעו זה חשש בגלל

טלו ולא בשבת,  יעבור אדם שבן אחת פעם יקרה שמא מדוע? בשבת. לולב יי
 חז׳׳ל מזמן - שנים הרבה כך כל במשך לבטל כדאי זה ובשביל בשוגג. עבירה

טול בשבת בשופר מלתקוע ישראל כלל כל את - היום ועד  יש? מה לולב. ולי
הודי שמא שוגג! שבת יחלל אחד י ב
 יקבל הוא אז ואו שנים, ארבע או שלוש במשך גמרא ילמד שהוא נמתין האם

 הם שנים כמה וכעבור כך, למדו באמת אשר כאלה ישנם נכון, געשמאק?!...
 שבת! מחלל הוא בינתיים הרי אבל - לשמור התחילו

 - שבת הלכות ללימוד סוף שאין ואף שבת, שומר שכבר באדם הדין ומה ש.
 מדאורייתא. החיובים את שומר שהוא במצב הוא מקום מכל
ע!... לא אני שדאורייתא?! מה כל יודע אתה האם שליט׳׳א: הישיבה ראש  יוד

ם, או סבא, אבא של תמונות תולים בתים בהרבה שליט׳׳א: הישיבה ראש ממשיך  ציורי
 שבת? מערב שם קיים שכבר וו על בשבת הקיר על כזו תמונה להניח מותר האם
 פה... חכמים התלמידי את לשאול צריך סורוצקין: הרב
 אסור? או מותר חושב? ה'עולם' מה אדרבה, שליט׳׳א: הישיבה ראש
 בונה. באיסור כרוך זה איש החזון לפי האברכים: אחד
 שמדובר יסבור שבת הלכות לומד שלא שמי אם-כן יוצא שליט׳׳א: הישיבה ראש

 חשש בזה יש איש החזון ולפי גמור! היתר זה תמונה לתלות נכון? גמור. בהיתר
כך! כדי עד דאורייתא! איסור

 אזי לומדים לא כאשר ובינתיים יודעים, לא שאנשים דברים הרבה יש וכך
 השנים כל ביטלו זה בשביל חטאת. חייבים בשוגג נכשלים וכאשר עושים לא

ט'? זה האם - בשבת לולב נטילת קיי קלייני  קטן?! דבר זה האם '
 הלכה? רק המתקרבים עם ללמוד צריך האם אז ש.

 בבא קמא, בבא גמרא גם מזה, וקצת מזה קצת ללמוד הוא טוב הכי הדבר
מן? מספיק אין תאמר ואם הלכות. וגם בתרא בבא מציעא מה יודעים אתם ז

ושיעורים והוראות הנהגות בידו שיש מי לכל ומבקשים פונים אנו לכן שבת. בהלכות והנהגתיו רבנו מדברי לכתוב רוצים אנו איייה ובקשה, הודעה
הרבים. לזיכוי בהקדם לנו שישלח אלו בענינים שליטייא מרבנו

 דין, סתם זה שאין מחז׳יל ומשמע 1 מעמי המשך
 שיביא במיוחד יעשה הקב׳יה אלא

 דלהבדיל העונש לו שמגיע יכיר שהאדם כך לידי
 אם בין מענישים עונש כשפוסקים מטה של בב׳יד

 כך אינה הקב׳יה הנהגת אבל לא אם בין מבין הנידון
 הקב׳יה התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו אוי וזהו

בין שיראה אחד לכל יראה  שזה כיון לו שמגיע וי
 העונש. לו שמגיע יבין שהנענש הנהגתו
 נמצא כשאדם דהנה הנחש: בענין לבאר אפשר ולפי׳יז

 הרעה גדולה כמה עד מרגיש לא הוא וחוטא בעוה׳יז
 לעתיד אבל נפשי, עלי שלום ואומר ומסתובב שבכך
 מה בבירור שיראה לעיניו לו ויערוך יוכיחו הקב׳יה לבוא

 שהמשפט שיצעק כך כדי עד בבירור יראה ואז שעשה
 הרשעים. כל עם יהא וכך אמת ותורתו משה אמת
 ע"כ שעשה במכשול שנוכח לאחר הנחש והנה

 כל את כילה הוא שהרי חטאו גודל את שהכיר
 היתה הבריאה כן דלפני כמשמעו, פשוטו הבריאה

 האדם של המצב את לתאר לנו וא״א מאושרת,
חדל עדן, בגן כשהי' החטא לפני  שכלל אומרים ו

 העגל חטא ולאחר תורה במתן לכך הגיעו ישראל
 הבריאה כל על חורבן הביא והוא וירדו חזרו
מבין אני שעכשיו נכון לטעון מקום הי' עדיין אבל

 שחטאתי. מזה והראי' כך הבנתי לא אז אבל ורואה
 יראה שהקב׳יה הוא האוכיחך ענין אנשים אצל ובאמת

 את שעצמת אלא כך להבין יכלת אז שגם אחד לכל
 בהם שקוע שהיית והתאוות והרצונות המדות עיניך
 הזו הבהירות את ראית לא ולכך עיניך את כיסו

 בידים עיניו את שכיסה מי וכי בך תלויה והאשמה
 אבל לראות רצה לא הוא הרי ראיתי לא לומר יכול

 לראות. ויכלת החטא בשעת גם ברור הי' הדבר
 שהחריב רואה הוא כעת שאמנם טוען הי' הנחש ואם
 לא אז אבל בסיבתו הצרות וכל העולם כל את

 להבין יכל אז שגם לו מראה הי' הקב׳יה כך הבין
 מראות עיניו את וטח כיסה שלו הרע רצון רק כך,

 וכמו חדשה הנהגה צריך זה דבר לו שלהראות אלא
 מחודשת הנהגה העולם אומות עבור עשה שהקב׳יה

מן וכל לעשותם מחר של  לו טוענין לא טען שלא ז
 לא העונש מגיע שבאמת להראות הזה האוכיחך את

 כן לולא גם לו מגיע העונש עצם אבל למסית טוענין
 העונש. מגיע האוכיחך דלולא וכמו

 אושרינו בגודל נוסף פרט לראות לנו יש זה ובענין
 ומעמיק לומד יותר שאדם דכפי התורה, את לנו שיש

 עצמו, את לרמות יניח שלא יותר מובטח הוא בתורה
יצטרך לא ואז שיחטא לפני עוד האוכיחך את לו שיהי'

 שהדבר שחטא לאחר האמת בעולם ילמדנו שהקב׳יה
 עיניו את שעצם אלא החטא בשעת אז גם ברור הי'

ורצונותיו. במידותיו
 יוכל מכונו על ענין ללמוד מתאמץ יותר שאדם ככל

 החטא, קודם ויווכח מראש שיבין כך לידי להגיע
 להכשל ואפשר מספיק לא הלימוד עם דגם ובודאי
עבודה. עוד ונצרך
 וככל בעמקות הבנה בה שיש שבתורה האושר אבל

 כח את מחדדים והתוס' הגמ' בלימוד שמעמיקים
 יותר מבין כך הלימוד את יותר שמבין דכשם השכל

 שמכניס וככל לכך הכלים את לו דיש עצמו את
 האפשרות גדלה תורה בן יותר ונעשה תורה בעצמו
 הטובים הדברים לכל ומביא קודם עצמו את להוכיח

 התורה. ע"י זכינו זה וכל תעשה ולא בעשה לזהירות
 שלא וללמוד לשבת שזוכים ישיבה בני ובפרט

 בעומק להכנס להם קשה שלומדים דאפילו כאחרים
 מחדדים התורה את להבין שמעמיקים וככל התורה

 ואז בעמקות יותר עצמו את ללמוד השכל כח את
 יעזור והקב׳יה עצמו בהכרת הבהירות שתהי' לקוות יש

 לתורה, הנוגעים הענינים ובכל בתורה יתחזק אחד שכל
 תהלתך פי )ימלא שמים. ויראת בתורה לעלות ונזכה
שלח( - שלה עמי נוראים ימים



הגועאז בני שר* ד־נן
הקדמה

 רבן מרן בזה מיוחדים שהיו האחרונים בדורות לנו הידוע וכפי מושבתם,. ארץ בכל ישראל של לתורתם ויגעו טרחו הדורות שגדולי דנא מקדמא ידוע הנה
 שם. שנשאל בעולם מקום בכל והוראות מכתבים שולח והיה הארצות כל פני על פרוסה מצודותו שהיתה זצ״ל ספקטור אלחנן יצחק רבי הגולה בני כל של

ויגע טרח והרבה פיו, על היו והמדינות הארצות עניני כל ז״ל הוא שגם זצ״ל גרודזנסקי עוזר חיים רבי הגולה בני כל של רבן מרן בזה מיוחד היה ואחריו
ישראל. של לתקנתם

 לעיר מעיר נוסע והיה הרחוקות, בארצות ובפרט הארצות בכל ישראל כלל של הרוחני במצב טרוד עת כל שהיה זצ״ל חיים החפץ בעל קדישא הסבא ובפרט
למענם. ספרו את הוציא ליסוע לו קשה שהיה לים ומעבר שמים, לעבודת ישראל את לחזק לכפר ומכפר

 והכוללים הישיבות לקיום טרח שהרבה זצ״ל שך הגראמ״מ מרן הגולה בני כל של רבן ובפרט ישראל, לכל דואגים זצוק״ל רבותינו בזה היו רח״ל השואה ואחרי
מדינות בהרבה פרטיות בשיחות לרבנו אמר זצ״ל הוא וגם שליט״א. רבנו ממרן ולקבל לשאול וארצות מדינות מאותם להרבה הורה שנחלש ומעת הארצות. בכל

ומבינים. חכמים שהם שם עליהם לסמוך שיש האנשים מי
 מחלוקות ולמנוע ובתושיה בעצה להדריכם טורח והרבה שהם, הארצות בכל ישראל לכל והדאגה האחריות עול את עצמו על לקח שליט״א רבנו מרן ואכן

וכו'. וכו' הלכתיות לשאלות ולענות התורה למוסדות ולדאוג לרחק, ומה לקרב מה ולהחליט בקהילות
 לעוד לצאת היה וברצונו בטהרתה. התורה ללימוד ישראל את ולעורר שמים כבוד להרבות כדי בחו״ל, מקומות להרבה מסעות בעשרה ויצא בעצמו וטרח

כך. על הצטער והרבה בריאותו מצב לרגל הרופאים גזירת עקב בידו עלתה לא אך יותר, רחוקים מקומות
 גדולה לסנהדרין להן היה נהרגו, מה מפני בנימין בני בגבעת שנהרגו אלף שבעים אותן תאמר ושמא )פי״ב(: אליהו דבי התנא דברי להביא בפומיה וכדמרגלא

 ישראל, עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהם, למעלה ]בגדיהם[ )בגדים( ויגביהו במתניהם, ברזל של חבלים שיקשרו עימהם, אלעזר בן ופינחס ויהושע משה שהניח
 שמו ויתקדש יתגדל בארצם, ישראל שיתישבו עד בשלש, בשתים בשנה ארץ, דרך ישראל את וילמדו לירושלים, אחד יום לחברון, אחד יום אל, בבית אחד יום
עליך שלום אמר, וליינם, לכרמו נכנס ואחד אחד כל לארצם כשנכנסו אלא כן, עשו לא הן סופו, ועד העולם מסוף שברא כולו בעולם הוא ברוך הקדוש של

וכו'. הטורח את להרבות שלא כדי נפשי,
 בה עבר לא אשר ״בארץ ו( ב )ירמיה דכתיב מאי חנינא: ברבי יוסי רבי אמר ב( )לא, בברכות הגמ' דברי בביאור רבנו אמר בשיקגו טעלז בישיבת ובשיחה

עליה גזר שלא ארץ וכל נתישבה. לישוב, הראשון אדם עליה שגזר ארץ כל לך: לומר אלא ישב. היאך שם, עבר דלא מאחר וכי - שם״ אדם ישב ולא איש,
נתישבה. לא לישוב, הראשון אדם

 ארבעת או שנה, אלפים חמשת בעוד שיהי' מה אותו מעניין מה ישוב, יהי' לא או ישוב שיהי' מקום על לגזור הראשון לאדם החילוק מה השאלה נשאלת
אותו. מעניין זה מה שנים, מאה בעוד שיהי' מה אדם לבן היום שנאמר וכמו בשבילו, החילוק מה שנה, אלפים

 שום עבירה, שום לו היה לא מזה חוץ אבל הדעת, עץ של בחטא שנכשל ואפי' ספק! שום בלי ברור זה שמים, שם לקדש רצה הראשון אדם הרי כך, משמע
 שהכתה העץ, מן לי נתנה היא הפסוק על במדרש כתוב שחטא, האיך פשוט כ״כ היה לא זה וגם הדעת. בעץ שחטא מה אחת עבירה רק לו! היה לא עבירה

שגם לחץ עליו הפעילה היא ממילא יאכל, הוא שגם רצתה היא אכלה שהיא אחרי לאכול, מוכרח שהוא העץ עם הראשון אדם את הכתה חוה העץ, מן אותו
מיתה. נענש והוא תירוץ שום היה לא עכ״פ יאכל, הוא

 צריך בראתיו, ולכבודי בשמי הנקרא כל נברא שהעולם וידע חכם, אדם היה הוא הרי בעולם, שמים שם קידוש שיותר מה שיהי' רצונו היה בודאי ועכשיו
 בארץ נברא שראשו ב' ל״ח סנהדרין בחז״ל כתוב עצמו והוא לשלימות, תגיע הבריאה שכל רצה ולכן שמים, שם קידוש להיות מוכרח א״כ שמים, כבוד לצאת

 קידוש לצאת צריך שייכות לו שיש מקום ולכל העולם, כל עם שייכות לו שיש נמצא ארצות, משאר נברא וגופו המזבח, ממקום דהיינו ברמב״ם ומשמע ישראל
שמים. שם קידוש יצא הבריאה שמכל רצה לכן שמים, שם קידוש יוצא כשלא מנוחה לו ואין שמים, שם

 כי ישוב, שיהי' גזר הראשון שאדם במה הפשט שזה להבין צריך כך שמים, שם קידוש מהם יצא ישוב של המקומות שכל כדי ישוב יהי' שכאן לגזור ורצה
 שמים, שם קידוש יצא העולם שמכל רוצה הוא העולם, מכל ומוצאו היות רק זה, את צריך הוא מה רוצחים, ושל גנבים של ישוב שיהי' מזה לו יש מה אחרת

תיקון. בו יהי' פגם בו שהי' מה שכל גדול כ״כ יהי' שהתיקון להיפך רצה הוא פגם, עי״ז ונעשה הדעת, בעץ פגם באמת שהוא ובגלל
 ואדם הראשון, האדם בכל פגם גרם זה החטא בעשיית כי פגם, איזה נהיה העולם שבכל נמצא העולם, מכל נוצר הרי והוא שפגם היות הראשון אדם גם כך

מכל שמים שם קידוש יצא וממילא ישוב, יהי' מקום שבכל גזר לכן שמים, שם קידוש יצא העולם שמכל לראות צריך ממילא העולם, מכל הוא הראשון
קלקול. יצא שחלילה מה לתקן כדי העולם,

 מקומות. באותם רבנו ביקורי או ומכתבים הדרכות מקום לאותו שליט״א רבנו מדאגת גדולה. עיר או מדינה על שבוע מידי אי״ה להביא אמרנו וע״כ
בידו שיש למי ואדרבה מגעת. שידינו כמה קטנה באצבע ניגע וע״כ המקום, ריחוק עקב הפרטים כל עם המקומות כל את להקיף מאוד שקשה בזה ונודיע

הרבים. לתועלת שישלחם נשמח לנו ידועים שאינם דברים על להוסיף

לים, מהיבשה בירידה מתחלף והיום היבשה של המזרחי קצה בה נמשך היום אוסטרליה
ביום הים לתוך מהיבשה יוצאים לא אוסטרליה תושבי ד' לדבר החרדים ולכן וכטפויגל נתן רבי הגה״צ המשגיח של בשליחותו הגיעו תש״מ שנות במהלך

יש כ״וא .שבתל היום ףלמתח יםב יכ שבת לולבחי להיכשל לא ייכ ראשון שם להעמיד באוסטרליה כולל להקים ליקווד מישיבת אברכים זצ״ליקבוצת
כ״ג דבאויר ״קבמוצש במטוס טוסל אל ןוכ ,יםל 'א ביום רדתל אלש יזהרל ולעודדם. לחזקם מיוחד מכתבי שלח רבנו ולתורתו. להק ותורדז ניקום
 .שבת שהוא מקוםל היכנסל ליכו הי״ו אוסטרליה במדינת אשר תורה בני לכבוד בס״ד,

תיאה ברמז אוסטרליה, במדינת כולל יסדו תורה בני אברכים שקבוצת לשמוע שמחנו עמיםפ ב' מו
שבא מי לע א״יטלש ןברשטיילזי קיצח רבי להגדו ןהגאו מאת רבינו לנשא ועובדים בשקידה, לומדים שאתם ושמענו יהודים, ישוב מעיקר רחוק במקום

נותלהאי פריחת ןזמ הוא תשרי ופתקשת ,יהלאוסטר כמו הדרומיות מהמדינות במשך כי ונקוה מאד, גדול זכות וזה מועטים, חרדים בה אשר במדינה להשי״ת
בחודש לישרא ארץל בא ועכשיו ,נותלהאי ברכת תשרי בחודש ובירך ,םלאצ בנותיהם ויגדלו לתורה בניהם לשלוח יוסיפו שם הגרים התושבים גם הזמן

אלא זו ברכה מברכין אין דהא לא, או יברך, האם שפרחו, אילנות ורואה ניסן, .ינולע כמצווה צניעותלו שמים יראתל
בשנה. אחת פעם שמים, ויראת מתורה שממה יחסי באופן שהוא במקום זורעים שאתם ואשריכם

 נמצא ל,ישרא ץמאר נברא םלשהעו דהיות סברא ומרל רצה ״להנ ןוהגאו כולם. שכר נוטלים ואתם יקצורו, ברנה בכם ויקויים ואמצו חזקו
 ,ארצות בשאר כ״ואח לישרא ץשבאר מה נחשבת םלבעו הראשונה דהפריחה להיות ותזכו בגבולכם, ישמע התורה וקול חבורתכם, שתגדילו השי״ת יתן

לש נותלהאי ברכתל איחור אלא ז״אי ,יהלבאוסטר בתשרי ךשביר מה כ״א בקרוב לראות כולנו ונזכה צאצאיכם, מכל נחת ולרוות האמתיים השי״ת מעובדי
פרחים עדיין כשהיו אייר, בחודש ישראל בארץ שבירך א' וכמו דאשתקד, ניסן ראשם. על עולם ושמחת ברנה גאולים ציון ובאו עמו ה' בשוב

השנה היא דעכשיו לברך, שפיר יכול ניסן חודש כשבא דעכשיו האילנות, על .בידידות ח״הכו ו״יצ קבר בני ז״תשנ ןסיו 'ח
 הגרח״ק התורה שר מרן עמו שהסכים הביא וכן רבנו, עמו והסכים החדשה. היבאוסטרל םיגשמ שאלת

.א יטלש וכן התקופה, לאחר יום לס' חשון ז' בין לארץ בחוץ שנמצא ישראל ארץ בן
ה לאוסטרל עס ת מה הפוסקים שנחלקו כיון ישראל, בארץ אלו בימים שנמצא חו״ל בן להיפך
^ תפילה בשומע לומר ־עצה זצ״ל יעקב הקהילות בעל מרן נתן יעשה, שחוזר ורבנל הפעמים באחד הגיע יםללכו כמה ול שיש רבנו ביו־1קממ אחד נזל ״
 כבר יהלאוסטרבו ו־בם• ול אמר .הכספים סיפתאב יחלהצ אלו ״למחו כעת קודם ישראל מארץ שיצא מי ]ואף יצא, ממ״נ ואז ישראל״ בארץ לברכה ומטר

נסע ואכן הצלחה. לך ויהיה לשם תיסע רבנו לו אמר לא. לו ואמר היית?. [י״א ןכב דינו ןחשו ד
.שנים כמה ךשממשי יימאק לש דברל מאוד יחלהצ ד״ובס שכעת וכדו' אוסטרליה כמו הדרומיות במדינות לאנשים גם רבינו מורה זו ועצה
התורה. בעולם מקומות להרבה מגיע שזה שליט״א נכדיו לו ואמרו תערוג, כאיל יהראשו ביום יםל רדתל היזהרל ןיולהג על עמו ודיברנו א״יטלש רבנו ןמר מיהק שנכנסו םהפעמי באחד ה״]א כנ״ל. תפילה שומע בברכת מטר שישאלו למנזר, צריכים ינםאו יץ ק אצלם

פניו[ אורו כן, שאכן שהשבנו ואחרי מגיע? זה לאוסטרליה גם האם רבנו ושאל ןהראשו ום ב ם ל רדתל זהר הל
שבאמצע כידוע דהנה מאוסטרליה, אליו שבאים לאנשים לעורר רבנו רגיל

- אוקראינה המדינות: אודות אי״ה לכתוב עומדים אנו הקרובים בשבועות ושם לירושלים מזרחית מעלות תשעים קו התאריך קו עובר אוסטרליה יבשת
מנצ׳סטר - לונדון - אנגליה אירופה[ רבני ועידת - ]בכללותה אירופה אודסה. שבת יום מסתיים האחד בצד שכאשר איש החזון מרן כדעת היום מתחלף

ש למי גייטסהד. - אחת היבשה כי כן, איש החזון מרן ודעת השבת יום מתחיל השני בצד קודש  אנא אלו למדינות רבנו וקשרי נסיעות אוודת חומר שי
למערכת. בהקדם ישלח לירושלים ממזרח המעלות תשעים בתוך נכנס מהיבשה חלק שאם דהיינו היא

 0527680034@01ם11!111ם.0.11 למייל לפגות נא ורלבצדיורג, לתיומות ,בעלון הנהוזגיט העניניה על וולוטפמז הארות להערות,
תערוג כאיל עלון מעיהת עגור ולציין 0722164414 בפקס או ירוזזליה, 5397 גת.ד. או הסדריה. גין 0527680034 ל: או
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ליון  הסוכות חג 250 מס' גי

חמישית שנה תשע׳׳ח

 שליט״א רבינו לימין שעמדה חבר אשת לע״נ זה גליון
 של אמן והיתה תורה, של לכבודה עצומה במסירות

 הצדקנית הרבנית ישראל בנות
 ע״ה קניבסקי אסתר שבע בת מרת

 מעלה של לישיבה נתבקשה אשר
 תשע״ב תשרי י״ז סוכות חוה״מ בש״ק

____________תנצב״ה____________ .
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במדבר מינים וד' סוכה קיימו איך
 כשהלכו כי שחנו מתי רק חייבים היו סוכה, מצות רבנו: אמר במדבר מינים וד' סוכה מצות קיום אודות

 מינים, ד' מצות ולענין מ״ב( ס״ק תר״מ ס״ק )משנ״ב לזמן שחונים בשעה גם דרכים הולכי כמו הם הרי
עי' להם שמכרו גוים מתגרי שקנו יתכן  לקיים קשה שהיה בודאי ועכ״פ כ״ז(, ד' פר' השירים שיר מד״ר )

האלו. המצות את במדבר
 עליהם, מסוככים עננים עליהם היו והרי במדבר סוכה עשו איך היו, כבוד ענני למ״ד לשאלה ובנוגע
בשמים. עננים למעלה יש אם סוכה לבנות אסור וכי לסוכה מפריע לא עננים - רבינו השיב

 לבוא לעתיד ארעי בסוכת יישבו איך
 והקשה אמה. מאה אחד כל גבוהין שיהיו ישראל עתידין לבוא שלעתיד א' ע״ה דף בתרא בבא איתא
שבו איך רבינו  ואמר סוכה( ריש )כדתנן פסולה אמה מכ' למעלה גבוהה שהיא סוכה והרי בסוכה יי

עוי' )א״ה, הרגלים את שם להניח חור הסוכה ברצפת שיעשו ידי על דאפשר  ח״ג תשובה פסקי בספר י
א'(. מ״ב דף בדפו״י סק״ד, שנ״ג סי' סוף
 היה והרי כולה, התורה כל אבינו אברהם קיים ב' כ״ח ביומא למ״ד רבינו את שאלו אחרת בפעם אך

 בדירה סוכה מצות אבינו אברהם קיים ואיך ט'( פכ״א, סופרים )מסכת אנשים וארבע שבעים כמו גובהו
 סי' במ״ב נפסק וכך הטעמים, )לאחד עראי דירת זו אין כי פסול גבוהה סוכה דהרי והשיב כך, כל גבוהה
 לו שיתאים בגובה עראי דירת עושים ודאי מאוד, שגבוה מי אצל אבל אדם כל אצל זה וא״כ סק״ג( תרל״ג

 ביותר עינא ביה שלטא גבוה הי' אבינו שאברהם דכיון י״ל עינא ביה שלטא לא שבגבוהה מטעם אם ]וכן
מכ'[.

הסוכות( )שיח

50 שי״ח עלי 05
,,הטוב ״הכרת

 את שהעביר שליט"א, רבינו של ביתו מבני מאחד ראשון, מכלי אחרונים בימים שמענו מאוד ומרגש מפעים סיפור
 בעם החזק הקשר את מתמיד יותר המסמל הסוכות חג של זו בתקופה במיוחד מתאים המעשה והתשובה. השאלה
 בלי טעם בו שיש מי ולולב וריח, טעם בו שיש מי על מרמז האתרוג כי שאמרו כמו הציבור, שכבות כל של ישראל

 בגוף ועוזרים לרעהו, איש הדואגים ישראל כעמך מי יחד, אוגדים כולם ואת וכו' טעם בלי ריח בהם שיש והדסים ריח,
שרוי. הוא בה מהמצוקה לצאת להאחר כפשוטו ונפש

 כידוע, דיאליזה. טיפולי לעבור ונאלץ הכליות על נחלה של"ע יהודי התגורר מהערים באחד שם אי המעשה: היה וכך
 לו שמנקה מיוחדת למכונה להתחבר המטופל על בשבוע פעמים כמה כאחת. והנפש הגוף את משברים אלו טיפולים

 ראוי הוא אם תקופה כעבור כמקובל, אחוז. במאה לא זה וגם - הכליות תפקיד את המחליפה פעולה הדם, כל את
 הזקוק של בגופו ולהשתיל הבריאה הכליה את התורם של מגופו לקחת כדי מתאים כליה תורם אחר לחפש מתחילים

 רבות בדיקות שאחרי זהב, לב בעל כליה תורם נמצא מיוחדת, ובהשגחה ה' בחסדי חיפושים, של תקופה אחרי לכך,
 ותוך הנתרם, של לגופו ועברה התורם של מגופו יצאה הכליה ארוכים לא ימים כעבור ואכן לתרומה, מתאים נמצא
לפעול. החלה ימים כמה

 המפרכים, הטיפולים של הנורא הסבל תם בזה משפחתו, כל ושל הכליה מקבל של העצומה השמחה את לשער מיותר
 לו שולח שהוא לתורם הודיע הוא נרגשת הטוב הכרת וכאות כפשוטו. חדשה בריה הרגיל, החיים למסלול שב הוא בזה

 אלא מחיר... לזה אין כי הכליה על תשלום משום בזה אין בודאי כי מציין שהוא תוך הטוב, כהכרת כסף של הגון סכום
הקרובה. בתקופה ביתו את לכלכל לו שיעזור סכום הטוב, הכרת של תרומה

 בגופי שעשיתי, הנדירה המצוה את אמכור 'לא פנים בשום מוכן אינו הוא כי השיב ומיד כך, על שמע הכליה תורם
 פרוטה. שום לקבל הסכים ולא אמר. בשמים', כך על אקבל השכר את שיהיה, כמה יהיה כסף, סכום עבור ממש,

 כמו הוא כך על לתת בלי מאחרים נהנה שרק מי כי בגמרא אמרו כבר נוחות, ואי נבוך מאוד הרגיש הכליה, מושתל
 של לזכותו נזקפת שלו הבריאות שכל ולהרגיש האדם כאחד להסתובב נעימה הרגשה לא וזה ע״א( כ״ד )נדרים כלב

מאומה. כך על שילמו ולא פלוני
 את יקח שהתורם בודאי ביותר: מפתיעה היתה והכרעתו שליט"א, רבינו אל כמובן נשלחו הסיפור צדדי כך, או כך

 למושתל לעשות כדי הכסף את שלוקח חסד מצות לו יש אדרבה, בשמים, מהשכר לו מגרע זה אין לו, שהביאו הכסף
כלום! מזה יפסיד ולא טובה, הרגשה

מאוד. כך על שמחו הצדדים ושני לתורם, הועבר מיד שהכסף כמובן
 או לכך לנצרך כליה לתרום יש אם שליט"א רבינו עמדת את להביע זה במעשה אין כי המוסגר, במאמר כאן נוסיף
 לתרום, רוצה והוא לפניו מגיע שכבר שמי פעמים כמה רבינו אצל ראינו כללי ובאופן לגופו, דבר כל לדון יש וכי שלא,

 למצוא לכליה, הזקוק ת"ח לאברך שיסייעו חיים, מתנת לארגון מרבינו מכתב התפרסם כשנתיים )ולפני בהצלחה מברכו הוא
תמיד. איתנה לבריאות ישראל כל על תשפיע בחג השמחה שזכות ונקוה תורם(.

 לששון וזמנים חגים לשמחה, מועדים בברכת
ו6$גולדש יצחק

לשמחה מועדים
 בימי המתוכנן כפי *

 אי״ה המועד חול
 בבית רבינו יתפלל
 ואחרי לדרמן, מדרשו

 את יקבל התפילה
 הכנסת בבית הקהל

מועד. אגוטן לברכת
 אחרי מלבד *

 תתקיים לא התפילות
 נוספת קהל קבלת כלל
 המועד חול בימי

בביתו.
 לנענע יתאפשר לא *

 של המינים בארבעת
 רק היום, במשך רבינו
 ההלל, על הברכה בזמן
 לנענע אפשר יהיה

 מהאתרוגים בחלק
מיניו. והלולב ו

 הגיעו שלא לקטנים *
 רבינו גדלות, לכלל

 מתנה אך לנענע מרשה
כלל. להם מקנה שאינו

 בית שמחת *
 שנה כמידי השואבה:

 ראשון יו״ט במוצאי
 רבינו ערבית, אחרי
 בביתו הבדלה עורך

 ט״ו יאמרו מכן ולאחר
שירו המעלות שיר  וי

 דוחק )מפני יו״ט לכבוד
 הקהל כל יוכלו לא המקום,
להכנס(.
 בלילה תורה: שמחת
 רבינו יתפלל בעז״ה
 לדרמן המדרש בבית

 וישאר ערבית, תפילת
 מההקפות. לחלק
 חול מימי באחד
 מרן יצא המועד

 לעליה זכר לירושלים
 מרחוק לבאים לרגל,

 בני אצל להתעדכן יש
 שביום כיון המשפחה

 כלל מרן יקבל לא זה
 מעריב. אחרי

 היארצייט יום לקראת
 של לפטירתה השישי
 החל ע״ה הרבנית

 יעלה המועד בחול
 לאחר לציונה רבינו
 )כ״ה ראשון ביום החג
7:45) שחרית. לאחר תשרי(

משוער(
 לראות בקרוב ונזכה

המקדש. פני וליראות

£״
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מינים ד' הלכות פסקי
לולב
בינו מנהג א ר ט׳׳ תר, ארוך לולב לקחת שלי בינו וכתב ביו א ר ט׳׳ ס' הוא שמקורו שלי תו ש, עד ד״ה ט: בב״ק מ  שאתרוג שלי
תר ל יו בלולב. ה״ה לכאורה וא״כ הידור, זה גדו
ביו וגם עו ש ב אורכו מתאים יהיה ועי״כ עבה שיהיה להדר י הידור ל  הוא. ו

הדס
פניו כשיש לו אבל נקטם שהאחד הדסים ב' ל ש, כו שול שני מ ה בו רק אבל נקטם אינו ו ש, רו ש לכאורה משול  לקחת לו י
אינו ההדס בו שרק אף נקטם ש  משולש. רו
ערבה
אין הערבה של התחתון הקצה ם, בו ש אינו כהדס דינו עלי עור. מצטרף ד שי  ל

אתרוג
היינו טבל משום נאסר הוא הרי בפרדס, האתרוג לקיטת מלאכת שנגמרה משעה ם משעה ו תו שמכניסי  מיד לכלי או

ת. כשאר הלקיטה, אחר פירו
תרוג ם נטילת לפני בו שנגעו א בינו כתב שחרית, ידיי א: ר ט׳׳ חנו שלי ם, ג' ״ידי  ודי״. פעמי
הלולב איגוד
הג הלולב את שאוגד בשעה בינו נו מר שליט״א ר ת ״לשם לו לולב״. מצוו

שליט״א( דרדק ישראל להרב ישראל )שמחת

ם שיכול מי ש.  מ״ע או לקיי
עדיף. מה לולב או דסוכה

קודמת. סוכה ת.

מרי' אם ש. ש ליה ניחא א  לאיני
ה, מצוה למיעבד  בממוני

 ולאכול חבירו לסוכת ליכנס
שם.

יקפיד. שלא משער אם ת.

תר האם ש. טול מו  סוכה נוי לי
 ולתלותה אחת מסוכה
אחרת. בסוכה

להוריד. האוסדין יש ת.

 הבדלה לעשות אפשר םא ש.
ת הכנסת בבית שאין בסוכו כ

 הריני יאמר לסוכה שיכנס קודם
 בסוכה לישב צט( )מ״ע מומ״ז
 )שם שנאמד כו' מ״ע לקיים

 שבעת תשבו בסוכות מ״ב(
ימים.

מוד יכנס אח״כ ע  לפתח סמוך וי
מר הסוכה א מין וי  נז

פיזין, ש או כוין ל  לשבעת וי
ת הצדיקים  העולם אבו

 משה יעקב יצחק אברהם
סף אהרן ד. יו דו

ש יעשה אח״כ  לישב ויברך קידו
ש בסוכה הקידו  לעיל עיין ו
בפסח.

ם המוציא אחד אמר יקו  וי
 ימים, שבעת תשבו בסוכות

 תיבו, עלאין אושפיזין תיבו
 מהימנותה אושפיזין תיבו
תיבו.

הסוכות חג בעניני שו״ת

ת סוכה שם שתו  אחר ול
הבדלה.

ראוי. אין ת.

תר אם ש. שון מו חידי לי  י
דאסור. בבית כמו או בסוכה

 הגר״א בשם אומדים ת.
שמות־.

תר אם ש.  בסוכה לעבור מו
אין או למקום ממקום  ד
קפנדריא לעשות

מות־. ת.

 הכנסת בבית כשלומד ש.
ת כל אם בסוכו שן יו  מעט לי

 כעין דתשבו לסוכה חוץ
תדורו.

הסוכות לחג הכוונות סדר
ם דיו וירי מר י א  בשמחה וי
 חולקיהון זכאה חולקנא זכאה

ם דכתיב דיש־אל ט[ לב, ]דברי
 חבל יעקב עמו ה' חלק כי

ר נחלתו. חזו שב. וי וי
 המומ״ז יאמר לולב נטילת קודם

 ומיניו הלולב ליקח ק( )מ״ע
א שנאמ־ כוי מ״ע לקיים קו  )וי

 ביום לכם ולקחתם מ׳( כ״ג
הואשון.

מר, ואח״כ א  מוליכו והויני י
 כמו ומווידו ומעלהו ומביאו
עי' חז״ל שתקנו  ל״ז דף סוכה ]

 וטללים ווחות להעביו ע״ב[
א. ומל״ת מ״ע לקיים ועים

אי חג של שני י״ט ובליל מוצ  וב
ט,  תמצא בפסח כמו יאמר י״

צא. מ״ע קודם

ליזהו. נכון ת.

תר אם ש.  י״ב תוך לאבל מו
ם להשתתף חודש קודי  ברי

 תורה בשמחת ובהקפות
אחת. הקפה עשה החזו״א ת.
 סק״ד תרס״ט ס' במשנ״ב ש.

מן כתב  של שמו״ת שז
ת פרשת א  הוא הברכה וז
 ומשמע תורה שמחת בליל

 אינה תורה שמחת שקודם
ה, לו זמנ אי  ס״ק רפ״ה בס' ו

ם כתב י״ח  יקרא הו״ר שביו
 כי כך כתב שהמ״ב כנואה ת.

 שמחת בליל גם הוא הזמן
ובה. בהושענא וגם תווה

ח"ב( הגר"ח מועדי החדש הספר )מתוך

ם ערבה נטילת קודם  הושענא ביו
מר, רבא א  ליקח מומ״ז הויני י

 הנביאים שתקנו כמו העובה
א׳. ומל״ת מ״ע לקיים

מיני ליל קודם ת של ש  סוכו
אמר,  קא( )מ״ע מומ״ז הויני י

 סוכות של שמיני ביום לשבות
 כ״ג )שם שנאמ׳ כו׳ מ״ע לקיים

 מקוא השמיני וביום ל״ו(
קודש.

 מלאכה לעשות שלא )קעט( ת ומל״
 שנא׳ סוכות של שמיני ביום
 לא עבודה מלאכת כל )שם(

 כדלעיל וכו׳ ואזכוו תעשו,
בפסח.

 הפרד"ס בעל הגה"ק מאת השנים׳ )יאור
 של זקנו זצוק״ל עפשטין לייב אריה רבי
 מו"ר יבדלחייא ושל זצוק"ל החזו״א מרן
שליטייא( קנייבסקי הגר"ח מרן

ו~*
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שיכלחט״א לרכינו חכר אשר ע״ה מהרבנית והנהגות מעשים
 ורבינו ודפקתי לשם הלכתי זצ״ל, וינטרוב ברל הג״ר ידידו בבית אז שהה ורבינו לרבינו, הוצרכתי פעם בלשונה: הרבנית סיפרה •

 נבהל, מאד ורבינו אותך, צריכה שאני ואמרתי וחזרתי נמצא, לא אחד שאף ואמר הדופק, מי הסתכל לא וכמובן הדלת, את פתח
לכך. לבו שם לא היא שזאת לו שאמרה עד אותו, צריכה פתאום אשה איזה

 שהיתה מהדברים אחד ״זה בהתרגשות רבינו ענה ״הסבלנות״, במידת מיוחדת היתה שהרבנית בשמו שאמרו לרבינו אמר אחד •
 לומדים אם השיב: לכתוב? מה הסבלנות, למדת מגיעים איך הרבנית על שמוציא בספר לכתוב שרוצה שאל שוב בזה״, מיוחדת

השפיעה״. היא אנשים הרבה ״על הרבנית על רבינו אמר אח״כ הטובות. המידות לכל מגיעים תורה
 ניצול על משל ע״ה הרבנית סיפרה למדו״. שלא חדש ״דבר רבינו השיב ע״ה, הרבנית לע״נ ללמוד מה האבל בשנת שאלו הרבה •

תו, לבזבז ושלא הזמן ניצול על לזרזם שרצה פועלים הרבה של במעביד היה מעשה בפיה: רגיל היה המעשה וזה הזמן,  קרא או
 כאן להכניס אפשר להם, אמר הכל שנתמלא אחר שנכנס, כמה והכניס גדולות אבנים שם והכניס קדירה, לפניהם והביא אותם

 היה שאפשר ראו אז או האבנים, מבין נשחלו והם גדולה כמות ושפך קטנות אבנים לקח אז או מלא, הכל לא, ענו: אבן? עוד
 ראו וכולם חול לקח אז או לא, ודאי כבר עכשיו כולם: ענו משהו? עוד להכניס אפשר אותם: שאל אח״כ דברים. עוד להכניס

 ושפך מים לקח משהו!... עוד להכניס אפשר אי כבר כעת ואמרו: כולם ענו הקטנות האבנים מבין חול לדחוס עוד שאפשר האיך
תר ספל עוד לקערה נכנס והנה  להכניס עוד אפשר מנוצל, הכל כבר שנראה אפילו תמיד, כי ראו, המעביד: להם אמר מים של ויו

תר. ולנצל מקיים. ונאה דורש נאה לזה נפלאה דוגמא היתה עצמה ע״ה והרבנית יו
 שהייתי ב״ה 'אבל אחרים, מענינים כלום דיבר לא השבוע, פרשת על פי' רק לה אמר הנישואין לפני שבפגישות סיפרה הרבנית •

אחר'. דבר ידענו לא מהבית, לזה רגילה
 שלא ובמקום גויה״, עשני ״שלא גוי, עשני שלא במקום השחר בברכות אומרת מילדותה שכבר הרבנית סיפרה תשע״א. ער״פ •

מידי שפחה״, עשני ״שלא עבד עשני  בוקר והשבוע ״אמן״[ לשני משיב ואחד בקול השחר ברכות אומרים והרבנית רבינו בוקר ]ו
 אותך מעבידה אני שאין כך על לה' מודה אתה אחת פעם הא בבדיחותא לו ואמרתי שפחה, עשני שלא בטעות אמר סבא אחד

רבינו. פני וצהבו פסח, בערב כשפחה
 פרט, כל ומברר אבילות, הלכות בלימוד הזמן כל עסוק רבינו בחטף, ע״ה הרבנית פטירת אחר )תשע״ב( סוכות המועד חול שבת •

השבעה. קודם המועד חול בימי ללמוד אפשר האם בודק וביניהם
 שב״ק באמצע ע״ה[ הרבנית ]של פטירתה מזמן ההלכה, מדקדוק דעתו מסיח לא לרגע אשר רבינו של גדולתו את לראות מפעים •

ם בדד ישב רק כלום, הגיב לא מוצ״ש עד  חג, אסרו בראשית, עש״ק ו' ביום בבכי. קולו נתן במוצ״ש ורק השבת כבוד מחמת וידו
 ותמיד הבית, מבני למישהו לקרוא צריך היה רבינו הדעת, ישוב בחוסר כולם ע״ה הרבנית על ה״שבעה״ של ראשון יום תשע״ב
אילו בפעמון, לו מצלצל  זכר. לא אחד שאף דבר היום, שני יו״ט רבינו לו אמר צלצל לא למה שאלו בפיו, רבינו קראו עכשיו ו
שני[. ביו״ט דאורייתא, מלאכות לעשות לא נוהג ]רבינו

 לצרכי כסף לו אין שאם בפשוטו-הכוונה לבריות, תצטרך ואל חול שבתך עשה במשנה כתוב רבינו, בשם מסרה ע״ה הרבנית •
ה לא שבת ש, עוד בזה פירש רבינו אבל חול. שבתו יעשה אלא, מאחר, ילוו  כמות לשבת ותעשה חול-תקנה שבתך עשה פירו
 שכל שכתוב כמו משמים לו מחזירין ע״ז לשבת, שעושה מה שהרי לבריות, תצטרך ואז-אל לחול ג״כ שיספיק גדולה כה אוכל

תיו לוו ויו״ט, שבת מהוצאות חוץ לאדם לו קצובין מזונו אני עלי ו פורע. ו
אלי. באים גם שבגללה מכך סובל אני וגם תחי'[ ]הרבנית הסבתא, בשביל באים שכולם בענוה, רבינו אמר •
 ריהוט שם יש וכי סלון? זה וכי שבאמת הספרים״. ״חדר ״לסלון״ רבינו[ ]עפ״י קוראים בבית שאצלם שאמרה מהרבנית שמעתי •

הרבנית. אמרה יפה, הכי הקישוט וזה שם, יש ספרים רק מפואר,
 שאם בעיות, שאר או ילד של מחלה או לידה לפני עצמם על לקבל הסטיפלר של עצתו עפ״י נהגו ורבינו שהיא סיפרה, הרבנית •

 תיכף אמרו ה' ישועת בו שראו ענין כל וכן ממחלתו ילד של רפואה אחרי לידה, כל אחרי חי״ כל ״נשמת יאמרו בסדר יהיה הכל
חי'. כל 'נשמת תפלת

הועיל מיץ-אבטיח שתאכל לה אמרה ע״ה הרבנית הכליות. על שסובלת אשה על לרבינו ספרו •  לא שנפטרה מאז אבל בזמנו. ו
עזרה. הברכה אלא עזרה, הרפואה לא רבינו: הגיב מועיל,

 וראתה טוב, הרגיש לא כי בבית להתפלל נשאר זצ״ל אלישיב הגרי״ש מרן אביה אחד יום עשר, בת כשהיתה הרבנית, סיפרה •
ם' 'עושה שפסע שלאחר מן מתעכב למקומו שחזר טרם שלו  המקובל מחותנו שמובא לה, ואמר האי, מאי אותו ושאלה מה, ז

 והוסיפה, ההרים. אל עיני אשא למעלות שיר שלום, עושה מאמירת שחוזרים קודם לומר סגולה ואחלמה״, שבו ״הלשם בעל
התארסו. כולם תקופה ולאחר כך, ועשו זו סגולה שראו מבוגרים בחורים קבוצת מתוך אחד שהיה אברך לה סיפר שנים לאחר

הסבלנות. במידת רבינו השיב מיוחדת היתה שבזה ע״ה הרבנית על לומר אפשר מה השבעה בימי לרבינו שאלו •
חד? באופן הרבנית על לציין אפשר מה לפטירתה, השנה ליום לרבינו שאלו ושוב •  רצון העושה כשרה 'אשה רבינו אמר מיו

 לתוך בידים הענבים את סחטה בעצמה! יין הכינה איך אפילו לי זכור עזרה. ללא בעצמה, הכל לעשות קשה עבדה בעלה'.
ה. במו עשתה היין עשיית תהליך כל ואת מסננת ידי'

מנו על מאד וחסה בעלה, את מאד כיבדה הרבנית •  ולא השולחן, על היה כבר האוכל מביהמ״ד הביתה בא כשהיה תמיד היקר, ז
 להמתין. יצטרך ולא מיד לאכילה ראוי ויהיה מעט שיתקרר כדי לכן קודם דקות כמה מוכן שיהיה מקפידה היתה אלא סתם

 בשעה לילה כל שקמה הרבנית, סיפרה עוד כיסוי. עם השולחן על מונח כמובן הי'ה גילוי, יהי'ה שלא להזהר שצריך ובמאכל
ללמוד. יום כל קם זו שבשעה תה, כוס לו ולהכין לרבינו לעזור בלילה, שתים

היינו אחד מדבר חוץ לו, לעזור יכולה אני בכל לרבינו אמרתי הרבנית: אמרה •  שרבינו נכתב ]כבר שלו. הלימוד של בחובות ד
שלמי בבלי ש״ס כגון שלומד היומיים ללימודים קורא כו' ירו  המעשה לאחרים לספר נהנתה תמיד ״חובות״, שנה, כל ומסיימם ו

 שהוא כיון ברכות לשבע לבוא יכול שאינו שמתנצל למחותן רבינו שאמר הילדים, אחד של ברכות השבע מימי באחד שאירע
עליו חוב בעל תיו. לפרוע ו טרוד כספיים, לחובות שהכוונה המחותן חשב בתחלה חובו  שנתברר עד הלואה. להשיג לגמ״ח ללכת ו

מודיו[. להשלים חובות לו יש בשמחה טרוד שהיה שכיון לו בלי
תודה( )מנחת

ישראל עם כל על יושר מליצת שתהיה ונזכה הטהורה נשמתה לעילוי אלו דברים יהיו
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המינים ארבעת ענייני

 ישר, שראשו רגיל לולב נוטל - לברכה כלל בדרך א.
 כפופה התיומת שראש נוסף לולב ליטול עוד ומהדר

ז"ל. הרא״ש שכתב וכמו במקצת
 ואופנים כפוף בלולב הדינים פרטי שסיכם י״ז תרמ״ה שו״ה עי'

 אתרוג ליטול מקפיד שלא מרן לי אמר תימני אתרוג אודות שונים.
 הגרי״ז ותלמידי זה אתרוג אחרי מחזר היה לא החזו״א וגם כזה

עכ״ד. זה אתרוג אחר מהדרין מבריסק
 על חומה( קליפה )שזה ׳קורא׳ מעט יש אם מקפיד לא

החזו״א. הקיל וכן הלולב ראשי
קכ״ד. ס״ק תרמ״א סי׳ כה״ח ועי׳

 אמנם קן, בכל עלין ג׳ שיש הדס נוטל כלל בדרך
 כדעת קן בכל עלין ז׳ שיש הדסים לו נתנו לאחרונה

בזה. גם ונענע רש״י,
ב׳. ל״ב סוכה ורש״י ומ״ב ס״א תרמ״ו שו״ע עי׳

 ושאר לולב וכן גדול אתרוג לקחת להדר משתדל ד.
בגודל. שהכוונה כהי״א מצוה, הידור משום המינים

 אם שליש, עד להוסיף מצוה שאמרו במה סק״א תרנ״ו מ״ב עי׳
יותר. גדול אתרוג על או יותר מהודר אתרוג על להוסיף הכונה
 שאינו אתרוג לפניו יש אם אפילו גדול ליקח הידור שיש לי ואמר

 היטב ועי׳ יותר. בגדול לנענע הידור יש אעפ״כ בצמצום שיעור
סק״ב. תרע״ב סי׳ מג״א

 כשמתחיל אלא יום בכל הערבות את מחליף לא ה.
ם. כל בערך והוא להתייבש יומיי

 וע״ש וכו׳ חדשה ערבה חוה״מ יום כל ליקח ונוהגים הרמ״א כתב
חדשה. יום כל ליקח כדאי שלא אופן שיש היטב בבאר

 גדול ושיהי׳ ירוק, ולא צהוב שיהי׳ מעדיף האתרוג ו.
ונאה.
 שכבר יותר מהודר מ״מ וכשירה, ומצהיבה ההולכת כזו ירקות ואפי׳
צהוב. זה הברכה בעת

 בלעטלך יש אם לחפש באתרוג הרבה מעיין אינו ז.
 זעירות שחורות נקודות או לעיל, נראים שאין קטנים

החזו״א. נהג וכן
בין. ד״ה בבהה״ל ויובל משמיטה רפ״ד אמונה דרך עי׳

 רק הוא כי פיטם, עם בדווקא אתרוג ליטול הקפיד לא ח.
 כך גדל אלא נפל, לא אם זה בלי גם וכשר הידור

ברייתו. מתחילת
פיטמתו. ניטל לגבי הדינים סיכום י״א י׳ דין תרמ״ח שו״ה עי׳

 בשמאל וערבות בימין הדסים המינים. ג׳ איגוד סדר ט.
 בתוך וערבות ההדסים את ומניח באמצע. ולולב

 לולב של עלה נוטל באמצע. כשהלולב נאים קושיקיל
 גם אוגד ואח״כ קשר, גבי על בקשר המינים ג׳ וקושר

טבעות. ג׳ עצמו הלולב על אוגד ואח״כ טבעת, עם
 ושם וכו׳ שעושין יד בית בענין ט׳ סק״ח תרנ״א סי׳ משנ״ב עי׳

הקשרים. שלושת של הדין פרטי סקי״ד
בסוכה. המינים ד׳ על לברך מקפיד לא י.

 סקל״ד תרנ״א סי׳ משנ״ב כן. נוהג לא בסמוך סוכה שיש ואפילו
בסוכה. לברך האריז״ל בשם

 האתרוג הופך הלולב, נטילת על הברכה בשעת יא.
 קודם יד״ח יצא שלא כדי מעלה כלפי יהי׳ שהעוקץ
 האתרוג בחזרה הופך שהחיינו בברכת אולם הברכה.

גידולו. כדרך ומעמידו
 בשם הובא כ״ה ובמ״ב שיברך, עד האתרוג יהפוך או ס״ה תרנ״א עי׳

שבכולן. מובחרת היותר העצה דזה הגר״א
 וסדר מכסכס, ולא ישר ומביא מוליך הנענועים בסדר יב.

 וגופו פניו הופך ולא המשנ״ב. כמש״כ הוא הצדדים
שמנענע. לצד

ובמ״ב. ס״ט תרנ״א שו״ע בזה עי׳
 משום באתרוג עני ומעשר המעש״ר יהי׳ שלא הידר יג.

בשבת. א׳ יו״ט כשחל ואפי׳ לכם,
 ובצה״ל כהני ד״ה בבהה״ל ה״ב מתרומות פ״ו אמונה בדרך היטב עי׳

שם. שציין מה בכל ב׳ תרמ״ט ובשו״ה ע״ז, אות
 האתרוג לחתוך אומר האתרוג את שמעשר אחרי י״.

 אלא סכין ע״י לחתוך ולא לאוכלו, יבואו שלא המעושר
ביד.

 אפשר איך לדון שהביא על, ד״ה בבהה״ל הכ״א מתרומות ד״א עי׳
 ביד שיחתכו משתדל ולכן באורך, ע״ש בסכין, שבלוע החלק לעשר

למעשר. שלם אתרוג יקחו או
 רמ״י הגאון של מהעץ הוא מברך שעליו האתרוג טו.

 שזה החזו״א ממרן לשתול, זרעים )שקיבל זללה״ה ליפקוביץ
 מנענע זה אתרוג שנוטל אחרי אמנם מורכב( אינו בודאי

אחרים. מזנים אתרוגים עם
לו, שהביאו נוספים באתרוגים מנענע הי׳ שהחזו״א מרן, לי ואמר

 בטוח והי׳ ספק הי׳ לא שלחזו״א מפני וטעמו הלל, שגמר אחרי רק
 )קודם מיד מנענע לכן שמסתפק אצלו אבל ומהודר כשר שאתרוגו

 מהעץ לוקח אינו זללה״ה הגרמי״ל רבנו פטירת ואחרי בכולם. הלל(
 נאים שהם רמ״י מאתרוגי שנלקח מזן אלא עצמו הגרמי״ל של

יותר.
 שלו, מינים בד׳ לנענע המתפללים לכל רשות נותן מרן טז.

 חוץ להחזיר, ע״מ שרוצה מי לכל שמקנה ומכריז
מלקטנים.

 מ״מ מאוד, משומש והוא כתמים קצת עם האתרוג נהי׳ שעי״ז אף
ל״ו( סוכה )עהש״ס, החת״ס דברי וידועים לו. עדיפא חסד מצות
המצוה. מחמת אלו כתמים לגבי

 ג׳ הזמן כל מחזיק ההושענות ואמירת ההלל בשעת יז.
בשמאל. ואתרוג בימין המינים

סק״ו. תרנ״ו סי׳ מ״א עי׳
לזו. זו ידיו ב׳ ומצמיד יח.

 ומרן וכו׳ נענועו בשעת ללולב האתרוג לחבר צריך סי״א תרנ״א עי׳
נענוע. בשעת שלא גם אותם מחבר שליט״א

)כי גזולות אינם אם בעיקר מברר כלל בדרך בערבות יט.
ומוכרים(. שגוזלים יותר מצוי בזה
וס״ד. ס״א תרמ״ט שו״ע עי׳

 המינים ושאר והלולב האתרוג על לשלם מקפיד כ.
בחינם. לקחת ולא לו שמביאים

 דין סק״י תרנ״ח סי׳ מ״ב ועי׳ מט״א בשם סק״ח תקפ״ה סי׳ מ״ב עי׳
 נותן הרמ״נ האחרונות ובשנים החג. אחר התשלום שפורעים אלו

 ושמח מרוצה מאוד ומרן החזו״א, מזן מהודר אתרוג שנה בכל למרן
אישית. בהקדשה מחיבורו חיבור שנה בכל לו נותן הוקרה וכאות

 מאחרי מהלולב הטבעות את מוריד רבא בהושענא כא.
ההלל. אמירת וקודם הלל של הברכה

 מרן והנה, לולב. של אגודו בו להתיר שנוהגים ס״א תרס״ד עי׳
החזו״א. מרן נהג וכן הלל, ולפני הברכה אחרי מוריד

 שנחבט מחמת בראשו מעט נחלק הלולב אחת פעם כב.
 עדיין העדיף ומרן לצדדים(, נטה לא )אמנם בכותל
 למחרת אמנם הדר, בו ויש ויפה גדול היה כי בו לנענע

בו. נענע ולא יותר, נחלק כבר
לציין )יש הימנק הי׳ לא עדיין שאתמול לי ואמר ממרן, שמעתי כן

ראשון(. ביו״ט הי׳ לא שהמעשה

השוי׳ע( סדר על שליט״א מרן הנהגות )'אלא'
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 חג - מינים ד' שליט״א- קרליץ הגר״נ הדור פוסק רבינו ממרן שו״ת
תורה שמחת הסוכות,

מינים ד'
מן כמה מנים ,ד לחיפוש מת״ת לבטל ז

ם, ד' בחיפוש ההנהגה לענין שאלה: תר אחר ומחפשים כשר מין מוצאים אם לענין מיני מן כמה טוב, יו ש ז  על מתורה לבטל י
איו אחר זללה״ה קרליץ מאיר נחום רבי הגאון אבי תשובה: זה? שו מן הרבה ביטל שהחזו״א ראה ני ם, ד' קניית על ז שאלו מיני  ו

 הוא באמת שזה החזו״א והשיב המהודר, את לחפש במקום ללמוד הזמן שאר את ולנצל כשרים מינים בד' יסתפק לא אמאי
היו רק מחפש היינו כשרים, מינים ד' שי מן שכל ליה סבירא שהיה ו ש ז ש כשרות, שאינם בדין חששות שי  למצוא כדי לבטל י

אי. כשר ש י״ל בלעטלך עם אתרוג נמי והכא וד ם, להרבה נוגע וזה חשש. שי ם. בשביל תורה לבטל עניני  שצריך רק הידורי
חשש. הוא ומה הידור נקרא מה לדעת
אחר מזן נוסף אתרוג ביו״ט ליטול

אחר? מזן אתרוג עוד לקנות לו מותר האם ביו״ט, אתרוג נטל שאלה:
 להחזיק שרוצה מצוה מחיבוב גרע דלא אחר, מזן טוב ביום לקנות איסור אין אחד, מזן אתרוג נטל שכבר לאחר אף תשובה:

קרי מינים, הד' קצת עוד  טוב. ביום זה לצורך לקנות ומותר מצווה, ומי
בחוה״מ מגבת להרטיב
הלולב? לצורך המועד בחול מגבת להרטיב מותר האם שאלה:

הוי משום הטעם וי״ל מותר, תשובה: כיון הזה, לטעם צריך שאין נראה אמנם האבד. דבר ד  אין והרי המועד צורך שהוא ד
תו מכובסת. המגבת שתהיה כוונ

סוכה
שן להוציא מהסוכה י
שן אדם האם שאלה: שן? מהסוכה להוציאו מותר שיהיה מסוכה פטור י שי  כ

שן גם תשובה: עשה. מצות ממנו דמבטל להוציאו אסור ולכן במצוות, חייב י

הסוכה מעל סורגים או כביסה חבלי
בכך? נפסלת הסוכה האם סורגים או כביסה חבלי סוכתו מעל שיש מי שאלה:

ש תשובה: כיון בינהם, כשר סכך להניח והעצה בזה, מחמירין י מי להסירם משכנו לתבוע א״א חומרא, רק שכ״ז ו  הסוכות. לי
 הסכך? שוב ינענע אם החבלים את שכנו הסיר ואח״כ חבירו, של הכביסה חבלי תחת סיכך שאלה:

הי כיון תשובה: לנענע. להחמיר א״צ כביסה, חבלי תחת לסכך שלא חומרא רק שזו
הסוכה ע״ג התלויה כביסה
הסוכה? את פוסלת האם סוכתו ע״ג התלויה כביסה שאלה:

ש אם תשובה:  סכך אי״ז ברוח, מתנופפים הבגדים אם הפרוץ על מרובה עומד אם וגם כשרה, הסוכה העומד על מרובה פרוץ י
עראי. סכך שהוא כיון שפוסל

הסכך נענוע אופן
 כאחד? העץ כל את להגביה צריך האם הסוכה את להכשיר הסכך את לנענע שצריך באופן שאלה:

הצד. אותו עשיית היא שמגביה הגבהה דכל השני, הצד את ואח״כ אחד צד להגביה יכול תשובה:

הסכך הגבהת שיעור
להגביה? שצריך השיעור מה הסכך להגביה כשצריך שאלה:

תר להגביה צריך במקומו כשמניחו אבל שיעור, א״צ אחר במקום ומניח מגביה אם תשובה:  הגבהתו. ניכר שיהיה מטפח יו

מסילות על מתריסים דפנות
ם מסילות על תריסים הם שדפנותיה סוכה שאלה: ת? כשר אם למקום ממקום שזזי לדפנו

 שאז במקומם אינם שהתריסים בשעה לאכול שלא שיזהר ורק כשר, ה״ז סגורים במקומם כשהתריסים מסכך אם תשובה:
ת. לה חסר דפנו



 בשבת? להזיזם מותר אם צירים עם מתריסים הסוכה שדפנות באופן שאלה:
ש כיון מותר, תשובה: ם. מבעוד טפח שפרוס כמו הוי צירים להם שי יו

שולחן או מטה תחת בסוכה שינה
שון אפשר אם שאלה:  טפחים? מי' פחות שהם השולחן תחת או המטה תחת בסוכה לי

ש תשובה: שון אפשר שבשולחן למטה שולחן בין לחלק י תחתיו. לי

שסיכך קטן
כשירה? הסוכה אם הסוכה את שסיכך קטן שאלה:

ש לתקן ובאפשר בזה, מחמיר העולם אמנם כשרה, שהסוכה מסתבר תשובה:  לתקן. י

דמעמיד במעמיד להחמיר
 בזה? מקפידים שלא במקום להתארח יכול אם טומאה המקבל מדבר יהא שלא דמעמיד במעמיד בסוכה המחמיר שאלה:

שן יאכל הצורך במקום תשובה: אין זו, סוכה על לברך לכתחילה דמותר זו בסוכה וי  לאחרים צער ולגרום מחלוקות לעשות ו
דמעמיד. במעמיד להחמיר שרוצה בגלל

לצל הניחום שלא קורות ע״ג לסכך
צל? לשם נתנו שלא קורות על הסכך את להעמיד אפשר האם שאלה:

 לפסול. גזירה בהם אין א״כ כשרים הם בהם לסכך ירצה שאם כיון מ״מ לסכך כשרים שאינם אע״פ מותר, תשובה:

במחצלת לסכך
מנינו שאלה: ש האם לשכיבה עומדים אינם המחצלות של רובם שרוב בז בהם? לסכך לחוש י

ש תשובה: ם אנו שאין כיון לחוש, י ש דשמא יודעי ש לשכיבה שמיוחדות בעולם מקומות י  באותן זו מחצלת שנעשית לחוש וי
מקומות.

בבלפונים לסכך
״בלפונים״? הנקרא דקים בנסרים לסכך אפשר האם שאלה:

אין לסכוך כשר תשובה:  החזו״א. הורה וכן שם, עובר הגשם וכן תקרה, בהם לעשות דרך ד

בחוט המחוברים בקנים סיכוך
לסיכוך? כשר האם מק״ט שאינו חוט ע״י לזה זה המחוברים מקנים העשוי סכך שאלה:

אין לשכיבה, ולא לסיכוך דעומד לכתחילה, כשר תשובה: ת לחוש ו שמתקפל. כ״כ רך בדבר תקרה לגזיר

גשם יכנס שלא סכך
 לסכך? כשר האם לסוכה להכנס הגשם יוכל שלא באופן המורכב קנים חצאי של סכך שאלה:

ופסול. קבע לסוכת דומה זה גשם יכנס שלא קבוע באופן שעשוי כיון תשובה:

כדופן לשמש ספרים ארון
פן ספרים בארון להשתמש מותר האם שאלה:  עקומה? לדו

ש בספרים אבל לקדושה, תשמיש רק שהוא כיון מותר עצמו בארון תשובה:  לאסור. י
הבנין בחצר סוכה בנית

רי לכל המשותפת בחצר סוכה הבונה שאלה: בחצר? להשתמש מהם רשות צריך האם הבנין דיי
שי דזה הסוכה את לבנות רשות א״צ תשובה: ש אא״כ החצר, משימו אין סוכה לבנות שרוצה אחר שכן י  לשניהם מקום ו
לחלוק. צריכים

הרבים ברשות סוכה בנית
רבים? שם שעוברים במקום הרבים ברשות סוכה לבנות מותר האם שאלה:

 סוכה. לבנות מצווים דכולם כלל, רשות וא״צ לבנות לו מותר לעבור ראוי מקום רה״ר לבני משאיר אם תשובה:

הסוכה את מחלקת האם הפתח צורת
עי״ז הפתח בצורת באמצע שמחולקת סוכה שאלה:  הסוכה? את פוסל האם סוכה שיעור החלקים לאחד אין ו

פוסל. אי״ז חילוק לשם נעשה ולא הסוכה השימוש את מחלק אי״ז אם תשובה:

בסוכה שמונח סוכה נוי
אינו בסוכה שמונח סוכה נוי שאלה: סוכה? כנוי דינו האם לדפנות או לסכך מחובר ו

הי' עציץ בהניח ולכן כלל, מחובר כשאינו גם בהנאה נאסר תשובה:  יפים פמוטים אבל החג, לכל נאסר בסוכה החג כל שי
ט לשבת להדלקה שמיועדים לסוכה. שייך דאי״ז סוכה נוי אי״ז ויו״

סוכה כנוי דינו אם הסוכה אור
ת שאלה: סוכה? כנוי דינם האם בסוכה התלויים החשמל נורו

שוי סוכה נוי דאי״ז נראה תשובה: ש דע חד. יפים הם אא״כ לנוי, ולא לשימו במיו



הזיז ת ל בשבת סוכה נוי של וילונו
ת שאלה: בשבת? להזיזם מותר האם סוכה לנוי התלויים וילונו

 אסור כעת החיבור ונפרד צדדיו מכל נעוץ בהיה אבל בו, מהשימוש הוקצה דלא מותר וסגירה לפתיחה נעשה אם תשובה:
לסלקו.

ם לנטילת כלי לסוכה להכניסו ידי
שחרית? לנט״י כלי לסוכה להכניס מותר האם שאלה:

טול יכול אם לכתחילה תשובה: דיו לי טול ממנו אמות ד' תוך וזה לסוכה מחוץ י תר לסוכה חוץ ואם לסוכה, חוץ י  אמות מד' יו
טול ממנו בסוכה. י

הסוכה? בתוך זאת להביא ראוי האם לסעודה נט״י שאלה:
 מכובדת. בצורה זה אם תלוי זה לנט״י גדול מיכל מכניס ואם מותר, בסוכה נט״י תשובה:

הסעודה אחר אכילה כלי סילוק
 אכילה? לאחר מיד זאת לעשות צריך האם מהסוכה אכילה לאחר אכילה כלי לסלק שצריך בדין שאלה:

מו הסעודה בני שכל לאחר תשובה:  לאכול שסיים אחד שכל וא״צ הסעודה דרך שכן האכילה כלי את מסלקים לאכול סיי
יסלק.

ם משחקי בסוכה ילדי
כן בסוכה, להתלבש אפשר האם שאלה: ם משחקי האם ו  תדורו? כעין תשבו בכלל זה בסוכה ילדי

אי״ז תדורו כעין תשבו בכלל דהם מותרים אלו דברים תשובה: לסוכה. בזיון ו

בסוכה קטטר
 לסוכה? להכנס לו מותר האם שתן לקבלת קטטר לו שמחובר מי שאלה:

לכסות. שיכול כמה ויכסה מותר, תשובה:

שון בנסיעה עראי שינת לי
בדרך? מעט לנמנם לו מותר האם בדרך הנוסע שאלה:

 תדורו. כעין תשבו בכלל דזה מעט מותר שינה אותו תקפה אם ורק לשינה, הדרך את לכוון לו אסור תשובה:

שב ברכת בהבדלה בסוכה ליי
שב ברכת מברכים האם במוצ״ש בהבדלה שאלה: בסוכה? ליי

ת אח״כ יאכל השומעים אחד או שהוא ראוי ולכן ספק, הוא זה דבר תשובה: כון מזונו  בברכה. לפוטרו וי

הגשם כשפסק בסוכה לשינה לחזור
שן בסוכה גשם כשירד שאלה: שון לסוכה לחזור מחוייב שאין הדין הגשם ופסק לביתו ונכנס כשי  כל האם השחר, עלות עד לי

לסוכה? לחזור בקלות כשיכול גם זה
שון לחזור שצריך אפשר גדולה טירחא לו אין ואם הענין, לפי הכל תשובה:  בסוכה. לי

שב ברכת בסוכה אוכל כשאינו בסוכה ליי
אין לסוכה הבא שאלה: שב? מברך אם בסוכתו חבירו את לבקר הבא כגון שם, לאכול דעתו ו  ליי

יברך. תשובה:

ליישב ברכת על בקידוש לענות אשה
ש ושומעת בבית שיושבת אשה שאלה: שב ברכת בקידו  אמן? לענות לה מותר האם בסוכה ליי

בשבילה. הפסק נחשב לא ע״כ מהקידוש חלק הברכה המקדש שאצל כיון לענות, מותר תשובה:

לסוכה חוץ קטן להאכיל
 לסוכה? מחוץ לחינוך שהגיע קטן להאכיל מותר האם שאלה:

תר. שמאכילו נקרא אי״ז מעצמו ואוכל לפניו מניח אם תשובה: ומו

ראשונה בשנה בסוכה שינה
שואין שלאחר הראשונה בשנה האם שאלה: ש הני שן פטור י  בסוכה? מלי

חייב חילוק שום אין תשובה: כולם. כמו בסוכה ו

שן לבד כשאשתו בבית לי
שון מפחדת שאשתו מי שאלה: שון גם ומפחדת בבית, לבדה לי  מצטער? משום פטור האם בסוכה, לי

פוטר. אי״ז מצטערת, היא ורק רגוע הוא ואם בצערה, מצטער כמה עד תלוי תשובה:



בסוכה יצטער שלא הוצאות להוציא
 בסוכה? חייב ויהיה מצטער יהיה שלא תנור או מזגן לקנות צריך האם מאוד לו קר או בסוכה לו שחם מי שאלה:

ת בכלל ה״ז א״כ קר או חם הזמן שכל במקום זה אם תשובה:  שם חם לא שבלילה מקום זה אם אבל בה, שמחוייב הסוכה בניי
אינו כ״כ ע״ז. הוצאות להוציא צריך אין מצטער ו

השינה בזמן בסוכה שולחו
מן הסוכה שולחן שיהיה להקפיד צריך האם שאלה: השינה? בז

מן שולחן שיהיה א״צ הדין מעיקר תשובה: ת השינה בז הי' המ״ב וכוונ ש שולחן להכניס שאפשר בסוכה שיעור שי  אמנם וי
הי' הסוכה כבוד של ענין עת. בכל ערוך שולחן שי

בשבת הסוכה לתוך האוכל לשלשל
ם או חילונים כולם משפחות, חמישים בבנין וגרים קומות, עשרה ארבע של בבנין בחיפה גר אדם שאלה:  שייך )ולא גויי
ש מכולם(, מקום שכירות ע״י חצרות עירוב לעשות  מהחלון האוכל את לשלשל אפשר חוה״מ בשבת האם בחצר, סוכה לו וי

סוד סכך? ללא שתישאר אחת פינה דרך הסוכה לתוך שבדירה  לטלטל ואסור המשותפת חצר שהיא היות הוא, השאלה י
 זאת לעשות ואסור משותפת למקום מחצרו מטלטל שעדיין נמצא לכולם, שייך החצר אויר והרי להיפך, או לחצר מהדירה

עירוב. בלי ללא
 הסוכה לתוך שלו הפרטית מהרשות שמוציא נמצא לבנין, צמודה והסוכה ראשונה בקומה גר הוא אם מבעיא לא תשובה:

שלו(, והוה לו מושאל ג״כ )שהמקום  נמצאת הסוכה או הקומות באחת למעלה גר הוא אפילו אלא כן. לעשות ומותר כ
 שהוא שלשול דרך רק הנחה, שום שם שאין מכיון מ״מ משותפת, שאינה רשות אויר דרך שהולך ונמצא מהבנין, במרחק

תר. זו אויר דרך לרשה״י מרשה״י כהושטה ומו

תורה שמחת
מוד עבור הראת״ ״אתה הקונה שאלה: עדיין הבא, תורה שמחת עד ש״ס לי  הנדר? להתיר אפשר האם הרבה, לו נשאר ו

מוד להשלים עליו ולכן מצוה, נדרי להתיר אסור בודאי לכתחילה תשובה:  בכל ואם שיגמור, עד הבאה בשנה אפילו הש״ס לי
ש הישיבה, מסדרי מפריעו זאת חכם. שאלת לעשות י

לטלטלו? מותר האם תורה בשמחת לילדים דגל שאלה:
תו אח״כ להחזירו נמי ומותר טוב, יום שמחת בגדר דהוי טוב ביום להוציאו מותר תורה, בשמחת לילדים דגל תשובה:  לבי
ש אם למחר לו כשצריך שאיר אם שיאבד חשש י הכנסת. בבית אותו י

לכם? או לה' בכלל הוא אם תורה בשמחת הקפות שאלה:
 אינו, זה לכם, וגם לה' גם דהוי ולומר לה', חציו בכלל דהוי מסתברא התורה[, לכבוד ]כששמח תורה בשמחת הקפות תשובה:

התורה. לכבוד הוא בה ששמח השמחה אם איכא הגוף הנאת איזה והכא הגוף, הנאת לאדם שיש היינו לכם דחציו

,,פסוקר לי "פסוק
תו שקיבל הפסוקים לפי האדם חשיבות את דנים היו קלם שבעיר אומרים שיש מה  זה. על לבנות אפשר אי לתורה בעליי

ש ואע״פ הו תיתי מהיכי מ״מ פסוק, לו הקרו של ענין שי איתא. דאיתא ומאי בכלל, דז
 בפסוק מכוון אחד לכל היה הפסוקים, מכבדים שהיו השואבה בית שבשמחת זצללה״ה מאביו ששמע שליט״א, רבינו וסיפר

הו, היינו שכבודו התורה( קריאת הל׳ שני )חוט כן. מסדרין היו שלכתחילה ו
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>ההיזוק ו דרפ

)רש״י( כחו בכל תמיד בהם אדם שיתחזק - לב:( )ברכות חיזוק צריכים ארבעה

תורה ושמחת הסוכות חג • שליט״א אדלשטיין גרשון רבי הגאון מרן שיחות

שמחתנו זמן
 משה נחלת המדרש בבית חיזוק בכנס שנאמרו דברים מתוך

השם" בעבודת "השמחה בענין

מצוה של שמחה
 תשובה בשערי יונה ורבינו מאד, גדול דבר זה מצוה של שמחה הנה

 והזכיר המצוות, על השמחה שכר מאד וישגא יגדל כי כתב ט( )ד,
 ששכר משמע מאד. וישגא, יגדל, הפלגה: של לשונות שלוש בדבריו

 הדבר, בטעם להתבונן ויש עצמה. המצוה משכר יותר גדול הוא השמחה
כך. כל נחשבת המצוה שמחת מה מפני

 דבר איננה שמחה הלב. פנימיות מתוך באה שמחה כי בזה, הביאור
 בעצמו לשמוח אבל חיצונית, שמחה עם אחרים לשמח אפשר חיצוני,

לשמחה. הגורמת פנימית סיבה יש אם רק שייך
 זה מאד, אותו מחשיב שהוא דבר לאדם כשיש לשמחה? גורם ומה

 מתוך זה, את זה לפגוש שמחים ידידים, שני וכגון לשמחה, גורם
 הוא שבלבו סימן זה במצוות, ששמח מי גם וכך ביניהם. שיש האהבה
עליה. שציווהו הקב״ה את ואוהב המצוה, את מחשיב

 ענף זה ובמצוות בתורה ששמחה כתב י׳׳ט בפרק ישרים המסילת
 הענפים ורק באדמה שטמונים עץ של שורשים כמו השם, מאהבת

 האדם, לב בעומק טמונה השם אהבת כך הקרקע, פני מעל נראים
 חוץ, כלפי שנגלה האהבה מענפי ענף זהו ובמצוות בתורה וכששמח
הלב. בפנימיות הקיימת השם אהבת הוא לזה והשורש

 הלבבות החובות שהאריך כמו השם באהבת גבוהות מדרגות ויש
 מצוה, של שמחה כגון פשוטות, מדרגות גם יש אבל העשירי, בשער
 שנובע מאד גדול דבר זה אהבה של דרגה וכל האהבה, מענפי שהיא
מאד. ושגיא גדול זה על השכר לכן הלב, פנימיות מתוך

 באה זה ועל מאד, חמור זה במצוה, השמחה חסר אם להיפך, גם ולכן
 את עבדת לא אשר "תחת מז( כח, )דברים תבוא כי בפרשת התוכחה

 סימן זהו שמחה כשחסר כי לבב״, ובטוב בשמחה אלוקיך השם
 עליה, שציווה במי ומזלזלים המצוה, את מחשיבים לא הלב שבפנימיות

מאד. חמור דבר הוא שמים בכבוד וזלזול
 ששמחים מאד פשוטים אנשים גם ויש בשמחה, מדרגות הרבה יש

 הנובעת אמיתית, שמחה אלא ומלאכותית, חיצונית שמחה לא במצוות,
 ברמת הכנסת בבית לי הראה זצ״ל אבי הלב. שבפנימיות מהאמונה

 מאד, פשוט אדם היה והוא בשבת, משתנות היו שפניו אדם על השרון
 ואחד מקרא שניים וקורא מוקדמת, בשעה הכנסת לבית בא שהיה

 פנים כי עד פניו מראה על השפיע וזה גדולה, ובשמחה בנעימות תרגום
 משתנות לא שפניהם אחרים אנשים יש זה ולעומת לכאן, באו חדשות
במצוות. והשמחה הפנימיות כפי תלוי הכל בשבת,
 את להחשיב גורם זה הלב, בפנימיות יותר מושרשת שהאמונה וככל

 המצוה את מקיימים וממילא עליה, שציווה מי את ולהחשיב המצוה,
מצוה. של אמיתית שמחה עם לבב, ובטוב בשמחה

התורה שמחת
 שהשמחה היינו בשמחה, נקנית שהתורה אמרו ששי פרק באבות והנה

 גם מצינו שני ומצד לתורה, זוכים שמחה ידי על לתורה, סיבה היא
השם ״פיקודי ט( יט, )תהלים שכתוב כמו התורה מחמת שבאה שמחה

 כהכנה הנדרשת השמחה היא מה להבין ויש לב״. משמחי ישרים
התורה. לימוד מחמת יש שמחה תוספת ואיזה לתורה,
 תמימה השם ״תורת הפסוק על אמרו שם בתהלים בילקוט והנה
 היינו תמים, מפי יוצאה שהיא בשעה תמימה היא אימתי נפש״ משיבת

 תהיה תמים יג( יח, )דברים שכתוב כמו תמים במדרגת הוא כשהלומד
 שמוזכרת באמונה תמימות של גבוהה מדרגה וזוהי אלוקיך, השם עם

 שהוא מי רק תמים. והיה לפני התהלך א( יז, )בראשית אבינו באברהם
 תמים, שאינו מי אבל נפש, ומשיבת תמימה היא תורתו זו, במדרגה

נפש. משיבת ואינה תמימה, אינה תורתו
 נאמנה השם ״עדות הפסוק המשך את הילקוט ביאר זה דרך ועל

 וזוהי נאמן, מפי יוצאה שהיא בשעה נאמנה היא אימתי פתי״ מחכימת
 ח( ט, )נחמיה עליו שנאמר אבינו אברהם של באמונה גבוהה דרגה כן גם

 של כך כל גבוהה בדרגה שהוא מי רק לפניך, נאמן לבבו את ומצאת
 נאמן בדרגת שאינו מי אבל פתי, ומחכימת נאמנה היא תורתו אמונה,

פתי. מחכימת ואינה נאמנה אינה תורתו גם
 מחכימת היא תורה כל ולא נפש משיבת היא תורה כל שלא נמצא

ונאמן. תמים הוא אם ובמהותו האדם בדרגת תלוי אלא פתי,

לב משמחי
 משמחי ישרים השם ״פיקודי ההמשך את גם לבאר זה לפי ונראה

 הנ״ל( פי על לפרש נראה אבל זה, על כלום מוזכר לא )בילקוט לב״
 האדם אם והיינו ישר, אדם מפי יוצאים שהם בשעה ישרים הם אימתי
 שמצינו כמו מאד, גבוהה מדרגה שזוהי ״ישר״, במדרגת הוא הלומד
 להיות ״ומכשרתו לשמה בתורה העוסק על שאמרו ששי, פרק באבות

 וחסיד, צדיק של הדרגות תחילה שנזכרו הרי ונאמן״, ישר חסיד צדיק
מהם. גבוהה במדרגה שהוא ישר, כך ואחר

 האלוקים כט( ז, )קהלת שכתוב כמו ישר, הוא בטבעו האדם ובאמת
 שמיטה הלכות בסוף זה לשון הזכיר והרמב״ם ישר, האדם את עשה
 ישר, נברא מטבעו האדם כי האלוקים״, שעשאו כמו ישר ״והלך ויובל
הישרות. מן טבעו לשנות לו הגורמים רבים חשבונות שיש אלא

 הצליח שכבר אדם זהו ״ישר״ כי ביאר שם באבות חיים וברוח
 עדיין כי אם עליו, שולט אינו כבר הרע שהיצר הרע, היצר על להתגבר

 אותו, שמשחדות נגיעות לו אין מעצמו אבל מבחוץ, אותו לפתות אפשר
 ישרים הם לומד שהוא תורה הדברי כזאת, במדרגה שהוא מי רק

 לומד שהוא תורה הדברי גם ישר, במדרגת שאינו מי אבל לב, ומשמחי
לב. משמחי אינם וממילא ישרים אינם

 במדרגה להיות צריכים בתורה, לשמחה לזכות כדי כן אם ולכאורה
לזה. זוכה אחד כל ולא ישר, של מאד גבוהה
 הם לב ומשמחי ששמחה א( יא, )ערכין בגמרא מבואר באמת אבל

 שמחה, של גדולה יותר דרגה היא לב ומשמחי שמחה, של דרגות שתי
 היינו לב״ ״משמחי ישרים השם פיקודי שכתוב מה כי נראה ומעתה

 במדרגת שהוא מי רק זוכה באמת ולזה שמחה, של הגבוהה המדרגה
 מזה פחותה שמחה יש אבל לזה. זוכים התורה עסק לאחר ורק ישר,

 השמחה וזוהי ישר, של המדרגה בלא גם הלימוד, לפני גם ששייכת
בתורה. הצלחה לידי המביאה התורה בקנייני הנזכרת

 0527600485 והנצחות: לתרומות
50527600485@9^31.!00תו במייל השיחות את לקבל ניתן



השם מבקשי שמחת
 תורה שלומדים מאד, פשוטים אנשים גם שיש במציאות, רואים וכן

 עד לשמוע וצמאים ונהנים בשמחה, היומי דף לשיעור ובאים בשמחה,
 שמחה, להם יש ללמוד שמתחילים לפני וכבר להפסיק, להם שקשה
הזאת? השמחה נובעת ממה בשמחה. ללמוד ובאים

 וכבר השם", מבקשי לב ״ישמח בתפילה מזכירים שאנו פסוק יש
 לא ועדיין ומשתדל שמחפש אדם זהו ״מבקש״ שהרי המפרשים עמדו
 ולא לו חסר שעדיין בזמן לשמוח שייך וכיצד מבקש, שהוא מה את השיג
 :בזה לבאר כתב יצחק בשיח הגר״א ובסידור רוצה, שהוא מה את קיבל

 הנה ההוא הדבר השיג לא אם דבר, איזה שמבקש מי העניינים בכל כי
 נשגב תכלית היא בעצמה הבקשה השם מבקשי כן לא לריק, עמלו היה

עכ״ד. יתברך, אליו ההתקרבות שהוא

 ״כי אבות פרקי בתחילת חיים ברוח שכתב כמו הענין לפרש ויש
 ומתעורר למעלה רישומו נעשה מצוה לעשות איש רעיוני על יעלה בעת
 לעזר לו והוא בתווך והאדם באברתו וסוכך מהקדושה מקיף אור עליו

 שאם היינו קדוש״. מקום ממש עדן בגן כמו יושב הוא כי לגומרה ולסעד
 על אף אותו, מקפת המצוה קדושת מיד מצוה, איזו לעשות חושב אדם

 כבר הקדושה והמחשבה השאיפה עצם המצוה, את קיים לא שעדיין פי
בקדושה. מוקף אחר, אדם כמו ונעשה אותו, מקדשת
 )דה״י שכתוב כמו מאד, נעימה והרגשה שמחה נותנת שקדושה וידוע

 עצם כי השם, למבקשי שמחה יש לכן במקומו, וחדווה עוז כז( טז, א
 בקדושת האדם את מקיף כבר תורה, ללמוד וההשתדלות הביקוש
אותו. משמחת הזאת והקדושה התורה,

לשמחה המפריעים דברים
 מוציא וזה לו, שאכפת דבר איזה יש אבל בטבעו, שמח שהוא אדם להיות ויכול לשמחה, שמפריעות סיבות הרבה יש הנה
 והכעס בכבודו, ופגע אותו שציער מפני חברו, על כועס אדם הכעס, מידת כגון מידות, מיני כל מתוך השמחה, כל את ממנו

שצריך. כמו בשמחה להיות יוכל שלא וגורם משלוותו, אותו מוציא
 מן שליח הוא אותו שציער ומי השמים, מן לאדם מגיע הצער כי האמונה, נגד הוא כעס שכל פעמים כמה דיברנו וכבר
 האדם על לכעוס שייך לא ממילא אותו, לצער אחר שליח השמים מן שולחים היו אותו, מצער היה לא הוא ואם לזה, השמים
 צדיק שהוא או לזה, סיבות שתי ויתכנו צער, לי שמגיע מעלה של דין בבית עלי פסקו למה בלבו לחשוב צריך רק המצער,
 נפשך וממה עוונות, לכפרת ייסורים לו ונותנים רשע שהוא או הבא, בעולם שכרו להגדיל כדי אהבה של ייסורים לו ונותנים

הבא. ולעולם עוונות לכפרת זוכה הוא בזה כי לכעוס, ולא לשמוח צריך
 אותי מחשיבים האם עלי״, חושבים אחרים ״מה שחושבים צעירים אצל שמצוי מה והוא לשמחה, שמפריע דבר עוד ויש

 ללמוד רוצים שאינם כאלה שיש כך כדי עד אותו, שיחשיבו כדי רושם לעשות מחפש אחד וכל אותי, מחשיבים שלא או
 להיפך דווקא להיות יכול ובאמת אותם, יחשיבו ולא בהם שיזלזלו שמפחדים מפני מהם, פחות למדן שהוא חברותא עם

 על חס שאינו זה מחמת דווקא אותו ויכבדו ממנו, כישרון בעל שאינו מי גם עם ללמוד שמוכן עניו שהוא אותו שיחשיבו
מפסידים. אין וממצוה חברו, עם חסד שעושה בזה, מצוה עושה שהוא ובפרט כבודו,
 למה לו ואכפת הדעת, חלישות מזה ומקבל ממנו, יותר שמצליח חברו את רואה כשאחד לשמחה, שמפריעה קנאה יש וכן
 אלו הם המצוינים דווקא כלל בדרך בטעות, זה הדעת חלישות שמרגישים מה רוב פי ועל חברו. כמו מצליח לא הוא

 מדרגה, בעלי אינם כי עצמם על והתלוננו אלי שבאו בתלמידים פעמים כמה פגשתי וכבר הדעת, חלישות שמרגישים
 שום ואין מאחרים, יותר מדרגה בעלי שהם להיפך התברר איתם וכשדיברתי עניינים, מיני בכל חסרונות בעצמם והרגישו

ובמדרגתם. במעלתם לשמוח צריכים והם הדעת, חלישות שירגישו סיבה
 מיני כל ומתוך הבנה, חוסר מתוך שמחה, בחוסר שרוי שיהיה לאדם שגורמות טעויות יש הגוף, בענייני אפילו ולפעמים

 ירגיש זה ידי ועל לבריאותו, שיועילו תרופות איזה לקחת יכול שאדם מקרים יש לדוגמא וסבל. צער לו שגורמות מידות
 לו יאמרו שאחרים מוכן שאינו מפני התרופות, את לקחת מסרב הוא אבל שצריך, כמו ללמוד ויוכל רגוע, ויהיה טוב, יותר
התרופה. את לקחת שלא ומתעקש דעתו על ועומד בשבילו, שטוב מה

 במעלות התקדמות לגבי נאמר זה אבל נ״א(, אות רא״ש כתר )עיין יצליח״ ״העקשן כי שאמר הגר״א בשם ידוע והנה
 לו שיש מפני להצליח, סופו כזה אדם שנכשל, למרות ושוב שוב ומנסה וחוזר מתייאש, ואינו עקשן שהוא שמי הטובות,
 כבודו, על ולוותר להיכנע רוצה שאינו רעות, מידות מתוך שבאה עקשנות אבל מתייאש, ואינו ושוב שוב לנסות סבלנות

שמחה. לחוסר הגורמת רעה מידה זוהי לו, אומרים שאחרים מה שומע ואינו

אמיתית לעזמחה הדרו
 שיקבל בטוח שיהיה הכוונה ואין לאדם, שמחה נותנת הביטחון מידת הביטחון״, ״שער ידי על היא לשמחה לזכות והדרך

 דעביד כל ב( ס, )ברכות שאמרו כמו לטובתו, הוא השמים מן שיעשו מה שכל ויבטח יאמין אלא רוצה, שהוא מה כל את
 המשגיח ומרן שיהיה, מה ידעו ולא גדול, בפחד שרויים שהיו תשכ״ז, בשנת המלחמה לפני זכורני עביד. לטב רחמנא
 ח״ו אם אפילו לטובתנו, הוא שיהיה מה שכל בטוחים להיות צריכים כי ואמר בישיבה אז דיבר זצ״ל יחזקאל רבי הגה״צ

האדם. את המרפא כאבים בו שיש ניתוח כמו לטובה, זה וייסורים, צער יהיו
 בידי שהכל אמונה והיינו הייחוד, שער הוא הראשון השער הביטחון, שער לפני שערים כמה יש הלבבות בחובות ואמנם

 כמו בחסד מתקיים העולם וכל בחסד, הם האדם חיי שכל הקב״ה, טובות את להרגיש הבחינה, שער הוא והשני שמים,
 טובות את מרגיש וגם שמים בידי שהכל מאמין שאדם כיון האלוקים, עבודת שער הוא והשלישי יבנה״, חסד ״עולם שכתוב
הביטחון. שער מגיע אז שצריך, כמו השם עבודת את שמקיים ולאחר בעבודתו, חייב הוא הרי עימו, הבורא

 מה שכל יודע והוא דאגות, שום לו שאין מפני שמחה, לידי מביא זה הלבבות, החובות של הביטחון שער לפי חי וכשאדם
 בעצמו שהוא היה והסוף דאגות, בלי לחיות כיצד באריכות המסביר ספר שחיבר אחד גוי שיש שמעתי לטובתו. זה שיהיה
 מי רק הלבבות, החובות של הביטחון שער לפי ולא הזה, עולם של חשבונות עם היה שכתב מה כל כי לדעת, עצמו את איבד

אמיתית! לשמחה הזוכה הוא הלבבות, החובות לפי וחי שמתנהג

2 עמוד



שמחה בענין לקט
שונים בזמנים שליט"א מרבינו ששמענו חיזוק דברי

 מצוה של שמחה השנה. מכל יותר מצוה של לשמחה לזכות השמים מן השפעה בו ויש שמחתנו", "זמן נקרא הסוכות חג
 זוכים זה ידי ועל האהבה, מענפי היא במצוות השמחה כי י"ט פרק ישרים המסילת שכתב כמו השם, אהבת לידי מביאה

רבה! בהושענא טובה חתימה לגמר לזכות ביותר הטובה ההכנה היא מאהבה ותשובה מאהבה. לתשובה

כיצד? טוב, יום שמחת
 ברגל ושמח ושותה אוכל ״כשאדם כ( ו, טוב יום )הלכות הרמב״ם כתב

 ירבה בזה שיוסיף מי שכל ויאמר ראש ובקלות ובשחוק ביין יימשך לא
 אלא שמחה אינה הראש וקלות הרבה והשחוק שהשכרות שמחה, במצות
 שיש השמחה על אלא והסכלות ההוללות על נצטווינו ולא וסכלות הוללות

 בשמחה אלוקיך השם את עבדת לא אשר תחת שנאמר הכל יוצר עבודת בה
בשמחה". שהעבודה למדת הא לבב ובטוב

שמחה סתם לא
 תשמעו ׳׳לא :שכתב צוואתו, מודפסת הנתיבות, לבעל יעקב נחלת בספר

 היצר מעצת הכל זהו כי בשמחה ימיו כל להיות מהראוי כי האומרים לאותן
 רק מותר, יהיה עצב ובכל לערווה, האדם מרגילים ראש וקלות ושחוק הרע,
 היינו הלב״, ובשמחת בכוונה יהיה תורה לימוד או מצוה איזה עשיית בעת

 שמחה רק סיבה, ללא סתם לשמוח ואין עצמה, בפני תכלית אינה שהשמחה
 בשמחה, השם את עבדו ב( ב, )קהלת שכתוב כמו השם, ובעבודת בתורה
והמצוות. התורה חשיבות מהכרת הנובעת שמחה שזוהי

עושה זו מה לשמחה
 היינו עושה״, זו מה ולשמחה מהולל אמרתי ״לשחוק ב( )ב, בקהלת כתוב

 בכל לברר וצריך שאלה, יש שמחה על אבל הוללות, בודאי הוא שהשחוק
 ;עשתה השמחה ומה השמחה, את עושה מה - עושה״ זו ״מה לגופה שמחה

 טובה היא השמחה לפעמים פועלת. השמחה ומה השמחה, סיבת היא מה
 שום אין הזה, העולם בהנאות סתם שמחים אם טובה. אינה ולפעמים

 או חיזוק, שנותנת שמחה תועלת, בה יש מצוה של שמחה אבל בזה, תועלת
טובה. שמחה זוהי חיזוק, מחמת שבאה שמחה

גדול אדם מיהו
 במצוות, ושמח גדול אדם שהוא ברונא רב על אמרו ב( )ט, ברכות בגמרא

 היום אותו כל ובמשך לתפילה, גאולה סמך שחרית בתפילת אחת שפעם
בזה. לו שהייתה השמחה מרוב מחייך היה

 אוהב הוא כמה עד המצוה, באהבת דרגתו כפי נחשב גדול אדם כי מבואר
 האהובים, מילדיו טובה בשורה שמקבל אדם כמו בה, ושמח המצוה את

 רב של שמחתו הייתה כך מזה, דעת מסיח ואינו היום, כל זה על שמדבר
 הגדלות, נמדדת ובכך מזה, דעת הסיח לא היום שכל המצוה, בקיום ברונא

 במצוות, שמח הוא כמה עד הלב, בפנימיות אלא ובכישרונות, בגאונות לא
מצוה. חיסרון על מצטער הוא כמה עד להיפך, וכן

 חולה שהיה לחייו, האחרונה בתקופה זצ״ל הגרי״ז מרן עם שהיה מעשה
 ומרן תמיד, מכוון שהיה כמו שמע בקריאת לכוון בכוחו היה ולא מאד,

 השיב הגרי״ז אך מכך, ופטור אנוס, הוא כי לו אמר זצ״ל שך הגרא״מ
 הפשוטה, הכוונה את מכוון שהיה למרות לי! חסר זה כן, פי על אף ואמר,
 זה על הצטער תמיד, לכוון רגיל שהיה כפי הכוונה שלמות רק לו חסר והיה

ביותר. המעולה הכוונה דרגת של הזכות לו שחסר
 במצוה, השמחה אחד מצד גדול, אדם נמדד שבהם הצדדים שני הם אלו
מצוה. חיסרון על צער שני ומצד

בתורה השמחה
 דברים, ושמונה בארבעים נקנית שהתורה אמרו ששי פרק באבות הנה
בחלקו״. ו״השמח ״בשמחה״ הם מתוכם ושניים

 שמחה, מתוך ללמוד הלימוד, בשעת היינו בשמחה כי המפרשים וביארו
 תורה, תלמוד מצות קיום של הזכות מצד גם מאד, ומשמח מעניין שהלימוד

 לעסוק שזוכים בזכות לשמוח הלימוד, בשעת שלא גם היינו בחלקו ושמח
המלך, שולחן על הסמוך המלך, בן הוא הרי בתורה שעוסק אדם בתורה.

 על - ונחלתך״ חלקך ״אני הפסוק על קורח( )פרשת בספרי שאמרו כמו
 השמחה את להרגיש ועלינו שותה, אתה שולחני ועל אוכל אתה שולחני

תורה. בני להיות שזכינו בחלקנו ולשמוח בזה,

בחלקו שמח
 לעשירות הכוונה ובפשוטו בחלקו, השמח עשיר איזהו א( )ד, באבות שנינו
 שאינו אדם כי האמיתי. העשיר הוא בחלקו ששמח שמי גשמית, ממונית

 מנה לו יש א( ג, רבה )קהלת כמאמרם לו, שחסר תמיד מרגיש בחלקו, שמח
 שמחתו אין ולעולם מאות, ארבע רוצה מאתיים לו יש מאתיים רוצה

 ששמח מי אבל לו, יחסר ותמיד ועוד, עוד תמיד רוצה שהוא מפני שלמה,
 כלום, לו חסר שלא באמת, עשיר הוא ההסתפקות, מידת עם בחלקו,

שצריך. מה לו שיש תמיד מרגיש שהוא שלמה, ושמחתו
 בספר שכתב כמו בחלקו, שמח להיות צריך רוחניות בענייני גם אכן
 שכן הגר״א, בשם ששמעתי ״דע :כג( אות ח״ב התורה )שער וקדושה מנוחה

 להיות לחמוד נכון שבוודאי אף בחלקו. שמח להיות צריך דשמיא, במילי גם
 מעשי יגיעו אימתי ולחמוד לומר וגם לתורה, אולם של כפתחו פתוח לבו

 ולמעשים לתורה שזכה בחלקו שמח להיות צריך מקום מכל אבותי, למעשי
עליו״. המוטל כוחו בכל שעשה כיון טובים,
 הטובים, המעשים ובכל ובמצוות בתורה בחלקו לשמוח שצריך היינו

 מרץ נותנת השמחה כי ישמח, תחילה אך עוד, להתעלות לשאוף זה עם ויחד
רוחניות. מעלות עוד ולהוסיף להתעלות וחיזוק

במעלות שמחה
 מבין הוא כי גאווה, אינה במעלות והשמחה במעלותיו, לשמוח צריך אדם

 לו שיש הכוחות וכל המעלות שכל בזה, עצמו את להחשיב סיבה שום שאין
 אבל גאווה, זה המעלות מחמת עצמו את שמחשיב מי ורק השמים, מן הם

כלל. לגאווה שייכת אינה בהם והשמחה המעלות ידיעת עצם
 לו יגרום שזה בהם, ולשמוח מעלותיו את לידע תועלת יש ואדרבה

 ״והמשובח, פ״ט( הכניעה )שער הלבבות החובות שכתב כמו בהם, להתחזק
 הבורא טובת לגודל הודאה במעשהו, והצדיק בחכמתו החכם כשמתגאה

 כתב וכן בהם״. ולהשתדל להוסיף לו ויגרום בעבורם, ושמחה בהם עליו
 הם מה גם לדעת צריך מעשיו על לפקח הרוצה כי ג׳( )פרק ישרים המסילת

בהם. ולהתחזק בהם להתמיד כדי הטובים מעשיו
 אמר ב( )מט, בסוטה כדאיתא הענווה, במידת מיוחד היה יוסף רב הנה

 מובא כן פי על ואף אנא, דאיכא ענווה בטלה תיתני לא לתנא יוסף רב
 לך נפשאי חדאי נפשאי חדאי אומר היה יוסף שרב ב( סח, )פסחים בגמרא
 לומד, שהוא התורה בחשיבות עצמו את משמח שהיה היינו תנאי, לך קראי

וכנ״ל. לגאווה שייכת אינה במעלות השמחה כי

שמחה נותן המוסר לימוד
 להיפך, היא האמת אבל עצבות, גורם המוסר שלימוד שחושבים יש

 מה יודע אדם המוסר ידי על כי מאושרים, וחיים שמחה נותן המוסר לימוד
אותם. לתקן וכיצד לתקן, שצריך הדברים הם

 הרופא לו וכשנותן הרופא, אצל שהולך גופנית, ממחלה שסובל אדם וכמו
 שהוא שמח, יותר הוא התרופה את וכשלוקח שמח, כבר הוא התרופה, את

 הנפש, מחלות הם העבירות ברוחניות, גם כך לרפואתו. בדרך מתקדם כבר
 נותנים המוסר וספרי לך, חטאתי כי נפשי רפאה ה( מא, )תהלים שכתוב כמו
הרוחניות. מהמחלות להתרפא כיצד לזה, התרופות את

הגוף מצרכי השמחה
 שם וביאר הגוף, מצרכי היא שהשמחה כתב תפ״ח( )מצוה החינוך בספר

 אכילה מזון, הוא הא׳ הגוף, לבריאות הנצרכים דברים ארבעה ישנם כי
ואי לנוח, גם צריך מהשינה חוץ מנוחה, הוא והג׳ שינה, הוא והב׳ ושתייה,

תנצב׳׳ה תשע׳׳ג תשרי כ' נלב"ע זצ"ל גרשון ב"ר יעקב הרב נשמת לעילוי מוקדש



 שמחה, הוא הרביעי והדבר הפסקה, בלי בפעילות הזמן כל לעסוק אפשר
 ששרוי ומי לאדם, כוחות ונותנת הגוף, לבריאות נצרכת כן גם שהשמחה

שצריך. כמו לתפקד יכול אינו שמחה, ובחוסר בעצבות

לשמוח? אפשר כיצד
 הלא בשמחה, להרבות שייך כיצד אדר, בחודש תלמיד פעם שאלני
 אפשר וכיצד פשענו, עווינו חטאנו כי רואים העבר על חשבונות כשעושים

 צריך ובודאי צודק, הוא אכן כי לו ואמרתי כאלו? חטאים עם לשמוח
 עד דרגות, הרבה יש ובחרטה התשובה, מעיקרי היא החרטה להצטער,
 מטוהר שבאה מדרגה שהיא יג( )א, תשובה בשערי המובאת היגון למדרגת
 רצוי נעשה אדם ידה שעל גדולה, הכי הכפרה זו והיגון העליונה, הנשמה
לשמוח? אפשר כיצד באמת כן אם הקב״ה. לפני ומקובל
 שמחה, ובלא ביגון הזמן כל שרוי להיות אפשר שאי היא האמת אבל
 אין כי זצ״ל איש החזון אמר וכך מהצער, דעת להסיח צריך זמן ולאחר

 היינו תמיד״ נגדי ״וחטאתי ה( נא, )תהלים כתוב אמנם מדי, יותר להצטער
 בתורה לעסוק צריך זה עם יחד אבל החטא, את לזכור תמיד שצריך

 אפשר ומה והצטער עשה שכבר בתשובה די כי שמחה, מתוך ובמצוות
 יחזור מכן לאחר תיכף אך והיגון, החרטה את צריך ודאי עוד, לעשות
ובמצוות. בתורה לעסוק שזוכה במה וישמח מסודרים לחיים

בפניו צהלתו
 הראויה ההנהגה כי כתב ד׳( פרק הפרישות )שער הלבבות חובות בספר

 הצגה לעשות רק הכוונה ואין בלבו, ואבלו בפניו צהלתו שתהא היא
 ולפגוש אנשים לראות ישמח באמת אלא צוהלות, פניו כביכול להראות

 שמחה לי ויש אותו, אוהב ואני אלוקים בצלם נברא האדם כי אותם,
 במרפא שכתב כמו חטאיו, על להתאבל יש בלב רק אותו, לראות אמיתית

 ומשתומם דואג להיות חכם תלמיד ״צריך שם: הלבבות חובת על לנפש
 ישראל ועל המקדש, בית חורבן ועל שעשה, עוונות על בלבו ונאנח בוכה

 בסבר אדם כל שיקבל כדי בפניו שמחה ויראה בלבו, העצב ויצפין הנפוצים,
שאלתו״. על שואל לכל להשיב רחב לבו ויהא יפות פנים

כרשע הנראה צדיק
 אצל לארץ בחוץ שלמד אחד על המעשה( מבעל ששמע )מאחד שמעתי

 שעות הרבה גדול ובחשק בהתמדה ולומד יושב והיה מסלבודקא, הסבא
 :לו ואמר הסבא, בו פגש לימודו, את שסיים לאחר אחת ופעם ברציפות,

 במה כוונתו, פירש ולא סתם כך רשע״, כמו נראה אתה אבל צדיק, ״אתה
רשע. כמו נראה הוא ובמה צדיק, הוא

 לו והסביר כוונתו. הייתה מה אותו ושאל הסבא אל למחרת וניגש
 צדיק, אתה ובזה רצופות, רבות שעות בהתמדה ולומד יושב אתה הסבא,

 הלימוד. לאחר השמחה את עליך רואים שלא רשע, כמו נראה אתה אבל
 הוא כי שלו, בתורה שמח צדיק אבל לומד, שהוא בתורה שמח אינו רשע
 כדאיתא בהקב״ה להידבק זוכים התורה ידי שעל התורה, ערך את יודע

 את מחשיב היית ואם הוא, חד וישראל ואורייתא הוא בריך קודשא בזוהר
 שאינך רשע, כמו בזה נראה והנך יותר, שמח היית בודאי כראוי, התורה

בלימודך. לשמוח לך ראוי שהיה כפי שמח
 דברי את וקיים קיבל הלה כי המעשה בעל את שהכיר האדם לי וסיפר

 טוב, רוח ובמצב בשמחה תמיד שרוי היה ואילך היום אותו ומני הסבא,
 וגם הלבבות, בחובות שכתוב כמו בפניו וצהלתו נעימה חברתו והייתה

פניו. על ניכרת השמחה הייתה לימודו לאחר

בשמחה תפילה
 לבך יהא מתפלל כשאתה מדרש, בשם הביא י״ט בפרק ישרים המסילת

 שמחה, נותנת תפילה בו. כיוצא שאין לאלוקים מתפלל שאתה עליך שמח
 על ממנו לבקש שאפשר כמוהו, שאין מלך שהוא הקב״ה, עם לדבר שזוכים

 )ברכות בירושלמי כדאיתא אותו, שמטריחים כועס ואינו שצריכים, מה כל
 מתרגז הוא הרבה, ממנו ומבקשים מפצירים אם ודם בשר מלך כי א( ט,

 ככל להיפך, אלא כן אינו הקב״ה אבל אותו, שמטריחים מה על וכועס
 וכן צדיקים, של לתפילתם ומתאווה שמח, יותר הוא לפניו מתפלל שאדם
 ויתפלל יחזור בתפילתו נענה שלא רואה אדם שאם ב( לב, )ברכות אמרו

השם. אל וקוה לבך ויאמץ חזק השם אל קוה שנאמר

בשמחה? שמחה מערבין
 הרי עצרת, בשמיני תורה שמחת עושים כיצד מקשים יש
 אין זה ומטעם בשמחה, שמחה מערבין שאין ידוע הכלל

 בשמחת הנישואין שמחת לערב שלא במועד נשים נושאים
 יום בשמחת תורה שמחת מערבין וכיצד ב(, ח, )מו״ק החג
 טוב יום שמחת כי קושיא, זו שאין היא האמת אבל טוב.

 שאמרו כמו ובמצוות, בתורה שמחה תורה, שמחת היא עצמה
 נגילה השם עשה היום ״זה לא( א, רבה השירים )שיר חז״ל

 אם לשמוח במה יודעין אנו אין אבין רבי אמר בו ונשמחה
 בך ונשמחה נגילה ופירש שלמה בא בהקב״ה, אם ביום

 רבי אמר ביראתך, בך בתורתך, בך בישועתך, בך בהקב״ה,
 כ״ף שניים בי״ת בתורה, לנו שכתבת אותיות בכ״ב בך יצחק

הוא. אחד שמחה ענין והכל בך״, הרי עשרים

פנימית שמחה
 למחרת בישיבה פעם דיבר זצ״ל דסלר רא״א הגה״צ מו״ר

 וחוזרים לביתו, נוסע אחד כל עכשיו כי ואמר כיפור, יום
 הריקודים מטרת כי לדעת וצריכים תורה, לשמחת לישיבה
 תורה״ שמחת די זיך אין טאנצן ״אריין היא: תורה בשמחת

 רק יהיה שלא תורה, השמחת את עצמו בתוך להרקיד היינו
 שמחה פנימית, שמחה תהיה אלא בחיצוניות, ברגליים, ריקוד

התורה. חשיבות הכרת מתוך התורה, עם
 יותר מכניסים שמחה, של מעשים שהם הריקודים ידי על

בלב. תורה שמחת של ההרגשים את

במיר תורה שמחת
 תורה שבשמחת ממיר, זצ״ל ירוחם רבי הגה״צ על מסופר

 התעוררות דברי ואמר הקודש, ארון אל עלה ההקפות אחרי
בתורה. היא השמחה כי להרגיש גדולה, בהתלהבות

נדרים לסיים זכיתי
 זוכר הוא כי וסיפר בוואלוז'ין, קצרה תקופה למד זצ״ל אבי

 בשמחה שרקד הישיבה מבני אחד היה תורה שבשמחת
 כל לסיים זכיתי - נדרים״ גאנצ גיענדיגט האב ״איך גדולה
היה! תורה שמחת כזו נדרים, מסכת

ש"ס ווערן קלאר
 בניגון ושר תורה בשמחת רוקד היה זצ״ל מפוניבז' הרב
 לבחורים וניגש ללמוד!( )ללמוד, לערנען״ ״לערנען, מיוחד

 עליכם קבלו - ש״ס״ ווערן ״קלאר להם ואמר ריקוד כדי תוך
הש״ס! בכל בקיאים שתהיו עד בהתמדה ללמוד

בייסורים שמחים
 שווים לאדם, היו שכבר ייסורים כי אומר היה זצ״ל שך הגרא״מ מרן

עליהם. יצטער לא וח״ו בהם, לשמוח וצריך מיליונים,
 לו מגיע הסתם מן הייסורים לולי כי לאדם, עצום רווח הם הייסורים

 ייסורים קצת לו ונותנים טובה, לו עושים השמים שמן זוכה והוא גיהינום,
מאד. גדול חסד ממש זה הרי הגיהינום, מן להצילו הזה בעולם
 האמונה עם שחי מי אבל ייסורים, לסבול לו קשה אמונה, בעל שאינו מי
 האם איתו, לעשות מה עליו דנו מעלה של דין שבית האמת, את מבין

 ייסורים יסבול כך ואחר לו, שיש החטאים עם בינתיים אותו להשאיר
 כדי הזה בעולם ייסורים קצת לו שיתנו או רח״ל, בגיהינום איומים
 הרחמים במידת אותו ודנו עליו ריחמו השמים ומן מהגיהינום, להצילו
בזה! לשמוח צריך וכמה הגיהינום, ייסורי את ממנו לחסוך

ע־י־ פ י

 ע״ה קניבסקי אסתר שגע בת מרת ישראל, בנות של אמן הצדקנית, הרבנית לע״נ
 זללה״ה שלום יוסף רבינו ישראל גאון מרן בת שליט״א הגר״ח רבינו התורה שר מרן חבר אשת

תנצב״ה - תשע״ב תשרי י״ז סוכות המועד חול קודש שבת נלב״ע

4 עמוד



בס־ד

 מרן הגיע דר״ה א' ובליל הגדולים ה' וחסדי ברחמי זכינו האלול, בימי הרבה נחלש שליט״א רבנו הרבים שבעונותינו לאחר
 ה'. להמלכת התעוררות דברי ונשא הקד' בישיבה להתפלל שליט״א המשגיח

 הרחמים בימי בפרט - ה' מלפני ולהתחנן להתפלל ואתר אתר בכל די התורה ובני תלמידיו את לעורר המקום וכאן
ה'. ישר כי להגיד ובנעימים, בטוב ושנים ימים אריכות גיטל טובה בן דב לרבנו ובריאות כח ה' שייתן - והסליחות

תשע״ח השנה דראש א' ליל המשגיח מרן שיחת

 לטובה לפני זכרוניכם שיעלה כדי זכרונות עליכם, שתמליכוני כדי מלכיות ושופרות. זכרונות מלכיות לפני אמרו אומרת, ע״א( (ט״ז בר״ה הגמרא
 על אותו להמליך עלינו החובה בעיקר העולם, כל על הקב״ה את ממליכים אנו השנה שבראש שמלבד הגמרא מדברי מדויק הנה בשופר. ובמה?
 בפה אותי חנן הקב״ה הרי - להתבונן דהיינו הבורא, רצון כפי יעשה ואיבר איבר שכל לדאוג כולל שזה מבואר בזוה״ק עליכם. שתמליכוני - עצמנו
 ולמשמש לבדוק האדם על מהם? מרוצה שהקב״ה מחשבות לחשוב מקפיד אני האם במוח, חנני הקב״ה כרצונו? עמו לדבר מקפיד אני האם קדוש,

 כרצון שבנו האברים כל האם עצמנו, את לבדוק נוכל שבנקל באופן האיברים, לפי והאיסורים המצוות החרדים בעל סידר וכבר שבו. איבר בכל
 אותם לכבוש וכדומה, מחשבתו שמיעה, ראיה, וחושיו, אבריו כל על הקב״ה את "להמליך תכ״ט( מאמר רש״ז (אור מקלם הסבא וז״ל הבורא.

כפקודתו"

 כל את ברא שהקב״ה שנדע בכך די האם מלך, הוא שה' הכוונה מה ועד" לעולם ימלוך ה' מלך ה' מלך ״ה׳ הפיוט את שחרית בתפילת אומרים אנו
 אותנו ומצווה עלינו מלך ה' שעה. ובכל עת בכל אותנו ומחייה בורא שהוא בכך ורגע, רגע בכל עלינו מלך הוא שהקב״ה לזכור צריכים אנו הבריאה?

 עלינו, ימלוך הקב״ה רק שתמיד היא, הכוונה ועד״ לעולם ימלוך ״ה' בחיינו. מאושרים שנהיה לטובתנו! רק לטובתנו, רק ומצוותיו, באזהרותיו
שנחשוב. מעוניין שהקב״ה מה רק תמיד שנחשוב כרצונו. תהיה שראייתנו יתברך. כרצונו יהיו שדיבורנו

 בראש התפילה בכלל יתברך. כרצונו יהיו חיינו שכל ועד, לעולם ימלוך ה' מלך ה' מלך שה' ונזכור נחוש שתמיד תעזרנו לבנו, בכל להקב״ה נתפלל
 בתפילת נכלל שזה הדרש בדרך לפרש, ויש אברינו. על הבית בעל ונהיה שנשלוט דשמיא, לסייעתא שנזכה להתפלל צריכים אנו במלכוית, השנה
 אל הבית בעל ״ונקרב הפסוק על החכמים אחד אמר וכבר אברינו. על ונשלוט שנמלוך דהיינו ועד״ לעולם מהרה עליהם ״ותמלוך לשבח' 'עלינו

עצמו. על הבית בעל שיהיה האלוקים, אל להתקרב הרוצה - האלוקים״

 מלכנו. רצון הוא שכך עושים, שאנו דבר בכל נחיה שכך מלכנו, הוא שה' בגלל יהיו שמעשינו דהיינו עליכם״ שתמליכוני כדי מלכוית לפני ״אמרו
 נכיר כאלו, נהיה לא אנו הרע, יצרם את עצמם על ממליכים ישמרנו, ה' כאלו, יש קיים. הוא הקב״ה שגם נשכח שלא אבל בעולם, דברים הרבה יש

חקר. אין שלגדלותו מי של מלכותו את עצמנו על לקבל האפשרות את לנו שיש חלקנו טוב מה אשרינו שלנו. המלך הוא שה' ונבין

 אני' 'מודה אמירת ידי שעל יונה רבנו כתב וכבר וקיים'. חי מלך לפניך אני ״מודה ה' מלכות את עלינו מקבלים אנו בקומנו תיכף בבוקר כבר
 'מלך מזכירים אנו שביום ברכות המאה בכל וכן בלבו. הבורא אהבת תבער על האלו הדברים ובשומו ז״ל: ה'. אהבת לידי מגיעים לב בתשומת
היממה. מהלך כל פני על מפוזרות יהיו ברכות שהמאה צריך ברכות, מאה שנגיד בכך די לא היום. מהלך כל לאורך הקב״ה את שנזכור כדי העולם'.

 ממליכים כשאנו ודאי אלא במלכותו? חסר בלעדיהם האם שלנו? התפלות את צריך הקב״ה האם בכבודך'. כולו העולם כל על 'מלוך מתפללים אנו
כולו. העולם ולכל בכך לעצמנו מטיבים אנו עצמנו, על השי״ת את

 מעשינו שכל מעשינו, בכל כך לחיות רוצים אנו זו, ידיעה לנו מספיק לא אבל מלכנו, שאתה יודעים אנו דשמיא: לסייעתא הזה הקדוש ביום נתפלל
כקדם. ימינו חדש ונשובה אליך ה׳ השיבנו מלכנו אבינו שלנו. המלך לפני מרוצים יהיו



י ר׳ ג ר אמר־גז
ישראל״ בני את הושבתי בסכות כי דרתיכם ידעו "למען

שבו בישראל האזרח כל ימים שבעת תשבו "בסוכת  ידעו למען בסכות. י
מצרים" מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסכת כי דרתיכם
 הוא בסוכה ישיבה למצוות שהטעם אלו, מפסוקים למדנו מג'(. כג' )ויקרא

תיו ישראל עם ידע למען  כשהוציאנו בסוכות אותנו הושיב שהקבייה לדורו
ממצרים.

שיכוון האחרונים: בשם הביא תרכייה( )בסימן ברורה' הימשנה ואמנם, " 
 זכר וגם מצרים ליציאת זכר בסוכה לישב הקב״ה שצוונו בסוכה, בישיבתו

עלינו". אז שהקיפן כבוד לענני

תר גדולה עדות אין  מעצם זו, לידיעה מיחסת שהתורה העליונה לחשיבות יו
 ימים שבעה שנה בכל לשבת ודור דור בכל ישראל עם על ציותה שהתורה מה

 אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסכות 'כי זכר: לעשות בכדי בסוכה,
ש מצרים' מארץ . זו ידיעה של חשיבותה בפשר להתבונן וי

א( )סוכה הגמ' והנה שבו שבהם הסוכות האם תנאים, מחלוקת מביאה י"  י
ענני שמא או ממש', 'סוכות היו בנ״י ש היו. כבוד' '  למ"ד דהתינח להבין, וי
 מה היו, ממש סוכות למ״ד אבל הנס. לזכר סוכה שעושים מובן כבוד, ענני

בכך? להזכר הגדול העניין

 שהדורות ר״ל היו, ממש סוכות "דלמייד מ״ג(: כ״ג )ויקרא, ה'מלבי"ם' וכתב
 העוה״ז ויחשבו טוב, כל בתיהם שמילאו האסיף בעת לבבם ירום בל הבאים

מו ידעו ותכליתם, חייהם לבית שי  בנ״י, את הושבתי בסוכות כי לב על וי
ת אורחים מלון העוה״ז כי אזן להעיר עראי. ודיר

 לעובדה בה עסקו אשר האדמה מן עיניהם שישאו ר״ל כבוד, ענני ״ולמ״ד
 סיכך זה ולתכלית בקודש, שורשם ששם השמים אל תבואתה, ולאסוף
במדבר״. כבוד בענני עליהם

 אורחים מלון הוא שהעוה״ז לנו, להזכיר באה בסוכה שהישיבה א״כ, למדנו
שעלינו עבורנו, בקודש. שורשינו ששם לשמים, עינינו לשאת ו

קהלת מגילת של תוכנה

 הקשר את לבאר ואפשר קהלת. מגילת לקרוא נוהגים הסוכות בחג והנה,
 שכתב תשובה', ה'שערי דברי ע״פ הסוכות לחג קהלת מגילת של המיוחד

 ישים למען ע״ה, המלך שלמה חברו קהלת, ספר ״ועיקר כ'(: אות שני )שער
תי בו ישתמש ולא הבלים הבל העולם כי ליבו על האדם השי״ת״. לעבודת זול

 שהעוה״ז ליבנו אל נשיב למען בסוכה לשבת תורה ציותה שבו בחג להאמור:
 קהלת, מגילת את בו לקרוא במיוחד מתאים בלבד, אורחים ומלון עראי הינו

הבלים. הבל הזה העולם כי ליבו אל האדם ישים למען - שנתחברה

 העוה״ז: לענייני הנכון היחס לחשיבות נוספת עדות מהווים יונה רבנו דברי
 להנחיל בכדי קהלת ספר עיקר את לחבר לנכון מצא אדם מכל החכם אם
 העצומה החשיבות משום זה הרי - הבלים הבל הוא שהעולם הידיעה את

בעולם. האדם של תפקידו על המקיפה והשלכתה זו, לידיעה שיש

 כן, אומר היה אחר אדם ״אילו חז״ל: דברי את יונה רבנו מביא דבריו, בהמשך
מיו, פרוטות שתי אסף לא אולי אומרים היינו  הבל העולם נחשב כן על בי

תן עליו: שנכתב שלמה אכן, בעיניו.  - כאבנים' בירושלים הכסף את המלך 'וי
הבלים״. הבל העולם כי לומר יאה לו

 את שתהבל - קהלת״ אמר הבלים ״הבל הפסוק: את מבאר הרמב״ן
העוה״ז! עניני את דהיינו ההבלים,

 לענייני נכונה התייחסות הוא, לרכוש צריך שאדם מהעיקרים אחד ובאמת,
 נחשבים, כאין ממש הם אצלו העולם עניני שכל גבוהה, דרגה יש העולם.

 הפחות לכל צריך כזו, למדרגה שמגיעים עד אך כלל. אותו מעניינים ואינם
 הרי אוכל, הוא ארוחה איזו לאדם משנה מה אלו. דברים כלפי היחס את לצנן

אין אחדים, רגעים של עניין היא האכילה  כל לגבי וכן כך. כל להחשיבה צורך ו
 דירה לו כשיש רק הוא האדם של האושר וכי בה, חי שהאדם החיים רמת
תר?! יפים רהיטים או יותר, נאה יו

בעוה״ז כגר האדם

ם דברים כתב ג'(, אות האותיות )בשער הקדוש השל״ה  על במיוחד, יסודיי
 תמצית נביא הדברים, של הרבה חשיבותם בגלל הזה. לעולם הנכון היחס

מדבריו:

 תמיד כשתזכרו - עמדי אתם ותושבים גרים כי ג'(, כה' )ויקרא אמרה ״התורה
 דבקים לעתיד להיותכם עמדי, תושבים תהיו אז הזה, בעולם גרים שאתם

עניין בנצחיות. תו אין האדם, כי תמיד, לזיכרון להיות הזכירה, ו בעוה״ז, דיר
תו רק ממעל. אלוק חלק שהיא נשמתו, מצד למעלה, דיר

 המצוות, וקיום התורה לעסק העולם, בזה ונשלחה באדם, הושמה ״והנשמה
היא. העליון העולם מתושבי כי אחרת, בארץ כגר נכריה, - העולם בזה והיא

 מיניה לא וכלל, כלל העוה״ז עניני אחר ילך לא שקר, בדברי ישעה אל ״וצווהו
כו'. העליון מעולם היפך הוא העולם זה כי ובפרט מקצתיה. ולא  יסתפק רק ו

 והמותר בשליחותו, לעסוק שיוכל כדי לחיות, בשביל הנחוץ כפי במעט
יחרים.

 רק שהוא מאחר בזה, וכיוצא וכבוד ותאווה מקנאה בורח שיהא שכן ״ומכל
 שבעבורו במה טרוד יהיה רק העולם, זה בעסקי לו ומה בארץ, וגר שליח
לעוה״ז. נשלח

 ובכל שעה ובכל לילה ובכל יום בכל חייו ימי כל ליבו אל האדם ישים ״זאת
 במה הוא מקצר אולי רתת מלא יהיה השליחות, בעניין עוסק אם ואף רגע.

חזירהו הקב״ה יקחהו פתאום בפתע ואולי שצריך.  אשר המקום אל אליו, וי
שליחותו״. גמר בטרם בראשונה שם היה

 'תושב הוא כאילו שמתנהג מי מוגדר הארץ' ש'עם כתב, העקידה בספר
 בעולם הוא קביעתו ומקום בארץ גר רק שהוא זוכר ואינו הזה', העולם
העליון.

ודאגותיו לעוה״ז החכם התייחסות

ם' ה'אורחות  אחד אדם שראה בחכם, מעשה מביא הדאגה( )בשער צדיקי
פניו. על דאגה ניכרת שהיתה

 דאגתך ואם דאגתך, הקב״ה ימעט - עוה״ז על דאגתך ״אם החכם: לו אמר
סיף - העוה״ב על לו״. מסייעין ליטהר והבא דאגתך, על דאגה השי״ת יו

 היו שאנשיה במדינה שהיה אחד בחכם מעשה מביא הקדוש, והשל״ה
 לחכם, המדינה אנשי אמרו עליהם. שנפלה צרה מחמת רב, בצער שרויים

 כולם העוה״ז ענייני יהיו - ״האמת להם: השיב כן? גם מצטער אינך מדוע
מי כחלום.  דאגתו״. תחלוף מחלומו כשיתעורר הרי בחלומו, צרה שראה ו
באמת( )לעבדך

לשמוח! - הסוכות בחג תפקידנו

 חג אך לשמוח, מצווה יש החגים בכל אמנם לשמוח! - הסוכות בחג תפקידנו
 שמחתנו! זמן הוא הסוכות

 הוללות! זו מחשבה בלא ששמוזה אמר החכמים אחד

 אהבת העמים, מכל בחרתנו ש״אתה התבוננות מתוך לשמחה להגיע צריך
 וקרבתנו במצוותיך, וקדשתנו הלשונות, מכל ורוממתנו בנו, ורצית אותנו,
 בגזה וכשמתבונניכ קכאת...״ עלינו והקדוש הגדול ושמך לעבודתו, מלכנו

 לשמוח! שלא אפשר אי

 לבטא באה הסמיכות הקדוש'. ל'האל בסמיכות נקבע בחרתנו' ה'אתה
 בנו... שבחר הוא כקדוש שהאל

 שזה להם שנראה ישנם שמחה. של מסוימת לדרגה להגיע יכול אחד כל
 על עבדו ולא ניסו לא שהם מפני זה אך בה׳, לשמוח עבורם אפשרי בלתי

 אחד. לכל אפשרי זה התבוננות ידי על אמנם זה,

סוכות( - הנוראים הימים (עבודת

ב



בס־ד

תורה שמחת 57 מסי גיליון

 והדרכה השקפה חיזוק מאמרי
המשגיחים מזקן

שליט״א יפה הגר״ד מרו

התורה מתיקות הרגשת מתוך שמחה

קורין א(: )תרסייט, הרמ״א כתב  ששמחין לפי תורה, שמחת האחרון יו״ט "ו
 ביו״ט. לרקוד מותר התורה שלכבוד כתב, ברורה ובמשנה תורה״. של לגמרה

אין שאפשר, מה בכל לרבים לשמוח שיש הוסיף, ובהמשך  מנהג שום לבטל ו
תורה. שמחת לכבוד שנהגו

 שבלימודנו וככל התורה, של הנשגבה מעלתה את יותר שנבין ככל והנה,
תר אמיתית שמחתנו תהא כך התורה, מתיקות את יותר נחוש  ושלמה יו
התורה. מתיקות של נכבד הכה בעניין מעט נרחיב הבה יותר.

צופים ונופת מדבש מתוקים

 אין-קץ והעונג המתיקות היא בתורה שיש המופלאות הסגולות אחת
בה. להוגים להעניק שבכוחה

 התורה: של וטעמה סגולתה על י״ט( )פרק תהילים בספר כותב המלך דוד
מפז מזהב הנחמדים ... לב משמחי ישרים ה' ״פקודי  מדבש ומתוקים רב ו
 נחמדים לב, משמחי הם ה' שפקודי בלבד זו לא כלומר, צופים״. ונופת

תר ומתוקים נחמדים הם אלא ומתוקים,  שיש האחרות ההנאות מכל יו
בעולם.

 התורה של העצומה מתיקותה את מתאר י״א( כיו )דברים הק' החיים האור
ל: מופלא. בביטוי שין אדם בני היו ״אם וזי ת במתיקות מרגי  התורה, ועריבו

 וזהב כסף עולם מלא בעיניהם יחשב ולא אחריה, ומתלהטים משתגעים היו
 שבעולם״. הטובות כל כוללת התורה כי למאומה,
 שהיא עד גדולה, כה היא בתורה שהשמחה דברים, בזה מוסיף המלבי״ם
 שמחה של טבעה כי האחרים, הדברים מכל השמחה הרגשת את מבטלת
הקטנה. השמחה את שמבטלת גדולה,

 אמרתך על אנוכי "שש קיייט(: )תהילים המלך דוד דברי את מפרש הוא ובזה
 מוצא ששמח כפי גדולה, היא בתורה ששמחתי שהיות - רב״ שלל כמוצא

 ששמחה זולתה, דבר שום על ולא אמרתך על רק אנוכי שש לפיכך רב, שלל
הקטנה. את מבטלת גדולה
 לדעת צריך אך הוא. באשר חכמה דבר מכל נהנים חכמה שוחרי והנה,

 ערוך לאין גדולים התורה מלימוד לשאוב שאפשר והמתיקות שהעונג
 נובע אינו התורה שבלימוד העונג כי אחרות, מחוכמות להפיק שניתן מהעונג

 שהרי אלוקית, התורה מהיות אלא בה, הטמונה העצומה מהחכמה רק
הם. חד הוא בריך וקודשא אורייתא

 מהיותה הנובעת הק' התורה של המיוחדת במתיקות להיווכח אפשר
 על חוזרים כאשר גם עצומה נעימות לחוש שאפשר מהעובדה אלוקית,

 אינו שהעונג בלבד זו ולא פעם, אחר פעם רבות פעמים תורה דברי אותם
תר שחוזרים ככל אדרבה, אלא פוחת, וגוברת. הולכת המתיקות כך יו

ישראל מגדולי עובדות
ת )בספר מסופר תולדו  מולאזיין, זלמן ר' המופלא הגאון על טי( פרק אדם׳ '

 דבר שונה כשהוא מישהו אותו שמע שפעם זצ״ל, חיים ר' הגאון של אחיו
 שנה פעמים כמה לשאלתו במענה ליאות. ללא פעם אחר פעם אחד תורה
 הלה חזר פעם. חמישים מאתיים שבערך זלמן ר' השיב לילה, באותו זה דבר

 זלמלה: ר' השיב מנין? חמישים מאתים שמענו, פעמים ואחד מאה ושאל:
 גבול, אין התורה לחיבוב אבל הדברים, לזיכרון סגולה הוא פעם ואחד ״מאה
 מדברי אחד דבר על לחזור שמח הייתי מרובה, והמלאכה קצר שהיום ולולי

תר, תמימה שנה התורה עת". בכל עלי חביבה היא כי ויו

 שהיו אותם את בוחן שהיה זצ״ל, הגר״א על כותב וקדושה' 'מנוחה בספר
 - רבות פעמים הלימוד על לחזור נכונותם מידת פי על איתו, ללמוד חפצים

נפשם. שנזדככה ידע ובכך

אז'ין יצחק ר' הגאון שחותנו הנצי״ב, על מספרים  גודל את ידע מוול
 הכיפורים יום צום עלול הולמת מנוחה שללא שחשש והיות התמדתו,
שון. ללכת וביקשו יוה״כ במוצאי אליו ניגש בריאותו, על לרעה להשפיע  לי
שון בדרך שהוא הבין הגרב, את פשט כבר שהנצי״ב יצחק ר' כשראה  לי

 בספר מעיין ומצאו הנצי״ב של לחדרו איצל ר' נכנס בבקר למחרת ועזבו.
אחת... גרב רק לבוש כשהוא

שון, ללכת התכונן הנצי״ב שאמנם התברר,  אצלו התעוררה שלפתע אלא לי
 ושקע העניין לתוך נסחף לעיין ומשהחל בספר, לעיין וביקש שהיא כל שאלה

הבוקר. עד בו

עורי בעל הגאון שי רע״א הגאון את בדקו אשר שהרופאים סיפר, דעת' '
 לו שיש העונג לולי חי, הוא כיצד יודעים שאינם עד חלש כה שגופו אמרו,

ומחיהו. גופו את שמכלכל התורה, מלימוד

בעוניי...״ אבדתי אז שעשועי תורתך ״לולי

תיו כל את בה מהעוסק להשכיח שבתורה, המתיקות של כוחה יפה  צרו
 מקובנא, זצ״ל אלחנן יצחק הג״ר על מסופר יצחק תולדות בספר ומחסוריו.

 ללמוד, החל כאשר הרי לחם, בפת מחסור כדי עד מעוני שסבל שבתקופות
מאומה. הרגיש ולא בתורה דבק

 אך לילדים זכה לא הראשון שבזווגו זצ״ל, סופר החתם על מסופר גם וכך
 חולים היו ילדיו שבהם מקרים היו והנה בילדים. ה' זכהו השני בזווגו

 היה ללמוד כשהחל אך מאוד, בכה מצבם, את וראה השיעור לפני וכשביקרם
ילדיו. של מחלתם כלל עליו ניכר היה ולא וצהלה בשמחה הלימוד

 עלילה נוסף יהודי ועל עליו שהעלילו זצ״ל, איגר שלמה ר' בגאון מעשה
 הדין, הכרעת בערב והנה גדולה. סכנה להם נשקפה מכך וכתוצאה חמורה,

הודי אותו היה מתוחה. כה בשעה הגרש״א עושה מה סקרנות אחוז י

 ביתו. לתוך לחלון מבעד והשקיף איגר, שלמה ר' של לביתו היהודי התקרב
 ולומד תלמודו על רכון שלמה הגר' את ראה הוא השתאותו, לגודל והנה,

רגיל. יום זה היה כאילו רבה, בהתלהבות

 ממצב להתעלם איגר שלמה ר' של מהיכולת השתאותו את היהודי כשהביע
 בהתחלת שאמנם שלמה, ר' לו אמר ובהתלהבות, במרץ וללמוד הסכנה
שי, בזה יש הלימוד שוב בלימוד שוקעים מכן, לאחר אבל קו מפריע. אינו זה ו

 ניתוח לעבור שהוצרך איש, החזון על סיפר שליט״א קניבסקי הגר״ח מרן
 שקע הוא זה בזמן הניתוח. קודם קצרה שהות וביקש הרדמה, ללא דחוף

הניתוח! את עשו כבר אם שאל הוא הניתוח לאחר מה שזמן כדי, עד בלימוד

 להגיע אפשר עונג של פסגות לאלו מושג, לנו לתת יכולות אלו עובדות
 איבוד כדי עד עמוק כה באופן בסוגיא לשקוע האפשרות תורה. בלימוד
 עיונו במהלך חש שהמעיין העצום מהעונג כולה כל נובעת הכאב, תחושת
 הכלל מן יוצא בלי וכוחותיו חושיו כל את לרכז לו מאפשר אשר בתורה,
האחרות. התחושות כל איבוד כדי עד בה, שמעיין בסוגיא

ם, באנשים עוסקות אלו שעובדות אמת בתשעה ללמוד האיסור אבל גדולי
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כערכנו. לאנשים גם נאמר - לב" משמחי ישרים ה' שייפיקודי בגלל באב

 של תחושתם את לבטא הפה שהיה ע״ה, המלך בדוד מצאנו כבר ואמנם,
ט(: בתהילים שאמר בעת ישראל, אלפי רבבות קי"  שעשועי תורתך "לולי )

בעניי". אבדתי אז

השכל ישרות - העריבות יסוד

 קושיות כגון, יפים, שכליים דברים היעריבות', בשביל שמחפשים ישנם
 עיקר את ומוצאים מבריקים, וחידושים שלימות מערכות או ותירוצים,

 להם ונדמה הלימוד, עיקר שהיא - בגמ' ולא האחרונים, בספרי הנאתם
 עפ״י קושיות כמה ומתרצים חידושים, כשמחדשים הוא בלימוד שהטעם

סוד וכדו׳. אחד, י

 ולאו התורה דברי בעצם היא בתורה שיש והמתיקות שהעריבות האמת אך
 היופי, ואת הברק את דווקא שמחפשים אלו מיוחדים. בחידושים דווקא
 על או החידוש, שבכח העריבות על אלא התורה עצם על מתענגים אינם

החידוש. ע״י לנחול עשויים שהם הכבוד

תר, חמורה  אשר דרכם, בתחילת צעירים אצל בעיקר הקיימת תופעה יו
 משקיעים 'הלמדנים', על להימנות כשלעצמה, המבורכת שאיפתם, מחמת
 מעורפלות ובנוסחאות עמומות, בהגדרות הדקות, מן דקות בסברות עצמם
זה(. בשלב )לפחות השכלית מהשגתם למעלה הן אשר

 אותם מפתח אינו זה מסוג והגדרות בסברות שהעיסוק בלבד זו לא והנה,
 אינם עצמם שהם סברות לומר להרגילם עלול זה אדרבה, אלא הרצוי, בכיוון

 לעיקום - מכך לגרוע ואף בלבול, לידי באים מכך וכתוצאה כהוגן, מבינים
שבחסרונות. הגרוע שהוא השכל,

 ששכלו ומי האמת, את באמצעותו להשיג היא השכל שמטרת נשכח, בל
ם האמת. את באמצעותו להשיג הכח את מאבד עקום,  מייסד דברי וידועי
אז׳ין חיים ר׳ הגאון הישיבות עולם  לא שהראשונים במכתב, זצ״ל וול

הימנו. גדול - מחברו הישר כל הישרה, בסברתם אלא נשתבחו

 שוקד אתה "הרי לו: ואמר מישיבתו לבחור פנה זצ״ל, פרצוביץ נחום ר' הגאון
קודי הרי שמח, שאינך עליך ניכר מדוע וא״כ תלמודך, על  ישרים ה' 'פ

שר..." לומד אינך הנראה, שכפי משום, אלא זאת אין לב'? משמחי י

תינו שהנחילו המסורת כפי העיון, בעומק ללמוד שעלינו מאליו, מובן  רבו
 למושגים מדי, גבוה מ'לקפוץ' להשמר עלינו שומה אך זצ״ל, הישיבות ראשי

 תחילה שלב: אחרי שלב ללכת עלינו העכשוויות. מהשגותינו הגבוהים
ת הבנה על בעיקר לעמול סודי מוד הגמרא, של י  את לטעום אפשר זה ובלי

סודי בלימוד עצמנו שנבסס ולאחר המתיקויות. מיני כל  הגמרא, של י
 יותר בשלים נהיה השכליות, להשגותינו המותאמות והגדרות ובסברות
ת. דקות ובהגדרות בסברות ולעסוק להעמיק ועדינו

איש מהחזון עובדות - לו המתאים הלימוד סוג את למצוא

סוד  ואף בלימוד, עריבות השגת על גדולה השפעה לו להיות שעשויה נוסף, י
 גם כך שוים, אינם האנשים שפרצופי שכשם ידוע בתורה: ההצלחה כלל על
ת כישרונותיהם סוג  בעיקר שנהנה פלוני הרי לא שוה. אינה ליבם ונטיי

 מעיסוק או בסוגיא מחשבונות יותר שמתענג רעהו כהרי והגדרות, מסברות
סודי מקיף. מידע או מהספק סיפוקו שעיקר מי וכהרי בפשט, י

 שראוי ובודאי מפז, יקרה היא הנזכרות מהמעלות אחת שכל אמת הן והנה,
 שכל מאד חשוב אך הלומדות, תחומי ובכל המעלות סוגי בכל אחיזה לרכוש

 במיוחד, עבורו מתאימה אשר הלימוד צורת את וימצא תוכו אל יתבונן אחד
 שלא רבים שישנם ספק אין מיוחדת. ולהצלחה לעריבות זוכה הוא בה ואשר

 כוחם עיקר את משקיעים שהם משום בלימודם, עריבות מספיק מרגישים
כדו', מעמד להשגת הסביבה, להערצת שזוכים בתחומים ומרצם  ואינם ו
טוי בלימודם נותנים עצמם. - שלהם הלב ולנטיית לכשרון מספיק בי

ש זה לעניין  מלמד הנסיון בלימוד. ההצלחה כלל על גם גדולה השפעה י
 באופן היה לימודם שעיקר משום דוקא הצליחו, רבים חכמים שתלמידי
 יכולים, שהיו ממה פחות התפתחו רבים לב, ולדאבון במיוחד. להם שהתאים

עצמם. - שלהם הלב ולנטיית לכשרון מספיק דגש בלימודם נתנו שלא בגלל

 השיבו עבורו. הטובה הלימוד דרך מהי אי״ש, החזון את שאל צעיר ישיבה בן
אז בהתמדה שבועיים ״תלמד אי״ש: החזון דרכיך״. את תמצא ו

 השיב לבקיאות, יותר במהירות או בעיון ללמוד יעדיף אם ששאל, ישיבה לבן
הי ״הלוא אי״ש: החזון  חזר בידך״. שיעלה איך לעשות וצריך מלחמה, זו

 את ״תעדיף אי״ש: החזון השיב שניהם?״ את אני יכול ״ואם ושאל: הבחור
העיון״.

 עדיפות ישנה עקרונית שמבחינה שלמרות מלמדת, אי״ש החזון הוראת
 הלימוד סדר את בחשבון לקחת צריך בחור אעפי״כ מסוימת, לימוד לצורת

 לימוד בצורת שיבחר אז הסוגים, שני את יכול אם ורק וליכולתו, לו שמתאים
המועדפת.

התורה מתיקות שבהרגשת התועליות

 דברי נא...את ״והערב מתפללים אנו יום, בכל מברכים שאנו התורה בברכות
ת בפינו תורתך  בתורה העריבות של המעלה והנה, ישראל״. בית עמך ובפיו

 נקלטים הם ערבים שכשהדברים אלא ללומד, שמעניקה בנעימות רק אינה
בחוץ. נשארים ואינם אדם, של ובנפשו בלבו יותר

 יכולים הם כך שע״י התורה, מתיקות לנועם לזוכים שיש נוספת מעלה
 הק' התורה בלימוד להם שיש העונג כי שונים, פיתויים על בנקל להתגבר

למיותר! אחרים בתענוגים הצורך את הופך

פרי זצ״ל מלובלין הכהן צדוק רבי הגאון ק' )'  אמר, שבט( לר״ח שמות, צדי
 ימשך שהאדם בכדי כולו נברא בהנאות, וחושק שנמשך האדם שטבע
מוד של ולעונג להנאה תיו, שהאדם שפעמים אלא התורה, לי  פונה בעוונו
תורה. מדברי הנאותיו את לשאוב במקום אסורים בדברים הנאות לחפש

שין חז״ל מאמר את צדוק ר' מבאר ובזה קידו  זה מנוול בך פגע ״אם : ל'( )
 בדבר להתענג חשק בו מעורר היצה״ר כאשר כי - המדרש...״ לבית משכהו
 נברא שבעבורו לאפיק התענוג, אחר החיפוש את להפנות האדם על עבירה,
מוד - לתענוגות יצר עם האדם  את התורה מלימוד ולשאוב התורה, לי

הזה. בעולם להימצא שיכולים העידונים מכל הגדול והעידון האמיתי התענוג

מבקש להיות - התורה מתיקות להשגת הדרך

מתוק״. מר כל רעבה ונפש נופת תבוס שבעה ״נפש ז'(: )כ״ז, במשלי נאמר
 מר כל להפוך הרעב של שסגולתו בעוד למרירות, סיבה הוא השובע כלומר:
למתוק.

אינו מהתורה שבעה נפשו שכאשר הגר״א, מבאר  אינו לידיעתה, משתוקק ו
 אפילו בתורה, לעסוק ומשתוקקת רעבה נפשו כאשר אך מתיקותה, טועם

ש ולפי עליה. עצמו וציער שיגע מחמת מתוק, נהיה מר  השובע זה, פירו
לתורה. ההשתוקקות מידת לעניין הם והרעב

ש  תורה, בדברי החפץ את ממנו נוטל זה נפשו, תאוות ממלא אם שני: פירו
 שהתגבר בשעה שהיתה המרירות כל אזי נפשו, תאוות ממלא אינו אם אך
שיג עי״ז כי למתוק, יהיה יצרו על ש ולפי התורה. מתיקות את י  זה, פירו

התאוות. מילוי ואי למילוי מתייחס והרעב השובע

 עצמו ממלא הוא אם זה: את זה משלימים הפירושים ששני נראה, ובאמת
ש גורם עצמו זה בתאוות,  לידיעתה, ישתוקק ולא מהתורה כשבע שירגי
ש לא גם כן ומחמת  לערבות שהמפתח א״כ, נמצא מתיקותה. את ירגי
 למלא לא הקפדה תוך בתורה, ויגיעה לתורה, והשתוקקות רעב הוא: בתורה
גשמיות. בתאוות עצמו
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בוראה על מעידה הבריאה

 על המביט הנה, לא( )א, וגוי מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלוקים וירא
 פרט שכל להפליא, מסודר עולם למראה ישתאה שלא לו אפשר אי הבריאה

 אלו את אלו משלימים מרכיביו ואין-ספור החכמה, בתכלית עשוי שבו ופרט
ם חדיו ויוצרי היקום. של לקיומו הדרוש כל את בו שיש מופלא עולם י

ת בבריאה שלמות מערכות כן, על יתר ת מאלו אלו ניזונו תלויו  האחת ו
המערכות. כלל פעולת את תשבש מהן, אחת של והיעדרה ברעותה,

 נבנה שלפנינו שהעולם בעליל, מראה הבריאה של בשלמותה התבוננות
 העולם תכנית את שרטט חכם מהנדס וכאילו מראש, מחושבת בתכנית

 הסיר וגם הבריאה, של לקיומה הדרוש כל את ברא פיה ועל הבראו, בטרם
חזון לקיומה להפריע העלולים המכשולים כל את לאחת, אחת מראש,  איש }
חון'). 'אמונה ובט

הגשמים התהוות

 ואת הגשמים, התהוות את הקב"ה סידר שבו באופן לדוגמא, נתבונן,
 השונות המערכות כיצד ונראה לגשם, הזקוקים המקומות לכל התפשטותם

ת משלימות  למימי גורם השמש קרני חום הנה, מרעותה. האחת וניזונו
 ענני את מפזרות הרוחות הגשם. ענני נוצרים וכך להתאדות, והנהרות הימים
 אשר לשדות הגשם את מושך המשיכה וכח הארץ, כדור פני על הגשם

בקרקע.

 קרובה השמש הייתה אילו שכן השמש, של קיומה בעצם לעולם לו די אין גם
 אש למאכולת או להתייבשות נדון כולו היקום היה הארץ, לכדור מדי

 ורק קופא, העולם היה מידי, רחוקה הייתה ואילו הלוהט, מחומה כתוצאה
הארץ. בכדור חיים מאפשר הנוכחי מיקומה

אלו-ה" אחזה ״מבשרי

סוד הם וחמצן מזון  של רצופה אספקה ללא בגופנו. תא כל של החיים י
מיידי. למוות הגוף תאי יידונו וחמצן מזון

 קיבה כליות, ריאות, לב, - הפנימיים האיברים עם האדם נברא כך לצורך
חדיו וכולם ומעיים,  לנוזלי המוצק המזון את להפוך בהתמדה פועלים י
הדם: מחזור באמצעות בגופנו תא לכל והחמצן המזון את ולספק

 שמפרישה לקיבה, משם השיניים, באמצעות ראשונית טחינה נטחן המזון
 מפרישה היא בבד ובד המזון, בפירוק שממשיכים במיוחד חריפים חומרים
 יכלו שלא חריפים, חומרים אותם של מפניהם עליה מגינים אשר מגן חומרי

 עד מושהה הוא שם למעיים, דרכו את המזון ממשיך משם אותה-עצמה.
 אותו ומשלחות דק עד המזון פירוק תהליך את משלימות המעיים אשר

 את איבר לכל - הגוף חלקי כל אל נימים, מיליוני דרך הדם, מחזור באמצעות
 מחדשות לבדה, הפסולת במעיים שנותרת לאחר רק לו. הדרוש החומר

 ותרעיל שתרקב בטרם הגוף, מן הפסולת את ומסלקות פעילותן את המעיים
 הנוזלים בסינון דומה פעולה הכליות עושות מקביל באופן הגוף. את

הגוף. מן פסולתם ובהפרשת

 התכווצות ידי על הגוף, מתאי תא לכל ודקה דקה בכל הדם את משגר הלב,
 את גם הדם נוטל מסעו במהלך בדקה. פעמים עשרות רצופה-יום-יומית

כך הגוף, תאי לכל והחמצן המזון את ומוביל הריאות, ששואפות החמצן

 רבים }ומפרטים האמורים הפרטים מכל המורכב התהליך, של שבסופו
ם(,  דקה בכל הגוף, מתאי תא לכל הדרושים והחמצן המזון מגיעים נוספי

הדם. מחזור באמצעות ודקה,

 המורכב גוף בתוך נתון והוא רוחנית שמהותו האדם', ישכל כולנה על ועולה
 עניינים ולהשיג להתבונן ולהשכיל, להבין אפשר ובאמצעותו ועצמות, מבשר

שיעור. לאין

ת להכיל הכח בו יש שמחד הזכרון, כח הוא הבריאה ומנפלאות  של זכרונו
 הרי מסוים דבר לו נחוץ שכאשר ברצונו, תלוי הזכרון ומאידך, פרטים, רבבות

 רבבות כל נטמנים אחר, בעניין ובהתעסקו במחשבתו, ורואהו זוכרו הוא
עו אותו יבלבלו לבל בזכרונו, שמונחים הפרטים  שחפץ בנושא לעיין לו ויפרי
בו. לעסוק

ת דוגמאות הבאנו  החכמה על המלמדות קצהו, אפס בבחינת בודדו
 כל בין המופלאה ההתאמה ועל בבריאה, ופרט פרט בכל המונחת המופלאה

חדיו יוצרים אשר חלקיה,  של לקיומה הדרוש כל את בו שיש מופלא עולם י
עוד. ויחכם לחכם ותן הבריאה,

 אלא בלעדיהם, להתקיים לעולם שאפשר רבים, דברים גם בבריאה ]ישנם
 הברואים. של חייהם תנאי את להיטיב בכדי עשאם הגדול בטובו שהקב"ה

 של פעולתן יכולת אבל ידיו, אצבעות ללא גם לחיות יכול האדם דוגמא,
 רגלים ושתי ידים שתי עם נולד אדם האצבעות. ללא מאוד תפגע הידיים

שיעור קצב על שומרות הן גדילתן במהלך וגם זהה, שאורכן  אחיד, גדילה ו
חיי ובספר הבחינה, בשער הלבבות׳ 'חובות בספר זהה. נותר שאורכן כך ' 

אלו.[ בעניינים מאוד הרחיבו עולם'

 ברכות את וכן בחכמה...", האדם את יצר "אשר ברכת את מברכים כשאנו
 אלא מלומדה, אנשים כמצוות חלילה, זאת, נאמר אל השחר, וברכות הנהנין
 שמונחת המופלאה בחכמה התבוננות מתוך הברכות את לומר עלינו שומה

ית״ש. לבורא תודתנו הכרת תחושת את ולהעצים בבריאה,

מאליהם נוצרו לא חכמה, יש שביצירתם דברים

 נשפך כי ויאמר מסודר מכתב לפנינו אדם הביא "אילו הלבבות': 'חובות כותב
 להכחישו, ממהרים היינו מעצמה, עליו הכתב צורת ונעשתה הנייר, על הדיו

 יתכן לא ואם מתכנן. של תכנית בלי יתכן לא כזה שכתב לנו, שברור אחרי
 העולם על זה דבר לומר אפשר כיצד האותיות, של האלה בצורות כזה דבר

!" שיעור לאין מזה ועמוק גדול שהוא

ם' אותם כלומר:  במדבר, שנמצא מסודר מכתב סמך על יסיקו אשר 'מדעני
 עדות מהווה הוא אלא שנשפך דיו ידי על מאיליו נוצר לא הוא ספק שללא

 ועמוק גדול שעולם משום-מה, מאמינים, - שכתבו אדם שם שהיה מכריעה
מעצמו. להיווצר יכול שיעור, לאין מזה

צ"ל דיסקין המהרי״ל בשם מוסרים  כופר רואים שהיינו "לולי אומר: שהיה ז
 כה בדעה להחזיק שמסוגלים אנשים בעולם שיש מאמינים היינו לא בעינינו,
מוזרה".

הכופרים עיני את מעוור השוחד

 מתכחשים ונבונים, לחכמים הנחשבים שאנשים יתכן כיצד תתמה, ואל
קובץ הי׳יד וסרמן אלחנן רבי הקדוש הגאון כתב שכבר פשוטה, כה לאמת )ב'

 והדרכה השקפה חיזוק מאמרי
המשגיחים מזקן

שליט״א יפר הגר״ד מרו
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סודי שלמרות מאמרים'(,  אדם לכל ומוכרחים פשוטים הם האמונה שי

 ולהטות האדם של שכלו את לעוור שוחד של בכוחו אך שוטה, בכלל שאיננו
 בתאוות המשוקעים אנשים לפיכך ומוכרחת. פשוטה מאמת אפילו אותו

 אותם משחד הרע "היצר כאריסטו, גדולים פילוסופים הם אפילו העולם,
חפץ". שלבך מה ועשה הפקר של עולם לפניך הרי להם, ואומר

 המוזר מהרעיון נלהבים שכה שישנם שהסיבה אמר, המדענים ]אחד
 שכה רעיון כנגד ישותם בכל להתקומם במקום - הקוף מן האדם של שמוצאו

 מאחריות אותם משחררת זו שתיאוריה בכך נעוצה - יחוסם את מבזה
למעשיהם.[ מוסרית

 נכתב כבר בוראה, על מעידה שהבריאה הימנו, מוכרח שאין ההגיון, ובאמת,
ם'(: ביקובץ )מובא במדרש  אמר עקיבא, לר׳ אחד מין שבא "מעשה מאמרי

 הראני המין, אמר הקב"ה. ר"ע, לו אמר העולם? את ברא מי לר"ע, המין לו
 ר"ע לו אמר אורג. המין; אמר בגדך? את ארג מי עקיבא, ר׳ לו אמר ברור. דבר

 שהטלית כשם לתלמידיו, עקיבא ר' אמר הזה ״כלשון ברור... דבר הראני
 העולם כך הבנאי, על מעיד והבית הנגר על מעידה והדלת האורג על מעידה
שבראו״. הקב״ה על מעיד

 הבוקעת השירה את נשמע אוזנינו, את ונטה עינינו, את היטב נפקח אם
עשית״. בחכמה כלם ה' מעשיך רבו "מה מהבריאה:

עצב משרים אסורים תענוגות
 יז(. )ב, תמות מות ממנו אכלך ביום כי ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ
מילוי שהנאות נפוצה, טעות ישנה  זו טעות ושמחה. אושר מעניקות תאוות ו

שר, שמחה לבין הנאה, בין ומאי-הבדלה מושגים מערבוב נובעת  ועלולה ואו
 מתוך אפלים, במבואות סיפוקם את יחפשו אופי שחלושי למצב להביא

 ומאושרים, שמחים אותם תעשה תאוותם ממילוי שיפיקו שההנאה מחשבה
רח"ל. חטא, של לתהומות שמדרדרים ופעמים

 גורמת הנאה לחלוטין! שונים מושגים הם ואושר שהנאה היא האמת אך
 המושג עם שייכות לה אין אופן בשום אך גופנית, נעימות של לתחושה אמנם

שר! של  בלבד זו לא איסור, של ובעיקר בתאוות, התבוססות אדרבה, או
 עצב של תחושה משרות הן אלא בעליהם, על שמחה מביאות שאינן

ודכדוך.

סודו - מגוף מורכב שהאדם לפי היא, לכך הסיבה  - ונשמה מעפר, שי
עוז ככתוב: בנשמה, נמצא השמחה של מקומה והנה, בעליונים. שיסודה " 
 ובנשמה הקב"ה( של מקומו )שהוא בעליונים היינו, במקומו", ושמחה
 העפר. מיסוד המורכב - בגוף הוא העצב של שמקומו בעוד מהם, החצובה

 הוא תאותו, על כשמתגבר וחומר וקל רוחני, בדבר עוסק כשהאדם לכן,
 את ממלא שכשהוא בעוד שמחה, הגורם דבר הנשמה, כח את בכך מגביר
סודו העצב את גם וממילא הגופניות, את בכך מגביר הוא תאותו  בעפר שי
הגוף.

סוד  בעניין הראשון לאדם הקב"ה מאזהרת הקדושים, הספרים הביאו לכך י
 של השימושים אחד הנה כי תמות", מות ממנו אכלך ביום "כי הדעת: עץ

ם'[, הוא שמחה של השימושים שאחד ]כשם יעצב' הוא מוות חיי  ונמצא ׳
 העבירות, כל שורש שהיא הדעת, מעץ שהאכילה המקרא, בדברי שנכלל
עצב. עליו תביא

רוחני מסיפוק נגרם אושר

 ולא - רוחני מסיפוק הנובעת רוחנית, תחושה הוא אושר זאת, לעומת
שמחה. של למצב האדם את המביאה היא האושר ותחושת גשמית, מהנאה

 עצב ולחוש העולם בתענוגות להתבוסס פאר, בארמונות לחיות אדם יכול
 ומים במלח פת לאכול ד׳, על ד' של בקיתון לדור אפשר ולהיפך, וריקנות.
האושר! בפסגת ולחיות במשורה,

מרו, נמנו העולם אומות מחכמי הנפש חוקרי גדולי גם להבדיל,  שהגורם וג
תר שמעניק  טובים מעשים אלא תאוות, מילוי אינו האושר את מכל יו
 התופעה נפוצה הנכרים אצל שגם הסיבה וזו רוחני. סיפוק לאדם שגורמים
ולחלשים. לקהילה ועזרה צדקה, של למטרות מכספם מוזילים שעשירים

שטין יחזקאל רבי הגה׳׳צ המשגיח מיו כל הקפיד זצ׳׳ל, לוינ  ורק אך לאכול י
פו, לקיום לו הדרוש השיעור כפי  על גוו את מלהשעין נמנע אפילו והוא גו

 אפילו לו היה לא דעתו על עומדו שמיום העיד עצמו והוא הכסא, משענת
בחייו. אחד עצוב יום

 מהוריו, התייתם צעיר בגיל זצ׳׳ל. פייסט מאיר ר' בשם יהודי היה בארה"ב,
 גלמוד נותר הוא אשה, נשא שלא היות ילדים. בשיתוק חלה גם ובנוסף,
 שהוא סבורים היינו הסתם מן במצבו? יהודי על לחשוב אפשר מה וערירי.
אותו. הסובבים בכל מקנא אז ועד מותו, ליום רוח בקוצר מחכה

עיו כל למעשה אך שרו את מאושר. אדם שהיה עליו העידו יוד  שאב הוא או
ש פ"ד(. )תהילים מאלף" בחצריך יום "טוב מהפסוק ש"י: ומפירו  יום "טוב ר
 ר' אמר כן", כי "הנה אחר". במקום שנים מאלף למחר! ולמות - בחצריך

ש מאיר, ת הגדולה את לי "י  המדרש, בבית ה', בחצרות ספון להיות - שבזכויו
אלין...". כי לי ומה

 שניסה בכיר, פוליטיקאי שנים עשרות לפני בארה"ב היה זאת, לעומת
 אחר. לפוליטיקאי הפסיד אך ארה"ב, לנשיאות מפלגתו למועמד להיבחר
 )התפקיד ארה"ב נשיא לסגן מועמד להיות ההפסד, לאחר לו שהוצע למרות

לב! משברון ומת ההפסד עם להשלים יכל לא בחשיבותו(, השני

ם', ה'מסילת דברי קולעים כמה שרי תבונן הפרישות: בשער י שי  על האדם "
מן כמה ויחשוב העוה"ז תענוגי גריעות  הכל בסך באכילתו, נהנה הוא ז
הבליעה..." בית של כשיעור

תר יצרו מכיבוש נהנה שהחכם החזו"א, מרן אמר וכבר  הכסיל שנהנה ממה יו
תו! ממילוי תאוו

תשובה בעלי של אושרם על בירנבוים ד״ר דברי

צ"ל, בירנבוים נתן רבי הד"ר של בדבריו מצוי זה, עניין על מאלף מבט  שהיה ז
 הידוע: חז"ל מאמר את פירש הוא הקודם. בדור התשובה בעלי לגדול נחשב

 לענין - לעמוד" יכולים גמורים צדיקים אין עומדים, תשובה שבעלי "במקום
התשובה. בעלי לו שזוכים הגדול האושר

 אך התורה, שבחיי האור את חיים אמנם גמורים צדיקים פירש: הוא וכך
 תשובה בעלי זאת, לעומת ההפוכים. החיים של החושך את חשו לא מעולם

 של המזהיר באור שבעתיים חשים תורה, ללא חיים של החושך את שטעמו
ש תורה של חיים היצר. וכיבו

שכן וכלשונו: שרו מהו " שרו לעומת באור, תמיד המורגל הצדיק, של או  או
ארוך". חשיכה ליל אחרי האור את פתאום המגלה התשובה, בעל של

חיים" אינם אלו שחיים יודע תו"מ, ללא בחיים שנתנסה "מי

 גדולה מבוכה עוררה בתשובה שחזרתו בדורנו, התשובה בעלי מגדולי אחד
 ואהודה מפורסמת אישיות היותו בגלל תו"מ, שומר שאינו המחנה אצל

 שחלו להגבלות להסתגל מצליח הוא איך לשעבר, חבריו ע"י נשאל במיוחד,
 לעשות הרגל של שנים לאחר במיוחד בתשובה, מחזרתו כתוצאה חייו על

רוחו. על העולה ככל

 יותר לו קל אולי זה מסוימת שמבחינה להם, השיב הוא פליאתם למרבה
 שבעוד משום המצוות, שומרי על ילדותם משחר שנמנו לאלו מאשר

 שאולי מחשבה לעיתים להתגנב עלולה ומלידה, מבטן מצוות שלשומר
תיו על להתגבר מחויב היותו בגלל דבר-מה החמיץ  מי - ותשוקותיו רצונו

באמת( )לעבדך חיים! אינם אלו שחיים יודע תו"מ. ללא בחיים שנתנסה
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ר2ד נלנחת
 ע"ח סוכות

י' גליוך

בי הגאון רבנו מחידושי ועיונים הערות ב ר  א שליט" לבדר דו
שליט״א מרבנו דבר" "מנחת הערות עם חינוך" "מנחת מספר נלקטו

סוכה בישיבת ת ל" דוחה עשה
 איך דיל״ע כתב נ״ו סעיף תרכ״ה סי' אפרים במטה

 דלכאורה סוכות בליל איסור של פת לו יש אם הדין
 ויש ל״ת, דוחה דעשה משום לאוכלה מחויב

 בסוכה, הישיבה היא דהמצוה להצד להסתפק
 שם מט״א ]עיי המצוה לקיום תימצי היכי והאכילה
 דוחה עשה נאמר זה לצד גם אם בזה[, שנסתפק

 בגוף והל״ת העשה שאין שכל י״ל דלכאו' ל״ת,
 והל״ת בישיבה הוא דהעשה הכא כמו המצוה קיום

 לגבי ב' צ״ז זבחים ויעוי' בכה״ג, ידחה דלא באכילה
 הטעמים דלולי פסולים, טעם שבלעו כשרים קדשים

 דוחה עשה משום לאכלם הדין היי בגמ' שם האחרים
 והאיסור קדשים באכילת היא דהמצוה ואע״ג ל״ת,
 ליכא האסור הטעם אכילת ועל דאיסור, בטעם הוא

 ק' עירובין תוס' ]וע״ע ידחה, וה״נ דחי, ואפ״ה מצוה
 הם והעשה האיסור עכ״פ דהתם לחלק יש אמנם א'[.

 הכא משא״כ דחי לכך מעשה באותו אחת בבת
 ויל״ע באכילה, הוא והל״ת הישיבה היא דהמצווה

 דקיום תימצי שהיכי מסתבר דלא בכה״ג ידחה אם
 דוחה בעידנא שמצוה דנאמר או ל״ת, ידחה העשה

 הכא כמו המצוה לקיום שגורם תימצי בהיכי אף ל״ת
 תדחה אולי דישיבה המצוה לקיום גורמת שהאכילה

 שבפת ודאי האכילה היא דהמצוה לצד וא״כ הל״ת,
 ולצד עדל״ת, משום העשה לקיים כדי יאכל איסור

וכנ״ל. יל״ע הישיבה היא דהמצוה

שבת תוספת בזמן דופן דהוי מיגו
 לענין דופן הוי לשבת דופן דהוי דמיגו דינא בעיקר
 התורה מן הוה אי שבת תוספת של בזמן יל״ע סוכה,

 שבת עליו במקבל ועי' מיגו, זמן באותו אמרינן אי
 י״ל בשבת שחל עצרת ובשמיני התורה. מן הוה אי

כשרה מסוכה לרה״ר להוציא לארץ חוץ לבן דאסור

 בשבת היחיד לרשות אלו מחיצות מהני ]דלא
 ישראל ארץ ולבן לכרמלית, כרמלית[ והוי' דעלמא

ופשוט. לנשים דמי ולא ד״א(, )בתוך שרי

ערלה ועצי וע"ז אשרה בעצי סיכוך
 משה, של שאינה דאשרה חינוך במנחת משמע
 אי בה ההנאה מצד לדון שיש ורק בה, לסכך כשרה

 בזה דן וכבר ניתנו, ליהנות לאו מצוות משום שרי
 לפוסלה יש ולכאו' קל״ג. סי' תנינא ביהודה הנודע
 ועבודה טומאה המקבל בדבר מסככין שאין מטעם

 מיפסיל דרבנן בטומאה ואף מדרבנן. טמאה הרי זרה
 בתפארת בזה דן וכבר א' ה' סוכה תוספות כמש״כ

 המקבל דבר שרק יתכן אך המשניות. על יעקב
 וכמש״כ טמא, עצמו שהוא דבר ולא פסול טומאה
 מקבל שאינו המנוגע בית טומאת בדין לדון הגר״ח
 שרי אי יל״ד זה ומטעם טמא, שהוא רק טומאה
 בר שאינם המנוגע מבית הנקחים בעצים לסכך
 שהוא כל ולכאו' טמאים. הם אבל טומאה קבלת

 יל״ד וכיו״ב ויקב. גורן לפסולת דומה אינו טמא
 שהשתא בהמה מאכל ונעשה שנטמא אדם במאכל

 ממנו פקע לא אבל הרמב״ם[ ]לד' טומאה מקבל אינו
 זרה עבודה נמי והכא בו. לסכך שרי האם הטומאה

ומטמאה. טמאה היא אבל טומאה מקבלת אינה

 אי ערלה של כגון הנאה איסורי בפירות ועויל״ד
 פירות סתם אך מכתת כתותי בהם שאין נימא

 שאסורים הכא אבל טומאה שמקבלים משום פסולים
 דאמר דר״ש אליבא טומאה מקבלים אינם בהנאה

 חשוב לא לאחרים להאכילו יכול אתה שאי אוכל
 אשרה בפירות אבל לסיכוך. יוכשרו כן ואם אוכל,

 עצמם הם אבל לר״ש טומאה מקבלים שאינם אף
 תלוי כן ואם כנ״ל זרה עבודה בטומאת טמאים
בהנ״ל.
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דסוכה לבוד בדין הערה
 בה וחקק טפחים מעשרה פחותה שהיא סוכה

 חקק משפת יש אם לעשרה להשלימה באמצעה
 בי(, די )סוכה כשרה, טפחים מגי פחות ולכותל
 למטה המחיצה מקצה לבוד דאמרינן משום וטעמא
 וכעין בשיפוע, אחת מחיצה כעין והו״ל החקק לשפת

 ומהני. רש״י, לפרוש אי ק״א שבת דמישן ביציאתא
 לישב לענין ואף ט״ז(. ס״ק ע״ה סי' חזו״א )ועיי
כה״ג. דמהני לומר יש הפוסקים, שדנו שם,

 הדפנות לחבר לבוד האי יהני דהיאך לעיין יש מיהו
 החקק, נגד שאינו שבקרנות, הכותל שהרי לזו, זו

 בו שייך לא החקק משפת טפחים מגי טפי והוה
 פירצה הדפנות בין יש כאילו הו״ל שכן וכיון לבוד.
 דיינינן הוה ואי מהני. לא וכה״ג טפחים, מדי יותר

 יש הדופן, כל מקרבינן והוה דקירוב, לבוד משום
 פירצה כשיש אף יהני זה לפי )מיהו ודו״ק. לישב.
 וצ״ת שמענו. לא וזו בעצמם. הכתלים בין ממש

בכ״ז(.

לולב למצות בכוונה דחסר היכ״ת
 בחזו״א כתב ולהתנאות, כבוד לשם אתרוג הלוקח
 ואפילו מצותו, יצא דודאי י״ג ס״ק קכ״ט סיי אהע״ז
 שיצא ידיעה אלא אינה כוונה צריכות מצוות למ״ד

 אחרות כוונות שמערב מה אבל המצוה, חוב בזה
 העיקר הן אחרות כוונות אם ואף מעכב, אינו לכו״ע
 סגי. בזה המצוה קיום גם דיודע כיון מ״מ אצלו,
ע״כ.

 כוונה צריכות דמצוות בחזו״א הדברים פשטות והנה
 מילתא תליא בידיעה דלאו צ״ב לכאוי ידיעה, היינו
 ידע ובלא מילתא. תליא ח ידי״ לצאת בכוונה אלא
 לא לכו״ע לכאורה קיומה או מצוה חיוב בזה שיש
 חשיב כוונה צריכות אין מצוות למ״ד ואפילו יצא

 וז״ל, שכתב י״א בד״ה סי סיי ביה״ל ויעויי כמתעסק.
 עדיין חייב שהוא יודע הוא אם דדווקא עוד ודע

 שהוא סבור הוא אם אבל עושה שהוא זו במצוה
 וקסבר דסוכות אי ביום לולב שנטל כגון ממנה פטור
 הוא פסול זה דלולב שקסבר או סוכות ערב שהוא
ע״כ. יצא. לא לכו״ע

 שהוא שסבור דכל הבה״ל כייל כללא אי לעיין ויש
 רק או״ד יצא, לא מהמצוה שהוא פטור בכל פטור

 במי והנה לדינא. קאמר ודכוותיהו שנקט בגווני
 ממי דשאני לומר יש ידי״ח יצא דכבר שסבור
 דאולי לדון יש גם כלל. מצוה כאן דאין שסבור

 שנטל שסבור )כגון המצוה, קיום בצורת טועה
 כדרך שנטלן אח״כ ונמצא הפוך הלולב או האתרוג
 נראה אין מיהו עצמה. במצוה מטועה שאני גידולן(

בזה. לחלק דיש

 בדין טועה אלא המציאות ביודע לדון יש עוד
 סבור שקיים ובאופן הנטילה צורת היא דכך וכסבור

 מצוה ידי שיוצא שיודע במי לדון יש ועוד מהני. דלא
 וכגון וסיבתו, החיוב שורש יודע אינו אך במעשהו

 ונטל ישראל ארץ בן כדין שדינו שסבור חו״ל בן
 דחוה״מ לולב נטילת מדין דסוכות בי ביום לולב
 חייב אי חו״ל כבן שדינו ביום בו אח״כ לו ונודע

 סיי בה״ל ]ועיי ודו״ק. שני. יו״ט מדין וליטול לחזור
בכ״ז. וצ״ע לא[. ד״ה ס״ד תע״ה

זה אחר ובזה אחת ביד מינים די נטילת
 ליטול שיכול הבה״ג שלפי קמ״ט בסיי החזו״א כתב
 הדסים שלש ליטול גם יכול זה, אחר בזה מינים הדי
 האו״ז לשיי ולפי״ז טעמו. עיי״ש זה, אחר זה

 אם זה את זה מעכבים מינים הדי אין ימים שבשאר
 - המצוה. ויקיים יטלו אחד הדס רק לו יש אם כן

 שאם או״ח די שהביא שם להלן בחזו״א עוד עיי״ש
 מיהו שם וכתב יצא לא אחת ביד ואתרוג לולב נטל
 כן אם ויל״ע יצא, זה אחר בזה יד באותו נטלן אם

 כיו״ב ועיי זה, אחר זה לצאת ולכוון יחד ליטלן יכול
 תפילין. בי מניח לענין בי צ״ה עירובין רש״י בדברי

 ולענין הנענועים בעת החזקה לענין בנידו״ז ועיי
 ביד שנטלן באופן ירושלים דאנשי מצוה חיבוב
אחת.

החג בפרי לשמה שלא שחיטה
 עצמו, בפני רגל הוי דשמיני אי מ״ח בסוכה איתא

 של פר לשם עצרת שמיני של פר השוחט ולכאוי
 חובה לשם עלה שלא אלא לשמה שלא הו״ל סוכות

 פר לשם אחד ביום סוכות בימי פר לשוחט דמי ולא
להם. אחד שם הרגלים מוספי דאולי בו. אחר דיום

 07080@013ח61ח.61 בכתובת המועדים על דאורייתא חדוותא גליונות לקבל ניתן
ש מי ת מכתבי בידו שי @311.0^ס ל- יפנה הרבים את לזכות ורוצה שליט"א מרבנו וכתבים חידו" §^0777164926^
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 דברי
 הישיבה ראש מרן
שליט״א פוברסקי הגרב״ד

המים ניסוך במצות השמחה בביאור
 שנאמר בגמרא איתא עניינה השואבה, בית שמחת

ששון מים ׳ושאבתם שלמי הישועה׳, ממעיני ב  ובירו
אבין שמשם שואבה איתא  נוסף ענין וזה הקדש, רוח שו

ם לרגל ועליה ירושלים קדושת שמכח  הקדש, לרוח זוכי
 מבואר בבבלי אבל בזה, מיוחד הסוכות חג וכנראה

 נתייחדה במה וצ״ב המים, שאיבת על היא שהשמחה
ענין קרבנות, משאר יותר זו מצוה  הוא המים ניסוך ו
סוך קרבן,  אין בזה ומדוע ממנו הוא חשוב הרי היין וני

 ורק היקב, מן היין להביא כשיוצאים שמחה עושים
 כל שמחים המים לניסוך מים להביא לשילוח כשיורדים

ש במשנה נאמר שעליה זו שמחה של פשרה מה כך,  ]רי
 לא השואבה בית שמחת ראה שלא שמי החליל[ פרק
מיו, שמחה ראה וצ״ב. מי

 הוא קרבן והבאת קרבן, הוא הרי המים ניסוך והנה
כול גדול, ענין  והפחות הפרים, מן קרבנו להביא אדם וי
 תורים, שתי מביא והפחות כבש, או איל מביא מזה

 -קרבן חדש קרבן מצינו וכאן מנחה, מביא דלות ובדלי
 ומקריב דבר שנותן נתינה, הוא הקרבן ענין והרי מים,

כי במים הביא מה וצ״ב כביכול, לגבוה  להביא החפץ ו
רון אין למלך דו תן ילך האם מאומה, בידו ו  מים וי

ש בכוס המלוכה לארמון סמוך ממקום רון ויגי  למלך, דו
 פניו מעל המלך ויגרשהו מזו, גדולה חרפה לך אין הלא

המים. ניסוך ענין כן אם ומהו פנים, בבושת

ש ובפרט  ענינה הקרבנות הקרבת ענין הרי להבין י
 ]ויקרא הרמב׳׳ן וכתב לה׳ המקריב נפש במסירות הוא

 זה רק עצמו את האדם הקריב כאילו הוא שהרי ט׳[ א׳
 כנגד דמו שיהא ה׳ עשה חסד לכך לעשות, יכול אינו
ש ומעתה איבריו. כנגד איבריו נפש, תחת נפש דמו,  י

מים. לוגין ג׳ בניסוך יש וכפרה תועלת איזה להבין

אורו  הוא האדם תכלית עיקר כי הוא דבר של ובי
 שמחת ענין וזה לבב, ובטוב בשמחה ה׳ את לעבוד
 שהשמחה לדעת צריך אדם ברמב״ם, כמבואר המצוה
 היא מה כי המצוה, קיום שמחת היא ביותר הגדולה
 זה, הוא בזיון הרי שתיה או באכילה האם שמחה

המצוה. קיום שמחת היא האמיתית השמחה

 שמחה מרגיש הוא מקיים שאדם מצוה שבכל אלא
 מצוהו אביו אם דוגמא דרך עצמה המצוה בפעולת
 לאביו כשמביא הרי דבר, איזה לי תן או מים השקיני
 במה אביו של רצונו מקיום הנאה לו יש רצונו ומקיים
הכה לבנו האב יאמר אם אך ורצונו. סיפוקו לו שמילא

 בזה שאין דעות יש באמת פעמים כמה הכותל זה על
 הרי מצוה, קיום בזה שיש להדעות אך אב, כיבוד משום

 שקיים מהידיעה רק הפעולה מעצם מלאה נפשו אין
אביו. רצון

 שאדם מצוות יש ה׳ מצוות בקיום הדבר הוא וכן
 המצוה מעשה מקיום ושמחה סיפוק בנפשו מרגיש

 לולב הנוטל או הכיפורים ביום המתענה כדוגמת
ב, כיו׳׳  מצוה לכם אתן לישראל הקב״ה אמר כאן אך ו

 לפני נסכו השי״ת, רצון קיום מלבד דבר בה שאין כזו
 שואבים אלא כלל מאתנו הבאה כאן שאין אף בחג, מים
 שמחת מתקיימת כאן לפניו, ומנסכים מהמעיין מים

 המצוה לתוכן הבנה בה אין כי גמורה, בשלימות המצוה
 מצוה הביאו, אמר רחמנא כי אותה אנו מקיימים אלא
 בחג לה וכשזוכים השנה ימות בשאר לנו אין כזו

מאוד. גדולה היא השמחה הסוכות

 דכתיב מה זה דרך על ביאר זצ״ל הגרי״ז ומרן
הי ט[ ]ויקרא שמיני בפרשת  משה קרא השמיני ביום וי

כו׳ כו׳ בקר בן ואיל לחטאת בקר בן עגל לך קח ו ח ו  לזבו
כו׳ תדבר ישראל בני ואל לה׳  אליכם, נראה ה׳ היום כי ו

לוי היום שיזכו  כולם הלכו מיד וכמובן שכינה, לגי
שוב והביאו,  ה׳ צוה אשר הדבר זה משה ויאמר נאמר ו

 פיס׳ א ]פר׳ כהנים ובתורת ה׳, כבוד אליכם וירא תעשו
 הרע יצר אותו לישראל משה להם אמר בזה״ל אי׳ ו[

כו׳ מלבכם העבירו  לפניו, מיוחדת עבודתכם תהא כך ו
כו׳,  כאן להם הוסיף ציווי מהו סתומים והדברים ע״כ. ו

שון להם שאמר  והלא תעשו, ה׳ צוה אשר הדבר זה בל
 בעשיה, התחילו וכבר הציווי לאחר כבר היה זה כעת
עוד  יצר אותו להם שאמר כאן שהיה היצה״ר ענין מהו ו
עוד מלבכם, העבירו הרע  שבהסרת להם שאמר ו

תר, לפניו מיוחדת העבודה תהיה היצה״ר  וצ״ב יו
העבודה. למעלת זה יצה״ר הסרת בין השייכות

 אשר את ויקחו דכתיב זצ״ל הגרי״ז מרן בזה וביאר
 לעשות שנזדרזו ה[ שם ]תו״כ בחז״ל ואיתא משה, ציוה

היינו כן, מי שבכל דאף ו  הביאו ישראל ג״כ המילואים י
דרזו היום משה, שהקריב הקרבנות את  מפני יותר, נז

 היתה זה ועל אליכם, נראה ה׳ היום כי משה להם שאמר
אין הדרך, זו דלא משה תביעת  התועלת תוספת ו

ת סיבה מהמצוה יתר. לזריזו

 וכל לעשיתם, וסיבה טעם יש המצות לכל דהנה
ם אינם התורה מצוות ומה בעלמא, חוקים של ציוויי
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 כך כי אלא טעמה מחמת אינה המצווה מקיימים שאנחנו
ה טלין הנה ה׳, ציוו  שבעה, כל בנענועין לולב אנו נו

 רוחות לעצור הנענועין בכח שיש בגמרא ומבואר
 כן כי הלולב מנענעין אנחנו מקום ומכל רעים, וטללים

ה די ועל ה׳ ציוו  חיוב כי וטעמו, עניניו מתקיים זה י
 לקיים וכדי ה׳ ציווי מחמת המצות כל לעשות האדם

מהמצות. התועלת להשיג כדי ולא בלבד, ה׳ רצון בזה

 ביותר היום שנזדרזתם מה לישראל משה אמר וזה
ת הוא, יצה״ר  שלא וכל לשמה, חשיב לא זו דזריזו
 ואף נזדרזתם, עצמכם לתועלת כי הוא, הרע יצר לשמה
 חשיב מ״מ רוחנית, תועלת אלא גשמית תועלת שאי״ז

 ילמד שאם לאדם יאמרו אם הזה וכדבר לשמה, שלא
לוי יזכה ברציפות שעות עשר  דלא כן ועשה אליהו, לגי

 בלא גם התורה ללמוד הוא דחייב לשמה, תורה חשיב
לוי שיזכה הו מפני אלא אליהו, לגי  לעסוק הקב״ה שציו
 עכ״פ אבל כשר לשמה שלא הוא ואמנם תורה, בדברי

הו הוא, לשמה שלא  יצה״ר אותו משה להם שאמר וז
אז מלבכם העבירו לשמה דשלא  העבודה תהיה ו

 שנזדרזו מה כי ה׳, ציווי מחמת שתיעשה בשלימות
 ולא ה׳ פני לראיית לזכות שרצו מפני הוא ביותר היום
 משה להם אמר וזה ה׳, מצות לקיים חביבותם רוב מפני

 דרגות ואמנם היא, ויצה״ר היא לשמה שלא זו תוספת
הם. מאוד גבוהות

סיון אין המים בניסוך  בזה עושים אנו מה כי כלל נ
 וזה המצוה, בענין השגה לנו אין הרי מים? מנסכים

 ציווי מפני רק לעשות לזכות בשנה פעם של הזדמנות
 המצוה שמחת זה המצוה, שמחת רק היא והשמחה ה׳,

 בלי מצוה לעשות שזוכים בשנה פעם האמיתית
מצוה. לשם רק חשבונות

ש לומר נראה ]ולפ״ז  להתנדב אדם יכול דהרי חידו
 אדם אם נסתפק זצ״ל מלצר והגרא״ז ויין, שמן נסכים
 מצינו הרי כי מים, נסכי השנה ימות בכל להתנדב יכול
אז בסוכות כזה קרבן שיש  גם וא״כ חובה קרבן הוא ו

 למה אולם בנדבה, זה להביא יוכל השנה ימות בשאר
 מים להביא כי המצוה, בלי שייך זה שאין נראה שנתבאר

שמן יין ורק התנדבות, אינו זה בזיון הוא סתם  כאן יש ו
 ה׳ ציוונו שאז בסוכות ואך במים, ולא והתנדבות הבאה

 השנה. ימות בשאר ולא מצוותה שייך בזה זו, הבאה על
 שאפשר ראשונים ובשאר ברמב״ם מצינו ולא ובאמת

ענינו מים, להתנדב כנתבאר[ ו

 המים בניסוך רק שלא זה בשבילנו השכל והמוסר
 שהקב״ה מפני רק לעשות המצות בכל אלא כך, להרגיש

 בגמ׳ דאיתא מה ביאור וזה אחרים, חשבונות בלא צוה
 ועושה, מצווה שאינו ממי יותר ועושה המצווה גדול

תר, גדול לכאורה מצווה שאינו מי הא התוס׳ והקשו  יו
 ועושה מצוה שאינו מי דאמנם בזה הביאור ולדברינו

לו יש ועושה המצווה אבל עושה, שמעצמו גדול הוא

 וקטן ה׳, צוה כך כי המצוה לקיים שיכול זו מעלה
 הקב״ה גדול אבל זה על נצטוה לא הרי מצוה העושה

לעשות. צוהו

 שכעת להרגיש צריך בתורה ועוסקים וכשיושבים
הו הקב״ה עומד  מרגישים היו אם ללמוד, לך בני ומצו

שו אם לומד שלא מישהו היה האם כך  רגע שכל ירגי
 מצוהו בבוקר או תלמד, ומצוה הקב״ה עומד ורגע

 נראים היו איך המזון, ברכת סעודתו וכשגמר תברך,
 מרגישים, ולא חושבים לא רק כך, באמת זה החיים,
 מצוה, שהקב״ה מה לעשות זוכה ועושה המצווה האדם

דברו. את ומקיים עושה והוא אליו מדבר הקב״ה

 ׳אהבתי בהלל שאמר המלך בדוד מצינו זה וכענין
ש תחנוני׳ קולי את ה׳ ישמע כי  ישמע כי אהבתי להבין וי
 שאינו מי יש האם כך, יאמר לא מי תחנוני, קולי את ה׳

 דוד, חידש ומה תחנוניו, קול את ה׳ שישמע אוהב
 והחלים, לקב״ה שהתפלל חולה אדם הוא והביאור
 כלל, נחלה הייתי שלא עדיף היה באמת היא מחשבתו

 תפילתי, ונענתה הקב״ה מאת בקשתי שחליתי כעת רק
אודך אלא כן אינו המלך דוד אבל  לי ותהי עניתני כי ׳

 שהקב״ה רואה הייתי לא חולה הייתי לא אם לישועה׳
 לי שנתנה הצרה את אוהב אני כן ועל בקולי, שומע

 בקולי, שומע שהקב׳׳ה ולהרגיש אליו לפנות הזדמנות
 תימצי היכי רק זה שהבריא מה לא המלך דוד שמחת זה

לתפילתו. ונענה קולו שומע שה׳ לדעת

 מעשים עושים אנו המצות, כל ענין הוא כך
ם  ה׳ בקול שומע שאני היא התכלית אבל מאוד גדולי
ת לשאוף, צריכים לזה צוויו, ומקיים  מוכרחים לזה ולזכו
מוד בלי מוסר ללמוד  וכשלומדים ילך, לא זה המוסר לי
 קונו, רצון לעשות היא האדם תכלית שכל רואים מוסר

 רצון באימה עושים בבואם וששים בצאתם שמחים
חשבונות. בלי לעשות הכל תכלית זה קונם,

 ששנינו למה זה מכח זוכה ה׳ רצון לעשות והזוכה
 רצונך שיעשה כדי כרצונך רצונו עשה ב,ד[ ]אבות

ר צדיק ענין וזה כרצונו,  בא מהיכן מקיים והקב״ה גוז
ר, שהצדיק כזה מושג  אתה אם כנ״ל הוא הענין גוז
מי רוצהו, אני גם דבר כשתרצה רצוני עושה  שחפץ ו

 אתה חפץ הקב״ה אומר מה דבר כשחפץ ה׳ במצוות
כך. הוא רצוני גם בזה

 זו לשמחה זכר רק לנו יש היום לשמוח, צריכים
 מצוות מקיימים הדברים, לרוח להיכנס צריך אבל

 עומד יום בכל הקב״ה ציוה, הקב״ה כי מדוע ולומדים
מצווינו עלינו  כך כי מקיים והזוכה כך, עשו כך עשו ו
ת׳, רצונו אז י  החיים טעם זה מזו, גדולה שמחה לך אין ו

העולם. הבלי שאר לא
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בס״ד
 מאת שיעור

ה רבי הגאון מרן ש ש הלל מ ר  שליט״א הי
 סלבודקה ישיבת ראש

תוסיף בל לגבי כונה צריכות מצוות בענין

 יוסיף לא כתב י"ד סעי' תרפ׳׳א סימן בשו״ע
 בל משום המינים ארבעת על אחר מין

 בנטל אלא עובר דאינו כתוב ובטור תוסיף,
 דסתם דהא המג׳׳א וכתב מצוה, לשם

 דכבר משום כונה בלא אפי' שעובר השו״ע
 דאיתא מהא הטור דברי על בב״י הקשה
 רבא אמר אלא הגמ' במסקנת כ״ה דף בר"ה

 בעי לא בזמנו לעבור כונה בעי לא לצאת
 תוסיף בל עובר המצוה דבזמן דמבו' כונה,
 ירוחם רבנו דברי מעיניו ונעלמו כונה. בלא
 אבל כונה א״צ מצות למ"ד דה"מ ס׳׳ג( )ח״ג

סי' )כמ״ש כונה דצריכות לדידן  אינו ס'( ב
 י' פרק מריש מוכח וכן שיכוין עד עובר

 במוצא במשנה התנאים שנחלקו דעירובין
 דלת״ק שנאבדים במקום בשדה תפילין

 ולר״ג ראש ושל יד של זוג זוג מכניסם
 אופנים כמה מבואר בגמ' ושם שנים, שנים
 שבת לכו״ע הגמ' ובמסקנת פליגי, במאי

 כונה, צריכות מצות אם ונחלקו תפילין, זמן
 הלכך כונה א״צ מצוות סבר ת״ק רש״י וגי'
 כונה בלא נפיק יד״ח מיפק דלענין כיון

 מכוין דלא אע״פ נמי, תוסיף בל לענין
 ס״ל ולכן תוסיף, בל משום איכא למצוה
 וב' יד של תפילין ב' לקחת שא״א לת״ק

 מכוין אינו אם דאפי' ראש, של תפילין
 סבר ור״ג תוסיף, בל משום עובר למצוה

 לא ולכן יד״ח, לצאת כונה צריכות שמצוות
 למצוה, דמכוין עד תוסיף בל משום עובר
 שנים שנים להכניס שאפשר סבר ולכן

 תוסיף. בל משום וליכא לצאת שלא ויכוין
 כונה בעי אי דהנידון בגמ' להדיא מבו' א״כ

 מצוות אם תלוי תוסיף בל על לעבור
 וא״כ הטור, וכמ״ש לא או כוונה צריכות

 התם הרי רבא מדברי הב״י עלי' מקשי מאי
כונה. א״צ מצוות למ״ד הוה ע״כ

 וכן בערובין הגמ' הב״י יישב איך לבאר ויש
 ירוחם דרבנו המח' שורש מה לבאר יש

 בדין תלוי תוסיף בבל כונה דין אם והב״י
לא. או כוונה צריכות מצוות

 יעשה איך דנו ל״ט( )דף בסוכה בתוס' והנה
 והביאו לעשייתן, עובר לולב נטילת ברכת

 אחר עד האתרוג שיהפוך האחד עצות, ב'
 דבע״כ לצאת, שלא לכוין והשני הברכה,

 מצוות למ״ד דאפי' מצוה, יד״ח יוצא אינו
יד״ח. יוצא לא נגד מכוין אם כונה א״צ

 התוס' מש״כ על אריה השאגת והקשה
 לא מכוין אם כונה א״צ מצוות למ״ד שאפי'
 הנ״ל בעירובין מהגמ' יד״ח יוצא אינו לצאת

 אינו כונה א״צ מצוות שלמ״ד שאומרת
 משום שעובר כיון שנים שנים להוציא יכול

 ולפי לצאת מכוין כשאינו אף תוסיף בל
 לצאת שלא שיכוין עצה איכא תוס' דברי

 גם בכה״ג שהרי שנים שנים יוציא ואז
יד״ח. יוצא לא לשיטתו

 חילוק דאיכא לתרץ דהגר״ח משמיה ומתו
 צריכות מצוות למ״ד כונה חסרון גדר בין

 שמכוונים מה דמהני הדין גדר לבין כוונה
 דלמ״ד כונה, א״צ מצוות למ״ד לצאת שלא

 מב' מורכב המצוה כונה צריכות מצוות
 וכשמחסר והכונה המצוה מעשה חלקים
 למ״ד משא״כ המצוה, במעשה חסר הכונה
 הוא שמצוה משום זה אין כונה א״צ מצות

 במקום ולכן סתמית, כונה עם מעשה
 ומחסר הסתמית בכונה חסר להיפך שחושב
 המעשה, רק הוא המצוה אלא במצוה,

 כיון מצוה, קיום אין לצאת שלא וכשמכוין
כרחו. בעל חובתו ידי יוצא אדם שאין

 הגרי״ז תלמידי בכתבי לעניין ]ומעניין
הגר״ח מנהג את שביאר בשמו הביאו



 נוטל הי' ולא האתרוג, להפוך לולב בנטילת
 יותר הוא שלכאו' אף לצאת שלא בכונה
 לפני שנטילה שיטות שיש שכיון )והמק״ל פשוט,

 מהני לא אח"כ לאחוז שממשיך אף השחר עלות
 ה"ה וא"כ מצוה יהיה הנטילה שבזמן שצריך כיון

 לאחוז שממשיך אף כונה בלא שתחילתה נטילה
ש מה עפ"י מהני( לא בכונה אח"כ  אם לדון שי
 קודם או למעשה קודם בעי לעשייתן עובר

 למעשה, קודם דבעי' נימא ואם לקיום,
 לא לצאת שלא שבכונה לשיטתו הגר״ח

 היה לא ולכן בקיום, אלא במעשה חסר
 שיהי' כדי לצאת שלא שיכוין מה מהני
דהמעשה. לעשייתן עובר

 אחר דס"ס דכיון תמוהים הדברים ולכאו'
 מה יד׳׳ח, יצא לא הקיום נגד שכיון

 לצאת ומכוין האתרוג להחזיק שכשממשיך
 שנטל מה אינו המצוה מעשה ודאי יוצא,

 וא"כ עכשיו שמחזיק מה אלא בתחילה,
דהמעשה.[ לעשייתן עובר הוה

 קו' הגר״ח תירץ האלה הדברים ועפ׳׳י
 מצוות דלמ״ד דאמרי' דהא השאג׳׳א
 אם שנים שנים להוציא יכול כונה צריכות

 חשיב לא שלשיטתו כיון למצוה, מכוין אינו
 אינו ולהכי כונה איכא אא"כ מצוה מעשה

 למ"ד משא"כ שמכוין, עד בב"ת עובר
 לצאת שלא כשמכוין אף כונה א"צ מצוות

 מעשה ס"ס מצוה, קיום הכא דליכא מהני
תוסיף. בבל לעבור בזה וסגי איכא, מצוה

 מושלם מצוה מעשה שיש הגר״ח דברי ולפי
 רוצה שאינו כיון מצוה בו מקיים שאינו
 אם בעבירה הבאה במצוה לדון יש לצאת

 נימא ואי בקיום או במעשה חסרון הוא
 המצוה יעשה אם בקיום חסרון דהוא

 בב"ת יעבור עבירה ע"י שמוסיף, השניה
 הוי דהא בעבירה, הבאה מצוה שהוא שאף

 בבל לעבור בשביל ומספיק מצוה מעשה
תוסיף.

 להמבו' חינוך מצוות לגבי נפק"מ וכן
 ביום באתרוג קטן לחנך שאפשר בראשונים

 דאיכא שלו שאינו באתרוג אפי' הראשון
 פסולים שבשאר ואע"פ לכם, חסרון בזה

עוד וריטב׳׳א ברמב׳׳ן רואים וכן א"א,  ו
 בביהמ׳׳ק ז' כל לולב נטילת שדין ראשונים

 ופסול הפסולים כל איכא ושמחתם מדין
ולפי שאני. לכם דפסול ומבו' ליכא, לכם

 אינו לכם שדין לבאר אפשר הגר״ח דברי
 והוה במצוה כבוד דין אלא המעשה בעצם
 סגי ולחינוך המצוה, בקיום רק חסרון

 שאינו שקטן לפ"ז ויצא קיום. בלא במעשה
 חינוך בזה איכא במצוה יד׳׳ח לצאת רוצה

 חינוך דאיכא שלו שאינו באתרוג כדחזינן
 שחסר אף מושלם מצוה מעשה דהוי כיון

 שאינו במקום גם וא"כ המצוה, בקיום
 מעשה דאיכא כיון סגי חינוך לגבי רוצה

מצוה.

 באופן השאג׳׳א קו' לתרץ אפשר ולכאו'
 ליכא נגד מכוונים שאם נימא דאפי' אחר,
 מה עפ"י שאני. תוסיף בל לגבי מצוה, כלל
 מה כונה א"צ מצוות בגדר להקדים שיש

 זה שאין ע"ב( ל"ג )דף בר"ה בר"ן שמבו'
ת כונה של ענין כלל שאין כפשוטו  במצוו

 מודו כו"ע הא אלא גרידא, במעשה וסגי
 דבסתמא דסברי אלא כונה של ענין דאיכא

 לא חשובה שאינה מחשבה כל וה"ה סגי,
 בגמ' מוכח וז"ל שם דכתב הסתמא, מבטלת

 לא מתעסק יצא לשיר התוקע למ"ד דאפי'
 מכוין שאינו כיון לשיר דתוקע וכו' יצא

 צריכות אין מצוות למ"ד יצא מצוה לשום
 מכוין הוא שכבר כיון במתעסק אבל כונה,

 אותה התינוקות, את לחנך דהינו למצוה
 תחול שלא אחרת מצוה מעכבת כונה

 קמייתא בשמעתא דאסיקנא דמאי דומיא
 מינה בת דלאו מחריב מינה דבת דזבחים

 דתוקע דהא בר"ן מבו' ע"כ. מחריב, לא
 לכוונתו חשיבות שאין כיון מהני לשיר
 בתקיעה, מצוה שיחול מעכב אינו ולכך

 לבד במעשה סגי לא מצוה שבכל והיינו
 מעשה שם המעשה על לחול צריך אלא

 הוה לא מצוה מעשה שם חלות ובלי מצוה,
ש כוונה א"צ מצוות דלמ״ד רק מצוה  דין י

 עליו חל סתם מעשה שכל לשמה סתמא
 תלוי אז נגד מכוין ואם מצוה. מעשה שם
 מעכב אי"ז לשיר מכוין דאם נגד, כיון מה

 שבקדשים כמו לשמה, הסתמא שיחול
 סתמן נשאר חולין לשם ומכוין השוחט
 לשם עולה על מכוין אם אבל לשמה,
 לקדשים, שייך שזה כיון מפקיע שלמים

 כגון אחרת מצוה לשם מכוין אם כאן וה"ה
 אם אבל המצוה, שם מפקיע זה חינוך לשם
הפעולה. על מצוה שם נשאר לשיר מכוין



 אלא לשיר כיון לא שאם לומר נוכל ולפ׳׳ז
 השם להפקיע יהני מצוה שם יהיה שלא

 אמת בשפת דמצינו בקדשים וכמו מצוה,
 קדשים לשם שלא מכוין שאם שצידד
 ע"י כאן וה"ה לשמן, הסתמא את מפקיע

 כמעשה המעשה שם מפקיע הפכית כונה
 דלמ״ד כהגר׳׳ח דלא לומר נוכל וא"כ מצוה,
 כלל ליכא נגד מכוין אם כוונה א"צ מצוות
לשמן. הסתמא שמפקיע כיון מצוה מעשה

 השאג׳׳א, קו' היטב מתורץ שנתבאר ולמה
 מצוה לשם יכוין אם אפי' תוסיף בל דלגבי

 הפעולה על מצוה מעשה שם יחול לא
 מצוה יהי' הזה שהמעשה שייך דלא הזאת,

 יכול לא ממילא בה מחוייב שאינו כיון
 ואם אופן, בשום מצוה מעשה שם לחול

 התורה כוונת ע"כ תוסיף בל אסרה התורה
 מעשה שם בלא המצוה של הפעולה לאסור
 ס"ס למצוה שמטרתו אף שהרי מצוה,

מצוה. מעשה להיות יכול אינו המעשה

 השאג׳׳א שהקשה מה מידי קשה לא וא"כ
 ולא נגד שיכוין כונה א"צ מצוות דלמ״ד
 שם אין דבלא״ה דכיון תוסיף, בל על יעבור

 לא עובר, ואפ׳׳ה הפעולה על מצוה מעשה
 המעשה שם להוריד נגד שמכוין מה יהני
 בל על ועובר מעשה שם אין שבלא״ה כיון

תוסיף.

 ירוחם הרבינו נחלקו במה לפ"ד יתבאר גם
ש יוסף והבית  צריכות מצוות למ"ד לדון די

 מעשה דשם מודה האם פליג, במאי כונה
 דסבר אלא לשמה דסתמא מעצמו חל מצוה
 דסבר דלמא או כונה, בעי' מהמעשה שחוץ
 שם שיחול ובכדי לשמה סתמא דין דליכא
 שיכוין צריך הפעולה על מצוה מעשה
 ורבנו הב"י נחלקו ובזה מצוה. לשם בפועל
 מצוות דלמ״ד סבר ירוחם דרבנו ירוחם

 תוספת בתור נצרך הכונה כונה צריכות
 בל על עובר לא מכוין לא אם ולכן למעשה

 ולמ״ד כלל, מצוה אי"ז כונה דבלי תוסיף
 הפכית כונה שמועיל מה כונה א"צ מצוות

 בל ולגבי מצוה. מעשה שם להפקיע רק
 מצוה מעשה שם ליכא דבלא״ה כיון תוסיף
אילו הפכית, כונה מהני לא עובר ואפ״ה  ו

 כונה צריכות מצוות למ"ד שגם סבר הב"י
 מעשה שם למעשה לתת כדי אלא זה אין

בלא גם עובר תוסיף בל לגבי וא"כ מצוה,

 מצוה מעשה שם ליכא שבלא״ה כיון כונה
 להדיא בגמ' דמבואר ]ואף עובר ואפ״ה
 אלא זה אין כונה, תוסיף בל לגבי דמהני
 לא למצוה מטרתו אין )דאם מטרתו את לקבוע

המעשה[. על שם לעשות לא אבל עובר(

 דדין דמבו' דערובין מסוגיא ק' עדין אמנם
 מצוות אם במחלוקת תלוי תוסיף בל

 בפשיטות ליישב ויש לא, או כונה צריכות
 באופ׳׳א הסוגי' שביאר שם הריטב׳׳א עפ"י
 אית אי שמוסיף המצוה על שם הנדון שאין

 מוריד, ולא מעלה לא דזה לא או כונה בה
 לא שאם הראשונה המצוה על הנדון אלא

 יוצא כוונה צריכות ומצוות לצאת מכוין
 ל"ח ובכה׳׳ג הראשון מצוה מעשה כאן שאין

 לו כשיש אלא אינו תוסיף דבל תוסיף, בל
 תלוי זה ולכן עליה, ומוסיף אחת מצוה

 דכיון כונה צריכות מצוות אם במחלוקת
 אפי' מצוה כלל וליכא למצוה מכוין שלא

 לצאת ויכול תוספת חשיב לא באחד,
 א"כ כונה א"צ מצות למ"ד משא"כ בשנים,

 בל עובר ממילא בראשון מצוה לו יש
שנים. שמוציא במה תוסיף

 דעל לדוכתה השאג׳׳א קו' הדרא דא"כ אלא
תו לצאת שלא יכוין הראשונה המצוה  לא ו
 א"צ מצוות למ"ד ואפי' תוסיף בבל יעבור
 דאה"נ לומר מוכרחים הקו' וליישב כונה,
 הכונה מטרת כונה צריכות מצוות למ"ד

 ולהכי מצוה, כמעשה המעשה להחשיב
 עובר כונה דליכא אף תוסיף בל לגבי

 המעשה, על מצוה מעשה שם אין דבלא״ה
 כהגר׳׳ח יסבור כונה א"צ מצוות למ"ד אבל
 על מצוה מעשה שם כלל בעינן דלא

 הוא הפכית כונה דמהני והדין פעולתו,
 בע"כ, המצוה מקיים דאין בקיום חסרון

 יד"ח לצאת שלא שיכוין מה יהני לא ולכן
 מצוה מעשה דס"ס כיון הראשונה במצוה

 על שמוסיף מספיק תוסיף בל ובשביל איכא
 היטב ומיושב קיום, בלא אפי' מצוה מעשה

השאג׳׳א. קו'
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 מאת שיחה
שה רבי הגאון מרן הלל מ

ש  שליטייא היר
 סלבודקה ישיבת ראש

אברהם" בזכות "סוכות
אמונה מתוך חסד -

קרא במדרש איתא  הדר עץ פרי סי״ב( ל' פרשה רבה )וי
 כך ריח בו ויש טעם בו יש זה אתרוג מה ישראל, אלו

 בהם ויש תורה בהם שיש אדם בני בהם יש ישראל
 תמר מה ישראל, אלו תמרים כפות טובים. מעשים

 בנ״א בהם יש ישראל כך ריח, בו ואין טעם בו יש זה
 עבות עץ וענף מעש״ט. בהם ואין תורה בהם שיש
 כך טעם בו ואין ריח בו יש הדס מה ישראל, אלו

 בהם ואין טובים מעשים בהם שיש בהם יש ישראל
 בה אין זו ערבה מה ישראל, אלו נחל וערבי תורה.
 אדם בני בהם יש ישראל הם כך ריח בה ואין טעם
 הקב״ה ומה טובים. מעשים ולא תורה לא בהם שאין
 הקב״ה אמר אלא אפשר אי לאבדן להם, עושה

 אלו, על אלו מכפרין והן אחת אגודה כולם יוקשרו
ע״כ.
 ושאר ערבות. בגדר שהם ישראלים שיש היינו

 יקשרו הם והאתרוגים הלולבים ההדסים ישראל,
 ויש בעדם. לכפר האלו הערבות עם ויתאגדו עצמם
 זה ענין נאמר הסוכות בחג דוקא מדוע להבין

 החגים. משאר נשתנה ומה הערבות, עם להתאגד
 א״ל ס״י( מ״ח פרשה רבה )בראשית במדרש איתא עוד

 תחת והשענו אמרת אתה לאברהם הקב״ה
 תשבו בסוכות וכו' לבניך פורע שאני חייך העץ

 כנגד מדה כאן מצינו היכן להבין ויש ימים, שבעת
 וא״כ גשמי חסד היתה אאע״ה של מצוותו הרי מדה,

 של שפע לכאו' להיות צריכה היתה מדה כנגד המדה
 למצות שייך ומה וכדו'. ישראל כלל על גשמיות

 רוחניות, כולה שהיא סוכה
 לדרגות בה ומגיעים הכבוד ענני את שמסמלת

הקב״ה. ובהשגת בהכרה גבוהות

 בזה ועמד האמונה, כסמל ידוע אע״ה אברהם והנה
 והרי בתורה, אמונתו מוזכרת היכן מסלבודקא הסבא

 הסבא וביאר חסד. של דמות שהיה מצינו בתורה
 להבין ויש אמונה, של חסד היה אאע״ה של שהחסד

זצוק״ל. דבריו כוונת עומק
 האנושות בכל רואים דהנה לפרש נראה בזה והביאור

 נופל אם ולמשל הבריות. בעיני האדם חשיבות את
 חי נותר אחד שאדם וידוע אנשים עשרות וקובר בנין

 לחלצו. בכדי ירעש העולם כל הרי לבנין, מתחת
 אחד אדם עוד אם הגוים אצל נפק״מ מאי ולכאו'

 אחד אדם שלחיי מכאן אנו ומוכרחים לא, או יחיה
 זה מהיכן להבין וצריך הבריות, בעיני חשיבות יש

מגיע.
ם בתורה כתוב  חטא באיש יהיה ״וכי כ״ב( כ״א )דברי

 תלין לא עץ, על אותו ותלית והומת מות משפט
קללת כי ההוא ביום תקברנו קבור כי העץ על נבלתו

 הוא מלך של זלזולו רש״י ע״ז וכ' תלוי״ אלוקים
 משל בניו. הם וישראל דיוקנו בדמות עשוי שאדם

 נעשה אחד לזה, זה דומין שהיו תאומים אחים לשני
 אותו הרואה כל ונתלה, ללסטיות נתפס ואחד שר,

 השמיענו כי לפרש ונראה עכ״ל. תלוי, השר אומר
 שכיון האדם, של הנפש בכוחות גדול יסוד בזה

 אנשים ממילא אלוקים, בצלם נברא שהאדם
 שאין ואע״פ שבו, אלוקים הצלם את מרגישים

 אינם ואפי' הצלם-אלקים הרגש ברורה, בהכרה
 את לחוש ההרגש, בכח ניתן מ״מ לכך מודעים

 בצורה מתנהג אדם כאשר ולכן הצלם-אלקים.
 בהכרח בבזיון, אדם רואים כאשר או ראויה שאינה

 נפש בעומק בקב״ה זלזול הרגשת של דרגה גורם
האדם.

 האנושות שלכלל הטעם וזה גיסא, לאידך הדבר וכן
 משום היינו הבריות, כלפי חסד של מידה יש

 גורם וזה שבאדם אלוקים הצלם את שמרגישים
 שבאדם אלוקים הצלם של זו והרגשה חסד. לעשיית

 שמדינות בחוש שראינו וכמו האמונה, בדרגת תלויה
 היו לא אדם חיי גמורים, כופרים רק בהם שהיו
 כמה שעד הוא היסוד אלא בעיניהם. כלל שוים

 כלפי וחשיבות חסד יותר יש כך גדולה שהאמונה
השני.

 חסד מצות שבעבור אאע״ה זצ״ל, הסבא כוונת וזו
 ע״י רק מגיע כזו בדרגה חסד בודאי נפשו, את מסר

 לא בודאי ועוד, זאת בהשי״ת. ביותר גדולה אמונה
 המידה אילולא חסד של זו לדרגה להגיע שייך היה
 השלישי ביום נפש המסירות ואפר״. עפר ״ואנכי של

 הכל ועשה רץ אבינו אברהם הגדול הצער עם למילה
 בודאי זה וכו', לשלוחים למסור הסכים ולא בעצמו
 אפשר עי״ז ורק עצמית חשיבות אי כאן שהיה מכריח
 שהדבר הראשונים כתבו וכבר כזו. לדרגה להגיע

 חשיבות חוסר הוא לחבירו אדם בין אהבה שמביא
עצמית.

 שנובע החסד מצוה, באותה היו דברים ששני הרי
 הענוה מכח שבאה לזולת והאהבה הגדולה מהאמונה

הגדולה.
 עצומה מדרגה זוהי גיסא מחד סוכות הסוכה, וזוהי

 הכבוד, ענני של גדולים ומושגים בהשי״ת אמונה של
 והמידות הענוה את גם בה יש גיסא ומאידך

 הגשמיות כל את עוזבים הבית, מן שיוצאים
 שבזכות מדה כנגד המדה וזוהי הגאוה. את ומכופפים

 זכינו וענוה אמונה בה שהיה אאע״ה של מצותו
 סוכה. שבמצות והענוה האמונה את לקבל

 כלל כל בין לקשר שייך הזה ביו״ט דוקא וממילא
 צדיק מאיש הנדרשת הסבלנות לערבה, ישראל
 וכמו ענוה. מכריחה כזו סבלנות הרשע, את לסבול

 רבי של ענוותנותו גבי ע״א( נ״ו )דף בגיטין רש״י שכ'
 - זכריה ר' של ענוותנותו וז״ל אבקולס בן זכריה

 היא שסבלנות הרגו. ולא זה את שסבל סבלנותו
 סמל שהוא הסוכות בחג ולכן ענוה. של תולדה

 ואיחוד ואחוה לאהבה להגיע אפשר והענוה האמונה
ישראל. כלל כל בין

יוושלים דוממה הישיבות חניכי בביהמ״ד )נמסד
תש׳׳ע( חוהמ״ס -
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וחוהיימ יוייט מינים ארבע הסוכה בדיני שיעורים
שליטייא רוזנברג שריאל ר' הגדול הגאון דאתרא מהמרא

דוד רמת אריה'' בית״ המרכזי בבהיכנ״ס נמסר
הכותב הבנת ע''פ נכתב

הסוכה עשיית
ת איתא ♦ מצוו ת ד ה צריכו בדאוריתא. עכייפ כוונ

סי' בביהייל מבואר עשה המצות כיוון ובלא  ריייא( דייה די סעי' ס' )
כוון שלא דמי דאפשר מחי  עושה לא כאילו המצווה ויעשה כלל י

ת ולכן כלום ש שהוא יוצא בציצי ת בלא כנפות די בגד לבו  ציצי
כן  סוכה. בלא אוכל שהינו בסוכה ו

תר נוספת כוונה יש דבסוכה מבואר ובבייח  מצוות משאר יו
ת ה, דצריכו כוון שיש כוונ מען ל  בסוכות כי דורותיכם ידעו ''ל
שראל בני את הושבתי ם'' מארץ אותם בהוציאי י  דהישיבה מצרי

א הכבוד, בענני מוקפים שהיו ולבנייי מצרים ליציאת זכר היא  וייי
הוי פוסק אי) )תרכייה הפמייג אבל לעיכובא היא זו שכוונה  רק ד

כן מעכב ולא כתיקונה מצווה לקיים כדי לכתחילה  משמע ]ו
אור מעכב[. דלא בציצית הלכה בבי

דון יש ♦ ת דמצוות למייד ני  יעבור כיון כשלא האם כוונה צריכו
ת, בלא כנפות די בבגד כהולך בציצית כגון איסור על כן ציצי  ו

סיי ציצית בהלכות בזה דן הבהייל לסוכה, חוץ כאוכל בסוכה  סי )
ש דייה ם( י עבור אומרי  זה על חולק והמנייח עשה, מצות על די

סור. בזה שייך שלא  דאייא דפסק מהא הבהייל על קושיא יש אי
כוון ת במרחץ למצוה ל  שם הציצית ששם מי כן ואם הכסא ובי
שו בתחילת הרי הני אי וצייע כיון, לא לבו כיוון מה י  בתחילת ש

 אין ברכה לגבי אם שנית, ולבש שפשט לאחר לגבי גם הלבישה
זה. תי' אין במרחץ הטייק כשמחליף אך הפסק, זה

ש זה וכעין  אין שלבייח שכתב ד( )תרמג השעהייצ עייפ לדון י
 כאוכל הוי בעמידה אוכל אם שלפייז בעמידה אכילה על לברך

לסוכה. חוץ
 כעושה האילן תחת סוכה העושה ט:( )סוכה במתני' איתא ♦

היינו הבית, תחת  מחמתו מרובה צילתו הוא דהאילן היכא דוקא ו
תר, לסכך צריך שלא הסכך מעל  שחמתו אילן יהיה אי אבל יו

שייי שיטת כשרה. שתחתיו הסוכה תהיה מצילתו מרובה  ר
ס' תו  הסוכה האילן צירוף בלעדי בכשרותה עומדת הסוכה דאם ו

ה שיטת כשרה. א( השוייע )שהביא הראבייי  פוסל דהאילן בייי
היינו הכשר, הסכך את כנגדו  כשר סכך מספיק שישאר שצריך ד
ח  צילתה מרובה שהסוכה בכהייג גם ואייכ הענפים, שבין ברוו
ריד אם פסולה להיות יכולה הסוכה חמתה מרובה והאילן  את נו

הענפים. שכנגד מה
 גם האילן, ענפי בין לבוד איכא דאי בבייח למד לנר הערוך ♦

 יפסול לבוד איכא הענפים שבין כיון מצילתו מרובה שחמתו
כירו הסוכה, הז תרכייו המייב ו קיייז(. )  שחבלי דנים זה ועייפ ס
ם כביסה סורגי  פחות ביניהם כשיש יפסלו הסוכה מעל שנמצאים ו
שון ואייא פסול סכך כדין מגייט  חמתו עצמם שהם גם תחתיו, לי

ש מרובה. תרון וי  שאין ]ומשמע ביניהם כשר סכך להכניס פי
בכהייג רק דיבר דהבייח דאפשר העירו מעמיד[.וכבר של בעיה

 סיי דסוף וכהא דייט בו יהיה פסול הסכך כל את נצרף שאם
 ולפייז פסול, לסכך הלבוד האויר את מצרפים לא אבל תרלייב,
ם כביסה בחבלי בדרייכ סורגי תכן מוכרע זה אין אך שאלה. אין ו  וי

תו ד וצייע. ופסול סככין בי הוי הלבוד דעייי דכוונ לויי  אפשר היה ו
 חידוש בגמרא דאמרו הא על קאי הבייח דהא אחרת, בבייח ללמוד

 בביטול מתבטלים האילן ענפי הסכך בענפי האילן ענפי שהמערב
 החידוש במרדכי כתוב זה ועל כשרה, והסוכה כשר בסכך ברוב
 הסכך שיניח מספיק אלא הפסולים הענפים לערבב צריך שלא

עייז ניכר. שהפסול אעייפ הפסול הסכך על הכשר  הבייח כתב ו
ש אם אבל חשוב לא הוא בנפרד ענף שכל לבוד אין אם דדוקא  י
עיל לא ביניהם לבוד ביו מעל כשר סכך להניח יו  צריך אלא ג
 לבוד. יהיה שלא הפסולים הענפים בתוך כשר סכך ממש לערב

ש ולמעשה פסול. כזה שיש המייב שהביא כהערוייל להחמיר י

סכך דיני
דין ♦ גון ב הגגון הסכך ששם שבשעה צריך בסוכה, נפתח ג  ש

אי פתוח, יהיה  נפסל לא סגר ואחרייכ פתוח שהיה בשעה סיכך ו
 דגם הפוסקים בזה שכתבו והחידוש בהכשר. נעשה שהרי

שר שעת לו היה לא ואייכ סגור היה החג שבתחילת  סכך של כו
אין כסכך חשיב מיימ סוכה העשוי. מן ולא תעשה של בעיה ו

ש ♦ אין הסכך תחת שהוא בגג להסתפק וי  לגג הסכך בין טפח ו
תכן הל' שם מהסכך מתבטל סגור שהגג שהשעה די או אפי' '  נפתח ו

וצייע. פסול יהא אחייכ הגג
מן טפחים בדי בסוכה דפוסל דינו פסול סכך ♦  אמות בדי הצד ו

פן אמרינן אמות מדי ובפחות בגגון עקומה. דו  מעלה שמתרומם ו
 כמה לפי למדוד יש הסוכה מעל אלכסונו עובי עדין ונשאר
אויר עכשיו שתופס  מאירות ובפנים המקורי, גודלו לפי ולא ב

אר ללמוד רצה בו  של רחבו לפי שנמדוד לקמן( המגייא לפי )וי
חזר הגגון,  נמדוד גייכ באלכסון מוטה שתהיה קורה זה ועייפ בו. ו

שיו. תופסת שהיא כמה לפי עכ
גון ♦  הסוכה בתוך בולט ממנו ונשאר הסוכה לקידמת שנפתח ג

שון לשבת אייא טפחים די נשאר אם המקרים: בין להבדיל יש לי  ו
פסול. סכך מדין מתחתיו

 אין אבל הסוכה פוסל שאינו שאף אומרים יש גייט נשאר אם וגם
תחתיו. ישנים
סף ש ונו תרלייב המגייא שיטת י  את מחלקת לא הסוכה שדופן אי( )
הוי הסכך תר ו הוא מדייט, כיו  של ההוייא עם בעצם מתאים ]ו
ת[, הפנים ח החזוייא אבל מאירו אי כתב סקייב( קמייד )אויי  שווד

שנמדוד פסול הסכך את תחלק שהדופן  הסוכה, מתחילת רק ו
 שאין נחשב לבוד שמדין טפחים, מגי בפחות המגייא יודה אי וצייע
בסוכה. פסול סכך כלל



ד אם ר ט גשם יו ם על גגון לסגור בעיה אין ושבת ביויי  מדין צירי
סגור לפתוח שעשוי כצירים שזה גייכ מסתבר זז ובגג אוהל,  ול
סוגרו ומותר בשבת. ל

סוי ♦ לון כי  שהוא כגון לסכך, בינו טפח אין אם ברזנט או ניי
 טפח וגבוהה מסגרת לו יש אם אבל מותר. הסכך על מניחו

 הוי טפח רחב פח במסגרת לו יש ואם ואסור. אוהל הוי מהסכך
עליו. להוסיף ומותר אוהל,

לון ♦ אינו שקוף שהוא הגם פסול סכך הוא ניי  השמש מסתיר ו
מן עצה לא זה ולכן מהגשם, מסכך הוא שלמעשה מכיון  שיורד בז
לון. לשים גשם ניי

תרכייז הרמ''א כתב סוכה נוי בענין ♦  נוי לתלות שנוהגים ד'( )
תר ירד שלא סוכה  שיש גדול קישוט יתלה שמא מהסכך, מדייט יו

 ליה שהוי פוסל לא הוא דייט בתוך הוא ואם פסול, סכך דייט בו
 יפסול דייט חלל שיהיה באופן מרוחק יהיה אי אבל סוכה, נוי

 מהסכך דייט רחוקה היא באמצע אם שרשרת ]וכשתולים הסוכה
הרמייא[. של הקפידא את בזה יש
 היינו ט:( )סוכה פסולה דהתחתונה הסוכה תחת סוכה בדין ♦

היינו כשרה עליונה שתהיה בתנאי  ורחבה טפחים יי שגובהה ד
עייז ת. וגי ז מצוי דפנו  הסוכה מעל סכך שבולט במרפסות בסוכות ו

עייז דפנות גי אבל יש גובה יייט התחתונה,  אבל אין, כלל בדרך וז
טור התחתונה, הסוכה יפסול שיהיה בכהייג תכן טענה יש ובעי  די

עיייז למעלה עולות התחתונה הסוכה דדפנות  בסוכה דפנות יש ו
העליונה.

 בריטבייא מבואר גבוה שהוא כגון משפיע לא העליון שהצל ואפיי
אין בגמרא דאמרו אמה כי גבוה כגון שתחתיו, מה פוסל דגייכ  ד
שב אדם הסכך. בצל יו

ח עומדת שלא סוכה ♦ ם פסולה, מצויה ברו  לראות וצריכי
ח, שתעמוד חזקה הסוכה שתהיה  מסדינים הסוכה עושים ואם ברו

 ולכן מצויה, ברוח עומדת שלא סוכה חשש שיש השוייע כתב
פן שיהיה חבלים עייי לבוד שיעשו צריך  הסדין. יזוז אם גם דו

היינו החזוייא פיי ברוח המתנועעת מחיצה שיעור  שבשעה ד
א מהקרקע. גייט שמתרוממת כגון פסולה, היא שמתנועעת  וייי

ת  גייכ היא כשמתנועעת נפסלת אינה אם דאפיי משה( )אגרו
ה היא אם אך תדורו, כעין יתשבוי הוי דלא פסולה  גייט בתוך זז

כשרה. היא
לי שיהיה צריך כשר סכך ♦ דו  טומאה, מקבל לא וגם קרקע גי

ברזל לי שאינו משום פסול ו דו  פסול הוא כלי הוא ואם קרקע, גי
כן טומאה, מקבל שהוא משום גם  מקבל אינו אם גם פלסטיק ו

לי לא הוא כי פסול הוא טומאה דו  השאלה מצוי ובעיקר קרקע, גי
 הסכך מעמיד ליה שהוי פלסטיק חוטי עם הסכך שמחזיק למי

כן לסיכוך. הפסול בדבר  למעמיד לחוששים הסוכה במסגרת ו
דמעמיד.

לי שהם גם מעץ כלים ♦ דו  מקבל מדין פסולים הם קרקע גי
לסיכוך פסול טומאה מקבלים לא שכבר כלים שברי וגם טומאה,

ש  מדרבנן, רק טומאה שקיבל עץ בכלי הדין מה באחרונים מחי וי
 והוא מסביב מסגרת לו שאין הבצק עליו שעורכים רחב דף כגון
אינו קיבול כלי לא  מטמא מדרבנן אבל מדאוריתא טומאה מקבל ו

 האחרונים. נחלקו כזה כלי נשבר אי הבצק, עליו שעורכים כיון
אי בו, יסככו לא מטאטא מקל ולפייז  מתכת מגב של הוא אם ווד

 התורה, מן שמטמא מתכות כלי עם שמשמש עץ כלי שהוא כיון
פסול. פלסטיק מגב בשל גם אבל

 שנשבר בכלי לסכך שאפשר המייב כתב סכך לגבי כלים שברי ♦
 שלא כתב מעמיד שלגבי צייע אבל מדרבנן, טומאה מקבל שהיי

שנשבר. דרבנן טומאה שמקבל בדבר גם יעמיד
 קבלת מפני לא לסיכוך, מדרבנן פסולים פשתן של חבלים ♦

תו שאין מפני אלא טומאה  ולא מעובדים שהם עליהם צור
ש טבעיים, דון וי  שהרי טומאה מקבל מדין יפסל שלא למה ני

 צריך ועכייפ וערב. שתי גם מטמא ששם בנגעים טומאה מקבל
כדוי קנבוס ולכן כלל, מעובד ולא טבעי סיב שיהיה  שהוא אף ו
לי דו לסיכוך. פסול קרקע גי

 פעם נהוג שהיה כמו לישיבה או לשכיבה עשויה אם מחצלת ♦
 עשו ואפיי מדאוריתא, לסיכוך ופסולה מדרס טומאת מקבלת היא

 מחצלת בכזאת משתמשים מקום באותו אי לסיכוך המחצלת
 המזמינים ואייכ העין. מראית משום מדרבנן פסולה לשכיבה

מין גם מחוייל כול שם הרי לסיכוך שמז  שמשתמשים להיו י
אולי לשכיבה, שר. אחר למקום באים כשהם ו  רי הרהייג ומוייח יכ

ש שאם במחצלת, היכר שיהיה רצה שליטייא קרליץ ניסים  י
 את שמים לישיבה שבמחצלת בקנים, מטר כל שנעשות בליטות

 שבזה מפה וחלק מפה חלק שיעשו רצה והוא אחד, מצד כולם
אי לגדר העשוי לישיבה. הוי שלא מוכח שכשר. ווד

דון יש שבצד בקרשים תחובות שהשליבות סולם ♦  כלי הוי אי ני
ש קיבול,  לא. או לעבר מעבר מפולש חור הוי אי לחלק שרצו וי

 במסמרים, שבצד לקרשים השליבות מחברים שרק סולם אבל
אי כאן עראים סולמות בבניה פועלים שעושים כמו  בית אין ווד

ה קיבול  ששם ומה טומאה(, מקבל ולא אדם משמשי חשיב )וז
 עושה שהמסמר בחזוייא כמבואר קיבול בית חשיב לא זה המסמר
 להכניס בשביל שעשית קיבול בית הוי ולא קיבול הבית לעצמו

 קיבול בית בו יש אם אפיי טומאה מקבל לא ומשקוף המסמר.
כלי. שאינו

 אינו קיבול בית בו יש אפיי הקרקע עם לשמש שעשוי כלי ♦
עץ. דיבל עייי הסכך לחבר אפשר ולכן טומאה מקבל

 )תרכייט המייב פוסק טומאה המקבל בדבר הסוכה מעמיד בדין ♦
ט( תרייל כייב, הר שלכתחילה ניי  הפוסקים לשיטת לחשוש יז

שון ומפשטות כשרה, הסוכה בדיעבד אבל הסוכה, שפוסל  ל
 אבל דמעמיד, במעמיד ולא במעמיד רק שהחמירו נראה הפוסקים

ח החזוייא ק סקייב( קמייג )אויי  קרקע מעשה שרק מהרמביין דיי
תו דמעמיד, מעמיד ולא התירו  לשיטות נחשוש אי רק וכוונ

תר במעמיד להחמיר שיש שפסק ולא פסול, שמעמיד מהמייב. יו



 הרי הבית קיר על הסכך את שמים איך השאלה את מביא הריין ♦
ם לא הלבנים שב לסיכוך, ראויי מיי  שמא הוא החשש שכל משום ו

אי הרי ופה טומאה, במקבל יסכך  שיש והביא באבן, יסכך לא ווד
 הסכך שיעמוד קרשים הקיר בצד לשים באבן גם מחמירים

עליהם.
 השנה, לכל לצל צפופים דקים קרשים שמחברים פרגולה ♦

 כיון במסמרים שקבועים ואפיי כשר סכך ליה הוי הרי לכאורה
כול דהגשם שר, ארעי הייז להכנס י  שיש כותב הרשבייא אבל וכ

ת בזה ם, גזר רו חזייל שהרי נסרי  בלוק גם והייה דייט רחב בנסר גז
 ביד למחות שאין כתב אבל דייט, יחד שהם קרשים כמה של

ש המקילים. ת ששיך בגמרא שמוכח לרשבייא ראיה וי  נסרים גזיר
 שלקחו במקרה הכוונה ובהכרח דקים מאד הרי והם הדס בעצי
חיברו כמה יחד. אותם ו

 כב.(, )סוכה מחמתו מרובה צילתו שתהא דצריך דאמרינן בהא ♦
אוי הסכך שיהיה צריך מדרבנן  סוף עד מרובה צילתו להתקיים ר

 סכך לשים שלא לב שישים סכך ששם במי להיזהר יש ולכן החג,
. מרובה חמתו ויהיה יצטמק החג סוף שעד כזה

ש ♦ פן להיזהר י  ולא פסול, הסכך עד תגיע שהמחיצה עקומה בדו
עין בסוכות בעיה וזה הסכך. לפני שתיגמר כ  שאם משה( קרית )

פן הרחוקה הדופן גם שתחשב רוצים פן מדין דו  ושם עקומה דו
פן להוסיף צריך הגג עד מגיע אינו המעקה  הסכך, עד שתגיע דו

תר הפסק יהיה ושלא ש מגייט, יו דון וי  להלכה לצרף אפשר אם ני
פן  הסכך מעל הפסול כשהסכך רמי דחבוט הלכה עקומה דדו
הלכות. בי אומרים אין שמא או הכשר

 כשהיא אבל סגורה כשהיא רק לדופן נחשבת בסוכה דלת ♦
פן, אינה נפתחת  ולכן מועיל, לא זה הפתח צורת שיש ואעייפ דו

היו להיזהר יש  נפתחת שהדלת מה אבל בלעדיו. דפנות גי שי
 הסיכוך שבשעת כיון העשוי מן ולא תעשה של בעיה אין ונסגרת

פן, היה פן בתור בה להשתמש ירצה אם וגם דו  בעיה יהיה לא דו
ם. עם מגג גרע דלא מחיצה עושה מדין בשבת לפותחה צירי

 צילתה שימדדו מחמירים שיש הביא בי( )תרלייא הרמייא ♦
עייז בכל מחמתה מרובה עייז מקום ואייכ בנפרד, טפחים ז  שיהיה ז
 יהיה מרובה צילתה איכא הסוכה כל שכלפי גם מרובה חמתה

היינו זה מקום מודדים איך שצייע אלא פסול. הזה המקום  אם ד
עייז של לחלקים הסוכה נחלק עייז מקום יש שאם או מהדופן, ז  ז

פסול. הוא מרובה שחמתו
תרלייב טפחים בגי פוסל אוויר ♦ תר רחוק הסכך ואם בי( )  מגייט יו

פן. לו שאין נמצא מהדופן מצוי דו  בגג סוכה שעושה במי מאד ו
פסול. שהוא שם עד סכך ולא יי מחיצה שיש המעקה על וסומך

ר דאמרינן הא ♦ אווי ט פחות ד ם אין מג'' שני  תחתיו י
היינו ם(, ש  שהוא הראשונים כתבו האויר תחת ישנים שאין )

בו, ראשו כדי בו שיש בכהייג דווקא רו  כל פני על משהו שיש או ו
שון הסוכה ט"[. או ברובה סגי אי "וצייע הי קמד החזוייא ]ל בזיי

ש  אויר הקנים בין יהיה שלא בקנים שמסככים בסוכות להיזהר וי
 ראשו מקצת דאי הזה האויר תחת ישב שלא סופו, ועד מתחילתו

עיל לא האויר תחת פו, רוב לו יו  ראשו שהכשר שאמרו יש אבל גו
בו רו ב מהני ו שו גם רו כן ברא שון ]ו  סיי ראשו רוב החזוייא ל
ש מחוברים שהם הקנוים בקנים אבל הי[. קמד  חוטים ביניהם וי

כן מספיק, זה אותם ומחברים שעוברים  שמחזיקים הלייסטים ו
כן הקנים, כול ו הסכך. לרוחב קנה לשים י

תרלייב המייב וכתב טפחים, בדי פוסל פסול סכך ♦  סקייג( )
תר ט שביו  יחשוש לכתחילה הסוכה, פוסל שאינו גם מג''
שן שלא הראשונים לשיטות  בזה. היקל החזוייא אבל תחתיו, לי

ט פחות אבל אי מג'' כול שלכוייע ווד שון י תחתיו. לי
ש אם ♦ עייז בה שאין הסוכה בתוך חדה פינה י  כתב טפחים ז

תרלייד המגייא לשיטת לחשוש שיש הבהייל  שם, לשבת ולא אי( )
השולחן. שם לשים להקל כתב אבל

היינו  אבל מזייט, פחות הוא לפינה מהסוכה המעבר אם דווקא ו
תר הוא אם  סוכתו מהרחיב גרע דלא כשר יהא הרי מזייט יו

החוצה.
חנו בסוכה אדם ישב שלא בדין ♦ שול תרלייד הבית בתוך ו  די(, )

ש מקורות, שחלקם במרפסות בסוכות מצוי וזה דון י  האם ני
אי השולחן, רוב או בסוכה טפח יספיק  שיהיה להיזהר שיש ווד

ת הנשים אם ולכן בסוכה. השולחן רוב שבו  שולחן אותו על יו
 כשיש ואפיי בסוכה. שולחן רוב שיהיה להיזהר יש הבית בצד
כול לא שהשולחן השני מהצד קיר  יש הבית, לפנים להיכנס י

השולחן. לתוך יגרר עצמו שהוא חשש
ש ם לגבי בזה לדון וי לו האם נשי כ  שהשולחן סוכה על לברך יו

ת חציו  ובפשטות פטורה, הרי תימשך אם גם שהרי מכיון בבי
כהייג. תברך שלא עדיף

ת ב' ♦  נפרדים לא כרגע שהם מכיון אחת מפה ועליהם שולחנו
ארוך. אחד כשולחן נחשבים שהם לומר יש
אי שולחן בלא לאכול רוצה שאם )במלחמות( הרמביין כתב ♦  ווד

חן, על כשאוכל החשש וכל בעיה בזה שאין  המייב והביאו שול
 כייז( )תריימ המייב שכתב מה תמוהה וממילא סקייז( )שעהייצ
 שיש לומר שרוצים ומה השינה, בשעת שולחן שיהיה שצריך

ק, אינו שם שהמקור במייב סופר טעות ע אבל מדוי  שראה ממי ידו
 השולחן להוציא שלא בדבר הקפיד מאד עצמו חיים שהחפץ
 אפשר דהא שולחן שיהיה בסוכה דין שזה לומר ואייא בלילה,
 שהוא דבר כל שולחן. שאין בעיה אין ושם שולחן בלא גם לאכול

כול טפח על טפח עיל כיסא וגם שולחן להחשב י  אין ]שהרי יו
חן[, לגובהה שיעור עיל לא בה כששוכב מיטה אבל שול  מדין יו
שולחן.

שוי יהיה שהסכך צריך ♦  במי הוי ועובדא א(, )תרלייה לצל ע
 שכל לו אמר שהשכן אלא מרובה צילתה שיש וראה שסיכך
תו, נראים בסוכה מעשיו הוסיף מבי  יראה, שלא בשביל סכך עוד ו

ש שמא או פסול כסכך יהיה לסיכוך שאינו כיון אי בו לדון וי



 ולמראית לגשם לצל שיהיה סכך מתשמישי אחד זה הכל אחרי
הוי לצל מחיצה בין חילוק יש אוהל שבדיני ואעייפ עין,  אוהל ד

 לא לנוי סכך עוד בסיכך והייה אוהל. שאינה צניעות של למחיצה
פסול. סכך חשיב

מכיון ♦  שיש הפוסקים כתבו סיכוך, של בכוונה ענין שיש ו
 והחזוייא הוא, כוונה בר לא דקטן גדול הסכך שישים להקפיד
 ולא מצווה. בר נער על דרבא חזקה על לסמוך שלא גם החמיר
עיל  להיות שיכול מכיוון מעשיו מתוך ניכרת מחשבתו פה יו
 חיים ר' עם החזוייא בזה שדן ושמעתי לצל. ולא אחר לדבר ששמו

במינסק. בשעתו
ה סוכה ♦ שנ  גם דבר בה לחדש צריך שעברה משנה שעמדה י

ש לצל, שנעשתה חידו  על משהו או טפח על טפח או היינו דבר ו
תרלייו(. כולה פני סיף ומה ) עיל לא לצד מצד קנה סתם שיו  יו

 מסודרים קורות שיש ובסוכות קיים. סכך על שמו שהרי
ם( כול )בלפוני  הפשוטה העצה אבל ביניהם. באמת להוסיף י

היינו טעייט לחדש חזיר, להוציא ד ה ש ול  צריך האם שדנו וי
ש בי, צד ואחייכ אי צד אפשר או יחד הצדדים בי להגביהה  וי

 קודם מטאטא עם בלפונים שהגביהה מהחזוייא ששמעתי מעשה
 שהיי ששמעתי ממעשה למדים אין אבל שני, צד ואחייכ אחד צד
ק ואחד לבן אחד צד שם  לצד סוכות לכבוד הופכים שהיו ירו

 בי מגביהה ואם הגביהה, החזוייא זאת ובכל השנה מכל השני
 אינו אדם שביד סכך כי שהוא, כל בהגבהה דסגי נראה הצדדים

 גייט להגביהה דצריך אפשר אחד צד מגביהה אם אבל סכך,
דווקא.

מוני הגהות ♦  הסכך לסכך שאייא כותב סוכה( מהלכות )פיייה מי
היו צריך אי מבואר ולא הדפנות. ששם לפני  הכשר של דפנות שי
 מסוים, מקום שמסכך שיחשב כדי דפנות איזשהו שיהיה או סוכה
עיל ואייכ טפח מספיק ושם מאוהל נלמד זה דין דהא  שיהיה כאן יו

 ]בפחות לסכך סמוך טפח אותו שיהיה צריך אבל טפח רק גם
 במחיצות יש אאייכ אהל, זה אין מהסכך רחוק הוא ואם מגייט[,

 מהסכך רחוקים הם אם ואפיי אסיק גוד אמרינן דאז יייט גובה
עיל גם זה ולפי מהני,  מסגרת שיש ולמי גי. ולא דפנות בי רק יו
ש כלל בדרך אז פרגולה או בטון  יצטרך ולא לסכך סמוך טפח לו י

הדפנות.
ל. בסכך לסכך אסור ♦ תרלייז הרמייא וכתב גזו  לא שלכן גי( )

קצוץ תן אלא הגוי מחצר הסכך בעצמו י  שמא לקצוץ לגוי י
ה הקרקע הודי גזול אין מי ש ו או אין בקרקע מועיל יי  נגזלת קרקע ד

קצוץ ואם תן הגוי י הודי ויי ש לאחר רשות שינוי יהיה לי  אצל יאו
ל. היהודי עי ויו

ש בסכך ♦ ש תקנת י תרלייז מרי היינו גי(, ) ל אי שגם ד  הקורה גז
ל בעין עדיין שהיא גם להחזירה צריך לא כו  וכתב עליה, לשלם וי

 לשלם החליט אם עדין שילם לא אם שאפיי יצא( )בהייל המייב
 פסולה. והסוכה מהני לא לשלם החליט לא אם אך מהני, גייכ

פן גם והייה לסוכה. מעכבת היא אם בדו

סרון אמרינן דלא והא  הוי דלא צייל העשוי מן ולא דתעשה חי
סרון שי', חי סיי ציצית לגבי בזה הסתפק הבהייל אבל בע סייק יא )

ו(.
אין לן קימא ♦ ת קרקע ד תרלייז נגזל  שהוציא מי ולכן בי(. )

אין בקרקע רק הוא הגזל השכנים, רשות בלי מרפסת  פסול ו
 הסוכה נגזלת קרקע שאין כיון גייכ ברהייר סוכות ולגבי בסוכה,
כן. לעשות אסור אבל כשרה,

 אנו שאין ומחמירים החג. כל בו להשתמש אסור סוכה נוי ♦
היינו הנוי הקצאת שיפסיק תנאי לעשות איך בקיאים  בבין )ד

ם וגם השמשות( חוייל מוקצה, הוא השמיני ביו ם גם וב  ביו
ענין התשיעי, ט שבת ול  ואסור מצווה מחמת מוקצה הוא ויויי

הזיז תו. ל  הוא אם לנוי שעשוי גם בדלת שנמצא סדין אבל או
שוי הזיז ע  שעשויה מדלת גרע ]דלא מוקצה של בעיה בו אין ל

סגור[. לפתוח ול
ם ♦ שיורדי שוטים להכניס מותר גשמים וכ  הביתה הקי

היימ[, תנאי. כמו הוי נהגו שכך שכיון ]בחו

בסוכה שנוהגים דינים
 כהראשונים להחמיר העולם מנהג סקייה( )תרלייט המייב כתב ♦

שול סירי להכניס שלא  בקערות האוכל את להכניס אלא לסוכה בי
פן שהוא פסול סכך לו יש ואם הגשה.  שם להניח מותר עקומה דו
לסוכה. חשיב ולא כשר מקום שאינו מכיון סירים

טול לא גם שהקפידו יש ♦ ם לי  נחשבים המים כי הסוכה בתוך ידי
ם, טול אלא שופכי ש הסוכה. בפתח י ט בשבת להיזהר וי  וביויי

ש שיהיה שצריך  בין מקום שינוי יהיה שלא סעודה במקום קידו
ש תי לסעודה. קידו טול שנוהגים וראי  שהמים הסוכה בפתח לי
 אם אבל הפתח. עד ילך בבוקר בנטילה וגם בפנים. והוא בחוץ

טול. בעיה אין בסוכה כיור יש לי
עייז קטנה סוכה ♦ ט ובשבת הנר, את בה ידליק לא ז ק ויויי  ידלי

כן הסוכה, לתוך שמאיר במקום כול גדולה בסוכה ו  כן לעשות י
ש אם מנינו כתבו וכבר לסוכה. מהבית חלון י  תאורה שיש דבז
היו שהנרות להקפיד צריך חשמל של  ולא האכילה, במקום י

אירו ש בזה שרק אחר, ממקום שי שבת. כבוד של ענין י
ש, לסוכה מים לו שיעלו שאמר רייג על במשנה אמרו ♦  ופסק עיייי

פייו הרמביים  הרי לסוכה מחוץ מים אפיי שותה שלא שמי הייו( )
קבע. סעודת אלא בסוכה לאכול חיוב שאין ואעייפ משובח. זה
אי למקום ממקום נוסע ♦  מים שתית של זה דין להקל יוכל בווד

ם. דהולכי מדינא משובח הייז בסוכה רק דרכי
תר עראי אכילת עדיין חשיב כביצה פת ♦  אכילת הוי מכביצה וי

 שיש הבהייל כתב בעמידה כגון עראי בצורת שאוכלו וגם קבע,
להחמיר.

סנין הבאה פת ♦ עורו, מה כייז( סייק )תרלייט המייב דן בכי  שי
תר על לברך שהמנהג וכתב בסוכה. לישב מכביצה יו



כן ♦ שבו אם ו  אבל בסוכה לשבת יצטרכו יין לשתות בחבורה י
שב יברכו לא בסוכה. ליי

 לסוכה, לצאת יכולה לא אשתו אם בבית הבדלה לעשות ולגבי
 לבד והבעל בבית לבד הבדלה האשה שתעשה הלוי בשבט כתוב

מיו מלא רק וישתה הבדלה לה שיעשה או בסוכה,  ולא לוג
ת, ש רביעי אחרונה[. ברכה לספק נכנס שבכך לידע ]וי

קייו( המגייא כתב דגן, מיני מחמשה תבשיל ♦ ס תר )  שביו
 בקובע שרק חולק הרמייא אבל בסוכה, לאוכלו צריך מכביצה
שיעור או סעודה תר מספיק לא אבל צריך, בחבורה או גדול ב  יו

קוגל מכביצה. ש ו סנין הבאה פת זה שאין גדול צד י  מפני בכי
כן פת צורת עליו שאין תר גם יברך לא ו מכביצה. ביו

ש הבן ♦  שאין פסק חי( הלכה האזינו ראשונה )שנה חי אי
 גם לברך לא הספרדים שנהגו שמעתי וכך פת. על אלא מברכים

סנין. הבאה פת על לא בכי
ת ♦ כיו בין ראשו ואפיי לסוכה, חוץ אסורה עראי שינ  אסור. ברי

שן להעביר ולגבי ש מהסוכה י להתיר. צד שיש שאמרו י
 בסוכה תישן שאשה חומרא יוצא בי( )תרלייט הרמייא מדברי ♦

 עמו. אשתו שתישן השנה כל שדר כדרך שיהיה שייך, זה אם
ת כלימוד כן וההביא  שאין כיון בסוכה ישנים שאינם אלו על זכו

עייז וסוכה כן קייייל ולא עמו, אשתו שני מקום שאין גם כשרה ז  ל
ם שאינם הבחורים ועל אנשים. שני מוד אין בסוכה יו ת לי  זה. זכו

 שהאשה ענין שיש חומרא הרמייא מדברי ללמוד אפשר אבל
כן. נהגו ולא הבעל, עם בסוכה גייכ תישן

שן היתר אין ראשונה בשנה בסוכה. ולא בבית לי
 סדין לפרוס עדיפות שיש שכותב מגייא יש גשמים בשעת ♦

היינו תחתיו, ולאכול  תחת ששם סוכה מכשירים שיש מכיון ו
 ראיתי לא אבל הכשר, הסכך שקדם כיון פסול סכך הסכך

 שהוא שכיון השולחן תחת שאכל מי על שמעתי אבל כן, שנוהגים
תחתיו. לאכול בעיה אין מיייט פחות

ש  שנוטפים מים מפני סדין שפורס יייא דהא סתירה זה בדין וי
אין ט(, )תרכט כהלכתה מסוככת שהסוכה כיון פסול בזה ו  וכתב י

 לסכך טפחים די בתוך סדין לפרוס שמוטב נח( )סייק במייב
שב יברך לא אבל לסוכה חוץ משיאכל אילו בסוכהי, ילי  לגבי ו

שיורד בסוכה ישיבה תו דנכנס אמרו גשם כ עוד לבי אינו ו  צריך ד
חזור ש , ( ה )תרלט כשהפסיקו מיד ל  מתי שרק לחלק שרצו וי
טף רטוב שהסכך הגשם אחרי אבל פטור יש גשם שיורד  מים ונו

סדין. לפרוס עצה שיש אמרו בזה
 מייו( )סייק המייב כתב ולכן באכילה רק לברך עלמא נהוג ♦

 שיטות לפי לספק יכנס שלא כדי לסוכה כשנכנס לאכול שיקפיד
הישיבה. עצם על לברך שיש הראשונים

ש  אי לסוכה הכניסה עצם על שמברכים הרמביים לשיטת לדון וי
 כבר שהתחייב כיון המוציא אחר הסוכה על לברך הפסק הוי

הוי דלא לומר אפשר באכילה דמתחייב נימא אי ורק כשנכנס,

 ופסקינן הראשונים בזה ונחלקו נתחייב, עכשיו דהא הפסק
הפסק. הוי דלא להקל כהראייש

סנין הבאה פת שאכל מי ♦ מן והגיע מהסוכה יצא ולא בכי  ז
חזר יצא ואם בירך. שכבר לברך צריך אינו הסעודה  היה ולא ו

מור הדעת היסח ש ג הוי מחי י ספק. ו
 כמובא להפסק, נחשב התפילה עם יחד הדרך למנחה היוצא ♦

. חמץ בדיקת לגבי
 לסוכה לשעה שהנכנס אדם החיי בשם מייח( )סייק מביא המייב ♦

 והייה שיברך, יצא כן ואחר השעה במשך יאכל שלא יודע אבל
שון נכנס אם גם יהיה ע לי  ראיתי לא ולמעשה יאכל. שלא ויוד

השינה. פוטרת דאכילה כתוסי פוסקים דאנו כן, שנוהגים
היינו בי(, )תריימ בסוכה חייב לאימו צריך שלא קטן ♦  חמש כבן ו

חייב הילד. בהתפתחות תלוי שש או כן גדול כמו ו  שינת לגבי ו
אולי עראי תר ו  הוא אשתו שבלי שיטות שיש ממבוגר חמור יו
פטור.

לולב
 הרמייא לדעת הלולב של האמצעי העלה נחלק אם לולב ♦

 שלא המובחר מן ומצוה פסול, הייז כולו נחלק אם גי( )תרמייה
 כל בנחלקו ורק כשר, הוא המחבר לדעת במקצתו. אף נחלק יהא
 שלפי סוברים והרעייא אדם החיי אבל הלולב. נפסל עליו רוב או

 של בראשו טפי הדר דבעינן כיון פסול משהו נחלק הריין שיטת
שו האחרונים שאר אך במשהו. פוסלים הדר פסולי וכל לולב,  פיר

עיי ט( סייק מייב )  שעתיד כיון פסול במקצת שנחלק הטעם ייי
 בנחלק שרק הטייז כתב זה פי ועל הנענועים, עייי כולו להחלק
שיעור ש לכוייע. כשר מזה בפחות אבל פסול טפח כ עיין וי  ל
שופר הטייז בדברי ש מקצתו שבנסדק מצינו דב  משום פוסלים די
עיי זי )תקפייו התקיעות מכח כולו להיסדק שסופו ח(, במייב ו  כיי

 שאפיי ומשמע שיפסל כדי ייסדק כמה שיעור שום שם נזכר ולא
כרוך שאם משופר ללמוד יש ולכאורה פסול, שהוא כל נסדק  י
 ליסדק, סופו אין שכבר השופר יכשר ידביק או משיכה או חוט

ק. אם שיכשר בלולב יהיה שהייה  יהא והרעייא לחייא אבל ידבי
 ובבהייל בעצם. נפסל כבר מקצתו שנחלק דברגע בכהייג אף פסול
סייז הטייז. דברי לקיים האריך נסדק( דייה )

 תמה, לקיחה דבעינן משום הוא נחלק פסול ירוחם רבינו לדעת ♦
 הוא ולתוסי שניטלה. כמו הוי התיומת דנחלקה חסר פסול והוא
אי הוא ירוחם שלרבינו הימים שאר לגבי ונפיימ בהדר. פסול  ווד
ה( סייק במייב )תרמייט במחי תלוי הוא ולתוסי כשר  פסולי אם ליי
ם פסולים הדר  ספיקא ספק שעכייפ ואפשר לא. או השני ביו

 בשאר פוסל הדר פסול אם וספק הדר פסול הוא אם ספק להכשיר
עוד ימים.  להדיא, ניכר יהא לא הנחלק אם הרעייא עייפ נפיימ ו
 המביייט שכתב וכמו להדיא, בניכר רק יפסל הדר פסול הוא שאם
ת, לענין ם חסר פסול הוא אם אבל חזזי שון( )ביו אפיי יפסל הרא



פיייז להדיא, ניכר אינו אם ל  להדיא ניכר באינו הימים בשאר ו
לכוייע. כשר יהיה

 פסול, העליון עלה נקטם הרמייא לדעת הלולב ראש נקטם ♦
ם. העלים רוב נקטמו אם רק ולמחבר העליוני

ם אנשי נהגו היקוראי עייי מחובר הלולב אם ♦ שלי  להחמיר ירו
מתירים. הפוסקים אבל מחובר, חשיב דלא

 ראש שנקטם הרבה מצוי מהלולב היקוראי את כשקולפים ♦
צריך האמצעי, העלה  להדיא ניכרת הקטימה אין אם בדיקה ו

מייב הדר פסול הוא דנקטם כשר הוא לכאורה כייז(. סייק )
 דגם לומר מסתפק הבהייל כהימנק ונראה האמצעי העלה נסדק ♦

 ]דלא עלין ברוב יהיה לא שהוא אעייפ פסול, הוא המחבר לדעת
 נסדק שאם הגדולים אצל שראינו כפי אמנם שרד[. כהלבושי

 חלקי שני כשנתרחקו רק אלא להימנק, חוששים לא משהו
נחלק. של ענין זה צמודים הם ואם כמזלג, ונראה מזה זה העלים

ש בפסול ♦ ה(, עלין ברוב הוא השוייע לדעת יב סיי  לא והרמייא )
 עלה ביבש פוסל שהראבייד הביא כייב( )סייק המייב אך השיג,

ששין משהו ביבש ואפיי האמצעי.  שפסול הריטבייא לדעת חו

הייל(.  מהשמש, שנשרף חום קצת למעלה בו שיש לולב )בי
ש. נחשב אינו חום שמראה היקל החזוייא הגריייז יב בזה. החמיר ו

ם ♦ שר יהא שהלולב להקפיד רגילי  בגמרא אבל מעוגל, ולא י
כן בכמעגל, דווקא הוא יעקוםי דפסול מבואר  )סייק המייב הביא ו

לייג(.
קורין בראשם העלין נכפפו אם ♦ תור( יקנעפלי ש  המחבר )כפ

ט( מכשיר סיי ש ) מייב בזה מחמירין וי מייב(. סייק )

הדס
ש בהדס ♦ ש על להקפיד י  בשום נזכר לא והנה העלין, שילו

ם שבו אחד חוט יש שאם אמר החזוייא השיעור, מהו מקום  נוגעי
עייז משולש הייז העלים שלושת כל הוי לסמוך אפשר ו  משולש, ד

תר אבל משולש. שאינו לחשוש צריך מזה ביו
מייו הרמייא לפי ♦ תר ש גי( ) הן על ואי עלין בי כשיש קולא י  גבי

אינו כזו. קולא אין להמחבר אך שלנו[ בהדסים מצוי ]ו
 ולדעת עבות, זה אין הריין לדעת עלין הגי מן אחד עלה כשנשר ♦

מייב עבות דין בו נשאר והריטבייא הראייה ח(. סייק ) ייי
בו אם אחד עלה נחתך עם ♦ שר, כלא ליה הוי נשאר רו  לא ואם נ

דלעיל. כנשר זה הרי
היו מקפידין לכתחילה ♦ שו ההדס עלי שי קרו בצד רא  שלא עי

 וקציעה המור וכדעת בעלין, מחופה שאינו מהקנה חלק יהא
סייג(. )בשעיית

ם, זי כל הוא עבות שאינו הדס פסול ♦ אינו ימי  הדר כפסול ו
ימים. שאר לגבי שנחלקו

ערבה
ש יייא ♦ מייב ממש בנחל הגדלה בערבה מצווה די  סייק תרמייז )

לזה. שחוששים ראיתי ולא גי(.
 כמו ולא לפסול, הכריע דהמחבר נראה ראשה שנקטם ערבה ♦

 שהעלים סברא איכא ששם להכשיר שהכריע שנראה בהדס
ב(. )סייק במייב וכייה הקטימה. את מכסים  נהגו כן שבהדס וגם ייי

בזה. להקפיד
 קטומה, נחשבת הערבה הילבלוב' נשר שאם אומרים יש ♦

ש לכולם הגידול שבתחילת היינו לבלוב, י ל שאפיי ו פו  בשעת יי
 בדיעבד. אף לפסול בזה שמחמירים ראיתי ולא יפסל. הגידול
 ליה הוי הא ]ונקטם הדר פסול מכשירים שיש הימים ובשאר

ש הדר[, פסול תר. להקל מקום י יו
שר דערבה הטייז דעת ♦  הגי שיעור בתוך אחד עלה ממנה שנ

היינו לכתחילה. ולא בדיעבד רק כשרה טפחים  )סוכה שאמרו ו
שרו לג:( בדיעבד. דמשמע כשרה עליה מקצת נ

אתרוג
 הרמייא בי(, )תרמייח באתרוג פוסל משהו חסר אם מחלוקת יש ♦

היינו הדחק בשעת מיקל מייב עליו לברך גם ו ב(. סייק ) ש אך ייי  בי
אי אחר אתרוג לו ש משהו חסר בספק בזה. להקל שאין בווד  י

מייב להקל א(. סייק ) ייי
כיון ♦  כן אם תמה לקיחה של פסול אלא הדר פסול הוי דלא ו

אינו אפיי הוא חסר פסול כר ב  לגבי רעייא בדברי וכנייל להדיא ני
לולב.

בין נסדק בין הריין לדעת ♦ בין חסר ו  בחוטמו פסול הכל נקלף ו
אין במשהו, אתרוג של  ביבש גם החמיר רבה והאליה כן. הלכה ו

הייל ב(. סייק )בי ייי
 ונחשב הירוקה מהקליפה עדין שנשאר היינו המייב כתב נקלף ♦

תר על הקפיד החזוייא אבל חסר, שאינו  כלל יקלף ושלא מזה יו
כול הירוק שעל השקוף הגלד ורק מהירוק  חשיב ולא להיקלף י

 מקרה בכל אבל למדידה, מאד קשה הוא זה שיעור אבל חסר.
המייב. מיקל חסר ספק של

דון יש מיץ שנפל אתרוג ♦ ש אם ני  חסר. של בעיה בזה י
ש ולכאורה  יעביר יבש הוא אם לבדוק שכדי שכתבו ממה ראיה י

בעיה. אינו מהלחלוחית שמאבד שמה מוכח מחט,
מייב כחזזית דינו מהקילוף מראהו השתנה אם ♦  כייו( סייק )

 ושלשה בשנים רק מחוטמו ולמטה שהוא, בכל בחוטם שפוסל
ש מקומות.  אם אבל פסול למראה נשתנה אי שדווקא שכתבו וי

ם(. בזה להקל שיכול המייב כתב כשר למראה נשתנה ש (
 נופל שהעוקץ שמצהיב באתרוג שמצוי כמו העוקץ נפל ♦

אי הפיטם נפל אם לחסר. חוששים  נפלה אם אבל חסר הוי ווד
ש הפיטם של השושנתא  כתב והרמייא בזה מיקל שהמחבר מחי י

שאפשר. במקום להחמיר



 הדד. כל שיפול שצריך מיקל המייב מהדד חלק גם נחסר אם ♦
 יפסול. לא באתרוג שתחוב הדד רק נשאר שאפיי מיקל והמגייא

לי(. )סייק כהמגייא הדחק בשעת להקל שאפשר המייב וכתב
אין אתרוג ♦ היינו כלל פיטם לו ש תו בתחילת שנשר ד  בריי

מצוי מכשיר. הרמייא מורו לאחר נשבר שהוא ו  שגדל ונראה גי
ביניהם. להבדיל ואייא בלי

תר מקפידים האתרוג בחוטם ♦ ת. על יו חזזי
מינו שאין החזוייא בשם אומרים ♦ ת. פסול מצוי בי חזזי
 ונראה מקוץ נדקר האתרוג אם אבל מכשיר, הרמייא בלטלאך ♦

 לא חום, בלטל שם וגדל מהאתרוג קטנה חתיכה קרע שהקוץ
 היינו חסר יהיה שלא שמחשיבים מה שכל קיים שעור נחשב
 שם שגדל חשיב לא החומה הנקודה פה אבל אחר עור שגדל

הוי חסר. ו
ת ♦ קודו ת נ  הדר. פסול שאין המביייט כתב נראות שלא שחורו

ת הם ואם ת גדולו ש פוסלות וניכרו  בנקודות גם מחמירים וי
קטנות.

 שהרי בעיה, גם זה הריסוס מחמת השחורות הנקודות אם ♦
ד ואם במקום, לצריבה שגורם כימי חומר הוא הריסוס רי  את יו
אי מהאתרוג קצת שהוריד ויראה הנקודה  וכמו פסול, פה שיש ווד
ת. בנקלף חזזי

בו ולמטה שהוא בכל בחוטמו פוסל באתרוג פסול מראה ♦  ברו
 הוא אם מקומות בשני שפוסל במה מחי יש מקומות. בשני או

היינו צדדים משני כשיהיה דוקא תר ד  אם אבל היקפו מרוב ביו
ש היקפו ברוב הם אין שינוי בו נראית שאין אתרוג מחצית וי  ה

כן כשר, הייז כלל מראה חזוייא להכשיר. המייב נוטה ו  אם אפיי ול
 רוב ושביניהם שלהם השטח כל שאין רק היקף, כרוב הם

כשר. זה הרי האתרוג
ש השיפוע. מתחיל שהאתרוג מאיפה חשיב חוטמו  אתרוגים וי
חוטם. של דין לו יהיה האתרוג רוב ואייכ כמגדל שהם

ש הבהייל כתב עצמו הפיטם ♦  הפיטם שהחשיבו מהראשונים די
ש אתרוג של החוטם  זה יבש שאצלנו ומה בו. לבדוק וי

הרי השושנתא, כשר. שנפלה שושנתא ו
עור ♦ שיעור החמיר והחזוייא בכביצה. אתרוג שי  של ביצה ב

היינו חזייל, כיון כתב והחתייס שלנו. כפולה ביצה ד  בגמר שתלוי ד
 'ולקחתם' משום הוא אם אבל היום, של הגידול לפי נלך אייכ פרי
חזייל. של ביצה בעינן לכאורה הגמרא של ההוייא כמו

שיעור שהיה אתרוג ♦  מבחינת שהרי האחרונים דנו ונצטמק כ
 'ולקחתם' מדין פסול שיהיה אפשר אך בגמר, היה הוא פרי גמר

בגמרא. ההוייא כמו לקיחה בשעת כביצה שצריך
בן מורכב, אתרוג פוסלים הפוסקים רוב ♦  לא ולכן מורכב. ו

 רק נאכל שעוף כמו מיוחס אתרוג שיהיה רק הסימנים על יסמכו
שראל ובארץ האתרוג. כן במסורת  ערלה על גם להקפיד יש י

וטבל.

לד ♦ ם, ארבע שמוכר י  קנה הוא הרי אותם לו נתן מישהו אם מיני
 להקנות אבל מקנה, אחרת דעת משום שיטות כמה לפי לעצמו

שיבו אביו אם אבל מדאוריתא. יכול אינו  כמו שזה הרי שם הו
 להיות צריכים שעדין אלא שמשלם. למי שמקנה יאמר שאביו

ב. לא שזה בטוחים גנו
קנין שיקנה בשביל החג לפני הכסף שישלם המחנייא כתב ♦  ב

עיל גם הרי ולמעשה מדאוריתא. שחל כסף  קונה שחצר מה יו
מן חלק ישלם אם אבל כסף קנין חשיב לא ציק מדאוריתא.  במזו

אי עיל. ווד שיו
ם מתי ♦  יהיה מהשדרה שטפח ברמביים כתוב הלולב שאוגדי

תר  הטבעת שתיהיה להיזהר צריך וממילא מההדסים. גבוהה יו
לשדרה. מתחת טפח עליונה

שלע ההדסים כשמכניס להיזהר יש ♦  שלא להיזהר צריך לקוי
טוב עלים. יתלשו שאיר ארוכים הדסים יש אם ו  מחוץ הגייט שי

לקוישלע.
 יצא שלא יייא סודר הלולב אגד על כרך שאם בשוייע כתב ♦

היינו ז( )תרנא לריין חציצה מטעם ו  תמה. לקיחה מטעם ו
הוסיף ש ברמייא ו א די הוצי היד, הטבעות ל אין וכתב מ  לחוש ד
אין כיון מדינא טייז כתבו האחרונים אבל מכוסה, היד כל ד ( 

א( ש וגריי  לא דאם במייב וכתב חציצה, משום מדינא להקפיד די
חזור הטבעת הסיר  בנטילת וגם לו(. )סייק ברכה בלא וינענע י
ש בהוייר ערבה בזה. להקפיד י

ת, הכשר עם שקונים מינים בדי ♦ אריזו ש ב  את שוב לבדוק גייכ י
 מחשש והן האריזה, אחרי שהשתנה מחשש הן כשרותם

כדו'. עלה של לחוסר לב שם לא שהמשגיח ו

 קנדר ורבקה דוד בן הירש צבי לע״
תש״מ תשרי י״ט נפטר



ט בהלכות יו''
ט, מותרת נפש אוכל מלאכת ♦  מלאכות שרק ונפסק ביויי

ה קצירה אבל ואילך שמלישה כדוי ובריר  בזה ונחלקו אסור, ו
הוי הרשבייא דשיטת  איזה לחכמים הכתוב שמסרן דאוריתא ד
ה כן מלאכה  והטעם דרבנן. שהוי משמע ברמביים אבל לא, ואיז

אילך מלישה אבל בשנה פעם אלא שדהו קוצר אדם יום כל שלא  ו
נפש. אוכל חשיב ולכן מסוימת כמות פעם כל שעושים מלאכה זו
תו שאפשר דבר ♦ שו ט לע עיו''  צריך נפש אוכל שהוא אפיי מ

אפילו מעיוייט, לעשותו  מכיון מעיוייט גם אפשר שלבשל ו
תר הוא טרי שתבשיל ט לליל אבל מותר, משובח יו ש יויי  כאלה י

 שעה בין הבדל אין ששם מכיון לפני מבושל שיהיה שמחמירים
חצי. שעה או קודם אחת אי לחמם אבל ו ט. מותר ווד ביויי

 היום לצורך התירו והבערה הוצאה מלאכת הרמביים כתב ♦
 תינוק, או לביהכיינ מחזור לקיחת כגון נפש, אוכל לצורך לא גם

ש אבל ובצרור מפתח שצריך כגון אסור לצורך שלא מה אבל  י
ט לו צריך שלא האוטו של מפתח גם שם כן יטלטלו, לא ביויי  ו

ם. שלא דברים התינוק של מהעגלה להוציא להיזהר צריכי
בוי של היתר יש ♦ ם רי עורי ט שי היינו ביויי  שמרבה דווקא ו

 הוצאה חשיב מפתחות בצרור כן ועל מעשה, באותו עצמו בדבר
ם קופסת אבל כולם את לטלטל אסור ולכן מפתח בכל  גפרורי
ם שכולם כיון  חלק רק שצריך גם כן ועל להוציא, מותר לו ראויי

כול מהתבשיל עוד הרבה. לבשל י שול אמרו היתר ו  בשר בבי
ם התבשיל. את משביחה שהתוספת מכיון להרבות שיכול ודגי

ט גם שלישית סעודה לאכול שיש הרמביים כתב ♦  כמו ביויי
 שביעי מלבד לאכול הגרייא נהג שלא רב במעשה וכתוב בשבת,
חרון( ש המצה, חיבוב משום פסח של )א  עייש שהוי בשנה להסתפק וי

חצות. אחר בעייש מסעודה עדיף הוי אי
ק אש להעביר מותר ♦ הדלי בגז הגז, ול  מצת שיש החדשים ו

ק, לא הגז בהדלקת החשמל. לנתק עצה יש אבל ידלי
חון שסתום בו שיש בגז בעיה יש ♦  חשמל מייצר האש שחום בט

 החשמל האש וכשמכבה הקפיץ להחזקת שגורם מגנט )אלקטרו
 הגז לו שנכבה מי אבל אסור. יהיה להדליקו גם כן ועל מפסיק(

כול  פייר שזה ואפיי מתכוון לא שהוא להדליק, לגוי לומר י
רישא. פסיק מתיר הרמייא לעכויים באמירה

מ בהלכות ה'' חו
שול אסור גם בחוהיימ ♦ הוי לצורך שלא בבי  לא אי מלאכה ד

החג. לאחר אלא צריך
 החמיר ובבהייל לצורך, שלא טלטול לטלטל אסור בחוהיימ ♦

 לעיר מחוץ היוצא ולפייז בכרמלית, לא אבל דאוריתא ברהייר רק
ם דברים עמו ומביא חזור לילדי  יהא אסור לכאוי נשארו וב

ה, צריך לא דכבר מכיון להחזיר  לא דאי כתב שני בחוט אבל לז
תר, האבד דבר הוי זה את להביא המועד אחר אפשרות יהא  ומו
בזה. להקפיד יש בהוייר ערבה בנטילת וגם

 אם להחלפה בגדים לקחת אפשר התינוקות עם כשהולכים ♦
 לא בבית להם צריך לא אם להחזיר אבל שמתלכלכים, מצוי

חזיר. י

 מי היה אילו ממל בר אבא ר׳ אמר בירושלמי מצינו ♦
 אסרו כלום המועד, החול מלאכה מתיר היתי עימי שיתמנה

 בתורה, ועוסקין ושמחים ושותין אוכלין שיהיו כדי אלא
 תקל מ׳׳ב ג, ב )מו׳׳ק ופוחזין ושותין אוכלין אינון וכדון
 לצאת רק ולא ללמוד זמן למצוא שיש וודאי וא׳׳כ ב(. ס׳׳ק

היום. עיקר את נבטל שלא כדי לטייל
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 וטהורה נקיה נפש אחי, לע״נ
 ז״ל הלוי צבי יוסף רבי הגה״צ בן שמעון

תשע״ז בסיון א' נלב״ע

חו"ל לבני תבשילין עירוב
 חמישי, ביום תורה ושמחת ראשון טוב יום שחל )תשע״ח( השנה <

 תבשילין, עירוב לעשות צריכים ישראל בארץ הנמצאים חו״ל בני
 שהוא אף עבורם עירוב שיעשה א״י מרבני אחד על לסמוך ויכולים

 שהתחילו ונחשב עבורם, פתו שמזכה מכיון צורך, בו לו אין עצמו
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ שבת להכין

 סוכה עשיית
 הסוכה את שמכשירה דלת

 האם דלת, היא השלישית והדופן לסוכה, דפנות ב' יש :שאלה •4
פתוחה? כשהדלת שם לאכול אפשר

 )ועי' ממש דופן צריך רק הפתח צורת מספיק לא לסוכה :שובה ת
 הפתח(, צורת מספיק שבת לענין שדוקא תר״ל, ס׳ ריש הלכה״ ״ביאור

 בסוכה וישנים שאוכלים בשעה סגורה תהיה שהדלת להקפיד יש ולכן
 כיון העשוי״ מן ולא ״תעשה משום בזה ואין לקמן(, עי׳ שבת לענין )ו

תרל״ה(. סו״ס )עי׳ בכשרות שנעשה
 בשבת דלת לפתוח

 המכשירה דלת לסגור או לפתוח ויו״ט בשבת מותר האם :שאלה
לסוכה?
 שקבוע גגון לסגור שמותר שמצינו וכעין כן, לעשות מתירין יש :תשובה
 ס׳ שו״ע )עי׳ לו מחובר שהוא כיון קבוע, אוהל בזה עשה אפילו בצירים

 בשבת שבונהו נחשב לא הסוכה מכשיר שעי״ז אפילו וה״נ ה׳(, שט״ו
 והגר״נ זצ״ל, אלישיב הגרי״ש הורו וכן נזר״, )״אבני ומותר ויו״ט

שליט״א(. קרליץ
 דיני קודש״ ״מקראי )ספר וסותר בונה איסור בזה שיש אוסרים, ויש

 ה״קהילות בעל בשם רי״ט עמ׳ ח״ב רבינו״ ״ארחות י׳, ס׳ ח״א סוכה
 צדדי דבר שהוא הסוכה ע״ג הגג וסגירת לפתיחה דמי ולא יעקב״,

 כ״ג(. עמ׳ ח״ב לוי״ ״מבית קובץ ע״ע מהסוכה,
 להא דמי ולא אסור, אחד טפח נשאר אם אפילו לצד תריסים להזיז וכן

 להמשיך מותר טפח נשאר שאם א׳( סעיף שט״ו )ס׳ בשו״ע דמבואר
 מרשות, ורשות ממקום, מקום הפרדת לענין רק דזה המתרת מחיצה
 א׳, ס״ק תרל״ז ס׳ במשנ״ב מבואר )וכן סוכה שם שעושה בזה משא״כ

 ומשיב״(. ״שואל בשם ג׳ ס״ק ושעה״צ
במבוק סכך

 בו לסכך אפשר האם רגיל, חוט ע"י המחובר במבוק סכך :שאלה 4
הסוכה? את

 שהחוט נמצא אותו, תעיף מצויה רוח החוט שבלי מכיון :שובה ת
 )עי׳ כן לעשות אין ולכתחילה הסכך, את מעמיד פסול( סכך מין )שהוא
 הסכך, על כבד קרש להניח עצה, לכך יש אולם ז׳(, תרכ״ט ס׳ שו״ע

 ואין כשר, סכך ע״י החוט אותו בלי גם מצויה ברוח עומד שזה ונמצא
 הסכך בעצם פסול זה שאין כיון העשוי׳, מן ולא ׳תעשה משום בזה
שליט״א(. קרליץ הגר״נ זצ״ל, הלוי״ ״שבט )בעל

 הסוכה מעל סורגים
 הסוכה, מעל בולטים עליונה בקומה השכן של הסורגים :שאלה 4

שמתחתיו? הסוכה את פוסל זה האם
 לבוד אומרים שאין מכיון לחשוש צריך אין הדין מעיקר :תשובה

 יכול להחמיר שרוצה מי ומ״מ כ״ד(, ס״ק תרכ״ו ס׳ )שעה"צ להחמיר
 הסוכה פוסל זה ואין הלבוד, את לבטל הסורגים בין ענפים להניח
 מכיון הסכך(, מעמידים שהם הסורגים על מונח שהסכך )הגם למטה
 של פסול בו שייך לא הסוכה להכשיר ענפים אותם את צריך שאין

שליט״א(. קרליץ )הגר״נ ׳מעמיד׳
בסוכה ישיבה

 אכילה באמצע לבית מסוכה הולך
לביתו להיכנס וכשרוצה הבית, במרפסת נמצאת הסוכה :שאלה 4

א.

ב.

 ברכה ולברך לחזור צריך האם השמים. כיפת תחת מטר כשני הולך
לבית? מהסוכה יצא אם ראשונה
 ״בורא )כגון במקומה אחרונה ברכה טעונה שאינה בברכה :תשובה

 אם ולכן ראשונה, ברכה ולברך לחזור חייב מביתו יצא אם נפשות״(,
 זוהי שאם סוברים יש פירות אכילת או משקין שתיית באמצע הוא

 הסוכה אם אבל מקום, שינוי נחשב זה אין שלו הפרטית המרפסת
 ״שבט )בעל לברך וחייב מקום כשינוי נחשב לכולם השייכת בחצר
 ראשונה ברכה ולברך לחזור חייב אופן שבכל סוברים ויש זצ״ל(, הלוי״

 שליט״א(. קרליץ )הגר״נ השמים כיפת תחת יצא דסו״ס
 ילך שלא כדי לבית, מהסוכה גגון או גג איזה שיעשה היא לכך והעצה

 מלבוד, חוטים ע״י גגון לעשות שיכול ומסתבר השמים, כיפת תחת כלל
 ס׳ או״ח בשו״ע המבואר )וכעין מקום שינוי הוי ולא לאוהל, נחשב וזה

שם(. עי׳ בשבת, עליו להוסיף מותר לבוד ע״י אוהל יש שאם ב׳ שט״ו
 חלון דרך לסוכה כניסה

 להיכנס אפשר האם לבית, וצמודה בחצר העומדת סוכה :שאלה 4
 הדלת? דרך מסביב ללכת שצריך או החלון, דרך אליה

 קפידה שיש שמענו דלא החלון, דרך לכתחילה להיכנס אפשר :תשובה
 שליט״א( קניבסקי )הגר״ח חלון דרך לסוכה להיכנס שלא

 ידים לנטילת מזגן מי
 מותר האם מזגן, מי מטפטפים בסוכה המונח דלי לתוך :שאלה 4

 מים להביא הטרחה את ויחסוך ידים, לנטילת אלו במים להשתמש
 מהבית?
:תשובה

 להשתמש ואסור נולד, משום מוקצה הם המים וביו״ט בשבת
 שמטפטפת מים טיפת כל כן, לפני מים שם היו אם ואפילו בהם,
 מתירין, לו שיש דבר שזה משום בשישים, אפילו בטלה לא לשם

 בהם להשתמש מותר יהיה יו״ט במוצאי או שבת במוצאי שהרי
י״ב(. ס״ק ש״כ ס׳ משנ״ב )עי׳

 בהם שנעשתה למים נחשב זה ואין בהם, להשתמש מותר בחוה״מ
 המזגן רק מלאכה, שום בהם עשו לא עצמם המים שהרי מלאכה

 )שו״ת ומותר מהאוויר, הלחות את להוציא כדי מלאכה עושה
 ב״קונטרס ח״ז משה״ ״באר שו״ת צ״ח, ס׳ ח״א יהושע״ ״דבר

 למשנה דמי ולא שליט״א, קניבסקי הגר״ח ב׳, סי׳ אלקטריק״
 לא שהתם משקה נחשב לא הבית דזיעת א׳ משנה ב׳ פרק מכשירין

כלל(. ממים בא
 בפארק וגשם עני של בסוכה גשם

 גשמים, לשם ונכנסים דולף הגג בחורף בצריף, שגר עני :שאלה 4
 מי או גשם, כשיורד שם לאכול פטור האם סוכה, לעצמו בנה ועכשיו
 מסוכה? נפטר האם גשם, שם וירד סוכה ובנה בפארק שנמצא
 הסוכה מן פטור המצטער ואין ד׳( סעיף תר״מ )ס׳ ברמ״א איתא :תשובה

 אע״ג בסוכה לישב חייב בלא״ה אבל הצער מן עצמו ינצל אם אלא
 כל צער במקום בדירה דר אדם שאין ל׳( )ס״ק המשנ״ב ומפ׳ דמצטער,

 שם. עי׳ בסוכה, וה״נ בביתו מזה להינצל שיוכל
 חום או זבובים גם ויש בסוכה, חום או זבובים יש כגון אם ולפ״ז

 וגם בביתו גם גשם ירד אם וה״נ בסוכה, מלישב יפטר לא בביתו,
 נשאר עדיין מהסוכה כשיצא שאפילו בפארק, כשנמצא או בסוכתו

 ומסתמא בסוכה, מלישב יפטר לא לנוס, להיכן לא ואין בגשם, בחוץ
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ בסוכה״ ״לישב ברכת שם לברך גם צריך

חידה
 לברך צריך אחד גשם, כשיורד בסוכה נשארים אנשים שני :שאלה 4

הכיצד? לברך, אסור ולשני
 ונקרא שכר מקבל אינו גשם כשיורד בסוכה היושב רגיל אדם :תשובה
 שאין והיינו ז׳(, תרל״ט )ס׳ ברמ״א וכמבואר לברך, לו ואסור הדיוט,

 וחייב פטור לו אין גשם יורד בביתו שגם העני אבל כלל, מצוה בזה
לברך. וצריך ״תדורו״, כעין ונחשב שם לשבת

מזגן בלי סוכה
 במזגן, שרגיל כיון החום מפני ומצטער בסוכה ישן אדם :שאלה 4

? 'מצטער' בזה נחשב האם
שם מלישון פטור הוא מזגן בלי לישון לו מפריע באמת אם :תשובה

)א׳ השבוע בימות פתוח ברק. בני ,4 זכריה רח׳ שיר״, ״דברי ביהכ״נ ע״י הוראה בית
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 בזה מצטערין דעת שאניני שכל כ״ט(, ס״ק תר״מ )ס' במשנ״ב כמבואר
 המצערים דברים לו שיש זקן אדם זה וכעין שם. עי׳ למצטער, נחשב
 את שמשערים )שם( בוטשאש״ אברהם ה״אשל כתב גילו, מחמת אותו

 שם. עי׳ כמותו, מצטערים הם גם האם גילו בני לפי הצער
 שם לשים דהיינו לו, שראוי סוכה להתקין חיוב עליו חל מראש לם או

 טרחה שזוהי שאומר שאדם וכמו לפושע, נחשב זה בלי ושמא מזגן,
 )הגר״נ מזגן לענין ה״נ בכך, חייב דהרי סוכה, לעצמו להכין גדולה
שליט״א(. קרליץ

 הסוכות בימי רעש
 מעוברים מבחוץ גדול רעש יש אבל בסוכה לישון הרוצה :שאלה 4

 האם לשינה, מפריע וזה השואבה בית שמחת של מתזמורת או ושבים
לישון? הבית לתוך להיכנס מותר

 ופטור שמצטער כמי נחשב בסוכה, לשינה הפרעה שיש מכיון :תשובה
בביתו. לישון ויכול הסוכה, מן

 ״לפניך כתוב: זכרונות בברכת השנה בראש מוסף של שמו״ע )בתפילת
 ״שפתי בספר וכתב שמבראשית״, נסתרות והמון תעלומות כל נגלו

 ל״תעלומות״, ״סתר״ בין הבדל שיש זצ״ל, פרידלנדר להגר״ח חיים״
 היינו ״תעלומות״ אבל רואה, אני אבל רואים לא שאחרים היינו דסתר

 השואבה׳, ׳בית או שמחות כשעושים וכגון יודע, לא אני שאפילו
באחרים(. להתחשב ויש השיכון לכל ומפריע

 בסוכה שמרטיב ילד
 בסוכה? לישון לו מותר האם שמרטיב, ילד :שאלה 4

 מותר, טיטול בלי ואפילו שמותר, פשיטא טיטול, לו יש אם :תשובה
 הסוכה. בתוך רע ריח ירגישו שלא כדי שמיכה עם יכסהו ולכתחילה

בסוכה פח
 הסוכה? בתוך פח להניח מותר האם :שאלה •4

 קטן פח זה אם אבל אסור, מסריחים דברים עם גדול פח :תשובה
 גם הסלון, בחדר אפילו שיש שמצוי מפוזרים ניירות מיני כל בשביל
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ מותר בסוכה

 בסוכות בביהכ"נ מילה ברית
 שם ואין התפילה לאחר מיד בביהכ״נ הנערכת מילה ברית :שאלה 4

 היין? בשתיית לנהוג יש איך סוכה,
:תשובה

 )וכמו מהיין לטעום רק מספיק הדין שמעיקר כיון המועד, בחול
 שו"ע )עי׳ סוכה בלי לשתות מותר שפיר המקומות( ברוב שעושים

קידוש, בלי לשתות אסור בשבת או טוב ביום אבל ב׳(, תרל״ט ס׳
 נחשב הר״ז רביעית, ממנו וישתה הזו, הכוס על קידוש יעשה ואם

 יתן וע״כ ט״ז(, ס״ק שם )משנ״ב לסוכה מחוץ לשתות ואסור לקבע
 לטעום יכול והוא כן, לפני אחר במקום קידוש יד״ח יצא שכבר למי

מרביעית. פחות מהיין
 מחוץ לקטן להאכיל שאסור הגם מהיין, לטעום לקטן לתת אפשר

 מותר הרי מ״מ ה׳(, ס״ק תר״מ )ס׳ במשנ״ב וכמבואר לסוכה,
 בשם א׳ ס״ק רס״ט ס׳ )משנ״ב קידוש לפני לקטן להאכיל לכתחילה

 לקביעות אצלו נחשב ולא קידוש לדין צריך לא קטן וא״כ מג״א(.
 לסוכה. מחוץ לשתות לכתחילה לו ומותר סעודה
 )הל׳ ברמ"א וכמבואר לשתות, לתינוק לתת אפשר הדחק בשעת
י״ב(. ס״ק ומשנ״ב ג׳ תרכ״א ס׳ יוה״כ

נענועים

א.

 חוה"מ מהלכות
כתמים ניקוי

 כיבוס בכלל זה שאין המועד, צורך בו יש אם כתמים לנקות מותר 4
 ובעל זצ״ל, פינשטיין הגר״מ בשם חוה״מ״ ״הלכות )ס׳ חז״ל שאסרו
 וידע החג לפני התלכלך הבגד שאם סוברים ויש זצ״ל הלוי״ ״שבט

 ס״ו, פ׳ )שש״כ בחג לנקותו אסור החג, לפני לנקותו יכול והיה מזה,
ע״ב(.

כביסה ברירת
 מוכן שיהא כדי בחוה״מ, הכביסה סוגי לברור מותר האם :שאלה 4

אחרון? יו״ט במוצאי מיד לכבסו
 )ס׳ במשנ״ב וכמבואר בורר מלאכת יש בבגדים שגם מכיון :תשובה

ואסור. המועד, לצורך שלא דאורייתא מלאכה זה הרי ט״ו(, ס״ק שי״ט
 רבה בהושענא התורה קריאת

 באמצע לצאת לו מותר האם רבה, הושענא בליל שעייף מי :שאלה 4
התורה? קריאת
 תורה ספר ולהניח לצאת אסור א׳( קמ״ו )ס׳ בשו״ע איתא :תשובה
 ועל א׳( )ס״ק המשנ״ב ומפ׳ מותר, לגברא גברא בין אבל פתוח, כשהוא

 הוא וגם שומעין, שעדיין עשרה יש ואפילו ״, וגו׳ ה׳ ״ועוזבי נאמר זה
 שם. עי׳ אסור, הכי אפילו בעשרה, התורה קריאת שמע כבר

 רבה הושענא של התורה קריאת אבל חיוב של בקריאה זה כל אולם
 הדין מעיקר באמצע לצאת שמותר דרשה כמו זה הרי רשות, רק שזה
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ זה דין שייך ולא צורך בזה יש אם

תורה שמחת מהלכות

 נענועים עם או בציבור הלל
 הלל לומר או לולב בלי הציבור עם הלל לומר עדיף האם :שאלה 4

ונענועים? לולב עם ביחידות
 של מצוותו שזוהי כיון ונענועים לולב עם ביחידות הלל עדיף :תשובה

 זצ״ל, אלישיב הגרי״ש בשם י״ז סע׳ ט״ו פ׳ תפילה ישפה״ )״אבנה ההלל
 שליט״א(, קניבסקי הגר״ח בשם כ״ח ס״ק המועדים״ ״תורת וספר
 הנענועים לשעת רק לו להשאיל מחברו לבקש אפשר אם ומ״מ

בציבור. גם ויתפלל כן לעשות עדיף הלל שבאמירת
 בנענועים "לכם" דין

 בשעת שואל אם )נ״מ בנענועים גם "לכם" דין יש האם :שאלה 4
בו)? לזכות יכוון נענועים
 שבהלל״ הנענועים על גם נאמר ״לכם״ שדין סוברים יש :תשובה

 זצ״ל( מבריסק הגרי״ז בשם י״ט סע׳ י״א פ׳ סוכות שלמה״ )הליכות
)שם(. בזה הסתפק זצ״ל אויערבך הגרש״ז

 ליו"ט או לשבת דג
 לשבת להשאירו עדיף האם מיוחד, דג של אחת מנה לי יש :שאלה 4
ליו״ט? או

 זה דגים, אבל שמחה, מדין בשר של מיוחד ענין יש ביו״ט :תשובה
 במה הדג את ויאכל בשווה, שווה הר״ז א״כ ויו״ט, שבת כבוד משום

 רביעית רק לו שיש למי דמי )ולא שליט״א(, קרליץ )הגר״נ קודם שבא
 ב׳, סוס״ק רע״א ס׳ המשנ״ב, שכתב שבת, בערב חל ויו״ט יין, של אחת

 יו״ט של וקידוש התורה, מן הוא בשבת שקידוש כיון לשבת שישאירו
בשניהם(. שווה ויו״ט״ שבת ״כבוד משא״כ מדרבנן, הוא

 מ״מ כיס, חסרון מחמת מוקצה הוא פסול תורה ספר שבת, בכל 4
 שכך כיון מוקצה נחשבים ולא להוציאם נוהגים ההקפות לצורך

 י״ב(. סעיף פ״ב שלמה״ )״הליכות ייחדם כמו הוי המנהג,
 )הגר״ח בתורה לעלייה לסרב שאסור כמו להקפה לסרב אסור 4

שליט״א(. קניבסקי
 לשבת מותר אנשים ע״י מחיצה יש אם בהקפות, שרוקדים בשעה 4

 לא שהמעגל לב ולשים המשמר על לעמוד שחייב רק למעגל, מחוץ
 )הרב לעמוד חייב השני מן אחד האנשים כשנפרדו ומיד מתפרק,
זצ״ל(. מפוניבז'

 יש וכן התורה, קריאת בשעת שומעים עשרה שיהיו להיזהר יש 4
הברכה. את שומעים עשרה שלפחות כדי רם בקול לברך להיזהר

וביו"ט בשבת ריקוד
 יו״ט בשאר אבל התורה, של לכבודה תורה בשמחת לרקוד מותר 4

 אל כף לספוק מותר ה״ה ולכאורה ה׳(, ס״ק תרס״ט ס׳ )משנ״ב אסור
פמ״ג(. ה׳ ס״ק )שעה"צ כף
 לרקוד, מותר תורה שמחת לא שאצלו אע״פ בא״י הנמצא חו״ל בן וכן

 בשם פ״ב כהלכתו״ ״יו״ט )ספר תורה של לכבודה עושה שסו״ס כיון
זצ״ל(. אויערבך הגרש״ז

הקפות
 שמצינו וכעין ההקפות, בשעת לקטן תורה ספר ליתן נכון אין 4

 מדעת אבידה נחשב לקטן, כסף מסרו שאם פ״ז:( )ב״ב בגמרא
כ״ט(. ס״ק קמ״ז ס׳ משנ״ב וע״ע זצ״ל, אויערבך )הגרש״ז

 התורה ספר עם ריקוד
 יכולות הקפיצות ע״י כי תורה ספר עם מלרקוד הרו שנז יש 4

 תודה״ ״שלמי )ספר הספר ויפסל ממקומן ולזוז להימחק האותיות
זצ״ל(. איש״ ה״חזון בשם תתק״פ, עמ׳

יין שתיית
 מיץ או יין לשתות רשאים אינם מוסף, לפני קידוש שעושים כהנים 4

 לתת או מאחרים, שמיעה ע״י קידוש יד״ח לצאת )אפשר ענבים
 כהנים ברכת לעשות שיוכלו כדי היין(, כוס את לשתות לאחרים
במוסף.

הרוח" "משיב
 ומוריד הרוח ״משיב לומר מתחילים עצרת שמיני של במוסף 4

 כגון כן לפני וכו׳ הרוח״ ״משיב אמר אם א׳(, קי״ד ס׳ )שו״ע הגשם״
 ״משיב ואמר טעה ואם ד׳(, סעיף שם )שו״ע אותו מחזירין סוכות בימי
 חוזר אינו בשחרית או עצרת שמיני של במעריב הגשם״ ומוריד הרוח

ב׳(. ס״ק שם )משנ״ב
בראשית לפרשת מקרא שנים

 וא״כ פרשה, אותה שקוראים מהזמן להתחיל אפשר מקרא שנים 4
 אם ואפילו בראשית, לחתן שקוראים מהזמן אפשר בראשית פרשת

 ציבור שיש כיון בראשית, התחילו לא עדיין מתפלל שהוא במקום
 אפשר גדולה מנחה שלאחר בשבת )וכמו זמנה נחשב זה שקוראים,

 עדיין עצמו הוא אם אפילו הבאה, הפרשה של הקריאה את להתחיל
 שמתפללים מנינים שיש כיון בבוקר, תורה בשמחת ולפ״ז שמע(, לא

 קריאת להתחיל כולם יכולים מוקדם, בראשית קוראים ששם ותיקין,
בראשית. פרשת



. בס״ד 1

| תשע״ח תשרי ן

 ־ הרב הישיבה ראש מרן רשכבה״ג על לילדים חינוכיים סיפורים שאספתי שנים לאחר !
 1 שמים ביראת תורה, באהבת ילדינו את לחזק המתאימים סיפורים שליט״א, שטיינמן |
■ טובות. ובמידות ;

 ! הנפלאים: הספרים )מחבר שיחי' חלמיש מרדכי הרב המפורסם הסופר לבקשותי נעתר 1
 [ ועוד השישיה, הגדרת המבול, ודור נח ישראל, מלך וחיים,דוד אלחנן ואפרים, אלישמע ■
1 קודש! וכולו ויחודי, נהדר ספר - מהסיפורים להוציא עומד וב״ה רבים( ספרים 1

■

■
 ן - מועט בסכום אפילו קדימה, בדמי בהנצחה, בתרומה, הספר: להוצאת לסייע המעוניין כל :
. לאור( כשיצא הספר, את תשלום ללא מיד שיקבל )כמובן 0548422538 ל: יפנה 1

| בוגרד יהושע הרב ן
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המכר! רב
 מרום לשמי להסתלקותה השישי היארצייט יום לרגל

חמישית במהדורה לאור יצא

אמי" "בית המיוחדת היצירה
ע"ה הרבנית של המופלאים חייה על הבית מתוך עדות

הספרים בחנויות להשיג

התורה לעולם טובה בשורה
 נפלאה במתנה לאחרונה זכה והחסידות התורה עולם

 כרכי ג' המופלאה היצירה של לאור ביציאתה ונשגבה.
 על הש"ס, על הש״ס. סוגיות על אברהם" "בית הספר

 רבי רבינו מאת ודרשות. ותשובות שאלות הרמב"ם,
זצ"ל. מצ׳כנוב לנדא אברהם

 כמאה שלפני דעה, בדור הדור, מגדולי שהיה רבינו
 החדושי בעל לרבינו קרוב ידיד היה שנה, וחמישים

 מקוטנא יהושע ישראל רבי הגאון זצ"ל, מגור הרי"מ
 קשות שהיו רבינו של החריפות וקושיותיו ועוד. זצ"ל

ליישבם. שעמלו הלמדנים טובי בפי שגורים היו כברזל,

 ומסודרת, חדשה במהדורה חידושיו כל לאור יצאו וכעת
 מנדלבוים אברהם דוד ר' הרה״ג ע״י ערוכים כשהם

 פולין גדולי ספרי בעריכת לו רב ידיו אשר שליט״א,
 העורך הציג העמודים בשולי כאשר האחרונים. בדורות

 מגדולי זצ"ל רבינו בדברי והארות הערות של ענק אוסף
 ענק מפתח ג' כרך בסוף נדפס כן ושליט״א. זצ"ל הדורות
א-ב. סדר לפי ערכים מאות הכולל

הספרים חנויות בכל להשיג

053-3100946 "ספרים" ראשית: הפצה

הספר את שוב להשיג ניתן
הסוכות' 'שיח

 וביאורים פנינים תורה, חידושי
 שליט"א קניבסקי הגר"ח מרן מרבינו
 תורה, שמחת הסוכות, חג עניני על
 ועוד ועוד המים ניסוך הברכה, וזאת פרשת

המובחרות הספרים בחנויות להשיג

נועם דרכי ספר
 קניבסקי הגר״ח התורה שר מרן של בקשתו ע"פ

 במהדורה מחדש להוציא בס״ד עומדים אנו שליט״א
 המבאר נועם' 'דרכי הספר את עינים ומאירת מפוארת

 פרד״ס בדרך בתרא בבא שבמסכת רבב״ח אגדות את
 שיצא מקלווירעא אליעזר בן שמואל רבי הגאון שחברו
 הגר״א אדוננו של הנדירה בהסכמתו תקכ״ד בשנת
 תשמ״א[ בשנת צילום במהדורת רק שוב ]ונדפס זיע״א

 זצ"ל המחבר אודות מידע שום בידינו שאין עקא דא אך
 בהסכמות. המובא מלבד ותולדותיו

 אודות מידע לו שיש מי מכל ומבקשים פונים אנו כן על
 לזיכוי בהקדם לנו שיודיע נועם דרכי ספרו ואודות הנ״ל

הרבים.
בבדכה

 הפדדס ספדי להוצאת המכון
.^ ^311@£^0527654405^

 הודעה[ להשאיר ]ניתן 0527654405 טל
15326515902 פקס: ירושלים 5397 ת״ד כתובת:

איש החזון מעשה
 זי׳׳ע החזו׳׳א ממרן והנהגות עובדות חידו״ת

הגאון מאבינו ששמענו
זצ"ל שטיינברג פייבל שרגא רבי

 סודו ואיש ביתו נאמן שהיה
 של בהסכמתו מעוטר הספר

 שליט"א קניבסקי הגר"ח התורה שר מרן
אותם... זוכר אני וגם נכונים הדברים ...כי בהסכמתו וכתב

הספרים בחנויות להשיג

 השם מבקשי לב ישמח

השנים אור ספר

 מחודשת בעריכה מחדש לאור יצא
 מקומות מראי מאות ובתוספת

 הגה"ק מאת השנים' 'אור הספר
 לייב אריה רבי הפרד"ס בעל

 החזו״א מרן של )זקנו זצוק"ל עפשטין
 הגר״ח מרן מו׳׳ר יבדל׳׳א ושל זצוק׳׳ל

 הוא ענינו אשר שליט׳׳א( קנייבסקי
 לפני ומזומן מוכן הריני אמירת
 לפי ומסודר ומצוה מצוה כל עשית

השנה. ומועדי היום סדר

 משני אחד הוא זה שספר לציין יש
 להסכמת שזכו היחידים הספרים

זצוק"ל. מוילנא הגר"א

 תולדותיו נדפסו הספר בסוף כמו"כ
 זצ"ל נכדו ע"י שנכתבו הרהמ"ח של

 בסדר הארי' 'גבורות ספר בשם
עינים. ומאיר חדש

הספרים בחנויות להשיג

לאור ויצא הופיע

הספרים
 רבינו של

שליט"א קניבסקי הגר"ח
 הוא כן כשמו

 ספריו ועריכת כתיבת סדר לוקט בו
 שליט״א רבינו של

 אצבעותיו בעשר ויגע טרח בהם
 ולהאדירה תורה להגדיל
ישראל בכלל בס״ד ונתקבלו

הספרים בחנויות להשיג ניתן

 לפנות ניתן זה במדור לפרסום
053-3145900



התרגשות של רגעים אלפי אחד, ספר
לחגים! המושלמת המתנה

המשפחה ולכל לחברותא לשווער, למלמד, לבן, להורים,
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ל ות 93 א נ ו ש ות ים רבת דמ נ ו ו  הג
ל יק ש ראש הצד , ו יבה יש ן ה י י רא הד רא והמ דאת

זצוק״ל אדלשטיין יעקב רבי הגאון מרן

 סופרו. שלא הסיפורים
 ברוסיה מהעיירה רגעים, מאות
 השרון, רמת ועד
 הנדירים הבחרות מימי
המופלאות לברכותיו ועד

 המרהיבות התמונות
 מתוקים זיכרונות אלפי המתעדות

 שיבה ועד מילדות
 לו, ומחוצה בבית

שנים מאה כמעט פני על

 המפעימים הפתקים
 ליבו צפונות את ידו בכתב חרט בהם

 ליבו, מתוככי טפח וחשף
פעימה. החסרת כדי עד לעיתים

 זה זיכרון ספר שיהא רצון "ויהי
ישראל" עם לכלל ולחיזוק לתועלת

-46 ״( *׳י -
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ישראל של ליבם
מקום. בכל אחד, לכל מרתק אוצר בתוכו המכיל עמודים 456 בן וייחודי ענק אלבומי בפורמט

המובחרות הספרים בחנויות להשיג



זצוק״״ל אדלשטיין יעקב לרבי טובה מכירים
ישועות בשפע ומתברכים

ת א י ר ךרדג\7 ק

 מאחיו נדידה הבטחה
 שליט״א אדלשטיין הגרי״ג מרן

השרון: רמת התורני למרכז לתורמים

 י וודאי זצוק״ל "ואחי
 יושר מליץ יחיה
 חתודמים כל עבוד
טובח" וחתימח לכתיבח

ים בעוונותינו הן ׳ז הרב ׳ , בשבט בנ ימה בסערה עלה השתא יבם תשמ , של ל  הגאון מדן ישראל
ן יעקב דבי הגדול י י ר זצוק״ל אדלשט יהן אש ן ברמת דאתרא כמרא פאר כ ו  למעלה במשך השר

. 60 - מ נה ש
ים נ , בש , ברמת אלו ן , לא ארץ השרו יה ארץ זרועה , ושממה צ ית , רוחנ ים יגע הק י  את ומסר הת

, הרב נפשו זקת בהקמת זצוק״ל ז ובהח י ״המרכ וף/ רמת התורנ , נוללי בתובו המאגד השר ים  אברג
ות ירוב מדרש , ק ים לנוער , למבוגר ים יפה רשת ולנש , שיעורי של ענ  יהדות לימודי תגבור תורה

ית בת״ת י הרמב״ם יעקב וב ינוך שע״ , הה י נות העצמא , מעו , גני יום ים י ילד , מפעל  קירוב
י , מפעל ן חסד ים ואכן ועוד. בסתר מת ו רב נ י וך יתברך לבורא להתקרב זכו מאח נה מת ו  אמ

ורה יהם טה ים ובנ נכ ו מתח י וסדות רת על במ ודש סה ים הק ימ ים ומק . בת  לתפארה
ולם יאה א נש יא כבדה בעול ה , ה ימת מאוד י ו וק נה ח״ ית סכ , הפצת להמשך ממש ורה  הצלת הת

ות נפש ות וקירוב ה ימת הלבב , ב ן ו נחשה וכיצד השרו י בראותנ ים ידיו מעש ובע ן ט יט ים ב  פונ
יאה אנו זעקה בקר , ו ו לכל נרגשת י יד י תלמ , ושומע י לכל לקחו נה מ נה ו ש נ , עצה ממ יה  ותוש
י לכל ושע מ נ י ש , תפילותיו ע״ , אחד ולכל הזכות ישראל ו מ זרת ״חוש ׳ לע , ד יבורים״ יקו בג  החז

ובה , לרב ט ים היו זצוק״ל ותפ זקת ש ו בהח י , מפעל ים יר י הכב ו ידח ״לבלת נ . ממ ידח״  נ
יק גדולה וברכה זכות ז ום להח וש מק , קד ומה זה ית בתר ודש ז ח י ל״מרכ ׳ רמת תורנ וף  השר

יתרום י המרבה וכל יכולתו ככל ואחד אחד כל ו . זה הר ובח ים מש ים ״גדול יק ן צד יתת  במ
ן יותר י ׳)חול יהף י ים ב׳(, ז׳ מבח וח יר שהרב כמו כי אנו בט ובה הכ ים את ובירך ס ורמ , הת  בחייו

יך יהא ימש יץ זצוק״ל הרב ו ושר מל י לכל י יר מ יכ ובה לו ש יע ט יסי יחת להמשך ו  ושגשוג פר
. ברמת אשר היחידי מפעלו ים העוזרים ובל השרון יע י וף/ רמת תורני ״מרכז למוסדות והמס  השר

נצל יזכו יה מכל לה , ויזכו וצוקה צ י לבני יעתא יוויחי ומזוני חי י , וס יא  והצלחה ברכה שפע דשמ
ימלא ׳ ו ות ד יבם משאל , ל ובה יבה לט ימה לכת . וחת טובה
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שליט"א דינר הלוי אריה יהודה רבי ממורינו
__________ב"ב מרכז ואזור שיר" רי3"ל ביהכ"נ 3ר__________

ס במייל לקבל ניתן ^0!.31@ £ ^036194741^

 מצויות ה שאלות
)א'( תורה ושמחת התורה לקריאת

 הציבור הנהגת ת1הלכ
רה1הת קריאת בשעת

הקדמה
 )פרק נחמיה בספר מהכתובים חכמים למדו התורה, קריאת בשעת שיחה איסור ־סוד

 לפני התורה את הכהן עזרא ויביא ישראל קהל כל שנאספו שם דכתיב בי( פסוק ח'
 הי( )שם וכתיב התורה, ספר אל העם כל ואזני הרחוב לפני בו ויקרא וגוי הקהל
 פתח כאשר ופירש״י העם. כל עמדו וכפתחו וגוי העם כל לעיני הספר עזרא ויפתח
ע"כ. העם, כל שתקו לקרות
 אסור ס"ת שנפתח כיון הונא רב בר רבא אמר ע"א( ל"ט )דף סוטה בש"ס ומקורו
 ואין העם כל עמדו וכפתחו הי( פסוק ח' פרק )נחמי' שנאי הלכה בדבר אפיי לספר

 העם כל ואזני גי( )שם מהכא חסדא רב אמר זירא רי עיי"ש, וכוי שתיקה אלא עמידה
שו״ע בטור להלכה זה איסור ונפסק התורה, ספר אל ס״ב. קמ״ו סי' או״ח ו

 הקריאה בעת דיבור
הקריאה בעת והכוונה

 שנאמר: תורה, בדברי אפילו לדבר אסור בו, לקרוא התורה ספר את שפתחו "משעה
 שתיקה". אלא עמידה ואין - העם" כל עמדו "וכפתחו

די(. ס"ק ומשנ״ב ס"ב קמ"ו שו״ע ע"ב, לט )סוטה
 מילה הקורא עם לקרוא ונכון הקריאה, כל את הקורא מפי לשמוע דעתו לכוון ויש

 ולשמוע לכוון אפשר אי זה בלא אם במילה,
שו״ע ט"ו(. ס"ק משנ״ב ס"ב קמ"ו סיי )

 לדבר מותר האם
התורה? קריאת כבר שמע אם

 ולשמוע אזנו להטות חייב - מבלעדיו עשרה ויש התורה קריאת כבר שמע אפילו
 לדבר שאסור וכ"ש ללמוד לו ואסור הציבור, מן לפרוש שלא כדי התורה קריאת

ט"ו(. וס"ק חי ס"ק קמ"ו )משנ״ב חולין. דברי
שו״ע ששומעים עשרה יש אם ללמוד מתירים יש בלחש לומד ואם  .ס"ב( קמ"ו סיי )
 רוצה שאינו ומראה פניו מחזיר התורה ספר שנפתח שקודם למי רק מתירים ויש

ע ללמוד. אלא התורה ספר לשמוע שו״ שם(. )

התורה קריאת את לשמוע לאחרים מפריע
 דינא על שעבר מלבד להקשיב לאחרים הפריע הבטילה שיחתו ידי ועל מדבר אם

 את לעשות הרבים את מעכב של החמור בגדר אף נכנס התורה, את ומבזה דגמרא
 בפ"ד הרמב״ם שכתב )כמו התשובה. את המעכבין דברים מכ"ד שהוא המצווה
ראשון(. שער בסוף תשובה בשערי יונה ורבינו תשובה מהלכות

עוור בלפני גם עוברים והשומע המדבר
 עוור ילפני משום שניהם עוברים התורה קריאת בשעת בטילה שיחה מחברו השומע

 את מכשיל שהרי והשומע השומע, את שמכשיל משום המדבר - מכשולי תתן לא
 אינו מבלעדיו שומעים יש אם אבל הראשון השומע הוא היה אם זה וכל המדבר,

 עבירה. לעוברי מסייע הוא אבל זה בלאו עובר
סק"ד(. שמ"ז מג״א די, לאו פתיחה חיים חפץ ספר )עיין

התורה קריאת בזמן לשואל הוראה להורות
 לאדם הוראה להורות או תורה דברי לפרש אסור כך בד"ת, לדבר שאסור כשם

הי(. ס"ק שם )משנ״ב השואל

 ע"י להפריש אפשר אי אם קצרה, בדרך לומר מותר מאיסורא לאפרושי כדי אבל
)שם(. רמיזה

לגברא גברא בין דיבור
שו״ע ימשך שמא אחרים עם ללמוד אסור לגברא גברא בין גם  שם(. )

 וי(. ס"ק קמ"ו )משנ״ב שברך. במי שמאריכין בזמנינו בפרט מקל והב״ח
 אין אחר ובעניין בו, ששומע עניין באותו עצמו לבין בינו ללמוד מותר לאוסרין ואף

שם(. )משנ״ב בו מוחין
 שלא בתנאי לאחרים גם השבוע בפרשת פירושים לגברא גברא בין לומר להקל ויש

 זצ"ל(. אלישיב )הגרי״ש הקריאה. זמן לתוך ימשך
שליט"א(. קניבסקי )הגר״ח מצווה. צורך דהוא משום טוב מזל אז לומר ונהגו

 תרגום ואחד מקרא שנים אמירת
התורה קריאת בזמן

 בשעה תרגום ואחד מקרא שנים לקרות דמותר מבואר ס"ב קמ"ו סיי בשו״ע
 שקורא מה מעין שהוא כיון הש"ץ, של לקריאה מאזין שאינו אפילו בתורה שקוראין

 למדקדק ראוי הפרשיות שבכל "והנכון לשונו: וזה בשו״ע סיים אומנם הש״ץ,
הקורא". מפי ולשומעם דעתו לכוין בדבריו

 הדין מעיקר שהתיר פי על דאף המחבר, דברי לפרש י"ד( ס"ק )שם המשנ״ב וכתב
 המובחר, מן זה אין התורה, קריאת בשעת תרגום ואי מקרא שנים הסדרא להעביר

במלה. מלה הקורא מפי לשמוע למדקדק ראוי אלא
 בשנים ואפילו דבר בשום לעסוק אסור הדין עיקר דמצד חדש הפרי דעת אמנם
 הבעל מפי הקריאה ולשמוע לשתוק צריך אלא הקריאה, בשעת תרגום, ואחד מקרא
 בזה, שמחמיר השלה״ק בשם ומג״א ט"ו, )ס"ק משנ״ב שהכריעה נראה וכן קורא,

רב(. במעשה הגר״א דעת וכן

קורא הבעל עם בלחש לקרוא ראוי
 הבעל עם במלה מלה בלחש לקרות דנכון משה מטה בשם הביא אברהם והמגן
שם(. )משנ״ב אחרונים כמה כתבו וכן ולשמוע, לכוון אפשר אי זה דבלא קורא,

מילים כמה שמע לא
 על לסמוך דיש אחר, מנין אחר לחזר חייב ולא להקל יש מילים כמה שמע לא אם

 זצ"ל(. אלישיב והגרי״ש זצ"ל אויערבאך )הגרש״ז ציבור. חובת שזו השיטות
 ושנה. שנה בכל התורה את לגמור העולם בכל הקבוע מהמנהג לו דיחסר אומרים ויש
 לשמוע שהחסירו שלם מניין אמנם היחיד, בשביל לחזור לציבור מטרחינן לא אבל
 לחזור הציבור, לשאר טירחא יהיה כשלא התפילה, אחר להם יש ופסוקים תיבות כמה

שו״ת שמעו. שלא מה ולשמוע כ"ג(. סיי ח"ד או"ח משה אגרות )

ההפטרה קריאת בעת דיבור
 תורה. בספר כמו שישלים עד בנביא קורא כשהמפטיר גם לספר אסור

שו״ע ס"ג( קמ"ו סיי )
 המפטיר. שקורא בשעה אסור תורה דברי לדבר ואפיי

קמ"ו(. סי לבוש ועיי מ"א סעיף טי שער אפרים )שערי

רה1הת קריאת בשעת לצאת
התורה קריאת בשעת לצאת

 התורה. קריאת כבר שמע ואפילו בו לקרות שנפתח משעה ס"ת ולהניח לצאת אסור
שו״ע כשהוא(. ד"ה הלכה וביאור אי ס"ק ומשנ״ב ס"א קמ"ו סיי )
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שעי' אומר הכתוב עליהם הקריאה, באמצע ויוצאים פתוח ס"ת שמניחים ואותם  )י
 כותב, יכלו, ד' ועוזבי עה"פ ובתרגום ע"א(. ח' דף )ברכות יכלו' ד 'ועוזבי כ"ח( א'

משנ"ב ישתיצון דה' אורייתא ודשקו שם(. )

לגברא גברא בין לצאת
 כבר ששמע וגם עשרה שם שיש ובתנאי גדול, לצורך לצאת מותר לגברא גברא בין

ע מיד לבוא שדעתו או התורה קריאת שו״ ג'(. ס"ק ומשנ״ב שם )

לקרוא שסיימו אחרי לצאת
 ספר שיצניעו עד הכנסת מבית לצאת רשאי הציבור אין הפרשה, לקרוא סיימו אפילו

 נשארים הציבור רוב ואם להם, וילכו שיניחו לתורה כבוד דרך זה שאין התורה,
שו״ע לצאת ליחיד מותר - הכנסת בבית וב'(. א' ס"ק ומשנ״ב קמ"ט סי' )

 אחד במקום קוראין
אחר בבית ס"ת ומצניעין

 צריכים אחד פתח אלא הכנסת לבית אין אם אחר בבית התורה ספר מצניעים ואם
 התורה( ספר קודם בפתח אדם שיצא נכון )שאין תורה הספר שיצא עד להתעכב

 אותו. שמצניעים למקום הידור( לו )לעשות אחריו וילכו
 אחד פתח אלא להם שאין צדדיים בחדרים שקוראים תורה שמחת ביום הדבר ומצוי
ע התורה ללוות כולם ימתינו שאז שו" וד'(. ג' ס"ק ומשנ"ב קמ"ט סי' )

לחדר פתחים שני שיש באופן
 אחר, מפתח התורה ספר שיצא קודם אחד בפתח לצאת יכולים פתחים שני לו יש אם

 מינכר לא דבזה שם, אותו שמצניעים למקום וילווהו תורה הספר אחר שילכו ובלבד
ע תורה הספר קודם שיצא שו" קמ"ט(. סי' )

שומעים עשרה כשאין
 לכולם לאפשר כדי התורה קריאת על פעמים הרבה כשחוזרים להיזהר מאוד צריך

 כן לא דאם עליה, שבירכו הקריאה את ששומעים עשרה לפחות שיש לתורה, לעלות
ולקחת(. ד"ה קמ"ו הלכה )ביאור לבטלה המברך ברכות הרי

 הקריאה הלכות
רה1ת שמחת ביום
תורה בשמחת עליות הוספת

 לקרוא כך אחר ומיד ישראל לוי כהן לקרוא מותר בעליות דחק כשיש תורה בשמחת
משנ"ב ישראל. לוי כהן פעם עוד  הראשונים שיטת על ולסמוך ל"ז ס"ק קל"ה )

השנה(. בכל כך דמותר השו"ע ודעת

העליות סדר
 אם אבל השנה, כל כמו ישראל לוי, כהן, הסדר לפי ליתן יש תורה בשמחת בעליות
 מיד ליתן אפשר עלייה קבל שכבר אחד כהן שם ויש פעמים, כמה וקוראים חוזרים

הגרש"ז שליט"א, קניבסקי )הגר"ח לכהן. ליתן צורך ואין לישראל  אויערבאך ו
כהן(. כאן שיש אע"פ לומר הורה זצ"ל

 קרואים חמשה של הסדר את שסיימו לאחר לווים, ואין וישראלים כהנים יש אם וכן
)פוסקים(. לכהן עליות שני ליתן צריך ואין לישראל אח"כ ומיד לכהן ■קראו

ישראל במקום כהן לעלות
 אחריו מעלה כן אם אלא ישראל בעליות לכהן עלייה לתת אין תורה שמחת ביום גם
ע לפגמא לחשוש שיש כסדר, וישראל לוי שו" ל"ז(. ס"ק משנ"ב קל"ה סי' )

 להיות יכול כהן האם
תורה"? "חתן או הנערים" כל "חתן

ע שמבואר מאחר הוא השאלה יסוד שו"  באמצע כהן להעלות שאין קל"ה( )סימן ב
 שהם תורה" "חתן וכן הנערים" "כל חתן כן ואם לאחרון, או לראשון או אלא בעליות
 או שהכהן יאמרו )שלא לוי או כהן להעלות אסור יהיה שמא העליות, חשבון באמצע

פגום(. ראשון שעלה הלוי
 )מובא בראשית חתן או תורה חתן להיות יכול לוי או שכהן כתב במהרי"ל תשובה:

 וחוזרים תורה, בשמחת בעליות שמרבים שמאחר והטעם ב'( ס"ק תרסט במשנ"ב
א )עי' תורה של סיום כבוד משום והכל פעמים, הרבה הפרשה על  תרס"ט( רמ"

החתנים. לאחד לוי או כהן להעלות יכולים שפיר

בראשית לפרשת מקרא שנים
 פרשת כן ואם פרשה, אותה שקוראים מהזמן לומר להתחיל אפשר מקרא שנים

 שהוא במקום אם ואפילו בראשית, לחתן שקוראים מהזמן לומר אפשר בראשית
 ולפי זמנה נחשב זה שקוראים, ציבור שיש כיוון בראשית, התחילו לא עדיין מתפלל

 קוראים ששם ותיקין, שמתפללים מנינים שיש כיוון בבוקר, תורה בשמחת זה
בראשית. פרשת קריאת להתחיל כולם יכולים מוקדם, בראשית

התורה קריאת בשעת האור כבה
 בירך לתורה העולה בבוקר, בשבת התפילה בעת במקלט, שנערך במניין שאלה:
 ספר עם הלכו המתפללים האור. ונכבה התורה", נותן ... ברוך ... בנו בחר "אשר
 שנית? התורה ברכת ולברך לחזור צריך העולה האם אחר, לבנין תורה
 שבירך לאחר הגג מתחת יוצא שאם הנהנין בברכת מצינו דהרי הוא, השאלה יסוד

 טעון שאינו דבר הוא אם לאכול, שהתחיל לאחר בין שאכל קודם בין ראשונה ברכה
 ולברך לחזור וצריך הדעת להיסח נחשב זה הרי אחרונה, לברכה למקומו לחזור

ע )כמבואר שו"  המצוות שברכת כיון נמי הכי וא"כ ל"ט( ס"ק ומשנ"ב קע"ח סי' ב
 לא. או הדעת היסח נחשב זה האם למקומו, לחזור מחויב אינו

ע איתא תשובה: שו"  עליו ומברך קטן טלית הלובש י"ג( סעיף ח' סי' )או"ח ב
 לבית מביתו דהליכה עליו, לברך צריך גדול, בטלית מתעטף הכנסת לבית וכשהולך

כהפסק. חשובה הכנסת
 הוי לא עצמה שהליכה האחרונים שהסכימו ול"ד( ל"ג ס"ק )שם המשנ"ב וכתב

 שינוי האם אחרונים פלוגתת שמביא צ"א ס"ק תרל"ט ובסימן עוד ועי"ש הפסק,
 דשינוי סוברים ויש למקומה, אחרונה ברכה טעונים שאין כיון להפסק, נחשב מקום
 הפסק, הוי שלא לסוברים חושש אדם" ה"חיי שם. עי' הפסק, הוי במצוות מקום

 חשיב אכילה לענין שדוקא א'( אות י"ב )כלל אדם בנשמת כתב בדבר בדבר והטעם
 פלוג לא דעתו הסיח לא ואפילו מלאכול, נמלך שלעתים הדעת, בהיסח מקום שינוי
 המצוה, לקיים תמיד דעתו ציצית כגון האדם על המוטלות במצוות משא"כ רבנן.
 שיש דידן בנידון זה ולפי שם. עי' הדעת, היסח בזה אין מצווה מעשי שני הם אפילו
 שניה פעם לברך אין בזה, הפוסקים פלוגתת שיש כיוון התורה, בברכת מקום שינוי

בתורה. לקרוא כשממשיך

התורה את הגולל שכר
 )כל כולם כנגד שכר נוטל התורה את הגולל ע"ב( לב )מגילה איתא בגמ' שאלה:
 מקבל מי התורה את גולל את ויש התורה את מגביה שיש בזמנינו לתורה( העולים
? השכר

 כולם שכר מקבל הוא הגוללו עיקר נחשב המגביה שבזמנינו י"א תשובה:
ה'( ס"ק קמ"ז )משנ"ב

 הגולל. וגם המגביה גם השכר, את מקבלים ששניהם וי"א
החזו"א(. בשם רבינו )אורחות

מהודר תורה בספר קריאה
 בזה יש האם מהודר, אינו והשני ביופיו מהודר אחד תורה, ספרי שני כשיש שאלה:
 ביותר? המהודר התורה בספר דוקא לקרוא ואנווהו' קלי 'זה משום מצוה הידור

 גם מצוה הידור בזה יש יותר מהודר תורה שספר שמכיוון סוברים יש תשובה:
מתוכה בקריאה
ת שו" ת ג' ס' ח"ו מהרש"ם ) שו"  שליט"א(. קניבסקי והגר"ח ס"ג ס' צבי הר ו

 לפניו התנאה בגמ' וכמבואר הידור יש תורה ספר כתיבת במצוות שרק סוברים ויש
 המצווה התורה קריאת לעניין אבל נאה, לבלר נאה, קולמוס נאה, דיו נאה, תורה ספר
 הוא תורה ספר באיזה הקריאה ששומעים הציבור כלפי הבדל ואין התורה לימוד היא

ש בשם ע"ב כז מגילה חמד )חשוקי קורא זצ"ל(. אלישיב הגרי"

לנקביו ונצרך התורה קריאת שומע
 לו נתעורר ובאמצע לנקביו צריך היה לא לזה וקודם התורה, קריאת לשמוע התחיל
 ע"ב עצמו להעמיד יכול שלא אע"פ תשקצו" "בל משום בו שאין באופן קצת תאווה
 את אך בהיתר, שהתחיל כיוון וכו' ה' ברוך ולענות הקריאה כל לשמוע מותר - דקות

ע אחר עניין שהוא - אסור המפטיר קריאת שו" קורא(. ד"ה הלכה ביאור צ"ב סי' )

קורא ולבעל לתורה לעולה בזה הדין
 "בל של במצב הם אפילו תאווה להם שנתעורר קורא הבעל או לתורה העולה

 של דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד משום מלהפנות להימנע רשאי - תשקצו"
ע תשקצו" "בל שו" היה(. ד"ה שם הלכה ביאור צ"ב )

שמח!!! חג
י ו יל ית נשמת לע נ רת הרב יא מ נ ן רחל הע י "ה אדלשט ע

ת.נ.צ.ב.ה. - תשס"ב סוכות ערב נלב"ע - שליט"א אדלשטין הגרי"ג מרן פוניבז' ישיבת ראש אשת - זצוק"ל דיסקין זעליג יהושע רבי בת

י ו יל ית נשמת לע נ רת הרב נר זאב רבי בת יטא מ י "ה ד ע
' נלב"ע - זצוק"ל דינר הלוי צבי יוסף רבי הצדיק הגאון לונדון הראב"ד אשת י ח "א תשר ת.נ.צ.ב.ה. - תשע

י ו יל ית נשמת לע נ רת הרב -שבע מ ר בת י אסת יבסק נ "ה ק ע
י י"ז נלב"ע - שליט"א קניבסקי הגר"ח התורה שר מרן אשת - זצוק"ל אלישיב הגרי"ש מרן בת "ב תשר ת.נ.צ.ב.ה. - תשע
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 מצויות ה שאלות
)!'( תורה ושמחת התורה לקריאת

 הקפות
רה1ת בשמחת

תורה ספר עם שרוקדים בעת ישיבה
 במשך לעמוד להם שקשה מבוגרים אנשים בו שיש כנסת בית נוהגים כיצד לדון ־ש
 קמ"ו )משנ״ב לעמוד חיוב יש התורה ספרי את ונושאים מאחר שכן ההקפות, זמן

 כישיבה. שסמיכה משום אסור להישען ואפילו י"ז( ס"ק
 בחלק הפתח צורת יו"ט לפני לעשות שאפשר זצ"ל, אלישיב מהגרי״ש ושמעתי

 חדר כמו נחשב הוא כי השני בצד לשבת התשושים יכולים ואז הכנסת, בית של אחד
ר" "דברי בביהכ״נ עושים וכן אחר ברק. בבני שי

 ההקפות, במשך שעות מספר עומד שהיה זצ"ל, מפוניבז' הרב עם שהיה ומעשה
 לא זאת ובכל לסה"ת, מסביב שהם אדם בני של מחיצה על סומך לא למה ושאלוהו

 חיוב ויהיה המחיצה תתפרק שמא הזמן כל לבדוק שצריך משום ואולי לשבת, רצה
מיד. לעמוד

 משום מותר שזה עמו, ויושב קטן ס"ת בידו נוטל היה זצ"ל איש שהחזון ושמעתי
התורה. כבוד

בהקפות לקטן תורה ספר
 פז בתרא )בבא בגמרא שמצינו וכעין ההקפות בשעת לקטן תורה ספר ליתן נכון אין

ש"ז מדעת אבידה נחשב לקטן מסרו שאם ע"ב( הגר זצ"ל(. אויערבאך )

התורה ספר עם ריקוד
 ולזוז להימחק האותיות יכולות הקפיצות ע"י כי התורה ספר עם מלרקוד שנזהרו יש

איש(. החזון בשם תתק"פ עמי תודה שלמי )ספר הספר ויפסל ממקומן

ט בשבת ריקוד ויו"
 אסור יו"ט בשאר אבל תורה, של לכבודה תורה בשמחת לרקוד מותר

הי(, ס"ק תרס"ט )משנ"ב
 הי(. ס"ק הציון )שער כף אל כף לספוק מותר ה"ה ולכאורה

 שסוף כיון לרקוד, מותר תורה שמחת לא שאצלו אע"פ בא"י הנמצא חו"ל בן וכן
ש"ז תורה של לכבודה עושה סוף הגר זצ"ל(. אויערבאך )

שליט"א(. קניבסקי )הגר"ח לתורה לעלייה לסרב שאסור כמו להקפה לסרב אסור

לבעל בראשית חתן קנית
שקל? כאלף של בסכום בעלה עבור בראשית" "חתן לקנות לאשה מותר האם שאלה:

 סכום אלא הנשים מן לקבל שאסור )קי"ט( קמא בבא מסכת בסוף איתא תשובה:
 בכה"ג בזה, ישמח ומסתמא לו, קנתה שהאשה לבעל מגלים בסוף אם אבל מועט,
שליט"א(. קניבסקי )הגר"ח מותר.

הכנסת בבית עליות מכירת
 לא והגבאי גבוה יותר מחיר צעק אחד הכנסת בבית העליות מכירת בעת שאלה:
 לא? או במצווה הראשון זכה האם פחות. במחיר המכירה את וסגר שמע,

 על סיכמו שלא זמן שכל ומקובל הכנסת בית לצורך שליח רק הוא הגבאי תשובה:
 זכה שפיר הסגירה, לפני מחיר צעק והשני והיות יותר, להציע יכול אחד כל מחיר,
 וסגר לו זכה שלישית פעם הגבאי שאמר ומה יותר, הגבוה בסכום במצווה השני

הגר"נ בעלמא טעות הוי המכירה שליט"א(. קרליץ )

תורה בשמחת בהקפות אבל דין
 תורה של לגומרה החתן שעושה בקידוש ולאכול להצטרף יכול חודש י"ב בתוך אבל
משנ"ב התורה סיים הוא שגם חי(. ס"ק תרס"ט )

 שרוקדים אף הכנסת בבית נוכח להיות לו מותר אך וריקודים, בהקפות ישתתף לא
 פוסקים(. כמה בשם ל"ג ס"ק שם החיים )כף לפניו ומספקים

 נהג שכן שט"ו עמי ח"ב רבינו )ארחות בידו תורה ספר עם להקיף לו מותר וכן
 לאחרים(. הורה וכן חודש, י"ב תוך אמו על אבל כשהיה החזו"א

 בזה יש מכך ימנע ואם הרב, הוא אא"כ בס"ת הבימה להקיף לו התירו שלא ויש
ת בפרהסיא אבילות שו" ת ע"ה, סי ח"ג יעקב חלקת ) ס"ב(. סי ח"ו יצחק מנחת שו"

המצוות ושאר הראת' 'אתה מכירת
 נשאר ועדיין הבא, תורה שמחת עד ש"ס לימוד עבור הראת" "אתה הקונה שאלה:

הנדר? את להתיר אפשר האם הרבה, לו
 הש"ס לימוד להשלים עליו ולכן מצווה, נדרי להתיר אסור בודאי לכתחילה תשובה:

 לעשות יש הישיבה מסדרי מפריעו זאת בכל ואם שיגמור, עד הבאה בשנה אפילו
שליט"א(. קרליץ )הגר"נ חכם שאלת

 נדרם, מקיימים לא ובסוף ומסכתות דפים עבור קונים שהרבה מגולה, תוכחת וזו
נדרים. באיסור להיכשל לא כדי נדר" "בלי לומר צריך לכתחילה ולכן

 ת1טע דיני
צאה1בה1 בקריאה

תורה בספר טעות נמצא
 אחר תורה ספר מוציאין התורה קריאת בשעת תורה בספר טעות נמצאה אם

ע שנמצא מהמקום ומתחילים שו"  על סומכים דבדיעבד והטעם סייד(, קמ"ג סיי )
משנ"ב פסול תורה בספר גם התורה קריאת חובת ידי שיצא השיטות  אבל שם(. )

 )יתורת הטעות ממקום ולקרוא לחזור צריכים לקרוא, והמשיכו הטעות להם נודע אם
י"ב(. ס"ק סופר חייםי

 גי עוד להוסיף מספיק הדין מן קרואים, לארבעה כגון קראו כבר בבוקר בשבת אם
 קרואים שבעה שיקראו יותר טוב אפשר אם ומ"מ כשר, שהוא השני בספר קרואים

 מחמישי אנשים שבעה יעלו מחמישי מתחילים כגון אם )דהיינו השני התורה בספר
ע הסוף( עד שו" די(. ס"ק ומשנ"ב שם )

 )שהוא שם להפסיק ואפשר פסוקים גי קראו כבר אם הקריאה באמצע פסול מצאו אם
 בספר המנין ומשלימים אחרונה, ברכה ומברך שם פוסקים הפרשה( מסוף פסוקים גי

א שני וכ"ג(. כ"א ס"ק ומשנ"ב שם )רמ"

 להפסיק א"א אבל יותר שקראו או פסוקים בי רק שקראו לאחר הפסול מצאו ואם
 על )שדעתו השני בספר קריאתו גומר לפתוחה( או לסתומה סמוך שהוא )כגון שם

 ברכה יברך ואז י"ט(, ס"ק המשנ"ב כמש"כ אחר, או זה תורה ספר לי מה זו, פרשה
משנ"ב אחרונה  שביעי, באמצע או קרואים בשאר היה אם בין חילוק ואין כ"ג( ס"ק )

 לו יש שבשביעי שסבר אברהם כמגן ודלא אחרונים הרבה בשם )שם כן לעשות יש
למפטיר(. יעלה והוא פסול, תורה בספר הפרשה לגמור

 ספר יוציא לא קדיש, שאמר קודם הסדרא כל קראו שכבר לאחר טעות נמצא אם
 ברכות לאחר קדיש ויאמר שבעה, למין עולה והמפטיר המפטיר, בשביל אחר תורה

משנ"ב האחרונות ההפטרה כ"ג(. ס"ק )

 גי זה תורה בספר למפטיר יקרא קדיש, שאמרו לאחר עד הטעות נודעה לא אם
)שם(. ברכה בלא פסוקים

 ברכה בלא למפטיר הקורא יהיה שהוא טוב ירד, לא עדיין שקרא האחרון ואם
מ"ד(. סעיף וי שער אפרים )שערי אחר לאיש מלקרוא
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 יברך ולא קריאתו יגמור בשבת, המפטיר קריאת בשעת תורה בספר פסול נמצא אם
כ"ג(. ס"ק )משנ״ב אחריה

 ארבע של או טוב יום של המפטיר קריאת בשעת תורה בספר פסול נמצא אם
 תורה ספר להוציא יש היום, חובת היא המפטיר שקריאת כיוון וכיוצייב פרשיות,

)שם(. שבת של סדרא קריאת באמצע טעות הייתה אם כמו אחר

בטעות תורה ספר הוצאת
 לבימה, הגיע לא ועדיין הקריאה לצורך אחר תורה ספר לקח בטעות אחד שאלה:

אחר? תורה בספר ולהחליפו להחזירו יכול האם
 וכבר בידו לקחו אם אפילו הקודש ארון דלתות משטח הוציאו שלא זמן כל תשובה:

 הקודש, ארון משטח הוציאו אם אבל להחזירו, יכול הקודש, בארן ממושבו הרימו
 התורה ספר וביזיון המצוות' על מעבירין 'אין משום בזה ויש משם לקחו שכבר נחשב

 הגר״נ הורה וכן קי"ב, סי' חיים שלמת י"ג, ס"ק קמ"ד סי' החיים )כף להחזירו ואין
 ח"ב או"ח משה ובאגרות בזה, פלוגתא הביא יעקב' בית וב'סידור שליט"א, קרליץ

 כלל ובדרך יחזירו, לא לגלול, הטירחה על מקפידין הציבור אין שאם כתב ל"ז תש'
מקפידין(. אין

 ומוראם כנסיות בתי קדושת
בהם והדיבור

 להם "ואהי ע"א כ"ט מגילה )עיין מעט מקדש נקראים מדרשות ובתי כנסיות בתי
 שבבבל(. מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו - יא-טז[ ]יחזקאל מעט" מקדש

 בבתי מצוי שהקב"ה מניין יצחק רב אמר ע"א ו' בברכות )עיין שם שורה והשכינה
ש"י[(. - שלו מועד ]בבית קל' בעדת ניצב 'אלוקים שנאמר כנסיות ר

מדרבנן או התורה מן קדושתם
 )יראים תיראו ומקדשי התורה מצות בכלל והם התורה מן שקדושתם אומרים ־ש

 אלו(. כדעות שנקט עשין בפתיחת חיים בחפץ ומשמע וסמ"ק, סמ"ג
הר"ן מדרבנן. שקדושתם אומרים ויש הרי"ף(. מדפי ע"א ח' מגילה )

מדרש בבית בטילה שיחה
 ושיחה והיתול שחוק כגון ראש, קלות בהם נוהגים אין מדרשות ובתי כנסיות בתי

ע הרע לשון בהם לדבר דאסור וכמה כמה אחת ועל בטילה שו" ס"א(. קנ"א סי' )

בטילה? שיחה נקרא מה
 שהיה ומה שאירע במה ההמון סיפור כרוב תועלת בה שאין שיחה היינו בטילה שיחה

להרמב"ם(. המשניות )פירוש

תנאי על שנבנה מדרש בבית בטילה שיחה
 ביישובן ובין תנאי, על שנבנו המדרש ובבית כנסת בבית אף הוא בטילה שיחה איסור

וי"א(. ד"ה קנ"א הלכה )ביאור הדעות לכל בחורבנן ובין

 חכם לתלמיד בטילה שיחה
במקום בקביעות שלומד

 אין המדרש בבית בקביעות הלומדים ישיבה ובחורי ואברכים חכמים תלמידי אף
 מצווים אינם חכמים תלמידי דאטו - הדעות לכל בטילה שיחה באיסור היתר שום להם

משנ"ב מקדש במורא שם(. הלכה ביאור ו', ס"ק )

יעשה? מה - אחרים אליו פנו
 איתם, ידבר לא בטלים, בדברים המדרש ובית הכנסת בבית אליו פנו שאחרים אדם
 כשאינו יפגע שחברו חשש יש אם ואפי' הכנסת, בבית מדבר שאינו להם יאמר אלא

 הוא אליו הפונה אם ואפי' כדין, שלא עושה שחברו כיון לכך, לחוש אין איתו, מדבר
 לו ואין הכנסת בבית בטלים בדברים איתם לדבר אסור בכבודם, שחייב רבו או אביו

 בבית עימם דיבר לא מדוע להם ולבאר לרצותם יראה אח"כ אבל מכך, שיפגעו לחוש
קס"ג(. סימן ח"א דאיגרתא קריינא )עיין הכנסת

השומע על מקדש מורא איסור
 מורא משום איסור יש המדרש ובבית הכנסת בבית בטילה שיחה השומע על אף

 ורכילות הרע לשון שומע אם שכן וכל עוור' ב'לפני עובר וגם מקדש
פ"ד(. ולווה מלווה הל' מל"מ ועיין ד' לאו בפתיחה חיים חפץ )עיין

פרנסה( )כגון צורך בהם שיש חול דברי
 שאסורה ברורה המשנה פסק וכדו' פרנסתו לצורך תועלת בה שיש חולין שיחת אף

ב'(. ס"ק קנ"א )משנ"ב

בקביעות שלומדים לת"ח
 להתיר יש הכנסת, מבית כשיצא זמן לאחר לדחותה וא"א לצורך שהיא חולין שיחת
ש תורה ביטול ומשום מדוחק הגרי" זצ"ל(. אלישיב )
 פרנסה לצורך כגון חבירו עם לדבר צריך שאם שליט"א קרליץ הגר"נ דעת ואמנם
 דמצד חוב בעל פריעת )כגון ממש רשות שאינו בדבר רק לחוץ, עמו לצאת צריך

 על ויגרם חסד( מצוות הוא המלווה ומצד חוב בעל פריעת מצוות מקיים הוא הלווה
ביהמ"ד. בתוך מותר תורה ביטול זה ידי

 שליט"א שטיינמן להגראי"ל שאלתי "ומכבר מובא ל"ז עמ' יהודה" "בית ובקונטרס
 לפרנסתו כגון להם הנצרכים בדברים המדרש בבית לדבר לאברכים מותר אם ע"ז
חלש[. ]היתר היתר" אשווכע הלשון: בזה לי ואמר ושתייה, אכילה להם שמותר כמו

לצורך חול דברי המדברים על זכות לימוד
 ובבית הכנסת בבית חכמים[ תלמידי אינם ]אפילו המדברים על זכות שלימד יש

 ואנו דהיות - והלימוד[ התפילה בשעת ]שלא צורך בהם שיש חול דברי המדרש
 להקל אפשר שלמעשה - אבל ד"ה הלכה הביאור שכתב )כמו כהרמב"ן מקילים
 וכשיש גדול ראש קלות שאינו בדבר בישובן ואף ישראל בארץ גם מועיל שתנאי
 חולין ששיחת לומר שיש ומפני דחוק( כשהמקום לעניים ושתייה אכילה כגון דוחק,
 השיחה את מחשיבין אנו ממש, בטילה כשיחה ראש קלות נחשבת לא צורך בה שיש

ה'(. סעיף השולחן )ערוך אחר מקום כשאין ושתייה אכילה כמו - לצורך

רבים וצרכי מצווה צרכי
 הדרכים תיקון בענייני לדבר כגון רבים וצרכי שבויים, פדיון כגון מצווה צרכי

 המדרש. ובבית הכנסת בבית לדבר מותר וכדו' הרחובות ותאורת
ע שו" א'(. ס"ק א"א פמ"ג ס"א, קנ"א סי' )

ע מותרים - שבויים ופדיון צדקה של קופה כגון מצווה של חשבונות וכן שו"  שם.( )
אחר מקום להם ואין להתאסף צריכין העיר שבני כגון הרבים לצורך חשבונות אולם

 ואין(. בד"ה שם הלכה )ביאור הרבים בצרכי מדיבור טפי ראש קלות דהוה אסור -
 בצרכי ואף מצווה, לצורך לדבר נהגו וכבר בזאת, אף שאסרו נראה בשבת אמנם
שמותר ודאי קצת מצווה דבר הוי אם רבים

שליט"א(. קניבסקי הגר"ח בשם מח עמ' יהודה בית ספר סק"א, בא"א )פמ"ג

שלום שאילת
 ס"ו( סימן תשובה )שערי המדרש ובבית הכנסת בבית מותרת שלום שאילת

 איזה הכנסת מבית שחיסר חבירו לשאול כגון יותר להאריך צורך אדם רואה ואם
 בטילה לשיחה ימשך שלא יזהר אך מצווה, דחשיב להקל יש בזה וכיוצא זמן

שליט"א(. קניבסקי )הגר"ח

הכנסת בית דרך דרכו לקצר
 בית דרך דרכו לקצר והיינו קפנדריא, המדרש ובית הכנסת בית את לעשות אסור

ע הכנסת, שו"  מצוה. לדבר אלא בהן להכנס שאסור ס"ה( קנא )
ה"ח(. מתפילה פי"א הרמב"ם )לשון

דרכו לקצר ורוצה מצווה לדבר הולך
 שאסור הלכה הביאור פסק הכנסת בית דרך דרכו לקצר ורוצה מצווה לדבר הולך

דרכו(. לקצר בד"ה שם הלכה )ביאור

דרכו לקצר שמותר אופנים
 לו מותר - מעט ישהה או מעט יקרא המדרש לבית או הכנסת לבית שכשיכנס אם

לעשותו(. בד"ה הלכה )ביאור דרכו לקצר
ללמוד שנכנס )כגון דרכו לקצר שלא מנת על המדרש לבית או הכנסת לבית הנכנס

 דרכו לקצר אחר מפתח לצאת לו מותר השולחן( ערוך -
ע שו" ס"ה(. שם )

בו נכנס שלא מפתח דווקא לצאת מצווה
 מפתח שיצא עליו מצווה כשיוצא התורה, לקריאת או להתפלל הכנסת לבית הנכנס
ע זה ידי על דרכו שמקצר אף בו נכנס שלא שו"  כ"א( ס"ק ומשנ"ב ס"ה קנ"א שם )

 בכולה מהלך זה ידי שעל עליו, חביבה הכנסת בית שישיבת להראות
הר"ן  שם(. המשנ"ב הביאו הרי"ף מדפי ע"ב ט' העיר בני פרק במגילה )

 עליו אין ללמוד הנכנס אבל להתפלל הנכנס על רק נאמר הזה שהדין אומרים ויש
שליט"א(. קניבסקי )הגר"ח זאת מצווה

שמח!!! חג
י ו יל ית נשמת לע נ רת הרב יא מ נ ן רחל הע י "ה אדלשט ע

ת.נ.צ.ב.ה. - תשס"ב סוכות ערב נלב"ע - שליט"א אדלשטין הגרי"ג מרן פוניבז' ישיבת ראש אשת - זצוק"ל דיסקין זעליג יהושע רבי בת

י ו יל ית נשמת לע נ רת הרב נר זאב רבי בת יטא מ י "ה ד ע
' נלב"ע - זצוק"ל דינר הלוי צבי יוסף רבי הצדיק הגאון לונדון הראב"ד אשת י ח "א תשר ת.נ.צ.ב.ה. - תשע

י ו יל ית נשמת לע נ רת הרב -שבע מ ר בת י אסת יבסק נ "ה ק ע
י י"ז נלב"ע - שליט"א קניבסקי הגר"ח התורה שר מרן אשת - זצוק"ל אלישיב הגרי"ש מרן בת "ב תשר ת.נ.צ.ב.ה. - תשע



הגד"א אגדת החדש הספד מתוך נבחרים קטעים
 ישראל מגדולי •פנינים מעוט־ ישרים' 'דרך ביאור עם

זצוק״ל מווילנא הגאון מרן של לפטירתו שנה 220 במלאת סוכות חוה"מ לקראת ל היו"

 ב'הוספות' הערנו כבר - בשלום נוסע ואני
 ובגי' ריז״ס בגירסת אך 'בשלום', שלפנינו שהגירסה

 מבואר דהא נראה, וכן 'לשלום', הגירסא צובא ארם
 לומר צריך מהחי בפרידה כי א( )סד, בברכות בגמ'

וצ״ב. 'בשלום', לומר יש מהמת ובפרידה 'לשלום'
 איתר, ביחד הולך "השלום הגרח״ק מרן וכתב

 חילוקי את יש בזה - מהשני הנפרד כי וכוונתו
 הוא עצמו, על כותב כשהאדם אך הנ״ל, הלשונות

במסעיו. עמו הולך השלום ב״ה כי כותב
 ילדיו את הניח היאך להתבונן ראוי - ילדי שהנחתי

 בניו חינוך במצוות מחוייב האב הרי בביתו,
 שליט״א הגרח״ק ממרן ליישב ושמעתי ובנותיו,

 אחריו משפחתו בני יבואו שלאחמ״כ זה על שסמך
 אגרתו בהמשך הגר״א שכתב וכמו ישראל, לארץ
 אם 'ובפרט והבנות[ הבנים חינוך על שהזהיר ]אחר
ישראל'. לארץ לבוא נזכה
 דקיים והינו כמותו״, ״שלוחו הגרח״ק מרן כתב עוד
 אשתו את שמינה ע״י הילדים חינוך מצוות את

זו. במצווה עבורו שליחה שתהיה
 היתה דאשתו שליט״א פוברסקי הגרב״ד תי' וכן

 בזמנינו, וכדו' בת״ת כמלמדים זה והרי שלוחו,
 הבנים. חינוך מצוות יד״ח בזה שיוצאים

ובטוח סמוך דהיה תירץ שליט״א דבילצקי והגר״ש
בדרך ובנותיו בניו את ותדריך תחנך שאשתו
והמצוות. התורה

 חינוך הניח היאך להתבונן ראוי עדין בזה וגם
 יותר בו מצוה כי לן קיימא הרי - לאשתו הילדים

 מעלת עדיף דבזה וצ״ל א(, מא, )קדושין מבשלוחו
 חובת את בעצמו שיקיים ממה ישראל, ארץ קדושת

 סמוך שהיה לאחר רק זאת אך ובנותיו, בניו חינוך
 בדרך ולהדריכם לחנכם אשתו תוכל שאכן ובטוח
והמצוות. התורה
 הוא הבנים חינוך מצוות דעיקר בזה, יל״ב ובאו״א
 לזה שדאג וכיון התורה, בדרך יגדלו שבניו לדאוג

 בעצמו קיים כבר א״כ אשתו, ביד שהניחם ע״י
זו. מצוה
 את 'שתדריך הגר״א ע״ד הבנות, חינוך ]ענין ולהלן

 )שער הק' השל״ה דברי את הבאנו בנותיך'[
 דמבואר כו( אות ארץ דרך - ד אות האותיות

 האם, ידי על נעשה החינוך עיקר דאדרבה בדבריו
יעויי״ש.

 וביאר קל', 'דבור ומהו 'דבור' מהו צ״ע - קל דיבור
 שאין דבור היינו קל דבור כי זצוק״ל הגרמי״ל מרן
 עצמו את להרגיל האדם צריך בזה ואף עבירה, בו

 מהגרב״ד שמעתי וכן לצורך, שלא לדבר שלא
שליט״א. דבליצקי ומהגר״ש שליט״א פוברסקי

 שטיינמן הגראי״ל מרן - כולו על הלשון חטא כי
 מדוע אותו השואלים לרבות לומר רגיל שליט״א
 למה משל כי נענים, ולא מתפללים רבות פעמים
 טובות אבנים של מתנה למלך למביא - דומה הדבר

 לא הפה כאשר וכך רעי... של בגרף ומרגליות,
התפילה... תתקבל היאך מתוקן

 מעשה הביא הגדולים' 'המאורות בספר - ומחלוקת
 לאחר כי זיע״א, חיים' ה'חפץ ממרן נורא

 התכנסו תרס״ח, בשנת ברוסיה ההתקוממות
 חדשה קדישא חברה ויסדו ההמון אנשי בראדין
 מזה להתפתח ועמד הקיימת, להחברה בנוסף

 בביהכנ״ס, התפילה בעת בשבת גדולה. מחלוקת
 לו אחים, ואמר: הבימה על זצ״ל חיים החפץ עלה
 לא לדרוש שאבוא רובל אלפיים לי נותנים היו

 ובכסף לי, יקרה שעה וכל זקנתי אני מסכים, הייתי
 צורך אני רואה אבל זמני, את מוכר הייתי לא

 יותר כאן נמצא אני לפניכם, לדרוש והכרח
 שעמדו היהודים כל את זוכר והריני שנה, מחמישים

 רק מהם נשארו ? כיום הם היכן בביהכנ״ס, איתי
 בין אז היו לא מכם רבים הקברות, בבית המצבות
 עם כעת נמנים ילדים אז שהיו ורבים הנולדים,
 ונהיה לשם, נבוא כולנו הרי סוף סוף אבל הזקנים,
 כאן, שעשינו מה על וחשבון דין למסור נאלצים

 מאד, חמור דבר הוא המחלוקת ענין - לכם ודעו
 לצרור זורקם כאילו מצוות, הרבה שמקיים מי שאף
 - הדין אימת את שם יראו שאם אני ומשוכנע נקוב,

 בעירנו שהיה ויאמרו להנצל, כדי קש בכל יתפסו
 לתלמיד אותו שחשבו מאיר ישראל בשם יהודי
 שלא מבקש אני ולכן ושתק, ראה והוא חכם,

 יודע ואיני משלי, חבילה לי יש שמי, את תזכירו
 עלי לקבל אוכל ואיך הדין, את אעבור אני איך

 הח״ח פרץ הדברים כדי ותוך אחרים. של אחריות
 זו השפעה מתוך מפחד. לרעוד החל גופו וכל בבכי
 את מיד לבטל עליהם וקבלו הקהל גם נרעש

 לא שנים שלוש למשך תקנה והתקינו המחלוקת,
 כראוי זה בענין לעסוק אלא קבורה דמי לקבל

אמת. של חסד בגמילות
 שיכול השעור מהו לדון יש - כלל תצמצמי ואל

 יכול האם טוב, ויום שבת לכבוד לקנות האדם
 שבת[, ]לכבוד רוחו על העולה ככל ולקנות להפריז

 לכבוד בקניה מסויימת הנהגה שתהיה שצריך או
 מכוין 'אם כתב שליט״א הגרח״ק ומרן השבת,

 לקנות יכול השבת לכבוד מכוין דאם היינו למצוה',
שליט״א. פוברסקי מהגרב״ד שמעתי וכן בהפרזה,

- אשכנז לשון עם מוסר ספרי כמה לי יש והנה
 עיקר אבל ילדיו, היו גיל באיזה לנו ידוע לא 'הנה

 מה את יבינו שהבנות באופן להיות צריך הלימוד
אשכנז' לשון עם מוסר ספרי כתב ולכן שלומדים,

שליט״א(. שטינמן הגראי״ל )מרן
 היינו קל דדיבור כתב שליט״א הגרח״ק ומרן

בעלמא. מחשבה אפילו נאבד דלא 'מחשבה',



 אלא יתעסקו לא קדשים קודש בשבת שבן וכל
 לבנותיו, בחינוך אמורים הגר״א דברי - מוסר בספדי

 ציווה ואותן התוה״ק, בלימוד מצוות אינן אשר
 הזכרים אך במוסר, רק אלא יעסקו שלא הגר״א
 יתעסקו לא ודאי התורה, בעסק מצווים אשר

 מקצועות בשאר אף אלא במוסר, רק בשבת
 מיוחד שחיובם וכה״ג בשמו״ת ובפרט התורה,
זצ"ל[. ]הגרמי״ל לשבת.

 מה 'עיקר אמר שליט״א שטינמן הגראי״ל ומרן
 שבשב״ק הבנות, חינוך בענין הוא כאן שנאמר
 מצווים הלא הבנים אבל מוסר, בספרי יתעסקו

 התורה בלימוד לעסוק ויכולים התורה, בעסק
בשבת'.

 צריכים זכרים 'גם כתב שליט״א הגרח״ק ומרן
 ומ״מ בתורה, יהיה הזכרים עסק דרוב היינו קצת',
במוסר. קצת ג״כ יעסקו
 מובא - מוסד בספדי תמיד אותם תדדיכי והנה
 אחד יום חסרון כי זצ״ל יעקב הקהלות מרן בשם

)בית ימים. מאה כחסרון הוא הרי המוסר, לימוד של
חינוך(. עניני ב', חלק רבי,
- יקבלום ולא במוסד תמיד אותם תדריכי אם ואף

 יענשו הבנים בקלקול ושלום חס ״כי הגר״א לשון
 ולא במוסר תמיד תדריכם אם ואף מאד. ואם אב

 בעולם והבזיון והצער בושה לאותה אוי יקבלום,
 ובכוונתו, הגר״א דברי קריאת בצורת ויל״ע הבא״,

 ולא במוסר תמיד תדריכם אם 'ואף במש״כ
 לכן קודם מש״כ על שייך זה דיבור האם יקבלום',

 ]על לאחמ״כ הגר״א מש״כ על או העונש[, ]על
 יחנכו אם אף כי כוונתו האם - דהיינו הבושה[,
 החינוך יקבלו לא אם מ״מ הילדים, את ההורים

 והאם האב יענשו בזה אף רעה, לתרבות ויצאו
 במוסר תמיד תדריכם אם 'ואף ומש״כ הבנים, בעוון

 כי למעלה מש״כ על אמורים דבריו יקבלום', ולא
 והאם האב שאם או״ד והאם, האב יענשו בכה״ג אף

 ולא עליהם, תביעה אין בזה - במוסר הדריכום
 לאותה 'אוי מ״מ אך הבנים, קלקול עבור יענשו
הבא'. בעולם והבזיון והצער בושה

 גם האם שליט״א, קניבסקי הגר״ח מרן את ושאלתי
 ההורים, בסיבת שלא מתקלקלים שהילדים במקרה
 חברים עם התחבר ושם לישיבה הבן שהלך דהיינו

 ''תמיד לי ואמר ואם. אב יענשו כאן גם טובים, לא
 צריכים היו הם כי ההורים בגלל זה הקלקול

 יחנכום אם דאף הגר״א, כוונת וזוהי להתפלל'',
 ילדיהם, על התפללו ולא הואיל מקום מכל תמיד,

ח״ו. בסיבתם יענשו כן על
 הסביר שליט''א אדלשטיין גרשון רבי הגאון אף

 שאינו בקלקול אפילו שיענשו הגר''א, בדברי
 ההורים, על תביעה יש בזה וגם הואיל מחמתם,

 צריכים והיו ילדיהם, על האחראים שהם מפני
 ואם ולהצלחתם, לעלייתם הלב מכל יותר להתפלל

 כל התפללו שלא מפני זהו רח''ל, קלקול איזה היה
הצורך.

 סכום דורש שהמלמד 'אע״פ - בשכרו תצמצמי ולא
 אמנם לצמצם, ולא לו לתת צריך מלמדותו, עבור
 יש כסף הרבה לו שיש שמלמד לי אמר החזו״א מרן
 חי המלמד שכאשר היינו דשמיא, סייעתא פחות לו

 בלימודם, הצלחה יותר לתלמידים להם יש בדחקות
 פחות להם יש ברחבות יותר חי כשהמלמד אבל

 ידרוש שלא המלמד לגבי אמור זה כל אבל הצלחה,
 יותר שכר דורש המלמד בכ״ז אם אבל גבוה, שכר

 מה כפי לו ולתת בשכרו, לצמצם לא צריך גבוה,
 שדורש כאן מדובר שלא ובפרט דורש, שהוא

שליט״א(. שטינמן הגראי״ל )מרן עשירות'
 'מעשה בספר - ה' בדרכי מאוד לילך צריך שם כי

 דר לא החזו״א שמרן הסיבות שאחת מובא איש'
 הינה שירושלים שאמר מפני עיה״ק, בירושלים

 וקודש המקדש למקום וסמוך מלך', של 'פלטרין
 לא שאולי וחשש גדול, יותר 'מחייב' וה״ז הקדשים,

ה'. בעבודת מחייבו שהמקום מה את יקיים
 עם הגר״א באגרת - טובים בגדים דואה שם כי

 הגר״ח בשם מובא נט( )אות לב' 'רחשי פירוש
 בזמן אמורים אלו שדברים שליט״א, קנייבסקי

 בביתם, ספונות הזמן כל היו הנשים אשר הגר״א,
 הכנסת, בבית רק הנשים שאר עם ונפגשו ראו ולא
 הזמן כל מסתובבות הנשים הכי שבלאו כיום אבל
הכנסת. לבית ילכו שלא סיבה אין לביתם, חוץ
 הגר״ח את שאלו - לאדם לשמח התודה רוב ובזה

 שאין אף בטלפון, כשמשוחח מדוע זצ״ל פרידלנדר
 מחייך הוא רעהו פני את איש רואים המשוחחים

 אינו השומע כי אף הגר״ח, השיב ? השיחה בשעת
 כי החיוך, את שומע הוא אבל החיוך, את רואה

 א מועדים חיים )שפתי בקולו. נשמע זה - בחיוך המדבר
בהקדמה(

 'למנוע - כלל וכעס דיב ישמע לא ביניהם וגם
 איך א״כ קשה, מבוגרים אנשים בין גם מריבה
 אלא ? ביניהם ריב יהי' שלא ילדים לחנך אפשר
 הבנים, בין האהבה את ירבו שההורים היא הכונה

 הבנים בין שמטילים אלו הם ההורים ולפעמים
 בין בנו אדם ישנה אל ב( )י, בשבת בגמ' וכתוב

 יעקב שנתן מילת סלעים שני שבשביל הבנים,
 ונתגלגל אחיו בו נתקנאו בניו, משאר יותר ליוסף
 י-ה, שבטי היו והם למצרים. אבותינו וירדו הדבר

 משה אצל ואילו שנהי', מה נהי' אחד בגד ובשביל
 ומחמת בליבו', ושמח 'וראך שכתוב מצינו ואהרן

 ששמח שבשביל רואים החושן, לאבני זכה זה
ע״ז. לשכר זכה אחיו בגדלות

 חייבים ואנו ביניהם, רבים שאחים היא והמציאות
 להראות לא ולהשתדל המאמצים כל את לעשות
 יראה שלא נגרום ולא מהשני, יותר לאחד אהבה
 )מרן ממנו' יותר השני את אוהבים שכאלו לאחד

שליט״א(. שטינמן הגראי״ל

לזכות:
 משפחתו וכל פיגול שרגא כן צבי ראובן

 משפחתו וכל גיטל בן אליעזר ויהושע
ידיהם מעשה בכל ושמירה להצלחה



זצוק״ל אלישיב הגדי״ש מון במחיצת הסוכות חג
המינים אונעת

 יהודה מיכל רבי מרנן, היו עברו בשנים
 חיים רבי ויבדלחט״א זצוק״ל ליפקוביץ
 אתרוגים, לו שולחים שליט״א, קניבסקי

 לכך עדות איש'. ה'חזון שיטת על סמך שכן
 השמורים המכתבים באחד מוצאים אנו

 הוא ובו חיים, לרבי שלח שאותו בידינו,
 הפיטם לו שנפל גדול בצער לו מודיע

 אחר. אתרוג לו לשלוח ומבקש
 לביתו לבוא החלו יותר המאוחרות בשנים

 לו ולהציע הגדולים האתרוגים סוחרי כל
 לאבי סיפר הסוחרים אחד אתרוגיהם. את

 רץ שלו, בפרדס בקטיף שעסק שערבי זצ״ל,
 ל״רב שמתאים אתרוג שמצא ואמר אליו

 וכשראה אחריו, מיהר הסוחר גדול-גדול״.
 לרב לתיתו החליט המדובר, האתרוג את

אלישיב.
 לתשלום, כמובן, ציפו, לא מצדם הסוחרים

 שלא עד לשלם, כוחו בכל התעקש הוא אך
 במחיר. נקבו והם בררה כל להם נותרה
 אך מגוחך, מחיר היה שהציע המחיר כמובן,
 לשלם אא״ז מרן הצליח דבר של בסופו

 נמכר היה שבו הסכום מתוך גדול חלק
 האתרוגים. בשוק האתרוג

 סוגים כמה לקחת נוהג מרן היה שנה בכל
סוחרים. מכמה

 ארבעת את בחן שבה הראשונה הנקודה
 מבחינת היתה לפניו, שהובאו המינים

 היה לדוגמא, אתרוג, בבחירת שלהם. ההדר
 חיצוני. יופי בעל אתרוג תמיד מחפש
 נקי שיהיה בעיקר שחיפשו לאלו בניגוד

 הוא יפה, פחות והסתפקו מ'בלעטלאך'
 יפה, גידול בעל אתרוג לקחת שעדיף אמר

 כיוצא 'בלעטלאך'. כמה בו שיהיו אף על
 נחשב וקטן סגור לולב לולב: לגבי בכך

 ויפה גבוה לולב על ואילו ב'', ל'סוג בעיניו
 פתוח, מעט היה אם גם מהודר, שהוא פסק

בעצמו הקפיד כך והדסים. ערבות לגבי וכן
 לאחרים. הורה אף וכך -

 היה המינים ארבעת את בדק שבו האופן
 את וקובע מתבונן היה עין כהרף - מיוחד

הכשרות!
 לו שהיה והאבחנה הראיה כושר במהירות

 בו, כאשר - נוספים במקרים גם נתקלנו
 המדפים ״כל אמר: ספורים רגעים ולאחר
 ישר״. כך כל לא שהוא מאחד חוץ ישרים,

 הבדיקה את לבצע הספיק לא שעדיין הנגר,
 אחר מדף לבדוק והחל פלס בידו נטל שלו,
 ישרים, היו המדפים כל - ואמנם מדף,

 זאת כל מהם! באחד קטנטנה חריגה מלבד
 שמספר אף על ממרחק, רגע, בשבריר מרן

עשרה! אחת על אז עמד שלו המשקפיים

 היתה כי אויערבך, הרבנית בתו, סיפרה עוד
 שנזקקה חשמלית טחינה מכונת לה

 עליה אם לשאול באה והיא גלגל, להחלפת
 ביד החזיקה היא הנוסף. החלק את לטבול

 את השנייה ובידה הישן, הגלגל את אחת
 אך שאלתה, את ושאלה החדש הגלגל
 ״הם מיד: קבע הוא בחלקים הביט כשמרן

גודל!״ באותו לא
 במקום הזה, החלק את לי הביאו בחנות
 חזר מרן אך לטעון, ניסתה - השבור החלק

 ומיותר גודל״, באותו לא ״הם דבריו: על
 עמו. היה הצדק כי לציין

 הנענועים מן שונים היו שלו הנענועים
 התבטא לא השינוי אך אצלנו, המקובלים

 בנענוע אלא נענעו, שאליהם בצדדים
עצמו.
 ביכולתו היה לא כשכבר ימיו, בערוב
 על נשען והוא עצמו בכוחות לעמוד

 לו היה חשוב התפילה, כל במשך הסטנדר
 עמידה תהיה הנענועים שבשעת ביותר

 כמנהגו נענע והוא בו, החזיק ולכן גמורה,
פעם. בכל פעמיים ימימה, מימים
הסוכה בניית
 זכורני הסכך. כל את בעצמו להניח הקפיד

 וראיתיו שמונים, כבן בהיותו אליו שהגעתי
 ר' הרה״ג האהוב נכדו עם הסולם על עומד

 והוא לו מגיש ונכדו זצ״ל אלישיב אברהם
הסכך! את מניח

בסוכה שינה
 אך בסוכה, היום כל ללמוד היה נוהג

 זאת עם זאת. עשה לא האחרונות בשנים
 האחרונה בשנה בסוכה, שינה על הקפיד
 היה הלילה באמצע אצלו, שהיתי לחייו
 לסוכה. במקום לחדרו וחזר לקום צריך

 שסוכות לכך לבו תשומת את להעיר ניסינו
 אך זאת, שכח שאולי שסברנו משום היום,

 ללכת...״ יכול לא אני לא, ״לא, הגיב: הוא
 ישן הראשון הלילה בחצי מקום מכל

בסוכה.
המועד חול

 עם אצלו הייתי המועד חול מימי באחד
 עניין הפרק על עמד זמן באותו זצ״ל, אבא

 להציע ניסיתי כלשהו. מורכב ציבורי
 לנושא הקשורים הרבנים מאחד שנבקש

 האישית עמדתו את ולהעביר להתערב
 הדבר. יועיל ודאי שכן בעניין,

 - יועיל״ לא והדבר בטלים, דברים ״אלו
אמר.

 מוסיף העניין כי יותר מאוחר כשהבחנו
 שיקרא שוב לומר ניסיתי אותו, להטריד

המועד, חול ״היום לי: אמר ואז רב, לאותו



 סיבה ללא בטלים דברים לדבר ואסור
ניכרת".

דבא הושענא
 לא בירושלים בשהותי נישואי לאחר

 בליל תורה" "משנה לקריאת מניין מצאתי
 עלי "מה אותו: שאלתי רבא. הושענא
 שקוראים מקום לחפש לרוץ האם לעשות,

 על נדרים התרת לעשות או תורה בספר
כה?" עד שנהגתי מה

 התרת יש מצוות "על היתה: תגובתו
 התרת עודים שמעתיש לא אך נדרים,
עברות...". על נדרים

 מתכוון?" הרב עברות "לאלו התפלאתי:
 בשו"ת מוולוז'ין רפאל "רבי לי: השיב ומיד

 בציבור תורה שקריאת כותב רפאל' 'תורת
 דאורייתא!" איסור חשש היא ברכה בלי

 בשמו הדברים את העברתי יותר מאוחר
 שהיה קניבסקי שלמה רבי הגאון לנכדו
 רבה, הושענא בלילה תורה שמנה קורה
 מותר האם הגר"ח מרן אביו את שאל והוא

 על רק אולי כי לקרוא, להמשיך לו
 אותו שלח חיים רבי איסור. יש השומעים

 אם זצוק"ך מרן את שמו שאלתיב לסבא,
 תורה, משנה לקרוא רשאי שלמה ר' נכדו
 ואמנם, לקרוא". מיד "שיפסיק הסבא, ענה
 לבד תורה משנה לומר נוהג עצמו חיים רבי

 התורה לקריאת יורד אינו ואףפעם בביתו,
 מאז נוהג היה כך שלו. הכנסת בבית

ומעולם.
 מרן של סדרים היוה רבא הושענא בליל
 הוא לילה באותו כרגיל. מתנהלים אא"ז
 כי אם בוקר, לפנות וקם לישון הולך היה

 משום הרגילה, השעה מן מוקדם יותר מעט
 והלך קיטל לבש מכן לאחר ותיקין. תפילת
 בהתמדה ללמוד יש יותר ומאוחר לכותל,
גדולה.

 בסוכה קהל לקבל נהג רבא בהושענא
 מגיעים היו זה בזמן בלבד. שעה חצי במשך
 הספיקו שלא ואלו חשובים אנשים אליו

החג. ימי בכל להגיע
 הסוכה. מן להיפרד יושב היה היום בסוף

 קפה, כוס ולשתות כלשהי עוגה לאוכל נהג
 הארוך הנוסח את אומר היה מכן ולאחר

 הקפיד הוא הסוכה. מן ליציאה התפילה של
 בתוך דקות כעשר ולהתפלל לעמוד מאד

 אף להכניס שלא מאד ביקש הוא הסוכה,
 מן להיפרד שיוכל כדי זו, בשעה אחד

כראוי. הסוכה
תודה שמחת

 תורה" ו"שמחת עצרת" "שמיני
 מרן אמר תורה שמחת יום של מהותו על

 כפי דין", "יום של גדר גם בו יש כי אא"ז,
 התורה ספר הוצאת בשעת לומר שנוהגים

השנה כבראש שמו" ונורא "קדוש זה ביום

 יום הוא מעיקר אך הכיפורים, וביום
שמחה.

 עניינים שני ישנם זה ביום כי הוסיף הוא
 עצרת" "שמיני הם: הלא מזה, זה נפרדים

 "שמיני היותו מצד תורה". ו"שמחת
 זה יום עצמו, מצד טוב יום שהוא עצרת",

 הימים תקופת כל של סיום דין, יום הנו
 הוא תורה" "שמחת היותו ומצד הנוראים,
 התורה. סיום על שנקבע יוםשמחה

 זה כלל קשורים אינם הללו העניינם שני
 כתוב תורה שמחת על שהרי - בזה

 התורה את לסיים נהוג היה כאשר שבעבר,
 החג את קובעים היו שנים, לשלוש אחת

 שנים שהיו יצא וכך שנים, שלוש לאחר רק
 עצרת, שמיני של טוב יום היה זה שיום
בלבד. דין, יום שהוא

 היה תורה, שמחת טוב יום בליל ואמנם,
 שבתחילת הציבור, לשליח אא"ז מרן אומר

 הנוראים, ימים של במנגינה ינגן התפילה
 זה. ביום שיש הדין מהות את להזכיר כדי

 במקום... הופיע ה'מת'
 רבי בשיעוריו, המשתתפים מזקני אחד
 כהונתו בשנת כי לי, סיפר יוליוס, חיים

 פטירת לאחר אא"ז, מרן של הראשונה
 אלישיב אברהם רבי האדיר הגאון אביו

 "תפארת מפעל מייסד מהומל, הרב זצוק"ל
 ההקפות: כדי תוך אסור קרה בחורים",

 שמו, אבנר אחר, אדם דחף האנשים אחד
 קיבל והלה הסוערים, הריקודים במהלך
 פונה הוא והתעלף. בראשו חזקה מככה
 הגיעה מה זמן ולאחר החולים, לבית

נפטר. שהוא שמועה
 שמחת הכנסת. בית על נפל גדול אבל

 המשכירו ואיכשהו מיד הוספקה הצעירים
 אווירת מתוך לעשות חייבים שהיו מה את

נכאים.
 בתדהמה התחלף והאבל רב זמן חלף לא

 במקום, הופיע ה'מת', אבנר, - עצומה
 אביו הגיע ופתאום "שכבתי בפיו: הוסברו

 מפריע אתה 'מדוע ואמר בי בעט הרב, של
 ולך קום שלו? הראשונה בשמחה לבני

 לבית וחזרתי אפוא, קמתי בחזרה'...
הכנסת..."
 הסיפר אמיתות את לוודא כשניסיתי

 ליה אמרה מקורותיו, אודות וחקרתי
 מעשה זכור לא שאף ע"ה שבע בת רבנית

זה.
ההקפות

 הסתיר שבהם השנה ימות שאר לעומת
 תורה בשמחת הפנימי, עולמו בתוך עצמו
 חוץ. כלפי גם שמחתו ניכרת היתה

 מגיעים היו תורה שמחת ליל התקדש עם
 'תפארת חברי הכנסת בית מתפללי

היו וכולם שבהם, הוותיקים גם בחורים',



 עד בביתו, השולחן סביב ושרים יושבים
ערבית. תפילת
 הגעתי שנה, כשלושים לפני השנים, באחת
 המתפללים החג, התקדש לאחר לביתו
 הערוך השולחן סביב התרכזו הרבים

 מאומה, טעם לא איש אך במטעמים,
 לא השולחן סביב קידשו. לא שעדיין שמום
 אפוא, התמקמתי, פנוי. ישיבה מקום נותר

 מרן לעמוד. ונותרתי נוח תצפית במקום
 עומד, שעודני בעובדה מיד הבחין אא״ז
 - וכשהתקרבתי אליו, שאבוא לי סימן הוא

 לי והורה השולחן מן רגלו את הוציא
עליו... לשבת
 אך מתיישב, באמת אני כאילו עצמי עשיתי
 הסתכלו הבחורים באוויר. שנותרתי כמובן

 למראית רק שזה וכשהבינו בתמיהה, עלי
 אישי באופן לי גדולה. השמחה היתה עין,

 מכן לאחר ימים כמה הרגליים כאבו
התנוחה... בעקבות

 משום קידוש, שעשו כאלו היו הבאים בין
 תפילת לפני לקדש שנהגו היו שמחה
 הלכו מכן ולאחר מזונות, ואכלו ערבית,

 וסיפרו ובריקודים, השירה הכנסת לבית
 על מרן את נושאים היו קדומות שבשנים

 הכנסת... בית אל כתפיים על או כיסא
 בפיותיהם ביותר השגורים השירים אחד

 מלך בישורון ״ויהיה היה בחורים אותה של
 בחורים״... תפארת יחד עם ראשי בהתאסף

 וניגונים ראש של ניגונים שרים היו כן כמו
טוב. יום של

 התפללו הכנסת לבית כולם שהגיע לאחר
 ואח״כ נוראים ימים של בניגון ערבית

 היו הראית״ ״אתה א בהקפות. התחילו
 המרבה לכל הכנסת בבית למכור נוהגים
 אא״ז מקן את מכבדים היו והקונים במחיר,

 בנעימה הפסוקים את אומר היה הוא בכך.
 אחריו. כולם את וסוחף מיוחדת

 הקפה יקבל מי את קובע היה מכן לאחר
 הכיבודים בשאר גם שנייה. והקפה ראשונה

 בו מסתייעים כשהגבאים מעורב, היה
 הקדימה סדר את גם מציין והוא בחלוקה,

האנשים. בין
 ההקפות. בכל רוקד היה תשעים גיל עד

 תורה ספר בידו לקחת נוהג היה לעתים,
 עם הולך היה ולפעמים אתו, ולרקוד קטן

 הכנסת בבית ההקפות ספר. שום בלי כולם
 הקפה, כל דקות לע/שר חמש בין היו

 התרוה ספר היה שבו הזמן כל ובמשך
 שלא מקפיד היה הקודש, לארון מחוץ

 לעצמו התיר שבו היחיד כשהאופן לשבת,
 תורה. ספר בעצמו כשהחזיק היה לשבת

 כל את ואומר מתיישב היה ההקפות בין
 של הנראה ככל - והבקשות הפסוקים

 הזמן כל היה ההקפות בשעת - החיד״א
הגדולה שמחתו אחרים. ומרקיד רוקד

 כשהציבור חוץ. כלפי גם ניכרת היתה
 הוא כולם. עם ביחד שר הוא גם שר,היה

 היה ניתן אך רם, בקול זאת עשה לא
 השירים שפתיו. על המילים את לקרוא

 על השירים היו במיוחד עליו האהובים
 תמימה״. ה' ״תורת כמו התורה,
 לרקוד לכולם הורה ההקפות כל במהלך
 שכאשר אלא לידו, לעוד הניח ולא כרגיל

 האנשים התקבצו ההקפות סוף לקראת
 מנע לא הוא ״ימים״, לו שרים והיו סביבו
 ״יחי לשיר התחיל שמישהו פעם ארע זאת.

 אישר לא והוא ורבנו״, מורנו אדוננו
בכך. להמשיך
 סביב מתבונן היה אמת״ ״משה כששרו
 להראות הקפיד הוא הקופצים. את לראות
 כאשר גם להקפות ושייך מתייחס שהוא
 בכל וערני דרוך בהיותו רקד, לא בפועל

הזמן. אותו משך
 היה ריקודים כדי תוך השנים באחת

 שהיה התורה ספר עם קם הוא צריךלצאת.
 לידי נעמד ולפתע ללכת, והחל אצלו אז

 מה להבין התקשיתי מאומ. לומר מבלי
 לי אמר שניות כמה שלאחר עד רצונו,
 לי, הסביר מבניו אחד הספר. את שאקח
 מבריסק, חיים רבינו בשם מנהג שישנו

 לאחר, אותו יתן לא תורה ספר שהמחזיק
 המקור היה זה ויקח. יבוא הרוצה כל אלא
 עמד אלא הספר, את לי נתן שלא לכך

 שהייתי שנים היו בעצמו. שאקח והמתין
 בזעה, נספג מאמץ ומרוב בהקפות רוקד

 הירושלמי, הקר לאוויר החוצה וכשיצאתי
 שבוע במשך למשכב ונופל מצטנן הייתי
 לו וסיפרתי אליו באתי השנים באחת שלם.
 שמחת אחרי חולה נהיה אני שנה שבכל
 אך בטוב. חש אני כבר השנה וגם תורה,

 - חולה נהיה אתה שנה כל לי: אמר הוא
 היה שנה באותו בריא. תהיה אתה והשנה

 לרדת. החל גשם ואפילו חורפי קור בחוץ
 אך כזה, בקור החוצה אצא איך תהיתי

 ולהתייבש לשבת לי הורה בי כשהבחין
 לי: אמר דקות שתי ולאחר בפנים, מעט
 - מאז לקום״. יכול אתה כעת מספיק, ״זהו

הזו! השנה בתקופת פעם אף חליתי לא
תודה בשמחת מוסף תפילת

 צעירים להצטרף החלו השנים במהלך
 במקום להתארך. החלו וההקפות למניין,
 היה דקות, עשרה עד חמש של הקפה
 ואפילו דקות עשרים במשל רוקד ציבור

 לקצר הרשה לא מעולם א״ז מרן שעה. חצי
 גם הרבה. חולשתו אף על ההקפות, את

 מפריע העניין אם אותו שואלים היו כאשר
 כך״. תמשיכו ״לא אומר: היה לו,

 באמצע, הביתה הלך לחייו האחרונה בשנה
 אף להפסיק ניאות לא זו לשנה עד אך

חולשתו. בכלל הקפה



 - התורה כבוד נשום הערתי בהזדמנות
 בבית קידוש עריכת הוא הראשון הדבר

 שהתפלל הכנסת בבית ואכן, הכנסת.
 בשמחת אך השנה, כל לאכול לא הקפידו

 העוגה את לאכול עצמו הוא נהג תורה
הכנסת. בבית

 מוסף תפילת את לאחר הוא השני והדבר
 התורה כבוד בגלל שעות שבע אחרי

 נשמט אז לי שאמר השלישי ]]הדבר
בזיכרוני[.

 שביקש אירע האחרונות בשנים זאת עם
 ברורה", "משנה לו שיביאו בוקר לפנות

 לפני בבוקר אריה ר' אליו וכשנכנס
 להתפלל שצריך שכתוב לו התפילה,הראה

 בתקופה הנראה ככל שעות. שבע עד מוסף
 ההקפות. את מעט לקצר ביקש זו

 של הארוכה התורה קריאת כל במשך
 פתוח חומש עם יושב היה תורה שמחת
 גברא ובין לידו ישבתי השנים באחת לפניו.
 כי הבחנתי שונות. שאלות שאלתיו לגברא
 שנייה לשבריר נרדם עייפות מרוב לעתים

התחיל קורא כשהבעל אך קלות, והתנמנם
מתעורר. היה מיד -

 הוא העליות שבין לב, שמתי כך כדי תוך
 שבה גשם לתפילת ומתכונן סידור פותח

העמוד. לפני לגשת נוהג היה

י״ג אמידת
 מידות י"ג שאמרו פעמים היו השנים במשך
 שלא שהורה שנים והיו ס"ת הוצאת קודם

 שאחרי סבור שהוא התבטא ופעם לאמר,
 ישוב מעט יש והריקודים השמחה כל

מידות. י"ג לומר מתאים לא ולכן הדעת,
תודה של שמחה

 את לראות זכינו תורה שמחת ביום רק לא
 נתקל האחרון בחוליו בתרוה. שמחתו
 משום לו והיה בלימוד, ביותר גדול בקושי

 פרשת בשבת אצלו כששהיתי רב. צער כך
 ניסה הוא חומש, לו הבאתי שרה חיי

 ולמרות החומש, מתוך הפרשה את לקרוא
 הפרשה את לסיים הצליח הגדול הקושי
כולה.
 לו הצעתי מכך, גדולה שמחה לו היתה

 כעת". "לא הגיב: הוא אך 'לחיים', שנשתה
 שוב, הפרשה את לקרוא התאמץ הוא

 לו להביא לי הורה הזו, בפעם גם וכשסיים
'לחיים'... ולשתות יין
 שזכה שעה מכונו, על ההיכל בהיות זה כל

 רבנו מרן של בהנהגתו להתעטר דורנו
 הלא הגדול. בצלו ולחסות זצוקללה"ה

נפש... דאבה אוזן למשמע

הגרי״ש( )כתבי

 שלומך סוכת עלינו ופרוס
שלום לסוכת המביאה מעבירות הטהרה שמחת

הסוכות וחג הכפודים יום שמחת
 תהלות יושב מפחד ונפחד נרעש הוא בו הרגע הרוחניים, בחייו ביותר והרצינית הקדושה השעה גודל את מרגיש יהודי כל

הכיפורים. יום לליל כניסתנו של הראשונה השעה זוהי ישראל.
 טובים ימים היו "לא - ויו״ט שמחה של יום גם אלא ואיום, נורא יום רק לא הוא הכיפורים יום כי הדגישו שחז"ל אלא

ם באב עשר כחמשה לישראל  "אור הקדוש היום בכניסת לומר מקדימים לכן ברעדה. גילו בחינת ע"ב(, כו )תענית הכיפורים" ויו
 לששון. וזמנים חגים על מיוסדת שהיא שהחיינו, בברכת אותו מקבלים וכן שמחה", לב ולישרי לצדיק זרוע
תנו הכיפורים: יום כפרת על מיוסדת החגים, שאר על יתר הסוכות חג בא מה מפני שואלים חז"ל ועוד, זאת  מהן, יש רבנן, "

תנו, את שכפרה זקנותנו אשרי אומרים:  ישוב שחטא ומי חטא שלא מי אשרי אומרים: ואלו אלו תשובה. בעלי אלו ילדו
 יודעים היינו לא חז"ל דברי ובלא החטא, מחית על היתה בנויה השואבה בית שמחת שכל מודגש הרי ע"א(, נג )סוכה וימחול"

זה. דבר
מעבירות הטהרה שמחת

 גוררת העבירה אחת, עבירה כשעובר האדם. על החטא שולט כמה ועד חטא, מהו ידעו הקדושים, חז"ל של בזמנם אז, אכן כי
תר, יותר אותו מושכת כהיתר, לו נעשית בה שנה ואם עבירה,  בהם תטמאו "ולא המפסקת. ברזל של מחיצה ונעשית ויו

ע"א(. לט )יומא ונטמטם" אלא ונטמאתם תקרי "אל - מג( יט, )ויקרא בם" ונטמתם

 נמחקה עוד, עבירה אין כי עליו, תשלוט לא שוב עבירה שאותה ושנה, שנה בכל אשמותינו הקב"ה מעביר בו היום והגיע
 זה! ביום לשמחה גבול היה לא - התורה פי על חיים טוהר, חיי חדשים, לחיים יוצא נטהר, והוא העבירה
 אולי כבירושלים, משוש בה שהיה בעולם מקום עוד היה לא ג'(, מ"ח )תהלים הארץ כל משוש נוף יפה נקראת היתה רושלים
 הלילה, חטא מסלק היה שחר של התמיד חטא, עם אדם לן לא שבירושלים מפני אלא שעשועים בתי יותר היה ביון, ברומי,
 כא(. כא, רבה )במדבר יום של עבירות הערבים בין של ותמיד
שלומך סוכת
הכיפורים. ויום הסוכות חג בין גם וקשר יסוד קיים והנה
 ולכאורה ירושלים", ועל ישראל עמו כל ועל עלינו שלום סוכת הפורס שלומך... סוכת עלינו "ופרוס בתפילתנו: אומרים אנו
לשלום? סוכה ענין מה

 וזמורות גפנים ועלי טפח, אפילו ושלישי כהלכתן מחיצות בשתי לה די ישראל. כסוכת מוגן ובלתי הגנה מחוסר לך אין אולם
 להתגונן היאך תכניות מחפשים ישראל. בסוכת לישב יכולים שיהיו כזה למצב בא לא עדיין העולם והנה אותה.. סוככים
 חלילה ]אם אחדות בשעות להחריב אפשר העולם כל את בפחד, חיים מגן, מחוסרי עומדים העולם ואנשי ובמקלטים, במערות

לחרב"[. איזו יאמר בו המדינות "על
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האומה קיום בנס להתבונן עלינו
 קשים למאורעות אנו עדים חירום, מצב נקרא כיום מצבינו

 רבים וכן ויסורים, סבל של מצבים תבל, ברתבי המתרחשים
 בתורתינו להתבונן עלינו יום. ילד מאשר ודאגה בפחד מצויים

 ומה כזאת לעת נעשה מה לדעת הק' וחז״ל הנביאים ובדברי הק'
זאת. כל בראותינו לחשוב עלינו

 אמונה האמונה, יסוד הוא בו להתחזק שצריכים הראשון הדבר
בזה. וספיקות שאלות כל לבטל פרטית, בהשגחה

 אנשי שמן נקרא למה ריב״ל ״אמר א'[ דס״ט ]יומא אמרו הנה
 מורה אדם מכתירים בו שתואר הבינו ]חז״ל הגדולה כנסת

 עטרה שהחזירו ללמוד[, באו אשר וזה האדם את ומגדיר
 ירמיה אתא והנורא. הגבור הגדול הקל אמר משה אתא ליושנה.

 אתא נורא. אמר לא נוראתיו איה בהיכלו מקרקרין נכרים ואמר
 גבור. אמר לא גבורתיו איה בבניו משתעבדין נכרים אמר דניאל

 בתורה נכתב וכך אמרו רבינו משה אם ]שהרי ואמרו אינהו אתו
 זאת מכלל הוא והרי לעולם קיימת הנהגה שהוא ודאי הרי

 הגדולה כנסת אנשי עמדו ולכן מוחלפת תהא לא התורה
 הן ואלו וכו' יצרו את שכובש גבורתו היא זו אדרבה ופירשוה[
 יכולה אחת אומה היאך הקב״ה של מוראו שאלמלא נוראתיו

 למד אתה החורבן יום מן ופירש״י: האומות״, בין להתקיים
מהם. ונתקיימו להשמידם נאספו האומות שכל נוראתיו

 ״נכרים הוא המצב כאשר הגלות שבתקופות בדבריהם למדנו
 ולחזק להתבונן עלינו בבניו״ ומשתעבדין בהיכלו מקרקרין

 על שומר ית״ש הוא איך הפרטית השגחתו על באמונה עצמינו
 כלל הגלויות כל אף ועל הצרות כל שעם הישראלית האומה
 זו אומה יכולה היאך נס דבר הוא אשר וקיים, חי ישראל

האומות. בין להתקיים

 אחרית לנו לתת כדי 0ה עלינו שעוברים המאורעות כל
ותקוה

 שהקב״ה לראות תמיד עלינו המאורעות כל בתוך כיום, במצבינו
 מתנבא בהיותו ירמיהו הנביא וכדברי עזבנו, ולא אתנו נמצא

 וכו' מלאת לפי כי ה' אמר כה ״כי בבל גלות בימי לישראל
 הזה״ המקום אל אתכם להשיב הטוב דברי את עליכם והקמותי

 ובעוד שונאיהן מיד הנוראות והצרות הגלות את שעברו לאחר
 עליהם קורא גדולות, ומכות ביסורים מסובלים בבבל היותן
 כך כל חשוכה בתקופה שאף לאמור, לחזקם השם בשם הנביא

 השגחה אין שח״ו או אותם עזב שהקב״ה יחשבו בל ח״ו
 לזכור עליהם אלא יעשה, אשר ומעשה מקרה כל על מפורטת

 אל אתכם להשיב ולמען הטוב אל להביאם הם אלו הנהגות שכל
והנביאים, התורה בדברי המובטחת הטובה כל אל הזה המקום

 אשר המחשבות את ידעתי אנוכי ״כי שם הנביא דברי וכהמשך
 לתת לרעה ולא שלום מחשבות ה' נאום עליכם חושב אנוכי
 ועושה עשה אשר שהוא בעצמו הקב״ה רק ותקוה״, אחרית לכם
 -כביכול- המחשבות כל את היודע והוא המעשים לכל

 שכולם לנו להעיד יכול הוא רק האלו, המעשים לכל המקדימות
 כזו הנהגה להנהיג יכול הוא ורק לרעה, ולא שלום מחשבות רק

 רק מפורטת ובהשגחה רב בדקדוק נעשים המאורעות שכל
ותקוה״. אחרית לכם ״לתת של אחת במטרה

 אך ראשון, בגלות בהיותם לישראל הנביא אמרם אלו דברים
 הנבואות דברי שכל מקומות[ ]בכמה חז״ל בדברי למדנו כבר

 לא בלבד לשעתה שנאמרה ונבואה ניתנו, לדורות שנכתבו,
 לכלל השם בדבר אמורים האלה הדברים שכל הרי נכתבה,
 ללמוד לנו ויש ודור, תקופה בכל מצויים שהם מצב בכל ישראל

 כעת, חיים שאנו במצב בהם ולהאמין להבינם בכתובים הדברים
העתידה. הגאולה ועל האחרון הגלות על גם הם שנאמרו משום

 הקריאה י>ע הוא לנו המיועד הטוב לכל לזכות התנאי
השי״ת אל והבקשה

 סבל של קשים מאורעות שומעות ואוזנינו רואות שעיננו מה כל
 הגדולה ההנהגה בכלל הכל מלפנינו היו שלא דברים ויסורים

 ולהביאם לקרבם להכשירם ישראל עמו עם הבוי״ת שנוהג
עליה. מחכים כך כל שאנו הגאולה של הנכספת למטרה לבסוף

 אלי והתפללתם והלכתם אותי ״וקראתם הנביא והמשיך
 לקרוא להתפלל הטוב, בכל לזכות תנאי יש אליכם״, ושמעתי

אליכם״. ש״ושמעתי לנו מובטח ואז ממנו, ולבקש ה' בשם

 לכם ונמצאתי לבבכם בכל תדרשני כי ומצאתם אותי ״ובקשתם
 היא עלינו המוטלת העבודה וגו'״. שבותכם את ושבתי ה' נאם

 הרי זאת מקיימים אנו שאם מבטיח והקב״ה השם, את לבקש
לכם״. ״ונמצאתי - ל״ומצאתם״ זוכים אנו

 בכל בהם להתבונן ולשוב כסדר אותם לחשוב צריך אלו דברים
 הנהגת שזוהי הידיעה אמיתות את בלב לטעת כדי מצוא עת

 ישראל בכלל שהיו בזמן הדורות, בכל ישראל עמו עם הקב״ה
 ובתוכחתם בנבואתם בדבריהם המעוררים הם היו נביאים

 מ״מ נבואה לנו שאין ואחר עולם, לבורא ישראל את ומקשרים
 שההנהגה אלא לנו, קרוב נשאר והוא מעמנו התרחק לא הקב״ה

 יעוררו שהם וצער יסורים עלינו מביא הנבואה ותחת השתנתה
אליו. ההתקרבות הוא שתכליתן ובקשה לתפילה אותנו

 הקב״ה אלא בכך, להינצל והעיצה האפשרות שניתנת רק ולא
 אותי, תבקשו מאתנו מבקש חסדיו ורב ובטובו אלינו פונה

ה׳״. נאום לכם ״ונמצאתי עצמו ממציא הוא לבקש שמתעוררים



ו מ ו ^  עולם, בבורא האמונה מאתנו לעקור מבקשים העולם אומות^
יעזבנו לא חסדיו ברוב הוא אך

 גויים רגשו "למה עה"פ ב'[ תהילים שוח׳׳ט ]מדרש אחז׳׳ל ועוד
 ד' על יחד נוסדו ורוזנים ארץ מלכי יתייצבו ריק יהגו ולאומים

 שהן הרשעים הם ארורים לוי ר' בשם ברכי' א"ר משיחו", ועל
 מעצתך יפה עצתי אומר ואחד אחד וכל ישראל על עצה מקיימין

 שמעקפין הראשונים היו שוטים כן לומר עתידין ומגוג גוג וכו'
 אין אנו בשמים, פטרון להם שיש יודעין היו ולא ישראל על עצה

 אנו ואח"כ פטרונם על מזדווגין אנו מתחילה אלא כן עושים
 להם אומר והקב״ה משיחו, ועל ד' על הה"ד ישראל, על חוזרים

 מה וכו' לפני יש גדודים כמה להזדווג באים אתם לי ומגוג גוג
 הארץ. כל על למלך ה' והיה שם כתיב
 חז״ל בדברי דעת ללמוד עורר זצוק״ל חסמן רי׳׳ל הגה׳׳צ ומו״ר
 הם אשר ומגוג שגוג יתכן היאך גדול פלא הרי״ז שהלא אלו,

 ישראל על עצה שמעקפין הראשונים היו שוטים אומרים עצמם
 שיש יודעים שהם הרי בשמים, פטרון להם שיש יודעים ואינם

 את ונוקם ריבם את רב אותם, שמציל בשמים פטרון לישראל
 לא אנו מכריזים הם ולכך עמהם, להסתבך כדאי ואין נקמתם,

 יעשו מה אלא הראשונים, כמו שוטים נהיה שלא כן, נעשה
 כמה עד ידע ולא בער ומי בעצמו?! הפטרון על יזדווגו בחכמתם

 ומפחדים לישראל פטרון שיש יודעים הם אם גדול, זה שטות
כנגדו?! להילחם יצאו היאך מפניו
 היינו לפטרונם, אנו מזדווגים שיאמרו דברים של ביאורן אמנם

 שעי״ז בחשבם ישראל, מכלל האמונה את ח״ו לעקור שיעמדו
 יגן לא שוב ד' כי לכלותם ויצליחו ישראל על לחזור אח״כ יוכלו

 עלינו מביא אלא יעזבנו לא הוא עושה, הקב״ה מה אבל בעדינו.
ומושיענו. אליו נצעק ועי״ז גדולים יסורים

להקב״ה ולקלס ואתרוג לולב ליקח עלינו
 לכם ״ולקחתם עה״פ חז״ל דברי זצ״ל חסמן הגרי״ל הביא וע״ז
 תפלתם את בזה ולא הערער תפלת אל פנה הה״ד הראשון״ ביום

 מלך לא להם שאין הללו בדורות קרא פתר ר״י ק״ב[. ]תהלים
 זו תפילה אלא להם ואין ותומים, אורים ולא כהן לא נביא, ולא

 ״תכתב תפלתם. תבזה אל רבש״ע הקב״ה לפני דוד אמר בלבד,
 ״ועם למיתה, נטויין שהן הללו דורות אלו אחרון״ לדור זאת

 ומה חדשה, בריה אותם לבראות עתיד שהקב״ה קה״ יהלל נברא
 משה לפיכך להקב״ה. ונקלס ואתרוג לולב ליקח לעשות עלינו
הראשון. ביום לכם ולקחתם ואומר ישראל את מזהיר
 לדורנו מתאימים הדברים הלא אלו, חז״ל דברי אמורים מי כלפי
 שעומד בערבה לערער אנו שדומים במצב אנו שמצויים אנו

 אנו נתונים וסומך, עוזר שום לו ואין שמם מדבר בתוך לבדו
 אומות כל בפני יחידי עומד ישראל עם פה, פוצה ואין למרמס
 מה גם ואף הזה. המצב נורא כמה להשמידו, המבקשים העולם
 היסורין הלא כי למיתה נטויין שהן דורות אלו חז״ל שאמרו

 והיתמות השכול ר״ל, דוי לבב וכל לחלי ראש כל מאד רבים
 אותנו שכשיגאל שדומה עד ישראל, מבתי בהרבה מצוי לצערינו
 נקראנו ולכך מחדש, אותנו לברוא כביכול יצטרך בב״א הקב״ה

נברא״. ״עם
 כדברי לנהוג עלינו בו, שרויים שאנו כזו בעת לעשות עלינו ומה
 ולא יעזבנו שלא יוצרנו שהבטיחנו זו באמונה להתחזק הק' חז״ל

להתקרב לבא חדשה, כבריה אותנו לברוא עתיד ושהוא יטשנו, יטש

 שלימה אמונה מתוך אותו ולהלל לבנו בכל ולבקש ולצעוק לפניו
 ]וצריך לעבודתו התקרבות של רצון ומתוך הפרטית בהשגחתו

 צרתם בכל אשר השכינה צער הבקשה את גם בתפלתנו לשתף
 תורה ללמוד שנוכל כדי למרחב שיוציאנו לבקש וכן צר, לו

 האמונה זאת ולחזק ית״ש[, ממנו נצטוינו כאשר ולעבדו
 היסורים כל אף שעל להראות קה״, יהלל נברא ״עם כי ולהראות
 ליחיד הקורים הנוראות האסונות והרדיפות, המחלות והצרות,

 העתים בכל המצוי נברא עם אנו זאת כל אף על ולמשפחות,
 את נהלל המצבים ובכל עולם, בורא של הפרטית השגחתו תחת

 ישראל רועה רועינו הוא כי אליו רק ונקרא לבנו בכל השי״ת
 הוא ורק עזבנו, לא הזאת בעת ואף לנו וייטיב ומטיב הטיב אשר
יושיענו. אשר

ית"ש טובו מדת לזכור סוכה ישיבת תכלית
 ה' את תנסו ״לא התורה אזהרת לבאר כתב ]עה״ת[ וברמב״ן
 ה' את ינסה שלא אזהרה שהוא ט״ז[ ו' ״]דברים וגו' אלוקיכם

 ולכך מעמנו, ה' רחק שמא מסתפק בהיותו בקרבנו היש לראות
 כי חמור עוון וזה עדות לך להיות נס ה' שיעשה מצפה תהיה
 בעבודתו ימצא כאשר ואף תקצר לא ה' יד כי להאמין צריך

 צדק במשפט הכל שיקבל ראוי ואסון צער התורה בדרכי ובלכתו
 ה', מפני קדורנית הלכנו כי עמנו אוילי אמרו כאשר יאמר ולא
 הניסים שהם ועדותיו מצותיו תשמרו שמור ציונו כך ועל

 והמצה הפסח כגון לישראל עדות להיות מכבר לישראל שנעשו
 ייטב באמת כי טעמם תדעו שלא אע״פ חוקיו ותשמרו והסוכה

דבריו. עיי״ש וכו' בסוף לכם
 מצרים ליציאת זכר תורה שציוותה המצוות כל שתכלית היינו
 ית' דרכיו כל כי האמונה את לאמת יתברך טובו מדת לזכור הוא
לבא. הטובה וסוף ברואיו עם להיטיב הוא

 פונים שישראל זו שבקשה עוד למדנו הנביא בדברי אמנם
 ״כי לבבכם, בכל להיות צריכה צרתם מתוך מהקב״ה ומבקשים
 שאין ולחוץ השפה מן בקשה תהיה שלא לבבכם״, בכל תדרשוני
 תביאהו לבבו בכל שכמבקש רק כי הלב, עבודת בה משותף
לישועה. ולזכות ית' אליו להתקרב הבקשה

 היא ואיזו גדולה, עבודה צריך הלב מן בקשה שתהא כדי
 של עבודה התורה, לימוד של עבודה זוהי הנדרשת? העבודה

 לימוד עם יחד המוסר לימוד של ועבודה בתורה, ועמל יגיעה
 ישארו ולא לבבו על להיות ויכנסו הדברים יבואו שבכך התורה,
לבבו. בכל תהיה לה' והדרישה ולחוץ, השפה מן מעשים

 מי הוא ואנוש מכל הלב ״עקוב הכתוב: אמר הלא הנה כי
 רבי מהמשגיח פעמים כמה ושמעתי ט'[ י״ז ]ירמיה ידענו״

 שהלב מפרש שהיה זיע״א מקלם הסבא בשם זצ״ל יחזקאל
 לא כי ידענו״ ״מי מחלתו ומהי אנוש, חולה של במצב נמצא

 לא אז המחלה את מכירים כשלא עקוב, הוא כמה עד יודעים
 ולכך לרפואה ודרכים עיצות בלחפש להשתדל צריך כמה יודעים
 בעבודת הוא וכך לרפואה, יבוא שלא לאנושה המחלה נחשבת

 יודעים לא שאנו מחמת אנוש במצב חולים אנו נחשבים הלב
 וליישר ית' לו להתקרב להשתדל החובה גדול כמה מבינים ולא
 לאמונה להגיע נוכל לא הלב את ליישר נעבוד כשלא הלב, את

לבנו. בכל ולבקש להתפלל נוכל ולא בשלימות

מה



 להשיג קשה טובות ומידות טובות, במידות תלוי הלב ישרות
תורה ללא

 להשיג קשה טובות ומידות טובות, במידות תלוי הלב ישרות
 מנעוריו" רע האדם לב יצר "כי מעידה התורה הנה תורה, ללא

 זה יצר על להתגבר האדם יוכל איך וא"כ , כ"א[ ח' ]בראשית
 עלינו הגדול בחסדו ית' הוא אמנם רע, שהוא עליו מעיד שיוצרו
 יצה"ר בראתי ז"ל באמרם בה, נלך הדרך הק' בתורתו לנו מלמד

 שעל היחידה הדרך היא שהתורה הרי תבלין, תורה לו בראתי
 הבוי"ת עמנו עשה וחסד לטוב, מרע הלב את להפוך אפשר ידה

 את לעקור אפשר שבה בסיני תורתו לנו ונתן אותנו שזיכה
הלב. עקמומיות וליישר לטוב הרעות המידות

 ללמוד צריך לטובה? עליו תשפיע שהתורה כדי ללמוד צריך ואיך
 ביגיעה וכשלומדים בתורה, עמקות למצוא לעמול ביגיעה,
 שיוסיף שככל השמים, מן שתורה לראות זוכים אז ובעמל

 זה שדבר ויגיעה, בעמל להמשיך טעם יותר ירגיש כך ויתייגע
 שבנוהג סוכה במסכת כמשאחז׳׳ל השמים מן לתורה אות הוא

 ריקן כלי מחזיק אינו מלא כלי עוה"ז- בעניני -היינו שבעולם
 כי מחזיק, מלא כלי מחזיק אינו ריקן כלי בתורה אבל מחזיק
 היא התורה אלא חכמות כשאר חכמה קנין אינו התורה לימוד

 הוספה וכל הנשמה, - הנפש מן חלק הוא וקנינה השמים מן
 עוד לקלוט האדם נפש את ומרחיב השפעה נותן התורה בלימוד
 כשם תבלין כמו שהיא התורה את חז"ל הגדירו ולכך תורה,

טעם. להשאיר צריכה התורה כך במאכל טעם נותן שהתבלין

יותר גבוהה בדרגה תפילתו גם בתורה העמל

 לא צער מתוך לא בא דוד בן אין אמרו פי"ד זוטא ובתדב"א
 קולם. וישמע בתורה ועוסקין שיושבין י' מתוך אלא יסורין מתוך
 אלא היסורין ועל הצער על בתפילה די שלא ז"ל דבריהם ביאור
 שייך התפילה גם אז התורה עמל כשיש התורה, לימוד גם צריך

 עצם דאף להוסיף יש מכך ויותר כדבעי, הלב בעבודת שתהא
 הצער על דכשמתפללים משום אחרת בדרגה היא התפילה
 ממנו שיירד בקשה גם משתפים תורה של עמלה מתוך והיסורין

 "כי זהו התורה, ללימוד פנוי לבו להיות ויוכל והיסורין הצער
ה'". נאם לכם "ונמצאתי לסיפא וזוכים לבבכם", בכל תדרשני

 שאחר שם בנבואתו ירמיה הנביא מדברי עוד מבוארים והדברים
 ל"ג[ ]פרק ישראל גאולת על העתידות הנבואות כל שהשמיע
 עוד ד' אמר "כה " ישראל שבות ואת יהודה שבות את "והשבתי

 וגו' צבקות" ד' את הודו אומרים קול וכו' הזה במקום ישמע
 שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם ד' אמר כה שם סיים
 היעודים שכל ישראל לבני וללמד לומר דהיינו שמתי", לא וארץ

 מתחילת שהרי התורה. וזכות בכח רק להשיגן אפשר הטובים
 וכמו התורה בשביל רק היה לעם לו בחירתם ומתחילת יצירתם
 עיקרן "שכל ש"ו[ ]מצוה העומר ספירת של במ"ע החינוך שכתב

 שבשביל הגדול העיקר שהיא וכו' התורה אלא אינו ישראל של
לשונו. כל יעו"ש נגאלים" הם זה

 רבינו אצל זצ״ל מפוניבז' הגאון שראה אמיתי התורה עסק
זי״ע חיים החפץ הס"ק

 יעשה מה ר"א את תלמידיו שאלו סנהדרין בגמרא אמרו והנה
הנה וגמ"ח. בתורה יעסוק א"ל משיח של מחבלו וינצל אדם

 כעסק התורה שיהיה שצריך ללמדנו כדי "יעסוק" לומר ר"א דייק
 הדעת היסח דאין די"א בברכות תוס' וכדאמרו הפסקות ללא

 ואף ולילה יומם בו והגית אנחנו מצווים שהרי התורה לברכות
 ושמעתי לתלמודו. לחזור עליה דעתי' לומד שאינו בשעה

 רבנו אצל לימודו מזמן שסיפר זצ"ל דפונביז' הגאב"ד מהגאון
 לביתו מגיע הק' רבו את אחת פעם שראה זי"ע זצ"ל חיים החפץ

 היו הדרכים בעגלה נוסעים היו ההם -ובימים ארוכה, מנסיעה
 משברת והיתה רב וטורח טילטול היתה נסיעה וכל משובשות

 אצלו להיכנס אחריו בא לביתו היכנסו לאחר מיד אדם- של גופו
 ושקוע יושב זי"ע הח"ח הק' רבנו את מצא בהיכנסו והנה

 עתה שזה ניכר היה ולא שעות איזה כבר כך יושב כאילו בלימודו
 הזמן שכל האמיתי, התורה "עסק" זהו המייגעת. הדרך מן נכנס

מלימודה. פסק לא ומעולם בה עסוקים

 כאחד הדברים שני מקיים בלימודו שהאדם לעורר יש ועוד
 משיח, מחבלי בהם להינצל אליעזר רבי שהזכיר וגמ"ח תורה
 כולה הבריאה כל עם חסד עושה התורה בלימוד שהרי

 בריתי לא שאם הבריאה כל את ומחיה ומציל מגן שבלימודו
 רבנו שהאריך וכמו שמתי, לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם
 לימוד יהיה לא אחד רגע שאם החיים בנפש זי"ע מוולאזין חיים

 התורה שלימוד הרי לתוהו. העולם נהפך היה מיד בעולם התורה
 ולהיגאל משיח של מחבלו להינצל בשבילנו היעוצה הסגולה היא
והיסורין. הצרות מכל ידה על

 עצות מיני בכל וחינוך תורה לעקור שרוצים במלחמה אנחנו
העולם אומות עם ובמלחמה פיתויים, מיני ובכל

 מכל אותנו מלפפין וצרות שיסורין שעה זו, בשעה חובתינו זוהי
 שנתונים יראה המתבונן שכל שעה ר"ל. ולרבים ליחיד ופינה, צד
 יש שר"ל מבפנים, מבחוץ. והן מבפנים הן כפולה, בגלות אנו

 פטרונם עם להילחם ובאים הבו"ע על מלחמה שקדשו אנשים
 אותנו ולהרחיק האמונה את מעמנו להשכיח ישראל של

 הבנים חינוך את לעקור תורה לעקור רוצים הק', מהתורה
 והתחכמויות עצות מיני בכל יעקב בית חינוך את לשנות והבנות

 שלא זה בעצם המחלה היא אנושה ומה פיתויים, מיני ובכל
 המלחמה וכן מלחמה. של במצב שאנחנו להבין משכילים כולם

טובה. עלינו החושבת אומה אין הרי מבחוץ,
 באמונה, ולהתחזק זה מכל להתעורר הוא עצמינו על להגן הדרך

 עזבנו שלא ולהאמין הפרטית בהשגחתו באמונה לחיות דהיינו
 בעמלה חיזוק מתוך רק שייך וכ"ז לבנו בכל השם אל ולקרוא ה',
 מכח שרק זה, את זה משלימים אלו חלקים ששני תורה של

 ובזה באמת, אליו להתקרב לבנו ליישר לזכות אנו יכולים התורה
 י'[ ל"ג ]שם הנבואה של להמשך ונזכה שנינצל אנו מובטחים

 הוא חרב אומרים אתם אשר הזה במקום ישמע עוד ד' אמר "כה
 צבקות ה' את הודו אומרים קול וכו' שמחה וקול ששון קול וכו'

 את אשיב כי ה' בית תודה מביאים חסדו לעולם כי ה' טוב כי
ה'. אמר כבראשונה הארץ שבות

ירושלים נוף הר יצחק' 'פחד ישיבת בהיכל רבינו )שיחת
תשס"ב(. קיץ עיה"ק

סק

ע



רב מעשה
בזיכרון כעת שעולה ממה ועובדות הנהגות קצת

לישיבת סמוך הגבעה במרומי רבינו של קבע מהדירת עובדות קצת בזה נביא עראי בדירת ודור קבע מדירת צא הק' התורה שציותה הסוכות חג של אלו בימים
שנה כשבעים רבינו דר בו במקום מאיר'. 'זכרון בשכונת פוניבז'

 דרך השידוך עם התנהל חברון בישיבת בירושלים שלמד רבינו זצוק׳׳ל, איש החזון מרן לו הציע רבינו של השידוכין הצעת את הבאנו שכנר כפי

 היכן דאג לכן ובטחה, בהשקט ללמוד להמשיך שיוכל היה דאגתו ועיקר מאב, יתום שהיה רבינו היה אמצעים חסר מכתבים. וחליפת שליחים

 ״אשר - מלימודו ולהטרידו עליו ליפול זה עול שעתיד וסופו מסודר, מגורים מקום הכנת אודות לו התברר לא כי היה, רבינו של חששו עיקר ידור,
 בזה, התועלת גודל את ומבינים המכירים דעת' 'בעלי בין בית, מתחילה שבונים האנשים אלו את מונה י״א הלכה פ״ה דעות בהלכות הרמב״ם באמת
.1משפחה״ של והשלוה החיים בסידור

עץ. ב...צריף מינימלית גג קורת על הכל בסך דובר מותרות, ולא רווחה לא רבינו, ביקש פאר דירת לא

 מליצה שוזר שהוא תוך אפשרי, הבלתי את ומציין האפשרי את מדגיש הנתון, המצב את בפניו ופורס מנתח הוא בה אגרת החזון-איש מרן לו שיגר

 ומעודד, תומך בידו מסייע לרוחו, והבנה רבינו ללבטי הזדהות מגלה בבד בד כארמון״. הזוג לבני לבנות שדובר הצריף את מכנה כשהוא - מלבבת

והסופית: הנכונה ההחלטה אל להגיע לבו את ומנתב

 הביע הזוג, בני למגורי שיועד הצריף" בנין של הטובה מחשבתנו את לפועל להוציא התחלה יש "כבר כי רבינו משנתבשר אחדים, חודשים לאחר

 כי לבוראנו, נאמן לבית זה ויהיה שהחיינו, ברכת המוגמר על לברך ש׳׳נזכה בה', ובטחונו ושאיפתו תקוותו את גם כמו לחמיו, ותודתו שמחתו את

.3העיקר" הוא זה

 משפחת בבית שכור בחדר תקוה. בפתח- - תבדלחט׳׳א הרבנית עם רבינו - הצעיר הזוג בני התגוררו נישואיהם, לאחר הראשונות בשנתיים

 במה לדור עברו בפתח-תקוה, מגורים של כשנתיים לאחר לחילופין. בו משתמשות והן יחדיו, המשפחות לשתי משותף כשהמטבח ,4ברגשטיין

ברק. בבני וילקומירר שברחוב העץ צריף - 'הארמון' במכתבו איש החזון אותו שכינה

 לחפש בבוקר צריכים והיו הרצפה על הסתובבו עכברים דל, בו היה הריהוט מעץ, בצריף רבינו התגורר תשי"ב - תש"ב משנת שנים כעשר במשך

 יושב היה בלילות הפוגות, ללא ולילה יומם התורה על ולשקוד לשבת מרבינו מנע לא זה כל אולם בחורף, דלף גשם הנעליים, את גררו הם היכן

 ביללותיהם מרעישים שהיו התנים קולות נשמעים כשברקע הלילה, של הקטנות השעות עד בתורה והוגה הקטן במטבח נפט מנורת לאור רבינו

 היו לילה וכל ימיה, בראשית היתה מאיר זכרון שכונת מקום, בקרבת היו אבות בתי - טהרן ילדי רק נוסדה, לא עוד פוניבז' ישיבת הסביבה, כל את

 איש'. 'חזון כולל מעליו נבנה שנים )שלאחר 'הלפרין' - השכונתי הכנסת בבית שחרית לתפילת מנין שיהיה המועטים התושבים בין לסכם צריכים

 לרבינו שבאו איך בערגה מספרים ציון תפארת בישיבת רבינו אצל שלמדו ימים מאותם תלמידים ועוד שליט"א ברגמן צבי מאיר רבי הגדול הגאון

 נפט. מנורת לאור בתורה והוגה במטבח קטן שרפרף על ישוב רבינו את הוד מראה נראה היה ואיך שנתקשו, תלמודם על לשאול הלילה באמצע

 חדר מרבינו שכר מפוניבז' והרב פוניבז', ישיבת נפתחה כאשר הראשונות בשנים הזה בבית גרתי "אני זצ"ל: אדלשטיין יעקב רבי הגאון מרן העיד

 מרבינו לשכור מפוניבז' הרב את המריץ אשר הוא שהחזון-איש שמעתי שנים לאחר מעץ. צריף עדיין שהיה בביתו, שהיו החדרים שני מתוך אחד

דחקו". בעת כבוד של בדרך כלשהי נוספת הכנסה לו שתהיה כדי זה, חדר

 שספגו ביתו קורות את בעינינו וראינו גרשון, רבי הישיבה ראש אחי עם אני שם "התאכסנו זה: בית שאפפו הקדושה רגשות את לתאר והוסיף

 את וכותב בפינתו היושב יהודה מיכל רבי את רואה הייתי הלילה, של ביותר הקטנות בשעות גם ליל, באישון מתעורר כשהייתי וקדושה. תורה

שורה. השכינה היתה זה בבית במועט. הסתפקות של סמל הוא הזה הבית קטנה. נפט מנורת לאור השער' 'עמק ספרו

למגוריהם. שיועד הצריף", בנין של הטובה מחשבתנו את לפועל "להוציא שהחלו לאחר ת״ש, כסלו לחדש ה' אירוסיו לאחר לחותנו רבינו של מכתבו 1
 לכך, כמוכרחים יהיו שלא והן עדינותו מחמת הן לפרש, רצה שלא אלא בידו, המעות את להשליש ניתן כי איש החזון רמז הנראה ככל במקור. הנקודות שלוש 2

אחר. בשליש לבחור ירצו באם ויוכלו
ת״ש״. כסלו לחדש ה' ״ו', מיום רבינו של מכתבו 3

שלו'
 החלט. צריך ואך מבורר, כבר הדבר הרבה. פעמים הדבר על לחזור לומר, רצוני עתיקא, עלי קשה הגיעני, מכתבו
 בכל אפשר - קטנה והתחלה מגרש בקנית מיד הכנה ולעשות בתקוה, הדבר להשאיר אפשר. אי מיד, הארמון לבנות
אופן.

2  יעשו. יחליטו וכאשר ... לרשות המזומן את למסור אפשר הצעה. בבחינת שהענין בזמן עדיין דבר לעשות אפשר אי
 ולהשיב התחזקות צריך החשוב, דבר באותו ההחלט מאד קשה שלצעיר ואף זה. במצב החלט צריך המצב, שזהו ואחרי

ברירות.
רצונם. גם זה כי לי ואמרו בעצמו, וישוחח יבוא אולי

א"י שלו', ואחתום

 ־־־^ רבה כ״ץ ראובן רבי של האישי וכמזכירו תקוה פתח ישיבת כמזכיר שימש הוא לכן. קודם כשנתיים ונישא חברון, בישיבת רבינו עם למד ברגשטיין, אליהו רבי
צ'יקינובסקי. והגר״י יצחקי הגר״ב הם חתניו תקוה. תח



ף י ר ^ ^ על לפרוש היו נאלצים הגשמים ובימות נו, נפערים סדקים החלו השנים נמשך זמן. לאורך מגורים כמקום לשמש יכל לא הדל, העץ \ ^ ^ י נ  ג

פנימה. יחדרו לנל הגשמים מי את להסיט כדי יריעות

ת לו שירכוש כדי הגון כסף סכום לו שיגר והוא רנינו, של דירתו תנאי באמריקה, שהתגורר האב( )מן רנינו אחי לידיעת הגיע הימים באותם  ני

 היתה לא הצעיר ולזוג רוזונסקי, הכהן שמואל לרבי רנינו אחות נישאה הימים באותם עקא, דא אך - ונשעתה במקומה הגיעה זו מתת ראוי. דירה

 הכסף כי החליטו נמדותיו, לו והמשתווה לדעותיו השותפה הרבנית, של המלאה ובהסכמתה אחת נעצה ורנינו, עץ. צריף לא אף - גג קורת כל

 בפשטות: השיב זה, לצעד בפניו רנינו של מכריו כשתמהו ופקפוקים. נקיפות כל ללא שלם בלב זאת עושים כשהם - הצעיר הזוג את ישמש

ושינה". זקנה עד לחיות אפשר הזה "בצריף

 מחצית כדי זה בסכום זה היה כשהפעם - ואמצעיו אפשרותו לפי - נוסף כסף סכום מממונו והוזיל התאמץ הנאצל, מעשהו על האח שמע כאשר

בלבד. דירה

 חסכה האח, ששיגר הסכום בצירוף הצריף. עומד עליו במגרש - הבית בנין את הפועל אל להוציא עצמה על נטלה וננמרצותה, ביוזמתה הרבנית

 ומתכננת בנין, פועלי מזמינה עצמה, נכוחות בניה חומרי רוכשת אביב, לתל נוסעת היתה לעת ומעת לפרוטה, פרוטה אחדות שנים נמשך הרבנית

 קיר עוד חדר, מכן לאחר נוסף, קיר נבנה כלשהו, כסף סכום שוב כשהצטנר מה, זמן לאחר שברשותה. התקציב לפי - שיקימו החדש הקיר את

 הננין, חומרי הזמנת התכנוני, הכספי, העול כשכל קיר, אחר קיר נדבך, אחר נדבך הבית נבנה שנים ארבע נמשך וכך טיח... ריצוף, פנימי,

מלימודו. מופרע לא רנינו בעוד הצעירה, הרבנית כתפי על נופל הכל - הננין פועלי עם ההתעסקות

 אם החזון-איש את שאלתי בננה. עץ גדל היסוד, את לחפור אמורים היו נו במקום בדיוק שלנו, הדירה את שננו "בזמן רנינו: סיפר מעניין סיפור

 ואפשר אפשר. אי - אפשר אי אם אבל אחר, במקום ולנטוע לעקור עדיף אחר, במקום ולנטוע לעקור אפשר אם לי, ואמר העץ, את לקצוץ אפשר

ולבנות. לעקור
*

 את בפניו תינה צעיר אברך כאשר לימים, הבניה. מעסקי לעיתים רנינו הוטרד מקום מכל הבית, בנית עול כל את עצמה על נטלה שהרבנית אף

 אתה חושב "וכי האברך: את לעודד בבקשו לנו, ממסתרי מעט רנינו חשף בלימודו, משקיעותו אותו ומפריעים לפתחו שנקלעו השונות הטרדות

 שקעתי זאת כל ועם התגברתי, אבל מנוחתי. את טורדים הבניה עסקי היו כאן, הבית נבנית כשעסקנו נישואי, לאחר אני גם טרדות... היו לא לי כי

בלימוד".
*

.5תענוגות' 'מיעוט של יסודות - הישן הבית אדני על נבנה הוא גם החדש כשהבית בצריף/ רנינו התגורר שנים כעשר נמשך

החזון-איש. של בלשונו ה׳׳ארמון" - השכינה. שרתה נו הבית לתורה, המשכן נבנה כך

 הצר במטבח קטן, והול חדריו בשני המתקלפים. בקירותיו בצניעותו. בפשטותו. הוא זה, ארמון של פארו ימים באותם שנבנה "החדש" הבית גם

שרי - נרזיו ששני והפשוט,  'מיטות - ברזל מיטות נשנים. עשרות פניהם שינו לא הם גם הרהיטים בלבד. קרים מים מדדיהם מריקים - וחלבי נ

העם. בלשון סוכנות'

 ביום נו שהדהד התורה קול את ספגו ניניהם. וחי שהילך הגדול לאדם עדים זה בית כותלי היו 'הצריף'(, שנות )כולל שנה לשבעים קרוב נמשך

הלילה. מן ולא היום מן לא שאינן ובשעות ובליל,

כאבם. את וכאב להם שהאזין רנינו ומעיני שבורים, מלבבות שנשפכו לדמעות היו עדים

התורה. כבוד של 'ארמון'

רבינו( )מצוואת התורה לימוד קול נשמע היה זה בית

וצר. קטן ומטבח הול בלבד, חדרים שני הכיל רנינו של הפשוט ביתו

 הכין כאן רנינו. של הלימוד כחדר בעיקרו שימש השינה וחדר השנת. סעודות נערכו ונו הבית, הסלון' גם שימש זה חדר הילדים, ישנו אחד בחדר

כערכו. לו השווה החברותא' נהם ראה שנענוותנותו - תלמידים ועם לבדו למד כאן שיעוריו, את

ת לכבוד חלות אפתה הבית, צרכי את הכינה שם הקטן, המטבח של מחייה במרחב הסתפקה בגדלותה, והרבנית  שעות ישנה או המתקרבת, שנ

הגדול. אישר; תורת נחלק זכייתה על אושר מלא כשלבה תהלים, ממלל ופיה ארוכות

 תורה, ספגו תפילה, ספגו - שספגו עצים אלו האלה העצים כי מהר, כך כל העצים את שיפרקו הסכים לא "הוא רבינו: על בהספדו סיפר אדלשטיין יעקב רבי מרן 5
עב(. עמ' תשע״ב, השרון רמת ח"ב, תודה )בעקבי קדושה..." ספגו
 מאגרותיו: באחת מכנהו )שרבינו שליט"א בן-דוד אליעזר רבי הגאון אחדות שנים במשך זה, בצריף התגורר החדש, בביתו להתגורר רבינו שעבר לאחר גם ואכן,

 הרוחנית ההצלה פעולות ושאר המוסדות של כ'משרד' גם זה בית שימש המשפחה מגורי כשמלבד ישראל, לבנות החיים' 'אור מוסדות מייסד מאז"(, הגדול "ידידי
(.20 עמ' תשע"ג, תמוז כ' השבוע, יתד ברלזון, )ר. הצריף. את לו להשכיר לרבינו שהציע הוא איש החזון לדורות. רבות בנות שהצילו

 יכולתי איך הזה? הקדוש המפעל להקמת להתמסר יכלתי איך קטנים, וילדים צעירה באשה מטופל צעיר אברך אז "הייתי בן-דוד: אלעזר רבי סיפר ימים אותם על
יש לבד לא שהם ידעתי הבית, את כשעזבתי רחום. כאב אלא טוב, שכן רק לא לנו שהיה רבינו, של מכוחו היה הכל תרומות? להשיג לגולה ולנסוע ביתי את לעזוב

' ............י..........י....................'־' '.............י ............י .........י .......... '...................." .............י ...................... י ־ ־ י



ר פ ס ^ / שנוע מידי ונינו עם ללמוד זכיתי לוינשטיין, שלמה רני עם יחד שנה: עשרה כשלוש נמשך ונינו עם שלמד קנול, יששכר הדג ^ ^ ^ ו י  נ

 שתי עמדו הקיר כשלצד החדר, שבמרכז הקטן השולחן ליד הקטן, בחדר ישבנו כשעה. ונמשך בלילה 11.30 בשעה מתחיל היה השיעור חמישי.

 - יותר ולשכב לנוח צריכה והייתה מוחי אירוע עברה שהרבנית עד שנים, כמה במשך זה בחדר למדנו נוסף. וארון קטן ספרים ארון ברזל, מיטות

בסלון. ללמוד עברנו ואז

שלהם!" בחדר בעצם למדנו שנים אותן כל כי הבנתי, רק "אז

 בחדר לומד אבא היה הצהרים אחר בשעות רבינו: של תורתו בקולו המלווים ילדותו, שנות את מתאר שליט"א יצחק אברהם רבי הגאון רבינו, בן

 פעם אפילו לי זכור ולא חיה, דוגמא לנו הראתה שתחיה, האמא שלומד. בזמן נכנסים לא שלחדר וידענו חברותא, בלי לבד למד כלל בדרך בבית.

לומד! כשהוא לחדר שנכנסה אחת

 אחד השעה ולערך שבישיבה, בחדרו ללמוד הלך משם בתים. לבעלי השיעור את למסור הולך היה אז בערב, שבע לשעה קרוב עד יושב היה כך

 בפינה, יושב היה החדרים, בכל ישנים כשהיו המאוחרות. השעות עד ללמוד וממשיך פרי, איזה טועם היה לפעמים הביתה. שב היה בלילה עשרה

המאוחרות. השעות עד כך יושב והיה בהם, ללמוד צריך שהיה הספרים את לו הכינו שם המטבח, של הקטנה במרפסת

חשמלי( )לא קטן במקרר-קרח השתמשנו עדיין היה, לא בבית כאן ומקרר, כיריים כולם אצל מקובל היה שכבר "בשנים מזכרונותיו: מספר עוד

 להסתדר שניתן חפץ הבית. עול את מעליה להקל כדי משהו לקנות דרישה שום היתה לא לאמא ימים. כמה כל קרח, של בלוקים מניחים היו שבו

 ואת שניה מיד קנו - לקנות צריך היה אם מרופט. או ישן שהקודם מפני רק בבית רהיט שום חידשו לא מעולם לחלוטין. מיותר הוא הרי בלעדיו,

 מכונת מתנה הנכדים לה קנו מאוד, מבוגר בגיל היתה כבר כשאמא רבות, שנים לאחר רק בבית, היתה לא כביסה מכונת אפילו ביותר. הפשוט

כביסה".

 הקדושה. התורה מעמל ורק אך ושמחתו סיפוקו כל את שאב הוא הזה, העולם לעניני שייכות שום היתה לא מילדותו, כבר לברכה, זכרונו "לאבא

 - בשמחה' הדחק מתוך תורה 'שילמד הנולד: לרך ומאחל בייסוריו, מתייסר במיטה שכב והוא נכד, לי נולד כי לבשרו באתי פטירתו לפני שבועיים

הימים". כל אבא של ושאיפתו מגמתו כל היתה זו

הצוואה( )מתוך אחרים עם חסד עשיית וקצת

חשבונות. ללא פניות. ללא אמת. של חסד במהותה היתה רבינו של החסד מידת

 להתרשם היא והנטיה וכבוד, פרסומת הרבה בהם יש והגמחי׳׳ם החסד ארגוני שכל כיון ל'חסד', לחנך קשה "היום ומתאונן: אומר היה גופו הוא

 היה בירושלים כשהמצב תש"ח, בשנת המלחמה בימי לדוגמא, מהו. 'חסד' לראות יכלו עוד עברו בימים החסד. למעשה המתלווה מהחיצוניות

 כל על פרושים היו מזרונים הבית. בכל וישנו חדשים מספר של ממושכת לתקופה ברק לבני מירושלים משפחות שתי באו מנשוא, וקשה מסוכן

אמיתי". חסד מהו ראו אז - משלו מיטה לו שאין ידע ילד וכל הרצפה,

ירושלמיות. משפחות שתי אותן בפני ביתו את שפתח עצמו, רבינו של בדידו היה שם, בעילום שסיפר מעשה אותו

 חריקות עוררה קטנה תזוזה וכל מפח, עשוי שהיה הצר, המצעים בארגז תקופה אותה כל ישן הוא בעוד לאורחים, נתן עצמו שלו מיטתו את ואף

צורמניים. ורעשים

 יעקב רבי ומרן גרשון רבי מרן להבחל׳׳ח הגאונים האחים של חשבונם על היו האורחים אז אורחים, הכניסו בצריף המגורים של ההם בימים גם

 יחיאל יצחק רבי הגאון בנו את לשלוח רצה זצ"ל יעקובוביץ יוסף חיים רבי כשהגאון פוניבז'. בישיבת בלמדם רבינו אצל דרו שכאמור אדלשטיין
 ביחד רבינו של בצריף ישן שבועות כמה ובמשך הישיבה, של טיבה על לתהות בא הוא פוניבז' בישיבת בבחרותו ללמוד הרצליה של רבה שליט"א

הרצפה. על שהונח מזרן על וישן מיטתו את פינה מהם שאחד האחים עם

 וניסו עול שפרקו נערים כמה של מחשש בלילות להסתתר נאלץ אבות' 'בתי ילדי עם דר שהיה זצ"ל מנדלוביץ אלעזר רבי מסלנט הצדיק גם

 של לחדרם נוספת מיטה הכניסו כאשר רבינו בבית לישן עבר בריונים, עוד עם בלילה שיבואו ואיימו כנגדם, עמד והוא המוסד מילדי אתם למשוך

אדלשטיין. לבית הגאונים האחים

 כמה גם נדפסו שם אודותיו עובדות עם קונטרס שליט״א ברנשטיין ראי״ש הרהי׳ג הו״ל לאחרונה שב״ק, בליל רבינו אצל בקביעות סועד תקופה במשך גם היה הנ״ל )הצדיק

מסלנט(. אלעזר רבי מהצדיק שמעתי בציינו ממחברותיו בא' רבינו שרשמם מוסר מאמרי

 ישיבה אותה רבני וצוות בפנימיה, לישן ימשיך לא שלו הרוחנית שלתועלת בישיבה מסוים תלמיד על נידון היה כאשר יותר, מאוחרות בשנים וגם

 כשרבינו רבינו, בבית תלמיד אותו ישן תקופה במשך ואכן בביתו. שישן אתר על רבינו הציע ישן. היכן פתרון היה לא ומנגד רבינו, עם כך על נועצו

רחום. כאב לו דואג

 חיי בספר קצר לימוד בצהרים יום כל תקופה במשך רבינו עם ללמוד מגיע היה ברק, בבני הישיבות בא' ללמוד ובא תורה לחיי שהתקרב בחור גם

 לו דואג שנה שמונים בגבורות כבר ורבינו אחרת. שבעיר לביתו נוסע היה בלילה כאשר רבינו בבית הצהרים מנוחת לנוח רבינו להצעת ונענה אדם,

 נדיבה. ורוח חפיצה בנפש אורחים בהכנסת החסד מעשי רבו וכהנה כהנה ומצעים. כרית לו ומביא

אולם של כפתחו

ה ק י פ ^ לרצונו. בפתח לעומד ושאל מחציתה, כדי הדלת את ופתח הפתח אל ניגש הבנים אחד וילקומירר. ברחוב הבית דלת על נשמעה ^



 לו. מחכים שאיננו אצלנו, רצוי שאינו חש מאחוריה העומד צר, סדק כדי דלת פותח כשאתה דלת. פותחים כך "לא אוזנו: למוסר רבינו העיר

 ליהודי". דלת פותחים כך ומזמין, רחב פתח לרווחה. אותה פותחים - דלת כשפותחים

וסרק כחל ללא אמת
 בארץ ללמוד הנאים תורה, בני שאינן ממשפחות בחורים הם תלמידה ככל שרוב ישראל, בארץ אמריקאים לבחורים המיועדות הישיבות באחת

 כאן שהותם שנת נמשך באוניברסיטה. ללמוד נכנסים כלל ונדרך ולמולדתם, לארצם מכן לאחר לשוב כשנדעתם יותר, או שנה נמשך ישראל

 תורה, של בעולמה ולהשאר תכניתם את לנטוש לשכנעם סיכוי, שיש במקרה - ביהדותם ולחזקם תורה עליהם להשפיע כמובן מנסים בארץ,

 בעולם בדרכם להם שיעמדו הרבים הנסיונות עם להתמודד ואומץ עוז להם ותתן ביהדותם תחזקם בישיבה, ילמדו בה שנה שאותה ולמצער,

הגדול.

 שניסו וכמה באוניברסיטה. וללמוד למולדתו לשוב עמו כלה הוא אך בישיבה, להשאר בדברים עליו שהרבו ביותר, מוכשר בבחור היה ומעשה

הועיל. לא מכך, להניאו רבותיו

 הטהור, מלבו היוצאים רנינו שדברי - אחרונה כתקווה - ציפו הישיבה רנני חיזוק. דברי לשמוע רנינו לבית נשנה פעם לעלות נהגו זו ישיבה בני

תכניתו. את לנטוש וישכנעוהו בחור אותו על רושם יעשו

 אנה מבטיו את הפנה רק לדברים. הקשיב לא וכלל עליו פזורה כשדעתו הבחור ישב דבריו, את השמיע שרבינו הזמן שבכל אכזבתם, רבתה מה אך

ואנה.

 את ראיתי הפשוט, הבית על הישינה"."התנוננתי של בעולמה להשאר "החלטתי הבחור: להם אומר הגדולה ולהפתעתם רנינו, מנית יצאו והנה

 בישיבת ונתעלה עלה מכן כשלאחר ישיבה, נאותה ללמוד הבחור מקומי".המשיך כאן כי ושוכנעתי ושרק, כחל ללא 'אמת' ראיתי הדל, הריהוט

.6דבר לכל תורה בן הוא וכיום הגדולה, מיר

 יצא ברירה באין לרוכשם. האמצעים את ולא הסוכה, להקמת חומרים רבינו ברשות היו לא אחד, סוכות ערב נישואיו, לאחר הראשונות בשנים

 קרש מצא הרחוב, שבמורד פרג משפחת של בחצרה תפילה. נושא - למעלה ולנו ההפקר, מן קרשים אחר תרות - למטה כשעיניו מביתו רנינו

 מצא שיטוטים של ארוכה שעה שלאחר עד שנחצרם, מעצים שנגזמו יבשים ענפים מצא אחרת משפחה בחצר לקחתו. והורשה בטיט מלוכלך

 ישאר שהסכך קויתי החג, ימי "כל - הסוכה לתוך ונשרו עלים ניתקו כסכך, ששמשו היבשים מהענפים בדוחק. סוכה להקים כדי חומרים וקיבץ

רנינו. סיפר - 7בכשרותו"

 התורה ואור בקול - קץ אין עד מאושרים והיו שיש, נמה והרבנית הוא הסתפקו גדולה. אחת וזמנית ארעי סוכת - בעיניו הזה העולם כל היה כך

גדותיו. על הבית את שמילא הנצחי

 היה הבית ברק. בני בכל ביותר הישן הבית אולי היה הלא רנינו, של "הבית מתלמידיו: אחד שתיאר כפי הבית. ביקרת חשו רנינו לבית הנכנסים גם

 נכנס אני כי חשתי לשם, נכנסתי כאשר תמיד אבל מהקירות, שם זעקה הפשטות אך ונקיונו, סידורו על תמיד הקפידה הרבנית מסודר תדיר

לתיאור" ניתנת שאינה מיוחדת נכבדות הקרינה והפשטות הנכנס, בעיני חינו את העלתה הבית, על ששררה הקדושה רוח לארמון!

ותענוגים מותרות בלי לחיות חייבים בתורה לגדול
אחר נכדה את לנקר שהגיעה הדור, מגדולי לאחד חבר אשת גדולה, אשה על מעשה להזכיר כדאי ואמר: דברים רנינו נשא ברכות, שנע בשמחת

 בהזדמנות תענוגים". ובלא מותרות בלא לחיות שחיינים לדעת צריך בתורה גדול לגדול מזה... לגדול אפשר אי בתורה גדול אך וטוב, יפה "הכל
 רבים חסרונות ועוד לרחוב הפונה קרקע בקומת בתכלית, פשוטה אבל טונה, נדירה לגור שהסכים צעיר זוג בשבח רנינו בפני הפליגו אחרת,

 גרוע". שמצנינו הרי נו, להשתבח שיש ודבר 'מעלה' זו אם היום... יש חדשות "מעלות בהשתאות: רנינו הגיב נהנה. כיוצא

חיים איכות
 לישון, כשפונים בלילה, מאוחרת נשעה שגם פונינז', לישיבת בסמיכות מתגורר שהנני אני "שמח הצנועה: דירתו במעלת פעם דינר תלמידיו בפני

 "הרגשנו תלמידיו: על עז רושם הדברים עשו זה!" תענוג איזה אה, שנת... מאחרי הישיבה בני של תורה, של המונה קול הישיבה מהיכל מהדהד
 עוד רנינו היה רגיל אכן .8התורה" לימוד לצלילי לישון היא החיים איכות ואצלו חיים', 'איכות היא מה שלו המושגים את יש אחד שלכל אז,

הסמוך. ביתו כתלי נין שהדהדו דוולודין הישיבה מנית הבוקעים הלימוד צלילי לקול להרדם מינקותו

סילבר. שרגא רבי המעשה בעל בשם הרמן יקותיאל רבי מרשימות 6

ארעי סוכת

והדרכות הוראות
דגר״א(. )אגדת כעושר״ תקנא ״אל

 מכל כי כעושר. תקנא אל - יפים ארונות יפים, רדיטים ורואים דשכן, של לכית כשנכנפים
 באגרת רביגו )משיעורי דכל! דכל כרוחניות, תועלת איזו לצאת יכולד לא דזד, דעולם עניני

הגר״א(.

לו: ואמרה לנכדה הסבתא פנתה וכדומה. ברהיטים נדירה, - טוב היותר הצד על הסתדר איך לה הראה לנה, לשמח ברצותו הנכד בביתו. החתונה

 יד. וסעיף שם, רמ"א יב סעיף תרכט סימן או"ח שו"ע ראה
מלייקווד. קרייסמן משה הרב תלמידו מפי



הדחק מתוך בתורה השגות
 הלומדים כל שיד ובספריהם העצומה בגאונותם שהתפרסמו הקודמים, הדורות מגאוני בשניים מעשה סיפר הישיבה, בהיכל משיחותיו באחת

 רבים ימים הרש"ש. בכינויו הידוע שטרשון, שמואל רבי והשני מוולוז׳ין, הנצי׳׳ב - ברלין יהודה צבי נפתלי רבי המה הלא בהם. ממשמשים

 הנצי׳׳ב נקלע לימים פתרון. מצא ולא ועמל יגע זבחים. במסכת מפורשת גמרא מדברי הנסתרים יבמות, במסכת תוספות בדברי הרש"ש התקשה

 אחת במילה סופר טעות אלא כאן שאין ניכר כי - והשיב קלה, שעה בקושיא הנצי׳׳ב עיין אורחו. בפני המטרידה השאלה את הרש"ש והציע לביתו,

 של דעתו שחלשה הבחין הנצי׳׳ב .9ישק" "ושפתים עליו בקראו הש"ס, על בפירושו קבעו ולימים הנפלא, מהיישוב הרש"ש התפעל דומה.

 שהרי ללמוד, יודע אני הכיצד מובן מילא עליכם, לי גדולה "תמיהה למארחו: ואמר לפייסו ביקש זה, יישוב על עמד לא עצמו שהוא כך על הרש"ש

 ספק, אין רבינו: הדגיש שכזו?!" לגדלות הגעתם איך יתירה, ובהרווחה בגשמיות המסודרים אתם, אבל הזה, העולם תענוגות מכל מאומה לי אין

 העולם מן נהנה שלא ספק ואין שלנו, המושגים כפי הזה העולם תענוגות עם שייכות לו היתה לא בגשמיות, מסודר שהיה אף עשיר, גאון שאותו

רווחה. בכזו שחיים בשעה בתורה וגדלות גאונות לכזו להגיע אפשר איך עמדה: במקומה התמיהה כן פי על ואף - קטנה באצבע הזה

 וכי התורה. אהלי לתוככי חדרה והיא מאחר בה, להלחם שיש וההתמודדות, המלחמה כחזית רבינו ראה זמנינו, בת המותרות ושפעת בחומרניות

 מקדם: ימים מתאר רבינו היה בערגה בה. להתגדר בקעה החומריות לה מצאה דוחק, מתוך תורה של באהלה עצמם הממיתים אברכים בקרב אף

 שיהיה העיקר פשוטים, מקרשים עשו ספרים ארונות פשוטים, ובתים צרים כבישים תהומי! הפער שנה... ושישים חמישים לפני ברק, בבני "כאן

 אחד טלפון מכשיר אלא ברק בני בכל היה לא אז משהו. שחסר הרגישו ולא איש, החזון- בבית גם היה ארון כזה הספרים, את בו להעמיד מקום

 לדבר צורך כשיש בטלפון... שיחה 'מסדרים' איך יודע אינני היום שעד השם, "ברוך ציין: הטלפון, את שהזכיר וכיון ברק". בני שבקצה בדואר

 בדבר הפחות לכל השם, ברוך "נו, באומרו: בו, להשתבח שיש כדבר זו עובדה להדגיש והוסיף - משוחח" אני ואז מסודר, הטלפון את לי נותנים

 שוהים היו והצאצאים והרבנית, רבינו משנחלשו האחרונות בשנים רק טלפון, מכשיר השנים כל היה לא בביתו להצטיין...". יכול אני אחד

טלפון. מכשיר הצאצאים למען הותקן ארוכות, שעות במחיצתם

 לבני בשיחה חברו. או שכנו אצל שראה דברים לעצמו לרכוש מבקש כאשר העולם, מן האדם את המוציאה הקנאה על רבינו הצטער רבות

 משפחות את מכיר אינני "לרוב, אמר: החברתי, הלחץ בשל דוקא יקרים בגדים לבניהם לרכוש הנאלצים הורים תלונות בעקבות הישיבה,

 לאברך יש מהיכן גבירים...? ממשפחות באים שכולם נראה המהודרים, מלבושיהם את כאן, התלמידים את רואה שאני מה לפי אבל התלמידים,

לבנו?!" מהודר ביגוד עבור גדולים סכומים להוציא התורה על השוקד

 במלח "פת התנא דברי את - השפע דור - בימינו לקיים ניתן איך נשאל כאשר השיב - שלו" והדרגות דור "כל ימינו: בת במציאות אמנם הכיר רבינו

 מה מכל להנות צריך שאינו לדעת עליו בשפע, הבורא שזיכהו מי גם שיש. במה להסתפק הרצונות, כל במילוי "למעט - אמר - העיקר אבל תאכל".

להנות". באפשרותו שיש

 תמיד היה והפשוט הצנוע הבית הבית. בני פני על ששררה השמחה על העיבה לא מעולם ממותרות, וההתרחקות במועט ההסתפקות רבינו, בבית

בשעריו. והבאים אליו הנכנסים כל לבות על שהקרינה שמחה מלא

 קולטים הילדים במועט, הסתפקות ושל שמחה של אוירה משרים הם ואם בבית. משרים שההורים בשמחה תלוי "העיקר אומר: היה עצמו רבינו

לבית". מחוץ דבר שום מחפש אינו שוב שלו, בבית ומרוצה שמח וכשילד באחרים. קנאה שום להם ואין להם שיש במה מאושרים והם זאת,

בעולמו האדם חובת מעיקרי
 של הוויה חיים. דרך - לדידו זה היה לא! שתהא, ככל ונעלה רמה - 'מעלה' איזו רבינו של לדידו היה לא הזה", עולם תענוגי של מותרות "מיעוט

הכתלים. בין שנספגה מהות ביתו.

 'הארמון'. מן ה'בית'. מן מעלותיהם ופסגת כוחם את ינקו שאיפותיו חייו, כל

בצוואתו: רבינו ביקש לחינם לא

 מהגוף, נפרדת שהיא בשעה לנשמה יהיה רוח נחת הרבה
 בה. גרים שאנו בדירה - זה בית דרך עוברת כשהיא
זה, שבית

 התורה, ולימוד תפילה קול לפעם מפעם נשמע היה
הזה, עולם תענוגי של מותרות ומיעוט
 נדכאים, לב ולהחיות שפלים רוח להחיות אחרים עם חסד עשיית וקצת
בעולמו. האדם חובת מעיקרי שזהו

דרך או קולי[ בתא הודעה ]להשאיר 0504114770 בפלאפון או 036180849 לטל: להתקשר אפשר והארות להערות
.036186624 פקס

אר״ז. תד״ה על ע״ב קד דף שם עוד וראה ככרות. ד״ה התוספות דברי על ע״ב פ״א יבמות רש״ש ראה



זללה״ה ליפקוכיץ־ יהודה מיכל רבי מרן הגדול רכינו שהשמיע משיחות

תשעייח - סוכות
ע״י יו״ל

ו צ .

במצוותיו קדשנו אשר
תורה דעת

 המילים אלה גדול. כהן מראה היה נהדר מה אמת
 אנו נזכרים כאשר שפתותינו דל על עולות אשר

 הליכותיו בכל עינינו חזו אשר המצוות חיבוב בגודל
 זמן בכל שעה, ובכל עת בכל רבינו של והנהגותיו

 רבינו של קולו נעימת באוזנינו מהדהדת עדיין ומועד.
 גדולה בהתרגשות היה קורא הסוכות חג בימי כאשר

ףהרמב״ם על משנה המגיד דברי את סו ת ח׳ פרק ) הלכו  מ
 המצות לעשות לאדם ראוי שאין הדבר ״עיקר - לולב(
 חייב אלא ואנוס, מוכרח והוא עליו חובה שהם מצד

 שהוא מצד הטוב ויעשה בעשייתן שמח והוא לעשותן
 בעיניו ויקל אמת, שהוא מצד באמת ויבחר טוב

 וכשהוא קונו, את לשמש נוצר לכך כי ויבין טרחן,
 לפי ויגיל ישמח בשבילו שנברא מה עושה

זוהי בדברים תלויים דברים שאר ששמחת
 השמחה אבל קיימים שאינן בטלים

התורה ובלמידת המצוה בעשיית

ומצוות תודה להם הדבה לפיכך
 למדים ממנו אשר קצר משפט לנו מנחיל באבות התנא

 אומר אבות במסכת ג׳ פרק בסוף ונפלא. גדול יסוד אנו
 לזכות הקב״ה רצה עקשיא בן חנניא ״דא״ר - התנא

 זו לשון ומצוות״. תורה להם הרבה לפיכך ישראל את
 הפן פנים. לשני זה במקרה משתשמעת זכיה של

 הזכות אודות המילה של הפשוט המובן הינו האחד
 באשר המצוות עול בקבלת ישראל כלל של הגדולה

 ישראל מהכלל ואחד אחד כל יכול קיומם באמצעות
 קניינים אותם את ובליבו בנפשו ולקנות לנחול

 קיום ע״י זוכים להם ועצומים גדולים רוחניים
 ללמוד אנו וצריכים יכולים אותו השני הפן המצוות.

זיכוך. של המשמעות הינו עקשיא בן חנניא ר׳ מדברי
 שלמדים הרי ישראל״ את ״לזכות התנא אומר כאשר
 שניו עם חסד ועשה עולם בורא שבא מדבריו אנו

 לזככם בכדי המצוות את להם והנחיל
ולטהרם.

ך ר ד ך ה כ ד ז ה איך ולידע לבא אנו צריכים ומעתה ל
 נשגב זיכוך לאותו מגיעים וכיצד

 לצורך התנא. דבר אודותיו ונכסף
ת ו צו מ ל ־ ה ת ב א ל ז ד ב הרמב״ם לדברי אנו נזקקים כך ב
לריבוי הסיבה וזוהי  האמיתית, השמחה היא והחכמה

שבח מוסרו בדרכי ששלמה וזו
ש ^ בני יאמי החכמה שמחת רו פי ת ב שניו מ ה

מצווה לפחות לקיים האדם שיזבה גם לבי ישמח לבך חכם אם
אני״.

 אלו דברים רבינו היה קורא
 ושמחת המצווה חיבוב אודות
 תוך פיניו על שפוכה ונהרה המצוה
 באריכות ומבאר מדיליה מוסיף שהוא
 הסוכות, חג ימי אלו, בימים דווקא כי יתרה

 את לנפשינו ולקחת ליבנו על ליתן אנו צריכים
 הזכות על יתרה שמחה נתמלא כי עד הללו הדברים
 ד׳. בגן נטועים להיות בחלקינו נפלה אשר הגדולה
 באושר הגדולה הזכות על חלקינו טוב מה אשרינו
 כדרכו, בתורה. ובדביקות התורה בעסק החיים

 צריכים אותם הדברים מהם ומבאר רבינו היה ממשיך
 כי אומר והיה יום היום לחיי לעצמינו מכך לקחת אנו

 לידי אותנו להביא צריכים אלו גדולים ושמחה אושר
 עלינו הזה. העולם מענייני והתרחקות ביטול של מצב

 את ולמצא הזה העולם והבלי מענייני להתרחק
 בלימוד ורק אך האמיתית והשמחה האמיתי האושר
המצוות. וקיום השם עבודת התורה,

 השלימות בתכלית אחת
 והכוונה המעשה של

 כך ידי ועל
יזדכך

 בתורה האמונה ״מעיקרי
מצוה אדם כשיקיים כי

וכהוגן״ כראוי המצוות מתרי״ג
הינו העליה בר השלם האדם -

 ודאי ומשכך ובמצוות בתורה מאמין
 - כראוי מצוה לקיים רוצה ואף הוא מבין

 מה וא״כ הנכון. באופן - וכהוגן שנצרך, כפי
ר1ויל  ״ולא - ומלמד הרמב״ם ממשיך לעשות? עליו ה

פנים״ בשום העולם מכוונות כוונה שום עמה לשתף
 מעשה שיהיה לכך ולשאוף להקפיד האדם צריך -

 מעשה צריך שמיים. לשם ורק שמים לשם המצווה
 ורק אך כוונתו שתהא כזה באופן להיעשות המצווה

 כוונה כל או לשמה לא של שמץ ללא שמיים לשם
המצווה. בכוונת ביותר הקטן בחלק לא ואפילו אחרת
הרמב״ם מלמדנו זאת והראויה, הנכונה הכוונה ומהי

 יש - לך״ שביארתי כמו מאהבה אותה יעשה ״אלא -
 לבורא אהבתו ומגודל מרוב המצוות את לעשות
ולמצוותיה. לתורה יתברך,

 את נביא המצוות וחיבוב המצוות זכות של זה בענין
 שנשא שיחות במסגרת נאמרו אשר רבינו דברי

בישיבה.

 אמר זה ״ועל - יקרה דעת ומנחילנו הרמב״ם ממשיך
 שעל הרבה בהיותם המצוות כי עקשיא בן חנניא רבי
 אחת האדם יעשה שלא אפשר אי המצוות ריבוי ידי

 המצוה אותה ובעשותו ושלימותה מתכונתה על מהם
נוכל אלו יקרים דברים מעשה״. באותו נפשו תחיה



 רבי של לפירושו נזדקק באם היטב הבן להבין
 שם מבאר התורה. מעלות בספר הגר״א אחי אברהם

 ענפים המוציא כעץ הינם המצוות שתרי״ג אברהם ר׳
 לרוב. וגרעינים פירות וצומחים עולים ענף ומכל רבים
 שלא אפשר אי ופרותיהם וענפיהם מצוות אותם מכל

 בשלמות יעשה אותה אחת מצווה האדם לו ימצא
 כל את הכולל המעשה בשלימות והמעשה. הכוונה

 הכוונה ובשלימות (ההלכה פי על הנדרשים הדברים
 הלשמה כוונת את ורק הלשמה כוונת את הכוללת

 שמו. יתברך הבורא אהבת רב מתוך
 שיורה ״וממה - לדבריו ראיה ומביא הרמב״ם מסיים

 אני מה תרדיון: בן חנינא רבי ששאל מה זה עיקר על
 בא מעשה כלום המשיב: והשיב הבא? עולם לחיי

 נזדמנה כי והשיב כהוגן? מצווה עשית כלומר לידך?
 עולם לחיי בה וזכה השלמות על צדקה מצוות לו

 לריבוי הסיבה וזוהי להזדכך הדרך זוהי הבא״
 לפחות לקיים האדם שיזכה בכדי זאת כל - המצוות

 והכוונה המעשה של השלימות בתכלית אחת מצווה
ויטהר. יזדכך כך ידי ועל

מאד עד מצוותיך רחבה
 הגר״א אחי אברהם ר׳ דברי את לעיל הבאנו הנה

 כללים תריג הינם המצוות שתרי״ג ובויאר שכתב
 עץ כאותו דינים ודיני דינים מסתעפים מהם אשר

 פירות עלים צומחים מהם אשר ענפים המוציא
 מנת על אברהם רבי כותב זה ביאור את וגרעינים.

 רחבה קץ ראיתי תכלה ״לכל - הכתוב את לפרש
 כמה ונראה בדבריו קמעה נעמיק מאד״. עד מצוותיך

 בתכלית המצוות בקיום טמונים רוחני ואושר אושר
 הענפים רבים. ענפים יש ומצווה מצווה לכל הדקדוק.

 בעשיית והטהורה הזכה המחשבה תוספת הינם הללו
 בעשיית שמיים לשם הכוונה ותוספת המצווה
 שעושה ותנועה תנועה כל - מכך יתרה המצווה.

 בפני מצווה היא הרי המצווה קיום לצורך האדם
 הגר״א אשת אודות הסיפור ידוע זה בעניין הן עצמה.

 צדקה לאסוף נוספות נשים כמה עם הולכת שהייתה
 הגר״א אשת ובתוכם נשים אותם העניים. בעבור
 לעולם ראשונה שתעלה מהן שמי בניהם סיכמו
 לימים עמה. מהנעשה לחברתה בחלום תבוא האמת
 עם השותפות האלו הנשים מן אחת לעולמה הלכה
 לאחר ימים מספר הצדקה. באיסוף הגר״א אשת

 הגר״א לאשת בחלום אשה אותה באה פטירתה
 מהגבירים לאחד הלכו בו מקרה אותו את לה והזכירה

 לא הנפטרת הזכירה מקרה, באותו צדקה. לבקש בכדי
 ברחוב שהלכנו מכן ולאחר בבית הגביר את מצאנו
 אליו שניגש בכדי עליו והצבעתי הולך אותו ראיתי
 הנפטרת אמרה לך, דעי צדקה. ממנו לבקש ונוכל

 רשומה אצבע הרמת אותה גם כי הגר״א, לאשת
 למעשה בנוסף מתווספת והיא מעלה בשמי לזכותי

 וכוונה כוונה כל ותנועה, תנועה כל כן כי אכן הצדקה.
 חלק שום נעלם לא דבר האדם, של לזכותו נרשמות

 מהשכר. נגרע לא המצווה ממעשה וחלק
 טמונים נוספים שפירות הרי זאת, כל על בנוסף

 את אברהם ר׳ המשיל לחינם לא המצווה. במעשה
לעצמינו נשווה גרעינים. אף הכולל לאילן המצוות

 מכך וכתוצאה בקביעות ולומד היושב אדם כדוגמה
 המהדר יהודי אותו את לחילופין או כן. נוהג ידידו אף

 וכתוצאה יתירה בהתלהבות החסד מעשה את ועושה
 הרי החסד. למעשי הוא אף חבירו אליו מצטרף מכך
 אותו לזכות נזקפים חבירו שיעשה החסד מעשי שכל
 נשווה המצווה. לדבר חבירו הצטרף בזכותו אשר אדם

 שעושה המצווה זכויות - הזכייה גודל את בנפשינו נא
 אף ולומדים ממנו שרואים ילדיו זכויוץ אדם, אותו
 אדם מאותו שלומדים אחרים אנשים זכויות הם,

 לזכות נזקפים אלו כל המצווה, דבר את לעשות
 זיכה המצווה ובמעשה התורה בלימוד אשר הראשון

 הם אלו המצווה. למעשה להצטרף אלו כל את
 עוד המצמיחים הגרעינים המצווה, של הגרעינים

 נוספים וגרעינים פירות ענפים חיים, עצי עצים, ועוד
השכר. גדול וכמה הזכות גדולה מה ומצוות. תורה של

דע דבר ידע לא מצוה שומר
 שכר של עניינו של הגלימה בקצה ניגע הדברים לסיום
 מצוות של המיוחדת לסגולתה אף ונתייחס מצוות
 לשער אין כי לידע אנו צריכים זאת הנה לולב. נטילת

 השמור המצוות של שכרם מעלת גודל את לתאר ואין
 מצוה ששכר אף זאת עם הבא. עולם לחיי ה׳ ליראי

 האדם זוכה זאת שבכל הרי ליכא, הדין בעלמא
 המצוות. קיום בזכות הזה בעולם הרבה לדברים
 אידי בר חיננא ״א״ר - ס״ג.( הגמ׳)שבת אותנו מלמדת

 בשורות אותו מבשרין אין כמאמרה מצוה העושה כל
 כי הנה רע״. דבר ידע לא מצוה שומר שנאמר רעות,

 מצווה ״העושה כי לראות ונוכחים אנו למדים כן
 בתכלית נעשה המצווה שמעשה היינו ־ כמאמרה״
 יראת ומתוך המצוה, קיום לשם ורק אך השלימות
 שתהא מבלי להקב״ה האהבה ומידת הרוממות
 לא אפילו אחרת, מחשבה כל בכוונתו מעורבת
 בזכות אדם אותו שזוכה הרי שכר, קבלת מחשבת

 בשורות אותו מבשרין ש״אין לכך המצווה קיום
רעות״.
ףבסוכה בגט׳ אנו מוצאים ענין באותו ד  ״שיירי - ל״ח( )
 הנה לולב״. נטילת זהו הפורענות את מעכבים מצוה
 הנטילה עצם הינה לולב נטילת של המצווה עיקר

 להם אשר הנענועים עליהם נתווספו לכשעצמה.
 אלא אינם שכן מצווה שיירי בשם הגמ׳ קוראת

 כוחם הם גם מצווה שיירי אותם המובחר. מן למצווה
 אותה מפורענויות. האדם על הם מגינים באשר גדול

 רוחות לד׳ הלולב נענועי אותם המובחר, מן מצווה
 למחלות גורמות אשר רעות רוחות עוצרים השמים

 יפה ומטה מעלה הלולב נענועי בישין. מרעין ושאר
 אשר טובים טללים ולהביא רעים טללים לעצור כוחם

 את ומנקים ולצמוח לגדול ולפירות לזרעים כח נותנים
 שיירי הם אלו ומזהמים. חיידקים מיני מכל האויר
 המצווה של שכרה ומופלג גדול כמה עד כן ואם מצוה

עצמה.
 המשופע חג הסוכות, חג לפני כעת העומדינו
 גודל על למאד עד גדולה שמחה נשמח המצוות,

 במצוותיו קדשנו אשר על עולם לבורא נודה הזכות,
 והטוהר השלימות בתכלית המצוות את לקיים ונקפיד

במעשה. והן בכוונה הן



דעת למעו
 רבינו של והנהגותיו מהליכותיו אור ניצוצי בזה נביא
שליט״א. הרבנים ומקורבים מתלמידים שנשמעו כפי

 זללה״ה, רבינו אודות הספר הוצאת לקראת הרבנים עם שקיימו שיחות מתוך ליקטנו אלו דברים
אמירתן, כצורת הדברים את להשאיר השתדלנו עריבה. בשלבי הנמצא עתה הנמצא ספר

במעתיק. המשוגה יתלו ולכן בדברים דיוקים אלו אי יתכנו זאת עם

-------שליט״א וילמן דוד הג״ר מדברי
 זכורני עובדות, של פרטים כמה כעת ״בזכרוני +

 ימים ובאותם חדש במקום ללמד שהתחלתי
 אלפים, השתתפו שבו גדול כינום איזה התקיים

 שם נשא וגם בנוכחותו הכינוס את כיבד רבינו
 היו דבריו, שנשא לאחר מהבימה ביציאתו דברים,
 מן עמדתי אני עליכם, שלו׳ לתת מסביבו דחיפות

 מרחוק, בי הבחין רבינו לפתע והנה והתבוננתי, הצד
 מצליח, שאתה ״שמעתי לי ואומר אלי פנה ומיד

 שלי ההתפעלות ששמע״ ממה פרטים בזה והוסיף
 מיד, אותי זיהה ההמון בתוך שגם מכך היתה

 נתן כך כל זה עלי, ששמע מה מיד לומר והזכרון
ועודד. הזה,חיזק הדבר

 הזמנים בין מתקופת א׳ שלפני זוכר ״אני ^
 לפני להיפרד כשבאתי בניסן(, )כמדומני

 לשוחח רוצה אני לי אמר מהישיבה, הביתה היציאה
 ממך, לבקש רוצה אני לי ואמר אתי שוחח הוא אתך,

 שאינו ספר ספרים. תקרא לא הזמנים בין שבימי
 חרדית ספרות היה לא ]בזמנינו בו. תקרא אל קודש

 שאינם מחברים מאיזה ספרים נפוץ והיה בכלל,
 ואמר והוסיף ד׳[ לדבר היראים בבתי שהיו כשרים

 ספרים. תקרא אל ולכן ותצליח שתגדל רוצה אני לי:
 לוינשטיין ר״י המשגיח שמרן מעמד, באותו לי וסיפר
 ברוידא הירש צבי רבי אצל בשבתות סועד היה זצ״ל
הסבא של )בתו לרבנית הגרצ״ה אמר ופעם זצ״ל,

 משכלת לאשה בגדלותה מפורסמת שהיתה מקלם
 הזה, לבחור יש טהורות פנים איזה תראי ד׳( ביראת
 ואמרה הרבנית הגיבה גדולה, אמא לו יש בוודאי

 חיצוניים(״, )ספרונים = ביכלעך קורא לא ״הוא
 גם צריך היה אלא גדולה, אמא מספיק שלא דהיינו,
 יוצאים אז שהיו מהספרונים עצמו לשמור

 הוא זה בזכות כולם, אצל מצויים והיו מההשכלה
 לגדול שבשביל רבינו, אמר זו מעובדה למדנו טהור,
 ממך, מבקש אני דוד, ולכן ספרים. לקרוא לא צריך

ספרים. תקרא אל
 מאוד אותו מקרב היה שרבינו יתום ״בחור ^

 ללימוד שייכות לו שיהיה מאוד ומשתדל
 בהתרגשות רבינו אליו פנה הועיל, ולא התורה,

 יכול שאני מה כל עושה שאני לך תדע לו, ואמר
 שאני יודע אני למה? לך יאמר ואני תלמד, שאתה

 אביך אלי יבוא ואז ועשרים, מאה אחר לשמים יבוא
 לא למה אצלך בן לי היה יהודה מיכל ר׳ לי ויאמר ז״ל

 החיים, בין הייתי לא אני הרי ילמד, שהוא עשית
 שאני מה כל יעשה אני לכן מזה, מאוד מפחד ואני
 לאביך לומר יוכל שאני עד לך אוותר לא ואני יכול

 הדברים את אמר רבינו שיכלתי, מה כל שעשיתי
 הרגשנו דמעות. והורדנו התרגשנו וכולנו בדמעות,

 את כפשוטו, העליון העולם את חי שרבינו כך כל
אביו. במקום שהוא האחריות הרגש

שליט״א גפן נפתלי הג״ד מדברי
 שבכל נוהג שהיה כפי השיעור, בחזרת ״פעם ^

 על חוזרים היו השיעור של הראשון בחלק יום
 דברי על לחזור רבינו ממני ביקש אתמול, שלמדו מה

 והוספתי הגרעק״א דברי את אמרתי הגרעק״א,
 וכך״, כך היה התוס׳ דברי ״לולי אומר שרעק״א

 נפתלי איך שומעים אתם ואמר גדול עסק עשה רבינו
 אינו שרעק״א הבין הוא הגרעק״א, דברי את הבין
 תום/ על חולק לא פעם אף רעק״א תום/ על חולק
 תגובה לומר! שייך היה התום׳ דברי לולי אלא

 התכוונתי שאני מבלי רבינו שהגיב זו ספונטנית
 ויותר אותנו, חינך זה שאמרתי הדברים למשמעות

 הר״מ על משהו אומר כשתלמיד אותנו חינך מכך
 עד אותי מלווה וזה בדבריו, עוצמה לו לתת מוטל
היום.

 עם ג׳ סדר לומד הייתי רבינו אצל ״כשלמדתי ^
 צעיר, אברך שהיה זצ״ל משה רבי הגאון אחי

 בא שהייתי וכמובן השיעור, את מכינים והיינו
 חזקות, שאלות שואל והייתי טוב די מוכן לשיעור

זצ״ל ]אחי בחברותא, אחי עם לומד שאני ידע רבינו

 רבינו יתירה, בקירבה אליו וקרוב לרבינו תלמיד היה
 מעמיד של דמות בו ראה דרכו מתחילת זצ״ל

 חזקה קושיא בשיעור שאלתי פעם מיוחד[. תלמידים
 את לי תאמר ואמר, עלי הסתכל רבינו במיוחד,

 משה? ר׳ של שאלה או שלך שאלה זה האם האמת
 ורבינו משה, ר׳ של שאלה זה בבושה לרבינו עניתי
 לומר כבוד ופחיתות בושה שום בזה ״אין ואמר הגיב
 בכזה רבינו מפי נאמרו הדברים משה״, ר׳ בשם

 הרבה. לי נתן שזה ספק לי ואין ומתיקות, נעימות
 ולמה אומרו בשם דבר לומר לחנך רצה הוא

 בכזו זאת אמר אבל שלך, שאינו במה להתפאר
 על ברבים ודיבר בדבריו רבינו המשיך ומיד חביבות,

גדולה. בהפלגה זצ״ל משה ר׳ אחי

 איך מבין אינני שאמר: מרבינו שמעתי ״פעם ^
 נכון אמנם פלונית, קטנה בישיבה לגדול אפשר
 הם גם והרמי״ם מצוינים הם שם שהבחורים

 לתלמיד!!!. רב של אהבה שם חסר הרי אבל מצוינים,
שאמרם[. למי הדברים ]ונאים



שליט״א גדולה בישיבה ד״מ דבינו תלמיד מדברי
ומיד רבינו אצל ללמוד מירושלים הגעתי ״אני ^

 וקירב עלי עינו ששם הרגשתי בבר א׳ בשיעור
 והעמיד בנה וזה יסודי מאוד היה זה ומבחינתי אותי,
 שלי ובשייבות שלי ביכולת אימון לי נתן רבינו אותי,

 הישיבה, של לתורניות הישיבה, של לתוכן לישיבה,
 אמיתי קשר של תחושה הישיבה, של ללימוד

 היה אותי שפגש פעם בכל התבטא וזה לישיבה.
 שהעביר או מבחן. לאחר כגון משפט, איזה לי אומר
 עוד שהיו מאמין אני משגיח. דרך או הר״מ דרך מסר

 אישי. מאוד הרגיש אחד כל אבל יחם כזה להם שהיה
 חזקה ביקורת לומר יכול רבינו גם היה שני ומצד

מכך, נמנע אליו קרוב שהייתי בגלל ולא ונוקבת,

בונה. ביקורת כמובן אבל
 האמון את לתת המיוחד הכח את לרבינו ״היה ^

 בצורה עצמו, של ביכולת האדם של המלא
 פנימי אמון לאדם לגרום הרגיל, מגדר יוצאת
חזק. מאוד מאוד שהרגשתי מה זה שלו. ביכולת

 מובן שהיה כזאת בצורה להתייחם ידע ״הוא +
 זאת אמר שלא אף לגדולות, שעדייו לתלמיד

 בין מתבטא היה לכך, שלו היחס אבל מפורשות
 כזה ביחס היה לדברים שלו וההתייחסות השורות,

 למה לפניו שבא השואל את שייחם מה כפי בהם שדן
להיות. מסוגל

 שכשהיה בישיבה, שלמדתי בעת ״מזברוני ♦
 לא כהוגן, התנהגו שלא לתלמידים מעיר רבינו

 הוא כי ההנהגה. על מעורר היה אלא האדם את תקף
 לרומם אדרבה אלא התלמיד את לשבור ניסה לא

 והיה מתאימה, איננה כזו שהנהגה שיבין אותו
נכון. אינו המעשה למה מסביר

 ועצום, מלא בריכוז שהיה איך בתפילה ״ראינו ^
 של חיצוניים סממנים שום ללא ורוגע ובנחת

 הפתגם כמו התלמידים, על מאוד השפיע זה מתח
 מתוך ושמחתי שמחתי מתוך ״יראתי שאמרו

 השרה ולכן במהותו רבינו היה כך יראתי״,
 יראת ראו ורגועה, נעימה אוירה תמיד
 הדעת, היסח ללא עליו חופפת שמים
א ללא אולם ורצינות, דריכות כולו הו
לחבל רעד! נערווען, איזה או עצבנות שום

* . על עצומה היתה זו השפעה
 אומרו בשם דבר לומר ידימתל - הצאן צעירי

שאינו במה להתפאר ולמה למד שלא ימ גם 'הישיבה . , אצלו. יומי בשיעור
אמר אבל שלך,

 בבזו זאתפעמים כמה אצלו ״ראינו ^
חביבות.

 רחוקים אנשים שהכנסנו
 למסור הצליח ורבינו ומצוות, מתורה

 מבלי התורה של ההשקפה את להם
 מרתק כך כל ובמסר בנעימות אבל פשרות

 ויצאו הבנה כך בכל זה את קיבלו שהם
מחוזקים.

 עשירים, למשפחת בן חתן עם נכנסנו פעם לדוגמא
 שאינם דברים לאזנו ישמיע רבינו שאולי חששנו
 ויתר לא רבינו ואכן זועף, ייצא והוא עליו ערבים
 לו הסביר אולם הבית וטהרת קדושת על עמו ודיבר

 כי לו כדאי הדבר כמה עד יפה, כך כל בצורה זה את
 בצורה הבית מסגרת על ושומר הבית את מקיים זה

 שקיבל ונעים, ברור כך כל היה המסר ויציבה, חזקה
לוויתו. ובני לחתן חיזוק מכך ויצא זאת

שליט״א חפץ דוד הג״ד מדברי------
 שנוסדה הישיבה ליסוד הראשונה ״בשנה ♦

 לעשות שחייבים רבינו אמר תשס״ג, בפסח
 אם כי אב, חודש של הזמנים בין בימי קעמפ

 יחזרו איך יודע מי לביתו אחד כל ילכו הבחורים
 רבינו שהיה אף שעל לציין יש ]א״ה. באלול, לישיבה

 בישיבות, קעמפים לערוך שלא כלל בדרך מורה
 טען אדרבה אלא תועלת, בזה שיש הטענה את ושלל
 הבאנו שכבר כמו ענינים, בכמה פירצה יהווה שזה
 רבינו ראה זאת בכל זה, בענין רבינו של מכתבו את
 כרוך היה שהדבר מכיון כאן[, המיוחד הצורך את

 אפנה נוסח באיזה ידעתי לא מרובות, בהוצאות
 הענין, נחיצות את בפניהם להסביר עם לנדיבי

 לומר אפשר האם ושאלתי לרבינו נכנסתי
 רבינו וענה לישיבה, תרומה שזה

 בשמי לנדיבים תגיד בוודאות,
 שבין מסגרת לבחורים שלתת

 זה עליהם, תשמור הזמנים
 הישיבה להחזקת לתת כמו

 רק לא ישיבה כי ממש,
 אלא ללמוד, איך מלמדת

 ואיך לאכול איך מלמדת היא
הזמנים, לבין לצאת ואיך לישון

היא. ישיבה הכל
 מימון לזה למצוא השתדלות עשיתי
 הצלחתי ולא מסוים נדיב לאיזה וטילפנתי

 פעמים וכמה כמה נסיונות לאחר להשיגו,
 נדיב, אותו של למזכיר אמרתי הצלחה, ללא

 שואל בדחיפות, הנדיב את מחפש אני מה עבור
 מדובר הבל סך הרי בענין הדחיפות מה המזכיר אותי

 ישיבה סגירת של סכנה כאן אין חופש, של במסגרת
 הישיבה ראש רבינו לי שהסביר מה לו הסברתי וכד/

 את בהתענינות שמע מזכיר אותו הענין, בנחיצות
 כל את תורם אני לי הודיע יום ואחרי הדברים,

הישיבה מראש שתבקש בתנאי אבל מעצמי, הסכום
 הגדול השפע בתוך כאן שחיים שילדי זצ״ל רבינו -

 כל על הזה התורני המבט את להם יהיה בארה״ב
בכל לחיות איך מלמדת היא שהתורה העוה״ז, עניני



 אותם תלמד שהתורה לזה ושיזכו בחיים ומצב צורה
 החיים. מצבי בבל ההנהגה את

 שאותו בהתרגשות לו וסיפרתי הישיבה לראש באתי
 ולא בעסקים להצלחה לא ברכה ביקש ולא תרם אדם

ראש הבנים, חינוך על רק אלא ימים לאריכות

 מהתרגשות בבכי ופרץ בטלפון עמו דיבר הישיבה
 מבקש יהודי מה תראה רבש״ע ואמר בחום, ובירכו
 לו שיש יהודי אותו את לשבח והוסיף ממך!! ורוצה
 והברכה זה יהודי זכה ואכן לבקש. מה ובינה שכל

במלואה התקיימה

■ שליט״א ברנשטיין אביגדור הג״ד מדברי
 היומי דף ״דרשו״ תכנית של הרעיון ״כשעלה ^

 זה היומי הדף לימוד על המבחנים עריכת בבלי,
 של רשימה עם רבינו לפני ובאנו תשס״ד, בשנת היה

 הופשטטר דוד רבי הרב אותנו ששלח כפי שאלות
 מעביר היה הוא כי רבינו אל בדוקא באנו שליט״א,
 בישיבות התורה לימוד צורת של המסורת

 ורצינו בזה, הדקים ההרגשים את לו והיו ובכוללים,
 לעולם חדשה תכנית בהכנסת ההדרכה את

 והגיבוי ההכשר את כמובן וגם והכוללים, הישיבות
ממנו,

 של חשובים מג״ש של אסיפה בביתו אז כינסנו
 שהתכנית רצינו ברק, בבני הגדולים השיעורים

 ובין המג״ש, דרך היומי הדף לומדי אצל תיכנס
 דיסקין רב״ד הגאונים הרבנים היו שם המשתתפים

 גולדברג הגר״נ שרייבר הגר״ב סטפנסקי ר״י
 שמעו הם ועוד, מונק הגר״א גנם הגר״א
 ומשם שהנחה והקו הרעיון את מרבינו

הרעיון. עם יצאנו

 במבחני רבינו של התמיכה בלי
 של הפרויקט היומי הדף

 יוצא היה לא זו תכנית
 שנשמעו כיון לפועל,

 התנגדות, קולות הרבה
 במהלך שינוי בזה יש שכביכול

 והרבה המקובל, התורה לימוד
 נגד דברים להשמיע אליו באו

 רב כאמור שהיה רבינו אולם הרעיון,
 הישיבות עניני בכל השמועה ומעתיק רבנן
 איך האופן ואת הדבר חשיבות את והבין ידע

 והוא המסורה. בדרך פגיעה שום בזה יגרם שלא
 והשתתף בא הוא מלאה, תמיכה לנו ונתן עמד

 דברים ונשא ברק בבני שהתקיים הראשון במבחן
 וגיבה השנים, במשך שהיו הכנסים ובשאר שם

מאוד. אותנו

 עם היה רבינו עם שלנו הקשר עיקר ״אולם ^
 דוד רבי של מפעלו הוא שגם ״אחינו״ אירגון
 והיה האירגון, נשיא כיהן רבינו שליט״א, הופשטטר

 על עלה וקטן גדול דבר וכל ושעל צעד בכל מעורה
 היו ב״אחינו״ בנעשה הרבה מתעניין היה שולחנו,
 תשובות תמיד קיבלנו כולם ועל רבות שאלות
 חלקם מצויות, ובלתי מצויות וברורות, בהירות

החיים״. ״דרכי בספר ונדפסו יחדיו נאספו

 האברכים שכל שהורה, המרכזיות ההדרכות אחד
 לפחות ולומדים שיושבים כאלו יהיו אחינו פעילי

 לו יש רוחני בסיפוק בתוכו שמלא מי רק כי יום, חצי
 כל שזה אחד אבל להישחק מבלי לפעול הכח את

 היא העבודה כי לשחיקה יבוא מהר מאוד עיסוקו
 ואכן לאלתר. פרי נושאת תמיד ולא מאומצת, מאוד

 המרכזיים הפעילים של וחלקם ונוהגים, נהגנו כך
 הזה מהסוג בישיבות רמי״ם הזמן במשך נהיו

 בפעילות, ממשיכים הם בבד ובד מתעסקים, שאנחנו
ההצלחה. סוד שזה ורואים

 תלמידי לכל פורים לפני כינוס עושים ״היינו ^
 שלנו הרעיון לישיבות, להכניסם שזכינו אחינו

 דרגות ולעשות חידו״ת עבור פרסים להם לחלק היה
 לתת הורה רבינו אולם וכו׳. שני ראשון פרסים, של

 מה שיכתוב אחד וכל לכולם, אחיד אחד פרם
 לקצה אותו ולהביא דרגתו, לפי שיכול

 את וקנינו עשינו כך ואכן שלו. היכולת
 ורבינו דעת״, ״אמרי רבינו של ספרו

 אישי מכתב וכתב לבקשתינו נענה
 בתוך מונח שהיה לתלמידים,
 שצולם אחד ]מכתב הספרים

 מונח היה שלו וההעתק
 בעצמו והגיע ספר[, בכל

שם, מדבר והיה לכנסים
 ההורים את להביא הורה הוא

 בפניהם לייקר כדי אלו, לכינוסים
 מיוחדת פנים להארת זכינו בנם. את

זו. קדושה פעילות נושא בכל

 באו הם
 והוא לדבינו

 מאוד, אתם ובכה ישב
 להם ניקה וממש
הנשמה. את

 בתי של כיתות הביתה אליו מביאים ״היינו ^
 אפילו אצלו שהיתה כתה וכל תורניים ספר

 הייתי בחוש. ניכר שהיה דבר שינוי, עברה אחת פעם
 את שמאיר פרוז׳קטור כמו שזה למנהלים אומר

 האמת עם שלהם הפגישה הילדים, של הנשמות
 והרעיף שהקרין והחום האהבה עם ביחד הטהורה

.ניכרת שהיתה גדולה השפעה לזה היה עליהם

 זכו שנים אחרי שרק בחו״ל זוג שהיה נזכר ״אני ^
 ישב והוא לרבינו באו הם נפטרה, והיא לילדה

 והם הנשמה. את להם ניקה וממש מאוד, אתם ובכה
 וב״ה אורה. שערי להם שנפתח בהרגשה ממנו יצאו
ילדים. לעוד זכו אח״ב

ע
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זיייע זצוקייל איש החזון מרך של אתרוגו
איו לאחר שנים כמה זה היה שו  ראש רבינו של ני

 זללהי׳ה, ליפקוביץ יהודה מיכל רבי הישיבה
 ימים באותם שעמד העץ בצריף מתגורר בהיותו
 בכל התפרסמה שלימים בכתובת ההר, במעלה
 הבקרים באחד ברק״. בני 4 וילקומירר ״רחוב העולם
 תפילת את זי״ע יהודה מיכל רבי רבינו שסיים לאחר

 איש החזון מרן ורבו מורו אצל במנין כותיקין שחרית
 עמו שיכנס איש החזון מרן הגדול רבו ביקשו זיי׳ע,

 הקטן הארון את פתח איש החזון מרן לחדרו,
 מונח שהיה קרח בלוק ידי על קירור למקום ששימש

 מהאתרוג גרעינים היו בתוכה מעטפה הוציא שם,
 זללהי׳ה, רבינו - לתלמידו ומסרו בסוכות, בירך עליו

 ביתך בחצר אותם ונטע אלו גרעינים קח וביקשו:
 לברכה׳/ מהודרים אתרוגים שיוציא עץ מהם ותגדל
̂  החזון רבו של ובקשתו רצונו את קיים רבינו
 לטפל התמסרה תחי׳ הרבנית כאשר איש,
 והפכו הזרעים שנבטו עד התהליך בכל

 העץ. את בחצר שתלה ומהם לשתילים
 מתעניין היה זי״ע איש החזון מרן

 העץ התפתחות על התקופה במשך
 מים שיתנו מזרז והיה בו, והטיפול

 הביע וכשרבינו היטב, שיגדל לעץ
 חששו את איש החזון רבו בפני פעם

 עצים בגידול כלום יודע שאינו
 העץ, יצליח אם יודע ומי ושתילתם

 אחד רוח במשב איש: החזון ענה
 לגדול העץ מצליח הקב״ה ששולח

פירות. ולהצמיח
 הצליח, התהליך יעשה יראיו רצון ואכן
 עם ורבעי, ערלה שנות לאחר ומיד

 מילאה גדולה התרגשות הסוכות חג התקרב
 בא איש החזון מרן כאשר ומשפחתו רבעו את

 נשכב איש החזון מרן אתרוג, לחפש לחצר בעצמו
 אתרוג לעצמו ובחר מרובה בטירחה לעץ מתחת
מהודר.

 החזון מרן רבו עם זללהי׳ה רבינו כשטיל בהזדמנות
 שאל העץ, את משקה האם שאלו ורבו זי״ע איש

 ומהיכן זה, אתרוג של מוצאו מאין רבו את רבינו
ת יודעים  החזון ענה מרוכב. אתרוג שאינו בודאו

 אמר מסורת, עם כאתרוג דין עליו יש זה אתרוג איש:
הוסיף. ולא

 מעיר מוצאו זה שאתרוג איש החזון מתלמידי כידוע
 אתרוג על בירך גם דיסקין המהרי״ל ומרן שכם,
זה. מיוחם

 הקפיד זללה״ה, רבינו של בחצירו העץ שגדל מאז
 זה, מעץ אתרוג על דוקא ולברך לקחת איש החזון

 שהיה זצוק״ל, הסטייפלער מרן גיסו המשיך גם וכך
 לפני ]חודשיים אב לחודש ט״ו ביום שנה מידי מגיע

 ושומר נוטל והיה אתרוג, העץ על לחפש סוכות[
 לשלם מקפיד כשהוא הסוכות. לחג בזהירות אותו
 כשרבינו השנים באחד מלא, מחיר האתרוג עבור
 לרבינו, הסטייפלער אמר תשלום, ממנו לקחת סירב
כלום. לך נותן איני ואני הכל, לי נותן הרי אתה

די על הבא עולם בחיי אותי מזכה אתה כלומר  י
 וזהב כסף וכל לי, נותן שאתה הזה המיוחס האתרוג
 זו. מהודרת מצוה לעומת שוים אינם שבעולם
 של ביתו היה הסוכות חג לפני בימים שנים באותם

 היו איש החזון תלמידי כל ממש, הפקר רבינו
 שנקטף אתרוג כל ובודקים ובחצר, בבית מסתובבים

 תורה בדברי שיחות התפתחו לעץ מסביב מהעץ,
 הריתחא בהלכה, זה עם זה מתנצחים הת״ח והיו

 ברק, בבני דבר לשם היו לעצים מסביב דאורייתא
 המצוה. בחביבות לטרוח מהם מנע לא הלוהט החום

 כל באים שהיו זי״ע איש החזון מתלמידי חלק ]נזכיר
 גדליה רבי הגאונים אתרוגם: את זה מעץ לקחת שנה
 יהודה רבי פרנקל, דוד רבי ברים, חיים רבי נדל,

 הורביץ, אברהם רבי לנדא, יהושע משה רבי שפירא,
 זצ׳׳ל, גריינמן חיים רבי טורצין, צדוק אלעזר רבי

 יחזקאל רבי גריינמן, מאיר רבי ולהבדלחט׳יא
ועוד[, ועוד שליט״א, ברטלר

 ובכל בעץ, וחיפוש עיון של שעות לאחר
 כשרבינו המעשר, מעמד החל האתרוגים,

 של מאמץ מתוך ורעדה בחיל עומד זי״ע
 מצוות לקיים ראש וכובד ריכוז

 היו ודאי. בטבל ומעשרות תרומות
 למי עילאי עונג של שעות אלה

בהם. שחזה
 מרבינו רבים ביקשו השנים במשך

 ולגדלם שתילים לקחת זללה׳׳ה
 בחפץ נתן רבינו אחרים, במקומות

 את לזכות זכות בכך ראה הוא לב,
 בלתי מהודרים באתרוגים הרבים
 שתלו איש החזון תלמידי מורכבים,

 יצא ומכאן הזה, העץ משתילי פרדסים
 זן לכולם, ומוכר הנפוץ האתרוגים זן ונפוץ

 העולם. בכל נמכר שהיום איש, חזון
 של בחצרו זה בעץ מיוחדת ברכה שראו המעניין

 והעץ הועילה איש החזון מרן של שברכתו רבינו,
 עצי של טבעו כדרך שלא רבות שנים פירות ונתן גדל

 כל בירך זללה״ה רבינו מהר. שנחלשים אתרוגים
 מקפיד להבל״ח וכן זה, מעץ אתרוג על דוקא ימיו
 ישראל. מגדולי ועוד שליט״א קנייבסקי הגר״ח מרן
ת אהרון, מתולדות האדמו״רים ]גם תולדו  אברהם ו

 היה שכך זה, מעץ אתרוג שנה כל לוקחים יצחק
 זצ׳יל[, אהרון מתולדות הזקן האדמו״ר אביהם מנהג

 רבינו לפטירת האבל שבימי ומפעים, המדהים
 היו שנה שמידי בזמן ואב תמוז בחדשי זללה׳יה,
 על נראה לא אתרוגים, מאות כמה מהעץ מורידים

 רום לשמי שמעלה בחוש וראו פרי, שום העצים
 עץ מפרי הברכה נסתלקה מעלה של לישיבה ונסתלק

הדר.
 איש החזון בעל מרן של לקברו עלו רבינו תלמידי

 תפילה שם ונשאו זללהי׳ה רבינו של ולקברו זי׳יע
 כך אחר ואכן זה, מיוחם באילן הברכה שימשיך

 עשרות כמה וצמחו בעצים התאוששות קצת ניכרה
זה, מיוחם הדר מפרי בודדים אתרוגים
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 הסוכות חג קמ״ז, גליון
 ה׳תשע״ח תשרי ט׳׳ו

השרון - רמת

הגדול הגאון מו׳׳ר של משיחותיו

 בני לכל לאוי״ט בגו״ג להצלחה
הנכבדים התורמים משפחת

שמם. בעלום החפצים
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מים
וובששון

א ]מו׳׳ר ט׳  השואבה בית בשמחת שלי
מהקלטה[ \ תשע׳ד

מין  הקב"ה של הכח - אחיל׳׳ עשה השם ׳׳י
 השם "ימין ישראל. לעם לעזור - חיל עושה

 והתקיים הקב׳׳ה. של החסד מידת זו - רוממה"
 היום, כעת, - כמשמעו פשוטו הפסוק בנו

 הקיץ, של החודשים במשך שלשום, אתמול,
 ואספר אחיה כי אמות "לא הפסוק, התקיים

 כדי נסים אתנו עושה הקב״ה י׳ה׳׳. מעשי
 אחרי ויש הקב״ה. מעשי לספר בחיים שנשאר

 מבית ברכנוכם השם ?:שים הבא "ברוך פסוק, זה
 עם קיים, שביהמ״ק בזמן הישועה, אחרי השם״.
 קרבנות להביא המקדש לבית באים ישראל
 קרבנות את - חג" "אסרו הפסוק, והמשך תודה.
ןאוךך״. אתה "א׳לי המזבח". קרנות "עד החג,

ת את אין היום  כאן והתאספנו המקדש, בי
 באים באים, המונים לשמוח. כדי הסוכות בחג

 את חוגגים עם ברוב מקומות, ובעוד לכאן
 בית לשמחת זכר שזה השואבה בית שמחת

 מה בעצם אבל המקדש. בבית שהייתה השואבה
 עד גדולה כך כל להתאספות שגורם הדבר

 העוה׳׳ז של בדברים ? אנשים ועוד עוד שבאים
 המונים פעמים הרבה לראות אפשר להבדיל,
 מגרש פלוני, שבמגרש מספרים כך שבאים.
 כי באים הם איש, אלף חמישים היו שבו כדורגל

 איך כזה מחזה לראות אותם מעניין מאוד זה
 יפה יותר לכדור בעיטה לתת יכול מומחה שאחד

 כזה גדול כח עם כזאת רגל לו יש אז מאחרים,
 כפיים ומוחאים זה את לראות באים המונים

זה. את כשרואים

מי  לראות המונים באים היו הרומאים בי
 כשלקחו אריה. עם נלחם אחד שגיבור איך מחזה
 גיורא בר שמעון ירושלים של הגיבור את בשבי
 מעין עשו גבורה, כח עם אחד אדם שהיה

 שיבואו אלפים אלפים המונים, והביאו תיאטרון
 לא שהאריה חזק סגרו אריה, הביאו לצפות.
 איך לראות אותו והשאירו הקהל, לתוך יתפרץ
 השני. עם אחד מאבק עושים והאריה שהוא
 אותו לנצל בשביל היהודי השבוי את לקחו

 היום גם פלא. דברי ולראות ההמון את לשמח
 שבאים במכסיקו, גם ואולי בספרד נוהגים
 מביאים שוורים, מלחמת לראות המונים

 וכולם להתפרץ מתחיל והשור אדום סמרטוט
 על להתגבר להצליח יכול אדם איך לראות באים
אדם. הפרא השור

ת באנו כעת כאן שור כאן אין הכנסת, לבי
 אין ובעיטות, כדור כאן אין שוורים. מלחמת ולא
 כולם, באו למה כן אם הזה. הסוג מן דבר שום
 השם עשה היום ץה שאומר בהלל פסוק ישנו

 הישועה ביום מדובר שם בו׳׳. ונשמחה נגילה
 מימי ביום בהן, לשמוח מצוות שיש ביום

 בו. ונשמחה נגילה השם עשה היום זה הסוכות.
 הפירוש מה שואלים חז׳׳ל הזה. ביום שמחים

 דברים, שני ישנם הפסוק בתחילת הפסוק, של
 כעת השם", "עשה - ב היום", "זה !יום א-

 ׳נגילה הפסוק סוף לגבי השאלה נשאלת
 נשמח? במי הכוונה, מי לגבי בו׳, ונשמחה

 ביום, שנשמח ביום, בו זה ׳בו׳ לפרש אפשר
 בקב"ה. בו שנשמח בהקב"ה בו, לפרש ואפשר

בהפסוק את חז׳׳ל מביאים אח׳׳כ מסופקים, חז׳׳ל
 בישועתו׳׳. ונשמחה נגילה לו קויני השם "זה -

 הפסוק את מביא א׳, פרק השירים שיר ובמדרש
 את לנו שיש בזה בו שמחים בך. ונשמחה ׳נגילה

 זו שלנו, אלקים הוא שאלקים בהשם, ׳בו׳
השמחה.

 בית שמחת היא שלנו השמחה כן, אם
 ויותר המים, ניסוך של למקדש, זכר השואבה,

 רצונו את לקיים כולנו שבאנו לומר מדוייק מזה
 אנחנו אז ו׳שמחת׳ מצווה נתן שהוא הקב׳׳ה. של

 עבודת שהוא הדבר את עושים שאנחנו שמחים
 שמחים שאנו מה שנשמח. רוצה שהשם השם,

 להקב׳׳ה. רוח נחת עושים השם רצון מילוי זה
 וחומר קל ונעשה אותו. משמח שהכי הדבר זה

מעשה זצ׳׳ל מאבא ששמעתי שנביא. משל ע׳׳י

זצוקללה״ה אדלשטיין יעקב
 של אח שהיה פייבל ר׳ בשם יהודי היה שהיה.
 ר׳ שלי. אמא של אמא גיטל, הסבתא שלי סבתא
 שמח יותר שהיה אחד יום שהיה אמר פייבל

 לו היו שמחות הרבה כ׳כ שלו, החיים ימי מכל
 עצמו את הרגיש שבו אחד יום היה אבל בחיים

 את יבינו כ׳כ לא אולי שלנו בדור מאושר. הכי
 לפני עוד מלך היה ברוסיה שלו בדור אבל זה,

 עלה שסטאלין לפני הקומוניסטים, שלטון
 ולמלך ניקולאי, המלך היה אז המלך לשלטון.

 שאין דבר זה המלכות של והכבוד כתר יש
 כבוד לתת באנגליה נוהגים מזה קצת לתאר,

 במילה שלטון, עם מלך היה שם אבל למלכה.
 בלי הורגים אז מישהו להרוג אומר היה אחת

 החוק. זה אומר שהמלך מה שאלות. לשאול
להיות. מוכרח כך אז משהו, רוצה המלך

 בעיר גר, שהוא העיר באותה ביקר המלך
 תהלוכה עשו ׳מוגילוב׳׳, וברוסית מוהילב,

 שלו, הסוס על רכב והמלך הגדול ברחוב
 תזמורת עם גדולה פמליא ולאחריו ומלפניו

 סיפר פייבל ר׳ המלך׳. ׳יחי צועקים וכולם
 על נכונה לא תנועה ועשה התכופף שהמלך

 הארץ. על המלך של מהראש הכתר ונפל הסוס
 את לתפוס רצה אחד כל קרה, כשזה ממילא
 נפל הכתר למלך, בעצמו אותו ולהגיש הכתר
 לתפוס בדיוק הצליח פייבל ר׳ אז ידו, על בדיוק
 למלך הכתר את להגיש הצליח והוא אותו.

 אחת, מילה לו אמר והמלך . ממש בעצמו
 מילה רק לו אמר ברוסית ׳׳תודה׳׳ ספסיבה!

 זכה שהוא איך פייבל, בר׳ בו קנאו כולם אחת.
 שהוא זכה שהוא איך תודה. לו אומר שהמלך

 קנאו אנשים אלפי מאות למלך, הכתר את הגיש
לו. שהיה בכבוד

 אומרים ישראל עם - ואמר המשיך אבא
 כשרוצה המלך ניקולאי זה מי הרי קדוש. קדוש

 גוי מלך שיכור, ונהיה משתכר הוא לשתות
 אם זאת ובכל עוה׳׳ז. תאוות מלא מגושם

 לו לתת תענוג מרגישים כתר, לו יש במציאות
 יש תענוג איזה תודה. ממנו ולקבל הכתר את

 ומגישים קדוש, קדוש שאומרים ישראל לעם
 שמחים אנחנו אם המלכים. מלכי למלך כתר
 רבה תודה לנו אומר והקב׳׳ה הסוכות בחג

 איזו מהקב׳׳ה רוח נחת רוח, נחת לי עשיתם
 שמעתי זה את מכך. לנו להיות צריכה שמחה
 זה וחומר. קל של בנו בן וחומר הקל את מאבא

ההתעוררות. את להקל כדי מקצת רק

ט' כה, ישעיה בטז קיח, תהלים א
 ממש זו שלנו השמחה של ההתעוררות

תפילין הנחת כמו התורה, מן - דאורייתא מצווה
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 מצוה בר״ה. שופר ותקיעת שבת בליל וקידוש
 זה שעל הסוכות, בחג שמחה לעשות גדולה
 אלה כל ישראל אשריכם שמחתנו׳. ׳זמן נאמר
 בית שמחת על במשנה כתוב לכאן, שבאו

 הגמרא גדול, תיקון שם שעשו השואבה.
 עמודים על יציע מקרשים שהרכיבו מפרשת

 וגברות נשים שגם מיוחד מקום לקירות, צמוד
 בית שמחת את משם לראות לבוא, יוכלו

 לשם בהפרדה נשים וגם גברים גם השואבה.
צניעות.

 בית את ״יבס בתהלים שם עוד כתוב
 יעקב ר׳ מפרש אהרן״. בית את יברף■ ישראל
 הזכרים את יברך יברך/ ז־כו־נר ״השם עמדין
 הן אלה ישראל״ בית את ״יברך כך, ואחר

 כולכם הגדלים״. עם ״הקטנים את וגם הנשים.
 שמחת בזכות ברכה לשפע כולכם תזכו !ברוכים

 להיות לרוה״ק זכה אמיתי בן יונה השואבה. בית
 שמח שהיה השואבה בית שמחת בזכות נביא

 רוה״ק. שואבים השואבה בית בשמחת הרבה.
 בית משמחת קדושה רוח שואבים כולכם

 ואשריכם חלקנו, טוב מה אשרינו השואבה.
 בית בשמחת ששמחים אלה חלקכם ואשרי

 ושנים ימים לאורך להתברך שתזכו השואבה,
ואמן. אמן

) זמז(
השמחתנו

 שמחת לרגל זצוקללה״ה מו״ר ששלח מכתב ]
 לעורך׳ ׳הצעה עם שעברה, בשנה השואבה, בית

[ מוצע. ופתרון - לקוראים אתגר להציב
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 לקוראי אתגר יכתוב - לעורך ״הצעה
 הלשון ביטויי לכל המקור את למצוא העלון

חז״ל. ספרי מן והן התנ״ך מן הן במאמר,

חסר. מה או נכון מה לבדוק כח לי אין אבל
 את שיבדוק בקי מת״ח לבקש וכדאי

למערכת״. תשובות השולחים. תשובות

 תשובות כמה )מתוך וביקר ערך המקורות ]את
 יהודה הגאון הרב חתנו האחרונה( בשנה שנשלחו
שליט״א.[ ויינשטיין יחזקאל

 לשמחה, מועדים בס״ד,
תשע״ז - שמחתנו זמן

 עם דישראל בני גאחינו אהובים, כאן התאספנו
האלמן לא

 אב של ולמקום בנים שנקראו ישראל חביבין
.זרחמן

 .טמן חלאוכלי במדבר שניתנה תורה אוהבי
 מרן. יהודה צבי ר׳ מו״ר אדוני בן יעקב ויאמר

ממלכי מרוסיה ניצלנו ונפלאות בנסים אשר י .כהמן רשע
 יתד לתקוע ה׳ עזרנו הקדושה ישראל ובארץ

.יאנאמן
הזמן. בזה כולנו הגענו מי ולשם מה לשם

 התורה, לכבוד מה, לכבוד אתם יודעים
.יבעידן בכל הנצחית
 את במישרים אשר הוא, בריך קודשא ולכבוד

.יגדן העולם כל
 עם זקנים ,ידבחגך ושמחת לשמוח וציונו
וקטן. גדול ,טונערים

שם ,יזמכונו על בהיותו ,טזלמקדשנו זכר
יח בבנין. יחשורה שכינה

 תיקון ,יטובאתנויי באקרויי דזכיין נשי ולהני
.כתוקן גדול

 מגרעות בנו, כגיציע להן האולם, כב כאבצלעות
.כה כדניתן שמה סביב

 ישראל בית אחינו ח' פרק שביעית תוספתא ג
 ישראל' בית 'אחינו ע״ב כ״א מו״ק ד
 ה נא, ירמיהו ה
יד ג, אבות ו
 ימים ובתפילות רבה, להושענא הודעות בסדר ז

 זמן' ,קרב רחמן 'אב ספרדי בנוסח נוראים
 דף יומא במסכת מבואר זה וכעין ,ה, ,ג ב ח, דברים ח

 בשנה אחת פעם מן לישראל להם ירד לא מה מפני ע״ו
 ' וכו בן לו שיש ב״ו למלך לה״ד משל לכם אמשוך א״ל
 ,ומקבלים למקום בנים שישראל מורה שהיום הרי
יום. כל פניו

 בשלח ויהי ד״ה בשלח מכילתא ט
 ע״ב צ״ז סנהדרין י

א  כג כב, ישעיהו רש״י י
ב  שמיה בבריך כעי״ז י
 ט' ט', תהילים יג
ד  יד טז, דברים י
 יב קמח, תהלים טו
 ע״א ל', השנה ראש טז
 רגלים לג' ומוסף סח, ב', עזרא יז

 ח כה, שמות יח
ט  ע״א י״ז, ברכות י

ע״א נ״א, סוכה כ

 לברך אשר ,כז כוישי בן לדוד המעלות ובשירי
מן משיח בסעודת .כחיוז

 ,כטושמחה ששון וחדוה, דיצה רינה, גילה,
.אל חתןל עם כלה כמשוש

 שלמה, בשירי ככתוב ,בבול ונשמחה נגילה
.הולהלןל מעתה ,דל גבךל ונשמחה נגילה

 אתם מי ולפני מטהרכם, מי ישראל, אשריכם
 .ווכמעיןל כמקוה מיטהרים,

 בזכות וארץ, שמים העולם, את המקיים
.לזרבן בית של תינוקות
במזמורי ,חרבותל לשנים כן אומר טוב ומלאך

לט . ואיתן כהימן שיר
 השמח גיטל, בת מרים בן יעקב הכו״ח

.מגן כבעדן בשמחתכם
 מזהב, הנחמדים ,מאתורה דברי על ומתענג

.מגיהונתן כמטה ,מבמדבש ומתוקים
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זצוקללה״ה מו״ר של הכבוד׳ ישיר של המקורי היד כתב

 ה' ו', מלכים-א א
 כו מא, יחזקאל כב
 ע״א ס״א, בתרא בבא כג
 ע״ב נ״א סוכה כד
 מ״ה פ״ב מדות כה
 ע״ב נ״א סוכה :י
י  א' קכ, תהילים רש״י :

 ע״ב קי״ט פסחים כח
ט' פל״ד נתן דרבי אבות ט;
ה' סב, ישעיהו ל

לא
 ע״א ח' כתובות א׳

כד קיח, תהילים
לי
 ד א, השירים שיר גל
 ג אות א' פרשה רבה השירים שיר דל
ג ב, הימים-ב' דברי הל

 ע״ב פ״ה יומאלו
 ע״ב קי״ט שבת ל'
 ע״ב קי״ט בשבת כעי״ז חל
 יט טו, הימים-א דברי טל
 > ב, בראשית עפ״י וכן יג, כח, יחזקאל מ

 ג' אגרת החזו״א אגרות ראה מא
 יא יט, תהלים מב
כז יד, שמואל-א מג

לב
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ה"כ 156 גליון ת יו ע"ז סוכו ש ת

התשובה סוד - הכיפורים ביום
מ״ג[ עמי השביעי חודש ]מאמר

הזכיר מרבים אנו התשובה בימי  רחמים של מדות ׳"ג תפלת את ל
מ' עליה אמרו אשר ת התפלה והיא ריקם". חוזרת "שאינה בג  לזכו

 אומרים אנו מדות הי"ג לפני שמקדימים התפלה בנוסח לסליחה.
שב מלך  להבין ויש מקדם". לעניו כהודעת וכו' רחמים כסא על יו
ם מה ת הי"ג לפני שמזכירי  רבינו משה של הענוה מידת את מידו

 להוריד זכה זו מידה עם לו שהיה המיוחד הקשר שבגלל דמשמע
מדות. הי"ג את לישראל

מיתה טעם הוא חטא א.

חזור שלמי איתא המוקדם, אל המאוחר מן נ  אמר ע"א( ז )מכות בירו
שר סוב פינחס רבי שר שהוא סוב הוא למה וי שר הוא ולמה י  י

 שאלו תשובה, דרך שמורה בדרך חסאים יורה כן על סוב שהוא
שו? מהו חוסא לחכמה  תרדף "חסאים יג( )משלי להם אמרו עונ
שו? מהו חוסא לנבואה שאלו רעה",  "והנפש יח( )יחזקאל ואמרה ענ

הו תמות" היא החוסאת תר[, חמור ?סק ]ז  מה לתורה שאלו יו
 מה להקב"ה שאלו לו, ויתכפר קרבן יביא ואמרה החוסא? משפס
ם לו, ויתכפר תשובה יעשה ואמר, החוסא? משפס  אני בדברי
ם עמכם קחו יד( )הושע שנאמר לו, מכפר שובו דברי ע"כ. ה' אל ו

הבריאה במסגרת לחטא פתרון אין ב.

 לבאר כאן נכנס לא ]א.ה הבריאה בחלל שיש הכוחות שכל היינו
 תקנה מצאו לא שביניהם[ והחילוק המידות ושאר החכמה מהי

שוגג. רק עצה מצאה התורה ואפילו לחוסא,  כי הוא והענין ל
ב "תחסאני ליא[ ]תהילים כדכתיב מיתה של ריח יש בחסא אזו  ב

ש"י אלבין" ומשלג תכבסני ואסהר ב תחסאני ופיר אזו  כמו ב
ה מת. וסמא המצורע שמסהר מז וז  אין לג( )ברכות חז"ל בדברי נר

 שיש חסא על דווקא המדובר ואין ממית. החסא אלא ממית ערוד
 מת, וסומאת מיתה מעין יש חסא שבכל להורות אלא מיתה, בו

 סעם כשיש כי כנ"ל, לחוסא פתרון היה לא הבריאה חלל בכל ולכן
 כדכתיב ית', בידו רק אלא תחיה של כח האדם ביד אין מיתה
ת אני כוי הוא אני אני כי עתה "ראו  היינו ]א.ה ואחיה" אמי

מור חורבן הוא מוות הבריאה סבע שבמסגרת  ממנו שאין ג
 שהוא ית' בידו רק שנמסר המתים תחית של בנס רק תקומה
שוגג ורק הבריאה[. למגבלות מעבר  כ"כ האדם נדבק שלא ב
 עצה התורה לו מצאה יבין" מ׳ ויישגיאות בשגגה היה כי בחסא
מזיד אבל שבידו. בדבר  מה בחסא השתתף עצמו שהאדם ב
 צריך לכן בתחייה, מעורב אדם כח שאין היות החוסא, יעשה

הו זו. מסומאה להסהר מיוחדת בקשה ה שאמרו וז  אמר "הקב"
ש וכמו תשובה", יעשה ת בספר המהר"ל שפיר ש ה' גבורו  שפירו
ה" "הקדוש הכינוי ש הוא ב" ש קדו מובדל, מופר  הוא וברוך ו

ת זו שהנהגה והיינו ב'(, הקדמה )עיי"ש העולמות את שמנהיג  המובדל
ה ועל העוונות סהרת תתכן ושם אותנו, מנהיגה היא מהשגתינו  ז

ם דוד אמר  סתומה זו חכמה הנהגת כי תודיעני" חכמה "ובסתו
 שהוא המלך ]ודוד זו. להנהגה זוכה תשובה ובעל אצלנו, היא

 מעשה לאותו ראוי היה שלא ד:( )ע"ז כמ"ש תשובה, לבעלי ראש
ה בפרק ופתח ליחיד, תשובה להורות אלא שת ז  לכל התשובה פר
חיד[. יחיד וי

רבינו משה של ענוותנותו ג.
 ובענין רבינו. משה של לענוותנותו ונשוב ראש נתנה

 לה אין שענוה המהר"ל הגדרת את פעמים כמה הזכרנו הענוה
ש גדר, הגדיר ניתן דבר שכל הדבר פירו  הגדרת ע"׳ צורתו ל

בהיות לכן כלל. הגדרה אינה שלילה של הגדרה אבל חיובית,

ת נשלים זה בגליון ת השיחה וסוכות. יוה"כ סוגי דו  תשרי מועדי סדר או
ס עדיין באה שלא וכמדומה שליס"א ■"ש הרב מידידי קיבלתי  לרבים. בדפו
בה. שזורים נחוצים יסודות הרבה

ת מחמת לקראת בס"ד יופיע הבא הגליון לשבת טובים הימים סמיכו
תשע"ח. נח שבת

 של תורתו דברי נפש לכל שוה שאינו היחודי סגנונו מחמת הבהרה
 "נפשו בספר שנעשה כפי לשוני ועיבוד עריכה עוברים זצ"ל רבינו

 שגיאה כל כן על בעדודו. שי"ל דמשיחא עקבתא על תלהט" גחלים
ת נא וטעות בעורך. ורק אך לתלו
והארה. הערה כל על נשמח

המערכת

תו שאין מי לכל טובה בשורה מייל ברשו
 עלונים לקבל ומבקש מייל ברשותו שאין מי לכל מאפשר חדש מיזם

 מייל". '׳פרעם נקרא המיזם אפסי. במחיר הדואר לתיבית
 03-6888823 לטלפון להתקשר עליך פשוט. מאוד בההצטרפות אופן
 צורת סולמית. ולבסוף וכתובת שם טלפון משאיר להרשמה. 1 לוחץ

 ולקבוע להשאיר יש פרטיו את אשר אשראי כרטיס דרך נעשית הגביה
 כולל ₪ 1 הוא העלון עלות העלון. עלות את פעם כל יגבו ממנו צבור ערך

 עלונים 30ל מספק זה המינימום שזה ₪ 30 תטען אם הבית. עד משלוח
.649 הוא תלהט גחלים נפשו העלון של הרשומה מספר וכו'.

המערכת

ר לה אין לכן ואפסיותו, האדם מעלות כל שלילת היא שהענוה  גד
כור גדר. מכל משולל שהעניו ונמצא ה. וז  ז
 אדם כל מובנת. לא שנראית הענוה עבודת בערכנו מעס נבאר
ת אפילו שהשיג מעלה שכל לידע צריך ת או מעשיו בזכו  בזכו

 ודאי חשיב, וכלא להשיג, צריך שהוא מה כלפי כלום אינה אחרים,
ת שיש  השיג לא שעדיין מה מאידך אך חיוביות, ומעלות מדרגו
ש וכשאדם יותר, הרבה הוא  ותאב משתוקק הוא הרי חסר מרגי

ש ומי החסרון, למלא ש שמרגי ה, מסתפק הוא לו שי  כל הם וכך בז
 המעלה את להכיר צריך לו, שיש ומעלה מדה בכל האדם ח״ ימי

 אליה, להגיע שצריך המעלה את להכיר מאידך אך שהשיג
ש  להמשיך הדחיפה וזו עדיין, לו שאין במה החסרון את ולהרגי

מעלה. מעלה ולהתעלות
 כל בין כלל לו דומה שאין נוראות מעלות רבינו למשה שהיו ואף

ת עליו ונאמר הנבראים, שביל בראשי  ראשית, שנקרא משה ב
 השיג כתכלית[ המעלות לשלול שענינה ]א.ה ענותנותו בכח מ"מ

ה אין שעדיין מ' איתא התכלית? מהי א"כ האדם. תכלית סוף ז  בג
תר ואהרן במשה שנאמר גדול פס( )חולין  באברהם שנאמר ממה יו

 כתיב ואהרן במשה ואילו ואפר" עפר "ואנכי כתיב באברהם דאילו
 מתראה עכ"פ ואפר עפר כי פי"ג[ ]ש"ג בנפה"ח וביאר מה". "ונחנו
 כאלו מה, ונחנו אמר ע"ה רבינו משה אבל עפר, למציאות עדיין

 את שתפיסתו כיון עכ"ל. לגמרי כלל בעולם מציאות שום אין
 של בחללו אפילו - עוד אין הארץ ועל מעל "בשמים היתה הקב"ה

 ית', מלבדו עוד אין דהרי בסילה מציאותו גם ממילא ב( )דביר עולם
 בעד חצצה לא שמהותו עד עוד" ה"אין את כך כל שהכיר וכיון

 ראו כי עוד" כאן ש"אין ראו משה את כשראו אף לכן עוד" ה"אין
 וכאן עוד", "אין הכרזת היתה מציאותו כל כי מתוכו עולם בורא רק

ת - האדם תכלית היא  ושכינה חציצה, כל בלי ית' בו גמורה דביקו
תנ"ך נקרא ולכן חז"ל, כמ"ש גרונו מתוך מדברת  האלקים איש ב
 בצד לא המעלה תכלית היא כאן חוצץ. אינו במינו מין כביכול
 החיוביות המעלות מצד היינו ]א.ה הבר-מעלה האדם של החיובי

ת אלא שרכש[, הו המעלות, כל שלילת מתוך הניכרת בדבקו  שיא ז
הי וגדר, סוף לו אין שהבוי"ת דרכו שמתראה האדם מעלת  זו
הפעוס. ערכנו לפי רבינו משה מעלת



שמהותו רבינו ומשה גדר, בלתי הנהגה יש מזה לפנים אבל ,הענוד מדת מכח הסליחה להנהגת זכינו ד.
ר בלתי היתה  זו הנהגה השמים מן קיבל הענוה[ מכח ]כנ"ל גד

אז ,"גדר יתלב" אישה בשם וקראתי פניך על סובי כל אעביר "אני שכתוב מה נבין כעת שכר לבקמ נויא ן"הגו נויא"שה ןתכי ו ב
שר את וחנותי לפניך השם שר את ורחמתי אחון א המדה ןמ נהישא םירחמ רהיעב שכר לכויכב אלא רהיעב רהיעב ארחם" א

י ופירש ר ליב הנהגת לבקמ גדר ליב בהנהגת שמתנהג ימ יכ לל.כ ואף המדה. לפי לא שמקבל פי' הגון, שאינו אע"פ ש ד 1כלו ג
ג הנהגת את לנו שהוריד הוא רבינו משה דוקא היינו עבירה, עבירה ושכר מצוה מצוה ששכר בידינו שכלל הרחמים. מדות "

ה כל אך במדה, מדה שכר שמקבלים ב י"עניתוד חכמה ובסתום" ממנו םיהסתומ םידרכל הכנסל זכה יכ הגדר, לפי במדה רק הוא ז
לארץ. והורידה ענותנותו ת ד מ

ר ו א י ק ב ו מ ד ע ו ס י ה ב ט ר ח קכ״ח עמ׳ השביעי חודש מאמרי חרטה בענין ממאמר נחלק ה
ת לאדם יש החסא קודם  ובין ביניכם מבדילים עונותיכם וכדכתיב חציצה נעשית החסא ובעת ית'. עמו פב"פ לעמוד אפשרו

חזור כדי הרי כותל שנעשה ומכיון אלקיכם. ת פב"פ ית' עמו לעמוד ל מירו ה כותל דרך לעבור צריך בג  לעבור היא החזרה דרך השני. לעבר ז
שר וככל התשובה. מעיקרי שהיא חרסה נקרא החסא דרך המעבר עצמו. החסא דרך  שיא בכותל. חור נוקב הוא הרי החרסה מתעמקת א

שוב שלא תעלומות יודע עליו שיעיד כך לידי ההגעה הוא החרסה ה לחסא י הו דתשובה. פ"ג הר"מ כדברי עוד ז  בספה"ק שנקרא מה ז
של הללו במחשכים שגם והתגלה המחיצה. את שבר שכן שמים כבוד צמח החסא דרך שמהמעבר היינו הדין", "מיתוק  חיות יש החסא( )

ת'. כבודו של ה י ת יש ובז שבור צריך לא וממילא חסא )שלא הגמור הצדיק על תשובה לבעל עדיפו  אצל שהרי בחסאו(, שיצר המחיצה ל
תברר לא הגמור הצדיק הו הללו. במחשכים גם ית' כבודו נ ת שלו היתרון מצד עדיף שבע"ת מתשובה פ"ז הרמב"ם מ"ש וז שו  היצר. בכבי
ת הר"י של החשבונות שהרי בצ"ג גם שייכת בהחסא שיש הישות באפיסת ההכרה אמנם שע"  החסא, קודם גם שייכים החרסה בעניני ב

ה שמים כבוד יצמח הרע שליסת שמתוך אבל אז לבע"ת. רק שייך ז  מהות בענין נעמיק מלבדו". עוד ש"אין הבריאה בחלל להדיא מתברר ו
החרסה.

ה שפתי תספנה נופת מציאות, של גוון לו שיש רק מציאות העדר הוא בעצמותו הרע מן כל וכוי. מרה ואחריתה זר  שחוש ז
א, האדם של ההבחנה  אבל הבריאה. בתוך מציאות הוא העדרו דבר שהרי היסב בהתבוננות אנושי בשכל גם זו אפיסה מכיר הוא ברי

 מתוך לכתתו דרך אין וכבר חכמים, עיני יעור השוחד בו למצב נסחב כבר אז זו מציאות הרגשת ע"י ונסשסשה ההבחנה כח נפגמה כשכבר
ת הרגשת היא מהותו הרגשת מציאותו. לא מהותו הרגשת ע"י רק המציאות  המציאות והעדר מיתה הסעם הרגשת שהיא החרסה מרירו

ם חז"ל וכמ"ש בחסא שיש  העדר הרגשת חש אז רשע שם עליו וחל בחסא נתעצם עצמו שהאדם ומכיון מתים. נקראים בחייהם דרשעי
שע" שנקרא מה כלפי כי עצמו. מציאות ה שם חלות למנוע הסובים מעשיו כל אז לו יועיל לא החסא בעת "ר עליו. ז

ם היותר מהקשיים ת גדולי  האדם חסרון שירככו או שקולים שיהיו שלו המעלות האדם לפני מציע שהיצר מה הוא החרסה בעבוד
הו החסא. ע"י ת חסרונו יראה שלא בכדי החסא שלאחר המעוור השוחד וז ת ויעויין החוסא. בפחיתות ההתבוננות אחרי גם בבהירו שע"  ב

אור  ולענ"ד עיי"ש. החסא ע"י המציאות העדר של במצב הוא האדם קומת של פרס שכל איך להראות הוא דבריו קוסב וכל החרסה ענין בבי
הו שם. הק' דבריו שרש ז

נ"א[ עמי השביעי חודש ]מאמרי לסוכות המיוחד מצוה הידור
 הימים המשך הם סוכות שימי משום לכך הסיבה מצוה. הידור דיני שאר בכל כמו שלא לעיכובא שהוא מינים, בד' ההדר דין את להבין יש

ש והנה בהם. שנבנה אדם ובנין והסליחה נוראים הדר" ענין פירו תר שיש וככל יופי, הוא ה" ם יו תר הוא בדבר גווני  בו אין לבד אחד גוון יפה, יו
שילוב יופי, ם כמה וב תו. גם הוא וכן העולם בחיצוניות הוא כך ביופיו, ניכר גווני מיו ש הוא החיצוני העולם כי בפני  והיות הפנימית, למציאות לבו

הו בעולם. שיש הגוונים כל את בתוכו כולל הוא ממילא ית', שמים כבוד רוכב שעליו אלקים בצלם נברא שהאדם  שכלול תשובה הבעל של יופיו ז
ם, הרבה בו יש ולכן לסוב, ונהפך רע שהיה ומה שלכתחילה סוב בו מור צדיק משא"כ גווני  סוב מלבד דבר בו כלול לא כי אחד גוון רק לו יש ג

תר ניכר התשובה אחר לכן גמור, הו תשובה. הבעל ע"י בעולם ית' כבודו יו ש מה ז הדר" המילה שפירו ה" הוא תרגום בלשון " חזר  בכח כי "
חזיר חוזר שבה התשובה היינו ]א.ה החזרה מ חזר לפני כי בעצם. היופי ענין סמון למקורן[ הכחות כל ו  כל עדיין נכללו לא לסוב והפכו הרע מן ש

החזיר שבכחן הלב ותעלומות ית'. הנהגתו ביופי חסר הגיוון וכשחסר הסוב, תוך עולם גווני  ההדר כח בהן יש לשרש, חזרה הבריאה כל את ל
הו הכל להחזיר יפיו. וז

ק שנקראים מינים הד' ה" ל שאמרו וכמו ולעיכובא, בעצם הדר דין בהם יש ולכן כנ"ל, האדם של ההדר מתגלה בהם קרבא" "נצחי בזו  אתרוג ז"
 שהוא היוה"כ, מהלך אחר שיצא המחודש האדם על אדם, בנין על כאן מדובר הרי לשדרה, לולב לשפתיים, ערבה לעיניים, הדס ללב, דומה
הו כנ"ל, בעצם הדר ל שאמרו וז ק רז" ה" שר ישראל נאמר אלו ימים שעל קה.( אמור פ' )ז  ההנהגה של והתפארת היופי כי אתפאר. בך א

ת מתגלית העליונה, אלו. בימים הישראלי אדם בדמו
 להתרפא, ועתיד ירכו בכף שנגע אלא נצחו לו, ויוכל עשיו של בעירו אבינו יעקב שנלחם אבות המעשה לבנים, סימן אבות שמעשה בידינו כלל
שו ע"ז ל דר חזור לבסוף בו שנגע אף היינו שכם, עיר שלם יעקב ויבא כו' סלתה נסע ויעקב ז"  תחת החקוקה יעקב של דמותו כי לסוב, הכל י

ה דרכו, הבריאה על רוכב ית' שכבודו פי' הכבוד, כסא החזיר יכול ז  יעקב" ירך כף "ותקע בבנינו קלקול שהיה כתיב בו רק לכן הקלקולים, כל ל
הו עשיו וילך שלמותו, התחילה וכאן ^כונה נסע ויעקב שעירה לדרכו ההוא ביום עשיו וילך ע"י לשלמות, להחזירה ובכוחו שו ל דר ק ז" ה"  אמור )ז

הו ^כונה נסע ויעקב ממנו, המקסרג שנפרד יוה"כ על ק( ה ממהלך התוצאה ז הו שלם. יעקב ויבא דלבסוף ז שראל יעקב של דמותו וז שר "י  בך א
ה( השלמות גילוי )שהם מינים בד' ולכן הדר, אתפאר" הידור. דין יש הז

ושמע״צ סוכות שמחת ואופי תשרי מועדי סדר
ת מועד נקרא מדוע להבין כדי כלל. תוצאה שום ממנו נולדה שלא כיון כך כל ממנו דואג ואינו בעיניו, קל סדר את תחילה נבאר שמחתנו זמן סוכו

ש להרגיש מתחיל חסאיו על למשפס האדם את כשמעמידים אך סיומם. הוא הסכות חג שכן תשרי חודש של המועדות את בחו
שעשה, מהמעשים תוצאה היא למשפס עתה שהעמידה כיון שעשה, מה

ש .א א ה ר שנ סיכויו הם על לחשוב מתחיל ואז מעשה, מכל תוצאה יוציא המשפס כי ה

 כשחוסא האדם סבע ומשפס. דין יום והוא המעגל תחלת הוא ר"ה הנה
החסא נעשה מחסאו מעשית תוצאה מיד רואה ואינו השנה באמצע ח"ו

ת יכול ומה במשפס שו  להפסיד ח"ו יכול ובמה בשלום, ממנו לצאת כדי לע
ת אלו הכל.  מתחיל ואז כזה, בזמן אחד כל אצל שעוברות המחשבו

ת את להרגיש מן הוא המשפס כי בחסאים, המונחים האסונות משמעו



 לצאת שיכול האסון את וכשמרגיש והיפוכן, חיים ספרי הקצה אל הקצה
 האסון את ומבין להנצל שיכול בכיוון ללכת מתנער ממילא המשפס מן

שבחסא.

חטא שבכל הנורא האסון ב.
 רק לזה מילים לנו אין החסא, של האסון הוא גדול כמה לבאר נרצה ואם

 על עברינות כללי דבר הוא החסא ענין בעינינו כי מהו, בראשונים למדנו
ת מאוד תפיסה זו אבל הבורא, ציווי  את לזעזע כדי עדיין בה ואין כללי

ס מצייר החרסה בענין שע"ת בתחילת יונה רבנו והנה האדם.  בפרוסרו
 וגרוע הגוף עונשי משום ראשית מעשיו. על להתחרס האדם צריך מדוע
 עצמו את האדם שהשפיל ההשפלה מזה וגרוע הנפש, עונשי רח"ל מזה
מר שהבע"ח חי, מבעל יותר ת עצמו את שו  לא החוסא והאדם מסרגדיו
שי ובעיקר עצמו. את שמר  ועשאו אחר גובה על החרסה את העמיד השלי
שר חסאתו על בעיניו וירע שיתחרס יתכן "כי בפ"ע, עיקר  ולא חסא, א

סר או דינר הפסד גם כי בזה, חקו השלים  אם אך האדם, בעיני קשה אי
 מנכסיו, נקי ויצא שעשה( סעות איזה משום )דהיינו רע בענין עשרו אבד
 לעצמו ימחל לא ולעולם לו". מרה ונפשו אנחתו ותכבד תאבל עליו נפשו

ת על  נקי יוצא הוא חסא דע"י החסא, עומק מונח וכאן שעשה זו שסו
 החרסה. גובה וזה רכושו, מכל נקי לצאת יכול קסן וברגע מנכסיו

ת הרמב"ם שעת לאדם מתיחסים כיצד לנו מצייר פ"ז תשובה בהלכו  ב
 המקום לפני שנאוי זה היה "אמש תשובה עשה שלא זמן כל החסא

 היו עונותיכם שנאמר ישראל אלהי מה' מובדל ותועבה, ומרוחק משוקץ
 תפלה תרבו כי שנאמר נענה ואינו צועק אלהיכם, לבין ביניכם מבדילים

ת ועושה וגו',  רמוס מידכם זאת בקש מי שנאמר בפניו אותן וסורפין מצו
 נתאר ממנו. רוח נחת למקום אין אך חיובו וקיים לרגל שעלה היינו חצרי",
ת של רכוש לעצמו שרכש אדם לעצמנו  הוא מיד מאוס, בדבר ונכשל צדקו
 ויצא שלו הקדושה רכוש כל איבד הרי וכו', ומתועב ומרוחק משוקץ מוגדר

 החסא ציור זהו ממש, הקצה אל הקצה מן ונשתנה רע, באופן מנכסיו נקי
ש יונה רבינו של היגון בנוי זה ועל  זהו עגום. כזה במצב שנמצא להרגי

תר האסון החסא. של גדול היו
 ויש מעשיו, כל על וחשבון דין ליתן שצריך ויודע המשפס שעת וכשמגיעה

 מצד החרסה מלבד להרגיש מתחיל אז סובים, לא אשר מעשים גם בהם
 אליו, היחס נשתנה וכמה נזרק הוא רחוק כמה גם והנפש, הגוף עונשי

ת למשפס נגש הוא ואז  כל ונהפך תשובה ועושה אחרת, ובצורה ברצינו
 או אלא אמצעי מצב אין שהרי הקצה, אל הקצה מן אליו והיחס המצב

 תשובה גדולה הרמב"ם כמ"ש להיפך, ממש או ממש קרוב שהאדם
 קרוב ונחמד אהוב הוא והיום כו' אמש כו' לשכינה האדם את שמקרבת

 ונענה צועק אלהיכם, בה' הדבקים ואתם שנאמר בשכינה מודבק כו' וידיד
ת ועושה אענה, ואני יקראו סרם והיה שנאמר מיד  אותן ומקבלין מצו

 אלא עוד ולא מעשיך את הא' רצה כבר כי שנאמר ושמחה בנחת
 עולם כימי וירושלם יהודה מנחת לה' וערבה שנאמר להם שמתאוים

ת, וכשנים עכ"ל. קדמוניו
 מכוסה, המועד שמחת כי "בכסא" מכוסה הוא ר"ה של המועד ולכן

ת ומצוותו ת והיא שופר, תקיעת היא המעשי  וקולות יו"ס, אותו של האו
תרע כי בגמ' וכמ"ש וילולי, גנוחי הם השופר ש מילתא ביה אי  גנוחי באיני

 לו שאירע דאדם שבחסא, האסון על היא השופר וגניחת יליל, וילולי גנח
 אבל החסא, מן החרסה וזוהי מצערו גנח וגנוחי מזה צער לו יש רע דבר

 יליל, ילולי זה האחרון הקצה עד ממש כלפיו היחס משינוי שבחסא האסון
 צורת זוהי מצעקתו. עצמו לעצור יכול אינו כי גונח ואינו מילל הוא כאן

אליה. שנפל תחתית משאול ולהוציאו אדם של לבו סגור לקרוע השופר

הכפורים יום שמחת ג.
 מן לרחוץ ומתחיל התשובה, עם שמכפר יום של עיצומו יוה"כ בא ואח"כ

ת להתהפך מתחיל השמים מן כלפיו והיחס החסא, של הלכלוך  להיו
 הכתוב כמאמר ממעשיו, נחת ויש ישראל לאלקי וקרוב ונחמד אהוב

 לאור מאפילה ויצא הקודם למצב שחזר קדמוניות, וכשנים כו' לה' וערבה
 לאור כניסה - יוה"כ ציור זהו ממש, הקצה אל הקצה מן ונשתנה גדול
 הנוראים הימים את שעבר מי של בנפש הציור על עמדנו כאן עד גדול.

כראוי.

הלב בתעלומות - רצונך לעשות רצוננו ד.
 שיעזוב הוא התשובה היא ומה מתשובה, פ"ב הרמב"ם דברי ידוע

ת יודע עליו ויעיד כוי, חסאו החוסא  החסא לזה ישוב שלא תעלומו
 היינו עכ"ל, וגוי ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ולא שנאמר לעולם,

 ואז החסא מן הפרישה גמר של המדרגה בפנינו מתאר שהרמב"ם
 יודע שיעיד עד הוא התשובה תנאי ואם לגמרי. אותו מנקה התשובה

 בהכרח א"כ מכפר, יום של עיצומו יוה"כ ולגבי ישוב שלא תעלומות
ת עם מגע יש כפרה של זה שביום מו  עד מגיעה התשובה כי ]א.ה התעלו

ת מו  שלא מכריז יום[ של עצומו היינו ]א.ה והזמן מהרמב"ם[, כנ"ל לתעלו
לא עדיין כי בידו ושרץ סובל הוא הרי כן לא אם כי לעולם זה לחסא ישוב

ם וגדוש מלא שהאדם הוא ביאורו החסא. מן פירש  ובתגובות במעשי
שר למעשים נפשו ת לחפש האדם ינסה ואם בהם, נפגש א מו  לבו בתעלו
ת אליו נלוים שרק הדברים ומה בעצם מיהו בו  לעמוד יוכל לא שונות, לסי

 עומק על עמדו חז"ל אבל התגובות. וערבוב המעשים רוב מחמת כך על
 "רצוננו אומרים הם לבם שבעומק יז( )ברכות ואמרו ישראל של לבן

 היינו מעכב", מלכויות ושעבוד שבעיסה שאור אלא רצונך לעשות
ת לעצם שייך אינו שהמכשול  שנתערב ערבוב אלא ישראל של האנוכיו

 נפש תגובות מיני כל באדם יש שמחמתן כו' הגלות צרת רוב מחמת כאן
ת רק הוא ישראל של ומגמתן תשוקתן כל בעצם אבל וכו',  רצונך", "לעשו

ת רצון והוא סו שי  להתבסל יכול אינו ולכן דבר בשום תלוי שאינו בפ
 היוה"כ ענין וזהו מאבותינו, אצלנו בירושה הוא זה ודבר הדבר, כשבסל

שראל במתנה שניתן שר את "וחנותי חנם מתנת מאוצר לי  ופירש אחון" א
שראל שנפתח כיון אבל תמוה, והוא הגון" שאינו "אע"פ רש"י  הזה ביום לי
ת שרצונם לבבם עומק שו ת שזוכה ומי ית' רצונו רק לע  תשובה לעשו

ת שרוצה לבבו מעומק נובעת זו תשובה ביוה"כ, סו שי ת בפ שו  רצונו לע
 שיעיד "עד שהוא החסא מן פרישה של התנאי כאן מתקיים וממילא ית',
ת רצוננו של הזו הנקודה כי תעלומות", יודע עליו שו  שהיא רצונך לע

 יום של עיצומו וזהו חסא, מכל בעצם מופקעת היא החסא מן הפרישה
 כאן עד בעצם. החסא מן המופרשת מנקודה באה שהתשובה מכפר,
צור סיכמנו הקדוש. ליום עד הנפש עבודת את בקי

העוונות כפרת שמחת - שמחתנו זמן ה.
 של הכפרה משמחת שמחה נמשכת בו סוכות של המועד בא יוה"כ אחר

 ראתה עין "אשרי העבודה סדר שאחר בפייס שאומרים כמו יוה"כ,
ת שמחת ראתה עין אשרי שירים, מיני וכל המשוררים,  עם השואבה, בי

 משעיר המלובן, שני ראתה עין אשרי נדיבה, רוח הקדש רוח שואבת
 נפשנו". דאבה אזן למשמע הלא אלה, כל ראתה עין אשרי הקרבן,
תר האסון שאם לעיל שנתבאר מה דרך על היא זו שמחה  הוא גדול היו
 גדולה שמחה לך אין כי מאד, גדולה שמחה היא ממנו היציאה החסא,

 נקודה מאותה נובעת זו השמחה החסא, לכלוך מכל נקי לצאת מזו
ת רצוננו של עמוקה  כנ"ל, יוה"כ של התשובה באה שמשם רצונך לעשו

ת רצוננו עולם של רבונו מכריזים ואנו  דבר שום ולא בך רק דבוקים להיו
המועד. שמחת זוהי אחר,

הסוכה על שמים שם חל ו.
ת הנה שסו  צלתה שתהא צריך שכן השמש, מן הגנה היא הסוכה בפ

 על שמים שם שחל "כשם ס' בדף חזייל לשון אבל מחמתה, מרובה
ם שם חל כך החגיגה  להשתמש שאין להלכה נוגע וזה הסוכה" על שמי

 על ש"ש שחל הוא ז"ל לשונם אבל סוכה. מצות לצורך שלא הסוכה בסכך
 לשם רק הוא הקרבנות ככל חגיגה שקרבן שכמו לומר רצונם הסוכה

 שהצורה כונתם ויהיה. הוה היה ית' מהוא יותר אין בסוכה כן ב"ה הוי'ה
ת היא לסוכה הכניסה של הפנימית  יכנס שלא זר דבר מכל מוגן להיו

 בנפש נקודה איזו השמש. מן הסכך מהגנת פחות לא אדם, של בנפשו
ת "רצוננו של נקודה אותה רק לסוכה, להכנס יכולה האדם  רצונך", לעשו
שת היא ית', רצונו עשיית מלבד רצונה אין כי לגמרי נקיה שהיא  המרג

 וכלשון זו, באוירה חיה היא כי הסוכה", על שמים שם ה"חל את בסוכה
שא ושרשא מגזעא דאיהו "מאן המפורסמים בזה"ק חז"ל תיב קדי  לי

תא" בצלא מנו  רק הוא ישראל כלל של והשרש הגזע עומק כי דמהי
ת ה"רצוננו שו שת המרגיש זה. מרצון זז שאינו רצונך" לע  הוא הסוכה קדו

ת רצוננו של נקודה אותה בו שחי מובהק סימן שו  רצונך. לע
 מקבל שאינו ויקב, גורן מפסולת דוקא עשוי שהסכך ממה נלמד עוד

 שמדובר משום הוא סומאה, לקבל שיכול עצמו האוכל מן ולא סומאה,
ת רק שרצונה וסומאה, חסא מכל המופקעת בנקודה כאן  ית', רצונו לעשו

ת הצורה כי מי תא צלא שהיא הסוכה של הפני מנו  בשביל נעשתה דמהי
זו. נקודה

שר היה שלא ]מה בסוכה הישיבה מן לנו לצאת שצריך מה שיג אפ  חוץ לה
 והשאור מלכויות השעבוד אף על בהחלס, ית' ברשותו רק שאנו לסוכה[

ת כאן אין אבל המעכב שבעיסה  המלכים, מלכי מלך רק אחרת, רשו
 דרך בהשקפה ורק המלוכה, נשארת לו רק אבל מלכים הממליך שהוא

 זה דבר האמיתי. המבס זה אין אבל אחרת, רואים שבעיסה" "השאור
 רק הוא האמיתי המבס מצב שבכל בה, ולהחקק בנפש לבעור צריך

 של המבס מתוך רק שהוא ידע אחרת רואה ואם ית', רשותו שהכל
שבעיסה. השאור

ת יוה"כ דר"ה המועדים ג' בנין של הכללי ציור זהו כו זב"ז. הקשורים סו

הק' התורה לומדי של בסכות השמחה ז.
חד השייך בסוכה נוסף ציור שיש להוסיף יש אמנם  והוא לבן-תורה, במיו
 הכפרה צד על דברנו עתה עד לזה. שייך בן-תורה וכל לגמרי אחר עומק

סוף מהמשנה ידוע אבל הסוכות. חג שמחת מזה נמשכת וכיצד יוה"כ של



 חתונתו יום והוא השניות, הלוחות מתן זמן גם הוא שיוה"כ תענית
תינת כיון לוחות, מתן ופרש"י תורה מתן על בחז"ל שנדרש  התורה שנ
 הר במעמד התורה את שלימדם רק ולא ממש ליד מיד היתה לישראל

ת. זה למהלך ההמשך את עתה ונבאר סיני,  בסוכו
ת מביא המ"ב  רוח ענקי משני עובדות ב' "ס(0תר )סי' תורה שמחת בהלכו
 שאמר ז"ל האר"י על "והעידו ז"ל, והגר"א הקדוש האר"י - ישראל בכלל

 בשמחה עוז בכל משמח שהיה ע"י לו באה שהשיג העליונה שהמעלה
 כחו". בכל הס"ת לפני מרקד שהיה כתבו ז"ל הגר"א על וגם מצוה, של

ת ב' הביא שהמ"ב הסיבה  יכולה השמחה מה שנדע כדי אלו עובדו
 בתורה להשגתם שזכו למדנו אלו עובדות מתוך השי"ת. בעבודת להביא
ר מצוה. של שמחה אותה מתוך או  מצוה נר "כי כתיב הנה הענין, בי
בול הבית- היינו נר אור" ותורה  שבו בפתילה נתפס והאור השמן, של קי
בול והיינו המדליק, החומר שהוא השמן עם ובוער ת-קי  של לאורה שהבי
מוד התנאי מלבד המצוות, הוא תורה ת צריך שהוא בלי  מנת על להיו

ת  לקבל כלי היא המצוה גם בלבד, המעשה עולם הוא שכאן כיון לעשו
תורה. של אורה

בתורה ענינים להארת קיבול כלי מצות ח.
תר הדברים את נבאר  מבקשים אנו יום בכל הנה מוחשי, באופן יו
 ותן ממש, תחנונים לשון עלינו, רחם המרחם הרחמן אב אבינו
שמור וללמד ללמוד לשמוע הכל( )להשיג ולהשכיל להבין בלבנו  ל

 ולקיים ולעשות בפיך( מחודדים תורה דברי שיהיו לשנן )דהיינו
 עדיין וזה באהבה, אלא סתם ולא - תורתך תלמוד דברי כל את
ה כל אחר כנה"ג אנשי הוסיפו אלא די לא תך עינינו והאר ז תור  ב
 ולקיים הכל להשיג שביקשנו אחרי חסר היה מה ולכאורה כו',

 כשמקיימים באהבה, המצוות עשיית שאחר אלא באהבה, הכל
ת, מצוות ה. עינים להארת חדש קיבול כל■ מקבלים בשלמו  בתור

 ה'להבין ומהו בתורה, העינים" "הארת אותה מהי לבאר ויש
ה, שלפני ולהשכיל'  הוא התפלה נוסח ויו"ס שבת בכל הנה ז

תיך קדשנו  המצוה קיום את מקדימים בתורתך, חלקנו ותן במצו
 הוא והענין כנ"ל, רבה אהבה בברכת הבקשה כמו ולא לתורה
מני שבכל  שממנו אחר לרקע סבעי באופן הנפש הוגבהה קודש ז
אז אחר, במבס הכל רואים  לבד המצוה עשיית על מבקש אינו ו

תיך, קדשנו אלא ש במצו  ומובדל, מופרש הוא קודש תיבת ופירו
שייך תבל חוויות מכל מופרש להיות שמבקש והיינו  לחווית רק ו

 בלבד קדושה של חיים בהם, רק חי שהוא בהם" "וחי המצוות
אז הגשמיות, מכל מנותק  לו המיוחד חלקו להוציא אחד כל יכול ו

 לקבל וכדי בתורה מיוחד פרסי חלק לו יש יהודי שכל בתורה,
 שבארנו דרך על במצוות, מקודש להיות צריך הפרסי חלקו

 הארה שהיא המצוה עשיית שאחר בתורה העינים" "הארת
 מן למעלה היא וקדושתה שתורה ואף בתורה, חלקו את לראות

אור. לתורה קיבול הבית היא המצוה מ"מ המצוות,

בתורה המיוחד לחלקו לזכות ט.
שר הוא וכאן חד הק מיו ה של ה ה"כ בן-תור ת, ליו סוכו  כנ"ל ו

ה"כ ה שביו תנ ה ני אל, תור שר ה כל כי לי ת כלולה התור חו  בלו
אר מבו ל, כ חז" ת ואחר ב ה המעיין קבל ה, של הז תור  צריך ה
העמיד קיבול ל ת- חד בי שפע מיו ה, ל ת חג והוא כז מן הסוכו  ז

תנו, ח ה שמ חילת מלבד וז ת המ היציאה עוונו ה ו אור מאפיל  ל
ל דו ם שהם כנ"ל ג ם דברי אי ה כשכל אך שמחה, לידי המבי  ז
ר נכנס ד הד' בסוכה מצוה של שמחה לג ב ם ו ת זו מיני מו  של

ת-קיבול ת הבי שג ה ה. ל תור ש ה מ" ם וכ מב"  לולב הל' סוף הר
ח "השמחה שמ ם שי ת אד שיי ע ת המצוה ב הב  הא-ל ובא

ה הן שצו ה ב ה עבוד מונע וכל היא, גדול  זו משמחה עצמו ה
הפרע ראוי מר ממנו ל א שר תחת שנ ת לא א  י ה את עבד

היך ה אל ח שמ ב ב סו ב" וב סוי היא השמחה כי לב ש בי  הנפ
שר המלאה ה או ת ת, מקרב שי" ה שר ל הסוכה, או שר ב  או

הד' ם, ב ה מיני תן ז ה נו חר, ערך למצו ה א חיל וז ת ת מ  לבנו
אל בכלל שר ת לקלוס הכלי את י ה התורה א תנ ת שני חו  בלו

ה"כ. ביו

ם כאן ה מביני הבנ ה של הבנה חדשה ב מ מהו בן-תור  ן ז
תנו, ח ר יש שמ שייך שמחה של ציו ש לכל ה אל נפ שר מי

חץ תר ה ת מלכלוך והתנקה ש מא ת, סו ש העוונו ר וי  של ציו
ה שמחה ה לבן-תור סת כלים הבונ ה לקלי היא התור  חייו, ש

מן לך ואין שר ז ת מוכ ה קליסה כלי לבנו תור תו ל מן מאו  ז
ש ת שמחה שי ת על סבעי ת. כפר ש"נ העוונו מ ה וכ קוד הנ  ש

ה היא לסוכה הנכנסת ת הנקוד מי צוננו של הפני ר ת ' שו  לע
צונך' ה שהסוכה ר ת אינ קבל א והיא סומאה, מ ע א ה'גז ש שר  ו

א', ש ה ה"ה קדי חת שמ ת מצוה של ב ה, כלים לבנו תור  כי ל
חג המצוה ת ב סוי היא הסוכו ת לרצוננו בי שו ת', רצונו רק לע  י
תר מצוה היא ממילא ת, יו מו של ה ב קיבול כאן נבנ ת- ש בי  חד
מרי. לג

תורה שמחת י.
עפ"ז  שמח" אך "והיית ראה בסו"פ כתיב עצרת, שמיני ענין נבין ו
חגך" "ושמחת ציווי כתיב שכבר כיון היא, הבסחה זו רש"י וכתב  ב

ה פסוק ממילא  מחז"ל לנו ידוע אמנם הבסחה, אלא ציווי אינו ז
ת ציווי כאן שיש  הוא אם ולכאורה לשמחה, האחרון יו"ס לילי לרבו
ל הגר"א דברי בהקדם להביא ויש הבסחה. אינו ציווי  למה ז"

ה ציווי נאמר  באמת שהוא ואמר ריבוי, בדרך ולא מיעוס בדרך ז
 שמחת ולא לולב ולא סוכה לא אין חג של אחרון שביום מיעוס,

ה שכל השואבה, בית  שמחה לידי לבוא בחג וסיוע עזר היה ז
שמע"צ אך בשלמות, ת ובכל האלו האמצעים כל את אין ב א  יש ז

שמח' כתיב שהרי לשמוח, ציווי ת הוא א"כ המיעוס, אחר '  לרבו
הריבוי מיעוס הוא אך ותיבת אחרון, יו"ס  עכ"ד שמח, בתיבת הוא ו

ל. הגר"א  המביאים האמצעים כל את ממנו לקחו אם ובאמת ז"
 אלא ישמח, במה - המגינה והסוכה נצח דידן הלולב - שמחה לידי

שמע"צ הוא כאן המדובר  מכל המכוון והמרכז התמצית הוא ד
ה"ק מ"ש והוא מתגלה, הוא ידה שעל דהיינו המועדים,  בהזו
 הבריאה שכל כיון פי' התורה, מעיינות נפתחים עצרת שבשמיני

שביל הינה  נפתחים הכל מרכז שהוא ביום לכן התורה, גילוי ב
אז התורה, מעיינות ונשפכים תר משמח דבר לך אין ו  כי מזה, יו

תר האדם את לשמח היכול החפץ היא התורה  בקרבתו ביו
להשי"ת,

 היא השמחה מ"מ וסוכה כלולב מצוה של חפץ בידו שאין ואף
תר, גדולה אז ביו  שפע את המרגישים ישראל נפשות תגובת ו

 האושר על אות היא והרקידה תורה, שמחת - בנפשם התורה
שר לנו שאין הזה ממנו. גדול או

שך עכ"פ אחד רגע לו יש בן-תורה כל ש ההקפות במ  שאין שמרגי
תר לו  רוצה, ואינו צריך אינו ממנה וחוץ כלום, ולא התורה מן יו

תר צריכה איני צועקת הנפש התורה מעיינות שכשמקבלים  מזה יו
הי כלום,  כשהנפש כי רש"י שאמר השמחה על ההבסחה זו

 גדולה. בשמחה שהיא ודאי התורה מעיינות מקבלת
 הלילה של שבהקפות ישראל בכלל שידוע דמה לומר רחוק לא

תר שמחים  של בשמחתה כי כבר, שעייפים בגלל לא יום, משל יו
ה על ההארה אלא עייפות, אין תורה  של שההבסחה משום היא ז
ת חז"ל כמ"ש אחרון, יו"ס לילי על נאמרה רש"י  יו"ס לילי לרבו

 הם, נביאים בני נביאים אינם אם ישראל וכלל לשמחה, אחרון
 לעשות לרצוננו הביסוי יופי וזה יותר, הלילה שמחת את הדגישו
 בעולמנו לנו אין ומרגישים תורה בספר שאוחזים בשעה רצונך,

ת'. רצונו מלבד אחר רצון עזור השי"ת י  הימים את לנצל שנזכה י
בז ולא בתורה, ועליות מצוה של לשמחתה בז  י ימ את לריק ל

מחבירו(. חרב מחבירו הקדוש כל )כי מיוה"כ פחות לא המועד

צ"ל ליס יוסף מרבי שמעתי שיבת תורה בשמחת שהיה ז  מיר, בי
ל ירוחם ורבי  של בשמחתה ושמח רוקד הבימה אצל עומד היה ז"

 על דפק גדולה בשמחה כשהיו ההקפות באמצע ופ"א תורה,
 בשמחת כעת אוחזים ואנו יוה"כ את עברנו אמר, וכך הבימה

תר שמח הבוי"ת במה מסופקני תורה ה"כ יו  בשמחת או שלנו ביו
 שבתון, שבת קדשים קודש הוא יוה"כ באמת כנ"ל הביאור תורה.

ה תורה של שמחתה אבל  הכל, של הסיום מונח בה אחר דבר ז
עזור השי"ת מאושרת. שנה לנו שתהא י
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 רביבו משולחן
זעללה׳׳ה גבחובסקר אברה□ רבי

- תשע״ח הסוכות חג -
סוכה לנוי אתרוג ותלה טעה

 לשליח ואמר יקר, אתרוג לחתנו שלח שאדם הוה עובדא הנה
 בסתמא, לו ונתן כן עשה לא והשליח יקר, אתרוג שזה לחתן שיאמר

 וכן סוכה, לנוי האתרוגים משיירי לו שלח שהחותן החתן והבין
 האם הסוכה, ונאסרה בסוכה ישבו וכבר סוכה, לנוי ותלאו עשה

המצוה. בה לקיים מהסוכה האתרוג לקחת מותר עכשיו
סוכה נוי של אתרוג דין א.

סע' תרל״ח )סי' ערוך בשולחן איתא דהנה חדא, בתרתי, הנידון הנה
 להסתפק אסור לנאותה, כדי בסוכה שתולין ומשקים דאוכלים ב'(

 מהסוכה האתרוג לקחת דאסור נמצא נפלו. אפילו שמנה כל מהם
סוכה. למצות דהוקצה מכיון בו ולהשתמש

 באתרוג פלוגתא מצאנו דהנה פסול, יהא שהאתרוג גם לדון יש תו,
 מיפסל האם בהנאה, ונאסר למצותו שהוקצה סוכה, נוי שהיה

 שער בעל )להגאון אבות נחלת דעת אכילה. היתר בה שאין מפאת למצוה
 דעת אמנם לאכילה. ראוי אינו שהרי למצוה דפסול ג׳( סי׳ או״ח משפט,
 דכשר, ב׳( סע׳ תרל״ח סי׳ הלכה בביאור מובא קפ״ד, סי׳ )תשובות סופר חתם

 הוה לא גוונא דבכהאי משום מצוה לסעודת דכשר מכיון וטעמו,
לאכילה. ראוי חשיב כן אם להמצוה, בזיון

בטעות הקצאה ב.
 לא כן ואם בטעות, הקצאה הוה דהרי להתיר, לדון יש לכאורה

הקצאה. חשיב
 מי כגון יחוד, לענין טעות מקח דיני יש אם ביאור צריך זה אך

 האם יקר, סכך שהוא ידע ולא למדרס, ממחצלת יקר סכך שייחד
הקצאתו. בטלה

 סוכה לנוי בטעות דהקצאה נקט א׳( סי׳ )ח״א מהרש״ם ובתשובות
שם[. ]עיין הקצאה, הוה
 רימהו והבעל גט שכתב סופר לענין כ״ד( סי׳ )ח״ד במהרש״ם כתב תו
 דהאשה, כרחה בעל לגרש מנת על היה ובאמת כדין, הגט שנותן ואמר
 וכתב כרחה[, בעל יגרשו שלא הגולה מאור גרשון דרבינו חרם ]כנגד

 שליחות ליה הוה הבעל, שליח להיות צריך סופר דאם במהרש״ם
 לשמה דהוה נימא ולא הגט חייל שליחות, צריך אין אם אך בטעות,
חייל. בטעות לשמה דלייחד חזינן בטעות.
מצינן. לא טעות מקח מפאת סוכה הנוי את דלהפקיע נמצא

טעות מקח ג.
 יודע היה אם דהרי טעות, מקח היתה החותן של דהמתנה לדון יש

 דמי ולא היקר. אתרוג לו נותן היה לא סוכה, נוי בו יעשה שהחתן
 לא דאז המתנה את הפסיד המקבל המתנה קבלת דלאחר להיכא
סוכה. נוי להיות עמד דלכתחילה הכא דשאני טעות, מקח חשיב
 הוה גוונא דבכהאי לן לימא ומאן החתן של טעות באמת זה אך
טעות. מקח

 הנותן אם דהרי טעות, מקח דחשיב לדון דיש העירוני מקום ומכל
 זה כל מקום ומכל נותן. היה לא סוכה לנוי המקבל שדעת יודע היה

גדולה. ראיה צריך
השליחות בטל ד.

 לשם אתרוג שזה שיאמר לשליח אמר דהחותן דכיון לומר יש עוד
 לעוותי. ולא שדרתיך לתקוני נימא בזה לו, אמר לא והשליח מצוה,

האתרוג. להתיר אפשר אי ריהטא ולפום ראיה, צריך זה וכל
 כלל, דשליחות דינא בזה בעינן דלא דסברי דאיכא לדון, יש ]תו
 המשפט ובנתיבות סט״ו( שלוחין מהל׳ )פ״ה אפרים במחנה כתבו דהנה

בהגבהת להקנות בשליח שליחות לדין צריך דאין סק״ב( סוף קפ״ב )סי׳

* '
 קוף מעשה אלא אינו השליח דאין כיון דהלוקח, בחצר או הלוקח

 האתרוג לתת רק היה השליחות דידן, בנידון נמי והכא בעלמא.
בחצרו. או יגביהו שהחתן ידי על יהא הקנין אבל להחתן,
 כתב ובלבד( ד״ה הלכה בביאור ג׳ סעי׳ תמ״ח )סי׳ ברורה במשנה אבל

 אפרים המחנה כדברי דלא משמע ת״א( )סי׳ הריב״ש דמתשובות
 המחנה על הקשה כ׳( סי׳ קנינים )הל׳ בינה ובאמרי המשפט. ונתיבות
 לא קנין מפאת עירוב דאם דאמרינן א׳( )מ״ט דעירובין מסוגיא אפרים

קטן[. ידי על יועיל

אתרוג לעשר שכחו
 נתעוררה טוב יום ובליל אחרת, לעיר אתרוג ששלחו הוה עובדא

 שנלקח אתרוג על מלאכה גמר אחר מלקוח ]שעישרו המעשרות, על שאלה
 איש החזון וצוה האתרוג, על לברך עתידין רבים והיו מחובר[, בעודו

 שאינו טבל מאתרוג טוב ביום ומעשרות תרומות להפריש להשולח
ז'[. אות ט״ו פרק והנהגות בדינים ]מובא שם. שנמצא האתרוג על לקוח

 וכן המוקף, מן שלא להפריש ואסור המוקף מן שלא שהיה ואע״פ
 מכל טוב, ביום ומעשרות תרומות להפריש ואסור טוב יום היה

 איסורא דליעבד לחבר ליה דניחא מפאת איש החזון התיר מקום
ב'). ל״ב )עירובין רבה איסורא הארץ עם ליעבד ולא קלילא

 אכילת מאיסור להציל כדי רק וכו' לחבר ליה דניחא הא דאשכחן ]העירו
 שהחבר הא והרי דאתרוג, עשה מביטול רק מציל הכא אבל במיתה, דהוה טבל

 תרומות החיוב דהרי לומר ויש תורה. איסור נמי הוה המוקף מן שלא מפריש
 תימא וכי דרבנן, הכל הזה ובזמן הבית, בזמן אף דרבנן הוא באתרוג ומעשרות

 )ל״ה בסוכה הגרע״א הנה דרבנן, רק נמי הוה דרבנן טבל של דאתרוג דהפסול
בהא[. נסתפק א׳(

 ומכל לאכילה ראוי יהא שהאתרוג תקנתא איכא דלכאורה וקשה,
 על יעבור לא וכן המוקף, מן שלא לעשר האיסור על יעבור לא מקום

טוב. ביום לעשר האיסור
 ראוי שיהא כדי הוא האתרוג לעשר דבעינן הטעם כל דהנה

 יאכל שהמקבל תנאי על רק שיעשר ליה נימא כן ואם לאכילה,
 דהאתרוג נמצא מעשר, יהא לא יאכל לא ואם טוב, ביום האתרוג

מעושר. יהא יאכלנו אם דהרי אכילה, היתר לו דיש כשר
 על עבר לא כן ואם האתרוג, יאכלו שלא יתכן הרי מקום ומכל

טוב. ביום לעשר האיסור ועל המוקף מן שלא לעשר האיסור
דרכים: בכמה ליישב לדון ויש

פסול טבל של אתרוג אמאי תליא - א׳ תירוץ
 דהשתא מפאת או שיטות, כמה אשכחן טבל, אתרוג בפסול הנה
 ומאן ד״ה א׳ ל״ה שם )רש״י שיעשר, ידי על שמותר אף באכילה, מיתסר

 מפרישין שאין משום רק אסור אך באכילה, דמיתסר מפאת או דבעי(.
 מפאת או ר״ב(. סי׳ ח״ד הרשב״א )תשובות טוב, ביום ומעשרות תרומות

 והוי בו, חלק ולוי לכהן שיש כיון הבעלים של לגמרי חשיב דלא
אתיא(. ד״ה שם )תוס׳ השותפין כאתרוג

 מחמת האתרוג דפסול רש״י לדעת דוקא היינו קושייתנו מעתה,
לאכילה. ראוי דאינו
 דאסור משום דטעמא הרשב״א לדעת גם דתיקשי לומר יש וכן

 לאכול יכול הא הכא דהרי בשבת, מדרבנן להפריש ואסור באכילה
 תנאי דעשה מהיכא גרע ולא טוב, יום מערב ההפרשה תחול דאז

 דמי. שפיר דלהרשב״א טוב, ביום לעשר יכול דאז טוב יום בערב
משא״כ מדרבנן, להפריש ואסור טבל הוה אכל שלא כל דהכא ]ולומר

א



הכי[. לומר שייך אם אדע לא בתנאי,
 קשה, לא אז וללוי, לכהן שיש שותפות מפאת הפסול אם אמנם

 זה, על גם להתנות יש אך שותפות. איכא אכלו שלא זמן כל דהרי
מיד. המעשרות שיחול שותפות מחמת הפסול שאם

תיקון חשיב - ב' תירוץ
 שמתקן משום היינו בשבת לתרום דהאיסור ליישב, לדון יש

 שתיקן נמצא יאכל, אם תנאי על מעשר אם נמי הכי כן ואם הפירות,
יאכלנו. לא שבסוף אע״פ שבות על עבר כבר כן ואם לאכילה, האתרוג
תיקן. לא אכל לא אם סוף דסוף ברורה, הסברא אין אמנם
 אסור אמאי אחר טעם מבואר הי״ד( שבת מהל' )פכ״ג דברמב״ם ועוד,

 שהפריש, פירות אותן למקדיש דומה שזה מפאת והיינו בשבת, לעשר
כלל. סברא האי שייך לא הכא זה ולפי

טבל השתא אכתי - ג' תירוץ
 יוכל דהשתא טוב יום בערב תנאי עשה אם לעיין דיש ליישב, יש תו
כשר. האתרוג האם טוב, ביום לעשר

 מיהת השתא מקום מכל לעשר, דרשאי דנהי כשר, אינו ולכאורה
טבל. הוה

 שאם אע״פ הרי התנאי, מהני מה תנאי, האי לענין נמי הכי כן ואם
 לא דעדיין ונמצא אכלו לא עדיין הרי מקום מכל המעשר, יחול יאכל

למיכל. ואסירא טבל הוה מיהת השתא כן ואם המעשר, חל
 כשר. היה טוב ביום לעשר מותר היה דאם ברשב״א חזינן הרי אך
להרשב״א[. בזה מודה דרש״י לומר יש והרי ]א״ה,

טוב ביום התנאי לקיים אסור - ד' תירוץ
 יום מערב דבהקנה קנ״ט( )סי' הגרע״א שכתב מה לפי ליישב, יש תו
 התנאי לקיים מיתסר טוב, ביום מסויים דבר שיעשה תנאי על טוב

טוב. יום מערב למפרע החלות שיחול אף טוב, ביום
 ידי על דהרי טוב, ביום האתרוג לאכול לו דאסר נמצא כן ואם

המעשרות. יחול טוב ביום אכילתו
 )דמאי איש להחזון יתכן לא זה דכל תירוצא, בהאי לדון יש אמנם

 שרי יהא למפרע חל דאם ליה וסבירא הגרע״א על דפליג סק״י( ט' סי'
נתיישב. לא דעדיין נמצא בשבת. התנאי לקיים
 על קונם עשה אם לדינא לעיין יש דהנה תירוצא, בהאי לדון יש תו
 לאכול אסור דהשתא הקונם, את ואכל פלוני, אתרוג יאכל שלא מנת

 אם ]דהרי לאוכלו, שאסור מכיון האתרוג נפסל עכשיו האם האתרוג,
הקונם[. באכילת איסור על שעבר למפרע יתברר האתרוג יאכל

 והובא סק״כ, תרמ״ט )סי' אברהם במגן שכתב למה דדמי נימא ואם
 בליעות בלע שאתרוג לן איכפת דלא מ״ה( ס״ק שם ברורה במשנה

 הכא נימא נמי והכי לאכילה, ראוי האתרוג דעיקר מכיון דאיסור,
 שאסור צדדי איסור איכא אלא לאכילה ראוי האתרוג דעיקר

 האתרוג כל הכא משא״כ הבלוע על רק האיסור דהתם לחלק דיש ]אף לאוכלו,
 ראוי האתרוג עיקר נמי דהכא כהנ״ל, לתרץ אין כן אם מיתסר[,
חלות. יחול זה ידי שעל מכיון לאוכלו אסור אלא לאכילה

הברכה מבטל - ה' תירוץ
 הפרשת על לברך יוכל לא בתנאי, יעשר דאם דמכיון לדון יש

 פ״א בתרומות )משנה כדאמרינן הכי, יעשה שלא נימא כן אם מעשרות,
הברכה. דמבטל כיון יתרום לא אלם מ״ו(

 בלא מספק רק בשבת לעשר דעדיפא חדא, הכי, ליישב אין אך
 איסור דהוה בשבת לעשר ודאי מאשר איסור, ספק רק דהוה ברכה,
ברכה. עם שיהא אע״פ ודאי,
 תימא וכי עליו, לברך ולא מצוה ספק לעשות לאדם דמותר תו,
 בהפרשתו, מצוה שעשה למפרע יתברר האתרוג יאכל דאם גרע דהכא

שרי. זה גם מקום מכל הא

* * *
הסוכה מעל פסול סכך

 שהם וכדומה כביסה חבלי יש הסכך כשמעל מהו לדון יש הנה
שמתחת: הסוכה פוסלים הם האם לסכך, פסולים

פסול סכך טפחים ד' ביחד א.
 טפחים, ד' ביחד הוא למעלה פסול דהסכך היכא מה לדון יש הנה

על כביסה שתלאו כגון ]א״ה, טפחים, ד' הם ביחד החוטים שכל כגון

 שיהא פסול הסכך מצרף האויר האם באמצע, אויר יש רק החבלים[,
הסוכה. מעל פסול סכך טפחים ד'

 דאיכא היכא אילו( ד״ה א' י״ז )סוכה תוספות נסתפקו באמת והנה
 ואויר פסול, סכך של טפחים שני ועוד פסול סכך של טפחים שני

 מצטרפין הפסולין שני האם טפחים, מג' פחות ביניהם מפסיק
 באמצע מפסיק דאויר דכיון אמרינן מי הסוכה, את לפסול לארבעה

מצטרפין. טפחים ג' באויר דאין כיון דילמא או מצטרפין, לא
 שפיר כשירה, סוכה מעל פסול בסכך כהנ״ל איירי אם לענ״ד אך
 סכך ביניהם איכא והרי שתחתיהם, מה רק פוסל אינו דהאויר דמי,
מצטרפים. אינם ודאי כן ואם כשר,
 אע״פ ]א״ה, פסול. המקום כל נעשה הלבוד ידי דעל שטענו יש אך

להחמיר[. לבוד אמרינן דלא בהדיא שם כתבו דתוספות
טפחים מג' פחות ואויר פסול סכך ב.

 מג' פחות פסול דסכך קאמר סק״ד( קמ״ד סי' )מועד איש בחזון הנה
 חידושא והוא תחתיו. יושבין אין טפחים מג' פחות ואויר טפחים
 כן אם תחתיו, יושבים אין טפחים ג' פחות פסול דבסכך ]ולהסוברים רבתא.

 טפחים מג' פחות פסול דסכך הדין דעיקר משמע איש בחזון אך בשיעורייהו, שוו
תחתיו[. יושבים

 שם. לשבת יוכלו ודאי מלמטה כשר סכך יהא אם בפשוטו והנה
 הסככים ב' דמצרפינן דדיינינן גרע, דהכא דידן, לנידון ענין אינו אך

הפסולים.
 אך הפסולים, הסככים שבין בלבוד רק נמצא אם בהנידון מינה נפקא ]והנה

מלמטה[. כשר סכך כשיש הנידון וכל תחתיו. יושבין אין ודאי איש להחזון בזה
החוטים בין לסכך ג.

 דאמרינן החמיר כ״ג( ס״ק תרכ״ו סי' הציון בשער )מובא בב״ח הנה
 כשר סכך דאיכא הנ״ל מסברא להכשיר אין ובזה להחמיר, לבוד

 טפחים ד' דאיכא ונמצא פסול, הכל הב״ח לדעת דהרי האויר, מתחת
 ד' ביחד פסול בהסכך כשאין גם ולדבריו ]א״ה, הסוכה. מעל פסול סכך

לבוד[. מחמת פסול מקום מכל טפחים,
 גם הכשר הסכך שיורד ]ודוקא החוטים, על לסכך תקנה ושמעתי

טעמי: מג' בזה לדון יש אלא כביסה[. החוטי בין
צל לשם ד.

 כן ואם צל, לשם אינו הכביסה חוטי בין שמניח דהסכך לעיין יש
 החוטים בין הסכך להניח יכוונו שבאמת ללמד צריך אלא פסול. הכל
 שליט״א שני להחוט זאת ששאלו ]ושמעתי שלמטה. מה על צל לשם

צל[. לשם שיעשו ללמד יש שבאמת ואמר בעיניו והוטב
מעמיד ה.

 הוה הא הכביסה חוטי על סכך דהאי תקנתא, בהאי לפקפק יש תו
מדרבנן. מיפסל כן ואם לסכך ראוי שאינו בדבר מעמיד ליה

סוכה תחת סוכה ו.
 אין למעלה דהסכך אלא סוכה, תחת סוכה הוה דהרי לפקפק, יש תו

 כדברי להקל סק״ה( תרכ״ח )סי' ברורה המשנה כתב ובזה מחיצות, בה
 מכיון שלמעלה, להסכך דפנות אין דאם סק״א( משב״ז )שם מגדים הפרי
סוכה. תחת סוכה שיהא עושה אינו כשירה, סוכה דאינו
 מהסוכה אסיק גוד ידי על פסול להסכך דפנות דיש זימנין אך

 מספק, סוכה הוי בית בגג הא בסכך, מכוסה שהסוכה ואף למטה,
 יפסול כן ואם אסיק( גוד בזה אמרינן אם ב' ד' בסוכה בסוגיא )דמסתפקינן

מספק.
וכסתות. כרים לקבל יכול התחתון כשהסכך דוקא זה דכל אלא

לדפנות קודם סכך
 סק״ט( שם ברורה משנה ועיין א', סע' תרל״ה )סי' ברמ״א איתא הנה
 דבשעה והטעם, הסכך, כך אחר ורק הדפנות קודם לעשות דצריך
 אהל, דהיינו צל לשם נעשה הסכך שיהיה בעינן הסכך עושה שהוא

 בהגהות )ומקורו אהל. קרוי אינו לחוד גג אלא מחיצות שאין וכל
מ'). אות סוכה מהל' פ״ה מיימוני
 מותר הסוכה, כל ולאורך טפח ברוחב לסכך סמוך דופן עשה ואם
 אהל מקרי טפח מחיצת שיש דכל הדפנות, לגמור כך אחר ורק לסכך
שהיה האהל על מוסיף הוה דהשתא נמצא הסכך, על סוכה ושם



דשרינן. מעיקרא
 קורות מכמה עשוי היה טפח רחב דהדופן בגוונא מהו לעיין ויש

 שיהא בשביל וסגי טפח, גבוה היה שביניהם האויר עם שביחד
 הקורות בין ההוצין מילאו כשסיכך אמנם לסכך, קודם דפנות

הטפח. ונתבטל
הספק צדדי א.

 ואם ונפסל כשר כהיה לה דחשבינן דכשר, אמרינן מי הספק, צדדי
 המחיצות ונפלו מחיצת עם דבסיכך ]להסוברים מחיצות, עשיית יועיל כן

 ההכשר, כלל התחיל דלא דפסול, נימא דילמא או כשר[, והעמידם וחזר
טפח. דופן היה לא כבר שסיכך בשעה דהרי

מרובה אוכל ב.
 אם וכו׳, תאנים ובהן תאנים סוכי ב׳( )י״ג סוכה בגמרא איתא
 הפסולת, על מרובה אוכל אם אבל כשרה, האוכלין על מרובה פסולת
לסכך. ופסול טומאה המקבל דבר הוה דאוכל פסולה, הסוכה

 מיפסל מרובה אוכל בהיה אמאי אם( ד״ה )שם תוספות והקשו
 מלקבל פסק כן ואם להסיכוך, המאכל ביטל בו כשסיכך הרי הסכך,

 בזרעים, שסיככו בבית א׳( )קכ״ט חולין בגמרא שאיתא וכמו טומאה.
 הזרעים דביטל משום אוכלים טומאת מלקבל הזרעים שנטהרו
להבית.

 שינוי דבעינן או לעולם, ביטול דבעינן או תירוצים, ג׳ ותירצו
פסול. היה הסיכוך קודם מקום דמכל או מעשה,

 וכן הסיכוך, קודם של לתירוץ הביא ותיפוק( ד״ה ב׳ י״ט בתרא )בבא ]וברמב״ן
 ולענ״ד טומאה, לקבל חזי מקום דמכל כתב ועוד לעולם. ביטול דבעינן לתירוץ
טומאה[. לקבל חזי מהסוכה הסכך יסיר דאם כוונתו

לקולא הסיכוך קודם בתר אזלינן ג.
 לחומרא, הסיכוך קודם בתר דאזלינן בתוספות, צד חד חזינן
 אע״פ לסכך, פסול טומאה, מקבל היה הסיכוך קודם אם הכי ומשום
טומאה. מקבל אינו הסיכוך דבשעת
 טומאה, קיבל הסיכוך בעת שרק כגון לקולא, נמי לומר יש כן ואם

 ונעשה נתפח הסיכוך ובעת מכביצה, פחות שהיה כגון לן ומשכחת
 סכך הוה השתא דהרי דפסול, פשיטא גוונא בכהאי ]אך אוכלין. כביצה
 אם כשר דיהא לענין בהכשר נעשה מיהת חשיבא אם דהנידון אלא פסול,
בנצטמק[. כגון טומאה מקבלת ויטהר יחזור

 טפח היה הסיכוך דקודם דמכיון נימא דידן, בנידון נמי הכי כן ואם
 כבר הסיכוך דבשעת אע״פ לסכך, קודם דפנות חשיב שפיר דפנות,

דפנות. היו לא
 מקודם, בהיה סגי ולא העשיה עם כשרות בעינן דודאי העירו אך

 ואם יפסול. מקודם שהיה מה דגם להחמיר רק התוספות דברי וכל
פסולה. הסוכה דידן דבנידון נמצא כן

בידו כשהיה הכשרות חל ד.
 רק הדפנות מבטל דהרי כשר, דיהא לומר יש העיון לאחר אבל

 קודם הרי אך למטה, יורדין וההוצין הקורות על הסכך כשמניח
 נפסל כן ואם כשר, סכך חשיבא וזה הקורות מעל בידו הסכך נמצא

כך. אחר רק
 פסול אדם שהרי מעמיד, מפאת פסול היה בידו דכשהיה תימא וכי
 דאין מכשירין שבאבנים כמו מקום מכל הארץ, מן גידולו דאין לסכך
 הלכה(, ולענין ד״ה הרי״ף בדפי א׳ )י׳ בר״ן כמבואר באבנים, לסכך דרך
אדם. בבני נמי הכי

בידו כשעדיין לסוכה בטל אוכל אמאי ה.
 במאכל דבסיכך דהקשו בסוכה התוספות בדברי כן אם תימא וכי
 אם טומאה, מקבל אינו וכבר לסוכה בטל דהאוכל מפאת דכשר נימא

 סכך, חשיב כבר הסוכה על בידו בהיותו הרי דלהאמור תיקשי כן
יפסל. כן ואם טומאה, מקבל עדיין מקום ומכל

 טהור בזרעים שסככו דבית דאמרינן דהא לחדש, נצטרך זה ומכח
 בידו, הסכך בהיות אף הביטול חייל להבית, הזרעים דבטלו מכיון
 שם כבר שחייל לומר טובא מחודש הדבר אך אחת. בבת הוי ושוב

בידו. עדיין דהוא אע״פ ביטול
התוספות בדברי לחלק דרך עוד ו.

 לנידון דידן נידון בין לחלק דיש עמוקה, עצה בזה העירו אמנם
בין ממלא דכאשר כדכתבנו נימא דלעולם אחר, באופן התוספות

 כבר דהיה מחיצות[, כך אחר ]כשישים כשירה, הסוכה תהא הקורות
לפסול. הסוכה וקדמה בידו הסכך כשהחזיק בהכשר עשיה

 להסכך, דבטל מכיון טומאה מקבל דאינו תוספות דהקשו והא
 הסכך דכשמניח התם שאני טומאה, מקבל היה בידו שבהיותו אע״פ

 אחד ונוטל ממפקפק גרע ולא עשיה, שוב הוה המחיצות על
 אתי דידן דינא מקום ומכל אחת. בבת ליה הוה והלכך מבינתיים,

 הכשר קדמה הרי מקום מכל כך, אחר עשייה עוד דהיה דאע״פ שפיר,
לפסול. סוכה

 אלא הקודם, באות שכתבנו כמו דלא מוכרח יהא זה דלפי והעירו
 על מניחו כשממש רק חייל בזרעים שסיככו בבית מטומאה הביטול

 דההנחה להכשיר יש כן אם בידו, כבר חייל דאם שם, וקבוע הבית
להכשיר. חדשה עשיה הוה כך אחר

 הסכך את המחזיק האדם הסיכוך בעת אם זה דלפי העירו ]תו
מחיצות[. בלא ונשאר כך אחר שהלך אף כשר יהא למחיצות, משלים

פעלים רב ז.
 דאע״ג נקט כ״א( סי׳ וח״ד ל״ד, סי׳ ח״א )או״ח פעלים דברב דע אמנם
 הדפנות נפלו אם מקום מכל הדפנות, קודם בתחילה הסכך דעשאו
 בה, ישב דלא סוכה קדושת הסכך על חל לא שעדיין טוב, יום קודם

 כלום, חשיבא בתחילה הסכך עשיית אין הסוכה, זמן הגיע לא וגם
 משום דמתירים והפוסקים בכשרות, נעשה דין בזה אמרינן ולא

המצוה. קדושת עליו שחל אחר בכשרות שהיה היינו בכשרות, דנעשה
 שכתבנו במה לדון יש ולדבריו למאד. עד רבתא חידושא הוא והנה

 עשייה חשיב לא דפנות, היה הסיכוך דבשעת הא דהרי לעיל,
החג. בכניסת כך היה דלא בכשרות,
 סוכות קודם הגג סגר אם זצ״ל לדבריו דגם לענ״ד נראה אמנם

 כן ואם דמי, שפיר בזה פתוח, היה החג ובכניסת סוכות קודם ופתחו
 הסכך עשיית בעת דאם דמודה היינו ]א״ה, לעיל. שכתבנו מה לכל הדרינן

 בנידון והרי בכשרות, יהא החג כניסת בעת שגם בעי רק כשרה, דפנות כבר היה
כדין[. דפנות עשה כך דאחר איירי נמי הכי אין דידן

העשיה עיקר אינו ח.
 כשירה, שהסוכה אף בידו דכשהסכך האמור, בכל לדחות יש הנה

לסכך. קודם דהדפנות למימר מהני ולא העשיה עיקר זה אין
 דפשטות לומר יש אך גדולה. ראיה צריכה זו דחיה לענ״ד אבל

הכי. משמע הסוגיות
צל לשם ט.

 אינו אכתי השתא להניחו מנת על בידו הסכך דהמחזיק העירוני תו
 בזה לעיין וצריך מהניא. לא בסוכה השתא יאכל אדם ואם צל לשם
תלמוד. וצריך צל. לשם להניחו סופו דהרי

המטה כרעי על סומך י.
 דכל קאמר שליט״א, רוזנברג שריאל רבי הגאון על דברי ומדי
 לה ויליף כלל, סוכה הוי לא בידו, סכך שמחזיק דמי ליתא, הנידון

 על סוכתו העושה יהודה דל׳ ב׳( )כ״א בסוכה במשנה דאמרינן מהא
 דלא להפוסקים ואף קבע, לה דלית פסולה, סוכה הוה המטה, כרעי

בידו. במחזיק משא״כ שם שעומד במטה דוקא יהודה כר׳
 לשיטתו יהודה לר׳ רק דהוה המטה, בכרעי רש״י דעת באמת אבל
 אלא דקבע חסרון כלל אין )שם( ולתוספות בעינן, קבע דירת דסוכה

 מעשרה פחות רק הסכך מתחת דהיה דאיירי כהירושלמי החסרון
 ורק יהודה[, כר׳ דלא פסק ]והרז״ה כהירושלמי, אסיק והרמב״ן טפחים,
 אם אלא קבע. דלאו מפאת דמיפסל ליה סבירא הרי״ף על הראב״ד

ראיה. צריך וזה טפי, גרע דבידו נימא כן
בהמה גבי על סוכה י"א.

 בהמה גבי על דסוכה כתב י״ד( ס״ק תר״ל )סי׳ אברהם במגן הנה
 תרכ״ח סי׳ הציון )שער ברורה במשנה ומובא קבע. לה דאין פסולה

 כשירה שבאמת מבואר עשאה( ד״ה א׳ )כ״ג בריטב״א אבל ט״ז(. ס״ק
בהמה. ע״ג

 הרי הפוסלת, הדעה על תמה ה״ב( פ״ב )ירושלמי קרבן ובשירי
 קרבן השירי וקושיית טפחים. י׳ שאין מפאת רק הפסול כל לתוספות

 גרע. בהמה גבי דעל ותירץ י״ד( ס״ק א״א תר״ל )סי׳ מגדים בפרי הקשה
בהערות[. פ״ב דף סוכה הלכות על בחג חג בהלכות זה בכל ]ועיין



סוכות ב׳
 בהנאה אסורה דסוכה א׳( סע׳ תרל״ח )סי׳ ערוך בשולחן איתא הנה

 דישיבה המצוה אחד פעם בה שקיימו לאחר דוקא והיינו שבעה. כל
בהנאה. מותרת המצוה בה קיימו שטרם סוכה אמנם בסוכה,

 מצוות בהם וקיים סוכות, שתי לו שיש באדם מהו דנים וראיתי
 אכל מהשיעור וחצי אחת בסוכה אכל מהשיעור שחצי אלא סוכה,
 אם הנידון אך סוכה, מצוות ידי שיצא ודאי והנה שניה. בסוכה

בהנאה. נאסרו הסוכות
הספק צדדי א.

 בפני סוכה בכל דהרי מותרות, דתרוייהו אמרינן האם הספק, צדדי
 אסורות, דתרוייהו אמרינן דילמא או המצוה, נתקיימה לא עצמה
המצוה. נתקיימה לא מהם אחת כל בלא דהרי

מינים ד׳ ב.
 נעשתה לא לחוד אחד דבכל אע״ג נאסרים, מינים דד׳ חזינן הנה

ביחד. הד׳ בכל המצוה נעשתה אלא המצוה,
 ונתקיימה כחדא מינים הד׳ לכל חשבינן דהתם ראיה, אין אך

כחדא. חשבינן לא הסוכות דשתי דידן בנידון משא״כ בכולם, המצוה
הסוכות בב׳ נעשה הקבע ג.

 מצוות על הנידון אם בין בזה, איתא דחילוקא נראה היה לענ״ד
הראשונה. דלילה דהמצוה הנידון ובין ימים, שבעת כל בסוכה ישיבת

 שיעור דזהו ועוד, בכביצה היא המצוה הימים שבעת בכל דהנה
 בכזית, היא המצוה הראשונה בלילה משא״כ סעודה, קביעות
 הראשונה בלילה מיוחד חיוב דאיכא המצות מחג ט״ו ט״ו דילפינן
כזית. לאכול

 וטעמא נאסרות, הסוכות דכל ודאי הימים בשבעת מעתה,
 דהא כ״ט( ס״ק תרל״ט )סי׳ הציון בשער מבואר דהנה דמילתא,
 משקין בשותה דוקא לסוכה, חוץ משקין לשתות דשרי דאמרינן
 דגם לסוכה, חוץ לשתות אסור בסעודה שבאמצע משקין אבל לחודא,

 כאשר ואדם תדורו, כעין תשבו דבעינן והיינו מהקביעות, חלק הם
בסוכה. נמי והכי לביתו, חוץ ישתה לא קבע אוכל
 אוכלין, ד״ה הרי״ף בדפי א׳ י״א סוכה )ר״ן קמאי, בדברי מבואר וכן

 א׳( כ״ה סוכה )משנה דאיתא מהא )שם( בר״ן ויליף א׳( כ״ה סוכה וריטב״א
 ביחד מותר עראי דשתיית דמשמע לסוכה, חוץ עראי ושותין אוכלין

 בנין בתשובות כתב וכך קבע. אכילת עם ביחד ולא עראי אכילת עם
מ׳(. סי׳ מוילנא הכהן שלמה רבינו )להגאון שלמה

 נמצא זה לפי כן ואם הכל, על היא דהקביעות האמור לפי נמצא
 הסוכה גם תיאסר שפיר שניה, בסוכה ושותה אחת בסוכה אוכל דאם

 דידן בנידון הדין הוא כן ואם בסוכה. לשתות חייב דהרי השניה,
 באוכלו כן ואם קבוע, מקרי ממנה וחלק חלק כל ועוד, כביצה באוכל

בהנאה. נאסרים שניהם סוכות, בב׳
לסוכה חוץ וכזית בסוכה כזית ד.

 יעבור לסוכה, חוץ וכזית בסוכה, כזית אכל דאם נמצא זה לפי הנה
דאורייתא. איסור בזה

 ברורה דהמשנה הך בין ומחלקים בזה נידון מבואר וראיתי
 שיעור כשאוכל התם דבשלמא דהכא, להך קביעות באמצע דשתייה
 חוץ כזית באוכל משא״כ לקביעות, הכל נעשה אז בסוכה קביעות
הסוכה. בתוך נעשה לא דהקביעות לסוכה,

 תדורו׳, כעין ׳תשבו דבעינן החיוב יסוד דהרי כן, אינו לענ״ד אך
 לאוכלו חייב בסוכות בביתו, לאכול דדרכו קביעות שיעור כן ואם

 וחצי בביתו קביעות חצי לאכול דרכו האם לדון יש כן ואם בסוכה,
 דסוכה. הא תליא ובזה קביעות, יהא זה וביחד מביתו חוץ קביעות

 ואם בביתו לאכול דרכו גוונא בכהאי גם אלא מפלגינן לא ובפשוטו
לסוכה. מחוץ מהשיעור חצי לאכול אסור ויהא קביעות, חשיב כן

בסוכה לישב לברך שכח ה.
 ונזכר בסוכה לישב לברך ששכח במי הנידון האמור, בכל תליא הנה

 או ועוד, כביצה ולהבא מכאן לאכול צריך האם האכילה, באמצע
 כל וחשיבא מקודם, שאכל מה עם דמצטרף מעט, שיאכל סגי דילמא

מהקביעות. כחלק אכילתו של חלק

 שיאכל כתב מ״ח( ס״ק תרל״ט )סי׳ ברורה במשנה הפוסקים, בזה ודנו
 אחרי לאכול שיש כתב ס״א( סע׳ תרכ״ה )סי׳ אפרים ובמטה מעט,

כביצה. הברכה
 אמנם וכהנ״ל. קבע נעשה דהכל ברורה המשנה סברת לבאר ויש

 בהאי אזיל אבל קבע, נעשה דהכל מודה אפרים המטה דגם לומר יש
 אכילה, על רק ברכה דתיקנו ח׳( סע׳ תרל״ט סי׳ ברורה משנה )עיין שיטה
הקודם. בצירוף רק אכילה ליכא והכא

 כזית, דיאכל ליה סבירא סקי״ז( א״א תרל״ט )סי׳ מגדים הפרי והנה
 מצטרף, אינו ואם מכזית, בפחות גם סגי מצטרף אם תמוה ולכאורה

 שם בעינן לברכה אך מצטרף דבאמת מיושב, ולהנ״ל כביצה, ליבעי
תלמוד. צריך זה וכל בכזית. דסגי סובר ולזה אכילה,

סוכה בכל כזית חצי ו.
 הוא דהשיעור הראשונה בלילה אבל הימים בשבעת זה כל מעתה

 כזית חצי באכל קיים הספק בזה סעודה, קביעות בה ואין כזית,
הסוכות. ב׳ נאסרו האם שניה, בסוכה כזית וחצי אחת בסוכה

 קולות, שלש רק באחד שופרות, בב׳ בתקע תליא זה נידון ולענ״ד
 השופרות נאסרו האם התשע. בכל רק ויצא קולות, בשש רק ובשני
שופר. למצות דהוקצו מפאת

ט״ו בליל שתיה
 דליל מהחיוב הימים שבעת דכל החיוב דחלוק לעיל הבאנו הנה

 שתיה וגם סעודה, בקביעות הוא החיוב הימים שבעת דכל ט״ו,
בכזית. גם הוא דהחיוב ט״ו, בליל משא״כ מהקביעות, חלק חשיב
אנפי: בכמה בזה לדון ויש

לסוכה מחוץ ישתה א.
 משקין, גם ושתה הראשונה בלילה כזית באכל האמור לפי הנה

 משום לא דהתם מותר, יהא להסוכה, מחוץ ישתה המשקין ואת
עלה. אתינן קביעות

קביעות הוה דט״ו כזית גם ב.
 מחג ט״ו ט״ו דילפינן משום דהיינו לומר יש בכזית, דסגי הא הנה

מצה. לכזית ודמי המצות,
 קביעות, חשיב ט״ו דליל כזית החיוב דגם בקמאי חזינן אמנם

 החג ימות דבשאר דאע״ג מתני׳( בסד״ה הרי״ף בדפי ב׳ )י״ב בר״ן כתב דהנה
 הראשון בלילה הכי אפילו לסוכה, חוץ לאוכלו ורשאי עראי הוה כזית
קבע. לאכילת עשאו בסוכה, לאוכלו חובה קבעו שהכתוב כיון

 דמצטער ל״ה( ס״ק תרל״ט סי׳ ברורה במשנה )מובא להסוברים כן וכמו
 שיהא צריך הראשונה בלילה דגם חזינן הראשונה, בלילה גם פטור

 בכזית אין הרי ותיקשי הימים, דשבעת המצוה גדרי באכילתו
 דכזית דטעמא לומר צריך ולכאורה מהסוכה, ופטור סעודה קביעות

קביעות. משום
 וצריך למשקין. גם קביעות יגרום לא לענ״ד אכתי מקום מכל
תלמוד.

בכביצה הראשונה בלילה דגם השיטות ג.
 דגם דסברי מתני׳( סד״ה הרי״ף בדפי ב׳ י״ב בר״ן )מובא קמאי איכא הנה
 יאכל אם לכאורה ולדידהו ועוד, כביצה השיעור הראשונה בלילה
 אם ואפילו ועוד, לכביצה בלילה ישלים כך ואחר סוכות, קודם

הקביעות. מפאת יצא שפיר מכזית, בפחות ישלים
 בלילה והשלים סוכות קודם אכל דאם לדינא מינה נפקא ויהא
 אין הכא דהרי כזית, בלילה שיאכל סגי השיטות לכל ועוד, לכביצה

 יצא שפיר דלדידהו ועוד, כביצה דהשיעור להסוברים לחוש צריך
תלמוד. צריך זה וכל יום. מבעוד באכילתו
 סוכות קודם אכל דאם כן, אינו לכאורה שתיה לענין מקום ומכל

 לענין אך תיאסר, דהסוכה נהי ישתה, כך ואחר הגשם בשעת או
 ויש שמענו, לא זה ועוד, כביצה דהשיעור להסוברים ט״ו חובת שיצא
פת. דצריך לומר

הבעל״ט הסוכות חג לקראת בסד לאור ייצא מורחב גליון

 לכתוב ר.׳תר. דרכו שלפעמים מפאת זצ״ל, רבינו של בלשונו תמיד אינם כאן הנדפסים הדברים ילמודע זאת
 בכמה רבינו האריך פעמים הרבה והסבר. קישור תיבות להוסיף הצורך מן היה המעיינים ולתועלת בקצרה,

מהדברים. חלק רק העתקנו שהאריך במקום ע"כ כאן, הנדפס על ידות עשר ולפעמים ענין, באותו ואופנים דרכים וכמה

הגליון להדפסת לתרום נא
 ב"ב, 7 דירה א' 17 סוקולוב
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מציון" "שלמים
 ן ורבנו מורנו של מתורתו ובאגדה בהלכה השבוע בפרשת תורה דברי

: זצוק״ל פלמן ציון בן שלו' רבי הגדול הגאון

הסוכות חג - בראשית פרשת

גליון
133
 ג' שנה

תשע״ח

 בישראל נאמץ בית ־ בית יבנה בחכמה - אלוקים ברא בראשית
א'(. פסוק א' )פרק הארץ". ואת השמים את אלוקים, כרא "כראשית

 עושים אמין, קבלן לוקחים מאוד, פשוט זה בגשמיות בית? בונים איך
מן ולאחר הנדרש, הסכום את לו ומשלמים חוזה, עימו  הבית רב לא ז
בנוי.
 אל וניגש בית, לבנות שרצה באדם מעשה היה אמין? קבלן נקרא ומי

 לו הציע הוא בנינים, הרבה שבונה ידוע שהיה ברק בבני מפורסם קבלן
 קבלן אל הלך מכן לאחר הבניה. בעבור שקל אלף 120 של מחיר הצעת
 שקל אלף 110 של מחיר הצעת לו הציע והוא מפורסם, פחות אחר

הזו. הבניה בשביל
 כדאי שניהם מבין קבלן איזה זצ״ל, שך הגרא״מ מרן עם להתייעץ והלך

שמבקש הראשון הקבלן את שיקח שך הרב לו אמר לקחת. לו
 ידוע הוא זאת בכל יקר, יותר מחיר מציע שהוא ואפילו שקל. אלף 120

אין גדול, עשיר אדם בתור  באמצע הרגל את שיפשוט לגביו חשש ו
 הוא הבניה באמצע אולי תדע ולך ידוע, אינו השני הקבלן ואילו הבניה.
 ועדיף הצבי. קרן על מעותיך כל את שם ונמצאת הרגל, את יפשוט
 סיכון כאן לוקח לא שאתה ותדע שקל, אלף 10 של ההפרש את לשלם
עשה. וכך הכסף. כל את תפסיד אולי

 ולא הבניה, את שישלים עליו לסמוך שאפשר קבלן אמין, קבלן נקרא זה
באמצע. הרגל את יפשוט

אין פשוטה הדרך בית, בונים כך כללים. הרבה מידי בה ו

 כשבונים אבל ומטיט, מעפר ומאבנים, מעצים בית כשבונים זה כל אבל
 לבנות לזכות כדי להשקיע צריך והרבה שונים, הם הכללים רוחני בית
 דורות בו ולגדל בית להעמיד לזכות כדי בישראל. ונאמן רוחני בית

 את לראות זוכים כך ורק והשקעה, עמל הרבה צריך ומבורכים, ישרים
גדלים. הפירות

בילדותי אמי שסכתני ושמן חמין
 בן שהיה חנינא, רבי על עליו ״אמרו מובא, ב׳( כ״ד )דף בחולין בגמרא
 אמר מנעלו. ונועל מנעלו וחולץ אחת רגלו על עומד והיה שנה שמונים

 זקנותי״. בעת לי עמדו הן בילדותי, אמי שסכתני ושמן חמין חנינא, רבי
 בילדותו חנינא רבי של שאמו הוא חנינא רבי בדברי הפשוט הפשט
 מחזקים הדברים שאלו גופו, על שמן וסכה בחמין אותו רוחצת היתה

 לו יש זקנותו בעת שעתה שמה אמר ולזה וחזק. בריא שיגדל הגוף את
 את ולנעול ולחלוץ אחת רגלו על לעמוד שיכול צעיר, ילד כמו כח

 או צעיר כילד הוא בכוחו אם אדם על שהסימן אומרת )שהגמרא מנעלו
 ולנעול ולחלוץ אחת רגל על לעמוד יכול הוא אם זה וחולה, כזקן שהוא

 בחמין אותו ורחצה בו השקיעה בילדותו שאמו מפני זה מנעלו(, את
בשמן. גופו את וסכה

 בילדותי״ אמי שסכתני ושמן ״חמין רמז, עוד בזה שיש כתבו ובספרים
 מחדירה שהאמא ה׳, ועבודת והמצוות התורה של והמתיקות החמימות

 וגיהנום, עדן גן אמונה, ועניני צדיקים מעשי לו שמספרת בילדותו, לילד
 ״הן ה׳. לעבודת קודש בשמן אותו וסכה לבו את מחממת היא ובזה
את לעבוד שיוכל ושיבה, זקנה עד לילד עומד זה זקנותי״ בעת לי עמדו

 החיים. נסיונות בכל בגבורה ויעמוד ובשמחה, באמונה ה׳
 מבין, ולא ביותר קטן נראה שהוא אפילו הכל, קולט שילד הוא הכלל
 את לו להראות משקיעים בילדותו כבר וכאשר מבין, הוא באמת

 גופו את ומבעיר קודש, כשמן בו נכנס זה והמצוות, התורה מתיקות
ה׳. את לעבוד ונשמתו
 ה׳ אוהבי קודש, זרע בו שגדלים בית רוחני, בית לבנות כדי וממילא

 בהם להחדיר קטנים שהילדים מעת כבר להשקיע צריך אלוקים, יראי
 עד להם שעומדים הדברים הם והם וליראתו, ה׳ לאהבת ולעוררם
כראוי. ה׳ את לעבוד שיוכלו זקנותם

הגולה מן לך צאי
 שרות היו התינוק, את להרדים רוצות היו כשהאמהות הקודמים בדורות

 מיגלה״. ״ציגלה במילים היה והשיר ונרדם, נרגע היה כך ומתוך שיר לו
 בחרו סתם שלא בריסק, מזקני ששמע אומר היה זצ״ל דיסקין והמהרי״ל

 ״צאי מלשון העתידה הגאולה על בזה לרמוז כיוונו אלא הללו, במילים
הגולה״. מן לך

 שום ללא שירים סתם לילדים שרות היו לא שהאמהות הדברים וכוונת
 ציפיה של קודש, הררי על מרומז שבסודם בשירים בחרו אלא משמעות,

 מבינים לא שהתינוקות ואפילו בימינו. במהרה לבוא העתידה לגאולה
 בכל להם, שמשוררים השיר מהו הבדל אין לכאורה ומבחינתם מאומה,

 שיסודם בשירים בוחרים ואם משפיע, זה שגם היא המציאות זאת
לטובה. עליהם משפיע זה הרי קודש, בהררי

יולדתו אשרי
 היה זכאי בן יוחנן שרבי מובא ח׳( משנה ב׳ )פרק באבות במשנה והנה
 בן יהושע ״רבי שאמר וכתוב תלמידיו, חמשת של שבחן את מונה

 ״אשרי הוא חנניה בן יהושע רבי של שהשבח יולדתו״. אשרי חנניה,
יולדתו״.

 העולם שכל עד טובות במידות מאושר יולדתו, ״אשרי ברע״ב, וביאר
ש שילדתו. מי אשרי עליו אומרים  לו גרמה שהיא שם על אומרים, וי

 להם ואומרת שבעירה מדרשות בתי כל על מחזרת שהיתה חכם, שיהא
 ומיום חכם, שיהיה שבמעי הזה העובר על רחמים בקשו מכם בבקשה
 אלא באוזניו יכנסו שלא כדי המדרש מבית עריסתו הוציאה לא שנולד
תורה״. דברי

 אמו, מחמת היא חכם נעשה יהושע שרבי שהסיבה ברע״ב מבואר
 שיהיה רחמים העובר על שיבקשו מהחכמים ביקשה שנולד שלפני
 שלא כדי המדרש מבית עריסתו את הוציאה לא שנולד ולאחר חכם,
 לגדל לזכות שכדי היסוד את בזה רואים תורה. דברי אלא באוזניו יכנסו
 ממש. מקטנות כבר להשקיע להתחיל צריך חכמים, תלמידי ילדים

 עליו שומרים אם זאת בכל כלום, מבין ולא תינוק עדיין שהוא ואפילו
 זה וקדושה, תורה דברי לו משמיעים ואם משפיע. זה ובטהרה, בקדושה
וקדושה. בתורה שיגדל משפיע
במשנה פעמים כמה שמצינו שליט״א, קנייבסקי הגר״ח בשם שמעתי



 ״שמעתי שאמר יהושע רבי על ב׳( ע״ט דף יבמות, ב׳. צ״ו דף )פסחים,
 וביאר, לפרשה. יודע אינו אבל הלכה דבר ששמע לפרש", יודע ואיני
 חנניה בן יהושע רבי הוא במשנה שמוזכר יהושע רבי סתם דהנה

 "שמעתי דבריו שכוונת י״ל וא׳׳כ באבות, ישראל בתפארת כמבואר
 אותו הכניסה ואימו קטן שהיה זמן אותו על הוא לפרש" יודע ואיני
מן ובאותו תורה, דברי באוזניו שיכנסו כדי המדרש לבית  דברי שמע ז
ולבארה. לפרשה יודע אינו קטן שהיה כיון אבל תורה,

ההשקעה לפי גדלים הפירות
 שמשקיעים הכוחות שכפי אומר, תמיד היה זצ׳׳ל, לפקוביץ הגרמ׳׳י
פירות. להוציא זוכים כך בילדים,

 הברית לאחר לסנדקות, אלחנן לרמת זצ״ל שך הגרא״מ מרן הגיע פעם
אין וכמעט טרוד מאוד שהוא ואמר אדם, אליו ניגש  בכדי זמן לו ו

 הילד, עם שילמד בתשלום אברך לקחת עדיף האם בנו, עם ללמוד
עימו. לומד שהוא הלימוד במקום

 בעצמו משקיע שהאב למה תחליף שום אין לך, ״תדע שך, הרב לו ענה
 בשביל יכול שאתה המאמצים כל את ותעשה תשתדל וממילא בבנו.

אין ברירה אין אם הילד. עם בעצמך ללמוד שתוכל  אפשרות שום ו
מן כל אבל פרטי. מלמד תיקח אז אחרת  בעצמך אפשרות לך שיש ז
אתה״. איתו תלמד בנך, עם ללמוד

מאני תבורי פורתא גדל
 לילד לתת וצריך להשקיע, צריך בגשמיות שגם בגמרא מצינו והנה

 מובא ב׳( ע״ח )דף ביומא ובגמרא להתפתחותו. שמועילים דברים
 בשמן, אותו ולסוך חמים במים התינוק את לרחוץ כיפור ביום שמותר

 גידולו לצורך לתינוק שנצרך ודבר גידולו. לצורך לו נצרך שזה כיון
 לי אמרה אביי ״דאמר הגמרא ומביאה כיפור. ביום עליו גזרו לא חז״ל
 רש״י(, )לסוך, ומשחא רש״י( )לרחיצה, חמימי מיא דינוקא רביתיה אם,
 תבורי פורתא גדל רש״י(, בכותח, )ביצים בכותחא ביעתא פורתא גדל

בין דרבה הא כי רש״י(, תאותו, ולמלאות לשבר כלים לו )להפקיר מאני  ז
 קלים, בדמים חרס של סדוקים )כלים לבניה דפחרא גזיזי מאני להו

להו״. ומתברי רש״י(
 גיל, בכל משתנים הילד להתפתחות המועילים שהדברים בגמרא מבואר

 בכותח, ביצים גדל וכשהוא בשמן, וסיכה חמים במים רחיצה בתחילה
 כך כדי ועד כלים. שבירת הוא לו שמועיל הדבר יותר גדל וכשהוא
 לילדים לתת כדי זולים, כלים במיוחד קנה שרבה מביאה שהגמרא
 תאוותם. את בהם ולמלא אותם לשבור שיוכלו
 בשמן וסיכה בחמין רחיצה שעושה דבר שאותו מהגמרא ומשמע
 דברים שאלו לכולם מובן שזה בכותח, ביצים גדול יותר ובגיל לתינוק,

 הדבר היא כלים שבירת גדול יותר בגיל כך הילד, לגידול המועילים
ולהתפתחותו. לגידולו שמועיל

 לשבור הוא שיודעים היחידי שהדבר מבוגרים אנשים כאלו ישנם וכיום
 שכך כלים, שוברים היו שהילדים רואים הגמרא בזמן אבל כלים...

שלהם. ההתפתחות צורת היתה
*

הו אותו ויברך ויצוו
 אל יצחק ״ויקרא נאמר, א׳( פסוק כ״ח )פרק תולדות פרשת בסוף בפסוק
הו אותו, ויברך יעקב  כנען״. מבנות אשה תיקח לא לו ויאמר ויצוו

 מבנות אשה יקח שלא יעקב את לצוות רצה יצחק שכאשר בזה מבואר
 כנען״, מבנות אשה תיקח ״לא הציווי את מיד לו אמר לא הוא כנען,
הו מכן לאחר ורק אותו, ובירך לו קרא בתחילה אלא  שרצה מה את ציוו

 עם לדבר צריך אבא איך ללמוד יש שמכאן חיים החפץ אומר לצוותו.
 או שעשה מסויים דבר על לבן להעיר שצריך חושב האבא שכאשר בנו,

הו ומיד לבנו יקרא לא עשה, שלא  הדרך אלא תעשה, ולא עשה יצוו
 עימו שידבר ״ויברכהו״ בבחינת בנו עם ידבר שבתחילה היא הנכונה
 בבחינת לומר שצריך מה לו יאמר מכן לאחר ורק וחיבה, קירבה דיבורי

הו״. ״ויצוו

 אומר, אלעזר בן שמעון רבי ״תניא מובא, א׳( מ״ז )דף בסוטה בגמרא
מין דוחה שמאל תהא ואשה, תינוק יצר  שאדם שבשעה מקרבת״. וי

מין דוחה ״שמאל בבחינת להיות צריכה ההנהגה לבנו מעיר  מקרבת״. וי
 מוכיחו וכשהוא הגון, שאינו דבר שעשה בנו על כועס האב לפעמים

חנו, לא אם שני ומצד ואיומה, נוראה התוכחה הכעס מתוך  יגיע הבן יוכי
 שני עם להיות צריכה שההנהגה נאמר זה על ואיום, נורא של למצב

מין דוחה ״שמאל הקצוות מקרבת״. וי
 מאכל הכין הבית מבני שאחד מעשה, היה זצ״ל איש החזון מרן אצל

 ורצה איש לחזון הדבר וכשנודע בהכנתו, מגבל איסור על ועבר בשבת,
 ורק טובה, הרגשה לתת בכדי צחק הוא כל ראשית כך, על לו להעיר לו

 דאורייתא, איסור של שאלה הזה במעשה שיש ואמר העיר מכן לאחר
וצחק. טובה, הרגשה נתן כל ראשית אבל המאכל. את אכל ולא ונמנע

*
מתפלל היה ויום יום ובכל

 תפילה, צריך בבית דשמיא לסייעתא לזכות שכדי בחז״ל רואים עוד
 ירא שהיה אחד, בכהן ״מעשה מובא, י״ח( פרק )רבה, אליהו דבי בתנא
 לו והיה בסתר, עושה היה עושה שהיה הטובים מעשיו וכל בסתר שמים
 היה ויום יום ובכל נקבות, וארבע זכרים ששה אחת מאשה בנים עשרה

 יבא שלא כדי עפר בלשונו ומלחך רחמים ומבקש ומשתטח מתפלל
 ולא שנה אותה יצתה לא ואמרו מכוער. דבר ולידי עבירה לידי מהן אחד
 ישראל את ידו על הקב״ה והעלה עזרא שבא עד שלישית, ולא שנית

 שראה עד לעולמו ההוא הכהן נכנס ולא עמהם, הכהן ואותו מבבל,
 וכו׳״. שנה חמישים עד בניו ומבני מבניו כהונה ופרחי גדולים כהנים
 ומשתטח מתפלל שהיה התפילה בזכות כהן אותו זכה למה מזה רואים

 ומבני מבניו כהונה ופרחי גדולים כהנים שראה בניו, על רחמים ומבקש
שנה. חמישים עד בניו
 ושיבח זצ״ל, קנייבסקי הגרי״י הסטייפלר, מרן אל דהוא מאן הגיע פעם

 כמה יודע היית ״אם הסטייפלר לו אמר שליט״א, הגר״ח בנו את בפניו
כך״. כל והצליח גדל הוא מדוע מבין היית אז עליו, שפכתי דמעות

ומעשה תפילה
 בתפילה חובה ידי יוצאים שלא לדעת צריכים כשמתפללים גם אבל
 גם אלא בלבד בתפילה יסתפק שלא מהאדם דורשים לפעמים אלא לבד,
מעשה. יעשה

 שיתפלל, מהאדם דורשים שלפעמים אמר זצ״ל איש החזון מרן
 כך, על דוגמה והביא מעשה. שיעשה ממנו דורשים להפך ולפעמים

 יכול והוא בים, לטבוע הולך חברו את ורואה הים שפת על הולך אדם
 להתפלל האם כזה, במצב לעשות עליו מה מטביעה. ולהצילו לרוץ

 לו אסור כזה בזמן שלא, בוודאי מהטביעה? שינצל חברו לזכות
 מהטביעה. ולהצילו מעשה לעשות מהר, לרוץ חייב הוא אלא להתפלל,

 והולך הים באמצע שעומד חברו את רואה אדם אם יהיה מה אבל
 ולהצילו, חברו אל להגיע כדי במים לשחות יודע אינו זה ואדם לטבוע,

אין ולטבוע, להסתכן עלול עצמו הוא במים, יכנס סתם ואם  שום לו ו
 חובת עכשיו הרי להצילו, כדי מעשה לעשות אחרת אפשרות

שינצל. לזכותו להתפלל היא ההשתדלות
 החיים, מפרטי פרט בכל וגם הילדים חינוך כלפי שייך זה ויסוד

 היא שהחובה זמנים ישנם הענין, לפי פעם בכל משתנים שהדברים
 מעשה, ולעשות לקום היא שהחובה זמנים וישנם להתפלל, לעמוד
מן בכל לבחון וצריך מן ז לעשות. עתה הנדרשת הפעולה מהי וז

דירה מעבר
 שהיה הקודש״, ״ציץ בעל זצ״ל שפירא הירש צבי רבי על מסופר

 בקדושתו מפורסם והיה זצ״ל, דיסקין המהרי״ל של מהתלמידים
 בכל בחצרות, בנויים בירושלים הבתים היו ימים ובאותם ובצדקותו.

 הבחין הצהרים אחר שבת בערב אחת ופעם בתים. כמה בנויים היו חצר
 מילדי אחד עם בחוץ בחצר משחק שבנו שפירא, הירש צבי רבי

הוא מיד כן על טובים, לא דברים זה מילד ילמד שמא ופחד השכנים,



 אפילו לדחות רצה ולא אחרת, לחצר דירה ועבר שבת ערב באותו קם
 ללמוד שיכול כזה ילד בחברת יהיה בנו שמא הזה החשש את אחד לרגע
טובים. לא דברים ממנו

המחלה וסר התפלל
בין רוחניות על בין הענינים, כל על צריך תפילה והנה  גשמיות, על ו
 החפץ של בנו כותב כ״ו( אות ח׳ )עמוד חיים״ חפץ ״שיחות בספר
 ברופאים פעם בשום שאלו לא שכמעט בנעורי, אמי לי ״סיפרה חיים,

 לעניים, לחם פוד לחלק אבי יעצה מכולנו מי נחלה אם אותנו, כשגידלה
ממנו״. המחלה וסר והתפלל, בעליה עלה והוא

*
אשתו בכבוד זהיר אדם יהא
 ר׳ ״אמר א׳(, נ״ט )דף מציעא בבא בגמרא מובא הבית בהנהגת והנה

 בתוך מצויה ברכה שאין אשתו, בכבוד זהיר אדם יהא לעולם חלבו,
היינו בעבורה. הטיב ולאברם שנאמר אשתו, בשביל אלא אדם של ביתו  ו

 כי רש״י( נשותיכם, )כבדו לנשייכו אוקירו מחוזא, לבני רבא להו דאמר
 כך בבית האדם הנהגת שכפי הגמרא בדברי מבואר דתתעתרו״. היכי
 זה בזכות אשתו, בכבוד זהיר אדם וכאשר בבית, השפע את מקבל הוא
 עשירות לו יש זה ובזכות ביתו, בתוך מצויה תהא שהברכה זוכה הוא

בבית.
 באונאת זהיר אדם יהא לעולם רב, ״אמר )שם(, בגמרא כתוב שני ומצד
 אונאתה מצויה שדמעתה שמתוך רש״י(, לצערה, דברים )באונאת אשתו
 שכאשר לבוא(״. ממהר אונאתה פורענות לבוא, קרובה )אונאתה קרובה

 עליו. לבוא ממהרת הפורענות אשתו, באונאת זהיר אינו אדם
 בכבוד זהיר שאדם זה ידי על עומד הבית של שהבסיס הדברים יסוד

 היותר צד על מסתדרים הבית עניני כל זו בדרך מתנהג וכאשר אשתו,
 הכל בבית ברכה וכשיש לעשירות, וזוכה בבית מצויה הברכה טוב,
 בגמרא כתוב להפך, ההנהגה ח״ו אם אבל בשלום. מקומו על הולך

 שאין די שלא קרבה, אונאתה שפורענות רש״י ומפרש קרובה שאונאתה
 שכל ברור כזה ובמצב פורענות, עליו באה עוד אלא ברכה, בבית

והרצויה. הטובה בדרך הולכים לא הענינים
דרא אכשר
 ]הכוונה זה ענין על מזה ללמוד שיש משלו את המשיל חיים החפץ
 הקודמים שבדורות כך על נאמרו ודבריו המשל[, בעיקר הוא זה בנושא

 השולחנות גשמית, מבחינה מאוד עלובים והמדרשות הכנסיות בתי היו
 הדברים השתנו בדורנו ואילו שבפשוטים. מהפשוטים היו והספסלים

 וכל ובהדר, בפאר בנויים והמדרשות הכנסיות בתי מקומות ובהרבה
אפשר. שרק יפה הכי בצורה מעוצב הריהוט

 יותר וכהיום התעלו שהדורות דרא״, ש״אכשר לחשוב אפשר ולכאורה
 כדי רב הון משקיעים כן שמשום עד המקום, קדושת גודל מהו מבינים
והמעולה. הטובה בצורה המקום את וליפות לבנות
השמחה היא היכן
 עם התחתנה שהאחת אחיות שתי היו במשל, חיים החפץ כך על ענה

אביון. עני עם השניה ואילו ומופלג, גדול עשיר  שתי נפגשו אחת פעם ו
 העשירה, אחותה את העני אשת שאלה בחדר, לבד היו וכשהם האחיות

 ביתך וכל בעולם, דבר שום לך חסר לא אחד שמצד יתכן זה ״איך
 מסתכלים כאשר שני מצד ואילו וההדר, הפאר בתכלית הם ומלבושיך

 מבחינה הכל לך שיש כזה במצב הרי עצבות. בהם רואים פניך על
 מדוע כן אם בעולם, ביותר השמחה האשה להיות צריכה היית גשמית

 בבית וכולם ואביונה ענייה שאני אני מילא עצובה. כך כל נראית את
 את אבל מאושרת, ולהיות לשמוח ממה לי שאין מובן לחם, לפת רעבים

 פניך?״. על האושר את רואים לא למה הכל לך שיש
 חושבת ״את ואמרה בבכי העשירה פרצה תשובה לה לענות במקום

 בבית אצלי ממני! יותר מאושרת את בעולם? המאושרת האשה שאני
ש כסף חסר לא  לי יש חשיבות איזה אבל שבעולם, השפע כל את בו וי

 לא הוא מילה, לא זה שלי מילה שפחה, כמו אלי מתייחס בעלי בבית,
 את חוץ כלפי מאושרת. להיות לי יש ממה אז רוצה, שאני במה מתחשב

 אבל מפוארים, ותכשיטים במלבושים וההדר, הפאר בתכלית אותי רואה
 לי שווה אינו זה וכל כלום, מזה לי אין אפסים, אפס הכל בפנימיות
 לך אין את - העניה לאחותה לומר העשירה המשיכה - אבל מאומה.

 מילה, זה שלך מילה בבית, אותך מכבד בעלך אבל כסף, הרבה
 רעבים אתם שלפעמים אפילו לי תאמיני אז מלכה, כמו אליך מתייחסים

שון והולכים ללחם ממני״. יותר מאושרת את זאת בכל אוכל, ללא לי

 בדורות הדורות, בין ההבדל את להסביר חיים החפץ אמר זה ובדרך
 אבל גשמית, מבחינה עלובים היו והמדרשות הכנסיות בתי הקודמים

 אז מצוותיה, את ומקיימים התורה את לומדים היו כולם שני מצד
 אבל דברו. את ומקיימים אותו שמכבדים במה שמח היה הקב״ה
 הרבה אצל מאוד רפוי והמצוות התורה שקיום האחרונים בדורות
 הפאר בתכלית ומדרשות כנסיות לבתי בנינים שבונים אפילו אז אנשים,
בקולו. שומעים ולא אותו, מכבדים שלא עצוב הקב״ה זאת בכל וההדר,

 יהא ״לעולם בגמרא כתוב כאשר מהמשל, בעיקר הוא הלימוד ולעניננו,
 לא הוא האמיתי שהכבוד לדעת צריך אשתו״, בכבוד זהיר אדם

 אותה ולהחשיב להתחשב בפנימיות בעיקר הוא הכבוד אלא החיצוניות,
דעותיה. ואת

*
האם תפילת

 ממנו וביקש 3ה- בן בנו עם זצ״ל מבריסק הגרי״ז מרן אל אדם בא פעם
 כמה כפי לו תהיה שמים יראת לך, ״דע הגרי״ז לו אמר בעבורו, ברכה

 יידע הוא וללמוד נרות. בהדלקת דמעות עליו ותזיל תתפלל שהאמא
ללמדו״. בו ותשקיע אליו תתמסר שאתה הכוחות כפי
 לא הם כאן המובאים הסיפורים שכל להדגיש ]יש נורא, מעשה היה
 היה גדול[ לימוד יש ומעשה מעשה בכל אלא מעשיות, סיפורי סתם

 הבחור רחוקה, בישיבה ללמוד שלחוהו שהוריו מאוד מוצלח בחור
 נחלה הוא הימים ביום והנה והתעלה. ועלה בהתמדה למד באמת

 החליט כן ומשום הוריו את לצער רצה לא הישיבה ראש קשה, במחלה
 אל התמסר הוא ההורים ובמקום מחלתו, דבר על להם להודיע שלא

 בעולם. המומחים הרופאים את לו להביא ודאג בנו, אל כאב הבחור
 הצליחו לא דבר של בסופו אבל שביכולתם, מה את עשו הרופאים
 עולמו. לבית הסתלק הבחור הגזירה, ונגזרה לרפאותו

 האסון על להורים להודיע ושלחו ברירה היתה לא כבר שעה באותה
 הישיבה ראש את תבעה היא המעשה מכל שמעה האמא כאשר הכבד,

 לו דאג הוא הרי התביעה, מה על הבין לא הישיבה ראש תורה. לדין
 האמא אבל לתבוע. לה יש מה ועל ואם, אב כמו ממש נפש במסירות

 יודעת, היתה שאילו מחלתו, דבר על לה הודיע לא מדוע כנגדו טענה
 היו שלה התפילות אולי יודע ומי בתפילה, דמעות עליו שופכת היתה

מחוליו. לרפאותו לו מועילות
 ומה אמא, של לדמעות תחליף שאין האמא, את הצדיק הדין ובית

 יכול לא בעולם אחר אף ילדיה, בעבור בדמעותיה לפעול יכולה שאמא
בעבורם. ולפעול לעשות
בטון ראש

 עד מהלימוד, כלום קלט לא שלהם שהילד במשפחה בדורנו מעשה היה
 שאין בטון״, של ״ראש לו שיש אותו הגדירו שהמומחים כך כדי

 מהלימוד. משהו פעם אי להבין שיצליח כשרונותיו לפי אפשרות
 רבות, בדמעות עליו להתפלל התחילה היא לסבתא, הדבר כשנודע
 כמים. דמעות בעבורו שפכה נרות הדלקת בעת ובעיקר
 נפתח לאט ולאט בילד, מפנה חל ופתאום רב, זמן עבר לא ובאמת
 גדל הוא הימים שברבבות עד הלימוד. את להבין והתחיל ראשו,

החשובים. החכמים מתלמידי אחד הוא וכהיום בתורה, והתעלה
התפללתי הזה הנער אל

 הזה הנער ״אל הפסוק על מובא ב׳( ל״א )דף בברכות בגמרא
 עלי רבו, בפני הלכה והורה עלי אצל היה ששמואל שבשעה התפללתי״,

 בנה, על שיחוס לפניו והתפללה באה וחנה מיתה, חייב שהוא עליו פסק
 שיוולד עליה יתפלל והוא מיתה, חייב שהוא ברירה שאין לה ענה ועלי
 הזה הנער ״אל לו ענתה חנה זה ועל ממנו, גדול יותר אחר בן לה

 בן ולא בעבורו, שהתפללה הזה הבן את דווקא רוצה שהיא התפללתי״
תפילותיה. ידי על שלא לה שיבוא אחר
 ורצה לעלי שחטא מכאן לאחר, ולא זה על הזה, הנער ״אל רש״י, וכתב

אחר״. בן לה שינתן ולהתפלל לענשו
 דזה לומר רצה וגו׳, הזה הנער אל לו ״אמרה לבאר, כתב ובמהרש״א

 תפילתך״. ידי על אחר לי משיוולד תפילתי ידי על לי שנולד לי חביב
 שאמא שתפילה המתפלל, מיהו הבדל יש בתפילה שאפילו מזה רואים

 על גדול אדם שמתפלל מתפילה יותר הרבה פועלת בנה, על מתפללת
 מאשר תפילתה, ידי על שבא הזה הבן את העדיפה חנה ולכך הזה. הבן
 שהיא שלה התפילה כח עלי, של תפילתו ידי על שיבוא גדול יותר בן

 אחר אדם של תפילה מאשר יותר ויצליח שיגדל הבן על פועל אימו
עלי. כמו הדור גדול שהוא אפילו



במתנה אתרוג - משלכם לכם
 ראשון ביום חובתו ידי יוצא אדם "אין כתב, ג'( סעיף תרנ׳׳ח )סימן בשו׳׳ע
 שלך יהא לו אמר ואפילו משלכם. - לכם דבעינן שהשאילו, חברו של בלולב

 נתנו ואם שאול, כמו דהוי יצא, לא כבתחילה שלי יהא ואח"כ בו, שתצא עד
מותר". במתנה, לו

 ואמונם סודם איש זצ"ל, פרנקל דוד מרבי ששמע זצ"ל, פלמן הגרב"צ סיפר
 הגיע סוכות חג לפני אחת שפעם זצ"ל, מבריסק והגרי׳׳ז איש החזון מרנן של

 החזון אל ומהודר יפה מאוד אתרוג עם אתרוגים, פרדס ברשותו שהיה אדם
 בחג. חובה ידי בו שיצא האתרוג את לו לתת כדי איש

 מיופיו רבות והתפעל הצדדים, מכל אותו בדק האתרוג, את לקח איש החזון
 תשלום, לקבל אדם אותו הסכים לא בעבורו, לשלם רצה וכאשר והידורו.

 יברך איש שהחזון בשבילו זכות וזה במתנה, האתרוג את לו נותן שהוא ואמר
לו. נתן שהוא אתרוג על

 אדם שאותו שחשש משום בחינם, האתרוג את לקחת רצה לא איש החזון
 שהאתרוג רוצה הוא אולי ולהפך שלם, בלב במתנה האתרוג את לו נותן אינו

 האתרוג, על איש החזון שעושה במצווה חלק לו שיהיה כדי בבעלותו ישאר
 במצווה חובה ידי לצאת שכדי משלכם" - "לכם בדיני צרכו כל בקי ואינו

 איש לחזון חשוב היה ולכן גמורה. במתנה האתרוג את להקנות חייבים
 בוודאי ובכך האתרוג, את שיקנה בטוח זה שבאופן האתרוג על לשלם בדווקא

חשש. ללא המצווה את בזה לקיים יוכל
 אותו הסכים לא תשלום, לקחת אותו לשכנע ניסה איש שהחזון ככל אבל
לקבל. אדם

רב הבריסקר של בצלו

 רצונו את מבין אינו בתמימותו זה ואדם המצב, הוא שכך איש החזון כשראה
 רוצה שאתה אותך מבין אני "תראה איש החזון לו אמר לשלם, רוצה מדוע

 אני אבל האתרוג, על תשלום לקבל מוכן לא אתה כן ומשום אותי להנות
 ואם בחג. האתרוג את לקחת רוצה לא אני זה ובלי המצווה על לשלם רוצה

 ואתה האתרוג, את אטול שלא אפסיד אני נפסיד שנינו אז תשלום תקח לא
 את לקחת לך כדאי נהנה ששנינו כדי לטובתנו אז ממך. נהניתי שלא תפסיד

 התשלום. את וקיבל התרצה זה אדם ואכן התשלום".
 ומהודר, נאה - כקודמו אתרוג עם הגרי׳׳ז מרן אל אחם אותו הגיע מכן לאחר

 עצמו על הסיפור חזר כאן וגם מינים. ארבע מצוות בעבור לו לתת כדי
 תשלום לקבל הסכים לא האתרוג ובעל בעבורו, לשלם ביקש שהגרי׳׳ז
בעבורו.

 אינו אופן שבשום ראה הגרי"ז כאשר אחרת, בצורה הסתיים הסיפור כאן אבל
 שאינו אתרוג בנטילת כאן יכשל שמא לחשוש התחיל תשלום, לקבל רוצה
 הסכים לא כן ומשום חובה, ידי בו ייצא לא הזה האתרוג את וכשיקח שלו,

אופן. בשום האתרוג את לקבל
 בבחינת היה איש שהחזון זאת הגדיר המעשה את פרנקל דוד רבי וכשיספר
 ממול רגע כל היא היראה וכאשר "יראה". בבחינת היה הגרי"ז ואילו "אהבה",
 כך ומתוך מוחשית, היא המצווה את לקיים יוכל לא שמא הפחד הרי העיניים,

 מיד והחזירו אחד, רגע אפילו אצלו ישאר כזה שאתרוג לסבול היה יכול לא
לבעליו.

 תורה לשמחת נסע פוניבז', בישיבת הגרב"צ שלמד הראשונות מהשנים באחת
להכנס מחשבה מתוך וגם חברון, בישיבת החג מאווירת להתבשם לירושלים

 המאירות פניו מראה את לראות זצ"ל, הגרי׳׳ז מרן אל - בחייו לראשונה -
 תורתו. מאור ולהנות תורה בדברי עימו לדבר לזכות גם ואולי

 הזדרז חברון, בישיבת תורה" ב׳׳שמחת והגדוש המלא היום אחרי ובאמת
 בדברי שאלות וכמה כמה הכין כשבמחשבתו הגרי"ז בית לעבר הגרב"צ

כך. על עימו לדבר שיוכל תורה,
 בחדר רקדו הגרי"ז בני תורה, שמחת מוצאי כבר היה הגרי"ז לבית כשהגיע

 שרו השמחה את להרבות ובכדי זצ"ל. בלוי עמרם רבי הרה"צ עם יחד אחד
 השתתף ולא הסמוך בחדר לבדו ישב הגרי"ז ואילו הערבית, בשפה שירים

בריקודיהם.
 הזהירו שבישיבה משום ורעדה פחד מתוך הגרי"ז, של חדרו אל נכנס הגרב"צ

 השאלה שאם בלימוד, הגרי׳׳ז עם לדבר רב אומץ שצריך היודעים, אותו
 וככל הזאת. שאלתו על השואל את לדחות הגרי׳׳ז עלול לענין איננה

 שכאשר עד וגברה, הלכה הרעדה הגרי"ז של מקומו אל הגרב"צ שהתקרב
 ומיד לעמוד להמשיך יכול שאינו הרגיש מושבו, למקום ונראה סמוך הגיע

הסמוך. הכסא על התיישב
 הרשות את הגרב"צ וכשקיבל לרצונו, ושאל הטהורות עיניו את הרים הגרי"ז

 מועד, מבעוד שהכין הראשונה בשאלה מיד התחיל השאלה, את לשאול
 לכאן צדדים ומעלה בה מתעמק ראש, בכובד השאלה את שומע והגרי"ז
 וגם השניה, לשאלה עובר הגרב"צ פתרונה. על באה שהשאלה עד ולכאן,

 וכך המחשבה. עמל לאחר ועונה הדעת, בישוב שומע הגרי"ז כקודמתה, היא
 תסתיים שהשיחה מראש שחשב ולהפתעתו לשאלה, משאלה הגרב"צ עובר
 הם כך שלא רואה הוא למעשה הרי השאלות, כל את לשאול יוכל ולא מהר

הדברים. פני
 ומרוב ידו, על ראשו את מוריד הגרי"ז היה במקומה, היתה השאלה כאשר
 לא כשהשאלה ואילו מתאדם. שבראשו הווריד את ראו מהמחשבה מאמץ
 היה ולא הבאה, לשאלה לעבור בידו מסמן הגרי"ז היה ממש, בה היתה

עליה. מתעכב
 הגרב"צ שאל מהשאלות ובאחת החג, בנושאי בעיקר היו השאלות בתחילה

 את הגרי"ז וכששמע הדעות, כל לפי פסול אתרוג לו שיש במי הדין מה
 אתרוג להיות שייך האם כזה? דבר יש "וכי בפליאה הגיב הללו המילים
 אחת". לשיטה אפילו כשר יהיה ולא השיטות, לכל שפסול

 לעבור בידו לסמן ממשיך והגרי׳׳ז שהכין, הספורות השאלות כשהסתיימו
 בזמן בישיבה שלמדו הסוגיות על שאלות לשאול התחיל הבאה, לשאלה

 שאלות לשאול התחיל וכך מכות, מסכת בישיבה למדו אלול באותו אלול.
 בשיעוריהם. הישיבה ראשי ששאלו וחלקם בעצמו, בהם התקשה שחלקם

 ובעיקר אומרם, בשם הזכירם הישיבה ראשי של שאלותיהם את הזכיר כאשר
 היה אלול שבאותו זצ"ל שך הגרא"מ הישיבה ראש ממרן שאלות אלו היו

 מתעמק ממקודם, כדרכו והגרי׳׳ז היומיים. השיעורים את שמסר מי הוא
אחר. או כזה במהלך ליישב ומצדד בשאלות

 לכזו שיזכה האמין לא כשהגרב׳׳צ ארוכה, שעה במשך נמשכה השיחה כך
מהגרי׳׳ז. פנים והארת רצון שעת

 נכנס הרב של שבחדר הבחינו הסמוך בחדר לרקוד גמרו שכבר הגרי׳׳ז בני
כלל בדרך כי הדבר. על התפלאו זמן, הרבה שם יושב וכבר מוכר, לא בחור

 יושב רב זמן כבר הבחור כאן ואילו הרב, אצל זמן הרבה מתעכבים היו לא
 וכשראו שם, קורה מה לראות לחדר נכנסו כן ומשום אביהם. עם ומשוחח

 מהשאלות ובאחת שם. הנאמר את לשמוע התקרבו בלימוד היא שהשיחה
 ודחה הגרי׳׳ז, בעיני חן מצא לא הזה הישוב אבל ליישבה, מהבנים אחד ניסה

דבריו. את
 והגרי׳׳ז לשלום. להגרי׳׳ז ידו את הגרב"צ הושיט השאלות, כל כשנגמרו בסוף

 פלמן ציון בן רבי של נכד שהוא והוסיף לשמו, הגרב"צ ענה לשמו, שאלו
 מתקופת עוד הגרי׳׳ז, אבי - הגר׳׳ח תלמידי מגדולי שהיה בזאגר, רב שהיה
 עשרה למנות התחיל ומיד בהתפעלות, הגיב הגרי׳׳ז בוולאזין. ר"מ היותו

 הגרב"צ את בירך הגרי"ז בסוף המלחמה. בשנות רב"צ את פגש בהם מקומות
לשלום. ופטרו בחמימות,

רוב מהבריסקר שלום דרישת
 הגרא"מ מרן בו כשהבחין מיד לישיבה, הגרב"צ כשהגיע חורף זמן בתחילת

 מהבריסקר בשבילך שלום דרישת "יש לו ואמר ממקומו ישר אליו רץ שך,
 באומרו הגרי׳׳ז הקדימו מיד הגרי׳׳ז, אל החג לאחר הגיע שך הרב כאשר רב".

 ששאל מהשאלות כמה ומנה באלול, בשיעור דיבר מה על יודע כבר שהוא
 כן, יודע הגרי׳׳ז מנין שך הרב וכשהתפלא בארוכה. בהם ופלפלו בשיעור

 הללו. השאלות את לי שאמר פלמן" ציון "בן בשם בחור כאן שהיה לו השיב
 עד פניו. וזרחו עליה, חלם שלא כמציאה להגרב"צ היתה הזו שלום הדרישת

 פניו שמחת אור שלפי לו, ואמר בישיבה מחבריו אחד אליו שניגש כך כדי
עתק. בהון זכה עתה כאילו נראה

הגרי"ז מתשובות מחברת
 במחברת הגרב"צ כתב הגרי׳׳ז אצל ביקור אותו לאחר הענין, להשלמת

 עליהם. לו שהשיב התשובות עם הגרי׳׳ז את ששאל השאלות כל את מיוחדת
 במחברת וכתב הוסיף הגרי׳׳ז, אצל הזדמנויות בעוד להיות לו הזדמן וכאשר

 מאוד. עליו חביבה היתה הזו והמחברת מפיו. ששמע החידושים את הזו
 וביקשה המחברת, של קיומה דבר מחבריו לאחד נודע שנים כמה לאחר

 מתוך לו השאילה לב בחפץ הגרב"צ בה. לעיין כדי מה לזמן ממנו לשאול
 בעיניו. יקרה מאוד היא כי בזה, לעיין כשגומר מיד לו שיחזירנה בקשה

 לו וכשהזכיר המחברת, את החזיר לא השואל והאברך תקופה עברה בינתיים
 ישיבנה. כשימצאנה ומיד מוצאה אינו שכרגע ענהו המחברת, את הגרב"צ
 המחברת, דבר את שוב הגרב"צ לו הזכיר השיב, ולא ניכר זמן עוד כשעבר
 ארוזים שלו החפצים וכל דירה עובר הוא הזו בתקופה שבדיוק ענה וההוא

 ובעדה המחברת, את יחפש החבילות את כשיפתח ומיד המעבר, לקראת
 המחברת, את שחיפש אדם אותו לו אמר תקופה לאחר וישיבנה. ימצאנה

מצאה. לא עדיין אבל
 הוא מדוע וכשנשאל המחברת, את הגרב"צ ממנו ביקש לא שוב פעם מאותו

 אותו ואמר, ענה להשיבה. ושכח מצאה כבר הוא אולי שוב, ממנו מבקש לא
 ובטוח לי, יקרה הזו המחברת כמה יודע והוא וצדיק, חכם תלמיד הוא אברך

 עימו הכרותי שכפי ואמר, והוסיף משיבנה. מיד היה מוצאה היה הוא שאילו
 מכיון להשיבה, רץ היה הלילה באמצע מוצאה היה אם שאפילו אני בטוח

 שעדיין סימן משיבה אינו אם וממילא לי. יגרום זה גדולה שמחה איזה שיודע
 אדם לצער ואסור אותו, יצער סתם זה שוב אותו אשאל אני ואם מצאה, לא

תועלת. ללא
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הסוכות חג בענייני דבריו מתוך
בחגך ושמחת - בסוכות השמחה מצות

 לא ובפסח ביו"ט, שמחה מצות בתורה מצינו בחגך. ושמחת
 ובסוכות אחת פעם נזכרת בשבועות כלל, שמחה מצות נזכרת
 ב(: אות )נספחים כהנא דרב פסיקתא ועיין פעמים. שלש

 "ושמחת כתובים שמחות שלש מוצא את בחגיך, "ושמחת
 שבעת אלוקיכם ה' לפני "ושמחתם שמח", אך "והיית בחגיך",
 שמחה אפילו בו שכתיב מוצא את אין בפסח אבל ימים",
 ואין נידונית, התבואה שבפסח מוצא את אלא ולמה, אחת.
 אין לפיכך עושה, אינה אם השנה היא עושה אם יודע אדם

 בשביל שמחה שם כתיב אין למה ד"א שמחה. שם כתיב
 אלא בעצרת כתיב שאין מוצא את וכן וכו'. המצריים, בו שמתו
 ושמחת אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית דכתיב אחת שמחה

 שהתבואה מפני אחת, שמחה שם כתיב ולמה וביתך", אתה
 שכן שמחות שתי שם כתיב אין טעמא ומאי בפנים נכנסת

 האילן פירות אבל בפנים התבואה שנכנסה שאעפ"י מוצא את
 השנה בראש אבל שניה. שמחה שם כתיב אין לפיכך נידונין

 נידונות שהנפשות טעמא מאי אחת שמחה אפי' שם כת' אין
 שנטלו לפי בחג אבל מממונו יותר נפשו אדם ומבקש

 הזה ביום כי שכת' כמו הכיפורים, ביום שלהם דימוס הנפשות
 לפיכך בפנים האילן ופירות שהתבואה ועוד עליכם, יכפר
שמחות". שלש שם כתיב

 חכמה המשך דברי פי על והוא אופן. בעוד לבאר יש זה וענין
 בצורת המועדים חלוקים כי בארוכה שמבאר טו(, ה )דברים

 כולה היא ההשפעה בפסח שהנה ויסודם. השפעתם ואופן
 אש בעמוד עליהם ונגלה ממצרים הוציאם שהקב"ה מלמעלה,

 עובדי הללו המדרגה, בשפל היו עצמם מצד ישראל ואילו וענן,
 וכל ומילה, דפסח ה' מצות שקיימו אלא ע"ז, עובדי והללו ע"ז

 תורה, מתן חג בשבועות ואילו מלמעלה. הייתה ההשפעה
 ג' בפרישה מ"ת, למעמד ישראל מצד גדולה הכנה כבר הייתה
 ית', מלכותו ועול המצוות את עליהם וקבלו ובאחדותם, ימים
 עליהם שנגלה מלמעלה, גדולה השפעה הייתה עדיין אבל

 - האמרת ה' את נאמר זה ועל תורתו, את ונתן בכבודו הקב"ה
 בסוכות ואילו כביכול. שקולה התקרבות שהייתה האמירך, וה'
 לאחר זה שהיה ישראל. מצד הייתה להקב"ה ההתקרבות כל

נדבתם והביאו כך, על שלימה תשובה ועשו בעגל, שחטאו

 קודם שהייתה השכינה השראת שתחזור זכו זה ובזכות למשכן
 בתי ישראל שנקראו המדרש דברי את בזה שביאר ועיי"ש לכן.

 מדרגתם שזהו בתי, שקראן עד מחבבן זז לא ואמי, אחותי
 מחבבן זז לא מאביה, מקבלת כולה שכל כבת מצרים, ביציאת

 שווה בבחינת בשבועות דרגתם שזוהי אחותי, שקראן עד
 בחג הבחינה היא זו אימי, שקראן עד מחבבן זז לא בשווה.

כביכול. השפע כל השפיעו שהם הסוכות

 ושבועות דלעילא איתערותא כולו דפסח למדים נמצינו
 דלתתא. איתערותא כולו וסוכות ולתתא מלעילא הוא מצורף
 איתערותא שכולו טל על מתפללים שבפסח להוסיף ונראה

 התלוי הגשמים על מתפללין ובסוכות פוסק, ואינו דלעילא
 שם: ברש"י ה( )ב בראשית )עיין מטה, של ותעניות בתפלה

 אין שאדם לפי המטיר לא טעם ומה - בארץ יהיה "טרם
 אדם וכשבא גשמים של בטובתן מכיר ואין האדמה את לעבוד

 האילנות וצמחו וירדו עליהם התפלל לעולם צורך שהם וידע
 דתניא דבתפלה לן "ומנא )ב.( תענית ובריש והדשאים",

 עבודה היא איזו לבבכם בכל ולעבדו אלוקיכם ה' את לאהבה
 מטר ונתתי בתריה וכתיב תפלה זו אומר הוי בלב שהיא

 בלב עבודה היא איזו גרס ובר"ח ומלקוש", יורה בעתו ארצכם
תפלה. זו אומר הוי יורד המטר שבשבילה

 נה.( )ב"ק בגמ' ואמרו שניות. לוחות מתן זמן הוא יוהכ"פ והנה
 ראשונות בלוחות טוב נאמר לא דלפיכך שניות לוחות גבי

 שקיימים טוב בהם נאמר שניות בלוחות ואך להשתבר שסופן
 והוא הריצוי גמר הוא וסוכות במהרש״א(. )עיי"ש לעולם

 וששון יוהכ"פ, זה דישעיך נא(, )תהילים ישעך" "ששון בבחינת
 בבחינת יוהכ"פ, של ויתירה גדולה החמלה שמחת הוא ישעך
 הוא בתפלה המטבע והנה מכבר. הקיים דבר על שהוא ששון
 דלתיבת והיינו אחרון", הוא ואתה ראשון הוא אתה "אמת
ת היינו - ד"אמת" משמעויות, שתי יש אמת או צי  מ

ת ח ר כ ה מו ני ה. מי בי  )פ"א הרמב"ם וכלשון ו
 אינו ב"ה והוא לו צריכים הנמצאים "שכל ה"ג-ד(: מיסוה"ת

 אחד כאמיתת אמיתתו אין לפיכך מהם, לאחד ולא להם צריך
ו הוא אמת, אלקים וה' אומר שהנביא הוא מהם, ד ב ל

ד תנ1ר.כ דעת על נכתג < לנ > נ

 הגליון ולקבלת והארות להערות והנצחות. לתרומות
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ת ן האמ אי חר ו א ת ל מ  והוא ,ו ת ת י מ א כ א
 אמת מצוי שם אין כלומר מלבדו, עוד אין אומרת שהתורה

 מציאות הוא "אמת" תיבת דפירוש והיינו כמותו". מלבדו
 אינו ב"ה והוא לו צריכים שהכל ומאחר וביה, מיניה מוכרחת

 כאמיתת אמיתתו אין לפיכך הנמצאים מן אחד לשום צריך
ת לשבח: עלינו בתפלת אומרים שאנו והוא מהם. אחד מ  א

ס מלכנו . אפ תו ל ו  פירושה אמת זאת ומלבד ז
ת או צי ת מ מ ד קיי ע ן ל אי ק. לה ש ס  ועיין הפ

 בו"ד מלך שבעולם בנוהג א'(: פכ"ו אמור פ' )ויק"ר במדרש
 דימוסיאות לכם בונה אני למחר א"ל וכו' למדינה נכנס

 ולא לו ישן מים של אמה לכם מכניס אני למחר ומרחצאות
 'ה ו אלא כן אינו הקב"ה אבל אמרותיו והיכן הוא היכן עמד

ם קי ת אל מ ת הוא למה א מ א א הו ם ש קי  אל
ם ך חיי ל מ ם. ו  מהו ה"א(: )פ"א סנהדרין ובירושלמי עול
 חיים אלקים שהוא בון א"ר אמת מהו אמת, הקב"ה של חותמו
 יעוין פ"מ(. תמיד. מלך אלקים נוטריקון )שהוא עולם. ומלך

 באורה דבר בהרחב )ונתבאר א' צ"ז סנהדרין חיים תורת בספר
 אתה "אמת אמת והיינו כ"ב(. אות ה' מאמר פורים ושמחה

ת ראשון" הוא או צי ת מ ח ר כ ה מו ני ה מי בי  "אמת ו
ת אחרון" הוא אתה או צי ת מ מ ד קיי ע ן ל אי לה ש

ק. ס  ג' אמת, אחר, "דבר קיז מזמור תהלים במדרש שו"מ הפ
 תי"ו תיכונה, מ' ראשונה, א' אמת. שהוא עליו מעידות אותיות

 ואני ראשון אני ו( מד, )ישעיה דכתיב הוא הדא אחרונה.
 אחד אלו דברים דב' ובמת להנ"ל. מכוון שהוא ואפשר אחרון",

 הכלל וכ"ה הפסק, לה אין וביה מיניה המוכרחת דמציאות הם,
 וברמב״ן ונצחי. קיים יותר הוא וביה מיניה יותר שהוא שככל

 הבשמים על מברכין אין ומ"מ יתירה נשמה יש דביו"ט אי'
 לשבת, יו"ט בין וההבדל מסתלקת. שאינה לפי יו"ט במוצאי
 יו"ט אבל דלעילא אתערותא וכולה וקיימי קביעי דשבת

 יש וביה מיניה בחינת בזה ויש לזמנים קדשינהו דישראל
 דלתתא איתערותא שכולו סוכות וא"כ יתירה. לנשמה קיימות

 הששון גם הוא כנ"ל, יוהכ"פ ע"י ישראל של העבודה ע"י שבא
 לעולם. שקיימים שניות לוחות מתן של

 בדבר רק הוא "שמחה" לשון כי הגר"א, בן מהר"א ייסד והנה
 מתנה ע"י ולא עצמו, האדם של ועמלותו עבודתו ע"י הבא

 לא דלעילא אתערותא כולו שהוא בפסח ולפיכך, שמקבל.
 של צירוף שהוא בשבועות ואילו שמחה, אחת פעם אף הוזכר

 שמחה. פ"א נזכר דלתתא אתערותא עם דלעילא אתערותא
 הזכירה ישראל כלל של עצמית עבודה כולו שהוא וסוכות
שמחה. לשון פעמים ג' התורה

סוכה כי עלייהו זכותא ואגין
 שתהא יה"ר אומרים סוכה, ישיבת טרם האושפיזין בסדר א.

 לאנשי השייכות וצ"ב כה"ג. אנשי שכיוונו כוונו כאילו חשובה
 גבי שייך זה ודבר סוכה, מצות של בענינה הגדולה כנסת
 הענין הוא מה אבל התפילה, מטבע תקנו שאנכה״ג תפלה

סוכה. במצות אנכה"ג שכוונו למה המיוחד

 על רחמי "דבעי )לב:( בערכין הגמ' ד' בהקדם בס"ד ונראה ב.
 וכו'" סוכה כי עלייהו זכותא ואגין ובטליה זרה דעבודה יצר

 לאחר כנה"ג אנשי שהוצרכו ההגנה ענין מהו חדא וצ"ב
 צ"ב וגם ההגנה, באופי לסוכה הדמיון ומהו דע"ז, יצרא שבטלו
 "ויעשו מקרא של פשוטו מתפרש אכתי איך שם, הגמ' בסדר

 עשו לא כי בסוכות וישבו סוכות השבי מן השבים הגולה בני
ישראל". בני כן נון בן יהושע מימי

 ]הובא שה"ש ריש הגר"א כתב הסוכות חג ביסוד והנה ג.
 ובספר שה"ש על הגרשוני בעבודת ונכדו תלמידו בדברי
 ידעו "למען מג[ כג ויקרא אליהו קול ובספר והקבלה הכתב

 אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסכות כי דורותיכם
 אנחנו למה מקשים רבים הנה מג( כג. )שם וגו' מצרים מארץ
 ראוי היה כבוד ענני היקף נגד שהוא כיון בתשרי סוכות עושים

 י"ל אמנם עננים, היקף תחילת היה בניסן כי בניסן לעשותו
עד חזרו לא ואז העננים נסתלקו העגל את שכשעשו לפי

 וממחרת הכפורים ביום ירד ומשה המשכן, לעשות שהתחילו
 היה וזה המשכן, מלאכת על וצוה משה ויקהל הכפורים יום

 נדבה עוד הביאו והעם ג( לו )שמות וכתיב בתשרי, בי"א
 נטלו בתשרי ובי"ד בתשרי, י"ג הרי ימים, ב' עוד בבוקר בבוקר

 עשר ובחמשה ומשקל, במנין הזהב את ממשה לב חכם כל
 סוכות עושים אנו ולכך כבוד הענני חזרו ואז לעשות, התחילו

 הגדולה החמלה מן היא דזו הדבר ויסוד בתשרי". בט"ו
 שבא העגל חטא של המחילה של הגמור הריצוי ומן והיתירה

 תשא כי בפ' באד"א הגר"א בד' כמבואר כבוד ענני חזרת ע"י
 הדרגה מבחינת - שהיה מבתחילה עוז ויתר שאת ביתר שהיה

 לכל חזרו וכשחזרו לנביאים רק - כבוד ענני של הגבוהה
ישראל.

 חרות הלוחות על חרות בבחינת היו העגל חטא קודם והנה ד.
 חלל שלבם החטא. קודם אדה"ר ובבחינת המוות ממלאך
 א' אמרתי אני וכדכתיב כלל. הפנימי הרע יצר היה ולא בקרבם

 ב' ד' ע"ז ז"ל וכדבריהם וגו'. כאדם אכן כולכם עליון ובני אתם
 דוד לא יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר "והיינו

 דוד לא מעשה לאותו ראויין ישראל ולא מעשה לאותו ראוי
 ראוין ישראל ולא בקרבי חלל ולבי דכתיב מעשה לאותו ראוי

 אותי ליראה להם זה לבבם והיה יתן מי דכתיב מעשה לאותו
את ישראל עשו "לא וברש"י: וכו'", עשו למה אלא הימים כל



 ראוי הי' ולא היו ביצרם ושליטים גבורים כלומר העגל,
 כדי בם לשלוט היתה מלך גזירת אלא עליהן יצרם להתגבר

 לבבם והיה יתן מי שנאמר וכו' תשובה לבעלי פה פתחון ליתן
 היו". ביראתם לבב ואמיצי גבורים אלמא נאמר בסיני וגו', זה

 ונמצא בפנים, אותו והכניסו מבחוץ היה הרע דכח כלומר
דע"ז. ליצרא שרש הוא ע"ז גדר בו שהיה העגל דחטא

 ישראל היו ירבעם עד אושעיא רבי אמר )קא.( סנהדרין יעוין ה.
 במדבר. שעשו אחד עגל חטא על ]לוקין אחד מעגל יונקים
 היינו בפשוטו עגלים. ושלשה משנים ואילך מכאן רש"י[

 לעולם שבאה ופורענות פורענות כל לך אין כדלהלן דלוקים
 עגל של ליטרא בהכרע וארבעה מעשרים אחד בה שאין

 עלהם ופקדתי פקדי וביום ל"ב( )שמות שנאמר הראשון,
 של לפורענות מצטרפין ירבעם דעגלי והחידוש חטאתם.

 עגל בין מקביל קו כאן דיש לעיל המבואר פי על והוא העגל.
 הרמב"ן מד' וכמשנ"ת דירבעם. זהב ועגלי המדבר של הזהב

 יהיה עשו אשר העגל כי לפרש שרצה נראה " כה(: לב )שמות
 אבותינו עשו לחנם לא יאמרו כי ישראל, בדורות רעה שמץ

 מארץ העלם אשר הוא כי בו שידעו רק ועבדוהו, העגל את
 כי כן, נעשה אנחנו ואף להם, תועלת בעבודתו ומצאו מצרים

ר לעבדו, לנו טוב ש א ר היה כ ב ד ם ה ע ב ר  בי
ר מ א ב ש ם ר ת לכ לו ע ם מ לי ש ו ר  הנה י
ך הי ל ל א א ר ש שר י ך א לו ע ץ ה ר א ם מ רי צ  מ

מ" ב א ) ח(, י ה כ א שה ר ת כי מ ו ר ו ד  ל
ו ע ש פ  פ"א זרה )עבודה הירושלמי בד' לזה מקור ויש ו". ב י

 הוה כשר נש בר חמי הוה כד לוצצים את ידו "משך ה"א(:
 מכל חביב דור זה אי ליה ואמרין ליצנין תרין גביה מייתיב
 עבדון ולא ליה אמרין ואינון המדבר. דור להן אמר הדורות
 אמרין והינון איתענשון. לא דחביבין בגין לון אמר והוא עכו"ם

 חד עבדין אינון אלא עוד ולא כן מיעבד בעי דמלכא חשי ליה
 הזהב דעגלי וכיון הרמב"ן. כד' ומפורש תרין". עבד ודין

 בהם ישנה כן על דמדבר הזהב מעגל נשתלשלו דירבעם
 וי"ל יונקים, לשון צ"ב אכן הזהב. דעגל הפורענות המשכת
 בה שאין לעולם שבאה ופורענות פורענות כל לך אין דהשרש

 משום הראשון, עגל של ליטרא בהכרע וארבעה מעשרים אחד
 ויקרא חכמה המשך לשון ]עיין ממנו ונמשך נובע חטא שכל

 כל על היינו לישראל, סלחן אתה כי שאמרו "וזה ל טז
ם אי ט ח ן ה י ב ם ש ם, אד קו מ ם ל ש רו ה א ש  הו

ש ר שו ל, מ עג  לב, )שמות ישראל, אלהיך אלה שנאמר ה
 כמו חירות של במצב שהיו כדבריך"[, סלחתי נאמר ושם ד(

 והיינו דע"ז. יצרא עליהם והגבירו החטא, לפני הראשון אדם
 וגבורים מעשה לאותו ראויין ישראל שלא כנ"ל בע"ז הגמ' כד'

אלא עליהן יצרם להתגבר ראוי הי' ולא היו ביצרם ושליטים

 ליצרם נכנעו דסו"ס כיון אבל בם, לשלוט היתה מלך גזירת
 ביצרא סייעו דירבעם עגלים דגם ואפשר דע"ז. יצרא הגבירו

 התם הות אי ליה "אמר ע"ב לקמן מנשה גבי וכדאמרי' דע"ז.
 למחר", אבתראי ורהטת בשיניך גלימא בשיפולי נקיטת הות

 חלוקך שפת מגבה היית גלימך, שיפולי נקיטת "הוית וברש"י:
י לשם רץ והיית לרוץ קל שתהא כדי רגליך מבין נ פ ר מ צ  י

ה ד בו ה ע ר ה ז הי ל ש  ביחוד חטא שכל ונמצא ט". שו
דיניקה. לישנא והיינו העגלים מן יונק ע"ז חטא

 ר"א בפרקי "תניא תקפ"א(: סימן )או"ח הטור כתב והנה ו.
 עלה שאז ההרה אלי עלה למשה הקב"ה אמר אלול בר"ח
 להר עלה משה במחנה שופר והעבירו אחרונות לוחות לקבל
 שנאמר שופר באותו נתעלה והקב"ה ע"ז אחר עוד יטעו שלא

 שיהו חז"ל התקינו לכן וגו' בתרועה אלקים עלה ט"ז( )תהלים
 להזהיר כדי החדש וכל ושנה שנה בכל אלול בר"ח תוקעין
 בעיר שופר יתקע אם ג'( )עמוס שנאמר תשובה שיעשו ישראל

 משה התפלל אלו שבימים והיינו השטן", לערבב וכדי וגו'
 )שמות אד"א ועיין הלוחות. מתן ועל והריצוי הכפרה על ברקיע

 ומשה וכו' בתפילה משה התנפל אך אלו ימים דבמ' ז( לג
 ליום עולם לדורות ונתקן שניות לוחות וקיבל ביוהכ"פ נענה

 אכן בנסיון. שעמדו זה הריצוי מיסוד גופא דהא וי"ל סליחה.
 העגל בחטא שיסודו דע"ז יצרא בביטול הוא הריצוי של הגמר
 משמעו והוא כנה"ג. אנשי ע"י נעשה שזה היניקה, ביטול והיינו

 וגו' ישראל בני כן נון בן יהושע מימי עשו לא כי מקרא של
 עשיית היתה ע"ז ביטול שלאחר מאד. גדולה שמחה ותהי

 וענינה כה"ג. אנשי שכיונו כמו והיינו אחרת. במדרגה הסוכה
 הגנה היא דסוכה לסוכה, והדמיון ע"ז, ביטול בזכות ההגנה של

 שלומך. סוכת עלינו ופרוס יומם לצל תהיה וסוכה ושמירה
 כח בכלליות וחולשה כח מיעוט הוא דע"ז יצרא ביטול והנה

 האלו, הכחות מן לסכנה גורם זה ודבר בעולם והרע הטומאה
 דאתי דשיטנא בעיניה גירא גבי )לח.( סוכה ברש"י דיעוין

 מעל לתעות וישיאנו הרע יצר שהוא שטן בו שיתגרה לאיגוריי,
 שבאו כבוד ענני של ההגנה וכן הדבר. על עצמו וימסור קונו

 ע"י שנתגברו הטומאה כחות לבטל דגורם העון מחילת אחרי
 בחינת היא וכן פ"ז. וש"ב פי"ב א' שער נפה"ח עיין העבירות,

 לה' וכדכתיב העוונות מחילת לאחר הגנה שהיא סוכה מצות
 זה ]וכעין בסוכו יצפנני כי ויוהכ"פ ר"ה והוא וגו' וישעי אורי

 מפני שמירה וצריך עוונותיו כל על לו מוחלין דחתן מצינו
 ע"י והחלשה כח מיעוט להם שנגרם הטומאה כח התגרות

 מחילת לאחר ושמירה הגנה סוכה בחינת והיינו הסליחה[.
 מקבילה חתימה שהיא שלומך סוכת עלנו ופרוס והיינו עוונות.
לעד. ישראל עמו לשומר

 "והיו - וכדו' בסוכה לתלייה זצוק״ל, הגדול רבינו של דיוקנו דמות - נבחרות תמונות להשיג ניתן לפרסם. התבקשנו
לבחירה( דוגמאות )מס' 054-8445550 בטל' קשר ליצור ניתן לפרטים מוריך" את רואות עיניך



 תורה בשמחת ההקפות ניגוני בלהט זצוק"ל רבינו שאמר דברים
מלך" "קרית הק' בישיבה

 בשעה הקרקע מעל לקפוץ ישראל מנהג
 כל בתחילת הידוע הניגון את שמנגנים

 ונודע אמת". ותורתו אמת "משה הקפה
 עם קופץ היה יעקב" ה׳׳קהילות בעל שרבינו

 מכך. מאוד שסבל למרות הכואבות רגליו
 זה לשון את שהנה זה. מנהג לפרש יש

 )עד.( בב"ב וכדאי' ועדתו קרח אנשי אמרו
 זועקים אותם ששמעו )קי.( ובסנהדרין

 אמת". ותורתו אמת "משה האדמה מתוך
 עפי׳׳ד זצוקללה׳׳ה הגרי׳׳ז מרן וביאר

אמר "רב ה"א( חלק פ' )סנהדרין הירושלמי

אמת ותורתו אמת משה
 אין השמים מן תורה אין היה אפיקורס קרח
 שנבלעו ולאחר כהן", אהרן ולא נביא משה
 אמת משה נבואת כי והודו בהם חזרו

 אי' והנה השמים. מן תורה - אמת ותורתו
 בני על )במ׳׳ר(, ובמדרש קי.( )סנהדרין בגמ'
 תחלה. בעצה היו שהם מתו, שלא קרח

 בלבם תשובה הרהרו המחלוקת ובשעת
 בגיהנם גבוה מקום להם נתבצר ולפיכך
 שהנה גבוה", ב׳׳מקום והכונה שם. וישבו

 "הוא חז"ל בדברי רבות המופיע המשפט
את המנבל "כל )לג.( ובשבת בגיהנם", נופל

 שכבר אף קרח ובני גיהנם", לו מעמיקין פיו
 היו שעדיין כיון אך הגיהנם, בתוך היו

 להם ונתבצר לשוב להם היה אפשר בחיים
 בידם שעלה היינו בגיהנם, גבוה מקום

 ולהתעלות ולהתרומם הגהינם מן לקפוץ
 ג"כ מודים שהן עכשיו דקרח ובלועי ממנו,
 אי כבר אך הגיהנם מן ולקפוץ לשוב רוצים

 מכריזים אנו בחיים שחלקנו ואנו אפשר.
 שלימה בלתי אמונתנו היתה ח"ו שאם

 הגיהנם עמקי מן קופצים אנו כראוי,
אמת. ותורתו אמת משה לב בכל ומכריזים

 עבדא אנא אנא אנא ושוב, שוב מנגנים אנו
 את בודקים כשאנו הוא. בריך דקודשא

 רחוקים עצמנו מוצאים אנו ולבבנו נפשנו
 הוא", בריך דקודשא "עבדא של זו ממדרגה

 השכבה הנפש, של הגלויים ברבדים זהו אך
והגלוי. החיצון ב׳׳אני׳׳, הלב, של החיצונית

הוא בריך דקודשא עבדא אנא
 היותר לרבדים יותר, פנימה כשחודרים גם

 של הפנימית השכבה הנפש, של עמוקים
 אינו אין עדיין פנימי, היותר ל׳׳אני׳׳ הלב,

 אולם זו, בבחינה עצמנו את מוצאים
 ועמוקה פנימית היותר לנקודה כשחודרים

ולפנים, הלפני של ל׳׳אני׳׳ ובלב, בנפש

 שם הנפש, במעמקי ומוסתר הנעלם הרצון
 בריך דקודשא "עבדא של בחינה ישנה
 "אנא ליבנו מקירות זועקים אנו וזה הוא",
 הוא". בריך דקודשא עבדא אנא אנא

 מגלים שמה בפנים, עמוק עמוק כשנכנסים
הוא". בריך דקודשא ה׳׳עבדא את

בשמחה ה' את עבדו - באמת לעבדך ליבנו וטהר
 "כי )בפ"ז(: לנו מחדיר ישרים המסילת
 ובודאי הפנימית, מעוררת החיצונה התנועה
 החיצונה היא בידו מסורה שיותר

 שבידו, ממה ישתמש אם אך מהפנימית.
 תולד כי בהמשך, בידו שאינו מה גם יקנה

 מכח והחמדה והחפץ הפנימית השמחה בו
 וכן ברצון", בתנועתו מתלהט שהוא מה

 "וגם התעוררות(: )ערך יועץ פלא בספר
 חיצון התעוררות שיעשה לגבר טוב

 וכדומה רבה ושמחה ויראה אהבה להוראת
 בהכרת ניכר יהא כך צריך כאשר בעתו דבר
 ללעג למיחש דליכא כל גופו ותנועת פניו

 וכה יעשה כה כיוהרא ולמחזי המלעיגים
 וגורם מעורר חיצון ההתעוררות כי יוסיף

 מצוה לקיים ובבואו פנימית. התעוררות גם
 דברים לבו אל ויתן יקדים לידו הבאה

 וחיבה בחשק לעשותה הלב את המעוררים
טוב ויותר לעשות מה כדת רבה ושמחה

 האושר אולם לו. מעותד שככה העם אשרי
 שעלינו אלקיו, שה' הוא ביותר הגדול

מקלם(, הסבא )בשם ביותר שמו נתייחד

 בך האלה בדברים מלא בפה ג"כ יאמר אם
 התעוררות ויעשה לי נאה ובך חובתי היא

 רבה והכנה ובתנועותיו בגופו חיצון
 חשק התעוררות מעורר חיצון שהתעוררות

 אזבנד הגר"א דודנו בשם ]ושמעתי וחיבה".
 תראה כי א-ג( כב )דברים דכתיב זצללה"ה,

 והתעלמת נדחים שיו את או אחיך שור את
 קרוב לא ואם לאחיך. תשיבם השב מהם
 תוך אל ואספתו ידעתו ולא אליך אחיך
 אתו אחיך דרש עד עמך והיה ביתך

 תעשה וכן לחמורו תעשה וכן לו. והשבתו
 אשר אחיך אבדת לכל תעשה וכן לשמלתו

 להתעלם. תוכל לא ומצאתה ממנו תאבד
 מצות קיום וריבוי התמדת דע"י היינו

 וכן לחמורו תעשה "וכן אבידה השבת
 אבדת לכל תעשה וכן לשמלתו תעשה
 עד המצוה וחשקת אהבת נקבעת אחיך"

של המדרגה היינו להתעלם", תוכל "לא כדי

אלקיו שה' העם אשרי לו שככה העם אשרי
 כל שאחרי החסידות מגדולי נודע וכן

 ה' הכל ועל אומרים )בבהמ"ז( לך הנודה
יותר זה - אלעס איבער איז דאס אלקינו,

 שמשתמשת לאוין בכמה דחזינן תוכל", "לא
 "יכול ז"ל ופירשו תוכל, לא בלשון: התורה

 י"ב דברים )רש"י רשאי" אינך אבל אתה
 זו כי תוכל", "לא התורה הכתיבה ומ"מ י"ז(,
 ב"אינך שההכרה הנרצית המדרגה היא

 עמידה כלומר תוכל", ל"לא תביא רשאי"
 לעבור אפשרות ואי יכולת אי של במצב

 באמת היא דזו הכרח. בחינת ה', פי את
 בחירתו ע"י האדם שיגיע הנרצית התכלית
 החטא שיהא זו כגון בהירה להכרה ובעמלו

 לחלוטין אפשרי ובלתי המציאות נמנע
 רחוקים שעדיין אף והיינו הכרח[. בבחינת
 עובדים אם אבל ובשמחה, מבאמת
 חשבונות בלי והכח המאמץ בכל ועובדים
 אנו וזה ובשמחה. לבאמת מגיעים לבסוף

 ליבנו "וטהר ואומרים וחוזרים אומרים
 - באמת" לעבדך לעבדך לעבדך לעבדך

בשמחה" ה' את עבדו עבדו עבדו עבדו

 של תכלית זו אלוקינו. ה' שהוא מה מהכל,
לאלקים. לכם להיות הכל,

 שאומרים, למה לב ליתן לעורר אלא התכווין, השיר במנגינת ודיוק טעם ליתן לא התלמידים, לעורר באומרו רבינו לכל, כמובן א.ה.
זה. בזמן המעוררים מהניגונים שאפשר כמה עד ועוד עוד ולהתעורר



תמבתא מדזר
הסוכות חג בעניני קושיות י״ד

 דכיון המשנ"ב וביאר עראי, שינת אפי' לסוכה, חוץ ישנים דאין ב(, סעי' תרלט )סי' השו"ע כתב א.
קבע. ליה הוי בהכי, לאינש ליה סגי דפעמים

 ורק הפסק, הוי לא מיטתו על ביום עראי ששינת השו"ע, כתב )מז-י(, התורה ברכת בהלכות והנה
 צד יש קבע בשינת דרק ומבואר הפסק, היא אם מחלוקת יא בסעיף השו"ע הביא קבע בשינת

 שכל סוכה בהל' כמו נאמר לא ומדוע הפסק, הוי לא לכו"ע עראי בשינת אבל הפסק, שנחשב
קבע. חשיב שינה

 לבית הליכה קודם הלולב ליטול מעשה אנשי שנוהגין דמה א( )תרמד, יעקב הביכורי כתב ב.
 היכן צ"ב ולכאורה הנטילה, קודם התורה ברכת לברך דצריך והוסיף הוא, כשר מנהג הכנסת,
סק"ז[. מ"ז סי' מ"ב ]וע"ע ברה"ת. קודם מצוה לקיים דאסור מצאנו

 בר חייא ר' בה פליגי טעמא, "מאי לה( )סוכה ובגמ' לד.(, )סוכה פסול, ערלה של אתרוג תנן, ג.
 רש"י וכתב ממון". דין בה שאין לפי אמר וחד אכילה, היתר בה שאין לפי אמר חד אסי, ור' אבין
 עכ"ל. הוא", שלכם לאו הלכך הוא הנאה דאיסורי פרוטה, שוה שאינו ממון, דין בה שאין "לפי ז"ל

בו. יוצאין ואין שלכם, נקרא לא פרוטה שוה שאינו שאתרוג מדבריו, ומתבאר
 דהוי חזינן מש"פ, פחות אפי' לגזול דאסור קיי"ל והרי לכם, נקרא לא משו"פ פחות מדוע וצ"ב

לכם. נקרא אינו ואמאי דבר לכל ממונו
 וחכמים פוסל, אליעזר ר' הרבים, ברשות והמסכך גזולה, סוכה "ת"ר לא.( )סוכה בגמ' ד.איתא

נחלקו[. אופן באיזה בגמ' ]ויעויי"ש מכשירין.
 ראויה שאינה סוכה דהוי משום בהמה, ע"ג סוכה יהודה רבי פוסל כג.( )סוכה בגמ' דהנה וצ"ב

 דמדאורייתא משום אלא מכשיר לא ר"מ ]ואפי' שם, לעמוד אסור ויו"ט שבשבת כיון לשבעה,
 אסורה והסוכה גזל, איסור מצד דפסולה הכא נימא ה"ה וא"כ יעו"ש[, גזרו רבנן ורק לעלות, מותר
 שאינו במי נימא וכי ראוי, גבי נחשב לגזל חושש דאינו אחרי לומר ]ודוחק לשבעה. ראויה ואינה
 מצוה מצד עוד שדן בריטב״א ויעויין מסתבר. ולא הסוכה לו תוכשר בהמה ע"ג לעלות חושש
בעבירה[. הבאה

 לנענע "כדי ז"ל רש"י וכתב כשר", בו לנענע כדי טפחים שלשה בו שיש "לולב )כט:( בסוכה תנן ה.
 לנענע, כדי יותר וטפח הדס, של אורכו כנגד השדרה תהא טפחים, שלשה בגמרא, מפרש בו

 ל"ב: בגמ' עוד ]ויעוין עכ"ל. רעים" וטללים רעות רוחות לעצור ומביא מוליך ומוריד מעלה כדלקמן
המשניות[. בפירוש וברמב״ם שם. וברש"י

 להיות יכול ואיך מב.(, )סוכה ביה נפק ]דמדאגבהיה מעכב, אינו דנענוע קיי"ל דהרי להעיר ויש
 שאם ב( )תר"נ, השו"ע במש"כ )וכן מדרבנן. אלא המצוה מעיקר שאינו בדבר תלוי שהשיעור

 טפח, מהם גבוה לולב של שדרו שיהיה עד בלולב להוסיף גם צריך והערבה, ההדס באורך הוסיף
לעיכובא(. הוא האם יל"ע

 בירך לא דאם שכתב, אדם בחיי "ועיין דלולב, שהחיינו לגבי כט( ס"ק )תרנא ברורה המשנה כתב ו.
הלולב". כשנוטל ז' ביום אפילו לברך יוכל א' ביום שהחיינו

 אכילה בשעת בירך לא "ואם יג( ס"ק )רכה ברורה המשנה כתב חדש פרי לגבי מדוע לעיין, ויש
 לא שעדיין אף עצמה, אכילה אותה על יברך שלא וכ"ש שניה, אכילה על יברך לא שוב ראשונה,

לולב. מנטילת חדש פרי נשתנה מה הפרי". נתעכל
 כתבו בלבד, מדרבנן שהנענועים והגם בלולב", חייב לנענע היודע "קטן מב.( )סוכה שנינו ז.

 שמכאן ב:(, )ערכין הגרי"ז ובחידושי ג-ד(, )תרנז, יעקב הבכורי )שם(, שדה המרומי האחרונים,
 צריך כי מדרבנן, רק שהוא בחלק גם בשלימות המצוה את שמקיים באופן הוא חינוך שדין מוכח
בכך. אותו מחנכים אין עדיין פרטיה בכל לקיימה יכול שאינו וכל שלימה, במצוה לחנכו
 לפי הכפורים ביום להתענות אותם מחנכים שהקטנים פב.( )יומא שנינו הכפורים יום ולגבי

 הרי צ"ב, שהדברים אלא כחם. לפי מתענים אלא התענית את משלימים שאינם דהיינו שעות,
 לשעות אותו מחנכין ואיך בשלימותה, המצוה כפי עושה אם אלא הקטן את מחנכין שאין נתבאר
 ולדבריו ובסיכה, ברחיצה מותר שהקטן תרטז( או"ח בב"י )הובא הר"ן לשיטת צ"ע ובפרט בלבד.
 ענויים חמשה כוללת זו מצוה שהרי כהלכתה, נפשותיכם' את 'תענו מצות כאן שאין נמצא

בלולב. שמוכח וכמו זה מעין בחינוך ענין אין ולכאו' מהם, אחת רק והתענית
 ולא חיברן שלא פי על אף סוכה מהם ועשה עצים גזל דאם ג'( סעי' תרלז )סי' השו''ע כתב ח.

 דאם המ''ב )וכ' בלבד, העצים דמי אלא העצים לבעל שאין חכמים דתקנת יצא, כלום בהם שינה
עליה, לברך אף שאפשר שכתב טו( )ס''ק ברורה במשנה ויעוין יצא(, לא עצים דמי לתת רוצה אינו

בס׳׳ד



 בשינוי קנאו כבר המצוה קיום וקודם לולב גזל דאם לולב לגבי דמבואר מהא מ״ש קשה ולכאורה
 בגזל שמתחילה שכיון ו'( ס״ק )תרמ"ט המ״ב כתב והטעם עליו, מברך לא אבל חובה ידי בו יוצא

 דזה אף כאן אף וא״כ עוד. ויעוי״ש שמים, שם הזכרת בה דאית ברכה לענין מחמרינן לידו בא
לידו. בא בגזל דמתחילה יברך לא מ״מ חז״ל, תקנת לאחר להחזיר צריך ואין שלו, כעת

 בשעת אלא לולב עשיית בשעת שהחיינו יברך "לא וז"ל ו( סעי' תרנ"א )סי' השו"ע כתב ט.
 הלולב, עשיית בשעת תכף שהחיינו לברך ראוי היה הדין דמן שאע"ג המשנ"ב וכתב נטילתו",

 עכ"ד. הנטילה, לשעת הברכה להניח נוהגים אנו זאת בכל שאוגדו(, בשעה )דהיינו
 מברך שאינו המצוות מברכת שנא ומאי הלולב, עשיית בשעת שהחיינו לברך אפשר מדוע וצ"ב
 )ועי' יצא. זה אחר זה נטלם ואם אגד צריך אין לולב קיי"ל דאנן וביותר המצווה, קיום בשעת אלא

מנוח(. וברבנו וה"ט ה"ח פי"א ברכות בהל' ברמב״ם
 יש הסוכה, את שעשה בשעה שהחיינו שבירך שמי אלא(, ד"ה )תרמ"א הלכה הביאור כתב י.

 על שבירך בשהחיינו כבר דנפטר החג, על יו"ט בליל בקידוש שהחיינו יברך לא ששוב אומרים
 גרע בסוכה אתמול שברך הברכה ולמה שהחיינו, מברך שני ביו"ט מדוע לפי"ז וצ"ב, עיי"ש. הסוכה

 )תרמ"א(, הרמ"א שכ' במה צ"ב עוד ב[. תרס"ב ]ויעוי' וצ"ב. הסוכה, את שעשה בשעה שבירך ממי
 ומדוע בסוכה, שהחיינו יברך בסוכה ישב כאשר שהחיינו, ובירך בביתו ישב ראשון שביום שמי

 פוטר הסוכה של שהשחיינו וכשם הסוכה, של השהחיינו את יפטור לא החג על שבירך השהחיינו
החג. של השהחיינו את
 ידי בזה יוצאים להחזיר, ע''מ במתנה אתרוג שהמקבל ד'(, סעי' תרנ''ח )סי' בשו''ע מבואר יא.

 אכילה היתר לאדם שיהא צריך שלכו''ע לה.( )סוכה בגמ' מבואר דהא צ''ב ולכאורה חובה,
 יעוי' בו, יוצאים אין באכילה שאסור שאתרוג ה'( סו''ס )תרמ''ט בשו''ע פסק וכן באתרוג,

 כיון מ''מ תבשילו, תחת להסיקו שיכול טמאה תרומה וכגון ממון, דין בזה לו שיש ואף במשנ"ב(.
 עצמו על שאסר מי לגבי ב' בסעיף לעיל הלכה בביאור עוד ויעוין בו, יוצאים אין באכילה שאסור
בו. יוצאים אי מהאתרוג אכילה

 יוצא כהן רק תרומה של אתרוג אם הראשונים דנחלקו ראשית לנותן, להאכיל שיכול לומר ואין
 יוכל לא יאכילו, דאם להאכילו יכול המקבל אין לנותן דאף שנית, יעקב. בבכורי יעוי' - חובה ידי

 כאן משא"כ הנוכחי, במצבו לכהן להאכילו יכול שהישראל תרומה של לאתרוג דמי ולא להחזירו,
להאכילו. יכול לא הנוכחי במצב

 לא עצמה מצד הדופן שאם המשנ"ב וכ' מצויה, ברוח לעמוד צריכה הסוכה שדופן השו"ע כתב יב.
 לדופן ונחשב מועיל, לא רוח, יבוא שלא ששומר לידו אחר דופן יש ורק מצויה, ברוח לעמוד יכולה
 ברוח לעוף שיכולה במחצלת שמסוככת בסוכה זה לפי לדון ויש מצויה, ברוח לעמוד יכול שלא

 ספר נדפס והלום כשרה. הסוכה האם מצויה רוח מגיע לא שמסביב הבתים מחמת ורק מצויה,
עי"ש. בזה ועמד סוכה, עמ"ס סוכות עמק

 שיברך כדי האתרוג שיטול קודם ושהחיינו לולב נטילת על יברך ה( תרנא, )סי' השו"ע כתב יג.
 ליטול עצה גם שיש יוסף מהבית הביא ובמשנ״ב שיברך, עד האתרוג יהפוך או לעשייתו, עובר

 והנה מכולם. המובחרת העצה שזאת מהגר"א והביא הברכה, לאחר עד במצוה לצאת לא ולכוין
 לאחר עד והחזיקן השחר עלות קודם מינים ד' שהנוטל לומר שנסתפק הגרי"ס, דברי מפורסמים

 לקיחה, מעשה לעשות צריך לכם ולקחם בתורה שכתוב כיוון חובה, ידי יצא לא השחר, עלות
 שלמה בניין בתשובת )יעוי' החיוב, בזמן שיהיה צריך וממילא המצוה מגוף הוא הלקיחה שעצם

 יכוין ואח"כ מצוה לשם יכוין ולא מינים ד' דיטול הגר"א ממש"כ וקשה בזה(, שהאריך מ"ח סי'
מצוה. לשם היתה לא הנטילה ולכאורה מצוה, לשם

 יש ומעתה תוסיף, בל על עובר לולבים שני שהנוטל אומרים דיש נ"ט(, )תרנא המשנ"ב כתב יד.
 למצוה, מכוין דאינו ואף תוסיף, בל על יעבור המצוה קיום קודם לולבים שני בידו דהמחזיק לדון
 כל אוחז שאינו ואף למצוה, מכוין כשאינו גם עובר תוסיף דבל יוסף הבית בשם המשנ"ב כ' הרי

 שני בידו כשאוחז תוסיף בל על יעבור גם וא"כ יצא, זה אחר בזה נטלם הרי בידו המינים ארבעת
וצ"ב. שמענו ולא לולבים,

 תיובתא במדור השתתפות כללי

 חשון ר״ח לתאריך עד התשובות את לשלוח יש א.
 077-2092005 לפקס: או ̂ .9 1 1 ץ 0 ח 0 1 @9^3! 1 ^.0ש למייל:

 .14 מתוך תשובות 4 לפחות לשלוח יש ב.
 טלפון. ומס' כתובת כולל/ישיבה, מלא, שם לציין יש ,.

בספרים. לעיין אפש־ ״.



1הבאות: בערים מודפס הקובץ את להשיג ניתן1
אופקים

 )סמיך( 052-7635246
הכנסת: בבתי

קיויתי
שיויתי
שון נחלת מ ש
 טיטלבוים חיים הבחור אצל
 עקיבא אור

 חיים עץ בביהכנ״ס
אלעד

 )הופנר( 054-8415551
ת: הנציגים אצל שיבו בי

 ראובן בני
 יחזקאל כנסת
 בתפארתה תורה
חסד תורת
 הכנסת: בבתי
 החיים דרך

 שרגא מאור
 אחיעזר
שדוד א

חרדים קרית - ג' רובע
 )וינגרטן( 054-8454846

ז' רובע
 (מונק) 052-7668323

ט' רובע
 )בלומנטל( 077-7656779

אשקלון
(לוי) 050-4181543

שבע באר
(היקלי) 052-7628911

ש בית מ ש
קריה

 (פינקלשטיין) 02-9910398
 בביהכנ״ס

 תורה שערי
לישרים אור ישיבת

ג' רמה
 תורה אהבת ביהכנ״ס

02-9920797 
נוף יפה

(וקסלר) 054-8488951
 א' רמה
הכנסת: בבתי
 שלמה עטרת כולל

אליהו לב ביהכנ״ס
ביתר
^ גבעה

 אשכנז בביהכנ״ס
 לאברהם זכור

 קרלין
 8 גבעה
 הכנסת: בבתי

 הישיבות בני
 תורה בני

 חסידים קהל
 תורה דרכי
 אברכים מנין
דגן בית
 מוצרי יוסף ר' ידידינו אצל
הי״ו
חלקיה בית

 (מן) 050-4156578
 שמועות שערי ישיבת

ברק בני
הנשיא ג'/יהודה שכון

(גולדשטוף) 053-3145900
הכנסת: בבתי
פרל רח' ורחל- משה אוהל

 תמר אוהל
 יעל רח' אשכנז

 רדק רח' אהרון בית
 פינת גרוסברד רח' אריה בית
 התניא בעל
 הגדול הכנסת בית

שיר דברי
 סירקין רח' צבי היכל

 הליגמן
 חיים הליכות
 אלחנן רמת - המרכזי

 רמב״ם רח' הישיבות חניכי
 אהרון יד

לדרמן
 יעקב משכנות

 יוסף נאות
 אחים שבת
 קה״י רח' תפילה שיח
 אבותי שם

נחמן תפארת
בכוללים:

 הלל בית
 ברסלב

איש חזון
 סורוצקין רח' באוהליך ישכר
משה נחלת

 (צעירים) שלמה עטרת
 קדושים) (אוהל פוניבז'
רשב״י

ת: הנציגים אצל שיבו בי
 תורה אורחות

 עליון מדרש בית
 יעקב גאון
 חכמה משך

 סלבודקא
 פונוביז'
 יעקב קהילות

 מלך קרית
 תורה שערי

ציון תפארת
מרכז
 88 ר״ע פז- גל חנות
 49 חזו״א שאבעס חנות

כץ פרדס
 (30 )אבוחצירא 052-7168580

במקוה
 הכנסת: בבתי
 (9 )אבוחצירא אברכים מנין

 הרצוג קרית
הכנסת: בבתי
 ישראל כרם הישיבות חניכי
 אברכים מנין
 סירוקה נחלת צא״י

 יהודה זיו
ה' שכון

המרכזי ביהכנ״ס
ים ת

052-7119064 
 יעקב בית כולל
 התורה היכל כולל

הקודש היכל בביהכנ״ס
הרצליה
עמל נווה שכונת

 רח' חיים חפץ הכנסת בבית
כצנלסון

 יעקב זכרון
הכנסת: בבתי
 איש חזון

ישרים מסילת
חיפה

שאנן נוה
 )גינויער) 054-8454992

 הלויים נחלת ישיבת
 פרל רח' מקלט בביהכנ"ס

 מנדלה פינת
הדר

 ישראל תפארת ישיבת
 )חסידים) 04-8699455

 צא"י בביהכנ"ס
טבעון

 השואה קדושי בביהכנ"ס
 השחר איילת כולל
סטון טלז

אלן) בו )כל 02-5335545

סודות י
המרכזי ביהכנ"ס

ירוחם
המרכזי ביהכנייס

)מיכאל) 052-7627788
שלים ירו

1

חדרה
זאב יד בביהכנ"ס

וגן בית
 )שעיו) 02-6449498

 46 הפיסגה
 הכנסת: בבתי

 אמשינוב
אברכים מנין
שראל בית י

מיר ישיבת
)לוי) 052-7677676

צבי אילן/נוה בר
054-8474651

גאולה
 )אלה) 053-3172626

ישראל) )מלכי פז גל חנות
שאול גבעת

זופניק
 יונתן אוהל בביהכנ"ס

 באוהליך ישכר בכולל
ש 80 גו

 דן ר' הגאון בראשות ביהכנ"ס
שליט"א סגל

גילה
 נחום חזון ביהכנ"ס

052-7653820
נוף הר

הכנסת: בבתי
 שפר אמרי

 תורה בני קהילת
ברנד רח' הישיבות- חניכי
כנסת

)גרוס) 054-8429113
שערים מאה

 בחורים תפארת ביהכנ"ס
)הישן)

מטרסדורף
 שמואל בית ישיבת

שמואל היכל בביהכנ"ס
יעקב נוה

)לוי) 052-7677676
הכנסת: בבתי

 הישיבות בני
 מרכז הישיבות חניכי

 אברהם מגן
ותפילה תורה

 סורוצקין
הכנסת: בבתי

 תורה אהבת
 שמואל באר

שמואל היכל
סנהדריה
פאג"י ביהכנ"ס

תורה עזרת
 )אלקיכן) 054-8474651

ישראל בית הכנסת בית
יובל קרית

052-7639488
היהודי רובע

התורה אש ישיבת
רוממה

 הישיבות חניכי כנסת בית
אי רמות

)גולדשטוף) 054-8408719
הכנסת: בבתי

 שרגא משכן
 תבונה שערי
 גי רמות
הכנסת: בבתי
צא"י הישיבות חניכי

 )גליקסברג) 053-3120780
הרים מרום
פולין רמות

יוסף אוהל ביהכנ"ס
)דורוני) 053-3180324

 שלמה רמת
הכנסת: בבתי

 המרכזי
אי"ש חזון

חסד שערי
)קירט) 054-8498969

כרמיאל
תורה של רנה ישיבת

עין  עילית מודי
בכוללים:

 שלמה, עטרת
 הר"ן באוהליך, ישכר
 אברמוב הרב תורה כתר

 פוניבז'
 אבא בית

 עוז מגדל
חפציבה

 )דרמר) 052-7143196
 יצחק כנסת ישיבת

המרכזי בביהכנ"ס
הפסגה נאות

052-7608620
ספר קרית

 משך קהילת הכנסת בית
 053-3127555 חכמה

קצוה"ח קהילת בביהכנ"ס
ברכפלד
מיר ישיבת

עקיבא ר' קהילת בביהכנ"ס
הכנסת בבתי
תורה אוהל
רשב"י הישיבות חניכי

פארק גרין
הישיבות בני ביהכנ"ס

הדרומית גבעה
משה זכרון בביהכנ"ס

העמק מגדל
050-4180407

רמון מצפה

עלית נצרת
יונה הר

המרכזי בביהכנ"ס

נתיבות
 )טרבלסי) 054-8454356

 שכיר שכר ישיבת
נתניה
אפרים רמת

052-7664668 
 רח' אברכים מנין ביהכנ"ס

 )וייס( 054-8452828 25 גבע
 מתתיהו עטרת ישיבת

 )סעידוב) 054-8479928

עוצם
זרח נר ישיבת
עפולה
המורה גבעת
 תקוה פתח

 הדר גני
הכנסת: בבתי
 אברהם אוהל
בעש"ט מקוה
העיר מרכז
 עזרי אבי

לומז'ה ישיבת
אברהם כפר

050-4187771 רחל אוהל כולל
אתא קרית

מאקאווא ישיבת
052-7626243

גת קרית
הכנסת: בבתי

 קרעטשניף ביהמ"ד
תורה בני קהילת

שמונה קרית
052-7136824

רחובות
050-4101805 

 התלמוד מאור ישיבת
 שאול בר כולל

לאחים לב
רכסים
א' גבעה

052-7606491 
חסידים כפר ישיבת

053-3136168
ב' גבעה
יצחק בית ישראל נר כולל

052-7183722 
אחים שבת בביהכנ"ס

ג' גבעה
 )פרקש) 052-7171992

ביתך בנה
משה היכל בביהכנ"ס

אביב תל

 איבגני ר' ידידינו אצל
הי"ו בוגוסלבסקי

דבורה מלון
שפירא
סלנט ישראל ר' רח' מכולת

08-9924520 
תפרח-תושיה ישיבת
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