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הפרשה פגיגי
עוד התעלו הם יום כל

 בשנה השני לחדש באחד מועד באהל סיני במדבר משה אל ה׳ וידבר
 א( א, )במדבר לאמר מצרים מארץ לצאתם השנית
 מתוך פרשייי בתחילה הנה מנאן. עליהם שכינתו להשרות כשבא פרשייי
 כאן ממש"כ אבל לצורך, שלא שנמנו ומשמע אותם מונה לפניו חיבתן

 והרא"מ במנינם, צורך שהי' משמע מנאן עליהם שכינתו להשרות דכשבא
 חיבתן. משום אלא לזה צריך הי' לא דמ"מ כתב

 אחד עד מנאן לא ולמה בניסן באחד הוקם דהמשכן מקשה השפייח
 השכינה? בהשראת תוספת הי' באייר שבאחד נזכר ולא באייר,

 הקמת שלאחר משום עכשיו עד נדחה שהמנין מפרש (כאן) לדרך ובצידה
 לעשות אסורים והיו כיוייט להם והי' קרבנות הנשיאים הביאו המשכן
 יצא חדש של רובו הרי פסח ימים ז' הי' ואח"כ הימים, באותם מלאכה

 עכייד. כלל החודש בזה מנאם לא לכן בקדושה
 נמנו שלא סיבה זה ולמה אלו, בימים למנות איסור אין שהרי וצ"ב

 עד נמנו לא האנשים במספר קצת עלו יום שכל כיון וי"ל אלו? בימים
 מתוך הי' הרי שהמנין מאד, לטוב נשתנו שכבר מאד ניכרת במדה שעלו

לפניו. חיבתן

 לזבולון יששכר להקדים
 אבתם לבית למשפחתם תולדתם יששכר לבני

 כל ומעלה שנה עשרים מבן שמות במספר
 כח( א, (במדבר צבא יצא
 שבט את מקדים הפסוק שכאן להעיר ויש

 בברכותיהם ומשה יעקב אמנם יששכר,
 הקדימו הברכה וזאת ובפרשת ויחי בפרשת

זבולן? שבט את לברך
 מאד צריך בפרקמטיא העוסק דזבולן ואפשר

 ואת עצמו לפרנס שיוכל כדי שיצליח ברכה
 יששכר ע"י מתחיל העולם קיום אבל יששכר,

 וכל זבולן את מקיימים והם תורה הלומדים
העולם.

כלים? הכלי את לישא לזר איסור יש האם
 ועל העדת משכן על הלוים את הפקד ואתה

 את ישאו המה לו אשר כל ועל כליו כל
 נ) א, (במדבר יחנו למשכן וסביב ישרתהו והם כליו כל ואת המשכן

 ועל הפסוק בתחילת שכתוב וכמו לו אשר כל ואת כתוב לא למה צ"ב
 מיתה, חייב ששיער דמשורר איתא א' י"א בערכין והנה לו? אשר כל

 גרשון. בני במשא אסורים מררי דבני איתא ד' ו' נשא ובמדייר
 ואפי' היום באותו אחר קרש לישא שאסור נשא ר"פ דיסקין מהרי"ל ועי'

 לישא אסור הי' הכלים בכלי גם אם ויל"ע אוסרים. יש ג"כ אחר ליום
הנושאים? את להחליף וכן זר עיי
 בתחילה דרק לו, אשר כל ואת כאן כתוב לא דמשוייה י"ל מותר זה ואם

 כל ועל גם כתוב עליהם ממונים שהלויים הדברים את מפרש שהפסוק
 נ"א פסוק להלן וגומר ישאו המה דכתיב הפסוק בסוף אבל לו, אשר
 הקרב הזר אבל לנושאם, הראויים בלבד שהם דהיינו יומת הקרב והזר
הכלים. בכלי נוהג אינו זה שדין כיון לו אשר כל ואת כתוב לא שם יומת

ספק מנין
תפקדם ומעלה חדש מבן זכר כל למשפחתם אבתם לבית לוי בני את פקד

קדשים קודש הוא הפה

 שמעתי שליטייא: טורק אליעזר רבי הרהייג שח
 מרן הישיבה, ראש של למעונו שעלה מיהודי

 כיצד לשמוע וביקש שליטייא, שטיינמן הגראיייל
 הרב התורה? קבלת חג השבועות', ל'חג מתכוננים

 לחנות יורדים השאלה?! 'מה בחיוך: השיב שטיינמן
גבינה'!... עוגות שלושה וקונים

 דחק המעניינת, התשובה פשר על השואל לתמיהת
 היא מה היתה שאלתו שכוונת הרב בפני שוב

 הישיבה ראש השיב הנדרשת. הרוחנית ההכנה
 מתכוננים?! כיצד הפירוש 'מה פשטני: בחיוך

 מסוגל יהיה שהפה כדי נקי! הפה על שומרים
 הדיבור, פגמי מכל נקי להיות עליו תורה ללמוד

קדשים'! קודש הוא הפה

 הוא נפלים מכלל משיצא פרשייי חדש מבן שספרו והטעם טו( ג, )במדבר
הקדש. משמרת שומר ליקרא נמנה

 ויספרו הרוב אחר ילכו לא ולמה נפלים אינם תינוקות רוב דהא וילייע
 את לדעת רוצים כאן מימ הרוב אחר שהולכים דאעייפ ויייל כולם? את

 את תמנה הרוב אחר נלך שאם נמצא נפלים ביניהם שיש כיון מנינם
 פסוק להלן והנה עיב[. ייא ביק בשיטמיק ]ועי׳ נכון. יהא לא המנין כולם

 משיצאו שם ופרשייי ומעלה חדש מבן נמנו בניי בכורות שגם כתוב מ'
נפלים. ספק מכלל

 מפני זהו יום ל' תוך הבן את פודים שאין דמה סייל ב' יייא בבייק רשייי והנה
 אם אפי' ל' לאחר רק לפדות הוא שגזהייכ דסייל שם כתוס' ודלא נפל, ספק

 בת פי על מנאם שמשה טייז פסוק להלן ולפרשיי נפל. שאינו בבירור יודעים
 יכלה קול הבת ואיכ נפל, לא ומי נפל מי גליא שמיא כלפי הרי קשה קול,

נפלים? אינם הקטנים אלו של מספרם את למשה לומר

פ הי' המנין עצם משאייכ הזה, בענין קול הבת על לסמוך אין ואולי  עי
בעלמא. מילתא גילוי שזה כיון ה'

 סעיף שיה סימן יוייד רעקיא הגהות עי' הבן, פדיון ]לענין גוססים מנו אם ילייע
 אדם בידי וגוסס גוסס, לפדות שצריך הישיש בשם ייב

לדינא[. ציע

לשכנו אוי לרשע אוי

 המשכן ירך על יחנו קהת בני משפחת
 דגל להם וסמוכין פרשייי כט( ג, )במדבר תימנה
 לקו לכך לשכנו ואוי לרשע אוי וכו' ראובן
ואבירם. דתן מהם

 ולא במצרים חטאו כבר ואבירם דתן הרי צייב
 וכדאמרינן לקרח סמיכותן בסיבת התקלקלו

 ועד מתחילתן ברשעתם הן א' יייא במגילה
 המחלוקת של זה בחטא דמימ וצייל סופם?

 נמשכו והם העיקרי הגורם הי' זה קרח,
אחריו.

זלל״ה שרייבר דוד חיים אברהם רבי נשמת לעילוי
תשס״ד סיון ד נלב״ע שליט״א רבנו ומתלמידי ספר קרית העיר ממייסדי

 בכולל כאן ולמד ישב שנים הרבה הרבה לדבר, לי קשה מיטתו: לפני בהספד רבנו מדברי
 לבנות שיכל לו עזר זה ובזכות ז"ל. ורעק״א החת״ס מצאצאי חרדים שכולה עיר בנה פוניבז

 להיות יזכה אלו שבזכויות יעזור והקב"ה דבר. כזה אין העולם בכל שכמעט חרדים שכולה עיר
וגו לנצח המוות ובלע בנו שיקוים יעזור והקב"ה ברוחניות יתברכו כולם משפחתו ואף עדן בגן

 צדיק הי' קרח בתחילה שהרי צייב ועדיין
 ועוד ז', טייז להלן כדפרשיי רוהייק ובעל
 לגור מדעתם הולכים היו אם דבשלמא צייב

פ הי' חניתן סדר הרי כאן אבל עמהם, שלקו מובן לרשעים בסמיכות  עי
 ואולי עמהם? נענשו ולמה משכנותם להתרחק אפשרות להם הי' ולא ה'

רעים. משכנים להתרחק שצריך ללמדנו באו אלא עליהם תביעה זה אין

 רשעים בסביבות שהנמצא פשוט הרי זה על לימוד צריך מה קיק אמנם
מהם. אלמד לא אני אדם יאמר שלא להזהיר דבא וצייל ממעשיהם, לומד

 אשר הבית את חולצין ששניהם הדין על תנן מיו מייב בנגעים והנה
 שגם ובאמת מכאן. הנגע לשכנו אוי לרשע אוי אמרו מכאן הנגע בו

 אפשר מזה שגם הכונה אמרו מכאן ומשייכ זה. דבר ללמוד אפשר מכאן
 משאייכ כלום, עשה שלא אעיפ ביתו את נותץ השכן ששם אלא ללמוד,

 לרשע אוי בכלל הם הענינים שני ומימ רע לעשות מקרח למדו הם כאן
לשכנו. ואוי

 מחלוקת לבעל או שבת למחלל בסמיכות לגור שבאפשרותו מי והנה
 יש לפעמים אמנם מחלוקת, בעל אחרי נגררים שיותר היא המציאות

גרוע. יותר היכן לשקול וצריך גדולים מכשולות שגורמים נוספים דברים

הודעה
 ניתן נשא פרשת וגליון השבועות לחג תוספות גליון

גליונות״ "קובץ דרך רק להשיג



מורה ת עניני
 הקב״ה שהרי קונו מדעת אדם ילמד לעולם יוסף א״ר איתא אי( )ה׳ בסוטה

 סיני. הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים כל הניח
 איתא א') (ס"ט ובקידושין בירושלים, שכינתו השרה הקב״ה שהרי והעירו

 שהשראת הרי הארצות, מכל גבוהה וא״י א״י מכל גבוהה שירושלים
גבוה. במקום היא הקבועה השכינה

 מקום לבחור צריכים אנחנו אבל הקב״ה, של בחירתו הי' סיני דהר וי״ל
 ב' סעיף ק״נ סי' או״ח בשו״ע נפסק ביהכ״נ על (וכן השכינה שם שתשרה גבוה

 העיר). בתי מכל גבוה שיהי' עד אותו ומגביהין עיר של בגבהה אותו שבונים
 המקום את וירא איתא כ״ב) (אות וירא פרשת דבתנחומא צ״ע ועדיין

 כיון עמוק מקום הי' שמתחילה מלמד מרחוק, נראה והאיך מרחוק,
 מלך דרך אין אמר מקדש ולעשות עליו שכינתו לשרות הקב״ה שאמר
 רמז מיד לכל, ונראה ומיופה ומעולה גבוה במקום אלא בעמק לשכון

 לעשות אחד למקום ההרים שיתקבצו העמק לסביבות יתברך הקב"ה
 כל שאין כיון י״ל הר, שם נעשה ולא מסביב ההרים שנתקבצו (ומה השכינה מקום

 יתברך הקב״ה של שמיראתו המוריה הר נקרא לפיכך השמש), תחת חדש
 גבוה? מקום דצריך אמר דהקבייה הרי עכ״ל. הר נעשה

 הקב"ה אז להקב"ה, שם יעבדו שהאנשים מקום דזה דכיון לומר ויש
 אבל לעבודתו, להתנהג לאנשים שצריך כמו גבוה מקום שיעשו אומר
 מצד מיועד הי' ולא הדברות, העשרה את לשמוע רק להם הי' בסיני

 ציווי הי' לא כבר זה שלמים, זבחו שאח״כ ואע״פ שם, לעבוד הקב״ה
זה. על השי"ת

* * *

 היו בסיני תורה ליתן הקב״ה שבא בשעה איתא א') צ״ט (ויחי במד״ר
 וכו'. ניתנת התורה עלי אומר זה אלו עם אלו ומדיינים רצים ההרים
 י״ב) ג' שמות (בפ' בסנה אליו כשנגלה למשה אמר הקב״ה הרי והעירו

 כבר הרי הזה, ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך
בסיני. שיהי' הובטח

 שר יורקמו על א' קי״ח בפסחים מהרש״א עי' זה (וכעין מזה ידעו לא שהם וי״ל
עי״ש). הברד

* * *

 אלא ואשמע, אעשה אמר ישראל מבני אחד כל תורה מתן לפני אם יל״ע
 אחד דכל או נשמע, נעשה שאמרו נקרא זה כך אמרו שכולם דלאחר

ונשמע? נעשה אמר

 לקיים נדר חל רבים בלשון דבר עצמו על המקבל אם יל"ע השני ולצד
 את תתן נתן אם אמרו שבנ״י מה על ב' כ״א חקת בפ' חומש בשיעורי (ועמש״כ דבריו

 ה' כן על ערבית בתפילת שאומרים במה מעירים והנה וגו'). בידי הזה העם
 עצמו על מקבל זו באמירה דלכאורה בחוקיך, נשיח ובקומנו בשכבנו א'

 אין דמשו"ה א"ש נדר, חל לא רבים בלשון דכשאומרים נאמר ואם בנדר,
נדר. בזה

 בשכבנו אלקינו ה' כן על היא הגירסא גאון עמרם רב בסדר והנה
 קשה, לא בלא״ה ולגירסתו וכו', רצונך בחוקי ונשיח בלבנו תן ובקומנו

קבלה. לשון ולא בקשה לשון שזה כיון
* * *

 דבר שזה משמע }בויייו) ונשמע וממש״כ ונשמע, נעשה אמרו בנ״י הנה
 וישב בפ' רש״י והנה שנשמע, מה שנעשה אחד לדבר הכונה אמנם נוסף,

 וישמע וכגון זה כגון דברים קבלת שהיא שמיעה וכל מפרש כ״ז) (ל״ג
 עכ״ל. נקבל מתורגם ונשמע נעשה אביו אל יעקב
 אחד, דבר זה ונשמע נעשה א"כ דברים, לקבלת הכונה נשמע דאם וצ"ב

לפני מעשה לעשות א"א שהרי לעשות, קבלה היינו נעשה גם שהרי

,ה פרק | אגות פרקי
שנה הנה  "כאיל בקונטרס זה פרק על הרבה בס"ד כתבנו שעברה ב

נוספים ענינים כמה הבאנו וכאן השבועות" חג תערוג

במשורה מהו
 ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה היא ״כך

מ"ד) (פ"ו תחיה״ צער וחיי תישן הארץ

 בלוג. ושלש משלושים אחד הוא דמשורה איתא ב' סא, בב״מ והנה
 עד א' קנב בשבת דמבואר ואף בערך גרם 18 הוא ולהחזו״א

 מכאן מ״מ מעלי, משתי ואילך מכאן מעלי מיכלא שנין ארבעין
במשורה מים קתני דהא הרבה, לשתות שצריך לאומרים תשובה

 זה שנעשה משמע הי' ובפשוטו לנשמע, נעשה הקדמת ענין ומה שנצטוו,
 לעשות. צריך מה לשמוע זה ונשמע דברים, קבלת

 דלשמוע לפרש וא״א לשמוע, ולהשכיל להבין אומרים רבה אהבה ובברכת
 לאחר שזה ע״כ ולהשכיל להבין מבקשים אם שהרי כפשוטו, שמיעה זה

 ושמע הסכת שנא' כענין בלב לקבל שזה מפרש יצחק שיח ובפי' שמיעה,
ישראל.

* * *

 ס' באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו דבשעה כתוב א') (פ״ח בשבת
 כתרים שני לו וקשרו מישראל, ואחד אחד לכל השרת מלאכי ריבוא

 כתרים. קיבלו לא רב שהערב משמע נשמע. כנגד ואחד נעשה כנגד אחד
 מצות עליהם הי' אם ויל״ע ונשמע, נעשה אמרו לא הם אם ויל״ע

תורה. במתן גרים שנעשו הגר את ואהבתם
* * *

 יצתה הקב״ה מפי שיצא ודיבור דיבור כל ואריב״ל איתא א') (פ״ח בשבת
 אותם והחיה מתים בו להחיות שעתיד טל הוריד וכו', ישראל של נשמתן

 דלכאורה לאחרים להנשא זה משום הותרו נשותיהן האם שאלו וכו',
קידושיהן? פקעו במיתתן

 היטב באר (ועי' עלפון כגדר זה בחזרה שיחיו לכך מיועד שהי' דכיון וי״ל
 פקעי האם חסיד או נביא ע״י שחי מת לענין א', ס״ק י״ז סי' אהע״ז תשובה ופתחי

קידושיו).
* * *

 שטן בא הקב״ה מלפני משה שירד בשעה ואריב״ל איתא א') (פ״ט בשבת
 דבר? איזה שחסר שראה משמע וכו', היא היכן תורה רבש״ע לפניו ואמר

נלקחה. שהתורה וראה מציאות, זה רוחניות מלאכים דאצל וי״ל
* * *

 עגלא לי עבדי אמר דעצרתא ביומא יוסף רב איתא ב') (ס״ח בפסחים
 העירו בשוקא. איכא יוסף כמה גרים דקא יומא האי לא אי אמר תלתא

 האבות וכגון גבוהות לדרגות להגיע שזכו אנשים היו תורה מתן לפני דגם
וכו'. והשבטים

 אבינו אברהם על דאיתא מה כעין נס, ובדרך לזה זכו שיחידים וצ״ל
 ומהיכן לו הי' לא ורב למדו לא אב ר״ש אמר א') ס״א שרה חיי (במד״ר

 והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקב״ה לו זמן אלא התורה, את למד
זוכים. היו כולם לא אבל עכ״ל, וכו' וחכמה תורה אותו ומלמדות נובעות

* * *

 בירושלמי שמצאנו לרבנו, שהראה שליט״א, קופרמן הלל ר' הרה״ג שח
 ממנו כשנגנבו יוחנן רבי ישראל ארץ תנאי גדול שגם ה״ח פ״ח תרומות

 קרה? מה ושאלו הראוי בריכוז שאיננו לקיש ריש אותו ראה כספו
 ר״ל ורדף בכיס, תלוי והלב בלב תלויין האיברים כל יוחנן רבי לו וענה
 ר״י שגם רואים וא״כ כספו. את יוחנן לרבי והחזיר ותפסם הגנבים אחר

דמיו? איבוד על חס
 שהש״ר בחז״ל יש דהרי ירושלמי ללמוד לדעת צריך ואמר רה״י מרן וחייך

 וא״כ תודה ללמוד מנת על רכושו כל כמעט מכר יוחנן שרבי ח) או' (פ״ח
 עוד למכור יוכל שלא לו אכפת היה אלא הכסף, גניבת לו אכפת מה

 צריך שליט״א רה״י אמר כך תורה עוד ללמוד שיוכל מנת על משהו
הירושלמי. את ללמוד
 היה לר״י שכאב מה אולי זלל״ה לוינשטיין יצחק ר' הרה״ג אותו ושאל

 רעיון ביטל ורה״י נגנב, היה לא דאחרת כשר לא כסף היה זה שמסתמא
 הקב״ה של חשבונות מיני כל יש כן לומר חלילה פתאום מה ואמר זה

 כדי אדם מבן כסף לוקח הקב״ה ולדוגמא כספו, לאדם להפסיד למה
 כדברי האדם על שנגזרים חסרונות יש וכן הארץ עם יהיה ולא שילמד
 אל של רבים חשבונות ועוד יוחנן דרבי אחתיה בבני י,א בב״ב הגמרא

רכ״ז) עמ' השירים שיר על נפשי (הללי דבריו. ע״כ ופשוט ה' דעות

 מגמ' העיר שליט״א והגרח״ק סעודה. בזמן רק שותים ולא תשתה,
 מעים חולי לידי בא אינו במים אכילתו המקפה ת״ר א' מ' ברכות

 במים. אכילתו שצפה מבואר וברש״י לפת: קיתון חסדא רב אמר וכמה
מים[ לו שאין למי איירי במשורה דקתני ]והא

המשנה כונת גיאור
 מ״ד) (פ״ו תאכל״ במלח פת תורה של דרכה היא ״כך

 גדול יותר בתענוג ולא יאכל זה דעם לומר במלח הזכיר אם יל״ע
 בשביל בפרנסה להתעסק לו מותר מלח לו אין שאם דכתוב או מזה,

ת לאכול צריך ואין זה מלח. בלי פ



 "כאיל בקונטרס כתבנו כבר טוב יום הלכות על

ח תערוג" ס  ענינים עוד כאן ונביא תשע"ו פ

ם שי ה נ על  א'( )סימן רעק׳׳א בשו׳׳ת | ויבא בי

 המזון בברכת חג של להזכיר ששכחו דנשים כתב

 דאשה די׳׳ל משום ולברך, לחזור צריכים אינם

 נראה ביו׳׳ט תענית דאיסור ביו׳׳ט להתענות מותרת

 עונג מצות והרי ברמב׳׳ם. וכ׳׳ה עונג. מדין שהוא

 מיניה דדרשינן לכם תהי' דעצרת מ׳׳ע בכלל הוא

 עדיפא זו מצוה תהא לא וא׳׳כ לכם וחציו לה' חציו

 א' בליל זולת וכו', פטורות שנשים שהז׳׳ג מ׳׳ע מכל

וכו'. דפסת

 היינו בשמחה מחוייבת היא דאם מוסיף ובהשמטות

 מחוייבת דאינה נראה מ׳׳מ אבל ובשר, יין בשתיית

 חיוב מצד אינו פת דאכילת ונראה פת באכילת

 יו׳׳ט מחמת בברהמ׳׳ז מחוייבת אינה וממילא שמחה

 ביו׳׳ט בברהמ׳׳ז ויבוא יעלה לומר שכחה אם לכן

 חיוב דגם שם וכתב ולברך. לחזור צריכה אינה

 ברכות הל' בכס׳׳מ אמנם עכ׳׳ד. עלייהו ליכא קידוש

 בברכת חייבות דנשים מהרמ׳׳ך הביא ה׳׳י פי׳׳א

 וכיון בקידוש ה׳׳ה ומסתמא עי׳׳ש, דקידוש שהחיינו

 קידוש מדין בסעודה ג׳׳כ חייבות בקידוש דחייבות

 שכחו אם לחזור צריכות יהיו ולכן סעודה במקום

ויבוא. יעלה לומר

 סעודה במקום קידוש דלענין שהעירו דיש אלא

 סימן שו׳׳ע עיין יין ברביעית או תרגימא במיני סגי

 בפת שחייבין ראי' בזה אין א׳׳כ ה' סעיף רע׳׳ג

 בר׳׳ח כמו לחזור א׳׳צ ויבוא יעלה שכחה אם לכן

 משמע מ׳׳מ חוזר, אינו שכח אם איש דגם וחוה׳׳מ

 הפת על אח׳׳ז לקבוע הוא קידוש דין דעיקר

 דבהמ׳׳ז י' סעיף ער׳׳ב סימן הראשונים מדכתבו

 ביום משא׳׳כ לסעודה דשייכא קידוש של יין פוטר

 לפני אחרונה ברכה וצריך ברהמ׳׳ז פוטר אינו חול

הלחם. לאכול שהולך

 דהא היין על אחרונה ברכה מברכין אין בשבת ולמה

 יין ברהמ׳׳ז יפטור לא א׳׳כ בפת לקיים מוכרח אינו

 דינו עיקר עם מתחשבין זה דלגבי וע׳׳כ הקידוש, של

 מתחשבין ג׳׳כ נשים דלגבי י׳׳ל א׳׳כ פת אכילת דהיינו

 פת. על דזה סעודה דין עיקר לפי

 לר׳׳א אליהו יד בספר בזה העיר שכבר והראוני

 דע׳׳כ כיון דלענ׳׳ד וכתב: י׳׳ז סימן זצ׳׳ל רגולר

 מדאורייתא היא דיו׳׳ט היום בקידוש חייבות נשים

 א׳׳כ דשבת דומיא מדרבנן או לשבת מדאיתקוש

 תהא שם עונג במקום משום בעונג חייבות ממילא

 בעונג מחויב בקידוש שמחויב מי ולכו׳׳ע קריאה

 ידי לצאת דוקא פת דבעינן ס׳׳ל דלהגאונים וכיון

 למ׳׳ד ואפי' מדרבנן בברהמ׳׳ז חייבות ממילא עונג

 עכ׳׳ד. יו׳׳ט של להזכיר יש תרגימא במיני

 דנשים ס׳׳ל בהשמטות א' סימן שם ברעק׳׳א וראה

 דהוי משום ביו׳׳ט לה' חציו בדין גם מצוות אינם

 לנהוג שצריך דמה ס׳׳ל וכנראה עי׳׳ש, שהז׳׳ג מ׳׳ע

 חיוב זה ולכן היו׳׳ט מחמת חיוב זה לה' חציו

שהז׳׳ג.

 חיוב זה דלה' החיוב דלכאורה בזה ויל׳׳ע

 חציו של מצוה שיש רק הימים בכל כמו ביו׳׳ט

 מחויב אינו לכם חציו שמקיים ובזמן לכם

מצוה. שאין השני בחציו אבל לה' בחציו

בתפילה( עיונים התלתך פי )ימלא

ל הוצאה כו א שי א להוצי ל  הדברים | כדרך ש

 אפי' לטלטלם מותר לצורך, ביו׳׳ט להוציא שמותרים

 יטלטל שלא באופן לקחתם שאפשר גוונא בכהאי

 הוצאה נחשב ואינו כחגורה( המפתח לקשור שיכול )כגון

לצורך. שלא

ע קובע צ מ א ר היו׳׳ט ב רץ לגו א ל ב א ר ש  בן | י

 לקבוע שני יו׳׳ט באמצע והחליט באר׳׳י דהיה חו׳׳ל

 דפקע צ׳׳ל דלכאו' לחו׳׳ל לחזור ולא באר׳׳י מושבו

 היו׳׳ט דין דאין לאלתר שני יו׳׳ט חובת השתא מיניה

 לו יש ורגע רגע כל אלא היום כל לחייבו בכניסתו חל

 יו׳׳ט. הוא שעכשיו מפני כעת לשבות וחייב יו׳׳ט דין

 שנכנס מי כעי׳׳ז שדן מ״ה[ ]ס״ק ביצה בקוב׳׳ש ועיין

 לגזירת לדמות שם במש׳׳כ וצ׳׳ע שני. ביו׳׳ט לאר׳׳י

 ע׳׳ש. הטעם שנתבטל תענית

 זה יו׳׳ט שחיוב הוא אמת כתב שליט׳׳א ורבנו

 מחמת ג׳׳כ חיוב יש אבל ורגע רגע כל מחמת

 דאתקצאי מיגו דין יש למה דאל׳׳כ החג כניסת

 הוא רגע כל הרי יומא לכוליה אתקצאי בהש׳׳מ

 וע׳׳כ היום תחילת מחמת ולא זה רגע מחמת יו׳׳ט

 ראיה ועוד היום, תחילת מכח ג׳׳כ יו׳׳ט דין דיש

 פטור ביוהכ׳׳פ שנתנבלה נבילה דהאוכל מהא

 רגע כל אם והרי קודם חל יוהכ׳׳פ דאיסורי משום

 בבת איסור ליה הוי יוהכ׳׳פ חיוב מתחדש ורגע

ב( כרך גבוה משולחן )פרורים אחת.

ת תוודו ה  שנכשל במי להסתפק יש | טוב ביום ל

 תשובה חיוב עליו דיש ביו׳׳ט חטא באיזה ח׳׳ו

 תשובה בשערי כמבואר מיד לשוב הוא והחיוב

 זה הרי מאידך אך א'( )שער בתחילתו יונה לרבינו

 כיצד יו׳׳ט משמחת מבטל ונמצא ויגון בצער כרוך

 שליט׳׳א הגראי׳׳ל למרן ושאלתי לנהוג? עליו

 בזה יש העונש על הוא הצער דאם לי: והשיב

 בזה אין החטא עצם על מצטער אם אבל שאלה,

 כן. לעשות ומחוייב איסור שום

 ביו׳׳ט אף תשובה ענין דיש להוכיח יש ולכאו'

 עולין שישראל בשעה ]כא[ ביומא דאיתא מהא

 וכו' רווחים ומשתחוים צפופין עומדין לרגל

 שיש עד מרחיב והמקום נס להם נעשה ופירש׳׳י

 של ׳׳וידוי׳׳ איש ישמע שלא אמות ארבע ביניהן

ברגלים. מתודים שהיו הרי יכלם שלא תבירו

ו( עמ' שמחה )שלמי

שון האותיות מחיקת עי  | ביו׳׳ט סגריות ב

 טענו יש דהנה בשיעוריו הביא זצ׳׳ל פלמן הגרב׳׳צ

 כיון סגריות בעישון האותיות במחיקת שמותר

 יד כלאחר נחשב דאי׳׳ז רבנו ואמר יד, כלאחר שהוי

הוא. עישון דרך דהשתא

 שדין כתב זצ׳׳ל שהגרשז׳׳א הביאו רבנו: ואמר

 שהדליק שמי לקבוע סיבה אינו חציו משום אשו

 שיהא האותיות במקום בוערת האש ואח׳׳כ סיגריה

 אשו בין לחלק דיש דס׳׳ל והיינו למוחק, נחשב זה

 למלאכות. נזיקין בין חציו משום

 וגם מוחק, שנחשב בכלל ברור אין שם אמנם

 להתפשט כדי האש ללבות בפיו הרוח יעשה אם

 מוחק, מלאכת צורת זה שאין האותיות, ותשרוף

 באחיעזר בזה שדן מה ועי' הנייר, את גם שמכלה

 לשרוף בענין חותנו תשובת שהביא מ׳׳ח סי' ח׳׳ב

 הדפוס בבתי שהיו תורה דברי של הרבים הגליונות

אפשר אם לגונזם גדולה והוצאה טירחה שהוא

 )אילת ה׳׳ב. משבת פכ׳׳ג שמח אור ועי' לשורפם

 בודאי דבזמנינו אמר ולמעשה ועי״ש( א קכב, שבת השחר

 כי ביו׳׳ט, סיגריות לעשן ולא מזה מאד להיזהר יש

 לזה הותר ולא נפש, לכל השוה דבר לא בודאי זה כיום

חיים( )פרי ביו׳׳ט. הבערה

ל ברכה ה ע לי רגל ע  שהי' בזמן אם יל׳׳ע הנה | ל

 לרגל? עליה מצות על מברכים היו קיים ביהמ׳׳ק

 כשמגיעים הוא לברך שצריכים הזמן ולכאורה

 האדר׳׳ת מבעל למקדש דבזכר לרבנו והראו לעזרה.

 היו ראיה מצות דעל בעיני נראה כתב ד' אות פ׳׳ב

 שנכנס, קודם לעזרה הבא כל אחד כל מברכים

 מלולב ראיה גרע דמי שהחיינו עם המצוה ברכת

וצ׳׳ע. וכיו׳׳ב

ט חו ש מן ל  בזמנינו שגם נראה | ביו׳׳ט הזה בז

 מ׳׳מ יתקלקל שלא האוכל לקרר אפשרות שיש

 בטעם דומה שאינו מאתמול אפשר נחשב זה אין

 מאתמול, לתבשיל מהיום תבשיל גופא וטריות

 בני הרבה שדרך אף ביו׳׳ט לשחוט מותר וכן

 שיש לפי ומוקפא מקורר בשר לאכול אדם

משחיטתו. רב זמן עבר שלא בבשר לשבח טעם

א( קלד, שבת השחר )אילת

 לרבה תוס' הק' ע׳׳ב מ׳׳ו פסחים | הואיל בגדרי

 ואי הואיל לוקה אינו לחול ביו׳׳ט דהמבשל דס׳׳ל

 מלאכת כל ביטלת א׳׳כ ליה, חזי אורחים מיקלעי

 ותירצו סכנה? בו שיש לחולה וראוי הואיל שבת

 א׳׳כ וקשה הואיל. אמרינן לא כלל שכיח דלא דכיון

 סכנה, בהם שיש חולים שם שמצויין חולים בבתי

 לחולה וראוי הואיל בשבת המלאכות כל מותר וכי

סכנה. בו שיש

 שכיח, אינו לעצמה ומחלה מחלה כל דכשנדון וצ׳׳ל

 ומה הואיל. של היתר יהא שלא סיבה מספיק וזה

 הדבר את הופך לא זה חולים, הרבה יש הכל שבסך

 תוך פורע אדם אין חזקה לדבר דוגמא קצת לשכיח.

 דאי׳׳ז ע׳׳כ זה, פי על ממון שמוציאין דכיון זמנו,

 זמנם, בתוך פורעין אין כולם אלא אנשים, רוב רק

 לפעמים שפורעים אנשים שיש היא המציאות והרי

 הופך לא זה לפעמים שקורה דמה וע׳׳כ זמנם. בתוך

 קבוצה יש אם רק מיעוט, של למציאות הדבר את

 מצד וה׳׳נ מיעוט. יוצר זה אחרת נוהגים שהם קיימת

 אינו עצמו בפני סכנה בו שיש חולה כל הדבר עצם

 הופך לא וזה לפעם מפעם ח׳׳ו שקורה רק שכיח,

לשכיח. הדבר את

 נפש אוכל הרי קושיתם מאי צ׳׳ב התוס' ובעיקר

 תורה דהתירה טוב, היום הוא המתיר טוב, ביום

 רק נמצא וההיתר טוב, ביום נפש אוכל לבשל

 הואיל מועיל לכן בהיתר, נכלל שיהא שצריך

 בשבת מלאכה היתר משא׳׳כ אורחים, ומקלעי

ש׳ ׳הפיקוח הוא המתיר נפש, פיקוח לצורך פ  נ

 המתיר אין לפנינו, נפש פיקוח שאין זמן כל וא׳׳כ

סכנה. בו שיש לחולה וראוי הואיל יועיל ומה כלל,

כו( גלאט )קובץ

ש דו ה קי אי לבנ מוצ ת ב עו בו  בשו׳׳ע איתא | ש

 לא יו׳׳ט מוצאי אך שבת, במוצאי הלבנה לקדש

 חל אם דאף ומסתבר כיפור. יום מוצאי רק נזכר,

 שבת, למוצאי להמתין יש מ׳׳מ השבוע באמצע יו׳׳ט

 ורק הזמנים, מכל וקדשתו מקודש, הכי היום שהוא

 מיוחד, זמן הוא עונות, מחילת יום כפור, יום במוצאי

 הלבנה לקדש רצה שלא רבנו נהג ]וכן הלבנה. בו ומקדשין

)פ״ח( שבת[. למוצאי המתין אלא שבועות במוצאי



הישיבות עולם
חסידים כפר - חזקיהו כנסת ישיבת

 תשט״ו ובשנת זצ״ל שימנוביץ נח רבי הגאון ע״י תש״ט בשנת הוקמה הישיבה
 משיקובסקי אליהו הגדול הגאון הישיבה כראש כיהן ואז חסידים לכפר עברה
 יהושע ר' הגאון בנו ויבדלחט״א זצ״ל מן דוד רבי הגאון חתנו ולאחמ״כ זצ״ל,

 שליט״א. יפה דב רבי הגדול הגאון המשגיח עם יחד שליט״א
 ודיברו בחתונה זצ״ל מישקובסקי הגר״א רה״י עם רבנו נפגש השנים באחד

 ]ולע״ע זו. בסוגיא פעמים כמה התכתבו מכן ולאחר באהלות, בסוגיא בלימוד
המכתבים[ לידינו הגיע לא

בישיבה שו״ת
 לבקשתינו נעתר שרבנו זכינו שליט״א: דוד ר״מ הרה״ג המשגיח שח

 קיצר הפעמים ובא' בישיבה. פעמים מס' חיזוק שיחת למסור לבוא
 שליט״א הישיבה רבני עם לשבת בעיניו יקר כי בישיבה, בשיחה מאוד

 הגר״ד רה״י ע״י רבנו שנשאל השאלות שאר בין מראש). בקשתינו (ע״פ
 חזק א' חלק בשיעור, שונים בחורים סוגי ישנם שלפעמים ע״כ דיבר

 אחרים. להתקדמות מפריע ולפעמים חלש אחד וחלק מאחד
 שיעור לתת אפשר ״אולי ונשאל, מדאי״. גבוה השיעור של הרמה ״אולי והשיב:
 בלימוד. טעם לתלמידים לתת היא היחידה שהעצה וענה, קצת״? נמוכה ברמה

 לא ואמר לקבל, לא והחלש חזקים תלמידים רק לקבל אולי ונשאל,
 מאיזיקים להשתחרר לנסות לאסיר כדאי שלא אומר הי' הח״ח לשנות

 מה בלימוד טעם יהה לא אם לו, ויכאיב יותר אותו יסבך שזה כיון
 אם לעלות, צריכים כולם גם, בטובים ביחידם לטפל יש הנער. יעשה
 מקומו... וימלא גרוע אחר יבא מהישיבה בחור יסלקו

 כדורים ״אין ואמר רבנו וחייך רבנו. נשאל בלימוד? טעם נותנים איך
 אולי יצירה יגיש חידו״ת לכתוב כגון כבוד לתת לנסות צריך אולי לזה

מזה״. הנאה לו יהיה
 והשיחות, השיעורים את לכוין יש למי ששאלתיו זכרוני אחרת בהזדמנות

 כבר ניכר שבדר״כ כאלה היו ממש הדורות גדולי רק שליט״א מרן א״ל
 לכן מהם, שציפו מאלה דוקא לאו מאוד גדלו ת״ח מאוד הרבה מקוטנם
 פעם ומדי לבינונים בדר״כ מתאימים להיות צריכים והשיחה השיעור
 החלשים. על גם למשוך וכן החזקים את גם לגרות הרמה את להעלות

 שרבנו לי שאמרו תלמיד קבלת על לשאול באתי אחרת בהזדמנות
 בשמי' לך שאומרים דבר לשום תאמין 'אל הגיב אצלינו, ללמוד ששלחו

 והם מאוד מידרדר בישיבה נמצא לא בחור אם כיום לדעת צריך אבל
רח״ל. ורוצחים גנבים פשוט אח״כ ונהיה

הצלה זה ׳קעמפ׳ במסגרת שיהיו יום כל
 הישיבה, מראשי שלי״א שמואלי יעקב רבי הגאון פנה שנה עשרים לפני

 רבינו בקיץ. לישיבה ״קעמפ״ לעשות ראוי האם רבינו את לשאול
 נכנס בדרום, מלחמה כשהיתה שנים שלוש לפני לכך. הסכים שליט״א

 קעמפ, לעשות בעזה, נלחמים שצעירים כזו בשנה ראוי אם לשאול שוב
 ״אם רבינו: ושאל בחוץ. הישיבה בני על שפתיים לזות תהיה אולי כי

 במסגרת שיהיו יום כל ברחוב?... הבחורים? יסתובבו היכן בקעמפ, לא
קעמפ״. שיהיה וצריך הצלה הוא

היובל בכנס
 להשתתף רבנו הגיע תשנ״ט תמוז כ״ט ליל חסידים כפר לישיבת היובל בכנס
 כמה ונביא שנז) - שנה עמ' תורה עניני תהלתך פי ימלא בס' נדפסו דברים ונשא

 יש אחד מצד אך המצרים, בין של ימים הם אלו ימים בעצם קטעים:
גדולה. שמחה

 שנה חמשים של הזה הזמן במשך דבודאי שנה״ ״חמשים לישיבה כשמלאו
 עם״, נדיבי כרוה שרים חפרוה ״באר הישיבה על לומר ואפשר נבנו, הרבה

 את שהשקיעו גדולים אנשים של עבודה היה זה שעברו שנה שהחמישים
 והרבה כאן. נבנו הרבה ובדאי שנה, החמשים במשך המרץ ואת הכח

 קוראים שנה, חמשים ובתורה הזה: הזמן במשך הישיבה הוציאה פירות
 המשמרות. חילוף בענין הרחיב וכאן יובל. של עולמו ״עולם״ לזה

 להבין, הזה, לתכלית ללכת שצריך מקום זה תורה, המקום והישיבה, וסיים:
 ה'. עובדי שמים שם מקדשי שיצאו דור, אחר דור דורות, אחר דורות שיבואו
 מעת שנה חמשים כבר, שעברו דורות שני של הזמן שבמשך ומקוים

 שמחה והרבה שמים, שם מקדשי הרבה מהם יצאו בודאי נוסדה, שהישיבה
 להמשיך! אלא בזה, נסתפק שלא הוא העיקר אבל מהמקום, להקב״ה, יש
אוי ואומר כארי, שואג הקב״ה זמן באותו כזאת, שמחה שיש במקום כי

 לבין והגליתים היכלי, את ושרפתי ביתי את החרבתי שבעונותיהם לי
 רוצה שהקב״ה לתכלית ויגיע יתרומם, ישראל שכלל ומתגעגע האומות,

 שבאו הזה, היום להביא צריך וזה שכינה, שתהיה המקדש, בית שיהיה
 שבו המקום עם קשר להם שיהיה רוצים להתחזק, שרוצים אנשים בודאי

 אלה וכל כאן, שנמצאים ואלה להמשיך, וכח עוז להם יתן וזה נבנו, הם
 אחת, בתכלית ילכו, כולם ממשיכים, שעכשיו ואלו בישיבה, מקודם שהיו

תורה. להגדיל אחת, למטרה
 כולם ישראל ושכלל ישראל, קרן את וירומם יערה שהקב״ה שנזכה ויה״ר
 תתקדש, כולה הבריאה וכל שיהיה, רוצה שהקב״ה מה לתכלית יבואו

 מכסים, לים כמים ה' את דעה הארץ ומלאה של למצב נזכה וכולנו
 כל שזה במעשיו ה' ישמח לעולם ה' כבוד יהי הפסוקים ויתקיימו
 שנזכה עד פירות, להוציא עוד ותוסיף תמשיך שהישיבה ונקוה התכלית,

 תש״ס א' אדר י״ט בישיבה שרבנו שנשא בשיחה בימינו. במהרה גוא״צ לביאת
 רבנו באריכות דיבר תשס״ה תמוז ובי״ב בישיבה. בחור לכל שיש באושר הרחיב

אמונה. בענין בישיבה

אבותיו שהתפללו מקום
 ברוך אומר, מה בתו״ד: ואמר לישיבה רבנו הגיע תשס״ד טבת בכ״ה

 גדלו הזה הזמן במשך בודאי שנים, הרבה כ״כ כבר שקיימת ישיבה ה'
 כאן. להוסיף יכול אני ומה חכמים, תלמידי הרבה
 לא והוא המקדש, מקום את שעבר אחרי אבינו שיעקב אומרים חז״ל

 אבותיו שהתפללו במקום להתפלל דעתי' יהיב לא איהו שם, התעכב
 עשה ואז לזה, נתעורר ואח״כ אותו, עיכבו לא לכן יעכבוהו, השמים ומן

 המקדש. למקום שם הגיע והוא הדרך, לו שקפצה הקב״ה
 לא או אבותיו שם שהתפללו במה כ״כ מינה נפקא מאי היא והשאלה
 זה מה מיוחד משהו בחז״ל כתוב אם יודע ואינני אבותיו, התפללו

 סיבה איזה לו יש מקום שכל רואים עכ״פ אבותיו, שהתפללו מקום
 במה התעורר לא למה תביעה היתה אבינו יעקב ועל התעוררות, להיות

 אבל הסיבה, מה ממש להגדיר אפשר ואי אבותיו, שהתפללו מקום שיש
 שהתפללו מקום וזה והיות מיוחד, משהו איזה לו יש מקום שכל משמע
 יעקב על קצת תביעה הי' התעכב לא ואם להתעכב, צריך היה אבותיו
 הארץ. לו קפצה תיכף שהתעורר ואחרי התעורר, לא למה אבינו,
 יש שאם משמע אבל אבותיו, שהתפללו מקום על מדברים לא אנחנו
 כמו לא זה היום ישראל כלל ואמנם אבותיו, זה ושם שהתפללו, מקום

 התורה, לימוד של מקום שהתפללו, שמקום משהו יש אבל אבותיו,
 כ״כ בו שיש מקום מיוחדת, סגולה משהו בו יש תפילה, של מקום
 אי ממילא משהו, לו יש מסתמא הזה הדבר אז תורה, שנים הרבה
 כזאת, דרגה לא אני התעוררות, בלי לעבור הזה שהמקום לומר אפשר

 לא אני שעוררוני, היות זאת בכל אבל כ״כ, שמתעורר לומר שאפשר
כלום. לומר ולא לסרב יכול
 בו שמגדלים מקום תורה, בו שמגדלים שמקום ידוע הרי זה והנה

 ...וממילא להתעורר, שיכולים סגולה קצת בו ויש גדול, מקום זה תפילה,
 מקום שנים הרבה כ״כ שמשמש הזה שהמקום ומברכים מקוים אנחנו
 יוסיף הזה המקום שיוסיף לתפארת, באמת שישמש ותפילה, תורה
 שמים, ויראת בתורה מאד, מאד יעלו שם, והנמצאים בו ההוגים שכל

 תורה עוד ספסלים, עוד שיתרבו מקום יהי' הזמן שבמשך כך כדי עד
 לעלות נזכה שעי״ז יעזור והקב״ה מאד, תורה יתרבה ועי״ז תורה, ועוד

 ונזכה מכסים, לים כמים ה' את דעה הארץ ומלאה שיהי' עד ולעלות
אמן. בימינו במהרה האמיתית לגאולה
 לימוד חיוב על חיזוק דברי בה ונשא לישיבה רבנו הגיע תש״ע טבת ובחודש
ואכמ״ל. הקדושה התורה

 מאור התורה, מאור ישיבות: אודות אי"ה נכתוב הקרובים בשבועות
 מיר מיר, חיים, מעוז שמואל, מדרש )חמד(, יצחק מאור התלמוד,
 זרח, נר הלוים, נחלת דוד, נחלת בנימין, נחלת נדבורנא, עילית. מודיעין

עולם. נתיבות התורה, נתיבות התורה, נתיב הדעת, נתיב
 יפנה אם נשמח הנ"ל הישיבות אודות מרבנו ענינים בידו שיש מי

למערכת בהקדם
 את להשיג הצלחנו לא ועדיין שנים, לפני לשם הגיע שרבנו ישיבות ישנם נ"ב.

נוספות. ישיבות על כותבים אנו לע"ע וע"כ שם, שנאמרו הדברים

 0527680034@01ם11211.00.11 למייל לפנות נא והנציזות, לתרומות הנכתבים,בעלון, העניניט על והולמות הארות להערות,
ץ 0527680034 ל־ או תערוג כאיל עלון מערכת עגור ולציין 0732164414 בפקס או ירועוליט, 5397 בת.ר. או הטדרים. ג



תערוג 6כאיצ
 דיומא ענינא וליקוטי השבוע פרשיות על פנינים

שליט״א שטיינמץ הגראי״ל מרן ישראל של מרבן

תשע״ז שבועות | מיוחד גליון

הש״ס ידיעת
 כבר זכו האם שליט״א ומקורביו נכדיו את פעמים הרבה ושואל הש״ס. לימוד בחיוב לביתו הבאים את לעורר שליט״א רבנו רגיל

 שבדרך לומר שליט״א רבנו ורגיל שונות. מסכתות לימוד על שליט״א מרבנו והוראות הדרכות כמה בס״ד כאן נביא ש"ס. לדעת
 וכו' נאה שמועה של ענין ח״ו כאן ואין כללי. באופן שליט״א רבנו שהורה מה הבאנו ואנו נשמתו. שורש את אחד לכל יש בלימוד

 והדרכות הוראות לנו לשלוח דטרחו אלו לכל ויש"כ וכו/ ממונות בדיני יעסוק שיחכים הרוצה ב( קעה, )ב״ב בחז״ל דמצינו כמו אלא
למועד. חזון עוד ובל"נ ואי״ה מהדברים חלק והבאנו לע״ע, כולם את לסדר זכינו לא הזמן קוצר מפני לצערנו שליט״א. מרבנו

הש״ס לימוד
 כל לומדים היו וולאזין בישיבת רבינו סיפר

 נמשך הי' והמחזור הש׳׳ס, סדר על המסכתות
שנים. עשרה כשתים

 ר' בבדיחותא: אומרים היו וואלזין בישיבת
 יודע חיים ר' ש׳׳ס, יודע ]הנצי״ב[ לייב הערש

 מדרש. הבית את יודע המנקה ופלוני רמב׳׳ם,

 היה שהנצי׳׳ב שכמדומה ששמע רבנו ואמר
 הרא׳׳ש, לימוד ע׳׳י שישי בימי תלמודו על חוזר

להלכה. הדינים עם הסוגיות מעתיק כשהוא
* * *

 התניא, בעל האדמו׳׳ר על לספר רבנו רגיל
 שעות 16ב- ועבר עיירה, באיזה היה שפ׳׳א

 עד גדול גאון היה הוא במחשבה הש"ס כל על
 מסודר. מאד הרב שו׳׳ע וספרו למאוד,

 אחד ידי על איש החזון שנשאל רבנו, סיפר
 הלימוד בסדר שיתרגל נכון האם ממקורביו,

 המתייחד סדר שלו, ערוך בשולחן הגר׳׳ז שקבע
 עד לחזור צריך ]שהלומד בחינות מכמה לעצמו

 בלימודים, כזה משטר ׳יפה והשיב, ברור[ שידע
 )פאר נשמה׳. בשורש בו המעורים אדם לבני רק

קי׳׳א( עמ' ח׳׳ג הדור

 חיים רבי הגאון לפני הדברים וכשנאמרו
 הוא ז׳׳ל מרן שכוונת ביאר שליט׳׳א קנייבסקי

 לימוד בצורת וחשק הנאה, בנפשו שמרגיש למי
כך. שילמד זו

* * *

 אריה השאגת על בהתפעלות לספר מרבה רבינו
פעם. אלף הש׳׳ס שלמד

* * *

 דפים שבע יום כל למד המהרש׳׳ם רבנו: שח
 את פעם שבעים למד שנים בעשר פעמים, שבע

 זה, את לעשות להשתדל יכול אחד כל הש׳׳ס,
]בחזרה[. דפים חמש לפחות שבע לא אם

* * *

 שידעו מכיר הוא שנים אמר, זצ׳׳ל שך הרב מרן
והחזו׳׳א. מבריסק הגר׳׳ח הש׳׳ס את

* * *

 ואחד, אחד כל על מוטלת התורה ידיעת חובת
 את לידע כוללת התורה שידיעת לדעת וצריך

 שחסר ומי ש׳׳ס, לדעת צריך כולה, התורה כל
 בחלק גם לו חסר התורה, כל מידיעת חלק לו

יודע. כן שהוא

 האחיעזר הגאון בזה כתב נמרצים ודברים
 לחתנו הקרבנות עבודת לספר בהסכמתו זצ׳׳ל,

 וז׳׳ל: קדשים, סדר ידיעת בחובת הח׳׳ח, של
 כל הלא עצמה, בפני הידיעה חובת לבד ובאמת
 זה וצמודים אחוזים הענינים וכל בלול, הש׳׳ס

 להדינים מסתעפים גבירתא הלכתא וכמה בזה,
 בחלק ידיעה לו שחסר ומי הזה, בזמן הנהוגים

 לקויה ידיעתו הרי בזמנינו נוהגות שאינן הלכות
 שלימה ידיעה ידיעתו ואין הנהוגים, בדינים גם

 מבין לכל ידוע זה ודבר ומוקפה, ועמוקה
עכ׳׳ל. וכו', בתלמוד

 ויו׳׳ד, או׳׳ח בעניני שאלה על לפסוק בשביל
 שכתב וכמו הש׳׳ס, בכל וידיעה בקיאות צריך

צ( עמ' איש החזון מתורת בתמר )אעלה זצ׳׳ל. הגרח׳׳ע
* * *

מצוה בר עד ש״ס
 איש, החזון את ששאל לי, סיפר זצ׳׳ל הגרמי׳׳ל

 יספיק מתי התלמידים, עם טרוד שהוא שכיון
הש׳׳ס? את ללמוד

 צריך היה הש׳׳ס שאת איש, החזון לו ואמר
 מצוה. בר גיל עד כבר לדעת

 מתבגר האדם שכאשר שליט׳׳א רבנו והסביר
 הרי הבנתו רמת לפי כי מהר, ללמוד מסוגל אינו
 ועבורו ובירור, עיון שצריך במה מתקשה הוא
 באמת. מבין אינו כאשר כראוי לימוד זה אין

 מהר ללמוד מצליח לא הוא שהנה ע׳׳ע ואמר
 ובהערות, בקושי נתקל פעם כל כי גמרא דפי
 כלל בדרך ילד אבל להתעכב, לו גורם וזה
 תועלת יש לכן בקושי, נתקל ולא מתעכב לא

 עיקר את בראש לו נקלט וכך מהר שלומד
 וכשיגדל ידיעות, הרבה לקנות הזמן וזה הלימוד,

יותר. ולהתעכב להתבונן ילמד יותר,
* * *

 פעמים שמאות רבנו, של ותיק תלמיד לנו סיפר
 רבנו היה ותמיד לרבנו, הגיע השנים במשך
 או הערה לו אומר ומיד אוחז, היכן אותו שואל

נמצא. שהוא בסוגיא קושיא

* * *

 במסגרת לא עצמו את שמצא יקר אברך
 את לתפוס יוכל כיצד רבנו את שאל מחייבת.

 שיתחיל רבנו לו ואמר רציני, ללימוד עצמו
 לו יהיה וכך בעיון, הסדר לפי הש׳׳ס את ללמוד
שליט׳׳א( רא׳׳ג הרה׳׳ג )מפי בלימודו. וסיפוק מחויב

 הכוונת ע"פ פונביז' כולל של המחזור סדרי
שליט"א: רבנו

 - )קיץ( מלאכות - )חורף( הוצאה שנתיים: שבת,
 )קיץ(. שגגות )חורף( מוקצה

 )קיץ( ד' פרק )חורף(. א' פרק וחצי: שנה עירובין,
 )חורף(. שנה, חצי סוכה, )חורף(. ו' פרק

 )חורף(. שנה, חצי ביצה,
 שבת(. מס' לימוד שאחרי )אלול מו׳׳ק,

 )קיץ(. שנה, חצי נזיר,
)חורף(. ריבית,

 )אלול(. בכור יש פרק )קיץ( א' פרק בכורות,

אלול. הוריות,
 ובסדר כ׳׳ה. בדף מתחילים שלימה. שנה זבחים,

 תשיעי. בפרק מתחילים ובקיץ פ׳׳ק לומדים ב'
 ובקיץ ב'. בדף מתחילים שלימה. שנה מנחות,
סת׳׳ם. סוגיות לומדים

 בקיץ בחורף. ט' דף מתחילים וחצי. שנה חולין,
 תערובות. לומדים ובחורף המקשה. בהמה פרק

 חולין[ שלומדים ]אחרי בקיץ. לומדים זרה עבודה
 נו( )נה- נסך יין סוגיות מ׳׳ה. בדף מתחילים

באלול. לומדים
 כתמים )חורף( א' פרק שלימה. שנה לומדים נדה

)בקיץ(.
* * *

 למסירת מגיע רבנו היה קדומות בשנים
 הנלמדות במסכת בכולל וחבורות שיעורים

 תשנ׳׳ד משנת בנוסף הזמן. בפתיחת ובעיקר
 במוצאי בביתו שיעורים למסור רבנו התחיל

 ובה מהכולל. מובחרים אברכים לקבוצת שבת
 והאיר והעיר בכולל, שלומדים המסכת את למדו
בשיעור. נכבדות הערות רבנו

* * *

 שביעית מסכת לומדים היו קודמות בשנים
 השנים ברבות אבל השביעית, שנת לפני בכולל

 שקשה אמר כי זה דבר שינה שליט׳׳א רבנו
 קבוצות יש ורק משניות. למוד גדול לציבור

 ומתחילים שביעית לפני זו מסכתא הלומדות
מפ׳׳ז.

 שישי בימי הלומדת מובחרת קבוצה בכולל יסדו
 במסגרת למדו שלא המסכתות שאר את שבת

ועוד. יומא, ר׳׳ה, ברכות, היתר, בין ולמדו הכולל.

 המחזור. את שסיימו אברכים של מסגרת יש וכן
כגון נוספות מסכתות שלומדים שני ובמחזור



 והחצי ביבמות, עגונות ועניני ערכין תמורה,
ועוד. כתובות של השני

* * *

 במחזור הוסיפו והוריות קטן מועד מסכתות
 ורצו אלול בחודש זמן שנשאר כיון האחרון
מסכתות. עוד להוסיף

* * *

 משנת למחזור הוסיפו ומנחות זבחים מסכתות
תשנ״ד.

* * *

 שלמה עטרת כולל ללומדי סידר רבנו בהוראת
וז״ל: הלימוד סדרי

 באנו השי״ת לתורת המסורים התורה עמלי לכב'
 ונקוה הלימודים סדר יהי' שעפי״ז רשימה לכתוב

השנים. במשך מאד לעלות לתועלת יהי' שזה

 יבמות, מנחות, זבחים, ב״מ, נדה, ב״ק, חולין,
סוכה. קידושין, גיטין, נזיר, כתובות,

 הרבה יצמחו הזמן במשך מאד יעלו שכולם נקוה
 אדר לז' אור א״ס. תורה גדולי יתרבו לומדים
תשס״ז

* * *

 בני צא״י בביהכ״נ הש״ס בהתחלת רבנו דברי
 דברי ובו תורה' של 'לכבודה קונטרס מתוך ברק
תשס״ה. ב' אדר הש״ס בסיומי רבנו

 מצות עם מתחילה בברכות הראשונה המשנה
 מצות הרבה בתורה יש והרי שמע, קריאת

 עם להתחיל התנא יכול והיה יותר, חמורות
 עבודה עובר, אם סקילה חייב הרי שבת שבת,

שמע? קריאת דוקא תפס פתאום ומה זרה,

 האחרים הדברים שבאמת שאפילו ומשמע
 שמים, מלכות קבלת צריך אבל יותר, חמורים

 שמע קריאת ממילא כלום, מתחיל לא זה ובלי
 דבר להיות צריכה שמים מלכות קבלת שזה

 יותר, חמורים שהאחרים אפי' הכל, לפני הראשון
שמע. קריאת ראשון דבר להיות ומוכרח

 ולמה ביום, פעמיים היא שמע קריאת ומצות
מספיק? לא אחת פעם האם ביום פעמיים צריך

 אלא בבוקר, שמים מלכות קבל כבר הוא הרי
 כבר זה שמים, מלכות בבוקר שקבל שאפילו

 צריך בבוקר קבל אם אפילו מספיק ולא נחלש,
 הקבלת שנחלש בגלל לקבל, פעם עוד בלילה
חיזוק. להיות תמיד ומוכרח שמים, מלכות

 לך תדע ע״ב( ס״ג )דף ברכות בסוף גמרא ויש
 פעם קרא ולא ימיו כל שמע קריאת שקרא מי

 קריאת קרא לא כאילו עליו דומה זה הרי אחת
 הוא הרי דבר של בטעמו להבין ויש מימיו, שמע
ימיו? כל שמע קריאת קרא

 חייו ימי כל אכל שאחד כמו זה על המשל אלא
 ולאכול, להמשיך צריך מה שנה! מאה אפילו

 צריך הוא מה הרבה, כ״כ אכל כבר הוא הרי
 שנה? מאה אכל כבר הרי לאכול, פעם עוד

 לאכול, פעם עוד וצריך מספיק, לא שזה משמע
 הנשמה גם ככה תזונה, תמיד צריך הגוף כי

 אם אפילו מספיק ולא חיזוק הזמן כל צריכה
 פעם קרא לא אם שמע קריאת ימיו כל קרא
קרא. לא פעם שאף כמו חסר זה אחת

 צריך שהאדם מאד שחשוב כזה דבר זה ממילא
 את מתחיל הקדוש רבינו לכן תמיד, זה את

שמים, מלכות עול קבלת עם ראשון דבר הש״ס

 שיזכו רצון ויהי דבר. שום מתחיל לא זה בלי
פעם. עוד ש״ס לגמור

ברכות מסכת
 כיצד פרק 'פונביז' בכולל שלמדו תקופות היו

 שזה אמר כי זה את ביטל רבנו אך מברכין,
 העוגה את יביא אחד כל כי הכולל צורת יבטל
 וירצו זה. על מברכים מה וישאל מהבית שלו

 מיני כל עושים כיצד לראות למפעל ללכת
 פונביז׳[ הכולל מתכונת ]ואי״ז מאפים.

 של פונביז' בכולל מיוחדים סדרים כשפתחו ורק
 רבנו. בהוראת זו מסכת למדו שבת, שישי

 ברכות. עמ״ס יוסף שלמי ספר לאור וכשהוציאו
מכתב: רבנו להם כתב

 תורה לומדי לחבורת אמורה ברכתי בס״ד.
 מיוחד בזמן למוד קבעו אשר פוניבז שבכולל
 מסכת למדו האחרון ובזמן ומוצש״ק, ערש״ק
 עליהם, הטובה ה' כיד חדו״ת לחדש וזכו ברכות,
 הרבה להנות ולהפיצם ולחלקם להדפיסם ורוצים
תורה. לומדי

 הסוגיות של בעומקם לנו הנ״ל האברכים והיות
 בענינים להלומדים תועלת שיהי' לקוות ויש

 הרבה לכן ספרים, מצוי אין אשר במסכת
 הנ״ל. המסכת של ענינים בסידור יש תועלת

שפע יתברכו האברכים וכל  ברוחניות רב ב
 השי״ת בבית לשבת א' כל ויזכו ובגשמיות,

 משפחתם. ולכל להם אלקים, ודעת תורה להוסיף
ברק בני לפ״ק תשס״ה שבט כ״ה

* * *

 להתחיל פעם שרצה שליט״א: הגר״ש בנו סיפר
 ברכות מסכת כל את רבנו אביו עם ולסיים
 עמו ללמוד החל ולבסוף הזמנים, בין במשך

 היה ולא ודבר, דבר כל ובירר ועמד והתעכב
 קטן חלק רק הספיקו ולא במהירות ללמוד שייך

יפרח( כתמר )צדיק מהמסכת.
* * *

 והתחילו ברכות במסכת שיעור בביתו מסר רבנו
 יום מידי ולמדו תשס״ה, ב' אדר י״ד ד' ביום

 והיה המסכת. את שסיימו ועד המסכת מתחילת
 פרט. בכל והארות הערות מהעיר רבנו

 ולמדו ברכות, במשניות שיעור רבנו מסר כמו״כ
 המסכת כל את תשס״ה[ - תשס״ד ]בשנים פעמים
 הערות. הרבה רבנו בה וחידש

 'אהל הזכרון בספר נדפסו מהערות נכבד חלק
 עמ״ס יוסף שלמי בס' וקצת ברכות. עמ״ס יוסף'

בכתובים. ועוד ברכות,

זרעים סדר
 הי' זצ״ל מפונביז' הרב לפטירת הראשונה בשנה

 במשניות שיעור ואומר לכולל בוקר כל רבנו בא
 מטרה היה ]וגם הרב נשמת לעילוי שעה כרבע
 אחרי בדיוק ורבע תשע בשעה שיתחיל הסדר את לחזק

השיעור[.

 אחת לפעם השיעור את העבירו מכן ולאחר
 את ללמוד והספיקו בבוקר, רביעי ביום בשבוע,

 פעמים. כמה בעיון טהרות וסדר זרעים סדר כל

 קבוע משתתף הי' זצ״ל יעקבזון עמרם מרדכי ר' ]הרה״צ
 בגליון כותב והי' טהרות, זרעים סדר על רבנו בשיעור

 מזכיר הי' ולפעמים רבינו, והערות הגהות שלו, הגמ'
 רבינו העיר זו, משנה כשלמדו קודם שבמחזור לרבינו

 נהנה והי' ובר״ש, ברמב״ם וכך כך רבנו הגיה או וכך, כך
מזה[. רבינו

* * *

 רבנו: כתב זרעים על ספרים הוצאת במעלת
 שטרנבוך אלכסנדר ר' הרה״ג כבוד הנה בס״ד.

 פוניבז' ישיבת יד שעל כולל מחשובי שליט״א
 ומעלים אדירים במים צוללים בתורה העמלים

 על ספר לחבר זכה כבר והנ״ל ומרגליות פנינים
התפלה. על מפרשים מהרבה ליקוט ובו תפלה

 מפרשים ילקוט ספר לחבר השי״ת זיכהו וכעת
 שהרבה היות זרעים בסדר מסכתות על

 זיכוי בזה ויש א' לכל מצוים לא מהמפרשים
 כן הנ״ל, במסכתות להלומדים ותועלת הרבים

 המסכתות על עתך אמונת בשם פירוש חיבר
 לכתוב בא ואינני עיינתי לא כי ואם הנ״ל

 שיזכה הנ״ל הרב את לברך הנני רק הסכמה
 וכל הוא הדעת הרחבת מתוך וללמד ללמוד

 לתועלת ספרים עוד לחבר ויזכה משפחתו
השי״ת. בתורת לההוגים

 אמן. שלמה גאולה במהרה להגאל נזכה וכולנו
תורה עמלי לכבוד הכו״ח

* * *

 בוגרי ע״י שיצא התרומה אוצר לס' רבנו מכתב
 זכינו לא זרעים סדר בס״ד. תורה: ארחות ישיבת
ללומדו. וקשה בבלי בתלמוד שנכתב

 ללמוד ויגעו שם העוסקים האברכים ויתברכו
 ישוטטו וירא״ש בתורה מאוד לעלות ויזכו אותו.
 בס' הסכמתו גם ]וראה א״ס. הדעת ותתרבה רבים
דמאי[. עמ״ס התרומה' 'אוצר

* * *

 שילמדו בצוואה כתב רגולר אליהו רבי רבנו: שח
 כמו זה כי הטעם טהרות, זרעים מסדרי עבורו

 ]היום טהרות. זרעים לומדים בקושי מצוה, מת
לזה[. גם כוללים יש ב״ה

* * *

 סעודה בכל לומר זקנתו לעת רבינו של מנהגו
 דברים ששה 'לשם בזבחים המשנה את בשבת
 לומר קדמונים בשם בספרים ]וכמ״ש נזבח'. הזבח

 לכן בשבת רק סעודה אוכל שליט״א ורבנו סעודה בכל
 בכל אומר הי' קודמות ובשנים בשבת[ זה את אומר

 נשאר היה יום ]וכל זרעים. מסדר מסכתות סעודה
 זאת ומלבד הכנסת. בבית התפילה אחרי משניות לשיעור

שחרית[. פת לפני משניות פרקי ב' לכה״פ לומד

* * *

שביעית מסכת

 שלפני פונביז' בכולל זמנים שהיו הבאנו כבר
הכולל. בסדרי שביעית מס' לומדים היו שביעית

 היה ו' ביום פנוביז' בכולל שביעית מס' וכשלמדו
שיעורים. למסור פעם מידי שליט״א רבנו מגיע

מועד סדר

 להוציא ב״ה חשק לי יש פעמים כמה רבנו אמר
 על וכרך קדשים, על השחר אילת כרך עוד

יפרח( כתמר צדיק )כ' ועוד. מועד

* * *

 ללמוד קטנה בישיבה שרצוי שליט״א רבנו דעת
 וכן מועד, ממסכת מסכתות בקיאות בסדר

 ישיבות ועוד לצעירים פונביז' בישיבת נהגו
 שבראשותו משה אמרי לישיבת אמנם פיו. על

החצי את בקיאות בסדר ללמוד שיכולים אמר



 ללמוד שנים כמה מידי אבל המסכת, של השני
מושגים. עוד לקבל כדי מועד מס' בבקיאות

שבת מסכת

ת מסכת בלימוד זהירות שב

 אברכי לפני שבת למסכת בפתיחה רבנו אמר
 שבת, מסכת ללמוד באים כאשר פונביז': כולל
 ובמה מאד, קשה מסכת שהיא לדעת צריך
 שיש מצוי, פעמים שהרבה בזה קשה, היא

 בין לטעות ואפשר מאד, דקה בסברא הבדל
 וזה גמור, להיתר סקילה של דאורייתא חיוב
 רק כך, כל מצוי אינו מסכתות שבשאר דבר

 שאפשר מאד, דק הוא ההבדל שבת בדיני
 שזה או מיתה, חייב שזה או דבר, להסביר

 זהירות מאד צריך וממילא לכתחילה, מותר
 לעשות רגילים בישיבות והרי הדברים. בלימוד

 טוב וזה חילוקים, לומדישע - דקים חילוקים
 נוגע זה אם אבל להלכה, נוגע לא שזה זמן כל

 לומדות שיעשה להיות יכול למעשה, להלכה
 לו יצא סברתו ולפי מהאמת, ההיפך בדיוק
 חיוב זה על שיש להיפך זה ולמעשה היתר,
 ויתכן ח׳׳ו, לטעות לא ליזהר צריך ומאד מיתה

 שילמדו זצ׳׳ל מפוניבז' הרב רצה לא דמה׳׳ט
 הישיבתי, הלימוד שלפי שבת מסכת בישיבה

 להלכה. הנוגע בדבר בקל, לטעות אפשר
 באמת שזה וחשבתי אחרת: בהזדמנות והוסיף

 הלימוד ע"י השכל את יחדד לא אם שהרי כך
 מסכת וילמד ונזיקין נשים מסדרי מסכתות של

 חמורים בדברים להיכשל יכול בקל הלא שבת,
 כאלו דקות סברות לומר אפשר שבשבת ביותר,
 עד מיתה מחיוב בהם להגיע בקלות שיכול
 יוכל השכל את שיחדד עי"ז ורק גמור, להיתר
 ח"ו יכשל ולא הנכונות לסברות להגיע לימים

 לצורך השכל וחידוד החמורים, שבת באיסורי
 נשים לימוד ע"י רק הוא התורה עומק הבנת

ונזיקין.
* * *

 בס׳׳ד שבת: יוסף' 'שלמי הספר על רבנו מכתב
 יצ׳׳ו. ברק בני לפ׳׳ק. תשס׳׳א תשרי כ׳׳ד
 ישיבת שע׳׳י הכולל שחברי שנים כמה כבר

 המסכת על תורה חידושי לאור מוציאים פוניבז',
 על וכמעט להספר טוב שם יצא וכבר שלמדו,

 חשובים, וחידושים הערות יש המסכת כל
 וזה מהם, מאד נהנים במסכת הלומדים אשר
 וכבר ובהבנתה התורה בשקידת להוסיף גורם

 הספרים על שליט׳׳א שך הגרא׳׳מ מרן הסכים
 שכידוע עתה, כחם אז החזק וככחם הקודמים,

 ורובם ראשם הסוגיא של בעומקה לנים הם
יקרים. פנינים ומעלים
 לאור שמוציאים מה על לברך יש ובודאי

 להלומדים לתועלת שיהי' לקוות יש כי דבריהם
במסכת.

 אשר שבת מסכת על ספר לאור יוצא וכעת
 תלוין כהררים שהוא י' דף בחגיגה נאמר עליה

 הדקות מהסברות הרבה גם בה ויש בשערה
 בהבנתה להבין השכל את מחדד זה אשר מאד,

 ביראת גם מאד לעלות אפשר שעי׳׳ז תורה, של
 חכמה היא ה' יראת הן נאמר עליה אשר שמים,
 היא, אחת הן ב' ל׳׳א דף שבת ואמרו

 שמים ויראת תורה להרבות תוסיפו וכה יתן כה
ית׳׳ש. כרצונו

 המסכתות הלוי הבית שאצל אומרים רבנו: אמר
חיים החפץ מש"כ ועי' וכתובות'. 'שבת היו שלו

 לו שיהיה צריך אדם דכל ו( )פרק הבית בתורת
 פה בעל בה בקי שיהיה שלו, שתהא אחת מסכת
טעמים. כמה לזה ומביא

* * *

 ולמדו שבת במס' בביתו שיעור מסר רבנו
 בחוה׳׳מ וסיימו סופה ועוד המסכת מתחילת

 ומהחידושים מהערות והרבה תשע׳׳א. פסח
 בשנת ח׳׳א שבת השחר אילת בס' נדפסו

 בשנת המסכת כל על מתוקנת ובמהדורה תש׳׳ע.
 א' ע׳׳י נכתבו מהדברים שחלק להדגיש ]יש תשע׳׳ג.

השומעים[.
 השחר אילת בס' שיעורים מס' יצאו בתחילה

 שמסר מה מתוך תשמ׳׳ה. מהדורת מציעא בבא
יוסף. שלמי בס' נדפס וכן פונביז'. בכולל

* * *

 הספר את לתת שיש רבינו שאמר שהיה ומעשה
 יוסף ר' להרה׳׳ג שבת על השחר אילת החדש

 כירה בפ' מש׳׳כ על עבר ]כי שליט׳׳א לורינץ אריה
 חזר אח׳׳כ לו, לתת לשליח והביא הערות[ והעיר
 על אבל בשנת הרי הוא ואמר: לשליח וקרא
יפרח( כתמר )צדיק מתנה, לו לתת ואסור אביו,

* * *

 בישיבה תשל׳׳א[ ]שנת תקופה שהיה רבנו אמר
 שיעורים מסויימת[ ]מסיבה מסר שהוא קטנה

שבת. במס' גדול כלל בפרק אחה׳׳צ
* * *

קשה הכי הפרק

 קנייבסקי חיים רבי הגאון למרן אמר איש החזון
 קשה, הכי הפרק הוא כירה שפרק שליט׳׳א

 בפר' שליש כגון קשות סוגיות עוד יש אמנם
 דפים שלש כותב החזו׳׳א דשליש בסוגי' האומר,
 כתמר )צדיק מאות. שלש היה זה אחר שבספר

קכ׳׳ב( עמ' יפרח

לחזרה זמן להקדיש

 מסכת שסיימו רבינו בפני אברכים קבוצת באו
 אמר בהתחלה חיזוק, דברי לשמוע ורצו שבת,

 לכם דעו ואמר: מחוזקים', מספיק 'אתם להם
 כדי זאת בכל חזק, שבת מסכת שלמדתם אף

 להקדיש צריכים אתם שלמדתם מה לזכור
 אחרת ולחזור שעה רבע הפחות לכל יום כל

 הרבה הרבה תלמידים ללמד אפשר שוכחים,
 ואח׳׳כ חזק זה את וללמוד וכו', וב׳׳מ ב׳׳ק שנים

 זה הגמ' על כך אחר ומסתכלים מפסיקים אם
חדשה. גמ' כמו נראה

ת מסכת סיום שב

 מובא רסח( עמו׳ - )תורה תהלתך' פי 'ימלא בספר
 מסכת סיום בעת פונביז' )בכולל רבנו שנשא דברים

לשונו: וזה שבת(
 המלאכים תורה דבמתן איתא, ע׳׳ב פח דף שבת
 לבני התורה את נותן שהקב׳׳ה מה על טענו

 כשנצטוו והנה השמים, על הודך תנה ישראל,
 טענו שהמלאכים כתוב לא הנשה ובגיד בפו׳׳ר

 שייך שאינו מובן שזה וע׳׳כ נצטוו, לא הם למה
 למשה אמר כשהקב׳ה אח׳׳כ ובאמת למלאכים,

 אנכי בתורה שכתוב להם טען הוא להם, שיענה
 וכו' ואם אב כיבוד וכו', ירדתם למצרים וגו' ה'

 התורה את כשנתנו למה וא׳׳כ לכם, יש ואם אב
 המצוות הרי השמים, על הודך תנה אמרו הם
אצלם? שייכים לא

 או המצוה בקיום שכר יותר יש האם י׳׳ל: אלא
 בסוכות מינים ד' הנוטל המצוה, תורת בלימוד
שכר, אותו להם יש האם מינים, ד' דיני והלומד

 או עירובין מסכת יותר, הוא הלימוד שכר הרי
 דרבנן, דינים הכל כמעט שהם ביצה מסכת

 ת׳׳ת מצות קיום שכר לו יש אותם הלומד מ׳מ
 שאינם ידעו דהמלאכים י׳׳ל וא׳׳כ דאורייתא,

 דיני את ללמוד אבל המצוות, בקיום שייכים
 את לקבל רצו הם ולכן יכולים, הם המצוות
התורה.

 יותר המצוה של התורה לימוד דשכר נמצא
 כשלומדים דרבנן, במצוה דאפילו מהמצוה, גדול

 חלק ואת דאורייתא, מצוה שכר יש דיניה את
 יכולים. הם ללמוד כי רצו המלאכים הלימוד

 דברים שיש אפילו שבת מסכת כאן וכשלמדו
 להם שאין כאן, לציבור למעשה נוגעים שאינם

 מ׳׳ע מקיימים הדינים בלימוד מ׳מ וכדו', בע׳׳ח
 וללמד ללמוד שנזכה יעזור והקב׳׳ה דאורייתא,

התורה. לימוד את לקיים ולעשות לשמור

עירובין מסכת
 ולמדו עירובין במס' בביתו שיעור מסר רבנו

 והגיעו המסכת מתחילת תשע׳׳א פסח מחוה׳׳מ
ס'. דף עד רק

 זו במסכת וחבורות שיעורים רבנו מסר כמו׳׳כ
נדפסו. לא עדיין ולע׳׳ע פונביז'. כולל בהיכל

* * *

 ]עירובין ענ׳׳י שמסכתות הלומדים בפי מורגלא
 ]והובא שבש׳׳ס. הקשות המסכתות הם יבמות[ נדה

 תצא[ פר' ריש מהימנא מרעיא לנר, הערוך בהקדמת
 המציאות וחישובי שהציורים דהכונה רבנו ואמר

 המחיצות, אופני בעירובין קשים, שם הגמ' של
 אבל הנשים. סוגי וביבמות הוסתות, בנדה

 יותר. קשות מסכתות ישנן הסוגיות עמקי בהבנת
השומעים( )אחד

* * *

 מסכת על יעקב' 'גאון שבעמח׳ס רבינו אמר
 גדול אדם ועניו, וצדיק גדול גאון הי' עירובין,

 סגנון לו יש הגר׳׳א של וקרובו תלמידו מאד,
 הי' סופרים הדקדוקי ראשונים. של )שפראך(

תלמידו.
* * *

 הראשונה העולם מלחמת שבזמן רבנו סיפר
 רוסים חיילים שם שהיו במקום החזו׳׳א עבר

 הם מלחמה בזמן חיילים מאד, גדולים רשעים
 הפקר, אז אדם הבני חיי אצלם אדם פראי
 מהם, פחד לא לכן בעירובין יגע ואז היות ואמר

כלום. לו עשו לא ובאמת
* * *

 תורה דלימוד סבור הייתי מעודי לדון, רבנו רגיל
 כשלומד גם דאורייתא, מצוה הוא נושא בכל
 סי' יו׳׳ד בשו׳׳ע הראוני אך דרבנן, דינים על

 שאסור דאף מיימוני הגהות בשם ברמ׳׳א רמ׳׳ו
 המלמד אבל תורה, ללמד כדי שכר ליטול
 שכר, ע׳׳ז ליטול מותר חכמים שתקנו דינים
 ראי' שהביא כמו דרבנן, רק שהוא משום והיינו

 שם. הגר׳׳א בביאור עי' ע׳׳ב ל׳׳ז דף מנדרים
 על שלימה שנה לעמול יכול דאדם ונמצא
 לו ויש דרבנן, דינים שרובה - עירובין, מסכת

 בגליון בזה והארכנו דרבנן! מצוה של רק שכר
 הבאנו ]ולעיל אופנים. בכמה תשע׳׳ו השבועות חג

דאור'[. שזה שבת מס' בסיום רבנו מדברי
* * *

 דרבנן במצוות הלימוד דכלל שבדרך רבנו אמר
 שהיא עירובין במסכת כמו קשה, יותר הוא

 זה דרבנן רק שכולה הדר ובפרק דרבנן, מצוה
בעירובין. קשה הכי הפרק



 שהיא שבכתב בתורה מיוחד כח שיש וכנראה
 רק שזה דבר וממילא שבע״פ, תורה על מאירה
קשה. יותר הוא דרבנן

* * *

 בכולל עירובין מסכת בסיום רבנו דברי מתוך
 שסיום ידוע תשס״ה: ב' אדר לכ״ח אור פונביז'

 כך כדי עד גדולה, שמחה נחשב זה מסכתא
 וסיום תורה, של לגמרה סעודה שעושין שכתוב

 של שמחה שמחה, נקרא זה דין ע״פ מסכתא
 זה עירובין, קשה, כזו מסכתא בפרט מצוה,

 מסכתא גומרים אם וב״ה מאד, קשה מסכתא
 זה, את שנדע הלואי גדולה, שמחה זה כזאת

 ונאמר לזה, שנזכה הלואי אותה, שנדע העיקר
 תורה. של בשבחה האריך וכאן מלים. כמה

דבריו: וסיים

 זה עירובין של הדין עירובין, של מצוה יש א״כ
 עבירה, של מניעה מניעה, רק מצוה לא בעצם

 לעשות שצריך קצת בגמ' שכתוב ואפילו
 העיקר מצוה, ממש לא זה למעשה אבל עירובין,

 שיש היות עבירה, לידי לבוא שלא מניעה, הוא
שבת. דין

 זה שבת של דינים רוב למעשה ג״כ ושבת
 אבל מצות, גם קצת יש מצות, לא איסורים,

 מלאכות ל״ט שבת, שמירת ״שמור״ הוא העיקר
 לא זה לאכול?! אם המצות ומה העיקר, זה

 שבת לחלל שאסור שיש העבירות כנגד שוקל
 עבירה עבר ולא אדם ישב הרי רק העיקר, זה

 שבא והוא אבל מצוה, כעושה שכר לו נותנין
 כאילו זה ורגע רגע כל ובשבת לידו, עבירה דבר

 זה אם לו, נוגע שזז היכן לידו, עבירה דבר בא
 זז שהוא מקום כל אחר, דבר זה אם מוקצה...

 אפילו לאכול, האיך אוכל הוא לדעת, מה לו יש
 בלי מברירה, להיזהר לדעת צריך דג, אוכל אם
 זה כמעט השבת שכל יוצא לזוז, אפשר אי זה

 לו נותנין עבירה, עבר ולא אדם ישב של בגדר
 בגלל הכל זה עכ״פ אבל מצוה, כעושה שכר
 זה שבת, אחד אם דינים, בלי לזוז אפשר שאי

 שיש דינים איזה אחר דבר אם שבת, של הדינים
לזוז. אפשר אי בזה,

 אם שמח להיות צריך ואחד אחד כל ממילא
את יודע שהוא מהתורה, חלק עוד רוכש

 זה, את שיודע בלי כי המאושר, הרי הוא זה,
 חיים והחפץ אומר דבש יערות שהספר כמו

 בן כי ח״ג, למשנ״ב בהקדמה אותו מביא
 שידע בלי שבת מצות שיקיים אפשר אי אדם

 אם יכשל, בהכרח כי אפשר! אי שבת, הלכות
 להיות צריך ממילא בדרבנן. או בדאורייתא

 מסכתא כזו עירובין, מסכתא להבין שזכו מאושר
 דרבנן, רק כולה כמעט רובה מלא ושממש קשה,
 מה תורה, זה גם כי תורה, זה דרבנן זאת ובכל

 כשאחד עכשיו ממילא תורה, זה יתקנו שרבנן
 דאורייתא, עשה מצות מקיים דרבנן דין לומד

מדרבנן. לא

 שגם מקוים כזו, מסכתא לגמור שזכו ב״ה א״כ
 לא שוב זה יודעים לא אם כי אותה, יודעים

 אותה. יודעים כן מסתמא רק כלום,

 מסכתות עוד ללמוד תזכו שכן יעזור הקב״ה
 ובכל הש״ס בכל בקיאים ותהיו מסכתות, ועוד

 לקיים, וגם לדעת גם בזה ותזכו כולה, התורה
 גם לכולכם יעזור שהקב״ה מאושרים ותהיו

 שלכם המשפחות וכל כולכם בריאים שתהיו
סלה. טוב לכל תזכו

* * *

 בהסוגיות עירובין: על לס' רבנו הסכמת מתוך
 )קובץ וקשה. עמוקה מסכת שהיא עירובין של

רס״ג( אגרות

פסחים מסכת

 שקשה בישיבות שראה שליט״א רבנו אמר
 בעת ולכן פסחים, במס' בעיון הלימוד לבחורים

 לומדים פסחים מס' במחזור בישיבות שלומדים
 בבא מס' יעקב וגאון תורה ארחות בישיבות

 פרק למדו שבחורף ]אחרי המפקיד. פרק מציעא
אוחזין[ שנים

* * *

 למד לא שאביו שליט״א: הגר״ש בנו סיפר
 אמר כי פסחים מס' פעם אף בישיב״ק
 בישיבות מביאים רק קלה, היא במס' שהפשט
 השאגת קושיות כגון אחרים ממקומות צימוקים

 בזה ואין כזו. בדרך רגיל לא והוא וכדו' אריה
 צריך והתבטא נזיקין. נשים כמו לומדס כ״כ

 בחורים ולא הבחורים את שמושכת גמ' ללמוד
הגמ'. את שמושכים

* * *

 בקובץ נדפסו זו מסכת על שליט״א רבנו חידושי
תשס״ט. ניסן פסחים עמ״ס השחר אילת

* * *

 לבחורים הזמנים בין ישיבת שהיה תקופה היה
 מה על שיעור להם ומסרו קטנה, מישיבה
 'תמיד ואמר ללמוד מה רבנו את ושאלו שלמדו.
נשחט'.

 ואמר בישיב״ק. בחורים על שמדובר והתפלאו
 עוד שיקבלו ואדרבה בעיה בכך שאין רבנו

ידיעות.

* * *

 ונגנב פסחים, מסכת על חיבור היה הלוי לבית
 שעקב אמר והגר״ח כלום, מזה נודע ולא ממנו
 לראות שנים באותם שנדפסו הספרים כל אחרי

 מצא שלא ואמר חידושים, אותם נדפסו אם
 לבטח מדפיסים, היו שאם אותם, שהדפיסו

 אביו. של תורה חידושי שהם ומכיר מבחין היה
 הדפיס לא שהרי גנב, אותו רשעות מגודל רבנו ]ודיבר
 גורם ורק ריוח, שום בזה לו היה ולא חידושים אותם
הגניבה[. חסרון על הכתבים לבעל רב צער

השנה ראש מסכת

 שאמר ת״ח יהודי הי' במינסק רבנו, סיפר
 עם ווילנא ש״ס גמ' עדן, בגן לו שיתנו שרוצה

אבן. טורי

* * *

 שבת: שישי של במסגרת בכולל נלמדה זו מסכת
 רבנו: כתב ר״ה על יוסף שלמי לס' ובמכתב

 שבכולל תורה לומדי לחבורת אמורה ברכתי
 ערש״ק מיוחד בזמן למוד קבעו אשר פוניבז

 השנה ראש מסכת למדו האחרון ובזמן ומוצש״ק
 ורוצים עליהם הטובה ה' כיד חדו״ת לחדש וזכו

 לומדי הרבה להנות ולהפיצם ולחלקם להדפיסם
 של בעומקם לנו הנ״ל האברכים והיות תורה.

 להלומדים תועלת שיהי לקוות ויש הסוגיות
 הרבה לכן ספרים מצוי אין אשר במסכת בענינים
 וכל הנ״ל. המסכת של ענינים בסידור יש תועלת

שפע יתברכו האברכים  ובגשמיות ברוחניות רב ב
תורה להוסיף השי״ת בבית לשבת א' כל ויזכו

 לכי הכו״ח משפחתם. ולכל להם אלקים ודעת
לפ״ק תשע״ב חשון לכ״ה אור תורה. עמלי

יומא מסכת
 שליט״א: הוניסברג גדליה ר' הרה״ג סיפר

 רבות שנים גר שהיה שליט״א מאאמו״ר שמעתי
 את רואה והיה שיר. דברי הכנסת לבית סמוך
 הכנסת בבית החורף בלילות ולומד יושב רבינו

 וגם יומא, מסכת זצ״ל, וצדיק ת״ח חברותא עם
 רבינו המשיך לביתו החברותא הלך שכבר אחר

רבות. שעות לבדו ללמוד
* * *

 יוסף שלמי בס' נדפסו זו עמ״ס רבנו חידושי
יומא. עמ״ס

* * *

 לאביו שהעיר שליט״א הגר״ש רבנו בן סיפר
 אילת בס' מסויים חידוש על שליט״א רבנו

 שבגמ' לו שכמדומה הדפסה לפני שהי' השחר
 זוכר אינו אבל זה, נגד הוכחה יש יומא מסכת

 לרבינו במיוחד ניגש רבינו זאת וכששמע היכן,
 חזו״א בכולל ערבית תפילת אחרי הגרח״ק,

 רבינו את ושאל שם[ להתפלל בזמנו דרכו ]שהי'
 מגמ' דבריו נגד משמעות אולי זוכר אם הגרח״ק

 לפני זה מחק ולכן מיומא, לו הוכיח ואכן ביומא,
)צכ״י( ההדפסה.

* * *

 פרשת של בשבוע הנה שליט״א: רבנו אמר
 פורענות, יבא שלא פחד יש תמיד התוכחה

 ב״ה ס״ו[ תבא ]כי תוכחה של זה בשבוע והנה
 יחידים ]צרת רבים, של פורענות דבר אירע לא
 כינוס שהי' כיון הדבר לטעם והרהרתי ה״י[ הי'

 רבים יהודים והתכנסו יומא, מסכת לסיום
 ונתרבה ונתקדש תורה, של בשמחה לשמוח

 ביום הי' שזה ]ואף שהגין הדבר זה שמים, כבוד
)צכ״י( מקודם[. לכך התארגנו כבר מ״מ ב'

סוכה מסכת
 הרב מרן את שאלתי אחת בהזדמנות רבנו: שח

 הבחורים עם ללמוד ראוי אם זצ״ל מפוניבז'
 סוכה מסכת אבל שלא, לי ואמר שבת מסכת

 שבישיבתו נדרים במס' להלן ]וראה שאפשר. אמר
 במקום סוכה, מס' אלול בחודש לומדים תורה' 'ארחות

המאורסה[. נערה פרק
* * *

 כמה רבנו מסר סוכה מסכת בכולל שלמדו בעת
 סוכה. יוסף שלמי בספרי ונדפסו שיעורים וכמה

תשמ״ב. מהדורת גיטין השחר אילת ספר ובסוף
* * *

 והנה רבנו: אמר בכולל סוכה מסכת ובסיום
 מקומות, בשאר מצינו שלא מה דבר מצינו
 שלא ומי אכל שאכל מי גשמיים בדברים למשל

 דין יש במזומן ואפי' להצטרף, יכול לא אכל
 מצטרף, הוא מזונות אכל ואחד לחם אכלו שאם
 אפי' שאומרים כאלה ויש לחם, אכל שלא אפי'

 עכ״פ מים, אפי' שאומרים כאלה ויש ירקות,
 שייך, משהו להיות צריך להצטרף כדי מוכרח

 לצרף אפשר אי דבר, שום אכל לא הוא ואם
למזומן. אותו
 מסכתא, מסיים אחד שאם המנהג כאן ולמה
 ומצטרפים, כלום למדו שלא אנשים באים

 בתשעת ואפי' שמחה, בר שהוא קצת ונקרא
 עושה אחד אם שמצטרפים, כאלה יש הימים

 למדו שלא אחרים אנשים באים מסכתא סיום
לאכול יכולים הם זה סמך ועל מצטרפים, והם



 שום לו היה שלא אפי' מצטרף הוא עכ׳׳פ בשר,
ככה. זה ולמה שייכות,

 שבגשמיות אע׳׳פ אחרת, זה שברוחניות רואים
 המציאות אבל השייכות, נרגש יותר לכאורה

 שייכות שיהי' כדי הנותנת, היא שבגשמיות הוא
 משהו נהנה לא ואם משהו נהנה שיהי' ג׳׳כ צריך
כן. ברוחניות אבל להצטרף, יכול לא הוא

 שעי׳׳ז בילגה של הענין את בסיום אמרו ועכשיו
 המשפחה, כל את קנסו זה בשביל חטאה, שהיא
 אם שהבת הגמ' אומרת זה, למה שואלת והגמ'

 ככה שהוא שלה מהאבא שומעת היתה לא היא
 סוף אבל אומרת, היתה לא שמים, בקדשי זלזל

 המשפחה, כל נענשה ולמה האבא רק זה סוף כל
לשכנו. אוי לרשע אוי

 אוי באמת למה הקושיה אותה נשאלת ושוב
 אבל רשע הוא הרשע הרי לשכנו, אוי לרשע
נענש. הוא ולמה רשע, לא שכנו

 בין הטוב לצד בין יש שברוחניות רואים אלא
 קשה היה אחרת האנשים, בין קשר הרע לצד
 אלא לא, הטוב ולצד אותו מענישים הרע לצד
ג׳׳כ. הטוב לצד

 בלימוד, השתתפו שלא אפי' אלה שכל יוצא
 אוי ק׳׳ו שזה כיון בלימוד, שייכות להם יש אבל

 לשכנו, טוב לצדיק טוב אז לשכנו, אוי לרשע
מצטרף. הוא למד לא שהוא אפי' ממילא

ביצה מסכת

 רבנו מסר פונביז בכולל זו מסכת שלמדו בעת
 אילת בקובץ ונדפסו שם. שיעורים וכמה כמה

תשס׳׳ט. ניסן ביצה עמ׳׳ס השחר

* * *

 הנידון את רבנו הזכיר ביצה מס' בסיום כמו׳׳כ
 דרבנן, דינים שהם וכדו' ביצה מס' לימוד אם

 לעיל ]ראה התורה, מן תורה תלמוד מצות מקיים
עירובין[ במס' שהבאנו מה

* * *

 שכדאי נ״ה(, או׳ ראש כתר )עי׳ הגר׳׳א אמר הנה
 זמן יבוא שאם פה, בעל במסכת בקי להיות

 ואמר בע׳׳פ, יאמר לפחות לקרוא יוכל שלא
 מסכת גם שזה ביצה, שלמדו כאלו היו רבנו

 פלמן ציון בן רבי הגאון נהג כך ]א״ה וחשובה קטנה,
)צכ״י( זצ׳׳ל[.

* * *

 ג' שבשיעור נהוג היה פונביז קטנה בישיבה
 חפץ. שליבם מה בבקיאות לומדים הבחורים

 להם כדאי לדעתו מה רבנו את שאלו ופעם
 קשה שזה אפי' ביצה מס' להם ואמר ללמוד,

זה. את ללמוד מאוד להם כדאי

תענית מסכת

 מס' ללמוד אפשרות לו שיש מי הנה רבנו, אמר
 קשה, אחרת מס' או קלה, מס' שהיא תענית
 לא דא׳׳כ אלא הקשה, המס' על לעמול מחוייב
 ופשוט יתכן, לא וזה תענית מס' לעולם ילמדו
 וא' תענית מסכת ללמוד אפשר לפנה׳׳צ שאפי'
 דף, אחר דף זו מסכת על ספר הדפיס בימינו

 ודאי ומ׳׳מ זו מס' בעין ללמוד שאפשר ש׳׳מ
קל. יותר שזה

 דברים כ' לד( סי' )ח׳׳ב אגרות בקובץ איש ובחזון
בעומק הוא ואמנם נפגשתי, לא כמעט קלים

 כמעט זאת ]ובכל קשה הכל דדינא לעומקא עיונו
השומעים( אחד )רשימות תענית[. מס' על איש חזון שאין

מגילה מסכת
 באדר שלמד זו למסכת שליט׳׳א רבנו מחידושי

 )אדר פורים תערוג בכאיל הבאנו הפורים ימי
תשע׳׳ו(.

קטן מועד מסכת
 עניני את ללמוד האם רבנו שנשאל פעמים כמה

 רק אותם ללמוד שלא הורה מו׳׳ק במס' אבילות
 הדף במסגרת או וכדו'. המצרים בין של בזמנים

הכללי. היומי
 בשיעור מסר זצ׳׳ל הגרי׳׳ש שמרן שבעת וסיפר

 ע׳׳ה. בתו נפטרה מו׳׳ק מסכת את
 ונותר שבת מס' שנתים שלמדו אחרי ובכולל

 המסכת את להתחיל רצו ולא אלול, חודש להם
 לא רבנו ובתחילה מו׳׳ק למדו באלול, החדשה

 ]דהיינו מהמסכת חלק רק לומדים הרי כי רצה
 הסכים בסוף אבל אבילות[, עניני ולא חוה׳׳מ עניני
לכך.

חגיגה מסכת
 בקובץ נדפסו זו במסכת והערות החידושים

תשס׳׳ט( )ניסן חגיגה עמ׳׳ס השחר אילת

נזיקין נשים סדרי
 פנה הוא קדשים, כולל את הקים חיים כשהחפץ

 הגרש׳׳ש לו וטען קדשים, ג׳׳כ שילמד להגרש׳׳ש
 קדשים. ואח׳׳כ נזיקין, נשים ללמוד צריך שקודם

 עמ' ח׳׳א עדות בקובץ הח׳׳ח לו שהשיב מה וראה ]א׳׳ה.
 פיינשטיין מיכל רבי הגדול הגאון בשם רבנו ]וסיפר י׳׳ד[.
 לומד שהוא לו ואמר הח׳׳ח אצל בבחרותו שהיה זצ׳׳ל

 ואחר נזיקין', נשים עם 'ומה חיים החפץ ושאלו קדשים,
 רבנו ]וכן דעתו נחה נזיקין נשים למד שכבר לו שאמר

 שחלק מאד וחשוב כ'... קדשים לימוד לחיזוק במכתבו
 שגם ונזיקין נשים עניני וחזרו למדו כבר אשר מהאברכים

הקרבנות[. עניני ילמדו
 היה זצ׳׳ל שקופ שמעון רבי שבאמת רבנו ואמר

 שהעיקר הישיבות עולם על העיקרי המשפיע
 למדו אז דעד ונזיקין, בנשים הלימוד יהיה

נדה. עד מברכות
 שיטת את וחידש בטעלז שהיה והגר׳׳ש
 נזיקין לנשים בעיקר שהתאימה שלו הלימוד

 כך המשיכו הגאונים ותלמידיו ד׳׳ז, שינה
כן. גם בישיבותיהם

יבמות מסכת

יבמות למסכת פתיחה

 הבא בחורף רבנו: אמר תשע׳ב( )חורף בשיחה
 היא יבמות יבמות, ללמוד אי׳׳ה מתכוננים

 רחמנא טובים לא בדברים שמתחילה מסכתא
 טוב, דבר לא זה ילדים, בלא מת אדם ליצלן,

 יבמות, עם נשים סדר באמת מתחילים למה א׳׳כ
 לי ונדמה טוב, יותר בדבר להתחיל צריך היה

 עי' ]א׳׳ה זה על קצת מדבר מקום באיזה שתוס'
 בלע[ ד׳ה ע׳׳ב כ׳ח מו׳׳ק תוס'

 יבמות מסכת כזה: דבר לומר רוצים אנחנו עכ׳׳פ
 רוצה אדם בן למה הנפש, השארת שיש מראה

 הנפש, השארת שיש מפני משהו, ממנו שישאר
 ילדים השאיר ולא מת שאדם אפילו ממילא
 אחר מישהו שיקח בשבילו, דאגה התורה רח׳׳ל,
 שהיבם אמרה התורה לכן ׳זכר׳, עי׳׳ז לו שיהי'

לסמל זה כל חי, הוא וכאילו שלו, האח במקום

 רצתה, התורה זה הנפש, השארת של הענין את
 לזה, זכה לא ליצלן רחמנא הוא אם אפילו
 שם׳׳ לאחיו ׳להקים אחר אדם ע׳׳י עכ׳׳פ שיהיה

 הנפש. השארת שישאר כדי
 שמצד אף ולכן לחזק, שצריך גדול דבר וזה

 הקב׳׳ה שני מצד אך טוב, לא דבר זה אחד
 שלא הנפש, השארת שיש תדעו אותנו מלמד
 ימחה לא כתוב, מישראל שמו ימחה ולא יאבד,
 הוא, לא אם ממנו, משהו שישאר מישראל, שמו
אחר. ע׳׳י הפחות לכל

 ממילא הנפש, השארת מזה ללמוד צריך עכ׳׳פ
 טוב, כן זה אחד ומצד טוב, לא זה אחד מצד

 מישראל, שמו נמחה לא יהודי ששום שנדע
 לזה. נצטרך שלא יעזור הקב׳׳ה

 להאמין יזכו ישראל כלל שכל יעזור והקב׳׳ה
 של מאמין מהאני אחד שזה הנפש, בהשארת

ישראל. כלל
 בהשארת מאמינים לא הם הרי רח׳׳ל החילוניים

 אבן... כמו באמת והוא אבן, כמו מת הוא הנפש,

 ויאמינו יתרוממו ישראל שכלל יעזור הקב׳׳ה
 שמו ימחה שלא בזה וגם כולה, התורה ובכל בה'

 נשארת. עדיין נשמה שכל מישראל,
 גדול, חידוש כתוב תתשל׳א( )אות חסידים בספר

 שמת אדם בן על חולמים אנשים לפעמים
 הוא כאילו בחלום נראה הוא חי, הוא כאילו

 יחלום לא פעם שאף חסידים הספר אומר חי,
 אין כי למה? חי, הוא כאילו מת כלב על אדם

 אין לבהמה - שלכלב היות הנפש, השארת
 לא ממילא ממנו, זכר נשאר לא הנפש, השארת

 בגלל אדם בן רק חי, הוא כאילו שיהי' שייך
 כך בחלום, שיתראה שייך הנפש, השארת שיש

חסידים. הספר אומר
 בכל באמונה להתחזק שנוכל טוב דבר זה כן אם

 וכולם הנפש, השארת שיש בזה וגם הדברים
)פ׳׳ח( טוב. בכל יתברכו

יבמות מסכת לימוד

 יבמות, מסכת ללימוד חיזוק דברי מרבנו בקשו
 שיהי' הקשיים שע"י ספק אין ואמר רבינו נענה

 אחרים קשיים ממנו ימנע יבמות בלימוד לו
בחיים.

 שחוששים לבחורים חיזוק דברי רבנו ואמר
 הדבר בעיקר שבאמת יבמות, מסכת ללמוד

 והרבה קשה כ׳׳כ לא יבמות מס' של הלימוד
 הרבה מדי מזה חוששים בחורים פעמים

 קושי בזה הרבה גם ויש מהתחלה, כבר ונשברים
 הקושי הזכיר ]וגם המשפחה, קירבות חשבון, של

יפרח( כתמר )צדיק ב.[ ט' דף נרש׳׳י
* * *

 לא שאולי שליט׳׳א א' רה׳׳י באזני עוררו ופעם
 הצעירים בשיעורים יבמות מסכתא ללמוד כדאי

 ועלול וסבוכה קשה שהיא כיון , גדולה בישיבה
 בחורים. ולשבור הלימוד למתיקות להפריע

 לו: אמר רבנו לרבנו. ועלה עליהם, חלק הרה׳׳י
 שאין )כמובן המתיקות׳ את מגדיל הקושי אדרבה

וענינו.( שעתו לפי מקום וכל ענין, לכל מזה ללמוד

לבחורים יבמות מסכת

 יבמות מסכת ללמוד אפשר האם לשאול באו
 הדבר דבעצם רבינו השיב קטנה? בישיבה
 היטיב היטיב הדברים ברורים שיהי' העיקר
 ללמוד גם בעיקרון אפשר היה ואז שיעור, למגיד

 שנה לא רבי דאל׳׳כ יבמות מסכת קטנה בישיבה
בכל לעיין יש אבל ב'( ס׳׳ב )נדה ליה מנא חייא ר'



 פונביז' בישיב״ק א' ]ושנה ענינו. לפי ומקום מקום
 בחורף[ חודשים במשך יבמות מס' רבנו לימד

 יותר תלמידים עם גדולה מישיבה לרבינו ושאלו
 ללמוד שרוצים מהרמי״ם ויש מהרגיל חלשים
 יבמות אחרת מה רבינו אמר יבמות, מסכת
 כראוי טוב יסבירו הרמי״ם אם המסכתות, משאר
 שינסו. אמר ולכן התלמידים, יבינו ממילא

 אם טוען, שאני כלל לך אומר אני רבינו לי אמר
 עשרה חמש בן לבחור דבר שמסביר ר״מ יש

 והבחור הבנה[ קשה לא שהוא ]כוונתי כשרוני שהוא
 לו ברור לא עצמו שהר״מ סימן זה מבין, לא

יפרח( כתמר )צדיק הדבר.

ל חזרות יבמות ע

 על לחזור צריך כמה וראה בוא רבינו אמר
 יבמות, מסכת למדתי 12 בגיל בילדותי הלימוד,

 דף עד פעם, כארבעים חזרתי בערך נ' דף ועד
 כעשרים המסכת סוף עד פעם, כשלושים ע'

 יודע לא אני שעדיין הרגשתי זאת ובכל פעם,
המסכת. את מספיק
 בנו עם ללמוד רצה הגר״ח כשמרן רבנו וסיפר

 שזה הגרי״ז פחד 'יבמות', י״ב בן כשהיה הגרי״ז
 לבו להשיח שלו לדודה הגרי״ז והלך קשה,
)שם( קשה. מסכת שזה שחושש בפניה

* * *

 זצ״ל מבריסק להרב אותי מכניס היה ז״ל אבי
 גרתי וגיטין, יבמות על שנבחנתי בזכרוני להבחן,
 מהרב. במרחק מטר עשרה כחמש

 ר״ח ששאל שאלות אותם אותי שאל ביבמות
.12 בגיל כשהיה אותו

* * *

ת מצוה הבר דרש

 משה האמרי אצל באתי מצוה בר כשנעשיתי
 ואמרתי נפטרה[ שחמותו ]לאחר בביתו מנין והיה
 דברי על שבנוי יבמות מסכת על תורה דבר איזה

 הירושלמי, על בספרו שנמצא חריף איזיל ר'
יבמות. על קצת בסופו שם ומודפס

* * *

הגרש״ז אצל מבחן

 במבחן ריגר הגרש״ז שאלני י״ב בן כשהייתי
 שהוא בייגלך על לברך יש מה יבמות, עמ״ס

 היה ואז אותו, אופים ואח״כ במים חלוט בצק
 מסוגיא והשבתי כ״כ, לא והיום מצוי מאוד
 ברכתו אפיה ואח״כ דחליטה א( )מ, החולץ דפרק

המוציא.

יבמות עמ״ס חזרות

 סיפרו זצ״ל אטלס פנחס הרב שנפטר בעת
 הגר״מ מרן עם יחד במחנה שכשהיה בהספד

 צריכים היו רבנו ויבדלח״ט זצ״ל סולובציק
 ובעת השוצירית, לממשלה כבישים לסלול

 יבמות, מסכת על פה בעל חוזרים היו עבודתם
 את אומר השני ואח״כ מתוס' את אומר כשאחד

המסכת. כל את הלאה וכן אחריו הבא התוס'

* * *

הגפן ניצני

 לראשונה יבמות מסכת ללמוד שהתחילו לפני
 מחברת רבנו תלמידי לקחו יעקב, גאון בישיבת

 לעצמו, שרשם יבמות מסכת על רבנו של ישנה
 יבמות, מסכת בישיבות לימד לא אז שעד

 ניצני ]שבשם הגפן ניצני בשם אותה והדפיסו
 צבי[ נח פיגא גיטל רבנו של ואביו אמו שם נרמז הגפן

יבמות, מסכת בישיבה ללמוד שגמרו ואחרי

 שלמד שכעת אמר כי הספר, את לגנוז ביקש
 דברים, הרבה לו השתנה תלמידים עם זו מסכת

 והדפיסו אחר, באופן מחדש להדפיס ראוי ולכן
 משיעוריו. חדש קונטרס
 יבמות. עמ״ס השחר אילת הוציאו תש״ס ובשנת

 בשנת ותיקונים הוספות עם מחדש לאור ויצא
תשע״ז.

* * *

 ישיבת מראשי יעקבוביץ להגרח״י אמר ופ״א
 לו ואמר יבמות. מס' שם שילמדו הקטנה פונביז

 ללמוד תתחילו אתם רבנו לו ואמר קשה, שזה
אחריכם. הישיבות כל יתחילו ואח״כ יבמות מס'

כתובות מסכת
 בישיבות זו מסכת רבנו שלימד מה מלבד

 חשובי עם זו מסכת רבנו למד גם הקדושות
והכותב. המדיר פרק ולמדו בכולל אברכים

* * *

 שצריך פ״ו הבית תורת בס' חיים בחפץ הובא
 שהבית ואומרים בע״פ, מסכת ידע אחד שכל
וכתובות'. 'שבת היו שלו המסכתות הלוי

* * *

 ר' עם בדרך הולך הי' בפינסק הי' כשהסטייפלר
 כתובות, מסכת על בע״פ וחזרו רבינוביץ גדלי'

 עמי ותלמד גדלי' בוא לו אומר הסטייפלר הי'
בע״פ. דפים

* * *

 תשד״מ. בשנת יצאו זו מסכתא על רבנו חידושי
 מהדורה יצא תשע״ד ובשנת תשנ״ב. ובשנת
ומורחבת. חדשה

 הספר להוציא ממהר אני לנכדו: רבנו אמר
 רוצה כתובות, על הוספות עם החדש אילה״ש

 למהר רוצה לא אני מאידך אבל להוציא, לזכות
 'לא על לעבור שלא הספר את שמסדר זה את

בפרך'. בו תרדה

 מסכת על חדשים ספרים הגיעו תשע״ד( חשון )כ״ז
 והודה מאד שמח רבינו הוספות, עם כתובות

לכך. שזכה להקב״ה
 לו וכתב שליט״א קניבסקי הגר״ח לרבינו ושלח

הקדשה:
 להדפיס זכיתי שליט״א. הגר״ח מחותני כבוד אל

 שזכיתי מיגו כתובות. מסכת על תורה חידושי
נמי. אזכה לנפשי
 ללמוד יזכה שליט״א. הדר״ג חביבי רב לידידי
וללמד.
)צכ״י( תשע״ד. חשון כ״ז שטינמן. א.ל. מאיתי

* * *

 פרק ללמוד רבנו הורה פונביז' קטנה בישיבה
 של האחרונים הפרקים ושאר נערות אלו

 לישיבות אבל שנפלו, והאשה הכותב המסכת
קטנה. בישיבה זה דבר ילמדו שלא הורה אחרות

 בה יגע כי זו מסכת ללימוד העיקרי הדוחף היה ]הגרמי״ל
המקח[. ספר על בספרו הרבה

* * *

 כתובות, או יבמות קשה יותר מה רבנו דיבר
קשה. יותר שכתובות שחושב ואמר

נדרים מסכת
 בתורה, חלק יש אחד שלכל מרבינו שמעתי

 רשב״ם נדרים, על פי' לכתוב זכה הר״ן הנה
 הב״י נזיר, על תוס' מכות, סוף ריב״ן ב״ב, על

 ונתקבלו רבים ספרים כתב הח״ח השו״ע, חיבורו
הלכות ועל ברורה, כהמשנה ישראל, קהלות בכל

 סת״ם עניני על שאמר ברוך בעל ועוד, לשה״ר,
וכו'.

* * *

יום כל זכה

 ר״ן אמר, נדרים שלמדו לבחורים בהדרכה
 זכה רש״י רבנו ואמר תוס', וקצת רא״ש בעיקר,

 שאין זכות הש״ס רוב על הוא שלו שהפירוש
 )רשימות בזה. והאריך בנדרים זכה הר״ן לתאר,
שליט״א( י״פ הרה״ג

* * *

 תשנ״ד. בשנת יצא נדרים עמ״ס השחר אילת
 תשע״ז. בשנת ומתוקנת חדשה ובמהדורה

 העת באותה נדרים על השחר אילת הס' כשיצא
 הקדמה כתב ולכן מחליו, נרפא שליט״א רבנו

מיוחדת,
 כל על היוצר וישתבח הבורא יתברך בעזה"י.

 במדת תמיד ומנהיגו בעולמו ברא אשר הטוב
 יתברך חסדו על לו להודות אומר ובמה החסד,
 בזה באתי אמנם חיי, ימי כל לי במיוחד שעשה
 נחליתי האחרונות בשנים כי להוסיף עכשיו

 שספרי ויה״ר הצילני, עלי גמל כי חסדו וברב
 הגדול. חסדו על יתברך לו כתודה ישמש זה

 אשר הנאמנים לידידי להודות גם הנני זו ]ובהזדמנות
 יוצאי מכל נחת לרוב שיזכו ויה״ר צערי בימי עזרו מאד

 הבא[. לעולם קיימת והקרן חלציהם
 יו"ח מכל נחת לרוות ותזכני כתודה קבל אנא

 הטהורים במצותיו ודבקים ה' בתורת הולכים
 שדרכו כידוע החיים, באור לאור אזכה וגם

 ועינינו טובים, לשאינם ואפילו לטובים להטיב
 כהנים תפארתו על ביהמ"ק בקרוב תראינה

 וישראל ולזמרם לשירם ולוייים בעבודתם
המחבר. במעמדם.

 הדביקו וע״כ הספר שהודפס אחרי זו הקדמה ]וכתב
 בזה שיש שחשש כיון הפסיק ואח״כ הספרים. על אותה
 היה והלימוד להודאה. היתה הספר הוצאת שרק שקר.
להשמיטו[ הורה ולכן כן, לפני

* * *

 באלול ילמדו שלא תורה בארחות הנהיג רבנו
 באותו סוכה ילמדו אלא המאורסה נערה פרק

אלול. חודש
* * *

 תורה ארחות - נדרים מס' בסיום רבנו מדברי
 שיש מהפרטים, חוץ נדרים, מסכת כל תשס״ה:

 ומתי הנדר חל מתי במסכתא, פרטים הרבה כ״כ
 שכל הדבר עצם אבל וכו', נדר ושבועה לא,

 שהמילה זה, על בנוי שבועה ושל נדר של הענין
 קובע. כ״כ זה אדם בן של

 אדם בן של הענין שכל יודעים תורה, מילא
 בעלי משאר שנבדל מה שידבר, ברא שהקב״ה

 שיהי' רוצה שהקב״ה מפני דברים, משאר חיים
 דבור ממילא דבור. בלי אפשר אי ותורה תורה,

 של העיקר ומה אדם, בן של העיקר קובע זה
 את צריך מה כי ״תורה״ להיות צריך אדם בן

 הקב״ה זה בשביל שטויות? שיפטפט האדם
 יום? כל שטויות שידבר כדי שידבר לברוא צריך
 כמובן העיקר זה ואם תורה, זה העיקר מה אלא

כלום. זה זה שבלי
 בן דברים שבשאר אומר מי דברים שאר אבל
 ככה אומר הוא מדבר, שהוא מה קובע אדם

 גם כי דבר, שום לא שזה אומר הייתי ככה, או
 בן של התכלית לא זה ושבועות נדרים לעשות

 זה תורה תורה! זה אדם בן של התכלית אדם,
דבר! שום זה, מה לדבר, שטויות אבל דבור, רק



כ שנדרים נתחדש, וכאן  מדבר שאדם מה כל ג׳
כ תורה לא אפילו  בדינים, תלוי רק קובע, ג׳

 דינים, ועוד קונם, לשון צריך בפה, להיות צריך
 הדבור, את להחשיב כמה עד זה של היסוד אבל
 שנברא האדם תכלית שזהו תורה רק שלא

 לא שזה אחרים דברים אפילו רק זה, בשביל
 אדם. בן של מילה כל קובע אבל התכלית,

 החידוש כבר לבד זה נדרים המסכת שעצם יוצא
 את קובע אדם שבן דבר כזה שיש גדול, הכי

 יאכל שלא אומר אחד אם דיבור. על שלו החיים
 לאכול אסור שלו החיים כל שלו, החיים כל בשר
 אמר? הוא אם יש מה אמר, הוא מה בשר,

 אומר לא הוא אם ובאמת אדם! בן של הדבור
 הפרטים כל ועם שבועה בלשון או נדר בלשון

 אופנים יש אבל דבר, שום זה באמת שצריך,
ל את לקבוע יכול שלו מילה שכל כ  החיים׳ ׳

 מספיק! אחד דבור אדם, בן של

 שיש הדבר מעצם ללמוד שאפשר כמה עד א׳כ
 כמה עד שבועות, מסכתא שיש נדרים, מסכתא

קובעת. אדם בן של שהמילה

נזיר מסכת
 שיעורים רבנו מסר זו מסכת בכולל שלמדו בעת

 השחר אילת בס' ונדפס יוסף. שלמי בס' ונדפסו
 תשנ׳׳ד, נדרים, יבמות הכרך שבתוך נזיר עמ׳׳ס

תשע׳׳ז.
* * *

 קוטלר אהרן ר' שהגאון לספר רגיל רבינו
 עסק תקופה ובאותה הח׳׳ח, אצל פעם היה

 לדעת צריך הח׳׳ח לו אמר נזיר, במסכת בלימוד
 מסכת כגון גם לסיימה צריך מסכת כשמתחילים

 נזיר[ מסכת לומד שהוא כלל ידע לא ]והח׳׳ח נזיר.
 של קיבוץ סתם ולא אחת חפצא זה מסכת כי

פרקים.
* * *

 ריגר זליג שמחה רבי מש׳׳ב ששמע רבנו סיפר
 למרן שידוך הציעו שמתחילה מבריסק זצ׳׳ל

 אך סופר, החתם מצאצאי אחת זצוק׳׳ל הגרי׳׳ז
 דיבר ולא שתק המדוברת אבי עם כשנפגש
 לפועל. השידוך יצא לא כן, ובהיות מאומה,
 היות זה, על זצוק׳׳ל הגר׳׳ח מרן אביו והצטער

 החת׳׳ס. מצאצאי היתה והיא

 מרן אמר לפועל, שיצא השידוך כשהגיע ואח׳׳כ
נזיר. במס' שלימה מערכה לחמיו הגרי׳׳ז

סוטה מסכת
 ושאל לרבנו נכנסתי פ׳׳א שליט׳׳א רלל׳׳י שח

 סוטה מסכת לו ואמרתי כעת, לומדים מה אותי
 ואמר לבכות החל זה דבר וכששמע היומי, בדף
 את ללמוד אזכה ומתי יודע לא אני סוטה מס'
 זו, במסכת ומסר שאמר החידושים שרבו ]ולמרות זה.

זו[ במסכת השלים שלא עדיין הרגיש

גיטין מסכת
 לו ואמר גיטין אילה׳׳ש לקנות רצה אמיד יהודי
 א׳כ ואמר מחדש, מדפיסים ועכשיו נגמר, רבנו

 לו ואמר הספר, הדפסת את לשלם אני רוצה
 גם המצוה את רוצה שאתה כשם שליט׳׳א רבינו

 את לשלם לי יש ב׳׳ה הזו, המצוה את רוצה אני
 כאלה יש זו, מצוה לעצמי ושומר הספר, הדפסת

ב׳׳ה. יש לי פרנסה, שצריכים
* * *

 היה הי׳׳ד[ צבי נח רבי ]הרב ז׳׳ל אבי רבנו סיפר
 בזכרוני להבחן, מבריסק להרב אותי מכניס

וגיטין. יבמות על שנבחנתי

* * *

 בחרותו, מימי שנזכר מעשה רבינו וסיפר
 ׳תורת בישיבת למד עשרה, שתים כבן שבהיותו

 משה רבי האדיר הגאון שם שכיהן חסד׳
 ובאותה משה, האמרי בעל זצוק׳׳ל סוקולובסקי

 הגה׳׳צ והגיע לישיבה, משגיח חיפשו תקופה
 שהחליט וקודם זצ׳׳ל, גורדון יעקב אברהם רבי
 הבחורים את לבדוק ביקש לישיבה, יבוא אם

 קרא ולכן עליהם, השפעה לו שתהי' הם, היאך
 לבחון בישיבה, מהצעירים בחורים שתי לביתו
 הבחורים, מצב את יבין ועפי׳׳ז בלימוד, אותם
 פרומן, בשם א' ועוד רבינו היו הבחורים ושני
 גיטין במס' הנ׳׳ל הגה׳׳צ ו' ביום אותם ובחן

 אותם ששאל רבינו וזוכר בישיבה, אז שלמדו
 והרי דיבורא, פלגינן דאמרי' ע׳׳ב ח' דף על

דבר. חצי ולא דבר בעינן בעדות

* * *

 מספרי הראשון יצא גיטין עמ׳׳ס השחר אילת
 הנזקין. פרק עד נדפס שם תשל׳׳ו בשנת רבנו
 ונדפס בב׳׳ב. מס' של השני חלקו עם יחד

 כתב רק ושם תשל׳׳ז. בשנת נוספת במהדורה
 ופעמים שונים בזמנים נכתבו הענינים בהקדמה:

 בדרך שנתבארו או קצת בשינוי ונשנו שחזרו
 מהדו׳׳ק. קודם שנכתב מה על וצויין אחר,

 ובמהדורה תשמ׳׳ב, בשנת בשלימות נדפס וחזר
 תשס׳׳ד. ובשנת תש׳׳ס, בשנת נוספת

 ב״ק[ מס' נעתקהמהקדמת גיטין למס' רבנו ]הקדמת

 את רבנו הוציא שבתחילה הגר׳׳ש: בנו סיפר
 ואחר הרבים', 'בזכות בשם בקונטרס הספר

 להוציא וגם שם, לזה לתת הסכים רבות הפצרות
רגיל. כספר

קידושין מסכת
 הגדול הכנסת בבית למדתי בילדותי רבנו: סיפר

 הגרי׳׳ז[ של ]בנו הגרי׳׳ד ורעי ידידי עם בבריסק
 וראה נכנס זצ׳׳ל הרב לפתע קידושין, מסכת

 ד׳׳ה ב' ט׳׳ז בדף התוס' את לומדים שאנחנו
התוס'. קושית על תי' לנו ואמר והתנחלתם,

* * *

קידושין כל

 י׳׳ג - י׳׳ב כבן צעיר נער שליט׳׳א רבנו בהיות
 סאלאויצ'יק הגרי׳׳ד ידידיו עם למד בבריסק

 חג ימי בשני זצ׳׳ל ניימן יצחק והג׳׳ר זצ׳׳ל
 חציו )גפ׳׳ת(, קידושין מסכת כל את השבועות

 יצחק זכרון )ספר השני... ביום וחציו הראשון ביום
זצ׳׳ל(. הגרי׳׳ד מספר היה וכך ח', עמ'

* * *

 גבוהות כיתות היו בחיידר בבריסק רבינו: סיפר
 גדולה, לישיבה עברו אח׳׳כ קטנה ישיבה כמו
 עוור כמעט יעקב ר' מלמד בחיידר שם היה
 טוב זה את ידעתי נ' דף עד קידושין איתנו למד
 מאד, גדול ת׳׳ח היה הוא ותוס', רש׳׳י גמ' מאד

 כמה אותי ושאל לחידר בא משה והאמרי
 להבחן צריך כשהייתי אח׳׳כ טוב וידעתי שאלות

 שכבר אמר שלו לישיבה להתקבל כדי אצלו
אותי. לבחון צריך אינו

* * *

 מחמת בישיב׳ק נלמדה ולא כמעט קידושין מס'
בת׳׳ת זה את למדו התלמידים כלל שבדרך

 בישיב׳ק למדו בודדות פעמים ורק ח', בכיתה
זו. מס'

 תשנ׳׳א. בשנת יצא קידושין עמ׳׳ס השחר אילת
 ובמהדורה תש׳׳ע. בשנת נוספת ובמהדורה

תשע׳׳ד. בשנת מחודשת
 היוצר וישתבח הבורא יתברך רבנו: הקדמת

 עד מעודי בחסדו זכיתי אשר הטוב כל על
 על רק לא להודות א' כל חייב ובאמת היום

 בתפלה שמצינו כמו אלא עמו שעשה מה
 כל עם תמיד שעושה החסד על מודים דאנו

 שזה לתורה שזכינו סגולתו עם ובפרט הנבראים
 כל לזה ונוסף להיות ששייך גדול הכי האושר

 לו שניתן החסד על מיוחדת הודאה חייב יחיד
 הערות להדפיס שזיכני על לו להודות בזה והנני

 קידושין. מם' על וביאורים
 המסכת על שנתחברו הספרים מאד רבו ובאמת

 לומר מקום יש אשר עליון וקדושי מגאוני הזאת
 אשר דברים שיש בהיות אמנם להוסיף באת מה

 והרי בשר והרי שלחן הרי כערכי, לאנשים נאמר
 דף בקידושין כדאיתא לאכול פה לנו ואין סכין
 או הערה איזה לתועלת יהי' ואולי ע׳׳א מ׳׳ו

ביאור. איזה
 חסדו ראינו הספר הדפסת בגמר עתה והנה

 אש ושולח נגזר השמים שמן אחרי כי יתברך
 אפו להשיב הרבה בכ׳׳ז הקודש בארץ ה' אויבי

 יתברך לו מודים אנו וע׳׳ז חמתו, כל יעיר ולא
 עמו ה' יטוש ולא חסדו יסיר שלא ומתפללים

 בארצה׳ק האחרון בזמן זכינו אשר התורה וקול
 והרחוקים הטועים לאחים לתשובה וההתעוררות

 בית ולבנין עולם לגאולת ונזכה מאד יתחזק
המחבר. תנש׳׳א. אדר שלהי בב׳׳א הבחירה

* * *

 זו קידושין שמסכת חושבים הנה רבנו: אמר
 שזה כותב יוסף העצמות אבל קלה, מסכת
 הלימודים. צורת בכל קשה מסכת

 קלה מסכת נראה זה בתחילה שבאמת והוסיף
 גודל רואים יוחסין עשרה לפרק כמשגיעים אבל

הקושי.
* * *

 באלול לומדים בישיבות הנה רבנו: אמר
 פעם כי והסיבה מט, בדף ומתחילים קידושין

 ממשיכים, ובאלול שם, עד בקיץ מספיקים היו
 להתחיל עדיף שם עד מגיעים שלא היום אבל

 האיש מתחילים תורה ובארחות פרק. בתחילת
האומר. פרק מתחלים יעקב ובגאון מקדש,

קמא בבא מסכת
 קמא בבא בע׳׳פ ענינים הרבה על דיבר רבינו
 כמה ׳הא ואמר: פעמים כמה וחזר מציעא ובבא

ובב׳׳מ. בב׳׳ק יש )סמעטענא( שמנת׳
* * *

 מהגאון שיעור שמעתי אחת פעם רבנו, סיפר
 דודי אצל כשהייתי קמא, בבא על בער ברוך ר'

בקמניץ.
* * *

 בבא שנה שילמדו יעקב גאון לישיבת הורה
 מרובה ]ולומדים בקיץ, ומרובה בחורף, פ׳׳ק קמא,
פסחים[ במקום בקיץ

* * *

ל התענוגות רבינו ש

 כמה לתאר אין פעמים, כמה מרבינו שמעתי
 בבא מציעא בבא קמא בבא ללמוד זה עונג

בפרק לפעמים מסתכל אני לתאר, אין בתרא,



 לערך ישוה לא זהב שום זהב, ממש זה הזהב
)צכ׳׳י( וכו'. קידושין גיטין וכן הדבר,

* * *

 ז' קמא בבא מיטב של שהסוגי' מרבינו שמעתי
 היא טענה איזה הדבר, גדרי להבין קשה מאד ב'

 דלקמיה[, ]יוקרא אח׳׳כ שיהי' המחיר כפי שיטול
 הי' זצ׳׳ל פינקל בינוש שהג׳׳ר בזמן אני וזכור

 ויכוחים לי הי' לביתי קרוב ברק בבני כאן גר
)צכ׳׳י( זו. בסוגי' עמו חזקים

* * *

 לזכות שרוצה מרבינו פעמים כמה לשמוע זכיתי
 שכ׳׳כ רבינו לי ואמר ספרים, כמה עוד להוציא

 קמא בבא השחר האילת את לראות כבר מצפה
 שבעים מלפני שמצאו מחברת שם יש ח׳׳ב,
 ]יש הגוזל, פ' ועל החובל פ' על שם ויש שנה,
 יש ילדים, בשביל שזה חושבים בהחובל שמזלזלים כאלה

 מתגעגע ממש אני החובל, על טובים כאלו דברים ב׳׳ה לי
 של הראשונה ]במהדורה חביב. לילד שמתגעגעים כמו לזה

 כל על ספר שזה בהקדמה נכתב )תשל׳׳ז( ב׳׳ק על איל׳׳ש
 על החידושים גם נדפס ואח׳׳כ החובל פרק מלבד ב׳׳ק

החובל[.
 כמו מרגיש חדש ספר שכשמגיע אמר החזו׳׳א

 בכל כך מרגיש אני גם לחופה, ילד שמכניסים
 יתקבל, זה אם במתח אני בתחלה שמגיע, ספר

 שמח. כ׳׳כ אני התקבל שזה רואה שאני לאחר
)צכ׳׳י(

* * *

ם ב״ק התלמוד ים ע

 כשהיה זצ׳׳ל גריינמן להגר׳׳ח אמר איש החזון
 ים ס' עם קמא בבא מסכת שילמד ,14 בגיל

התלמוד.

* * *

קמא בבבא חידה

 הי' מבריסק חיים שר' לי, סיפר זליג שמחה ר'
 ג' ישלם שהזיק השור שבעל שייך איך שואל

חלקים?
 לשמאל, ולא ימין לקרן מועד הוא באם התשובה

יפרח( כתמר )צדיק בשניהם. ונגח
* * *

ומרים׳ יצחק ׳אהל כולל אברכי לכב' בס׳׳ד.
 מרים מרת ואשתו ז׳׳ל ברונר יוסף יצחק הר׳׳ר ]ע׳׳ש

ע׳׳ה[
יחיו עליהם ה'

 כמה זה ללמוד זכיתם כי לי באומרים שמחתי
 שזכיתם ועכשיו קמא, בבא מסכת בכולל שנים

 כל וכן וביתכם, אתם תזכו המסכתא לסיים
 ולידבק וללמד ללמוד התורה, מחזיקי הלב נדיבי

 ולראות השי׳׳ת, מבקשי כל לב כחפץ יתברך בו
יוצ׳׳ח. מכל נחת הרבה

טובה וחתימה כתיבה בברכת
* * *

 לראשונה יצא קמא בבא עמ׳׳ס השחר אילת
 ובמהדורה תשמ׳׳ט, ובשנת תשל׳׳ז בשנת

 תשע׳׳א. בשנת חלקים בב' מחודשת
רבנו: הקדמת
 אודה מרום, לאלקי אכף לה' אקדם מה בעזה׳׳י

 אדם אמנם אהללנו. רבים ובתוך בפי מאד ה'
 להספיק יוכל לא היום כל א-ל בחסד המסובב
 כים שירה מלא פי אם ואף חסדיו, על להודות

 אלפי אלף מני א' על להודות אוכל לא וכו'
 להו׳׳ל רחמיו ברוב זיכני חסדיו לכל ונוסף וכו'

קמא. בבא מסכת על הערות

 ז' דף בברכות ז׳׳ל וכאמרם חסדיו גדלו מאד מה
 יהי וכו' אע׳׳פ אחון, אשר את וחתי הפסוק על

 נצחים. ולנצח לעד מבורך הגדול שמו
 הכלל ישועת לישועתו ובציפי' לשעבר בהודאה
 ולעשות, לשמור וללמד ללמוד ונזכה והפרט,

המחבר. הדורות. כל סוף עד ויוצ׳׳ח אנו
* * *

 ובישיבת באלעד חסד תורת הקטנות לישיבות
 בהכונתו שנפתחו בירושלים משה אמרי

 הורה תורה, ארחות מוסדות תחת ובהוראתו
 בבא במס' בישיבה הלימוד את להתחיל שצריך

קמא.

מציעא בבא מסכת
 אני בשבט, בט׳׳ו לקלצק הגעתי רבינו: סיפר
 גובה בע׳׳ח בסוגי' ואחזו ,16-17 בגיל אז הייתי

 זצ׳׳ל קוטלר והגר׳׳א מציעא. בבבא השבח את
 אחרי באתי אני שיעורים, ארבע כך על אמר
 להבין לי קשה כבר היה ולכן שיעורים, שני
 קודמים, לשיעורים המשך שהיו השיעורים. את

 על אח׳׳כ אוחזין, שנים סוף על אמר אח׳׳כ
 דיברו מעריב אחרי מדעת. שלא יאוש של סוגי'

קוטלר. אהרן ר' עם בלימוד
* * *

 שמואל הג׳׳ר עם ויכוחים לי שהי' זכורני
 של מטבע בענין ביתי ליד כאן זצ׳׳ל רוזובסקי

מציעא. בבבא הזהב בפ' מע׳׳ש
* * *

 'ארחות בישיבת שהספיקו לרבינו סיפר בחור
 מציעא: בבא פ׳׳ק סוף עד חורף בזמן תורה'
 שחושבים יש להיות׳ צריך כך מאד ׳טוב ואמר
 זה שבאמת ואע׳׳פ שטחיות: נקרא לימוד שכזה

 צריך כך אדרבה אלא כך. לחשוב גדולה׳ ׳טעות
קוועטשען. עושין וסתם ללמוד.

* * *

בס׳׳ד
... הכוללים לומדי החשובים האברכים לכבוד

 בבא מסכת ללמוד מתכוננים שאתם היות
 שיחכים הרוצה כי בגמרא ומבואר מציעא
 אחד זה מציעא ובבא ממונות, בדיני יעסוק

 חז׳׳ל אמרו עליהם אשר הגדולות מהמסכתות
 עד להתעלות מאד ואפשר שיחכים הרוצה
 אתכם לברך הנני מאוד גבוהות לדרגות להגיע
 על לעמול מאוד ישתדלו ובודאי לעלות שתזכו

 משמחי ישרים ה' פקודי אומר והפסוק הסוגיות
 שמחה הקב׳׳ה לכם ויתן בשמחה ללמוד תזכו לב

ובגשמיות. ברוחניות טוב בכל
לפ׳׳ק תשע׳׳ב תמוז כ' שטיינמן. ל. א.

* * *

 בשנת לאור יצא מציעא בבא עמ׳׳ס השחר אילת
 בב' מחודשת ובמהדורה תשמ׳׳ה ובשנת תשל׳׳ט
 תשע׳ז[ בשנת שוב יצא ]ח׳ב תשע׳׳א. בשנת חלקים

 בעזהי׳׳ש. הקדמתו. וז׳ל
 ועשה שיצר הבורא וישתבח המאציל יתברך

 החסד יסודות על העולם וכונן בחכמתו הכל
 ולכל הבריאה בכללות ניכרים וחסדיו והרחמים

 טחו לא שעיניו מי וכל בפרט, ויחיד יחיד
 שנמצא. מצב ובכל רגע כל חסדיו רואה מראות

 על הודאתי להביע מיוחד חיוב מרגיש והנני
 על לרבות וגם מעודי. עלי גמל אשר חסדיו

 וביאורים הערות להו׳׳ל מיוחד בחסד שזיכני מה
 לעד מבורך הגדול שמו יהי מציעא. בבא במס'

נצחים. ולנצח

 שמו ולקדש ובאהבה ביראה לעבדו שנזכה ויה׳׳ר
 הדורות. כל סוף עד ויו׳׳ח אנו יתברך, כרצונו

המחבר.
* * *

 הפועלים את השוכר פרק על חושבים רבנו: אמר
 את היטב להבין צריך כי אינו זה אבל קל, שזה

הלימודים. הדרכי
* * *

 יש אוצרות כמה המפקיד: פרק על רבנו אמר
 הקשים מהפרקים זה המפקיד ופרק בתורה,
שש׳׳ס.

 הללו לסוגיות נפשו בכל קשור כיצד ניכר והיה
איגר[. עקיבא רבי הרבה שם שיש לציין ]ורגיל

* * *

 באלול לומדים הוראתו ע׳׳פ יעקב גאון בישיבת
 במקום וזה המפקיד, בקיץ פ׳׳ק, בחורף השואל.

סנהדרין. מס' לימוד

בתרא בבא מסכת
 שלמדו לרבינו שאלו קטנה ישיבה תשע׳׳ה( )טבת

 ומסופקים הפרק, וסיימו השותפין פרק מאלול
 יחפור לא פרק כסדר ללמוד להמשיך האם

 פרק ימשיכו קיץ ובזמן הפרק, כל ויספיקו
 ]שכן דפים, עשרה רק ויספיקו הבתים חזקת

 שילמדו או לשבוע[ דף בעיון ללמוד להם הורה רבינו
 עשרים יספיקו וכך הבתים חזקת פרק עכשיו

 מלא עדיף זה שאולי הבתים חזקת מפרק דפים
יחפור?

 הבתים חזקת פרק בין הבדל אין רבינו השיב
 מנה וכך שווים הפרקים כל יחפור, לא לפרק
 שכולם ב׳׳ב הגמ' פרקי שמות כל את רבינו

 סדר את כך שסידר רבי וכי ועוד שווים,
 זאת ובכל הבתים חזקת מפרק ידע לא הפרקים

 שאין רבינו אמר למעשה קודם, יחפור לא סידר
)צכ׳׳י( שוה. והכל הבדל

* * *

 מסכת על גדול מבחן שהיה מסויים בשבוע
 עם סיכמנו תורה' 'שערי בישיבת בתרא בבא

 ב׳׳ב, שבת, במקום שבוע באותו שנלמד רבינו
 4.45ב- בערך א' ביום ואכן הסכים, ורבינו
 ב׳׳ב, רבינו עם ללמוד התחלתי בוקר לפנות
 שבא האברכים אחד נכנס וחצי בחמש בערך

 בשקט לו ואמרתי שבת במס' לשיעור בקביעות
 שהוא רוצה אתה איך רבינו לי אמר ב׳׳ב, להביא

 לאברכים, זה את לעשות א׳׳א עכשיו, ב׳׳ב ילמד
 ללמוד בשביל זמן מעצמי אח׳׳כ אגזול כבר אני

 בבין רבינו של הרגשותיו מגיע היכן עד ב׳׳ב,
)צכ׳׳י( לחברו. אדם

* * *

 בקי שהוא אחד על כשהזכירו רבינו סיפר עוד
 מבריסק חיים ר' שכשהיה בתרא, בבא מס' בכל

 ׳מיין הלוי הבית אביו עליו אמר שידוכין, בפרקי
 בבא יודע שלי חיים ]פי' בתרא׳׳... בבא קען חיים

 חצי יודע נחשב כבר כאחד כל והיום בתרא[.
ש׳׳ס.
 חיים רבנו חידושי שבס' מפליא כי רבנו ואמר
 בבא ממס' ענינים על חידושים מעט יש הלוי

בתרא.
* * *

 לאור יצא בתרא בבא עמ׳׳ס השחר אילת
 באותו תשל׳׳ו בשנת רבנו של הראשון בספר

 ושוב נוחלין[ יש פרק על ]בעיקר גיטין עם כרך
 בשנת בשלימות ונדפס וחזר בתשל׳׳ז. נדפס

בשנת שוב יצא ואח״כ מכות[ מס' עם ]יחד תש׳׳מ



 חדשה במהדורה יצא תשע״ד ובשנת תשמ״ח.
חלקים. בב'

 ויתעלה. בעזהשי״ת רבנו: הקדמת

 על אהללנו, רבים ובתוך בפי מאד לה' אודה
 עמי ועושה שעשה והאמת החסדים לכל שנוסף
 הספר לאור להוציא זיכני היום, ועד מעודי

 חסדיך רבו מה בתרא. בבא מסכת על הנוכחי,
 מספר. עצמו ואדברה אגידה עלי

 ותן בחסדך נא הושע ה' אנא להבא ובקשתי
 עמך כל ובלב ויו״ח ביתי בני כל ובלב בלבי

 ללמוד ובתמים באמת לעבדך טהרה רוח ישראל
 ממזכי חלקנו ולהיות ולעשות לשמור וללמד
המחבר. שמים. לשם הרבים

סנהדרין מסכת
 יעקב גאון בישיבות מהמחזור הוציא רבנו

 א' בפרק א' בסדר הלימוד את תורה וארחות
 שבועות. מס' זה במקום ולומדים סנהדרין דמס'
סורר. בן פרק לומדים באלול אמנם

* * *

 תש״נ בשנת יצא זו מסכת על רבנו חידושי
 בשנת שוב ונדפס ומשפט'. 'חסד ספר בשם

 השם תחת לאור יצא תשע״ו ובשנת תש״ס.
 פרק על ]ובעיקר רבות. הוספות עם השחר אילת

סורר[ בן

 ע״ה שטיינמן שהרבנית שנים לפני פעם היה
 רבינו אשת ע״ה קניבסקי הרבנית בבית ביקרה

שליט״א. הגרח״ק

 על רבינו של ספרו למה לשואלה ביקש והוא
 אילת ולא ומשפט' 'חסד נקרא סנהדרין מסכת
ספריו? כשאר השחר

 וטעם לומר יכולה אחד טעמים, ב' שיש השיבה:
 שיכולה והטעם לומר, יכולה שלא סוד זה אחד
 הכרכים משאר דק יותר ספר וזה שהיות לומר

 לדעת הספרים למוכרי קל יותר שיהיה כדי
 אחיד, מחיר זה השחר אילת ספרי שבכל המחיר,

שונה. מחיר וזה

 בגלל הוא השני שהטעם נודע זמן לאחר
האותיות.

 לאדם שיהיה בספרים ענין שיש רבינו שאמר
 השחר' ]'אילת ספריו בשמות אותיות הכ״ב כל

 לכך ומשפט'[ 'חסד ומגיני' 'עוזי אתבונן' 'מפקודיך
 בתחלה חשב נדה מסכת על חיבורו שיצא

 ב״מ הגמ' דברי )ע״פ מצינא לא בשיתא לקרותו
 היה כי מצינא( בשיתא מצינא לא בארבעה ב' קי״ד
 לבסוף אותיות, הכ״ב להשלמת צ' אות חסר
הגן'. עץ 'פרי לו קרא

 על ומשפט״ ״חסד הספר לקריאת טעם ועוד
במשפ'. אז שנעשה חסד

* * *

 בפרק שנים הרבה מקורביו עם שיעור לרבנו ויש
הפרק. כל את במתון פעמים ב' ולמדו חלק.

מכות מסכת
 תש״מ בשנת יצא מכות עמ״ס השחר אילת
 ויצא תשנ״ב ובשנת תשמ״ז ובשנת ב״ב[ ]בתוך

 תשע״ו. בשנת חדשה במהדורה

 הבורא יתברך בעזה״י. בהקדמה: רבנו וז״ל
 עולמו רגע בכל ומהוה המקיים היוצר וישתבח

 וגם ע״ז, להודות מחוייבים ואנו יתברך בחסדו
 המיוחד חסדו על להודות כ״א שחייב מה

 בנוסח הברכות ברוב נתקן ית״ש ממנו שמקבל
על לו להודות בזה והנני כולם. הכוללת הודאה

 שזכיתי מה על וגם בכלל שעושה החסדים כל
 בפרט. יתברך לחסדו מעודי

 על הערות להו״ל זכיתי תש״מ בשנת והנה
 זכיתי וכעת מכות, במס' הראשונים פרקים ב'

 פ״ג על כעת הוספתי זה ומלבד בהם, להוסיף
 ומ״ד בפ״ג, וקצת פ״ב, שבועות ובמס' דמכות,

 ישמשו שהדברים תפלה ואני המס'. סוף עד
 ובהבנתה. התורה בלימוד להוסיף

 עד יוצ״ח ומפי מפי התורה תמוש שלא ויה״ר
 ישראל זמירות נעים דברי בנו ויקויים עולם

 סלה, כנפיך בסתר אחסה עולמים באהלך אגורה
המחבר. אור. נראה באורך חיים מקור עמך כי

* * *

 שהוציא קודם כי שליט״א: הגר״ש סיפר
 - שבועות מכות השחר אילת הספר את מרן

 בסגנון ספר היה לא כמעט הישיבות שבעולם
 הופיע אח״כ רק אלו, מסכתות על ישיבתי
 רבי למרן ונתן מכות, על שמואל ר' שיעורי

 מכות, על לעבור שליט״א אדלשטיין גרשון
 ]ובסוף הערות כמה ע״ז והעיר ההדפסה, קודם

מאוחר[ יותר נדפס זה כרך

שבועות מסכת
 מס' את שליט״א רבנו שהכניס הבאנו כבר

 ובארחות יעקב בגאון הלימוד למחזור שבועות
ואילך. העדות שבועת מפר' בעיון ולומדים תורה.

* * *

 הגיע קוטלר אהרן ר' שכשהגאון רבנו: סיפר
 תקוה בפתח לומזא בישיבת שיעור אמר לא״י

שבועות. במסכת הקשות בסוגיות

* * *

 תשמ״ז בשנת יצא שבועות עמ״ס השחר אילת
 בשנת חדשה במהדורה ויצא תשנ״ב ובשנת

מכות[ במס' לעיל ]וראה תשע״ו.

זרה עבודה מסכת
 יוסף שלמי בס' נדפסו זו לס' רבנו חידושי

 אילת בסוף נדפסו תשע״ו ובשנת ע״ז. עמ״ס
שבועות. מכות סנהדרין השחר

* * *

 ציבורי ענין לאיזה הגרמי״ל עם רבנו נסעו פ״א
 וכשהגיע ע״ז, שבמס' בסוגיות עסקו הדרך וכל

במו״מ. להם שנתחדש מה את רשם לביתו רבנו

הוריות מסכת
 שהבאנו ]וכפי זו. מסכת אלול בחודש למדו בכולל

לעיל[
 בקיץ למדו שבת שישי בימי הלימוד ובמסגרת

 שלמי ס' להוציא וכשעמדו זו, מסכתא תש״ע
 ברכה: מכתב רבנו להם כתב הוריות עמ״ס יוסף

 שע״י הכולל שחברי שנים כמה כבר הנה בס״ד
 על תורה חידושי לאור מוציאים פוניבז' ישיבת

 וכמעט לספר טוב שם יצא וכבר שלמדו המסכת
 חשובים וחידושים הערות יש המסכת כל על

 מאוד מהם נהנים במסכת הלומדים אשר
 ועתידים גאונים להיות הנועדים והאברכים

 של בעומקה לנים הם כידוע ישראל לעם לברכה
 במלחמתה כאריות נלחמים ורובם ראשם הסוגיא

 אדירים במים צללו דברים ומבררים תורה של
 הטובה ה' כיד יקרים ופנינים מרגליות ומעלים
 להנות ולהפיצם לחלקם להדפיסם ורוצים עליהם

תורה. לומדי הרבה
 אין אשר הוריות מסכת על לאור יוצא וכעת
בסידור יש תועלת הרבה לכן ספרים מצוי

 שיהי' לקוות יש כי המסכת של עניינים
 על לברר יש ובודאי במסכת להלומדים לתועלת

 שכולם השי״ת יתן דבריהם לאור שמוציאים מה
 יתקלס וע״י ויראה בתורה גדולים להיות יצליחו
 תועלת יביא והספר שמים כבוד ויתרבה עילאה

שפע יתברכו האברכים וכל במסכת להלומדים  ב
 משפחתם ולכל להם ובגשמיות ברוחניות רב

 תורה להוסיף השי״ת בבית לשבת א' כל ויזכו
 הכו״ח השי״ת בירך זרע ויוצ״ח אלקים ודעת

בהערכה.

אבות מסכת
 זה למסכת בביתו רבנו משיעורי בס״ד הבאנו

 פי ימלא בס' חלקם ונדפסו 201-205 בגליונות
ועוד. בתפילה עיונים תהלתך

קדשים סדר
 אלו: במסכתות הלימוד לחיזוק רבנו מכתב
 צדיק אותו ויגע טרח כמה ידוע הנה בס״ד.

 ובזמנינו קדשים, עניני שילמדו חיים החפץ בעל
 בסדר הוא לימודם שעיקר ישיבות הרבה יש

קדשים.
 עוד תתקרב שהגאולה מאד שמצפים והיות
 צריכים אנו זצוק״ל, חיים החפץ מבחיי יותר
 באמונה יוסיף זה וגם הזה, בלמוד להזדרז מאד

להגאולה.
 למדו כבר אשר מהאברכים שחלק מאד וחשוב
 עניני ילמדו שגם ונזיקין נשים עניני וחזרו

 בקרוב שנושע ד' יעזרנו זה ובזכות הקרבנות.
 א.ס. בימינו במהרה האמיתית להגאולה

שטיינמן ל. א. לפ״ק. תשע״ב כסלו ט.
* * *

 בבין חשב הזמן, כל בקדשים שעסק אברך
 מצד גיטין, מסכת חברותא עם ללמוד הזמנים

 בסדר ענין בחורים עם ללמוד ממנו בקשו שני
 ללמוד אפשר יום כל רבינו והשיב קדשים,

יום. כל מזדמן לא בקדשים לימוד אבל גיטין,
* * *

 ב״ה תאוה לי יש פעמים כמה מרבינו שמעתי
 מועד על וכרך קדשים, על כרך עוד להוציא

)צכ״י( ועוד.
* * *

 שהוא בחור כשהיה כבר הגרי״ז על אמר הח״ח
 הרבה נוסע היה הח״ח קדשים. ללמוד ינהיג

הגרי״ז. את הכיר ועי״ז מבריסק להגר״ח
* * *

 קדשים בסדר ביום דף 36 למד מבריסק הגר״ח
הערות. הרבה לו והיו

* * *

 שיתחילו תורה ארחות כולל לאברכי רבנו הורה
 לומדים לא שאם קדשים מסדרי מסכתות ללמוד
 אח״כ לזה ליכנס קשה צעיר בגיל זה מסדר

מבוגר בגיל
* * *

קדשים סדר לימוד

 המועד בחול לאחרונה נכנס עליה בן אברך
 לו: אמר אותו שהכיר ורבנו לרבנו, בנו עם

 קדשים בנך עם ללמוד להתחיל עליך כהן אתה
 לאברך כן וכמו המקדש!. לעבודת מוכן שיהיה
 לכהנים כולל לפתוח האם בשאלה אליו שנכנס
 רבנו אותו עודד למעשה. להלכה קדשים ללמוד
 כולם כהנים, רק למה אבל והוסיף לענין, מאוד

שליט״א( רי״כ הרה״ג )מפי קדשים. לדעת צריכים



* * *

 שהוא שליט׳׳א: פשקס הגר׳׳א רה׳׳י לנו שח
 עת ובאותה פוניבז', בישיבת למד נעוריו בימי

 קדשים חבורות שליט׳׳א כץ דוד ר' הגאון אירגן
 ממושכת תקופה ולמדו שליט׳׳א רבנו ממרן

 עם קדשים ברק בבני מדרשות הבתי באחד
 להם מוסר שרבנו הישיבה מבני נבחרת קבוצה

חבורות. שם

זבחים מסכת
 שנים כשמונה רבנו בבית נערך תשנ׳׳ד משנת
 באיטיות ולמדו זבחים, במס' יום כל שיעור

 השחר אילת להוציא רבנו וזכה וקטע, קטע כל
ג׳׳ח. זבחים עמ׳׳ס

 נפרדים. פרקים על בקונטרסים יצאו בתחילה
 לא, עד ב' מדף א' חלק' יצא תשס׳׳ה ובשנת

 תשע׳׳ה. בשנת חדשה ובמהדורה ב-

 ע' מדף וח׳׳ג ע׳׳ב. ע' דף עד ע׳׳ב לא מדף וח׳׳ב
 תשס׳׳ז. בשנת יצאו ק׳כ. דף עד

 שהיה קדשים, בסדר מהמיוחדים אחד והתבטא
 אין בזבחים בריסק בית דברי שאחרי נראה

 יש שעדין ראה הללו ובספרים שם, לחדש מה
 זה. במס' לחדש ניתן שעדיין יקרים מקומות

 חידוש שזה התבטא זצ׳׳ל מסטריקוב והאדמו׳ר
 חדשים דברים מחדשים מופלג בגיל שגם

מצוי. לא כלל בדרך שזה בתורה,
* * *

 הרבה רבנו מסר זו מסכת בכולל שלמדו ובעת
 יוסף. שלמי בס' ונדפסו שיעורים

 מסגרת זו במסכת התחילו תשנ׳׳ד ובשנת
 מלבד רבנו. בבית בכולל החבורה לבני השיעורים

בזבחים. הנוסף השיעור

* * *

 נתחבט בלילה, בזבחים בשיעור אחת פעם
שתי בביאור הרבה רבינו  וטרח ברש׳׳י, תיבות׳ ׳

 לו שבלטו עד וחצי! כשעה ברעיוניו זה על
 שאינו אמר ולבסוף עמל, מרוב במצחו הורידים

 ברמב׳׳ם היו אם רבינו אז והתבטא פשט... יודע
 טורחים הרבה היו כבר מובנות, לא מלים שתי

)פ׳׳ח( פחות... חשובים אינן רש׳׳י ודברי ליישבו,
* * *

 הנה בס׳׳ד. זבחים. יוסף שלמי לספר רבנו ברכת
 על ספר לאור שמוציאים שנים כמה זה כבר

 ישיבת שע׳׳י אברכים בכולל הנלמדת המסכתא
 מסכת כל על ספר להוציא זכו כעת וגם פוניבז',

 הכולל, מחברי גדול חלק משתתפים ובו זבחים
 מלים, בכמה לבוא שבחבורה זקן בתור ובקשוני

 לזה, ראוי ואיני מסכים בתור באתי שלא וכמובן
 הגדולים מדרשא בבי רבנן להכיר באתי רק

 הגדול חילם להראות נרחב כר ומצאו בתורה,
 לנים תורה של במלחמתה כאריות שנלחמים

 כתב וכבר דברים, ומבררים הסוגיות של בעומקם
 ספריהם על בהסכמתו שליט׳׳א שך הגרא׳׳מ מרן

 ועתידים לגאונים ועדיים גדולים שהם הקודמים
 להוסיף. לנו יש ומה ישראל, לעם לברכה

 מעלה מעלה ויעלו שימשיכו לברך אלא לי ואין
 כחפצם חוצה מעינותם להפיץ ויזכו בתוי׳׳ש

 בהערכה. הכו׳׳ח ד'. מבקשי לב כל וכחפץ הטוב,
יצ׳׳ו. ברק בני תשנ׳׳ז. שני אדר י'

מנחות מסכת
 המשיכו זבחים מס' בשיעורים שסיימו אחרי
שלמדו ובעת באמצע. והפסיקו מנחות למס'

במס' בביתו שיעורים רבנו מסר זו מסכת בכולל
זו.

* * *

 עמ׳׳ס לרשב׳׳א המיוחסים החידושים ספר על
 את מחדש לאור שהוציא למי רבנו אמר מנחות.

מהראשונים'. לאחד 'חידושים לזה שיקרא הספר
* * *

 בכולל מנחות מסכת של בסיום שהי' רבינו סיפר
 שליט׳׳א[ גרבוז הגר׳׳א של ]בשיעורו

 מנחה בתורת העוסק כל דאמרינן בהא ושאל
 לענין נמי מצינו אמנם מנחה, הקריב כאלו
 יש נמי זה האם הקריב, הוא נפשו את מנחה

מנחות. במסכת שעוסק במי

חולין מסכת
 )עניני חולין מסכת פוניבז' בכולל שלמדו לפני

 חצי תענית לקבוע שליט׳׳א רבנו הורה שחיטה(,
כ ורבנו לצדקה. שיפדה לו שקשה ומי יום,  ג׳

 שכמה ואמר ובצום. תענית בקבלת השתתף
 ח׳׳ו, אסונות היה בכולל חולין כשלמדו פעמים
 ובשנת המפרץ, מלחמת היתה תשנ׳׳א בשנת

 וכדו'. הערבים, עם אינתיפדה היה תשס׳׳א
 ללמוד שהתחיל בעת החת׳׳ס נהג שכך והזכיר

התלמידים. עם לצום חולין מס'
* * *

 שלמד זצ׳׳ל הגרמי׳ל מרן בשם רבנו סיפר
 רמייל'ס בישיבת זצ׳׳ל היימן שלמה רבי אצל

 שנים, שלש במשך חולין מסכת ולמדו בווילנא,
 רק יש דף כל ועל שיעורים, מחברת לו ויש

הערות. שתי לפעמים או אחת! הערה

* * *

 ליבוש ר' לבית לוגאנו להעיר שהגיע רבנו סיפר
 וסעדתי טוב, מאד היה כבר אצלו ז׳׳ל רובינפלד

 חתנים שני לו והיו ויום, לילה בשבתות אצלו
 לדבר יכלתי כבר ואיתם החת׳׳ס נכדי ת׳׳ח

 חולין. מסכת בעניני בעיקר בלימוד,
 זו, במסכתא בחורתו בימי רבנו עסק והרבה

 שחסר ואמר זו, מסכתא גם הגר׳׳ש בנו עם ולמד
 כל על שיעמוד יהושע פני כמו ספר זו במס'
המסכת. עניני

* * *

 שלמי בס' נדפסו רבנו ושיעורי מחדושי קצת
 גיטין השחר אילת ספר ובסוף חולין. עמ׳׳ס יוסף

תשמ׳׳ב. מהדורת
* * *

 אחרי לומדים ע׳׳ז, מס' בכולל שלומדים בעת
 שרובו חולין במס' והרוטב העור פרק הצהרים

 שלימדו מרבנו וכשביקשו טהרות, בעניני
 דרצונו ואמר הסכים לא ע׳׳ז מסכת גם אחה׳׳צ

 זה ופרק טהרות שילמדו היה מפונביז' הרב של
עליו. לותר וא׳׳א בטהרות יסודי

בכורות מסכת
 למד תשנ׳׳ט( )קיץ בכולל בכורות מס' שלמדו לפני
 המסכת את ת׳׳ח של מובחרת חבורה עם רבנו

 יוסף שלמי בס' נדפסו מחידושיו קצת להתכונן.
בכת׳׳י. עדיין והשאר בכורות. עמ׳׳ס

* * *

 בכולל בכורות מסכת בסיום שנאמרו דברים
 תשע׳׳א: אייר כ׳׳ה פוניבז'
 מדיני מדברת המסכתא רוב בכורות מסכת
 ואיזה בהמה. מעשר גם יש בסוף רק בכור,

 את לפדות דין יש אדם בכור לבכור, יש דין
להקריבו שצריך דין יש טהורה ובהמה עצמו,

 אמנם טמאה. בהמה בכור גם ויש המזבח, על
 סוסים דין, שום עליהם אין טמאות בהמות רוב

 דין, שום בהם אין הטמאות הבהמות כל וגמלים
מחמורים! חוץ

 טמאות? הבהמות מכל אחרת החמור ולמה
 ישראל כלל שכשיצאו בגלל הגמ' אומרת

 כל את עליהם נשאו החמורים אז ממצרים,
 הרי ממצרים, שהוציאו מה היהודים, של הרכוש

 וגם מהמצרים, ששאלו מה בגדים הרבה היה
 נשאו, הם להם, שהיה דברים מיני וכל וזהב כסף
 הבכור, לפדות בחמורים מצוה שיש זכו הם לכן
 החמור. רק כלום זכו לא טמאות הבהמות כל

 עשה החמור וכי שכר, לו מגיע למה ולכאו'
 מה וכי לעשות, רצה הוא שכל, לו היה מדעתו?
 סוחב. הוא עליו ששמים מה לחמור, החילוק
 זאת בכל בחירה, לו אין בודאי איה׳׳נ, משמע

 שזה דבר בו שנעשה היות למצוה, זכה הוא
 אבל בזה, כונה שום לו היתה שלא ואפילו חסד,
 זה חסד, של מצוה ידו על שנעשה כזה חי בעל

 שלא פי על אף אחר. יחס לו שיש כך, כל שוקל
 חסד. עשה זאת בכל עשה, שהוא לומר שייך

 מי וכל יבנה׳ חסד ׳עולם בריאה ברא הקב׳׳ה
 הוא אז שרצה, בלי אפילו חסד, ידו על שנעשה

 יש גדול שעילוי אומר ישרים שהמסילת כמו
 השלם, האדם משמשי בהיותם הברואים לכל

 בריאה ממילא חסד, שיהיה הוא ה' שרצון והיות
 למרות אחר, יחס לו יש ידו, על חסד שנעשה

זה. את בחר לא שהוא
 שבן איך לראות צריכים אנחנו מה כן ואם
 צריך אדם שבן וכ׳׳ש כ׳׳ש להתנהג, צריך אדם

 שצריך כמה עד לראות צריך בבחירה, להתנהג
 דבר איזה יש אם ואפי' חסד, שיותר מה לעשות

 הזמן כל חסד, חסד, יעשה זאת בכל בסדר.. לא
חסד.
 כל למדני ואמר הגר אליו כשבא הזקן הלל

 סני דעלך מאי לו אמר אחת, רגל על התורה
 כי כן! הראשון, הדבר זה למה תעביד, לא לחברך

 שייכות שיש ומה הבריאה, של היסוד זה חסד
 עד אפילו שיש, זכות איזה לשער אין לחסד

 דבר, שום מדעתו עושה כשלא שגם כך כדי
 חסד, של דבר ועל חסד! עשה הוא זאת בכל

 מצוה. כבר בו לעשות צריך מיוחד, יחס יש
 המשא, את שהביאו האלה החמורים כל והנה

 האם היום שנולד והחמור מהם, זכר כבר אין
 לא! ההוא, החמור עם שייכות לו שיהי' צריך

 כל הוא חסד, בו שנעשה היות הזה המין רק
 גדול וחלק אליו, להתייחס שצריך שוקל כך

 חמור, פטר על הוא בכורות, שלימה ממסכתא
 של הענין את להחשיב כמה עד מלמדינו וזה

מזה. וללמוד חסד
 לעבוד נלמוד הדברים שבכל לנו יעזור הקב׳׳ה

 זה את לעשות צריכים כן ואנחנו הקב׳׳ה, את
 לעבוד הקב׳׳ה, רצון את לעשות לדעת מבחירה,

 לייחס הכל אותו, ולאהבה אותו ליראה אותו
 לאושר יזכה אחד כל ואז רוצה. שהקב׳׳ה למה

 ׳להתענג ישרים במסילת שכתוב מה האמיתי
 התענוג שזהו שכינתו׳ מזיו וליהנות ה' על

 הקב׳׳ה העידונים, שבכל הגדול והעידון האמיתי
 טוב לכל יזכה הזה בדרך שילך אחד שכל יעזור
סלה.

ומעילה ערכין מסכת
 תורה ארחות מכולל לאברכים הורה רבנו

לפניו וכשטענו ומעילה. ערכין מסכתות שילמדו



 אבל שאה׳׳נ, להם אמר קשות, מסכתות שזה
 אלו מסכתות תלמדו מתי אימתי עכשיו לא אם
כעת. כבר זה את שילמדו כדאי לכן

תמורה מסכת
 אברכים עם זו מסכת תקופה למד שליט׳׳א רבנו

בכת׳׳י. ועדיין בביתו.

כריתות מסכת
 תיקון זה כריתות במסכת לימוד רבנו: אמר

 אור בספר שהובא כמו רח׳׳ל, כרת לעונש
 האריז׳׳ל. בשם פאפיאיש מאיר לר' צדיקים
 בעשי׳׳ת כריתות מסכת שלומדים יש זה ומטעם

 כרת חטא פשוט, לא וזה כרת, עון על לכפר
מאד. חמור

קינין מסכת
 חסמא בן אליעזר רבי מי׳׳ח( )פ׳׳ג באבות תנינן
 הלכות גופי הן הן נדה ופתחי קינין אומר

 העירו לחכמה. פרפראות וגמטריאות תקופות
 קינין על לנו לחדש התנא צריך שהיה הטעם מה

 הלכה? גופי שהן מיוחד באופן
 עיבורא ליה שדר ב' צה בחולין דהנה לפרש ויש

 ידע בעלמא חושבנא השתא אמר שני דשיתין
 טריפתא ספקי גמלי תליסר ליה שדר כתב
 דלא הרי איחזייה, איזיל בבבל רב לי אית אמר

 הי' א׳׳כ טריפות, מדיני רק מהחשבונות, נתפעל
 של חשבון זה בעיקר קינין שמסכת שכיון הו׳׳א

 שגם לומר הוצרך לכך הקנים, של תערובות
 חזו׳׳א אין זה מטעם ]ואולי הלכות. גופי הן קינין

יפרח( כתמר צדיק )כ' חשבונות[ בעיקר דהוי קינים, על

נדה מסכת
 והוציא נדה, במס' בביתו שיעור קבע רבנו

 הגן עץ פרי בשם קו' תשנ׳׳ו. ניסן בחודש
 אילת בקובץ הדברים יצאו ואח׳׳כ שמו. בעילום
תשע׳׳א. טבת נדה עמ׳׳ס השחר

* * *

 היוצר וישתבח הבורא יתברך רבנו: הקדמת וז׳ל
 בחסדו וזיכנו עמנו ועושה שעשה החסד כל על

 נדה, מסכת מופלגים אברכים בחבורת ללמוד
 במפרשים כלל בדרך עייננו לא למודינו ודרך

 הזמן מצד הן כי ופוסקים, ואחרונים ראשונים
 לא מאד לזה צריך אשר הריכוז מצד הן

 המופלגים החבורה ובני לזה. מילתא אסתעייא
 ונרשמו והפוסקים המפרשים מגדולי קצת העירו

 החבורה. מבני א' ע׳׳י הדברים
 דנו כבר אשר דברים הרבה ימצאו כי יפלא ולא

 בזה ימצא וגם הגדולים בזה והרחיבו והעתיקו
 לזכור לכתוב רוצים בכ׳׳ז אמנם פשוטים. דברים

 יש לפעמים אולי גם הלימוד בשעת שדובר מה
 שמעתתא רווחא יהי' שעי׳׳ז חדש דבר איזה
לזכות. זה ויהי'
 הטיב אשר המיוחד החסד כל על בהודאה והננו
 ולנצח לעד יתב' שמו ישתבח בזה, גם עמנו

 לשמור וללמד ללמוד שנזכה רצון ויהי נצחים.
 כל סוף עד חלצינו יוצאי וכל אנו ולעשות
 בני לפ׳׳ק תשנ׳׳ו ניסן יתב׳׳ש כרצונו הדורות

יצ׳׳ו ברק
 רבנו: הוסיף תשע׳׳א בטבת החדשה ולמהדורה

 והלאה, ט' מדף להוסיף זכינו תשע׳׳א שנת וכעת
טהרות. בסדר מסכתות בכמה הערות קצת גם

* * *

 שיעורים רבנו מסר זו מסכת בכולל שלמדו ובעת
נדה. השחר אילת ובסוף יוסף. שלמי בס' ונדפסו

* * *

 לעילוי ש׳׳ס ללמוד קבלו הרבנית כשנפטרה
 דפים כמה ואחר נדה, מסכת לקח ורבינו נשמתה,

 שהתעכב כיון הנדרש, בקצב להמשיך יכל לא
 מסכת לסיים ע׳׳ע לקח ואחד ופרט, דבר כל על

בחמימות. לו הודה ורבינו רבינו, במקום זו
* * *

 על הראשון ספרו כשהוציא שהחזו׳׳א רבינו סיפר
 הסתכל הגדולים אחד הסכמה לבקש שלח נדה,

 של מכת׳׳י כגנוב נראה שזה ואמר בכתבים
הסכמה. קבלתי כבר א׳׳כ החזו׳׳א: ואמר ראשונים,

* * *

 בא חתונתו שאחרי זצ׳׳ל קסלר הגר׳׳ש סיפר
 הגר׳׳ש והוא נדה, במס' בסוגיות רבנו עם לדבר
 שליטתו וראה רבנו עם אז ודיבר כעת בזה עסק

 זה את למד הוא מתי אותה שואל במסכת העצומה
 לרבנית אז אמר והגר׳׳ש שנים, עשר לפני לו ואמר

 שנים לפני אותה שלמד במסכת שולט שרבנו ע׳׳ה
זה. את כעת שלמדתי ממני טוב יותר הרבה

* * *

 תשנ׳׳ו תמוז ט׳׳ו בס׳׳ד. רבנו: מכתב
 רבי הצדיק הגאון לפטירת יום שלשים במלאות

 ספר׳ ׳׳קרית ואב׳׳ד רב זצלה׳׳ה קסלר שמחה
 משיעוריו מעט להוציא תלמידיו חבר רוצים
 במשך ברבים וללמדם לאומרם זכה אשר הרבים

 ובהירות בבירור שמיה פקיע וכבר בשנים, רבות
 לההלכה. עד לעומקן הסוגיות בליבון

שערי הכולל אברכי גם  בעמלה עמלו הלכה׳ - ׳
 לדעתם הגיעם עד הסוגיות לברר תורה של

 להלכה[ פסק ישמש שזה לומר הכונה ]אין להלכה
 ונקוה זצ׳׳ל, הגאון עם מאוד בקשר ועמדו

 הלכה להוציא בתורה ביגעתם להרבות שימשיכו
 לאור להוציא רוצים ועתה הטוב, כחפצם בתורה

 נדה. מסכת על שיעורים
 ויזכו בידם יצליח ה' פועל לברכם אלא באתי ולא

 לנשמתו היא גדולה זכות ובודאי ברבים, להפיץ
 ובזה בקבר, דובבות שפתותיו ויהיו הטהורה,

 חייו. בימי לעשות זכה אשר ופעליו פירותיו ימשכו
 שמים וכבוד תורה להרבות פעלכם ה' יברך

 עולמים. בישועת להושע במהרה ונזכה בעולם,
התורה לכבוד הכו׳ח

הש״ס סיום
 הש׳׳ס למפעל הש׳׳ס בסיום רבנו דברי מתוך
תשס׳׳ג: תשרי בכ׳׳ו

 בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל
 הנה וכו', לו עולם הליכות שנאמר הבא, העולם
 ירית חדא מסכתא דירית מאן כתוב בזוה׳׳ק

 הילכתא דירית מאן גורסין ויש חדא, עלמא
 אין כי לנו, ידוע לא חדא עלמא זה ומה חדא,

 זה וכנראה כאלה, גבוהים בדברים מושג לנו
 חדא. עלמא בשם הנקראים גבוהות, מדרגות

 עולם בן שהוא ראי' מביאה הגמ' כאן והנה
 ולכאו' לו, עולם הליכות שכתוב מזה הבא,
 הראי' מה אבל לעולם, שזוכה כתוב אמנם

 הזה? לעולם זוכה אולי הבא, לעולם שהכונה
 להליכות שיזכה הזה בעולם שייך שלא משמע
 בעולם שיזכה שייך האיך שלם׳ ׳עולם עולם,

 ולא הלכות, שלמדו אנשים הרבה יש הרי הזה,
 בעולם ורק שלם, עולם אחד לכל שיהיה שייך
 שאם חז׳׳ל הבינו לכן דברים, כאלה שייך הבא

 לעולם הכונה כרחך על עולם הליכות כתוב
 סוף, בלי עולמות עולמות יש שמה כי הבא,

להם. לזכות שאפשר מדרגות כאלו באמת וזה

 כאן כי הבא? בעולם רק זוכים באמת ולמה
 למצוה, שכר לשלם כדי מספיק לא זה העוה׳׳ז

 כלום?! זה הזה העולם הזה? בעולם לו יתנו מה
 בכל הלכות ששונה מי מצוה, שעושה מי כלפי
 הזה, עולם איזשהו עם אותו יפטרו האם יום,
 העולם זה עולם הליכות וע׳׳כ כלום, זה הרי

הבא. לעולם זוכה הלכות לימוד שבשביל הבא.

טהרות סדר
 טהרות בסדר קבוע שיעור מסר שליט׳׳א רבנו
 של לזכרו פונביז' הכולל לבני רביעי יום מידי
 ולמדו יום[ כל היה זה האבל ]ובשנת זצ׳׳ל, הרב מרן

 שיעוריו ונדפסו הסדר. כל את פעמים כמה
 טהרות, פרה, נגעים, אהלות, כלים, עמ׳׳ס

 השחר אילת בקובץ נט׳׳י[. ]והל' ידים. מכשירין,
תשע׳׳א. טבת - טהרות

השני. אחר אחד פעמים כמה למדו טהרות מס' את
* * *

 המדרש בית חברי לכבוד בס׳׳ד. רבנו: מכתב
 כי זכיתם גדולה זכות יחיו עליהם ה' טהרות

 נוסף תורה בדברי העוסקים כל זוכים גדול זכות
 טהרות סדר כגון זוית בקרן המונחים לאלה לזה

 עמ׳׳ס ספר לחבר וזכיתם דורשים כ׳׳כ לו שאין
 בהם ולעיין לראות זכיתי לא כי אף והנה כלים.

 יגעת כי אחזקתייהו דרבנן צורבי הני אוקי מ׳׳מ
 המדרש בית חברי יהיו וברוכים תאמין. ומצאת

 ונושא דאורייתא מתמכי החשוב הנגיד עם יחד
 שטערן יוסף אברהם הר׳ר הספר הוצאת בעול

 ותזכו יצליח בידכם ה' שחפץ רצון יהי שליט׳׳א
תורה. עמלי לכ' הכו׳ח ולהאדירה. תורה להגדיל

* * *

 א' סיפר רבנו שבנשיאות ברק בבני בת׳׳ת
 הת׳׳ת כל שכן רבינו. בזכות שהכל המלמדים,

 טהרות לומדים כאן רק זרעים, סדר לומדים
 רצו פעמים כמה וכבר כך, על עומד שרבינו

 א׳׳ל לרבינו, זה סיפרתי נתן. לא ורבינו להפסיק
)צכ׳׳י( בטהורים. ויתעסקו טהורים יבואו

* * *

 בלימודו מבריסק הגר׳׳ח מרן כשעסק רבנו: סיפר
 טהורים' 'מים בס' משתמש היה טהרות בסדר

 פעם הנ׳׳ל ]הגאון זצ׳׳ל. פינשטיין הגרי׳׳מ סיפר כך
 הודאה ובתורת בנהר, שרחץ ידי על ונתרפא אנושות חלה

 ונהרות, מים מענייני בשמות חיבוריו לכל קרא להקב׳׳ה
וכו'[. נפתוח מי טהורים, מים

* * *

 ב' פרק ריש טהרות מס' בכולל רבנו כשלמד
 ופירש בקדירה', ירק כובשת שהיתה 'האשה

 ועל הרמב׳׳ם פי על בטו׳׳ט המשנה את רבנו
 א' כ' ברכות בגמ' מ׳׳ש רבנו והביא הר׳׳ש, פי
 ירק שכובשת בהאשה יהודה רב מטי הוה כ

 חזינא קא ושמואל דרב הויות אמר בקדרה
 והרמב׳׳ם כך, כל בזה התקשו מה ולכאורה הכא,

 בהמשך היה שהקושי כותב לטהרות בהקדמה
 ושלישי ושני ראשון בדיני הפרק של המשניות

 בחולין ומשקים באוכלים סדרם איך ורביעי
 היה מה לדעת צריך זה וגם ובקודש, ובתרומה

קשה. כ׳׳כ להם

 בעניותינו אנו הנראה שכפי רבנו אמר אלא
 להם שהיה הקושי מה להבין אפילו זוכים לא

 מה רבנו אמר וכן קל. נראה הכל הארץ ולהעם
 לומדים שאגדתא לומר הלומדים בפי שרגיל

 המתעמקים אבל קל. שזה נראה לכן בשטחיות
מגמרא יותר האגדתא קשה כמה עד רואים



מה( עמ' בריסק מתורת בתמר )אעלה אחרת.

כלים מס'
 הרבני כ' כתב: כלים תבנית לספר רבנו בהסכמת

 בתורה ויגע עמל מרבים אלקים ירא המופלג
 אליעזר משה מוה״ר אשכנז וחסידי רבני מגזע
 וברכה. טוב אך לו אשר ולכל שליט״א פוזן

 לו חן חן תשואות כלים תבנית ספרו קבלתי
 אשר התורה מחלקי היא כלים מסכת והנה

 להבין הקושי מפאת אותה לומדים רבים לא
 בדורותינו כי במשניות הנזכרים הכלים צורות

 שאין כמצוה קצת וזה בכאלה משתמשים לא
 דמצוה חסידים ס' בשם ומובא דורשין לה

 .ואין מצוה מת כעין היא דורשין לה שאין
 ע״י אוזנים לה לעשות המצוה זכות גודל לתאר
 הסכמה בתור לא כי ואם הכלים צורות ביאור

 בהסכמה לבוא אנכי נמנע כי נכתבים הדברים
 על ברכתי בזה אביע אולם חדשים ספרים על

 ויה״ר בה להלומדים להועיל וטרחתו יגיעתו
 גם ולהאדירה תורה ולהגדיל להפיץ עוד שיזכה

לעוה״ב. לו קיימת והקרן בעוה״ז פירותיהן יאכל

אהלות מס'
 אהלות עמ״ס אש דברות לספר רבנו בהסכמת

 קשה מסכת על ספר שלחבר כמובן בתו״ד: כתב
 בתורה. מאוד שקוע להיות צריך אהלות כמו

 נגעים, או אהלות קשה יותר מה רבינו שאל
 אצל כלך ב(( לח, )סנהדרין מדקתני רבינו אמר

יותר. קשה דנגעים הרי ואהלות, נגעים

נגעים מס'
 נגעים על טהרות מראות לס' רבנו בהסכמת

 וולפסון דניאל ר' הגאון הרב הנה רבנו: כתב
 נגעים מסכת על לטהרה חיבור הראני שליט״א

 על ספר שלחבר והיות טהורות. מראות הנקרא
 והבנה עצומה יגיעה צריך דשם קשים ענינים

 צריך הכל ואחרי שבה. העמוקים בענינים דקה
לי'... קזכו ומשמיא מיוחדת דשמיא סיעתא

המשניות סיום
 המסכתא זה עוקצין עוקצין, בסוף המש'

כתוב האחרונה במשנה הש״ס, של האחרונה

 ש״י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב״ה 'עתיד
 ואוצרותיהם יש לאוהבי להנחיל שנאמר עולמות,

 עולמות הרבה כ״כ של המשמעות מה אמלא'.
 שאנחנו רוחניים מושגים זה מבינים, לא אנחנו

 מתכוונים חז״ל זה, ככה אבל להבין. יכולים לא
 הם מה לדעת א״א עמוקים, לדברים בזה

 לא עכ״פ שהבינו, אנשים יש מסתמא מתכוונים.
 זה. את להגיד פשוט לאיש

 קרוב, יותר הפשט את מסביר הרמב״ם אבל
 מאות שלש וז״ל כך, אומר הוא שם בפיה״מ
 העולם תענוגות כל נקבצו אלו עולמות ועשרה

 אותו והוכפל התענוגות מיני שנויי לכל הזה
 גם פעמים ועשר פעם מאות שלש המקובץ

 לעולם הצדיקים לאחד שיגיע העונג יהיה אז
 ללא הוא בזמן התמידיות אבל כמוהו, הבא

 הבא העולם לחיי שתזכה נפש כל אלא גבול,
 כלומר יש אמרו ענין והוא לעולם, תכלה לא

 כי תכלית, לה אין אשר התמידית המציאות
 אמר וכאלו ההעדר, ו״אין״ המציאות, היא ״יש״

 יש שם ואין המוחלט היש את אנחיל לאוהבי כי
 התמידי. הקיום אלא אמתי
 דרך על התענוג לגודל גם זה מפסוק זה ולמד
 וזה ועשרה, מאות שלש יש ומנין הואיל הרמז

 אבל עצום, העונג שאותו בלבד ההערה דרך על
 כולה לשאינו הכולה בין יחס שאין כשם האמת

 אצלינו אשר האלו התענוגות בין יחס אין כך
 כל את תיקח דאם וכונתו עכ״ל העונג לאותו

 יש הלא התענוגים. כל בעולם. שיש התענוגים
 יש בכבוד, תענוגים יש ושתיה, באכילה תענוגים

 את הורג א' כל אוהבים, שאנשים שררות מיני כל
 ככה אבל בשררה? יש מה שררה... בשביל השני

 השטויות... כל את מחפשים הזה בעולם אנשים
 אותם תכפיל הזה, בעולם שיש התענוגים כל אז

 זה התענוגים. כל את פעמים, ועשר מאות שלוש
 עולמות ש״י עולמות. הש״י זה לצדיק. שמגיע מה
 הזה. העולם תענוגי כל פעמים ש״י זה

 מיני כל אוכל, שררה, תענוגים, המון יש בעולם
 מאות שלוש תכפיל שיש התענוגים כל דברים,

 לצדיק! שיש מה זה פעמים, ועשר
 שווים? הצדיקים כל האם כך, לשאול יש עכשיו

בדרגא כאלו ויש רבינו, משה כמו צדיק יש הלא

 כל על מצווה, כל על הכוונה ע״כ אלא אחרת,
העוה״ז. תענוגי של עולמות ש״י מצווה

 דברים 'אלו המצוות כל על אומרים כשחז״ל
 קיימת והקרן בעוה״ז פירותיהן אוכל שאדם

 כולם, כנגד תורה תלמוד כתוב ולבסוף לעוה״ב'
 א' שמילה הירושלמי בשם שם אומר והגאון

 כל שעל לפי״ז יוצא כולם. כנגד היא תורה של
 מצווה כל ועל המצוות, כל כנגד שכר יש מילה

 וזה להשיג, אפשר אי לתאר, שאין שכר כזה יש
אחת. מילה על

 מילה כל על - אדם לבן אומרים היו אם למשל,
 כ״כ- הרבה -לא דולר אלף תקבל תגיד שאתה

 מהמקום, זז היה לא האדם מילה, כל דולר, אלף
 אלף עוד דולר, אלף עוד - מילה עוד מילה עוד

דולר... אלף מילה כל דולר,

 כל של שהשכר אומר הרמב״ם כאשר א״כ
 וצריך המצווה, כנגד כלום הוא הזה העולם

 מילה בעד פעמים, ועשר מאות שלוש להכפיל
 ובתורה כ״כ, כדי עד לזכות יכול אדם תורה של

יותר. אפילו

 שלו החיים את לנצל צריך אדם בן כמה א״כ
 דברים לעצמי, לעשות לא שטויות, לעשות לא
 מצוות, לעשות העיקר עצמי. של עצמי, של

 מילה כל על זוכה הוא אז שמים, לשם תורה,
 שלוש כך כדי עד תורה של מצווה כל ועל

מילה. כל בעד פעמים ועשר מאות

 החים את לנצל שכל לו יהיה א' שכל יעזור הקב״ה
 הרבה לכ״כ לזכות אפשר בחיים אותם, יבזבז ולא

תורה! הרבה כ״כ מצוות! הרבה כ״כ טוב!

 מעשים. מצוות, תורה, לו שיהיה אדם בן כל
 שמונה להיות לא תורה, לאהוב יכול אדם כל

 כל ביום שעות כמה אבל ביום... שעות עשרה
 לזכות. יכול ותפילה, מצוות וגם לזכות, יכול א'

 אושר איזה לתאר אפשר אי מאושר! יהיה ובזה
 ואז לטוב, החיים את לנצל שכל צריך רק שיש!
מאושר. יהיה

 את לנצל יזכה א' כל שבאמת יעזור הקב״ה
 בזה מאושר להיות יזכה ואז טוב, שלו החיים
א( היכלא )קובץ ובבא!

ה' גבורות ימלל מי - פונביז' כולל בהיכל רבנו משיחת קטעים - הש"ס כל ללימוד חיוב
 והנה א'(, ב' ויקרא מד״ר )עי' להוראה יוצא ואחד למקרא נכנסין אלף אומרים חז״ל
 יודע אחד כל דהא בשו״ע, מסוימים דינים ידיעת על הכונה אין להוראה יוצא אחד
 להכריע שיכול הכונה אלא להוראה, יוצא אחד נקרא לא עדיין וזה דינים, קצת

עמוקות. בשאלות
 צריכים דלזה וקשות, עמוקות בשאלות להכריע שיכלו גדולים ת״ח היו הדורות בכל

 כרעק״א האחרונים וגדולי הראשונים וכמו ולרוחבה, לעומקה הסוגיא כל את לדעת
 נקרא זה ולרוחבה, לעומקה הסוגיא בכל ונכנסו וכדו' עגונות בהיתר שדנו וכדו' החת״ס

 להוראה. יוצא נקרא לא עדיין זה מפורש שכתוב מה רק יודע אחד דאם להוראה, יוצא
 את לדעת צריך אלא מהתורה, בחלק ידיעה רק מספיק לא בודאי זה, להיות ובכדי

 כמו התנאים, שידעו כמו לדעת בזמנינו א״א יחסי, באופן היינו ולדעת התורה, כל
 נכנסין אלף אומרים חז״ל וזה דורו, לפי ששייך מה כפי אחד כל אבל הגר״א, שידע

להוראה. יוצא ואחד למקרא
 מן סטו רח״ל ישראל בכלל גדול הכי חלק כי למקרא, נכנסין אלף נתמעטו בימינו
 לעכו״ם יהודי בין הבדל ואין התבוללות כמעט יש המדינות שברוב כך כדי עד הדרך,
 יהודים, נשאר שלא כמעט גדולים, מאוד באחוזים שם שהטמיעה מדינות יש רח״ל,

 והמעט להוראה, יוצא ואחד למקרא נכנסין אלף להיות צריך שנשאר הקטן ומהחלק
 מהבעלי גדול הכי חלק יש זה במקום והישיבות, ביהמ״ד כתלי בין נשאר הרי הזה

 ת״ח יצמחו מהיכן אז לא אם כי גדולים, ת״ח שיצאו לצפות יש ומהם כשרונות,
 דהיינו התורה, כל את לדעת צריך בהוראה גדול ת״ח להיות דבכדי ידוע וזה גדולים,

ששייך. מה כפי
 לדרגה ולהגיע ש״ס לדעת שיכולים אנשים כשרון, ברוכי ב״ה יש כאן רבנו: וסיים

 הפרעות מיני כל שעושה שטן מעשה ג״כ יש אמנם להוראה, יוצא אחד של
 ה' גבורות ימלל מי נקרא לא וזה תורה, של קטן חלק על מצומצמים שנשארים

 יתבעו אם יודע איני למרכבה צפית הש״ס, כל לכה״פ זה תורה כי תהלתו, כל ישמיע
 גמ' ש״ס ללמוד יכולים כשרון בעלי הרבה יתבעו, שייך, שכן מה עכ״פ אבל בדורינו,

לגמרי, אחר הוא האדם ואז היטב, ולחזור ובאחרונים בראשונים ולעיין תוס' רש״י

 סוג זה תהלתו, כל להשמיע שיכול אחר, שבח זה השבח אחרת, תפילה היא התפילה
אדם. של לגמרי אחר

 אא״ה להבדיל חכמה לשם לומדים אם שמים, לשם לומדים אם רק זה וכמובן
 יראי הם ב״ה כאן האברכים דכל מקוים אבל כלום, זה אין חיצוניות חכמות כמו

 לעלות ורוצים יר״ש עם ולומדים ה', תורת את ללמוד רוצים כי תורה ולומדים ה'
 מקריבים אם אבל חייהם, כל את מקריבים הם זה ועל שלהם התכלית וזה בתורה,

 ימלל למי שיגיעו אמיתיים, תורה בני להיות לתכלית, שיגיעו אז החיים כל את
תהלתו. כל להשמיע שיכול מי ה' גבורות

 שלומדים מסכתות כמה לדעת יכול אחד מצומצמים, כ״כ אנחנו האחרון בזמן
 כל ישמיע ה' גבורות ימלל נקרא זה וכי תורה, חידושי קצת לו יש זה ועל בישיבות

 כאלו, דברים לעשות יכולים צעירים בחורים גם תורה, חידושי כמה לו שיש תהלתו
 בבלי ש״ס לכה״פ לדעת צריך תהלתו, כל ישמיע לדרגת להגיע הוא התכלית אבל

 ה' וגבורות אחר, אדם יהי' האדם אז ה', תורת שזה מפני זה את וללמוד וירושלמי,
אחרת. יהי' והכל ה', גבורות זה שאומר

 ולהגיע לעלות שיכולים צעירים אנשים כאן יש להעיר, רוצים שאנחנו מה וזה
 כולה התורה כל את לדעת כדי ללמוד לש״ש יעבדו אם מאוד, גבוהות לדרגות
 לגמרי אחר אדם מאושר, יהי' אחד כל אז תהלתו, כל להשמיע להיות לדרגה ולהגיע

 עמוקה סוגיא זה בודאי ג', בדף אוחזים למעשה דפים, כמה על מצומצם ישאר ולא
 צריך דפים, כמה רק הזמן במשך יספיקו כך ימשיכו אם להתקדם, צריך אבל מאוד

 יספיקו לא זו בדרך הרבה, לחזור צריך כך, כדי עד לא אבל בעיון, ללמוד באמת
 כל שיעמדו א״א הקושיות, כל את לתרץ א״א הלאה, ממשיכים קושי יש אם ש״ס,
 להגיע אלא לאחר שלא להתחזק צריך הסדרים בשמירת וגם אחת, סברא על הסדר

 לא זה אחת, סברא על היום כל יעמדו לא תוס', רש״י גמ' וילמדו הסדר, בתחילת
 רוצים הרי ללמוד, רוצים שלא מחמת ח״ו בא לא זה גפ״ת, ללמוד צריך תכלית,
 אחת, סברא על היום כל שיעמדו לא אבל סברות, גם צריך גפ״ת, זה היסוד ללמוד,

 ה' גבורות ימלל מי לדרגת ותגיעו ותלמדו שתעלו להתקדם, שיתעוררו יעזור ה'
קלז( - קלג עמ' תורה עניני תהלתך פי )ימלא תהלתו. כל ישמיע



תערוג 6כאיכ
 דיומא ענינא וליקוטי השבוע פרשיות על פנינים

שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן ישראל של מרבן

תשע״ז שנת | נשא פרשת | ד' שנה | 207 גליון | בס"ד

הפרשה פגיגי
פעמים נזיר עולת להביא

 אחת וכבשה לעולה, אחד תמים שנתו בן כבש לה׳ קרבנו את "והקריב
 יד( ו, )נשא לשלמים" תמים אחד ואיל לחטאת תמימה שנתה בת

 עולה יביא אם להא למיחש ליכא בעולה אבל כ׳ ע״ב נ״ה בקידושין תוס׳
נדבה. בא עולה שהרי אחרת

 תוסיף, על עובר אינו אמאי שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן מו״ר והקשה
 ל״ה ע״כ טז דף בר״ה תוס׳ לפמש״כ לדון ורצה לנזירותו? עולות ב׳ שמביא

 ועי״ש( בנימין )מנחת עכ״ל. כ״פ המצוה את כשעושה ב״ת איסור שאין ותוקעין

 מקולקל בכהן כהנים ברכת
 כג( ו, )נשא וכוי ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר

 לא פעם אף הקב״ה יסף. ולא ישראל כלל עם דיבר הקב״ה תורה במתן
 תורה ממתן חוץ ישירות דיבר לא הנביאים עם ואפילו האדם, עם מדבר
 זאת ובכל שמעו העולם אומות אפילו ששם

 מדבר השי״ת קול את לשמוע היום רוצים אם
 שכתוב כפי כהנים בברכת לשמוע אפשר

 הכהן ה״ז( כפים נשיאות מהלי )פט״ו ברמב״ם
 הוא הקב״ה אלא לברך כח לו אין עצמו

הכהן. דרך המברך
 אומר הקב״ה ואמר: מרן זאת והמחיש

 הכהן הצינור, דרך עוברת זו ואמירה יברכך׳
 עוברת זו ואמירה וישמרך׳ אומר הקב״ה

 הברכה. כל הלאה וכך הכהן, הצינור דרך
 הוא שהקב״ה הרגישו תורה במתן אז אומנם

 זה. את מרגישים לא היום המדבר,
 מקלקל? רעות מידות עם כהן אם ושאלו
 כהן גם אבל טוב יותר שצדיק רבנו ואמר

 ברכת ולגבי עוברת, הברכה רעות מידות עם
 מקיים אלא מברך שהקב״ה כתוב לא צדיק

צדיק. הוא באמת אם ורק

 הנפש את שהרג קטן
ש שהרג קטן כהן אם רבנו נסתפק  מ״מ ממיתה פטור שהוא אע״פ נפ

 תוס׳ כדפירשו סניגור נעשה קטגור דאין משום כפים לנשיאת נפסל אולי
 בענין באריכות וראה יב. כא, משפטים השחר )אילת שנאמרנו. ד״ה א׳ ז׳ ביבמות

תשע״ו( נשא פר׳ בגליון זה

הכהן של הכונה
 דסגי או לברך, לכוין צריך כהנים ברכת שמברך כהן אם להסתפק יש

 לאומרם? צוה דהקב״ה משום המלים שיאמר שיכוין
 מצותן עושים ״הכהנים כתב ה״ז כפים נשיאות מהל׳ בפט״ו והרמב״ם

 נמצא וא״כ כחפצו״. ישראל את מברך ברחמיו והקב״ה בה שנצטוו
 שיבין דא״צ לומר ושייך הברכה, את אומר ורק המברך אינו דהכהן
 הפסוק לשון ומ״מ לומר, צוה הקב״ה האלה שהמלים אלא דמברך

 לברך דצריך שכתב בחומש רש״י ועי׳ ״תאמרו״, כה לא ״תברכו״ כה
 לברך דצריך בהא י״א סעיף קכ״ח סי׳ או״ח ובשו״ע שלם, ובלב בכונה

 כששונא לברך לכהן דאסור בזוהר דאמרינן משום המג״א כתב באהבה
המצוה. הוא לבד המלים אמירת דלא משמע מישראל א׳

כעונה שומע
 מהגאון סברא הובא כעונה, שומע ע״י כהנים בברכת להוציא בענין
 כמו לאחרים שמברך בברכה אחר להוציא שייך דלא זצ״ל קרליץ רש״ש

 מי דגם כעונה שומע בזה שייך יהא דלא בריא שיהיה אחר שיברך מי
בירך. כאילו יחשב ששומע

 הוא דהקב״ה ברמב״ם שכתוב כיון טען ז״ל קרפילוב יונה ר׳ והגאון
ובמקו״א חבירו, להוציא מכוין שא׳ ע״י שיועיל שייך הי׳ לכן המברך

אחרים של מכרם להתרחק
ה אשר מכל נזרו ימי ״כל עש  ועד מחרצנים היין מגפן '

ד( ו, )נשא יאכל״ לא זג

 את שאלתי שליט״א: שטראוס הגר״א כתב
 רק להתרחק צריך נזיר האם שליט״א הגראי״ל

 אינו אחר של מכרם אבל שלו, שהוא מכרם
 ענבים לגנוב חשוד אדם שאין להתרחק צריך

 צריך אחר של מכרם שגם או אחר, של מכרם
 לך לך גווני ובכל חכמים חילקו דלא להתרחק,

 תקרב? לא לכרמא סחור סחור לנזירא אמרינן
 אחר של מכרם שגם שליט״א הגראי״ל וענה
 ״אדם צחות בדרך והוסיף להתרחק, צריך

 אלץ מיינע, איז הכל שלו, העולם שכל חושב
מיינע״. איז

ס״י( במדבר אפרים )נאות

 לברך. כונה בלי ברכה מהני ולא לברך שיכון צריך דמ״מ הבאנו
 את לברך דין כשאין דבודאי לומר יש הגרש״ש של הערתו בעיקר אך

 לברך מצוה שיש כהנים בברכת אבל בזה, להוציא א״כ שייך לא חבירו
 השני הכהן ובאמת כעונה. שומע מדין חבירו כהן להוציא יכול שפיר
 הבית ]ובדברי באהבה לברך לכוין שמצוה כמו בלבו ולברך לצאת יכוין

שם[. באילה״ש ראה זה בענין איש והחזון הלוי

הנשיאים מנחת בגדר
 שבעים כסף אחד מזרק משקלה ומאה שלשים אחת כסף קערת ״וקרבנו

 יג( ז, )נשא למנחה״ בשמן בלולה סלת מלאים שניהם הקדש בשקל שקל

 הלח כלי דתנן דרב להא לה סבר שמואל ׳ואף ע״ב ח׳ דף במנחות איתא
 מדות, אלא ל״ש שמואל: ואמר היבש את מקדשין הלח כלי ואין וכו׳

 סלת מלאים שניהם שנא׳: היבש, את מקדשות דם( )של מזרקות אבל
למנחה׳. בשמן בלולה

 מקדשין הלח דכלי ומפרש שמואל ובא הלח״ ״כלי הוא מתני׳ לשון הנה
 דלישנא ונמצא מקדשות, אין מדות ורק יבש

בדיוק. לא הוא הלח ״כלי״ דקתני דמתני׳
 דמנחה כרב ס״ל דשמואל ראי׳ מאי וצ״ב

 הם הרי שמן, בלי גם קדושה שמן, הצריכה
 אם ב. יבש. מקדש לח כלי אם א. נידונים, ב׳

 ומשמואל שמן, בלי גם מתקדש שמן כשצריך
ראי׳ ומאי הראשון, הדין על אלא חזינן לא

חריבה, במנחה מיירי שמואל אולי השני, לדין
 בלי מתקדשת אינה שמן שצריכה מנחה אבל

שמן.
 הוראת הכל היה הרי הנשיאים בקרבנות ויל״ע
 במקום כאלו קרבנות מצינו לא דהא שעה,
 חטאת ולא וביחיד, נדבה קטורת לא אחר

 ההוראת היתה מה להסתפק יש אמנם נדבה?
 שהיתה או הקרבנות, אלו את שיביאו אם שעה,

שירצו? מה כפי שיקריבו שעה הוראת
הי׳ דלא דעתם, כפי דהביאו לומר ואפשר

 דמה נמצא וא״כ להביא, האיך הוראה להם
 בלולה דין אי״ז בלולה היתה שם שהמנחה

 והשמן לחוד הסולת כקידוש זה אלא בלולה, שתהא צריכין היו לא דהא
 היתה התם דהא משמואל, מייתי דמה להקשות שייך לא ומש״ה לחוד,

 כמנחת הויא דהתם רק היא והקושיא בלולה, דין שאי״ז די״ל ״בלולה״,
לרב. משמואל לכאו׳ ראי׳ אין ומה״ט שמן, צריכה דאין חוטא

 הנשיאים של המזרקות
 קמשתעי. ״נסכים״ ובמנחת סולת, מלאים שניהם ד״ה ב ח, מנחות ברש״י

 דהיתה שכתב בחומש מרש״י הק׳ והרש״ש נסכים, מ״ט שמקשין יש
 מה דא״כ קשה קצת זה אמנם נשיאים, מנחת ברש״י ומגיה נדבה, מנחת

 נשיאים. מנחת שהיתה ידענו הרי לומר רש״י בא
 בחומש. רש״י וכמו ״נדבה״ במנחת כאן י״ל להגיה, צריך בלא״ה אם ולכאו׳
 מ״מ נסכים מנחת שהיתה דאף כת׳ א קא, זבחים הכהן ושב ובספר דהמלבי״ם ]הביאו

 שעה הוראת והי׳ נסכים מנחת שהיתה לומר מנ״ל צ״ב אך דנאכלת, שעה הוראת הי׳

 יש באנינות שנאכלה מזה ואולי שתיאכל. דינה הי׳ וכך נדבה, מנחת הי׳ זה אולי שתיאכל,

 נשא. ה׳ עה״ת הרי״ז מרן בחי׳ ועי׳ שעה[ הוראת מדין דהיתה ראי׳
 מתחילה משוחין היו אם הנשיאים, שהקדישו וכו׳ הקערות על ויל״ע
 בעשיית בתחילה דרק משיחה, להם הי׳ לא ובפשוטו המשחה, בשמן

 העבודה ע״י מתקדשין היו ואח״כ משיחה היתה הראשונים הכלים
 למושחן אסור הי׳ משיחה צריכין שאינם וכיון מחנכתן, דעבודתן בהם

 נמשחו. לא מסתמא וא״כ לצורך, שלא המשחה בשמן דמשתמש
 עדיין נתקדשו ולא מזרק, בתור עדיין שמשו שלא אלו דמזרקות ונמצא

 יבש, קידוש ידי על עכשיו, רק שנעשה קידושן להו מהני מ״מ דם ע״י
הכלי. דין לא שזה אף



למעשה הדברים על לסמוך אין וע"כ מעשה, מפי הלכות למדים שאין לציין הדאוי מןוהליכוה הלכוה
בלבד. מו"מ בדרך נכתב והכל אופן, בשום

כהנים ברכת במעלת ספר
 שליט"א: הוניסברג גדליה ר' הרה"ג כותב

 שליט"א הגר"ח רבנו סיפר תשס"ח נשא בש"ק
 מלפני שמו, את זוכר שאינו בספר פעם שראה
 בברכת מילה כל שמפרש שנה, מאה בערך

 'ויחנך' כגון תיבה, בכל יש ברכה איזה כהנים
 בית, לשלום שלום לך וישם ובנות, בבנים
 עליו שיכוון מהכהן לבקש שאפשר וכותב

 והרבה ישועה, שצריך הדבר על כהנים בברכת
 אנשים יום כל באים הנה להם, הועיל פעמים

 מרן אמר חשבתי בית, שלום של בבעיות
זו. עצה שיעשו שאפשר הגר"ח

 'חסד שמו הקונטרס נמצא בירור לאחר
 מריינא הכהן פנחס אליהו מהרב לאלפים'

 בשער אשר תרע"א, בשנת בירושלים ונדפס
 סגולת חז"ל מדברי יבואר 'בו נכתב הספר
 וכבוד לעושר הצלחה להשיג כהנים ברכת
 וזעם רעה כל ולבטל וארוכים טובים וחיים
 דוכנם בעת הכהנים כוונת ע"י האדם מן וצרה
 לוי שהיה זצ"ל הק' השל"ה עשה וכן וכו',

 על הברכות להמשיך מכוין היה הדוכן ובעת
 וצולם דבריו, כל ע"ש ... שבחו"ל משפחתו כל

 ואמר לפניו והובא הקונטרס הגר"ח למרן
נתכוין. שלכך

 והתפעל שליט"א הגראי"ל רבנו מכך שמע
 אליעזר דוד הרב אצלו וכשהיה זה, מדבר מאד

 רב ידיו אשר שליט"א קלוגמאן יואל הרב בן
 שאלו ועוד, ראשונים ספרי בהוצאת להם

 דבר להוציא מה עצה לו יש אם להגראי"ל
 יודע, איני ראשונים רבנו, להם השיב נוסף.
 ברכת על לאלפים חסד קונטרס יש אבל

 סגולות על ממדרשים לקט שם שיש כהנים,
כהנים, בברכת שיש

 שרצה שהאמת הגראי"ל מרבנו ושמעתי
 עכשיו אבל זה, קונטרס להדפיס בעצמו

 ואכן המצוה, לו שיהיה להדפיס מה ששאלני
בהוצאה זה ספר הנ"ל הוציא תשס"ט בשנת

פ״ד( עמ' תודה )מנחת חדשה.

בכהנים תלוי הכל
 שליט"א כהן דוד רבי הגדול הגאון כותב

 איזה ״לפני באהבה': כהנים 'ברכת לס' בהסכמה
 הגראי״ל הישיבה ראש מרן אצל הייתי זמן

 אצלו שתמוה לי ואמר שליט״א, שטיינמן
 ישועה. לאיזה הזקוקים אנשים לראות מאד

 והרבה ברכות, לקבל ומחפשים שמבקשים
 שאין ואף כך, בשביל למרחקים נודדים פעמים

 של בברכותיהם ענין שיש אסמכתא שום להם
 להם שיש ליבם אל שמים ואינם המברכים,

 הבטיח שהקב״ה ברכה יום יום בכל בסמוך
 ברכה, של שפע פועלת והיא כח בה שיש
 ואינם יום, בכל הכהנים שמברכים הברכה והיא

 כהנים. ברכת אחר ולהשתדל לרדוף משתדלים
זצ״ל. הגרי״ז רבנו כך על שעורר ידוע וכן

כהנים בברכת חיים החפץ נוסח
ישיש מיהודי ששמע שליט״א רבנו סיפר

 חיים החפץ אצל שלמד ז״ל, טובי' אלי' ר'
 חיים שהחפץ בראדין, הישיבה יסוד בתחילת

 הדפסת לצורך לורשה הפסח לאחר נסע
 לידא, עד עמו ליסוע לו ונזדמן ברורה, המשנה
 לשהות אצטרך הרי בדרך אמר חיים והחפץ

 כהנים ברכת אברך ואיך בורשה, השבועות בחג
 בהיגוי שם שמדברים מאחר ליטאי בהיגוי
זה, בהיגוי לדבר צריך אני גם אולי פולני,

 כתוב מסוים שבספר לו אמר הנ״ל ורא״ט
 צריך ולא שיבוש הוא הפולנים של שההיגוי
 למש״כ התייחס לא חיים והחפץ לזה, לחשוש

 הספר שמחבר לו נודע ואח״כ ההוא, בספר
 לא חיים החפץ כך שמשום והבין משכיל הי'

 הר״צ חיים החפץ מנכד ושמעתי לזה. התייחס
 פעמים הרבה אומר הי' חיים שהחפץ ז״ל זקס

 מלב להוציא כדי מלרע, ולא מלעיל אתה תיבת
 ברכת בירך חיים החפץ ולמעשה המשכילים.

 הליטאי שההיגוי וידוע ליטאי. בהיגוי כהנים
שם( השחר )אילת התימני. למבטא מאוד קרוב

דרבנן לפחות או דאורייתא לקיים
אפשרויות, שתי לו שיש כהן שאלה, נשאלה

 ועי״ז אחד, כהן שם שיש לביהכנ״ס לילך או
 כהנים ברכת ויקיימו כהנים שני יהיו הם

 ל״ט ס״ק ובמ״ב קכ״ח סימן עיין דאורייתא,
 יהיה לא השני ולביהכנ״ס מ״א, ס״ק ובשעה״צ

 כהן, שם שאין לביהכנ״ס שילך או כהן. אף
שיברכם? אחד כהן להם ויהיה

 והגר״ח שליט״א הגראי״ל רבותינו ונקטו
 כהן שם שיש למקום שילך שליט״א קניבסקי

דאורייתא. כהנים ברכת ויקיימו

השמעים כונת
 נוכח שליט״א: גולדברג ניסן רבי הגאון שח
 שליט״א רבנו את ח״א ששאל בעת הייתי
 שלשיטה מצוה דבר שעושה לכוין צריך כיצד
 שיטות ולשאר עשה מצות זה בראשונים אחת
 לאותם תוסיף בל חשש בזה דיש מצוה, אי״ז

מצוה. שאי״ז ראשונים

 כזה, במקרה נתקל יום בכל אני רבנו: לו ענה
 כהנים, לברכת הכהנים כנגד עומד שאני בעת

 דאורייתא עשה מצות זה החרדים שלשיטת
 ומאידך, כהנים, ברכת לשמוע הישראל על

 מכוין אני ולכן מצוה. בזה אין הפוסקים לשאר
כחרדים. הלכה אם רק מצוה לשם

בחו׳׳ל כהנים ברכת
 הצטער לארה״ב בדרך רבינו היה כאשר
 ברכת לשמוע יזכה לא הקרובים שבימים

 הרדי יוסף הר״ר עיניו שהאיר עד כהנים,
 כפים לישא נוהגים המזרח עדות שבני שיחי'

 יום כל והלך מאד, רבינו ע״ז ושמח בחו״ל, גם
 להתברך שלהם למנין שחרית תפילת לאחר

 הר״ר שאל וכאשר קדושיו. עם אהרן בני מפי
 לישא יכול אם - שליט״א גליק הכהן שמעון
 ומנהג היות רבינו, הסכים לא כפיו, את עמהם
הראה הנסיעות אחד ]ולפני כפים. לישא שלא אשכנז

 שלם מנין עשים דאם מקיל רבנו שבארחות שליט״א הגראי״ד
 רבנו אבל כפים, שם לישא אפשר בחו״ל ישראל ארץ בני של
המקום[. ממנהג ולשנות בזה להקל רצה לא

 להשתדל מרבה בביתו שמתקיים ובמנין
 יתקיים שבזה כהנים ב' הפחות לכל שיהיה
 טובה מאוד ומחזיק דאוריייתא. כהנים ברכת

ולברכו. אצלו להתפלל המגיעים לכהנים

חבירו פני המלבין כהן
 שהרג כהן כל יוחנן א״ר ו,ב בברכות איתא

 דמים ידיכם שנאמר כפיו ישא לא הנפש את
 והנה ל״ה. סע' סכ״ח בשו״ע נפסק וכן מלאו,

 דחשובה חבירו פני דהלבנת החמור בדבר דנו
 חבירו פני שהלבין כהן האם דמים, כשפיכות

 שטינמן הגראי״ל דעת כפיו.. לישא יוכל
כפיו. לישא שיכול שליט״א

 חבירו פני שהלבין כהן זצ״ל אלישיב הגרי״ש דעת ]אך
 כן. נוהגין ואין כפיו, ישא שלא להחמיר ראוי ברבים
 ישא שלא להחמיר יש חבירו לפייס רוצה אינו אם אמנם
 פני והלבין שנכשל מי שגם ליזהר מאוד ראוי ולפ״ז כפיו.

 ובזה תשובה כעשה דחשיב לפייסו עכ״פ שילך חבירו
 פשיטא לא שם ובפמ״ג בספק, הוא דאל״ה הקלו, בודאי

 פלוגתא שבספק היטב ויעו״ש לעלות, מותר דבספק ליה
חכם[. שאלת בזה צריך ולמעשה להקל, שיש יתכן

תשע״א( וישב דפרשה עומקא שליט״א, מונק י' )הרב

לבר׳׳כ עשרה בשמונה להפסיק
 עשרה שמונה שהמתפלל הורה איש החזון

כהנים. ברכת לשמוע להפסיק יכול הש״ץ עם
 ז״ל שמרן הגרח״ק העיד וכן בתמר( )אעלה בהערות ]וציין

 לשמוע מודים ברכת אחר ושהה הש״ץ עם א' פעם התפלל
סל״א[. פ״ד והנהגות בדינים וכ״ה כהנים ברכת

 דאף דנראה הוסיף שליט״א הגראי״ל ורבינו
 ומרן שם. לענות רשאי הברכה על האמן את

 שלא ואמר נכון, ע״ז: כתב שליט״א הגרח״ק
 אם אבל שמו״ע, באמצע להפסיק מחוייבים

להפסיק. אפשר רוצים

 שאל לוינשטיין יחזקאל ר' המשגיח ופעם
 שעומד בכה״ג לעשות מה איש החזון את

 ואמר כהנים, ברכת ומברכים שמו״ע באמצע
 מבין שלא אמר והוא שרוצה, איך שיעשה לו

 הפשט אבל יעשה, שרוצה איך הפירוש מה
י״ח( ס' בתמר )אעלה חייבים. ולא שמותר כנ״ל

 האם י״ח בתפילת שעומד במי רבנו ונשאל
 רבנו ואמר כהנים. ברכת לשמוע לעצור צריך
 בכלל הוא אם ואף מצוה דליכא א״נ דאף

 עתה ומברכו עומד הקב״ה הרי מ״מ הברכה
למאור( )שמן ישתוק. שלא ומדוע

כהנים ברכת בעת רבנו מנהגי
 התיבה לפני העובר הש״ץ כאשר רבינו נוהג

 בקול ותיבה תיבה כל רבנו שמקריא כהן, הוא
 שמסייע בכך, יש דמצוה רבינו ואומר ובנעימה,

הכהנים. לברכת
 ובסמוך הכנסת, בבית רבינו מתפלל כשהיה

 הניחו כהנים, ברכת בשעת שעמד למקום
 מאד הרבה והיו נעליהם, את הכהנים שם

מריבוי זיעה של ריח שיש רבינו וחשש כהנים,



חוש לו שאין דאף ]ואמר מהם. והתרחק המנעלים,
להרחיק[. יש זה את מריח רגיל שאדם כיון זאת בכל כ״כ, הריח

 לא כהנים, ברכת בשעת מקפיד רבינו
 העמידה מקום ולענין דבר. שום על להישען

ממש. פנים מול פנים לעמוד קפידא שאין אמר

זמן חכה
 רבנו וכשעמד במנין, כהנים היו לא פעם
 שליט״א רנ״ג לו הודיע למכונית להיכנס
 ויש לחש בתפילת סמוך בביכ״נ אוחזים שעתה

ברכת לשמוע כדי לשם ונכנסנו כהנים, שם
דקות[. כעשר להמתין צריך שהיה ]אף כהנים

 ״גאון בישיבת לתפילה באו רבה בהושענא
 רי״ש הכהן של מבניו בחורים שני גם יעקב״
 היו מלבדם ובמוסף. בשחרית כפיהם ונשאו

 אחד. כהן ובמוסף כהנים שני רק בשחרית
 האחים משני אחד לי אמר לשאלתי בתשובה

 להתפלל לבוא ביקשם רבנו של שנכדו
 רבנו כשהתפלל תורה, בשמחת גם בישיבה.
 כדי ובניו רי״ש עמו התפלל בביתו, שחרית

כהנים. בברכת המתפללים את לזכות
 מנין שעשו שליט״א רבנו של חוליו בעת גם

 לעמוד שמתאמץ ראו כהנים ברכת והיה בביתו
 הרבה זה על ומתאמץ כנגדם, פניו את ולכוין

הברכה. עליו שיחול כדי
 'בית הכנסת בבית ותיקין מתפלל וכשהיה

 אצל ששהה פסח בימי תורה בעזרת ישראל
 היה א', כהן רק היה ולפעמים הגר״מ. בנו

 כהנים ברכת בעת לו שיקראו מנכדיו מבקש
כהנים. בב' בר״כ לשמוע כדי הבא במנין

 בר״כ היה לא ובמטוס מחו״ל רבנו חזר ופ״א
 איקצוביץ כנסת לבית במיוחד רבנו והלך

בר״כ. לשמוע

פעם עוד לברך יצא אם
 שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן מו״ר הנה

 ללכת ודעתו כפיו את שנושא ככהן לדון יצא
 צריך האם אחר במנין כפים לשאת אח״כ
 גם עולה הראשונה שהברכה או ולברך לחזור

 ולברך לחזור שצריך וצידד השניה הפעם על
 היה לא הראשונה בפעם שבירך שבשעה מפני

 נש״כ חיוב שהרי השניה הפעם של החיוב את
 רצה בברכת רגליהם שעוקרין בשעה רק חל

ולכרך לחזור צריך ולכן כהנים הש״ץ וקריאת
ק״פ( עמ' בנימין )מנחת עכ״ד.

כהנים בברכת הש׳׳ץ עמידת
 כנסיות בתי שיש מה על להעיר הביאו
 מארון לפנים עמוק נמצא הש״ץ של שהעמוד
 הכהנים אחורי נמצא שהש״ץ באופן הקודש,

מתברך. ואינו
 החזן עמוד שיהיה עדיף אמנם כי אף והנה

 מ״מ שיתברך בכדי הקודש ארון לפני עומד
 מה זמנינו גדולי בין הלכתית מחלוקת מצינו
 מהארון לפנים נמצא שהעמוד באופן הדין

 אם הכהנים, מול עומד הש״ץ פני ואין קודש
לא. או מתברך

 חז״ל שאמרו דמה שליט״א רבנו השיב
שעושה מה כל הכונה מתברכים אונס שבמקום

 בחזן וכאן כאונס, ליחשב סגי חשוב לצורך
 החזן, של העמוד ליד שיעמוד הוא הציבור כבוד

הכהנים. בברכת ומתברך אונס נחשב הכי ומשום

התפילה באמצע לעלות
 ]עם כהנים לברכת לעלות שאפשר רבנו אמר

 שמע, קריאת ברכות באמצע אף אשקב״ו[ הברכה
ראשון. מפסוק חוץ

ידים בב' כהנים ברכת
 בבואם שרבים, ציין, בחו״ל רבנו כשהיה

 לעשות מקפידים אכן צאצאיהם, את לברך
 מנהגו כי וסיפר אחת. יד בהנחת רק זאת
 בברית, משתתף כשהיה מפונביז' הרב של
 התינוק את ומבקש הברית אחרי הולך היה

 ב' עליו מניח והיה כהנים, ברכת אותו ומברך
 את לו ואין כהן הוא דהרי אומר והיה ידים,

 סי' הלכה בביאור המובא הגר״א של החשש
 עובר ידים בב' כהנים ברכת שמברך שזר קכח,

עיי״ש. בעשה

 סיפר זצ״ל דיסקין שהמהרי״ל ושמעתי
 זצ״ל קצננלבויגען והגר״א הגר״ש האחים על

 שאחד בטענה להגר״א אותם הביאה שאמם
 ואמר מספיק אוכל לא ואחד מספיק ישן לא

 וטענו שצריך כמו ולאכול לישון שצריך להם
 בריא שהוא ואמר כן עושה לא הוא שהרי

 גדולים שיהיו ובירכם עליהם ידו והניח בטבעו
 כשבירכם אם למהרי״ל שאל ואחד בתורה

 מזה לפשוט ורצה ידיו שני את עליהם הניח
 ועי' ידים ב' הנחת עם לברך לזר מותר אם

 וכי לו וענה א' סעיף קב״ת סימן הלכה ביאור
 והיה כסף לקח הוא השני' שביד סבור אתה

 אין אבל ידיו בשני בירך שהגר״א משמע
שמספרים. ממה לדינא לפשוט

 כתוב: שבת בליל הגר״א בסידור ובאמת
 לבד ידים בב' לברך שאסור הגר״א בשם שמעתי

 מביא נ״ג ו' נשא פרשת תמימה בתורה וכן הכהן
 בשעת חתן בירך שהגר״א אמונים מאיש ששמע
 ואמר ככה על ושאלוהו אחת יד רק והניח חופתו

במקדש. רק ידים בשתי ברכה מצינו לא כי

כהנים לברכת להמתין
 המתינו הגרי״ז מרן של שבמנין סיפר רבינו

 הבינו לא ואנשים שעה כחצי כהן[ שמחה ]ר' לכהן
 מאמריקה באים אנשים הגרי״ז להם אמר

התורה. של ברכה זה וכאן מצדיק ברכה לקבל

 שמצוי מה בענין רבינו נשאל ופעם
 כהן, לעוד וקוראים הש״ץ בחזרת שמפסיקים

 היו הגרי״ז אצל רבינו אמר לדעתו, ראוי זה אם
כהן. שיבא שעה חצי מחכים

 לכהן שהמתינו מה רק כ״ז אם רבנו ונשאל
לשני? לכהן כשהמתינו גם או יחיד

 הובן עכ״פ יודע, אינו באמת שזה רבינו אמר
 שמביאים להדיא לי' שניחא רבנו מדברי ברור

יפרח( כתמר צדיק )כ' ממקו״א. שני כהן
 ר' להרה״ג רפ״ג עמ' ועונש שכר ובס'

 הגראי״ל מו״ר שמעתי כ', שליט״א כהן ישעיהו
 לפעמים היה מבריסק הרב שאצל שליט״א

כהן, היה כשלא הש״ץ חזרת שהתחילו

 שיבוא עד להמתין הרב אמר לרצה וכשהגיעו
כהנים, ברכת שיעשה כהן

 שעה, חצי אפי' כך בשביל שהמתינו ופעמים
 כהנים, ברכת עבור כך כל מתאמץ למה ושאלו
 כמה במשך שנוסעים חסידים יש הרי והשיב

 ברכת וכי ברכה, ממנו לקבל כדי לרבם שבועות
מכך. פחותה היא ה' מפי שמתברכים כהנים

יו׳׳ט ולא שבת בתפילת כהנים ברכת

 שטעה סוכות חוה״מ בשבת שהיה מעשה
 ישראל מקדש וחתם מוסף בתפילת הש״ץ

שבת. של בחתימה הזכיר ולא והזמנים

 ואי״צ התפילה שיסיים שליט״א ג״א והורה
 חוץ יצאו הכהנים אכן הברכה, לראש לחזור

 ונימוקו וטעמו כפיים, ישאו ולא לבהכנ״ס
 שבת של הזכיר דלא היכא הדבר עיקר דהנה

 יו״ט, וגם שבת גם להזכיר כשצריך בחתימה
לחזור. וצריך מעכב אם באחרונים פלוגתא הוא

 הביא מקדש ד״ה ס״א תפ״ז ס' ובביה״ל
 בין לבד שבת של הזכיר אם דבין הפר״ח בשם

 כתב הח״א ובשם יצא, לא לבד יו״ט של הזכיר
 להוכיח האריך גופיה והביה״ל יצא, דבתרווייהו

 לא דאם יו״ט מהזכרת שבת הזכרת בזה דחלוק
 ההזכרה דעיקר כיון יד״ח יצא לא שבת הזכיר

 יד״ח יצא יו״ט הזכיר לא אם אבל שבת, היא
למעשה. וצ״ע כתב ובסו״ד

 אי״צ מספק וממילא בספק דהדבר ונמצא
 כפיים נשיאת אבל הש״ץ, החזרת ויסיים לחזור

 דדלמא להוסיף לנו אין זה ברכה עוד דהוי
 שבת של הזכיר דבשלא הביה״ל כדברי הלכה

 נשיאות ואין הש״ץ חזרת כאן אין וא״כ יצא לא
 ישאו לא ומה״ט הש״ץ חזרת בלא כפיים

עכ״ד. כפיהם הכהנים

 משמיה שליט״א דיסקין מהגרב״ד ושמעתי
 לישא דאפשר שליט״א שטיינמן הגראי״ל דמרן

 מבואר ושכן הש״ץ, בחזרת שלא גם כפיים
הש״ץ חזרת כאן דאין נימא אי גם וא״כ בפמ״ג

היו מ״מ בצ״ע[ שנשאר הנ״ל הלכה הבאור ]וכדברי כלל
כפיהם. לישא יכולים הכהנים

 אי' להדיא דהא תמוה הדבר בפשוטו והנה
 תפילה בלא נ״כ אין דתענית רפ״ד בירושלמי

 הרבה וחפשתי קכ״ח. ר״ס בביה״ל והובא
 סקל״ה קכ״ח ס' במשב״ז שמצאתי עד בפמ״ג

 וישא יחזור בישיבה כפיו נשא דאם בתו״ד שכ'
הלכה( )נתיבי התפילה. לאחר כפיים

ויבוא יעלה שכח

 דאם מבואר מבוטשאש לגאון אברהם באשל
 ישאו להתפלל וחוזר ויבוא יעלה הש״ץ שכח
כפיהם. הכהנים שוב

 ברכה בלא דישאו כתב השולחן ובקצות
 כפים לישא מ״ש כ״ב סי' חת״ס בשו״ת וראה

 וכעת ציבור ובאותו תפילה באותה פעמים ב'
 שטינמן הגראי״ל מרן בזה שנשאל שמעתי

 דאיך עברו מימים בזה שהעיר ואמר שליט״א
 באותה פעמים ב' כפים ישא שכהן ליה משכחת

 הדבר לו נתיישב ועתה ציבור ובאותו תפילה
וי״ל. ויבוא יעלה שכח שהש״ץ בכה״ג דמיירי



הישיבות עולם
יצחק זכר ישיבת

 עבור שליט״א דיאנמט יעקב רבי הגאון ע״י תשמ״ז בשנת הוקמה הישיבה
 שהגיעה עד רבים במקומות ועברה הרגילות, במסגרות שהתקשו בחורים

עילית מודיעין בעיר למקומה

מכסף חשוב יותר
 בחורים עם ילמדו שאברכים הצעה שהיה שליט״א רה״י לנו שח

 ושאלו לא. אופן בשום רבנו ואמר האזרחי, השירות דרך כסף ויקבלו
 יש ואמר הישיבה, כל את להחזיק שיכול מאוד גדול סכום זה הרי

מכסף׳. חשובים יותר דברים
לקחת לא

 ישלם התרבות שמשרד הצעה שהייתה תקופה שהיה רבנו נשאל עוד
 ואכן מזה, יפסידו שלא יעזור וה׳ כדאי שלא רבנו ואמר גדול, חלק
אחר. ממקום גדול סכום וקבלו ס״ד להם היה

יחסר לא
ל הישיבה מראש רבנו נשאל  משתמש שהוא אחרי שנהג ת״ח אברך ע
 זה כי בסדר זה האם לישיבה השאר כל את נותן שצריך למה בכסף

 רבנו ואמר ילדים, לחתן משהו להשאיר צריך אולי וגם מחומש יותר
 רבנו אמר השתדלות ולגבי מחומש. יותר לתת בעיה אין שלתורה

ת יכול בבטחון בדרגה והוא מעלה בעל אברך הוא שאם שו  את לע
ש״ח. צריך אמנם כלום לו יחסר ולא זה

 עבירות לקנות לא
 את למכור ורוצה שיגעונות לו שהיה עשיר איזה שהיה נשאל עוד

 עבור זה את לקנות האם והשאלה מאוד, גדול בסכום שלו העבירות
 רבנו ואמר כסף. יקבלו ולפחות יחול שזה בטוח לא והרי הישיבה,

כאלו. דברים עם להתעסק לא אופן בשום
הברכה נוסח

 לא זה רבנו לו ואמר הגון לזיוג ברכה לבקש נכנס מהישיבה א׳ בחור
יפה. שיעלה לזיוג היא הברכה ברכה,

 חזרות הרבה תעשה
שה מהישיבה א׳ בחור ל סיום ע שו הסכים ורבנו הש״ס כל ע  את שיע

 לבחון אפשר רבנו אותו ושאל הישיבה, בני כל עם והגיעו בביתו זה
ל אותך  תעשה א״כ רבנו לו ואמר לא, שעדיין הבחור ואמר הש״ס ע
תדע עד חזרות הרבה היטב. ש

 תשס״ג א׳ אדר כ״ב - הישיבה בהיכל רבנו דברי
 לבן שיש הגדול האושר את יודע מאתנו אחד כל אם יודע לא אני

 של אמות ד׳ בתוך בהמ״ד, כותלי בין להיות יכול הוא אם אדם,
 אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה לו אין אומרים שחז״ל מה הלכה,

 את בזה, שיש האושר את מבין אחד כל אם יודע לא אני הלכה, של
 לו? יש מה כאילו חושב אדם בן ואדרבה בזה, שיש הגדול הזכות

 כך כל הזה בעולם יש הרי מזה? לו יש מה הגמ׳ ליד יושב הוא
 לא שהוא וחושב משוכללים, טובים הם דעתו שלפי דברים הרבה
 יודע הי׳ האמת, את יודע הי׳ אדם אם אבל הזה, הטוב מכל נהנה
 הבל כתוב שבקהלת כמו אפס! ממש אפס, הם האלה הדברים שכל

 אם אדם, לבן שיש האושר עיקר ומה ממש! הבלים הבל הבלים,
הלכה. של ד״א בתוך נמצא הוא

 הלכה, של ד״א בתוך נמצאים שאתם בחורים שאתם השם וברוך
ת בזה להתעמק צריכים אתם ד ולדע  ואם מאושרים, שאתם כמה ע
 הבחינות, מכל מאושרים, ״באמת״ תהיו כזאת, במחשבה תלכו אתם

 וזה מאושרים, ״תרגישו״ שאתם וגם דאמת, אליבא כך שזה כיון גם
הבא, בעולם ואשריך הזה, בעולם אשריך

 ועי״ז החיים, כל מאושרים ותהיו זה, את תרגישו שבאמת יעזור ה׳
החיים. כל מאושרים ותהיו שצריך, כמו תורה חיי תחיו

יצחק" "זכר לישיבת הבית בחנוכת רבינו דברי
 להתפרנס, כדי מקצוע איזה ללמוד רוצה אדם שאם כותב חיים החפץ

 קודם מהנדס, להיות רוצה הוא אם למשל לזה, מקדיש הוא זמן כמה
 מבזבז שהוא נמצא שנים. כמה באוניברסיטה ללמוד צריך הוא כל

 כמה פרנסה, כמה פרנסה, לו שיהיה בשביל מה, בשביל שנים הרבה
 שאדם מצוי כ״כ לא זה אבל שנים 100 היותר לכל ,80 ,70 חי אדם
 כח הרבה מקדיש הוא כאלה חיים בשביל זאת בכל אבל כך, יחיה

שלו. לחיים פרנסה לו שיהיה בכדי זמן והרבה

 זמן הרבה כ״כ משקיע אדם ובכ״ז שנים. הרבה כ״כ לא זה והחיים
 וברוחניות נצח, חיי רוצה אדם אם שכן כל חיים החפץ אומר וכח
 אם וכן נצח, הכל נצח, זה עבירה עושה אם נצח, חיי זה דבר כל

 כל שזה להבין לא להלחם צריך כמה א״כ נצח, זה מצוה עושה
 עכשיו למשל עושים כשאנו יודעים אנחנו לנצח, שיזכה כדי החיים.
ל הבית חנוכת יעשו אם למה, הבית, חנוכת  יעשו, לא אחד יום ע

ל לא, גם אחד חודש על ל אפילו לא, גם שנה ע  שנה עשרים ע
ל יעשו, אם יודע לא אני ל יעשו מה ע  מה נצח, כעין זה עולם, ע

ע שבאמת מה אבל שוויות שיש מרגיש אדם לנצח שייכות שיש  נוג
 המצוות עצמו הנצח אבל נצח בשביל בית זה מהכל יותר לנצח

 את שוכח, האדם וזה נצח, זה לא ח״ו נצח, זה טובים והמעשים
ל חושבים שוכחים, העיקר  שהוא הדבר אבל נצח, שזה החיים כל ע

שוכחים. נצח ממש
 שקם, לאחר יין שתה שהוא בפסוק כתוב מהתיבה יצא שנח אחרי

 אותו, וכיסו לו עזר ג״כ ויפת מכובד, אינו שאבינו וראה שם בנו ובא
ד כנען ארור למו, עבד יהיה שכנען זכה חם לא, וחם  יהיה עבדים עב

 עבד לנצח קיבל שחם נמצא בסדר, התנהג שלא כיון למה לאחיו
לאחיו. יהיה עבדים

 וזה המצוות, כל את בה ששנוי מצוה זה ציצית לציצית, זכה ושם
 ציצית למצות זכו ישראל כלל שלו הנכדים אלא עצמו הוא לא נצח,

ה שם בזכות ש לנצח. זכה הגון דבר שע
ה לא שהוא כיון נצח, לכ״כ לא אך זכה יפת וכן ש  כמו התוקף בכל ע

 הנצח לפי למדוד צריך דבר בזהכל התחזק יותר עשה, יותר שם שם.
 לנצח, תועלת מזה יצא אם לבדוק צריך דבר עושה שאדם שלו,

 במידה אבל נצח ג״כ קטנה נצח, זה גדולה מצוה עושה אדם אם
 שמעתי יפת, כמו או שם כמו עושה אחד אם דומה לא מסוימת

 הזה. החידוש את שנים הרבה לפני משגיח מאיזה פעם
 אדם למה הנצח, זה בעיקר האדם של שחיים רואים פנים כל על

 כעין יש ואז אומלל, הוא ילדים לו שאין אדם כי ילדים דווקא רוצה
 נצח. כעין ממנו, זכר שיהיה רוצה אדם נצח, להיות רוצה אדם נצח,
ת צריך ולכן ת לדע שו  עושים כאן לנצח, לזכות שאפשר דברים לע
 אחד מאוד חשוב דבר זה נצחיים. לדברים בזה ויזכו והלואי דבר

 להוסיף יכול בית אם חשוב, כ״כ לא זה נצח, לא זה אם בית רוצה
 ידו שעל מקום זה אם לשמוח, צריך הוא לו חשוב זה נצח הרבה לו

 מאוד. חשוב זה נצח לחיי ירצו שאנשים ויגרום להמשיך יוכלו אנשים
נצח. לחיי שיזכו יעזור הקב״ה

הגדולה כנסת ישיבת
 ויבדלחט״א זצ״ל זאקס הלל רבי הגדול הגאון ע״י תשנ״ו בשנת הוקמה הישיבה

 החורף ובמהלך בגשמיות. והן ברוחנית הן ענינים בכמה לו לעזור הרבה רבנו
 לרבנו שיסעו מהם הלל ר׳ וביקש תורה חידושי קובץ החבורה בני הוציאו

בזה. חלק לו שיש כיון הקונטרס, את לו להביא
 ר׳ הגאון עם יחד לישיבה ס״ת בהכנסת רבנו השתתף תשנ״ו סיון בכ״ו

למחרת. נלב״ע אשר זצ״ל קסלר שמחה

 הישיבה עבוד מכתב
הישיבה למען רבנו של ממכתבו קטעים כאן נביא

 הגדול הגאון ויד״נ יד״ע לכ׳ לפ״ק, תשנ״ה מנ״א י״ב יצ״ו ברק בני
 הימים. כל וברכה טוב אך לו אשר וכל שליט״א זקס הלל כמוה״ר

 החרדית בעיר ישיבה ליסד מתכונן שכ״ג שמעתי ושמחה גיל ברגשי
טעי להשקות ומקומות ישיבות להוסיף הצורך והנה ספר׳. ׳קרית  נ

ל השתולים נאמנים  לנו המוקבלת הטהורה והיראה התורה פלגי ע
 שפתים ודבר מאליו, ומצות תורה שומר לכל המובן דבר הוא מסיני

למחסור. אך היא בזה
 שטיינמן אי׳׳ל לדורות, בטהרתה ומוסריה התורה, למען הכו״ח

הדלת עד ליוהו
 בית אל נכנסתי תשנ״ו(: סיון )יז ז״ל לווינשטין יצחק ר׳ הרה״ג רשם
ת מרן שע  הלל ר׳ את החוצה שליווה כשראיתי מאוחרות, לילה ב

 חכמים תלמידי הרבה לו: ואמרתי חכם. תלמיד שהוא לי ואמר זקס,
 עמ׳ )הפנקס חיים.... החפץ נכד הוא ואמר, מלווה. לא ישיבה הראש
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         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''גניזהגניזהגניזהגניזה    קבורתקבורתקבורתקבורת''''''''

בימים האחרונים ממעט רבינו לקבל קהל בביתו, בהתאם לכך, מכשיר הפקס המונח דרך קבע בביתו של 
פולט בכל יום מאות שאלות עבורו. את השאלות הדחופות יותר שואלים אותו, וכן את  רבינו שליט"א

    '.הבקשות לברכה מעבירים לו ומשתדלים להחזיר תשובה לכל הפונים. 'תורה תחילתה חסד וסופה חסד

באחד הימים פלט המכשיר שאלה שהגיע מקהילה חשובה בדרום אמריקה. השואל הוא גבאי של 

    ....ן בתחילת מכתבו כי התשובה נחוצה מאוד מחמת בזיון הקודש. וזה תוכנההקהילה, הוא מציי

כיום מקובל בכל מקום כי את כל הספרים שבלו, עלונים של דברי תורה, ומזוזות פסולות ושאר תשמישי 
הקדושה מניחים בפינה מיוחדת, וכשמצטבר כמות גדולה קוברים באדמה בעומק. אם אפשר הקבורה 

    ....של שטח בית הקברות, כדי שלא יבואו לפנות את זהנעשית באחד הצדדים 

באותה הקהילה בית הקברות מלא עד אפס מקום ואין מקום לקבור את הטעון הגניזה. בכל אותו המחוז 

(בפרט שעפ"י חוק אסור לקבור במקום הראוי למגורים או לעבודת אין שום אפשרות לקבור את הגניזה 

    ....י ענק, אך לא בצורה מכובדת כלל, בלשון המעטה, כרגע כל הגניזה מונח במיכלחקלאות)

(והבעלים קיימת אפשרות לקבור את הכל בשטח ריק, שכפי הנראה בעוד כמה שנים יבנו עליו בנין 

יוציאו את הכל ויחפשו מקום חדש. ומצד אחד זה פתרון זמני ומצד  -וכשיתחילו עבודות הבניה  מרשים).

    ....אלה כיצד לנהוגשני כרגע זה עומד בבזיון של ממש. והש

כי מצוה לכתחילה לעשות כן להציל הגניזה מבזיון. ובודאי  -רבינו שליט"א עיין בדבר ואז הכריע 
, ידונו אז לגופו, וכל המכבד את התורה גופו מכובד על וא מצוין, וכשיהיה צורך להוציאשהפתרון הזה ה

    ש)טון יש מתירים לסלול כביש מעל עי"הגניזה בבסעיף י"ב שאם כיסו את  (וראה בספר גנזי הקודש פרק ט"והבריות. 

    

  פשט על הפרשה �
 

 ז)(ג, ט '"ה פ"ע משה אותם ויפקוד"
 יונקיהם מנין לידע אהליהם לתוך נכנס אני האיך ה"הקב לפני משה אמר י"פירש

 האהל פתח על ועמד משה הלך שלי אעשה ואני שלך אתה עשה ה"הקב ל"א
 זה באהל יש תינוקות וכך כך ואומרת האהל מן יוצאה ק"וב לפניו מקדמת והשכינה

 צריך' הי למה לספור כך אפשר אם ע"ויל'. ט' סי ג"פ במדרש ה"וכ', ה פ"ע נאמר לכך
 ש"כמ למנותם דוקא דהמצוה ומשמע כולם מנין לדעת יכול ק"ברוה הרי לספור כלל

 לראש אומר' תהי לא ישראל גבי מדרש הביא) ה"מ' א לעיל( ן"וברמב' וגו פקוד
 באימה לפניך עוברין יהון כולהון אלא לך יש בנים כמה במשפחתך כמה המשפחה

 ה"תד' ב א"כ במנחות' ועי בלוים ה"ה ומסתמא ש"ע' וכו אותם מונה ואתה ובכבוד
 שאין ויתכן. לבדם רק עברו הם שגם הפקודים על העובר כל בכלל הלוים שגם כל

 כמה ידע איך שנתקשה אלא כולם מנה דבודאי הלוים כל מנה לא ר"שמ ל"חז כונת
 לו שיגיד מי נמצא בית בכל ולא לפניו לבא דעת להם שאין אהל בכל יש תינוקות

 לבקשם וידע יש תינוקות כמה אהל בכל לו אומר' הי ק"רוה ולכן יש תינוקות כמה
 כך' הי ק"הב י"ע' שהי כיון כאן רק כן משמע שלא השיב ה"זללה ר"אאמו[ ולמנותם

                                                                                                   ]. המצוה
 )(טעמא דקרא

   רות מגילת בעניני �
 

 "נעלו איש שלף"  
 יד בית רק ממש נעל הכונה אין דנעלו דמפרש והיינו', ימיני יד נרתק ית ובתרגום

 ז"מ מ"בב דידן' בגמ וכדמשמע ממש נעל הכונה שאין ל"מנ טעם וצריך היד שעל
 נ"לביהכ במנעלין נכנסין שאין ח"ה ב"פ מ"בב' הירו בשיטת אזיל דהתרגום ל"וי'. א

 רות( במדרש ואמרו השער עלה ובועז כתיב וכאן )באורך ירושלים בציון ש"וע( ד"וביהמ

 לפרש הוכרח ולכן נעלו שלף ואיך מקודם נעליו הוציא כ"ע כ"א המדרש לבית )זוטא
 במנעל ליכנס דמותר' ב ב"ס בברכות לשיטתו דידן' הגמ אבל, ידו בית נרתק
 צריך במנעלים דהנוגע, לומר יש ועוד. כפשוטו ממש מנעל מפרש ולכן נ"לביהכ
 ולא נעלו לשלוף הוצרך ולמה תורה ביטול בזה ויש ד"בביהמ ישבו והם ידיו ליטול

 ליטול צ"א ז"וע יד של אלא רגל של נעל לא מפרש ולכן לקנין אחר דבר לו נתן
 .ידיו

 )דקרא טעמא(



התורה חשקת

שאול בא אחד ללמוד. איך שילמדו מלמד לו שיקחו רבינו אמר ללמוד, חשק לו שאין תלמיד על לרבינו ל

מוד? חשק לו שאין זמן על עצה שאל אחד קלים. דברים אז שילמד רבינו: השיב לל

:

(׳

>(

מו מתמודדים שבישיבה מסוים, בחור בענין רבינו עם התייעצתי  האבא העצה רבינו אמר סדרים, שמירת אי של בעיה עם ע
תו יזרקו שצריך כמו יתנהג לא שאם לו יאמר שאל המשגיח הגיע אח״כ מהישיבה, או שות מה ו  לו שאין נוספת בעיה עם לע
תנו רבינו אמר ללמוד, חשק להועיל. יכול וזה ללמד, תלמיד לו ת

אונן אבא ת ת כגון מוסר ספר אביו איתו שילמד רבינו אמר ללמוד. חשק אין שלבנו ה טוב. ספר שזה צדיקים ארחו

חור  יד לו נתן קלים, דברים תלמד מוסר, תלמד רבינו: לו אמר ללמוד, חשק לו ואין נחלש שלמד מרוב קטנה מישיבה ב
גדול. חכם תלמיד תהיה תרצה רק אם לו ואמר פעמיים

תו מרבינו שמעתי שעוד ממש שבילדו מוד שייך היה לא כ מו שינן והגמרא המשנה בלי  כל שמות את פה בעל אביו ע
שניות המסכתות  זוכרת )ע״ה( תחי' הרבנית-ובתו הגדולים, ילדיו את רבינו לימד וכן מיוחד, ניגון עם הסדר לפי הש״ס של מ

שמעתי רבינו, מאביה שמעה הניגון, סדר לפי המסכתות שמות את היום עד  הוסיף שרבינו שליט״א מן אליהו רבי מהגאון ו
 לו הכניס שזה גדולה, טובה מכך לו ויש לדבר, ידע שכבר מאז הקודש, ספרי וכ״ד הפרשיות שמות לו שר גם שאביו לו,

התורה. חשקת

תודה( )מנחת

ת רות מגילת בעניני שר
ח(. )א, חסד עמכם ה' יעש

ם שמח גר שאין מלמד חסד. עמכם ה' יעשה כתב: טוב לקח בילקוט  ב( )מח, יבמות במס' חכמים אומרים וכן הזה, בעול
מן ששהו מפני הגרים? על באין יסורין מה מפני הן שימרקו וכדי להתגייר עצ תי שונים, עונו  וקרי 'יעשה' כתב לכך הרא

שוב בהן מפצירה נעמי שהרי צ״ב, זה אמנם ע״כ. 'יעש',  ניתן וכיצד וגו', חסד עמהן ה' יעשה ושם להתגייר, ולא לביתן ל
 להתגייר? שבאים גרים עםה הקב״ה שעושה החסד על בדבריה לרמוז

מזה. גדול חסד לך אין - שהתגיירו זה תשובה:
אנו תן ה' שיעשה בחסד מדבר שהפסוק מכיון להבין: ומנסים חוזרים ו תן תחזורנה אלא תתגיירנה, לא אם א תן, לבי  ולגויו
מוד ניתן כיצד  הגרים? עם הקב״ה שעושה החסד על מכאן לל

נסיון. תשובה:
שין שישראל חסד שכל חסד. עמכם ה' יעשה איתא: זוטא במדרש ם עו  הקדוש העפר, מן ננערין שהם בשעה הזה, בעול

שראל ליעקב יאמר ״כעת כג( כג, )במדבר שנאמר שכרן, משלם הוא ברוך ואומרת: מכרזת קול בת עתידה קל״. פעל מה ולי
טול יבוא טובים, מעשים לפניו ועשה הוא ברוך הקדוש עם שפעל מי כל  טוב ״כי ד( סג, )תהלים אומר הוא וכן שכרו, וי

שלום המדרש מדברי משמע ע״כ. מחיים״, חסדך מילות עבור הגמול שת  ואילו דוקא, העפר מן שננערין בשעה הוא חסדים ג
תוב במשנה ם פירותיהם אוכל שהאדם מהדברים הוא שגמ״ח כ  על מדבר שהמדרש י״ל שכן כראוי, נוסחא לא זו )שאלה הזה. בעול

 מתוך ומ״מ הפירות. כר עלש שמדברת מהמשנה קושיא ואין המתים, תחיית לאחר יהיה הקרן על שהתשלום אמר ועליו לעוה״ב, הקיימת הקרן
הבאה(. בהערה וראה חידוש דבר לנו נתברר טעותינו

א. לעתיד שיזכה דואה בעוה׳׳ז תשובה:  מה הוא בעוה״ז, אוכל שאדם גמ״ח של שהפירות כאן, שליט״א ממרן שמענו חידוש )דבר לבו
 את שגם מבקשים שהצדיקים יט( )ח, במשלי הגר״א בשם המובא ע״פ הכוונה ואולי לבוא. לעתיד לו הצפון חלקו אודות ולדעת להכיר לו שנותנים
 אבל בעוה״ב. להם הצפון שכר אתה בעוה״ז להם מראים מקום שמכל כאן והתחדש הנפלאים. בדבריו ע״ש בעוה״ז, ולא בעוה״ב להם יתנו הפירות

אותם. מקבל בעוה״ז הפירות את שמבקש מי
כוונתו: וביאר וחזר תשובה. בעלי כמו זה המתים לתחית קמים עפר ישני ואמר: אחרת, בדרך המדרש דברי את שליט״א מרן ביאר אחרת ובפעם

 מחיים״, חסדך טוב ״כי - בחסד איירי והפסוק היות חסד על שדרשו והטעם תשובה. בעלי הם אז מהעבירות מתחרטים הם המתים תחית בזמן
 בעלי למדרגת זוכים שאז המתים, תחית בזמן הוא חסד[ דוקא ]לאו בעוה״ז ישראל שעושים טובים המעשים על השכר תשלום שעיקר ור״ל עכ״ד.

הטובים. מעשיהם על שלם שכר לקבל יכולים ואז עוונותיהם, על ולכפרה תשובה

(׳
מרו עליה שרק זו במצוה המיוחד מה ועוד,  העפר? מן שננערים בשעה עליה השכר את שנוטלים כאן א

כולם. עם חסד תשובה:
ת האם  יחד עם הנעשה חסד אבל המתים, תחיית לאחר הוא עליו השכר הכלל עם הנעשה חסד שרק שליט״א מרן כוונ
ת, ככל שכרו מצוו טח שכרה ולכן כולם, עם שמיטיבה מצוה היא בכללותה חסד שמצות או ה  המתים? תחיית לאחר מוב

שניהם. תשובה:
בשאלתי( נפשי )קונטרס

 1״י )1
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שבועות חג בעניני שו״ת ה
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. להמחמירים אף זהו האם סיון, ובר״ח אייר בר״ח ולהסתפר להקל הנוהגים דיש כתב ט׳׳ו ס״ק תצ״ג סי' במשנ״ב ש. ן

י ת א כריה״ח שלנוהגים או רב, זמן להסתפר אסור שהיה מפני מותר כאן בר״ח, להסתפר שלא החסיד יהודה רבי כצוו
מ
י

סיון? בר״ח אף להסתפר אסור
 , י׳

\ ן
ת להמחמירים ת. א להסתפר. אין סיון בר״ח גם בר״ח, להסתפר שלא החסיד יהודה רבי כצוו
ת לא זה בכלל האם יו״ט, בערב דם להקיז שאין תס״ח בסי' הרמ״א פסק ש. שו ט יוצא שעי״ז זריקה או דם בדיקת לע מע

ן אסור? הקזה דווקא או דם,
אסור. וכדומה דם בדיקת גם ת.

ן ת בערב האם אסור, ממש הקזה שרק להצד בהנ״ל, ש. ת בכל אף יותר להחמיר יש שבועו א הגמ' משום מועטה דם הוצ 1
שבת קכ״ט? ב (נ

11 ת שבערב בודאי ת. סכנה. משום יותר להקפיד צריך שבועו
ך/

;*,י ם להסתפר לא ענין יש האם ש. ת, ערב ביו ש יש כי שבועו שערות, עם דם טיפת לו יצא שלא לחו לא שבן שמצינו כמו ה
ד׳

ש יש כי אביו יספר דם? לו שיוציא לחו . 1

§ ת. ערב יום לפני ולהסתפר בזה להחמיר ענין יש ת. שבועו
׳<> ת להעמיד שאין הגר״א דעת הביא סק״י תצ״ד בסי' המשנ״ב ש. שבועות לחג הכנסת בבית אילנו חק זה שעתה משום ה ?!

ת רק הוא הגר״א קפידת האם העמים, אילנו שבים אבל ממש ב שנא? לא או מותר, ופרחים ע
11 שבים גם ת. הגר״א. לדעת הכנסת בבית להעמיד אין ופרחים ע

שטוח של המנהג ביטל הגר״א האם ש. שבים ל ת, ע אילנו שום הכנסת בבית רק ו ת מ קו אין בבית שגם או הגויים, חו י
י׳

ן | ת בפרחים לקשט אילנו ת? לכבוד ו שבועו
ת הבית לקשט ולהתיר, להקל אפשר ת. ה. ופרחים באילנו וכדומ

/ ת ליל של מעריב להתפלל להקפיד דצריך המ״ב כתב ש. שאשה ראוי האם תמימות, שיהיו כדי באיחור, קצת שבועו
י) ת המדלקת שת עליה תקבל שלא יו״ט, נרו שום הזמן קודם החג קדו תמימות? מ

§ עדין עליה מקבלת לא היא אז החג, את להקדים ראוי ואין תמימות, צריך שאם ההדלקה, קודם תנאי שתעשה ראוי ת.
:
' 3 מן עד החג קדושת את הראוי. לז
;י) ת להדליק ששכחה אשה ש. יו״ט בכל האם ביו״ט, רק ואם ביו״ט, רק או וחג שבת בכל נר להוסיף קנסוה האם יו״ט, נרו
'י' ששכחה? זה כמו יו״ט בכל רק או

ן ת גם הדלקה בכל נד להוסיף שצריכה הוא הקנס ת. תו שב בחגים. וגם ב <ג
׳) ת שהתפלל מי ש. שבועו תו יקרא האם המגילה, בו קראו שלא כנסת בבית ב ביחידות? בבי ן?

ק
בביתו. לבד שיקרא ראוי ת. §

־
:>׳ מוד נוהגים האם ש. שעת לע שרת קריאת ב ש שיש או הדברות, ע מוד שאין הסוברים להשיטות לחו שרת לע הדברות בע

ג׳( ודעימי'(? )הרמב״ם
ם רבו או שאביו מי דק לעמוד, צריך אין ת. מוד עליו עומדי כבודם. משום לע

)< שעת לומר ציון שערי מספר תפילה בסידורים יש ש. כשם לעבודתך נשמעים דברי ״ויהיו נאמר ובה כפים נשיאת ב ?1

ן ת אביו שהלבישו בשעה הצדיק יוסף את שנתת תונ סד לחן פסים כ הרי וקשה רואיו״, כל ובעיני בעיניך ולרחמים ולח
. ׳ סד לחן זה שהיה שאומרים זה ומהו ביוסף האחים לקנאת גרם פסים הכתונת איו? כל בעיני ולח רו 1

י(
השורה. קלקלה בלבם, שהיתה הגדולה הקנאה אבל אחיו, בעיני גם רואיו כל בעיני וחסד חן נשא יוסף ת. ו:

): ת בכמה שנהגו ג' סעי' תצ״ד בסי' הרמ״א במש״כ ש. מו קו ת, חלב מאכלי לאכול מ שבועו אכול לדקדק יש האם ב מאכלי ל <:ן.;

\ -
מצע שלא אף חלב מאכלי באכילת המנהג לקיום דסגי או פת סעודת בתוך חלב א הסעודה? ב ין0

תוך חלב מאכלי לאכול המנהג ת. לנהוג. ראוי וכך הסעודה, ב
יושר( )ידידי

§ צרכם כל מבוארים שאינם נושאים על חיבורים כתיבת >

׳

.יו מדו מיום שליט״א רבינו תו על ע צרכם, כל מבוארים שאינם בתורה החלקים את בחיבוריו להשלים למטרה לו שם דע

£ שאים על חיבורים בכתיבת ולעסוק א' חלק השדה״ ב״שיח שהדפיס מה כגון בהם, נתעסקו ולא כמעט שאחרים נו (

> שלום קונטרס ם את להשלים מנת על עינים״, יפה ״ת סוף וטהרות זרעים על חז״ל לדברי הציוני ציינם שלא קדשים ו

£ ס' רש״י בדברי מקום כל לציין מקום״ ״מראה קונטרס או עינים, היפה וכן מקורם, ציינו ולא מחז״ל שהביאו ותו ן

§
ם שאלו קעקע״ ו״כתובת חגבים״ ״קרני קונטרס הו מאומה, עליהם נכתב ולא שכמעט עניני ״שקל לספר הטעם ג״כ וז
ע״ז שאין זמנים ברמב״ם שנמצאים היחידים הענינים שני שאלו החודש, וקידוש שקלים הל' הרמב״ם סדר על הקודש״ ן

£ מובן ברורה. משנה אלא המלאכה אל ניגש שלא זרעים, סדר הרמב״ם כל על אמונה״ ״דרך והנפלא הגדול חיבורו וכ 1

11 שום בא״י שכאן ובפרט הללו, לעניינים הנוגעים החזו״א פסקי וכל והענינים ההלכות כל שמקיף חיבור שחסר שראה מ
יא

§ תו למעשה. מאד נוגע או מ חיבורו אח״כ המשיך הטעם ו שבדעתו אמר פעם ולא קדשים, סדר הרמב״ם על חכמה״ ״דרך ב
1

£ תוב ע״ז שחסר שראה מהטעם הוא קטנות מסכתות שבעה על חיבורו ואף זה, מטעם טהרות סדר על אף חיבור לכ :

>
׳ (

ד זה בכל יש ובאמת בהקדמתו. שביאר וכפי ביאור חסידים ספר בשם איתן״ ״נחל לספרו בהקדמה שכתב כפי ענין, עו
1

>1; וכל״. כגון עוסקים לה שאין מצוה למת הדומה המצוה את לך ״אהוב רס״א( )סימן 1
־<.׳

י?

-
תו היה וכן תוב בדע ד לכ ארו שלא בתורה רבים ענינים על חיבורים הרבה עו תב אר כיפת צרכם, כל נ ומורה סורר ובן תו

!-׳

ו

! ד ואם אב וכיבוד השדה ואדני הנדחת ועיר עו בענין, שאלות להם והכין שיכתבו, מבניו ביקש מהנ״ל )וחלק כיו״ב ו :

1
י

)רמש״ג(. ג'( חלק השדה״ ב״שיח ונדפס

1=
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שליט״א רבינו שהשיב ומוסר תורה בעיניני והדרכות הוראות לקט
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.5 *

? העיניים נועדו למה
 אברך, נכנס שליט״א רבינו של חדרו אל

 הוא סובל שלמה. לרפואה ברכה וביקש
 חשש כדי עד מעיניו, באחת חזק מכאב

העין. באותה עיוורון
 - זמן למשך בדעתו שליט״א רבינו הרהר

 ש״ס, ״חצי האברך: את שאל ואח״כ מה,
 משהו, - נבוך האברך, למדת?״. כגר

 ש״ס, חצי ללמוד הספיק שטרם השיב
 נועדו העיניים ״הרי ואמר: המשיך ורבינו

 הש״ס, כל את ללמוד תורה, ללמוד גכדי
 תלמד עינייך, גשתי לראות תחזור אם
 רבינו. שאל הש״ס?״ כל את

 זאת לקבל מוכן ״אני האברך, השיב !,״כן״
 שליט״א רבינו ששמע ולאחר עצמי״. על
 שלמה, גרפואה בירכו הבטחתו את

 דפי את געיניו ויראה הכאגים שיעלמו
הדעת. גמנוחת ללמוד ויוכל הגמרא,

תוב שמיטה... על תכ
 אשר שליט״א, רבינו ממקורבי חשוב ת״ח

 הציבור, את לזכות חשובים ספרים כותב
 לדעת מידי איטי בקצב ספרים הוציא

 רבינו מעודד כמה עד ידוע שהרי רבינו...
 ספרים והוצאת חידו״ת כתיבת שליט״א

 רבינו דחק ת״ח באותו ואף עולם, לאור
 ספרים ״עשות ספרים, ועוד עוד כתוב

 י״ב(. י״ב )קהלת קץ״ אין הרבה
 חדש ספר שליט״א לרבינו כשהביא פעם

 על וכששאל מאוד. רבינו שמח שהוציא,
 רבינו השיב - כעת לכתוב להתחיל מה

 ״על הת״ח: התפלא שמיטה. על שיכתוב
 הסתיימה כעת רק והלא שמיטה?

 ספורים חודשים זה ]היה השמיטה?״
 רבינו נענה השמיטה[. שנת אחרי

 עד ״והרי לו: והסביר רחב בחיוך שליט״א
 כגר חדש, ספר ותוציא לכתו• שתסיים

 רבינו עודדו וכך שמיטה״... שוג יהיה
 בכתיבת להזדרז ובחביבות רמז בדרך

הספרים...
חידו״ת הדפסת

 חידושים שכתב ביהודי היה מעשה
 ובעידוד בדעתו, שעלו תורניים ורעיונות

 מסודרת בצורה הדברים את העתיק רבו
 בשביל לא אבל מעמלו, שיהנה בכדי

 ראויים הדברים שאין יען לרבים, להדפיס
 עולם. לאור לצאת כ״כ

 שליט״א, רבינו לפני בשאלתו בא וכעת
 במאמצים להמשיך לו כדאי האם

 מאחר החידושים, בסידור כסף ולהשקיע
 להדפיסם? בדעתו אין ובאמת
 המאמץ שכדאי שליט״א, רבינו והשיב
 החידושים לגרור אף וראוי הדגרים, לסדר

 ראוי אופן שגכל מה את ולהדפיס
יש[. ]גאם להדפיס

ת  התורה לימוד זכו
 חשוב, כולל כראש גם המכהן גדול ת״ח
משפחתו קרובת עבור ברכה ביקש

 שליט״א רבינו בירכה לרפואה. הזקוקה
 ״גכורות״ מסכת שילמד לפונה וייעץ

 לומר רבינו ]שרגיל ולרפואתה לזכותה
 וע״כ במומים, עוסקת בכורות שמסכת
 לרפואה[. סגולה הוא לימודה

 ואמר, רבינו אל פנה בחדר הנוכחים אחד
 בו שילמדו חדש כולל לפתוח יכול הוא

 הוא שרק מאשר עדיף זה שמא בכורות,
 את דחה אך חייך רבינו לבדו?... ילמד

!ילמד״ שהוא ״העיקר ואמר: ה'טענה'
שיגה פסקה לא  י

 בדבר שליט״א רבינו לפני הובאה שאלה
 ואף בלימודו, מאוד המתקשה צעיר בחור

 הלמידה קשיי בעקבות בתרופות מטופל
 בה שנה של תקופה לאחר סובל. מהם
 את הנער עזב מסוימת, בישיבה שהה

 והנה, אביו. עם ללמוד והחל הישיבה
 היה האבא עם הלימוד כי לפתע התברר

 בישיבה, מהלימוד שיעור לאין תועלתי
 בלימודו. ניכרה רבה והתקדמות

 להמשיך ראוי האם הספק עלה משכך,
 עם ללמוד וימשיך שהוא כפי המצב את

 זאת בכל שמא או בישיבה, ולא אביו
 הנער, למצב ]המתאימה בישיבה לימוד

 והכריע בבית. לימוד פני על עדיף כמובן[
 מעלת הכל שלמרות שליט״א, רבינו
 הנער ועל גיותר, חשוגה גישיגה לימוד
 זאת עם ויחד גישיגה, וללמוד לחזור
מו יום מידי ללמוד  כמה עד אגיו עם גיו

שניתן.
רפואה - נגעים מסכת

 וביקש שליט״א רבינו אל נכנס יהודי
 על רבינו שאלו במבחן. שיצליח ברכה
 לא ״זה להיגחן? עתיד אתה מסכת איזה

 ״זה מה, - במבוכת האיש השיב בלימוד״,
 ״אם ואמר: רבינו חייך ברפואה״... מבחן

 כל את טוג ותדע נגעים מסכת תלמד כך,
 לבאר רבינו והוסיף רפואה״... זה הדינים,

 מרן עם שהיה מעשה בספרו דבריו
 וגיקש רופא אליו שהגיע זצ״ל, החזו״א

 רפואה ספר על לו שימליץ מהחזו״א
 מפורסם היה זללה״ה מרן כידוע ]א.ה.
 אל החזו״א ניגש הרפואה[, בחכמת כבקי
 נגעים, מסכת הוציא הספרים, ארון

לרופא... והושיט
תתפלל? מה על

 שיתקבלו ברכה וביקש נכנס אחד
 שליט״א: רבינו לו אמר שלו. התפילות

 תגקש שמא תתפלל? מה על לי ״מנין
 מתפלל אני - הגונים?״... שאינם דגרים

 רבינו אך האיש. הבטיח הגאולה! על
 תתפלל תורה! על ״תתפלל ואמר המשיך

 בירכו אח״כ ורק ותגין!״, תורה שתלמד
שליט״א. רבינו

 לך ויקם אומד ותגזר
 שליט״א רבינו אל נכנס רב לא זמן לפני

הקטן בנו עבור לברכה והתחנן יהודי

 שיברכו ה״י, הנוראה במחלה ל״ע שחלה
 שאלו במהרה. שלימה ברפואה רבינו
 המחלה? גו פגעה היכן שליט״א: רבינו

 זמן רבינו הרהר ״בראש״. השיב: והחולה
 תלמד ואמר: החולה אל פנה ואח״כ מועט

 פירוש עם לומד שאתה הגמרא את
 לרפואה יהיה זה וגעז״ה ״הרא״ש״

 שמאותו כמובן החולה. לגנך שלימה
 סדרי כל את ללמוד האברך הקפיד היום

 כדבר ואכן הרא״ש, פירוש עם לימודו
 הבריא והילד היה כן שליט״א רבינו

 שמים. בחסדי במהרה
 החשש עלה ושוב תקופה, חלפה

 בבית תור ונקבע ח״ו, חזרה שהמחלה
 מועד לפני יום לבדיקות. לילד החולים

 מעונו אל הילד אבי שנית נכנס הבדיקה,
 כהוויתן, דברים וסיפר שליט״א רבינו של

 ברכת את וביקש שב הראשונה וכבפעם
 ממשיך אתה האם רבינו: שאלו רבינו.

 שבוודאי השיב והאב הרא״ש? פי' גלימוד
 על הוא ומקפיד רבינו מהוראת זז לא

 ואמר, רבינו נענה ״א״כ״, הרא״ש. לימוד
 למחרת גריא״! הילד לחשוש, מה לך ״אין

 שקט, בלב לבדיקות הקט ובנו האב ניגשו
 בריא שהילד העלו הבדיקות ואכן

ה'! בחסדי לחלוטין
שירות סגולה  לע

 רבינו אל שנכנס באחד היה מעשה
 הפרנסה קשיי על והתלונן שליט״א
 ״אתה רבינו: לו אמר הרבים. וחובתיו

 הש״ס כל את תלמד הש״ס? כל את יודע
תוג כך ותתעשר!  פ' )תנחומא גמדרש כ

 פרנסתו גתורה, העוסק 'כל כ״ט( תשא כי
 את תלמד ומצליח', ומתעשר התורה מן
 , תדע אם להיגחן, לכאן ותגוא הש״ס כל

תתעשר!״.
 ר״ע אצל הרי ושאל, היהודי המשיך
ת מצאנו תוס' ע״א ס״ג )כתובו  שתכף שם( וב

 יתכן א״כ רבי, נקרא כבר ללמוד מכשהלך
 כשאתחיל מיד תגיע שהעשירות

 תראה וכגר ללמוד ״תתחיל ללמוד?...
שליט״א. רבינו לו השיב געצמך״...

 ממוניים לנזקים סגולה
 האחרונה בתקופה ושאל: נכנס יהודי

 נזקים של מקרים מעט לא בביתנו אירעו
 שנאבדו חפצים כגון ממון, בעניני שונים

 מה וכדומה. שהתקלקלו ומכשירים
? לעשות

 לומד?״, אתה ״מה שליט״א: רבינו שאלו
 רבינו לו ואמר שהשיב, מה השיב והלה

 וגעז״ה גה מציאות אלו פרק ״תלמד
יסתדר״.
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 שליט״א הגד מרדכי לד׳ שנשלחו שליט״א קניבסקי הגד״ח מדן תשובות
תודה ותלמוד תודה- מתן בעניני

 איך שנולד[ כקטן שנתגייר גר נאמר תורה דמתן גרות שעל ]שס׳׳ל החכמה, המשך לפי א.
 שנתגייר גר של הכלל לפי״ד הרי תורה, מתן לאחר אב כיבוד מצוות לקיים שייך היה

 לא אחד ואף קרובים היו לא כבר וא״כ תורה, מתן של בגירות גם נאמר שנולד כקטן
הדור. לאותו נאמרה ולא בסיני שנאמרה מצוה שהיה הייתכן זו, מצוה לקיים יכול היה

 עי״ש. הי״א ממרים פ״ק הרמב״ם כמש״כ לכבד יש הגוי לאביו גם תשובה:
לבזות. שלא מצווה גוי גם זה: בנוסח רבינו השיבני אחרת ופעם

 היה הכל להקב״ה ישראל בין והנישואין שהקידושין כתב לספרו בהקדמה המקנה בספר ב.
 הרי דבריו על וצ׳׳ע קונה, שחופה למ״ד והיינו כגיגית, הר כפה שהקב״ה בזה תורה במתן

כרחה. בעל מתקדשת האשה אין סוף סוף
אני. רוצה שיאמר עד אותו כופין תשובה:

 ממתן הוא שנולד כקטן שנתגייר שגר לכלל שהמקור כתב ואתחנן פרשת חכמה במשך ג.
 נשואים שהיו היו מסתמא והרי המצוות, כל את קבלו תורה במתן שהרי תורה,

 כקטן שנתגייר שגר מצד רק וזה לבתיהם לשוב להם מותר היה ואיך לקרובותיהם
 למשפחותיו בכה העם את משה וישמע שכתוב מפורש מפסוק דבריו על וצ״ע שנולד.

 מה על חכמה המשך ולפי״ד עריות, להם שנאסרו משפחות עסקי על א ע״ה יומא ובגמ'
שנולד. כקטן שנתגייר גר כי העריות בכל מותרים היו הרי לבכות, להם היה

תורה. מתן לפני מזה ידעו ולא לב״נ גם שאסור עריות יש תשובה:
 ורק ולשון אומה כל על חיזר הקב״ה הרי העמים, מכל בנו בחר אשר מברכים שאנו מהו ״.

בנו. בחר במה אז רצו לא הם
ירצו. שלא דברים להם ששאל תשובה:

 שאחר לכך זכר חלב מאכלי לאכול שנהגו בטעם סקי״ב, תצ״ד בסי' ברורה המשנה כתב ה.
 צריך בשר כי חלב, מאכלי כ״א לאכול מה מצאו ולא הדינים בכל נאסרו תורה מתן

 באותו בהם שבישלו מקודם להם שהיו הכלים כי חדשים בכלים 'ולבשל וכו' שחיטה
 ולכאורה לזה', זכר עושין ואנו חלב מאכלי שעה לפי להם בחרו ע״כ להם נאסרו מעל׳׳ע

 לעת מעת באותו אם בזה, הרויחו ומה חדשים כלים צריכים היו לא חלב למאכלי מדוע
איסור. דברי בכלים אכלו

צונן. הוא חלב מאכלי תשובה:
המן. להם הספיק ולא חלב מאכלי לאכול תורה מתן אחר הוצרכו מדוע צ״ע גם ו.

 להם. מוכרין עכו״ם שתגרי ממה ואפוה פת צריך מלכה מלוה תשובה:
תורה תלמוד עניני

כולה התורה כל את לדעת מצוה יש האם כולה. התורה כל לדעת מצוה ז.
.1שיכול מי תשובה:

 מצוה בר גיל עד האם תורה, בנו את ללמד האב חייב מתי עד מתי. עד לבנו ת״ת חיוב ח.
לעולם. או
.2וקטנים ד״ה ב׳ ברייתא תפילין במס׳ עמש״כ מצוה, יש בגדול דגם לומר יש תשובה:

ש מי כך בזה״ל יט פרשה מצורע פרשת רבה ויקרא במדרש וכמובא יכול, אחד כל הרי רבינו כוונת צע״ק 1  שטיפ
 שתי לומד הריני אלא למדה מאחר לא והוא אומר שפיקח מי חכם של שבלבו תורה ללמוד יכול מי אומר

 ברכות בגמ' המובא על דבריו רבינו סמך ואולי כולה, התורה כל את לומד שאני עד למחר ושתים היום הלכות
 אחד שנינו אפשר דלא תורה משום אי בכית קא אמאי ליה אמר ע״ב ה דף

לשמים. לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה



 בתורה עמלים להיות לי תשמעו לא ואם בתורה, עמלים שתהיו תלכו בחוקותי אם ט.
 כנגד תורה ותלמוד עליו נאמר התורה עמל ללא הלומד האם מתו״כ[, והמקור ]רש"י
כולם.

עמל. נקרא להבין רוצה אם תשובה:
תורה. מבטל שהוא נחשב עמל ללא תורה הלומד האם י.

לא. תשובה:
 שזה לומר אפשר איך א"כ תורה, כמבטל נחשב לא עמל ללא שהלומד נאמר אם יא.

ישראל. בני על הקללות את להביא סיבה כבר זה עמל ללא שלומדים
תודה. זה אין להבין רוצה אין אם תשובה:

 דהרי עוד, להרוויח בשביל לעבוד לו מותר האם בריווח חייו כדי פרנסתו לו שיש מי יב.
 אם חייו כדי מעט יום בכל מלאכה 'ועושה ה"ט[ ג פרק תורה תלמוד ]הל' הרמב״ם כתב

 תורה לבטל ההיתר שכל ומשמע בתורה'. עוסק ולילו יומו ושאר יאכל מה לו היה לא
חייו. מכדי יותר להרויח בשביל לעבוד ההיתר מה וא"כ חייו, כדי רק הוא

וצדקה. מצוות, לקיים תשובה:
 אל שהמבזבז הכלל נאמר לא תורה שבתלמוד פ"כ ח"ב חסד באהבת חיים החפץ כתב יג.

 את יש בזה גם הרי שנא ומאי מחומש, יותר אף לבזבז צריך אלא מחומש יותר יבזבז
ייעני. שמא החשש

צרכיו. נקרא זה תשובה:
תורה. לימוד חשבון על דקדוק ללמוד מותר האם הדקדוק: לימוד יד.

.3מותר לזה צריך אם תשובה:
תורה.. תלמוד חשבון על תהילים לומר מותר האם הלימוד: חשבון על תהילים טו.

.4כנ״ל תשובה:
 בעל בין וכו' תורה בתלמוד חייב מישראל איש "כל ה"ח(: ת"ת הל' )פ״א הרמב״ם כתב טז.

 רבי כמו ועניים חולים שהיו חכמים כמה בתלמוד "מצינו הכס"מ: וכתב וכו'". יסורין
 הא מראבר״ש ראיה הכס"מ הביא איך וצ"ע חולה, שהיה פד.( )ב"מ שמעון ברבי אלעזר
 אמר בצפרא בואו, ורעיי אחיי ]למכאוביו[: להו אמר באורתא בב"מ: התם איתא בהדיא

יסורים. לו היו לא תורה כשלמד דעכ"פ ומשמע תורה", ביטול מפני זילו להו:
הנס. על סומכין אין תשובה:

 לגודל אשר עליון קדושי מאותם ראיה מייתי מאי עוד קשה הנ"ל וכס"מ בהרמב״ם יז.
 דהרמב״ם אחד, לכל חיוב מזה נלמד ואיך הדחק, מתוך למדו וחסידותם, מעלתם קדושת

וכו'. יסורין בעל בין וכו' בת"ת "חייב" מישראל איש כל חיוב: בלשון כתב
.5חייבין שבגמ׳ מה כל תשובה:

 לבד. לעצמו תורה מתלמוד מצוה יותר יש לאחרים תורה מלמד ת"ת, במצוות האם יח.
לרבים. תורה מרביץ להיות להשתדל צריך האם וא"כ

כן. תשובה:

ש רבינו כתב ושם 2 ש לח עמוד ראש של תפלה בפירו גדול. בבנו גם חינוך מצות שי

התנ"ך. על בפירושו כמבואר בדקדוק עסק שרש״י וכמו לימודו, לצורך לזה דצריך שהיינו רבינו כוונת ומסתמא 3

 מה לברר יש אמנם לזה, כשצריך היינו הלימוד חשבון על תהילים לומר שהותר מה שכל רבינו דסובר והיינו 4
הלימוד. חשבון על מותר בעסקיו שיצליח להתפלל גם או חולה, על להתפלל דווקא האם לזה, שצריך הכונה

 רבינו מש"כ גופא זה אמנם הדין, משורת לפנים עסקו דאולי ווזק בזה עמד בדבש צפיחית בספר ובאמת 5
 משורת לפנים שזה להדיא שכתוב במקום רק ומסתמא המחייב דבר זהו היינו בגמ' שנתבאר מה שכל ליישב

כחובה. מזה שנלמד נקבעו החכמים הנהגות שאר אבל חובה אינו אז הדין
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ושנה שנה שבכל התורה קבלת שמחת

ץ ר  לו אמרו הזה, ההר על האלוקים את תעבדון משה להם שאמר בשעה אמרו כן גם ובהגדה ודל, כתב פסחים[ מסכת ]סוף ב

 חכמים קבעו מכאן לעצמו, ואחד אחד כל מונין והיו יום, חמישים לסוף להם אמר זו, עבודה אימתי רבינו משה ישראל,

 שמנו כמו התורה לשמחת יום חמישים מחשבין אלא עומר ולא קרבן מביאין אנו שאין הזה בזמן כלומר העומר, לספירת

עכ׳׳ל. הוא, מדרש דרך ודאי וזה זמן. באותו ישראל

 וקבלת שמחת ליום עצמינו ומכינים הקד׳ התורה עם אנו ששמחים בזה אנו מבטאים העומר ספירת דבמצות בה מבואר

 התורה, קבלת מזמן שנה מאות וג׳ אלפים מג׳ יותר שעברו ואף התורה, קבלת בזמן מעצמם זאת עשו שהם וכמו התורה

 של התחדשות שנה בכל ישנה השבועות ובחג כחדשים, בעיניך יהיו ויום יום בכל שהרי מחדש ושנה שנה בכל אנו שמחים

 להורות העומר, ספירת לספור לנו תיקנו וכן התורה, מעצם רבות שנים שעברו אף שנה בכל שמחים אנו זה ועל התורה, קבלת

התורה. לקבל שהולכים אנו ושמחים התורה, לשמחת יום חמישים במשך עצמנו את אנו שמכינים

 יום ולא השבת ממחרת העומר[ ספירת מצות ]את אותו מתחילים אנו למה כן אם תשאל ואם וז״ל, זה כעין כתב שו[ ]מצוה ובחינוך

 ומופת אות שהוא מצרים יציאת והוא הגדול הנס להזכרת כולו נתייחד הראשון היום כי התשובה, פסח[, של טוב ]יום ראשון

 החשבון נתקן כן ועל אחר דבר שום עמו ולהזכיר בשמחתנו לערב לנו ואין אדם בני על השי״ת ובהשגחת העולם בחידוש

עכ״ל. שני, מיום

 זו שמחה מערבים אין כן ועל התורה, את לקבל שהולכים אנו ששמחים שמחה כן גם זה העומר דספירת משום פירוש:

אדם. בני על השי״ת והשגחת העולם חידוש לשמחת שנתייחס פסח של ראשון יום בשמחת

 השמחה שזהו התורה קבלת יום לקראת הכנה עושים שאנו שמחה שהוא העומר ספירת של זה בזמן בזה להתעורר ויש

התורה. קבלת לקראת הימים וספרו שמחים ישראל שהיו וכמו הגדולה,

 התורה ומפני התורה, אלא אינו ישראל של עיקרן שכל לפי העומר[, ]ספירת המצוה משרשי וז״ל, שהוסיף בחינוך שם ועיין

 גדול וענין וכו׳ ויקיימוה מסיני התורה שיקבלו כדי ממצרים ויצאו שנגאלו והסיבה העיקר והוא וישראל וארץ שמים נבראו

 אליה, שעלו הגדולה לכל ועלו נגאלו ובעבורה ישראל של עיקרן כל היא כי כן ומפני וכו׳, מעבדות החירות מן יותר להם הוא

 בלבינו הנכסף הנכבד היום אל הגדול החפץ בנפשנו להראות התורה נתינת יום עד פסח של טוב יום ממחרת למנות נצטוינו

עכ״ל. לחירות, שיצא אליו הנכסף העת יבוא מתי תמיד וימנה צל, ישאף כעבד

שני( )חוט בשמחה. ומקבלה התורה לקבלת בשמחה להתכונן שזוכה מי ואשרי

ת רב )ס״ח:( פסחים בגמ׳ ש  חדאי נפשאי, חדאי ואמר: דדשא בעיברא וקאי ותלי תלמודיה ליה מהדר יומין תלתין כל ש

 וי״ל שמים. לשם יהיו מעשיך וכל כמ״ש שמים לשם ה׳ מצוות לקיים צריך שהרי צ״ע ולכאורה תנאי. לך קראי, לך נפשאי,

 נתינת ע״י השיג שהוא מה ולראות עצמו את לעורר האדם וצריך מותר מ״מ שמים״ לשם יהיו מעשיך ש״כל שצריך אמת דהן

 ובשלימות התורה בלימוד להרבות ויותר יותר שאיפה לו גורם זה הרי השגותיו את רואה דכשהוא התורה, בלימוד התורה,

 ילמד לעולם נ:( )פסחים כמ״ש עצמו בשביל הוא במצוות האדם מעשי תחילת כלל שבדרך וכיון שמים, לשם התורה לימוד

 בפרט ולשמוח התורה, בשקידת להוסיף עצמו את לעורר לאדם יש לכן ללשמה, יבוא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אדם

)שם( התורה. נתינת ע״י לה שזכה בתורה תורה מתן ביום



תורה של דרכה

 חכמתו אין ממעשיו מרובה שחכמתו וכל מתקיימת, חכמתו מחכמתו מרובים שמעשיו ״כל טי(: משנה )פ״ג באבות תנן א.

 תתקיים לא יאמר כה אם ואקיימנו, התלמוד כל אשנה ואקיימנה זו הלכה אשנה יאמר ׳שלא יונה: הרבינו וכתב מתקיימת׳.

מתקיימת׳. חכמתו כך וחאר תחילה המדות תיקון צריך כי חכמתו,

 רק לתורה. עצמו את לבטל האדם צריך מתקיימת, חכמתו שתהיה כדי לזה. ניגש הוא איך תלויה בתורה מקבל שאדם הדרגה

מתקיימת. חכמתו אז רק ׳אני', אצלו ואין לתורה, לגמרי עצמו את ומבטל לגמרי בתורה דבוק האדם כאשר

 ושהתורה התורה הלימוד להצלחה הכרחי תנאי הוא המדות תיקון המדות. תיקון והוא, הכנה. צריך לזה להגיע כדי אך

 אדם אגיד׳, ׳אני אלמד׳ ׳אני אומר הוא מאחרים לקבל ובמקום אחרים דעת מפני דעתו את נבטל שלא אדם בידו. תתקיים

 היינו ונשמע׳, ׳נעשה של באופן רק הוא התורה לימוד התורה. ללימוד לגשת יכול לא והוא המידות בתיקון לו חסר כזה

בעצמו. שלומד - ׳הנשמע׳ את מקיים הוא אח״כ ורק לו, אומרים שאחרים מה שמקבל - ׳הנעשה׳ את מקיים הוא שמקודם

 )פרק דר״נ באבות שאמרו ׳כמו יונה: הרבינו וכתב קבע״. תורתך עשה אומר ״שמאי ט״ו(: משנה א׳ פרק )אבות חז״ל אמרו ב.

 ותורתו עיקר מלאכתו העושה אבל הבא לעולם עיקר אותו עושין טפלה ומלאכתו עיקר תורתו העושה כל י׳( משנה כ״ח

 בגן להיות יזכה אם אפילו עיקר, התורה עשה ולא עבירות עשה לא אם לומר, רוצה הבא׳. לעולם טפלה אותו עושין טפלה

 האדם הרי לתורה. וההרגשה היחס להיות צריך איך היינו קבע׳ ׳תורתך של שהענין כאן נתבאר עכ״ל. שמה׳, יהיה טפל עדן,

הטפל. ומהו העיקר מהו שירגיש צריך אך התורה, מלבד הכרחיים דברים הרבה לעשות נצרך בחייו

 אם אבל הבא. לעולם עיקר אותו עושים טפלה, ומלאכתו עיקר תורתו עשה הוא אם האדם. של האמת את דנים הבא בעולם

 בעולם חסר אזי עיקר, לא היא התורה אבל למד, גם שהוא אפילו עיקר, אותם עושה לעשות שמוכרח הדברים שאר כל את

טפל. רק שם יהיה זאת בכל עדן לגן ראוי הוא אם שאפילו שלו, הבא

 זו זכות נטירותא. צריכי לא שרבנן משום השערים, ותיקון החומה לבנין מהם גובין אין חכמים שתלמידי ח.( )ב״ב בגמ׳ ונאמר

 תורתו של בדרגה להיות כדי כי בקביעות. תורתו יהיה שאכן אותו שמחייבת זאת היא משמרתו, תורתו חכם שתלמיד

התורה. עם תמיד להיות צריך משמרתו

 ת״ר ס״ט:(: )נדה בגמ׳ אמרינן דהנה רחמים. ובקשת ההשתוקקות היא ההתמדה, מלמד בתורה לעליה מוכרח נוסף דבר ג.

 וימעט בישיבה ירבה להן אמר ויחכם. אדם יעשה מה וכו׳ חנניא בן יהושע רבי את אלכסנדריה אנשי שאלו דברים עשר שנים

 דעת מפיו חכמה יתן ה׳ ׳כי שנאמר שלו, שהחכמה ממי רחמים יבקשו אלא להם. הועיל ולא עשו הרבה אמרו, בסחורה.

 הא בלא דהא קמ״ל, מאי שלפניו. ממה לאוהביו ומשגר לעבדיו סעודה שעשה ודם בשר למלך משל חייא רבי תני ותבונה׳.

סגי״. לא

 תא גם שיהיה מוכרח אלא בסחורה׳, וימעט בישיבה ׳ירבה של החלק מספיק לא בתורה להצליח שכדי הגמרא מדברי מבואר

בתורה. להצליח שייך לא זה ובלי שלו׳, שהחכמה ממי רחמים ׳יבקש של החלק

 מפיו, שהיא התורה את ונותן מלמד התורה נותן גם כך מפיו. - לו השמור מהחלק לאוהביו נותן שהמלך שכמו הוא, והעניין

 ידי על התורה, את לדעת ורוצים כשמשתוקקים רק זה התורה, לנותן ולהתחבר מאוהביו להעשות לזכות כדי ולכן לאוהביו.

תבונה( )יפיק מפיו. התורה את לקבל זוכים כך שלו, שהחכמה ממי רחמים בקשת

לכם חציו

 סימן אריה בשאגת רבינו: נכד שליט״א כהן ישעי׳ הרב הג׳ אמר מובא: שליט״א שטיינמן להגראי״ל אתבונן מזקנים בספר

 רבינו את שאלתי טוב, יום שמחת מצות יקיים ובכך תורה דברי ע״י יום חצי שישמח היינו לה׳, חציו שאמרו במה כתב ס״ט

 שנהנה לכם חציו מקימים בשינה שגם רבינו ואמר ליום, ביחס קטנה היא הסעודה הרי לכם, חציו בשבועות מקיימים איך

 שהקיום לבאר והוסיף ונהנה שליט״א קרליץ להגר״נ רבותינו דברי את והצעתי שליט״א, קניבסקי מהגר״ח שמעתי וכן מזה,

הקל. הוא שינה של זה באופן לכם החציו שקיום ואמר כלום עושה אינו שאז בעצמה בשינה ולא לישון בהליכה הוא



התורה לימוד בעניני שליט״א קרליץ הגר״נ הדור פוסק ממרן שו״ת

ללמוד? חשק שיהיה לעשות מה שאלה:

שישפיע. חדש משהו שירגיש שחוזר פעם וכל החשק, את נותן זה יותר שלומד שככל אומר מוולוזין הגר״ח תשובה:

 התורה? וקדושת סגולות גם יש חושב, הרמאי מה וחושב וגזילה, גניבה בעניין כגון סוגיא, כשלומד שאלה:

תורה. הכל זה חושב הרמאי מה כשחושב ואז לחכמתו, קודמת יראתו של הכנה צריך קודם תשובה:

הלכות? ללמוד או בעיון הסוגיא לימוד הלימוד, עיקר מה שאלה:

ת אפשר אי אחד, דבר זה תשובה: ההלכה. של המקור את יודעים אא״כ הפסוקה, ההלכה את ברור לדע

 העולם? את מקיים ג״כ אם תורה ללמוד לו שיאפשר בהכנות כשעוסק שאלה:

החזו״א. אמר כך כן, תשובה:

 בכולל? להשאר צריך אם לימודו זוכר שאינו בכולל בלימודו הצלחה רואה שלא אברך שאלה:

מללמוד. עצמו את יניח שלא כתוב זה על תשובה:

 טוב? זה אם המסקנא את לראות הביה״ל בסוף להסתכל ורוצה במ״ב כשלומד שאלה:

 הכל. את לראות צריך אלא בהלכה, לטעות אפשר טוב, לא זה תשובה:

 לסדר? מהלימוד יפסיק אם חומש על מונח קודש ספר ורואה שלומד מי שאלה:

 לסדר. א״צ בלימוד בעיון לו יפריע זה אם אבל יסדר, שלומד כדי תוך לסדר יכול אם תשובה:

 סעיף? סעיף או ביחד הסימן כל את ללמוד האם שו״ע, טור בלימוד ההדרכה מה שאלה:

לו. שנראה איך לפי אחד כל תלוי תשובה:

לעשות? מה השיעור את להכין מספיק לא ואני מבין, כ״כ שלא חברותא עם לומד אני שאלה:

 לאחרים שנותן ע״י הצדיק אבל כלום מספיק לא שהעצל במשלי כמש״כ מכך מפסידים לא לשני זמן מקדישים אם תשובה:

 באו הזמן כל ציון, בתפארת קטנה בישיבה כשלמדתי אני קודם, לעצמו להכין זמן קצת לקחת גם אפשר הכל, מספיק הוא

שאול בחורים השיעור. את ומכין חדר באיזה מסתגר הייתי מהזמן חלק אז השיעור את להכין הספקתי ולא שאלות אותי ל

 זמן? פחות לי יקח וכך הסדר חשבון על חמישי ביום לסדר עדיף אם הזמן לי מתבזבז שישי ביום סידורים עושה אני אם שאלה:

 הענין. לפי והכל זמן, ביטול פחות יש באמת איך לראות צריכים תשובה:

בענינים? להיות הראשונים על מהר לעבור השיעור לפני כדאי אם שאלה:

 הכל ותופס כשרוני שהוא מי רק מבלבל הענינים ריבוי כלל בדרך כי היטב בו וללמוד כרשב״א אחד ספר לקחת כדאי תשובה:

אפשרי. זה

 והר״ן? הרא״ש את ללמוד אם ומה שאלה:

ודאי. זה תשובה:

 וימשיך? שיעבור או יתעכב אם זמן הרבה ולוקח קשה שהיא סוגיא יש שאלה:

הלאה. שימשיך עדיף לא אם אבל להתעכב, כדאי בהירות עם שיצא חושב אם תשובה:

במשנ״ב? או בגמ׳ לעיין עדיף מה וכדו׳ כהמתנה הפנויים בזמנים שאלה:

 זה משניות ללמוד אפשר אבל במתינות, וללמוד הדעת בישוב כשיושבים ללמוד שצריכים ספר זה כדאי, לא משנ״ב תשובה:

קל. דבר

ש אדם שאלה:  קבוע? ספר איזה שיראה שעדיף או שמזדמן, ספר איזה לראות חסרון יש האם פנויים, זמנים לו שי

 קבוע. להיות צריך אדם אבל שמזדמן ספר איזה לראות ושם פה חסרון אין אמנם קבוע, להיות צריך אדם תשובה:

 פחות? וידע מפרשים כמה כמה לראות או היטב אותו ולדעת השיעור לפני אחד ראשון לראות אם עדיף מה שאלה:

 היטב. בו וללמוד טוב שזה הרשב״א כמו אחד ספר לקחת שכדאי מקודם אמרתי כבר תשובה:

 חסרון? זה מפרש שמאוד שכיון או טוב זה רמה ביד לעיין האם שאלה:

שם. עיקרי מפרש הרי זה בסנהדרין? מדובר מה תשובה:



 וכדו׳? גמ׳ לראות שצריך או טוב זה אם השקפה בספר לומד אני הסדרים בין שאלה:

 למוסר. סדר הרי יש תשובה:

 טוב? זה ועצות השקפה בספר לעיין בארוחות שאלה:

 שלמדו. מה על לחשוב הזמן זה כשאוכל תשובה:

 במפרשים? להסתכל ראוי האם הגמרא, את טוב הבנתי לא אם שאלה:

הסוגיא. את יודע שהוא נקרא זה והתוס' הרש״י את יודע אם תשובה:

 המדרש? בבית לרפיון לחשוש שצריך או יותר להתרכז שעורים בחדר ללמוד הסדר באמצע ללכת אפשר אם שאלה:

הלומדים. בין לרפיון לחשוש צריך קטן ציבור זה אם תשובה:

חלב מאכלי אחר בשר מאכלי אכילת

 נט"י, צריך )אך בהמה בבשר בין עוף בבשר בין "המתנה" ביניהם אי"צ הדין מעיקר - בשר מאכלי ואח"כ חלב מאכלי האוכל א.

 חצי שנהגו ויש שעה, להמתין נהגו חדתא" ב"שעתא בחלב בשר לאכול שלא הזוה׳׳ק הוראת ע"פ אמנם כדלקמן(. והדחה קינוח,

שעה.

 בזמנינו אולם, ביניהם, שעות ו' ולמתין אחרונה ברכה לברך שיש הרי בשר, אחריה לאכול ורוצה קשה" "גבינה אכל באם ב.

 יש אמנם קשה", "גבינה חומרת לו אין ולכן הראשונים מבזמן שונה וכיוצ"ב( צפתית צהובה, )כגון קשה גבינה ייצור תהליך

קשה. כגבינה לדונו שהחמירו

 והדחה" "קינוח לעשות יש כמו"כ חלב. מאכל שיירי עליהם שאין בהם להתבונן ולפחות ידיו לרחוץ צריך הנ"ל, המתנה מלבד ג.

 הפה לנקיון מועילים שאינם ותמרים, עלים, ירקות קמח, )מלבד מאכל דבר שילעס ע"י חלב, מאכלי משיירי לנקותו ע"מ בפיו,

והדחה. כקינוח ה"ז במשקה שהושרה מאכל דבר לועס ואם פיו, לשטוף צריך וכן בחניכיים( נדבקים אלא

 לבלוע יש ולמעשה הבליעה, בית גם לנקות ע"מ פיו, בו שקינח מה ולשתות שלעס מה לבלוע צריך אם באחרונים נידון יש ד.

אוכלין". "הפסד למנוע ע"מ גם

הבשרית. לסעודה נפרדת מפהוב נפרד ובכיכר החלבית, לסעודה נפרדת מפהוב ,נפרד לחם כיכרב להשתמש יש ה.

 לרחוץ צריך חלבית סעודה אחר בהמה בשר כשאוכל רק וכן הדין, וכעיקר חלבי, שאכל לאחר המתנה אי"צ השו"ע, לדעת ו.

להנ"ל. אי"צ עוף בבשר אך והדחה", "קינוח וכן ידיו

״סול״ דגי טהרת בדיקת

 גדולי של במכתבם שליט"א קניבסקי הגר"ח התורה שר מרן דעת גם התפרסמה ולאחרונה שליט"א הגאב"ד מרן דעת ידועה

 ואין ראשו, עם שלם הדג כאשר רק בטביעו״ע או קשקשים בו שיש ודג דג כל לבדוק יש הדגים טהרת שבבדיקת ההוראה,

הכלל. מן יוצא ללא הדגים סוגי בכל וכיוצ"ב חזקה או רוב על לסמוך

 "סול" מזן דגים זב"ז מעורבים בהם בלהקות גדלים אלו שדגים משום )פילה( "סול" בדגי שבעתיים נכונה זו שהוראה לדעת יש

זל"ז. הדומים וטהורים, טמאים

 הסכין שעל כך העור, על סכין העברת ע"י לבן עור פס יש בו בצד לבדוק יש טבעי, באופן הדג הפשרת לאחר - הבדיקה אופן

מאד. זעירים קשקשים ימצאו

 הכשרות בנושא הלכה ובירורי עניני הכשרות״ ״קו ע״י גמסר

0722722360 טל' שליט״א קרליץ נסים רבי הגאב״ד מרן שבנשיאות ההוראה בית שע״י
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בס״ד

חיזוק ה דרכי

ה בע ר  )רש״י( כחו בכל תמיד בהם אדם שיתחזק - לב:( )ברכות חיזוק צריכים א

רן שיחה • מ און מ שטיין גרשון רבי הג 30£^ • שליט״א אדל
לשלמות סימן - השפעה

בורנשטיין יעקב שמואל רבי הגדול הגאון נפטר האחרונים בימים
 שהדור מאד גדולה אבדה זוהי מדרגה, ובעל גדול אדם שהיה זצ״ל,

העולם. בכל חסרה ההשפעה לדור, חסר זה הפסיד,

 השפעה השפיע חברון בישיבת שלמד בעת בצעירותו שכבר ושמעתי
 תלמיד הוא כי אמר הזמן באותו איתו שלמד גילו מבני ואחד גדולה,

 קיבל וממנו שלו, המחנך היה יעקב שמואל רבי ממנו, חינוך וקיבל שלו
לו! היה השפעה כוח כזה ברוחניות, לו שיש מה כל את

 ושיחות שיעורים הרבה אומר היה השנים כל במשך כך אחר וגם
 והשפיע מצוינים, שיעורים אמר מקומות, ובהרבה מלך קרית בישיבת

טובות. ומידות שמים ויראת תורה אהבת הרבה

 פעם שאל מדובנא שהמגיד כידוע לו, שיש המדרגה לפי משפיע אדם
 יש שאם משל, בדרך הגר׳׳א והשיבו להשפיע, הדרך כיצד הגר׳׳א את
 על ממנה נשפך לתוכה, ושופכים כשממלאים אזי גדותיה, עד מלאה כוס

 החוצה. ממנה יישפך לא וגדושה, מלאה הכוס אין אם אבל סביבותיה,
 על משפיע הוא הרי מלא בעצמו האדם אם ההשפעה, דרך היא כך

 אם אבל אחרים, על להשפיע יכול בעצמו מושלם שהוא מי סביבותיו,
אחרים. על משפיע אינו בשלמות חסר בעצמו הוא

 שיש המדרגה לשלמות סימן זהו שמשפיע, אחד כשרואים כן אם
 יעקב שמואל רבי שהשפיע הגדולה ההשפעה את כשרואים גם וכך לו,

 זה הרי גילו, בני חברים על השפיע בבחרותו שכבר שהזכרנו וכפי זצ׳׳ל,
 של במדרגה היה בבחרותו וכבר מושלם, היה בעצמו שהוא סימן

אחרים. על והשפיע זכה שמכוחה שלמות

ייסודים מתוך תודה
 הייסורים ומתוך שנים, הרבה במשך ייסורים בעל היה לזה ונוסף

חברים. על אפילו והשפיע תלמידים והעמיד לימד

 שרבי ידוע לשער, שאין עצומה דרגה היא ייסורים מתוך השפעה
 זה זולת שבח שום להזכיר לא "בהספד בצוואתו: כתב איגר עקיבא

 גדולים". בייסורים תלמידים עם למדתי היום עד 16 או 15 מגיל אשר
 זה דבר רק שבח, שום עליו שיאמרו הסכים לא איגר עקיבא רבי

 שזוהי גדולים, בייסורים צעיר מגיל כבר תלמידים ולימד תורה שהרביץ
ייסורים. מתוך תורה הרבצת מאד, גדולה זכות

 שהביא לאחר יא( )ד, יונה לרבינו תשובה בשערי מצינו ייסורים ובענין
 יש כי שם ומבואר פ׳׳ו, דף ביומא המבוארים כפרה חילוקי הארבעה את

 עם תשובה שעושים אחרי וגם בייסורים, אלא מתכפרות שאינן עבירות
 יונה רבינו כתב החטא, למרק ייסורים צריכים עדיין החטא ועזיבת וידוי

 וטרחו בתורה עמלו ישית "כי :לייסורים נחשב התורה עמל גם כי שם
 עמל אדם אם ייסורים". במקום יעלה מעיניו שנתו תידד ואשר בה

 לפי גדול הכי במאמץ יכול, שהוא כמה אחד כל כוחותיו, כל עם בתורה
הממרקים. לייסורים נחשב זה הרי כוחותיו,

 שמלמד מי וחומר קל לעצמו, שלומד מי על אפילו אמורים והדברים
 עקיבא רבי שכתב כמו לשער שאין דרגה שזו ייסורים, מתוך לאחרים,

 שצריך עבירות לו שיש מי שאפילו מאד, גבוהה דרגה שזו ודאי איגר,
 וכמה כמה אחת על עבירות לו שאין ומי לו, מכפר זה לכפרתן, ייסורים

 של ייסורים - הייסורים ידי על גבוהה למדרגה וזוכה מתעלה שהוא
ייסורים. מתוך תלמידים והעמדת התורה עמל

 לא והרופאים בכוחותיו, מאד חלש היה איגר עקיבא שרבי וידוע
 בנס וחי לחיות, יכול היה לא בריאותו מצב לפי חי, הוא מהיכן הבינו
צעיר. מגיל בייסורים תורה שלימד בזכות - הטבע כדרך שלא

 אבל קשה, זה אמנם לשער, שאין מדרגה זו ייסורים מתוך תורה
 כל עם הכוחות, כל עם בתורה כשעוסקים מאד, הרבה בזה זוכים

 לייסורים נחשב זה הרי כוחותיו, לפי אחד כל ששייך, האפשרי המאמץ
 אין כפרה צריך שאינו ומי לו, מכפר זה כפרה שצריך שמי הממרקים,

לו. מוסיף שזה זכויות כמה לשער

 כי זצ״ל מאאמו״ר שמעתי איגר עקיבא רבי של מדרגתו על ועוד
 אני גם ואמר, איגר עקיבא רבי של תשובה פעם ראה מוואלוז׳ין הגר״ח

 פותח מכתבו בראש איגר עקיבא רבי אבל כזאת, תשובה לכתוב יכול
 וכבר השאלה הגיעה שאתמול כלומר מכתבו״, הגיעני ״תמול וכותב:

לעשות. יכול אינני כך כדי ועד התשובה, את ענה

 בכוח כן, פי על אף בנס, שחי שלו החולשה כל עם איגר עקיבא רבי
קצר. בזמן עמוקות תשובות וענה השיב שלו התורה

אמיתי תודה בעל
 )ח״ג באיגרת איש החזון שכתב מה וידוע ההשפעה, לנו חסרה כעת

 הסביבה, כל על ניכרת השפעתו אמיתי תורה בעל שיש במקום כי סב(
 ומתנהג בתורה שעוסק אמיתי׳, תורה ׳בעל רק צדיק, או גאון כתב ולא
 גם נמצא, שהוא מקום בכל משפיע כזה אדם מחייבת, שהתורה מה כפי
 רק לרבים, חיזוק דברי מדבר ואינו השפעה, של פעולות עושה אינו אם

 כל על משפיע הוא הרי לו, שיש דשמיא הסייעתא כפי בתורה עוסק
 עוסק שהוא הדבר עצם כלל, אותו רואים אין אם ואפילו הסביבה,

ניכרת. השפעה משפיע זה חייב, שהוא מה ועושה בתורה

 ההשפעה שאין הרחוקים במקומות גם כי וכתב איש החזון והוסיף
 האמיתי, תורה הבעל של מכוחו נסתרת השפעה יש מקום מכל ניכרת,

 בעל אדם של מציאותו עצם לרבים, מדבר אינו אם גם זהו וכאמור
הרחוקים. ועל הקרובים על משפיעה כזה מדרגה

 בסמיכות שגרים ומצוות תורה שומרי שאינם האנשים כי וידוע
 וזהו רחוקים, במקומות שגרים מאלו טובים יותר הם תורה, למקום

 תורה בעל חסרנו וכעת האמיתיים. התורה בעלי של ההשפעה מכוח
ייסורים. מתוך הרבה תלמידים שהעמיד כזה אמיתי

זו בשעה חובתנו
 בעלי להיות להשתדל מאיתנו, ואחד אחד כל אותנו, מחייב זה דבר
שלו. האפשרויות לפי אחד כל אמיתיים, תורה

 להיות ״יכול הספר בסוף ישרים המסילת שכתב מה הזכרנו וכבר
 לא אשר מי כמו פחותה מלאכה בעל הוא צרכו שמפני איש גמור חסיד

 לזכות יכול פחותה, הכי במלאכה שעסוק מי גם הלימוד״, מפיו יפסוק
קדוש. איש ולהיות גבוהות, למדרגות

 תורה גדולי ורבנים מופת, בעל שהיה סנדלר היה אביב שבתל ידוע
 שהיה מפני מתקיימות, היו וברכותיו ברכות, לבקש אליו באים היו

 רבי בגמרא מצינו כבר ובאמת קדוש, איש והוא סנדלר מדרגה, בעל
סתירה. לא זו ותנא, סנדלר הסנדלר, יוחנן

 עושה הוא אם לו, שיש האפשרויות לפי שלו, במצב אחד כל
 בלי הדעת ביישוב חשבון, עם וחי לעשות, שבכוחו מה כל בשלמות

ביותר! הגבוהות למדרגות להגיע יכול מתח,

0527600485 - והנצחות לתרומות 80527600485@9ש31.!0שס במייל השיחות את לקבל ניתן
ות לתרום ניתן חדש! עמד (710 )קוד החיזוק' 'דרכי החיפוש לפי פלוס' ו'נדדים 'קהילות' ב
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 כבר המוסר, ספרי לימוד היא וההדרכה לזה, הדרכה צריך אמנם
 המסילת של קבועה הדרכה לו הייתה זצ״ל הגרי״ז מרן כי סיפרנו
 בספר פרק יום בכל לומד שראוהו ביתו בני שהעידו וכפי ישרים,
 מתחילת ללמוד שוב התחיל האחרון הפרק את וכשסיים ישרים, מסילת
 בגופו חלש שהיה ]ידוע לטייל שיצא לפני בבוקר לומד היה ככה הספר,
 חושב היה הזמן באותו גם כמובן אך בריאותו, לצורך לטייל ונצרך

תורה[. מדברי דעתו הסיח ולא קדושות מחשבות

 שאר וכן המעלות, בכל להתקדם כיצד הדרכה נותן ישרים המסילת
 הם תורה דברי כל ובאמת הרע. ליצר התבלין זהו המוסר, ספרי כל

 בספרי המבוארים שמים, יראת של תורה דברי בפרט אך תבלין,
 א' סימן ברורה המשנה שכתב כמו ביותר, המועיל התבלין זה המוסר,

חז׳׳ל. מאמרי תוכחת הוא הרע היצר תבלין כי

 וכפי מוסר, ספרי של קבוע לימוד ידי על הדרכה, לקבל הדרך, זוהי
 אותו ומושך שמעניין מוסר בספר ללמוד יש בעבר הזכרנו שכבר

 ספרי הרבה יש משפיע, אינו שמשעמם לימוד כי טבעו, לפי עליו ומשפיע
עליו. משפיע שיותר במה ילמד אחד וכל מוסר,

 להתחזק, דשמיא לסייעתא שנזכה דשמיא, בסייעתא תלוי והכל
 כל עצמנו, על להשפיע צריכים אנו ההשפעה, לנו שחסרה עכשיו בפרט
דשמיא! לסייעתא נזכה השם ובעזרת עצמו, על ישפיע אחד

פוניבז' בישיבת השיעור בתחילת שנאמרו דברים

 זצ׳׳ל, בורנשטיין יעקב שמואל רבי הגאון את למנוחות כעת ליווינו
 ומידות שמים ויראת תורה דברים, הרבה והשפיע גדול אדם שהיה

ההשפעה. חסרה בהסתלקותו ועכשיו טובות,

 שאדם כידוע עליהם, השפיע כן גם איתו בקשר היו שלא אלו אפילו
 ולא איתו מדברים לא אם גם הסביבה, כל על משפיע מדרגה בעל

 על משפיע אמיתי תורה בעל כי איש החזון כתב וכך אותו, שומעים
 ולימד, השפיע שכאן ברק, בני בעירנו בפרט הרחוקים, ועל הקרובים

חסרה. ההשפעה ועכשיו גדולה, השפעה לו שהייתה ודאי

 במה להתחזק צריך אחד כל לבו, אל יתן והחי העצה? מה כן אם
 :חיזוקים של הצעות כמה עם רשימה כעת שפרסמו וראיתי שאפשר,

 וגם לימוד. של דקות חמש להוסיף הסידור. מתוך השחר ברכות לברך
 מזכירים שאנו כפי ביותר הטובה העצה זוהי יום, בכל מוסר ללמוד
 וחמורה דאורייתא, היא המזון ברכת בכוונה, המזון ברכת וכן תמיד.

 ברכות ולברך התפילה. בתחילת למנין להגיע וכן עשרה. שמונה כתפילת
 שאומרים. מה את להרגיש משפיע זה בקול כשמברכים בקול, הנהנין

להתחזק. יכול אחד שכל חיזוקים של דוגמאות הן אלו

התורה לקבלת הכנה - הספירה ימי

ם אנו מדי ת בימי עו מר, ספיר ם העו ת ההכנה ימי שה קבל ב כמו התורה, ל ת כ ספר ש ה החינוך ב מצו או כי ש״ו( ) צ שי  כ

אל שר ם י דעו ממצרי ת שכל י תכלי ת והמטרה ה א ם ביצי קבל היא מצרי מרוב התורה, את ל ם ו ת ק שו ת ת קבל  התורה ל

חו הימים, את ספרו מ ש ה ו ח מ ר, יום בכל גדולה ש ב עו ם ש קרבי ת מ ת ש קבל התורה. ל

ת בימי כי וידוע דו מוע ה בכל ה ה שנ שנ ת ו ה חוזר פע ש ה ה ה ת ם שהיי תו פע או חג וכגון הזמן, ב ח ב ס תנו זמן הפ  חירו

ה חוזרת פע ש ה ר ה ש פ א ת ש ת לזכו חירו ה כפי הרע, מיצר ל ת בזמן שהי א ם יצי ת אז שזכו מצרי רו חי ת ל א מ טו  מצרים, מ

חג ת וב סוכו א ה הו תנו זמן ש ח מ ש ש ה י פע ש ת ה ה לזכו ח מ ש ל ל חג מצוה, ש ת וב עו בו ש תנו מתן זמן ה ר  יכול אחד כל תו

ה לזכות ח צל ה ה ל תור הכין ההכנה כפי ב מו את ש צ ת, לפני ע עו בו קר ש חרון הלילה לא הוא והעי א ם ה בי ש ם שיו מדי  ולו

פני הימים בכל ההכנה זה העיקר אלא הלילה, כל ל ת. ש עו בו ש

ה? ההכנה היא ומה ר תו ת חיזוק ל הב א קר תורה, ב ת ובעי מידו ת ב בו ה, טו מונ א מו וב ב כ תו כ ד ש מ ע מ  סיני הר ב

ת מו ש ם "ויחן ב( יט, ) אל ש שר ד י ש ההר", נג ש רש"י: ופיר אי ב אחד כ ם, שני והם אחד, בל ש ענייני אי  היינו אחד" "כ

ת, מידות היו טובו ם ש א אחד, אדם כמו כול מיל ה, קנאה שייך לא ומ א שנ מו, את אוהב אדם כי ו צ  היינו אחד" ו"בלב ע

מונה, שון א סוכה הגמרא כל אל ב( מה, ) שר ם אין י חד' 'לב אלא לה ם א אביה ם. ל מי ש ב ש

א מצ ת ההכנה כי נ קבל ה ל תור ת היא ה מידו ת ב בו ה, וחיזוק טו מונ א ספירה ובימי ה ה בכל ה ת שנ ה חוזר פע ש ה  ה

ר ש פ א ת ש ה לזכו הכנ ה, ל תור ת ל לו ע ת ה ל ת בכל ו לו ע מ ה ה תור ה ת ש קני ת התורה בהם, נ קני ם נ בעי אר ה ב מונ ש  דברים, ו

תוב ם וכ ספרי ם כי ב ע ארבעי ש ת ד הם הספירה ימי ו ם כנג ה הדברי תור ה ת ש קני ר יום בכל בהם, נ ש פ ת א לו ע ת ה ת ל  ולזכו

חד א ת כל את כולל האחרון והיום הדברים, מן ל מעלו ביחד. ה

צינו כמו מ ת ש א ם בברי ם את ברא שהקב"ה העול ת העול ש ש ת, ימי ב שי א ם בר שביעי וביו ת ה ב ש, ש פ תב וינ  האור וכ

ם ת החיי שי א בר ה כי ב( ב, ) חיל ת ם היה ב ם ורועד, רופף העול ביעי וביו ש א ה ש את הקב"ה בר פ  חיזק שזה הבריאה", "נ

ה כל את וקיים ש ע ת מ שי א שי זצ"ל זקני בזה ]והאריך בר חידו ה גם כך י"ט[. סימן אריה בן ב ת בבריא חני  כל של הרו

מו, אדם צ ע שך ב מ ע ב בו ש ת יכול אדם ה לו ע ת ה ה ל תור ה ב מונ א ת וב מידו ת, וב ת עדיין אבל טובו מעלו ת ה פו פ  ואינן רו

ת עו ת ורק אצלו, קבו ב ש קבל ב ת וכל יציבה, מדרגה מ לו ע מ שיג ה ה ת ש מו ע בי בו ש ת ה שו ע ת נ ת מדרגו עו בו שו, ק פ  בנ

ח מכו שיך יכול זה ו מ ת לה לו ע ת ה ל ע ו בו ש ספירה, בימי וכן הבא. ב שך ה מ ם הימים כל ב תעלי ת מ לו ע מ ה ב תור ה ת ש קני  נ

חרון והיום בהן, א ת כל את ומחזק כולל ה לו ע מ היו ה ויציב. קבוע דבר שי

אחר סוגל זמן הם אלו וימים ומ מ ת ה לו ע ת ה ה ל תור ה ב מונ א ת ב מידו ת, וב חיוב גם כן אם טובו ל יותר גדול ה צ  את לנ

סוגל הזמן מ אינו ומי לזה, ה מור חטא זהו אלו בימים מתחזק ש תר ח ה, מכל יו שנ ם לכן ה ל מאד צריכי צ  אלו ימים לנ

תחזק ד לה מו ה בלי תור ם ובכל ה ה הדברי תור ה ת ש קני א בהם, נ ת סייע א וב מי ש ת נזכה ד קבל התורה. ל
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ההיזוק דרכיבס״ד

ה בע ר )רש״י( כחו בכל תמיד בהם אדם שיתחזק - לב:( )ברכות חיזוק צריכים א

רן הדרכה דברי מ און מ שטיין גרשון רבי הג מן • שליט״א אדל תן ז תנו מ ר תו

^ וקנייניה התורה ^
כתודה ההצלחה בדרכי והנהגות, עובדות עצות, הדרכות,

ת ♦ ויחכם אדם יעשה מה התודה: מעלות מוד מצו מוד ♦ התורה מתיקות ♦ תורה תל ת לי  ♦ ברציפו
שבעו תענגו י ם אשריך ♦ מטובך וי טגמא ♦ בפינו - נא והערב ♦ תמיד תשגה באהבתה ♦ הזה בעול ♦ חדשה כדיו

 ♦ בתורה ההצלחה דרך ♦ חייתני בם כי ♦ הלימוד לזכירת הדרך ♦ המחשבה ריכוז כתודה: העמל דרכי
חו לפי ♦ הטבע עם המתאחד הרצון ♦ טבעו לפי - חפץ לבו תו כו הבנ ♦ תורה של עמלה ♦ ו

ש ♦ ליסבר והדר ליגמר ♦ בתורה הגדלות עיקר - הבנה ♦ באיכות הלימוד חיוב הלימוד: סדר  ♦ חכמים שימו
שרות ת ♦ רב מפי ההבנה י ת אין ♦ וחזרה הכנה ♦ השיעורים תועל  ♦ הש״ס ידיעת בלי בתורה גדלו

ת ♦ מתלמידי מחברי, מרבותי, ת והדרכות עצו תו חברו מוד שקיעות ♦ בהירות ♦ ב שי כתיבת ♦ בלי ♦ תורה חידו

ויחכם אדם יעשה מה

 ויחכם", אדם יעשה "מה חנניה בן יהושע רבי את שאלו ע׳ דף בנדה
 וימעט בישיבה "ירבה להם אמר התורה, לחכמת לזכות העצה היא מה

 וירבה, ירבה, בהתמדה, תורה הרבה ללמוד שצריך היינו בסחורה",
 ההצלחה כך בישיבה, יותר שמרבה ככל ירבה, כמה שיעור אין וירבה,
 שיש היינו להם", הועיל ולא עשו "הרבה ושאלו יותר, גדולה בתורה
 להם אמר התורה, וחכמת הבנה של לדרגה זכו שלא מתמידים הרבה

 להרבות מספיק שלא היינו שלו", שהחכמה ממי רחמים "יבקשו
בתורה. הצלחה על להתפלל גם צריכים אלא בישיבה,

 ליה "למה רש׳׳י, ופירש לן", משמע קא "מאי בגמרא זה על והקשו
 כיון והיינו תלוי", הדבר וברחמים הואיל בישיבה, ירבה להו למימר

 אמר למה התורה, לחכמת לזכות שייך לא זה ובלי רחמים שצריכים
 בריבוי ולא הרחמים בבקשת תלוי העיקר הרי בישיבה, ירבה להם

 די שלא להם שחידש היינו סגי", לא הא בלא "דהא ותירצו בישיבה,
 משתדל שאינו ומי בישיבה, להרבות גם צריך אלא הרחמים בבקשת

התורה. לחכמת שיזכה שייך לא בהתמדה, ללמוד בעצמו

 עצמו בכוחות יכול שהוא מה כל עושה שאינו שאדם מפני בזה והטעם
 אדם של יצרו ב( ל, )קידושין שאמרו וכמו דשמיא, לסייעתא זוכה אינו

 לו, יכול אין עוזרו הקב׳׳ה ואלמלא להמיתו ומבקש יום בכל עליו מתגבר
 כי ב' פרק ישרים והמסילת סוכה( אליהו בקול )הובא הגר׳׳א בזה וביארו

 למצב הגיע וכבר שבכוחו, מה כל עשה כבר בעצמו שהאדם בזמן רק
 סייעתא לו נותנים השמים מן אז לו", יכול אינו עוזרו הקב׳׳ה "שאלמלא

 אינו משתדל, ואינו עצמו בכוחות עוד להשתדל יכול אם אבל דשמיא,
 גם צריך אלא הרחמים, בקשת מספיק לא ולכן דשמיא, לסייעתא זוכה

דשמיא. לסייעתא יזכה ואז בישיבה, להרבות בעצמו

 מסכן שהוא כמה שיבין היינו - רחמים" "יבקש אמרו בגמרא והנה
 כך הכאבים, שייפסקו רחמים ומבקש לו שכואב אדם וכמו התורה, בלי

 מבקשים שאנו וכפי בתורה, הצלחה על הרחמים בקשת להיות צריכה
 רחם המרחם הרחמן האב אבינו ותלמדנו תחננו כן רבה" "אהבה בברכת

 תורה, על בבקשה מזכירים רחמים של לשונות הרבה כך כל - וכו׳ עלינו
 שנזכה ותחנונים רחמים מבקשים ולכן אומללים, אנחנו התורה בלי כי

וכו׳. וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל להבין

 התורה בברכות בתורה. הצלחה על מבקשים בתפילה מקומות ובכמה
 שנזכה בקשה היינו בפינו" תורתך דברי את נא "והערב מבקשים אנו

 מבקשים עשרה שמונה ובתפילת התורה, ומתיקות ערבות את להרגיש
 דסדרא ובקדושה בתורתך", לבי "פתח לתורתך", אבינו "השיבנו
 הקודש ארון פתיחת בשעת וכן בתורתו", לבנו יפתח "הוא מבקשים

 באורייתא", לבאי דתפתח קדמך רעוא "יהא מבקשים רצון עת שהוא
 זקוקים שאנו כמה להרגיש הלב, מכל לבקש צריכים הללו הבקשות ובכל

בתורה. להצלחה דשמיא לסייעתא נזכה ואז בזה, לרחמים

תשע״ד אייר הזמן, פתיחת במעמד שנאמרו דברים

תורה תלמוד מצות
 לשם דברים עשה אומר צדוק רבי בר אליעזר "רבי ס"ב דף בנדרים

 תעשם ואל בהם להתגדל עטרה תעשם אל לשמם בהם ודבר פעלם
 הראשיות הרעות המידות לשתי בזה רמז בו", עודר להיות קרדום

 שלא היינו בהם, להתגדל ׳עטרה׳ תעשם אל ותאווה. גאווה שבאדם,
 לא היינו בו לחפור ׳קרדום׳ ולא כבוד, להשיג כדי תורה בדברי להשתמש

הזה. העולם הנאות ושאר פרנסה לשם ללמוד

 ובין פעלם לשם בין ההבדל מה הלשון, שינוי על עמד הרא״ש ובפירוש
 "עשה וביאר: ׳לשמם׳, אמר ובדיבור פעלם׳ ׳לשם אמר שבעשייה לשמם,
 בהם ודבר למענהו, הכל שפעל הקב׳׳ה של לשמו - פעלם לשם דברים
 לידע כגון התורה לשם יהיה תורה בדברי ומשאך דיבורך כל - לשמם
עכ"ל. ולהתגאות", לקנטר ולא ופלפול לקח ולהוסיף ולהבין

 לשונו שינוי לבאר "דקדק וכתב דבריו הביא ג( )ד, החיים ובנפש
 פירש העשייה בענין לכן לשמם, אמר ובדיבור פעלם לשם אמר שבעשייה

 התורה, לשם פירש הלימוד ובענין למענהו, הכל שפעל הקב׳׳ה של לשמו
 המובחר מן למצוה להיות שצריכה ודאי המצוה עשיית כי וכוונתו

 שיתקלס כדי והשגתו שכלו כפי שבטהורות טהורה ומחשבה בדבקות
 - בהם ודבר אמר התורה עסק בשעת האדם הנהגת על אבל וכו׳, עילאה

 פירוש ׳לשמם׳, יהיה - והלכותיהן המצוות בענייני הדיבור לומר רצונו
ופלפול". לקח ולהוסיף ולהבין לידע היינו תורה, הדברי לשם
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 והיינו עצמה, התורה׳ ׳לשם להיות צריך בתורה העסק עיקר כי ולמדנו
 לדעת התעניינות ומתוך התורה, ומתיקות ערבות הרגשת מתוך ללמוד
 את ליישב אפשר וכיצד התירוץ, ומה הקושיא מה שכתוב, מה את ולהבין

 בזוהר שאמרו כמו ופלפול" לקח "ולהוסיף למקום, ממקום הסתירה
 צריכים המצוות בקיום ורק דאורייתא, בפלפולא חדי הוא בריך קודשא

 עיקר התורה, לימוד בשעת אבל הקב׳׳ה, של לשמו העשייה בשעת לכוון
עצמם. התורה דברי לשם להיות צריך העסק

 התורה לימוד מצות עיקר "כי בהקדמתו טל האגלי שכתב מה וידוע
 בדמו, נבלעים תורה דברי ואז בלימודו ומתענג ושמח שש להיות היא

 בחידושי כתב וכן לתורה", דבוק נעשה הוא תורה מדברי שנהנה ומאחר
 שייך "לא מחברו הנאה המודר בענין מח( )נדרים ההר מן אברהם רבי

 ההנאה היא מצוותו שעיקר ליהנות, ניתן דלא תלמוד במצות למימר
 תורה תלמוד מצות שעיקר והיינו בלימודו", ומבין שמשיג במה והתענוג

 התורה בדברי המתיקות הרגשת ומתוך ושמחה, הנאה מתוך ללמוד הוא
ופלפול". לקח ולהוסיף ולהבין "לידע - עצמם

תשס״ט אדר פוניבז', בישיבת נאמר

התורה מתיקות
 בפינו", תורתך דברי את נא "והערב מבקשים אנו התורה בברכות

 שכל התורה, ומתיקות ערבות את להרגיש דשמיא לסייעתא שנזכה היינו
 )יט, בתהלים שנאמר וכמו מאד, גדולה מתיקות בהם יש התורה דברי

 והיינו צופים", ונופת מדבש ומתוקים רב ומפז מזהב "הנחמדים יא(
 ועצם שבעולם, ההנאות מכל יותר ומתיקות טעם יש תורה שבדברי
מאד. ומתוק ערב הוא תורה בדברי הדיבור

 בת או יחיד בן לו שיש באדם בדיבור, ומתיקות הנאה שמצינו וכמו
 אוהבים הורים הרבה וכן הזמן, כל עליהם לדבר נהנה שהוא יחידה,

 להם ויש הזמן, כל אליהם ומתגעגעים שלהם, הילדים על ולספר לדבר
 אותם שמעניין הדבר שזה הילדים, עם שקורה מה כל על לדבר הנאה

 תורה, בדברי הדיבור בעצם ומתיקות ערבות יש בתורה, גם וכך ביותר,
שבעולם. ההנאות מכל יותר גדול תענוג והוא

 הוא הראשון החלק חלקים, שני נזכרו בתהלים הפסוק ובלשון
 ויש צופים", ונופת מדבש "ומתוקים והשני רב", ומפז מזהב "הנחמדים

 של הנאות יש סוגים, לשני נחלקים העולם תענוגי כל הנה כי בזה, לבאר
 הנאות ויש הגוף, הנאות ושאר ושתייה אכילה כגון הגוף, חושי חמישה
מהם. נהנית שהנפש והממון, הכבוד חמדת כגון נפשיות

 בהם יש תורה שדברי היינו רב", ומפז מזהב "הנחמדים כתוב זה ועל
 שבע, אינו אדם הממון בחמדת כי הנפשיות, החמדות מכל יותר הנאה

 לו יש א( ג, רבה )קהלת כמאמרם לו, שיש ממה סיפוק לו אין ולעולם
 שמצינו כמו סיפוק, מרגיש אינו הכבוד בחמדת וכן מאתיים, רוצה מנה

 המלך גידלו אשר ואת בניו ורוב עושרו כבוד את לאשתו שסיפר בהמן
 לא היהודי שמרדכי בזמן לי שווה איננו זה וכל אמר כן פי על ואף

 וכלשון וסיפוק, שביעה מרגיש כן אדם תורה, בדברי אבל לו. השתחווה
תורה". בדברי עצמו "המשביע א( יד, )ברכות הגמרא

 יותר הנאה יש תורה שבדברי היינו צופים" ונופת מדבש "ומתוקים
 מהם אוכלים שאם מתיקה ומיני דבש וכגון הגופניות, ההנאות מכל

 מיני לממכר בחנות לעבוד פקיד כשלוקחים כי וידוע נמאס, זה הרבה
 זמן ולאחר נפשו, כאוות ליד הבא מכל לטעום רשות לו נותנים מתיקה,

 שזהו המתיקה, מיני על להסתכל יכול ואינו בזה, מואס בעצמו הוא כבר
 המתיקות, מן ליהנות אפשר כמה עד גבול שיש הגוף, הנאות בכל הטבע
 התורה, למתיקות גבול שאין מדבש, יותר מתוקים תורה דברי ואילו

פעם. אף נפסקת אינה תורה בדברי והמתיקות

שבעו תענגו י מטובך וי

 כתובות למסכת בהקדמתו ההפלאה מדברי פעמים כמה שהזכרנו וכפי
 ויתענגו ישבעו "כולם שבת בתפילת שאומרים מה על שעמד י״ב( )אות

בטבע שהרי קשה ולכאורה שביעה, לאחר התענוג בזה ונזכר מטובך",

 בעיניו נמאסת והאכילה תענוג, שום שייך לא שבע שאדם אחרי העולם
 שאומרים ומהו נופת", תבוס שבעה "נפש ז( כז, )משלי שכתוב כמו

 לדברי הכוונה ׳מטובך׳ כי ההפלאה בזה וביאר מטובך? ויתענגו" "ישבעו
 מתיקות יש ובתורה תורה, אלא טוב אין ג( ו, )אבות וכמאמרם תורה,

 שביעה מרגישים אחד שמצד והיינו השביעה, לאחר גם שנמשכת מיוחדת
עוד. ללמוד להמשיך חשק יש זה עם ויחד בלימוד, גדול וסיפוק

ת לימוד ברציפו
 יותר, גדול התענוג זמן, יותר ברציפות שלומדים ככל ואדרבה
 פעם שראה זצ"ל איש החזון ממרן שידוע וכמו לתורה, יותר ונמשכים
 וכה חיזוק, דברי להם ואמר וניגש הלימוד, באמצע שהפסיקו חברותא

 היא גדולה כמה התורה, "מתיקות :ח״ד( איש במעשה )הובא דבריו היו
 של שקידה אחר רק לזה ולהגיע זה את להשיג אפשר ואי התורה, נעימות

 לצייר אפילו אפשר אי זה בלי הפסק, בלא ברציפות שעות וארבע שלוש
 - יש רוממות כמה שעות, חמש אחר וחומר וקל הזו, הרוחניות היא מה

 הרציפות, את להפסיק הזאת, האפשרות את לו שיש למי אפשר איך
 האש, מן להוריד המתבשלת, קדירה כמו כזה, נועם בידיים ולהפסיד

להשיבה"... כך ואחר להתקרר, ליתן

 שוכח לימוד של שעות שש "ואחר להם ואמר איש החזון והמשיך
 שעות שבע ואחר רוחניים, בדברים ומתדבק וענייניו, העולם מכל האדם
 ומתמלא כלום העולם מהנאות לו ואין להקב׳׳ה, קרוב מרגיש האדם

 תאווה של מחשבה בלבו נופלת לא אפילו שעות שמונה ואחר שמחה,
 למעלה קדוש כולו שעות תשע ואחר לאלוקיו, משתוקק וכולו וחומריות,

 לבטא מילים ואין לתאר אין ראתה, לא עין - שעות עשר ואחר למעלה,
ברציפות! התורה לימוד כוח זהו ורגשותיו". מצבו את

הזה בעולם אשריך
 במלח פת תורה של דרכה היא "כך ד( ו, )אבות חז"ל שאמרו מצינו

 ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל
 וטוב הזה בעולם אשריך לך וטוב אשריך כן עושה אתה ואם עמל אתה

 מכל קשיים, הרבה כך כל לאדם יש אם שאפילו והיינו הבא", לעולם לך
 מרגיש ואינו הקשיים, מכל שוכח הוא בתורה, עוסק שהוא בזמן מקום,

בתורה. שיש והמתיקות הערבות מרוב צער, שום

 גדול תענוג הוא תורה של שהתענוג פי על אף כי התנא, בזה וחידש
 בעולם מחלקו לאדם מפסידים הזה העולם תענוגי שכל ידוע והרי מאד,
 העולם חשבון על בא אינו התורה לימוד של התענוג מקום מכל הבא,
 הבא, לעולם לך וטוב הזה בעולם אשריך - לך" וטוב "אשריך אלא הבא,

 יותר לו מגיע תורה, דברי על ומתענג נהנה שאדם מפני דווקא ואדרבה,
 ללמוד תורה, תלמוד מצות של השלמות היא שזו מפני הבא, בעולם שכר

התורה. מתיקות את ולהרגיש והנאה, שמחה מתוך

 שהחזיק אחד גביר שפגש זצ"ל קוטלר אהרן רבי הגאון ממרן וידוע
 שווה, שכרם וזבולון יששכר שהרי הגביר, אותו ושאל תורה, הרבה
 רבי לו והשיב בתורה, שעוסקים אלו לבין בינו הבדל שום שאין ונמצא
 התורה, לומדי כמו שכר יקבל הבא שבעולם הדבר נכון אמנם כי אהרן,

 ביניהם, גדול הבדל יש הזה בעולם אבל תורה, הרבה מחזיק שהוא מפני
 שאינו הוא ואילו הזה, בעולם גם מאושרים לחיים זוכים התורה שבני

הזה". בעולם "אשריך של התענוג לו אין בתורה עוסק

 כל את שמשכיח כך כל גדול תענוג הוא התורה לימוד של התענוג
 פרדסים שגידלו בתים בעלי שהיו רבות שנים מלפני וזכורני הקשיים,

 ברווח אותם ומכרו לארץ, לחוץ תפוזים שולחים והיו השרון, ברמת
 טרודים והיו ניכר, באופן הרווחים ירדו אחת ובתקופה לפרנסתם,
 מודאג הוא היום במשך כי מהם אחד וסיפר פרנסתם, על ומודאגים

 הזמן זהו בגמרא, שיעור שומע שהוא בשעה אבל פרנסתו, על וטרוד
הדאגות. מכל ששוכח עבורו, ביותר המאושר
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תמיד תשגה באהבתה
 שנעשה במה מרגיש שאינו עד לתורה מרותק שאדם דרגות גם ויש

 את מעך לימוד שבשעת רבא על א( פח, )שבת בגמרא ומסופר סביבו,
 בתורה, שקוע שהיה מרוב כלל בזה הרגיש ולא דם, ממנה וירד אצבעו

 זצ״ל, מטלז אליעזר רבי הגאון עם בלימוד פעם דיבר מפוניבז׳ והרב
 גדולי מכמה ידוע וכן בכלום, חש ולא אגודלו את נקע דיבורם ובתוך

 אלא הרדמה, לעשות שלא ואמרו ניתוחים, לעבור צריכים שהיו ישראל
כאב. שום הרגישו ולא תורה בדברי התעמקו

 התענוג מרוב להפסיק יכולים ואינם בהתמדה שלומדים כאלה ויש
 בה שיש בצורה ללמוד כיצד דרך שקיבל באחד עובדא שהיה וכפי שבזה,

 כוחותיו, על לב שם שלא עד מאד, מזה ונהנה בהתמדה, ולמד מתיקות,
 שחזר עד שבועות כמה למנוחה לנסוע נצרך ולבסוף מדי, יותר והתאמץ

 עמלו מרוב מתעלף שהיה זצ״ל איש החזון מרן על וידוע לכוחותיו,
 מבלי ללמוד בכוחו יש כמה כוחותיו את לאמוד שהתרגל עד בתורה,

 חזק ריכוז מתוך ולמד החשבון, את ששכח אירע אחת ופעם להתעלף,
לאיתנו. חזר רגעים כמה ולאחר והתעלף, שנפל עד מאד

 את מרגישים היו אדם בני שאם כתב יא( כו, )דברים החיים ובאור
 תורה דברי על ונאמר אחריה, ומתלהטים משתגעים היו התורה מתיקות

 שאינו ופתי שוגה מלשון היינו תמיד״, תשגה ״באהבתה יט( ה, )משלי
 הוא הרי בשלמות בתורה עוסק שאדם בשעה כי עימו, נעשה מה יודע

 )עירובין ובגמרא התורה, ואהבת מתיקות מרוב הגוף ענייני מכל שוכח
 בשוק בתורה עוסק שהיה פדת בן אלעזר רבי על זה פסוק דרשו א( נד,

 שקיעות שמרוב והיינו העליון, בשוק מוטל וסדינו ציפורי של התחתון
התורה! כוח זהו העליון. בשוק בגדו את שהניח שכח בתורה

תשע״ד - תשע״ב השבועיות, השיחות מתוך נלקט

בפינו - נא והערב

 יש בפינו. תורתך דברי את נא והערב מזכירים אנו התורה בברכות
 בפי ״ותהי ג( ג, )יחזקאל שכתוב וכמו ״בפה״, תורה דברי להוציא ערבות
 שכלי תענוג שיש מה ומלבד בפה, שייך שמתיקות היינו למתוק״, כדבש

 תורה, בדברי הדיבור בעצם ומתיקות תענוג גם יש התורה, בסברות
בפה. למוציאיהם הם חיים א( נד, )עירובין וכמאמרם

 צעיר ילד של קול ושמעתי כנסת, בית ליד לעבור לאחרונה לי ונזדמן
 פשטות את לעצמו והסביר נפלאה, ומתיקות ניגון עם גמרא לעצמו שלמד

 פי על שאף מבוגרים אנשים גם רואים וכן מיוחדת, מתיקות עם הגמרא
 להם ויש רש״י, עם גמרא דרגתם כפי לומדים כך, כל הבנה בעלי שאינם

באמצע. להפסיק שקשה עד גדולה מתיקות בזה

 נישואיו ולאחר בוואלוז׳ין, בצעירותו שלמד אדם ראיתי ובעיני
 כל את עזב זקנתו ולעת לפרנסתו, במסחר ועסק בביאליסטוק התגורר

 רש״י עם גמרא היום כל ולומד יושב והיה הקודש, לארץ ועלה המסחר,
 כוח זהו חברותא. בלי שלמד פי על אף מאד, מזה ונהנה דרגתו, כפי

גדולה. ומתיקות ערבות בה שיש התורה קדושת

 ופעם הגמרא, בפשטות הטעם את לאבד שלא לב לשים וצריכים
 יודעים שאין אברכים ישנם כי לך, דע כולל: ראש שנעשה לאחד אמרתי

 אבל לזה, האמין ולא השתומם ובתחילה רש״י, עם גמרא ללמוד כיצד
אברכים, של לשאלות ומשיב בכולל נמצא שהוא לי סיפר תקופה לאחר

 שלימדת כוחך יישר לו, ואמר האברכים אחד אליו ניגש שנה וכעבור
 סברות לומר ידע עכשיו שעד היינו רש״י... עם גמרא ללמוד כיצד אותי

 מפני כפשוטם, רש״י עם הגמרא את ללמוד ידע לא אבל יפים, וחשבונות
בזה. הטעם את איבד שבצעירותו

 אבל הזה, הטעם את להם יש עדיין נמוכות בכיתות ילדים כלל ובדרך
 מזה נהנים כישרונות שבעלי ׳מפרשים׳, הרבה שומעים הגבוהות בכיתות

 את כראוי להבין להתרכז יותר שקשה מפני קל, יותר גם זה ]ובאמת מאד,
 הישיבות[, ראשי מגדולי יפה תירוץ או קושיא לשמוע מאשר בתוספות הפשט

בפשטות. הטעם את יאבדו שלא להיזהר צריכים אך

 הרבה, להעמיק בכוחם שאין צעירים שיש לנשירה, גורם שזה ופעמים
 מוצאים אינם הגמרא, פשטות בהבנת לזלזל מילדותם שהורגלו ומאחר

אחרים. בדברים טעם לחפש ונאלצים בלימודם, טעם

תש״ע אייר בעוותא, חונכים לארגון היסוד בכנס נאמר

חדשה כדיוטגמא

 ״והיו ו( ו, )דברים הפסוק על רש״י שכתב בתורה, ענין עוד יש והנה
 ׳היום׳, מהו ולכאורה לבבך״, על היום מצווך אנכי אשר האלה הדברים

 בעיניך יהיו ״לא בזה: רש״י ופירש בסיני, נאמרה כבר התורה הלא
 לקראתה. רצין שהכל כחדשה אלא סופנה אדם שאין ישנה כדיוטגמא

עכ״ד. במכתב״, הבאה המלך מצות - דיוטגמא

 את לדעת ורצון התעניינות מתוך להיות צריך התורה שלימוד והיינו
 לדעת ורוצים מתעניינים שכולם המלך, של חדש חוק וכמו התורה, דברי

 לו נוגע לא שזה מי וגם ואחד, אחד לכל נוגע שזה בחוק, כתוב מה
 בתורה גם כך המלך, חוקי של החדשות הם מה לדעת ורוצה מתעניין
התורה. דברי את לדעת התעניינות מתוך ללמוד צריכים

 מתוך רק שלומד ומי סקרנות, מתוך סתם ללמוד שאין בודאי ואמנם
 מעניין סיפור לקרוא או חכמות שאר לדעת סקרנות שיש כפי סקרנות

 מתוך ללמוד צריכים שתורה מפני תורה, של והחשיבות המעלה לזה אין
 יחד אבל תורה, תלמוד חיוב ומקיימים השם, בתורת שעוסקים הרגשה

הלב. את המושכת בצורה יהיה שהלימוד צריכים זה עם

 שהובאה הרמב״ן שיטת פעם שלמד זצ״ל שך הגרא״מ ממרן וזכורני
 את לראות כדי רב זמן במשך התרומות ספר וחיפש התרומות, בספר

 יש ושם הספרים אוצר את יפתחו מחר הרי לו, ואמרתי בפנים, הדברים
 אם הרי למחר, עד להמתין שייך כיצד ואמר, והשיב התרומות, ספר

 לשמוע מיד הולך הייתי לא וכי מקום, בקרבת כאן נמצא היה הרמב״ן
לתורה. ההתעניינות להיות צריכה כך - דבריו? את

 הנ״ל רש״י ובדברי הלימוד, דרך היא מה ששואלים רבים יש והנה
 שהלימוד ככל כי הלב, את שמושך באופן ללמוד שיש התשובה, מבואר

 שקוע הראש וממילא הלומד, את יותר מרתק זה התעניינות, מתוך הוא
 ובריכוז בדבקות יותר לומד שאדם וככל התורה, בלימוד לגמרי ומרוכז

 סוף ברמב״ם שמבואר וכמו הנשמה, את ומטהר מקדש זה גדול, יותר
 מטהר התורה ולימוד הדעת״, ״מי נקראת התורה כי מקוואות הלכות

התורה. בקדושת כולו שמוקף ידי על האדם את

תשע״ב תשרי ירושלים, א' רמות תבונה שערי בביהמ״ד נאמר

ם תי פע חזון מרן את שאל מיד לגבי זצ״ל איש ה ל שהיה תל ע שרון, ב א כי ח ול מודיו, הצלי מר בלי א  זצ׳׳ל מרן לי ו

שרון א שכי שון הו תו המכשירה ההכנה את לו שיש היינו "הכשר", מל ה או ח הצל ה, ל תור ענין ב  תלוי אינו זה ו

ת חריפו א השכל, ב ת תלוי העיקד אל הו מ שד שיהא האדם ב הצלחה מוכ ה. ל תוד ב

חד על זצ׳׳ל מפוניבז' הרב מרן לי אמר וכן חד אינו שהוא הישיבה, מבני א תיו, מיו שרונו  את לו יש אבל בכי

ת בהם, נקנית שהתורה הדברים מ א שה כך אחר וב ם נע פן הרבים ומזכה גדול אד או חד ב מינו, מיו  מפני זה וכל ב

שר מוכן שהיה מוכ ה, ו תור ם ל ם ע א״יטלש בינו0 משיחות בהם* נקנית שהתורה הדברי
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המחשבה ריכוז
 חיוב מצד ללמוד וצריך בתורה, לעסוק חייב מישראל אדם כל הנה
 שיחשוב שייך לא עצמו הלימוד בשעת מקום ומכל תורה, תלמוד מצות

 אחרת מחשבה שכל שלומד, במה ורק אך להתרכז צריך אלא החיוב, על
 ומפריעה שלומדים, ממה הדעת את מסיחה הלימוד, באמצע שחושבים

בו. שעוסקים הענין בהבנת כראוי להתרכז

 באמצע מעט להפסיק היתר שיש ז( )ד, החיים בנפש שכתב וכמו
 מיוחד היתר שצריך והיינו הצורך, כפי שמים ביראת להתבונן הלימוד

 שכל וצריך דבר, לשום הלימוד באמצע להפסיק אין הכי ובלאו לזה,
 מפסיק ואם בו, שעוסק הענין את להבין ורק אך נתונה תהא מחשבתו
 מן יותר יראה של במחשבות לעסוק הלימוד באמצע ומתפנה ממשנתו
 להתרכז יוכל שלא מפריעות אלו מחשבות כי תורה, ביטול זה הצורך,
 מפני הלימוד, בשעת כאלו במחשבות צורך אין וגם בלימודו, כראוי

י(. ד, החיים )נפש יראה מוסיפה עצמה שהתורה

 תנאי, לא כותחא קריב אם לי אמרה אי אביי אמר א( )סה, ובעירובין
 אפילו - כותחא קריב רש״י: ופירש תנאי, לא כינה קרצתן אי רבא אמר
 כמו שונה הייתי לא - תנאי לא אותי, מבטלת הייתה קלה עבודה ציווי

 באמצע קלות הפרעות להם היו אם ורבא אביי שאפילו היינו ששניתי.
 בדעתו ומיושב רגוע כשאדם רק כי כראוי, לומדים היו לא הלימוד,

בתורה. להצליח יכול אז האחרים, הדברים מכל ושוכח

הלימוד לזכירת הדרך
 כל עליו מעיק וזה שלומד, ממה כלום זוכר שאינו ואמר אחד אלי נכנס

 איתו ונכנסתי מזה, מאד מודאג והוא ללמוד, מסוגל אינו שכבר עד כך
 כל שחושב גופא זה מחמת היא זוכר שאינו הסיבה כי והתברר בדברים

 וכיון מזה, דעת מסיח לא הוא הלימוד בשעת וגם יזכור, כיצד הזמן
 בלימודו להתרכז מסוגל ואינו הדעת, יישוב לו חסר ומודאג, טרוד שהוא

כלום. זוכר ואינו קולט אינו וממילא כראוי,

 שרוצה פי על ואף ידאג, ולא רגוע שיהיה היא העצה כי לו ואמרתי
 שאנו וכפי תורה, בדברי ״לעסוק״ הוא החיוב הרי שלמד, מה את לזכור

 גם יש ואמנם תורה״, בדברי לעסוק ״וציוונו הברכה: בנוסח אומרים
 דבר השוכח כל ח( ג, )אבות וכמאמרם תלמודו את לשכוח שלא מצוה
 אמרו וגם בנפשו, מתחייב כאילו הכתוב עליו מעלה ממשנתו אחד

 האדם אבל בפיך, מחודדים תורה דברי שיהיו ושיננתם א( ל, )קידושין
 הנכונה בצורה לעסוק שצריך אמרו ורק תורה״, בדברי ״לעסוק רק חייב

 במה טרוד יהיה הלימוד בשעת ואם בפיך, ומחודדים זיכרון לידי שתביא
דבר. שום יבין ולא יזכור לא לזכור, שרוצה

 מה את להבין יהיה המחשבה ריכוז שכל צריכים הלימוד בשעת לכן
 יהיה הלימוד בשעת שאם אחרות, מחשבות עוד לחשוב ולא שלומדים,

 הוא גופא ובזה בלימודו, להתרכז מפריע זה הרי לזכור, במחשבה טרוד
 בלימודו לגמרי מתרכז שאינו מפני שלמד, מה את שישכח לעצמו גורם

 כך בדעתו, ומיושב רגוע שיהיה ככל ואדרבה כראוי, זוכר אינו וממילא
 המחשבות מכל דעתו להסיח וצריך שלומד, מה את יותר ויבין יזכור

בתורה. להצלחה המפריעות האחרות

 את זוכר אינו אם גם כוחו, בכל בתורה עוסק אדם שאם היא והאמת
 בזה, אנוס שהוא מפני הבא, בעולם מחלקו יפסיד לא שלמד, מה

 שם באבות אמרו וכבר דשמיא, בסייעתא אלא בידו תלוי אינו והזיכרון
 לעצמו גורם כשהוא והיינו מלבו, כשמסירם אלא תשכח בפן עובר שאינו

 בעולם כאן ששוכח מה גם כוחו, בכל בתורה שעוסק מי אבל שישכח,
 בתורה עמל שאדם מה שכל בזוהר וכדאיתא הבא, בעולם יזכור הזה,
הבא. בעולם להבין יזכה הזה, בעולם מבין ואינו

חייתני בם כי
 לא ״לעולם צג( קיט, )תהלים הפסוק על סופר החתם בשם ושמעתי

 בא המלך דוד כי סופר החתם וביאר חייתני״, בם כי פיקודיך אשכח
 פיקודיך״ אשכח לא ״לעולם :שלמד מה את זוכר שהוא הסיבה מה לומר

 וכמו תורה, בדברי היא חיותו שכל מפני והיינו חייתני״! בם ״כי - מדוע?
סברא על בהתפעלות אומר שהיה זצ״ל רוזובסקי הגר״ש ממו״ר ששמענו

 עוסק אדם ואם מחייה״, א דאך זאגט ״ער אומר היה שמישהו טובה
 לזכור האדם טבע כי שלומד, מה את זוכר הוא ממילא כזה באופן בתורה

רושם. עליו שעושים הדברים את

תש״ע גיסן ירושלים, שמואל בית בישיבת חיזוק בכנס נאמר

בתורה ההצלחה דרך
 בדורנו זכינו בתורה. ההצלחה את שמעכבים דברים הרבה יש הנה

 יש בתורה נפשו שחשקה מי וכל בתורה, שעוסקים תורה בני הרבה שיש
 ״יששכר״ בדרגת שהוא ומי תורה, תומכי הרבה שיש לזה, אפשרויות לו
 שירצה צריך ורק אותו, ומחזיק שמפרנס ״זבולון״ לו מזמנים השמים מן

 בתורה, להצלחה זוכים כולם לא כן, פי על ואף ללמוד, באמת וישתדל
 הטובות השאיפות למרות התורה בהצלחת קשיים להם שיש הרבה ויש

לזה. הגורמים הם מה ונתבונן שלהם,

 אלא תורה לומד אדם אין רבי אמר תניא א( )יט, זרה עבודה במסכת
 רש״י, ופירש חפצו, השם בתורת אם כי שנאמר חפץ שלבו ממקום
 ממנו, מבקש שהוא מסכת אלא רבו לו ישנה לא - חפץ שלבו ממקום

 עכ״ל. תאוותו, על שלבו לפי מתקיימת אין אחרת מסכת לו ישנה שאם
 ללמוד חשק בלבו יש שאם חפץ, שלבו מה ללמוד צריך אחד שכל והיינו

 תאוותו, על לבו הלימוד בשעת אזי אחר, ענין לומד והוא מסוים דבר
 מפני לומד, שהוא מה את כראוי להבין להתרכז מסוגל שאינו היינו

אחר. דבר ללמוד רוצה שהוא בתאווה הזמן כל שנזכר

 אחד וכל טבעו, לפי המתאים בלימוד רק שייכת בתורה ההצלחה ולכן
 אחרים את לחקות לבקש ולא לזה, ונמשך חפץ שלבו מה ללמוד צריך

 אחת שאיפה להם יש שכולם בודאי ואמנם טבעו, לפי שאינו בלימוד
 כיצד דרך יש אבל האדם, שלמות שזה התורה, כל את ולהבין לדעת

 לשלמות, שיגיע שייך לא - נכונה שאינה בדרך שהולך ומי לזה, מגיעים
טבעו. ולפי כוחו לפי המתאים באופן שילמד צריך לכן

 ונח שאוכל בזמן וכגון לומד, שאינו בשעה עושה אדם מה לזה, והסימן
 כלל שבדרך שלמד, מה על חושב הוא הזמן באותו האם לימודו, מסדרי

 בשעת שלא גם וממילא אותו, ומושך מעניין הלימוד טבעו, לפי שלומד מי
 אבל ממנו, נהנה שאדם למה נמשכת המחשבה כי לזה, נמשך לבו הלימוד

 על לחשוב נמשך ללמוד כשמפסיק אזי טבעו לפי שאינה בצורה לומד אם
אותו. מעניינים שיותר אחרים דברים

 ואמנם בתורה, דבקותו שיעור כפי תלויה האדם שלמות שעיקר וכידוע
 כמה עד תלויה השלמות אבל כוחו, כפי אחד לכל הוא תורה תלמוד חיוב

 צריך ולזה תורה, מדברי דעתו להסיח ובלי ברציפות בתורה שדבוק
 ממה ונהנה לתורה, נמשך לבו שאז טבעו, לפי המתאימה בצורה ללמוד
תורה. מדברי דעתו מסיח ואינו לומד, שהוא

טבעו לפי - חפץ לבו
 מפני טבעם, לפי שלא ללמוד עצמם ומכריחים שטועים יש ובימינו

 וללמוד לחקותם ומבקשים אחרת, בצורה שלומדים אחרים שרואים
 שאינם הוא הסוף כזה, מלימוד נהנים אינם בעצמם שהם וכיון כמותם,

 בצורה אחד כל שלמדו ישראל גדולי מהרבה וידוע בתורה, מצליחים
 אחד כל אלא הלימוד, בדרך ביניהם מחלוקת שהייתה לא מחברו, שונה
 )הובא אמר זצ״ל איש החזון ומרן טבעו, לפי המתאימה בצורה למד

 צורת לו יש אחד וכל התורה, לקניית דרכים הרבה שיש ח״ג( איש במעשה
 ורק בתורה, שלו החלק שזהו נשמתו, משורש לו שמתאימה לימוד

בתורה. שיצליח שייך טבעו לפי המתאים באופן כשלומד

 שמעון ורבי לוי על שהובא שם הגמרא בהמשך יותר מפורש זה וענין
 מספרי אחד ללמוד וכשסיימו הקדוש, רבינו מפי תורה שלמדו ברבי

 ביניהם, ויכוח נתעורר אחר, ספר ללמוד להתחיל צריכים והיו המקרא
 ללמוד רצה מהם אחד וכל ללמוד, שביקשו מה אותם מלמד היה שרבי
 תהלים, ללמוד רצה ברבי שמעון ורבי משלי, ללמוד ביקש לוי אחר, ספר

תהלים. שילמדו לוי את ברבי שמעון רבי כפה ולבסוף

4 עמוד



 וכשהגיע בתהלים, הראשון הפרק את ללמדם הקדוש רבינו והתחיל
 שאין "חפצו"? מהו ואמר, פירש חפצו", השם בתורת אם "כי לפסוק

 אמר הדברים את לוי וכששמע חפץ, שלבו ממקום אלא תורה לומד אדם
 ללמוד ולא להפסיק צריך שהוא והיינו לעמוד", רשות לנו נתת "רבי,
 משלי, אלא תהלים ללמוד חפץ לבו אין שכעת מפני רבי, אצל עכשיו
תהלים. ולא משלי חפץ, שלבו מה ללמוד וצריך

 תהלים ללמוד עכשיו יפסיק ואם התנאים, מן היה לוי שהרי ונתבונן,
 כן פי על ואף הקדוש, מרבינו הלימוד את יפסיד משלי, ללמוד וילך

 ללמוד נטייה בלבו יש שאם מפני משלי, ללמוד ללכת שצריך החליט
 להתרכז לו מפריע זה משלי, עכשיו לומד שאינו מה על לו ואיכפת משלי,

 שרבינו מה את כראוי ולהבין לקלוט יכול אינו וכבר לומד, שהוא במה
חפץ. שלבו במה הלימוד שיהא חשוב כך כדי עד מלמד. הקדוש

 צריכים כי נ"ד, דף בעירובין וכן שם, זרה בעבודה שאמרו מצינו ועוד
 הרמאי" "צייד נקרא חוזר שאינו ומי שלומדים, מה על הרבה לחזור

 רבנן ידעי רבא "אמר בגמרא שם ואמרו בידו, מתקיים אינו שתלמודו
 על לחזור החיוב את שידעו מרבנן שיש והיינו עלה", ועברי מילתא להא

 וצריך תלמודם, על חוזרים היו ולא זה, על עברו כן פי על ואף הלימוד,
 כי לבאר ויתכן בגמרא, שכתוב מה על יעברו שרבנן יתכן כיצד ביאור

 ללמוד חפץ לבם שהיה מפני הרבה חוזרים היו לא בגמרא הנזכרים רבנן
 יכולים היו לא הם הרבה, לחזור שעדיף פי על אף ולכן חדשים, דברים
בכך. חפץ לבם שאין מפני כן, לעשות

תשס״ו שבט הנגב, ישיבת בהיכל שנאמרה משיחה

 בלימודו, טעם מרגיש ואינו ללמוד, לו שקשה ואמר אברך אלי הגיע
 לימוד איזה יש אם ושאלתי לזה, הסיבה מה ולדרוש לחקור וניסיתי

 נהנה ואינו לו, קשה הסדרים שבכל השיב ובתחילה ממנו, נהנה כן שהוא
 לומד שהוא ושבת, בששי אחד סדר שיש נזכר כך אחר אבל לימוד, משום

אותו. ומושך מעניין הזה והלימוד יוסף, בית עם טור

 הסדרים, משאר יותר מזה נהנה שהוא שהסיבה מסתבר כי לו ואמרתי
 הידיעות את בעיקר לומד הוא יוסף בית עם טור שכשלומד מפני זהו

 שהוא וכיון וסברות, חילוקים על זמן הרבה מתעכב ואינו הפשוטות,
 כן ואם פשוטות, ידיעות ללמוד יותר אוהב הוא שבטבעו סימן מזה נהנה

 ואין אותו, המושכת זו בדרך ילמד השבוע במשך שגם היא, עבורו העצה
 הגמרא את כשלומד אבל יוסף, ובית טור הזמן כל שילמד הכוונה

 פשטות הבנת על בעיקר ויתעכב האופן, באותו כן גם ילמד והראשונים
בזה. טעם וירגיש מלימודו ייהנה ואז הדברים,

 שנה( מארבעים למעלה )זה בשנים רבות לפני שהיה מעשה לו וסיפרתי

 בחודש לישיבה וכשנכנס בפוניבז׳, ללמוד שהגיע לארץ מחוץ בתלמיד
 נהנה שאינו ואמר ימים כמה כעבור אלי וניגש מרובה, פרק למדו אלול

 הרגיש לא אבל בשיעור, שאומרים מה את מבין היה ואמנם מהשיעורים,
 ואמר והשיב נהנה, כן הוא לימוד מאיזה אותו ושאלתי בזה, טעם שום

פשוטות. ידיעות יש ששם ברורה, משנה מלימוד נהנה שהוא

 באמת הפשוטות, הידיעות מלימוד רק בטבעו נהנה הוא שאם ואמרתי
 אין קמא בבא במסכת והנה טבעו, לפי המתאים באופן שילמד ראוי

ויש חיים, באורח כמו משפט, חושן ערוך שולחן גם יש אבל ברורה, משנה

 יכול הוא כן ואם ממש, ברורה משנה כמו בקיצור ומוסיף שמפרש סמ"ע
 שולחן עם גפ"ת וילמד ממנה, שנהנה הלימוד בדרך קמא בבא גם ללמוד

 אם אותי ושאל הראשונים, שאר את צורה באותה ילמד וכן וסמ׳׳ע, ערוך
 ככה, ללמוד אפשר לארץ בחוץ גם והרי לפוניבז׳, באתי מה לשם כן

 השמים מן ובאמת לארץ, לחוץ לחזור יכול אתה נכון, לו ואמרתי
לו. המתאימה הלימוד דרך את לשמוע לכאן שיבוא סייעוהו

 שם, חשובה בישיבה ללמוד ונכנס לארץ, לחוץ חזר הזמן בסוף ואכן
 התלמידים את לימדו וגם מאד, גדולים למדנים היו הישיבה שראשי

 מה כפי למד והוא בעצמם, ללמוד רגילים שהיו כמו גדולה בהעמקה
 אחרת, בצורה שלמדו החברה בהשפעת התחשב ולא בעצמו, שנהנה

 במשך אבל למדן, יהיה לא שכך ואמרו עליו, שלעגו כאלה היו ובתחילה
 "משיב" כמו שנעשה עד כזה, באופן ידיעות הרבה ורכש התקדם הזמן

 מפני להם, והשיב ענה והוא לשאול אליו ניגשים היו שכולם בישיבה,
 רא"ש, ותוספות, רש"י גמרא המסכת, כל את בבהירות וידע למד שהוא
יוסף. ובית טור כמו בפשטות הכל יוסף, נימוקי רי"ף,

 בחוץ לישיבה שנכנס החורף באותו כי מאביו, שמעתי תקופה ולאחר
 לאחד וניגש המסכת, כל וסיים בתרא, בבא מסכת שם למדו לארץ,

 סירב הישיבה ראש אבל המסכת, כל על להיבחן וביקש הישיבה מראשי
 לא והוא בתרא, בבא כל יידע כך כל צעיר שבחור יתכן שלא ואמר

 בבא מסכת כל על אצלו ונבחן אחר, ישיבה לראש הלך אלא התייאש
 וחזר מידיעותיו, מאד התפעל הישיבה וראש סופה, ועד מתחילתה בתרא
 יודע הזה הבחור כי לו ואמר לבוחנו, שסירב הראשון הישיבה לראש
תחילתה. את יודעים שאנו כפי המסכת סוף את ברור

 סברא בעל להיות וזכה טבעו, לפי המתאים באופן ללמוד, המשיך וכך
 ונתמנה תלמידים, והעמיד להוראה, כולל ראש שנעשה עד ישרה, והבנה

חפץ. שלבו מה שלמד מפני זה כל קהילה, לרב גם

תשע״ב כסלו השבועית, השיחה מתוך

הטבע עם המתאחד הרצון
 מספר שליט"א רבינו שמביא מה להעתיק ראוי הדברים להשלמת

וכה ז', פרק א' מאמר זצ"ל, העליר יהושע רבי להגאון יהושע" "חוסן
 שמה יהיה אשר אל יתאחדו פעמים ברוב ורצונו האדם "טבע :דבריו הם
 בטבעו המצונן והתכונה. המזג לפי הרצון גם ילך שמה ללכת, הטבע רוח

ארוכים. והדברים העבודה. יאהב והמחומם המנוחה, יאהב

 טבעו שאין למה אף הרצון רוח יעוררו המידות כי לפעמים יקרה אולם
 גילו בן את מנוחה איש בראות למשל מחמדתו. תכונתו ואין כוספו

 לעבור שחר כנפי הוא גם לישא קנאה רוח עליו יעבור אז במסחרו, מצליח
 והטבע הרצון ואז המנוחה, אוהב שמטבעו אף ימים, אורחות

 לעשות טבעו יכוף בו בוערת הקנאה רוח עוד וכל זה, עם זה כמתלהמים
 הטבע תשוב טעמה, את ומפיגה וחסרה הולכת בהיותה אולם מעשהו,

 ידי על הנעשים המעשים יהיו לא כן על מפעלו. בעד לעצור להתעודד
 כך כל בטוחים מידה( איזה ידי על )בהתעוררו להטבע המתנגד הרצון

הטבע. עם המתאחד הרצון ידי על הנעשים כמעשים

 למיסבר, או למיגמר רבים, סדרים נמצאו התורה בלימוד והנה
סוד בור תלמידיו של שבחן ריב״ז שמנה וכמו כו', לפלפל או להעמיק

ם יש הנה ם לפעמי ם זמני א, בהם שאין פנויי ת שים חברו ת ומבק שר כיצד לדע ל אפ צ ם לנ ת ת או מו של  לעסק ב

תי התורה, מר חד וא א ם לו יש שאם ל מו קצרים זמני ש כ שר או חמ ת, ע פילו דקו א ש ו ת, שלו א הרי דקו  יכול הו

קבוע מו ל צ ע ד ל מו ם לל ת או ם ב ה מסכת או פרק איזה זמני פילו קלה, בצור א ם גמרא ו פן רש"י, ע או ב  במשך כזה ו

ת יקבל הזמן ם את שינצל ידי על המסכת, בכל ידיעו הקצרים. הזמני

ם ם יש וא תר זמני ם, יו מו ארוכי שר שעה, חצי כ שב שאפ שוב להתיי ד הדעת ביי מו תר ולל  יכול אז בעיון, יו

ה שהוא ענין איזה לקחת תו, לברר רוצ א או או ת שרוצה סוגי ה לדע ת ם ובכל בורייה, על או  פנוי זמן לו שיש פע

א בלי ת סוק חברו תו יע או ב ענין, ב תו ש מה את ויכ שוב עיון שצריך ומה לו, שמתחד אז זה, על יח קוע יהיה ו  ש

ח מונ ה, בדברי ו שבה תור מילא שהמח ענין תימשך מ ק שהוא ל ס א״יטלש רביוו משיחות בו. עו
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 ומהיר לשמוע מהיר בתלמידים מידות ארבע ואמרו המתגבר. מעיין
 חריף הרים ועוקר סיני הוריות ובשלהי לאבד, וקשה לשמוע קשה לאבד

 מוחו ותכונות האדם במזג תלויים ככולם ורובם ומסיק, מתון ומקשה
 וברוב והרגל(. יגיעה ידי על המירו לא )אם כו' צלול או עכור יבש או לח

 טבעו, שיסכים כמו ללימודו סדר לו לבחור הלומד של הרצון ילך פעמים
הרים. ועוקר חריף להיות או בידו, תלמודו להיות למיגמר או

 מבלי אף הלב כי חפץ, שלבו מה אדם ילמד לעולם אמרו כן על אשר
 ענייני לה שתיקח כמו טבעה, לתכונת הרצוי הדרך לה תבחר התבוננות

 באדם יתעורר כי יקרה לפעמים ואולם מחמדתן. שטבעה מה העולם
 גמיר להיות הוא שבטבעו מי למשל טבעו, כוסף נגד לימודו לסדר רוח

 ומתעורר ומקשה, חריף מפלפל חברו ורואה בידו תלמודו שיתקיים ובקי
 להעמיק ולקבוע למיגמר, לימודו סדר לעזוב הקנאה ממידת הוא גם

 מעט מעט וילך יכבה ההתעוררות בו, ימים לו בהאריך והיה בפלפול,
 עסקו גם וכה כה ובין לקדמותה, ותשוב תתחזק הקודמת והטבע
 לדלג יתחיל ואז בעמלו, טוב יראה ולא מעט מעט וילך יכבה בפלפול

תורה". לביטול גדול גורם וזהו לבקרים, חדשים לסדר מסדר

והבנתו כוחו לפי

 דרבי לקמיה אתא ״מעיקרא מאיר רבי על אמרו י״ג דף בעירובין
 וגמר ישמעאל דרבי לקמיה אתא אליביה למיקם מצי ומדלא עקיבא,

 מאיר שרבי והיינו סברא״, וסבר עקיבא דרבי לקמיה אתא והדר גמרא,
 עקיבא, רבי דברי את מבין שאין ראה אך עקיבא, רבי אצל בתחילה למד
 לאחר ורק יותר, פשוטות ידיעות ישמעאל רבי אצל ללמוד עבר ולכן

 אז ידיעות, הרבה ממנו וקיבל ישמעאל רבי אצל תקופה במשך שלמד
דבריו. עומק את הבין וכבר עקיבא, רבי אצל ללמוד חזר

 כ״ד דף ובסנהדרין מאיר, רבי של בחריפותו שהפליגו בחז״ל ומצינו
 וטוחנן הרים הרי עוקר כאילו המדרש בבית מאיר רבי הרואה כל אמרו

 על לעמוד יכלו לא מאיר רבי של שחבריו אמרו שם ובעירובין בזה, זה
 שלמד מפני מאיר רבי זכה זה וכל מאיר, רבי משנה וסתם דעתו, סוף

 רבי אצל ללמוד ממשיך היה אם אבל והבנתו, כוחו לפי שהוא במקום
שהגיע. למה מגיע היה לא - דבריו את מבין שאינו עקיבא

 מובנים, שאינם דברים דווקא לשמוע שמחפשים יש היום ולדאבוננו
 והדברים בישיבה, שיעור פעם שאמר אחד חכם מתלמיד לי שידוע וכפי
 חידש מה בטענה ובאו הכל, את הבינו והתלמידים מאד, ברורים היו

 רמה, בלא שיעור זהו וכביכול מאד, מובנים היו הדברים כל הרי בדבריו,
 מישיבה צעירים בחורים אליו שבאו מפורסם ישיבה מראש שמעתי ועוד

 אליו וניגש בפניהם, שיעור לומר צריך והיה ישיבתו, את לראות קטנה
 אם כי מובנים, שאינם דברים גם בשיעור שיאמר לו ויעץ אחד אברך
אצלו... ללמוד לבוא ירצו לא דבריו כל את יבינו

 הראשון שיעורו ולאחר שיעור, מגיד להיות שנתמנה מאחד ושמעתי
ומדוע מאד, פשוט היה שהשיעור לו ואמר התלמידים אחד אליו ניגש

 וראה השיעור, על איתו לשוחח והתחיל - כך? כל פשוטים דברים אמר
 כראוי הבין שלא פי על ואף בשיעור, שנאמרו הדברים את כלל הבין שלא
 זהו וברורים פשוטים דברים בשיעור אמרו שאם בטענות לבוא ידע

 שמחפשים שיש בימינו, הדרכים נשתבשו כך כדי עד טוב. לא שיעור
 ונכנסים מצליחים, לא זה ומחמת מובנים, שאינם דברים דווקא לשמוע

שבזה. הטעות את ולהסביר לעורר הראוי ומן למשברים,

תשס״ד תשרי לעעירים, ישיבות ראשי בכינוס נאמר

תורה של עמלה
 שמעניינת בצורה טבעו, לפי לומד אדם שאם ששואלים, כאלה יש והנה

 מתאמץ אינו שהרי תורה, של עמלה בזה אין לכאורה הלב, את ומושכת
 שנוספת וסברא ידיעה מכל ונהנה בלימודו, ומתענג שמח והוא במיוחד,

 נובעת זו שאלה באמת אבל - תורה״? של ״עמלה מקיימים כך וכי לו,
התורה. עמל חיוב מהו יודעים שאין מטעות,

 מתוך ללמוד לא וגם מהכוחות, יותר להתאמץ מחייב אינו התורה עמל
 לתורה, ורגע רגע כל לנצל הוא, העמל חיוב אלא גדול, נפשי ומתח לחץ
 תורה, מדברי המחשבה היסח ובלי מלא, ריכוז מתוך וללמוד בטלה, בלי

המחשבה, ובריכוז הזמן בניצול בתורה שעוסקים גופא בזה הוא והעמל
 יותר להתאמץ ולא טבעו, ולפי כוחו לפי שיהיה צריך הלימוד אופן אבל

תורה. של לעמלה ומפריע המזיק דבר שזה הכוחות, מן

 רבי ״אמר ב( צט, )סנהדרין התורה עמל בענין חז״ל שאמרו ומצינו
 לעמל אם יודע איני יולד, לעמל אדם כי נאמר נברא לעמל אדם כל אלעזר

 הוי פיהו עליו אכף כי אומר כשהוא נברא, מלאכה לעמל אם נברא פה
 שיחה, לעמל או תורה לעמל אם יודע איני ועדיין נברא, פה לעמל אומר

 תורה לעמל אומר הוי מפיך הזה התורה ספר ימוש לא אומר כשהוא
בתורה. העמל לתכלית נברא אדם שכל והיינו נברא״,

 הגשמי, הגוף לעמל הכוונה יולד״ לעמל ״אדם מקרא של פשוטו והנה
 להמשיך יכול אינו מהכוחות, יותר מתאמץ אדם שאם ידוע הגוף ובעמל
 ויתאמץ ירוץ אם ברגליו, גדול מרחק ללכת כשצריך ולמשל זמן, הרבה
 כפי ילך אם ורק הדרך, באמצע ויישאר מהר יתעייף מכוחותיו, יותר

המטרה. אל ולהגיע להתקדם בכוחו יהיה אז במתינות, כוחותיו

 יותר מתאמץ אדם שאם תורה, של לעמלה משל הוא זה וכל
 להמשיך יוכל לא טבעו, ולפי כוחו לפי בהנאה לומד ואינו מכוחותיו,

 בתורה לעמול שיוכל כדי ולכן, מהרה, עד ויתעייף זמן, הרבה ללמוד
 חפץ, שלבו מה ללמוד צריך הפסק, בלי לתורה רגע כל ולנצל בשלמות,

 ומעניינת שמושכת בצורה התורה, וערבות מתיקות הרגשת מתוך וילמד
כראוי. התורה עמל חיוב את לקיים יוכל זה ובאופן לבו, את

תשע״א אייר עליון, מדרש בית בישיבת שנאמרה משיחה

און על ידוע שליט״א: רבינו שח בן זליג רבי הג או ס ר ם ראב״ד זצ״ל בענגי שלי ל ירו ע ב ת הספרים מחבר ו  ״לפלגו

מיד וחזר הש״ס, בכל בקי שהיה ראובן״, ת על ת תו סכ ת, מ ם רבו ת ופע ח הרגלו שלא א שה כ ה ע ם סעוד סיו  ב

אלו הש״ס, ש תו ו ם הרבה שהרי או א הש״ס את סיים פעמי שה ול ה, ע א ראה ומה סעוד ק שיו דוו ת עכ שו  לע

ה? סביר סעוד מר וה א מד ממה הם הסיומים כל כי ו סדריו שלו ם, ב קבועי לו ה אי ת ו שה הוא כע  מה על סיום עו

ם שלמד מני ם, בז תין כשצריך הפנויי מ ה ם באיזה ל ם, כמה מקו ם את ניצל רגעי חזור הללו הרגעי ד ל  דפים, כמה עו

ם הש״ס את לסיים שזכה עד ת או ל זמנים, ב ע אוי זה ו ע ר קבו ה ל ת. סעוד מיוחד

תי שמע מרן ו חד שאמר זצ״ל מפוניבז' הרב מ א מד שישב ל ת ול שעו שהיו הסדרים, בין ב ש רק כ ת חמ קו ת, ד  פנויו

מד ישב והלה ם את וניצל ול ה, הללו הרגעי תור שב שהוא מה כי הרב, לו ואמר ל מד יו ם ולו ת או שה ב  רגעים חמי

מן ועיקד התמדה, נקדא זה סי תודה התמדה של ה ל הוא ב צו ם בני שנים וזכורני הללו, הקצרים הזמני רו מ ב  ע

ם קו ם הרבה היו שלא הישיבה, ב חדר ברזי אוכל, ב היו ה ם ו תין צריכי מ ה ם כמה ל ת רגעי טיל חד והיה ידיים, לנ  א

ת לו שהייתה הישיבה מבני תו קביעו או ד הזמן ב מו ע וכן אדם', 'חיי בספר לל אלוז'ין הנצי״ב על ידו  זצ״ל מוו

ה שנה בכל מסיים שהיה ת שלמד ממה טורים ארבע שע חנו. על האכילה ב שול
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באיכות הלימוד חיוב
 התורה, ידיעת של החלק ישנו חלקים, שני מצינו תורה תלמוד בהלכות

 בעיון ללמוד צריך ולזה ובהבנה, באיכות יהיה שהלימוד חיוב גם ויש
שלומד. מה את להבין כוחו בכל ולעמול מלא, ובריכוז

 בשנת לישיבה כשהגיע זצ״ל דסלר רא״א הגה״צ ממו״ר ושמעתי
 השם דבר ״כי הפסוק על א( צט, )סנהדרין חז״ל מדברי שהביא תש״ח,

 דסלר הרב ואמר עוסק, ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי זה - בזה״
 ללמוד שיכול במי רק לא אמורים הדברים כי זצ״ל מבריסק הגר״ח בשם

 לו יש אם בתורה, ועוסק שיושב מי גם אלא לומד, ואינו ומתבטל
 הבנה יותר עם ללמוד ויכול בלימודו, יותר ולהתרכז להתעמק אפשרות
 "כי שכתוב במה נכלל הוא גם בזה, כוחו בכל משתדל ואינו ובהירות,

באיכות. תורה מבטל שהוא בזה", השם דבר

 שאמרו מה לגבי זצ״ל, מסלבודקא הסבא בשם זה דרך על הביא ]ועוד
 בגופם, ישראל מפושעי הוא תפילין מניח שאינו שאדם א( יז, השנה )ראש
 שמניח אדם גם אלא כלל, תפילין מניח שאינו מי רק שלא הסבא ואמר

 מנח דלא קרקפתא מעין כן גם הוא הכוונה, בשלמות לא אבל תפילין
תפילין[. מצות של הקדושה השפעת לו שחסר תפילין,

 יותר להתקדש זוכים המחשבה, ובריכוז בעמקות יותר שלומדים וככל
 באהבת דרגה לקבל שביקש אחד על שסיפרתי וכפי התורה, בקדושת

 ״שב בספר שילמד לו ואמר מדרגה, בעל אדם עם בזה והתייעץ השם,
 ושמע הדבר, טעם לו פירש ולא השם, אהבת ישיג כך ידי ועל שמעתתא״

 שהתחיל עליו, משפיע שזה הרגיש ובאמת שמעתתא, שב ללמוד לעצתו
לאמונה. יותר קרוב נעשה והלב בכוונה, יותר להתפלל

 השם, אהבת להוסיף כיצד עצה וביקש אלי, נכנס תקופה וכעבור
 השב מלימוד השם אהבת שקיבל הסיבה מה בעצמו שיתבונן לו ואמרתי

 שצריך עמוק ספר הוא שמעתתא ששב מפני זהו כי מסתבר שמעתתא,
 ומתעמק לומד שאדם וככל דבריו, את להבין מלא בריכוז להתרכז

 ומכוח התורה, בקדושת יותר מתקדש הוא הרי גדול, יותר בריכוז
השם. אהבת להשיג זכה התורה קדושת

 בעיון שילמד ידי על השם, אהבת ולהוסיף לקבל העצה זוהי כן אם
 כל גם אלא שמעתתא, שב בספר דווקא ולאו כוחו, כפי המחשבה ובריכוז

 רש״י גמרא אפילו המחשבה, ובריכוז בעמקות שהוא אחר לימוד
 יזכה שלומד, במה כוחו בכל יתעמק אם ואחרונים, ראשונים ותוספות,
השם. באהבת ולהתעלות התורה, בקדושת להתקדש

 עם המחשבה ובריכוז בעיון ללמוד תורה תלמוד מחיובי הוא זה וענין
 כמה ועד התורה. בקדושת להתקדש זוכים זה ידי על וגם הכוחות, כל

באיכות. תורה ביטול זהו הלימוד, באיכות שחסר

תשע״ב ירושלים, יעקב גוה בשכונת היומי הדף במחזור הש״ס בסיום נאמר

בתורה הגדלות עיקר - הבנה

 הבנה בעל שאינו ומי בהבנה, הוא בתורה הגדלות שעיקר ידוע הנה
 ״אמר ב( )ו, דגיטין קמא בפרק מפורש זה וענין בתורה, גדול נחשב אינו
 בשלמא הוא, רבה גברא לאו יצחק דרב הא ידע דלא כל אטו אביי ליה

 ופירש ליה״, שמיע לא וגמרא היא גמרא הא לחיי, בסברא דתליא מילתא
 מדעתו, לה סבר הוה לא אי - בסברא דתליא מילתא ״בשלמא שם רש״י
הוא״. רבה גברא דלאו למימר מצית שפיר כלומר - לחיי

 מי אבל גדול, אדם לקרותו שייך לא סברא, בעל אינו אדם שאם והיינו
אדם לקרותו שלא סיבה זו אין מימרא יודע אינו ורק סברא בעל שהוא

 ]ואמנם מרבו, שמעה שלא מפני המימרא יודע שאינו יתכן כי גדול,
 נחשב אינו מימרא יודע שאינו מי גם כתובה, פה שבעל התורה שכל בזמנינו

 שעיקר מבואר פנים כל על למד[, ולא ללמוד לו שהיה מפני גדול, לאדם
 בתורה, גדול נחשב אינו זה ובלא ובסברא, בהבנה תלויה בתורה הגדלות

 רש״י ופירש סברא, דשמעתא אגרא רבא אמר ב( )ו, בברכות אמרו וכבר
דבר״. של טעמו להבין ומחשב וטורח יגע ״שהוא

ליסבר והדר ליגמר

 ליסבר, והדר איניש ליגמר א( סג, )שבת חז״ל שאמרו מצינו אמנם
 את ולדעת ללמוד קודם צריכים הבנה, של דרגה שמקבלים לפני כי והיינו

 שאם מפני בסברא, הבנה לקבל שייך כך אחר ורק הפשוטות, הידיעות
ישרה. סברא היא מה יודעים אין ידיעות, חסר

 סברא להוכיח שייך שלא למלחמות בהקדמתו הרמב״ן שכתב וכמו
 תלוי זה אלא אחד, ועוד אחד בחשבון שמחשבים כמו בראיות ישרה

 ידיעות הרבה לדעת תחילה וצריכים השכל, ובהרגשת הדעת בשיקול
 מה להבין הנכון הדעת שיקול את מקבלים זה ידי ועל כולו, הש״ס מכל
ישרה. שאינה סברא היא ומה ישרה סברא היא

 הישר שכל לו ויש ידיעות הרבה ויודע שלמד שמי המציאות וכך
 שלא אומר הוא מיד ישרה, שאינה סברא שאומרים כששומע בטבעו,
 שמזכירים ובאחרונים בראשונים הרבה שמצוי וכפי כך, לומר מסתבר

 מפני וזה מדוע, לפרש מבלי כן לומר מסתבר שלא וכותבים סברא איזה
ישרה. בהבנה לקבלו שקשה חידוש זה כי בדעתם שהרגישו

 ידיעות הרבה ולדעת ללמוד קודם צריכים ההבנה, ישרות להשיג וכדי
 שעל והאחרונים, הראשונים ומדברי כולו, הש״ס מכל מוסכמות וסברות

ישרה. סברא היא מה לדעת הבנה מקבלים זה ידי

 )נדפס לנכדו במכתב זצ״ל מוואלוז׳ין הגר״ח רבינו שכתב מה וידוע
 אינה ואשר הישרה, בסברא לאחוז "העיקר כי החיים( נפש ספר בסוף

 דייקת וכד תרחק, אותה מחודדת, אם גם תורה, של לאמיתה ישרה
 אלא נשתבחו לא ז״ל והאחרונים הראשונים גדולי שכל תשכח שפיר

מחברו". גדול בסברא הישר כל ישרה, בסברא

 הרבה שיודעים לאחר רק כי ליסבר, והדר ליגמר אמרו זה ומטעם
 יודע אינו ידיעות, לו שחסר ומי ישרה, הבנה שתהיה שייך ידיעות

 ישרה סברא שיאמר להיות יכול וכן ישרה, סברא היא מה להרגיש
 ישרה סברא בעל באחד עובדא שהיה וכפי מפורשים, מדברים שנסתרת

 היה בש״ך ואולם דעה, יורה בענייני מסברא להלכה לפסוק שאמר
 כיון אבל ישרה, סברא שאמר פי על אף והיינו כדבריו, שלא מפורש

אמת. אינה שהסברא סימן זהו להיפך, הכריע שהש״ך

 הליגמר, לפני הליסבר את ומקדימים הסדר, את שמהפכים יש ובימינו
 אינו הליסבר וגם כזה, באופן הצלחה שייך לא כי לדעת צריכים אך

 וראיתי מפורשים, וראשונים גמרות כנגד דברים שאומרים מפני אמיתי,
 דברים שם וכתב אחד כישרון בעל שהדפיס תורה חידושי חוברת בעצמי

 חכם לתלמיד שנחשב מאחד פעם שמעתי וכן מפורשים, ראשונים כנגד
 המסכת, בסוף מפורשת גמרא כנגד היו דבריו אבל והסבר, קושיא שאמר

 נעלמו ולכן המסכת, לסוף לימודו בסדר הגיע שלא מפני זהו הנראה וכפי
ידיעות. חסרון של התוצאה זוהי הגמרא. דברי ממנו

 שבבוקר, הלימוד בסדר הרבה יתעכבו לא מדוע ששואלים יש והנה
 ובסדר שני בסדר ולומדים שמספיקים ממה יקבלו הידיעות את ואילו

 מתעכבים שאם זצ״ל שך הגרא״מ מרן בזה אמר כבר אמנם שלישי,
בסברות שמאריכים ידי על נוסף, חיסרון יש אחד, מקום על זמן הרבה

ת יש הנה ה, הדרך היא מה לדע ע להתמד מדו ם לא ו חד כל הרי מתמידים, כול ה א מוד, רוצ ם לל  את ויודעי

ת שיבו אף התורה, ח ם מתמידים. הרבה אין כן פי על ו  מביאה התמדה התמדה, הוא ההתמדה של הסוד אמנ

ד לידי ם התמדה, עו שאד שתדל וכ מד מ ה, ולו מד ת ה שה ב מיד זה ידי על נע ת מ תד ל  היא להתמדה והדרך גדול, יו

חיל ת ה ד ל מו חו, לפי לל של כו מ חד כל הרי ול ד יכול א מו ת שעה לל ח ת א ת היסח בלי ברציפו  דברים ובלי הדע

ם בטלים, תחילי מ ש פן וכ או ם הזמן במשך כזה, ב ם מתרגלי סיפי מו ד ו אט״ילש ביגור משיחות התמדה. עו
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 שכל יתכן לא בודאי כי נכונות, שאינן סברות לומר מתרגלים מדי יותר
 האריכות ידי ועל יותר, ולא אחת היא שהאמת נכונות, שיאמרו הסברות

 סדרי בכל לכן הישרה, ההבנה את ומקלקלים השכל את מעקמים
אחד. ענין על מדי יותר להתעכב אין הלימוד

חכמים שימוש

 וכגון החכמים, שימוש ידי על בעיקר היא ישרה הבנה לקבל והדרך
 הסתירה, יישוב את הרב מפי ושומע לזו, זו שסותרות ידיעות שתי שיש

 כשיגיע אחרת ובפעם קודם, לו הייתה שלא הבנה מקבל זה ידי על
 פי על ומבין אותה, ליישב כיצד מעצמו יידע כזו, לסתירה בלימודו
 דבר, מתוך דבר להבין גם ויוכל סתירה, זו שאין מרבו שקיבל ההבנה

מרבו. שלמד מה פי על והלכות דינים עוד אצלו ויתחדשו

 וכשנכנסו הרבה, מחדשים היו מיר בישיבת הטובים הבחורים כי וידוע
 שלמדו מפני חידושים, פחות לומר התחילו זצ״ל הגרי״ז מרן אצל ללמוד

 בשיעורים גם שרואים וכפי לומר, לא ומה לומר מה הגרי״ז אצל
 בצריך שמניח דברים הרבה שם שיש )סטנסיל( הגרי״ז ממרן הנדפסים

 והיה בתכלית, ישרים שאינם ביאורים לומר רצה שלא מפני והיינו עיון,
לומר. לא ומה לומר מה ההבנה, ישרות את לתלמידים מלמד

תשס״ח שבט בנימין, נחלת בישיבת שנאמרה משיחה

רב מפי ההבנה ישרות

 צריך ההבנה עיקר את כי מאחד ששמע וסיפר אחד תלמיד אלי נכנס
 ששומע השיעורים מתוך ולא בעצמו, ולומד שמתעמק מה ידי על לקבל

 לתפור שצריך לאדם דומה, הדבר למה משל לו ואמר והוסיף בישיבה,
 רוצה ואם לתפור, כיצד בעצמו יידע לא ומוכן, תפור בגד יקנה שאם בגד,

 שילמד עד בעצמו בתפירה ויעסוק שישתדל צריך בעצמו, לתפור לדעת
 בהבנה לעסוק בעיקר צריך הבנה, לקבל כשרוצה גם וכך תופרים, כיצד

בשיעורים. ששומע במה להסתפק ולא בעצמו,

 שהרי להיפך, בדיוק הנמשל אבל נכון, הוא המשל אמנם כי לו ואמרתי
 תחילה וצריך לתפירה, מורה אצל שילמד מבלי לתפור לדעת שייך לא

 יוציא לא לתפור, בעצמו ינסה ואם לתפור, כיצד שיודע ממי להתלמד
 סמכא בר רב צריך ובסברא, בהבנה גם וכך ידו, מתחת מתוקן דבר

 ושמא עקומות, או נכונות אומר שהוא הסברות אם ממנו לשמוע
מפורשים. מראשונים או מגמרות נסתרות הסברות

 מה כי פעם שאמר זצ״ל שמחה מאיר רבי הגאון ממרן וידוע
 לו היה שבצעירותו מפני זהו בדורו, אחר מגאון יותר אותו שמחשיבים

 מציע היה לו, מתחדש שהיה חידוש שכל חידושיו, את תמיד שיבחן רב
 היה טוב יום והעונג בביאליסטוק, שהתגורר טוב יום העונג בפני אותו
נכון, אינו חידוש ואיזה נכון, חידוש איזה אותו, ומכוון גביו על עומד

 שאינה סברא היא ומה ישרה סברא היא מה לדעת רב, צריכים ולזה
בישיבה. השיעורים בשמיעת מקבלים הזו והתועלת ישרה,

השיעורים תועלת

 מבוגר רב ניגש אחת פעם כי זצ״ל מפוניבז׳ הרב מרן מפי שמעתי
 לומר צריכים מה לשם שאלה, ובפיו זצ״ל, מטלז אליעזר רבי להגאון

 רבי חידושי בספר בעצמו ללמוד יכול אחד כל הלא בישיבות, שיעורים
 יתכן לא ובשיעורים ביותר, הטובה ההבנה היא שזו איגר, עקיבא

איגר. עקיבא רבי מחידושי יותר טובים דברים שיאמרו

 בחיוב, וענה בשבת, טשולנט אוכל אתה האם אליעזר, רבי לו ואמר
 שאינו והשיב טשולנט? להכין כיצד יודע אתה האם אותו, שאל ושוב
 כיצד יודעת את האם אותה, ושאל הקטנה לבתו אליעזר רבי קרא יודע,

 למדת מהיכן אותה, שאל היא, יודעת אכן כי ואמרה טשולנט? מכינים
 בשעה אימה עם ביחד במטבח נמצאת היא כי והשיבה זאת? לעשות

מכינים. כיצד וראתה למדה וממנה הטשולנט, את שמכינה

 הם איגר עקיבא רבי חידושי לו, ואמר הרב אותו אל אליעזר רבי פנה
 גם צריכים אבל ומבושל, מוכן לטשולנט ודומים מאד, ערבים חידושים
 שלומדים מה מספיק לא ולכן כזה, טשולנט מכינים כיצד לדעת להתלמד

 את רב מפי לשמוע צריכים אלא לבד, איגר עקיבא רבי חידושי בספר
 כיצד גם ולומדים מבינים השיעורים ומתוך הגרע״א, דברי הבנת אופן

איגר. עקיבא רבי חידושי כמו - כאלה חידושים לחבר

 השיעורים מן מקבלים ראשית השיעורים. בשמיעת יש תועלות וכמה
 להתעכב צריכים לבד לומדים שאם ידיעות ויש חשובות, ידיעות הרבה
 מופיעים אינם הגרע״א שדברי רבות ופעמים אותם, למצוא זמן הרבה

 על בחידושיו אחר במקום או בתשובה, אלא המסכת, על בחידושיו
 הרבה עם שלמה מערכה בתוך נמצא המבוקש הענין ולפעמים הש״ס,

 עד הכל ללמוד וכוחות זמן הרבה צריכים לבד וכשמעיינים הקדמות,
בו. שעסוקים לענין השייכת לסברא שמגיעים

 ישרה, הבנה בהם שמקבלים היא השיעורים בשמיעת התועלת ועיקר
 בעצמו כשילמד הבנה בעל שאינו שמי זצ״ל, מטלז הגר״א שאמר וכמו

 יתפוס רק אלא דבריו, עומק את יבין לא איגר, עקיבא רבי חידושי בספר
 צריך הדברים עמקות את להבין וכדי שם, שכתוב מה שטחית בצורה
 כבר שהוא רב מפי שיעורים לשמוע צריך ולזה הבנה, בעל בעצמו להיות

ישרה. הבנה מקבלים זה ידי ועל הבנה, בעל

וחזרה הכנה
 את היטב להכין תחילה צריכים השיעורים, מן תועלת לקבל כדי והנה

 מהשיעור, ונהנים ברור, באופן השיעור את מבינים זה ידי שעל הסוגיא,
שמסופר כמו בסוגיא, בהירות מוסיף השיעור כיצד ורואים מרגישים וגם

על על שמעתי אור ב און שמח ה ם כי זצ״ל, שמחה מאיר רבי הג ת פע ח שעה א מוד, שישב ב קו לל ת על דפ  דל
תו, ח וקם בי תו פ ם הגמרא את בידו והחזיק הדלת את ל אצבע ע ם ה קו מ אלו שאחז, ב ש תו ו ע או א מדו שה הו  עו

שאיר יכול הרי ככה, ת לה מו, הגמרא א קו מ מן ב ס מו ול צ ע שיב שאוחז, היכן ל מר, וה די הדי וא דג ב תודה ג תו  כ

ו עיניך "התעיף ם ואיננו", ג תו מסיח אדם וא ע ח הוא מיד התודה, מן עין כהדף ד שלמד. מה את שוכ

ת מ א על היה שמחה מאיר שרבי ידוע וב חד זיכרון ב ת וידע הטבע, כדרך שלא מיו תוב מה כל א  בספרים שכ
תו, שהיו א בבי ח היה ול ם, שלמד ממה שוכ אף כלו תו להסיח שלא כך כל נזהר כן פי על ו ע  מפני שלמד, ממה ד
ת היסח יש שאם פילו התורה מן הדע סר בדרגה, ירידה יש מיד אחד, רגע א ת וח קו ה, בדב תור ת ב  שהיה ובזכו
ה דבוק תור א ב ת היסח בל ה זכה - הדע ש שמח״! ה״אור ונע

תב והרמב״ם ת בפ״ג כ הלכו מוד מ ה תל ת לקיים הרוצה כי תור ד מצו מו אוי, תורה תל תו יסיח שלא צריך כר  דע
ם ם, לדברי היינו אחרי שעה שגם ו ח ב מוכר מודו להפסיק ש שתוקק צריך ענין, איזה לצורך מלי שוב לה ח  כל ול

מור כבר מתי הזמן ת יג ת, שצריך מה א שו כל לע ר ויו חזו דו, ל מו תל מו ל ס שהובא וכ טר קונ ת ב הגו שרות הנ  י

דל רבי מהגה״צ ט זונ סלנ ת כי זצ״ל מ ת יצטדך אשד "בע שו שוב ידאה ההכדחיים הגוף צדכי לע ח תו ל שב ח מ  דגדי ב

שדי, ככל לקצד וידאה תודה, שוב האפ ח ת בכל ול תי ע מוד". לילך אוכל אימ א״יטלש בינו0 משיחות ולל
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 כל את כלל קצרה ובלשון שיעור, פעם שאמר מוואלוז׳ין הגר׳׳ח על
 יכולים ולזה הסוגיא, על שיף המהר"ם שבדברי והתירוצים הקושיות

השיעור. לפני כראוי מכינים אם רק לב לשים

 לזכירת רק לא היא בזה והתועלת השיעורים, על לחזור צריכים וכן
 בהירות מוסיפה חזרה שכל וכידוע הבנה, לתוספת גם אלא הדברים,

 בהירות מוסיף זה חברותא, עם בפרט השיעור, על וכשחוזרים בהבנה,
 גדולה בהירות מקבלים פעמים, יותר שחוזרים וככל השיעור, בהבנת

 לפני בישיבה שלמד המפורסמים התורה ממרביצי מאחד וזכורני יותר,
 על איתם לחזור ממנו שביקשו הישיבה מבני רבים והיו שנים, הרבה

 בזה וקיבל חברותות, כמה עם פעמים שבע שיעור כל על וחזר השיעורים,
ובהירות. הבנה מוסיפה חזרה שכל מאד, גדולה תועלת

 עד השני הסדר בתחילת השיעורים על חוזרים היו בישיבה ומלפנים
 הישיבה כשנפתחה תש׳׳ד, בשנת הראשון בזמן כבר היה וכן חמש, השעה

 שצריכים הוראה, שום בלי מעצמם, הבינו מיד תלמידים, ששה עם
 לזה הזמן את וקבעו הגמרא, על שחוזרים כמו השיעורים על לחזור

 בשיעור, ששמעו הפרטים כל את בבירור זוכרים שאז שני, סדר בתחילת
 שעובר ככל כי לאמירתם, סמוך שיותר כמה השיעורים על לחזור ועדיף
בשיעור. ששמעו מה את פחות זוכרים הזמן

 רבות, שנים לפני בישיבה שלמדו תלמידים בשני העובדא סיפרתי וכבר
 לא וחברו לעצמו, אותם כתב וגם השיעורים, על חוזר היה מהם ואחד

 בחזרת עסוק הראשון את כשראה אחת ופעם השיעורים, על חזר
 שיעורים על חוזר אתה עושה, אתה מה ואמר, לו לעג השיעורים,

 לומר מה לי שיהיה לעצמי, שיעורים מכין כבר אני ואילו ששמעת,
 השיעורים על שחזר שהתלמיד היה הסוף אבל ישיבה, ראש לכשאהיה

 השיעורים, על חזר שלא חברו ואילו מאד, ומצליח ישיבה ראש נעשה
שהכין... השיעורים עם לעצמו נשאר

 יותר לפני בישיבה שלמד באחד נוספת עובדא שמעתי ולאחרונה
 בשיעור אצלו השתתף אחת ופעם שיעור, מגיד ונעשה שנה, מעשרים

 הגדולה מהבהירות מאד והתפעל בישיבה, איתו שלמד גילו בן אברך
 ולאחר כתובות, שבמסכת הקשים בעניינים השיעור את אמר שבה

 את כך כל בבהירות יודע אתה מהיכן אותו ושאל אליו ניגש השיעור
 הדברים את שמענו ואתה אני הן לו, ואמר בשיעור? שאמרת הדברים

 השיעורים על חזרתי שאני אלא בישיבה, כשלמדנו בצעירותנו ביחד
בינינו. ההבדל וזהו עליהם, חזרת לא ואתה

 זמן, יותר לחזור ורוצים השיעורים, מחזרת שנהנים כאלו יש והנה
 על השני הסדר סוף עד השיעור בחזרת להמשיך אפשר אם ונשאלתי

 בישיבה כשנמצאים צעיר בגיל כי והשבתי הבקיאות, לימוד חשבון
 לקבל מאד וחשוב וחזרתם, השיעורים משמיעת היא התועלת עיקר
 ידי שעל בשיעורים, המוזכרים העניינים לעומק ולרדת ברורה הבנה

 שנהנה בעצמו שמרגיש מי ולכן ההבנה, ישרות מקבלים השיעורים
 הבקיאות, לימוד חשבון על גם לחזור שימשיך עדיף השיעורים, מחזרת

 את ואילו ישרה, הבנה לקבל גדולה תועלת יש השיעורים בחזרת כי
אחרים. בזמנים להשלים יוכל הבקיאות לימוד

תש״ע - תשס״ט הישיבה, לתלמידי הדרכה מדברי

ת אין הש"ס ידיעת בלי בתורה גדלו
 זצ"ל מפוניבז׳ הרב ומרן הידיעות, בכמות תלויה בתורה ההצלחה הנה

 שייך ולא הש׳׳ס, ידיעת בלי בתורה גדלות שאין תמיד זה על מדבר היה
 לא הוא ש"ס יודע שאינו ומי ש"ס, יודע שלא בתורה גדול אין כזה, דבר
 אינו באמת אבל גדול, שהוא כאילו רושם לעשות יכול רק בתורה, גדול
 ולכן אמת, תורת אינה התורה - בש׳׳ס ידיעה בלא כי בתורה, גדול

 כל את ולסיים ללמוד צריכים חדשה, מסכת ללמוד כשמתחילים
 את יודע שאינו ומי אחרת, שייך ולא ההצלחה, דרך היא שכך המסכת,

פשוט. דבר זהו למדן. שיהיה שייך לא המסכת כל

 זצ"ל, הגרי"ז מרן בשם העיד זצ"ל שפירא שמואל משה רבי והגאון
צריך תורה בן כי זצ"ל הגר׳׳ח מאביו ששמע מה על תמיד חוזר שהיה

 לא מזה ובפחות ברור, באופן דף, ארבעים מינימום חודש בכל ללמוד
 מוריד והוא דף ארבעים קשה שהיום אמר והגרי"ז ללמוד, שיידע שייך

 מען "וועט מזה בפחות אבל בחודש, דף עשרים ללמוד וצריך לחצי,
ללמוד. שיידעו אפשרי בלתי בודאי - לערנען" קענען ניט טאקע

 שלא מה וגם הזמן, במשך המסכת את לגמור להשתדל יש לכן
 רש"י, עם גמרא ללמוד הפחות לכל צריכים הראוי בעיון מספיקים

ברורים. הדברים שייצאו כדי חזרות כמה ולחזור

תשע״ג אייר הזמן, פתיחת במעמד שנאמרו דברים

 יהודה אליעזר רבי הגאון ממרן הובא המשפט׳ ׳אולם לספר בהקדמה
 ]בעל הוטנר הגרי׳׳ז אצל ביקר עשרה שבע כבן שבהיותו זצ"ל פינקל
 רכון מצאוהו לביתו וכשנכנסו דודו, עם יחד באיישישוק המשפט[ אולם

 ומבלי מלימודו להפסיק מבלי לשבת והזמינם שלום להם ענה גמרא, על
 אליעזר רבי על הדוד אמר ארוכה דומיה לאחר מהספר. ראשו להרים
 מהספר עיניו את הגרי׳׳ז הרים ש׳׳ס. ויודע בראדין לומד שהוא יהודה

 ענה י"ז, בן שהוא וכשהשיב הוא? כמה בן ושאל: האורח על והסתכל
ש"ס! לדעת זמנו הגיע כבר אכן רבותא, מאי - כן אם :ואמר

 בר כשנעשה זצ"ל, אריה" בן "חידושי בעל הגאון זקני כי עוד, ונספר
 אחר נער עם בחברותא ללמוד וקבע בחיידר, לימודיו סדר את גמר מצוה

 לקה שנה חצי וכעבור יום, בכל גמרא דפי שבעה לומדים והיו גילו, בן
 ללמוד המשיך וסבא יותר, ללמוד יכול היה ולא קשה, במחלה החברותא

 כשלמד זצ"ל אאמו׳׳ר וכן הש׳׳ס. כל את עשרה ארבע בגיל וגמר לבד,
 זה היה ולא עשרה, חמש בגיל הש׳׳ס כל את סיים הסבא עם בילדותו

 באזור ברוסיה רב עוד שהיה אבא, לי שסיפר וכפי תקופה, באותה נדיר
 היו נפגשים, הרבנים וכשהיו אבא, של גילו בן ילד לו והיה ההוא,

 בשיחתם, כן גם משתתפים היו והילדים הש"ס, בכל בלימוד מדברים
הש"ס. חלקי מכל ראיות ומביאים ועונים ושואלים

 מתעכב היה ולא גמרות, הרבה זצ"ל אאמו׳׳ר איתנו למד ובילדותי
 היה אבא בסברא, שואל וכשהייתי החשבונות, על רק סברות, על איתנו
 שאין ואומר פוסק היה ענין, באותו שוב ושאלתי כשחזרתי אך לי, משיב

 תוספות רש"י עם גמרות הרבה שנים במשך למדנו וכך יותר, להתעכב
 זוכר אני חזרות. ארבע עם ליום דף בערך והספקנו בפשטות, וראשונים

 התפילה, לאחר השנה בראש ׳פסחים׳ מסכת ללמוד שהתחלנו אחת שנה
 המסכת כל את ללמוד סיימנו שבט, חודש בראש חודשים, ארבע וכעבור
 כל בסוף חזרנו וכן אתמול, שלמדנו מה על חזרנו יום בכל פעמים, ארבעה

 הקודמת, מהפעם יותר קלה הייתה חזרה וכל מסכת, כל ובסוף פרק,
בתחילה. ברורים היו שלא דברים הרבה ונתבארו

תש״ע כסלו לעעירים, פוניבז' בישיבת הש״ס בסיום נאמר

 שבמשך תכנית עשה הישיבה את בייסדו זצ"ל מפוניבז׳ הרב מרן הנה
 שנמצאים הבחורים שאותם הש"ס, כל את יסיימו בישיבה הלימוד שנות

 בשאר מסכתות עוד ללמוד יכולים שיעורים שומעים אינם וכבר בקיבוץ
 למדו שני בסדר בישיבה, הראשונות בשנים היה כך ובאמת הסדרים.
בזה. לעמוד הציבור בכוח היה שלא אלא אחרות, מסכתות

 יסד הישיבות, במתכונת הראשונה שהייתה וואלוז׳ין בישיבת גם וכך
 הש"ס, כל את ויסיימו שילמדו באופן מוואלוז׳ין חיים רבי הגאון אותה
 מתקיימים והיו הש"ס, סוף ועד ברכות ממסכת שיעורים ושמעו ולמדו

 ימים ושלושה הנצי"ב אמר ימים שלושה בשבוע, פעמים ששה שיעורים
 וכן הנצי"ב, של שיעוריו נדפסו הש"ס על שדה מרומי ובספר הגר׳׳ח,

 מספיקים והיו מציעא, בבא מסכת על זצ"ל מהגר׳׳ח שיעורים נדפסו
כולו. הש"ס את למדו זה ובאופן ליום, דף בשיעורים

 מזה קל יותר ועוד בש׳׳ס, ידיעה לקבל כך כל קשה זה אין ובאמת
 את שמסיימים תלמידים הרבה מכיר אני וכן אחת, מסכת לסיים

שזה כאלה יש אמנם קשיים, שום בלי הישיבה בסדרי הנלמדת המסכת

9 עמוד



 לסיים כך כל נחוץ שלא שחושבים כך לידי מביא הזה והקושי להם, קשה
 יכולים שאין שסבורים דבר שכל הטבע הוא שכך מפני המסכת, את

 ללמוד מאד חשוב כי לדעת צריכים באמת אבל בזה, מזלזלים - לעשותו
בתורה. להצלחה גדולה סגולה והוא שלמה, מסכת

 מסכתות, ומסיימים שלומדים צעירים הרבה שיש זכינו השם ברוך
 בשמחת וראיתי כולו, הש״ס לידיעת שתביא הנכונה בדרך ומתקדמים

 את ולסיים ללמוד עצמם על שקיבלו הישיבה מבני בחורים שהיו תורה
 תורה בשמחת רוקד היה זצ״ל מפוניבז׳ הרב שמרן זוכר אני הש״ס, כל

 תוך לבחורים וניגש ללמוד!(, )ללמוד, לערנען״ ״לערנען, מיוחד בניגון ושר
 עצמם על שיקבלו והיינו ש״ס״, ווערן ״קלאר להם ואמר ריקוד כדי

הש״ס. בכל בקיאים שיהיו עד בהתמדה ללמוד

תשס״ח - תשס״ג מסכתות, בסיומי שנאמרו מדברים

☆

 רבים היווסדה, מיום פוניבז׳ בישיבת למדו כיצד לתאר ברצוני
 גדלו זה ובאופן תקופה, באותה בישיבה למדו הישיבות ראשי מחשובי
 זצ״ל, הרב מרן הישיבה את פתח תש״ד כסלו בחודש בתורה. והצליחו
 מציעא, בבא מסכת על זצ״ל רוזובסקי הגר״ש ממרן שיעורים ושמענו
 ובקיץ נ׳, לדף עד המסכת מתחילת הספיקו חודשים ארבע ובתוך

 התחילו ובאלול השואל, פרק עד כמעט והספיקו מציעא, בבא המשיכו
ט״ז. דף עד בשיעורים הגיעו השנה ראש ועד מכות, מסכת

 מסכת ולמדו זצ״ל, פוברסקי הגר״ד מרן לישיבה נכנס תש״ה ובחורף
 למדו תש״ו בחורף וכן פ׳, דף עד ובשיעורים א׳ בסדר והספיקו כתובות,

 בשיעורים והגיעו יבמות שוב למדו תשי״א ובשנת פ׳, דף עד והגיעו יבמות
 זללה״ה, הישיבה ראשי משיעורי מחברות זה על ויש הערל, פרק עד

 ככה מ״ו, בדף התחילו תש״ו, החורף באמצע השיעורים וכשהתחלפו
הזמן! בחצי דף מארבעים יותר הספיקו

 בשיעורים הספיקו זצ״ל, הרב של חייו ימי בכל יותר, מאוחר ואפילו
 הירידה התחילה תשכ״ט בשנת הרב וכשנפטר ליום, עמוד הפחות לכל

 והספיקו יבמות, מסכת למדו מעוברת שנה שהייתה תשל״ג בשנת בזה,
 לתשעה ירדו לחודש דפים עשרה של הקבוע ההספק במקום נ״ד, דף עד

 שוב שלמדו תשמ״ד בשנת כך אחר גם הירידה ונמשכה בחודש, דפים
 לחודש, דפים שמונה רק והספיקו מעוברת, שנה הייתה אז וגם יבמות,

 לומדים שאנו עכשיו עד שונות, מסיבות הירידה נמשכה ומאז מ״ז, דף עד
מאד. הרבה נחשב זה וגם ליום, עמוד כחצי

 מו״ר לי שסיפר וכפי הרבה, ומספיקים לומדים היו הישיבות בכל וכן
 רבו אצל גרודנא בישיבת כשלמד זוכר שהוא זצ״ל, רוזובסקי הגר״ש
 שמעון רבי נכנס אחת פעם בתרא, בבא מסכת ולמדו זצ״ל, שקאפ הגר״ש

 והשיבו בלימודם, אוחזים היכן הישיבה בני את ושאל חנוכה, למסיבת
 בדף אוחזים אינכם ׳ומדוע אותם: ושאל ל׳, בדף אוחזים הם כי ואמרו

שמעתי וכן בזמנו, לומדים היו שכך מפני להיות, שצריך הבין ככה - ס׳?׳

 מספיק היה זצ״ל וסרמן אלחנן רבי שהגאון בברנוביץ, שלמדו מאלו גם
אחד. בזמן דף ששים ולמדו ליום, עמוד בשיעורים

 סב כבר הוא וכהיום רבות, שנים לפני בישיבה שלמד מאדם ושמעתי
 מספיק היה ולא בלימודו, הרבה להתעכב רגיל היה שבבחרותו לנכדים,

 ואמר זצ״ל שך הגרא״מ מרן לו קרא אחת ופעם בשיעורים, כמו הרבה
 ואמר, שך הרב והוסיף כך, כל להתעכב ולא יותר להספיק צריך אתה לו,

 כך אחר תבוא שלא כדי לך אומר אני אבל לי, תשמע שלא יודע אני
 כי אדם, אותו סיפר רבות שנים ולאחר לך... הערתי לא מדוע בטענות

 כבר הוא וכעת כהרגלו, ללמוד והמשיך שך, הרב לדברי שמע לא באמת
עצמו. על אם כי להתלונן לו אין אבל צדק, שך שהרב מבין

תשס״ט תמוז השבועית, השיחה מתוך

☆

מתלמידי מחברי, מרבותי,

 בישיבה״, ירבה ויחכם? אדם יעשה ״מה ב( ע, )נדה חז״ל אמרו הנה
 שם אמרו ועוד חכמה״, מרבה ישיבה ״מרבה אמרו ז( )ב, אבות ובפרקי
 הם ׳תורה׳ ומרבה ׳ישיבה׳ מרבה כי ומבואר חיים״, מרבה תורה ״מרבה

 שלומד היינו ישיבה׳ ׳מרבה כי מפרשים ועוד הגר״א וביארו עניינים, שני
 חכמים, שימוש של יתירה מעלה יש שבציבור ובציבור, בישיבה תורה

 הרבה א( ז, )תענית שאמרו וכמו התלמידים, ופלפול חברים דיבוק
 זה ידי ועל מכולם, יותר ומתלמידי מרבותי יותר ומחברי מרבותי למדתי
התורה׳. ׳חכמת של הגבוהה לדרגה זוכים

 מרבותי, הדברים, שלושת את תמיד יש ציבור בתוך כשנמצאים והנה
 ויכול האלו, הדברים כל את לקיים יכול אחד וכל ומתלמידי, מחברי
 חברותא שיש מפני תלמיד, וגם חבר, וגם רב, גם שהוא אחד אדם להיות
 כישרון בעל שהוא מי עם וכשלומד תלמיד, שהוא חברותא ויש רב, שהוא
 חלש שהוא מי עם כשלומד ואילו מרבותי, נקרא זה ממנו יותר ומבין
 ועל מתלמידי, נקרא זה מבין, שאינו מה את בסבלנות לו ומסביר ממנו,

 וסבלנות חשק לו שאין מי אבל מכולם, יותר להצלחה זוכה זה ידי
מכולם. יותר ההצלחה את לו אין לאחרים, להסביר

 מדוע וכן מרבותי, יותר מחברי לומדים מדוע להבין יש ובאמת
 כי הטבע, בדרך המציאות היא שכך לפרש ויש מכולם. יותר מתלמידי

 כל משוחרר אינו וממילא הרוממות, יראת לו יש רבו, עם מדבר כשאדם
 חבר עם כשלומד אבל לו, שקשה מה את להבין ובמתן במשא להאריך כך

 יותר ומתלמידי לו, שקשה מה את ולהבין לברר יותר מיושבת דעתו
 כמה ובמתן במשא להאריך ויכול לגמרי, משוחרר שהרב מפני מכולם
אצלו. הדברים ויתבררו שיתבהרו עד רוצה שהוא

 השמים מן זוכה מתלמידי כי ההשגחה, מצד גם טעם לזה יש ואמנם
 ומלמד הרבים את מזכה שהוא מה בשכר מכולם, יותר בתורה להצלחה

 הוא גם שיזכה זה עבור לו ומגיע חסד, אהבת מתוך לאחרים תורה
חסד קצת בזה יש כן גם ומחברי מידה, כנגד מידה בתורה להצלחה

א היה ד ב שיבה שלמד בצעיר עו שובה בי ם, ח שלי ת בירו שעו מד היה הסדרים בין וב ת לו תו סכ ת מ חרו סף א  בנו

סכת מדו למ היו הישיבה, בסדרי של חבריו ו מרו עליו, שלעגו מ א הל ההבנה, את בזה מקלקל הוא כי ו  ונב

סע מדבריהם, מרן ונ שאל זצ׳׳ל, יעקב הקהילות ל ם ו ד להמשיך א מו ת, בלי סכתו ש או המ  וגיחך חבריו, לדברי שיחו

טער "פון לו ואמר דבריהם, על הסטייפלר ט גמרא בלע אלע ניט מען מאכ ס הבנה, די ק רע דא איז ע ע ד טער אנ  בלע

ש ם( היינו "בלעטער" )באידי תוני ס עי א אכן וו אלע מ היינו הבנה", די ק אי גמרא דפי כי ו קלו לא בוד קל  את י

ם, דפים יש ורק ההבנה, ם, היינו אחרי תוני ההבנה... את שמקלקלים עי

☆

שפתח מפוניבז' הרב ממרן זכורני ת כ ם בכל הישיבה, א חר יו א מר היה התפילה ל חן שיעור או שול או"ח ערוך ב

ם, מגן עם חיל אברה ת ה מר ו ם לו לו שיעורי פוניבז' א שפרצה שבליטא, ב מצע, הפסיק המלחמה וכ א אן ב המשיך וכ

ם את שיעורי תו ה או ם בו, שהפסיק ענין מ ע ואמר הסביר ופע א מדו מר הו ם או לא ישיבה שבני כדי אלו, שיעורי

שבו מיגר זה מה שהחקירה יח ה, התורה כל היא ' ם כי כול ק מה הרבה יש אמנ מ תע ה ם אך בזה, ל לזכור צריכי
ד ויש התורה, מכל חלק רק שזהו ה חלקים הרבה עו תור ם ב ת שצריכי ם. לדע ת , או

1 שליט״א יבינו משיחות 1 י 1
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 שום עושה אינו מרבותי אבל דבריו, את ושומע בסבלנות לחברו שמקשיב
 שכר מרבותי לכן להיפך, ולא לרבותיו זקוק הוא שהרי בזה, חסד

ומתלמידי. מחברי שיש ממה פחות הוא ההצלחה

 ״מרבה וכן בישיבה״, ירבה ויחכם? אדם יעשה ״מה אמרו זה ועל
 זוכים ובציבור בישיבה תורה לומדים שאם היינו חכמה״, מרבה ישיבה
 שלומד מי - חיים״ מרבה תורה ״מרבה ואילו התורה, חכמת של לדרגה
 חסר עדיין אבל הבא, ובעולם הזה בעולם לחיים זוכה ישיבה בלי תורה

 לא אך הבנתו לפי ולהבין לזכור ויוכל התורה״, ״חכמת של הדרגה לו
 וזוכרים שלומדים גדולים מתמידים שישנם וכפי ההבנה, ברמת יתפתח

 וללמוד בישיבה להרבות צריכים ולזה ההבנה, התפתחות להם חסר אבל
ומתלמידי. מחברי, מרבותי, של המעלות עם בציבור תורה

תש״ע סיון בנימין, נחלת בישיבת שנאמרה משיחה

ת ת והדרכות עצו בחברותו
 עם דווקא ללמוד שמחפשים שיש בחברותות, מצויה טעות יש הנה

 של שיקולים מתוך זהו ולפעמים כישרון, ובעל מצוין שהוא חברותא
 מצוינים, חברותות עם רק שלומדים בזה טוב שם לקבל שחושבים כבוד,

טעות. הם האלו החשבונות כי לדעת צריכים אך

 כישרון בעל פחות שהוא מי עם דווקא ללמוד שעדיף רבות ופעמים
 החברותא אז כך, כל כישרון בעל שאינו חברותא עם כשלומד כי ממנו,

 זה ידי ועל שלומדים, מה את לו להסביר וצריך שלו, תלמיד כמו הוא
בסוגיא. גדולה ובהירות עצומה תועלת מקבל

 חברותא עם דווקא ללמוד ויכולים לזה, מוכרחים שבטבעם כאלה ויש
 שירצה כישרון בעל חברותא עם ילמדו ואם מסבירים, שהם מה שישמע

 צריכים לזה ואמנם הדעת, לבלבול להם יגרום זה להסביר, הוא גם
 צריך אחד כל כאלו, הרבה ויש להקשיב, מוכן שיהא חברותא למצוא
נכונים. שאינם שיקולים לערב מבלי לו, שמתאים מה לעשות

 טוב לומדים חברותא אם בחברותות, למעשה שנוגע דבר עוד יש
 רוב כלל ובדרך זה, עם זה ללמוד שימשיכו עדיף ביחד, ומצליחים
 חשבונות הם חברותא, שמחליפים ידי על להרוויח שרוצים החשבונות

 דבר ללמוד רוצה אחד שכל ביניהם, התאמה אין אם ורק טעות, של
 שיתוף ביניהם יש אם אבל להחליף, צריכים אז אחרת, בצורה או אחר,

ביחד. ללמוד שימשיכו עדיף טוב, ולומדים פעולה

 כי רבות, שנים במשך יחד שלמדו חברותות היו בישיבות ומלפנים
 צריך ולמה מאד, טוב קשר זהו השני, את מבין אחד וכל התאמה, כשיש

 אחר, חברותא עם טוב יותר להיות שיכול סבורים אם ואפילו להחליף,
 בצחות פעם אמר זצ״ל מפוניבז׳ הרב ומרן יהיה, כך באמת אם יודע מי

 מה את לעשות ולא לישב עדיף שלפעמים היינו עדיף״, תעשה ואל ״שב,
עדיף. זה באמת אם לדעת אפשר שאי מפני שעדיף, שנראה

 שלומדים ככל הרי רבות, שנים במשך אחת חברותא ביחד וכשלומדים
 טוב חברים דיבוק ויש יותר, מתחזק ביניהם הקשר זמן, יותר ביחד
אחרת. חברותא עם וללמוד להפסיק כדאי ולא מאד,

 מנהג זהו בחנוכה, חברותות שמחליפים לאחרונה שנתחדש מה ובפרט
 להחליף בישיבה כשקבעו אחת ושנה פעם, אף בישיבות היה שלא חדש

 והורה זצ״ל, שך הגרא״מ מרן מזה שמע בחנוכה, הזמן באמצע חברותות
 יש אם אמנם ומבוטלים. בטלים לחנוכה שקבעו החברותות שכל ואמר

 להחליף, צריכים ביחד להמשיך יכולים ואינם מתאימים שאינם חברותא
 התאמה שאין שרואים זמן בכל אלא לזה, מיוחד זמן אינו חנוכה אבל

אחר. פתרון למצוא או להחליף, צריכים ביניהם,

תשע״א חשון היומי, השיעור בסוף נאמר

 ביניהם וכשיש בחברותא, יחד לומדים ששניים לפעמים שיש שמעתי
 וכל רב, זמן במשך זה על מתווכחים הסוגיא, בהבנת דעות חילוקי איזה
 מתווכחים וכך בסברתו, הצודק שהוא חברו את לשכנע מבקש אחד

בוויכוחים. שלם סדר עובר ולפעמים זמן, הרבה במשך

 את לנצח רוצה אחד שכל נצחנות, של משורש נובע הויכוח אם והנה
 אבל נצחנות, של מוויכוחים להיזהר וצריכים מאד, גרוע בודאי זה חברו,

 על חברו את להעמיד שרוצה טובות, מידות מתוך הוא הויכוח אם גם
 יש ואם בוויכוחים, סתם הזמן את להעביר שלא לב לשים צריך האמת,

 לו, ולומר האמת על להעמידו צריך חברו כדברי שלא ראיה או הוכחה לו
תועלת. בהם שאין בוויכוחים סתם להאריך אין אבל

 מרן עם בחברותא לומד שהיה זצ״ל פוברסקי הגר״ד ממרן ושמעתי
 אחד וכל ענין באיזה מתווכחים וכשהיו זצ״ל, וסרמן אלחנן רבי הגאון

 להאריך צריכים שאין אומר אלחנן רבי היה אחרת, סברא אמר
בדעתו. יישאר אחד כל אלא זה, את זה לשכנע בוויכוחים

 וכבר חברים, בדיבוק יחד שלומדים החברותא בלימוד מעלה יש הנה
 הדברים מן הוא חברותא אמנם מרבותי, יותר מחברי א( ז, )תענית אמרו
 עם דווקא הזמן כל ללמוד הכתוב״ ״גזירת ואין שיעור, להם שאין

 שטוב זמנים גם יש כלל ובדרך עניינו, לפי ואחד אחד כל אלא חברותא,
 ויוכל יותר, בדעתו ומיושב רגוע יהיה שאז חברותא, בלי ללמוד יותר

הענין. לפי והכל חפץ, שלבו מה ללמוד

 דברים ושמונה מארבעים אחד שהוא חברים, בדיבוק מעלה יש ואמנם
 דווקא ללמוד הזמן כל צריכים אין לזה אבל בהם, נקנית שהתורה

 חברותא, בלי לבדו כשלומד גם חברים דיבוק לקיים ואפשר בחברותא,
 לצידו שיושב לחברו ניגש הבנה, חוסר או קושיא לו שיש פעם שכל

בסוגיא. לו שקשה מה את עימו ומברר אותו, ושואל

 והשבתי בחברותא, דווקא ללמוד צריך אם נשאלתי פעמים כמה וכבר
 חברותא שצריכים כאלה יש מצבו, לפי ואחד אחד כל אצל תלוי זה כי

 עלולים אותם שיחייב חברותא להם יהיה לא שאם החיזוק, בשביל
 בלי גם בהתמדה שילמד עצמו את שמכיר מי אבל ללמוד, ולא להתבטל
חברותא. בלא גם ללמוד מהיום חלק יכול חברותא,

תש״ע תמוז היומי, השיעור בסוף נאמר

בהירות לקבל הדרך
 להתחיל שלומדים, במה בהירות לקבל ומנוסה בדוקה עצה יש הנה
 כמה ולהתקדם רש״י, פירוש עם גמרא רק הראשונה בפעם ללמוד

 הבנת בעומק בתחילה כבר להתעכב בלי הסוגיא, במהלך שאפשר
 להשאיר עדיף צרכם, כל מבוארים שאינם פרטים יש ואם העניינים,

 חוזרים השנייה, בפעם הסוגיא את כשלומדים ולמחרת לחזרה, אותם
 היו שלא דברים הרבה מבינים כבר ואז אתמול, שלמדו מה על שוב

 אז רש״י, עם בגמרא בהירות שמקבלים ולאחר הראשונה, בפעם ברורים
פעמים. הרבה זה על וחוזרים התוספות, את גם לומדים

 לא וחשבונות, פרטים הרבה בה שיש סוגיא כשלומדים כי בזה והטעם
 ללמוד מתחילים וכאשר הפרטים, כל את אחת בבת ולהבין לקלוט שייך

 לקלוט יכול אינו וכבר מתעייף, שהמוח עד הדברים, מן חלק רק מבינים
 ללמוד מתחילים הענין על כשחוזרים ולמחרת היום, באותו פרטים עוד

 הפרטים, שאר את בנקל ומבינים ידועים, כבר מהפרטים חלק ואז שוב,
 וצריכים הכל, את קולטים לא השנייה בפעם שגם קשות סוגיות ויש

הפרטים. שאר את להבין כדי שלישית פעם לחזור

 החכמות בכל ידוע שכן לי אמר זצ״ל במברגר ציון בן רבי והגה״צ
 חשבונות בהם שיש דברים או מקצוע איזה ללמוד שצריך מי שבעולם,
 בתחילה אלא הפרטים, כל את אחת בבת שיקלוט שייך לא וידיעות,

 מן חלק יודע כשכבר ולמחרת קלה, בצורה הענין על לעבור צריך
הענין. פרטי שאר את ומבין חוזר הפרטים,
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 חזרות, כמה לאחר רק שמובנים דברים שיש המציאות היא וכך
 מבינים לא לפעמים הברטנורא, עם משניות של פשוט בלימוד ואפילו

 כל את להבין כדי פעמים כמה לחזור וצריכים הראשונה, בפעם הכל
 הזמן בפתיחת פעם אמר זצ"ל מפוניבז׳ הרב ומרן בבהירות, החשבונות

 הבנה, אלא חזרה בגדר אינם הלימוד, של הראשונות הפעמים ארבעת כי
הענין. הבנת לעצם מוסיפות האלו שהחזרות מפני

 לומד שהיה זצ"ל וסרמן אלחנן רבי הגאון ממרן שהובא וראיתי
 כל את שלמד לאחר ורק פעמים, כמה רש׳׳י עם הגמרא את בתחילה

 על והעיד התוספות, את גם לומד היה אז פעמים, כמה עליו וחזר הענין,
 את ולמד כזו, בצורה ללמוד יכול היה שלא מסכתות היו כי עצמו

 הבדל, אצלו שנשאר רבות שנים לאחר לב ושם בתחילה, מיד התוספות
 בשכלו נקלטו רש"י, פירוש עם רק בתחילה שלמד המסכתות שאותן

המסכתות. משאר יותר בבהירות אותן זוכר והוא יותר,

 ובפעם בחברותא, נשך" "איזהו פרק שלמדתי בעצמי, כן עשיתי ופעם
 כך ואחר הסוגיא, סוף עד רש"י עם גמרא רק למדנו והשנייה הראשונה

 מאד, גדולה בהירות וקיבלנו תוספות, עם ורביעית שלישית פעם חזרנו
בקופסא. כמונח ברור היה נשך איזהו פרק שכל

 באחד גם ללמוד אפשר בסוגיא, בהירות יש שכבר הרביעית, ובחזרה
 עיקרי על קלה חזרה שהוא הרא׳׳ש פסקי וכגון הראשונים, מספרי
 ומביא דברים תוספת גם יש יוסף ובנימוקי ותוספות, רש"י עם הגמרא

הרי"ף. על והר׳׳ן הריטב׳׳א בחידושי וכן ראשונים, מעוד

 כיצד ברש"י ומעיינים רש"י, פירוש עם הגמרא את שלומדים בזמן
 ולא בגמרא, משפט לכל בצמוד רש"י את לראות נכון הגמרא, את לפרש

 ענין שהמשיל מאחד ושמעתי רש"י, פירוש כך ואחר הדף כל קודם ללמוד
 כך ואחר הלחם כל את קודם יאכל וכי חמאה, עם לחם שאוכל לאדם זה

 את ואוכלים הלחם, על החמאה את מורחים אלא כן, לא החמאה, את
 לעיין הראוי מן רש"י, פירוש עם גמרא כשלומדים גם כך ביחד, שניהם
 הפשט, בהבנת טעות נפלה שלא לראות בגמרא, קטע כל על רש"י בדברי

הסוגיא. לסוף עד רש"י דברי עם להמתין ולא

תשע״ב שבט פוניבז/ בישיבת גאמר

בלימוד שקיעות
 והיינו בתורתך", "שתרגילנו רצון יהי מבקשים אנו השחר בברכות

 ההרגל ידי על היא לזה והדרך תורה, בדברי מונחת תהיה המחשבה שכל
 הזמן ובמשך הפסק, בלי בהתמדה תורה הרבה שלומדים בהתמדה,

 להפסיק יכולים שאין עד תורה, בדברי רגילים וכבר טבע, נעשה ההרגל
בזה. מונחת המחשבה וכל תורה, בדברי מלחשוב

 היא בלימוד שקוע להיות העצה כי לי אמר זצ"ל שך הגרא"מ ומרן
 משועבד נעשה זה ידי שעל בלימודו, לו שמתחדש מה את לכתוב

מחייבת שהכתיבה מפני תורה, בדברי ומונח תפוס הראש וכל לתורה,

 מה את להמשיך וכיצד לכתוב, מה לחשוב הזמן כל שצריך אותו,
בתורה. שקוע ראשו וממילא לכתוב, שהתחיל

 מ"ט( רמז שופטים )בילקוט חז"ל שאמרו מצינו תורה חידושי ובמעלת
 מן אותו שמשמיעים כמי דומה פיו, על תורה דברי שמחדש מי "וכל

 גדול ששכר בית לי בנה הוא ברוך הקדוש אמר כך לו ואומרים השמים
חדשים". אלוקים יבחר שנאמר הוא שלו

 :מוואלוז׳ין הגר׳׳ח בשם נ׳׳ו( )אות ראש בכתר שכתב מה לדעת ויש
 מחוורים הדברים ומתבררים יותר שלומד מה כל נקרא תורה "חידושי

 וכשמרבה טעם, בה מוצא אתה כו׳ בהם ממשמש שאתה זמן כל אצלו,
 תורה, חידושי נקרא וזה שנתחדשו, ופירושים טעמים בזה נתבאר לחזור

לאור". הדבר שיצא רק אחר, או מחדש שהוא בין

תורה חידושי כתיבת
 הישר קב ובספר חבר, לך וקנה רב לך עשה ו( )א, אבות בפרקי שנינו

 יהא )ל!נה( הקולמוס אל רמז גם כמשמעו. חבר לך "קנה כתב: נ׳׳ג פרק
 מפני חבר, כמו הוא שהקנה והיינו שתחדש", מה שתכתוב חבר, לך

בחברותא. לימוד כמו בהירות נותנת שכתיבה

 וכתב בידו, ותלמודו לכאן שבא מי אשרי ב( י, בתרא )בבא אמרו ועוד
 הלימוד הוא רושם בו ושנעשה הלימוד עיקר כי לפרש "יש המהרש׳׳א

סופרים". החכמים נקראו כן על אשר יד, מכתיבת הבא

 תלמיד אליו מגיע כשהיה כי זצ"ל דיסקין הגרש׳׳מ מגיסי ושמעתי
 את שיכתוב ממנו מבקש היה נכונים, שאינם תורה חידושי בפניו ואמר

בעצמו. טעותו על עמד התלמיד וכך הדברים,

 לסדר תחילה צריכים הדברים, את שכשכותבים מפני לזה והטעם
 את כותבים ענין, באיזה ספק להם יש שאם אנשים ויש בבהירות, אותם

להחליט. כיצד ויודעים הספק, מתבהר זה ידי ועל הצדדים,

 עד ובכה עליו, שמעיק דבר שיש ואמר מבוגר, תלמיד אלי הגיע ופעם
 לו ונתתי לו, שמפריע מה את שיכתוב לו ואמרתי לדבר, יכול היה שלא

 כי לו, שהוקל ראיתי רגעים כמה ולאחר החדר, מן ויצאתי ונייר עט
כך. כל קשה מצבו שאין ראה לכתוב כשנתיישב

 בהירות שמקבלים כאלה יש עניינו, לפי אחד כל אצל תלוי זה ובאמת
 הרבה שחוזרים ידי על בהירות יותר שמקבלים ויש כתיבה, ידי על

לומדים. שהם מה את פעמים הרבה ומשננים חזרות,

 ובכל סוגיות, סיכומי הרבה לכתוב רגיל שהיה מבחור ששמעתי וכפי
 בהירות קיבל זה ידי שעל בכתב, הסוגיא את מסכם היה לומד שהיה פעם
 התחיל אלא לזה, זקוק שאינו ראה הזמן במשך אבל הפרטים, בכל

 בהירות, יותר לו נוספה חזרה ובכל שלמד, מה על פעמים הרבה לחזור
בכתב. שהעלה ממה פחות לא ברורים הדברים ונעשו

שונים בזמנים ושיחות אבות בפרקי שיעורים מתוך

מוקדש זה גיליון

הצדקנית הרבנית נשמת לעילוי

ע׳׳ה )בלויא( ביטון שולמית מרת

זצ"ל הכהן שמעון ר' הרה״ג בת

ירושלים - מרסיי - מגייטסהד
 תשע"ד ניסן כ' נלב״ע

תנצב"ה

 מוקדש זה גיליון

הגדול הגאון נשמת לעילוי

*צ״ל קלרמן שרגא אורי רבי

 זצ״ל הלוי חיים שמואל ר׳ בן

 חסידים כפר חזקיהו כנסת ישיבת ראש

 מעלה של לישיבה נתבקש
תנצב״ה - תשנ״ג תורתנו מתן חג ערב

\
 עולם אור רואה זה קונטרס בזכותו אשר שמו, בעילום החפץ שליט״א, רבינו לתלמיד והברכה התודה
א בריות מתוך יפנה אשר בכל ויצליח עימו ד' יהי טובות! ושנים ימים לאורך מעליא ונהורא גופ

--------------------------------------!--------------------------------!------------------------------------------א
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שליט״א אזרחי מרדכי ברוך דבי הגדול הגאון
תודה כתר

 בו זכה כהונה, כתד מלכות. וכתר כהונה וכתר תודה כתר ישראל, נכתדו כתרים ״בשלשה
 זרעו שנאמר, דוד, בו זכה מלכות, כתר עולם. כהונת ברית ולזרעו לו והיתה שנאמר, אהרן,
שנאמר, ישראל, לכל ומוכן ועומד מונח הרי תורה, כתר נגדי. כשמש וכסאו יהיה לעולם
 שאותם תאמר, שמא ויטול. יבוא שירצה מי כל יעקב, קהלת מורשה משה לנו צוה תורה

 בישרים צדק יחוקקו ורוזנים ימלוכו מלכים בי אומר הוא הרי תורה, מכתר גדולים הכתרים
א(. ה״ תודה תלמו״ מהלכות פ״ג )רמב״ם משניהם״ גדול תורה שכתר למדת הא ישורו,

 עצמה? בתורה משנאמר יותר בו, נאמר מה תורה"? ב"כתר המיוחד הענין מהו
בו? מהו כתר-תורה? נראה איך עיצו

 תורה". מכתר גדולים הכתרים "שאותם - הרמב"ם מזהיר - תאמר" "שמא
 לאו. אם תורה, מכתר המה גדולים האחרים, הכתרים אם מינה נפקא לי מה

משניהם". גדול תורה שכתר למדת "הא
מכך? יש "למדנו" מה -
? "גדול"" הוא במה -

 שם(. )רמב"ם הדברים" שאר על כך ואחר התלמוד, על אלא נידון אינו אדם של דינו "תחילת
 כך, אחר ורק "התלמוד". על אדם", של דינו "תחילת שלבים. בשני האדם את איפוא, דנים,
תו דנים הדברים". שאר "על או

ם חכמים, אמרו "לפיכך  שלא שמתוך לשמה, שלא בין לשמה בין בתורה אדם יעסוק לעול
שם(. )דמב״ם לשמה" בא לשמה

 אדם"? של דינו ב״תחילת הכוונה מה ברמב"ם? כאן נאמר מה
בכך? מצאנו ממריץ מה

 בתורה אדם שיעסוק חכמים, אמרו לכן התורה, על דינו בתחילת האדם את שדנים כיון ...ולכן,
לשמה. בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא בין לשמה בין

 לשם הדבר, הוא מותר ואם מתיר. מה לשמה, שלא לעסוק הדבר, הוא אסור אם נפשך. ממה -
וכו'. דינו" ל״תחילת זקוקים מה

חז"ל: מדברי הרמב״ם של מקורו את הביאו הכלים נושאי
 פוטר יד( יז, )משלי שנאמר תורה, דברי על אלא אדם של דינו תחילת אין המנונא, רב ״דאמר

מד( קה, )תהלים שנאמר למעשה, קודם שכרו כך למעשה קודם שדינו וכשם מדון, ראשית מים
מ: )קידושין ינצורו״ ותורותיו חוקיו ישמרו בעבור יירשו לאומים ועמל גויים ארצות להם ויתן

ז.(. סנהדרין
 להן קודם תורה פורענות שדין וכשם וכו׳ דינו תחילת הוא מדון ראשית תורה עול ״הפורק
)פידש״י(. מעשה״ לשכר קודם בתורה עסק אם שכרו כך מעשה, פורענות

ש. שכר של מערכות שתי הם. "דינים" שני כן, כי הנה  "מעשיו". של וזו "תלמודו", של זו ועונ
 מעשיו. שאר על כך", "אחר רק "תלמודו". על תחילה,

מדוע לעצמה, דין קובעת "תלמודו", של זו מדוע למה? כך וכל "תחילה"? ו
* * *

 עני אומר אם בתורה. עסקת לא מה מפני לו אומרים לעני לדין, באין ורשע ועשיר ״עני
וכו'. הזקן הלל על עליו אמרו מהלל. יותר היית עני כלום לו, אומרים במזונותי, וטרוד הייתי
במזונותי, וטרוד הייתי עשיר אומר אם בתורה, עסקת לא מה מפני לו אומרים עשיר,

 עסקת לא מה מפני לו אומרים רשע, וכו'. אלעזר מרבי יותר היית עשיר כלום לו, אומרים
וכו׳ מיוסף״ יותר היית נאה כלום לו, אומרים ביצרי, וטרוד הייתי נאה אומר אם בתורה,

לה:(. )יומא
 שיהא הוא, בדין לא כלום בתורה". עסקת לא מה "מפני שואלים ה"רשע" את שגם להדיא, הרי

שעותו. על נידון  ר
תחילה. דנין תלמודו, על כי מוכח,

שעותו. את והמסובבים הגורמים את השרשים, את דנין שתחילה משום -  ר
בתורה". עסקת לא מה "מפני הוא, הלא הגורמים, כל וגורם

לדין. הבא ה"רשע" של הזאת, ה״רשעות" לכל השורש זהו
הדברים". שאר "על כך ואחר ה״תלמוד", על אלא נידון אינו אדם של דינו תחילת ולכן,
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תו וכשדנים הם. נפרדים "דינים" שני שאמנם משום  "מעשיו". מתורת זה אין "תלמודו", על או
מו. מצד ה״תלמודו" על אלא שב״תלמודו", ל"מצוה" מתייחס אינו זה, "דין" כי עצ

* * *
קודמת: מהלכה מתחייב, גם מסביר, גם זה כל

 כל כנגד תודה תלמוד אלא תורה תלמוד כנגד שקולה שהיא כולם המצוות בכל מצוה לך ״אין
 שם )רמב״ם מקום״ בכל למעשה קודם התלמוד לפיכך מעשה, לידי מביא שהתלמוד כולן, המצוות

ג(. הלכה
אלו שבהם, המתוקנים כולם, המעשים כל -  המה, עולים המה, תלויים כולם מתוקנים, שאינם ו

ה״תלמוד". מתוך המה, נגרמים
 כולם. ה״מעשים" לכל ותנופה, מנוף מבוע, שורש, הוא התלמוד מזאת. יתירה

 טוב. כל מגדלת מהותו,
באושים. רקב העדרו,

 ודאי אלו כל הקדושה. או הטהרה ההבנה, הידע, במובן רק לא מעשה, לידי "מביא" התלמוד -
"באים".

תלמוד בו יש מזה. יותר הרבה ב
ם מכח התורה, של סגולתה היא זו  הלומד. של למהותו לחדור היא שמסוגלת מהותה, עצ

תו  "תורה׳דיג". מהלכת", "תורה יהיה כולו שכל כך, כדי עד מחדש. לבנו
 עצמה. התורה מתורת אלא שבדבר, ה"מצוה" מתורת לא היא. תורה של סגולתה זאת, סגולה

 וכדו'. מניעה גורמת, מהם, חזקה ממעשים, "יותר" רק אינה איפוא, התורה,
 ומגדלת. מצמיחה רק, לא אף

מחדש. בונה תורה
ם בעיקר נפרדים המה. ענינים שני ו״מעשים", ״תורה" או ו״מצוות", "תורה"  וענינם. כוחם ובעצ
מיוחדת. סגולה כאמור, לתורה,
 שלא דיבור, או מחשבה תנועה, כל יפנה, אשר בכל "תורה׳דיג". תורה". של "אדם בונה התורה

המה. תורה של והכל, כולם עצמו, הלימוד על לדבר
 מתנועעת... חושבת, שמדברת, היא התורה, -

תורה". ב"כתר שהוכתר אדם, נראה כך
* * *

ניתן? הוא מי של בראשו מלכות, כתר
שו - !מלך" "אדם של ברא

שו כהונה, כתר ניתן? הוא מי של ברא
שו - כהן"! "אדם של ברא

שו תורה, כתר ניתן? הוא מי של ברא
שו - בראשה. וכתרה מהלכת התורה - תורה"! "אדם של ברא

* * *
 "תורה". שיהיה כך להעשות להבנות, חובתו. זוהי אדם. של יעודו הוא זה -

"תחילה": ונידון "נידון". הוא כך על
תו. את תפקידו, את מילא כמה עד תורה, קרבו אל להכניס ההשכיל -  חוב

תורה". "כתר להיות הפך כמה עד
* * *

מפנינים, היא יקדה שנאמד, הארץ, עם גדול לכהן קודם חכם תלמיד ממזר חכמים, ״אמדו
ב(. הלכה שם )רמב״ם ולפנים״ לפני שנכנס גדול מכהן

 מהותו שמצד למרות כי משניהם". גדול תורה שכתר למדת מ"הא מינה הנפקא זוהי כן, כי הנה
 מקום, לפנות הוא חייב כן, פי על אף שהוא, כל מ"כתר" רחוק הוא, ה״פסולים" מן הקיומית,

 משניהם". גדול תורה ש"כתר משום בראשו. תורה שכתר מי בפני
חשיבותו. במה מדוע. אך

ת ידי על עמלו. ידי על לו בא זה שכתר משום -  את יצירתו ידי על נלאית. בלתי רכש עבוד
זה. כתר של ערכו להבין השכלתו, ידי על עצמו.

תו על להצביע ראש, להקל בא לא ויטול", יבוא ליטול שרוצה מי "כל -  הזה. הכתר של זולו
אדרבא!
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תו נחישותו אדם, של "רצונו" ידי על אלא ניתן שאינו כיון יקרותו. זוהי - ועבוד
ם קבוע אינו מלמעלה. נתון אינו "ליטלו"! צריך כי - קיומו. בעצ

בחפניים?... לחפינה הוא ניתן כלום "נטילתו". מעשה הוא מה זה. כתר "נוטלים" כיצד אך
חפינתו! הוא הוא "תלמודו", -

 נטילתו. היא עבודתו, זוהי עולו, זהו
 ישותו. להיות התורה הופכת "תלמודו", ידי על

תורה. ישותו, כל נמצאת
תורה". של "כתרה זהו -

* * *
 של "אדם ליצור "תלמוד", של כוחו זהו כאמור, כי מעשה". לידי מביא "תלמוד של הסוד זהו

מנוע מחסומים, לפרק להעלות, לרומם, מעשה".  מן טבורו חבל את לנתק היגררויות, ל
הקרקע...

הטרדות... את למוסס -
 את קיים כן אם אלא תורה", "כתר לידי תביא לא לה. יש ברורים כללים זאת, "נטילה"

הרמב״ם(. )מלשון "כראוי" ה״תלמוד"
 והכבוד העושר עם תודה יקנה כי ליבו על ישים ולא אחדים, לדברים דעתו יסיח ״לא

 תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת תורה, של דרכה היא כך כאחת.
הימנה, ליבטל חורין אתה ולא לגמור המלאכה עליך ולא עמל אתה ובתורה תחיה צער וחיי
ו(. הלכה )שם הצער״ לפי והשכר שכר, הרבית תורה הרבית ואם

 "כראוי". זהו בחמריות. והתליות הקשר מתנתק בתורה, המלאה ההתדבקות חלה כך, ידי על כי
 ל"אחד". והיו "תלמודו", עם הלומד מתאחד כך כי תורה". של לכתרה ה"ראוי זהו

 הן "מעשיו", גם כאמור, שהרי "מעשיו". לפני "תלמודו" על נידונין מדוקדקת, בכוונה לכן,
שיותיו  על נידון שכשהוא אלא עוד, ולא באים. הם ה״תלמודו" מתוך הכל, במחדליו, והן בע
נידון. הוא "תלמודו" על בעצם, הלא "מעשיו",

 הריהו לשמה שלא "תלמוד" על גם אבל "לשמה", לומד איננו אם וגם ב״תלמוד". ירבה ולפיכך
לשמה. בא לשמה שלא מתוך שהרי נידון,

ם עם "אחד" להיות הופך אינו מתדבק, אינו חודר, אינו לשמה, שלא שלימוד יהי לו לכן,  עצ
 תורה". בכתר "מוכתר כך ידי על להיות ה״כראוי", בכלל אינו הלומד, של ישותו

 שהרי הוא, ה"שורש" בכלל זה, לימוד גם שכן נידון, יהיה זה "תלמוד" על גם כן, פי על אף
לשמה". בא לשמה שלא "מתוך
 בנין המעשים, של שורשם מתורת למעשה", קודם "תלמוד של זאת מבחינה שגם נמצא,

 מתוך אך שאם משום לשמה. שלא גם בלימוד ירבה אלו, מבחינות גם המתואר, ככל האישיות,
ם זה, לימוד גם הרי ללשמה, יגיע כך תחו ם הוא. ה״תלמוד" ב תחו תו. אחריותו ב וחוב

* * *
 הב"ח. של מפיו יוצאים ונוראים נפלאים דברים וראה בא

מז: סימן חיים אורח הטור כתב
 תלמידי מה מפני נדרים, אלו בפרק בנדרים כדאיתא בה, להזהר צריך מאד התורה ״ברכת
 בתורה מברכין שאין מפני אמר רבינא חכמים, תלמידי מבניהם לצאת מצויים אין חכמים
 זאת את ויבן החכם האיש מי יא( ש, )ירמיה דכתיב מאי רב, אמר יהודה רב דאמר תחילה,

 ולמלאכי ולנביאים לחכמים נשאל זה דבר הארץ, אבדה מה על ויגידה אליו ה׳ פי דבר ואשר
 תורתי את עזבם על ה׳ ויאמר שנאמר, בעצמו, הקב״ה שפירשו עד פירשום, ולא השרת

בה, הלכו ולא בקולי שמעו ולא ניהו מאי בה. הלכו ולא בקולי שמעו ולא לפניהם נתתי אשר
תחילה״. בתורה מברכין שאין לומר רב, אמר יהודה רב אמר

ש אותם להעניש מלפניו, כזאת יצאה למה הב"ח, תמה  בתורה בירכו שלא על כזה, ורב גדול עונ
 זאת? היא כך כל חמורה עבירה כלום תחילה.
הב"ח: הבהיר

תו "ונראה, ם כדי בתורה, עוסקים שנהיה היתה מעולם יתברך שכוונ תעצ ת נשמתנו שת מו  בעצ
ת התורה. מוצא מקור וקדושת ברוחניו

 נשמתנו שתתדבק כדי מאתנו, תשתכח שלא "במתנה", לישראל אמת תורת הקב"ה נתן "ולכן
פנו ת ברמ"ח גידים, ושס"ה איברים ברמ"ח וגו שבתורה. תעשה לא ושס"ה עשה מצוו
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 שהיתה יתברך, לשכינתו וההיכל המרכבה הם היו הזאת, הכוונה על בתורה עוסקים היו "אם
 והארץ דירתה קובעת השכינה היתה ממש ובקרבם המה ה' היכל כי בקרבם, ממש השכינה

 והיה מטה של פמליא עם מעלה של לפמליא קישור יהיה ובזה מכבודו מאירה היתה כולה
 הגשמיים הדברים לצורך אם כי בתורה עסקו שלא זה חוק שעברו עתה אבל אחד, המשכן

 ומתן"... משא לצורך הדינים לידע להנאתם
 לב? השמנו

 להנאתם! עסקו הם
"להנאתם"? בכלל ומה

התעצם נתכוונו ולא חכמתם להראות להתגאות גם ומתן משא לצורך הדינים "...לידע  ל
ת בקדושת ולהתדבק  נשמתם שתעלה כדי בארץ למטה השכינה ולהמשיך התורה ורוחניו

 הארץ". מן השכינה שנסתלקה פירוד עשו בזה הנה מיתתם, אחרי גדולה למדרגה
 מזעזעים. אף מאוד, נוקבים לו, שאזניים למי והדברים,

הב"ח: של דבריו תמצית
ם כדי ניתנה, התורה תתעצ  זו התורה! מוצא מקור בקדושת וגשמיות, ברוחניות נשמתנו, ש
לישראל. אמת תורת לנתינת הסיבה

 האחרים? הדברים הם מה אחרים"... בדברים שעוסק "ומי -
ומתן?! משא לנהל איך לדעת כדי הדינים, את ללמוד

מבהיל! זה הרי
ללמדך. -

 כך, כדי עד ומאוחדים חדורים להיותם הנפלאה, הסגולה את באדם, בו ויש בתורה, בה שיש
ת "בעצמות שלנו, והמציאות שלנו, שהנשמה  התורה"! מוצא מקור וקדושת ברוחניו

התורה. ברכת של היסוד זהו
שמעו שמע אם "ועתה  יט, )שמות העמים" מכל סגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם בקולי ת

ה(.
 העמים. מכל סגולה לי תהיו התורה, את תקבלו אם

העמים"? מכל ה״סגולה מתבטאת במה
 אלא חודרת, מחוברת, אפילו או עוטפת, רק לא שהתורה בכך, מתבטאת העמים מכל סגולה
התורה. קדושת מקור לבין ביניכם, אחת, יחידה להיות הופכת

 במהות תורה, של במהות הכרה על איפוא, הוא, המדובר בלבד. "לשמה" או "כוונות", אלו אין
תורה. הלומד של במהותו יהודי, של
שות איך לדעת כדי לקיים, כדי לומד הוא אם גם  של שהרבונו מה זה אין עדיין ומתן, משא לע

ם רוצה. עול
ם של הרבונו ם "כדי נלמדת, תהיה הזאת, התורה שכל רוצה, עול  ]עם ותתדבק נשמתנו שתתעצ

שונות כל ת בקדושת הב"ח[ של הל  התורה"! ורוחניו
 אדם! בן לרומם מסוגלים הדברים

 אחר. תפקיד אחרת. רוממות לגמרי. אחר דבר זהו
לגמרי. אחרת אחריות זאת

 בלבד זו לא לכך, שואף שאיננו מי בכך, מכיר שאיננו מי לימודו, בשעת זאת יודע שאיננו מי
 תורה! היא מה יודע איננו פשוט הוא "לשמה". של דין או "כוונה", לו שחסרה

 סגולתה. היא זאת המצוות. בכל בהם שאין בתורה, בה שיש מה של הפשט, עומק זהו
ד איננה תורה,  מזה. יותר הרבה היא חשובה. מצוה עוד לא, אף מצוה. עו

"תורה"! היא
נוספים: בשגבים זה, ערך של הפנימית נקודתו את מצאנו כי דומה,

 על חדות הוא לאלקים מכתב הוא אלקים כתב והכתב המה אלקים מעשה ״והלוחות
טז(. לב, )שמות הלוחות״

׳ הגלויות, מן חידות אלא חדות תקוי אל אומד, יהודה ״־'  ממלאך חידות אומד נחמיה ־
ז(. מא, )שמו״ד וכו׳ היסו־ין״ מן חידות אומדים ורבותינו המות,

 תקרי "אל מדוע חרוטים? הלוחות היו לא וכי "חרות". נאמר הרי תקרי"? "אל אומרת זאת מה
ת חרוט! ישתמע לא חירות, יקרא אם והלא חרות"? חו הלו  תידרש כי היתכן חרוטים! היו הרי ו

 הפשט? את המשנה דרשה,
ד קיים כלום כזה? תקרי" "אל עו

4



הוא: התירוץ
 קיים חריטה, שאיננו שהכתב הוא, חריטה, שאינו כתב לבין חריטה, שהוא כתב בין ההבדל

 הכתב. אינם והגויל, הנייר הנייר. "על" הגויל, "על" הקלף, "על"
 הכתב! של החפצא הוא הקלף חריטה, הוא הכתב כאשר

 כתב. לך ה׳׳מזכיר" דבר רק אינו תוכות", "חק
הוא! כתב עצמו, הוא

 הנייר. עם אחת מהות איננו ביותר, המעולה הכתב
 הכתב. של מהותו הוא הוא שחקוק, מה כל בחקיקה,

שוב מותר אולי זאת: גם לח
 נשמה. בלי ולא גוף, בלי לא חיים, יתכנו לא החיים. הם אלו ונשמה. מגוף מורכב אדם,

תחולל? מה עלינו? לא מיתה, כשנקנסת בעצם, קורה, מה  מ
 הפרדה. נוצרת

מהגוף. נפרדת הנשמה
החטא? גרם מה הראשון? אדם של חטאו לאחר השתנה מה

 ניתנים בלתי נשמה. כולו היה עצמו, הגוף הגוף". ב"תוך רק לא הנשמה, היתה החטא, קודם
להפרדה.

 אדם, עם אחת מהיותה הנשמה, נעתקה ליצלן, רחמנא קמז.(, שבת )עיין הזוהמה משהוטלה
 בקרבו. "שוכנת" להיותה

סיני? הר במעמד קרה ומה
 זוהמתם! פסקה -

ואז!
 החטא. קודם הראשון אדם כמו ישראל, כלל להיות חזרו

 ונשמה! גוף "שכונית", תרכובת לא גוף. בתוך נשמה לא
 הגוף. היא הנשמה, הנשמה. הוא הגוף,
אחד!

הרע. יצר אין שוב המות. מלאך אין שוב
הרע"! מיצר חירות המות, ממלאך "חירות -

* * *
 שבלוחות כתב חסדא, רב ואמר עומדין. היו בנס שבלוחות וסמ״ך מ״ם חסדא, רב ״אמר
קד.(. )שבת וכו' מבחוץ״ ונקרא מבפנים נקרא

 יש מה חרוטה? ניתנה שהתורה לכך, יש משמעות מה להבין, אף נזכה אולי לשאול, מותר אולי
 עומדין"? בנס וסמ"ך "מ"ם של כזה, מושג בלתי נס דרך ניתנה שהתורה מכך, ללמוד
 על אחד קריעות, שתי לקרוע חייב שנקרע תורה ספר הרואה הונא, רב אמר חלבו רב "אמר
חד הגויל א  כו.(. )מו״ק הדברים" ואת המגילה את המלך שרף אחרי כז( לו, )ירמיה שנאמר הקלף, על ו
 ונשמה... גוף של נקודה קיימת כאן גם אולי
ה׳׳חרות"? של הפנימית בנקודה המטרה, מהי

אחד! -
 "אחד"? של הפנימית הנקודה מהי

 להפרדה! ניתן בלתי
הפרדה? וכשאין

 המות! ממלאך חירות -
ולמד! צא

המות"... ממלאך ה"חירות את במקביל, מביע, הלוחות", על ה"חרות
הקדמון. החטא לאחר איתו שקרה למה האדם, חזר הזוהמה. חזרה העגל, במעשה

* * *
 נשמתנו שתתדבק כדי מאתנו. תשתכח שלא במתנה, לישראל אמת תורת הקב"ה נתן "ולכן

פנו  הנ"ל(. )ב"ח וכו' איברים" ורמ"ח וגו
מאתנו׳׳. תשתכח "שלא כזה, מצב שייך כלום

ת והגמרא ט(. ד, )דברים תשכח" פן מאד נפשך ושמור לך "השמר של לאו קיים הרי מנחו  )צט:( ב
 מאבדה אתה שאם אתה כמדומה אמר, לעבדו, דרור ציפור שמסר אדם לבן "משל אומרת:

ממך"... נוטל אני נשמתך בדמיה, איסר ממך נוטל שאני
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 "שלא כזאת מציאות קיימת כלום מאתנו"? תשתכח "שלא אומר, שהב"ח מה את מבינים איך
יתכן?! זה איך קיימת, ואם תשתכח"?

ם אינה איתנו, "אחד" אינה עדיין כאשר משתכחת, התורה הדברים: הם שהם אלא  עצ
מעצמותנו.

ם להיות, הופכת התורה כאשר  הלוחות... על חרות המציאות, עצ
 אין! שכחה! אין אמנם, אז, או

 הפשט. עומק זהו
תורה. של סגולתה זוהי

* * *
 שהתנה מלמד השישי, יום בקר ויהי ערב ויהי דכתיב מאי לקיש, בן שמעון רבי ״דאמד
 אני לאו, ואם מוטב, תודתי, את מקבלין ישראל אם ואמר, בראשית מעשה עם הקב״ה
ג.(. ז )ע״ ובוהו״ לתוהו אתכם אחזיר

 כה(. לג, )ירמיה שמתי"... לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא "אם וזהו
חוקות!

וארץ! שמים של החק
וארץ" שמים בהם שחקקתי "חוקים בחז"ל מובא ג(, כו, )ויקרא תלכו" בחוקותי "אם הפסוק על

ד(. לה, )ויק"ר
"חקקתי״!

או תורה. של כוחה היכן עד וראו צ
 להיות הופכת שהתורה הזאת, המציאות כל בבריאה, היא חקוקה שהתורה הזאת, המציאות כל

 בסיני, גנוזה. חמדה התורה היתה סיני, עד בסיני. סיון, בו' קרה זה כל האדם, עם ממש אחד
 פח:(. )שבת לייעודה תורה באה

 חיים! לתורת גנוזה", מ"חמדה
 העולם. את שמקיימת תורה איננה האדם, בלי תורה

 תורה. מתן ולאחר תורה, מתן לפני בין הבדל, רק זה אין
ם  סיני! הר מעמד זהו תורה, מתן עם התהוותה הזאת, ההתהוות עצ

ת חו ת לו שונו ת זכינו נשברו. רא חו ם ירדה חיים", ה״תורת סגולת אבל שניות. ללו  בסיני. לעול
השישי". "יום זהו,

 תורה. במתן נוצרה הזאת, הסגולה כל כי בסיני. בסיון, בשישי הוחדר ה״תנאי",
 אירע כך כי זו, היא קביעה רק כלום התורה"? "קבלת או תורה", "מתן של המושג ביאור מהו

בסיני?
 התורה". "קבלת זוהי התורה. של קיבול כלי הוא האדם כי הוא, הפשט עומק
 ב״אדם". תורה נתינת אלא לאדם, תורה של נתינה אינו תורה", "מתן
תורה". "מתן וזהו תורה", "קבלת זוהי
ת נשמתנו "שתתעצם הב״ח: כתב איך מו  התורה". מוצא מקור וקדושת ברוחניות בעצ

בסיני. קרה זה
* * *

ד ננסה  הקדושים: בדבריו כאן נאמר הכל כי ונווכח, הרמב״ם, בדברי פשט להבין הפעם, עו
 אהרן, בו זכה כהונה כתר מלכות, וכתר כהונה וכתר תורה כתר ישראל, נכתרו כתרים "בשלשה

 עולם". כהונת ברית ולזרעו לו והיתה שנאמר
כהונה. בו" ש"יש זה אינו הכהן, כי

כהן! שלו... המציאות כל -
מלוכה. לו, יש או בו, שיש זה אינו והמלך

מלך! שלו... המציאות כל -
 תורה. בו ש"יש" לאדם ניתן לא תורה, כתר
ת ניתן תורה, כתר תורתית. למציאו

תורה. כולו -
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 שיחת
 הישיבה ראש מרן
שליט״א פוברסקי הגרב״ד

התורה וקבלת סיני הר מעמד

הגבלה ימי ג' זמן
 לימים משמעות שיש וחזינן בעלמא ענין אי׳׳ז שהרי סיון בחודש מג׳ הגבלה ימי ג׳ ענין מה הקשה תצ׳׳ד סי' או״ח במג׳׳א

 משה הוסיף שאח״כ אלא בסיון מד׳ אלא ההגבלה ימי התחילו לא תורה מתן בזמן דהרי והקשה תחנון, בהם אומרים שאין אלו
משכ״ב. יעו״ש בסיון, מד׳ ולא בסיון מג׳ הגבלה ימי ג׳ מתחילים אנו מדוע וא״כ בסיון, בז׳ תורה וניתנה מדעתו יום

 והרי התורה, תינתן שבו היום להיות העומר לקרבן החמישים יום שהוא בסיון ו׳ יום את יעד הקב״ה דהרי בזה והנראה
 יום והוסיף רבינו משה ובא זה, נשגב ליום עצמם להכין ימים ב׳ לישראל ונתן התורה, לקבלת המסוגל היום הוא זה יום שבעצם

 בזה עמו הקב״ה דעת והסכימה זה, ליום כראוי להתכונן בשביל ימים ג׳ ישראל שצריכים שראה מפני וזה זה על מדעתו אחד
 שהוא כיון בסיון לו׳ השבועות חג את קובעים אנו הזה בזמן ומעתה התורה, את לקבל כדי הכנה ימי ג׳ דצריכים הוא כן דבאמת

 ימי ג׳ צריכים זה דליום הענין ידוע כבר לנו אולם תורה, מתן סגולת ובו לישראל התורה ליתן הקב״ה יעד באמת שבו היום

ואשה״ט. תורה, למתן ההכנה ימי את בסיון מג׳ מתחילים ואנו הכנה

סיני מדבר באו ענין לקיים הלכו בהליכתם כבר
 התורה קבלת למעמד אבותינו של ההכנה צורת התורה לנו שביארה מה להביא יש תורה למתן ההכנה ימי של זה ובחלק

 ויבאו מרפידים ויסעו סיני, מדבר באו הזה ביום מצרים מארץ ישראל בני לצאת השלישי בחדש יט,א-ב[ ]שמות כתי׳ דהנה

 כבר והלא נסעו, מהיכן ולפרש לחזור הוצרך למה - מרפידים ויסעו ופרש״י ההר. נגד ישראל שם ויחן במדבר ויחנו סיני מדבר
 סיני למדבר ביאתן מה סיני, למדבר לביאתן מרפידים נסיעתן להקיש אלא נסעו, שמשם בידוע חונים, היו שברפידים כתב

 כתב ואח״כ סיני מדבר באו שכתב המוקדם איחר דלכאורה עוד הקשה החיים ובאור בתשובה; מרפידים נסיעתן אף בתשובה,
 יצאו דבנ״י הדברים ביאור ונראה סיני, מדבר באו קודם וכתב נסעו וממנו בו שהיו המקום הקדים לא ומדוע מרפידים, ויסעו

 הקצרה בדרך ולא אלו בדרכים שילכו עליהם שנגזר רק לא״י, לבסוף לבוא כדי הליכתם ותכלית שנה מ׳ במדבר והלכו ממצרים
 באו דכתי׳ מה וזה התורה, לקבל שהלכו בהליכתם נוספת תכלית בזה הי׳ לסיני מרפידים כשנסעו וכאן שנה, מ׳ שיעברו עד

 מכלל זה מסע הוא ומוצא התורה, לקבלת הליכה של א׳ מהלך הי׳ שהכל סיני, מדבר ויבואו מרפידים ויסעו סיני, מדבר
התורה. קבלת למקום להביאם עצמו בפני תכלית בו וניתוסף ישראל, לארץ לבסוף לבוא הוא שתכליתם המסעות

 וכשעמד הדרך, לנחותם לפניהם הולך וה׳ ממצרים דיצאו הענן עפ״י היו להם שהיו המסעות דכל עוד בזה להוסיף ונראה
 עמדו הענן כשעמד אלא זה במסען יגיעו להיכן ידעו ולא למסע ויצאו ללכת, התחילו ממקומו וכשניטל ישראל עמדו הענן

 דכיון הולכים, הם שלסיני ידעו כבר מרפידים מנסיעתם וכאן מסעות, מכל היה חלוק לסיני שמרפידים זה מסע אולם במקומו,
 למקום הליכתם כל אלא הנבחר, למקום כשיגיעו רק תהיה לא לזה שהכנתם הוצרך התורה קבלת למקום היא הליכתם שכעת

 סיני מדבר ויבואו מרפידים ויסעו ואמר הכתוב חזר ולכן התורה, לקבלת הליכה של ובהאוירה הראוי׳ בהכנה הליכה תהיה
הובילם. הענן אלא המסע ותכלית מטרת ידעו שלא המסעות ככל ולא סיני, למדבר המסע מטרת הי׳ מרפידים מנסיעתם שכבר

 וגם יותר, כראוי לזכות דשמיא סיעתא לתוספת ידו על לזכות מועיל שיוסיפו פרט כל לתורה ההכנה בדרכי באמת כי
 דרב קמיה ואתא ליה איתעקר איתעקרא מסכתא אבימי ז. במנחות וכדאי׳ לזכות, ומועילה היא יגיעה תורה ללמוד כדי ההליכה

 ומצאתי; יגעתי משום מילתא מסתייע ופרש״י טפי, מילתא מסתייעא הכי סבר לגביה וליתי ליה ולישלח גמריה לאדכורי חסדא

ידה. על לזכות כדי היא יגיעה תורה ללמוד בהליכה הטרחה שגם הרי

שנה בכל סיני הר מעמד סגולת התחדשות
 אתם כאילו עליכם מעלה ואני שנה בכל הזו הפרשה את קורין היו בני לישראל הקב״ה אמר י״ג( )י״ח יתרו בילקוט איתא

 רענן בזית ופירש ע״כ. השלישי, בחודש אימתי, סיני, מדבר באו הזה ביום שנאמר התורה, את ומקבלין סיני הר לפני עומדים

השלישי. בחודש אותה, קורין תהיו אימתי

 מעלה ואני פירוש מהו א״כ סיני, הר מעמד וסגולת מעלת בזה יש בלבד הפרשה קריאת ע״י אם דממנ״פ צ״ב, זה וענין
 ענין, של פשוטו הוא שכך סיני, הר מעמד וסגולת מעלת בלבד הפרשה בקריאת ואין כן, הדבר אין ואם וכו׳, ״כאילו״ עליכם

 אתם כאילו עליכם מעלה ואני ענין מהו וא״כ הנשגבה, מעלתו בכל סיני הר מעמד בזה יהא בלבד הפרשה שבקריאת יתכן דוכי
וצ״ב. אתמהה, כן, אינו והרי סיני, הר לפני עומדים



 אנדרטאות ענין כלל ישראל בעם ואין בעלמא, העבר זכרון המועדות ענין דאין בכ״ד אצלינו נתבאר דכבר בזה והענין
 מאומות אחת ח׳׳ו אם קורה הי' מה לעצמינו נתאר הבה סיני, הר הוא לזה ודוגמה העולם, אומות אצל כנהוג העבר מן וזכרונות

 היתה אומה אותה כן הי' אילו כי ברור והדבר שעה, באותה האומות כל על הקב״ה חזר שהרי התורה את מקבלים היו העולם
 כדרכם המקום את לפאר והיכלות אנדרטאות שם בונים והיו עולמי, תיירות לאתר תורה מתן מקום שהוא סיני הר את הופכת

 השראת כי הוא והטעם בשממותו, הוא והרי יודעים אנו אין מקומו את אפילו אנו ואילו לדורותיהם, המלכים היכלי בכל
 השכינה השראת מקום הוא כבר המשכן שנבנה בשעה ואח״כ תורתינו, מתן לזמן לשעתה אלא היתה לא סיני בהר השכינה
קיים. עדיין שהענין מפני הוא בישראל העבר זכרונות כל בו, ענין לנו ואין קדושה שום זה במקום אין ומעתה

יום של עניינו קיום מכח המועדות סגולת התחדשות
 ובפסח כתחילתם, שנה בכל התחדשות בהם יש אלא בעלמא זכר אינם המועדות כל כי ז״ל רבותינו לנו פירשו וכבר
 ביאר וכבר וכדו', כבוד ענני ענין מתחדש בסוכות וכן חדשה, שירה נא' זה ועל ים-סוף וקריעת מצרים יציאת מתחדשת

 בכל וכן הפסח, מצוות קיום ע״י מישראל אחד לכל נעשה בפסח ההתחדשות של זה ענין כי ומוסר חכמה דעת בספר אדמוח״ז
לסגולתם. זוכה קיומם וע׳׳י יום, של מעניינו מצוות בהם נאמרו המועדות

 בכל המתחדש סיני הר מעמד לענין ידה על שנזכה יום, של מעניינו מצוה קיום שום בו אין לכאורה השבועות בחג אולם

 של עניינו הוא טוב ביום השביתה קיום עצם כי לומר יש ואמנם עומר[ הביאו ד״ה טז. ר״ה בח״א מהרש״א ]עי' זה, ביום שנה
 כל טוב ביום אולם השנה, שבתות כל על אחת מצוה נאמרה דבשבת דשבת, משביתה טוב ביום שביתה מצות חלוקה שהרי יום,
 אלא הוא טוב שיום מחמת בשבועות השביתה ואין במועדות, לשבות כללית אחת מצוה ואין עצמה בפני מצוה הוא טוב יום

כ[ סי' יבמות קודש בד ]עי' הוא ששבועות מחמת

 הקריאה שענין ]ואף יום, של עניינו קיום היא הפרשה שקריאת והוא דברים תוספת בזה להשמיענו חז״ל דבאו נראה אולם
 ויתבונן זו פרשה שילמד בשעה כי הקב״ה הבטיחו סיני, הר למעמד עצמו להכניס לבו בכל שרוצה מי ולכן חכמים[ מתקנת הוא
 באופן בעזרו הקב״ה יהי' שוב, זאת לקיים וברצונו לו, וההכנה סיני הר מעמד סדר סוד ולהשכיל להבין ודקדוקי' פרטי' בכל בה

 שמיא מן וסיעתא דלעילא איתערותא מכח שזוכה והעלאה מעלה לשון שהוא אתכם מעלה אני ענין והוא זו, בשעה מיוחד
 סיני הר מעמד בשעת וגם ומעלתו, דרגתו לפי אחד לכל הוא זה דבר כי לומר ראוי וגם בזה, לזכות שאיפתו ולמלא להתעלות

 אחד כל של כחו לפי חנינא ברבי יוסי רבי אמר פ״כ שמות בילקוט וכדאי' כחו, כפי התורה קבל אחד שכל חז״ל בדברי מבואר

ע׳׳כ. ואחד, אחד כל של בכחו בכח, אלא כאן כתיב אין בכחו בכח ה' קול דוד אמר וכו', עמו מדבר הדבור הי' ואחד

 ללמוד צריך ואמנם תורה, למתן שנבחר החודש הוא כי זה בחודש הפרשה בקריאת היא מיוחדת סגולה כי חז״ל ואמרו
 וקיומו לסגולתו לזכות כדי לו ההכנה יסודות את וגם סיני, הר מעמד מעלת עצם את ולהבין לדעת מנת על הפרשה את היטב

לכאו״א. לדורות

לנו ערבים בנינו

 אלא וכו' הקב״ה להם אמר התורה לקבל סיני הר לפני ישראל שעמדו בשעה מאיר א״ר א,א]ה[( שה״ש )מ׳׳ר בחז״ל אי'
 יש אבותיכם הקב״ה להם אמר וכו' לנו, ערבים אבותינו רבש״ע לפניו אמרו לכם, נותנה ואני שתשמרוה טובים ערבים לי הביאו

 הקב״ה אמר אותנו, עורבים בנינו הרי אמרו וכו', עליהם לי יש להם אמר לנו, ערבין נביאינו רבש״ע לפניו אמרו וכו', עליהם, לי

 ע׳׳כ. וכו', תורה, אלא עוז ואין עוז, יסדת ויונקים עוללים מפי ח( )תהלים הה״ד לכם, אתננה ידיהם על טובים ערבים ודאי הא
 אין ודאי הבנים דערבות הערב, יפרע הלוה יפרע לא שאם שענינה דהלואה כערבות אינה ודאי לנו ערבים שבנינו זו ערבות וענין

 ענין בערבות דיש אלא התורה, יקיימו האבות שגם הקב״ה של חפצו דהרי התורה, את האבות במקום הבנים שיקיימו עניינה
 העולם טבע שהרי כלומר לנו, ערבים בנינו להקב״ה ישראל דאמרו זו ערבות ענין וזהו יפרע, עצמו שהלוה בטחון והוא נוסף

 עצמו שהאב נצרך ולזה כראוי, ה' בדרך ילכו שבניו הוא חפץ והמצות, התורה בקיום מעט זלזל כבר הוא אם גם אדם שכל

 בישראל, התורה קיום מבטיח זה ודבר והמצות, התורה מקיום ויתרחקו בדרכו בניו ילכו דאל״כ כראוי, התורה ויקיים יתחזק
הקב״ה. מהם קיבל וזה

 קיבל ולא לנו ערבים אבותינו בתחילה אמרו שתקיימוה לכם ערב מי שכששאלם הקב״ה מדברי למדו זה ענין וסוד
 התורה את שנקיים מבטיח ויעקב יצחק אברהם בני שאנו זה ישראל שאמרו והיינו עליכם, לי יש אבותיכם ואמר הקב״ה

 ערבים נביאנו אמרו וכן כראוי, התורה קיום מבטיח אי״ז וכבר באבות פגם איזה שהי' מפני הקב״ה קיבל ולא עלינו, בהשפעתם

 אמרו כראוי, התורה שיקיימו הדורות המשך על מהבטחון מעכב כבר האבות כחטאי כ״כ דק דבר שאפי' שראו ומאחר וכו', לנו
 זה דבר כבר גמורה שלימות צריך ה' בדרך שילכו הבאים הדורות להדריך שכדי רואים שאנו כיון לנו ערבים בנינו א״כ לקב״ה

ה'. בדרך ילכו שבנינו להבטיח כדי כראוי ננהג שאנו מבטיח גופא



 ע"ז שבועות
ו' גליון

ת * ח נ ל ׳ ר2ד נ

,ר" ** -י

בי הגאון רבנו מחידושי ועיונים הערות ב ר  א שליט" לבדר דו
שליט״א מרבנו דבר" "מנחת הערות עם חינוך" "מנחת מספר נלקטו

"י יציאת ץ בנ תורה במתן לתחום חו

 תורה במתן ישראל דבני במכילתא איתא

 והקשה מיל, י״ב הדיבור מקול לאחוריהם חזרו

 ]וסבירא מתחומין יצאו הרי קע״ח( )סי' הרוקח

 ותירץ לתחום, חוץ הוי והא מדעתן[, הי' דזה לרוקח

 בני כמחיצות הוה אותם מקיפין דעננים כיון הרוקח

יצאו. לא וכאילו אדם

 בשבת דאמרינן מהא ויל״ע מחודש, זה ודבר

 היו ישראל שבני בזמן הרבים רשות הוה דמדבר

 החזו״א מזה הוכיח ]וכבר המחנה באמצע וגם במדבר

 שבת מגמ' יל״ע וכן יעו״ש[. י״ט ס״ק ק״י סי' ערובין

 היו לא )דבלילה ביום דאף ]ומוכח למסען דשישי

 קו' ל״ק הרוקח לדברי ועכ״פ וצ״ב. כבוד([ ענני

לאהליהם. חזרו היאך הנ״ל

לכאו' מחיצה חשיבי לא כבוד ענני לענין

 ארבעים דכל א' ע״ב יבמות עי' צפונית רוח משום

 צפונית רוח להם נשבה לא במדבר ישראל שהיו שנה

 נוחה, רוח דהיתה בתוס' ]וע״ש כבוד ענני נבדור דלא

 הראוי לפי או אז המציאות כפי בזה דיינינן אי ויל״ע

 )יעוי' בית בתוך לנידון ענין ואינו העולם, טבע ע״פ

 תוס' בשם וכו' שאינה בד״ה ס״א שס״ב סי' בביה״ל

 והנה( בד״ה י״ד ס״ק נ״ב סי' או״ח חזו״א ועי' שבת,

ואכ״מ[.

ת ביכורים להביא מותר אם עו שבו ב

 למקדש בכורים לטלטל שרי אי להסתפק יש

 לאכילת צורך בהו דאית אף דלכאו' טוב, ביום

 מצותן לקיים היא למקדש הבאתן עיקר מ״מ כהנים

 וא״כ גבוה, משולחן הוי אח״כ בהם הכהנים וזכית

רפ״ד אלגזי מהרי״ט ועי' לגבוה, ולא לכם בכלל הוי

 תוס' בשם צ״א, מצוה במנ״ח דבריו הובא דבכורות,

 בעצרת, בכורים מביאין אין התורה דמן חיצוניות

 מש״כ במהריט״א שם ]ועיין בעי, טעמא ולכאו'

 עמהם, הבא שלמים הקרבן הקרבת מחמת בטעמם

 בכורים דין אי ולכאו' הנ״ל, במנ״ח ע״ז מש״כ ועי'

 חייבים )ולפי״ז יו״ט, שמחת וכדין ממש בשמחה

 בתוס' הובא בירוש' ויל״ע ביום, בו הקרבן להקריב

 אין מדין בזה י״ל מהריט״א(, ועי' א', ה' ר״ה

 לדין דמי ולא ל״ש, מיהו בשמחה, שמחה מערבין

 ועי' בזה(, וצ״ת דעלמא, בשמחה שמחה מערבין אין

 משום שרי ואולי סוכות, בחוה״מ הבאתן דין לענין

 אך הסוכות, חג לאחר דליתא ביכורים קריאת מצות

 אה״נ( ואולי קריאה. טעונין דאין בביכורים עי'

 נקט, דפסיקא מילתא דשם דקרא י״ל ולהנ״ל

 ובאופן ג'(, אות י״ח במ' בזה המנ״ח כתב )וכעי״ז

 א״א המקדש לבית הרבים מרשות לטלטלם דצריך

 הדיוט צורך חשיב דלא המבואר מטעם ביו״ט

 במשמע. אינו ומיהו זכו, קא גבוה משלחן וכהנים

 )וכמש״כ עליהם, להישאל שאפשר מחמת ]ומיהו

 הרא״ש בתוס' מבואר וכדבריו שם, צ״א מ' במנ״ח

 בהפריש דנפ״מ י״ל וה״ה(, ד״ה א' ל״ח קידושין

 הבכורים על ישאל ואם לכהן, ונתנה תרומה, כבר

 תאחר לא ודמעך דמלאתך לאו על למפרע יעבור

 א״נ לכהן, נתנה שכבר להישאל א״א התרומה ועל

למפרע[. טבלים אוכל ונמצא מהשיריים באכל י״ל

 לעיין יש בעצרת בכורים הבאת דין ולעיקר

 בפי' ת״ל וד״ה וחג ד״ה ב' פ״ד מנחות כת״י ברש״י

 חיצוניות תוס' דברי בזה מתפרשים אי וצ״ע שם. הא'

ל״ע[. וכעת בסוגי', שם במנחות ]ויל״ע הנ״ל

לכאו' מדרבנן אבל מדאורייתא זה כל והנה



 תיקונם משום ביו״ט בכורים להביא דאסור פשוט

 זריקת ]וכעין ביו״ט, אסור בעלמא וכה״ג לאכילה

 המהרי״ט על וצ"ת שם(, ב' כ' דביצה סוגי' עי' דם,

 שרי דלרמב״ם משמע ומדבריו לזה נחית דלא אלגאזי

 יש דם זריקת ]ומיהו ועי'. מדרבנן, ואפי' לכתחילה

 רפ״ד סוכה עתו' מוקצה, טלטול מטעם גם לאוסרה

 שאני, דזר בסו״ד מש"כ יעו״ש ומיהו דסוכה,

 מה' פ״א ובאו״ש סקי״ב, מ״ט סי' או״ח ועחזו״א

 מטעם ביו״ט נסכים הבאת לאסור דן ה״ח חגיגה

 הנ״ל, בדהתו' תליא ולכאורה דיבמות, מההיא מוקצה

 של בתמיד פסול בו ארע א' י״ב דיומא מההיא ויל״ע

 ולכאו' בסוגי', יעו״ש וכו', אותו מחנכין במה שחר

 ומוכח ביוה״כ, איסורא בהו דליכא בנסכים יחנכוהו

 מוכח אכתי )מיהו איכא, מיהת דרבנן דאיסורא

 היו המשחה שמן הוה דאי שכ' במה, ד״ה שם מדתו״י

 ביוה״כ, כה״ג לחינוך דרבנן איסור דשרי בו, מחנכין

 איסורא דליכא מבואר שם הלבן ר״י תו' בס' ומיהו

 באריכות ועי' כ״ג, דין עליו חל אימתי תלי ולכ' בזה,

 הוקדשו לא דאי י״ל מיהו וי״ל(, שם, לקו״ה בס'

 קמ״ח דשבת לההיא ]ול״ד ביוה״כ, להקדישם אסור

 שרו דנסכים וא״נ בשבת[ פסחו אדם מקדיש ב'

 אף שבת, בליל קרבן משכח״ל א״כ בשבת לאתויינהו

 קרבין אין חול דחלבי אז להביאם א״א קרבנות דשאר

 הובא יעקב השב מקו' רש״י שי' ותתישב בשבת,

יעו״ש[. ה״ז, בביהמ״ק מה' פ״א לרמב״ם בחירע״א

ת ביכורים הבאת מצות שביעי ב

 ר״ה בגמ' דאמרי' אהא אבן טורי בספר הקשה

 דא״כ נכרים קציר ולא רחמנא אמר קצירכם א' י״ג

 יקשה וא״כ הפקר קציר מזה נמעט דכותה ה״ה

 שם הרש״ש עלה וכתב בשביעית, בא עומר היאך

 לזכות דאפשר א' ט' לעיל מש״כ דלפי ליישב

 דאפשר שפיר אתי במחובר שביעית בפירות

יעו״ש. שליש, הבאת קודם יזכו שהגזברים

 בקצה״ח )ויל״ע מחדש זכי' ובעי' הפקר, התוספת

 דהתוספת לפי״ז וא״כ לנד״ד. ענין ואינו ר״ט, סי'

 יהני לא נמי הכא א״כ מחדש זכי' ובעי הפקר הוה

 ולע״כ קצירכם הוה ולא לתוספת דמקודם הזכי'

 דין אי עיונא, מקום בי' איכא אכתי מיהו שם(. בענין

 החזו״א )למש״כ כשצומח מיד הוה במחובר זכי'

 כל או״ד הפקר(, הוה שביעית פירות צמיחת דכל

לזכות. א״א שביעית קדושת עלי' חל דלא זמן

טמאים ביכורים אכילת

ב' בי' אית הגוף בטומאת ביכורים האוכל

 ]ועל כתרומה דהוו״ל מטעם שמונים[ ]ולוקה לאוין

 שני כמער דהוו״ל עוד נמי[. שמות מב' חייב זה

 טמא ולפי״ז שני. דמעשר לאו משום ולוקה

 הגוף טומאת משום גם לקי מצי טמאים בביכורים

 ]ובסוגיא רפ״ב, מצוה במנח״ח וצ״ע שני, דמעשר

 בנטמא שייך לא האמור וכל ול״ע[. ע״ג דיבמות

עצמו. טומאת טמא וכנ״ל טבו״י בטומאת הגוף

טמאים ביכורים הבאת

 אי שנטמאו וזיתים דענבים בבכורים יל״ד

 ולהביאן מכביצה פחות פחות לסוחטן דמי שפיר

 ויל״ע בכורים, של יין דמביאין בגוונא למקדש

 ]ויתכן חלה. שלהי בפיה״מ וברמב״ם בר״ש

 הנ״ל הרמב״ם לשי' אף מתרומה עדיפי דבכורים

 פ״א בכורים ירוש' ועי' זה. לענין כקדשים וחשיבי

וכו'.[ מקדש לקדשי הוקשו מרין דאינון כרבנן ה״ב

״י הלחם שתי בהנפת מיתה חיוב זר ע

עצמם, בפני הבאות הלחם בשתי תנופה מצות

 עבודה( אחרי' )שאין תמה עבודה לי' הוה לכאו'

 לה מני לא טמא מאי ויל״ע מיתה, זר עלי' ומחייב

 ממרן ושמעתי כ״ד, ביומא תמות עבודות בהדי

 דאי תנופה, על כלל זרות חיוב דאין זלה״ה החזו״א

 ומוליך וכמביא עלה עבודה שם לאו לה עביד זר

הוא. בעלמא
הוה לצמוח הפירות שמוסיפין מה כל והנה

<

: ^ קייס מצרה עד סי ממצוה בי חלק דבר מנחת לאור יצא טובה בשעה :
ט"א מרבנו הערות מאות ובו [ ו שלי
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דט״ה ביד
ה דכי הגדול הגאון מפי חיזוק ודכדי שיחות ש ש הלל מ שליט"א היר

תשע"ז השבועות חג

דשמיה סייעתה משפיעה כתודה היגיעה

ח אבימי על מובא במנחות בגמ' שכ  מסכת ש

 שיזכיר תלמידו שהיה חסדא לרב והלך מתלמודו

 קרא לא אבימי למה הגמ' ושואלת המסכת, את לו

 תלמידו, היה הוא שהרי אליו שיבוא חסדא לרב

 שע"י כדי חסדא לרב הלך שאבימי הגמ' ומתרצת

 תלמודו, את ולזכור להבין דשמיא לסייעתא יזכה זה

 דע"י ומבואר ומצאתי, יגעתי משום רש"י ופירש

 ומו״ר חסדא, לרב בהליכתו וטרח יגע שאבימי זה

 דהטירחה ביאר זצ"ל קוטלר אהרן רבי הגאון מרן

 ללמוד לתלמידו וללכת מידותיו את לשבור היא

 להבנת דשמיא בסייעתא לתוספת זוכה עי"ז ממנו,

התורה. וידיעת

 ההליכה של היגיעה בין הקשר מה להבין וצריך

 יגעתי שאמרו למה התורה ללימוד הכנה רק שהיא

 בעצם ליגיעה בזה הכוונה שלכאו' תאמין ומצאתי

ט בהבנת הלימוד ש וברמב״ם. בתוספות בגמ' הפ

התודה לעמל כביכול מתאווה הקב"ה

 בחוקותי אם הפסוק על כתוב במדרש והנה

 ישראל שיהיו מתאווה שהמקום מלמד תלכו

ת והיינו בתורה, עמלים מלו הע  עם של בתורה ש

 כבר העניין ועצם גבוה, צורך כביכול הוא ישראל

ש מבואר פ  ומהזוהר מחז״ל שמביא החיים בנ

שראל שבזמן  מוסיפים מקום של רצונו עושים שי

 עושים ישראל שאין ובזמן מעלה, של בגבורה כח

 מעלה, של כח מתישין כביכול מקום של רצונו

 אדם בני שחטאי בזוהר מקומות מכמה מביא וכן

 כוונת שזה הגר״ח ואומר למעלה, פגם עושים

 לתת יכולים אדם שבני לאלוקים עוז תנו הכתוב

המצוות. את שמקיימים ע"י לקב״ה כח כביכול

ת שגם ובוודאי מילו  הכח את יש בתורה בע

 מלימוד כשמתרפים וא"כ לאלוקים, עוז תנו של

 כמו הקב״ה, של הכח את כביכול מחלישים התורה

 דע"י חז"ל ואמרו המקרה ימך בעצלתיים שכתוב

 שזה המקרה ימך התורה ועיון בלימוד שמתעצלים

 הביאור וזה עליותיו, במים המקרה שהוא הקב״ה

 ישראל שיהיו מתאווה שהקב״ה חז"ל דאמרו בהא

לאלוקים. עוז תנו מתקיים שעי״ז בתורה עמלים

 ישראל שיהיו מתאווה שהקב״ה שאמרו וממה

 המצוות שאר של כן אמרו ולא בתורה עמלים

ת מבואר מילו  תנו לגרום כח יותר יש בתורה שלע

 בעמילות מיוחד מה לדעת וצריך לאלוקים, עוז

ש המוות מכל יותר בתורה  נתינת יותר בזה שי

לקב״ה. כביכול

 מיוחדות להשגות זוכה התודה את המכבד

כתודה

 במדרש שמבואר מה עפ"י נראה בזה והביאור

שו בתורה, לזכות כח יש הארון בניית שע"י ק  שה

ת כתוב הכלים בכל למה שי  כתוב בארון ורק וע

שו  הכל יבאו הוא ברוך הקדוש אמר ותירצו ארון, וע

 להבין וצריך לתורה, כולם שיזכו כדי בארון ויעסקו

לתורה. זוכים הארון עסק ע"י איך

ה במדרש אחר במקום מבואר דכבר אלא ע ש ב  ש

שה מ  שאל המשכן את לבנות לבצלאל אמר ש

 לו ואמר מונחת, תהיה התורה איפה בצלאל אותו

ה שאחרי ש ע ה המשכן את שנ ש  וענה הארון, את נע

 בכך תורה של כבודה אין משה רבינו בצלאל לו

שין אנו אלא  ומבואר המשכן, את ואח"כ הארון עו

 התורה את לכבד כדי הוא הארון בבניית שהעניין

בתוכו. מונחת שתהיה



 לקבל שזכה שהסיבה חצינו רבינו משה ואצל

ש הקב״ה, את שכיבד בזכות היה התורה את  שהמדר

 שהקב״ה פניו, את משה ויסתר הפסוק על אומר

 כבוד, לי וחלקת פנים לך להראות באתי אני לו אמר

 לילה ומ' יום מ' בהר אצלי להיות עתיד שאתה חייך

 מזיו ליהנות עתיד ואתה לשתות ולא לאכול לא

שה מבואר וא"כ השכינה, מ  שהקב״ה זכה רבנו ש

הקב״ה. את כיבד שהוא בגלל התורה את אותו ילמד

שר וא"כ  כל שאם חז"ל כוונת שזה לומר אפ

 את שיבנו דבזה לתורה יזכו בארון יתעסקו ישראל

 כבוד הוא התורה כבוד והרי התורה, את יכבדו הארון

 ומי הוא, חד ואורייתא הוא בריך דקודשא הקב"ה

 תורה אותו ילמד שהקב״ה זוכה הקב״ה את שמכבד

 כלל שכל זה ע"י ולכן רבינו, משה אצל שמצינו כמו

 שהקב״ה זכו הארון בבניית התורה את כיבדו ישראל

התורה. את אותם ילמד

 שיהיו מתאוה שהקב״ה שאמרו מה ולפ״ז

 מתאווה שהקב"ה היינו בתורה, עמלים ישראל

ש הקב״ה כבוד שהוא התורה לכבוד  עמילות בכל שי

ש בתורה העמילות שהרי בתורה,  לזכות כדי שנדר

ל בתורה ע ב ת תנחומא במדרש מבואר פה ש ש  בפר

שו ולמסור עוה״ז תענוגי כל על לוותר שצריך נח  נפ

 צריך בזה לעמוד שיוכל וכדי התורה, לימוד על

 נפשיך, וכל לבבך כל של בדרגה ד' אהבת להיות

ת וכיון מילו  עבור הכל על לוותר היא בתורה שע

ל מי ממילא התורה לימוד מ  מכבד הוא בתורה שע

הקב״ה. את

 השם קידוש שמדרכי יונה רבינו שכתב וכמו

שיו ובכל דבריו בכל להודיע יתברך  והנהגותיו מע

ש שהיסוד  והתועלת והעיקר והטוב האדם לנפ

 ויראתו יתברך השם עבודת זה בו אשר והיקר

 השם כבוד זה ודבר יונה רבינו ומסיים ותורתו,

 מראה שהאדם בזה הוא הקב״ה של דהכבוד יתברך,

שיו בכל  הוא אצלו חשוב הכי שהדבר והנהגותיו מע

אותו. ולעבוד הקב״ה של רצונו את לקיים

 עוז תנו של העניין מתקיים התורה בעמלי

לאלוקינו

 ע"י דווקא מדוע הביאור שזה לומר ואפשר

 דכיון לאלוקים, עוז תנו מתקיים התורה עמילות

 שמים כבוד להפיץ היא הבריאה של שהתכלית

 שצריך בתורה עמילות ע"י דווקא לכן הזה, בעולם

ש מסירות ע"י להיות פ  חשוב כמה עד מראה ובזה נ

 שמים כבוד ומוסיף הקב״ה רצון את לקיים לו

 מעלה, של בכח כח כביכול להוסיף גורם בעולם

ת וכיון מילו  לאלוקים עוז תנו גורם בתורה שע

מו עוז שד' היא מידה כנגד המידה  והקב״ה יתן לע

 את שמכבדים שע"י הסיבה וזה תורה, אותו מלמד

 לסייעתא זוכים הקב״ה את מכבדים שבזה התורה

התורה. וידיעת להבנת שמיא

ל אדם בכל וא"כ מ  בעצם התורה בלימוד שע

מל טעמים שני יש והתוס' הגמ' הבנת הע  מביא ש

 עצם מצד הוא הראשון הטעם התורה, לעמלת

מל חכמה בכל וכמו התורה בלימוד העמל הע  ש

 שבכל טעם עוד יש אבל החכמה, הבנת לידי מביא

מל תוספת  הקב״ה, את מכבד הוא תורה בלימוד ע

התורה. את אותו ילמד שהקב״ה זוכה ועי״ז

ה נתחדש היסוד וזה ש מע ה דאבימי ב מעל  שה

ש מל שי  הקב״ה ואת התורה את בזה שמכבד בע

ת דווקא אינו ע ש  בתורה היגיעה ע"י הלימוד ב

 שדוחה בזה ללימוד בדרך עמילות גם אלא עצמה,

שו את ומוסר הטרדות כל את  גם ללמוד, ללכת נפ

 חשוב התורה שלימוד שמראה העניין את יש בזה

מו עוז לד' זוכה ועי״ז הקב״ה את מכבד וזה בעיניו  לע

 את הטריח אבימי ולכן תורה, מלמדו שהקב״ה ייתן

 המסכת את ממנו ללמוד חסדא לרב ללכת עצמו

 וממילא אצלו חשובה שהתורה מראה הוא שבזה

 וע"ז התורה, בהבנת דשמיא סייעתא לתוספת זוכה

 זה שגם והיינו ומצאתי יגעתי משום רש"י כתב

 דכמו ומצאתי, יגעתי עליה שנאמר היגיעה בכלל

 דשמיא סייעתא מביא התורה לימוד בעצם שיגיעה

 את מביא התורה ללימוד להגיע והיגיעה העמל כך

דשמיא. הסייעתא

 שבדרך אברכים של לציבור מאוד נוגע זה ודבר

לדעת צריך אבל ומפריעים, טרדות הרבה יש כלל



 שמטריח בזה הרבה תלוי בלימוד דשמיא שהסייעתא

מו את  לכולל בזמן ולבא הטרדות כל את לעזוב עצ

 נפש המסירות ומכוח לצורך, שלא תורה לבטל ולא

 סייעתא הרבה ואברך אברך לכל להתווסף יכול הזה

דשמיא.

ה היה וכבר ש  ראדין בישיבת הח"ח אצל מע

 על ישנים היו והבחורים מאוד גדולה עניות שהיה

 המבוגרים והבחורים תבן, של שק גבי על הרצפה

 שהיו בתים בעלי אצל לישון מקום להם היה

 לישיבה והגיע עליה, לישון מיטה להם נותנים

 ובתחילת זצ"ל ספסל יעקב ר' לו שקראו גדול עילוי

 והיה הח"ח, אצל בראדין למד צעיר כבחור דרכו

 לו ואמרו לח"ח בחורים והגיעו בריאות, מחלה לו

 לישון אפשרות יהיה זה לבחור שגם וכדאי שיתכן

 יחלה שלא כדי מיטה על בתים הבעלי אחד אצל

 לו יתנו שלא ואמר קצת חשב והח״ח בראותיו,

 שאדם והקרבה הקרבה שבכל כיון מיטה, על לישון

שה שביל עו  תורה של ליכטקייט לו מביא זה תורה ב

 של המופלאות ההשגות על לוותר מוכן לא ואני

 שוכב שהוא זה ע"י לקבל יכול ספסל שיעקב תורה

שר זה ומסיפור הרצפה, את  של דהאור ללמוד אפ

 התורה, לימוד בעצם מהעמל רק לא מגיע התורה

ש ומסירות הקרבה כל אלא ם נפ שי  עבור שעו

 הוא הזה והאור התורה, של האור את מביא התורה

 כתוצאה מגיע שזה יתן לעמו עוז ד' שכתוב מה

ש מסירות ע"י לאלוקים עוז מתנו פ התורה. ללימוד נ

 חשיבות בנפשו מחזק בתורה העמל ע״י

 בלימוד לשמחה זוכה כך וע״י התורה
התורה

ש והמסירות ובעמל פ  התורה ללימוד בהכנות נ

ש התועלת מלבד  בסייעתא תוספת להביא בזה שי

 ותועלת ענין עוד בזה יש התורה, להבנת דשמיא

ה שאדם דעי״ז ש ת עו  שמראה חיצוניות פעולו

 בתוכו מוסיף הוא אצלו התורה חשיבות את בהם

 הדברים אחד הוא התורה וחשיבות לתורה, חשיבות

 ואברך, בחור כל של גדילתו לצורך ההכרחיים

 עצמו בלימוד ולהתייגע לעמול יכול שאדם דהדרגה

 והשמחה אצלו, התורה חשיבות גודל לפי נקבע

אצלו התורה מחשיבות נובע גם התורה מלימוד

ה בזה ונהנה שמח שאדם ש עו  חשוב שהוא דבר ש

אצלו.

מגיע התורה בחשיבות הזאת והתוספת  מכח ש

 התורה, חשיבות בהם שמראה החיצוניות הפעולות

 ביטול על ומקפיד בזמן לבא מקפיד שאברך ע"י

מל גדולה תוספת בזה להיות יכול תורה,  התורה בע

ש  בהבנת עצמו את ירמה ושלא האמת בחיפו

שט  לוותר מוכן שיהיה זה לגבי וכן בראשונים, הפ

 ללימוד זמן עוד להוסיף כדי דברים מיני כל על

התורה. ללימוד פנוי ורגע רגע כל ולנצל התורה

 המיוחד לחלקו יזכה הזמן שמנצל מי רק

בתורה

חפץ יש הזמן ניצול של הזה העניין ולגבי ה  מ

של חיים  לתת שרצה מלך שהיה מחייב מאוד מ

 חישב והמלך זהובים, מיליון של מתנה שלו לעבד

 צריך זמן כמה הזהובים את ללקוט ייקח זמן כמה

 זה ולפי צרכים, ושאר לדבר לאכול לישון כדי

ש קבע הוא  את לקחת כדי ימים וכך כך לעבד שי

 אחד יום ויבזבז זה למקום יבא העבד ואם הזהובים,

 לו ואין יום אותו של הזהובים את בזה מאבד הוא

 שאנו הוא והנמשל יותר, אותם לקחת אפשרות

ש וידוע בתורתך חלקינו ותן אומרים  מפרשים שי

 חישב והקב״ה בתורה, שלו חלק יש אחד שכל

 שאחרי באופן בעוה״ז הזמן את ואחד אחד לכל

 החלק את לקבל יוכל הוא וצרכיו טרדותיו כל

 מלימוד אחד רגע מבזבז אדם בן ואם בתורה, שלו

 לקבל יכול שהיה החלק את בזה מפסיד הוא התורה

 אותה להחזיר יכול לא שהוא אבדה וזה רגע, באותו

עליו. ולחשוב אותו לזכור צריך זה ודבר לעולם,

 נתבטל אברך אם שאפי' לדעת צריך ענין ועוד

 הוא זה על מצטער לא הוא אם התורה מלימוד

 וכמו תורה, תלמוד של בשכר גדול חלק מפסיד

 המצווה שגדול שאמרו שמה אור בכוכבי שכתוב

 בזה הביאור ועושה, מצווה משאינו יותר ועושה

שה שהמצווה משום התוס' כתבו  ומצטער דואג ועו

ה לא שמא תמיד ש  תוספת יש זה ומחמת כראוי יע

 שכרה התורה לימוד שמצוות אע"פ ולכן בשכר,

אם ומצטער דואג אינו אם המצוות מכל יותר גדול



 שם וכתב השכר, גודל את בזה מפסיד תורה מבטל

שכר כשם בספרי חז"ל שאמרו "שאע"פ  תלמוד ש

 מכל גדול ביטולה עוון כן המצוות מכל גדול תורה

 זו מצוה ביטול כי הניסיון יורנו זאת בכל העבירות,

 מביטול יותר אדם בני בעיני נקל תורה תלמוד של

 מאיזו האדם יתבטל במקרה אם כי מצוות, שאר

 ויצער ידאג וכדו' תפילין או מתפילה כמו מצוה

 ממצוות זמן איזה מתבטל אם אבל זה, על מאוד

 ידאג ולא יחוש לא סיבה שום בלא אף התורה לימוד

 המצווה יהיה להם קורא ד' אשר שרידים אם כי כלל,

 תורה תלמוד מצוות כי והטעם המצוות, ככל הזו

 שאי למצוות או פרנסה בהכרח לבטלה רשות ניתנה

ם אפשר שות  צריך האברכים וציבור אחרים", ע"י לע

 עליהם, מדבר איצלה שר' השרידים אותם להיות

 כדי תמיד ומצטער דואג של בדרגה יהיה שלכה"פ

ועושה. מצווה של הדרגה את נפסיד שלא

ספר רבה האליהו בדברי ונסיים  אליו שבא שמ

 עוסק רבי לי ואמר בהלכה, בקי שאינו אחד תלמיד

 אם מה ומתאווה ומצפה ומחמד תורה בדברי אני

 בני לו אמרתי עלי, באה תורה ואין עלי, תבוא תורה

 עצמו מסר כן אם אלא תורה לדבר אדם אותו זכה לא

שו מוסר אם שרק והיינו למיתה, שמים לכבוד  נפ

 תנו מתקיים שבזה הקב"ה לכבוד התורה בלימוד

מו עוז שד' זוכים אז לאלוקים עוז  ומקבלים יתן לע

התורה. את

 שבכל וידוע תורה מתן לפני עומדים אנו ועכשיו

 של והכח בו, להתעלות שאפשר מיוחד כח יש חג

 הר"ן בדברי מבואר תורה קבלת ויום הספירה ימי

 הספירה בימי עבדו ישראל שכלל פסחים בסוף

 חשק בעצמם שהכניסו בזה התורה לקבלת להתכונן

שעת התורה, את לקבל מו תורה מתן וב  הגיעו עצ

 מציבור אחד וכל בתורה, רצון של גבוהות למדרגות

ת יכול האברכים מו על ולקבל הזה בזמן לעלו  בלי עצ

 בהתמדה ללמוד לתורה נפש במסירות להתחזק נדר

 יעזרינו והקב"ה התורה, מלימוד אחד רגע לבטל ולא

מו עוז שד' נזכה שעי"ז  תוספת לנו ויהיה יתן לע

התורה. וידיעת בהבנת שמיא סייעתא

ערב עלית מודיעין סלבודקא מרדכי כנסת )ישיבת

תשע"ג( השבועות חג

 העגל חטא את שקשרו בחז"ל מצינו

 בין הקשר ובביאור המרגלים חטא עם

 מהר שהלכו בחז"ל דמצינו נ"ל החטאים

 וזהו הספר, מבית הבורח כתינוק סיני

 רבינו שמשה שיראו העגל חטא ענין נמי

ד להם יתן  כיון ולכך ומצוות. תורה עו

ה לכן מזה פחדו דעתם שבעומק שע  ב

ת אמתלאות עם השטן שבא  וסיפר שונו

 בחטא נכשלו מיד מת, רבכם משה להם

 המרגלים חטא ענין גם היה וזה העגל.

 מחמת ישראל לארץ להכנס רצו שלא

עליהם. שם שנוספים המצוות

ת אבל שע  ישראל שבני תורה מתן ב

שה אמרו מע נע ש  שאלות שאלו לא ונ

 שרצו משום עליה חרדות חרדו ולא

 מגיעים ידה שעל התורה כל את לקבל

 הלוי הבית וכדברי לה' להתקרבות

 לקיים איך בה שיש מלבד תורה דבלימוד

ם גדול עניין יש המצוות את  הלימוד בעצ

לה'. להתקרבות מגיעים שע"י

 יש המועדים זמן דבכל וידוע

שפעה של התעוררות  בזמן שהיה הה

 הזמן הוא אלה בימים וא"כ ההוא

 ובפרט תורה. בלימוד ולהרבות להתחזק

 זצ"ל בלאזר יצחק רבינו שעורר במה

ש ואינו תורה דהלומד ש  הוא להתבטל חו

מו מעמיד צ ה מצווה אינו בדרגת ע ש  ועו

ת לו דיש חו  היראה לו דאין משום שכר פ

 התורה לקבל ונזכה ביטולה. מפני והפחד

באמת.

שת )נמסר  שיח תשע"ד במדבר פר

עלית( מודיעין יצחק



 שליט״א זילברשטיין יצחק דבי הגדול הגאון וחידושי משיעורי

רות מגילה על נסים" "שעשה ברכת בירך

שאלה

ה ש ע ל מ ע ב א ב ה קור הי ד ש או ף מ ת עיי ל פי ת ת ב רי ח ל ש ת, חג ש עו בו ש ש ה שניג כ ת ו א רי ק ה, ל ל מגי ם ה קו מ  ב' לברך ב

ת כו ר ל ב ע א ] קר ה מ ו, מגיל חיינ ה ש הג ו מנ ת ג' בירך הגר"א[ כ כו ר מו ב ל כ רגי ל לברך ש ת ע ל תר, מגי ס היינו א ף ד סי הו  ש

ת רכ ה ב ש ע ם ש סי תינו נ בו א ם ל מי ם בי ה מן ה ת הזה. בז ע כ או ו ל ב או ש ם ל א ה ה רכ ה הב ת ה, הי ל ט ב ם ל א ה ה היא ו ת  הי

ק ס ת בין הפ כ ר ל ב א ע קר ה מ בין מגיל ה, ל א קרי ר וצריך ה חזו ה? ל כ ר ב ל  ו

תשובה

ה אור כ ם אין ל קו ה לברך מ ש ע ם ש סי ל נ ת ע ל ת, מגי ה רו רב אד ה ו מגיל ה ה ם כול ם, דברי בי צו מו ע ר וכ מ א ט שנ קו ל  בי

י נ עו מ א א"ר תרח(: רמז )רות ש שי כל חיי א ם ר קי סו ל פ ת ש ם ווי"ן רו לי חי ת מ ת ] או ח' בר וי"ו[ ב ם..., מ קי סו ר ווי פ דו  ל

טו פ ש ת ש הן, א טי פ ר ווי שו דו ו ל רי בו דין, שג ש. ירו " עו ם י ה כן וא ר או כ ה ל כ ר ה הוי זו ב רכ ה ב ל ט ב הוי ל ק. ו ס הפ

אע"פ ש ו ם שי קי ס בו פו ת כ ך ש ר ב מ ה ת ש כו ר ח, ב ב ש ב זה אין ה ש ח ה נ כ ר ב ה, ל ל ט ב ף מכיון ל סו ף ש ח סו ב ת שי  א

ל הקב"ה, כ ם מ קו ה מ כ ר ב ך זו ב ר ב מ ה ש ש ע ם ש סי תינו נ בו א ם ל מי ם בי ה מן ה ה הוי זה הזה, בז רכ ה, ב ל ט ב  היו לא כי ל

ם סי ם נ די ח מן מיו הזה. בז

ש אכן ם י קו מר מ א לו ל ה, הוי ש ל ט ב ל ל ש דברי פי ע ר ד מ א ה מ חו ת וז"ל: טז( אות בא פרשת )בובר, תנ צו ח ה ... ם ליל קו  א

ת דו הו מר סב(, קיט )תהלים לך ל ד א ב דו ד אני חיי מו ע ת ל דו הו ל ל לך, ו ה ע ת מ שי ע ם ש ם זקיני ע תי וע קינ ת ז צו ח  ב

ה, תי הליל מ ה אי ע ש ה ב ר חז מי ש ע ת נ רו ה ו בי א מו ה..., ה ת מר כל ד א ב דו ת אני חיי דו הו ל לך ל ם ע סי ת נ שי ע ם ש  זקני ע

ם ע תי ו קנ ה, ז ל לי ת לכך ב צו ה ח ם ליל קו ת א דו הו ש. לך, ל " עו ו הרי י נ פני ד ל דו מלך ש מר ה ש א ת לו שי דו הו ל ל ם ע סי  הנ

ם עו הרבי ר אי תו ש או ה ב ם ליל ת ע מי רו ע עז, נ בו עוין ו ד וי ת עו מ חו טב כא(: ג )רות אנך ב בו. ויי מרו ל ק רז"ל א ס ע  ש

ה ר תו ה וי"א ב הי ש ש ק ב ה. מ ש ר א ש פ א תי ו ר ת הו ד תנ ק אי ס ע ה ד ר תו ה ב ל ע ל ו בו ע רוי ל ש ה א ד ה בל ש רוי א א ש  בל

ה ך תור ש מ ר מזה. זה ונ ש א ב י כל ו נ י ת ענ ה רו ח שג ה ה ב א ל פ ה נ ש ע מ ם, ו סי מן נ ה נזד פי ר ב מ כי לו לו ת, אנ מר רו  כלו

כי ה רמז אנ ר תו ב ל ת כ ב ב ש תו כ ת ד חו לו כי. ב אנ

ל ומה כ ה ש מגיל ה ה ל חי ת ת מ או ה זה אין וי"ו, ב א ר ח מ ר כ ה ל ב ם ע רי ב ם, ד בי צ רי ע ה ש ש ר ד מ ם ב א ש ש הבי רו סף, פי  נו

א הו ה ש א ר ת מ רו ה ש ק ה דב מ או ת ב מ קיי מ ת ה רי ה ב ל מיל מו ה, שני מונ ש עוין ל ד וי ס עו ת" ח  דף רות מגילה על )בדרשות ב

ר ע"ב( רצו א בי ת ש או מז וי"ו ש ל מר ה, ע ל או ש. הג " עו אולי י ס ו ר זה נ שו ת ק ל מגי ת. ל רו

ש ף וי סי הו ף ל א ש ש ן שי ה עני א ד הו ל ב ם ע סי חג נ ת, ב עו בו ש מו ה ב וכ ת כ ר ש פ ס ת ב בו ש א א ר  מח( אות יו"ד מערכת )ח"ג ה

ר ח א ל א ש בי ה ת ש שי א ר ד ל חז"ל מ ם ע סי ם הנ לי דו היו הג ד ש מ ע מ תן סיני, הר ב מ ש שנ ל ו ל ש א ר ש ה י ח ר ה פ קב"  וה

ה חיי ם, ה ת ף או סי ב הו ת כ ר ו ש א כ ם ש כי ר חג מב ת ב עו בו ש חזיר ה מ ת ה מו ש ם נ רי פג ם ל תי ת מ כ ר ב ה ו חי ם, מ תי מ ש ה  י

כוון כן ל כו ש ר תינו ב בו ד א מ ע מ ת סיני הר ב לו ע ה ל ל ב ע ה ל ה מ ש ע ם ש סי נו נ תי בו א ם ל מי ם בי ה מן ה ש. הזה, ובז " עו י

חג הרי ב ת ש עו בו ש ש ה ם י קו ת מ דו הו ל ל ם ע סי ת הנ או ל פ היו ונ מן ש מו הזה, בז ש כן וכ ם י קו ח מ ב ש ל ל ם ע סי  הנ

עו ר אי ת ש ל מגי ת ב ה רו ל כו ה ש ת ם הי סי ת, נ או ל פ ם ונ א לי כן ו ה זה אין או כ ר ה. ב ל ט ב ל

ם ה אול ש ע מ ה ל א ר ר נ ח א מ א וחז"ל ש קנו ל ל תי ל מר כ ה לו רכ חג זו ב ת, ב עו בו ש ם ה ם אף כן א ר א מ א אין נ ה זה ש רכ  ב

ה טל ב ד ל צ ה מ מ צ ת כי ע מ א ש ב ם י קו ח מ ב ש ל זה, ל כ ם מ קו אי מ ה וד כ ר ב ק הוי זו ש ס ת בין הפ כ ר ל ב א ע קר ה מ  מגיל

ה. א קרי ל

מו תכן כן וכ ת י כו ר ב ב חז"ל ש קנו, לא ש א תי ק ם דו ת א מ א כוון היה ב ם מ סי ם לנ לי דו היו הג תן ש מ ה ב ר ת תו ל מגי ב  ו

ת, ה אז רו רכ ה, הוי לא הב ל ט ב ל ל ב ם א ש כיוון לא א ר פו מ ל ב ם ע סי אלו, הנ א ה מ ת ס ה ב רכ ה. היא הב ל ט ב ל

א ש אל ציין שי לו ל פי א ם ש א א דינ ר צריך ל חזו ל רק היינו ולברך, ל ת ע כ ר א ב קר ה, מ ל מגיל ב ל א ת ע כ ר ו ב חיינ ה  אין ש

חזור. ל

גליונות'( 'קובץ עבור במיוחד שליט״א הרב ע״י )נמסד

בס״ד



₪ש״ ״

הברית לוחות שני בצורת השבועות לחג חלות לעשות מותר האם

ש מותר האם שאלה. ת חג לקראת חלות ללו שבועו ת ה שו ל ולע ת שני גביהם ע  באכילה כי לאכלם אסור יהי' דאולי הברית, לוחו

ציור? מוחקים

ת איסור יש שאם ודאי שכתב ס״ג( שמ )סימן מרבבה דגול יעוין תשובה. שביר ה שכתוב העוגה ב ש אותיות, עלי ש איסור גם י שי ה כ  עלי

שר אי וזה המג״א, וכמש״כ צורות,  שמצוייר והיינו בפסח, המצוירים בסריקין יוצאים ע״א לז דף פסחים במסכת אמרו שהרי אפ

ת צורות עליהם שר ואולי עכ״ל. פסח, של טוב יום בליל בהם חובתו ידי יוצאים ובכ״ז ודגים, עופו שבור שאסור מה שכל להשיב אפ  ל

ש כשמתכוין הוא אותיות, עניננו משא״כ צורות, או אותיות לכתוב ממ הכוונה ב  המצוה את ליפות אלא ממש, כתיבה היתה לא ש

ת של דרך זה שאין מותר זה ואולי אותיות, מעין של בקשוטים שבת, כותב מלאכת יסוד שהוא אלו מאותיות מידע העבר וצ״ע. ב

לז.( דף פסחים חמד )חשוקי

ה במה שאלה: ת חג שונ שבועו ם? ימים משאר ה טובי

ה שוב ת נאמר ת א, שתא כולא יתיב הוי דרבינא בריה מר ע״ב( סח )דף פסחים במסכ ת תעני א לבר ב  דכפורי, יומא ומעלי ופוריא מעצרת

ה יום עצרת תנ ה ימי בו שנאמר פורים תורה, שני ת ש שותה האוכל שכל רב, בר חייא רב כדתני ועיוהכ״פ ושמחה, מ  כאילו בעיוה״כ ו

ה תענ שיעי ה ועשירי. ת

ם רפח( סימן )או״ח הב״י וכתב ש ה היה דרבינא בריה דמר צ״ל כרחנו דעל רסב( סימן )ח״ד הרשב״א ב תענ ת מ  ימות בכל חלום תעני

ל חולק שהיה יתכן לא כי אלו, ימים מג' חוץ השנה, ת שאוסרים והאמוראים, התנאים כל ע תענו ה ת ל שב ת טוב ויום ב  רשות, תעני

ת של טוב ביום ורק מנע היה שבועו ה יום משום נ תנ תורה. בו שני

ספרו פלאג'י חיים רבנו דברי להוסיף ויש ם למי מייעץ שהיה א( אות רפח )סימן חיים רוח ב ת בליל רע חלום שחל ה שלא שב תענ  י

שבת, ענג אלא ב מו י טילה שיחה ישיח שלא רק ושתיה, באכילה עצ ספר יקרא אלא ב תורה ויעסוק תהילים, ב  כוחו, לפי היום כל ב

א דתורה דקיימ״ל שוקי במש״כ ויעוין ע״א( כא )דף בסוטה כמבואר ומצלי, מגנ ע״ב(. סח )דף פסחים עמ״ס חמד בח

תמה סק״א( תרד )סימן במג״א יעוין והנה ת שאין הדין את פסק )שם( הרמ״א מדוע ש תענו ה ת ל  ולא הכיפורים, יום בערב חלום תעני

ם זה דין כתב ת, בפורי שבועו יעו״ש. לא, או להלכה נפסק זה דין אם שם ודן וב

ם בחת״ס ויעוין סחי ת הזכיר שלא בצ״ע הרמ״א דברי שהניח מג״א עיין שכתב: בפ עו בו ש ת ביה למיתיב מותר אי ב  דהא חלום תעני

 ליכא תורה קבלת ביום שמחה דחיוב כוונתם י״ל מסברא אלא יליף מקרא דוקא דלאו תוס' לפמ״ש והנה ע״ש, דאורייתא ספיקא הוה

ת דהא מג״א קושיית לק״מ א״כ דרבנן, מצוה אלא מח ת מפני נדחה דאורייתא טוב יום ש  קבלת של דרבנן שמחה ורק חלום, תעני

לקולא... וספיקא איכא תורה

שוב והנלע״ד ל מג״א קושית ביי ת כח אין טוב יום דבשארי דנהי ס״ל דהוה הנ״ל, רמ״א ע מצו ה ב ש ת של ע מח ת טוב יום ש  שבר לרפאו

ה ומשו״ה החלום תענ ם מ שו ש פקוח מ ת מ״מ החלום, לבטל נפ צר ד לזה שמצורף בע  יכולת מצות תרי והני תורה מתן שמחת מצות עו

ת תרי יתרמי אי תינח וא״כ החלום, לבטל בידם שי ע״ב פ״ו שבת יוסי דר' כרבנן ס״ל הוה דרבינא בריה דמר וי״ל יומא, בחד שמחו שי  ב

ת של טוב יום נמצא לישראל, תורה ניתנה חד תורה ומתן עצר ת רמ״א אך איתרמי... יומא ב ה פסק סי״א( קצו )סימן נדה בהלכו ש  ש

ת ה יוסי כר' בעינן עונו שבע א בקיאינן ואנן תורה... ניתנה דב ת של טוב יום שהוא בסיון וי״ו ויום דירחא, בקביע צר  קבלת יום איננו ע

ל אף התורה, תינו מתן יום אומרים דאנו גב ע תד שהיה מפני תור  מ״מ מדעתו, אחד יום משה שהוסיף לולי התורה קבלת ליום מעו

ל הקבלה ביום אלא ליתא השמחה עיקר ע פו ה שהוא ב בע ש  כח אין נמצא דאורייתא טוב יום שמחת ואיננו שני טוב יום והוא בסיון ב

ם שו החלום. לדחות אלו מימים יום ב

עינן לא טוב ביום דס״ל לר״א אפי' זה ויתכן ת וליכא לכם ב עו בו ש ת משום אלא ב מח  דגם לעיל... כתבתי כבר מ״מ התורה, קבלת ש

ת איכא לר״א מח ם רק דגברא אקרקפתא טוב יום ש שו מחת משום אבל ליכא, לכם מ ש  טוב יום שמחת תרתי ה״ל והדר איכא, בחגיך ו

ל לפקפק יש וקצת וכנ״ל. תורה מתן ושמחת ם הא זו סברא ע  ומ״מ הענינים, לדמות אין ובאמת חלום דחי ומ״ט תרתי ליכא בפורי

ם דגם השואל... לדחות ת מצורף בפורי מח יעו״ש. אחשורוש..., בימי קבלוה דהדר תורה מתן ש

צ:( דף יבמות חמד )חשוקי
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 והדרכה השקפה חיזוק מאמרי
המשגיחים מזקן

שליט״א יפה הגו׳׳ד מדן

במדבר לחומש הקדמה
 אך זהירות", לידי מביאה שייתורה יאיר, בן פנחס דרי הבריתא דברי ידועים
 דרך על לזה "שהמביא ד'), פרק ישרים )מסילת הרמח"ל שאומר מה ידוע פחות

 חכמים במאמרי והלימוד הקדש, בספרי הכתובים במעשים העיון הוא הפרט,
זה". על המעוררים

 הקדש, בספרי הכתובים במעשים מהעיון להפיק שעלינו ההשכל מוסר כלומר,
 מדוקדקת ובחינה מתמדת התבוננות ללא דהיינו זהירות, ללא האדם יחיה שאם

 ששורשם שונים בחטאים להכשל מועד הוא לא, אם הם הטובים מעשיו, של
וכבוד. תאווה בקנאה,

 בדברי הם שנכללים ודאי במדבר, בספר הק' התורה מגוללת שאותם המעשים
 על לפקח נזהר להיות זהירות, לידי המתבונן את יביא בהם שהעיון הרמחיל,

לא: אם הם הטובים מעשיו,

 חמורים מהם חטאים, וכמה כמה על התורה מספרת ׳במדבר' בספר הנה כי
 בהם שנכשלו קורח, המרגלים, המתלוננים, המתאווים, חטא כדוגמת מאד,
 נוכח להיות וזכה לנשמע נעשה הקדים אשר נעלה דור אותו - המדבר דור אנשי
 במו וחזה רבנו משה ידי על שהונהג דור התורה; קבלת של הנשגב במעמד בגופו
סוף. ים וקריעת מצרים יציאת בניסי עיניו

 המדבר, דור אנשי של הגדולה מעלתם הועילה לא באמת איך תתמה, ואם
 התשובה וכבוד? תאווה קנאה, היה ששורשם חטאים באותם מלהכשל להצילם
 מישראל לאדם שאמנם לדעת עלינו מאד: גדול יסוד בחובה טומנת זו לשאלה

ש גם לו יש מאידך אך המלאכים, מן אף גבוהה היא אשר עליונה נשמה יש נפ

 תמידי באופן עומד שלא ומי הרעות. והמידות התאוות משכן היא אשר תחתונה
 שהתאוות לכך מועד הוא הרי לא, אם הם הטובים מעשיו, על לפקח המשמר על

 וכמה כמה לו יש אם ואף רח"ל. שונים לכשלונות אותו יגררו הרעות והמידות
 התאוות אשר שונים בדברים להכשל ממנו למנוע בכך די אין חשובות, מעלות

אותו. מטות הרעות והמידות

 אותו מטה אשר תחתונה נפש בתוכו ששוכנת לכך ערני שלא מי ועוד, זאת
 שונים, בדברים עצמו את ולרמות להיכשל מאד עלול רעות, ומידות לתאוות
הטוב... מהיצר באות שנטיותיו אצלו ומוחזק בעצמו, חושד שאינו מחמת

 המלאכים את הקב"ה ברא בתחילה מאלף: דבר לספרו בהקדמה אומר הסמ״ג
 תאוותן, אחרי רק שהולכות הבהמות נבראו אחריהם השכל, אחרי רק שהולכים

 ומנפש המלאכים, מן אף שגבוהה מנשמה מורכב אשר האדם נברא ולבסוף
 או כמלאך להיות אם הבחירה האדם וביד התאוות, אחר שנמשכת בהמית

כבהמה.

 להכיר אותנו מחכימה שהיא שם על חיים, תורת קרויה הקדושה התורה והנה,
 היותנו מחמת בהן מצויים שאנו הסכנות את והן בהן שהתברכנו המעלות את הן

 לפסגת ולהגיע ביותר הנעלה באופן לחיות איך אותנו ומדריכה חומר, קרוצי
 כדי נכתבו הקודש ובספרי בתורה המסופרים המעשים כאמור, ההצלחה.

 המרבית, התועלת את מהם לקבל שכדי אלא חיים, ואורחות מוסר מהם שנלמד
 בקריאה להסתפק ולא הקדושה, התורה בדברי ולהתבונן ללמוד עלינו חובה

חובה׳. ידי ׳לצאת של באופן בעלמא

גולגולותיהם וספירת מישראל ואחד אחד כל של שמותיהם ספירת

 כל שמות במספר אבתם לבית למשפחתם ישראל בני עדת כל ראש את שאו
ב(. א, )פרק לגלגלתם זכר

 שמות ספירת ספירות: שתי שהיו מורה המקרא שלשון אומר, המלבי״ם
 את אמר אחד שכל היה, שמות״ "במספר של הספירה אופן גולגולות. וספירת

ועל בספר, שנכתבו השמות כל את מנו ואח׳׳כ ספר, על שמו את וכתבו שמו
הכל. בסך היו אנשים כמה ידעו השמות מספר פי

 משה לפני עברו עצמם שהאנשים היה, "לגלגלותם" של השנייה הספירה ואופן
 את מונים לא שהרי שקלים אחד כל נתן ]ומסתמא לגלגלותם אותם ומנו

השקלים[. את ומנו עצמם, האנשים

 שני ישנם בישראל אדם שלכל המלבי״ם, אומר הספירות? לשתי הסיבה ומהי
 שמהם האיברים כלל מתוך איבר הינו מישראל אחד כל ראשית, תפקידים:

 כלל של הכולל מהמספר חלק להיות ותפקידו ישראל, כלל של הגוף מורכב
 תפקיד יש בגוף איבר שלכל כשם שנית, בהמשך(. שיבואר )וכפי ישראל
 את לעבוד יחודי, תפקיד יש מישראל ואחד אחד לכל כך האיבר, לאותו המיוחד
למלא. יכול הוא שרק תפקיד - שלו המיוחדות והנסיבות הכוחות עם הקב"ה

 כחלק ספירתו לעניין הייתה "לגולגולתם" שהספירה לבאר, יש ולפי"ז
 לאומה להיות יהפוך ישראל שעם כדי כי ישראל, כלל של הכולל מהמספר

 בין יהיה העם של הכולל שמניינו צריך לשכינה, מרכבה להיות הראויה אחת
 מספרו את למנות הגולגולות, מניין היה כך ולשם ריבוא, לשישים נפש שבעים
ישראל. עם של הכולל

 כשנחסרת הנה כי מישראל, ואחד אחד כל של חשיבותו על ללמד כדי בכך ]ויש
 הנותרות הכבשים אך יותר קטן נהיה אמנם העדר כבשים, מעדר אחת כבשה

 בגוף, איבר כשחסר זאת לעומת הכבשה. חסרון בגלל מום בעלות נהיות לא
ישראל ודלל הואיל יעזראל. נום לנונייו גם רד .0גו3 מום נחשב האיבר חסרת

 האומה של הכולל מהמספר מישראל אחד של חסרון אחד, לגוף נחשבים
האומה.[ בגוף כמום נחשב

 אחד לכל יש מהכלל, חלק מישראל אחד כל של להיותו בנוסף כאמור, אמנם,
 הדבר )שם השמות ספירת של העניין היה וזה לו, רק המיוחדת ותכונות סגולות

 לו. המיוחד ותפקיד מיוחדת קדושה יש אחד שלכל לבטא תכונתו(, על מורה
 - יקרא" שמות לכולם לכוכבים מספר "מונה הכוכבים: על שנאמר מצינו וכן

שמות. לכולם נותן וגם הכוכבים של מספרם את מונה גם הקב"ה

 הכוכבים של הכולל למספרם חשיבות יש הכוכבים אצל שגם הדבר, וביאור
 כך גידים, ושס"ה אברים רמ"ח לו כשיש היא האדם גוף של ששלמותו )כשם

 "מונה וזהו כוכבים(, של מסוים מספר בה שיש ידי על נוצרת הבריאה שלמות
 "לכולם ובנוסף: לבריאה, הדרוש המספר כפי כוכבים שבורא לכוכבים" מספר

 משאר אותו מבדיל אשר לו, המיוחד תפקיד כוכב לכל שנותן יקרא׳׳, בשמות
 לא - מיוחד תפקיד ישנו מהאיברים אחד שלכל האדם, לגוף )בדומה הכוכבים

 תפקידו מאדים כוכב כגון הכליות...(, של כתפקידן הלב של תפקידו הרי
וכדו'. צדקות לפעול תפקידו צדק כוכב דם, לשפוך

הרי׳׳ם חידושי - לי" מי לי אני אין ׳׳אם

 אחד כל כוחותיו, את מנצל אינו והוא מישראל גאון להיות כוחות לו שיש מי
 את מנצל שאינו ואחד אחד שכל היא האמת אך גדולה. החמצה פה שיש חש

 של שונה הרכב יש אחד שלכל בהיות כי תחליף. לכך אין לו, המיוחדים הכוחות
 משל שונים קשיים - מכך וכתוצאה לזולתו, מאשר ונטיות, תכונות, כוחות,

 הוא אם אחרים. משל ושונים יחודיים הם שלו המעשים גם כך משום אחרים,
 יהיה ולא מעשיו, את חסרה הבריאה תמצא כוחותיו, כפי ילמד או יתפלל לא

החסרון. להשלים שיוכל אחר

וכדו'. נאצלות מידות עם מופלגים, כישרונות עם להיוולד רוצה היה אחד כל

ורה



ה מ ? ?

 ובאצילות בלימוד התעלה והוא הללו המעלות עם נולד שלא מי מאידך, אך
 מצד הן יתירה, מעלה לו יש ה', ובעבודת הקד׳ בתורה ויגיעתו עמלו מכח

 הקדושה בתורה שהיגיעה איך ומופת דוגמא שהוא עושה, שהוא ה' הקידוש
 מצד והן רוממות, של אחרות לדרגות אותו ומעלה האדם את מעדנת

 ומידות גדולים כשרונות עם נולדו לא הם שגם אחרים מעודדת שהתעלותו
להתיאש. שלא נאצלות,

 שתפקידו בעולם זמן ואין זולתו, של לתפקידו זהה שתפקידו בעולם אדם אין
אחר! לזמן זהה

 את לעשות צריך ואחד אחד כל - ״לי מי לי אני אין ״אם פירש: הרי״ם חידושי
 זאת לעשות יוכל מי תפקידי, את אעשה לא אני ואם לו, המיוחדת העבודה

במקומי?!

 הרגע הנוכחי, העכשיו הזה? העכשיו יהיה מתי - אימתי״ עכשיו לא ״ואם
 היה מקודם עוד, יהיה ולא העולם בריאת מאז היה לא הלא בו, מדברים שאנו

!אחר תפקיד יש עכשיו ולכל אחר, עכשיו יהיה כן ואחרי אחר, עכשיו

 הלימוד צורת את לבחור אחד כל ועל בלימוד להצלחה שונות דרכים ישנם
לו המתאימה

 כשרונותיהם שעפ״י ישנם בלימוד. וההצלחה הלימוד אופן לעניין גם כך
 עם לימוד יותר להם שמתאים ואחרים בהעמקה, לימוד יותר להם מתאים

 כישרונותיו לפי ללמוד צריך אחד וכל הספק, או היקף על דגש שימת
 צריך החברה בהערכת לזכות המעוניין גם להצליח. יוכל הוא וכך ונטיותיו,

 ולא הסביבה להערצת הזוכים בתחומים כוחותיו את ישקיע הוא שאם לדעת,
 משום אותו, תעריך לא שהחברה סופו לו, המיוחדים לכוחות ביטוי יתן

 שלו, וכשרונותיו כוחותיו פי על עצמו יבנה אם ורק מועטה. תהיה שהצלחתו
 הסביבה, להערצת פחות שזוכים בתחומים ישקיע מתחילה אם אף הנה

הכל. ידי על מוערך להיות דבר של בסופו תביאנו העתידית הצלחתו

 את לפתח כדי בהם להיעזר אלא וחבריו, רבותיו את לחקות צריך אינו אדם
 זרעים סוגי כמה כדוגמת הם לרבותיהם ביחס תלמידים בו. שגנוז מה

 האחרים, מהזרעים שונה באופן מתפתח זרע שכל במים, אותם שמשקים
 תלמיד כל כך מים, אותם את מקבלים הזרעים שכל למרות בו, שגנוז מה כפי

 למרות בו, הגנוזים ולכוחות לכשרונות בהתאם שונה, באופן להתפתח צריך
רב. מאותו תורה מקבלים התלמידים שכל

הסדר חשיבות

ב(. )ב, ישראל בני יחנו אבותם לבית באתת דגלו על איש

 הגדולה החשיבות על מעיד בפרוטרוט, התורה בהם שהאריכה הדגלים עניין
הסדר. לעניין התורה שמיחסת

 ללמוד יש הסדר, עניין חשיבות מגעת היכן ״ועד קוטלר: אהרון ר' הגאון וז״ל
 מהלכם, כל בפרוטרוט התורה שסדרה הדגלים, ענין בתורה שמצינו ממה

 מי קודם, מי ונסיעתם, חנייתם ואופן דגל, בכל הם מי וחנייתם; נסיעתם
 דבר כל המשכן בעבודת וכן דגל. כל יסע והיכן מתי המשכן ובנסיעת אח״כ;

אחר״. כלי ישא ומי זה כלי ישא ומי ואיחור, בקדימה ודבר

 אצל רק היא הסדר של שחשיבותו תאמר שאל קוטלר, אהרון ר' הגאון מוסיף
 היו המדבר בדור שהרי לבלבול, לו לגרום ועלולות מרובות שטרדותיו מי

 לדאוג צורך היה לא וכן פרנסה טרדות כלל היו לא שהרי מועטות, הטרדות
 פסיעה וכל בפרוטרוט, הכל לסדר התורה הוצרכה ואעפי״כ ולמזון, ללבוש

יחנו״. ה' ״עפ״י וכדכתיב ה׳, עפ״י היה ממש ופסיעה

 הלויים מן )שיש ללויים ביחס יא( )ערכין שאמרו עד הסדר ענין גדול כך וכל
 שאתה לך, ״כלך שוערים(: להיות שתפקידם ויש משוררים להיות שתפקידם

מיתה״. חייב ששיער ומשורר השוערים, מן ואני המשוררים מן

 הלוי' ׳בית אמר בדביקות. תהילים שאומר אחד עשיר ראה הלוי' 'בית בעל
 את שנוטש מי גם אלא מהצבא, לגמרי שבורח מי רק אינו עריק לעשיר:
 לעניים לדאוג הוא שלך התפקיד אחרת. ביחידה לשרת ועובר שלו היחידה
לעניים... תשאיר תהילים אמירת ואת אוכל, להם שיהיה

קדושה של לעניינים בשאיפות גם - הסדר על לשמור

 חז״ל יח(. )ד, וחיו להם עשו וזאת הקהתי שבט את תכריתו אל אומרת: התורה
 והיו הארון, בנשיאת לזכות רוצה היה הקהתי שבט מבני אחד שכל מספרים,

רח״ל. בהם מכלה הארון והיה מריבה, לידי באים והיו זה את זה דוחפים

 של הנשגב בעניין לזכות קדושה של רגשות בהם שבערו שלמרות לנו הרי
 שדחפו למצב הגיעו הסדר, על שמרו שלא כיוון מקום מכל הקדש, ארון נשיאת
 הארון, של קדושתו גודל מצד כי בהם, מכלה הארון והיה זולתו את האחד

מאד. חמורה קלה היותר הפגיעה

 פשר ״מה האדמו״רים, לאחד כתב זצ״ל הישיבות מראשי שאחד שמעתי
 ציבור שמתאספים למקומות מגיע כשאתה דוחפים כב' של שהחסידים הדבר
 מתיר בך, לחזות או אותך לכבד הרצון וכי וכדו'(, עם עצרות )הלוויות, גדול
 מלהגיע שתמנע או כך, ינהגו שלא עליהם שתשפיע או אחרים?! לדחוף להם

כאלו!״ למקומות

 והצנועים חוטפים, ״הגרגרנים חז״ל: שאמרו הפנים, לחם בחלוקת מצינו וכן
 שהיו בגלל הייתה לא שחטפו שהסיבה בודאי והרי ידיהם״. את מושכים
 הגדולה המצוה חביבות מצד חוטפים שהיו אלא לחם, מעט אחרי להוטים

 עד יתרה, בקדושה קדשים אכילת זכות גדולה כך שכל הפנים, לחם שבאכילת
 שהיה הסדר חסרון מצד מקום ומכל מתכפרים, ובעלים אוכלים שכהנים
גרגרנים. החוטפים נקראו חטיפה, דרך בלקיחה

בשידוכים לעסוק שהחל לבחור פרצ'וביץ נחום הג״ר דברי

 החיים, הוא הזמן הרי לאיבוד. ילך שלא הזמן לתכנון גם מאד נוגע הסדר ענין
 אתה בכמה לאחד יגידו אם עצמם. החיים ובזבוז איבוד הוא הזמן של ואיבודו

 כשאדם ובכן, יסכים?! שהוא הדעת על היעלה שלך, מהחיים חלק למכור מוכן
 רק לא לתכנן צריך ובאמת שלו. מהחיים חלק מאבד הוא הזמן את מבזבז
 את מנצל הוא אם גם כי יעיל, הכי באופן שינוצל אלא לבטלה ילך לא שהזמן

 יותר גדולה חשיבות בעל בדבר לעסוק היה יכול זמן באותו אך חיובי לדבר הזמן
זמן. בזבוז בכלל זה גם - יותר גבוהה באיכות הדברים את לעשות או

 על נכון תכנון באמצעות הוא העסק להצלחת יסודי תנאי עסק, שבניהול וכשם
 רוחניים, בעניינים גם כך מסודרת, בצורה להתנהל ואיך הדגש את לשים מה

להצלחה. מאד נחוצים והתכנון הסדר

 שישנם בשידוכים, לעסוק שהחל לבחור פעם אמר פרצ׳וביץ נחום ר' הגאון
 ואם שידוכים, זה העיקר בשידוכים לעסוק מתחילים הם שכאשר שחושבים

 לחתונה... ההכנות זה העיקר ואז מתארסים, אח״כ לומדים. פנוי זמן נשאר
 שצריך היא האמת אך ב״ושימח״... עסוקים ראשונה ושנה מתחתנים ואח״כ
שצריך. מה את לסדר זה ובתוך וללמוד, וללמוד ללמוד

 בין הם אצלך שהחיים רושם ״עושה לאחד: כותב זצ״ל הוטנר יצחק ר' הגאון
לפגישה...״ פגישה

האדם חיי לכל ונגיעתו השלום עניין מהות

 אומרים: 'יוצר' ברכת בתחילת השלום. עניין הוא סדר של מהסניפים אחד
 אהרן ר' הגאון מפרש הכל״. את ובורא שלום עושה חושך ובורא אור ״יוצר

הראוי הסדר כפי מקומו על עומד דבר שכל הוא שלום של שהמושג קוטלר,
 וכל נפלא בסדר מסודרת כולה הבריאה שגם אומרים, שאנו השבח וזהו לו.

 עשה הקב״ה אך זה, את זה סותרים והחושך האור וגבולו. משמרתו שומר נברא
לו המיוחד בזמן ופועל וגבולו משמרתו שומר אחד שכל ידי על ביניהם שלום

 הוא ממהלכו, יסטה הכוכבים אחד אם כן, כמו בלילה. והחשך ביום האור -
 כדור אל יותר מעט השמש תתקרב אם וכן כולו, העולם את לשרוף עלול

 העולם בריאת שכל נמצא העולם! ייחרב - מעט ממנו תתרחק או הארץ,
 לו שיעד כפי ותפקידו גבולו על שומר נברא שכל סדר, על מבוסס וקיומו
ית'. הבורא

 עצמו, לבין בינו גם אלא חברו, לבין בינו שנוגע במה רק אינו השלום עניין לפי״ז
 ולמשל, לו. הראוי ובזמן לו הראוי כפי דבר כל הנכון, בסדר יתנהלו ענייניו שכל

 הגמ' שלימוד וכן ללימוד. תפריע לא והתפילה לתפילה, יפריע לא שהלימוד
 בלבולים למנוע וגם השבוע. פרשת בלימוד או ומוסר הלכות בלימוד יפגע לא

באמת( )לעבדך בדעת.

ב
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עליו סובבת שהאמונה עמוד - סיני הר מעמד
 ישראל. לעם תורה ניתנה בו אשר המעמד ובראשונה, בראש היה, סיני הר מעמד

 שניתנה העובדה מעצם רק נובע אינו המעמד של חשיבותו להלן, שנראה כפי אך

 את שואבים אנו וממנו עליו, סובבת שהאמונה עמוד שהוא משום אלא תורה, בו

. הדורות במהלך עלינו שבאים הנסיונות בכל לעמוד הכוחות

 שנשמור הזהירה שהתורה מהעובדה - המעמד של הכבירה לחשיבותו עדות

 לדורות עליו לספר ציותה ואף סיני, הר מעמד את לשכוח שלא מאד, נפשנו

 עיניך, ראו אשר הדברים את תשכח פן מאוד, נפשך ושמור לך השמר "רק :הבאים

 לפני עמדת אשר יום בניך. ולבני לבניך והודעתם חייך, ימי כל מלבבך יסורו ופן

 אשר דברי את ואשמיעם העם את לי הקהל אלי ה' באמור בחורב אלוקיך ה'

 ילמדוך בניהם ואת האדמה, על חיים הם אשר הימים כל אותי ליראה יעמדון

ט',י'(. פ״ד, )דברים

 סיני. הר מעמד זכרון לחשיבות ביחס נדירים ביטוים נוקטים הראשונים רבותנו

 - עיניך״ ראו אשר הדברים את תשכח לך...פן השמר ״רק בדבריהם. נתבונן הבה

 מעמד תשכח אל דבר, כל תשכח אם שאף בזה, הזהיר שהכתוב עזרא׳ ה׳אבן אומר

סיני. הר

 להשמר מאד, בה הזהיר תעשה, לא מצוות הוא הזה ״הכתוב כותב: הרמב״ן

 סיני, הר מעמד תשכח שלא המצוות, אליך באו מאין לזכור ,מאד עצמך ולשמור

 ודבריו גודלו ואת כבודו את והלפידים, הקולות עיניך, שם ראו אשר הדברים מכל

 הנכבד במעמד עיניך ראו אשר הדברים כל ותודיע האש, מתוך שם שמעת אשר

 שם, שנאמרו הדברות שיזכיר קודם והנה עולם. עד בניך ולבני לבניך ההוא,

 לעולם. מלבנו נסירהו ולא ההוא המעמד מן דבר נשכח שלא ל״ת, במצות הזהיר

 בראיה שם שהיה מה כל לדור, מדור זרענו לכל בו שנודיע עשה, במצות וצוה

 ולא סיני הר מעמד נשכח ״שלא כותב: המצוות( ספר )על הרמב״ן ובשמיעה״.

הימים״. כל שם ולבנו עינינו יהיו אבל מדעתנו, אותו נסיר

 סיני, הר מעמד את לשכוח האיסור את מצוות התרי״ג במניין מונה לא הרמב״ם,

 תימן׳ ב׳איגרת הרמב״ם מתבטא סיני, הר מעמד של חשיבותו עצם לגבי אך

 וגם תמיד, לזוכרו הקב״ה שצוונו סיני, הר מעמד ״זכרו :מאלפים בביטויים

 וראוי תלמודו. על שיגדלו כדי לבנינו אותו ללמד וצוונו אותו, מלשכוח הזהירנו

 ועדה קהל בתוך ותספרו הגדול ההוא המעמד על בניכם שתגדלו אחינו לכם

אמת״. לידי המביאה והטענה עליו סובבת שהאמונה עמוד שהוא והדרו, גדולתו

מענו ובאזנינו ראינו בעינינו ה׳ דבר את ש

 )הלכות הרמב״ם אומר ? עליו סובבת שהאמונה עמוד הוא סיני הר מעמד מדוע

האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבנו ״משה א'(: ח׳, פרק התורה יסודי

 אחר, ולא שמעו ואוזנינו זר ולא ראו שעינינו סיני. הר במעמד בו? האמינו ובמה

 :שומעים ואנו אליו, מדבר והקול הערפל אל ניגש הוא והלפידים, הקולות האש,

 ראינוה בעינינו רבנו... משה ״נבואת וכך...״. כך להם אמור לך משה, משה

ג׳(. ח׳, פרק התורה יסודי )רמב״ם הוא״ ששמע כמו שמענוה ובאזנינו

 בנבואה והשיגו נבואה, לדרגת ישראל התעלו סיני הר שבמעמד מדגיש הרמב״ם

 כדברים וכך. כך להם אמור לך לו, ואומר משה עם מדבר הקב״ה של קולו את

 הזאת, ובסברה הזאת בברית אחינו ״ודעו :תימן באגרת גם הרמב״ם כותב האלו

 עכשיו ]שעד העדים כל מבחר עליו שהעיד במציאות, שנראה הזה הגדול שהדבר

 עוד הי׳ שלא שלמה[ שאומה הי' לא אבל יעקב, יצחק, אברהם, ביחידות רק הי'

 דבור בכללה אחת אומה שתשמע והוא כמוהו, אחריו יהי' לא וכן כמוהו, מקודם

בעין. עין כבודו ותראה הקב״ה,

 את בעינינו ראינו סיני הר שבמעמד העובדה את בדבריו מדגיש הרמב״ן גם

 שאם מאד גדולה הזאת במצווה ״והתועלת :התורה נתינת בעת למשה ה' התגלות

 באותות נתאמתה שנבואתו אע״פ בלבד, משה מפי אלינו באים התורה דברי היו

 ונתן מהתורה, בהיפך ויצוינו חלום, חולם או נביא בקרבנו יקום אם ובמופתים,

 מפי התורה אלינו כשתגיע אבל האנשים, בלב ספק יכנס מופת או אות אלינו

 מספר. וכל חולק כל נכחיש אמצעי, שום ללא הרואות ועיננו לאוזנינו, הגבורה

בשקרותו. היודעים אנחנו כי בידו, המיתה מן מופת יצילהו ולא

 בענן... בעב אליך בא אני שאמר בעיני ״והנכון :הרמב״ן כתב אחר ובמקום

 מפי שיאמינו לא בדברי נביאים עצמם הם ויהיו דברי, את העם ישמע בעבור

 מיד, יכחישוהו דבריך, כנגד חלום חולם או נביא בקרבכם יקום ואם אחרים...

בנבואה...״ העליונה למעלה שהגעת באוזניהם ושמעו בעיניהם ראו שכבר

 בעת ה' התגלות את ממש, באוזניו ושמע בעיניו ראה ישראל שעם רבותינו, דברי

 השמים מן כי ראיתם ״אתם מפורשים: מקראות על מיוסדים התורה, נתינת

 וחי״. האדם את אלוקים ידבר כי ראינו הזה ״היום י״ט( כ', )שמות עמכם״. דברתי

 עימך״ בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הנה למשה ה' ״ויאמר

 אתה שמעת כאשר האש מתוך מדבר אלוקים קול עם ״השמע ט'(. י״ט, )שמות

ד'(. )דברים ויחי״

בניסיונות לעמידה הכוח מקור - סיני הר מעמד

 לאוזנינו התורה שתגיע הצורך מבואר לעיל, המובאים הרמב״ן דברי מתוך

 על שמבוססת שאמונה משום אמצעי, שום ללא ממש, הגבורה מפי ולעינינו

 הספק, בה שיפול אפשר ועצומים, גדולים מופתים אפילו מופתים, מכח ראיות

נבואה, לדרגת אותנו העלה באמונתנו, איתנים שנהיה הבורא שרצה ולפי

א
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 התורה. את ונותן למשה מתגלה הקב״ה את ממש ושמענו ראינו שבאמצעותה

לעולם״. יאמינו בך וגם שם שאמר ״זהו

 האמונה שתתחזק היה זה ״ודבר :איגרתו בהמשך הרמב״ם גם כתב הללו כדברים

 כאילו, בעתות אשורנו ימעדו לבל רגלינו להעמיד כדי משנה, ישנהו שלא חיזוק

 ״כי כתוב שכן האנס, יד וכשתגבר ח״ו. היהודים על שמד או רוגז שום כשיתחדש

 - תחטאו״ לבלתי פניכם על יראתו תהי' בעבור האלוקים בא אתכם נסות בעבור

 באחרית בכם שיפגע נסיון בכל שתעמדו כדי זה בעניין עליהם הנגלה שזה כלומר

תחטאו״. ולא לבבם יזוז שלא הימים

 הכלים את הדורות, כל סוף עד ישראל לעם להעניק סיני, הר מעמד של תפקידו

 ניתנה לכן עליו. לבוא שעלולים ביותר הקשים בנסיונות לעמוד הכוחות ואת

 ללא באזניו, וישמע בעיניו, התורה נתינת את יראה ישראל שעם באופן התורה

 לעמוד הכוחות את ישאב ומזה באמיתותה, לחלוטין משוכנע ויהיה אמצעי, שום

 שמד בשעת להריגה בניו ונפש נפשו מסירת כדי עד ביותר, הקשים בנסיונות

רח״ל.

ריבוא שישים בפני - סיני הר מעמד

 ריבוא שישים רב: עם במעמד שהיה בכך סיני הר מעמד התייחד לאמור, בנוסף

 היום למן לפניך היו אשר ראשונים לימים נא שאל ״כי וטף. מנשים לבד גברים,

 כדבר הנהיה השמים, קצה ועד השמים ולמקצה הארץ על אדם אלוקים ברא אשר

 ויחי״. אתה שמעת כאשר אלוקים קול עם השמע כמוהו. הנשמע או הזה הגדול

ד'( )ואתחנן

 רבי לאנשים בחוש שהושג מה ״כל :י״ט( פרק א', )מאמר העיקרים ספר לשון וזה

 משה ע״י התורה שתינתן ה' רצה זה ובעבור מתקבלת, יותר האמנתו תהא המספר

 בלב ספק חשש שום ישאר שלא כדי רבוא... משישים עצום וריבוי גדול בפרסום

״. אחריהם הבאים בלב ולא המקבלים,

 ובריבוי גדול, בפרסום התורה שתינתן ה' ״רצה יתרו(: )פרשת המלבי״ם ולשון

 בעיניהם ראו אשר זו קבלה הנחילו והם הבנים(, )רק ריבוא שישים של עצום

 ליתן ה׳ מן שליח שהוא לאמור שיקום מי כל וע״כ אחרון. לדור אחריהם לבניהם

 אינה כזה גדול בפרסום האלוקים מאת תינתן שלא תורה :אליו נשיב העם אל תורה

אלוקית.״

 גם אך התנבאות, או התגלות של אירועים על מספרות האחרות הדתות גם

 בכך מתפארת אינה דת שום יחידים. במעמד היו ההתרחשויות לדבריהם,

 כל שבפני להבין צריך בכדי! ולא כולם. במעמד מאמיניה אל התגלה שהקב״ה

 אך ומשונים, שונים חזיונות בסיפורי שומעיו את להלעיט הדרך סלולה רמאי

 אין זה מסוג בסיפור יחידים. במעמד התרחש שהאירוע שיספר אחד: בתנאי

 את נוכחו, שלא המונים מאותם מראש שנמנע מאחר סיכון, נטילת משום

שקר. כולו שהסיפור ההוכחה אפשרות

 אומה בפני שהתרחש התגלות של מעמד מליבו לבדות שיבקש מי זאת, לעומת

 מעמד לאותו עדים להיות היו אמורים אשר שההמונים מראש יודע שלמה,

 מאומה שמעו ולא ראו לא העם שהמון יתכן איך כי כבדאי, בוודאות יוקיעוהו

להתרחשותו... עדים כביכול שהיו אירוע מאותו

 הר מעמד את מכחישות אינן והאיסלם( האחתת)הנצרות הדתות שגם הסיבה, זו

 תורה או חדשה ברית על שטוענות אלא רבים, בדברים עליו מסתמכות ואף סיני

 לפנות יכול אינו רבנו שמשה מבין, דעת בר כל הימים. ברבות שניתנו חדשה,

 לבני שבכתב התורה את מסר עצמו, רבנו משה להלן, שיובא )כפי ישראל לעם

 עמכם״ דברתי השמים מן כי ראיתם ״אתם בה: שכתוב תורה להם ולתת דורו(,

 או: , וחי״ האדם את אלוקים ידבר כי ראינו הזה ״היום וכן: , י״ט( כ', )שמות

 לתורה יתייחס שהעם ולצפות - ויחי״ אתה שמעת כאשר אלוקים קול עם ״השמע

 והציוויים האיסורים ההגבלות, את עצמו על לקבל נכון יהיה ואף אמיתי, כדבר

 בתורה המתוארים האירועים שכל לולי - יעבור( ואל יהרג )כולל בה הכלולים

מוחלטת! כאמת כולם על מוסכמים היו

 ״הנהיה - הפסוק בלשון דייק אשר זצ״ל, שר אייזיק ר' הגאון דברי מאלפים כמה

 מעמד כדוגמת מעמד היה שלא רק שלא - כמוהו״ הנשמע או הזה הגדול כדבר

כזה... דבר מספרת אינה גם אומה אף אלא סיני, הר

הבאים לדורות תורה מתן מסורת העברת

 דור צאצאי שגם התורה דאגה כולו, העם בפני הקב״ה של להתגלותו בנוסף

 התורה באמיתות שלימה באמונה יאמינו הדורות, סוף עד התורה, מקבלי

 ולבני לבניך מאוד...והודעתם נפשך ושמור לך השמר ״רק :מהשמים ובנתינתה

 ד' )דברים ילמדון״ בניהם ...ואת בחרב אלוקיך ה' לפני עמדת אשר יום בניך.

ט',י'(. פסוקים

 ספק, בלא אמת הדבר שהיה ידעו לבנינו הדבר ג״כ כשנעתיק ״כי :הרמב״ן אומר

 ואין הבל דבר אותם ננחיל ולא לבנינו שקר נעיד לא כי הדורות, כל ראוהו כאילו

 שראינו בודאי יאמינו אבל להם, שנעיד בעדותנו כלל יסתפקו לא והם מועיל, בם

להם״. שספרנו מה וכל בעינינו, כולנו

 ההוא המעמד על בניכם שתגדלו אחינו לכם ״וראוי :תימן באגרת הרמב״ם ולשון

 סובבת שהאמונה עמוד שהוא והדרו, גדולתו ועדה קהל בתוך ותספרו הגדול

אמת״. לידי המביאה והטענה עליו

 בספר מעיד סיני[ הר מעמד לאחר שנה מאות כארבע חי ]אשר המלך דוד ואמנם:

 שמענו ״אשר :לבנים מהאבות סיני הר מעמד הנחלת על ע״ח(, פרק ) תהילים

 את ציוה אשר בישראל, שם ותורה ביעקב עדות ויקם לנו. ספרו ואבותינו ונדעם

 ויספרו יקומו , יולדו בנים אחרון דור ידעו למען לבניהם. להודיעם אבותינו

לבניהם״.

 אדם שחייב וצדיקים, רבים אנשים מפי זה שמענו/ ״אשר עזרא״: ה״אבן אומר

 היו אוהבינו המספרים כי המספרים, וטעם 'ונדעם'. - וזהו שהעתיקו, מה לקבל

 שמעבירי שהיות מבאר, עזרא' ה'אבן להכשילנו״. חפץ להם שאין אבותינו, וגם

 חפץ להם אין אשר ואבותינו, אוהבינו ובנוסף, וצדיקים, רבים היו המסורת

 למעמד ולהתייחס גמורה, כאמת לדבריהם להתייחס עלינו כך משום להכשילנו,

אמיתותו. את בבירור יודעים שאנו כדבר סיני הר

 שבה בשעה לבניהם, היהודים של האחרונה צוואתם הייתה הדורות כל במהלך

מורשת את לשמור צאצאיו, של העתידית טובתם זולת אחר בדבר עניין לאדם אין

ב
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ח מ א
 שבה בשעה לבניהם, היהודים של האחתנה צוואתם הייתה הדורות כל במהלך

 מורשת את לשמור צאצאיו, של העתידית טובתם זולת אחר בדבר עניין לאדם אין

 דבר שאין יודע, לילדים אב כל !עליה נפשם את למסור ואף כוחם, בכל היהדות

 למכחישי ביחס מתבטא חיים' ה'חפץ !בניו של כטובתם אב של לליבו היקר

!בצהרים שמש להכחיש שבאים האמונה,

 גם הרי ? לבניהם מוסרים הם מה אך צאצאיהם, בטובת חפצים הגויים שגם אמת

 אלא באוזניהם. דבר שמעו ולא בעיניהם מאומה ראו לא שאבותיהם מודים הם

 כמה בפני התגלות שהייתה טענו מסוימים שאנשים סיפרו אבותיהם מאי?

 בודאי אלו, לסיפורים להאמין לאבותיהם סיבה הייתה שלא כשם ובכן, בודדים.

בכך. להאמין לצאצאים סיבה שאין

 בעיניו ראה כולו שהעם ידי על הייתה אמונתו שתחילת היחיד הוא ישראל עם

 זו וכך! כך לישראל אמור לך למשה, האומר הקב״ה, התגלות את באוזניו ושמע

 ביותר האיתנים היסודות על המושתתת מסורת - עליה נשענים שאנו המסורת

 מתייחסים שאנו איתנה, כה שמסורתנו אייזיק, ר' אמר וכבר להיות. שיכולים

 את שמענו ובאוזנינו ראינו ובעינינו בעצמנו, שם היינו כאילו סיני הר למעמד

ישראל! לעם תורה נותן הקב״ה

 התינוקות שמלמדי שבשעה מעורר, הדת' 'מעוז בספרו זצ״ל הלר יהושע הג״ר

 לומר עליהם סיני, הר ומעמד מצרים יציאת ענייני את התלמידים עם לומדים

 בכדי ובמופתים, באותות ממצרים ישראל את הוציא שהקב״ה לתלמידים,

 עליו, ומשגיח העולם, על מלך שהקב״ה האמונה את ולהשריש לפרסם

אמיתות את ולהשריש לפרסם בכדי ישראל, כל במעמד התורה את נתן ושהקב״ה

ישראל לעם התורה את מסר מי

 לעם תורה חומשי החמשה את מסר מי עצמה, התורה כותבת דברים ספר בסוף

 את הנושאים לוי בני הכהנים אל ויתנה הזאת התורה את משה ״ויכתוב :ישראל

ט'(. ל״א )דברים ישראל״ זקני כל ואל ה' ברית ארון

 לאותם - דורו לבני התורה את שמסר הוא רבנו שמשה עצמה, בתורה שמצוין הרי

 המתוארים אירועים אותם כל להתרחש היו אמורים שבו בזמן שחיו אנשים

 לכל המן ירידת תורה, מתן סוף, ים וקריעת מצרים יציאת ניסי כדוגמת בתורה,

 התורה את מסר עצמו רבנו שמשה א״כ, למדנו וכו'. שנה ארבעים במשך ישראל

 :למשה ואומר הקב״ה מוסיף מכן לאחר פסוקים כמה ישראל. זקני ולכל לכהנים

 לעד״ בך שם והיה ה' ברית ארון מצד אותו ושמתם הזה התורה ספר את ״לקוח

כ״ו(. ל״א )דברים

 ״וכשהיה :המשנה לפירוש בהקדמתו הרמב״ם כותב הללו הפסוקים שני סמך על

 כל 'לעיני עד מ'בראשית' כולם, גוילים תורה ספרי י״ג כתב מותו, לפני משה

 הי״ג והספר בחוקותיו, וללכת בו להתנהג ושבט שבט לכל ספר ונתן ישראל',

 ברית ארון מצד אותו ושמתם הזה התורה ספר את ״לקוח :להם ואמר ללוים נתנו

ה'״.

 חשיבות ישנה - ישראל לעם התורה את מסר מי עצמה בתורה שמפורש לעובדה

 מן ביום לבוא הוא, באשר רמאי מכל האפשרות את שולל שזה משום מרובה,

 התורה את לו נתן שהקב״ה להם ולטעון אנשים, לקבוצת שלנו התורה עם הימים

 עצמה, התורה ידי על כאמור, מוכחשת, כזאת טענה להם. למוסרה מנת על הזו

 כל התרחשו שבו דור לאותו התורה את שמסר זה הוא רבנו שמשה בה שכתוב

באמת( )לעבדך בתורה. המתוארים המאורעות

תורה עול קבלת - שבעות

 בעוד השבעות חג של חטאת בקרבן ״חטא״ נזכר שלא הטעם שביאר ה״ח( פ״ד )ר״ה הירושלמי דברי ומפורסמים תורה, עול לקבל הוא השבעות בחג תפקדנו
 הוא השבעות חג של שמהותו הרי מימיכם״, חטאתם לא כאילו עליכם אני מעלה תורה עול עליכם שקיבלתם כיון ״ הירושלמי: וביאר מוזכר, הקורבנות שבשאר

עוונות... למחילת שמביא עד תורה עול קבלת עלית מ ונשגב גדול אמה מהירושלמי ללמוד יעו ועוד תורה, עול קבלת

הוא... לא זה שהרי שעשה, העוונות על אותו לטבוע ניתן לא כבר שוב וממילא חדש, אדם הוא הרי תורה עול עצמו על שמקבל אדם ש שביאר מי יש

 )פסחים תורה״ בו שניתנה ״יום הטעם מבארת והגמרא לכם, נמי דבעינן מודים הכל השבעות בחג אולם ׳לוז', כולו לעשותם שאפשר סובר ש מ״ד יש המועדים בכל
 מראים שאנחנו והינו תורה״ מתן עליהם ומקובל שנח ״להראות מפרש רש״י גשמית? אכילה להצריך סיבה מהווה רוחנית תורה בו שניתנה יום וכי להבין ויש ס״ח(,

עוונות. במחילת יתירה שמחה לנו יש כן על עוונות, למחילת זוכים ועי״כ תירה עול מקבלים שאנחנו שמכיון כותב יברוקח התורה, בקבלת שמחתנו את

ל קבלת מהו? תורה עו

 בלראות החושק הטבעי הרצון נגד שזה אף על תלמודינו על ולחזור כראוי, להבין לעמול מוחלטת, ובהתמסרות בהתמדה התורה לימוד מונח תורה עול בקבלת
ים. חדש םידבר

 הבהמה על הניתן מעול נלקח עול קבלת ומושג הוראה, מלשון שתורה וכידוע התורה, פי על ומודרכים מונהגים שנהיה המצוות, כל קבלת תורה בעול מונח עוד
 הר במעמד ישראל עם קיבלו מה התורה. ע״פ ומודרכים מונהגים שנהייה ענינו תורה עול וכן להנהיגה, אלא לבהמה ולהכביד לייסר אינו העול הנחת מטרת ששם
ונשמע״. ״נעשה באהבה עצמם על שקיבלו לאבותינו ומצטרפים שנה כל מקבלים אנו וזאת המצוות, כל שמירת את סיני?

 שבזה אח״כ(, ולהמשיך בחג להתחיל )ועכ״פ הח״ח, שחיבר הקצר המצוות בספר או חרדים ספר בקיצור אפשר המצוות, תרי״ג את ללמוד חשיבות יש כך משום
 אם ממש בפועל כולם לקיימן שרצוננו לידינו, כשיזדמנו עשיה לידי המביאה בכונה ו ז קריאה להיות וצאיכה היום בסדר וכתב המצוות. קיום עצמיבו על לקבל נוכל
עשאה״. כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצווה לעשות והחושר במיקומו, קריאה ה תהלה ונס הא מחמת ד שנפק ומה אפשיר, היה

 עליו. שומרים הסדרים הסדרים את ששומר שמי לי אמר זצ״ל חדש מאיר ר׳ הגה״צ המשגיח ם,אהסדר ת בשמיר להתחזק חשוב ה תור עול ׳ויקבל בכדי
תורה! עול אין שבלעדיהם הלכה ולימוד המוסר ללימוד זמן לקבוע ובן וכמ

ג
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 חכמים׳ תלמידי של מ׳שיחתם תמליל

תשע״ב( )שבט שליט״א המשגיח מרן רבנו להבחל״ח עם זצוק״ל בורנשטיין הגרש״י מרן

גדולה. לתועלת היה זה שעברה בפעם איתי דיבר שהרב מה המשגיח:

 סיום למעמד הוזמן (רה״י ברכסים מהכולל מאוד התפעלתי רה׳׳י:

 המשגיח רבנו בנשיאות העומד שברכסים ישראל' 'נר בכולל מסכת

 מרכז חבורות, כמה שיש מזה מהציבור, מאוד התפעלתי שליט״א(,

תורה. של גדול

 למאתיים קרוב זה וכעת ממנין, בפחות התחיל זה בעצם המשגיח:

 לובן הרב הכולל ראש כ״י(, מאות משלש יותר מונה ב״ה (כיום

 את ונותן לכולל, ומתאים להתקבל שמבקש אחד כל מקבל שליט״א

 נסי שרואים אומר והוא זה, בשביל לווה הוא חודש, בראש המשכורת

בזמן. ולשלם ההלוואות את להשיג עוזר שהקב״ה איך ניסים

 כבודה זהו האלו, הסיומים את לפעם מפעם שהם מה יפה מאוד רה"י:

תורה. של

 הייתה לא פעם אף ועוד בסיומים משתתף כלל בדרך אני המשגיח:

 אמרתי מהרב כשנפרדתי הסיום... על דרש שהרב כמו טובה דרשה

שמוע מקווים שאנחנו אותי... דחה לא והרב פעם, עוד ל

 מאוד נראה היה הוא (זצוק״ל(, מן דוד לר' כך אחר נכנסתי רה״י:

 הכוחות. בכל נלחם אצלו, חיה שהרוח רואים אבל טוב, לא מאוד

 הזה במצב שעכשיו שמעתי מעט. נמצא שהוא שומע אני בישיבה

כוחו. בכל משתדל הוא אך הריכוז, לו קשה קדשים, התחיל הוא

 שלמד שניידר( משה ר' של (אחיו שניידר צבי מר' בעובדה נזכרתי

 בזכרון שהייתה לישיבה בא והוא שולמן, מרדכי ר' אצל בסלבודקא

 כן וגם להתחזק לישיבה ובא חסידים, לכפר הישיבה עברה ואז יעקב

 שמעונוביץ נח ר' שרה״י הגדול השבר היה ואז אלי', מר' לקבל

 שישארו הבחורים מכל ביקש אלי' ור' הראשון השיעור לפני הסתלק

 בישיבה, יישאר הוא שגם צבי מר' וביקש יעזוב, לא אחד ואף בישיבה

 שולמן מרדכי ר' של סלבודקא של תלמיד שהוא אלי' לר' אמר צבי ר'

 שבזמן זמנו שמשמים מכיון אלי', ר' לו אמר לישיבה, לחזור ורוצה

 את לחזק להישאר צריך שאתה סימן חסידים בכפר תהיה הזה

הישיבה.

 וחשב באנגליה שהיה לארץ, הגיע כיצד לו סיפר אלי' ר' זו ובהזדמנות

 יוכל ולא קדשים סדר יודע ואינו שבעים, בן כבר שהוא בדעתו

 שהרב וידע רבה, צריך קדשים שלסדר ומכיון בשמים, זה על להיבחן

 לרב ישראל לארץ הגיע אז בקדשים, שיעורים מוסר מבריסק

 שאינו ואמר סירב והרב לשיעורים, להיכנס שרוצה ואמר מבריסק

לאברכים הכנסה נותן שהרב שמכיון חשב שהוא אלי' ר' אמר יכול,

 להכנסה זקוק שאינני לו אמרתי אז אברך, לעוד הכנסה לתת לו קשה

 חשבתי אז כן. פי על אף סירב והרב מאנגליה, פנסיה עוד לי שיש כיון

 וזה שאלות לי יהיה קדשים יודע לא שאני שמכיון חושב הרב שאולי

 ואז כן, פי על אף סירב והרב אשתוק, שאני אמרתי אז לשיעור יפריע

 הוא אז הזאת, במדרגה לא ואני גדולים למצוינים שהשיעור הבנתי

בשיעור. אותי רוצה לא

 גדולי תלמידים הרבה והעמיד גדול ישיבה ראש היה שכבר אלי' ר'

 לשיעור! מתאים שלא חשב קורלנסקי...(, מרדכי (ר' ויראה, תורה

 לאט ולאט בירושלים מוסר שיחות אמר ישראל בארץ שהיה והיות

חסידים. לכפר אותו שהביאו עד התפרסם

 מהשמים, זה את וסיבבו כאן אהיה שאני רצו מהשמים אלי' ר' סיים

כאן. שתהיה רצו אתה וגם

 בשם רק בתורה קראו לא בקעלם אלי', ר' של הענווה גודל היה וזה

 'רבה' קראו אלי' לר' ורק מורינו, ובלא רבי בלא תוספות בלא פרטי

 לו היתה שלא רק לא מקום מכל הרבים את מזכה שהוא משום

לכך. ראוי שאינו בפשטות הבין אלא תרעומת

 המשגיח שאני אותי מציג היה הוא גדול, עניו היה אלי' ר' המשגיח:

 לא מבריסק שהרב להבין באמת איך בעגלה. החמישי האופן והוא

אלי'? ר' את לקבל רצה

 מיועד השיעור כל שבעצם אמר הוא מאוד ברר הוא יודע. אינני רה"י:

 שיעור מוסר כבר והוא היות רק ללמד, חייב הוא שאותם שלו לבנים

 ראש שיושב טובה לא הרגשה שזו כנראה כמה. עוד -מצטרפים

חשוב. כזה ישיבה

תורה. כולם את ללמד חייב בישראל שחכם כתוב המשגיח:

 ללמד חיוב שיש כתוב אותו. ללמד חייבים ללמוד שרוצה מי רה״י:

 תלמידים להיות צריך כל קודם הרי מתחיל זה איך לכאורה תלמידים,

 שבאים שתלמידים במשלי בגר״א ויש ללמד? חיוב יש כך ואחר

 ללמד חיוב יש וממילא תלמידים, נקראים ללמוד ורוצים ללמוד

אותם.

 בפני הלכה שהורה נקרא ששמואל מה לגבי בברכות בתוספות יש

 הגיע ששמואל היום באותו שהרי תוספות מקשים הכהן עלי - רבו

 הדור גדול 'שהיה כותבים והתוספות ממנו, ללמוד הספיק לא עוד

 נפרדים, עניינים ב׳ שזה כתוב הדשן בתרומת לפניו׳ ללמוד ובא

לפניו ללמוד ושבא ממנו, למד שלא מי את גם מחייב זה הדור שגדול

— ד ■—■—■—■■■ו■■■
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 אותו לקבל רצה לא הסבא לקלעם, להתקבל בא אלי' כשר' המשגיח:

אותו. קיבל הוא אז זה את שמע כשהסבא צם, הוא אז

 בחורים, בשביל צם היה מסלבודקא הסבא הרצון. את ראה הוא רה״י:

 אחותו קוטלר אהרון ר' בשבילו. צם היה חיזור צריך שבחור כשראה

בשבילו. צם והסבא חול בבתי ללמוד שילך מכתבים לו שלחה

 שעד לו שלח והסבא הישיבה את עזב שפעם מעשה היה המשגיח:

צם! אני חוזר שאתה

 לא שזה דבר על מדבר היה לא מקלם שהסבא לי, אמר שר אייזיק ר'

 לנו שיהיה עד נחכה שאם אמר מסלבודקא והסבא אצלו, קניין היה

 של ההיתר על סומך אני גם התורה. מהי להראות נוכל לא קניין

מסלבודקא. הסבא

שאול נסע הוא יעקב, בזכרון משגיח להיות אלי' לר' כשהציעו  את ל

 ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד לו אמר איש והחזון איש, החזון

 בזכות - ימים לאריכות שזכה מה בזה תלה והוא להגיד. - יהיה

 המוסר כבוד את העלה מאוד אלי' ר' באמת החזו״א, של ברכתו

בארץ.

 אני בירושלים, בקמניץ מוסר שהיה השיחות את זוכר קצת אני רה״י:

 אלי', ר' אצל לביקור סרנא, יחזקאל ר' עם התלוויתי שפעם זוכר

 ר' תשכ״ט( בקיץ היה וזה תש״ל בחורף נפטר (הוא לפטירתו, סמוך

 צריך כמה שכתוב מה בקול וקרא הגר״א את והחזיק ישב אלה'

פעמים. כמה זה את זעק הוא ישראל, בארץ כשנמצאים להיזהר

שאול נסע הוא יעקב, בזכרון משגיח להיות אלי' לר' כשהציעו  את ל

 ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד לו אמר איש והחזון איש, החזון

 בזכות - ימים לאריכות שזכה מה בזה תלה והוא להגיד. - יהיה

 המוסר כבוד את העלה מאוד אלי' ר' באמת החזו״א, של ברכתו

בארץ.

 אני בירושלים, בקמניץ מוסר שהיה השיחות את זוכר קצת אני רה״י:

 אלי', ר' אצל לביקור סרנא, יחזקאל ר' עם התלוויתי שפעם זוכר

 ר' תשכ״ט( בקיץ היה וזה תש״ל בחורף נפטר (הוא לפטירתו, סמוך

 צריך כמה שכתוב מה בקול וקרא הגר״א את והחזיק ישב אלה'

פעמים. כמה זה את זעק הוא ישראל, בארץ כשנמצאים להיזהר

שאול בא כשבחור רה״י:  ולבטל אחיין של פדיון או לברית ללכת אם ל

 אצל בראדין שלמד וסרמן אלחנן ר' על לו מספר אני לימוד של סדר

 של ללידה נסיעה לצורך חיים מהחפץ להיפרד כשבא חיים, החפץ

 לחפץ בא שוב בנו כשנולד רופא?" א ״הביסט חיים החפץ לו אמר בנו,

 מוהל?״ א ״הביסט חיים החפץ לו אמר לברית לנסוע שרוצה חיים

אלחנן... ר' יוצאים וכך בראדין, ונשאר

 משפחת אצל שגדל שליט״א ברגמן הגרמ״צ עם עובדה הווה וכך

 ברק בבני שהייתה בנם של לברית תקווה מפתח וכשבא קרלנשטיין,

שם. היה שכבר אפילו לישיבה, תחזור הברית לפני איש החזון לו אמר

 הטוב הכרת בשביל מזמנם השקיעו ישראל שגדולי פעמים היו ומאידך,

 הרבה ועלה אביב בתל משפחה לנחם שהלך שך הרב על ספרו וכך

 על הטוב הכרת להם שחייב ואמר אליו, שירדו הסכים ולא מדרגות

 הוא וכך הפרעה, איזה ממנו למנוע ודאגו ללמוד רב לבריסקער שעזרו

 טעלז של כינוס והיה בחברותא למדנו וולקין חיים ר' וכן טוב. יותר חידש

 ויש שם שלמד מכיון טעלז של לכינוס שילך לו אמר שמואלביץ חיים ור'

הטוב. הכרת לו

 מסויימת רפואה ליטול מסכים לא שפלוני לחזו״א אמרו פעם המשגיח:

 וקם דעתו את שנה ופתאום לשכנעו ילך כך ואחר כח לו אין שכעת ואמר

 כח... בלי גם זה הטוב והכרת הטוב הכרת לו שיש שנזכר ואמר והלך

 של ביטול מצדיק דבר כל לא חייבים, טובה הכרת באיזה תלוי זה ובאמת

זמן. הרבה

 לחתונה הלך אחד ופעם לחתונה. ללכת צריך יפגעו שאם אמר החזו״א

 היו הולך היה לא שאם והשיב הלכתה למה החזו״א ושאלו קרובים של

 הקודמות החתונות לשבעה הולך היתה לא אם החזו״א לו אמר נפגעים

 בא כאילו מתיישב היה לחתונה בא היה לוין אריה ר' נפגעים. היו לא אז

 ומוריד בא היה הגדולים ואחד והולך קם היה ספורות דקות ואחרי לשעה

ללכת... שצריך לזכור בידו החזיקו אבל המעיל

 החוגים מכל ישראל כלל כל אצל התקבל שספרו זכה הח״ח המשגיח:

לש״ש. כולו שהיה שך הרב ואמר ממנו גדולים שהיו ואפילו והעדות,

 מפליא באופן נכתב אף שספריהם גדולים גאונים שהרבה רואים רה״י:

 לס״ד שזכו יש ומאידך התורה, בעולם שהתקבל זכו לא זאת ולמרות

 הספר מהות מה תלוי לא שזה ומוכח שמואל( ור' הקה״י (כגון מיוחדת

 הדור תועלת למען ורק אך וחשב לש״ש עשה שהכל והח״ח בס״ד, אלא

 ביקש ספריו את שחיבר וקודם והפרט. הכלל לנחלת נהיו שספריו זכה

 עצמו על שנטל מי היה שלא ולאחר מ״ב, יוציאו שהם תורה מגדולי

 בבלי כסדר מצוות תרי״ג למדו בנו עם וכשלמד בעצמו. זאת עשה הח״ח

 הח״ח זה את אך חידושים הרבה להם והיו וכו' סיפרא תוספתא ירושלמי

 ספריו כל וכך תועלת, לזה יהיה שלא שאחז ולכתוב, לסדר טרח לא

 צריך אלא יותר שת״ח כמי הלכה שאין דרך ועל הדור. ערך כפי נכתבו

 עד רבו בכבוד שדקדק כרבא שהלכה נג: ביומא ר״ח יש לזה. וזכות ס״ד

ענו. שהיה הלל וכן לרבו בגמ'. שם כמבואר נפש מסירות כדי

 ההלכות שנדע המשיח לביאת להתכונן בכדי כתב קודשים על גם רה״י:

 שיגיע שכתוב והסביר נביא, יהיה שהתינוק בברית בירך ופעם הנצרכות.

כנביאים... נהיה המשיח

ה
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 זצוק"ל בורנשטיין הגרש״י מרן להסתלקות השבעה במלאות והתעוררות בהספד שליט"א המשגיח מרן רבנו מדברי
מלך' ׳קרית ישיבת בהיכל

 לחברו, אדם בבן בתפלה, תורה, באהבת תורה בלימוד המעלות. בכל ודוגמא שלם שהיה אדם בקרבנו והיה זכינו מזמן לא עד
הגזירה. נגזרה אבל מעמנו, הסתלק שלא בתפלה הרבנו

 שיש אדם בן לך תדע לרמז: ובא אלוקים׳ ברא ׳בראשית ב׳ אות הקדושה בתורה הראשונה האות חיזוק. דברי שאדבר בקשו
 חיי מכל יותר הבה בעולם רוח קורת של אחת שעה ויפה הנצחי, הבה, עולם בשביל הוא אותנו ברא שה׳ העיקר עולמות. ב׳

 לבנות יכולים אנחנו שכאן מאוד גדולה מעלה יש הזה לעולם אבל נבראנו. זה בשביל לא חולף, עולם הוא הזה העולם הזה. עולם
תשובה. לעשות אפשר אי כבר הבה בעולם הנצחי, העולם את

 יכול, שהוא מה את יעשה שאם בחשבון ייקח אם אבל כשרוני, כ״כ לא ממני לצאת יכול כבר מה לחשוב יכול בחור לפעמים
 יכול שהוא מה יעשה הוא אם מאתנו אחד כל פשוט. לא הזה בעולם גם אבל העיקר. וזה חשובים, מהכי יהיה הוא הבה בעולם

יכול. שהוא מה את שיעשה צריך חשוב, הכי הוא

 לא - מאתך׳ ׳חנינו ישראל, כל על להתפלל אותנו חינכו חז״ל ישראל. לכל לדאוג אלא לעצמינו, לדאוג רק לא שלנו והתפקיד
 הם ישראל שכל ומכיון ישראל, לכל לדאוג שלנו התפקיד תורה, בתלמוד יעסקו ישראל שכל לתורתך׳ אבינו ׳השיבנו חנני.

 הייתם התרוממתם? לא למה מאתנו שיתבעו לומר יש ישראל. כל על להשפיע סיבה זה מתרוממים כשאנחנו אז קשורים,
ישראל... כל את ולרוממם להשפיע יכולים

 שומעים כשאנו אבל כמהו להיות יכולים לא אנחנו המעלות. לכל דוגמא שהיה אדם שהיה הזה הקדוש במקום נמצאים אנחנו
אפשר! אי שהינו, כמו להישאר יכולים לא אנחנו שלו המעלות כל את

 נשא פרשת
הכהנים ברכת את לקבל ראויים נהיים כיצד

 להם. אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר. בניו ואל אהרן אל דבר
 ו, )פרק אברכם ואני ישראל בני על שמי את ושמו וישמרך... ה' יברכך

. כג פסוקים ז( כ -

שר את להבין יש  כוונת אם ישראל״. בני על שמי את ״ושמו הציווי פ
שנו העם את לברך לציווי שבנוסף התורה ד י  על ה' שם את לשים ציווי עו

 שם את לשים התורה כוונת ואם זה, ציווי לקיים איך התבאר לא ישראל,

 בברכת מונח איך מובן לא העם, את הכהנים ברכת ידי על ישראל על ה'

אל? על ה' שם שימת הכהנים שר י

' בעל ה ^  הברכות. עניין של היסוד מתבאר ובדבריו זה, עניין מבאר ה

 כלי להיות המתברך צריך המתברך, על המברך ברכת שתחול בכדי הנה

מו את האדם יעשה והיאך הברכה. לקבל ומוכן הראוי  הראוי לכלי עצ

כך?  להציל לחסדו המיחלים אל יראיו אל ה' עין ״הנה בתהילים נאמר ל

 לחסדיו, וצפייה בקב״ה העיניים תליית - ברעב״ ולחיותם נפשם ממות

שפעה מושכת ומרעב. ממוות הצלה של ה

 והשמירה שהברכה - וישמרך״ ה' ״יברכך :היא כהנים ברכת תוכן והנה,

שלום״ לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחונך. אליך פניו ה' ״יאר ה'. מאת הם

 ״ושמו התורה: ואומרת .,ה מאת היא גם בשלום והזכייה החן נשיאת -

 תלוי שהכל ישראל את ילמדו שהכהנים והיינו, - ישראל״ בני על שמי את
שפע, בעל והוא בקב״ה  - שתוכנה כהנים בברכת אותם שיברכו ידי על ה

 שיברכם, לקב״ה עיניהם לתלות ישראל את יביא וזה ומאתו, ה' ביד שהכל

שו הם כך ידי ועל שפע, לקבל ומוכנים ראויים עצמם יע  ״ואני - ואז ה
אברכם״!

/ מדברי נמצא ה ^ ע שפע לקבלת ראוי להיות שבכדי ^  המתברך צריך ה

שריש שו לה ה ובזה ה', מאת והכל בה' תלוי שהכל בנפ ש  את המתברך עו

הברכה. לקבל ראוי עצמו

מבריסק מהרב עובדה - כהנים בברכת המתברכים את מברך הקב״ה

רש״י. - הכהנים״ עם ואסכים לישראל - אברכם' ואני שמי... את ״ושמו

 כהנים. ברכת של ערכה רום מספיק ידועה כולם אצל לא הנראה, כפי

 שלא ישנם אך צדיקים, אצל להתברך גדולים מאמצים עושים אנשים

 כתבה שעליה כהנים, בברכת להתברך האפשרות את מספיק מנצלים

ש התורה  שהקב״ה - אברכם״ ואני ישראל בני על שמי את ״ושמו במפור

הכהנים. של ברכתם עם יסכים

 הרב של להגעתו הראשונה שבתקופה סיפר, זצ״ל שבדרון שלום ר' הגה״צ

 אצלו. שנערך במנין קבוע כהן היה לא עוד לירושלים, זצ״ל מבריסק

 לבוא שהסכים אחד כהן מבריסק הרב מצא השנה, ראש כשהתקרב

הגיע והנה, השנה. ראש של מוסף לתפילת במניינו ולהתפלל  ראש ב

תפלל כהן אותו השנה,  ולא התמהמה שחרית, תפילת אחר במקום שה

הגיע הספיק ה ל שע  המתפללים קהל מוסף. תפילת להתחלת היעודה ל

 מוסף בתפילת להתחיל שהציעו והיו סבלנות, חסר היה כבר הרב בבית

אלו כמובן אך הכהן, ללא ש  לבואו עד לחכות הורה והוא הרב, את כך על ש

ש דהוא מאן כשהעיר הכהן. של  הרב הגיב לא דציבורא, טירחא בזה שי

מוסף. בתפילת והתחילו הכהן הגיע מה זמן כעבור ושתק. כך על

מד המצומצם לקהל הרב פנה התפילה בסיום  עוד לכם יש ואמר: לידו שע

 למרחקים רגליהם לכתת הם מוכנים שהרי מהחסידים, הרבה ללמוד
שלג בקור אפילו שרב בחום וב  אפילו ולפעמים שהוא, תנאי ובכל וב

 עליהם הנערץ לרבם להגיע כדי הכל חדשים, מספר הנמשכת בנסיעה

 שמי את ״ושמו הוא: בתורה מלא מקרא הרי כאן, והנה בברכתו. ולזכות
 כמחצית ולו להמתין סבלנות לכם אין ואתם - אברכם״ ואני ישראל בני על

ה?! ע ש ך ה ד ב ע באמת( )ל

ו



שליט״א סגל דן רבי הגדול הגאון המשגיח שיחת

התורה קבלת
שה כתוב  ואף יעקב בריתי את ״וזכרתי מ״ב( )כ״ו, בפר

תי את ם בריתי את ואף יצחק ברי ארץ אזכר אברה  וה
קול קורא הבעל קורא זה, הפסוק את הנה אזכור״.  רם, ב

 שהיא הקללות כקריאת ולא הרגילה הקריאה כדרך
 אחר, באופן הפסוק, את מפרש הק׳, השל״ה אבל בלחש.
 שגדל מי דומה שאינו נחמה, ולא מהתוכחה חלק שהוא
 בבית שגדל למי וחוטא, ומצוות תורה בו שמרו שלא בבית
 אחרת מתנהג והוא ומצוות, תורה שמים יראת בו שיש

מדינה שגר מי וכן וחוטא.  פחות הוא מופקרת, שכולה ב
ם במדינה שגר ממי חמור  על ואף ארץ, בדרך בה שמתנהגי

 וזו יותר. גדולה עליו שהתביעה בהפקרות, מתנהג כן פי
 שכיון וכו׳״, יעקב בריתי את ״וזכרתי של התוכחה

ם מגיעים שהנכם ם התביעה ויעקב, יצחק מאברה  עליכ
ם מה וכן בהרבה, גדולה ארץ שהיית קיך ה׳ שעיני ב  אלו

ארץ ואוירא בה, ם. כן פי על ואף מחכים, ישראל ד  חטאת
מהתוכחה. חלק וזה

סיני הר לפני קרבנו

 ובהגדה הקדושה, התורה קבלת לפני עתה אנו עומדים
 את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו ״אילו נאמר פסח של

שאילה, וידועה דיינו״. התורה ם יש תועלת מה ה  בעצ
 סיני הר הרי התורה, את לקבל בלי סיני להר ההתקרבות

שמעות לו אין  לשם רק הוא יעודו כל אלא עצמו, בפני מ
שה, התורה קבלת  זה על לומר שייך מה א״כ הקדו

 היה התורה, קבלת מלבד סיני, שבהר לומר, ויש ״דיינו״.
 שזהו האלוקים״, הוא ה׳ כי לדעת הראת ״אתה גם

ם על שמלכותו שמים, וכבוד ה׳ יחוד של הגילוי  העליוני
 וזהו״אילו סיני. בהר גילה הקב״ה זה כל והתחתונים,

 הגדול המעמד לכל זוכים והיינו סיני״, הר לפני קרבנו
ם היינו אלא התורה, את לקבל הזה,בלי  להשגות זוכי

דיינו. זה על זוהמתן, ולפסקה ה׳ באמונת והמדרגות

 נפרד בלתי חלק הוא הזה, הגדול המעמד כל ובאמת,
 זה. בלי התורה קבלת תתכן לא הקדושה, התורה מקבלת

 סיני הר בלי שתורה זצ״ל, קוטלר הגר״א אומר היה לכן
של חז״ל הרי כן, על יתר התורה. לא זה מ ם, מרי  למלך או

שהגיע אחר, מלך לבן בתו את שאירס  המלך ובן הזמן וכ
 איני יחידתי, בתי המלך, לו אמר אשתו, את לקחת בא

 כיון יכול איני גם לך, לתתה ולא הימנה. להיפרד יכול
שתך. שהיא ה לכן א ש ק  מקום שכל מכם, אבקש אחת ב

חד קיתון לי תעשו שתלכו  וכך אתכם. להיות שאוכל א
 כביכול כך מבתו, להיפרד יכל לא שהמלך כמו הקב״ה,

ם שיהיה מציאות אין הקב״ה, עם רק ניתנה תורה  לאד
תיב הוא הדא איתו. הקב״ה את לו אין אם תורה  דכ

ם״. ושכנתי מקדש לי ״ועשו בתוכ

 להיות האדם על הקדושה לתורה לזכות שכדי נמצא,
 לא זה ומבלעדי ה׳, עם להיות שיכול במדרגה

שביל אחד, קיתון של צורה להיות שייך.ומוכרח  שיוכל ב
שכנתי להיות ם״. ״ו הוא ובריך וקודשא ״אורייתא בתוכ

שראל הוא״, חד  מוכרח התורה קבלת רוצים אם וי
 הוא״, חד ואורייתא וישראל הוא בריך ״קודשא להיות,
שראל מפני באמצע, הוא ישראל  עם אחד להיות צריך שי
 את שיהיה יתכן לא אבל התורה, עם ואחד הקב״ה
 ״אשר לכן איתה. ביחד שהקב״ה בלי הקדושה התורה

 אינה שהתורה תורתו״, את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר
שראל כלל בחירת ידי על אלא להיות יכולה שנהיו לה׳, י  כ

שראל יכלו אז רק והקב״ה, ישראל אחד לתורה. לזכות י

ישכון לבדד עם

 בתרתי, באמת הוא הקב״ה, עם להיות שצריך ומה
שראל שכלל כיון האחד,  כמו לה׳, משכן להיות צריכים י
ם״, ״ושכנתי שכתוב  ראויים להיות מוכרחים לכן בתוכ

 יכול לא יתברך.ולכן בו ודבוקים לה׳ משכן להיות לזה,
שראל כלל ושלום שחס להיות ת יתנהגו י  החיים בהנהג

 לא זה תורה, גם להם ויהיה העולם, וכאומות הגויים ככל
ועיקר. כלל יתכן

 ט׳(, כ״ג, )במדבר יתחשב״ לא ובגוים ישכון לבדד עם ״הן
 לבדד, עם שהם מה היא, ישראל כלל של המציאות כל

ם לא הם משמע. תרתי יתחשב״, לא ״ובגוים  מתחשבי
שראל אצל שהגוים בגוים,  חיים וצורת מציאות אינם י

 בעיני כלל נחשבים שאינם יתחשב״ לא ״ובגוים וכן כלל.
 לו אין שהגוי עד הוא, הפער כך כדי שעד מפני הגוים,

 יכול ולא לו אין חי שלבעל כפי בישראל. השגה בכלל
ם, השגה לו להיות  הכלים את אפילו לו אין שהרי באד
 ״לא כאן, להבדיל, כך, האדם. מהו להשיג

ם שב״.ופעמי שכלל יתח שראל כ ה י  כפי גדולה, במדרג
ם,בגדר כל את לרומם שיכולים  הוא גדול ״עילוי העול

ם לבריות שי בהיות שמ ם מ שהוא האד ם״,״כ של  כל עולה ה
הרי פרק ישרים עמו״)מסילת מתעלה העולם  שיכולים א׳(,

ם ״היא להיות יכול ולכן לרומם, הם ם חכמתכ  ובינתכ
ם העמים״ לעיני  לאמות שיהא הכוונה אין ו׳(, ד׳, )דברי

שראל השגה העולם  הגבוהה מהמדרגה נובע זה אלא בי
שראל כלל של  אפילו ולהשפיע, להעניק לרומם שבכוחם י
שראל כלל הדבר מעיקר אבל נמוכות. מדרגות על  כל י

שב,ולא לא ובגוים לבדד עם שהם מה היא מציאותם  יתח
והגדרים. המחיצות את ושלום חס מאבדים

ם חז״ל ולכן  כל התחילו שבמצרים אומרים, הקדושי
שראל בזמן הגזירות, קרב שי ת חילולה ת ם ה  וביטלו אליה

 את קיבלו ומזה הגוים כמו מעשה שעשו וכיון המילה, את
שתעבד הכוח שראל כלל של ההתקרבות כל בהם. לה  י

ם לאומות  יתכן שלא מפני ההיפך. את מביא זה העול
שראל בין קירבה שיהיה  מיד קירבה, כשיש לכן לגויים, י
 כלל על שהיו הגזירות שכל ותשכח, דוק אותם. דוחים
ם מאומות ישראל  שהיה אחרי כתוצאה היה העול

אליהם. התקרבות



בתוכם ושכנתי

 שכלל יתכן לא הקב״ה, עם תורה להיות שמוכרח ומכיון
 היצר, ולכן, העולם. אומות כמו הנהגה עם יהיו ישראל
 של לשלימות להגיע שצריך האחרון, בדור עתה ובפרט

מד שהיה כמו העולם, מע  של למצב כבר שהגיעו סיני, הר ב
ם אז התיקון, לפי ועמדו זוהמתן פסקה  והפיל היצר התעצ
 עושה היום כך העגל. בחטא שחטאו כגויים, ממש אותם
שתדלות כל את היצר שראל שכלל לדמות הה  יהיו י

 כל של הטומאה עם לקדושה, שנוגע במה העולם, כאומות
 להיות יכול כאן וכי למיניהם. הטומאה מכשירי

ם שרוצים הפלא מה ״ושכנתי״, שיי  אותנו לקעקע החפ
 יכול היה לא זה, עם קשר שום היה לא אנחנו אם כולם,

 המחיצות, את ששברנו בגלל הכל אלא כלום. לקרות
ם ונהנים  להםאת יש אז הדברים, אותם עם ומתעסקי
 אותנו ״וירעו אלינו. לגשת אפילו יכלו לא זה ובלי הכוח,

ם אותנו שעשו ״וירעו״, אחרי רק ויענונו״, המצרים  לרעי
 של הכוח את להם היה אותנו, להכשיל והצליחו

 וחד הקב״ה עם רק ניתנה שתורה גופא הוא וזה ״ויענונו״.
שראל כלל שיהיה שמוכרח מפני זה הוא,  ה׳, משכן של י
 וכשם ומרומם. מעלה בעל ונקי, זך להיות צריך ולזה

 ועוד לעוד להגיע ויכולים גוררת עבירה כך גוררת שמצוה
 באופן אלא העבירה מצד רק הכוונה אין ירחם. ה׳ דברים,

ם על בולט  שייכות פעם אף היה לא ישראל שלכלל הדברי
איתם.

שט שהתחיל ראיתי גם לאחרונה  כזה דבר חדש דבר להתפ
 שכבר כאלה אולי וגם ילדים )ספינר(, היד על שמסובבים

ם,ממש אינם ת... של חדשה מדרגה ילדי  ממש וזה גדלו
 זה דבר שהרי חודר, שזה איך לב שמים לא הכל. היפך
 כדוגמתו, שאין שלבטלה הביטוי ממש וזה הכל היפך הוא
 עצמו עם לעשות מה יודע שאינו האדם ושל טפשות, של

ש היערות הרי משהו. מסובב ולכן  חלק כן לא אומר, דב
ם לכן לעשות מה להם שאין העמים ככל ישראל, מלאי  מ

שטויות, זמנם את שראל עם חלק כן לא אבל ב  להם שיש י
 הקב״ה, עם ניתנה תורה ומדרגות, עבודה ומצוות תורה

 מקיים בדיעבד ובערב בבוקר שמע קריאת שקורא ומי
 ולילה״, יומם בו ״והגית שקיים תורה, תלמוד מצות בזה

 ״ואהבת״, ״אחד״, הכל, מונח שבזה משום לזה והסיבה
 קודמת יראתו להיות ומוכרח תורה. יהיה זה את יש ואם

 עומדת טהורה השם ״יראת מתקיימת, חכמתו לחכמתו
״טהורה״. להיות צריך לעד״,

 ונכנסו מהטומאה שיצאו שבועות היו אלו שבועות
ם שביום עד יראה, של לטהרה  ליראה, הגיעו החמישי
 חג את הקב״ה קבע לכן טהורה, להיות צריכה ה׳ ויראת

ם תורה מתן  שיראה ולהורות להראות החמישים, ביו
ה התורה, לחכמה-חכמת קודמת  וכמו ובזמן, במעל
 לחכמתו קודמת שיראתו ״כל מי״א( פ״ג )אבות שאמרו
ם שהיתה החכמה שכל היינו, מתקיימת״, חכמתו  ביו

ם תלויה נ״א,היא ם, ביו שי  היה תורה המתן וכל החמי
 יראת צריך שתחילה עולם לדורות כן שישמעו זה באופן

 להיטהר, צריכים היה ולכן טהורה, היא ה׳ ויראת ה׳
 להיות מוכרח הקב״ה, עם תורה מתן להיות שצריך וכיון

טהורה.

 ״הטהרו״, ע״י להיות צריכה התורה לקבלת וההכנה
ם ובפרט  צריך עליהם, החינוך הצאן, צעירי קטנים ילדי
 משאת יהיה וישמחם, ראשם את שיעסיק שמה להיות
 שטויות ולא ומעלות, שמים יראת תורה ומבטם, חייהם

 קטן ילד כשבא זו שמחה איזה ושלום. חס והבלים
ה ומבקש  ״תורה זה שמים. ויראת בתורה שיצליח ברכ

 מה מספיק יעקב״. קהילת מורשה משה לנו צוה
ם מבפנים צריכים אנחנו וכי מבחוץ, שקולטים  עם להרגיל

ם רוצים ואם הבלים.  פעם אחרות. דרכים לזה יש לשמח
 היה והכל הפרשיות, סדר את שרים היו עושים, שהיו מה

ם כל זה סביב ם. וכל התענוגי שועי שע  תורתך ״לולי ה
ם ם אפילו צ״ב(, קי״ט, שעשועי״)תהילי שועי שע  היהעם ה

ם שחס מה מספיק אחר. דבר היה לא פעם תורתך,  ושלו
 את להם לתת צריכים אנחנו וכי לבוא, יכול מבחוץ

עסק. מזה ולעשות הבלים בעוד התעניינות

 משכן להיות צריך לכן הקב״ה, עם להיות מוכרח תורה
ם״. ״ושכנתי לה׳,  ד׳( ז׳, )ירמיהו הנביא אומר בתוכ

ם ומבארים המה״, ה׳ היכל ה׳ היכל ה׳ ״היכל שי  המפר
ם כן שאמרו ם המקולקלי  ה׳ ״היכל שאמרו ישראל, בע

ש,למרות בית שיש זמן שכל היינו, ה׳״, היכל  שאנו המקד
שערי אויב יבוא ולא כלום יקרה לא חוטאים,  ירושלים. ב

שראל שעם היינו המה״ ה׳ ״היכל אמר והנביא  היכל הם י
 ואינו ואבנים עצים הוא ההיכל ראויים לא הם ואם ה׳,

לבסוף. היה שאכן כפי מעמד, יחזיק ולא כלום,

 ״הסירו היא הקדושה התורה לקבלת שההכנה פשוט א״כ
שר הנכר אלוהי את ם״, א  הם אלו דברים שכל בתוככ

 ככל יתחשב״, לא ״ובגוים הגויים, חוקות של בגדר
שנוצר אבל מוגנים, אנו יותר ששומרים  רפיון, אצלנו כ

מתגבר. שכנגד הכוח

הטהרו

ם ם האחרוני אר )הובא שואלי  תצ״ד, סימן בריש היטב בב
ש״א וכן  מתן החשבון שלפי זרה( בעבודה כן הקשה המהר

ם היה תורה  העומר שספירת העומר לספירת נ״א ביו
ם לספור התחילו א״כ שיצאו, השבת ממחרת התחילה  ביו

ם שבועות ושבע חמישי, ם מסתיימי שי ויום חמישי, ביו  שי
ם יום הוא שב״ק החמישי  הגמ׳ אומרת שהרי נ״א, היה ו

שבת היה תורה מתן שלכו״ע ש בתאריך ורק ב  יש בחוד
ם שואלים א״כ מחלוקת.  הקב״ה קבע למה האחרוני

ם ולא החמישים, ביום השבועות חג את עולם לדורות  ביו
תירץ ראוי. שהיה כפי הנ״א, ש״א ו שכל שמפני המהר

הבושם כערוגות

 וזה הקב״ה, עם רק ניתנה תורה שלכן בחינה, עוד יש אבל
ם הגמרא תורה. של מעיקרה  אומרת, סח:( )דף בפסחי

 לה׳ ״עצרת כתוב באחד סותרים, מקראות שני שיש
תוב ובאחד אלוקיך״,  ר׳ ונחלקו לכם״. תהיה ״עצרת כ

שוב יהושע ור׳ אליעזר  אומר, אליעזר שר׳ המקראות, בי
שר םיום שאפ שני טוב לקיי ש לה׳ כולו או אופנים, ב  כמ״
 או היום, כל ומתפלל ושונה לומד אלוקיך״ לה׳ ״עצרת
 אומר יהושע ר׳ לא. ותו ומשתה מאכל ״לכם״, של בצורה

וכך המדרש, לבית וחציו ושתיה לאכילה חציו חלקהו,



 אנו וכך לכם. וחציו לה׳ חציו מתקיימים, המקראות שני
 ר׳ שבהם מיוחדים זמנים שיש הגמ׳ ומביאה עושים.
 שכתוב מפני קודש, שבת ״לכם״, גם שצריך מודה אליעזר

שתה ״ימי שכתוב מפני פורים, עונג״. לשבת ״וקראת  מ
 עד ״מערב של הדרשה מפני הכיפורים, יום ערב ושמחה״.

שיעי האוכל ערב״,״כל ת שירי ומתענה ב  הרי וכו׳״. בע
 קרא בעינן ״לכם״, שצריך מודה ר״א בהם שלמקומות

שביל ללמדינו. ב

מי בעצרת מודים ״הכל הגמ׳ אומרת והנה  לכם״, דבעינןנ
ם אלא פסוק, הגמ׳ מביאה אין ובזה  בו שניתנה סברא,״יו

 שביום הפוכה, סברא שזה תמוה, ולכאורה הוא״. תורה
 לר׳ להודות צריך היה יהושע ר׳ גם תורה, בו שניתנה
שב אליעזר,  ולומר וללמוד להתפלל - היום כל ושונה שיו

ש״י הלל. אכל בו ״שישמח פירש שם ור מ  ומשתה, ב
שראל זה יום ומקובל שנוח להראות  בו״. תורה שנתנה לי

ם היא, רש״י וכוונת  מחייב שהשכל מה עושה שכשהאד
 אלא בזה, חפץ אינו הרצונות מצד והוא גוזרת, והדעת
 עושה א״כ מחייב, השכל שכך מפני לעשות מוכרח שהוא

 שני בין מאבק שיש כיון ומקובל״, ״נוח זה אין אבל הוא,
שכל הכוחות  ״נוח רוצה. לא הגוף רוצה, הנשמה - ה

 הבחינות, מכל הדבר עם שלם האדם שכל זה ומקובל״
ת נפשית, שכלית,  כי רש״י, דברי ואלו ורגשית. גופני
ם שכל להראות תורה בו שניתנה יום של מעיקרו  האד

מוח צריך ולכן להיות. צריך וכך התורה, עם שמח  בו לש
 ומקובל נוח זה שיום ״להראות ובמשתה, במאכל דוקא

 אין מאבק וכשיש ושלווה, מנוחה בו שיש היינו לישראל״,
קובל נוח זה הדבר עם שלם האדם שכל אלא מנוחה,  ומ

 ולזה יום. של מעיקרו וזה ומצפצף פה פוצה ואין כולם על
שטות שזה פסוקים צריך אין  זה תורה של שמעיקרה הפ

ם בגדר הרצון. ת עלזו ותחתונים ששו ״עליוני קבל  ב
 הנפש שבאדם, העליון החלק זה ״עליונים״ תורה״,
 רק לא התורה ובקבלת הגוף, זה ״ותחתונים״ והשכל,

ש השכל  של מעיקרה זה ודבר הגוף. אף אלא שמחו, והנפ
תורה.

ם היכן ועד שבת שהגמרא מגיעים, הדברי  פח:( )דף ב
שיר על אומרת ק)  כערוגת י״ג(״לחייו ה׳, השירים הפסו

ם״שכל ש ה מפי שיצא ודיבור דיבור הבו  כל נתמלא הקב׳׳
ם, כולו העולם  ומהפה ״לחייו״, שכתוב מפני היינו בשמי

של הדיבור, יוצא הרי  ״כערוגות כביכול הקב״ה ו״לחייו״
ם נתמלא דיבור שבכל הבושם״ ם, העול מי ש  ומקשה ב

 להיכן שני דיבור נתמלא, ראשון שמדיבור וכיון הגמ׳,
תיו,והיה רוח הקב׳׳ה הוציא הגמ׳, ומתרצת הלך,  מאוצרו

 מקום היה וכך נתרוקן, והעולם עדן, לגן אח״כ מעביר
ם שכל שוב ם. יתמלא העול  מדוע להבין, ויש בבשמי

ם, כלל שיהיה מי ש ם של החושים שכל ידוע אדרבה ב  האד
ם  מסיר שזה בהכרח, מריח, האדם ואם למוח, קשורי

 להיות צריכים היו ישראל כלל והרי מהריכוז, מעט
 וא״כ התורה, וחכמת הקדושה התורה בקבלת מרוכזים

ם היה מדוע שמי קלקל זה הרי כזה, בזמן ב  ואף ומפריע. מ
ם שיהיה סיבה, לזה יש אם שמי שעת ב  התורה, קבלת ב
ם כיון ם, מלא כבר שהעול מי ש  לרוקן נס עוד צריך למה ב

אלא בלי השני הדיבור שיצא אותו, ם. מי ש  שאין רואים ב
ם, עם יוצא שהדיבור זה מי  של המהות הוא, זה אלא בש

ם זה ה׳ דבר שמי יכול ואינו ה׳, על להתענג ותענוגים, ב

ם ״חכו שלו. המציאות שזה מפני זה, בלי לצאת  ממתקי
 במקומו״, וחדוה ״עוז רעי״, וזה דודי זה מחמדים וכולו
שועים כולו תענוגים, וכולו שמחה כולו  ״ויהי שע

 עם השמחה זה תורה של ומעיקרה יום״, יום שעשועים
התורה. עם וההנאה התורה

שולחן כתוב  זכר עשבים ששוטחים תצ״ד( )סימן ערוך ב
אר ברורה, והמשנה תורה. מתן לשמחת  מפני הטעם, בי
ק שכתוב סו מד בפ מע  ירעו אל והבקר הצאן ״גם סיני הר ב

 מרעה. שם שהיה ראיה א״כ ההוא״, ההר מול אל
 בא מרעה, שם שהיה ציינה שהתורה שממה והכוונה

 צמחים עם התורה שמחת את לעשות שצריך ללמד,
אור וצריך ועשבים.  יותר מסמל שיותר מה שלכאורה בי

 זכר עושים דוקא ומדוע והשופרות האש זה התורה את
 שהיה שהסיבה הביאור אלא עשבים. שם שגדל זה לפרט

ם שכל צריך התורה קבלת מצד כי העשבים, את  האד
 על תתענג והעין מיוחד, ריח שיהיה ויתענג, ישמח

ם נראה כיצד המראה, שהקב״ה העול  התורה, את נותן כ
 של מעיקרה שזה מפני וזאת ויפה. מלבלב פורח הכל

 זה מחמדים וכולו ממתקים ״חכו שיהיה שצריך תורה
הקדושה. תורה של המהות וזה דודי״,

במקומו וחדווה עוז

 וחדווה ״עוז כי הקב״ה עם רק ניתנה תורה לכך,
 וליהנות ה׳ על ״להתענג זה האמיתי התענוג במקומו״.

ם אפילו שכינתו״, מזיו ם אם הזה. בעול  יודע היה העול
חר רודפים היו אלוקים, קרבת של מתיקות היא כמה  א

 קרבת ״ואני דביקות, על מדבר כבר מי בהרים. כקורה זה
ם ם המסילת שכתב וכמו טוב״, לי אלוקי  זולת ״וכל ישרי

ם קרבת רק״ואני אלא נתעה״, ושוא הבל הכל זה  אלוקי
 יחד, איתנו נמצא הקב״ה אם רק זה הק׳ תורה טוב״. לי

 כי עצומה שמחה עם להיות צריך שתורה מכריח וזה
ם ה׳ ״פיקודי  אומר חיים החפץ ובאמת לב״. משמחי ישרי

ם היו חטא שאלמלא  כלות עד תענוג בלימוד מרגישי
שות כל את מעכיר שהחטא אלא הנפש, ם של הרג  האד

 הנפש, כלות של שמחה היה זה, ובלא ומזהם. ומטמטם
שמעתתא, ומהחדוות עצמו מהלימוד  תורה זה כי ד
הקדושה.

מגיד ולכן, ם משל, אומר מדובנא ה  אמר שהגאון שאומרי
 אותי ״ולא הפסוק על תורה של לאמיתה שזה זה על

אורב משל ישראל״, בי יגעת כי יעקב קראת  לבקר שבא ל
שפחתו בני את שאיר מ  הרכבת, בתחנת המזוודה את וה

 עייף ששלחו הנער מגיע רב זמן ואחר להביא נער ושלחו
 עייף כה הוא אם האורח, אמר מיד רוח, מצב ובלי ויגע

 כי שלי, המזוודה זו שאין סימן המזוודה, מנשיאת
מגיד אומר וקלה. קטנה שלי המזוודה  שזה מדובנא ה

 ״כי למה וזאת יעקב״ קראת אותי ״ולא אומר הקב״ה
 להיות לך גורמת שהתורה מה, זה אם ישראל״, בי יגעת
 שלי התורה אלא שלי. התורה זו אין רוח, מצב ובלי עייף

ם ״חכו ם״. וכולו ממתקי מחמדי



חיים מצא מוצאי

 תורה עם השמחה זה הקדושה תורה של מעיקרה כן, אם
שה. מתורה וההנאה  מי כי הקב״ה עם זה ולכן, הקדו

מחה הוא שאיתו ש  ״כי הקב״ה, את שזוכר מי עצומה, ב
שגיח אצל שראינו כמו חיים״. מצא מוצאי  יחזקאל ר׳ המ

ם עצבות, מהי יודע שאינו עצמו על שאמר זצ״ל  אד
 דם מקיא שהיה הרבה, כ״כ עבר הפרטיים שבחייו
חו״ל שבמיר נוראה עניות בריאות, שסבל ממה בלילות  ב

ם מבחורים כסף לווה היה  לו היה לא כי אמריקאי
 מהי יודע אינו זה כל ואם ויפן, שנחאי את ועבר למחיה,
שט אלא לב. כולו היה הרי אבן, לב ליבו וכי עצבות,  הפ

 שהכל לדעת בלי גם ואפילו יתברך, איתו שהיה בזה
 גדול הכי הקמצן גם בחתונה שאדם יודעים כולנו לטובה

שבר  כך, על ומתרגז מתרעם שאינו רק לא כלי כשנ
שר אי כתיקונם שבימים  מהקפידא אמותיו בד׳ לעמוד אפ

מחה טוב מזל אומר אפילו אלא לו, שיש ש  גדולה, ב
ם בזה והביאור שאד מצב חי הוא שמחה עושה שכ  רוח ב

 אותו מצער שלא רק לא נשבר שהכלי ומה יותר, מרומם
 וחי ה׳ קרבת שזוכה ומי מהשמחה, לחלק נהפך אף אלא

ם כלל אכפת לא איתו,  אלו ודברים אלו, קטנים דברי
ם לו. שיש הגדול הדבר מול מתגמדי

שה, תורה שרינו הקדו  של ומעיקרה חלקינו. טוב מה א
שמח הוא תורה שי לב ה״י  ש״תחת כך כדי עד ה׳״, מבק
קיך ה׳ את עבדת לא אשר מחה אלו ש  מרוב לב ובטוב ב
שבון חיים החפץ שם. שכתוב מה נוראות נורא כל״,  בח

 ירוחם ר׳ הלימוד, לפני הגג בעליית עושה שהיה שלו הנפש
 פלונית מצוה שעשה מה על עצמו את שתובע אותו שמע

 רק זה אין ששמחה מפני וזאת שמחה, בלא פלונית ומצוה
ם חסר שמחה בלי עושים אם אלא במצוה, מעלה  כי בעצ

כנדרש. המצוה את מעריכים שלא סימן הוא

טהרנו שגבנו

 להכין גם היא התורה לקבלת שההכנה למדים נמצאנו
שכנתי ראויים שנהיה עצמינו את עם ולהיות בתוכם״ ל״ו

 יום זה שבשבועות שהשל״ה מה וגם אחד, בקיתון הקב״ה
שביל השנה, בכל תורה יזכו כמה תורה, על הדין  זה וב
 כמה טוב ולהתבונן איתנו, שיהיה יתברך ה׳ קרבת צריך
שער החיים הנפש שכתב כמו תורה, של ערכה גדול  ד׳. ב
שראל כלל זוכים וזה  ״המלמד תורתו״ את לנו ״ונתן י

 והמלמד, הרב יתברך הוא ישראל״, לעמו תורה
שלומדים  שמחה שני, ומצד . ראוי להיות צריך אצלו וכ

ם להיות הנאה לנו היה הרי כמה גדולה, ת חיצ מ  של ב
שראל גדולי שיבה איתם, ולדבר י  זכורני בפוניבז׳ בי

שגיח עם לדבר סיבות שחיפשו  ר׳ שך הרב יחזקאל, ר׳ המ
שלומדים דוד.  א״כ הקב״ה, עם נמצאים הרי תורה וכ

שגת מדרגה גם שזה הוא, פשוט  מדרגה וגם התורה, בה
ם כי אותנו ולזכך לטהר שאין ולמיאוס להבל נתפס האד  כ

ם את לו ם הדברי ם. העליונים האמתיי  ״שגבינו והמרוממי
שגב נהיים אם נורא״, טהרינו  מטהר זה ומרומם, נ

שה, תורה עם נהיים ״שגבינו״ בחינת מהשפלות.  הקדו
 שפלות. מכל מרחק זה ומעלות, מצוות עבודה, תפילה,
ש הוא משהו לאדם מתעורר אם ואפילו  מה את מרגי
אבוס נאכל וחמורי אני ״וכי אמר הראשון שאדם  אחד״, ב

 שהוא מרגיש אדם ואם דבר, מאותו ונתפעל נהנה וכי
ם אותו מרחק זה אדם, ם מהדברי  שמרגיש. כיון אחרי

 רוזובסקי הגר״ש מו״ר שרצה מה שזה אני וכמדומה
שיבה מהגבעה ירדנו אחת שפעם ללמדני, זצ״ל  והיה בי

 הפראק את להוריד יכול הייתי אם ואמר מאד, חם
 הייתי הכותונת עם רק וללכת היד על אותו ולהשים

 בא ומה זאת, לעשות יכול לא אני אבל תענוג, מרגיש
 אלא שמתבייש, לומר בא לא ודאי בזה, שמואל ר׳ ללמד

ש האדם שאם לומר בא  לעשות יכול אינו מרומם, מרגי
ם. דברים  לאמריקה שהגעתי ראשונה פעם וזכורני אחרי

ם להביא צריכים היו  שם אכלו והם הכסא בית לתקן גויי
חדר נמצאים כאילו  שפלותם, מפני זה וכל מפואר. אוכל ב

 את שיש ברגע זאת. לעשות מסוגל לא שמרומם מי אבל
 ומטהר מהכל מרחק זה במילא רוממות של ההרגשה

שר וזה מהכל, שה. התורה לקבלת וההכנה ההכ  ולכן הקדו
 הכוחות בכל מנסה הוא הכל את לקעקע שרוצה היצר

 אנו אבל יצליח שבזה שיודע כיון לשפלות אותנו למשוך
הלשונות״. מכל ״ורוממתנו תקרב, אל סחור סחור להיפך

 וברוממות בשמחה הקדושה, התורה לקבלת ישראל כלל וכל אנחנו שנזכה וחסדיו, רחמיו ברוב יעזור ה'
 ומלאה לשון כל תשבע ברך כל תכרע לך כי תבל יושבי כל וידעו יכירו צדקינו משיח לביאת כבר ונזכה
אמן. מכסים. לים כמים ה׳ את דעה הארץ

ש מדרשו בבית נאמר תי בהר פרשת במוצ״ קו חו ם אחד ע״י ונכתב תשע״ז, ב שומעי הבנתו כפי מה



למועדים' 'ירח מערכת

למועדים' 'ירח מערכת
שליט״א אלשין ירוחם רבי הגדול הגאון

ש בית ישיבת ראש ליקוואוד - גבוה מדר

תורה של רינה ~ תורה' של 'כתרה קבלת שמחת
תשע״ז - השבועות חג

ת חג שמחת שבועו ה יום - ה תנ  בו שני

תורה

ת בגודל א[ ת מעל ח מ  חג של טוב יום ש

שבועות  אמר ב( )סח, פסחים בגמי איתא ה

ת מודים הכל אלעזר רבי ר  נמי דבעינן בעצ

א מאי 'לכם', מ  הוא, תורה בו שניתנה יום טע

 וז״ל, דבעינן( )דייה רש״י ופירש ע״כ.

מח ש  שנוח להראות ומשתה, במאכל בו שי

אל זה יום ומקובל שר  בו, תורה שניתנה לי

ת מבואר הרי עכייל. ח מ ש ת חג ד שבועו  ה

ל היא  התורה את בו לקבל שזכינו מה ע

 מר אח״כ, בגמ' שאמרו מה וזהו הקדושה.

א כולה דרבינא בריה ת  יתיב הוה ש

א ת תעני א לבר ב ת  שניתנה יום וכוי, מעצר

ע״כ. תורה, בו

 ביומא יוסף רב בגמ', שם איתא עוד

א ת א לי עבדי אמר דעצר  אמר תלתא, עגל

 איכא יוסף כמה גרים דקא יומא האי לא אי

 אי וז״ל, אי( )ד״ה רש״י וכתב ע״כ. בשוקא,

מדתי יומא, האי לאו  ונתרוממתי, תורה של

מן בשוק הרבה אנשים הרי ש  ומה יוסף, ש

תו הרי עכ״ל. לבינם, ביני ח מ ש יוסף ר' של ש

א ביומא ת צר ל היתה דע  הקדושה התורה ע

ל ולהתרומם לקבל שזכה ידה. ע

ת חג שמחת שבועו  משמחת גדולה ה

המועדים שאר

 היום' היסדר בזה הוסיף ביותר אך ב[

ת( חג )סדר שבועו ם ה  גדלה זה דמטע

ת ח מ ת חג ש שבועו אר ה  המועדים, מש

תב חג וז״ל, שכ ת ב שבועו ח ראוי ה מ ש  בו שי

 יום שהוא מפני יתירה, שמחה האדם

 מודים והכל לישראל, תורה בו שניתנה

ת הגדול בקדושתו  הימים שאר מקדוש

ת מודים הכל טובים,  לכם, דבעינן בעצר

ח כדי והטעם מ ש ק הגוף ל ס  בתורה שעו

 מצינו וכן הזה, ביום שניתנו ובמצוות

 דכולא דרבינא בריה במר ב( סח, )פסחים

א ת א הוה ש ת תעני א בר ב ת צר  וכוי, מע

 יותר התורה בשמחת ולענגו לשמחו וראוי

תב הרי עכ״ל. ומועדים, חגים משאר  שכ

ת ח מ ש ת חג ש שבועו ת גדולה ה ח מ ש  מ

 מקדושת גדולה וקדושתו המועדים, שאר

 תורה בו שניתנה יום הוא כי המועדים, שאר

לישראל. הקדושה

ספר כתב וכן  העבודה' ושורש ייסוד ב

ר ע ש ר ט' ) ע  מאוד מה וז״ל, יי( פרק הצאן ש

חג לאדם ראוי  מתן זמן הזה הקדוש ב

 אלפים והגנוזה התמימה הקדושה תורתינו

 החגים, מכל יותר בלבבו לשמוח שנה,

 האי לאו אי ב( סח, )פסחים יוסף רב כדאמר

 בשוקא, איכא יוסף כמה גרים קא יומא

אל איש לכל וראוי הגמ'[. ]עכ״ל שר  מי

תעורר מו שי  וכוי, הזה הקדוש ביום עצ

 ובמחשבתו, בלבו עצומה שמחה להכניס

 ויתעלה ית״ש להבורא עצומה הודאה ויתן

ם ג״כ וגורלו חלקו שנתן  וזיכה הישראלי, לע

 תורתו בלימוד ולשרתו לעבדו אותו

 הקדושים מצוותיו ובשמירת הקדושה

ת יסודותיהם והנעלמים, מו  העליונים בעול

עכ״ל. ותכלית, קץ לאין הקדושים

 חג ביום השמחה דגודל מבואר הרי

ת שבועו ל הוא ה  בו לקבל שזכינו מה ע

 גנוזה שהיתה גנוזה חמדה תמימה, ה' תורת

 גדלה ולפיכך דורות, תתקע״ד בעליונים

ת ח מ אר יותר זה מועד ש ש  המועדים, כל מ

ת מודים הכל ולכן ר  - לכם נמי דבעינן בעצ

הוא. תורה בו שניתנה יום
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ל מיוחדת שמחה  ל׳כתר שזכינו מה ע

תורה'

 )מסכת הק' השלייה בלשון אמנם ג[

ת  עוד מצאנו יייח( אות מצוה נר - שבועו

תב נפלא, דבר  לשמוח אדם חייב בזה״ל, שכ

 לכתר בו שזכינו יום הוא כי ביותר, החג בזה

ק ובפסחים תורה,  ב( )סח, דברים אלו פר

ת מודים הכל ר צ ע  מר 'לכם', נמי דבעינן ב

א כולא יתיב דרבינא בריה ת א ש ת תעני  בר ב

א ת צר  ביומא יוסף רב כוי, דפוריא ויומי מע

א ת צר ד דע א ליה עבי  אי אמר תילתא, עגל

 בשוקא, איכא יוסף כמה יומא ההוא לאו

 ב, )תהלים ברעדה״ ״גילו מ"מ הגמ'[. ]עכייל

שר והשמחה כתיב, יא( מח א  תהיה ש

 שנתן להשי״ת והלל והודות רוחנית שמחה

תעורר התורה, לנו ש בלבו מאד מ קד ת ה  ל

שיו ולתקן  תורה, בכתר מוכתר ולהיות מע

שע ולילה" יומם בו "והגית לקיים הו  ח(, א, )י

 דדינא, יומא הוא הזה, הקדוש היום כי

 לנו לגלות הק' השל״ה שהוסיף הרי עכ״ל.

קר ל הוא זה ביום הגדולה השמחה שעי  ע

 חייב זה וביום תורה', ל'כתר בו שזכינו מה

מו את להכין שיג עצ ה ה ל  זו מיוחדת מעל

תורה'. 'כתר של

 הדגשה ענין הוא מה להתבונן ויש

ל זה ביום לשמוח זו מיוחדת  הזכייה ענין ע

ל רק ולא תורה', ל'כתר  לקבל שזכינו מה ע

 שניתנה 'יום חז״ל שאמרו כמו התורה, את

וצ״ב. תורה', בו

שכר ״ומבני ש  - לעתים״ בינה יודעי י

ל קבלת תורה עו

ש מה עפ״י הדברים לבאר ונראה ד[  שי

ל להעיר  טו( )מט, ויחי בפר' שלמדנו מה ע

קב בברכת שכר, יע ש  מנוחה ״וירא דכתיב לי

ה כי הארץ ואת טוב כי מ  שכמו ויט נע

 וז״ל, רש״י וכתב עובד״. למס ויהי לסבול

ל - לסבול״ שכמו ״ויט  ״למס וכו'. תורה עו

 תורה של הוראות להם לפסוק - עובד״

מר עבורין, וסדרי לג( יב, )דהי״א שנא

שכר ״ומבני ש ם בינה יודעי י ת לעתי ע ד  מה ל

ה ש שראל יע  מאתים מאתים״ ראשיהם י

ל אחיהם ״וכל העמיד סנהדראות ראשי  ע

 בני שקבלו דע״י מבואר הרי עכ״ל. פיהם״,

ט שכר שב ש ל י ם ע ל עצמ  זכו תורה, עו

 וראשי והוראה תורה גדולי להיות

סנהדראות.

 ישראל שבטי כל דהלא להעיר ויש

ל קבלו ם ע ל עצמ  בריש כדכתיב תורה, עו

 כל עמים חובב ״אף ג( )לג, הברכה וזאת פר'

 ישא לרגלך תוכו והם בידך קדושיו

 תוכו ״והם וז״ל, רש״י וכתב מדברותיך״,

מן תוכו שהרי לכך, ראויים והם - לרגלך״  עצ

 ״ישא וכו'. בסיני לרגלך ההר תחתית לתוך

ל עליהם נשאו - מדברותיך״  תורתך, עו

כל מבואר הרי עכ״ל. שראל ש  קבלו כאחד י

ל עליהם  לברכת ראויים היו ולכך תורה, עו

 חז״ל אמרו כך והרי הברכה'. 'וזאת

א ר' ה״ח( פ״ד )ר״ה בירושלמי שי שר  בשם מ

ת חטא כתיב הקרבנות בכל אידי ר'  ובעצר

 מכיון הקב״ה להן אמר חטא, כתיב אין

ל עליכם שקבלתם ה תורה עו  אני מעל

 ע״כ. מימיכם, חטאתם לא כאילו עליכם

שראל כל זכו לא מדוע וא״כ ת י מעל ט ל  שב

שכר ש  גדולי - לעתים' בינה 'יודעי להיות י

וצ״ב. סנהדראות, וראשי והוראה תורה

ה התורה לימוד ע״י תורה' 'כתר  - בליל

ל 'רינה תורה' ש

תב מה עפ״י לבאר ונראה ה[  שכ

 אע״פ וז״ל, הי״ג( )פ״ג ת״ת בהל' הרמב״ם

מד אדם אין ובלילה ביום ללמוד שמצוה  ל

 שרצה מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו רוב

 ולא לילותיו בכל יזהר התורה בכתר לזכות

 ואכילה בשינה מהן אחד אפילו יאבד

 תורה בתלמוד אלא וכיוצ״ב, ושיחה ושתיה

 של רינה אין חכמים אמרו חכמה, ודברי

מר בלילה אלא תורה  יט( ב, )איכה שנא

 בתורה העוסק וכל בלילה״, רוני ״קומי

שך חסד של חוט בלילה מ וכו', ביום עליו נ

ע הרי עכ״ל. ב ק  שהזמן הרמב״ם בזה ש

 ויש בלילה, הוא תורה לכתר לזכות המסוגל

 מן יותר מיוחדת חשיבות זה בלימוד

ד ביום הלימוד  רוב לומד אדם שאין ע

בלילה. אלא חכמתו

שלחן מצאנו כן כמו  סי' )או״ח ערוך ב

 התורה ללימוד מיוחדת קפידא ס״א( רל״ח

 הלילה בלימוד ליזהר צריך וז״ל, בלילה

של יותר שו והמבטלו יום, מב  מרובה, עונ

 וז״ל, )סק״א( ברורה המשנה וכתב עכ״ל.

 איברי לא א[ סה, עירובין ]עיין כדאמרינן

 הלילה נברא דלכך וכיון לגירסא, אלא לילא

ד וכו', יותר בה ליזהר צריך ע״כ  אמרו עו

 בלילה בתורה העוסק כל ב( לב, )תמיד

מר כנגדו, שכינה  ״קומי יט( ב, )איכה שנא

סוק ]היינו בלילה״ רוני  וכתיב בתורה[, לע

 וכתב ה'״, פני נוכח לבך כמים ״שפכי בתריה

 ביו״ד והובא הי״ג( פ״ג ת״ת )הל' הרמב״ם

ל בכתרה לזכות הרוצה רמ״ו סי'  תורה ש

 אחת אפילו יאבד ולא לילותיו בכל יזהר

 וכיוצ״ב ושיחה ושתיה ואכילה בשינה מהן

עכ״ל. וכו',

 מיוחד דמה ביאור, טעון זה ענין וכל

 אדם זוכה שבו דייקא בלילה התורה בלימוד

 בלילה הלימוד עדיף ובמה תורה', ל'כתר

ד מביום, יותר תב ע  אדם שאין הרמב״ם שכ

 מדובר והרי בלילה, אלא חכמתו רוב לומד

ק במי אפילו כאן ס  היום. כל בתורה שעו

 בשם הרמב״ם שהביא בביטוי צ״ב ועוד

 בשם מתואר בלילה התורה שלימוד חז״ל

ל זו בחינה היא מה תורה', של 'רינה  'רינה ש

תורה'. של

ל באתי״ ״עתה  בה דכתיב - באתי ת״ת ע

הזאת״ השירה את לכם כתבו ״ועתה

 דהנה הדברים, יסוד לבאר ונראה ו[

 חמורה ועבודה א( )ג, מגילה בגמ' איתא

שע והכתיב תורה, מתלמוד הו  ״ויהי יג( ה, )י

שע בהיות  והנה וירא עיניו וישא ביריחו יהו

מד איש ש לו אמר וכו', לנגדו״ עו אמ
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ל תמיד בטלתם שיו הערבים, בין ש  ועכ

שיו - ]פירשייי תורה תלמוד בטלתם  ועכ

סוק לכם היה לילה שהוא  שהרי בתורה, לע

ל לו אמר בלילה[, נלחמים אינכם  איזה ע

 "וילן מיד באתי״, "עתה לו אמר באת, מהן

שע  ח, )שם העמק" בתוך ההוא בלילה יהו

 יוחנן רבי אמר וילן(, ד״ה תוס' עיין ט.

ל בעומקה שלן מלמד  רב ואמר הלכה, ש

 יותר תורה תלמוד גדול אוניא בר שמואל

מר תמידין מהקרבת  באתי", "עתה שנא

אל הרי ע"כ. ש שע ש ל המלאך את יהו  ע

שראל נגד בא חטא איזה  שלופה, בחרב י

ל אם  תורה, ביטול או התמיד ביטול ע

א המלאך לו והשיב ל שב  ביטול חטא ע

תורה.

ש( )ד"ה התוס' שם ונתקשו מ  היכן א

מע ש שראל שבטלו בפסוקים מ  התמיד י

 פירושו דהכי וי"ל וז"ל, ותירצו ות"ת.

שביל קאמר, הכי אתה" "הלנו מדקאמר  ב

 לנו", צוה "תורה דכתיב באת תורה תלמוד

שביל או לצרינו" "אם  שמגינים הקרבנות ב

ל עכ"ל. מיצרינו', עלינו ע  המלאך השיב זה ו

ל כלומר באתי", "עתה  תורה, ביטול ע

ת ובביאור מעו ש מ  )ד"ה התוס' כתבו בזה ה

ה( ת ל ריב"ן פי' - באתי" "עתה וז"ל, ע  ע

 לא, )דברים ביה דכתיב באתי תורה תלמוד

 הזאת", השירה את לכם כתבו "ועתה יט(

עכ"ל.

ת הרי אל ש שע ש הו  אם היתה להמלאך י

 לנו צוה 'תורה שביטלו משום בא הוא

ל בא שהוא המלאך לו והשיב משה',  מה ע

 השירה את לכם כתבו 'ועתה שביטלו

 הביטוים שינוי מובן אינו ולכאורה הזאת'.

שע ת"ת, למצות הו  לתורה התבטא שי

 והמלאך משה', לנו צוה ד'תורה לקרא ברמז

 כתבו ד'ועתה הקרא לשון בביטוי השיב

 סתומים והדברים הזאת', השירה את לכם

ביאור. וטעונים

 לנו' צוה 'תורה - בתורה בחינות שתי

הזאת' ו'השירה

 רוזובסקי שמואל הג"ר בזה והביא ז[

מ' שמואל )זכרון זצ"ל  ביאור תקע"ד( ע

א  וז"ל, זצ"ל דפונוביז' הגאב"ד בשם נפל

 שתי דישנן הוא דהביאור זצ"ל הרב ואמר

 משה', לנו צוה 'תורה האחת בתורה, בחינות

 השירה את לכם כתבו 'ועתה והשניה

 שהתורה הוא השניה הבחינה וענין הזאת'.

ת היא  מישראל, האדם של החיים שיר

ל ביותר העמוקים ההרגשים  באים האדם ש

ק ביטוי לידי ס  צריך והאדם התורה, בע

 נשמתו, וכל לבו כל את בתורה לבטא

ת התורה  העדינים ובנימים במיתרים נוגע

ל ביותר ש ש פ  השירה בחינת וזוהי האדם, נ

ש  השירה את לכם כתבו 'ועתה - בתורה שי

ת הכוונה וזוהי הזאת'. שוב ת ה המלאך ב ת  'ע

ל - באתי'  "ועתה בה דכתיב באתי ת"ת ע

 אמנם כלומר הזאת", השירה את לכם כתבו

ל הבחינה מצד ם מצד לנו', צוה 'תורה ש  עצ

ה, ת"ת מצות מ שלעצ ר כ ש פ  להם היה א

אל שר ם לפטור לי  עסוקים שהיו משום עצמ

 כ"כ היתה לא והתביעה היום, כל במלחמה

ה וחרבו המלאך בא היה ולא גדולה,  שלופ

ל להוכיחם בידו  השירה מבחינת אבל כך, ע

ש  שום ואין הגבלות שום אין בתורה שי

ת כי פטורים,  כל את ממלאת התורה שיר

ל כולו ש האדם, ש שי ה וכ ע  כל פנויה ש

ק צריך האדם שהיא סו  והמצבים בתורה, לע

ק פוטרים אינם ביותר הקשים ס  התורה, מע

 הזאת", השירה את לכם כתבו "ועתה וזהו

שע וילן 'מיד שם ז"ל שאמרו מה והוא  יהו

 יוחנן ר' אמר העמק, בתוך ההוא בלילה

 לא והיינו הלכה', של בעומקה שלן מלמד

 של בעומקה לינה אלא גרידא לימוד אך

ל השירה כל הלכה,  ביטוי לידי באה תורה ש

שר הלכה, של בעומקה דוקא א  האדם כ

קיע ש שו לבו כל כולו, כל מ  ונשמתו, נפ

ק ס עכ"ל. התורה, בע

שגב, יסוד בדבריו למדנו הרי  דיתכן נ

 לא ועכ"ז וכדין, כדת בתורה אדם שיעסוק

 בלימוד השלימה למדריגה עדיין הגיע

 כי תורה. של 'שירה' מדריגת שהיא התורה,

שר  מצוה, קיום בתורת המצוה לקיים אפ

שר בזה אך לנו', צוה 'תורה בבחינת  אפ

ד והגבלות פטורים שימצא  חייב כמה ע

 יש אך מללמוד. פטור ואימתי ללמוד

 והוא התורה, בלימוד יותר עליונה מדריגה

 הזאת', 'השירה בגדר התורה לימוד בחינת

ת שהתורה שב ח ת לו נ שיר  חייו, ושמחת כ

ד ע שהוא ע ש ע ת ש  שירה השר כאדם בה מ

ת מתוך ח מ ש ש  חדות צלצלי ומזמר הנפ

 בתורה מתדבק האדם וכאשר לבו.

ש לא זו, במדריגה חפ מו למצוא י צ  לע

 יחזיק אלא ממנה, ליבטל והתירים פטורים

ה בה ח מ ש  יצטרך אם ואפילו ירפנה, ולא ב

סוק כדי וסבל קושי לעבור  בתורה, לע

ק ויתחזק יתגבר סו  כי שמחה, מתוך בה לע

שו שירת היא  מתוך הבאה לבבו ושמחת נפ

 "ועתה מדריגת וזוהי נשמתו, נימי עמקי

הזאת". השירה את לכם כתבו

בעו דמה נורא, דבר בזה ומתבאר ת  שנ

שע ל והעם יהו  מביטול יותר תורה ביטול ע

ל היה לא התמיד,  ת"ת, מצות ביטול ע

ר היה ת"ת מצות מצד דאילו ש פ  להם א

ה ליפטר טענ  מחמת עייפים שהיו ב

ם המלאך בא ולא המלחמה, תבע ל אלא ל  ע

 מתוך התורה לימוד מדריגת שביטלו מה

טלו שבזה 'שירה',  מחמת התורה מן שנתב

א גילו עייפות  אצלם התורה היתה של

 אצלם התורה היתה אם כי 'שירה', בבחינת

ל מתגברים היו 'שירה' בבחינת  עייפותם ע

ל וסובלים ה התורה עו מח ש  שהיא משום ב

על חייהם, שירת  וחרבו כנגדם בא זה ו

ם בידו שלופה תבע ל ל  זו. מדריגה חסרון ע

שע לן מיד זה, דבר לתקן כדי ולכן  יהו

ת לתקן בא שבזה הלכה, של בעומקה  תביע

 הלכה של בעומקה הלינה כי באתי', 'עתה

בבחינת לתורה התקשרות מתוך באה

ג - תשע״ז - השבועות חג



למועדים' 'ירח מערכת

שע קיים ובזה 'שירה',  התורה לימוד ענין יהו

 השירה את לכם כתבו ״ועתה בבחינת

הזאת״.

ת ה התורה לימוד מעל ל בליל  לימוד ע

ביום התורה

 הענין לבאר יש אלו דברים עפ״י ח[

 יותר בלילה התורה שבלימוד המיוחד

 החיים מהלך סדר כללי באופן כי מביום.

 האדם לעסקי מיוחד שהיום הוא, בעולם

ל זמן הוא והלילה ומלאכתו,  מנוחה ש

 עוסק כאשר וממילא היום. מלאכת מטורח

ק הוא הרי ביום, בתורה אדם  בזמן בה עוס

 ועניניהם, במלאכתם עוסקים אדם בני שכל

ת גדולה שכמובן ואף  בתורה העסק מעל

 עוסק הוא סוכ״ס העולם, עניני מכל יותר

 עוסקים העולם בני שכל בזמן בה

 בזה הגיע לא עדיין אך ועניניהם. במלאכתם

ת מעל ת כי בלילה, התורה לימוד ל  מעל

 שכל שבזמן הוא בלילה התורה לימוד

 מתגבר הוא היום, ממלאכת נחים העולם

ל ל וטורח טבעו ע מ ע הקדושה. התורה ב

תי לומר, ונראה ש  של אלו מדריגות ש

 שתי אותם הם ובלילה, ביום - התורה לימוד

ל בחינות  הזאת', ו'השירה לנו' צוה 'תורה ש

ל קיום הוא ביום התורה שלימוד  בחינת ש

 הוא בלילה התורה ולימוד לנו', צוה 'תורה

ל קיום  דהעוסק הזאת'. 'השירה בחינת ש

ק הוא הרי ביום בתורה  בזמן בה עוס

 בני כל כשאר ועסק למלאכה המיוחד

 זה והרי ביום, במלאכתם העוסקים העולם

ל בחינה  אך לנו'. צוה 'תורה ציווי קיום ש

 היא תורתו הרי בלילה בתורה העוסק אדם

תענג במקום כי הזאת', 'השירה בבחינת ה  ל

אר הגוף במנוחת ש  בלילות, העולם בני כ

ק מעדיף הוא סו  הצורך למרות בתורה לע

מול שר להשיגה, כדי בה לע  הוא בזה א

 'שירה', בבחינת אצלו היא שהתורה מגלה

קשר לו עדיף כי ת ת לה שיר  במקום חייו ל

ל בזמן אפילו ולכן לנוח, הוא מנוחה ש

מול מתחזק ע לע שו ע ש  מה כענין התורה, ב

שע שלן ל בעומקה יהו  מה לתקן הלכה ש

הזאת'. 'השירה של לימוד בחינת שביטלו

 התורה לימוד מתוך - תורה' 'כתר

ת בלילו

ה ט[ ת הפליג מה עפי״ז לבאר יש מע  ש

ת בגודל הרמב״ם  בלילה, התורה לימוד מעל

ד תב ע  של ל'כתרה לזכות שהאופן שכ

 ואין בלילות, התורה לימוד ע״י הוא תורה'

 כי בלילה. אלא חכמתו רוב לומד אדם

ת  שהתורה למי רק ניתנת תורה' 'כתר מעל

 שמתדבק 'שירה', בבחינת אצלו היא

שו נימי בכל בתורה  שירת היא כאילו נפ

 בלילה התורה לימוד ע״י מתבטא וזה חייו,

ל בזמן  'מי הרמב״ם כתב ולכן מנוחה, ש

 בכל יזהר התורה בכתר לזכות שרצה

 בשינה מהן אחד אפילו יאבד ולא לילותיו,

 אלא וכיוצ״ב, ושיחה ושתיה ואכילה

 הכוונה שאין חכמה', ודברי תורה בתלמוד

סוק רק בזה  לעסוק במקום בתורה שיע

קבע אלא ושיחה, ושתיה ואכילה בשינה  שי

 חייו, שירת בבחינת להיות אצלו התורה את

ק יעדיף וממילא סו  לעסוק במקום בה לע

 עי״ז וממילא ושיחה, ושתיה ואכילה בשינה

תורה'. ל'כתר יזכה

 הערוך כתב אלו הרמב״ם דברי ועפ״י

 חייב שלכך ס״א-ב( רל״ח סי' )או״ח השלחן

 כי בלילה, תורה ללמוד ביותר ליזהר אדם

ל לכתרה זוכה בלילה התורה לימוד ע״י  ש

תב תורה,  ספ״ג הרמב״ם כתב וז״ל, שכ

 ובלילה, ביום ללמוד שמצוה אע״פ מת״ת

 בלילה, אלא חכמתו רוב לומד אדם אין

 יזהר תורה בכתר לזכות שרצה מי לפיכך

 מהם אחת אפילו יאבד ולא לילותיו בכל

 אלא וכיוצ״ב, ושיחה ושתייה ואכילה בשינה

 ]עכ״ל וכו' חכמה ודברי תורה בתלמוד

 הלילה בלימוד ליזהר צריך ולכן הרמב״ם[.

שו והמבטלו מביום יותר  עכ״ל. מרובה, עונ

תב הרי ם שכ טע ה ללמוד אדם שחייב ש

 זוכה אדם שאין משום הוא בלילה תורה

ל לכתרה  התורה לימוד ע״י אלא תורה ש

טל אמרו ולפיכך בלילה, מב  התורה את שה

שו בלילה ש כי מרובה, ענ  אדם מכל נדר

 לכתרה לזכות זו במדריגה לתורה להתקשר

 בחובת כך כל שהחמירו מה וזהו תורה, של

בלילות. התורה לימוד

ל 'רינה ק - תורה' ש ס ה התורה ע  בליל

ל בזמן מנוחה ש

 הרמב״ם שתיאר מה לבאר יש ובזה י[

 תורה', של 'רינה בשם בלילה התורה לימוד

ת מתוך הבאה ושירה רינה כלומר ח מ  ש

ש,  כל מנוחת של בזמן בלילה שאפילו הנפ

א בחדוותא עוסק הוא העולם, ת ת מע ש  ד

שמחה, ורינתו שירתו השר כאדם ד ב  ע

 היום, מטורח לגופו מנוחה ליתן שבמקום

ת התורה שירת ושר ושונה יושב הוא שכ ח  ב

בלילה'. רוני 'קומי בבחינת הלילה

 לשון בהמשך מבואר כך ובאמת

תב הנ״ל הרמב״ם  העוסק וכל בזה״ל, שכ

ל חוט בלילה בתורה  עליו נמשך חסד ש

מר ביום,  ה' יצוה ״יומם ט( מב, )תהלים שנא

מי שירה ובלילה חסדו ה ע אל תפל  חיי״, ל

 הרי ב(. )יב, חגיגה בגמ' ומקורו עכ״ל.

 עמי' שירה 'ובלילה דמש״כ חז״ל שלמדו

ל קאי  שהתורה משום והיינו התורה, ע

 כנ״ל והיינו 'שירה', בבחינת היא בלילה

 של 'רינה שנקרא בלילה התורה דלימוד

ל הלימוד הוא תורה', הזאת'. 'השירה ש

מוד קטנים חינוך חובת חומר  תורה לל

ה בליל

 מחריד דבר להבין יש הדברים לאור יא[

 ת״ת בהל' המחבר דהנה בפוסקים. שמצאנו

 חינוך בענין כתב סי״א( רמ״ה סי' )יו״ד

 ומלמדם יושב בזה״ל, תורה בתלמוד קטנים

 ללמוד לחנכם כדי מהלילה, וקצת היום כל

ש הרי עכ״ל. ובלילה, ביום הדגי  המחבר ש

ש ללמוד בנו את לחנך מיוחדת חובה שי

ד - תשע״ז - השבועות חג



למועדים' 'ירח מערכת

 ללמוד לחנכו מספיק ולא בלילה, גם תורה

 פ״ב ת״ת )הל' ברמב״ם וכ״ה ביום. תורה

 כולו היום כל ומלמדן ויושב וז״ל, ה״ב(

 ביום ללמוד לחנכן כדי הלילה מן ומקצת

 סופר החתם העיר וכבר עכ״ל. ובלילה,

 לנו נודע 'ולא צ״ב( סי' חו״מ חת״ס )שו״ת

זה'. לו מאין

 בביאורו הגר״א שם הביא כבר אך

ת מס' סוף מהגמ' לזה מקור )סק״כ(  תעני

 רבי שם, דאיתא ב( )קכא, וב״ב א( )לא,

שה אומר הגדול אליעזר חמ ר מ ש  באב ע

ש ואילך ש ל כוחה ת  כורתין היו ולא חמה, ש

ה עצים מערכ  מכאן וכו', יבשין שאינן לפי ל

 דמוסיף - ]פירש״י יוסיף דמוסיף ואילך

ל לילות ק הימים ע סו  חיים יוסיף בתורה, לע

ל סוק - ]פירש״י מוסיף ודלא חייו[, ע  לע

 רב אמר יסיף, מאי יסיף, בלילות[ בתורה

 בלא ימות - ]פירש״י אימיה תקבריה יוסף

תו[,  חז״ל בזה שהפליגו הרי ע״כ. ע

שו בחומרת הקדושים ל ענ  שאינו מי ש

 באב ]מט״ו בלילות התורה בלימוד מוסיף

ד ואילך[, תו. בלא שימות שאמרו ע  אך ע

 אמיה' 'תקבריה מלשון הגר״א דקדק

א אמיה' 'תקבריה ולשון בזה״ל,  אלא שייך ל

 הוספת של זו דחובה פי' עכ״ל. בתינוקות,

 התינוקות חינוך לגבי נאמרה בלילות לימוד

 חז״ל החמירו ובזה בלילה, תורה ללמוד

אמיה. תקבריה - יוסיף לא שאם

 זה מה האי, כולי דמאי לתמוה ויש

 קטנים בחינוך כך כל חכמים שהחמירו

ד בלילה, התורה בלימוד ל שאמרו ע  ע

 מדובר והרי אמיה', 'תקבריה המבטלו

 בלימוד בנו את חינך שכבר באדם אפילו

א משום וכי ביום, התורה  גם לימדו של

ש בלילה ענ ש נ אתמהה. חמור, כה בעונ

 דענין לבאר, יש הדברים לאור אך

 לקיים חינוך רק אינו בלילה ללימוד החינוך

 הוא הענין אלא לילה, של בזמן ת״ת מצות

הגיע לחנכו שחייב שגבה למדריגה ל  של הנ

אחרת מהות שהוא בלילה, התורה לימוד

 תורה שלימוד ביום, התורה מלימוד לגמרי

ל בחינה הוא בלילה  ו'רינה הזאת' 'השירה ש

 הקטנים את לחנך חכמים וחייבו תורה', של

הגיע טביע זו, רמה למדריגה ל ם לה ש  בנפ

ה התורה לימוד שאין בקטנותם ש  מצוה מע

 אצלו להיות צריכה שהיא אלא בלבד,

 במה מתגלה זה ודבר חייו, שירת בבחינת

 כל מנוחת של בזמן בלילה לנוח שבמקום

ק הוא העולם,  של בעומקה ולן בתורה עוס

 לו ועדיף חייו שירת היא התורה כי הלכה,

ע ש ע ת ש ה ה בה ל מח ש  ובזה לנוח. במקום ב

מנע שאם כך, כל חכמים החמירו  מלחנך י

 רח״ל, אמיה' 'תקבריה זו למדריגה בנו את

 של שירה מדריגת לעיקר התקשר לא כי

ה בלילה', רוני 'קומי בבחינת תורה  שעלי

הזאת״. השירה את לכם כתבו ״ועתה נאמר

המשפתים״ בין רובץ גרם חמור ״יששכר

ה יב[ ת  מה ולבאר לחזור יש מע

ט שנתייחד שכר שב ש שיג י ת לה  'יודעי מעל

קבל משום לעתים' בינה ל ש מו ע צ  עול ע

ת תורה, מ שראל שכלל מה לעו  קבלו בסיני י

ל עליהם מר כמו ההר, תחת תורה עו  שנא

ל עליהם נשאו - מדברתיך״ ״ישא  עו

ה כולם זכו לא ומ״מ תורתך, מעל  ומדריגה ל

זו.

 נמי, הכי אין כי הוא, בזה והענין

ל עליהם שקבלו נאמר בשניהם  אך תורה, עו

ל 'קבלת מדריגת בין יש גדול חילוק  עו

ל תורה' ל 'קבלת ובין ישראל, כלל ש  עו

שכר של תורה' ש  עול דקבלת גרם. חמור י

ל תורה  כפיית מתוך היתה ישראל כלל ש

ת חז״ל שאמרו כמו עליהם, ההר ב ש  פח, )

ה א(  כגיגית, ההר את הקב״ה עליהם כפ

 מוטב התורה מקבלים אתם אם להם ואמר

 הרי ע״כ. קבורתכם, תהא שם לאו ואם

 ואע״פ כמוכרחים, התורה את שקבלו

 הקבלה מ״מ היתה, גמורה קבלה שבודאי

 של המצוה ולקיים ה', ציווי לקיים היתה

כך ובאמת לנו'. צוה 'תורה בבחינת ת״ת,

 ״והם לאחר דמיד הפסוק, בהמשך מתבאר

 ״תורה כתיב מדברותיך״ ישא לרגלך תוכו

כלל כלומר משה״, לנו צוה שראל ש  קבלו י

 משה', לנו צוה 'תורה בבחינת התורה את

 זצ״ל דפונוביז' הגאב״ד בדברי נתבאר והרי

ל בחינה שזוהי ל קבלת ש  מצות קיום עו

ת בלחוד ת״ת מ  'השירה מדריגת לעו

הזאת'.

ט אצל אך שכר שב ש ל קבלת היתה י  עו

ל קבלת בבחינת תורה ל ה'רינה עו  תורה' ש

ר ושירתה, שכ ש  )מט, ויחי בפר' נאמר שבי

 בין רובץ גרם חמור ״יששכר יד(

 בין ״רובץ וז״ל, רש״י וכתב המשפתים״,

 ובלילה ביום המהלך כחמור - המשפתים״

 רובץ לנוח רוצה וכשהוא בבית, לינה לו ואין

 שמוליך העיירות בתחומי התחומין בין לו

שכר הרי עכ״ל. פרקמטיא, שם ש  לא שי

אר במנוחה בלילה לן היה ש  העולם, כל כ

 בלילה, תורה ללמוד מאד מתחזק היה אלא

ל - לסבול״ שכמו ״ויט עליו שנאמר וזהו  עו

עול תורה, ה' שכר של תורה' ש ש ל היה י  עו

ל  של 'רינה בבחינת בלילה התורה לימוד ש

ל את העדיף כי תורה',  במקום התורה עו

ל בזמן לנוח הלילה. מנוחת ש

 בני רק זכו מדוע עפי״ז מובן ממילא

שכר ש שיג י  כ״כ גדולה במדה בתורה לה

 וראשי והוראה תורה גדולי להיות

 אדם שאין הרמב״ם כתב הרי כי סנהדראות,

ל ונתבאר בלילה, אלא חכמתו רוב לומד  לעי

א סגולה זה שאין מ  של בזמן לימוד של בעל

ל מורה בלילה שהלימוד אלא לילה,  מהות ע

א מצוה קיום בבחינת שאינה לימודו, מ  בעל

מד ומי חייו, שירת אלא  בבחינה תורה שלו

ל זו  מדריגות ולהשיג לקנות זוכה 'שירה', ש

 בני שהשיגו מה וזהו בתורה. עליונות

שכר ש  אצל כי לעתים', בינה 'יודעי להיות י

שכר ש  ורינה, שירה בבחינת התורה היתה י

ד  בין רובץ היה בלילות לנוח שבמקום ע

ם ל וסבל המשפתי  זכה כך ומתוך התורה, עו

ת מעל שכר ״ומבני ל ש ם בינה יודעי י לעתי

ה - תשע״ז - השבועות חג



למועדים' 'ירח מערכת

ת דע ה מה ל ש שראל יע  מאתים ראשיהם י

ל אחיהם וכל פיהם". ע

ל המיוחדת השמחה ל 'כתרה קבלת ש  ש

תורה'

תא יג[ ש  לבאר ונשובה ראש ניתנה ה

ש מה עפי"ז  ענין שיסוד הק' השל"ה שהדגי

חג השמחה ת ב שבועו ל הוא ה  שזכינו מה ע

קר בזה לומר שכוונתו תורה', ל'כתר בו  שעי

חג שמחתינו ת ב שבועו ל הוא ה  שזכינו מה ע

הזאת' 'השירה בבחינת התורה את לקבל בו

 שזכינו מה מלבד כי תורה, של חיים שירת -

 לתורה זכינו הרי התורה, קבלת לעיקר

 ועיקר חיינו, ורינת שירה בבחינת שהיא

ה להתקשר האופן מעל  עול בקבלת הוא זו ל

 רוני 'קומי מענין בלילה, התורה לימוד

ה והרי בלילה', ת היא זו מעל  'כתרה מעל

תב כמו תורה' של  שרצה 'מי - הרמב"ם שכ

 ולא לילותיו בכל יזהר התורה בכתר לזכות

 ואכילה בשינה מהן אחד אפילו יאבד

 תורה בתלמוד אלא וכיוצ"ב, ושיחה ושתיה

 מתן ביום זכינו זו ולמתנה חכמה', ודברי

 במיוחד זה ביום שמחים אנו ולכן תורתינו,

ל ה ע  אין כי תורה, של זו ומדריגה מעל

ל רק שמחתינו  אלא התורה, קבלת עיקר ע

ל  שניתנה שהתורה הזאת', ה'שירה קבלת ע

ל בחינה היא זה ביום לנו על ורינה, שירה ש  ו

ש ביום יתירה שמחה שמחים אנו זה  זה קדו

אר יותר ש המועדים. מ

שראל כל מנהג ם להיות י  כל נעורי

בתורה ועוסקים הלילה

 לפי"ז לנו ויונעם יומתק מאד ומה יד[

שראל כל שנוהגים מה  בליל נעורים להיות י

ת. חג  המגן בזה שביאר מה ידוע כי השבועו

ש אברהם  איתא בזה"ל, תצ"ד( סי' )רי

ת בזוהר שי  הראשונים שחסידים א( ח, )ברא

 וכבר בתורה, ועוסקים הלילה כל נעורים היו

ת הלומדים רוב נהגו שו ע שר כן, ל אפ ת ו ת ל

טו, עפ"י טעם שו אל לפי פ שר  ישנים היו שי

העיר הקב"ה והוצרך הלילה כל  אותם ל

ש כדאיתא מדר  פדר"א נו, א, )שיהש"ר ב

ק עכ"ל. זה, לתקן צריכים אנו לכן מ"א(, פר

ש אור להוסיף יש דברינו ולאור  חד

 זה תיקון ענין דאין הקדושים, דבריו בביאור

אל מה כנגד נעורים להיות רק שר  היו שי

ספת בזה יש אלא ישנים,  כי עומק, תו

ש ל הפגם שור ל שינתם ש שראל ש  היה, י

א גילו ישנים שהיו שבזה  את השיגו של

ה  בבחינת היא שהתורה המיוחדת המעל

 כי מיד, ובאים משכימים היו דא"כ 'שירה',

 דבר שום אין 'שירה' בבחינת שהוא דבר

מעכב מונע  בו, מלהתדבק האדם את ו

ה בלילה ואפילו ע ש ה ב ש ק  הוא ללמוד לו ש

שו מוסר  מעיניו שינה בנידוד ומתחזק נפ

סוק כדי עי לע שו ע ש  הקדושה, התורה ב

ת ולכן מ שראל שאיחרו מה לעו  בשינתם י

ת התורה את לקבל השכימו ולא שיר  חיים, כ

ת חג בליל נעורים אנו שבועו  מנדדים ה

 לעסוק בלילה ומתחזקים מעינינו שינה

ל ה' בתורת מ ע  זה, פגם לתקן כדי ויגיעה ב

 אנו הלילה כל בתורה עוסקים שאנו עי"ז כי

 בבחינת התורה את לקבל זה פגם מתקנים

 בלילה', רוני 'קומי בבחינת ורינה, שירה

נפלאים. והדברים

הדברים סיום

ש למדים נמצאנו טו[  אחד לכל שי

ת לשאוף תעלו ה  של עליונה למדריגה ל

 אצלו התורה שתהיה הזאת', 'השירה

שו, וזמרת שירה בבחינת ד נפ  שבזמן ע

ת שכ  'קומי בבחינת בתורה יעסוק הלילה ח

שע שלן וכמו בלילה', רוני ל בעומקה יהו  ש

 יזכה זו בצורה בתורה יעסוק וכאשר הלכה.

ל לכתרה  כי בתורה, ההשגות וכל תורה ש

 בלילה, אלא חכמתו רוב לומד אדם אין

 בלשונו הרמב"ם שהזהירנו מה תמיד ויזכור

יזהר התורה בכתר לזכות שרצה מי - הזהב

 מהן אחד אפילו יאבד ולא לילותיו, בכל

 אלא וכיוצ"ב, ושיחה ושתיה ואכילה בשינה

 ובפרט עכ"ל. חכמה, ודברי תורה בתלמוד

 זו בצורה התורה שלימוד בחז"ל שמבואר

ה  זו מדריגה וביטול תמידין, מהקרבת עדיפ

 ומתוך תמידין. הקרבת מביטול יותר חמורה

ת יזכה כך תעלו ה ט שזכה כמו בתורה ל  שב

שכר ש  וראשי והוראה תורה גדולי להיות י

ל עליו שקיבל ע"י סנהדראות,  תורה עו

ת שזוהי המשפתים', בין 'רובץ בבחינת  מעל

ל המדריגה  השירה את לכם כתבו 'ועתה ש

מר מה יקיים ובזה הזאת',  רוני "קומי שנא

ש בלילה אשמורות". לרא

ת וביותר ע  חג של הקדוש יום כזאת, ב

ה להתרומם לנו יש תורתינו, מתן מח ש  ב

מה אר יותר עצו ש ל המועדים כל מ  עיקר ע

ל וביותר התורה, קבלת ה ע  זו מיוחדת מעל

 זה, ביום לה שזכינו תורה' של 'כתרה של

 בלילה התורה בלימוד בעיקר ולהתחזק

ת בלילה', רוני 'קומי בבחינת שיר  התורה ב

 מקבלים שאנו ולגלות להורות הקדושה,

 חיים שירת בבחינת בה ומתדבקים אותה

 בלבד, תורה תלמוד מצות לקיום רק ולא

שה כאשר ובפרט  יש הזה בלילה ללמוד ק

א שבזה ולהבין להתבונן  שאנו גופ

 בליל תורה ללמוד ומתאמצים מתחזקים

ת לעיקר מתקשרים אנו זה, קדוש  מעל

 ושמחים ורינה, שירה בבחינת התורה

 זה, יו"ט של המיוחדת שמחתו בעיקר

 שאין הזאת', השירה 'את בו לקבל שזכינו

מנוע יכול דבר שום  מלעסוק אותנו ל

קשר בחכמתה ת תה לה מקו  ולהתדבק בע

על במתיקותה, הגדול ביום שמחים אנו זה ו

ח כמו זה, מ ש א יוסף רב ש א בעגל ל תלת  ע

 לאו דאי תורה, של לכתרה זה ביום שזכה

 איכא יוסף כמה גרים דקא יומא האי

בשוקא.
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שיבת ראש שיחת שליט״א הקר יצחק רבי הגדול הגאון גרודנא י

התורה ולימוד התורה קבלת בענין

 הפרשה ובסוף כ׳( י״ט )יתרו ההר׳, ראש אל סיני הר על ה׳ ׳וירד
 ולכאו׳ עמכם׳, דיברתי השמים מן כי ראיתם ׳אתם י״ט( )כ׳

 ומאידך סיני׳ הר על ה׳ ׳וירד כתוב גיסא מחד סותרים הדברים
עמכם׳. דיברתי השמים ש׳מן כתוב גיסא

 אומר א׳ ׳כתוב ט׳( פרשה )יתרו המכילתא את הביא שם וברש״י
 סיני, הר על ה׳ וירד אומר א׳ וכתוב עמכם, דיברתי השמים מן

 את השמיעך השמים ׳מן ל״ו( ד׳ )דברים השלישי הכריע וכו׳
 שמעת ודבריו הגדולה אשו את הראך הארץ ועל לייסרך קולו

 שהרכין מלמד אומר עקיבא ר׳ ישמעאל, ר׳ דברי האש׳ מתוך
 רבי השמים מן עמהם ודיבר ההר ראש על עליונים שמים הקב״ה

 אל משה אל ה׳ ויקרא ההר ראש אל סיני הר על ה׳ ׳וירד אומר
ההר׳. ראש

 ירדו ר״ע לדעת עמכם, דברתי השמים מן ׳כי )י״ט( ובמלבי״ם
 וכבר השמים, אל סיני הר עלה רבי ולדעת סיני הר אל השמים
 תלוי ופלוגתתם ה׳(, סי׳ )ויקרא הספרא בפי׳ זה ביארתי

 וחד דכא, אתי אמר חד ה׳( דף )סוטה חסדא ורב ר״ה בפלוגתת
 שהרי דכא את כמ״ד ומסתברא אמר ושם דכא, את אני אמר

 כר״ע, וזה למעלה סיני הר הגביה ולא סיני הר על שכינתו השרה
ת דכא, את אני לרבי אבל  אל האדם את יגביה שהש״י רבי שדע

ע כפי עליו וישפיע והרוחניות האלוקות פ  ר״ע ודעת האלוקות, ש
שפע שמצמצם  ישמעאל ר׳ ולדעת האדם, כח כפי האלוקות ה

 קולו׳ את השמיעך השמים ׳מן כמ״ש השמים מן הקול היה
 אשו את הראך הארץ ׳ועל שנאמר הארץ מן היו והדיבורים

 הדבור מן פנימי הוא שהקול האש׳ מתוך שמעת ודבריו הגדולה
 והדבור האלוקי כח כפי הוא כי יותר רוחני והוא בדבור ומתלבש

 וע״כ האדם, כח כפי ונצטמצם באש התראה כ״כ רוחני שאינו
 בדברים ופרטם שנית וחזר הבינו ולא הקול שמעו שתחלה אמרו
 תמונה, וכל אש ראו לא בשמים אבל האדם כח כפי למטה שירד
 תדעו מזה דברתי השמים שמן שראיתם שממה הקדים וע״כ
תמונה׳. כל תעשו שלא

 בהר שהרי תורה, מתן היה אופן באיזה היא שהמח׳ דבריו, וביאור
 תורה מתן את שמע מישראל וכ״א הנבואה, בגדרי נכנסו סיני

 מתעלה והנביא האדם את מרומם שהקב״ה הוא והביאור בנבואה,
 ועי״ז בתחתונים שכינתו השרה שהקב״ה עד התעלו בנ״י וכמו״כ

שפל דכא ׳ואת בסוטה המחלוקת וזו בנבואה, קבלו  ובזה רוח, ו
 את אני אמר וחד דכא איתי אמר חד חסדא, ורב הונא רב נחלקו

 את הניח הקב״ה שהרי דכא את אני דאמר כמאן ומסתברא דכא,
 סיני הר גבה ולא סיני הר על שכינתו והשרה והגבעות ההרים כל

למעלה.

 השמים ׳מן ביניהם והכריע השלישי בא ישמעאל ר׳ ולדעת
 הגדולה אשו את הראך הארץ ועל לייסרך קולו את השמיעך

 זה קולו את השמיעך השמים מן האש׳ מתוך שמעת ודבריו
 זה שמעת ודבריו הגדולה אשו את הראך הארץ ועל הקול,

ש מבואר הדיבור,  הם, עניינים שני ודיבור וקול דיבור ויש קול שי
 ומבאר הארץ מן הוא הדיבור אבל השמים מן היה הקול

 דממה ׳קול כמש״כ הדיבור מן יותר פנימי הוא שהקול המלבי״ם,
 אבל בדיבור מתלבש רק הקול כי דיבור, בלי קול ששייך דקה׳

 מוגבל אינו - שהקול - האלוקי כח כפי הוא כי ממנו, רוחני הוא
 כי באש יתראה כ״כ רוחני שאינו - והדיבור ולמילים, לדיבורים

 כן ועל גשמי, באופן מתראה וע״כ האדם כח כפי מצטמצם הוא
 ולא הקול את שמעו שהם קולו׳ את השמיעך השמים ׳מן אמר

 עמם דיבר שאח״כ האש׳ מתוך שמעת ׳ודבריו ואמר וחזר הבינו,
פעמיים נאמרה דיברה שכל הפשט ואין והשגתם כחם כפי ה׳

ודיבור. קול בחינות שתי בזה והיו בלבד אחת פעם אלא

ש אלא למעלה שורשם העולמות שהרי הענין, וביאור  שי
 לעולמנו, עד ממקורם משתלשלים שהם העולמות, השתלשלות

 פוחתת, וקדושתו ממקורו מתרחק העולם שבהשתלשלות נמצא
 פה נמצאת התורה אלא כך אי״ז שבתורה מוולוז׳ין הגר״ח ואמר

 אינו שהקול הביאור וזה במקורה, כמו קדושתה תוקף בכל
 משתלשל הדיבור אבל הוויתו כבמקור נשאר אלא משתלשל

 מן הקול את כששמעו הדברות בעשרת וע״כ השומע לדרגת
 חזר כן ועל ממדרגתו, השתלשל לא הקול כי השיגו לא השמים

 האש׳ מתוך שמעת ׳ודבריו שכתוב כמו האש מתוך עמהם ודיבר
להשגתם. וירד ממדרגתו שהשתלשל מפני השיגו הדיבור ואת

 היא האמת אבל השיא, זה האש שהתגלות לחשוב רגיל העולם
 וא״א לאדם נראה ואינו גבוה יותר הרבה הוא הקול אלא כך, לא

 ולראות לגלות כשצריכים היא האש התגלות אבל להשיגו,
 ביטוי והיא הגשמי בעולם הגילוי צורת היא והאש בגשמיות,

 השתלשל שהדבור אחרי רק באה והיא הקול מן התחתונה לדרגה
השומע. השגת לפי ממדרגתו

 שהקב״ה אומר שרבי ורבי, ר״י ר״ע, מחלוקת את להסביר ונראה
 אצל שכתוב כמו הקול, את שמעו שהם לדרגה בנ״י את העלה

 היה משרע״ה כי אליו׳ מדבר הקול את ׳וישמע במשכן משרע״ה
 השתלשלות צריך היה ולא הקול, את שמע שהוא אחרת בבחינה
 ששניהם למרות לנביאים תורה בין ההבדל גם )וזהו הדיבור,

 של כוחו כפי יותר גבוהה בדרגה היא התורה מ״מ בנבואה נאמרו
שמעו ס״ל ישמעאל ור׳ הנביאים( משא״כ משרע״ה  הקול את ש

 ובאותו השיגו ואז דיבור למדרגת הקול והשתלשל השיגו ולא
דיבור. הוא תחתונה ובחינה קול, הוא עליונה בחינה קול

 דיברו ואהרון שמרים בהעלותך בפרשת מפורשים והדברים
 ביתי בכל משה עבדי כן ׳לא עונה כביכול והקב״ה במשרע״ה

 דברים ובסוף בחידות׳ ולא ובמראה בו אדבר פה אל פה הוא נאמן
 אל פנים ה׳ ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם ׳לא כתוב
 פה, אל ופה פנים אל בפנים שהיה משרע״ה של שהייחוד פנים׳

 פה אל מפה שפחות ומה פנים אל מפנים שפחות ומה הקול וזה
דיבור. אלא קול לא כבר זה

 כתוב ישראל לכל הרי פנים אל בפנים הייחוד מה הרמב״ן והק׳
 ׳פנים נאמר ישראל דבבני ותי׳ עמכם׳, ה׳ דיבר בפנים פנים ׳

 התגלות שם שהיה - האש׳ מתוך בהר עמכם ה׳ דיבר בפנים
 היה לא כוחו לפי כי האש התגלות היה לא משרע״ה ואצל האש,
הקול. וזה האש לגילוי צריך

 רבי ׳אמר ע״א( יב )ב״ב בגמ׳ דאיתא אחר, דבר פה שנאמר ויתכן
 מן נבואה ניטלה המקדש, בית שחרב מיום חיפה דמן אבדימי

 קאמר הכי הוא? נביא לאו חכם אטו לחכמים. וניתנה הנביאים,
 אמימר אמר ניטלה, לא החכמים מן הנביאים מן שניטלה אע"פ
 הוי במי? נתלה מי חכמה לבב ונביא שנאמר מנביא, עדיף וחכם
 מילתא, רבה גברא דאמר תדע אביי אמר בגדול, נתלה קטן אומר

 ומאי אשי ר׳ אמר כוותיה. אחרינא רבה דגברא משמיה ומתאמר
 תדע, אשי א״ר אלא הוא מזליה בר מילתא להא דלמא קושיא?

 ודלמא כוותיה. הלמ״מ ומתאמרא מילתא, רבה גברא דאמר
יהיב׳. טעם ולאו בארובה כסומא

 טעמא דאמר וכיון במילתיה קאמר טעמא ׳ולאו רש״י ופירש
 סברת אלא בעלמא במקרה בארובה לירד שמכוון כסומא אי״ז
 מסיני׳. למשה להלכה להסכים וזכה בנבואה לו הבאה היא הלב

 שם ברמב״ן ויעויין נבואה, בגדר הוא תורה שחידושי והביאור
יודעים אלא נטלה, לא החכמה בדרך שהיא החכמים ׳נבואת



שיבת ראש שיחת שליט״א הקר יצחק רבי הגדול הגאון גרודנא י

 הנבואה בין הבדל שאין נמצא שבקרבם, הקדש ברוח האמת
נבואה. בגדר הם שניהם אבל ההשגה בדרך אלא לחכמה

 של והמעמד הנבואה תורה בלימוד שכשעוסקים לדעת צריכים
 והביא יסף' ולא גדול 'קול שכתוב כמו כעת, גם שייכים סיני הר

 המהר״ל הוא מהם ואחד פי' כמה בזה ויש פסק' 'לא דזה רש״י
 פירושו אם וא״ת לעולם. וקיים חזק 'שקולו שם אריה בגור

 לעולם, וקיים חזק קול אותו - סיני בהר שהיה הקב״ה של שקול
 לדבר, כשירצה חזק שקולו להגיד בא ואם זה, לקול צריך למה

 לומר יש יסף. לא הקול אותו דמשמע יסף' 'ולא בזה שייך לא
 מאתו, התורה השפעת הוא הוא ברוך הקדוש של קולו אלא וכו'

 רק תמיד, המשפיע י'( לו' )תהלים חיים' 'מקור נקרא יתברך והוא
שפע לקבל כדי לישראל כרה אזנים שעה באותה  עד הדבור של ה

הנביאים'. במדריגות כולם שהיו

 הקול רק ולא תמידי, משהו הוא שהמת״ת כוונתו, שזו ונראה
ע אלא שהיה, פ ע משפיע, שהוא ש פ  אותו לקלוט שאפשר ש

 שבמת״ת החכמה במדרגת או הנבואה במדרגת או אופנים, בשני
למדרגה להגיע אפשר החכמה ע״י וגם הנבואה במדרגת שמעו

זו.

ם זכורני  שהאבן זצ״ל, לוונשטיין הגר״י מהמשגיח שמעתי שפע
 הוא אלוקיו ובין אדם בין 'שהמלאך אומר לתורה בהקדמה עזרא

 נבואה בלא במסי״נ האש לכבשן הלך אבינו אברהם הרי שכלו',
ש שכל פי על החליט אלא  את למסור וצריך לבירה מנהיג שי

שכל וע״כ שכל פי על זאת עשה איך ולכאו' הנפש,  נבואה, זה ש
 הבחינות שני והם הנבואה למדרגת בו להגיע שאפשר השכל וזה

 ע״י וגם נבואה ע״י גם השיגו תורה שבמתן אומר ישמעאל שר'
שכל.

 אשר השכל שזה לך 'ביארתי נא' פ' ח״ג נבוכים במורה יש וכן
ע  של הדיבוק ובינו, בינינו אשר הדיבוק הוא מהאלוק עלינו שפ

שפע כי השכל זה הקב״ה עם האדם  מאיתו הוא השכל של ה
ע אשר פ  ובמקום לבינו' בינינו אשר הדיבוק הוא מהאלוק עלינו ש
 נראה באורך חיים מקור עמך 'כי י״ב פ' ח״ב במור״נ כתוב אחר
שפע כי בעצמו הענין הוא אור ע אשר השכל ב פ  נשכיל ממך ש

השכל'. ע״י ישר נעשה - ונתיישר

 כמ״ש זה האש' מתוך שמעת ודבריו ב׳ שהפשט יוצא זה ולפי
 מלהטת והאש ודורש יושב היה עזאי 'בן ד'( טז' )ויקר״ר

 נתינתם עיקר מסיני נתינתם כיום שמחים וד״ת וכו' סביבותיו
 תורה של שההתגלות כלומר באש' בוער וההר הה״ד נתנו באש

שעה סיני בהר כמו אש, של בצורה היא בארץ כאן לחכמים  שב
סיני. הר מעמד חוזר שלומד

 כנתינתן מאירים הדברים הדברים, את קולט כשהאדם והיינו,
 לשם בתורה העוסק 'וכל יז.( )סנהדרין בתור״ח וכ״כ מסיני,
שפע שמים  חידושי לחדש וזוכה עליו ונח עליו מחזיר ההוא ה
שפע ע״י התורה  מה וזה הקדש'. רוח כדמות שהוא ההוא ה
 שכשמגיע מסיני נתינתן כיום שמחים הדברים והיו שכתוב
מסיני. כנתינתם שמחים הדברים לנקודה

 מו״ח של חברותה שהיה זצ״ל רוטברג זלמן ר' מהגאון שמעתי
 לומדים שכשהיו וספר בצוותא, רבות שנים ולמדו זצ״ל הגר״ש
 ונתקבלו כדרכו הענין את ביאר והגר״ש מסוים ענין או סוגיא
 שהיה משפט מפטיר פעמים היה דבר של בסופו אולם דבריו,
 זמן כעבור ורק זאת' שומע לא עדיין אני 'אבל לשונו על שגור
 האדם מתי הבחינה וזו שומע. אני עכשיו אומר היה מסוים ברגע

 מסיני כנתינתם שמחים שהדברים ברגע תורה, לדברי מתחבר
מסיני. כנתינתם שמחים הדברים שהיו עזאי בן שאמר וזה

 וכתוב הארון', בנסוע 'ויהי פרשת את יש בהעלותך בפרשת
 מפרשי ונתחבטו לפורענות, פורענות בין להפסיק באה שהיא

 לנו פירש 'ולא הרמב״ן וכתב הראשונה, הפורענות מהי התורה
 בכתוב כאן נזכר לא כי בה להפסיק שהוצרך הזו הפורענות מה

 פורענות שם, הגמ' ולשון הארון' בנסוע 'ויהי קודם פורענות
 ה', מהר ויסעו ראשונה ופורענות כמתלוננים, העם ויהי שניה
 סיני מהר שנסעו ה' הר מאחרי שסרו מלמד חנינא ר' ואמר

 לנו ויתן ירבה שמא אמרו הספר, מבית הבורח כתינוק בשמחה
 משם עצמם להסיע מחשבתם שהיה ה' מהר ויסעו וזהו מצוות,

 וא״כ הענן, פי על נסעו שהרי עצום פלא וזה ה'', הר שהוא מפני
 מחשבות כמה בזה ויש הספר. מבית הבורח כתינוק שנסעו מהו

 העם', את משה 'ויסע כתוב סוף ים שבקריעת מצינו דקות,
 ביזה, שם שהייתה מפני בע״כ, אותם להסיע משרע״ה שהוצרך

 תביעה היתה וזו בע״כ, להסיעם הוצרך שלא ויסעו כתוב וכאן
 נסעו וכאן בע״כ אותם להסיע צריכים היו שם מדוע עליהם

 המה היובל במשוך שכתוב ואע״פ כ״כ. בקלות נסעו איך מעצמם
 עליהם, התביעה מה וא״כ ההר, קדושת שפקעה נמצא בהר, יעלו

 זצ״ל איזמן הגר״ג מהמשגיח בזה ששמעתי עפי״מ לבאר ונראה
 המקדש במקום שישן שאחרי אבינו יעקב אצל דמצינו שהסביר

 מקום לעזוב אפשר איך ולכאורה וילך', רגליו את יעקב 'וישא
 הלכו הרגליים שרק הוא בזה שהפשט ואמר השמיים שער שהוא

 לעזוב יכלו איך בנ״י על השאלה וזו במקום, שם נשאר הוא אבל
ם מקום  הרגליים אז ללכת שצריך תינח הא תורה קיבלו שש

שם. להישאר צריך האדם אבל הולכות,

 מבית הבורח כתינוק בשמחה סיני מהר שנסעו הרמב״ן כוונת וזו
 הסיע שמשרע״ה ולא משם ליסוע מחשבתם שהיתה הספר,
 תורה, מתן בו שהיה ומקום ה' הר הוא הרי אפשר ואיך אותם,
 נשאר הוא שמבחינתך להיות צריך פקעה, ההר שקדושת ואע״פ

סיני. הר

 ברח זצוק״ל בער ברוך כשרבי שני, מכלי תיאור ושמעתי
 צריך שהוא אמר והוא מרכבה, עם בלילה באו מהקומוניסטים

 להיפרד ובעיקר שלם, לילה לו לקח וזה שלו, מהספרים להיפרד
 'הרשב״א' שמואל הברכת אצל היה מה שיודע מי מהרשב״א

ט לפרש ש היה... זה ברשב״א פ

 שא״א רק ולא להיפרד, אפשר איך סיני מהר להיפרד כשהולכים
 של פי' הזה, מהמקום נפרדים לא אלא הזה, מהמקום להיפרד

 מהמקום נפרד לא שהוא רגליו את יעקב וישא שאמרנו כמו דבר
 לפעמים ואמנם שהלך, מקום לכל איתו יחד אותו נשא אלא הזה

הזו. ההרגשה קיימת הזמן בסוף

השמועה מפי נכתב
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שבועות ערב

דם הקזת
 י'). תס״ח, ס' )רמ"א לשנות ואין יו״ט ערב בכל דם להקיז שלא נהגו ^

 הוי התורה את ישראל קיבלו לא ואלו שד, יצא שבועות דבערב משום
 וכו׳, שבועות ערב משום יו׳׳ט ערב כל על רבנן וגזרו וכו׳, להו טבח

 שבועות בערב אפילו מותר סכנה בו שיש בחולה הרופאים וכשציוו
שם(. )משנ״ב

ניתוחים
 אין וכן יו״ט, בערב מתוכננים ניתוחים מלבצע להימנע יש לפי״ז <

 )שו״ת להיום דחוף אינו אם יו״ט, בערב הורידים דרך דם להתרים
מ״ו(. ס׳ י״ב ח׳ אליעזר״ ״ציץ

קיסרי ניתוח
 באותו דוקא שצריך לא אם קיסרי ניתוח מלעשות להימנע יש וכן <

ב׳(. מ״ו, ס׳ היולדת״ ״תורת )ספר יום

דם בדיקת
 אם אבל דם, קצת רק שמוציאים דם בדיקת לעשות מתירין יש ^

אפרים״ ״רבבות )שו״ת להיזהר יש לכתחילה דם הרבה להוציא צריך
ש״מ(. ס׳ ח״א

נרות הדלקת

"שהחיינו" ברכת
 נרות הדלקת בשעת ״שהחיינו״ ברכת גם לברך נוהגות נשים הרבה <

 שכן א׳, ס״ק קי״א ס׳ ח״ד או״ח משה״ ״אגרות ד׳, ס״ק ת״ר ס׳ )משנ״ב
 בעל הורה שכן ק׳ עמ׳ ח״ב רבינו״ וב״ארחות שנים, מאות כמה נהגו

לברך(. במשפחתו לנשים יעקב״ קהילות ה״
 הכוס על לברך עדיף מדליק כשאיש אבל מדליקה, כשהאשה זה וכל

 שם(. רבינו״ ״ארחות ס״ט, תקצ״ט ס׳ אפרים״ ״)״מטה הקידוש בשעת
 נרות הדלקת בשעת ״שהחיינו״ ברכת מברכות הנשים שאין נוהגים ויש
 עמ׳ ח״א לוי״ ״מבית בהגדת מובא זצ״ל, מבריסק הגרי״ז הורה )כן

 שנשים כלל מקור שאין יעב״ץ בשם רס״ג ס׳ תשובה״ ״שערי ועי׳ פ״ט,
 ח״ד או״ח משה״ ״אגרות שו״ת וע״ע כ״ג, ס״ק שם משנ״ב ועי׳ כן. יברכו

 שנשים השנה ראש הל׳ בסידורו היעב״ץ כתב זה כל דעם ט׳ אות כ״א ס׳
 במשנ״ב מבואר וכן הנרות הדלקת בשעת ״שהחיינו״ ברכת מברכות

כנ״ל(. ת״ר סי׳

החדרים בכל הדלקה
 שיכול כיון בהם, שמשתמשים החדרים בכל נר להדליק חיוב אין ^

 )הגרש״ז בטלטול מותר שהנר כיון לחדר, מחדר הנר את להעביר
זצ״ל(. אויערבאך

דלוק" "נר
 כדי נשמה״(, )״נר שלימה יממה שדולק נר להשאיר נוהגים רבים ^

 יכבה שלא מוגן במקום להניחו ויזהרו ממנו, להעביר למחרת שיוכלו
י׳(. ס״ק תק״ב ס׳ החיים״ ף )״כ

נרות לתחוב או לחמם
 ולהחליקו, לשפשפו יבוא שמא ולהדביקו, שעוה נר לחמם אסור 4

 ]אבל מג״א(. בשם י״ח ס״ק תקי״ד ס׳ )משנ״ב ממחק תולדת זה והרי
 כשחל ולכן שליט״א([ קרליץ )הגר״נ הפמוט לתוך לתוחבו מותר

 לצורך שצריך מה יו״ט לפני הנרות להכין לו יש שישי, ביום שבועות
שבת.

פתיליה הכנת
 ס״ט(. תקי״ד ס׳ שו״ע )עי׳ פתילה ממנו לעשות גפן צמר לשזור אסור <

 לחתוך צריכים שעדיין ובאלו צף. בפתיל פתילה להכניס מותר אבל
קרליץ והגר״נ זצ״ל הלוי״ ״שבט )בעל אסור החור מקום בהם

שליט״א(.

שבועות בליל הנוהגים דינים

שבועות ליל לימוד
 ועוסקים הלילה, כל נעורים היו ראשונים חסידים ב״זוהר״, איתא •4

 ה״מגן כתב והטעם כן, לעשות הלומדים רוב נהגו וכבר בתורה,
 הקב״ה והוצרך הלילה, כל ישנים היו שישראל פשוטו, ע״פ אברהם״

 ס׳ )משנ״ב זה דבר לתקן צריכים אנו ולכן התורה, לקבל אותם להעיר
 בלילה שיחה דיבר כשלא דווקא הוא האר״י הבטחת וכל א׳(. ס״ק תצ״ד
במדבר(. פר׳ חי״ איש )״בן
 לשון רק חול דברי שום לדבר לא שיזהר שכתב הקדוש של״ה ועי׳

 ללמוד שיוכל כדי הלילה בסעודת באכילתו למעט ויזהר הקודש,
 דעתו תהיה הסעודה בשעת וגם פ״י(. הצאן שער העבודה״ ושורש )״יסוד
 ז׳(. אות כ״ז סימן הקודש״ ״עבודת בספר )חיד״א תורה בדברי
 )״חיד״א נתינתה ביום בשעתה מצוה חביבה כי ביום גם ללמוד ויראה

יועץ״(. ו״פלא א׳ לימוד הרגל״ ״שמחת ספר

התורה ברכות
 שאינו נפסק להלכה :הלילה כל ער שהיה למי בבוקר התורה ברכות <

 הברכות את ישמע לכתחילה אולם להקל. ברכות ספק לברך, צריך
מאחר.

 פסק ער, היה החג ליל וכל במיטתו, קבע שינת החג בערב ישן אם <
 בעצמו התורה ברכת לברך יכול לכו״ע כזה שבאופן זצוק״ל הגרע״א
 וסבר זו, הוראה על פקפק זצ״ל החזו״א מרן סקכ״ז(. מ״ז סי׳ )משנ״ב

 ברכות בעצמו יברך לא הלילה כל ניעור היה ואח״כ ביום שישן מי שגם
 )ספר ארעי נחשבת ביום שינה שכל משום מאחר ישמע אלא התורה

שליט״א(. קניבסקי הגר״ח בשם בסופו, ישראל״ ״אשי

 הלילה בתחילת ישן
 עם מיטתו על ישן הלילה ובתחילת כלל, ביום ישן שלא מי :שאלה <-

 התורה? ברכת לברך חייב האם שעה, חצי למשך בגדיו
 שינת לזה נחשב הלילה, בתחילת אפילו מיטתו על שישן כיון :תשובה

 על ישן אם אולם כ״ח(. מ״ז, ס׳ )משנ״ב התורה ברכת לברך וצריך קבע,
 שם )שו״ע לברך שלא ונוהגים לקבע, נחשב זה אין ביום, רק מיטתו

 הפסיד לא לברך שצריך הפוסקים על הסומך זאת ובכל י״ג( סעיף
שם(. )משנ״ב

במעריב התורה בברכת לצאת כיוון
 חובה ידי לצאת כיוון מספק, לצאת וכדי ביום שישן מי :שאלה •4

 ישן ושוב אח״כ, ולמד עולם" "אהבת בברכת במעריב התורה בברכת
ש האם בלילה,  לא? או השינה לאחר התורה ברכת לברך לו י
 רק הוא דעתו סתם במעריב, התורה בברכת לצאת שמכוון מי :תשובה

 אחר לברך לו יש לישון הלך אם ולכן לישון, שהולך עד הלימוד לצאת
ש בשם ח״ח, יצחק״ )״שבות התורה ברכת השינה  אלישיב הגרי״
זצ״ל(.

יצר" ו"אשר נט"י" "על ברכת
 עמוד כשיעלה פעמים ג׳ ידיו ליטול צריך הלילה, כל נעור שהיה מי <

 על יברך ולא השחר, בעלות שורה רעה שהרוח אומרים דיש השחר,
 ונכון ליטול. חיוב יש אם הפוסקים מחלוקת שיש מכיון זו, נטילה
 או צרכיו יעשה התפילה שקודם כגון ברכה, חיוב לידי עצמו שיביא

 ענט״י ויברך לברך, יתחייב ולכו״ע מטונף, במקום ויגע מים יטיל
שם(. ומשנ"ב י״ג סעיף ד׳ ס׳ )שו"ע יצר״ ו״אשר

שינה" ו"המעביר נשמה" "אלוקי ברכת
 כל נעור כשהיה אלו ברכות שני לברך יכולים אם האחרונים נחלקו <

 חייב אם חובה ידי לצאת ויכוון שיוציאו, מחברו יבקש ולכן הלילה,
 לברך שנוהג ספרד, בן שם יש ואם כ״ד(. ס״ק מ״ו ס׳ )משנ״ב זו בברכה
 אשכנז בן בזה להוציא יכול הלילה, כל ער שהיה אפילו אלו, ברכות

זצוק״ל(. הגרי״ז )בשם חייבים הם גם חייבים שאנו הצד דלפי

קטן טלית על ברכה
לברך יכול אם הפוסקים נחלקו הלילה כל קטן טלית שלובש מי <

 :ה׳( )א׳- השבוע בימות פתוח ברק. בני ,4 זכריה רח׳ שיר״, ״דברי ביהכ״נ ע״י הוראה בית
וו03-6194741 :טל׳ .14:15 -13:45 השעות בין אחה״צ, _



 הטלית את לפטור יכוון גדול, טלית על כשמברך כן על בבוקר. עליו
 לו שיש אחר מאדם הברכה לשמוע יבקש גדול טלית לו אין ואם הקטן,
א'(. ס״ק תצ״ד וס' מ״ב, ח' ס' משנ״ב )עי׳ גדול טלית

השחר ברכות
 מברכת )חוץ השחר ברכות כל לברך יכול הלילה, כל שנעור מי אפילו <

 לבד ואילך, הלילה מחצות וכנ״ל( שינה״ ו״המעביר נשמה״ ״אלוקי
 אם היום אור לפני לברכו אין שלכתחילה בינה״, לשכוי ״הנותן מברכת

 )עי' יצא - ואילך מחצות ברך אם ובדיעבד תרנגול, קול כבר ששמע לא
ול״א(. ל' ס״ק מ״ז ס' משנ״ב

התפילה קודם לישון הלך
 ואח״כ לישון והולכים השחר, עלות עד הלילה כל שלומדים אלו <

 שיעירם ״שומר״ למנות צריכים תפילה, זמן שהגיע מכיון מתפללים,
תפילה. זמן ויעבור בשינה, ימשכו שמא שחרית, לתפילת

שומר להיות מעורר שעון
 שומר להיות שעון על לסמוך שאין זצ״ל אויערבך הגרש״ז דעת <

 )ספר התפילה זמן ויעבור לישון ימשיך שמא שחרית, לתפלת שיעירנו
רפ״ז(. עמ' והטמנה, שהיה חלק יצחק״ ״שבות

השחר עלות אחר לישון להולך המפיל ברכת
 ס' )משנ״ב המפיל ברכת יברך לא השחר, עלות לאחר לישון ההולך <

 עד ישן אם ומסופק השחר, עלות לפני לישון הולך ואם ח'( ס״ק רל״ט
 סמוך ד״ה שם הלכה״ )״ביאור לברך אם להסתפק יש השחר, שיעלה

למיטתו(.
עלה״ש אחר לישון להולך השחר ברכות

 ״המעביר לברך אח״כ יכול אינו השחר עלות לאחר לישון ההולך <
שעות. כמה שישן אף נשמה״ ו״אלקי שינה״

ומוסף שחרית תפילת
 תחטפנו שלא כדי וזריזות, בהתלהבות יתפלל ומוסף שחרית תפילת <

 ספירת תיקון של הפרי גמר כי וידוע, טעות. לידי ויבוא באמצע שינה
 בה להזדרז צריך לכן מוסף, בתפילת יהיה שבועות ליל ולימוד העומר
 סעיף ש״א במדבר פר' חי״ איש )״בן החיתום אחר הולך הכל כי הרבה,

ה'(.

הלל
 תיבה יקרא שלא וכן עייפות, מרוב אחת תיבה ידלג שלא יזהר <

 ההלל בהם שגומרים דבימים כן מחמת הענין שמשתנה באופן בשינוי
 סק״ב, ושעה״צ סק״א תפ״ח סי' משנ״ב )עי' מגילה לענין כמו דינו

תודה״(. ״שלמי

בשבועות רות מגילת קריאת טעם
 מה רות״ ב״ילקוט דאיתא משום י״מ בשבועות, רות מגילת קוראין <

 נתנה שלא ללמדך תורה, מתן בזמן שנקראת עצרת, אצל רות ענין
 שדוד משום וי״מ י״ז(. ס״ק ת״צ ס' )משנ״ב ועוני יסורין ע״י אלא רה תו

 נולד וע״כ צדיקים של שנותיהן ממלא והקב״ה בעצרת, מת המלך
 תצ״ד סו״ס תשובה״ )״שערי דוד ליחס נכתבה רות ומגילת בשבועות,

שור״(. ״בכור ספר בשם

הדברות עשרת קריאת
 השבועות, בחג הדברות״ ״עשרת קריאת בשעת נפלאה סגולה יש <

 )הגרי״ש בע״ה שיתרפא סגולה וזוהי חולה, על שלמה לרפואה וון לכ
נתרפאו(. החולים שכל סיני הר על תורה מתן שעת וכעין זצ״ל, אלישיב

מחלב לחמניות
 גבינה לתוכן ומכניס שבועות, לכבוד לחמניות אופה :שאלה <

לאוכלן? מותר האם צהובה,
שו״ע איתא :תשובה  חלבי, שהוא לחם לאפות אסור א'( צ״ז ס' )יו״ד ב

 עם לחם לאכול שרגילים כיון בשר, עם לאכלו יבוא שמא גזירה משום
 אינו שהוא שניכר שונה צורה עושים אם רק כן לעשות ומותר בשר,
רגיל. לחם

 שהוא מבחוץ סימן איזה עושים או 'חלבי', עליו כתוב אם מקילים יש
 אחד, ביום שיאכל כדי מעט עשה אם רק מותר סימן בו אין ואם חלבי.

 כיון מועט, כדבר נחשב הבית בני לכל שיספיק הרבה אופים ואפילו
 השבועות בחג כן ללוש נוהגים ולכן אחד, ביום יאכל הוא כולם שע״י

 סקי״ז שם השולחן״ ״בדי וע״ע ג' סעיף נ' כלל אדם״ ״חכמת שם, )רמ״א
כ״ב(. וס״ק

מנין או קדושה ישיבה
 )באר השדה בערי בישיבות הלומדים מחו״ל בחורים :שאלה <

 מוסף לתפילת שני ביו״ט מנין שם ואין וכד'(, כרמיאל יעקב,
ש אחרת לעיר לנסוע צריכים האם וכו', התורה ולקריאת  מנין שם שי

שיבה שישארו או התורה? וקבלת השבועות לחג בי
 שני ביו״ט ויתפללו וכו', התורה לקבלת בישיבה ישארו :תשובה

שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח ביחידות

צדיקים ובקברי לעירוב מחוץ במלון
 במקום לעיר מחוץ בחו״ל במלון שוהים חו״ל ובני א״י בני :שאלה <

 במלאכה מותרים א״י בני האם כלל. מקומיים יהודים שם שאין
שני? ביו״ט

 בחו״ל, צדיקים לקברי החג למשך נוסעים יהודים שהרבה מצוי וכן
 לבני מותר האם ישראל. ארץ בני והרבה חו״ל בני הרבה שם ונמצאים

שני? ביו״ט מלאכה לעשות א״י
 במקום שנמצא א״י שבן ג'( תצ״ו )ס' בשו״ע דמבואר השאלה יסוד

 שאינו במקום נמצא ואם שני, יו״ט דיני לשמור חייב יהודי, יישוב
 קברי במקום ולפ״ז שני. יו״ט דיני לשמור חייב אינו כלל, יהודי יישוב

 שני? יו״ט מלשמור פטור האם כלל, יהודים שם גרים שלא צדיקים
 יהודים שם כשיש אבל כלל, יהודים שם כשאין מיירי זה כל :תשובה

 יו״ט, לצורך באו רק בו, גרים שהם מקום זה שאין אע״פ חו״ל, בני
זצ״ל(. הלוי״ ״שבט )בעל מלאכה שם לעשות א״י לבני אסור בודאי

גבינה עוגת

גבינה עוגת על אחרונה ברכה
 מזונות, של כזית שיעור בה אין כלל ובדרך מאחר גבינה עוגת <

 ברכה עליה לברך אפשר אי מזונות לשיעור מצטרפת אינה והגבינה
לבד(. מהעוגה כזית יש )אא״כ שלש מעין

 ויש מאחר גבינה, עוגת על נפשות בורא ברכת לברך אפשר אם לדון ויש
 השעה״צ דהנה בעוגה. הטפל היא שהגבינה ואע״פ גבינה, של כזית בה
 לברך יכול אינו עיקר, של שיעור ספק אכל שאם כתב סק״ע( ר״ח )סי'

 פטור. ספק כאן ויש היות הטפל, על אחרונה ברכה
 דכיון וכתב כך על חולק ע״ד( תשובה ח״א )או״ח משה״ ב״אגרות אולם

 במקום ועכ״פ הטפל. על לברך צריך העיקר, על מברך אינו שלמעשה
 המשנ״ב אפילו לכאורה משיעור, פחות בודאי הוא העיקר שהאוכל

ודו״ק. הטפל, על לברך שעליו מודה
 העוגה מ״מ מכזית, פחות הוא בעוגה הגבינה שיעור אם אפילו כן, וכמו

 ״מנחת )עי' נפשות״ ״בורא יחד שניהם על לברך לגבינה מצטרפת
ד'(. ס״ק צ״א ס' ח״א שלמה״

עוגה לחתוך
ש עוגות לשבועות שעושים מצוי ^  או תורה ספר צורת עליהם שי

 משום לחותכה אסור שכן להיזהר ויש לזה, הקשורות צורות שאר
 ומשנ״ב ג', ש״מ ס' רמ״א )עי' שבת לגבי שמצינו וכמו מוחק, איסור

____________________ שם(.

יו״ט מלאכת מדיני

קיסם באמצעות אש הדלקת
 להדליקו יש לכתחילה דולק, מנר ביו״ט הגז את להדליק שרוצה מי ^

 בטלה של נר חשש בזה שיש כיון קיסם, של אמצעי בלי מהנר ישר
חינם. קיסם בהדלקת

 )או גדולה טרחא בו שיש משכינו אש שלוקח כגון צורך בו יש אם אבל
 קיסם ע״י להדליק יכול וכדומה( מנרונים כגון שייך לא לפעמים
 מותר בדבר טורח שכשיש ח'(, ס״ק מש״ז תקי״ד )סי' בפמ״ג כמבואר
שם. עי' אש, ממנו שידלק כדי נר להדליק

בפמוט נר לתחוב
 חלק ונחתך נשחק שעי״ז אפילו פמוט לתוך עבה נר לתחוב מותר <

 וכן ב'(, ס״ק א' פרק יו״ט שני״ ו״חוט זצ״ל, אויערבך )הגרש״ז מהשעוה
יד. כלאחר נעשה הנר שצורת כלי, עשיית משום בו אין

 לנכרי אמירה - ביו״ט האור נכבה
 משום להדליקו לעכו״ם לומר אסור דבשבת אף ביו״ט, האור נכבה ^

 אש שהמצאת הפוסקים רוב שדעת כיון ביו״ט שבות. לעכו״ם אמירה
 ו״ביאור תק״ג, ס' משנ״ב )עי' דרבנן איסור רק הוא ביו״ט חדשה

 דהוי לעכו״ם באמירה להקל מקום יש הרב״(. שו״ע וב״ שם, הלכה״
 קכ״א(. סי' ח״ח הלוי״ )״שבט גדול צורך במקום שמותר דשבות כשבות

 טפי. להקל יש לעכו״ם באמירה בונה הוא דחשמל להחזו״א ואף
פירות קילוף

 לעשות שהדרך כיון קלפן, עם ביו״ט וירקות פירות לקלף מותר <
 דברי עפ״י זצ״ל אויערבך )הגרש״ז יום אותו לצורך רק זה בכלי

ד'(. סעיף תק״י ס' הלכה״ ״ביאור

 מהכוס תה שקית הוצאת
 בכלי, בורר שזה אע״פ מהכוס תה שקית ביו״ט להוציא מותר ^

 לפי רק לעשותו הדרך שזו כיון מותר ביו״ט מ״מ חטאת. חייב ובשבת
 אבל ד'(. סעיף תק״י ס' הלכה״ ״ביאור עי' זצ״ל, אלישיב )הגרי״ש שעה

 הותרה לא סחיטה שמלאכת מכיון השקית, את לסחוט לא להיזהר יש
ב'(. תצ״ה )ס' בשו״ע כמבואר ביו״ט

שמן עם ביצים ערבוב
 שמלאכת כיוון וכדומה מיונז או שמן עם ביצים סלט לערבב מותר <

ביו״ט. מותרת לישה
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ש דיני ת וחג סיון חוד שבועו "ז( ה ע ש ת (

ש סיון חוד

ת הוא סיון ער״ח א. אב להתפלל רצון ע ם ומצוות בתורה והבנות הבנים הצלחת על והאם ה  עולם, עד כשר ולזרע וזיווגי
ם ש הוא סיון ר״ח בערב זו תפילה רצון שעת לי אומר ״ולבי הק׳ השל״ה וכתב קטן, כיפור יום ואומרי  תורה בו שניתנה החוד

שב וראוי שובה ויתעוררו ואשתו הוא בתענית לי ת קה ויתנו וטהרה וטומאה והיתר איסור הבית עניני כל ויתקנו ב  לעניים צד
ם הגונים״, ה תפילת את לומר ונוהגי ״ ל ש  והאם האב בפי זו תפילה ״תהיה כ׳ ועוד סיון, בער״ח והבנות הבנים הצלחת על ה
ם תורה לומדי שיהיו זרעם על להתפלל אוד ויכוין טובות מידות ובעלי וצדיקי מ  וצאצאינו״, אנחנו ונהיה התורה בברכת זה על ב

מדרשא[. בבי ויחל ולקרוא להתענות ישיבתו ובני החת״ס נוהג היה סיון שבער״ח מובא בהגהה( במדבר פרשת )סוף עה״ת ]ובחת״ס עיי״ש,

 ויש הגבלה, ימי בג׳ להתחתן מותר וכן הגבלה, ימי בג׳ רק להסתפר שנוהגים ויש א״י, למנהג בתספורת מותר סיון ר״ח מיום ב.
ח ואולם סקט״ו(, תצ״ג סי׳ )מ״ב מר״ח כבר מקילין  סכנה שיש שכתב החסיד ר״י צוואת משום להסתפר נוהגין אין עצמו בר״

שחל ואפילו ר״ס(, סי׳ ריש )מג״א בדבר ש ר״ח כ אריז״ל פי ועל סק״ז(, שם )מ״ב להסתפר אין השנה כמו בער״  כלל להסתפר אין ה
 סקי״ד(, שם וכה״ח ס״ב תצ״ג סי׳ תשובה )פתחי נדרים התרת יעשה ממנהגו לחזור ורוצה האר״י כמנהג שנהג ומי שבועות, ערב עד

זצ״ל(. ואזנר )הגר״ש שבועות עד יסתפר שלא ראוי האר״י כמנהג הנוהג חתן ואפילו

ארץ והמנהג סק״ג(, תצ״ד סי׳ )רמ״א חג אסרו אחר עד דהיינו בו ח׳ עד סיון מר״ח תחנון אומרים אין ג. שראל ב  לומר שלא י
ם להם יש חג של שקרבנות מפני סיון י״ב עד תחנון שלומי  מיד תחנון לומר נוהגים יש אולם סקל״ו(, קל״א סי׳ )מ״ב שבעה כל ת

ם ואין לדרמן(, בביהכנ״ס המנהג וכך זצ״ל, החזו״א )מרן חג אסרו אחר תעני ם מ  )עי׳ יארצייט תענית אפילו סק״ז( שם )מ״ב אלו בימי
ם חתן מלבד ס״ז(, תקס״ח סי׳ רמ״א ם מקילין ויש חופתו, ביו  )מ״ב בהם מתענין וכלה חתן אין תחנון בהם אומרים שאין שבימי

דין ואין סק״ז(, תקע״ג סי׳ ספי סקמ״ה(. שם )כה״ח בפניו לחכם אלא בהם מ

ס יום ח מיו מי וג' ה ה י הגבל

ם המיוחס, יום נקרא סיון ב׳ יום ד.  ״ואתם להם ואמר תורה למתן ישראל עם את להכין רבינו משה התחיל זה שביום והטע
שת ר״ח בין נמצא סיון ב׳ שיום נוסף וטעם ע״ב(, פ״ו דף )שבת ישראל עם של יחוסו וזהו קדוש״ וגוי כהנים ממלכת לי תהיו  לשל

ע״א(. י״ח )תענית יו״ט״ עשאוהו יו״ט שני בין ומוטל ״הואיל אחז״ל זה כגון ועל הגבלה ימי

ם בסיון מג' ה.  הטהרה אותה מתנוצצת הגבלה ימי שבשלושת כ׳ היעב״ץ ]ובס׳ תורה מתן ליום הכנה שהם הגבלה ימי שלשת מתחילי
 ליטהר סגולה ימי והם הגבלה[, ימי בג׳ לטבול יראה יום בכל טובל שאינו מי שגם כתב ובכה״ח תורה, מתן שלפני בימים שהיתה

ם אחד שמצינו כמו בתורה, ולהבין ולהשכיל שוני ם בעל מהרא  סודות להם נמצאו ההפרשה שבימי ספק שאין שאמר ז״ל המכת
ם וענינים ם שהיו נפלאי  כדי התוה״ק בלימוד שאת ביתר להתגבר ויש פל״א(, דוד לב בס׳ )החיד״א סגולה ליחידי מאד מועילי

תורה[. למתן נאותה להכנה כראוי מרץ במשנה הלימוד התמדת את מגבירים הקדושות ]ובישיבות התורה, לקבלת עצמינו להכין

הג ט מנ שו ם קי בי ש ע ב

ם ו. הגי  ס״ג(, תצ״ד סי׳ )רמ״א סיני להר סביב עשבים שם שהיו תורה למתן זכר ובבתים הכנסת בבית בשבועות עשבים לשטוח נו
 ומיני אילן מענפי מיוחדת כילה כמין לעשות נהגו מקומו ועל בירק מעוטר הכנסת בית היה שבשבועות הובא קנ״ד עמ׳ החת״ס ]ובמנהגי

 לחול מקום הקפידה ומצאה ההוא הגבאי על מאד לו הרע החת״ס בכך וכשהבחין המנהג, לקיים הניח לא ביהכ״נ גבאי אחת ופעם עשבים,
 לכבוד ומקושט ירוק שהוא בבריסק בית כל על בשבועות ניכר שהיה שליט״א שטיינמן הגראי״ל רבינו וסיפר ר״ל, שנתו השלים ולא עליו

תורה״[. ניתנה ירוק הר ״על כך על מיוחד שיר )באידיש( שרים והיו התורה

ם ז. הגי סביב התפילה עמוד על הכנסת בבית אילנות ענפי להעמיד נו מ  האילן פירות על נדונו שבעצרת זכר בבתים וכן לבימה, ו
טל ואולם סק״י(, שם )מ״ב שלהם בחג אילנות להעמיד העמים חוק שהוא משום זה מנהג ביטל והגר״א סק״ה(, שם )מג״א  רק בי

טוח המנהג את לא אבל אילנות להעמיד המנהג את תנ״ט(. עמ׳ שבועות מועד )שלמי עשבים לש

ש ח. שבועות האילן פירות על להתפלל י ם וי״א עליהם״(, ״ויתפללו את השמיט והמ״ב סט״ו הרב ושו״ע שם )מ״א ב  יש זה שמטע
שבועות האתרוג על להתפלל ט בט״ו ולא ב שב ם כמנהג ב שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח מהבא״ח הידוע וכפי העול

 האר״י כדעת הנוהגים אף ולכן ס״א(, ותקל״א ס״ג תע״א סי׳ )שו״ע מנוול כשהוא לחג יכנס שלא כדי בעיו״ט להסתפר מצוה ט.
ם שאין ז״ל מהלילה[. כבר מסתפרים שהיו ז״ל האר״י מתלמידי ]ויש שבועות בערב מסתפרים מ״מ הספירה ימי בכל מסתפרי

 ניתוחים לבצע אין וכן תס״ח(, סי׳ )רמ״א יעשה לא אם סכנה חשש יש אם רק שבועות בערב דם בדיקות ולעשות להקיז אין י.
סקל״ח(. שם )מ״ב מותר יו״ט ערב ובליל ס״ד(, פמ״ו היולדת ותורת מ״ו סי׳ חי״ב אליעזר ציץ )שו״ת שבועות בערב מתוכננים

 שכח אם אבל יו״ט, בערב נשמה נר ידליקו יזכור תפילת עבור נשמה נר להדליק הנוהגים או ביו״ט יארצייט לו שיש מי יא.
בבית הנר להדליק יכול אמנם ביו״ט, בטלה של נר הדלקת של איסור חשש בזה שיש עצמו ביו״ט ידליק לא יו״ט לפני להדליקו

שבועות ערב

1



ם או הכנסת ט אפילו להדליקו מותר דאז שאוכל במקו  סופר, הכתב בשם בסופו נר ד״ה ס״ה תקי״ד סי' )ביאה״ל אורה דמוסיף ביו״
אבותיו(. לכבוד שהוא מצוה נר כעין דהוי גווני בכל להתיר דיש אפשר הדחק דבשעת והוסיף

גדות הדלקת

הג יב.  היום, על אלא ההדלקה על הברכה שאין זה מנהג על שפקפקו ויש בעיו״ט, נרות הדלקת בזמן שהחיינו לברך הנשים מג
 זצ״ל הקה״י שבעל ק׳ עמ׳ ח״ב רבינו ארחות )עי׳ המנהג וכן סקכ״ג(, רס״ג סי' )מ״ב בידם למחות אין שהחיינו לברך הנוהגות ומ״מ
ם ויש נרות(, הדלקת בשעת שהחיינו לברך לנכדותיו הורה שעת שהחיינו לברך הנוהגות מהנשי  מדליקות אין אבל נרות הדלקת ב

ם שאין פסח של שביעי בליל ]מלבד ליו״ט, גם יתיחס שהחיינו שברכת כדי יו״ט בליל אלא בעיו״ט הנרות  שהוא שהחיינו מברכי
 מבעוד יו״ט נרות להדליק הפוסקים כתבו כבר ואולם שליט״א, דינר מהגרי״א )שמעתי בעיו״ט מדליקות ואז פסח של ליו״ט המשך

 ״דכל זה על צווחה שכבר אמו בשם הביא יור״ד הפרישה בן ובהקדמת ו׳( סי׳ )ח״א יצחק פרי ושו״ת סק״ג( משב״ז ר״ס )סי׳ פמ״ג עי׳ יום,
 לפני יו״ט נרות להדליק זצ״ל הסטיפלר וגיסו זצ״ל החזו״א מרנן נהגו וכן ביו״ט״ לעשותה אסור בעיו״ט לעשותה שאפשר מלאכה

שעת אלא ההדלקה בשעת שהחיינו מברך אינו יו״ט נרות המדליק איש אולם השקיעה(, ש ב ס״ט(. תקצ״ט סי׳ אפרים )מטה הקידו

ת ת תפיל ערבי

 שעיקר וי״א תצ״ד(, סי׳ רי״ש )ט״ז תמימות הספירה ימי שיהיו כדי לילה ודאי שיהיה עד מעריב תפילת להתפלל מאחרין יג.
ש בזה הקפידא  ספירת סופרות שאינן לנשים גם זו וקפידה שם(, )מ״א בתפילה ולא לילה ודאי שיהיה עד לקדש שאין בקידו

 שבע אחרי שנקבע שבועות משא״כ החודש בימי תלויים שהם המועדים משאר שבועות דשאני ל״א סי׳ ח״ז נתן להורות שו״ת )עי׳ העומר
בשבועות(. יו״ט תוספת שייך דלא דאפשר לפי״ז שם ודן שבועות, מצות חל לא הלילה קודם וא״כ תמימות שבתות

ה סעודת הליל

ם יזהד יד. שר מה בכל הזה הלילה בסעודת באכילתו למעט מאד האד אפ  אחר ותיכף הזה, בלילה בלימוד לעסוק שיוכל כדי ד
פ״י(. הצאן שער העבודה ושורש )יסוד אחד רגע לא אף יבטל ולא המדרש לבית בזריזות ילך המזון ברכת

תי ויבא יעלה שכח טו. ש ה אכל אם אבל ולברך, לחזור צריך בפת דחייבות ראשונות סעודות ב  אינו חובה שאינה נוספת סעוד
 שכח באם החג, סעודת סועדים וכשקמים לנוח והולכים מזונות ואוכלים מקדשים מותיקין כשחוזרים שמצוי במה להסתפק ויש חוזר,

 הסעודה וא״כ בכיסנין הבאה בפת גם חובה ידי יוצא שמא להקל ס״ס כאן דיש אותו מחזירים אם הסעודה שלאחר בברהמ״ז ההזכרה
כ״ה(. סי׳ ברכות )קה״י שניה סעודה ידי בזה יצא וכבר פת ספק שלנו מזונות סתם הלא מ״מ יוצא דאינו ואת״ל חובה אינה אח״כ שאכל

שבועות ליל תיקון

ם טז. הגי שחר עלות עד הלילה כל שבועות בליל ערים להיות גו  כדי והטעם סק״א(, תצ״ד סי׳ במ״ב מובא )זוה״ק בתורה ולעסוק ה
ם הקב״ה והוצרך ישראל שישנו מה לתקן יעקב(. )תולעת תורה של הדין יום דזהו משום טעם ועוד שם( )מ״א התורה לקבל להעיר

אריז״ל כתב יז. ה יפסיק ולא בתורה ועוסק זה בלילה ישן שלא מי כי ודע ה שיח ה ב ם לו מובטח בטיל  לו יארע ולא שנתו שישלי
שער מובא זה וכענין סק״א(, תצ״ד סי׳ ומשנ״ב )מ״א נזק כל  בלילה לישון שלא האדם צריך פט: דף השבועות חג ענין הכוונות ב

ם ניעורים הלילה כל ולהיות אחד, רגע אפילו כלל הזאת ה האדם חיי והוראת בתורה, ועוסקי שג א ב עגין תלויה ההי  ובבן זה, ב
מדבר פרשת חי איש תב ג׳ אות ב שב כארי ״ויתגבר :וז״ל כ שמר על לי ם המ שינה את לדחות פקוחות בעיני ם ולא ה  כי כלל, יתגמג

שינה בענין מאוד החמיר האריז״ל רבינו ת ה  הלילה, מתחילת כבר לדבר שלא הראוי ומן עכ״ל, רבה״ הושענא מליל יותר הלילה בזא
שליט״א(. שטיינמן הגראי״ל )רבינו הנ״ל האר״י הבטחת בכלל והוא הסעודה, ובשעת

ת לדבר שלא הזה בלילה גדולה שמירה צריך יח. ח  היצה״ר של דרכו הרבה מאנשים אסיפה שיש עת שכל הלילה, כל חולין שי
שיך למעלה גדול פרי עושה זה בלילה הלימוד כי חול בדברי להכשילם שם(. חי איש )בן ובטהרה בקדושה האדם את לקדש וממ

ט. ם י הגי  בשה״ג(, )חיד״א מבינים שלא במה אף הנשמה את מזכך זה ולימוד האריז״ל, שתיקנו שבועות ליל תיקון סדר לומר גו
 שם יעקב ישועות )עי׳ פה שבעל בתורה יהיה שבועות בליל הלימוד שעיקר אומרים ויש התיקון, סדר מלומר לבטל אין ת״ח וגם

 רבינו )אורחות ללמוד להם שאמר אנשים והיו התיקון את שיאמרו להם שאמר אנשים היו זצ״ל והחזו״א סק״ג(, שם הרב ושו״ע סק״א
 ישיבה ובחורי )פוסקים(, תהילים לומר ויכולות ו׳(, אות וישלח ראשונה שנה )בא״ח התיקון סדר תאמרנה לא ונשים צ״ב(, עמ׳ ח״ב

 )מקראי התיקון מאמירת היא ועדיפה התורה בלימוד הגדולה המעלה היא כי בזה ימשיכו העיון בעומק הלילה כל שלומדים
שבע״פ ללמוד רוצה לישיבה בבואו ועתה התיקון את לומר היה שמנהגו ישיבה ובחור ל״ד(, סי׳ ח״ג פסח קודש  הישיבה כמנהג תו

זצ״ל(. שיינברג )הגרח״פ נדרים התרת זה עבור לעשות צריך אין

 שומר למנות צריך ואילך השחר עלות קודם שעה מחצי שחרית, תפילת קודם לישון ללכת ורוצה הלילה כל נעור שהיה מי כ.
שר שומר לו אין אם ומ״מ ס״א(, ח״א עולם בנין )שו״ת בזמן להתפלל אותו שיעיר  לישון ילך לא אם שכן לישון שילך לו להקל אפ

 לברך אי״צ שנתו טרם ק״ש לקרא ומקדים שמע קריאת זמן אחר שיתעורר והחושש מ״ט(, סי׳ ח״י שבה״ל )שו״ת כהוגן יתפלל לא
ס״ב(. סי׳ ח״א מהרש״ג )שו״ת שמע קריאת קודם התורה ברכת

ם וללמוד לשבת יראה שבועות בליל ער להיות יכול שאינו מי כא.  השבועות בחג לימוד של הגדולה דהמעלה השבועות חג ביו
ם גם הוא שראל מנהג ולבטל בלילה לישון ללכת אין ומ״מ שליט״א(, שטיינמן הגראי״ל )רבינו ביו  ללמוד שיוכל כדי בלילה ללמוד י

מץ יוסיף ומ״מ שליט״א(, קניבסקי הגר״ח )רבינו ביום למחרת ם או  ימצא הרגל סעודת ויסעוד מעט שינוח ואחר הזה הקדוש ביו
ם שעות איזה ללמוד מקום  ולתור לדרוש התורה מעסק ריקם ישליכנו אל הזה הנורא היום גם בלילה להתקדש זכה אם כי ביו

וח׳(. ז׳ אותיות כ״ב סי׳ וכה״ח הרגל שמחת בס׳ )חיד״א פרי מעשות ימיש לא כלילו ויומו תמימה ה׳ בתורת ולעסוק בחכמה

ם כב. טגי ם לחינוך שהגיעו ק ם למנוע אין הלילה כל ללמוד הרוצי אב שילמד טוב ומה שליט״א(, קניבסקי )הגר״ח בעד  בניו עם ה
שקת את בהם ויחדיר זה קדוש בלילה שליט״א(. שטיינמן )הגראי״ל הלילה לכל חברותא בכך שיפסיד אפילו התורה ח
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שי דו ת תורה חי שבועו ב

תדל כג. ש שי לחדש י ת תורה חידו שבועו  ז׳(, אות כ״ב סי׳ הקודש עבודת )חיד״א השנה ימות בכל חידושים לחדש טוב סימן שהוא ב
ם מקומות בכמה נוהגים ולכן השנה, כל למד שלא חדש דבר ללמוד ישתדל הכי בר אינו ואם  אומרים הישיבות וראשי שהרבני

השנה. לכל טוב לסימן שבועות בליל שיעורים

ם התורה לכבוד ריקודי

הגו כד. שיבות נ  שעוסקיה תורה של כבודה כי עליו לערער ואין הוא יפה ומנהג תורה מתן בחג ומחולות ריקודים לערוך בי
 כן ודימה י״ד, אות פי״ב שלמה )הליכות יו״ט שהוא אעפ״י בו לרקוד מותר לפיכך סיני, בהר הקב״ה לנו שנתנה כיום בה שמחים
הריקודים(. שמותרים תורה לשמחת

ה ה טביל קו מ הלימוד אחר ב

ש כה. שיאיר הסוד עפ״י לטבול נוהגים י  וז״ל כתב עצרת ערך יועץ פלא ובס׳ גדול, תיקון שעושה זו בטבילה והפליגו היום לכ
קוה לטבול צדיקים אורחות צדיק ״ויאחז מורת טהרה במ ש א  לנפשו״, וטהרה וקדושה הארה וקונה ונישא רם סודה כי הבוקר ב

ט והטובל זו, טבילה על הקפיד מאוד חלש כשהיה ואף זצ״ל הסטיפלר מרן נהג וכן  צריך וכן שיער, מסחיטת ליזהר צריך ביו״
סקי״ט(. תקי״א סי׳ )מ״ב חמים במים לטבול שלא ליזהר

שו״ע מובא הטבילה זמן כו. שמורת לטבול ״וצריך ב׳ סעי׳ שבועות ז״ל האר״י ב  השחר עלות קודם מעט והוא הבוקר״ בא
של״ה אך הבוקר(, טבילת סוד השבועות חג )סדר שעה חצי כמו השחר עלות קודם לטבול האר״י בסידור וכמבואר תב ב  דאין כ
שיאיר ״וטובלין סק״א תצ״ד סי׳ יעקב בחק וכ״כ השחר, עלות עד טבילה לצורך אפי׳ בלימודו להפסיק היום״. כ

ת "י ברכ ט ענ

שחר עלות כשיגיע הלילה כל הניעור כז. ה ה ע ש  ולא השחר בעלות שורה רעה שהרוח שי״א משום פעמים ג׳ ידיו יטול [,4:10 ]
מקומות בגופו ויגע צרכיו שיעשה ברכה, חיוב לידי עצמו שיביא ונכון זו, נטילה על יברך ם ב  )מ״ב יצר ואשר ענט״י ויברך המכוסי

ם אינם ספרד ובני סק״ל(, ד׳ סי׳ שהיו ענט״י כלל מברכי בלילה. ערים כ

הציצית ברכת

ם בין דעות יש הלילה כל קטן טלית שלבש מי כח. ת כן על מספק, לברך ואין בבוקר לברך צריך אם הפוסקי ש טלית בלבי  גדול ה
ם סקמ״ב(, ח׳ סי׳ )מ״ב קטן הטלית את גם לפטור יכוון  טלית שלובש ממי ברכה חובת ידי יצאו גדול טלית לובשים שלא והבחורי
קטן. הטלית של בציציות ימשמש הברכה ובשעת גדול

התורה ברכות

ט. קר התורה ברכות לברך יכול אם הפוסקים נחלקו הלילה כל הניעור כ  ברכה לשמוע יראה כן ועל להקל, ברכות וספק בבו
ם איזה כך אחר ויאמר סקכ״ח(, מ״ז סי׳ )מ״ב מאחר שב שיהא פסוקי סקכ״ח(. )שם לימוד במקום לו נח

ת בבוקר לברך יכול שבועות בליל ער והיה קבע שנת שבועות בערב ישן אם ל.  שהרי וטעמו שם, במ״ב מובא )הגרעק״א התורה ברכו
 חדש, יום הוא עכשיו הרי מחייב החדש היום ואם קבע, שנת ביום ישן הרי הברכה מחייבת קבע שנת דאם ממ״נ לכו״ע לברך חייב זה באופן

 ומברך הגרע״א דעת על סומך והיה בלילה נרדם היה לא רבות פעמים זצ״ל הגרי״ז שמרן שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרבינו ושמעתי
ם יברך, לא שלפניו ביום ישן אם שאף י״א ואולם התורה(, ברכות בבוקר  שנת ורק עראי לשינת נחשבת לעולם יום ששינת משו

 הדעות כל ידי לצאת בלילה שישן מאחד הברכות לשמוע הקהל יראו ולכן זצ״ל(, החזו״א )מרן המחייבת קבע שינת היא לילה
הנ״ל. הברכות יד״ח הקהל את מוציא שעה חצי אפילו בלילה שישן שמי הכנסת בתי בכל והמנהג והספיקות,

הג לא. ם מנ ת כולל הברכות כל את יברך הלילה כל ער שהיה מי שגם האריז״ל כדעת הספרדי  כנ״ל מענט״י חוץ התורה ברכ
בלילה[. ישן שלא אף אשכנז מבני הקהל את יוציא ספרד שבן עצה יש ]ולפי״ז

ש לב. שיך יכול שיוציאנו מי ואין השחר עמוד עלה אם ואולם השחר, בעלות מיד התורה ברכות לברך י  יבטל ולא ללמוד להמ
סור מה שהרי מלמודו א שליט״א(. שטיינמן הגראי״ל )רבינו לקולא דרבנן וספק דרבנן הוא ברכה בלא ללמוד ד

 ויראה מברך, אם ספק יש שינה״ ו״המעביר נשמה״ ״אלוקי ברכת ואולם השחר, ברכות לברך יכול הלילה כל הניעור גם לג.
ם ומנהג סק״ל(, שם )מ״ב בלילה שישן מאחר לשמוע ם. מנהג וכן אלו, ברכות גם לברך האר״י כדעת הספרדי סידי הח

הלל אמירת

ם הלל אומרים יו״ט של שחרית אחר לד. של ם הלל ואמירת ס״א(, תצ״ד סי׳ )שו״ע ה של ם מגילה כמו הוא ה  מילה אפילו חיסר דא
ם הלילה כל נעורים שהיו שאחרי להזהר צריך ולכן סק״ב(, שם ובשעה״צ סק״ב תפ״ח סי׳ )מ״ב יצא לא אחת  בתפילת ועייפי

אמירת פטורות ונשים מילה, שום להחסיר שלא שחרית ע״א(. ל״ח דף סוכה )תוס׳ זו הלל מ

רות מגילת

הגו לה.  ועוני יסורים ע״י אלא תורה ניתנה שלא ללמדך תורה מתן זמן הוא דשבועות והטעם השבועות, בחג רות מגילת לקרות נ
 יש ולכן תצ״ד(, סי׳ )שעה״ת מרות יצא ודוד המלך דוד של ופטירתו הולדתו יום הוא השבועות שחג ועוד סקי״ז(, ת״צ סי׳ מ״ב )עי׳

שבועות, תהילים ספר לקרוא הנוהגים ם ספרי חמישה חיבר שדוד וכן ב שי חמשה כנגד תהילי ם שניתנו תורה חומ זה. ביו

הג לו. מנ ם ויש התורה, קריאת קודם שחרית תפילת אחר לקרותה ה  בלילה לקרותה אין אבל התפילה, אחרי אותה שקוראי
שליט״א(. שטיינמן הגראי״ל )רבינו בעיו״ט המגילה קורא כאילו והוי השחר עלות קודם
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הג לז. ם מנ שכנזי ש״ץ ומברך קלף על כשרה מגילה מתוך לקרוא הא שהחיינו, מגילה מקרא על ה  אינו כשרה מגילה אין ואם ו
ברכה. ובלא לעצמו אחד כל חומש מתוך לקרוא נוהגים והחסידים סקי״ט(, ומ״ב ס״ט ת״צ סי' רמ״א )עי׳ הקריאה על מברך

חו״ל לח. ט רות קורין ב  ומרבים בלילה ערים א׳ שביום ועוד בסיון, בז׳ ניתנה התורה עיקר כי וטעמו סק״ח א״א שם )פמ״ג שני ביו״
א״י הנמצא חו״ל בן ולכן בפיוטים( ט מתפלל אינו ואם שני, ביו״ט רות יקרא ב  א״י בני עם רות יקרא חו״ל בני של במנין שני ביו״

ט רות יקרא בחו״ל הנמצא א״י ובן ראשון, ביו״ט  לקרוא, צריך אינו ולמחרת בו ירגישו שלא באופן מוסף לאחר ראשון ביו״
מ״ח(. הערה פמ״ג ישראל אשי )עי׳ הציבור מן למחרת יפרוש לא טוב מהיות ומ״מ

התורה קריאת

ת לט. ע ש  יום שהוא בתורה הצלחה על בתפילתו ויכוין אומרים[, אין ]ולהגר״א ורבש״ע מדות י״ג אומרים ס״ת הוצאת ב
שון וקורין ספרים שני ומוציאין תורה, לכתר המסוגל א למפטיר. ואחד יתרו בפ׳ קרואים חמשה בר

ם מ. הגי  מן אחד )שחברו הוא קדוש ופיוט סק״ב(, תצ״ד סי׳ )מ״ב התורה על לברך הכהן שמתחיל קודם אקדמות לומר נו
ם דבריו, לומר מהשי״ת רשות קבלת ותוכנו הק׳(, רש״י בזמן שהיה יצחק ברבי מאיר רבי הראשונים  שם )פמ״ג הס״ת את ומכסי

ם שני וקורא ידוע, מסורתי בניגון הפיוט את קורא הקורא ובעל סק״א(,  ואת הבאים, החרוזים שני את והקהל הפיוט של חרוזי
ש״ץ האחרון החרוז קול אומרים והקהל ה ם ביחד, ב אקדמות. אומרים אין והספרדי

קדמות קודם התורה ברכות ואמר הכהן טעה אם מא.  וי״א ס״ד(, תצ״ד סי׳ שלמה )שולחן אקדמות אח״כ יאמרו שלא י״א א
זצ״ל(. אלישיב )הגרי״ש כסדר הקריאה את אח״כ וימשיכו הלוי ברכת קודם שיאמרו

הגו מב. מד כעת עומד כאילו ויכוון סל״ז(, ז׳ שער אפרים )שערי הדברות עשרת קריאת בעת לעמוד הציבור נ מע  ושומע סיני הר ב
מד שהרי לרפואה גדולה סגולה והוא רבינו משה ומפי הקב״ה מפי הדברות מע זצ״ל(. אלישיב )הגרי״ש כולם נתרפאו סיני הר ב

ת יזכור תפיל

א"י מג. ם ב ט אותו אומרים ובחו״ל יזכור אומרי  י׳ שער אפרים )שער מביהכנ״ס יוצא ואם אב לו שיש שמי ונוהגים שני, ביו״
שנה אבל וכן תתגדדו״(, כ״לא נראה שותקים וחלק אומרים דכשחלק ועוד הרע, לעין לחוש דיש והטעם ל״ב, סו״ס  שעלול ראשונה ב
ם ומ״מ מביהכנ״ס, יוצא בכי לידי לבוא ה הנפטר את יזכיר לא קרוביו שאר על יזכור לומר נשאר א שנ  פמ״א ישראל אשי )עי׳ זו ב

זצ״ל(. החזו״א מרן בשם פי״ח והנהגות )דינים הרע עין שייך לא שבאבל מביהכ״נ יוצא ואין יזכור אומר אין שאבל וי״א סקמ״א(,

 נשמות להזכיר נהג שהמהרי״ל סק״ד תרכ״א סי׳ המט״א על המטה )קצה מהם תורה שלמד רבותיו נשמת להזכיר שנוהגים יש מד.
החת״ס(. רבו נשמת בעד יזכור לומר שנהג חיים בן חבר בליקוטי הביא וכן מהם, שלמד רבותיו

קר מה. ם, הזכרת בעד שנודרים הצדקה היא נשמות הזכרת של התועלת עי ת מ ש ם שיש כיון ואולם נ שוכחי  מה לתת ה
תחייב מלא בפה לומר יש שהתחייבו  נדר שבלי ״בעבור שיאמר ועדיף ס״ג(, ס״ז סי׳ וקצוש״ע ס״ב צ״א כלל אדם )חכמת נדר בלי שמ

 לצדקה דהנודר יעקב ושב שו״ת בשם סק״ז רנ״ח סי׳ הפת״ש דעת משום שליט״א דבילצקי )הגר״ש נדר״ בלי שאתן ״בעבור ולא אתן״
שאומר וגם להדיוט(, כמסירתו לגבוה דאמירתו קיי״ל צדקה דלגבי משום תוכ״ד לחזור יכול אינו  שו״ת )עי׳ לקיימו חיוב יש נדר בלי כ

 שאין שאף שכתב תע״ו( סי׳ )ח״ב והנהגות תשובות ובשו״ת זצ״ל, אלישיב הגרי״ש בשם כן שאמרו למה שהסכים קנ״ו( סי׳ )ח״י שבה״ל
ר׳(. סי׳ ח״ט נתן להורות בשו״ת ועי׳ תשמור, שפתיך מוצא משום דבריו לקיים עליו יש מ״מ נדר של האיסור חומר כאן

ש חלב מאכלי ודב

ם מו. הגי  להרבות אי״צ ומ״מ סק״ו(, שם )מ״א היא תורה אבותינו ומנהג ס״ב(, תצ״ד סי׳ )רמ״א בשבועות חלב מאכלי לאכול נו
 שירדו בעת כי בזה הטעמים ואחד בזה, נאמרו רבים טעמים י״א(, אות פי״ח לציון אור )שו״ת אחד חלבי מאכל באכילת ודי בזה

שחיטה על נצטוו שהרי חלב מאכלי רק לאכול יכלו לא לביתם ההר מן  שם(. )מ״א להם נאסרו הבשר וכלי ה

הגו מז.  הקדושה תורתינו על לרמוז והטעם סקי״ג(, שם ומ״ב סק״ט תצ״ד סי׳ יעקב חק נ״ב, סי׳ בו )כל החלב, עם דבש גם לאכול נ
יא(. ד, השירים )שיר לשונך״ תחת וחלב ״דבש שנאמר כמו ודבש לחלב שנמשלה

ש מח. ם י  שמחה דאין חלב מאכלי הסעודות כל את יעשה ולא בבוקר, לאכול שנוהגים ויש חלב, מאכלי בלילה לאכול שנוהגי
שר אלא היום(. נהוג אינו בשר מאכלי ובסופה חלב מאכלי בתחילתה לשנים אחת סעודה לחלק שם הרמ״א שהביא )והמנהג ויין בב

ם גבינה עוגת על מט. ת כיון מזונות מיני בורא כלל בדרך מברכי אפי ש מ״מ אבל הבצק, עם יחד שנ קידו  וכן סעודה, במקום ל
קפיד יש המחיה על לברכת  דגן. לכזית מצטרפת שאינה בפ״ע יחידה היא והגבינה היות מהבצק כזית לאכול לה

ת נ. ם גבינה עוג ם בין שמניחי ה ע״י בסקויטי א קפ ה בלא ה פי  שהכל הגבינה ועל מזונות העוגה על בנפרד דבר כל על מברכין א
בנפרד(. אחד כל על לברך זצ״ל אלישיב הגרי״ש והכרעת סק״א רי״ב סי׳ ומ״ב סקמ״ד קס״ח סי׳ )מ״ב

ק של שכבה יש אם נא. ם הגבינה, את להחזיק כדי רק ומטרתה גבינה של עבה שכבה תחת מאוד דקה בצ  זו עוגה על מברכי
עצמה. מצד טעימה אינה המזונות שכבת אם ובפרט שהכל,

ט מוצאי יו"

ם נב. שי קד אי הלבנה מ מוצ סק״ה(. תכ״ו סי׳ )מ״ב נאים ובגדיו מבושם כשהוא מוצ״ש בכל כמו יו״ט ב

ם מי ש רבינו מרן מו״ר קם רבות פע א ה ר ב שי אי״ל הי מן הגר טיינ א ש ט״ אמצע שלי ה ב שוב ללמוד הליל  ו
ח״כ חוזר שון, א ה לי הי ק ו תפ ס ה מה מ ש ע ם י ה? ברכות ע תור ה

א רבינו ואמר ט״ ע שלי מ ש ה ש ח לכך עצ הגר״ מן מ רייני קר דכיון זצ״ל ג מעי ק הדין ד ספי ה לברך מ  ברכ
ה יברך לכן התורה מברכות אחת ם בליל ק ש ה כ ם ואח״כ אחת ברכ קו שי ם כ ת פע ספ  הברכה את יברך נו

ה, שני ס ה קיל ה רבינו ו חיוך אמר אך זו, עצ אין ב ה ש צ תרון זו בע ם פ ק ש ש כ ם שלו מי ה פע חד, בליל  א
ם תי ולימי מע ח מנכדי ש מן הגר״ רייני ע זצ״ל ג מ ש ה ש  לרבינו כן ואמרתי זצ״ל. החזו״א ממרן זו עצ

א ט״ שמח שלי שונות. בהזדמנויות זאת והזכיר בכך ו
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הכוללים, אברכי שבח נושא, גליון שליט״א, רבותינו של לאורם להתחמם החפץ לכל ה', מבקשי לב ישמח

 מורנו של נפשו משאת כל הארץ בכל זאת מודעת הן
 באופן לתורה להודל כל לחבר שללט"א הגראל׳׳ל ורבנו
תו חזק, הלותר  עצום, הוא שנוסד תורה שלעור כל לדע

עודד שללט"א רבלנו העולם, לכל קדושה משפלע הוא  מ
 הם עלנו בבת אבל התורה, ללמוד לחזק לוזמה כל

ד בעלנלו הם חבלבלם הכולללם, אברכל  להפללא, ע
 מאות להחזלק כפשוטו נפשו את מוסר שללט"א רבלנו

ד אברכלם, עו  אברכלם שמחזלק מל לכל לעזור מתמסר ו
 שהם פעולות עשה שללט"א רבלנו הטבע, מדרך למעלה
ד להקלם העלקר טבעו לפל לא לגמרל  להחזלק כולל עו

תו אברך, עוד  הם הכולל אברכל כל רבלנו של לדע
 כל התבטא שללט"א רבלנו פעם לשראל, עם של התכשלט
הכולל. אברכל עם בפנלו נתגאה המשלח כשלבוא

ס הלמלם מן בלום בד להודל נכנ כ  שללט"א לרבלנו נ
 אותו, לשמוע לו וקשה כוח תש הוא כל לו אמר ורבלנו

ס כך כדל תוך  והאברך פנלם, לו האלר ורבלנו אברך נכנ
מו שוחח רבלנו אחד ענלן רבלנו לפנל הצלע  בחלבה, ע

ע במבוכה, הלה הנ"ל הנכבד וכמובן  דחה רבלנו מדו
 האברך לצא כאשר האברך, את לשמוע והעדלף אותו

 אבל עלל, טרונלה לך שלש מבלן אנל רבלנו אמר מהחדר
ס כאשר אבל כוח תש הללתל באמת לך, אסבלר  נכנ
 אברך הוא הלמלם, משכבר מכלרו אנל לחדרל האברך

ג התמלאתל בתורה, לגע נ כוח. לל נתן וזה לראותו עו

ם ואמרות שבח דברל כמה ונלקט בעקבותלו נצא  נוע
 בפז, המסולאלם הכולל אברכל החלל גלבורל בשבח

 במסלרות, התורה אהבת מזבח על עצמם המעדנלם
ם, העזר ובשבח ת הנשלם כנגד ת והחסודות, הצנועו  בנו

 בעללהן של התורה ללמוד על עצמם שמקדלשות החלל
ל ומוותרות  לקחת בכדל והכל הזה, עולם ענלנל הרבה ע

להם. לשווה ומל לדמה מל התורה בללמוד חלק

 של הללמוד בחשלבות מאוד הארלך שללט"א רבלנו
 ואהלה בתורה שעשוע ענלן בחז"ל מצלנו האברכלם,
 והכונה בתורה, משתעשע הקב"ה לום, לום שעשועלם

 לשם לא תורה ללמוד התורה בללמוד בחלנה שלש בזה
 של הבחלנה זה בעצמו, הללמוד לשם רק מטרה שום

 וענלן מטרה שום ללא הכולל, אברכל של התורה ללמוד
 חללנו הם כל האלדלאל מתוך רק ה', רצון את לקללם רק

 בתורה להדבק כדל אמלתל ברצון למלנו, ואורך
 העסק זה אחר עסק לשום מקום אלן ובנותנה, הקדושה

השגות מאברכלם תובע שללט"א רבלנו באמת הלחלד,

 בלדלעת אוחז אתה הלכן נו שואל הוא תדלר בתורה,
 לא צרלך באמת זה בש"ס, שלך הלדלעות מה התורה,

ת הזו המשלמה מנוח, לתת  לשמה תורה והרל , ש"ס לדע
 אללה, להגלע צרלך להודל שכל והתכללת המטרה זה

בכך. ומופת דוגמא משמשלם הלקרלם והאברכלם

 הוא כל האברך בעלה על להתלונן שבאה אחת לאשה
 מנחת, התמוגג רבלנו עזרה, צרלכה והלא ללמוד מרבה
 שקוע כך כל אברך על לשמוע משמח ממש ואמר

 אברך על כששומעלם מנחת להשמלן אפשר בתורה
ל השקוד  אמר הוא האברך ולאשת במסלרות, תלמודו ע

 כמובן נתפס לא אושר זה ללמוד לו לתת לך כדאל
 כלל בדרך ואדרבה מעשה מפל הלכה למדלם שאלן

ד רבלנו ד עו . כשצרלך בבלת לעזור האברכלם את מ

 לש כולל המושג כל שללט"א רבלנו אמר אחת בהזדמנות
 להשראת מקום המשכן ענלן כל משכן, בחלנת מעלן בו

 ולכן ארעל, לא קבוע המקום מהותו כזה מקום השכלנה,
 אברך אבל קבוע, לא זמנל מצב זה בלשלבה בחור

 מקום להקב"ה לוצר הוא בכולל מקומו את שקובע
השכלנה. להשראת

 לרוח בלותר החרלף הנלגוד הוא כולל של המושג
 כל העולם, כל את שמבטל המקום זה כל הזה העולם
 לסדר דואגלם אנשלם הזה, עולם אחר רץ כולו העולם

ם כאן טוב עצמם את אוג בעול  נאה לדלרה לפרנסה לד
צר ובכולל וכדו', לפנסלה ע ס אתה העולם, נ  לבלת נכנ
 את נושמלם כאן העתלד, את רק חללם כאן המדרש

מך התקן באבות התנא של הפסגות אולרת  עצ
 הנאות אחר המתמדת לרדלפה בזלם כאן בפרוזדור,

 כאהבת אהבה אלן כל הסוד את מבלנלם כאן העולם,
התורה.

הג הקב"ה כל כתב החללם בנפש  באותו האדם עם נו
 אתה כאשר צללך, ה' בבחלנת עמו, נוהג שהוא אופן
הג הקב"ה גם כך אמת אוהב כמנהג נוהג  אלתך, נו

 מבלעלם בתורה רק עלסוקם בקבלעת הכולל אברכל
 לנו אלן באומרם להקב"ה, מוחלטת ומסלרות אהבה בזה
הג מלדה באותה והקב"ה בך, רק דבר בשום חפץ  נו
כבלכול. עמם

 שממעטלם אברכלם שלש מאוד אלכפת שללט"א לרבלנו
 שלל, הללמוד ערך מה חלל, ומה אנל מה עצמם, בערך

 רבלנו אמר כאלה דברלם שאמר לאברך תורם, אנל למל
הלום כל לודע אתה מדבר, אתה מה לודע אתה בתמלהה

21<6ח601ו3@9תו3ו1-00תו במייל: לשלוח ניתן והערות תגובות לתרומות,
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 לודע אתה הטבע מדרך למעלה לשועה לפלונל הלה
 מתקשט הקב׳׳ה כל לודע אתה בזכותך, מל, בזכות

ם שלשנם בזמן כל כתוב בזוהר הזה, תורה בללמוד  בעול
 ואומר שברא בעולם שמח הקב"ה כראול בתורה עמללם

 וממלאה משפלעה הזו והשמחה עולמל, את בראתל לכך
 אנשלם אלן ח"ו כאשר ולהלפך טוב, בכל העולם את

 שאתה לך תאר וחושך, צלמצום לש כראול בה שעמללם
 בזכותך, טוב הושפע כולו העולם וכל ולמדת לשבת

 הללמוד לדל על העולם מתמלא קדושה כמה לודע אתה
 הקב"ה כנגדו, שכלנה ושונה הלושב כל לודע אתה שלך,

דו מו בכבו  טוב ותבלן לומד, אתה אלך לראות בא ובעצ
 של מצב לותר לש בקבלעות לותר שהללמוד שכמה

השכלנה. השראת

ד  מתוך תורה ללמוד שזוכלם האברכלם מעלת נוספה עו
 להענלק משתדל אבא כל מה אדם תשאל כאשר הדחק,

בנו לתת משתדל אבא כל כל לך לאמר הוא לבנו  את ל
 אוהב אבא כל דבר, בכל המקסלמום את בלותר, הטוב

 וכלדוע בלותר, הטוב את בשבללו רוצה והוא בנו את
 שהלא לבנלו, הקב"ה אהבת על משל זה לבנו אב אהבת
ת נרצה אם כן אם הלמנה, למעלה שאלן אהבה  מה לדע

ר בחר שהקב"ה נפלאה הלותר המתנה הלא  אהובלו עבו
 תורה ללמוד כל אותנו ללמדו וחז"ל בחז"ל, נבדוק

 ראתה לא עלן עללונה, הלותר המעלה הלא הדחק מתוך
 נורא, הלותר האושר שבשלאלם השלא זה זולתך, אלוקלם

 כל על חשבון לעשות צרלך לפעמלם קשה, זה נכון
 אושר זה השכר, לעומת הקושל מה אבל קטנה, הוצאה

 לתאר אשה ללוד בכוח אלן נצחל, טוב זה נתפס שלא
ע זאת אבל זאת, ד  ונעלם ונפלא טוב הכל הדבר זה כל נ
שננו ותבלנו תדעו בעולם, שלש  טוב, זה כך לללדלם ות

 מצב לא אמנם זה הדחק מתוך תורה נפלא, זה כך
מזה. למעלה אלן כך זה כאשר אבל לעצמו, בוחר שאדם

 מעלת בשבח לדבר הארלך פ"כ ש"ד החללם נפש בספר
 לקלר הבן והוא בזה"ל, וכ' הדחק, מתוך תורה הלומד

 עת בכל נתונה הרשות לבד לו אשר המלך הלכל מבנל
 העללונלם השערלם וכל הקדוש, המלך בגנזל לחפש

 מתוך בתורה העוסק כל ז"ל כמאמרם לפנלו פתוחלם
ל הפרגוד אלן הדחק ע ס בפנלו, ננ  התורה בשערל ונכנ

 בעמקל הפנלמל באור ולהסתכל להשלג הקדושה
שבה. העללונלם הסודות

ם על בבלת לדבר ראול באמת  התורה, ללמוד מעלת עוצ
ל הלטב מודעלם להלו שהללדלם מאוד כדאל ד  הזכלה לגו
ם על גם לדבר ובפרט תורה, שלומד באבא שלש  עוצ

רנו אמנם הדחק, מתוך תורה מעלת דו  מומלץ ב
 כאשר אבל ומחסור, עונל תחושת לחושו לא שהללדלם

 לללד למה שואל והללד ממש של מחסור על מדובר אלן
 במעט, מסתפקלם אנחנו למה אלן, שלל מה לש פלונל
 את להם להרחלב צודק זה לותר, לש שלאחרלם בזמן

ל שולחננו כל המוחלטת, באמת אותם ולשתף הלרע, דו  ג
 חשלבותם לשמעו לא שהללדלם למה משולחנם,

כמה לש ד' בשער החללם נפש בספר מעשלהם, וחשלבות

 כדאל אותם, ללמוד להודל בלת בכל שמומלץ פרקלם
 בבלת הלום כל לשבת רוצה האבא למה לבלנו שהללדלם

המדרש.

 כולל, אברכל שערכו בסלום שללט"א רבלנו נוכח פעם
 האברכלם כל שללט"א לרבלנו אמר הכולל וראש

 התרגש שללט"א רבלנו הדחק, מתוך תורה לומדלם
מעות מאוד מאוד  אמנם לאברכלם, אמר בעלנלו ובד

 הבא, בעולם לכם מחכה אושר אלזה אבל קשה זה כאן
מדנו אמנם כל כותב מוללנא שהגאון לודעלם אתם  ל

 אוכל שאדם מהדברלם זה תורה תלמוד כל במשנה
ם פלרותלהם  לשמור רוצלם הצדלקלם אבל הזה בעול

 כדאל לא כל הבא, לעולם הפלרות שכר את גם לעצמם
ם כאן מהשכר קצת אפללו לקבל  כאן השכר הזה, בעול

ם ם שלש השכר לעומת אפסל הוא הזה בעול  הבא, בעול
ד ללמוד, לשבת שכל לכם שלש ואתם עו  הדחק מתוך ו
 מבלנלם אתם ודאל משתלם, זה כמה מבלנלם אתם ודאל

להלות. שלכול טוב הכל זה כל

 מה לשאלה במענה שללט"א רבלנו מדברל מצטט אנל
 תגלד כך בזה"ל שללט"א רבלנו אמר לאברכלם, לומר

 העולם את שמחזלק שמל לדעת צרלכלם שהם לאברכלם
 בצנעא, ולומדלם שלושבלם אברכלם אותם באמת זה

 לא הם מסבלב, הערכה הרבה ובלל פרנסה, קשלל עם
 מראה לא אחד שאף ולתכן רבנלם, ולא לשלבות, ראשל
ד הרבה להם  אבל ולומדלם, לושבלם שהם זה על כבו

 הם הם הדחק מתוך תורה שלומדלם אלו באמת
עכלה"ק. כולו, העולם כל את שמחזלקלם העלקרללם

ל עללהם הנוטלות הלקרות ולנשלם  ומכופל כפול עו
 זכות כאן לש תלמודם, על לשקוד לבעללהן לאפשר
 במועט, מסתפקות שהם בלבד זו לא ומכופלת, כפולה

ד  פרנסה של נוסף עול עצמם על לוקחות שהם זאת עו
 שלא מרהלב מחזה זה הללדלם, וגלדול הבלת עול מלבד

 כמדומה זה לגול, לשראל עם הלות מאז כמותו הלה
ל הלותר החלדוש דו  אם דמשלחא, עקבתא לקראת ג

 לעומת הזה הרל בעולם טומאה רוח התגברות רואלם
ם שלש זה  רבלנו הכולל, אברכל של המצב זה בעול

 חז"ל שאמרו מה בכלל שזה וודאל פעם, אמר שללט"א
 הארלכו חז"ל להגאל, עתלדלן צדקנלות נשלם בזכות כל

ד דנטרן הנל של בשכרן  מבלת גוברללהו דאתללן ע
ד הם וכעת המדרש, ד עצמם על לקחת הוסלפו עו  עו

מאוד. הרבה שכרכם וללמד, לשב שהבעל והעלקר קושל,

 הבו בזאת, מופנלת הקרלאה הוא באשר להודל ולכל
ל ה הלותר הגאוה הכולל, לאברכל גוד  שצרלך גדול

 מללד שומע אתה כאשר אברך, של בן להלות הלא להלות
 הערכתך, את לפנלו תבלע בכולל לומד שלו אבא כל

ל הכל הכבוד זה לחסן, אתה לו תגלד דו  שלומד אבא ג
מובן כבוד, אות זה בכולל,  הזכות את לש להודל לכל וכ
 לתמוך לכול אחד כל הכולל, לאברכל שותף להלות

 אתה אם להפסלד, כדאל שלא זכות זה הכולל בלומדל
 הזה, האדלר למפעל שותף תהלה לפחות בכולל לומד לא

ובבא. בזה טוב לכל תזכה ובזה
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חיזוק! צריכים
שליט""א השחר האילת בעל רבינו ממרן לשבועות שיחות סיני הר קירוב מקונטרס דכריס לקוטי

ופשוט. במעתיק, לתלות יש טעות כל ע׳כ קטעים כמה דילגנו או שצירפנו פעמים הדברים עיקרי להביא שרצינו וכיון שיחות מתוך נלקטו דלהלן האמרים חשובה: הודעה

 לא אם ולהפך נצח זה שניה כל תורה לומד אחד אם מנצח, הפוו עושה שהוא או נצח עושה שהוא או שניה בכל אדם שבן נתחדש תורה מתן ע״י
נצח: הפסיד הוא לומד

מד שהיו הגדולים הניסים רק לא כולה, הבריאה בכל גדול שינוי נהיה תורה שבמתן יודע אחד כל מע  כזה דבר היה שלא סיני, הר ב
ם דיבר שהקב״ה ם פני אנחנו הבריאה, בכל שינוי שנהיה אלא ישראל, כלל כל אל בפני ל נתעכב ו ע מה ע  לא מת"ת לפני דהנה לנו. שנוג

ד רגע בכל לזכות יוכל שאדם כזה דבר היה ש תורה מתן וע״י ועוד. עו חד ת ה בכל אדם שבן נ ה שהוא או שני ש ח עו א או נצ ה שהו ש  עו
ה כל תורה לומד אחד אם מנצח, הפוך נצח. הפסיד הוא לומד לא אם ולהפך נצח זה שני

מ' מצינו וכן א אומרים אם דייק, לא דרדקי מלמד אם מחלוקת כא: בב"ב בג שת א או נפקא, ממילא שב שת ל דעל כיון שב  ופירשו ע
ה דאותה הדר, דלא פסידא הוא רגע דאותו התוספות, ת להם שמלמד שע ה ואותה מתבטלים הם טעו  לעולם, להחזיר יכולים אין שע

ל דהיינו ע ת אותו לימד שהוא הרגע אותו ש טעו נצח. הפסיד הוא ה

שוב האדם את לרומם צריך וזה ח ה הוא מה יום בכל ל ש ה הוא אם עו ש סיד או נצח עו שוב וצריך נצח, מפ  אחרת, החיים את לנצל לח
ה וכל נצח, חיי לחיות כדי האדם נברא ולזה נצח, לחיי להגיע כדי רק אלא סתם. חי לא שהאדם ש ה מע ש עו שוב צריך הוא ש ח  הוא אם ל

ה החייים את מנצל ש סיד להיפך ח״ו או נצח, חיי ועו תוס' מה ולזה נצח, שהפ ש שה אותו הדר, דלא פסידא דהווה מדגי  הוא רגע שב
ת תיבה לימד שהוא רגע אותו נצח, הפסיד ש שוב לנצח. אבוד זה שרגע נצח הפסיד הוא מ

ד ע"כ חנו כמה ע ד לנצח ורגע רגע בכל זוכה אחד שכל מצב לכזה זכינו אחד מצד רגע, כל לנצל צריכים אנ ד נצח ועו  ולהיפך נצח, ועו
ל נמצא זה ודבר נצחי, הפסד רגע בכל לו יש הזמן את נצל לא הוא אם אחריותו שניה וכל רגע שכל עצמו, האדם אחריות ע  ינצל אם ב

ח שביל רק היא האדם של הבריאה שכל הבריאה, של התכלית שזה נצח לחיי יזכה אחד שכל בזה להתחזק וצריך נצח. להפסיד או לנצ  ב
ם הנבראים שאר וכל זה, ביל רק נבראו בעול ש  יעזור והקב״ה נצח, לחיי שצריך. כמו החיים את לנצל שצריך זה הוא והאדם האדם, ב

כולל נצח. לחיי להגיע ונזכה לכולנו יעזור והקב״ה לזה, שנזכה שע״ג( סיון פונביז' ) ת

עוזר: לא הקב״ה לעשות שיכול זמן כל אבל לו, עוזר הקב״ה אז יותר יכול ולא שבכוחו מה כל עשה הוא ואם שבכוחו, מה כל לעשות צריך האדם

תחי' הרא״ש שכותב מה יודע, כ״א לא שאולי מה דבר מצינו ה פאה. מסכת ב שנ מ  בעוה״ז פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו כתוב הרי ב
חוץ וגמ״ח, ואם אב כבוד לחבירו אדם שבין דברים הם ורובן לעוה״ב, לו קימת והקרן  הרמב״ם[, שם כש״כ הכל כולל שזה מת״ת ]
ס' וכתוב תו ת יותר חפץ הקב״ה כי שם, הרא״ש ב מצו ה ב ש ת הבריות רצון גם בהם שיע  אפשר והיה עכ״ל. לקונו אדם שבין מבמצו

ת להיפך, לחשוב מצו ת זה לחבירו אדם שבין ש חו שוב, פ ה שאדם יותר רוצה שהקב״ה כותב הרא״ש אבל ח ש  לחבירו אדם שבין מצות יע
שוב, זה כמה עד רואים לקונו. אדם שבין ממצות ל ח פוע ב ם ו שי שבים אנ ע מה הפוך, חו ת יכול לקונו בינו שנוג שו ע ומה הכל, לע  שנוג
אבונינו מזלזל. לחבירו ע שבמה אפי' יותר, מזלזלים היו לחבירו אדם שבין בדברים הדורות בכל ולד  מה אבל נזהרים, להקב״ה שנוג

 לחבירו, אדם בין של בדברים הריב, התחיל והאיך להבל, קין בין ריב היה אדה״ר, של החטא אחרי הראשון דבר מזלזלים. לאדם שנוגע
ת שלו וקרבן ברצון יותר התקבל הבל של שהקרבן ראה הוא בו, קינא הוא חו קנאה! - פ

ל חושב לא הוא אבל סליחות, לומר הולך הוא צדיק להיות יכול לחבירו, אדם בין זה קשה הכי הדבר הדורות בכל וככה שבי  לצער מה ב
ה היתומה או האלמנה האשה את ש תע מצע תה כוס לו ש א ל הלילה, ב ת? הולך שהוא בגל חו סלי שראל ר' זה ל  היה באמת וזה טוען, י

ת לומר רוצה אתה דבר, כזה הבין לא באמת למה החסרון, חו ל לא אבל בסדר, סלי בי ש  זה ככה אבל יתומה, או אלמנה תטריח זה ב
ת יכול אדם תיקון, צריך מאד זה וממילא מזלזל, בחבירו, מזלזל הוא כלל בדרך אנשים שו  כלום. זה אצלו חבירו חבירו, אבל הכל! לע

ש יודע שכ״א מה ג״כ ויש שתו איש בין דברים הרבה שי ם שרבים, לא שי ש יום שבכל מע  לא כ״א כי ולמה מזה, צרות הרבה הרבה שי
ת היא זאת בכל צודק, לא שהוא דברים יש בודאי שהרי אפי' צודק! הוא רק צודק, השני אולי חושב שב  חושב והוא צודקת, שהיא חו
ש ועי״ז צודק, שהוא ת רוצה א' שכנים, נזקי שהזכירו מה ג״כ וככה צרות. ויש ריב י ה לו יש הדירה, לו קשה כי להוסיף רוצה לבנו שפח  מ
ם גדולה ם מה מאד, קטנה דירה ע שי  מפריע מה לו, מפריע וזה פעם... אולי למה נותן לא והשני אמות, ארבע קצת, להוסיף רוצה הוא עו

בזה. להתחזק צריך ומאד לו?!

שיו והיות ת, חג לפני אנו שעכ שבועו שראל שם ויחן כתוב תורה ובמתן ה  רק במחלוקת היו קודם החניות שכל רש״י ואומר ההר, נגד י
שראל ויחן היה כאן שר אחד במקום יש אם אפי' והרי מאד. גדולה מדרגה וזהו אחד, בלב אחד כאיש ההר נגד י ם ע שי שר יש כבר אנ  ע

ש ושיהיה מחלוקות, ת, פסח שבין יום מ״ט אחרי הגיעו ולזה ששיך, גדול הכי נס זה ריב יהיה ולא אנשים מליון חמ שבועו  הזמן וכל ל
שה רבי אומר שערי כנגד עליהם האיר שהקב״ה לוצאטו חיים מ ר האיר טומאה שער כל כנגד קדושה, שערי טומאה ה שע  ועם קדושה, ב

של לעבוד, צריכים היו קדושה השערי מ ם היו בודאי ל שי ס בהם שהיה אנ ל וכרגיל הכל, וגאוה ותאוות כע החיים כל צריך דבר כל ע
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ד צריך מדה איזה לתקן רוצה אחד אם לעבוד, ה לעבו ל הוא אדם אם החיים, כל במשך שיתקן והלואי החיים כל עלי ע  הוא האם גאוה ב
ד החיים כל צריך יעבוד אם ואפי' מתקן? הוא כעסן אחד אם מתקן? מי זה, את מתקן ל לעבו ה הקב״ה וכאן זה, ע ש  להתרומם שיוכלו ע

ת הוצרך הקב״ה לכן תורה, לקבל א״א זה בלי כי התורה, את לקבל שיוכלו כך כדי עד שו שערי אותם לרומם דבר כזה לע  אבל קדושה, ב
ת צריכים הם גם שו שו לא והם קדושה שערי להם להאיר רק א״א משהו לע ת צריך האדם כי הגאון אומר כלום. יע שו  מה כל לע

ה הוא ואם שבכוחו, ש חו מה כל ע ת שיכול זמן כל אבל לו, עוזר הקב״ה אז יותר יכול ולא שבכו שו  צריך כאן גם א״כ עוזר. לא הקב״ה לע
ם כך, לומר שי ה הקב״ה רק להתרומם, הכח בכל ניסו שהאנ ש שערי של ההארה את גם ע להם. לעזור כדי קדושה ה

ת צריך א״כ תורה לזכות רוצה אחד שאם לדע ם אומרים הרי אז, שהיה כמו להיות צריך ל שיו שג ש עכ  וממילא במת״ת, כמו הארה י
ת צריך שו ה אז, שהיה כמו ג״כ לע ש ה הוא ואם להתרומם, כדי שיכול מה כל מצדו שיע ש ת יע לו, עוזר הקב״ה אז להתרומם כדי הכל א

שיו והיות סוגל זמן זה שעכ שוב אחד שכל לראות מאד צריך יותר, מ ל יח ה זה, ע ש  המדות כל קודם להתרומם, המאמצים כל את ויע
אוה גם להתרומם צריך וממילא לחבירו, אדם בין הם הרעות ת אוה גם ב ס גם בכבוד גם בג כע שיו היות האלה, הדברים בכל ב  יש ועכ

ת יותר שרו ש מפני להתגבר אפ ה שהקב״ה הארה קצת שי ש ש היום שגם אומר ורמח״ל אז, ע ת צריך האדם אבל זה, מעין י שו  משהו לע
אוה קצת להתרומם, כדי ס בג כע  יעזור ה הקב״ ואז ריב, יהיה שלא אחד, כאיש של במדרגה להיות יכול ואז לעבוד, צריך הדברים בכל ב

ה שאומרים כמו אותנו ירומם שהקב״ה ונזכה מת״ת, של למצב בעז״ה שנזכה תפיל שונות, מכל ורוממתנו ב  שכל תורה למתן ונזכה הל

תשס״ח( סיון ג' )ליל מאד. מאד יתרומם אחד

ש במקרה תורה למתן לזכות יכול לא אדם בן חנו ממילא רעות, מדות בו שי רעות: ממדות להתרחק מאד צריכים אנ

ת, חג ליום שמתקרבים היות שבועו מעין אומרים להתחזק, מאד שצריך יודע אחד כל תורתנו, מתן יום ה ש מת״ת ש  ממש לא דור, בכל י
ת להיות צריך אז שהיה וכמו יש, מת״ת של מעין רק תכוננו  טוב, מתכונן א' ואם להתכונן, צריך ג״כ היום למת״ת, לזכות מאד גדולה ה

ת יכול  ע״י רק לכך להתכונן צריכים והיו תורה להם היה לא עדיין ואז להתכונן, כדי יום מ״ט להם שהיה כתוב ולכן מאד. מאד לעלו
שר ובתורה תורה, כבר יש ב״ה לנו אבל מיוחדת, ס״ד מוד להתחזק צריך ממילא מצוה, גוררת ומצוה תורה מביא תורה כי כבר, אפ  בלי

תורה. למתן לזכות הסיבה וזה התורה,

 אף ג״כ היום המדות. את לתקן צריך היה רעות, מדות היה ושם במצרים נמצאים שהיו היות המדות, את לתקן צריך היה היה גם
אחנו ש אבל במצרים לא ש ם היום י ש יודע אחד כל במצרים, שהיה ממה טוב יותר לא זה והיום גרועים, דברים מיני כל בעול  דבר שי

ד וכן אינטרנט, לזה שקורים ם דברים מיני כל עו ש מה גרועי ש דברים, הרבה כך כל ברחוב, שי ה מזה וי שפע ל ה  צריך ממילא אחד, כל ע
האלה. הגרועות התוצאות כל נגד להתגונן כדי להתחזק מאד מאד

שר ובמה מוד העיקר להתחזק, אפ שראל שם ויחן כתוב לחבירו, אדם בבין רעות, ממדות להיזהר התורה בלי  חז״ל אומרים ההר נגד י
ם היה החניות כל ושאר אחד, כאיש מצב כשהיה ורק ריב, ע שראל שם ויחן של ב  אדם בן כי תורה, למתן ראויים כבר היו אז ההר נגד י

ש במקרה תורה למתן לזכות יכול לא ת, מדות בו שי חנו ממילא רעו ת ממדות להתרחק מאד צריכים אנ  שאתם ואפי' אחד. כל רעו
ת מדות לכם אין וחס חלילה וב״ה צעירים ע אחד כל זאת בכל אבל ממש, רעו שפ שפע הוא ממש, לא שהוא אפי' מהרחוב מו  מו

ש טוב, לא מאד הרחוב מהרחוב!  בין אחדות שיהיה להתחזק האלה, המדות בכל להתחזק מאד צריך ממילא גרועים. דברים מיני כל י
שראל שם ויחן שכתוב כמו לרעהו איש אחד. בלב אחד כאיש ההר נגד י

ה התורה, בלימוד בתורה, יתחזקו שיותר ומה ש מע  אחד וכל מאד שיעלו אמיתי, למת״ת באמת יזכה אחד כל המדות, בתקון המצות, ב
ט שמים. יראת הרבה תורה הרבה לרכוש יכול ם כזה בגיל בחורים בפר ם כל לכם יש ב״ה שאת סר? מה לפניכם, העול ש ח  ב״ה יש הכל! י

ת ויש טוב, שלומדים הישיבה את שרו ת אפ ש גדול הכי האושר וזה ת״ח להיות יכול וא' א' כל ממש, ת״ח במדרגת להיות לעלו  אם - שי
שין לזה. יזכה אדם בן ש מת״ת לפני זמן ועכ  ובהתמדה, המדות בתיקון יתחזק מכם וא' א' שכל יעזור הקב״ה להשיג, גדולים הישיגים י

תורה גדולים להיות ויזכו שע״ב( אייר )ל׳׳ו וירא״ש. ב ת

כלום: יהיה לא מחשבה בלי כי יחשוב, אם רק הכל זה אך בו, להתרומם שאפשר בספרים כמש״כ במיוחד שמסוגל זמן שזה השבועות חג

ש הנה ם הרבה י מי תורה שכתוב פע ל ברש״י ג״כ ומובא חז״ל אומרים היום, דוקא ולמה 'היום', אתכם מצוה אנכי אשר ב  המקום ע
תורה מה וכל התורה לימוד כחדשים, יהיו המצות כחדשים, בעיניך יהיה יום שבכל  של הענין ומה כחדשים. בעיניך יהיו מצוה שה

ט כחדשים, שו תרגל כבר אדם שבן אחרי דבר כל כי פ שפיע לא כבר זה בזה, ה  לא כבר ישן כבר שזה דבר כל יודע, כבר הוא כ״כ, עליו מ
שבים ש ודבר זה, את מחשיבים לא כ״כ, ע״ז חו ע יותר שזה האדם טבע חד שפי ש יותר הוא עליו, מ ה יותר וזה מרגי ש  רושם. עליו עו

ם והאיך שי ת עו אמ ת יכול אדם בן האם כחדשים, לא זה סוף כל סוף הרי כחדשים, שיהיה ב שלו מו את לה  שזה חושב אני ולומר עצ
שר האיך וא״כ חדש, לא שזה יודע הוא הרי חדש, ת אפ שו זה. את לע

שמע ת מבין אחד כל זה חידושים[, לומר באתי ]ולא כך ומ טו שי ת דבר יראה אחד שאם בפ חיו ט ש  כשיתעמק ואח״כ בזה להתעמק בלי ב
מול רק היום, ורואה אתמול שראה מה הדבר אותו חדש, דבר לפניו יראה ת ת זה את ראה הוא א חיו ט ש  בזה, והתבונן התעמק והיום ב
שות, ופנים חדשה צורה מקבל זה צלול יותר בהיר יותר ונהיה ש וזה חד ש! ממ  כי חדש, באמת זה אלא חדש, כאילו שנקרא רק ולא חד

מול ת חדש. באמת זה זה את הבין הוא וכעת אמתית, הבנה היה לא זה חלש, הבין הוא זה, את הבין לא הוא א

ה גם הדברים בכל וזה ש ע מ ש לא הוא כרגיל תפילין מניח אדם אם המצות, ב ם כרגיל מיוחד, מרגי שי  התפילין את שם תפילין מניחים אנ
תבונן במקרה אבל מחשבה, הרבה בלי היד, על שוב צריך הוא מה תפילין, זה מה ויחשוב שי ח  שמניח לפני שאומר ומה בתפילין, ל

ש תפילין, ש אומר שהוא מה ירגיש אם אבל בהם, רגיל וכבר אומר הוא האלה הדברים כל שמו, יתב' ואחדותו ה' יחוד בהם שי תרג  כל וי
ם, ש באמת שזה יראה פע מול חד ת ת את הבין לא עדין הוא א שיו אומר, שהוא מה העמקו  מרגיש הוא תפילין, מניח הוא מבין, הוא ועכ
ש אושר איזה תרגל אדם בן המצות, בכל זה וככה תפילין, מניח שהוא לו שי ה ה זה ש ש באמת הוא אם אבל מרגיש, ולא הרגל אצלו נע
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ם יראה בזה, יעמיק ש! עול ח יראה אז יותר, יעמיק אדם שבן אחד, דבר רק לומר רצינו וזה חדש. יהיה הכל חד ת תפ  הבנה לפניו שי
ה חדשה, ש ברורה, הבנ ם וירגי מוד טע ת התורה, בלי שיי ם, ירגיש הדברים ובכל המצות, בע ת. אדם לבן לעזור צריך מאד וזה טע לעלו

שיו ת חג לפני שזה ועכ שבועו סוגל זמן שזה ה מ מיוחד ש ם כמש״כ ב שר בספרי אפ שוב, אם רק הכל זה אך בו, להתרומם ש  בלי כי יח
שבה  במתן כמו למצב ויגיע חדשה, הבנה לפניו יפתח בזה, ויעמיק יחשוב כן הוא אם אבל כלום, ולא חדשים לא כלום, יהיה לא מח

ש ]לא תורה שיו כי מת״ת[, ממ תשס״ג( סיון ד' )ליל יתרומם. הוא ואז מצות, זה מה ומבין תורה, זה מה מבין הוא עכ

ת שהיו הדיבורים כל לו מועילים ה', עבד להיות ולזכות לעלות לבו בכל האדם רוצה באמת שאם ת מ אליהם: להגיע ואפשר וקיימים, חיים והם ב

ת איתא שב ת אומר יתן ה' דכתי' מאי יוחנן א"ר )פח:( ב שרו מב ם נחלק הגבורה מפי שיצא ודיבור דיבור כל רב, צבא ה שבעי ת, ל שונו  ל
אל ר' דבי תני מע ש ש י ש מה סלע, יפוצץ וכפטי טי ם נחלק הקב״ה מפי שיצא ודיבור דיבור כל אף ניצוצות, לכמה נחלק זה פ שבעי  ל

שונות. ת, לע' נחלק שיהא בזה הענין מה ראשית דברים כמה להבין וצריך ל שונו ה לא התורה הרי ל תנ  ישראל, לכלל אלא אומות לע' נ
ש וכן התבונן י ת, לע' דנחלק הקדושים חז"ל כונת מה ל שונו ת הקב״ה דכשאמר הוא הביאור אם ל שר ם היו הדברות ע מעי  כל אותו שו

ם, לפי במקומם ולשון אומה שונ מעו דאו"ה איתא )קטז( ובזבחים כזה, דבר נזכר לא הרי ל ש ש  אחזתן ת ממת" והברקים הקולות את כ
ם אצל ובאו רעדה שע, בלע עצמן. מהדברות מיירי לא אך וגו', יתן לעמו עוז ה' להם ואמר הר

שמע טו ומ שו מעו לא דבאמת בפ מעו הבינו ולא הדברות, את כלל הגויים ש ש ה מ"מ וברקים, קולות רק ו ש  ודיבור דיבור שכל הקב״ה ע
ת מה להבין צריך אך לשון. לע' נחלק ממנו שיצא ת יכול הקב״ה דאמנם בזה, יש תועל שו ה אינו בודאי אך רצונו, כפי הכל לע ש  דברים עו
ה ואם בחנם, ש התבונן צריך כן ע ת לאיזה ל ה תועל ש ם שיתחלקו כן ע שבעי  שזה בודאי לומר א"א ואמנם בזה, לבאר ואפשר לשון. ל

ת להביא שיכול מה כל אגדה בדברי ידוע מ"מ תורה, של לאמיתה שכיוון לומר יוכל דמי הקדושים, חז"ל כונת תעוררו שר לה  לומר, אפ
איננו אע"פ תכוונו מה הדברים לעומק לירד יכולים ש ה כג דף מיומא לזה הראיה וידוע הקדושים, חז"ל לזה שנ ש מע שני ב  וכו', כהנים ב

תכונו לזה דבודאי לומר א"א אך מהלך, איזה בזה לבאר נראה כאן וגם חז"ל. נ

שראל כלל הנה ה התורה את קבלו י ש ש ה או ב בע ש  שסיבב כמשאחז״ל, התורה את לקבל רצו לא ואו״ה ליה, כדאית חד כל בסיון ב
ל הקב״ה ה חסדו ברוב מ"מ התורה, את לקבל רצו ולא האומות כל ע ש ד להיות להתקרב האומות מבין שירצה מי שכל הקב״ה ע  ה' עוב
שראל כלל כמו בדרגא ט אינו לזה לזכות כדי הנראה כפי אמנם לזה. לזכות יכול ישראל, לכלל כלל דומה שאי״ז מצות בז' רק ולא י שו  פ

ש אמרו הקדושים חז"ל דהנה כ"כ ם מלא הבריאה אויר דכל ברכות ברי ט אדם כשבא ולכן מזיקין. ע  להתעורר ורוצה מאו״ה בפר
ת מאד רחוק כבר כשהוא ה' עבד להיות ולהתקרב ה אומה כל שהיתה כמו ה', מעבוד ת  לכן מגונים, דברים ושאר וגניבה ברציחה שפלו

שבילו, מאד קשה זה להשי׳׳ת להתקרב כשרוצה  אליו להתקרב לזכות יכול היה לא אליו ומביאו מקרבו חסדו ברוב שהקב״ה זה ולולי ב
ה האויר טהרת ע"י הזה האויר את לעבור שיוכל וכדי בטומאה, מלא האויר שכל כיון יתב', ש  את בבריאה היה שכבר שעי״ז הקב״ה ע

ת שר  אל הפנים וכמים להגיע, האיך מוכן דרך כבר לו יהיה יתב' אליו להתקרב שרוצה מי כל כי דרך, הקב״ה בזה הכין כבר הדברות, הע
מתעורר פנים, ש  היה אם יודע מי זה ולולי ממת״ת, מתחילה לו המוכנת זו דרך ע"י השי״ת מקרבו הקב״ה אל ולהתקרב לבוא האדם כ
ה מה הענין בזה ומבואר לזכות. יכול ש ע ת, לע' נחלק ודיבור דיבור שכל הקב״ה ש שונו ביל דהוא ל ש  הדורות שבמשך היחידים אותם ב

האמיתיים. ה' מעובדי להיות להתקרב ויוכלו שיזכו

ל כן באו׳׳ה דאם לנו, גם נוגע זה ודבר ת לקבה׳׳ת לזכות רוצים דאם בישראל, וכמה כמה אחת ע עו בו ש  ואי״ז בספרים, שמבואר כמו ב
ה דרגא ט שו  שהיה וכמו לזה, ראוי להיות הכנה הרבה לזה וצריך לזה, זוכה ומי מאוד גדולה דרגא היא אלא הרבה, שסוברים כמו כ״כ פ
שראל שהוצרכו מ"ת לפני שבור יום מ"ט לעבוד י ד אחת מדה יום בכל ול  צריך היום גם כך ברמח״ל. כמבואר לקבה״ת לזכות שיוכלו ע

ל הרבה לעבוד ד לומר יוכל ומי המדות, ע ב ע ל כ"כ ש ת מנו חז"ל והרי לקבה״ת. ראוי להיות בדרגא כבר שהוא עד המדות ע אבו  מ"ח ב
ה לזה צריך כי דברים, במ״ח מאוד לקוי שהוא לראות יוכל אחד וכל לתורה, לזכות כדי הנצרכים דברים  נוכל ולא החיים, כל של עבוד
מנו את לרמות צ התורה. את היום קבלנו כי ע

ם נצב הקב״ה של דבור כל כי לידע, צריך מ״מ אמנם  בלב ומשתוקק רוצה כשהאדם אליו. ולהגיע להתקרב יכול האדם וא״כ ועד. לעול
ם א הדיבור אז יתב' אליו להתקרב של ת יכול הוא ועי״ז אליו, ומתקרב ב ל ולהתקרב לעלו ש הטומאה כוחות אף ע  שאם בבריאה. שי

ת אמ ת לבו בכל האדם רוצה ב ד להיות ולזכות לעלו ב ם ה', ע שר וקיימים, חיים והם במת״ת שהיו הדיבורים כל לו מועילי אפ  להגיע ו
אתנו ואחד אחד שכל הקב״ה ויעזור אמת. של חזק רצון לו יהא אם רק אליהם, ד להיות וישאף ירצה באמת מ  ללמוד באמת, ה' עב

ד מצות, ולקיים תורה, ל ולעבו תפלל המדות, ע ת ולה שו ת רק לא שיעור, בלי לזכות יכולים אז שצריך, מה כל ולע עו בו ש  כל אלא ב
ם זמן בכל קיימים הקב״ה של דבריו כי השנה, ת ועד. לעול עו בו ש תשנ״ה( גאו״י )

ש כך כל לא זה ח״ו אם להגיע א״א לתורה להגיע כדי הגיע כדי עיקרי תנאי היה זה אחד, כאי תורה ל אחד: בלב אחד כאיש ל

ד שהיה מה כתוב עצמו, תורה במתן שהיה ממה חוץ שראל שם ויחן בפסוק, שכתוב מה וזה תורה, מתן לפני עו  רש״י ואומר ההר, נגד י
שיו ועד היות ויחנו, ולא ויחן שנא' ם כל עכ חנו פע שיו רק ריב, היה ש  שהח״ח שלמה[, ר' הצדיק ]בספר במק״א וראיתי ריב. בלא חנו עכ
תורה ומש״כ אנשים, מליון חמש שם שהיה שיער ש ב ם רק זה אלף מאות ש שי ם אנ שרי ד מע  אבל השאר, וכל נשים ולא שישים, ע

ם ם פלא וזה יותר, הרבה היה בעצ ם יהיה ולא כזה רב קהל שיהיה עצו ש בעיר אפילו כי מחלוקת, שו ם כמה רק שי שי  יש כבר אנ
ה כולם ושיהיו מחלוקת, ש זה אחת בדע שראל שם ויחן של למצב לבוא מוכרח היה תורה למתן להגיע וכדי נס!. ממ  כמו ההר, נגד י

ת הוא זה ודבר אחד. בלב אחד כאיש רש״י שאומר שאר גדול מופ ם מ ם הרבה כך שכל ואיום, נורא זה במת״ת שהיה מופתי שי  יהיו אנ
אחד. בלב אחד כאיש יחד

 כמו נוגע כ״כ שלא מצבים שיש ואף אחד, בלב אחד כאיש שיהיה הוא הראשון הדבר הדורות, לכל נוגע וזה תורה מתן לפני הראשון העיקר היה זה
לכל נוגע זה דבר כמה יודע לא ואדם החיים. כל על ללימוד זה את לקחת צריך עכ״פ אבל השני, עם אחד רבים לא מסתמא בישיבה, בחורים למשל
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 לו יש אם אחד כל אחד, לדבר יסכימו שכולם גדול קהל שיהיה מצוי לא וכמעט ריב, כבר יש תיכף כרצונו שלא דבר איזה יש אם תמיד כי החיים.
מאד! גדול מופת מופת ממש זה אחד בלב אחד כאיש ושיהיה מחלוקת, כבר מזה יש אחרת סברא

 ריב. יהיה כבר רצונו, נגד משהו שיהיה קטן דבר בכל אח״כ עכשיו רב לא אם ואפי' החיים, לכל מזה ללמוד צריך אדם שבן להגיד רוצים אנחנו וזה
 כאיש כ״כ לא זה ח״ו אם להגיע א״א לתורה להגיע כדי אחד. בלב אחד כאיש ההר נגד ישראל שם ויחן החיים, כל על מזה לקחת ללמוד צריך לכן

 שכל יעזור הקב״ה גדול. אושר יהיה זה החיים לכל נלמד אם לבד זה כי נאריך ולא אחד, בלב אחד כאיש לתורה להגיע כדי עיקרי תנאי היה זה אחד,
 הנקודה את להגיד רוצים אנחנו רק ספק, שום אין המצות כל את ולקיים ללמוד שצריך בודאי התורה, את לקבל ראוי הוא ובזה לכך, יזכה אחד

תשע״ב( סיון )ד' אחד. בלב אחד כאיש ההר נגד ויחן להיות צריך מת״ת, להיות שיכול למצב שיבואו כדי מת״ת, לפני אפי' שנוגע הזאת

 ירצה שיותר ומה ובתורתו, ובמדותיו במצותיו ולהידבק ה' עבד להיות להקב״ה, להתמסר רוצה שהוא לחשוב גם צריך אבל ללמוד, רוצה שבודאי אף
מאוד: גדולות בדרגות להיות סיכויים יותר יש להידבק

 הזה היום זאת ובכל ביום, אלא בלילה היה לא מת״ת אמנם מת״ת, היה שנים אלפי כמה לפני היום אותו שתים, שעה בעוד שעכשיו יודע אחד כל
 ובאמת לתורה. לזכות פשוט כ״כ היה לא שזה חז״ל ובמאמרי בפסוקים מבואר למת״ת הגיעו והאיך מת״ת. בו היה שנה אלפים שלפני היום הוא

 בדבר, לדון התחילו תרצח- לא בה, כתיב מה ואמרו רצון כ״כ היה שלא רק חזק, כ״כ ה'לא' את אמרו שלא להיות יכול לקבל, רצו שלא העולם אומות
 לתורה שבכתב תורה בין שמחלקים יש אחד, מצד כגיגית הר עליהם כפה שכתוב למרות גמור, לב בחפץ שהיה משמע שלהם הרצון ישראל כלל אבל

 ההר כנגד ישראל ויחן היה, מהדברים אחד מת״ת, לפני שהיה שהתנאים וכתוב מאד. רצו שהם משמע אחד מצד עכ״פ חילוקים, עוד ויש שבע״פ,
 שום ביניהם היה שלא אנשים מליון חמש לתאר יכולים אנשים, מליון חמש בערך שהיה שאמר הח״ח[ בשם שמעתי ]כך בערך משערים אחד. כאיש

כך. כל רצו הם ונשמע נעשה אמרו וגם התורה, את לקבל למת״ת התכוננו הכל וזה ריב,

 אפי' לומר ואפשר הדורות בכל ישראל וכלל נס, עפ״י חיים הטבע כדרך שלא חיים כלל בדרך ישראל כלל כל התורה, את שקבלו אחרי אח״כ וגם
 רצו הם במצרים אפי' כי הקב״ה, עבדי להיות שרצו מה התורה, זכות היה ומה התורה. בגלל זכו הכל וזה הטבע. כדרך שלא מתנהגים ג״כ שלנו בדור

 מתחיל הוא התושבע״פ, שזה המשנה את כשמתחיל הקדוש רבינו שהתנא מה העיקרי הדבר ובאמת שמים. מלכות לקבל השכינה, כנפי תחת להכנס
 הדבר הקדוש רבינו התחיל במה זאת ובכל שבת. למשל כמו חמורות יותר מצות אולי שיש למרות אחרת, מצוה בשום מתחיל ולא שמע! בקריאת
 לקבל שזכו למה וזכו שמים, מלכות לקבל ורצו להקב״ה, התמסרו ישראל כלל מת״ת, בשעת ג״כ שרצו מה וזה שמים. מלכות עול קבלת הוא הראשון

התורה. את באמת

 בן שאצל למה משל, רק זה והכל להתענג, הקב״ה אצל שייך ]לא מתענג, כ״כ כאילו הקב״ה הקב״ה, של שעשועים הכלי זה שהתורה בחז״ל וכתוב
 הוא למה שמח, מוכר אומרים שחז״ל כמו חביבות בכ״כ התורה את לנו ונתן התורה. את אוהב הוא ישראל כלל את אוהב הוא כתוב[, כך אבל אדם

 כפי חביב, כ״כ דבר מסר שהקב״ה נמצא התורה. את לעשות שנזכה אותנו מזרז הוא אדרבה תעזובו, אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי כתוב שמח,
 בו לידבק שרוצה מי בו, להידבק רצו הם כי למה חביבות, בכזו ישראל לכלל זה את מסר הוא בעולם, להקב״ה שיש מה חביב הכי הדבר זה ששיך מה

 היום התורה. לקבלת שזוכים עד מאד מאד חשוב זה זה את עושה הציבור ואם בעולם, שיש טובים הכי הדברים כל את לו נותן כבר הקב״ה
 ימסור שהאדם ע״י לזה לזכות צריך רק טוב, וכל ושמחה אושר די, בלי עד מקבלים מתמסרים שכן אלה אבל לזה, מוכן הציבור כל שלא לדאבונינו

אותו. ולעבוד בהקב״ה, דבוק להיות עצמו את

 ובפרט לזכות, יכולים יחידים אפי' ועכשיו להקב״ה, ישראל כלל כל התמסרנו שנה אלפים כמה שלפני מת״ת, בזמן עכשיו הוא לזה מסוגל הכי והזמן
 יזכה אחד כל גדולה. יותר בעולמו הקב״ה של וההנאה גדול, יותר הקב״ה של והאהבה גדול, יותר הוא הזכות גדול יותר שהציבור מה כל ציבור,
 ה' עבד להיות להקב״ה, להתמסר רוצה שהוא לחשוב גם צריך אבל ללמוד, רוצה שבודאי ואף להתמסר, ירצה הוא אם לתאר, שא״א רב לשפע

 הזה הזמן את לנצל צריך ממילא מאוד. גדולות בדרגות להיות סיכויים יותר יש להידבק, ירצה שיותר ומה ובתורתו, ובמדותיו במצותיו ולהידבק
 דשמיא, סייעתא לכזו שזכינו הזה בזמן בפרט אבל אליו, מסור ולהיות בהקב״ה דבוק להיות צריך השנה כל ככה, טוב זה השנה שכל אע״פ בפרט,

 אבל לזה, שיזכו שייך לא האחרונים שבדורות ואפי' מנצחים. לשבח, עלינו אומרים שאפי' שהזכרנו כמו כאלה, מדרגות אושר, ולכזו גדולה לכזה
 הרוחני, האושר העיקר אושר, כל לנו ויתן אלינו, יפנה יותר הוא אליו פונים שיותר ומה מהקב״ה, ואהבה לקירבה זוכה תמיד ישראל הכלל עכ״פ

תשס׳׳ג( שבועות )ערב יעזור. ה' זה, לכל לזכות שנוכל הרוחני, האושר הוא העיקר אבל גשמי, אושר גם וכמובן

בתורה: מאד מאד שיעלה באמת לו יעזור הקב״ה בזה שישמח אחד וכל תורה, ללמוד זוכים שאנחנו מה מאד גדולה בשמחה להיות צריך

 לא כאילים רקדו ההרים מ״מ ממצרים, ישראל בצאת שמתחיל אף תורה, מתן על הולך זה ופסוק צאן, כבני גבעות כאילים רקדו ההרים בפסוק כתוב
 שינוי עשה שהקב״ה הוא התירוץ אך לרקוד? יכול הר וכי תמוה ולכא' רקד! ההר רקדו, ההרים מת״ת שבשעת מת״ת, זמן על רק יצי״מ על הולך
 רק לא כולה הבריאה כל מת״ת, בשעת בשמחה היתה כולה הבריאה כל גדולה, שהשמחה כמה עד להראות הזה, הטבע השינוי את עשה ולמה טבע,
 ישראל היו לא אם ובוהו, תוהו היה זה שבלי כתוב הרי מת״ת. בשביל שמחה הבריאה שכל האיך להראות הרבש״ע, זה את עשה ולכן ישראל, כלל

כולה. הבריאה לכל שמחה היה זה התורה שניתנה שמה יוצא ובוהו, לתוהו חוזר העולם היה התורה את מקבלים

 אז שהיה מה זה מעין דור בכל שיש כתוב שבספרים והיות לתורה. זכינו שב״ה לשמוח צריכים בודאי אנחנו שמחה, כולה הבריאה כל אם וממילא
 לכל שמחה שזה תורה כזה לתורה, זכינו שאנחנו חשוב כמה עד לדעת צריך זאת[, בכל אך רוקד לא ההר היום ההר, ריקוד לא מת״ת מעין ]ז״א

 כזאת, בתורה אותנו זיכה שהקב״ה גדולה בשמחה ללמוד צריכים ואנחנו התורה. שניתנה במה שמחה היה כולה הבריאה בכל ממש כולה, הבריאה
 זוכים שאנחנו מה מאד גדולה בשמחה להיות צריך כזאת, תורה לומדים ב״ה ואנחנו לזה ראויים לא הם ובאמת לזה, זכו לא העולם אומות ולהבדיל

ע( תש״ שבועות )ערב בתורה. מאד מאד שיעלה באמת לו יעזור הקב״ה בזה שישמח אחד וכל תורה, ללמוד

שלו: החיים כל את לים לזרוק לא והלאה מכאן להשתדל יראה לכה״פ ואם העבר, הזמן את ניצל האיך לעצמו לחשוב צריך אחד כל

 הבריאה בכל מהפיכה עשה הרי זה מת״ת, של היום מאד, גדול יום שזה יודע אחד כל בזה לחדש מה אין מת״ת, השבועות חג מגיע הכל, ידוע בעצם
 מש״כ להביא רצינו רק לדבר, מה אין ישראל, בכלל ובפרט העולם, בכל בכלל מת״ת, אחרי שיש ומה מת״ת לפני שהיה מה עולם אותו לא זה כולה,
נוראים. דברים מ״י( )פ״ג באבות יונה רבינו

ל כי וז״ל ת ימים אורך -התורה- והיא בתורה, לעסוק אך האדם נברא מה ע שנו  שם שמביא מה כמו כאלה, דברים לוקח הוא ואם חיים, ו
ת התנא שינה הילדים שיח ימים כמה שיחיה ואחר ימיו, והבל הוא הבל כי העולם, מן לטורדו וראוי חיים, לו למה שחרית, של ו
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ק ונתעסק ל התורה, מן ובטל יועיל, לא בעס ל לו, ימים יוסיפו מה ע ש תן למלך מ א ראוי ,הלא לים והשליכם לעבדו כסף מאה שנ  יתן של
של ובפרט נוראים דברים יותר. לו מ  בא הוא ואח״כ לים, זה את לזרוק הולך והוא כסף לעבד נותן אחד אם ממש, כך, כל באמת זה ה

ד לו שיתן ואומר ם עו  כל כי יותר, לו יתנו שלא ראוי אומר הוא ככה לים, שיזרוק כדי כסף לך נותן הוא 'צחוק', יגיד, הוא מה כסף פע
 יותר, לו לתת ולמה לים אותו זורק הוא הרי אותו, ומבזבז הזמן את לוקח הוא ואם תורה, ללמוד כדי האדם את ברא שהקב״ה החיים

נוראים!. דברים יונה רבינו אומר כך

ה ש שבון נע  הילדים, ושיחת שחרית של שינה אומר התנא שלו, הזמן את ניצל הוא אם ניצל, הוא מה העבר הזמן לפי אחד כל כזה, ח
ש אבל ד י ט הזמן כל הבלים, יותר עוד שהם דברים עו שו  נורא חיים, לו שיתן מהקב״ה ולבקש לבוא יכול והאיך הזמן, את הורגים פ

ת לכל מזה, להתעורר האדם צריך מזה יותר שמדברים מה ממילא ואיום. חו  לים שוב לזרוק לא והלאה מכאן אבל היה, שהיה מה הפ
ת לאדם נתן הקב״ה שלו, הזמן כל את שלו, החיים כל את שרו ם כל לא ב״ה לחיות, אפ ש האפשרות, את להם יש כולו העול  הרבה י

סה. שטרודים אנשים חנו וב״ה בפרנ ם כן הפרנסה, בענין טרודים כ״כ לא יהיה שלא האיך אנ חיים. ב״ה אבל עשירים, לא עשירי

ת כל נותן הקב״ה שרו אפ ל הזמן את לנצל ה ה התורה לימוד של האמיתי התכלית ברא, שהקב״ה מה ע ש מע  האדם, כל שזה מה המצות, ו
שיו עד שוב צריך כ״א עכ ח מו ל תדל יראה לכה״פ ואם העבר, הזמן את ניצל האיך לעצ ש ה  החיים כל את לים לזרוק לא והלאה מכאן ל

שוב יראה אחד כל שלו, ה לח שב תדל זה את יחשוב הוא אם בודאי אומר, יונה שרבינו מה כזאת מח ש  אז דרכו את להיטיב באמת וי
תורה הזמן את לנצל יראה שמכאן הכל, כדאי יהיה ת בחסד ובמצות ב ת במדו  לכה״פ ויזהר מאושר יהיה אז רוצה, שהקב״ה מה כל טובו

ה. מה כל ולהבא מכאן לזרוק לא ש ת )ערב שע עו תשס״ד( שבו

קפוץ א״א ת ל ת זוכים וכך לאט, לאט ללכת צריך אלא גדולות, למדרגות אחת בב מאד: לעלו

ת אומרת הגמ' שב  תורה אדרבה למות, צריך תורה אומר כשהקב״ה למה היא והשאלה מתו. הגבורה מפי שיצא ודיבור דיבור דבכל ב
מע י-ה. יהללו המתים לא וכתי' להחיות, צריך ש שת המסתכל בחגיגה אומרת הגמ' הנה כך מ ק  גילוי בזה ויש היות נברא, שלא לו נח ב

ל מתו ואביהוא שנדב כתוב וכן שכינה.  שבכדי רואים ושתיה. אכילה מתוך שכינה לגילוי שבאו וישתו, ויאכלו האלקים את ויחזו בגל
ם. לא ואם הראויה בדרגה שיהיו צריך שכינה גילוי של לדרגה להגיע שי מוע ולכן נענ ש מו הקב״ה מפי ה' דבר את ל צ  גדולה דרגה זוהי בע

מלאך. דרך הקב״ה אתו מדבר נביא ואפילו לזה לזכות שייך ולא שכינה, גילוי של מאד

שראל כלל לכן מוע ראויים היו שלא י ש מעו אליהם, מדבר ה' קול את ל ש ש  היו אהרן גם ומסתמא משה ורק מיד, מתו ה' דבר את כ
ם שאר אבל הזאת, הגדולה בדרגה ט לכך. ראוים היו לא הע  הללו טענו והמלאכים טומאה, שערי במ״ט במצרים שקועים היו שהרי בפר
תעלו ואפי' ע״ז, עובדי והללו ע״ז עובדי ה מתו. ולכן הזאת הגדולה לדרגה ראוים אינם עדיין אבל יום, המ״ט במשך ש

ם הנה לנו נוגע זה ומה מי ם לפע ה בחורי שיב ל ומקבלים מאד, גדולות לדרגות מהר לקפוץ רוצים בי ם ע ם עצמ מי  יותר שהם דברים לפע
ת וצריך שלהם, מהדרגה קפוץ שא״א י(, )פ״ד שלמה באבן וכמובא שייך, לא שזה לדע ת ל ת בב  ללכת צריך אלא גדולות, למדרגות אח

ת זוכים וכך לאט, לאט ת חג )ביום מאד. לעלו שבועו תשס״ט( ה

מוד לנו יש זה: מיום דברים שני לל

ת חג זה היום שבועו ש ה מוד לנו וי שראל שכלל מה לתקן כדי הלילה כל ערים להיות נוהגים הנה א' זה. מיום דברים שני לל  היו לא י
חנו מה ולכא' למת״ת, בבוקר מוכנים ש וגם סיני, בהר שהיה מי של נכד הוא אחד כל האם זה, את לתקן שייכים אנ  הם מה צדק גירי י
שראל כלל מה, רק לזה. שייכים שראל כלל של והציבור 'ציבור', זה י שראל כלל היום ממילא הזמן, כל ממשיך י  שהיה מה את מתקן י

אז. חסר

ד ל שהרי ללמוד יש עו תו יום שהוא בחז״ל כתוב מת״ת ע תונ  רק כלל, מדות שייך לא הקב״ה אצל ואמנם הקב״ה, של לבו שמחת ויום ח
א מאד גדולה שמחה של במצב התנהג שי ל תביעה קצת שהיתה כיון ולכא' השמחה. ב שראל כלל ע  שזה אע״פ מוכנים, היו שלא במה י

ש עבירה היה לא ש זאת בכל ציווי, ע״ז היה לא כי ממ שיא היה הקב״ה ואעפ״כ תביעה, איזה י  וכך פגם. שום ניכר היה ולא השמחה, ב
ה איזה יש אם גם כי אדם, לבני ללמוד צריך ת תהיה והאהבה ע״ז, להבליג צריך לחבירו אדם בין תביע מו שלי  כלל. ניכר שיהיה בלי ב

ם . ת חג )ביו שבועו תשס״ח( ה

אתנו ה רוצים ג״כ מ מחה. שנהי ש ת וצריך ב מחה, להיות צריכים והיחיד הכלל אחד, כל לדע ש בשמחה: התורה קבלת שתהיה ב

ת איתא שב שע וא״ר ב הו ה לוי בן י שע שה שירד ב  הלך לארץ, נתתיה א״ל היא? היכן תורה רבש״ע לפניו ואמר שטן בא הקב״ה מלפני מ
 תהום אצל הלך וכן עמדי אין לו ואמר ים אצל הלך מקומה. ידע והוא דרכה הבין אלקים לו אמרה היא היכן תורה לה אמר ארץ אצל

שתי רבש״ע הקב״ה לפני ואמר חזר התורה, את בהם שאין אמרו וכולם  הלך עמרם, בן אצל לך לו אמר מצאתיה! ולא הארץ בכל חיפ
שה אצל תן תורה א״ל מ תן אני מי וכי א״ל היא. היכן הקב״ה לך שנ תה? בדאי למשה הקב״ה א״ל תורה, הקב״ה לי שנ  לפניו אמר א

אתה לך יש גנוזה חמדה ע ש ש ע ת ש מי?! טובה אחזיק אני יום בכל בה מ צ ל תקרא עצמך ומיעטת הואיל למשה הקב״ה א״ל לע  שמך, ע
ה תורת זכרו שנאמר ש עבדי. מ

שטן זה האיך הקשו שם ובתוס' ם בכל הרי מת״ת, כשהיה ידע לא שה ש היה כולו העול דע? לא השטן רק ידעו וכולם גדול, רע  פלא י

ש דאמרינן תוס' ותירצו גדול! מדר ת המות למלאך הקב״ה שטרדו דבר, ילך לפניו ב שע ה אומה לומר יקטרג שלא מת״ת ב תיד  לחטוא שע
ל יום מ' לסוף עג  החליט זאת ובכל בעגל, שיחטאו ידע הקב״ה הלא היא והשאלה מלה״מ. והוא שטן והוא התורה להם נותן אתה ב

ל יחטאו ואח״כ התורה את להם לתת זאת למרות הקב״ה עג כדאי. כן זה מבין אני הקב״ה לו יאמר השטן, שיקטרג במה וא״כ , ב
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שמע ה ובפסוקים, בחז״ל מבואר דהנה כך, ומ מח ש ה ם, להקב״ה שהיה גדולה הכי ש ת היה זה בעול שע  'ביום לזה וקוראים מת"ת ב
תו תונ  את צריך הקב״ה דוכי לבריות, להיטיב רק אחד, לתכלית הקב״ה ברא כולה הבריאה כל שהרי היא, והשמחה לבו', שמחת וביום ח

ם צריך אינו הרי זה. שו ס לא בו ואין דבר. ל ת ולא צער לא שמחה ולא כע צבו  רוצה להיטיב, רוצה שהקב״ה אלא דבר. שום ולא ע
ת שו ם חסד לע ם להיטיב אנשים, ע ביל הכל והכל עולם, וברא הבריאה, ע ש ת! של האושר שיא זה שאז תורה מתן ב שו אנו  ע״י רק כי ה

רוצה. שהקב״ה מה לתכלית יגיעו לא כי כדאי, היה לא זאת ולולא תורה,

 מגרע זאת בכל אבל לי! שכדאי יודע אני מקטרג? אתה מה לו, לומר יכול הקב״ה ה"נ אין ויקטרג יבא השטן אם מת"ת, בזמן וא"כ
של כמו בשמחה, מ ת! אתה יודע אתה הזמן כל לו ויאמר אחד יבא אם שמתחתן, אדם בן ל מו  תמות, הזמן כל יחזור וכך תמות, אתה ת

שבית זה תמות, תמות, תמות, לו, יגידו רגע בכל אם זאת בכל אבל ימות, שהוא יודע אדם כל גם בודאי תמות. תמות,  את לו מ
מח ההוא בזמן הקב״ה כך השמחה. ש ם כ"כ הקב״ה ש  הקב״ה של השמחה השמחה, את קצת שיגרע דבר שיהיה רוצה לא ישראל, כלל ע

שער. אין במת״ת שגינו, לגבי רק הכל ל מו שאצלו אע"פ מו צ ת. ולא שמחה לא שייך לא בע מע כך הרי אבל עצבו ש  האנשים דלגבי מ
תנהג ה כאילו הקב״ה מ מח ש שער שאין גדולה כזו ב הבריאה. בכל השמחה. גודל לתאר ואין ל

ם אל הפנים וכמים שראל כלל שגם הקב״ה רוצה פני ה שרויים יהיו י ח מ ש  שכלל התכלית זה וג"כ פנים, אל הפנים כמים כי מאד גדולה ב
שראל חה. התורה את יקבלו י מ ש ה אז היו ובאמת ב מח ש ה היה שהקב״ה כמו כי ב ח מ ש שראל כלל כך ב מחה, היו י ש שביל ב  לא זה וב

תערב הקב״ה רצה ה שי מח ש ד ודאגה, צער איזה ב ט שעו שו יחטאו מע לשטן. טרדו ולכן עגל, ויע

ם הרי וא״כ ה שבכל כתוב בספרי אתנו וא״כ אז, שהיה מה הדבר כאילו חוזר שנ ה רוצים ג"כ מ חה. שנהי מ ש ת וצריך ב  הכלל אחד, כל לדע
חה, להיות צריכים והיחיד מ ש חה, התורה קבלת שתהיה ב מ ש מחה. להיות צריך תוס', למד אחד השמחה. היא ומה ב ש  הבין אחד ב

מחה, להיות צריך רמב״ם, הבין רש"י, הבין מהרש״א, ש שר! להרגיש צריך שיודע גמ' חתיכת כל ב מחה! או  שהקב״ה כמו גבול, בלי ש
ש כדי בשמחה, לנו לתת רצה  הלכה, של ד״א בתוך נמצא שהוא במה לו להיות צריך שמחה איזה ייודע לא ישיבה בן וכל שמחה. שנרגי

ח׳ בשמחה. מלא להיות וצריך שלומד, ראשון איזה או גמ', איזה רמב״ם. איזה רש״י, איזה תוס', איזה ולומד תשנ"ט( סיון )

ת מאד: בקצרה שיחו

* ה שיכיר האדם את לרומם כדי הוא מת״ת כל * מונ ת במת״ת וכשקבלו בה', בא שר  אלוקיך ה' אנכי הראשון הדיבור היה הדברות, ע
ת בה' אמונה מצרים, מארץ הוצאתיך אשר שגח  רואה הוא מסתכל כשהאדם כולה הבריאה כל אלא ביצי״מ, רק לא וזה השי״ת. ה

* השגחה ם התורה, לימוד רק שזה אדם בני סבורים תורה * שי  היינו - דמת״ת כן, אינו אבל התורה, לימוד רק היינו דמת״ת ומפר
* התורה לימוד רק ולא מת״ת, נקרא זה מצוות התרי״ג כל והמצות, התורה ה חז״ל אומרים מעיניך באחת לבבתני *  באחת בתחיל
ש מעיניך, מפר  כמה עד יש. שתים כשקיימתם ולבסוף אצלכם, היא אחת שקבלתם, בקבלה היינו ובתחילה קרבתני, - לבבתני רש״י ו

שראל כלל את אהב שהקב״ה ת כך כל י ע ש ת רק עדיין זה תורה, מתן ב אח ת, לא זה עדיין מעיניך, ב מו של ת ב מו של שי' הוא וה תע ש  'כ
ת יהיה ומתי אחת, בעין רק עדיין הכל זה התורה לימוד של המדרגה כל כשמקיימים. שלימו שי'. - האהבה של ה שתע חנו ולזה 'כ  אנ

שאוף צריכים ת ל שע ת תורה, מתן ב שע ת רק לא התורה, לימוד ב שע שי! אלא התורה לימוד ב תע ש חנו לכ ם אנ אפי  של למצב להגיע שו
שי, תע ש ש להיות יזכה אחד שכל כ תי ממ ש ע למדרגה משל, עדיין הכל זה הזו השמחה שכל עינים, ב חנו ולזה לזה, שנגי  צריכים אנ

שי של למדרגה תורה, מתן בזמן לשאוף תע ש * כ  זוכה פיו חוסם שאדם ורגע רגע כל דעל בודאי[ המדרש ]בשם באיגרתו הגר״א כתב *
ם כתב לא וכמה? הגנוז, לאור  מתי מסוים זמן איזה נוקט לא שהוא ג״כ ורואים גדול. השכר גדול שהנסיון מה דכפי ומסתמא. חילוק שו

ל סתם וכתב פיו, חוסם הוא ט משום וזה ורגע, רגע כל ע מע ש ורגע רגע כל שכ  כשאחד וכמובן הנסיון. לפי הוא והשכר אדם. לבן נסיון י
ם הוא ]והנסיון לומד! גם אלא פיו חוסם רק לא  'חוסם להיות צריך ואז לדבר, נסיון לו יש לומד לא כשהוא רק כי ללמוד, שלא בעצ

תדל שיותר מה ועכ״פ פיו'[. ש ה הוא תורה ללמוד י ש שביל פיו, חוסם שהוא מה גם כפליים בזה עו  אחד כל זה תורה!. ללימוד מה וב
ט לזכות יכול שיו בפר מוד מאד להתחזק שיכול מת״ת, של היום שזה עכ  שחוסם רק ולא פיו, חוסם שאדם ורגע רגע כל אז התורה, בלי

תדל גם אלא פיו ש מד ותיבה תיבה וכל ורגע רגע שכל ללמוד, מ ש המצוה ומלבד מצוה, זה שלו  'חוסם ג״כ הוא שלומד, ורגע רגע בכל שי
ל שכר גם כפליים, לו ויש בזה, פיו' מנו לתאר ויכולים בדיבור. ג״כ וזוכה אחרים, מדברים פיו שחוסם מה ע צ ש זכות איזה לע  דחוץ בזה י

 ולא בזה, להתחזק אחד כל ועל ורגע' רגע 'בכל לזכות יכול וזה הגנוז. לאור גם זוכה שכרה, גודל בכלל כתוב שלא התורה לימוד משכר
חג רק ת ב שבועו שר זמן בכל אלא ה אפ * התורה בלימוד שזוכים מה לכל וגם הגנוז לאור גם יזכה ואז בזה, להתחזק ש  בהרבה מצינו *

ם הזהירות גודל מקומות ת בגמ' כתוב לחבירו. אדם שבין בעניני שב ל להתגייר ורצה נכרי כשבא ב ל כולה התורה כל שילמדוהו מנת ע  ע
 וגמור. זיל ואידך תעביד' לא לחברך סני דעלך 'כל לו ואמר הלל אותו גייר להלל כשבא ואח״כ אותו, לקבל רצה לא שמאי אחת, רגל
שמור לו אמר לא ולמה תעביד'. לא לחברך סני דעלך 'כל הגדול העיקר שזה אומרת זאת הכל, לפני ההקדמה זוהי חלל הרי שבת, ת  מ

ת ם וכן ע״ז, עובד כאילו שבת שומר שלא מי חמור, כ״כ זה שב מע תעביד. לא לחברך סני דעלך כל זה רק אמר, לא אחר דבר שו ש  מ
ת שצריך הראשון הדבר זה לכן אתו, לדבר מה אין הזה, היסוד את יודע שלא ואדם זה, דבר הוא האדם של שההתחלה * לדע  מתן כל *

ת תורה במתן וכשקבלו בה', באמונה שיכיר האדם את לרומם כדי הוא תורה שר  אשר אלוקיך ה' אנכי הראשון הדיבור היה הדברות, ע
ת בה' אמונה מצרים, מארץ הוצאתיך שגח  רואה הוא מסתכל כשהאדם כולה הבריאה כל אלא מצרים ביציאת רק לא וזה השי״ת. ה
ש יכיר אדם שבן הקב״ה רוצה וזה השגחה, אמונתו צדיק הוא העיקר אבל ומצוות, תורה בלי לזה להגיע שייך ולא לעולם, מנהיג שי  ב

שפיע מה כל את במת״ת לקבל יזכה בזה וכשמתחזק יחיה, מ * מת״ת, יום ש ש *  כ״כ שלא אומרת זאת בעקביו, דש שאדם כאלו מצות י
של אם זה, את מחשיב מ ד ח״ו ל ש שזה מרגישים זאת בכל אעפ״כ ע״ז, עוב טול אבל מאד, חמור מאד, גדול עונ  חושב, אחד כל תורה בי

ש? מה ש אדם י קביו! ד קביו דש שאדם הדבר ממילא בע טול זה מהכל יותר בע תורה. בי

ודב״ר. רב״מ ולהצלחת אב״ל של ובמהרה שלימה בתשובה לחזרה צביה. יהודית בן יעקב שמואל רבי ולע׳נ פייגא, גיטל בן לייב יהודה אהרון רבינו לרפואת

6



^ זללה״ה ובנו לפטירת השנה ויום תורה מתן חג לרגל מאמרים וכולל לאור יוצא זה גליון | |

זללה״ה ליפקוביץ׳ יהודה מיכל רבי מרן הגדול רבינו שהשמיע משיחות

ת תורה דע

לדעת הראית אתה
ת א ר ק ם ל י ימ ם ה י ל ו ד ג ם ה ה י ל ו זוכים א  בס״ד אנ
, ע י ג ה ת ל ש ו ל ה ימי ש ל ב ג ר ה ח א ל תן יום מכן ו , מ ה ר ו  ת

, חג ת ו ע ו ב ש י ה ו הר נ י ל ע ק ש י מ ע ה ן ל י ב ה ל יטב ו ת ה  א
ר ש ל היום פ ו ד ג ת ה א ר ו ש ם א ולי ו וחייבים יכ ק אנ י פ ה  ל

, זאת הן ממנו. ע ד ם נ א ה ב ל י ל ר וחס ח ו ב ע ת נ  מתן יום א
י תורה ל ב , מ ן י ב ה י ל ל ב ת מ ע ד י ל בל מ ת ו ח ק  זה מיום ל

ת ל א ר כ ש ו א ם, אנ ולי ב הרי יכ צ ה מ ז כ ו ש נ ת הי נ י ח ב  ב
ת ו ו ע א מ ל ל כ ן יו קו ן לת א וחסרו כל ל . יו ת ו נ מ י ה ל ל  כן ע

ל ד ת ש ר נ מ א מ א זה ב י ב ה ת ל ם א י ר ב ד ן ה י כ ה ל ו ו נ מ צ  ע
ל ליום ו ד ג ש ה ג ר ת מ ובא. ה

ו נ מ׳ מצי ג ם ב י ח ס פ ׳רב )ס״ח:( ב ת ש׳ ש ה ש ו ר ה ד ה י  מ
ן י ת ע מ ש ל א ן כ י ת ל ה ת י ה ( ״ ן י מ ו ל חוזר י ו ע ד ו מ ל  ת

, 30 כל ר יום( ח א ל ר ו מ ג ור ש חז ה ל ה הי ל ו ו ת מ צ  ע
ח ת פ ת ב ל ד ר ה מ ו א ך ו ר ד ה ב ר י דאי ש ״ח

ילו - בכ״ז אולם פ י ״א כ ה ה י ש פ נ ד״ ל בי ד יש - קע מ ו ל  ל
ת ל ע ו ר מכך. ת ו א י י ב ׳ דבר מ ג א ה ו ד כי ה ו ם ע ר ט ש ב ג י  נ
ה ל ע מ ה ל ל ו ד ג ל ה ד ש מ ו ה ל ר ו ת ל ה ע ו ידי ש ד ו מ י  ל

א מקיים ו ת ה , א ם ל ו ע ד ה ו ם ע ר ט ה כך ב ל ו ד ג  - מזה ו
ה ר ו ת ת ה כ פ ו ת ה ד א מ ו ל ה ה ג ו ה ה ה ו ם. ב י לאד ל ו  ל

ש בן יעסוק ו נ א ה ה ר ו ת ן הרי ב י א א ש ו ת ה ג ר ד  ״אדם״. ב
ם דעי ו יו ד כי אנ ל ו נ ו ה נ ר הי ד ג א״, ״עיר ב ה פר מ ה  ב

ת. י א ה רק פר ר ו ת ת ה כ ס מ נ ו ה י ר ב א ל ב , ש ם ד א  רק ה
ת היא כ פ ו ו ה ת ו ם א ד א ה ל ו ב ג ת ה ג ר ד . מ ה מ ה ב

שד יום ת א ד מ פני ע ך ד׳ ל קי לו ב א ר חו ב
ר ח ו א נ ל כ ש ה ך כי ש ר ד ת ה ו י ה ם ל ה אד נ י  ורק אך ה

ל ד ידי ע ו מ י , ל ה ר ו ת ם ודאי כן אם ה י ל י ח ת מ ו ש  אנ
ן י ב ה ת ל ל א ד ו ל זכינו בו היום ג ב ק רה. ל תו

י א ש פ י נ א ד ״ ח י א ש פ י - נ ש פ . נ ח מ ש  ת
ם י נ ת ו נ ש ו מ ת אנ ו א נ י ת ע ת ד ו ד ו י א בר  ד

׳ מ ג רי ה ם ה י נ י ח ב מ ו ש ו כי אנ ת ח מ  ש
ל ת רב ש ש א ש ה ל א א ב ל ר א ח א ל

בח ישראל לעם הקב״ה

 במעמד
נתן סיני הר

ר ז ח ל ש . ע ו וד למ א ת ח ל מ  ש
ת רב ש ר ש ח א דו ל ו מ י  ל

ם ע פ ה ב נ ו ש א ר א ה ל  אך א
ק ר ר ו ח א ר ל ז ח ל ש  ע

, ו ד ו מ ל ח אז כי או ת מ א ש ו  ה
ד . ריקוד כדי ע רה שי ם ו נ מ א  ו

בנים ם הם מו י ר ב ד ה ה ח מ ש ל ה זו ו  מ
. ה ש ו ר דוקא אכן ע ח א ר ל ז ח ת רב ש ש ש

ך כ ש ך מ י ש מ ך בזו נ ר ד ה ה א ר נ  מהי ו
ת ל ע ו ת ח ה ק הל ם ו ת ו ם א ולי ם יכ כי רי  וצ

ו ד אנ ו מ ל יק ל פ לה ו ו ת ו א , יום מ ל ו ד ג
תן יום תורה. מ

וסד יסוד א מ ו ל ה כ ת ב ו ע ר ו א מ

 הר במעמד אמונה, של מיוחד
הבח את העם קיבל סיני

בראיה ובמוחש,
ל , ע ו ד ו מ ל ר דווקא ת ח א ת ל ו כ ז ב ה ש ת ו  א

ו חזרה נ ב ל ת ו ה ל צ , א ם י ר ב ד  אז דווקא ה
ה ר ר ו ע ת ו ה ל צ . א ה ח מ ש ה ה ת י ה זו ה ח מ  ש

ה ת י מ א ל ל , ש ה ר ו י ת פ ם כ י כ י ר צ ו ש ש אנ ו ח  ל
ם כי שזו ו מ נ ן א י ב ה ת ל ת א ו ר י ה ב ל והדיוק ה כ ה ב ל י  מ

ה יל מ ל ו י חז״ל, ש פ ם כ י ב י י ח ו ש ש אנ י ג ר ה ת ל ם ע ני י  מב
ו ם אנ ר ו ש א ת ל י א בר ו וזוכים רש״י ד ת אנ ד ר ק ל מ ו ע  ל

ו ת ע ל ד ע רש״י ש ו ד ש מ ר י א כך פ ל . ו ת ר ח  זוהי א
ה ת ח מ ל ש , ש ה ר ו א זוהי ת ל . ו ת ר ח  א

ך י ש מ י נ ר ב ד ׳ ב מ ג ם ה ל ש י כ ש נ ת ו ו ל כ ש ו ת מ ו פ ס ו  נ
ת ו ב ו ש ן ח . מאי ך כמותן ש מ ה ה ב י ר ב ם ד ה ש ש ק מ׳ מ ג  ה

ע ו ד ר מ מ ו ת ר׳ א ש י - ש ש פ נ , ״ ״ ח מ ש ד אין ת מ ו ל ו ה נ  אי
ד מ ו ל ל י ב ש ו ב מ צ ל אם כי ע י ב ש ם קיום ב ל ו ע י ה  וכפ

ם י ע ד ו י ו ש א ״אם - אנ י ל ת י ר ה יומם ב ל י ל ות ו  חוק
ם י מ ץ ש ר א א ו תי״. ל מ ך ש כ ת ל ב ש י י מ׳ מ ג ת ה ו ר מ ל  ש
ן י נ ע ל ה ו ד ג ל ה ם קיום ש ל ו ע ל ה ד ידי ע ו מ י , ל ה ר ו ת ה

ם י ג ח ם ה י מ י ה ם ו י ב ו  ט
ו ע ב ק נ ם ש ע , ל ל א ר ש  כי י

ת טר ו ימים מ ל ם א ן הינ ע מ  ל
דו מ ל ם י ה ם מ ע ת ה ע ה. ד נ ו ב ת ו

ן י מ א ה ר ל ו ר י ב ו ימים ב ל ם א אי ל ב ת ע נ ר מ ש ק ל ל כ

ד ח ד א ח א ם ו , ע ר ב ע ם ה  היום ע
ע ר ו א מ ה ו ו ת ו כ ז ב ע ש ב ק וכך זה חג נ

. ש מ ק מ י פ ה ת ל ת א ל ע ו ת ת ה י ר ש פ א ה ה ו ו ה ל
. ד י ת ע ל ו

ד ח ו י מ ים ב נ כו ם נ ם ה י ר ב ד ל ה כ ע ב ג ו נ ג ה ח  מתן ל
י הן תורה. פ ו כ נ ר מ א ת ש ו כ ז ם זה יום ב י ד ח י י ת ו מ  אנ

ל כ י מ א ו ר . ב ם ל ו ע ת ה ו כ ז ו זה יום ב נ ע ג ב ה צ מ  בו ל
ם ו רוצי ת אנ ו י ה י ל , בנ ה ר ו ג ת י ש ה ד ל ו ת ע ו ג ש  ה

, ה ר ו ת ם ב ד ק ת ה ת ל ו ל ע ל ד ו ו ת ע ו ל ע . מ ה ר ו ת  כן ואם ב
י הרי א ד ו ם ש י כ י ר צ ו ש ן אנ נ ו ב ת ה ן ל י ב ה ל ד ו צ י ל כ כ ו  נ

ל ב ק ו ל נ מ ת מ ל א ת כ ל ע ו ת ה ה ע פ ש ה ה ם ו י י ר ש פ א  ה
ו ר עז י ו ש ת לנ ו כ ז ת ל ו נ ק ל ת ו ל א י כ . קניינ ה ר ו ת  ה

ו נ י ו םנצטו י ר ב ד ם - ט׳( ד׳, ) ת ע ד ו ה ו ך ״ י נ ב י ל נ לב ך ו י נ  ב
ר יום ש ת א ד מ י ע נ פ יך ד׳ ל וק ל ב״. א ור ר בח ב  זה ד

ו נ י ת נצטו ו ו צ מ ה ב ש ר ע ו ס מ ו ל נ י נ ב ר דור ל ח ור א ת ד  א
ד זכרון מ ע מ ל ה ו ד ג ל ה ת ש ל ב . ק ה ר ו ת ור ה ר ד ח  דור א

ש י י א ש מפ י ר א ו ד צאי מ ם יו י ר צ כו מ ל שז ב ק , ל ה ר ו ת ה
ד ל סוף ע , כ ת ו ר ו ד ו ה ו צט ת נ ו ב א ל ה י ח נ ה ^ ל ם ה י נ ב ל



^ ת^ ע י ד ד י מ ע ר מ סיני. ה
ה נ ם ה י כ י ר ו צ ת אנ ע ד ד כי ל מ ע מ ם זכו סיני הר ב  ע

ל א ר ש ע י י ג ה ב ל צ מ ל ל ה ש ת א ת ״ י א ר ת ה ע ד  ד׳ כי ל
וא ם ה י ק ו ל א ד אין ה ו ״. ע לבדו ד מ מ ע מ  סיני הר ב

ם י ד מ ל ו מ נ ת ו ו כי חז״ל א ח ת פ י נ נ פ ם ל ל ע א ר ש ל י  כ
, ם עי י ק ר ם ה י נ ו י ל ם ע י נ ו ת ח ת ד ו ו כי ע ע י ג ם ה ע  ה

ה ר כ ה ה ל ע י ד י ל ה ו ר ו ר ן ב ה מאי ת ו מ ד ״אין כי כ ו  ע
ו אז מלבדו״. ע ד ו י נ י מ א ה ל ו ם כ ע ו ה ל כול ו ד ג מ ד ל ע  ו

ו קטן ת ו ד ח א יחודו ב ך ו ר ב ת ו י מ ל ש כ ת ב ו מ ל ו ע  כולם. ה
ם ען י דע ו ו י נ ל א כ ם ש ל ו ע ו ה ל ו ק כ ת ת ש ת ונדם ה ע ש  ב

, מתן ה ר ו ך ת כ ש מ ח ו ם נוכ ע ש ה ח ו מ ש ב מ ת מ ו א ר  ל
ן י ב ה ל ם אין כי ו ל ו ע ל ב ד כח כ ב ל ת מ ו ל ג ת א ה ר ו ב  ה
יתברך.

ו יסוד זהו ת ו ם א י כ י ר ו צ נ ק א י פ ה ה מתן מיום ל ר ו  - ת
ה יסוד נ ו מ א ת ה י ש ח ו מ א ה ל ם ל ו ת סייג. ש ע ד  ל

ן י מ א ה ל א כי ו ו ד ה ח ו א ת ו כ ל מ ת ו ח ד ואין א ו . ע ו ד ב ל  מ
ש י ר ש ה ו ל נ מ צ ע ש ב י ר ש ה ל ב ו ל ו ב נ די ע כי יל מ ש  ״

ל א ר ש ו ד׳ י נ י אחד״. ד׳ אלוק

לו בדי ד ל שיג דו ע מו ל ת
ן יש ת ו נ ם ב א טע י ב ה ן ל י נ ע ת זה ב ו א רי ל דב ם ש ״ ב מ ר  ה

ת ר ג י א ו ״וכבר - וז״ל תימן ב נ ח י ט ב ״ת ה י בו ם ה ד א  כ
ס נ כ נ ב ה ר ו ע ר י ב ח ו ודי ל נ ו ל ת ו ב ר ע ו ב נ ע י ד ו ה ל ו כ  מי ש
ד מ ע ל ש ם סיני הר ע ה ם ש י נ י מ א ת מ ו א ו ב נ ה ב ש ו מ נ ב  ר

ל כ ה ב א מ ב ל ש ם ידו ע ם ה ה י נ ב י ו ם ובנ ה י נ ד ב , ע ם ל ו  ע
ן כ ר ש מ ״ה א ה הקב נ י ה כ נ א א ך ב י ל ב א ע ן ב נ ע ר ה ו ב ע  ב

ע מ ש ם י ע י ה ר ב ד ך ב מ ך וגם ע ו ב נ י אמ . י ם ל ו ע ך ל כ י פ  ל
ת יש ע ד ל ל כ ה מי ש ט נ ך ש ר ד ת מ ד ה ה נ ו ת נ ד ה מ ע מ ב

א ו ה ו ה נ י א רע ש ם מז י ש נ א , ה ם ה ו וכן ה ר מ ל רז״ל א  ע
ק כל פ ת ס מ נבואה: ה א ב ו ל ד מ ו ע י ת ו ב ל א  סיני, הר ע

ו המקום נ יל צ ם י כ ל י צ י  וכו״. הספק מן ו
ד מ ל ו מ נ ת ו ם א ״ ב מ ר ו ה י ר ב ד ם ב י ש ו ד ק ד ה מ ע מ ב ר ש  ה

ן סיני ״ה נת ם הקב ע ל ל א ר ש ד כח י ח ו ל מי ה. ש נ ו מ  א
ד מ ע מ ם קיבל סיני הר ב ע ת ה ח א כ ן ה י מ א ה ר ל ו ר י ב  ב

, ש ח ו מ ב ה ו י י א ר ש. כ מ ח ניתן זה כח מ ט ב ו ה ם ו ע  ל
ל א ר ש ל י א ידי ע ר ו ם ב ל ו י ע ר ו ד ת ל ו ר ו ד ד . ע ם ל ו  ע

ו נ ח ט ב ו ל כי ה כ ם ב י ת י ע א והזמנים ה ח ל כ ת ש ה ת נ ו מ  א
. ל א ר ש י ה מ ח ט ב ה זו ה ח ו ה כ פ י י ב ג ל ל ד כ ח ד א ח א  ו

זרע . מ ל א ר ש ל י כ די ב ו יהו נ ש ת י ו א ת ו ה יסוד א נ ו מ א  ה
א ר ו ב ם ב ל ו ל ע כ ב ר ו ש מסר א ל נ ד ידי ע ב ה ה׳ ע ש  מ
. ם רבינו נ מ ם א א ם ב י קל ת ו נ ו אנ ל א כ ק ב ח ר בן ש  לי

ן מ א ה א מ ר ו ב ם ב ל ו ם ואין ע ב י ל ל ב ש כ ר ו , ש ה נ ו מ  אזי א
ם כי רי ו צ נ ת א ע ד ו כי ל רע אינם אל ל מז א ר ש ר י ש  א

ו ד מ ד ע מ ע מ ו סיני. הר ב ל ר א ש ו א ד מ ד ע מ ע מ ר ב  סיני ה
ם ניטע ה ה כח ב נ ו מ א ן ה כ ש ש י א י ה ד ו ה י ו ה נ . הי ן  מאמי
ך כ ם מסיים ל ״ ב מ ר ד ״זכרו - ה מ ע ו סיני הר מ נ ו צ  ש

זכרו הקב״ה ד, ל י מ ו וגם ת נ ר י ה ו הז ח כ ש ל ו מ נ צו ד ו מ ל  ל
ו נ י נ ב די ל ו כ ל ד ג י ל ש למודו״. ע ם ת י כ י ר ו צ ד אנ י פ ק ה  ל

א ל ח ש כ ש ן י י נ . זה ע ו בנ ם מלי י כ י ר ו צ ר אנ י ב ע ה  ל
ם רי ו דב ל , א ו נ י נ ב ן ל כ ד ש מ ע מ ע זה ב יט ו נ נ ב י ל  יסוד ב

ה נ ו מ א א ה ר ו ב ם ב ל ו ך ע כ ש מ רי ו ם ה י כ י ר צ ו ש  אנ
ל י ח נ ה ו ל נ מ צ ע ל זה יסוד ל כ ו רמ״ח ב נ י ר ב ס״ה א ש  ו

ו נ ד ר גי ח א ל ר מכן ו י ב ע ה ן בזה זאת ל פ ו א ו ה נ י נ ב  ל
ת ו ר ו ד ל . ו ו נ י ר ח א ל ו היסוד זהו ש י ל ם ע י כ י ר ו צ נ י  בנ

ל ו ד ג י ל פ כ ב ו ת ו כ ם ש ״ ב מ ר ו ״כדי - ה ל ד ג י ל ש  ע
תלמודו״.

חלקינו" טוב מה "אשרינו
שלמה בהמשך מר וה א מ א הקודם, ל  דברים בזה נבי
ם דברים רבינו, מבי נוספים ת הן הנוגעי חיל ת  סבר ל
מדבר חג והן ב ת. ל שבועו ה

וע ד א י ו ל ה כ א ל ב ר ו ן צ נ ב ר ל מ כ ל ע ו ב ו ק ם ה י ת י ד ע  ע
ה מ ל כ ו ד ג ג נ ו ע ה ה מ כ ת ו י ת י מ יא א ה ה ת ו ה א ח מ ̂  ש

ה ת ו ש א ם ח ד א ה ה ע ש ד ב מ ו ל א ש ו ת ה  א
ה ר ו ת ה ה ש ו ד ק ה ה וכ ן וז י ב ה ה ל י ג ו  ס

. ה ר ו ש א ה ל מ ר כ ש ו ה א ח מ ש ת ו י מ י נ  פ
ם י יפ צ ת מ בו א י ל ל ד ש מ ו ל ן ה י ל בג  כ
ת פ ס ו ה ת פ ס ו ה ת ו ע י ד י ה ב ר ו ת  ה

. ה ש ו ד ק ל ה ר כ ש ם א ע  ולו ט
ם ע ת פ ח ת א ו ק י ת ת מ ד ח ו י  מ

ע זו ד ו יטב י ג אין כי ה ו נ ע  ת
ל ו ד ו הן מזה. ג ל  הם א

ם, יי ח ם ה י חי , ה ם י ת י מ א  ה
ל חיים אור. ש

ם נ מ ת כדי א ו כ ז ו ל ל א ת ל ו ש ג ר ה  ה
ת ו ש ו ח ת ה ך ו י ר ם צ ד א ן ה י כ ה ת ל א

יבו ת ל ו י ה י ל ל ה קיבול כ ר ו ת . ל ה ש ו ד ק  ה
ו נ י ל , ע ן נ ו ב ת ה ד ל ו מ ל ן ל י ב ה ל ת ו ל א ו ד  ג

זכיה ה ה נ ת מ ה ה ו ב ו ט ה ה ת זכינו ל ו ע נ ל ב ת ק  א
ה ר ו ת . ה ה ש ו ד ק ה ה נ ת ה ש ר פ ר ב ב ד מ ם ב י ד מ ו ו ל  אנ

ת ם סדר א ת כ י ל ל ה ם ש ל ע א ר ש ם בזמן י ה י ת ו ע ס  מ
. ר ב ד מ ע ב ד ו ל י ד כ ח ה סדר כי א כ י ל ע מסוים ה ב ק ם נ ע ל

, ל א ר ש ש י י ל א ו ע ה נ ח ש מ י א ל ו , ע ו ל ג ו כך ד ע ס כך נ  ו
ל חנו. ט כ ב , ש ו גל ד ל ו ט כ ב ד ומקומו ש ח ו י מ  סביב לו ה

. ן כ ש מ ל
ר ו א בר ו ר ה ב ד ו אין כי ה נ ם א לי סוג צר מ קו ו ב נ ת נ ב  ה

ת ו ל ד ב ו ו נ י ת ג ש ן ה י ב ה ת ל ע ד ל ם מה ו ר לזה טע ד ס  ה
ם ול ל א כ סה זאת ב נ ד נ ו מ ל ת ל י א בר ש ד ר ד מ ה ה ב  ר

ן ל ה ל ן ד י ב ה ל ט ו ע ר מ זעי ל מ כ ע ב ג ו נ ו ה נ נ י י נ ע  ל
ב אנו. בל ת ו ש כ ר ד מ ה ה ב פ״ב ר ו - ס״ו( ) ה א צ מ ״י

ץ ר א ר ב ב ד ה - וגו׳ מ א י צ ה מ ל ו ד א ג צ  מ
ה קב״ ת ה , א ל א ר ש ר י מ א נ ע ש ש ו ה ט׳( )

ם י ב נ ע ר כ ב ד מ י ב ת א צ , מ ל א ר ש י
ך כ ו ל ה א צ מ ץ י ר א . ב ר ב ד מ

ת חד ע זו מיו ד ר אין בי הי״ב יו ב ד ה מ ל הי י ע ד םה אלש ע
ו 1 א צ ל י א ר ש . י ם י ר צ מ מ

ג ענו ל ת דו לו הן מזה. ג ו הם א ה ת ב לי ו ן ל ו ימ ש ו - י ה ת
ה ל ל י ה ו ם הי ל ו ע ד ה א ע ל  ש

ם, החיים !חיים, תי או האמי צ ל י א ר ש ם י י ר צ מ ד מ ע א ו ל ש
ת קבלו , א ה ר ו ת א ה ה ל ש א כן, ע ל  א

ו כיון לש חיים א צ י ל ש א ר ש ם י י ר צ מ ת וקבלו מ א

שר  טעם א

לו ת פעם ו ח ת א קו תי מ

אור.
, ה ר ו ת ו ה ה ר מ מ ו ו א ה נ ב ב ו ס ו י ה נ נ ו ב , י וגו׳

ו ה נ ב ב ו ס ן - י פ י ק ה י ש נ נ ע ד, ב ו ב ו כ ה נ נ ו ב  - י
ם נ י ב ה ו בד״ת. ש ה נ ר צ י - י ר ש אזנים א ו ה ע מ ש  ש

ד כן ע , הי ן ב ב י ד ח כן ע , הי ן ר מ ד ש כן ע , הי ן  נצר
ל ו כ י ב ד כ ן ע ו ש י א עינו״. כ
ק מ ע ת י נ פ ו כ נ י ת ל ו כ נסה י נ ן ו י ב ה ת ל י א חז״ל דבר



^ימש ו םי י ש ו ד ר ק ש ם א ה י ר ב ד ו ב ל ו א יל ו ג נ ם ל י  דבר
ם כמוסים י ב ג ש נ ת ו ו ד ו ס , מ ה א י ר ב ם ה י ר ב  שרק ד

ו נ י מ כ ם ז׳׳ל ח ולי . יכ ם ר מ ו א ר ל א ב ת נ ו ט ש ם פ ה י ר ב  ד
ננסה ר ו י ד ח ה ם ל י ר ב ד , ה ו נ ב ל ן ומזה ל ט נבי ע ל מ ד ו  ג

ה נ ת מ ה ה קר י ו ה נ י כ ה שז ת ל ל ב ק . ב ה ר ו ת ה

ם בי ענ ר ב ב ד מ ב
אה מצי ה ״ ל ו ד א ג צ ׳ה מ ת הקב׳ , א ל א ר ש ם י י ב נ ע  כ

. ר במדבר״ א ת ו נ נ מ צ ע ת ל ו א ת ו ב א צ ם בו מ י ל י ש מ  מ
ם חז״ל ד א א ל צ ו מ ם ה י ב נ . ע ר ב ד מ ר ב א ת ו נ נ מ צ ע ם ל  אד

ך ל ו ה ר ה ב ד מ ך ב ש מ ם ימים ב י ש ד ו ח ר רבים. ו ב ד מ  ה
ע דו י ח כ י ח ש צ יב , ו י ר מ ג ל ריק ל כ  מזון. או מים מקור מ

ו ת ו א ם ל ד ך א ל ו ה ם ה ת מים אין ש ו ו ר ה ת ל ו א נ ו א מ  צ
ל ואין כ ו ב א י ש ה ת ל . א ו ש פ ו לו אין נ ת ו א ם ל ד ו א ל י פ  א

ל מקום ח צ י נ ה ת ל ו א ש א ה ולו ר ח ו נ מ . ל צרה ל ק כ  כ
א ו ה ם ש ד ק ת ל מ כ כ ם ו י ר ב ו ע ת ש ו ע ש ים ה ש והימ י ג ר  מ
תו ם או ו אד י ת ו ח ו כ ו עוזבים ש ת ו ד א ד כי ע ב א א מ ו  ה

. את ט חיותו י ב מ ש ל כ א כ ו ו ה י ת ו ב י ב ח ס כ ו א נ ו ך ה ל ה  ה
ת ו א ר ר אין כי ל ש ע א י ש ו ו י ת ו ו א ב צ מ א מ ר ו נ ל ה  סף ע

ת כנ ה חיים. ס נ ה ע ו ת פ ת ל ו א ו ו ר י נ ץ עי ן ע פ ו ג י ל  ע
ת ו י ו ל ת ת ו ל ו כ ש ם. א י ב נ ע

ם א ם ה ולי כ ו י ר אנ א ת ן ל י ב ה ל ט ולו ו ע מ  הם מה ב
ם ות ם א י ב נ ר ע ו ב ע ו ב ת ו ם אדם. א א ם ה ולי ו יכ  אנ
ן י ב ה ת ל ל א ד ו ה ג ח מ ש ל ה ד גו ה ו ל ק ה ר ה ש א א ו ש ה  ח
ה ע ש ה ב א ו ר א ש ו ת ה . א ם י ב נ ע ם ה י ב נ ו ע ל  מחיים א
, תו ם או י ב נ ו ע ל ם א י א י וצ ת מ ו ב א צ מ ל מ ת ש נ כ ת ס וו  מ

ב לידי צ ל מ . חיים ש ות יא ה ובר מ ה כ ל ו ד ה ג ח מ ש  ה
ח מ ש א ש ו ם ה ד א ה ה ע ש ש ב ג י נ א ש ו ה ה ת ו א ן ל פ  ג
ריה. ה פו מ ה כ ל ו ד יא ג ת ה ר כ ב ה טו ה ה ת ו א א ו ש ה  ח

י פ ל ו כ ת ו ם א ו ל ם ע ר ש ש ע א ט ת נ ן א פ ג ע ה צ מ א  ב
ר. ב ד מ ה
ים ומר ו א ם חז״ל לנ י ב נ ע כ ר ״ ב ד מ י ב ת א צ . מ ל״ רא ש  י
קב״ה ל ה ו כ י ב א כ צ ת מ ל א ל . כ ל א ר ש ה י ת ו ה א ח מ  ש
ה מ ו צ ש ע ח ו ש ת ו ם א א אד צ מ ת ש ן א פ ג ר ה ח א ה ל י ה  ש
ת נ כ ס ה חיים, ב ת ו ה א ח מ ש ש ״ה ח י הקב פ ל ם כ  ע

. ל א ר ש ה י ת ו ת א ו ב י ב ש ויקר ח ח ו ר ך ש ל ה י ה פ ל ן כ פ ג  ה
י פ ל כ ו ו ת ו ם א ע אד ט נ , ש ה ת ו ת א ה א ת ו ת א ו ב י ב ח

ש ח ו ה ר ב״ ק י ה פ ל ם כ . ע ל א ר ש א י ד א ה ו ב ה י ת כ  ד
ו ה א מצ ץ ״י ר א בר״, ב ר זהו מד ב ד ם סיני מ ש ר ש ח  ב

ה קב״ ל ה א ר ש י ת ב ו י ה ם לו ל ע ו ל ת ו א ך כ ל ד ה ע צ  ש
ר ב ד מ ד ב ל כי ע ק ת . נ בגפן

הו תו ב ל ו ל מון י שי י
ם י כ י ש מ ש חז״ל מ ר ד מ ו - ב ה ת ב ו ל ״ ל , י ן מו ו ישי ה  ת

ה ל ל י ה ו ם הי ל ו ע ד ה א ע ל ו ש א צ ל י א ר ש ם י י ר צ מ לא מ  ו
ת קבלו ״. א ה ור ת ת מאז ה א י ר ם ב ל ו ע ו ה ר ב ת ע ו ר ו ל ד  ע

רות. גבי ה דו ר ש ת ע ו ר ו ם ד ד א ד מ ע ה נח, ו ר ש ת ע ו ר ו  ד
ד מנח ע ם ו ה ר ב . א ת וכו׳ ו ר ו ו ד ל ו א נ ו ב ח ת י פ ת ו  א

. ם ל ו ע ת ה ו א ל ק ח ה ה ח ת פ ת , ה ה מ ד ק ת ה ים ו נ י י , בנ ו בנ  נ
ם י , דרכ ו ל ל ס ד נ ו ד ע ו ע ם ו י ש נ ו א ב ש י י ת ת ה ו מ ו ק מ  ב

ם ה א ב ה ל כ ר ל ד ג ם ר . קודם אד ה לכן א ר ה נ ן הי י ע  ל
ר ש ם כי ב ת ו א ם ב י נ ם ש ת ו א ב ת ו ו ר ו ח ד ת פ ת ם ה ל ו ע  ה

ה נ ת ש ה ד ו י ע ל ב כר. ל ם כך ה נ מ ה א א ר ה נ ן הי י ע ר ל ש  ב
ם אולם י נ י ע ל ב ה ש ר ו ל ת כ ה ה , הי ו ה ו ם ריק ת מ ו ש ו

ם י ד מ ל ו מ נ ת ו ן ״ילל - חז״ל א ו ימ ש ו - י ה ו ה ת ל ל י ה ו  הי
״. ם ל ו ע ם ה ת ו א ם ב י נ ד ש ד ע מ ע תן מ ה מ ר ו ה ת  הי

ם ל ו ע ה כל חיות. נטול ה ת ו ת א ו ח ת פ ת , ה ת י א ל ק  כל ח
ם ת ו ם א י בנ , מ ו נ ב נ ח ש ל ם כ י כ ר ד , ה ו ש ב כ נ  כל ש

ת ו צ ר א , ה ו ב ש ו י ם כל ש ת ו ם א י ל ע פ ים מ יר ו כב מ ק ו ה  ש
ל י ידי ע נ ו לי , מ ם י ש נ ם כל א יי ח ם ה י ס ס ו ת ל ה י ע  פנ

ל, ל תב לו כ א א ו ל ב ש ח ר נ ב ד י קיים ל ש מ מ א ו ל ו א ה ו ת  ל
ך. ש חו ו

ד זאת כל ו ע א ב ל ש א ר ש קבלו י ת ו . א ה ר ו ת ד ה מ ע מ  ב
ת ל ב ה ק ר ו ת א ה ל מ ת ם נ ל ו ע ו ה ר כול ו א  כל יקרות. ב

ם ל ו ע ו ה ר כול ש ה א י א ה ל ך מ ש ו ח ל ב ל ן י ו שימ  וי
א ל מ ת , ה ר ו א , אור ב י ת י מ ל אור א רה. ש כן תו ו ית נ נ  ואי

ן יכולים י ב ה ת ל ם א י ר ב ד , ה ו נ ל כ ש ם ב ל ו ם א י כ י ר ו צ  אנ
ת ו ש ע ל ל ץ כ מ א י מ ד כ ש ב י ג ר ה ש ל ו ח ל ם ו ת ו . א ו בנ לי  ב

ו נ י ל ת ע ע ד ם כל זאת ל ו ח י ת מ ו ח ת ם, מ יי ח ן ה י מ א ה  ל
ך כ ה ב נ ו מ א ה ב מ י ל ש ש י ג ר ה ל ה ״נר כי ו ו צ ה מ ר ו ת  ו

ע אור״. ד ה נ ר ו ת ה א ש י ה ה א י ב מ , אור ה ם חיי יא ל  ה
ת כ ס ו נ יות ה ם ח ל ו ע א ב ל ל ה ו ר ו ה ת ל י ל רי וחס ח  ה

ל כ ה ך ש ש ו . ח ותוהו

מען ת ל דע
א בי ת נ א ז ר ב או ת תי דו ו או י ת גו ה נ ל ה נו ש י ב מי ר תן בי ה. מ ר תו

ת שרו  רוממות את עליו ראו ושנה שנה כל בשנים שע
הנ״ל הקצרים המילים את וירגישו יבינו היום, קדושת

ה מרשמים ^ העל  רבינו מתלמידי אחד הכתב על ש
 החג. התקדש קודם שעתיים - שנים יובל כחצי לפני

 הלימוד התורה״ קבלת ״סדר החל הישיבה באולם
תע זה כל ובתוך נפלאה. והאוירה בהתלהבות  נכנס לפ

שיבה, ראש  באיטיות הולך ורבינו נעמדים, כולם הי
 נותן מציאותו ועצם דברים ואין אומר אין למקומו.
 סיני. הר למעמד כולם את ומקרבת דקדושה, רוממות
 ובקריאת רוממות תוך עוברת היא גם שחרית תפילת
ת של בעליה רבינו מתכבד התורה שר  ואז הדיברות, ע

מיעה להוסיף אנו זוכים  ברכת את אנו שומעים לראיה. ש
ת ודביקות בכיסופין הנאמרת התורה מעו שד  אהבת של כ

 ראתה! עין אשרי אלוקים ביראת מתמזגות תורה
 דברים נושא רבינו השקיעה. לפני התקיימה חג עצרת

 לאולם התלמידים בליווי ואח״כ תורה של לכבודה
 הכהן ליווי על ביומא הגמרא את קצת מזכיר הישיבה

רבינו את לראות שזכו אלו הכיפורים. יום במוצאי גדול

זכו. לא שאחרים למה שזכו ויידעו

ת בחג זה היה ^ שבועו  ראובן רבי הגה״צ תשמי׳ה. ה
שיבה מרבני זצ״ל, מלמד  שנה כחצי זה חלה הי

ם כסא על והובא בגופו, חלקי בשיתוק  למסיבת גלגלי
שאת כיבדו רבינו החג.  דיבורו כמובן!(. )ראשון דברים ל

 רבינו להבינו. מאוד היה וקשה ברור היה לא ראובן ר׳ של
 ר׳ הגה״צ ומכשסיים ולהבין, להקשיב למאוד עד התאמץ

 ״כעת ואמר רגליו, על רבינו נעמד דבריו, את ראובן
מענו״ הדברים על אני אחזור ש ה. וכן ש ש  לאחר רק ע
 את רבינו אמר ראובן, ר׳ של דבריו על לחזור שסיים
 להגה״צ רבינו שגרם השמחה את לתאר אין שלו. דבריו

ה גודל את לתאר אין זצ״ל. ראובן רבי שפע ה  של ה
שיעור מדנו עמוק ה חבירו! עם בעול נושא של בפרק של



ת רבינו שמח כמה ♦ ■128■  אליו נכנם תשט״ז בחורף ע
שר שליט״א בינה אהרן ר׳ הרה״ג תלמידו  ובי

 יצחק ר׳ טוב שם בכתר המוכתר הדגול שהנדיב לרבינו
ט לייב  אודות לרבינו להודיע אותו שלח שיחי׳ רעננער

 מהודר תורה ספר כתיבת - לרבינו נותן הוא אשר מתנה
שו. כאוות ת משאלתו והביע מאוד שמח רבינו נפ שו  לע

ת עיבוד את  זו מעלה אודות המובא כפי בעצמו, העורו
 שטרח כמו לומר הדין למידת ״שיש ל׳( )מנחות בנימו״י

 מהר תורה לקבל כדי במדבר ללכת טורח היה כן זה טורח
 על עומד שהוא תוך בעצמו רבינו זאת קיים ואכן סיני״.
ה רגליו ש ומכניס ארוכה שע ת מאות של  לאחת אחת עורו
 קדושת ״לשם ממלמל פיו הזמן וכל הסיד חביות לתוך

 ולקראת גדול ויופי רב בהידור נכתב התורה ספר ס״ת״.
ת חג שבועו כתיבתו. הושלם תשס״ח ה

ת ממש רבינו אצל היה התורה ספר כתיבת סיום  בבחינ
 ויין. בשר עם מצוה של סעודה לערוך ביקש רבינו יו״ט.

תו ככל אמנם הג  מעמד שכל כך על עמד תמיד, הנ
ה, יהיה השמחה צנע  וסעודת הס״ת כתיבת סיום ולכך ב

 באותה פרסום. שום ללא צנוע במעמד התקיימו המצוה
 זה במעמד מאוד. גדולה בשמחה רבינו היה שרוי עת

 שהו״ל יועץ פלא ליקוט ספר חלציו יוצאי לכל חילק
 מה וז״ל: הספר ע״ג הקדשה כתב רבינו שליט״א. מקורבו
 פלא ׳ליקוטי הקדוש הספר את מקבלים חביבי שאתם

 - ס״ת כתיבת מצות לקיים בעהש״י שזכיתי ביום יועץ׳
ת ערב סיון ב׳ חמישי יום הוא ש ת הגבלה ימי של שנ

 רצון לקיים דרך הוראת בשבילכם יהא תשס״ח, השמטה
הסבא... מאת כראוי, הקב״ה

 שאלות בכמה רבינו הסתפק הס״ת כתיבת לסיום קודם
 הגר״ח מרן קמיה לשאול ושלח זה בנושא הלכתיות

תו ברוב הגר״ח מרן שליט״א. קניבסקי תנו  וכיון ענוו
 לו היה נח לא ממילא רבינו, לתלמיד עצמו שמחזיק

ת  הנראה ״אכתוב כתב ולכך לפניו, כשואל לרבינו לענו
ת תי לעניו  מרן נכונים״. הדברים אם יראה ומו״ר דע
שתתף ובא טרח הגר״ח  אז וסיפר רבינו בשמחת לה
ת זצוק״ל החזו״א מרן של שמחתו על לרבינו  השלימו בע
 הגר״ח מרן כאשר תש״ע שבחורף יצויין ס״ת. לכתוב

 ס״ת כתיבת סיום לכבוד מצוה של סעודה ערך שליט״א
 מרן יבדלחט״א עם רבינו ורקד להשתתף ובא רבינו טרח

נרגש. ריקוד הגר״ח

ת ביום ת רבינו בא שבועו תפיל  התורה ספר עם ותיקין ל
 מובא אשר את נהג ובכך חסד אהבת המדרש לבית

 מיני חדשה. מנחה הקרבת מקיימים שבכך בפוסקים
תפלל רבינו החל זמן אותו ה  בביתו שב״ק ביום מנחה ל

ה היה ואף התורה בספר לקרוא כדי  בימי כן לתורה. עול
ת הזמנים בין  התורה ספר את עימו לקח מהעיר, יצא ע
ה ובשב״ק. החול בימי הקריאות כל את קראו ובו  קלה שע

 את שב״ק של במנחה זה תורה בספר קרא שהתמוטט לפני
 ימות כי אדם התורה ״זאת התורה״, חוקת ״זאת הפרשה
באוהל״.

נותנת הדעת
ושרשה התעוררות

א דברים מתוך ש ת חג במסיבת רבינו שנ שבועו  ה
שנת  מרגיש ואחד אחד כל בוודאי - תשס״ד ב
ת רגשי תעוררו  תורה, מתן חג של זה קדוש ביום ה

 טובים, דברים של מסוימים בחלקים התעוררות
ת שיהיה כדי אבל תעוררו  זה להבא, על קיום לה
ש מה תלוי שור ת, של ה תעוררו שורש אם הה  ה
 התורה ברוממות אמיתית להכרה שבא ע״י היה

 בוודאי הרי ישראל הכלל שלנו הגדול ובאושר
ה לזה שיהיה שפע  אם אולם וקיום, טובה ה

ת תעוררו  מהאווירה כתוצאה רק נולדה הה
 שיש וקדושה טהרה של מהרוח שנסחף הכללית

 אבל קדושה רגשי בו מוליד וזה קדוש ביום כעת
שו ושורש יסוד לזה אין ת הרי בנפ תעוררו  זו ה

 ימי הנוראים בימים וכן קיום. לה ואין מיד תחלוף
 מרגיש אחד שכל הכיפורים יום - והמשפט הדין
ת איזה תעוררו שו, ה שורש מה תלוי הדבר בנפ  ה

ההתעוררות. של
ה אצל מצאנו זה ויסוד  הפקירו שניהם ורות, ערפ

 שכולה אשה - נעמי עם חסד לגמול עצמם
 כל ואת ביתן את לעזוב בנסיון ועמדו וגלמודה,

ת שלהם העבר ה אמנם נעמי, עם וללכ  נפרדה ערפ
ת כי האמת ברגע לבסוף תעוררו ה הה  לא של
 היתה שלה הבכיה ולכן האמת מנקודת נבעה
 כי בה דבקה ורות והתרחקות, פרידה של בכיה

 תורה מתן יום האמת. נקודת את לראות הצליחה
ת אותנו להביא צריך תעוררו  שנראה כזו לה

 נזכה ועי״ז אמת תורת היא ד׳ שתורת בבירור
הק׳. בתורה לדבקות

ת זאת לדע
ת חג באיסרו פטירתו יום לקראת שבועו  נשיאה דבי חתנא של ד

מופלג הגאון  ישיבת ר״מ זצ״ל, קורלנסקי ביינוש בנימין הרב ה
 - א׳ תלמיד שרשם קצרים דברים בזה נביא לצעירים, פוניבז׳

 בימי עיה״ק בירושלים התורה עמלי ממצוייני - אברך כיום
ה שבע - ה

 גם אתו התלמידים של הקשר תורה. היה כולו כל זצ״ל מו״ר
 ידיד היה מו״ר בתורה. ונגמר בתורה שמתחיל קשר תורה. היה

 היתה מו״ר של והאהבה הידידות בתורה. ידיד אך לתלמידים,
 זצ״ל שמו״ר משום עוה״ז בעניני ידיד היה לא בתורה. ידידות

 מה וממילא תורה, הוא מהותו כל עוה״ז. לעניני שייך הי׳ לא
התורה. הוא לתלמידים אותו שמקשר

 ולפני שחרית, תפילת אחרי ז״ל עמו הולכים היינו יום יום
שיעור, שיעור, אחרי ה שנו והקשר מנחה, אחרי ה הרג  ש

 למו״ר, אותנו קשרה היא התורה בתורה. היה למו״ר מקושרים
 או הרשב״א של הקושיא זו אם שפתיו. על היתה אשר ה׳ תורת

 לא שהתורה כיון האחרונים. קושיית או ה״קצות״, של הסברה
 היינו והוא התורה אלא מהותו, על נוסף דבר מו״ר אצל היתה

הך.
תעניין שמו״ר לי זכור לא מעולם  מה של דברים אותנו ושאל ה

תעניין, ולא דרש ולא שאל לא עוה״ז. מעניני בכך  באיזה ואולי ה
 כרגיל אבל בשלומו. מהתלמידים אחד את שאל נדירה הזדמנות

שו כולם למו״ר, חזק הי׳ הקשר ועכ״ז דרש, ולא שאל לא  הרגי
מו״ר. בקרבת ידידים

 כאשר וממילא בקרבם, אינה תורתם אבל תורה הלומדים יש
 כאילו צריכים הם אלא אליהם, נקשרים אין אחרים מלמדים

 שהתלמידים חושבים הם ובכך התלמידים, עם להתחבר
 הידידות היתה והתורה לזה הוצרך לא מו״ר אבל עמם, קשורים

 זכינו לא כבר ויותר א׳ שיעור שסיימנו לאחר גם שלו. האמיתית
מוע ש ה הוא הדברים ומטבע מפיו, שעורים ל ת מע  הקשר ש

 היא תורה של ידידות נשמרה, הידידות להיפך, אבל מתרופף,
נצח. נשארת תורה של וידידות נצח זה תורה נצח,
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הצאן בעקבי לך צאי
תב ממאמר חלק בזה אנו מביאים ץ יחזקאל ר׳ הרה״ג רבינו נבד ע״י שנב שליט״א. שור

תב המאמר ך נב תו  רבינו להסתלקות השנה ב
מור אנו ומקיף ארוך ממאמר חלק הינם הדברים בא תו קטעים בזה מביאים ו או מאמר. מ

ת ל ע תו א ל קור בנו ה צ ת ה רו ת ה כו שנ ר מ ש ת הינן א פו ס ך הו ר עו א ה בו ול ת כ קור. נ מ ב

ל עי הו ם ל חרי א ל
ו אמר נ י ש רב פ ם נ יי ח ם זי״ע ה האד א ״ ו ל מ צ ע א ל ר ב  נ

ל רק י ע ו ה י ל נ י ר ח א ל ל כ ר כ ש א א צ מ ו י ח ו כ ״ ב ת ו ש ע  ל
ל ורגילים ו א ש ה ״מתי ל ש ע י גם א כ נ ״ א תי בי  הרי ל

י קודמים ״חייך חי ם חברך״. ל נ מ ם א ד א ם ה ל ש ה ה נ ו  ב
ו את מ צ ך ע ו ת ו מ ת ר ז , ע י נ י ר ח א ה ל ה וכ ת י ו ה נ י ל בנ  ש

, אאזמו״ר ה ״ ה ל ל ל ז ת מסר ימיו כ ו א מ צ ם ע י ר ח א  ל
ר ש א כ א ו ט ב ת ה בזה ה מ , כ ם י מ ע ר גם אך פ מ א א ל  ש
ד י ס פ ד מזה ה ו ע ח ו י ו ר ה ת ג״כ ש ו כ ז ה ב ת י ה רת ש תו  ״

ל חסד ״ ע ו נ ו ש ת וזיכה זכה ל ם א י ב ר ם וזכות ה י ב ר  ה
. א ״ י כ ע ו ע ״ י ז , ו ב י ו ל ת

ן יש נ ו ב ת ה ה ל ב ר ה ו ש ת ו ר י ס מ ם מ י ר ח א ה ל י ן ה פ ו א  ב
ן י א ל ש ב ק מ ע ה ד ו ר י י כ ה ם ל צ ו ע דל ב גו ה ו ב ו ט  ה

ה ת ש ע נ , ש ו מ ב או ע ש ו ח ת ש ם א י ר ב ד ם ה י א ב  כ
, ם ה י ל א ל מ כ כ ו ם ) י ק ח ר ת מ ם ש י ר ג ב ת מ  ו

ד רואים ה ע מ ה כ ת י ה ובה ש . ט ) ה מ ל ת ש ו ט י ש פ ה

ל וכן כ ר, ב ב ד ד ו מ ל רי מוסר ל רך! ה י נצ ל  אי- זה ב
! ר ש פ ל א ב ה א ב ר ר זה מדי ה ת ו י , מ ׳ רות וכו ת זמי ב  ש

! דבר א ל פ ל נ ב ך אין א י ר א ה ש ל י ט ך כי ב י ר ד צ ו מ ל  ל
ר ח ה א ד ו ע ס , ה ן וכו׳ ואכ ד ] ם ע י נ ש ת ה ו ר ח ו א מ ש ה מ  מ
ה ט נח הי ע צא מ יו ד ו ו מ ל , ל נ ״ כ ה י ב ת כי ב י ב ה ב  אור הי

ל רק ת ש ו ר וקרח נ ( , ) ר ר ק מ ד ב ם ע י נ ש ת ה ו נ ו ר ח א  ה
ה י ה נ ש ש מ ה לקום מסוכן מ ל י ל ר ב ו מ ג ך ש ו ח . ב ] ׳  וכן כו

ות קי ה הנ א ר ו נ ת ה ו ד מ ן ב י ב ם ש ו אד ר י ב ח ן ל פ ו א  ב
ל י ה ב ש מ מ מ ה ) מ ו ך ד א ל מ , ל ) ח אי ויל״ע ה״צ כ  מה ש
ו ר מ א ו או ש ש , ע ר או לו כ ז ר ש ב ג ת ה ד ו א ע ל ש ש ג ר ו  ה

דת קו ה נ ד י פ ל ק ל , כ ל ל כ ת ו ו ד ב ו ש ע י ה ש ב ר ך ה י ר א ה  ל
א זה וגם בהם. ל ק חס ש ו ל ח ל ל ז מה ע ח א ו ש נ י א  כן ש

ל כ ב , ו ת ו פ י ק ת ה זה ואין ה ר י ת ן ס י א ה כאן ש ע י ג  נ
ת י ש י א א ל ל א כ , נקי ה ת י ל כ ת ל וכך ב כ ל ה ו ק י ש  ב

ת ע ד א ה ר ו . נ ונפלא!

ת חו ם בו די ח ת מיו חניו רו ל
ת ו ט י ש פ ה ה א ל פ נ ם ה ת ע ו ג ש ה  ה

, ת ו ה ו ב ג ת ה ו י ח ׳ ל י ת י ו ש ם ׳ וך ע  חי
ל כ , ל י ד ו ה ע י ג ו ר ה ב ו ל ש ב  ו

ד מי ת ות ו ש ע ו ל נ ו , רצ ית׳

ת חיו תי׳ ל שוי ם ׳ ך ע ל חיו ב ת ל כ ל ם ל ד ע כ ד או נ י מ ל ת

ה א ל פ ם הנ  ע

ת שגו ה ת, ה הו בו ג ה

די, הו ע י ג רו ה ב לו ש ב ו

ו נ צו ר

השלם האדם
ה נ ל ה צ ר א ״ ו מ ז א ה א ״ ה ל ל  ז

ה ב ר ו ה ש י ג ר א ה ל ד ש פ ס  נ
, ה כ ל ה ו כ נ י הי א ד ל  ביטו ש

י או ת כר , א ו ת ו ל ד א ג ל ל א  כ
ד ח ר א פ י ל ס ה ע ד ו ק  נ

מת וי ה מס י ד י ד ב ה ש ו ה ה ד ב ו ע
, ד או וכד׳ מ ע ל ש ד כ ח ל א , ע

ת, נקודה מ י ו ס ר זה מ יב ל ד , ע ו ד ו מ י ד ל מי ת תל ו שו ע
ר ח ל א , ע ך ו נ י ח ל זה ה ת ע ו ד ת, מ ו ר ו ה  ט

ל זה , ע ת ו קי ר הנ ח א ל ו ת ע ל ח נ ת ה א ר י  ה
ם י מ , ש כן וכו׳ ש ול ג ר ו א ה ל ר ש מ א  היקף כאן נ
ם ד א , ה ם ל ש ם ה נ מ א ה ת ] מ א ר מי ב ב י ד ל ש  ע

ת ו ק ב ד ה ה ח מ ש ה ר כו׳ ית׳ בו ו מ , א ל כ ל זה כי ה ל ו  כ
. ] ל כ ת ה מ א ה ם ו ו ק מ ב ו ש ת ו נ ת ו נ י ע ם )ריבו י ט ר פ  ה
״ל נ ם ה ה ה ש ר ו א כ פ קטנים ל ״ כ ״א ע י כאו נ פ ( ב ו מ צ  ע

ם ה ש ת א א צ ו , מ ו ת ו ל ד ה ג ת שז ו ל ד ג ת ה י ת י מ א ה ה י ה  ש
ל בו ל זה, כ כ ם חלק ו ד א ה ש א ל ר כו א י ו ו ה ל י ד ג ה  ל

ג י צ ה ל ה ו ה שז ש הי א ה ר ב י ש י , ה ה ״ ה ל ל ל ז ב ל א ק ש מ  ה
ם ה י נ י ה ב ן הי ם בני ד א . ה ם ל ש ו ה נ ל ו ו כ נ אי ס איך ר ח  ש

ל ה זמנו, ע הי ש ו ג י ת נ ל ד ר ל ומ ה וא ? רוצים מ י מנ  מ
ה מ ם ל י ל ט ב ת לי מ ב הזמן? א ו ש ח ו ת פ ש ת כ ת א ל ד  ה
ר היה ו א מ ם ב י ד פנ י כדי ע נ ש ה ב ש ש ט ח ו ש פ ב ש ש  י

ן י המת , ו ו י ל ם ע ד ע ח ב א ש ה י כ ב א ו ש נ ו ו ל ו ע  ב
ף ת ת ש ה , ו ו ר ע צ ה ח״ו או ב ר ה צ ע ר י א , ש ו ת י ב  ומיד ב

א ב ו ה י ר ח ל סיפר א ה ע ח מ ו ש ת י ב ח ב מ ש ו ו מ ו ע ל י א  כ
ה זה ח מ ש , ה ו ל ה וחוזר ש ל י ל ד ח א ע ״ פ א ש צ ע י צ מ א  ב

ח ב ט מ ר הקטן ל מ א ה ו מ י כ ל אנ כו ו י נ ס נ כ נ ש כ ( ? ע ו מ ש  ל
ם י מ ע פ ר ל י ע ה מי ל ב ל ש י ה וכד׳ רב זמן ש י ל ה צ נ ת מ  כ

. הוא ) . . נכד.

ר ב ד ל ם ו ע ו נ ר או סיפור ב ב  ד
ת מוסר ו ב ש ח מ ה ת ו ו ס ו פ אי ת

ם י ש ל ף ב א ד ש ח , א ש גי ר ד י ו ע  ו
ה ת ע א נ כ ו ש א מ ו ה ת ש מ א ך ב ת י  א

ת ע ו כ ת ו א ר ב ב ט ד ו ע ו או פ א  דוקא ל
ת׳. ט י ו ע ם פ י ר ב ד מ , ש ו י ל א כי ע ו ת ה מ א ה ב  הי

, ם ה י נ ש ת ימיו בסוף רק ב ו ב ש ח מ ה ש ר כ ב  כ
ו ל ל ע ם ע י י ת פ ש י ה ל ב ם מ י ש ר מ ב ו כ ע מ קול ש  ב

א היכן ו . ה צא י נמ ול ה מה זהו א י ה ל חוזר ש  ע
ה ש ע מ ם ה ע ע ״ ח ר ג ה ז״ל ה י ה ו ש י נ פ ן ל ח ל ו ל ש  ש
ם י תב ו ר כ אמ ל ו כ ד ל ח ן א י נ ע ר ב ח , א ׳ ה וכו א ר נ ד כ ב ע  ש

ל ו ע מ צ ד בזה. ע ו י ע רת א נזכ ״ פ ש ש ג י ד נ ח ם א י ד י מ ל ת  ה
ר ח ר א ו ע י ש , ה ר ב ד ל ורה״י ל א ו ש ת ו ? זה אם א ת ״ ד  כי ב

י אז א אנ ל ל כו ר י ב ד ת ל ע ל כ ב י א ל י מ א ב מ ל ע , ד ר ש פ  א
ו ת ע ש ה ב ה הי א ר ן נ י א ר כח לו ש ב ד ד ל ו מ י ל  ואילו ב

י יל מ א ב מ ל ע ל יותר, קל זה ד ב י א ול א כיון א ו ה ה ש  הי
ע ו ק ו לו ש נ י נ ע ה ב הי ה ו ש ץ לו ק מ א ת ה ל ל ם ב׳ ע י נ י נ  ע
חרי ר א ו ע י ך, ש רו ל א ב י א ל י מ א ב מ ל ע . אי״צ ד מץ א  מ

ד וכך ב ד לו ע ע ע ג ר ן ה ו ר ח א י ה ל ה ב ח ו נ , מ ל ל  פ״א כ
מר ך א ר ד ד ב ו מ ל ת ל ב ה א ד, ב מ חס ״ ה ו ח  יום סתם או ב
ן מנים בבי ך הז ל ה ש כ נ ) ״ כ ה י ב ח ל ו ר ב ם ל י ע י ר פ מ ה  מ

, ) ת י ב י ב נ א ש כ ב ״ ש י ת ד מ י ׳ ל מ ג י ה ש אנ י ג ר י מ ת א ב  ש
ה אל ח ו נ מ ל ה ו וא ל י א ו ( ״ ה ל ח נ י ה י אנ ת ב ש י כן ח מ צ ע  ל
ל ה ע ח ו נ מ ה( ה ט י מ וא ב ה ך ימיו בסוף רק ז״ל ו ו ת מ  ו

ם יסוריו י ל ו ד ג א ה ט ב ת י ה ו פ״א כזה ביטו ה ו ח י נ ה ש כ



!—^ ^, ה ט י מ א אז וגם ב ח ל ני ו ה מ צ ע ת ל ו ב ש ח מ ל מ  ש

ה י ל , ע ת ו ל ע ת ה ו בסו״י פ״א ו ה ו ע מ ר ש מ ו ל א כ י ה ל  ב
י איך נדר ל אנ כו ב י י י ח ת ה י ל א אנ ע ל ד ה יו היה מ  י

. איתי

ת ב ש ה ב נ ו ר ח א ך ה ל ה ת ש ב ה א ד, ל ך חס ל ל ה ג ר  ולאט ב
ה לאט י ה ה יותר לו נ ש ד ק ו ע נ א ב ה י כסא ש ת ל א ש  אם ו

ב ש ו ח י ו נ ט ל ע ך מ י ש מ ה ל ו או ו ס י נ כ ה ם ל , ע א ס כ  ה
דו לי וסימן ה כי - בי ש ה ק ר אף לו הי ב ד , - ל ס י נ כ ה  אך ל

ח איך נ ו ה א ש ס כ י ה נ פ ר ל ע ד נ ט ס ח ה ת פ נ ור ו ד י ס  ה
ך ו ר ב ר ב מ א ל ש י ח ת ל ה ל פ ת ה ף ל ט ש ך ב ש מ ה ב ד ו ח  א

ד , ע ת מ ש ך ואז נ ר צ ו ק ה י ס פ ה ע ל ג ר ״כ ל ח א ר ו ב  קרא כ
ור מן ד י ס ותר לאט ה ל י י ג ר כ רת אז(, ) חז ץ ו ״ ש ן ה ב ו מ  כ

ע מ ך ש ו ת ר מ ו ד י ס ב ה אג י ) ת י א א׳ ר ת ב ו ל ב ק  מא׳ ה
ם י נ ש ב ה ת כ ב ש י ש ק ה רת ל ץ חז ״ ש , ה ) ׳ ר וכו ח  א

ה ר ט פ א ה צ ך י ל ה ט ו ע , מ ץ מ א מ ת ב ל ח ת ב ה ו ד י ר י  ה
ו נ א ב ת ה א א ס כ ם ה . ע ם י ל ג ל ג ה

סבא!

ן ד למקטו ע , ו ל ו ד ם ג די ם יל י ר ע נ ה ו ם מ י ד מ ו ל  ש
ה ב י ש י ה ב צ ו ח מ , ו ה ה ל מ ה כ מ כ ת ו ו ת כ ס ו מ נ ד מ  ל

, א ת ו ו צ ם ב י ב ש ו ת י י ב ש ב ר ד מ ו ה ל י א , כ א ת ו ר ב  זה אם ח
ת ליל ב י ש ר ח , א ה ד ו ע ס ו או ה קר ל בב ל יום ש ו ח  ב

, ד ע ו מ ת ה ד ו ע ס ת ב ב ת ש ה ע י ה ל ש כ ו ה א ע הי מ ו  ש

ו נ ת ו ם א רי ומ ת א , א מ׳ ג י מוש״ק ה ר ח ה א ל ד ב , ה וכד׳
ם כל י א צ א צ ו ה ת הי ח ו ת ת ו י ר ח , א ש מ ל מ ב ה גם א י  ה

ן י י ענ ת ם מ א ה ה ת ד א מ ו ם גם ל ? ע א ב ב זה א ו ש מאד! ח

א תמיד צ ל זמן מ כ , ל ד ח ע א ו מ ש לד ל ר קטן י מ ו ת א  א
ש מ ו ח ו או ה ל י פ ד ב׳. א׳ קורא א י מ ן ת ה הזמנים בבי י  ה

ל א ו ת ש ד מ ? היום ל ו ה ש ה מ הי א מזהיר ו כן ל  יום ית
ד. בלי ו מ ל ה וכך ל ן הי ו ו מכו נ ת ו ך א ר ד ה ל נ ו כ נ  ה

ם י מ ע פ ה או ברמז גם ל ר ע ה, ה ה קל י ה ש כ ך ו י ר  גם צ
ה ר ע ג ל - ב א מ ש ה ב ח ו ת, וימין ד ב ר ק ל מ ב י א ל ת ב ו ר ש פ

ה ה הי ל ו ר ע ק ב ולים ביקור ל ו וכד׳ ח ל י פ ד א ל י ר או ל ע  נ
, ר י ע אג צ ל ד כ רט ל ו פ ל י פ , א ת ו י מ ש ג י ב י זכורנ ת י י ה  ש

שב ו ל י ע ע ל א ק נ י ( ב ף ר פ ר ש ב ) ג ה ת ו צ ף ק ו פ ה כ י ה ש כ  ו
ר ב ו ה ע י ר ה ש י י ת מ ב א ג ת - ה ר י מ , ש ף ו  גם הג

ם י ד י מ ל ת ה ל נ ה ה כ נ ה כ ע, ו ו ד י ו כ נ ש י ש ו כ ת י ב  ב

ה פ ה אי ן הי ל מכי פ ם מים ס ה ע ר ע ל ק ג ע נ וואסר ל
ו אם פה א נ ח כ , ש ו נ י ת ש ו ב ו ל ח י נ מ ש ו ר צא ח יו ו

אס שי הלללב ב ם אלש ז י ש ,ל נ כ וגם ב ו ןזמ לב הי
ם י ד ב כ ל מ ו כ א ת או ל ו ת ש , ל ׳ כו

ה פ י א יש א ? סב ? ? ה ז י כ ה ב ג מ ם ש מי רו  מ
א צ מ נ ם ש ס ש ח י ת ל מ כ ד ל ח ל א כ  נין ל

ד כ נ ו ו מ ש , ב י ט ר פ ה ה כ ר ב  ב
ה כ ר ד ה ב ם ו י ל י מ א ב ו ה ך ש י ר צ

הי ב מג ם ש מי רו א מ צ מ נ ו ש י ה ש כ ל מודים ו ה זה ע י ר ה מ ו א
ו נ א ו מזכים ש ת ו , א ן מ א ב

ס שם ח תי ל מ ב ד ל ח ל א ב ין ל ! איזה אה! נ ת ו ר י ש ה ע מ כ
ת ו כ ר ו ב ר מ א כאן! ש

ד ב נ מו ו ש טי, ב ר פ ה ה ב ר ב ב
ה א פ ו ת ו י ב י ל ת ו כ ב ״ ה בזמנ ח מ ה ש ף הי ת ת ש מ

ה ם ר י כ ז ה ל י ב ר ע מ ה ב ר ד ה ב ם ו לי מי א ב הו ב ש א , כ ש מ א מ ת ב ח ק ת ל ן א ת ח  ה
, ם ה י ת ו מ ש א ב ל פ !! ה ! ופלא! ה ה י א נ פ ה ל פ ו ח ל ה צ ם א י ד כ נ ואף ה

ל מי ל פ ת ו י נ י ל ו יזכיר מי ע נ ת ו י א נ פ ך ל רי ע צ מו ש י ל נ ת ח , ל ו י ת ו ד כ ת ואף נ ו ד ו ע ס ע ב ב ש
? ? ? ׳ ת ה ו כ ר ם ב י נ ש ב ה קודמות( ) א הי ר ב ח א

דיו ה ק.ב ד ו ע ס ל ה י ל , ב ת ב ה ש ד ו ע ס ב ת ו י ש י ל ש

ש ע מ ל י ו ד ל ש . וק ב א  ו
ן י י נ ע ת מ ם ו ו ל ש ד כל ב ח  א

ו י נ פ א ב ל ש , ו ו י נ פ  גם ב
ת זכר ת א ו מ ׳ ניניו ש ח י ש

ם כל ע ו פ ר ז ע ם לו ש י נ ש , ב ת ו נ ו ר ח א  איך ה
ה י ה ה ש ד ו ל מ כ ם ב ע , פ ש ד ח ל מ ש ע ו מ י  מסוים ש

ה ר הי מ ו ה חסד איזה אה! לי, א ת א ה ש ש ו , ע י ימ  ע
ש זה מ ל חסד מ , ש ת מ ה א ל ח ת ב י ) י אנ ת ע צ י כי ה ת י א  ר

ה ש ק ת מ ר בזה, ש מ א י ו ל ו ל י א י ש ת ע צ א ה ה ל ש הי ק ב  מ
״כ רק כזה, דבר ח ה א א מזכיר הי ו ב . ... ביום ל ) ׳  כו

ה ל י ח ת ה ב ט נזהר הי ר פ א ב ל ו ש ש ע ו י ר ו ב ת ע ו כ א ל  מ
ן י א ד ש ב י ע ר ב ה ע ש ו , ע ו נ ו ד א י אף ל ת ר מ א י פ״א ש ר ה  ש

ד י מ ל ו ת ב ר ה ל ש ו א מ״מ כן, ע ח. ל ני ם ה ע פ י ) ת י צ  ר
ת ח ק ת ל ת א י ק ש ר ה זו ה, בח ו ק מ ה ה מ נ ע ט  שאי״ז ב
יך ול , מ ו יך, כלי ל חי ב א א . נתן ל י לי( ר ח ל א פ נ ל ש י ל  ב

ת י נ ע ר ת ת ס י א ת א ב , ו ו מ י ר ה ר ל מ ש כ״פ א מ מ י ש ת ל צ  ה
, א אותו ל ח ו כ ש ת י ו זה!!! א ת ו כ ז ד ש ו מ ע ו ת נ ד ל ע  ל

אכי״ר.

א ש ו נ נ ת ו ל א ם ע י פ ל כ ד כל ע ע ל צ ע ש ו ו נ ות נק ל מי כ  ב
ם י נ ש , ה ם י א ל י ג ה ו ו נ י י ח ש ת כ לי זה א א או ו ל נ מ ו ש נ ב  ל

ם לזה, י ר ב ד ה ו ו ם הי י עי ך כך הרי טב י ר ! צ ת ו י ה ם ל נ מ  א
י נ מ ו ד מ א כ ל ו ש נ ע מ ל ש א ע ד סב מ ו ל ם ש ו כל ע די נכ

ד, עו ו ו ל י פ ש א ו ד י ק ת ב ד ל ו ה ת ל ב ם או ה ו ל ש  ב
ד זכר, א כדי ע ״ פ ם ש י נ ש ת ב ו נ ו ר ח א ל ה צ נ ת א ה ל  ש

ל א יכו ו ב ם ל ו ל ש ל זכר, ל כ ה ך ו ו ת ה מ ד ו ה ת א ד ו ה  ו
א ר ו ב ל ל , כ ם י מ ל ו ע ד ה י מ ת ה ו ר חוזר הי מ ו א ר ו ק י ע ה  ש
ר י כ ה י ל ד ס ח , ב ת ״ י ש ת ה ו ד ו ה ל ך לו ו ר ב ת ל י כ ת ב  ע

ל , ובכ ב צ הי מ זו ש ת ו ד ו ב ן ע ת ח , ביום ה ו ת פ ו ה ח מ  ו
ם י א ם נ י ר ב ד ם ה ה ש ם כ י א צ ו י י פ , מ ם ה י ש ו  ע

ו ה ו ל א ש ש ו כ נ בי ה ר מ ת ב כ ר א ר ימים ה מ ת זה א נ ת  מ
די רק שמים! ת. חס ״ שי ה

דאי ם בו א ה ש י ח ת ונחזק נ ת א ו מ ו ד , דיוקנ ו נ י נ פ  אז ל
ו נ ח נ ה א י ח ו נ ת י ל א כ ת ב ו כ י ל ם, ה יי ח א ה ל י מ מ א ו ו  ה

ו יהיה נ מ , ע ו נ ר ז ע עזר ל ל וב ע מ ל נתחזק מ ר ע ב ד ד ו ב  כ
ו מ ך. ש יתבר

 ורשם הטהור זכרו על המתרפק נכדו דברי אלו
מו, אלו הגיגים שוורץ. יחזקאל לעצ

 תמוז בחודש ובלנ״ד בס״ד יצא הבא הגליון
החורבן. בענייני הגליון יעסוק ביהמ״ק לבנין אז עד נזכה לא ח״ו באם
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פרטיו בבל סיני הר מעמד את לחיות החיוב

ח באגרתו הרמב״ם של ת תימן לבני ש  השמד גזירת בע

מוד איך שיבינו ללמדם סיונות, לע  כן ״וכמו כך בדבריו כותב בנ

ש מלבד תמיד׳, לזכרו הקב׳׳ה שציונו סיני הר מעמד זכרו  שי

ה לא מצות ש שכוח לא תע  שהיה תורה מתן של המעמד את ל

 לך השמר רק כדכתיב אותו״, מלשכחה הזהירנו ״וגם סיני, בהר

ש הרמב״ם סובר וגו', תשכח פן  ועוד תמיד. לזכרו מצוה גם שי

 סיני הר מעמד את לזכור צריך אחד שכל רק לא הרמב״ם מוסיף

שכוח לא והוזהר  כדי לבנינו אותו ללמד ציווי גם יש אלא ממנו ל

 תיאור כל את לבנינו למסור צריך ולכך תלמודו, על שיגדלו

 רק הפסוק״ את הרמב״ם מביא זה ועל סיני. בהר שהיה המעמד

 ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמור לך השמר

 אלא לעצמו רק ולא חייך״, ימי כל מלבבך יסורו ופן עיניך

ם ת אשר יום בניך ולבני לבניך ״והודעת מד  אלקיך ה' לפני ע

בחורב״.

תגדלו אחינו לכם ״וראוי הרמב״ם, והמשיך  על בניכם ש

ספרו הגדול, ההוא המעמד  של גדולתו ועדה קהל בקול ות

מוד שהוא והדרו, הבורא ת שהאמונה ע  ״וגדלו וכו'״. עליו סובב

עיי״ש. וכו' גדולה״ כל על ההוא המעמד

 זכירה של ענין רק לא זה שהמצוה הרמב״ם מדברי לומדים

 אותו פי על לחיות צריכים אלא הגדול, המעמד את לזכור

 כדי לבנינו אותו ללמד היה שהציווי אומר הוא הרי כי המעמד,

 כמעט זכירה כי זכירה, רק לא שזה היינו תלמודו, על שיגדלו

בזה. שיחיו צריך אלא כלום, מחייב ולא

המצוות אלינו באו מאין לזבור אזהרה

ת והרמב״ן ש  שאחרי החיוב, את מביא ג״כ ואתחנן בפר

שמור ומחייבת התורה שמזהירה  החוקים האזהרות, את ל

שמר מאד מזהירך אני רק ואמר חזר והמשפטים,  ולשמור לה

ם אתם - מאד במאד עצמך  הרמב״ן?! של הביטויים את שומעי

 והחוקים המצוות קיומי כל על הזהירה שהתורה אחרי

 ולשמור להשמר מאד מזהירך אני ״רק להזהיר חזרה והמשפטים

 רואים ברמב״ן המצוות״. אליך באו מאין לזכור מאד במאד עצמך

 לקיים חייבים תורה, ללמוד חייבים הרי מאד, עמוק חידוש

 אלא זכירה, סתם לא זה המצוות אליך באו מאין ולזכור מצוות,

 אליך באו מאין וקיום, קיום בכל וחיוב חיוב בכל להתבונן צריך

 אשר הדברים מכל סיני הר מעמד תשכח ״שלא החיובים. אותם

 הידיעה להיות צריך איך הרמב״ן מדגיש כבר כאן עיניך״. שם ראו

 סיני, הר במעמד שהיה איך הפרטים כל עם סיני, הר מעמד של

שן! ההר וכל והברקים והלפידים הקולות  ואת כבודו את לזכור ע

מעמד עיניך ראו אשר אלה כל את ותודיע גדלו,  ההוא הנכבד ב

ה' ״כי הרמב״ן מסביר הדבר וטעם עולם. עד בניך ולבני לבניך לבני

ה ש מדו כדי ההוא המעמד ע  ]כל הימים. כל אותו ליראה שתל

ש הימים ד הדורות בכל הפירו ם[ ע  לדורות - תלמדו ולבניכם עול

שו וא״כ עולם, שכחו ואל ככה אתם תע אותו״. ת

ט רואים ש  כל הפסק בלי חיובית מצוה שזה הזאת במצוה פ

 היה, שזה איך הפרטים כל עם סיני הר מעמד את לזכור החיים,

 צריכים ומצוה מצוה ובכל עשן, ההר ואת הלפידים הקולות

ת מות זהו המצוות, אליך באו מאין ולזכור לדע  קיום של שלי

התורה.

מסיני תורה מקבל הוא הרי ולומד יושב בשאחד

 ברכות בגמ' הרי כי ותקופה, תקופה בכל גם הוא זה וענין

 איך האופן באותו להיות צריך התורה שלימוד אמרי' כ״ב( )דף

ת וביראה באימה להלן מה תורה, מתן שהיה  צריך כך ובזיע, ברת

ם חולשה שירדה עד ולכן תמיד, הלימוד להיות  לומדים היו לעול

מעמד כמו בעמידה תורה  אחרי ורק כ״א(, )מגילה סיני הר ב

ם חולשה שירדה  מכאן רואים בישיבה. ג״כ ללמוד התחילו לעול

ם שבזמן שבי  התורה קבלת של במצב נמצאים ולומדים, שיו

ם שומעי  שכל יוצא האוזן[. את ]לסבר הקב״ה של מפיו תורה ו

 ושס״ה איברים הרמ״ח כל הגוף, של החושים כל של ההויה

ם להיות צריכים גידים שועבדי קיע התורה, ללימוד מ ש  כח את לה

חוץ ממש העיון כלום. אין מזה ש

 קוראין היו ״בניי סיני[ הר מעמד של הפרשה ]על ובילקוט

 אתם כאילו עליכם אני ומעלה שנה בכל הזאת הפרשה את לפני

ש אימתי? התורה, את ומקבלים סיני הר לפני עומדים חוד  הזה ב

ש מה סיון״.  עמוק לימוד זהו קריאה? איזה - לפני קוראין הפירו

ש כזה באופן להתעמק שצריכים מחי  נגד סיני הר המעמד את לה

ש העינים,  שייך ומתי גידים, ושס״ה אברים הרמ״ח בכל ולהמחי

 שגם וישאיר ישאר הלימוד ומזמן הלימוד, בזמן רק ככה? שיהיה

 להיות מוכרח התורה לימוד יסוד כי דעתו, יסיח לא כן אחרי

מד שקיבלו מה כפי וטהרה הקדושה ובאותו הדרגה באותו מע  ב

 מקבלים תורה, כשלומדים הדורות וכל החיים בכל וזהו סיני, הר

סיני. מהר ממש

יראה ידי על לתורה כשזוכה הוא האדם גדלות

ת? יכול זה ואיך היו ת אומרת, שהגמ' מה זהו בהכרח ל שב ( 

 חוסן עתיך אמונת והיה דכתיב מאי לקיש ריש אמר ל״א(

ת שועו  מועד, סדר זה עתיך זרעים, סדר זה אמונה ודעת, חכמת י

ת נשים, סדר זה חוסן שועו  סדר זה חכמת נזיקין, סדר זה י

 התדבקות הפירוש דעת - טהרות טהרות. סדר זה ודעת קדשים

 לכל ושייכים יודעים שכבר ]אחרי הכי ואפילו יתברך, בבורא

 כל את שם שמכניסים האוצר אוצרו, היא ה' יראת כולה[ התורה

ש שמים, יראת זה התורה עיקר ״הוא אוצרו היא רש״י, ופיר



ו ש ח ^ ת לאצור בעיניו החשוב^ שו  יראת לאסוף לזכרון", סגולה ולע

ש כל בהמשך, שם אומרת שהגמ' כמו שמים.  בו ואין תורה בו שי

ת לו שמסרו לגזבר דומה שמים יראת חו ת  תורה הפנימיות, מפ

ת זהו חו ת  הקב״ה, של אוצרותיו של הגנזים זה - הפנימיות מפ

תחות מפ ת הם שמים יראת - לו מסרו לא החיצוניות ו תחו מפ  ה

עייל. בהי א״כ החיצוניות,

מעון ר' אחא, בר יעקב ר' ואזיל חליף יתבי, הוו אלעזר ור' ש

 - הוא חטאין דחיל דגבר מקמיה ניקום לחבריה חד ליה אמר

 דחיל שהוא לכבודו זקן פני והדרת מצות לקיים לקום צריכים

 הוא - הוא אוריין בר דגבר מקמיה ניקום אידך ליה אמר חטאין,

 דחיל דגבר גדול אדם שהוא גדלותו את הגדיר אחד חכם. תלמיד

 גדול שהוא בגלל גדול אדם שהוא אמר והשני הוא, חטאין

ש בתורה  אנא לך אמינא לו אמר בהלכה. תורה חידושי ומחד

א?! אוריין בר את לי ואמרת הוא חטאין דחיל דגבר ד הו  כדי ע

אותו לך אומר אני כך!  בא ואתה חטאין דחיל הוא גדול האדם ש

 שיסוד רואים אוריין. בר שהוא ואומר זו מגדלות ומפחית

ת של היסודות יסוד יראה. זה היסודות ת הוא האדם גדלו  גדלו

יראה. ידי על בתורה

 זוכים ואז ויגיעה, צער ידי על הוא פה שבעל תורה לימוד
ההבנה בהירות של גדול לאור

ש א במדר  דף הניזקין פרק בגיטין גמ' גם זה נח, ]פ' תנחומ

ם ברית הקב״ה כרת שלא לפי כתוב בקיצור[ אבל נ״ט  ישראל ע

ל אלא בעל תורה ע  כרתי האלה הדברים פי על כי שנאמר פה ש

מען בתורה הקב״ה כתב לא ז״ל חכמינו ואמרו ברית, אתך  ל

 הדברים בגלל ולא האלה, הדברים בעבור לא וגם האלה, הדברים

ל אלא האלה, ל תורה היינו פי על הדברים, פי ע בע  ולמה פה. ש

שביל דוקא הברית כריתת להיות צריך היה  שבע״פ, תורה ב

 בגלל ג״כ זה ברית לכריתת שזכו הזכות שכל להוסיף ואפשר

ל תורה קבלת בע מוד קשה שהיא - המדרש ממשיך פה, ש ש לל  וי

ש ללמוד, קשה שבע״פ תורה גדול, צער בה  גדול, צער בה י

ם סוגיא מתחילים ם ואפי' הראשון ובפע  והשלישי השני בפע

 סתומה ידיעה, מכח סתומה הצדדים, מכל סתומה שהיא רואים

 על צער מרגישים עליה, ומתייגעים מהכל, סתומה הבנה, מכח

 והיא הענין, הבנת לידי הגיעו שלא מה על מבינים, שלא מה

 ורק גדול. אור ראו בחשך ההולכים העם שנאמר לחשך משולה

ט ומה גדול, אור רואים היגיעה אחרי ש  כך כדי עד גדול? אור הפ

תובע מו את ש  מפורש, כתוב זה הרי כן לפני הבנתי לא איך עצ

הדברים. הבנת את אומרת ומלה מלה כל

קות זהו מ ת שחסר זמן כל התורה, ע  רואים לא התורה יגיע

ש כלום,  ההולכים זוכים היגיעה אחרי אבל לחשך, משולה ממ

ת זה כך גדול, אור לראות בחשך  בתורה, ועמל התורה יגיע

ש חז״ל ודרשו א במדר  ראו בחושך ההולכים העם - שם תנחומ

 מאיר שהקב״ה גדול אור שראו התלמוד בעלי אלו גדול אור

תיד ובטהור. בטמא בהיתר באיסור עיניהם  ואוהביו לבא ולע

ש כצאת שמ  בתורה והעמלים בתורה המתייגעים אלו בגבורתו, ה

ש כצאת מ ש תו ה שביל הקב״ה שגנז האור זהו בגבור  הצדיקים ב

שביל ש כצאת ואוהביו נאמר זה על היראים, וב מ ש בגבורתו. ה

צער בה שאין שבכתב תורה על אמרו ונשמע נעשה

ד התורה את ישראל קיבלו ״ולא שם המדרש והמשיך  ע

ת )ע״י כגיגית ההר את הקב״ה עליהם שכפה שנאמר פ״ח( שב

ת ויתיצבו תי ח שראל הקב״ה להם אמר ההר, בת  מקבלים אם לי

שאל קבורתכם״. תהא שם לאו ואם מוטב התורה את אתם  על ו

ש הרי המדרש זה ה לומר זכו ישראל שהכלל בפסוקים מפור ש  נע

מע ש  צריכים היו למה וא״כ לבני, זה רז גילה מי נאמר זה ועל ונ

ש מ ת ש ה ם ל  התורה על תאמר ״ואם - כגיגית הר עליהם כפה ע

ה והלא ההר את עליהם כפה שבכתב שע  אם להם שאמר מ

ה ואמרו כולם ענו התורה את אתם מקבלים ש ונשמע״. נע

ה המדרש ותירץ ש הנע מע ש ש  היה ישראל הכלל שאמרו ונ

 ״אלא מעט, והיא וצער יגיעה בה שאין מפני שבכתב תורה על

ל התורה על להן אמר בע ש פה ש  קלות מצוות דקדוקי בה שי

 לומד שאין לפי קנאתה כשאול וקשה כמות עזה והיא וחמורות

שו ובכל ליבו בכל הקב״ה שאוהב מי אלא אותה  מאודו״, ובכל נפ

ש אם רק שו ובכל ליבו בכל הקב״ה אהבת של החלק את לו י  נפ

ש אצלו לתורה, זוכה הוא הרי מאודו ובכל  וגם תורה מתן גם י

 ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את ואהבת שנאמר התורה, קבלת

ה זהו מאודך, ובכל נפשך ש  כתיב שניה ובפרשה ראשונה. בפר

ל היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו  זה ואיזה לבבך ע

ם אומר הוי הלב על שהוא תלמוד ת שננ  תלמוד זהו לבניך ו

 ״ללמדך שבע״פ, התורה על קאי שניה הפרשה א״כ שינון, שצריך

שה שונה שפר מע שבקריאת רא ש בה אין ש  שכרה מתן פירו

ם תוב כמו הזה בעול ה שכ ש מוע אם והיה שניה, בפר  וגו' ש

 עוסקים שאין מצוות, עוסקי שכר מתן זה ארצכם, מטר ונתתי

שה בתלמוד. ם ובכל לבבכם בה, כתיב שניה ובפר שכ  כתב ולא נפ

 שאוהב מי שכל ללמדך ממונות[, עניני מוזכר ]לא מאדכם ובכל

שר תענוג עו ש לפי שבע״פ תורה ללמוד יכול אינו ו  צער בה שי

ש שינה, ונדוד גדול מנבל מבלה וי מו ו  מתן לפיכך עליה, עצ

ם שכרה אמר הבא, לעול  גדול. אור ראו בחשך ההולכים העם שנ

א אור מלי הקב״ה שגנזו ראשון ביום שנבר ל תורה לע בע  פה ש

ם שבזכותם ובלילה ביום  לא אם ה' אמר כה שנאמר עומד, העול

 ברית איזהו שמתי, לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי

ם ברית כרת הקב״ה ואף וכו', תלמוד זו ובלילה ביום שנוהג  ע

שכח שלא ישראל ל תורה ת בע  סוף עד זרעם ומפי מפיהם פה ש

 עליך אשר רוחי ה' אמר בריתי זאת ואני שנאמר הדורות, כל

 זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא בפיך, שמתי אשר ודברי

תנחומא. המדרש עכ״ל עולם״, עד זרעך

שבועות, חג בערב אנו עומדים  הרי והנה תורה. מתן יום ה

 וצריכים לתורה, לזכות המסוגל הזמן זהו ושנה שנה שבכל ידוע

ש ה לבק ת בתפיל חנו מה על ולדע ת עלינו מבקשים. אנ  לדע

 התורה, את קיבלנו ואיך המצוות, חיובי אלינו באו מאין ולזכור

מד שהיו הפרטים וכל המופתים כל את מע  לאור וכך סיני, הר ב

ד לחיות צריכים הזה הגדול המראה  צריכים הקב״ה, את ולעבו

מול תייגע לע ם אין בתורה, ולה  לאדם לעזור שיכול דבר שו

ש מוד היצר את לכבו ת נגדו ולע סיונו  התורה. לימוד ידי על רק בנ

חנו מה המצבים שכל להיות יכול גדולות, הם הנסיונות אנ  ש

ם ת שלנו, בתקופה עוברי ת גויים, של גלו שמעאל, של גלו ת י  גלו

ת התורה, כופרי של שבילנו. נסיונות זה הכל רוצחים, של גלו  ב

מוד וצריכים  נזכה ועי״ז בעולמו. האדם תכלית זהו בנסיון לע

במהרה. השלמה לגאולה

ים

 ישיבת בהיכל תשנ׳׳ט התורה קבלת - השבועות חג ערב רבינו )שיחת

שליט׳א(. כהן ישראל ר' הרה׳׳ג מכתבי עליון. מדרש בית



------------------------- רב מעשה \
 בזיכרון כעת שעולה ממה ועובדות הנהגות קצת

זצ"ל בורנשטיין יעקב שמואל רבי האדיר הגאון של לזכרו
ם וכמה כמה שמענו מאוד, והעריצו שכיבדו זצ״ל רבינו אצל קרוב היה זצ׳׳ל יעקב שמואל רבי הגאון מי  גדלותו על שדיבר מרבינו פע

תו ועל ומכמניה, בתורה שפע  והלך מאוד לרבינו נתבטל זצ׳׳ל יעקב שמואל רבי בצילו. המסתופפים כל על ויראה בתורה הגדולה ה

ת לאור ת מוצאים אנחנו הישיבות. וצביון התורה להרבצת שנגעו ושאלות חינוך ובעניני הפרק על העומדים בדברים תורתו דע שנ  ב

ת גילוי על חתם שהגרש׳׳י תש׳׳ס ת שהצטרפו ישיבות ראשי גדולי של דע ת גם טל. ועדת מסקנות של הסכנה בענין רבינו לדע שנ  ב

מד תשס׳׳ה במאבקם, לתתי׳׳ם שתסייע קרן הקמת ויזם בתתי׳׳ם, החינוך משרד של ההתערבות נסיונות נגד החזית בראש רבינו שע

ת וגם ת איומי יתממשו אם להם הצלה תהווה הצורך לע ק ס  לאסיפות שותף והיה הקרן הנהלת מחברי זצ׳׳ל הגרש׳׳י היה התיקצוב, הפ

רבינו. אצל שהתקיימו

 הנחרצת הוראתו לאור לבסוף התפרסמה שלא )קריאה רבינו בכבוד פגיעה על מחאה במכתב החותמים מראשי היה תשס׳׳ח בחשון

רבינו(. של

ם היה לרבינו ונאמנותו קרבתו מכח מי מד אף היה זה פעמיים ברבים. עם בעצרת רבינו דבר את שהביא פע מע  תשס׳׳ו בתשרי רבינו. ב

 את להכניס נסיונות כנגד תורה, עזרת ישראל' 'בית המרכזי הכנסת בבית שהתקיימה מחאה בעצרת להשתתף לירושלים רבינו שהגיע

 היה ולא עילית, ביתר בעיר והחינוך התורה במוסדות ארוך ביקור אחר לשם הגיע רבינו ובגנים, החרדיים במוסדות לאומי' 'שירות ענין

את בכוחותיו ש  בכינוס גם הכינוס. עבור מראש והכין שכתב רבינו של מכתבו את להקריא זצ׳׳ל מהגרש׳׳י רבינו וביקש דברים. ל

 שבאותם לאחר במסירות רבינו אליו שהגיע כינוס למעמד. עמו שהביא מכתבו את שיקריא מהגרש׳׳י רבינו ביקש בירושלים בחירות

 בהדגשה המכתבים את קרא זצ׳׳ל הגרש׳׳י זצ׳׳ל. אלישיב הגרי׳׳ש מרן של בקשתו לאור במיוחד והגיע התקררות עקב חלש היה ימים

כך. על מאוד לו הודה ורבינו ליבו מקירות שיצאו הדברים והטעמת

 הקריא ובתו׳׳ד דברים הגרש׳׳י נשא יוסף' 'נאות המרכזי הכנסת בבית שהתקיים השבועונים נגד מחאה בעצרת תשס׳׳ט בחורף גם

שלח רבינו של מכתבו את לכינוס. ש

ת לרבינו הגרש׳׳י בא תשס׳׳ח סוכות של ראשון יו"ט במוצאי ת 'זכר בסוכתו רבינו שערך בע ח מ ש מסגרת השואבה' בית ל  המשפחה, ב

 ו'אהבת אלוקינו' 'ברוך מניגוניו שר ואח"כ קשב. ברוב הקשיב ורבינו החג מעניני ודיבר הגרש׳׳י נענה ואכן דברים לישא כיבדו רבינו

ת התרגש מאוד ורבינו עולם', מיע ש הניגונים. מ

את רבינו הגיע תשס׳׳ב בסיון  על ממשיכה שהישיבה ב"ה ואמר: הישיבה על דיבר השיחה ובפתח גאולה, חברון בישיבת שיחה לש
 שליט״א הישיבה ראש ועמו הזה, במקום כאן הישיבה את והעמיד שחזר זצ״ל[ סרנא הגר״ח ]ה"ה שליט״א הישיבה ראש ידי

 בכבוד פגיעה יהיה אולי שסירובי חששתי כי וגם בכבודם, לפגוע שלא וכדי הזה, לדבר בקשוני אשר והם זצ״ל[, הגרש״י ]ה"ה
להם. נעניתי לכן חברון[ ישיבת ]ראשי זצ״ל רבותינו הראשונים

להסכמתו, זקוק שאינו אמר רבינו לספרו, הסכמה מרבינו ביקש ליעקב' 'זאת התורה, על הראשון ספרו את הגרש׳׳י לאור כשהוציא

 רבינו הסכים לכן נ"ע, מרבותינו הסכמות קיבל הש׳׳ס על ובספריו הסכמה ללא התורה על ספר להוציא רוצה שאינו אמר הגרש׳׳י אבל

 מהמכתב. חלק בזה ונביא המכתב, בכותרת רבינו כתב גם וכך ברכה, מכתב ליתן

 תשס״ה תצא כי פ' ערש״ק בס״ד,
ברכה מכתב

 בשנים שנוסדה מלך קרית ישיבת ראש פאר המכהן שליט״א בורנשטיין יעקב שמואל רבי עליון ידיד וכו' הגדול הגאון למע"כ
לתפארה. האחרונות

 הופעתו להצלחת ברכתי וליתן בו לעיין ביקשני ליעקב זאת בשם בראשית ספר שבכתב תורה על ספר לסדר שזכה אחרי
אותו. הלומדים בין לתועלת שיתקבל

ז"ל. נפש נוחי הדור ומאורי גאוני ע"י קמיעא ואיתמחי גברא איתמחי כבר כי בזה, מעכ״ג של רבה וענוותנותו
 לחדש הק' חז״ל דרשות ע"פ וגדוש מלא הוא שראיתי, המועטים המקומות באלו חלקים... באיזה ועיינתי בקשתו קיימתי אך

 הקב״ה ברא תכלית לאיזה להבין האדם דרגת את מרומם מדבריו היוצא מוסר והדברי לכתוב, התורה לשון דייקא שכן ולהראות
 לפרש... שיחי' המחבר שמתעכב פסוק בכל כהנה וכהנה ונפלאים. ערבים דברים בפנים יעוי' עולמו... את

... ונשמתו. בנפשו הלומד יתעלה ידו שעל בו וילמוד בביתו זה ספר לו שיהי' אחד לכל מרובה ברכה
 מרן גאון הדרת לכבוד להגיש אתכבד בס״ד, הקדשה ורשם הספר את לו להגיש לרבינו הגרש׳׳י נכנס תשס׳׳ו השנה ראש ובמוצאי

תשס״ו. ר"ה מוצאי המחבר. הודאה, ברגשי השי״ת. חנני אשר הזה הספר שליט״א הישיבה ראש
ספר את לקבל מאוד התרגש רבינו מד באותו גם בו. הוגה והיה בע"פ גם בשבחו והפליג ה  הגרש׳׳י עם רבינו דיבר ר"ה( )מוצאי מע

מע ש תפלל מגיע היה ללכת בכוחו היה שאם לו ואמר בתפילותיו, המיוחדת הרוממות אודות ש  ולהתרומם להתחמם כדי בישיבתו לה

הנרגשות. מתפילותיו

ספר את זצ׳׳ל המחבר הגאון הביא שמות, חומש על ליעקב" "וזאת ספר לאור כשיצא  שמות עש׳׳ק בצהרים שישי ביום לרבינו ה

סעד לנכד בהתרגשות רבינו סיפר שב׳׳ק ובליל תשס׳׳ט, ספר על עמו ש ספר את שיבח ומאוד ה  לפניו שיביאו וביקש דעתו נחה ולא ה

 ומביע קטע אחר קטע בקול קורא כשהוא למאוד, רב זמן ממנו לקרוא והתחיל השני, בחדר שולחנו על מונח שהיה הספר את

 בפניו העירה שהרבנית עד הדברים, קריאת בעיון שקוע כולו כל לב, שם לא ורבינו מתקרר שהאוכל העירה תליט׳׳א הרבנית התפעלות,

ספר מתוך רבינו שקרא הזמן ומשך הספר. את והניח רבינו ופסק לאכול רוצה שהנכד  רצופות! דקות כארבעים היה ה

א ו ה ו ^ שנה[. בשלושים ממנו צעיר שהיה גם חכם תלמיד של לדבריו המופלגת ההערצה ועל רבינו, של התורה אהבת גודל על נורא לימוד ^



 קמיה להגיש בזה אתכבד רשם: דברים ספר על מילים, כמה רושם והיה ספרו את לתת לרבינו הגרש״י נכנס הבאים בספרים גם
התש״ע. אלול ג' המחבר. דאורייתא. ביקרא השי״ת. חנני אשר הזה הספר את שלימ״א הישיבה ראש מרן דרבינו
 לישיבה. סמוך להיות ברק לבני מירושלים דירתו את עקר מלך', 'קרית ישיבת לראש זצ״ל הגרש״י של התמנותו לאחר תקופה

מע והנה ת ע״ה הרבנית כי רבינו, ש ש  מכורתה לעיר שנים עשרות זה רגילה בהיותה - המעבר עליה קשה זצ״ל, הישיבה לראש חבר א

ומודע. מכר לה אין ברק בבני וכאן רבות. ומוקירות ומכרות ידידות של חוג בסביבתה לה ורכשה ירושלים,

 יין בקבוק עמו שיטול לנכדו ביקש שכטר, טובי' ר' הרה״ח שבבית הבתים לבעלי הקבוע שיעורו אל רבינו צאת בטרם ערב, לקראת

שר מובחר, זצ״ל. יעקב שמואל רבי של לביתו השיעור לאחר לעלות רצונו בא

 ובא שטרח החשוב האורח לכבוד חרד אשר יעקב, שמואל רבי לבית ועלה שנותיו, ותשעים גילו ממרום רבינו טרח השיעור, לאחר

מדה הרבנית לאוזני גם שיגיע בקול והכריז הבית, אל נכנס רבינו לביתו. ת הצד מן שע ש  ברכת לכם לאחל ״באתי החשוב: מהביקור נרג

 לרבי היין בקבוק את מושיט וכשהוא - בעיר״ כאן התורה בני ולכל לנו גדולה השמחה את ולהביע בעירנו, לשכון בואכם לרגל הצלחה

ק ״אין ואמר: הוסיף יעקב, שמואל ה לה תהיה בעיר שהשתכנותכם ספ שפע  רבי הישיבה ראש של תורתו העיר, כל על מבורכת ה

שפיע יעקב שמואל שפיע תוכל הרבנית גם ובודאי תורה... בני הרבה על ת ה  לדור הרבנית של לבואה הן גם השמחות הנשים ציבור על ל

בעירנו״.

שך וכך,  ולדרים לעיר הנכונה העצומה וההשפעה הגדולה השמחה את וציין ברכות רבינו הרעיף כולו, הביקור ולאורך ארוכה שעה במ

בה.

המעבר. קשיי את מעליה והקל וחיזקה, עודדה ע״ה, הרבנית על עז רושם הותיר זה ביקור

 והגיע וטרח רבינו ויתר לא אעפ״כ אולם האותיות. כתיבת בסיום לכבדו רבינו לבית הגיע תורה, ספר כתיבת מצות הגרש״י כשקיים

ע ובירכו השמחה בעל הגרש״י עם אז התנשק רבינו מביתו, התהלוכה יציאת עם הגרש״י לבית פ ש תפותו את והביע ברכות, ב שת  ה

הגדולה. בשמחה

אמצע הגרש״י חזר רבינו של פטירתו בליל מע ומיד מחו״ל, הליל ב ש ש שדה כ  רבינו לבית הישר הגיע המרה הבשורה את התעופה ב

 בפרקי ישראל בני אלפי מאות של האדיר הציבור את עורר הלוויה ולעת חדרו. רצפת על מוטל שהיה רבינו ליד תהילים פרקי ואמר

שות שנאמרו תהילים וביגון. בהתרג

שא האבל בימי גם  הבא בגליון זכרונם', הם 'דבריהם ההספדים אחד נביא בל״נ ובס״ד הקודש ארץ ברחבי רבינו על הספדים כמה נ

רבינו. של היא״צ לקראת

תשס״ו דשבועות חג אסרו - שב״ק יום נלבע זצ״ל קורלנסקי ביינוש בנימין רבי הגאון רבעו, של המובהק ותלמידו חתנו יא״צ לקראת

 גדול הוא עצמו מצד הרג אם גם תועלת יקנל לא לרבו הרב את יעשה לא שהתלמיד זמן כל רב', לך 'עשה אומר התנא דרבינו: נפומיה מרגלא
 חתנו הוא הלא רב' לך 'עשה של זו מעלה בשלימות שקיים תלמיד של מיוחדת דמות תלמידים. ולהעמיד רב להיות הבחינות מכל ומוכשר מאוד

זצ״ל. קורלנסקי הגר״ב רבינו של המובהק ותלמידו

 אברהם ר' הרב אביו לכך ובנוסף ציון, תפארת בישיבת רבינו אצל ללמוד שנכנס מאז ברבינו, דבוק הגר״ב היה תשס״ו - תשי״ב משנת שנה 55 כ-
 חברון בישיבת אחת שנה ללמוד שנסע בבחרותו גם פטירתו. קודם ימים ג' עד ולמדו בחברותא פרטי לימוד עמו שיקבע מרבינו ביקש זצ״ל דוד
 הוריו. לבית ברק לבני שחזר פעם בכל אצלו נכנס שהיה מלבד עליהם, לו משיב היה ורבינו לרבינו תורה מכתבי שולח היה

לישנא: בהאי חמיו(, )לימים לרבינו כתב חברון, בישיבת למדו בשנת תשט״ז, תמוז כ' מיום במכתב

 לי ואין לי יש מעות כי לכת״ר כתבתי כבר הרי כי לי, שהתעוררו הערות עוד ושולח מוסיף אני אך הקודם, מכתבי על תשובה מכת״ר קבלתי לא ״עדיין

קרובות. לעתים לכת״ר כותב אני כן על כאן, לפורטן שולחני

 מו״ר כת״ר רב לי לעשות שזכיתי וב״ה רב, בלי לחיות אפשר כיצד שאמר: זצ״ל בער ברוך ר' הגה״צ בשם כתוב ראיתי כי לדבר, יש סיבות עוד אמנם

שליט״א. מו״ר עם הקשר על לשמור כוחותי בכל אני משתדל כן ועל שליט״א.

 בני ממנו שמעו תשי״ז קיץ עד תשט״ז שנת מקיץ חברון בישיבת הגר״ב שבהיות השבעה, בימי לנחם כשבא סיפר שליט״א זוכובסקי נתן רבי הגאון
 אדלשטיין הגר״ג מרן הישיבה ראש היה והשני לחתנו, לקחו שלימים רבינו היה האחד רבותיו, שני על מופלגת בהערצה שמדבר איך החבורה

 מרן עם למדו אשדוד, אב״ד שליט״א שיינין הגר״י ויבדלחט״א זצ״ל, גינזבורג רש״ג הרה״ג ה״ה מחבריו שניים עוד עם זצ״ל )הגר״ב שליט״א.
פוניבז(. בישיבת תלמידים בהיותם קדשים מסדר מסכתות רוב את שליט״א הגר״ג

 הדור גדולי בין לגדול ימיו כל שזכה איך כך על דיבר טוב, שכולו לעולם הסתלקותו לפני שעות כ״ד מוסף, תפילת לאחר תשס״ו השבועות בחג
 צאצאיו את ועורר וכו'. סרנא, יחזקאל רבי יעקב, הקהילות שר, אייזיק רבי איש, החזון ישראל, לגדולי מאוד מקורב היה אביו כאשר מהם, ולקבל

 ואמר אליו ופנה שיחי' אדלר רע״נ הרה״ג נכדתו חתן גם היה מעמד ובאותו חיים, בצילו אשר רבינו[ ]ה״ה הגדול הסבא את לנצל שצריכים כך על
לאוי״ט'. לנצל אפשרות שיש זמן כל תנצלו שליט״א, הגר״ג רה״י ה״ה שלך הגדול הסבא את לך יש 'אתה לו

והדרכות הוראות
רב' לך 'עשה

זללה״ה. מרן בבית הגליון להשיג בס"ד ניתן יהיה

שר והארות להערות דרך או קולי[ בתא הודעה ]להשאיר 0504114770 בפלאפון או 036180849 לטל: להתקשר אפ

.036186624 פקס



בעזהשי״ת

ר קל״ג, גליון ב ד מ  - ב
 ה׳תשע״ז סיון ב׳ שבועות

השרון - רמת

הגדול הגאון מו״ר של משיחותיו

גדול אור
ד

הערפל מתוך
ד ־ ד 1

א ] אכי תורה ניתנה ל מל שרת ל ה

שליט״א אדלשטיין יעקב רבי

תשע׳׳ד סיון, בר׳׳ח נאמר

 הקדמונים חכמינו מאריכים ובמדרשים, בגמרא
 בפסוקי שכתוב מה על נוספים פרטים לספר

 דברים סיני. הר מעמד - תורה מתן על התורה
 מדור פה בעל נמסרו בתורה, נכתבו שלא אלה
 לילדים, סיפרו הורים רבינו, משה מימי לדור

 שהיו דברים ולנכדים, לנכדות סיפרו סבתות
 כמה יש שבת במסכת סיני. בהר תורה מתן בשעת

 מתן על וסיפורים דרשות חז״ל, מאמרי של דפים

תורה.

שע רבי אמר הו ה ,אלוי בן י שע ה ב  משה שעל

 ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו למרום,

ש״ע הוא, - ביננו? אשה לילוד מה רב
 של ברואים הם אשה, ילודי אינם המלאכים

 אדם - בבוז משה על והסתכלו רוחניות, נשמות
 אחר מאזור אחרת, ממדינה בא מאשה, שנולד

 בשמים. כאן עושה הוא מה ואשה, איש שם שיש

 הקב״ה אמר - בא תורה לקבל להם, אמר
 בשביל תורה לקבל במטרה בא הוא למלאכים,

 שגנוזה גנוזה חמדה לפניו, אמרו ישראל. עם

שע לך  קודם דורות וארבעה ושבעים מאות ת

שר לתנה מבקש אתה העולם, שנברא ודם? לב
 יקר כך, כל ועתיק קיים דבר זה התורה -

 אנוש ״מה ודם? לבשר נותנים זה את שביקרים,

 מה אדונינו ה׳ תפקדנו כי אדם ובן תזכרנו כי

ל הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר  ע

 אם הארץ, מכל חזק אתה - ח׳( )תהלים השמים״

 תתנה התורה, שהיא ההוד את לתת רוצה אתה

 הקב״ה לו אמר שבשמים. השרת מלאכי - לנו

 תענה בעצמך אתה - תשובה להם החזר למשה,

 אני מתיירא עולם של רבונו לפניו אמר להם.

הבל ישרפוני שמא  כשמלאך הרי - שבפיהם ב

 והם איתם לדבר אתחיל רק אני אש, יוצא מדבר

 לו, אמר אותי. תשרוף הזו האש איתי, ידברו

 תחזיק - תשובה להם והחזר כבודי בכסא אחוז

 תהיה אתה תפחד, לא ואז הכבוד, בכסא בידיך
ואין חי הוא הוא, ברוך בקדוש שדבק מי כי מוגן,

ע״ב פ״ח שבת א

 רגלי שהיו להגיע, יכול שהיה )כנראה סכנה,
 של ברגלים שיאחז היא והכוונה ארוכות, הכסא

הכסא(.

 עולם של רבונו ואמר: בכסא רבינו משה אחז

 לו אמר .בבה כתוב מה לי נותן שאתה תורה

 אשר אלוקיך ה׳ ״אנוכי בתורה כתוב הקב״ה,

 למשה יש כבר מצרים״. מארץ הוצאתיך

 לא אתם למלאכים, משה אמר אחת: תשובה
 לכם? מתאימה התורה איך א״כ במצרים, הייתם

 אלוקים לך יהיה ״לא בתורה כתוב עוד

 אמר לקדשו״, השבת יום את ״זכור אחרים״,
 השבוע כל עובדים אתם האם משה: להם

 וזורעים? חורשים אתם במלאכות? ועוסקים
 שאתם מלאכות ל״ט עושים אתם בנינים? בונים

 מתאים לא זה לעבוד? להפסיק בשבת צריכים

 אלוקיך ה׳ שם את תשא ״לא כתוב עוד לכם.

 אביך״, את ״כבד לשווא. תשבע לא - לשוא״

 קינאה האם תגנוב״, לא תנאף לא תרצח ״לא

ש ש יצה״ר ביניכם, י  אתם האם - ביניכם? י

 אין אם תנאף? ולא תרצח לא של אזהרה צריכים
 גונבים, לא רוצחים, לא שאתם בודאי יצה״ר לכם

 מיד לכם. מתאימה לא התורה א״כ נואפים. ולא

 באמת המלאכים: אמרו להקב״ה, לו הודו
 אדם. לבני מתאימה היא לנו, מתאימה לא התורה

 בתהלים( פרק אותו של האחרון )הפסוק שנאמר

 - הארץ״ בכל שמך אדיר מה אדונינו ״ה׳

 אלא השמים, על הודך תנה כתוב לא זה בפסוק
 - הארץ״ בכל שמך ״אדיר הפרק את סיימו

 אחד כל מיד בארץ. תהיה שהתורה מתאים

ה ואחד ש  המלאכים - דבר לו ומסר אוהב לו נע
 ששרפו כמעט כן לפני משה. של ידידים נשארו
מתנות. לו נתנו רבה באהבה ועכשיו אותו,

 מספרת הגמרא מה בשביל השאלה: נשאלת

 שיבחנו כדי האם שהיה? מה של היסטוריה
 שהגמרא מה במבחן? ונצליח כתוב מה אותנו

 עבורינו לימוד בזה שיש מכיון רק זה מספרת
 אותנו מלמדת והגמרא ללומדו, צריכים שאנו

 העיניים את לפקוח מאוד, מאוד גדול דבר בזה
 המציאות. את לדעת

______________________________

ממלאך׳ פחות ׳לא

 כבר שאדם פעמים שהרבה הוא רגיל דבר
בתורה לעסוק התלהבות משיכה, בלב מרגיש

 לדעת כדי בתורה, כתוב מה שאל לא רבינו משה ב
 כדי שאל אלא ח״ו, לא או התורה את לקבל האם

]ש.א.[ למלאכים תשובה לענות שיוכל

 עוד תורה יקיים אני חושב והוא אותה, ולקיים
 יהיה לא כבר שלי ולגוף שלחומר עד ועוד

 כמו לא אם קדוש, לדרגת אגיע ואני עלי, שליטה
 וחושב, החזו״א. כמו או הבעש״ט, כמו אז מלאך

 פעם וכשנכשל בכיוון. כבר ואני בזה עוסק אני

 גדול להיות הצלחתי לא - מתייאש הוא מיד אחת
 מצוי זה התורה. את ועוזב הכל את זורק הדור,

 הכי התלמיד להיות הצלחתי לא - תלמידים אצל
 לא אני אם - כבר אז כבר אם אז בכיתה, מצטיין

 לי אכפת לא אז גבוהה, הכי וברמה טוב הכי

אחר. אדם בן להיות אפס, להיות

שפחה שהיה מעשה מ  תלמידי הבנים טובה, ב

 אחד בן צעירים. ויש מבוגרים מהם יש חכמים,
 רצה לא הוא הצלחה, כ״כ לו היה לא מהצעירים

 שיעורים, שמע בישיבה, למד בלימוד. להשקיע
 לא אבל טוב, להבין יכול היה מתאמץ היה אם

 שלמד החברותא החשק. ואת המרץ את לו היה
 חבר רוצה אני אחר, חבר אקח אני אמר איתו

 מאחר יום כל עצלן, כמו בא ולא זמן על ששומר
 אוירון שעובר פעם כל הלימוד ובאמצע קצת,
 האוירון. על בשמים להסתכל החוצה יוצא

 להם ואמר אחר חבר החלש לבחור מצא המשגיח
 שלושה, שבועיים אחרי טוב. ותלמדו תשבו
 רציני חברותא ורוצה התייאש גם השני החבר

 התחלפו ככה בשבילי, לא זה ואומר ממנו יותר
חברים. ארבעה שלושה

 מדי יותר האמא רגיל, לא דבר קרה כאן
 בישיבות הילדים של הגמרא בלימודי התענינה

 עצבים, התקפת קיבלה ללב, זה את ולקחה

 להוציא חושבת כבר אני הזה הבן את ואמרה
 בגיל לא עוד הוא לעבוד, אותו נשלח מהישיבה,

 בבית שוליה להיות אותו נשלח אז לצבא, ללכת

 לה: אמרו ממנו. שיצא מה לי אכפת לא מלאכה,
 לא ואמרה תפילין, להניח שיפסיק סכנה יש

 טיפול צריכה הייתה היא דבר, שום לי אכפת
 רגילה שהייתה מפני זה? ולמה נפשי.

ומתקדמים. שמתקדמים

 וגם ילדים, אצל גם אדם, בני אצל קורה וככה
 רמה, לאיזו שיגיעו שחושבים מבוגרים, אצל

 נורמאלים שנשארים כאלה יש מצליחים, וכשלא
כיוון. שמשנים כאלה ויש עצובים, סתם נהיים רק

ל  ניתנה התורה הגמרא: אותנו מלמדת זה ע
 חשבת, מה להתרגש! לא הרע. יצר לו שיש למי

 צריכים לא מלאכים בשביל מלאך? תהיה שאתה
 יצה״ר. לו שיש מי בשביל ניתנה התורה תורה,

 כשיש - לשוא״ אלוקיך ה׳ שם את תשא ״לא
 מוכן אדם כסף בשביל יצה״ר, ויש ומתן משא

ואם הרע, היצר על להתגבר צריך אתה אז לשקר,
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 של המציאות זאת מחר. תצליח היום הצלחת לא

 יש קינאה למלאכים: אמר משה אדם. בן

ש הרע יצר ביניכם?•  יש אדם בני בין ? ביניכם י
 של המטרה זה ובשביל הרע, יצר יש קינאה,
 יותר לשפר פעם ומדי בתורה לעסוק התורה,

ויותר.

 גדולים, כישרונות לו שהיו אחד בחור על סיפרו

 עכשיו אני ואמר: שלו, הכוחות את מדד הוא
 שבע ותוך ולילה, יום התורה בלימוד אשקיע

 הוא איש. החזון כמו הדור גדול אהיה אני שנים

 רגע מבטל ולא מהר, אוכל לומד, היה באמת
 הבחור היה הצהרים אחרי שישי בימי מהלימוד.

 קבלת לפני שעה לישיבה לחזור ורגיל לביתו, בא
 אחת פעם עצומה. בשקידה למד הוא כי שבת,

 לגהץ צריכים והיו שבת, לכבוד חולצה צריך היה
 מקפלת חולצות, מגהצת הייתה אמו אותה.

 מאמו ביקש הוא השניה. על אחת אותן ומניחה
 לא שעוד אמרה והיא המגוהצת, החולצה את

 איפה לצאת, חייב אני אמר: הוא גמרה.
 כבר אחרים של שחולצות ראה הוא החולצה?

 של לערימה באגרוף מכה נתן לגהץ, הספיקה
 את אמר: אותם. ורמס הרצפה על זרקם החולצות
 האחרים הילדים ושל עשית לא שלי החולצה

 חזון להיות מתכונן הוא ככה קודם? עשית
איש?!

 מצליח לא זה בתורה, לגדול כדי לדעת, צריך

 טובות מידות טובות', 'מידות יש כן אם אלא
 לחיות לא אגואיסט, להיות לא - היא הכוונה

 ולא העולם כל לא לך, חייב שמישהו בהרגשה
 אביך את ״כבד כלום. לך חייבת לא אמא אמא,

 שלו הטעות הדיברות. בעשרת זה אמך״ ואת
 ואם מלאך, כמו הוא עכשיו שכבר שחשב היא:
 הוא כי אותו, לכבד צריכים כולם מלאך, הוא

 רבינו שמשה מספרת הגמרא מכולם. יותר קדוש
 לא שהם למי דווקא ניתנה שהתורה אמר,

 למלאכים תורה, צריכים לא מלאכים מלאכים,
!מלאכים לא אנחנו יצה״ר. אין

 שמשה מספרת, שהגמרא מה את קודם הזכרנו
 שהתורה לו הודו והם למלאכים, תשובה ענה

 הרע. יצר עם גוף, עם אדם לבני להנתן צריכה
 לו נתנו שהמלאכים הגמרא, מספרת מכן ולאחר
 מה לברכה, זכרונו דסלר הרב לנו הסביר מתנות.

 שליחויות עושים - מלאכים מלאך? של מתנה זה

 דשמיא. סייעתא זה מלאך של ומתנה מהקב״ה,
 ונשמע, נעשה ואומר התורה, את שמקבל אדם

דשמיא. סייעתא לו ונותן אותו אוהב הקב״ה

 דשמיא: סייעתא של דוגמא דסלר הרב הביא
 לנהוג איך בספק קשה, נסיון בפני עומד אדם

 בדבר אם לממון, הנוגע בדבר אם ככה, או ככה
 לקבל רוצה אדם בן פעמים הרבה לכבוד. הנוגע

 רק רוצה אני :לכולם אומר הוא כבוד, של תפקיד
 הזה, לתפקיד מתאים אני רק שמים, לשם

 רוצה הוא שמים, לשם אינו כלל באמת ולפעמים
כסף. מזה להרוויח רוצה הוא כבוד, מזה להרוויח

 עוזרים אז לעשות, מה יודע אינו באמת ופעמים
 הכנסת, לבית נכנס הוא בדיוק - השמים מן לו

 את להתחיל שצריך עד אחת דקה יש ובינתיים
 את פותח הוא ספר. השולחן על ומונח התפילה,

 בדיוק שם שכתוב בדף נפתח ובדיוק הספר,
 סיפורים כמה ששמע אמר דסלר הרב שלו. המצב
 מצאו בדיוק השמים שמן מוסר, מבעלי כאלה
 מה ידעו וכבר אליהם, שקשור משהו כתוב

 מלאך, שלח שהשם ע״י וזה לא. או כן להחליט
 זמן באותו שבדיוק כך, שיהיה סידר והמלאך

הזה. בדף ויפתח מקום באותו הספר יהיה

 וערפל, ענן אש, :היה סיני, הר על תורה במתן
 אור אש, שהיה מה הענן. מתוך יוצאת והאש

 באש. נראית שהשכינה מפני מובן, זה - גדול
 שבני ההצלחה כל וערפל? ענן היה למה אבל
 שיש בגלל רק זה השם, בעבודת מצליחים אדם
 לעבור. וקשה ערפל שיש בגלל שמסתיר, ענן

 שלו הנשמה אז הערפל את עובר וכשאדם
 את האור, את אז מרגיש הוא אור, מתמלאת
 מתוך דווקא התורה. עם הדביקות את השמחה,

 בא אז - עליו והתגבר קושי לאדם שהיה - הערפל
האור. לו

- הקדוש מהאר״י העצה

וטהור קדוש להיות איך

 לנשמה מגיעים איך אמר: הקדוש האר״י
 גמרא לימוד למה גמרא. לימוד ידי על קדושה?

 לימוד של המהלך שכל משום טהרה? מביא כ״כ
 כמו זה קושיה, קושיה. יש שבתחילה הוא גמרא
 להבין בעיניים האור את לי אין לי, קשה - חושך

 להיות יכולה איך להבין או במשנה, הפשט את
 או שלו, מהרב שומע הוא אח״כ כזאת. הלכה

 האור האור. בא - תירוץ ומקבל מעיין בעצמו
 של הקדושה עיקר זה הקושיה, אחרי שבא הזה

 לקליפה. קדושה השווה הקדוש האר״י הנפש.
 פרי יש אחרא. הסיטרא - הס״מ זה הקליפה
 פרי. יוצא - הקליפה את שוברים קליפה, שמוקף

 זה - משהו מבין לא הוא קושיה, לאדם כשיש
 - להו איבעיא בגמרא יש לפעמים או קליפה.

 את מתרצים או הספק, את פותרים אח״כ ספק,
 הקליפות. שבירת זה הקושיה תירוץ - הקושיה
מתוק. פרי יוצא - אגוז של קליפה שוברים

 הארץ״ בכל שמך אדיר ״מה של המהלך זה
 בארץ[. תינתן שהתורה המלאכים ]שהודו
 לקדוש קרוב יותר יותר, קדוש להיות של המהלך

 אחרי צרה, שיש אחרי דווקא הוא - הוא ברוך
 זה לפעמים וקושי קושי. שיש אחרי קליפה, שיש

 יצה״ר שאינו בחיים קושי זה ולפעמים הרע, יצר
פיזי. קושי אלא

 איזה על בעיון שיעור אחד במקום אמרתי פעם
 החידוש את גרשון ר' לאחי ואמרתי סוגיה,
סיפרתי מצוין. כך כל היה זה השיעור, של הנפלא

 ור' הזה, השיעור את אמרתי מתי גרשון לר'
 הייתי אני טוב. כ״כ שזה הסיבה זאת אמר: גרשון
 השיעור, לפני דקות כמה שיעור, להגיד מוזמן

 נמצאת שבתי ממשפחתי, בטלפון לי הודיעו
 ולוולד. לה סיכון ויש יולדות בבית עכשיו

 אבל קיסרי, ניתוח לעשות החליטו הרופאים
 מחכה הבת לבוא, ממני ביקשו הסכמה. צריכים

 השיעור את לבטל האם ספק לי היה שאבוא. לי
השיעור. את לומר או חולים לבית ולבוא

שרה מצאתי  את לומר אשאר אמרתי: - פ
 שיעור, אומר אני זאת שבכל זה ובזכות השיעור

 צריך בשיעור לזכותה. תהיה הזאת התורה
 ואמרתי בכלל זה על חשבתי לא הכל, את לשכוח

 אחרי הסיבה. זאת גרשון: ר' אמר השיעור. את
 את פוגש ואני חולים, לבית מיד נסעתי השיעור

התרגשות מרוב בוכה ניתוחים, מחדר יוצא בעלה
 חלוק, לבש הרופא היה? מה רגיל. ילד נולד -

 הזה ברגע מוכן... הסכין המרדים, את כבר הכניס
 ושלם, בריא נולד התינוק לצאת. החליט התינוק

בסדר. הכל בריאה, האמא ניתוח, בלי

 הרב קושי. איזה כשיש מוצלח יותר תורה מתן

 שהגרמנים בזמן בורשא, היה הגרי״ז, - מבריסק
 את עבר אדיר, צבא הגרמנים, צבא לפולין. פלשו

 האנגלים פולין. ארץ את לכבוש הגבול
 לכם, נעזור אנחנו לפולניה: הבטיחו והצרפתים

 לא פולין ממשלת וראש להילחם. להיכנע, לא
 הגרמנים אז אלחם. אני אמר הוא להיכנע, רצה

 לשלוח במקום ורשא. העיר את לכבוש החליטו
 יש בדרך שאז מצור, לעשות הגבול עד חיילים
 יום וכל אווירונים. שלחו הגרמנים הרוגים, הרבה

 לשבור כדי העיר על מהאווירונים פצצות זרקו
הפולנים. התנגדות את

 היה מקלטים, לבנות צריכים היו לא בורשא,
 - ככה היה ברוסיה גם ובית, בית בכל מקלט שם

 ובנו לבנין, מתחת באדמה חפרו בנינים בהרבה
 מקררים אז היו לא מקרר. במקום היה זה מרתף.
 הבית רצפת מתחת העמוק המרתף אז חם, ובקיץ

 וכשהיתה מקלט. היה וזה קירור, בית כמין היה
 עם ירד מבריסק, הרב למקלט. יורדים היו אזעקה

 ורמב״ם. גמרא איתם ולקחו למרתף, למטה בנו
 ישבו והם בנינים, הורסת פצצה כל פצצות, היו

למטה.

 לעשות מה לנו אין אנו לבנו: רב הבריסקר אמר
 ונשב תהילים פרק נקרא הפצצות. את לעצור כדי

 גמרא בעיון למדו ללמוד, ישבו הם ללמוד.
 לארץ, כשעלה אח״כ חידושים. וחידש ורמב״ם,

 ואמר זמן, באותו שחידש הזה השיעור את אמר
 זה וודאי מוצלח, הכי השיעור זה לתלמידים:

 כשלמדתי האלה החידושים את שחידשתי משום
 הוא אח״כ הגרמנים. הפצצות של הרעש תחת

 לוילנא אח״כ וברח מורשא לברוח הספיק
וניצול. ולליטא

האור - תורה במתן שהיו והאש הערפל זהו
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 אומר רש״י ובעצם ערפל. מתוך בוקע... הגדול
 אור ״עוטה ע״א, ב' דף פסחים במסכת זה את

 הוד מתחת האור את מוציא הקב׳׳ה כשלמה",
 ההסתר ההסתר, זה הלבוש היינו: לבושו. מעטה

 הפיזי הקושי וזה בגמרא, הקושיא זה קושי, זה
 יוצא קושי מיני כל ומתחת יצה״ר. של והקושי

והצלחה. הגדול האור

 אחרי דשמיא, סיעתא לנו שתהיה רצון יהי

 אדם כל דשמיא, סיעתא למשה נתנו שהמלאכים
 לב עם שלם, להיות דשמיא לסיעתא יזכה ואדם

 - בתורתך' חלקנו 'ותן התורה. את לקבל שלם

 כמו אהיה אני - חיקוי לעשות יחשוב לא אחד אף
 שיעסוק שלו. חלק לו יש אדם כל זה. וכמו זה

 ולא לו, שיש הכוחות כפי מצוות, יקיים בתורה,
 אדם בני שני אין כמוהם. בדיוק אהיה אני יאמר

 כל של החלק - חלקנו' 'ותן אומרים לכן דומים.
 בזה להתחזק שנצליח רצון יהי בתורתו. אחד

השבועות. חג לקראת

התורה כח
ד ־

וג מן לטעום 1 [ ביותר הגדול התענ

תש׳׳ע סיון, א במדרשה, נאמר

 :גשמות בספר רשום סיון, ר״ח הזה היום
 'לצאת הפרשה- מתחילה כך - השלישי' 'בחודש

 מדבר באו הזה ביום מצרים מארץ ישראל בני
 סיני- למדבר הגיעו סיון חודש בראש סיני'-

 ממצרים יצאו בנ״י סיני. להר סמוך שהוא למקום
 סיני להר והגיעו פסח, בניסן- עשר בחמשה

 למדבר בעצם הגיעו הם - יום חמישים לאחר
 סיון. חודש בראש יום, מחמשים פחות אחרי סיני
 החמישים יום וזה תורה מתן כבר היה סיון בו'

מצרים. מיציאת

 לא זו גם חוקים, ספר רק קיבלנו לא תורה במתן

 'השלמת זה אלא ישראל, לעם מיוחדת מתנה רק
 כן, לפני שנים אלפי נברא העולם העולם', בריאת

 נח, עד מאדם דורות עשרה וכו', הראשון אדם
 מאברהם אח״כ אברהם, ועד מנח דורות עשרה

 של התהליך נגמר תורה מתן ביום משה. עד
העולם. בריאת

 לפי מכשיר איזה בונה אדם למה״ד, משל

 חלקים ומרכיב מכונית, טרקטור, בונה תכנית,
 את לבסוף משאיר והוא וכו' גלגלים הסדר, לפי

 עם דומם, גוש זה מנוע בלי המנוע, הכנסת
 של המנוע את פעילות. עושה נוסע, זה המנוע
 תורה. במתן הקב״ה נתן העולם קיום המשך

 כך כל כך, כל שהיא שהתורה הזה, התפקיד
 רוחני, כ״כ שלנו, מההשגות גבוהה גבוהה,
 הזה התפקיד - החומרי לעולם מתחברת ושהיא

זה ישראל לעם התורה קבלת ישראל. לעם ניתן

א יט, שמות ג

 שימשיכו כדי העולם אומות לכל גדול חסד
 כולה. הבריאה ולכל להתקיים,

 הוא ישראל, לעם תורה מתן עיקר ועיקר,
 הזה, היסודי הדבר את הזה העם בתוך להשחיל

 כזה קיום ישראל עם את המקיים שהוא הדבר את
 מתייבש, אותו- שקוטפים פרח, כמו יהיה שלא
 נרקב והוא ממנו החיים רוח שיוצאת חמור וכמו

 ישראל עם של הגופות בתוך להכניס אלא והולך.

 אותו שמהפכים כאלה, גנים - הזה, הדבר את
 חי לא חי? איך אבל חי. ליצור עפר של מיצור
 התורה. היא זאת לעולם. חי אלא זמנית,

 כמו נשמה. בלי גוף הוא העולם כל התורה, בלי

 חי, לא חיים, רוח של נשמה נשמה- בלי שגוף
 בעלי של החיונית הנפש - הנשמה עדיין אבל

 מתנועע הגוף לעולם, שחי דבר לא זה חיים,

 למה״ד משל :דהגמרא אומרת פעילויות. עושה
 פעם, שראה מי שמפרכס- הלטאה זנב

 ממשיך הזנב הלטאה, של הזנב את כשקוצצים
 חי? בעל הוא הזנב וכי ומפרכס. מפרכס לחיות,

 של התנועה כוחות עדיין בו שיש אלא לא.
 ישראל עם של החיות לכח ביחס האלה. הקפיצים

 של יחס כמו זה תורה, בלי חיות מול תורה, עם
 הלטאה זנב שמפרכס. לטאה זנב לגבי חי בעל

 יכול אדם בן דקות, חמש לחיות יכול שמפרכס,
 ביחס אבל שנה, מאה שנה, שבעים לחיות

 הלטאה. זנב של דקות כמה כמו זה כולה לבריאה

 הזה, הכח את שקיבל ישראל, עם של החיות
 את ישראל, עם לבבות בתוך - בו שהכניסו ע״י

 חיות כמו בדיוק זה תורה, של הזה החיוני הכח
בעלמא. פירכוס לגבי

 שהקב״ה - עולם׳ ׳אהבת אומרים, כשאנחנו
 אהבתו: ומתוך עולם. אהבת ישראל עם את אוהב

 אותנו ומשפטים חוקים ומצוות, 'תורה

 ואורך חיינו הם 'כי הוא: וההמשך לימדת/

מינו/  תורה להם שאין אלה וכי חיינו,- הם י

 קיים דבר כמו לזה מתייחסים שלא ומצוות,
 כאלה, חיים זה אבל חיים? לא הם וכי בכלל,
 - לא כמו זה אמת, של חיים שהם החיים שלגבי

 בעוה״ז, ימינו ימינו'- ואורך חיינו הם 'כי חיים.

 אבל ימים, אריכות אומרים ימינו. אורך לא זה
 ימים אורך התפילות, בשפת התורה, של בשפה

 מאתים ועשרים, מאה ולא שנה, מאה לא זה
 גבול. בלי משהו זה אלא שנה,

 כל לוי, בן יהושע רבי אמר מספרת: ההגמ'
 נשמתם יצאה הקב״ה, מפי שיצא ודיבור דיבור

שי שנאמר ישראל. של  ריב״ל בדברו/ יצאה 'נפ

 בדברו'. יצאה 'נפשי הקב״ה- של בדברו :מפרש
 שני דיבור נשמתם, יצאה ראשון שבדיבור ומאחר

 שעתיד טל הוריד הגמ': עונה קיבלו? איך
 ״גשם שנאמר: אותם, והחיה מתים בו להחיות

 עם טיננתה״', אתה ונלאה נחלתך אליקים תניף נדבות
מהות תורה. מתן בשעת מחדש נולד ישראל

 ע״א. ז' ערכין ע״א, כ״א חולין ע״ב, קמ״ב ב׳׳ב ד
 ע״ב פ״ח שבת ה
י סח, תהלים ו

 ועכשיו נשמתו, יצאה קודם שהיה האדם אחרת.
 תורה. מתן עם לחיות שמתחילה נשמה יש

 הדורות, כל פשוטים כ״כ שהיו דברים אלה

 האדם, של מהחיים חלק רק הוא הזה שהעולם
 שלו מהחיים שחלק ילד, של המשל כמו בדיוק

 היה הוא חודשים תשעה אחר- במקום היה הוא
 אבל וקיים, חי והיה עובר, היה אחרת, במדינה

 והם מתנועעים העוברים כ״כ. מוגבלים חיים
 שהוא כזה מאסר סוהר, בבית כמו זה אבל חיים.

 הם בדיוק ככה וקיים. חי והוא לצאת, יכול לא
 הזה. בעולם האדם של החיים ימי כל - החיים

 מגיע אדם שאם כזה, מוגבל מקום זה העוה״ז
 החיים אלה החיים, זה אז המושלמים, לחיים

ימים/ 'אורך הארוכים-

 לחיים לעבור המהלך בימינו, הרמח״ל: אומר
 הנשמה פרידת של בתהליך עובד יותר, שלמים
 בתחילת אבל יחד. לעתיד שוב וחזרה מהגוף,
 להיות מוכרח היה לא זה הראשון, אדם בריאת

 בדביקות עצמו את מעלה אדם שאם אלא ככה.
 עובר הוא אז לקדושה, בהתקרבות הקב״ה, אל

 לחיים ילוד, של לחיים עובר, של גוף, של מחיים
 ומתקדש מזדכך עצמו הגוף העוה״ב, חיי של

 עם יותר, מושלם עולם של רוחני גוף כמו ונהיה
 הגדול, התענוג עם החכמה, עם ההרגשות, כל

 בעוה״ז שאין ביותר הגדול התענוג על להתענג
מוות. בלי גדול. כ״כ תענוג

חן׳ •יעלת אהבים ׳אילת

 אדם אחרי דורות הרבה שגם מספרת זהגמ'
 עבר שלא לוי, בן יהושע רבי היה הראשון,

 הגמ' שהוא. כמו עדן לגן ועבר מות, של תהליך
 דבוק היה כ״כ שהוא בזכות מה? בזכות מספרת:
 לגוף גופו את הפך כ״כ השם. רצון של במצוות

 או מתחבר הוא אם גוף, לו שיש אדם קדוש.
 מחלה כזאת, מחלה בעלי אנשים עם מתנשק

 את ומרקיבה נדבקת כזאת, צרעת מין מדבקת,
 גדול, חסד בעל היה הוא כי פחד, לא והוא הגוף,

 בתורה עוסק היה הוא אז בתורה, דבוק כ״כ
 חיידקים שמלאים המצורעים לאנשים והולך

 החיים, את מאבד מהם שנדבק מי שכל מדבקים
 אדם בן נרקב. לא והוא להרקב, מתחיל הגוף
 עצמו את להקריב כ״כ מוכן שהוא קדוש, כזה,

 של תהליך לעבור צריך לא שלו הגוף אז לזולת,
 .חעדן לגן ישר ללכת יכול הוא קבורה, מוות,

 הראשון החטא הראשון, ]בנסיון[ במכשול
 הקדמוני, הנחש ע״י הראשון אדם בו שנכשל
 'ביום לו אמר והקב״ה זה, את לעצמו הפסיד
 תטמא ואם הדעת מעץ תאכל אם טממנו' אכלך

 של הקדושה את במקום תבטל שלך, הגוף את
 כ״כ וקדוש זך להיות כבר ראוי לא שהגוף הגוף,
 זה תמות מות תמות', 'מות - אז עדן, לגן ללכת

לא שהגוף כדי ותקופה תיקון אלא עונש לא

ע״ב ע״ז כתובות ז

 הוא כמה חזי 'תא ע״א. ר״ס ואתחנן זוה״ק, ראה ח
 וכו' דאוריתא' תקיפא חילא

יז ב, בראשית ט
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 תרגיש ושלא כ״כ, החמרי העולם עם אותך יקשר
 שהכל המציאות, הוא הוא החומרי שהעולם

 את להרגיש צריך אתה ולכן דמיוני, והכל חושך
 מהגוף. להפרד גופך על זה

 דבוק יותר שאדם כמה התורה, של הכח מה
 התורה, במצוות ולדקדוק התורה ללימוד

 אותו מציל זה קל. יותר הרבה הזה התהליך
 האדם את להפוך שמטרתם דברים מהרבה

לחומרי.

 משאיר כבר שכשאדם שם שמסופר מדרש, ישנו
 וחשבון, דין לפני עומד והוא בקבר הגוף את

 לידי בא אתה ואין דברים ב-ג׳ ״הסתכל :ככתוב
 אתה מי ולפני הולך אתה ולאן באת מאין עבירה,

 את שמתחילים לפני אז וחשבון'״ דין ליתן עתיד
 קוראים איך שמך מה אותו שואלים וחשבון הדין

 זה על מכות מקבל הוא ואז שוכח, והוא לך,
 מלאכי - שלך? השם את שכחת איך גופא,

 שמונה תפי׳ שבסוף סגולה, ישנה מכים. החבלה
 אם שלו, השם שם שמוזכר פסוק אומרים עשרה

 ימים לחוף ׳ז־ברלן אומר אז זבולון לו קוראים
ך/ כ ש  אז בפירוש, שהוזכר פסוק לא ואם י
 והאות שבפסוק הראשונה שהאות פסו׳ לפחות

 האחרונה האות וכן שלו השם של הראשונה
 ירחמיאל, לו קוראים אם שוות. ובפסוק, שבשמו

 חייל׳. עושה השם ימין רוממה השם ׳ימין
 האמת ובעולם הזה, הפסוק את וכשאומר

 או ירחמיאל. יאמר מיד שמך, מה אותו שואלים
הפסוק. את יאמר

 אומר מועילה, כ״כ הזו הסגולה מדוע שואלים
 נמצא כשאדם מאוד, פשוט - מפוניבז׳ הרב

 שנוגע מה רק הכל, את שוכח הוא האמת בעולם
 עבירות - לו מראים שלו, העתיד לגבי למעשה,
 ואדם לא... זה לך, קוראים איך אבל ומצוות.

 כל תורה! דברי שוכח, לא הוא מה אבל שוכח.
 הוא לנצח, נשארת בחיים שלמד תורה של מילה

 שבכתב, תורה מהתנ״ך, פסוק זה פסוק, אומר
 פעם אותו שאמר פסוק כל שוכחים, לא פסוקים

 מה אז ועד, לעולם אותו יזכור הזה בעולם בחיים
 כי למד, שהאדם דבר כל האדם, מאחרית נשאר

 שהולך חומרי דבר לא זה נצחית, היא התורה
לאדם. נשאר זה לאיבוד.

 קראתי חזק, כ״כ הוא התורה, לימוד של הכח
 לבקש אליו שבאו האדמו״רים[ אחד ]על פעם

 הוא ישועות, הרבה ראו מברך וכשהיה ברכות
 דפי כמה לומד הוא התפילה לפני בוקר שכל אמר

 לו שיש מרגיש לא הוא לומד, לא הוא אם גמרא,
 סיפר הוא תורה. ללמוד חייב הוא לברך, כח

 את למד לא טוב, הרגיש שלא מצב היה שפעם
 להתברך אנשים באו בבוקר. לומד שהוא הגמרא

 לא תכניסו אל ביתו, לבני אמר להכנס, ורצו
 הוא מה אז מאוד. דחוף שזה לו אמרו למדתי.
 של מקומן איזהו פרק בע״פ לקרוא התחיל עשה?
 בעל קרא וכו״ קודשים קודש ׳העולה וכו׳, זבחים

אמר, עכשיו, משניות, פרק למד כבר אז פה,

י
מ״א פ״ג אבות

יג מט, בראשיתיא

 יש הצדיק כי מועיל הצדיק של הדיבור כי תכנסו.
 בתורה. עוסק והוא קדוש פה לו

 ]דוד הרב אותו חיבר הט״ז. זהב, טורי ספר יש

 שיעור באמצע פולניה, קראקוב מהעיר סגל[
 מסוכן חולה הבן אחת, אישה מתפרצת שהעביר,

 הוא עליו, תתפלל אותו, תברך לחיים, תקוה ואין
 מפסיקים, לא השיעור באמצע כי לה, עונה לא

 מה, יודעת את לה אמר הט״ז אז עוזבת, לא והיא
 שנלמד הקטע אבל בשיעור להמשיך מוכרח אני

 והמשיך שלך. הילד לזכות יהיה זה בשיעור
 את לה תרם הוא הבריא. והתינוק בתורה ללמוד

.יבהתורה לימוד זכות

לדקה לרים1ד ני1מלי

 ממנו ביקשו חיים, החפץ על דומה מעשה היה

 שיעור כשאומר התורה לימוד את שיתרום
 נו אמרו התלמידים מסויים. לחולה לבחורים,

 אם הרי מה? ואמר, זה על תמה חיים החפץ בטח,
 רובל מליון עכשיו לתת לכם אומר אדם היה

 נכון זה? את מוציאים הייתם ברגע האם תרומה,
 שווה תורה לימוד של דקה אבל חולה, שיש

 מה לדעת צריך לה, לתרום ואם רובל, כמליון
 מליונים, ששווה דבר לה תורמים לה, לתרום

 מסוגל זה אז רק התורה, של הערך מה כשיודעים
 כ״כ, חשוב לא התורה לימוד שאצלו מי לעזור.

 יעזור. שזה בטוח לא תורם, אם גם אז

ל מספרים עוד  את למשפט תבע שהוא הט״ז, ע
 הלך הוא חדש׳, ה׳בית בעל הב״ח, שלו, החותן

 חשוב? כ״כ זה למה אותו שאלו תורה, לדין איתו
 בשבוע פעמים כמה לו הבטיח שהחותן והשיב
 כמה שולחנו על סמוך להיות בשרית, ארוחה
 בשר ובמקום בשר, של לא ארוחה לו ונתנו שנים.

 אמרו דין, לבית אותו הזמין הוא אז ריאה, שמו
 ענה, הוא בשר? צריך אתה מתבייש, לא אתה לו

 יכול אני אז בריא אוכל אוכל שכשאני הרגשתי
 אני ואם יותר. וחזק יותר בריא אני בעיון, ללמוד

 ביטול לי גורם זה אז חלש, אני בשר אוכל לא
 אנוס, אני אז חייב, לא שהוא פוסקים אם תורה,

 על וסמכתי תורה ללמוד יכול אני אם אבל
 אז וכך, כך לי שיתן בשטר כתב שהוא ההתחיבות

 של הערך מה רואים מכאן זה. את לבקש לי מותר
 את לתבוע כ״כ מכובד זה האם תורה, לימוד
רצה הט״ז אבל הדור? מגדולי האישה, של האבא

 בהזדמנויות שסיפר את סיפר שליט״א מו״ר יב
 זצ״ל ברמן שלמה רבי דודו, מבן ששמע את נוספות

 זצ״ל, החזו״א אצל ישן והיה בחור שכשהיה
 לפני אחד, לילה בחדר. יחידי לישון שלא שהקפיד

 הש״ך עם בשו״ע סימן בלימוד החזו״א החל השינה,
 עניין. לאותו הנוגעת ההלכה את שביררו עד והט״ז

 לו ענה זה, לימוד פשר מה ברמן הרב כששאלו
 של ]אביו גריינמן שמואל שרבי שמכיון החזו״א
 סוכרת חולת מלווה זצ״ל[ גריינמן הגרח״ש

 בזמן כעת לרפואתה ללמוד ממנו, וביקש - באמריקה
 זה סימן למדו לכן הניתוחים, שולחן על שהיא

 באמריקה. כעת שמנתחים בגוף חלק לאותו הקשור
תבריא. היא זה שבזכות

 שהניתוח הידיעה ״הגיעה רבנו, סיים ״למחרת״,
 לרופא עזר ומי מאוד. מאוד מתרגשים וכולם הצליח

למד״. שהחזו״א תורה לימוד דקות עשר להצליח?

 יש א״כ אז כך היא ההלכה ואם ההלכה את לברר
 תורה. ללמוד מהיכולת נזק לי

 השקדנים ירושלים מצדיקי אחד על מסופר
 לעשות לו שמותר שאמר בריא אדם גם שהיה

 יממות ג׳ של תעניות לפעמים עושה היה תעניות.
 ג׳ שאם בספרים כתוב לשתות. ולא לאכול לא

 תיקון עושה זה שותה ולא אוכל לא אדם יממות
 התעניות כל את ביטלו כבר )בימינו גדול... כ״כ

 על מדלגים ואם חלשים שלנו שהגופות הללו,
 כל מאוד. גדול תיקון נקרא כבר זה אחת ארוחה

שלו(. היכולת לפי אחד

 כוס ביקש הוא ערב לפנות הג׳ ביום אחד יום
 קרה מה רופא? להביא נבהלו, הבית בני קפה,

 למה א״כ קרה. לא דבר ששום אמר הוא אז לך,
 הרציפות כל את הרי תפסיד קפה, מבקש אתה

 ימי ג׳ של הרצף שכל אמר הוא ימים, ג׳ של
 היום עכשיו- תורה, ביטול אין אם שווה הצום

 לומד אני חלש, שהראש הרגשתי אחה״צ
 כל את לחשבן יכול לא ואני בתוס׳ ומתעמק
 כי הסוף, עד השלשלת כל והתירוצים הקושיות

 כל שווה לא - חלש המוח ואם חלש, קצת המוח
ללימוד. חוזר אני קפה לי תכינו הצום,

_____________________________

לשמה ד1לימ1 - ׳נשמע׳ כתר
_____________________________

 כשישראל אומרת, יגשהגמרא במה נסיים
 לכל קשרו המלאכים דלנשמע נעשה הקדימו

 אחד הראש, על רוחניים כתרים שני מהם אחד
 כמו כתר להם היה נשמע, כנגד ואחד נעשה כנגד

 ,טוהלוי בית בעל בער, יוסף רבי שואל מלך, של
 נשמע, על וא׳ נעשה על אחד כתרים שני הרי

 שייך זה מה לנשמע, נעשה שהקדימו כתוב ולמה
 שני הם האלה כתרים שהשני אמר, הוא להקדמה.

 כתר זה - התורה מצוות עשיית יש שונים. דברים
 לימוד מיוחד. כתר זה - התורה לימוד ויש אחד,

 הנשמה, את מרומם זה חיינו הם כי - התורה
 רק מצוות ע״י שייך שלא מה מיוחדת רוממות

 לקיים חייבים בעצם כי התורה, לימוד ע״י
 לקיים איך ללמוד מוכרחים וממילא מצוות,

 איך לדעת צריך תפילין להניח רוצים אם אותן.
 לימוד וכו׳. שמאל יד על או ימין יד על מניחים,

 מגיע לא זה על לקיים, אמצעי רק הנו הזה התורה
מצוות. של לכתר שייך זה כתר,

מע מקדימים היו אם ש שה, נ  נדע - נשמע לנע
 אלא, אחד, כתר רק מקבלים היו לעשות, איך

 את לעשות איך בדיוק יודע אתה אם אפי׳ ללמוד
 אם אפי׳ אדומה פרה מסכת לומד אתה המצווה.

 שהוא התורה לימוד בימינו, אדומה פרה אין
 כתר מגיע זה עבור התורה, חלקי כל ידיעת לשם

 בפני התורה לימוד של החשיבות כבר זה מיוחד
 כדי קלף קונים כאשר אמצעי, לא זה עצמה.
 זה אלא נפרדת, מצווה לא זו תורה, ספר לכתוב

 אבל ה׳נעשה׳ לקיום הכנות נקרא- זה כל אמצעי.
 סימן נשמע. זה ואחרי נעשה, קודם אמרו

 מצד לא עצמו מצד אצלם חשוב התורה שלימוד
 המצוות. את לקיים לדעת איך הכשרה שזו זה

 של הערך עבור כתרים, שני קיבלו זה עבור
התורה. לימוד

 ע״א פ״ח שבת יג
ז כד, שמות יד

משפטים פ' עה״ת, הלוי בית טו
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1 גליון 4 ר 2 ב ד מ ועות ב תשע"ז נשא שב

לאנגלית החיים נפש ספר תרגום סכנת אודות
]מכתב[

 של חיילותיה אותם בדורנו האומה מאורי כבוד
 כפי איש איש בזמננו המובהקים התורה בני תורה
שליט"א, לו המיוחד כבודו

 לופיע העומד נורא ענין על להעיר מכאן נתבקשתי
 הרחב ציבור ולמנוע למונעו ובידכם בתחומכם
 שם שאיני והגם שבחמורות. בחמורה מלהכשל
 ודי מתחומו חוץ לצאת קיש לבן מה יתמה והשואל

 ישראל שכל בהיות אמנם שם לעשות מה יש
 קובעות הארצות תחומי אין א"כ לזה זה ערבים

 על כאן בזה נסיון בעל שהנני ובפרט בזה. ומגבילות
 המדובר. אל קשבת אזן להטות מטותא אבקש כן

 לתרגם בזה עסוק וכבר עומד ארטסקרול מוסד
 מוולוזין זצ"ל הגר"ח קה"ק למרן החיים נפש ספר

 הוא הספר עצם אשר מלבד האנגלי. לשפה
 מדבר ובלשון שעריו[ ד' ]כל מרומים בגבהי יסודותיו
 אותיות כל זאת עוד זצייל, המחבר כתבו גדולות
 להכניס להפליא עד ומדויקות ספורות הספר

 זהו למטרה. קולעת קצרה הגדרה תוך המרובה
 בו שיעורים במסירת עסקתי כבר הספר. בנין

 בדורנו ,הראויים רב כשרון בעלי עליה בני לאברכים
 זהו נסיון. כבעל חכם אין ובזה המלך. בהיכל לעמוד

 שירצה מי לעצמכם נא תציירו הספר. בכללות
 הרמב"ם על מבריסק ז"ל הגר"ח של ספרו לתרגם
 הכותב שישכיל אף על הלא אנגלי מילולי תרגום

 קריאה לספר ויהפך האינטלגנטית לפת לתרגמו
 גמור הארץ עם בו הקורא שישאר כשמש ברור הלא

 התרגום כלומר ]א.ה החיצון השטח כי נושא. באותו
 מסירת בו אין עמוקים יסודות של גרידא[ המילולי

 התהפכות אדרבה רק כלל. ז"ל המחבר דברי
 הנקראת קריאה לספר התורה מעמקי מושגי

 עמוקה פגיעה ואיזו קריאה. ספרי ושאר כמ להבדיל
 של בספר עדיין מדובר וזה הקדוש. במחברו פגעו
 כאן. כרוך תורה של מעלבונה כמה תורה גופי

 בנשמתא שמדובר בעת הוא ק"ו של בנו בן אמנם
 הגופניות מערכי מתעדן הכל ששם דאורייתא
 כמה עולם, של מלכו של בפרדסו הוא שם והכניסה

 של עלבונה וכמה המילולי התרגום הוא מגוחך
 אשר ענינים תרגום על מדובר כ"ז בזה. יש תורה

האומנה. ביסודי יפע לא בהם הטעות

ת ג' צירפנו שביניהם השבועות וחג השבתות צפיפות מפאת  גליונו
: יחדיו.

 הספה"ק תרגום אודות חשוב מכתב מובא העלון בראש
 שמועה לאזנינו שהגיעה בהיות ללע"ז. החיים נפש

 נפש הספר לתרגום בנוגע זצ"ל רבינו שגדר גדר שנפרץ
 מדברי ציטוטים שם להביא ]והגדילו לאנגלית חיים
 דבר הסתר אלקים כבוד נאמר עליהם בסוגיות רבינו
ביותר[. כך על מקפיד והיה

 בראש העומד ז"ל רבינו תלמידי מגדולי אחד בציווי
 הבהירה דעתו כאן להביא ראינו כתביו, להוצאת הועד

 על למחות ובפרט ובארץ. בארה"ב התורה בני לציבור
 הביאו לדעתו גמור בניגוד שהוא זה שבתרגום כך

 בשפת עדינות מאוד לסוגיות הנוגעים בכתבים מדבריו
 במכתבו שנראה כפי בחרב ויצא חרד זה שעל האנגלית

 שנים כמה לפני ששלח המכתב להביא ראינו זה.
 מוסד ע"י לאנגלית התרגום למנוע אמריקה גולת לראשי

ארטסקרול.
 התרגום עבודת נעצרה ואכן כביר רושם עשה זה מכתב
 ירד וכבר פרטית ביוזמה תרגום שנעשה בהיות אמנם

 שום כך על נשמעה לא יתום ובדור הדפוס למכבש
 התורה בני ציבור את יעורר זה שמכתב נקוה מחאה

זו. מסטיה להתרחק
 הוא ראוי ולכן תורה של בכבודה עוסק זה מכתב

 בלעדי אשר תורה למתן ההכנה בימי להתפרסם
קבלתה. כלל תתכן לא לרוממותה הכבוד רחישת

ת הבהרה: מ ח תורתו דברי נפש לכל שוה שאינו היחודי סגנונו מ
ר שנעשה כפי לשוני ועיבוד עריכה עוברים זצ"ל רבינו של פ ס  ב

א על תלהט" גחלים "נפשו ת ב ק . שי"ל דמשיחא ע ל בעדודו  כן ע
ת נא וטעות שגיאה כל לו ת ך ל בעורך. ורק א

והארה. הערה כל על נשמח
המערכת

 ובזה הספר כל לתרגם הוא שבתכנית היות אמנם
 כפי האמונה יסודי בו אשר ג' שער תרגום גם לכלול

 שם ז"ל הגר"ח הזהיר כבר השא דאור' הנשמתא
 והחוקרים המסתכלים מנוערים נערים על בפ"ג

 באי המכשול אז ראויים, שאינם כאלו בדברים
 הטועה הופך האמונה של הנשמה עדינות תפיסת
 אין זה ושער אמונה. עיקרי באיזה ר"ל לכופר

 דעת בעל מדעתו ומבין ליחיד רק אותו מוסרים
 יכשל שלא ומובטח הוא עליה מבני אשר עצום

 הסכמות נתן ז"ל שרבינו ודו"ק ]א.ה בו בנאמר
 יכתבו שלא בתנאי רק החיים נפש על לפירושים

 על פירושים שתמצא ואף ג'. שער על הערות שום
 כל המפורסמת[. לדעתו בניגוד זה היה זה שער

הדבר וקרוב כשמש וברור הנסיון. מתוך ידעתי



 בתרגומו לקוראו לדיו הספר שיקרא שמי ח״ו מאוד
 האמונה. ביסודי להכשל מאוד עד שעלול המילולי

 לו מותר אם הוראה מורה פי ישאל בו שיקרא ומי
 בו שטעה לודאי שקרוב כיון עדיין היין על לקדש
חמור. טעות

 שירסן גדול אין שם בארה"ב ובפרט בפרט ובדורנו
 האומה מאורי שהלכו אחרי דעתם תחת הציבור

 החוצפא לאנחות, הציבור ועזבו מנוחתם לבית שם
 יבוא ומי יעשה. ליבו כשרירות ואיש מאוד גברה
 להרהר ואסור לגמי עצמאי שהוא אחרי אחריו

 בית כרם מחבלים קטנים שועלים באו אז אחריו,
 למצב שנגיע שערום לא שהקודמים בדברים ישראל

 הכסף ]שבצע נפשם וכאות כרצונם ועשו זה, שפל
 נהגו ולא התורה עם עשו לזה[ דרבן השיבוש ופרי
 ששם לכל נחרפת כשפחה אלא גבירה כבוד בה

 ]א.ה ר"ל העכו"ם עם וישראל הארץ עם עם הת"ח
 לקבל חול עם הקודש ערבבו הנוכחי ובתרגום
 רח"ל[. אוניברסיטה ואנשי מת"ח הסכמות

 בדורנו המלכים מלכי מלך צבא הוא תורה בני אתם
 מבית זה חדש מכשול מנעו הכל. תלוי בכם ורק

אם ממחניכם. זה ובערות הנגע ובערו ישראל

 תלמידיו נשארו דעדיין הכל יכירו אז ראשכם תרימו
 משה תורת לכבוד הנאמנים בדורנו משה של

ית"ש. ולכבודו
 לב לשים עלינו זו חדשה ירידה עצם על אמנם

 הוא וברור והנראה יצא. שורש ומאיזה מאיפה
 לגמרי והתקשרה לנו התורה נתינת דאחרי

 נגררת חד ואו' דישראל במהלך אז בנשמותינו
 הנפש מצב וכפי והפרט. הכלל מצבי אחרי התורה

 של מד"ק קיבלנו זה כל תורה. של גילויה הוא כך
 נתפסה שבארה"ב והיות בכתביו. ז"ל המהר"ל
 וחפצים האמריקאית האומה דרכי אחרי הנהירה
 בגויים ויתערבו שלהם, החיים לדרכי להדמות

 לתורה חדשה גלות נגזרה כן על ממעשיהם, וילמדו
 מעתה אשר העכו"ם תחום לתוך ח"ו שתרד שם

 התורה את המיצגים הללו הקריאה בספרי ישתמשו
 בגויים בויתערבו הנתפס הערפול מול לעולם.
 הערפול. לגבול בביאה גם ערפול נגזר כן בנפש,

 מאפילת להוציאכם עליכם ירחם הרחמים בעל
 להיות עיניכם ולהאיר דארה"ב המיוחד הגלות

ולתורתו. לה' נאמנים

עי״ז בו קדושתה וקביעת התורה על הגוף כתישת
 תשמרו מצות■ ואת אח״כ כתיב הרי המצוות קיום יכול בתורה. עמלים שתהיו ופירש״י תלכו בחקתי אם כתיב

 לפרש נוכל חוקים כאן דנזכר הא דבשלמא בדוקא. להליכה בזה השייכות מה מובן אינו אבל ע״כ. אותם ועשיתם
 שם במד״ר אמנם בשבילם. ויגיעה עמל ונצרך להם כ״כ מבוא לשכל שאין בהיות להבינם יותר קשים דהם משום
 ציבור בעניני לעשות מה מתכנן דוד היה מלך( חובת )מצד יום דבכל עדותיך. אל רגלי ואשיבה בדוד מ״ש ע״ז מובא
 יתפרש ולפי״ז כאן. תלכו ענין לבאר בא דהמד״ר וכנראה ביהמ״ד. אל סתמי באופן אותו מוליכות היו רגליו אבל
 יוחקק ואז דאו', דרופתקי תוקף יורגש שם שגם חקיקה( מלשון )בחוקותי בגוף חקוקים יהיו דד״ת בחקתי ענין

 שתהיו חז״ל בשם רש״י דברי הם וע״ז שקנה. החדש הטבע זהו כי סתמי( )באופן ביהמ״ד אל הליכה בגוף ויוטבע
פניות ליחקק יוכל ויגיעה בעמל רק כי בתורה. עמלים  לו יש התורה על כתות וגוף הרוח. חיי אל גמורות נטיות בגו

בגוף. קבועה קדושה נעשה וכאן הגופים. שאר מכל אחרות וטבעיות הרגשות

השמיעה כח עם התורה לימוד
 כח חשיבות [141]גליון הקודם בעלון הבאנו

 ״כאשר שם נאמר בפרט. התורה בלימוד השמיעה
 מגיע שמיעה[ של באופן ]היינו כראוי בתורה עמל

 אין זה במצב כלל. אחרת לעשות שא״א לתחושה
 בו וזורח הדברים, את מלקבל מתנגד כבר הגוף
 מוליכות שרגליו עד ומתעלה ומזדכך התורה אור

 במדרש". כנ״ל ,המדרש לבית סתמי באופן אותו
הדברים. ושורש לעומק נכנס זה במאמר

 רעל באש ה' עליו ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר
 י"ט ]יתרו מאד ההר כל !.ייחרד הכבשן כעשן עשנו
 בוער ת"ל יותר ולא הזה ככבשן יכול וברש"י י"ח[

 את לשבר כבשן ת"ל ומה השמים. לב עד באש
 סימן לבריות נותן לשמוע, יכולה שהיא מה האזן

המראות שכל נראה בפשטות ע"כ. להם הניכר

תשמ״ח[ יתרו ישרים ]בסוד

 והכל אז, לגלות שניתן מה השיעור היו שם שהיו
 כדי ית' כבודו גילויי התלבשו שבהם דמויות

 אך ית'. מכבודו האזן את שישבר באופן להסבירם
 כל ראיתם לא כי כתוב ואתחנן בפרשת הנה

 שלא אזהרה והיא וכוי, אליכם ה' דיבר ביום תמונה
 ההוא במעמד ראו לא כי באלקות, תמונות לעשות

 אלו. מקראות שני ישתוו כיצד ותמוה תמונה. שום
 בפ"ג )והובא בא פ' ברע"מ רז"ל זה על עמדו וכבר

 תירוצם להסביר כאן וננסה החיים(, בנפש דשע"ב
מש"כ[. חיים יראת בפירוש ]ועיין

היישמיעה" וכח הייראיה" כח

 אשר העיקריים החושים בשני להתבונן נקדים
שמיעה לו, שחוצה המציאות את תופס בעזרתם



 שקולות ע"י היא השמיעה כח מציאות וראיה.
 ישר נקב באוזן אין האוזן. לחלל נכנסים הדיבור

 פרקים שם יש כי אחת, בבת הקולות כל את לקבל
 בדרך נכנסים והקולות הקול את המעכבים
 הבורא בחכמת מכוונת סיבה בזה ויש עקמימות.

 בכדי בהדרגה אלא בבהילות, הקול יכנס שלא ית',
 ולשקול ששומע מה את להבחין האדם שיוכל

 כח מציאות שעצם נמצא לאט, לאט הדברים
 כח עיקר ולכן "הבחנה". של בדרך הוא השמיעה

 ובדרך אליו, לקרבו כדי הדבר להבנת משמש זה
 אותה צורת מביא הוא למילתא מילתא דימוי של

 בחוש העוסקות מקראות כמה וישנם אליו. מציאות
 תוכחת בהבנתה( קולטת )ר"ל שומעת אזן כמו זה

וכדו'. וכו' החיים
 המציאות פרטי כל את תופס מצדו הראיה כח

 בבהירות המציאות את רואה וממילא אחת. בבת
 מתיחס שבנפש החכמה שכח מצאנו והנה רבה.
 הרבה ראה ולבי וכמ"ש ראיה דרך לתפיסה דוקא

 את הרואה חכם איזה חז"ל ובלשון וכדו', חכמה
 הראיה לכח עדיפות ישנה זו ובבחינה וכדו'. הנולד

 שמיעה תהא לא וכמ"ש שבנפש השמיעה כח על
 גמורה בהירות לשמיעה יש כי מראיה. גדולה
המציאות. בצורת

 וכח הראיה לכח תורה מתן מעמד התיחסות
השמיעה

 היתה שכנסת-ישראל חז"ל אמרו במצרים והנה
 מציאות, בגדר היו לא ועדיין בהמה בבטן כעובר

 הוא שיעודו הציבור, נתהוה מצרים ביציאת ורק
 בטהרתו בעולם הראשון אדם דמות שנית להעמיד

 מהעולם הסתלקה אדה"ר חטא שמאז אחרי ]א.ה
 זה ועל משם[, קחהו 40 בעלון בזה שהארכנו כפי

 צאן צאני ואתן ל"א[ ל"ד ]יחזקאל הקב"ה אומר
 ה'. א-דני נאם אליקיכם אני את□ אז־ם מרעיתי

 מורכב בהיותו היא האדם דמות שלמות והנה
 עה"פ רש"י כדברי השכלה כח שהוא ודמות מגוף

 להבין ופירש כדמותנו בצלמנו אדם נעשה
 הכללי הגוף נתהוה מצרים יציאת בעת ולהשכיל.

 אדם צורת כללות שהם ]א.ה כנס"י קומת של
 הקומה הושלמה תורה מתן ובמעמד לעיל[, כאמור

 להבין היינו מעלה, של והדמות הדעת כשניתנה
ה'. מציאות את ולהשכיל
 המקבילים דרכים בשתי להם נמסרה זו השכלה

 וחכמה. ]הבנה[ בינה באדם השכל כחות לב'
 שם היו השמיעה לכח שמקביל ההבנה שכל לצורך

 להסביר כדי ית' כבודו התלבש שבהן המראות כל
 אבל להבין. שיכול מה שלהם השמיעה לחוש
 כח עם מקושר לעיל כאמור שהוא הראיה, בחוש

 את התופסת לראיה המיוחד שבנפשם החכמה
 לפנים להכנס זכו הם בבהירות, המציאות מהות

ית"ש כבודו רוממות כי וראו האלו, התמונות מכל

 שאמרו מה עפ"י הדבר פי' תמונה. מכל מופשטת
 עילאה מחכמה אורייתא מקומות[ ]בכמה בזוה"ק
 חכמה הנקראת העליונה שהמידה היינו נפקת,

 עפ"י יותר ונבין תורה. של עצמותה לגילוי משמשת
 משתי מורכבת חכמה שהמילה רז"ל שביארו מה

 היכולת בתורה שיש היינו "כח" "מה". "כח" תיבות
 האמיתי ה"מה" המציאות, מהות אל להגיע והכח

 מול כאפס הכל הרי שבאמת ומכיון המציאות. של
 זה מעמד על בואתחנן )וכמ"ש ית' כבודו רוממות

 הכל נתפס כן על עוד( אין וכו' לדעת "הראת" אתה
 ושמי שהשמים מהות, ובלי ואפס, כאין כאן

 בראיה נתפסת זו בחינה יכלכלוך. לא השמים
דוקא.

ה"תורה" ודרך ה"טבע" דרך ההתבוננות

 הגדול שהקל שכתב אחרי מיסוה"ת פ"ב הרמב"ם
 היא כיצד הדריך מלפניו, וליראה לאהבו מצוה
 בברואיו "כשיתבונן וליראתו לאהבתו הדרך

 אהבה אליו יגיע וכו' הגדולים ובמעשיו הגדולים
 בהכירו לאחריו ירתע ומיד בו לדבק והשתוקקות

 שחיוב הרמב"ם קבע הנה ית'". לעומתו שפלותו
 ההתבוננות הוא ויראה אהבה במצות ההשתדלות

 בהיות פי' הבריאה. בטבע והתבוננות דוקא,
 התבוננות גדר צריך כן אם לכל, נמסרה זו שמצוה
 העולם טבעיות ורק הכל. את בו לחייב שנוכל
 הנראית היא העין[ בחוש הנראית המציאות ]היינו

 רז"ל אמרו זה ועל בה. להתבונן לכל וניתן לכל
 בריה, לכל באלקותי ש-די ש"די", "קל שם בפירוש

 ונמצא ית', אלקותו מגילויי מלא הטבע שכל היינו
 רק התבוננות היא זו אמנם ית'. עליו הכרה די שם
 ית', כבודו חיצוניות שהיא הבריאה, חיצוניות על
 ומתוך קיימת כישות הבריאה את רואה בה

 יש אבל מנהיגה. ית' שהוא מבין התבוננות
 הכל, פנימיות היא התורה כן. גם לבריאה פנימיות

 מהלך נמצא ובה בפנימיותם המציאות כל צורת
 ניתנו בנתינתה ולכן שמים. כבוד התגלות של אחר

 בדרכי להתבוננות הגיעו שמהם מראות, ונתחדשו
 הפנימי. המהלך לפי ית' ויראתו אהבתו

 ]כדי החכמה מדת בדרכי מתבונן כאשר והנה
 במהלך ית' כבודו מופיע ויראה[, לאהבה להגיע

 כבודו. מול הבריאה ביטול בחינת - לגמרי אחר
 ניתנת עדיין הטבע בדרכי בהתבוננות כאמור
 הלבוש הוא הטבע כי הבריאה, אל ישות נותנים

 דידיה. שיעורא כפום גוון בכל ית', לכבודו והנושא
 לאמיתו, האמת לגלות הדרך היא התורה אבל

 ית'. רוממותו מול הכל אפסיות
 באו האזן, את לשבר ההבנה במהלך והנה

 של ציור שהוא וכו' כולו עשן סיני והר של המראות
 זה )ועל ית' כבודו רוממות מול הבריאה התבטלות

 ירא הנקראת ליראה אז זכו ישראל כי נדרים אמרו
תחטאו. לבלתי פניכם על תהיה למען בשת,



 התבטלות של אלו ממראות שנולדה היראה
כן, גם האדם במציאות ביטול ציור היא הבריאה,

 והוא חיורא ואתי סומקא אזיל הוא, בושה כל כי
 שע"ג. בשע"ת הר"י כמ"ש דהריגה אביזרא
 של חיצוניים ציורים הם אלו מראות הגהה.(
 השמיעה אל מתיחסים הם כי הפנימי, המהלך

 עצם היא דפנימיות, הפנימיות אמנם כנ"ל. לבד
 האמת נגלה ושם אז, שהופיעה התורה מהות

 וכך תמונה. לא כפשוטו, זולתו שאפס לאמיתו
 האין אור חיות היא התורה כי אמת מחכמי קבלנו

 של זה ומושג ע"כ. להחיותם בכל המתפשט סוף
וגוון. מגבול ההפשטה הוא סופיות אין

סיני הר מעמד דוגמת התורה לימוד

 ונחקקים בעצמותה, מתדבקים בתורה לימוד בכל
 מלבדו אפס שהכל אלו מושגים האדם נפש בתוך

ית' לפניו חוצץ דבר אין זו שבבחינה ובהיות ית'.
 בה' הדבקים ואתם מ"ש מתקיים דוקא בה כן על

 היום. כולכם חיים אלקיכם
 מונחת התורה בלימוד דוקא מדוע נבין ובזה ]א.ה

 רצונו על בהירה לתפיסה להגיע האפשרות
 כך כי זו השגה תחת נכפף הגוף להיות וממילא

 את מגלה להיותה התורה גלוי בראשית הונח
 להגיע הדרך מלבדו. עוד אין של התפיסה עומק
בבחינת הלומד אצל תהיה היא שאכן ע"י הוא לכך

סיני הר במעמד ישראל בני
 שהיה ארוע דאי"ז תורה, מתן ענין את לבאר עלינו
 כל אחד לכל חוזר זה מעמד אלא יותר, נמצא ואינו
 למצוא ננסה לכן דיליה. שיעורא כפום אחד ולכל שנה
 ההוא. מהדור כך כל רחוקים שאנו אף אלינו נוגע כיצד

 שער חכמה בראשית )מובא הזהר במדרש איתא
 ב' בתנ"ך שיש קיא:(, בהר פ' מזה"ק צט פ"ז הקדושה

 אלוקיכם לה' אתם בנים - "בנים" ישראל לכלל כינויים
 וכו'. הם עבדי עבדים ישראל בני לי כי - ו"עבדים" וכו',

 מתנהגים בהם הנהגות ב' מבטאים אלו כינויים ב'
 אנו התורה שבכח שם ומבואר השמים. מן עמנו

 ואעפ"כ עבדים, נקראים המצוות ובקיום בנים, נקראים
 ע"כ. עבדות, מעשה יעשה הבן שגם הוא הענין שלמות

 לתורתך "אבינו" השיבנו בתפלה כנה"ג אנשי קבעו וכן
 ]בחינת לעבודתך "מלכנו" וקרבנו בנים[, ]בחינת
 יש תורה על המדברת רבה אהבה בברכת וכן עבדים[.

 ונבאר לבן. המתאים אהבה של לשונות הרבה שם
בן. כהנהגת היא שעבדותו עבד שהוא בן הנהגת מהי

למצוות תורה בין החילוק

 ישראל כלל את עושה שהתורה בזה הפשוט הביאור
 ית', חכמתו היא שתורה משום לעבדים, והמצות בנים

 דור מייצר שאדם זה כי בנים, לייצר החכמה בכח ויש
]א.ה שבנפשו החכמה מכח הוא חדש, אדם - שני

 השמיעה בכח שימוש ע"י וזהו מלבדה, עוד אין
בהבנה.[ הדברים לעומק לרדת תשוקה היינו

יתי לבורא התבטלותה הבריאה קיום סוד

 שהמבט נראה, היה חיצונה בהשקפה הנה
 על שמתגלה חשובה, שהבריאה הנ"ל, הראשון

 ואילו לבריאה, קיום הנותן הוא שמים כבוד ידה
 אין בהיותה הבריאה ערך את המבטל השני המבט
 הבריאה, קיום את מפסיד זה בעצמותה, ואפס
 גדול שכתב כפי הגמור ההיפך הוא האמת אמנם

 דהבריאה זה, בסגנון הנפה"ח שלפני בדור א'
 דאדרבא בעצם, עולם שאין הידיעה על עומדת

 על ותלויה ואפס אין היא שהבריאה זו ידיעה
 בהשי"ת הגמור הדבקות את לה נותן בלימה,
 חיים, באלקים והדבקות כלל, בעדו חוצצת שאינה

 הופעת היא זו וידיעה לבריאה, חיים הנותן הוא
 זו, אמיתית פנימיות לה המגלה בעולם, התורה

 זו אמיתות את להשיג אפשרות הבריאה שקיבלה
 מציאות שאין זו ידיעה ודוקא בעצם, עולם שאין

 "יום בפירוש אחז"ל שהרי המקיימה, היא עולם של
 רופפת היתה דהבריאה השמים", ויכולו - השישי

 גילוי דדוקא קיום, לה ניתן ועי"ז תורה שניתנה עד
 האמיתי הדבקות הוא בעצם, עולם שאין זה

קיומה. סוד והוא בהשי"ת

תשמ״ג[ משנת ]שיחה זוהמתן" "פסקה

 במח היא שני הדור היווצרות שתחילת וכידוע
 יצר "אשר הברכה במטבע אומרים שאנו וכפי ואכמ"ל[,

 לעסוק לנו שניתן וכיון כפשוטו, בחכמה" האדם את
 התורה לימוד וכן למקום. בנים נעשינו ית' בחכמתו

 חכמתו את למוחו וכשמכניס ית' בחכמתו דבקות הוא
 חדשה מציאות נוצרת וכך בו, דבק הוא הרי ית'

 ]א.ה לימודו את שהפסיק אחר גם קיימת שנשארת
 שנוצר[, אחרי שנשאר חידוש שהוא שני לדור בדומה
 קיום אלא חדש דבר של יצירה אין במצוות גיסא לאידך

 המצוה הציווי קיום אחרי ולכן הדביקות, עצם ולא צווי
 בנפה"ח שביאר כפי "נר" בחינת רק היא ולכן עוברת,
 אשר המצוה ואור קדושת כי וגם וז"ל פ"ל[ ]שע"ד
 וע"י בו אשר והחפץ הדבר אותו על אורה תשכין
 בעת שעתו לפי רק עליהם שורה אינו מצוה. תעשה

 מצותן בהן שנעשה אחר אבל בהם. נעשית שהמצוה
 ונשאר תיכף מהם ומסתלק מתעלה והאור הקדושה

 ותופיע שתזריח מקום כל התוה"ק אבל כבראשונה.
 לו תהיה עולם קדושת אחת פעם וקדושתה אורה

 מידי לך ולית וכו', ששנינו כמו בקדושתו. תמיד ונשאר
 כי הכתוב לכוין ויש בקרא, רמיזא דלא ז"ל בדבריהם

ע"כ. וכו' הענין ע"ז גם אור ותורה מצוה נר



המצות לעשית התורה לימוד בין הקשר עומק

 לעשות" ע"מ ה״לומד גדר מהו נזר" ה״אבני את שאלו
 שיטת לפי לשמה תורה לימוד של הציור זהו אשר

 צורתא על ביגיעה שילמד והשיב הראשונים,
 לעשות יגיע שכאשר כזו, בהירות עד דשמעתתא

 אפשרות בלי לעשותה מוכרח יהיה הוא מצוה אותה
 אם זה על בחירה לו אין וכאילו שמאל, או ימין לנטות

 רש"י מ"ש הוא בזה הפשטות ע"כ. לאו, או לעשות
 והלא עשו כבר וכי צוה, אשר כל בנ"י ויעשו וילכו עה"פ

 עליהם, שקבלו מכיון אלא להם, נאמר חדש מראש
 אף פי' ויעשו וילכו ומ"ש עשו, כאלו עליהם מעלה

 לעשיה, ושכר להליכה שכר לתן הכתוב, מנה ההליכה
 לעשותם והחליט ד"ת שהשומע כאן מבואר עכ"ל.
 ב' שער בשע"ת יונה רבינו האריך וכן כמעשה. נחשב

 על קבל אשר האיש כי הדבר, ביאור דבריו בסוף וז"ל
 אשר התורה פי על ולעשות לשמור נאמן בלב נפשו
 על היושבים לו יאמרו אשר המשפט ועל יורוהו

 המצוות, כל על שכר הזה היום מן בידו יש המשפט,
 ועל להם, ותבן התורה מדברי אזנו שמעה אשר על

 לבש, וצדק עדנה, עליהם אזנו גלו לא אשר הדברים
 עכ"ל. מעיניו, נעלם כל ועל אליו הנגלות על זכות וקנה

 משום ללימוד, המעשה בין קשר שיש לדעת הראנו
 דברים ב' ואינם לעשות ע"מ להיות צריך שהלימוד
 שרשב"י ה"ב[ פ"א ]ברכות הירושלמי וכמ"ש נפרדים,

 על בזה )ופליג אומנתו תורתו שהיה כיון ק"ש קרא לא
 וכי והקשו ואכ"מ(, מיפטר דרבנן בתפלה שרק הבבלי

 זה דאין כו', לעשות ע"מ שלא הלומד לרשב"י ליה לית
 להיות היא תורה של צורתה אלא מעשה לו שחסר רק

 כבר זה לעשות עצמו על שקיבל כיון רק למעשה. שייך
 במי דיבר יונה ורבינו בפועל, העשיה אל מתייחס
 מתקיים שזה ובודאי התורה, דברי את מאחר ששומע

 כלל בחירה בפניו שאין לעשות ע"מ היגע אצל ביותר
 לעצמו מיקל שאדם הקולות דכל לאו, או לעשות אם

 לעצמו מצרף ואז כן, הדבר אין שמא מהפקפוק מקורם
 הוא האדם אצל ברור דבר כשיש אבל להקל, דברים

ממנו. זז אינו
 עם לו שיש מהקשר לזוז יכול אינו שהוא בן, מושג זהו

 יש עבד אבל ממנו, לזוז שא"א ברור דבר שהוא האב,
 ח"ו. למרוד ג"כ ויכול וקאי, תלי מתלי ועדיין בחירה לו

 בנים ישראל כלל את עושה תורה של בהירותה ולכן
 ממנה, לזוז שא"א באופן היא עבודתם ואז למקום,

 שהם המצוות במעשה המתערב "בן" של מעשה שזה
עולם. של למלכו עבד" "עבודת

הבהירות איבוד אדה״ר חטא

 קמו( )שבת זייל מאמרם ידוע הנה בזה, עוד נוסיף
 בה והטיל חוה על נחש "בא הדעת עץ חטא שאחרי

 ולתועלת הפעוט לערכינו הדברים את נבאר זוהמה".
 סיני הר על ישראל שכשעמדו ידוע דהרי "למעשה",

ומהו כאן, הזוהמה מהו לבאר וצריך זוהמתן, פסקה

 לא ורע טוב הדעת "ומעץ כתיב הזוהמה. פסיקת ציור
 וחז"ל תמות" מות ממנו אכלך ביום כי ממנו תאכל
 לו והאריכו בדימוס, יצא תשובה שעשה דכיון פירשו

 כיום בעיניך שנים "אלף שהוא הקב"ה של כיומו ימיו
 של פשוטו פי שעל להם, הוקשה ולכאורה אתמול".

 תמות" מות ממנו אכלך "ביום בו נתקיים לא מקרא
 יומו שנתקצר ]א.ה הקב"ה של ביומו דאיירי פירשו ולכן
 זייל בהגר"א אבל לו[, האריכו ואחייכ שנה אלף של

 באותו כפשוטו גם המיתה בו שנתקיימה פירש באד"א
 )סנהדרין שאמרו מה והוא אתה( עפר כי )שנאמר יום

 שסרח וכיון סופו ועד העולם מסוף היה שאדה"ר לט(
 ותשת שנא' אמה, למאה ומיעטו כפו עליו הקב"ה הניח

 שברא אור יב( )חגיגה חז"ל שאמרו מה וכן כפכה, עלי
 ועד העולם מסוף בו צופה אדם ראשון ביום הקב"ה

 בהירות בזה לו היה שראה מה שכל והיינו סופו,
 הראשון שאדם שאמרו מה וזהו הכל, בהיקף גמורה

 אשר היום למן שנאמר סופו ועד העולם מסוף היה
 קצה ועד השמים ולמקצה הארץ על אדם אלהים ברא

 ומיעטו עליו ידו הקב"ה הניח שסרח כיון השמים,
 פ"א הגרי"צ בהגהת )ועי' כפך, עלי ותשת שנאמר

דנפה"ח(.
 ביותר, הברור הוא באדם הראיה שחוש בזה נתבאר

 זה וחוש לראיה, שמיעה דומה אינה שאמרו כמו
 שאמרו כמו שבאדם החכמה כח אל בפרט מתייחס

 ג"כ היא החכמה כי הנולד, את הרואה חכם איזהו
 לחכמה אמור עה"פ ז( )סנהדרין כדאמרו ברירות
 אסורה שהיא כאחותך הדבר לך ברור אם את, אחותי

 יותר וברירות תאמרהו. אל לאו ואם אומרהו לך
 היתה החטא לפני אדה"ר אצל א"כ שייך, לא מראיה

 מסוה"ע והקיפה תקפה בכל הברירות אצלו מפותחת
החכמה. ברירות בכל וע"ס,
 עבירה לט( )יומא חז"ל אמרו ? החטא תוצאת ומהי

 מכל וסותמת אוטמת ופירש"י אדם, של לבו מטמטמת
 הוא החטא קלקול שעיקר הק' בלשונו ודוק חכמה.

 ראיה לו שהיה אדה"ר ממילא האדם, של החכמה בכח
 חכמה אותה ממנו נסתלקה וע"ס, מסוה"ע בבהירות

 כלל ערך לזה שאין אמה, מאה רק רואה הוא ועתה
 קודם. לו שהיתה הראיה איכות כלפי

 סילוק כי יום באותו מיתה שהיתה ז"ל הגר"א כונת זו
 הכתוב דיבר מלא ומקרא חיים, שלילת הוא החכמה

 בעלי חיי הרמב"ם וכמ"ש בעליה", תחיה "והחכמה
 חשובים. הם כמיתה חכמה בלא ומבקשיה החכמה

 יותר מיתה היא החכמה חוש שכשנלקח ובודאי
 שיעור לו שנשאר והמעט מיד, תמות מות וזהו גרועה,

 בכל הוא וכן הקב"ה. של ביומו נגמר אמה מאה של
 עבירה וכל מחכמה, לבו שנאטם באדם, ועבירה חטא

 בעלי רשעים שרואים ואף וכו', חומרתה לפי
 לפני הסברא בכח השינוי את רואים ואין ערמומיות,

 על אטימה כאן שיש נדע מ"מ ואחריו, ר"ל הרע הלשון
החכמה. חוש



והדמיון השכל

 אגרת את נפתח מתבטא, זה במה להתבונן נרצה ואם
 האגרת את שפתח זי"ע מסלאנט ישראל של המוסר
 פירושא ואידך האגרת, כל קוטב )שהם שורות בכמה

 ואסור בדמיונו חפשי האדם גמור(, זיל הוא
 גבול לו אין חפשי הוא הדמיון שמצד היינו במושכלו,

 אותו קושר השכל ורק כלום, על מוכרח ואינו כלל
כו ודמיונו למציאות, לי  היינו רצונו. לב בדרך שובב מו
 לפי מנהיגו והדמיון בזה זה קשורים לבו ורצון שהדמיון

 עצמו לצמצם הגדרה כח לו אין הדמיון כי הלב, רצון
 יב( )ברכות שאמרו מה והוא הרצויים. הגדרים תוך

 הרהור זה עיניכם אחרי מינות, זו לבבכם אחרי
 עדיין שבע"ז פי' ע"ז. הרהור זה זונים אתם עבירה,

 אבל אחר, דבר או כוכב תחת ונכנע במשהו קשור הוא
 בבריאה נפתחה החטא אחרי כי הפקר, הוא מינות
 היה(, מין אדה"ר לח סנהדרין )כמ"ש המינות סוגית

 חפשיות. של מצב באדם נפתח הנפש כוחות ובעדינות
 לה ויש מינות של זו נקודה מונחת הלב שבעומק ומכיון
 כן למינות שיש חפשיות כמה הדמיון, הוא גדול שמש

 בדמיונו חפשי ונהיה אותה, לפתח יכול שלה השמש
רצונו. לב אחרי שובב והולך
 ואין במושכלו", "אסור הוא שבאדם השכל בכח אבל

 שם ממשיך שהרי המושכל יודע הדמיון שאין משום זה
 העתיד מן יחת בל הדמיון שבכח לבאר ישראל ר'

 זה אין אבל הודאות, את יודע שהדמיון נמצא הודאי,
 אין במושכלו. אסור מהו נבין וכן כלל. אותו משנה

 למציאות אותו קושרת עצמה שהידיעה הפירוש
 אל להתקשר השכל בכח תכונה יש אלא שהשכיל,
 היא שהחכמה שנתבאר מה פי על ויוטעם המושכל.

 אל ביותר הקרובה היא ממילא ובהירות, ברירות כח
 בלהייק(. שוים וחכמה )השכל בטהרתו שכל המושג
 החטא אחר גם יבין שודאי הלב אטימת היא זו בנקודה

 אל אותו לקשור השכל תכונת את איבד אבל ר"ל,
בלבו. חפשיות יותר בו ומונח המושכל, הדבר

ובע"ח דמיון לדרגת ירידה

 בעל ונהיה אמה למאה שהתמעט הראשון ובחטא
 גם שאיבד וודאי במושכלו", ה"אסור את ואבד דמיון
 ועתה הכל להבין מסוגל היה מקודם כי השכלה דברי

 אותם נותנים שאין תורה דברי שיש משום מעט רק
 הקב"ה שברא אור שם בחגיגה וכדאיתא אחד, לכל
 כיון סופו ועד העולם מסוף בו צופה אדם ראשון ביום

 וראה הפלגה ובדור המבול בדור הקב"ה שנסתכל
 ברשייי ומובא מהן. וגנזו עמד מקולקלים שמעשיהם

 כדאי שאינו ראהו ויבדל, עה"פ בראשית ריש
 שאין ואף לע"ל. לצדיקים והבדילו רשעים בו להשתמש

 אבל בו השימוש ומהו הראשון האור מהו יודעים אנו
 כמ"ש הרשיעו, ידיעתם מרוב אלו שבדורות חזינן

 ובטחו מבול שירד נח להם שאמר קח( )סנהדרין
מלאכים וישביעו וכו', באצבעם לעצרו שיוכלו בעצמם

 דברים שיש הרי למעלה. השרים תפקיד שינה ולכן וכו'
 גרוע במצב וכשהבריאה אותם לדעת כדאי תמיד שלא

 אדה"ר שאיבד מה וזה בהם, שישתמשו טוב לא
 חטא. אחר ניתנים אינם אלו שהשכלות בחטאו

 ושמי שמים הקב"ה הרכין כתוב סיני הר ובמעמד
 מעלה השמים רוחות ד' מכל וכן עמהם ודיבר השמים
 מה וכל מעלה של פמליא כל להם שהראה היינו ומטה,

 ה' כי לדעת הראת "אתה ? שם ראו ומה בשמים, שיש
 נמצאים הם אם לכאורה ויקשה עוד", אין האלקים הוא

 הפירוש אלא עוד", "אין ביפן שגם ידעו איך סיני בהר
 העולם מסוף וראו הבריאה כל את לפניהם שפתחו

 זוהמתן, שפסקה משום וזה מלבדו, עוד שאין סופו ועד
 ועד העולם מסוף להראותו אפשר מזוהמה נקי דגוף
 בשעה הדברות עשרת במדרש רז״ל מ״ש ]וראה סופו

 היו ולא ותחתונים העליונים רעשו לדבר הקב״ה שהתחיל
 שלח הקב״ה עשה מה רגליהם, על לעמוד ישראל יכולים

 לבו על ידו שמניח אחד מלאכים שני מישראל לכאו״א
 לראות שיוכל ראשו את שמגביה ואחד נשמתו, תצא שלא

 להסתכל יכולים שהיו רשות להם נתן והקב״ה בוראו, את
 הרקיעים שבעה הקב"ה להם פתח מיד וכו' בכבודו,
 כמוני שאין עדי אתם ראו ואומר הארצות ושבעה

 בכבודי עליכם ונגליתי אחד שאני ראו ובארץ, במרומים
ובתפארתי[.

 שהבאנו חז"ל דברי ביאור זהו פשט בדרך ערכינו ולפי
 בין החילוק זוהמה". בה והטיל חוה על נחש "בא

 כח הוא הקדמונים כל דברי ע"פ חי לבעל האדם
 לצרכיו מסתדר גם חי שהבעל רואים שאנו ואף השכל,
 לדעת צריך אך למבוקשו, להגיע שכל לו שיש ונראה
 מספיק וזה בחוש, אצלם שנמצא הדמיון כח רק שזהו
 וניתן העליונים בת הוא שכל אבל לצרכיהם, להם

 לב חכמת והיא חיים נשמת בו שנפח בשעה לאדם
 חי לבעל שייך אינו וזה להכירו, ומטרתה שכל, וטובת

 לכל האדם אמר החטא שלפני מה )ואף לאדם רק כלל
 משך שהוא היינו ונכרעה" נשתחוה "בואו הבע"ח

 דמיון בה שהכניס הזוהמה זוהי א"כ עמו(, אותם
 שהשמש מינות של אפשרות בלבם ונכנסה וחפשיות,

 טעותו עד להגיע יכול והדמיון כנ"ל, הדמיון הוא שלו
נחש. של

 זוהמתן פסקה סיני הר על רגליהם שעמדו וישראל
 שאין בחוש שראו כיון שכל, בעלי להיות שחזרו היינו
 מינות" זו לבבכם ה"אחרי מהם ונפסק מלבדו, עוד

 נזר האבני דברי והם דמיון, בעלי ולא שכל בעלי ונהיו
 הוא הלימוד שאחר הוא שהלשמה בהם שפתחנו

 ושמאל, ימין ממנה לנטות יכול ואינו העשיה אל קשור
 עד כך כל שהתיגע מי אצל דשמעתתא הצורתא דזוהי

במושכלו. אסור של לברירות שהגיע

הנסיונות על להתגבר דרך

 שלו, הנסיונות את לו יש דור כל בדורנו, כהיום וגם
אבל והאפשרות, הכוחות מן למעלה שהוא דבר ואין



 ופעמים צדדים, שני בין ברירה לפניו שיש הוא נסיון
 נמצא כאינו שהוא ע"י הנסיון את לעבור אדם יכול

 הנ"ל באופן עליו המוטל תפקידו לפניו ברור כי בנסיון,
 זה ובחירה, נסיון כאן אין וכאילו מזה לנטות שאין עד
 הדברי מלבד השבועות, מחג לקחת צריכים שאנו מה

 וניתן זוהמתן פסקה שאז כמו לזכות, שאפשר תורה
 וממילא שכל, לדברי קשורים להיות החוש להם

כעבד. משועבד שהבן אחרת, בדרגה הוא המעשה

 במחזורים, המובא חז"ל בדברי המבואר הטהרה כח וזהו
 את להוריד אלא הבנה על כאן מדובר שלא הדברים, הן הן
 הוא השכל אם ולהבחין לבו, את שאטמו הטמטומים כל

 אחד וכל בר-דעת. או בדמיונו חפשי הוא אם שכל, או דמיון
 הדרך הדור, כל של כללי בנסיון או הפרטיים, בנסיונותיו

 לנו שיש העיקרי והלימוד המרכזי הדבר והוא זה על להתגבר
 הוא נסיון יש אם שאף האפשרות הוא השבועות, מחג
בו. נמצא כאינו

מלבדו עוד שאין בקוב״ה דבקות מלבדו- עוד שאין בציור תורה
 מציאותו שאין שבהו"א הו"א אפי' יתכן לא הקוב"ה שעל פשוט הלא והנה חד". ואורייתא "קוב"ה חז"ל מאמר ידוע

 צד לה יש "קוב"ה" עם הקשורה ה"אורייתא" דה"ה לדעת וצריך לעד, וקיים חי דהוא גמורה, כפירה זוהי א', לרגע קיימת
 כך מלבדו", עוד "אין מכריז שהקב"ה וכשם הזמן, כל מוכרח באופן קיימת ג"כ שהיא שלה, במהלכים עכ"פ השוה,
 ממנה, נאצל והכל זולתה, בבריאה אחר לדבר ערך שום שאין מלבדה", עוד "אין שמכריזה באופן להיות צריכה התורה
 שנקראת התורה בשביל אלא נברא לא העולם שכל למענה, רק נמצא והכל מאז, מפעליו קדם דרכו ראשית שהיא

 וממילא שמתי. לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא ואם בה, שיעסקו ראשית שנקראו ישראל ובשביל ראשית,
 מלבדה", עוד "שאין זה, באופן התורה את להעריך צריך בהשייית, לדביקות יביאהו שלו התורה שעסק הרוצה אדם

 את לעבור רק הם החומריים עיסוקיו וכל זה, סביב רק מרוכז והכל התורה, את ולהבין לדעת רק היא שאיפתו שכל והיינו
 זה באופן ורק בתורה, לעסוק השאיפה רק הוא נפשו צפור אבל לעשותם, שמוכרח בכפיה, רק אותם ויעשה העולם,

ממש. מלבדו עוד שאין "הקוב"ה", עם להתקשר יכול עוד", "אין בגדר אצלו היא שהתורה

 למיימינים( )ד"ה ב' פ"ח שבת רש"י וכלשון הסוגיא, לסוף לרדת ויגע שעמל היא זה באופן התורה עסק של הצורה
 ולא הסוגיא, מעמקי לגלות רק הוא דעתו את שמטריד היחיד שהדבר עכ"ל, סודה לדעת וטרודים כחם, בכל עסוקים

 יחסר וממילא מלבדה, עוד שאין בציור אצלו התורה אין כבר אחר, בדבר המתעניין אדם כי אחר, דבר שום אותו מעניין
האמיתית. הדביקות למעלת ולהגיע לשמה בתורה עמלים להיות השי"ת יזכנו בקוב"ה. הדביקות בשיעור לו

תורה ניתנה בשבת
 ניתנה דבשבת מודו כו"ע פו( )שבת בגמ' ז"ל אמרו

 להגדיר ויש תורה, מתן של יום הוא דשבת והיינו תורה,
 מהות היא מה תחילה נבין תורה. למתן מיוחדת שבת במה

 שבת של מזמור על תמיד( )ברייתא ז"ל אמרו השבת. יום
 לבוא לעתיד שיר מזמור השבת, ליום שיר מזמור דהוא
 יום של בשירו עולמים. לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום

 ולא עד". עדי "להשמדם - הרע ביעור על מדובר השבת
 על רק היתה הרע פריחת שכל למפרע שיתגלה אלא עוד

 הרע פריחת מהלך שכל היינו עד". עדי "להשמדם מנת
 פריחתו, מהלך תכלית זו - ל"השמדם" למצב בסופו מביא

 שהרע לא ה'", לעולם מרום ש"אתה הדבר יתברר וממילא
 בעוה"ז, שהיו סיבות מיני ובכל אדם בני בבחירת הצליח

 והתכלית המהלך היה זה אלא ה', כבוד ונגלה נוצח ולבסוף
 נגד היה שלכאורה - בתחילה שהיה הרע וגם מלכתחילה,

 - הרע על שמו מייחד הקב"ה אין אמרו שהרי שמים כבוד
 חלק היה שזה כיון ית', לרוממותו התנגד לא באמת

 והשבת ה'". לעולם מרום ה"אתה לגילוי המוביל מהמהלך
 אותה מעין גם בקדושתה יש עוה"ב, מעין שהיא בעולמינו

ית'. כבודו שהכל למפרע גלוי של נקודה

"לשמך" השביעי יום את קדשת אתה

 דקוב"ה", קדישא שמא שבת "מאי חז"ל, מאמר עוד יש
 "אתה ש"ק של ערבית בתפלת כנה"ג אנשי שיסדו מה וזה

 המיוחד ית' שמו והוא לשמך", השביעי יום את קדשת
נזכר בראשית מעשה בכל הנה הדברים. נבאר ב"ה. הוי'ה

תשמ"א[ רבינו ]שיחת
 ביום כתיב מע"ב ובסוף שם, רש"י כמ"ש אלוקים שם רק

 שכאן במדרש ואמרו ושמים, ארץ אלקים הוי'ה עשות
 אלא חל ית' הוי'ה שם אין כי מלא, עולם על מלא שם הזכיר

 הוא הוי'ה שם של פירושו שהרי ביאורו מלא. עולם על
 חל לא עדיין הכל להתהוות נגמר שלא עד לכן הכל מהוה

 בבין היה בראשית מעשה שגמר מחז"ל לנו ידוע הוי'ה. שם
 של מהלך בעולם נתחדש שבת ובכניסת דש״ק השמשות

 ההתהוות כל נשלמה אז כי ]אה המיוחד ית' שמו גילוי
 התגלה בה כי ]אה דקוב"ה שמא שבת נקראת לכן כנ"ל[,

 שהכל הוא זה שם גילוי שמשמעות וכיון כנ"ל[. הוי'ה שם
 למפרע מתגלה בו מהלך גם זה בגילוי יש ית' ממנו התהוה
 שהכל הענין עומק זהו כי ה ]א כנ"ל ית' כבודו שהכל

 לו[ כמתנגד פניו על שנראה עצמו הרע אף ממנו התהוה
 מה לי ואמרו י"ג[ א' ]שמות עה"פ הרמב"ן יותר ובעומק

 יצחק ר' וז"ל חז"ל דברי את הביא עליהם, אומר מה שמו
 שהייתי הוא אני להם אמור משה הקב"ה לו אמר אומר
 ג' אקיק כתוב לכך לבוא, לעתיד הוא ואני הוא אני ועכשו

 העובר שהזמן בעבור כי יצחק ר' דעת וביאור פעמים.
 ולא עמו וצבא חליפות אין כי בהווה, בבורא כולו והעתיד

 אחד בשם הזמנים כל בו יקרא לפיכך כלום, מימיו עברו
 אין שלמעלה היינו הרמב"ן. עכ"ל המציאות, חיוב מורה

 זמנים, חלוקי ג' שיש אצלנו כמו לא בהוה, והכל שינויים
 יתגלה ממילא זמנים אצלו שאין ובהיות ועתיד. הוה עבר

 ואין אחד, הכל והעבר העתיד כי ית' כבודו שהכל למפרע
בהוה היינו ה ]א עשב כמו רשעים בפרוח של המראה



 מרום ואתה של מהמראה נפרד ית'[ אליו כמתנגד שנראה
 רק והם ובהווה, אחד הכל אלא לבוא[, לעתיד היינו ]אה

אחד. מראה של בגילוי פרטים חילוקי

הקב״ה של שמותיו התורה כל

 תורה. למתן קודש שבת של שייכותה היטב נבין ומעתה
 במעלת יט( פרק ד' )שער בנפה"ח ומפורש ידוע דהנה

 כולה התורה כי עליו, נקרא ה' ושם וז"ל תורה הלומד
 א( כא, )ברכות ז"ל כמאמרם הוא, ברוך הקדוש של שמותיו

 ה' שם "כי שנאמר התורה, מן לפניה התורה לברכת מנין
 שכינה בתורה שהעוסק א(, ו, )שם למדו וכן וגו'. אקרא"
 אבוא שמי את אזכיר אשר המקום "בכל דכתיב עמו, שרויה
 על ברכה שלמדו ממה היינו עכ"ל כו', וברכתיך" אליך

 שהתורה מפורש אקרא" ה' שם "כי מהפסוק התורה
 את שנגח בשור וכשעוסקים ה'". בשם "קריאה נקראת
 היא התורה שגם היינו כפשוטו, ה' בשם קריאה הוא הפרה

הוי'ה. שם גילוי של סוגיא קודש שבת כמו

מלבדו עוד שאין הראת אתה

 בספר כתוב נתינתה בעת שראו המראה תורה במתן והנה
 לישראל לפרש רבנו משה שחזר אחר ואתחנן, פ' דברים

 "אתה להם אמר סיני, הר ומעמד הדברות עשרת את
 ואותו מבדו", עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת
 עוד אין שהבוי"ת ברורה "ראיה" להם לתת כדי היה מעמד

 מיציאת כבר ית' בו שהאמינו מהאמונה יותר מלבדו,
 ואף וכו', ויאמינו שם שנאמר סוף, ים וקריעת מצרים

 היו שניתנו תורה הדברי מלבדו", עוד "אין היה שהמראה
 וכו', גניבה רציחה מע"ז הריחוק בהם התורה ומשפטי חוקי

 תרי"ג שכל הרס"ג דברי )וידוע הרע, עם מלחמה דהיינו
 עמוקות סוגיות ולא הדברות(, בעשרת רמוזים מצוות

 עם שוים הד"ת שאין פלא הוא ולכאורה היחוד, בבירור
אז. שהיה הגילוי

 הם בחו"מ בירורים. הם התורה משפטי שכל בזה הביאור
 הם התורה חוקי כל ובעצם וכו', לחבירו אדם שבין בירורים
 היינו ה ]א עד" עדי ה"להשמדם מהלך של בירורים
 זמן כל כי לרע, טוב בין להפריד - ?[ וכיצד הרע השמדת

 הטוב מן כשיפרד ורק קיום לו יש לטוב מחובר שהרע
 החייב בירור ובכל ומציאותו, קיומו כל יתבטל אז באמת

 מן הרע הפרדת נעשית והמותר האסור בירור או והפטור
 מן הרע בביעור עוסקים תורה דין של בירור ובכל הטוב,

העולם.

 ב ענף

חד ואורייתא ישראל

 שבת שאמרה חזייל דברי ובהקדם העמק עוד בזה ויש
 לה אמר זוג, בן נתת לא ולי זוג בן נתת לכל הקב"ה לפני

 לישראל תורה וכשניתנה זוגך, בן יהיו ישראל כנסת הקב"ה
 לנו צוה תורה עה"פ ז"ל אמרו עוד זוגך. בן לך הי לה אמר
 היינו מאורסה, אלא מורשה תיקרי אל מורשה משה

 וישראל זוג, בני שני כקשר התורה אל קשורים הם דישראל
 שיש ומה לזה, זה דומים הם הרי זוג ובני חד. ואורייתא

 הוי'ה שם דגילוי סוגיא בתורה שיש ומכיון בזה, יש בזה
 ומ"מ בס"ד. דברינו ונבאר זה ענין קיים בישראל שגם ע"כ

 כי זוג, כבני וישראל השבת שבין הקשר בזה מתפרש
וכנ"ל. ב"ה הוי'ה שם סוגית בשניהם

בבריאה אדם הצורת המה ישראל

 בבריאה "אדם" שמציאות פעמים כמה נתבאר כבר והענין
 הפלגה ובדור אדה"ר חטא מאז מהבריאה שנעדרה )אחרי
 ישראל. בכלל הוא העולם( אומות ע' לגמרי ממנה נדחקו
 מקרב גוי שהוציאנו מצרים ביציאת היתה ישראל כלל לידת

 מרעיתי צאן צאני ואתן לד( )יחזקאל עליהם נאמר ומאז גוי,
 קרויים הגוים ואין אדם קרויין אתם חז"ל ודרשו אתם, אדם
 בכלל מתקיים וכיצד האדם צורת של אחד פן נראה אדם.

 דמע"ב ו' ביום אדה"ר של יצירתו פרשת בגמר ישראל.
 שזוהי היינו וכו' השמים ובעוף הים בדגת ורדו נאמר
 בכלל היה וכן הנבראים. בשאר רודה להיות האדם מעלת
 -לידה[ היציאה גמר ]שהיה סוף ים קריעת אחרי ישראל
 הצורת של הרדיה זוהי האומות, כל על ופחד אימה שנפלה

 מסוף היתה אדה"ר של קומתו והנה בתרא. במהדורא אדם
 העולם מסוף היתה ג"כ שלו הרדיה א"כ סופו, ועד העולם

 השמים ועוף הים בדגת זה היה שבעולמינו אלא סופו. ועד
 הגשמי[, העולם חלל שבכל החיים בעלי היינו ה ]א וכו'

 לו שהיתה האחרים הרובדים בכל גם זה שהיה מובן אבל
 מו:( )זח"א חז"ל שדרשו וכמו סופו. ועד העולם מסוף רדיה
 וגבריאל, מיכאל המלאכים על קאי דזה יעופף ועוף עה"פ

 המלאכים. היינו השמים עוף הרמז ע"ד התורה בביאור כי
 בתהלים כמפורש תורה מתן אחרי ישראל בכלל הוא וכן

 העליונים החיות שכל כפשוטו, רגליו" תחת שתה "כל
 על הרדיה זוהי שלנו. התורה בלימוד תלויים והתחתונים

 כל יחרבו בתורה עוסקים ישראל ואלמלי העולמות, כל
 נשלמה ובזה בנפה"ח. ז"ל הגר"ח מרבינו כידוע העולמות

 קריעת בעת שהתחילה הבריאה, בכל ישראל של הרדיה
 זה למטה כאן ישראל חכמי שפוסקים ומה כנ"ל. סוף ים

 ועד העולם מסוף עי"ז רדייתם והרי העולמות, בכל הקובע
סופו.
 היינו כדמותינו", "בצלמנו נאמר האדם בריאת על והנה

 ובנפה"ח בחז"ל כמבואר הבריאה כל בדפוס היה שאדה"ר
 קומת כשנגמרה - ישראל כלל של "בצלמנו" ומהו שייא.

 שיופי פירושו מצוות. התרי"ג - תורה במתן שלהם האדם
 לו בדומה היינו מעלה של בדפוס שנברא הוא אדם צורת
 את בו שיש רק לא הוא הצלם ענין וטהרת בנפה"ח, כמ"ש

 כמבואר אדה"ר אצל שהיה כמו ]אה הבריאה כוחות כל
 כל כי ית', דרכיו בכל ללכת נתבע שאדם אלא בנפה"ח[,

 )ויק"ר במדרש כמבואר ית' דרכיו הם מצוות התרי"ג
 על דווקא בדרכיו" "והלכת מצוות ז"ל שדרשו ומה פל"ה(.
 אינן שהמדות משום הוא וכו' רחום הוא מה - מדות

 אבל זו, במצוה כולן נכללים הם לכן בתורה מפורשות
 באדם יש ולכן ית', דרכיו הם מצוות התרי"ג שכל באמת
 הוא וכאן עיי"ש. פ"ו בש"א זה כל וכמבואר איברים תרי"ג
 והוא ישראל, בכלל התורה כח שנכנס הנ"ל הענין עיקר

כנ"ל. בו הכלולים המצוות ותרי"ג הבריאה, בכל הרדייה

באדם הכלול הוי'ה שם

 האדם, את אלקים הוי'ה וייצר באדם כתיב מע"ב גמר אחר
 אקרא" הוי'ה שם "כי הוי'ה שם ענין בישראל נכלל ובזה
 מחיה ישראל הכלל כן הכל, מהוה הוא הוי'ה דשם וכמו
 וענין התורה. בלימוד בהם תלוי העולמות קיום וכל הכל

 כנ"ל. מצוות התרי"ג הוא ישראל בכלל אלקים הצלם
"ואתה מלבדו" עוד ה"אין על בירור היא ששבת כמו ומעתה



 תורה ושל ישראל של תפקידם הוא כך ה'", לעולם מרום
בשבת. התורה את קבלו ישראל כלל ולכן כנ"ל. הכל

ונקבה זכר בחינת וישראל תורה
 בטלה לא במדה מדה בטלו המדות כל בילקוט ז"ל אמרו

 העליונה. ההנהגה כל יסוד היא מדה כנגד מדה ענין כי פי'
 כנגדה העבודה מדת דכפי ושכר, עבודה ענין הוא כללותה

 בעז"ה נכנס בשטחיותו הענין זהו השכר. מדת הוא
בעומקם. הדברים להבהרת

ופנימיותה( )חיצוניותה עשית בחכמה כולם

 הנקראים שונים הנהגה דרכי דרך בעולמנו מתגלה הקב"ה
 מדת היא הקב"ה של מידותיו לכל והראשית היסוד מידות.

 אלקים ברא בראשית עה"פ האונקלוס שכתב וכפי החכמה.
 הרמב"ן בפי' ועיי"ש וכו' ברא בחכמתא וכו', השמים את

 וכו' עשית בחכמה כולם ה' מעשיך רבו מה כתיב וכן בזה.
 מערכת חיצוניות והוא הטבע, חכמת היא זו חכמה אמנם
 קטן( )עולם בו הבריאה כל כולל האדם אבל ית"ש. גילוייו
 עומד והוא החיצוני[ הרובד והן הפנימי הרובד הן ]אה

 שיאמר כדי יחידי נברא דאדם במתני' וכמ"ש הכל במרכז
 אלא נבראו לא שכולם ז"ל אמרו וכן העולם, נברא בשבילי

 שהיא שלו, הראשית שבמערכת בהכרח א"כ לזה. לצוות
 למערכת שמשתייכת במה יחודיות תהיה שלו, החכמה

 וכו' חכמה היא ה' יראת הן מ"ש הוא זה ענין הפנימית.
 ולא חכמה היא רק כי א', הן יוני דבלשון חז"ל ע"ז ואמרו

 ה' יראת שהיא החכמה של זו בהגדרה אחר. נושא שום
 "כולם הכל שורש היא שהחכמה לכך ההקבלה נמצאת
 היא ה' יראת בחינת שהיא החכמה כי עשית". בחכמה
 בפ״ג אמרו זו חכמה ועל האדם של עולמו את היוצרת

 חכמה שמים. מיראת חוץ שמים בידי בגזרה דהכל דנדה
 הבריאה לכלל להכניסה כדי האדם בידי נשארה זו

 בעשרה דאבות פ"ה במשנה דברו ועליה )בעבודתו(.
 יכול היה א' במאמר והלא העולם, נברא מאמרות

 העולם שמחריבים מהרשעים להפרע אלא להבראות,
 את שמקיימים לצדיקים טוב. שכר וליתן בע"מ, שנברא
 העבודה ענין כל כי כאן מבואר ע"כ. בע"מ, שנברא העולם

 על שכר לקבל המדה והוא לעולם, קיום נתינת רק הוא
 שנותנת היינו בעליה, תחיה והחכמה דכתיב הגם כי ידה.

 בראשית כתיב כבר הרי בראשית ובמעשה וקיום, מציאות
 רק הוא כ"ז מקום מכל וכו', אלקים ברא בחכמתא

 המערכת אל שלד רק היא מהותו שכל והטבע בחיצוניות
 שבחיצוניות למרות כן על מאחוריו, הנמצאת הפנימית

 כאן, אינו פנימיותו מצד מ"מ החלטי קיום כאן שיש נדמה
 לתוך מכניס שהאדם בעת אמנם גמור. קיום כאן אין עדיין

 זו בחכמה אז חכמה", היא ה' יראת ה"הן כח את הבריאה
 בע"מ שנברא לעולם וחיות קיום נתינת ענין מונח דוקא
רופפים היו שהעולמות החיים נפש דברי ביאור זהו ]אה

תשנ״ו[ במדבר ישרים נבסוד

 העולם את לקיים הכח ניתן שאז תורה ניתנה שלא עד
תורה[. ע"י בפנימיותו

חכמה התענוג, פסגת

 א"כ הגילוים, כל ובהתחלת בתשתית החכמה מהלך בהיות
 כנגד מדה הנהגת גילוי החריפות בכל כאן שיש בודאי
 הבריאה לתוך החכמה שמהכנסת האמת הוא וכן מדה

 על תתענג אז כתיב דוקא. חכמה מלמעלה כנגדו מקבלים
 צדיקים שאז בעיקר הבא עולם חיי על ומדובר וכו' ה'

 זהו תענוג. מלאים חיים השכינה, מזיו ונהנין וכו' יושבים
 שהיא חכמה נקרא זה גילוי הבא. דעולם הגילוי עיקר

 וצורת מהות עומק כי שם. הגילוים קומת כל של הראש
 "עדן". במדרשם חז"ל כינוהו וכן ותענוג. עידון הוא החכמה

 החוש ועדינות גסות כפי תלוי התענוג איכות כי וידוע
 של מתענוג פחותה האכילה תענוג למשל, בו. שנתפס

 כאשר וכו', וכו' במשוכלות מתענוג פחות ונגינה נגינה,
 החכמה כח הוא מכולם שהעדין בהיות כן על לכל. זה ידוע

 לסבול שאפשר התענוג פסגת להופיע יכול בה רק כן על
 זהו השכינה. מזיו ונהנין בראשיהן עטרותיהן מ"ש זהו

 דעבודה, חכמה ה' יראת ההן גילוי כנגד מדה, כנגד המדה
ותענוג. עדן הנקראת דלעילא החכמה מדת באה

לחכמה הכבוד ושייכות לשמו כבוד יצר טוב

 ופי' לשמו. כבוד יצר טוב קבעו אור יוצר ברכת במטבעת
 הוא הקב"ה שעשה גדול היותר הטוב כי ז"ל הגר"א שם
 לדוגמא הענין ופי' ע"כ. לשמו כבוד של מהלך דיצר בזה
 לא בודאי נמלים של גדולים גדודים אותנו משבחים היו אם

 אצל לנמלה יש ערך מה כי לשבח, זה עם מתחשבים היינו
 ק"ו, של בנו בבן בוראה אצל בבריאה כאן הוא ככה האדון.

 לבדו המרומם המלך כלפי )להבריאה( לה יש ערך איזה
 טובו בעצמת הקב"ה חידש אמנם עולם. מימות וכו' מאז

 מעלה כלפי כזה ענין ליתן יוכלו שהנבראים כבוד של מהלך
 להתקרב הנבראים יוכלו ובזה זה. עם יתחשב ית"ש והוא

 ע"ז ואמרו למענהו ה' פעל כל כתיב וע"ז הקדוש, המלך אל
 קילוסו לעלות שיוכל חידש כביכול לקילוסו. מט: דף בשבת

 החכמה בכח קשור הכבוד מהלך וכללות התחתונים. מן
 אלא כבוד אין אמרו וכן וכו', ינחלו חכמים כבוד וכמ"ש
 ענין הרי נפקא( עילאה מחכמה אורייתא )ואמרו תורה

בעיקר. החכמה של כבודה הוא מלמטה הכבוד העלאת

ית' ושעשועיו עבודה, — תורה

 ב' כוללת שהיא ענינה ברית. פסוקים בכמה נקראת תורה
 רקע הוא שלה המשפטים מהלך מצד בה. אלו ענינים
מעשה והלחות כתיב שני ומצד כולה. העבודה מהלך



 שלו שעשוע ר"ל מעשה ופירש"י )תשא( וכו' המה אלקים
 היה דכביכול יום, יום שעשועים ואהיה דכתיב ענינו ית"ש.

 לפני הוא כאן והמדובר זה. בענג עמה ומשתעשע מתענג
 א"כ לעולם. אלפים ב' קדמה כי חז"ל למדו דמזה הבריאה,

 לעולם )שקדם הבא דעולם ושכר התענוג מעולמות רק זהו
 ראשונות ובלחות בזה. גם אוחזת שהתורה נמצא הזה(

 העגל בחטא אבל הלחות, על בחקיקה זה מנועם ירד
 הברית ענין זהו כלום. ממנה טעמנו ולא מאתנו נסתלקה

 היא ה' יראת הן הנ"ל, החכמה מהלכי ב' בה שנאחזים
עדן. הנקראת והחכמה חכמה,

הנו"ן שער גילוי מת"ת,

 יציאת הזכרת התורה חזרה למה רשב"י את ר"א שאל
 באיזה להכירנו זהו כי ר"ש לו והשיב פעמים. נ' מצרים
 שבכח להודיע הוא פעמים דהנ' הוציאנו, מרומם מהלך
 העם את בהוציאך וכתיב ע"כ. יצאנו דבינה הנ' שער

 שקשור הרי הזה, ההר על האלקים את תעבדון ממצרים
 דגם בע"כ א"כ להיפוך. וכן מצרים, יציאת עם תורה מתן
הנ' שער בדרגת היה תורה מתן

 מטהרים דאלו דהגם אמרו יג: דף בעירובין עד"ז. יובן הענין
 פי' הם, חיים אלקים דברי מקום מכל מטמאים ואלו

 בגדרי שנמצאת המציאות גדר של מוגבלות אין דלתורה
 היפוכו, ולא א' רק המציאות הוי שבעולמות מה העולמות.

 נלמדת להיות ויכולה זה מיצר אין בתורה, הנה נמנע, והוא
 אמיתיים. ושניהם המשמאיל, בשכל ובין המיימין בשכל בין

 בירמיהו בפסוק יסוד לו יש חיים דאלקים זו הגדרה אמנם
 מבואר, עולם". ומלך חיים אלקים הוא אמת אלקים "וה'

 אלקים הנהגת הוא אמת אלקים דה' מהלך על דהביטוי
 כמ"ש נפסק שאינו דבר דהוא הוא האמת גדר והנה חיים.
 ואלו מטהרים אלו דשם שערים דמ"ט ובמהלך חז"ל.

 עלול דהרי שם, האמת מהלך בליטת אין עדיין מטמאים
 לאדם, מאדם עצמו, בהאדם ולהשתנות להתהפך המושכל

 בגדר הוא הכל דשם הוא גדרו הנ' שער אמנם לדור. ומדור
 דעתידים ז"ל אמרו דע"ז ז"ל הגר"א וכתב גמור. קיום

 דעתיד מדרש הביא שמיני פ' ובבחיי להטהר, ממזרים
 מבואר פנים כל על אבל בזה, מושג לנו אין להטהר חזיר
 וממילא והיפוכו דבר סובל שאינו מהלך נמצא דכאן הוא

 האמת גילוי עיקר הוא זה בשער כאן לעולם. פוסק דאינו
 שערים המ"ט דשאר ומכיון אמת. אלקים דה' דלעילא

 הוא דמופלא הזה, דשער המופלא עצמת מן מסתעפים
 דא"ח. ואלו אלו הגדרת בהם גם מופיע כן על ממגבלות,

הנ' שער גילוי להם, זו רוממות הופיע תורה מתן בעת

 מדת לתורה, קיבול בית להיות ישראל כלל הכשרת
פנימה שבנפשם האמת

 צריך היה האמת במדת הקב"ה הופיע תורה דבמתן מכיון
 מג' כ"א זו. מדה בליטת ישראל של קיבול בהבית גם

 חסד מסוימת, טובה מדה ישראל לכנסת הוריש האבות
 אמת תתן מיעקב, ואמת מיצחק, ובושה יראה מאברהם

 מדתו א"כ יעקב דהוא ז"ל אמרו שבאבות הבחיר ליעקב.
 בעת מצרים, ביציאת ממש. נפשינו בתשתית עומדת
 סבא ישראל רז"ל ודרשו ישראל וירא כתיב סוף, ים קריעת

 במה כי והפי' זו. ישועה ליעקב הקב"ה שהראה וכו',
 על הסוער ים לתוך וקפצו לגמרי בפשיטות ית"ש בו שבטחו

 שבנפשם התברר אז ויסעו, ישראל בני אל דבר הציווי פי
 מוגבלות. שום לה שאין נאמנות נקודת נמצאת פנימה
 לה אין היא שגם האמת, מדת בתוכם נמצא הרי ממילא
 ירושה מצד כי זו, ישועה ליעקב הקב"ה והראה הפסק.

תורה. למתן לגשת הוכשרו כאן זו. ישועה נפעל ממנו

זה במהלך זו"נ

 בעולמו הקב"ה שברא מה כל אמרו פ"ה בב"ב הרי אמנם
 של והשלד החיצוניות על ודברו לויתן. אפי' בראם, זו"נ

 תוכן על ללמד בא דהשלד אמרנו הרי אבל הבריאה,
 ושלימות נבראו. זו"נ הפנימי המערכה כל גם א"כ הפנימי,

 מה פי על הוא ביאורו זוגו. בת עם הוא האמת מדת
 מהו ששאל זוה"ק בשם פ"ד שע"ד החיים בנפש שנתבאר

 שמקודם הזה כשור ותי' שמים. מלכות "עול" הביטוי
 )בחרישתו(. לעולם טוב מזה להוציא כדי עול עליו נותנים

 דאין דשבת פכ"ד הרמב"ן שיטת פי על לבארו אנו ורגילים
 אלא בהמתו, אחר מחמר בגדר בבהמה חרישה מלאכת
 דעת איבדה צוארה על העול דנתן דכיון ממש, אדם מלאכת

 הגם הכא כן ע"כ. האדם ביד כגרזן עתה והיא עצמה
 אל לגמרי המסורה האמת מדת נמצאת הנפש דבתשתית

 דבו הגוף הוא דהאדם החיצון גבול הרי מקום מכל הקב"ה,
 איך וא"כ אדם( של בגופו זר )אל ולכאן לכאן נטיה מוטבע

 מדת של זוגו בת באה וע"ז דרכו פנימית הנקודה יצאה
 השור על העול נתינת שעם שמים. מלכות עול והוא האמת

 בעל עול תחת לגמרי ויהיה עצמו דעת יאבד אז הגוף שבו
 האמת נקודת אל קיבול וכלי הנקבה הוא זה ועול העול.
 ישראל דכשבאו במכילתא מ"ש זהו והבעל. הזכר דהוא
 קבלו להם אמר גזירות, עלינו גזור להקב"ה אמרו לסיני

 ואז בעצם המלוכה עול והיינו וכו' גזירותי כך ואחר מלכותי
הגילוי. אל מוכנה ותהיה הפנימית הקומה תושלם
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ה סביבי□ ! 1 ה׳ שנ
רביבו משולחן

זעללה״ה גנחובסקי אברה□ רבי הגאון
תשע״! במדבר פרשת -

בטעות פדה לוי
 קונה היה והפודה כסף, מטבעות לו שהיו בכהן הוה עובדא הנה

 והיו בהמטבעות, פודה כך ואחר בשקלים, ומשלם המטבעות ממנו
פדיונות. כמה ששוים כאלו מטבעות כמה לו

 היה דהפדיון ונמצא לוי, היה הפודים מן שאחד נתברר והנה
 מהמטבעות דחלק נמצא הפודה, בבעלות המטבעות ונשארו בטעות,

 להקנותם יכול היה לא ובאמת הכהן של היו לא הכהן, אצל שהיו
לאחרים.

 נתברר דהרי כך, אחר שהיו הפדיונות על יהא מה לדון יש כן ואם
שלהם. היו דלא ונמצא מהכהן קנאו שלא במעות פדאו דדילמא

טעות היה מתחילה א.
 היה הטבעות את הפודה קנה שבתחילה הא דאדרבה לומר יש הנה

 אצל נשארו מתחילה הרי אלא כהנ״ל למידן ליכא כן ואם בטעות,
עבורן. קיבל אשר השקלים את הכהן לו חייב אלא הכהן.

שותפות ב.
 סי' )חו״מ ברמ״א מובא שי״ד( )סי' הדשן תרומת לדעת לומר יש תו
 שותפות, נעשית עליהם מקפיד שאין חפצים דבתערובת י'( סע' רצ״ב

 אין אבל הכהן, אצל הנמצאים המטבעות בכל חלק להלוי יש כן אם
 מחיר ]דהרי הפדיון. חייל ושפיר מסויימים, מטבעות להלוי

משקלן[. ממחיר יותר בשוק המטבעות
 הדשן דתרומת דינא על לפקפק כתב )שם( המשפט בנתיבות והנה
 שפדה לחוש יש עדיין כן ואם שלם, על בעלים חד דכל ליה וסבירא

וכהנ״ל. הלוי של במטבעות
מוחזק הכהן ג.

 תפיסה וגם ודאי, בעלים ליה והוה מוחזק דהכהן לומר יש אלא
שמא. בטענת מועלת לא

 יתכן לא אך ודאי, בתורת אחד בכל דמוחזק דנהי לעיין יש אך
 הא לפדות, מנת על המטבעות כל נתן אם כן ואם בכולהו, דמוחזק

 על דדיינינן לומר יש מקום מכל אך פדה. לא מהאבות דאחד ידעינן
עצמו. בפני ואב אב כל

*  **
יברכו בספק גם

מ״ז( )ג' לגלגלת שקלים חמשת חמשת ולקחת
 סי' )ח״ב הרשב״א בתשובות ואיתא הבן. פדיון מצות בקרא איתא

 והגדיל, אביו, פדאו שלא בבכור טוליטולה חכמי שנסתפקו שכ״א)
 יפדו, שניהם שמספק וכתבו הבן. על או האב על אם המצוה, מי על

 להם יחזיר כך ואחר סלעים, חמש וזה סלעים, חמש זה שיתן והיינו
הספק. מחמת יברכו לא שניהם אבל סלעים. חמש הכהן

 הבן קדם אם אך האב, על פדיון החיוב דבאמת השיב והרשב״א
לברך. יכול ואף זכה עצמו את ופדה

 שיוכלו עצה היה לא השואלים לדעת אמאי אנפי בכמה לעיין ויש
בברכה: לפדות

השני יוציא אחד א.
 אחד הרי ברכה, בלא פדאו אמאי השואלים, לדעת לעיין יש הנה

 חייב, הוא אם דהנה להשני, גם להוציא ויכוון לברך, יכול היה מהן
כעונה. שומע מכח מוציאו שפיר חייב, השני ואם מברך, שפיר

 דאיתא ואע״ג חיובא, בר הוה לא חייב, שאינו דלהצד לומר ויש
מחוייב. אינו השתא אבל הבן, פדיון בתורת

להוציא חיובא בר חשיב אם לדון ב.
 בתשובות כתב דהרי הגרע״א, בדברי כך לא מבואר לכאורה הנה

 לברך אדם כל יכול מילה, בברית דלהכניסו דהברכה מ״ב( סי' )קמא
 בתורת הוא אחד שכל מכיון כעונה, שומע מדין המחוייב את ולהוציא
חיובא. בר חשיב גוונא דבכהאי חזינן המצוה,
 דיכול כתב ז( ס״ק ג' סע' ז' )סי' איתן בנחל גיסא, לאידך אמנם
 שבידו המזון, ברכת לענין כגון להתחייב, שבידו באופן דוקא להוציא
הדבר. בתורת בהיותו סגי לא אבל בדבר, מחוייב חשיבא ואז לאכול

 אינו המאורע לו קרה שלא מי הגומל דבברכת מהא כך, והוכיח
 דהוה הגומל, דברכת דטעמא לומר דיש העירוני אמנם להוציא. יכול

 שיצא מי אם השחר בברכות בתראי גאוני דנו והרי השבח, כברכת
 שפיר אתי השחר, בברכת להוציא יכול דאינו נימא ואם להוציא, יכול

 להוציא יוכלו באמת זה ולפי הגומל. בברכת מוציא אינו אמאי
 שכתבנו מה עיין ערופה, עגלה של ידים ברחיצת ]וכן הבן. דפדיון בברכה
תשע״ו[. ויגש בפרשת

שליח יעשו ג.
 תיקשי אכתי כעונה, בשומע להוציא אפשר דאי נימא אם אף הנה
נפשך. בממה יברך והשליח שליח שניהם דיעשו
 סי' )ח״א מישרים בדובב אך מבשלוחו, יותר בו דמצוה תימא וכי

 ממצוה עדיפא מצוה הידור מהודר, יותר השליח כתב דאם כתב מ״ז(
 על תהא שאם לענין הדין דהוא לומר יש כן ואם מבשלוחו, יותר בו

מבשלוחו. יותר בו ממצוה עדיפא בברכה, שליח ידי
 מ״ו( פ״א תרומות )משנה דאמרינן מהא כך למילף דאיכא והעירוני

 דמחמת חזינן הרי לתרום, שליח עביד קא אלא יתרום, לא דאלם
המצוה. לקיים לאחר נותן הברכה

 אך הבן, בפדיון שליחות ליכא י'( סע' ש״ה סי' )יו״ד להרמ״א אמנם
 אדם של דשליח שליח למיעבד דמצי וסברי נחלקו )שם( והגר״א הש״ך

כמותו.
נרגא שדו ד.

 ביהודה נודע בתשובות דהנה נרגא, שדו שכתבתי מה בכל הנה
 דאין פודין, אין הבן לפדיון רוב באיכא דאף איתא קפ״ז( סי' יו״ד )תנינא

 נקט ס״ז( סי' )תנינא בתשובה הגרע״א וכן הרוב. אחר בממון הולכין
 ]ובקונטרס קכ״ה(. )סי' צדק הצמח כדעת וזהו רוב. מפאת פודין דאין

 הבן מפדיון פטור בספק דנהי ליה וסבירא פליג ה׳( אות ו׳ )כלל הספיקות
חייב[. ברוב אבל

 פטור שהרי לברך אסור לפדות ברוצה דאף ביהודה בנודע וכתב
וציונו. שייך ולא מדינא

 להחזון זכרון בקובץ מכת״י )נדפס מסלוצק יוסף רבינו בתשובות ועיין
 עשה במצות מברכות נשים אם דתליא דנקט קמ״ה( עמוד יחזקאל
 נשים דשאני דמי, דלא ליה סבירא ביהודה הנודע אך גרמא. שהזמן

פטור. הרי הכא משא״כ לחיוב עצמן שמכניסות
 יותר דבמוציא ס״ח( סי' )קמא הגרע״א שכתב למה דמי לא וכן

 מחומש, דיותר פטור האי על מוותר דהתם גמורה, מצוה הוה מחומש
)שם(. מסלוצק הגר״י וכדביאר דידן, בנידון משא״כ

 אחד שיברך שכתבנו טוליטולה דחכמי נידון בהאי העירוני והשתא
 ברוב כמו דהרי נפשך, ממה שייך דלא נימא להאמור אך השני, ויוציא
 הוי סוף סוף נמי הכא עליו, לברך סגי לא הרוב, של בירור שיש אע״פ
 יברך שהשליח שליחות תועיל לא זה לפי ]וכן ברכה. שייך ולא ספק

נפשך[. בממה
לרוב נפשך ממה בין לחלק ה.

לא דברוב מרוב, נפשך ממה דחלוק נוקפי, ולבי אעשה מה אך

א
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לן. פסיקא נפשך ובממה ברכה, אין כן ואם מילתא לן פסיקא ט
 בפעם תפילין במניח דהרי ביהודה, הנודע דברי על העירוני ]והנה פ

 שבת בריטב״א כמבואר מחוייב, שאינו אע״פ מברך, ביום השני
 ל״ז )סי' הלכה בביאור וכדכתב א'( )מ״ט כנפים בעל דאלישע בסוגיא

בתראי. גאוני בזה דדנו ב'( סע'
לתפילין. דמי ולא מדינא דפטור הבן פדיון דשאני לומר צריך אלא

לכאן[. ענין אינו מברכות דנשים דהא פשוט זה ולפי
 אבות שני של נשים בשתי האמור, בכל לדינא מינה נפקא הנה
 דשניהם ואמרינן יום, ל' קודם מת ואחד ונתערבו, בכורים שילדו

 שכתבנו מה ולפי לברך, יוכל השליח האם שליח, יעשו אלא פטורים,
לבטלה. ברכה הוי נרגא דשדי ולהני ודאית, מצוה כאן דיש לברך יוכל

* * *
פדאוהו שלא אדם נמי פודה

 לידת ]בנידון הבן, פדיון ספק לו שהיה באחד הוה עובדא הנה
 או אליו קרוב הכי אדם נמי שפודה שאמר באופן והפדה מלקחיים[,

פדאוהו. לא שעדיין מבוגר הכי
הכי עבדי לא טוליטולה חכמי אמאי א.

 ליעבד יכלו הרי ברכה, בלא פדאו אמאי טוליטולה חכמי על תיקשי
 ליכא כן אם הבן, פדיון ליכא דבשליחות דסברי נימא אם אך כהנ״ל.

 וכדעת שליחות דמהני נימא כד רק תקנתא האי וכל נמי, תקנתא האי
)שם(. והגר״א הש״ך

לבטלה בברכה יכשילו ב.
 האי כך אחר שמא לחוש יש דהנה תקנתא, האי בעיקר לעיין יש
לבטלה. בברכה הבכור יכשילו כן ואם עצמו, יפדה בכור
 אמרינן בפשוטו חיילא, ולא בטלה עבורו זכות דהאי תימא וכי

זכות. בשבילו היתה זה דבשעתו

 עניני
מעושר היה שלא נתברר

 כאן אין אכל, ולא ונמלך טוב יום לצורך טוב ביום בישל אם הנה
עבירה.

 פסולת, מתוך אוכל בירר אם בורר, מלאכת לענין זה כעין וכן
שרי. מדינא אכל, לא ולבסוף לאלתר, לאכול מנת על שמותר

 ונתברר לאכול, מנת על טוב ביום בישל אם מהו לעיין יש מעתה
בוץ. בישל ובאמת קפה שמבשל שחשב כגון לאכילה, ראוי שאינו
 איסור יש עכ״פ אבל בבוץ, בישול איסור דאין נימא אם ]ואף

 שכתבו כמו לגופה, צריכה חשיבא בוץ, לשם דחשב ואע״ג בהבערה,
בחובל)[. ד״ה א' )ק״ו בשבת בתוספות זה כעין

עבר בפשוטו א.
 דומה אינו דטעות טוב, ביום מלאכה איסור על עבר בפשוטו הנה

 מין מתוך קפה שבירר שחשב כגון בורר, מלאכת לענין וכן לנמלך.
 המין של בורר איסור על עבר בוץ, בירר ובאמת לאוכלו, מנת על אחר
לנמלך. דמי ולא השני

מעושר בלתי קפה ב.
 בלתי קפה אלא בוץ, היה לא קפה במקום אם זה לפי השתא

 דאורייתא איסור על עבר דקא דאגלאי כהנ״ל נימא אם מעושר,
 ליה נימא כן אם לנמלך, דמי ולא בורר[ לענין ]וכן טוב ביום דבישול

 על לעבור טפי עדיף דהרי טוב, ביום יעשר או טבל בתור שיאכלנו
 לעשר דרבנן איסור על לעבור או דרבנן טבל דאכילת דרבנן איסור

 איסור על יעבור לא שעכ״פ כדי טפי[, קיל מה ]ותליא טוב, ביום
לחול. טוב מיום דבישול דאורייתא

הואיל ג.
 יש דהנה לעשר, אסרינן אלא טוב[ יום ]לענין כך לא לדון יש אך
 דילמא אמרינן דהרי דרבנן, איסור על אלא עבר לא דבבישולו לומר

 הרי אך מדרבנן, עכ״פ באכילה אסור דהטבל ונהי אורחים, מקלעי
ה'( סי' )קמא הגרע״א בתשובות ומביאו ס״ד( )סי' אריה בשאגת כתב
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 ם המחאה שסיבת אע״פ למחות, דיכול קטן בגר חזינן באמת אבל
 ט אבל מחאה, מדין דמהני התם דשאני לומר ויש כך. אחר התחדשה

הזיכוי. שעת בתר אזלינן מחאה בלא
 סהדי באנן ידעינן אנן עשר בן שבהיותו קטן דגר באופן מינה ונפקא

 דבלא נימא דאם גדלות. לפני מת כך ואחר להגירות מסכים היה דלא
 להעמיק ויש הגירות. יחול נמי הכי הזכוי, שעת בתר אזלינן מחאה

קצ״ה[. סי' חו״מ הרי״ם בחידושי ]ועיין יותר. זה בכל
ברירה ג.

 בכור שפודה יתנה דהרי לבטלה, לברכה לחשוש דאין תימא וכי
 דרבנן דהברכה ואע״ג בברירה, תליא הנה עצמו, את יפדה לא אשר

לברך. שייך לא חל, לא הפדיון אם אך ברירה, יש ובדרבנן
ביותר הזקן בכור ד.

 לחוש אין בעולם הבכורים מכל הזקן הבכור דאותו נימא ועדיין
יפדה. לא שבאמת לן מנא מקום מכל אך עצמו. את שיפדה
 נוחה דעתו שאין לי אמר שליט״א הדור מגדולי אחד עם דברי ומדי

מזה.
לאחר גם לכוון להאב יאמרו ה.

 דאשה בעובדא נ״ג( סי׳ יו״ד )ח״ב שלמה לחם בתשובות חזינן הנה
 פטור כך אחר שנולד הולד וממילא לכן קודם הפלה לה והיה שניסת
 ואם לפדות, רוצה בעלה והשתא מזה, ידע לא בעלה אך הבן, מפדיון

בית. השלום יתבטל מזה יידע בעלה
 שיברכו ואע״פ יפדה, אלא לו תאמר שלא שלמה, בלחם וכתב

 מגילת מחיקת לענין א'( )קט״ז שבת בגמרא אשכחן הא לבטלה, ברכה
 כדי המים על ימחה בקדושה שנכתב שמי תורה דאמרה סוטה,
לאשתו. איש בין שלום לעשות

 לאב הכהן שיאמר עצה, האי יהא לא הכא גם אמאי ולהאמור
אחד. עוד שיפדה שביקשו

 חייב דאם נפשך, ממה מדין סלעים בחמש סגי דמלקחיים, דבהך ]ודע
זכות[. וחשיבא לשני מברך חייב אינו ואם מברך

טוב יום
 מותרת דהיא דמכיון התורה, מן הואיל חשיב מדרבנן האסור דדבר

 איסור על אלא בבישולו עבר דלא ונמצא הואיל, אמרינן מדאורייתא
 איסור מפאת כן ואם מדרבנן[, אסור הואיל כשאמרינן גם ]דהרי דרבנן,
 לעשר או טבל אכילת של אחר דרבנן איסור שרינן לא דהואיל דרבנן
טוב. ביום
 לא דידיה דלגבי לשקיעה, סמוך כשבישל קיים הנידון עדיין אך

 הפוסקים כתבו הא אורחים ולגבי טבל, הרי דהרי לצורך הוה
היום. בסוף שיבוא שכיחא דלא דמילתא

לקטנים יתן ד.
 דהוה ואע״ג לאכול, לקטנים ויתן יעשר שלא לומר יש ועדיין

 קכ״א ובשבת יום, ד״ה א' )יומא ברשב״א כתב הרי דרבנן, דטבל איסור
 הרשב״א דברי אך לדרכם. לקטנים ספינן דרבנן דאיסור שמעת( ד״ה א'

סק״ג[. שמ״ג סי' ברורה משנה ]עיין מוסכמים. אינם

* * *
בזמנה שלא מילה

 בחוץ גלויות של שני טוב ביום בזמנה שלא במילה הוה עובדא
 תידחה אזי ימול לא ואם ישראל, מארץ שם מוהל והיה לארץ,

אחר. מוהל יבוא אשר עד בשבועיים המילה
 לבני הנולד בן למול ישראל ארץ לבן שרינן האם לדון יש זה וכעין

גלויות. של שני טוב ביום ישראל בארץ הנמצאים לארץ חוץ
אסור לארץ בחוץ א.

 )שו״ע נקטינן דהא למול, שאין פשוט לכאורה הראשון, באופן הנה
 של שני טוב יום דוחה אינה בזמנה שלא דמילה ח'( סע' רס״ו סי' יו״ד

 לארץ בחוץ הא אך ישראל, ארץ בן הוא מוהל דהאי ונהי גלויות,
ישראל. ארץ לבן גם שני טוב ביום מלאכה למיעבד אסרינן

מותר ישראל ב.בארץ
בן למוהל להתיר יש לענ״ד ישראל, בארץ שהם השני באופן אך

ב
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 )שולחן חזינן הא האב, של שליח הוה אם אף דהרי למול, ישראל ארץ |
 שלא למי לומר שבת תוספת שקיבל למי דשרי י״ז( סע' רס״ג סי' ערוך פ

 ]עיין שליחות. משום אסרינן ולא מלאכה למיעבד שבת תוספת קיבל
קצ״ד[. סי' קמא הגרע״א בתשובות
 אם הפוסקים פלוגתת סק״ג( תצ״ו )סי' תשובה בשערי דאייתי ואע״ג

 טוב ביום מלאכה למיעבד ישראל ארץ לבן לומר לארץ חוץ לבן מותר
 כ״ב( ס״ק של״א )סי' ברורה במשנה כתב הא מקום מכל גלויות, של שני

דאורייתא. במלאכה אף שבות לעכו״ם אמירה שרינן מילה דלענין
בזמנה שלא מילה ג.

 אבל בזמנה במילה רק לעכו״ם אמירה דשרינן אשכחן באמת אך
 למוהל לומר לאב נתיר היאך כן ואם אשכחן, לא בזמנה שלא במילה
גלויות. של שני טוב ביום למולו

 )עיין הסוברים על נסמוך לעכו״ם אמירה דין דלגבי דנימא אלא
 שלא דמילה פוסקים( ושאר סק״ח שם וש״ך ח' סע' רס״ו סי' יו״ד שו״ע

גלויות. של שני טוב יום דחיא בזמנה
 לצורך לעכו״ם אמירה שרינן דבספק דנהי ראיה, צריך זה אך
 )או״ח יצחק באר בתשובות כמבואר דאורייתא, במלאכה אף מצוה

 מצוה לדבר לנכרי לומר דשרינן העיטור בעל דעת דמצרפינן י״ג( סי'
 לדידן אם עיון צריך אבל דאורייתא, מלאכה עושה כשהנכרי גם

דדינא. ספיקא חשיבא
סיכום ד.

 שני טוב ביום והוה השמשות בין בנולד או דופן ביוצא מקום מכל
 בזה דהרי להתיר, יש ודאי בזה ישראל, בארץ ונמצאים גלויות של

 לצרף יכולין ודאי כן ואם בזמנה, מילה היום הוה שמא ספק איכא
העיטור. בעל דעת

 אלא להתיר דיש נלענ״ד יותר אך אדע. לא בזמנה שלא במילה אך
לרבים. התמוה דבר הוא כן אם

 לעיין יש ובזה נהנה. אינו כאשר לעכו״ם שרי דברמיזה חזינן ]והרי
 שבת, מערב שרי רמיזה דשרי דכל נימא ואם שבת, מערב שרי אם
הנאה[. כאן אין שהרי לישתרי טוב יום לפני למוהל באומר כן אם

*  **

*  **
השמשות בין מלאכה

 גם מודפס כ״א, סי' הגרע״א גנזי א', סי ח״ג )בתשובות הגרע״א דן הנה
 בבין נר להדליק לאסור תצ״ה) סי' שו״ע גליון י', סי' בנספחים ח״ג בשו״ת

 הקיסם שמניח דאחרי לחוש יש דהרי טוב, יום סוף של השמשות
 כשמבעיר כך דאחר ונמצא היום, נתחלף השמשות, בין באמצע באש
 מן ואסירא לחול טוב מיום מלאכה דעשה ונמצא חול, הוא הנר

היום[. בסוף דהוה מכיון דהואיל היתירא ליכא ]והכא התורה.
 דבעלה השמשות, בין הנודרת לענין )שם) הגרע״א כתב זה וכעין

 דאינו ונמצא הנדר, אחרי היום נתחלף דדילמא לה, להפר יוכל לא
דיבור. כדי בתוך היה כן אם אלא שמעו, יום אינו דכבר להפר יכול

 היום, דנתחלף דאע״ג טוב, יום דמלאכת באופן להעיר יש והנה
לאחריה. טוב יום תוספת מחמת לישתרי אכתי מקום מכל

 לצורך טוב ביום מלאכה לעשות לאסור יש דבאמת לומר ויש
טוב. יום תוספת

 וכפשטות שמחה, דין ליכא טוב יום דבתוספת נימא אם ובפרט
 טוב יום דמלאכת היתירא והרי דמסר(, ד״ה א' )מ״ז בכתובות תוספות

טוב. יום שמחת מפאת היינו נפש אוכל לצורך
 יום דצורך היתירא דאמרינן חזינן דהרי לסתור, יש זו טענה אך

 ולא ד'לכם' מיעוט בעינן דהא טוב, יום שמחת דליכא אע״פ טוב
טוב. יום שמחת על מצווה אינו דנכרי אע״ג לנכרי,
 סק״ג( תצ״ו סי' תשובה שערי עיין )א״ה, הפוסקים כתבו דהרי תו,

 גלויות של שני טוב ביום מלאכה לעשות לארץ חוץ לבן שרי דמדינא
שמחה. מצוות ליכא ישראל ארץ דלהבן אע״פ ישראל, ארץ בן עבור
 שלפניה טוב יום בתוספת אסור יהא כן אם הכי נימא דאם תו,

 ושמחת איכא מלאכה דאיסור עצמה, התוספת עבור מלאכה לעשות
זה. שמענו ולא ליתא, טוב יום

לילה כולו או יום כולו
 ספיקא ספק מפאת להקל יש מקום דמכל הגרע״א כתב אמנם
 גם שמא לילה, דהוה לומר תמצי אם ואף יום, עדיין דשמא לקולא,
 היום, מן כולו דדילמא ]והיינו לילה. היה המלאכה עשיית בשעת

הלילה[. מן כולו ודילמא
 דבר דהוה לאסור יש מדרבנן אבל הכי, נימא התורה דמן דנהי כתב ]אך

 זמן. לאחר המלאכה לעשות יכול הא מלאכות לענין דהרי מתירין, לו שיש
 בבין לאיסורו חוזר דהא העירוני אך להשאל. יכולה הרי הקונם לענין וכן

מתירין[. לו שיש דבר אמרינן לא ובזה הבא השמשות
 דבעשה ב') )י״ט דכריתות בסוגיא דאמרינן מהא תיקשי אמנם
 לר' ]אף קרבן, ליכא כיפור, ויום שבת שבין השמשות בין מלאכה
 חצי דילמא משום שחייב[, שיודע וסגי חטא ידיעת בעי דלא אליעזר
 רק קרבן חיוב לן ]ומשכחת כיפור. ביום גרוגרת וחצי בשבת גרוגרת

גרוגרות[. שתי בעשה או זמן משך לה שאין במלאכה
 מן כולו דאו ספיקא, ספק משום יתחייב לא אמאי להאמור והרי

הלילה. מן כולו או היום
:אנפי בכמה קושיא בהאי לדון ויש

אחד ספק א.
 הספק דהרי ספיקא, ספק דליכא נראה היה הגרע״א, דברי לולי
אחד. ספק וזה והלילה היום בין הגבול קו אימת

רגעים רוב ב.
 מיעוט הוא שמתחלף הרגע דהרי ספיקא, ספק דליכא העירוני תו

 בלתי שהם הרגעים ברוב היתה שפעולתו נימא כן ואם הזמן,
דכריתות. סוגיא ניחא יהא זה ולפי מתחלפים.

 לענין א'( ס״ק שד״מ )סי' אברהם המגן בקושיית מצאנו זה וכעין
 מלאכה לעשות אסור אמאי שבת, הוא מתי יודע ואינו במדבר ההולך

חול. הם ימים ורוב רובא, בתר ניזיל הרי השבוע, ימות כל
 לא עלמא כולי הכא דהרי הכא, שייך לא קבוע דהוי ]ותירוצו

 מקום דמכל לומר יש אך קבוע. חשיב לא כן ואם לילה מתי ידעינן
ברוב[. ביטול כשליכא אף מיתסר מינכר דלא קבוע מדרבנן הא

 בהניח שכתב מצאתי( לא )א״ה, דיסקין המהרי״ל בתשובות ]ועיין
 נתחלף שמא אמרינן דלא השמשות, בין ונאכל השמשות בין עירובו

הזמן[. רוב בתר דאזלינן באמצע

קרבן מחייב אינו ספיקא ספק ג.
 ליישב לדון ויש דכריתות. סוגיא תיקשי אכתי להגרע״א אמנם

אופנים. בכמה
 כ״ד סי' ליקוטים שבועות י״ד, ס״ק קמ״ג סי' נזיר )אה״ע איש החזון חדא,

 כן ואם מלקות, מחייבין לא לחיובא ספיקא דבספק כתב י״ז( לדף
 דדמי לן מנא אך לחיובא. ספיקא בספק מחייבין לא קרבן דגם נימא

לקרבן. מלקות הדדי לא

קרבן לחייבו שקול ספק ד.
 איש בחזון איתא קרבן, שחייב השקול בספק דהנה ליישב, יש תו
 מהא ראיה ]ולענ״ד מחייבינן, לא דמספק סק״ד( צ' סי' יו״ד עיין )א״ה,

 דדמי טעמא ואם ומתנה[, אשם מביא אינו בספיקות מרובה דבמעילה
 דאינו לחיובא ספיקא ספק לענין גם נימא כן אם ממון, לחזקת
קרבן. מחייבו

כלל. ברירי ולא מחודשים דברים הנ״ל( וד' ג' )אות זה כל אך

שמות ב' ה.
 הלילה, מן שכולו דלהצד דהגרע״א בגוונא דדוקא ליישב, העירוני

 טוב, יום אם שגם אמרינן ובזה טוב, יום איסור משום לדון מקום אין
 תמצי ואם על בספק וכמו ספיקא, ספק ליה והוה יום, כולו דילמא

 אין על, דבלא מטעם )א״ה, אחד, שם חשיב דלא דרס, לא שמא על לומר
 בהספק אבל סק״י(, הספק בבית ק״י סי' דעת חוות עי' לאסור, נידון כלל

שמות. שני חשיבי לא הכיפורים, יום כולו או שבת כולו דילמא
 למידן נדרים בהפרת הגרע״א שכתב למה ארוכה מעלה אינו ועדיין

ספיקא. ספק הך
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הנ״ל כעין ישוב עוד ו.
 פעולת דברים, ב' כאן יש טוב, ביום הגרע״א דבנידון ליישב יש

 ובזה טוב, יום צורך שיהא כדי ממנו היוצאת התועלת וכן המלאכה
 של וב' נדר של א' שמות ב' כאן יש הפרה לענין וכן ספיקא, ספק יש

 הסוגיא של בנידון משא״כ דמהני, צדדים ב' יש ובזה הפרה,
 ספק חדא דהוה אמרינן בזה השמשות, בין מלאכה לענין בכריתות

היום. התחלק מתי
זוב של שניה ראיה ז.

 ב'( )ל״ד שבת בגמרא דאמרינן מהא הגרע״א, דברי על לעיין יש תו
 דילמא דחיישינן מספק, טמא השמשות בין ראייה שרואה בזב

 נימא לא ואמאי זוב, של שניה ראיה ליה והוה באמצע היום נתחלף
 ודילמא היום מן כולו דדילמא אחת, ביום דהוה לקולא, ספיקא ספק
 לא אמאי )שם( בשבת יוסף בראש כך הקשה וכבר הלילה. מן כולו

 ולתירוצים ]א״ה, הכי. חזינן הא מקום מכל אך ספיקא, ספק אמרינן
קושיא[. האי גם מיושב הנ״ל ו' ה' באות

 ספק חד חשיבא הגרע״א נידון לענין דגם כך, לא לדון יש ]אמנם
 וחצי גרוגרת לחצי המלאכה חילוק דלענין וכשם היום, נתחלק מתי

 וכן והפרה נדר לענין נמי הכי ספק, חד הוי דכריתות דסוגיא גרוגרת
טוב[. יום מלאכת לענין

*  **
האוכל או העושה בתר

 עבור טוב ביום מלאכה לעשות לאדם מותר אם לעיין יש הנה
 יהא העושה אצל אבל חבירו, של טוב יום בתוספת שיאכל חבירו
התוספת. גמר לאחר

הספק צדדי א.
 אצלו והרי העושה, בתר דאזלינן דאסירא, נימא מי הספק, צדדי

 דשרי, לומר יש דילמא או לחול, טוב מיום דעושה נמצא כן ואם חול
טוב. ביום אכילה עבור עושה והרי האוכל, בתר דאזלינן

תמצי היכי ב.
 ביום מלאכה לעשות דשרי נימא אם רק הנ״ל נידון לכאורה הנה

התוספת. עבור טוב
 שעושה הנידון לן משכחת מקום מכל כך, לא נימא אם אף אמנם

 השקיעה העושה אצל אבל מתאחרת השקיעה שבמקומו חבירו עבור
קודמת.

לקולא העושה בתר אזלינן ג.
 לן איכפת לא בזה טוב, יום העושה שאצל ההפוך, באופן הנה
טוב. יום לאו האוכל שאצל

 חוץ לבן שמותר ב'( טור ריש ב' פ״ט כתבים )דרו״ח הגרע״א כתב דהרי
 דמכל גלויות, של שני טוב ביום ישראל ארץ בן עבור לבשל לארץ
 במהרי״ט ]ועיין טוב. יום שפיר הוי המלאכה שעושה זה לגבי מקום
 ליה דהוה דאסירא, דסובר תצ״ו( סי' תשובה בשערי מובא קל״ט, סי' )ח״א צהלון

חול[. כלצורך
 משמע לכלבים, ולא לנכרים ולא 'לכם' קרא דבעינן לזה וראיה

 יום אינו האוכל שבשביל אע״פ עבורם, לבשל שרינן הוה קרא דלולי
דידן. בנידון הדין הוא כן ואם טוב.

לו מותר לפניה, טוב יום בתוספת שנמצא דמי זה לפי לנו ויוצא
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 ם לבית מחזור לטלטל כגון קיבל, לא שעדיין מי עבור מלאכה לעשות
 ט קיבל שלא אדם בו שיתפלל הרבים רשות או כרמלית דרך הכנסת
טוב. יום תוספת

לקולא תרוייהו בתר אזלינן ד.
 ואצל טוב יום האוכל שאצל היכא מהו דידן נידון לענין והשתא

 חזינן דהרי לומר יש האכילה. בשעת טוב יום מוצאי כבר העושה
לחומרא. גם הכי נימא כן ואם העושה, בתר לקולא דאזלינן

 טוב יום או דסגי אמת דתרוייהו כך, לא לומר יש מקום מכל אך
האוכל. אצל טוב יום או העושה אצל

שני יו״ט לענין מינה נפקא ה.
 ישראל[ ]בארץ ישראל ארץ לבן שרי האם רבתא, מינה נפקא הנה
 מחוץ אורח עבור גלויות, של שני טוב יום לצורך המועד בחול לבשל
 הרי מקום מכל חג, איסרו אלא אינו דלהעושה דאע״פ לארץ,

 גם אזלינן דלקולא דשרי, לומר יש ולהאמור טוב. יום הוה להאוכל
האוכל. בתר

 שני, טוב יום לצורך המועד בחול מלאכה לעשות שרינן ]דלהאורח
 חול מלאכות אם ואף י״א(, סע' תקל״ט סי' )או״ח בגליון הגרע״א כדכתב
 ויום הואיל, משום דרבנן רק הוה הכא מקום מכל דאורייתא, המועד

דמי[. שפיר כן ואם מדרבנן, הוי שני טוב
יו״ט השני חילל התוספת בהפסקת ו.

 שגם חבירו עבור טוב יום בתוספת מלאכה עשה אם זה לפי אך
 יום לתוספת טוב דמיום נימא אם אף שרי בפשוטו ]דזה טוב, יום בתוספת

 לאחר להעושה יהא כבר האכילה דבשעת הנ״ל באופן אסירא[, טוב
 אם אך דמי, שפיר טוב יום בתוספת יאכל חבירו אם הנה התוספת,

טוב. יום חילל דהראשון נמצא התוספת, יפסיק חבירו
 אבל עבירה, כאן אין אכל, ולא ונמלך טוב יום לצורך המבשל אך
 התוספת, את יפסיק חבירו אם השקול ספק שהיה הנידון יהא הכא
אסרינן. מדרבנן הא אך להתיר יש הואיל דמפאת ונהי

תשע״ו[. בראשית פרשת בסוף זה בכל שכתבנו מה ]ועיין

*  **
וחזרה שהיה

 באינו או נכרי לצורך כגון טוב, ביום לבשל דאסור בגוונא שאלו
 שהיה איסור יש האם טוב, יום מערב בהיתר ועשה נפש, לכל שוה

יחתה. שמא מפאת וחזרה
 הואיל, יש דהרי דאורייתא, מלאכה כאן אין לכאורה אך אדע, ולא

 שהם אחרים לדברים בהאש ישתמש שמא האש, יבעיר אם דאף
טוב. יום לצורך

 לעצמו. שיאכלו התבשיל לענין הואיל גם יש נכרי לצורך ובבישול
היום. בסוף שייך לא זה אך

 היום, בסוף מהו לעיין יש אחר, לדבר שיצטרך האש לענין ]אך
 הואיל, משום ליחייב לא אהבערה מקשינן ב'( )מ״ז פסחים דבגמרא

 הכי. לשנויי מצי הוה נמי הכי אין ואולי היום. בסוף דאיריי משני ולא
בסוגיא[. שם עיון וצריך

 גזרינן האם מדרבנן אלא יאסר לא כשהבישול לעיין יש והשתא
תלמוד. וצריך יחתה. שמא

 לייקוואוד מעיה״ת לעפקאוויטש יוסף ר' הרה״ג נדבת
 זצ״ל הורתי חדר בעל רבינו וממקורבי ישראל גאון תלמיד

זקנו נשמת לעילוי
 הגאון מאת השיעורים כותב הקהלה, פרנס פזרונו, בצדקת נודע התורני הנכבד הנגיד הרבני

רבא ספרא ישראל מאורי מגדולי האכסניא בעל זצ״ל, הבושם ערוגת בעל

 זללה״ה יוסף יעקב ר' הגה״ח בן הי״ד לעפקאוויטש לייביש רבי
 סאטמאר בעיר העיר וטובי קהילה מראשי יוסף, עקבי מח״ס

זקנתו נשמת ולעילוי
לרוחה פתוח ביתה לעני פרשה כפה ביתה בנתה נשים חכמת החשובה האשה זוגתו

ע״ה פריינד יהושע יעקב ר' הרה״ח בת הי״ד ריזל מרת
 תש״ד סיון ח' עקדה״ש ונשרפו שנהרגו

נפרדו לא ובמותם בחייהם והנעימים הנאהבים דמם תכסי אל ארץ ארץ

 הדברים למודעי זאת
 תמיד אינם כאן הנדפסים

 זצ״ל, רבינו של בלשונו
 דרכו שלפעמים מפאת
 בקצרה, לכתוב היתה

 מן היה המעיינים ולתועלת
 תיבות להוסיף הצורך
 הרבה והסבר. קישור

 בכמה רבינו האריך פעמים
 ואופנים דרכים וכמה

 עשר ולפעמים ענין, באותו
 ע"כ כאן, הנדפס על ידות

 העתקנו שהאריך במקום
מהדברים. חלק רק

 הגליון להפצת בתרומה
 להפצת לסייע זוכה הנך

 אפשר זצ״ל. רבינו תורת
 פלוס נדרים דרך לתרום

 )תורת 9000893 קופה מסי
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מציון" "שלמים
 ורבנו מורנו של מתורתו ובאגדה בהלכה השבוע בפרשת תורה דברי

זצוק״ל פלמן ציון בן שלו' רבי הגדול הגאון

רות מגילת - נשא - במדבר פרשת

גליון

1 2 0
 ג' שנה

תשע״ז

 ניסים מעשה ידי על בשבת הוצאה או מלאכה לעשות מותר אם - ניסים מעשה
י"ג( פסוק ד' )פרק ארגמן". כגד עליו ופרשו המזכח את "ודשנו
 תחת רבוצה השמים מן שירדה ואש ארגמן, בגד עליו ״ופרשו ופרש״י,

ת כארי הבגד שע  של פסכתר עליה כופין שהיו שורפתו ואינה המסעות, ב
נחושת״.

 ניסים, מעשה בה היה המזבח על מהשמים שירדה שהאש ברש״י מבואר
ת שע  האש כדרך היתה ולא הבגד, תחת רבוצה עמדה היא המסעות שב

 תחת במקומה עמדה היא כאן אלא למקום, ממקום מתנוענעת שהיא
בגד הבגד. ה היה המזבח שעל האש על שכפו הארגמן ש ש  באש נס עו

במקומה. רבוצה תישאר אלא למקומה, מחוץ ותצא תנוע שלא

ה דווקא האיסור שבת, מלאכות לכל הדין הוא ומעתה ש שעו  את כ
ה המלאכה ה ולא טבעית, בפעול ש שעו  ניסים. מעשה דרך זה את כ
ש על בגדו את פרס יודן שרבי מאוד מובן וממילא  את לכבות כדי הגדי

ת בגדר זה אין הבגד פריסת של הזה שהמעשה האש,  אלא כיבוי, פעול
 איסור בזה ואין בורחת, האש בגדו את פורס שכאשר ניסים מעשה רק זה

כיבוי.

נס בדרך אש כיבוי
שבת בירושלמי  באחד מעשה מביא ז׳( הלכה כתבי, כל )פרק ב

שו מהאמוראים  השבת ביום היה אחת פעם בבגדו. ניסים מעשה לו שנע
שו, אש שון ברחה. והאש האש, על בגדו את שם והוא בגדי  הירושלמי ול

 מינה״. ערקא ונורא גדישא, על גולתיה פרס אימי, דכפר יודן ״ר׳ הוא,
ש על גלימיה, ״פרס העדה, בקרבן ופירש  הגדיש״. מן ברחה והאש הגדי

ה בירושלמי מבואר ש  פרצה כאשר יודן, רבי של בבגדו ניסים מעשה שנע
שבת אש ש, ב ת משום האש, את לכבות אפשרות היתה ולא בגדי שב  שב

ש אין אם אש לכבות אסור ש ת. סכנת של ח שו  את פרס יודן רבי הרי נפ
מהגדיש. ברחה שהאש היה והנס הגדיש, על גלימתו

 את פרס יודן רבי הרי מכבה, איסור בזה אין מדוע לעיין יש ולכאורה
 הגדיש, כל את תשרוף שלא האש את ולכבות לסלק בכדי האש על בגדו

ש ידע הוא ומסתמא ה ולכן האש, את לכבות הזה בבגד כח שי ש  כן. ע
בשבת. אש לכבות מותר ואיך מכבה, ממש זה הרי להבין יש ומעתה

ה דווקא נאמרו שבת איסורי שכל כלל, קושיה זה אין באמת אבל ש שעו  כ
ת שהמלאכה במקום אבל איסור, מלאכת בידיים שי  מעשה ידי על נע

 התורה שכאשר הוא הדבר ויסוד בשבת. מלאכה איסור בזה אין ניסים
ת הוא האיסור בשבת אש ולכבות להדליק אסרה שו  של כזה מעשה לע
ה אבל והבערה, כיבוי ש שעו  שום בזה אין המעשה עצם שמצד מעשה כ

ה אלא והבערה, כיבוי של משמעות ש ה ניסים מעשה שעו הפעול  הזאת ש
 האיסור שבת מלאכות בשאר וכן איסור. בזה אין הבערה או כיבוי תגרום

ה דווקא הוא ש שעו ת מעשה כ  מעשה היא המעשה של שהמשמעו
ה במעשה אין אם אבל האסורה, המלאכה ש  של משמעות שום שעו

ה שהמעשה שבת, מלאכת ש ת אמור אינו שעו שו  מלאכת וכלל כלל לע
שה שהוא אלא שבת,  תגרם הזה המעשה ידי שעל ניסים מעשה עו

איסור. בזה אין שבת, מלאכת

ועקרבים נחשבים על לוחשים
ש זה ודבר שו״ע מפור  על ״לוחשים שכתב, מ״ה( סעיף שכ״ח )סימן ב

שביל ועקרבים נחשים  וביאר צידה״. משום בכך ואין יזיקו, שלא ב
ש דע״י אע״ג צידה, משום בכך ״ואין )סקקמ״ג(, ברורה במשנה  הלח

 צידה זה דאין מותר מ״מ לתפסו, שנוכל עד ממקומו לזוז יכול אינו
וכו׳״. טבעית
 בזה שאין )במקום ועקרבים נחשים בשבת לצוד שמותר בזה מבואר

ת סכנת שו ש אלא נפ ש ש״ב( סכנה, של רחוק ח ש, ידי על מ  בזה ואין לח
ה דווקא נאמר צידה שאיסור משום צידה. איסור ש שעו ה כ  של פעול
ה אבל צידה, ש שעו  אלא וכלל, כלל צידה של משמעות בו שאין מעשה כ

ה הוא ש ש ניסים מעשה הזו הפעולה ידי על עו  בזה אין ניצוד יהיה שהנח
ה דווקא הוא שהאיסור צידה. איסור ש שעו ה ולא טבעית, צידה כ ש שעו  כ
ניסים. מעשה בדרך צידה

שם הזכרת ידי על לתחום מחוץ יציאה
 דנה, הגמרא א׳( מ״ג )דף בעירובין דהנה בזה, לעיין יש לכאורה אמנם

 והנידון מעשרה״. למעלה תחומין אין או מעשרה, למעלה תחומין ״יש
שרה בתוך דווקא נאמרו תחומין דיני כל אם הוא  רשות של טפחים ע

 בתוך הולך כשאדם דווקא זהו לתחום מחוץ לצאת האיסור וכל הרבים,
שרה של החלל שרה מעל באויר יעוף אם אבל טפחים, ע  לא טפחים ע

 תחומין שדיני או לתחום. מחוץ לצאת ויוכל תחומין, איסור לו יהיה
 עשרה מעל באויר שעף מי וגם טפחים, מעשרה למעלה אפילו נאמר

 לתחום. מחוץ לצאת שאסור תחומין דיני עליו חל טפחים
 בשבתא בצפרא דאיתאמרן שמעתא שב הני שמע, ״תא בגמרא, ואיתא
 בפומבדיתא, דרבא קמיה בשבתא פניא בהדי בסורא, חסדא דרב קמיה

 מעשרה למעלה תחומין אין אלמא אמרינהו, אליהו לאו אמרינהו מאן
שבת הלך הנביא שאליהו שרואים היא מזה וההוכחה וכו׳״.  מסורא ב

 ולאחר הלכות, כמה בסורא חסדא לרב אמר בבוקר בשבת לפומבדיתא.
שבת לשם והגיע לפומבדיתא הלך מכן  לרבא. זה את ואמר ערב לפנות ב

שבת הלך אליהו איך ולכאורה  פומבדיתא הרי לפומבדיתא, מסורא ב
שבת לצאת ואסור סורא, של לתחום מחוץ הוא  אלא לתחום. מחוץ ב

 טפחים, מעשרה למעלה לתחום מחוץ יציאה איסור שאין בהכרח
 טפחים, מעשרה למעלה ועף קפץ הוא לפומבדיתא הלך אליהו וכאשר

שבת אפילו להלך היה יכול וכך תחומין איסור אין ושם  למקום ממקום ב
 למעלה תחומין איסור שאין מזה ומוכח תחומין. איסור על לעבור בלא

מעשרה.

 ויצא טפחים עשרה מעל שעף ממה מאליהו ההוכחה מה קשה ולכאורה
ה הרי מעשרה, למעלה תחומין שאין לתחום מחוץ  שאליהו הזאת הפעול

ה היא למקום ממקום ועף קפץ  דבר זה שאין ניסים, מעשה של פעול
שר טבעי אפ ף לקפוץ ש  נאמרו לא שבת ואיסורי למקום, ממקום ולעו

ה ש שעו  דיני לגבי מאליהו הוכחה שום אין וממילא ניסים. מעשה כ
אפילו תחומין  שייך זה כל מקום מכל מעשרה, למעלה תחומין יש אם ש

 אם אבל טבעי, מעשה היא למקום ממקום שיוצא הפעולה כאשר דווקא
 בזה שייך לא ניסית, בצורה אלא הטבע בדרך שלא למקום ממקום בא

 היה לא שזה בוודאי למקום ממקום ועף קפץ וכשאליהו תחומין, איסור
איסור. אין בזה וממילא טבעי, דבר

 הוא שהאיסור אומרים אנו שבת מלאכות ושאר צידה שבדיני וכשם
ה דווקא ש שעו ה ולא טבעית, בצורה הזו המלאכה את כ ש שעו  זה את כ
 מחוץ יציאה איסור לגבי גם להיות צריך כך ניסים, מעשה של בדרך

 ואם איסור. בזה שאין ניסים מעשה של בדרך מהעיר יוצא שאם לתחום
 מסורא והגיע בשבת שקפץ מאליהו להוכיח רוצה הגמרא איך קשה כן

מוד רוצה והגמרא לתחום מחוץ שזהו לפומבדיתא  לגבי הלכות מזה לל
אפילו הוכחה שום מזה אין הרי מעשרה, למעלה תחומין דיני  יש אם ש

 שלא כיון למקום ממקום לבוא לאליהו מותר מעשרה, למעלה תחומין
ניסים. מעשה של בדרך אלא טבעית בצורה בא

ש תחומין דיני לגבי להלכה גם מצינו ובאמת מחוץ לצאת איסור שי



 בזה, וכיוצא שם הזכרת ידי על ניסים מעשה של בדרך כשיוצא לתחום
 למעלה תחומין בדיני דהנה א'(. סעיף ת״ד )סימן ברמ״א הוזכר זה ודבר

 בזה ואין בגמרא ספק נשאר זה תחומין, אין או תחומין יש אם מעשרה,
 אלפיים של תחומין שיעור והנה בספק. נשאר זה להלכה וגם הכרעה,

 זהו מיל לי״ב מחוץ יוצא שאם בראשונים שיטות ויש דרבנן, הוא אמה
תורה. איסור
שו״ע, וכתב  שקפץ כגון טפחים, מעשרה למעלה לתחום חוץ ״המהלך ה

 על טפחים ארבעה מהם אחד בכל ואין עשרה שגבוהים עמודים גבי על
 ומה לאו, או מעשרה למעלה תחומין יש אם ספק זה הרי טפחים, ארבעה
 הולך היה אם ״מיהו הרמ״א, וכתב להקל״. ספיקו יהיה בדרבנן, שיהיה

 אזלינן מיל, לי״ב חוץ מיל י״ב מתוך שם, קפיצת ידי על או זה, בדרך
 דאורייתא״. הוי מיל י״ב תחומין דאמר למאן לחומרא

שו״ע מבואר ה ב ש מע  מעשרה למעלה תחומין יש אם ספק שזהו כיון של
 הוא תחומין שאיסור במקום לכן מעשרה, למעלה תחומין שאין או

 ואילו לחומרא, דאורייתא ספיקא כדין לחומרא נוקטים אנו דאורייתא
 דרבנן ספיקא כדין לקולא נוקטים דרבנן רק הוא תחומין שאיסור במקום
ש שכיון הרמ״א כותב זה ועל לקולא. שלצאת שיטות שי

ל לצאת אסור לכן דאורייתא, הוא מיל י״ב של לתחום מחוץ  קפיצת ידי ע
אין שם קפיצת ידי על כשיוצא הרי וקשה מיל. לי״ב מחוץ שם
ה דווקא נאמרו שבת איסורי כל ואם טבעית, יציאה זה ש שעו ה כ  פעול

ה אבל טבעית, ש שעו  תחומין לגבי גם כן אם איסור, אין ניסים מעשה כ
 ומדוע שם, קפיצת ידי על לתחום מחוץ לצאת מותר שיהיה להיות צריך

זה. את אוסר הרמ״א

ממקומו איש יצא אל איסור בגדר
 בכל שבאמת שבת, מלאכות לשאר תחומין דיני בין לחלק ונראה

שה דווקא הוא האיסור המלאכות שעו ה המלאכה את כ  טבעית, בפעול
שה אם אבל ה שלא כן עו  אין ניסים מעשה בדרך אלא טבעית בפעול

ת איסור שו  שונה, הדין שבזה ולומר לדון יש בתחומין אבל בשבת. כן לע
 היציאה, מעשה על דווקא נאמר לא לתחום מחוץ הוצאה שהאיסור וי״ל

ת לאדם שאסור שו  האיסור עיקר אלא לתחום. מחוץ יציאה מעשה לע
 יצא. איך משנה ולא לתחום, מחוץ נמצא שהאדם המציאות עצם הוא

ש הוא הדבר ויסוד  ממקומו״, איש יצא ״אל שנאמר באיסור לדון שי
שה דווקא הוא האיסור האם שעו  אדם אבל לתחום, מחוץ יציאה מעשה כ

ה בלא לתחום מחוץ מאליו שיצא ש  שבא יציאה, מעשה שום מצידו שע
 או לתחום. מחוץ יציאה של האיסור עליו חל לא וכיוצ״ב והוציאו גוי

ט לתחום, חוץ שהוא המציאות בעצם הוא שהאיסור ש  אל בפסוק שהפ
 מחוץ לצאת שהיא צורה באיזו לאדם שאסור הוא ממקומו איש יצא

 קם בידיים אם יצא איך משנה ולא שבת, בערב שביתה קנה שבו למקום
 לאדם שאסור היא ההלכה האופנים בכל והוציאו, אחרים שבאו או ויצא

שהות לצאת ת ול שב  אם אפילו זה צד לפי וממילא ממקומו. חוץ ב
 מעשה עשה שלא שם הזכרת ידי על היה לתחום מחוץ שיצא היציאה

 בכלל זה כן גם למקומו, מחוץ יצא נס בדרך אלא טבעית, יציאה
שה כיון האיסור, מע פועל עתה של  למקומו. מחוץ שוהה הוא ב
 )דף בעירובין בתוספות בראשונים, מחלוקת בזה מצינו הדברים ובעיקרי

ת כותב הלכה( ד״ה א', מ״ג  לאדם מותר הדין שמעיקר היא רשב״ם שדע
ת בקרון להכנס שב  שהאיסור סובר שרשב״ם לתחום, מחוץ מוליכו וגוי ב

ה דווקא הוא ממקומו״ איש יצא ״אל ש שעו  יציאה, מעשה בידיים כ
מו שהוא לתחום מחוץ מוליכו וגוי לקרון נכנס אם וממילא אינו בעצ

שון איסור. בזה אין יציאה מעשה עושה  רשב״ם, ״פסק הוא התוספות ול
 הולכת שהספינה אפילו שבת, בערב יום מבעוד בספינה ליכנס דמותר

שבת, לתחום חוץ  ועוד וכו׳. עביד מידי לא ואיהו אזלא ממילא דספינה ב
אפילו רשב״ם, פסק ת ש שב  וכו׳. עביד קא מידי דלאו כיון ליכנס שרי ב
ת בקרון ליכנס להתיר, רשב״ם רצה ועוד שב  לתחום, חוץ מוליכו ונכרי ב
פגעו שמא משום בו וחזר  אלא לו ואין וירד ישכח שמא או ליסטים בו י

ת מותר באמת הדין שמעיקר רשב״ם בדברי מבואר אמות״. ארבע שב  ל
ת בקרון שב  אלא תחומין, איסור בזה ואין לתחום מחוץ מוליכו ונכרי ב

ה ש מע פגעו שמא גזירה משום של שכח או ליסטים בו י  לו ואין וירד שי
ש ויש אמות, ארבע אלא ש  התיר לא לכן אמות, לארבע מחוץ שיצא ח

 מצד איסור בזה אין תחומין דיני שמצד רשב״ם סובר זה לולי אבל כן.
לתחום. מחוץ היציאה עצם
 בזה אין שם הזכרת ידי על לתחום מחוץ לצאת שגם בוודאי זה ולפי

 דווקא והאיסור שבת, מלאכות ככל הוא תחומין שדיני תחומין, איסור
ה ש שעו שה כשלא אבל יציאה. מעשה בידיים כ  יציאה, מעשה בידיו עו

 מוגדר שזה שם הזכרת של בדרך שיצא או לתחום מחוץ מוציאו שהגוי
איסור. בזה אין מעשה ידי על שלא כיציאה

ש וסובר הרשב״ם על חולק שר״י מביא תוספות אבל  תחומין, איסור שי
ת ואסור שב ת בקרון ל שב  לתחום. מחוץ ומוציאו מוליכו גוי כאשר ב
 בספינה דדווקא אסור, שבת בערב בו ליכנס דאפילו ר״י, ״ואומר וכתב,

 ובקהילות אסור״. לירד לו דאפשר כיון הכא אבל שבת, בערב ליכנס שרי
 שסוברים התרומה, ובספר ברמב״ם מדייק ט״ז( )סימן בעירובין יעקב

שה כשלא אפילו נאמרו תחומין שאיסורי ר״י, כדעת  מעשה בידיים עו
 על מסויים איסור אינו ביסודו ממקומו, איש יצא אל שהאיסור יציאה.
ת חייב אדם שכל בזה נאמר בעיקרו אלא היציאה, מעשה שבו  במקומו. ל

 אופן בכל אלא למקומו, מחוץ יצא הוא צורה באיזה משנה לא וממילא
 ועיין הזה. האיסור על עבר הוא למקומו מחוץ להיות לעצמו גרם שאדם

 בזה. הראשונים סברת את בהרחבה שביאר יעקב בקהילות
ת לצאת אסור הדין הוא זה ולפי שב אפילו שם, הזכרת ידי על ב  שאינו ש

 תחומין, של האיסור בכלל מוגדר זה זאת בכל טבעי, מעשה בזה עושה
ה כיון ש מע שה הוא של ה עו במקומו. שובת לא הוא שמחמתה פעול

 מעשה על איסור אינו ממקומו, איש יצא אל שאיסור הללו השיטות ולפי
 מיושב במקומו, שובת לא שאדם המציאות עצם על איסור אלא היציאה,

 מחוץ שיצא הנביא מאליהו מוכיחה שהגמרא בעירובין הגמרא דברי
 היה שאם משום מעשרה. למעלה תחומין שאין מזה שמוכח לתחום
 לתחום מחוץ לצאת לאליהו איסור היה מעשרה, למעלה תחומין איסור
אפילו בזה. וכיוצא שם הזכרת של קפיצה ידי על אפילו  היא שהיציאה ש
 הוא לצאת האיסור תחומין באיסור זאת בכל ניסים, מעשה של בדרך

 המציאות עצם על חל שהאיסור הטבע, כדרך שלא שיוצא באופן אפילו
 בדרך אם היציאה, נעשתה איך נפ״מ אין וממילא במקומו, שובת שאינו

ה שאם התוצאה הוא והעיקר טבעית, בדרך שלא או טבעית ש  בסופו למע
שיו מתברר יום של מע  האיסור עליו חל במקומו, שובת שאינו לו גרמו ש

ממקומו. איש יצא שאל
 דאורייתא הוא תחומין שאיסור שבמקום הרמ״א דברי מיושב וכן

 הזכרת ידי על אפילו מעשרה למעלה לצאת שאסור לחומרא נוקטים
 איסור בזה חל אופן בכל ניסים, מעשה בגדר מוגדר שזה ואפילו שם,

ה מאחר תחומין, ש מע במקומו. שובת אינו של

נשא פרשת
 בתורה שעוסק מי אלא חורין בן לך אין ' נזיר נדר לנדור יפליא כי

ב'(. פסוק ו' )פרק לה'". להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי אשה או איש אלהס, ואמרת ישראל בני אל "דבר
 וכתב נזירות, לגבי שנאמר ״יפליא״ הלשון את מבאר עזרא ובאבן

 תאוותם. אחר הולכים העולם רוב כי פלא דבר יעשה או יפריש, ״יפליא,
שה מהתאוות שירחק וכו׳, נזיר נדר ת זה וע  וכו׳״. השם לעבוד

 כי במותם, להם יטמא לא וגו׳ ולאמו ״לאביו שנאמר ז׳, בפסוק ובהמשך
ט את לבאר עזרא באבן כתב ראשו״, על אלוקיו נזר ש  נזר ״כי הפסוק פ

 העולם, תאוות עבדי אדם בני כל כי ״דע וכתב ראשו״, על אלוקיו
ש האמתי והמלך שי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו שי  מן חפ

התאוות״.
ש זה מחמת שנזיר עזרא באבן מבואר הולך ואיננו מהיין עצמו את שפר

 ש״נזר כך כדי עדי להתעלות זכה הוא כן משום העולם, תאוות אחרי
ת זוכה שהוא ראשו״, על אלוקיו מעל ש מלוכה ל  ועטרת נזר לו שי
שי שהוא מי על נאמרה מלכות של שההגדרה בראשו. מלכות  חפ

שי להיות שזכה ונזיר מהתאוות,  האמיתי המלך הוא מהתאוות, חפ
מלכות. לכתר שזוכה

 מעשה והלוחות ״ואומר מובא, ב׳( משנה ו׳ )פרק באבות במשנה והנה
 תקרא אל הלוחות, על חרות הוא אלוקים מכתב והמכתב המה אלוקים

וכל תורה. בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין חירות, אלא חרות



 נחליאל וממתנה שנאמר מתעלה, זה הרי תדיר בתורה שעוסק מי
ט זצ״ל פיינשטיין מהגרי״מ ושמעתי במות״. ומנחליאל ש  בזה שהפ

 וכמו מהתאוות, חורין בן שהוא הוא חורין בן נקרא הוא בתורה שהעוסק
 שהם ברשותם, שלבם עליהם שנאמר הצדיקים על במדרשים שמצינו
 מכל מתעלה הוא בתורה שהעוסק והיינו לבם. על ומושלים שולטים

מושל המלך והוא העולם, תאוות ת מה תאוותיו, ועל עצמו על וה שו  לע
שות. ואיך לע

ר בנזיר שנאמרה הגדולה המעלה וממילא  עצמו את שהזיר זה שבעבו
ש מהיין  על אלוקיו ל׳׳נזר שזוכה עד מתעלה הוא העולם, מתאוות ופר

 שעוסק ואחד אחד כל גם לזה זוכה מלכות. לכתר שזוכה ראשו",
שה מתעלה הוא התורה שבכח בתורה,  העולם, מתאוות חורין בן ונע

עליהם. המושל האמיתי המלך והוא

 מבבל עלה אבא רבי שכאשר מובא א'( פ׳׳ח )דף לך לך בפרשת ובזוהר
שיר להיות שהרוצה והכריז ישיבה פתח ישראל, לארץ ם ע  וגם הזה בעול

ם ארוכים לחיים לזכות  בחור היה בישיבה. וילמד שיבוא הבא, בעול
שמו אבא לרבי בסמיכות שגר אחד  אליו הגיע הוא אחד ויום יוסי, היה ו

 בישיבה. ללמוד ונכנס עשיר, שיהיה כדי תורה אצלו ללמוד ממנו וביקש
 מאוד, יקרה אבן שהיא מפז, העשוי כלי עם יהודי הגיע תקופה לאחר

 על ואמר הזו, המרגלית מאור האיר הבית כל הזה, הכלי את וכשהוציא
שרו את לתת רוצה והוא תורה, ללמוד זכה שלא עצמו למי הגדול עו

שבילו. בתורה ויעסוק שילמד  שהנה לו ואמר ליוסי, קרא אבא רבי ב
ר שלך, העושר הגיע שביל תורה שתלמד זה שבעבו  יתן הוא אדם אותו ב

 ליוסי מפז הכלי את נתן הזה האיש ובאמת הזה, הגדול העושר את לך
שביל  היה האיש ואותו בתורה לעסוק המשיך והוא בעבורו, שילמד ב

שר בקביעות לו נותן  תורתו. בלימוד עימו לזכות כדי עו
 שבכח במעוי", דאורייתא חמידו עאל "ליומין ואומר הזוהר וממשיך

 חד "יומא התורה. קדושת בלבו שנכנס יוסי, זכה שלמד התורה לימוד
שביל שלומד כך על ובכה יוסי ישב אחד יום בכי", והוה יתיב הוה  ב

שביל ללמוד שברצונו אבא לרבי ואמר כסף,  הבא, העולם לחיי לזכות ב
שביל הבא העולם את להפסיד רוצה ואינו  רבי ואמר הזו. העשירות ב
מע "השתא אבא  אדם לאותו וקרא עביד", קא שמים לשם דהא מינה ש

שיר שרו את לו החזיר יוסי ורבי ע  ומאותו מפז, העשוי הכוס ואת עו
שובה אצלו היתה שהתורה פזי, בן שמו נקרא מעשה  והוא מפז, יותר ח

ש אחריו. דורותיו וכל הוא לתורה שזכה פזי, בן יוסי רבי  כל את וע׳׳
באריכות. המעשה

שב אדם שכאשר בזה מבואר  אין שבתחילה אפילו בתורה, ועוסק יו
 ומתעלה, עולה הוא ומכחה בו נכנסת התורה קדושת שמים, לשם כוונתו

ה עד ש  ורק אך הם ותשוקתו חפצו וכל העולם, הבלי מכל חורין בן שנע
ת ת ולהתעלות לעלו העליונות. במעלו

רות מגילת
 שכחה שאינם שבלים בשדה להשאיר לבועז הותר איך - הצבתים מן לה תשולו שול וגם

 ועזבתם הצבתים, מן לה תשולו שול וגם תכלימוה. ולא תלקט העמרים בין גם לאמר נעריו את בועז ויצו ללקט, ״ותקם
ט״ו-ט״ז(. פסוק ב' )פרק בה". תגערו ולא ולקטה

ה להלכה נוקטים ואנו דברים, אינם שבלב ש  הללו בשבלים שחל למע
שב שבלב הדברים שכחה, מעשה כאן יש שכאשר שכחה. דיני חו  ש

 שזה בבירור נוקטים אנו אלא משמעות, שום לזה אין שכחה, זה שאין
שכחה. דיני כל עם שכחה

 שגם טבלים, באכילת רות את הכשיל לא בועז שבאמת מיושב וממילא
 אותם שישאירו להם שאמר כיון שכחה, לא באמת שהם השבלים את

 שהוא הזה המעשה ממילא שכחה, של כמעשה נראה שיהיה בצורה
 אינו שכחה זה אין שבלב ומה שכחה. דיני בזה מחיל כשכחה נראה
ת סיבה שנו ב שדברים משום הדין, את ל בל דברים. אינם ש

בלב עיקרו
 שדברים מה שכל הוא שהכלל משום כך, לומר אפשר אי באמת אבל

שה, שעיקרו בדבר דווקא זהו דברים, אינם שבלב  דברים שאז במע
 שעיקרו בדבר אבל המעשה. את לעקור יכולים ואינם דברים אינם שבלב

 וממילא דברים. אינם שבלב שדברים הזו ההלכה נאמרה לא בלב,
שה השכחה עיקר בשכחה  השבלים את שכח שבלבו זה ידי שעל בלב, נע

 מה יועיל לא שכחה, כאן אין בלב אם כן ועל שכחה, חלות בזה מחיל זה
שה שהוא שכחה. מעשה עו

שו תשכחו שכח תשולו, שול "וגם ופרש׳׳י,  אתם כאילו עצמיכם ע
מלבד הנערים את ציוה שבועז בזה מבואר וכו׳". שוכחים  הלקט, ש

שביל בשדה משאירים שהם ופאה שכחה  שישאירו עניים, מתנות ב
 שזה כאילו נראה שיהיה כזה באופן שבלים עוד השדה בתוך בכוונה
שבלים. יותר ללקוט תוכל שרות כדי שכחה,

טבל באיסור מכשילה
 להשאיר לבועז הותר איך הקשה החיד׳׳א, להרב הרגל" "שמחת ובספר
 שהם כאילו נראה שזה כזו בצורה שכחה אינם שבאמת שבלים בשדה

 היא ההלכה דהנה טבל. באיסור רות את בכך מכשיל הוא הרי שכחה,
 מן פטור והפקר הפקר שהם המעשרות, מן פטורים ופאה שכחה שלקט

 שהם ופאה שכחה לקט על דווקא חלה זו שהלכה וכמובן מהמעשרות,
ל אם אבל הפקר, באמת שביל שבלים עוד השדה בתוך יניח השדה בע  ב

 במעשרות. חייבים הם הרי הפקר ואינם שלו שהם כיון העניים,
 בצורה שבלים, עוד בשדה שיניחו מהנערים מבקש בועז כאשר ומעתה

 יוצא שכחה, אינם ובאמת שכחה, שהם כאילו לרות נראים יהיו שהם כזו
 היא זה את תלקט רות כאשר שהרי טבלים. באכילת מכשילה שהוא

שוב  זה את ותאכל המעשרות, מן פטור ושכחה שכחה, באמת שזה תח
שר, בלא  במעשרות, וחייב טבל זה הרי שכחה זה אין שבאמת ומאחר לע
שלת היא והרי ת לבועז הותר ואיך טבלים. באכילת נכ שו  חסד לה לע

 מכשילה שהוא יוצא זה ידי שעל בזמן שבלים, עוד בשדה לה ולהשאיר
טבלים. באכילת

דברים אינם שבלב דברים
שב, מקום היה ולכאורה  אינם שבלב שדברים היא ההלכה שהרי ליי

שה אדם שאם דברים, שמעותו מעשה עו ה היא המעשה של שמ  פעול
 חלות את שעוקרת אחרת מחשבה כיוון שבלב לומר יכול אינו מסויימת
ה כיון אלא המעשה, ש מע שבות ניכר היה לא שב  אנו לבו והרהורי מח

שיו, מתוך שמוכח מה כפי הוא שהעיקר נוקטים  שבלב והדברים מע
דברים. אינם

 שכחה, בתור בשדה השבלים את משאירים הנערים שכאשר י׳׳ל ומעתה
 זה שבאמת נראה הדבר אלא שכחה, לא שזה ניכר לא מעשיהם לפי

 שלא באופן שבלים בשדה שישאירו היה בועז ציווי כל שהרי שכחה,
 שכחה וזה כאילו נראה יהיה אלא באמת, זה את שהשאירו ניכר יהיה

 עצמם את עושים שהם המעשה עצם שמצד כיון וממילא אמיתית.
שדברים ההלכה בזה חלה הרי כשכחה, נראה זה השבלים, את כשוכחים

ת יתכן שלא מפורשת תוספתא שזהו ובאמת שו  אם שכחה, מעשה לע
 אם רק בשבלים חל שכחה חלות כל אלא בלבו, שוכח אינו באמת

 והדבר בלבד. מעשים רק בזה מועיל ולא בלב, אמיתית היא השכחה
ח אחד בחסיד "מעשה ח׳(, הלכה ג׳ )פרק בפאה בתוספתא מפורש שכ  ש

ה פר עלי והקריב צא לבנו, ואמר שדהו, בתוך עומר  לשלמים. ופר לעול
שמוח ראית מה אבא לו, אמר  בתורה. האמורות מצוות מכל זו במצווה ל
תנו, המקום לנו נתן שבתורה מצוות כל לו, אמר תנו, שלא זו לדע  לדע

 וכו׳". לידינו זו מצווה באת לא המקום לפני ברצון עשינוה שאילו
 משום שכחה, מצוות לקיים שזכה זה על ביותר שמח שהחסיד מבואר

 דווקא היא הזו המצווה את לקיים שהאפשרות נדירה, מצווה שהיא
שוכח, ש שה אילו שהרי כ  שכחה. זה אין ברצון השכחה את עו
ת אפשרות יש אם ולכאורה שו ה זה ידי על שכחה לע ש  מעשה שעו

 מה תמוה כן אם מהשבלים, באמת שוכח אינו שבלב אפילו שכחה,
ת לו שהזדמנה הזו הנדירה המצווה על שמח כך כל החסיד שו  שלא לע
שיו זה ידי על לדעת, גם לעשותה אפשרות יש הרי לדעת, מע  יעשה שב
ב אפילו ואז כשכחה, נראה שיהיה מעשה בל  חל כן גם שוכח איננו ש

שכחה. דיני בזה



 שוכח כשבאמת ורק אך היא שכחה, לקיים שהאפשרות מזה מוכח אלא
שה רק אלא וכלל, כלל השבלים את שוכח אינו אם אבל בלבו,  עו

שיו שכח כאילו נראה שיהיה במע  שכחה. דין זה על חל לא ש
ד שיניחו לקוצרים לומר לבועז הותר איך קשה ומעתה  באופן שבלים עו
 דיני בזה חל לא שכחה זה אין שבאמת כיון הרי כשכחה, נראה שיהיה
 השבלים את תלקט רות וכאשר מעשרות, חיוב בזה חל וממילא שכחה,

טבלים. באכילת ותכשל שכחה אינה שזה תדע לא

השבלים את הפקיר
ד יניחו שכאשר לקוצרים אמר שבועז ליישב, כתב והחיד״א  שבלים עו

 אין וממילא המעשרות. מן פטור והפקר זה, את יפקירו הם שכחה, בתור
 אינם שבאמת השבלים שגם משום טבלים, אכילת של מכשול כאן

 הפקר. כדין ממעשרות פטורים הם הרי שכחה
ש והחיד״א  לנערים אמר בועז שבתחילה הפסוק, דברי את זה לפי מפר

שולו שול ״וגם  שבלים עוד לה שתניחו כלומר הצבתים״, מן לה ת
ש״י. אותם שוכחים אתם כאילו עצמכם את ותעשו  תאמרו אם וכי וכפר

 שכחה, בתור השבלים את לה להניח אפשר ואיך במעשרות, חייב זה הרי
 ״ועזבתם״, בועז להם עונה זה על טבלים, באכילת תכשל זה ועל

שו הללו, השבלים את תניחו שכאשר שון וזהו הפקר, אותם תע  הל
 שרוצה מי שכל לכל, עזובים הללו השבלים את שתניחו ״ועזבתם״

 ״ולקטה ואומר בועז ממשיך וממילא הפקר. כדין אותם לקחת שיוכל
הפקר, הללו השבלים את עושים שאתם שמאחר בה״, תגערו ולא

 לא הללו השבלים את וילקוט אחר אדם יבוא אם גם מעתה ממילא
 ולא אדם, לכל הפקר יהיה זה אלא גזל, שזה לו ותאמרו בו, תגערו
שבילה - בה תגערו הללו. השבלים את שילקטו אחרים אדם בבני ב

 הקוצרים הנערים דבריו שלפי לדון מקום יש הללו, החיד״א בדברי והנה
 שלוחים בתור אותם ממנה שבועז והיינו ההפקר, את שעושים אלו הם

 שליחות בתור והם לבועז שייכים השבלים שהרי השבלים, את שיפקירו
ש אותם. מפקירים  ובר״ן להפקר, שליחות מועיל אם בזה לדון וי
ש א׳( ז׳ )דף בפסחים  בכדי אלא להפקר, שליחות מועיל שלא מפור

 הנערים זה ולפי להפקיר. צריכים הם בעצמם הבעלים הפקר להחיל
השבלים. את להפקיר זכות להם אין הללו

שר אבל  שי״ל אלא השבלים, את שהפקיר החיד״א, כדברי לומר אפ
ה ולא השבלים, את הפקיר בעצמו שבועז ש  על שלוחים הנערים את ע

 רק השבלים על יחול שההפקר כזה באופן להיות צריך ההפקר ונוסח כך.
שיו שכבר ולא שכחה, בתור בשדה אותם יניחו שהנערים לאחר  הוא עכ

 אין ואם ברירה, בדין תלוי שזה הנערים שיניחו השבלים את מפקיר
 לאחר רק יחול שההפקר כשאומר אבל הזה. ההפקר חל לא ברירה

 הכשילה שלא מיושב ובזה ההפקר. חל השבלים, את יניחו שהנערים
 מן שפטורים הפקר, של שבלים לה שהניח טבלים, אכילת באיסור

ת, תודה״, ״שלמי בספר ועיין המעשרות. ד ד׳, סימן שבועו  אריכות עו
בזה. דברים

תשע"ז באייר ח"י נלב"ע - מלך וקרית גאולה חברון ישיבות ראש - זצ׳׳ל בורנשטיין יעקב שמואל רבי הגדול הגאון
 זצ"ל בורנשטיין יעקב שמואל רבי הגדול הגאון בין היתה מיוחדת ידידות

 הקשר על הגרב"צ על בהספדו הגרש׳׳י שסיפר וכפי זצ"ל, פלמן הגרב"צ לבין
 לאחד וסיפר הגרש׳׳י הוסיף אף פטירתו לפני וכחודש עימו. לו שהיה העמוק

 מידי ימים, כשנתיים במשך קביעות לו היתה מסויימת שבתקופה מתלמידיו,
 והלכה. תורה בדברי ארוכה כשעה הגרב"צ עם בטלפון לשוחח ביומו יום

 את ביניהם סיכמו לחו׳׳ל, לנסוע הללו בימים הגרש׳׳י והוצרך קרה וכאשר
 לקביעותם חזרו כבר היום באותו ומיד ארצה, ישוב שבה והשעה היום

הטלפונית. התורנית

 זצ"ל מהגרש׳׳י גדול לנו מי תורה, מתן יום הגדול, ליום ונראה סמוך הזו בעת
 התורה את לקבל הזה בעולם חיותו בחיי וזכה התורה, איש היה כולו שכל

 הקדושה. בתורה היתה חייו מהות כל אשר עד עוזה, במלא
 חייו מאברי מרכזי אבר בבחינת אצלו היתה הש׳ס ממסכתות מסכת כל

 כל את אלא בכך, מה של דבר היתה לא הסוגיא הבנת וממילא התורניים,
 שבתוככי הפנימית והעמקות האמיתי הפשט את להבין בכדי מוסר היה כולו

 הוויכוחים את למרחוק שומעים היו החברותא, עם שלמד בשעה התורה.
 בעומק האמיתית ההגדרה את להבין לנסות כדי ביניהם שהיו הסוערים
 האמיתיים, החיים את לקלקל יתכן לא וויתורים, או פשרות בזה אין הסוגיא.
הפנימית. האמיתית הנקודה עד הסוף עד לעמול חייבים

תורה של בעמלה
 היו הסוגיא, בהבנת המרכזי המהלך את שסלל לאחר מהשיעורים באחד

 להם אמר כך. טוען וזה כך טוען זה כאשר כך, על סוערים וויכוחים עימו
 על עמל כבר אני הזה, המהלך את להבין כדי התעמקתם זמן "כמה הגרש׳׳י,

 המהלך על במחשבות הזמן כל אני ולילה יום לילה לעת, מעת יותר זה
הזה".

 והוא זו, אחר זו להם חולפות כשהשעות ולומד, יושב היה הלילה בשעות
 הרבות לשעות לב שם ואינו ורבא, אביי הוויות בתוככי עמוק עמוק שקוע

להם. שחלפו
 היה בסוגיא, חדש חידוש או חדש מהלך לו שהתחדש שבעת היתה דרכו

 ופעמים כך. על דעתם חוות את לשמוע הקרובים, תלמידיו אל מיד מתקשר
 בטלפון כאשר הלילה, של הקטנות בשעות בביתם מצלצל היה הטלפון רבות

 והתפעלותו כוחו בשיא היום כבאמצע הישיבה ראש של קולו נשמע
בעמלותו. לו שעלה מהחידוש

בוקר, לפנות 3 בשעה מהתלמידים אחד אל הגרש׳׳י התקשר הפעמים באחת

 וחלוש רפה נשמע היה התלמיד של שקולו הגרש׳׳י התבונן השיחה ולאחר
 התעורר שהתלמיד מיד הבין השעה את וראה בשעון וכשהתבונן מעט,

 הגרש׳׳י אליו ניגש בבוקר ולמחרת בהתאם. נשמע היה קולו כן ועל מהשינה
 דעתי על העליתי לא 11:30 רק היא שהשעה "חשבתי ואמר, בהתנצלות

מאוחר". כך כל שכבר

מתוק כך כל זה
 עימו לוקח היה מתלמידיו, אחד של לחתונה נוסע הגרש׳י שהיה פעם בכל

 אוטובוס יצא מהחתונות באחת ושונה. יושב היה הנסיעה ובעת משניות,
 המשניות את ששכח הבחין לנסיעה וכשעלה גאולה, חברון - מהישיבה

 במה ושאלם סביבותיו, שישבו מהבחורים כמה אל פנה כן ומשום בבית.
 הפרה. את שנגח שור פרק שלמדו לו השיבו והם האחרון. בסדר עתה עסקו
 כאשר הנסיעה עברה וכך הגמרא. על ביחד נחזור בואו הגרש׳׳י להם אמר

 שנגח. שור בפרק הסוגיות של וטריא השקלא כל על בפניהם חוזר הגרש׳׳י
 לומד הוא גם האם ושאלוהו המדהימה, מהבקיאות מגדרם יצאו הבחורים

אינו עכשיו שבאמת הגרש׳׳י, להם השיב הזה. הפרק את עתה
 ההיא. מהעת וזוכרו זה פרק על חזר שנים כשלש שלפני אלא הזה, את לומד

 מלפני הגמרא את ברור כך כל לזכור אפשר איך בפליאה, הבחורים שאלוהו

הרי זה, את לשכוח אפשר "איך בפשטות, להם השיב שנים. שלוש
 וחצי דבר לשכוח יכלה לא לבבו, שבעמקי התורה מתיקות מתוק". כך כל זה

הקדושה. מהתורה דבר

תלמידים והעמיד
 שנה, כשלושים לפני תלמידיו, למען ומאודו נפשו כל את מסר הגרש׳י

 באותה למקום הזדמן רחל, בקבר לתפילה הגרש׳׳י שנסע מהפעמים באחת
 שליש ובדמעות עצומה, בכוונה כדרכו התפלל הגרש"י מתלמידיו. אחד עת

בקשותיו. את ביקש
 שכל שמע אליו, מקום בסמיכות שעמד והתלמיד בקול, מעט התפלל הגרש"י

 מתוך שמע אוזנו את וכשהיטה ושוב, שוב בקשה אותה על חוזר הוא הזמן

 לתלמידי". התורה להנחיל "שאזכה מבקש שהוא הרבות הדמעות
 היה בלימוד, רפיון אצלו יש שקצת מסויים תלמיד כשראה אף רבות ופעמים

 עליו. להתפלל כדי אמו, שם את לו שיבררו מבקש
 את אהבה, בעבותות אליו שנקשרו לתלמידיו להנחיל הגרש׳׳י זכה ואכן

 תלמידים של שלם לגיון ולהעמיד חיותה, ובכל אהבתה בכל התורה
תורה. של דרכה - בדרכו ההולכים
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במדבר פרשת עלון
תשע"ז בסיון ב'

ראובן" "יחי הספר מתוך
זצ"ל קרלנשטיין ראובן רבי הצדיק הגאון של מאוצרותיו

היוחסין בזכות לישראל ניתנה התורה

יח( )א, אבתם לבית משפחתם ?על ויתילדו
תרפד(: )רמז בפרשתנו שמעוני בילקוט מובא

 ראו מה - בהן העולם אומות נתקנאו התורה, את ישראל שקבלו "בשעה
 לי הביאו להן: אמר הוא, ברוך הקדוש פיהן סתם האומות. מן יותר להתקרב

 מנאם לכך משפחותם', על 'ויתילדו - מביאים שבני כשם שלכם... יוחסין ספר
 בני אל משה את ה' צוה אשר המצוות 'אלה - המצוות אחר הזה, הספר בראש

 בני עדת כל ראש את שאו סיני במדבר ה' 'וידבר כך ואחר סיני', בהר ישראל
 שלהן". היוחסין בשביל אלא התורה את ליטול זכו שלא ישראל',
 כשם יוחסין, ספר להביא אתם יכולים וכי העולם: אומות את שאל הקב"ה

 - זיידע העלטער ומי הסבא מי האבא, מי ברור להם מביאים? ישראל שבני
אבותם". לבית "למשפחותם

 אם וכי התורה? לקבלת הייחוס בין הקשר באמת מה המפרשים: שואלים
 התורה?! את לקבל אפשרות אין כשרה אינה המשפחה

 תנאי: לה יש התורה קבלת מבאר: "אפיריון", בספרו זי"ע, גנצפריד שלמה רבי
 ישראל עם כאשר רק אחד". בלב אחד "כאיש - ההר" כנגד ישראל שם "ויחן

 התורה. את לקבל השעה הגיעה עתה הקב"ה: אמר - ממש אחד בלב חנו
 זכו כך אחד. כמו שהם אחים שני - תאומים שמזלו סיון בחודש ניתנה התורה

 יהיה "לא אלוקיך", ה' "אנכי ואכן, הקדושה. התורה את קיבלו וכך ישראל, עם
 לאחד והיו התאחדו ישראל עם כי יחיד, בלשון כולן נאמרו - הדברות ושאר לך"

 נאמרה אחת סיבה במדבר. דווקא התורה את קיבלו הטעם מה שואלים, חז"ל
 סיבה לתורה". זוכה עצמו את שמפקיר מי אף - לכל מופקר המדבר "מה בחז"ל:
 מתווכחים: השבטים היו ישראל, בארץ התורה את מקבלים היו שאם נוספת,

 המחלוקת והרי בצפת, אומר והשני בירושלים אומר זה התורה, תינתן שלי בחלק
התורה. לקבלת סתירה היא
 כמו לקיים, יכול אדם כל שלא רבות מצוות ישנן כי לדעת, לנו יש כן כמו

 שאין וחליצה יבום מצות וכן לכהנים, השייכות ומצות למלך, רק השייכות מצוות
 ענו ישראל עם והנה, ועוד. הבן פדיון חמור, פטר גם כך לקיימן, אחד כל ביד

 התשובה - ה'? דיבר אשר כל את יעשו כיצד נעשה". ה׳ דיבר אשר "כל יחדיו
 הוא אבל כהן, אינך אם אפילו אחד", בלב אחד "כאיש כאחד, כולם אם היא:
 מחלוקת, היתה אם אבל התורה. כל את לקבל יחד אפשר לכן כמוך, והוא כהן,

 תנאי אפוא, היא, האחדות אתו?... לי יש מה מלך הוא אם כי הפסד זה באמת
התורה. לקבלת

 ה"אפיריון". בעל דברי את להבין כדי ההקדמה זו
 התורה. את להם נתן לא שהקב"ה כעסו העולם אומות

 חז"ל דברי ידועים רצו! ולא להם הציעו הרי מתלוננים, הם מה השאלה: נשאלת
 כתוב מה שאלו והם דלתותיה, על דפק ולשון אומה לכל הלך שהקב"ה הקדושים

טענות? להם יש מדוע אז לקבלה. ומיאנו בה
 היא: האומות של התלונה כן, ואם כגיגית, הר הקב"ה כפה ישראל עם שעל אלא,
 האמת בעולם דתית", "כפיה של תלונה יש ]היום ההר? את כפית לא עלינו מדוע

 כגיגית?...[. הר עלינו כפית לא מדוע הפוך: יצעקו הם
 ואינם פסולות שלהם המשפחות כי - עליהם? כפו לא שבאמת הטעם ומה

התורה. את לקבל יכולים
 שמץ בזה, זה שמתגרים אדם בני שני ראית "אם אומרת: ע"ב( עא )קידושין הגמרא

 בן יהושע ר' אמר בחבירו. אחד לידבק אותו מניחין ואין מהן, באחד יש פסול
 ואין מהן, באחת יש פסול שמץ בזו, זו המתגרות משפחות שתי ראית אם לוי:

 - בזו זו מתגרות משפחות שתי רואים כאשר בחברתה". לידבק אותה מניחין
 יתחתנו שלא רוצה הקב"ה כי בזו זו מתגרות והן פסולות, משפחות שהן משמע

זו. עם זו
 בפרשת שכתוב כמו פסולות, ממשפחות כולכם אתם לאומות: הקב"ה אומר כך

 להידבק יכולים ואינכם ממזרים, בני שכולם - צבעון..." בת ענה "בת וישלח:
פסולות. ממשפחות שהם מראה זה ובינינו, ביניהם מחלוקת ישנה וכאשר בקב"ה.

 פסולי הם הרי התורה, את לקבל להם הציעו בכלל איך כך, אם השאלה: נשאלת
משפחות?

 מתגיירים היו אם ולכן, שנולד", כקטן שנתגייר ש"גר היא ההלכה - התשובה
 אינו הבן וממילא אבא אינו האבא כי בעיה, היתה לא - התורה את ומקבלים

 פסולים. להיות ולא להתגייר יכולתם שנולד". "כקטן הריהו אלא ממזר
 אותנו? הכרחת לא מדוע - בטענתם צודקים הגויים השאלה: שוב נשאלת כן ואם

 פוסק כך מרצונו! התגייר אם רק הוא שנולד" כקטן שנתגייר "גר הענין: ביאור
 נחשבת אינה בכפייה גרות כי המהר"ל. בשם לספרו בהקדמה שמעתתא" ה"שב

 למשפחותם". "בוכה מהפסוק הראיה? מהיכן שנולד". כ"קטן
 וכן אחיות שתי נשא אבינו יעקב דודתו, עם התחתן עמרם תורה, מתן לפני

 כבני - האבות דין תורה מתן ]ולפני נח לבני גם אסור עריות שגילוי נכון הלאה.
 לאה בני גם - ואכן אחיות, של קירבה ולא אסורה איש אשת רק אבל נח[,

 נאסרו תורה, מתן שעת הגיע אחד. אב בני שהם למרות זילפה בנות עם התחתנו
 ורעות, אחווה באהבה, שחיו משפחות ולפתע, להתגרש. עליהם היה הקרובות.

 ע"א(. )עה יומא במסכת מבואר כך למשפחותם. בוכים היו לכן להיפרד. נאלצו
 שנולד" כקטן שנתגייר "גר הרי להתגרש, עליהם היה מדוע השאלה: נשאלת

 בימינו, דמים. והזאת וטבילה במילה גר כמו כגירות, נחשבת תורה מתן ושעת
 בקרבן, גם צורך היה המקדש ובזמן ובטבילה, במילה צורך יש להתגייר כדי

 ישראל, עם על רבינו משה של דמים הזאת היתה הקרבן כנגד סיני הר ובמעמד
 כל על עימכם ה' כרת אשר הברית דם "הנה משפטים: פרשת בסוף שכתוב כמו

 מנשותיהם?! להתגרש נזקקו מדוע כן, אם ח(, כד, )שמות הדברים"
 ההלכה נאמרה לא כגיגית" הר עליהם ש"כפה כיון )המהר"ל(: אריה" ה"גור תירץ

דמי". שנולד כקטן שנתגייר "גר של
 שיקבלו כדי פסולות, משפחות שהם למרות וישמעאל, עשו לבני הלך הקב"ה

 "גר כי פסולות למשפחות ייחשבו לא - ברצון יקבלו אם ברצון. התורה את
 עליהם לכפות כי והפסידו, ברצון, לקבל מיאנו הם אבל שנולד". כקטן שנתגייר

 את לקבל יוכלו ולא פסולות משפחות היותם עקב כלום יועיל לא כגיגית הר

התורה.
התורה. מתיקות פלאים. פלאי ופרח. כפתור

 השבטים של מניינם דרך

מב( )א, אבתם לבית למשפחתם תולדתם נפתלי בני
 לפי 'בני', אומר שהוא מנפתלי לבד 'לבני' אומר "בכולן הטורים": ה"בעל כתב

 ש'לוחה א'ילה - נפתלי בברכת רמז ולכך מבנים. יותר בנות היו נפתלי שבשבט
אשה". תיבות ראשי כא( מט, )בראשית ה'נותן

 של בנו מוולוזיץ, איצ'לה רבי חמיו, בשם מביא דבר" "העמק בפירושו הנצי"ב
 בני של מניינם סדר על נפלא הסבר הקדוש האר"י בשם מוולוז'ין, חיים רבי

 "לבני": ולא "בני" נפתלי בשבט שכתוב הטעם יובן ולפיו ישראל,

 של שמותיהם את כתבו בתחילה כאשר פתקאות, ידי על מתבצע היה המניין
 בקופסה שמו הפתקאות כל את פתקאות. על במספר, 603,550 ישראל, בני כל

מספרן. את ומנו גדולה
 את לקח נשיא כל ולכן ושבט, שבט כל מונה כמה לדעת רצו מכן, לאחר

 כל הוציא הפתקים, רבבות מכל שבטו. של הפתקים את וברר הגדולה הקופסא
 לחפש היה צריך פשוט, היה לא שזה מובן שלו. השבט של ה'קוויטלאך' את נשיא

 לשבטו, השייכים השמות את ברר שהנשיא לאחר לשבטו. השייכים השמות את
 שבטו. של המיוחדת לתיבה הפתקים את מכניס היה
 הזה. לשבט שייכת הפתקה זו כלומר, "לבני", כתוב לכן

 הפתקים, את מכן לאחר לספור עבודה היתה השבטים מנשיאי אחד לכל והנה,
 היה צריך לא האחרון, בהיותו נפתלי, נשיא אולם שבטו. מונה כמה לדעת כדי

 הפתקים היו בררו, הנשיאים שכל לאחר שנשארו אלו כי הפתקים, את לספור
נפתלי". "לבני ולא נפתלי" "בני כתוב לפיכך שבטו. של
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לשקר! אפשר אי ואהרן משה את

מד( )א, ישראל תשיאי ואהרן מעזה פקד אשר הפקדים אלה
 העם? את שפקדו אלו הם - ואהרן משה כי כאן הוזכר מה לשם

 - משפחתם על "ויתילדו ברש"י: מובא יח( )א, לעיל הנה כי היא, התשובה
 השבט". על להתייחס ואחד, אחד כל לידת חזקת ועדי יחוסיהם ספרי הביאו

 לכתוב היה יכול אחד וכל פספורטים, היו לא במדבר הלא - השאלה ונשאלת
 כתוב לכן לזייף... גם חלילה, ואפשר, היוחסין, במגילת רוצה שהוא מה

 "לבלף"! אפשר אי אותם - ואהרון משה לפני שנספרו
 - לתפילה שמו את והזכיר רב הבעלזער לפני שבא חולה יהודי על מספרים

 התפלא הבן אחרת". אלא כך אינו אמך "שם הרבה: לו אמר פלונית. בן פלוני
 שם כי שוב חזר הרבה אך שאמר, כפי הוא אמו שם ידיעתו שלמיטב ואמר

שאמר! ממה שונה אמו
 שינוי היה שאכן התברר הפלא ולמרבה ברק, בבני לביתו חזרה נסע הבן טוב,
אמו! בשם
 והסבים האבות שמות את ידעו ודאי ואהרן משה ידע, רב הבעלזער ואם
 יוחסין ספר הצגת באמצעות לשקר היה אפשר אי אותם ישראל. עם כל של

ואהרן". משה פקד "אשר הכתוב מדגיש לכן אמיתי. שאיננו

אביהם מיעקב בידם יש מסורת

ב( )ב, ישראל ננני :יוזנו אכתם לבית באתה !ריגלו ?על איש
 סיני, הר על הוא ברוך הקדוש שנגלה "בשעה מובא: ג( ב, רבה )במדבר במדרש

 אלקים ׳רכב שנאמר: מלאכים, של רבבות כ׳יב עמו ירדו
 דגלים עשויים כולם והיו סח(, )תהלים שנאף אלפי רבותיים

 שראו כיון ה<. השירים )שיר מרבבה׳ ׳דגול שנאמר: דגלים,
 מתאוים התחילו דגלים, דגלים עשויים שהם ישראל אותן

 אמר כמותן... דגלים נעשים אנו כך הלוואי אמרו: לדגלים,
 דגלים? לעשות נתאויתם, מה הוא: ברוך הקדוש להם

 משאלותיך׳ כל ה׳ ׳ימלא משאלותיכם, ממלא שאני חייכם
 לישראל אותם הוא ברוך הקדוש הודיע מיד כ<. )תהלים
 שנתאור. כמו דגלים אותם עשה לך למשה: ואמר

 וכלל! כלל פשוש דבר לא זה מלאכים. רואים ישראל כלל
 כאן, והנה חייו. כל זה אחרי ורעד מלאך ראה המלך דוד
 מלאכים! אלף ושתיים עשרים רואים ישראל עם כל

 הם אף וישראל דגלים, דגלים עשויים היו הללו המלאכים
 ואומר: עמם מסכים שהקב׳יה רואים ואם לדגלים. התאוו

 הם אלו פשוט. דבר אינו הענין שכל ברור משאלותיכם", ממלא שאני "חייכם
 צרופה. רוחניות מרוממים, גבוהים, דברים
 עת: באותה התרחש אשר את ומספר ממשיך ח( אות )שם המדרש אולם

 שנתאוו, כמו דגלים אותם עשה למשה הוא ברוך הקדוש שאמר "בשעה
 אם השבטים. בין להינתן המחלוקת עתידה עכשיו אמר: מיצר. משה התחיל

 בדרום, אלא אפשי אי אומר והוא במזרח שישרה יהודה של לשבטו אומר אני
 ברוך הקדוש לו אמר עושה? אני מה ושבט, שבט כל וכן אפרים וכן ראובן וכן

 דייתיקי דירתן. מכירין הן מעצמן לך, צריכין אין לך? איכפת מה משה, הוא:
 לה יש כבר עליהם מחדש איני בדגלים, לשרות היאך אביהם מיעקב בידן יש

 את יקיפו כך - מטתו את והקיפו אותו שטענו כמו אביהם. מיעקב טכסים
המשכן"

 מחנהו על איש שיחנו שעתה, חושש הוא כי הקב״ה לפני טען רבינו משה
 ללכת הזה לשבט יאמר אם בעם: מחלוקת להיווצר עלולה דגלו, על ואיש
 שישלח זה צפון. בצד להיות רוצה אני פתאום? מה הלה: יטען - דרום לצד
 נוראה אש תפרוץ וששון. שמחה יהיה וכך במערב, דוקא ירצה מזרח לצד
מחלוקת! של

 פיו שעל החניה סדר את בעצמם יודעים הם תדאג, אל הקב"ה: לו אמר
 תהיה זה סדר ולפי מיטתו, את ישאו איך קבע אבינו יעקב לחנות. עליהם

 לדגליהם. חנייתם
הוראה: א'געוואלדיגע כאן מונחת
 מלאכי של מראות כאלו לראות תורה במתן ראויים שהיו גבוהים, כה אנשים

 כמו דגלים, דגלים להיעשות משמים להם שנותנים אלא עוד ולא אלקים,
 כל היכן אבינו מיעקב מסורת להם היתה לא אם זאת, כל ועם המלאכים.

 אומר: היה אחד שבט בינותם! המחלוקת אש פורצת היתה לחנות, צריך אחד
 פתאום "מה לעומתו: משיב היה השני והשבט מערב!" בצד להיות צריך "אני

 ראיות לדבריו מביא והיה במערב!" ואני דרום בצד להיות צריך אתה מערב,
 כמה לו ומכיח ראיותיו סותר שכנגדו השבט בעוד וכתובים, נביאים מתורה

מחלוקת!!... בקיצור, טועה. הוא

 באיזה אחד לכל ואומר עמם שמדבר זה הוא - רבינו משה הרי שומעים? אתם

 כל ועם גרונו, מתוך מדברת שכינה סתם. מדבר לא ומשה לחנות, עליו צד

מחלוקת. פורצת היתה זה

 קטן... כך כל זה כל ועם גדול כך כל להיות יכול הוא אדם. בן זה מה רואים

ישמרנו! ה'

נושאיה את מחזיקה התורה

ז( )ב, זבולן מטה
 ולאחר יהודה", מחנה "דגל - כמו הראשון, הדגל תחילה נאמר השבטים בכל

 וכן יששכר", מטה עליו "והחונים - זה לדגל שייכים שהיו השבטים מכן

 נאמר לא זבולון בשבט רק החיבור', ו' עם השבט מופיע בכולם בכולם.

ו'. ללא זבולון" "מטה אלא זבולון' 'ומטה

 באחרים, שנאמר כדרך 'ומטה' אמר ולא - זבולון "מטה הטורים": "בעל כותב

 'ומטה' אמר שלא הטעם בתנחומא וראיתי ליששכר. מפרנס היה שזבולון לפי

 לתוך ונותן בפרקמטיא עוסק זבולון שהיה ללמדך בכולן, שאמר כמו בזבולון

 גדול ששכרו לומר לו, טפל לעשות הכתוב רצה לא לפיכך יששכר, של פיו

 ג, )משלי מאושר' ותומכיה בה למחזיקים היא חיים 'עץ אומר: הוא וכן כמותו.

 אחד כמטה הכל חשוב לכן יב(. ז, )קהלת הכסף' בצל החכמה בצל 'כי וכתיב יח(.

זבולון'". מטה 'יששכר אמר וכאילו

 עם יששכר, את המפרנס הוא שהרי מאוד, גדול זבולון של שכרו אם גם אכן,

 תורה הלומד יששכר אצל לזבולון. ולא ליששכר יש התורה' 'שכל את זאת

 יששכר, אצל כמו זבולון" "ומטה נאמר לא לכן לגמרי, אחר מהלך יש בעצמו,

שווים. שאינם להורות כדי

 האחרים כמו שלא אך המשכן, כלי את נשאו קהת בני הנה

קדימה, הפנים עם והמנורה המזבחות השולחן, את שנשאו

 השולחן כלפי ואחוריהם הארון אל פניהם היו הארון נושאי

 היו פניהם אם ללכת ראו הם וכיצד והמזבחות. והמנורה

 שהוביל זה היה הארון נושאיו. את נשא הארון אלא מסובבים?

הדרך. לראות צורך להם היה לא וממילא אותם,

בהם, אותו לשאת כדי לארון בדים לעשות צורך היה ומדוע

 גזירת זו היתה - נושאיו? את שנשא זה היה הוא הכי בלאו אם

 היו אם אותם. יישא הוא ואז בבדים, יאחזו שהכהנים הכתוב
 מכיון רק אותם. נושא הארון היה לא - הארון בצד עומדים

הארון. נשאם כביכול, בנשיאתו, שהתעסקו

בה׳/ למחזיקים היא חיים "עץ יח(: במשלי)ג, הכתוב שאומר ׳זהו

 היא התורה התורה. את שיחזיקו צורך אין כי אותה', 'למחזיקים נאמר לא

 הארון כדוגמת אותם, תחזיק היא בה, יחזיקו רק אם נושאיה. את מחזיקה

 זוכה והוא מאוד עד גדולה מעלתו תורה, המחזיק כן ואם נושאיו. את הנושא

בו! מחזיקה אשר זו היא שהתורה לכך

ראובן מעשי

 ראובן רבי איש". ה"חזון מרן על מעשה ראובן רבי סיפר מדרשותיו, באחת

 אחד של מבנו אוזניו במו זאת ששמע כפי בפרוטרוט, הדברים את תיאר

 איש". ה"חזון מרן של המובהקים מתלמידיו

 הלשון: בזו לו ואמר ראובן רבי את המעשה מספר פגש מה, זמן לאחר

 כי לך דע איש". ה"חזון מרן על מעשה אבי בשם מספר אתה כי "שמעתי

 נברא!" ולא היה לא המעשה כי בתוקף לי שאמר אבי עם דיברתי

 בפני שסיפר על נקפו ליבו ראובן. לרבי עצומה נפש עגמת הסבו הדברים

 לאחד הדבר את ראובן רבי סיפר הרב, בצערו אירע. שלא מעשה הציבור

 המעשה. בעל שם את לרמוז או לפרט בלא מבניו,

 זה הוא כי לאיש אמרת לא "מדוע הדבר. על השתאה ראובן רבי של בנו

בתמיהה. שאל המעשה?" את לך שסיפר

 עמו: שחים מה על מבין שאינו כאדם משתומם, מבט בבנו נתן ראובן רבי

 יתבייש?!" הוא הרי שכזה, דבר לו אומר "שאני

 ובעצמו בכבודו המעשה מספר ראובן. רבי של המופלאות הנהגותיו היו אלו

 מחשש לפניו, זאת מזכיר אינו ראובן ורבי מפיו, שיצאו הדברים את מכחיש

אדם! כל בכבוד זהירות איזו גדלות! איזו להיפגע. עלול אדם אותו שמא
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השבועות חג עלון
תשע״ז סיון

ראובן" "יחי הספר מתוך
זצ״ל קרלנשטיין ראובן רבי הצדיק הגאון של מאוצרותיו

קבורתכם" תהא שם לאו "ואם

 רב אמר פח.( )שבת חז״ל אמרו יז(, יט, )שמות ההר' בתחתית ״'ויתיצבו עה״פ
 ההר את עליהם הוא ברוך הקדוש שכפה מלמד חסא: בר חמא בר אבדימי
 תהא שם - לאו ואם מוטב, - התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,

קבורתכם".
 דתית? כפייה כאן, זה מה אותם? כפה הוא למה שואלים, והשוטים הכסילים

 שלא - רוצה שלא מי ולמצפונו? לרצונו בניגוד דבר לעשות אדם כופים ממתי
 לחיות... ותן חיה אומרים? הם איך תורה. את יקבל
 שהגיע אבא שם וראיתי חולים בבית פעם הייתי לכם: אספר כסילים? הם מדוע

 וכדי עמוקה, שריטה ונשרט תיל גדר על איזה על נפל הילד קרה? מה ילדו. עם
 אנטי-טטנוס. זריקת לו שיזריקו כדי מיון לחדר אביו מיהר בדם זיהום למנוע

 בדם זיהום שכן לטובתו, נועדה שהיא נכון רוצה. לא הילד לעשות, מה אבל
 צרחות צורח הוא מוות... פחד מהזריקה מפחד הוא אבל למוות, לגרום עלול

 הוא לשווא. אך ממתק, ועוד ממתק לו נותן אותו, להרגיע מנסה אביו אימים,
הזריקה. את לקבל מסרב בשלו,

 הלא- המראה את ראה הילד, של הצעקות את שמע זר, אדם במסדרון שם עבר
 מה והתעניין: לידם נעצר רחמיו. נכמרו ברגליו. ורוקע בוכה קטן ילד של נעים

 מבין, ״אינני לו: ואמר האבא אל פנה המקרה, את האיש שמע לו. סיפרו קורה?
 זכותו. זו - הזריקה את לקבל מעוניין אינו הוא אם עליו? לכפות יכול אתה איך

 לרצונו!״... בניגוד דבר לעשות אדם על ולכפות להכריח אפשר אי
 אם אדם״? על לכפות אפשר ו״אי זכותו״ ״זו אומרת זאת מה שבעולם! שוטה

 לעשות מנסים בתחילה כמובן, נפש! פיקוח זה למות. עלול הוא - עליו יכפו לא
 למות לו נניח האם הסכמה, אין אם נעשה מה אבל הבנה. מתוך בהסכמה, זאת
 את להציל פועלים שאנו להבין השכל את לו אין אם זכותו״? ש״זו בגלל רק

 חייו. את ולהציל אותו לכוף אלא ברירה אין - חייו
 'שלישי' 'שני', ראשון', בוקר ויהי ערב 'ויהי נאמר העולם בבריאת הימים בכל
 שואלת השישי״, יום בוקר ויהי ערב ״ויהי נאמר השישי ביום ורק הלאה, וכן

 מעשה עם הקב״ה שהתנה ״מלמד ומתרצת: לי״? למה יתרה ״ה' )שם(: הגמרא
לאו ואם מתקיימין, אתם - התורה מקבלים ישראל אם להם: ואמר בראשית,

ובוהו״. לתוהו אתכם מחזיר אני -
 שכל שברא, הבריאה עם תנאי עשה הוא העולם את הקב״ה שברא בשעה
 אם כי הידוע, בסיון שישי באותו התורה את יקבלו שישראל בתנאי יהיה קיומה

 ובוהו. תוהו להיות יחזור והעולם לבריאה קיום יהיה לא - התורה את יקבלו לא
 התורה, את לקבל ישראל על הקב״ה כפה לכן לבריאה. קיום אין - תורה בלי

 אין שכזה ובמצב נפש, פיקוח של מצב זה לעולם. קיום יהיה לא בלעדיה כי
 לכפות חובה אדרבה, לרצונו. בניגוד לפעול האדם על לכפות שאין לומר מקום

 מציל שזה להבין השכל את לו אין עכשיו אולי חייו. את שיצילו מעשים עליו
 הכל לעשות חייבים - לעולם יבין לא אם וגם יבין, אולי לבסוף אבל חייו, את
 את לקבל ישראל כלל על לכפות צורך היה וכמה כמה אחת על להצילו. כדי

 נפש פיקוח זה בסכנה. עומדים כולה הבריאה וכל ישראל כלל כל כי התורה,
 למצב ויחזור ייחרב העולם התורה את יקבלו לא אם כי כולה, הבריאה כל של
ובוהו. תוהו של

 משום לרצונו, בניגוד זה אם גם שלו, לבן זריקה להזריק שצריך מבין האבא
 להצילו, האדם על כופים נפש פיקוח ספק על ואם חיים. סכנת בספק שהוא

 של אלא אחד אדם של ולא ודאי, נפש פיקוח של במצב וכמה כמה אחת על
כולה! הבריאה כל
 לקבל ישראל עם על לכפות ניתן כיצד ולתמוה לשאול מקום שום אין כן אם
התורה. את

קבורתכם! תהא שם - תורה ללא
 לאמיתה אמת, דברי שהדברים סבור אני תירוץ. לומר חושב אני השם בעזר

תורה. של

 את עליהם לכפות צריך היו לא ונשמע' 'נעשה ישראל שאמרו לאחר באמת,
 הפרטיים הרצונות את והפקיעו לקב״ה עצמם את שעבדו הם שהרי התורה,

 שאין לפרש יש - כגיגית? הר עליהם כפה למה כן אם שמים. לרצון שלהם
 עליהם מאיים שהוא תוך התורה את עליהם לכפות שהוצרך כפשוטה, הכוונה

 כאשר רק שייך כפייה של ענין שהרי הכוונה, זו אין ימותו. - יקבלוה לא שאם
 כזה. חשש היה לא כאן אבל מסוים, דבר לקיים ירצה לא שהאדם חשש יש

 אותנו ללמד באים הם כי הדברים, את היטב ותשמעו אחרת, היא הכוונה אלא
התורה. של וסגולתה מעלתה על

 אי אי האלוקים! תורת התורה, את מקבלים אתם כעת הקב״ה: להם אמר
 כל על עליון ״ולתתך זו. היא מעלה איזו זו, היא דרגה איזו מושג לכם אין אי,

 אנו בוודאי ישראל: יאמרו בסיני. שקיבלתם התורה מכח - יט( כו, )דברים הגוים״
 יודעים אנו לשער, ואין לתאר אין אשר התורה של מעלתה גודל את יודעים

 את נפסיד - אותה נקבל לא ואם נשגבות, למדרגות אותנו מרוממת שהתורה
 בני סתם אז? נהיה מה התורה, בלי כזה, ובמצב הללו. הגדולות המעלות כל

 התורה. ידי על להן שזוכים הגדולות המעלות בלי רגילים, אנשים אדם,
 הוא בהגרלה הראשון שהפרס הגרלה כרטיס שקנה לפלוני דומה? הדבר למה

 ההגרלה. למועד רוח בקוצר המתין הוא דולר. מיליון חמישים של עתק סכום
 המספר את האיש בדק הזוכה. המספר ברבים התפרסם - שהתקיימה לאחר

 לו מתברר ושמחה: התרגשות מרוב נפשו פורחת כמעט והנה שלו הכרטיס של
 הגדולה הזכיה על אוהביו ולכל ביתו לבני וסיפר הלך המאושר. הזוכה הוא שהוא

 בחלקו נפל גדול. מיליונר מופלג, עשיר נהיה הוא כעת הנה בחלקו. שנפלה
 בכסף יעשה מה לעצמו לדמיין החל דולר. מיליון חמישים של נתפס בלתי סכום

 ודמיונות חלומות מיני כל לממש ומלואו, עולם לעצמו לקנות יכול הוא הגדול.
לו. שהיו
 קשה אכזבה לו נכונה הזוכה, הסכום ובה ההמחאה את לקבל בבואו והנה

 עולמו כל הזוכה. המספר של הספרות את נכון העתיק לא שהוא מתברר ומרה.
 וחפוי אבל הביתה חזר הוא שטווה. החלומות כל נגוזו אחת בבת עליו. חרב

 שום קרה לא ברוחך, תיפול ״אל אותו: ניחמה היא לאשתו הדבר כשנודע ראש.
 כעת נורא. לא שטועים. קורה טעית. גדול. מיליונר שאתה חשבת לרגע דבר.

 שהכרתי אדם אותו הקודם, למצבך וחזרת הדמיוניים המיליונים כל בלי נשארת
 האדם״. כאחד אתה אבל גדול, עשיר לא אמנם רגיל. אדם השנים, כל

 הם - התורה את ישראל יקבלו לא אם אבל נשגבה, דרגה זו תורה שלקבל נכון
 בלי רגילים, אדם בני הם מקום מכל אבל הגדולה, למעלתה זוכים לא אמנם

התורה. של הגדולה המעלה
 אם מוטב״, - התורה מקבלים אתם ״אם ולא! לא להם: ואמר הקב״ה בא

 - לאו״ ״אם אך לה. שתזכו המעלה גודל את לתאר אין - התורה את תקבלו
 ובלי רגילים אדם בני תישארו לא כי לכם דעו אותה, מקבלים אתם אין אם

 קיום לכם אין קבורתכם״, תהא ״שם - תורה בלי ולא! לא תורה. של המעלה
כלל!
 מצב באיזה ״שם״. פה, לא קבורתכם״. תהא ״שם קבורה. זו - תורה בלי יהודי

 בלי קבורה. זו - תורה בלי יהודי שיהיה, מקום בכל שיהיה, זמן באיזה שיהיה,
חיים. אין - תורה

 ממך הפורש כל עקיבא: לרבי טרפון רבי אמר הזה ״בלשון הגמרא? אומרת איך
ע״א(. יג )זבחים החיים״ מן פורש

תורה ידי על רק - "אדם" שם
 אלא חיים, אינם האדם שחיי רק לא תורה בלי משהו. עוד לדעת צריכים רבותי!

 אדם. של מהות בו יוצרת התורה כלל. 'אדם' שם לו אין שהאדם
 העומר הלחם. שתי את הביאו ובעצרת העומר קרבן את הקריבו בפסח הנה,
 כן אם אדם. מאכל שהן מחיטים הלחם ושתי בהמה, מאכל שהן משעורים הובא
 שפסח אלא מחיטים? ובשבועות השעורים מן הקריבו בפסח למה להבין, צריך
 משעורים הקריבו כך ומשום אדם, בדרגת היו לא עוד ולכן תורה, מתן לפני היה
כעת - בשבועות התורה את שקיבלו לאחר זאת, לעומת בהמה. מאכל שהן
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 מאכל שהן מחיטים הלחם שתי את הקריבו אז לכן 'אדם'. של שם קיבלו הם
 אדם. של מהות נוצרת התורה ידי על אמרנו: אשר הוא אדם.
 דוקטורים מתורבתים, מלומדים, אנשים הרבה יש הרי ויאמרו: יבואו

 ללמוד זכו לא הם נעבעך, אבל, חשובה... דיפלומה להם יש ופרופסורים,
 לא בכלל הם הרי הם, ואומללים מסכנים איזה אותה. לקיים זכו ולא תורה
 שעורים, אותם להאכיל צריך מדופלמים, חמורים כחמורים, הם אדם! בגדר

בהמה... מאכל

זצ״ל... המשגיח של הטוב הכרת

מעשה. לכם אספר רבותי,
 אהייליגער ה', למלאך הדומה לווינשטיין, חצק'ל ר' לברכה, צדיק זכר המשגיח

 הוא הזה, העולם ענייני מכל מופשט היה כוחו, בכל אלקים עובד חצק'ל, ר'
 הוא חסד, תורת היא התורה הרי אבל מטבע. צורת דזוזא", "צורתא ידע לא

 מאוד רצה הוא חסד? לעשות יכול הוא חסד איזה בחסד. גם להתעסק רצה
 'קטנה': בעיה רק יש אבל לאנשים. כסף להלוות שיוכל גמ"ח, בביתו להחזיק

 מכירים הם אולי שלו התלמידים אצל התעניין הוא כסף... לו שאין לעשות מה
 שאיתו כסף סכום אצלו ולהפקיד אותו, לזכות שרוצה ממון בעל יהודי איזה
 של "הגמ״ח אח, גמ"ח. פתח אכן הוא זמן כעבור הגמ״ח. את וינהל יפתח הוא

אותו. זוכר לא מי חצק'ל"... ר'
 אספר חצקל? ר' של בגמ״ח הגדול הכסף סכום את שהפקיד האיש מי

 היתה לא גדול. תורה ואוהב עשיר מאמריקה, יהודי מצאו התלמידים לכם:
 מהישיבות באחת שלו מהתלמידים היה לא הוא למשגיח, אישית שייכות לו

 הרצון על לו וסיפר המשגיח מתלמידי אחד כשבא כמשגיח. כיהן הוא שבהן
 שלל כמוצא הדבר על קפץ רבה, בשמחה מיד נעתר גמ"ח, לנהל המשגיח של
 של הבסיס שהיה נכבד כסף סכום אצלו הפקיד ואכן רב,

 רק לא כפול, חסד עשה הזה היהודי חצק׳ל. ד של הגמ׳יח
 המשגיח... עם חסד גם אלא לגמ׳יח הנזקקים האנשים עם

 וחתנים, הבנים ילדיו, כל מילדיו. רבה לנחת זכה הזה היהודי
 לביקור הגיע לימים בכולם. ותמך החזיק והוא תורה, בני היו

 הוא למשגיח. להיכנס בו התעורר עז ורצון ישראל, בארץ
 הוא הרי זאת, בכל אבל חנופה, אין המשגיח שאצל ידע

 שלו, הכסף את בגמ׳יח מחזיק המשגיח המשגיח, עם ׳מחותף
 יפות. פנים ובסבר בלבביות אותו יקבל בוודאי כן ואם

 ישב המשגיח הוא. מי לו וסיפר המשגיח אל האיש נכנס
 ואמר: בראשו הנהן מושפלות. ובעיניים מורכן בגוף כדרכו

 להפקיד בטובך שהואלת יודע אני אותך, מכיר אני ׳יכן,
 לך מכיר אני הגמ׳יח. קופת עבור גדול כסף סכום אצלי
 טובים. דברים עליך "שמעתי הוסיף: הוא ואז כך". על טובה

 על לשקוד שיוכלו כדי שלך ובחתנים בבנים תומך אתה ה' שברוך שמעתי
 טובים". מעשים לעשות תמשיך אשריך! התורה.

 אתה לי, "תאמר באידיש: אותו ושאל עיניו את אליו הרים המשגיח לפתע ואז
 היהודי החדר. תוך אל שהוטלה פצצה כמו היתה הזו השאלה לומד?" עצמך

 נעים. לא האמת? את לו יאמר יענה? הוא מה טוב, ושתק. מאוד, נבוך היה
 אליו פנה ואז התשובה. את להבין כדי למשגיח הספיקה הרועמת השתיקה

 שתצא יתכן איך ויחף, ערום מהעולם תצא אתה לך, "דע תקיף: בטון ואמר
תורה?!" לימוד בלי מהעולם

 לשלום מהמשגיח נפרד הוא ציפה. לא הוא כזו פנים לקבלת רבותי! אוי,
 אחד אל לנסוע מיהר שובו עם הברית. בארצות לביתו שב קצר זמן וכעבור
 מטרת על לו סיפר קצרה שיחה ולאחר בקשר, אתו שהיה הישיבות מראשי

 הישיבה ראש חברותא". איתי לקבוע חייב אתה ברירה, אין "רעבע, בואו:
 כפי לישיבה, לתרום כדי אליו בא שהלה בטוח היה הוא לו. קרה מה התעניין

 בחברותא... איתו ללמוד ממנו מבקש הוא והנה ימימה, מימים שנהג
 היהודי קרה? מה אצלך? בסדר הכל לי, "תגיד הישיבה: ראש אותו שאל

 לי אמר הוא המשגיח, אצל "הייתי וסיפר: רבה, בהתרגשות לבכות התחיל
 חייב אני כזה! דבר שייך לא ויחף. ערום מהעולם אצא תורה לימוד שבלי

 תורה". ללימוד מהיום חלק ולהקדיש שלי החיים סדרי את לשנות להתחיל
 מהעולם וכשנפטר יומו, מסדר נפרד בלתי חלק נהיה התורה לימוד היה. וכך

ויחף! ערום היה לא כבר
 תחושה חש בוודאי המשגיח של מביתו יצא הזה כשהאדם לרגע: נחשוב ועכשיו

 אותו וזיכיתי גדול כסף סכום למשגיח נתתי הרי בלבו: חשב בטח נעימה. לא
 ונבוך, נזוף מביתו יצאתי לי? שמגיעה הפנים קבלת זו האם חסד. במצוות

 מן השתנו הזה היהודי של שחייו אחרי אבל כלפיי? שלו הטוב הכרת זו האם
תורה ללימוד העמוס יומו מסדר יקר זמן להקדיש החל והוא הקצה אל הקצה

 פנים, אל פנים המשגיח עם כשנפגשתי אמיתי! ידיד נקרא זה כן, הבין: אז -
 מאמריקה, הזה ליהודי הטוב הכרת חייב אני הרי בלבו: חשב בטח המשגיח

דבריו עם אותי 'דקר' הוא ואז בתמורה? לו אתן מה טובה? לו אכיר אני איך

 זה הגמרא. ליד אותי הושיב הוא כן, כן שלי. העצמות לתוך שחדרו הנוקבים
אמיתי! ידיד נקרא

 ביותר החשובה הטובה היא חצק'ל ר' לו שהכיר הטובה שומעים? אתם רבותי,

חיים! לו נתן הוא הדעת. על להעלות שניתן

 הזה. הסיפור על קושיה לי היתה שתמיד היא האמת משהו: לכם אגיד אולם

 איך זאת, ובכל תורה. מלימוד יותר חשוב דבר שאין בוודאי ויפה, טוב הכל

 חסד בעל היה הזה היהודי הרי האלה. הדברים את לו לומר היה יכול המשגיח
 אולי ויחף? ערום מהעולם הולך שהוא נקרא זה האם תורה, מחזיק גדול,

 ויחף? ערום לכך לקרוא אפשר איך טובים! מעשים לו יש אבל לומד, לא הוא

 דברים הקדוש. זוהר המביא לברכה זכרונו לופיאן אל'ה ר' את שראיתי עד

 צאי בנשים היפה לך תדעי לא "אם ח( )א, השירים בשיר הפסוק על נוראים!

 מאן "כל יח.(: דף השירים שיר ב חדש )זוהר הקדוש הזוהר מפרש הצאן", בעקבי לך
 מפקין סגיאין טבין עובדין ביה אית אפילו ידיעה, בלא עלמא לההוא דאזיל

 תדעי לא "אם אומר: הוא מה היטב תשמעו עלמא". דההוא תרעי מכל ליה

 מהמחיצה צא אומר הקב״ה - לך" "צאי בתורה, ידיעה לך אין אם - לך"
נוראות! נורא שלי!

 כזו נשגבה תורה תורה, לנו נתן הקב״ה פשוט. לא בכלל זה רבותי! אי,

 כך כל הזאת התורה השמים". על הודך "תנה לה, השתוקקו השרת שמלאכי
 ואחרי בינינו". אשה לילוד "מה אדם, לבני לא למלאכים, שייכת שהיא נשגבה

 יעסוק לא שהאדם ייתכן האם לישראל, תורה נתן הגדול בחסדו שהקב״ה

 באורייתא?! ידיעה לו תהיה שלא הדעת על היעלה בה?!

 התורה פנימה: הלב לתוככי יחדרו שהדברים עד ושוב, שוב לעצמנו לשנן עלינו
 קבורה, זו - תורה בלי .,קבורתכם׳ תהא ׳׳שם - תורה ובלי החיים, היא

!,חשובים׳ הם ׳׳למיתה
 לא זו .,ימינו׳ ואורך חיינו הם כי׳, יום בכל מתפללים אנו

 אלא חיים "אין החיים! זה מציאות, זו ,חיינו׳ הם כי׳, מליצה.
 ידי על חיים. יותר - תורה שיותר וכמה י<. משלי )מדרש ,תורה׳

 עוד של באורייתא, ידיעה ועוד ידיעה עוד של ויגיעה עמל

 - ע״א( ל )קידושי! ,בפיך׳ מחודדים תורה דברי ״שיהיו ׳ושננתם׳,
 ובעולם החיים בארץ חיים, ועוד עוד משיג האדם זה ידי על

הנצח.

שי אובן מע ר

 למקום' אדם ש'בין הדברות חמש נחקקו הברית' מ'לוחות הראשון בלוח

 בספרו המבי"ט אומר לחברו'. אדם ש'בין הדברות חמש נחקקו השני ובלוח

 לזה. זה צמודים היו הלוחות שני כי אלוקים" "בית
 למדים נמצאנו בזה. זה ותלויים צמודים היו הלוחות "שני כך: ראובן רבי דרש

 ואדם כלום. בו אין לחברו', אדם 'בין בו ואין למקום' אדם 'בין בו שיש אדם כי

 וזהו כלום. אין בו גם למקום', אדם 'בין בו ואין לחברו' אדם 'בין בו שיש

 חן למצוא נח זכה מדוע החרדים, בעל ופירש ה'', בעיני חן מצא 'ונח שנאמר:

 אדם". לבני וסבלן 'נח' שהיה מפני דווקא ה', בעיני

 רק אינם הברית לוחות שני כי היה ניכר ראובן, רבי של הנהגותיו בכל
 זה! בלא לזה אפשר שאי עד ממש אחת' ל'מקשה הופכים אלא 'צמודים'

 כאשר גם גדול. ועד מקטן הבריות עם הליכותיו בכל למופת היה ראובן רבי

 משוא וללא קשות' עימם ו'דיבר ומצוות, מתורה רחוקים יהודים בפני דרש

 כדי טובתם, דורש הוא כי והכירו ובחן, בענווה שנעטפו דבריו את קיבלו פנים,

הבא. העולם חיי אל להביאם

 רבים אליו באים היו איצקוביץ, הכנסת בבית הדרשה לאחר קודש, בשבת
 ראובן, רבי והארותיהם. הערותיהם את ולהשמיע הנדרש על לשאול כדי

 אחד כל לשמוע כוחותיו בכל התאמץ הדרשה, לאחר כח ורפה תשוש שהיה

 במכשיר מלהשתמש ונמנע משמוע כבדו שאוזניו אף על כזקנים, נערים ואחד,

קודש. בשבת השמיעה

 לגשת מהנוכחים למנוע ובקשו מאמציו את שראו היו השיעור משתתפי בין
 פנים במאור ומביע בהם מוחה היה בדבר, הבחין ראובן כשרבי אולם אליו,

אליו. לפונים תודתו את

 בפניו מציין היה מהם, אחד של דבריו את לשמוע בידיו עלה שלא אירע כאשר

 כשכונתו המוקצה', ב'ספר רשום והמספר לדבריו להאזין מאוד הוא חפץ כי

השבת. לאחר אליו להתקשר לשואל לרמוז
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נשא פרשת עלון
תשע״ז בסיון ט'

ראובן" "יחי הספר מתוך
זצ״ל קרלנשטיין ראובן רבי הצדיק הגאון של מאוצרותיו

יהיו! לו - קדשיו את איש

̂זיו את ואיש י( )ה, יהיה לו לכהן :יוזן אשר אגיש יהיו לי יק̂ז

האדם ביד שנשאר הרכוש
 אומר: הוא וכך זה פסוק נפלא באופן מבאר חיים" ה״חפץ

 במותו לא "כי לנצח. בידו יישארו לא - עליהם עמל שהאדם והזהב הכסף כל
 יהיו", ש"לו האמתי ה"הרכוש" מהו בלבד. זמניים הינם אלו קניינים הכל"! ייקח

 אדם שנתן ממון אותו - קדשיו" את "ואיש הכתוב: אומר - לנצח? שלו שיישאר
 לזכותו וייזקפו בידו, שיישארו אלו הם - יהיו" "לו שבקדושה, לדברים לצדקה,

הבא. לעולם
 עשר לי תתן אשר "וכל יעקב: שאמר מה את גם לפרש ניתן דומה דרוש בדרך

 מהו - לי" תתן אשר "וכל לומר: היתה בזה שכוונתו כב(, כח, )בראשית לך" אעשרנו
 לצדקה שנתתי לך", אעשרנו ש"עשר מעות אותן רק - "שלי"? שנחשב הדבר

שבקדושה. ולדברים
 עשרת היא שלי המשכורת עונה: והוא לחודש? מרוויח אתה כמה אדם: בן שואלים
 שקל, אלף מעשר, נותן אני כי אלף תשע רק ביד" לי "נשאר אבל שקל, אלפים

 שמונה... ביד לו שנשאר יאמר הוא - לצדקה חומש שנותן מישהו יש ואם לצדקה.
 ש"נשאר מה זה - לצדקה שנתת האלפיים, האלף, הפוכה! בדיוק האמת איד! ר'
 מה רק - קדשיו" את "איש בידך! יוותרו לא האחרים אלף התשע כל ביד"! לך

 "אשר נצחים. לנצח בידך יישארו - יהיו" "לו שבקדושה, ולדברים לצדקה שנתת
יהיה". לו - המעשרות כסף - לכהן יתן
 מתבלבל הוא חדש"... "עולה פשוט הוא - אלף תשע ביד לו שנשאר שאומר מי

 תשע שלי, - "אלף להגיד במקום הלך... היא הלכה, הוא ל"הוא": "היא" בין עדיין
 כדאי שלי". לא - אלף שלי, - "תשע ההיפך: בדיוק אומר הוא שלי", לא - אלף

מדברים... איך ללמוד לאולפן שילך מאוד
 ואוצרות אוצרותיו שבזבז המלך במונבז "מעשה מספרת: ע"א( י"א בתרא )בבא הגמרא
 והוסיפו גנזו 'אבותיך לו: ואמרו אביו, ובית אחיו עליו וחברו בצורת, בשני אבותיו

 למעלה, גנזתי ואני למטה גנזו 'אבותיי להם: אמר מבזבזם'. ואתה אבותם של על
 בו, שולטת היד שאין במקום גנזתי ואני בו שולטת שהיד במקום גנזו אבותיי
 גנזו אבותיי פירות, שעושה דבר גנזתי ואני פירות עושה שאין דבר גנזו אבותיי

 לעצמי, גנזתי ואני לאחרים גנזו אבותיי נפשות, אוצרות גנזתי ואני ממון אוצרות
הבא'". לעולם גנזתי ואני הזה לעולם גנזו אבותיי

 ומחלק "מבזבז" כביכול שהוא אוצרות אותם דווקא כי להבין, השכיל המלך מונבז
 גנזתי "ואני שאמר: וזהו שלו"! "יישארו דבר של שבסופו האוצרות הם לאחרים,

 ואילו הבא, לעולם לנצח לזכותי וייזקפו בידי יוותרו באמת אלו אוצרות - לעצמי"
 לזמן רק בידם נשארו - "לעצמם" גונזים הם כי סברו שאבותיי אוצרות אותם
לנצח. לא ביותר, מוגבל

 שהוא מה "שלו"! נשאר - לאחרים מחלק שאדם מה רק המשוואה: לפנינו הנה
"שלו". נשאר לא - לעצמו" "גונז

לנצח שהיא חליפה
 במהלך ישראל. בארץ לביקור פעם הגיע בלונדון, התגורר דסלר שהרב בתקופה
 עיניו שרואות את להם מספר הוא בו שבלונדון, לתלמידיו מכתב כתב הביקור

הקודש. בארץ
 גדולה, בעניות חיים יידען הירושלמערס של רובם רוב כי מספר הוא הדברים בין

 הוא שעליה טובה הנהגה לו ויש לעשיר נחשב יחסי שבאופן אחד יהודי יש אבל
להם: לספר מעוניין

 דיסקין היתומים לבית הולך הוא מבניו, אחד את מחתן שהוא אימת כל זה, יהודי
 חליפה קונה הוא מהם אחד ולכל ביותר, המסכנים היתומים עשרת הם מי ושואל

 עשרה אלביש "אני אומר, הוא שלי", הבן את לחתן אותי זיכה "הקב"ה חדשה.
 לבית נכנס הוא בת, מחתן שהוא אימת כל ועוד: זאת חתנים"... כמו שלו, מהבנים

 חדשות. שמלות עניות יתומות לעשר וקונה , בלומנטל היתומות
 יש אצילות, עדינות, הרגשות אלו לתלמידיו, דסלר הרב כותב וראו, התבוננו

ולבנותיהם, לבניהם לעצמם, רק דואגים הם אין שמחתם ביום ירושלים. ליהודי

 נכנסים הם אלו רגשות מתוך ורק ה', של ובנותיו בניו את גם לשמח דואגים הם
האישית... שמחתם לתוך
 עשיר אותו שקנה החליפות סוג את לראות אותי סיקרן ואמר: הוסיף דסלר הרב

 "שמאטעס", לא איכותיות, טובות, בחליפות מדובר כי וראיתי ביררתי ליתומים.
ביותר. והמהודרות הטובות לא אך

 רק מרוכז אינך שמחתך ביום שגם אשריך "אשריך! לו: ואמרתי לעשיר ניגשתי
 במעשה אותם גם ולשמח מסכנים, אחרים, על גם לחשוב משכיל אלא בעצמך,
 להעיר רציתי ממני, אתה גדול בזה שבוודאי "סוחר", בתור אבל שלך! הצדקה
 במסחר!..." טעות איזושהי לך יש כי דומני מסחרית'. 'הערה לך ולהאיר
 כוונתי: את לו והסברתי הדברים, למשמע מאד מתפלא הסוחר כי ראיתי
 אתה שנים כמה שעתיים! שעה, שלך? החליפה את לובש אתה ביום שעות "כמה
 ליתום קונה שאתה החליפה את אבל שנתיים! שנה, חליפה? אותה עם הולך

 אותך שואל אני כן, ואם לנצח. חליפה זוהי שנים... מיליארדי במשך תלבש
 או שלך החליפה יותר, גדולה באיכות להיות צריכה חליפה איזו 'מסחרית': שאלה

 היתום?" הילד של החליפה
ורבותי! מורי
 רק - יהיו" לו קדשיו את "ואיש חיים": ה"חפץ של הקדושים דבריו את נזכור הבה

 בידו שיישאר זה הוא לצדקה, תורה, לאחזקת שבקדושה, לדברים נותן שאדם מה
בידו! יישאר לא רב, בעמל שאגר וזהבו, כספו שאר לנצח!

חילם לאחרים ועזבו
 התפללנו גביר. גרויסע א' מיליארדר. יהודי הכרתי כי לכם לספר ברצוני לסיום

 מרגיש הייתי - אותו פוגש שהייתי אימת כל לי, תאמינו כנסת. בית באותו יחד
 בידיהם הכיוונים, מכל ראש שומרי עם קבוע באופן מסתובב היה הוא מאושר...

 לא-ל, תודה אני, ואילו ומפוחד... מתוח במרכז, ביניהם, מתהלך והוא נשק,
 ממני... מאושר אין גבריאל, ומשמאלי מיכאל מימיני פחד, בלי "חפשי", מתהלך
 של טיפה בלי במתח, בפחד, לחיות החיים כל מסכן! פשוט לי, תאמינו רבותי!

רוגע.
 לבדו פעם בהיותו ממש: ואיום נורא היה סופו גביר. אותו את הכרתי כאמור,
 ולאחר החדרים, באחד אותו נעלו הבית, תוך אל לפרוץ הצליחו שודדים בבית,

 למוות... שם נחנק והלה אש בו הציתו הבית, תכולת כל את שרוקנו
 מקרא בו התקיים גורנישט! מיט גורנישט מאומה! המיליארדים מכל לו נשאר לא

 חילם"! לאחרים "ועזבו יא( מט, )תהלים שכתוב
יהיו"! לו - קדשיו את "ואיש

היין מן עצמו יזיר - בקלקולה סוטה הרואה

להז-יר נזיר נדר לנדר יפלא פני אשה או איש אלהם ואמרת ישראל בני אל דבר
ב( )ו, לה'

לחטא שבהיחשפות הסכנה
 לך, לומר סוטה? לפרשת נזיר פרשת נסמכה "למה חז"ל: דברי את מביא רש"י
 ניאוף". לידי מביא שהיין היין, מן עצמו יזיר - בקלקולה סוטה הרואה שכל

 בסדר ואילו נזיר, פרשת לפני באה סוטה פרשת שבתורה מעניין, לדבר לב שמתי
 יודע איני באמת סוטה. מסכת לפני באה נזיר מסכת הפוך: הסדר בש"ס הגמרות

לשמוע... אשמח - תשובה למישהו יש אם למה,
 הערה כאן אומר ברק, שבבני הסמינר מנהל וולף, אברהם רבי פנים, כל על

נפלאה:
 באדם מדובר היין" מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה "שכל אומרים כשחז"ל

 הוא העונש. את גם ראה אבל החטא, את ראה הוא סוטה. פרשת כל את שראה
 הוא זאת ולמרות המשונה, מיתתה ואת שנפלה ירכה את שצבה, בטנה את ראה
היין. מן עצמו את להרחיק - ל"חיזוק" זקוק

 ל"חיזוק", זקוק הוא - החטא את רק שראה זה בשלמא לומר: מקום היה לכאורה
 הוא - בעקבותיו שבא הנורא העונש את החטא, תוצאת את גם שראה זה אבל
 אותו למנוע כדי החטא מוביל למה שראה בכך זרי לכאורה ל"חיזוק". זקוק אינו

מלחטוא!
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כן! הדבר שאין לנו ומגלים חז״ל באים
 את ראה אם אף לחיזוק, אותו מצריכה כבר - לחטא האדם של היחשפותו עצם

 יין. לשתות יכול החטא אל כלל נחשף שלא אדם רק בעקבותיו. שבא העונש
 אם גם היין, מן עצמו להזיר חייב בקלקולה, סוטה וראה לחטא, שנחשף אדם
המשונה. ומיתתה הנוראיים עונשיה את ראה

 בריסקער ההייליגער לדעת גדולים, לדעת בדבריו כיוון וולף אברהם שר' והאמת
רב.

הסבון נברא לא עוד
 לירושלים וכשהגיע בסלבודקא למד הוא זצ״ל. גרז זבולון הרב גר היה ברחובות

 נורא: מעשה ממנו שמעתי חברון. בישיבת למד
 את נושא שהיה נרחבות, ידיעות בעל ומפורסם, גדול דרשן הגיע לירושלים

 הפכו שלו מדרשה שיצאו אנשים כי אומרים היו ודעת. טעם בטוב דברותיו
 דרשה. כל במהלך מעביר שהיה הידיעות מרוב ״עשירים״ להיות

 בדרשותיו משבץ היה הוא לעיתים ממנו. נוחה היתה לא חכמים רוח עקא, דא
 תורה״. ״דעת עם אחד בקנה עולים שאינם דברים

 הדרשה את לשמוע ללכת חבר ועוד אני החלטנו זבולון, ר' סיפר פנים, כל על
 אנחנו נהיה ראויים, שאינם דברים יאמר חלילה, אם, שגם לעצמנו וחשבנו שלו,

 רק ממנו נלמד זרק״. וקליפתו אכל ״תוכו השיטה את לעצמנו ונאמץ ״חזקים״,
רבים... יהיו שלבטח החיוביים, הדברים את

 לנו היתה כי לב שמנו ולפתע הדרשה להתקיים היתה אמורה בו למקום הגענו
תחילתה... לפני שעה לבוא והקדמנו טעות

 הקדשים, קדש אל להיכנס החלטנו הזמן? את נבטל סתם נעשה? מה נו?
 עוד הזה בעולם כאן כי עליו אמר חיים״ ה״חפץ ה״לשם״. בעל האלוקי המקובל

 הבא... בעולם אבל אליו, לגשת אותו, לראות ניתן
 מטרת את לראות כדי זמן הרבה צריך היה לא כמובן, והוא, אליו, נכנסנו
 אותו של לדרשתו שבאנו שלנר המצח על "ראה הוא בואנו.
פלוני... מגיד
 משפט ואמר פיו את פתח מיד שאלה. שום אותנו שאל לא הוא

 אדם בן לרחוץ שיכול כזה סבון בעולם נברא לא "עוד אחד:

 שמע!" שהוא טובה לא משמועה
 דרשה בתוך שומעים, אם מיד. הבנו זבולון, ר׳ אמר אנחנו,

 גדול הרס אין - חדל דעת את הנוגד אחד משפט אפילו שלמה,
 שמשאיר הכתם את לנקות שיוכל סבון נברא לא שהרי מזה!

 האדם! בנפש זה משפט
מיירדיק... רבותי, מיירדיק,

פחדתי! דיברו. שהם מה שמעתי לא
 אתם בבריסק. שמספרים נורא מעשה לכם לספר רוצה אני

 ישנה שמספרים. מעשה בכל מאד מדייקים בבריסק יודעים,

 ואת וכדומה, אותו ״לייפות״ בלי מושלם, בדיוק אותו לספר מיוחדת הקפדה
בריסק: מתלמידי אחד מפי שמעתי הסיפור

 התנאים רבותינו, קברות מקום את חפרו שהארכיאולוגים בזמן זה היה
 מהעניין, מאד מוטרד היה רב הבריסקער ליצלן! רחמנא הקדושים. והאמוראים

ובלילה. ביום אש, כמו בו ״בער״ הדבר

 כדי לשלטונות המקורבים חברה שני אליו זימן הוא הנושא חשיבות מפני
 ואת העניין חשיבות את להם הסביר הוא בנידון. לעשות שייך מה אתם להתייעץ
 הבין שבסיומו שיח דו התקיים שהשיבו. מה את בחזרה השיבו הללו חומרתו.

דבריו... את מקבלים לא שהם מבריסק הרב
 שנכח בער, יושע ר' לבנו רב הבריסקער פנה ביתו את עזבו החבךה ששני אחרי

 להם?״ שאמרתי מה על ענו הם מה ״נו? אותו: ושאל הפגישה, באותה הוא גם
 לידם. יחד ישבנו שנינו ״הרי לו: ואמר אביו אל פנה מאד, התפלא בער יושע ר'

 לחזור ממני מבקש אתה מדוע ענו. שהם מה את מידה באותה שמענו שנינו
שאמרו״? הדברים את ולומר

 לא ״אני ענה: שהוא מה היטב תשמעו היקרים! רבותי רב, הבריסקער לו ענה
 שני של מפיהם שיוצאים דברים לשמוע פחדתי! דיברו. שהם מה את שמעתי
 לא אוזניי... את אטמתי להם... להאזין פחדתי אותי... ״מקרר״ כאלה חברה

שמעתי״...
 מיירדיק... אדם... לבן לעשות מסוגל הגון שאינו דיבור מה תראו רבותי!

השלום גדול

כג( )ה, הטףם מי אל ושחה בפפר הכהן האלה האלה זאת !־?;וזב

 התוצאה המים. אל משליך היה אותה מגילה, גבי על הדברים את כותב היה הכהן
המים. בתוך נמחה היה השם ששם היא מכך

 לומדים שמכאן ועוד( ע״ב נג סוכה ע״א, קטז )שבת מקומות וכמה בכמה אומרת הגמרא
 למחות התורה התירה לאשתו איש בין שלום שישרור ובכדי השלום״, ״גדול כי

 המים״ על יימחה בקדושה שנכתב ״שמי הגמרא: וכלשון השם. שם את
כאן? מדובר אשה איזו על נתבונן: הבה רבותי!

 בוודאי מקום מכל בפועל, חטאה שלא יתברר אם שגם כזו, אשה על כאן מדובר

 לא והיא פלוני!״ עם תסתרי ״אל אותה הזהיר בעלה צדיקה. מלהיות היא רחוקה

 השמים יראת מדת מהי לבד מבינים אנחנו פלוני. אותו עם ונסתרה בקולו שמעה

נוראות. נורא לה... שיש

 ובכדי לבעלה. דין פי על מותרת היא בפועל, חטאה שלא כיון מקום, ומכל

 שם את בעבורה למחות התורה התירה בשלום, עמו ולחיות אליו, לשוב שתוכל

השם.

 וכל השם! שם את מוחים שכזאת סחורה״ יענע ״א' בשביל זאך! מויראדיגע א'

השלום! שגדול משום למה? כך

 שבת שבליל מאיר, רבי על המפורסם הסיפור את מביא כ( ט, רבה )במדבר המדרש

 לביתה. לשוב אחרה בדרשה, שהשתתפה הנשים, ואחת בדרשתו, האריך אחד

 חושך. שרר ובבית כבו, כבר השבת שנרות לאחר זה היה כששבה,

 את לו הסבירה והיא האיחור, לפשר אותה שאל בדרשה, השתתף שלא בעלה,

 מאיר״. רבי של דרשתו הסתיימה עתה ״רק שקרה: מה

 מאיר לרבי שתירקי עד הביתה נכנסת לא ״את לה: אמר לץ, שהיה בעלה,

 אחרות, לפעמים הלקח את ללמוד צריך - הביתה לאחר לך שגרם מי בפנים!

 לבית. מחוץ נותרה והאשה בדרשות״... להאריך שלא

 דלקת מאיר לרבי ועשה לעזרתה, בא בצרתה, שראה לטוב, זכור הנביא אליהו
בעיניים...

 היודעת אשה חיפש לאשה, שקרה מה כל את הקודש ברוח שצפה מאיר, רבי

 וקרא מחוליין, העיניים את המרפאים דברים העין, לתוך ולירוק לחישות ללחוש

לפניו. לבוא לאשה

 לשאלתו בשלילה השיבה מאיר, מרבי יראתה מחמת אך לפניו, הובאה האשה

 לירוק לה והורה עליה״ ״לחץ מאיר רבי עיניו. את ולרפא ללחוש היא יודעת האם

 כדבריו עשתה אכן והאשה ישתפר. מצבו השם, ובעזרת עיניו, לתוך פעמים שבע

עיניו. לתוך פעמים שבע וירקה

 לי אמרת "אתה לו: ולומר לבעלה לשוב לה אמר מאיר רבי

פעמים". שבע ירקתי ואני אחת, פעם לירוק

 נהג מדוע שאלוהו מהסיפור, מאיר רבי של לתלמידיו כשנודע

 להם סיפר לא מדוע התורה? כבוד את כך כל השפיל מדוע כך?

 מלקים - בו רמטפלים" לבעל קוראים היו ואז הסיפור את

 את ומכניסים - ללקות שכמוהו ל׳יפרוסטר" שראוי כמו אותו

ביתו. לתוך כרחו, על אשתו,

 גדול מאיר כבוד יהא "לא לתלמידיו: ואמר מאיר רבי נענה

 אמר בקדושה, שנכתב הקדוש, השם אם ומה קונו. מכבוד

 לאשתו איש בין שלום להטיל בשביל המים, על שימחה הכתוב

שכף. כל לא מאיר כבוד ^־-

 הבעל פעמים? שבע לירוק לה אמר מאיר רבי באמת מדוע להבין יש ולכאורה

 החליט מאיר רבי מדוע וזהו! אחת פעם שתירק - אחת פעם לירוק לה אמר

בעניין? מחמיר״ גרויסער ״א' להיות

 לירוק העיניים: דלקת לריפוי הסגולה היתה כך שאולי לומר, אפשר בפשטות

 גודל את להראות רצה מאיר רבי כי לומר לי נראה אך בדווקא. פעמים שבע

 כדי יריקה, ועוד יריקה, עוד לספוג הסכים הוא שלום! בעשיית שיש הענין

זה! בעניין שיש העליונה החשיבות את להדגיש

 מעל הרבה יריקות, שבע לספוג שהסכים עד רבה, כה היתה זו למצוה חביבותו

 שלום! המטרה: שתושג ובלבד שנדרש למה ומעבר

ורבותי! מורי

 לתוך יריקות שבע לספוג מאשר בהרבה קלים שהם דברים הרבה כך כל יש

 לסגור או השלום, למען קטן ויתור לעשות הוא שנדרש מה כל לפעמים העיניים.

למענו... הפה את קצת

 שמו את למחות התיר הקב״ה אם השבוע! מפרשת הזה הלקח את ונלמד הבה

 הכל לעשות שצריכים וכמה כמה אחת על אנו - השלום למען בקדושה שנכתב

בביתנו! השלום למען

ןראוב מעשי

 ולכבד אב כיבוד מצוות לקיים הבת בקשה בירושלים, בתו את לבקר הגיע כאשר

 לבדוק והחל למטבח ניגש הוא שקט. היה לא ראובן רבי אך ערב. בארוחת אותו

 שאינה ב״סעודה חלילה יכשל שלא לוודא מנת על אוכל, מספיק בביתה שיש

לבעליה״. מספקת

 שלעיתים מפני בחנויות, הנחה לבקש שלא ביתו לבני הורה הימים, משכבר

 גזל, באבק נכשל הקונה וכך בכך, רוצה שאינו אף הנחה לתת נאלץ המוכר

כלל. הנחה לתת רשאי אינו ולפיכך החנות בעל אינו המוכר ולעיתים
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עולם בחיי לזכות ובזה שעה החיי את להמית - תורה עול קבלת

 התנגדות היא סיני הר שמציאות מבאר המהר״ל
כאן חיים שאנו החיים לעצם

)ב״ב חנה בר בר דרבה באגדתא הספינה את המוכר בריש איתא

א( ע״ד  לך אחוי תא טייעא, ההוא לי אמר חנא, בר בר רבה ״אמר ע״

 חמרתא כי וקיימין עקרבא ליה דהדרן ואחוי אזלי דסיני. טורא

 מתפרשים ואינם נסתרים דברים אלו כי ידוע וכו׳״, חיורתא

 מופלאים דברים חנה בר בר רבה מביא זו סוגיא ובכל כלל, כפשוטם

 בהדי אזיל ועתה העולם, לסדר מחוץ שהם דברים ומהמדבר, מהים

סיני. להר המדבר אל טייעא ההוא

 תוכן שהיא במדבר מציאות אותה את להראות כאן והכונה

 יצורים, במין סביב מוקף הוא כי לנו ומספר סיני, הר של העניין

 וכמובן סיני, הר את שמקיף מה זה לבנים, כחמורים גדולים עקרבים

טו אינו שו אותנו. ללמד מתכוונים מה להבין וצריך כפ

ש תפר ש כי ל״א( פרק ישראל )נצח המהר״ל ידי על הדבר ונ  י

מאד. ונפלא מיוחד גילוי של עומק כאן

 מקום בכל דהעקרב הוא, היצורים אותם של עניינם הנה כי והוא

ש שהמתפלל שמצאנו וכפי אדם, לצורת הגדול המתנגד הוא ח  ונ

ה ולא בתפילתו ימשיך עקבו על כרוך ש  עקרב אם אבל דבר, שום יע

ע יותר הרבה שעקרב כאן וכתוב אותו, ויסלק יפסיק כרוך  מנחש, גרו

ש כי שוך כדי סיבה צריך הנח ויהרגנו. שיעקצנו ודאי עקרב אבל לנ

 אומר היה שלמד קודם בתחילתו עקיבא רבי כי מצינו חמור ועל

שכנו ת״ח לי יתן ״מי שיכת דהמיוחד בגמרא וקאמר כחמור״ ואנ  בנ

שך הוא כי חמור שובר נו שך עצם, ו שובר בכח נו  ואילו העצם את ו

שר. רק נושכים היתר כל בב

 לצורת המתנגדים יצורים מיני בשני מוקף סיני שהר ונמצא

שך עקרב אדם, ע נו פוג  את שמרעיל ידי על הפנימית במערכת ו

ע וחמור האדם, מו פוג  שתי דהיינו החיצוני, בצד האדם של בעצ

חמורות. היותר הפגיעות

 לצורת התנגדות עניינו שעצם מקום זה סיני שהר ללמדנו ובאים

 של עניינו זה חייו, את שיסכן בלי לשם להכנס יכול לא ואדם אדם,

אדם. בני והורג שקוטל מקום סיני, הר

מו סיני הר במעמד מצינו ובאמת  עלינו כפה העולם שבורא עצ

מו סיני שהר להיות היה ועלול כגיגית, הר  של אחים קבר יהיה עצ

ת בגמרא כדאיתא ישראל, כלל כל שב  את מקבלים אתם ״אם ב

 עצמו המקום כי מבואר קבורתכם״, תהא שם לאו ואם מוטב התורה

 זו וכאמור אדם, צורת נגד ועומד לגמרי מתנגד עליו ניתנה שהתורה

 של הגדולים האויבים נמצאים כביכול ששם כדי עד התנגדות

האדם.

מו תורה במתן ואף  פרחה ודיבור דיבור כל שעל כתוב עצ

 אבל מתים, בו להחיות שעתיד טל הקב״ה הוריד ואמנם נשמתם,

ש מהעולם, עברנו עצמו תורה מתן בסיבת  שצריך עמוק עניין כאן וי

לבאר.

 בערך ומהנה נעים דבר אינו תורה שמתן לדעת צריך
 ובהתנגדות בכפיה עניינו כל אלא העולם, הנאות

 ולעונג עולם, לחיי להשתייך זוכים ובזה שעה, לחיי
אליהם רק ששייך

ד אצלנו הוא שגור וכדבר רגילים אנו והנה דינקותא, מגירסא עו

 ואין ממנו טוב אין לנו, שקרה ביותר הנפלא הדבר זה תורה מתן כי

 שמתן אמת זו ואמנם תורה, ממתן יותר לנו שיקרה יותר נעים משהו

ש אולם במיוחד, וטוב שמח דבר הוא תורה  של יסודית נקודה כאן י

 כי נעים, לדבר שמתכוננים כמו תורה למתן שמתכוננים בזה טעות

הדברים. לבאר ונבא עליה, מדברים שאנו התורה קבלת זאת לא

ש ואסור הנאה, איסורי שהם דברים כי קיי״ל תמ ש  בהם לה

ש מותר שימוש, כל  ליהנות לאו מצוות כי למצוות, בהם להשתמ

 להיות לישראל ניתנו ליהנות ״לא רש״י שכתב כמו דהיינו ניתנו,

לא זה דהיינו ניתנו״, צואריהם על לעול אלא הנאה, להם קיומם
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 התורה, מצוות כל הם ואלו שלי, לצרכי בדבר משתמש שאני נקרא

ניתנו. ליהנות לאו צווארי, על עול הם אלא שלי צרכי לא הם

 כדי לנו ניתנה התורה כי כך, הוא הדבר ויסוד זאת להבין וצריך

ת שנו ש מן לעקור כדי דהיינו שלנו, המציאות את ל שור  את ה

 לנו נתן ״אשר הברכה, בנוסח אומרים שאנו וכמו הקיימת, המציאות

ע עולם וחיי אמת תורת ט ש, בתוכנו״, נ  שעה, החיי שאת והפירו

 לקחו שעה חיי אותם את ניתנה, שהתורה לפני החיים דהיינו

ה חיי אותם ואת מאיתנו,  ״זאת מאחרינו, להשאיר היינו חייבים שע

 שממית במי אלא מתקיימת התורה אין באוהל ימות כי אדם התורה

מו ממית והכונה עליה״, עצמו  אלא סופי, מות לא כמובן, עליה, עצ

ע עולם חיי בכלל שאינם חיים אותם את ט  האלו החיים את בתוכנו, נ

תורה. לקבל כדי להמית צריך

ר תורה, עול לקבל פירושו תורה, לקבל  של אחד ממצב לעבו

ם. לחיי שעה מחיי עוברים אנחנו חיים, של אחר למצב חיים  עול

ת כדי לנו ניתנה והתורה שנו  את לעקור כדי מציאותנו, את ל

טע עולם ״וחיי אותם את לנו ולתת הקיימת המציאות בתוכנו״. נ

 בתוך כאן ליהנות כדי תורה ניתנה הצדוקים אצל
השבת לאחר דווקא עצרת ולכן העולם

ת כתוב בגמרא א( ס״ה )מנחו  אומרים, היו שהצדוקים ע״

 פסח, של ראשון מיו״ט לא זה השבת״ ממחרת לכם ש״וספרתם

 של יו״ט אחרי הראשונה השבת בראשית, שבת היא זו שבת אלא

ת וחג יום, חמישים תספרו זו שבת וממחרת פסח, שבועו  לעולם ה

 ממקראות ראיות של שלם בדף מאריכה והגמרא ראשון, ביום יצא

שות טו הטוענים הצדוקים, נגד מפור שו כמוהם. מקרא של שפ

 הדור גדול שהיה זכאי, בן יוחנן רבי להם שאמר שם ומובא

 אחד אדם היה ולא לכם, מנין שוטים הצדוקים, של תקופה באותה

 פנים החציף כנגדו, מפטפט שהיה אחד מזקן חוץ כנגדו, שעמד

 יום שעצרת ויודע היה ישראל אוהב רבינו ״משה לו ואמר כנגדו,

 שני מתענגין ישראל שיהו כדי שבת אחר ותקנה עמד הוא, אחד

 השאיפה רק זו האם כוונתם, עומק מה ריב״ז שאלו כי ונראה ימים״,

טו שו  רבנו משה כי לו ואמר לבו, את גילה זקן ואותו מקרא, של לפ

 יום שעצרת וראה ליבו, בכל ישראל את אהב היה, ישראל אוהב

ת ניתן כבר ומה אחד, שו  בא ישראל אהבת ומרוב אחד, ביום לע

 שבוע סוף שיהיה כדי ראשון ביום עצרת את וקבע איתם, להיטיב

אמיתי... ישראל אוהב נוהג כך וטוב, נעים

 יסודית היא שבעיניו השקפה צדוקי אותו גילה בדבריו הנה

ת החיים, את לנו להנעים באה התורה כי והיא מאד, שו  נעים לנו לע

ר ״אחד כתוב כי לו ענה וריב״ז פה, חיים שאנו בחיים ש  יום ע

 במדבר אותנו עכב ישראל אוהב אותו ומדוע שעיר״ הר דרך מחורב

שנה. ארבעים

 או יותר ישראל את אהב רבנו משה אם חיצוני ויכוח כאן אין

 לאו או ניתנה ליהנות התורה האם הוא האמיתי הנושא אלא פחות,

ש התורה כי הוא והיסוד ניתנה. ליהנות להצטרף באה לא בפירו

ה חיים שאנו החיים אותם את לנו ולהנעים  באה אלא מבלעדיה, פ

טע עולם וחיי אמת תורת לנו ״נתן אחרים, חיים לנו לתת בתוכנו״. נ

 למערכת ששייכים מחיים אותנו והעתיקה העבירה התורה

 אנו אותם פה, שנחיים החיים ואת שונה, חיים לצורת פה הנחיית

 הדבר ומובן תורה, לדברי לזכות רוצים אם ולהמית להזניח חייבים

ה וחיי עולם חיי זמנית בו שלחיות יתכן. לא זה שע

 מקום אל הובאנו תורה שבמתן רבב״ח, אותנו מלמד וכאן

 לך אחוי תא לרבב״ח אומר טייעא וכשאותו מות, מציאותו שעצם

 הר של המציאות את לך ואראה בא לו, לומר בא הוא דסיני, טורא

 בהר כשמתבוננים כי עליו, ניתנה שהתורה לאחר נראה הוא איך סיני

 התנגדות עניינו שעצם מקום זה עליו ניתנה שהתורה אחרי סיני

שאנו פה, הנחיים לחיים גמורה  מדברים תורה מתן על מדברים וכ

ל. קבלת של מציאות תורה, של עולה קבלת על עו

 קבלת פרשת את לישראל לומר נצטוה רבנו משה
טעם בלא דווקא התורה

ת בתחילת ש ש התורה, קבלת פר חוד  ישראל בני לצאת השלישי ב

 כה רבנו למשה ונאמר כו׳, סיני מדבר באו הזה ביום מצרים מארץ

מוע אם ועתה כו׳ ראיתם אתם ישראל לבני תאמר שמעו ש  בקולי ת

 רש״י כך על ומביא ישראל״. בני אל תדבר אשר הדברים ״אלה כו׳,

 ולכאורה יותר״ ולא פחות לא הדברים ״אלה המכילתא דברי את

ח רבנו משה הלא כי תימה, דברי אלו של  כל ישראל לבני למסור נ

ם ואף מצרים, בארץ ישראל בני עם דיבר וכבר כולה התורה  לא פע

ד כך, נצטוה  יותר, יאמר מהיכן כי יותר ולא מהו להבין צריך ועו

 אחת, בבת הכל שיאמר שנצטוה להבין אפשר פחות״ ״לא בשלמא

 המקום, מאת לו נאמרו שלא דברים חלילה יאמר וכי מנין, יותר אבל

יותר״. ״ולא ומה

ת להלן הנה כי בזה והביאור ש  אשר המשפטים ״ואלה בפר

 לא למשה הוא ברוך הקדוש לו ״אמר רש״י כתב לפניהם״ תשים

ל תעלה ד פעמים ג׳ או ב׳ וההלכה הפרק להם אשנה לומר דעתך ע  ע

 טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני כמשנתה, בפיהם סדורה שתהא

שו, הדבר חן לפניהם, תשים אשר נאמר לכך ופירו של  ומוכן הערוך כ

 ישראל לכלל לומר נצטוה רבנו שמשה היינו האדם״, לפני לאכול

חן טעם של דברים ולתת להטעים בטעמא, מילתא שול  ומוכן ערוך כ

 הדברים את להם לומר דווקא נצטוה כאן אולם האדם, לפני לאכול

 אשר הדברים ״אלה טעם, שום לומר לא היינו יותר, לומר לא האלה,

ישראל״. בני אל תדבר

ש ל הנה כי הדברים, ופירו  אם ועתה ראיתם.. ״אתם הפסוק ע

שמעו שמוע  יערב עליכם תקבלו עתה ״אם רש״י אומר בקולי״ ת

ש קשות״, התחלות שכל ואילך מכאן לכם הפירו  בעומק וההבנה ו

 בהכרח, לבוא צריכה עצמה התורה שקבלת כתוב כאן כי הדבר,

 חיינו את ממנו לקחת ובא נגדנו מכוון שהוא כדבר ובקושי, בכפיה,

 את מאיתנו שלוקח משהו להיות צריכה עצמה התורה קבלת שלנו,

היינו ואילך״, מכאן לכם יערב תקבלו ״אם איתנו, שנמצאים החיים



 כבר היא הזו העריבות אבל ערב, נהיה הדבר אז שמקבלים אחרי כי

ע עולם וחיי של מערכת גבוהה, יותר חיים למערכת שייכת ט  נ

ע עולם חיי של חדשים, וטעמים חדשים חיים הם אלו בתוכנו, ט  נ

 הם ההתחלות אבל ואילך מכאן לכם יערב תקבלו אם בתוכנו,

קשות.

 הטעם את ומלמדנו הדברים, טעם את מגלה היה רבנו משה ואם

 תורה, לנו לתת רוצה עולם בורא כביכול למה התורה, קבלת בעצם

שה מלמדנו והיה שיות כל את אותנו שלימד כדרך זו פר  התורה, פר

חן בטעם דברים שול  לנו, צפוי מה לנו מגלה לסעודה, ומוכן ערוך כ

ש מה  בזה מונח מה לנו ומטעים אלינו, להגיע עתיד ומה בתורה, י

 בהתלהבות הייתה התורה קבלת צורת שאז ודאי תורה, שנקבל

ת צריכה הייתה התורה קבלת אולם ובשמחה, שו  בהכרח, להיע

 מוכרחת התורה קבלת צורת כגיגית״, הר עליהם ״כפה של באופן

בכפיה. שתהיה

 שמחוץ לדבר להצטרף דווקא היא התורה קבלת
טעם בו לנו ואין לחיינו

שאנו כי להבין וצריך  איננו התורה, לקבלת עצמנו מכינים כ

 שישנם יודעים שאנחנו הטובים לדברים עצמנו את להכין יכולים

 תורה, של עולה את מחדש עלינו לקבל אנו שצריכים אלא בתורה,

 אותם שלהם, הטעמים את יודעים לא שאנחנו הדברים אותם את

שהו עוד להמית שעלינו הדברים שיג כדי שלנו בחיינו מ  את לה

 עול קבלת התורה, קבלת נקראת וזאת עול, קבלת זאת שלהם, הטעם

תורה.

 אין באהל״ ימות כי אדם התורה ״זאת זה תורה עול קבלת

שון עליה, עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה  הרמב״ם וכל

שו תורה לקבל החכמים״, באהלי עצמו ״ממית  את לסלק פירו

שה, חיים למערכת ולהיכנס קודמים, חיים מאותם עצמנו  ועד חד

ש שכבר כמה  זה את שלא הרי איתה לנו וטוב נהנים ואנו תורה לנו י

 של העול בחינת את לקבל צריך תורה לקבל לקבל, צריכים אנו

 לזאת לא אהוב, שהוא יודעים ואנו לנו שמוכר מה וכל , תורה

תורה. עול בקבלת הכונה

 התורה קבלת של הזה״ ״היום זה מחדש יום בכל
תורה עול לקבל וצריך

 ויום, יום בכל תמיד לקבל צריך תורה לקבל צריכים וכשאנחנו

 סיני״ מדבר באו הזה ״ביום התורה בקבלת הראשונות המילים ואלו

ש. בראש הזה ״ביום רש״י אומר  ביום אלא לכתוב צריך היה לא חוד

 היום כאלו עליך חדשים תורה דברי שיהיו הזה, ביום מהו ההוא,

התורה. קבלת של היום זה הזה היום שהוא יום כל נתנו״,

ת בר״ח הזה הדבר לנו ונאמר  התורה, קבלת קודם ימים שבע

 נהיית הזה ״היום כשכתוב מובן התורה בסוף בשלמא ולכאורה

 כאילו בעיניך יהיו יום בכל לעם, נהיית הזה ״היום ופירש״י לעם״

שיו איך אבל התורה, שהתקבלה אחרי בברית״, עמו באת היום כ  ע

היום כאילו ומהו דבר, שום ניתן לא עוד והרי ניתנו כאילו נאמר

מנו את להעמיד איך הראשון לתנאי בזה הכונה אלא ניתנו,  עצ

מנו את מעמידים אנו תורה, כמקבלי  שאנחנו האלה שהדברים כך עצ

שיו מקבלים  שאנו יום ובכל שלנו הנחיים החיים במקום יבואו עכ

שהו ולסלק לוותר צריכים אנחנו תורה מקבלים  שלנו מהחיים מ

ש יום כל עולם, בחיי ולהחליף  הנחיים החיים אלו שלו, חייו את לו י

שיו, בו נמצא שאני הנוכח היום היינו הזה״ ״היום של  ״יום ובכל עכ

ניתנו. היום כאילו בעיניך ויהיו תורה, לקבל באים הזה הנוכח הזה״

 חיי ולקבל קודם שחייתי החיים את בלהמית תורה מקבלים כך

עולם.

ש וזה  כדי הנחיים החיים על לותר תורה עול קבלת המילים פירו

 אני אם וגם , תורה מקבל לא אני מוותר לא אני ואם תורה, לקבל

 תורה, לקבל נקרא זה אין אבל תורה מדברי מאד נפלאה הנאה נהנה

 שרוצה מי וכל שקבלנו, אחרי רק זה מהתורה הנפלאה ההנאה וכל

 מחדש. תורה לקבל צריך עולם לחיי שעה מחיי עצמו להעתיק

הפרי כטעם העץ טעם שאין במה הביאור זה
 הבורא שאמר השלישי היום בבריאת כתוב בראשית במעשה

ה פרי ״עץ ש שה ועץ הארץ.. ״ותוצא כתוב ובפועל למינו״, פרי עו  עו

 לא והיא הפרי, כטעם העץ טעם שיהא פרי, ״עץ ופירש״י פרי״

שתה ה עץ הארץ ותוצא אלא כן, ע ש  כר״, פרי.. העץ ולא פרי, עו

העץ היה הציווי  אדם שיוכל כלומר הפרי, כטעם טעמו יהא עצמו ש

מו, בעץ הפרי טעם את לטעום ה לא והארץ עצ שת  הוציאה אלא כן ע

 הדברים תוכן מהו להבין וצריך פרי, אינו עצמו העץ אבל ופרי עץ

כאן. הנושא ומה

 התורה בלשון הנה כי המהר״ל, בדברי נתבאר זה עניין ואף

שיו  העץ הוא עצמו והאדם פירות, נקראים אדם של ומצוותיו מע

ה שאדם מעשים אותם המצוות, הם שפירותיו ש  האילן, פירות הם עו

א עצמו והאילן ש  שנקרא הזה והאילן החיים, כוחות כל את בתוכו נו

ה העץ הוא השדה״, עץ האדם ״כי אדם, ש  ומצינו הפירות, את שעו

שון כי  פרי כי טוב כי צדיק ״אמרו פירות נקראות מצוות הכתוב בל

שיו. פירות את אוכל והאדם יאכלו״, מעלליהם מע

 למה בהעתקה דהיינו עצמו, בעץ היה אילו כי הדברים, ועומק

שיית ואילו מצוות, שנקרא  שיוצא הפרי של הטעם היה המצוה בע

שיית עבודה שום הייתה לא מכך,  רצים היו כולם כי המצוות בע

ת שו ת והמצוות מצוות, לע שבו ח מגיע עבודה נ  רק שכר עבורה ש

 המצוות מעשי כל הדברים, של בטעם תפיסה שום לנו שאין משום

 בהנחת טעם שום טועמים לא אנו טעם, שום בלי כבדים מעשים הם

 אבל הבורא, רצון את מקיימים שאנו הטעם את רק אלא תפילין

ה היא עצמה הפעולה טעם. בה לנו שאין פעול

 שאותה הרי הפרי, כטעם העץ טעם והיה יודעים היינו ואילו

 אפס טועם היה אילו ומיניו, לולב המחזיק האדם וכגון הפעולה,

ה שמונח מהשכר קצהו  הכל את מזניח שהיה הרי הזו היבשה בפעול

 כולם וודאי בזה, ועבודה נסיון שום היה ולא המצוה, את לקיים ורץ

הטעם. את טועמים היו אילו זאת עושים היו
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 היה אילו אולם הפרי, כטעם איננו העץ שטעם בזה נאמר וזה

ץ, מונח היה הכל הפרי כטעם  ופירותיו, אדם היינו ופירות עץ בע

שיו, אדם שון וזוהי ומע טע עולם ״חיי הל ע כביכול בתוכנו״ נ ט  נ

שון היא נטיעה כי ממש, בתוכנו  העץ טעם היה ואילו בעצים, הל

עולם. חיי של טעמם את היום טועמים היינו הפרי כטעם

 להתגלות עתיד עולם חיי של וטעמם זה, את לנו אין היום אולם

 מחר עד אבל שכרם״ לקבל ומחר לעשותם ״היום ז״ל כמאמרם רק

שכר להאמין צריכים אנחנו  ונאמן ושמור, נמצא הוא האמיתי שה

תך. שכר לך שישלם מלאכתך בעל הוא פעול

שהו ישראל לכלל מגלה רבנו משה היה ואילו  שבורא מהטעם מ

 מהם לנו, צפוי מה לנו ומטעים תורה, לנו לתת מבקש העולם

 עולם בחיי רק שנמצא מה שהם דברים אותם של וההנאות הטעמים

 של האמיתיים הטעמים הם שאלו דברים אותם שעה, בחיי ולא

 הייתה זאת ולא בכפיה, ניתנת הייתה לא התורה אז באמת, החיים

 הוא שעניינה בכפיה, תנתן שהתורה דווקא הוא המכוון כי הכונה,

ה ת פעול שי  זה, לדבר מתנגד ואני שלי הטבעי המצב כנגד ובאה שנע

ה ואני ש  שלך, רצונך מתוך אלא שלי רצוני מתוך לא הדבר את עו

ה אני דהיינו ש ת מוכרח שאני יודע שאני משום בעצם עו שו  זאת לע

שווי במצב אבל ת נמצא שאני העכ  אולם לחיי, מתאים לא הוא כע

 יחד וכשאקבל, זה, את שאקבל אחרי לחיי מתאים יהיה הוא באמת

ע עולם ה״וחיי גם בי יחול הקבלה עם ט בתוכנו״. נ

 ולעבור שעה החיי את בלהמית היא תורה קבלת כל
עולם לחיי

שהו להמית צריך תורה קבלת של מצב וכל  הנחיים מהחיים מ

שיו,  עולם חיי של ולחיים לטעמים עוברים אנו כזו קבלה ובכל עכ

בתוכנו. נטע

 הזו המערכת בתוך ויודעים מכירים שאנו ההנאות בכל ובאמת,

ה, חיי של  הדברים וכל האמיתיים, הטעמים את לנו אין הרי שע

 הוא ההנאה של האמיתי הזמן אורך הרי כאן, אותנו שמהנים

ד והולך ומתיישן רגע, מקסימום  את ומאבד לגמרי שמתבטל ע

ד וכשמתרגלים לזרא, הופך זה יותר קצת וכשמתרגלים הטעם,  עו

 הכח בכל אחריהם שרדפנו דברים ואותם לברוח, רוצים כבר יותר

פה. חיים כולנו כי הרי, ידועים הדברים מהם, לברוח רוצים

 סוד והוא ואילך, מכאן לכם יערב התורה, מבטיחה תקבלו, אם

טע עולם חיי  ואם פעם, אף טעמנו לא שעוד דבר זה בתוכנו, נ

קשות. הם ההתחלות אבל ואילך, מכאן לכם יערב תקבלו

 שמצב דבר עלינו מקבלים אנו מקבלים, שאנו קבלה ובכל

 ובכל כגיגית, הר כפיית של מסויים צד וזה לו, מתנגד שלנו החיים

 הזה המקום שאת מרגישים ואנחנו סיני, להר שוב חוזרים אנו קבלה

 לבנים, כחמורים שנקט ]ומה כחמורים, גדולים עקרבים מקיפים

צבע כי המהר״ל מבאר ט צבע הוא הלבן ה שו  ככל מורכב ולא פ

 שהר הוא היסוד פנים כל ועל אדם[, לצורת שייך אינו ולכן הצבעים,

מגיעים שאנו כפי אדם צורת מקבלת לא שמציאותו מקום הוא סיני

 תורה, לקבל ורק אך לבוא צריך לשם לבוא שרוצה מי וכל אליה,

חיים. של אחרת למציאות ולהיכנס

 סיני הר במעמד אז היה כך תורה, קבלת של האמיתית והצורה

ל, בקבלת דורות, לדורי היא וכך  ימות כי ״אדם של המתה עוד עו

באהל״.

שון וזוהי פ״ג הרמב״ם ל  דברי ״אין הי״ב( תורה תלמוד מהל' )

מו שמרפה במי מתקיימין תורה  מתוך שלומדין באלו ולא עליהן, עצ

מו שממית במי אלא ושתיה, אכילה ומתוך עידון מצער עליהן עצ  ו

פיו לעיניו שינה יתן ולא תמיד גופו ע פ ע ל  דרך חכמים אמרו תנומה, ו

 במי אלא מתקיימת התורה אין באהל ימות כי אדם התורה זאת רמז

 אין תורה לקבל שרוצה מי לכל כר״, החכמים באהלי עצמו שממית

מו שממית במי אלא מתקיימת התורה ואין אחרת, דרך עליה. עצ

ש שאינו אדם וכל  של חיים לצורת ועובר אחת חיים מצורת פור

טע עולם חיי שהו, ולו בתוכנו, נ  תורה, בקבלת נגיעה שום לו אין במ

ע אינו ע ואינו פוג  מתעסק אינו כי תורתנו, מתן זמן שנקרא במה נוג

תורה. בלקבל בכלל

שה נתייחדה ולכן  הפרשות, כל מכלל התורה קבלת של הזו פר

ש הדברים את לבאר רבנו משה נצטוה שבהן שולחן ולפרו  ערוך כ

ש לסעודה  באופן להתקבל צריכה התורה כי הדברים, טעמי ולפר

 זאת שהיא כפי תורה שמקבל ומי טעם, בלי ,עץ הדברים הם שכך

 עצמי, את ולבטל לכופף צריך אני תורה לקבל וכדי התורה, קבלת

עולם. חיי תמורתם לקבל כדי שלי חיי את ולמסור

ר כדי נתנו לא נתנו, ליהנות לאו שמצוות לזכור וצריך שפ  את ל

 של אחרת, מציאות לנו לתת כדי אותם לקחת אלא פה, הנחיים חיינו

טע עולם ״חיי  ואחר שעה, חיי עם מצטרפים אינם אשר בתוכנו״ נ

ם, חיי כאן לחיות התורה בקבלת שזוכים  לאותם חוזרים לא עול

ת שייכות אשר שעה, חיי של ההנאות שג ה  זוכים אלא החושים, ל

שג התענוג ואז עולם, חיי של האמיתית להנאה  הדעת ידי על מו

עצמה.

ב( )צ״ט בסנהדרין הגמ׳ על רש״י לשון את להביא ויש ״  ״אמר ע

ש שנאמר קרא מאי אבודימי בר יצחק רב פ  אכף כי לו עמלה עמל נ

 אחר״, במקום לו עומלת ותורתו זה, במקום עמל הוא פיהו, עליו

 קונה מאת ומבקשת עליו שמחזרת לו, עומלת ״תורה רש״י וכתב

 שכפף שאכף, מפני למה כך וכל וסתריה, תורה טעמי לו למסור

 עצמה התורה תורה, לקבל מתכופף כשאדם תורה״, דברי על פיהו

 מאת מבקשת כביכול איתו, יחד להיות ומתפללת אותו מבקשת

וסתריה״. תורה ״טעמי לגמרי, זה לאדם להמסר קונה

 כלל בתוך יחד כולנו כראוי תורה לקבל שנזכה יעזרנו וה׳

ישראל.
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•+*־ • תורה למתן ההכנה צורת • ♦♦
תורה למתן הכנה

 ישראל בני באו סיון חודש בראש סיון, חודש לראש סמוך אנו עומדים
 זה שהיה סיני, מדבר באו הזה ביום עה״פ רש"י שכ' וכמו סיני, למדבר
 שיהיו הזה, ביום אלא כאן כתיב אין ההוא ביום רש״י וכ' חודש. בראש

 חודש בראש הרי ביאור, וצריך ניתנו. היום כאילו עליך חדשים תורה דברי
 , חודש בראש התחילה לא למ"ת ההכנה ואפי' התורה, את קבלו לא עדין
 לא קמא דביומא 1פ״ו: )שבת בגמ' כדאי' נאמר לא עדין דיבור שום וגם

 שבאו המאורע רק היה זה וביום , דאורחא חולשא משום מידי ולא להו אמר
 כאילו עליך חדשים ד״ת שיהיו זה מפסוק לומדים כיצד וא״כ סיני, למדבר

 , התורה לקבלת השייך ענין לסיני בביאתם שהיה בזה ומבואר ניתנו. היום
 צורת ועל אלו, בימים עבודתינו על נלמד ומזה בזה. הביאור להבין ויש

. תורה מתן ליום להתכונן ההכנה

 סיני דהר נראה הא', בחינות. כמה ישנם לסיני, ישראל של בביאתם
 את ישראל קבלו ששם משום ישראל, כלל של מדרש לבית נחשב היה

 תביעה שהיה חז״ל וכלשון תורה, הרבה למדו הזה ובמקום התורה,
 המהרש״א לשון ' ועי הספר, מבית הבורח כתינוק זה שהיה מסיני ביציאתם

 שהיה סיני מהר שנסעו בכך ה' מאחרי שסרו היא שהתביעה קט״ז.( )שבת
 זה וענין מדרש. בית של צורה לזה שהיה והיינו שלהם, המדרש בית

 אז שכבר התורה, את לקבל ע״מ למקום ישראל של ביאתם עם התחיל
 דרגה זהו מדרש בבית והקביעות ישראל, של המדרש לבית סיני הר נתייחד

 , ניתנו היום כאילו חדשים ד״ת שיהיו לדורות אנו לומדים ומזה . עצמה בפני
 ההרגשה את להרגיש אפשר בביהמ״ד קביעות ע״י שרק משום וזה

 שאמרו מה וזה ניתנו. היום כאילו עליך חדשים תורה דברי שיהיו
 המדרש שבבית רק בזה הכוונה אין חידוש, בלא ביהמ״ד אין ג.( )חגיגה

 שמביאה זו היא המדרש בבית שהקביעות גם אלא חדושים, מתחדשים
ניתנו״. היום ״כאילו של הזו להתחדשות

 בספרי, מצינו שהנה סיני. להר ישראל בביאת יש נוספת בחינה
 שהתלמידים מקום בכל מוצא אתה וכן תלמידיך, אלו לבניך ושננתם
 נחשבים שישראל והיינו אלוקיכם. לה' אתם בנים שנאמר בנים קרויים

 הקב״ה שלימד שע״י תורה, במתן נתחדש זה ודבר הקב״ה, של לתלמידים
 אנו ומוצאים הקב״ה. של תלמידים ישראל כלל נהיו ישראל, את תורה

 , מרבו תורה שלמד לאחר רק מתחיל לא ״תלמיד״, ששם מקומות בכמה
 הוא נחשב בזה כבר מרבו, תורה לקבל עצמו את מעמיד כאשר כבר אלא

 , מעלי תורה ללמוד שמואל בא שכאשר ל״א:( )ברכות מצינו כן לתלמיד.
 הלכה שהמורה משום מיתה חייב שהוא עלי אמר , הלכה והורה מעשה והיה
 וא״כ תורה, ממנו למד לא עדין שהרי בתוס' והק' מיתה, חייב רבו בפני
 )לביאור השני בתי' בתוס' ותי' מיתה, נתחייב ולמה עדין, רבו אינו

 נחשב כבר ממנו תורה ללמוד שבא שכיון שם( ברע״א הובא הדשן התרומת
 שבאו והיינו סיני, למדבר ישראל שבאו היום שבאותו נמצא א״כ כרבו.

 המעלה וזהו הקב״ה, של תלמידיו נהיו אז כבר התורה, את לקבל ע״מ
. לסיני בביאתם שהיה הגדולה

 ללמד שמצוה כשם ס״ג( סרמ״ה )יו״ד בשו״ע ' דמבו במה הביאור וזהו
 קרואים הם שגם לתלמידים, ללמד מישראל חכם כל על מצוה וכו' בנו את

 לא שעדין כיון הרי , לתלמידים״ ״ללמד היא המצוה שאם , צ״ב ' ולכאו . בנים
 שכבר כנ״ל, הוא והביאור המצוה. היא מה וא״כ תלמידיו הם אין לימדם
 נאמר ועליו לתלמיד, הוא נחשב תורה ללמוד רבו לפני התלמיד בא כאשר
 בחינה היה חודש בראש שכבר נמצא וא״כ תורה. ללמדו הרב שחייב

 את והעמידו תורה, לקבל שבאו הדבר בעצם התורה קבלת של מסויימת
הקב״ה. של לתלמידים עצמם

 ( ב י״ט )שמות עה״פ ברש״י סיני. להר ישראל בביאת ענין עוד ויש
 לביאתן מרפידים נסיעתם להקיש סיני, מדבר ויבואו מרפידים ויסעו

 מרפידים נסיעתן אף בתשובה סיני למדבר ביאתן מה סיני, למדבר
 היכן בתשובה, לסיני ביאתן שהיתה רש״י כוונת מה להבין וצריך בתשובה.

 שדרשו באוה״ח, שכתב מה עפ״י הוא והביאור . תשובה בסיני שעשו מצאנו
 בארוכה וביאר התורה, מן ידים מרפיון שנסעו מרפידים, ויסעו עה״פ

 מהרפיון נסעו ישראל וכלל התורה, את להשיג גדול מפסיד הוא שהעצלות
 , בתשובה לסיני שביאתן רש״י בדברי הביאור וזה בתורה. ונתחזקו ידים

. תורה עול עליהם שקבלו והיינו , ידים רפיון מכלל שיצאו

 ואי' העמים, מכל סגולה לי והייתם שם, הפרשה בהמשך בפסוק
 בדברים עוסקים תהיו ולא בתורה ועוסקין לי קנוים שתהיו במכילתא

 למדבר באו שכאשר , תורה עול בקבלת תוספת שזהו לבאר ואפשר אחרים.
 הקב״ה להם אמר ידים, מרפיון שנסעו ע״י תורה עול עליהם וקבלו סיני

 תהיו ולא בתורה עוסקין שתהיו ע״י הוא מושלם באופן תורה עול שקבלת
 חז״ל שאמרו מה אחר באופן להבין אפשר ועפי״ז . אחרים בדברים עוסקין
 היום כאילו בעיניך חדשים ד״ת יהיו ויום יום שבכל לומר התורה שבאה
 עול ולקבל לכן, קודם שהיה ידים הרפיון מן לצאת והיינו ניתנו,
מרפידים. נסעו ישראל כאשר שהיה וכמו ניתנו, היום כאילו תורה

לתורה ההשתוקקות ומעלת ההגבלה, ימי טלוטת ענין

 ימי תורה. למתן ההכנה ימי שהם ההגבלה, ימי שלושת היה מכן לאחר
 מפי לשמוע ישראל שרצון להקב״ה משה אמר כאשר התחדשו אלו הגבלה
 הקב״ה מפי לשמוע ישראל שרצו משום הוא זה וצווי בעצמו, הקב״ה
 העם אל לך עמם, לדבר שמזקיקין א״כ י'( )ט' רש״י שכ' וכמו בעצמו,

 שהדבור מעלה, של הכוונה היה שבתחילה הלוי, רי״ז מרן וביאר וקדשתם.
 ולכך למשה, הי״ת שמדבר הדברים את ישמעו וישראל בלבד, למשה יהיה

 ישראל כשאמרו אבל ההגבלה, ימי לשלשת ישראל הוזקקו לא בתחילה
 כן ומשום ישראל, עם לדבר ידם על הסכים והקב״ה ממך, לשמוע רצוננו

ההגבלה. ימי שלשת הוקבעו

 שיקבלו הכוונה הייתה לא שמתחילה זה, מופלא בדבר ולכשנתבונן
 בקשתם ע״י ורק בעצמו, הקב״ה עמם שידבר ע״י מפי התורה את ישראל

 של זו מדרגה הרי הביקוש.ש מעלת גודל נמצא השכינה, מפי לקבל זכו
בפנים פנים הכתוב אמר שעליה המדרגה זוהי מלכנו, את לראות רצוננו
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 פיהו, מנשיקות ישקני ב( א )שה״ש שלמה אמר ועליה עמכם, ה' דיבר
 דודים ואותם , פנים אל פנים עמהם ודיבר תורתו להם שנתן שם על ופירש"י

. וכו' שעשוע מכל עליהם ערבים עודם

 ישראל ששמעו בשעה אומר ר"י ד') אות ב' א' )שה"ש במדרש ואיתא
 , משכחין היו ולא למדים והיו בלבם תורה תלמוד נתקע אלוקיך ה' אנכי'

 אלא לבבם, מתוך הרע יצר נעקר לך, יהיה לא ישראל ששמעו ובשעה
 עמנו אתה דבר למשה ישראל ואמרו נשמתם פרחה כאשר שלאחמ"כ

 כנסת אמרה וע"ז לבבם, לתוך הרע יצר וחזר משכחין התחילו ונשמעה,
 , שהיה כמות בלבנו תורה תלמוד יתקע הלואי פיהו, מנשקות ישקני ישראל

 דברי שנתקעו זו שדרגה ומבואר, לבוא. לעתיד יהיה שזה הקב"ה וא"ל
 את ששמעו ע"י זה היה ליבם, מתוך יצה"ר ונעקר לבבם, בתוך תורה

 כל כלול באנכי שהרי הוא, הדברים וביאור בעצמו. הקב"ה מפי הדברות
 בשה"ש בהגר"א ' אי (כן תעשה, הלא כל נכלל לך יהיה ובלא , עשה המצוות

 כל עם אחד לדבר ישראל נעשו אנכי, ישראל שמעו וכאשר זה), פסוק על
 שנתקעו וזהו עשה, מצוות של לחפצא בעצמם נעשו הם כביכול טוב, העשה
 יהיה לא שמעו וכאשר מחיקה, בזה שייך היה ולא לבבם בתוך תורה דברי

 ועי"ז עצמותם, מעצם חלק זה והיה מרע, לסור בעצמותם נעשו הם הרי לך,
 זו, במדרגה לעמוד ישראל יכלו שלא אלא לבבם. מתוך הרע יצר נעקר

 אבל משכחין. והתחילו לליבם היצה"ר חזר כבר אז ממרע"ה לשמוע ובקשו
 אומרת עדין הירידות, וכל הנפילות כל ולאחר בליבם, רושם זה עשה עדין

. עליהם ערבים עודם דודים שאותם , פיהו מנשיקות ישקני , ישראל כנסת

 שהרי מתחילה, הכוונה זה היה לא זו, למדרגה ישראל שזכו מה וכל
 בדברו ישמעו וישראל למשה רק לדבר מעלה של הכוונה היתה מתחילה

 בעצמו, הקב"ה מפי לשמוע לזכות ישראל השתוקקות שבזכות אלא עמו,
 המעלות לכל ישראל זכו זה בזכות עמם, לדבר שמזקיקין א"כ רש"י וכלשון
האלו.

תורה במתן שהיה האט ענין

 סמכוני אהבה, עלי ודגלו היין בית אל הביאני ד) (ב השירים בשיר
 שסמכוני הגר"א וכתב אני, אהבה חולת כי בתפוחים רפדוני באשישות
 וההר תורה מתן על כתוב ואתחנן שבפרשת אישין, שני היינו באשישות

 , באש ' ה עליו ירד אשר מפני כתוב יתרו ובפרשת , השמים לב עד באש בוער
 שה"ש במדרש שכתוב וכמו מלמעלה, ואש מלמטה אש בבחינת זה והיה

 ישראל של הרצון הוא מטה של האש הוא, הענין ביאור הזה. הפסוק על
 וההר ההר תחת ותעמדון ותקרבון וזהו , התורה את לקבל והשתוקקו שרצו
 היתה השניה והאש ישראל, של הרצון מכח זה שהיה והיינו באש, בוער

 מה וזהו לישראל, תורה ללמד עצמו את הקב"ה שהעמיד מה וזה מלמעלה,
 המשך על הגר"א שכתב מה וזה באש. ה' עליו ירד אשר מפני שכתוב
 גודל מחמת שהוחלתי מחמת לכך שזכיתי אני", אהבה חולת "כי הפסוק
 , עכ"ל מלכנו את לראות בעצמנו רצוננו שאמרנו אותו לראות אהבתו

 מן באש ה' עליהם שירד זו גדולה להשפעה ישראל שזכו שמה והיינו
 גודל והיינו ישראל, מצד מלמטה שהגיעה האש בזכות זה היה השמים,
 לזכות אפשר לחכמה, והשתוקקות זה רצון בזכות והשתוקקותם, אהבתם

 ומעלת גודל על ללמוד יש ומזה האלה, הגדולות המעלות לכל
 על לזכות ניתן גבוהות דרגות לאלו לחכמה, לזכת והרצון התשוקה

 ההשתוקקות ההגבלה, ימי שלושת של ענינם וזהו החכמה. ביקוש ידי
 לקראת כראוי ולהתכונן לזה, ולחכות ולצפות התורה, את לקבל והרצון

תורה. מתן של הגדול היום

ה.  רבינו של לשונו על שגור היה , עמם" לדבר שמזקיקין כן "אם זה רש"י לשון א
 הצמאון ע"י לזכות אפשר היכן עד מכך שנלמד עת בכל לנו ואומר חוזר והיה , זצוק"ל

 את הזקיקו הביקוש ע"י שכביכול זו, מלשון מאוד והתפעל לתורה. וההשתוקקות
. עמם[ לדבר הקב"ה

לשבועות) כהכנה שנמסר ועד )מתוך

ם ויהי ת נוע ב ש ת. במוצאי נ  עיני עיני שב

ד אאדה מים, יורדה ל שמים. חוג ע  נלקח כי ע

מנו  הגדול רבינו בענקים, הגדול האדם מע

שר זצוק״ל, ד נחיה הגדול בצילו אמרנו א  עו

שנים, רבות אבל כך ועל זכינו, ולא ב ת  נ

טף תע ק ונ ש אנחם. ואיך ואפר. ב

רי תורה תורה  הקדושה התורה שק. חג

ה מ ת בעצ ק חוגר ת ש ש ל פ ת מ  באפרים, ו

ל ובוכה א האי אובדן ע  כל אשר רבה, גבר

מל חייו ה ויגע לאות, ללא בה ע ת הבנ  בכל ב

שו. נימי ובכל כוחו ת נפ מסירו ש ב פ  מסרה נ

אנחם. ואיך כבניו, לתלמידיו

שי מנה אנ בדו א ם א ח באי מעשיהם. בכ

ת טר ת ע אר ד ישראל, תפ ב ל ה' ע כ  הוויתו. ב

ד ״לפניו בו ע כבן מהותו. כל ופחד״ ביראה נ

זצוק״ל הגדול רבינו של מיטתו אחר דמע נטפי

פני המתחטא ך אביו ל פ שו צקון ש ח  ל

תו. תפיל ה והיא ב מד ק ועתה לנו ע תל ס שנ  כ

אנחם. ואיך תמורתו. יתן מי מעמנו,

תי איכה ר א תי תפ שו א ת השליכו. מר טר  ע

 אשר עינינו, מאור ותפארתנו, ראשינו

שו מאצילות פ  של אור הקרין רוחו ורוממות נ

 החוסים כל ועל עלינו צרופה שמים יראת

ס אשר האיש בצילו. פי עלינו פר  אהבה, כנ

ת והכניסנו  זכינו לא ובחטאינו כנפיו, תח

שיך אנחם. ואיך מאורו. ליהנות להמ

ה אינ ש ת לינו ו ה נהי ע תרדנ ה. עינינו ו מע ד

ספד הבכייה מ ה ע נהי קול הם. עלינו ו מ ש  נ

 אוי בבכי, אמרר מני שעו שודדנו. איך מציון

ד ואבוי שבר שו  יתומים אשר לנשארים. ו

ה יורה מי אב, ואין היינו שמועה. יבין ומי דע

ע הגדול, רבינו ס  אותנו אך למנוחות, הוא נ

אנחם. ואיך לנו. ירפא מי אין לאנחות. עזב

ך והיו ת רואות עיני תו מוריך. א מו  הגדולה ד

ד מו ד תע תינו ותיחקק עינינו לנג שו פ  לעד, בנ

מוד ת הקדושים מדרכיו לל  לצעוד ולנסו

תיו קבו ת החיים. מהלך בכל בע תעלו ה  מעל ל

 וכפי יתברך, בו ולהידבק הזה העולם הבלי

ד ראינו אשר  שראינוהו אנו עינינו. לנג

מינו ר וזכינו החשוך, בעול  שהאיר הטהור לנ

תינו עלינו, מוד חוב אנחם. ואז מדרכיו. לל

אל. לציון ובא ר שוכני שיקיצו ונזכה גו פ  ע

ב ונחזה במהרה, פניו שו  באור המאירות ב

ב ודמותו יקרות, שו  במהרה עלינו, להאיר ת

בלע בימינו.  אלוקים ה' ומחה לנצח, המוות ו

ה מע אנחם. ואז פנים. כל מעל ד

 דיומא. בענינא זצוק״ל הגדול מרבינו מאמרים מספר ובה חוברת לאור תצא השבועות חג לקראת בעז״ה

קשר: ליצור ניתן במייל החוברת לקבלת
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תיובתא מדור
ת״ת ומצוות התודה, בדכות השגועות, חג בעניני קושיות י״ב

השבועות חג •עניני
 השבועות חג שנא מאי וצ״ע מצרים״. בארץ היית עבד כי וזכרת וגו', שבועות ״חג כתיב י'-י״ב( )ט״ז, ראה בפרשת א.

 הזכירה התורה ובסוכות בפסח ואילו מצרים״, בארץ היית עבד ״כי רק אלא ממצרים היציאה את הזכירה לא שהתורה
 למען מצרים מארץ יצאת בחפזון כי עני, לחם מצות עליו תאכל ימים ״שבעת כתיב בפסח ממצרים, היציאה את

 בסוכות כי דורתיכם ידעו ״למען כתיב ובסוכות ג'(. ט״ז, ראה )פר' חייך״. ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור
 תורה מתן בחג דוקא מדוע תיקשי וביותר מ״ג(. כ״ג, )ויקרא מצרים״. מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי

 ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים העם את ״בהוציאך י״ב( ג', )שמות כדכתיב מצרים יציאת של התכלית שהוא
 לעיקר. טפל ענין הוא שלכא' מצרים״ בארץ היית עבד ״כי לזכור שיש רק והוזכר מצרים יציאת כלל הוזכרה לא הזה״,
וצ״ע.

 הכוכבים בצאת שבועות בכניסת ערבית להתפלל ״דמאחרין והפרמ״ג הט״ז מש״כ את פסק סק״א תצ״ד בסי' המשנ״ב ב.
עכ״ל. תמימות״. יום מ״ט הספירה ימי שיהיו כדי

 תפילת את לאחר שלא להקפיד שצריך פסח של ראשון יו״ט מוצאי לגבי גם כן כתבו לא אחרונים אותם אמאי וצ״ע
 )סי' החיים שהכף ]ובאמת הספירה. מתחילת הספירה סיום ומ״ש תמימות, יום מ״ט הספירה ימי שיהיו כדי ערבית
 ערבית להתפלל מאחרין אין ניסן ט״ז שבליל א״י בלוח וכ״כ פסח, של ראשון יו״ט מוצאי לגבי גם כן כתב י״א( תצ״ד,
 תחילת לגבי כן כן ולא הספירה סיום לגבי רק כן כתבו דלעיל אחרונים הני אמאי תיקשי אכתי אך ״תמימות״, משום

וצ״ע. הספירה[.

 ובשלמא עמה. הבאים קרבנותיה וכל הלחם שתי את להזכיר תיקנו לא שבועות של מוסף בתפילת אמאי לעיין יש
 דמזכירין משום בתפילה, מזכירין דאין שפיר אתי המנחה אל טפל והקרבן הלחם הוא דהעיקר ע״ב מ״ה במנחות למ״ד

 בתפילת אלו קרבנות מזכירים אין אמאי תיקשי עיקר דכבשים שם למ״ד אך מנחה, ולא ונסכיהם הקרבנות רק
וצ״ע. המוסף.

התודה בדכות בעניני
 דאינו ולומד חוזר ושוב לעסקיו והולך מלימודו דכשמפסיק תורה תלמוד מצוות מ״ש הקשו ע״ב י״א דף בברכות תוס'

 ״דשאני תוס' ותירצו בסוכה. לישב וסעודה סעודה כל על לברך שצריך היום כל שזמנה דאף סוכה ממצוות מברך
ה דכל דעתו מייאש שאינו תורה  הפסק, בלא היום כל יושב כמו והוי ולילה״ יומם בו ״והגית דכתיב ללמוד מחוייב שע
שם. הרא״ש וכ״כ עכ״ל. קבועה״. שעה יש בסוכה אכילה אבל

 הדעת מסיחות שאינם אצלם לומר שייך ולא בת״ת היום כל חייבות שלא נשים א״כ א. בתרתי. צ״ע התוס' ותירוץ
 ברכות שוב ולברך לחזור מחוייבות לא שהפסיקו לאחר שלהם( )הדינים תורה כשלומדות אמאי התורה, מלימוד
התורה.

שעה בפשוטו דהנה צ״ע ב.  כשחוזר אמאי תיקשי וא״כ בזה(, )ודנו הרעים. בדברים אף תורה תלמוד חיוב ליכא באב בת
שעה לגבי לומר שייך לא דלכא' התורה, ברכות ולברך לחזור חייב אינו ת״ב( )במוצאי ולומד  הנ״ל התוס' תירוץ באב ת

ה דכל משום דעתו מייאש אינו דבתורה  בלא היום כל יושב כמו והוי ולילה יומם בו והגית דכתיב ללמוד מחוייב שע
וצ״ע. הפסק.

 התורה ברכות בירך אם המסופק ולכן התורה, מן היא התורה שברכות אריה כהשאגת פסק סק״א מ״ז סי' המשנ״ב ה.
לחומרא. דאורייתא דספק ומברך דחוזר

 ברכות לברך חייב אם הלילה כל ניעור שהיה במי האחרונים גדולי דנחלקו הביא כ״ח בס״ק שם דהמשנ״ב וצ״ע
 גבי אמרינן לא אמאי בסק״א שהביא אריה השאגת לפי ולכא' לברך. צריך ואין להקל ברכות דספק והכריע התורה,

וצ״ע. לחומרא. דאורייתא ספק מדין מספק שיברך הלילה כל ניעור

 ספק מדין ומברך דחוזר התורה ברכות בירך אם שהמסופק אריה השאגת דברי את הביא סק״א מ״ז סי' המשנ״ב ו.
 ספק מכלל להוציאו בזה וסגי בזה, יוצא מדאורייתא שכן בנו״, בחר ״אשר ברכת אלא מברך אינו לחומרא, דאורייתא
מדרבנן. אלא אינן ברכות דשאר לחומרא, דאורייתא

 לחזור ומחוייב המזון ברכת בירך אם שנסתפק שמי סקי״ג קפ״ד בסי' במשנ״ב דמבואר המזון מברכת מ״ש וצ״ע
וצ״ע. בה. לזלזולי דלא היכי כי מדרבנן אלא שאינה אע״פ רביעית ברכה גם ומברך דחוזר ולברך,

 בערבית עולם אהבת ברכת ]וכן התורה״. ברכת פוטרת רבה( )אהבה עולם אהבת ״ברכת פסק ז' סעיף מ״ז סי' השו״ע ז.
מע מדסתם ״לכאורה ברורה המשנה וכתב פוטרת[. ש עת כיון לא דאפילו מ ש  סגי״. התורה ברכות בזה לפטור הברכה ב

עכ״ל.
 לצאת כיון לא אם אמאי א״כ התורה, מן היא התורה דברכת סק״א שם המשנ״ב שפסק מה דלפי א. בתרתי. וצ״ע

 החיי של הכלל את בזה שייך לא ]והכא כוונה. צריכות מצוות דבדאורייתא ס' בסי' קיי״ל הא יצא התורה ברכת ידי״ח
 ובאהבת רבה באהבה ידי״ח לצאת כלל דעתו אין מסתמא התורה ברכות לברך רגיל שתמיד כיון דהכא - וכו' אדם

וצ״ע. עולם[.
 ברכות, ג'[ ]או ב' לברך חז״ל תיקנו התורה בברכת הרי התורה, ברכת פוטרת רבה אהבה דברכת הדין בעיקר צ״ע

 דתיקנו המאור( והבעל ע״ב י״א ברכות )ריטב״א הראשונים כתבו הדבר ובטעם בנו, בחר ואשר תורה, בדברי לעסוק
 למועד(, בהקדמה לשלמה באשר עיין בזה הדברים )ובעומק שבע״פ. תורה כנגד ואחת שבכתב תורה כנגד אחת ברכה
 ]וביתר וצ״ע. בברכה״ת. חז״ל שתיקנו ברכות דב' חיוב עולם אהבת או רבה דאהבה אחת בברכה יפטר איך וא״כ

להיפך[, ]וכן תורה״ בדברי ״לעסוק השניה הברכה לברך חייב אכתי בנו״ בחר ״אשר ברכת המברך הרי ביאור:

בס׳׳ד



 לעסוק או בנו בחר אשר ברכת מאשר טפי הברכות ב' את לפטור בכוחה עולם״ ״אהבת ברכת אמאי צ״ב וא״כ
וצ״ע[. חברתה. פוטרת אינה דאחת תורה בדברי

 ספר גללו מחמתו אשר פסול בס״ת נמצא ברכתו ולאחר לתורה העולה בירך שאם פסק סק״כ קמ״ג בסי' המשנ״ב ח.
שנית. לברך צריך אינו אחר, ספר והוציאו זה

 הביאו לתקוע שהחל קודם התוקע, שבירך לאחר דאם ד'( תקפ״ה, )סי' השנה ראש בהלכ' דמבואר מהא מ״ש וצ״ע
 וצ״ע. ולברך. לחזור דצריך אחר שופר לו

תודה תלמוד מצוות בעניני

 מדינה[, ]סלע בטרעפיק ומשתכר לפרנסתו עושה היה ויום יום שבכל הזקן הלל על מספרת ע״ב ל״ה ביומא הגמ' ט.
 הלל נתן איך האחרונים והקשו ביתו״. אנשי ולפרנסת לפרנסתו הותיר וחציו המדרש, בית לשומר נותן היה חציו
מחומש. יותר יבזבז אל דהמבזבז באושא התקינו הא תורה לימוד עבור ממונו חצי

 חייב ג״כ ביותר עני שהוא מי דאפילו מזה מוכח ״והנה וז״ל לתרץ שם הלכות בליקוטי זצ״ל חיים החפץ וכתב
 לא אבל צדקה לענין רק דזהו מחומש, יותר יבזבז אל המבזבז דאמרינן להא דומה ואינו לתורה, עתים לקבוע

 עי״ז לו ויחסר מותרות על נכסיו לפזר רשאי שאינו וכש״כ לנצח, חייו והיא אותה לידע מחוייב שהוא תורה לענין
עכ״ל. התורה״. ידיעת

 אבל מצוות, לקיום ה״מ מחומש יותר יבזבז אל דהמבזבז דקיי״ל דאע״פ דהלל ממעשה חידש זצ״ל שהח״ח הרי
 זצ״ל הח״ח ראיית על בתלתא להקשות ויש בשבילה. לו שיש מה כל מפזר חייו דהיא כיון וידיעתה תורה ללמוד
מהלל:

 מצוות, בשתי שמחוייב באדם ע״ב כ״ט בקידושין בגמ' לן דמספקא הא על הק' תרנ״ו סי' הלכה הביאור הנה א.
 נמצא הרי סלעים ה' רק לו יש דאם וצ״ע עדיפא. מצווה איזה - סלעים ה' רק לו ויש לרגל, ולעלות בנו את לפדות
 יבזבז דאל דהכלל הלכה הביאור ותירץ מחומש. יותר יבזבז דאל קי״ל והא מצווה קיום עבור ממונו כל את שנותן

 במה פרנסתו יגרע ולא ממלאכתו ומתפרנס בזה וכיוצא סלעים חמש רק לו שיש במי שייך ״לא מחומש יותר
 לו ויש נכסים לו שיש דמי ]וכוונתו עכ״ל. יוציא״. שלא במה מצבו יתחזק לא להיפך וכן המצוה, על זה שיוציא

 לומר שייך לא בצמצום יום יום מתפרנס אם אבל יעני, לבסוף שמא מחומש יותר יוציא שלא מילתא בו שייך ממון
 ולכן מחיתו, כדי כסף לו ויהא בפרנסתו יתתעסק ולמחר הוא עני ממילא דהא יעני, שמא מחומש יותר יוציא שלא
המצומצמת[. מפרנסתו גרע ולא הוסיף לא סלעים ה' שהוציא בזה

 עני היה הלל הרי מחומש, יותר יבזבז דאל אמרינן לא דבתורה הזקן מהלל הלכות הליקוטי הוכיח איך צ״ע ולפי״ז
 אמרינן לא ובכה״ג יגרע, ולא יוסיף לא ממונו חצי את יוציא ואם לפרנסתו, עושה היה ויום יום ובכל בצמצום וחי

מחומש. יותר יבזבז דאל
 מחומש יותר יבזבז אל דהמזבז דהטעם לבאר ט'( )בב״ק הראב״ד מש״כ הביא תרנ״ו בסי' הלכה דהביאור צ״ע ב.

 ולפי״ז לבריות״. תצטרך ואל חול שבת עשה שאמרו וכמו הציבור, על עצמו ויפיל עוני לידי יבוא שלא ״כדי הוא
ת״ת. מצוות לבין המצוות כל בין לחלק אין לכא'

 לגבי נאמרה לא מחומש יותר יבזבז דאל אושא שתקנת דהלל מעובדא הלכות הליקוטי הוכיח איך צ״ע ג.
 קודם שנה ק' חי שהלל מבואר ט״ו דף בשבת דבגמ' אושא, לתקנת קודם היה הלל הרי תורה תלמוד מצוות

 ואיך ט״ו, שבת ברש״י כמבואר החורבן לאחר באושא הייתה מחומש יותר יבזבז שאל אושא ותקנת החורבן,
וצ״ע[. כן. סבר נמי הבבלי אם לעיין ויש ע״א. נ' דף כתובות הש״ס בגליון ]ועיין לבעלמא. מהלל למילף אפשר

 הכסף וכתב יסורים״. בעל בין וכו' עני בין בת״ת חייב מישראל איש ״כל כתב ה״ח( תורה מתלמוד )פ״א הרמב״ם י.
על שהמקור משנה ן ב״ר אלעזר מר' הוא תורה בתלמוד חייב יסורין שב  פ״ד דף בב״מ הפועלים את בהשוכר שמעו

עיי״ש. גדול. מאד יסורין בעל שהיה ע״ב
ת וא״כ תורה״, ביטול מפני ״זילו ליסורין להם אומר היה שבבוקר שם מבואר דהא וצ״ע ע ש  היה לא עצמו הלימוד ב

יסורין. לו

 לפיכך מעשיו, שאר על כך ואחר התלמוד על אלא נידון אינו אדם של דינו ״תחילת כתב ה״ה( מת״ת )פ״ג הרמב״ם יא.
 ודברי עכ״ל. לשמה״. בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא בין לשמה בין בתורה אדם יעסוק לעולם חכמים אמרו

 דיעסוק להא ת״ת על אדם של דינו דתחילת הא בין יש שייכות איזה ב״לפיכך״ הביאור מה א. צ״ב. הרמב״ם
 במצוות דגם מבואר בגמ' דהרי צ״ב ג. בהא. הא דתליא כלל מבואר לא דבגמ' צ״ב ב. וכו'. לשמה שלא בתורה
וצ״ע. מצוות. קיום על אדם של דינו תחילת דאין אף לשמה, שלא בהם יעסוק

 מתוך שלומדין באלו ולא עליהן, עצמו שמרפה במי מתקיימין תורה דברי ״אין כתב הי״ב( מת״ת )פ״ג הרמב״ם יב.
ו לעיניו שינה יתן ולא תמיד גופו ומצער עליהן עצמו שממית במי אלא ושתיה, אכילה ומתוך עידון  ולעפעפי

 עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין באהל ימות כי אדם התורה זאת רמז דרך חכמים אמרו תנומה,
 חכמה לי עמדה חכמתי אף אמר ועוד כחכה, צר צרה ביום התרפית בחכמתו שלמה אמר וכן חכמים, באהלי

עכ״ל. לי״. עמדה היא באף שלמדתי
 ופירש ״בישוב״ הוא תורה קניני מהמ״ח דאחד באבות במתני' דקתני מהא היפך הוא הרמב״ם דברי כל דלכא' וצ״ע

וצ״ע. צילותא. בעיא דשמעתא בגמ' קתני וכן הדעת״, ״ישוב מתוך רק נקנית דהתורה הרמב״ם שם

השני בעמוד הקובץ בתחילת עיין בהגדלה ההשתתפות לכללי



הבאות: בערים מודפס הקובץ את להשיג ניתן1

ם קי אופ

 )סמיד( 052-7635246
הכנסת: בבתי

 קיויתי

 שיויתי

שה נחלת מ

ד ע ל א

ר( 054-8415551 הופנ ( 
בישיבות: הנציגים אצל

 ראובן בני

 יחזקאל כנסת

ה תורה ת אר תפ  ב

חסד תורת
 הכנסת: בבתי

 החיים דרך

א מאור  שרג

 אחיעזר

 הר״ן

ד דו ש א
חרדים קרית - ג' רובע

 )וינגרטן( 054-8454846
ז' רובע

 )מונק( 052-7668323
ט' רובע

ל(077-7656779 ט מנ לו ב ( 

לון ק ש א
)לוי( 050-4181543

אר ע ב ב ש

)היקלי( 052-7628911

ת ש בי מ ש
קריה

טיין( 02-9910398 ש קל  )פינ
 בביהכנ"ס

 תורה שערי

שיבת  לישרים אור י
ג' רמה

 תורה אהבת ביהכנ״ס

02-9920797 
נוף יפה

)וקסלר( 054-8488951
 א' רמה

הכנסת: בבתי

ת כולל ר ט ה ע מ  של

אליהו לב ביהכנ״ס

תר בי
גבעה

שכנז בביהכנ״ס  א

 לאברהם זכור
 8 גבעה
הכנסת: בבתי

 הישיבות בני

 תורה בני

 חסידים קהל

תורה דרכי

ת ה בי קי חל

)מן( 050-4156578

ק בני בר
הנשיא ג'/יהודה שכון

ף( 053-3145900 טו ש ד  )גול
ויזניץ

טסלר( 050-4192923 (
הכנסת: בבתי

שה אוהל  פרל רח' ורחל- מ

 תמר אוהל

על רח' אשכנז  י

רדק רח' אהרון בית

 גרוסברד רח' אריה בית

ת ל פינ ע  התניא ב

 הגדול הכנסת בית

שיר דברי

 סירקין רח' צבי היכל

 הליגמן

 חיים הליכות

 אלחנן רמת - המרכזי

 אהרון יד

לדרמן

ת שכנו קב מ  יע

 יוסף נאות

ת אחים שב

 קהילות רח' תפילה שיח

 יעקב
 שלייכר

 אבותי שם

נחמן תפארת
בכוללים:

 הלל בית

 ברסלב

איש חזון

 רח' באוהליך ישכר

 סורוצקין

שה נחלת מ

ת טר ה ע מ ם( של  )צעירי

 קדושים( )אוהל פוניבז'

רשב״י
בישיבות: הנציגים אצל

 תורה אורחות

ש בית  עליון מדר

קב גאון  יע

 חכמה משך

 סלבודקא

 פונוביז'

קב קהילות  יע

 מלך קרית

 תורה שערי

ציון תפארת
מרכז

 88 ר״ע פז- גל חנות

ס חנות ע ב א  49 חזו״א ש
כץ פרדס

 )אבוחצירא 052-7168580

30)

 במקוה
הכנסת: בבתי

)אבוחצירא אברכים מנין

9)
ה' שכון

המרכזי ביהכנ״ס

ת ים ב

חדרה

 )חסידים( 04-8699455

צא״י בביהכנ״ס

טבריה
שמואל קרית

שיבות- חניכי ביהכנ״ס  הי

ת שערי  32 המגינים רח' דע

שלום אהבת בביהמ״ד

טון טלז ס

אלן( בו )כל 02-5335545

ת סודו י

המרכזי ביהכנ״ס

ירוחם

המרכזי ביהכני׳ס

)מיכאל( 052-7627788

ם שלי ירו

052-7119064 

ב זכרון ק יע

)קניגסבוך( 04-6392214

זאב יד בביהכנ״ס

ה  חיפ
שאנן נוה

 )גינויער( 054-8454992

שיבת ת י חל  הלויים נ

 פרל רח' מקלט בביהכנ״ס

ת מנדלה פינ
הדר

שיבת אל תפארת י שר י

וגן בית

עיו( 02-6449498 ש ( 

 46 הפיסגה

תי  הכנסת: בב

ב שינו מ  א

ם מנין  אברכי
ישראל בית

שיבת מיר י

)לוי( 052-7677676
 צבי אילן/נוה בר

054-8474651 
גאולה

 )אלה( 053-3172626

אל( )מלכי פז גל חנות שר  י
זאב גבעת

אל ברכות בביהכנ״ס מו  ש

ע רח' ב 054-8422492 ג
שאול גבעת

זופניק

 יונתן אוהל בביהכנ״ס

 באוהליך ישכר בכולל
80 גוש

ת ביהכנ״ס שו א  ר' הגאון בר

 שליט״א סגל דן
גילה

 נחום חזון ביהכנ״ס

052-7653820
נוף הר

הכנסת: בבתי

ר אמרי  שפ

 תורה בני קהילת

שיבות- חניכי ברנד רח' הי
כנסת

 )גרוס( 054-8429113
שערים מאה

ת ביהכנ״ס אר  בחורים תפ

שן( )הי
מטרסדורף

שיבת אל בית י מו  ש

אל היכל בביהכנ״ס מו  ש
יעקב נוה

)לוי( 052-7677676
הכנסת: בבתי

 הישיבות בני

 מרכז הישיבות חניכי

 אברהם מגן

תפילה תורה ו
 סורוצקין

הכנסת: בבתי

 תורה אהבת

אל באר מו ש

אל היכל מו ש
 סנהדריה

 פאג״י ביהכנ״ס
תורה עזרת

 )אלקיכן( 054-8474651

אל בית הכנסת בית שר  י
יובל קרית

052-7639488
היהודי רובע

שיבת התורה אש י
רוממה

הישיבות חניכי כנסת בית
א' רמות

ף( 054-8408719 טו ש ד )גול
הכנסת: בבתי

א משכן  שרג

תבונה שערי
 ג' רמות
 הכנסת: בבתי

צא״י הישיבות חניכי

קסברג( 053-3120780  )גלי

הרים מרום
 פולין רמות

יוסף אוהל ביהכנ״ס

)דורוני( 053-3180324
 שלמה רמת
הכנסת: בבתי

 המרכזי

 אי״ש חזון
חסד שערי

)קירט( 054-8498969

עין די ת מו לי  עי
בכוללים:

ת טר  שלמה, ע

 הר״ן באוהליך, ישכר

 אברמוב הרב תורה כתר

 פוניבז'

 אבא בית

עוז מגדל
חפציבה

 )דרמר( 052-7143196

 יצחק כנסת ישיבת

 המרכזי בביהכנ״ס
הפסגה נאות

052-7608620
ספר קרית

שך קהילת הכנסת בית  מ

 053-3127555 חכמה

 קצות קהילת בביהכנ״ס

שן החו
ברכפלד

שיבת מיר י

א ר' קהילת בביהכנ״ס קיב  ע
הכנסת בבתי

 תורה אוהל

 רשב״י הישיבות חניכי
פארק גרין

 הישיבות בני ביהכנ״ס
הדרומית גבעה

שה זכרון בביהכנ״ס  מ

ד צ מי

 דוד מצודת בביהכנ״ס

ה פ צ מון מ ר
 איבגני ר' ידידינו אצל

 הי״ו בוגוסלבסקי

ה נס ציונ

ם תורת אור מוסדות שלו

ת בכולל שו א ת הרב בר  יפ

שליט״א

ת תיבו נ

 )טרבלסי( 054-8454356

שיבת שכיר שכר י

 נתניה
אפרים רמת

052-7664668 

 רח' אברכים מנין ביהכנ״ס

בע  054-8452828 25 ג

)וייס(

שיבת ת י טר  מתתיהו ע

סעידוב( 054-8479928 (

ח ת ה פ קו  ת
 הדר גני

הכנסת: בבתי

 אברהם אוהל

ט מקוה ״ ש  בע
העיר מרכז

 עזרי אבי

שיבת לומז'ה י
אברהם כפר

 רחל אוהל כולל

050-4187771 

ת פ צ

 רח' דב אוהל בביהכנ״ס

ר האחד ש ע

א קרית ת א

שיבת מאקאווא י

052-7626243

ת קרית ג
הכנסת: בבתי

ף ביהמ״ד שני ט  קרע

תורה בני קהילת

ת בו חו ר
050-4101805 

 התלמוד מאור ישיבת

אול בר כולל  ש

לאחים לב

רכסים
א' גבעה

052-7606491 

שיבת חסידים כפר י

053-3136168
ב' גבעה

אל נר כולל שר יצחק בית י

052-7183722 

ת בביהכנ״ס ב  אחים ש
ג' גבעה

ש( 052-7171992 ק פר ( 

ביתך בנה

שה היכל בביהכנ״ס  מ

ת מ שרון ר ה

 חזקיהו מאור בביהכנ״ס

צבי הוד בכולל

ציון תל
הכנסת: בבתי

 עזרי אבי

חסידי המרכזי

ח ר תפ

״ * ן

08-9924520 

שיבת ה י שי תו ח- תפר

053-3145900 ל: יפנו מגוריהם באזור להפיץ המעונינים
@11.00^ מייל: בכתובת זה קובץ לקבל ניתן § ^ 053-3145900 ל: לפנות ניתן הקובץ ע"ג להנצחות | §.אל1170מ01ג

05
2-

76
60

85
4



 המשגיח רבנו שתלה מודעה

 זצוק״ל וולבה שלמה רבי הצדיק הגאון
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 סגולה: הם הגבלה ימי שלשת כי זצ״ל ורבי ממורי קיבלתי

 לרגע, תורה ביטול בלי ממש רבה, בהתמדה בהם שלומר מי

 לי אמר הוא בתורה. בעלי׳ השנה לכל להצלחה סגולה שזוהי

הקדושים. בספרים כתוב שזה


