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    ''''''''שהוחלףשהוחלףשהוחלףשהוחלף    הביתהביתהביתהבית    שערשערשערשער''''''''

 .בימים האחרונים שינו את דלת כניסת הבית של רבינו שליט"א

תלפיות הגדול, -הדלת של הכניסה החיצונית, שעמדה זה למעלה משלושים שנה, ושימשה בנאמנות את רבבות הבאים בשערי תל

וראתה אין ספור מופתים ועובדות מבאי הבית, כבר לא עמדה בעומס הקהל הרב שצובא על דלתות הבית, והוחלפה בדלת חדשה 

 .וחזקה יותר

בספר 'בית אמי': היה זה ביום קייצי אחד בו לא חשה הרבנית ע"ה בטוב, מובא  פתח הכניסה לבית רבינו סיפור מעניין מסתתר סביב

ולבה הלם בחוזקה, וחולשה נוראה אפפה אותה עד כי לא יכלה לקום מהמיטה. היא הובהלה לבית חולים, שם נערכו לה בדיקות 

הן מפני  –היה שבבית לא תוכל לנוח מקיפות, ונמצא שהיא שרויה באפיסת כוחות, ועליה לגזור על עצמה מנוחה מוחלטת. ברור 

אצלנו אין סוגרים את אצלנו אין סוגרים את אצלנו אין סוגרים את אצלנו אין סוגרים את '''''''': הנשים הרבות הממלאות אותו כל שעות היום, והן מפני שאינה מסוגלת לסרב לאיש, וכפי שהיתה אומרת

 .שום כך אושפזה בבית החולים לשם מנוחה    """"הדלתהדלתהדלתהדלת

א עצר בעדה: "אסור לך ללכת, את חייבת לנוח!" כעבור יומיים חשה הרבנית כי נחה דיה, והיא בקשה לשוב הביתה, אולם הרופ

 ."הרבנית התעקשה: "כשאני בבית בעלי לומד יותר טוב, תורתו של בעלי חשובה יותר, ואני חוזרת הביתה

 –הרבנית שבה הביתה, ורבינו נטל על עצמו לשמור על מנוחתה. הוא הביא את הכיסא ואת הסטנדר סמוך לכניסה לבית וכפי שצפה 

'מפטירין  –אף אשה לא העזה לעבור את הסף כשהרב יושב שם ולומד. אבל ההסדר נמשך רק יום אחד. למחרת הגיע הרופא, והנה 

ם ממלאות את הבית כמימים ימימה! הוא ניגש לרבינו ודרש מפיו מדוע הוזנחה השמירה על כדאתמול'... מה שהיה הוא שיהיה. נשי

 .מנוחתה של הרבנית

רבינו השיב לו: "אמנם הבטחתי לשמור על מנוחתה, וקיימתי זאת, אך נוכחתי לדעת כי היא נעשית חולה מכך שהנשים מנועות מלבוא 

ואכן, היא  –טורד את שלוותה. הבנתי כי למען בריאותה חובה לפתוח את הדלת  אליה, הן דופקות ומוצאות את הדלת סגורה, והדבר

 ..."הולכת ומבריאה

 קביעת מזוזה עם ברכהקביעת מזוזה עם ברכהקביעת מזוזה עם ברכהקביעת מזוזה עם ברכה

והנה, כשהחליפו את הדלת שינו גם את משקוף הפתח והורידו את המזוזה, ואז עלתה שאלה האם כשקובעים מזוזה בשנית על 

כותב רבינו כי 'המרחיב את הפתח ומוריד  )סימן רפ"ט סק"ו בשער הציון( רו על מזוזההמשקוף החדש יש לקבוע עם ברכה או לא, כי בספ

המזוזות וחוזר וקובען נראה דאין צריך לחזור ולברך אפילו הרחיב יותר מטפח, כיון שהוא אותו הפתח', ולכאורה כאן לא הרחיבו את 

 .יש לקבוע שוב בברכה הפתח אלא רק החליפו את המשקוף בסוג אחר חזק יותר, ויש להסתפק אם

ורבינו הגיע לפתח,  (ראה שער הציון שם אות ט"ז שאין להחליף מזוזה באחרת אלא א"כ יותר מהודרת)קנו מזוזה חדשה, מהודרת יותר  -ולמעשה 

ובשעריך' וקבע את המזוזה מימין הכניסה, ובירך אקב"ו לקבוע מזוזה. ושמח מאוד שנזדמן לו לקיים מצוה חשובה זו של מזוזות ביתך 

 .שלא הרבה מזדמן לקיים מצוה זו בביתו ,כפשוטו
 

ם ו של ת  ב ש ת  כ ר ב ף        ב ו ט ש ד ול ג ק  ח  יצ

  על הפרשה �
 ), ט(כג " לי יתננה מלא בכסף' וגו המכפלה מערת את לי ויתן"

  השדה עפרון ש"מ וגם, מתנה לשון שהוא יתננה ומהו לי ימכרנה ל"דהול ע"יל
 , נתתי פעמים הרבה כ"כ כפל למה נתתיה עמי בני לעיני' וגו והמערה לך נתתי

  עירו שער באי לכל חת בני לעיני עמי בני לעיני הפרשה בכל הזכיר למה וגם
  דבר דינא משום השכנים כ"אח יערערו לו ימכרנה שאם חשש א"דא ל"וי. פ"כ

  המעות צריך המוכר אם מ"ה מ"דב דינא משום בה לית דלקבורה ג"ואע[ מצרא
 יתיירא שלא רק מ"דב דינא משום בו אין מתנה ל"דקי מתנה לו שיתן בקש ולכן ]א"ח הערת. הלוקח על נאמר ולא לקבורה

 מתנה בתורת רק הכסף עבור לא אותה לי שיתן רק המחיר כל לו שאתן כלומר לי יתננה מלא בכסף ל"א הכסף יקבל שלא
 נמצאים שכולם לך' נתתי עמי בני לעיני מ"דב דינא משום חושש שאתה מה אך מתנה בתורת לתת שמסכים השיב ועפרון
 וידבר כדבריו אברהם עשה ולכן במכירה יותר שרצונו בזה ורמז מ"דב דינא משום כ"אח לערער יוכלו ולא מעשה בשעת

  .)ד"בהעמ מזה קצת מ"שו( כ"אח מערער יהא שלא כדי חת בני באזני' וגו וישקול' וגו הארץ עם באזני עפרון אל
 

 ), יא(כג "לך נתתיה עמי בני לעיני"

 לי חייב שאתה מה לי תן ל"א סעודתו בתוך לחברו תפס' א ח"ה ג"פ סנהדרין' בירו' דאמרי ל"וי. כן אמר צורך לאיזה ע"יל
' דר' לקמי אתא סעודתך לערב שלא אלא אמרתי לא ל"א סהדין לי אית ל"א כלום לך חייב איני ל"א דקמון בתר אין ל"א

 עפרון כונת גם' הי שזה ל"וי הרבים בפני הסעודה באמצע שערוריה לעשות רצה שלא טענה שזה ומבואר' כו' פטרי אמי
 .כן ואמר הרבים בפני שהתבייש אלא למתנה כונתו היתה שלא לטעון כ"אח שיוכל

 (טעמא דקרא) 
 



 

  מרן שר התורה שליט"א  עורו של רבינושי
   בליל שבת פרשת וירא  ט"ו חשון תשע"חכפי שמסר בבית הכנסת "לדרמן" 

  שנים לפטירת דודו הגדול מרן בעל החזון איש זצוק"ל במלאת ס"ד
  

  "הבית למזוזת המזוזה בין חציצה דהוי וכדומה בקלף המזוזה לכרוך לאסור ת"בפ שהובא א"הגר בדעתבענין: "
  

·˙Î Ù‰"˙ ÈÒ 'Ù¯"Ë ˜Ò"· Ì˘· ¯‚‰"‡ Ê"Ï ‡Ï˘ ÍÂ¯ÎÈ ‰ÊÂÊÓ‰ ÛÏ˜· ‰ÓÂ„ÎÂ ‡Ï˘ ‡‰È ıˆÂÁ ÔÈ· ‰ÊÂÊÓ‰ 
˙ÊÂÊÓÏ ˙È·‰ Ú"Î ,‰˘˜Â Ô	˙„ ÌÈÏÎ· ËÙ"Ê Ó"Ê ˙È· ‰ÊÂÊÓ‰ ,Â˘¯ÈÙÂ ÌÈ	Â˘‡¯‰ ‰	˜ ÔÈÁÈ	Ó˘ Â· ‰ÊÂÊÓ‰ ]ÚÂ"È 

··"Ó ˜"· ‡ '¯˘Ù‡ ‡˙·Â‚· ‡È	˜„ ,ÈÙÂ '‰ÓÎ ÌÈ	Â˘‡¯ Ô˙Â	˘ ‰ÊÂÊÓ‰ ÂÎÂ˙· ,Â‰ÈÓ ¯˘Ù‡ ¯‚‰„"‡ ‡Ï ÈÙ 'ÔÎ .[‡˙ÙÒÂ˙·Â 
ÌÈÏÎ„ Ù"Ê ]‡·Â‰ ÒÂ˙· '˙ÂÁ	Ó· Ï"‚ ‡ ['˙¯ÙÂÙ˘ ‰Î˙Á˘ Ô˙	Â ‰· ˙‡ ‰ÊÂÊÓ‰ Á‡Â"Î ‰	˙	 Ï˙ÂÎ· Ú‡"Ù ‡Ï˘ 
Í¯„Î ‰˙Ï·˜ ‰‡ÓË ,‰	˙	 Ï˙ÂÎ· Á‡Â"Î Ú·˜ ‰· ˙‡ ‰ÊÂÊÓ‰ Í¯„Î ‰˙Ï·˜ ‰‡ÓË ‡Ï˘ Í¯„Î ‰˙Ï·˜ ‰¯Â‰Ë ,
‰Ú·˜ ÈÙ‡ 'Í¯„Î ‰˙Ï·˜ ‰¯Â‰Ë ,ÔÈ‡Â ¯ÓÂÏ Ì‡„ Ú·Â˜ ¯ÙÂÙ˘‰˙ È	ÙÏ ‰ÊÂÊÓ‰ Â‰"Ï ‡È‰ ‰ÓˆÚ Á˙Ù‰ ÈÎ‰ÏÂ 
‰	È‡ ‰ˆÈˆÁ ,‡‰„ ‡˙ÙÒÂ˙· ¯‡Â·Ó ‡È„‰Ï ‰ÏÈÁ˙·„ Ô˙Â	 ‰ÊÂÊÓ‰ Á‡Â"Î Ú·Â˜ ˙¯ÙÂÙ˘‰ ,ÔÎÂ ˙ÎÒÓ· ‰ÊÂÊÓ 

Ù"· ˜˜Á Ï˜Ó· ‰	˙	Â ‰ÏÂÒÙ Â˘¯ÈÙ ‰ÓÎ ÌÈ˘¯ÙÓ ÌÚË‰„ ÌÂ˘Ó Ï˜Ó‰˘ Â	È‡ ÚÂ·˜ ÚÓ˘Ó ÂÏÈ‡„ È‰ 'ÚÂ·˜ ÈÂ‰ 
È	‰Ó ,È˙ÚÓ˘Â ÈÙÓ Ô¯Ó ÂÊÁ‰"‡ ˆÊ"Ï Â	È‡˘ ÔÈÓ‡Ó ‡ˆÈ˘ ¯·„‰ ÈÙÓ ¯‚‰"‡ Ê"Ï ,ÈÚÂ 'ÌÈÏÎ ÈÙ"Ê ËÓ"Ê Ï˜Ó ˘È˘ 

Â· ˙È· ÏÂ·˜ ‰ÊÂÊÓ ˙ÈÏ‚¯ÓÂ ÈÙÂ '¯‚‰"‡ Â¯Â‡È·· ÏÚ ‡˙ÙÒÂ˙‰ )·"Ó ÙÒ"Ê (È„Î ·Â	‚Ï ˙ÂÈÏ‚¯Ó‰ ÔÓ ÒÎÓ‰ ‰˘ÂÚ ÔÎ 
¯ÓÂ‡Â ‡Â‰˘ ÍÈÏÂÓ ˙ÂÊÂÊÓ ‰ÎÂ˙·Â ÂÓË‰	 ˙ÂÈÏ‚¯Ó‰ ÎÚ"Ï ,Ó˘ÓÚ ‚"Î ‰È‰˘ ÔÎ¯„ ÍÈÏÂ‰Ï ˙ÂÊÂÊÓ‰ ÍÂ˙· Ï˜Ó .

ˆÂ"Ï ÂÈ‰˘ ÔÈ¯·ÁÓ Â˙Â‡ ˙È·· ÂÈ‰˘ ÔÈ‡· Ï‡„"‰ Â‰"Ï ‰‡Ï˙ Ï˜Ó· ‰ÏÂÒÙ„ ‡È	˙„Î ˙ÎÒÓ· ‰ÊÂÊÓ ,‡ÏÂ ¯·˙ÒÓ 
ÂÈ‰˘ ÔÈ˘ÂÚ ˜¯ ¯ÎÊ ‰ÊÂÊÓÏ ÂÓÎ Ï˘ ˙È· Ê·	ÂÓ ,ÚÓ˘Ó„ ˜¯„ ˙È· Ê·	ÂÓ ÂÈ‰ ÔÈ˘ÂÚ ¯ÎÊ ,Í‡ ÈÏÂ‡ ¯‚‰"‡ ˘¯ÙÓ 
Ï˜Ó„ ˙¯ÙÂÙ˘Â ÔÂÈÎ ‡Â‰„ ÔÈÓ ıÚ ÏË· È·‚Ï Á˙Ù‰ ‡ÏÂ ÈÂ‰ ˜ÒÙ‰ ,Ï·‡ ÛÏ˜ Â	È‡˘ ÔÈÓ Ï˘ ˙Ï„‰ ÈÂ‰ ‰ˆÈˆÁ ,Í‡ 
˙È·· ‰ÊÂÊÓ‰ ÌÈÏÎ„ ËÙ"Ê ÚÓ˘Ó ÈÏÎ·„ ¯ÂÚ È¯ÈÈÓ ,‡Ó˘Â Ì˙‰ Â	È‡ ˙	˙È	 ‡Ï‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰	È‡Â ˙ˆˆÂÁ ÔÈ· 

‰ÊÂÊÓ‰ Ï˙ÂÎÏ ,Ï·‡ ‡Ï ÚÓ˘Ó Ì˘ ÔÎ Ú"˘ ,·Ó¯·Â"Ì ÚÓ˘Ó Ì˘ ‡Â‰˘ Ï˘ ıÚ ˆÂ"Ú. 

 הדף עלי   
"Ú"Ó ‡Ï˘ È	ËÓ˘˙ ˙ÈÚÈ·˘"   
 שלא מנת על' בגמ ומסיק משמטת שביעית שביעית תשמטני שלא מ"ע לחברו האומר שמואל אמר יהודה רב ואמר ב"ע' ג דף מכות

 דהטעם )י"ה שמיטה' מהל ט"פ( ם"הרמב וכתב, משמטתו שביעית שביעית תשמטני שלא מ"ע משמטתו שביעית אין בשביעית תשמטני

 תורה חייבתו שלא בממון עצמו חייב זה ונמצא קיים שבממון תנאי שכל משמטתו שביעית אין בשביעית תשמטני שלא מ"ע דבאומר

 מכות י"בקה ה"זללה ר"אאמו והקשה שביעית אחר חדשה התחייבות ל"דהו ם"הרמב' דד נקטו האחרונים רוב והנה. ל"עכ חייב שהוא

 שאין שנים' לי כהלוה ל"והו שביעית אחר זמנה הוי זו דהתחייבות האחרונים בשם' ותי שביעית תשמט גופא זו דהתחייבות' ג' סי

' יהי שמיטה אחר פעם שבכל השמיטות כל על התחייב כאילו ל"דהו ל"וי תשמט' השני השביעית מ"דמ וקשה משמטת שביעית

 ההלואה ובטל התנאי נתקיים לא כ"א היורשים יתחייבו לא דאם ל"וי שיתחייב מי כאן אין הלוה מת אם כ"דא וקשה חדשה התחייבות

)עוד ש"ועי ונמצא ה"ד ל"ביה י"ה ויובל שמיטה' מהל ט"פ אמונה דרך(                                 . משמט אין וגזל גזל המעות ל"והו מעיקרא

È	È	ÚÓ ‰˘¯Ù‰  
˘È ˙Ú„Ï ÏÚ ‰Ó ¯˙ÂÂÏ  

 מה על היא השאלה. "אומרת הרבנית היתה", מושלם חתן אין"
  ".חיצוני פגם על או מהותי דבר על - מוותרים

 והיא, לפרקו הגיע בנה - להרבנית פנתה לארץ חוץ תושבת אשה
 תלמידי מגדולי אחד של לבתו אותו תציע שהרבנית מבקשת
 בבחורה היה מדובר. רבינו עם בידידות שהיה, ברק שבבני החכמים
 שכיח היה שלא דבר, בפועל בהוראה שימשה שכבר מאוד מוכשרת

  .שנים באותן
 מצוינת בחורה, שמים וירא מתמיד בחור - מצוין נשמע היה הכל

 בעיה' להוציא, שפיר נשמע הכל כלכלית מבחינה גם. מידות ובעלת
 להציעו מתבקשת והרבנית, בולט מוםמ סובל הבחור': קטנה

  ...דופי ללא לבחורה
 בה הפצירה האשה אולם, זו שידוך בהצעת לטפל חששה הרבנית

. ההצעה את והציעה נגשה והיא, לסרב יכלה שלא עד ושוב שוב
', ומעלה משכמה' באמת שהיתה, הבחורה: מןייא הבלתי אירע כאן

 את ונתנה, פנימי חיסרון פני על חיצוני פגם מעדיפה היא כי הגיבה
 מצדיקי אחד הוא בחור אותו וכיום, הוקם הבית! לשידוך הסכמתה

  .לקחו לשומעי ומוסר דעת תורה ומורה, בתורה גדול, הדור
!" יום מדי שידוכים וכמה כמה גומרת יאנ זה מעשה באמצעות"

  .אומרת הרבנית היתה
 חסרונות עקב גמר יידל מגיע שאינו שידוך על שומעת כשהיתה
 הסיפור את מספרת הרבנית היתה, בבחור הקיימים חיצוניים

   שהסכימה בחורה אותה האם -  וראו חשבון בואו: ומסיימת האמור
  

 על ויתרה היא? הפסידה או הרוויחה ל"הנ הבחור עם להתחתן
 אחת לשכ מה תמורתו וקיבלה, בלבד חיצוני באמת שהוא חיסרון
 חבר אשת היא! אמיתי וצדיק גדול אדם - לעצמה מאחלת

  ?"בה מקנא אינו כיום ומי, מאד הרבה וקיבלה מעט שהקריבה
"ÏÊÓ  -·ÂË !ÏÊÓ-·ÂË"!  

. גדולה זכות הרבנית ראתה חדשים בתים של בהקמתם בעיסוק
. שידוכים בענייני להתעסק אהב איש החזון כי מספרת היתה היא

 רעיון בדעתו שעולה אימת כל כי, רבינו על גם סיפרה הרבנית
, יהודי בית בהקמת חלק לו שיהיה כדי להציע ממהר הוא, לשידוך
  ".„ÓÏ ÊÚÂ·Ó	ÂÊÈ¯Ê ÌÈÎÂ„È˘· Â˙": באומרו
 פנה מיד אולם', כולל'ב מלימודו רבינו שב פעם: הרבנית סיפרה
 שידוך בענין תשובה למסור מועדות פניו כי לי אמר הוא. לצאת
 כך אחר קרו וינוח מעט שיאכל ממנו כשביקשתי. שהציע מסוים

  !"ÊÎ˘ ÔÈ‡ ÌÈÁÂ„ .ÈÏÚ ˙‡ˆÏ Ì˘Ï „ÈÓ ÂÈ˘ÎÚ‰ „·¯": לי השיב, ילך
  :שידוכים' סגירת'ב לסייע לה עמדה הרבנית של תבונתה

: זהה הסיפור כלל ובדרך, בחורות אלי מגיעות לפעם מפעם"
 יכולה אינה אבל, רבות פעמים נפגשה שכבר לי מספרת הבחורה
 והיא?' טוב ולומד שמים ירא הבחור: 'אותה שואלת אני... להחליט

 אין כי מבחינה כשאני. חכם ותלמיד שמים ירא הוא, אכן כי עונה
 אני, בעדה מעכבים חששותיה ורק, השידוך את לסיים שלא סיבה

: בצהלה קוראת אני מיד... מסתדר הכל הזמן במשך כי לה מסבירה
 נותנת היא, כלה אותה עשיתי שכבר אחר, וכך!' טוב-מזל! טוב-מזל'

  (בית אמי)        "...ובשלווה ברוגע השידוך את לסגור התהסכמ את


