
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  דבר העורך�

„"ÂÈ Ï˘ ÂˆÂ˜ ÏÚ 

 ספר רבנו לפני מביאים רבות פעמים
 לכבדו כדי, כתיבתו סיום עם תורה

 .אות בכתיבת

 כתיבת" מעמד כלל בדרך, כידוע
 תאותיו לויימ למעשה הוא" האותיות

 בידו" מסגרת" להן הוכנה שכבר
 כדי וזאת, הסתם סופר של האמונה

 כדי וכן אחיד כתב מראה על לשמר
 שאינם לאלו גם הכתיבה את לאפשר
  .האותיות בצורת בקיאים

‡·‰ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰ 
         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �

    """"לדרמןלדרמןלדרמןלדרמן    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    בביתבביתבביתבבית    תחנוןתחנוןתחנוןתחנון""""
 ויוצא קהל מקבל הוא, זאת עם. קלה חולשה עקב, מצומצם במנין, בביתו התפילות כל את א"שליט מרן התפלל האחרונים בימים

 . יום כמידי השואלים לכל ומשיב, ה"ב כרגיל לבריתות

 שמרן שנים כמה כבר, כידוע. מענינת שאלה נוצרה' לדרמן' הקבוע הכנסת בבית ותיקין שחרית להתפלל יוצא שאינו שבכך אלא

 אין השנה ימות בכל זה בעקבות, לביתו הסמוך לדרמן המדרש בבית נערכה הברית אם רק, בברית כסנדק לשמש מסכים א"שליט

 בין ויכוח החל, בבית כשהתפלל, השבוע והנה. ברית לו שאין יום אין כי, מתפלל הוא שבו שחרית במנין' אפים ונפילת תחנון' אומרים

 .לא או תחנון לומר צריכים הכנסת בית של והרגיל הותיק המנין מתפללי האם הכנסת בבית חכמים התלמידי

 אחד ואף אחרת בעיר גרים הברית ובעלי, היום עמנו מתפלל אינו א"שליט הסנדק, המתפללים מחשובי כמה טענו, גיסא מחד: הצדדים

 עכשיו כלל נערכת לא שהברית ובפרט, אפים ונפילת תחנון מאמירת להיפטר סיבה כל ואין, עמם שייכות שום לנו ואין אותם מכיר לא

 .עמם קשר כל שאין כך, בברית בכלל יהיה לא הכנסת בבית כעת שנמצא אחד ואף, שעות כמה בעוד אלא

 ובפרט א"שליט מרן של הקבוע המנין זהו אבל עמנו אינם הברית ובעלי הסנדק שאמנם, חכמים תלמידי כמה טענו, גיסא מאידך

 .ולכאן לכאן ראיות הצדדים שני והביאו, מרן מתפלל בו למנין ישיר המשך כמו ונחשב - היום בהמשך הברית נערכת הזה שבמקום

 בו המנין זה אבל הכנסת בבית בפועל נמצא לא הוא שאמנם השני כהצד והכריע א"שליט מרן בהוראת, תחנון אמרו לא - למעשה הלכה

 גדולה כך כל המצוה של השמחה כי הוא הברית בעלי מתפללים בו במקום תחנון אומרים שאין הסיבה כי, והוסיף, להתפלל רגיל הוא

 עמ' רפ"ב מה שהביא מרבינו בענין זה) ישראל אישי בספר' עי(ו .ל"הנ במקרה כי קיימת זו שמחה, אלו לתחנונים מקום שאין

 של אופנים מיני בכל ושאל אפים נפילת בהלכות שאלות כמה ושאל לרבינו א"שליט אחד רב הגיע חודשים כמה לפני כי, עוד נוסיף

 אפים נפילת כי סבורים יש: רבינו לו אמר באמצע. אפים ליפול צריך שאין שונים וזמנים סיבות וחיפש, לא או נופלים אם שונות שמחות

 תירוץ למצוא אבל, אומרים לא, מלומר פטורים אם  ואמנם, מאוד נשגבות מעלות בה ויש תיקנו ל"שחז תפילה זה, אדרבה'... עונש' הוא

    ...טעות זו עצמו לפטור

 אמורפרשת  ׀ 228 'גיליון מס
 חמישיתשנה  ז"תשע

 

 גליון זה יוצא
 רסיא בת לאה דבורה לרפואת

 הצלחתול
 ,יצחק לוי ,מענדל מנחם

 ,אדל מושקא ,ליבא חיה
 בני
 לאה דבורה

  הפרשהפשט על   

 )(כא, א "אהרן בני הכהנים אל אמור"
 בכלל ר"מ דגם א"הו לחוד הכהנים כתיב דאי אהרן ובני הכהנים למכתב איצטריך

 ר"מ אין אהרן בני דכתיב דהיכא' ב ב"ק בזבחים ש"וכמ אהרן בני ל"קמ כהן' שהי
 עדיין ופנחס הכהנים ל"קמ בכלל פנחס דאף א"הו אהרן בני רק כתיב ואי, בכלל

' ובפ אהרן בני הכהנים אל אמור כתיב כאן והנה'. ב א"ק שם ש"כמ אז נתכהן לא
 בניו ואל אהרן אל דבר כתיב לקמן טומאות' ובפ אחיך אהרן אל דבר כתיב אחרי

 אחרים דינים יש ג"דבכה הדיוט לכהן דוקא נאמרה הפרשה דכאן פשוט והטעם
 ולא ג"לכה רק הפרשה נאמרה אחרי' ובפ' וגו מאחיו הגדול והכהן להלן כדכתיב

 לכל שנאמר טומאות' ובפ אחיך אהרן אל דבר כתיב לכן אהרן רק אז ג"כה' הי
 אל דבר נאמר לקמן מומין' בפ למה ע"יל אך. בניו ואל אהרן אל דבר כתיב הכהנים

 כל' וגו מזרעך איש שם למכתב דבעי משום ל"וי. הכהנים בכל נוהג הדין הרי אהרן
 ג"מ בכורות( אהרן של בזרעו ששוה איש מינה למדרש אהרן מזרע מום בו אשר איש

  .אהרן אל דבר כתיב לכן') ב
 )(טעמא דקרא 

 אבבית מרן שליט"ביום ל"ג בעומר כמה ידיעות נחוצות לבאי החלאקה 
  

 וביום. 13:15 השעה ועד בבוקר 12:10 מהשעה אייר ז"ט שישי יום: א"שליט מרן אצל ה'החלאק לילדי קהל קבלת זמני  .‡
 .)מראש בתיאום צורך אין( ,14:20 השעה ועד )מנחה אחרי( 13:50 בשעה בצהרים ראשון

 אותו להלביש וכן, כיפה לילד להלביש נא, בכיפה הראש את יכסו קטנים ילדים שגם מקפיד א"שליט שמרן כיון .·
 .מנהגו שכן, ארוכים שרוולים  עם בחולצה

 '.מספריים' עם לבוא צורך אין .‚
 .הידים יטול הילד שגם שראוי והורה, שיער שגוזז אחרי ידיו ליטול נוהג א"שליט מרן .„
 להצטייד מומלץ, מעט ארוכה המתנה תיתכן ולכן, ה'חלאק ילדי של מאות הגיעו, קודמות בשנים לנו הידוע לפי .‰

 .מאוד חמים האלו הימים כי, ושתיה לילד בממתקים
Â. פעמים כמה וראינו( כואב לא ושזה שער מעט לו יגזוז א"שליט שמרן לילד מראש להסביר כדאי: נעימות - אי למנוע כדי 

 .אותו לשמח לילד מתיקה מין מחלקים הבית בני כ"ואח ...)כואב לא שזה אותו להרגיע טרח ומרן בכה שהילד
Â�‡ ÌÈÏÁ‡Ó ‡˜ÓÂÚÓ ‡·ÈÏ„ ,ÏÎÏ È¯ÈÚˆ Ô‡ˆ‰ ÂÎÊÈ˘ ÏÂ„‚Ï ‰¯Â˙· ˙‡¯ÈÂ ÌÈÓ˘ ,ÌÈ¯Â‰‰Â ÌÈ¯˜È‰ ÂÂ¯È ˙Á� ‰˘Â„˜„ ,

Ì˘ÎÂ ÂÎÊ˘ ˙ÂˆÓÏ ˙¯ÂÙÒ˙ ˘‡¯‰ ,ÂÎÊÈ Ì‚ ÂÒÈ�Î‰Ï ÏÂÚ· ‰¯Â˙ ˙ÂÂˆÓÂ ÂÒÈ�Î‰ÏÂ ‰ÙÂÁÏ ¯˘Â‡· ˙Á�Â. 



 

  )בעל הקהילות יעקב למרן הסטייפלרהכוונה  –מו"ר ( בעומר ג"בל השמחה טעמי
 ג"תס' בסי זקנים העטרת את ר"למו והראתי, בעומר ג"ל של השמחה טעם על ל"זצוק) א"שליט( ר"מו עם דיברתי, ה"תשל אייר ז"ט

 השמחה שטעם כתוב הלא ר"מו לי ואמר חידוש ר"מו אצל' והי, י"רשב של שמחתו יום משום היא בעומר ג"בל שהשמחה שם שכתוב
  .)ר"מו לי אמר כך(. אצלי השתרש וכן למות פסקו ע"ר שתלמידי משום

 ימים והאריך המלכות מהריגת ה"הקב הצילו י"שרשב משום בעומר ג"בל שהשמחה, ד"י' סי ח"או חלק )בלחובר( י"אר שם ת"בשו כ"מש
 שבעטרת ר"מו לי אמר, לו שנעשה הזה הנס לזכר שמחה ליום פטירתו יום בעומר ג"ל את וקבעו )ג"ל דף בשבת כדאיתא( שמים בידי ומת

 ר"מו לי אמר ועוד, שמחתו יום בעצמו שהיום דהיינו" שמחתי יום" שהוא ג"ל על אמר י"שרשב כתוב דשם כן משמע לא ל"הנ זקנים
 את ושאלתי, ושמחה הילולא הסתלקותם םובי עושים לא ט"ומ מהריגה שניצלו נסים נעשו תנאים שלהרבה משום נכון לא שתירוצו

 ר"מו לי אמר כ"ואח ומשתה שמחה אותו שעושים צדיק של דהילולא יום החסידים שאצל כמו לי אמר", שמחתי יום' "פי מה ר"מו
 אצל כי ט"ויו שמחה ועושים מאד חשוב זה י"לרשב שקשור מה כל המקובלים אצל כי' ארי השם של הטעם את שבילי שאפשר

 שאצל לי שאמר וכמדומה( הנסתר ותורת הקבלה אבי והוא הקבלה תורת את גלה הוא כי התנאים מכל יותר חשוב י"רשב המקובלים

 הנסתר תורת את לגלות כ"אח וזכה המלכות מהריגת שניצל על והילולא שמחה המקובלים עושין לכן )רבנו משה ומכ הוא י"רשב המקובלים
  (אורחות רבינו)                                              .והספרדים החסידים הם בעומר ג"בל ןולמיר הנוסעים ועיקר שנים ג"י במערה ששהה

  

  בעומר ג"בל תגלחת בענין
 ל לגמור התגלחת"א מה הדין באחד שהתחיל לגלח שערו ביום ל"ג בעומר ונעשה לילה אם יכושליטחכם אחד שאל לרבינו 

ם שאלתי לרבינו ירוכעת בעת כתיבת הדב ˘˘Ï"˜ÂˆÊ ‡"ÂÊÁ‰ Â�È·¯Ó ‰Ê· ‰‡¯Â‰ ÚÓנו שליט"א יבאו לאו, והשיבו ר
אם גם בקטן  מרן שליט"א היוכשדנתי קמ ,˘‡ÏÈÏ ‰˘Ú�˘ Û‡ ¯ÂÓ‚Ï ÏÂÎÈ˘ ¯Ó‰שליט"א מה הורה החזו"א בזה והשיבני 

  „‡È¯˘ ÔË˜· Ì‚Â ˜ÂÏÈÁ ÔÈ.אמר מרן שליט"א  ,א שייך בו כבוד הבריות וכדלעילשרי לגמור בל"ד או דל
Ò"È ‰Ú˜˘Â ¯ÓÂÚ· ‚"Ï· Â¯ÙÒÏ ¯"ÂÓ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰ ÌÚÙ˘ ‡"ËÈÏ˘ ˜"Á¯‚‰ ¯Ùפר אורחות רבינו חלק ב' עמוד צ"ו כתב ובס

 ‰ÓÁ‰Â‰ ÚˆÓ‡· ‰È‰ ‡Â‰"˜ÂˆÊ ‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó ˙‡ Ï‡˘Â ˙¯ÂÙÒ˙,¯ÂÓ‚Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ Ï ¯ÂÓ‚È ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ô¯Ó ÂÏ ¯Ó‡Â" .עכ"ד  
מערכת חוה"מ אות ה' כתב דלא מסמנא מילתא לגלח הקטן תגלחתו הראשונה ע"י ספר נכרי,  באסיפת דינים די חמדבש 

ו, והצעתי הספק קמיה לענין זה שלא לעשות תספורת זו אצלונסתפקנו האם יהודי שאינו שומר תורה ומצות דינו כגוי 
   .„ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏמו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א והשיב 

לשומרו,  מה לעשות עם שיער הקטן אחר התגלחת ואם צריך ששאלו למו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בזה ושמעתי
, ושאלתי לרבינו שליט"א אם נכונה שמועה זו ומה הטעם וכתב לן „‡"ˆ Ù˘‡· ÔÂÈÊ· Í¯„· Â˜¯ÂÊÏ ÔÈ‡ Í‡ Â¯ÓÂ˘Ï‰והשיב 
בינו שליט"א דהנה בתוס' שם כתבו בזה"ל "ובערוך ערך ב שאלתי לרווש �„‰ ÈÚ"ÔÈ "ÍÂ¯Ú‰ Ì˘· ÔÙ¯Â˘ ‰"„˙ '‡ Ê"Èבזה"ל 

ם הנדה גבי ד(שבת דף ע"ה ע"ב) שלש פירש ששריפת ציפורן מזקת לאדם וכן כל דבר הבא מן האדם כדאמר בס"פ כלל גדול 
דבדברי לשורפן אע"ג שמזיק לו" עכ"ל ולא זכיתי להבין חדא  איידי דחלשא לא מצנעא לשונרא ולכן שורפן חסיד שמחמיר

דוקא  התוס' נתבאר דדוקא שריפה מזקת לאדם, ועוד דאם יש ענין שלא לאבד השיער דרך בזיון א"כ זהו בכל תגלחת ולאו
  )מצוה תגלחת קונטרס(          ·Î�"ÂÔ ."‰ÙÈ¯˘ ‡˜Â„ Â‡ÏÂ ÔÂÈÊ· Í¯„ Ì„·‡Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ˙ÁÏ‚˙ ÏÎגלחת ראשונה, והשיב לן בזה"ל בת

  
  ל"ג בעומר שו"ת בעניני

בעומר, הרי  גמדוע מרבים בשמחה בל"˘. 
הם פסקו למות מכיון שנגמר כל 

  .ם וא"כ לשמחה זו מה עושההתלמידי
 ‰˘ÓÁ Â¯‡˘�˘ Ê"Ú ‡È‰ ‰ÁÓ˘‰ .˙
 ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÎÈ  Ì‰ÈÏÚ Ì‚˘ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙

.Â˙ÂÓÈ˘ ‰¯ÈÊ‚‰  
והרי הילולא מדוע זה נקרא הילולא, ש. 

  .בש"ס הכוונה לחתונה
.ÈÂ�ÈÎ ˜¯ ‰Ê .˙  

 - תוב בזוה"ק לראות פני האדון ה' כש. 
ן פני האדון דא רשב"י, מה הפשט אמ

  .בזה

 Ï·È˜ ÂÏÈ‡Î ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ Ï·˜Ó‰ ÏÎ .˙
.̆ ¯„Ó ‰Ê ,‰"·˜‰ ˙‡  

א אצל ר' שמעון מצינו מדוע דוקש. 
פטור את העולם כולו ל שאמר יכולני

  מן הדין.
"·˘¯ ÈÎ .˙È .‰È¯·Â‚ ·¯  

שר' שמעון פ"ח ע"ב) (האזינו דף רכתוב בזוה"ק ש. 
בר יוחאי אמר שמעולם הוא לא ביטל 
שלש סעודות איך היה לו יין לקידוש 

  והרי היה לו רק חרובים ומים.
.ÔÈÈ ÌÈÓ˘‰Ó ÂÏ Â‡È·‰ .˙  

שהוא מעיד על  ואיך הוא אומר בזוה"קש. 
עצמו שמעולם הוא לא ביטל שלש 

סעודות של שבת, הרי היה לו רק 
  חרובים ומים, וצריך פת.

 ‡·È˜Ú '¯ ˙ËÈ˘ÎÂ ,ÔÈÊÓ ‰Ê ÌÈ·Â¯Á .˙
.˙ÂÎ¯··  

ך קראו לאמא של רשב"י, שראיתי איש. 
לאחר מן הראשונים שכתב שקראו לה 

ור על רשב"י שראה חמי שמובא סיפ
וא ה "את אמו בשבת, והלשון "חמי

  .הבין שזה שם אמו, האם זה מוכרח
 Ò"˘· ÈÓÁ ÏÏÎ Í¯„·˘ ˙Â¯ÓÏ .˙
 ‰Ê˘ „ÓÏ ‡Â‰ Ô‡Î ,˙Â‡¯Ï ‰�ÂÂÎ‰

.ÂÓ‡ Ì˘  
Ë"Á ‰˘Ó ÔÂ„È ˙"Â˘)(  

  

  המשך דבר העורך
 עד למלוי הממתינות האותיות בין בעיניו תר רבנו כי הבחין הוא. הזאת בעת רבנו של במעשיו לב בשום הנוכחים אחד התבונן פעם

  .בדיו אותה ומילא ד"יו האות אל הקולמוס את קרב הוא. חפש אשר את שמצא
 מכיון ד"יו האות מלבד האותיות בכל כי רבנו הסביר לשאלתו? שבאותיות בקטנה דוקא רבינו בחר מדוע: לפלא בעיניו הדבר ויהיה

 ד"יו באות זאת לעומת. חדשה אות כתיבת משום בדיו במלויה ואין, כבר נעשתה האות צורת עצם - מוכנה כבר שלהן שהמסגרת
  .התורה בספר חדשה אות לכתוב זוכה הוא בדיו אותה ממלא וכשהוא, ך"סמ כמין נראית היא הרי -  המסגרת רק נתונה כאשר
 ליב יהודה אהרן רבי הגאון מרן את מכבדים כאשר כי לו נודע מכן לאחר קצרה תקופה. רב לזמן לא אך, השואל של דעתו נחה בזאת

  ...ד"יו האות מלבד אחרת אות כל לכתוב מדקדק הוא, תורה בספר אות בכתיבת שטינמן
 התברר לעומק יותר מעט הענין את כשבדק, ואולם. הגאונים שני בין דעות חלוקי כאן יש כי היתה לכאורה המתבקשת המסקנה

 נמנע הוא, ימינו יד אטר ספק שטינמן הרב בהיות: רבנו שהסביר מהסיבה בדיוק נובע שטינמן הרב מרן של זה מנהגו כי לשואל
 ממש של כתיבה משום בה אין שכאמור פעולה -  קימת אות למלא ומעדיף, יד ובאיזו לכתוב יכול הוא האם ההלכתי לספק מלהכנס
  (רבי חיים)                                                                                                                        ...הדעות לכל ומותרת
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