
  

  

תשע"זהגדול שבת  – צופרשת 

  לימוד התורה כקרבן
   (ויקרא ו' ב').העולה",  תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן את "צו

התורה היא ש -"זאת תורת העולה" כוונת הפסוק בבדרך רמז יש לפרש 
כמו עולה, כשם שהעולה היא כליל לה', כך גם לימוד התורה אינו עולה 

והיינו שהאדם יקריב עצמו הוא "כליל לה'", לרצון לפני ה' אלא באופן ש
, ומה עוד, שגם כליל לשקיעות בלימוד וינתק עצמו מכל הבלי העולם הזה

בשעת לימודו יכוון רק לשם שמים, ולא כדי ליהנות מיופי חכמת התורה 
כסטודנט הלומד באוניברסיטה רח"ל, וכ"ש שלא כדי להתגאות או על 

מר כאן לשון "זאת" תורת וכו', ובזה יש לבאר מה שנא      מנת לקנטר.
שרק זאת דבר בא למעט בכל מקום שנאמר בתורה לשון "זאת", השהרי 

וכמו שמצינו בדוד המלך ע"ה שאמר (תהלים קי"ט נ"ו) [ בלבד ולא יותר מזה,
הייתה לי כי פיקודיך נצרתי", וכוונתו שרק התורה בלבד היא שהחזיקה  זאת"

 בזאתר"ר כ"א ו') את הפסוק (ויקרא ט"ז ג') "אותו בעת צרתו, וכן פירשו חז"ל (ויק
יבוא אהרן אל הקודש", שהכוונה הוא שאהרן ייכנס לקדשי הקדשים רק בזכות 

צריך ביאור  וא"כ], התורה" זאתוהיינו בתורה שנקראת " –מה שנקרא "זאת" 
  כאן, ומה בא למעט.כוונת לשון "זאת" האמור מהו 

הפסוק רומז על לימוד התורה שצריך שהיטב, הוא מבואר  אכן לפי דרכינו
כמו קרבן עולה כליל לה', וזהו מה שמיעט הכתוב "זאת" דווקא להיות  הוא

  מרי לה'. א כמו עולה שהיא כליל לגשאין תורתו עולה לרצון אלא אם הי -

  ווידוי ותשובה קודם לימוד התורה
בזמנינו שכבר חרב הבית ואין לנו מקדש הנה     ו' ב').(העולה",  תורת זאת"

יב ועל ידי לימוד התורה נחשב לאדם כאילו הקרלהקריב בו קרבנות, 
  אין לנו שיור אלא התורה בלבד.ו, ק"י ע"א)(נחות קרבן וכמבואר בגמ' במ

מצאנו דמיון בין קרבן לתורה, שכשם שבקרבן אין עולה לרצון ובאמת 
כך גם  זבח רשעים תועבה","(משלי כ"א, כ"ז) קרבנו של הרשע וכמו שנאמר 

 ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי","(תהלים, נ, ט"ז) תורה נאמר בלימוד ה
כדי שלא יהא  ות קודם הקרבת הקרבןשבקרבן יש להתוודולכן כשם 

בכל יום קודם תחילת ראוי להתוודות  כך גםבכלל "זבח רשעים תועבה", 
  כדי שלא יהא בכלל "ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי". לימודו

קודם בכל יום דות וצריך להתוש(סי' א') ובדומה לזה כתב בביאור הלכה 
את פרשת קרבנות נחשב שעל ידי קרי, ומשום קריאת פרשת הקרבנות

  .(ל"א:)לאדם כאילו הקריב קרבן, וכמבואר בגמ' במגילה 

  סכנת הרהורים רעים
 צו ופירש"י "אין(ויקרא ו' ב'), העולה",  תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן את "צו

 לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון' ר ולדורות, אמר מיד זרוז לשון אלא
האדמו"ר מגור  כ"קבזה פירש דבר נאה        .כיס" חסרון בו שיש במקום

(ויקר"ר ז' ג') אמרו חז"ל  דהנה, בדרך רמז " זי"עבעל ה"חידושי הרי"ם

"כיס" יש לו שלכל איבר ואיבר שהעולה באה על הרהורי עבירה, אך בעוד 
וכמו לדוגמא הפה שיש לו  עבירה,בו  והאיבר שלא יעשלכסות בו את 

שפתיים שבהם יכול הוא לסגרו ולהימנע מדיבורים אסורים, וכך גם האוזן 
שלא לשמוע דבר שאינו הגון,  יש לה אליה שאפשר לכוף אותה לתוכה כדי

וכך גם העיניים יש להם עפעפיים לסוגרם כדי שלא יראה דבר הגון, 
בכוח מלהרהר בהרהורי עבירה, לכסותו ולמנעו לב אין לו "כיס" ה ,מאידך

וב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס", כיון שהלב יש ולכן "ביותר צריך הכת
לכן ו, יו מפני הרהורים אסוריםגן עלהוא חסר כיסוי שיש - "חסרון כיס"בו 

 –זירז הכתוב בקרבן עולה יותר מכולם, כיון שהעולה באה על הרהורי הלב 
  לשמור על הלב לבל יהרהר בעבירה.אשר שם צריך בעיקר חיזוק וזירוז 

ב "א מאיסו"פכ(ם "והדרך לשמור על הלב שלא יהרהר בעבירה, מבואר ברמב

, "תורה, שהיא אילת אהבים ויעלת חן לדברי יסיע לבו מדברי הבאי"ש )ט"הי
  .מחשבות רעים שבכוחה של לימוד התורה להגן מפני

  וגם עבודה בזויה –חשיבות כל עבודה במקדש 
ביאר ביסוד ') שער הכניעה פרק ו(" חובות הלבבותב"    הדשן", (ו, ג')."והרים את 

מצוות הרמת הדשן, שציווה הקב"ה את הכהן להשפיל עצמו ולהתעסק 
בלכלוך בהוצאת הדשן, כדי שיהיה שפל ויסיר הגבהות מליבו, וכדי 
שיפקיר את כבודו למען כבוד שמים ויעזוב את כבוד עצמו בשעה שהוא 

"ודוד מפזז (שמואל ב', ו, ט"ז) וכמו שנאמר בדוד המלך עובד עבודת ה', 
בטעם ) בפירושו על התורה כאן( רבינו יונהוכעי"ז כתב       ומכרכר לפני ה'".

, הדבר שהמתעסק בהרמת הדשן צריך ללבוש בגדי כהונה מכובדים
"ציוהו ללבוש בגדי כהונה אשר יתפאר בהם בשעה שירים את הדשן, 

אשר בה נחשב היא בעשותו עבודה להראות שמעלת האדם הגדולה 
  לאלוקיו, ואפילו בדרך הבזויה בעיני הבריות, זו היא רוממותו".

שהכבוד האמיתי אינו תלוי במעשיו החיצוניים של אדם, אלא הכבוד והיינו, 
גם עבודה , ולכן האמיתי הוא מה שמוכן האדם להתבזות למען כבוד שמים

בכלל עבודת ה', יון שהיא מכבדת היא את עושיה כהדשן,  כהרמתבזויה 
  כשאדם מתבזה למען כבוד שמים זו היא רוממותו.ו

הדשן מחוץ למחנה שנאמר בו "ופשט את בגדיו  הוצאתובאמת גם לגבי 
ולבש בגדים אחרים", והיינו שילבש בגדים פחותים יותר משאר בגדי 

ת [והיינו, או בגדי כהונה ישנים שנשחקו, או בגדי חול, ותלוי בשיטוכהונה, 

 ביאר רש"י שכל הטעם בזה הוא רק "מנהג דרךהתנאים בגמ' יומא כ"ג], 
ומבואר , תמיד" בהן משמש שהוא בגדים הדשן בהוצאת ילכלך שלא, ארץ

שכל הקפידא ללבוש בגדים פחותים יותר בהוצאת הדשן, זהו רק משום 
שהבגדים מתלכלכים בדשן, אבל לולא זה, היה נשאר בבגדי כהונה 

הוצאת הדשן שהיא מלאכה בזויה יותר, ומשום שכל הראשונים גם ב
עבודה במקדש חשובה מאוד לפני המקום, וגם עבודת שמשות כהוצאת 

ובדומה לזה מצינו שהלוויים היו נושאים את     הדשן מחוץ למחנה. 
המשכן על כתפיהם, ואף שהלוויים היו משרתי ה' והיה להם מעמד מכובד 

ם היו עובדים בסחיבת משאות על [ובפרט בני קהת], אך מ"מ ה –ביותר 
הכתפיים ולא חששו לכבודם, וכמו כן נשיא ישראל אלעזר בן אהרן הכהן 
היה נושא על כתפיו את שמן המאור וקטורת הסמים לכל השנה, ומשום 

  להתבזות למען כבוד הקב"ה. –שבאמת אין לך כבוד כמוהו 

  מעלת ההתחדשות
      .(ו, י"ג)"זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' ביום המשח אותו". 

הנה הכהן הדיוט הביא מנחת חינוך רק בפעם הראשונה שנכנס לשמש 
בכהונה, אבל הכהן גדול היה מביא מנחת חינוך מידי יום ביומו. ויש לפרש 

מנה לתפקיד חדש הוא מלא דבר, שבדרך כלל כאשר אדם מתהבטעם 
אבל אח"כ במשך הזמן הוא מתקרר לאט לאט עד שלא נשאר בהתלהבות 

[וכשם שגם אצלינו רגילים להתלהב במיוחד במצוות רושם מהתלהבותו, 
צ"ב, אבל תקיעות וכיובנדירות וכמו כזית ראשון של מצה בליל הסדר או כמו 

במצוות תפילין וציצית שבכל יום, נאבד ההרגש ואין מתלהבים כראוי בשמחה 

 - בכל יום חינוך ולכן ציווה הקב"ה שהכהן גדול יקריב קרבן דמצווה], 
לגודל מדריגתו בהיותו ולהורות לו בזה כקרבן הכהן הדיוט בשעת מינויו, 

 כאילו היום ממש נתמנה לכהן גדול להרגיש בכל יום כהן גדול, מוטל עליו
  מההתלהבות הראשונה במשך הזמן.כדי שלא יתקרר 

  על חסדי ה' שבכל יום  –ברכת הגומל 
קרבן תודה בא על ארבעה מיני הצלות,   .ז' י"ב)(, "אם על תודה יקריבנו"

יורדי הים, הולכי  - "ארבעה צריכין להודות (ברכות נ"ד ע"ב)  וכמו שאמרו בגמ' 
  יה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא".מדברות, ומי שה

לדקדק נראה גם ברכת ה"גומל", ונה כל ארבעה אלו חייבים לברך וה
שאינם מודים לקב"ה רק " כל טובמנוסח הברכה שאומרים "ברוך שגמלני 

בכל עת ערב ובוקר הקב"ה עושה על הצלה זו, אלא על כל ההטבות ש
שעושה הקב"ה עם האדם נס, אין בשעה , שונראה מזה יסוד גדול, וצהרים

הודאה כוללת על לכלול חייב א אלא הו, לקב"ה על חסד זה הדי במה שיוד
ה עמו שבכל יום ערב ובוקר וצהרים, והטעם בזה הוא מפני כל חסדי הקב"

שהקב"ה מנהל את חייו שעיקר מטרת ההודאה הוא שיגיע האדם להכרה 
העיקר הוא שיודה  יש לו זהו מהקב"ה, ולכןכל אשר הפרטיים בכל רגע ו

  לקב"ה על "כל הטוב" אשר גמל עמו.

  חסדי ה' חובת פרסום
הנה התודה נאכלת (ז', י"ב). , והקריב על זבח התודה" "אם על תודה יקריבנו

ויש להבין   רק ליום ולילה, ואילו שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. 
מה ראתה התורה לקצר את זמן אכילת התודה ליום ולילה, ובפרט שכמות 
האכילה בקרבן תודה היא גדולה משאר קרבנות, שהרי בנוסף לבשר 

בות הקרבן יש גם ארבעים לחמים, וא"כ לכאורה הדעת נותנת שיש להר
כדי שיספיק לאכול  –בקרבן תודה את זמן האכילה יותר משאר קרבנות 

וביאר בזה הנצי"ב, שאדרבה, דווקא משום      את כל הלחמים בתוך הזמן.
הזמן ליום את תורה הגבילה שבקרבן תודה ישנם ארבעים לחמים, לכן 

יהיה מוכרח לאסוף אנשים רבים כדי שבעל הנס זאת ולילה בלבד, ו
, שיסייעו לו להספיק לאכול ביום ולילה אחד ארבעים לחמים - לסעודה

ה סעודהוא יפרסם בסעודה, בעמו אנשים רבים ויאכלו על ידי שיתאספו ו

  שתחי' בברית האירוסין  ברכהלרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו בבא בתו הכלה  שליט"א הרב מורי בנק ת ידידנו איש החסדבנד
  שליט"א רבי חיים עוזרבן לבנו הרה"ג שליט"א  למרן רבינונכד  אברהם ישעיהו שטרנבוך הבחור המופלגחתן היקר עם ה

  יזכו להקים בית נאמן בישראל דורות ישראל מבורכים בבניין עדי עדתורת רבינו שליט"א יעמוד להם, הפצת דברי המצווה ב זכות



חסדיו וטובותיו בפני קהל רב, וכמו שאמר את חסדי ה' ויודה לקב"ה על 
  ".דה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנואו"(תהלים קי"א, א') דוד המלך ע"ה 

  זהירות ממחשבות זרות בתפילה
ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו "

     ).(ז, י"ח", לא יחשב לו פגול יהיה
התפלה היא במקום הקרבן, ולכך צריך ליזהר "(או"ח צ"ח סעיף ד') תב השו"ע כ

ה אחרת, כמו מחשבה שתהא דוגמת הקרבן בכוונה ולא יערב בה מחשב
, שמי שמתפלל בלי כוונה לא ומבואר בזה דבר נורא     ".שפוסלת בקדשים

בת מקלקל את תפילתו כעין מחשגם הוא די שלא קיים חיובו כראוי, אלא 
אלא זהו קלקול בקרבן שנעשה קרבן  פיגול שאין זה רק העדר מעלה

נחלקו אם פיגול הוא רק בדיבור או גם  הראשונים ז"לאמנם ו(      פסול ומפוגל.
במחשבה, אך נראה שגם להשיטות שפיגול זהו רק בדיבור, זהו דווקא בקרבן 

די  מעשה צריך דיבור דווקא ואיןעבודה שבשיש בה מעשה עבודה, וכדי לפסול 
במחשבה, אבל בתפילה שעיקר עניינה הוא המחשבה וכוונת הלב, בזה כו"ע מודו 

  ).שבמחשבה לבד נחשב כפיגול ופוסל את התפילה וכמבואר בשו"ע

ברכה ראשונה דשמונה שבהביא בשם הרשב"א (סי' ק"א) ובביאור הלכה 
הכל  היה לו מחשבה זרה באמצע, אף שאמר עשרה שצריך כוונה, אם

ון שהיה לו גם כוונה אחרת לא יצא, ועיין בביה"ל דמסיק דיש בכוונה, כי
 ד.ולעיין לענין בדיעבד, אבל עכ"פ לכתחילה ודאי יש ליזהר בזה מא

שגם אם נפל לו רגע אחד כוונה  -אם נקבל את הדברים כפשוטם  ולכאורה
אחרת לא יצא ידי חובתו, א"כ כמעט לא מצאנו בדורנו מי שיצא ידי 

להתרכז על כך עד שלא ייפול בו אפילו לרגע אחד  חובתו, שקשה מאוד
שאם נראה  משך כל ברכה ראשונה דשמונ"ע, וע"כשום מחשבה אחרת ב

סלקה מיד ולא המשיך להרהר בה, יצא והוא מבאונס מחשבה זרה נפל לו 
בהרהור שנפל לו ידי חובתו, ודברי הרשב"א הם רק באופן שהוא מתעסק 

  . ואינו דוחה אותו מיד

  הקושי להשיג קדושה לעומת הקלות להשיג טומאה
כאן מבואר     (ז', י"ט).", והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף"

 שהטומאה מתפשטת בנגיעה לחוד, אמנם כל זה הוא רק בטומאהבפסוק 
, אבל בקדושה אינו כן, שהקדושה איננה שהמחובר לטמא טמא -

  .(צ"ז)וכמבואר בגמ' בזבחים  מתפשטת ע"י נגיעה אלא רק ע"י בליעה
ופעם בא בעל הבית אחד לבעל התניא זצ"ל, ואמר לו שברצונו ללכת 
לאוניברסיטה, ובעל התניא הזהיר אותו מאוד שהוא עלול להתקלקל שם, 
והלה השיב "אינני מתפעל מהסביבה, והראיה, שהייתי אצלך ולא 

ם לא הושפעתי מקדושתך, וא"כ גם אם אלך לאוניברסיטה עם הרשעי
שהוא טועה, שהרי  בעל התניא זצ"לאתפעל מרשעותם", והשיב לו 

טומאה מקבלים בנגיעה בעלמא, אבל קדושה אין מקבלים על ידי מגע 
לחוד אלא רק בבליעה, ולכן אצלי שלא בלעת את הקדושה לא הושפעת 

, הוסיף לועוד ו  לטובה, אבל כשתהיה בסביבת רשעים תיטמא בנגיעה
ה, שהתרומה נטמאת אפילו בשלישי, שמצינו שקל מאוד לאבד קדוש

וקודש נטמא אפילו ברביעי, והטעם בזה הוא שכמה שהדבר קדוש יותר, 
כך היצר מתגרה בו יותר, אמנם מאידך בטומאה קל מאוד להיטמאות, 
ומשום שכאשר השטן מצליח לפתוח שערי טומאה, אז ח"ו נמשך הלאה, 

  יטמא בנקל.  שאם ילך לאוניברסיטה י –ולכן יש לו להיזהר מאוד 

  התורה היא כחטאת עבור הרשעים שנכשלים ע"י התורה
בספרי מוסר ביארו     ל"ז). (ז'ולאשם",  ולחטאת למנחה לעלה התורה "זאת

את פסוק זה ע"ד רמז, שיש פעמים שהתורה עולה לפני הקב"ה לרצון 
טאיו, אבל לפעמים התורה עצמה היא כעולה וכמנחה ומכפרת על ח

שהפושעים כדוגמת הלאומיים והמשכילים שמשתמשים כחטאת וכאשם, 
בתורה להוכיח כדבריהם, הרי התורה גופא מחטיאה אותם ונעשית להם 

ואדם שלומד תורה מתוך כוונה לעשות רצון ה', מובטח לו  כחטאת ואשם. 
  שתורתו תהא כעולה וכמנחה ולא כחטאת וכאשם ח"ו.

  חובת העסקנים
קחנו בדברים  -קח את אהרן "ופירש"י (ח, ב'). ", קח את אהרן ואת בניו אתו"

מבואר בזה שאהרן הכהן לא רצה ללכת לקבל על עצמו את      ".ומשכהו
תפקידו ככהן גדול, עד שהוצרך משה רבינו למשכו בדברים שיסכים 
לקבל על עצמו את התפקיד, וטעם הדבר הוא מפני שאהרן הכהן היה עניו 

דיבר על ליבו שצריך הוא ולא ראה עצמו ראוי לתפקידו, עד שמשה רבינו 
      הכלל.ליטול תפקיד זה לתועלת 

ויש ללמוד מזה בזעיר אנפין גם לדידן, שבאמת ישנם אנשים רבים 
המוכשרים להיות עסקנים ולסייע רבות בפעולות למען הכלל, אך 

שום לפעול מ 'נחשונים'מתעטפים הם בענווה מיותרת ואינם יוצאים כ
שאינם ראויים לכך, ובאמת אין לערוך חשבונות כאלו, אלא שסבורים הם 

בכוחו לעזור ולסייע למען הכלל ברוחניות או אדרבה מי שמרגיש שיש 
  שזהו זכות רבה מאוד.בגשמיות, לא יימנע מתוך מחשבת ענווה אלא יידע 

  מתי יש להיקהל אחר רב בישראל
(ח, ד'). ", הל מועדואתו ותקהל העדה אל פתח אויעש משה כאשר צוה ה' "

אצל משה רבינו רק בבדיחותא, פעם כ"ק האדמו"ר מקאצק זצ"ל אמר 
נתאספו  –לאחר שהוא עשה כאשר ציווה אותו ה', אז "ותקהל העדה" 

הציבור תחת הנהגתו, אבל היום לדאבוננו, רואים אנו שנקהלים אנשים 
  לכל מי שמכונה "מקובל" עוד טרם שראו שהוא עושה כל אשר ציווה ה'.

  רבינוב זצ"ל(ב"ר יהודה צבי) הגה"צ רבי שמואל יוסף אשר שמע רבינו מפי לקט עובדות והנהגות 
    ןסינ י"ח - נלקט לרגל יומא דהילולא 

מובהק של ה"חפץ  הגאון הצדיק רבי שמואל יוסף רבינוב זצ"ל היה תלמידא.]  
ששם היו [שיעור בקלויז של הגר"א בווילנא, חיים" הקדוש, ובחרו בו כמגיד 

יושבים יחיד סגולה ועוסקים בתורה יומם ולילה, ולא היו הולכים לביתם ולמשפחתם 
עומד על גדול והוא היה בגדר , וע, והם ומשפחתם היו עניים ודליםבמשך כל ימי השב

לאחר מכן נבחר לרב בהמבורג שבגרמניה, ואח"כ באנטווערפן שבבלגיה, ו], גביהם
יעו לבלגיה הוא ברח ללונדון ונתמנה לרב באחת ואח"כ כאשר הגרמנים הג

הקהילות שם, ובערוב ימיו השתוקק להתגורר בארץ ישראל, ואז גם הציעו לו 
[בימים אלו שהיו לאחר  -ת כיסא הרבנות על ירושלים עיה"ק בעדה החרדית א

  והוא עלה ארצה לבדוק את הדבר.פטירת הגרז"ר בענגיס זצ"ל], 
, עם הממשלהאותו מהו דעתו בעניין השתתפות כשהגיע לארץ ישראל שאלו 

היאך יכולים לשבת עם רשעים ושונאי דת  - והשיב, "אני לא מבין את השאלה 
ורוצחים כמותם, והרי רבבות יהודי בתימן מרוקו וטהראן נרצחו על ידם, וזה לבד 

שוב שאלו אותו מה דעתו בעניין גיוס       כבר סיבה להימנע מלשבת עמם".
רק  –לא מבין מדוע דורשים מהממשלה "דיחוי" לבני הישיבות  לצבא, והשיב "אני

כעין סטודנט שמקבל פטור משום שיש לו זכות שלא יופרע מלימודו, אנחנו 
"זה פוגע בכל קיום הדת  –צריכים להכריז את האמת בגלוי ולומר להם בתקיפות 

שלנו, שומעים שם ניבול פה, מטמאים את ילדינו, מזלזלים במצוות, יש שם 
פריצות, וכו' וכו', ואנו רואים בזה מלחמה כנגד כל עיקר קיום דת ישראל", ואז 
יהיה קשה להם ללחום כשאנו דורשים מטעמי דת, [וכ"ש בשעה שבכל המדינות 
בעולם מקובל שיש "חופש דת" והממשל מניח לאנשי דת לקיים את דתם, ועל 

ולם כלוחמים נגד אחת כמה וכמה שמדינת ישראל אינה יכולה להיות מיוצגת בע
וכביכול  - ן שדורשים זכות "דיחוי כסטודנט" דת עם ישראל גופא], אבל כל זמ

שבעיקרון אנחנו היינו מסכימים להתגייס אלא אנו מבקשים מהם שיקיימו את 
ה"זכות" שלנו ללמוד, אז הם יחציפו פניהם אלינו, ורק אם נדבר לאנשי השלטון 

כשם שהם לא מגייסים  –כבדו את דרישתנו בתקיפות ונהיה חזקים כארז, אז הם י
אם נלך עם האמת והוסיף ש     .עאלים מפני שלא שייך לגייס אותםאת הישמ
הקב"ה שמידתו אמת, ילך אתנו, אבל אם אנחנו נלך עם השקר והיינו  בגלוי, אז

שהשתדלותנו להצלתנו מהגזירה תהא בדרך שקר ולא נאמר לשלטון את האמת 
ז חלילה הידוע לנו שזהו מלחמת דת, אז חלילה אף הקב"ה יתנהג עמנו בשקר, וא

  עכ"ד., הקב"ה לא יצילנו מהגזירה
אמנם לבסוף החליט שלא לקבל את המשרה, והסביר לי שכל ימיו הוא נזהר שלא 
לדבר ולא לשמוע לשון הרע, והוא חושש שמתוקף תפקידו יהיה מוכרח לשמוע 

לאנגליה, ובסוף ימיו עלה בשנית לשון הרע, ולכן אין העסק כדאי אצלו, וחזר 
  עד שנפטר ונקבר שם. - כשנעשה חולה, והתגורר בבני ברק לארץ ישראל 

עד הרחוב מביתו אורח, ללוותו  היה מקפיד מאוד בכל עת שהיה בא אליו] ב
הסביר שבשעה שיבואו עמו בדין שאלתיו לפשר הדבר שהרי לא נהגו כן, וממש, ו

מעשיו לאחר מותו, ברצונו להביא עמו מצווה אחת שעשה בשלמות וחשבון על 
הניסיונות והקשיים, וכמוש"כ הרמב"ם ובהידור מתוך מסירות נפש והתגברות על 

"ג בשלמות הרי הוא שאם קיים האדם מצווה אחת מתוך התרי(בפיהמ"ש מכות פ"ג מט"ז) 
  בשלמות.  מהלוויית אורחים לקיי תי העולם הבא, ובחר לעצמו מצווזוכה בה לחי

שבזוה"ק איתא שהדקדוקים שעם ישראל מדקדקים בשמירה  מפיו] שמעתי ג
מחמץ, הוא כמו תכשיטי כלה, שכמה שמוסיפים לה יותר תכשיטים הוא נאה 

תר, וכמו כן אף החומרות שישראל מחמירים בפסח, שהם מייפים ומהדרים את יו
  .פים, הקב"ה נהנה מזה ומתפאר בנוהמצוה, ובכל חומרא שאנו מוסי

ונזדמן לו דווקא, פלל לפני השקיעה להתמקפיד תמיד מי שש ,ושמעתי מפי] ד
הוא יתפלל ביחידות, אבל אם להתפלל אחרי השקיעה במקום שמאחרים להיות 

מתפללין אחרי השקיעה קצת (ולא בשיעור ו ,גר במקום שאין מנין לפני השקיעה
יסמוך על רוב הפוסקים שמותר להתפלל  ,שלדעת הרבה פוסקים כבר לילה)

ורק אם נוהג בכל מעשיו  יום יום תפילה בציבור.מנחה אחרי השקיעה, ולא יבטל 
גר"א זצ"ל יכול גם בזה לסמוך עליו אף שמתפלל כסדר ביחידות, אך עכ"פ הכ

  ישמע לתפלת הש"ץ במנחה, וזוכה בכך לתפלת ציבור דש"ץ וקדיש וקדושה.
היה מחלק הדרשה לשלושה חלקים. ושבת שובה בדרשת שבת הגדול ] ה

כה, ושוב חזר ל בדבר הלפלפלאחר מכן היה מבדברי אגדה, מתחילה היה פותח 
תלמידי חכמים באים לשמוע את שכיון שגם בעלי בתים וגם  לדברי אגדה, וביאר

הדרשה, הרי שאם יפתח בפלפול, יאבדו הבעלי בתים טעם בדרשתו, ומאידך אם 
יפתח בדברי אגדה יטענו הלמדנים שאין להם טעם לשמוע את דרשתו, ועל כן 

בבת על עניין עושה פשרה וממצע ביניהם, דמחד גיסא עיקר הדרשה סו הוא
שבפלפול, אך מאידך מסביב סביב הוא אומר דברי אגדה הן מתחילה והן בסוף 

    כדי למשוך גם את לב הבעלי בתים.

הגאון ר' יחזקאל סרנא זצוק"ל, ודרש , עמד בחוה"מ פסחו שהתקיימה יתובהלו] ו
אף שאין דין שסרנא]  [דהגר"י ושמעתי מפיו .להספיד ולספר בדבר גדלותו ומעשיו

הדור יש  יגדולמ אחדאבל ב ,בזמן הזה דמותר להספיד בפניו בחוה"מלמיד חכם ת
גם הוא לא נתכוון להספד ממש אלא אך כמדומה שלהספיד מפני כבוד התורה. 

., אבל לא לעורר בכי בחוה"מדי בכיהבלבד באופן שלא יביא לירק לספר שבחו 



  ת שבת הגדולובדרששרגיל רבינו לעורר  ם הצריכים חיזוקקט ענייניל
"ושמרתם את המצות" ודרשו רז"ל "אל תהי קורא את (שמות י"ב י"ז) כתיב 

 המצות אלא את המצוות, כדרך שאין מחמיצין את המצות כך אין מחמיצין
את המצוות", וע"כ נהגו בית ישראל קודם הפסח להזהיר גם על שאר 

  מכשולות מצויים:מצוות להימנע ממכשולות המצויים. ונעורר על כמה 

  שמירת גדרי הצניעות
א.] אנו עומדים כעת בתקופת האביב, ותיכף מתחיל הקיץ שהוא תקופה 

  של פריצות ברחובות ל"ע, ולכן חייבין לעורר ליזהר מאוד מפריצות.
בעוה"ר נפוץ ונתפשט אפילו אצל בני תורה, שנשותיהם הולכות עם ו

, והיא פריצות פאה נכרית בשערות ארוכות ומסולסלות להבליט ולמשוך
ממש, וכערווה ממש, ומלבד שזהו פריצות נוראה, הרי היא מכשילה גם 
את בעלה ואחרים שאם אומרים לפניה ברכות או קידוש, הרי"ז ברכה 

ך הרי וכשאשת בן תורה הולכת כ טלה, וגם לא יצאו ידי חובת הברכה,לב
  ריך למחות בהם שאין מקומם בינינו.וצזה חילול ה', 

ומאידך, הפריצות , והפאר והתפארת של עם ישראל הוא צניעות הנשים
"ולא (דברים כ"ג ט"ו) וכמוש"כ  ,גורמת שהקב"ה יסלק את שכינתו מאתנו ל"ע
 כי יען ה' כתיב "ויאמרג, ט"ז) (יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", ובישעיה 

תעכסנה",  וברגליהם עינים ומשקרות גרון נטויות ותלכנה ציון בנות גבהו
ועיי"ש שע"ז העניש הקב"ה את עם ישראל. והחיסרון בצניעות מזיק גם 
לחינוך הבנים והבנות בקדושתן ובתורה, ולכן כל אחד יעמוד על המשמר 

         שבביתו ילכו בתכלית הצניעות ששייך. 
בזמן חז"ל השתדלו הנשים שלא לצאת כלל לרחוב וכהיום השתנה ו

והולכות בחוסר צניעות. והטור בפירושו לתורה בתחילת פרשת המצב 
כתב דסמך שופטים ושוטרים לרגלים דסוף פרשת (דברים טז יח) שופטים 

(קידושין ראה, כי השופטים מזהירים העם שלא לחטוא ברגלים כדאמרינן 

'סקבא דשתא ריגלא'. ע"כ מוטל עלינו לעמוד ולהזהיר האנשים פא.) 
  .גדרי הצניעות והקדושה והנשים, שלא לפרוץ

היו רחובות לגברים ורחובות לנשים, לם הרב דסלר זצ"ל סיפר לי, שבקו
ופעמים שהיו מחלקין אותו לפי זמנים, והיינו שעה זו לגברים, ושעה זו 

(אמנם כל זה היה רק לפני מלחמת עולם הראשונה, אבל אח"כ באו לנשים. 
המשכילים ופרצו את הכל, וכן היתה עניות גדולה לאחר המלחמה שהעבירה 

  קונם).אותם על דעתם ודעת 

  סכנת האינטרנט
"ר רואה את חיי היצה שעה לדבר היום על סכנת האינטנרנט.חובת ה] ב

דרך פשוטה לטמא אותנו ומצא  יפש דרך להכשילנו,חהתורה בפריחתם, ו
באבי אבות הטומאה האינטרנט שאין טומאה כמוהו, ורבים חללים הפיל, 

וצריך  ובגלל זה הקב"ה יושב בצער ואפו וחמתו על בית ישראל ה"י.
מי שרק  האינטרנט הוא "כלי משחית נשמות" שאין דוגמתו,לדעת ש

וכשהאדם מתחיל להיכנס לזה, הוא עדיין לא מרגיש נטמא, מתקרב אליו 
כמה זה מזיק לו, אבל אח"כ כשמרגיש, זהו לאחר שכבר נכנס לטומאה 

וצריך לעמוד על המשמר להתרחק וקשה לו מאוד לצאת מזה ומפסיד, 
את  בזהירות יתרה כעין פיקוח נפש ממשמאוד מכלי זה, ולהזהיר על כך 

להתרחק ממקומות יש ו    קטנים וגדולים.  –נו ובנינו ובנותינו נשותי
אשר טומאה זו של  דתיות''שיש שם עובדות שאינם חרדיות או עבודה 

  האינטרנט הותרה אצלם, ומי שמתחבר ומתיידד עמם נטמא. 
ואם בדור העבר עיקר נסיונו של היצר היה בהכנסת הטלוויזי', כפי 

ל היצר הוא האינטרנט, ועל כן הנראה בדור זה של משיח עיקר כלי זינו ש
לא יהיה לו או לבני ביתו שום מגע עם שצריך כל אחד להבטיח את עצמו 

  ועל זה נאמר "לא תביא תועבה אל ביתך"., כלי זה

  חינוך הבנים
"וכי ישאלך בנך מחר (שמות י"ג י"ד) ] פסח הוא זמן חינוך הבנים וכמוש"כ ג

  בחינוך בניו.לאמר ואמרת לו", וזהו הזמן לעורר על חובת כל אחד 
ובפסוק מפורש גודל אהבת השי"ת לאברהם עיקר רכוש האדם הוא בניו, 

"כי ידעתיו  )י"ח י"ט (בראשיתבעבור שחינך את בניו ללכת בדרך ה' וכמוש"כ 
ואם אדם זוכה שבניו  למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו",

ממשיכים בדרך התורה, אז גם לאחר שעוזב את העולם הזה, מעשיהם 
ל עא חינך אותם כראוי, אז נענש הטובים נזקפים לזכותו, אבל אם ח"ו ל

צריך להתעניין תמיד האב ו    אחר שהסתלק מהעולם.מעשיהם אף ל
במצבם, ולהחזיק קשר עם המלמד, ולראות יש לו עוד מה להוסיף להם 

מצוי מאוד [שכן ברוחנית, וכגון להוסיף להם מלמד פרטי בערב וכיו"ב, 
 אצל הרבה ילדים שהלימוד באופן פרטי מקדם הרבה מאוד בהבנה,

והעיקר הוא לא להסיח דעת להתפלל ], ומגדל את התלמיד להיות למדן
  ויראת ה' טהורה.תמיד שיזכה לבנים מאירים בתורה 

ובזוה"ק פרשת בחוקותי איתא, שאם הבן הולך בדרך התורה, הקב"ה 
 -מרחם על האב ומוקירים אותו למעלה, ואם הבן אינו מתקן את דרכיו 

  .ונמצא א"כ שבדאגה לחינוך בניו, הוא דואג לעצמו לחיי נצחאביו סובל, 

  שמירה והרחקה מחברים רעים
] כל אבא צריך לעקוב ולבדוק מי הם החברים של בניו, ולהתפלל שבניו ד

ויש הורים שמדמים לנפשם שבזה ובנותיו לא יתחברו ח"ו לחברים רעים, 
חינוך טובים, הם שהם שולחים את בניהם ובנותיהם ללמוד במוסדות 

כבר יצאו ידי חובת חינוך, אבל האמת היא שצריך שמירה גם בבית 
ולפעמים לראות תמיד עם מי בנו או בתו מתחברים, ומה הם קוראים, 

ץ שהוא רע, אבל הוא מסתכל מתחברים עם חבר שאין ניכר עליו מבחו
באינטרנט ונטמא ומעביר את זוהמתו גם לחביריו, וח"ו אם הילד מתחבר 

שקשה מאוד אח"כ להוציאו, רח"ל תפס בשורש רע לכזה חבר רע, הוא נ
ולהזהיר את בניהם להישמר מחברים  השגחה מרובה על כךולכן צריך 

להרבות בתפילה שהקב"ה יציל את בניו שלא יתחברו לחברים , וגם .רעים
  הם מקולקלים.עליהם מבחוץ ש רעים אלו שאי אפשר להכיר

  לימוד הלכות שבת
יש להיזהר מאוד בשמירת שבת ולימוד הלכות שבת, שהלא חילול ] ה 

שבת הוא בסקילה ומחלל שבת הרי דינו כעכו"ם, ובעוה"ר מחמת 
ה,  המכשול רב מאוד, שהלכות שבת פרטיהם מרובים, ואין ההמון בקי בז

שכל אחד מחויב ללמוד  - לעורר על שמירת שבת, בין ביחיד  ולכן חייבים
הלכות שבת כדי לא להיכשל בפרטים ודקדוקים, ובין תמיד ולחזור על 

שצריך להקהיל קהילות ברבים בכל קהילה ללמוד הלכות  -בציבור 
 אפילו, כהלכתו שבת המשמר "כלע"ב)  קי"ח (שבתשבת, ועל זה אמרו חז"ל 

לו", ולא אמרו כל "השומר" את  אנוש, מוחלין זרה כדור עבודה עובד
השבת, אלא כל "המשמר", ומשמע מלשון זה שהוא פועל לשמירת שבת 

  של אחרים, וזהו על ידי שמעורר אחרים ומלמדם הלכות שבת. 

  כשרות המקוואות
המקוואות עם פילטער, שבהרבה מקומות .] כשנוסעים לנופש יש ליזהר ו

  נכשלים. ויש מקומות שהפילטער פועל בשעת הטבילה, ו

  כשרות המאכלים
] צריך להיזהר מאוד במאכלים לא למהר לסמוך על כל הכשר, אלא ז

הכשרות המעולה ביותר, והרמב"ם בתשובה כתב סמוך רק על ידקדק ל
על קבוצה שהיה להם שיטת אפיקורסות, שהדבר ברור שהאפיקורסות 
באה להם על ידי שאכלו מאכלות אסורות, שהאוכל מאכלות אסורות, 
נפשו נטמאת, ואז יכול להגיע עד אפיקורסות ה"י, ולכן כל אחד יזהר 

   מאוד. בכשרות

  איסור ריבית
והפליגו חז"ל שהוא חמור מאוד מאוד באיסור ריבית, ] יש להיזהר ח

בעונש המלוה בריבית עד שאמרו כי המלוה בריבית אינו קם בתחיית 
והמכשול מצוי בו בעוה"ר היות שלפי חוקי הממשלה כל חוב , המתים

חייב בריבית, והמון העם נכשלים בזה בלא ידיעתם באיסור ממשלתי 
היתר עיסקא כללי בפני ג' אנשים, חתום על וראוי לכל אחד לחמור זה, 

  ומציל הרבה פעמים, ויש לחזור ולסדר כן.

  שעטנז
עוד יש ליזהר באיסור שעטנז החמור מאד, אשר איתא בזוה"ק ] ט

שהלובש שעטנז הרי הוא כמוקצה בשמים ותפילותיו נדחים, ובזמן 
האחרון מצוי מכשול הנפוץ מאד, כאשר מייצרים בגדים בסין וגומרים את 

תם כאן בארה"ק, ובהם מצוי השעטנז, וע"כ חיוב גמור הוא לשלוח עשיי
  את הבגדים לבדיקה במעבדת השעטנז.

  מצוות צדקה במאור פנים
עוד יש לעורר בענין מצות הצדקה, שפעמים שמצוי שנותנים צדקה ] י

בפנים זועפות, ובפרט מצוי כשמגיע העני באמצע שמתפלל ומבקש מתת 
שמבלבל אותו וטורדו בתפילתו, ואף שנותן לו יד, ואזי כועס על העני 

(יו"ד לבסוף, הרי"ז בלית ברירה ובפנים זועפות. יש לדעת כי נפסק בשו"ע 

כי אפי' אם נתן מתנה מרובה, אם נתנה בפנים זועפות ורעות  סי' רמט ס"ג)
הפסיד זכותו במצוה הגדולה הזאת, וחומר הענין מבואר ג"כ בסמ"ג 

  ירך לבבך בתתך לו". שכתב דעובר על לאו ד"אל

  חיוב לתת מעות חיטין קודם הפסח
והוא תקנת (שו"ע סי' תכ"ט ס"א), ] חוב גמור מן הדין לתת מעות חיטין יא

לבני שכונתם לדאוג מיוחד ושבי השכונה יש להם חיוב תוקדמונים, 
  .שיהא להם צרכיהם לחג

וכל אחד יראה לדאוג שיהיה לעניים מזון בשפע עבור המועד, וכמ"ש 
"שבעת ימים (שמות י"ג, ו) יע"א לדייק מלשון הפסוק דכתיב רבנו הגר"א ז

ֵיָאֵכל את שבעת  מצות" חסר ו', ומיד בפסוק אח"כ כתוב "מצתּתֹאַכל 
הימים" ובפסוק זה כתיב מצות מלא עם ו', ופירש רבינו הגר"א, שבפסוק 

על אכילת עצמו, כתיב מדובר –מצת"  ּתֹאַכלהראשון דכתיב "שבעת ימים 
ר כיון שבמה שנוגע לאכילת עצמו הרי הוא רשאי לצמצם באכילתו, חס

  "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ  שטרנבוךלפי החיפוש   "נדרים פלוס"להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של  ניתן לתרום



על ייאכל הכוונה  –" וגו' ֵיָאֵכל"מצות  שכתובאבל בפסוק שלאחריו 
שכלפי אכילת , ומשום מלאלכן כתוב בו "מצות" [בבניין נפעל], ואחרים, 

כדי שביעה ממש אחרים ראוי להרבות כפי האפשר לתת להם בשפע 
שאם אינו תומך לפני פוסקים ויש      וכמוש"כ "ואכלו בשעריך ושבעו".

והיינו בזמנינו בני תורה, אינו יוצא במצוות שמחה, שנאמר  -פסח בלויים 
"ושמחת אתה וביתך והלוי אשר בשעריך", ומשמע כז)  -(דברים י"ד כו 

והיינו בזמנינו את לומדי  –שקשורים הם זה בזה, ובלא שמשמח הלוי 
  יטל בזה מצוות שמחה ביום טוב. התורה, גם שמחתו אינו מצוה, וב

  זהירות לשמירת המזוזות בשעת הניקיון לפסח
זוזות על ידי זהר מאוד שלא לפסול את המש להילפסח יים ] כשמנקיב

וזריזותן, ושוטפות במים רוצות להראות חריצותן המים, ומצוי שנשים 
ומעשה בא לידי באחד      על המזוזות, ולפעמים פוסלים המזוזה.

, ואמרתי לו לבדוק המזוזות בדקדוק רב, וטען שזה שהקיפוהו צרות
נעשה בהידור רב, ושילם על כל מזוזה ל אחד עכשיו קנה את  המזוזות, וכ

טובה היא  סכום גדול, וודאי שאין בהם פסול, ואמרתי לו, שאעפ"כ עצה
ם איזה תג שמעכב לבדוק את המזוזות, ואכן בדק ומצא שחסר ש

  וכשקנה אחר נהפך לו לטובה ב"ה.בכשרות המזוזה, 

  מצבינו בעת הזאת
אנחנו נתונים עכשיו לרדיפה משלטון רשעים שרוצים שנהיה והנה ] יג

עם מלומדי סבל  עם ככל העמים וגוי ככל הגויים, והם שוכחים שאנחנו
והקב"ה ירחם עלינו גם כעת,  ו כבר במשך כל הגלות הרבה רדיפותושרדנ

ואת ישראל לעם ככל  והם רוצים לעשות את ארץ ישראל ככל הארצות
"היו לא (יחזקאל כ' ל"ב) כבר אמר על זה הקב"ה על ידי הנביא , העמים רח"ל

  תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות".
רוצים להמציא תורה חדשה והכל עפ"י רצונות הממשלה, ואם היינו  והם

חפשים שומעים להם ח"ו, לא היה נשאר מעם ישראל מאומה, שהם מ
כדי ישראל אנחנו לא באנו לארץ עצות איך לפרוש כנפם עלינו, אבל 

כדי אנחנו נמצאים כאן  , אלאח"ו לראות דגל ישראל ושלטון כופרים
  .לקב"ה יםלהתקדש ולהיות קרוב

ואם אנחנו נהיה חזקים ברוחנו כראוי, הם לא יצליחו עלינו, ואף הם 
עצמם מסכימים ויודעים היטב שאם אנחנו נעמוד מולם חזקים כחומה 

  .בצורה, אז הם יפסידו במלחמה נגדינו
ואין לך יום שאין קללתו מרובה משל , יש לנו הרבה ניסיונותובאמת 
אנחנו ו והולכת בכל העולם כולו, השנאה לעם ישראל גוברתחבירו, 
מעלימים עין  רחמים גדולים מאוד בפרט בארץ ישראל, הציוניםצריכים 

חנו בסכנה גדולה ם שאנוסומכים על הגאוה שלהם, אבל אנחנו יודעי
אין לנו לפנות אלא על אבינו שבשמים הקב"ה, ועד עכשיו סמכנו מאוד, ו

, וכמו כן גם מכאן "עזבונו חסדיךעד הנה עזרונו רחמיך ולא " –ובטחנו בו 
מידת חסדו ירחם עלינו הקב"ה בו ",אל תטשינו ה' אלוקינו לנצח"והלאה 

אין לנו אלא לתפוס אמונות אבותינו להתחנן ולהתפלל אל ה'    ויושיענו.
והקב"ה יראנו נפלאות ונזכה שיראה בצרותינו ויחיש את גאולתינו, 
   .מהרה בימינולראות בישועת ה' ובביאת משיח צדקינו ב

  והמועדים מרן הגרי"ז זצ"ל בענייני פסחמעובדות והנהגות וחידושים ששמע רבינו ליקוט 
  "והשיאנו את ברכת מועדיך" –ביאור נוסח התפילה 

'והשיאנו את ברכת  - שמעתי מפיו לבאר נוסח התפילה בתפילת מוסף ] א
 ברכתצריך ביאור מה הוא שאומרים "שהלא בפשוטו ולשלום', מועדיך לחיים 

זצ"ל, רן פירש מבתורה שהקב"ה השפיע ברכה במועדים, ויכן מצאנו ה", ומועדיך
הכוונה בזה למש"כ (דברים ט"ז ט"ו) "והיית אך שמח", ופירש"י שם 'לפי פשוטו ש

אין זה לשון צווי אלא לשון הבטחה', ומבואר בדברי רש"י, שבפסוק זה נאמרה 
ם ושמחה א"כ נכלל בזה אף חיים ושלולנו שמחה במועדים, ו הבטחה שיהא

  וששון וכו', כי אין השמחה שורה על האדם אלא אם הוא זוכה לכל זה.

  זמנים שהיה מדקדק ליטול ידי הכהנים
אה נרכפי ה] ראיתי שדקדק עכ"פ ברגל ליטול ידי הכהנים לנשיאת כפים. וב

כשמגיע זמן הרגל ראוי לכל לוי ליטול אז ידי הכהנים, שבזה מראה לפרקים 
  שמחזיק עצמו כלוי. 

  תפילין בחול המועד
וביאר שיסוד חיוב מצוות כפי שקבלתי, מרן זצ"ל לא הניח תפילין בחוה"מ, ג] 

תפילין אינו להניחו פעם אחת ביום, אלא זהו מצוות עשה תמידית להניחה כל 
היום, ולכן אין הביטול בימי חול המועד נחשב כביטול מצוות עשה שהרי מצוות 

בימים כלל, וכמו שבכל יום אין אנו מניחים כל היום משום תפילין איננה תלוייה 
שסומכים אנו על רבותינו זצ"ל שפטרו אותנו שלא להניח מחשש היסת הדעת 
וכדו', כך גם בימי חול המועד סומכים אנו על הפוסקים שפטר. ודקדק מרן זצ"ל 

   להניח תפילין לאחר המועד יותר זמן, ובהא גופא מקיים המצוות עשה טפי. 

  תגובתו כששמע על פסק החזו"א
מתפלל זצ"ל שאני מרן בי הבחין תי אצלו, כאשר התפלל ] שנה אחת באיסרו חגד

 - מתפלל תפילת יו"ט ניאינ מדוע נילשלח את אחד מבניו לשאותפילת יום חול, 
את בנו מרן זצ"ל שוב שלח והשבתי לו שכך פסקו לי, מבני חו"ל,  אניוהרי 

ואמר, זצ"ל "החזון איש פסק לי כך", הגיב מרן  בתיהשו, י כןמי פסק ללשאול 
  "אם כן אני לא אומר כלום". 

  ביאור מנהג הראשונים באפיית מצות
מצות עבות אפו ] שמעתי מפיו שהראשונים הכירו סימני חמץ במצה, ולכן ה

(כעין פיתה) ולא חששו לחימוץ, אבל לדידן צריך להמנע, שמצוי יותר במצות 
  ות מיד, ומתחמץ קודם שתיאפה. עבות, שאינן נאפ

  הוראתו בבדיקת חמץ אצלו
  .יבדקו שאין כזית חמץשבמיוחד חמץ, ] אמר לבחורים שבדקו אצלו ו

  שיעור חום התנור באפיית מצות
חם מאוד ז] שמעתי ממרן זצ"ל ששיעור החום בתנור דאפיית מצות צריך להיות 

ינו החזו"א זצ"ל שהקיל בזה דסגי בחום (ודלא כדעת רב. דווקא כדרך אפייה דתנור
  שיד סולדת בו). 

  בגדר חיוב "ושמרתם את המצות"
ח] חכם אחד הקשה למרן הגרי"ז זצ"ל מהו חידוש התורה שצריך "שמירה" 
 במצות וכדכתיב "ושמרתם את המצות", והרי גם בלא אזהרה זו אנו מחוייבים

להיזהר להישמר מאיסור חמץ כדי לא לעבור בבל ייראה ובל ימצא, ושמעתי מפי 

מרן זצ"ל שתירץ, שהם היו בקיאים בסימני חימוץ העיסה, וכמבואר בגמ' פסחים 
הסימנים בקרני חגבים או בסידוק דהוי חמץ גמור, וחובת שימור הוא (מ"ח ע"ב) 

פייה שלא יבוא ה ואשלא לסמוך על הסימנים אלא לשמור בשעת טחינה ליש
הא המצה שמורה מחימוץ על ידי מעשה שמירה ולא רק לידי חימוץ, ובזה ת

    מכח ידיעה בעלמא על ידי הסימנים.
והוסיף מרן זצ"ל, שכל שמירה שהאדם מוסיף יותר ממה שהוא מחויב מעיקר 
הדין, אין זה בגדר הידור מצווה בעלמא וכמו אתרוג נאה וכדומה, אלא יש בזה 

וות עשה ד"ושמרתם", דאף אם מצוות עשה דושמרתם אינו מחייב קיום מצ
שמירה מעולה, אבל הא מיהא בכל מה שמוסיף מתקיים בזה מצוות עשה 

  קיומית.

  אפיית מצות לפני פסח באיסור חדש כדי לאוכלם בזמן היתר
בעל "בית הלוי"  שאצל הגאון מבריסקממרן הגרי"ז זצ"ל, ] עובדא שמעתי ט

זצ"ל רצו לאפות לפני פסח מצות באיסור חדש, ולאוכלם בחוה"מ בזמן ההיתר, 
והגאון בעל "בית הלוי" זצ"ל התנגד לזה בכל תוקף, וטעמו שבאפיית מצות 
צריכים תמיד היתר של ביטול ברוב, ולכן אין אופין מצות בפסח דאיסור חמץ 

יון שאיסורים אין מבטלין זה את במשהו ולא בטל, וכאן אף שהוא קודם פסח כ
זה, א"כ איסור חמץ לא בטל באיסור חדש, ובפסח גופא אף שנסתלק איסור חדש 
מ"מ הלוא איסור חמץ לא בטל, ונכשלין ח"ו באיסור חמץ בפסח שאין ביטול 
לפני פסח ולא בפסח, שאנו צריכים לסמוך על ביטול ולכן אסר להם לאפות חדש 

 ,הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל נסתפק בדין זה שאביוסיפר לי מרן זצ"ל ו כלל,
  . הגאון ה"בית הלוי" זצ"ל אולי מפני כבוד אביוו ,ושתק ולא ביאר טעמו

  או בפסח חשש הנ"ל כשמפרישים תרו"מ או חלה בער"פ אחר חצות
 כשסיפר מרן זצ"ל עובדא הנ"ל, שאלו בנו הגאון רבי משולם דוד שליט"אוהנה 

שייך ם כן ג , ואזמ רק בפסחמפריש תרו"אופן  ש"מ, בפקהלוא לדידן גם כן נ
החשש הנ"ל שאיסורים אין מבטלין זא"ז, וקודם פסח עדיין טבל, וחמץ בטבל לא 
בטל, וכשהפריש ששייך ביטול אם כבר פסח, ולכמה פוסקים אפילו ערב פסח 

  אחרי חצות. תו לא בטל, ומרן זצ"ל שתק ולא אמר מידי. 
"מ בדבר המצוי, שמפרישים חלה מהמצות רק פקנלכאורה יש להוסיף עוד ו

עיין במ"ב (בע"פ בצהרים, ובערב פסח יש כמה דיעות בפוסקים דחמץ שבמשהו 

וכשלא , )תנ"ח ס"ק ג, ובפרט אם יבש ביבש עיין היטב בש"ע תמ"ז סעיף ב ובבה"ל שם
חלה נעשה הפריש חלה זהו איסור באיסור, ורק בע"פ אחר חצות כשמפריש 

היתר, ואז יש חשש שנכשל באיסור משהו, שלכמה פוסקים חמץ בע"פ אחרי 
  חצות דינו כדבר שיש לו מתירין ולא בטל, ולכן יש ליזהר ולהפריש קודם דוקא.

  איסור בל ייראה בכל רגע
שכתב ) יה"הלכות חמץ ומצה מ (פ"גיא] הצעתי קמיה מרן זצ"ל לדייק מלשון הרמב"ם 

שהניח עיסה מגולגלת בתוך ביתו ויצא ונזכר אחר שיצא והוא יושב מי וז"ל "
לפני רבו והיה ירא שמא תחמיץ קודם שיבוא הרי זה מבטלה בלבו קודם 
שתחמיץ, אבל אם החמיצה אין הביטול מועיל כלום אלא כבר עבר על לא יראה 

", עכ"ל, דמשמע דס"ל שאינו עובר צא וחייב לבער מיד כשיחזור לביתוולא ימ
וכלשון הרמב"ם "כבר עבר על לא יראה", ומשמע דאינו  -בבל יראה בכל רגע 

  עובר שוב בכל רגע, ומרן זצ"ל הסכים לזה.

  

  

  

 

 

  בהלכה ובאגדה ובענייני השעה ש פרשת צובשבת קוד ידרוש אי"ה מרן רבינו שליט"אדרשת שבת הגדול 
 מנחה לאחר הדרשה   , אחה"צ 5:30בשעה  הר נוף 14רחוב קצנלבוגן  בהיכל בית המדרש הגר"א 

  אחה"צ 5:00-7:00זמני קבלת קהל בימי חול המועד, בימים רביעי חמישי בין השעות  
  הר נוף 4בבית רבינו שליט"א רחוב קצנלבוגן  

  

  בת הר"ר יוסף שמעון ז"ל נלב"ע ח' ניסן תשע"ז ע"ה לאה פישמן מרתלעילוי נשמת  נתרם
 


