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בנות בנות 

ישראל ישראל 

  בכינהבכינה
הספד על ר' שמואל רוזובסקי זצ"ל,  ]

 [ ש. שיינבך ע"ה ה'נכתב ע"י 

 

שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב  כל מי

בימיו, וההלכה שהאבילות היא כאבילות 
 - " נחרב בימיוכאילוומה הכוונה ב" חדשה. 

אומר הרב דסלר, זה היינו הך, ממש כנחרב 
, קרה אהי' אומר בבוקרבימיו. אחד הצדיקים 

אסון! ומהו האסון? שאין קרבן התמיד. וע"ז 
יש להתאבל. אנחנו מצווים להתאבל. בימים 

דרגות, י"ז  של שלושת השבועות ישנן אלו
שבועות, ר"ח מנח"א, שבוע שחל בו  3בתמוז, 
 ט' באב.

הוא  לעמ"י, בית המקדש הקב"ה נותן כלים

לא אל עם ישרוכו', ואם  הם כלי , קרבנותכלי
מעלה  הכלי, הללו יודעים להשתמש בכלים

חלודה, ואז לוקח הקב"ה את הכלי מאתנו, 
אין אתם משתמשים בו. כך  -וכביכול אומר 

ביהמ"ק נלקח מאתנו, כי לא ידענו להשתמש 
במעלותיו ישראל במעמדן וכהנים ולויים וכו'. 
וא"כ יש להתעורר בסילוק הכלי כמו כאשר 

 נלקח. הכלי היה כאן, מדוע הוא

מחנכים  3עוד עמ"י מתאבל על  וכעת

 שנלקחו מאתנו, ר' חיים אריה לייב שמואלביץ
ראש ישיבת מיר, הרב יוסף אברהם וולף  זצ"ל

זצ"ל, ואחרון הכביד הרב שמואל רוזובסקי 

                                                                 
ראה בגליון שבוע שעבר מה שהובא מהספר  א

החדש "חיי יעקב", המעשה עם עם הרבי 
 מאפטא.

שר  -זצ"ל, שר וגדול נפל היום בישראל 
 התורה, האדם השלם, שנלקח מאתנו.

כלל על שאול ויונתן ו דוד המלך מקונן

ישראל. יש להתאבל על הנשיא )שאול(, על 
דוד  ואומר –ועל כלל ישראל אב"ד )יהונתן(, 

ַעל "במלחמה,  - ב"ֵאיְך נְָפלּו ִגּבֹוִרים" המלך
ֵאיְך נְָפלּו ִגּבֹוִרים ַוֹיאְבדּו " " וכו'ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל
הכוונה לגבורים  - . גבורים"ְכֵלי ִמְלָחָמה

ר גלו ישראל נאמר כאש -במלחמתה של תורה 
)מלכים ב'  כד טז( שהחרש והמסגר הלכו 

איזו מלחמה לחמו הם  –מלחמה  עושיגבורים 
כאשר הלכו בידים כפותות לגלות? אלא 

התפלפלו על דבר  –במלחמתה של תורה 
תורה )ראה ספרי דברים שכ"א(. כאשר גבור 

אך  –גם בזמן שלום  –מת זאת אבידה גדולה 
ז תוקף האיש את כפלים בזמן מלחמה, שא

יכולים להתחזק אנשי המלחמה, אך בכ"א 
אך אסון גדול, כאשר  ולקחת את הנשק ביד.

 "ויאבדו כלי מלחמה", אז איך אפשר להלחם?

היה הגבור הלוחם את מלחמתה  ר' שמואל
של תורה, הוא לחם בתקופה זו של אויב 
מבחוץ ומבפנים, כאשר כוחות הסטרא אחרא 

כים אם ברדיו ובכל נמצאים ולוחמים בכל הדר
 -כלי התקשורת, הרב דסלר היה קורא לזה 

חילותיו של השטן. האויר מורעל מכל הדברים 
וחודר אלינו, ובתקופה זו היה לנו המנהיג 
הגדול, עם שעוריו הנפלאים, עם כח המשיכה 
 שלו, עם החן שלו, עם היופי החיצוני והפנימי. 

 -שנמצא רבב בבגדו חייב מיתה  תלמיד חכם
א נמצא רבב בו, הלשון הנקיה והטהורה, ל

דות, הקול הצלול והיפה, וכל זה יטוהר המ
בהסתלקותו נלקח מאתנו, ועל זה קא בכינא. 
לשמוע את קולו הנעים, בקוראו רק את הגמרא 
שלפנינו, כל א' יודע לקרוא, אך כאשר ר' 
שמואל קרא ראינו כמה מבין הוא את התורה, 

ד התורה. את אהבת התורה את החשק ללמו
הקול הנעים בתפילה שלו, לשמוע מילה 
במילה את "והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו 
במצוותיך", הרגשנו מה זה ו"האר עינינו" 
שלפני כן היה חושך ובתורה יש אור, ונדבק 
הלב בתורה. כל מילה ומילה, איזו נעימות, 

 איזו ערבות! ואת זה הפסדנו!

                                                                 
 א' ב-שמואל ב

"בערך"  ראינו איך לא סבל - טוהר מידותיו

"בגוזמא", איך לא סבל שגיאות בפסוק  –
בתנ"ך, איך הי' מעיר בדרך אגב על התנהגות 

זרק את  כשאותו בחורתוך דבור עם בחור, 
שארית הסיגריא דרך החלון, העיר לו, הרי 
מאחורי החלון יכול להיות תינוק השוכב 
בעריסתו ויקבל כוויה מן הסיגריה, איך נוהגים 

 בשתיקה(. כךלעבור על  כך? )ופשוט לא יכול

היום מחשובי ראשי שהוא וסיפר א' 

 14הישיבות בארץ, שכשנכנס לישיבה בגיל 
לא הבין את ר' שמואל ששפך כ"כ הרבה 
ידיעות, אך הבחור הי' תמיד נגש לשאול אותו 

לא  אתה כל יום. לשאלתנו מדוע נגשת הרי
מבין אותו? ענה, פשוט לשמוע את ר' שמואל, 

מוזיקה, לא נשאל אותו מי שאוהב שכמו 
 כל פעם לשמוע.במדוע הולך 

"כי עלה מות בחלונינו, בא  :)ט כ( בירמיהו

בארמנותינו". עלה המות לא דרך הדלת בדרך 
הרגילה. במיטב שנותיו נלקח מאתנו, והוא 

תינו נלקח נועוד רחוק מגיל מבוגר. בארמו
מאתנו. ונעזבו הצעירים מיותמים, צמאים 

 את שעוריו הנפלאים. לשמוע כל מילה מפיו 

הדיינים  –שבבי"ד של מעלה  נאמר

מתחלפים כל פעם לפי הדור, הדיינים הם 
צדיקי הדור שעולים לשמים, לפי הדור, כדי 
שיבינו אותם ויסנגרו עליהם. אם היו דיינים 

יקטרגו על יש חשש ששלפני כמה דורות 
חולשותינו, אך עכשיו כשר' שמואל עלה 

ה, אנחנו והפך להיות מדייני בי"ד של מעל
מקווים שימליץ יושר בעדנו כי הוא ידע את 
חולשותינו, של הדור החלש הזה עם כל 

 הנסיונות והצרות של עקבתא דמשיחא.

אל שאול בכינה המלבישכם  "בנות ישראל

בנות  דהכוונה לפי ר' יהודה. גשני עם עדנים"
ואג לספק להם ישראל כפשוטו, ששאול הי' ד

את התכשיטים כשהגברים הלכו למלחמה, אך 
סנהדרין ההיינו  –לפי ר' נחמיה בנות ישראל 

של ישראל. בנות ישראל על ר' שמואל בכינה 
שדאג לתת לכן התכשיטים של בת ישראל, 
להכשיר לבת ישראל חתנים בני תורה, והוא 
הניח את היסוד של הישיבה הגדולה, ושמעו 

                                                                 
 א, כד ב'-שמואל ג
 פ"ט, ה"ט נדריםירושלמי  ד



מי שיש בידו סיפורים או הנהגות 
! מכלי ראשון בלבדממרן זצללה"ה 

וכן תמונות או הקלטות, מכתבים או 
ד"ת בכל נושא, נודה לו אם ישלחם 

 לכתובתנו
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בשיטתו, על ר'  הגיע לכל מקום, ולומדים

 שמואל בכינה.

הוא להתעורר, כמו שאמר  ענין ההספד

הרמב"ן בשער הגמול בתורת אדם שענין 
אבלות הוא להתבונן ולהתבונן מה רוצה 
מאתנו הקב"ה. הקב"ה רוצה שנתחזק 
בצניעות, שנסתפק במועט, שנרבה במעשים 
טובים, ונהיה ראויים לביאת המשיח ולתחיית 

 המתים בב"א.

  

 קיום המצוות
דווקא ע"י 

 הקשיים
תוך כת"י של ה מ"זצללה מו"רדברי ]

מורנו הרב מרדכי שמואל אדלשטיין 
 [ שליט"א רבה של רמת אלחנן

 

 

... לא ניתנו המצוות לישראל בחז"ל תובכ
אלא כדי לצרפן, ולשון צירוף הוא מל' זיקוק, 
וכמו שמזקקין הכסף והזהב מן הפסולת, ואיך 
עושים זאת? ע"י שמכניסים אותם לאש, 
ונעשה עי"ז הכסף נקי ומזוקק, ונמצא לפי זה 

"י קיום המצוות שעיקר הצירוף והזיקוק שע
להתאמץ בקיומם, ולא  צורךהוא כאשר יש 

כשנעשה בקלות, כי אז אינו דומה לזיקוק 
הנעשה ע"י האש, והמאמץ הוא כמו האש 

 המזקקת את האדם.

ה  והנה כשבני ישראל היו במצרים, כתוב שהי

זה כמו כור הברזל, שהוא מקום גדול 
שמזקקים בו הברזל וכן מצרים היתה בית 

לעם ישראל, ע"י העבודה הקשה  זיקוק גדול
שהיתה שם, וכן בכל מצוה, כל התועלת אם 

או  קשה לקימה, או קושי של הוצאת ממון,
ויש לפעמים  ר על מנוחה.מאמץ גופני, וויתו

ש יצר הרע שמפריע קושי בעצם  הקיום, כשי
ובני אדם טועים בזה,  שזהו קושי גדול.

לחשוב כי היו רוצים שיהיה כל כך קל לקיים 
המצוות, ולא יהיה להם יצה"ר שמפריע, אך 

אז ]כשאין יצה"ר[  האמת היא להיפך כי דווקא
  זה יותר מסוכן.

יהודי בשם קפלנסקי מרמת  וכמו שסיפר
השרון, שהיה בישיבת וולוז'ין, וסיפר שאמרו 
בישיבה, שכאשר ביקשו היהודים מהמלאך 

ד בלילה, כי היות והמליץ שיהיה יותר קל ללמ
שוך, וצריך לטרוח הרבה להכין ובלילה קר וח

את השמן והפתילות להאיר ללומדים, ובא 
המלאך המליץ לפני הקב"ה ואמר שקשה 

ד בלילה, ואז המציאו את הנרות וליהודים ללמ
וה, שיהיה המוצקים העשויים מחלב או שע

ועדין זה לא הספיק,  יותר קל להדליק ולהאיר.
כי האור של הנרות אינו מספיק חזק, וביקש 

ציאו לאך להקל עוד על היהודים, ואז המהמ
וכאשר בא  מנורות נפט שעושים אור גדול.

מישהו לבקר בישיבה אחרי שלא ביקר בה זמן 
רב, ראה שפחתו הלומדים בבית המדרש, 
וככל שנעשה יותר קל, כך פחתו הלומדים, עד 
שבסוף המציאו את החשמל שאין צורך 
לטרוח כלל בהדלקתו, ואז בית המדרש 

 ן כמעט לגמרי.התרוק

אזי אין לו  ,נעשה הדבר קלכשש וזה משום

קיום, וככל שצריך לעמול יותר ולהתאמץ 
בלימוד התורה וקיום המצוות, כך יתקיים 

 הדבר ביותר.

  

 דברי חיזוק
בין קראת ל

 הזמנים
תוך כת"י של ה מ"זצללה מו"רדברי  ]

מורנו הרב מרדכי שמואל אדלשטיין 
 [ שליט"א

 

ענין "בין הזמנים" כבר קיים, אעפ"י  הנה

שהגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל אמר שאינו 
זמנים חדש ן המשלים עם מה שעשו בי
שבזמנם, היה בין  מתשעה באב עד ר"ח אלול.

הזמנים רק בחדש תשרי ובחדש ניסן, ורק 
מאוחר יותר הנהיגו בין הזמנים זה של חדש 
"אב", ועד אז למדו ברצף מאחרי הפסח ועד 
יום הכיפורים, וכן מאחרי סוכות ועד חג 
הפסח, ]ואצל החסידים החל בין הזמנים של 

 וכן נהג הגרד"פ זצ"ל .תשרי מראש השנה[
דש אב היה בא ללמד בישיבה בעצמו, שגם בח

 כרגיל.

, זה היה כדי לעשות ואיך התחיל הדבר

תיקון, כי היה נהוג שבחור שהיה חלש וזקוק 

בימי הקיץ לנופש, ]דאצ'ה[  להבראה היה יוצא
וכך נהגו הרבנים, ובישיבות, ושאר הבחורים 

פי הבריאים המשיכו ללמוד כרגיל, וכל אחד ל
מזגו כפי שהיה נצרך לו לחיזוק, היה יוצא 

יחים דאגו לשלם והמשג .לשבוע או שבועיים
ומאחרי שבועות כבר היה  לתלמידים עבור זה.

יבה לצאת לדאצ'ה, למי זמן שהרשו ביש
 שזקוק לזה.

]שהיו מגדולי ישראל[  וראו המשגיחים

שאחד יוצא בסיון ואחר בסוף  ,שכיון שכך
ות הישיבה בחדשי הקיץ, זה גורם להתפורר

 ונעשיתהקיץ, כי כשא' יוצא יוצאים עוד כמה 
ולכן  ירה של בין הזמנים "כבר משבועות".או

הנהיגו שעד תשעה באב, לא יצאו בכלל 
  נופש, ורק אח"כ יצאו כל מי שצריך.ל

שאם כן, אין זה בין  ואמר הגרד"פ זצ"ל

הזמנים, רק הוא זמן שיש בו רשות לצאת 
ר עדין ממשיך הזמן, לדאצ'ה, וא"כ לכל השא

אך למעשה לא שמעו לדבריו, שכנראה כולם 
ואם כן עוסקים  צריכים קצת לנוח ולהתחזק,

ור שאין ויש לזכ ב"מצוה של הבראה".
  המטרה בשביל לטייל בהרים.

שכתב הגה"צ ר' זונדל מסלנט  וראיתי מכתב

זצ"ל לבנו שיצא לאסוף כסף במגבית עבור 
בשליחות  איזה חולה, וכתב לו, אתה עוסק

מצוה, ודע לך שאינו טיול, ועליך להיות עסוק 
רק במצוה, ואל לך להתיר לקום מאוחר מן 
 הזמן שהיית רגיל לקום, ולא לשנות

וגם  מההרגלים, ורק אח"כ לעסוק במצוה.
 כשתלך בדרך תעסוק בלימוד התורה. 

יש לאכול יותר ולישון  וכן בבין הזמנים
מבריאים , ודברים הבשר וגבינהטוב, ולאכול 

וכדו', וכשלומדים אז ]בבין הזמנים[ יש יותר 
ברכה בלימוד הזה כשאין משגיח או ראש 
כולל שעומד של גביו, ויה"ר שיהיה הצלחה 

 בלימוד התורה.


