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 נודב זה גליון

 ע"י ידידינו החשוב  

 שליט"א ן פרידמןשמואל דוד הכההרה"ג רבי 

 וירושלמי בבלי בעל השדה צופים על הש"ס
  ועוד ספרים רבים 

 

  דבר העורך �

˙ÂÚË ¯ÙÂÒ È¯·„· ˘¯‰"˘ 
כידוע בשנים עברו היה מקבל מרן שליט"א 

ושמענו  יתובב קהל גדול בימי חול המועד
את  מנכדו חביבו ידידנו הר"ר אריה שליט"א
 הדבר הבא כפי ששמע באחד מימי חוה"מ:

 התורה ידיעת מלבד אך, יודעים רבים לא
 בקי סבי, א"שליט סבי של המפורסמת

 ישראל חכמי תולדות בידיעת גם א"שליט
 לדבר דרכו שאין אלא, ביותר מופלאה בצורה
 .דחדוותא ובעידנא אגב בדרך אלא, זה בענין
 הישיבות מראשי אחד י"ע א"שליט סבי נשאל

, ש"הרש דברי בענין, מ"בחוה שביקרוהו
 על קושיא מכאן, חטא בלא לעולם ביאתך"

. בידינו המקובל כל נגד שזהו ",הגלגול בעלי
 ש"הרש שלא, השואל כך, הרב בשם ואומרים

 אכן האם, משכיל שהיה בנו אלא זה כתב
: ואמר סבי נענה ,נכון ?הדברים נכונים

 .להשכלה נטה והוא, לו קראו מתתיהו
, ש"הרש של הבן אותו: "וסיפר סבי הוסיף
 זה, ושאל סלנטר ישראל רבי אל פעם נכנס
 ענה? לו נותנים, מבקש שצדיק מה שכל נכון

 רוצה שאתה תגיד ואם! כן, ישראל רבי לו
 לו אמר, ושאל המשיך? לך יהיה, זהב שעון
 !"כן, י"הגר

 הולך אני, י"לר ואמר אחד איש נכנס בינתיים"
 מפחד ואני, זהב שעון לי ויש עכשיו למלחמה

, לי ישמור שהצדיק רוצה אני לכן לי שיגנבו
 סיפור זה... להרב יהיה זה אחזור לא ואם

 ".בספרים שמובא
' ר, סבי שח עליו הדיבור שנתגלגל כיון

 כתב הוא, ש"הרש של בנו, שטרשון מתתיהו
 היכן המסכת בסוף שם וכתב, הגהות

 עוד שיש ,פפא רב בני עשרת שמוזכרים
 שיש, "בחיוך סבי סיים", שם כתבתי. "עשרה

 "...כתב לא שהוא עשרים עוד
 היה והוא, בתשובה חזר הוא בסוף, באמת
, ס"הש על שלו הגהות יש, גדול חכם תלמיד

 .א"שליט סבי סיים
 זו שורה, א"שליט סבי של בגמרא כי, לציין יש

 .סבי ידי על נמחקה ש"ברש
 

לום ש שבת  כת  ר  בב
שר  סח כ מחפ ש  ו

צחק טוף י ש לד  )ב"ב( גו

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''!!!!    סססס""""השהשהשהש    ידיעתידיעתידיעתידיעת''''''''

 על העולם בכל מפורסמים הכי הדברים אחד
 השנתי ס"הש סיום הוא, א"שליט רבינו מרן

 יודעים רבים לא, אולם. פסח ערב מידי שעורך

 שום בלי, היומיומית העקביות של המאמץ כי

 כך על ותעיד, מאוד רב בקושי עולה, ויתור
 את גם. זה בזכות זוכה הוא לה דשמיא הסייעתא

 את בהתמדה ללמוד א"שליט מרן זירז בניו

 בחזרות ללמוד אותם מעורר היה בבד בד, ס"הש

 .והבנה

 ולא נדירה רשימה כאן ונביא, נחרוג הפעם
 אותם שאלות של(מתוך הספר רבי חיים) , ידועה

 כלים מסכת על מבחן, לבנו א"שליט מרן רשם

 נראות אמנם השאלות. ס"שבש טהרות מסדר

 יידע נצרך עליהם להשיב כדי אך' תמימות'

 לאו, ס"הש חלקי ברוב מאוד גדולה ובקיאות
 .   מסכת באותה דווקא

 האם, הם התמימות השאלות אחד, לדוגמא

, טומאה מקבל עץ של מסרק וכן' סולם'

 אלא, כלל כלים במסכת אינה לזה התשובה
, טומאה מקבל אם סולם לגבי' ס דף בשבת

 .ג"מ דף ביבמות משנה הוא עץ של ומסרק

" לרצון שלא מכשיר משקה איזה" ה"כ בשאלה

 משקים( מכשירין מסכת בתחילת לזה התשובה

 . )טמאים
 בודאי התורה עמלי ציבור, עוד ויחכם לחכם ותן

 הרבה עוד שיש לראות עצמם את לבחון ייהנו

 נזכה ה"ואי, לידיעתה להגיע כדי בתורה לעמול

     . לשמה תורתך ולומדי שמך יודעי להיות כולנו

  הגדול בשבת' הגדה' אמירת בטעמי �
 

 עבדים מתחילת ההגדה הגדול שבת של במנחה לומר והמנהג" א"ס ל"ת בסימן כתב א"הרמ
 שלא - ברורה במשנה שם שכתב כמו א"הגר דעת אבל", עונותינו כל על לכפר עד היינו
 .יום מבעוד יכול בהגדה איתא דהא, לומר

 

 לומר איסור שהוא הכוונה אין" זה בעבור לומר תלמוד" שכתוב דמה פשיטא הא, והנה
 ההגדה לומר )ל"ז מרן ואביו רבינו אצל( אצלנו שנהגו הטעם וזה חיוב זה שאין אלא יום מבעוד
 ערוך דבשולחן, והוא. הגדול בשבת לומר נוהגים שאנו למה נאה טעם ושמעתי. הגדול בשבת
 לחוש ואין הסידור מתוך ההגדה לומר אפשר בשבת פסח חל שאם איתא ט"ס ה"ער סימן
, לשאול ויש, הארץ עמי אצל וגם הכל בפי שגור הוי בנוסח שרגילים דכיון יטה שמא

 בשבת זה אומרים שלכך מבואר א"הרמ דברי לפי אך, הכל בפי שגורה ההגדה אין דלכאורה
 זה ידי על מקום מכל אבל, אחת פעם רק אמירה זה ואמנם, שגור נעשה זה ידי ועל הגדול
 לחלק שלא אבל בשבת פסח שחל בשנה רק כן שינהגו היה הדין מן ז"ולפי, שגור יותר נהיה
 ה"תכ' סי ה"ראבי' ועי( ל"הנ ברורה במשנה עיין טעמים עוד יש שהרי ועוד, השנים כל כן נהגו

 .חולשתו מפני ואפשר הגדול בשבת לומר שלא נהג א"החזו מרן אמנם. )ע"וצ
 )(שיח הפסח 

    סיום הש"ססיום הש"ססיום הש"ססיום הש"ס
    

סיום הש"ס ע"י מרן מעמד 

שליט"א יתקיים אי"ה ביום שני 

בבוקר לאחר תפילת שחרית 

 . כותיקין בבית הכנסת לדרמן

    סיום הירושלמיסיום הירושלמיסיום הירושלמיסיום הירושלמי
 

מעמד סיום הירושלמי ע"י 

יתקיים בביתו  מרן שליט"א

ביום שני  בבוקר, לא 

 תתאפשר כניסה לבית מרן.
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  חינוך -לבנך  והגדת
  קרובהעומד לראות אור ב החדש ראשון מתוך הספר דרך שיחהפרסום רשימות ב

‰Ù ÏÚ· „ÂÓÏÏ È˙Â‡ ÏÈ‚¯‰ ‡Ï ‡·‡  
רבינו מאושפז בבית  אב א"מנ ד"י

ושאלתיו לגבי בן משפחתי  החולים
 עניין יש האם משניות כבר הלומד

(כי  פ"בע משניות ללימוד להרגילו
 מקשה וכל המוסיף גורע) זה לפעמים

אבא, היינו הסטיפלער  האם ושאלתי
בעל פה.  ללמוד את רבנו זי"ע הרגיל

Ï È�ÏÈ‚¯‰ „ÂÓÏÏ  ÏÚ‡ ‡·‡: תשובה
‰Ù .Ï·‡ È˙ÈÈ‰˘Î „ÏÈ ˙¯‡Ù˙· ÔÂÈˆ 
Âˆ¯ „ÓÏ�˘ ‰Ù ÏÚ „ÂÓÏÏ È˙ˆÙÁÂ  ˙‡
ÒÓ 'ÔÈ˘Â„È˜ Ú·"Ù È˙˜ÙÒ‰Â ˜¯ 

‰ÈˆÁ. ÒÓ‰ Ì‡‰ 'ÔÈ˘Â„È˜ ‰¯‡˘�  È·
 „Ú‰Ù ÏÚ· ˘ÓÓ ÌÂÈ‰ ,È��È‡ Ú„ÂÈ .

ולגבי השאלה בנכדי, כיון שהוא בעל 
כישרון לענין זה ללמוד בעל פה, 
שאלתי שוב האם יש ענין, והתשובה: 

ÔÈ�Ú ,˘È È¯‰ ÈÎ ÔÓÊ· ‡¯Ó‚‰ Â„ÓÏ 
.‰Ù ÏÚ·  

  
 ¯ÓÂÁ ÂÙÈÏÁÈ ÌÈ„ÓÏÓ‰˘ Ì‡‰

Â· ÌÈÏÈ‚¯˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ  
מנהל התלמוד תורה בקהילה גדולה 

 מומחים, מלמדים יש שואל, באמריקה
רא לימוד הגמ לתחילת מומחה מלמד

 יותר לגיל מלמד ואחריו מציאות אלו
 וכבר פרק 'המפקיד', מבוגר שלומדים

מלמד את אותם  אחד שכל רבות שנים
 דפים ואותם פרקי הגמרא, וחושב

 - למלמדים שיהיה כדי לשנות, אולי
. אחרים דברים שילמדובכך  התחדשות

והוא . ל"הגראימרן  של ק"פאת  ושאל
 ‰ÓÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ ?ÌÈ„ÓÏÓ‰: התעניין

 Ì‰ ‡Ï ,ÍÎ· ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ: המנהל השיב
‰„Â·Ú ÂÊ ÈÎ .ÛÒÂ� ıÓ‡ÓÂ ˙ÙÒÂ� 

 ˘‰Ú Â„ÓÏÈ Ì„: ל"ראימרן הג השיב
·ËÈ‰ ÌÈÏÈ‚¯ ÂÈ‰È ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ˜¯Ù‰Â 

ÏÚ Ì�Â˘Ï ‰Ê „ÒÙ‰ ,ÌÈ„ÏÈÏ ,ÔÂÎ� 
È¯Á‡˘ ‰ÓÎ ÌÈ�˘ ‰È‰È ,¯„Ò· Ï·‡ 

‰Ó „Ú˘ Ê‡ ‡Ï ‰Ê ÏÈ‚¯ ‰È‰È ÏÚ 
,Ì�Â˘Ï ‰Ê ¯·„ ‡Ï  È‡„Î ÁÂÂ¯‰ ÏÂ˜È˘·)

(„ÒÙ‰‰ ÏÂÓ.  

 ק"והוא שאל בפני עצמו גם את פ
ÌˆÚ ÈÎ ח על הרעיון, ואמר "דרבנו הגר

·ÂË ‡Â‰ ÔÂÈÚ¯‰  על פי הסברא ושאלתי)

 את החומר שילמדו עד הרי: הנ"ל)
לתלמידים, הגיב  הפסד שיהיה אפשר
 ‰Ì‡ Ì‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Ì˘: רבינו

 Â˙È˘ÈÂ Â¯„˙ÒÈ ˙‡ ÁÈÂÂ¯‰Ï ‰ˆÚ
Ì‰È�˘  א.ה. ואם לא, הרי שהדבר צריך)

  .הכרע וכנ"ל)
  

ÚÙ˘· ÒÈÎ ÈÓ„ „ÏÈÏ ˙˙Ï Ì‡‰  
דמי כיס כל  10אבא הנותן לבנו בגיל 

שבוע, לבזבז מה שרוצה, האם יש דין 
  חינוך להפריש מעות מעשר.

‡ÛÒÎ ÔÈ‡ ‡·‡Ï Ì תגובת רבנו: 
 ‰�È˙� ÂÊ ,ÂÏ Ô˙Â� È˘Â˜·Â ¯˙ÂÈÓ
 ¯˘Ú‰ ˙‡ ÂÏ ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡Ï ˜¯ ‰¯ËÓ·
 ÛÒÎ ·‡Ï ˘È Ì‡Â .¯˘ÚÓÏ ‡ÏÂ ,Ï˜˘

 ÈÎ ,Ï"�‰ Í¯Âˆ‰Ó ¯˙ÂÈ Ô·Ï ˙˙Ï ÂÏ ÔÈ‡
 .ÛÒÎ È„ÈÓ ¯˙ÂÈ Ï·˜Ï ÂÏÈ‚¯‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï
 È˙ÈÈ‰ Ï·‡ ,ÛÒÎ Â‰˘Ó ÈÏ ‰�˙� ‰"Ú ‡Ó‡)
 È˙È˘Ú Ì‡Â ,Í¯Ëˆ‡ ‡Ó˘Â ,‰ÂˆÓ ¯· È¯Á‡

„ ¯·Ï ÈÏ ‰�˙� ‡˙·ÒÂ .ÏÈÓ ÈÏ ‰�˙� ·ÂË ¯·
 ÈÏ ‰È‰Â ,ÏÂ„‚ Ú·ËÓ ‰È‰ ‰Ê Ê‡Â ,‚�ÈÏÈ˘ ‰ÂˆÓ
 ‡Ó˙ÒÓ ,ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ˙‡ È˙Á�‰˘ ÌÂ˜Ó
 ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ˘˘ ÈÏ˘ ÌÈ„ÏÈ‰ „Á‡ Ïˆ‡ ÌÂÈ‰ ‰Ê
 ‰�Â˜ È˙ÈÈ‰ ‰·È˘ÈÏ È˙ÚÒ�˘Î ÌÈÓÚÙÏÂ ,‰Ê

(È˙Ï·˜˘ ÛÒÎ· ÌÈ¯ÙÒ.  
 

 ıÙÁ ÏË�˘ „ÏÈ ˘È�Ú‰Ï Ì‡‰Â „ˆÈÎ
Â¯·Á Ï˘ 

גנב כסף מארנק אמו, ואביו  9ילד בן 
הסביר לו גודל גנות המעשה וסטר לו 
על כך, ושבוע אח"כ נטל הילד משחק 
משכן והניחו בילקוטו, מה לעשות עם 

‰ÔË˜ ‡Â‰ „ÏÈ הילד בפעם זו השניה? 
 ÂÈ·‡ ÏÚ˘ ˜¯ ,‰¯Â˙‰ ÏÎÓ ¯ÂËÙÂ
 È„È ÏÚ ÏÏÎ Í¯„·Â ,ÂÎ�ÁÏ ‰·ÂÁ‰ ÏËÂÓ

ÔÈ�Ú‰ ·ÂË ÍÂ�ÈÁ  ÍÈ¯ˆ ·‡‰Â .¯„˙ÒÓ
 „ÏÈ‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ˘ ‰Ó ÈÙÏ ÔÈ·‰Ï– 

 È�ÙÂ‡ ‰ÓÎ ˘È ÈÎ ,ÂÏ ˙˙Ï ˘�ÂÚ ‰ÊÈ‡
 ˘�ÂÚ(„ÏÈ‰ ˘Ù�Ï ÌÈ·ÂËÂ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÏÂÎ ‡ÏÂ).  

  
 ˙ÂÎÊÏ / ˙Â‡ÓË ˙ÂÓ‰· Ï˘ ÌÈÚÂˆÚˆ

ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ „ÏÈÏ  
‡·‡ ÌÈ„ÏÈ˘ „ÈÙ˜‰ Ï"Ê אמר רבנו: 

 ˙ÂÓ‰· Ï˘ ÌÈÚÂˆÚˆ· Â˜Á˘È ‡Ï
.˙Â‡ÓË  ,אחד הנוכחים בחדר שאל

 לבנים תלמידי חכמים?כיצד זוכים 
ÌÈ‡Â¯ ¯˘‡Î ˘‰‡·‡ השיב לו רבינו: 

„ÓÂÏ. 
  

 ÁÂÏÈ‚ ¯È˙‰Ï ˙Ú„‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï
 ÔÈ· ‰˜È¯Ó‡· ÌÈ¯¯Â‚˙ÓÏ ‰¯ÈÙÒ·

ÌÈÈÂ‚  
 אחד רב. ג"תשס אייר' ז אמור ק"עש ו

 מה בענין טוען ,משלנו לא ב"מארה
 םמתגלחי םאינ ירת העומרספ שבימי

 יהדותם בולט ובזה הגויים בין והם
 אינו גילוח שאיסור כיוןו ,ביותר
ו כמ מהגאונים אלא נת חכמיםמתק

 להקל ישכאן  שכתב בערוך השולחן,
  .השם חילול משוםו

‡˙  Ï˘ Ï·Ï·È‡ אב רב:בכהגיב  רבנו
ÁÂÓ‰ ‡ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ¯È˙‰Ï ÌÂ˘ ¯ÂÒÈ‡!  

(ורבינו הסכים שיאמרו בשמו עוד כדלהלן: 
¯·„ ‰Ê ‡Ï ‰ÏÚÈ ÏÚ ˙Ú„‰ ‰ÊÂ ˙¯È˜Ú ˙„‰ 

¯ÂÒ‡Â ÌÂ˘· ÔÙÂ‡ ,Â˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ¯È˙‰Ï ÌÂ˘ 
¯ÂÒÈ‡(.  

 Ó Ïˆ‡˘ ÌÈ˘�‡ ¯˙ÂÈ‰ :רבנו והוסיף
Ï˜ ÍÈ¯ˆ ¯˙ÂÈ ¯ÈÓÁ‰Ï Ì‰Ï, ‡Ï˘ 

Â‡Â·È ÏÊÏÊÏ ‰Ê·‰ .ÂÊÁ˘È‡ ÔÂ ¯Ó‡ ÈÏ 
�Ú·ÈÔÈ ¯ÂÒÈ‡ ‰Î‡ÏÓ ÂÏÂÁ· Ï˘ „ÚÂÓ: 
˘È ÌÈ¯·„ ‰È‰˘ ¯˘Ù‡ ¯È˙‰Ï Ï˜‰ÏÂ, 

Ï·‡ ÔÂÈÎ Ïˆ‡˘ ÌÈ˘�‡ ‰‰Î‡ÏÓ ÂÁ· Ï
„ÚÂÓ‰ Ï˜ ÍÈ¯ˆ ¯ÈÓÁ‰Ï ¯˙ÂÈ.  

  
¯„ÈÁ· ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ÏÏÙ˙‰Ï „ˆÈÎ  

 ההנהגהכיצד  שואלים ,ב"בב בחדר
 גם להתפלל אםה ,הילדים עם בתפילה

 יתכןכיון ש או ,הקרבנות סדר
 וזה ,יפסיקו כ"ואח יתחילו שהילדים

 ‰È¯‰ ÔÈ‡ Ìואם כן יש בעיה.  נדר עיןכ
¯· ¯„� ˙ÚÎ, Ï·‡ ‰Ï‡˘‰ „ˆÓ ¯Á‡ 
˘Ï·˜˙È ÌÏˆ‡ Ì˘Â¯ ‰Ê˘ ÂÓÎ ¯‡˘ 

‰ÏÈÙ˙‰ ˘ÓÓ Á‡Â"Î ÂÏ„‚È˘ Â‡¯È 
‰Ê˘ ÏÊÏÂÊÓ ˙ˆ˜, ‡ÏÂ ÌÏÂÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ 

˙Â�·¯˜ ÚÂ‰Ê È„È Ï ÏÊÏÂÊÈ Ì‚ ¯‡˘ 
‰ÏÈÙ˙‰, ÔÎÏÂ ÔÈ‡ ‰Ê È‡„Î ‡ Ì‡ ‡Ï

 ÔÎÂ„È‚È Ì‰Ï ‰ÏÈÁ˙ ÔÈ‡˘ ‰Ê ‰·ÂÁ, 
ÈÓ ‰ˆ¯È˘ „È‚È ÈÓÂ ‰ˆ¯È˘ ‡Ï „È‚È .

˘ ÔÂÈÎÂ‡Ï ÔÎ˙È Î·È‰˙, ˘È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ 
˘ÈÂ ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ,ÔÎ Ì‡ .ÌÏÂÎ˘ ‡Ï 

Â„È‚È. 

 לעולם אומרים כברבאותה כיתה  שם
 זה גם אםה התמיד שתופר אדם איה
 טעםהממלומר זאת  יבטלושו לא
(ÂÏ‡ ÌÈ¯·„‰Ì ËÚÓÎ ·ÂÈÁ  'ÈÚ ? ל"הנ

(Á"Ó 'ÈÒ ·"Ó, Â ˙‡‰Ê Â¯È‡˘È  ¯ÓÂÏÏ·‡ 
¯‡˘  ,˙Â�·¯˜‰‡Ï. 

 אומרים לאעדיין ש בכתה מהו ,ל"בהנ
 או ,זה לומר התפילה מהסדר אם ,כלל

יאמרו כיון  לא זה גם ל"הנ מטעם
 ÌÏÂÚÏ? בעיניהם יזולזל לא כ"שאח

 Ì„‡ ‡‰ÈÂ‰ ˙˘¯Ù„ÈÓ˙ Í�ÁÈ Ì˙Â‡, 
ÈÎ ‰Ê ·Â¯˜ ·ÂÈÁÏ, ‡ ¯˘Ù‡ È·Â˘ÁÏ 

˙Â�Â·˘Á Ï˘ ÏÂÊÏÊ .)נהוג איך: שאלה 
 ‡Á·È¯„ È�‡˘ È˙„ÓÏ Â‡·  ¯„ÈÁÏ¯Á? פעם

‰ÏÈÙ˙‰, Ï·‡ Ïˆ‡ ˆÂÈ"Á, ·˘ÂÁÈ�  ÈÎÂÏÈÁ˙‰ 
¯ÂÓÊÓ ¯È˘ ˙ÎÂ�Á Â‚Â'(.  

  
Ô· ÌÈ˜ÂÁ¯ ·Â¯È˜· ˙·Ï Ì„Â˜  

 לב" ופעילי לחלוטין חפשי בית
 האמא על להשפיע הצליחו" לאחים

י מיוצא אחדה את לפנימי שתשלח
 רק ובן, ומסכימה בת לה וישחלציו, 

 להיקלט סיכוי יותר יש לבת אחד,
 ·Ó˘�‰ למתחיל. קשה תורה כי מבן,

˙ÂÈ¯Â‰ ˙ÎÒÓ·  ('‡ ‚"È)˘ ¯‡Â·ÓÔ· 
Ì„Â˜ ,˙·Ï Ì‚Â · È‡‰Î‡�ÂÂ‚  ‰¯Â‡ÎÏ

.‰‚‰�‰‰ ‡È‰ ÍÎ  
  

˘È„˜ ÚˆÓ‡· ¯·„Ó ‡·‡  
 לדבר שאסור לתלמידו אמר המלמד
 לא זה תלמידו ל"א קדיש, באמצע

 יענה מה מדבר, תמיד שהרי אבי יתכן
 ÂÏ ¯Ó‡È ¯ÂÒ‡˘ ‰‡¯�ÎÂ ?הרעבע לו

‡·‡ ‡Ï .Ú„ÂÈ Â‡ Á¯ÎÂÓ ‡·‡˘ .¯·„Ï  
. אני ח"תשנ שבט ה"כ משפטים ק"ש

 בכנסאמור לדבר הערב במוצאי שבת 
  , מה לומר שם?חינוךבענייני 

˘È Ò· 'ÏÚ ÍÂ�ÈÁ, ˘¯˜ÈÚ ‰ÍÂ�ÈÁ ÏËÂÓ 
 ÏÚÌÈ¯Â‰‰, ‡ÏÂ ÏÚ ÌÈÎ�ÁÓ‰. Â‰Ó 

˘ ÌÈ¯Â‰‰‡Ï ÌÈ�ÈÈ�Ú˙Ó Ïˆ‡ 
ÌÈÎ�ÁÓ‰ ÊÂ ‰ÏÂÚ ‰ÏÂ„‚! ÂÔÎÈ‰ ˙¯Î‰ 

·ÂË‰, ˙ÂÁÙÏ ÔÈÈ�Ú˙‰Ï, Â ˘È ÔÎ ÂÓÎ
 ˙Â�ÈÈ�Ú˙‰‰ ÈÎ ˙Ú„Ï·ÈÈÁÓ˙ ˙‡ 



Í�ÁÓ‰,  ˙ÂÒÁÈÈ˙‰˙¯Á‡ Î ¯˘‡
È�Ú˙ÓÈÌÈ�.  

 ˙Á‡ ÌÚÙ‡Ó‡ Ú"‰ ‰¯Ó‡ È˙ÂÁ‡Ï, 
ÌÂÈ‰ ‰‡¯�Î ‰¯ÂÓ‰ ‰ÙÈÏÁ‰  ˙‡

‰‰„ÏÈ Ï ˙·˘ÂÈ‰Í„È .‰˙ÈÎ· Â ÔÎ‡ÍÎ 
‰Â‰. ‡È‰ ‰˘È‚¯‰ „ÈÓ ‰ÊÈ‡ ÈÂ�È˘ 
˙·· !  

 ˘ÂÏ‡˘ ˙‡ ¯È· ‰ÁÓעוד הוסיף רבנו: 
ÏÒÈÊ È˙ÓÓ ÍÈ¯ˆ Í�ÁÏ  ˙‡„ÏÈ‰ :‰�ÚÂ ,

Ó‰Ú‚¯ ·‡˘ÂÈ „ÏÂ�.  
  

 ·Â˘Á ‰ÓÎ „Ú„ÂÓÈÏ ·‡‰ÁÙ˘Ó‰ È  - 
ÔÈ· ÈÏ˙ÂÎ ˙È·‰ 

 ÂÈ�· ˙‡ ‰ÂˆÈ ¯˘‡ ÔÚÓÏ ÂÈ˙Ú„È ÈÎ
 .'‰ Í¯„ Â¯Ó˘Â ÂÈ¯Á‡ Â˙È· ˙‡Â  

 ,˘‡ÏÂÓ˙‡ „Á‡ È�Ï, רבנו לי סיפר
‡Â‰ Ú·Â˜ ÌÈ˙ÈÚ ‰¯Â˙Ï ,Ï·‡ ·Â¯ 
Â�ÓÊ „Â¯Ë Â˙Ò�¯Ù· ,˘È ÂÏ · '

˙ÂÈÂ¯˘Ù‡, ˙Â¯˘Ù‡ ˙Á‡ ˙ÎÏÏ „ÂÓÏÏ 
˙È·· ˘¯„Ó‰ ÌÚ ˜Â·È„ ÌÈ¯·Á Ì‚Â 
Ó‚· '(‡"‰ ‰"Ù Â̇Î¯· 'Â¯È) ¯‡Â·Ó ˘È„ 

‰ÏÚÓ „ÂÓÏÏ ··˘¯„Ó‰ ˙È Â‡È·‰Â 
Ú"Â˘‰Â Ó"¯‰ ,Í‡ Ì‡ ÔÎ, ÂÈ„ÏÈ ‡Ï 

Â‡¯È ‡·‡˘ „ÓÂÏ .Í„È‡Ó ÏÂÎÈ „ÂÓÏÏ 
˙È·· Ê‡Â ‰Ê ‰È‰È ÍÂ�ÈÁ ÌÈ„ÏÈÏ Â‡¯È˘ 

‡·‡˘ „ÓÂÏ .È˙·˘‰ ÂÏ „ÓÏÈ˘ ˙È··. 

 ‡Ì‚ ‰Ê ÍÈÈÁ. Ì? קודמין חייך הרי
‰ÌÈ„ÏÈ ˙È·· ‡Ï ÌÈ‡Â¯ ÌÈÎ�Á˙ÓÂ 

‡·‡˘ „ÓÂÏ ,ÈÎÂ ‰Ê ‡Ï ÌÈÈÁ ÂÏ˘!? 

  .יהודי נוסף שאל

 ללמוד בנואת  ולוקח ובנות בן לו יש
 רואות לא בנותיו אבל ית המדרש,בב

 Ì‚ ÂÈ˙Â�· ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙Â‡¯Ï. לומד שאבא
‡·‡˘ „ÓÂÏ .Ì‰ ÂÏ„‚È Ì‰ÈÏÚ·Â 
Ì‰È�·Â  ÂÈ‰ÈÈ�· ‰¯Â˙ .Ì‚ Ì‰ ÔÈÎÈ¯ˆ 
˙Â‡¯Ï ‡·‡ „ÓÂÏ. 

רבנו כיצד  שמעתי נוספת, בהזדמנות
הילדים בבית צריכים : לפלוני אמר

פעמים אפילו ללראות שאבא לומד ו
הנסיון  ,ד"על חשבון לימוד בביהמ

  .מאוד משפיע הדברמורה ש

א'  א"ב כ"בב' בתוסכי  ,לומר הוספתי
מהספרי שלמען תלמד מביא  ,ה כי"ד

בירושלים  שני רליראה קאי על מעש
בעבודה  לפי שרואה כהנים עוסקין

 ניסים עשרה כי לכאורה מבואר', וכו
 עבודת של למעשהה רק משפיע לא
 ,�ÔÂÎ: רבנו תגובת. משפיע כהניםה

 ·‡ Ë¯Ù· ÏÚÂÈ„ÏÈ .  
ÙÌÚ ˙Á‡  ÈÏ‡ ‡·È�ÂÏÙ  ÂÏ˘ „ÏÈÏ˘

„ÂÓÏÏ ˜˘Á ÔÈ‡ ,„ÂÓÏÏ ‰ˆÂ¯ ‡Ï .
¯Ï ÂÈ˙ÁÏ˘ 'ˆÊ ÌÈÂ·��Ë ‡·È˜Ú"Ï 

Á‡Â ‡„ ÔÂ‚Î· ˜ÒÚ˙‰˘" ÂÈ˙˘‚Ù Î
 Ì‡‰ ÂÈ˙Ï‡˘Â„ÏÈ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ , ‰�Ú

ÈÏ ,È˙¯·È„ ¯·„ ÏÚ Ï·‡ ÌÈÈ˙Ú˘ ÂÓÚ 
„Á‡ ‡Ï ‰˙È‰ ÏÈ ‰·Â˘˙ ,Ô·‰  ¯Ó‡- 
‡·‡ ÁÏÂ˘ ˙Â‡È  ‡Â‰ ‰ÓÂ „ÂÓÏÏ

„ÓÂÏ ‡Ï È¯‰ ‰˘ÂÚ, ÔÂ˙ÈÚ· ‡¯Â˜, ÚÏ 
‰Ê ‡Ï ‰˙È‰ ÏÈ ‰·Â˘˙.  

  
ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Â˘Î¯È ÌÈ„ÏÈ‰ „ˆÈÎ  

את ביר חיזוק שיהיהיש לעשות  מה
  ? ובנותיו לבניו שמים
 ‰ÍÈ‡ ÌÈ‡Â¯˘ ÌÈ„ÏÈ :ואמר רבנו חשב
 ˙‡¯È ÌÈÓ˘‰ ˙‡Ï˘ ÌÈ¯Â‰‰, ‰Ê 

˜ÂÊÈÁ‰.  
  

 ÌÈ�·Ï ˙ÂÎÊÏ ÔÈ�ÂÚÓ˘ ‡Â‰‰ ‰˘ÚÈ ‰Ó
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙  

  ? למידי חכמיםכיצד זוכים לבנים ת
 ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓ Ì‚Â .‰¯Â˙ ÌÓÈÚ „ÓÏÈ˘

 ˙ÂÎÊ ÂÏ ˘È˘ ‰¯Â˙ -  ÌÈ�·Ï ˙ÂÎÊÏ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙,  „ÓÏÈ˘ È‡�˙· Ï·‡

ÌÓÈÚ  בנחת ובדרך (אם יכול ללמוד איתם

 . לתועלתם) -הראויה וההוגנת 
את ליר אי חלציויוצאת  מחנכיםכיצד 
  ? שמים
„ÂÓÈÏ ¯ÒÂÓ‰ · ¯˘Ù‡ .Ì˙È‡ÌÈ¯ÙÒ 

ÈÏ˜Ì ÂÓÎ ˙ÂÁ¯Â‡ ÌÈ˜È„ˆ .  
 עם למד(הסטיפלער) זצ"ל  אבא אםה

 Â�˙Â„ÏÈ·‰È‰ ¯ÙÒÓ Â�Ï ? מוסר ח"יוצ
ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈ„ÈÒÁ Ì‰Ó˘ ˘È „ÂÓÏÏ. 

Â‰˘ÚÓ ‡Ï˘ ‰È‰  ,ÔÂÎ� ˙Â‡„ÂÂ·‰È‰ 
¯ÓÂ‡  Â�ÏÔÂ˘Ï· "ÌÈ¯ÙÒÓ".  

כיון שדברו אודות ילדותו של רבנו, 
העזתי לשאול: כשרבנו בא לארץ 

  ישראל בגיל שש, מה כבר למד?
 ÍÏ‡˘ Â¯·„ ˜¯ ,¯„Á· È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
 ‡·‡ È�„ÓÈÏ .È˙È‡ „ÓÏ ‡·‡Â ,¯„ÁÏ

.̇ ÂÓ˘ ˘ÓÂÁ ÛÂÒ „Ú  
‡·‡ ומה למד רבנו עד בר המצוה? 

 ,˙Â˙ÎÒÓ ‰ÓÎ È˙È‡ „ÓÏ ÌÈÁÒÙ
 „ÓÏÂ ,ÔÈ·Â¯ÈÚ „ÂÓÏÏ È˙Èˆ¯ .‰ˆÈ·Â
 ‰Ó ¯ÎÂÊ È�È‡Â ,¯˘Ú ÏÈ‚· ÔÈ·Â¯ÈÚ È˙È‡

.È˙„ÓÏ „ÂÚ  
סיפר לי הגה"צ רבי ישי מנדל שליט"א 
שסיפר לו רבי ועלועל אידלמן זצ"ל. 
בחתונה בוילנא העמידו על השולחן 

ואמר בעל פה  (חיים קניבסקי)את הילד 
שמות של פרקי המשניות, כי אמו 

כ"כ חזקה ואביו עזר לה,  היתה לא
וכשהיה מנענע את עריסתו היה משנן 

Ï·‡ .ÔÂÎ� ‰Ê לו שמות פרקי המשניות. 
 .ÌÈÁ·ÊÂ ˙·˘ ‡Ï‡ ˙ÂÈ�˘Ó‰ ÏÎ ‡Ï
 ‰ÊÂ ,¯ÎÂÊ È�È‡ ‰�Â˙Á‰ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰Â
 ÔÂ�È˘ ÌÚ È˙ÒÈ¯Ú ˙‡ Ú�Ú�˘ ÔÂÎ�

.̇ ÂÈ�˘Ó‰ È˜¯Ù ˙ÂÓ˘  
  

 Â‡ È"‡· ÌÈ„ÏÈ Ï„‚Ï ¯˙ÂÈ ‰˘˜ ÔÎÈ‰
?Ï"ÂÁ·  

תושב חו"ל  ידיד על לרבנו ספרתי
 של ילדים להחזקתתקציב  נתןש

 והרי ימים, לחודש ני ברקבב אברכים
 ומדה, ילדים לחנךהיום  קשה ךל ככ

אני מבקש בשבילו ברכה  מדה כנגד
  שלו.  ילדעם ה לו יעזור' הש

 ‰·¯ ˙È˘‡¯·· '¯Ù)Î ('Â ˙Â‡ ' ‡˙È‡
˘ÁÂ� Ï„‚Ï ÔÂÈ‚Ï „Á‡ ÌÈ˙Ê ÏÈÏ‚· ,

˜Â�È˙Ó „Á‡ ‡·Ï‡¯˘È ı¯ .  
רץ בא שהרי ,ל"בחו ל שכןכאם כן, ו

ייעתא וס זכויות יותר יש ישראל
¯ÔÂ˘Ï‰ ÚÓ˘Ó ‡·˘ Ï‡¯˘È ı. דשמייא

¯˙ÂÈ ‰˘˜ ÂÁÓı¯‡Ï ı ÌÚË‰Â ÈÎ 

‡·Ï‡¯˘È ı¯ „ÏÈ‰ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÈ‰Ï „ÏÈ 
˘Â„˜.  

 גדולי של משלחת התשהי שמעתי
 קמינצקי ש"רהג שכטר א"רהג ב"ארה

 גדלים לא מדוע רבנו את וושאל
 ורבנו רץ ישראלא כגדוליבאמריקה 

(ב"ב  מחכים רץ ישראלדא אוירא ענה

 Ê‰? הטעם באמת זה האם ,קנ"ח ב')
„Á‡ ÌÈÓÚË‰Ó .נוסף?  טעם ומה

‰ÙÈ„¯‰  Ì˘¯Á‡È ÔÂÓÓ‰  ‡È‰‰·¯‰ 
„‡Ó, ‰ÊÂ ÚÈ¯ÙÓ .השייכות של  מאי

למידי לתהרדיפה הכללית לממון 
 ÏÂ·Ó· ·È˙Î? התורה עמלי החכמים
˙Á˘˙Â ı¯‡‰, ˘ Â�ÈÈ‰ÊÂ ˙Â‡ÈˆÓ 
ÌÂ˜Ó·, Â ÌÂ˜Ó· ÍÎ ‰Ê Ì‡ ‡ÏÈÓÓ

 ‰Ê ÌÈÂÒÓÚÈ¯ÙÓ ÏÂ„‚Ï.  
  

‰·¯‰ ÏÏÙ˙‰Ï ˘È ÌÈ„ÏÈ ÏÚ  
אחד שיש לו בעיות עם ב' בנים נכנס 

ÍÈ¯ˆ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ שלו, מה יעשה? 
.ÏÏÙ˙‰Ï   

הוא שאל שוב אני ואשתי כל הזמן 
ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ‰¯·‰ מתפללים? 

.ÏÏÙ˙‰Ï  
 לרבנו אחד באכי פעם אחת  לי סיפרו

 לו אמר שלו לילד רוחנית בעיה עם
 רק ילדים עם עצה שום אין רבנו

 עושה תפילה הרי ל"הנ שאלו. תפילה
 כך שכל בזמנינו רבנו ענהו. מחצה רק

 .הרבה גם זהמחצה  ילדים עם קשה

 ˘È‡ÂÏ‰ ‰È‰È: גובת רבנותע"כ. 
‰ˆÁÓ.  

כי פלוני (נקבתי בשמו)  לרבנו ספרתי
יש לו בן אברך מצוין בכולל חשוב 

שמע מה ש לי אמראביו ו בבני ברק,
 בן לו שנולדפלוני ת"ח מ שספרתי

 לא רופאיםהו ולילה יומם בוכה שהיה
והוא  ילות יעקב,לקה ובא ,כלום מצאו

 על ,הצעיר מהדור אתהאמר לו: 
הת"ח  שאלו .להתפלל צריך ילדים

 אתה שוב: ענהו ם?מתפלליוכיצד 
 ,לבכות צריךעל ילדים  ,הצעיר מהדור

 על הדמע מזיל שאיני יום עובר לא
אמר אבי האברך  ,ומאז .שלי חיים

אלו ו ,בני על בוכה יום כל אניהנ"ל, 
 יידמעות בקול שומע' שההתוצאות 

  ויש לי בן מצויין.
 ,Ï"�‰ È˙¯ÙÈÒ ¯˘‡Î‰Î· Â�·¯.  

‡ÚÂ Í¯Âˆ‰ ˙Â„Â„  וסיפרהמשיך רבנו 
· Í¯Âˆ ˘È ‰ÓÎ˙Â¯È‰Ê: Á·È¯„ ·· È�

˜¯· Â·˘È ÌÈ„ÏÈ‰ ‰¯Âˆ· ˘ÈÓ ¯˙ÂÈ˘ 
ÔÈÂˆÓ ·˘ÂÈ ¯˙ÂÈ ÔÂ˘‡¯, È�‡ È˙ÈÈ‰ 

È˘ÈÏ˘‰, È�ÙÏÂ ÂÈ‰ · 'ÌÈ„ÏÈ ÌÈ�ÈÂˆÓ 
¯˙ÂÈ, ÙÂ˙Á‡ ÌÚ Â˘Ú ‰Ó Â˘Ú˘, 

Ú·Ú¯‰Â ‰ˆ¯ ˙Ï˙ Ì‰Ï ˘�ÂÚ, 
·È˘Â‰ÂÌ ‰ËÓÏ ‰ÌÈ�Â¯Á‡, Ì‰Â Â·ÏÚ� 

Â‡ˆÈÂ ¯„Á‰Ó, Â„¯ÈÂ È¯Ó‚Ï Í¯„‰Ó. 
„ÓÏÓ‰Â ‡Ó˙ÒÓ ÔÂÂÎ˙‰ Ï˘�ÂÚ ÌÂÈÏ 

„Á‡, Ï·‡ ‰Ê ‰Ó ‰È‰˘ ÛÂÒ‰.  
כי שמעתי  ,בנורללמחרת אמרתי 

 עבדש ליט"אש גולדברג נ"הגרמ
 לאחד בן שהוא וסיפר ,סייד הםאצל
 בירושלים המפורסמים הגדולים ח"מת



בא ב כל תבחן אםש עמו סיכם ואביו
 וזה י"ל 5 תקבל" סיכה" עם מציעא

 אצל נבחןש הוה וכן ,כסף הרבההיה 
את  וביקש ,והצליח בי איסר זלמןר

 לא - ואמר סטירה לו נתןואביו  הכסף

בא ב כתמס יודע שאתה מספיק
 למחרת ?!כסף גם רוצה אתה מציעא,

 ,מאד רחוק והלכתי בקיבוץ הייתיכבר 
 את אבל לתורה, קצת חזר ימיו בסוףו

  .הפסיד אי חלציויוצ כל

 ‡Â‰‰˘Ú ‡Ï˘ ÔÈ„Î, È¯‰ ˘¯ÂÙÓ 
Ó‚·‡¯ ‰ÎÂÒ ‡Ï˘ „È‚È Ì„‡ ˜Â�È˙Ï 

Ô˙È˘ ÂÏ ¯·„ ‰�˙Ó ÛÂÒ·Â ‡Ï Ô˙È.

ÁÒÙ‰ ‚Á È�È�Ú· ˙"Â˘
ומצוי שעד  הש. אחרי ששותים כוס ראשון אומרים את ההגד

שמגיעים לכוס שני עובר זמן עיכול משתית כוס ראשון, האם 
כשרואים שהולך לעבור זמן עיכול צריך לברך ברכה אחרונה על 

  כוס ראשון.
Í¯Âˆ ·˘Á� ‰„‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ÈÎ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ .˙ ‰.‰„ÂÚÒ  

ה דגרים ההש. אחרי ששותים כוס ראשון לא אוכלים אלא אומ
קידוש ה אין כאן הפסק בין והרי כוס ראשון היא הקידוש ולמה

לסעודה כי הרי הדין שקידוש צריך להיות במקום סעודה כמבואר 
  בסי' רע"ג.

 ̃ ÏÁ ‡Â‰ ‰„‚‰‰Â Í¯ÂÚ ÔÁÏÂ˘· ˜¯ ÌÈÏÎÂ‡˘ Â�˜È˙ ÍÎ˘ ÔÂÈÎ .˙
 ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ ‰˙Â˘ ‰È‰ ‡"ÂÊÁ‰ ,˜ÒÙ‰ ·˘Á� ‡Ï ‰Ê ‰„ÂÚÒ‰Ó

˜Ó ·˘Á� ‰È‰È˘ ÂÏÂÎÁÙÏ ‰„ÂÚÒ ÌÂÂ.ÔÈÈ ÒÂÎ· ˙  
סעי' א' ובעה"ב לא ימזוג בעצמו רק אחר  ש. רמ"א סי' תע"ג
  עה"ב.ים או רק לב. האם זה לכל המסובימזוג לו דרך חירות

.·"‰Ú·Ï ˜¯ ¯·˙ÒÓ .˙  
  ש. האם צריך לשתות יין בד' כוסות

ÓÂ ÔÈÈ ÈˆÁ ˙ÂÁÙÏ ‰˙˘ÈÂ ÔÈÈ· ‰ÂˆÓ ˘È .˙ ıÈÓ ‰˙˘È ÏÂÎÈ ‡Ï˘ È
.ÌÈ·�Ú  

שאוכלים כרפס פחות מכזית  י' תע"ג סעי' ו' פסקש. השו"ע בס
שה רב כתב שהגר"א היה עולא יברך אחריו ברכה אחרונה, ובמ

  איך נהג מרן החזו"א. אוכל כזית.
¯Á‡ ‰Î¯· Í¯È· ‡ÏÂ ˙ÈÊÎ ÏÎ‡ .˙.Ê"Ó‰· ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ ÈÎ ‰�Â  

סור לדבר בין נט"י לאכול כרפס כי הרי אין מברכים על א ש. האם
  נטילה זו. 

¯·„Ï ÔÈ‡ .˙.  
ס' שא"צ להסב והמ"ב פסק שאמנם ש. באכילת מרור השו"ע פ

להסב אבל אם רוצה להסב רשאי וכן פסק הפר"ח בסי' תע"ה  א"צ
  שיש רשות להסב.

דנים הפוסקים האבודרהם כתב לאוכלו בהסיבה, והשבלי ובכרפס 
לקט סי' רי"ח כתב שהוא כמו מרור שאוכלים בלי הסיבה ויש 
פוסקים שסברו שכרפס שונה ממרור שאינו מר ולכן יש הידור 

  .להסב, איך יש לנהוג למעשה
.È‡˘¯ ·Ò‰Ï ‰ˆÂ¯ Ì‡˘ ¯Â¯Ó ÂÓÎ .˙  

ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ˙ÙÈËÁ ‚‰�Ó  
ÌÈ„ÏÈÏ Ô˙� ‡Ï ¯ÏÙÈËÒ‰ Ô¯Ó ÂÈ·‡˘ ¯Ó‡ ˜"Á¯‚‰  ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ·Â�‚Ï

.·Â�‚Ï ÌÏÈ‚¯‰Ï ‡Ï È„Î  
והגדת לבך הוא חיוב של האבא גם לבנים גדולים  ש. האם מצות
  שמבינים לבד.

.ÌÈÏÂ„‚· Ì‚ .˙  
בבתים שבאים ילדים נשואים להורים יחד עם ילדיהם לליל  ש.

הסדר והסבא מספר את ההדגה, האם האבות שאינם מספרים 
  יוצאים ידי חובת והגדת לבך.

�Ó‰ .˙ ÂÈÏÚ ‡Â·˙ ¯ÙÒÏ Î"‚ ¯ÈÓÁÓ˘ ÈÓÂ ¯ÙÒÓ ·"‰Ú·˘ ‚‰
.‰Î¯·  

ש. שו"ע סי' תע"ג סעי' ז' אם אין לו בן אשתו שואלתו ואם לאו 
הוא שואל את עצמו, מי שאין לו בן ויש לו בת האם בתו שואלתו 

  או אשתו.
.Â˙˘‡Ï ˙Ó„Â˜ ˙· .˙  

ומר מה ש. רמ"א שם וכשהבן או האשה שואלת אין צריך ל
נשתנה אלא מתחיל עבדים. כשהבן שר את המה נשתנה כמו 

רת שאלה, האם שנהוג שהילדים הקטנים שרים וזה לא ממש בצו
  .ים כן צריכים לומראז האבא ושאר המסוב

.¯ÓÂÏ ·ÂË .˙  
ש. השו"ע בס' תע"ה פסק שצריך לאכול שני כזיתים לאכילת 

אכילת מצה קאי על  ם ברכתים נחלקו האמצה כי הראשונ
השלמה והמוציא על הפרוסה לכן מספק צריך שני כזיתים. מי 

מצות שאינו בעה"ב האם יש ענין שיקח לפני  3שאין לו קערה וכן 
מצות וישים לפניו כדי להתחייב לאכול שני כזיתים  3הסדר 

  לקיים הספק הנ"ל.
 ‡¯ÓÂÁ ‰Ê ÌÈ˙ÈÊÎ È�˘ ÏÎÂ‡˘ ·"‰Ú· Ì‚˘ ÔÂÈÎ ‰Ê· Í¯Âˆ ÔÈ‡ .˙

.‡�È„Ó ‡ÏÂ  

ך ק ט' פסק שלכתחילה בכזית מצה צרי. המ"ב בסי' תע"ה ס"ש
בפה ואח"כ יבלע  לפיו שני הכזיתים בבת אחת ולרסקם להכניס

  כזית אחד ואח"כ השאר.
 ¯·Ò ‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó˘ È˜Ò·È�  ̃Á"¯‚‰ ¯Ó‡Â ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘

.Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î ÔÓÊ· ÏÈ‚¯ ÏÂÎ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï‡  
דק'  9דק' אלא רק עד  4עד  הש. חולה שאינו יכול לאכול כזית מצ

  זו. ההאם יכול לברך על אכיל
.ÏÂÎÈ .˙  

 9דק' אלא רק עד   4ית מצה עד ש. קטן שאינו יכול לאכול הכז
  דק' האם יכול לברך על אכילה זו.

Ï Í¯·È .˙.Í�Á˙‰  
ש. החזו"א באו"ח סי' קכ"ד כתב שכיון שמצות מרור הוא זכר 

  למרירות אין יוצאים בחסה שאיננה מרה.
  כדי לצאת בה. ו השיעור מרירות שצריך שיהיה בחסהמה

.¯Ó ˙ˆ˜˘ ¯ÈÙÒÓ .˙  
השו"ע בס' תע"ה פסק שאומרים זכר למקדש כהלל לפני  ש.

אכילת הכורך, ובבה"ל שם ד"ה ואומרו כו' מקשה שהרי זה הפסק 
  בין הברכה לכריכה ונשאר בצ"ע.

  למעשה צריך לנהוג מתי יש לומר זכר למקדש כהלל. איך
.Í¯ÂÎ‰ ˙ÏÈÎ‡ È¯Á‡ .˙  

Ó‡Â¯ לה יש להסב כל הסעודה. הרמ"א בס' תע"ג פס' שלכתחי
¯‚‰Á"‡Ï ¯ÏÙÈËÒ‰ Ô¯ÓÂ ‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó˘ ˜ Ó ÂÈ‰ ‰„ÂÚÒ· ÌÈ·ÈÒ

ÏÈÎ‡· ˜¯ ‡Ï‡˙ÂÒÂÎ '„Â ‰ˆÓ ÔÂ‚Î ÌÈ·ÈÈÁ˘ ˙Â  ÌÂÈ‰ ÈÎ ÌÚË‰Â
 ‰ˆÓ· ˜¯ ·Ò‰Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˙ÂÓ˘ ˘Ó˘ ÔÈ„Î Â�‡ ·Ò‰Ï ‰˘˜˘

˙ÂÒÂÎ '„Â.  
  ש. עד מתי צריך להשאיר את כוס של אליהו.

Ï ÌÈÎÙÂ˘ Â�ÈÏˆ‡ .˙Ò‰ È¯Á‡ ˜Â·˜·„.¯  
  ך.תש. הרמ"א בסי' ת"פ שנוהגים לפתוח הדלת באמירת שפוך חמ

יש מנהג נפוץ שנותנים למי שהוא בשידוכים לפתוח הדלת 
  שאומרים שזה סגולה למצוא זיווג מהר, האם יש מקור למנהג זה.

 .˙Á˙ÂÙ ˙È·‰ ˙ÏÚ·˘ ‚‰�Ó‰Â È˙ÚÓ˘ ‡Ï˙.  
ש. השו"ע בס' תע"ח פסק שאין לאכול ולשתות אחרי אפיקומן 

 ,עד הבוקר ,עד מתי אסור לאכול ,שבפיו בטל טעם המצהשלא ית
  או שמי שמתעורר באמצע הלילה יכול לשתות.

 .˙.¯ÂÒ‡ ¯˜Â·‰ „Ú  
ש. החיי אדם כלל ק"ל כתב שיש נוהגים לומר שיר השירים אחרי 

  הסדר. האם מרן הסטיפלר נהג מנהג זה.
.¯ÓÂ‡ ‰È‰ ‡Â‰ .˙  

פסח ש. השו"ע בסי' תפ"א פסק שחייב אדם לעסוק בהל' ה
  וסיפור יציאת מצרים עד שתחטפנו שינה.

יגרום לו ר עד מאוחר לעסוק בהל' הפסח וזה מי שישאר ע
שלמחרת מחמת עייפותו לא יוכל לכוון בתפלה האם אעפ"כ יש 

  לו חיוב זה.
·Î˘ ·˘Á� ‰Ê .˙¯ .‰�È˘ Â˙ÙËÁ  

ש. אשה נשואה שבבית אביה נוהגים להחמיר לא לאכול שרויה 
נישאת לבעל שלא מחמיר בזה האם כדי לנהוג  או קטניות וכעת

כבעלה ולאכול צריכה לעשות התרת נדרים, או שכיון שהיא 
  משועבדת לבעלה מותרת אף בלי התרת נדרים.

.ÌÈ¯„� ˙¯˙‰ È"Ú ˙¯˙ÂÓ .˙  
ש. האם מותר לשנות מנהג אבותיו בענין שרויה ולהקל לא 

  כמנהג אבותיו.
.ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ .˙  

לא שרויה ולא קטניות וכעת צריך  לאכולשמנהגו לא  ש. חולה
ויה או קטניות, מה ויש לו שתי אפשרויות לאכול או שרלאכול 

  עדיף שיאכל.
 .¯ÂÓÁ ˙ÂÁÙ ‡Â‰ ÈÎ ÛÈ„Ú ‰ÈÂ¯˘ .˙  

 רינו בן יומו אסואלי שבישלו בו קטניות, האם כשהוא ש. כ
להתשמש בו בפסח כמו כלי שנתבשל בו איסור שמבואר ביו"ד 

שאף שבאינו בן יומו זה נותן טעם לפגם ולכתחילה אין  סי' ק"ג
  מבשלים בו.

.¯‰ÊÈÏ ÈÂ‡¯ .˙  
 (פסח כהלכה)



 

 ¯ÙÒ˙ ÔÚÓÏ- ‰�ÂÓ‡  
˙�ÂÓ‡ ÌÈÓÎÁ ‡È‰ ˜ÏÁ ‰�ÂÓ‡Ó ‰· 'ÁÎ·Â Â˙¯Â˙ ‰˘Â„˜‰ ,Ï‚¯Ï ‚Á ÁÒÙ‰ ‰�ÂÎÓ‰ ‚Á ‰�ÂÓ‡‰ ,È˙È‡¯ 
ÔÂÎ�Ï ‡È·‰Ï Ô‡Î · 'ÌÈ˘ÚÓ ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ˙ÚÓ˘˘ ÌÈ˘„ÂÁ· ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÈÏÎÓ ÔÂ˘‡¯ ˘ÓÓ ,ÌÁ˜ÏÂ Ì„Èˆ·.  

  
 חדרים שלושה דירת ד"בס ומצאתי. המרכז באזור לקניה דירה חפשתי, שנים כעשר לפני, חשוב כולל אברך מספר

 המתגורר שהדייר לחרדתי לי נודע הדירה את שקניתי לאחר]. בבנין שיש דירות 4 מתוך[ ראשונה בקומה, גדולים
 החצר על השתלט אדם אותו. רוחו על העולה ככל העושה מסוכן אדם הינו -  שלי לדירה מתחת קרקע בקומת

  .לו להרוס הצליחו ולא ממנו פחדו בעיריה, דיור יחידות 5 שם ובנה המשותפת
 נסבל בלתי נהיה אשר עד אוזנים מחרישת מוסיקה מפעיל בכוונה היה שבת מידי, אדמות עלי לגיהנום הפכו חיינו
 עוד לי ואמרו - לבנות להוסיף אפשר כמה לבדוק לעיריה הלכתי, הדירה את למכור החלטתי שנים' ג לאחר. שם לגור
 7 לעשות תכנית ומתוך הנכס את לראות באו משקיעים הרבה. ר"מ 220 כ"וסה הקיים ר"מ 80 - מ חוץ ר"מ 140

  .ואיומים מוחלט סירוב ממנו שמע, לבנות להם לתת יסכים האם השכן עם שדיבר אחד כל אולם, יפות יחידות
, אטרקטיבית פחות היא, לבניה האופציה שבהיעדר מכיוון מאד משמעותית בצורה מכך כתוצאה ירד הדירה מחיר

 ח"הגר התורה שר מרן עם להתייעץ הלכתי הזה בשלב. הצלחתי ולא כשנה בערך אותה למכור בניסיון המשכתי
, Ï ¯ÂÎÓÏ‡" אלו במילים לי וענה - ?₪ אלף מאתיים ולהפסיד רגיל במחיר למכור האם ושאלתיו - א"שלי קנייבסקי

‰ÎÁ˙ „Ú Á¯·È˘".  
 בעמוד ופוגעת המדרכה על המשאית עולה ידועה לא ומסיבה, ברחוב עוברת משאית והנה, חלפו בדיוק שבועיים

 לו שהיו אבטחהה מצלמות ואף המחשב נשרף' רע שכן' ולאותו, הבניין בכל גדול חשמל לקצר גורמת התאונה, חשמל
 של סכום לו וגונבים לבית גנבים אליו נכנסים שבועיים עוד וכחלוף מלתקן התעצל הוא ,לעבוד הפסיקו הם גם-בחצר

  ...דולר כמליון
 להתגורר באנו מאז הראשונה בפעם זה ובזמן.. בביתו נמצא אינו חודשים' ג ובמשך עמוק לדיכאון נכנס ל"הנ האדם
  .בישין מרעין ושאר מלמטה שירים של רעשים ללא קידוש לערוך היה ניתן בבנין
 כאן לבנות שמתעניין קבלן שיש לי מספר הוא, שלי לדירה מתווך מגיע הגניבה של המקרה מאז חודשים' ג לאחר
 ולא דירות כמה לו שיש למטה הדייר את את הרי יש אבל, למתווך גדול בחשש אמרתי,  )בינוי פינוי( חדש בניין

  ."לברוח רוצה שהוא לנו אמר הוא עמו ומתן במשא אנחנו" - אלו במילים המתווך לי אמר.. יסכים
 ממה יותר הרבה והרווחתי קבלן מאותו חדשה דירה זה במקום קיבלתי אכן ובסוף, לטובה היה עכבה כל השם וברוך

  .בתחילה להרויח שרציתי
 בזכות ואכן - בכולל ללימוד תפריע שהבנייה אמרה כי הסכימה לא אשתי - בתחילה לבנות רציתי שכאשר לציין ראוי 

  .בחוש אמונה ולראות בישראל גדול י"ע למופת זכיתי בכולל ולומד יושב שהנני התורה
  

‰‡ÂÙ¯ ‰ÚÂ˘ÈÂ ˙ÂÎÊ· ˙�ÂÓ‡ ÌÈÓÎÁ!  
  

 אי. הלב בדופק סדירות לאי שגרם דבר. תקין לא הלב משסתומי שאחר למפרע שהתברר, 80 כבן יםשמי וירא ח"ת יהודי
  .י"ה מוחי לאירוע הביאה והיא, הלב לפרפור הגורם לקריש שהובילה סדירות

 שהצליחו עד יקרות דקות כמה ועברו נשימתו את איבד הנסיעה במהלך, ח"לבי והובהל נפל היהודי ,האירוע בעקבות
 כאשר, מונשם - מורדם נמרץ בטיפול עצמו את מצא הוא בסופם, שעות משך חייו על נלחמו הרופאים. מצבו את לייצב
 של במצב היה שגופו יתברר בהמשך. מיטתו מסביב מכונות' מס ועוד דיאליזה למכשיר בנוסף תרופות 12 -כ מוזנות לדמו

 תגובת. מתפקדות לא והכליות במים מלאות הריאות, תקין אינו הכבד תפקודי, סדירה אינה הלב דפיקות: מערכת קריסת
  ".תתפללו - מאוד קשה מצבו: "הרופא

 לבקש, אבא של החמור מצבו את לפניו ופרסתי, א"שליט קניבסקי חיים רבי ר"למו הגעתי למחרת, א"שליט בנו מספר
  .)כאלו קריטיים במקרים האחרון הדבר שזה( השם שינוי על המלצתו את ולקבל ברכה

 È ÍÏ ÂÏ‡Î ˙Â‡ÈÙ ˙ÂÙÈ ,˘È ÍÏ ÂÏ‡Î ˙Â‡ÈÙ˘": ואמר חייך ,בי הביט כ"ואח, המצב פרטי כל היה רשום ששם בפתק עיין מרן
˙ÂÙÈ ,‰ÓÏ ‰˙‡ ‡È·ÁÓ Ì˙Â‡ ?Ì‡ ‡ÈˆÂ˙ ˙‡ ˙Â‡ÈÙ‰ ,‰È‰È ÂÏ ‰‡ÂÙ¯ ‰ÓÏ˘." )הפיאות את הוצאתי מיד(.  

  ).הרגילים לדברים מעבר ה"הקב עבור משהו להתאמץ, מיוחדת ישועה לצריכים מורה א"שליט שמרן בעבר הבאנו כברה. (א.

"‰Ó Ì‡ ˙Â‡ÈÙ‰ Ï˘ ‡·‡"? )בחוץ שהם, לו והשבתי .("‰È‰È ÂÏ ‰‡ÂÙ¯ ‰ÓÏ˘"! ,)איזה, השם לשינוי בקשר אותו שאלתי  אז 

  ."Ï ÍÈ¯ˆ ,‡Â‰ ‡Ï ‰ÏÂÁ ÔÎÂÒÓ‡": פסק הוא נחרץ ,)לו להוסיף שם

 עוד שם וקיבל מאחר אך, ומהמכשירים התרופות מכל נגמל אכן המחלות ומבחינת, נמרץ בטיפול אבא שכב ימים חודש
 בצוות שהוחלט עד, מוגבר - פנימית במחלקה אותו השאירו שבועיים עוד, מתרדמתו התעורר לא הוא, מוחי אירוע

  ..ירחמו השמים מן... ש עד", מונשמים"ל למחלקה אותו להעביר ויש, להחזיקו יותר ענין להם שאין הרפואי

.. שלמה רפואה נקרא לא וזה -" שלמה רפואה לו יהיה" ברורות מילים אמר חיים' ור מאחר הרופאים עם נלחמנו אנו
  .מההנשמה גמילה תוכנית עם למונשמים למקום נשלח דבר של בסופו

 ללא, הצוות ואנשי הרופאים כל לתדהמת לביתו שהשתחרר עד והתעלה עלה ומשם, התעורר, לשם שהגיע יום באותו
  )...ע"מהשו סעיף ולא ס"מהש דף איבד לא, יםמוחי יםאירוע שני ולמרות, סדירה לפעילות הוחזר תקינה המערכת כל(. מיכשור שום



 

  

ÁÒÙ‰ ‚ÁÏ "Á"È˘ È¯·„" ÔÂÈÏ‚Ï „ÁÂÈÓ· Â�Ï ‰�Ú˘ ÈÙÎ ‰¯Â˙‰ ¯˘ Ô¯ÓÓ ˙"Â˘  
  

  יום ה' ה' ניסן תשע"ז

  .א"שליט התורה שר מרן כ"מע
  

 חג בהתקרב וכעת, שבוע מידי לאור להוציא זוכים שאנו' ח"שי דברי' יהשבוע הגליון אודות לדבר הואלתי נא הנה

 שאלות בכמה ונתעוררנו, א"שליט מרן וחידושי תורת בצמא השותים האלפים לזיכוי מיוחד גליון נוציא ה"אי, הפסח

  .הלכה זו' ה דבר שישיבנו ונבקש גרמא שהזמן

 אם וגם, שמתפורר דבר בו אוכלים ולא עליו נוסעים רק כלל שבדרך שכיון או', אופנים' מחמץ לבדוק יש אם  .‡

  .בדיקה צריך אין, הארץ על נופלים הפירורים אוכלים

̃. תשובה: Â„·Ï ÈÂ‡¯  

 האופנים יבדוק, לו השייכים אופנים לו שיש מצוה בר גיל מעל בחור האם. לבדוק שיש א"שליט מרן סבור ובאם  .·

  בברכה? שלו

  Î¯· ÈÏ· ˜Â„·È‰. :תשובה

 בליל לא אבל, לפסח שצריך הספרים את ץמחמ בודק שמרן )חמץ בדיקת הנהגות' אלא' ספר( א"שליט מרן במנהגי מובא  .‚

 ליל לבדוק היא ל"חז שתקנת הבית משאר שונה זה מה לשאול אבקש. קודם ימים כמה אפילו אלא עשר ארבעה

  .קודם ולא, דווקא עשר ארבעה

  ‡ıÓÁ Â· ÔÈÒÈ�ÎÓ˘ ÌÂ˜Ó Â�È. :תשובה

 כשהוא היהשת צריך הבליעה רק או, בהסיבה היין או המצה את לפה להכניס יש, הסדר בליל מסיבים כאשר  .„

  ?מיסב

  ‰ÏÎ. :תשובה

 מצה אכילת אחרי עד להשתתף יוכלו שהילדים כדי הסדר בליל להזדרז ורוצה, בבית קטנים ילדים לו שיש מי  .‰

 שולחן'ה בתוך יעשה זה ואת' כרפס' ואכילת' ורחץ' אכילת על לדלג אפשר האם. ירדמו ולא) העיקר שזה( ומרור

 ?כן לנהוג ראוי לא או, הלילה מצוות עיקר את שיקיימו ירויח ובזה' עורך

  Ï„È ‡Ï‚. :תשובה

Â.  מעת בהם שבישלו בכלים מאכל לאכול שלא להקפיד גם צריכים אם, כלל בפסח שרויה לאכול שלא הנוהגים אלו 

 ?שרויה מאכלי לעת

  ¯‡ÈÂ. :תשובה

  עמי שעושה החסד כל על א"שליט למרן בהודאה והנני
   שטוףדגול יצחק

˘�‡Ó¯ Â‰‚„˙ Ï·�Í ·ÈÂÌ ‰Â‰‡ ÏÓ‡¯  
ÚÂ„Ó ÌÈ„ÈÙ˜Ó ‡Ï ÌÈ‡Â˘�‰ ÌÈ„ÏÈ‰ È·‡ Ïˆ‡ ‡˜ÂÂ„ ÏÂÎ‡Ï Ì‰-  ÌÈÈ˜Ï?Í�·Ï ˙„‚‰Â ˙·ÂÁ  

 רבים אנשים סמכו מה על: לתמוה ל"זצ וולף אברהם יוסף רבי מפי נשאל) א"שליט שטיינמן ש"הגר( רבינו של חתנו

 בביתם לבד אוכלים או חמיהם אצל מתארחים הנשואים הבנים כאשר כגון, לבנך והגדת מצות כלל מקיימים שאינם
 את לשאול ושלח, המצוה שתתקיים כדי דווקא אביו אצל יאכל בן שכל נזהרים לא מדוע, שולחנו על בן לאב ואין

, לו ורק לבנו לומר ולהשתדל לדאוג מצוה שיש כפשוטו )רק( לבנך והגדת הכתוב כוונת אין בודאי כי: והשיב רבינו

, אחר כשיש הדין הוא אך, עליו סמוך שבנו בהוה הכתוב ודיבר, לאחרים מצרים יציאת סיפור זה המצוה עיקר אלא

 שמע א"שליט שטינמן ל"הגראי מרן )מאביו( וגם', וכו שואלתו אשתו בן לו אין אם א"ע ז"קט בפסחים להדיא וכדתנן

   ).לקדשו יהודה הזכרון בספר המובאת בתשובה ת"באדר ה"וכ( כן
  

  :דבריו ואלו, מ"נפק כמה עם ל"כנ כן גם א"שליט מרבינו שמענו אחרת פעם ועוד

 שיאמר ביותר והמצוי, לשני וסיפור הגדה של בדרך לומר אלא, בדווקא לבן לומר אינו, לבנך דוהגדת המצוה יסוד

 ההוא ביום לבנך ואמרת כדכתיב לבנו בחייו אחת פעם לספר מספיק הדין ומעיקר. זה לשון התורה כתבה ולכן, לבנו

 דווקא לבנו לומר הדין אין כי', א ז"קט בפסחים וכדתנן לאחר או לאשתו אפילו לספר די פסח בליל שנה ובכל' וגו

 הוא לילך לטרוח צריך אין עמו מיסב בנו שאין שמי למעשה להלכה נמצא זה ולפי. הגדה בדרך שיהיה העיקר אלא

 יתכן, אצלו בנו הגיע כ"ואח הסדר שסיים ומי, לו יספר אצלו מיסב שבנו שבשעה הוא הדין וכל, כזה חיוב דאין לבנו

  (שיח הפסח)                          .  ל"וכנ דווקא לאו בנו אבל, לבנך והגדת כתיב סוף דסוף', וכו היינו עבדים לו לומר הידור שיש


