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 להצלחת גליון זה יוצא 

 ÌÈ¯Ó בן ÈÁÈÌר' 

  

  דבר העורך �
 של היארצייט יוםל השבוע ח

 אידלמן אברהם רב" זאב רבי צ"הגה
, ס"תש ' טבתוב עב"נלאשר  לצ"ז

המנוח לא השאיר אחריו זש"ק 
ולכן נביא כמה הנהגות מרבינו 
שליט"א ויהיו הדברים לעילוי 

 נשמתו.
פעם נפגש ר' זאב עם רבינו 

פתח המדרגות של שיבלחט"א ב
כולל חזון איש. רבינו שיבלחט"א 
עמד על דעתו שר' זאב יעלה 
ראשון, ור' זאב שאל בפליאה "מה 

". ענה לו רבינו שהוא פתאום?
מבוגר יותר. אבל ר' זאב התעקש 

' חיים. משראה זאת עלות אחרי רל
א מהבנין ונכנס רבינו פנה ויצ

 .נשיםהמסביב דרך מדרגות עזרת 
מענין לענין באותו ענין: בשנותיו 
האחרונות נסע פעמיים עם 
משמשו לבית רבינו שיבלחט"א 
לשאול משהוא, ומאחר והעליה 

את  שלח -במדרגות קשתה עליו 
מלווהו לשאול, כדי לשמוע את 
התשובה מיד אחרי שנאמרה "כמן 

 נו שאל אתימא לטיגנא". אבל רבי
 ן?"השליח "איפה הרב אידלמ

וכשאמר לו שנמצא למטה, היה 
יורד אליו מיד ועמד רכון אל חלון 
המכונית שר' זאב ישב בה, וכשר' 

נתן לו. לא  -זאב רצה לצאת אליו 
ושוחחו ארוכות בחביבות ונפרדו 

 בחמימות רבה.
 כשעוד ממש שבילדותו רבינו סיפר

 המשנה בלימוד שייך היה לא
 את פה בעל אביו עמו שינן והגמרא

 של משניות המסכתות כל שמות
 ,מיוחד ניגון עם הסדר לפי ס"הש

 ל"זצ אידלמן זאב הרבסיפר ו
 אשר יוסף בית לישיבת הגיע שפעם

 ויצא, רבינו משפחת דרו שם
, ממש קטן כשהיה רבינו לקראתו
 ס"הש כל על אותו שיבחן וביקשו

 .)המסכתות שמות שידע ל"וכנ(
 

 בברכת שבת שלום
טוף לדש ק גו ח ) יצ ב " ב ) 

 

  פשט על הפרשה �
 )כח, מו(" ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה"

ם תצא הוראה. לכאורה וברש"י, ומ"א להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמש
טפי הו"ל לשלוח את לוי שנתברך ביורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, או את 
יששכר דכתיב גביה יששכר חמור גרם ויששכר באוהליך, ובדה"א (י"ב ל"ב) כתיב 
ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל וגו'. ברם נראה דבכדי 

ת מסוגל לכך ולוי ויששכר אע"ג שישבו ולמדו להקים ולייסד ישיבה צריך להיו
לא היו מסוגלים לכך ורק יהודה שהיה מלך היה מסוגל ושייך לכך. אמנם אח"כ 
מינה יעקב את לוי לראש הישיבה כמבואר מלשון הרמב"ם בפ"א מהל' ע"ז ה"ג 
ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך 

מור מצות אברהם וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר השם ולש
ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, אך עכ"פ לייסד את המקום וכיו"ב לזה צריך 

 תכונות של מלך ולכן שלח את יהודה בדוקא.
 דקרא) (טעמא 

 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
        החנוכה הנעליםהחנוכה הנעליםהחנוכה הנעליםהחנוכה הנעליםנביא כמה פנינים ששמענו בימי נביא כמה פנינים ששמענו בימי נביא כמה פנינים ששמענו בימי נביא כמה פנינים ששמענו בימי 

    ....במחיצתו של רבינו מרן שליט"אבמחיצתו של רבינו מרן שליט"אבמחיצתו של רבינו מרן שליט"אבמחיצתו של רבינו מרן שליט"א
בסדר לימודו היומי אחז מרן שליט"א במסכת עבודה זרה, ולאחריה למד את 
מסכת הוריות ומסכתות קטנות, אבות, אבות דרבי נתן ומסכת סופרים 
שמחות וכו', כשהגיע למסכת כלה רבתי, למד בעיון רב משך כמה שעות 

ל את הנכד השוהה לצידו: אתה מעונין לראות רצוף, לפתע הרים עיניו ושא
    ????    את אליהו הנביא

    ............ודאי ! השיב הנכד מופתע. וכי מי לא ירצה    ----
טנה במסכת כלה אז הנה, תראה מה שכתוב פה" ורבינו הצביע על שורה ק""""

אמר אבא אליהו זכור לטוב: לעולם אין תורה  י:רבתי סוף פרק חמיש
איני נגלה אלא למי שאינו איני נגלה אלא למי שאינו איני נגלה אלא למי שאינו איני נגלה אלא למי שאינו     אף אניאף אניאף אניאף אני מתפרשת אלא למי שאינו קפדן

אשרי מי שפגע בו ומי שישב עמו שמובטח לו שהוא בן העוה"ב.  קפדןקפדןקפדןקפדן
ורבינו חזר בקול על הדברים בהתפעלות ואמר, הנה לנו העיצה כיצד זוכים 

    !!!!    לגילוי אליהו... שלא להקפיד ולהיות בנחת עם הבריות ! אשרי מי שפגע בו
    

 רגעים, כאשר גמר רבינו את לימוד דבר נוסף מעניין לא פחות שהיה באותם
הוא  זו ל כל מפרשיה, אמר לבני ביתו כי לימוד מסכתעכלה רבתי  מסכת

סגולה לישועה באותו הנושא, ומכיון שכעת למד את מסכת כלה רבתי, הרי 
שעכשיו הוא זמן מסוגל למי שצריך זיווג, ובירך הרבה שמות של מקורבים 

בעז"ה למצוא את  רך שיזכוומכרים שצריכים ישועה להם ולבני ביתם, ובי
אגב, שנה שעברה גם כן אמר רבינו דבר דומה, והביאו לו כמה (זיווגים במהרה. 

מאות שמות של רווקים שזקוקים לישועה, ולא עברו ימים מועטים שרוב השמות 
    .ב)כתובים שם, נושעו במהרה למזל טו שהיו

  שו"ת בעיניני  הפרשה �
 )לא, מד(" והי כראותו כי אין הנער ומת"

הגרח"ק שליט"א  צ"ב שהרי והי' ל' שמחה ומה כאן השמחה שימות האב, וענה
שאחר כ"כ הרבה צרות יש צד שמחה שימות ולא יסבול. ושאלתי והרי צדיק רוצה 

מ ואם זה הרצון אז ג"כ לו ניחא. ומ"דיק מחפש רצון ד' חיים ולא מיתה, וענה שצ
ושאלתי מש"כ בגמ'  חוה"ל פכ"ח מחשבון הנפש) (עי'רצונו ית' שאדם יתפלל ויבקש. 

ברכות דף ה: שאמרו אמוראים לא הן ולא שכרן והרי הקב"ה שלח להם יסורים 
יתפללו ע"ז ולא שרצונו ית' שיתקיימו וענה חשבו תחילה שהקב"ה רוצה שהם 

היסורים. ושוב שאלתי והרי לא התפללו אלא יהיב לי' ידא ואוקמא וענה ששוב 
שזה כונת וכדומה  -רצונו שיראו הכלל ישראל מה כח תורה סברו דיתכן שהקב"ה 

בן מש"כ שם, דאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים שהרי לא יראו אז (ולפי"ז מודבריו. 
 .כח התורה)

 )(דברך נצב בשמים 



   

  בעניני השכמת הבוקר וקיום מצוותשו"ת 
‰¯Â˙‰ ˙Î¯·Ï ÍÂ�ÈÁ ÏÈ‚ Â‰Ó  

:‰Ï‡˘ .מאיזה גיל הוא גיל חינוך, לברכת התורה  
:‰·Â˘˙ 1משמבין.  
:‰Ï‡˘ האם יאמר לו אביו לברך ילד שהגיע לגיל חינוך של ברכת התורה, וצריך ללמוד עם אביו איזה דבר, קודם שהולך לחיידר .

  ברה"ת בבית, או לא, שאולי יגרום עי"ז שאח"כ יברך עוד פעם, בחיידר ברכת התורה עם כל הילדים, וזה יהיה ברכה לבטלה.
:‰·Â˘˙ 2יברך.  

È"Ë�· ˙ÂÓ‡ '„ ¯ÂÒÈ‡· ÌÈ�Ë˜ Í�ÁÏ Ì‡‰  
:‰Ï‡˘  ,ם לנטילה ליד המטה, כגדולים)(ולהכין להם מיהאם צריך לחנך קטנים, בדין איסור ד"א בנט"י של שחרית.  

:‰·Â˘˙ .טוב להזהר  
˙ÈˆÈˆ ‡Ï· ˙ÂÓ‡ '„ ¯ÂÒÈ‡· ÌÈ�Ë˜ Í�ÁÏ Ì‡‰  

:‰Ï‡˘ .האם צריך לחנך קטנים, בדין איסור ד"א בלי ציצית. שאינו מצוה חיובית ורק בזמן ריתחא מענישים  
:‰·Â˘˙ 3בזה יש מקום להקל.  

‰ÙÈÎ ˙˘È·ÏÏ ÔË˜ ÍÂ�ÈÁ Ï˘ ÏÈ‚‰ Â‰Ó  
:‰Ï‡˘ מן של חינוך קטן ללבוש כיפה, [שיש מנהגים שונים בזה יש נוהגים מגיל שלש ויש נוהגים מיד שנולד (כמנהג ֵאם מהו הז

  החזו"א), ויש שנוהגים באמצע].
:‰·Â˘˙ 4מגיל שאין זורק.  

ÔË˜Ï ‰ÙÈÎ ˙˘È·Ï· ‡"ÂÊÁ‰Ó ‡ÏÙ� ‰˘ÚÓ  
:‰Ï‡˘ ורק את הכיפה, וקשה שמעשה שהיה שהרב גולדשמידט מרן שליט"א כתב לי שגיל חינוך קטן ללבוש כיפה הוי מגיל שאינו ז

זצ"ל מת"א בא עם בנו כבן שנתיים להתפלל אצל החזו"א, ושאלו החזו"א מדוע אין בנו הקטן לובש כיפה וענה לחזו"א שבאמת כבר 
נוספת וזרקה שוב, שם לו כיפה רק שזרקה הקטן, ענהו החזו"א שיחזור וילביש לו כיפה וענה לחזו"א שבאמת כבר נתן לו כיפה פעם 

  ענהו החזו"א שיחזור וישים לו, מוכח שגם כשזורק הכיפה יש גיל חינוך.
:‰·Â˘˙ 5אינו חיוב אלא ענין של חינוך כללי והכל לפי הענין.  

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÏÚ ÌÈ�Ë˜ Í�ÁÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰  
:‰Ï‡˘  ק"ש אחרי הזמן.האם צריך לחנך הבנים על זמן ק"ש, שקשה זאת כשהולכים לחיידר. ובחיידר קוראים  

:‰·Â˘˙ 7ראוי לחנכם 6אם אפשר.  
‰ÏÈÙ˙‰ È�ÙÏ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ÌÈ�Ë˜ Í�ÁÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰  

:‰Ï‡˘  ,(בפרט שקשה להקפיד על כך שהרי הם מתפללים רק בת"ת)האם יש דין חינוך לקטנים שלא לאכול קודם תפילה.  
:‰·Â˘˙ 8יאמר עכ"פ איזה ברכות.  

Ï ˙ÂÓ‡ '„ ¯ÂÒÈ‡· ÌÈ�Ë˜ Í�ÁÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ÏÏÙ˙Ó‰ È�Ù  
:‰Ï‡˘  מה הדין בקטנים, שמאוד מצטערים בעמידה במקום אחד, האם מחמת כן נפטור אותם מחינוך לא לפסוע בתוך ד' אמות

  למתפלל.
  .(שקטנים רגילים הרבה להשתולל ולהסתובב)ומהו גיל חינוך לאיסור הליכה בתוך ד' אמות למתפלל 

:‰·Â˘˙ .לפי הענין  
 ÏÚ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯·Ï ‰ˆÚ‰ È‰Ó¯„ÈÈÁÏ Í¯„· ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ„ÏÈ˘ ÌÈ˜˙ÓÓ  

:‰Ï‡˘  ומסתמא אין מברכים בסוף על המחיה, וגם צריך לברך במקום אכילה. האם רצוי (כשהולכים לחיידר) הנותן לבניו עוגיות לדרך
צריך שיאמר להם שיאכלו עם "הפסקים" שלא יצטרף לכשיעור, או שיתן להם דבר שברכתו "בורא נפשות" שיוכלו לברך בסוף שאין 

  לברך במקום אכילה.
:‰·Â˘˙ .עצתך נכונה  

 ÔÈ�‰�‰ ˙ÂÎ¯·Ï ÍÂ�ÈÁ ÏÈ‚ Â‰Ó  
:‰Ï‡˘  דיסה בשינה בלי ברכה) 3-4(ונפ"מ להאכיל ילד בן מאיזה גיל יש דין חינוך על ברכות הנהנין.  

:‰·Â˘˙ 9מגיל שיודע מה לברך על כל דבר.  
  (דולה ומשקה)

                                                           
  התורה. עי' מ"ב (סי' שמ"ג) בגדר מצות חינוך בכל מצוות 1
 צ"ע האם צריך להזהירו שלא יברך בחיידר. 2
 והטעם מכיון שאינו איסור ממש אלא "ענין", עי' מ"ב (ריש סי' ח'). 3
  סברת רבינו שכשם שגיל חינוך ב"לולב" זהו יודע לנענע ובציצית זהו יודע להתעטף וכן בכל מצוה ומצוה כך בכיפה כשאינו זורק הכיפה. 4
שהוא  „ÔÈ ‡'וא ע"פ מה ששמעו ממרן שליט"א, וכן כתוב בשם מרן שליט"א בדרך שיחה (עמוד פ"א), שיש ב' דינים בחינוך: ביאור כוונת רבינו ה 5

' אמרו חיוב גמור בחינוך, שחז"ל תיקנו חובת חינוך, ולזה נאמרו כמה כללים א' שיש זמן של חינוך, שכל מצוה ומצוה יש לה את הזמן חינוך שלה, ב
ל דבר שהוא רק הידור ולא מגוף המצוה, ג' יש דברים שאין בהם דין חינוך כגון איסור אכילה קודם קידוש (כידוע ממ"א) וקודם שאין דין חינוך ע

בחינוך, והוא ענין של חינוך כללי, שענינו שיהיה "מורגל במצוות", וזה אינו חיוב רק "ענין ומצוה", אבל כולל  „ÔÈ ·'תפילה שזהו צער לקטן, אבל יש 
ר א"כ שאין בזה גיל חינוך, ואין בזה חיסרון של הידור מצוה וכן גם בדבר של צער יש ענין של חינוך, "והכל לפי הענין", שמכיון שאינו דין גמוהכל, 

ענין" חינוך, תלוי לפני הענין ואם זה גורם הפסדים וקלקולים בד"א אין לעשות כן. וזהו גם כוונת רבינו כאן שבזמן שזורק כיפה אין "דין" חינוך, רק "
  ולכן הכל לפי הענין.

ל כמדומני שמבואר במ"ב שאין דין חינוך על ק"ש וזמן ק"ש שאין מצוי אצל אביו, אבל כמו שהבאנו לעיל זהו רק על דין חינוך ולא על "ענין ש 6
  חינוך" שכן יש בזה, ולכן רק אם אפשר שאינו דין גמור.

ים" שינהלו את זמני החיידר שיקראו ק"ש בזמן, ובספר אישי ישראל (תשו' קל"ז) כתב מרן וכן שמעתי שמורה כן מרן שליט"א למנהלי "חדר 7
 שליט"א שצריך גם לחנכם על זמן תפילה.

ט"א באמת שבמ"ב מבואר שאין "דין חינוך" בזה, אבל כמו שהבאנו לעיל זהו רק "דין חינוך", אבל "ענין" חינוך כן יש בזה, וכ"כ בשם רבינו שלי 8
 שיחה (עמוד פ"ג). בספר דרך 

 ר.חידוש גדול חידש לנו רבינו שגיל חינוך בברכות הוא לא מזמן שיודע לברך "סתם ברכה", אלא רק משיודע כל כללי ברכות מה מברכים על כל דב 9

      הבנים חינוךעניני          ����

 
 

  א"שליט רבינו של ומקורבו תלמידו א"שליט איינפלד נתן רבי הגאון י"ע הונצח זהגליון 

 .התורה החזקת בעבור הקודש במסע להצלחתו "איש חזון ולל"כ התורה מבצר בעבור רבינו בשליחות היוצא


