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     עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''זכרוןזכרוןזכרוןזכרון    דברידברידברידברי''''''''

 של בצילו בחרותו משנות א"שליט מרן רבינו את שהכיר, השבוע ע"שנלב )רעייתי מצד( סבי של ונשמת לעילוי מילים כמה אקדיש השבוע

 . להלן שאביא וכפי, איש החזון מרן

 של קדום דור - דעה מדור שהיה, ל"ז קאופמן אהרן חיים רבי בן צבי ישראל ר"הר סבי את עולם למנוחות לויתי השבוע ראשון ביום

 .ולומדיה התורה בכבוד יתירה והצטיינות נימוסין

 היה, יום כל בו משתתף שהיה היומי דף של קבוע בשיעור. ולומדיה הוגיה, התורה בני את מכבדים מספיק לא למה משתומם היה, אחת לא

 ואיך, לו קמים לא למה' לאחרים מעיר והיה, שנה מארבעים ביותר ממנו הצעיר השיעור מגיד לכבוד, השמונים גיל ממרומי מתרומם

 '. חכם תלמיד לכבד לא בכלל אפשר
 . המלך עם לדבר כראוי להתכונן כדי, קודם דקות כמה תפילה לכל לבוא הקדים, הכנסת בית בכבוד מאוד מאוד ומקפיד, כפיו מיגיע נהנה היה

 אותו ביקרתי בהם הרבות בפעמים. ודמיםק מדורות מספר שהיה שמועה או מעשה בכל זהיר מאוד היה - ומשכך, בריסק מעיר היה מוצאו

 :לי סיפר וכך. ל"זצ איש החזון בעל מרן אצל, הקודמות בשנים זכה לה הקירבה על לי מספר אחת לא היה

 בקושי אז של ברק בניב. בצילו להסתופף רב איזה חיפשנו, צעירים של וכדרכם, ברק בבני ציון תפארת בישיבת למדתי, הייתי צעיר בחור

 פשוט כאיש מתנהג היה ל"ז מרן. סלבודקא ישיבת שהיום להיכן סמוך ,רוקח גבעתב, רחוק לא אז גר היה איש החזון ומרן, תורה בני היו

 .ושואל נכנס היה, שאלה לשאול רצה מי אי ואם, ולומד יושב היה. ר"אדמו או רב של כבוד גינוני בלי, ביותר

 .תחומים מיני בכל עזרה צריכה והיתה בריאה היתה שלא, ה"ע שלו להרבנית שאסייע, צעיר כבחור, ממני מבקש ל"ז מרן היה פעם לא

 סבורים היו היום חי היה הוא אם אבל, חומרות ולעשות בהלכה לדקדק מחפש היה איש החזון כי חושב הצעיר הדור :לי אמר אחת לא

 ולא לב וטוב שמח יהודי ראו פנימה בביתו, מחייבת שההלכה שסבר מה רק, חומרות חיפש לא ממש איש החזון. מאוד מיקל רב שהוא

 ...ן"ונעוור בעיות הזמן כל מחפש

 שותה היה, הכל ועם, מלימוד רגע ביטל שלא, קניבסקי חיים' ר המתמיד את בפרט, איש החזון אצל שהסתובבו בית הבני כל את זוכר אני

 .הצורך בעת שם עוזר היה וגם, איש מהחזון פרט כל בצמא

, חמץ בדיקת ובליל, לפסח הביתאת  לנקות בכוחה היה ולא בריאה היתה לא אשתו כידוע. ל"ז מרן אצל לפסח ההכנות לי זכור במיוחד

, החמץ לבדוק שלו שליחים היהונ הבית את שננקה המשפחה מבני אחדים ועוד קניבסקי חיים' ר ח"ולהבחל אני - מאיתנו ביקש ל"ז מרן

 א"שליט חיים' ר. מאוד לנו הודה הוא לאחריה. לבדוק בלי פינה הנחנו לא, שעות כמה ארכה הבדיקה. הזמן כל גבינו על עומד שהוא תוך

 כמה ועוד, סידור, ברורה משנה, סוכה גמרא, איש לחזון ובודק שעות  יושב היה הוא, לפסח הספרים בדיקת על ממונה היה צעיר כבחור

 .דף אחרי דף עבר, לפסח הנחוצים ספרים

 הסתובבתי שאני ושמעה אותי ראתה ה"ע שבע בת וכשהרבנית, ענין איזה על להתברך א"שליט ח"הגר למרן נכנסתי, שנים עשרות כעבור

 לו שאספר וביקשה, מזה מתענג מאוד הוא, איש מהחזון טוב מעשה איזה לשמוע ירצה בודאי, בעלי: אמרה מיד, איש החזון של בצילו

 עד ...)והלך ברכה וביקש, סיפורים עם לו להפריע דעתו על עלה לא, בלימוד שקוע אותו וראה לחדר נכנס צבי ר"שהר - היה ההמשך(. מעשים כמה

 .ממנו ששמעתי מה כאן

 ,ל"ז אהרן חיים ר"ב צבי ישראל רבי של נשמתו לעילוי מוקדש, ח"שי דברי בגליון השבוע המעיינים רבבות של הלימוד זכות

 .ח"תשע תשרי ה"כהשבוע ביום ראשון  ע"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת
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  על הפרשה �
 )יז,טז, ח( "התבה מן יצאו' וגו העוף וכל הרמש כל' החי כל' וגו נח ויצא' וגו אתך היצא הארץ על הרמש הרמש ובכל ובבהמה בעוף' וגו' החי כל' וגו התבה מן צא"

רמש עוף, ונראה דכל החי' דרישא דקרא אין הכונה על חיות רק הוא כלל כולל כל בתחלה חשב חיה עוף בהמה רמש ואח"כ חשב חי' 
בע"ח ולכן כתיב אחריו בעוף וגו' ומה דלא חשיב בפסוק חיה משום דחי' בכלל בהמה וכן בפסוק שני דלא חשיב בהמה משום דבהמה 

חי' בכלל בהמה ובפסוק שני נקט חי' ובהמה בכלל חי' כדאיתא בחולין ע' ב'. ואכתי צריך טעם למה בפסוק ראשון נקט בהמה ו
בכללה, ועוד צריך טעם על הסדר דבפסוק ראשון נקט עוף בהמה רמש ובפסוק שני חי' רמש עוף. ונ' ע"פ דברי רש"י הוצא אתך אם 

ם דדירתן של אין רוצין לצאת הוציאם בע"כ והנה בסנהדרין ק"ח ב' אמרי' מדור עליון לאדם אמצעי לבהמה תחתון לזבל עוד אמרי' ש
עופות טהורים היו למעלה אצל נח והנה אם נח היה מוציאן בע"כ הי' הסדר שבתחלה היה מוציא העופות שאצלו במדור ואח"כ ירד 
למדור השני והוציא הבהמות והחיות שהן יותר בנקל להוציא מהרמשים שהולכין לאט וזוחלין על הקרקע ואח"כ הרמש ולכך כתיב 

מה רמש, אבל אח"כ שיצאו מעצמן כדכתיב יצאו מהתבה הי' הסדר באופן אחר שהעופות לא יכלו לצאת בפ' ראשון הסדר עוף בה
תחלה ממדור העליון שהרי נח ובניו היו צריכין לצאת תחלה כדכתיב צא אתה וגו' ואחר כך הבע"ח [ואע"ג דבכ"מ ליציאה הקטן קודם 

] אבל החי' והרמשים יכלו לצאת מיד בפתח המדור השני ולכך יצאו כדאי' במס' ד"א כאן שהי' היציאה מצוה פשיטא דהגדול קודם
החי' הראשונים שיוצאין במהרה יותר מהרמש כנ"ל ואח"כ הרמש יחד אתם ובסוף יצאו העופות אחר שנח ובניו ונשותיהן גמרו 

נקט בכל מקום רבותא יותר  לצאת ולכן הסדר חי' רמש עוף. ובזה יתיישב גם כן הא דבפסוק ראשון נקט בהמה ובפ' שני חי' דקרא
לכן בפ' ראשון דמיירי לענין להוציאם בע"כ נקט רבותא יותר דאפי' בהמה דאזלא אדעתא דמרה מ"מ אם לא תרצה לצאת תוציאה 
בע"כ וכ"ש חי' דסתמא אין דרכה לעשות רצון האדם פשיטא שתוציאה בע"כ אבל בפ' שני שיצאו מדעתן נאמר רבותא טפי דאפי' 

 צמה באין צורך להוציאה וכ"ש הבהמה.החי' יצאה מע
 (טעמא דקרא)

 



 

   הדף עלי �  
ÔÈ�Ú· ÈÓ ˙Ó˘ ÈÁÂ Ú"Ù Ò� Ì‡ ˘È ÂÏ ˙·¯Â˜ ‰ÁÙ˘Ó  

 נכנס לא והלא קיים לעולם אהרן וכי הכהן לאהרן' ה תרומת את ממנו ונתתם שנאמר התורה מן המתים לתחיית מנין ב"ע' צ דף בסנהדרין איתא
  ריש ע"אה( היטב הבאר והנה. התורה מן המתים לתחיית מכאן תרומה לו נותנין וישראל לחיות שעתיד מלמד אלא תרומה לו שנותנין ישראל לארץ

 הבעל זיקת פקעה לא) ב"ע ב"ס( בכתובות חכינאי בן ח"ר של אשתו של כעובדא נס י"ע חייתה ושוב מתה אשה שאם שכתב ג"כנה בשם הביא )ז"סי
 ואשתו אישותו פקעה אם )ב"ע' ו( דמגילה ק"פ זירא' דר כהא חי ושוב שמת באיש וכן בזה שנסתפק י"הברכ בשם הביא שם תשובה והפתחי, ממנה

 הוא אחרינא דילמא או אדם אותו הוא הוא אמרינן מי ב"וכיו ועדות ועריות ירושה לענין משפחה קורבת לו אםיש להסתפק יש וכן. ש"עי מותרת
 אמר ל"זצ ר"ואאמו. ש"עי הזאה צריכין אם לבא לעתיד דמתים בהא ב"ע' ע נדה א"במהרש בזה' ועי, לכן דקודם גברא האי ואינו באו חדשות דפנים

 קרא הא, מתקיים היכי אחרינא גברא דמחשב ד"ס ואי ל"לע יתקיים הכהן לאהרן' ה תרומת ממנו דונתתם דקרא' בגמ' דמבו מסוגיין להוכיח שיש
 שהרי לכהונה חדשה משיחה יצטרכו לעתיד ובניו דאהרן' שכ ')ג שרש( מ"בסה ן"רמב' ועי. הוא גברא דאותו כ"ע אלא אז' שהי הכהן באהרן משתעי

  . ע"וצ ל"לע משיחה יצטרך לא דאהרן בהדיא דאיתא )ח"פי( צו' פ כ"תו ע"וע, ש"עי' ה דף דיומא מסוגיא כן והוכיח כהנים ואינם חדשים אנשים הם
)ÁÈ˘ ‰„˘‰ Á"· Ë�Â˜ 'ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ÈÒ '„ 'ÈÚÂ"˘ „ÂÚ ‰Ó ÍÈ¯‡‰˘ ÔÈ�Ú· ‰Ê(  
  

ÔÓÊ‰ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡¯˜Ï  ‰ÓÎ Ô‡Î ‡È·�ÌÈ�È�Ú ÈÎ¯„· Ì˙‚‰�‰ Ï˘ ‰È¯ÂÁ·Ì ÈÎÎÂ˙· ˙¯‚ÒÓ ‰·È˘È‰ ‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯Ó ÂÚÓ˘�˘ ÈÙÎ  

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÒ¯Ù  
בחור שואל האם מחויב לסדרי הישיבה 

ב'סדר מוסר' בישיבה, קא מוסר וללמוד דו
כיון שאינו רואה טעם בזה, ולדעתו עדיף לו 

וכמובן שלא יראו כדי שלא  ,ללמוד דבר אחר
  יחליש אחרים.

 .‰·È˘È‰ È¯„Ò ˙‡ Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ  
 ,Ô˙� È·¯„ ˙Â·‡ È˙Á˜Ï ¯ÒÂÓ ¯„Ò· ÌÚÙ È�‡

È˜Ò·ÂÎÂÊ ·„ È·¯ ÁÈ‚˘Ó‰Â  ÚÂ„Ó È�Ï‡˘ Ï"ˆÊ
 È·¯„ ˙Â·‡ ‰Ê˘ ÂÏ È˙¯Ó‡ ,¯ÒÂÓ „ÓÂÏ È�È‡
 ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÌÂ˘Ó˘ ÈÏ ¯Ó‡ ,Ô˙�

 ÍÎ(¯ÒÂÓ‰ ¯„Ò· ‡¯Ó‚ „ÂÓÈÏÎ ‰‡¯� ‰È‰˘).  
  
בחור הכפוף למסגרת הישיבה כיצד יוכל ש. 

'אין אדם (ע"ז י"ט א') לקיים את מאמר חז"ל 
ÏÎ ÈÎÂ לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ'? 

 „ÓÏÈ ,‰·È˘È‰ Ï˘ ˙ÎÒÓ „ÂÓÏÏ ·ÈÈÁ ÌÂÈ‰
 .ıÙÁ Â·ÈÏ˘ ˙ÎÒÓ Ì‚ אבל יש ישיבות שיש

כת בכל הג' סדרי הישיבה על אותה מס
(Ò Ì‚ ˘È ÔÈ· 'ÂÏÎ„¯ „'... סדרים עיון ובקיאות 

(ÌÈ¯„Ò‰.  
  

האם יש לעורר אמירת חבורות בפני ש. 
חברים בישיבה, כדי לעודד את ההשקעה 
בעיון או שיש להימנע מזה בגלל התחרות 
והמתח הנלווים או בגלל שכתוצאה מההכרח 
לחדש נאמרים הרבה דברים רחוקים מהאמת 

 Â̇¯Â·Á ˙¯ÈÓ‡ „„ÂÚÏ ˘Èלו מוזרים? ואפי
.‡Ò¯È‚„ È„ÂÓÚ È�È·  

 ˙ÂÈË¯ÙÂ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈ‡˘-   
Ô�·¯Ó ‡·¯Âˆ Ï˘ Â˘Ù� ˙‡˘Ó  

אלו שאיפות צריך שיהיו לבחורים עם ש. 
כניסתם לישיבה מה שירכשו הימנה, וכיצד 
הם נצרכים לצאת את הישיבה עם נישואיהם, 

שיידעו מהי המטרה בעבורם לקראת בכדי 
(א.ה. לכאורה כוונת השאלה לגבי מהות  חיי הנישואין

Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ„‰ ? הבחור מלבד הידיעות והלימוד)
 .ÏÎ‰ ÂÏ ‰È‰È Ê‡Â ,ÌÈÓ˘ ‡¯È ˙‡ˆÏ  

 Ì‡ ˘"¯È ÏÚ ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ :ÛÒÂ� ÁÒÂ�·Â
 ‰‡¯È ‰È‰È- .ÏÎ‰ ‰È‰È  

  
רואים, שיש הלומדים בחור ישיבה שואל 

, ולא צומחים גדולים, לעומת בהתמדה רבה
זאת אחרים שלמדו באותה התמדה ונהיו 

  ÌÈÓ˘ ˙‡¯È· ÈÂÏ˙ ‰Ê.במה זה תלוי? גדולים 
  

קול "הבח' ד. מארגנטינה נכנס עכשיו לישיבה 
(כדי ושואל מה להתחזק במיוחד  "תורה

 .·‰˙Ó„‰? להצליח)

ביראת להתחזק  חדפעם רבנו אמר לא
‡�ÏÎ‰ È�ÙÏ ‰Ê ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ¯·„Ó È, שמים? 

.ÌÈÓ˘ ˙‡¯È È¯Á‡ ÂÈ˘ÎÚ  
  

בחור בא אלי שבור שאינו יכול שאלה: 
מה לעשות  ות,להתרכז בשיעור רק עשרים דק

‰˘ÓÏÈ˘Â ‡·ÂÎÈÚÏ Â�È‡ ¯ÂÚÈ„ ‰¯·‰ לזה? 
‰Ê‰ ÔÈ�Ú· ÌÈ¯ÂÁ· ÈÏ‡ ÌÈ�ÂÙ ¯˘‡Î .‡¯Ó‚, 

ÂÓ˘· ÈÎÂ ÂÏ ¯ÓÂ‡ È�‡� ÏÂÎÈ ÔÎ ‰˙‡ ‰¯˘Ú ‰
 Ì˘Â ,ÊÎ¯˙‰ÏÁÓ ‰ÊÈ ıÓ‡˙˙ ÔÎ Ì‡ ,Í·Â

 ,ÊÂÎÈ¯Ï Ï‚¯˙˙ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÙ˙· ÊÎ¯˙‰Ï
.ÊÎÂ¯Ó ‰È‰˙ ¯ÂÚÈ˘· Ì‚ ÈÊ‡Â  

  
בחור בעל כשרון גדול מתאונן שלא יכול 

Ê˘ ÂÏ ¯ÓÂÏ‰ להתרכז בשיעור, וזה כואב לו. 
‡¯Â� ‡Ï, ÎÂÍ  ÈÏÚ·· ‡Â‰ ÍÎ ÏÏÎ Í¯„·

ıÓ‡˙È˘Â ,ÌÈÏÂ„‚ ˙Â�Â¯˘ÈÎ Ó˘· ÊÂÎÈ¯·Â Ú"
ÚÂ„ÂÓÈÏ· Ì‚ ÊÎ¯˙‰Ï Ï‚¯ÂÈ ÍÎ È„È Ï  
  

ÌÈ„ÈÓ˙Ó ÌÈ¯ÂÁ·Ï ‰�È˘‰ ÌÂÁ˙  
אני מדבר עם בחורים בישיבתנו שיקפידו 
לעלות על יצועם מוקדם, ושלא לישון 
מאוחר. והם עונים לי כי מסופר על הגדולים 

  .שון מאוחר מאדיבישראל שהלכו ל
 Â˘Ú ÔÎ‡ ÌÈÏÂ„‚‰ ÏÎ˘ ‰È‡¯ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰Ó

 ÍÎ דרך חיים)כותחילה (בכוונה ÍÎ Â˘Ú ˜¯Â ,
 ÍÈ¯ˆ .Ì‰Ï ÚÈ¯ÙÈ ‡Ï˘ ÂÚ„È˘ ‡�ÂÂ‚ È‡‰Î·
 Û‡˘ ˙Ú„Ï ˘ÈÂ 'Â‚Â Ì˙¯Ó˘� ·È˙ÎÂ ¯‰ÊÈ‰Ï
 ,ÚÈ¯Ù‰Ï ÏÂÎÈ Î"Á‡ ,„ÈÓ Ì‰Ï ÚÈ¯ÙÓ ‡Ï˘
 ¯Â‡‰ ˙‡ ‰·ÎÓ ‰È‰˘ Ï"Ê ·"Èˆ�‰ ÏÚ ¯ÙÂÒÓ

Â˘ÈÏ ÂÎÏÈ˘ È„Î ˘¯„Ó‰ ˙È··.Ô  :הוסיף רבינו
È�‡,  ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ˙ÂÙÈÈÚ È˙˘‚¯‰ ¯˘‡Î

 „Ú ,˙ÂÚ˘ ‰ÓÎÏ Û‡ ÔÂ˘ÈÏ È˙ÎÏ‰ ÌÂÈ‰
 ÛÈÈÚ È�È‡˘ È˙˘‚¯‰˘ ÌÈÓÚÙÏ È˙ÏÂÎÈ ÔÎÏÂ)

(˙ÂÏÈÏ· Ì‚ „ÂÓÏÏ.  
  

אינו : בני שיחי' סיפריהודי ממקורבי רבנו 
 .הוא בחור מתמיד גדולסטנדרטי אלא 

ולדעתי הוא זקוק לנוח יותר ממה שנח, אך 
הוא אומר שכבר די לו במה שנח, האם ללכת 
אתו ביותר תקיפות? רבותיו אומרים עליו 

  שיש לו את כל הכלים להיות מהיחידים.
 :·È˘‰ Â�È·¯ ‰‡Â¯Â ¯Â·Ò 'ÈÁÈ˘ ÍÏ˘ Ô·‰ Ì‡

 Â˙ÁÂ�Ó·Â Â˙�˘· ÂÏ ˜ÈÙÒÓ˘ ÂÓˆÚ· - 
˘ ‰‡Â¯˘ Ú‚¯· ,Ï·‡ ,ÍÎ „ÓÏÈÂ ÍÈ˘ÓÈ˘ ÂÏ ˘È

ÁÂ�Ï ÍÏÈ˘ „ÈÓ ‰˘ÏÂÁ , ÂÏ ˘È˘ ˙¯Ó‡˘ ‰ÓÂ
 ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ˘È „Á‡ ÏÎÏ 'ÂÎÂ ÌÈÏÎ‰ ˙‡
 ÏÎ˘ Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ ÌÈ„ÈÁÈ‰Ó ˙ÂÈ‰Ï

.‰"Ú Â�È·¯ ‰˘ÓÎ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ „Á‡  
  

, ושאלתיו הרבה בעת השיעורנרדם שבחור 
מתי הולך לישון והשיב בשתיים בלילה. 

רך ראויה, והגיב: "וכי אמרתי לו כי אין זה ד
בגילי ר' חיים קנייבסקי היה הולך לישון 
קודם לכן?!" מתי באמת הרב הלך לישון 

  בישיבה?
 :Â�·¯ ˙·Â‚˙ „"Ó‰·· ÌÈ·˘ÂÈ ÂÈ‰ ÏÏÎ Í¯„·

 ‰Ú˘‰ „Ú11  Ê‡ È˙ÎÏ‰ È�‡ Ì‚ ‡Ó˙ÒÓÂ
 È�ÙÏ ‰ÏÈÙ˙Ï È˙Ó˜Â ÔÂ˘ÈÏ7 ‰È‰ Î"‡ ‡Ï‡ .

 ÌÈÈÒÏ ÍÈ¯ˆ È˙ÈÈ‰˘ È„ÂÓÈÏ ¯„ÒÓ ¯·„ ÈÏ
˘‡Î˘ È˙Ó Ï"�‰ ˙‡ ˙Ï יך רבנו בחיוך:המש(

ÔÂ˘ÈÏ ÍÏÂ‰,  Â̇�ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ÔÂÎ� ‰�Ú ‡Ï
 ...¯ÂÚÈ˘Ï Ò�Î�˘Î) Ì„¯� È˙ÈÈ‰ È�‡ Ì‚ ‰'ÊÓÂÏ·

 Ï˘ Â¯ÂÚÈ˘·ÚˆÓ‡· ÏÂ‡˘Ï Ô˙� ‡Ï ÈÎ È�ÂÏÙ ·¯ 
¯ÂÚÈ˘‰ Ï˘ Â¯ÂÚÈ˘· Ï·‡ ,ÔÈÈ�ÚÓ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÔÎÏÂ ,

 ‡˙È¯Â‡„ ‡Á È̇¯ Ï  ̆˙Â·¯Ú˙‰ ‰È‰ Ï"ˆÊ Í˘ ·¯‰
Ó ‰È‰ ‰ÊÂ(ÔÈÈ�Ú.  

  
נחלש שפלוני ממשפחתו אודות ספרתי לרבנו 

שלא ישן כל צרכו ולא אכל מחמת מלימודו ו
   כדבעי.

‚ÂÓÎ È˙‚‰� ‡Ï ‰·È˘È· È�‡ Ì דברי רבנו: 
 ‰�È˘· ¯‰Ê‡˘ ÈÏ Â¯Ó‡ È̇·· .È�ÂÂÈˆ ˙È··˘

ÏÎÂ‡·Â,  ,ÔÎ È ‚̇‰� ‡ÏÂÂ È˙ÈÈ‰ ¯˘‡Î ‰Ê ‰È‰
 ‰˘˜ ÈÏ ‰È‰Â ,˜ÈÒÙ‰Ï ‰˘˜˘ ÔÈ�Ú ÚˆÓ‡·
 ‰"·Â È˙¯‰Ê� „Á‡ ¯·„ Ó"Ó Ï·‡ .˜ÈÒÙ‰Ï
 Â‰ÊÈ‡ È˙˘‚¯‰ ˜¯ Ì‡˘ ,È˙˜ÂÊÈ� ‡Ï ÔÎÏ
 ÔÂ˘ÈÏ È˙ÎÏ‰ „ÈÓ ,̄ „Ò‰ ÚˆÓ‡· Ì‚ ‰˘ÏÂÁ

.ÈÎ¯Âˆ È„Î ÁÂ�ÏÂ 
  

  בחור שואל כמה הוא צריך לישון. 
 Ì"·Ó¯·(„"‰ „"Ù ˙ÂÚ„)  ·Â˙Î8 .˙ÂÚ˘ ש. 

 .הבחור חושב שאינו זקוק לכל כך הרבה ת
 Ô˘È ‡"¯‚‰ .ÔÈ�Ú‰ ÈÙÏ ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ˙‡4 

 ÔÂ˘ÈÏ ÈÏ ¯Ó‡ ˘È‡ ÔÂÊÁ‰ .˙ÂÚ˘8  ‡ÏÂ ˙ÂÚ˘
 ÔÈ�Ú ÚˆÓ‡· ˘ÓÓ È˙ÈÈ‰˘ ‰Ú˘· ,ÍÎ È˙È˘Ú
 Ï"�Î È˙‚‰� ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· Ï·‡ ,„ÂÓÈÏ Ï˘
 ¯„Ò‰ ÚˆÓ‡· Ì‚ ‰˘ÏÂÁ ÂÊÈ‡ È˙˘‚¯‰ Ì‡˘

.(ÂÏ È˙ÚÓ˘ ÍÎ·Â) È˙˜ÂÊÈ� ‡Ï ‰"· ÔÎÏÂ ,'ÂÎÂ  
  

ים הם להתמיד עד רבים שואלים האם יכול
שעת ליל מאוחרת, ובכך יקומו מאוחר יותר 

  להתפלל במנין מסודר, אך לא בישיבה? 
 ,̄ ÁÂ‡Ó „ÂÓÈÏ‰ ˙‡ ÛÈ„Ú‰Ï Ì‚ ÍÈÈ˘ ‰¯Â‡ÎÏ
 ‡È‰ Ì‡ ,‰·È˘È‰ ÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ Ï·‡

‰·È˘È· ÏÏÙ˙‰Ï ˙·ÈÈÁÓ ז אבן העזר "(א.ה. עי' ט

  .סי' כ"ה סק"א לגבי הפסוק שוא לכם משכימי קום)
  

 העומד לראות אור בספר יובאורשימות אלו ועוד (
"כל משאלותיך" מגנזיו של  בשםאשר יקרא 

   )תלמידו הגאון ר"א מן שליט"א

  
    

  


