
 מרן ראש הישיבה
הגרמ”י ליפקוביץ זצוק”ל

 הגאון הצדיק
רבי ישראל אליהו וינטרויב 
זצוק”ל

 הגאון האדיר
רבי אברהם גנחובסקי זצוק”ל

 הגאון הגדול
רבי שלום בן ציון פלמן 
זצוק”ל
__  __

ויבלחט”א

 מרן ראש הישיבה
הגראי”ל שטינמן שליט”א

 מרן שר התורה
הגר”ח קניבסקי שליט”א

 מרן פוסק הדור
הגר”נ קרליץ שליט”א

 מרן רה”י
הגר”ג אדלשטיין שליט”א

 מרן הגאון
רבי יעקב אדלשטיין שליט”א

זכות הלימוד בקובץ לע”נ

הר”ר שרגא פייבל ב”ר צבי קנול זצ”ל

דברי שיח

כאיל תערוג

פרי חיים

נשיח בחוקיך

און יעקב
ג

משנת החפץ חיים

פניני דעת

דובב שפתיים

שו גחלים תלהט
נפ

פנינים משולחן רבינו

שלמים מציון

דרכי החיזוק

קובץ קט”ו ה’תשע”ו

קובץ גליונות
חג הפסח

ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור



רשימת מוקדי ההפצה לימי בין הזמנים:

אופקים
052-7635246 )סמיד(

בבתי הכנסת: 
*קיויתי

אלעד
054-8415551 )הופנר(
050-4122115 )רח’ ר’ 

מאיר( 

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 

058-3231891 )שוורץ(
רובע ז’

052-7668323 )מונק(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
רמה א’

ביהכנ”ס לב אליהו
רמה ג’

*ביהכנ”ס אהבת תורה
02-9920797

בני ברק
*שכון ג’/יהודה הנשיא 

053-3145900 )גולדשטוף(
מרכז

חנות גל פז- ר’ עקיבא 88
ויזניץ

050-4192923 )טסלר( 

בבתי הכנסת:
*ביהכנ”ס הגדול החדש
)בכניסה לכולל גרטלר(

*הליכות חיים
*המרכזי - רמת אלחנן

*הליגמן )ע”י בית ההוראה(

*לדרמן
*נאות יוסף

*משכנות יעקב
*דברי שיר

*שם אבותי
*אוהל משה ורחל- רח’ פרל

*היכל משה
בכוללים:

*בית הלל
*נחלת משה

*חזון איש
פרדס כץ

בבתי הכנסת: 
*חניכי הישיבות  )ברוט 20(
*מנין אברכים )אבוחצירא 

)9
קרית הרצוג

03-5708404 )שטרן(
052-7640848 )פרידמן(

זכרון יעקב
04-6392214 )קניגסבוך(

טלז סטון
02-5335545 )חנות כל בו 

אלן(

ירושלים
גאולה

053-3172626 )אלה(
*חנות גל פז )מלכי ישראל(

בית וגן
02-6449498 )שעיו(

הפיסגה 46 )ניתן להשאיר 
הודעה(

בר אילן/נוה צבי
054-8474651

הר נוף
בבתי הכנסת:

*אמרי שפר
*קהילת בני תורה

*חניכי הישיבות- רח’ ברנד

כנסת
054-8429113 )גרוס(

נוה יעקב
052-7677676 )לוי(

סורוצקין
בבתי הכנסת:
*אהבת תורה
*באר שמואל

סנהדריה
052-7171376 מקוה פאג”י

עזרת תורה
 054-8474651 )אלקיכן(
*בית הכנסת בית ישראל

קרית יובל
052-7639488

רוממה 
*בית כנסת חניכי הישיבות

רמות א'
054-8408719 )גולדשטוף(

רמות ג'
*ביהכנ”ס 

חניכי הישיבות צא”י
053-3120780 )גליקסברג(

רמות פולין
*ביהכנ”ס אוהל יוסף

053-3180324 )דורוני(
רמת אשכול 

ביהכנ”ס חניכי הישיבות

שערי חסד
054-8498969 )קירט(

מודיעין עילית 
קרית ספר

053-3127555 

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

נתניה
רמת אפרים

052-7664668 

רחובות
050-4101805

רכסים
גבעה ג’

052-7171992 )פרקש(

תפרח
 08-9924520

ניתן להשיג את הקובץ 
בארה”ב במקומות הבאים:

בורו פארק	 
פלאטבוש	 
וויליאמסבורג	 
מונסי	 
לייקווד	 

בכל מקרה של בעיה בהפצה ניתן לפנות ל: 053-3145900

הזמנות במוקדים עד יום שלישי בערב.  ]*ללא הזמנה מראש[ 

המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל: 053-3145900 

ניתן לקבל קובץ זה בכתובת מייל: k.gilyonot@gmail.com ׀ להנצחות ע”ג הקובץ ניתן לפנות ל: 053-3145900

05
2-

76
60

85
4

שם הפרשה
יצא 

קובץ 
מוקד הפצהמחיר

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ כןמצורע-שבת הגדול

שבת יו”ט ראשון של 
פסח )קובץ מוגדל(

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ כן

--לאשביעי של פסח

--לאאחרי

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ כןקדושים

במוקדים הרגילים2 ₪ כןאמור



  

  חג הפסח׀  170 'גיליון מס
 רביעיתו שנה "תשע

 
 לזכות ולהצלחת  גליון זה יו"ל

 ‡"ËÈÏ˘ ·Â˘Á‰ Â�È„È„È 

 שיראה ברכה והצלחה 

  בכל עניניו ברוחניות ובגשמיות 

 

  דבר העורך �
 

È�˘Ï ÏÂÁÓÏ ‰ÂˆÓ‰ Ï„Â‚ 
 

על אחד  השבוע שאלו לרבינו

שיודע ש"ס בבלי וירושלמי ודיבר 

פציר בו לשון הרע על פלוני ומ

לי שימחל לו והלה אומר קשה 

למחול לו ע"פ מה שכתב החפץ 

חיים שהמדבר לשוה"ר כל 

זכויותיו עוברות לזה שספרו עליו 

ותיו עוברים למספר וקשה לי וחוב

 .לותר על זכות בבלי וירושלמי

‡Ì " שליט"א: רבינו ראמו 

Ï ÏÁÓÈÂÈ ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜È Â‰ÏÂ„‚ ¯˙." 

את  שליט"א רבינוקמיה  והזכירו

מרן ראש הישיבה הגראי"ל  דברי

 יתכןלא ש שטימן שליט"א

שהמוחל יפסיד מכך אלא נשאר 

הזכויות לזה שדיברו עליו וגם 

  .יהיה למספר

שליט"א את  רבינו שמעשכו

 אמרדברי מרן הגראי"ל שליט"א 

וכשסיפרו  ".Ô˜Ê ‰¯Â‰ ¯·Î" בזה"ל:

 שליט"א למרן הגראי"ל כל זה

ביאר דברי רבינו שהטעם שזה 

מצוה יותר גדולה למחול מפני 

   .שזה חסד

לום בת ש כת ש ר   בב
ח ג שמ   וח

ף טו ולדש ג חק  ) יצ ב " ב ) 

 

  ביאורים ופנינים �
  'וכו ורחץ קדש
 תיקנו והם). ה"ס' סי פסח הלכות ויטרי מחזור' עי( ל"ז הראשונים ידי על תוקנו הסדר סימני
 את ותיקנו, הידיים רחיצת כ"ואח קידוש כגון הסדר משך שנוהגים הפרטים את לומר

 כל הנוהג דבר, ולכן. במקומו דבר כל ולעשות לאחר ומה להקדים מה שידעו כדי הסימנים
 מגיד כמו עכשיו לנהוג שיש מה רק דהזכירו( בסימנים הזכירו לא, כוסות' ד כגון, הסדר שעת

 ). מרבנו שמענו( הסדר בכל נוהג כי, הסיבה נאמר שלא הטעם גם וזה'). וכו רחצה
 כך כל יש הסדר שבליל כיון לומר יש', וכו כרפס, ורחץ, קדש, סימנים תקנו שבכלל ומה

 שלכרפס כגון, פרטים דבר לכל ויש, ועוד ואפיקומן וכרפס וחרוסת מרור מצה מצוות הרבה
 בספר הוא וכן( יטעו ולא הכל את שיזכרו סימנים לעשות תיקנו, תחילה ידים ליטול יש

                          ).ה"צ' סי פסח, ויטרי ומחזור ה"נ עמוד פסח הלכות הפרדס

 ארבע כוסות
יית ארבעה כוסות לא תיקנו חז"ל לשאול מה נשתנה [אע"ג דגם על מילי דרבנן על שת

תיקנו לשאול שהרי מרור בזה"ז דרבנן וגם הטיבול הוא דרבנן וכן ההסיבה היא מדרבנן 
לדעת רוה"פ], וי"ל הטעם, דשתיית היין לא חשיב שינוי כ"כ דגם בשאר סעודות שבת ויו"ט 

ודעת הרמב"ם בפ"ל מהלכות שבת ה"ט דגם סעודה  בשאר ימות השנה מקדשים על היין,
שלישית יש לקבוע על היין [וגם בזמניהם היו רגילים יותר בשתיית יין עיין כתובות ח' ב'] 
ולכן אף דבשאר סעודות בימות השנה אין ד' כוסות, מ"מ תו לא חשיב שינוי כ"כ ולא 

 )שיח הפסח(                                                                                                                   .תיקנו לשאול על זה

  פסח מעניני הנהגות �
בפסח נוהגים בביתו לכסות השיש שבמטבח סמוך לכיור במשטח מפח, והברזים .‡

 אין עוטפים במסננת בד.
 וכן נהג החזו"א ועי' חזו"א או"ח סי' נ"ג בסופו. ועי' שו"ה סי' תנ"ה דין י"ג.

 בפסח אוכל רק מצות של יד ולא של מכונה, אבל ילדיו אכלו אפי' מצות מכונה..·
הוא שלא לאכול בליל יו"ט א', עוד שמעתי ממרן שהחזו"א הקל ונתן לאשתו  וא"ל שעיקר הקפידא

מצות מכונה לפי שהיה קשה לה לאכול מצות של יד. פ"א אכלו אצל רבינו כמה שהקפידו ואכלו 
רק מצות יד וכמה שאכלו גם מצות מכונה,] וכיבד בזימון אותו שאכל גם מצות מכונה ואמר שהרי 

 יכול להוציא את כולם שהרי מקפיד שלא לאכול ממכונה. זה שאוכל רק מצות יד לא
לא מקפיד על שרויה, ומ"מ בעשיית השרויה מחמיר שלא במים רותחים אלא .‚

 במים רותחים שיהיה חלוט וזהו רק חומרא.
וא"ל טעמו שלא מקפיד על שרויה, וסיפר לי ר"ק אתרוג שהוא הי' רגיל מבית אבותיו להקפיד לא 

יל לאכול עם מרן במלוה מלכה במוצ"ש ובפסח לא הי' אוכל דגים, וראה לאכול שרויה והוא רג
שמרן לא ניח"ל בחומרא זו ואמר למרן שרוצה לבטל החומרא, אמר מרן שיביאו עוד ג' אנשים 
(ומרן) והביאו, ומרן הורה להם לשבת ואח"כ אמר להם, ראו הוא הי' מחמיר בענין שרויה וכעת 

אמרו הם אחריו מותר לך ג"פ. משום שא"צ לחוש שמא נשאר קמח רוצה להפסיק, תתירו לו, ומיד 
 במצה ועי' שו"ה תנ"ח ב', ובשו"ה תנ"ד דין ה', וא"ל שכן נהג מרן החזו"א.

היו שנים רבות שבשביעי של פסח אוכל סעודה ג' סמוך לשקיעה [כדי שיהי' כעין .„
 פרידה מהחג] אבל בשנים האחרונות אין נוהג כן.

נוהג שלא לאכול חמץ גמור, וכמו שנמנע מעשיית מלאכות באיסרו חג של פסח .‰
 דאורייתא.

 עי' לקמן סימן נ' אות י"ד בענין הנהגתו ביו"ט שני.
Â..נהגו לקרוא שה"ש בשבת חוה"מ מתוך מגילה כשירה ולברך ע"ז 

 ועי' שו"ה סי' ת"צ דין י"א.השחיינו, ומנהג זה עפ"י החזו"א. והש"ץ הקורא בירך על מקרא מגילה ו
Ê.ילת טל נהגו לומר בתחילת חזרת הש"ץ.תפ 

 גם מנהג זה הוא עפ"י מרן החזו"א.
Á.משום שהוא קטניות. ,נוהג שלא לאכול בפסח שום 

 )מתוך הספר הנודע 'אלא'( 

 
    מבית מרן שליט"א נמסרמבית מרן שליט"א נמסרמבית מרן שליט"א נמסרמבית מרן שליט"א נמסר

אחרי אחרי אחרי אחרי     למעטלמעטלמעטלמעטשל רבינו שליט"א, של רבינו שליט"א, של רבינו שליט"א, של רבינו שליט"א,     ביתוביתוביתוביתו"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל ב"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל ב"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל ב"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל בהבעלהבעלהבעלהבעל    פסחפסחפסחפסחכי השנה בימי חול המועד כי השנה בימי חול המועד כי השנה בימי חול המועד כי השנה בימי חול המועד 

    לקבל את ברכת המועד.לקבל את ברכת המועד.לקבל את ברכת המועד.לקבל את ברכת המועד.    ,,,,היה לעבור בבית מדרשוהיה לעבור בבית מדרשוהיה לעבור בבית מדרשוהיה לעבור בבית מדרשו, ניתן י, ניתן י, ניתן י, ניתן יהתפילותהתפילותהתפילותהתפילות



 

  עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
        מבחן במשנה ברורהמבחן במשנה ברורהמבחן במשנה ברורהמבחן במשנה ברורה

כבן כ' שנים מדובר בבחור מחסידות בעלז המעטירה יחד אם אביו כשהאבא מספר  בחור בשבוע שעבר נכנס אל רבינו שליט"א

לרבינו שבנו למד במשך שנתיים את כל ששה חלקי המשנה ברורה רוצה שרבינו יבחנו כמה שאלות רבינו שמח לראות שבחור כ"כ 

 ע, הבחור חשב מעט ומיד ציין שמובא בהלכותצעיר למד ומסכים להבחן על כל המ"ב ומיד שאלו היכן כתוב במ"ב הלכות לשון הר

המילים לשון הרע אבל רבינו לא הרפה ושאלו היכן כתוב דיני לשון הרע ולא רק "ג ובה"ל סוכה סי' תרל"ט סק"ב שבת סי' שמ"ג סק

 כמהשכתוב שם  מובא בחלק ב' לאחר כמה רגעים ציין הבחור את המ"ב בסימן קנ"ו סק"דרמז אמר לו שזה האלו וכמילים האת 

ברכו בשפע ברכות ואיחל לו שיזכה למצוא את זיווגו בקרוב  הרבה ו רבינו שמח מאד מתשובתו ומבקיאותו ,הלכות לשון הרעמדיני 

  .ממש

�        

   פטירת בחור צעירפטירת בחור צעירפטירת בחור צעירפטירת בחור צעיר

שטימן ראשות חתנו הגדול של רבנו הגר"ש ב לפני כחודש נפטר בבני ברק באופן פתאומי בחור צעיר לימים מישיבת "קהילות יעקב"

בחורים השבישיבה  ואמרו למרן ,זמן שנגזר עליומרן נאנח ואמר זה ה שנפטר בחור כל כך צעיר,למרן שליט"א  רוספכש שליט"א

  .: תלמדו "מועד קטן"ואמר רבנו נענהולע"נ  לעשות ולהתחזקמה  עת, ורוצים לדדים שקרה כזה דברדואגים ומפח

למחרת בבוקר שאלו את רבנו אחד מבני הבית מה לעשות לאור זה שנפטרו מספר אנשים צעירים נענה רבנו ללמוד "הלכות 

  מדוע רבנו שינה. כמה מבני הבית ששמעו ע"ז התקשוכ ,פורים"

וד מסכת הנפטר, התחיל ללמ –מועד קטן. נענו ואמרו שהבחור מסכת  של הנפטר שרבנו אמר ללמוד פחהשכשיספרו זאת לבני המ

            היה בכור) והוא לא סיים את המסכת! והדברים מבהילים עד מאד.(הוא  מועד קטן כדי לסיים בערב פסח

�        

        מן הזקניםמן הזקניםמן הזקניםמן הזקנים    עצהעצהעצהעצה    הנוטלהנוטלהנוטלהנוטל    כלכלכלכל
 ומבעד, טלפון שיחת מקבל אני, חנניה רבי מספר, אחד בוקר. ח"הגר מרן על מופלא דבר לנו מספר ולק'צ חנניה -  הרב מיודענו

 כחודש ולפני, שבועות 3 בעוד חל חתונתה שזמן, ב"שבארה דבלייקוו המתגוררת, בכלה היה המדובר. נסער בכי נשמע לאפרכסת

 .טוב לא דבר לי ומבשרים החולים מבית אליי מתקשרים והרגע, בגופי שצמחה שומא על שגרתית בדיקה עשיתי -  - מספרת היא

 הרב. בבכי הכלה מיררה, לא או, לחתני לספר האם ,לעשות מה יודעת ואינני, הרופא לי אמר', ממאיר גידול מכילה הזו השומא'

 מרן אל שהגעתי עד, ולק'צ הרב מספר, והנה .לעשות מה אותו וישאל קניבסקי ח"הגר למרן דקות בתוך שייכנס לה הבטיח ולק'צ

 מדבר לצאת והסיכויים, סמוך במקום ,בדרך גדול גוש גם יש, בעור גידול שמלבד לי שגילה, המטפל הרופא אל התקשרתי, ח"הגר

 עם לעשות מה ושאלתי, א"שליט מרן אל ניגשתי והלל הפרטים כל עם!  10% - ה קו את חוצים אינם, הטבע בדרך, בשלום כזה

 לו לומר אלא, הרופא של הגילוי על לחתן להודיע לא לי אמר א"שליט מרן    .הנוראה הבשורה דבר את לו להודיע ואיך והאם, החתן

 את ופרטתי, מדובר במה ואמרתי וחזרתי, ח"הגר בפני לדבר הוספתי!!! וזהו, בעור שהיה מסוכן -  כ"כ והלא הקטן הגידול על רק

 להסרת ניתוח הכלה עברה החתונה לאחר ספורים ימים. לחתן להודיע לא אמר ח"הגר הכל ולמרות, הבכיר הרופא של ההשערה

 וגם, בעיה כל בו ואין, כלל ממאיר אינו השומא למקום סמוך שהיה הגדול שהגוש -  הרופאים להפתעת – התברר ואז ,בעור השומא

 מן עצה הנוטל כל. שמים בחסדי, לחלוטין נקי שהגוף הוכיחו הניתוח לאחר שנעשו הבדיקות. ד"בס לחלוטין הוסר בעור הגידול

  'קול ברמה') (הובא בבטאון ...הזקנים

�        

   גימטראיות ומשלות על שיר השיריםגימטראיות ומשלות על שיר השיריםגימטראיות ומשלות על שיר השיריםגימטראיות ומשלות על שיר השירים

פרו טעמא דקרא סרי רבינו שליט"א מואישראל דרדק שליט"א ובו מובא ביהר"ר  בוינו את ספרו החדש של ידידינו החשקבלנו ליד

  ת ומשלות ונביא כאן קטע אחד מהספר הנוגע לחג הפסח:ול הוסיף עליו הרב המחבר גימטריוישרון גדים ובכעל שיר השיר

 כל ואמר הפסח שכשחטו) ט"פי בא פרשת רבה שמות( במדרש שמצינו ל"וי ,ריח יש שלשמן מצינו היכן ע"צ. טובים שמניך לריח

 לא ערל כל ל"וא, מהפסח ורצו למשה ישראל שבאו עד חזק בפסח טוב ריח ה"הקב ונתן ,למול הערלים רצו לא בו יאכל לא ערל

 לאכול כדי אהבנוך, ישראל אוהבך כ"שעי הפסח בקרבן שנתת הטוב לריח שמניך לריח כוונתו וזה ,להם שימול נתנו ואז, בו יאכל

   .מהפסח

  2941. . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אהבוך עלמות כן על שמך תורק שמן טובים שמניך לריח" -' הגימ

    2941" . . . . מהפסח לאכול כדי ובאו, ישראל אוהבך כ"דעי, הפסח בקרבן שנתת הטוב ולריח" -' והגימ
 

�        

  בליל הסדר הנהגות מרבינו שליט"אכמה 

ולאחמ"כ, שב רבנו שליט"א ושואל "מה נשתנה" נוהג רבינו להמתין עד שיסיימו הילדים לשאול את אביהם מה נשתנה 
עם רבנו יושב בליל הסדר  (ומנהגו ע"פ דעת הגרעק"א שפסק כי יש מהדרין שגם השאל חוזר ואומר כדמשמע ברמב"ם)הוא בעצמו, 

  על מיטה עם כריות.  שטריימ'ל, קיט'ל וגארט'ל ומיסב
  את המיטה האם היא נוחה להסיבה. קודם הסדר, בודק הגר"ח שליט"א

רבינו שליט"א אינו מאריך בפירושים, אלא קורא ההגדה על תומה ופעמים מוסיף פירושים ב'שולחן עורך'. כשנשאל רבנו 
  על מש"כ וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי"ז משובח? השיב: "וכל המרבה, כבר קבעו בעל ההגדה".

  נכדים הישובים על שולחנו ועדיין לא התחתנו, קליות ואגוזים.לפני תחי' הסדר, מחלק הגר"ח לכל ה
(‡"ËÈÏ˘ ˘"È‡¯‚‰ Â�· ÈÙÓ)  
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מרבינו שליט"א נלמד מהי התמדה באמת, מה הנקודה העמוקה שבהתמדה , ריכוז, ניצול כל כוח הריכוז להיות מונח במה 
  שלומדים, כמאמר העולם כי מתמיד לומד ששים דקות בשעה כוח האיכות. 

נכנסתי לבית רבינו לצורך מסוים, רבינו היה שקוע בתלמודו, הוא לא ראה אותי בהכנסי ולא בצאתי, מתחילה חששתי 
שמא אפריע לו, אבל הגבאי אמר לי אין מה לחשוש כאשר הוא לומד אם אתה לא תפנה אליו ותפריע לו ממש, הוא לא 

אה אותך ולא שומע אותך, זה הסוד, וזה הדבר הכי כדאי לכל ירגיש אותך, אתה יכול ללכת רגוע בחדר הוא שקוע הוא לא רו
לומד לחבל תחבולות לקנות ריכוז בלימוד, זה משפר את הלימוד בעשרות מונים ולא רק את הלימוד אלא גם את התפילה, 

פעמתי וגם כל עשיית מצוה, ההרגל להתרכז בעשיית דבר עד תכליתו זה נותן תוכן אחר לגמרי לכל מעשה, פעמים רבות נ
לנוכח ההספק של רבינו, כמה נושאים הוא למד וסידר, וכתב, כמה ספרים הוא ערך, לכמה ספרים הוא כתב מראי מקומות, 
כמה שאלות הוא ענה לאנשים, כמה מכתבים הוא קרא, אבל הסוד הוא הריכוז, כי בריכוז זה לא רק יותר זמן אלא איכות 

  תו זה לא רק בכמות אלא באיכות.  לגמרי אחרת, וגם מבחינה רוחנית הפוסק ממשנ

מספרים על רבינו בבחרותו כי פעם כשישב בבית מדרשו של החזו"א ויגע בתלמודו, הגיע פלוני לברר עליו אצל החזו"א, 
והנה הוא רואה כי רבינו יושב שם והוא העלה את חששו לפני החזו"א שמא רבינו ישמע שמבררים אודותיו, והחזו"א אמר 

  חשוש כאשר הוא לומד הוא לא שומע כלום זה הסוד של רבינו. לו כי אין מה ל

כמובן אם נבוא להתחקות מה הגורם לחזק את כוח הריכוז, ההכרה החזקה בערך התורה, ההנאה הגדולה שאדם זוכה לקבל 
שק חזק כאשר הוא לומד תורה, הידיעה וההרגשה כי הדבקות בהקב"ה זה הדבר הכי טוב שיש והכי נעים ונפלא, זה יוצר ח

ללמוד ואז אין מה שמושך חוץ מהתוה"ק, כמו להבדיל אחד שהוא באמצע קריאת ספר מענין הוא מרוכז לגמרי ואין לו 
  בעיה של ריכוז כי מה שמענין מאוד מסלק כל התענינות אחרת, 

  בנוסף לכך חוסר ההתענינות בכל דבר לא נכנס לראש שום ענין רק תורה אין מה שמסיט את תשומת הלב.

אחד מספרי התולדה על מרן הרב אלישיב יש תמונה ובה נראה חתול עומד על השולחן ומולו הרב שקוע בתלמודו מחזהה ב
  זה שובה את הלב, זה המובן האמיתי של התמדה שקיעות, ריכוז. 

מצם, התשובות של רבינו, אין מושג לקרוא שאלה פעמיים לזה אין סיפק בידו הזמן שעומד לרשותו לענות תשובות מצו
רבינו קורא פעם אחת במהירות ובריכוז, מהרהר לרגע קט ושוב עונה בריכוז רב, ואל תאמר כי רגע כמימרא כבר נשכח 
ממנו השאלה, מעיד אני נאמנה כי ידידי היקר רנ"ו רגיל לשלוח מכתבים רבים לעשרות, כל שנה, באחת הפעמים הוא שלח 

, כאומר את התשובה כבר נתתי תסתכל שם, לרגע הוא עמד נפעם שאלה לרבינו, והתשובה היתה כבר שלחתם שאלה זו
אבל לאחר חיפוש נמצא כי שלוש שנים קודם כבר נשלחה השאלה הזו, זה נשמע ממש כוח רוחני כי רבינו קורא אלפים של 

  שאלות כל שנה ולזכור מה פלוני שאל לפני שלוש שנים זה עצום וזה מראה גודל כוחו של ריכוז, זה הסוד. 

ך קונים ריכוז, אהבת תורה זה התנאי הראשון, מקובל בשם מרן החזו"א זצ"ל עצה לחזק את כוח הריכוז, כונה בתפילה,  אי
בשמונה עשרה, להתרכז בכונת הברכה במילים עצמם לחיות את המילים ברצף, זה עוזר לריכוז, ועוד זאת לומד יקר תרגיל 

אנשים ואין ענינים אין יוצא ואין בא, רק אתה והגמ' אתה והרבש"ע  את עצמך כי כאשר אתה מגיע לביהמ"ד הכל בטל אין
  זה מה שקיים וזהו. 

יש גם ענין רוחני של מצוה גוררת מצוה, הקדושה ששורה על הלומד ומתעצמת ככל שהלימוד יותר בקדושה והלימוד ככל 
  משנתו כאילו אסף רוח.שהוא רצוף יותר הקדושה שורה כמש"כ החזו"א סוד הקדושה בלימוד התמידי ופוסק מ

  

  הסבת נשים בבית רבותינו

 כתב ברמ"א סימן תע"ב ס"ד וכל הנשים שלנו מיקרי חשובות אך לא נהגו להסב כי סמכו על דברי ראבי"ה דכתב דבזמן

הזה אין להסב. אמנם מרן הקהילות יעקב זי"ע הורה בביתו למעשה שנשים כן מסיבות וכן מורה אחריו רבינו בביתו, ואמר 

משום שהיום הבעל אינו מקפיד על האשה אם תיסב ולכן צריכות להסב. ונשאל רבינו אם גם שאינן נשואות מסיבות, 

  והשיב כי גם הם יסבו, אבל קטנות אין צריכות. 

: דאפשר שנקראו כן (בבדיחותא)ובזימנא חדא נשאל רבינו, מאמתי נקראו הנשים חשובות שהיו צריכות להסב, והשיב 

מההיא שעתא שרבינו גרשום ז"ל גזר בחרם שלא לישא ב' נשים. והוסיף דלכן דווקא הרמ"א כתב וכל הנשים שלנו מיקרי 

, (עי' שו"ע אבהע"ז סי' ס"א ס"י)לו על עצמם חרם דרבינו גרשום חשובות, אבל מרן המחבר לא הזכיר כיון שהספרדים לא קיב

וא"כ אין הם חשובות לענין הסיבה, ולפי"ז בני ספרד לא שייך אצלם שנשים יסבו, אך אמנם בכף החיים כתב שאדרבה בני 

 .(מא' התלמידים ששמע מרבינו)ספרד מנהג נשים להסב 

  



 

 

Í�·Ï ˙„‚‰Â  

חג הפסח, חג האמונה, הוא החג בו ציותה התורה באופן מודגש יותר משאר המצוות, 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, 
בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים', עיקרו של החג מבוסס על 'דור לדור יביע אומר', על חובת הנחלת מצוות התורה 

של שולחן אביו הגדול, ראש כל קהילות יעקב זצוקלל"ה, שנים רבות מאוד, לדור הבא. רבינו שליט"א עצמו, היה מיסב 
והקפיד על כך, היות ויש מצוה מיוחדת על אביו ללמדו את מצות והגדת לבנך. עד היום, ממרום גילו של רבינו שליט"א 

הוא הזמן בו הבנים  שיאריך ימים ושנים, בליל הסדר בו מקיימים עשרות רבות של מצוות, הדבר שאורך הכי הרבה זמן,
ונכדים והנינים לאוי"ט שזוכים להיות מסובים איתו, משמיעים לפניו את ארבעת הקושיות כפי שתיקנו חז"ל, הוא שומע כל 

  אחד ומקשיב היטיב, לקיים מצוות התורה, זה אורך יותר זמן מכל מצוות של הסדר הקדוש הזה.
ט כמה פנינים ששמענו בתקופה האחרונה מרבינו שליט"א, בעניני לרגל גליון חג הפסח, אמרנו דבר בעתו מה טוב, ללק

  חינוך בבית ובחוץ, חינוך הילדים וחינוך הכללי כפי שהשיגה ידינו יד כהה.
נוסיף דבר חשוב כהקדמה: רבינו שליט"א עצמו, סבור כי באופן כללי, האנשים הם אותם אנשים, והילדים הם אותם 

שאסרו הלכות מסוימות אף לקטנים, אין סיבה להתיר זאת בימינו, הוא רגיל לומר כי  ילדים... כלומר, אם מצינו בחז"ל
'תשעת הימים' בחודש לדים לשמוע שירים, וכן לא מתיר בהתורה לא משתנה... ולדוגמא, בימי 'ספירת העומר' אינו מתיר לי

ים את הילדים עולם בהם מחשיבאב, להתרחץ, ולא מתיר בשבת גם לילדים לטלטל, כללו של דבר, הוא הפך ממנהג ה
, אדרבה, הוא סבור כי ילד הרי הוא כמו 'איש קטן', ואין להקל ראש ומקילים להם בכל דבר ם לשמאלםכאינם יודעים מימינ

  להתיר לו דברים שאסרו חז"ל.
‰ÚÂË˘ ‡·‡  

י להמשיך הלאה, או שאל אב צעיר את רבינו: פעמים קורה ואני מעניש את הילד אבל הוא הצודק ואני הטועה, האם על
לבקש את סליחת הילד, שאם אני יבקש את סליחתו, א"כ בפעם הבאה הוא יהיה יותר בטוח בעצמו... ענה רבינו: תבקש 

  סליחה ותגיד לו שהיה לך טעות. לכל אחד קורה טעויות לפעמים.
„ÏÈÏ ˘�ÂÚ    

הניח אותו בחדר שיהיה קצת עם עצמו, שאל מחנך דגול: יש שיטה מסוימת הנוקטת כי אם הילד עשה דבר לא הגון, יש ל
לנעול אותו שם, שיבין שטעה... הגיב על זה רבינו מיד: חלילה לעשות כן. ובגמרא מצינו שאפילו בשבת מותר לחלל שבת 

  ולפתוח דלת לילד שהדלת נסגרה עליו.
Ú¯‰ ¯ˆÈ  

בינו: תלוי בילד. יש שהם 'בר הכי' ענה על זה ר -'האם שייך להסביר לילד שיש לו יצר הרע ושהוא צריך להתגבר עליו' 
  להבין את זה, אבל יש שאצלם זה לא שייך בכלל.

‰·¯‰ Ï‡Â˘  
מחנך ותיק נכנס לרבינו עם שאלה: בכיתתי יש ילד שכל הזמן שואל שאלות, ללא הרף, כל דבר הוא רוצה להבין וממש 

יך טיפול פסיכולגי. כבר אין לי כוח אליו, מבקש 'משגע' אותי, הוא לא מוותר לי, אני סבור שיש לו איזו שהיא בעיה והוא צר
לדעת כיצד לנהוג, הגיב על כך רבינו: אדרבה, 'לא הביישן למד' טוב שהוא שואל ורוצה לדעת. אבל, לא מוטל על המלמד 

  להסביר לו דברים שאינו יודע, רק מה שנוגע להנלמד, את השאר הוא ישלים עם אביו בבית.
ÌÈÓÂ‡˙  

רבינו שיש שני בנים קטנים באותו הגיל ואחד הוא מוצלח יותר מהשני וכבר מתקדם וקורא היטיב אב לתאומים שאל את 
והשני עוד בפיגור עוד לא קורא, וחושש להכניס אותם לאותו תלמוד תורה כי אולי אחד יצליח מאוד והשני רק יקנא בו כל 

ל זה רבינו, זה לא נורא. ישארו באותו חיידר. הזמן, האם כדאי לו להכניס אותם לשני תלמודי תורה נפרדים. ענה לו ע
  הקנאה לא תזיק. (א"ה, וכמובן א"א להקיש ממקרה זה למקרים אחרים)

  

  ט"ביו לזמר ל"זצוק הסטייפלר מרן רגיל שהיה פזמון
  אורייתא לן דיהב רחמנא הוא בריך בתרייתא קדמנא רבנן תנו

„Á‡ ÈÓ Ú„ÂÈ „Á‡ È�‡ Ú„ÂÈ
  

„Á‡ ב' נ ק"ב( ומערה שיח בור החופר('  

ÌÈ�˘ א' ב מ"ב( בטלית אוחזין('  

‰˘Ï˘ א ה"מ ברכות( כאחד שאכלו('  

‰Ú·¯‡ א' ב ק"ב( נזיקין אבות('  

 ‰˘ÓÁב ו"ט ק"ב( מועדין וחמשה תמין('  

  ')א ג"י יבמות( מאלו רותחמו עריות ˘˘‰

˙Ú·˘ א' ב יומא( כ"יוה קודם ימים('   

‰�ÂÓ˘ א ז"ק שבת( בתורה האמורים שרצים('  

‰Ú˘˙ א ו"ט כתובות( שחוטה בשר מוכרות חנויות('  

‰¯˘Ú א ט"ס קדושין( מבבל עלו יוחסין('  

¯˘Ú ¯Á‡ ב ב"ע נדה( לנדה נדה שבין יום('  

  

  

¯˘Ú ÌÈ�˘ המשנה לשון' ועי' א ז"ל יומא( לכיור היו דדין(  

¯˘Ú ‰˘Ï˘ א ה"כ יומא( בו זוכים כהנים('  

Ô‡ÎÓ ÍÏÈ‡Â ÛÈÒÂ‰ Â�· Â�È·¯ ËÈÏ˘"‡  

  ')א' ב פסחים( החמץ את בודקין Ú·¯‡Ï ¯˘Ú‰ אור

‰¯˘Ú ˘ÓÁ א' ב יבמות( צרותיהן פוטרות נשים('  

¯˘Ú ‰˘˘ א ג"פ פסחים( בשבת להיות שחל('  

¯˘Ú ‰Ú·˘ א ג"י ערכין( ישראל מנו יובלות('  

˘¯˘Ú ‰�ÂÓ ב ג"י שבת( ביום בו גזרו דברים('  

¯˘Ú ‰Ú˘˙ בקדושין ע"וע תורה מעשה ברייתא( בגרע נאמרו דברים 

  ')א ב"פ

 לשון' ועי' א' ב סוכה( סוכה בצל יושב אדם אמה ÌÈ¯˘Ú עד

  )המשנה

  



  
 

נו שליט"א   מעשים והנהגות מרבי

בל אבל קטנה אפשרות שניה דירה רחוקה א אחד שאל לרבינו שיש לו ספק איזו דירה לקנות אפשרות אחת קרובה � 
 .מה אתה צריך שיהי' לך עוד חדר לבדיקת חמץ ויקח לך עוד חצי שעה גדולה יותר אמר לו רבינו

סיפרו לפני רבינו על הסופה הגדולה שפקדה את אמריקה, ואת גודל הבתים שיש שם וכמה גרם להרס וחורבן, מיד  �
 .בינו טורח זמן רב בבדיקת חמץ]שאל רבינו אם יש שם כאלו בתים גדולים מה עושים עם בדיקת חמץ, [כידוע שר

הרבנית סיפרה שרבינו אמר לנכדו שעזר לבדוק החמץ והוציא דברים מהמגירה בחדר, שיחזיר הכל למקומו. כי בדיקת  �
 .]א עשתה הכל, והחזירה הכל למגירותחמץ זה דרבנן, ולצער את סבתא זה מהתורה. [הוסיפה שבשנים קודמות הי

 את הדירה מה הטרידו? שלא יהיה דירה גדולה, שלא יקשה על בדיקת חמץ.סיפרה הרבנית ע"ה שכשקנו  �

] ראה שיש לו הול פעם כשביקר רבינו אצל אחד מנכדיו, [רבינו נוהג כמנהג אביו לבקר אחר חתונה כל נכד שמתחתן �
 ]בתחילת החורף לו יהי'ה לך, עבודה קשה בבדיקת חמץ, [הביקור היה ארוך, איך שנכנס, אמר

בבית ונמשך כמה וכמה שעות. פעם אחת אחר  ינו בעת שבדק החמץ בערב פסח שכידוע בודק בכל חור ופינהסח רב �
דבוקה תחת השולחן (על  החמץ [וכמובן אחרי שניקו מקודם את כל הבית] מצאו עוגיה שלמה שחיפשו בכל הבית ובדקו

 בכל שנה בבדיקת חמץ ורבינו מספר זאתכזית לחם על סורגי החלון  וכן פעם אחת מצאו הקרש העליון מהצד השני)

  .להראות שלא בודקים לחינם ותמיד עלולים למצוא

השעה שתים עשרה בלילה, רגיל ברצפה להקפיד  בדיקת חמץ תש"ע רבינו בדק החמץ מאחרי השעה שמונה כמעט עד �
ים לפניו, וכסאות וכדומה, שהופכ מקומות אפילו על פירורים, מקרבים אליו מה שיכולים כמו שולחן רק על כזית ובשאר

  המצוה. ממנה נכד שיבדוק. כשגמר בדיקת חמץ היה בשמחה עצומה על קיום ומה שלא שייך כמו, מתחת לארונות,

 )עד שהחזו"א נתן לו כמה הקלות א עוד אמר רבינו אבא [הסטיפלר] היה בודק כל הלילה בין חריצי המרצפות �
נמכרו, ועם כל זה עדין  רת י"ג ועל ידי זה נפטר מבדיקה באותם מקומות שכברשיעשה מכי) שבריצפה יקפיד רק על כזית. ב

 .היה בודק עד חצי הלילה

זה יציאת מצרים, ואפשר ללמוד בליל פסח גם  אחד שאל לרבינו, פסק לו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכל התורה כולה �
וכו' עד שתחטפנו שינה.  הפסח וביציאת מצרים סי' תפ"א ס"ב כתוב חייב אדם לעסוק בהלכות 'בבא קמא', הרי בשו"ע

והסביר רבינו, הרי כל הענין של יציאת מצרים היה הכנה למתן '. מצרים רבינו השיב לו בכתב 'כל התורה סיפור יציאת
 התורה לא סתירה ליציאת מצרים. אבל אין הכא נמי הכוונה לעיקר עניני פסח ויציאת מצרים. אבל, כל תורה,

 '.ועצם לא תשברו בון 'בעיות בעצמות. ללמוד הלכות קרבן פסח שמוזכר שם הענילאחד שסובל  �

כשהיו ילדיו קטנים נסע איתם פעם בחול המועד פסח לגן החיות, וליד כל כלוב של בעל חי, אמר היכן הוא נזכר  �
 בענין רב כל מה שאומר. בתנ"ך או בש"ס ואט אט נקהלו על ידו ציבור גדול שהצטרפו אליו בהליכתו מבע"ח לבע"ח, ושמעו

בערב פסח שחל בשבת, בזמן שאכל רבינו את החלה אמר נקיים בזה נמי מצות ביעור חמץ לשיטות שגם באכילה  �
 מקיימים המצוה.

שביעי של פסח, סיפר רבינו, השבוע מחכה שבוע קשה, כיון שלומדים סדר זרעים ויש כל יום חמישים דף, [רבינו לומד  �
 ד לירושלמי, ו'בזרעים' לומד הדפים במשניות, וצריך כנגד זה להשלים בירושלמי, כל יום עשרות דפים].כל יום בבלי בצמו

יו"ט ראשון של פסח אמר רבינו, היום לא ספרתי את הברכות, כי בודאי יש מאה ברכות [כי בליל הסדר היו הרבה  �
 ברכות].

כפר ערבי שנקרא בומבריק, וראש העיר דאז  ברק מחו"ל, היה במקום של הבית קברות כהיום- כשבאנו לבני �
מו] -ברק, וקרא כך שם העיר. גם בנביא [יהושע פרק יט פסוקים מה- [גרשנטקורן] שיער שזהו על שם העיר הקדומה בני

ברק ליד נהר הירקון, והיה בהר ליד העיריה [שנקרא היום הר השלום], מערה שנקראת מערת רבי עקיבא, והיו -מבואר שבני
להתפלל, גם אבא זצ"ל התפלל שם, פעם נסע ראש העיר לחו"ל, ונעשתה העיר כהפקר, כל החפץ עשה כלבבו,  באים שם

 ובנו שם בית מלון והחריבו המערה.

 .אבא [הסטיפלר זצ"ל] אמר לי, שאת היין ששופכים בהגדה של פסח במכות היו נותנים לגוים �

ע"ז רבינו כמה פעמים שגר ברחוב רימון. שאל  מון ואח"כ חזראחד שלח לו מכתב ארוך ובתוכו הזכיר שגר ברחוב רי �
אם יהיה קרבן פסח  בזה, אמר בבדיחותא זה נפ"מ לקרבן פסח שצולין אותו בשפוד של רימון אותו נכדו מה כ"כ חשוב

 שיהיה מהיכן לקחת.

תק שנים רבות שלא שחל בשבת. החבאתי הפ סיפר רבינו החזו"א כתב פתק בבית לאמי ע"ה כיצד לנהוג בערב פסח �
 אגרות, ואז נתתי לפרסם זה. יאבד, עד שהוציאו הקובץ

אחד הדברים שכתב שאפשר לקחת מצה ללחם משנה, כיון שראוי לקטנים, אבא היה עוטף המצה בניילון ומצרפו  �
 ללחם משנה.

י' אפשטין שליט"א, אמר רבינו הטעם שהלך לבקר ביקור חג [עם הרבנית ע"ה חוה"מ פסח תשס"ו] את הרה"ג ר' ישע �
 מהכרת הטוב שכל היום אצלו לעזור לו.

אפשר לשכוח את ערבי פסחים שהרבנית לא ויתרה על דבר לכבוד ש"ק. אכלו כרגיל בחדר הגדול [שנקרא חדר - אי �
                                                                           הספרים] עם האורחים כאילו לא ערב פסח היום.

(‰„Â˙ ˙Á�Ó) 



 
  

  

  דיא'געל 'חד  יבסקי שליט"אנר"ח קגפירוש חדש של מרן ה
א. ביום זה חל יום הזכרון של "ח קניבסקי שליט", היה מעמד מרגש בבית מרן הגרתשע"ה ויקראפרשת ק "ביום ששי, ערש 

ח לומר שיעור ביום זה (בנוסף "ל, ולראשונה החליט הגר"זצ "קהילות יעקב"אשתו של מרן ה א,"ה של מרן שליט"אימו ע
ח בפני חבורת גר"ל). את השיעור הפעם אמר מרן ה"ל, ושל מרן החזון איש זצ"צלשיעורים ביום היאהרצייט של אביו ז

בהגדה של פסח.  'חד גדיא'ח על "במרכז השיעור עמד פירוש נפלא שכתב מרן הגרבביתו מדי יום ששי,  ח המתאספת"הת
ח על הפשט, ומוסב על "רב, מיוסד פירושו של הג"הקבלה וכיו ךע זה, שהם על דרטוד למרבית הפירושים האחרים על קגבני

התעורר אצלו לאור אהבת התורה המופלגת שראה תמיד  א הקדים ואמר שפירוש זה"התורה, ועל אהבת תורה. מרן שליט
ויים לאהבת טה, שאחד הבי"על הרבנית ע ל, בהספד שנשא"זצ ךמ ש"ה, והזכיר את הדברים שאמר מרן הגרא"אצל אימו ע

  ל. "לאחיה, מרן החזון איש זצהתורה שלה היה מסירותה המופלגת 
שהדברים מזכירים לו את אהבת התורה  ךשחביבותו לפירוש זה שכתב על החד גדיא נובעת אפוא מכ ואמר ח הוסיף"הגר

התחדשו לו בימים האחרונים. אפשר ללמוד מכאן עד כמה נספגת אהבת התורה של האמא  שום שהדבריםמ גםושל אימו, 
  בקרב ילדיה! 

  ¯‡Ï‡¯˘È È˙· ÏÎ ·¯˜· ¯„Ò‰ ÏÈÏ· ¯Ó‡È‰Ï ÌÈÈÂ., 'חד גדיא'ח על ה"הגר ןשהדברים שכתב גיסו מר ןיין צייי זילברשט"הגר 
   

  :'חד גדיא'א את ה"ח קניבסקי שליט"פירש מרן הגר ךוכ
  

ÁÈ·Ê„ ‡È„‚ „Ô  Ê È¯˙· ‡·‡ÊÂÈ  -  יש לעיין למה בתרי
שהפיוט הוא משל על לא בחד זוזא? ויש לפרש, וזוזי 

פ, כדי "התורה שניתנה לנו בשתי תורות, שבכתב ושבע
  שנוכל לבארם בכל אופן שנרצה. 

 ‡È„‚Ï ‰ÏÎ‡Â ‡¯�Â˘ ‡˙‡Â -  הוא משל על מלכות
רא זה בבל, כמו נותיהם [ושוונבבל שבאו על ישראל בעו

, ומתרגמינן 'וענה איים בארמנותיו'ג "י 'שנאמר בישעי
   ].בבירניתהון ןחתולי ןוינצפו

Â ‡·ÏÎ ‡˙‡Â˘Ï Í˘�Â‡¯�  -  הכוונה על ישראל שגלו
לבבל, ובבל דומין לכלב שהוא המאוס שבבהמות [שאפילו 

, כדי שנשים לב לשוב ן]לקרב נאסרומחירו נמאס 
  בתשובה. 

 ÂÁ ‡˙‡Â‡¯Ë -  הוא מלכות רומיים שבאו על ישראל
להכריחם לשוב בתשובה [שרומי זה עמלק, כמבואר 

, שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעות 'ב א"במכות י
ל ", ואמרו חז'סמאל כו י שרו של רומי, ", וכתב רש'כו

 שעמלק היה מעולם רצועת מרדות לישראל (תנחומא
  פרשת חקת)]. 

 � ‡˙‡ÂÂ‡¯ - ק באש כדי "הם רומיים ששרפו ביהמ
להזכירנו ללמוד תורה, שכל המבטלה ראוי להישרף באש 

שני תלמידי חכמים שמהלכים  ב,"ע '[כדאיתא בתענית י
ואין ביניהם דברי תורה ראויין לישרף, שנאמר ויהי  ךבדר

אש ויפרידו  ודבר, והנה רכב אש וסוסי ךהמה הולכים הלו
דיש במדרש שהם היו מדברים  'שניהם. וכתבו בתוס ןבי

   ].להשרף ייןה ראו"דברים בטלים ומש

 ‡ÈÓ ‡˙‡Â -  היא התורה שנמשלה למים שיטהרו את
, תנא דבי רבי 'ב ב"בסוכה נ ןכדאמרינ[הרשעים כמים 

זה משכהו לבית המדרש, אם  מנוול ךישמעאל אם פגע ב
ח דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב אבנים ואבן הוא נמ

  שחקו מים]. 

 ˙ ‡˙‡ÂÂ‡¯  -  הוא רמז לתורה, שמתוכה נלמד כל
  החכמות.

˘‰ ‡˙‡ÂÂËÁ  -  ,הם הרשעים המריעים לישראל  

  ושוחטים אותם והורגין אותם, כדי שלא יעסקו בתורה. 

 Â˙ÂÂÓ‰ Í‡ÏÓ ‡˙‡  -  הם כל הגזרות הבאות עלינו
  להשמידנו, כדי שנשוב בתשובה. 

 ‰"·˜‰ ‡˙‡Â -  לגאלנו בקרוב בימינו ולבנות לנו
  א."ק לזכותינו לכל טוב, בב"ביהמ

  
 ('‰Ó¯· ÏÂ˜' ÔÂ‡Ë·· ‡·Â‰)  

 

  שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר 

נשאל מפי רבי יוסף אברהם וולף זצ"ל לתמוה: על מה סמכו אנשים רבים שאינם  (הגר"ש שטיינמן שליט"א)חתנו של רבינו 
מקיימים כלל מצות והגדת לבנך, כגון כאשר הבנים הנשואים מתארחים אצל חמיהם או אוכלים לבד בביתם ואין לאב בן 

את רבינו והשיב: כי בודאי על שולחנו, מדוע לא נזהרים שכל בן יאכל אצל אביו דווקא כדי שתתקיים המצוה, ושלח לשאול 
כפשוטו שיש מצוה לדאוג ולהשתדל לומר לבנו ורק לו, אלא עיקר המצוה זה סיפור  (רק)אין כוונת הכתוב והגדת לבנך 

יציאת מצרים לאחרים, ודיבר הכתוב בהוה שבנו סמוך עליו, אך הוא הדין כשיש אחר, וכדתנן להדיא בפסחים קט"ז ע"א 
(וכ"ה באדר"ת בתשובה המובאת בספר הזכרון מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א שמע כן  (מאביו)ו וכו', וגם אם אין לו בן אשתו שואלת

יסוד המצוה דוהגדת לבנך,  ועוד פעם אחרת שמענו מרבינו שליט"א גם כן כנ"ל עם כמה נפק"מ, ואלו דבריו:. יהודה לקדשו)
, אלא לומר בדרך של הגדה וסיפור לשני, והמצוי ביותר שיאמר לבנו, ולכן כתבה התורה לשון זה. אינו לומר לבן בדווקא

ומעיקר הדין מספיק לספר פעם אחת בחייו לבנו כדכתיב ואמרת לבנך ביום ההוא וגו' ובכל שנה בליל פסח די לספר אפילו 
קא אלא העיקר שיהיה בדרך הגדה. ולפי זה נמצא לאשתו או לאחר וכדתנן בפסחים קט"ז א', כי אין הדין לומר לבנו דוו

להלכה למעשה שמי שאין בנו מיסב עמו אין צריך לטרוח לילך הוא לבנו דאין חיוב כזה, וכל הדין הוא שבשעה שבנו מיסב 
הגדת אצלו יספר לו, ומי שסיים הסדר ואח"כ הגיע בנו אצלו, יתכן שיש הידור לומר לו עבדים היינו וכו', דסוף סוף כתיב ו

  (˘ÁÒÙ‰ ÁÈ)                                                                                                      לבנך, אבל בנו לאו דווקא וכנ"ל. 
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 מצורף גליון משנת החינוך ופרשת אחרי מות
* * *  

גיליונות מרבנו שליט"א וכאן הבאנו בעזהי"ת דברים סח תשע"ה זכינו להדפיס לפ -נה בשנים שעברו תשע"דה
 בלבד במייל –נים לקבל ינעו]יש"כ לכל לו שטרחו ושלחו את אוצרתיהם לגליון זה[ המ חדשים בהלכה ובאגדה.

 כל הנדפס בעניני פסח בכאיל תערוג ניתן לפנות למערכת הקונטרס שלאת 
 

 הלכות החג
 

 ימים טובים מצטרפים
]אם  שני שבתות מצטרפות לסקילה,כתב הגאון ר"א גינחובסקי זצ"ל: 

ויש  )מצו' לב(  כך כתב במנחת חינוך עשה חצי מלאכה בכל שבת[
לעיין אם שני ימים טובים מצטרפים למלקות, די"ל דתרי אזהרות 

של פסח  גם יום טוב ראשון של פסח ואחרון ה"ה נינהו, ולפי זה
 יצטרפו?

 פורטמועד מן התורה, וילפינן מקרא, יצוהנה להסוברים דאיסור חול ה 
לאיסור חול המועד, והיאך יתכן דלחול המועד  ול המועדימי ח שני

אינה טענה  זה יצטרף לאיסור שלם, וימים טובים לא יצטרפו, אך
מוכרעת, דנימא דאין הכי נמי דשני חול המועד לא יצטרפו, דלא חמירי 

 מיום טוב גופיה.
כתב דבשבת ויום טוב י"ל דמצטרפין, אך )או"ח סי' ק"ז(  ובאבני נזר

ש דזה סקילה וזה מלקות, אך יצטרפו לשיעור שלם לענין ליכא עונ
ולדידיה המניח  לפסול לעדות, ואם כן בימים טובים יצטרפו למלקות.

 על האש בסוף שבת ויתבשל ביום טוב אסירא מן התורה.
ובעל הזכר טוב קאמרי דלא מצטרפו,  אילת השחרבעל והנה הגאונים 

 הוה תרי אזהרות. ד
י שיעור בשבת וחצי שיעור ביום הכיפורים שהרי חצ שוב התבוננתי

אינם מצטרפים לקרבן כמבואר בכריתות, ואם מצטרפין ללאו אמאי 
לא יצטרפו לקרבן, דאין כאן ימים שבינתיים, אמנם למאן דאמר גופין 
מחולקים יהא פטור מחטאת אף שחייב כרת, ולפי זה נימא הא תקנתא 

 להניח ביום טוב ויתבשל בשבת, 
 קהנותנים מהצד

   .יין של כוסות מארבע לו יפחתו ולא תנן' ב ט"צ פסחיםב
 הא לעיין יש .'וכו הענים את המפרנסין צדקה גבאי ם"ופרשב

 יחסר אשר מחסורו מדין הוא אם כוסות' ד לו לתת הגבאין דמחייבין
 בעד אפילו ז"ולפי ,לפניו לרוץ מעבד גרע ולא במצוה דמחויב כיון לו

 ,לו לתת מחוייבין כסותו ולמכור עצמו להשכיר מחויב שאינו מצוה
 לא אבל מיוחד חיוב חכמים חייבו ניסא פרסומי משום דלמא או

 אינו החיוב אבל צדקה כאן נתקיים לו דכשנותנין ונהי, צדקה משום
 דמחויב טעםהד ב"הי ד"פ חנוכה' הל משנה במגיד' ועי ,צדקה מצד

 .ניסא פרסומי ומשום כוסות' מד נלמד משום בחנוכה כסותו למכור
 דהמגיד ומשמע ,כוסות' לד כסותו דמוכר נזכר לא ם"ברמב ובאמת 

 לא כסותו למכור מחויב' שהי דלולא סובר ם"דהרמב מפרש משנה
 לתת גבאין דמחויבין שנפסק וכיון ,כוסות' ד לו לתת כ"ג מחויבין' הי
 כסותו למכור שמחויב דכיון כסותו למכור דמחויב הרי ,כוסות' ד לו

 כסות לו לתת לי ומה כסותו מוכר זאת לולא דהא צדקה שזה נמצא
 בביאור' ועי ,וחפציו כסותו למכור יצטרך שלא בכדי יין לו לתת או

 יותר להוציא מחויב דאינו מצות לשאר אבל ,א"תרע סימן הלכה
 שיקיים לו לתת חיוב אין כסותו למכור מחויב דאינו ש"וכ מחומש
 .המצוה

 רק הוא דמחסורו ,מחסורו נקרא זה אין מצוה לקיים לו דלתת ל"וצ
 כ"מש וכן ,לקיים שרוצה בהמצוה חיובו מצד ולא בעצמו רצונו מצד

 נרות לעני ליתן צריכים שהגבאים' א סעיף א"תרע סימן הלכה בביאור
 צריכים מ"מ ,דמאכל מידי זה שאין פ"אע כוסות' בד כמו להדליק

 .ניסא פירסומי משום לו ליתן
 כל ליתן התורה מן ע"מ" כתב א"ה א"פ שקלים' הל ם"הרמב והנה
 מן המתפרנס עני אפילו ,ושנה שנה בכל השקל מחצית מישראל איש

 מחצית ונותן כתיפו שעל כסות מוכר או מאחרים ושואל חייב הצדקה
 .ד"עכ השקל

 הפתחים על המחזר לעני צדקה לתת שצריך מכאן דמשמע והעירו 
 ,השקל במחצית מיוחד דין שזה ל"י ואולי ,מצוות עשיית לצורך

 חלק יהא ישראל דלכל רצתה שהתורה דרואים כיון ל"י בזה והטעם
 ולכן בזה ישתתפו שכולם לראות צריכים ה"משו הציבור בקרבנות

' ראי אין אחרות מצוות קיום בשביל אבל ,זה עבור צדקה לעניים יתנו
 .לעניים ליתן שצריך

 דאביו קטן דהאי א"וי כתב' ג סעיף ז"ל סימן א"דהרמ העירו ועוד 
 הובא ג"הפמ וכתב ,אחד ויום שנים ג"י בן שהוא דוקא תפילין לו קונה

 אביו על יש חיוב איזה שנים ג"י הוא אם דעיו ואיני הלכה בביאור
 .ל"עכ להחיותו מצווין ישראל כל עני הוא ואם ,הוא ע"בפ דאיש

 ,מצוות קיום עבור צדקה לעני ליתן דצריך מדבריו משמע ולכאורה 
 כונתו עיקר אולי מ"מ ,כן קצת משמע שלשונו פ"דאע לדחות ואפשר

 דאין נ"אה אבל ,מאחרים יותר לו לתת מחויב אינו שאביו לומר
 .זה עבור צדקה לו לתת שצריך הוכחה

 היינו לשמחה שצריך דאלמנה' ב ד"ל בקידושין כ"ממש העירו ועוד
 שרויה שהיא מי ונצטוה מדבר הכתוב בעניה י"ופרש אצלו בשרויה

 מדין זה ובפשטות פשתן וכלי ובמשתה במאכל משלו לשמחה אצלו
 .שמחה מצות עבור לה ליתן שצריך ומשמע ,צדקה
  ?אדם מכל יותר לה לתת חייב הוא למה ב"צ אמנם
 באכילה יש דלמעשה התם דשאני מצוה לכל מזה הוכחה אין ואולי

 עשה דאמר ע"לר דאפילו אמרינן' א ב"קי ובפסחים ,גשמית הנאה גם
 בא דזה כוסות' לד יקח כאן לבריות תצטרך ואל חול שבתך

 דקאי' ולתוס ,כוסות' מד לו יפחתו ולא כ"במש המשנה להשמיענו
 דאם כתוב רק דכאן ,צדקה לקחת מחויב דהוא לן יימר מי אגבאין

 לקחת מחויב אינו דודאי לפניו לרוץ עבד וכמו לו יתנו לקחת רוצה
 כ"ע מחויבין רק דאם ומשמע לו לתת מחויבין רוצה אם זאת ובכל
 חיוב עליו דאין כיון הגבאין מחויבין אין כ"דאל לקחת מחויב דהוא

 לרכב סוס לקחת רוצה דאם אחרים לצרכים דומה ואינו להתבזות
 לקחת מחויב שאינו פ"אע לו לתת דמחויבין לפניו לרוץ ועבד עליו

 היינו זה דבלי דאף' מהגמ משמע ולכאורה שאני דמצוה צדקה בעדם
 יחיאל' ר בשם שבמרדכי' להתוס ובפרט ,כסותו למכור דמחויב יודעין

 גבאי לו נתנו לא שאם הוא דהרבותא דפירש ם"הרשב על שהקשה
 לי מה עני לי מה פשיטא והקשה מלבושו את למכור שצריך צדקה
 להגבאין דאסור א"דהו' בגמ אמרינן מ"ומ ,לו פשוט דזה הרי עשיר
 יתנו לא כשרוצה ואפילו להתבזות מחויב דאינו כיון כוסות' ד לו לתת
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 אין מהבריות לקחת צריך דכשאינו' ט דף ב"בב' בתוס מבואר וכן ,לו
 .לקחת דמוכן ג"אע לו לתת להגבאין

 מצד נתחייב לא ולמה כסותו למכור חוסך הוא זה י"ע דהא ק"וצע 
 דמחויב כיון פשיטא ל"קמ דמאי שבמרדכי' התוס קושית ובעצם ,זה
 ו"תרנ סימן ע"בשו דהא ע"צ ,'וכו עשיר לי מה עני לי מה כוסות' בד

 מחויב שאינו ש"וכ נכסיו מחומש יותר להוציא יבחי דאינו מבואך
 בביאור' ועי כסותו למכור דחייב כאן אשמעינן ושפיר כסותו למכור
 .ע"וצ שם הלכה

 שאין פשיטא שהרי ב"צ מלבושו את שימכור ם"הרשב כ"מש והנה 
 מסתבר לכבוד שלובשים עליונים בגדים וגם בגדים בלי להשאר צריך
 בשבועות' בתוס משמע וכן ,למוכרם חייב אין בהם ללכת הדרך שאם

 לפשוט צ"א גדול דגנאי הבריות כבוד דמשום איסורא אבל ה"ד' ב' ל
 בגדים גם אלא ממש גופו שעל בגדים רק דלא ומשמע בשוק כלאים

 כוסות' ד בשביל צ"א כ"א ,הבריות כבוד משום לפשוט צ"א עליונים
 ובגדי שבת בגדי לאדם שיש מה וגם ,גדול גנאי דזה כיון למוכרם

 ואם ,ובחול בשבת בגדים אותם עם שילך הבריות כבוד דאינו ל"י חול
 המיוחד החידוש מה כ"א מלבושים כמה לו דיש גוונא בכהאי כונתו

 .חפציו שאר את למכור שצריך ממה יותר בגדיו את למכור שצריך
 )ימלא פי תהלתך ביאורים בתפילה(

 חיוב ד' כוסות 
 מתוך" כתבו כוסות מארבע לו יפחתו לא ה"ד' ב ט"צ בפסחים' תוס

 דהוא לעצמו אם כי ביתו ולבני לבניו נותנין שאין קצת משמע הלשון
 ."בשלו כולם את מוציא

 מוציא שאחד השנה דכל מקידוש כוסות' ד שנא דמאי הוא וסברא 
 בשם מביא ומצה חמץ' הל הלוי ז"רי מרן בחידושי והנה ,כולם את

 השנה דכל לקידוש כוסות' ד ענין דמאי דתמה ל"זצ ח"הגר אביך
 דשומע דינא הוי ובזה הקידוש עיקר וזהו הברכה היא המצוה דהתם
 כוסות' הד של' השתי היא המצוה עיקר הלא כוסות' בד אבל ,כעונה
 כוסות' בד דגם' להתוס ל"דס מזה והוכיח ,בזה להוציא שייך ומאי

 והוי הכוסות שעל בהברכות רק ,הכוסות בשתית המצוה עיקר אין
 .ל"עכ ברכה של כוסות וכל השנה דכל קידוש דוגמת ממש

' א' ק בדף וכן אשי רב ה"ד' ב ג"ק שם' תוס שיטת להמבואר אמנם 
 ועל ההגדה ועל קידוש על כוס חייבו דחכמים נשמע יוסי' ר ה"ד

 גאולה של לשונות' ד כנגד טעם יש כי ואם ההלל ועל המזון ברכת
 לכל חכמים חייבו זה דמחמת אלא לשתות סתם תיקנו לא אבל

  .כוס בכל להוציאו שפיר דשייך נמצא ,כוסות האלה הדברים
 כוס' הי לא עוד ההגדה בשעת אם בדיעבד דיעכב נמצא ז"לפי והנה

 לא הסדר על שלא שתאן' ב ח"ק בפסחים שנקרא מה וזה בהלל וכן
 דין דהוא משמע לכאורה שהלשון הגם ,'ותוס ם"רשב לפירוש יצא

 עיקר זהו כי לומר נצטרך' להתוס אבל ,כוסות' ד מחיוב חוץ נוסף
 כוסות' ד לו שיש לאחד מ"ונפק ,בסמוך עוד נ"עמש כוסות' ד חיוב
 חיוב כלל עליו אין בההגדה שיוציאו מי ואין ההגדה לומר יודע ואינו

 ח"ק שם' בתוס כמבואר ט"יו שמחת משום אולי רק כוסות' ד לשתות
 אינו ודאי זה אבל כוסות' ד בשתיית ט"יו שמחת ענין דיש ידי ה"ד' ב

 .כ"כ לעיכובא
 משום כוסות' ד דין כלל אין דאמת דאליבא דיתכן מוכרח אינו גם 

' ד כל דהא' לי דאית ה"ד' ב ב"ק שם' התוס כ"מש וכן ,ט"יו שמחת
 וכוס לקידוש כוס דצריך ל"כהנ משמע' למילתי חד כל צריכי כוסות
 דאם ומסתבר ,להלל וכוס ,ז"לברהמ וכוס ,נשתנה מה דהיינו להגדה

 כוס בשביל ויכוין הקידוש אחרי כגון הלל אמירת בשעת שלא יקח
 כ"וא הגדה לכוס יכוין אם ההלל בשעת וכן ,שייך דלא בודאי להלל

 אחר זה שתאן דאם' ח סעיף ב"תע סימן ע"בשו דאמרינן מה ז"לפי
 צריך כוס שכל כפשוטו להתפרש צריך יצא לא כסדר שלא זה

 כאן' להתוס להם קשה מה כ"דאל מעכב זה כ"ע גם ,ממש בסידורו
 בכוס יכוין כ"ואח קידוש לעשות יכול הא' למילתי צריך כוס דכל

' לד נחשב דהוא דכיון מצד טוב לא זה דגם ואי הבדלה בשביל השני
 כל דצריך לומר הוצרכנו לא כ"א להבדלה גם להיות מהני לא כוסות

 קשה' הי לא מיוחד דין יש כוס דלכל דלולא דמשמע' למילתי אחד

 שלא ה"ד' ח סעיף ב"תע סימן הלכה בביאור' ועי כ"כמש כ"וע להם
 .מחלוקת דיעבד לענין שהביא יצא לא כסדר

 כוס שהוא נקרא זה אין כ"א מעכב אינו דבדיעבד נימא אם ולכאורה 
 לכתחילה טוב דיותר אלא כוסות' ד חיוב דיש אלא הלל כוס או הגדה

 לשם לקחת' א יוכל לא למה כ"וא הלל או הגדה בשעת לשתותו
 עליו לומר מחויבין' שיהי הכוס על מיוחדת מצוה דין דאין כיון הבדלה

 נקרא זה כוס לו דאין בפשיטות לשאול יכולין' התוס ואיך לעיכובא
 לקידוש דמי ולא להם דומה זה דאין כיון' למילתי צריך' א דכל

 דבלא ז"ברהמ או קידוש עליו לומר גמור חיוב הוא' א דכל ז"וברהמ
 )שם( .מצוה דין שום לו אין זה

 הסיבה על הספסל
 דעתך דסלקא ,כתבו שבישראל עני ואפילו ה"ד' ב ט"צ בפסחים' תוס

 דרך זה ואין להסב מה על לו דאין הסיבה חשיבאלא  עני דהסיבת
 כתב המרדכי ובהגהות העני יסב מה על פירשו לא' תוס והנה ,חירות
 להסב חייב דאין ד"וס ,ספסל אלא וכסתות כרים לו אין דעני משום
 .הספסל על להסב צריך דעני נמצא ז"ולפי ל"קמ בכך חירות דרך דאין

 דרך נחשב זה במה ספסל על להסב חורין בני דרך שאין דכיון ב"וצ 
 ?חירות

 אדם חייב ודור דור בכל ו"ה ז"פ ומצה חמץ' הל ם"הרמב כ"למש ל"וי 
' וכו מצרים משיעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את להראות

 מיסב והוא ולשתות לאכול צריך הזה בלילה אדם כשסועד לפיכך
 .ד"עכ חירות דרך

 כאילו עצמו את לראות יבוא האדם זו ישיבה צורת י"שע משמע הרי 
 על להסב חורין בני דרך אין אם' דאפי ל"י ז"ולפי ,ממצרים שיצא

 חורין בני כדרך ולשתות לאכול לו שאומרים גופא הא מ"מ ,הספסל
 לראות יבוא זה י"וע ,כך לאכול תיקנו למה לחשוב להתעורר יביאו זה
 .מצרים משיעבוד יצא הוא כאילו עצמו את

 אביו אצל דבן ובהא כתב' ב אות ז"י סימן יבמות הערות בקובץ והנה
 דסתם משום הטעם כתבו ,חייב אינו רבו אצל ותלמיד בהסיבה חייב
 וקשה ,להסב לבן אסור מוחל אינו אם אבל בנו גבי' ליקרי מחיל אב
 כיבוד מפני נדחית אינה דרבנן מצוה דאפילו המצות מכל הסיבה ש"מ

 .ד"עכ' וכו אב
 .רבו בפני תלמיד אצל גם קשה דקושיתו העירוו

 למצות סתירה אינם בעצמותם המצוות עשיית דשאר לתרץ ואפשר
 האבא בפני כזאת בצורה לשבת שאין דכיון הסיבה כ"משא אב כיבוד

 רשות בלי יסב לא שכן וכיון לכבודו נוגדת בעצמותה המצוה הרי
 מחילת זה על יועיל שלא דנאמר ממש לבזיון נחשב זה אין מ"ומ

 )שם( .האב
 שניאכילת כזית 

 של השני הכזיתדלכאורה  ,מרור עם מצה כזיתי' ב אוכל אם ע"יל
 ל"ס לא אם פ"עכ המרור את ומבטל רשות כאכילת זה הרי המצה
' ב שאוכל כיון או ,ו"ט בליל מצה אכילת בכל מצוה שיש ב"כהנצי

]א"ה ראה הליכות  .מצה אכילת כמצות נחשב הכל ביחד כזיתים
 שלמה עמוד שפ"ה ואילך[

 זה מ"מ ,המרור את ומבטל רשות אכילת נקרא זה אם' דאפי ונראה 
 לא זה וחצי כזית יאכל אם אבל ,ביחד כזיתים' ב אוכל אם דוקא
 וכעין ,המרור את לבטל חשובה אכילה של שם לזה אין כי מבטל
 שמותר דרבנן מרור אתי ה"ד' א ו"קט פסחים' בתוס איתא זו סברא
 שאין כיון המצה את מבטלים אינם והבשמים מתובלת מצה לאכול

 .'ו מצוה ח"במנ ע"ויל מועט דבר אלא מהם
 המרירות חוזק רקד אלא ה"ד' ב ג"כ במנחות' תוס לסברת והנה 

 בלא"ה א"ש. דבר כל ולא מצה טעם מבטל דמרור
' הי דאם כתבו אמצה מברך אלא ה"ד' א קט בפסחים' תוסה והנה
' הי ואם למצה ומבטל דרבנן מרור אתי הוה תחילה יחד שניהם כורך
 דרשות מצה אתי כ"אח כורכן' כשהי תחילה מרור בלא מצה אוכל

 .דרבנן מרור ומבטל
 מצה כזית אכילת שבכל ב"כהנצי ל"ס דלא' מהתוס משמע לכאורה 

 ,מצה דאכילת דאורייתא ע"מ מקיימים ו"ט בליל שאוכלים נוספת
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 מוכרח דאינו נהי כ"וא דאורייתא מצוה זה השני מצה הכזית גם כ"דא
 ולמה דאורייתא מצוה מקיים כשאוכלו הא מ"מ השני כזית לאכול
 אין דשם סוכות לליל גם שייכים אינם ודבריו ,המרור את יבטל

 .האכילה בעצם המצוה
 ומנא ה"ד' ב ח"ב ה"בר' התוס כ"ממש ב"כהנצי דלא הוכיחו ועוד 

 אוכל או' וכו פעמים' ב המצוה בעשיית תוסיף בל שייך דלא תימרא
 .ש"עי תוסיף בל זה אין מצה של זיתים כמה בפסח

 מה כ"א מצה דאכילת ע"מ יש נוספת מצה כזית אכילת בכל ואם
 באכילת מצוה שיש א"הגר דעתל אמנם ,תוסיף בל בזה דאין ל"צ

 שייך' הי חיובית למצוה יכוין דאם כיון' מהתוס קשה לא' ז כל מצה
  בל אין פעמים' ב מצוה דבעשיית' התוס סברת לולא תוסיף בל
 .וסיףת
 שתי הוה רבא' ב ז"ק בפסחים מדאמרו ב"הנצי כדברי שהוכיחו ויש 

 מצה דניכול' לליבי' דניגררי היכי כי דפיסחא יומא מעלי כולי חמרא
 מה בכל מצוה שיש משמע טפי מצה דניכול ומדאמר לאורתא טפי

 .ד"ל סימן קידושין י"קה עייו ,לאכול דמוסיף
 מצוה הידור זה מ"מ מצוה בזה שאין פ"דאע ל"די מוכחונראה שאינו  

' י מצוה החינוך כ"ממש אמנם ,יותר לאכול שיוכל פעולה עשה ולכך
 מצוה זה לאכול מוסיף שאם משמע' וכו הפחות לכל אכילתן ושיעור

 )שם( .גדולה יותר
 דל"תע

 .בטבל מצה ח"יד לצאת א"דא ממעטינן' ב ה"ל בפסחים
 מצה מצות מקיום אסורות מאכלות למעט פסוק צריך למה ע"ויל 

 מן דאורייתא דבאיסור נימא אם בעבירה הבאה מצוה משום ל"תיפו
 ?המצוה מקיים אינו התורה

 כתבו' א ת"ל בקידושין דהתוס' הביא ב"נ סימן ג"ח הלוי בבית והנה 
 דבערב עשה ויבא מחדש מצה אכלו לא למה מקשה דבירושלמי

 דקודם עשה דאין ומתרץ ,דחדש תעשה לא וידחה מצות תאכלו
 .הדיבור דאחר ת"ל דוחה הדיבור

 אסור שיעור חצי ד"למ' אפי אז כזית בחצי רק איסור יש אם אמנם 
 ,חדש איסור שיעור לחצי דוחה דמצה דעשה לכאורה הרי מ"מ ת"מה

 מ"מ הדיבור דלאחר תעשה לא דוחה לא הדיבור דקודם דעשה ג"דאע
 אחד בספר שראיתי ,וכמדומני ידחה לא שיעור חצי דגם לומר קשה

' ועי ,הדיבור שקודם עשה מפני גם נדחה שיעור דחצי זו סברא שכתב
 י"ע שיעור דחצי כ"מ בשם שכתב התערובות שער ד"יו ג"רמבפ עוד

 בדליכא דגם מדבריו דמשמע ש"וע דרבנן רק אינו ע"לכ תערובות
 .ת"מה שרי היתר רוב

 מקיום אסורות מאכלות למעט פסוק דבעינן הא לישב יש ז"ולפי 
 דאינו המיעוט לולא להיתר זית חצי מצטרף' הי זה דלולא ,מצה מצות
 אות א"נ סימן לעיל הלוי הבית כ"למש וכן ,למצוה כשרה מצה בכלל

 אכילתן כדרך שלא בו יוצא אם מצוה באכילת מסופק מ"דהמל' ד
 אכילה כדרך שלא טבל באכל דאיירי לתרץ אפשר יוצא ואם ש"עי

 )שם( .למעט קרא צריך גוונא ובכהאי
 מצה כל שבעה

 מצה דיחשב איסור של מצה בענין כתב ג"י אות' י מצוה ח"במנ
 בה שאין איסור של במצה א"בשאג כ"מש ז"ולפי' לז ראויה שאינה

 למצת שדוחה פ"אע הרי תעשה הלא דוחה דמצה העשה לאו אלא
' לז ראויה אינה והוי ראויה אינה רשות של למצה כ"אח מ"מ מצוה

 .ש"עי
 את מחשיב אינו' ז כל המצה לאכול א"שא מה דסתם לומר ואפשר
 משום החסרון אין תודה ובמצות ,'לז ראויה שאינה להיקרא המצה

 דמותר זמנם את הגבילה שהתורה משום אלא למחרת לאכלם א"שא
 ,'לז ראוי לאינו מחשיב זה ודבר ,ולילה יום רק לשיירם

 לאכול מותר סכנה בו שיש שחולה כיון' לז ראוי שנחשב ל"י ועוד 
 לאכול יוכל שהוא בדוקא צ"וא ,לאכול ששייך מה ומספיק האיסור

 וראוי הואיל אמרינן דלא רבה ה"ד' ב מ בפסחים' תוס כ"למש אמנם
 נחשב אינו ט"דמה ל"י ה"ה ,כלל שכיח דלא כיון סכנה בו שיש לחולה
 .לשבעה הראויה למצה

 החג ימי' ז במשך תתעפש דבודאי מצה אם ע"יל ח"המנ ולסברת 
 )שם( .לשבעה ראויה שאינה למצה נחשבת

 מיני מרור מצטרפין
 אין אם י"ופרש לכזית ומצטרפין' וכו ירקות ואלו תנן' א ט"ל בפסחים

 מצטרפין זית חצי ומזה זית חצי מזה לו יש אבל כזית מהן מאחד לו
 .ח"יד לצאת כדי זה עם זה

 זה עם זה שמצטרפין' א ה"ל שם' במתני כתוב לא מצה על והנה 
 זה הוציא מאין תמה' י מצוה ח"ובמנ שם ה"דה כתב ב"והרע ,לכזית

  .ש"עי
 שזה במה הוא דהעיקר כיון דמצטרפין פשוט יותר דמצה ל"י ואולי

 דגם ל"ס נ"דריב' א ה"ל שם' בגמ שרואים וכמו ,להחמיץ הראוי מין
 להחמיץ יכול שזה מה כ"וא בפסח ח"יד בזה ויוצאים מחמיץ אורז

 פוסקים שהרבה במרור כ"משא ,מצטרפים ה"ומשו כולם את מאחד
 אדם חיי עי' ,מר מין שזה מספיק אלא בפועל מר להיות צ"דא ל"ס

 [חולק א"חזוה אמנם]' ג סעיף ל"ק כלל
 שאין כיון יצטרפו דלא א"סד מצטרפים שהם שהשמיענו לולא כ"א

 להשמיענו צריך ה"ומשו ,מר שם רק אלא כולם את המאחדת מרירות
 )שם( .מצטרפין מרור מיני שגם

 יבדיל על הכוס
 להבדיל ושכח ש"במוצ פסח חל דאם כתב' א סעיף ג"תע סימן ע"בשו
 כ"ואח ישראל גאל עד ההגדה ישלים ההגדה שהתחיל עד נזכר ולא

 .יבדיל
 כוס כל על דמברך א"הרמ דלדעת כתב' ד ק"ס ברורה ובמשנה 

 אם דאף אפשר כ"א ,דאסור הכוסות על כמוסיף נראה כ"א ג"בפה
 ,ההגדה שישלים עד תקנה אין כ"ג ההגדה שהתחיל קודם נזכר

 מצות עושין דאין ג"ואע ז"הגר בשם כתב ב"י ק"ס הציון ובשער
 .ל"עכ שרי אחר בענין אפשר דאי הכא חבילות חבילות

 ועל הבדלה האחד על כוסות שתי לעשות יוכל לא למה מובן ואינו 
 ע"לכו אחת ברכה אלא יעשה דלא וכיון ,כוסות' ד של שני כוס האחד

]א"ה ועיין  ?הכוסות שתי שישתה פ"אע הכוסות על כמוסיף נראה לא

 )שם(  הליכו"ש עמוד ר"מ[
 אף הן בימי הנס

 שאף הללו כוסות' בד חייבות נשים ל"ואריב איתא' א ח"ק בפסחים
 ,הנס באותו היו הן
 הביא כתבי כל' בפ ן"שהר קשהה ד"רי אות פסחים שיעורים ובקובץ 

 מטעמא משנה ולחם סעודות בשלש חייבות דנשים תם רבינו בשם
 דחייבות כיון אלא זה לטעם צ"דא השיג ן"והר ,נס באותו דהיו

 .היום מצות בכל כ"ג חייבות בקידוש
 ולא הלילה מצות בכל חייבות במצה דחייבות כיון נימא נ"דה וקשה 

 .ד"עכ כוסות בארבע לחייבן נס באותו דהיו לטעמא איצטריך
 המצות כל נכלל וממילא ,בא היום קדושת על דקידוש לחלק ויש 

 )שם( .המצות כל שיכלול היום קדושת על בא אינו מצה כ"משא ,שבו
 הקרבת העומר

 אבל' וכו איתמר בפירוש לאו לקיש דריש והא ב"ע' ה דף מנחות
 .מתיר המזרח האיר קסבר אלמא כשר הביא אם עשר בששה

 דלמא מתיר המזרח האיר ל"דס משום דמכשיר הראיה מה' לכאו 
 מצד דגם לעיל דאמרינן וכמו ,ביום לבו זמן מחוסר דאין ל"דס משום

 דהכא עדיפותא ומאי בניסן ז"בט העומר מנחת להכשיר שייך זה
 .מהתם

 נ"כפיה אך טעמא מתרי לחד' הגמ דכונת בכת' ב אות ק"ובשטמ
 ב"צ ולגירסתינו מתיר המזרח האיר קסבר אלמא' בגמ גרס לא דהוא

 .ל"כנ
' ב' סי י"בקהו ישמעאל' ר דפרק' מתני על ט"עתוי מפרשים ובכמה 

 איסור יש דלגבוה לתרץ כתבו ל"זצ ז"ריהג מרן בשם הובא וכן
 והיא ישראל משקה מאיסור לבד העומר הקרבת לפני חדש להקריב

 פסול לעומר דקודם ב"ע ח"ס במתני דתנן מאי וזהו ,ע"בפנ דרשה
 והיינו בחפצא פסול שזה כיון ביום לבו ז"מחו אין לומר שייך לא ז"וע

 איסור אין בחולין דהא זמן מחוסר מחמה דאינו חדש אכילת כמו
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 מחוסר מחמת אינו לגבוה להקריב נ"ה בהדבר איסור אלא זמן מחוסר
 .מתיר המזרח האיר ל"דס הוא ל"דר' דטעמי כ"וע ,זמן

' ר זה אמר לא למה גם כזה דין שנתחדש' בגמ מצינו דלא ע"וצ 
 המיוחדת לדרשה לומר צריך' הי והא' ב ח"ס לקמן' נחמי בן יהודה
 .דאסור

 תיבה שם דחסר ל"י נסכים להביא שאוסר ם"ברמב שמדייקין ומה 
 .תודה בזבח כ"וכ נסכים מנחת ל"וצ
 פסול לעומר דקודם' ב ח"ס דף לקמן' במתני תנן הא דהנה ואפשר 

 בין מאי מקשי קא טרפון' דר מייתי' ובגמ ,כשר הלחם לשתי וקודם
 מתיר הלחם שתי דרק כיון והיינו הלחם שתי לקודם רלעומ קודם

 לעומר קודם אמרת אם לא נחמיה בר יהודה לפניו אמר לגבוה מנחות
 שהותר הלחם לשתי קודם תאמר הדיוט אצל מכללו הותר לא שכן

 .הדיוט אצל מכללו
 לגבוה מנחה דפסול ומבואר ,בסוגיא שם כמבואר היחידי הטעם וזהו 

 איסור שנאמר וכיון ,הלחם לשתי קודם שזה משום זה העומר לפני
 להוכיח לקמן שיתבאר כמו פסול להיות צריך זה לכן בקדשים
 מיוחד טעם אין אם פסול להיות צריך כ"ע בקדשים לאו דאיסור
 שאסור פ"אע פסולה אינה העומר שהתיר דאחר רק כאן כמו ,לחלק

 מכללו הותר שנאסר ממה שחלק כיון פסולה אינה זה לפני להקריב
 סברות דכאלה לפסול לגבי האיסור חומר הוקל כבר להדיוט דהיינו

 קודם אבל אחר במקום דהותר משום מותר דבדיעבד בקדשים יש
 צ"וא הלחם לשתי קודם משום פסולה להדיוט הותר שלא העומר

 הלחם לשתי קודם מנחה להקריב דהאיסור רק ישראל למשקה בזה
 .לעומר קודם פסול גורם

 לא זה על עצמה העומר מנחת אבל מנחות בשאר שייך זה ואמנם 
 אמרה שהתורה כיון הלחם לשתי קודם איסור שיש לומר שייך

 תתווסף באופן שייך הפסול וכל הלחם לשתי קודם דוקא להקריבה
 אין' אמרי ז"וע ישראל ממשקה משום רק יפסל לכן איסור עוד

 פסול יש דבהם מנחות בשאר דמיירי כאן אבל ביום לבו זמן מחוסר
 לא ז"ע פסולין הם העומר וקודם הלחם לשתי קודם שהם מצד אחר
 וכיון היום בא אינו הלחם דשתי ,ביום לבו זמן מחוסר אין לומר שייך

  .מתיר המזרח דהאיר ל"דס כ"ע לקיש ריש דמכשיר
 להקריב איסור נאמר אם ישראל ממשקה פסול בדין לעיין יש ההנ

 או פסול זה אסור זה דאם פשוט לא זה ולכאורה ,פסול זה ומחמת
 להקריב והנה למזבח פסול דבר להקריב ואסור פסול דין נאמר להיפך
 הלחם שתי לפני להקריב איסור נשאר אם הלחם לשתי קודם מנחות

 קשור אינו הקרבה דפסול הרי אז נפסל אינו העומר כבר שהקריבו אף
 שנקרבה מנחה פסול אינו מ"מ איסור דנשאר פ"אע לכן איסורו עם

 .העומר אחרי
 דנוכל היינו הוא דין והלא הטריפה את להוציא אמרינן' בגמ והנה 

 פסול חלות דין שייך לא בהדיוט והא מום מבעל ו"מק טריפה ללמוד
 אז לגבוה טריפה ו"ק לעשות באין וכשאנו גרידא איסור רק לגביו

 שנלמוד להתחיל א"א אבל בהדיוט כמו שייך איסור ללמוד בשלמא
 ללמוד שייך לא כ"וא בהדיוט דבר כזה שאין כיון ו"מק טריפה פסול
 דהלימוד משמע מושג כזה אין בהדיוט דהא ו"ק י"ע דטריפה פסול
 ד דף ולקמן פסול זה אסור זה אםד פשוט זה ולמה אסור' דיהי הוא

 דמשקה בפסול סגי ולא טרפה למעט דרשה מצריכה' דהגמ א"ע
 .תפסל לא הכושר שעת לה היתה דאם א"דהו משום ישראל

 לענין אבל בדיעבד עולה שיהא להיות שתועיל סברא דזה לעיין ויש 
 כ"א תיאסר לא הכושר שעת לה היתה דאם לחלק אין אולי איסור

 שעת' הי באם לכן אסור זה דלכן פסול דין הוא הדין דהתחלת ל"צ
 בא דהאיסור איסור' יהי לא וממילא תיפסל שלא סברא יש הכושר

 כ"וע לפסול מאיסור גם דילפינן מבואר שבדבר הפסול מכח
 לכן פסול ז"עי' יהי כ"ע באיסור דגם ופסול איסור חלוק לא דבהקדש

 פסול' יהי ז"ועי מום מבעל ללמוד אפשר דלכן מאיסור ללמוד אפשר
 פסול ילפינן מפסול וכן מכללו האיסור שהוקל שמצינו ממקום חוץ

 .איסור כ"ע יש וממילא

 להקריב אסור דזר דמזה מבואר דזבחים ב"פ דבריש להקשות ואין 
 וכן דמחלל מיוחדת דרשה וצריך הקרבן פוסל דעבודתו ידעינן הוי לא

 .כשרה עבודתו שעבד חלל
 וממילא להקריב דאסור בהדבר דנאמר דין בין חילוק דיש ל"וצ 

 דאינו להתחלק יכול בהגברא דינים אבל פסול הקריבו אם אפילו
 דרשה בלי א"א הקריב אם לפסול בהגברא דינים דלעשות כיון פוסל

 דשם לומר יש כשרה עבודתו שעבד דחלל קרא דצריך והא מיוחדת
)קובץ  .ק"וצע מום בעל מכהן ילפינן הוי ואולי דמחלל משמע' הי חלל

 עמ' קפ"ז(מוריה שצ 

 ספק ספיקא בחדש
 לאחר שרי תבואה דסתם ש"והרא הטור בשם' כ ג"רצ' סי ד"יו א"ברמ

 זו משנה ל"ואת שעברה משנה היא ספק ספיקא ספק מכח הפסח
 .העומר קודם נשרשה דלמא

 שכתב מאש מוצל תשובות בשם הביאשם  ע"השו בגליון א"והגרעק 
 זו משנה לי מה שעברה משנה לי דמה הוא חד אונס שם הא דתמוה

 .לעומר קודם
 ונראה' ג' סי א"רעק' תשו ליקוט וז"לרבנו  כתב ע"השו ובגליון 

 מ"בב כמבואר בנקצר כ"משא בקרקע הוא דכעת משום הוא דבנשרש
 .כ"ע נינהו היתר סוגי דתרי ספיקא ספק הוי ושפיר ב"ע ו"נ

 דחטים מבואר א ז"נ דף' הגמ בהמשך שם מ"דבב כונתו וביאור
 שבטלין מפני מתירן העומר שאין סברא יש השרישו ולא שבקרקע

 כשהושרשו מתירן שהעומר מה כ"וא ,דמי דליתנייהו וכמאן לקרקע
 ונמצא מתירן העומר מ"מ לקרקע בטלים שהן אף דעל דין חידוש זה

 שם תשובות בליקוט א"ברעק שמבואר והיות ,עצמו בפני חידוש שזה
 זה כאן נ"ה ,ספיקא ספק ליחשב סגי הספיקות בין מ"נפק שיש דכל
 חשיב ושפיר מותר מ"מ ובטל בקרקע שהוא דאפילו עצמו בפני דין
 )שם( .ספיקא ספק לעשותו שמות תרי

 היזק שאינו ניכר
 היזק חשיב דהאי י"לר אהנר' וכו יותובאחר וחייב ה"תודב"ב ב, ב 

 ניכר היזק דגדר' בתוס מבואר' וכו כלאים שהוא הוא ניכר ישהר ניכר
 .לעין שנראה הניכר היזק שהוא אלא הדבר גוף שנשתנה היינו לאו

' דתלי הפסח עליו ועבר חמץ דגזל ג"נ דף דגיטין מסוגיא ע"וצ 
 שלך הרי לו יכול אינו היזק שמיה ד"דלמ ניכר שאינו דהיזק בפלוגתא

 .ש"עי הדבר בגוף שינוי חשיב דההיזק לפניך
 לעין ניכר שהרי ניכר היזק ע"לכו יהא' בתוס להמבואר ולכאורה 

 אויערבך ז"להגרש ח"פ' סי שלמה מנחת' בס עייןו ,בפסח חמץ שהוא
 שהביא א"סק ג"שס' סי ח"בקצוה עיין ובאמת ,כן שהקשה ל"זצ

 אמר מצי לא לבערו מצווין שהכל הפסח תוך תובעו דאם יעקב מהחק
 .ש"עי לפניך שלך הרי

 הוא כשהניכר אלא ניכר היזק חשיב דלא בפשיטות לתרץ ואפשר 
 בפסח חמץ אבל לעין ניכר שהעירבוב כלאים כמו עצמו החפץ בגוף

 הדבר בגוף לא הוא הניכר כ"א הפסח לא אבל שניכר הוא שהחמץ
 היזק חשיב ולא פסח הוא שהזמן שיודע מתוך חיצונית ידיעה אלא
 .ופשוט ניכר

 לא בפסח דחמץ לתרץ שמעתי א"שליט שטיינמן ל"הגראי ןוממר 
 .ק"ודו כלל אסור דאינו גוי של דהוא דאפשר משום ניכר היזק חשיב

 )עין הסוגיא שם(
 ריבוי בשיעורים

 ז"עי שמור וצבי ביתו דבנועל דשבת ג"פי ן"בר הובא א"הרשב שיטת
 .מותר צבי לצוד גם שמתכוין אפילו

 שרוצה בשביל מלאכה לעשות מותר יהא דאיך עליו הקשה ן"והר 
 שיודע כיון הצבי לצוד מתכוין אינו' אפי אלא עוד ולא ,ביתו לנעול
 מלאכה דכל חזינן א"בולהרש ,ר"פס דהוי כיון אסור ניצוד ויהא שישנו

 יש רק ת"מה ח"לכהפ כלל איסור זה אין שמותר חלק בה שיש
 שיש לחולה כשמבשל בבישול להרבות כמו מדרבנן שגזרו מקומות

 ,מלאכה זה אין הותר ממנה שחלק דמלאכה מיהת הא אבל סכנה בו
 בגורר כמו פעולה עוד ז"עי כשיעשה זהו ר"פס פעם דכל לחלקוצריך 
 עצם שאינו דבר עוד גרירה בשעת בידים יעשה המטה דכשיגרור מטה
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 הדבר עצם אם כ"משא חריץ כ"ג דיעשה המותר דבר דהיא הגרירה
  מותר צידה גם עושה הדלת נעילת עצם כגון מלאכה כ"ג עושה הזה

 לפי להתיר הביא א"ל' בסי ל"זצ חיים החפץ מבעל ישראל ובמחנה
 הדברים עם יחד לטלטל מוכרח שאינו דברים לטלטל א"הרשב

 .לטלטל שמוכרח
 בטלית היוצא ט"קל שבת אמרינן למה לעיין יש לכאורה ולדבריו 

 ונהי הבגד ללבוש צריך הא חטאת חייב כהלכתה מצויצת שאינה
 לתקנם דדעתו כיון להבגד בטילין שאינן הציצית את נושא ז"דעי

 .המותר דבר הוא שעושה זה דבר הא מ"מ
 דבגד]להגר"ש ברמן זצ"ל[  א"החזו שאמר מה על א"ח והעיר 

 ,ט"ביו נ"ה בשבת ללבשו דאסור כמו הבגד בו שתולין חלק שנתקלקל
 דכיון לתרץ א"ח רצה ז"וע ,מותר ט"ביו בשיעורין ריבוי דהא והקשה

 דאינו משום אלא להוציא שמותר בעד אינו הבגד שלובש דמה
 דהא יקשה ולדבריו ,אסור לכן אותם דמוציא הציצית כ"משא הוצאה

 כשנושא גרע מה כ"א ז"לפי מותר' הי לחממם בידו נושא' הי אם
 הדלת סגירת גם הא א"להרשב כ"דא אלא לבישה י"ע גופו לחמם
 נעשה הזאת שבפעולה פ"אע מ"מ מלאכה ענין כלל אינו ביתו לסגור
 .נ"ה כ"א מותר מ"מ לזה ומכוין צידה

 שתי כאלו בגופו עושה הוא הא שבאמת בהוצאה דשאני ל"ועכצ 
 דלת בנעילת כמו ואינו החוט את נושא וגם הבגד את דנושא פעולות

 עם בגד הוצאת כ"משא ,צבי אין או צבי יש אם כלל משנה דאינו
 שעושה מעשים כתרי יןוהו גדולה יותר הוצאה כמו הוי בלי או הציצית

 .ע"לכו חייב ושפיר א"בב
 מה לישא א"ל' סי ישראל מחנה בספר שהתיר מה קשה ז"יפול 

 כעושה דכאן ל"הנ א"הרשב לפי המוכרח הדבר עם יחד מוכרח שאינו
 של' חצי דבהמה אמרינן' א א"כ בביצה והנה ,דמי א"בב פעולות שתי

 בלי בשר לכזית א"דא ט"ביו לשחטה מותר גוי של' וחצי ישראל
 אפשר' הי אם אפילו כ"א שמותר חלק דיש דכיון א"ולהרשב שחיטה
 .הצבי שניצוד דלת דסגירת דומיא מותר להיות צריך' הי כ"ג לחלק

 בגוף ממש מעשה דאין בצידה אלא אמר לא א"הרשב דאף אהונר 
 כיון אמרינן ז"ע ניצוד שיהא עושה הבית דסגירת אלא הניצוד הדבר
 התוצאות על מלאכה כאן אין המותר דבר הוי הבית סגירת דענין

 בכל עושה הפעולה שעצם היכא אבל ,ניצוד צבי שיהא מזה היוצאות
 כיון ורק האסורה מלאכה כעושה שפיר ל"הו הגוי בחלק גם הבהמה

  .דמותר הוא שחיטה בלא בשר לכזית א"וא לחלק א"דא
 גוי של חלק דעל ג"אע שחיטה בלא לכזית א"דא דמותר הא והנה
 גם אז הגוי חלק אף שישחוט בלא לאכול א"דא כיון ינןחז ,צריך אינו
 הגוי של חלק לשחוט מוכרח הכזית לאכול דכדי דמי היום כצורך זה

 .ט"יו צורך והוי
 שאינה מלאכה בהכרח נעשה' הי הכזית לאכול כדי אם ז"לפי ונראה 

 מהמלאכה עדיף לא דהא מותר' הי לא ודאי צידה כגון ט"ביו ניתרת
 הותרה ג"או לצורך דשחיטה דכיון אלא בשבילה שהותרה העקרית

 .ומותר נ"או כצורך הגוי חלק ל"הו
 בו שתולין החלק נתקלקל באם פסק א"שחזו במה לעין יש ז"ולפי 

 מ"מ כלל צריך דאינו ג"דאע ט"ביו הבגד ללבוש דאסור ט"ביו הבגד
 ביום לחלקו שיכול מה ובודאי כצורך ל"הו ט"ביו לחלקו א"דא כיון
 אלא לחלקו א"א דהא צורך הוי מ"דמ כיון לאיסור סיבה' יהי לא חול

 משום הפשט אם ,לחלקו א"א נקרא זה דמה להסתפק דאפשר
' יהי אם מ"ונפק שחיטה' יהי לא נחלקו דאם משום או לחלקו דאסור
 לחלק דאסור אלא הגוי חלק לחלק אפשר דאז הבהמה רגל רק להגוי

 .ט"ביו להגוי שצריך הרגל ולהוריד
 באופן גם כ"א לשחוט מותר ויהא לחלקו א"א נקרא זה דגם ומסתבר 

 ההוא החלק טלטול ל"והו לחלקו א"דא מותר להיות צריך א"דהחזו
 סברות שתי הביא ח"מ אות ביצה שיעורים בקובץ והנה  .ט"יו צורך
 כיון' א מדרבנן אלא אינו בשיעורין דריבוי להראשונים ל"דס בהא
 ,הצורך הוא' א כל דעל מפקת מינייהו מי אז מותר שבו חלק דכל
 סברא ועוד ,מותר כ"ג עוקצים שבשתי תאנים שתי דגם כתב ז"ולפי

  ,בכל מותר ממילא הותרה זאת דמעשה שכיון

 ל"דס הרי צבי לצוד אפילו מותר ביתו דבנעילת ל"דס א"להרשב והנה
 אלא ,מלאכה של חלק גורר אם גם מותר בהיתר שנעשה דמעשה
 הדבר בגוף ממש עושה שאינו במלאכה אלא אינו זה כ"דלפימש
 להיות צריך' הי למפלגה א"דא לולא שחיטה אבל צידה כגון מלאכה
 .יןבשיעור דריבוי ההיתרהרי דאי"ז  לאסור

' הי' א כל על אם אלא אינו בשיעורין דריבוי דההיתר לומר צריך כ"וע
 לאסור רוצין אנו מדי יותר שיש י"דע אלא ט"יו דצורך ההיתר שייך

 .יןבשיעור דריבוי ההיתר שייך אז
 אם גם מותר להיות צריך הטעם ז"דלפי שיעורים בקובץ ומש"כ

 כתב ט"ביו דהא א"ז קדירות שתי ועושה עוקצים בשתי הם התאנים
 קדירות שתי לבשל ז"ובכ בשיעורין ריבוי מותר ע"דלכו בביצה ן"הר

 על מועיל זה דטעם כ"וע אסור ודאי' א אלא צ"וא מקומות בשתי
 נ"או דצורך ההיתר לו להיות אפשר חלק כל דעל ז"דעי א מעשה

 דלזה אלא המותרת מלאכה דהוי אמרינן ז"ע בשבת נ"פקו או ט"ביו
 פעולתו ההוא הדבר בגוף דעשה נקרא באמת אליבא אם אפילו מהני
 ז"וע' א פעולה י"ע אבל שבו חלק כל כמבשל ל"דהו במבשל כמו

 מהני לא שונות פעולות בשתי אבל בשיעורין דריבוי סברא האי מהני
 ?זה למה ביאור עדיין דצריך איברא .להתיר טעמא האי

 אסור בשיעורין דריבוי ל"וס א"ארשב חולק דביצה ב"בפ ן"בר והנה 
 ריבוי ט"ביו מ"דמ וכתב ד"ס דמנחות מהא שהוכיח כמו ת"מה

 ובקובץ .הותרה ט"וביו' דחוי הוי נ"דבפק וחולק מותר בשיעורין
 עשה וכאלו המותרת מעשה הוי דהותרה דהיכא ביאר ל"הנ שיעורים

 .חול ביום נעשה נחשב לא' בדחוי אבל חול ביום
 הוי ודאי ביתו דלת סגירת הא בתוכה וצבי ביתו בסגירת דהא ע"וצ 

 מותר יהא וממילא מותרת זאת דעשייה נימא לא ולמה גמור היתר
 שמותר חלק בזה דיש דמה סובר אינו ן"דהר כ"וע ,הצבי צידת גם

 סברא האי מהני ט"ביו כאן ולמה שאסור מה על היתר יגרום שזה
 .דהותרה

 הותרה לא כלל מלאכה דאינה כיון ביתו דסגירת לחלק כ"ע ונצטרך 
 מלאכה איזה תלוי בה' כשיהי אבל מלאכה בה כשאין אלא' העשיי
 מלאכה בתור הותרה זאת ומלאכה זאת בעשייה כאן כ"משא אסורה

 כדבריו אם אבל חול ביום כנעשה דהוי מחמת נפרש לא אם ז"כ אבל
 ביתו דסגירת' העשי לכאורה אז בחול כנעשה הוי המותרת שעשייה

 )קובץ מוריה ניסן תשע"ה( .חול ביום כנעשה הוי כ"ג
 עליה לרגל

 חיוב כלל לו יש אםה נו"נ באחרונים מירושלים רחוק שגר אדם 
 ב"ע' ד בפסחים' התוס דהנה ,לאו או פסח ולעשות לרגל לעלות
)פ"א  ה למלךובמשנ הפסח מלעשות פטור ל"בחו דהדר חידשו

 מקור מהו ד"ויל מקור לזה מצא דלא עליהם תמה מקרבן פסח ה"א(
 .דינא האי

 דמרחק 'בגמ אמרינן דהנה ,'וכהתוס דפטור פשוט נראה ולכאורה 
 שיבוא עד תמימה שנה היינו ירושלים ועד מאספמיא הליכה

 מכן ולאחר לירושלים שנה יילך אם הרי יעשה מה כ"וא ,לירושלים
 יהלבאוסטר הדר וכן ,הפסח את ביטל הרי לביתו שנה במשך ישוב

 ת"וכ יעשה מה לירושלים לבוא מרובות שנים לוקח היה שבזמנם
 לגור אוסרת דהתורה יוצא כ"א בירושלים הזמן כל להשאר שחייב
 דרים היו העולם דבכל אשכחן לא וזה ,מירושלים רחוק במקום

 בכל וכן ישראל דרים היו מצרים של באלכסנדריה שהרי ישראלים
 פסח קרבן ולהקריב לרגל לעלות דפטורים הגדר מה כ"וא ,העולם

 .לרגל מלעלות פטורין ל"דבחו' התוס כתבו ולזה
 לירושלים לבוא כלל חיוב אין דבאמת טפי לחדש אפשר אמנם 

 לו שאין מי תפילין במצות דבשלמא ,פסח קרבן להקריב בשביל
 וגם] ,דידיה הגוף חובת לקיים בכדי ארץ קצווי עד לילך חייב תפילין

 אך [פטור הוא הרי ברשותו עתה לו שאין דכיון דאפשר לדון יש בזה
 אפשר הא פ"ק ולהקריב לירושלים לעלות שחייב ל"מנ פסח בקרבן

 חיוב אין אך פסח הקרבן להקריב חייב לרגל עולה שאם דין רק דזה
 ולהקריב ק"לביהמ לבא חיוב דיש אפשר או לכך לירושלים עד לבא

 )תהלה ליונה חגיגה( .ה"ד ח"המנ כ"וכ פ"ק
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 ביאורים על הגדה של פסח

 ניסן תשע"ד –אילת השחר שי"ל ע"י ישיבת גאון יעקב  –מתוך ס' הגדה של פסח וחלקו  
 

 ישראלד בארעא הבאה לשנה
' נהי אם הוא המעלה עיקר שהרי חורין בני שם' שנהי המכוון לכאורה

 הבאה לשנה כ"אח אומרים כבר זה כ"וא ,עבדים ולא משוחררים שם
 ?חורין בני

 בארעא הבאה לשנה דאמירת מפרשים אנו כ"דאח ל"י ואולי 
 זה אומרים למה ב"צ ובכלל ,חורין בני שם להיות הכונה דישראל

 לבנין שנזכה כלל מזכירים דלא מ"יצי לסיפור שייך אינו דלכאורה
  .פסח קרבן להקריב ראויים ויהיו ק"ביהמ

 נשתנה מה
 אין שואלתו אשתו בן לו אין כתב ג"ה ז"פ ומצה חמץ' הל ם"הרמב

 כולן היו ואפילו הזה הלילה נשתנה מה ,זה את זה שואלים אשה לו
 תשאל שהיא עדיף אשה לו דכשיש ם"ברמב משמע  .ל"עכ חכמים
 ?זה את זה שישאלו מאשר

 דרך יותר זה פחות יודע שהשואל דכפי הוא הדבר דטעם ואפשר 
 .פחות יודעת דהיא תשאל שאשתו עדיף ה"ומשו ,סיפור

 האם מהשני יותר יודע מהם אחד אבל חכמים' ב כשנמצאים ע"ויל
  .לשני ישאל פחות שהיודע עדיף גוונא בכהאי גם

 על מה שואלים?
 ישאלך כי' והי בכור פדיון על הציווי לאחר כתוב ד"י ג"י בא בפרשת

 .'וגו אליו ואמרת כתוב זה ועל' וגו בנך
 שכתוב או שאלתו על לענות שאפשר מה בפסוק כתוב האם ע"ויל 

 כשרואה זאת מה שואלו בנו שאם מפרש שם ח"והאוה ?לענות שחייב
 חיוב אין שאלה בלא אבל ,שאלתו על לענות חיוב יש בכור פדיון
 .ש"עי פסח בליל אלא לספר

 לא דעדיין עשו לא שעדיין דברים יש נשתנה דמה השאלות בין והנה 
 שואלים ומה ,השני הטיבול את שמטבלין ראו ולא ומרור מצה אכלו

 .כלל ראו לא שעדיין הדברים על
 שעקירת פירשו לפניו הביאו ה"ד' א ד"קי בפסחים' דבתוס העירוו

 לעשות שלחן יביאו עדיין לו עונה ואביו ,הבן שישאל כדי היא שלחן
 .פעמים שתי מטבילין אנו למה ישאל והבן שני טיבול

 ששומע כיון שני טיבול על לשאול עכשיו כבר ששייך מובן ז"ולפי 
 .כן לעשות שהולכים
 ברק בבני מסבין שהיו ט"ור ע"ור ע"וראב י"ור אליעזר ברבי מעשה

 הלילה אותו כל מ"ביצי מספרים והיו
' הי טרפון' ר והנה ,הוא דשמותי פ"אע תחילה אליעזר' ר את הזכירו

 ה"מ ז"בע' תוס' ועי ,ע"ר את להזכיר הקדים ולמה ע"ר של רבו קצת
 והובא ,רבו' שהי ט"ר קודם ע"ר הפסח באגדת מזכיר כן דכמו' א

 חולקין דאין הדין לענין א"כ סעיף ב"רמ סימן ד"יו א"מהרש בגליון
 .רבו בפני לתלמיד כבוד

 סיפור בשעת גם מסובין שהיו הכרח אין מסובין שהיו מדאמר הנה 
 וממילא ,לילה באותו שם דהסיבו אמר דבכללות ל"די מצרים יציאת

 בשם א"ע ק"ס ז"תע סימן ברורה המשנה כ"עמש מכאן להקשות אין
 בפסחים במאירי אמנם ,ההגדה אמירת בשעת להסב שלא ה"השל

 .הגדה בשעת גם להסב כתב ח"ק דף
 כל לספר ומדהמשיך חצות עד נאכל דהפסח ל"ס ע"ראב והנה 

 ,הפסח אכילת בזמן דוקא אינו מ"יצי סיפור דמצות משמע הלילה
 וזה ב"בב מסובין שהיו כיון ל"די כתב' ג סימן ברכות יעקב והקהלות

 ובאתרא לשם שבא המקום חומרי עליו דנותנין ל"וקי ע"דר מקומו' הי
 .ש"עי ע"כר לנהוג צריך' הי ע"דר

 בא שלאכ וגם ,במקומו תלמידו כדעת לנהוג צריך הרב האם ב"וצ 
 ,ממש ת"כת אינם האלה הדברים אם ובפרט ,זה במקום קבוע להיות

 לא מ"יצי סיפור מצות עכשיו דמקיים ל"ס הוי לא דאם מ"נ פ"ועכ
  .המצוה מן פטור במצוה לעוסק נחשב' הי

 סדר את האחרונים בשם מביא' ו ק"ס ג"תע סימן ברורה המשנה והנה
 דלא ש"ייוע לחצות סמוך הגיע וכבר שנתאחר מי שיעשה העדיפות

 דלא ומשמע ,חצות קודם מ"יצי מסיפור דבר איזה שיספרו כתב
 עמ' עו. ברכה בעמק כן הקשה וכבר ,זה על מקפיד

 כבר מ"ליצי זכר בקידוש דכשאומרים האבודרהם כ"דלמש לי והעירו 
 מ"מיצי לספר שצריך הזכיר דלא מה מובן ,מ"יצי סיפור ח"יד יוצאים

 .בקידוש ח"יד יצא שכבר כיון חצות לפני
 נגאל היה לא שם היה אלו לו ולא לי' וכו לו ואמר

 לי אומרים ולמה לך ולא לי ל"צ' הי כ"א ,לו אמור שכתוב כיון הנה
 דהיינו לו ולא לי יאמר ולכן כלל לרשע להתחבר דאין ל"וי  .לו ולא

 שם' הי שאילו לרשע שאומרים פ"אע והנה ,עמו מדבר שאינו כאילו
 כאילו עצמו את לראות חייב הוא הזה במצבו גם מ"מ ,נגאל' הי לא

 דוחה שמאל בהנהגת זה כאן לרשע שעונים והתשובה ,ממצרים יצא
 דבריו על לו לענות צריכים למה ובאמת ,המקרבת ימין בהנהגת ולא

 .לקבל רוצה שלא מאחר
 )תהלים ט"ו(  במדרש כתוב סוף בים עברו ישראל שכלל בזמן והנה

 כ"ואעפ ,ז"ע עובדי הללו שגם י"בנ על ואמרו קיטרגו השרת שמלאכי
 ?נגאל' הי לא שם' הי אילו אומרים למה כ"וא נגאלו הם

  אמרד ל"זצ ז"מהגרי דשמעתי ,גרוע יותר בעיקר דכופר לומר ודוחק
 עד א"כ ח"י' א מלכים אליהו דאמר מה על ל"זצ ח"הגר אביו בשם
 ואם אחריו לכו האלקים' ה אם הסעיפים שני על פוסחים אתם מתי

 לו יאמרו ל"רח נבלה יאכל אחד אם וכי והקשה ,אחריו לכו הבעל
 של בדברים דשאני וביאר ,נבילות הרבה תאכל נבילה אוכל כשאתה
 .כלל מאמין לא אם מ"נפק אין בהכל מאמין אינו דאם אמונה

 לו  פתח את לשאול יודע ושאינו
 מי על הכונה או ,לשאול יודע אינו שעדיין לקטן הכונה אם ע"יל

 .יודע אינו הוא זאת מה לשאול שגם מתם פחות עוד ששכלו
 במכילתא שאמרו דזה כתב' ה סעיף א"תע סימן השלחן ובערוך 

 דעת בו שאין קטן דפירושו ל"נ ,לו פתח את לשאול יודע ושאינו
 שאומרים מה מבין אבל ,יודע אינו ולשאול (דסוכה ג"ספ) לישאל

  .עכ"ד מ"יצי ענין לו להסביר מצוה ולכן
 נחור ואבי אברהם אבי תרח

 ?הרן אבי גם אומרים לא למה נחור אבי' שהי גם אומרים דאם העירו
 בוראו את הכיר שאברהם הניגודים שני את הזכירו דבפסוק ל"וי 

 בפרשת י"דפרשכ הדרגות אלו בין' שהי הרן כ"משא ,ז"ע עבד ונחור
  .'וכו משלו אני נוצח אברהם אם שהרהר ח"כ א"י נח

  יצחק את לו ואתן זרעו את וארבה' וגו אברהם את אביכם את ואקח
 ?זרעו את וארבה כתוב האחרים ועל ואתן יצחק על כ"מש הנה

 .האחרים כ"משא נתינה זה שיצחק משום ל"י 
 )פרש"י עהגדש"פ ועוד(  המפרשים פירשו זרעו את וארבה כ"ומש 

 ל"צ' הי ז"ולפי לפניהם נולד יצחק הרי וקשה ,קטורה לבני דהמכוון
  .זרעו את וארבה יצחק את לו ואתן

 חיי בדמיך לך ואמר חיי בדמיך לך ואמר
 בדם ממצרים ישראל ניצולו דמים ובשני כתוב ז"י פרשה בא ר"במד
 חיי בדמייך לך ואומר חיי בדמייך לך ואומר' שנא מילה ובדם פסח
 מתיא' ר מביא' ו ב"י בא בפרשת י"ורש  .ל"עכ מילה ובדם פסח בדם

 שנשבעתי שבועה הגיעה' וגו עליו ואעבור א"הה אומר חרש בן
 כדי בהם להתעסק מצות בידם היו ולא בניו את שאגאל לאברהם
 ודם פסח דם מצות שתי להם נתן ועריה ערום ואת' שנא שיגאלו

   .'וכו מילה
 בודאי בניו את לגאול לאברהם שנשבע שבועה שהגיעה מאחר והנה
 ,חוזר ה"הקב אין לרעה משבועה אפילו דהא להתקיים צריך' הי שזה
 למה כ"וא לטובה שנשבע כאן ש"כ לחזור יכול לרעה דמנבואה פ"ואע

 ?נוספות לזכויות הוצרכו
 הרבה שייך מ"מ וגואלם שבועתו את מקיים' הי ה"שהקב פ"דאע ל"וי 

 יצא השכינה והשראת' ה קידוש וכמה הגאולה בביצוע מדרגות אופני
 קיטרגו השרת שמלאכי במצב שהיו דאנשים שם, 'שהי וכמו ,מזה

 עד כך כל ולהתרומם' ה יד את לראות זכו ז"ע עובדי הם דגם ואמרו
 שלא מה הים על שפחה ראתה' ב ו"ט בשלח פרשת במכילתא שאמרו

 שערי ט"במ שקועים מלהיות כזאת התרוממות הרי ,נביאים ראו
 .נביאים ראו שלא מה לראות לזכות עד טומאה

 אחד שיצאו ח"י ג"י בשלח פ"בר י"רש שהביא מה מצינו ועוד 
 כ"וא ריבוא' לס שנים שיצאו איתא' א א"קי ובסנהדרין ,מחמשה

 אם מ"מ ,אבינו לאברהם שנשבע השבועה מקיים' הי ה"שהקב פ"אע
 ,אנשים פחות עוד יוצאים שהיו יתכן חלש יותר במצב ו"ח היו הם
 לזכות מסוימות לזכויות להגיע צריכים מ"מ שבועה' שהי אפילו כ"וא

 לא עדיין עצמן המצוות קיום השבועה שלולא ויתכן ,קצת להתרומם
 .המצוות לזכות הוצרכו השבועה עם יחד אבל ,מספיקות היו

 הם ובאמת הספיק לא שזה כנראה מצוות' בז נצטוו דכבר פ"ואע 
 נוספות לזכויות והוצרכו ,ז"ע עבדו שהרי שנצטוו מצוות' בז גם נכשלו

 מלו הם עכשיו מ"מ אבל ,עכשיו נתחדשה לא מילה דמצות פ"ואע
 אבל ,שהיתה הזאת בצורה לגאולה זכו הם זה ובזכות פסח והקריבו

 נראית היתה הגאולה שצורת יתכן השבועה בזכות רק נגאלים היו אם
 .'שהי לאופן כלל דמיון ללא

 סתירה מיניה וביה )שיעור פרה"ש פר' בא תשנ"ט(:
רבנו חייך כשהראה את הסתירה הפנימית בדברי פרעה: ראו כי רעה 

עולה  –שהוא סימן דם והריגה  –נגד פניכם, שישנו כוכב א' 
לקראתכם. וזו סיבה מדוע לא לשלח את ישראל, הרי פיו מעיד בו 

 )רשימות הרה"ג ר' ישראל ארנון שליט"א( שהם עתידים לצאת...
 רשעות שלא ע"י מעשה )פרשת בא, תש"ס(

בגלל  –למה לקו בכורי השפחות והשבויים )שמות, יא, ה וברש"י שם( 
ש על שהוא רשע שהיו שמחים בצרתם. ויש מכאן ראיה שאדם ייענ

ללא שעשה מעשה של רשעות, אלא רק שמח כשעשו מעשה רשעה. 
זה מספיק כדי לחייב עונש, כי לא צריך לעשות מעשה, מספיק שאדם 

זה עצמו כאילו עשה מעשה. וכן מצינו  –שמח בנפילת השני 
במלחמת המפרץ, שאמנם הערבים לא עשו מעשה, אבל כל פעם 

)רשימות  , וזה מראה את שנאתם...קפצו ורקדו משמחה –שהיה סקאד 
 הרה"ג ר' ישראל ארנון שליט"א(
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 חת תפילין

וכל  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאשנינו במכילתא )בא פרשה יז( 
, וכן נפסק בשו"ע )או"ח לח י(. וכתב הר"ן קורא בתורה פטור מן התפלין

הוא תפילין,  פטור מהנחת שהעוסק בתורה)ראש השנה יז.( שהטעם 
 " ולכאו' תמוה, ששדברי תורה הן עליו לאות ,אינו צריך אותמשום ש"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בשבת ויו"ט הרי לגבי הנחת תפילין בשבת ויו"ט נפסק בשו"ע )לא א( "
ואם מניחים בהם אות אחר  ,אסור להניח תפילין מפני שהם עצמם אות

טור מהנחתם, ", וא"כ למה הלומד בתורה רק פהיה זלזול לאות שלהם
והרי אם התורה היא "אות" נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב"אות", ויהיה 

 אסור להניחם. 
ובפשטות נראה ליישב את דברי הר"ן, שהרי זה ודאי שאין לטעון כי 
כשם שדוחים את האות של תפילין מפני האות של שבת כך המניח 

בשבת,  תפילין יהיה אסור ללמוד תורה, וכן שיהיה אסור ללמוד תורה
כי פשוט שהתורה לא ניתנה כאות בלבד, אלא שיש בה גם אות, ולכן, 

רק הנחת תפילין אסורה בשבת, כי מטרת התפילין לאות, וכן מטרת 
השבת לאות, אבל לימוד תורה אין מטרתו ל"אות" בלבד, אלא שממילא 
מתקיים בו אות, ולכן אינו זלזול לא בתפילין ולא בשבת, וכן לגבי טעם 

בעת לימוד התורה אין איסור לקיים אות נוסף, כגון הנחת תפילין, הר"ן, 
 כי אין לימודה נעשה לצורך אות.

אולם כששאל בני את מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א על דברי הר"ן, 
השיב לו ש"חיוב לימוד תורה קיים בכל זמן, ולכן לא יתכן שהשבת 
תקבע כזמן שפטור מתורה, וזה גם הטעם שהעוסק בתורה פטור 

יתעסק בהן מתפילין, כי אינם ככל המצוות, שהרי מצוותן בכל זמן, ואם 
לא ילמד תורה, אבל אין זה איסור". )רשימות הרה"ג ר' חיים שולביץ 

 שליט"א(
 

 שתקום, ופעמים רבות ראינו שדברים גדולים מאד ארעו באופן שאינו 
מדי    

 

וכשחושב אדם מחשבות מעניני האמונה והבטחון הרי יכול לפעול 

ועי"כ ינצל מן דברים נשגבים בכל העולמות והבוטח בה' חסד יסובבנו, 

 הדברים הרעים וכדאי' טוב לחסות בה' וגו' סבוני כדבורים וגו'.

והמחשבה על יחודו יתב' )וכן גם בשש הזכירות התמידיות( מצד א' 

קלה היא מאד דקל לחשוב על המחשבה הפשוטה שהקב"ה אחד הוא 

 והוא 

 

הבורא ומנהיג את העולם, ומאידך יש בה צד קשה שקשה לחשוב על 

ר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדולה שבענין כך כסד

זה. ואשרי מי שחושב על כך בתמידות בכל עסקיו. ומ"מ מי שחושב כל 

 העת בדברי תורה עולה על כולם דת"ת כנגד כולם.   

 ו"לחיות את האמונה" הוא הדבר 

ה"חזק ביותר". והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק באמונה הוא 

 המצוות והכנעת היצר. שמירת כל 

והמתחזק בזה זכה לעצמו ולכל סביבתו, וכמו שכשהיה הח"ח בדורו 

מכיון שהיה הוא חזק באמונה העלה בזה גם את בני דורו, ולעומת זה 

 בדורינו נחלשה האמונה ביותר.

 

 שכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן בישיבת פונביז'[.

 

 

 

 

 

 

 
 שאין להם הורים -צוה, ואמר רבינו שכאשר הוא מארח בעלי תשובה 

משפחה וכד׳, במקרה כזה יתכן שמקיים המצוה, וכן מי שמארח 
 משולחים

]או לישון במלון[ לא כל כך  גם מקיים מצוה זו שהרי לאכול במסעדה
טוב הוא, וכן כל כיוצ״ב. ולארח אנשים שיש להם אוכל בביתם  דבר

כגון זוגות צעירים בעלי  -להתארח ע״מ למלא חוסר רוחני  אולם באים
 תשובה

שמתארחים אצל משפחות כדי ללמוד הנהגות, או אברכים שמתארחים 
 רב  אצל

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הליכות והלכות פסח יו"ט וחוה"מ
 טלטול בחוה"מ

בשנים שהיה רבנו רגיל ללכת עם מקל, כשהיה יוצא בחול המועד לא היה יוצא עם מקל מפני שחושש לטלטול בחוה"מ ]וכפי שהביא החזון איש 
 בשם העמודי אור סל"ה שיש איסור טלטול בחוה"מ[. 

)מפי נכדו הרה"ג ר' שרגיל להוציא את השבת.  כמו"כ בכל מוצאי שבת כשהיה יוצא לקידוש לבנה בחצר ביתו, לא יוצא עם המקל כי זה היה קודם זמן
 שליט"א( שטינמןאשר 

 טלטול הממחטה
ר ביו"ט מניח את הממחטה כמו שרגיל להניח סביב ידו בשבת, והסביר דאמנם הרי מותר להוציא דהרי חשיב לצורך, אכן הנה בחדר מדריגות אני כב

נמצא דיש כאן כמה פסיעות של טלטול שלא לצורך ומעדיף להניח סביב ידו כפי שרגיל  ,לא צריך את זה דאם צריך לקנח, ימתין עד שיכנס לביתו
 שליט"א( שטינמן)מפי נכדו הרה"ג ר' אשר בשבת. ]ואמר שכמדומה שהעיר לו ד"ז הגאון רבי יחזקאל ברטלר שליט"א[ 

 ניתוח בחוה"מ
מ"כ זה יהי' על חשבון תחילת הזמן, חבחוה"מ, ואם ידחה הניתוח לא מרביץ תורה לתלמידים שצריך לעבור ניתוח, שאל לרבינו שקבעו לו הניתוח

 קום ללמד התלמידים, אמר לו רבינו שידחה הניתוח ויקח ממלא מ
 הטעם שאמר לא לעשות הניתוח בחוה"מ, שבעצם זה יו"ט אלא שיש דברים שהתירו, אבל מה שלא מוכרחים זה שאלה של דאורייתא. רבינו ביארו

 )צדיק כתמר יפרח(

 תפילין בחוה"מ
 )שם( לין גם בחוה"מ.ילין, בחו"ל הנחתי תפיהיום נפרדים מידיד טוב שהוא התפ ,ערב סוכות תשס"ט אמר

 קמחא דפסחא ממעשר כספים
 קטן בסכום יוצא אמנם נפרדים חשבונות שני שאלו רבנו שאמר] כספים כמעשר לאביונים מתנות כסף החשבת לענין לי שענה מה לרבנו הזכרתי

 להיחשב ויכול צדקה מדין זה שכאן דהיינו, טוב כן מסתמא זה רבנו וענה דפסחא קמחא לענין הדין איך ושאלתי .[לאביונים מתנות חובת ידי
 )רשימות הרב אהרן ניב שליט"א( .כספים כמעשר

 ד' כוסות לכם
 הוסיף כ"אח. לא רבנו ואמר. פסח בערב שמפקיר שביעית של ביין בחזרה לזכות צריך אם השאר בין מ"ונפק, כוסות' בד לכם בעינן האם שאלתי

 )רשימות הרב אהרן ניב שליט"א( .בזה זוכה הוא פיו בתוך כשזה ממילא[ דמילתא לרווחא]
 אכילה בבת אחת

 המצה להכניס דהיינו, הנדרש הזמן בשיעור המצה של הכזיתים אכילת על להקל שנים כמה מזה הסדר בליל נוהג שאני העצה על לרבנו סיפרתי
, בהידור המצוה לקיים בקלות אפשר לבלוע כשמתחיל כ"ואח מהמצה הרבה בפה שנאסף עד מלבלוע ולהימנע היטב וללעוס לפה ובנחת לאט

 למהר צריך לא הזו העצה בלי גם רבנו אמר לשאלתי שהגעתי לפני עוד אך. לבליעה הברכה בין בהפסק חסרון זו בעצה אין אם לשאול ונתכוונתי
 [. שהזכרנו העצה ובלי] בנחת המצה אכל א"שהחזו לספר והמשיך. מדי

 ואולי דקות מצות יש אם אפילו רבנו ואמר. יד כף כגודל מצה כזית משער היה שהסטייפלר לי והראה ,בלחץ ואוכלים נחפזים העולם מדוע ושאלתי
 בוודאי בזה ולכן, לכתחילה רק זה כזיתים שני של שהענין הוסיף עוד. כזיתים 8 או כזיתים 4 לפעמים אוכלים העולם אבל, יד מכף יותר קצת צריך
 למלא צריך לא בוודאי אבל, לעזור שיכולה טובה עצה היא בתחילה שהזכרנו שהעצה שיתכן אמר לבסוף. כזית של הגדול השיעור את צריך שאין

 העצה לפי הנוהג ז"ולפ לעיסה מתחילת משערינן פרס אכילת כדי שמא לחוש שנכון אפשר דלכתחילה שדנים זמננו מגאוני שיש ראיתי שנים אחרי ה"א]. הפה כל את ולדחוס
 .)רשימות הרב אהרן ניב שליט"א( [מיקל נמצא ל"הנ

 כורך
)רשימות הרב אהרן ניב  .ביחד הדברים שני לאכול צריך פשוט', סנדביץ לעשות צריך לא באמת אבל' סנדביץ זה" כורך"ש חושבים שהעולם רבנו אמר

 ]א"ה בקיצור שולחן ערוך סימן קי"ט כתב מרור תוך המצה[ שליט"א(
 חולי צילאק

 שהאכילה כיון כי א"שליט שטינמן ליב אהרן רבי הגדול הגאון הישיבה מראש מיוחדת הוראה קבלו כיהמסייע לחולי צילאק מסרו:  ומזור עזרה ארגון
 הכזית את יאכלו ואז האפיקומן לפני רק ידיים יטלו כן ועל ,ישראל בית כל כמו כזיתים שלש ולא אחד כזית קר לאכול עליהם עבורם, סכנה היא
 ]ובהסכמת רופא מומחה[ .הסדר ליל של מצה כזית בתור וגם אפיקומן בתור גם מצה
 בכה"ג  מחמירים ולא דרבנן זה שני ט"שיו מחמת אחד כזית' אפי יאכלו שלא א"שליט הישיבה ראש אמר שני ט"ביו גם סדר שעושים ל"חו לבני

 .בדרבנן נפש פיקוחחשש כזה של ספק ב
 כדי אכילת פרס

נשאל רבנו האם לקיים דין הגר"א שיש מצוה בכל כזית מצה בכל ימי הפסח נאמר דוקא בכדי אכילת פרס, והשיב כן, וע"כ ראוי להקפיד שאוכל 
]א"ה וראה הליכות שלמה מועדים ב עמוד שדמ בשם  שליט"א( שטינמןר' אשר )מפי נכדו הרה"ג את המצה בסעודה חוה"מ וכדו' לאכול בלי הפסק של כדאכ"פ. 

 הגרש"ז[
 מצה עשירה או קטניות

 או אפשריות שתי בפניהם עמדוסיפר אחד הניצולים שו ל"זצ שפירא כהנא אברהם רבים', אברה דבר'ה בעל שם שהיה קובנא בגטו מעשה היה
י' א' סע ג"תני' בס) ע"השו דכתבם, אוכלי שלא שהמנהג ז"ע כתב א"והרמ ,שאוכלים ע"השו דעת שבשניהם עשירה מצה לאכול או קטניות לאכול
א'(  'סעי ב"תסי' בס) עשירה במצה א"והרמ ע"השו נחלקו וכןת, לשנו ואין להחמיר באשכנז והמנהג כתב א"והרמ מקטניות תבשיל לעשות דמותר
 ובמדינותי' ג'( בס שם) כתב א"והרמת, פירו במי שנלושה מצה בפסח לאכול ומותר כלל מחמיצין אינם מים בלא פירות דמי כתב שם ע"שהשו

 ו. טעמ נודע ולא עשירה מצה שיאכלום' אברה דבר'ה בעל והורה. פירות במי ללוש נוהגים אין אלו
 מנהג הוא קטניות ואילו( א"עמ'  דף) בפסחיםמ' בג שורש לה יש עשירה מצה הלאת, קטניו על עשירה מצה העדיף מדוע פסקו עלוהנה יל"ע 
 נתערב שמא חוששין וגם מחמיצין פירות מי גם שמא אמיתי חשש הוא עשירה מצה הלא ועודם, שני מאות כמה לפני עליהם שקיבלו הקדמונים

 .דגן מיני לשאר קטניות בין יטעה שמא הוא החשש כל בקטניות ואילו, מחמיצין שודאי מים בהם
 ל"המהרי בשם( א"סק)סי' תנ"ג  תשובה בשערי שכתב וכמו גמור באיסור קטניות לאכול שלא אשכנז בני עליהם שקיבלו הוא שטעמוונראה 

מ' בג דשרשו אף מנהג רק דהוא עשירה מצה להעדיף יש ולכךה, מית חייב חכמים דברי על העובר וכלר' תסו לא'ד בלאו עובר בפסח דאוכלם
 )שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א( .א"שליט שטיינמן ל"הגראי מרבינו שמעתי כןר, וגמו איסור שהוא מקטניות

 בלע מרור
 העיר רבנו על אלו שאוכלים חריין למרור שמרוב מהירות מהחריפות יכולים להיכשל ובולעים מיד את החריין דהוי בכלל בלע מרור לא יצא, אלא

 צריך להשהות קצת בפיו את המרור קודם אכילה.
 בדיקת חמץ

לים, גם במנזטים של המכנסים, מעל המקרר, בחלוק שלובש, ואמר שאע"פ שאינו מכניס שם ייל רבנו לבדוק מלבד במקומות הרגבבדיקת חמץ רג
 שליט"א( שטינמן)מפי נכדו הרה"ג ר' אשר  חמץ אבל חושש שמא הכניסו שם אחרים חמץ.

 ליד המת
סיפר רבנו שליט"א שאביו רבי נח צבי הי"ד היה הגבאי של בית הכנסת 'הלוית המת' בבריסק, ופ"א נפטר מת בליל הסדר ואף אחד לא רצה לטפל 

 שליט"א( שטינמן)מפי נכדו הרה"ג ר' אשר בו כי כולם רצו להיות בביתם, ואביו עקב שהיה הגבאי של הלוית המת היה עמו בלילה וטיפל בו. 
 לא לגעת

ואמר רבנו הרי זה לא חמץ, ולכן שישארו את זה  של מי זה.שנה אחת בבדיקת חמץ מצאו בבית איזה חצי בקבוק שתיה שמישהו שכח שם, וידעו 
)מפי נכדו  באותו מקום ולא יגעו בו עד שיבוא פעם נוספת ויקח את זה, וכך עמד שם עד חג השבועות שאז הגיע אותו א' והחזירו לו את הבקבוק.

 שליט"א( שטינמןג ר' אשר הרה"
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 ו"לחיות את האמונה" הוא הדבר 

הוא שמירת ה"חזק ביותר". והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק באמונה 

 כל המצוות והכנ

 שינים עם בד
שמעתי מרבינו שהשיניים שלו כאבו לפני כמה חודשים, והרופא ראה שהם כבר לא מחוברים כל כך, ועקירה לא רצה שיעשו כל עוד אפשר להשתמש 

מה יהי' בפסח, ואמר לי אולי לא לאכול חם בפסח, דבעצם בהם, אז הרופא חיברם עם איזה בד שזה מחזיק השיניים כבר כמה חודשים, אבל חושב 
 )צדיק כתמר יפרח( מה משנה לי קר וחם, אני בכלל לא צריך שיהי' חם, ]וכל זה הי' חודשים רבים מלפני פסח[.

 אכילת שרויה
בה, ובלי זה מזמינים אותך כאן וכאן , זה הנהגה טובה, זה שמירה טוםגם את כוכל שרויה בפסח אמר לו רבינו תמשיואחד שאל לרבינו שחמיו לא א

 .וקשה להשתמט
אמרתי וע"י ש ,קניידלך ]שזה עסק שלם[ כשהייתי בחו"ל רצו שאוכל פה ופהעשו מצה במרק, אבל לא  יםבלוטהיו ש ,אכלו שרויה בבית אבי בבריסק

 כך קיבל אז רבנו ע"ע לא לאכול שרויה[]ומשום אני נזהר משרוי' הי' לי תירוץ טוב להמנע להענות להזמנות כי איני אוכל שרויה, ש
 )שם( אבל יש לי עצה אחרת מחזיק בפה עד שמתרכך ואז בולע. ,רצתה שאוכל שרויה בגלל שהיה קשה לי לאכול כזית מצה זוגתי

 מוצרי חלב
ימות השנה אינו אוכל בשר של חול המועד יש דבר בשרי ]בשאר שאינו משתמש במוצרי חלב בפסח, כי לפעמים בצהרים  לב"ב שהטעםרבינו אמר 

 )שם( מ"מ נזהר לעצמו לא לאכול באותו יום בשר וחלב. ,ויין ביום חול[ ואף שעובר שש שעות
 לשבת וללמוד

 )שם( אחד שאל פעם את רבינו מה לעשות בער"פ כדי להתכונן לפסח, אמר לו רבינו: לשבת ללמוד, ואח"כ מה? לשבת וללמוד!
 שאלה על החזון איש

שהיה שמותר לטלטל מוקצה בשביל לא לעבור )או"ח סי' ל"ז סקכ"ז( על דברי החזו"א בהל'  ענוותנותו של רבינו, כשדיבר על מה שהעירבא ראה 
. אמר לי רבינו כבר ראיתי שזה לא רק קושיא שלי, אלא גם ספר פלוני ]מבני דהרי הוי מוקצה מחמץ בפסח שכופה עליו כלידק' על איסור שהיה, 

 )שם( .מבוגר ממנו בב' דורותל שאלה זו, אע"פ שרבינו זמנינו[ שוא
 אכילה בליל בדיקת חמץ

והטעם מפני שצריך לאכול כזית בכדי אכילת פרס והשיעור  ,אוכל לחם, כל השנה אני אוכל דייסא)ער"פ( )י"ג ניסן תשע"ג(, אמר רבינו אולי מחר 
להתרגל לכך זה סיבה לאכול עכשיו לחם  ,אבל גורם שהמעיים כמעט לא יפעלושתי דקות או ארבע, וכו' וזה מאד קשה לי, מצד זה דייסא יותר קל, 

 )שם( .לאכילת המצה
 להחדיר אמונה

מצוה להחדיר אמונה בלב הילדים שהכל מאיתו יתברך, ואעפ"כ אדם שיספר בליל הסדר כל המרבה לספר ביציאת מצרים ה"ז משובח. ועיקר ה
וידבר כל הזמן אמונה בלא להזכיר את סיפור "יציאת מצרים" לא יצא ידי חובתו. שכך קבעה התורה את צורת המצוה, וכמו שבק"ש אחד שיכוין 

 )אפיקי איל( .ק"ש עצמם לא יצא ידי חובהויאמר שהקב"ה מושל על העולם והוא יחיד. ולא יאמר הפסוקים של 
 חיזוק הביטחון והאמונה בחג הפסח

ם ברבנו בחיי )פרשת בשלח( כתוב שהים לא נקרע כולו כאחד, אלא כל פסיעה שהלכו נקרע הים עוד, ועוד לפניהם, וכן הפוך הים לא נקרע מאחריה
 כלל אלא בפסיעה שהם היו שם היה יבשה.

 הזמן במידת הביטחון, משום שעוד רגע מי אמר שימשיך קריעת ים סוף. ולכן כאשר הם הלכו היו כל
ולכל אדם יש ניסים, ואם  זה השגחה פרטית על כל פרט ופרט. אדם צריך לצאת מחוזק מהחג, ולדעת שהכל השגחה פרטית, וכל מה שקורה לאדם

 )אפיקי איל( .יתבונן יראה כמה השגחה פרטית קורה לו
 והגדת לבנך

 דוקא לאו בנך דלשון דמסתברהביא בשם מרן רבנו והאם גם בנות בכלל מצות והגדת,  בזה רבותינו דעת בירר א"שליט דינר אריה הודהי רבי הגאון
 ז"הגר ע"שוו' ז ק"ס א"תע א"במג משמע וכןוכמבואר בגמ' ביבמות בן אין לו דהכונה שגם בת אין לו  לבנות ובין לבנך בין לבנך והגדת חיוב ויש
 .ש"ע שואלת בתו לשאול בן לו אין שאםוקיצור שולחן ערוך סי' קיט או' ד'  א"סכ ג"תע השולחן ערוך ע"וע .שם

  .אחריו ללכת חייב אינו אבל אצלו נמצא הבן אם רק הוא לבנך דוהגדתרבנו  בזה הוסיף ועוד
 ר.שמבין יותונשאל רבנו האם בן מעל גיל י"ג גם יש מצוה, ואמר דאדרבה עיקר המצוה הוא בגיל גדול 

 עבודת הפסח
ולבערו מן הבית, ויש כאלה  אמר רבנו הנה יש כאלו שאומרים למה צריך כל כך לטרוח בעבדות הנקיון של ערב פסח והרי מספיק לנקות את החמץ

כל המציאות מראה ים בעבודת הנשים צדקניות שבכל הדורות ומפטירים ואומרים שאבק זה לא חמץ, ואמנם יתכן שעפ"י השכל הם צודקים משמזלזל
כל הבית גם מה שא"צ מעיקר הדין,  ם וניקו וקירצפו אתאמצים גדולים בנקיון של ער"פ ועשו מכך עסק שלשרק בזכות נשים צדקניות שהשקיעו מ

כלו חמץ אבל באתם בתים שניקו רק כפי הדין בלי כל העסק שמסביב המציאות מראה שהנכדים שלהם כבר א ,זה גרם שיהיה המשך למסורת הדורות
  בפסח רח"ל.

ל את דרך התורה והיראה ואת מסורת יחוך שמחה וחיות הרי זה הערובה להנרק כאשר עושים עסק מכל המצוות ומכל המנהגים ומקיימים אותם מת
 ]וכמובן שכ"ז כשיש את הכוח והיוכלת לזה[. הדורות לדורות הבאים.

 יין של המכות
 לזה דאין שכתב ז"ל ק"ס ג"תע' סי יעקב חק ועיין, לשופכו שנוהגים פ"אע בשתיה דמותר מוקצה סרך בו אין הסדר שבליל מכות בעשר שמטיפין יין

 של יין להפסד לשפוך שלא רק הקפידא וכל אלו טפות להטיף מותר הדין מן שמיטה של ביין וגם ,אוכלין הפסד משום להפסידו ואסור מקור שום
 )אילת השחר שבת ע"ח ע"א(. שמיטה

 ברכת האילנות
 )מפי הרה"ג ר"א קרביץ(נשאל רבנו האם אפשר לברך ברכת האילונות על אילנות הגדולים בעציצים, ואמר שעציץ נקוב אפשר, אבל עציץ שאינו נקוב א"א. 

 קבלת פני רבו
בו ברגל או שמחויב נשאל רבנו תלמיד הלומד חברותא עם רבו בכל השבוע וכשמגיע הרגל מגיע ללימוד החברותא האם יוצא יד"ח דין הקבלת פני ר

ולא סתם  וביארו בזה דאינו מדין מצות צריכות כוונה אלא לאשויי שם מצוות הקבלת פני רבו)אילת אהבים עמ' י' צוה זה יוצא. לבא במיוחד. והשיב שאם מכוון לקיים מ
 המעשה של החברותא הרגיל(

 לארח חילוניים לליל הסדר )ערב פסח תשנ"ח(:
חילונית המתארחת בליל הסדר שתשים כיסוי ראש, האם לומר מראש בטלפון שזה לעיכובא, או לשתוק ולא לומר כלום. שאלה: איך לומר לאורחת 

 וענה רבנו שלפני תחילת הסדר, לתת לה כיסוי, כדבר המובן מאליו, ובזה סגי )הערה: כך הוי, ובחסדי השם לא היתה התנגדות(.
  בפיסטור היין לא סגי, כיוון שהרב אלישיב לא אוחז מזה, אלא יש למנות מישהו שיהיה המוזג.צריך לשמור על היין שלא יגעו, ד ועוד מדברי רבנו בזה:

ה ועוד בזה: שאלתי את רבנו אם לשנות את הנהגת ליל הסדר, באופן שנאמר הכל יותר לאט, או עם הסברים לפי רמת האורחים, וכן שנוריד את הרמ
 שאתם רגילים, ומה שיקלטו יקלטו. אמצע וכו'. וענה רבנו: בשום אופן לא לשנות, תעשו מהבלהתיר לדבר ב

)רשימות הרה"ג  ועוד בזה: כדאי לתת להם לאכול הרבה, מהדברים המותרים לפני החג, כיוון שמסתמא לא תהיה להם סבלנות לחכות עד "שולחן עורך"...
 ר' ישראל ארנון שליט"א(

 ליל הסדר אצל רבנו
דק בן רבינו, הגר"ש שליט"א: זכורני בילדותי, את ליל הסדר במחיצתו של אאמו"ר שליט"א. כשהיה חוזר לביתו מתפילת ערבית היה מכין עצמו ובו חש

לנהוג. ביאר למסובים כיצד  –שסימני הסדר נמצאים, מרור וזרוע וחרוסת וכו' ושיש מצות שלימות כדין, ואז היה מתחיל לערוך את הסדר, לפני כל שלב 
ר היה יושב בכל הסדר באימה ויראה, כמלאך ה' צבקות. ולא היה מרבה בדיבור, רק קורא את כל ההגדה בנעימה מיוחדת ומפרש בכל מקום את הביאו

 הפשוט, והיה מוסיף מידי פעם הערות שנתקשה בהם וביאורים ליישב בדרך הפשט, אך לא האריך בזה. 
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 משנת החינוך -והגדת לבנך
 שנאמרו חינוך בענייני והדרכות אמרות שושנים ללקוט יצאנו לבנך והגדת של הציווי עומד במרכזו אשר ט"הבעל החירות חג בפרוס

  א."שליט רבנו מרן מפי הקודש משמרת על העומדים החינוך לאנשי שונות בהזדמנויות
ואין בזה כללים קבועים, ומעשים  שינוי בתשובותוהרקע, ולפעמים יש  יש להקדים שכל הוראה בעניני חינוך היה בהתחשב עם הנסיבות

 .והבאנו כאן את עיקרי הדברים , איש איש לפי העניין. שבכל יום שעל אותו דבר משיב רבינו לא' כך ולחברו להיפך
יש"כ לכל אלו שטרחו לשלוח לנו הוראות והדרכות מרבנו שליט"א אך מקוצר הזמן לא עלתה בידנו לערכם כעת ועוד חזון למועד אי"ה 

 ובל"נ בגליון 'משנת החינוך ח"ב'.
 

 שליט"א בענייני חינוך רבנומשא מרן 
שבראשות הגרי"מ הכהן רובין  תורה= הר נוףבית הכנסת בני ב

 ]נתפרסם בקובץ בהיכלא א'[ שליט"א
  בקשו שאדבר בענין החינוך. מורי ורבותי!

 מדורי דורות כבר ידוע החיוב של חינוך ב'כלל ישראל'.
באברהם אבינו כבר כתוב בתורה 'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו  

ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לשעות משפט וצדקה'. כתוב שהסיבה 
כי הוא יצווה את הבנים ואת  אבינו, למה?שהקב"ה אהב את אברהם 

 הדורות אחריו לשמור את דרך ה'! חינוך!
כתוב שאברהם גייר  משמע שבדור ההוא לא כולם היו ככה, והראיה,

הנשים, איפה הם כל האנשים  הרבה אנשים ושרה גיירה גם את
האלה?! מי נשאר מהם?! יש להם דורות או ילדים שנשארו ככה?! לא 
כתוב שיש אנשים שהם צאצאים של אנשים מהדור ההוא שאברהם 

 אבינו גייר אותם, לא נזכר בשום מקום. איפה הם ?!
הם וך! וממילא אז באמת לא נשאר מהם לא ידעו את הסוד של החינ

רק אברהם אבינו ידע את הסוד של  לא נשאר מהם כלום! - כלום
'כי  חינוך, והוא ידע להשריש בדורות הבאים את מה שהוא אחז.

ליו העביר הוא היה הבן העיקרי, ובעיקר א -ביצחק יקרא לך זרע' 
נהיה  ומיצחק ליעקב, וככה השבטים, וע"י זה והשריש את כל דרך ה',

 כלל ישראל!
 החינוך! –וזה היסוד של כל כלל ישראל 

 א"כ, איך מוסרים את החינוך? איך משפיעים?
כתוב בספר אוהל יעקב מה'דובנער מגיד', שהוא שאל את הגאון 

 איך משפיעים על הציבור? איך אפשר להשפיע? זי"ע מוילנא
משל לאדם שרוצה לשפוך משקה לכוס גדולה בכדי  :אמר לו הגר"א

שממנה יושפע המשקה גם לכוסיות הקטנות המונחות בצידה, כל 
גם  זמן שהכוס הגדולה לא מליאה, לא שייך שמהכוס יתמלאו

הכוסיות שבצידה, כיון שהוא עדיין לא מלא. אם רוצים שישפיע 
 צריך למלא קודם כל את הכוס הגדולה. -לכוסיות 

יך שהוא ממילא הוא אמר אותו יסוד אם רוצים שאנשים יושפעו, צר
אם הוא לא  ! משפיע על אחרים הוא -אם הוא מלא יהיה מלא. 

 מלא איך ישפיע?! הוא עצמו לא מלא עדיין.
, בכל דבר את עיקר ההנהגה וההשפעה של הבית ככה זה הכלל

גם בינם  -קובעים ההורים עצמם, אם ההורים יתנהגו כמו שצריך 
לאנשים, איך  לבין עצמם, גם בינם לאנשים אחרים, איך שמתייחסים

  שההנהגה שלהם, זה מה שמשפיע!
וגם אם ידבר וידבר  הוא עצמו לא מלא , אז לא מועיל שום דבר! ואם

 הרבה, אם הוא לא מלא, זה לא שווה כלום ולא יעזור!
וכן הוא הדבר לא רק בחינוך של הבית, אלא גם במוסדות הלימוד, 

נכת להיות בבתי הספר, בסמינרים, בישיבות, חייב המחנך או המח
 מלא קודם בעצמו, ובלי זה אינו יכול להשפיע שום דבר.

ובאמת בדורנו בודאי א"א ע"י החינוך של הבית לבד, בדורות 
הקודמים היה מספיק החינוך של הבית, האבא, האמא, הבית היה 

 גם לא מספיק.והבתי ספר לבנות  ת"תהיום אין כזה דבר, ה מחנך.
ים בת"ת, ובין האמא למורות ות קשר בין האבא והמורצריך להי

 ! בביה"ס

ישיבה  -בישיבות לבנים בתיכון ובסמינר, וגם לבנות ואותו הדבר גם 
קטנה וישיבה גדולה, א"א להסתפק בחינוך של הבית בלבד, ולא 

 . צריך שיהיה קשר בין ההורים למחנכים ולכןבחינוך שלהם בלבד, 
 כשיש הערצה

 ישנה עוד נקודה שקשורה לדרך ההשפעה.
סיפרנו בכמה מקומות מעשה שהיה. היה בית לפני המלחמה שהסדר 

מסדרת את המיטה של האבא,  בו היה כך, כל יום בת אחרת היתה
 היתה תורנות בין הבנות. 

העונש הכי גדול  ,שצריך חת הבנות הייתה עושה משהו לא כמוא אם
היה, שבגלל שהיא עשתה משהו לא בסדר, אין לה רשות לסדר את 

 המיטה של האבא. זה היה עונש...!
אם היה כזה דבר שהיו עושים תורנות, היה עונש  היום יש כזה דבר?!

 אם לא?! היא היתה שמחה מאוד.. 
נו, היום זה רחוק מזה, אני לא שמעתי כזה דבר, שההורים יהיו כ"כ 

שיעריצו את האבא עד כדי כך, שאם  -ובים, שתהיה כזו הערצה אה
 לא יכלו לעשות לו איזה שימוש, זה יהיה כבר עונש...

ע"י הנהגה, אם אדם  זה יכול להיות רק קשה מאוד שתהיה הערצה.
מתנהג בדרך ארץ כמו שצריך אז יש הערצה... ודאי שלא יעריצוהו עד 

כשמתנהג בהנהגה  לפי דרגתו סיפור, אבל כל אחדכדי כך כמו אותו ה
 יותר מושלמת אז יש הערצה.

כל שאר הדברים לא יועילו, הילד תמיד חושב שהוא מבין  ומלבד זה
 ממילא הוא מקבל. יותר , אבל אם יש הערצה אז הוא יקבל.

אולי היום  איפה יש הורים כאלו שיש להם הערצה? אני לא יודע!
 ערצה...בודדים מתוך אלפי אנשים, אולי יש להם ה

 ם אין מה לדבר. הלא חילוני
 אצלנו זה לא עד כדי כך אבל בכל זאת אין הערצה, אין הערצה.

 הם מבינים
הילדים בדר"כ לא אוהבים אם מגבילים אותם,  -יש לזה עוד סיבה 

בפרט היום, אני לא יודע מה שהיה בדורות הקודמים, היום אם 
 'זה אסור', 'זה אסור', 'זה אסור', זה לא כ"כ טוב. –מגבילים אותם 
'הוא מהדור הישן',  'יותר' מההורים... כי הם אוחזים היום הם מבינים
 הם מבינים...! 'הם לא מבינים',

ובאמת בכל הדורות ככה היה, הדור לפני שישים שנה גם היה ככה,  
 הדור החדש חשבו שההורים לא מבינים, רק הם יודעים...

 יהנוםיש ג
עוד אנחנו רוצים להגיד בענין זה, בדורות הקודמים היו מזכירים 

היום 'אסור' לדבר על  ם!הרבה והיו יודעים שיש גיהנום, היו יודעי
אולי גם גן עדן אסור להגיד...  עדן אני כבר גם לא יודע...-גן גיהנום,

 אבל עכ"פ פעם היו מזכירים גיהנום, היום מה לא גיהנום, לא גן עדן...
 גיהנום? לא יודעים שיש גיהנום, אין גיהנום...! זה

אבל באמת יש גיהנום!, אוי יש גיהנום!!! אוי יש גיהנום!!! יש גיהנום 
 !!! הילד צריך לדעת שיש עונש מהשמים.גדול מאוד

אם הוא מעניש אותו ונותן לו 'פץ', פץ א' פעם אחת אפשר לתת, אבל 
לזה, וגם הוא לומד גם אם יעשה את זה הרבה אז הוא כבר מתרגל 

כן לתת פץ', זה מה שהוא משפיע, אם נותן הרבה פץ' אז הוא לומד 
 גם כן לתת פץ' למי? לחברים, או לאבא לפעמים....

 זה לא משפיע כלום, הפץ' לא משפיע כלום! 

 משנת החינוך 
 חלק א'
 חג הפסח

 תשע"ו שנת

 נתרם ע"י כמה
נדיבי  וכמה הרבנים

 לב שליט"א
כ"א וא' יתברכו 

 בכל הענינים ברו"ג
 וברוב נחת מיוצ"ח
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 מאוד נערץ
 אז מה צריך לעשות?

מה שאנחנו אמרנו, ההנהגה צריכה להיות עד כדי כך שהילד רק  
, ההורים צריך להיות באופן מיוחד ערצה, האבא הוא משהוירגיש ה

 כזה שיהיה הערצה כלפיהם. זה מה שצריך לעשות. זה לא כ"כ קל
ר' זיסל מקלם,  -למ'ר עבדורות הקודמים היה דבר כזה, למשל הק

היה מאוד נערץ על התלמידים, מאוד נערץ! גם ר' ירוחם היה מאוד 
ם אנשים היום לא מתפעלים, נערץ. אני מדבר אפילו מאנשים גדולי

לומדים בישיבה ומצפצפים על המשגיח. אבל אם יש בן אדם שיש 
 מקבלים. –הערצה 

כל א' יכול להיות אדם  צריך להיות אדם גדול! ואם תשאלו האם ולזה
 גדול?

צריך להשתדל להתנהג כמו אדם גדול, אפילו אם באמת קושיא, 
גדול שיהיה בדרך ארץ, להתנהג כמו אדם  -הוא לא ממש אדם גדול 

ולא בגסות! זה אפשר לדרוש מכל א' אם רוצה שהילדים שלו ילכו 
כמו שצריך, אז הוא צריך גם שיהיה אפשר להעריץ אותו! זה מה 

 .שאנחנו רוצים להגיד
כתוב בגמ' ואהבת את ה' אלוקיך, מצוה לעשות שהבריות יאהבו את 

 הקב"ה.
נשים אומרים או! אשרי איך? אם אדם יתנהג כמו שצריך אז כל הא 

הוא אוהב את  -ומי שמתנהג כך  מי שככה, אשרי מי שלומד תורה,
 הקב"ה.

אם מתנהג לא כ"כ טוב, אז מה אומרים אוי לפלוני אוי  -אבל להפך 
לפלוני אוי לפלוני. נו, זה חילול ה'! יש כל מיני דברים שהאדם צריך 

אג בכל דבר אדם דו אבל לדאבוננו לעשות כדי שיתרבה כבוד שמים.
 'אני' 'אני' 'אני', מי דואג על כבוד שמים?! לעצמי

 !אני גם כן לא בסדר, אני באמת לא בסדר ש לי רשות להגיד מוסר?י 
אבל מה אני יכול, הם בקשו שאני יגיד ואני מפחד מהם... אני באמת 
לא.. צריך לעשות הכל רק לשם שמים, מי עושה את זה, מי עושה את 

 להיות. זה, אבל ככה צריך
מי שעושה רק לשם שמים אז הוא לא יבא בריב עם אף אחד, זה  

 למי שרוצים לדעת. העצה ההגונה
 כל אחד יכול לחנך

כל יהודי יכול לחנך? כל אבא נתן מצוות חינוך, האם באמת  הקב"ה
לחנך את הילדים? איך התורה אמרה שכל אחד חייב לחנך את  יכול

 מאוד בשביל לחנך?  הילדים, הרי צריך להיות אדם גדול
, ע"י הנהגה טובה זה עושה שיעריצו אותו, משמע שכל אחד יכול

ושישמעו אותו, וכמו שאני סיפרתי את המעשה הזה, שהילדים ]עכ"פ 
ילדות...[ היו מעריצים את האבא עד כדי כך שהיה להם עונש אם לא 

כי  זה היה עונש! למה? יכלו לסדר את המיטה של האבא באותו יום,
 ה הערצה והילד הרגיש שהאבא הוא משהו מיוחד. הית

אבל אם האבא מתנהג בגסות כמו שאמרנו. או למשל אם רואים 
שהוא מתכעס ונהיה בכעס מכל דבר, ורוצה מאוד שיכבדו אותו, אז 
לא יקבלו ממנו שום דבר, וגם כמובן לא יכבדו אותו באמת, הכל 

   פועל הפוך ממה שחושבים.
ביו הח"ח לא היה מקום מיוחד בבית שבו בנו של הח"ח סיפר שלא

 להיפך, אז לכן הוא הפסיד מזה?! ישב רק האבא, היה יושב כמו כולם.
ראו שהוא לא  -הח"ח ישב כמו כולם, אז היה להם דרך ארץ ממנו 

 דורש את העצמיות, לא דורש את העצמיות, אז מכבדים אותו.
 ל הפוך!-כ-כל מה שחושבים הכל הפוך, ה

המורה, הוא צריך להרביץ חזק, למה? אחרת קופצים לו  –הוא חושב 
על הראש... נכון שקופצים לו על הראש, אבל ככה קופצים לו עוד 

 ם דרך ארץ ממנו...-ו-יותר על הראש, אין להם ש
קופצים להם על הראש חזק מאוד, למה? הם  המורים החילונים היום

ת . אבל יודעים שאין לו שום אמת, שום דבר שעושה בשביל האמ
אדם שעושה משהו בשביל האמת ומתנהג כמו שצריך, אז הוא יכול 
לעשות שיהיה כלפיו הערצה, ואם תהיה הערצה אז יהיה להם דרך 

 ארץ ממנו, ואז יעשו מה שהוא מבקש לעשות. 
האב מבקש מהילד דברים לא כ"כ קשים, והוא לא שומע אותו,  אם

שהוא  -לו, והתשובה עליו לחשוב למה זה כך שהילד אינו שומע בקו
לא חשוב בעיניו, הוא יודע שהאבא רוצה ודואג רק לעצמו, המורה 
רוצה לעצמו, המלמד רוצה לעצמו. הרי אם פוגעים בו הוא מאוד 
כועס, למה? מה פוגעים בו, אתה עושה מלאכתך מלאכת שמים? אתה 

 עושה בשביל הקב"ה!

צמם, ויצליחו ולכן אם יתנהגו המחנכים באופן שלא ידרשו את כבוד ע
ליצור שתהיה כלפיהם הערצה, אז הילד ישמע את האבא, ישמע את 

 הרבה, והבת תשמע את המורה.
משמע אם התורה לא אמרה שדוקא אדם גדול יחנך את הילד שלו. 

אם הוא מתנהג לא כמו שתלטן,  שכל אבא יכול לעשות את זה!
 אם עושים מה שצריך, החינוך יהיה בסדר. ולא דואג לעצמו,

אז אני אולי דורש דברים גדולים מצד אחד, אבל ככה זה, זה 
  .המציאות...

 מתנה בחוצפה
ולסיום ישנו עוד דבר שהוא ממש אחד מה'עיקרים' בכל מקום שאני 

 חוצפה. –מגיע, כולם מתלוננים שיש היום הרבה חוצפה, זו הבעיה 
אני טוען, לדעתי אין חוצפה, אין דבר כזה. ילד לא חצוף! הוא בא 
לבית הספר או לבית, הוא רוצה להיות טוב, בדר"כ ילד רוצה להיות 
טוב. רק לפעמים לוחצים אותו יותר מדי, אז הוא פולט איזו מילה, 

הוא לא חצוף! לחצו אותו קצת יותר מדי. מה אתה  -אז הוא 'חצוף'?! 
 לוחץ אותו?! 

אם  אני יודע על אנשים שאף פעם לא היה להם ילד חוצפן, אף פעם!
נהגים עם הילד כמו שצריך, הוא לא חוצפן. לא כל מילה שהוא מת

 פולט הוא כבר נהיה 'חוצפן'.
גם לא הבן שלו. לא רק בגלל  –אני לא חושב שמישהו התחצף לח"ח  

שהיה אדם גדול, אלא בגלל שלא התנהג כמי שרוצה בשביל עצמו 
 משהו, לא רוצה בשביל לעצמו. 

ילד לעצמו: אה.. גם אני רוצה אם ההורה רוצה בשביל עצמו, אומר ה
 בשביל עצמי.

אני אמרתי את זה גם באמריקה, גם שם הצרה הגדולה חוצפה, כולם  
התלוננו חוצפה.. חוצפה... אמרתי להם אין כזה דבר, ילד שבא לבית 
הספר הוא לא רוצה להיות רע, אף א' לא רוצה להיות רע, אולי יש א' 

בדר"כ ילדים רוצים להיות טוב,  ממיליון, יכול להיות מעשרת אלפים...
רק מה מתנהגים איתו כך שהוא מרגיש שהרבה רוצה בשביל עצמו, 

 בסדר, אז הוא גם כן רוצה בשביל עצמו... -אה... בשביל עצמו 
זה החינוך שהוא רוצה בשביל עצמו, זה החינוך אוי ואבוי לחינוך כזה 

 !!! 
ממילא אם פוגעים  ל האמת,מה שצריך להיות זה שהוא שרוצה בשבי

 בו לא צריך לעשות כל כך עסק מזה...
הקב"ה יעזור שיזכו שהבנים ילכו בדרך ה' בדרך הטוב, ויהיו טובים, 
יהיה לכם הרבה נחת, הקב"ה יעזור שכולם יזכו לראות נחת מהילדים 

 שלהם ויזכו גם לשם טוב.
 נוך הבנותחי

 שבט תש"ע -כינוס הורי בנות הסמינרים ירושלים 
ו רגילים תמיד להזכיר מה שכתוב בפסוק על אברהם אבינו "כי אנחנ

ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד' 
 לעשות משפט וצדקה, למען הביא ד' על אברהם את אשר דיבר עליו". 
ולכאורה בעניותינו היה צריך לומר שהסיבה שהקב"ה אוהב כ"כ את 

 נפשו לפרסם את האמונה בד'.אברהם אבינו, מפני שמסר את 
והרי הוא הלך בכל מקום וצעק שיש רק הקב"ה, צעק נגד כל 
האלילים, נגד כל העבודה זרות, ומסר את נפשו על זה עד שנמרוד 
גזר עליו להשליכו לכבשן האש שהיה כ"כ בוער, עד שאפילו האנשים 
שזרקו אותו לכבשן נשרפו, ורק הוא נשאר לחיות בנס. א"כ לכאורה 

ה צריך לומר כי ידעתיו, פירוש אני אוהב אותו, בגלל שמסר את הי
נפשו בשביל הקב"ה, להפיץ שהקב"ה יחיד, ואין את כל העבודה זרות. 
אך לא! זה לא נזכר, רק מה נזכר, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 

 אחריו ושמרו דרך ד', זאת אומרת בגלל שהוא חינך את צאצאיו.
 הילדים מכח אהבתםמאמץ ההורים לגידול 

שאם אחד הוא צדיק אבל  עוד מצינו במסכת סנהדרין )דף נ"ב א'(
בנו רשע, קוראים לו רשע בן רשע, ולכאורה תמוה למה, מה האבא 
אשם, האם האבא יכול לעזור? הרי יודעים מעשים בכל יום, שהאבא 

 לא יכול לעזור, וא"כ למה קוראים לבן רשע בן רשע?
ה כאשר ילד נולד, יודעים כולם כמה מאמץ אלא הענין הוא כך, הנ

ההורים משקיעים בילד, ונותנים את כל כחם כדי לגדל את הילדים, 
עד שלפעמים גם לא ישנים בשבילו, ואם ח"ו הילד חולה, כמה צער 
יש לאבא ולאמא. כל כך אהבה הטביע הקב"ה בהורים, שרוצים כ"כ 

ו לא טוב לו, כואב שהילד שלהם יגדל ויתפתח, שיהי' לו טוב, ואם ח"
 להם, אין להם דאגה אחרת רק הילדים והילדים...

ולמה כל כך? כנראה שהקב"ה ראה שזהו צורך הבריאה, ואחרת 
הבריאה לא תתקיים, כי כשאחד נולד, אם לא יהי' מי שיטפל בו, הרי 
הוא לא יכול לעשות בעצמו שום דבר, הוא לא יכול להיות עדיין 
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כן נתן הקב"ה בטבע אהבה כ"כ גדולה עצמאי ולכלכל את עצמו, ל
 להורים כדי שיגדלו את הילדים, כך נדמה לי מסביר החובת הלבבות.

 החינוך הוא במה שההורים מרגישים מהם החיים האמיתיים!
וכך אותו הדבר מה שנוגע לחינוך, היות שעיקר החיות של האדם, 
 עיקר התכלית של האדם, זה לא עוה"ז רק העולם הבא, העיקר הם

שהעיקר הוא להתענג  )פ"א( חיי הנצח, וכמו שכותב המסילת ישרים
על ד' וליהנות מזיו שכינתו, זהו התכלית האמיתי, כי בלי זה אין שום 
ערך, אפילו אם אדם חי הרבה שנים, הוא אכל ושתה וישן, אבל מה 
יש לו? מה יהיה התכלית שלו? אין שום תכלית! התכלית זה רק חיי 

ל שבכל העידונים, מה שהקב"ה רוצה להיטיב עם נצח, העידון הגדו
 הברואים, זה התכלית שלו.

א"כ כיון שהקב"ה נתן בטבע האנשים שיהיה להם כ"כ שמחה וכ"כ 
דאגה ממצב הילדים, מצד אחד שמחים אם הילדים מתפתחים כמו 
שצריך, ולכן נותנים להם כל מה שבכוחם, ומצד שני אם חלילה 

 להיפך, כמה צער יש להורים.
ואם הם כ"כ רוצים להחיות אותם, ממילא אם ההורים מרגישים 
בעצמם שהחיים האמתיים והטוב האמיתי זה חיי עוה"ב, אז כל 
החיים שלהם הם צריכים להשקיע ולתת לילדים כדי שיזכו לחיי 
עולם הבא, בדיוק כמו שכל החיים הם מגדלים אותם לחיי עולם הזה 

יות לחיים רוחניים, כי הרי זה חיים גופניים, אותו הדבר צריך לה -
 העיקר, בשביל זה הוא נמצא בעולם.

 אם אתה אוהב את בנך תדאג שיחיה...
אם הוא באמת אוהב את הילדים שלו, האם זוהי אהבה? אם נותן 
להם רק חיים גופניים בלי רוחניות? הרי זה לא העיקר, העיקר הוא 

 חיים רוחניים!
להרגיש שהם יכולים לעשות ממילא הקב"ה בעצם נתן בכח לאבות 

את כל המאמצים, כדי שהילדים יחיו! ומה נקרא "יחיו" חיים 
 חיי נצח! -אמיתיים 

 מחנך! –אוהב, כל אבא  –כל אבא 
וממילא לא יקשה האיך אפשר לחייב כל אבא וכל אמא לחנך את 
הילדים, האם כל אחד הוא מחנך? הרי מחנכים יש רק יחידי סגולה, 

תיים שהכל יהיה כפי החינוך שלהם, מי זוכה ובכלל מחנכים אמי
 לזה?! א"כ מה דורשים מההורים שיחנכו, האיך אפשר לחנך?

משמע שכן, כי כמו שאדם יודע שעיקר החיים שלו הוא לגדל את 
הילדים, והוא צריך לדאוג בשביל הגופניות שלהם, כך צריך לדאוג 

שלו, בשביל הרוחניות שלהם, ואם לא מבין את זה, חסר באהבה 
באהבה שהקב"ה נתן לאבא, כי אם הוא אוהב כל כך, אז גם מי שלא 

 "מחנך" יכול לחנך.
 צריך שהילד ירגיש שההורים מבקשים את טובתו

והדרך לחנך מבואר בחז"ל, קודם כל צריך להיות שני הדברים, מצד 
 א' חושך שבטו שונא בנו, ומצד שני להיפך.

ילד, לא חשוב אם הוא ואמנם במה שנוגע להתפתחות הגשמית של ה
יודע שהאבא והאמא כונתם לטובה או לא, כי זה מציאות ובכל אופן 
אם הם יגדלו אותו, הוא יגדל גופני, אבל במה שנוגע לחינוך רוחני, 
צריך שהילד יידע שההורים עושים לטובתו, ואחרת הוא לא מקבל 
 חינוך, ממילא צריך לעשות באופן כזה שהילד והילדה ירגישו שהאבא

והאמא רוצים לחנך אותו "לטובתו" לא לטובת עצמם, ועם זה צריך 
להיות הכל בין חושך שבטו שונא בנו, ובין הצד השני, הכל צריך להיות 
 עד כדי כך שירגישו שרוצים טובתם, ואז יש סיכויים שבאמת יתחנכו.

 בעל מום... –ילד בלי יראת שמים 
ם כ"כ חזקה, אז וזה לא כ"כ פשוט, אבל כיון שהאהבה של ההורי

אפילו הדבר הכי קשה הם ישיגו. אבל צריך לעשות את זה בכל הכח, 
עם כל האהבה מה שיש, מתוך אהבה צריך שירצו שהילדים יהיו ירא 
שמים, גם הבן וגם הבת יהיו יראי שמים, ויעשו כל מה שהקב"ה רוצה, 
שזהו האושר שלהם, ובלי זה הם מסכנים! כמו שכל אחד יודע שאם 

לא יתפתח כמו שצריך, וחלילה וחס הילד יהיה בעל מום, או הילד 
ככה צריך להיות יהיה חולה ר"ל, אז האבא והאמא כ"כ בצער מזה.. 

ואם תהיה אהבה כזאת,  להם צער אם הילד ח"ו בלי יראת שמים,
 הקב"ה כבר יעזור.

 בנות שייכות יותר למשפחה
יותר  ומצינו שהבת מצד א' שייכת יותר למשפחה, היא מרגישה

שייכות למשפחה. כי הדין הוא שאם ח"ו הבת עשתה דבר לא טוב עד 
כדי כך שצריך לסקול אותה, צריך לסוקלה על פתח בית אביה. ובבן 
אין כזה דבר, שאם חטא צריך להענישו על פתח בית אביו, למה, כי 
הבת שייכת למשפחה, כל מה שיש לה זה מההורים. ואם ההורים 

יא מרגישה את האהבה שלהם, היא באמת מחנכים אותה, וה
 מתחנכת כראוי.

וזהו מה שאומרים להם ראו גידולים שגידלתם, ובבן אין כזה דין, כי 
היא יותר שייכת למשפחה. לכן המשפחה צריכה לדאוג על הבת יותר 
מהבן שתגדל כמו שצריך, ואם לא, חסר באהבה של ההורים, אהבה 

 ריך.של ההורים צריך לעשות שהבת תהי' כמו שצ
 החובה שתהיה שיתוף פעולה להורים ובית הספר

ובודאי זה לא מספיק, אמנם בדורות הקודמים זה היה מספיק, אבל 
היום בזמנינו זה לא מספיק, אלא צריך גם בית ספר, אך הבית ספר 

 לבד בודאי לא מספיק, אלא צריך את שניהם, וכולי האי ואולי..
חיוב שלהם הוא כ"כ גדול, הקב"ה יעזור שכל ההורים באמת יבינו שה

ושעל ידי האהבה שלהם צריך להגיע שהבן והבת יקבלו את החינוך 
 האמיתי, ויגדלו באמת לתפארת בישראל.

 לדעת לחנך
 דברים שאמר רבנו בכנס היסוד לארגון 'מפעלות שמחה' בקרי"ס כ"ו סיון תש"ס

נתאספנו כאן כדי לשמוע ולהתחזק בנושא החינוך, שהוא אחד מאבני 
היסוד בחיי היהודי. וכבר קודם מתן תורה מצינו באברהם אבינו שחינך 
את בניו בדרך התורה והמצווה כדכתיב ביה 'כי ידעתיו למען אשר יצווה 

 את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט.
 וכן שאר האבות והשבטים הנחילו התורה לבניהם ולזרעם אחריהם.

י מיני מצוות, האחת, מצוות שעיקר תכליתן הוא הנה מצינו בתורה שנ
קיום מעשה המצווה מבלי כל קשר לתוצאותיה. ואף אם יצא מזה דבר 

 רע חלילה אין זה פגם בעצם המצווה.
שחזקיהו מלך יהדה נתבע על כך  )ברכות ז, א( וכמו שמצינו בחז"ל

שלא עסק במצות פריה ורביה ולא נשא אישה, לפי שצפה ברוח 
הקודש, שעתידים לצאת ממנו בנים שאינם מהוגנים, ובשל כך נקנס 
עליו מיתה, אלא שהרבה רחמים וביטל הגזירה, וכל זאת משום שביטל 
 מצות עשה שהיה עליו לקיימה בתמימות מבלי לחשב חשבונות עפ"י

 העתיד, וכפי שהוכיחו הנביא בהדי כבשי דרחמנא למה לך.
אולם שונה היא בתכליתה מצות חינוך אשר נמנית על המין השני של 
המצוות, שעיקר המטרה והתכלית היא: למען ילך בדרכים טובים וגם 

בבנו אע"ג דגמיר )ח, ב( ד כי יזקין לא יסור ממנה. וכדמצינו בגמ' במכות
ו, כדכתיב 'יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך' מצווה לייסרו ולהכות

ובודאי שאין שום ענין סתם להכותו ולהדריכו בדרך ישרה. ועל כן 
אומרת הגמ' אע"ג דגמיר מצוה להכותו כדי שילמד טוב יותר. אך אם 
ברור לנו שאף אם נכהו הוא לא ישתפר ולא ייטיב דרכיו, ואדרבה ימרוד 

 ואף איסור יש בזה, וכמו שאומרת הגמ'ויבעט, אין שום מצווה להכותו 
דהמכה בנו גדול עובר בעשה דפן יוסיף. לפי שגורם לו  )מו"ק יז, א(

 להתחצף ולהתריס כנגדו ונמצא עובר בכיבוד אב ואם.
והנה מצות חינוך מוטלת ביסודה על האב. אך עלינו להתבונן היאך 

וכי כל  התורה יכולה לצוות על כל אדם ואדם מישראל לחנך את בניו.
א רק יחידי סגולה בדור אדם מומחה בחינוך ויודע כיצד לחנך הל

אלא ודאי שכונת התורה, שחובת   בכי החינוך כפי שצריך.בקיאים בנ
ך. והאב למסור את בנו בידי מי שיודע לחנך ובכך מתקיימת מצות חינ

וכשם שמצינו במצות מילה שאעפ"י שהאב מצווה למול את בניו, אם 
יו ליקח מוהל ובכל מקיים מצוותו, כך ה"ה במצות חינוך, אינו יודע על

  עליו ליקח לבנו מורה ומחנך שידרכינו בדרך הישרה.
על כן יש מאד לקדם בברכה את המפעל החשוב שהוקם כאן לעניני 
חינוך. שכל הורה יוכל לקבל הדרכה והכוונה כיצד לחנך את בניו ובאיזו 

 יפות וביד חזקה.דרך לנהוג בהם. כי פעמים יש ללכת בתק
ולפעמים הדרך הנכונה היא דווקא בדרכי נעם ועוד כהנה וכהנה. ובפרט 
בדורנו שאנשים טרודים עד מאד בעול המלאכה והפרנסה, ואין שעתם 

 פנויה ליתן דעתם על חינוך ילדיהם כדבעי.
וכמו כן פעמים רבות אדם נקלע למצב לחץ ועומד נבוך מול בעיות  

חינוך הילדים. ובפרט אנשים צעירים שעוד לא שונות שנוצרות במהלך 
ואז אינם יכולים לשפוט בצדק ובדעה צלולה  ,התנסו בחינוך ילדים

ופועלים מתוך כעס ומתח. ותחת לתקן עלולים הם רק לקלקל ולהזיק. 
כי אם הילד אינו מרגיש מספיק שהוריו באמת אוהבים אותו ודורשים 

ך אחרי שרירות לבם ורק אינו מקבל מהם והול –רק שולמו וטובתו 
מתרחק מן הטוב. על כן מה טוב שבכגון אלה ילך ויתייעץ עם מומחים 

וידיהם רב להם בתחום זה. ואם נוטל  ,אשר התנסו בעניני חינוך כדבעי
  עצה מן הזקנים מובטח לו שאינו נכשל.

וה' יעזור ויברך את כל העוסקים במלאת הקודש, שיצליחו במעשי 
עצות טובות ומעילות לכל דורש ומבקש. ויקויים בנו  ידיהם ויוכלו ליתן

הכתוב 'וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך' ויזכו כלום לרוות מבניהם 
 רק נחת עד עולם.
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 סוד החינוך
 בכנס חינוך למנהלי התתי"ם וראשי ישיבות קטנות בארץ ישראל

 ליל י"ג באייר באולמי ארמונות חן ב"ב
מה שכתוב בתורתנו הקדושה, בתורה  מורי ורבותי, נראה קודם כל

הקדושה כתוב שהקב"ה פנה אל אברהם אבינו ואמר "כי ידעתיו 
למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה', לעשות 
צדקה ומשפט, למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר אליו". אברהם 

זרה, אבינו הרי הלך בכל המקומות וצעק נגד האלילים, נגד העבודה 
בכל זאת זה לא מספיק, רק מה כתוב "למען אשר יצוה את בניו ואת 
ביתו אחריו ושמרו דרך ה'", הוא ציוה, הוא המשיך לחנך את הדורות 

 הבאים, בזכות זה יזכה שיביא ה' את אשר דיבר אליו.
ולמה דוקא הוא, הרי בדור של אברהם אבינו כתוב שהיו עוד אנשים, 

שרה גיירה את הנשים, ואיפה הדורות אברהם גייר את האנשים, ו
שלהם? איפה הצאצאים של האנשים האלה? רק שהם לא ידעו את 
הענין של חינוך, ואפילו שאברהם גייר את האנשים, ושרה את הנשים, 
אבל מה יהיה הלאה, הם לא דאגו, כל אחד מהם לא עסק בחינוך. 

של לכן אף אחד לא נשאר מהם! רק אברהם אבינו שידע את הענין 
חינוך, הוא חינך את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה', לעשות 

 צדקה ומשפט, אז זה נשאר, אברהם אבינו נשאר לדורי דורות.

אברהם אבינו שהקב"ה עזר לו, ולמרות שכל העולם היו עובדי עבודה 
זרה, ונמרוד שהיה המלך של המדינה ההיא והיה עובד עבודה זרה, 

ותו לכבשן האש. והאש היה כל כך חם, שאי רצה לשרוף אותו, וזרק א
נשרפו! עד  –אפשר לתאר! ואפילו האנשים שבאו לזרוק אותו לאש 

כדי כך היה האש חם, ובכל זאת לאברהם אבינו היה נס, הקב"ה הציל 
אותו. ועכ"פ מה רצה הקב"ה בעיקר, אשר יצוה את בניו ואת ביתו 

ביא על אברהם אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, למען ה
כל האנשים הללו שאברהם גייר את האנשים, ושרה את הנשים,  וגו'.

 איפה הדורות שלהם? לא נשאר כלום! נשאר רק מאברהם אבינו.
ואנחנו כבר יודעים את זה, וגם היום הסוד של חינוך יש רק אצל 
היראים לדבר ה', הם יודעים שצריך לחנך את הילדים בדרך ה', כמו 

ל שאר האנשים לא יודעים מה זה חינוך, האם הם שהם קבלו, אב
מחנכים? מה הם מחנכים? הם כעסנים, וכי מחנכים לכעס, יש להם 
גאוה, יחנכו את הילד לגאוה, על מה יחנכו אותו? יחנכו אותו להיות 

אדם מגושם, וכי על זה צריך לגדל אותו?  –ּפְָראסֶטער ֶמעְנטש 
ו את זה כבר מאבות ממילא צריך לדעת אנחנו ברוך השם קבלנ

 אבותינו, וכל הדורות זה ככה.
 
 

 
 הוראות בעניני חינוך שנכתבו ע"י בני משפחת רבנו שליט"א

 
 לימוד עם אברך

בעצתו, שכדאי ונכון לסדר לבחור  יםכמה פעמים לשואל רבנו עורר
ומצליח בלימודו, עכ"ז מאד תועלת שילמד עם אברך  טובשלומד  טוב

)רשימות נכדו הרה"ג ר'  ן ועמקן כדי לפתח הכשרונות והשכלת"ח למד

 מאיר שטיינמן שליט"א(

 לשלוח את הנער לישיבה ברמה נמוכה
נודע לו שזו ישיבה ברמה רשם את בנו לישיבה אחת ואח"כ  פלוני

בו יהיה פגיעה בכבודו לעומת מה שבנו צריך. אך באם יחזור  נמוכה
דו של המנהל מותר לו לאמלל של המנהל. ומסתפק אם בשביל כבו

יש הרבה בחורים שמצליחים דוקא שלא יעביר. : את בנו? ענה רבינו
 )הנ"ל( בישיבה נמוכה מהם.

 !סלקו את הבחור, שיעבור מקום
ושלא יבוא  מרחיקים אותומעשה היה בבחור שהודיעו לו בישיבה ש

יש להם ומוצדקת,  את הסיבה ומצאו שאינהההורים ביררו  יותר,
ישאר  אתזל אפשרות לצאת "למלחמה" ולהפעיל לחצים כדי שבכ

: רבינו יתקבל בישיבה הרבה יותר גרועה. אמר מאידך אם יעזובשם, 
]ר"ל,  לא כדאי להשאירו שם אפילו אם "יצליח" הוא לא "יצליח"

רים וכו' קשה מאוד ישתדל מאוד לשמור הסד אפילו אם הבחור
נמצא שם הוא שיקבל תועלת מהרמי"ם ומהצוות שהם מרגישים ש

 .אחרת וה' יעזור  שינסה בישיבה בעל כרחם ומסתכלים עליו ברע[
 )הנ"ל(

 לא להעיר בחור בבוקר יותר מדאי
בחור שמתקשה לקום בבוקר מוקדם. לא להעיר אותו  אמר רבנו:

ק"ש אפילו עובר זמן  ןופאם בשו -)אביו או אמו( יותר מפעמיים
חלק גדול יותר מהתועלת; כי  והטעם מפני שהנזק רב -דאורייתא

בות לבניהם מתחילים מרקע סכסוכים ומריבות וריחוקים בין אהמ
ז הוא יצליח. לחכות שהוא מעצמו ירצה להתעורר וא זה. צריכים

בפומבי בכנס חינוך בתשס"ט,  ה נאמרזבר . )דובינתיים להתפלל לה
לא להלחיץ עוד: אמר  הזרך דל ושמעתי מפיו בהרחבה קצת( וכן ע

את הילד על תפילה. אלא לחכות שיתבגר יותר ]המדובר אם לכוף 
 )הנ"ל( .אותו שיתפלל את כל התפילה כראוי[ 

 נזק ותועלת בספרי קריאה 
סוקה יש בהם קצת תועלת )שנותן לילד תע חומרי קריאה לילדים,

כשרה לשעות הפנאי( אבל נזקם רב, כי הם מושכים ומענינים 
להם  מתמכרהילד ומכניסים את המח לעולם דימיוני ושקרי ואח"כ 

רוצה כלל להשקיע בלימוד שהוא וחפץ לקוראם כל הזמן ואינו 
יחסית יותר מאמץ מוחי, והקריאה המרובה בספורי דמיונות משתקת 

אופן נידון השאלה היה על  .[ומנוונת את המח ]בגיל ההתפתחות
חברים רעים זה ג"כ נזק על זה ענה, שרצו להציל עי"ז מחברה רעה. ו

גדול מאד אך נתינת ספרי קריאה הרבה, זה לא טוב, ולכן צריכים 
ס"ד והשגחה מעולה והרבה תפילה שלא ימשך לרחוב וכיו"ב ולמלא 

  טוב. את הזמן במשחקים כשרים, אך קריאה מרובה זה לא פתרון כ"כ
, זה עוד לא נורא, אבל של קריאה בספרים אמר: חצי שעה ביוםעוד 

 10היה על ילדים בערך גיל  יותר מזה זה כבר יוכל להזיק, המדובר
]א"ה, בספורי צדיקים בד"כ ל"ש רוב  .ומעלה ובסיפורים דמיוניים מאוד

 הסיבות הנ"ל, והם באמת פחות מרתקים בדרך כלל, בפרט כשהם ערוכים בצורה

שמעוררת את הקורא ללכת בדרכיהם, והאמור הוא בסיפורי מתח ועלילות 

 )הנ"ל([ וראה עוד להלן מדברי רבנו– בעיקר -דימיוניות

 לדעת שפת אידיש
]וזה סיבה לשלוח  עלה היא, שהילד יודע ודובר אידישמ -אמר רבנו

 )הנ"ל( [.כששייך לבית חינוך באידיש
 בחור שאין לו חשק ללמוד בבין הזמנים

בחור חזר הביתה מהישיבה ולמגינת לב הוא לא רוצה ללמוד בכלל 
]בבין הזמנים[ ופשוט לא פותח ספר. מה לעשות. אמר: זה בעיה. 

]א"ה וכדברי הגר"א באגרת לנסות למשוך אותו בכסף. אולי יש תקוה. 

 )הנ"ל( ותפזר להם הפרוטות[

 "דירת נופש באזור של "קלי דעת
שרובה חרדית לגבי "נופש" ב"בין הזמנים" היתה הצעה לדירה בעיר 

האם אפשר להיות שם  ""קלי דעתס באנשי אך הרחוב ההוא מאוכל
הם מושכים, מהם רק למספר ימים. אמר: לא כדאי, אפילו כשרחוקים 

כשמתקרבים אליהם, בודאי שאפשר להתפתות ]א.ה. ד"ז נוגע גם 
 )הנ"ל(, ופשוט[. וך הנעריםהמבוגרים, ולא רק לחינלחינוך 

 רבה או גננת
כשנפתח תלמוד תורה פלוני בבני ברק, התייעצו שח הגר"ש בן רבנו: 

איתי בכמה ענינים, אחד הנושאים היה לגבי גן ילדים האם מומלץ 
גננת,  –יותר לקחת לשנה הראשונה של הילד מלמד )'רבה'( או אשה 

ושאלתי אז את אבי שליט"א ודעתו היה לקחת גננת, כי סבר שבשלב 
  .זה של הילד עדין זקוקים לחמימות של גננת

בענין גיל כניסת הילד לתלמוד תורה, דעתו  –באופן כללי עוד אמר: 
 היא שתמיד עדיף מאוחר יותר אפי' שעי"ז יהיה מהמבוגרים שבכיתה 

שהיה ניכר איזה בחורים נכנסו  ]ואמר שראה בישיב"ק במשך השנים
בגיל צעיר ואיזה בגיל מבוגר, ועדיין נשאר הפער ביניהם, ואצל בנות 

 יותר נוטה רבנו להכניס גם צעירות יותר[
 יעקב ישראל שטיינמן שליט"א( 'רג )רשימות הרה" 

 הגזים בעונש
ים מעשה במנהל ת"ת שבא לספר על מלמד שקשר לאחד התלמיד

ועוד  שרצה לשבור עקשנותו[ ]מפני , וסתם פיואת רגליו, ואת ידיו
 . דברים נוראים
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והורה רבינו בצורה חד משמעית לסלקו מלהיות מלמד, ולמחרת הגיע 
מלמד אחד להמליץ עבורו, ורבינו דחהו בצורה תקיפה מאד ולא רצה 
בשום אופן לקבל דברי זכות על כזו התנהגות, ואמר שעשה במעשיו 

אחד שנחשב למבין בחינוך!!! וג"כ ניסה  הרבה פשעים, ובהמשך הגיע
ללמד עליו זכות, ובהמשך באו עוד ארבעה מלמדים מאותו ת"ת 
ללמד עליו זכות, לומר שכולם אוהבים אותו ואף אותו ילד אוהבו, 

ובגלל שלא  ומתכוין לטובה, והתווכחו עם רבינו משך שעה שלימה.
ה ראוי באמצע השנה הסכים שישאר עד סוף השנמצאו מחנך 

 )צדיק כתמר יפרח( בתנאים נוקשים.
 צורת העונש

היום נוצר מצב שמלמד פוחד להכות התלמיד, כיון שאם מכה 
מוסרים אותו למשטרה, ]הכל איפכא מסתברא[ מאמינים תמיד 
לילד, ויושב בכלא, אלא דאפשר לתת לילד עונש לכתוב עמ' גמ' 

 שלשה ארבעה פעמים.
ישיבה קטנה פוניבז' נתן הגר"ש גרוסברד זצ"ל שהיה משגיח של 

והילד היה בא אלי או  ,פעם עונש לבחור ללמוד מערכה של הגרע"א
 )שם(להגרמי"ל ושאל פשט בדברי הגרע"א, וזהו באמת עונש טוב. 

 קבוצה גדולה
רבינו אמר שבאופן רגיל לא היו קשיים עם התלמידים בישב"ק, אבל 

ים היה פעם שר"מ פלוני מישיבה פלונית שלח כעשרה בחור
מישיבתו, וקיבלו אותם בישב"ק והיה קשה איתם, והסביר רבינו כי 
כשמסלקים בחור אחד או שנים הם הולכים מהישיבה באופן נכנע, 
אבל כששולחים קבוצה גדולה זה לא טוב, כיון שהיות והם קבוצה 

 )שם( הם מרגישים שיש להם כח בעצמם ואינם נכנעים.
 בגלל החטאים

לרבינו למה השתנה בשנים האחרונות  משגיח באחד הישיבות שאל
שיש כ"כ הרבה בעיות של לחץ ותופעות נפשיות ופסיכולוגיות, אמר 
רבינו מפני חטאים שהתרבו, שוב שאל חטאים של מי? אמר רבינו 

 )שם( .של כולם
 לא להוכיח בתקיפות

אברך שאל לרבינו שבנו מגלח את זקנו ואינו מרוצה מזה, כיצד 
א יוכיחו בתקיפות, וראי' מגמ' בקידושין דף להגיב, והשיב ודאי של

ל"ב א' בעובדא דרב הונא ורבה בריה דהקשו בגמ' ודלמא רתח וקעבר 
אלפני עור לא תתן מכשול, וכתבו בתוד"ה דמחיל וצ"ל שהודיעו 
קודם לכן, הרי שאף אז הי' גורם שבנו יכעוס, אלא יאמר לו פעם 

ות רק מפסידים אחת שאינו מרוצה מכך, אבל אם מוכיחים בתקיפ
 )שם( מזה.

 לבקש מחילה
נשאל רבינו אבא שהעניש את בנו ונתברר שזה היה בטעות האם 

שלא יפסיד באם יבקש ממנו צריך לבקש ממנו מחילה, השיב רבינו 
 )שם( ובאם לא יבקש ירגיש הילד שאין צדק בעולם. מחילה,

 כשילד גנב?
כשמגלים שילד גנב, פעם דובר בפני רבינו על דרכי תגובת מלמדים 

אחד אמר שלא חייבים על גניבה מיתת בי"ד, ולכן אין לביישו ברבים. 
אמר רבינו יותר מכך, שלא מצינו עונש בושת על שום עבירה, אלא 

 בסוטה שפרעו את ראשה וכו'.
מצוי תופעה אצל ילדים שגונבים, אבל זה לא בהכרח שכך ישאר, 

 אח"כ זה עובר.
ת לבנו שכשאומר לו להתפלל רואה אחד אמר לרבינו מה לעשו

שהופך כמה דפים ביחד כאילו התפלל. אמר רבינו גם לילדים יש יצר 
 )שם( של "גניבה". ]גניבת דעת[.

 כשהאב נעדר
רבינו סיפר פעם שהלך לנחם אלמנה, שבניה לא הולכים כל כך בדרך 
הישרה, ואמרה לו הסיבה שהילדים שלנו יצאו כך, היות ובעלי נעדר 

כל השבוע, ואני הייתי צריכה לגדלם לבד, אמר רבינו שהיא מהבית 
 )שם( צודקת.

 מכות אכזריות
סיפר רבינו שאחד בא אליו שילדיו סרו מן הדרך, ואמר רבינו הוא 

הרבה מתפלא רבינו על דברי רש"י  גרם להם שהכם מכות אכזריות.
 )שם( בבכורות )דף מ"ו א' ד"ה פשע(.

 ריבוי שמחה
ר לאחרונה מספר פעמים, שהיכן שהי', כגון )תשס"ח( רבינו דיב

בישיבות, ובכינוסים שונים, ראה כמה חסר שמחה לאנשים, ואף היכן 

שהיו אנשים מבוגרים ראו שהם כ"כ שמחו ורקדו, שהי' קשה הדבר 
 להפסיקם משמחתם ]ובזה היה ניכר כמה שהדבר היה חסר להם[.
ם ובאמת אצל קהל החסידים יש מידי פעם דבר שגורם לה

התחדשות, ע"י ששמחים, אם זה סעודה שלישית או מלוה מלכה, 
 וכדו'.
שבציבור שלנו חסר הדבר, שיגרום מידי פעם  רבנו שליט"א וסבור

להתחדש ולהתרענן, שכן קשה הדבר לשבת כל הזמן רק ברצינות, 
 ]נעשים יבשים כך[ צריך שיהי' גם שמחה מידי פעם.

הספיק תורה  םות הקודמיחרונים, אבל בדור]אמנם כ"ז בדורות הא
 לבד[

לכך עורר על כך בזמן אחרון שיש לראות להוסיף עוד דברים שיגרום 
 שמחה.

אמרו לפני רבינו שיש נוהג בישיבות שעושים דבר הנקרא עונג שבת, 
שבחורים יושבים ושרים ואומרים ד"ת, וטועמים דברי מתיקה, ורבינו 

 ן בקביעות וכדלהלן.אך שלא יעשו כ קילס הדבר, בהזדמנויות שונות.
ושוב שמעתי עוד פעם מרבינו שבזמנינו צריך מזמן לזמן שיהי' קצת 

וכדו', מזמן לזמן צריך מלוה מלכה, חסר  םכינוסי כל מיני שמח, כמו
לבחור מזמן לזמן קצת שמחה, פעם בחודש או שש שבועות לעשות 

  )שם(. שמחה, אף שהתורה משמחת, מ"מ חסר קצת
 מוסיף יראת שמים

בט תשע"ה( מלמד שאל לרבינו ששמע שפעם המלמדים היו )ש
מלמדים בחיידר את הילדים על הפסוק וילך עשיו, שהלך בלי כיפה 
ולא נישק את המזוזה, ויאכל, שאכל בלי ברכה, אמר רבינו שאכן 

אפשר ללמד כך,  באמת כך פעם לימדו, ושאל לרבינו האם גם היום
שאל המלמד מה ענין ללמד דבר זה שלא כתוב  ?אמר רבינו למה לא

 )שם(בחז"ל, אמר רבינו שזה מכניס לילדים אהבת ה'. 
 שלא עשני ראש ישיבה

היו צריכים להוסיף ברכה בברכות השחר, שלא אמר בדרך צחות:  
עשני ראש ישיבה, בגלל האחריות שיש על הבחורים, לפעמים לא 

 )שם( ת רבות.יודעים איך להתנהג עמם. ויכול לצאת תקלו
 להרבות בתפילה

אמרתי לרבינו על ילד שסובל מאיזה בעיה, והופך את כל ביתו ואמו 
כבר מתמוטטת, והשיב רבינו: הכל מידות רעות, שאלתי מה העצה 
השיב: כמו כשאומרים קדיש על נפטר מצילו מגיהנם וכל פעם 
שאומרים עוד קדיש, מועיל כל פעם עוד קצת, כך שיתפללו וכל פעם 

 )שם(ת. יועיל עוד קצת, ויועיל עוד קצ
 להרגיע קנאה

ר"מ בישיבה שאל לרבינו מה אומרים לבחורים שנראה להם 
שלבחורים אחרים הולך טוב ולהם לא, השיב רבינו אפשר לומר להם 
שיש יותר גרועים מהם, ואם אחד שבור מכך שלא מבין השיעור 
ואחרים מבינים, אפשר לומר לו, הוא לא מבין את השיעור ולשני יש 

 חסרון אחר.
שאל ר"מ בישיבה, בחור אומר לי אני מתפלל שאני אבין את  עוד

השיעור ואצליח, ועדיין הולך לי קשה, וממשיך לא להבין. השיב רבינו: 
בחור חושב כל בעי' שיש לו יפתר ברגע, הנה מצינו אצל יצחק אבינו 

 ]לפי פשוטו כמבואר בחז"ל[ שהברכות שבירך לא היו ברוחניות
ריך לעבוד בעצמו לבד, ואצל בני אדם זה הטעם כיון שעל רוחניות צ

 הפוך על גשמיות עובדים קשה ועל רוחניות חושבים שיבוא כבר לבד.
 )שם(

 גרובלהכניס בגיל מ
שמעתי מרבינו שהכנסת ילד לת"ת תמיד בגיל מאוחר יותר טוב, אלא 
א"כ הוא עילוי, צעיר לא תופס כ"כ טוב לא מפותח מספיק ואח"כ כל 

כלל מה שיותר מאוחר עדיף כי מפותח יותר, מה החיים צולע, בדרך 
 )שם( בוער, מה יקרה אם יהי' בר מצוה מוקדם בכתה שלו.

 לעבור לישיבה אחרת
רבינו דיבר על כך בכאב שיש בחורים שמצליחים באיזה ישיבה, ונכנס 
בהם רצון לעבור למקום אחר, וזה הכל עצת היצר, שאם נמצא כבר 

למה הוא עובר למקום אחר שלא במקום ומצליח ועושה שטייגן, 
מכירים אותו, הרי עי"ז צריך להתחיל הכל מחדש, אין זה אלא עצת 

כמו"כ ציטט רבינו דברי הכתר ראש באות נ"ג וז"ל כשיצליח  היצר.
בלימודו באיזה מקום ובאיזה ענין ומתחדש עליו לשנות וכו' שלא 

תמר יפרח עוד וראה עוד בס' צדיק כ )שם(למהר לעשותו תיכף כנאמר וכו'. 

 מרבנו שליט"א.הרבה ענינים בעניני חינוך 
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 שאלות ותשובות שנשאל רבנו שליט"א 
 מהרה"ג ר' חיים שרגא שוב שלט"א ונתפרסם בקובץ 'עטרת קריה'

 
 געשמאק בלימוד

לצעירי הצאן מתיקות ש. הורים שואלים את עצמם כיצד מחדירים 
 בלימוד, געשמאק בלימוד.

ת. זהו נושא לא מוגדר, שלא ניתן לתת עליו תשובה כללית, זוהי שאלה 
פרטית לכל אחד ואחד. קודם כל זה תלוי במלמד אם יש לו געשמאק 
להחדיר תשוקה. אם הרבי בעצמו רדום, גם הילד נהיה רדום, ואם הוא 

געשמאק גם בילד. תלוי גם  מוסר את השיעור בגעשמאק הוא מחדיר
כל הילדים שווים יש ילד שיותר נמשך, וקיים ילד כ באיזה ילד, ל

שקשה לו יותר. לא ניתן לומר בזה כללים. יש לנסות ולחשוב על כל 
 ילד וילד.

 להחיות את הלימוד
ש. יושב מלמד בכתה, כיצד הוא מביא לידי כך שכל הכתה יחיו את 

 הלימוד.
ת כל מה שהוא יכול. כללים אין בזה. יש אחד ת. הוא חייב לנסות א

 שמצליח אחד לא, בודאי שהמלמד צריך להתאמץ, זה מובן מאליו.
 זה לא קונץ

וישנו  ,ש. ישנו מושג של בחור שרגליו מוליכות אותו לבית המדרש
 בחור שהכל מתנהל אצלו בעצלתיים.

 ילדים אלו קשה מאד. ללמוד עם ילדים הטובים זה לא קונץ,ת. עם 
 זה כל אחד יכול אך כאשר מגיעים לילדים חלשים זה באמת קשה.

 המסירה לחלשים או לטובים
ש. כשרבי מלמד בכיתה, האם השיעור צריך להיות מכוון לטובים, 

 לבינונים או לחלשים. 
ת. חייבים למסור קצת להם וקצת להם. לא ניתן למסור שיעור רק 

ים. הטובים יתקלקלו. לטובים או רק לחלשים. אם ילמדו רק את החלש
ימסרו שיעור רק לטובים החלשים יפסידו. חייבים לנסות למסור לכולם 

המלמד צריך להתפלל וצריך סייעתא דשמיא, צריך תפילה, 
 שהילדים יצליחו בלימוד.

 לא מדאי הרבה
ש. נוצר כיום מצב שבתלמודי תורה מסוימים, מלמדים ברמה שפעם 

 אחרונים וכו'.לא למדו בישיבה גדולה, ראשונים ו
ת. אין הכי נמי. הרחיקו מדי רחוק ]צו וויט אועג[ שלומדים כך עם 
ילדים צעירים ניתן ללמוד כך עם ילדים עילויים, אך רוב הילדים הרי 

 לא עילויים.
 שידע טוב

 ש. מה באמת נדרש ללמוד, מה יש לעשות.
ת. צריך לעבוד יותר להכניס געשמאק, מה שילד יודע שידע טוב, לא 

 ללמוד הרבה, רק מה שהוא לומד שידע טוב.
 לא להרחיב מדאי

ם עליו ללמוד גמ' רש"י ותוס' או להרחיב אש. למשל, מלמד בכיתה ז' ה
 יותר.

ת. עוד דברים לא, ללמוד גמ' רש"י ותוס' זה מספיק וחייבים למסור 
גם את זה בגעשמאק ואז זה גם יעבור לילדים, כי אם המלמד רדום 

 גם הילדים לא יקבלו געשמאק.ואין לו געשמאק 
 סיפורי צדיקים

ש. כיצד עדיף להחדיר בילדים יראת שמים, באמצעות לימוד בספרי 
פורי צדיקים המעוררים ליראת ימוסר, או על ידי שמספרים להם ס

 שמים.
ת. על הילדים של היום כנראה שמעשיות משפיעות יותר, על הילדים 

 של פעם אינני יודע, היום זה דור אחר.
 מה לספר

ש. לעתים קיים חשש שהילד השומע רק מגדלותו של הצדיק עלול 
לחשוב שזה לא נוגע לו. השאלה היא האם צריך לספר על גדלותו של 

 הצדיק. או על שלבי צמיחתו מקטנות.
ת. בצורה שווה. האמת היא שאומרים בשם החפץ חיים זצוק"ל שלא 

אך המציאות היא  זקוקים למעשיות, מדוע? מספיק מה שכתוב בתורה.
שהילדים של היום שונים. אם מספרים להם סיפור נכנס קצת. כמדומני 

 שמביאים בשם הרב מבריסק שהיה מחזק בספורי צדיקים.

 להחדיר טעם
 ש. מה הנקודה בחינוך אשר יש לעמוד עליה בתלמוד תורה.

ת. פשוט ללמוד כפי שלמדו פעם, גמ' רש"י, להכניס טעם ברש"י 
ני מהחדיר טעם ברש"י, בקדושה של רש"י. כמדולומדים חומש ל

ל שמובא בשם החפץ חיים, שהיה אומר שיש לשוחח עם הילדים ע
יהנום, שכחו שקיים גיהנום. הכל יפה, הגיהנום, היום לא מדברים על הג

נבהלים מהגיהנום, אמנם אין לדבר על כך מדי הרבה משום שישנם 
 ייבים.ילדים שנעשים עצבנים מזה, אך לדבר על זה ח

 חוגי אומנות
ש. לאחרונה קיימים נסיונות לשכנע ילדי תתי"ם ליטול חלק בחוגי 

 אומניות שונים בשעות אחה"צ, כיצד יש להתייחס לזה.
ת. יתכן שעבור ילדים חלשים זה נצרך. היום זה דור חלש, אולי ישנם 
ילדים הזקוקים לזה פעם זה לא היה שייך בכלל. אך ילדים נורמלים 

 ל לתורה.דקים לזה. רק ילדים חלשים. העיקר לגאינם זקו
 תורה תבלין

ש. דורנו מוקף בכל מיני נסיונות. הרחוב כולו מלא נסיונות, כיצד 
 מחסנים את בני הנוער מפני הנסיונות.

ת. נאמר 'בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין', מסופר כי אחד בא 
ימת שום עצה, לחפץ חיים עם עצות שונות והוא השיב לו כי לא קי

 כתוב תורה תבלין אז רק תורה תבלין, כך חז"ל לימדונו.
 פסיכלוגים

ש. קיימת היום תופעה של פניה לפסיכולגים, כיצד עלינו כיהודים 
 חרדים להתייחס לנושא הפסיכולגיה.

ת. אין בזה כללים, ולפעמים יש ללכת לפסיכולגים, אין ברירה, ופעמים 
 לא.

 יט ללכת לפיסכלוג.ש. מהו השלב שבו יש להחל
 ת. בשעה שרואים שהצרה היא גדולה.

 לקחת להתפלל בבית הכנסת
ש. לא מעט הורים מבקשים לדעת מהו השלב שבו יש לקחת ילידם 

 לבית הכנסת.
צה לקום. צריך , אך לפעמים ילד מתעקש, הוא לא רות. יש בזה ענין

 שש. סייעתא דשמיא, יש לראות שהם לא יפריעו. גיל חינוך הוא מגיל
 ש. יש לקחת ילדים למשך כל התפילה או לחלק מהתפילה.

. כך הת. לא, לא, הם עלולים להפריע. ניתן להביאם לחלק מהתפיל
 לים אותם לתפילה.ימרג

 איזה קבלות לקבל
ת השנה החדשה מהי ש. מקובל מרבותינו כי יש לקבל קבלות לקרא

 ן ילדים לקבל על עצמם.הקבלה שיש לדרב
לדיבור.  ובא שהיה מקבל על עצמו בענינים הקשוריםת. מהחפץ חיים מ

 הם לא יעמדו בזה. ים לקבל על עצמם.כילדים לא צרי
 

פרקי חינוך שנאמרו מתוך שיחה עם משלחת מחנכים של ארגון תורה 
 ומסורה 

 הנוםייש ג
 ש. מה יש לומר לתלמידי הישיבה.

ת. קודם כל, כמו שהח"ח היה אומר, שיש לומר לתלמידים שקיים 
גיהנום, היום אנשים לא רוצים לדעת שיש גיהנום, רוצים לדעת שיש 

יש גיהנום אפי' אם לא רוצים לדעת, הלא גיהנום, יש  לרק גן עדן. אב
גם כן בעולם הזה. לדאבונינו לא חסר, כמעט אפשר לומר שבכל 

 אד מאד. יש צרות, אוי ווי ווי, כלהמשפחות יש חולים רח"ל, חולים מ
זה רואים, רואים את הגיהנום, גם בעולם הזה קצת כך הרבה צרות וב

ואנשים רוצים לדעת את הטוב, לא רוצים לדעת שיש גם עונש, שיש 
 הקב"ה שיש לפחד ממנו שלא יעשה רע.
 בטחון עצמי

 ש. יש אומרים כי בדור הזה הילדים קצת חלשים ואין להם בטחון עצמי.
לדעת שזה עבודת  ת. אולי יש להם יותר מדי בטחון עצמי, העיקר צריך

הקודש, חינוך זה עבודת הקודש וזה העיקר, התורה מחייבת כל אחד 
לחנך את ילדיו, וכי כל אחד יכול להיות מחנך, הלא לחנך זה משימה 
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לא פשוטה וזקוקים לידע גדול מאוד כדי להיות מחנך. אפילו בין אלו 
 מחנכים טובים יש מעט, אלא שאם רוצים כל אחד ם,שנקראים מחנכי

)שהובא באהל  יכול להיות, וצריך רק לרצות, והעיקר כמו שאמר הגר"א
שכל אחד צריך לחנך את עצמו וכשיחנך את עצמו יעקב פר' אמור( 

 הוא יכול לחנך את אחרים.
כל אחד מחויב לחנך את עצמו וזה לא נכלל במאמר: גם כי יזקין לא 

כך אומרים  קין שגם כשיהיה זקן צריך לחנך את עצמו.יסור ממנו. כי יז
 כמדומה בעלי המוסר שגם בזקנותו צריך לחנך את עצמו.

 לימוד הגמרא
 , ויש כאלו שדוחפים שיתחילש. במשנה באבות נכתב בן חמש למקרא

 בלימוד הגמרא כבר בכיתה ה' ו' האם זה טוב.
ת. כאן ]באר"י[ מתחילים ברוב המוסדות בסוף כתה ג', האמת שזה 

 צריך לכולי עלמא ללמוד גמ' קצת מוקדם אבל בכתה ה' בדאי 
 חומש רש"י

 ש. מה הן הנקודות שיש להדגיש לתלמידים.
ת. מה זה נקודות. קודם כל יש ללמוד חומש כפשוטו עם רש"י. רק 
פשט פשוט של חומש ורש"י זה מה שצריך ללמוד ולא לחפש רעיונות 
אחרים, אולי זה הולך טוב, אך זה לא העיקר, העיקר זה חומש עם רש"י, 

ך מקובל מדורי דורות: לומדים חומש רש"י, מזמן רש"י והלאה כ
לומדים חומש רש"י, ואם לומדים פשטים אחרים, נו, העיקר רש"י. 

עמים זה ראשונים אחרים אך העיקר רש"י, ולפעמים שרש"י לא פל
  מספיק צריך להביא את המדרש.

 לימוד הבנות
 ש. מה אם הבנות.

ים עם בנות בכלל, היום שלומדים ת. זה אותו דבר, פעם לא היו לומד
 אי אפשר ללמוד אחרת.

 לימוד משניות
 ש. ומה עוד יש ללמוד עם הילדים.

 ת. קצת הלכות, קצת משניות.
 ש. כיצד יש ללמוד משניות, בכמות או באיכות.

ת. אם הילדים שייכם ללמוד באיכות זה בסדר, אך אם הם לא שייכים 
לום הרי לא שייך, בעמקות גם לזה לומדים כמות, וכמות בלי להבין כ

 כן לא שייך, ממילא יש ללמוד עמם כפי רמת הבנה שלהם.
 ביאורי תפילה

 ש. באיזה גיל יש ללמוד ביאורי תפילה.
 ת. מסתמא בגיל שבע ולא דברים רחוקים.

ש. יש אומרים כי אם נותנים לילד להתפלל ואינו מבין, זה כמו לחנכו 
 לא להתפלל, שהרי אינו מבין.

לילד קטן לא נותנים להתפלל את כל התפילה, נותנים קצת, ברכת ת. 
המזון ודברים נוספים, אך אם נותנים לו להתפלל את כל התפילה זה 

 באמת כמו שאמרת.
 ש. אפילו אם הוא לא מבין, לאפשר לו להתפלל.

 ת. כדאי קצת, כמו מודה אני לפניך.
 סבלנות

 מצליחים.ש. מה צריכה להיות ההנהגה עם ילדים שאינם 
ת. צריך לעזור להם, לקחת להם מלמד שיעזור, והעיקר כמו שכתוב 

 ולא הקפדן מלמד צריך לזה הרבה סבלנות, בלי סבלנות אי אפשר.
 ליזהר מהשפעה

ש. כיצד יש לפעול במקרה שילד אחד מתוך מספר אחים עלול 
 להשפיע השפעה רעה על שאר האחים.

זריקה וגמרנו, אין דבר כזה,  ת. אין בזה כללים, לא ניתן לומר שיעשו
זה מצריך הרבה סבלנות, לנסות, גדולים וטובים היו להם בנים לא 
טובים. היו אנשים גדולים ולא היה להם בנים טובים. ברוך ד' כשהקב"ה 
מסר בידכם אוצרות אלו, הם אוצרות העתיד של כלל ישראל והעתיד 

רבה זהירות של כלל ישראל הוא בידכם, וצריך לזה הרבה תפילה. ה
והעיקר כמו שדברנו בתחילה מה שאדם יותר אחראי, יותר ירא שמים, 

 יש יותר סיכוים שיצליח.
הקב"ה יעזור לכולכם, שתזכו לגדל בנים ובנות ליראת שמים, מידות 

 טובות וצניעות ושהקב"ה ישמח בכם ואתם תשמחו בקב"ה.
 .ויקויים 'יהי כבוד ד' לעולם ישמח ד' במעשיו' שזה התכלית

 פרסים לילדים
שאלה: ארגון מתכנן לפתוח במבצע נושא פרסים שמטרתו להמריץ 
ילדים לשבת בתפילות שבת בבית כנסת ליד האבא, האם זה טוב 

 להרגיל את הילד לקבל פרס על דבר מעין זה.
ת. היום כל דבר פרס, אם יקרא קריאת שמע פרס, תפילין פרס, שמונה 

 ם כל דבר לפרס.לייעשרה פרס, פרס, פרס, היום מרג
אם מביאים לילד פרס, אז הוא לא רוצה לקיים את הדבר בשכל. הוא 

]ולעיל הבאנו מרבנו שלפעמים  רוצה את זה בגלל הפרס זה לא טוב.
 יש לתת פרס[

 מבחנים קשים
ש. כשעושים מבחנים לתלמידים האם להקשות על המבחן כדי להוכיח 

כדי לתת  תת מבחן קלעוד לעמול, או הפוך, ללתלמידים שהם צריכים 
 עדוד והרגשת הצלחה.

ת. תפוס לשון אחרון, שמעתי שכשהחזון איש היה בוחן, היה בוחן מאוד 
קל כדי שכל ילד יהיה מרוצה, כי אם אתה עושה שיהיה מרוצה אז יש 
לו חשק ללמוד ואם אתה לא עושה כך אז הוא מתייאש וחושב אני בין 

 כך לא מבין ואז זה לא טוב.
רמר וזה לא טוב, צריך לתת חשק צריך שהילד הזה ממו צריך לדעת

לרומם אותו קצת, כך אמרו לי שהיה משתדל שכל אחד ישאל לפי מה 
שמבין, החזו"א הבין בכוחות הנפש ולפי זה הוא שאל שידע, דווקא 

 שידע.
 חושך שבטו

ש. כתוב 'חושך שבטו שונא בנו' האם יש ללמוד כפשוטו גם אם יש 
 היאך אפשר לתת מכה או לא שייך. –בן בלי כעס כמו –מצב שיהיה 

 ת. וכי שייך לתת מכות בלי כעס.
 ש. ואם זה שייך.

ת. אין כזה דבר, אין כזה דבר, אדרבה זה מרגיל את הילד לכעס 
ולמידות רעות, הוא לומד את המידות הרעות יותר מהמידות הטובות 

 יותר משפיע.כשרואה דבר טוב זה לא כ"כ משפיע וכשרואה דבר רע זה 
 בר ללא כעס.יש. א"כ מה הכונה של שלמה המלך האם ד

  ת. הוא דיבר לאנשים לא כמונו.
 בקשת מחילה

ש. כשהמלמד חושד בילד ובסוף רואה שטעה האם צריך לבקש מחילה 
 לי לעיני כל התלמידים איך לעשות את זה.ווא ,מהילד

שיראו  ת. העיקר שיבקש מחילה לא צריך שיהיה בפני כולם, העיקר
 שהוא מתחרט על זה.

 רמת השיעור
השיעור יש רמה בינונית  ש. כשמוסרים שיעור לאיזה רמה למסור את

 גבוהה נמוכה.
צריך גם את זה וגם זה וגם  ,רמות ת. צריך למסור את השיעור בשלש

זה, והעיקר אם הרבי יודע את החומר ברור אז הוא יכול ללמד וכולם 
בתנאי שהוא יכול למד גם כן סדר קדשים יבינו, והכל תלוי ברבי, הוא 
 לא יודע טוב מאד זה לא טוב. יודע טוב מאד, כי אם הרבי

 ש. האם גם לחלשים. 
ת. החלשים גם יבינו, אם אתה לומד ברור ויודע ברור אתה יכול להסביר 

 שיבינו.
 לחזור שוב

נים מתחילים יוואז המצ ,ר החלשים שוב ושובש. אפשר לחזור עבו
 לעשות בזמן השיעור. להשתעמם מה

ת. שמעתי כשר' אלחנן היה אומר את שיעורו אם היו שואלים אותו 
היה אומר עוד פעם אותם המילים, מה הפשט? שהתלמיד לא הקשיב 

אצלו. אבל שמעתי  הוא הסביר טוב מסתמא, אני לא למדתיטוב? הרי 
וב מסביר מאד טוב ואם היו שואלים אותו היה עונה לומד שהיה שהוא 

 כך שמעתי הוא היה רבי טוב. – ם עוד פעם שאלו היה לומד שובוא
 לבקש שלימות

לומדים את מסילת  ,ש. כשמדברים בכיתה על שלמות של שאיפות
ישרים אז הנסיון מראה שאלו שמקשיבים טוב זה הרצינים שהיו בלאו 
הכי לחוצים מלהיות שלם ולהיות מצוין לכאורה צריך לדבר מדברים 

 לכאורה כבר לא צריכים את זה.מעים משפטים אלו ואך אלו שש ,ואל
 , גם הרבי לא יודע מה זה שלימות.?ת. הם יודעים מה זה שלימות

ש. כונת השאלה היתה האם כדאי ללמוד את זה בגלל שהתלמידים 
 נלחצים יותר ממה שהיו כבר, היו מאד לחוצים גם בלי זה.

ך ללמוד ולדרוש ת באמת לא צריך לדרוש דברים גדולים, זהו ילד. צרי
 ממנו דברים פשוטים.

 ש. מה זה דברים פשוטים.
ת. להקפיד בק"ש, ללבוש ציצית, ותפילין ועוד כאלה דברים, ולא להגיד 
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ת, המסילות ישרים דיבר בשביל ילד זה. החפץ ולו תשמע צריך שלמ
חיים מדבר פשוט, הוא היה אדם גדול מאד אבל דיבר פשוט, שאפילו 

 ו. אבל אם רוצה לדבר דברים גדולים אין ענין.לילד אפשר לדבר אלי
 ברכת התורה

ש. אנחנו מדברים עם ילדים שצריך לברך ברכות התורה לפני התפילה 
ם כולם מצע התפילה בפסוקי דזמרא וממשיך עולפעמים ילד נכנס בא

 האם צריך לגשת ולהעיר לו שיש לברך ברכת התורה קודם.
זה דבר מאד פשוט שצריך  ת. תיכף שבא צריך להגיד ברכת התורה,

 להעיר לו שיתחיל מברכות התורה.
 תלמיד ששואל הרבה שאלות

ם שלא לא לענין של היכי תימצי או בדבריש. תלמיד שמטריד בשאלות 
שייכים ללמוד, וזה לפעמים גורם לכך שתלמידים אחרים כל הזמן 

 מפסיקים מה עושים איתו.
 יבין.ת. אם הוא לא מבין אז מה תעשה הוא לא 

 ש. האם להשתיק אותו, אם אני ישתיק אותו הוא לא ילמד שוב.
 ת. זאת אומרת הכוונה שהוא נשבר, ודאי שלשבור אותו לא צריך.

, שאלות שמותר לו לשאול 3או  2של קצוב ש. האם להקציב לו מס' 
 .ויותר לא
שאלות הוא ישאל שאלות, הוא ישבר אם הוא לא ישאל  3ת. גם ב

שואל  –הוא רוצה להתבלט, אז במה הוא יתבלט  הסיבה היא פשוטה
 שאלה, אולי לא לענות.

 יםידברים מטור
 ים של גזירה והדבקה וכדו'. יש. האם להשקיע גם בדברים מטור

ת. כונת השאלה במקום ללמוד עם הראש ללמוד עם הידיים אם זה 
 שאינם בעלי כשרון וזה מועיל להם בגיל קטן. ילדים שמועיל, אכן י

 לילדלסלוח 
וח לו ש. יש לפעמים ילד קצת חריג בהתנהגותו בכתה והרבי מוכן לסל

איך להתנהג עם  –יע על כל הכתה על זה אבל הוא חושש שזה ישפ
 כזה ילד שהרבי מוכן לסלוח לו אך מה עם שאר הילדים.

כולם יצחקו ממנו ולא ילמדו ממנו,  ,ת. אם עשה דברים שאינן ראויים
 שיסלחו לו.

 בריאת העולם
ם בריאת העולם שואלים התלמידים מי ברא את ידומש. כל שנה כשל

בורא העולם, כמובן שעונים להם שהבורא אינו נברא והוא ראשון וכו', 
 ים דבר כזה.דליש תשובה יותר ברורה שאפשר לפשט ליאך אולי 

ת. המשנה אומרת שלא שואלים מה למעלה מה למטה. שאלות כאלו 
 אי אפשר לענות.

 לחנך לתפילה
ם לתפילה, ומה עושים כשרואים שילד לא מתפלל, ש. איך לחנך ילדי

 איך להגיב לזה.
 ת. מי כן מתפלל כראוי? ]ילדים[

 ש. בכל זאת איך לחנך לזה.
 ת. אם הוא יהיה בן עשרים ויבין מה זה תפילה יהיה נס גדול.

 בנושא זה. ש. מה למעשה צריך רבי בחידר לעשות
בשביל חינוך כתוב בלשון 'קטן היודע ת. כל הדברים שחז"ל תקנו 

להתעטף חייב בציצית' או קטן הידוע לנענע לכאורה היה צריך לכתוב 
הפוך קטן שמבין מה זה לולב חייב לנענע, אלא שזה אי אפשר, זה 

במשך ם לדברים מעשיים, לנענע, להתעטף ומגיע לבד, אנחנו מחנכי
 הזמן זה יגיע.

עדיין ילד, הלואי שיוכל להבין מהות לתפילה צריך את הלב, הוא הרי 
 התפילה בגיל תשעים.

 ש. אבל מה עושים לילד שמדבר בתפילה.
 ת. אומרים לו שאסור, להגיד לו שאסור לדבר.

 .ילמד בחשק
ש. הרבנים שואלים באופן כללי, מה להשים דגש שהילד ילמד טוב או 

 שהילד יהיה מרוצה.
 ת. זה הולך ביחד.

 עודות בחסדת
בבחינת יקוב הדין או —ים תעודות האם לכתוב הכל ברורש. כשכותב

 שלעשות הנחות.
בש"ע ברא רת. ע"פ רוב יותר טוב להיות במידת החסד, הכל בחסד, ה

עולם חסד יבנה, הכל צריך להיות בחסד, בדין זה לא –עולמו בחסד 
 כ"כ טוב צריך לנהוג לפנים משורת הדין.

 ה כך.ש. המלמד חושב לתועלת התלמיד אז הוא יעש
 ת. הוא חושב... הוא חושב... הוא קפדן ולכן חושב כך.

  
 הר נוף -בית כנסת בני תורה –שו"ת בענייני חינוך 

שאלו כאן הורים עד כמה רצוי או שיש חובה להורים להעיר לילדים  ש.
למשל ילד חוזר בבין הזמנים מהישיבה זמן ק"ש של הגאון כבר עובר, 

 לא להעיר אותו.או להעיר אותו,  ,והוא עדיין יושן
להעיר, אבל לא לנדנד.  ,אני חושב -לא כתוב את זה- אני חושב ת.

קם, לא קם לא מחויב יותר. לא מחויב לתת לו  -הוא קם  ,להעיר אותו
אות מכות בשביל זה. אע"פ שכתוב הוכח תוכח אף בהכאה, אבל המצי

כה, יעבור הזמן חוצפן. למה לעשות כ הוא שאז הילד מתמרד ואז נעשה
 של הנוער שאז קשה לקבל.

לא, האי מה  -קם, אם לא  –אם קם  יעקב קום, -להעיר אותו, להגיד 
 יהיה? נו...

 הם יודעים יותר טוב
עולה על הפרק הרבה פעמים ובפרט בתקופה האחרונה שאלה  ש.

שהרבה הורים מתלבטים בה. האם להכניס הביתה דיבורים על ענייני 
שומעים כל דבר, רואים בעיתונות ובכל מיני דברים, ציבור, ילדים 

 ושואלים את ההורים.
האם ההורים צריכים מה שנקרא לטאטא את הענין, או שמותר להם 
לדבר על מה שקורים בלשון המדוברת פוליטיקה, זה יכול להביא 

 דיבורים ח"ו על גדולי ישראל.
 הם יודעים יותר טוב מההורים... ת.

 לימוד בבין הזמנים
לפעמים הורים מתלבטים כמה צריך להעמיס על הילד בלימודים.  ש.

לישיבת  ובא הביתה האם צריכים לשלוח אותוהוא לומד בחדר 
מתמידים. האם האבא ילמד איתו עוד בערב, או שדי במה שלמד בת"ת, 

 הוא בא הביתה שישחק.
 אותו דבר בבין הזמנים ילד בא הביתה מהישיבה...

 מדבר, איזה גיל?על איזה ילד אתה  ת.
 יש שאלה על הגיל הצעיר ועל הגיל של בחורים. ש.
 בחורים יש להם יצר, ילדים עדין אין להם יצר. ת.
 ממילא מה? ש.
ילד הולך בשמחה למתמידים, יקבל משהו, איזה דבר שם. אח"כ  ת.

 כשגדול כבר לא רוצה.
איך הורה צריך להתנהג בבין הזמנים, מה התפקיד של אבא ואמא  ש.

 בבין הזמנים.
 לא ללחוץ יותר מדי, כי הם עושים הכל הפוך. ת.

 יזהר מקנאההל
מחנכים רבים טוענים שאחת המלחמות והחזיתות בין הורים  ש.

לילדים זה על סוגיית הלבוש גם בחורים רוצים ללבוש מלבושים שלא 
מהדור  רגילים בבית. בצורה, במחיר. בנות חושבות שהאמא שלהם

ד יותר מודרני, האמא פחות. וכל הזמן על כל בגד הישן היא רוצה בג
 יש מריבה. איך צריך להתנהג בענין הזה.

באגרת הגר"א כתוב, שלא ללכת למקום שיש תפילה עם בגדים  ת.
 יקרים ויפים. כך כתוב באגרת הגר"א. זהו.

כאן היום מוכרחים ללכת לבית הספר, אי אפשר להגיד לא ללכת, זה 
 בעיה.

חברה הולכת עם בגד כזה היא גם רוצה. באמת הגאון מקנאים, ראו את 
אומר לא ללכת להתפלל יותר טוב שישבו בבית. שלא יראו את הזהו 

 ויקנאו.. כך אומר הגאון.
 אז הכוונה שיוותרו כן ללכת כמו אחרים או שיעשו מלחמה. ש.

לפ'ן, מלחמה לא יועיל. צריך לעשות שהבנות לא עמלחמה נישט ה ת. 
 יקנאו, קשה לעשות את זה. אם יקנאו אז זה לא טוב. יקנאו, איך לא

 מעלת המלמדים
לא מסתדרים עם המחנך. לפעמים קורה  מה קורה שילדים ש.

שפתאום יש איזה רבה או איזה מורה ששנה שלמה לא מסתדרים 
איתם. ואח"כ עובר שנה וזה בסדר. ההורים הרבה פעמים רואים 

 לילד שאתה צודק, אושהבעיה עם המחנך. האם מותר להם להגיד 
 צריך להיות שהרב דומה למלאך ה' צבקות. תמיד

 בוודאי אם יצדיקו את הילד, זה ודאי לא טוב.  ת.
אבל צריך לראות שהרב כמו שאמרנו קודם. לא יהיה רק אני אני, רק 

 זה לא טוב. בי בי בי. אם פוגעים בי פוגעים בי,
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 מה קורה שא' ההורים מתנהג לא טוב.[ ]ש.
 דע , אתה חושב רק היום נהיה הבעיה של המלמדים, אתה יו

 מען טאן?!ה, היה גם בדורות הקודמים. וואס קיש הרב 
קשה שיהיו כולם טובים, אין כזה דבר. בית ספר שכל המלמדים  

טובים, אין כזה דבר. אין כזה דבר. תמיד או שנים טובים או שלוש, בית 
ים, אין כזה דבר. וואס כולם טוב ספר טוב יש שלוש ארבע. אבל שיהיו

 מען טאן.ק
לדיג'ער מחנך, היה מלמד אויוג האבא של המהרי"ל דיסקין כתוב היה א

את הילדים שלו מא' ב' עד שנהיו תלמידי חכמים. נו?! כל אחד יכול 
אז זה  לעשות את הקונץ הזה?! להתחיל מא' ב' ללמוד עם הילדים.

 בעיה.
 התעמלות

לתת לילדים לעשות דברים מחנכים בקשו לשאול עד כמה  ש.
שצריכים אותם בשביל בריאות הגוף, התעמלות, כל מיני דברים כאלו, 

 ללכת לחוגים, ללמוד שחיה.
ני שישים שנה שמונים שנה, תגיד מה היה לפני, אתה לא היית, לפ ת.

 הלכו התעמלות?! עשו את זה?! לא חיו?! מתו?! מה היה כאן?! מה היה
מתו ודאי כשהגיע הזמן למות,  –לם מתו אנשים של הדור שלפנינו כו

תעמלות אבל.. .. חיו בלי ה מתו כל כך צעירים?!, יותר צעירים כמו היום.
אבל לריב זה שוב קשה. אבל הולכים יותר מידי, אם היו הולכים  גם חיו.

 .בתמידיות לא צריך כל יוםלפעמים מילא, אבל 
ית, עוד מעט חנוכה היוונים עשו את התרבות הזו. ...אומר אסכולה יוונ

טיפוח  –הגוף הגוף  היהשזה ומדברים על זה שהם עשו אסכולה ייונית, 
הגוף. אלו שלא היו כמו מתיוונים גם חיו. אלו לא חיו יותר ואלו לא חיו 

 פחות
ישחרר את  איך ילד יוציא את המרץ ילד בדר"כ יש לו, איפה הוא ש.

 המרץ שלו..
 כלי חרס... כתוב שישבור )יומא עח, ב( בגמ' ת.
לתות והחלונות של הישיבה. הם אומרים שהם שוברים את כל הד ש.

  מה אפשר לתת לילדים כדי שכן יוציאו..שואלים 
 בגמ' כתוב כלי חרס היום אין אז.. ת.
 האם יש כן איזה דבר שמותר ע"פ דעת תורה לתת לילדים ,יש ש.

 חוגים למשל שילדים לומדים...
יסור. אבל זה לא חינוך, זה לא חינוך. אם איסור אי אפשר להגיד א ת.

 אבל זה לא חינוך. אחד .. זה עבירה?!
 להנאות מהלימוד

ר שאין כדורים לאהבת הרה"י בשבוע שעבר דיבר באיזה כינוס ואמ ש.
 נכון. –ן 'פילן'[ התורה ]נישטא קיי

איך בכל אופן אנחנו מכניסים אהבת תורה אצל ילדים, וגם אצל 
 בחורים.

פרטי מחוץ לחדר, שהוא יעשה לו ]מלמד[ העיקר הוא לקחת איזה  ת.
גישמאק בלימוד, שיהיה הנאה, שיגיד סברא טובה. ע"פ רוב הילד לא 

מבין ולא נהנה, לא נהנה מהלימוד, כמו שתגיד לאדם שיאכל דבר לא 
טוב.. לא נהנה, אם יהנה ירצה עוד.. צריך לעשות שיהנה. איך, יסביר לו 

סביר לו טוב את הגמ', את הרש"י את התוס', אז יקבל טוב, עם גמרא י
 אז יהנה. טעם

כך אמר החזו"א גם כן על איזה ראש ישיבה שהוא אמר לו למה לא 
אומר פשט. אז אמר לו שהבחורים לא רוצים לשמוע. אז הוא אמר, אין 
לו הנאה בפשט אז הוא לא יכול לתת הנאה לתלמידים. אם לו היה 

א אמר לו כך. ו"ככה הוא אמר לו. החז למידיםהנאה היה יכול לתת לת
 אין לו הנאה בפשט ממילא הוא לא יכול לתת הנאה לשני.

 הבעיה בליצנות
איך מתמודדים עם ההשפעה של החברה בישיבות על הילדים.  ש.

יודעים היום המחנכים שעיקר א' המפריעים זה החברה . מצד שני ילד 
שני הרבה חברה עושה. איך או חברותא או מיתותא. מצד  -בלי חברה 

 שביל האמצע בדבר הזה.
העיקר החיסרון הוא ככה, שהלץ שעושה ליצנות הוא הראש בחבורה,  ת.

מי שיודע לעשות ליצנות גדולה. זה בעיה, בכל המקומות מי שעושה 
לץ גדול הוא עושה לעשות ליצנות זה החברהמ'ן והשאר הם בטלנים... 

הם בראש. אם לא  ת, הלצים,צנווזה באמת החיסרון הגדול מה שהלי
טוב מאוד. בחורים .. אבל יש תמיד מי שהוא ליצן גדול מאוד,  זה, היה
. וזה המחלה הזאתי... איך עוצרים את זה?! לא יודע כמו בראשאז הוא 

 שאמרנו מקודם. לא פשוט.
בארץ... צריך ללכת למדבר. איזה  הרמב"ם אומר שאם יש מקום שיש

החזו"א שהישיבות הם המדבר. נו אז אם מדבר. אז אומרים בשם 
בישיבות עצמו במדבר הזה יש הבדל איפה נלך. ככה אומרים בשם 

במדבר הזה גם כן יש הבדל  החזו"א היום המדבר זה הישיבות. אבל אם
 זה בעיה. ,לאן ילך

 ראש לשועלים
כשמכניסים ילד למוסד תמיד יש בעיה שעומדת האם עדיף להיות  ש.

 וטב להיות ראש לשועלים.זנב לאריות או שמ
אנשים  ילדים זה ראש לשועלים. ילדים צריך להיות ראש לשועלים. ת.

 ילד לא מבין... ממילא זה גם לא אריות.. מבינים צריך להיות... אבל
 ראש ולא לאריות זנב שתהיה ל"זצ ז"הגרש מרן הורה וכן ה"א]

 [לילדים הגאוה גנות על לחנך שאין וכן, צעירים על נאמר לא עליםולש
היום אנשים מבוגרים גם רוצים להיות ראש לשועלים ולא זנב לאריות, 

 לא רוצים להיות זנב.
ה' יעזור שכולכם תזכו לחנך אותם טוב. אפילו שאתם לא יודעים איך... 

מכל הילדים  הקב"ה יעזור שתזכו להרבה נחת, כל א' יזכה להרבה נחת
  בין מהבנים בין מהבנות שיהיה להרבה נחת!!!

 
 

 
 תורה ומסורה ארצה"ב תשס"ה–שאלות ותשובות בעניני חינוך 

 
 , מקריא שאלות שהגיעו מצבור המחנכים: ג.המנחה, הרב שלמה 

"האם ראש הישיבה יכול לומר קצת דברי חיזוק למלמדים, לחזקם ש.
שבעיני בני אדם מלמד אינו נחשב למשרה למלאכת הקודש, באשר 

 מכובדת, ועפ"י רוב ג"כ אין פרנסה גדולה מזה".
"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע", דורשת הגמ' שזה הולך על ת. 

מלמדי תינוקות. אבל בני אדם לא מעריכים אותם כך ולא תמיד מה 
שאנשים מבינים זה הנכון. שמעתי פעם בשם החפץ חיים שהביא ראי' 

איך שדעת בני אדם זה לא כדעת התורה, כי אם ילד הזיק, בני אדם ה
מבינים שהאבא מחוייב לשלם. אך הדין הוא לא כך, הוא לא מחוייב. 
ואם החתול שלו הזיק, כגון ששתה חלב של השני, אנשים סבורים 
שיהי' פטור. מה הוא אשם שהחתול הזיק?! אבל הדין הוא לא כך: 

וקטן שהזיק, אביו פטור. בדיוק הפוך. מזה החתול שאכל, חייב בעליו, 
 הביא החפץ חיים ראיה שדעת התורה לא מתאימה עם דעת בני אדם.
וממילא בכל הדברים זה כך, אנשים מבינים שמלמד הוא לא חשוב, 
והתורה אומרת שמלמד הוא מאד חשוב! ממילא אם הוא לא חשוב 

יני הקב"ה בעיני בני אדם, במה צריך להתחשב יותר? במה שחשוב בע
או מה שחשוב אצל אנשים? והרי אצל הקב"ה הוא חשוב מאד, ממילא 
לא צריך להישבר במה שאנשים לא מעריכים אותו מספיק, ולא 

העיקר הוא מה שאצל הקב"ה הוא מחשיבים אותו כמו שהוא באמת, 
 חשוב.

ומה שהמלמדים חיים מתוך הדחק. בודאי זה קשה מאד. אבל שמעתי 
 לעשות בארץ ישראל את הזרם הרביעיכשהתחילו פעם מהחזון איש, 

דת היו אז ארבעה זרמים של כמה מפלגות, וזרם אחד הי' של אגו]
והחזו"א התנגד לזה, ואמר לי כי אחת  [ישראל, שהי' נקרא זרם הרביעי

כי מה שמלמד יש לו  ולא רק הסיבה הזאתד לכך, הסיבות שהוא מתנג
ייעתא דשמיא. ומה יותר פרנסה בקושי, זה עוזר יותר שתהי' לו ס

שהמלמד מתחבט ולומד ומשקיע בילדים, על אף שיש לו מעט פרנסה, 
זה מסייע יותר להצלחה. ומה שיש לו פרנסה יותר בריוח, יש לו פחות 

 הצלחה. כך הוא אמר לי.
ובודאי שצריך שתהי' לו פרנסה, אבל מה שהוא חי בצמצום ואין לו כ"כ 

ו יותר בריוח חינוך הילדים, ומה שיש לבריוח, זה מסייע לו להצליח עם 
ובודאי לא צריך לחפש שלא יהי' לו פרנסה וד'  יש לו פחות הצלחה.

יעזור שתהי' לו פרנסה, רק שהחזו"א אמר שבדיעבד, אם המצב הוא 
שאין לו, זה מסייע להצלחה עם הילדים. ופשוט שזה לא פוטר את 

 בור שלא ידאגו למלמדים לפרנסה...הצי
משל מהחפץ חיים, שכשאדם נמצא במצב קשה, ומנסה שמעתי פעם 
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בכל כוחותיו לצאת מהמצב הזה, הרי הוא דומה לאסיר שמובילים אותו 
לבית הסוהר כשהוא אסור באזיקים ורוצה להתנתק מהם. מה זה 
מועיל לו, הרי מה שהוא מנסה יותר להתנתק הוא מסתבך יותר ונהי' 

לצאת מהאזיקים, הוא  יותר גרוע. כך האדם. מה שהוא מחפש יותר
נהיה מסובך יותר ויותר. בן אדם לא יכול להתנתק. מה שהקב"ה נותן 
לו, צריך לדעת שזהו זה, ואם הוא רוצה לצאת מזה הוא לא יכול. הכל 
מן השמים! כמו שנגזר עליו כך יהיה. ואם הוא חושב שיהיה עשיר ע"י 

נגזר עליו  שיעסוק בדברים אחרים, אין ראי' בכלל שיועיל לו, כי אם
כך, זה מה שיהי' לו. כל אחד צריך להתפלל שתהי' לו פרנסה, והקב"ה 

 יעזור לכולם שיהי' להם פרנסה.
 להחדיר יראת שמים

: בנוגע ליראת שמים. האם חובתו של המלמד להשקיע כל כחו ש
תוס', או צריך להשקיע ג"כ להכניס יראת -רש"י-בהבנת הענינים, גמ'

 שמים בתלמידים?
אומרים אלף נכנסין למקרא ואחד יוצא להוראה. מתוך אלף  חז"לת. 

שנכנסים ללמוד חומש, יוצא אחד תלמיד חכם. נמצא שאם אחד 
משקיע את כל כוחו לא בחלק של יראת שמים אלא רק בחלק השני, 
ייצא רק אחד. מכל העבודה יצא אחד. אבל אם ישקיע גם ביראת 

דיף, תשע מאות שמים, יצאו תשע מאות תשעים ותשע. א"כ מה ע
 תשעים ותשע או אחד?

אבל האמת היא לא כך. כי אם ייצא התלמיד חכם הגדול מאד, זה 
חשוב יותר מהכל. וראי' לזה ממה שכתוב בפסוק שיוסף הביא את בניו 
ליעקב לברכם, אפרים ומנשה, ויעקב רצה לשים יד ימינו על אפרים. 

מנשה. אך יעקב  אמר לו יוסף: לא כן אבי כי זה הבכור, שים ידך על
עמד על שלו ונתן ימינו על ראש אפרים, ואמר ליוסף: ידעתי בני ידעתי 
גם הוא יגדל. זאת אומרת, שמנשה יהי' ג"כ גדול, ומסביר רש"י שייצא 
ממנו גדעון שתבוא ישועה על ידו, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו 

ישראל,  שמאפרים יצא יהושע שילמד תורה לכלל -יהי' מלא הגויים 
 וינחיל לישראל את הארץ.

, אלא דברו על נמצא שלא דברו על זה שלאפרים יהי' יותר או למנשה
צא גדעון, אדם אחד, יהושע דבר אחד: שמאפרים יצא יהושע וממנשה י

שהוא ילמד תורה לכלל ישראל וינחיל לישראל את הארץ, וממנשה  -
יה מצב קשה. שהוא הציל את כלל ישראל כשה -ג"כ יצא אחד, גדעון 

 ומי חשוב יותר? אפרים! כי הוא ילמד תורה.
עכ"פ לא מדברים על כל העם, שהיה לו לומר שבאפרים יהיו יותר 
תלמידי חכמים. אך לא כתוב את זה, אלא כתוב אדם אחד! משמע 
שאדם אחד קובע. אדם גדול אחד קובע לכל הציבור יותר מהכל... יש 

אפרים אחד שיצא ממנו יהושע. ומה מנשה אחד שיצא ממנו גדעון. ויש 
עם כל האנשים, שיהי' כתוב כמה אנשים יהיו למנשה וכמה לאפרים, 
וכמה תלמידי חכמים יהי' ביניהם? לא! אדם גדול אחד שהוא בראש, 
 זה הכל! ונקטו גדעון אחד, ויהושע אחד, משמע שזה הדבר הכי חשוב.

ל שכולל הכל, אך במה דברים אמורים כשמדובר על כזה מין אדם גדו
אז אחד חשוב יותר מהכל. אבל כרגיל זה הפוך. מה שיהי' יותר יראי 
שמים חשוב יותר. ואם יודע שיצא ממנו יהושע, בודאי שיהושע אחד 

 חשוב יותר מהכל!
ואתם הרי יהודים מאמריקה, ובודאי אתם יודעים: רבי אהרן קוטלר בא 

. יכה באמריקהרבי אהרן קוטלר אחד הגיע ועשה מהפועשה מהפיכה. 
ואם היה חמישים אנשים אחרים, לא רבי אהרונ'ס, לא היו יכולים 
לעשות מה שרבי אהרן אחד עשה! למה, בגלל היסוד הזה., אדם אחד 
גדול כמו רבי אהרן יכול להפוך את אמריקה! ואם היו באים חמישים 
אחרים לא כאלה תלמידי חכמים גדולים כמו רבי אהרן, לא היו יכולים 

 הרבה, רק רבי אהרן אחד צריך.  לפעול
וככה אפרים אחד שוקל כנגד כל העולם. מה זה אפרים, יהושע שיצא 
ממנו, שלימד תורה לכלל ישראל, והנחיל להם את הארץ. רואים שאדם 

 גדול מאד, זה באמת אחרת, אבל כרגיל מסתכלים לפי הציבור.
 לימוד מוסר

 -ם התלמידים והיה טוב מאד אם ילמד קצת מוסר, בטרם ילמד ע
ואפילו לא הרבה זמן, אך לכל הפחות עשר חמש עשרה דקות. וכך 
כתוב על החתם סופר שהיה אדם גדול כל כך, בכל זאת היה לומד עם 

חמש עשרה הדקות הראשונות. כך -התלמידים חובת הלבבות, בעשר
 מובא בספרי תולדותיו.

רגעים  "כל יום" כשבא למסור את השיעור היה לומד עשר חמש עשרה 
חובת הלבבות. וזה מועיל לשני דברים: אחד, כי בזה הוא מרומם את 

כדי לרומם את התלמידים. אבל אם היה אומר מוסר  -עצמו, והשני 
בלי שיתרומם בעצמו, זה קשה... זה לא עובד, כי זה מלאכותי... אלא 
צריך למלאות את עצמו, ואז זה עובר גם לתלמידים. וכשהוא מלא 

וא יכול גם ללמד שור שנגח את הפרה, והתלמידים ביראת שמים ה
יקבלו יראת שמים, ולא מוכרח שילמד דוקא עמם מוסר, אם הוא מלא 

 יעבור גם לתלמידים.
 לשחק עם ילדים

 : אם ראוי שהמלמד ישחק במשחקים עם תלמידיו?ש
אסור לעשות את זה! אם הרבי משחק עם התלמידים הוא נהיה מזולזל 

זולזל, הוא לא יוכל להיות רבי, בשום אופן. הוא בעיניהם, וכשנהי' מ
חושב שבזה שמתחבר אתם זה טוב, אך זה לא ככה. בזה הוא נהי' 
מזולזל בעיניהם. צריך שיהי' דרך ארץ לרבי, כי אם אין דרך ארץ אין 
כלום. ואפילו עם ילדים קטנים, זה אותו הדבר, אם משחקים עם ילדים 

ם ילד, הוא ילד, נהי' "קינדריש" חק עקטנים נהפכים להיות ילד... כשמש
 .(ילדותי)

כתוב שרבי חיים וואלוז'ינר אמר כי אפילו שמצד אחד אדם צריך 
להיות עניו, להחזיק את עצמו קטן, אבל ביחס לתלמידים ולאנשים 
אחרים, צריך להתנהג עם מרחק, אחרת אין שום השפעה. הוא צריך 

נהג עם קטנים ממנו, לדעת בעצמו שהוא באמת קטן, אבל בנוגע להת
צריך להתנהג יותר מרומם, ואי אפשר שיתחבר עם אנשים פשוטים 
נמוכים בדרגה, אלא צריך להיות גבוה ומרומם מהם. כך ראיתי בשם 

 רבי חיים.
שאדם חשוב אסור לעשות )שו"ע חו"מ סי' ח' סעי' ד'(  ויש הלכה

 מלאכה בפני שלשה. למה? כי זה זלזול, וטבע האדם הוא שכשאדם
נהי' מזולזל, אין הרגשת דרך ארץ כלפיו, ממילא הוא לא יכול להשפיע. 
אלא ההנהגה צריכה להיות שלמרות שבעיניו הוא קטן, אבל כדי 

 להשפיע צריך להיות אחרת, צריך להיות מרחק.
ויש הרבה מקומות שעושים "ליצנות", עושים בדיחות, וחושבים שבזה 

מאד לא טוב! כי מה יכבשו את לבם של התלמידים. אבל זה 
התלמידים לומדים מזה? את הבדיחות, כי מבדיחה נהנים. מזה הם 
לומדים לעשות בדיחות וליצנות, ולא נהיים רציניים מזה, וזה מאד לא 
טוב. האם ליצנות זה תכלית?! הרי הילדים לומדים את החכמה הזאת 

צריך לעשות ליצנות, לומדים לא להיות רציניים, לא לחשוב דבר רציני. 
לדעת אם עושה בדיחה פעם ביובל, אולי, שמא. אבל לעשות כסדר 
ליצנות?! האם הוא חושב שבזה יקנה את האנשים, בזה שיעשה ליצנות, 

 הרי מתלמדים להיות "לץ". האם זה תכלית?
 טיולים לתלמידים

: כמה צריך לעשות טיולים לתלמידים, כדי לשחרר אותם ממתח ש
 הלימודים?

לא דרך התורה, רק שלפעמים אולי יש בחינה של  למעשה טיולים זה
"עת לעשות לד'", אבל כרגיל, זה לא דרך. אלא מאי? היות והילדים 
למדו טוב, משלמים להם באכילת חזיר... האם זה טוב? זה נחשב 
תשלום? הרי זה לאכול חזיר! ביטול תורה זה הרי "חזיר". רק יכול 

מדאי. אולי  אבל לא יותר להיות לפעמים עת לעשות לד', עושים פעם,
 .. אי אפשר לעשות אחרת ממה שהתורה תובעת.הרבה מאוד זמןפעם ב

אומר לכם רבינו יונה מה שנוגע לזה, דברים נוראים. כתוב במשנה 
באבות: רבי דוסא בן הרכינס אומר: שינה של שחרית ויין של צהרים 

ו יונה: ושיחת ילדים וכו' מוציאין את האדם מן העולם. אומר שם רבינ
על מה נברא האדם? אך לעסוק בתורה, והיא אורך ימים ושנות חיים. 

למה לו חיים, וראוי  (המוזכרים במשנה)הוא דברים כאלה  ואם לוקח
 לטרדו מן העולם כי הבל הוא, והבל ימיו.

משל למלך שנתן מתנה לעבדו ומביא על זה משל, נורא ואיום! 
תן לי עוד פעם מתנה.  לים, ואחר כך חוזר למלך ומבקש הוהשליכ

שוטה שבעולם! הוא נתן לך מתנה וזרקת אותה לים. אחרי זה אתה 
בא ומבקש פעם נוספת? כך אומר רבינו יונה: הקב"ה נתן לך מתנה, 

די ללמוד תורה. ואדם לוקח את ימיו ושורפם בהבלים, כאת החיים, 
זורק אותם לים, ושוב חוזר ומבקש תן לי חיים... אך הקב"ה אומר: 
בשביל מה אתן לך חיים? הרי אתה זורק את החיים שלך לים, ומה 

 אתה רוצה? כך אומר רבינו יונה.
, משום "עת לעשות בהרבה מאוד זמן ולכן בנוגע לטיולים, אולי פעם

לד'", אפשר לערוך טיול כי אין ברירה. אבל באופן רגיל, ודאי שלא. 
הוא קצת דור ובדורות הקודמים לא היה כאלה דברים, והדור שלנו ש

אחר, אפשר לעשות פעם משום עת לעשות לד', כשרואים שאין ברירה, 
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 אבל לא יותר מדאי.
 ילד חצוף

: מה עושים עם ילד שמגיב בחוצפה. אם להענישו כראוי, או מותר ש
לרבי לוותר לו, כי מצד אחד אולי אם יוותר לו, יירד ערכו של הרבי 

 בעיני התלמידים.
כאן באמריקה בכמה מקומות, שאין כזה דבר קודם כל כבר אמרתי ת. 

ילד חוצפן. זה "שקר וכזב". ילד אינו חוצפן. כל ילד רוצה ללמוד ורוצה 
להיות טוב, ואין שום ילד שרוצה להיות רע. רק מה, לפעמים מפעילים 
עליו לחץ יותר מדאי, אז הוא מתבטא איזו מלה שלא בכבוד. והוא לא 

נן, ולא מוצא האיך לצאת מזה רק מתכוין לחוצפה, רק שרוצה להתגו
 בביטוי חריף, אבל הוא לא רוצה להיות רע.

כל הילדים רוצים להיות טוב, אין ילד "רע", אולי אחד מתוך הרבה 
מאד. על עשיו כתוב שכבר בהיותו במעי אמו לא היה בסדר. אבל לא 
כולם הם עשיו. אלא בדרך כלל ילד רוצה להיות טוב. הוא בא לחידר, 

בה, בכל מקום שבא הוא רוצה להיות טוב, רק קורה שלחצו בא לישי
אותו יותר מדאי והתבטאו משהו כנגדו. לכן לא טוב ללחוץ יותר מדאי, 

 זה הדבר הראשון.
ועכשיו אפילו כשהתחצף, אם יצעק עליו וכונתו של הרבי על כבוד 
עצמו, לא תהיה בזה שום תועלת! זה רק יפיק את היפוכו של דבר, 

יתייחס אליו בחוסר הערכה, כי רואה שדורש את כבוד עצמו. שהילד 
ואדרבה, אם ישתוק, ירגיש התלמיד הערכה כלפיו, הוא ירגיש שהרבי 
הוא אדם הגון. וגם אם לא יאמר את זה בפיו, אבל ילד מרגיש את 

 האמת.
וצריכים לדעת את זה שילדים מרגישים מה הוא הרבי, יותר מכולם! 

 ד להבחין אם הרבי הוא כמו שצריך, אם לאו.יש להם את ההרגש מיוח
שמעתי פעם מהחזון איש שהחתם סופר לא רצה להראות כלפי חוץ 
את האהבה שיש לו לתלמידים, ואמר היות והרבה פעמים בעלי הבתים 
מרוגזים על הרב, ובכל זאת הם לא מעיזים לצער את הרב עצמו. אבל 

ו את התלמידים, אם ידעו עד כמה שהוא אוהב את התלמידים, יצער
 כך אמר החזו"א.

יוצא שהרבי צריך לאהוב את התלמידים, ואם הוא אוהב את  
התלמידים, תצא מכך תועלת, והם ישתנו. אבל אם הוא לא אוהב את 
התלמידים רק אומר את השיעור והולך ובלבו אין לו שום שייכות עם 

, הרבה פעמים הרבי בא מהבית עיף, או שאר מיני טרדות -התלמיד 
בודאי שהתלמיד לא  -ואומר את החומר שצריך ללמד וממשיך הלאה 

יושפע כ"כ, כי התלמיד מרגיש אם הרבי אוהב אותו או לא. וזו עבודה 
 שצריך לעבוד עליה, זה לא פשוט.

 הכנת השיעור
אם בכל ה: מלמד שחוזר בכל שנה על אותו החומר ושולט בו מצויין, ש

, או יכול לנצל את הזמן זאת צריך להשקיע זמן בהכנת השיעור
 ללימודים אחרים.

החומר צריך להיות אצלו כל כך ברור, ולא מספיק מה שהוא למד את 
החומר הרבה פעמים, אלא הוא צריך לעבור על החומר עוד פעם, 
ולחפש האיך להעביר את זה בהבנה לילד. כי אם הוא מעביר את 

והילד לא מקשיב, החומר סתם, בהעברה, והילד לא מבין, אין משמעת, 
וממילא מפטפטים זה עם זה. ובזמן שהרבי מכין את החומר טוב, הילד 
מרוצה ונהנה, ואז הכל בסדר, ואין למלמד להסתכל על זה שהוא כבר 

 למד את החומר חמשים פעמים.
רבי שמואל רוזובסקי, היה גאון עצום וראש ישיבה נפלא. פעם אמר לי 

ן ברשב"א, עוד פעם את הרמב"ם, שגם הוא צריך כל פעם לחזור ולעיי
ועוד פעם את הרש"י, אפילו שכבר למד כל כך הרבה פעמים את זה, 
בכל זאת הוא צריך את הפעם הנוספת. כך זה יוצא יותר טוב, כך הוא 
מרגיש את עצמו טרי כשנכנס לענין, ובלי זה, אפילו שהוא יודע את זה 

ת אמר לי רבי ולמד את זה כ"כ הרבה פעמים, זה לא מספיק. את זא
 שמואל!

ולהתכונן וככה צריך להיות כל מלמד. עליו לעבור על החומר עוד פעם, 
, ואז תהיה תועלת, האיך להוציא את זה, האיך להסביר את זה לתלמיד

 ואחרת אם הוא עושה את זה כדי לצאת ידי חובה, זה לא שוה כלום.
 לבייש תלמיד

לייסרו ללמוד או יש תלמיד בפני חביריו, כדי אם אפשר לביה: ש
 בהנהגה.

לבייש תלמיד זה מאד לא טוב, כי זה יכול להזיק לו, עד שלפעמים 
לוקח שנים לתקן את זה. לפעמים הוא פשוט עושה לו "פצע בלב" 

שאח"כ קשה מאד עד שמתרפא מזה, ויכול בכך להזיק מאד לילד. 
האם אתם יודעים כמה ילדים אומרים אחרי שנים כי מלמד פלוני 

בייש אותם, ועד היום הם לא יכולים לחזור לעצמם, וזה חסרון  ופלוני
 גדול מאד. 

המלמד חושב שילד זה משהו כמו בובה. אך ילד זה "נשמה"! אי אפשר 
לקחת נשמה ולשחק אתה! לא משחקים עם נשמות. צריך לדעת שכל 
ילד זו נשמה קדושה של הקב"ה, מה שהקב"ה שלח נשמות קדושות 

וצריך להעריך אותם, ולא לבייש אותם חס  "יידישע קינדרלאך",
 וחלילה, אלא צריך לראות להתייחס אליהם באהבה.

ושמעתי פעם בשם אדם גדול אחד שאמר על זה משל: הגמ' אומרת 
בהכונס שאם אחד נתן דינר זהב לאשה ואמר לה שזה של כסף, אם 
הלכה והזיקתו צריכה לשלם דינר זהב, ולא יכולה לומר חשבתי שזה 

כי גם אם זה של כסף, האם לכן צריך להזיק אותו? אבל אם נתן  כסף,
לה פקדון ואמר לה תשמרי את הפקדון כי זה כסף, ובאמת זה היה 
זהב, אם אחרי זה הוא נשרף, היא לא מחוייבת לשלם רק של כסף ולא 
של זהב, מפני שאומרת נטירותא דכספא קבילית עלי, נטירותא דדהבא 

 לא קבילית עלי.
בזמנינו, אם אחד יתן לשני פקדון ויאמר לו תשמור על זה,  והנמשל:

יש כאן עשרת אלפים דולר, בודאי שצריך לשמור עשרת אלפים דולר. 
הרי מליון דולר זה לא עשרת ! אם יתברר אח"כ שזה מליון דולראבל 

אלפים, ויכול לומר מליון דולר לא קבלתי על עצמי לשמור. ובודאי 
לא זורקים, אבל יכול לומר לא קיבלתי  שגם עשרת אלפים דולר ג"כ

על עצמי מליון דולר. וכך היא ההלכה, שאם זה נאבד אח"כ וכדומה 
ישלם רק עשרת אלפים דולר, כי יכול לאמר: קיבלתי על עצמי רק 
שמירה של עשרת אלפים דולר, על מאה אלף לא קיבלתי שמירה, 

 ומליון דולר בודאי ובודאי שלא.
תירוץ. וכי עשרת אלפים דולר צריך להזיק? אבל  ובאופן שהזיק, אין לו

אם היתה רק שמירה, יכול לומר נטירותא דכספא קבילית עלי, 
 נטירותא דדהבא לא קבילית עלי.

והיה אומר את הנמשל כך: כשרבי לומד עם ילדים, אם יחשוב שזה 
נטירותא דכספא, הרי לא יעריך מספיק מה שעושה. אבל אם יידע שזה 

א דדהבא! נטירותא דדהבא זה כבר דבר אחר לגמרי, נשמה! נטירות
 סוג אחר של אחריות.

ממילא כל רבי צריך לדעת, שכשהוא לומד עם ילדים זו אחריות של 
נשמות, וכשמבייש אותו זה דבר נורא, וצריך את הזהירות הכי גדולה 
לא לפגוע בו חלילה וחס. לפעמים, כדי שילמד, אולי צריך קצת לגעור 

ותר מדאי, שלא יהיה בצורה של בזיון גדול. והטוב ביותר בו, אך לא י
היה אם יכול להוכיח אותו לבד, באופן פרטי, ואחרי שגומר את השיעור 
יקרא לו ויאמר לו קצת מוסר, זה בסדר. אבל לא יביישנו ברבים, כי מי 

 יודע מה שהוא יכול לעשות עם זה.
יה באהבה, ואם צריך לראות שיהיה בזהירות מה שיותר, קודם כל שיה

צריך להוכיחו שידבר אתו לבד, הכל בפרטיות לא ברבים, כל מה 
שאפשר לעשות לא ברבים, צריך לעשות ביחידות, כי כשמדבר אתו 
פרטי יכול לדבר באופן שצריך, לפעמים חריף ולפעמים בעדינות, אבל 

 זה לא כ"כ נורא כמו שמדבר ברבים, ברבים זה קשה מאד.
תבייש. ילד יש לו בושה, וילד זוכר. הוא זוכר ואל תחשבו שילד לא מ

אפילו אחרי שנים כשהוא כבר אדם מבוגר. הוא זוכר שאצל הרבי הזה 
היה טוב, הרבי הזה העמיד אותי על הרגלים, הרבי הזה עזר לי והרבי 

 הזה קלקל אותי. צריך לדעת שצריך להיות זהיר מאד.
רבי חיים וא תלמיד של שאומרים שה)יש ספר מנוחה וקדושה, 

, והוא כותב שם בקורת חריפה על המלמדים. הוא עצמו היה (וואלוז'ינר
ג"כ מלמד, אבל הוא עצמו עשה כדין. שם הוא כותב שיש מלמדים 

כשלומדים עם שמשחיתים את הילדים. ממילא זו אחריות גדולה, 
, ולגשת לטפל עם נשמות ילדים, צריך לדעת שעוסקים עם נשמות

נטירותא דכספא אלא נטירותא דדהבא, ויותר זה לא פשוט, זה לא 
 מנטירותא דדהבא...

 ענישה פיזית
 : לגבי ענישה פיזית, האם לפעמים אפשר לתת סטירה...ש

אפשר לתת לפעמים, לעיתים רחוקות, אבל לא יותר מדאי. כי אם ת. 
מרבים לתת מכות, מתלמד הילד לתת מכות. הוא לא לומד להשתפר, 

 מכות. אלא פשוט לומד לתת ג"כ
ד' יעזור לכל המחנכים, שהרי כולם רוצים לעשות טוב. יעזור להם 
הקב"ה שבאמת יעשו טוב, ויצליחו שכל התלמידים יגדלו למה 
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שהקב"ה רוצה. הקב"ה יעזור שכולכם תצליחו, שכל הילדים שאתם 
מלמדים ייצאו "ערליכע קינדער", יראי שמים תלמידי חכמים. ואתם 

ל"והמשכילים כזוהר הרקיע", תזכו ברוחניות ובגשמיות תזכו בזכות זה 
אתם וכל משפחתכם, ותהיו בריאים אתם ומשפחתכם, תזכו גם בעולם 

 הזה וגם להיות מאושרים לעולם הבא...
 
 במקסיקו סיטישאלות ותשובות 

טהור, על טהרת החנוך השליט"א בדברי הקדמה קצרים.  רבנופתח 
זה השורש, זה המפתח, זה  - הוא זעק - הקודש, ללא תערובת

 :הכל.
אנו רואים היום אצל בחורי ישיבה, שאם הוא לומד טוב הוא יכול להגיד 
סברות טובות, אפי' לכוון לסברות של ראשונים, סברות של רקע"א, 
סברות של הקצוה"ח. לעיתים אנו זוכים לשמוע מהם את אותן סברות 

שיש סייעתא שאמרו גדולי עולם לפניהם. איך יכול להיות? לפי 
דשמיא. הקב"ה נותן. כתוב "כי לא תשכח מפי זרעו", והקב"ה עושה 
זאת כדי שלא תשכח מפי זרעו. יוצא שאם ילדים לומדים אתם כמו 
שצריך הם צומחים, ואפשר להיות גדולים בתורה. וזה מוטל על כל 
אחד מהמחנכים, לדאוג ל"לא תשכח", לעשות שיהי' המשך. ואפילו 

ראשונים אנחנו מאד קטנים אבל בכ"ז שיהיה המשך שלגבי הדורות ה
לכה"פ. וההמשך יהי' בס"ד רק אם ילמדו על טהרת הקודש, תורה 
בקדושתה וטהרתה, ולא בתערובת של דברים זרים. ואז ילמדו הילדים 
ויהי' מהם הרבה נחת, והילדים ישמחו וההורים ישמחו. והקב"ה יעזור 

ם על הרמה שצריך ותזכו שכולכם תצליחו באמת להעלות את הילדי
כולכם ברוחניות ובגשמיות, והקב"ה יעזור שכולם יעלו והקב"ה יעזור 

 לכולנו שנזכה לזה.
 להוציא ילדים

ילד שנמצא בכתה ומתנהג בלי גבולות, מתי כדאי להוציא אותו . ש
לגמרי מביה"ס ומה הגדר בזה. ויש לחדד את השאלה ולהדגיש שאם 

אורטודוקסי, אבל -ך לבי"ס אחר, מודרנימוציאים ילד, לפעמים הוא יל
 יש לפעמים שאם יוציאוהו, הוא ילך לבי"ס חילוני לגמרי.

באר"י זה כך. גם שם יש בתי ספר  אתה חושב שזה רק כאן? גםת. 
ילונים ויש ג"כ בתי ספר לא חילונים והם ג"כ לא בסדר. ובאמת צריך ח

הדבר הכי מאד מאד להשתדל עד כמה שאפשר לא לזרוק. וקודם כל, 
טוב הוא להגיד מוסר לילדים "בארבע עינים", כדי שלא לפגוע בו לעיני 
כולם. אפילו אם הוא עושה דבר לא טוב, תקרא לו הביתה ותדבר אתו. 

וזה  -הילד ירגיש שאם המלמד קורא לו אליו הביתה, זה מחשיב אותו 
עושה אותו שיוכל לקבל. אחרת, אם אתה אומר לו בפני כמה אנשים, 

א לא יקבל שום דבר. הוא רק מתבייש וזה עושה אותו לא טוב. אבל הו
אם אתה קורא לו הביתה, עצם זה שאתה קורא לו הביתה, זה נותן לו 
הנאה: הנה הרב מדבר אתי אצלו בבית, ואז הוא יכול להשתפר. ואם 
ניסית ולא הועיל, יש לחשוב על איזה עונש, אבל לא תיכף להתחיל 

 יל יותר מאשר ללכת בכוח, בחוזק יד.עם עונשים. לקרב מוע
 מרן החזו"א זצוק"ל הי' אומר ש"משיכה" זה יותר טוב מ"חזקה". 

קורה לפעמים שיש תלמיד שעשו הכל ולא עוזר, אבל בדרך כלל, אם 
יעשה את כל המאמצים, אז קרוב לודאי שהענין יסתדר. רק פעם 

יום יצטרך בהרבה שנים יש שנופלים לגמרי. ואם לא יעשו כך, אז כל 
 להוציא ילד.

 מתי השיעור
 א"כ כמה קילקול צריך להיות בילד, שיהי' ניתן להוציאו?ש. 
קשה להגיד בזה גדר. אנו צריכים לעשות כל המאמצים מה ששייך. ת. 

כשהמנהל בא לזרוק ילד, עליו לזכור שזה דיני נפשות! אם באמת הילד 
אותו? אלא מאי,  הזה היה הילד שלו, האם הי' תיכף ומיד ממהר לזרוק

 זה לא הילד שלו, אלא זה ילד של מישהו אחר!
? הוא הי' משתדל אם זה היה עם הילד שלו וכי היה תיכף זורק אותו

ומשקיע כל מיני מאמצים, כדי שלא לזרוק אותו. הוא היה מותח את 
חבל התחבולות, חבל הרחמים וחבל הסנגוריה, לפני שיצטרך לזרוק 

אחר זה אחרת? הוא ילד יהודי! נשמה יהודית, אותו. ולמה ילד של איש 
למה אתה עושה לו כך בקלות? תחשוב שהוא ילד שלך! ילד שלך אתה 
חושב כל זמן להציל! מחנך צריך לחשוב על כל ילד שהוא הילד שלו. 
והגדר "מתי מותר לזרוק" הוא: אם זה היה הילד שלך, האם במצב הזה 

 בשרך... שמונח לפניך, היית זורק גם את בנך שאר
 אם מקלקל אחרים

 ואם הוא מקלקל אחרים...

כמובן שאז זה אחרת, אבל גם אז חייב לשקול אם המצב חמור עד כדי 
כך, שגם את הבן שלך היית זורק בגלל קלקול כזה! אבל אם תעשה 
עם הילד כפי מה שאמרנו, קרוב לודאי שברוב המקרים הוא לא יגרום 

וא עד כדי כך, אז זה באמת לקלקול. יכול להיות שאם יש אחד שה
משהו אחר. על עשיו כתוב שכבר במעי אמו הוא רצה ללכת לע"ז, זה 
עשיו שהי' משהו מיוחד. אבל בדר"כ, ילד לכתחילה רוצה להיות טוב. 
כל ילד רוצה להיות טוב ומה שהוא עושה לפעמים דברים לא טובים, 

סביר לו. חלק הרי הוא ילד קטן ועדיין אין לו שכל. צריך להגיד לו ולה
הכי גדול אפשר להציל. ואם באמת יהי' כזה ילד כמו עשיו, אין ברירה. 

 אבל אין הרבה עשיו.
 תקנות קבועות

בזמן האחרון שמענו שבחדרים מסוימים באמריקה תקנו תקנות ש. 
לאסור מכשירים אלקטרונים ופלאפונים שיש להם דרכי גישה לדברים 

קשות ומחמירות לא להרשות לא ראויים. אם יעשו כאלו תקנות נו
אחוזים מהתלמידים ואולי  5-בשום אופן, ייאלצו לעזוב את ביה"ס כ

יותר. האם כדאי לתקן התקנות שיעמדו עליהם בתוקף ומי שלא מוכן 
שליט זאת ואז הסכנה היא שמאבדים את חלקם לגמרי, או לה -שילך 

 רים.ר, אבל יש בינתים סכנה שיקלקלו אחתלאט ועם הזמן הבעייה תפ
מאחד  -כל דבר צריך להיות במדה. שמעתי, ואינני יודע אם זה נכון ת. 

שלמד בראדין שהח"ח אף פעם לא הוציא בחור מהישיבה. אמנם הוא 
באמת לא הי' המנהל של הישיבה. לח"ח לא היתה שייכות לישיבה. 

ו לישיבה. הוא לא באין ובחורים שרצו להיות על ידו הוא הי' גר בראד
יעור, ואפילו מוסר הוא לא אמר. לפעמים היה אומר מוסר הי' אומר ש

בבית שלו. הוא הי' יושב בבוקר אחרי שחרית והיה אומר כחצי שעה 
מוסר ומי שהי' רוצה להיכנס לשמוע נכנס. הבית שלו לא הי' כ"כ גדול, 
כמה יכלו להכנס? עשרה או חמשה עשר בחורים? רובם באו מהישיבה, 

 שיבה. אבל אעפ"כ, כנראה שאלו אתו.אבל לא הי' לו שייכות לי
היהודי שהכרתי, כשהוא הגיע לראדין, עדיין לא היו בישיבה עשרים 
בחורים והוא הי' מהעשרים הראשונים, כך הוא סיפר לי. ואחרי שהוא 
התחתן, הוא נשאר לחיות קבוע בראדין. עכ"פ גם אז לא הי' לחפץ 

תורה ששמו הולך חיים שייכות לישיבה רק כיון שהי' נחשב לגדול ב
לפניו, באו להיות במחיצתו, ויכול להיות שחברי ההנהלה באו להתייעץ 
אתו בשאלה של זריקת בחורים. פעם, כששמע שזרקו בחור התבטא 
בדרך משל: "קח את הבחור באוניה או סירה ותזרוק אותו לים". 
בחומרה כזו הוא ראה אובדן של בחור אחד. הנושא שהעליתם הוא 

חייבים לעשות תקנות נחרצות וברורות! אבל לזרוק את  חמור ביותר!
 מי שכבר נמצא, זו שאלה של נפשות!

 דיני נפשות
אם נתקן תקנה כזו, יעזבו מעצמם כחמישה אחוזים  -השאלה היא 

ואז יש סכנה לעתידם. אבל לא הכוונה  -בגלל שזה לא יתאים להם 
 לזרוק...

לקבוע גדר. חשוב לתקן כפי שאמרתי, הנושא חשוב ביותר, וצריך ת. 
תקנה שלא לקבל כאלה. מכאן ולהבא! עליכם לתקן תקנות שמי שיש 

מקבלים אותו. קרוב לודאי שרבים  לו ובביתו מכשירים כאלה לא
מהורים יוותרו ויתאימו את עצמם, כדי שהילדים שלהם יוכלו ללמוד 
במסגרת הטובה הזו. חשוב לתקן את התקנות האלה, לעת כזו. שמכאן 

בא לא יקבלו! לא צריך להניח גם למי שעכשיו יש לו. צריך לעשות ולה
הכל לבער את הנגע. חובה לטפל בו עד כמה שאפשר. אבל לגרום 

ובדיני נפשות כתוב שאם ב"ד פוסקים  -שילד יעזוב, זה דיני נפשות 
מיתה על בנ"א פעם בשבעים שנה הוא נקרא סנהדרין קטלנית, והיינו 

יני מאמצים שלא להגיע לכך. ובאמת דברתי שבי"ד צריך לעשות כל מ
באיזה מקום שאם רוצים להוציא ילד, שיעשו בי"ד. לכל הפחות בי"ד 
של שלושה, אם לא של ע"א. ואולי צריך באמת בי"ד של ע"א, אולי 

, וצריך ות בי"ד של שלושהלפחות של כ"ג אבל אם אי אפשר לכל הפח
 הרבה ס"ד וש"ח בשאילה זו.

 חידונים פומבים
ם עם פרסים ותעודות, עד היום ראינו יאם כדאי לארגן חידונים פומביה

שזה מאד הועיל לקנאת סופרים. אבל לעומת זה יש ילדים חלשים 
 כשהם רואים שהם לא מצליחים הם נשברים.

ושאלה נוספת. כאשר בשעת השעור ילד שואל שאלה טובה. האם 
ם חלשים שהם להחמיא לו ולעודדו על כך, כאשר מאידך גיסא יש ילדי

אף פעם לא יזכו לעידוד הזה ואולי זה גורם להם לקנאה, לעצבות בלב, 
ליאוש והרגשה שהם לעולם לא יכולים להגיע. והשאלה אם לעודד 
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 הטובים בזמן שזה גורם חולשה לאחרים.
עידוד הוא דבר חשוב ביותר. תקח את הבחור או את הילד ותאמר ת. 

בים, כל דבר שעושים ברבים זו לו "אמרת סברא טובה". אבל למה בר
סכנה גדולה. הכבוד הזה בפומבי, לעולם אינו מביא לטוב. ילד שזכה 
לכבוד פומבי, יתקשה לגדול בעתידו לת"ח אמיתי. החידונים 
והמבחנים הפומביים שעושים בפרהסיא זה מסוכן. מה שלא עושים 

 בפרהסיא זה פחות מסוכן.
ילו יוסף הצדיק שיעקב כתוב בגמ' קנאת סופרים תרבה חכמה. אפ

אבינו נתן לו כתונת פסים, אומרת הגמ' שבן אדם לא יגדיל בן בין 
ומה זה  -הבנים כיון שבזה שיעקב אבינו נתן ליוסף כתונת פסים 

כלום! זה ממש חסר כל ערך ובכל זאת בגלל שיעקב  -כתונת פסים 
נתן לו כתונת פסים לכן נהי' בזה קנאה. ואפילו שהיו אנשים כאלה 
גדולים וכל הענין כפי מדרגתם, אבל כך זה כשיש קנאה. אבל אם הי' 

 עושה כתונת פסים ואף אחד לא הי' יודע, לא היה קורה שום דבר.
כך במחמאות וכך גם בהערות ובקורת. ככל שפחות בפומבי, ההשפעה 
יותר גדולה ומשיגה את המטרה. ויותר מכך, כאשר צריך להעיר לילד 
אל תאמר לו "אתה אמרת לא כהוגן" אלא תאמר לו "על דבר כזה לא 

אם תעיר  תמיד תגיד על הענין, ולא על האדם בעצמו.אומרים כך וכך". 
זיק. כמו שיש איסור גברא ואיסור חפצא, כך גם האדם עצמו, תמיד ת

בבקורת. ביקורת על החפצא מותרת ויעילה, אבל לא על הגברא. כמובן 
שגם בבקורת על חפצא, ג"כ צריך להשתדל ולאמרה באופן המועיל. 

אבל בוודאי  -אפשר לשבח את הדבר הטוב ולגנות את הדבר הלא טוב 
 שלא להגיד על הבנ"א.

משה רבינו אמר "ד' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם  ואוסיף רק לסיום:
ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם". אומר רש"י: אמרו לו: 
משה, אתה נותן קצבה לברכתינו? כבר הבטיח הקב"ה את אברהם, 
אשר אם יוכל איש למנות... אמר להם, זו היא משלי היא, אבל הוא 

משה הגביל הברכה לפי יברך אתכם כאשר דבר לכם". מרש"י מבואר ש
שבנ"א הוא מצומצם, הוא לא יכול לתת בלי סוף, אבל הקב"ה יכול 
לתת בלי סוף. ממילא עכ"פ אלף פעמים אדם יכול לתת, שיהי' אלף 

 פעמים הצלחה...
 חינוך בנחת

כתב הגר"א באגרת: וגם הנחתי להם ספרים. ולמען השם תדריכם 
כים ללמוד תורה, ע"כ הנה כאן מדובר בבנים שהם צרי בטוב ובנחת.

צריך להתנהג עמהם בנחת וברוגע כדי שהלימוד יקלט בלבם 
  שהלימוד שאינו בנחת אינו מתישב על לב האדם.

ויש בזה משום סור מרע ועשה טוב, דהנה הגר"א ז"ל מדבר כאן על 
ילד קטן שכדי שהוא ירצה ללמוד תורה צריך לתת לו משהו, כי אחרת 

לדברים חיצונים העיקר שלא ילמד תורה,  הרי גם לו יש יצר שימשכהו
ורואים את זה מעשים בכל יום, וע"כ כדי שיהי' סור מרע יש לנהוג 
עם הילדים בהנהגה זו שנותנים להם איזה 'שוחד' ואלו הם הפרוטות 

 שהגר"א מזכיר בהמשך לפזר להם.
ומה שכתוב זרוק מרה בתלמידים, כבר אומרים בשם מרן החזו"א 

וא קנין יותר טוב מ'קנין חזקה', דהיינו ההנהגה ש'קנין משיכה' ה
בדרך רכה יותר טובה מההנהגה בדרך קשה, וא"כ יש לעיין מתי צריך 
לזרוק מרה בתלמידים. )ועד כמה שזכור לי, אף פעם לא עשיתי רע 

או ח"ו לא פגעתי באחד לתלמיד, לא אמרתי מילה קשה 
לתת, מתי ולגופו של דבר לדעת מתי לתת ומתי לא  מהתלמידים(

לצעוק ומתי לא לצעוק, זה דבר קשה מאד, אבל מה שחשוב הוא 
שאם הר"מ מגיע לשיעור מוכן, הוא מוסר את השיעור עם גישמאק 
ויש לילדים סיפוק והם נהנים מהלימוד, וממילא הם יותר רגועים 

 והמשמעת יותר רגועה. 
)וזכורני כשהייתי בישיבה בכפר סבא הבחנתי פעם איך שתלמיד 

מזהיר את השני בשפתם של תלמידים כי הנה הרב מתקרב,  אחד
וענה לו רעהו: "הוא ממילא לא יעשה לנו כלום" ואעפ"כ נהגו כלפי 
 בדרך ארץ ואפי' שהיו אנשי צוות אחרים שנהגו עמם ביד יותר חזקה

משמעת שהטילו היתה יותר חזקה, וזה הכל כפי מה שהקדמנו הו
 טוב מחזקה.בשם מרן החזו"א שאמר שמשיכה יותר 

והנה לפעמים באים רבני ישיבה בטענה שיש בחור לא טוב שיוצר 
אוירה של קלות ראש למשל שיושב עם בחורים אחרים ומפטפטים 
עד השעות המאוחרות של הלילה וממילא מאחרים לסדרים ולתפילה 

 וטוענים שאם ילכו עמו בנחת הוא יגרום נזק לאחרים.

שם מרן הח"ח שמעולם לא נתן זה ודאי שזה לא טוב, אבל שמעתי ב
שיזרקו בחור מהישיבה, ויש לדעת שאותו הבחור הסיכוי שהוא 
יקלקל אחרים הוא הרבה פחות ממה שאם יזרקו אותו ואז הרי הוא 
יצא לתרבות רעה ואף שיש שבאים וטוענים שיש לו דין רודף, קשה 

 להגדיר את זה בגדר של רודף.
ו אותו וממילא גדל אצל יש יהודי ת"ח שבילדותו הוריו לא גדל

משפחה כאן בב"ב, ובילדותו הי' משתולל והי' מסתובב בישיבה 
בפוניבז' והבחורים היו צריכים להשתיק אותו שלא יפריע, ממש פרא 
אדם, וכשהגיע לישיב"ק הוא הנהיג בחורים לדברים לא כ"כ טובים 
וסבלו ממנו רבות, אבל נהגו עמו בסבלנות, והיום הוא מנצל את 

תיו הגדולים לטוב, הוא גדל לת"ח מרביץ תורה בישיבה, ואם לא כוחו
היו מתנהגים עמו בהנהגה כזו הוא הי' היום פרא אדם והיו סובלים 

 ממנו, ואולי גם 'גוי גמור'.
 מהו חינוך

ומהו חינוך, אי אפשר להגיד על כל דבר שזה חינוך, למשל אם בן 
חינוך? הרי אדם רוצה לחנך שכל מה שאתה רוצה תעשה, האם זה 

גם בלי זה יעשה מה שרוצה, ומהו החינוך כאן? וכי בא לחזק אותו, 
תעשה מה שאתה רוצה?! אם כן חינוך כזה זה פסול! אי אפשר לקרוא 
לזה חינוך, כי יכול לעשות כל מה שרוצה אם זה טוב ואם זה רע. 
ובודאי אם הוא רואה דבר, הוא רוצה שיהיה לו, לא לשני, רק רוצה 

 אם יש ריב, תמיד הוא צודק, וכך כל מה שהוא רוצה.לעצמו! ו
אם כן זה לא חינוך, החינוך צריך הפוך, להגביל את האדם שלא יעשה 
כל מה שהוא רוצה, רק מה שטוב, מה שטוב לציבור, מה שטוב 

 לחבירו, כל מה שטוב, זה מה שצריך.
 לא זרקתי בחור

כשעשו עול מימי לא זרקתי בחור מהישיבה! רק פעם אחת רבנו  אמר
]כמובא להלן על האמבולנס, וראה שם שרבנו  וחוצפה נוראה שאין לה דמיון
  ת[.עקב עד שידע שסודר בישיבה אחר

צלן אחר כך יוצא לתרבות רעה, ימי ששולח ילד מהישיבה, ורחמנא ל
ישאלו אותו בעולם האמת למה הבחור הזה יצא לתרבות רעה? מה 

לו אם זה היה הבן שלך האם  הוא יגיד, שהוא עשה כך וכך.. יאמרו
היית שולח אותו?! אם זה היה הבן שלך היית זורק אותו?! היית צריך 

האחריות כלפי הילדים, אדם  לחשוב כמו שזה הילד שלך, ילד שלך!
 צריך לדעת שיש עליו אחריות של דהבא, ועוד יותר מדהבא...

 הדרכות למלמדים
חומר היטב, כי אם הוא ַהֶרּבֶ'ה צריך להיות מוכן מאד, שיהא בקי ב

לא מוכן היטב, הוא לא יודע, ויכולים לשאול אותו משהו, והוא 
  מגמגם... וזה לא טוב.

אם אחד שואל איזה שאלה, גם אם זה לא טוב, לא לבייש  ,דבר שני
שות נכון.. אבל בכל זאת... לע –אותו! אלא צריך להגיד לו בלשון כזה 

אּפין ִאיְהם ִאין ַגאנְצן... לא ָאּפ קלַ באופן שלא לבייש אותו, נישט 
לדפוק אותו לגמרי, ואפשר אפילו לומר לו, אתה שואל טוב אבל זה 

 ככה...
 לא הקפדן מלמד

לא לסמוך על זה שהילד נכנס לישיבה  ,צריך לדעת ג"כ מכאן והלאה
וחושבים שכאן זה נגמר, גם בישיבה צריך עיניים טובות לראות כל 
דבר, ולדעת ג"כ ללמד עם חן וחסד ואהבה, לא פשוט, ולא עם כעס 
על כל דבר, לא הקפדן מלמד, צריך לדעת ללכת עם רחמים, ללמד 

ייליגע נשמות ילדים יהודים של הרבונו של עולם, ה -ר עיידישע קינד
  נשמות קדושות. –

 לא לזלזל בשום תלמיד
העיקר הוא שלא לזלזל בשום תלמיד! לא  -בדמעות  רבינו והוסיף

  לומר תלמיד זה מילא...
הגמרא אומרת שמונים תלמידים היה לו להלל הזקן, שלושים ראויים 
שתשרה שכינה עליהם כמשה רבינו, אלא שאין הדור ראוי לכך, 

שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, עשרים בינונים.  שלושים ראויים
גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי. וממי 
יש לנו היום את התורה שבידינו, האם מרבן יוחנן בן זכאי או מהגדול 
שבכולן, הרי כל מה שיש לנו היום זה מרבי יוחנן בן זכאי, הקטן 

 וק את הקטן שבכולן.שבכולן! נו, האם צריך לזר
וואלוזין יסד את ישיבת מיש עוד דוגמא, אתם יודעים שר' חיים 

וואלוזין בשנת תקפ"ב, והישיבה עמדה עד תרנ"ב, שבעים שנה בדיוק. 
והיו ראשי ישיבה, ר' חיים וואלוז'ינר ואחריו בנו רבי יצחק, ואח"כ עוד 

מר שיעור חתן של ר' חיים ועוד חתן, ואח"כ הנצי"ב, ובסך הכל מי א
הנצי"ב, יוצא שכל ישיבת ואלוזין היתה על הנצי"ב!  -חמישים שנה 

והנצי"ב מתחלה חשבו עליו שהוא לא כל כך... אבל למעשה כל 
הישיבה חמישים שנה היתה עומדת על הנצי"ב, מה רואים לא לזלזל 

 במי שחושבים שהוא לא כ"כ מיוחד.
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 ודברי חיזוק על משמר החינוךמכתבים 

 
 לא יתנו את היקר והקדוש

 לכ' מנהלי התתי"ם המתכנסים בירושלם עיה"ק. בס"ד
ברוחניות מ"מ זכינו הרבה דברים מה  ידוע שלמרות שדורינו דור עני

ורים רוצים מאד שבניהם שלא הי' קודם, וזכינו שחוץ מהחילונים כל הה
 וגם שהבנות יתחנכו בבית ספר בית יעקב וכדומה. ילמדו תורה,

וכבר כתבנו בזה קריאה נרגשת לכל מנהלי המוסדות, אשר נתיסדו 
ות, שח"ו לא במטרה לחנך ילדי ישראל שיהיו נאמנים לתורה ולמצו

החלטות הנוגעות לעניני חינוך צעירי הצאן  –יתנו את היקר והקדוש 
 קדשים בידי אותם שאינם שומרי תורה ומצוות.

ונזכה שתתקיים על ידנו ועל ידי זרענו ההבטחה כי לא תשכח מפי 
 זרעו עד עולם.

 ראש חודש מנ"א תשס"ט
 אהרן יודא לייב שטיינמן

 איך להשפיע על התלמידים
כבוד המחנכים המופקדים על חינוך ילדי ישראל המתכנסים . בס"ד

 בימים אלו לדון בדרכי הפעולה לטובת ילדי ישראל.
הנה בודאי כל אחד יודע להעריך כי למעשה האחריות המוטלת עליו 
היא בעצם האחריות של הדור הבא, ואפילו אם אין לו הרבה תלמידים, 

ע על ילדים והתלמידים ע"כ על כל אחד להשתדל בכל כחו איך להשפי
ולראות שלא יצא תקלה ע"י. וע"כ ודאי זה דבר טוב מה שמתכנסים 
להתייעץ ולמצוא דרכים איך להשפיע לטוב על ילדי ישראל, ויה"ר 
שמכנס זה יצא תועלת גדולה לחינוך התורני, ויתגדל שם שמים עי"ז, 

 ונזכה לראות בהרמת קרן התורה והיראה במהרה בימינו א"ס.
 שטיינמןא.ל. 

 כ"א אדר תשע"ג לפ"ק
 לחנך בתכלית הטהרה

כונתו שידוע מה שאמרו אחד המרבה וא' הממעיט ובלבד . בס"ד
מה שכונת ההורים לשמים משפיע מאד  ,כל הדבריםבזה  . כךלשמים

וכידוע מעשה דאביו של אלישע בן אבוי' נתן בנו ללמוד תורה והי' קצת 
חגיגה דף ט"ו ע"א ד"ה שלא לשמה וזה גרם לא טוב כמובא בתוס' 

גורמים העיקרים לזכות לחינוך המ היא הכונה ,שובו, כן הוא בחינוך
 .טוב
 ויותר יותר הרחוב רוח חודר ליום שמיום עדים אנו בימינו הנה ד"בס
 מתעוררים פעם וכל ,הזאת השפעה מאד ניכר החרדים בחוג שגם עד

 הכל שזה מרגישים ולא צורך שזה שונות באמתלאות חדשים דברים
 הילדים בחינוך פרוסה הרשת ובעיקר ,התורה מדרך לרחקו היצר עצת
 בתכלית הוא חינוכו שתחילת י"ע הוא האדם התעלות שעיקר כיון

 לתכלית מלגדול הילדים להפריע דברים מיני כל באים לכן הטהרה
  .האמיתית

 ומלבד ...ילדיהם לשלוח שרוצים מההורים שיש שמענו האחרון בזמן
 להפקרות וגם עול ולפריקת זמן לבטל חשק ומכניס הילדים שמרגיל

 יתכן לא אשר מתורה שרחוקים אנשים השפעת תחת הם ועוד
 הילד לנפש מזיק מאד שזה וכמובן ,נקיים דברים רק יצא שמפיהם

 מילדיו ימנע אם או אב וכל היצר מעצת זה שכל להזכיר באנו לכן
 בניו לגדל יזכה ובזה ש"ויר תורה מרוח רחוקים אשר למקומות מלכת
 .דור מדור לנו המסורה התורה בדרך

 ולא לשנות אפילו כחוט השערה
 ה' עליהם יחי' לכ' מנהלי התתי"ם. בס"ד

הנה ענין החינוך של ילדי ישראל נמסר לנו מדורי דורות מאברהם אבינו 
עד היום הזה, והוא לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ומה שבאים 

ולדרוש מאתנו לשנות את סדרי הלימוד ע"י הוספת עוד כיום להתערב 
ימים בשינוי תקציבים, הלא ישעות לימוד של לימודי חול, ומא

ע"כ על שיתבוננו הם בעצמם לאיזה הצלחות בחינוך הם הגיעו רח"ל, 
מנהלי התתי"ם לעמוד ע"ז כחומה בצורה ולא לשנות אפילו כחוט 

 היום.השערה מדרך החינוך שקיבלנו וחינכנו עד 

ונקוה שנצליח להמשיך לחנך את ילדינו עד ביאת גואל צדק בב"א בלי 
 הכו"ח למען שמירת חינוך הטהור של ילדי ישראל שום שינוי.

 כ"ה אייר תשע"ג לפ"ק א.ל. שטיינמן
 זהירות יתירה

המתכנסים היום  לכ' מלמדי התינוקות ומנהלי התתי"ם. בס"ד
 בירושלם עיה"ק

 שלו' וישע רב
הדברים שהקב"ה שיבח את אברהם אבינו בשבח זה אשר יצוה ידועים 

את בניו ואת ביתו אחריו, א"כ הרי ניתן בידכם תפקיד חשוב ביותר, 
והוא לראות שלא ידח ממנו נידח, וצריך לזה זהירות יתירה שלא לפגוע 
ח"ו בשום תלמיד, כי לפעמים בדיבור קטן אפשר לאבד נפשות יקרות 

כל אלו אשר חז"ל קוראים אותם מצדיקי של תשב"ר, וע"כ יתברכו 
הרבים ככוכבים, שיזכו להמשיך ולחנך ילדי ישראל בחינוך הטהור 

 בדרך המסורה לנו מדור דור בלי שום שינוי.
 אהרן י. לייב שטיינמן

 ד' ניסן תשע"ב
 ורוצים להתערב לנו בחינוך הטהור

 מאד מכון ישגאשלוירושלם ת"ו  לכ' הנהלת ת"ת ..... בס"ד
שמחתי לשמוע שאתם חונכים בנין להתלמוד תורה לתנוקות של בית 
רבן אשר חז"ל אמרו שהעולם עומד עליהם, ואנו שמחים על כל מקום 
שמתחנכים תשב"ר לחינוך התורני, ובפרט לת"ת אשר כבר שמעו הולך 
לפניו שמחנכים שם צעירי הצאן לתורה וליר"ש, ובנוסף לזה אף 

 יוסיף בקדושת המקום.מכניסים בו ס"ת אשר בודאי 
והשמחה הגדולה היא שאף בזמן אשר עומדים עלינו כאלה אשר רוצים 
להצר את רגליהם של החרדים לדבר ה' בכלל ובני התורה בפרט, 
ורוצים להתערב לנו בחינוך הטהור של ילדי ובחורי ישראל, ודוקא לעת 
כזו מתרבים וגדלים מקומות אשר בהם מחנכים תינוקות של בין רבן 

 על טהרת הקודש, וכאשר יענו אותם כן ירבה וכן יפרוץ.
בכן יבוא נא ברכותינו שחפץ השי"ת בידכם יצליח לחנך עדרים עדרים 
לצבא השי"ת וממקום הזה ומכל המקומות תצא תורה, ובזכות תורתם 
של תשב"ר נזכה שכל הכלל ישראל יושע בקרוב עד כי יקויים ומלאה 

 ם.הארץ דעה את ה' כמים לים מכסי
 בני ברק יצ"ו. ז' ניסן תשע"ג לפ"ק א.ל. שטיינמן

 שלא יפגע
 בס"ד

לכ' הרבנים הגאונים חברי ועדת החינוך ומנהלי התתי"ם המתכנסים 
 היום במודיעין עילית

 שלו' וישע רב
ידועים דברי חז"ל שהקב"ה ביקש מכלל ישראל ערבות על התורה 

די לשמור על ונתנו לו את ילדי ישראל לערבים, וכעת שמתכנסים כ
החינוך הטהור שלא יפגע, הר"ז כינוס לצדיקים שהנאה להם והנאה 
לעולם ויה"ר שמהכינוס הזה יצא רק טוב ויתברכו כולם בכל טוב 

 ברוחניות ובגשמיות.
 ב' ניסן תשע"ב. אהרן י. לייב שטיינמן

 
 היחידי המקום שזהו

 בית מוסדות בידי ישראל בנות חינוך הופקד האחרונים בדורות הנה
 תערובות שום בלא טהורה ש"ליר ישראל בנות מחנכים שבהם יעקב

 ומעוררים אנו שבים כ"ע מהם נוחה חכמים רוח אין אשר לימודים
 ללכת ואין בנותינו את לחנך וראוי צריך שבו היחידי המקום שזהו

 שמלמדים מהם נוחה חכמים רוח אין אשר מוסדות באותם ללמוד
 המורים כאשר ובפרט אלו ללימודים הכנה או אקדמיים לימודים בהם
 שומרים שאינם אנשים וביניהם ישראל בנות לחנך םיראוי אינם שם
 תלמידותיהן את שיעוררו החינוך ולצוות למנהלים מיוחדת' ופני צ"תומ
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 ויזכו יונעם ולשומעים התורה לרוח מנוגדים הם אשר הדברים בחומר
 .טוב כל מלאים ולבתים ישרים דורות להקים

 המקום היחידי
 בס"ד, י"ט כסלו תשע"ו 

כבר עוררנו בעבר על חומר הלימוד במקומות שאין רוח חכמים נוחה 
מהם, ואנו שבים ומעוררים שהמקום היחידי שאפשר וראוי לחנך בו 

 בנות ישראל הוא במסגרת בית יעקב בלבד.
 ולשומעים יונעם שיזכו לרוות נחת מכל יוצ"ח. א"ל שטינמן

 בולות צריךשהרבה עצות ותח
 בס"ד

 י"ב אלול תשס"ב
 ה' עליהם יחיו לכ' ההורים הנאספים לחיזוק הבנות ליראת שמים

הן ידוע שבזמנינו חינוך הבנים והבנות צריכים מאד חיזוק, ואם בדורות 
הקודמים לא הוצרכו כ"כ שמירה על הבנות וכמבואר בנדרים בדף ל"ז 

א' יודע שהרבה עצות  ע"ב דאמרינן דבנות לא צריך שמירה, בזמנינו כל
 ותחבולות צריך כדי לגדלם ליראת שמים.

 וטוב עושין בזה שנאספים לטכס עצות לזה ונקוה שתשועה ברוב יועץ.
יתן השי"ת שכל ההורים יהי' להם נחת מילדיהם מהבנים וגם מן הבנות 

 כחפץ השי"ת.
 בגיל הקובע את האדם על כל ימי חייו

 בס"ד
 תשנ"ז לפ"ק אלי ואברכם"אור ליום ב' לסדר "קחם נא 

 ני"ו,…… להילד הנבון
ויש לך  ,דע לך שהיות שאתה בגיל הקובע את האדם על כל ימי חייו

וזהו דרך התורה אשר  ,כמו שכתוב בפ' ראה ,דרך החיים ,שתי דרכים
ואז  ,ובחרת בחיים .עליה כל אושרנו. ויש דרך שזה סטיה מדרך התורה

תדע שזה  ,אין אתה רואה זהתהי' מאושר בזה ובבא. ואם כי כעת 
אנא חוס על נפשך  .וזה חיינו ,ועליה אנו מוסרים עצמנו ,האמת

 ותכריע להיות בן תורה תלמיד חכם וירא שמים וסר מרע.
 לעמוד וללחום בכל הכוחות על משמר החינוך

בס"ד. לכ' מנהלי התתי"ם הנקראים מוסדות הפטור המתכנסים היום 
 בירושלים עיה"ק.

זק את ידיכם ולחזור ולהביע עמדתנו כי אנו מחוייבים נו בזה לחהנ
לשמור על החינוך התורתי כעל בבת עינינו, ועלינו לעמוד וללחום בכל 

 הכוחות על משמר החינוך כמסורה לנו.
קות של בית רבן הלומדים תורה בטהרתה ווזכות הבל פיהם של תינ

ם שהם הערבים לקיום העולם, תעמוד לימינכם ותזכו לגדל עדרי
 עדרים לה' ותורתו.

 הכו"ח לכבוד התורה כ' תמוז תשס"ט
 אל תתנו את הקדוש

מנים על נה משרד החינוך למנהלי התתי"ם הנבס"ד. בימים אלו פו
מוסדות הפטור בדרישה להסדיר רשיון הפעלה לשנת הלימודים 
הבעל"ט ובדרישה זו נכלל התחייבות לעמוד תחת הוראות משרד 
החינוך בין בתכני הלימודים והן בקבלת והרחקת תלמידים ודיווח על 
המחנכים והמורים, דבר שלא הי' עד היום כלל, לכן הננו בזה בקריאה 

וסדות אשר נתיסדו במטרה לחנך ילדי ישראל נרגשת לכל מנהלי המ
חינוך  –שיהיו נאמנים לתורה ולמצוות, ח"ו אל תתנו את היקר והקדוש 

צעירי הצאן קדשים בידי אותם שאינם שומרי תורה ומצוות, ואין 
להסדיר רשיון זה, ואלו אשר כבר מסרו טפסים אלו למשרד החינוך 

 .מוטלת עליהן החובה לחזור בהם ולבטל הבקשה
נו וע"י ידי זרענו הבטחה כי לא תשכח מפי זרעו יונזכה שתתקים על יד

  עד עולם.
 לעמוד בפרץ

 בס"ד כבוד הרבנים וראשי הישיבות שבמדינת אמריקא.
אודות התופעה החמורה בבתי החינוך החרדים שבמדינתכם של 
שימוש בספרי לימודי חול שמלאים עם דברי כפירה מינות 

"ז וגם דברי נבלה רח"ל, בודאי חובה גמורה ואפיקורסות וכל מיני ע
עליכם לעמוד בפרץ ולעצור בעד הנגע הרע הזה, שהרי מפי עוללים 

ויונקים יסדת עוז, ואין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של 
תשב"ר, ואיך אפשר להחריש כאשר מטמאים חלילה את נפשות 

 התלמידים בדברים נוראים כאלו.
ם לסלק משחית זה מקרב בני ובנות ישראל, וכל העוסקים והמסייעי

זכות הרבים תלוי בהם ושכרם כפול ומכופל מן השמים. כ"ב טבת 
 תשע"ה.

 ו ללמוד גמראיכריח
ובשנת תשס"ד שהתעורר דרישות השלטונות ללימוד הליבה אמר רבנו 

 יקבעו לא הם .נתנגד גמרא ללמוד אותנו יכריחו הם אם גם :א"שליט
 ,נתנגד .דבר לנו

 תנתן לא .יכריחו שהם בגלל לא ,חייבים אנחנו כי גמרא ללמוד ונלך 
 )מוסף שבת קודש חוקת תשס"ד( .רגל דריסת שום להם

 ללחום בזה בכל הכחות
 יש היוםובכינוס בית ועד למחנכים )שבט תשס"ד( אמר רבנו בתו"ד: 

 השריש שהוא ולמה שלו לדרך אבינו לאברהם ושייכות מסורת לנו
 החינוך על שמר ישראל כלל עכשיו עד לכן חינוך הוא הראשון שהדבר

 ו"ח שרוצים פירצה נפרצה האחרון בזמן לדאבוננו עינו בבת על כמו
 ראו הם גם מזמן שכבר למרות שלנו בחינוך גם ולהתערב דעה לומר
 זאת בכל אבל חורבן שמביא זה רק אלא שלהם בחינוך דבר שום שאין

 ללחום צריכים אנחנו לחנך ואיך ללמד מה דעה לנו לומר רוצים הם
 .הכוחות בכל בזה

 בתי ספר פרטיים לבנות
 נתפרסם בית"נ  - לבנות פרטיים ספר בתי אודות

 דעת לבנות פרטיים ספר בתי פתיחת בענין ז"תשס אב מנחם ד"בס
 א"שליט שטינמן ל"הגראי ומרן א"שליט אלישיב ש"הגרי מרן רבינו
 בית של הקיימות במסגרות להשאר יש אלא הדבר את לעשות שאין
 ישראל מגדולי אחרת מפורשת הוראה שיש במקום לא אם יעקב
 א"שליט

 לקיום חינוך העצמאי
  לב כל ישראל באסיפה  –ואלה הדברים שזעק רבינו מלבו 

נתאספנו כאן על החינוך של כלל ישראל, ומבקשים רחמים מהקב"ה, 
ושלום יתפוצץ.. החינוך ופונים לנדיבי עם מה שיכולים לעזור, שלא חס 

 של כלל ישראל, נצח ישראל לא ישקר, זה העתיד של כלל ישראל.
הקב"ה יעזור שלא יזיק חלילה וחס, כלל ישראל הוא רק עם תורה, בלי 
זה חלילה וחס הסכנה הכי גדולה של כלל ישראל, הקב"ה יעזור 

 שניוושע, ויוכלו להמשיך להנחיל תורה ויראת שמים.
 וק החינוך העצמאימכתב רבנו לחיז

 קוטלר א"הגר מרנן ובראשם הקודם מהדור ישראל גדולי כי ידוע
 למען הרוח ענקי שאר עם נפשם מסרו אשר ל"זצוק שך מ"והגראמ
 כהיום והנה למאד עד בעיניהם ונכבד יקר הדבר' והי העצמאי החינוך

 משתכחת התורה היתה העצמאי החינוך אילולי ישראל מילדי רבים
 מגיעים וכעת המסייעים כל של שכרם רב ומה וממשפחתם מהם

 זכות ודאי הזה הקדוש הגדול לדבר דידן שלוחי והמה דרבנן שלוחי
 והנני מקימיו ישראל ולגדולי למפעל שותפים להיות וקדושה גדולה

 לאורך שמים מברכות שיזכו והשותפים המסייעים לכל ברכה להאציל
 אליהם הנלווים וכל ב"וב הם ונחת בריאות מתוך חיים ושנות ימים

 ולשלום. לחיים
 לכבוד ראשי ורמ"י הישיבות לצעירים בארה"ק

הנה כינוס לצדיקים הנאה להם הנאה לעולם, ובפרט כשמתכנסים  
אך ורק כדי להרבות תורה ויר"ש אצל הצעירים, שהם עיקר העתיד 

 של כלל ישראל.
ו מגרע את אדם שנכשל ועשה משגה, בכל זאת אינ ויש לדעת כי כמו

אהבת עצמו, כך גם צריך להיות ההנהגה כלפי התלמידים, שאף אם 
תלמיד א' עשה משגה, ירגיש כלפיו אותו אהבה כמו שהרגיש לפני 
ששגה, כי כמים פנים אל פנים כן לב האדם לאדם, ואם יש בפנימיות 
הלב איזה דבר לא יועיל מה שמעוררים אותו היות והתלמיד מרגיש 

 ונקוה שכולם יהיו למודי ד' ורב שלו' בוניך. .בזה ואינו מקבל
 כ"ה תשרי תשע"ו א.ל. שטיינמן. הכו"ח לכבוד התורה ולומדי'
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כל העת בדברי כסדר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדולה שבענין זה. ואשרי מי שחושב על כך בתמידות בכל עסקיו. ומ"מ מי שחושב 

  תורה עולה על כולם דת"ת כנגד כולם.

 ו"לחיות את האמונה" הוא הדבר 

 ה"חזק ביותר". והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק באמונה הוא שמירת כל המצוות והכנעת היצר. 

 קצת עובדות והליכות בעניני חינוך
 דרכי החינוך

תמיד. והעונש הגדול ביותר הי' כשראו  ”יראת הכבוד“ר לא היה מכה בבית, ואף לא צועק אבל בכל זאת היה ממנו ”א: אאמו”ש שליט”סיפר בנו הגר
 שגרמו לו עגמת נפש. 

 כבוד התלמיד
ה, כשהיה מוסר שיעורים בימי הקיץ בישיבת פונביז', היו הבחורים רוצים שלא יהיה לו חם, וכשהיו מדליקים את המזגן או ”שמעתי מסבתי ע

כ אמנם הוא לא רצה לומר דבר שלא לצער ”המאוורר היו מכוונים אל הכיוון שלו, אמנם היות והיה אדם חלוש היה מזיק לו, ותמיד היה מצטנן אח
 את התלמידים, אבל כשאשתו הרבנית היתה פוגשת א' התלמידים היתה מבקשת שיחוסו על בריאותו ולא יכוונו אל הכיוון שלו. )רשימות הרה"ג ר'

 ר שטינמן שליט"א(מאי
 לקחת אחריות

ק עד כדי שעשו איזה מעשה שובבות שגרם לחשיכה ביום שבת, ורצו לסלקם מהישיבה ורבינו ”א שהיו בחורים שובבים בישב”י שליט"סיפר הרב ל
 נלחם שלא ירחיקו אותם, ]ולבסוף כולם יצאו מרביצי תורה חשובים[.

אם היו יודעים כמה דמעות מוריד רבינו על בחור שהשאירו בישיבה לוקח אחריות כזאת, השיבה  ה איך רבינו”והוסיף לספר שפעם שאלו להרבנית ע
 )צדיק כתמר יפרח( לא היו שואלים.

 להעיר לתפילה
כ עייפים, הם לומדים עד ”כ קשה להם לקום בבוקר הם כ”רבינו אמר לי שמצד אחד רוצה להעיר את נכדיו שישנים עמו, אבל רחמנות עליהם כ

 ש.”א לקום בדקה אחרונה של זמן ק”א הרי בלילה, אבל מצד שני מאוחר
 )שם( שמעתי שרבינו נכנס לחדר ודפק על נכדו וחייך והעיר אותו. שמע לפני סוף זמן קריאת מהכ זמן ”אח

 אכילת מסטיק
שאלו הבחור מה באמת מברכים על היה מעשה עם בחור בישיבה קטנה שאכל באמצע השיעור מסטיק ושאלו רבינו איזה ברכה בירך עליו, ולבסוף 

ה ”ד א' ד”רבינו ציין לי את דברי תוס' בברכות יכשדברתי על כך עם ז. ]ו”א והגרי”מסטיק, אמר לו רבינו איני יודע אין לנו על כך מסורת מהחזו
 )שם( טועם[.

 סובב את ראשו
ולא נתן  -ולפני זמן התחלת השיעור סגר את דלת ה'חדר שיעורים' מ בישיבת פוניבז', תלמיד אחד היה בריב קל עם חבירו, ”בזמן שהיה משמש כר

א כבר הגיע והוא עומד בפתח יחד עם שאר התלמידים, ורוצה להיכנס, אך ”מרן שליט -ליריבו להיכנס. הבחור צעק לו מבחוץ כי הראש ישיבה 
א, עד שהתלמיד פתח ”. וכך, כמה דקות המתין מרן שליטאלא שלא האמין לדבריו -א ”הבחור לא האמין לו. ולא שרצה חלילה לפגוע במרן שליט

א לסובב את ראשו לאחור, כדי שלא לדעת מיהו התלמיד שסגר את הדלת, ובכדי שלא יראה בבושתו. ”את הדלת. וכאשר פתח מיהר מרן שליט
 )שם(סוגר. לא יוכל להבחין, מי היה הוהחזיק בראשו לאחור עד שיכנסו רוב  התלמידים לחדר שיעורים, שאז כבר 

 לסלק בחור
 )שם( ם בשתים בלילה ופרצו הדלת, בסוף הסתדר בישיבה אחרת.”אני לא סילקתי בחור, רק פעם אחת שבחור הזמין אמבולנס לאחד הרמישח רבנו 

 לא צעקתי
גידי שיעורים אחרים, ואולי אמר רבינו, מנהגי היה, שאף פעם לא צעקתי על בחורים, ואף שדיברו באמצע השיעור, בכל זאת מצבי לא הי' גרוע ממ

 אף יותר טוב.
 הייתי שואל בשיעור מה דיברנו עכשיו? הבחור הי' מתבייש, אבל אני לא ביישתי אותו, הוא התבייש מעצמו.

 )שם( א שאף פעם לא צעק על תלמיד בפני אחרים.”שליט ל”ג ר' י”רבינו אמר להרה
 צורת אמירת שיעור לתלמידים

כשהיה מלמד בישיבה קטנה לתת לבחור לקרוא את הגמ' ולהסביר והיה מכך תועלת גדולה מאד שהיה מבין היטב את שמעתי מרבינו שמנהגו היה 
י ותוס' היטב ”צריך דבר ראשון לדעת גמ' רשצמו אינו יודע. רבינו אומר רבות פשט עהם וכדו' ו”הפשט בגמ', ]עמקות לא נחשב כשתופס איזה רמב

 היטב[.
בחור בן תשע עשרה התאונן בפני שאת השיעור אני  ,לומדים את הדף גמ', וסיפרידי שיעורים שתופסים איזה ענין ולא רבינו המשיך בכאב שיש מג

ף, אני הייתי ”ם שי”א ומהר”מבין אבל דף גמ' אני לא יודע, קושיא ותירוץ אני יודע. צריך ללמוד עם הבחורים שיתעוררו לשאול קושיות ממהרש
 )שם( יבין מה שקורא.עושה שבחור שקרא את הגמ' 

 תהיו חכמים
 הבחורים בין התגוששויות ישנם פעם מידי בחורים של כדרכםא, ”שליט רבנו של בראשותוז' פוניב ק”בישב היותי בעתא: ”שליט ש”י רבי ג”הרה סיפר
א, ”שליט רבינו של לביתו ושלחם ההנהלה כנגד האוירה את המתסיסים הם כי מסוימים בבחורים המשגיח חשד הפעמים באחדה, ההשגח וצוות

 .בליבם אשר כל ושפכו מה זמן במשך ישבו וכךה, ההנהל צוות על בלבבכם אשר כל לי אמרום, לה אמר א”שליט רבינו של לביתו כשהגיעו
 יאמר המשגיח בו מצב יווצר ואם ,חסר לא ה”ב מצוינים ואפילו בחורים כ”משא להשיג מאד קשה ק”ליש משגיח תראוו, רבינ להם אמר כשסיימו

, צודקות טענותיהם אם ואפילום, הבחורי אותם את ולהוציא כנו על המשגיח את להשאיר ההנהלה צוות יעדיףם' ה או אני ו'א בחורים קבוצת על
 )הגרמ"ב זילברברג שליט"א(. רבינו סיים חכמים תהיו מכך רחוק לא הוא נמצאים אתם בו המצב כי ותדעו

 ניסן תשמ"טלב"ע ה' נ "לאה בת רפאל" קרוסקלמרת  לע"נ
* 

 ומשפחותיהםלעילוי נשמת מרת שרה ויינגולד ע"ה בת הרב יעקב זצ"ל נלב"ע י"א אלול תשע"ה, ולהצלחת יוצ"ח 
 ברו"ג

* 
 לרפואת ישראל מאיר בן תמר

* 
 ב"תשע לעילוי נשמת איש החינוך הרב חיים מצגר ז"ל מנהל סמינר 'נוה ירושלים' נלב"ע ז' ניסן

 בצילה בס"ד. לכ' הנהלת סמינר נוה ירושלים וכל החוסים
 שמעתי השמועה הלא טובה על הסתלקותו של המנהל הדגול הרב חיים מצגר ז"ל.

ברא את  הנה נסתרים דרכי ה' ית' ואיננו יודעים ומבינים חשבונות שמים אבל מה שבטוח הוא שכל מה שהקב"ה עושה הכל לטובה, וזה צריך לדעת שהקב"ה
נ"א ולהוריד את הנשמה שבו מתחת כסא הכבוד מקום שלא הי' חסר לה שום דבר, לא הי' לה סבל ולא העולם, והעולם צריך קיום, ובשביל זה הוצרך לברוא ב

נים, זה התכלית? אלא נסיון, ושלח אותה לעוה"ז המלא ביסורים ובנסיונות, והכל כדי לתת קיום לעולם, ואיך נותנים קיום לעולם וכי ע"י זה שאוכלים ושותים ויש
ות עובדי ה' אמיתיים, מה זה עובדי ה' אמיתיים שעובדים את הקב"ה בכל רוח אפינו, כל דבר רק כבוד שמים, וזה התכלית, ולדבר זה התכלית הוא כדי שנוכל להי

 זוכים רק בנ"י, אלו שמוסרים את עצמם לגמרי וכל החיים שלהם מושתתים על הדרך שהקב"ה רוצה, בתורה וביר"ש.
דאי שאין הכונה שנישבר מזה אשר זהו מעצת היצר הרע במלחמתו נגד עובדי ה', ולכן צריך לראות איך להתחזק ועכשיו שהקב"ה הביא עליכם מכה קשה כזו, ו

ו לזכות בזכויות כמה שיותר בתורה ויר"ש ובצניעות, והיות והרבה קיבלתם ממנו וכעת הוא נמצא במצב שאינו יכול להוסיף זכויות, דכל זמן שהאדם חי באפשרות
ו אין את האפשרות הזאת, לכן כל מה שעושים בשבילו זה ממש חסד של אמת שהוא כבר לא יכול לעשות כלום ואינו יכול להחזיר, הר"ז זה גדולות מאוד, ועכשי

 מינו אמן.גורם לו הנאה ועונג, לכן צריך לראות להתחזק ובכל מה שנתחזק יהי' זה לעילוי נשמה לנפטר, ונזכה כולנו במהרה לגאולה האמיתית במהרה בי
 ב”הרן י. לייב שטיינמן. י' אייר תשעא

שיש בידו חידושים עה"ת עובדות והנהגות הוראות בענינים שונים מרבנו שליט"א  אנו פונים ומבקשים לכל מי
 עבור הגליונות הבאים

ירושלים ולציין  5397או בת. ד.  - סדריםבין ה 0527680034או ל  - okmail.co.il@0527680034נא לפנות ל 
 ולציין עבור כאיל תערוג 0722164414או בפקס  - עבור כאיל תערוג

 פסח כשר ושמח  

mailto:0527680034@okmail.co.il
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 הפרשה פניני
 

  זירוז
  .אהרן בני שני מות אחרי משה אל ’ה דבר ’א פסוק ז”ט פרק
 ’וכו רופא אצלו שנכנס לחולה משל אומר ע”ראב ’הי ל”ת מה י”פרש

 שמת כדרך תמות שלא בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל ל”וא אחר בא
 .הראשון מן יותר זרזו זה ,פלוני
 מתו ואביהוא שנדב משמע פלוני שמת כדרך תמות שלא מהלשון הנה
 ובאמת ,כאן שכתוב האיסור זה שהרי ולפנים לפני שנכנסו מה על

  .מתו שהם הסיבה מה נחלקו שמיני פרשת כ”בת התנאים
 גם שמתו ל”דס לשיטתו המשל את אמר ע”דראב כתב כ”בת ד”והראב

 ,בפנים שנכנסו מה על
 ?אחרות מאזהרות יותר זה בדבר מיוחד זירוז נצרך ’הי למה ב”וצ
 מלמדת התורה אלא ,מיוחד לזירוז הוצרך לא שאהרן מסתבר ובאמת 

 ט”יצ אדם ירגיז לעולם איתא ’א ’ה בברכות והנה .לזרז צריך איך בזה
 יום לו יזכיר נצחו לא ’וכו בתורה יעסוק נצחו לא מוטב נצחו ר”יצה על

 זירזום וכאן ,מיתה ענין עם להזהיר מתחילים שלא ומשמע ,המיתה
 דרך על מדברת ’שהגמ ויתכן ,ימותו יכנסו שאם החמור בעונש מיד

 ,תמיד לזרז א”שא אחרים כשמעוררים אבל ,לעצמו האדם התעוררות
 בדבר תחילה עצמו שיעורר ’בגמ כ”ומש ,החמור בדבר מיד לזרז צריך
 ,החמור בדבר מיד יתחיל שאם משום הוא דהטעם לפרש אפשר ,הקל

 .זה בגלל שיתייאשו אנשים שיהיו להיפך או ,עליו להשפיע יפסיק זה
 גילוי שכינה

  .)אחרי מות טז, ב(  אראה בענן כי
 םש כינתיש שגילוי ולפי ,ענני עמוד עם םש נראה אני תמיד כי י”פרש

 .לבוא לירג לאש הריז
 לא זה מ”מ ,כינהש גילוי של במצב היו במדבר תםבהיו י”שבנ פ”ואע 
 זהרילה יךרשצ משמע ,הקדשים בקדש שיש שכינה גילוי כדרגת ’יה

 מעלה שזה פ”ואע ,כינהש גילוי של גבוהה דרגה שיש במקום מלהיות
 ךצריצדיקים.,  ובקברי ק”בביהמ ינהשכה השראת במקום להתפלל

גיגה בח ומצינו ,נההשכי למקום לסמוך שממ ההשכינ מקום בין לחלק
 שהמפור בשם העם את מברכים שהיו בזמן בכהנים שהמסתכל ’א ז”ט
 והמשנה ,אצבעותיהם שריק על ורהש ינהשהשכ י”שופר ,כהות יוניע

 על הרבה להסתכל שלא םימהחרד מביא ג”י ק”ס ו”תכ סימן ברורה
 לראות זכהוי שיכנס ומי ,כלום רואים לא פשוטים אנשים והנה הלבנה.

 להתעלות צריכים הרי ,יכנס לאש למה תרוחני מעלות זה י”ע וישיג
 צריך דבר כבודש  ל”וצ תמיד, לנגדי ’ה יתישו לש למצב ולהגיע

 את שהסתיר במשה ווכדמצינ ,לראותה מתביישים במה הוא להחשיבו
)כה, א(  ק”במו איתא זה ןוכעי ,הסנה מתוך אליו נתגלה ה”כשהקב ופני

 היו אצלו דכשהיו ואמרו ,עמגי הונא דרב אסי ורב אמי לרב שאמרו
 .ש”יעי הראש את להרים מתביישים

 מלאך לא יהיה
  .מועד באהל יהיה לא אדם וכל ז”י פסוקז ”פרק ט

 פניהם ודמות בהם שכתוב אותם ’דאפי איתא ב”ה ה”פ מאיו בירושלמי
 ,שם נמצאים לא מלאכים ’דאפי והיינו ,מועד באהל יהיו לא אדם פני

 מזכירים מלאכים שגם כיון ל”י מלאכים שם יהיו שלא הטעם והנה
 את יתן ה”שהקב רצו שלא ’ב ח”פ בשבת וכדמצינו ,קיטרוג לפעמים

 לא מלאכים ’אפי ה”ומשו ,תזכרנו כי אנוש מה ואמרו לישראל התורה
 כתב ז”כ ט”ל באיוב י”ורש ,כלל קיטרוג ’יהי שלא כדי שם ימצאו

 הקודש אל בבואו לאהרן יזיקו שלא שלו פמליא מסלק ה”שהקב
 .פ”ביוהכ

 דם שפך
  .ההוא האיש שפך דם ’ד פסוק

 דם לשופך חוץ שחוטי מדמה שהפסוק מפרש (ו”קפ מצוה) החינוך
 או לכפרה אלא חיים בעלי בשר אדם לבני התיר לא ה”שהקב משום
 בדבר יש כלל תועלת שום מבלי להמיתם אבל ,’וכו אדם בני לצרכי

 נחשב לא סתם בהמה ההורג הרי ב”וצ .ד”עכ דם שופך ונקרא השחתה
  .דם ךשופל בנחש בחוץ קדשים השוחטכ למה ”וא ,דם כשופך

 מה המקש א”והרשב ,אנוס ולא הוא מדכתיב בקידושין מג, א מעטינןו
 ל”ז ד”הראב ותירץ ?פטור אנוס התורה בכל הרי אונס למעט צריך

 רחמנא אקשיה א”הו ,פר דם חוץ חוטיש גבי וכתיב הואיל דאיצטריך
  .ל”קמ הכא אף יעבור ולא יהרג רוצח מה ,לרוצח

 סברא זה אלא ,יעבור ולא שיהרג דמים בשפיכות פסוק אין הרי ב”וצ
 טפי סומק דידך דדמא חזית מאי ’א ד”ע בסנהדרין כדאמרינן בעלמא
 לומר שייך לא זו שסברא וכיון ,טפי סומק גברא דההוא דמא דילמא

 חוץ שחוטי על שיתחייבו מרוצח ללמוד ד”ס מאי כ”א ,חוץ בשחוטי
  .’א ג”מ קידושין השחר באילת א”רבנו שליט כ”מש עוד ’ועי ,באונס

 לדבר שליח שאין שלוחו ולא מההוא ילפינן ’א ג”מ דף בקידושיןו
 משום ל”י חוץ בשחוטי זה דין לימדה שהתורה מה והנה ,עבירה

 ’ב ג”כ בקידושין ’הגמ לצד ’ואפי ,שליח י”ע קרבנות שמקריבים
 י”ע נעשים העבודות במציאות מ”מ ,דרחמנא שלוחי הם שהכהנים

 משום שליחות אין חוץ שבשחוטי התורה גילתה זה ובענין ,אחרים
 .עבירה לדבר שליח שאין

 בחוקתיהם לא תלכו
 כגון להם החקוקים דברים אלו אלא אמר שלא הכתוב חהני מה י”פרש

 אם ע”לוי .חכמים שמנו האמורי דרכי אלו א”רמ .ואצטדיאות טרטיאות
 מ”ולר ,מעשיהם את לראות ’יאפ אסורש או ,כמעשיהם לעשות אסור

  .העשיה הוא האיסור בודאי םש האמורי דרכי על הפסוק את שמפרש
 יןועי ,ואסור האמורי דרכימ זה ’וכדו פרסה צורת ברכב להניח והנה
 וארנקי כיס להשאיל לא איסור שאין וארנק סכי ה”ד ’ב ז”כ מ”בב ’תוס

 משום בו אין רפואה משום בו שיש דבר שכל משום דמסמני משום
 .א ז”ס בתש ס”הש גליון ’עי ,האמורי דרכי

 שכל ’התוס תונכש םגש מפרשים הבאנו םש מ”בב ובאילת השחר 
 ליכא ברפואהש וכמו האמורי דרכי משום בו אין בשכל המובן דבר

 בגדים תשובלבי ,ג”תי סימן א”ח א”הרשב ת”שו יע .האמורי דרכי משום
 . ’א סעיף ח”קע סימן ד”יו א”ברמ יםהדינ פרטי ’עי ם”לעכו המיוחדים

 כיסוי הדם
 ממנו מקריבים שאין ,כיסוי טעונים ועוף חיה דם כתב הטורים הבעל

 צוה לכך ,דם יאכל דם איך מקטרגת הדין מדת תהא שלא המזבח על
 ובני תורין המזבח ג”ע מקריבים העופות ממין גם הרי ב”וצ .לכסותו

 דמה את מכסים לא שבהמה כמו כ”וא דמן לכסות חייב כ”ואעפ יונה
 יצטרכו שלא נאמר בעוף גם במזבח הקריבין בהמות מיני שיש כיון

 סוף לעיל ן”רמב ’ועי ,מזבח ג”ע הקריבין עופות מיני שיש כיון לכסות
 במה וכסה ושפך אמרינן ’א ז”פ בחולין והנה  זה שמיישב א”י פסוק

 ע”ויל עליו בזויות מצוות יהיו שלא ברגל יכסנו שלא יכסה בו ששפך
 מי ז”ולפי ,לעיכובא הוא עליו בזויות מצוות יהיו שלא זה דין אם

 .כיסוי מצות יקיים ולא הדם את ישאיר ברגל רק לכסות שאפשרותו
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 חיזוק באמונה והשגחהדברי 

  .א”ס שליט”ג רי”י תלמיד ותיק הרה”א בזמנים שונים ונרשמו ע”י מרן רבנו שליט”דברים שנאמרו ע
 

 אנו רואים ,דור בכל ה”הקב ששתלן לצדיקים אירעו אשר במאורעות

 .דורם על השפעתם כדי שתגדל העליונה ההשגחה יד את

 הגאונים מתשובת הביא רחום והוא תפילת על ’יבפ הרוקח בסידור

 יסדו ,מעומד ובחמישי ושני בחמישי קורין שאנו רחום והוא תיקוןל: ”וז

 אותם והגלה ,הבית חורבן בשעת מירושלים שהוגלו השם אנשי

 בתוכם והכניסן אניות להם לעשות וצוהו, תעצמ שחיק אספסיינוס

 הרוח עליהם ועמד ם, בי וגירשם מלח שום ובלא החובל רב בלא

 ליידון במדינת נתיישבה אחת ספינה ך,ופל פלך בכל ליבשה והשליכם

 שנתישבה אותהל, בורדי במדינת והשלישית ,ארלדו במדינת והאחרת

 בסבר העיר שר וקיבלם שם ונתיישבו הספינה מן יצאו בורדיל במדינת

 .ש”יעוי ,וכרמים שדות להם ונתן יפות פנים

 הגיעה השם אנשי אותם של וספינה ספינה שכל בזה גם אנו ורואים

 היא זאת וכל .חובל רב בלא אפילו ההשגחה גזרה שעליה ליעד

 ע,הטב בדרכי המולבשת הנסית ה”הקב מהנהגת

 ששני פ”שאע שאמר ין’מולוז ח”הגר של בשמו הדברים וידועים 

 יוצאת וזו לאמריקה יוצאת וזו אחד בפרק לדרך היוצאות ספינות

 השונה חפצה למחוז מהן אחת כל מגעת רוח באותה מ”מ ,לאירופה

 ,הסבר בזה יסבירו הם הספנים את ישאלו אם וודאי והנהה, מחברת

ע, טב בדרך זה נס מלביש ה”שהקב אלא נס אלא זה אין באמת אבל

 .הפרטית בהשגחתו והכל

 ל”כהמהרי ישראל לגדולי סיבות ה”הקב סיבב האחרונים בדורות וגם

 את שיצילו בכדי ישראל לארץ לעלות שיאלצו י”והקה א”והחזו דיסקין

  .הכל את לעקור שבקשו החילוניים מיד היישוב

 ריגר זליג שמחה ר”מהג שמעתי ד”המהריל הצלת של דעובדא וגופא

 על לפניו באו בבריסק רב ל”המהרי שבהיות ת,רבו שנים לפני ל”זצ

 ממנו ותבעה ל”ר שבת מחלל שהוא לה נתברר כ”ואח אשה שנשא אחד

 ואביה רובל אלפים שלשת של סך הגט תמורת הבעל ודרשה, שיגרש

 לקבוצת הדבר ונודעט, הג למעשה עד ד”המהריל אצל זה סכום השליש

 של לביתו ונכנסו ,זה ממון בידו שיש שהריחו שם העגלות בעלי גנבים

 את וכיבו תלמודו באמצע השולחן על כשנרדם לילה באישון ל”המהרי

 שהנר וראה ד”המהריל וכשהתעורר ף,הכס את וגנבו לאורו שלמד הנר

 ף,הכס את גנבו שאכן וגילה ובדק מה דבר שאירע מיד הבין כבה

 בעיר הסוהר בבית ד”המהריל את השלטונות שמו הגניבה דבר ומשנודע

 תקופה שבאותה מכיון מצידם מזימה זאת היתה. רב לזמן גרודנא

 שגנב בגניבה ח’מסצ היה ששמו נסטוחוב’צ העיר של הכומר נתפס

 הגויים שהיו פעם ובכל תיפלתם מבית רב ורכוש טובות אבנים הרבה

 לבושה הדבר להם והיה ח’צמס להם משיבים היו יד’ז יהודי על צועקים

 לטהר בכדי זו חמורה עלילה היהודים של רבם על טפלו כ”וע גדולה

 הצליח רב שבקושי מאד חריףסניגור  הקהילה בני ושכרושמו,  את

 . למשפט עד רובל אלפים שלשת של בערבות לשחררו כ”בעיו

 המתינו כיצד וזכר ב”י כבן אז שהיה ל”זצ זליג שמחה ר”הג לי וסיפר

 שקיעת לפני כשעה שהגיע עד העיר בני כל הרכבת בתחנת ל”למהרי

 י”לאר בספינה הפליג ומשם לברלין ל”המהרי נמלט כ”ובמוציוה. החמ

 שיאלץ כדי ההשגחה סיבבה זה מקרה וכלת. השלטונו מיד בנס וניצל

 במצב אז שהיה הישן הישוב את להציל כדי י”לאר לעלות ל”המהרי

  .ירוד רוחני

 בחדר גדולה בהתמדה ולומד יושב שהיה א”החזו עם מעשה היה גם וכן

 ואין י”לאר לעלות ההחלטה בלבו לו נפלה ולפתע ,ווילנא בעירו קטן

 מכך למונעו כולם ורצוו, ז החלטה לו נפלה מדוע להסביר שיכול מי

 וראוד, מיוח באופן כך על והתעקש להם וסירב ע”הגרח היה גם ובתוכם

 כל ללא א”לת ובא ג”בתרצ י”לאר ועלהד, מיוח באופן שמתעקש זאת

 ראו בזה וגםב, "לב שטיגל מתתיהו ר”הג שלקחו עד פרנסה סידור

 התלויות המצוות בעניני החדש היישוב את להציל זאת היתה ’ה שמאת

 .י”באר היהדות קיום עניני ובשאר בארץ

 שם כשימש בפינסק שבהיותון, כ אירע ל”זצ יעקב הקהילות לבעל וגם

 מעולם כ”ואעפ ודחקות עוני חיי חי היה דנובהרדוק הישיבה בראשות

 לו שהציעו ההשגחה סיבבה א”ופו, תפקיד על שכר ליקח נוהג היה לא

 וחרג יפה קול לו שהיה מפני הנוראים בימים תפילה בעל להיות

 הנסיעה הוצאות את לשלם היה יכול כ”ועי ך,כ על שכר ונטל מהרגלו

 .י”לאר

 הסבא ואמר י”לאר לעלות טצדקי הרבה שעשה ח”הח על מסופר וכן

 וביארי, ”לאר לעלות לו יתנו לא שמשמים ל”זצ אלפנדרי הרב קדישא

 אליו באים היו כ”וע שלום רודף בטבעו שהיה ח”שהח שמכיון דבריו את

 הגראי"ה את גם יפגוש הרי י”לאר כשיבוא גם כ”א ם,אחרי מחוגים גם

 חריפים אנשים שהיו בירושלים קרתא הנטורי אנשי זאת וכשיראו

 המשנה ספרו כח השפעת תחלש מכך וכתוצאה ,זאת בגין בו גם ילחמו

 דשמיא בסייעתא ישראל בכלל נתקבל ואף ,לחבר שזכה ברורה

 עלה שלא מה ואף. י”לאר לעלות יסייעוהו לא משמים כ”וע מיוחדת

 .לה שזכה דשמיא מהסייעתא כ”ג הוא י”לאר

 המתגבר פנים ההסתר מפני הוא ופסקו בעבר שהיו מהדברים הרבה

 האחרונים בדורות והולך

 כדי נשלחים היו שבעבר גילויים הרבה רואים לא שבזמנינו הסיבה

 פנים ההסתר מפני היא ’ווכד הדיבוקים כדוגמת לתשובה לעורר

 אותותינום, )עד, ט( בתהילי וכמובאו, בדורנ ויותר יותר ושולט המתגבר

 בשם שאמר גרינימן ש”מהגר ושמעתי ’ווג נביא עוד אין ראינו לא

 צפרניים על הדורכת שמעוברת רואים אנו אין שבזמננו שמה א”החזו

 מכך להנזק שיכולה משום בזה להזהר יש מ”דמ ג”אע ,מזה ניזוקת

 ומתחזק מתגבר לדור שמדור מפני הואה, ז בגין נשתנה לא והדין

 .פנים ההסתר

 גדולה בושה היתה שבתחילה קיים היה ק”שביהמ בזמן שהיה וכמו

 מקום של רצונו עושים היו לא אם קרבן מביאים כשהיו שגם לחוטאים

 גבר הדורות שירדו וככלי, כאר ולא ככלב המזבח על רבוצה האש היתה

 .זה נס רואים היו ולא פנים ההסתר

 הסמבטיון נהר את כלל רואים לא כבר האחרונים בדורות גם וכן

 מפני הוא זה דבר וגםו, מקיומ הגוים ’יאפ ידעו הקודמים שבדורות

 .פנים ההסתר יותר שנתחזק

 כל דהריה, ז מקום יותר קיים לא אולי בזמנינו גם זאת שמסיבה ויתכן

ם, הברואי ממנו שילמדו בכדי רק הוא זה מקום ברא ה”הקב שברא מה

 ר”מד) ’יוכדא ממנו ולמדו זה מקום על ידעו הגויים ’יאפ בעבר ואם

 ומוכח  ’ווכ יוכיח דסמבטיון לטורנוסרופוס ע”ר שאמר א(”פרי בראשית

 שגבר מכיון שכיום הריו, מקיומ שילמדו כדי היתה הסמבטיון דבריאת

 מוסר לומדים לא כבר ה”בלא כ”ע עליו שיודע מי ואין הפנים הסתר

 היתה תכליתו דכלם, מלהתקיי כלל פסק שגם יתכן כ”וע זה ממקום

 .ממנו וילמדו עליו שידעו כדי רק

 בשיחת המבינים א”בנ האחרונים בדורות רואים לא גם זו ומסיבה

 וכמובאו, אל בחכמות שהבינו היו קודמים בדורות ואילו ,ודקלים עופות

 רבי על הביא גאון האי רב בשם שם א”בריטבו קלד ב”ב ק”בשיטמ

 י”ע הדקלים שיחת את הוא גם שידע בתקופתו שהיה קבסי אברהם

 ש”וברא ,נושבת הרוח היתה שלא ביום הדקלים על פרוס שהיה הסדין

 .העופות בשיחת שהבינה גויה על ’יאפ מובא ’עג קידושין
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 בסדר המובא דוגמת מופלאים דברים רואים היו הקודמים בדורות וכן

 מהם שמי הכהן דוד ר”הג חבירו עם שהסכים ש”הרא אבי על הדורות

 ובשעת ,בדינו שעלה מה לו ויספר בחלום לחבירו יתגלה ראשון שימות

 כ”ואח ,זו הבטחה שזוכר הסכמה לאות בראשו לחבירו הנהן קבורתו

 לשם שיבואו מפני ממקומה שתברח לה ואמר בחלום לאשתו נתגלה

 הפנים הסתר מפני אלו דברים מצוים לא וכיוםה, הו וכך וברחה רוצחים

 שהיו סגולה יחידי היו קודמים שבדורות מה וכן ר.לדו מדור המתגבר

 המגיד שהיה י”הב בתקופת שהיה וכמו תורה שילמדום למגידים זוכים

 היו עוד והגאון ל”הרמח של בדורם וגם ,אותו מוכיח ואף עמו לומד

  .’שזוכה מי אין כיום ואילום, מגידי

 הסתר מפני כן גם הוא לזה והטעם מתמעטים שהדורות ידוע בעצם

 .ל”וכנ הפנים

 ל”מחז המובאים ’ד בשער ח”הנפה דברי מתקיימים אין גם זו ומסיבה

 מפני מהם ומזדעזעים יראים שהכל תורה החכמים התלמידי כח על

 כי הארץ עמי כל וראו נאמר ועליהם ,ה”הקב של שמותיו את שלומדים

 כזאת רואים איננו הרי ובימינו, ’ווג ממך ויראו עליך נקרא ’ד שם
 גבר שבימינו מפני הוא זה וכל ם,חכמי מתלמידי יראים הארץ שעמי

 תלמידי של מעלתם את לראות זוכים לא כ”וע בעולם הפנים הסתר

 .בעולם הפנים הסתר מהתגברות תוצאה הוא זה וגםם, חכמי

 והעמידוהו לחולה ידם שנתנו האמוראים על מובא ה ברכות ובגמרא

 שנחלשו מפני זה וכלה, כז דברת לעשו שיכול מי אין כיום ואילוו, מחלי

 .שמים ויראת בתורה מאד מאז

 ’אפי מהחטא לומדיה על מגינה שהתורה א”כ סוטה ’ידא מה וכן

 אףו מהחטא נכשלים ח”ת גם בדורינו והריה, ב עסיק דלא בעידנא

 הפנים מהסתר הוא זה וכלם, ביסורי מדוכאים נכשלים שלא אותם

 את לראות זוכים אנו אין ובגינו הדורות שיורדים ככל בעולם המתגבר

 .תורה של כחה

 והתגברות הדורות ירידת עקב ,מישראל השפע נתמעט אף זו ומסיבה

 .העולם לאומות הולך ככולו ורובו פנים ההסתר

ק הצדי בספר וכמסופר ,דיבוקים רואים היו עדיין האחרונים הדורות ועד

 בנובהרדוק בזמנו שהיה אביו בשם בלוך שלמה ר”הג שסיפר שלמה ’ר

 לכה ניגון ממנו שומעים היו שנים כמה ובמשך שהסתובב אחר דבר

 תקופה באותה שהיו חזנים כהרבה שכנראה ,דשם החזן של בקולו דודי

 טמאה בהמה באותה שנתגלגל ונענש ,הגון שאינו אדם הוא גם היה

 הרי זו טמאה בבהמה התגלגלותו בעצם הכפרה ומלבדו. ל יתכפר ובכך

 לו היתה היא גם ז”בעוה מכך לנשמתו שהיתה הגדולה הבושה שגם

 בסנהדרין וכמובאה, גדול כפרה היא ז”בעוה שבושה משוםה, לכפר

 שם וגםש, ”ייעו בלוויה מיטותיהם שנתחלפו והמוכס ח”הת על ד”מ

 .כהמוכס בטעות שליווהו ז”בעוה ח”ת לאותו לכפרה הדבר היה

 וקרע השמש עם ס”לביהכנ חזיר שנכנס מעשה שהיה ,שם סיפר עוד

ר, יע בבמתי היער חזיר לך מה הפיוט כתוב שהיה במקום הסידור את

 ואכןר, לעי טוב לא סימן שזהו ואמרול[, גלגו הוא גם שהיה ויתכן]

 לעורר ה”הקב שולחם אלו כגון הדברים וכל .העיר נשרפה כ”לאחמ

 בעיניהם שראו היו רבים הלא ובאמת ,ולהתחזק להתבונן החפצים את

 והתעוררו מוסר לקחו כולם לא כ”ואעפ ל”הנ החזן של גלגול אותו את

 ’יואפ האדם בני את המבלבל היצר מכח הוא זה וכלה, לתשוב מזה

 .בעיניהם שרואים במה

 לנו שולח ה”שהקב בעיננו אנו שרואים אף עלש ן,כ אנו גם והלא

 באותה אנו נשארים ז”בכ מהם שנתעורר כדי אלו כגון מקרים

 ’ישאפ כיום שרואים וכמור. דב כל על לריב ממשיכים ואף ,הקרירות

 שכל אף ועלה, ב העוסקים בין מחלוקות יש ט”ומעש צדקה עניני על

 אלו מצוות על עושים מ”מ ש”לש מעשיהם את הם עושים הצדדים

 .מחלוקת

 ה”הקב צריך כ”ע ,אלו מדברים מתעוררים אינם האדם שבני ומכיון

 עונשים ושאר כגיהנם אחרות בדרכים כפרה לנו להמציא בחסדיו

 צריכים יותר קשים שהכתמים שככל במכבסה וכמול, ”ר ויסורים

 קשים נעשים הכתמים שאם גיהנם בדין הוא כךם, לנקות יותר לעמול

 כ”אח שיוכל כדי לנקותם כדי ויותר יותר בגינם להזדכך צריך יותר

 .כראוי נקי כשהוא ע”לג להכנס

 יתעוררו לא שאם שאמר ין’מוולאז ח”הגר של משמו לומר ומקובל

 זה דבר יפסק בדורו שהיו הדיבוקים את כשיראו בתשובה לחזור א”בנ

 .בינינו מלהופיע הדיבוקים שפסקו הוה כך ואכן ,דיבוקים יותר יהיו ולא

 שרואה בדברים גם האדם את לבלבל שדרכו היצר מעבודת הוא זה וכל

 .הזמן בהבלי לשגות וימשיך מהם יתעורר שלא כדי ,בחוש בעיניו האדם

 השפל בדורינו גם אדם יוכל הפנים הסתר אף על האם לרבינו ושאלו

 אבל מאד הדבר קשה שאמנם והשיבם, בעול ’תי השגחתו את לראות

 עתה גם לראות יוכל בטבע פלאיות בתופעות האדם יתבונן אם מ”מ

 החורף בא שעם זה דברא: ולדוגמ ברואיו על הפרטית השגחתו את

 יחד ומתאספות הקרות במדינות מושבן ממקום העופות כל מזדמנות

 את להם מראה ומיד? יח זימנם מי והרי ,החמות הארצות אל ונודדות

 שלקראת במה להתבונן נוכל עודת. זא שעושה  ’ה יד לא אםך? הדר

 הובאה: ל ובשבת. גבוה מקום אל לעלות העופות כל מבקשות ערב

 אלא ז”ואי י”בפירש ש”יעוי ,שבת נרות הדלקת לזמן סימן דהוא

 בלילה יפגעו שלא כדי זה טבע הבורא בהם שהטביע פרטית מהשגחה

 אינם כ”ע בחטא שקועים האדם שבני מכיון אמנם .חיות ושאר מתנים

 .בעיניהם שרואים אלו מדברים גם מתעוררים

 הרחמים מידת את אנו רואים הדין הנהגת בתוך גם

 העולם יוכל שלא ראה עולמו את ה”הקב שכשברא מובא ל”בחז הנה

 .הרחמים מידת עם הדין מידת שיתף כ”וע הדין במידת לעמוד

 של בדינו גם יש רחמים הרבה כמה יראה זה בדבר האדם יתבונן ואם

 מיתה עונש האדם על נגזר ל”רח אם גם שלפעמים וכגוןל. ”ר ה”הקב

 מהעונש כ”עי ולפוטרו לצרפם כדי קלים עונשים כמה ה”הקב לו מזמן

 נכשל אדם שבעולם בנוהגו:  סוטה בירושלמי ’ידא וכמור. החמו

 נשברה תרנגוליו אבדו שורו מת ש”ביד מיתה עליה שחייבים בעבירה

 .מתמצה והחשבון באצבעו נכשל צלוחיתו

 פ”עה ג”י ’מע רחמים שערי  ’סב הגאון בשם כ”במש ז”כעי מצינו עוד

 במה הם ה”הקב של ”ועלילותי”ד ,עלילותיו בעמים הודיעו בתהילים

 בכדי אותו מעשיר ה”והקב מיתה עונש אדם על נגזר שלפעמים

 מעונש בזה ויפטר עוונותיו יתכפרו כ”ועי ויעני מנכסיו ירד כ”שאח

 פרוטה לו שיתן עני ה”הקב לו שמזמן פעמים וכןו. עלי שנגזר מיתה

 היה ואםת. ממו זו צדקה י”ע וינצל עוונותיו לו יתכפרו כ”ועי לצדקה

 ומצילו שיתכן לידו הבא צדקה דבר כל על שמח היה בזה מבחין אדם

 .רבים מפגעים

 דבר וגם 50-60 לגיל כשמגיעים ובפרט יסורים בלא אדם לך אין והנה

ם, בגיהנ מהעונש להצילו כדי האדם את שמייסר ש”יתב מחסדיו הוא זה

 לומר שיכול הוא ומי יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין דהרי

 ל”וז ’כ תולה ה”ד ב שבועות י”ברש ש”וכמן, מעוו הוא שנקי עצמו על

 כפרה צריכים השוגגים שכלג, לדאו לו יש שחטא יודע שאינו פ”שאע

 שאין ז”שכ ומשמע  ל.”כעם, ה ענושים ידיעה קודם אלמא לכשידעו

 ה”מהקב חסד הם היסורים כ”ואא, חוט בחזקת הוא הרי יסורים לאדם

 .יותר חמורים מעונשים להצילו כדי וברחמים בחשבון נותנם אשר

 ואם ,חטאיו את לתקן רבות אפשרויות לאדם בחסדיו ה”הקב נותן וכן

 י”ע לו להועיל יכול אחריו שזרעו י”ע אוא, ”מכ המתקבלת תשובה י”ע

 לזמנים הדין את הבורא שדחה י”ע וכןב. ”וכיו וקדיש זכויות ריבוי

 ודרכים עצות לנו נתן ואף כ”ויוה ת”עשי שהם לתשובה הראוים

 .בדין לזכות האדם יוכל ידם שעל אבות זכות והזכרת שופר כתקיעת
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 אין מ”מ והיסורים הדין הנהגת את הרבה רואים השנה שבמשך ג”ואע

 הגדולים חסדיו לא ואםו, בטוב עלינו שהשפיע הרחמים אחר אלא זה

 בדרך היא הנהגתו וכל וותרן אינו ה”דהקבה, בהרב גדול העונש היה

 .ברחמים מתנהג ה”הקב המשפט דבתוך אלא משפט

 

 

 
 

 

 תפילין – בפרשה ענין 
 אודות מצות תפילין ומהנהגותיו וכאן הבאנו דברים נוספים א”ה הבאנו הרבה ענינים מרבנו שליט”בא תשע ’בגליון פר

 
 לימוד תורה בעת הנחת תפילין

וכל  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאשנינו במכילתא )בא פרשה יז( 
ן ”ח לח י(. וכתב הר”ע )או”, וכן נפסק בשוקורא בתורה פטור מן התפלין

תפילין, הוא  פטור מהנחת שהעוסק בתורהעם )ראש השנה יז.( שהט
תמוה, שהרי  ’ולכאו ”שדברי תורה הן עליו לאות ,אינו צריך אות”משום ש

ט אסור ”בשבת ויו“ע )לא א( ”ט נפסק בשו”לגבי הנחת תפילין בשבת ויו
ואם מניחים בהם אות אחר היה  ,להניח תפילין מפני שהם עצמם אות

כ למה הלומד בתורה רק פטור מהנחתם, והרי ”, וא”זלזול לאות שלהם
, ויהיה אסור ”אות”נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב ”אות“אם התורה היא 

 להניחם. 
ן, שהרי זה ודאי שאין לטעון כי כשם ”ובפשטות נראה ליישב את דברי הר

שדוחים את האות של תפילין מפני האות של שבת כך המניח תפילין 
שיהיה אסור ללמוד תורה בשבת, כי פשוט  יהיה אסור ללמוד תורה, וכן

שהתורה לא ניתנה כאות בלבד, אלא שיש בה גם אות, ולכן, רק הנחת 
תפילין אסורה בשבת, כי מטרת התפילין לאות, וכן מטרת השבת לאות, 

בלבד, אלא שממילא מתקיים בו  ”אות”אבל לימוד תורה אין מטרתו ל
ן, בעת ”ת, וכן לגבי טעם הראות, ולכן אינו זלזול לא בתפילין ולא בשב

לימוד התורה אין איסור לקיים אות נוסף, כגון הנחת תפילין, כי אין 
 לימודה נעשה לצורך אות.

ן, השיב ”א על דברי הר”ל שטינמן שליט”אולם כששאל בני את מרן הגראי
חיוב לימוד תורה קיים בכל זמן, ולכן לא יתכן שהשבת תקבע כזמן ”לו ש

גם הטעם שהעוסק בתורה פטור מתפילין, כי אינם שפטור מתורה, וזה 
, שהרי מצוותן בכל זמן, ואם יתעסק בהן ככל המצוות

. )רשימות ”לא ילמד תורה, אבל אין זה איסור
 א(”חיים שולביץ שליט ’ג ר”הרה

 

 שדברים גדולים מאד ארעו באופן שאינו  שתקום, ופעמים רבות ראינו
 

 

האמונה והבטחון הרי יכול לפעול דברים  וכשחושב אדם מחשבות מעניני

כ ינצל מן הדברים ”חסד יסובבנו, ועי ’נשגבים בכל העולמות והבוטח בה

 .’סבוני כדבורים וגו ’וגו ’טוב לחסות בה ’הרעים וכדאי

קלה  ’)וכן גם בשש הזכירות התמידיות( מצד א ’והמחשבה על יחודו יתב

 ה אחד הוא והוא ”היא מאד דקל לחשוב על המחשבה הפשוטה שהקב

 

הבורא ומנהיג את העולם, ומאידך יש בה צד קשה שקשה לחשוב על כך 

כסדר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדולה שבענין זה. 

מ מי שחושב כל העת ”ואשרי מי שחושב על כך בתמידות בכל עסקיו. ומ

 ת כנגד כולם.   ”בדברי תורה עולה על כולם דת

 הוא הדבר  ”לחיות את האמונה”ו

. והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק באמונה הוא שמירת ”חזק ביותר”ה

 כל המצוות והכנעת היצר. 

ח בדורו מכיון ”והמתחזק בזה זכה לעצמו ולכל סביבתו, וכמו שכשהיה הח

שהיה הוא חזק באמונה העלה בזה גם את בני דורו, ולעומת זה בדורינו 

 נחלשה האמונה ביותר.

 

 [.’ישיבת פונביזשכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן ב

 

 

 

 

 

 

 
 שאין להם הורים -צוה, ואמר רבינו שכאשר הוא מארח בעלי תשובה 

 משפחה וכד׳, במקרה כזה יתכן שמקיים המצוה, וכן מי שמארח משולחים
טוב  גם מקיים מצוה זו שהרי לאכול במסעדה ]או לישון במלון[ לא כל כך דבר

להתארח  כיוצ״ב. ולארח אנשים שיש להם אוכל בביתם אולם באיםהוא, וכן כל 
 כגון זוגות צעירים בעלי תשובה -ע״מ למלא חוסר רוחני 

 רב  שמתארחים אצל משפחות כדי ללמוד הנהגות, או אברכים שמתארחים אצל

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ט”ז ניסן תשס”ע י”ל נלב”יהודה שפירא זצ ’של הגאון הגדול ר יום היארצייט
שתתפו גדולי של דברים העומדים על הפרק, בהם הכולל חזון איש, והיו כמה פעמים אסיפות בביתנו ל היה בידידות עם רבנו ב”זצי שפירא ”הגר

 והיה גם רבי יודל שפירא. שליט"א איברהמס  ר' אריהיהודה בויאר ו ’רהגאונים תלמידי חזון איש כמו 

 שים שלום

 מפתח מפורסם ר”ד של בביתו שביקר סיפר אחד ,הרחבה ודעתו מעצותיו שנהנו רבים בבתים שלום משים היה ל”זצוק אבאש: ”שח בנו הגרחי

 והעמיד פתר בית שלום בעניני סבוכות בעיות כמה יודע אתה האם ל”זצ אבא את מכיר אתה האם המבקר את שאל הוא במשברים המתמחה תקווה

 .מתכונתו על

 ,רפאנו בברכת רק לא לרפואתו מכוון שהוא ,ל”זצ אבא של חליו בעת א”שליט שטינמן לייב אהרן רבי הגדול הגאון דברי את להביא ראוי זה בעניין

 .. בזכותו נשמרו רבים בתים ששלום כמי ל”זצ אבא של הרב לזכותו ביטוי שלום שיםברכת ב גם אלא

 גדולהפסד 

 .בדורנו אותו ונטע חסד עמנו ת”השי שעשה הקודמים מהדורות גדול הפסדנו בכאב א”שליט שטיינמן ל”הגראי מרן עליו תבטאבפטירתו 

 
 ה”ז ניסן תשס”ע י”ל נלב”צ רבי שלמה וולבה זצ”יום היארצייט של הגה

ורגיל לציין שהוא דמות של משגיח שרוממה ל בדרכו החינוכית ובמעשיו הגדולים, ”שלמה זצ ’שגיח רמא את ה”הערכה רבה העריך רבנו שליט

 ונביא כאן כמה עניניםאת הבחורים שהיו בישיבתו, 

 ז”אצל הגרי

, וכתבו הראשונים ש בלילה הראשון מפני שהוא טרוד בטירדא דמצוה וקשה לו לכוין”ז בהא דחתן פטור מק”סיפר רבנו: שאלתי פעם את הגרי

( ושאלתי כיון שגם חתן מחויב לקרוא קריאת ’ג ’ע סעי ’ח סי”ע )או”ה אין מכוונים כראוי גם חתן חייב לקרוא. וכן פסקו הטוש”שבזמנינו שבלא

הקושיא ע את שמ ז”היה חתן פטור לגמרי ולא יתחייב לקרוא על כל פנים כמו הכוונה של זמנינו. והגריכ למה בזמנם ”שמע בכוונה כמו שלנו, א

ח כשקוראים ”ל ורצה לתרץ שלפי מדריגתם שהורגלו לכוין כראוי לא יצאו יד”ש וולבה זצ”והסכים עמי ואף הוסיף וחיזק הקושיא. והיה נוכח שם הגר

 ה עוד[ ”ע אילת השחר כתובות ו, ב ד”ז לא קיבל את זה. ]וע”בכוונה פחותה מזה, אבל הגרי

 ז שכך שואלים שאלה.”וציין להם הגרי ,ז קרא לבניו שהיו בביתם ואמר להם את השאלה”ל שהגרי”ש וולבה זצ”וסיפר הגר

 וכי אני אכריע

 שהוא למהלך הסכמתו את וביקשו למשגיח הישיבה רבני פנו ,הישיבה מן בחור להוציא נדיר במקרה שנצרכו שאול תגבע בישיבתו שאלה כשהיתה

 .הרבים צורך

 .לנהוג עליכם האיך פיו את ובקשו א”שליט שטינמן ל”ראי הגדול לגאון פנו ,שכזה בדבר אכריע אני וכי אמר בענוותנותו המשגיח 

 לא להתערב בענינים השייכים לגדולי ישראל

 ס”ניסן תש ’ז

 א רב שלום וברכה!”אשר טננבוים שליט ’ג ר”כ הרה”הו

שבאו אלי מבינים שהסבירו לי כי בהחלטת  ’למכתבי הראשון היר, אך ההכרח לא יגונה. הטעם ”הנני מצטער שאני צריך עוד פעם לכתוב אל כת

ר ולהודות לו על ”ר על החלטות, הם בקשו אותי לכתוב אל כת”כת חתם , שבגלל זה לאיש פרטים שהם סכנה גדולה לקיום הישיבות ’ועדת טל‘

, ושהיא אינה ידועה עוד ’ועדת טל‘ההחלטות של  הבנתי מתוך דבריהם כי להם ידוע עומק נוסחת-החלטתו לא לחתום ולחזקו על החלטתו זאת, 

 ר.”לגדולים שלנו, ולכן כתבתי רשימות אל כת

והוא מסכים בהחלט שהנציגים שלנו  ’ועדת טל‘את כל נוסח ההחלטה של  בדיוקא ידע ”ל שטיינמן שליט”אולם עכשיו נודע לי כי הגאון מוהרא

ר טעם משלו על שלא חתם, אך מה שאני כתבתי ”א. מסתמא יש לכת”ר שליט”בי אל כתיחתמו עליהן, אי לזאת, אני מבטל את מה שכתבתי במכת

 ר בכל ליבי שלא יפרסם את מכתבי ואולי אף יסכים לבטל אותו.”ר הוא בטל ומבוטל, והנני מבקש את כת”במכתבי אל כת

אדם פשוט כמוני לא היה צריך להתערב בענינים השייכים לגדולי ישראל  –ר על מה שאני מטרידו במכתביי, ומה אעשה ”הנני מבקש סליחה מכת

 א הורה לכל הנציגים להצביע בעד[”ה וכידוע שגם מרן הגריש”] א א”שליט

 ברוב כבוד והוקרה 

 שלמה וולבה.       

  

 ה”א ניסן תשע”ע כ”ל נלב”חיים שאול גריינמן זצ ’יום היארצייט של הגאון הגדול ר
 ה, ונביא כאן עוד כמה ענינים”אמור תשע ’ותיו בגליון פרכבר הבאנו אוד

   

 תלמיד החזון איש

 פשיטא וכי אם לא הוא, מי היה התלמיד. :שהוא גדול תלמידי החזון איש, אמר ואמרו ח”שאמרו לפני רבנו שהספידו את הגרכ

 כבוד התורה

אבל בשנת  ה יש מספיק נציגים בני תורה בעיריה,”מחוץ לעיר מפני ביטול תורה, דבלאלבוא צ ”ב אי”ה בביח היתה שלבחירות לעיר”דעת הגר

 גם מחוץ לעיר, דזה מאבק על כבוד התורה, ולכן כולם צריכים להצביע. ד הורה לכולם לבוא”תשע

 אני עשרתי

זה ‘ח ישב לידו ולחש לו ”האם לשתות, והגר ו, ולא ידע רבנתא והביאו לו כוסית יין לשתו”שפחה חשובה השתתף רבנו שליטבחתונה אחת של מ

 , ואז שתה רבנו מהיין.’היין מהבית שלי וזה מעושר

 לא נספד

גר ושנים  הל הרב”ח זצ”ם בעיר היה הגראברך א' טען שאצלבארץ ישראל היה הרבה אסונות בשנה האחרונה, ולא ידעו במה להתחזק, ובעיר אחד 

א ט, ואמר פשיושאלו את רבנו האם אכן זה הדבר, לכן יש הרבה צרות, הלעיר ברוחניות ובגשמיות ולא נספד בעיר שלכם כהלכ מאוד ועזר הרבה

 א חודש מספד גדול.”ולכן תעשו הספד גדול ויכופר לכם, וכך עשו במלאות ייכול לגרום לכאלו אסונות,  השז

 

 

 



  ח"עשפרי חיים 

                        ñáñáñáñá""""ãããã                                é ø ôé ø ôé ø ôé ø ô     - - - -    í é é çí é é çí é é çí é é ç  ïåéìâïåéìâïåéìâïåéìâ     –    ùùùùòòòò""""çççç        åååå ' ' ' 'ïñéðïñéðïñéðïñéð    òùúòùúòùúòùú""""åååå        
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ï ðáøì àáè àîå éï ðáøì àáè àîå éï ðáøì àáè àîå éï ðáøì àáè àîå é        
úé åðéàøåá åðéëæîù éôë" ù íé÷éãö ìù ïñåðéëì íòôì íòôî -ø íòä éùà ,

ììëä é÷åæéçì , åìà íéîéá íâ åðéëæ úôéñàì éð÷æøåãä ,éøåîãàå úåáéùé éùàø" í
åðéáø ìöà,ì ãåáëà ÷ìç äøåøá äðùîä ãåîéì íåéñ  ' éîåéä óãáò" ïåâøà é
"åùøã" ãéâðä úåùàøá äøä"ø  â 'è é ìù øèèùô åä  ã å ã"à.  

  וכך היתה ברכת רבינו במעמד

äøåú àöú ïåéöî éëäøåú àöú ïåéöî éëäøåú àöú ïåéöî éëäøåú àöú ïåéöî éë , , , ,ä øáãåä øáãåä øáãåä øáãå ' ' ' 'ùåøéîùåøéîùåøéîùåøéîíéìíéìíéìíéì . . . . éë áöî øòã åö ïëéâ ïéà ïééæ äëåæ ïòî ìàæ éë áöî øòã åö ïëéâ ïéà ïééæ äëåæ ïòî ìàæ éë áöî øòã åö ïëéâ ïéà ïééæ äëåæ ïòî ìàæ éë áöî øòã åö ïëéâ ïéà ïééæ äëåæ ïòî ìàæ
åâå äøåú àöú ïåéöîåâå äøåú àöú ïåéöîåâå äøåú àöú ïåéöîåâå äøåú àöú ïåéöî'''' . . . .åðéîéá äøäîá äìåàâ éã ïééæ ììàæ ïééæ äëåæ ììàæ ìàøùé ììëåðéîéá äøäîá äìåàâ éã ïééæ ììàæ ïééæ äëåæ ììàæ ìàøùé ììëåðéîéá äøäîá äìåàâ éã ïééæ ììàæ ïééæ äëåæ ììàæ ìàøùé ììëåðéîéá äøäîá äìåàâ éã ïééæ ììàæ ïééæ äëåæ ììàæ ìàøùé ììë....        

äøåú àöú ïåéöî éë ,ä øáãå 'íéìùåøéî . àöú ïåéöî éë ìù äæä áöîì äøäîá äëæðù    ----תרגום 
åâå äøåú ,'åù ììë äëæéåðéîéá äøäîá äìåàâä äéäúù.  

~      ~     ~  
úåðåò úøôëúåðåò úøôëúåðåò úøôëúåðåò úøôë        

Á¯ ÂÏ˘Î	˘ ÌÈ˘	 Ï˘ ‰ˆÂ·˜ ÏÚ Â	È·¯ Ï‡˘	"˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó· Ï ,ÍÎ ÏÚ Ì˘Ù	Ï ÔÂ˜È˙ ˙Â˘˜·ÓÂ .
Ï‰·	 ¯·„‰ ˙‡ Â	È·¯ ÚÓ˘˘Î ‰ÏÈÁ˙ÓÂ ,ÈÂ‡ ÈÂ‡ Á	‡˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ..‰·Â˘˙ ·È˘‰ ‡ÏÂ , ÛÂÒ·Ï˘ „Ú

„‡Ó Â¯ÈˆÙ‰˘Î , Â	È·¯ ¯Ó‡"ÌÈÏ‰˙ È˜¯Ù Ì È¯˘Ú Ì Â È  ÏÎ·  Â„ È ‚ È˘."   
  ~~      ~     

äøåúä úå÷éúîäøåúä úå÷éúîäøåúä úå÷éúîäøåúä úå÷éúî        
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~      ~     ~  
åðîìç íåìçåðîìç íåìçåðîìç íåìçåðîìç íåìç............        

ÌÂÏÁ ÌÈ˘	Â ÌÈ˘	‡ ‰ÓÎ ÂÈÏÚ ÂÓÏÁ˘ È„Â‰È ÏÚ ÂÏ‡˘ ...‰ÊÏ ˘Â˘ÁÏ Ì‡ Â	È·¯ ˙‡ ÂÏ‡˘Â. ¯Ó‡Â 
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  ועניני השעה עלון שבועי על פרשת השבוע

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  תשע"ו פסח    114גליון מס' 

  

  שו"ת בהלכות הפסח 
ממרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"א  

  בכורות תענית
   ?עבורו להתענות אביו צריך אם שוטה בכור בן לו יש אם, פ"בער בכורות תענית לענין: שאלה

   .שיתפקח עד עבורו להתענות צריך: תשובה
   ?להתענות צריך ברכות השבע ימי בתוך חתן האם: שאלה

   .בשמחתו לו להפרע יכולה דהתענית, במצוה שעוסק כיון, יתענה לא: תשובה
   ?הסיום לאחר או הסיום קודם גם לאכול יכול אם בסיום המשתתף בכור: שאלה

   .הסיום קודם יאכל לא אבל, פ"הער כל לאכול יכול הסיום לאחר: תשובה
   ?להתענות צ"שא מועיל אם הסיום של המצוה בסעודת או בסיום או השתתף הבכור אם: שאלה

 בביתו כ"אח שאוכל בסיום  רק בהשתתף גם העולם ומקילים, הסעודה הוא מלהתענות אותו שפוטר מה עיקר: תשובה
   .הסיום לסעודת

  החשמל לאור חמץ בדיקת
   ?החשמל אור את לכבות צריך אם הנר לאור החמץ את כשבודקים: שאלה

   . דולק החשמל כשאור גם  וסדקין לחורים מועיל הנר ואור, הבדיקה את מקלקל ז"דאי, החשמל את לכבות צ"א: תשובה
  פנס י"ע חמץ בדיקת
   ?פנס לאור רק החמץ את לבדוק אפשר אם: שאלה

   .פנס י"ע גם הנר לאור לסייע ויכול, הפנס לאור רק יבדוק לא: תשובה
  חמץ בדיקת זמן

   ?הבדיקה את לאחר יכול אם, הלילה בתחילת החמץ את לבדוק יכול שאינו מי: שאלה
 שליח יעשה בלילה מאוחר רק  לבדוק יכול אינו ואם, ל"חז שקבעו הזמן דזה הלילה בתחילת הבדיקה על להקפיד יש: תשובה
   .הלילה בתחילת לבדוק
  חמץ בבדיקת יצר אשר ברכת

   ?חמץ בדיקת באמצע וברק רעם ברכת או יצר אשר ברכת לברך מותר אם: שאלה
   .ומותר בבדיקה הפסק נחשב ז"אי: תשובה

  חמץ בבדיקת שינה
   ?שוב ויברך יחזור משנתו כשקם אם חמץ בדיקת באמצע לישון שהלך מי: שאלה

   .גמור הפסק חשיב דשינה ויברך יחזור: תשובה
  חמץ פתיתי' הי את רק המחפש

   ?חמץ בדיקת מצות את מקיים אם חמץ פתיתי העשרה את רק שמחפש מי: שאלה
   .חמץ בהם שמכניסים המקומות כל את לבדוק דצריך, המצוה קיים שלא ודאי: תשובה

  פתיתים' י יניח אם לבד הדר
   ?חמץ פתיתי' י יניח כ"ג אם לבדו הדר: שאלה

   .מקומות בשאר יבדוק וגם, לבער מה לו שיהיה פתיתים' י יניח: תשובה
  פתיתים' מהי אחד נאבד

   ?יעשה מה שהניחו פתיתים' מהי אחד מוצא שאינו מי: שאלה
   .שימצא עד  לחפש וצריך, בדוקים אינם בגדר המקומות אותם, אחת חתיכה לו שחסר ברור זה אם: תשובה

  חמץ בדיקת אופן
   ?לבדוק צריך ומה חמץ בדיקת להיות צריך איך: שאלה

 הוא הרי נקי שהמקום וכשרואה , לעין הנראין פרורין יש אם לראות, חמץ בו שמכניסים המקומות בכל להסתכל יש: תשובה
   .חמץ בדיקת ח"יד יצא שלא א"י כן עשה לא ואם, בדוק בחזקת
  חמץ בדיקת ליל קודם בדיקה
   ?חמץ בדיקת ליל קודם גם לבדוק יכול אם ביתו כל את לבדוק לו שקשה מי: שאלה

   .פסח כלי לשם להכניס יכול ואז , הפתוח החלון כנגד היום לאור או, ברכה בלי הנר לאור הקודמים בלילות לבדוק יכול: תשובה
  ובכסאות בקירות חמץ בדיקת
   ?ולבודקם לנקותם שיש חמץ בו שמכניסים כמקום נחשבים הכסאות או הקירות אם: שאלה

   .שם  ולבדוק לנקות לנהוג יש בהם שאוכלים בכסאות או בקירות שם שנדבק שמצוי במקום: תשובה
  



  

  
  הארון אחרי או במיקסר חמץ בדיקת
 אומן להביא צריך אם, לשם  להגיע כעת א"וא, לקיר הארון בין או מיקסר של כחורים חמץ פרורי שם שנפל מקומות: שאלה
   ?שם לבדוק הארון את להזיז או המיקסר לפתוח
   .הארון להזיז או  המיקסר לפתוח צ"א ולכן, מפולת עליו שנפלה כחמץ דהוי, בביטול סגי אלו במקומות: תשובה

  חמץ פרורי שפולט מקרר
   ?ינהג  כיצד לבערם וקשה בתוכם שנמצאים חמץ פרורי שפולטים אורור תאי במקררים מצוי: שאלה

   .חמץ פרורי אליהם יגיע  שלא היטב יעטוף הפסח מאכלי את כן ועל, מפולת עליו שנפלה כחמץ הוי יכול אינו אם: תשובה
  לפסח בארונות נייר שטיחת
   ?פסח של אוכל בהם שמניחים בארונות נייר להניח יש האם: שאלה

 במאכלי להתערב שעלולים  שם שנשארו קטנים לפירורים לחוש יש, חמץ ולכלי לחמץ שם שמשתמשים במקומות: תשובה
   .לפסח מפה או נייר שם לשטוח יש ולכן הפסח
  הבית ברצפת חמץ בדיקת
   ?הבית ברצפת גם חמץ בדיקת לערוך צריך האם: שאלה

 שנעשה מה שרואה במרחק  שיתכופף זאת ויעשה, לעין שנראין פירורים שם שאין הבית ברצפת גם לבדוק יש: תשובה
 מטונפים ודאי הם ששם ל"י שבמרצפות בחריצים וכן  מאוד קטנים ופירורים, הארץ על ממש להתכופף צריך ואין ברצפה

   .לבודקם צ"וא
  אשפה הפחי בדיקת
   ?הבנין של האשפה בפח חמץ לבדוק צריך אם: שאלה

 צ"א מכזית פחות חתיכות שם  יש אם ד"י וביום, חמץ בדיקת בליל לבודקם צ"א בבוקר פ"בער הפחים את ירוקנו אם: תשובה
 עליו ר"רה בצדי נמצאים הפחים אם' אפי ז"וכ', וכדו נפט לשם  וישפוך, לבערם יש מכזית ביותר אבל, מטונפים דהם לבערם

   .כליו שהם כיון לנקותם
  חמץ שם שמכניסים מקומות

   ?בבדיקה שחייב חמץ בהם שמכניסים מקומות מהם: שאלה
 ס"בהכ חדר השולחנות תחת  כגון, חמץ שם להניח הקטנים שיכולים מקום לכל לחוש יש קטנים ילדים עם בבית: תשובה

   .לחוש צ"א בבית קטנים ילדים וכשאין, ואמבטיה
  מישוש י"ע חמץ בדיקת
   ?ביד מישוש י"ע חמץ בדיקת מועיל האם: שאלה

   .היד מישוש י"ע בדיקה מצינו ולא, הנר לאור עינים ראית י"ע נתקנה חמץ בדיקת: תשובה
  בגדים בארון בדיקה
   ?לבודקם צריך אם בגדים ארונות: שאלה

 שלוקחים ובארון, בדיקה הארון  צ"א הסעודה באמצע בגדים לקחת הדרך ואין, נקיים בגדים רק לארון מכניסים אם: תשובה
 עם ובבית, ובודקים הבגדים ערמות את מוציאים רק הבגדים  את לבדוק צ"א, תינוקות כבגדי הסעודה באמצע בגדים משם
   .לשם  מגיעים שאינם הגבוהים מהמדפים חוץ חמץ שם הכניסו שהילדים מחשש הבגדים הארונות  כל לבדוק צריך קטנים ילדים

  במיטות חמץ בדיקת
   ?לבודקם צריך אם מיטות: שאלה

 שכבסום או הפירורים יפלו  ז"ועי לנער אפשר ואם, והשמיכות הסדינים את וכן לבודקם יש חמץ שם אוכלים מטות: תשובה
   .בדיקה  צ"א לשחק שם נכנסים תינוקות אין אם המיטות ותחת, בדיקה צ"א

  בבגדים חמץ בדיקת
   ?הבגדים את לבדוק צריך אם: שאלה

 לאור וביום, הנר לאור בלילה  לבודקם צריך נופלים אין ואם, כן יעשה הפירורים נופלים ז"ועי לנער שאפשר בגדים: תשובה
 את לפסול יועיל שהחומר ברור לא הכיסים הפכו לא ואם , בדיקה צריך אין, לכביסה הכיסים את והפכו כבסום אם, החמה
   .בפסח להשהותו שמותר בכלים שבלוע כחמץ דינו בבגד חמץ בלוע ואם, ימים  כמה אחר מתנדף החומר כי החמץ
    הנר לאור הבגדים כיסי בדיקת
   ?הנר לאור הבגדים כיסי את חמץ בדיקת בליל לבדוק צריך אם: שאלה

   .חמץ בדיקת ליל קודם גם לבדוק  ויכול, החמה לאור בדיקה על סומכים, הנר לאור הכיסים כל את לבדוק שקשה כיון: תשובה
  בספרים חמץ בדיקת
   ?לבודקם שיש חמץ בו שמכניסים מקום נחשב ספרים אם: שאלה

, בפסח בהם ללמוד אפשר  ד"שבבהמ בספרים מ"ומ, לבודקם צריך שאוכל בזמן השנה במשך בהם משתמש אם: תשובה
 לזה אין רואה שאינו ומה, רגיל ראיה במרחק ולהסתכל  דף דף לעבור צריך לגוי מוכרם שאין ובספרים, שלו שם החמץ דאין

   .פת חשיבות
  ובתריסים בחלונות חמץ בדיקת
   ?והתריסים החלונות את לבדוק יש אם: שאלה

 עפר הוא שהנשאר נראה ואם  היטב לנקות יש ובמסילות, הנר אור עם שם לבדוק ומספיק לנקות צ"א התריסים את: תשובה
   .בבדיקה ח"יד יוצא פירורים ולא

  שבחצר צמחים
   ?לבודקו צריך אם צמחים בה שיש חצר: שאלה

 לחוש אין גבוהים ובצמחים   החמץ את אוכלים העורבים כי לבדוק צ"א נמוכים צמחים שיש מקורה שאינה בחצר:תשובה
   .חמץ שם שיהיה שייך אם הענין  לפי תלוי שבבית ובצמחים, שם משתמשים דאין, תחתיהם לחמץ

  



  

  חמץ בבדיקת הברכיים על להתכופף
   ?לבדוק ברכיו על להתכופף מותר אם החמץ את כשבודק: שאלה

   .להקל יש ליזהר שקשה חמץ בבדיקת לכן, הדין מן איסור שאין כיון: תשובה
  בישיבה הפנימיה חדרי בדיקת
   ?בישיבה הפנימיה חדרי את לבדוק מוטל מי על: שאלה

 בחור ואם, הפנימיה את שיבדור  למי ידאגו לא ואם, יבדוק בפנימיה היושנים הבחורים שאחד תדאג הישיבה הנהלת: תשובה
   .לחדרו עד  הדרך את וכן ברכה עם חדרו את יבדוק הפסח בימי שם יושן

  לגוי חדרו ארונות להשכיר ישיבה בן
   ?שבישיבה שבחדרו הארונות את לגוי להשכיר יכול אם ישיבה בן: שאלה

   .כן לעשות אפשר, לגוי להשכיר רשות נותנת הישיבה הנהלת אם: תשובה
  חולים בבית חולה

   ?חולים שבבית חדרו את לבדוק צריך אם חולים בבית חולה: שאלה
   .בו  שמשתמש הארון את לבדוק צריך והחולה, ההנהלה על מוטלת הבדיקה החולים בבית: תשובה
  מלון בבית חדר השוכר
   ?החדר בדיקת מוטל מי על מלון בבית חדר השוכר: שאלה

 שבבית מקומות ושאר, ע"בשו  המבואר ד"י ללאחר ד"י קודם בין שתלוי דירה שוכר כדין מלון בבית חדר השוכר דין: תשובה
   .מלון הבית הנהלת על מוטל מלון

    תרופות
   ?חמץ בהם שיש תרופות מלקחת לחשוש צריך אם: שאלה

, לבולעם מותר כלב מאכילת  ונפסלו, חמץ בכדורים מעורב אם סכנה בו ובאין, מלהמנע חלילה סכנה בו שיש בחולה: תשובה
 שמעורב סירופים כגון, לכלב נפסלו ולא טעם בהם שיש  ותרופות, חמץ כלל בהם מעורב יהיה שלא לסדר טוב יותר מ"ומ

   .בהחזקתם גם אסורים לאכלם אסור ואם, הפסח קודם לברר ויש . סכנה כשאין לקחתם אסור, חמץ בהם
  נשים ותמרוקי חיצוניות ותרופות משחות

   ?בפסח בשימוש מותרים אם' וכדו נשים תמרוקי וכן חיצוני לשימוש תרופות או משחות: שאלה
   .בפסח בשימוש מותרים כלב מאכילת נפסלו אם חמץ בהם יש אם גם אלו כל: תשובה
  שיניים משחת ניקוי חומרי סבונים
   ?בפסח בשימוש מותרים אם, שיניים ומשחות, ניקוי חומרי, סבונים: שאלה

   .בפסח בשימוש מותרים כלב לאכילת פסולים הם אם ל"כנ אלו כל: תשובה
  לפסח כשרות סיגריות

   ?לפסח כשרים שיהיו צריך אם סיגריות: שאלה
 השנה כל להמנע שיש מה  מלבד, מחמץ הנאה איסור של חשש בזה יש ובעישון, חמץ לתערובת בסיגריות לחוש יש: תשובה
   .הגוף לבריאות הסכנה מפני מעישון

  הרצפה על בפסח סיר הנחת
   ?הרצפה על פסח של סירים להניח אפשר אם: שאלה

 לא בזמנינו הרצפות שטיפת  דאחר להתירו יש רותח סיר הניחו ואם, הרצפה על בפסח סירים להניח לא לכתחילה: תשובה
   .ריעותא איזה יש כ"אא לחוש ואין, פירורים נשאר
  חוטים י"ע לגוי המכורים מקומות סגירת
   ?בחוטים לסגור שמספיק או במחיצה לסגור צריך אם לגוי שמוכרים בבית מקומות: שאלה

   .בספרים כ"ג עשו וכן, להכר בחוטים להסתפק בביתו ונהגו, בזה הסתפק א"בחזו: תשובה
  בארונות חמץ מכירת
   ?מהארון חלק לגוי להשכיר אפשר אם: שאלה

 מחציו משכיר אם, תלוש  ובארון, ע"בפ מקום הוא מדף דכל, אחד מדף להשכיר אפשר לקיר מחובר בארון, תלוי: תשובה
   .אפשר  אם ע"צ, לא ואחד כן אחד מדף אבל, אפשר כ"ג הקרקע עד ומטה

  בכלים חמץ מכירת
   ?לגוי עצמם הכלים גם מוכרים אם לגוי חמץ כלי כשמוכרים: שאלה

 את גם למכור יש כנפה החמץ  שדבוק ובכלים, היטב הכלים לנקות ויש, הדבוק החמץ את רק הכלים את מוכרים אין: תשובה
   .סעודה כלי ז"דאי הפסח לאחר לטובלה צ"וא, עצמה הנפה

  לגוי שמכרו במקום השתמשות
   ?לעצמו שצריך דברים משם להוציא בפסח לפותחם מותר אם לגוי שמכר מקומות: שאלה

 לפתוח יכול ולכן, שם ומשתמשים  שפותחים השתמשות על מקפיד שאינו הגוי עם מוסכם שלנו חמץ מכירת בשטר: תשובה
 שהשכיר ארונות מעל להשתמש אפשר וכן, עליהם הדבוק החמץ  אלא לגוי מכורים החפצים דאין חפצים ולהוציא באקראי

   .חמץ בבדיקת שם מחוייב בקביעות שם משתמש אם אבל הארון ג"ע השימוש  את לגוי השכיר דלא לגוי
  הכרה מחוסר חולה של חמץ מכירת
   ?החמץ מכירת לענין ינהגו כיצד' וכדו הכרה מחוסר או אנוש לחולה השייך חמץ: שאלה

   .חמץ במכירת החולה את לכלול יכול, החולה על שממונה שמי אפשר: תשובה
  לגוי דירתו להשכיר דירה שוכר

   ?בפסח לגוי הדירה להשכיר יכול אם לאחר להשכירו שאין כתוב ובחוזה דירה השוכר: שאלה
   ).ט"סקי ח"תמ ב"מ' עי( מותר חפצים שם להניח  להשכיר אבל, שם לדור לאחר ישכיר שלא החוזה שכוונת כיון, לגוי להשכיר מותר: תשובה

  
  



  

  והברזים הכיור השיש הגעלת
   ?לפסח והברזים הכיור השיש את להגעיל הדרך מה: שאלה

 ואז מלובן ברזל או אבן שם שיניח  ועדיף, ראשון מכלי רותחים מים השיש על יערה, לפסח השיש את להכשיר הדרך: תשובה 
 שעשויים כיון הגעלה מועיל לא בכיורים. עירוי צ"א כסף נייר של  שכבות כמה או עבה דבר השיש על מניח ואם, עליהם יערה

   .והידיות הברזים ג"ע רותחים מים  לערות ראוי וכן, מחרסינה
  בהסיבה אכילה
 לפיו להכניס אפשר ז"דלפי  בליעה משעת דוקא או פיו לתוך שמכניס ממתי ושתיה אכילה בשעת הוא הסיבה האם: שאלה

   ?יסב כ"אח ורק רגיל יושב כשהוא
 ואין כך יושב אחד ורגע כך  יושב אחד שרגע ולא, לפה שמכניס ממתי הוא וחירות, חירות דרך להראות הוא הסיבה: תשובה

   .חירות דרך זה
  הסיבה דרך

   ?הראש את גם להשעין צריך ואם משהו על להשען צריך כשמיסב האם: שאלה
 משענת על או הידית על  גופו את ושישעין, שמאל לצד מוטה שיהיה ראשו תחת כרים גם שיהיה צריך בהסיבה: תשובה

   .חירות דרך ז"אי להשען בלי באויר עצמו להטות אבל, הכסא
  כוסות' ד

   ?ענבים במיץ גם אפשר או דווקא יין יקח אם כוסות' לד: שאלה
   .חירות דרך לענין  יין לערב גם הידור ויש, ט"יו לשמחת גם טוב שהוא טבעי ענבים מיץ גם לקחת אפשר: תשובה

  כוסות' לד שביעית של יין
   ?המכות עשרת את כשאומרים מהם לשפוך מותר אם שביעית של יין: שאלה

   .ואסור להפסד  מוציאו ז"ה כ"א לשתותו שלא נזהר שהעולם מה אמנם, הצלחת אל לשפוך מותר: תשובה
  יין בשתית שאסור חולה

   ?כוסות' ד בשתית יעשה מה חוליו את מכביד שזה לו מזיק ענבים והמיץ שהיין חולה: שאלה
 תפוזים מיץ וישתה, כוסות ' ד ישתה לא מיחוש רק ולא חולה נעשה ז"עי ענבים המיץ או היין את ישתה שאם חולה: תשובה

 של ובכוס, זה את ישתה כוסות' ד לבטל שלא כדי מ"מ  מדינה חמר שהוא לומר שקשה פ"אע, ב"וכיוצ טבעי אשכוליות או
   .אחר ישמע הקידוש

  בקטן כוסות' ד שתית
   ?כוסות' ד לשתות בקטן חינוך גדר מהו: שאלה

 על הכוסות את לשתות לחנכו  יש, כוסות' ד לשתות ויכול פסח של להגדה ולהקשיב הסדר בליל לשבת שיכול קטן: תשובה
   .כוסות ' ד וכן דרבנן דחינוך הקטן בשיעור לו להקל ואפשר, ההגדה סדר

  להסב להם שקשה זקן או חולה
   ?להסב צריכים אם להסב להם שקשה זקן או חולה: שאלה

 מן פטור הרי בהסיבה  ומצטער עצה אין ואם, להסב שיוכלו עצה למצא צריך, להסב להם שקשה זקן או חולה: תשובה
   .לקיימו יכול שלא כיון ההסיבה

  מצרים יציאת סיפור זמן
   ?הסעודה  ואחרי לפני גם או הסעודה בתוך דווקא הוא הסדר בליל מצרים יציאת סיפור מצות: שאלה

   .המצה אכילת בשעת הוא זו במצוה  וההידור, המצוה לקיים יכול ט"יו בכניסת ומיד הלילה כל הוא מ"יצי סיפור מצות: תשובה
  הסדר הליל פסח' הל ללמוד
   ?הסדר בליל מצרים יציאת סיפור מצות מקיים גם הפסח' הל בלימוד האם: שאלה

 ה"הקב שעשה ובנפלאות  בניסים ולספר מ"וביציא הפסח בהלכות לעסוק אדם חייב) ב"ס א"תפ סימן( ע"בשו' כ: תשובה
   .פסח הלכות בלימוד  גם המצוה שמקיים להדיא מבואר, ל"עכ שינה שתחטפנו עד לאבותינו

  משפחתו עם במתארח מ"יציא ספור
   ?לכולם מספר שאביו  במה מספיק או לבניך והגדת לקיים צריך גם אם, אביו אצל ילדיו עם   שמתארח מי: שאלה

   .מספר שאביו במה רק יסתפק ולא, לילדיו מצרים יציאת יספר הבן שגם צריך: תשובה
  מצרים יציאת הסיפור דרך

   ?מצרים יציאת הסיפור צורת להיות צריך איך: שאלה
 ולהשריש, לזה הגדולים את  וגם הקטנים את גם ולעורר, המכות ומכל מ"יציא מניסי ויתפעלו שירגישו באופן לספר: תשובה

 שאכל לאחר רק וזמנו מקומו אין הסיפור בעצם שאינו  בהגדה ותירוצים וקושיות הפלפולים וכל', ד ואהבת אמונה בהם
   .הסיפור מעצם דעת מסיחין  שאז ההגדה אמירת בזמן ולא, ושתה
  האפיקומן את לחטוף המנהג
   ?זה  בעבור מתנה לתת האבא את מכריחים כ"ואח האפיקומן את שחוטפין המנהג ראוי האם: שאלה

 או ממתק איזה שמקבלים  כיון כן לנהוג אפשר אלו ילדים ואל, ישנו שלא כדי הקטנים לתינוקות נועד זה מנהג: תשובה
 ש"וכ גדולים ילדים ולכן, א"או כיבוד הפך שהוא אסור  זה לבו משאלות לו לתת אביו את שמכריח ילד אבל, זה עבור משחק

   .כן ינהגו לא מצוה בר גיל
   "שינה שתחטפנו עד" גדר

   ?שינה שתחטפנו עד מ"יציא בסיפור הגדר מהו: שאלה
 עימה ללחום צריך אינו עליו  כבד שראשו כגון טורדתו השינה שאם הוא הגדר אלא, שנרדם עד לספר הכונה אין: תשובה
   .לישון ללכת לו ומותר
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    חג הפסחחג הפסח  ווגליון ע"גליון ע"
  ניסן ה'תשע"ו ניסן ה'תשע"ו   ט"וט"ו

  השרוןהשרון  --רמת רמת 

 

להעתיר להעתיר וונא להמשיך נא להמשיך 

רבי יעקב בן רבי יעקב בן לרפואת מרן לרפואת מרן 
לרפו"ש לרפו"ש   מרים בת גיטלמרים בת גיטל

  בתושח"יבתושח"י

  

עֹוֶטה אֹור 

ְלָמה ש   ַּ ַּ  כ 

 

  אאנאות יוסף תשע"נאות יוסף תשע"

 

גם גם   ,,כבכל שבועכבכל שבוע  --תמידין כסדרן תמידין כסדרן 
שלח השבוע מרן שלח השבוע מרן   ,,החלמתוהחלמתו  ממקוםממקום

  ..הערותיוהערותיו  עםעםשליט"א את השיחה שליט"א את השיחה 

 

שהקב"ה הוציאנו  כשאנחנו אומרים
ממצרים, וזאת היא המצווה של ליל הפסח, 
אז הפירוש הוא לא רק את החירות של 

ואת הרגש  היציאה ממצרים, את השמחה
ששותים יין, בבחינת יין ישמח לבב אנוש. 
אלא עוד לפני שתיית היין, כשקוראים 

להרגיש גם את הגלות, וגם את  א'ויענונו'
הצער של מצרים. אבל, בזמננו שאנחנו עדיין 
חיים בזמן הגלות, וחיים בעולם הזה שהוא 
עולם שיש בו הרבה הרבה יסורים וקשיים, אז 

די לה גם כן כדי להיות הגלות של כל השנה, 
 הקדמה לזמן חרותנו. 

כשאברהם אבינו שאל במה  ביאור הדברים,
את ארץ ישראל,  –, אירשנה באדע כי אירשנה'

שא"י היא התכלית ששם יהיה ביהמ"ק, ודרך 
א"י יזכו להיות העם הנבחר לחיי העוה"ב. 
וכשאברהם אבינו שאל ואמר לו הקב"ה 

אמ   ַע שתהיה לפני זה הקדמה, "ַויֹּ ר ְלַאְבָרם ָידֹּ
ם ַוֲעָבדּום  ץ ֹלא ָלה  ר  ְהי ה ַזְרֲעָך ְבא  ר יִּ י גֵּ ַדע כִּ תֵּ

ת ָשָנה" אוֹּ ָתם ַאְרַבע מֵּ ּנּו אֹּ כדי לזכות  גְועִּ
ל". 'ישובו הנה...'  ְרֻכש ָגדוֹּ שאחרי כן "יְֵּצאּו בִּ

, את התכלית לזכות לחיות את האושר הגדול -
דרך זה, של עמ"י. והדרך צריכה להיות רק 
 דרך של 'ידע תדע כי גר יהיה זרעך'.

ממורנו ר' שמואל זצ"ל וכך  שמעתי פעם
ראיתי באחד המפרשים, שאמר שלמה המלך 

                                                           
 כו, ו' דברים א
 טו, ח' בראשית ב
 טו, יג בראשית ג

ְך" ש  ן ַהחֹּ ר מִּ ן ָהאוֹּ יְתרוֹּ  על, לא כתוב ד"כִּ
החושך, מן החושך יוצא  מןהחושך אלא 

יתרון האור. רק שע"י שהיה חושך מתגלה 
לא היה אף  ורואים את יתרון האור, ואילו

פעם חושך לא היו רואים את היתרון שהאור 
האור מוכרח זה דבר טוב. אלא לא רק זה, 

 . הלהיות טוב, רק ע"י שיש קודם חושך

 

  דווקא מתוך הגלותדווקא מתוך הגלות  --גאולה גאולה 

 

ר  והמדרש ן ָטהוֹּ תֵּ י יִּ בפ' חוקת אומר, "מִּ
ָחד?". מביא המדרש הרבה  א ֹלא א  ָטמֵּ מִּ

ן ַאְבָרהָ  ָאָחז דוגמאות, "ְכגוֹּ ָיה מֵּ ְזקִּ ַרח, חִּ ת  ם מִּ
אם לא היה חזקיהו בנו  -וכו'". ביאור הדברים 

. של אחז, לא היה מגיע לדרגה כ"כ גדולה
דוקא מפני שיש לו אבא שהוא אחז. חזקיהו 
היה צריך לצאת מהחושך הזה של החינוך 
הקשה והרע הזה של אחז, ומזה צמח חזקיהו 
 עם עוצמה כ"כ גדולה שהיה ראוי להיות

ר  –משיח. והמדרש מסיים  ן ָטהוֹּ תֵּ י יִּ "מִּ
ה". העוה"ב  ָלם ַהז  עוֹּ ָלם ַהָבא מֵּ א", "ָהעוֹּ ָטמֵּ מִּ

החושך בונה את יכול להיות רק מהעוה"ז. 
היצה"ר שיש בעוה"ז זה כל המעלה  האדם,

גאולה צריכה להיות דוקא ע"י של האדם. 
 . זשיש גלות

 

  אור רוממות ההצלחה בתורהאור רוממות ההצלחה בתורה

אומרת שר' יוחנן  חיעאהגמרא בבבא מצ
אמר 'היכא את בר לקישא', איפה אתה ריש 
לקיש. איפה אתה ריש לקיש, שכשהיה ר"ל 
בביהמ"ד והיו לומדים גמרא, היה ר"ל מקשה 
עשרים וארבע קושיות ואני הייתי צריך לתרץ 

ורווחא  -עליו עשרים וארבע תירוצים 
שמעתתא, ומה אומר כאן רבי יוחנן, וכי היה 

ושיות שמחפש מי שיקשה כדי קבלן של ק
כל האור הגדול של  -לענות? לא! ר"י אמר 

 הרוממות וההצלחה בתורה, זה רק כשיש

                                                           
 ב, יג קהלת ד
 שם. מצודותראה ביאור ה ה
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 ז"ל
 פ"ד, ע"א ב"מ ח

. כשרואים שיש קושיות, ואח"כ קושיות
מתרצים את הקושיא זה כל ההצלחה. אדם 
שעמל ובהתחלה הוא מגלה שלא כ"כ פשוט, 
אח"כ הוא עמל ומיישר את זה ואז ההבנה 

ה ויותר גבוהה מאשר שלו הרבה יותר עמוק
הבנה של אדם בעל כישרון שבהתחלה לא 
 -הקשה את הקושיא. הוא כן הקשה ותירץ 

עשרים וארבע קושיות הם קשיים 
וכשמתגברים עליהם ומתרצים, זה רווחא 
שמעתתא זו הגדלות בתורה. עוה"ב 

 מהעוה"ז. 

 

  התירוץ לבטלההתירוץ לבטלה

, אחד אומר בעוה"ז מצויים הרבה דיבורים
במצב כזה לא יכול ללמוד. אני עכשיו 

כשהייתי בישיבה אמר לי אחד 'עכשיו אני 
, לא הבנתי את פירוש המילה. מצוברך'

שאלתי אותו מה זה מצוברח? הוא הסביר לי 
את ה'דקדוק' המקורי של המילה הזאת. יש 
מילים שהם בלועזית אבל עושים 'ייבום' 
לתוך עברית, זה נכנס לשפה העברית. 

מילה יוונית שהכניסו אותה סנהדרין זו גם כן 
ללשון הקודש וקיבלה פירוש. אם כן, הוא 
אמר לי שבאידיש אומרים צו בראכן ]שבירה[ 
זה נקרא משבר, אני שבור. על כלי אומרים 
'זה נשבר', אבל על אדם משתמשים במילה 

יש אחרת ואומרים מצוברך. אז מה יש לו... 
אדרבא זו לו כבר תירוץ להתבטל מתורה. 

בנות את עצמו. זו לא סיבה להביא סיבה ל
 לייאוש, זה חושך והחושך מביא את האור.

חכם אחד, על המדרש הסביר לי פעם
ט
 – 

ש ָברּוְך  ף ָבּה ]באורה[ ַהָקדוֹּ ְתַעטֵּ ּנִּ ד ש  "ְמַלמֵּ
ָלם  ף ָהעוֹּ ּסוֹּ יו ֲהָדרוֹּ מִּ יק זִּ ְבהִּ ְלָמה ְוהִּ הּוא ַכשַֹּ

א הּו ְקָרא ָמלֵּ . ... מִּ פוֹּ ר ְוַעד סוֹּ ה אוֹּ ט  א: עוֹּ
ְלָמה" זה בעצם כתוב גם ברש"י  יַכשַֹּ
קרא השם לנהורא, ויקרא אלקים  יאבפסחים

"קרא לבריאה  –לאור יום. אומר רש"י שם 
המאירה שברא מהוד מעטה לבושו", אנחנו 
לא מבינים, אבל על דרך המושכל שאפשר 
לקרב אל השכל הפירוש הוא, שלבוש זה 

אים את לא רו -הסתר, הקב"ה מכוסה 

                                                           
 בראשית ג, ד מד"ר ט
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 ב', ע"א פסחים יא
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האלוקות, לא רואים את הקב"ה, 'כי לא יראני  
 האדם וחי'.

 

  ואז יוצא האורואז יוצא האור  ––משנה בהסתר משנה בהסתר 

 

כשיש דברים מכוסים ונעלמים,  וככה זה
לומדים משנה ולא מבינים אותה, אז המשנה 

המשנה בהסתר.  -מסתתרת תחת הלבוש 
דוקא ומוציא המילים ויוצאת החוצה ההבנה, 

. וזה שאנו הזהאחרי ההסתר בא הגילוי 
ר  –מתפללים  ינּו, ֻכָלנּו ַיַחד ְבאוֹּ נּו ָאבִּ "ָבְרכֵּ

ַרת  ינּו, תוֹּ ר ָפנ יָך ָנַתָת ָלנּו ה' ֱאֹלקֵּ י ְבאוֹּ ָפנ יָך, כִּ
ד". כשהיצה"ר מסתיר את  ס  ים, ְוַאֲהַבת ח  ַחיִּ
האור ומכניס מידות רעות, יאוש ועצלות, 

הזה ומתגברים על היצה"ר, ואז מתוך המכסה 
שמכסה את האור יוצא החוצה, זה האור. 
יתרון החכמה מן הסכלות, מן המצב של 
סכלות. 'אין אדם עובר עבירה אלא אם נכנסה 

. מידות רעות זה סכלות. מן יבבו רוח שטות'
 הסכלות, זה יתרון החכמה. 

בישיבה בפ"ת ]לומז'ה[.  למדתי פעם
כשהיה אומר  זצ"ל, המשגיח ר' אבא גרוסברד

זמנו, הוא היה לפעמים מתפרץ שמוע'ס ב
בצעקות תוך כדי שיחה. הוא דיבר באידיש 
כמובן, הוא אמר ואמר ואמר וקולו כשאגת 

"על איזה מכלי אשפה צומחים עלי בית אריה: 
מה  עלמין של יאוש ושל שברון לב ומשבר".

הוא אמר פה, הוא אמר שזה היאוש וכו' 
צומח על מדה של עצלות. ומתוך עצלות הוא 
לא מפעיל את הזריזות שלו ואז חושב 'אני לא 
שווה כלום', והוא לא מפעיל את הכח של 
הזריזות. ומפעיל כח של גאווה ולא מפעיל 
את הכח של הפשטות. ולא אומר לעצמו שאם 
חבר שלי הבין בפעם הראשונה את השיעור 

אולי  -ואני בפעם הראשונה לא הבנתי, אז מה 
בין אחרי השכר שלך יותר גדול כי אתה ת

עמל, ואחרי שתבין תהיה יותר טוב ועליון 
עליו, כי הוא למד בלי עמל. אבל הוא לא 
חושב ככה, אלא יש לו קנאה, תאווה וכבוד, 

פחי אשפה, על לזה קורא רב אבא המשגיח, 
מידות רעות צומחות תופעות של צמחים 

 כאלה. 

 

  אחרי ביעור חמץ יש מצהאחרי ביעור חמץ יש מצה

 

                                                           
 ג', ע"א סוטה יב

בעולם  - בדיוק להיפך המהלך צריך להיות
הזה יש ייסורים. וזה חלק מהייסורים, יש 
ייסורי גוף ויש ייסורי נפש. והייסורים 
ממרקים, ומתגברים עליהם. כל העוסק בתורה 

, זה נבדל ולא מפריע יגייסורים בדלין הימנו'
לו והוא יכול לעסוק בתורה עם זה. 
כשהרמב"ם אומר חייב אדם להראות את 

מב"ם ביאר עצמו כאילו יצא. זה אחרי שהר
את כל דיני ביעור חמץ. אחרי שמבערים את 
החמץ ממילא אחרי זה יש מצה. הרמב"ם 

'דע בני, כי פרעה הוא  –אומר במכתב לבנו 
היצר הרע' יציאת מצרים יש אצל כל אדם 
ואדם, יצי"מ זה חירות, להיות בן חורין 
מהדברים האלה שמעכבים את הצמיחה 

לא מלהיות עבד השם. המדות הרעות הם 
עבדי השם, אלה עבדי היצה"ר, אומר 

 הרמב"ם, עבדי פרעה. 

 

  יש בידך לקרב את הגאולהיש בידך לקרב את הגאולה

 

בעצומה של אנחנו נמצאים  אחים יקרים,
הגלות הפרטית של כאו"א והגלות  הגלות,

הכללית של כל עמ"י. ובהשתדלות שלנו 
 ידאנחנו יכולים לקרב את הגאולה. הגמרא
ל אומרת 'מה יעשה אדם וינצל מחבלו ש

חסדים. יש תר"יג מצוות, כל  -משיח' 
המצוות הן יסודות יסודות, אבל יש מצוות 
שכמו שיש ברכבת הרבה קרונות, אבל יש 
קטר ששם נמצא כח הקיטור המנוע, כח 
הסוחב. יש הרבה קרונות, מצוות חשובות 
שכל מצווה היא נכס גדול מאוד לקנות אותו. 

מצוות לימוד אבל יש שתי מצוות מובילות, 
ולכן בשו"ע יש  תורה ומצוות צדקה וחסד.

סעיף מיוחד לפני פסח להרבות בצדקה, 
'מעות חטים'. השו"ע הכניס את זה לפני 

 פסח, כי זה זמן מיוחד לתת צדקה. 

 

  ביום טהרתוביום טהרתו

 

בפי' אוה"ח עה"ת על דרך  וראיתי מאמר
המדרשים האוה"ח מאריך לפרש את הפשט 
 של פ' מצורע ואח"כ אומר בדרך רמז,
הפרשה מדברת על גלות ישראל, עמ"י סובל 
צרעת. עם ישראל סובל מאומות העולם 
וסובל מזה שיש לשון הרע בעמ"י. דברים 
ָרע  ַרת ַהְמצֹּ ְהי ה תוֹּ את תִּ הגורמים לצרעת. "זֹּ

                                                           
 ה', ע"א ברכות יג
 צ"ח, ע"ב סנהדרין יד

" ם ָטֳהָרתוֹּ , יגיע יום שעמ"י מתעורר טוְביוֹּ
לטהר את עצמו, את לשונו ואת דרכיו. 

ן" הֵּ ל ַהכֹּ כתוב במדרש שהקב"ה  - "ְוהּוָבא א 
ל  כהן, מתואר איך שהוא טובל. "ְוהּוָבא א 

ן"  הֵּ הוא יתעורר ויתקרב אל הקב"ה,  -ַהכֹּ
חּוץ ַלַמֲחנ ה"  ל מִּ ן א  הֵּ אומר  -"ְוָיָצא ַהכֹּ

האוה"ח שהקב"ה יוצא לכל מקומות הגלות 
ן  ְרָפא נ ַגע ַהָצַרַעת מִּ ּנֵּה נִּ ן ְוהִּ הֵּ "ְוָרָאה ַהכֹּ

הקב"ה רואה שעמ"י מתקרב לחזור  -ַהָצרּוַע" 
בתשובה, ובכל המקומות שעמ"י נמצא גם 
 בגלויות, עמ"י מתעורר להתקרב אל הקב"ה. 

בימינו תנועת תשובה, זה  מה שאנחנו רואים
לא יאומן, אם היו אומרים לפני חמישים שנה 
ן  הֵּ שכך יהיה לא היו מאמינים. "ְוָרָאה ַהכֹּ

ְרָפא", זה תהליך של ּנֵּה נִּ ָּוה  ְוהִּ רפואה. "ְוצִּ
ת  ים ַחיוֹּ ֳפרִּ י צִּ ר ְשתֵּ ַטהֵּ ן ְוָלַקח ַלמִּ הֵּ ַהכֹּ
ת". הקב"ה יצוה שיביאו שתי ציפורים  רוֹּ  -ְטהֹּ

י  ז ּוְשנִּ ר  ץ א  משיח בן יוסף ומשיח ב"ד, "ְועֵּ
ב", לא נאריך את ההשוואה לג'  זֹּ ַלַעת ְואֵּ תוֹּ
 הדברים, אבל הוא מצרף לזה זכות אבות,

זה התשובה כשתהיה שלמה והזכות של עמ"י 
וכשתהיה מידת הרחמים שלמה לרחם על 

זה  ארזעמ"י. ומצטרפים לזה ג' דברים 
זה יצחק.  ואזובזה יעקב,  תולעתאברהם, 

 והמשך הפסוק על הדרך הזה. 

 

  ע"ש קודם חשכה...ע"ש קודם חשכה...

 

ת ְבָגָדיו" ר א  ַטהֵּ ס ַהמִּ ב  בגדים, אומר  - "ְוכִּ
ירּו ַהְבָגדִּ  ים זכריה הנביא "ָהסִּ אִּ ים ַהצֹּ

ָעָליו" . בגדים זה הלכלוכים. שם מדובר טזמֵּ
 שהיה קצת התקרבות יתר לגויים, בגדים זה
ש  גם המידות הרעות. "ַחָיב ָאָדם ְלַמְשמֵּ

ָכה"  ם ֲחשֵּ ד  ב ַשָבת קֹּ ר  ְבָגָדיו ְבע  אנחנו  -בִּ
שמעתי מדודי  נמצאים בע"ש עם חשיכה.

 הצדיק ר' ישראל זצ"ל הוא אמר 'ממשמש
ממשמש את המידות שלו, שזה  זהבגדיו', 

 הבגדים של הנשמה שלו.

" ת ָכל ְשָערוֹּ ַלח א  את השערות, את  "ְוגִּ
ר"  ם ְוָטהֵּ הצמחים הטמאים האלה, "ְוָרַחץ ַבַמיִּ

וטהרתם "ְוַאַחר  הקב"ה יזה מים טהורים -
ל ַהַמֲחנ ה". למחנה שכינה, אז יבנה  א א  ָיבוֹּ

ינו ונאכל שוב ביהמ"ק השלישי במהרה בימ
מן הזבחים ומן הפסחים כיה"ר במהרה 

 בימינו אמן ואמן.

                                                           
 יד, ב' ויקרא טו
 ג', ד' זכריה טז
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    פסחפסחשביעי של שביעי של   ז,ז,גליון ע"גליון ע"
  ניסן ה'תשע"ו ניסן ה'תשע"ו   כ"אכ"א

  השרוןהשרון  --רמת רמת 

 

להעתיר להעתיר וונא להמשיך נא להמשיך 

רבי יעקב בן רבי יעקב בן לרפואת מרן לרפואת מרן 
לרפו"ש לרפו"ש   מרים בת גיטלמרים בת גיטל

  בתושח"יבתושח"י

  

ה ד ָּ ִלי ֶחמְּ  כ ְּ
 

חיים שאול גריינמן חיים שאול גריינמן   הספד על רביהספד על רבי
  ב"ב תשע"הב"ב תשע"הזצ"ל, זצ"ל, 

 

  ממקוםממקוםגם גם   ,,כבכל שבועכבכל שבוע  --תמידין כסדרן תמידין כסדרן 
שלח השבוע מרן שליט"א את שלח השבוע מרן שליט"א את   ,,החלמתוהחלמתו

  ..הערותיוהערותיו  עםעםהשיחה השיחה 

 

ֲאָפִרים,  תורה תורה 'חגרי שק והתפלשי בַּ
, כלי אאבל יחיד עשי לך מספד תמרורים'

היה בינינו , במלחמה אבדו ונפלו גיבורים
גיבור במלחמתה של תורה, היו לו את 
הכישרונות שהם כלי המלחמה, מי יקצה 
בגבעות ומי יסתת בהרים, 'אבל יחיד עשי לך 
מספד תמרורים', מי יפליא נזירות ומי יערוך 
נדרים, כלי מלחמה אבדו ונפלו גיבורים. היה 

 היתה בינינו, גבינינו כלי חמדה ואותו הפסדנו
בכל הליכותיה את קדוש דמות שהזכירה 

 . ישראל החזון איש זצ"ל

הייתי פוגש  כשהגעתי ללמוד בבני ברק
אנשים וכמעט בכל יום הייתי שומע על 
מופתים של החזו"א, אני עצמי ראיתי את זה 
בתחום הרפואה, ראיתי את זה גם במסחר, 

 בחכמת התורה, בכל דבר.

 כשיצא לי לבקר מהישיבה בבית אבא
תי לו על המופתים שהיו ברמת השרון, סיפר

אבא לא רצה להמשיך אצל החזו"א, אבל 
הוא שמע שנים שלושה דברים ואמר,  לשמוע.

אני אגיד לכם את המופת שאני רואה אצל 
החזון איש, וזה אצלו יותר חשוב מכל 
המופתים. החזון איש בעצמו שהרבה ביגיעה 
בכל התורה כולה, בנזיקין, בקדשים, 

יורה דעה וכו', ואבא בטהרות, באורח חיים, ב
אמר, כל מה שאני מדבר עם החזון איש הכול 

עזוב אור, איזה אור, וכל זה הוא יגע בעצמו. 
, את המופתים, את המופתים עושה הקב"ה

והוא ודאי יכול לעשות הכל. ואמנם ודאי 
שבזכות הצדיק הקב"ה עושה מופתים, אבל 
כאן מדובר על מופת שהבן אדם עשה, החזון 

בר נפלא. והרי מה זה נס? נס זה איש עשה ד

                                                           
 לת"בקינות  א
 א, כז שמו"בעפ"י  ב
 פ"ב, ה"א תענית ירושלמיעפ"י  ג

הפך הטבע של המכשולים, והחזון איש נלחם 
הנס עם הטבע והתגבר עליו, זה נס יותר גדול, 

החי היה ר' חיים ]גרינימן[ שלנו, הליבידיק'א 
 נס ]נס חי[.

שבהספד אומרים, 'הי חסיד הי  אומרת דהגמ'
עניו', אצל ר' חיים ראינו שכל ההנהגה שלו 

. החזון איש כותב בספר דותבמידת חסיזה 
אמונה ובטחון, שבן אדם מסוגל שיהיו בו 
שתי מידות הפכיות לגמרי אחת מהשנייה. 
למשל, אדם שתובע מעצמו עוד ועוד 
בשאיפתו הרוחנית להגיע למקסימום ולא 
מרוצה ממצבו, ותמיד שואף לעוד מעלה ועוד 
יותר דקדוק הלכה, עוד עליה בדרגה של 

, ואינו יכול להסתפק תיקון המידות מעצמו
בבינוניות. לעומת זאת אותו אדם, כלפי 
אחרים הוא כל כך מבין אותם, כל כך יורד 
לנפש של אלה שאינם בעלי דרגה ושאיפות 
רוחניות. את התכונה הזו ראינו אצל החזון 

מאיר איש ואת זה ראינו גם אצל ר' חיים, 
פנים לכל אדם ואילו לעצמו לא מוותר אפילו 

 ל יוד.על קוצו ש

 

  לכל צדיק מעלה ייחודיתלכל צדיק מעלה ייחודית

 
, שכל צדיק העל הגמרא המהרש"א אומר

וצדיק נכוה מחופתו של חבירו פירושו שהוא 
מצטער למה אני לא כמוהו, אפילו צדיק שיש 
לו מעלה שהוא כל כך מדקדק בה ומכוין 
מעשיו לשם שמים גם הוא נכווה. והרב דסלר 
זצ"ל היה מסביר, שהצער הגדול הוא למה 

אבל דרגתו הגבוהה של הצדיק ני לא כמוהו. א
הגדול אינה מתמעטת כלל מן הכויה הזו, 

שהרי לצדיק הזה יש מעלה  מהאש של חבירו.
כזאת שהוא כל כך מדקדק בה וכל אחד לפי 
שורש נשמתו נהנה מזיו השכינה, ולפי מה 

 שמכוין מעשיו לשם שמים. 

בעניין של מידת חסידות,  מדברת והגמרא
הנות יהנה כאלישע והרוצה שלא 'הרוצה לי

ליהנות לא יהנה כשמואל הרמתי'. מבואר כאן 
שאלישע בחר את הדרך כן ליהנות לטובת 
המהנה, וקיבל מהשונמית עליית קיר, כסא, 
שולחן, מיטה ומנורה. ומאחר והצדקת רצתה 
את הזכות של התקשרות עם הצדיק, לכן 

                                                           
 י"א, ע"א סנהדריןח, ע"ב | מ" סוטה ד
 ע"ה, ע"א ב"ב ה
 י', ע"ב ברכות ו

הייתה מהנה אותו בדרך הזאת, וממילא היתה 
כת, והם היו זוג זקנים ואלישע מברך מתבר

 אותם שיפקדו בבן. 

שהנהגתו  אמרו ואילו בשמואל הרמתי
היתה שלא ליהנות. הוא הולך בדרך ממקום 

יתֹו" , והוא לוקח זלמקום שנאמר "ִכי ָשם בֵּ
איתו את האוכל ואינו משתמש בכלי רכב של 

 אדם אחר. 

ראינו את ההנהגה  ואכן גם אצל החזון איש
לא רצה ליהנות משום דבר. וכל כך הזו ש

הקפיד בזה כשמואל הרמתי. כשהחזון איש 
בא לארץ ישראל הוא היה מחוסר לחם, בחוץ 

 לארץ אשתו פרנסה אותו. 

היה ר' שמואל גרינימן  אבא של ר' חיים
זצ"ל, אותו צדיק נסתר שלא כולם יודעים 
איזה דברים נפלאים שהיה עושה, סיפר ר' 

מדבר איתו בלימוד על שלמה ברמן, שכשהיה 
הסוגיות בגמרא, היה ר' שמואל אומר לו 
שכבר יותר מעשרים שנה לא למד את אותו 
עניין, אבל אע"פ כן ר' שמואל עונה לו, היה 
מדבר על הגמרא כאילו שלמד אותה רק 

 אתמול. 

לרמת השרון, אבא מיד  כשהגענו מרוסיה
התיישב ללמוד איתנו, למדנו מסכתות בבא 

ציעא והגענו לזבחים. אבא ראה קמא ובבא מ
בבית הכנסת ספר בשם "חזון איש" בפעם 
הראשונה בלי שם המחבר, כי ברוסיה לא 
שמענו שיש חזון איש. וכשפתח את הספר 
וראה מה שכתוב שם על הסוגיא של מריקה 

, אמר שהוא רואה כי צריך ללמוד חושטיפה
את הספר הזה בעיון. וכך היה שלמד איתנו 

חזון איש, וכשסיים אמר כי  את הקטע בספר
האיש הזה הוא גאון עולם. ומיד שאל את 
הגבאי של בית הכנסת איך הגיע הספר הזה 
לבית הכנסת ומי המחבר שלו. וענה לו 
הגבאי, שהגיע לרמת השרון אדם אחד שאמר, 
כי בבני ברק מתגורר צדיק אחד שאין לו מה 
לאכול, ועל ידי שאני מוכר את הספרים שלו 

נס אותו. ואותו אדם היה ר' שמואל אני מפר
גריינמן שבא להציע את ספרי החזון איש 
למכירה, והביא איתו באותה הזדמנות 
שלושה ספרים. הגבאי, שהיה יהודי בעל לב 
טוב מקנדה אמר כי ספרים של אדם כזה אני 
קונה, ואכן קנה את כל שלושת הספרים 
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מהקופה של בית הכנסת, חזון איש על 

ין, גיטין, וספרו הראשון מסכתות עירוב
 )קמא(. 

שלא רצה ליהנות מאחרים,  ואותו חזון איש
כלפי אחרים היה דואג להם, ואף סידר פרנסה 
לאברך על ידי שעשה נוסח מפורט עם הסכם 
של יששכר וזבולון. ומייעץ לעשות חסד עם 
הגביר כדי לפרנס את האברך הזה. החזון איש 

יה גם לא אמר על האברך, ועל אף אחד שיה
 הוא כשמואל הרמתי שנהג שלא ליהנות. 

שהיה פקיד חשבון  ומעשה בבחור מבוגר
והיתה לו כבר פרנסה, שומר מצוות ולא לומד 
תורה, והוא היה בחור ממשפחה מיוחסת 
בגרמניה שנפשו חשקה בתורה, ורצה לעזוב 
את המשרה שלו וללמוד תורה כל היום. אבל 

מנה לא יכול היה מאחר והיתה לו אמא אל
שהיה מפרנס אותה. והחזון איש דאג לאותו 
בחור, וסידר לבחור המבוגר שכבר יש לו 
טעם בגמרא, שילמד עם תלמיד, בחור חלש 
שמוכרח מלמד ותיק. והחזון איש היה משלם 
לו כסף שילמד עם הבחור הצעיר כמו מלמד 
פרטי, מאחר והבחור המבוגר היה צריך כסף 

מללמוד  לשלוח לאמו ועל ידי זה לא נמנע
 תורה. 

שהבחור המבוגר כבר  פעם אחת שמתי לב
לא לומד עם הבחור הצעיר. ואמרתי לחזון 
איש שמאחר ויש בישיבה בחור מילדי טהרן 
שמוכרח לאחד שילמד אותו, אולי אותו בחור 
מבוגר ילמד עכשיו את הבחור הצעיר 

והשיב החזון איש ואמר שאין לו  הכשרוני.
כסף, אז אמרתי לו שאני זוכר שהחזון איש 
דאג לו לכסף לפרנס את אמו האלמנה. והשיב 
לי ואמר, כי הכסף שהעברתי לאותו בחור 
מבוגר לא היה כסף פרטי שלי, אלא שנתנו 
אותו תרומה להחזקת התורה, ומאחר ואם לא 
היה ביד אותו בחור כסף לתמוך באמו 

ה, לא היה לומד תורה, והרי זה כסף האלמנ
של תורה. אך מאחר שהבחור הזה למד 
בישיבה כמה שנים וכבר לא יחזור לעבודה, 
אם כן אם אתן לו כסף לאמו האלמנה נמצא 
שמפרנסים בו אלמנה זקנה ועניה. והתורם לא 
התכוון לצדקה זו שיעזרו בה לעניים, אלא 
לתלמוד תורה. שהרי לא יחסר כעת בגין 

 מנה לימוד התורה ]של בנה[.האל

היה דורש כל חומרא, כל  ר' חיים מעצמו
דקדוק קל, בכל דבר ודבר. בעניני כשרות, 
בעניני עבודה ובענין תפילה. הוא היה מאיר 
פנים ודואג לכל אחד ואחד לפי הקרבה שלו 
ולפי נפשו של כל אחד ואחד. מורי ורבותי, 
 היה היה בינינו דמות שעצם השהייה

, ממש לשהות במחיצתו, כל במחיצתו
השקולים והחשבונות של חישוב בני האדם 

  השיקול היחיד הוא מה רצון ה'.זה אפס, 

מה ההבדל בין  אמר הגרי"ז מבריסק,
הדורות הראשונים לדור שלנו, ואת זה הוא 
כבר אמר בזמנו. בדורות הראשונים כשהיה 
ספק אם לנהוג כך או כך, אז הנוסח של הספק 

מותר או אסור, האם אני חייב או היה האם זה 
בדורנו השיקול הראשון הוא לא חייב. אבל 
לעשות או לא, מה יותר כדאי  האם זה כדאי לי

ר' חיים היה שייך לדורות ", כדאייניקלי, "
הראשונים, לא מה כדאי לי אלא מה חובתי 

 בעולמי, מה רצון ה'. 

 

  לחיות קרוב לשמיםלחיות קרוב לשמים

 
צקי ]אינני הגרף פוטו מספרים על הגר צדק

יודע אם זה בדיוק היה כמו שמספרים או לא[, 
שלפני שהתגייר הרגיש שכל מה שלמד 
באוניברסיטאות ובספרי הלימוד שלו על 
הנצרות ועל הלימודי דת, הכל שקר. אז הוא 
התחיל לחפש את האמת, ואמנם על אף 
שבאותה תקופה כבר היה בטוח שיש אלוקים 

מלא את אבל חיפש לדעת איך עושים כדי ל
רצון האלוקים. ומאחר וידע שיש בעולם כמה 
סוגי דתות, הדת של עם ישראל, הדת של 
הנוצרים והדת של המוסלמים, החליט 
להכירם מקרוב. הוא שמע שיש ראש הדת, 
ויש כמה ימים בשנה שהם אומרים עליו 
שהוא עולה לשמים, ולא יודעים איפה הוא, 

 ואז הוא מקבל את הנבואות. 

לאותו בחור מחפש, הלך  לו כסף רב היה
והתיידד עם המשרת הקרוב ביותר לראש דת 
האיסלאם, שיודע את כל הסודות וכל פעם 
היה נותן לו כסף שיספר לו עוד ועוד דברים. 
עד שבסוף קיבל אמון מלא ואמר, עכשיו קח 
סכום כסף גדול ותגלה לי את הסוד שרק אתה 
יודע. אני מצדי לא אלשין עליך לאף אחד 

פרת את הסוד כדי שלא יהרגו אותך ואף שסי
אחד לא יספר את הסוד מה עושה ראש הדת 
המוסלמית כשהוא בשמים? אמר לו המשרת, 

 למוסלמים אסור לשתות משקאות חריפים. 

לא שותה משקאות  גם ראש הדת שלנו
חריפים מלבד יומיים בשנה, אז הוא הולך 
למקום של מרתף שכר, ושם הוא שותה 

יא. אני מנקה את הלכלוך ומשתכר עד שמק
והוא נרדם, נוחר כמה שעות אח"כ מתעורר 
כמה שעות ושותה עוד בקבוק, מזה הוא שבע 
כל השנה ובאמת כל שאר השנה הוא פרוש 

 ולא שותה יין.

הוא עשה והלך אצל המשרת של  אותו הדבר
ראש הדת הנוצרית, שם להכומר הכי גדול 
 אסור להתחתן אין לו אשה. גם שם גילה לו

את הסוד שאת הג' ימים האלה שהוא בשמים 
אז מביאים אליו כל יום אשה אחרת ומספיק 

 לו לכל השנה.

לאן שנמצא הרב הכי גדול.  אח"כ הוא הלך
הגיע לאמסטרדם ששם היה נמצא הפוסק הכי 
גדול, הגיע לשמש אמר לו עכשיו תספר לי, 
כשהרב שלך עולה לשמים מה הוא עושה? 

לי הוא כל השנה השמש פרץ בצחוק. הרב ש
בשמים, וכי הוא צריך לעלות לשמים בשביל 
זה? הוא עצמו כולו אדם של שמים, תראה 
את כל הספרים האלה, את כולם הוא למד, 
והוא לומד כדי לדעת מה הקב"ה רוצה. כל 
רגע ורגע הוא חי בשמים, אנחנו אמנם רואים 
שהוא אוכל ושותה ועושה קידוש על יין, יש 

אבל זה לא מפריע לו הוא לו אשה וילדים, 
 נמצא יחד עם השמים.

בבית של ר'  איש של שמים, היה היה בינינו
חיים הרגשנו שאנחנו צריכים להתאים את 

 . עצמינו לחיים של רצון אבינו שבשמים

את כל המשפחה הנפלאה  כן הקב"ה יחזק
שהוא הקים זרע ברך השם. ואנחנו וכל אחד 

ששמע ואחד בין שהכיר אותו מקרוב, בין 
ולהכניס אור ממנו, ישתדל ללקט אורות 

מהמידות הטובות, ממידת  - בנשמה שלו
שהיה מן הנעלבים  -החסידות, מידת הענוה 

ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבין, 
 שמש זורחת כל כך.  כצאת השמש בגבורתו!

את המידות הטובות,  זה שראינו אצלו
לו  דביקות בתורה, כל כך לא סבל שאומרים

מקצת שבחו בפניו. באחת הפעמים הזכרתי 
לו, שכשהיה בחור בן שמונה עשרה הוא 
הסכים שאני כביכול אבדוק עד כמה שיודע 
כל הש"ס באיזה מסכת ודף כתובה שורה זו 
של מלים אלה. לקחתי עוד גמרא ועוד גמרא 
וידע הכל. ואז כשהזכרתי לו את זה, השיב לי, 

את זה', והיה 'מה יש לי ממה שאתה מזכיר לי 
נראה כאילו שזה כואב לו, 'מה זה נוגע 

זה מהלך לעכשיו בכלל, דברים בטלים', 
 מחשבה של השמים.

ן המעלות ואחד לקחת מ נשתדל כל אחד
על שמואל הקטן  החמודות האלה כמו שכתוב

לקח כל החמודות האלה, לקח אתו והלך 
מאתנו. נאסוף אותם אל לבנו, וזה יהיה ודאי 

שמתו הטהורה. והוא ודאי וודאי לנחת רוח לנ
שהיה כ"כ טוב ורחום כ"כ אוהב כ"א 
מישראל שימליץ טוב על כל הקהל הקדוש 
על כל המשפחה הנפלאה, על כל עם ישראל 
אמן ואמן, 'ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה 

 מעל כל פנים'.



 רבי יעקב אדלשטיין שליט"א           משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                     

 

 בעזהשי"ת 

 
 

    אחרי מותאחרי מותגליון ע"ח פ' גליון ע"ח פ' 
  ו ו ה'תשע"ה'תשע"ניסן ניסן   כ'בכ'ב

  השרוןהשרון  --רמת רמת 

 

להעתיר להעתיר וונא להמשיך נא להמשיך 

רבי יעקב בן רבי יעקב בן לרפואת מרן לרפואת מרן 
לרפו"ש לרפו"ש   מרים בת גיטלמרים בת גיטל

  בתושח"יבתושח"י

  

עֹוֶטה אֹור 

ְלָמה ש   ַּ ַּ  כ 
 חלק ב'

שהוא הרישא של השיחה שהוא הרישא של השיחה 
שנתפרסמה בזה הקובץ בפסח. שנתפרסמה בזה הקובץ בפסח. 
  וכסמוך ונראה לפסח מודפס כאן.וכסמוך ונראה לפסח מודפס כאן.

 

    ::בסוף הגליון השלמה לשיחהבסוף הגליון השלמה לשיחה
'ג' הצדיקים אמרו דבר אח"ד' 'ג' הצדיקים אמרו דבר אח"ד' 

)שיצאה לאור בפרשת תזריע( )שיצאה לאור בפרשת תזריע( 
סיפור שמו"ר שליט"א ראה עלון סיפור שמו"ר שליט"א ראה עלון 

ומובא כאן כהמשך ומובא כאן כהמשך   ,,ונזכר מעשהונזכר מעשה
והשגחת הקב"ה והשגחת הקב"ה   לראיית נפלאותלראיית נפלאות

  בשידוכין.בשידוכין.

  
כבכל שבוע, גם כבכל שבוע, גם   --תמידין כסדרן תמידין כסדרן 

החלמתו, שלח השבוע מרן החלמתו, שלח השבוע מרן   ממקוםממקום
  עם הערותיו.עם הערותיו.שליט"א את השיחה שליט"א את השיחה 

 

  נאות יוסף תשע"אנאות יוסף תשע"א

 

  אגרת תודהאגרת תודה

בהזמנות הזאת ובראשית דברי  חדש טוב.
אני רוצה להביע יש"כ ותודה רבה לאלה 
שהתפללו וברכו אותי כשהייתי בסכנה. אני 

להם תודה רבה על הטרחה שטרחו.  אומר
סיפר לי אחד שראה בכתבים של המהרי"ל 
שסופר שם שכשהיה חולה והרבה התפללו 
עליו, הרבה קהילות, הוא שלח מכתבי תודה 
לכל מקום ומקום שהתפללו ודאגו לו. ואם 
כי מכתבי תודה קשה לי לשלוח, אבל כאן 
בהזדמנות הזאת אני אומר יש"כ, אני אומר 

 תודה! 

ל' יום לפני זה , כשמתקרבים לימי פסח
כבר יש לעסוק וללמוד בהלכות הפסח. 
בליל הסדר ישנן הרבה מאוד מצוות, חלקן 
דאורייתא וחלקן מצוות מדרבנן, וחלק מזה 

הם מנהגים שהם כשלעצמם עניינים 
גדולים. בין המצוות שהן דרבנן יש את 
המצווה לשתות ד' כוסות. יש את מצוות 

מצווה דרבנן, אבל  ההסיבה שגם זו
כשאנחנו מדייקים בלשונות הרמב"ם אנחנו 
רואים ששתי המצוות הללו, אע"פ 
שהפעולה הזאת היא מעשה דרבנן, יש בהם 
גם קיום מצווה דאורייתא. הרי ידוע שחשוב 
מאוד בזמן קיום מצווה לכוון את החשיבות 

 של המצוות. 

 

  לראות או להראותלראות או להראות

 

ק הלכה: אומר פס אהרמב"ם בפרק שביעי
ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם מוֹ  "בְּ אֹות ֶאת ַעצְּ ַהרְּ  לְּ

ַרִים  בּוד ִמצְּ מֹו ָיָצא ַעָתה ִמִשעְּ ַעצְּ ִאּלּו הּוא בְּ כְּ
אֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם' -ֶשֶנֱאַמר )דברים ו כג( 'וְּ

ַעל ָּדָבר ֶזה ִצָּוה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  גֹו'. וְּ וְּ
ָזכַ  ִאּלּוַבתֹוָרה וְּ לֹוַמר כְּ ָת ִכי ֶעֶבד ָהִייָת כְּ  רְּ

ָך מְּ ַעצְּ ֵחרּות  ַאָתה בְּ ָיָצאָת לְּ ָהִייָת ֶעֶבד וְּ
ֵּדיָת..." ִנפְּ  וְּ

, צווה בתורה על הקב"ה, אומר הרמב"ם
האדם להראות עצמו כאילו יצא ממצרים,  
בנוסח של אמירת ההגדה ישנו נוסח זהה 
 'בכל דור ודור וכו'', זה גם נוסח המשנה

. והרמב"ם עצמו בסוף הלכות בבפסחים
חמץ ומצה הכניס בתוך 'משנה תורה' את 
נוסח ההגדה. הסיבה שהרמב"ם כתב את 
נוסח כל התפילות היא מפני שהרמב"ם כתב 
חיבור מושלם. כדי שידע אדם גם את 
הנוסח, נוסח של הקידוש ושל כל הדברים. 
לכן הוא כתב את הנוסחאות, וגם שם כתב 

 ר וכו''. 'בכל דור ודו

בהלכות חמץ ומצה כתוב 'חייב אדם וכאן, 
להראות את עצמו', בדפוסים אחרים כתוב 
'חייב אדם לראות את עצמו'. לכאו' צריך 
להיות אותו הנוסח גם בנוסח של ההגדה 
וגם בנוסח של ההלכות אבל זה לא ככה, 

פסקי הלכות. נוסח הגדה זו  -בהלכות זה 
ת את כבר אמירה, שם צריך לומר 'לראו
                                                           

 הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ו רמב"ם א
 קט"ז, ע"א פסחים ב

עצמו'. וכי אדם יכול לראות את עצמו? 
אדם הרי לא יכול לראות את הפנים של 

'ליבי ראה  -עצמו, אלא על דרך הכתוב 
 הלב רואה.  גהרבה חכמה ודעת'

 

  לראות את עצמו כפשוטולראות את עצמו כפשוטו

 

יהודי שהחליט  פעם הזמנתי לליל הסדר
להתחזק ולשמור את השבת והמצוות. הוא 

לו שהיה יהודי סיפר הרבה זכרונות. אבא ש
מסורתי בוורשה, בליל הסדר כשהגיע לקטע 

-הזה )'לראות את עצמו'( הביא ראי )'א
שפיגאלע'( ואמר שצריך לראות את עצמו. 
אבל כמובן שזו הייתה בדיחה. הוא עשה 
את זה כדי לשמח את הילדים. אבל הפירוש 

שיגיע לרגש הזה כאילו הוא יצא הוא 
  ממצרים.

'להראות' יש  - הרמב"ם שכותב בחיבורו
'לפיכך,  -לזה המשך, בהגדה כתוב אחרי כן 

אנחנו חייבים להודות ולהלל וכו'. בספר 
'עמק ברכה' הוא כבר מסביר שזו פתיחה 
להלל, שאין זה הלל של יו"ט, אלא הלל על 

כאילו הנס האישי שקרה לנו, על היום, 
. ולכן אומרים את ההלל הזה על שהוא יצא

שיו. כעת מובן השמחה של הנס שהיה עכ
ה'לפיכך' שאומרים בהגדה, כאילו שהוא 

 . ע"י שאומרים את זה באמתיצא. 

                                                           
 א', טז קהלת ג

אני רוצה להביע יש"כ ותודה רבה "
לאלה שהתפללו וברכו אותי 
כשהייתי בסכנה. אני אומר להם 

"... תודה רבה על הטרחה שטרחו
ואם כי מכתבי תודה קשה לי "

לוח, אבל כאן בהזדמנות הזאת לש
 "אני אומר יש"כ, אני אומר תודה!

 
מו"ר שליט"א התבטא כמה פעמים 
ואמר שהוא נמצא ב'גן עדן שיבא'. 
וכשנשאל השבוע איך מרגישים 
ב'גן עדן שיבא' ענה: 'קרבת 

 אלקים'.
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  לעשות פעולות משפיעותלעשות פעולות משפיעות

 

, וזו באמת וצריך להגיע לדרגה כזאת
דרגה קשה, שיש מציאות כזו. אבל בחיבור 
הוא אומר 'לפיכך' אחר, 'צווה הקב"ה 

לָ  ֶשּסֹוֵעד ָאָדם ַבַּליְּ ִפיָכְך כְּ ה ַהֶזה בתורה' "לְּ
הּוא ֵמֵסב ֶּדֶרְך ֵחרּות".  תֹות וְּ ִלשְּ ָצִריְך ֶלֱאכל וְּ
לכן צריך לאכול בהסבה דרך חרות. 'כדי 
להראות' דהיינו להראות במעשים שרואים 

כאלה שהם גורמים  לעשות פעולותאותם. 
לזה ומשפיעים על ההרגשים האלה שכאילו 

 הוא יצא ממצרים. 

ָכל ֶאָחד -וממשיך הרמב"ם  ֶאָחד ֵבין  "וְּ וְּ
ָלה ַהֶזה  תֹות ַבַּליְּ ֲאָנִשים ֵבין ָנִשים ַחָיב ִלשְּ
ָבָעה כֹוסֹות ֶשל ַיִין..." בחידושי הגרי"ז  ַארְּ
כתב באריכות את כל המהלך של הרמב"ם 
לשיטתו, לגבי העניין של שתיה. שלא 
מדובר בכוסות ששותים כמו בקידוש על 

אלא  הכוס או ברכת קידושין על הכוס,
שתיית הכוסות הזו, זו מצוות חרות, כאדם 
שיוצא לחרות ומתוך התרגשות של השמחה 
הוא שותה יין. השמחה מביאה אותו לידי 
שתית יין הרבה )וזה לא כשיטת התוס' פרק 

 ע"פ(. 

 

  דרבנן עם תכלית דאורייתאדרבנן עם תכלית דאורייתא

 

יש ב' כוסות, קידוש וברכת  בכל ליל שבת
ו מצווה המזון. וזו לא מצוות שתיה כלל, ז

מצווה של  של ברכות על הכוס. וכאן זו
שתיה, לפיכך הוא מקיים בזה את ה'אותנו 
הוציא משם' כאילו הוא יצא ממצרים. 
נמצא, שהעניין הזה של הסיבה ושתיית ד' 
כוסות מדרבנן, הכוונה שמדרבנן בחרו את 
המעשים האלה כדי לצאת ידי חובת הציווי 
של הקב"ה כאילו הוא יצא. אז המעשה 

של שתיה זה מצווה דרבנן, אבל התכלית 
השתיה זו מצוה דאורייתא, וכן לגבי 

 ההסיבה. 

 

  התפעלות גדולה לאחר שנות דורהתפעלות גדולה לאחר שנות דור

 
שאדם יכול  האם יש מציאות כזאת

להרגיש שכאילו הוא יצא, שזה נהיה ממש 
מציאות? יש! יש כמה וכמה דוגמאות 

שתוך כדי סיפור מרגישים ממש הזדהות עם 
האירוע הזה, ממש כאילו הוא יצא. סיפר לי 

כשהיה בחור היה מבקר אצל אחד ש
הבריסקר רב הרבה, והיה יוצא איתו לטיול 
בשביל הבריאות. בדרך סיפר לו הבריסקר 
רב זכרונות שכשהיה ילד קטן בבריסק 
הייתה שריפה גדולה. והוא תיאר את 
השריפה שהיתה בבריסק והבתים היו של 
עץ. ר' חיים בזמן השריפה הלך וצעק בכל 

לו נפשות! ר' מקום, הצילו נפשות! הצי
חיים היה רואה בית שהאש מתקרבת אליו, 
ואם הבית היה נעול היה קופץ דרך החלון, 
וראו אותו ברחוב שהוא הולך ומחזיק תינוק 
אחד על היד, ותינוק אחד מחזיק לו את 
הגלימה ומאחוריו שניים נסחבים. והיה 
מביא אותם רחוק מהאש וחוזר ורץ ממש 

פש תינוקות בעצמו בזריזות מבית לבית לח
וילדים, ובאמת היו שם ממש אבידות 

 בנפש. 

 

  אם אמשיך אתעלףאם אמשיך אתעלף

 
את השריפה הגדולה,  אבל כשהוא תאר

איך שבתים שלמים עולים באש ורואים 
שלהבת ענקית, ותוך כדי באה רוח מנשב, 
כמו שכתוב בגמ' בפ' הכונס, והרוח מעיף 
גוף אש גדול והאש נופלת על איזה בניין עץ 

קח, כשהוא תאר את זה הוא ושוב מתל
התחיל לרעוד ואמר לבחור, די... אני מוכרח 
להפסיק. אני חוזר הביתה לנוח עכשיו, אם 
אמשיך לספר אתעלף, הוא תאר את האש 
שהיתה והוא נזכר בפחד שהיה לו כשהיה 
ילד קטן. וכשהיה ילד קטן היה חזק יותר 
אע"פ שהיה מפוחד וצועק. אבל בגיל שלו 

יחזיק מעמד, לכן הוא  הוא הרגיש שלא
הפסיק את הסיפור מחמת הסכנה כאילו הוא 

 רואה עכשיו את השריפה.

 

ב האָ ָמצְ '  'טו 
 חלק ב'

 

    ::השלמה לשיחההשלמה לשיחה

'ג' הצדיקים אמרו דבר אח"ד' 'ג' הצדיקים אמרו דבר אח"ד' 
  )שיצאה לאור בפרשת תזריע( )שיצאה לאור בפרשת תזריע( 

 

נאמר בשבע ברכות לבת הרה"ג נאמר בשבע ברכות לבת הרה"ג 

  רבי משה ראם שליט"א, תשע"הרבי משה ראם שליט"א, תשע"ה

 

  מנטליות אחרת...מנטליות אחרת...

 

שהציעו  להעיד על מעשה, אני יכול
לבחורה טובה בעלת מידות טובות שידוך, 
יש לה עבודה והיא מפרנסת כבר. וכמו 
בימינו שיש הרי משפחה; הונגרישר 
רומנישר ליטבישר, פולישער ]הונגרים, 
רומנים, ליטאים, פולנים[, זו הייתה משפחה 
ליטאית. וכשהציעו שידוך מרומניה אפילו 

מהמשפחה של בחור מצויין, לא רצו 
הבחורה לשמוע בכלל, זו מנטליות אחרת 

 אמרו.
בחורים מישיבה קדושה. והנה  הציעו לה

הציעו לה בחור מישיבה קדושה באמת. 
אבל מה היה לפני זה עם הבחור? חוקרים... 
)היום בודקים הכל, איפה למד בחיידר 
ואיפה למד אחרי זה( אותו בחור לא למד 

ממ"ד בחיידר, אלא בבית ספר שנקרא 
]ממלכתי דתי[, באיזה ישיבה למד? ישיבה 
ככה ככה שעושים שם בגרות. המשפחה 

 בשום אופן לא רצו לשמוע.
הגיעה עוד הצעה, בחור מצויין וחוקרים 

ואיך נראים ההורים שלו? האבא  -עליו 
תלמיד חכם ממש שעוסק לפרנסתו, מלמד 
תורה את הבן שלו, אבל ברחוב רואים אותו 

 לא רצו לשמוע.עם כיפה סרוגה. 

 

  כל החשבונות, אפסכל החשבונות, אפס

 
עם מי היא התחתנה?  ומה קרה בסוף,

הבחורה התחתנה בסוף עם בחור מרומניה 
הלומד בישיבה קדושה מצויינת והאבא עם 
כיפה סרוגה, והוא, בנערותו למד בישיבה 
תיכונית, והכל בשלום. הוא כבר ידע את 
רוב הש"ס. הפגישו אותה עם הבחור והיה 

, האבא של הכלה הגיע לחתונה נשיאת חן
 כבר עם כיפה שחורה למזל טוב.

שהקב"ה מזווג זיווגים והכל  אז רואים
מסתדר. כל הדברים האלה שתכננו לעצמם 

זה לא וזה לא, את הכל ביחד, כל  -ואמרו 
מה ששללו קיבלו בסופו של דבר בשמחה 
ונחת רוח. אמר ר' חצק'ל, בעניין השידוכים 

מזווג ה הואה הקב" -את מאמר חז"ל 
  זיווגים.



  זקניך ויאמרו לך
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  ט הנכון על העולם הזה.המב ,נושאגליון לכל החפץ להתחמם לאורם של רבותינו שליט"א,  ,ישמח לב מבקשי ה'
  

כאשר הייתי בבית האבל אמרו בסוף התפילה פרק 
 ,פרק מ"ט ,תהלים נוסף והדברים היו נוקבים מאוד

שמעו זאת כל העמים האזינו  ,למנצח לבני קורח מזמור
גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר  ,כל יושבי חלד

אטה למשל  ,פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות ,ואביון
עוון עקבי  ,למה אירא בימי רע ,אזני אפתח בכינור חידתי

אח לא  ,הבוטחים על חילם וברוב עשרם יתהללו ,יסובני
ויקר פדיון נפשם  ,לא יתן לאלוקים כפרו ,איש פדה יפדה

כי יראה  ,ויחי עוד לנצח לא יראה השחת ,וחדל לעולם
ועזבו לאחרים  ,ד כסיל ובער יאבדוחכמים ימותו יח

קרבם בתימו לעולם, משכנותם לדור ודור, קראו  ,חילם
ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות  ,בשמותם עלי אדמות

בפיהם ירצו סלה,  נדמו, זה דרכם כסל למו, ואחריהם
מוות ירעם, וירדו בם ישרים לבוקר,  כצאן לשאול שתו

ים יפדה נפשי קאך אלו וצורם לבלות שאול מזבול לו,
מיד שאול כי יקחני סלה, אל תירא כי יעשיר איש כי 
ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו 
כבודו, כי נפשו בחייו יברך ויודוך כי תיטיב לך, תבוא עד 

 ו עד נצח לא יראו אור, אדם ביקר ולא יביןדור אבותי
  נמשל כבהמות נדמו, 

רותיו של מזמור זה המהוה מה נעמו אמריו ומה רבו פא
ביטוי כל כך חזק לקשר העצום שהאדם נקשר בחיי 

על היחס  במזמור זה למדנו ,חיותו כאן לעולם הזה
שהאדם התועה מיחס לרכושו ולדמיון שהוא מפתח 

הוא טועה וככל שמסביב זה, קרבם בתימו לעולם, 
בדמיונו הנביא מדמהו לנמשל כבהמות נדמו זה ממש לא 

 המחשבות שלו עד כי הוא נדמה בזה לבהמההגיוני 
ת ללא מחשבה, ומסקנת הכל היא כי לא במותו כלשהו

ואיך ניצל מכל זה האדם  ,יקח הכל לא ירד אחריו כבודו
ים יפדה נפשי מיד שאול , אומר הפסוק אך אלוקהשלם

כלומר על ידי שיקחני לא ארד לשאול, כי יקחני סלה, 
של אזני ומשל היינו שאטה למ ע"י ,ואיך הוא יקח אותי

אומר הנביא התורה כי כל חיי יתנהלו רק סביב תורה, 
אל תתן  ,לאדם תתבונן תתפעל אל תחיה בדמיון

שים לב תראה את  ,למציאות העולמית לבלבל אותך
 ,הדברים בעין הנכונה ואז תנצל מכל הפחיתויות האלו

החיים כאן הם בעצם משמשים נסיעה לתחנת תבין כי 
ניטש קרב כבד בין השכל  דע לך כי עוה"ב,חיי יעד שהם 

ניו ווכי העולם הזה על שלל ג ,לדמיוןבין השכל לרגש 
את המבט הנכון  יםועניניו מטשטשתיו ווצורותיו מאורע

אתה האדם  את האדם למקום אחר לגמרי לכן יםחולוק
, בה תצליח לחפש את הדרך ישכון אורהנבון עליך 

   .לקבוע דבר זה בלבך

הרכוש של  ,זאת ועוד למדנו כי קרבם בתימו לעולם
כי במה  ,האדם קושר אותו מאוד חזק לעולם הזה

והאדם מטבעו משקיע  ,שהאדם משקיע הוא נקשר
אין כונת  ,כי בביתו הוא יחיה לנצח ,ובדמיונו ,בביתו

הפסוק שהאדם לא יקנה בית אבל למה אתה נקשר כל 
ין כי אתה רק תב ,למה אתה כל כך משקיע בו ,כך לבית
תבין כי כל השקעה בקניני העולם הזה קושר  ,זמני כאן

טא בהמבט הזה הוא המאותך עוד יותר חזק לעולם הזה, 
הכי חריפה את ההבדל בין המבט של  הביהמ"ד  בצורה

מי ששוהה מחוץ לביהמ"ד  לביהמ"ד, כיחוץ למבט של 
רדיפה  ,שאפשר ם ורואה רק עוה"ז בצורה הכי חזקהנוש

, והאדם העוה"ז על כל שלל צורותיוחיי אחרי מתמדת 
רק מי שחי בביהמ"ד  ,לעוה"ז בצורה לא תתואר נקשר

ן ולקבוע בדעתו עיקר גדול חיים רוחניים יקל עליו להבי
וכל היוצא  ,צריך לדעת כי זה כלל גדול ועצוםו ,זה

מביהמ"ד הוא כבר בסיכון כי הרוח הזו תסחוף אותו 
ותהפוך לו את כל  המבט, ותשבש לו את המבט הנכון 

להבין דבר זה היטב ולחבל ולכן חובה על כל אחד 
סולם הערכים ברחוב , תחבולות בעצמו איך לא יתבלבל

ברחוב בתכלית מסולם הערכים של יושב ביהמ"ד, שונה 
כל אחד רק שואף לבסס את  ,מי שיש לו כסף הוא חשוב

לזה  ,מעמדו לרכוש עוד נכסים עוד הנאות זה האליל
אושר לכמהים לאושר ו ,גדים מליארדי אנשים בעולםסו

, יש שיעבוד אכזרי שקוראים לו כמו שמספק העוה"ז
   הוא חשוב מאוד. בעוה"ז כסף, ולכן 

כותב כי אמנם דרך  החובת הלבבות בשער הפרישות פ"ב
אבל העולם צריך  ,הנהיא הדרך הנכובכל מידה המיצוע 

ובה בצורה בכל מידה טגם דמויות של אנשים שהולכים 
שהם בנוכחותם מסמלים את הרעיון של  וןיכ ,הקיצונית

חסדי ה' כי לא תמנו והשאיר לנו הדרך בה הם הולכים, 
את השרידים אשר ה' קורא להאיר לנו את הדרך בחשכת 
 ,הגלות הארוכה ולהנחות אונתו במסילה ההולכת בית קל

שחי  זכינו ויש לנו דמות מופתית של עבד ה' אמיתי
ו היא גם חובה אך זכות ז ,וקיים בתוכנו ועל זאת גאוותנו

"ה שתל לפנינו כזו דמות זה הקבואם  ,כי אנחנו תלמידיו
ת אדם מהוה עבורנו את המחייב העצום ללכת בעקבו

 ,ם לאורםהוה מתחמבמסכת אבות וכלשון התנא  ,גדול
הדמות הזו היא מהוה מחייב עבורנו להטיב את הדרכים 

הלב ולשעבד את כל הכוח להיות עבד נאמן לפתוח את 
כאות  אי לכך ננסה להעמיד את הנהגתו של רבינו .לבורא

ומופת ללמוד ממנה את הדרך נלך בה ואת המעשה אשר 
   נעשה.

אצל  תמונה הראשונה שניכרת באופן גלויכמדומני כי ה
אם למאן  ,ל לעוה"ז והנאות העוה"זהבוז והזלזו רבינו זה

שמש כאן העולם הזה בבקשה סור דהו יש ספק למה מ
הבט ברצפה הבט הבית הבט בקירות  5א נא לרחוב חזו"

וראית כי כאן מתגורר אדם עבור מחדר לחדר ת ורונבא



לא אדם שחי כאן בעוה"ז אלא אדם  ,שהוא בסה"כ אורח
על כן  ,שחי בפרוזדור ומחכה כל רגע להיכנס לטרקלין

רים אחי ורעי בואו נתבונן קצת במשמעות של הדב
   .וממנו ניקח לעבודת ה'

זכורני כי בני הבית סיפרו על עשרות שנים שלא היה 
 ,בבית אפילו תנאים מינמליים כמו אמבטיה ראויה לשמה

כל משהו עוה"ז זה על כי דעת הרב שאמרה  הרבנית
עשרות  ,היא לא צריכה כלוםגם לכן וחשבון עולם הבא 

בשיש לא כיריים קטנות כי רבות של שנים היה בבית 
כשנשבר הכיריים לא היה להשיג  ,ליותר מזה היה צריך

בגודל הזה היה צריך לקנות כיריים יותר גדולות ואי לכך 
נוצר מצב שלא היה מקום על השיש והיה צריך להגדיל 

לרבינו היה מזה  של שיש, חתיכהעוד את השיש להוסיף 
עגמ"נ גדולה הוא אמר כ"כ הרבה עוה"ז מה אני צריך 

   .הדוגמאות רבות מספורו ,כ"כ

הדברים ידועים ומפורסמים מה שכתב המסילת ישרים 
כי הקב"ה שם את האדם בעוה"ז כדי להעמיד אותו 
 ,בנסיון מכיון והמטרה להגיע לעולם הבא עם קניני נצח

והדרך לקנותם הוא העולם הזה כאן ניתן לאדם נסיונות 
ן ו אותו מעבודת ה' ויעמידו אותו בנסיון אם אכיסיטש

ועל האדם מוטל  ,חפץ הוא להיות עבד נאמן להקב"ה
להתגבר על כל הנסיונות ולהבין כי אכן כל חיי העוה"ז הם 
לא כמטרה לעצמם אלא כאמצעי שדרכם ולמרות 

אך הנסיון  ,מגבלותם הוא יעבוד את הבורא בכל הכוח
מטעה את  מראה העינים ,הוא קשה כי הטבע מתגבר

לשם כך הוא  ,האדם לחשוב כי כאן בעוה"ז זה העיקר
ואז כאשר יש  ,זה מטרה לעצמה ,הגיע ולשם כך הוא חי
וח האמונה , כאן בא לידי ביטוי כסתירה בין האינטרסים

והידיעה של האדם כמה הוא כאן בדרך למטרה שונה 
   .לגמרי ונעלית

עצם זה הלימוד שמחייב אותנו רבינו שליט"א ב ,רבותי
מציאותו זה צועק ומתריע לכל יהודי מאמין כאן חיים 

לכן אל תשקיעו  ,כאן רק מתכוננים למקום אחר ,זמני
אל תתנו ליצר הרע להשכיח  ,בכלום רק במטרה העיקרית

בדורנו אנו  ,מכם את ההכרה האמיתית כי יש לנו מטרה
כי דורנו הוא דור של נהנתנות  ,הנסיון נעשה קשה יותר

ב והעולם כולו עושה ועסוק כל היום לרדוף זה מה שהרחו
ולצערנו זה חודר גם  ,אחרי ההנאה הרגעית כאן ועכשיו

רק יצאת  ,אלינו זה מדבק זה דבר שנושמים באוירה
מביהמ"ד וכבר אתה נמצא במבול של רדיפה אחרי ההבל 
אחרי האושר והתענוג שיש בכוח העולם הזה לתת 

מביהמ"ד כבר  כל אדם שיוצא .לאנשים שרודפים אחריו
הוא נכנס לתוך שיעבודים  ,נוצר אצלו צרכים חדשים

אכזריים שהוא לא מודע לכמה הם מכלים ומבלים את 
ולזה צריך כסף והרבה ומיד הוא נכנס למערבולת  ,זמנו

   .שלא נותנת לו מנוח והוא נהיה עבד של העולם הזה

וזה מה שרבינו שליט"א מדגיש השכם והערב על חובתנו 
זה מדבק  ,העולם הזה ממושגי העולם הזהלהתרחק מ

גם אם אתה אותך גם אם אתה לא רוצה את זה, ולכן 
נאלץ להיות ברחוב תשמור על עצמך תסמן לעצמך את 

כדי שלא תשכח למה  ,המטרה בצורה הכי חזקה שאפשר
ראינו מרבינו הרבה פעמים כי הדרך  ,באת כאן לעולם הזה

זלזול  ע"יודד עם המבט של אנשי העולם הזה להתמ
זה ליצנותא דעבודה זרה  ,מוחלט בכל עניני העולם הזה

כי בדורנו זה העבודה זרה אם כן ממנה צריך  ,של דורנו
וכמובן גם ליצור מחיצות בינינו לבין כל מי  ,להתלוצץ

כי זה הדרך היחידה  ,שחי עם מבט מעוות על החיים
לאדם לשמר אצל עצמו את הבמט הנכון והאמיתי על 

   .החיים

ידוע ומפורסם המעשה על אותו עשיר שבא לרבינו 
בשאלה כי ויכוח גדול ועצום לו בביתו כי מאחר והקב"ה 
חננו בעושר ונכסים רצונו לקנות מכונית שרד פאר 

מאידך העזר כנגדו  ,שבפאר אם כבר יש אז למה לא
רי אינשי יצא מכדא ,טוענת כי היא חוששת מעין הרע

ים ארוך רבאחר דין וד, ללאנשים העינים וזה לא כדאי
ומיגע ולאחר שהדברים יצאו מכלל שליטה הוחלט על 
הצורך למצוא אדם גדול שיעזור להכריע בשאלה סבוכה 

כפי הנראה הבעלבוסטע היתה אשה פקחית והחליטה  ,זו
 ,ה מצעד זהיצליח להניא את בעלרבינו שליט"א כי ודאי 

ת לרבינו לשאול את השאלה ולכן שידלה אותו ללכ
הגיע ברוב חשיבות לשאול את השאלה  היהודי ,דההנכב

כסף כדאמרי אינשי  ,העצומה כדת מה לעשות במקרה זה
כי עם קצת שכל היה יודע כי  ,הולך ביחדתמיד ושכל לא 

 .רבינו הוא האדם האחרון לשאול שאלות מעין אלו
במידת טובו וחסדו של רבינו שיש לו סבלנות עבור 

ו לארון הספרים לקחו רבינ בכובד ראש ,טיפשים
ובהצביעו על המדף של הש"ס בבלי שאלו אמור נא לי 

 ,אמר לו לא ,יהודי נכבד את הש"ס כולו אתה יודע כבר
רבינו מנסה לחלץ מפיו איזה הודאה ושואל אותו אולי 

וכן הלאה והלאה  ,לכל הפחות סדר נזיקין אתה יודע
בשמוע זאת  ,התברר כי האיש לא ידע מימינו לשמאלו

בינו את חיוכו המפורסם ובאנחת רחמים אמר לו חייך ר
תאמר לגברת כי אין מה לדאוג אף אחד לא יקנא בכם, זה 

זה נקרא ליצנותא  ,מבט של אדם שחי באוירה של תורה
המסכן הזה הלך לביתו שמח וטוב לב הוא  ,דעבודה זרה

   .לא הבין כמה הוא מסכן כמה הוא עיוור

שבא לביתו אורח מארה"ב וכשראה  ח"חידוע המעשה ב
 י,שאלו רבי היכן הרהיטים של הרבאת הבית של הח"ח 

ויען  ,ן הרהיטים של כבודוכהח"ח החזיר לו בשאלה והי
אני כאן אורח אבל בביתי נמצאים כל הרהיטים אמר לו 

הרהיטים שלי בעוה"ב כאן  ,הח"ח כן גם אני כאן אורח
יהודי שחי עוה"ב זה מבט של  ,אני זמני למה לי להשקיע

זה מבט של יהודי שהעמיד את החיים באור הנכון ולכן 
הוא ענה ככה מיד לאורח הוא לא העמיק לחשוב כי 
התשובה היתה מובנת מאליה רבותי כך צריך יהודי 

זה הסמל זה הסמל זה הסמל זה הסמל  .לחיות את המבט ואז אין מקום לבילבול
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  דבר מנחת
        שליט"ארבי דוב לנדו רבנו הגאון  דושייהערות ועיונים מח 

  מרבנו שליט"א "מנחת דבר" הערותעם  "מנחת חינוך"נלקטו מספר 
  
  

 אכילת פסח על השובע

ז כתב שדין על שובע הוא ”מ ה”חוה' ח מ”מ פ”הר

בכזית אחרון של פסח וקודם לכן יכול לאכול שאר 

מה שאוכל מהקרבן  הסעודה, אבל מכל מקום אף לענין

פסח בתחילת הסעודה צריך לאכול את החגיגה קודם. 

שהטעם בזה משום תדיר,  א' א"ח דף קכ”וביאר הצל

ע אי יש בבשר הפסח גם את ”שהשלמים תדירים. ויל

כ מה ”המצוה עשה הכללית של אכילת קדשים א

איכפת לן שהשלמים תדירים הרי גם בפסח יש את 

י' בסוכה נו. הילך חמץ המצוה של אכילת קדשים, [וע

וברמב''ם שם]. ויתכן א'  א"הילך מצה. וזבחים צ

שמטעם אחר יש להקדים חגיגה לפסח משום שכל 

מצוה שזמן חלות חיובה קודם עשייתה מוקדמת [עי' 

כ הלא חגיגת י"ד ”], וא'למצוה בבמנחת דבר בהערות 

תחילת מצוותה ביום אבל פסח תחילת מצוותו בלילה. 

יתכן  שחגיגת י"ד היא קרבן מן התורה.מ ”מיהו להר

  שגדר המצוה לאוכלה בלילה ושוב הוי כמו קרבן פסח. 

  מצוות מבטלות זו את זו –כורך 

מבואר שלאכול יחד מצוה ב' ו "בגמ' פסחים קט

מרור בזמן הזה, אין –מצה, ומצוה דרבנן – רייתאדאו

מקיים המצוה כיון שמתערבים יחד בפיו והרשות מבטל 

ל''ע אי מצוה קיומית מבטלת מצוה חיובית, המצוה. וי

א] דנשים בפסח "ונפק''מ לרבי שמעון דאמר [פסחים צ

רשות ולשיטתו גם מרור רשות אבל מצה הוי חובה 

משום קרא דבערב תאכלו מצות אם כן יוצא שהמרור 

הוא מצוה קיומית להם והמצה היא חיובית ואם כן 

י קיומית היאך אוכלים הנשים כורך הלא אתי מרור דהו

ומבטל למצה שהוי חיובית [על ידי חוזק המרור] אלא 

על כרחך שכיון שתרוייהו מצוה אין מבטל. שוב 

ן נדרים ”ל שהוכיח מדברי הר”ח ז”שמעתי בשם הגר

שכתב לענין הסוגיא שם דאשה מחייבא באכילת  ' ב'ד

ש ומוכח שנשים ”פסחים אף דהסוגיא שם אזלא כר

  הקרבה.חייבות באכילה ופטורות רק מ

ועוד יל"ע למה שכ' תוספות שם שהמרור מבטל המצה 

דן האם רק לגבי  'משום חוזק המרירות, ובמנ"ח מצוה ו

מצוה מתבטל שם מצוה מהמצה, או גם לענין איסור 

שיהיה במצה יתבטל כה"ג. ואי נימא שאף האיסור 

מתבטל על ידי חוזק המרירות יש להקשות היאך יוצא 

שכל  פסחים ל"ה ב'מרא בכורך להלל הלא איתא בג

שלא קרינן ביה לא תאכל חמץ לא קרינן בו תאכל מצה 

ואם כן כיון שחוזק המרירות מבטל את המצה אלא 

שמצוות אין מבטלים זה את זה, הלא אם המצה היתה 

באיסור חמץ היתה מתבטלת על ידי המרור שעל זה לא 

מהני הא דאין מצוות מבטלות זו את זו [דאין זה מצוה 

יסור] ואם כן נמצא דלא קרינן במצה זו לא אלא א

תאכל חמץ והיאך יוצא בה, אכן כמדומה שמדברי הר''ן 

ו מבואר שלא בעינן שבאותו מצה שאוכל "פסחים לב

יהא שייך איסור חמץ אלא במין זה ולפי זה לא קשה. 

[והנה יעויין מנ''ח להלן מצוה י' ס''ק ז ד''ה ומ''מ 

בעונש כרת, ואם שכתב שבעי שיהא בבל תאכל חמץ 

כן יש להקשות הך קושיא שחוזק המרירות מבטל 

לאיסור חמץ אף למה שכתב המנ''ח שאיסור יש, שהרי 

  משמע מדבריו דהוי איסור ולא כרת].

  ביטול חמץ

יל''ע ביטל חמצו ומת בערב פסח קודם חצות האם בנו 

צריך לבטל שוב, והנה אם ביטול הוי הפקר אינו צריך, 

יל הואיל והוי איסור הנאה ולכך כל ואם כהר''ן שמוע

שהסכים בדעתו שאינו ברשותו די, אם כן לפי מה 

ד''ה  'אות ג 'שכתבו האחרונים [עי' אחיעזר ח''ג סי' א

ומה] שהביטול חל רק בחצות שאז החמץ אסור בהנאה 

יוצא שצריך לבטל שוב הואיל ועדיין לא חל הביטול, 

עיל אחר אלא אם כן נימא שכבר חל בעת הביטול שיו

 פסח ע"ו  
 גליון א'   



כך. ולשיטת הרמב''ן נראה שענין ביטול הוא מושג 

חדש בממונות שמועיל ביטול בממון ואף שאין הדבר 

יוצא מרשותו מכל מקום זה מועיל לענין שאין איסור 

לגוזלו וכן אינו חשוב ברשותו, ולפי זה יתכן שכיון 

שזה חלות בחפץ אין צריך לבטל שוב כשמת האב, אך 

ין הקשור בבעלותו של המבטל מאידך יתכן שהוא ענ

עיין תוספות  –וכשבא לרשות בנו לא מהני ביטולו. 

  שיטה חדשה בגדר ביטול. א' ט"הרא''ש חולין קכ

  מצה שבלעה טעם חמץ

מי שאין לו רק מצה שבלעה טעם חמץ לכא' שרי 

 ב' ז"לאוכלה מדין עשה דוחה לא תעשה, [עי' זבחים צ

שאין כרת בטעם  דכוותה], אך כל זה רק אי נימא

שיש בו כרת,  א תעשהכעיקר, שהרי אין עשה דוחה ל

אמנם יש לפקפק בזה לפי השיטות שטעם כעיקר נהפך 

ההיתר לאיסור ולוקים בכזית, ולפי זה אם שוב יחמיץ 

המצה לא יחול עליה איסור חמץ מכח מה שהיא עצמה 

החמיצה שהרי אין איסור חל על איסור [גם כה''ג 

כמבואר בתשובות חדשות  כעיקרעם שהוא מדין ט

ב]  וגם באותו איסור [כמו שכתב "להגרע''א עמוד קמ

ז],  ואם כן אין המצה בבל תאכל "המקנה קידושין ע

חמץ כיון שלא יחול עליה איסור זה מחמת עצם היותה 

  חמץ ואם כן אינו יכול לצאת בה. 

ז) כתב שכה''ג חסר "ו ס''ק י"במשנ''ב (סי' תס

ג בשעה''צ "ורב בו חמץ וכ''כ בסי' תנבשימור כיון שמע

ז בשם הבית מאיר, וצ"ב דהרי כללות העיסה "ס''ק ס

משומרת כהוגן ואין כאן אלא חשש שמא נפל כאן 

חמץ, ולּו אפי' ישנו כאן חמץ מי לא נפיק בכזית מצה 

הנותר  ועי' ירוש' פסחים פ"ג ה"א [דף כ' ע"א] דאיתא 

מצה יוצא  שם  גבי חמץ ומצה שנתערבו אם בשרובו

יד"ח, ומשמע שם אף שאכל רק כזית מהתערובת. 

[א"ה: יעויין שם בגי' הירושלמי הוצאת מאורי אור]. 

ע לענין מצות שבתודה "ועי' מרדכי פסחים פ''ב סי' תק

  שבלעו טעם חמץ וצ''ע.

  במצה גזולהלעיסת מצה 

תנ"ד, סי' ה"ל יריטב"א בסוכה ל"ה, והובא בבהדעת 

דלעסיה קניא, ושוב בבליעתו כבר דגזל מצה יצא כיון 

הוי שלו. ויל"ע בטעם שאר הפוסקים, והנה בביה"ל כ' 

דה"ט משום דלכתחילה בעינן לעיסה, וצ"ת דמ"ט הוא 

דאף דאה"נ דאינו יוצא ידי הלכתחילה של הלעיסה, 

ה"ל דכל שהמצוה ימ"מ לא גרע מבלע, וי"ל דס"ל לב

ד רה ל"מ כל המצוה, וזה מחודש, וע"יהותחלה בעב

חדוד י"ל דהנה במנ"ח מ' שכ"ה מייתי מדברי רש"י 

, וכ' ווה פרוטהבסוכה כ"ז ב' דלא מיקרי לכם אלא בש

, (וע"ש מה שתמה בזה), ואהן שם דגם לענין מצה כ

מ"מ  הי' שווה פרוטהויל"ע לפי"ז דאה"נ דנימא דקודם 

(ואע"ג  שווה פרוטהבעת בליעתו כשהוא לעוס לא 

כמה שהי' מוכן שלא יוציא דלגבי היזק י"ל דישלם לו 

סי' ח' אות  ר טובבלעו מפיו, וי"ל בזה, ועמש"כ בזכ

י"ז), וכ' שם כעי"ז ממאירי בש"מ ב"ק מ"ט דשומת 

דמי ולדות הוא כמה אדם הי' נותן שלא תפיל שפחתו, 

ודו"ק, מ"מ לענין לכם תליא לכ' כמה שוה בשוק), 

וא"נ דמצרפינן הערך קודם, א"ש אך בגזולה ל"ש 

  "פ לא יצא.דממנ

ובתוספתא איתא לענין קרבן פסח ולועס עד שמגיע 

אצל חבורתו ובולע. ואע"ג דלכתחילה בעי לעיסה וכמו 

מצוה  זבמצה [ועי' מ"ב סי' תנ"ד ס"ד בבה"ל דהוה עי"

בגזול] מ"מ לענין עשה דאינו נאכל בב'  הבאה בעבירה

עוד הק' בשאג''א הא   - בתים לא איכפת לן בזה. ועי'. 

ק דהקדש אימעט ולא דחברי' וא"כ ה"נ במצה, בחלה ר

ולא יהא טפל חמור מן העיקר, ולכ' י"ל דל"ד לבעלמא, 

דאנן ילפינן מחלה הדין דבעינן דידי' ואה"נ גם בחלה 

בעינן אלא דחיובא דנגזל הוא, ומה איכפת לן דהוא ביד 

הגזלן, אבל במצה דנידון המצוה הוא על מי שיוצא 

  ודאי ל"מ דחברי'.

יבל עליוחמץ שק
 

  אחריות

לכאורה יש תקנה לחמץ שקיבל עליו אחריות והוא 

 ל מנתשיקבל עליו להתחייב לגוי דמים כערך החמץ ע

שאם לא יאבד יתחייב לו, ונמצא שאין איבוד החמץ 

גורם לו לממון שהרי ממנ''פ הוא מחויב, ולכאורה 

יב באחריותו. והאופן יכה''ג אין נחשב חמץ שח

קנין אודיתא. ויל''ד אם יועיל  שיתחייב הוא ע''י

שיתחייב לגוי אחר, מי נימא דסו''ס אין איבוד החמץ 

 גורם לו לממון או דכה''ג דנים כל חיוב באפי נפשיה,

ב גם לאחר א''כ יוכל גם להתחייב יואת''ל דמהני להתחי

לישראל אחר. [אך יל''ע אי שרי לישראל אחר מבחינת 

  דין רוצה בקיומו].
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 אבני נזר.סק"ד) וכן כתב ה
תבר שכאן אין את המצוה דאורייתא ומס 10
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 בס"ד

 .ליקוט מהגדה של פסח במחיצת החפץ חיים. "ליל הסדר במחיצת החפץ חיים"
 לל"הנכד רבינו מורינו ראש הישיבה הגאון רבי הלל זקס זצוק מפי .מרבינו הנהגות ופירושים

 רבינו לא הקפיד לאפות מצות בערב פסח דווקא.  .מצותאפית ה

 היה מסדר הקערה כפי האריז"ל .קערהסדר ה

שקידש עליו ושתה בו ד' כוסות היה קטן ביותר, בשיעור שבני ביתו לא רצו מעולם לשתות  .שיעור הכוס
 בו, בחששם לשיעורו המועט

לו על כך, והיה  פעם אחת שגג ובירך 'על נטילת ידים' על טיבול ראשון. וחתנו הר"ר מענדיל העיר כרפס.
סבור שיצטער מאוד, לפי שה'חפץ חיים' הקפיד מאוד בענין הברכות, כמאמר חז"ל "מאן דבעי למיהוי 
חסידא לקיים מילי דברכות". וה'חפץ חיים' ענה לו: "נו, פעם אחת קיימנו את שיטת הגר"א" ]שדעתו 

 לברך 'על נטילת ידים' לדבר שטיבולו במשקה[

 כרפס פחות מכשיעורלא הקפידו בביתו לאכול 

כשהיה רבינו קורא את עשרת המכות בהגדה, היה מתאר לבני ביתו וממחיש להם בציורים  עשרת המכות.
 מוחשיים כמה המצרים הצטערו והתענו בהם. וזה לקיים מה שנאמר )שמות י, ב(: "ולמען תספר באזני

 בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" 
 

רבינו לא אכל שני כזיתים משתי המצות, אלא היה אוכל כזית אחד, ולועסו הרבה בפיו . אכילת מצה
 ובולעו כאחת. ואת יתר המצות היה דוחף בידו כלפי בני ביתו

היה נוהג לאכול למרור הירק הנקרא 'חריין'. ופעם אחת נאנס ולא היה יכול לאכול 'חריין' ביו"ט  מרור.
שני, ואכל הירק הנקרא 'שאלאטין', ]בלשוננו: 'חסה'[, וביקש מחתנו הר"ר מענדיל שיוציאנו בברכת 

מצרים את בני המרור. ואמר אז לבני ביתו, הרי המרור הוא זכר ל"וימררו את חייהם", ונאמר "ויעבידו 
ישראל בפרך", ואמרו חז"ל "שנתנו עבודת אנשים לנשים ועבודת נשים לאנשים", ודבר זה אין בו קושי 

 לגוף, אבל זה מבחיל. וכן ה'שאלאטין', אמנם אינו מר, אבל הוא מבחיל ביותר 

לא הקפיד לשתות ב' כוסות אחרונות קודם חצות. אבל את האפיקומן הקפיד לאכול קודם  .ד' כוסות
 אף שמעולם לא הסתכלו בשעון לראות אם הגיע הזמןחצות, 

והקשה רבינו, וכי מי לא אוהב שה' שומע קולו. ותירץ על פי  אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני.. הלל
הגמ' בתענית )כה, ב( שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה, כסבורין העם לומר 

לכם משל למה הדבר דומה, לעבד שמבקש פרס מרבו, אמר להם  שבחו של ציבור הוא. אמר להם, אמשול
תנו לו ואל אשמע קולו. ועל זה אמר דוד "אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני", שאבוא לפני ה', וה' יקבל 

 אותי וישמע את קולי ויתן לי על פי בקשתי. )מפי נכד רבינו(

ואמר משל למה הדבר דומה, לאחד שהיה  דו.הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חס
משליך אבנים על בן המלך, ולכשעמד בדין ורצו לגזור דינו למיתה, טען הסניגור לזכותו שבסופו של דבר 

 לא הגיעו האבנים אל בן המלך ולא פגעו בו. ובשביל זה החליפו לו עונש המיתה בעונש אחר.

ו כל האומים כי גבר עלינו חסדו", שמתוך שגבר עלינו אף כאן אנו אומרים "הללו את ה' כל גוים שבחוה
חסד ה' לא הצליחו הגוים במזימתם, שהקב"ה הושיע אותנו מידם. ואלמלא הצליחו, לא היה להם שום 

    תקוה להינצל מן הדין. 

                                            הגאון הגדול רבי הלל זקס זצוקלל"ה לע"נ מורינו ראש הישיבה                    



 
 

 

 בס"ד

 .ליקוט מהגדה של פסח במחיצת החפץ חיים. "ליל הסדר במחיצת החפץ חיים"

מץ, ולא מכר חמץ גמור בערב פסח כנהוג למכור לגוי, רק נתנו החמיר לעצמו בענין השבתת ח. מכירת חמץ
 זצ"ל מבנו רבי לייב                                                                     או הפקירו, ולא מכר לגוי אלא כלי חמץ. 

פס שנה לאחר פטירת ה'חפץ חיים', מצייר אחד התלמידים כיצד בעיתון שנד .ליל הסדר אצל רבינואור ית
על ידו של ר' מנדיל, נספחים  היה נראה ליל הסדר שזכה להשתתף ולהיות בשולחנו של ה'חפץ חיים', וז"ל:

'קה העליז, אל סבם, יושבים בצייתנות וברצינות שלושת הנכדים הנחמדים, הירש'לה ה'פרומער', גרשון
 והקטן החכים והנבון הלל'קה. 

פתאום בליל הסדר כולם שוכחים ועוזבים את משחקיהם ואת אגוזי הפסח, ומתעסקים בחוזקה בקושיות 
 הגדול ה'מה נשתנה'. הם מקשיבים ברצינות תהומית לחקירות הרחבות והתירוצים העמוקים שהסבא 

 מפי הרב ר' מנדל            מבריק בגאונותו. כאילו שהם מבינים טוב את דבריו.)תורגם מאידיש(                

פעם שמעו בעת קריאתו בפרשת יציאת מצרים היאך פורש לעצמו כל מכה  .לחוש את יציאת מצרים
תיאר אותה לפניו בכל פרטיה, והביע הנאה וקורת רוח כאילו היא מתרחשת כעת לפניו  בשפתו המדוברת,

 הגדוליםהמאורות     ורואה אותה בעינה. בעיקר עמדו חיים לנגד עיניו סיפורי התורה בפרשת בראשית. 

הורה לנו הכתוב שנזכור תמיד ענין יציאת מצרים, השגחתו ונפלאותיו  שגורה בפינויציאת מצרים הא שת
 אשר עשה לנו בחסדו, ויהיה לנו תועלת מזה שעל ידי זה נתחזק לידע תורתו ותהיה שגורה בפינו.

אמונתו נראה מזה, כי נחוצה לנו ידיעת התורה מאוד, עד שכל העניינים העיקריים הנחוצים מאוד, דהיינו 
והשגחתו שנתבררו על ידי יציאת מצרים, מכל מקום עיקר תכלית ידיעתנו בכל זה הוא כדי שנזכה לעילוי 

 'חומת הדת פרק י                                                         גדול עוד יותר, והיינו שתהיה תורתו שגורה בפינו. 

ענין ההשגחה מבואר ומפורש בכל התורה, ועל זה בנוי עיקר התורה,  .שנדע שה' הוא המשגיח על כל
ולתכלית זה היה ענין יציאת מצרים שנצטווינו לזכור בכל יום, כדי לדעת שהקב"ה משגיח בעולמו, כמו 

וכן נאמר בפרשת ואתחנן: "וידעת היום והשבות אל לבבך  שכתוב: "למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ".
 כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד".

ת השמים והארץ וכל אשר בם, הוא משגיח עליהם, והוא לבדו בעל הכח שלהם וביארו שלבד שברא א
ח ח"ו זולתו, כי הוא המחיה את כולם בכל רגע ורגע, כמו שכתוב: "ואתה ולהנהיגם כרצונו, ואין שום כ

 טהרת ישראל, פרק ב                                                                                                      מחיה את כולם". 

מרגלא בפומיה דה'חפץ חיים' ז"ל: וכי דורשים מהאדם גדולות ונצורות, הלוא מבקשים ממנו  .אחד חכם
הם היסוד שמהם צומחת  -עים האלו, הדעת הכוחות הנטו -'ואם אין דעת אין בינה'.  -רק שלא יהיה סכל! 

ויוצאת הבינה. ולפי המתבאר, אף אם תגדל חכמתו של האדם עד אין שיעור, עיקר חיותו הוא רק 
'מושכלות ראשונים', כיון שכל החכמה הרי היא רק ענפיה של הדעת, אם כן כשחסר יסוד הבנין שהוא 

 דעת חכמה ומוסר        בן היסוד יהרס כל הבנין. הדעת, הלוא יפול כל בנין חכמתו, כמו שאם נקח את א

כאשר נודע למרן ה'חפץ חיים' שארץ ישראל לא נבנית על טהרת הקודש,  .דיינו ,ולא הכניסנו לארץ ישראל
הצטער מאוד ואמר: שהארץ היא בחינת גוף, והתורה היא בבחינת הנשמה, ואם כן אין להתקיים בלי 

 המאורות הגדולים                                                                         הגוף, אבל מה ערך לו לגוף בלי הנשמה. 

יש  כמה פעמים ביום אנו מבקשים על הגאולה, אולם הבקשה בלבד אינה מספקת, "וגאלנו למען שמך".
לתבוע את הגאולה כפועל שכיר המבקש את שכרו, שהדין הוא, אם איננו תובע אין החיוב לתת את שכרו 

 שי' ח"חבו ביום, כן אנו צריכים לתבוע את גאולתנו, כי אם לא נעמוד על כך, הרי אין הענין דחוף כל כך. 

 

 

 



 
 

 

 16גליון מס'   "במחיצת החפץ חיים"שביעי של פסח                    בס

ֹּאֶמר ְצַעק ַמה מֶֹּשה ֶאל' ה ַוי ְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵאָלי תִּ ָסעּו. ְוַאָתה יִּ  ַהָים ַעל ָיְדָך ֶאת ּוְנֵטה ַמְטָך ֶאת ָהֵרם ְויִּ
ְשָרֵאל ְבֵני ְוָיבֹּאּו ּוְבָקֵעהּו  טז(-טו, יד )שמות ַבַיָבָשה ַהָים ְבתֹוְך יִּ

אם בני ישראל צריכים  .יש כביכול סתירה פנימית לתוך הים והרמת המטה,שני ציוויים אלו: הנסיעה ב
ליסוע אל תוך הים בכוחות עצמם והים יקרע בפניהם, מדוע הוצרכו להרמת מטה משה שיקרע את הים. 

שמכאן למדנו על דרכו של הקב"ה בעשיית הניסים, כל מה שאפשר  ,ח"ח עה"ת פר' בשלח()וביאר רבנו 
אין עושים בעבורו מעשי ניסים. לכן, כל מקום שיכלו להגיע אליו בדרך הטבע, צוו שיעשה בדרך הטבע 

לעשות זאת בעצמם בדרך הטבעית. רק לאחר שהטבע כלה מלאכתו ואין אפשרות לפעול על ידו, רק אז 
 יופיע הנס בכל זהרו ועוזו, ויבקע הים בפניהם. 

סוף'. קושי  ים כקריעת אדם של מזונותיו 'קשין א(, קיח פסחים)על פי יסוד זה, מבאר רבנו את דברי חז"ל 
ביאור, כיצד אפשר לומר שקריעת ים סוף היתה מעשה קשה להקב"ה, הלא אין גבול  מזקיקזה מפליא ו

וכן מה  .אבות פ"ה מ"א()לכוחו, ואת כל העולם כולו יכול היה לברוא במאמר אחד, כפי שאמרו חז"ל 
וביאר רבנו, שהקושי האמור הוא הקושי  ., היפלא מה' דברל האדםהקושי שיש לו ית' לתת את מזונותיו ש

של האדם עצמו, ולא של הקב"ה. ביאור הדבר, כשם שהים לא נקרע אלא רק לאחר שבני ישראל התאמצו 
בקושי רב להכנס לתוך הים עד היכן שהיה באפשרותם, כן הוא בענין הפרנסה אין הקב"ה מפרנס את 

)דברים יכולתו ע"פ דרך הטבע, עד היכן שידו מגעת. וכפי שדרשו חז"ל  האדם אלא רק לאחר שעשה ככל

 בטל יכול, אלקיך' ה תעשה", וז"ל: 'וברכך אשר בכל אלקיך' ה "וברכך יח(, טו דברים)על הפסוק  פי' קכג(
ובזה שוים קריעת ים סוף והפרנסה, שבתחילתם הם קשים לאדם, ורק . תעשה' אשר בכל לומר תלמוד

 תו בקושי רב באה לו הישועה.לאחר התאמצו

אולם עלינו לזכור, שכך הם סדרם של הניסים והפרנסה כפי שקבעם ה' ית', ואלם כל כולם לא נעשים 
את הכפילות בהדגשת 'אתה' בתחילת הברכה  )ח"ח עה"ת פר' ויגש(אלא על ידו הגדולה. ובזה פירש רבנו 

על הגשמים שהם שבח ברכה זו היא . רב להושיע' אתהגבור לעולם ה' מחיה מתים  אתההשניה בשמו"ע: '
 שלא הקב"ה של בידו מפתחות 'שלשה א(, ב תענית)מקור הפרנסה, ועל תחיית המתים. והנה אמרו חז"ל 

המתים'. וסיבת הדבר  תחיית של ומפתח חיה של מפתח גשמים של מפתח הן: ואלו שליח, ביד נמסרו
מדקדק עם בני האדם על כל מעשיהם, ואם אדם לא היה  היא, שאם הפרנסה היתה בידי מלאך, הרי היה

עובד את בוראו בשלימות לא היה מפרנסו כלל, ואם היה מפרנסו היה זה רק למחצה שליש ורביע, ובכל 
יום היו מתים כמה מאות אלפי אנשים. וכן היה אם המפתח של היולדות היה נמסר בידי מלאך, שהקטרוג 

לענין תחיית המתים, שרבים רבים לא היו י יולדות בכל דור. וכן הוא עליהם היה מביא למיתת מאות אלפ
 קמים לולא רחמיו של הקב"ה.

והחנינה, וכפי שאנו ממשיכים ומשבחים:   ות אלו בידיו, שהוא מקור הרחמיםלכן השאיר הקב"ה מפתח
קמה,  תהלים)רבים'. וכפי שמודגש בפסוק הנאמר בלשון נוכח  ברחמיםמחיה מתים  בחסד'מכלכל חיים 

 בעתו". אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליך כל "עיני (טו

פעם שאלהו אחד המלמדים, אם כדאי לפניו לספר לתלמידיו סיפורי  אורחות חיים במחיצת רבינו.
 מעשיות מספר לימוד חרדי אחד שמטרתו להלהיב ליבות התלמידים לאמונה בה' ולחזוק יסודות היהדות.

א חסה והתשובה היתה שלילית, וטעמו ונימוקו היה כי כל מה שדרוש לחזוק האמונה ויסודות היהדות ל
התורה על עמלה, והכניסה כל סיפורי המעשיות עם האבות והאימהות, סיפורי יציאת מצרים וקריעת ים 
סוף, מעשה המן והשליו, הפיכת סדום ועמורה, ובלועי קרח וכיוצא, הכל כאשר לכל האריכה התורה 

ניס בספר התורה בסיפורי המעשיות הללו, ולּו היה צורך בעוד סיפורים בטח לא היה הקב"ה נמנע מלהכ
 למלך מעשי                                                                                         הזה שניתנה לנו ע"י משה רבינו ע"ה.

 לע"נ הרב מרדכי מירון זצ"ל                                                       

 

 

 

 



 
 

 

 ם"במחיצת החפץ חיי"שביעי של פסח                                בס"ד

הנהגה ניסית, שהיא למעלה מדרך הטבע לגמרי, כמו שהיה בעת  ."הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור"
מצרים ובקיעת הירדן, וכל כהאי גוונא, כמו שמפורסם בתורה ונביאים, והנהגה כזו שמשתנה  יציאת

 נפוצ"י פ"ח  ר כמו לנביאים ושאר קדושי עליון.הטבע לגמרי איננה רק בשביל כלל ישראל או ליחידי הדו

אחד מחמשה עלו וכו', לפי שגלוי היה לפניו יתברך שנטייתם צרים", "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מ
למצרים ולעולם הזה גברה על רצונם לעלות, ובלי הרצון לא תיתכן העלייה, ועל כן בהכרח היו צריכים 
להישאר בגלות מצרים, לפיכך המיתם בימי החושך. וגם נלמד משם, שלמרות שראו את ניסי יציאת 

אלה שלא היה בהם הרצון לצאת לא נוצר בהם רצון זה מאליו ע"י המכות  מצרים, עם כל זה אותם
והניסים המופלאים, ורק באדם עצמו ביגיעתו ועמלו תלויה הכנת הרצון הזה. ואם אמנם לפני ביאת 

 לישועה ציפית                                              המשיח אנו עתה, כמה זה מחייב להתחזק ולהתקרב לאמת. 

ים דרך ארץ פלשתים כי קרוב קו"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אל ."ויאמינו בה' ובמשה עבדו"
מה רבתה אמונתם של בני ישראל שבדור ההוא, מבלי לדרוש שום ביאורים הלכו  )שמות יג, יז(הוא" 

באמונה אחרי משה. האמן האמינו שהכל נעשה לטובתם, ברם לבסוף נודע שהחשש "פן ינחם העם 
בו מצרימה" היה מבוסס בהחלט, שכן גם בלכתם בדרך הארוכה נמצאו כאלה בראותם מלחמה וש

 שביקשו לשוב מצרימה.

כל הקושיות שאנו מעוררים כלפי ההשגחה, אינן אלא כתוצאה מקוצר ראותנו וחולשת כח בינתנו, כמה 
ם קדומים בכלל הם ימי שנותינו בארץ, המסוגלים אנו להשיג את כל העילות שיונקות את יניקתן מזמני

פה העיר האר"י הקדוש: "הלוואי וחי האדם ארבע מאות שנה וראה  או שקשורות במאורעות שבעתיד?
בעיניו הליכתם ובואם של כמה דורות, אזי יכול היה לבחון מעשי דור ודור, ושוב לא היו בידו קושיות על 

 חייו ופעלו -הח"ח                                                                                                      נוהגה של ההשגחה". 

לכאורה, מה ראו ישראל במצרים המתים על  יד, ל()שמות "וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" 
לפי רש"י נידונו המצרים  שפת הים, דבר שיניעם להאמין בה' יותר מאשר בניסים שהתרחשו עד כה?

"יאכלמו כקש", לאמר, שנתייסרו קשה בהיאבקם עם  -בים בשלושה סוגי מיתות, הרשעים הגדולים 
במצולות כמו אבן", זאת אומרת, שלא הרבו להתייסר, אלא "ירדו  -גלי הים עד ששקעו. הבינונים 

משהכירו בני  "צללו בעופרת" וטבעו מיד בו במקום. -נשתלשלו לאט כמו אבן עד רדתם. ואילו הטובים 
ישראל את הרשעים לסוגיהם, בידעם את מידת רשעו של כל אחד ואחד מהם, השיגו את משפט הצדק 

 לוהח"ח חייו ופע                                             ה נוספת בה' ובמשפטיו. שבהענשתם, וכך הגיעו לידי אמונ

כיוונו ישראל לתקן מה שקלקלו מתחילה דעתי ברור שבמאמר "זה אלי ואנוהו" ול ."זה אלי ואנוהו" 
שבעת שהיו על הים טען שר  )שמות רבה כא, ז(איזה מהם במצרים בענין עבודה זרה, וכדאיתא במדרש 

של מצרים הללו עובדי עבו"ז והללו עובדי עבו"ז, ובוודאי לא עבדו ח"ו ברצון כי אם מתוך אונס כדי 
שהיה להם חוק שמי שנשתעבד  פכ"ג(דבי אליהו זוטא  להקל מעליהם עבודת הפרך; וכדמשמע בתנא

 לאלוהי מצרים היו מקילין מעליו העבודה, 

ובוודאי שלא כהוגן עשו בזה, שאף שבלעדם לא קיבלו עבו"ז לאלוה, מכל מקום נתחלל שם שמים עי"ז, 
ע"י אהרן הכהן  והיה להם לסבול יסורין של עבודת פרך ולא לחלל כבוד שמים. וגם היה נבואה מיוחדת

להם: "איש שיקוצי עיניו השליכו ובגילולי מצרים אל תטמאו, אני ה' אלקיכם" ]כמו שכתוב ביחזקאל 
[ והם עברו על זה והיו חרון אף ה' עליהם עבור זה כמו שכתבו שם, ועל כן אמרו עתה כל אחד )כ, ז(

תרצה לקדש את שמו ולנאותו בפני כל ואחד: "זה אלי ואנוהו", היינו שאני מקבל השם לאלוה, ואני מ
 באי עולם אפילו אם יהיה נוגע לי הדבר הזה לחיי נפשי, 

וכמו שאמר רבי עקיבא שם במכילתא על זה הפסוק, וקרוב שלזה כיוונה ג"כ התורה במה שכתוב 
"המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים", דהיינו למסור את נפשו בשביל לקדש שמו 

 ה' אהבת קונטרס                                         רא[ ולא יתנהגו בקבלת אלוקות כמו בתחילה.]כדאיתא בספ
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  דובב שפתייםדובב שפתיים
        הההה""""ר משה דוד זללהר משה דוד זללהר משה דוד זללהר משה דוד זללה""""מתורתו של רבינו מרן רבי מיכל יהודה במתורתו של רבינו מרן רבי מיכל יהודה במתורתו של רבינו מרן רבי מיכל יהודה במתורתו של רבינו מרן רבי מיכל יהודה ב

        וווו""""שעשעשעשעתתתת    חג הפסחחג הפסחחג הפסחחג הפסח
  

  דברי מוסר והתעוררותדברי מוסר והתעוררותדברי מוסר והתעוררותדברי מוסר והתעוררות
  

ונצטוינו ונצטוינו ונצטוינו ונצטוינו , , , , עיקר קיומה היא בלבעיקר קיומה היא בלבעיקר קיומה היא בלבעיקר קיומה היא בלב' ' ' ' מצות אהבת דמצות אהבת דמצות אהבת דמצות אהבת ד

        לגלותה בפה בקריאת שמעלגלותה בפה בקריאת שמעלגלותה בפה בקריאת שמעלגלותה בפה בקריאת שמע

כל אחד ואחד מאיתנו מקיים פעמיים ביום מצות אהבת 

ואהבת את , ם שמעשהרי נצטוינו בכל יום לקרוא פעמיי, ה"קבה

 אפילו –ובכל נפשך .  בכל הלב–בכל לבבך . אלוקיך בכל לבבך' ד

אם כן מוטל עלינו לקיים בכל יום . ובכל מאודך. נוטל את נפשך

וקיום מצוה זו אמנם קיומה . 'פעמיים ביום מצות אהבת ד

אבל עיקר קיום , באופן עשייתה היא האמירה בדיבור בפה

אלא אהבה , ייך שיהיה בפהאהבה לא ש. המצוה היא בלב

 וכל להרגיש שיש לי אהבה לבורא עולם, פירושה בהרגשת הלב

אלא שנצטוינו לגלות ולומר את אהבתינו . כולה היא רק לב

 איזה הרגשה של התעוררות הלב יש .ה בדיבור בפה"להקב

להתעורר שהלב מתקרב ! 'ואהבת'להרגיש בזמן שאומרים 

  .ה כל יום ויום פעמיים ביום"להקב

ל הקל הנכבד "כתב וז) א"ב ה"פ(יסודי התורה ' ם בהל"הרמב

ם שהאהבה "פוסק הרמב. והנורא מצוה לאהבו וליראה אותו

יראת העונש ויראת , יש שני יראות. צריך להביא ליראה אותו

ופשוט הוא שהיראה שנובעת ויוצאת ממעלת אהבת , הרוממות

יהנום ויש לא בגלל שיש ג'  ליראה את ד.היא יראת הרוממות' ד

, וודאי והלואי שהיה לנו יראת העונש, יש שכר ויש עונש, גן עדן

, זה יראת הרוממות' ית' אבל היראה השלימה מתוך אהבת ד

', את גדולת ד', היראה היא על ידי שרואים ומרגישים את כבוד ד

לרצות , וזה מביא ליראה מדבריו, ומתוך כך באים לאהבה אותו

אלוקיך בכל לבבך ובכל ' הבת את דוא' שנא' לקיים רצונו ית

  .נפשך ובכל מאודך

היא על ידי ההתבוננות היא על ידי ההתבוננות היא על ידי ההתבוננות היא על ידי ההתבוננות ' ' ' ' הדרך להשיג אהבת דהדרך להשיג אהבת דהדרך להשיג אהבת דהדרך להשיג אהבת ד

        במעשיו וברואיו הנפלאיםבמעשיו וברואיו הנפלאיםבמעשיו וברואיו הנפלאיםבמעשיו וברואיו הנפלאים

אם זה היה רק באמירה , היא לא בפה' וכיון שמצות אהבת ד

ם לפרש "לכן צריך הרמב, כ רחוקים מאהבה ומיראה"א, בפה

? ויראהואיך היא הדרך להשיג את המעלה הזאת של אהבה 

כל , בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים

, מעשי בראשית מלמדים אותנו על ברואיו הנפלאים הגדולים

מעידים על ההתבוננות בתבנית האדם וכל הוויתו עם כל אבריו 

  .מעשיו הנפלאים הגדולים

! בלי התבוננות אין כלום, "שיתבונן"היסוד הראשי הוא  

בכל הבריאה כולה ,  שאין לה ערך ולא קץויראה מהם חכמתו

לב "וכמו שמביא ה. רואים חכמת הבורא שאין לה ערך ולא קץ

, הנמלה שהכל דורסים עליה, כמה חכמה יש בה: לדוגמא" אליהו

אחרי הגשם יוצאים נמלים מתוך חוריהם ודורסים עליהם ואין 

: הרי שלמה המלך אומר, זו' מתבוננים כמה חכמה מונח בברי

" ראה דרכיה ".' ראה דרכיה וחכם,לך אל נמלה עצל' )'ו' י ומשל(

בונן בה ותקבל מכך חכמה איך שהיא תתתעכב על יד נמלה לה

ואיך שהיא . הולכת עם חיטה או עם חצי חיטה בפה שלה

ל חוש הריח שיש ומה גד. קטנה הלזו' הנמלה ברי. מכניסה בחור

  .לה

חושיו של האדם מפותחים לפי מעלת הקדושה חושיו של האדם מפותחים לפי מעלת הקדושה חושיו של האדם מפותחים לפי מעלת הקדושה חושיו של האדם מפותחים לפי מעלת הקדושה 

         בו בו בו בושיששיששיששיש

א יש לו חוש ריח "כאואצל בני אדם יש גם חוש ריח אבל [

מי שהוא : אומרת בסוטה' הגמ. שאינו דומה לחוש של השני

 ,חותריח שלו מאוד מפה חוש ,מעשיוב נקי ,חסיד במעשיו

רואים שחוש הריח זה דבר נפלא שקשור עם המעשים של 

אחד שאכל שום ' יל שה"ח זצוק"מספרים על הח! האדם נורא

. הרגיש בכךומיד החפץ חיים בית הכנסת מד בפתח וע

שהחוש . בסוטה הבנתי זאת לדבר פשוט' וכשלמדתי את הגמ

  .]זה אחרתהריח אצל צדיק יסוד עולם 

אלמלא ניתנה תורה היינו .) 'עירובין ק (םאומריל "חז

 אם תסתכל נמלה נושאת חיטה שמצאה ,לומדים גזל מנמלה

כ "ואח.  והולכת להובאמצע הדרך היא מניחה את החיטה

וכולם מריחים . עוברים שם אלפי נמלים המחפשים להם חיטים

י הריח כי החיטה שייכת כבר לנמלה האחרת "ומכירים ע

נתבונן איזה . שמצאה אותה והם עוברים ולא נוגעים בחיטה הזו

וכן הדבר ! הכי קטנה הרי נורא הדבר למתבונן' חכמה מונח בברי

  .'וברי' בכל ברי

אדם להגיע לצמאון ותאוה גדולה לידע אדם להגיע לצמאון ותאוה גדולה לידע אדם להגיע לצמאון ותאוה גדולה לידע אדם להגיע לצמאון ותאוה גדולה לידע יש בכח היש בכח היש בכח היש בכח ה

        ''''את דאת דאת דאת ד

 :ם" הרמבך ממשי,ש שמתבוננים בכל הבריאה כולה"ומכ

הנפלאים איו ובשעה שיתבונן אדם במעשיו של בורא עולם ובר

מיד הוא , הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ

אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע את השם 

תבונן ומסתכל על מבדעת ובשכל הרי הוא  האדם שזכה .הגדול

ומה התוצאה של התבוננות בגודל החכמה , הבריאה שלפניו

 מיד הוא !? למה הוא צריך להגיע!? למה הוא מגיע,שיש בבריאה

פאר ומתאוה תאווה גדולה לידע ע ומשבח ומ"נעשה אוהב לבו

  .השם הגדול

כמו שאנחנו מוצאים במדרש שהכלל ישראל זכו במדבר 

ה יראה להם את "ה קירבה כזאת שהתאוו שהקב"ב לקבלהתקר

 אנחנו לא מבינים .סדר הדגלים שיעקב אבינו מסר לכלל ישראל

תאוו ובקשו נ עד כי ,איזה דרגות יש בזה, ולא יכולים להבין

שיזכו להיות בתוך הסדר הזה שיהיו המחנות לפי ה "מאת הקב

מתאווה ה תאווה גדולה שתכ כלול באו"זה גאמנם  ,סדר הדגלים

ם מה שדוד המלך אומר "ז מביא הרמב"וע. לידע את השם הגדול

,  כמו שאדם צמא למים"צמאה נפשי לאלוקים) "'ג' תהילים מב(

 ,זה מצב של סכנת הגוף, והוא מרגיש שהגוף חסר נוזלים

שומעים מפעם לפעם שבני אדם הלכו מהעולם בגלל חוסר 

ל קטנים שלא ובמיוחד צריכים לשים לב וזהירות אצ. (נוזלים

ע "רבש: כך הנפש צועקת). ו למצב של חוסר נוזלים"יגיעו ח
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כי אותה הנפש הגיע לידי הדרגה ', צמאה לך נפשי כמה לך בשרי'

  .ה"העליונה של אהבת הקב

הרגיש כמה הרגיש כמה הרגיש כמה הרגיש כמה ההתבוננות בבריאה תביא את האדם לההתבוננות בבריאה תביא את האדם לההתבוננות בבריאה תביא את האדם לההתבוננות בבריאה תביא את האדם ל

        השם הגדול והנוראהשם הגדול והנוראהשם הגדול והנוראהשם הגדול והנוראהוא בריה קטנה העומדת לפני הוא בריה קטנה העומדת לפני הוא בריה קטנה העומדת לפני הוא בריה קטנה העומדת לפני 

 הוא נרתע לאחוריו מתוך וכשמחשב בדברים אלו עצמן מיד

הוא !] ?ם אלו"איזו התפעלות יש לנו מדברי הרמב. [פחד ויראה

! הוא יגיע לידיעה?, ולמה יביא אותו הפחד, נרתע מתוך פחד

ויידע שהוא בריה קטנה שפלה עומדת בדעת קלה ? 'איזה ידיעה

כך ירגיש על עצמו שהוא בריה קטנה ושפלה שעומדת ', ומעוטה

  !לפני תמים דעות

' ד: ומבקשים' שמונה עשרה'תכוננים לעמוד תפילת מכש

ם מובן בקשה "לפי דברי הרמב', ופי יגיד תהילתך, שפתי תפתח

ת מרתיע את האדם מלומר שבחיו "כי הפחד  מגדלות השי, זו

ויאמר , יפתח את שפתיו' בבקשה שדבא ולכן הוא , ש"ית

ה רשות לבריותיו לומר "מכח זה שנתן הקב' תהילות ד

ת " שהיא כונת היצירה וכונת בתי כנסיות שיודו להש,ותיותהיל

  ).פ בא"ן סו"כלשון הרמב. (ויאמרו בריותך אנחנו

הוא מה שאמר דוד המלך ! ?ואיך צריך להיות צורת התפילה

מה אנוש כי , כי אראה שמיך מעשי אצבעותיך') 'תהילים ח(ה "ע

איזה בריה קטנה ושפלה הוא ', תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו

אמנם לצד שפלותו . האדם העומד לפני בוראו יוצר הכל

, ממעל' ה נשמה חלק אלו"נפח בו הקב, וקטנותו של האדם

ותחסרהו מעט 'עליו ' ה ברא את האדם הראשון נא"וכשהקב

כשחושבים על זה היו צריכים להתעורר ! זה האדם', מאלוקים

, מאבדים חיים שלמים! ?איך חיים? במה מחליפים גדלות זו

  !הלא נורא לכל מתבונן! של נצח, ם של אושרחיי

כל הבריאה כולה מכריזה ואומרת שכל אחד יש לו כל הבריאה כולה מכריזה ואומרת שכל אחד יש לו כל הבריאה כולה מכריזה ואומרת שכל אחד יש לו כל הבריאה כולה מכריזה ואומרת שכל אחד יש לו 

        תפקיד בעולם וחיובו למלאות ייעודו בעולםתפקיד בעולם וחיובו למלאות ייעודו בעולםתפקיד בעולם וחיובו למלאות ייעודו בעולםתפקיד בעולם וחיובו למלאות ייעודו בעולם

 מפרט את כל החלקים ה בפרק של ברכי נפשי"דוד המלך ע

ואחרי כל ההתבוננות צריך להגיע לידי מצב שיכריז , של הבריאה

בחכמה עשית מלאה הארץ כולם ', מה רבו מעשיך ד'בקול 

שהכרזה זו , והביא הלב אליהו בשם בעל העקידה לפרש. 'קנינך

מה , כשאני רואה ומתבונן בכל הנבראים, פירושה היא שאומר

אני שומע איך שכל ! 'מה רבו מעשיך ד? אני רואה בעולם

וכשאני מתבונן ', הנבראים צועקים ומכריזים כי הם מעשי ד

כי אתה , 'ומע אותם מכריזים בזהבחכמה שבהנהגתם הרי אני ש

דהיינו שכולם מלאים בתפקידם , וכן מה שמלאה הארץ', עשית

שכל ! הכל הוא כי הם קנינך, ואין דבר מיותר וריק בעולם

  .הנבראים מתקנים וממלאים את יעודם ותפקידם בעולם

תפקידו הוא להיות ! ?מהו התפקיד של בן תורה וישיבה

, בשלושת עמודי העולם' יתעמל בתורה ולעבוד את הבורא 

וכל אחד . זה התפקיד של כל אחד מאיתנו. חסד, תפילה, תורה

 .ואת החיוב מה שמוטל עליו, תפקידוצריך לעמול למלאות את 

ה בעולם "כל מה שברא הקב, אומרת) ז"ע(בשבת ' וכמו שהגמ

  אומרים, כולם אשר בארץ המה-אם כן. לבטלה' לא ברא דבר א

נחנו עומדים בתפקידנו בכל מעשינו א. 'קנינך אנחנו '-

  .שייצא מהם כבוד שמים בכל העולמות, מחשבותינו ודיבורינו

דבריו החוצבים של בעל נפש החיים הם יסוד לכל דבריו החוצבים של בעל נפש החיים הם יסוד לכל דבריו החוצבים של בעל נפש החיים הם יסוד לכל דבריו החוצבים של בעל נפש החיים הם יסוד לכל 

        יחובר אל החיים האמיתייםיחובר אל החיים האמיתייםיחובר אל החיים האמיתייםיחובר אל החיים האמיתיים    אשראשראשראשר

 בעל נפש –רבינו חיים מולאזין זכר צדיק וקדוש לברכה 

אל וזאת תורת האדם כל איש ישר'ד "פ' כתב בשער א, החיים

ומה כוחי לפעול במעשי השפלים , ו מה אני"אל יאמר בליבו ח

אמנם יידע ויבין ויקבע במחשבות לבו שכל . שינויים בעולמות

האם אדם זוכר [[פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו בכל עת ורגע 

, וכאן מדבר על רגעיו של חיים שלמים! ?רגעיו של שנה אחת

שכל פרטי מעשיו , ונראה עוד הפעם את דבריו!! בינה זאת

, אבדו חס ושלוםתלא אי]] ודיבוריו ומחשבותיו בכל עת ורגע

ובאמת האיש החכם ויבן !     ומה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו

בחיל ורעדה בשומו על ליבו , ליבו יחיל בקרבו, את זאת לאמיתו

עד היכן הם מגיעים , על מעשיו אשר לא טובים חס וחלילה

  .ר משהחריבו נבוכדנצר וטיטוס הרשעלקלקל ולהרוס הרבה יות

על , ל על חורבן בית המקדש"כשלומדים את אגדות חז

, המלחמות של טיטוס הרשע שנכנס וחילל את קדשי קדשים

הרי נורא , וכן מלחמת נבוכדנצר, וחירף וגידף מערכות אלוקים

את דבריו החוצבים והנוקבים , הדבר להעלות על דל שפתיים

מרם לדבר ברור ומוחלט שהמעשים של בעל נפש החיים שאו

ו לקלקל "המחשבות וההרהורים שיוצר האדם יש בכוחם ח

                           .  ולהרוס הרבה יותר ממה שהחריבו נבוכדנצר וטיטוס

נתבונן בינה בזה לידע כמה נשגב מבינתינו כח כל מעשה 

בירה כמה הרס וחורבן נוצר ממעשה ע, ופעולה שעושה האדם

כמה זה מחייב שימת לב , וממחשבת עבירה בלא מעשה

לחשוב , ומידה טובה מרובה. ואחריות על כל פעולה ומחשבה

והם הם דבריו , על ערך כל מעשה מצוה ומחשבת מצוה

גם על זאת : ל"החוצבים של בעל נפש החיים שכתב שם עוד וז

יחרד לב האדם מעם הקודש שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות 

והלב של ,  שהם המה הקודש והמקדש העליון–למות כולם והעו

.  קדשיםינגד בית קדש, האדם אמצעיתא דגופא הוא כללות הכל

ע יכוין "שתפילת שמו: ל במשנה פרק תפילת השחר"ורמזוהו ז

  .ל"המתפלל את לבו כנגד בית קודש הקדשים עכ

שידאג שידאג שידאג שידאג , , , , כל מי שדואג ומשתדל בחריצות על העתידכל מי שדואג ומשתדל בחריצות על העתידכל מי שדואג ומשתדל בחריצות על העתידכל מי שדואג ומשתדל בחריצות על העתיד

        יך יקבל פני משיח צדקינויך יקבל פני משיח צדקינויך יקבל פני משיח צדקינויך יקבל פני משיח צדקינועל העתיד הקרוב אעל העתיד הקרוב אעל העתיד הקרוב אעל העתיד הקרוב א

הלא , עד כמה עלינו לדעת ערך המעשים של כל אחד ואחד

והוא נורא נוראות כשמעלים על שפתינו , הדבר נשגב מבינתינו

ולכן צריכים אנו להתחזק . של בעל נפש החיים' דבריו הק

לזכות לחיות באמונה שתביא , ש"בבקשת רחמים מלפניו ית

ה "כמו שביקש דוד המלך ע, תוולאהבה או' אותנו ליראה את ד

 אשל', יחד לבבי ליראה שמך, דרכיך אהלך באמיתך' הוריני ד'

  .'יירא משום דבר רק ליראה את ד

בפרט ] לפני חמישים שנה[ל "ואמר בעל הלב אליהו זצ

והשטן והכת דיליה , בזמנינו אנחנו קרובים כל כך לגאולה

ים אנש, ו את האמונה"ל לעקור ח"מטילין כל הכוחות ר

מתייגעים בחריצות ועמל מתוך הסבר שצריכים לדאוג על 

והאמת היא שאם אתה חושב על העתיד השקף נא על , העתיד

, ה ישמיד את כל העמים"שהקב, העתיד הרחוק קצת יותר

  !והכן עצמך לקראת קבלת פני משיח צדקינו, להשמידם עדי עד

 מלחמת  מלחמת  מלחמת  מלחמת ––––' ' ' ' עת מלחמהעת מלחמהעת מלחמהעת מלחמה''''אנחנו חיים בתקופה זו של אנחנו חיים בתקופה זו של אנחנו חיים בתקופה זו של אנחנו חיים בתקופה זו של 

        כל דבר שבקדושהכל דבר שבקדושהכל דבר שבקדושהכל דבר שבקדושההכופרים בהכופרים בהכופרים בהכופרים ב

ה פירט "ששלמה המלך ע, ע הביא"ל זי"א ז"ובשם הגר

עת , עת ללדת ועת למות, עשרים ושמונה עיתים) ג"קהלת פ(

ע שאותם העשרים "ואמר הגאון זי, לטעת ועת לעקור נטוע

מתחילת הבריאה עד , ושמונה ענינים הם תקופות בבריאה

זמנו לפני א ב"וכתב הגר, שראה שלמה המלך ברוח קדשו, סופה

שהיא תקופה , מאתיים שנה שאנו חיים בתקופה העשרים ושבע

  .של עת מלחמה



 
בחזקה שיחוס על שארית בחזקה שיחוס על שארית בחזקה שיחוס על שארית בחזקה שיחוס על שארית ' ' ' ' עלינו להתחנן ולקרוא אל דעלינו להתחנן ולקרוא אל דעלינו להתחנן ולקרוא אל דעלינו להתחנן ולקרוא אל ד

        ישראל הנאחזים בדביקות בציווי של קדושים תהיוישראל הנאחזים בדביקות בציווי של קדושים תהיוישראל הנאחזים בדביקות בציווי של קדושים תהיוישראל הנאחזים בדביקות בציווי של קדושים תהיו

וכיום אנו נמצאים במצב מלחמה איומה שהכריזו מלחמה 

 אלא ,ומלחמה זו היא לא רק מאומות העולם, ו"ח' בד

, מהכופרים והמורדים מתוך הכלל ישראל שירדו לשאול תחתית

ההפקרות , ורוח הטומאה והכפירה פוגעת באנשים מאמינים

וגלים עכורים בטומאה מנסים בכל עוז , שולטת בראש כל

ולכן עלינו להתפלל , להטביע כל אשר בשם ישראל יכונה

ת עם שיחוס ויחון שארית פליט, בחזקה' ולהתחנן ולקרוא אל ד

האוחזים במסירות בציווי של ' הקומץ קטן של יראי ד, הקודש

  . כי קדוש אני–קדושים תהיו 

פ וישאו בני ישראל את "ורבינו בחיי כתב בפרשת בשלח עה

ויצעקו בני ישראל , עיניהם וראו את המצרים רודפים אחריהם

. 'תפסו אומנות אבותיהם בידם' 'ל הק"אומרים חז', אל ד

' שהיא ירושה להם מהאבות הק, התפילהאומנות זו היא 

 –וישכם אברהם בבוקר אל המקום ' שנא. אברהם יצחק ויעקב

שוח . אצל יצחק כתוב ויצא יצחק לשוח בשדה. זה מקום תפילה

  . מקום זה תפילה–אצל יעקב כתוב ויפגע במקום .  זה תפילה–

 כח התפילה משבר את  כח התפילה משבר את  כח התפילה משבר את  כח התפילה משבר את ––––אל תיראי תולעת יעקב אל תיראי תולעת יעקב אל תיראי תולעת יעקב אל תיראי תולעת יעקב 

        הארזים החזקים ביותרהארזים החזקים ביותרהארזים החזקים ביותרהארזים החזקים ביותר

' אל תיראי תולעת יעקב') א"פרק מ(אומר הנביא ישעיהו ו

ל מה תולעת זו "חז' ופי, הנביא מכנה את הכלל ישראל לתולעת

היא רכה ובכל זאת מכה את , אינה מכה את הארז אלא בפיה

על ידי שהיא חודרת בתוך העץ ומכרסמת , הארז הקשה והחזק

 מכל כך הכלל ישראל אין לו לירא, לאט לאט עד שהארז נופל

ל בתהומות "חיילות הטומאה העומדים עליו להטביעו רח

ם נמשלו לארזים כמו "ואף שהעכו! כי כוחינו בתפילה, השאול

וישבר את ארזי .  ארז בלבנון–אשור 'שאמר יחזקאל הנביא 

  .וישראל נוצחים בשביל תורה ותפילה' הלבנון

האם שומעים באיזה כלי מלחמה הכלל ישראל מנצח את  

' כמו שכתוב ובקשתם משם את ד! בתורה ותפילה? והעולם כול

אלוקינו ' אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ד, 'אלוקיך

  .שאנו מזכירים הם תורה ותפילה'  שם ד–' נזכיר

, להתפלל מתוך הסידור, לכן עלינו להתחזק בתפילה

ובתורה לחזק עצמו ללמוד . להשתדל לדעת מה שמתפללים

ואם נזכה . לאהוב אחד את השני, ובמעלת המידות. בהתמדה

כל , 'ה יאהב אותנו"לאהוב אחד את השני אזי נזכה שהקב

ה יתן לנו "שהקב. 'המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים

            . ונזכה לתורה ותפילהשנזכה להשיג את האמונה השלימה

 נערך .ח" תשנשבט' בשלח ח' פ' דיום שיחת רבינו בהיכל הישיבה (            

  .)א" שליטאברהם כגן' ג ר"מתוך כתבי הרה

  

  
  מעשה רב

  קצת הנהגות ועובדות ממה שעולה כעת בזיכרון

   ערב פסח שחל להיות בשבת–ח "מתוך רשימה שרשם רבינו בערב פסח תשס

והיה רושם נוסח המכירה כולל , ל" ואזנר זצש"למכור את החמץ היה הולך רבינו בעצמו אל מרן הגר. ה.א [. מכירת חמץ,ג ניסן בבוקר לפני האוכל"י' יום ה

והיה משאיר דמי מכירת חמץ הנהוג . וגם בשנים שלא היה בביתו בפסח את המקום בו יהיה מונח המפתח של הבית, ד ופירוט המקומות"ג ומכירת י"השכרת י

בירך רבינו , ם האחרונות כשנפרדו לאחר מכירת חמץ באחד השני-ל "ואעתיק כאן מה שכבר הבאתי בגליון לאחר פטירת מרן השבט הלוי זצ. לתת לרב

אמנם , ולישראל' השראת השכינה בלילה זה וודאי תהיה כי הוא ליל מקודש לד, ש ואזנר לרבינו"אמר מרן הגר, שהלואי ונזכה להשראת השכינה בליל הפסח

  ].תפילתינו שנזכה שהשפעת השראת השכינה בליל קדוש זה ילווה אותנו לכל ימות השנה

  .'לחלל עשר אג. איטשע רוטנברג להטיל לים ביום שישי' י ר" לשלוח ע–ביעור המעשרות 

ואולי לומר ולפי . לענין אם להזכיר לשון הפקר כי יש שיטות דאין להפקיר בשבת. ד דהוא ליל שבת"ומבטלין בליל י. בערב' ג יום ה"ד בודקים ליל י"סימן תמ

  .האוסרין הנני רק מבטל וליהוי כעפרא דארעהולפי , השיטות דאפשר להפקיר הנני מפקיר

  .להפריש חלה מן המצות

  .להכין מרור

  .לא לשים יין בחרוסת

  מתוך מכתב עובדות והדרכות

עברתי את שנות , ]כ בחיפה"ואח[ועל אף שלמדתי בירושלים , ל ללמוד כאן בארץ ישראל"כבחור צעיר שהגיע מחול "של רבינו מרן זצוקזכיתי לקרבתו ...

אני מניח שרוב הדברים שאוכל לספר הנני שותף לאלפי . ס"תש-ד"זה היה בערך בין השנים תשנ. י ביקורים בבני ברק"י תחת כנפיו הגדולים ע"ותיי באבחור

  .אך אציין כמה דברים שאולי יש בהם מהעניין, ורבבות אנשים אחרים

היתה זו הפעם הראשונה שהייתי כה רחוק [שהיה מאד קשה עבורי , שלי כאן בארץל היה באמצע זמן חורף הראשון "ההכרות הראשונה שלי עם מרן זצוק  .א

כ רחוק "אני צעיר מדי בשביל להיות כ, והלה אמר שלדעתו, התייעצתי עם אחד המשגיחים החשובים, בעצת אחד מבני משפחתי]. כ הרבה זמן"מהבית לכ

בן דוד מבני ברק , אך אז]. ישיבה קטנה' הייתי אז בשיעור ג[ב עד גיל מעט מבוגר יותר "ומוטב שאחזור לארה, כ הרבה זמן"למשך כ] ב"גרתי בארה[מהבית 

לא אאריך . ד"למפגש ראשון מתוך הרבה בס, ל"והוא לקחני למרן הגרמי, בלי להתייעץ באחד מגדולי הדור, ל"לחזור לחו, אמר שלא כדאי לעשות צעד כזה

אמר מיד באופן נחרץ שברור , לאחר ששמע את הענין, אך לגופו של עניין, צמם כל מי שבא במגע אתואשר פרטיו יכולים לתאר לע, בחוויית המפגש אתו



 
ויש , ובסופו של דבר אמר לי שלדעתו הבעיה היא שאני לומד יותר מדי מפרשים. כ ניגש לדון מה כן הבעיה ומה לעשות"ורק אח, ל"שהפתרון אינו לחזור לחו

  .מה שכן כן ומה שלא לא, ומה שמעבר לכך, א"וקצת מהרש',  ותוסי"למקד את המאמצים בהבנת גמרא רש

הוא . וראש הישיבה רצה להשפיע עלי שאבא לשם, ואני נבחנתי שם, נפתחה באותה שנה ישיבה חדשה, כשעמדתי לפני ההחלטה לאיזו ישיבה גדולה ללכת  .ב

וראש הישיבה הציע שאלך למרן , מאד בפתיחת ישיבתם וסייע להם רבותל עצמו מעורב "ואמר שהגרמי, ל"אמר לי שהוא שמע שאני קשור למרן הגרמי

וסיפרתי לו על שיחתי עם ראש , אמרתי לו שנבחנתי שם, ]מה שהייתי עושה בין כה וכה[ל "אכן נכנסתי לגרמי. ל לדבר אתו על כך שאבא ללמוד אצלם"הגרמי

היה נראה לי שהוא בעצם מייעץ לי . והביע אמון רב בהם, ם"חדים מאד על כמה מהרמיפירט שבחים מיו, ל שיבח מאד את רבני הישיבה"מרן הגרמי. הישיבה

לא הולכים לישיבה . לא"השיב בנחרצות , כמעט תוך כדי דבריו החמים בשבח הישיבה, בלי להניד עפעף" ?אז האם אכן אלך לשם"אז אמרתי , ללכת לשם

, והבעת תקוותו שהיא תצליח, השבח שלו לישיבה—לתי ביותר איך שלא היה אצלו כל סתירהכמובן שהתפע." הולכים למקום שכבר הוכיח את עצמו. חדשה

   ...לא מנע ממנו לומר בצורה נחרצת שלא כדאי ללכת לשם

וף על הדברים אותי בס" בוחן"הוא היה , כשבכל פעם קבלתי דברים יסודיים מאד ששימשו כאבני דרך בחיי, מן העניין לציין כי פעמים רבות כשהייתי אצלו  .ג

   "?אז מה שמעת כאן היום: "כשהוא שואל בעריבות, שהוא אמר לי

והוא ביאר . ייחוס. ג. צניעות. ב, מדות ונטייה לחסד. א]: לאו דוקא בסדר זה[הדריך אותי שיש לחפש בנערה שלשה דברים , כשהתחלתי תקופת השידוכים  .ד

יש לברר לא רק על המדות של , כלומר ,ייחוס במדות אלא, ין כוונתו דוקא למשפחה ידועה וחשובהכשהוא מדגיש שא, את כוונתו בענין ייחוס באופן נפלא

    .עד כמה שניתן', ואף על הסבים והסבתות וכו, אלא גם על המדות של אביה ואמה, הנערה עצמה

  בנימין יעקבזון
  רמת בית שמש

  שם על ליבו שנער הבר מצוה עדיין לא טעם מהסעודה

 ושאל אותי האם אכלתי הערב ושהשבתי בשלילה אמר לי מיד , ושם לב שהחלה הגדולה עדיין שלמה, בלילה11תתף בבר מצווה שלי בשעה להשרבינו בא 

  .)ד.מהרב ו( .שאני אלך ליטול ידים ורק לאחר שאכלתי הוא שמע את הדרשה

  ם"זכרונות משיעורו של רבינו בשנת תש

על . בשביל שיסכים לקבלנו אליו' פרוטקציה'כבר היינו צריכים למצוא איזשהו ',  שהרבה לפני תקופת שיעור ג,כמובן, למדנו אצלו בשיעור, מ"בשנת תש...

אכתוב , מה שהיה ללמוד כל העת, אבל על פרטים קטנים. ה"ורבו התלמידים ב, הועידו לעוד שלושים שנה אחר כך' הרי ה, אין צורך לתאר, מכלול השיעור

  .מעט

מה , זך ונקי במידותיו ואינו מתבלט בשום אופן, הנפש-יצחק היה עוד מילדותו עדין' ועל אף שר', יצחק קורלנסקי שיחי' ר, מנו נכדובשיעור היה ע, ראשית

  . ווהן מבחינת סב, הן מבחינתו... וזה היה ניכר שהיה הוא כמו כולם. לא היה נותן לו קירבה יתירה בכלל, אבל בשיעור,  הסבאלשהועיל בדרך כלל להתקרב א

היה הכי נשאל , הוא היה הכי קרוב, פשוט מי שישב רחוק, ממש  אלא רק פיזי" יחוס"שהיה לו , לא רק יתום! את מי שישב רחוק ממנו ? אבל את מי רבנו קירב 

 שהיה מרעיף ברצותו מאשר את החמלה, כי העדפנו את הקירבה שהננו מקרבים עצמנו אליו, להיות קרוב" נדחפנו"זאת -ואנחנו בכל. והכי שותף לשיעור

  .לקרב

שהיה יוצא מחוץ למסגרת צורת השולחנות שסודרו בצורת האות ח וישב עם (, כאילו לא היה איכפת לו מלשבת הרחק, עם סטנדר, והיה אחד כזה שישב רחוק

  . בכדי לקרבו, ממנו איזשהו הערה או קושיא" סוחט"ורבנו היה , )סטנדר ולא בשולחן כמו כולם

  . הכל בכדי לקרבו, רבנו ממנו" סחט"על השאלה שאותה , שהיה חוזר שוב ושוב? ך ומקרבו ואיך היה ממשי

ושמחו ממש עם חיוך , הם שמחו בבואם לשיעור, תמיד היה חיוך על שפתם. ממש כיום חג, להם היה השיעור אצלו! י"יתומים ה? ועוד את מי היה מקרב 

לכל מבקש בירורים על הנאמר בשיעור בכל " כתובת"הם נעשו , ובגלל זה...). עכשיו מול העיניים שליאני רואה זאת (, נפרש של השפתיים בצאתם מהשיעור

  ...ולא רק בעת השיעור, משך שעות היום

ה והחזר, כאשר היה מתקיים אז שיעור חזרה על הנלמד במשך ימות השבוע, היה זה ביום שבת קודש. בשעת השיעור, קרוב לדמעות, היה פעם שרבנו האדים

או מעיר הערות או בוחן תוך , או מלבן שוב, ורבנו היה מוסיף על דבריו, והאחר קטע אחר, שהיה בוחר בחור מסוים שיקרא ויסביר קטע זה. היתה ביחד איתו

וישנם שמות קשים .  בבלומה שייך לארץ, עד היכן ארץ ישראל, שם יש שמות מקומות, א"לקרוא קטע בגמרא גיטין דף ו ע, וכך ביקש מבחור מסוים. כדי לימוד

כך היה ... כמו דיבור בשפה זרה... את התיקון' הבין'לא , וכאשר תיקנוהו בדרך של שיגרה. לראשונה, בשמות אלו' נתקל'והלה היה נראה כאילו הוא , לביטוי

ושוב . לא שמע אודות מקומות אלו בשעת השיעורו, כאילו כל השבוע הוא עדיין לא עבר על הגמרא, ממש בלתי מוכרת לו לחלוטין' תקלה'שזהו , נראה בעליל

או לבטאות בביטויים שונים , תיבות-אלא ניסה לעשות מזה ראשי, לא הסכים לתיקונים שיתקנוהו האחרים,  ברוב גאוותו-והלה , ניסו הבחורים לתקנו

, אני ישבתי בכסא אז לצד רבנו. כדי להתעלם מצחוק,  הראשוחלק לסובב את, והחלו חלק הבחורים כבר לצחוק, עד שנהפך הדבר לחוכא ואיטלולא... ומשונים

שהחליט אז , וכמדומני... עד שהוריד גם הוא את הראש מרוב צער... כאילו זה קרה לו עצמו...  מרוב בושהוראיתיו איך הוא מסמיק ומוסיף להסמיק עוד ועוד

  .ולא עם הבחור, ו עם הקטע בגמרא"ח" בעיה" כאילו יש איזה -לקרוא קטע אחר לגמרי , ובחר בחור אחר, לדלג על כל הקטע ההוא



 

רבתי אל מרן יאת ק, וגם כאשר ראה בעיניו רבות, ומאד שמח כאשר שמע. אודותי, א"ר שליט"בוד אמואיך שנים רבות היה מתעניין אצל כ, עוד אזכור בערגה

  .כך צריך לקבל מרבי, כך צריך להיות: ואמר. רבי דוד פוברסקי

יך ולהיכנס לשיעוריו של רבי האם להמש, והתייעץ עם רבי מיכל יהודה. והגיע לתקופת הקיבוץ, שכבר גמר את השיעורים', בישיבה גדולה בפוניבז, היה בחור

הרי בטוח שלא יהיה ניתן להיות במחיצתו הגבוה : ורבי מיכל יהודה ענה לו. הוא מפסיק את הסדר א באמצע, אבל מצד שני. ממנו" מקבל"כי הוא מאד , דוד

  )ר"כ מתוך מכתב הגריצ"ע (... בעולם האמת

  כשתהיה לך תשובה אנא תבוא ותגיד לי

ל בעניין יהרג ואל יעבור וביודעי שרבינו "ש היימן זצ"הייתה לי קושיא על דברי הגר, לפני קרוב לארבעים שנה' ת לומדי בישיבת פונביזדכירנא בימי הבחרות ע

:  חןבשעתו לא היה לו מה להשיב ואמר לי בכזו ענוות. שאלתי אותו, כשפגשתי אותו למרגלות הישיבה ברחוב וילקומיר, תלמידו המובהק ועורך כתביו, ל"זצ 

 .הנני מקווה לחשוב שתמימות זו ואהבת התורה הכנה השפיעו עלי. כשתהיה לך תשובה אנא תבוא ותגיד לי

  בברכה אפרים קירשנבוים

  עובדות מהעמדת תלמידים

, ריו שרבו המובהק שהעמידו על דרך הלימוד הוא רבינושמדגיש בפתח דב, א תלמיד רבינו מלפני יובל שנים"ח שליט"תהישיבות הגדולות ' באשורות דלהלן נכתבו מאשר שמענו ממרביץ תורה 

  .ומספר כמה דברים החקוקים על ליבו לתועלת הרבים

, ומה נאמר רק לפלפולא בעלמא, לשמוע מה דברים מוכרחים להבנת הפשט, כשנכנסתי לישיבה גדולה רציתי שיהיה לי הכוונה על מה שאמרו בשיעורים

  .והיה מנתח אתי את הדברים כאב את בנו במסירות נוראה, ובסבלנות מרובה שמע אותי, בקביעות במשך שנה שלימהורבינו הקדיש לי כל מוצאי שבת שעה 

 היה - בלא יוצא מן הכלל –אמנם תמיד , היה אומר לפעמים תוכחה לתלמיד בתקיפות', שמאל דוחה וימין מקרבת'ראיתי בשיעור איך שקיים בחדא מחתא 

  .וזה עשה רושם מיוחד עד היום הזה. וראו שכל תוכחתו היה מתוך אהבה. מסיים עם חיוך על השפתיים

. והיום רואה שלא נזף בו מספיק. ולא יכול היה להירדם בלילה מחשש שמא נזף בו יותר ממה שהגיע לתלמיד, פעם בשיעור אמר שהיה בחור שנזף בו אתמול

הן מצד שלא עשה , שהוא לא יכול להירדם בלילה, יש לו כזה מסירות לתלמידיםמיכל יהודה ש' א שאמר שמקנא בר"ל שליט"ר מרן הגראי"ושמעתי ממו

ה "ל שכשנכנס ללמוד בתפארת ציון אמר לו מרן החזון איש זללה"ב קורלנסקי זצ"ר הגר"שמעתי מאאמו. ה.א. [והן שנזף יותר מדאי, מספיק בשביל התלמיד

  ].'הודה לא ישן בלילה בגלל תלמידמיכל י'ר'י ודיבר במסירותו לתלמידים ואמר "שילמד אצל רמ

וההיכל היה , בלימוד בהיכל הישיבה לאחר תפילת מנחהבאחד הימים דיברתי עם רבינו . והיה לרבינו משא ומתן אתו על זה, היה בחור שלא היה קם לתפילה

אני אנוס כי אני לא , ה הבחור לרבינו מה אני יכול לעשותענ! הרי סיכמתי אתך שיעירו אותך? ועצר אותו רבינו ושאלו מה יהיה, ואותו בחור עבר לצידנו, ריק

מיד פנה . לא יסכים לעשות לי כך... מ, ענה אותו בחור. שישפוך לך כל בוקר ספל מים במיטה] ונקב בשמי... [אמר לו רבינו תבקש מ. מרגיש שמעירים אותי

משבח אותו , בתוך התוכחה שרבינו תובע ממנו והוא עונה! 'וגל לעשות דבר כזהשהוא אומר עליך שאתה לא מס, תראה איזה אצילות יש לו'אלי רבינו ואמר 

  .רבינו על אצילות נפשו

מצא , והיה הזדמנות שלא היה בסביבה אף בחור', פעם ניגשתי אחרי השיעור לשאול שאלה בתוס. ואף פעם לא הוכיח אותי רבינו ברבים, הייתי בחור ביישן

. צריך ללמוד להתייגע, כמו ילד קטןבפה ורוצים שיכניסו להם , כל דבר שלא מביניםובאים מיד לשאול , תרשלים מלהתייגעואמר בחורים מ, רבינו להוכיחני

, כנראה כדי שלא אצא בהרגשה של נזוף, והסביר לי במתיקות' מיד קרא לי רבינו שאחזור ואמר לי בא נראה את התוס. שמעתי את דברי התוכחה והלכתי

  ].א"ל שליט"עד כאן מהמרביץ תורה הנ [.התוכחה ואלמד להתייגע על ההבנהוהעיקר ששמעתי את 

  ל"קירוב מיוחד לנער שהגיע מחו

 ימי בין הזמנים נכנסתי –והנה באותם ימים , א שהתייעץ עם רבינו להיכן להכניס אותי ללמוד"צ גרינהוז שליט"צ ר"י וגדלתי בבית הגה" הגעתי לאר12בגיל 

כי לא , אה שהיה מישהו שאמר לו שאני הילד שהתייעצו אתו לגביורכנ. [לצעירים וניגש אלי רבינו והתעניין בשלומי' יבת פוניבזבאקראי להתפלל מנחה ביש

  ].ידוע לי למה ניגש אלי

ושאל אותי איך אני ואחר מעריב הכירני ] ובתוך תקופה זו לא נפגשתי עם רבינו[' ק בישיבה גדולה דפוניבז"גם לאחר שנה ומחצה התפללתי מעריב בליל שב

  .מרוצה ומצליח במקום שאני לומד

ונכנסתי לרבינו . מאוד הקפדתי בשמירת העיינים, לא רציתי ללכת להתייצב בלשכת הגיוס בגלל הפריצות שםו, קיבלתי זימון מהצבאכשהגיע זמן הגיוס לצבא 

ו "פ תשע" ער– ולפלא שמאז עברו כעשרים שנה עד היום .'ימות של הצבאיהי רצון שתיפול מהרש'ואמר לי , ל"ואמרתי לו שאני לא רוצה להתייצב בגלל הנ

  .)י.מהרב א(.  ולא קיבלתי שום הזמנה מהצבא

    היה נראה ששכח מיסוריובחורים צעיריםלברך ולהדריך כדי 

בסיום התפילה נאנח מיסורים וביקש , השתתפתי בתפילת מנחה בבית רבינו, א רבינו היה מלופף ביסורים שתכפוהו כבר כחודש ומחצה"ח אייר תשע"בער

ומסר לי כמה ' וכוואמר תאמר לבניך , מיד נעצר. 'אני רוצה ברכה לרגל תחילת הזמן'אמרתי לו לעבר החדר השני תוך כדי שהוא פוסע לאיטו , לשוב למיטתו



 

ומיד כשסיים ביקש שימהרו ].  לא זכו כבר ללמוד בשיעורואפילו שהם, לצעירים' היה לפלא שזכר שיש לי שני בנים בישיבת פוניבז[, דקות דברי הדרכה עבורם

  ).א"ג שליט"ג רב"מהרה (.להניחו במיטה מרוב היסורים שסבל

  

  הוראות והדרכות

   הוראות בחינוך לאלמנה עם ילדיה

 .'פלא יועץ'ויעץ ללמוד , שאלתי מה ללמוד עם הבנים  .א
, אפילו שהם מבוקרים, ם מהספריה של בית הספרהורה לא לתת לבנים בשום אופן לקרוא את ספרי הילדות שמביאי  .ב

וכמובן שגם בזה צריך . ורק שיקרא ספרים על גדולי ישראל. כי בן שלומד תורה אסור שימלא ראשו בסיפורים דמיוניים

 .ביקורת והבחנה
 והורה לא ללכת. והיה צריך טיפול על ידי קלינאי תקשורת, היה אחד הילדים שהיה ילד קטן אבל חכם במיוחד  .ג

 .ושילמנו פרטי בשביל ללכת רק למקום חרדי. למקומות חילוניים
כמה זה . צ של האבא"היה מזכיר לבן עוד מעט היא, צ של בעלי"ותמיד לפני היא, אחד הבנים למד אצל רבינו בישיבה  .ד

אב זקן וכי יש לנו , בכל פעם שנכנסתי אליו הרגשתי את הנשיאה בעול... חימם את הלב לראות איך שחי וזוכר אותנו

  .הנושא אותנו על לוח לבו הטהור

   'קשיא'בא יש בידו לומר אבל ר, לומר שאינך מביןרק אתה יכול 

ד אלא אמר רבא חמור דבור לרבי יהודה "ק נ"ט את הגמרא ב"מעלה בזכרונו שכשלמד אצל רבינו בחורף תשכב שרייבר "הגר

הא גם אני הלומד את הסוגיא יכול לומר זאת , בא בזהשאל הוא את רבינו מה חידש לן ר. ושה דאבידה לדברי הכל קשיא

  .'קשיא'ורק רבא יש בידו למור , ואמר לו רבינו אתה יכול לומר רק שאינך מבין ולא שזה קשה. שקשיא

  שמח מאוד על סגירת הפנימיה

חיינו בסגירת ברוך שה. ורבינו אמר ברבים לפני התלמידם, ה שנים סגרו את הפנימיה שהיתה קיימת בישיבה" כ- לפני כ

  ).מהרב ק. (הפנימיה

  בהוראת דרכי הלימוד

, ענה התלמיד? שמעון' אמר לו רבינו היכן נמצא ר, ל"היה פעם שתלמיד אמר בשיעור דבר בשם הגאון רבי שמעון שקופ זצ

 הורה שאין ולכן, שמעון אומר משהו אחר' שרוהראה במשך שעה ארוכה , ס רבי שמעון"וביקש רבינו להביא מאוצה. בשערי יושר

  .לבחורים צעירים להסתכל בשערי יושר כי אינם מבינים הכתוב שם ומסלפים את דבריו

  חמור יותר מהעושהמסית ומדיח 

והורה רבינו להעזיב מהישיבה , והתברר שהיה אחד שהסית אותו לכך, אירע שבחור עשה בישיבה מעשה נגד אחד מרבני הצוות

והדבר עשה רושם חזק על . שמסית ומדיח גרוע יותר מבעל המעשה, זאת לתלמידיםועמד והסביר . את המסית ולא את העושה

  .התלמידים הצעירים שהיה להם הדבר לחידוש איך המבט הנכון

  
        בצורת תלמיד חכם ובענין רב ותלמיד

        אאאא""""ח קורלנסקי שליטח קורלנסקי שליטח קורלנסקי שליטח קורלנסקי שליט""""אברהם דוד בהגרמאברהם דוד בהגרמאברהם דוד בהגרמאברהם דוד בהגרמ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""מרשימות הרהמרשימות הרהמרשימות הרהמרשימות הרה
        ס תעניתס תעניתס תעניתס תענית""""ע עמע עמע עמע עמ""""משיעורי רבינו שמסר בשנת תשמשיעורי רבינו שמסר בשנת תשמשיעורי רבינו שמסר בשנת תשמשיעורי רבינו שמסר בשנת תש

  
צריך ללמד אותם בנחת , י כתב כאן איך צריך רב ללמד תלמיד"רש.  כאדם שמורה לתלמידיו.ה שיורד בנחת"י ד"רש א"ע' דף ו

, י לשון חץ ההולך ביושר ואינו נוטה לכאן ולכאן"נ כתב רש"וכן בא. ובדיוק הלשון כדי שהתלמיד יוכל להתלמד ממנו איך להבין

  .תהכוונה על הישרות שמלמד את התלמידים ישרו

' א' אבן שלמה סי(א "ש הגר"פ מ"ל ע" והטעם בזה הוא אפש.וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות' בגמ   א"ע' דף ז

כ "ל הכא ג"וי, )'ג א"חולין קל(א "ע במהרש"שתורה בטבעה להצמיח ואם יש לו מידות רעות התורה תצמיח אותם וע) א"אות י

וגם בשלא . [כיון ששלא לשמה זה גם מידה רעה, ימוד לכל הרצונות והדברים הרעים שלושכשלומד שלא לשמה הוא ימצא מקום בל

 1].יש הרבה דרגות' לשמה לכאו

                                                 
 כי שמעו ד"מ פפא בר חננאלר "א) 'ח ב"שבת פ(' ולמדנו עוד בגמ: ל"וז' בדרכי קנייני התורה'ב מאמר "באמרי דעת חה "דברי רבינו זללה' עי 1

 רבא דאמר היינו ולהחיות להמית בם יש תורה דברי אף ולהחיות להמית בו יש זה נגיד מה לך לומר כנגיד ורהת דברי נמשלו למה אדבר נגידים
אלו הזוכים לימודם . ל שלימוד התורה יכול להשפיע לטוב ולרע"הנה מבואר לנו בדברי חז. דמותא סמא בה למשמאילים דחיי סמא בה למיימינים

. ואילו לאלו שמשמאילים הרי התורה נהפכת להם לרועץ לסמא דמותא, ר שיוכל לזכות לחיי נצח" היצהתבלין רפואה כנגד, נעשה להם סם חיים
כמו שהמטר יורד ומצמיח מה שזרעו באדמה כך התורה מצמיחה מה שזרע , דהתורה נמשלה למטר" יערוף כמטר לקחי"פ "א עה"וידוע בשם הגר

ת טובות וישרות הרי המטר הנשפע בלימודו מוסיף להגדיל הטוב ומוסיף לעצמו זכות אם זרע האדם סמא דחיי קניינים של מידו, האדם בנפשו
 .ש"ע. ו סמא דמותא אז המטר גורם לו היפך החיים"אך אם זרע ח, לחיים נצחיים



 
ל דכיון דאינו הגון "כ צ"אך א.  נראה לפרש שהגון ואינו הגון איירי במעשים אי מעשיו הגונים או לא.'ח הגון הוא וכו"אם ת' בגמ

ח אף שבאמת אינו "שהוא מחשיב את עצמו לת' כ הפי"אלא ע. ח אלא שאינו הגון"ראו תכ אמאי ק"ח כלל וא"במעשים הוא לא ת

  .ח כיון שאינו הגון"נחשב לת

אבל לא שכל אחד מחזיק שרק מה ,  וזהו דוקא כשכל אחד משתדל להבין את מה שהשני אומר.ח מחדדין זה את זה"אף שני ת' בגמ

ז רואה שהשני טועה צריך להסביר " שאם הוא משתדל להבין את השני ואם בכאך ודאי. שהוא אומר זה האמת ולא מה שהשני אומר

  .לו מה שקשה בדבריו

 למוד שמדרך) ה כל אוהב"ד(א "שם המהרש' ופי). 'א' י(מכות ' בגמ'  וכן אי.ונאלו הבדים אל חרב ד"מ ח"ריב דאמר והיינו' בגמ

 העובדי דתי כ"משא חבירים עם וחדוד פלפול י"ע רק אמתתה ועל תורה של בוריה על האדם יבא לא ענינים עומק מתוך תורתנו

 בחבורה אלא נקנית התורה שאין' ג ב"בברכות ס וכדאמרינן לחבירים צריך ואין ודעתו רצונו כפי לעצמו דת לו עושה א"שכ כוכבים

 'ט א"בסנהדרין נ' ואמרי דותביחי שלמודו בה העוסק כוכבים כעובד בה עוסק הוא הנה ביחידות בבד בד בתורה שעוסק מי אמר ולזה

 כמדת בתורה העוסק זה כ"וע חרב מיתת שהוא בסייף מיתתו דכל שם ואמרינן] שמים בידי [מיתה חייב בתורה העוסק כוכבים עובד

ביאור דבריו היינו שלומד רק לפי דעתו ורצונו בלי להתחשב בדעת אחרים . ש"וסייף ע חרב מיתת לעונש ראוי ביחידות כוכבים העובד

פ "אבל ודאי אפשר ללמוד גם לבד וכשלומדים לבד צריך לעיין בדברי הראשונים וכהנה שיבין ע, ז מחמת גאווה וכבוד"אף אם אי

  .'דבריהם את הסוגי

והטעם כיון שעם , י חבירי"אלא הכוונה שהבנתי יותר את מה שלמדתי מרבותי ע,  אין הכוונה כפשוטו.ומחבירי יותר מרבותי' בגמ

, אך עם חבירי שכשחזרתי על השיעור והתווכחנו איך להבין, כ להתווכח כשאני רוצה להבין מפני קפידה של הרב"כול כהרב אני לא י

  .אז הוא הבין יותר

י שהרב "וכן ע', להסביר שוב ושוב וכו,  והטעם משום דהרב שמלמד לתלמידים צריך ללמד בסבלנות.ומתלמידי יותר מכולם' בגמ

ממילא יוצא שלא רק , חושבים טוב באיזה ביטוי ובאיזה הסבר להסביר,  על יסוד ההבנה האמיתיתצריך להעמיד את התלמידים

, הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה) א"א מ"פ(וכעין הא דתנן באבות . ז"אלא גם הרב מתעלה עי, שהתלמידים לומדים מהרב

 וכך 2,לבעלי דינים עד שיהיו מתונים שיעיין במחשבתו שוב ושובאחרי שמברר ההלכה לא ימהר להגיד ' הוו מתונים בדין שאפי' פי

   3.העמידו תלמידים הרבה באותו הסבלנות שאמר בהוו מתונים בדין באותו הסבלנות צריכים להעמיד תלמידים' הפי

 הוא יבוא לידי שלמד והבין ויודע אם אין דעתו שפלה'  בפשטות הפירוש שאפי.ת אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה"אף ד' בגמ

 תורה דברי) ט"ג ה"ת פ"ת' הל(דכתב , כ הוא שוכח"ם משמע שאין התורה נכנסת בלבו כלל ולא שרק אח"אך מלשון הרמב. שכחה

 במקום ומתקבצים מעליו נזחלין אלא מדרון במקום מתכנסין אינם מים מה לך לומר, למים לכו צמא כל הוי שנאמר כמים נמשלו

 ומסיר החכמים רגלי בעפר שמתאבק רוח ושפל בדכא אלא לב גבה כל בלב ולא הרוח בגסי נמצאים נםאי תורה דברי כך אשבורן

  4.כ" ע.בתורה עוסק ולילו יומו ושאר יאכל מה לו היה לא אם חייו כדי מעט יום בכל מלאכה מלבו ועושה הזמן ותענוגי התאוות

 וקשה האם התלמיד הוא זה שצריך 5.'עשה לך רב וכו) ו"א מ"פ( תנן באבות .י הכנעת התלמיד לרבו"צורת תלמיד ורב הוא רק ע

אז אם התלמיד מחשיב את הרב , אלא ודאי פירושו שעשה לך רב הכוונה שאתה תהיה נכנע לפניו לקבל ממנו, לעשות את הרב לרב

הרב אינו רב של התלמיד , ניושהוא לא נכנע לפ' אבל כל זמן שהוא לא מחשיב אותו לרב פי, אז הוא מקבל ממנו, שנכנע לפניו' לרב פי

 ר"מוה ג"הרה המנוח גיסי בשם ומתקבל נאה דבר שמעתי; ל"וז' ע בהקדמה לספר שערי יושר דכ"וע. והתלמיד לא תלמיד של הרב

 חמא בר מרמי בעי חסדא 'דר חסר לא וזה נהנה דזה בסוגיא) 'ב 'כ (ק"ב בגמרא דמסופר בהא, מטעלז אבעל קלמן ר"בהר זלמן שלמה

 ויגיעה עיון שצריך שבדבר הוא שהענין ל"הנ הרב וביאר, מתמיה ראשונה דבהשקפה, ליה כרך סודרא שקל לי תשמש לכי לו והשיב

 עצמו את ליגע אומץ ויוסיף בעצמו החסרון יתלה בראשונה יבין לא אם אז, המלמדו במעלת מאמין המתלמד אם הדבר עיקר תלוי

 הראשון במשקל הדברים יקבל לא אם אז בהם לעמול להתאמץ לו שוה ולא בעיניו םקלי המלמדו דברי אם אבל באחרונה יבין ואז

 משתוקק ח"שר לו שיתאמת עד ללמדו רצה לא ללמדו שרצה הענין עומק את ח"רב ידע כאשר ולכן, ודיו בלבו יבטלם או יניחם

  .ח"ודפח לרב כתלמיד אותו שישמש עד הדבר למדו לא ולכן מרב כתלמיד ממנו להתלמד

                                                 
2
 הדק ובעיון גדולה בהמתנה אך ראשונה במחשבה יסמכו לבל אמרו הדין את ולפוסקין הוראות ולפוסקין הוראות למורים) שם(הרבינו יונה ' וכפי 

 ידי שעל הדין את מחמיצין שאמרו כענין ולהשהותה המחשבה ולהחמיץ בדבר וליתן לישא לו יש המורה האדם לכן ',וכו הדעת בשיקול יטעו לבל
 .ש" ענהבראשו ראה שלא מה לומר יראה השניה במחשבה כי לאמתו אמת דין שידין עד פלפולו על ופלפול סברתו על סברא מוסיף והמתנה חימוץ

3
, גם על רוחניות ,שתתעשר בשביל עשר תעשר עשר' א' לקמן ט'  שפירש את דברי הגמהקדמהה את דברי השערי יושר ב"לעתים הביא רבינו זללה 
 יצטיין לא אם אף מזה גדול אוצר על גזבר להיות יתמנה אז כראוי תפקידו ישמור אם קטן באוצר הממשלה אוצרות על שהממונה כמוש' וכ

 שמים באוצרות כן כמו, מזה קטנה למשרה ויורידוהו בו שימצאו מעלות כל לו יועילו לא במשמרתו חסרון יתגלה אם ולהיפך, אחרות תבמעלו
 אז התורה הוראת י"עפ כ"כ שראוי למי ומחלק התורה דרכי כפי לעצמו ליטול כראוי שלו הגזברות תפקיד ממלא כראוי מעשר אם לאדם הניתנים

 נאמן איש ובזה האוצר שמירת י"ע הכלל בהטבת העליון רצון יתקיים למען למעלה למעלה הלאה וכן מזה גדול אוצר על ברותלגז ויתמנה יתעשר
  .ש" עיתברך קונו רצון עושה רוח

4
ה שהיה "עי הענוה זוכה האדם לכל וכמו משה רבינו "הכא דרק ע' פ הגמ"מפרש דברי התנא משה קיבל תורה מסיני ע) ריש אבות(רוח חיים ' ובס 

אדון הנביאים ואב החכמים לא נשתבח אלא בענוה וכל מה שזכה הוא בעבור ענותו ואלו היה עכשיו אדם ענו כמשה היה ודאי זוכה לתורה 
כן האדם כל שרוחו , וממשיל זאת לכלי שכל מה שדופנו יותר דק מחזיק יותר עד שאם תהיה כקליפת השום היא כמעט כולה בית קיבול, בשלימות

 .ז ודאי כמה שהאדם פחות ענו הוא פחות זוכה לעוד חלקים בתורה"ולפי. ש" נמוך נשאר ביותר מקום פנוי ובית קיבול לתורה עיותר
5
  .'דרך קבלת תורה מרב'ב מאמר "ובח. 'דרך החינוך'א במאמר "ה באמרי דעת ח"דברי רבינו זללה' ועי 



 
 רב להו אמר) 'ב א"י(הוריות ' בגמ'  ועוד אי.י"דר לקמיה ועייל' ארבעין זמנין וכו' ל הוה מסדר מתני"כי הא דר' בגמ   א"ע' חדף 

 עיניך והיו 'דכ לפומיה חזו קמיה יתביתו וכי רבייכו לקמי ועלו מתניתא גרסו רבייכו קמי ומיגמרי מיעל בעיתו כי לבריה משרשיא

משום שכל מילה ומילה שהרב אומר , פירושו איך שהרב מסביר לאט בסבלנות ובדייקנות המילה' זו לפומיהח'. ש"מוריך ע את רואות

ולכן הרב , ואם התלמיד יגיד מילה אחרת בחזרת השיעור זהו משום שהבין אחרת בזמן השיעור, הוא בדייקנות איך שצריך להבין

  6.והכל דווקא בסבלנות, צריך לתקן את התלמיד

אלא הכוונה שהוא יותר מדאי רציני כלפיו וזה ,  נראה פירושו דאין הכוונה שהרב כועס עליו7.רבו שאין מסביר לו פניםבשביל ' בגמ

ש "כ אמאי אמרינן דכ"דא, וראיה לדברינו דלא איירי כשהרב כועס עליו. י שמראה לו פנים רעות"וכן משמע מרש, הרי היפך הקירוב

שאין ) 'ב' ל(בשבת ' משום דאי, וכן בזה שהרב רציני מדאי זה יכול לקלקל. ק"ההיפך לכעס ודוז "הא אי, אם הוכשרו מעשיו לפני רבו

וכיון שהרב . שלדבר הלכה צריך ללמוד מתוך שמחה' פי. ר יהודה וכן לדבר הלכה"אלא מתוך שמחה של מצוה וא' שכינה שורה וכו

  8.מתנהג בהנהגה כזו עם התלמיד ממילא יחסר לו שמחה

וצריך לדעת שזה סימן שבתחילה היה לו ראש כבד שלא תפס . ' שקשה הוא לו מרוב קושיות וכו.מודו קשה עליו כברזלה של"י ד"רש

, ששואל כאן ושם ואין לו סדר במה שהוא שואל' ז עדיין לימוד קשה לו פי"כ שמתחיל להתעלות בלימוד בכ"ואח, לגמרי את הענין

ואז בסוף השנה מה שהוא , מתפתח וזה התחלת פתיחת הראש ויסביר לו בסבלנותובאותו הזמן צריך שהרב יבין שזה נקרא שהוא 

 9.ישאל יהיה לו סדר בדברים

ויתרון הכשיר 'י להלן "וכן פירש. שיסדירו בני הישיבה משנתם' י פי"אבל רש, בפשטות פירושו התמדה. ה ירבה בישיבה"י ד"רש

כל שרואה בטבעו שתלמודו קשה ' במאירי דכ'  אך עי10.ש"בהוריות ע' ת לעיל מהגמ"וזהו כמשנ. כשסידר משנתו מתחילה' חכמה

  11.ירבה בישיבה היינו שיחזור על לימודו' משמע שפי. ש"עליו ירבה ויתמיד בהתבודדות ובזה נוצח הכל ע

א יבקשו אל, אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם, ל ירבה בישיבה וימעט בסחורה"א, מה יעשה אדם ויחכם) 'ב' ע(נדה ' ע גמ"וע

חייא משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר ' תני ר, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה' כי ה' רחמים ממי שהחכמה שלו שנא

י כך חכמה שהיא לאוהביו של מקום נתנה להם מפיו ולא "ופירש. כ"ע. ל דהא בלא הא לא סגיא"מאי קמ, לאוהביו ממה שלפניו

י בר אבדימי מאי קרא "אר) 'ט ב"צ(ע בסנהדרין "וע. [ה ממש כלשון הפסוק מפיו דעת ותבונה"בדהיינו מפיו של הק. מאוצר אחר

י תורה עומלת לו שמחזת עליו "פירש. הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר, נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו' שנא

והיינו דאמר רבא כולהו . שכפף פיהו על דברי תורה'  שאכף פיומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה וסדריה וכל כך למה מפני

כל הגופים , דרופתקי כיס ארוך שמשימין בו מעות) השני' בפי(י "רש' ופי. גופי דרופתקי נינהו טובי לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא

ד עומק בדברי רבא שכמו שאחד ונראה להוסיף עו. ש"נרתקין הם לקבל ולהכניס דברים אשריו למי שזכה ונעשה נרתק לתורה ע

ה בתורה כיון שהגוף הוא "ה, שמניח מרגלית בכיס ודאי שאם רצונו שהמרגלית תשאר נקיה עליו להקפיד שגם הכיס יהיה נקי

  ].ז"לכן צריך להקפיד שהגוף לא יהיה מלוכלך בתאוות עוה, הנרתיק לתורה
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  .'ד גיבור כן בני הנעוריםכחצים בי'א במאמר "ה באמרי דעת ח"דברי רבינו זללה' עי 
7
  .'אם הרב דומה למלאך'ובמאמר . 'ושננתם לבניך אלו התלמידים'ובמאמר . 'והודעתם לבניך'א במאמר "ה באמרי דעת ח"דברי רבינו זללה' עי 
8
ואחרי כמה זמן פתחו , םשהיו תלמידים ששתקו אבל לא ידעו מכלו, אני אומר את זה מתוך ניסיון): ז בפנינים"כתבתי א(ה "והוסיף רבינו זללה 

  .וזה היה תחילת ההבנה. את הפה ושאלו מכאן לשם
9
  :ק"בפנינים משיעורי מוצש 

תלמיד שבא ללמוד ופתח ,  ראיתי זה מתוך ניסיון.ל אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל בשביל משנתו שאינה סדורה עליו"אמר ר' בגמ
, והייתי אומר תסביר מה אתה שואל, כ לא כל כך ברורות"תחיל לשאול ובאותו זמן השאלות גלאחר שעובר איזה זמן הוא מ, ההבנה שלו סתום

אך זה הכל אם יש סבלנות לרב לשמוע . ובסוף השנה היה לו סדר בדבריו, ז הוא מתפתח בהבנה"אך בכ, וכמה שהוא הסביר עדיין לא היה ברור
כ יש ניסיון שהאבא והאמא "ועל זה ג, רחיק את התלמיד שלא ירצה לחזור לגמרי ללמודל הוא יכול לה"אבל רב שאין לו סבלנות אז רח, ולהגיד לו

ש "וכמו שאמרנו בשיעור הקודם על מ. [כמה צריך להיזהר. ה בחיידר פגע בו ברבים'וזה בגלל שהרב, באים בבכיות שהבן לא עומד במצב טוב
אחרי שמבררים את ההלכה לא יגידו לבעלי דינים עד שיהיו מתונים '  בדין שאפיהוו מתונים' פי, באבות הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה

  ].וכך העמידו תלמידים הרבה באותו הסבלנות שיש בהוו מתונים בדין באותו הסבלנות צריכים להעמיד תלמידים, שיחשוב עוד פעם ועוד פעם
10
  .חי' עמ' דרך החינוך'א במאמר "ה באמרי דעת ח"דברי רבינו זללה' ועי 
11
ב "הרע' ופי) ש במפרשים"להיפך מרבה חכמה מרבה ישיבה ע' כך גרסו הרבה מפרשים ויש גי(ז מרבה ישיבה מרבה חכמה "ב מ"ותנן באבות פ 

 ששוקד' מרבה ישיבה'אבל התפארת ישראל והמדרש שמואל פירשו . שמרבה בתלמידים התלמידים מחדדים אותו ומרבין ומוסיפין על חכמתו
  .וזהו כהמאירי. ת"בד היטב ומדקדק ומעיין ומתמיד



 א 

פנינים  
  משולחן רבינו

 זצללה"ה אברהם גנחובסקי הגאון רבי

 - חג הפסח תשע"ו -
 עניני ליל הסדר  -ענף ד' 

 לחלק ליל הסדר -ענף ה' 

 הסיבה בענין  -ענף ו'  

 חמץעניני   - ענף ז' 

 מכירת חמץ -ענף ח' 

 אחרי מותפרשת  -ענף ט' 

עניני ליל הסדר -' דענף 
 בכל מושבות 

דילפינן מקרא דבכל מושבותיכם, )ל"ח ב'(  א פסחיםאיתא בגמר
דבעינן מצה הנאכלת בכל מושבות. ומשום הכי מצה מלחמי תודה 

 פסולה, דאינה נאכלת בכל מקום, אלא רק בירושלים.

המצה  הוהנה מצה שבלעה טעם שלמים או קדשי קדשים, ויצא
מירושלים או מהעזרה, הרי טעם הקרבן נפסל ביוצא, ואם כן גם 

 .באכילה מחמת טעם כעיקר הצה אסורהמ

מצה, מי אמרינן דאינה כשירה, דהרי לויש לעיין האם כשירה 
אינו יכול לאכול המצה בכל מושבות, או דילמא כשירה, דגוף 

 המצה יכול לאכול בכל מושבות, ורק הטעם אינו יכול לאכול.

דהנה  ,)סי' תרמ"ט סק"כ( ולכאורה תליא בספיקא דהמגן אברהם
דאתרוג דאיסורא פסול, מכיון דאין בו )ל"ה א'( מרא סוכה איתא בג

ירא, היתר אכילה. ויש לדון כהנ"ל בגוונא דגוף האתרוג הוה דהית
  אך בלע האתרוג טעמא דאיסורא.

דן בהאי ספיקא, ומביא דדעת )סי' תרמ"ט סק"כ(  והמגן אברהם
, אך המגן אברהם מצדד להיתר, והלכך פסולהשלטי גיבורים ד

, ובשאר הימים דהוה דאורייתא יש להחמיר ביום הראשוןהכריע ד
יש להקל. והכי נמי יש לדון במצה הבלוע מאיסור, דיש להחמיר 

 לענין החיוב דאורייתא.

דהרי בזמן הבית אכלינן פסח  אך לאידך גיסא חזינן לא כך,
ומצה ומרור ביחד, ונמצא דבעת הלעיסה נתערב הפסח במצה, ואם 

כל בנו ראוי, אם כן המצה אינה נאכלת מחמת הבליעות חשיב אי
 מושבות. 

ואולי שאני באתרוג, דאיירי דאיכא טעם דאיסור באתרוג על ידי 
בישול, משא"כ באוכל מצה עם הפסח, איירי רק בתערובות יבש 

 ביבש. ]אף אם אי אפשר להפריד. ואולי באמת אפשר להפריד[. 

ראוי לכל  תו יש לחלק, דשאני דין ראוי לאכילה באתרוג, מדין
 מושבות במצה.

                
  יפול למשכב מהד' כוסות

דמי שאינו שותה יין )סי' תע"ב סע' י'( הנה איתא בשולחן ערוך 
מפני שמזיקו או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, כדי לקיים 

 מצות ארבע כוסות.

דהיינו )שם ס"ק ל"ה, ובשער הציון ס"ק נ"ב( וכתב במשנה ברורה 
קא בגוונא שמצטער בשתייתו וכואב בראשו מזה, אך אם יפול דו

 למשכב משתייתו, פטור, דלא הוה דרך חירות.

 א. חייב בקידוש, וכן חייב בחמר מדינה
הנה בדין זה דיפול למשכב מהשתיה, יש להקדים ב' הקדמות, 
חדא, דלכאורה מכל מקום יתחייב בכוס אחד מפאת קידוש, דהרי 

ש יכול לשמוע מאחר, ורק מפאת ד' כוסות קיימא לן דמפאת קידו
 שתייה על כל אדם.חל חיוב לא שייך לצאת מאחר, ד

תו, דעכ"פ יתחייב בד' כוסות מחמר מדינה, דהרי כתב במשנה 

דמהני. וצריך לומר דאיירי שאין חמר מדינה, או )שם סקל"ז( ברורה 
 דכוונת המשנה ברורה דעכ"פ ביין אינו מחוייב.

 סף ופרי חדשב. פלוגתת בית יו
לפי זה יש לדון באדם דיפול למשכב, דפטור משתיית ד' כוסות, 
ושמע קידוש מאחר, ואחר כך נזדמן לו חמר מדינה, האם יחזור 

 וישתה.

)המובא בביאור ולכאורה תליא בפלוגתת הבית יוסף והפרי חדש 

החיוב הוא ד)סי' תפ"ד( דלדעת הבית יוסף הלכה סי' תע"ב סע' ח'(, 
אף אם לא אמר כלום על הד' כוסות, מכל מקום ו, ארבע כוסות
 , ואם כן ודאי חייב לחזור ולשתות.בדיעבד יצא

כוסות של קידוש והגדה  ד'חיוב הוא דה)שם( אך לדעת הפרי חדש 
נמצא דאם לא אמר על מקום של הכוס לעיכובא, וברכת המזון והלל, ד

  .וישתהאם יחזור האם כן יש לעיין לא יצא, ו ,כוס הראשון קידוש

 ג. מצטרף בהדי הקידוש
ולכאורה לא יחזור, דהרי כיון דכבר יצא בקידוש, לא שייך שישתה 

 כוס כדי לקיים כוס הראשון, דהרי לא יוכל לומר עליו קידוש.

אך יש לדון לא כך, דהרי חזינן דאף לדעת הפרי חדש, אם שתה 
הכוס בלא הסיבה, חוזר ושותה, דכוס השני מצטרף בהדי הקידוש, 

 ואם כן הכא נמי נימא דמצטרף בהדי הקידוש. 

אך הכא גרע, דלא שתה כלל רק חבירו שתה. ואולי מכל מקום 
 מדמינן לשתה בלא הסיבה.

ש מבעוד יום, כי חשב שחשיכה, דבזה יצא טעה וקידבכמו כן ו
רק ידי חובת קידוש, ולא ידי כוס ראשון, יש לדון נמי דלהפרי חדש 

 א דשתה בלא הסיבה.נימא ליה שישתה שנית דומי
]ויש לדון דלא יצא ידי חובת קידוש, שהרי אינו חפץ לעשות קידוש מבעוד 
יום, וכמו בהתפלל מבעוד יום, אך יש לחלק, דהתם גרע דסבירא ליה בעלמא 

 כרבנן דר' יהודה[.

                
 הבדלה לפני כרפס

 דאם חל ליל ט"ו)סי' תע"ג סע' א'(  הנה איתא בשולחן ערוך
במוצאי שבת דאומר יקנה"ז, ושכח להבדיל ולא נזכר עד שהתחיל 

 ההגדה, ישלים ההגדה עד גאל ישראל ואחר כך יבדיל.

דלדידן אפשר דאף אם נזכר )שם ס"ק ד'( וכתב במשנה ברורה 
קודם שהתחיל ההגדה, גם כן אין תקנה להבדיל עד שישלים 

על כל כוס, דמברכין )סי' תע"ד סע' א'( ההגדה, דהרי דעת הרמ"א 
זה ואם כן הרי יצטרך לברך על כוס הבדלה ברכת בורא פרי הגפן, ו

אסור משום דנראה כמוסיף על הכוסות. ]אם לא שכוון בשעת 
 ברכת כוס ראשון שישתה בין הכוסות[.

דהגר"ז הפליג יותר, דאפילו נזכר קודם )שם( וכתב בביאור הלכה 
בדיל אלא בכוס שאכל הכרפס נמי אוכל הכרפס בלי הבדלה, ולא י

 שני, כדי שלא יהא מוסיף על הכוסות. 

ובביאור הלכה פקפק בזה, דפרט זה לכאורה לא ברירא כולי 
האי, דהיאך יאכל כרפס קודם הבדלה, דהוא איסור מדינא לאכול 
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קודם הבדלה וקידוש, משא"כ לאידך גיסא, דינא דמוסיף על 
 הכוסות על ידי ברכה, אינו איסור גמור לכולי עלמא.

דיעשה הבדלה וישתה מעט ויאכל  הנה לכאורה יש לו תקנתא,ו
וכיון שכבר אמר  הכרפס, דבהאי פורתא לא הוה מוסיף על הכוסות,

 ]ושאר הכוס ישתה בתוך הסעודה[. .נוסח הבדלה, שרי ליה למיכל

וכמו דחזינן דמותר לאכול לאחר שגומר הקידוש לפני שמתחיל 
דוש כל שלא סעד. ]וכדכתב הסעודה, אע"פ שטרם יצא ידי חובת קי

מון ביום טוב שני של ראש ידאת הר)סי' ת"ר סע' ו'( במטה אפרים 
 [.דקידוש השנה יאכל לפני נטילת ידים, כדי להסמיכו לשהחיינו

שיעשה מעתי בשם אחד מגדולי הדור שליט"א עצה אחרת, וש
הבדלה ואת היין יחלק לכמה אנשים, ששתייתם מצטרפת, כמבואר 

דיש אומרים  )סי' רע"א סע' י"ד, ועיין שם בביאור הלכה( בשולחן ערוך
דכיון שבין כולם טעמו כמלא לוגמיו יצאו, דשתיית כולם מצטרפת 

. אבל אין בזה איסור לכשיעור, ובלבד שישתו תוך כדי אכילת פרס
 דמוסיף על הכוסות, כיון שכל אחד שותה רק קצת.

פסח טוב לכתחילה  דבליל)סי' קע"ה סק"ב( הנה כתב במשנה ברורה ]ו
שלא לשתות עוד מין אחר של יין בתוך הסעודה, כדי שלא יצטרך לברך 

]אך אם הוא עליו הטוב והמטיב, ויהיה נראה קצת כמוסיף על הכוסות. 

תיקשי, דלכאורה וצמא וחושק לשתות ממנו יכול לברך עליו הטוב והמטיב[. 
 .[עיוןוצריך  .איכא עצה שישתה פחות פחות מכשיעור ויהא מותר

                 
 הבדלה בכוס השניה

דאם חל ליל ט"ו )סי' תע"ג סע' א'(  הנה איתא בשולחן ערוך
במוצאי שבת דאומר יקנה"ז, ושכח להבדיל, ישלים ההגדה עד 
גאל ישראל ואחר כך יאמר הבדלה על כוס השני, והיינו שיברך גם 

 שותהו. ברכת הנר והבדלה של יום טוב על כוס השני, ואחר כך

בשם הגר"ז, דאע"ג דאין עושין )שם ס"ק י"ב( וכתב בשער הציון 
 מצות חבילות חבילות, הכא דאי אפשר בענין אחר שרי.

ותיקשי, דלכאורה איכא תקנתא, שיעשה כוס השני כוס 
ויברך כוס שלישי לכוס השני דד' כוסות,  אחר כך יעשההבדלה, ו

 וות חלוקות.עליו בורא פרי הגפן מפאת דד' כוסות הם מצ

יש ליישב דהוה ברכה שאינה צריכה לברך ב' פעמים בורא פרי  א.
הגפן. וכי תימא דיקדים כוס שניה לכוס הבדלה, שאז ליכא בורא 

ת חלוקות[, ופרי הגפן בהבדלה, ]דבהבדלה לא אמרינן דהוה מצו
 אך הרי אסור לשתות קודם הבדלה. 

במשנה ברורה  כתב ,אך תיקשי, דחזינן דאם נזכר קודם הגדה ב.
דיש לומר דיאמר בורא פרי הגפן ויבדיל, )ביאור הלכה ריש סי' תע"ג( 

ולא הוה מוסיף על הכוסות דמינכר דקא עביד הבדלה, ובזה תיקשי 
דהוה ליה ברכה שאינה צריכה, וכי תימא דהיינו כדי דלא יעשה 

 .על כוס אחר הבדלהקודם חבילות, אם כן בהגיע לשניה נמי יעשה 
דדילמא טעמא דבעינן להסמיך כוס שניה לברכת גאל ישראל של ]ושמעתי 

 ההגדה, ולא להפסיק בינתיים[.

ויש לומר דטעמא דעושה הבדלה מיד בכוס השניה היינו משום  ג.
זריזין מקדימין למצוות, ואע"ג דחזינן בעלמא דמאחרינן להבדלה, 

 מכל מקום שפיר דמי להקדים.

                
 ף ופרי חדשפלוגתת בית יוס

ארבעה כוסות, הראשונה בקידוש, והשניה בסוף רבנן הנה תקנו 
ההגדה, והשלישית בברכת המזון, והרביעית בהלל. ופליגי בית יוסף 

]כגון שנזדמן לו יין רק ופרי חדש מהו אם לא אמר על הכוס מה שתקנו. 

 יברך ברכת המזון[. דאינו יכול לאכול מיני דגן, דלאגמר הסדר, או לאחר 

. דבדיעבד יצא ידי חובתו)סי' תפ"ד ד"ה וכתב אדוני( דעת הבית יוסף 

וכל שאינה כוס  דמקום הכוס מעכב בדיעבד,)שם( אך דעת הפרי חדש 
]ועיין בביאור . של קידוש או הגדה או ברכת המזון או הלל, אינה כוס

 הלכה סי' תע"ב ד"ה 'שלא' שמצדד כהבית יוסף[.

מזון ולא שם לב שהיו דפים ונפקא מינה במי שבירך ברכת ה
דבוקים, ואמר מקצת הברכה הראשונה וסוף הברכה השלישית, 

, ראויושתה כוס שלישי, ואחר כך נתברר לו שלא בירך ברכת המזון כ
להבית יוסף יצא, לענין כוס השלישי, נמצא דדצריך שוב לברך. ו

 ולהפרי חדש לא יצא. 

 רי חדש:והנה יש ג' ראיות בהאי פלוגתא דהבית יוסף ופ
 יוצאין בהלל בבית הכנסת -ראיה א' 

המובא בתוספות בברכות )פ"י ה"א( רושלמי בפסחים הנה מבואר בי
אומר הלל על כוס  אינודיוצאין בד' כוסות אע"פ ד )י"ד א' ד"ה ימים(

 ראיה לבית יוסף. הוז .השלישי, אלא יצא הלל בבית הכנסת

ן פליג, דהרי ובדעת הפרי חדש יש לומר, דסבירא ליה דש"ס דיד
דשתאן בבת אחת, ידי ד' כוסות לא יצא, )ק"ח ב'( קאמר בגמרא פסחים 

דבבת אחת, היינו שלא על )שם ד"ה בבת, וכן שאר המפרשים(  ופירש רשב"ם
 סדר משנתינו, דלא אמר על כל אחד הברכה שנתקנה עליו.

אבל דעת הבית יוסף דלא פליגי, ושתאן בבת אחת דש"ס דידן היינו 
)שם ד"ה שתאן צופים. ובחידושי רבינו דוד תלמיד הרמב"ן רדשתאן 

 נקט דהבבלי והירושלמי לא פליגי, וכדעת הבית יוסף.בבת( 

 תוספות בסוכה -ראיה ב' 
מהלל  ורותדאע"פ דנשים פט)ל"ח א' ד"ה מי(  הנה כתבו תוספות בסוכה

דעלמא, בליל פסח חייבות בהלל, שאף הם היו באותו הנס, ומוכיחין 
מסתמא לא תיקנו הרי ד' כוסות, נשים חייבות בם לא כן היאך כך, דא

 ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל והגדה. 

חזינן דהלל מעכב הכוס השלישי, דהרי אם נשים לא היו חייבות 
 בהלל, לא היה שייך בהם חיוב ד' כוסות. וזה ראיה לפרי חדש.

מת הגדה דודאי עיקר התקנה היתה מח ויש לבאר בדעת הבית יוסף,
אך לאחר לא היה שייך הלל, לא הוה מתקנינן, אם בנשים ווהלל, 

ועקנין און ר' מרדכי מהגקונטרס על ד' כוסות באורך בעיין ו] .לא פלוג כבר נתקן,ש

 . [הוכיח מהתוספות כהפרי חדש)כלל ק"ל סי"ב( הביא שם דהחיי אדם סי' ד', ושליט"א 

ע הלל מאחרים, וחרש, לם שאינו יכול לדבר, יכול לשמויהנה א א.
לם, הרי הוא שוטה ופטור מכל ייכול לומר בעצמו, וחרש שהוא א

לם שנתחרש אחר כך, או חרש שנתאלם יהמצות. אלא יש לדון מהו בא
ומכל מקום  ]וצריך עיון בפוסקים[,אחר כך, אם נימא דלא נעשה שוטה, 

אינו יכול לומר הלל, האם נימא דגם לדעת הבית יוסף פטור מד' 
 סות, כיון דלא שייך בו הלל.כו

אך יש לחלק בין פטור לאונס, דבפטור לא תיקנו ובאנוס תיקנו. וכל 
 זה לדעת הבית יוסף, אבל להפרי חדש ודאי פטור.

 סי' א' בהשמטות(קמא )בעיקר דברי התוספות, יקשה על הגרע"א ו ב.
, דהוה מצות עשה שהזמן גרמא, ואם כן "טדנשים פטורות בקידוש ביו

יתחייבו בד' כוסות, ובלא דברי התוספות הוה אתי שפיר לדעת  היאך
מהתוספות תיקשי אך  .הבית יוסף, ונימא דכן סבירא להו להגרע"א

ויש ראיה דסבירא להו להגרע"א ]דאמרינן דגם להבית יוסף לא היו מתקנין. 

 הקשה על הר"ן דמסובין בכל הד' כוסות מספק,דתשובות שבס"ס דרו"ח מכהבית יוסף, 
  מתוספות דנשים חייבות בהגדה[. מוכח וכן .יין מה שהבאנו בשנת תשע"גע

וגם בדאורייתא אשכחן שיש טעם להמצוה, ואחר כך המצוה  ג.
)מנחות סי' כ"ה חיילא ואינה זקוקה להטעם, כמו שכתב בחזון איש 

]וז"ל, פרטי המצוה הם לענין מצות על כל קרבן במלח תמלח סס"ק י"ח( 

מאחד ושמעתי ם זקוקים להתאים לטעם המצוה[. חוקי המצוה, ואינ
שליט"א ליישב הא דבעגלה ערופה אמרי זקני העיר ידינו מגדולי הדור 

לא שפכו וכו', ולא פטרנוהו בלא לויה, והרי הרוצח יצא מעירם, אבל 
 הנרצח איירי אף שידענו שבא מעיר אחרת, אלא כנ"ל.

 חינוך בקטנים  -ראיה ג' 
דמחנכים הקטנים לד' )סי' תע"ב סע' ט"ו( וך אמרינן בשולחן ערהנה 

כוסות, ושיעור החינוך היינו כשהקטן מבין ענין קידוש והגדה וברכת 
והתינח לפרי חדש,  ]כמבואר בשו"ע הגר"ז שם ס"ק כ"ה[,המזון והלל, 

 אינו אומרו כלל.אם הכוס גם  מקייםדהרי  אבל לבית יוסף תיקשי,

ביכול רק חינוך דמי, דינא ד ן דלכתחילה לאו שפירויש לומר דכיו
ונפקא מינה לדעת הבה"ג דבד' מינים יוצא בזה אחר זה, אבל ]לכתחילה. 

 לכתחילה צריך שיהא בבת אחת, האם יחול החינוך ממתי שיכול בזה אחר זה.
לכתחילה בבת אחת הוא גם לבה"ג גופיה, או דחישיינן דולא אדע אם הא 

 הכי[. ההולהחולקים. ודברינו אם גם לבה"ג גופיה 
ועוד יש לומר, דקטנים לפני שיודעים הלל, דמיין לנשים, שמודה 
בזה הבית יוסף דאם היו פטורות מהלל לא היה להם חיוב ד' כוסות. 

בקטנים הכא בחינוך משא"כ סוג בפני עצמו, הם דנשים  ,אך יש לחלק
 .ןמחייביהיו מכל מקום 



 ג 

 לחלק ליל הסדר  -' הענף 
 לחלק ליל הסדר לשנים

הנה עובדא הוה באדם שהיה מוכרח להיות בליל הסדר אצל ב' 
לאחר  דקרובי משפחה, והיה מוכרח לחלקו, שתחילת הסדר ע

הגדה, יהא בבית אחד, ואחר כך יעשה שינוי מקום, ויאכל 
 הסעודה בבית השני.

 ויש לדון בכמה נידונים בהאי ליל הסדר:
 א. קידוש במקום סעודה

י, לענין קידוש במקום סעודה הנה אם יעזוב לאחר כוס השנ
דבמקום סעודה )מובא בשולחן ערוך סי' רע"ג סע' ה'( יסמוך על הגאונים 

היינו אפילו אם שתה רק כוס יין שחייב עליו ברכה, ואם כן 
 הסעודה תהא הכוס השניה שאחר ההגדה.

 ב. הניח חברים
ברכת בורא דוסייעתו,  )קי"ד ב' ד"ה פשיטא(הנה דעת הרשב"ם 

, ואמירת ההגדה מה דמברך על הכרפס פוטר את המרורפרי האד
 לא הוי הפסק.

ואם כן הכא היאך ברכת בורא פרי האדמה של הכרפס תעלה על 
 נוי מקום.יהמרור, הרי יש ש

ונהי דהניח חברים במקום הראשון, ואם כן נימא דלא הוה שינוי 
)סי' קע"ח מקום, אך הרי אין דעתו לחזור, ובזה כתב המגן אברהם 

דלא חשיבא הניח חברים, דהניח חברים מהני רק כשחוזר "ז( סק
 למקומו ולא כשדעתו לאכול במקום אחר.

בטעונים דפליג, וסובר דכמו )שם סק"ד( ונהי דבמאמר מרדכי 
ברכה במקומם, דיכול לאכול במקום החדש בלא ברכה, דחשיבא 

)שם כנמצא במקום הישן, הכי נמי בהניח חברים. אך המשנה ברורה 

 העתיק דברי המגן אברהם.ל"א(  ס"ק

 ג. המרור הוה מחמת הסעודה
)קט"ו התוספות  שיטתדיסמוך על  , חדא,ובזה יש לומר ג' דרכים

כמו שאר ירקות דמרור הוה מחמת הסעודה, דהוה א' ד"ה והדר( 
 בתוך סעודה, ואם כן המרור אינו צריך ברכה. שאוכלים 

חזרת שברכתה  לענין)סי' תע"ה סק"י( וכך כתב במגן אברהם 
 שהכל, דסמכינן על שיטה זו.

 ד. יאכל עוד כזית במקום השני
דלפני נטילת ידים במקום השני, יאכל ירק פחות מכזית,  שנית,

ויברך עליו בורא פרי האדמה, ואין צריך לטבול בחרוסת וגם לא 
להסב, ובזה יפטור המרור, והירק השני אינו נפטר בהבורא פרי 

 ]ולא ניחוש למאמר מרדכי הנ"ל[.נוי מקום, יהאדמה הראשון, מפאת ש

אך למעשה היה נראה דיסמוך על שיטת התוספות שהמרור אינו 
טעון ברכה דהוה מחמת הסעודה, אבל לא יאכל כרפס השני, דהרי 
חזינן דבאכל כזית כרפס, מורינן ליה שלא יברך בורא נפשות, ולא 

]ואולי התם  אמרינן שיאמר בורא נפשות, ויחזור ויאכל עוד כרפס.

 מפאת סברת המגן אברהם בסי' ק"צ סק"ג[.

 ה. יאכל המצה ומרור במקום הראשון
דיאכל המצה והמרור והכורך במקום השני, ורק אחר  שלישית,

 כך ילך למקום השני וימשיך סעודתו.

)פסחים קי"ט ב' ד"ה אין( רשב"ם דעת האך בזה יש לעיין ל

שנו של מצה קיימא דדאפיקומן הוה עיקר המצוה, וברכת אשר ק
נוי מקום על האי ברכה. יאם כן הכא הרי איכא שעל האפיקומן, 

 ואולי אין צריך לחוש לשיטת רשב"ם.

                
 עוד בענין הנ"ל

הנה כתבנו לעיל, דאם שינה מקומו אחר ההגדה, ואוכל המרור 
במקום אחר, אם כן ברכת האדמה שבירך על הכרפס כבר אינו 

 . ויש לעיין בהאי דינא מכמה אנפי:פוטר המרור

 א. הכל נפטר בברכה אחת 
הנה העירו, דאכתי חל הברכה של הכרפס על המרור שאוכל 

במקום השני, דהרי אם נימא דברכת המזון תפטור הכרפס 
אם שייך לסעודה, כיון שפוטר מכל מקום ]ואף שהוא פחות מכזית, הראשון, 

מכזית, ועדיין צריך עיון כיון  מה שבתוך הסעודה, אם כן אף שהוא פחות

אם כן ממילא לא יהא שינוי מקום לגבי המרור, שהוא קודם הסעודה[, 
 כיון דהכל נפטר בברכה אחת, 

והובא בביאור  ,)ק"א ב' סד"ה אלאוהוה כדינא דתוספות בפסחים 

דאם אכל דברים הצריכים ברכה במקומן,  הלכה סי' קע"ח סע' ב'(,
ל היין בתוך הסעודה, ובתוך הסעודה הלך כגון סעודה מפת, ובירך ע

למקום אחר ושתה יין, אין צריך לברך עליו הגפן, דהא על כרחך 
 צריך לחזור לקביעותו הראשון, והוה כעומד באמצע הסעודה.

אבל יש לדחות, דהניחא בבירך באמצע הסעודה, משא"כ הכא 
דבירך לפני הסעודה, אם כן תחילה דיינינן אם בכחו לפטור בתוך 
הסעודה, ואחר כך אמרינן דברכת המזון תעלה עליו. והרי הכא 

 מכיון ששינה מקומו, אין בכח ברכת הכרפס לפטור המרור.

 ב. היכי תמצי כהנ"ל בקידש במקום אחד
הנה תליא זה במי שעשה קידוש במקום אחד, ואכל שם, ואחר 
כך הלך לאכול במקום אחר, דהנה איהו יכול לשתות יין בסעודתו 

השני בלא ברכה, דהרי כיון דשתה רוב כוס, נמצא דטעון במקום 
 ברכה במקומו, ]להסוברים דכזית צריך ברכה אחרונה[.

אבל יש לדון מהו באלו ששמעו הקידוש במקום הראשון, וחילק 
להם פחות מכזית יין, האם כששותים במקום האחר צריכים לברך 

 על הגפן. ודנו בזה חכמי הדור.

בכהאי גוונא במקום השני, יש לבאר דטעמא  ואם נימא דאין מברכין
מפאת הא מילתא, דנימא דכיון דפוטר היין הראשון של שיירי הכוס 

נפטר בברכת המזון, ואם כן אין יין הראשון את היין שבסעודה, הלכך 
 נוי מקום. ואם כן גם הכרפס השני לא יצטרך ברכה לפניו.יש

 ג. אך הסברא הנ"ל קשה
נוי מקום בין הכרפס יכרפס ועשה ש נמצא להאמור, מי שאוכל

למרור, אכתי יש לומר דיוצא בבורא פרי האדמה של הכרפס את 
המרור, דדיינינן דאם תחול ברכת המזון על הכרפס, הוה הכל 

 סעודה אחת, דומיא דשיירי הכוס דלעיל. 

אבל הסברא קשה, דצריך תחילה לפטור, כמו שדחינו לעיל, והא 
רים לא יברך על הכוס בהמשך דדנו חכמי הזמן דהשותה שי

הסעודה, יש לבאר דהיינו מטעם אחר, דדנו דשיירי הכוס חשיבא 
כקידוש, והרי שאני קידוש דאע"פ דהוה לפני הסעודה מכל מקום 

 חשיבא כחלק מהסעודה.

 ד. לפטור הכרפס השני
הנה הנ"ל היינו לענין ברכת הכרפס במקום הראשון שיפטור 

יש לדון מהו לענין שיפטור הכרפס המרור שבתוך הסעודה, ואכתי 
במקום הראשון להכרפס במקום השני, ]לפי העצה דכתבנו לעיל 

 דיאכל עוד פעם ירק במקום השני כדי לפטור המרור[. 

)כה"ח סו"ס והבן איש חי )סי' רע"ב סעי' י"ג( והנה אשכחן דהגר"ז 

דהמקדש ושותה מים,  סובריםקמ"ז בשם בן איש חי בשם האר"י ז"ל( 
ר כך אוכל סעודתו, ברכת המזון קיימא רק על היין ולא על ואח

 המים, ויצטרך לברך בורא נפשות על המים.

ואם כן הכי נמי בנידון דידן, דהכרפס השני אינו יכול ליפטר על ידי 
נוי מקום, אלא רק על ידי ברכת המזון, ואם כן יהראשון, כיון דהוה ש

ו פוטר שום דבר בסעודה, רו, דאינהשני דאין לו כח ברכת המזון לפוט
 אם כן יתחייב לברך על הכרפס במקום השני בורא פרי האדמה.

והנה יש להביא ראיה דלא כהגר"ז ובן איש חי, דלדבריהם אמאי 
באוכל פרי קודם הסעודה פטור מבורא נפשות, דברכת המזון עולה 
עליו כיון שפוטר פרי בסעודה, הרי לפטור הפרי בסעודה סגי בכל 

 יאך יפטר השאר מבורא נפשות. שהוא, וה

אלא על כרחך חזינן דכיון דהמקצת הראשון חשיבא תוך הסעודה, 
 אם כן הכל כך, ואם כן הכי נמי במים שלאחר יין. ונצטרך לחלק.

סוף דבר, דהעצה שיאכל כרפס בבית השני נמי עצה היא, דאין 
 בורא פרי האדמה הראשון מועיל לפטור הכרפס במקום השני.



 ד 

 בענין הסיבה -' וענף 
 אינו יכול להסב

הנה יש לדון באינו יכול להסב, האם יקיים המצוה בלא הסיבה. 
 ויש לדון מהו בד' כוסות, מצה, ואפיקומן:

הנה כשאינו יכול להסב בד' כוסות, כגון דאינו דרך חירות,  א.
)סי' תע"ב ס"ק ל"ה, ובשער הציון ס"ק  מתבאר מדברי המשנה ברורה

 כול לקיים דרך חירות פטור לגמרי.דאם אינו י נ"ב(

אבל במצה אינו כן, דהרי התם דרך חירות לאו לעיכובא, כיון  ב.
דמן התורה חייב גם בלא הסיבה, ואם כן יאכל בלא הסיבה לקיים 

 עכ"פ הדין דאורייתא.

אמרינן  מידרבנן, מבאפיקומן דהוה רק אלא יש לדון מהו  ג.
בה, או דילמא נימא דכעין דאורייתא תיקנו, ויאכל בלא הסי

 . , ואם כן בלא הסיבה לא יאכל כללדהשתא הוה דרבנן

 )או"ח סי' ב'(שם וותליא בנידון המבואר בתשובות ערוגת הב

בשמיני של סוכות, שמצוות סוכה רק מדרבנן, ויש לו רק סוכת 
נסרים דפסולה מדרבנן, וכשירה רק מן התורה, האם חייב לשבת 

 בהאי סוכה.

אם אינו יכול לקיים אז מצוה מדאורייתא, דבשלמא כשחייב ב
המצוה באופן שייצא מדרבנן, עכ"פ יקיימנו באופן שייצא 
מדאורייתא, אמנם היכא דבין כך אינו חייב אלא מדרבנן, אם כן 
נימא דאינו חייב, דהרי מדאורייתא אין כאן שום מצוה, ומדרבנן 

. הרי לא מצי לקיימו כתקנת חכמים. ואסיק דבאמת אינו חייב
 ויש לעיין בדבריו ובראייתו[.)י"ד ב'(. ]והביא ראיה מריטב"א בסוכה 

ואין להוכיח מד' כוסות, דאינו שותה בלא הסיבה, דשאני התם 
דיש לומר דהוה חדא תקנתא שישתה רק בהסיבה, משא"כ לענין 

 מצה בלא הסיבה.בחיוב דאורייתא  בכהאי גוונאאפיקומן דאיכא 

                
 הסיבה אכל בלא

דמי שאכל מצה בלא )שולחן ערוך סי' תע"ב סע' ז'( הנה קיימא לן 
 הסיבה, מדרבנן צריך לחזור ולאכול מצה בהסיבה.

ויש לעיין, כאשר אכל בלא הסיבה, ועומד לאכול מצה פעם 
שנית, ואז בא רבו, דקיימא לן דבפני רבו אוכל בלא הסיבה, האם 

קום אחר ויאכל, או יאכל בפניו בלא הסיבה, או דילמא ילך למ
 דילמא פטור לגמרי מלאכול. ויש לדון בזה בכמה אנפי:

 א. אמאי בפני רבו אוכל בלא הסיבה
הנה יש לחקור בהאי דינא דבפני רבו אוכל בלא הסיבה, מי 

משום דבכהאי גוונא חשיבא דרך חירות בלא  אאמרינן דטעמ
 משום דבכהאי גוונא פטרוהו מהסיבה. טעמא הסיבה, או דילמא 

ואם נימא כהצד הראשון, דחשיבא דרך חירות, ודאי דבנידון 
 דידן יחזור ויאכל בפני רבו, דהוה מצוה גמורה. 

אך אם נימא כהצד השני, דבכהאי גוונא פטרוהו מהסיבה, בזה 
יש לעיין האם יחזור ויאכל. ומכל מקום נראה דיש לומר דיחזור 

עם הראשונה ויאכל בפניו, אף שגם עכשיו לא יסב, דמכל מקום בפ
היה חייב להסב, ולכן לא עלתה לו מדרבנן, משא"כ השתא דפטור 

 מהסיבה, אוכל כדינו בלא הסיבה.

 ב. לדון דאם הוה פטור, לא יחזור ויאכל
מן התורה, רק  הריאך יש לדון לא כך, דהנה סוכה של נסרים כש

חכמים פסלוהו. ואם אוכל בלילה הראשונה של סוכות בסוכה של 
ש לו סוכה כשירה, אז חכמים אמרו דלא יצא ידי חובתו, נסרים, אם י

וצריך לחזור ולאכול בסוכה כשירה. אמנם אם אין לו אלא סוכה של 
 נסרים, יאכל בסוכה של נסרים, דכך עכ"פ יקיים הדין דאורייתא.

והנה לכאורה אכילת מצה בלא הסיבה, דמי לאכילה בסוכה של 
כל מצה בלא הסיבה, נסרים, דבשניהם לא יצא מדרבנן. ומי שא

לבטלה, כיון דמדרבנן לא יצא, וכמו מי  הלכאורה הברכה שבירך הו
 שבירך על מצוות סוכה בסוכה של נסרים.

ויש לעיין מהו כשאכל בסוכה של נסרים כשהיה לו סוכה אחרת, 
דלא יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולאכול, ועכשיו אין לו סוכה אחרת 

 מחייבינן ליה לאכול שנית. רק של נסרים. ויש לומר דלא

ואם כן הכי נמי בנידון דידן, אם בפני רבו לא הוה דרך חירות, אלא 
 פטרינן ליה, אם כן בלא היסב שלא בפני רבו, לא נחייבו לאכול שנית

]אך אם כן נחייבנו לאכול במקום אחר, דהיאך  .כשעכשיו הוה בפני רבו
א מאשר אין כאן יתכן שמחמת שיש רבו לא יאכל כלל, ויהא לו קול

 רבו. רק הנידון יהא כשאין לו מקום אחר[.

 . לחלק בין סוכת נסרים לאכילה בלא הסיבהג
אבל באמת יש לחלק, דבאכל בסוכה של נסרים כשהיה לו אחרת 
ועכשיו אין לו אחרת, הרי גם עכשיו שאין לו סוכה אחרת, מכל 

ם מקום לא חשיבא פטור מוחלט, שהרי חזינן דאוכל בסוכת נסרי
בסוכה  שניתחרת, ומשום הכי אמרינן דלא יאכל דוקא באין לו א

 , דזה כבר אכל מקודם.של נסרים

משא"כ בפני רבו, הא חשיבא פטור מוחלט, דהרי אף ביכול לאכול 
לא מחייבינן ליה לאכול במקום אחר, ומשום הכי יאכל  ,שלא בפני רבו
 מהסיבה.לגמרי , שהוא עכשיו אופן שפטור שנית בפני רבו

ובאמת נראה דאם אכל בסוכה של נסרים כשאין לו אחרת, ואחר 
אחרת, מחייבינן ליה לחזור ולאכול, דהרי סוכה כך נזדמנה לו 

יכול לומר רק מי שכמו הרי זה בסוכת נסרים לא יצא מדרבנן, ו
נוסח ברכת המזון דאורייתא, ואחר כך נזדמן לו סידור, דמחייבינן 

 ליה לברך כל הברכת המזון.

 ענין תשלומין בתפילה. לד
הנה חזינן דבשכח יעלה ויבא במנחה של ראש חודש, דעת 

דאינו חוזר ומתפלל ערבית שנית )כ"ו ב' ד"ה טעה( תוספות בברכות 
חזינן דלא יקיים  לתשלומין, כיון דבין כך לא יאמר יעלה ויבא.

 המצוה שנית כשלא ירויח בהקיום.

גם בלא הזכרה,  אך התם טעמא אחרינא, או דהוה תפילה מעליא
)הקדמון או"ח סי' י"ז, הובא בדעת  כדעת תשובות גור אריה יהודהו

, או דדוקא התם בדיני תפילה אמרינן דמה תורה סי' קי"ד סע' ו'(
שהתפלל קודם נחשב כמתפלל השתא, ולכן פטרינן ליה, אע"ג דהוה 

 כמאן דלא צלי.

קנו וכן יש לבאר עוד טעם, דהוא דין מיוחד בתשלומין דלא תי
חכמים תשלומין כאשר כבר התפלל נוסח זה, משא"כ הכא הרי 
חייב במצה מדרבנן. אך לפי זה בשכח יעלה ויבא בברכת המזון, 

]דאם לא כן יש לומר דאזלינן ואחר כך יצא יום טוב והתפלל מעריב, 

יתחייב לברך שנית ברכת המזון, דהרי אינו מברך בתר סוף הסעודה[, 
 עיקר החיוב.מחמת תשלומין אלא מחמת 

העולה מהאמור, דלכאורה מי שאכל בלא הסיבה, ועכשיו בא 
)סי' הסיבה, ויחזור ויברך, לדעת המחבר  בלארבו, יאכל בפניו 

 יאכל בלא ברכה.)שם(  דלא חייש לראבי"ה, ולרמ"אתע"ב סע' ז'( 

                
 לא היסב מחמת חולשה

ו חולשה, יאכל הנה מי שלא יכול להסב מחמת עניני בריאות א
בלא הסיבה, כי מן התורה יצא בלא הסיבה. ונראה דגם המצה 

 יוכל לברך, וכמו בסוכה שסיככו בנסרים ואין לו אחרת.

ויש לעיין בגדר הדין, מי אמרינן דבאמת חייב להסב, אלא 
שאנוס, והלכך יקיים מיהת את עיקר חיובו לאכול מצה, אבל 

דהוה פטור, דכיון דאי  מאאכתי נשאר בחיוב הסיבה, או דילמא ני
 אפשר להסב, דמי לאוכל בפני רבו.

 א. לדון בשני הצדדים
הנה היה מקום לדון כהצד השני, שכשם שבמקום רבו אין צריך 

 הסיבה, הכי נמי בחולה שאינו יכול להסב.

תרי טעמי דהסיבת ימין לא )ק"ח א'( והרי אמרינן בגמרא פסחים 
ל בימינו, ועוד משום דשמא שמיה הסיבה, חדא, כיון שצריך לאכו

דגם איטר )סי' תע"ב סע ג'( יקדים קנה לוושט. ואמרינן בשולחן ערוך 
צריך להסב על שמאל כל אדם, ואע"ג דהוא אוכל תמיד בשמאלו, 
ואם כן לטעם הראשון היה צריך להסב על ימינו, מכל מקום אין 



 ה 

לחלק מפני טעם השני שמא יקדים קנה לוושט, והאי טעמא עדיפא 
ן משום דחמירא סכנתא מאיסורא, ואם כן יאכל בליל הסדר ל

בימין כל אדם. חזינן דאם מחמת סכנתא אינו יכול להסב דרך 
 חירות, מכל מקום הוה הסיבה מעליא.

, דבחולה זו סיבה חיצונית, וחשבינן כהצד הראשוןאך יש לדון 
, דהרי אם הא דאינו מיסב היינו וכן נראה לה כאונס על ההסיבה.

דאם יסב ידליק אור ביום טוב, האם נמי נימא דהוה כמו  משום
 בפני רבו דפטור מלהסב, ואין צריך לילך למקום אחר. 

 נפקא מינה בחקירה הנ"ל. ב
נפקא מינה, כאשר אכל בלא הסיבה מחמת עניני בריאות, ואחר 

 כך נתחזק ויכול להסב, האם יתחייב לחזור ולאכול בהסיבה. 

ה פטור מהסיבה, כמו לפני רבו, לא דאם נימא כהצד השני, דהו
יתחייב שנית, שהרי פשוט שאם אכל לפני רבו בלא הסיבה, ואחר 

 כך הלך רבו, או שהוא הלך מרבו, אינו חייב לאכול שנית. 

אמנם להצד הראשון דהוה אונס, אם כן כשיוכל לקיים כדינו, 
יתחייב לקיימו. וכן נראה, דבאמת יצטרך לאכול בשנית, וכמו 

של נסרים שלא היתה אחרת, ואחר כך נזדמנה לו סוכה בסוכה 
 כשירה.

 . אכל בלא הסיבה ואחר כך נחלש ג
בזה יהא תליא נמי, כשלא היסב כשהיה יכול להסב, ועכשיו 

 נחלש, דאם נימא כהצד השני, דדמי ללפני רבו, יאכל השתא שנית. 

אבל אם נימא כהצד הראשון, דגם השתא חייב, לכאורה פטור 
נית, דהרי אמאי יאכל שנית, הא קיום המצוה בלא מלאכול ש

 הסיבה כבר היה לו. 

 . ילך לאכול בפני רבוד
אך אף אם נימא כהצד הראשון, מכל מקום הרי יכול לילך לרבו 

. ובאמת זה גם בהיה חלוש ידי חובתו ולאכול בפניו, ובזה לצאת
מתחילתו, אם נימא כהצד דחייב בהסיבה, אם כן נימא שאם יכול, 

 לך לאכול בפני רבו.שי

אלא יש לעיין אם חילוקא איכא בפשע מתחילה ולא היסב, ואחר 
כך נהיה חלוש, דיתחייב לילך למקום רבו, ובין היכא דהיה חלוש 

 מתחילתו, דאינו חייב,

דפשע מתחילה, הרי מדרבנן אמרינן  דיש לומר דבשלמא היכא
דאכתי מחוייב לאכול מצה, ואם כן חייב ללכת לאכול בפני רבו, 
משא"כ היכא דהיה חלוש מתחילה, דכבר יצא ידי חובת מצה, 
ואינו אלא חיוב תיקון, אם כן נימא דזה איכא רק בגווני שגם 
השתא חייב, משא"כ היכא דהשתא הוה חלוש ופטור מהסיבה, 

בין בדמי שלא נטל ד' מינים בחול המועד פטור לקחת  וכדחזינן
ספק דרבנן לקולא,  דאמרינן ,השמשות, דבספק יום אינו חייב

 אע"פ שאם יטול יתקן. וכל זה צריך תלמוד ובירור.

 . כפאוהו פרסייםה
)סי' תע"ה סע' ד'( העירו, דיש להוכיח מהא דאיתא בשולחן ערוך 

ע אף בלא הסיבה, ואמאי לאכול מצה יצא, ומשמ נכריםדכפאוהו 
יצא, אלא על כרחך דבכהאי גוונא לא שייך הסיבה, ואם כן חזינן 
כהצד השני, ודלא כדברינו. ואולי הא דאמרינן דיצא, היינו רק מן 

  התורה אבל מדרבנן לא יצא.

]א"ה, במקום אחר כתב רבינו על דין הנ"ל, דלא עדיפא מאכל 
לומר דעדיפא וחשיבא בלא הסיבה, ואמאי אמרינן דיצא, וצריך 

 דרך חירות[.

 . ספק אם הוה בפני רבוו
הנה יש לעיין בדינא דבפני רבו, וספק אם רבו שם, או ספק למד 
ממנו, דלכאורה אסור להסב מספק של כבוד רבו. אך האם נימא 
דבכהאי גוונא אין צריך לחפש מקום אחר. ]או באביו שם, שיבקש 

 מאביו שיקפיד שלא יסב[. 

ן דאין הכי נמי לא צריך לחפש מקום אחר, דהנה אף אם אבל יש לדו
נימא דבכהאי גוונא אין זה פטור אלא אנוס, אך להצד שרבו שם יש 
פטור, ואם כן על חיוב ההסיבה בכהאי גוונא שפיר יש לומר ספיקא 
דרבנן לקולא, ואם כן לא יצטרך לחפש ויוכל לברך, אף לטעמא דמצות 

וכמו ספירת העומר בבין השמשות  חלוקות, דחייל על זה שם מצוה,
 של תחילת היום. וצריך תלמוד.

]ובאכל בלא הסיבה דחשב שהיה שם רבו, ואשתכח טעותא, נראה דדינו כמו 
 שאכל בלא הסיבה[.

 עניני חמץ -' זענף 
 להסתכל על חמץ

הנה חמץ אסור בהנאה. ויש לדון האם אסור להסתכל על חמץ, 
 באופן דנהנה מלהסתכל בו. 

 רי חדשא. פ
נשאלתי על גרעין )סי' תס"ז סע' ט' ד"ה נשאלתי( הנה כתב בפרי חדש 

חטה אחת שלתתוה במים, וכתבו עליה פסוק ארץ חטה ושעורה כולו, 
 וגם שם הכותב ושם אביו, באותיות מרובעות וטעמים ונקודות. 

וכתב הפרי חדש דדבר האסור בהנאה, אסור גם ליהנות בהסתכלותו 
חשיב הנאה. ומשום הכי אין ליהנות מראיית חמץ עליו, דגם ראייה 

 בפסח. 

והוא הדין הכא, אסור להסתכל בהאי חטה בפסח, דהרי נהנים 
מראות אימון ידי הסופר, שבמועט החזיק את המרובה, שהרי בחטה 

 אחת בינונית כתב י"ד תיבות.

מחמץ, אין להסתכל  הולפי זה אם יש לנכרי עוגה מאוד יפה העשוי
 סור להסתכל וליהנות מאילן של ערלה וכדומה.. וכן אהעלי

 ב. ידיעת זמן
עוד אמר רבי יהודה, שתי )י"א ב'( הנה איתא במשנה בפסחים 

חלות של תודה פסולות מונחות על גב האיצטבא, כל זמן שמונחות 
כל העם אוכלין, ניטלה אחת תולין לא אוכלין ולא שורפין, ניטלו 

 שתיהן התחילו כל העם שורפין.

שי, הרי חלות של לחמי תודה פסולות אסורים בהנאה, ואם ותיק
 כן היאך השתמשו בהם לדעת הזמן דאיסור חמץ. 

שכתב בחזון  עין האוצריך לומר דידיעת זמן לא חשיב הנאה. וכ
דלחתוך  )אהלות סי' כ"ב ס"ק ל"ב, ד"ה איברא, יו"ד סי' ר"ח סק"ז(איש 

סור הנאה ממת, אי מת כדי לדעת עניני רפואה, אין לאסור משום
אין בראיית האברים וידיעת גוף האדם תועלת, אלא הוה רק  דהרי

 גרם הנאה, ואין איסור הנאה אלא כשהיא הנאה הנמכרת בשכר.

לא מצאנו, נא להאיר ענינו, וע' מנחת יצחק ח"ד א"ה ) אך בשלטי גבורים

 כתב דאסור להסתכל בשעון האסור בהנאה. סי' פ"ז( 
 ג. מכשיל השני בראיה

הנה יש לעיין, מהו בדמוי לחם יפה דנהנים מראייתו, דיש לדון 
דאע"פ דבאמת אינו חמץ, מכל מקום הרי מכשיל הרואה, שהרי 

 הרואה אינו יודע שבאמת אינו חמץ, ולפי מחשבתו נהנה מחמץ.

דיש לפני )ל"ב א' ד"ה דמחיל( ותליא בהא שכתבו תוספות בקידושין 
ות עבירה, אע"פ דאיסורו רק עוור גם במכשיל חבירו במחשבה לעש

משום נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, דצריך מחילה 
פליג. ]והנה הכא כל האיסור מדרבנן, )שם( וכפרה. וריטב"א 

 מעילה[. הםמראה וריח אין בדדקיימא לן 

אך באמת גם חוץ מלפני עוור, יש לאפרושי מאיסורא על חושב 
 ה על הריטב"א.לעשות עבירה, ובאמת תיקשי מז

                
 לבטל עשה 

דפליגי תנאי אם לא בדק )י' ב'(  הנה אמרינן במשנה בפסחים
בשעת הביעור, האם יבדוק לאחר זמן איסורו, ולר' יהודה אסור 

 לבדוק לאחר זמן איסורו, דגזרינן שמא ימצא חמץ ויבוא לאוכלו. 

ינן שלא היאך לר' יהודה גזר)שם( והקשו מהרש"ל ומהרש"א 
יבדוק משום שמא לאוכלו, הא עכשיו שאינו בודק עובר בלאו דבל 

 יראה. 
דפסיקא להו דכאשר יש לאו, לא חיישינן מדרבנן  וצריך לומר

 שמא יבוא לאוכלו.
הא חזינן דאע"פ דיש עשה דתקיעת שופר, מכל  והנה לחד גיסא,



 ו 

מקום חיישינן מדרבנן שמא יעביר ד' אמות ברשות הרבים, וביטלו 
. ותיקשי על מהרש"א ומהרש"ל. ויש לחלק דתקיעת שופר העשה

 דביטול עשה קיל מלעבור על לא תעשה.

דאע"פ )סי' ער"ה סע' ט'( הנה איתא בשולחן ערוך אך לאידך גיסא, 
דאסור לקרוא לאור הנר, מכל מקום בליל פסח שחל להיות בשבת, 

י מותר לקרוא ההגדה בספר לאור הנר, משום דהוה רק כעין ראש
 פרקים, דאין עם הארץ שלא תהא שגורה בפיו קצת.

דמכל מקום אף )מובא במשנה ברורה שם ס"ק י"ז( וכתב בפרי מגדים 
אם הוא עם הארץ גמור שלא למד מעולם, ואין שגור בפיו כלל בלי 
סידור, ואין לו שם שום אדם שיבקשהו שיתן דעתו עליו שלא יטה, 

טל מצות הגדה שהוא מכל מקום אפשר גם כן דיש להקל שלא לב
 מן התורה. 

יש עשה דהגדה, לא חיישינן שמא יטה הנר.  אשרהנה חזינן דכ
והיינו כדברי מהרש"ל ומהרש"א. אך תיקשי משופר, והרי הכא 

 איירי רק בעשה. וצריך לומר דאין מדמין שבותים.

                
 איסור הנאה מחמץ 

להפרישו כדי  הנה יש לדון בבהמה האוכלת חמץ, האם חייב
שלא יהנה מחמץ. ומצאנו דפליגי בזה מגן אברהם ומקור חיים, 

 ונקטינן כמגן אברהם, וכדלהלן:
 א. ספק בל יראה

דהנותן שעורים )סי' תס"ו סע' ב'(  הנה אמרינן בשולחן ערוך
לבהמתו ומצא בהם ריר, מכיון דרוק מחמיץ, אם כן צריך לבערם, 

"א דמסתמא אין לחוש שיש כדי שלא יעבור בבל יראה. וכתב הרמ
 בהם ריר, הואיל וכבר ביטל. 

דנהי דליכא בל יראה דאורייתא )סי' תס"ו סק"ג(  וכתב במגן אברהם
כיון שביטל, אבל יש כאן איסור דאורייתא דהנאה מחמץ, שהרי 
בהמתו תמשיך לאכול, ונמצא דנהנה מחמץ בפסח, ואף שאין החמץ 

 החמץ שלו.שלו, הא קא עבר באיסור הנאה אף שאין 
]תו כתב הרמ"א, דיש מחמירין לבער כל הנותר מן הבהמה, אע"פ שאינו 

)שם ס"ק  רואה עליו ריר, דאמרינן דמסתמא יש להם ריר. וכתב במשנה ברורה

דנכון להחמיר בכל הבהמות לבער הנותר אף שאין רואה עליו רוק. ועל כן ה'( 
 ום מאכילתו[.טוב לכתחילה שיתן לבהמתו מעט מעט, כדי שלא ישאר כל

 ב. לא חישיינן שיהנה מחמץ
ליישב דעת הרמ"א, דלא חיישינן )שם סק"ד( כתב בחק יעקב 

לטענת המגן אברהם דאיכא איסור הנאה מחמץ, דמספק לא 
 חיישינן שנתחמץ. וכמדומה דדעתו מפאת חזקת היתר. 

דאין לטעון טענת )שער הציון שם אות ז'(  וכך כתב במשנה ברורה
דאין לחוש לזה מספיקא כמו שכתבו האחרונים, המגן אברהם, 

 ]ועיין לקמן אות ז'[.וכוונתו לחק יעקב. 

וצריך עיון, דאם כן אמאי כתב הרמ"א דלא מחמרינן מפאת 
 שביטל, הא אף בלא ביטל יש להקל.

 ג. נהנה בלא פעולה האם חשיב נהנה
כתב מטעמא אחרינא דלא כמגן )שם ביאורים סק"ב( במקור חיים 

דאפילו אם באמת החמיץ, מכל מקום אין בזה איסור, אברהם, 
 דנהנה בלא פעולה לא חשיב נהנה,

דמחדש המקור חיים, דאיסור הנאה היינו דוקא בעושה פעולה 
בגופו ליהנות, אבל בנהנה בלא פעולה, כגון ברואה בהמתו אוכלת 

, ואע"ג דודאי אסירא ליה לקחתה החמץ אין צריך להפריש
הכא הרי הניחה קודם שהיה חמץ ואין כאן  ולהניחה על חמץ, אבל

 מעשה, הלכך שרי.

דהא  )כ"ו א'(והביא במקור חיים ראיה, דחזינן בגמרא פסחים 
דשרינן דבר שאינו מתכוין כשאינו פסיק רישיה, היינו אף באיסורי 

דהכל איירי באינו פסיק  )שם כ"ה ב' ד"ה לא( ]לפי תוספותהנאה וכלאים. 

דאף בפסיק רישיה שרי[. )ל"ב א' מדפי הרי"ף(  בחולין רישיה, ופליגי על הר"ן

ואם נימא דאיסור הנאה הוא על המצב, ואע"פ דאינו עושה מעשה, 
 אם כן מה יועיל הא דהוה אינו מתכוין ואינו פסיק רישיה.

דהרי לענין בל יראה, אטו מי שלוקח כוס מים על קמח ואינו 

כשישפך יעבור מיד פסיק רישיה שישפך ויחמיץ, אטו נתיר לו, הרי 
בבל יראה, והרי אף כשרואה שמנטפים מים ועלולים להגיע לקמח, 

 חייב למונעו משום בל יראה.

ואם כן מוכיח במקור חיים, דדוקא איסור דבל יראה דהוה 
איסור על המצב, ממילא אסור גם כשאינו מתכוין, משא"כ איסור 

ל ידי הנאה הוה רק בפעולה, וממילא הותר כשאינו מתכוין, דע
דהוה אינו מתכוין לא חשיב פעולה. נמצא דאינו חייב להפריש 

 בהמתו האוכלת חמץ.

 ד. באינו מתכוין לא חשיב נהנה
אך תיקשי על המקור חיים, הא בכלאים ודאי עובר אף בלא עשה 
מעשה, כגון שחבירו הלבישו כלאים, ואם כן נוכיח דהאיסור 

אם כן הדר תיקשי דכלאים על המצב, אע"פ דאינו עושה פעולה, ו
דבר שאינו מתכוין המקור חיים, היאך מתירין בכלאים לשיטת 

 ואינו פסיק רישיה.

ועל כרחך דמכל מקום כיון שאינו מתכוין ואינו פסיק רישיה לא 
 חשיב כנהנה.

ואם כן ליכא קושיא על המגן אברהם, דלעולם הרואה בהמתו 
ינו מתכוין אוכלת חמץ חייב להפרישה, ומכל מקום שרינן בדבר שא

ואינו פסיק רישיה, דומיא להא דשרינן בכלאים, דהשתא מיהא 
 אינו נהנה, ולא הוה פסיק רישיה, ובאמת אם יהנה יצטרך לפרוש.

ואכתי צריך עיון בביאור האי מילתא, מהו ההבדל דלענין בל 
יראה, אסרינן באינו מכוין ואינו פסיק רישיה, כגון בלוקח מים על 

ור על בל יראה, משא"כ לענין הנאה מחמץ, גבי קמח, כיון דיעב
שרינן באינו מכוין ואינו פסיק רישיה, אע"ג דגם לענין איסור הנאה 

 לא בעינן מעשה.

ונצטרך לבאר כהאמור, דלענין איסורי הנאה אמרינן דבאינו מכוין 
וכמו  .ליהנות לא חשיב הנאה. ואלא אם הוה פסיק רישיה הוה הנאה

דאם אינו מכוין לא חשיב הנאה אף בפסיק  )שם(אליבא דהר"ן דחזינן 
 דרק באינו פסיק רישיה.)שם( בזה סברי תוספות אלא רישיה, 

 . רואה בהמתו אוכלת ה
הנה לפי זה לעולם יש לומר כדעת המגן אברהם דאסור ליהנות 
גם באינו עושה מעשה, רק יש לדון דבבהמתו האוכלת הוה דבר 

 לא אינו חייב לבער הריר. ממיושאינו מתכוין ואינו פסיק רישיה, 

אמנם ברואה בהמתו אוכלת מחמץ יהא אסור, אע"ג דאינו עושה 
 מעשה, דהרי השתא הוה פסיק רישיה, וגם הוה מכוין.

]ואם אינו יכול להפרישה מהחמץ, לכאורה צריך להפקירה, 
ואוכלת כשהיא הפקר. אך אם דעתו לחזור ולזכות בה אחר כך, יש 

 הנה בעת אכילתה כי דעתו לזכות בה[.לעיין אם הועיל, דהרי נ

, דהרי כתב דכל הא )שם(וחזינן דכך סבירא ליה להמשנה ברורה 
 משום דהוה ספק.היינו רק דלית לן דהמגן אברהם 

את דלא מחזקינן מפדהיינו חק יעקב ב ביארוכבר הבאנו ד
 תלמוד כדהקשנו, דאם כן בלא ביטל נמי. דהחמיץ, וזה צריך

אר דטעמא כהנ"ל, דכיון דלא הוה ודאי ולכאורה היה אפשר לב
 חמץ, שוב הוה כדינא דדבר שאינו מתכוין ולא הוה פסיק רישיה.

 . רואה בהמתו אוכלת ספק איסור הנאהו
לפי זה נלמד דבר מחודש, דהרואה בהמתו אוכלת, וספק שקול לו 
אם אוכלת דבר שאסור הנאה או מותר בהנאה, יהא מותר, אף אם 

 הרי הוה אינו מתכוין ואינו פסיק רישיה.נימא כמגן אברהם, ד

אך זה צריך עיון מסברא, חדא, דהוה ליה ספק פסיק רישיה 
)ביאור הלכה סי' שט"ז סע' ג' ד"ה משנה ברורה בזה בלשעבר, שדן ד

לענין תיבה שספק אם יש בה זבוב, דדעת הט"ז דלא הוה פסיק ולכן( 
דהוה ספק פסיק )יו"ד סי' פ"ז סע' ו' בהג"ה( רישיה, והגרע"א דן 

אייתי כהט"ז מהמלחמות בשבת )שם( רישיה, ואמנם המשנה ברורה 
 [.)פ"ג י"ט ב' בדפי הרי"ף(

תו תיקשי, דזה לא הוה בנידון פסיק רישיה, דהוה ליה מכוין 
ממש, שהרי רצונו שתאכל הבהמה, ומה לן דלגבי החמץ אינו מכוין. 

כדרך, אם ]ואולי תליא במה שיש לדון, ברוצה לחרוש אבל שלא 
 הוה היתר של אינו מכוין ואינו פסיק רישיה[.



 ז 

 מכירת חמץ -ענף ח'   
 חידוש המקור חיים 

)סי' תמ"ח חי' סק"ח, וסי' ת"מ חי' סק"ה( במקור חיים  הקשההנה 

 היאך מועיל מכירת חמץ,

דנכרי )סי' ת"מ סע' א'(  ויש להקדים, דהנה איתא בשולחן ערוך
הישראל חייב באחריות החמץ, שהפקיד חמצו אצל ישראל, אם 

חייב לבערו. ואפילו אם אינו חייב באחריותו בדין, אלא שיודע 
שהאינו יהודי אלם, ויכפהו לשלם אם יאבד, חייב לבערו. ויש 

 חולקים. 

וכתב במקור חיים, דבשלמא במוכר החמץ לנכרי, ושילם הנכרי 
כל הדמים, אתי שפיר, אבל בשילם הנכרי רק מקצת דמים, 

זקף עליו במלוה, לכאורה לא מהני המכירה, דהחמץ  והשאר
חשיבא דבר הגורם לממון, שהרי גובין החמץ לאחר הפסח עבור 
החוב של הנכרי הקונה, דידעינן ביה שהנכרי לא יתן כסף אלא רק 
החמץ עצמו, ונמצא דאם יאבד החמץ, לא ישלם לו הנכרי כלום, 

ור החמץ, דאם ואם כן הרי זה כדין מפקיד אלם, דהרי צריך לשמ
 יאבד יפסיד המגיע לו מן הנכרי. 

והלכך כתב במקור חיים דיש למכור גם מקום החמץ, וכשמקנה 
לו הקרקע, הרי חשיב דהחמץ בביתו של נכרי, ויוצאין עכ"פ לדעת 
 הפוסקים דסברי דחמץ של ישראל בביתו של נכרי אינו עובר עליו. 

שכיר, ואע"פ ]ובארץ ישראל דאסור למכור המקום, הרי שרי לה
דבשכירות אם חשיבא יחוד מקום הוה בפלוגתא, אבל גם אחריות 

 אלם בפלוגתא, והלכך יש להקל מחמת ספק ספיקא[.

אייתי דאין )סי' תמ"ח סע' ג' ביאור הלכה ד"ה בדבר( ובמשנה ברורה 
ושדי )סי' ו'( דברי המקור חיים מוסכמים, וכתב לעיין בנשמת אדם 

 )סי' ע"ו(.. ועוד עיין בברכת רצה ת ל"ד()חמץ ומצה סי' ח' אוחמד 

                

 היאך לוקח החמץ כדי לשורפו
הנה לדברי המקור חיים הנ"ל, מהני מכירת חמץ רק מכיון 

 דמוכר גם מקום החמץ.

והעירו, דהנה המוצא חמץ בפסח, המנהג ששורפין החמץ, 
הרי אע"פ שמכר החמץ לנכרי. ותיקשי, היאך מותר למיעבד הכי, 

מוציא החמץ ממקומו אשר היה שכור לנכרי, והשתא ליכא יחוד 
 מקום, ואם כן שוב יש לו חמץ הגורם לממון של אלם.

 ויש לדון ליישב בכמה אנפי:

 א. משהה על מנת לבערו 
דמשהה חמץ בפסח על )כ"ט ב' ד"ה רב(  הנה כתבו תוספות בפסחים

אה, דבל יראה מנת לבערו אחר כך, אינו עובר באותה שהייה בבל יר
הוה לאו ניתק לעשה. אם כן הוא הדין הכא אינו עובר בבל יראה 

 כשלוקח חמץ כדי לשרוף.

)פ"א הל' אבל אין דברי תוספות מוסכמים, דהרי כתב הרמב"ם 

 דהמחמיץ חמץ לוקה, ואם כן הדרא קושיא.חמץ ומצה ה"ג( 

אך יש לומר דהוה ספק ספיקא, דילמא אחריות אלם לא הוה 
ודילמא הוה ניתק לעשה. אך הרמב"ם סבירא ליה תרתי, אחריות, 

)פ"ד דלא הוה ניתק לעשה וכהנ"ל, וכן דאחריות אלם הוה אחריות 

 הל' חמץ ה"ד(. 

 ב. בלאו הכי יהא ההפסד
תו יש לדון, דהכא ליכא למימר כטענת המקור חיים, שיעבור בבל 
יראה מפאת שיש לו על החמץ אחריות אלם, שאבידת החמץ 

להפסד, שהרי שאני הכא דדעתו לשורפו, ואם כן בלאו הכי תביאנו 
 יהא לו האי הפסד שהנכרי לא ישלם.

אך זה אינו, דאין לומר דאין כאן גרימת ממון, דבלאו הכי הנכרי 
לא ישלם מפאת השריפה, דאדרבה אם כן היאך שורף, הא על ידי 
השריפה נעשה גורם לממון והוה דידיה. ]וכמו בגנבו משומר דהוה 

 יה גורם לממון לר' שמעון, ובחמץ לכולי עלמא[.ל

 ג. מוחל לנכרי התשלום
העירו ליישב, דיאמר דמוחל לנכרי את התשלום עבור האי פרוסה 

 אף אם לא ישרף, וממילא אין כאן גורם לממון.

]דיש ואע"ג דיש כאן לא תחנם, אך הרי קא עביד לטובת עצמו. 
)ס"ד א'( רא עבודה זרה לדון דגם במחילת חוב איכא לא תחנם, ובגמ

 איתא דאין לעבוד בחינם עבור נכרי[.

ולפי זה יוכל למחול את החוב רק אם הנכרי לא ישלם, כדי למעט 
במתנה ככל האפשר, שלא לעבור על לא תחנם. ]ויש לדון דמכיון 

 דבין כך אין דעת הנכרי לשלם, אם כן אין כאן חנינה[.

                

 מכירה לאחר ביטול
נה לכאורה יש לעיין בקושיית המקור חיים, דאם נימא ה

דהביטול הוה גם על החמץ שנמכר, והמכירה הוה רק להצד שאינו 
מבטל יפה, אם כן נמצא דבאמת הנכרי פטור מלשלם דמי 

המכירה, ולפי  ההמכירה, דאין הוכחה דבאמת לא ביטל יפה וחל
 כמה אנפי:זה אין כלל דבר הגורם לממון. ויש לעיין בהאי טענה ב

 א. מכירה לאחר ביטול
הנה קיימא לן דהבודק צריך שיבטל. ויש לשאול היאך מהני 

 המכירה, הרי ביטל החמץ. 

ויש ליישב בג' אופנים, חדא, דאין הביטול על מה שימכור. תו יש 
שמא לא יבטל יפה, והלכך מהני המכירה, דאם אין  חיישינןלומר, ד

שמא יבוא לאוכלו,  ינןחיישביטול יש מכירה. תו יש לומר ד
 וכשמוכר לנכרי לא יבוא לאוכלו, אע"פ שאין המכירה חיילא.

והנה אם נימא כהאופן השני הנ"ל, הרי הביטול חל גם על החמץ 
הנמכר, והמכירה רק להצד שאינו מבטל יפה, ואם כן נמצא דבאמת 

לשלם דמי המכירה וכהנ"ל, ואין כאן דבר הגורם מהנכרי פטור 
 ב קושיית המקור חיים.לממון. ויתייש

והנה בהא דכתבנו למידן היאך מועיל מכירה לאחר ביטול, עיין בתשובות 
שהביא דברי רבנן בתראי בזה, והביא דברי חתם )ח"ח סי' מ"א( מנחת יצחק 

דלא הוה מכירה לאחר ביטול, ובתשובות החתם )או"ח סי' קי"ג וסי' קי"ט( סופר 
ב דמכל מקום אם המכירה לא חלה, כת)חו"מ סי' י"ד( סופר בעטרת חכמים 

 יחול הביטול.

וביאר במנחת יצחק, דהנה יש ב' טעמים במה שגזרו חכמים שאין ביטול 
דמכיון שחוששין שלא יבטל כראוי, )ריש פסחים( לבד מועיל, חדא, דעת הר"ן 

 . רשותו לפיכך גזרו חכמים שאין ביטול מועיל עד שיוציא את החמץ מכל

שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ )שם( התוספות  והטעם השני, הוא דעת
ומחמת רגילתו קרוב הוא לשכחה שישכח את איסורו ויאכל ממנו אם יהיה 

 מונח ברשותו בפסח.

חול המכירה, תובשלמא לטעם הר"ן, יש לומר כנ"ל דאם לא ביטלו כראוי 
דמה שהחסיר הביטול תשלים המכירה, משא"כ לטעם התוספות, הרי אין שום 

 יטול דהוי כראוי, ואם כן אין לו מה למכור לאחר הביטול.ספק על הב

דבשעה שמבטל אין דעתו )סוף הל' פסח( אלא כתב דבשולחן ערוך הרב איתא 
ובשם בית שלמה הביא שהביטול כולל מה שימכור, ומוכרין ]על מה שימכור. 

כדי לקיים תקנת חכמים של ביעור, דמכירתו זה הוא ביעורו. וצריך ביאור 
 קום אין כאן מכירה[.דמכל מ

 ב. לדון בהנ"ל
ואין להקשות דמכל מקום יש לישראל זכות אם המכירה מכירה, 
והרי הוא מפסיד זכות זו, אינו כן, שהרי אינו מפסיד, ורק מצד 

 אלמות אתינן, וזה לא מקרי אלמות. 

וכן אין לשאול, היאך לוקח הישראל החמץ בחזרה, הרי אינו 
, דזה לא תיקשי, דאם המכירה אינה יכול לגבותו מהנכרי בחובו

 מכירה בלאו הכי יכול לגבותו.

 ג. זוכה בחצר
אבל באמת אין תירוץ זה נכון, דהרי אין לומר דהדבר הנמכר 
הוה בכלל הביטול, דאם כן תיקשי, דהרי כשמשכיר מקום החמץ 
לנכרי שיקנה בחצר, אם המכירה אינה מכירה, מכל מקום הרי 

קר, והוה ליה של הנכרי, ואם כן היאך ביטלו ויזכה הנכרי מההפ



 ח 

 יקחנו אחרי פסח, ועל כרחך דהדבר הנמכר אינו בכלל הביטול.

אך יש לומר דדעתו להעביר את הבעלות רק אם יש צורך 
כאן ביטול, והלכך אם באמת ביטלו,  במכירה, והיינו להצד שאין

אם כן גם את הקרקע לא השכיר והנכרי לא יזכה מן ההפקר. ]אך 
 כירה בכדי שלא יבוא לאכלו, שוב יזכה הנכרי מן ההפקר[.אם המ

]ושמעתי דבבד"צ דירושלים יש ביטוח שאם יאבד ישלמו למוכר, ]או 
דהבית דין מבטחים את המוכר או שמבטחים את הקונה[, והלכך לא 
הוה דבר הגורם לממון. ובזה יש לעיין לדברינו לפי הר"ן, הרי הנכרי 

 קח מהביטוח, ועיין[.פטור מלשלם, ואם כן היאך י

                
 בחייב מעות לישראל

הנה יש לדון מהו בנכרי שהשאיר פקדון חמץ בלא אחריות אצל 
ישראל, והנכרי חייב מעות לישראל הנפקד, ואין לישראל מהיכן 
לגבות החוב רק מחמץ זה, ואם יאבד החמץ לא ישלם לו, האם 

 עובר עליו בבל יראה. 

 ובר. למקור חיים עא
דעובר בבל יראה, דאע"פ שמן הדין )שם( הנה כתב במקור חיים 

הנכרי חייב לשלם, מכל מקום מקרי אחריותו עליו, והוה כדינא 
דמפקיד אלם דחשיב דאחריותו עליו. ויש לדון מהו להחיי אדם 

 החולקים על המקור חיים.)שם(  וברכת רצה)נשמת אדם שם( 

 ב. בזה מודי לכולי עלמא
ופן זה גם לדעת הנשמת אדם וברכת רצה החולקים יש לדון דבא

על המקור חיים, בזה יודו, וטעם החילוק, דהרי בגוונא דמכירת 
חמץ, אין הטעם שהנכרי לא משלם מפאת דהישראל לא נהג כראוי 
בחמץ, אלא מטעם שהוא אינו רוצה לשלם, ואף אם החמץ היה 

לם, היינו ]ואם היה משבבית הנכרי והיה נאבד, גם לא היה משלם. 

משום דאז חושב עצמו אחראי, אבל לא מחמת שבבית ישראל חושב שהישראל 

משא"כ במפקיד חמץ וחייב כסף, הרי אינו משלם מחמת אחראי[. 
 הנהגת הישראל בחמץ.

 ב. לדון לא כך
אמנם נראה לדון דלדעת הברכת רצה וחיי אדם לא יעבור, דהנה 

רי אם יש חמץ שמגן נראה כוונתם בהא דפליגי על המקור חיים, דה
מפני גנבים וחיות שלא יזיקוהו, דעל ידי החמץ לא יגנבו והחיות לא 
יאכלו, לא נימא דהוה דבר הגורם לממון שמפאת העדר החמץ 

 יפסיד.

ולא דמי לאלמות, דהתם הפסד החמץ הוה כהפסד ממונו, 
משא"כ כאן אינו מפסיד ממון מפאת הפסד החמץ, אלא הפסד 

יזק. ואם כן הכי נמי בגוונא דהמקור חיים. החמץ הסיר מניעת הה
 .[ובדעת המקור חיים צריך עיון מאי שנא מהאי גוונא שכתבנו]

, באמת רק לדעת המקור חיים יעבור, אבל הנ"לולפי זה בגוונא 
 לדעת החיי אדם וברכת רצה לא יעבור.

 פרשת אחרי מות -ענף ט' 
 באכילת התינוק נהנה מחמץ

י לִּ  ן ָאַמְרתִּ ֶכם ֹלא ֹתאַכל ָדם ַעל כֵּ ל ָכל ֶנֶפׁש מִּ ְשָראֵּ  )י"ז י"ב(ְבנֵּי יִּ

להזהיר הגדולים על )קי"ד א'( הנה ילפינן מהכא בגמרא יבמות 
]ופירש רש"י, דיליף הכי מכיון דקרא הקטנים דלא ליספו להו בידים. 

מג' פסוקים  דא אחווה יתירא הוא, דהא כתיבי אזהרות הרבה גבי דם[.
 תורה כולה, דכל איסורי תורה אסור להאכילם.דילפינן לכל ה

דלומר לנכרי שיתן דבר איסור )סי' שמ"ג סק"ה(  וכתב במשנה ברורה
 לתינוק גם כן אסור, וכמו בכל איסורין דאמירה לנכרי אסור.

אך כתב דאם התינוק צריך לחמץ, כגון שהוא קצת חולה, מותר 
ן התורה, ולכן לומר לנכרי להאכיל אותו, אפילו בדבר שהוא אסור מ

יכול לומר לנכרי לישא התינוק אל ביתו ולהשקותו חמץ, רק לא 
]ויש לומר דטעמא כדחזינן דכל צרכי חולה נעשים על ידי יזכה בחמץ. 
 נכרי בשבת[.

הא חמץ אסור בהנאה מדאורייתא, והרי אם בהמתו  ויש לשאול,
אוכלת חמץ של נכרי, צריך למנוע הבהמה, דחשיב דנהנה בזה 

ואם כן מאי שנא )סי' תס"ו סק"ג(, כדעולה מדברי המגן אברהם  מחמץ,
 בנו. ]ובאיסור דאורייתא אין היתר דאמירה לנכרי בקצת חולי[.

בבהמה, נהנה מחמץ שאם לא תאכל חמץ  אויש לתרץ, דבשלמ א.
תאכל דבר אחר, והריהו חוסך זאת, משא"כ בתינוק שאוכל לשם 

ם לא יאכלנו לא יאכל בריאותו, נימא דאפשר רק בהאי חמץ, וא
 כלום, נמצא דאין כאן משתרשי ליה.

תו, דאף בגווני דאם לא תאכל הבהמה האי חמץ, לא יהא  ב.
להבהמה מה לאכול, נמי אסירא, דאז הבהמה תחלש ומפסיד 

 ממונו, משא"כ בתינוק, דאינו ממונו.

אך לפי זה אכתי תיקשי, דבגווני דאם לא יאכל התינוק החמץ,  ג.
ל דבר אחר שקשה להשיגו, ומכל מקום יעשה כן, יהא יצטרך לאכו

אך הרי  .אסור מן התורה מפאת נהנה, ]ובגוונא שחייב לרפא את בנו[
 לא הוזכרו חילוקים.

                
 

 לא תאכילום של לא תאכילום
דכמו דאסור משום לא תאכילום  )שם(  הנה כתב במשנה ברורה

 לקטן לעשות איסור.להאכיל לקטן, הכי נמי אסור לצוות 

לענין להאכיל תינוק חמץ  )שם ס"ק ה'(תו כתב במשנה ברורה 
בפסח כשיש חולי שאינו פיקוח נפש, שיש לצוות לנכרי להאכילו, 

 ואם הנכרי ילך, מצוה לקטן שיאכיל לתינוק.

וצריך עיון, דהא הגדול המצוה לקטן יעבור בלא תאכילום, כיון 
תאכילום, ואם כן הגדול עובר  שפעולת הקטן לגבי התינוק היא לא

 בלא תאכילום של לאו דלא תאכילום. ויש לדון ליישב בכמה אנפי:

 א. לא תאכילום רק במי שמוזהר באיסור
דן דכמו שכתב בתשובות )ח"א סי' ט"ו אות ב'( הנה בבית הלוי 

לענין לאו דלפני עור, דאינו אלא באיסור )סי' י"ד( אמונת שמואל 
באיסור דליכא עליו, לא שייך לפני עור, כמו כן דאיכא גם עליו, אבל 

נאמר לענין לאו דלא תאכילום, דהא דאסור לספות לקטן בידים, 
 אינו אלא באיסור דהמאכיל עצמו מוזהר על איסור זה.

ולפי זה יש ליישב דברי המשנה ברורה, דהרי קטן אינו מוזהר 
 לומר האי יסוד.כתב דאינו נראה )ח"ג סי' פ"א ז'(  באיסורים. אך באחיעזר

 ב. לא תאכילום של לא תאכילום
דנסתפק באומר לקטן להאכיל לקטן )שם אות ט'(  ראיתי באחיעזר

אחר, האם יש לא תאכילום של לא תאכילום, דיש לומר דכל עיקר 
איסור ספיה, דנפקא לן מלא תאכילום להזהיר גדולים על הקטנים, 

שיל לקטן, ואינו אינו אלא בגדול המכשיל לקטן, אבל לא בקטן המכ
דומה לשאר איסורים דאורייתא, דשייך האיסור גם בקטן, אלא 
אינו בר עונשין. ולהאי צד יהא מיושב דברי המשנה ברורה. אך הוא 

 חידושא רבתא. 

 ג. בגוונא דאינו ספיה בידים
עוד יש לומר דכוונת המשנה ברורה דאיירי דוקא בגוונא דהגדול 

, שאם ילך הנכרי יתן הוא לתינוק, מצוה לקטן כשהנכרי עדיין ישנו
. לא חשיב ספיה בידים מהגדול לקטן הראשון בכהאי גוונאואם כן 

 אך לא משמע כן לשון המשנה ברורה.

אלא חזינן מדברי המשנה ברורה דלא קפיד בהא דמצוינן לקטן 
 להאכיל לתינוק משום לא תאכילום של לאו דלא תאכילום.

דברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו ז"ל י   הזאת למודע
היתה לכתוב בקצרה, ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים 
האריך רבינו זצ"ל בכמה וכמה דרכים ואופנים באותו ענין, ולפעמים עשר ידות על הנדפס כאן, ע"כ 

 ך העתקנו רק חלק מהדברים.במקום שהארי

 

 ב"ב,  7א' דירה  17מערכת 'חמדת אברהם' סוקולוב 

 בערב  8.30עד  7.30 בין השעות   035703949טל'    0737263949פקס  

 נא לתרום להדפסת הגליון 
 ב"ב  7א' דירה  17סוקולוב 

   035703949טל'   0737263949פקס  

 בערב 9.00עד  7.30בין 
 



 ~ א~ 

                                                                                                                                                                                                                                                            
    

        """"שלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציון""""
        דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

 לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן ' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  אחרי מותפרשת  -חג הפסח 
 

 כיסוי המצה בעת אמירת והיא שעמדה ובאמירת לפיכך
 שאומר בשעה מגולה הפת ויהיה", )'ג סעיף ז"סימן תע(א "כתב הרמ

משנה בו     ".הפת יכסה ואז ,בידו הכוס שאוחז, לפיכך עד ההגדה
שהטעם שצריך לכסות את הפת בשעה שאוחז , כתב) ח"סקע(ברורה 

  .'א סעיף ט"דכאיתא בסימן רע, הכוס הוא כדי שלא יראה הפת בושתו
 הפיסקא כשיאמר דגם כתב ה"ובשל", כתב) ג"סקע(ובמשנה ברורה 

 ,בידו הכוס יאחז מידם מצילנו ה"בהק עד ולנו לאבותינו שעמדה והיא
  ".בידו הכוס כשאוחז מכוסה הפת יהיה ואז

 ,עיקר הדין צריך להיות שכל זמן שאומרים את ההגדהמבואר שמ
המצה נקראת לחם עוני שעונים שמשום  ,המצות צריכות להיות מגולות

וכשהמצות מגולות , את ההגדהשאומרים עליו  ,עליו דברים הרבה
ההלכה הזו שנחשב הדבר שאמירת ההגדה נאמרת על המצה  מתקיימת

מות שצריך להגביה את הכוס אבל במקו). ו"ב סקע"מדברי המש(
, צריך לכסות את המצה, "לפיכך"ובאמירת " והיא שעמדה"באמירת 

טת ם ישבזה שמכבדים את היין יותר מהמצה ומגביה, משום בושת הפת
ולכן צריך לכסות , נחשב הדבר כבושת לפת, כוס עם היין בפני המצהה

  .את המצה
  

  כיסוי הפת בקידוש
סעיף (א "לענין קידוש בשבת בסימן רעהנה עיקר דין בושת הפת נאמר 

שהרי מדיני קדימה בברכות , שבשעת הקידוש צריך לכסות את הפת) 'ט
שברכת המוציא קודמת , צריך לברך קודם על הפת ואחר כך על היין

, מים ומקדשים על היין ולא על הפתיוכאשר אנו מקד. לברכת הגפן
ולכן צריך , הפתנחשב הדבר כבושת , ומקדימים ברכת היין לברכת הפת

א "ולפי זה כתב הרמ    .לכסות את הפת בשעת הקידוש
שהמצות עומדות על השולחן , ב שגם בשעת אמירת ההגדה"והמש

נחשב הדבר , אם עושים איזה מעשה חשיבות ביין יותר מהמצה, מגולות
ולכן בכל המקומות . כבושת הפת וממילא צריך לכסות אז את המצה

נחשב הדבר כמעשה חשיבות , ההגדה שמגביהים את הכוס בעת אמירת
  .של היין יותר מהפת ולכן צריך לכסות אז את הפת

  

  כיסוי הפת בהבדלה אם דעתו לאכול מיד
ע "דהנה בדיני הבדלה כתב השו, אמנם לכאורה יש לעיין בדבר הזה

 ליזהר צריך להבדלה תיכף לסעוד רוצה אם", )'ט סעיף ט"סימן רצ(
 מפה עליו פורס הביא ואם ,הבדלה קודם לשלחן לחם יביא שלא

וכתב . "יכסנו לא אם להקדימו וצריך בפסוק מוקדם שהוא לפי ,ומכסהו
 דלא לכסותוין צריך א תיכף סועד אינו אם אבל") ל"סק( ברורה המשנה

  ".בזה קדימה שייך
ע ובמשנה ברורה שכל ההלכה שצריך לכסות את הפת בכל "מבואר בשו

דווקא במקום שדעתו לאכול את הפת מיד  הנאמר, פעם שמברך הגפן
אין צריך  ,אבל אם אין דעתו לאכול עתה פת כלל, לאחר שתיית היין

ולכן בהבדלה אם דעתו . לכסות את הפת בשעת ברכת הגפן על היין
נחשב הדבר כביזוי לפת כאשר מקדים את , אכול פת מיד אחרי הבדלהל

אבל אם . ההבדלה וצריך לכסות את הפת בעת, ברכת הגפן לברכת הפת
אין צריך לכסות את הפת בעת , אין בדעתו לאכול עתה פת כלל

והמציאות שיש פת מגולה בעת ברכת הגפן אינה מוגדרת , ההבדלה
  .כבזיון לפת

  

  בושת הפת בהגבהת הכוס בהגדה
הלא בליל הסדר בעת הגבהת הכוס באמירת  ,ומעתה לכאורה תמוה

שאכילת , ומד לאכול את המצהעדיין אינו ע, "לפיכך"ו" והיא שעמדה"
כ מאיזה טעם צריך "וא, המצה היא הרבה יותר מאוחר בשעת הסעודה

הלא כל ענין בושת הפת הוא דווקא בשעה שדעתו . לכסות את הפת

וביזוי שאז יש בזה בושת , לאכול מיד פת אחרי שתיית היין וברכת הגפן
ין שום ואם אין דעתו לאכול עתה פת א, ת כשמקדים את היין לפתפה

וממילא קשה מאוד למה צריך , בושת במה שמברך על היין בפני הפת
  .בשעה שמגביה את הכוס באמירת ההגדה, לכסות את המצה

  

  לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה
ונראה לומר דהנה עיקר הדין שהמצה צריכה להיות מגולה בעת אמירת 

שעונים  אשמשמעותו הי, המצה נקראת לחם עוניההגדה הוא מדין ש
והדברים הרבה זהו אמירת ההגדה שאומרים אותה , עליו דברים הרבה

כ עיקר הענין שהמצה מונחת מגולה על השולחן הוא לא "וא. על המצה
  .אלא זהו עיקר דינו של ההגדה לומר את ההגדה בפני המצה, במקרה

בפני  גדה לוקח את הכוס עם היין ומגביהוולפי זה כאשר באמצע הה
שהרי . הדבר שעושה מעשה חשיבות ביין בפני המצהנחשב , המצה

ובפני המצה לוקח את הכוס , עתה אומרים את ההגדה על המצה
  .ומגביהו ועושה בו מעשה חשיבות יותר מהפת

  

שצריך לכסות את הפת בשעה , ומעתה נראה לומר דיסוד דין בושת הפת
בברכה  יסודו אינו דין מסויים, שמקדים ומברך על היין לפני הפת

אלא עיקרו דין שכאשר הפת . שאסור להקדים את ברכת היין בפני הפת
אסור לעשות בפניה מעשה חשיבות ביין , עומדת לאכילה על השולחן

נחשב הדבר כמעשה , ואם מקדים ומברך על היין לפני הפת. יותר מהפת
  .בזיון לפת

הרי אם , ולכן כל מקום שהפת עומדת על השולחן ודעתו לאוכלה עתה
נחשב הדבר כעושה בפני הפת מעשה , מקדים ומברך על היין בפניה

ך ולכן צרי. ודבר זה הוא בושת וביזוי לפת, חשיבות ביין יותר מהפת
חשיבות שעושה ביין לא המעשה ש, לכסות את הפת בעת ברכת היין

, ושורש דין כיסוי הפת הוא לא דווקא מצד הברכה .יהא במעמד הפת
אלא שכמובן . החשיבות שעושה ביין בפני הפתאלא עיקרו מצד מעשה 

הוא בזה , חשיבות ביין יותר מהפתהמעשה הצורה שבה עושה את 
שזה המעשה שמבטא חשיבות יתר , שמקדים את ברכת היין לברכת הפת

אבל שורש הדין הוא לא דווקא דין בברכה שאסור . ביין יותר מהפת
שה החשיבות מע אלא שורשו הוא דין מצד, לברך הגפן בפני הפת

  .בפני הפתשעושה ביין 
ואם אין דעתו לאוכלה , ומה שצריך שדעתו תהא לאכול עתה את הפת

מעשה א משום שבאופן שאין דעתו לאוכלה הו, אין צריך לכסות
כמעשה  אינו מוגדר, שמברך עליו בפני הפתחשיבות שעושה ביין ה

הרי מה , שאם הפת אינה עומדת עתה לאכילה. חשיבות ביחס לפת
שהיא סתם מונחת על השולחן אינו נחשב שכל מה שעושים עתה 

וממילא כאשר מברכים הגפן ועושים . בשולחן מתייחס ביחס אל הפת
כדי , פתהמעשה אינו משתייך בשום צורה אל ה, מעשה חשיבות ביין

ולכן אין לכסות את , שנאמר שהמעשה הזה נחשב כבושת ובזיון לפת
  .הפת

  

מאוד שבליל הסדר צריך לכסות את המצה ומעתה לפי יסוד זה מובן 
ובאמירת " והיא שעמדה"בשעה שמגביהים את הכוס באמירת 

משום שהטעם שהמצה מונחת מגולה על השולחן בעת , "לפיכך"
, הרבה לקיים את ההלכה שעונים עליו דבריםהוא כדי , אמירת ההגדה

 כ כאשר מגביהים את הכוס עם היין"וא. שאמירת ההגדה תהא על המצה
, בפני המצה נחשב הדבר שעושים ביין מעשה חשיבות יותר מהמצה

ואילו את היין , שהרי המצה מונחת על השולחן ולא מגביהים אותה
וכן אין , ואפילו שאין בדעתו לשתות עתה את היין. לוקחים ומגביהים

מ כיון שהמצה לא מונחת סתם על "מ, בדעתו לאכול את המצה עתה
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חת המצה כאן כדי שאמירת ההגדה תאמר אלא יש מטרה להנ, השולחן
כ כאשר בפניה עושים ביין מעשה חשיבות נחשב הדבר "א, עליה

וכל פעם שעושים ביין . שיבים את היין יותר מהמצה שמונחת כאןחשמ
וצריך , הדבר הזה מוגדר כבושת הפת, מעשה חשיבות יותר מהפת

  .לכסות את הפת בעת ההיא
, צריך לכסות את המצה, ע ההגדהכאשר מגביהים את הכוס באמצולכן 

בכך שמחשיבים ועושים בפניה , בכדי שלא יהא ביזוי ובושת הפת
  .מעשה חשיבות ביין יותר מהמצה

* * *  
 שתיית ארבע כוסות כאשר מתחיל לשתות שלא בהסיבה

ובחלק מהכוסות הוא , שתיית ארבע כוסות בליל הסדר דינה בהסיבה
  .בפרטי הדינים בזה) 'עיף זז ס"סימן תע(ע "ועיין בשו, לעיכובא

בדרך כלל כוס היין  ,והנה כאשר מתחילים לשתות את היין שבכוס
וכדי לשתות בהסיבה צריך להטות את הכוס לצד , מלאה ביין עד למעלה

. ובאופן כזה מצוי מאוד שנשפך מעט יין מהכוס על הבגדים, שמסב
וס אינה ואז כאשר כבר הכ, והרבה נוהגים לשתות מעט יין שלא בהסיבה

מיד , מלאה עד למעלה ואין חשש שהיין ישפך מתוכה על הבגדים
  .מסיבים וגומרים לשתות את כל הכוס בהסיבה

, א בהסיבההרי מצוות שתיית ארבע כוסות היולכאורה יש לעורר בזה 
ומעתה כאשר שותה . וכאשר שותה שלא בהסיבה לא קיים את המצווה

הזו אינה נחשבת כשתיה של  השתיה ,בתחילה מעט שלא בהסיבה
אינה מוגדרת ואם השתיה . כיון שאינו יוצא בזה ידי חובה, מצווה

כ מיד כששתה מעט מהיין נפגם כוס "א, כוסות כשתיה של מצוות ארבע
ולפי זה . שכל כוס יין ששותים ממנו מעט הרי זה פוגם את היין, היין

ויין פגום , כאשר מתחיל את שתיית הכוס בהסיבה הוא שותה יין פגום
, שצריך לשתות כוס יין כמו בקידוששבכל מקום , אינו ראוי למצווה

, ההלכה היא שלא מקדשים על יין פגום, ברכת המזוןבהבדלה וב
את בו יין פגום אינו ראוי לקיים  ,וממילא גם במצוות ארבע כוסות

  .המצווה
ומעתה צריך עיון רב איך שותים  בתחילה מעט יין מהכוס שלא 

ושוב היין אינו ראוי לקיים בו , הרי בכך נפגם כל היין שבכוס, בהסיבה
, פ שבדיעבד יוצאים ידי חובה גם ביין פגום"ואע. מצוות ארבע כוסות

 כוס על מברכין הדחק בשעתש) 'ב סעיף ז"סימן קפ(ע "כמבואר בשו
ורק , מ כיון שלכתחילה אינו ראוי לקיים בו את המצווה"אולם מ. פגום

קשה איך כאן בליל הסדר עושים לכתחילה , ים עליובשעת הדחק מברכ
  .ומקיימים את המצווה של ארבע כוסות ביין פגום, את הכוס לפגום

  

  שתיית יין פגום לאחר הברכה
ולכאורה היה מקום לומר שהחיסרון של יין פגום הוא דווקא בשעת 

שכאשר מברכים את הברכה על הכוס היין צריך להיות שלם , הברכה
ואפשר , אבל בשעת השתיה כבר אין חיסרון של כוס פגום, ולא פגום

  .לכתחילה לקיים את השתיה ביין פגום
, וממילא מיושב המנהג של אלו ששותים מעט מהכוס שלא בהסיבה

הברכה בירך את ו, משום שבשעת הברכה היין היה עדיין שלם ולא פגום
אין בזה , ומעתה מה שהיין נפגם בין הברכה לשתיה. על כוס שלם

  .ואפשר לכתחילה לקיים את מצוות שתיית הכוסות ביין פגום, חיסרון
  

אלא , מבואר לא כך) ז"א סעיף י"סימן רע(ע "אבל באמת בשו
אלא גם בשעת , שהחיסרון של יין פגום הוא לא רק בשעת הברכה

היין צריך להיות שלם ולא  ,שההלכה היא שגם בשעת השתיה. השתיה
  .ואם שותה מיין פגום לא קיים את המצווה לכתחילה, פגום
 המקדש מכוס שפוךין צריך לא"וכתב , ע מדבר לענין קידוש"והשו

 לשפוך צריך שאז פגומים היולא אם כן א, המסובין שלפני יין לכוסות
והטעם כתב  ."פגום שאינו מכוס כולם שישתו כדי, וכוס כוס לכל

 כל דשתיית ג"עא ,'וכו כולם שישתו כדי", )ג"קפס(המשנה ברורה 
 שישתו להילכתח והומצ מ"מ ,ד"יעיף בס כדלעיל מעכבא לא המסובין

שאפילו המסובים  ב"ע ובמש"מבואר בשו  ".פגום שאינו מכוס
ואפילו שבשעת הברכה המסובים , צריכים לשתות דווקא יין שאינו פגום

כ לא מספיק "אעפ, שמעו את הקידוש מהמקדש שקידש על כוס יין שלם
שהיין יהא  ,בזה אלא הם צריכים להקפיד שגם כאשר הם שותים מהיין

 ולכן צריך שהמקדש ישפוך מכוסו לכוסם לפני ששותה. שלם ולא פגום
  .מהיין כדי שישתו יין שאינו פגום

 ,לא נאמרה רק על הברכה, ומפורש בזה שההלכה שלא לקחת יין פגום
כוסות אם היין נפגם בין הברכה  בעוממילא באר. אלא גם על השתיה

כ תמוה איך שותים מיד "וא, יש בשתיה חיסרון של יין פגום, לשתיה
וממילא כאשר  ,הרי היין נפגם, אחרי הברכה מעט יין שלא בהסיבה

כאשר מקיימים את מצוות שתיית ארבע כוסות בהסיבה יוצא כ "אח
  .שלכתחילה אינו ראוי לקיים בו את המצווה, ששותים יין פגום

  

ואמר שאין , בליל הסדר ל שמעתי שהקל בזה"ובשם מרן החזון איש זצ

ויש לעיין , אלא שמקור הדברים אינו מוסמך. בזה חשש של כוס פגום
  .בזה

  

  הסיבה ודין ארבע כוסותדין 
ונראה לומר דדין אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות ודין הסיבה בליל 

ושתי הלכות נאמרו . שאינם תלויים זה בזה, ביסודם שני דינים הם, הסדר
ושנית  .שתות ארבע כוסות ולאכול כזית מצהאחד שצריך ל, בליל הסדר

ביסוד הדין ו. שבלילה הזה צריך לאכול ולשתות בהסיבה דרך חירות
לא נאמר בזה שצריך דווקא , בדין שתית ארבע כוסות ואכילת מצה

. עיקר חיוב המצווה הוא לשתות ארבע כוסות ותו לא מידיאלא , הסיבה
ולאכול  אלא שיש עוד הלכה שצריך בלילה הזה לנהוג מנהגי חירות

שצריך לקיים הלילה הזה מצוות הל ש"ולכן קבעו חז, ולשתות בהסיבה
כדי לקיים את ההלכה של דרך , דווקא בהסיבה יושתיה יהבבאכילה ו

  .חירות
ויוצא מזה שהחיוב להסב בשתיית ארבע כוסות אינו עצם החפצא של 

אלא בעצם המצווה הזו לא נאמר כלל הלכה של , מצוות ארבע כוסות
ל לנהוג בלילה הזה "ודין ההסיבה הוא דין אחר שקבעו חז, הסיבה

  .יך הסיבה בשעת שתיית ארבע כוסותומחמת כן צר, מנהגי חירות
, ולפי זה בעיקר הדין צריך להיות שמי ששתה ארבע כוסות בלא הסיבה

אבל . שביטל את מצוות הסיבהאלא , יצא ידי חובת שתיית ארבע כוסות
ומי שלא קיים , ל קבעו שקיום מצוות ארבע כוסות תלוי בדין הסיבה"חז

, ל כאילו לא קיים גם מצוות ארבע כוסות"חז מצוות הסיבה עשאוהו
  .וממילא צריך לחזור לשתות את הכוסות בהסיבה

 -' הלכה ו' ז פרק ומצה חמץ הלכות( ם"רמבויסוד הדין מדוייק בלשון ה
 הוא כאילו עצמו את להראות אדם חייב ודור דור בכל"שכתב , )'ז

 הזה לילהב אדם כשסועד לפיכך. 'וכו מצרים משעבוד עתה יצא בעצמו
 אנשים בין ואחד אחד וכל .חירות דרך מיסב והוא ולשתות לאכול צריך

ומבואר  ."'כוו יין של כוסות ארבעה הזה בלילה לשתות חייב נשים בין
בדבריו שעיקר ההלכה של הסיבה הוא הלכה שצריך להראות בעצמו 

שיש דין , ומשמע שזה דין נפרד מחיוב שתיית ארבע כוסות, דרך חירות
  .הסיבה ויש עוד הלכה של חיוב ארבע כוסות

ם את היסוד הזה "ז הלוי כתב לדייק בדברי הרמב"ובחידושי מרן רי
ם האלו מבואר דמצוות הסיבה היא מצווה בפני "מדברי הרמב", וכתב

אלא דחכמים , שיאכל וישתה בלילה הזה והוא מיסב דרך חירות, עצמה
". 'וכו ארבעה כוסותקבעו למצווה זו בשעת אכילת המצה ושתיית ה
  .ועיין בהמשך דבריו מה שכתב לחדש ולפלפל בזה

  

ל שאם שתה שלא בהסיבה "ומעתה יתכן לומר שההלכה הזו שקבעו חז
יסודו נאמר דווקא באופן שכל שתיית , לא קיים מצוות ארבע כוסות

 הבזה נאמר. חובת הסיבהבאופן שלא יוצאים בה ידי הכוס היתה 
כ הרי "א, ההלכה שכיון שבשתיית הכוס הזה לא קיים מצוות הסיבה

  .הוא כמי שלא קיים גם מצוות ארבע כוסות וצריך לחזור ולשתות
אלא שבתחילה שתה מעט , אבל אם קיים מצוות הסיבה בשתיית הכוס

ממילא , קיים מצוות הסיבההרי כיון שבכללות הכוס , יין שלא בהסיבה
כ כיין של מצווה "המעט יין ששתה שלא בהסיבה בתחילה הוא מוגדר ג

שהרי בעיקר הדין מצוות ארבע כוסות . וקיים בו מצוות ארבע כוסות
אלא שחכמים קבעו שאם אינו , היא מצווה נפרדת ממצוות הסיבה

ל הדין ל שכ"וי. מקיים מצוות הסיבה אינו מקיים גם מצוות ארבע כוסות
, הזה נאמר דווקא כשלמעשה לא יצא ידי חובת הסיבה בשתיית הכוס
, אבל אם יצא ידי חובת הסיבה בשתיית הכוס שרוב הכוס שתה בהסיבה

מעתה גם המעט ששתה בתחילה שלא בהסיבה מוגדר כיין של מצווה 
ל לא הפקיעו "ובאופן כזה חז. שקיים בו מצוות שתיית ארבע כוסות

כיון שבכל כללות , ה את מצוות ארבע כוסותמהמעט ששתה בתחיל
  .הכוס קיים מצוות הסיבה

ששתה בתחילה מוגדר כיין של מצווה שמקיים בו וממילא אם גם היין 
מובן מאוד שהמעט יין הזה ששותה אינו פוגם את , מצוות ארבע כוסות

אלא נחשב כהתחלת השתייה שאינו פוגם ומחשיב את היין , הכוס
  .לפגום
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  פרשת אחרי מות
 "ובאיסור מוקצה ומלאכה שאינה צריכה לגופה -כיסוי הדם ביום טוב "

        ).).).).גגגג""""ז פסוק יז פסוק יז פסוק יז פסוק י""""פרק יפרק יפרק יפרק י". (". (". (". (בעפרבעפרבעפרבעפר    וכסהווכסהווכסהווכסהו    דמודמודמודמו    אתאתאתאת    ושפךושפךושפךושפך    ,,,,יאכליאכליאכליאכל    אשראשראשראשר    עוףעוףעוףעוף    אואואואו    חיהחיהחיהחיה    צידצידצידציד    יצודיצודיצודיצוד    אשראשראשראשר    ''''ווווגגגגוווו    ישראלישראלישראלישראל    מבנימבנימבנימבני    אישאישאישאיש    ואישואישואישואיש""""
 אומרים שמאי בית ,טוב ביום ועוף חיה השוחט", במשנה בריש ביצה איתא

 עפר לו היה כן אם אלא ישחוט לא אומרים הלל ובית ,ויכסה בדקר יחפור
  ".ויכסה בדקר שיחפור שחט שאם ומודים .יום מבעוד מוכן

מבואר במשנה בדברי בית הלל שמי שאין לו עפר מוכן מבעוד יום לפני יום 
. אסור לו לשחוט חיה ועוף ביום טוב, טוב כדי לקיים בו מצוות כיסוי הדם

, שמי שאין לו עפר לכיסוי הדם) 'ב' ח - ' ב' דף ז(בביצה ' ומבואר בגמ
ברור שאסור לו , ה דאורייתא כדי להביא את העפרוצריך לעבור מלאכ

לקחת את העפר הזה שהעשה של מצוות כיסוי הדם אינו דוחה את העשה 
  .ולא תעשה שאסור לעשות מלאכה ביום טוב

, אורייתאאבל אם יש לו עפר שכדי להביאו לא צריך לעבור על איסור ד
בעוד יום עפר מאלא רק על איסור דרבנן כגון שיש לו כבר דקר נעוץ מ

והעפר הוא עפר תיחוח , צריך לחפור מחדש כדי להביא את העפרואינו 
ובזה כל האיסור להוציא את העפר הוא רק מצד . שאין בו חשש של כתישה

אבל כאן כיון שכל המטרה , שעושה גומא באדמה שזה אסור משום בונה
א רק בשביל לקחת את העפר לכיסוי הדם ואין לו שום יחפירת הגומא הב

שהוא מוגדר , "חופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה"הרי זה כ, ענין בגומא
  .כמלאכה שאינה צריכה ואסור רק מדרבנן

סוברים בית הלל , באופן כזה שהאיסור לקחת את העפר הוא רק מדרבנן
שאסור לשחוט באופן כזה , והעוףשלכתחילה אסור לו לשחוט את החיה 

  .שכדי לקיים את מצוות כיסוי הדם יצטרך לעבור על איסור דרבנן
ומודים שאם שחט שיחפור ", על זה כתוב במשנה ,אבל אם עבר ושחט

שהתירו לו לעבור על איסור דרבנן כדי לקיים מצווה , "בדקר ויכסה
  .דאורייתא של כיסוי הדם

  

  עפר מוכן מבעוד יום
שמי שיש לו עפר מוכן בבית ) 'א' דף ח(ובראשונים ' ר בגממבואעוד 

ולא צריך לעבור על איסור חפירה , שאפשר להשתמש בו לכיסוי הדם
ט בכדי "אם ייחד את העפר לפני יו, וכדומה כדי לכסות עם העפר הזה

הרי העפר אינו מוקצה ואפשר לכתחילה להשתמש  ,שיהא ראוי לתשמיש
  .מותר לשחוט לכתחילה ובאופן כזה, בו לכיסוי הדם

ואסור , הרי העפר הזה הוא מוקצה, אבל אם לא ייחד את העפר מבעוד יום
וממילא באופן כזה הדין , ואיסור מוקצה הוא מדרבנן. לכסות בו ביום טוב

אבל אם עבר ושחט מותר לו לקחת את , הוא שלכתחילה אסור לשחוט
נעוץ מבעוד יום  שזה נחשב כמו אם היה לו דקר, העפר הזה ולכסות עימו

שהתירו לו לעבור על איסור דרבנן כדי , שהתירו לו לחפור בדקר ולכסות
ולכן הוא הדין לענין עפר מוקצה שלא ייחדו . לקיים מצוות כיסוי דאורייתא

מותר לו , ר לכיסויחאם עבר ושחט ואין לו עפר א, לפני יום טוב לתשמיש
וות כיסוי דאורייתא שכדי לקיים מצ, לקחת את העפר הזה ולכסות עימו

  .התירו לו לעבור על איסור מוקצה דרבנן ולהשתמש עם העפר
ט ובשער הציון "ובמשנה ברורה סקע, ו"ח סעיף ט"ע סימן תצ"ועיין בשו

  .שהביאו את כל הדברים הללו להלכה, ח"צסק
  

  איסור מוקצה ומלאכה שאינה צריכה לגופה מה עדיף
וכן מבעוד יום ועבר ושחט ביום יש לדון מה הדין במי שלא היה לו עפר מ

או עפר שצריך לעבור על איסור , ועתה יש לו שני מיני עפר לכסות, טוב
שיש לו דקר נעוץ (, דרבנן של מלאכה שאינה צריכה כדי לקחת אותו

מבעוד יום וכדי לקחת את העפר הוא חופר גומא שזה אסור מדרבנן מחמת 
 .)ואינו צריך אלא לעפרהכדין החופר גומא , מלאכה שאינה צריכה לגופא

וממילא הוא , שלא ייחד את העפר לתשמיש מבעוד יום(או עפר מוקצה 
, איזה עפר עדיף לקחת בשביל כיסוי הדם). אסור מדרבנן משום מוקצה

דהנה בשני מיני העפר הללו הדין הוא שאם עבר ושחט מותר לו לקחת את 
ים מצוות כיסוי שהתירו לו לעבור על איסור דרבנן כדי לקי, זה ולכסות

, אלא שיש לדון כאשר יש לו את שני מיני העפר הללו מה עדיף. דאורייתא
, האם עדיף לעבור על איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה מאיסור מוקצה

  .או שעדיף לעבור על איסור מוקצה מאיסור מלאכה שאינה צריכה לגופה
  

כתב ) ו"סקט ח"סימן תצ(בבית יוסף , ומצינו בדבר זה פלוגתא בפוסקים
, שעדיף לכסות עם העפר שיש בזה דקר נעוץ ולא עם העפר המוקצה

שעדיף לעבור על איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה מאשר לעבור על 
ע "וכתב על דברי השו ,הביאו להלכה) ו"סעיף ט(א "והרמ. איסור מוקצה

 טפי עדיף ומיהו"וכתב , שהתיר לכסות בעפר מוקצה כאשר עבר ושחט
  ".לו יש אם, תיחוח בעפר נעוץ בדקר לכסות
, א חולקים וסוברים שעדיף לכסות בעפר מוקצה"המגן אברהם והגראבל 

שעדיף לעבור , מאשר לכסות בעפר הקבוע באדמה אלא שיש לו דקר נעוץ
  .על איסור טלטול מוקצה משאר לעבור על איסור מלאכה שאינה צריכה

לגבי דליקה בשבת ) 'א ב"דף קכ(בשבת ' א מביא ראיה לדבריו מהגמ"והגר
שאסור , "תכבה ואל כבה לו אומרים אין לכבות שבא נכרי"דאיתא במשנה 

והנה האיסור לכבות את האש הוא רק משום . אש בשבתלומר לגוי לכבות 
שלא התירו לומר לנכרי לכבות ' כ כתוב בגמ"ואעפ, מלאכה שאינה צריכה

פוסקים שמותר לומר ואילו לגבי טלטול מוקצה הסכימו כל ה. את הדליקה
מביא את זה  )'סעיף ג( ו"רע מןא בסי"והרמ, לגוי לטלטל מוקצה בשבת

, כבר דלוק נר ליטול עמו לילךלאינו יהודי  לומר ומותר"להלכה וכתב 
  ".בעלמא הנר טלטול רק עושה ואינו הואיל

מבואר בזה שאיסור מלאכה שאינה צריכה הוא הרבה יותר חמור מאיסור 
ם שאסור משום שבות מצינו "ולכן לגבי איסור אמירה לעכו, טלטול מוקצה

התירו ולעומת זאת , שלא התירו לומר לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה
משום שאיסור מוקצה הוא יותר קל מאיסור , צהלומר לגוי לטלטל מוק

סוי הדם כשיש לענין כי וממילא הוא הדין      .נה צריכהמלאכה שאי
על איסור מלאכה שאינה  עפר שצריך לעבור בזהב אפשרות לכסות הדם

בוודאי , עפר שצריך לעבור בזה על איסור טלטול מוקצהב או, צריכה
שעדיף לקחת את העפר המוקצה מאשר את העפר שעוברים בו על איסור 

יותר מאיסור מלאכה שאינה  קל שאיסור מוקצה, אינה צריכהמלאכה ש
  ).ז"סימן י, קמא(א בתשובה "א הוכיח גם הרעק"וכדברי הגר .צריכה

  

מהגמרא שרואים בזה שאיסור מלאכה שאינה  א"ולכאורה ההוכחה של הגר
ע על דברי הבית "הוא צ, צריכה הוא יותר חמור מאיסור טלטול מוקצה

יוסף שסובר שאיסור טלטול מוקצה הוא יותר חמור ולכן הבית יוסף סובר 
לענין כיסוי הדם שעדיף לכסות עם עפר כזה שעוברים בו על איסור מלאכה 

  .ר שעוברים בו על איסור טלטול מוקצהשאינה צריכה משאר לכסות עם עפ
  

  איסור טלטול מוקצה ואיסור השתמשות במוקצה
ה אמר "ד', א 'ח דף(בביצה ' דהנה בתוס ,ונראה ליישב בדעת הבית יוסף

כותב שהתירו לטלטל מוקצה ביום טוב בשביל אוכל נפש ) רב יהודה
ום טוב בי הכירה אפר מסלקין אנו היאך ואנו ת"וא: "ל"וז. ושמחת יום טוב

 יצחק ר"הר ואומר ,ביצה בו לצלות ראוי שאין ג"עא ה"הפשטיד לאפות
ום טוב י ושמחת נפש אוכל בשבילום טוב בי לטלטל אסור אינו דמוקצה

  .הללו להלכה' הביא את דברי התוס) 'ט סעיף ז"סימן תק(א "והרמ". 'וכו
הביא את דברי הבית יוסף שהקשה , )ו"ט סקט"סימן תק(מגן אברהם בו

כ למה לגבי "א, דאם מותר לטלטל מוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש
שחיטה מי שאין לו עפר מוכן מבעוד יום לכיסוי הדם ויש לו רק עפר 

הרי , ילה על מנת לכסות בעפר הזהלא התירו לו לשחוט לכתח, מוקצה
  .לצורך אוכל נפש התירו מוקצה ביום טוב

ך אוכל נפש ושמחת יום טוב ותירץ שכל מה שהתירו מוקצה ביום טוב לצור
 ויש: "ל"וז. אבל לא התירו השתמשות במוקצה, זהו דווקא טלטול מוקצה

 טוב ביום שהוסק באפר לכסות לכתחילה לשחוט התירו לא למה לתמוה
 המוקצה לטלטל שמותרראה לומר נ לכן. 'וכו) ח"בית יוסף סימן תקי( ע"וצ

  ".'וכו בו ולהשתמש כלוולא אסור אבל ,נפש אוכל בשביל
אחד איסור טלטול , מבואר במגן אברהם שבאיסור מוקצה יש שני חלקים

, ובחומרת האיסור שונים זה מזה. והשני איסור השתמשות במוקצה, מוקצה
ולכן לגבי . הבמוקצה יותר חמור מאיסור טלטול מוקצשאיסור השתמשות 

 ההתר הוא רק ביחס, שמחת יום טוב שמצינו שהתירו איסור טלטול מוקצה
אבל ביחס לאיסור השתמשות במוקצה לא התירו , לאיסור טלטול מוקצה

  .משום שמחת יום
  

שכאשר יש , א על הבית יוסף"ומעתה לפי זה נראה ליישב את קושית הגר
אפשרות לעבור על איסור מלאכה שאינה צריכה ויש אפשרות לעבור על 

סובר  ,איסור יותר קל שעדיף לעשות אותו ואנו דנים מה, איסור מוקצה
בזה , הדבר תלוי שאם הנידון הוא באיסור השתמשות במוקצההבית יוסף ש

איסור מוקצה הוא חמור ועדיף לעבור על איסור מלאכה שאינה צריכה 
אבל אם הנידון הוא   .מאשר לעבור על איסור השתמשות במוקצה

ועדיף , בזה באמת האיסור מוקצה הוא קל, לעבור על איסור טלטול מוקצה
  .איסור מוקצה מאשר על איסור מלאכה שאינה צריכהלעבור על 

, וממילא מיושב הכל דלגבי כיסוי הדם כאשר רוצים לכסות בעפר מוקצה
אלא האיסור הוא , האיסור מוקצה בזה הוא לא רק איסור טלטול מוקצה

ובזה איסור מוקצה . שמשתמש בעפר לכסות את הדם, השתמשות במוקצה
עדיף לכסות בעפר מוכן עם דקר נעוץ ולכן פסק הבית יוסף שהוא חמור 

מאשר לכסות בעפר מוקצה  ,שבזה האיסור הוא מלאכה שאינה צריכה
  .ולעבור על איסור השתמשות במוקצה

אבל כשהנידון הוא לגבי איסור טלטול מוקצה בזה האיסור מוקצה הוא 
ועדיף לעבור על איסור מוקצה מאשר על איסור מלאכה שאינה , איסור קל
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א שבאיסור טלטול מוקצה מצינו שהתירו "ילא מה שהקשה הגרוממ. צריכה

ואילו באיסור מלאכה שאינה צריכה לא התירו איסור , ם"אמירה לעכו
, אין בזה סתירה על דברי הבית יוסף לענין כיסוי הדם, ם"אמירה לעכו

משום שאיסור טלטול מוקצה הוא איסור קל הרבה יותר מאיסור מלאכה 

יסוי הדם שהנידון הוא על איסור השתמשות ואילו בכ. שאינה צריכה
ועדיף לעבור על איסור השתמשות , במוקצה בזה האיסור הוא יותר חמור

  .במוקצה

  

  "אדם כקריעת ים סוףקשה זיווגו של "
עת משום שב, "קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף"ל ש"ידועים דברי חז

ויש רגעים , ישנם רגעים שהכל נראה סגור ומסוגר מכל הצדדים השידוכין
  .ופתאום שוב הכל חוזר כמה מסעות לאחור ,שרואים כבר את הסוף קרב ובא

' כי מאת ה', וכל אחד חש במוחש את יד ה, בסופו של דבר הישועה באה
והשידוך עדיין לא  ,אבל בשעת מעשה כל זמן שלא נעשה מעשה. היתה זאת

וקשין ) "'א' דף ב(ל בגמרא בסוטה "מתקיימים דברי חז, יצא אל אור העולם
  ".לזווגן כקריעת ים סוף

לכל אחד ואחד בפרטות מתי וקצב , ה בורא ומנהיג לכל הברואים כולם"הקב
אין שום אדם שבעולם שיכול להקדים או לאחר אפילו ברגע אחד . יבוא זמנו

וכל השאלה היא באיזה , ה שבו תבוא לו הישועה"את הזמן שקבע הקב
  .יבואאבל בסוף בוא , יבוא השידוךדרכים יצטרך לעבור עד ש

  

צ פלמן "מהגרבי סיפורים מענינים ששמע א שנ"מ שפירא שליט"ספר הגרבמ
  .בענין שידוכיןג "בשנת תשמל "זצ

, צ מוסר שיעור בהלכה לבחורים"היה הגרב 9:30בשעה בכל מוצאי שבת 
בשבתות של הקיץ שהשבת . 'הסמוך לישיבת פוניבז" בית דוד"ד "בביהמ

הרי זמן קצר לאחר צאת השבת כבר הגיע מועד מסירת , יוצאת מאוד מאוחר
הוצרך להזדרז מאוד , "רמת אלחנן"ירה לצ ד"לאחר שעבר הגרב. השיעור

מאזור  56והרבה פעמים נסע באוטובוס קו , לאחר הבדלה ללכת לשיעור
  .כדי להגיע לשיעור בזמן, רמת אלחנן לאזור בית דוד
הזדמן לו גם לנסוע בדיוק ' ימים בישיבת פוניבז םהרב שפירא שלמד באות

  .צ"רבובדרך היה מרבה לדבר עם הג, באותו הזמן באוטובוס
 י סיפוריםבא ותשמע שנ", וכה אמר, צ בשיחה"בפעם אחת התחיל הגר

  .והשני כלל לא ידוע, סיפור אחד מעט ידוע". מענינים
  

  הטבעת שנעלמה
וכאשר הגיע הזמן שהחתן , ל בחופה"ז מבריסק זצ"פעם אחת היה מרן הגרי
כולם חיפשו את . לפתע הטבעת נפלה ונעלמה, מוסר את הטבעת לכלה

 ,וכאשר החתן רצה למסור את הטבעת, הביאו את זה לחתן, ומצאוה הטבעת
ובסוף לשמחת  .מצאוהעד ש, שוב חפשו את הטבעת. שוב נפלה הטבעת

  .כולם קידש החתן את הכלה בטבעת
הכלה והמחותנים קצת נלחצו והרהרו לעצמם מה פשר הדבר  ,אלא שהחתן

אולי יש בזה , והחופה התעכבה זמן רב, הזה שפעמיים הטבעת נפלה ונעלמה
ומעולם , הרי בכל יום ישנם עשרות חתונות. סימן שהזיווג הזה לא יעלה יפה

ומדוע כאן סובבה ההשגחה , לא שמענו שהטבעת נופלת מידיו של החתן
  .עת נפלה מידיו פעמייםהעליונה שהטב

? אתם יודעים למה הטבעת נפלה"ומיד אמר , הרב מבריסק הבין לרחשי לבם
זמן ה קובע לכל חתן "הקב, וביאר את דבריו...". משום שעדיין לא הגיע הזמן

 ,הזמן שנקבע הוא באיזה יום .זכה לקדש את הכלה כדת משה וישראלשבו י
החתן מוסר את הטבעת ומקדש ובדיוק באותו הרגע אז , דקה ושניה ,שעה

  .לא רגע קודם ולא רגע אחר כך, את כלתו
מוכנים ומזומנים , החתן והכלה כבר עמדו בחופה -אמר הרב  - בחתונה הזו 

, ונוצרה בעיה. נקבע משמיםאבל נשארו עוד כמה דקות לזמן ש, לקידושין
ור כדי לפט. ומצד שני עדיין לא הגיע הזמן, מצד אחד החתן כבר עומד לקדש

אבל איך יעכבו את זה בזמן , את הבעיה הזו היו חייבים לעכב את הקידושין
לכן נשלח מלאך משמים שיפיל את הטבעת ? שכולם כבר עומדים מוכנים

ומתוך כך יעברו כמה דקות עד שימצאו את , מידיו של החתן פעמיים
שבה הטבעת לידיו , והגיע הזמן לקידושין, וכשעברו הדקות הללו. הטבעת

  .החתן וקידש את הכלה בשמחהשל 
אלא רק שעדיין לא , ממילא נפילת הטבעת לא מראה על שום דבר לא טוב

  .ד הזיווג יעלה יפה יפה"ועתה שכבר הגיע הזמן בס, הגיע הזמן
  

  החתן שישן
הזה מעשה ה"וכהקדמה לכך הוא אומר , צ לספר"עוד סיפור ממשיך הגרב

ולמד בישיבה לבעלי , היה בחור שזכה לחזור בתשובה  !".היה השבוע
יום אחד הציעו לבחור הזה שידוך טוב והגון עם בת גילו בחורה . תשובה

הבחור שמע את כל . בעלת מידות טובות ויראת שמים, בעלת תשובה
ולשמחת , ניגש לשידוך הזה, הבירורים שעשו על הבחורה ומצא חן בעיניו

  .ס עם הבחורה הזוחבריו ורבותיו בישיבה התאר
בכל הבחינות ובכל , יםשריבזמן שבין האירוסין לחתונה התנהלו הענינים למ

בי העם דאגו להוצאות החתונה בשביל החתן ירבני הישיבה ונד. המישורים
  .ד הזמינו אולם וקבעו תאריך לחתונה"ובס, והכלה

  

הכלה הגיעה לאולם  -יום שמחת לבו  -יום המיוחל ההגיע , ויהי היום
, חברותיה ומכריהועם  ם מעט ממשפחתה ששמרו עימה על קשרמוקדם ע

  .חילו לבוא שאר המוזמניםלאט לאט התו
, חבריו, הישיבה של החתןראש , החופהלהיות ה בה נועדהגיעה השעה ש

אבל להפתעת כולם . מוכנים לחופה, מנים כולם כבר היו באולםושאר המוז
כל רגע . מדוע החתן מתעכב, הפלא היה גדול  ...עדיין לא הגיעהחתן 

הפך , הזמן חלף והחתן עדיין לא באאבל כש, חשבו שהנה הנה הוא בא
  .אולי קרה לו משהו בדרך, הפלא לדאגה גדולה

הבחור רץ לישיבה . אחד מהחברים הטובים של החתן רץ לחפש את החתן
  .להפתעתו הוא מוצא את החתן בישיבה כדרכו יום יוםו

  ".?החתונה שלך אתה יודע שהיום", להליו במהרה בשאהוא פונה א
  ".ידעתי גם ידעתי, כן", החתן משיב

  .שואל החבר. "כולם מחכים לך באולם, אז מה אתה עושה כאן -נו "
ואינני , בסוף החלטתי שהכלה הזו אינה מתאימה בעבורי", החתן משיב

  ".מעוניין בשידוך הזה
  

סר לו את הדברים ומיד ניגש אל ראש הישיבה ומ, החבר רץ בחזרה לאולם
  .ששמע כהווייתם

הוא . והתחיל לדבר עם החתן, לקח מונית לישיבה, ראש הישיבה נסער כולו
  .אבל שום דבר לא הועיל החתן מסרב לבוא לחתונה, מנסה בכה או בכה

  ???מה עושים
ראש . ייעץהולכים לגדול הדור לשאול ולהת, כשלא יודעים מה לעשות

י קנייבסקי "נסע מיד לביתו של מרן הסטייפלר הגריהישיבה לקח שוב מונית 
  .כה לשמוע מה לעשות עכשיויחו, סיפר לו בקצרה את פרטי המעשה ,ל"זצ

האם יש בישיבה בחור שנראה לך ", הסטייפלר שואל את ראש הישיבה
 ,מטבעם של דברים    ".שהוא יכול להתאים לחתן לכלה הזו

ר מאח, ני תלמידיובישיבה כזו ראש הישיבה הוא הרב והאב לכל ב
וממילא . משמירת תורה ומצוותשהמשפחות של הבחורים הללו רחוקות 

ן הוא וכיון שכ, היה ראש הישיבה, בדרך כלל מי שדאג לשידוכים לבחורים
  .ב בבירורים על הכלה וידע מי היא ומה טבעההתמצא היט

שהוא , ועלה לו רעיון על בחור אחר מבני הישיבה, ראש הישיבה חשב מעט
  .יכול להתאים כחתן לכלה הזו שממתינה באולם לחתן שבושש מלבוא

  .ומיד השיב לסטייפלר שאכן יש בחור בישיבה שיכול להתאים לכלה הזו
, רוץ מהר לישיבה ותציע לבחור את ההצעה הזו", אמר לו הסטייפלר

  ."ותאמר לו שמיד ילך לחתונה
יוכל להתחתן איך הוא "ושאל בתמיהה , ראש הישיבה נדהם מהתשובה הזו
חק בראש וד, הסטייפלר לא נבהל  ".?תוך רגע אחד ללא הכנה מוקדמת

  .הישיבה שירוץ מהר ככל האפשר ויעשה את דברו
  

, מחפש את הבחור המיועד להיות היום חתן, ראש הישיבה בא לישיבה
ועתה הוא כבר ישן את שנת , ומגלה כי הבחור הזה הקדים היום ללכת לישון

יתכן שאין זה מתאים להעיר בחור , תלבטמאי לכך הוא     .הליל
כי בוודאי הידיעה הזו , שכבר באמצע השינה ולהציע לו שהיום יהא חתן

ביום  ולא יצליח להיות מספיק בישוב הדעת, תיפול עליו כרעם באישון לילה
  .הגדול הזה של הקמת בית בישראל

יו את ומציע לפנ, ומספר לו שהבחור כבר הלך לישון, הוא חוזר לסטייפלר
ושואל אולי כדאי ללכת לכלה שממתינה באולם ולספר לה , התלבטויותיו

  .ומחר להציע לה את ההצעה החדשה, שהיום החתונה מבוטלת
  .!"רוץ מהר ותעיר אותו מיד", הסטייפלר עונה מיד בנחרצות

הציע לו את  ,העיר את הבחור משנתו, ואכן ראש הישיבה רץ ועשה כדבריו
  .לבש בגדי שבת והלך לאולם, חיובוההוא השיב ב, ההצעה

  

 שלאט לאט התחילה להבין שמשהו, נהראש הישיבה ניגש אל הכלה הממתי
ותוך כדי , על ביטול השידוךמספר לה ובחכמה , אינו מתנהל כאן כשורה

דיבור הוא מציע לה את ההצעה החדשה כשהוא מפליג במעלותיו של 
  .המיועד להיות חתן

ואם אכן הם , ה בין הבחור לכלה בחדר צדדיוסיים ואמר שעתה יעשו פגיש
  .מיד תערך החופה, ימצאו חן זה בעיני זה
הסכים הבחור , יצאו שניהם כמחצית השעהלאחר , ואכן כדבריו כן עשו

ומיד יצאו שניהם לחופה   !והכלה שאלו את פיה ואמרה הן, לשידוך
  .והקימו חורבה אחת מחרבות ירושלים, שמחהבבששון ו

  

ה קובע לכל "הקב, אתה רואה", י הסיפורים הללו ואמראת שנ צ"הגרב סיים
יכול להיות חתן , אם הזמן עדיין לא הגיע, אחד את הזמן מתי יהיה חתן

ואילו כאשר מגיע . והטבעת נופלת ונעלמת עד שיגיע הזמן, החופה מתחת
  ".מעירים בחור באמצע השינה ושולחים אותו להיות חתן, הזמן
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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" שבת הגדול  ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  

  בזכות מילה נגאלו

הבעל הטורים בפרשת שמות מביא מדברי חז"ל שבשביל שלושה 
דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמותם, וששמרו שבת 

  ומילה, ויש להתבונן מה המעלה בשלושת דברים אלו. 

הנה מה ששמרו מילה במצרים, באמת היו חייבים בזה, שכבר נאמר 
ציווי על המילה לאברהם אבינו, והיו חייבים בזה גם לפני מתן תורה, 
ולכאורה אם כן מדוע זה נחשב זכות ומעלה, הרי היו חייבים בזה, ואם 
לא היו מלים זה היה חטא, וכפי הנראה שבמצרים היה בזה ניסיון גדול 

  עמדו בניסיון ושמרו מצות מילה. יותר, והם 

ויש בזה ענין נוסף שהמילה מוסיפה קדושה ושלמות בנפש האדם, 
שהרי ערלה היא פגם, והערל פסול לעבודה, ואסור לאכול בתרומה, 

ועל ידי ששמרו  ולדעת רבי עקיבא ערל הרי הוא כטמא (יבמות עב, ב),
  מילה קיבלו את המעלה של קדושת המילה. 

(שמות רבה יט, ו) שכל ישראל היו ערלים חוץ משבט ובאמת מצינו 
כל נימולו לוי שנאמר בהם ובריתך ינצרו, אבל לפני יציאת מצרים 

כמו שכתוב ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ודרשו חז"ל ישראל 
  אלו דם פסח ודם מילה, ובזכות זה נגאלו. 

בכניסתם לארץ שכל ישראל היו ערלים  )פרק ה'(ביהושע שמצינו ומה 
ויהושע מל אותם, שם אין מדובר על יוצאי מצרים, אלא על הנולדים 
במדבר, כמפורש בפסוקים, והם לא היו יכולים למול כדאיתא בגמרא 

  (יבמות עב, א) מפני שלא נשבה להם רוח צפונית. 

  להיבדל מדרכי הגויים

ו והענין שהזכיר בעל הטורים שלא שינו את שמותם, וכיוצא בזה מצינ
הוא  בדברי חז"ל שלא שינו את לשונם ואת לבושם, הענין בכל זה

מדרכי הגויים, שלא להתערב ולא לקבל שייכות איתם, ולא להיבדל 
אדם נקרא בשם יהודי, כשכי להיות מושפע ממעשיהם ומהנהגתם, 

על ידי זה הוא זוכר שהוא ומדבר בלשון הקודש, ומתלבש בלבוש יהודי, 
  יהודי ובעל מדרגה אחרת, ונבדל מהגויים. 

וידוע שגם בדורות האחרונים בחוץ לארץ היהודים לא היו מדברים 
בשפת שדיברו הגויים אלא היו מדברים באידיש, ובמקומות בשפת 

הגויים לא היה טוב, כגון בגרמניה היו מדברים גרמנית, והייתה שם 
  . שם יצאו המשכילים הראשונים, ומהתבוללות נוראה

ובמדינת ספרד היו היהודים מדברים בלשון לאדינו, שזו הייתה שפה 
, שחיברם רבי יעקב 'ילקוט מעם לועז'מיוחדת ליהודים, וידוע שספרי 

כתב אותם בשפת לאדינו, בתחילה כולי תלמידו של בעל המשנה למלך, 
ליקוט גדול של ויש בהם , ורק אחר כך תרגמו אותם ללשון הקודש

המדרשים ומאמרי חז"ל על פרשיות התורה, כפי שיש ספר צאינה 
וראינה בלשון אידיש, שהנשים בחוץ לארץ היו קוראות בו, וכן זוכרני 

דיברו ובדרך כלל במדינות אירופה , מזקנתי ע"ה שהייתה קוראת בזה
  היהודים אידיש ולא דיברו בשפת הגויים. 

את שמם ואת לשונם ואת לבושם  אם כן מבואר המעלה שלא שינו
לא לקבל השפעה מהם, וכן ששכל זה היה כדי להיבדל מהמצרים 

המעלה של מצות מילה הוא כמו שנתבאר, שכבר היו חייבים במילה, 
  וגם קיבלו בזה את המעלה והשלמות של קדושת המילה. 

אבל המעלה מה ששמרו שבת במצרים צריך ביאור, שהרי עדיין לא 
נצטוו על השבת, ומבואר כי היה מעלה בשמירת השבת גם לפני הציווי, 

  עד כדי כך שבשביל מעלה זו יצאו ממצרים. 

  ויברך ויקדש אותו

כמו שכתוב (בראשית ב, ג) והענין בזה מפני ששבת הוא יום קדוש, 
, היינו שהזמן של שבת "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו"

יורדת קדושה לעולם, וכל חלל כניסת השבת שבהוא זמן מקודש, 
האוויר מלא בקדושה, זה הפירוש הפשוט ויקדש אותו, שהזמן נעשה 

  מקודש, וכל העולם הוא יותר מקודש בשבת. 

וזה היה כבר מבריאת העולם כמו שכתוב ויקדש אותו, גם בדורות 
הראשונים של אדם שת אנוש וכו' כבר נתקדש יום השבת, אף על פי 

בשמירת השבת, ואדרבה הרי הם היו גויים, וגוי  שהם לא היו מצווים
[ויש נידון כיצד יעשה מי שהוא ספק גוי, אם יחלל  ששבת חייב מיתה

שבת שמא הוא יהודי וחייב בשמירת השבת, ואם ישמור שבת שמא הוא 
על כל פנים קדושת השבת כבר שבת, ויש עצות לזה] בשמירת גוי ואסור 

ם לפני אברהם אבינו, אפילו בדורות הייתה קיימת גם לפני הציווי, וג
  , כבר היה קדושה ביום השבת. שהיו עובדי עבודה זרה

והנה דרשו חז"ל (בראשית רבה יא, ב) ויברך אלוקים את יום השביעי 
ויקדש אותו, ברכו במן, שכל ימות השבוע היה יורד להם עומר לגולגולת 

וכי ביאור  וצריך ,ובששי לחם משנה, וקידשו במן שלא ירד כלל בשבת
  עד ירידת המן לא היה שום קדושה וברכה בשבת? 

המן אלא שבירידת כי בודאי קדושת השבת כבר הייתה קודם,  *ונראה
אז אבל המציאות של קדושת השבת כבר הייתה מראו את זה בחוש, 

וכן הברכה של שבת הייתה  ,בריאת העולם כמו שכתוב ויקדש אותו
מבריאת העולם כמו שכתוב ויברך, ואף על פי שלא הייתה מצות שבת, 

  כבר הייתה ברכה, והשומר שבת היה מתברך. 

(עיין בספרים  תוב"כי היא מקור הברכה", וכאנו מזכירים בלכה דודי 
כי השבת משפיעה ברכה על כל השבוע, וכל זוה"ק שמות פח, א) 

שבוע הם מכוח ברכת השבת, כגון מה שיש ברכה הבמשך הברכות שיש 
בצמחים ובבעלי חיים, וכן אצל בני אדם מה שיש בריאות וכל מיני 

  הצלחות, הכל מכוח השפעת שבת שהיא מקור הברכה. 

  מתנה טובה ושבת שמה

 ולא נתתו השם אלוקינו בתפילת שחרית של שבת והנה אנו אומרים 
שלושה דברים, לא נתתו לגויי שם ו', ומזכירים כלגויי הארצות ו

הארצות, ולא הנחלתו לעובדי פסילים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, 
  . שלושת דברים אלומה הם לפרש להתבונן ויש 

מובן בפשוטו, כי השבת  "ולא נתתו לגויי הארצות"החלק הראשון 
אמר לו הקב"ה היא מתנה שניתנה לכלל ישראל, כמו שאמרו (שבת י, ב) 

ה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה למשה מתנ
, והטעם שנקראת השבת מתנה טובה לישראל, מפני שכלל לישראל

ישראל מתקדשים בשבת, והיינו מלבד מה שהיום הוא יום קדוש, גם 
  כלל ישראל בעצמם מתקדשים בקדושת השבת. 

תוספת קדושה בנשמה שיש ויתכן שזהו ענין הנשמה יתירה בשבת, 
בשם רבו ומו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל כתב  ,מחמת קדושת השבת

, ) שאפשר להרגיש את הנשמה יתירה בשבת72(מכתב מאליהו ח"א עמ' 
  ודבר זה תלוי בהנהגת האדם כיצד הוא מתנהג בשבת. 

מחמת קדושת הנשמה יש אנשים שיש להם פנים חדשות בשבת, ו
ראה לי בשבת על היתירה, וכפי שאני זוכר מאאמו"ר זצ"ל שהיה מ

אדם זה  ,ראה לי, אנשים שבאו להתפלל בבית הכנסת, והיה אומר

                                                
  עיין רש"י ורמב"ן בראשית ב, ג, ובגור אריה שם.  *
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יש לו פנים חדשות, והוא נראה אחרת מכל השבוע, ולעומת זה יש בשבת 
  אנשים אחרים שלא ניכר שום שינוי על מראה פניהם. 

כבר הזכרנו כי מראה הפנים תלוי בפנימיות, והפנים הם מלשון ְּפנים, ו
  . הפנים נובע מתוך שינוי הפנימיותשינוי מראה 

וכיצד משתנה הפנימיות? על ידי מעשים טובים או על ידי דיבורים 
עדיין זוכר אני את האדם שהראה  .טובים או על ידי מחשבות טובות

אאמו"ר זצ"ל שפניו משתנות בשבת, הוא היה יושב בבית הכנסת כבר 
ואחד  משעה מוקדמת, וקורא את הפרשה בטעמים, שניים מקרא

תרגום, מתוך מתיקות והנאה גדולה, ובודאי שגם זה משפיע, תורה עם 
  קדושה, רגשי קודש, משפיע שגם הפנימיות משתנה. 

שיום השבת הוא וכל זה נכלל במה שכתוב ויקדש אותו, מלבד מה 
, גם האדם בעצמו יש בידו להתקדש יותר ולהוסיף קדושה יום מקודש

  . בעולם על ידי הנהגתו בשבת

ומסתבר שגם ענין זה היה שייך כבר מבריאת העולם, שאם אדם 
מתנהג בשבת בהנהגה מקודשת עם מחשבות קדושות, מחשבות של 
אמונה, ושל תפילה, ושל מעשים טובים, על ידי זה הוא מקבל תוספת 

, וזו הייתה המעלה של בני ישראל ששמרו שבת קדושה ונשמה יתירה
  ת השבת. במצרים, ועל ידי זה התקדשו בקדוש

  שבת קדשך הנחלתנו

זהו מה שאומרים ולא נתתו לגויי הארצות, שהקב"ה נתן רק לכלל 
ישראל את המתנה הטובה ששבת שמה, עם כל המעלות שזוכים בה 

  . םזה לא שייך לגוייו, לקדושה ולנשמה יתירה

היינו מלשון נחלה, , "לא הנחלתו לעובדי פסילים"והחלק השני הוא 
באהבה וברצון הנחלתנו", וכן  שבת קדשךובקידוש "וכפי שמזכירים 

בתפילה "והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון שבת קדשך", היינו 
נחלה שאין לה הפסק (ב"ב  בבחינתשהשבת מוסיפה שלמות נצחית, 

מקבל השפעה של קדושה ומדרגה שעל ידי השבת אדם קכט, ב), 
ה שאנו זוכים שכל מ – 'והנחילנו' עוד הנמשכת תמיד, ומבקשים

  להתעלות בשבת יימשך הלאה כמו נחלה. 

גויי הארצות ולבסוף עובדי פסילים, ונראה כי נזכר והנה בתחילה 
עובדי פסילים היינו אפילו יהודי עובד עבודה זרה רח"ל, שהוא ישראל 
אף על פי שחטא, וחייב במצוות, וידוע שהגר"א אמר למשומד אחד 

ל פי שאתה משומד, עדיין אתה יהודי, ששתה בלא ברכה, דע לך, כי אף ע
 וזהו עובדי פסילים, ותקבל עונש בגיהינום גם על השתייה בלא ברכה, 

אפילו מי שהוא פוקר, לא תינוק שנשבה אלא עובד פסילים במזיד, גם 
  . שהוא יהודי, אינו זוכה לנחלה של קדושת השבת

  לא ישכנו ערלים

היינו הגויים  ,"גם במנוחתו לא ישכנו ערלים"והחלק השלישי 
אין להם שנקראים ערלים כמו שכתוב (ירמיה ט, כה) כל הגויים ערלים, 

זה מנוחה ימי את המנוחה של יום השבת, וגם מה שקבעו לעצמם 
  ולא בשבת, וזה בהשגחה מן השמים. בימים אחרים 

בזמן שגילו את אמריקה, הגיעו לשם הרבה אנשים מכל שדוע שיכמו 
העולם, והיו צריכים להחליט מה תהיה השפה המדוברת, והעלו הצעה 
לדבר בשפת המקרא בלשון הקודש, כי גם הנוצרים מאמינים בקדושת 

הצעה הלבסוף לא יצאה אמנם מעמד הר סיני, בהמקרא, ומאמינים 
אינה שייכת לגויים, וגם  הו בהשגחה, מפני שלשון הקודשזלפועל, ו

רק השפה המדוברת שלהם,  וזאין שיש גויים שמדברים עברית, בימינו 
  . בעברית משתמשים בזה כשצריכים לדבר עם מישהו

הוא מלשון מנוחה כמו ישכנו , "גם במנוחתו לא ישכנו ערלים"וזהו 
שמן השמים סיבבו שהגויים אין , והיינו שוכן לשבטיו (במדבר כד, ב)

   .בשבתיהיה וגם יום המנוחה שלהם לא להם שבת, 

  מקדשי שביעי

עם מקדשי שביעי כולם ישבעו "בהמשך התפילה  עוד מזכירים
, וצריך ביאור מהו עם מקדשי שביעי הנזכר כאן, הרי "ויתענגו מטובך

  שומרי שבת וקוראי עונג. נאמר כבר בתחילה 

  

היינו מי שנזהר  שומרי שבתונראה כי אלו הם כמה מדרגות, הא' 
מחילול שבת ואינו עושה מלאכה בשבת, אבל זה לא עונג בשבילו, כי 
הוא היה רוצה לעשות מלאכה ולהרוויח, ורק מפני שאסור הוא מונע את 

  היינו אלו ששמירת שבת  קוראי עונגעונג אצלו, והב' ואין זה עצמו, 
בת, היא עונג בשבילם, שהם מבינים שזה כדאי, ושמחים בשמירת הש

וגם נכלל בזה עונג שבת כפשוטו, שמקיימים מצות עונג שבת לכבוד 
שמקדשים את יום השבת ומוסיפים בו היינו  מקדשי שביעישבת, והג' 

כלומר מלבד הקדושה שהיום קדוש כבר מששת ימי בראשית קדושה, 
  על ידי הנהגה של קדושה. מקדשים אותו יותר 

מירות "כל מקדש שביעי ועל דרך זה ביארו המפרשים מה ששרים בז
כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו, שכרו הרבה מאד על פי פעלו, איש 

מקדש שביעי כראוי על מחנהו ואיש על דגלו", ונזכרו כאן שני עניינים, 
ושומר שבת , לשבתהראויה קדושה לו היינו שמקדש את השבת בהנהגה 

כדת מחללו היינו שנזהר מחילול שבת, אבל אינו מקדש שביעי, על 
, פי דרגתולשניהם נאמר שכרו הרבה מאד, וכמה? על פי פעלו, כל אחד 

   .המקדש שביעי יזכה לפי פעלו, והשומר שבת יזכה לפי פעלו

  הנהגה מקודשת

מעשים, בהנהגה של קדושה נחלקת לשלושה חלקים, כלל הוהנה 
או בעונג שבת,  יםשעוסקכגון  מעשים היינומחשבות, בדיבורים, וב

כבוד שבת, ובמשנה ברורה סימן ר"נ הביא שם בגדי שבת ל יםשלובש
בשם מגן אברהם שטוב להזכיר בפה שעושים לכבוד שבת, וכן ראיתי 
אדם אחד שכל מה שהיו מביאים לו לאכול בשבת היה אומר לכבוד 
שבת קודש, לא מפני שזה טעים, ולא מפני שהוא חייב ומוכרח לאכול, 

ה, אלא צריך אלא לכבוד שבת קודש! ואמנם לא מספיק להזכיר בפ
  שבאמת זו תהיה כוונת האכילה, לכבוד שבת. 

וכן שאר מעשים טובים שעושים בשבת, או דיבורים של דברי תורה, 
כל זה נקרא מקדשי שביעי, שמקדשים את השבת או מחשבות קדושות, 

  ומוסיפים בה קדושה על ידי הנהגה מקודשת. 

  מטובך יתענגוישבעו ו

היינו כל אלו הנזכרים לעיל, שומרי "כולם ישבעו ויתענגו מטובך", 
מהמדרגה הקטנה ועד למדרגה שבת, וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי, 

  ישבעו ויתענגו מטובך.  ,כולםהגדולה ביותר, 

על מה שנזכר קודם ישבעו ואחר  הזכרנו מדברי ההפלאה שעמדוכבר 
כך יתענגו, והרי בדרך הטבע המציאות היא להיפך, שהעונג בא לפני 
השביעה ולא לאחריה, ובשעה שאדם שבע כבר מאכילתו הרי זו אכילה 

 ,"מטובך"מוזכר גסה ואין לו שום תענוג בה, וביאר ההפלאה שכאן 
ין טוב אלא והיינו דברי תורה שנקראים טוב כמאמרם (אבות ו, ג) א

תורה, ובתורה גם כן שייך ענין שביעה כמו שאמרו (ברכות יד, א) 
ובלימוד התורה יש תענוג גדול כל כך המשביע עצמו מדברי תורה, 

שנמשך גם לאחר השביעה, ואדרבה ככל שלומדים יותר ברציפות גם 
  התענוג מתחזק יותר, ומתחשק יותר להמשיך ללמוד. 

"ל שתיאר את גודל התענוג של לימוד ומפורסם ממרן החזון איש זצ
ואין סוף לתענוגים ברציפות, שכל שעה נוספת התענוג עולה ועולה, 

האלו מעין עולם הבא, וכמו עולם הבא שהוא תענוג שאין לו סוף, וכל 
הזמן מתחדשים ונוספים עוד תענוגים ועוד תענוגים שאין לנו השגה 

רציפות התענוג מתחזק בהם, כך גם לימוד התורה ככל שלומדים יותר ב
  יותר ויותר ומוסיפים עוד תענוג ועוד תענוג. 

אלו הם ענייני שבת שבזכות זה יצאו ממצרים, ועניינים אלו נוגעים 
לכל אחד ואחד גם לאחר יציאת מצרים, להתקדש ולקדש את השבת 

  ! נזכה לזהבהנהגה של קדושה, ובסייעתא דשמיא 

 
  לעילוי נשמת

  ע"ה שושנה חשאי מרת

  ז"ל אהרן סמין "רב
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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  "ותשעגיליון חג הפסח   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי שיחה מ

זכירת יציאת מצרים לחיזוק האמונה

 

ספורים לפני חג הפסח, ונתבונן מה זה צריך  םאנחנו עומדים כבר ימי
לעורר את המחשבה. הנה ביום טוב ראשון של פסח יצאו בני ישראל 

  . ממצרים, ובשביעי של פסח היה קריעת ים סוף

ביום טוב הראשון, הלא ממצרים ואגב אורחא יש להעיר כיצד יצאו 
[ונחלקו הראשונים אם איסור אסור לצאת חוץ לתחום ביום טוב 

ה' דף בשיעורי פסחים תחומין ביום טוב הוא דאורייתא או דרבנן, עיין 
ע"ב], ואף על פי שזה היה קודם מתן תורה, הרי האבות קיימו את כל 
התורה עד שלא ניתנה, וכן משה רבינו וכל הצדיקים בודאי קיימו את 

ה שם מקום יישוב, התורה, וכיצד יצאו חוץ לתחום ביום טוב, ולא הי
  . מושב בני אדםשאינו  ,שהרי הלכו דרך המדבר

והנה אין להקשות על כל הארבעים שנה שהלכו במדבר, כי יתכן 
שבאמת לא הלכו בשבתות וימים טובים, אבל ביום טוב ראשון של פסח 

חוץ לתחום, וצריכים לפרש כיון שכל כיצד יצאו שיצאו ממצרים 
 הם יומםהולך לפניב והשם הליכתם הייתה על פי השם, כמו שכתו

ענן לנחותם הדרך וגו', וכתוב על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו,  בעמוד
ולא  הוראת שעה מפי הקב"ה שצריכים עכשיו ללכתממילא הייתה 

  להתחשב באיסור תחומין, ועיין עוד בשבת דף ל"א ע"ב. 

 

חיזוק  על כל פנים חג הפסח הוא זמן יציאת מצרים, וזה צריך לעורר
לחיזוק האמונה, וכפי  הכל תכלית יציאת מצרים והמכות הישהאמונה, 

"וידעתם כי אני השם", "וידעו מצרים כי אני שמוזכר הרבה בפסוקים 
האמונה, וגם לעורר את כלל ישראל לחיזוק היינו שהמכות באו  השם",

שלא לעבוד עבודה זרה ולהאמין שיש  לקבל אמונהלעורר את המצרים 
  ו תכלית כל המכות והניסים. השגחה מן השמים, ז

וזהו הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות אנכי השם אלוקיך אשר 
הוצאתיך מארץ מצרים, היינו להאמין באמונה שלמה שהשם הוא 
אלוקיך, בעל הכוחות כולם, שמשגיח על כולם בהשגחה פרטית, והראיה 

בהמשך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היינו שמיציאת היא כאמור לזה 
  מצרים רואים את ההשגחה, וזה מביא לחיזוק האמונה. 

וזה יש מצות עשה דאורייתא לזכור יציאת מצרים בכל יום, ולכן 
כמו שכתוב (דברים טז, ג) למען תזכור את יום צאתך זכירות,  משש

יג, ג) זכור את היום הזה אשר מארץ מצרים כל ימי חייך, וכתוב (שמות 
ביציאת שהייתה את ההשגחה תמיד לזכור וזהו כדי יצאתם ממצרים, 

  אמונה שהכל בידי שמים. ועל ידי זה להתחזק במצרים, 

גם טעם המצוות שנצטווינו בחג הפסח, פסח מצה ומרור, כדי  וזה
  יציאת מצרים, ונתעורר מזה לחיזוק האמונה. את שנזכור 

  י המצוות הם טעמים נסתרים שאין לנו מושג עיקר טעמואמנם 
וכפי שמבאר בספר , הלכל מצוה ומצו גם טעמים גלוייםיש בהם, אבל 

שיש לאדם מקיום התועלת הגלויה את  שרשי המצוותבהחינוך 
יש גם , , וכך גם במצוות חג הפסח, מלבד הטעמים הנסתריםהמצוות

  . לחיזוק האמונהעל ידם טעם נגלה להתעורר 

"פסח שהיו אבותינו וכגון מצות קרבן פסח, אנו מזכירים בהגדה 
אוכלים וכו' על שום מה, על שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינו 

שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני  במצרים
   ."ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל

ו כה את המצרים כמובעצמו הבכבודו ה "במכת בכורות הקבוהנה 
ופסחתי עליכם מצרים וכו' אני ולא מלאך וכו' ועברתי בארץ שכתוב 

ן א הקשה אם כן מהו שכתוב ולא ית"ו', ובספר דברי אליהו להגרכו
רשות למלאך המוות היינו שלא תהיה  ,המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף

ולא בעצמו ה "המכה הייתה על ידי הקבבני ישראל, והרי בתי  לאלבוא 
  המשחית לכאן. המלאך מלאך, ומה ענין על ידי 

 מומכת בכורות היה על ידי הקב"ה בעצדהאמת הוא ש"וביאר בזה 
מי אף  ינואל בתיכם הי לבוא שחיתהמ ןומה שאמר הכתוב ולא ית

י המלאך המשחית ל ידרות עכועתו למות בלא זה בשעת מכת בשהגיע 
גם  ,ה להמית את כל מי שהגיע עתו למותונות הממוא מלאך המדהו

א אל בתיכם לנגוף באותה שעה, כדי שלא ליתן פתחון בואותו לא יתן ל
  ". רהזיעברה הג בני ישראלים דגם על צריפה להמ

 

כמו ומטעם זה מתו הרשעים שבבני ישראל בשלושת ימי אפילה, 
"ולמה הביא עליהם חושך? שהיו בישראל באותו י, כב) שם שכתב רש"י (

הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלושת ימי אפילה כדי שלא 
, והיינו גם כן כדי יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הם לוקים כמונו"

  ישראל לוקים. בני שלא ליתן פתחון פה למצרים לומר שגם 

בפרשת תוב כמו שכובאמת רבים מבני ישראל מתו באותם ימים, 
(יג, יח) "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים", ופירש רש"י בשלח 

חמושים אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפילה, 
אחד מחמש או אחד מחמישים, רק ובמדרש תנחומא יש אומרים שיצאו 

  . מאות, וכל השאר מתו בשלושת ימי אפילה

צים לצאת ממצרים, י מפני שלא היו רו"שמתו כתב רש והטעם
שהיו פושעים בישראל שהיה להם  )שמות רבה יד, ג(ומקורו במדרש 

 פטרונים מן המצריים והיה להם שם עושר וכבוד ולא היו רוצים לצאת,
צרים, כדאיתא זמן רב לפני יציאת מפסק כבר בוד פני שהשעמוהיינו 

 השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים(ר"ה יא, א) בראש בגמרא 
הייתה ארץ ומצרים  ששה חודשים לפני גאולתם פסק השעבוד,י "רשופי

שקיבלו שם משרות, והייתה כאלה עשירה מאד, וכשפסק השעבוד היו 
ביקשו ומרוב שהרגישו טוב  להם פרנסה ברווח, וחיו חיים טובים מאד,

  . ימי אפילה ומתו בשלושת נענשוועל זה , שםלהישאר 

תכלית יציאת מצרים הייתה לקבל את התורה בהר מפני שכל והיינו 
כמו שכתוב (שמות ג, יב) בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את סיני, 

אלא ביקשו את הגשמיות והם לא רצו תורה, האלוקים על ההר הזה, 
והנאות העולם הזה, והעדיפו להישאר במ"ט שערי טומאה של מצרים, 

  ומשום כן נענשו ומתו בשלושת ימי אפילה. 

נמצא שכל הששים ריבוא שיצאו ממצרים, הם רק אחד מחמישה 
אפילו יותר מזה,  וראל שהיו במצרים, ויש אומרים שהימכלל בני יש

א, ז)  שם(ך בהשגחת השי"ת, כמו שכתוב והוא דבר נפלא שנתרבו כל כ
 ששה בכרס אחד,שהיו יולדות ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו וגו', 

, ויש דעות פעמים שש מאות אלף שחמעד שהגיע מספרם לכל הפחות 
  ! שהיו פי חמישים, או אפילו פי חמש מאות

  
 בס"ד



 

 

 

 

על ידי  יזוק האמונהעל כל פנים מצות קרבן פסח הוא כדי לעורר לח
על בתי אבותינו במצרים, וגם עצם הקרבת פסח הקב"ה זכירת הנס ש

הפסח היה בנס, שהרי באותו הזמן עדיין היו בני ישראל במצרים, 
עבודה זרה של המצרים, ואף על פי כן לא והקריבו את השה שהיה 

זה בהשגחת השי"ת שלא יכלו להפריע, וכל הפריעו להם המצרים בזה, 
   .רבן הפסח מעורר לזכירת כל הניסים האלוקו

וכן מצות מצה מעוררת לזכירת הניסים, וכפי שאנו מזכירים בהגדה 
"מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של 

שנאמר  אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו 

  ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם". 

 ו שכתובילת מצה גם בפסח מצרים כמיה חיוב אכשהוהיינו אף על פי 
ות , ואם כן לכתחילה היו צריכים לאכול מצאכלוהוי מצות על מרורים

לא היו צריכים להיזהר  קוםממכל  ,הני שלא יכלו להתמהמולא רק מפ
כמו שכתב  ראהמוזהרים בבל יון שעדיין לא היו כי ,שלא יחמיץ הבצק

וכל מה שלא הספיק בצקם  "ף)כ"ה ע"ב מדפי הרי(פסחים בר"ן ה
טעם  וזהו, המהא יכלו להתמהנס שיצאו בחיפזון וליץ הוא מפני להחמ

  ס ולהתעורר לחיזוק האמונה. הנאכילת מצה לזכור את 

"מרור זה וכן הוא ענין אכילת המרור, וכפי שאנו מזכירים בהגדה 
אוכלים על שום מה, על שום שמיררו המצרים את חיי אבותינו  שאנו

שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל  במצרים
והיינו כדי שנזכור  ",עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך

את הצרות והשעבוד שהיו במצרים, והניסים שעשה לנו הקב"ה והצילנו 
  עורר לחיזוק האמונה. מידם, ועל ידי זה נת

 

דבר שכלי, וכפי שמצינו באברהם אבינו שהגיע  היאאמונה הוהנה 
מעצמו לאמונה, והבין מסברא שאין בירה בלא בעלים (בראשית רבה 
לט, א), ובחובות הלבבות שער הייחוד האריך בהרבה ראיות לאמונה, 

ל  "זצותינו אמנם ידוע כי דברים אלו אינם בשבילנו, ומקובלנו מרב
שאין לנו לחקור בשכלנו על האמונה, אלא אנחנו מאמינים שהיה מעמד 

כמאמרם (מכות  הר סיני, וקיבלנו תורה מן השמים, ושמענו קול השם,
  כד, א) אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. 

הגויים אינם מכחישים מעמד הר סיני, אלא שהנוצרים אומרים גם 
המוסלמים אומרים שהיה עוד נביא, שהיה אחר כך עוד נביא, וכן 

שהרמב"ם כותב עליו באיגרת תימן שהיה משוגע, אבל כולם מודים 
ויכוח בין חכמי במעמד הר סיני. ובספר הכוזרי בהקדמה מובא שהיה 

שניכם מודים אתם הן הנוצרים והמוסלמים, ואמר להם המלך הכוזרי, 
שינויים  אם היוביניכם ם נחלקים אלא שאת, שהיה מעמד הר סיני

אחרי זה, וכל אחד מכם מכחיש דברי חברו, אם כן שניכם שקרנים, 
  והיהדות היא האמת הברורה שאין אדם מכחישה. 

אמנם אנחנו לא זקוקים לראיות, אלא אנו מאמינים שהיה מעמד הר 
סיני וקיבלנו תורה מן השמים, רק הטבע הגשמי משכיח את האמונה, 

  . תמיד האמונהק ולכן יש הרבה מצוות להזכיר ולחז

 

, כפי שמזכירים בהנני ק האמונהומעוררת לחיז וכגון מצות תפילין
"שציוונו להניח תפילין ככתוב בתורתו וקשרתם לאות על ידך מכוון 

והיו לטוטפות בין עיניך, והם ארבע פרשיות אלו שיש בהם ייחודו 
בעולם, ושנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו בהוציאנו  "שואחדותו ית

ים ובתחתונים לעשות בהם הכוח והממשלה בעליונ ממצרים, ואשר לו
וציוונו להניח על היד לזכרון זרוע הנטויה ושהיא נגד הלב כרצונו. 

, ועל הראש נגד המוח "שלשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו ית
יהיו משועבדים  וכוחותי כולם ישהנשמה שבמוחי עם שאר חוַש 

. ומשפע מצות תפילין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים לעבודתו ית"ש
  דושות בלי הרהור חטא ועוון כלל". ושפע קודש ומחשבות ק

היינו שמצות תפילין מעוררת לחיזוק האמונה, לזכירת ניסי יציאת ו
מצוה לעבודת השם, וגם עצם ההכוחות והחושים מצרים, ולשעבד כל 

  מחשבות קדושות. עליו מקדשת את האדם ומשפיעה 

ושמעתי בזה עובדא מהגאון רבי מרדכי צ'יקינובסקי זצ"ל שהלך  
פעם לבקר את מרן הגרי"ז זצ"ל, ומרן קיבל אותו בסבר פנים יפות, 

זצ"ל היה ידוע הגרי"ז הרגשה נעימה מאד, מרן ודיבר איתו, והרגיש 
באהבת האמת, ולא היה יכול לשמוע שום דבר שאינו אמיתי, ועם כל זה 

  הייתה הרגשה נעימה מאד להיות במחיצתו. 

להתפלל מנחה עם מרן הגרי"ז נהג וכשהגיע זמן תפילת המנחה, 
 תפילין, וכשראהו הרב צ'יקינובסקי עם התפילין נפל עליו פחד פתאום

  ארע עכשיו שהתחיל לפחד ממנו.  ואחזתו רעדה, ולא הבין מה

(דברים כח, י) וראו בפסוק אחר כך התבונן והסביר בזה, שהרי כתוב 
כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ודרשו חז"ל (ברכות ו, 

אלו תפילין שבראש, היינו כשעמי הארץ, הגויים, רואים אדם  א)
  שמניח תפילין, זה מפיל עליהם פחד ומורא. מישראל 

, ומי שמניח תפילין בלי והמחשבההכוונה היא תלוי מה זה אמנם 
נשאר אותו האדם עם וכוונה ובלי חיזוק האמונה זה לא משפיע, 

שפע קודש ומחשבות עות שהתפילין משפיומה שכתוב התפילין, 
  , זוהי תפילה ובקשה, וצריכים זכויות לזה. קדושות

מות הכוונה אבל מרן הגרי"ז כשהניח תפילין הרי זה היה עם של
שבתוך הראש,  –הגדולה ביותר, ואצלו זה היה בבחינת תפילין שבראש 

וממילא  היינו שהשפעת התפילין קיימת בתוך הראש ובתוך המוח,
 כשרואה אותו אדם אחר שאינו במדרגה הזאת, הרי הוא כמו עמי 

 זה מפיל  – הארץ ביחס לדרגתו של מרן הגרי"ז, וממילא ויראו ממך
  ומורא. זוהי השפעת התפילין שבראש. עליו פחד 

שמעתי מובא בספר כתר תפילין (וילנא תרע"ג) עובדא זו וכעין 
ל, שפעם אחת לן לינת לילה בבית "מספרים על הגאון רבנו אליהו זצ

ל המלון להתפלל שחרית והניח תפילין כדת, בעמלון, ויהי בבוקר עמד 
א איש בוהנה פתאום וגם הגאון עמד להתפלל בחדר שלו והניח תפילין. 

, ויזעק זעקה חאיכר בליעל והתחיל להכות את בעל המלון מכות רצ
ל את צעקת בעל המלון, ויפתח "גדולה ומרה. ויהי כאשר שמע הגאון ז

ל, "ראה הבליעל הזה את הגאון ז רהגאון את דלת החדר, ויהי כאש
  א קומתו ארצה ויתעלף. ויפול מלינפחד מאד ו


שרו קודם את מילות התפילה "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ואל תטשנו השם אלוקינו לנצח", וצריכים 

רחמים היינו כשיש אדם  .הזכירו כאן שני עניינים, רחמים וחסדים .להתבונן ולחשוב מה התוכן של המילים שאומרים
ם עם מי שאינו מסכן, ואין סיבה לרחם עליו, רק הנותן הוא בעל חסד, ויש לו אהבת שייך ג וחסד .מסכן ומעורר רחמים

לפעמים יש צורך בחסד ולא מספיק רחמים, ועל זה  .הבריות, לכן הוא עושה טובות וחסדים גם למי שאינו זקוק לרחמים
 נותנים שבח והודאה להקב"ה "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך". אנו 

כיון שכל מה שקיבלנו עד עכשיו הוא  ,"ואל תטשנו השם אלוקינו לנצח", ידוע מהגר"א שפירש בזה ומבקשים עוד
ברחמיך ובחסדיך, ממילא אל תטשנו, כי אם היה בשבילנו היינו מתייראים שמא יגרום החטא, אבל רחמיך וחסדיך קיימים 

ומוסיפים עוד מילה  .בקשים "ואל תטשנו"תמיד. אמנם אף על פי כן צריכים תפילה לזכות לחסד ולרחמים, ועל זה מ
"לנצח", היינו שכל מה שאנו מבקשים חסד ורחמים, זה לא בשביל חיי העולם הזה, ולא זהו התכלית, אלא לנצח, לצורך 

  חיי הנצח בעולם הבא שהם העיקר, וגם מה שמבקשים ענייני העולם הזה הוא לצורך העולם הבא. 





 

 

   

אחר כך שאל בעל המלון להגאון, מדוע נרעד הבליעל מפניו, ויאמר לו 
, הן גם וןהגאון, משום שראה את התפילין שעל ראשי. תמה בעל המל

השיב לו הגאון, . אני התפללתי בתפילין על ראשי, ומדוע בכל זאת היכני
בתוך ראשי. כלומר, אתה נושא  ן על ראשך ואניתפיליהאתה נושא את 
וללא מחשבה לשעבד עצמך לעבודת הבורא, כאשר  ה,נווהתפילין ללא כ

וראו מר ומצות תפילין נועדה לעורר האדם להיות עבד נאמן. והכתוב א
אלו ל "ודרשו חז נקרא עליך ויראו ממך שםכל עמי הארץ כי שם ה

]. היינו שאם על 'על הראש'ולא  'שבראש'[דקדקו לומר  תפילין שבראש
  . ויראו ממךעליך, אז נקרא שם השם ידי התפילין יהיה 

 
ר מדרש (שיומצינו במצוה של שמחת יום טוב, גם והנה בפסח יש 

רבה א, לא) על הפסוק "זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו",  השירים
   אמר רבי אבין אין אנו יודעים במה לשמוח, אם ביום אם בהקב"ה, 
בא שלמה ופרש נגילה ונשמחה בך, בהקב"ה, בך בישועתך, בך בתורתך, 
בך ביראתך. אמר רבי יצחק בך בעשרים ושתיים אותיות שכתבת לנו 

  . כף עשרים, הרי בך. ע"בתורה, בי"ת שנים, כ"

מה שיש לנו תורה ותרי"ג מצוות, בזוהי השמחה ביום טוב, לשמוח 
בהם זוכים שכל כך,  חשוביםעסק התורה וקיום המצוות הם דברים 

(אבות ו, ד) כך היא אשריך בעולם הזה, כמאמרם ללעולם הבא וגם 
    דרכה של תורה וכו' ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך 

היינו שעסק התורה  בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא,לך אשריך וטוב 
  הוא האושר הכי גדול בעולם, שאין אושר יותר מזה. 

ניתוח שהיו צריכים לעבור היו אנשים גדולים  .וידוע שכך המציאות
יודיעו להם כמה רק שיש בו כאבים, ואמרו שאין צורך להרדים אותם, 

רי תורה ולא ירגישו כלל את דקות קודם הניתוח, והם יתעמקו בדב
הניתוח, ובאמת כך היה, שלא חשו בשום כאב כלל, מרוב התענוג של 
דבקות המחשבה בתורה, וכעין זה מסופר בגמרא (שבת פח, א) על רבא 
שהיה עוסק בתורה, ובשעת לימודו לחץ את אצבעו ויצא ממנה דם, ולא 

  מרוב שהיה שקוע בתורה.  ,הרגיש כלל שכואב לו

 
תק"ל) "כלום אסור  שנה ברורה סימןירושלמי (מובא במוהנה אמרו ב

אלא כדי שיהו אוכלין ושותין ויגעין בחולו של מועד לעשות מלאכה 
בתורה, ועכשיו אוכלין ושותין ופוחזין", היינו שיש איסור מלאכה בחול 

[ועיין ביאור הלכה שם שהביא כל שיטות הראשונים אם הוא המועד 
תורה, שיעסקו בכדי היא , והמטרה בזה ור דאורייתא או מדרבנן]איס

אוכלים ושותים לקיים שמחת למעשה המציאות היא לא כך, אלא אבל 
יום טוב ומתוך כך פוחזין ובאים לידי קלות ראש, וזה נגד ההלכה 

עסק עם שתהא שמחת יום טוב צריכים  ,והמטרה של חול המועד
  . תזוהי שמחת יום טוב בשלמוו, התורה

בגמרא (ביצה טו, ב) נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע כיצד האופן ו
שיהא לקיים מצות שמחת יום טוב, אם לחלקו חציו לה' וחציו לכם, או 

 כולו לה' בלי  שמחה על ידיאו כולו לה' או כולו לכם, והיינו ששייך 
רה יש מדרגה כזאת, לעסוק כל היום בתורה ולא לאכול, שהתו לכם,

משביעה את הנפש כמאמרם (ברכות יד, א) המשביע עצמו מדברי תורה, 
ונותנת הרגשה נעימה כל כך עד שאין צורך לאכול, אמנם ההלכה היא 

  לחלקו חציו לה' וחציו לכם (או"ח סימן תקכ"ט). 

ואמנם גם מה שמקיימים חציו לכם בסעודת יום טוב, אין המטרה 
 לשמוח בשמחת המצוה, יותר יכולים האכילה עצמה, אלא שעל ידי זה 

(ד, ט) "כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים כמו שכתב בשערי תשובה 
היינו שכל יום טוב יש בו מצוות, כגון אכילת  סעודה לשמחת המצוה",

מצה בחג הפסח [בלילה הראשון, ובשאר ימים מחלוקת אם הוא מצוה], 
קרא קודש, ומצות ונטילת לולב וסוכה בחג הסוכות, וכן שבתון ומ

שמחת יום טוב, וצריכים לקיים את כל המצוות האלו בשמחה, וכדי 
לחזק את הרגשת השמחה במצוה קובעים סעודה, כי אדם שהוא    

טרוד ברעבונו אינו מיושב בדעתו לשמוח במצוה כראוי, והסעודה היא 
  אמצעי כדי שיוכל לשמוח יותר במצוות היום. 

יהי רצון שנזכה לקיים את כל חובות היום של יום טוב וחול המועד 
  ושל כל השנה כולה בשלמות על פי התורה! 

 


הנה יש לעמוד על שינוי הלשון בפסוקי שירת הים, 
שבתחילה מזכירים הכל בלשון נסתר, אשירה לה' כי 
גאה גאה, לא כתוב גאית, אלא גאה, סוס ורוכבו רמה 

, אלא רמה, וכן כל ההמשך כתוב בים, לא כתוב רמית
  בלשון נסתר, עד הפסוק ימינך השם נאדרי בכוח, 

שם משתנה הכל ללשון נוכח, וברוב גאונך, וברוח ש
אפיך, מי כמוך, וכן כל ההמשך עד סוף השירה, וצריך 

 ביאור מאיזה טעם נשתנה הלשון. 

 להעיר בתפילת מעריב באמת ואמונה עוד יש
ישראל בתואר עם, ואנחנו כלל שבתחילה מכנים את 

ישראל עמו, ויוצא את עמו ישראל מתוכם, ואחר כך 
מכנים אותם בתואר בנים, המעביר בניו בין גזרי ים 
סוף, וראו בניו גבורתו, מלכותך ראו בניך, וצריך ביאור 

 למה מתחילים בתואר עם ומסיימים בתואר בנים. 

של כלל ישראל,  והביאור כי אלו הם שתי מדרגות
שבתחילה היו בדרגת עם ולבסוף התעלו לדרגת בנים, 

לא היו בדרגת בנים, מפני שהיו  במצריםכל זמן שהיו 
מצרים, במ"ט שערי התחת השפעת הטומאה של 

טומאה, ובאותו הזמן נקראו עם ולא בנים, וכן ביציאת 
מצרים עדיין נקראו עם, כמו שכתוב ויוצא את עמו 

יינו מפני שעדיין לא התנתקו לגמרי מהשפעת ישראל, וה
מצרים, ולא היו עדיין בדרגת בנים, ואימתי הטומאה של 

השינוי במדרגתם? בשעת קריעת ים סוף, כמו  היה
שכתוב המעביר בניו בין גזרי ים סוף, אז התעלו לדרגת 

 בנים, וקיבלו קרבת אלוקים כמו אב ובן. 

ישראל ובאמת אנו רואים שבקריעת ים סוף זכו כלל 
להשגות גבוהות מאד, וכפי שאמרו במכילתא ראתה 
שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואה, 
וברש"י על הפסוק זה קלי ואנוהו כתב שהקב"ה נגלה 
עליהם בכבודו והראו אותו באצבע, ויש להבין מה 
נשתנה בקריעת ים סוף שזכו לכל ההשגות והדרגות 

 צרים? הגבוהות מה שלא זכו ביציאת מ

ונראה הטעם בזה, משום שקודם קריעת ים סוף היו 
זמן ישראל ראו אותם, וכל ובני המצרים קיימים בעולם, 

שראו את המצרים זה השפיע על כלל ישראל חיסרון 
בדרגה, כמו שכתוב באברהם אבינו (בראשית יג, יד) 

 רשוהשם אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו, ופי
יה הדיבור פורש ממנו, "י שכל זמן שהרשע עימו הרש

לוט זה שכל זמן שהיה אברהם בסביבתו של היינו 
 הרחיק ממנו את הקדושה ולא היה יכול לקבל נבואה,
וכן כלל ישראל לא היו יכולים לזכות לדרגות הגבוהות 

 כל זמן שהיו בסביבת המצרים הרשעים. 

ולכן בתחילת השירה כתוב בלשון נסתר, שכל זמן 
בעולם, זה השפיע על כלל שהיו המצרים קיימים 

ישראל, שלא היו במדרגת אמונה גדולה כל כך לומר 
שירה בלשון נוכח, וכל אותו הזמן היו בדרגת עם ולא 
בדרגת בנים, ורק לאחר שטבעו המצרים ונאבדו מן 
העולם, כמו שכתוב תהומות יכסיומו ירדו במצולות כמו 

ז נוכח ימינך השם וגו', כיון שא שתנה ללשוןהז אאבן, 
בטלה השפעת המצרים, וכבר היו יכולים לזכות לכל 

 . ולומר שירה בלשון נוכחההשגות הגבוהות, 



 



 

 

 

 

  עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי
  "דגל התורה"של הארצית נעילת הוועידה  מעמדבדברים שנאמרו 

 

 
 א

  קמח בשביל התורה
שעוסקים בצרכי  "דגל התורה"הציבור של זכות גדולה יש לנציגי 

ציבור הגשמיים והרוחניים, גם הצרכים הגשמיים הם רוחניים, לצורך 
  אבות ג, יז) אם אין קמח אין תורה. (כמו שאמרו הרוחניות, 

אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין " אמרובאבות שם והנה 
, שאם אין קמח אין שם רוח חייםהגר"ח מוואלוז'ין בוביאר , "קמח

להתקיים  וכדי שיוכל כנ"ל שהקמח הוא לצורך התורהפירושו תורה 
שבלי תורה אין צורך  פירושוולעסוק בתורה, ואם אין תורה אין קמח 

  תורה כי למה לו חיים.  בקמח, והקמח הוא מיותר בלי

העיקר זה התורה, וכל קיום העולם הוא על ידי התורה, כמו שכתוב 
(ירמיה לג, כה) "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא 

והאמת בלתי שום ספק שמתי", ובנפש החיים כתב (שער ד' פרק י"א) "
ע אחת אף רג ס ושלוםשאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי ח ,כלל

כרגע היו נחרבים כל העולמות  ,ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה
   ."עליונים ותחתונים והיו לאפס ותהו חס ושלום

שעוסקים בכל צרכי הציבור  םלכן זו זכות גדולה מאד לנציגי
  הרוחניים והגשמיים שהם לצורך הרוחניים. 

 ב
  ההצלחה בלי פרסום

ם מבינים את זה, ומתנהגים אחרת. יש דבר חשוב מאד שהעולם אינ
לעולם הוי קבל וקיים (סנהדרין יד, א), לטובת האדם כדאי שיהיה 
נסתר ולא מפורסם, ועל ידי זה יהיה קיים ויצליח. הפרסום הוא מסוכן 
ומזיק להצלחה, כתוב יהללך זר ולא פיך, אתה תשתוק ואל תפרסם את 

  עצמך, רק כך היא דרך ההצלחה, זה הכלל. 

 ג
  מוסרספרי עות בקבי

תורה צריכה חיזוק, ובמשנה אבל  כבר הזכירו חשיבות לימוד התורה.
צריך האדם לקבוע לו עת ללמוד קדמונים:  כתב בשםברורה סימן א' 

כי הגדול מחברו יצרו  ,ספרי מוסר בכל יום ויום אם מעט ואם הרבה
  . ותבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל ,גדול הימנו

מוסר, שהם תורת היראה, החיזוק התורה הוא על ידי לימוד ספרי 
וידוע שמי שלומד ספרי מוסר בקביעות, כמובן לא בכפייה ובצורה 

באופן שאינה מושכת, אלא לימוד שמושך אותו, ויש לו טעם בלימוד, 
משפיע השפעה גדולה מאד! על האדם עצמו זה מוסר הלימוד כזה 

ם כל הסביבה והמשפחה שלו חי חיים מאושרים, וגגם הוא ומשפיע, 
  מאושרים ושמחים בחלקם, בזכות החינוך שהמוסר נותן. 

 ד
  בין הזמניםזמן 

    בישיבות, אמנם זמן הועוד דבר הנוגע עכשיו, בעמדנו לפני סוף 
אבל סוף הזמן בדרך הטבע הוא עדיין זהו זמן, עד ראש חודש, 

שמרגישים כאילו שכבר אין צורך בהתמדה, וכאילו שיש פטור מתורה, 
כביכול עושים טובה למישהו במה שלומדים, זה נקרא פריקת עול תורה, 

  תורה! תלמוד נכון, אין זמן של פטור מוזה לא 

  

  

  

  

שמעתי מפי מרן הרב מפוניבז' זצ"ל שאמר כי בין הזמנים הוא זמן 
שלומדים בו במסגרת  , רקזמןבין הזמנים הוא גם של בין הזמנים. 

בין הזמנים, , ויש הרבה שמצליחים יותר באחרת ובצורה אחרת
י מה שלבו חפץ, לומדים יותר טוב בבין הזמנים, לומדים כל אחד לפו

  יותר בהתמדה, ויותר בהבנה, ובריכוז המחשבה. 

גדולה  וזכותתחזק בעסק התורה מי שמ ,ובזמן שיש רפיון מתורה
בבין הזמנים, וכתוב בשערי ה רלעסוק בתוהיא זכות גדולה לכן  .יותר

) כי לפי גודל הזכות והשכר כך הוא גם גודל החיוב, נמצא תשובה (ג, טז
שהחיוב ללמוד בבין הזמנים הוא יותר מאשר באמצע הזמן, אלא מה? 
יש קשיים, כמובן שישנם קשיים, ועסוקים בצרכי הפסח, אבל בזמן 

  מה שאפשר, החיוב הוא יותר גדול. שיש חוץ מהקשיים, כ

 ה
  לעזור לכל אדם

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול  )ירושלמי נדרים ט, ד(אומרים ל "חז
לכל דבר זה נוגע גם לעוסקים בצרכי הציבור, שצריכים לעזור בתורה, 

  , מכל חוג שהוא, מצד אהבת הבריות. הזקוק לעזרה אדם

סר לאדם משהו ובספר שערי קדושה לרבי חיים ויטאל כתב שאם ח
במידות טובות, ובאהבת הבריות, זה פגם בכל התרי"ג מצוות, וכל מצוה 

  שהוא מקיים יש בה משהו פגם, ואינה בשלמות. 

  לכן אהבת הבריות זה חיוב גדול מאד, וגם השכר גדול מאד! 

 ו
  לשם שמיםהעוסקים 

בור יהיו עוסקים יוכל העוסקים עם הצ"שנינו בפרקי אבות (ב, ב) 
יעתם וצדקתם עומדת לעד, ישזכות אבותם מס ,שם שמיםעמהם ל

   ".ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם

ופירש שם הברטנורא כי העוסקים בצרכי ציבור צריכים לעשות לשם 
 ם שלשמים, וכשעושים לשם שמים גם כן אין ההצלחה בזכות

הציבור, אברהם יצחק ויעקב, כמאמרם  העוסקים, אלא בזכות אבות
(ברכות טז, ב) אין קורין אבות אלא לשלושה, זכות האבות של הציבור 

  היא המסייעת לעוסקים להצליח בצרכי הציבור. 

ואתם מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם, היינו למרות שאין 
ההצלחה בזכות העוסקים, אלא בסייעתא דשמיא בזכות הציבור, אף על 

הם פי כן מן השמים נותנים שכר לעוסקים כאילו שהם עשו, מפני ש
  עושים לשם שמים. העיקר הוא לעשות לשם שמים! 

 ז
  במחיצתו של הקב"ה

עליו שמי שעושה את כל מעשיו באמונה,  גמרא בתמיד (כח, א)יש 
  נאמר הפסוק "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי". 

אמונה כוללת גם להתחשב עם השני, ולהיזהר בזהירות גדולה שלא 
חלישות הדעת לשום אדם, אם נזהרים בזהירות לגרום לפגוע, ושלא 

  כזאת זוכים לשבת עמדי, היינו במחיצתו של הקב"ה! 

עוסקים בצרכי ציבור העסקני דגל התורה של באמת הזכות  וזו
   !יזכו להתברך בכל הברכות, לשבת עמדי, ופסח כשר ושמחבאמונה, 

  

 
 שיחי' מאיר אסחייקנדבת הרב 

כהודיה להשי"ת  תלמיד רבינו שליט"א,
יזכו לגדלה שתחי', לרגל הולדת בתו 

 לתורה לחופה ולמעשים טובים!
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