
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  דבר העורך�

Ú¯· ÁÒÙ- 'ÌÈÓÂÈÒ‰ ÌÂÈÒ' 
בספר יאור כפי שמובא נביא כאן את המשך הת

כפי שכתבה בתו של רבינו הנפלא 'בית אמי' 
של ראש חודש ניסן  ך התנהלו ימים אלויא

 בביתם:
 ד"י ליל לפני חמץ לבדוק מתחיל אינו אבא

 שעות אצלו נמשכת חמץ בדיקת ולכן, בניסן
 הטריד לא', איש חזון' לשיכון כשעברנו(. ארוכות

 לא החדשה הדירה של שגודלה אלא, דבר אבא את
 החל הבדיקה את ...)מחמץ בדיקתה על יקשה
 החלה המטבח מן בצאתו ומיד, במטבח אבא
 בישלה לא אז עד. הפסח כלי את להוריד אמא
 !נבדק לא עדיין שהמטבח כיוון דבר לחג

 בווילון הספרים ארונות את לכסות נוהג אבא
 .לגוי ולמוכרם

 תפילת לאחר פסח בערב בשנה שנה מדי
' הסיומים-סיום' את לעשות אבא זוכה שחרית

 תלמוד סיום,  בבלי תלמוד סיום: המפורסם
 סיום, המדרשים סיום, ך"התנ סיום, ירושלמי
 יום אהו זה יום... ועוד ועוד, ערוך השולחן
 .בביתנו גדולה שמחה

 הסמוך במגרש החמץ את לשרוף נוהג אבא
 ואומר הביתה עולה היה מכן לאחר. לביתנו

. פעמים שלוש' חמירא כל' נוסח את אמא עם
 בכל גם לאבא שותפה היתה אאמ אכן, כי

 .המצוות ענייני
, סתפרלמ יוצאת אמא היתה הצהריים אחרי
 הייבפומפ) חזרת(' חריין'ה את ריסקה שם

. החריפות מפני דמעות זולגות כשעיניה
 גם', מרור'ל חזרת לאכול נוהגים במשפחתנו(

 ).הקטנים הילדים
ÏÈÏ ¯„Ò‰ - ˙Â˜·„ ˙È‡ÏÈÚ 

 ליל כמובן היה השנה ימי כל של השיאים שיא
 צאת'ב שירת את לתאר אפשר אי. הסדר

. עילאית בדבקות ושוב שוב שר שאבא', ישראל
'. חמתך שפוך' אמירת את גם היטב זוכרת אני

 מושא חיה סבתא היתה אמא של ילדותהב
 ואמא, הנביא לאליהו הדלת את פותחת

 הולכים היו והילדים אמא: זה במנהג המשיכה
! הבא ברוך: "רם בקול וקוראים פותחים, לדלת
 אמא של פניה על נראתה תמיד!" הבא ברוך

 הילדים אנו. הנביא אליהו את לראות הציפייה
 אם לבדוק, אליהו של בכוסו היטב התבוננו

 שפוך' אמירת בעת... היין מן שתה אכן הוא
 הביאה זה מנהג. עומדת אמא היתה' חמתך
 אבא' גדיא חד' הפיוט את. אביה מבית אמא

 .באידיש שר
' השירים שיר' אומר אבא', סדר'ה סיום לאחר

 ע"כ. ,טעמים עם
כת ר לום שבת בב  ש

צחק טוף י ש לד  )ב"ב( גו

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"דכפיןדכפיןדכפיןדכפין    כלכלכלכל""""

 .וקשה נוקבת הלכתית שאלה עם רבינו אל נכנס, עליה בן בחור
 בן כל וכמו כדין ומצוות תורה ולשמור לקיים זוכה, לרבינו הבחור סיפר' אני'

 נוהגים הם. כזה אינם ואחיותי אחי הורי, משפחתי, הרב לצערי אבל, ישיבה
 את מכבדים הם אמנם, כלל ומצוות תורה שומרים ואינם, אחר חיים באורח
 עומד אני וכעת. אחרי הולכים אינם אך, אותם מכבד ואני בחרתי בה הדרך
 .הפסח חג לקראת נבוך

 ושאר כשר ויין מהודרות מצות לי מוכן, שם להתאכסן הביתה לחזור ברצוני
 לנקות מוכנים לא!  גמור חמץ אוכלים הם הורי שבבית אלא, הסדר סימני

 לך תאכל' לי אמרה אימי!  ימים לשבעה חמץ לאכול להפסיק ולא הבית את
 '.לנו תפריע אל אך, רוצה שאתה ואיך רוצה שאתה מתי רוצה שאתה מה

 ויאכלו מהמצות אותם ואכבד יתכן, בחג עמם אשהה אם - היא השאלה וכעת
 פסוקה הלכה כי, שם לשהות לי מותר אם השאלה אבל, הסדר בליל איתי
 אינו אפילו, לאוכלו יבוא שמא חמץ בו שיש במקום לגור ליהודי שאסור היא

 לא ולי, ל"רח גמור חמץ יאכלו הם, שם אהיה לא אם מאידך, שלו החמץ
 .שאלתו תוכן זה -. חורין בן בו להרגיש מקום יהיה

 לעשות ערום כל על אלו מעין רגישים במקרים כי, להדגיש יש זה בשלב[
 ניתן טוב רצון במעט ופעמים, להשתנות היכולים פרטים הרבה יש כי, בדעת

 ימין ל"חז אמרו וכבר, להיפך גורם זה כי לשכנע אסור ופעמים' וכו לשכנע
 ].כאלה רגישים במצבים שעומדים ישראל כעמך ומי, מקרבת ושמאל דוחה
 אחר מקום ולחפש טצדקי כל לעשות עליך: אתר על לו ענה א"שליט רבינו
 ,תמצא ובודאי. גמור חמץ אוכלים בו במקום לגור ולא, הפסח בימי בו ללון

 והוסיף... וייכול ייתי דכפין כל הסדר בליל אומר מישראל אחד כל שהרי
, ומצוות תורה שומרי שאינם אנשים עבור חמץ שמוכרים שיש שמע כי רבינו

. ידיעתו בלי גם אדם עבור לזכות שאפשר', זכין' מדין ידיעתם בלי אפילו
 המכירה אין, בפסח חמץ לאכול ממשיך הזה היהודי אם כי סבור אני - אמנם

 רוצה שלא בזה מראה בפסח חמץ שאוכל בזה כי כלום שווה עבורו שעושים
 מכל למעשה הלכה ללמוד שאין כמובן. ד"עכ. החמץ את למכור בכלל

 .א"שליט רבינו של לדעתו הקורא לב לעורר אלא כאן המובא

 ויקראפרשת  ׀ 222' גיליון מס
 חמישיתשנה  ז"תשע

 

 לעילוי נשמת נודב גליון זה יוצא
 אמו של רבינו שליט"א 

 ע"ה  פעשא מרים מרת הרבנית 
 זצלה"ה שמריהו יוסףבת הגאון הצדיק ר' 

       אבד"ק קוסובה
 נלב"ע ער"ח ניסן תשל"ג

 תנצב"ה
 

  הפרשהפשט על   

 )(א, ג ”קרבנו עולה אם"
 נקבה' ל עוָלה נקרא למה ונשאלתי. כליל כולה שעולה ש"ע נקרא העולה

 רק שייך זכר דעולה דהא ונראה. זכר לעולם עולה שהרי זכר' ל עוֶלה ולא
 נקבה לשון שהוא בשר חתיכת כשאר היא שחיטתה לאחר אבל בחייה

 לנתחיו אותו ונתח כתיב צאן דגבי ג"ואע, לנתחיה אותה ונתח וכדמסיים
 דבהמה ל"ועי. ונקבהו זכרהו חיים רוח בו שאין כל ז"האע כ"כמש הוא

 הבהמה מן נח' בפ כדכתיב נקבות בין זכרים בין נקבה לשון לעולם נקראת
 מסוים מין על כשמדברים אבל טהורה איננה אשר הבהמה ומן הטהורה

 .ע"צ ועדיין. כספו את וחצו כתיב שור כגון
 )(טעמא דקרא

 .')א',ה( עוונו ונשא יגיד לא אם
 מקור טעם בפולין ביותר גדול מעילוי א"פ שמע ל"זצ אבא: א"שליט רבינו סיפר

" אמירה", "דיבור" יש כי", ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד כיון - יגיד לא אם" הדרשה
 חן הדבר מצא ומאד, אחת פעם רק וזה, זאגט'ג אויס פירושו" הגדה", "הגדה"ו

 .ל"זצ אבא בעיני
 שייך שלא דוגמאות עשר אתר על א"החזו לו אמר, א"לחזו זאת אמר ל"ז כשאבא

 אויס' לה שייך ולא'", לה היום הגדתי" הוא מהן אחד מסתמא. ל"הנ הכוונה בהם
 .זאגט'ג

 (דרך שיחה)



 

  סיום מסכת בערב פסח, ועניני סיום
 (ומסביר קצת באופן שיבינו את הענין), ואומר קטע מסוף המסכת מסכת הוא בכור ולכן מסיים בערב פסח אחר שחריתמרן   .‡

 ואח"כ שותה יין וטועם מעט.

 עי' סי' ת"ע במ"ב סק"י.

הרבה להאריך  תלמוד בבלי, לפי סדר הש"ס, ובערב פסח מסיים כולא ש"ס, וישנה לומד מרן שבע או שמונה דפים מבכל יום מימות הש
כשקם מיד  -ם כשהיה חולה וגם בימי שמחה וגם כשישב שבעה על הוריו או אשתו הרבנית בהנהגה זו שמעולם לא ביטלה ג

כמו כן מסיים בערב פסח (כפי שהוא מכנה את סדרים אלו כחובותיו) , התיישב בהתמדה עצומה להשלים כל 'חובותיו' (בבוקר)מאבלותו 
 (ועוד דברים שמסתיר בהצנע לכת).שולחן ערוך, רמב"ם, משנה ברורה, תנ"ך, זוהר  גם כל התלמוד ירושלמי,

 בת מסיים גם ביום ה' וגם ביום ו'.כשחל ער"פ בש  .·

 שהיה ג"כ בכור לאמו. ס"ב, וכן נהג אביו מרן הקה"י זצ"לעי' שו"ע סי' ת"ע 

 חל בשבת)(בע"פ שולא לגמור מוקדם ולכן כשמסיים ב' פעמים  השאיר קטע לסיום)(ולנוהג לגמור המסכת יום קודם הסיום   .‚
 בתקופה שקודם, ואח"כ לומד מסכת חדשה, ולמחרת ביום ו' מסיים אותה. ביום ה' מסיים מה שלמד

 דמשמע שאין צריך לסיים מיד. כ"ז ס"ק וועי' ש"ך יו"ד סי' רמ"

 נו מקבץ עשרה אנשים לקדיש.בכל סיום מסכת במשך ימות השנה אי  .„

 עלך "בלי נדר". ואינו מקפיד לומר הדרן

 ועי' בתשובה ממרן שנדפס בספר אורייתא כרך ב' בעמוד קצ"ו אות ח' ואות כ"ב. ואמר לי טעמו מפני שאין זה נדר אלא דרך בקשה.

ה, ונוהג בכל ממסכת הבאינו "וצאצאי צאצאינו" וכו' ואח"כ מתחיל משנה ראשונה אומר אח"כ הערב נא וכו' וצאצא  .‰
 יום לשתות מעט יין. ופעמים אוכל מעט לכבוד המצווה.ס

ואמר לי טעמו כי אם לא ישתה בכל סיום מסכת לא יוכל לפטור עצמו בסיום של ערב פסח, כי אם פעמים אין עושה סיום מראה בכך 
 ת אינה סעודת מצוה אצלו, וע"ע במ"ב סי' תקנ"א סקע"ג שמשמע כעין זה. ועי' שבת קי"ט א' תיתי לי וכו'.ם מסכשסיו

Â.  מסיים על  שהיא אחרונה)(אחר כל מסכת רק אחרי מסכתא מזוזה נ ומסכתות קטנות אין עושה סיום "רכשלומד אבות ד
 הכל.

 או"ח סי' קל"ג. עי' בזה בשו"ת פני מבין

Ê.   ועל מסכת תמיד, עושה אח"כ סיום כרגיל.(כגון מס' נדה) במסכת מירושלמי שחסר ואין על כל המסכת 

 עי' בספר יומא טבא לרבנן פרק ב' סעיף ח'.

Á.   'על תנ"ך ומדרשים אינו עושה סיום ולא אומר הדרן, אמנם ראיתי כשגמר ללמוד תורת כהנים, אמר: הדרן עלך ספרא פר
 .אחרי סיום פרשה) (היינו שאמר הדרןויקרא 

כיון  שו סיום רק על גמרא, וכן הוא המנהג, ומה שפעמים אמר הדרן עלך וכו' א"ל טעמוטעמו דבגמ' שבת קי"ט א' מבואר שעואמר לי 
 שזה רק תפילה מותר לומר זה, אמנם אינו חיוב, לכן לפעמים אומר אבל לא תמיד.

Ë.  .כשמסיים ד' חלקי שו"ע או כל הי"ד החזקה להרמב"ם שותה מעט יין ופעמים אומר ההדרן 

 כי הדרן הוא תפילה ואפשר לאומרה מתי שרוצים. ,הדרןה אומרואמר לי שפעמים גם בסיום הספרי 

È.  ד גמרא נזהר שלא לעצור בסוף פרק אלא אומר ג' פעמים הדרן עלך וכו' ומיד מתחיל משנה מפרק הבא.כשלומ 

ואל תעמוד על הפרק, ופירש"י מכאן שאסור להפסיק בק"ש בין פרק לפרק, והיינו שלא יעמוד (א' י"ד) וא"ל מקורו דאיתא בעובדיה 
 בסוף ענין.

 כת נדה, ואיני יודע טעמו.נו ללמוד משניות טהרות קודם מסיבו של רמנהג

 ואח"ז ר"ה.ה ביצ האחרי פסחים שקלים לומד יומא, סוכבסדר לימוד ש"ס הבבלי, ראיתי שלומד לפי סדר המשניות, דהיינו ש

‡È.   יל את הגמרא של ידוע כן היה דרכו ללמוד במקב(שכפעם אחת ראיתי שעשה סיום על מסכת פלונית בבלי וירושלמי יחד
זה לכן גם הסיום אלתי אותו מה טעם אין עושה כל אחד בנפרד וענה כי למד אותם יחד בזה אחר שובבלי עם ירושלמי) 

 עשה בבת אחת בזה אחר זה.

   כינו להבין טעמו.עדיות ומסכתות קטנות אחרי מכות וענה כי זה שייך לזה ולא ז שאלו את רבינו מדוע הוא לומד
 (מתוך הספר 'אלא' הנהגות מרן שליט"א על סדר השו"ע)

Â˘"˙ ˙˘¯ÙÏ ‡¯˜ÈÂ  
  .כונה צריכות מצות דהרי ל"קי שהרי, המצוה קיים האם מצוה לשם כיון ולא וכדומה וצדקה ח"גמ מצות העושה. ש
˙ .ÈÚ '˘¯"È ‡¯˜ÈÂ ‰ 'È"Ê. ]כי.) יט, כד דברים( אומר עזריא בן אלעזר' ר' כו אומר הגלילי יוסי' ר. עונו ונשא ידע ולא, "שם י"רש ל"וז 

, ידע בלא מצוה ידו על שבאת למי ברכה הכתוב קבע', וגו יברכך למען אומר הוא הרי, .)יג שם( בשדה עומר ושכחת בשדך קצירך תקצור
  .]ל"עכ" ברכה לו קובע ה"הקב הרי, בה ונתפרנס העני ומצאה, הימנו ונפלה, בכנפיו צרורה סלע היתה מעתה אמור

  )ח"הגר תשובות(                                                                                                             
  

 נקרא לא יותר ויקרא בחומש מדוע. משכן בשם נקרא שכינתו את ה"הקב השרה ששם שהמקום מצינו שמות בחומש. ש
  .  מועד אוהל ופעם משכן פעם מוצאים תצוה בפרשת וכן. מועד אוהל שםב אם כי משכן בשם הזה המקום

 ˙ .Â�ÈÈ‰ Í‰ ¯Á‡Â ¯Ó‚�˘ ‡¯˜� Ì˘· Ï‰Â‡ „ÚÂÓ                             .  
  )התורה על אליעזר עזרת קונטרס(

  
 בשמות ואילו, לצאן הבקר קרבנכם את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן' וכו ישראל בני אל דבר" ב"פ א"פ בויקרא. ש
  .לבקר הצאן והקדים" בקרך ואת צאנך את שלמיך ואת עלתיך את עליו וזבחת לי תעשה אדמה מזבח" כתיב א"פכ ב"פ
˙ .˘È„ ÌÈ¯˜Ó ÍÈ¯ˆ ÌÈ„˜‰Ï ¯Á·ÂÓ‰ ÏÂ„‚‰Â ,·È¯˜Ó˘ÎÂ ÍÈ¯ˆ ÌÈ„˜‰Ï ·Â˘Á‰ )Í¯„˘ ·È¯˜‰Ï Ì‰Ó.(  

)התורה על קניבסקי ח"הגר חידושי(


