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  דבר העורך �
 

השבוע חל יום היארצייט לאמו של 
נביא כאן כמה  ,ט"אחרבינו שיבל

 לע"נ. שסיפרה ויהיו הדברים מעשים
 

 לומד היו שרבינו התפרסם פעם
, הילדים של מיטות ומסביבו בחדר

 לתת ביקש, זה וראה אחד עשיר ובא
 הלך. וסרבו יותר גדול בית להם

 לא היא וגם, רבינו של לאמו
 מחזיק זה שכך בטענה הסכימה

 הרב שגם שיודעים אנשים הרבה
 .תנאים בכאלו גר קנייבסקי

, הספור נכון האם לרבנית שאלו
 מלא היה החדר אכן, והשיבה
 ישב ובתווך. מקום אפס עד, מיטות
 לו היה לכך בנוסף. ולמד רבינו

' ר ג"הרה בוקר לפנות חברותא
 ורבינו א"שליט ערלנגר מאיר ישראל

 שיוכל כדי, בבית שישן דוקא רצה
 .ללמוד בוקר לפנות להעירו

 לנו להציע באו פעמים מספר אכן
 כך כי, הסכמנו ולא, יותר גדול בית
 .ה"ב דבר חסרנו ולא, טוב לנו היה

 שפעם לו סיפרה שאמו רבינו סיפר
 ונכנס, א"לחזו האוכל את הגישה
 עוד נכנס כ"ואח, עמו לדבר מישהו
 א"החזו אמר, מלאכול ועיכבו מישהו

 רוצה איני הדבר התעכב כבר אם
 לעשר ששכחו נתברר ובסוף, לאכול
 כאלה שהיו לי סיפרה אמי. האוכל

 .פעמים כמה סיפורים
 שאביה אימי לי סיפרה, רבינו סח
 פורים אחרי ויום בקוסובה רב היה
 כעשרים של קבוצה מתישבים היו

 דף, מסכת פסח עד ולומדים איש
 ולסיים זה את לגמור כדי יום לכל

 ורצו, בכורים היו הם. פסח בערב
 אמר ופעם. בכורים מתענית להפטר

 כל שלא חבל, דקוסבה הרב אביה
 היו שכך! [סיום לעשות צריך חודש

 איזה לרבינו ושאלתי]. יותר לומדים
 שלושים בדיוק שזה למדו הם מסכת

 הרבה לחשב החל רבינו, דף
 כנראה, אמר ולבסוף מסכתות

, דף ואחד שלושים שזה אף" מגילה"
 .הזדרזו אחד שדף כנראה

 (מנחת תודה)
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  פשט על הפרשה �
 (יג, יג) הוא טהור לבן הפך כולו

טעם על מה שהתורה טיהרתו, דהנה הטעם שהתורה אמרה בדד ישב מחוץ יש ליתן 
למחנה מושבו משום שהצרעת מחלה מדבקת ויכול להזיק לכל הסמוך לו כמ"ש בויק"ר 
פט"ז סי' ג' ר"י אמר אסור לילך במזרחו של מצורע ד' אמות ור"ש אמר אפי' מאה אמה 

ר' אמי ור' אסי לא הוו עיילי  במקום שהרוח יוצא ר"מ לא אכל ביעי מן מבואה דמצורע
למבואתו של מצורע ר"ל כד הוה חמי חד מינייהו במדינתא מרגם להו באבניא א"ל פוק 
לאתרך לא תזהום ברייתא דתני ר' חייא בדד ישב לבדו ישב ר"א בר"ש כד חמי חד 
מינייהו הוה מיטמר מיני' וכו', והטעם דהקב"ה עשה טבע כזה למצורע הוא כדי 

ו כמ"ש בערכין ט"ז ב' הוא הפריש בין איש לאשתו לפיכך אמרה תורה שיתרחקו ממנ
בדד ישב, והנה צרעת הוא כגריס ויכול לכסותו שלא יראו שהוא מצורע ויתקרבו אליו 
לפיכך הזהירה תורה בדד ישב ויש לו איסור לבא בין אנשים וגם טומאה וצריך להכריז 

ך לבן אין יכול לכסות את הנגע שהוא טמא כמש"כ וטמא טמא יקרא אבל מי שכולו הפ
וכולם יברחו ממנו לכן א"צ לטמאותו דבלא"ה לא יתקרבו אליו וכל הרואהו בורח לכן 
לא טימאתו התורה, אך דצ"ע דאיתא בתו"כ (והביאו הרמב"ם פ"ח מטו"צ הי"ב) שאם 
ניתק כל ראשו וכל זקנו בנגע טהור הוא ושם גם אפשר לכסות וכן בנגעי בגדים פסק 

 בפי"ב ה"ח דטהור ושמא לא פליג רחמנא וצ"ע. הרמב"ם
 )(טעמא דקרא 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    שיחשיחשיחשיח    פניניפניניפניניפניני

 ישראל יעקב רבי הלא הוא ידידנו ,רבינו של ביתו ימבא אחד שכתבו מיוחד ספר לידינו הגיע

 תורה בדברי זן אל מזן המלא - בספר .מ"בשעטו השבוע שנישא א"שליט הכהן בצלאל רבי בן

 בכמה תידועו ולא מענינות הוראות כמה מצאנו א"שליט ממרן השנים במשך שנשמעו והלכה

 :הדף שיכיל כפי מעט נביאו, ענינים

 ש. איך כתוב חלומות שוא ידברו, והרי רואים שהרבה פעמים זה כן נכון.

י שהוא עם הארץ לא יכול להיות שפעם יאמר ת. שאלה זו כבר נשאל אבי זצ"ל, ואמר וכי מ

דבר חכמה, וכן מי שהוא שקרן וכי לא יתכן שפעם יאמר דבר אמת, כמו כן החלומות אע"פ 

 שאי אפשר לסמוך עליהן בכללות, אבל יכול להיות שמידי פעם זה נכון.

הולך לו. אחד סיפר לרבינו שליט"א שיש לו חבר שנתגייר לפני עשר שנים, ומאז כלום לא 

והקריא לו מהגמרא: מפני מה גרים  זו גמרא מפורשת ביבמות מח, ב'. ליט"אאמר לו רבינו ש

בשבילם, נפרעים מהם בעוה"ז  טובהואח"כ אמר לו וז"ל: אבל זה הכל  שבזמן הזה מעונין וכו',

 כדי שיהיה להם טוב לעולם הבא.

הכותב,  כתב יד את תכונותיו שלע"פ הנים לגרפולוג כתב יד כדי שיאבחן ש. יש משפחות שנות

 . לעשות כן בשידוכין יראו האם

יכול לשנות את  היהודי ת. זו חכמה שהגויים משתמשים בה משום שהם רואים ע"פ הטבע, אבל

 בע.הט

אמרתי לרבינו שליט"א שיש אחד שכשהוא עולה לתורה אוחזו פחד, והוא בקושי יכול לדבר, 

       זה דבר טוב. , ואימתא דציבוראאמר לי רבינו שליט"א: כנראה שיש לו אימתא דציבורא

  הנהגות בבדיקת חמץ �
קודם בדיקת חמץ מדליק נר נוסף שאם יכבה הנר שמשתמשין בו לא יהי' הפסק אלא .‡

 ד מהנר השני.ידליקו מי

 בשעת הברכה לובש מגבעת ומעיל עליון, ומחזיק בידו נר ובד"כ עשוי משעוה..·

נוהגין אצלו להטמין עשרה פתיתין, ועד שלא מוצא אותם נזהר שלא לסוח. וגם אח"כ .‚
 או עונה לשאלות דחופות. הבדיקהמדבר רק מעניני 

ח שימשיך לבדוק בשנים האחרונות שקשה לו לבדוק הרבה, ממנה את אחד מב"ב לשלי.„
ובשעת הברכה אומר שמי שעוזר לו אח"כ לבדוק יכוין לצאת [ במקומו, ועומד על גבו כל הזמן.

 ]בברכה.

 ]ואמר לי שטעמו כדי שיוכלו לבדוק טוב יותר.[ אור החשמל דולק כל הזמן..‰

Â. בודק היטב בכל הבית בחורים ובסדקים, ועל הקרקע בודק שלא יהי' כזית ובכלים שלא
 ' משהו.יהי' אפי

Ê. ,בשולחנות בודק אפי' תחת הקרש העליון, ובודקים גם מקום הקרקע שתחת השולחן
וסיפר שפ"א [ ובמקומות שקשה לבדוק [כגון בין ארון לרצפה] אומר שכקבור דמי וא"צ.

נמצאו בשעת הבדיקה חמץ בדופן השולחן בצד הפנימי, וכן בסורג החלון מצא חמץ בעין, 
 ]שתינוקות הניחו שם.

 (המשך בעמוד הבא)



 המשך הנהגות בבדיקת חמץ)(

Á..פירורים [ספק חמץ] שנמצאו תוך ארון כלים זורק על הקרקע שאז בטל לזה 

Ë.ד לבגד.בבגדים המכובסים, אם קודם הכיבוס הוציאו כיס הבגד לא בודק, וכן בערימת בגדים מכובסים לא בודק בין בג 

È..אבל בודק את מקום הבגדים ואם המדף [בארון הבגדים] מכוסה בעטיפה אם אינו מחובר מוציא ובודק המדף 

‡È..כי אפי' יש שם אוכל הרי אינו ראוי לאכילה כבר.[ מקומות שרססו בנפט לא בודק[ 

·È..כל סוגי הסבון מוכר לגוי מחשש חמץ 

ין לדעת הגר"א שסיכה כשתיה עי' שו"ה שכ"ו ט"ז. ואעפ"י שדעת החזו"א (עי' ד"א פ"ה משמיטה ס"ק מ"ט) [ואעפ"י שאין ראוי לאכילת כלב, השיב לי מרן שחושש     
 דכל מה שהגר"א אוסר זהו רק בדבר שנאכל מ"מ יש מקום להחמיר (כן שמעתי ממרן).

‚È..ארונות שיש בהם ספרים למכירה אף שהם חדשים ג"כ מוכרים לגוי מפני המקום שלהם ולא בגלל הספרים 

 [בנותן טעם לציין כאן מעשה שהי' אצל מרן שפ"א נפלו בחוה"מ המחיצות ששמו על ארונות ספרים [בחדר שלא השתמשו בו] ונעל החדר.]     

„È. ספר שמשתמש בו באמצע השנה ורוצה להשתמש בו לפסח בודק כל הספר דף אחר דף, אבל ספרים חדשים שקיבל קודם פסח אין
 בודק.

ÂË. י"ד לאור הנר.לא מקפיד לבדוק הספרים בליל 

ÊË..מקומות המושכרים לגוי אינו בודק גם אם מושכר רק בי"ד, ומ"מ כשאפשר משכיר כבר בי"ג 

ע"פ בחצות, שמעתי ממרן כדלהלן, מרן החזו"א לא הי' בודק בביתו את המקומות שהשכירו לגוי אלא הי' עושה מחיצה, ולא הקפיד לעשות מחיצה מיד אלא עד [     
 ]"נ קרליץ שליט"א להשכיר לגוי כבר בי"ג ולמכור החמץ בי"ד. וזה דבר טוב מאוד וראוי לנהוג כן, עכ"ד מרן.ולפני שנים רבות הנהיג הגר

ÊÈ..ארונות שמוכרים לגוי מסמנים [אפי' אחר חצות] ע"י חוט וכדו' וארונות ספרים [שהם בלי דלתות] עושים להם מחיצה 

 ]והיינו שמכסים הארון בסדין וכדו' ועי' באות הקודם.[     

ÁÈ. שטר מכירת חמץ כותב שמוכר ארונות אלו ואלו, ומוסיף וכל הארונות המסומנים אצלי שמוכרים לגוי.ב 

 (מתוך הספר הנודע "אלא" ובו הנהגות מרבינו שליט"א)

 ניצול כל רגע - התמדה של רבינו
לשון הזהב של מרן החזו"א [אגרות ח"א ט'], יקירי רצוני לדעת האם עלה בידך לחוש במיחושי בני אדם כי הכל הבל, אחרי שיש 

להשתעשע בבינה עילאה משמחת לב ונפש, ע"כ, הנה לפניך הלומד דרך מוכחת ובטוחה לסלק כוח באדם לאור באור החיים ו
ממך כל מפריע, כאשר קבעת בדעתך כי חוץ לדף גמרא שבידך הכל, אבל הכל, הבל! נו אז מה יגרום לך להוציא את הראש מדף 

לחוש במיחושי הגוף כי הכל הבל ולכן לא ענין הגמרא, הרי בחוץ אין שום דבר מענין, ורבינו שגדל על ברכי החזו"א אכן זכה 
אותו כלום וכך מינקותו שמר על כל רגעיו, ועוד בבחרותו כבר פקע שמו בעולם כולו בהתמדתו, יצא לי לראות מכתב מימים 

אג עברו עוד מהיות רבינו בחור בישיבת לומזא שנכתב ע"י בחור שלמד בישיבה בימים ההם מתוך המכתב ניכר כי אבי הבחור ד
לסביבה טובה עבור בנו והמכתב הוא מענה למשאלת הלב של האבא, הבחור כותב כך, אבא אמרת לי כשהלכתי לישיבה כי אתה 
מאוד רוצה שבישיבה יהיה לי חברה טובה שבה אוכל לצמוח וגדול בתורה וירא"ש, רצוני להודיעך כי ב"ה בישיבה אני נמצא 

יש כאן בחור חיים קניבסקי שמו אחיינו של החזו"א האוירה סביבו היא נפלאה בחברה טובה ויש לי דוגמאות טובות לחקות, 
מטבעו הוא פשטן ונעים סבר אבל התמדתו מרקיעה שחקים אבא אני בטוח כי לזה כיונת זה באמת דמות עבורי, ללא ברק ללא 

בתורת ה' ממלאה את ליבו והוא רעש בלי לחכות לכבוד יושב הוא בפינתו והוגה בתורה בשמחה, נראה כי הידיעה שהוא עוסק 
לא זקוק ליותר מכך, לא ינוח ולא ישקוט בלילה וביום קולו הנעים מהדהד ברחבי ביהמ"ד לא מענין אותו כלום, באמת הוא לא 
מוצא בזה שום טעם, זה דמות שממריצה את כולם כשאתה במחיצתו לרגע אתה מתעלה וחושב שבאמת חוץ מדף הגמרא הכל 

 ור אבא כי זה מה שהתכוונת.  כלום, ... אני סב
ידוע המעשה בליל שבת שהרבנית ביקשה מרבינו להכין לה כוס תה והמיחם הוציא מים לאט ורבנו לקח גמרא ללמוד בינתיים 
הסוף של הסיפור מסופר בכמה נוסחאות אבל העיקר כי מאז הרבנית ידעה שיותר היא לא מבקשת כלום מרבינו כי כל רגע שלו 

רה לימים, זה נקרא לנצל כל רגע זה נקרא לאהוב את התורה, א"א לפרוש הימנה, לנצל כל רגע זה נקרא עשו לי יקר מפז כך אמ
 קיטון אחד הכונה בנקודה הפנימית הרצון הפנימי של האדם ששם אין ענין לשום דבר רק להקב"ה לתוה"ק, 

ובוס, ובינתיים ישב בתחנה ולמד עד כאשר הרבנית הגיע פעם אחת לשבת לבני ברק הוא נשלח לקחתה הביתה מהאוט
שהסטייפלר ראה שהרבנית באה והוא לא בא, הלך לחפשו מצאו בתחנת אוטובוס יושב עם הגמרא ולומד, כל חפציך לא ישוו 

 בה. 
סוד היחוד לא להכניס זר לא להכניס לראש שום ידיעה שהיא לא תורה כי כך טבע האדם על כל ידיעה של דברים בטלים יוצא 

כידוע קנין תורה נמשל לקידושין וקידושין באשה מבדילה מכולם ומיחדה לו, כך זה בתורה שנקראת מאורשה, האדם ורה, בר תד
המתקדש בקדושת התורה מתבדל מכל עניני העולם הזה ומתיחד עם חכמת התורה לבד, זמנו כולו מוקדש לתורה כל רגע 

ישיבה ולא ידע מה הכתובת של הישיבה, כי גם ידיעה זו היא מיותרת מנוצל, פעם נשאל רבינו לכתובתו והוא ענה כי הוא גר ב
העיקר הוא יודע איך יורדים מהאוטובוס ואיך הולכים עד הישיבה זה מספיק יותר לא צריך ולא רוצה לדעת, קשה כשאול קנאה 

  .התורה אוהבת את אוהביה וזה בלא היסח דעת
כל וניות האנושית, בתפילה מבקשים האדם מרומם אותו מעל כל הקטנ ההרגל לנצל כל רגע לא להסיח דעת מתורה מקדש את

  .בבקשה בורא עולם תרומם אותנו, זה הסוד להתעסק רק בדברים גבוהים מרוממים "ורעם ונשאם עד העולם"יום 
הגוף  ואז יו,הידיעה בחוש כי כל רגע לא יחזור ואפשר ברגע לקנות נצח, בכוחה לדרבן את האדם לא לאבד אפילו רגע אחד מרגע

מתקדש  ממילא הוא מתקדש אפילו עור בהמה נהפך לספר תורה כי זה הדבר היחיד שנכנס בו הוא קלף לכתוב עליו את התורה
  .ק"ו האדם שיש בו נשמה ממעל

לא  זה סוד ההתמדה ביטול כל העולם הזה על כל עניניו מאורעותיו סיפוריו וקורותיו דבר אחד מענין תורה וחוץ מזה הכל כלום
  .מכניסים לראש כלום כי כלום לא מענין צריך לדעת רק איך להסתדר וזהו

ראה הקב"ה שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור, המטרה כדי לתת דמות מופת לומר ראו הדרך לכו בה, ההתמדה של רבינו 
התמדה, כידוע, בכל ענין יש ששנים רבות חיממה את ליבם של כל תופסי התורה הרימה את המושגים ונתנה לכולם מושגים ב

בחינה של מוחין דגדלות ויש בחינה של מוחין דקטנות, לחיות במוחין דגדלות לעשות מכל עניני העולם אפס לא משהו מושך 
, האוירה שבה גדל רבינו היתה של ביטול מוחלט של הוא לא קושי כי הכל הבל ממש הבל בכלל, הקושי להמנע מחדשות העולם

 .בעולמו כלום רק הדבקות בתורהלו  הזה הכל הבל לא מענין שום דבר מיום עמדו על דעתו אין כל עניני העולם
  (ייש"כ גדול לכותב הנכבד ששלח את הדברים)

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  


