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 לזכות ידידנו החשוב יו"ל זה גליון

 שליט"א ירמיה סולטןהר"ר  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים

  

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''רבינורבינורבינורבינו    במחיצתבמחיצתבמחיצתבמחיצת    הזמניםהזמניםהזמניםהזמנים    ביןביןביןבין''''''''

 הזמנים בין ימי של רשימה כאן נביא ולכן, שבוע כמידי' ח"שי דברי' גליון יצא לא, 'הזמנים בין' ימי, האחרונים שבועותה בשלוש

 יש הסובב מצד אבל, שינוי שום בלי הוא א"שליט רבינו אצל הזמנים ובין הזמן כי, נדגיש לכל וטרם. א"שליט רבינו של במחיצתו

 .ה"בע הרבים לזכות תועלת מזה שיהיה מה ה"בעז נביא ולהלן קלים שינוים

 את שמע רבינו וגם, מקלף איכה מגילת קראו כשבלילה, לדרמן הכנסת בבית התפילות לכל רבינו יצא באב בתשעה: באבבאבבאבבאב    תשעהתשעהתשעהתשעה

 .כנהוג הקינות את אמרו כ"ואח, לו שיש מקלף מיוחדת מגילה מתוך המגילה

 התפילה כל אחרי רבינו יצא 9 שעהה לקראת, ברכה בלי איכה מגילת, קינות, התורה קריאת, כותיקין שחרית: באבבאבבאבבאב    תשעהתשעהתשעהתשעה    בוקרבוקרבוקרבוקר

 . הרכב מתוך והעתיר, הרכב מן כלל יצא לא חולשתו מפני השנה ,מאיר זכרון החיים לבית

 קצת ושיגזור רבינו ברכת את לבקש, שלוש בני חלאקה ילדי של עשרות רבות הגיעו: היום ובמהלך חצות אחרי, באבבאבבאבבאב    עשרהעשרהעשרהעשרה

 .שערות כמה אפילו כלל לגזור שלא נוהג רבינו השבועות שלושת שבכל משום הרבה כ"כ שהיה הסיבה, כנהוג שערות

 השמות כל את להעביר זכינו ד"בס, לזיווג המצפים מאנשים' ח"שי דברי' במערכת שקיבלנו שמות מאות העברנו זה ביום: באבבאבבאבבאב    וווו""""טטטט

 .)רבינו של ברכתו אחרי שידוכין בקשרי לבוא שזכו התקשרו אנשים כמה כבר, עין כהרף' ה וישועת( כולם את ובירך רבינו לפני

 לפניו מביאים שהיו ע"זי יעקב הקהילות מרן אביו אצל החל זה מנהג, הסוכות לחג וגדול נאה אתרוג רבינו לפני הביאו היום בהמשך

 .המעשר ועניני כשרות על ובירר הוא זן איזה בירר רבינו) הדבר בטעם', ב חלק רבינו אורחות ראה( הסוכות לחג אתרוג אב ו"ט ביום

 על שנצטברו הלכה למכתבי זמן יותר ולהשיב להתפנות היה יכול ז"ועי, קהל רבינו קיבל לא השבוע רוב: עקב פרשת של בשבוע

 .כרגיל התקיימו בריתות. שולחנו

 ניגש במוסף התיבה לפני, ע"זי מרן אביו של השבוע החל צ"היא לקראת שבת של בשחרית מפטיר קיבל רבינו: עקבעקבעקבעקב    פרשתפרשתפרשתפרשת    שבתשבתשבתשבת

 .לערבית העמוד לפני בעצמו רבינו ניגש שבת במוצאי. ש"הגרי בנו

 מרן ישראל גולת ראש אביו של צ"היא יום לכבוד התפילה לפני ועבר התפילות כלל הכנסת לבית יצא רבינו: אבאבאבאב    גגגג""""ככככ    שלישישלישישלישישלישייום יום יום יום 

 חלץ מכן כשלאחר )זה בגליון מצורף( תורה ספר כתיבת חיוב בענין תורני שיעור מסר שחרית אחרי בבוקר, ע"זי יעקב קהילות בעל

 פרק אמר מכן לאחר, בתפילה והעתיר בריחוק עמד רק', הק הציון למקום עד ניגש לא חולשתו מפני השנה. החיים לבית ויצא תפילין

 .לע"נ )כתובות(ערך סיום מסכת , ולביתו וחזר וקדיש תהלים

' חנה זכרון' בארגון ילדים אלפי ידי על משניות סיום של השם קידוש במעמד להשתתף הבוקר בסוף מביתו יצא רבינו: אבאבאבאב    הההה""""ככככ

 מרן שם שהגיע זוכר, קודם שנה שהתקיים הקודם בכינוס כי אמר, מביתו רבינו כשיצא, ה"ע שטינמן חנה מרת רבינו של בתו נ"לע

 רבינו. שוב שיבוא נזכה הארגון של הבא בכינוס ה"שאי רבינו ובירך, לבוא לו שקשה שמע הפעם אך, א"שליט שטינמן ל"הגראי י"רה

 .שם שהיה הגדול השם קידוש על בסיפוק והתבטא שעה כחצי ישב

ם שלו ת  שב כת  ר  בב
ק ח ף יצ שטו ד  גול

 

  פשט על הפרשה �
 )טי" ,"יטפ( "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו"

מצוה ביד גואל הדם להמית את הרוצח במזיד,  (פ"א מרוצח ה"ב)כ' הרמב"ם הנה ברוצח 
ונראה דאם העידו על א' שרצח ואח"כ הוזמו העדים שיש מצוה להורגן כאשר זמם אין 
גואל הדם הורגן [ואין לך גואל הדם כמו האיש בעצמו שהועד עליו], והטעם משום 

 שאינו גואל הדם שאין כאן דם.
 ), ט'"א(פכ וגו'" הישר תעשה כי מקרבך הנקי הדם תבער ואתה"

 שאם מכאן דרשו ובגמרא, הרוצח מי נודע לא כאן דהרי כאן זה פסוק מקום אין לכאורה
 הישר תעשה כי דמסיק הא ביאור צריך ועדיין, יהרג העגלה שנערפה אחר ההורג נמצא

) ובראשונים יונתן תרגוםב' אי זה וכעין( מנחם רבנו בשם ה"השל כ"עפמש עוד ל"וי'. וגו
 הרוצח לבית והולכין תולעים מהעגלה יוצאין היו זכאין הדור שבאותו ישראל היו שאם

 ת"ס הנקי הדם תבער ואתה לזה רמז' שכ רזא בפענח' ועי( אותו ודנין אותו נוטלין היו ד"וב
 דהיינו' וגו הישר תעשה כי העגלה י"ע הנקי דם לבער תזכה ואתה דקאמר וזהו )רימה

 ).ש"ע זה כעין קצת' שכ שופטים פ"ס רזא פענח על' במגי מ"שו( זכאין הדור' כשיהי
 (טעמא דקרא)                                                                                       
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 מורנומסודר מפי השמועה משיעורי 
 

 שליט"א חיים קניבסקירבי  
 

 להשיג בבית מרן
 בני ברק שכון חזו"א 23רח' רשב"ם 

  



                                                                           
  א"שליט רבינו של שיעורו

  ז"תשע'ה אב מנחם ג"כ ביום ג'" לדרמן" הכנסת בבית שמסר
  ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן הגדול אביו של להסתלקותו שנים ל"ב במלאת

  "היא על כל התורה מצות כתיבת ספר תורהאי : "בענין

ימן ל"ד] נסתפק בכוונת הרמב"ם בפ"ז אריה [ס אגתשה
מהלכות ס"ת "ועתה כתבו לכם את השירה כלומר תורה 
שיש בה שירה זו לפי שאין כותבים את התורה פרשיות 

כוונה שאין חייבים לכתוב רק השירה ה פרשיות", אם
אלא שא"א לכתוב פרשיות ממילא מוכרחים לכתוב 

ן כותבים איו שכוונת התורה לכתוב כולה שהרי כולה, א
ונה לכתוב ס"ת שיש בה השירה, פרשיות ועל כרחך הכו

ונפקא מינה אם כתב ס"ת ובלה ונשתייר השירה, אם אין 
חיוב רק לכתוב השירה הרי יש לו השירה וכתבה בהיתר 
[מבואר בדבריו שאילו בלה כולה בוודאי חייב לכתוב 
אחר ודלא כהבני יונה שהביא בפתחי תשובה יו"ד סימן 

יך ארבא דאמר ג] והביא מסנהדרין כ"א ע"ב דפרע"ר סק"
אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלו ופריך 
דהתנן גבי מלך כותב לו ס"ת, מלך אין הדיוט לא 
[ובשלמא אם לא כרבא יש לומר שהניחו לו אבותיו, 

לא צריכא לב' תורות,  במלך חייב והדיוט פטור] ומשני
אמאי לא משני  וכתב השאגת אריה דזה לא קשה לו

בכתב ובלה חוץ מהשירה דהדיוט פטור ומלך חייב, 
דמתני' משמע דאתחלת כתיבה קאי ועל זה קאמר הדיוט 
לא, אלא דקשה דלשני שאביו כתב עד השירה ומת ובנו 
השלים השירה דנמצא שכותב בהיתר ובזה הדיוט פטור 
ומלך חייב, אלא על כרחך דגם הדיוט חייב לכתוב את כל 

שכתב  ומבל הקשה דהא כותבים חומשים כהתורה, א
וב רק שם הרמב"ם הי"ד וא"כ לכל הפירושים קשה יכת

  חומש דברים, ונשאר בקושיא.

והנה מה שכתב שאם כתב ובלה כיוון שנשאר השירה 
יצא אם אין חייב לכתוב רק השירה, צ"ע דלכאו' כיוון 

להחזיקו ולהשתמש בו אלא  שאין כותבים פרשיות אסור
נו, ועיין גיטין ס' ע"א דבמחסר במילתיה קתללגונזו או 

לכם את השירה הזאת ולמדה את בני  וב"כת וכאן כתיב
ישראל" וזה א"א ללמוד ממנו, ובאמת אם נימא שחייב 
לכתוב את כל התורה למה כתבה התורה כתבו לכם את 

‰¯È˘‰ את  ולא כתבו לכם‰¯Â˙‰  ומשמע שרק השירה
חייב, אלא דאחר דאידבק א"א לכתוב רק כל התורה, 

כתבו וגו' היינו עתה לפי  ÚÂ˙‰ובזה מדויק לשון הפסוק 
שנדבק אינכם חייבים לכתוב רק השירה אבל אח"כ 
שנדבק ונתחדש שאסור לכתוב מגילות ממילא מוכרח 

  שירה.הלכתוב הכל משום 

רישה יו"ד סימן רפ"ג ומה שהקשה מחומשים ראיתי בד
דווקא כל הה' חומשים דשדייק מלשון הרמב"ם והטור 

מותר לכתוב אלא שאין חייב לכורכן יחד אבל חומש 
אחד אסור, ולפ"ז אתי שפיר שא"א לכתוב חומש דברים 

רכם רק כל כלבד אבל אם יכתוב כל הה' חומשים ולא י
חומש לבדו באמת קיים בזה מצוות כתיבת ס"ת כיוון 

  ירה כדינה.שכתב הש

שם בסי' ל"ה תמה על  עוד הערה קצרה, השאגת אריה
ת שכתב דנשים פטורות מכתיבת צוהרמב"ם בספר המ

' הטעם פשוט דהא מצות ו, דמנ"ל הא, ולכאתורהספר 
עליו כמ"ש בסנהדרין כ"א אע"פ  כתיבת ס"ת מוטלת

שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלו, ואע"ג דיכול 
פסולה לכתוב ס"ת כמ"ש  לעשות שליח מ"מ כיון שאשה

פ"א מתפילין הי"ג איך אפשר לחייבה בכתיבת הרמב"ם ב
ס"ת ומצוה שהיא לא מחוייבת איך שייך שתעשה שליח, 
ולא דמי למזוזה שיכולה לעשות שליח אע"פ שאינה 
יכולה לכתוב, דהתם אין המצוה לכתוב דאם נכנס לבית 

שה, משא"כ בס"ת דשיש בו מזוזה א"צ לעשות מזוזה ח
  וה היא הכתיבה שלו.צמשה

  

  (תהילים כ"ז)מזמור "לדוד ה' אורי וישעי וגו'"  ר הושענא רבה אומריםמר"ח אלול עד אח

  "אחת שאלתי וגו'"
 להיבתח ,א"ל הקב"ה לדוד אמרת אחת שאלתי וגו' וחזרת ואמרת לחזות וגו' ולבקר וגו' א"ל רבש"ע ממך למדתי חר טובובמדרש שו

כמו התם כולם נכללין בראשון דהיינו  רושאמרת ללכת וגו' ולאהבה וגו'. פי ר כךליראה ואח י אםאמרת ועתה ישראל מה וגו' כ
  (טעמא דקרא)                                ."אחת"כולן נכללין בשבתי בבית ה' וגו' ולכך קראתי לו  כי נמיה ,ליראה וגו' ושפיר נקרא אחת

  

 אתה בתחלה, ה"לו הקב אמר. שאלתי אחת אחר דבר תהילים במדרש שכתוב מרבינו שמעתי :וביתר ביאור מובא בספר מנחת תודה

 שוה יהא העבד לא עולם של רבונו, לפניו אמר. בהיכלו ולבקר' ה בנועם לחזות ,ואמרת וחזרת'. ה בבית שבתי, שאלתי אחת, אומר
, כך ואחר .אלהיך' ה את ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך' ה מה ישראל ועתה )יב, י דברים( שנאמר, באחת עלי באת לא בתחלה. לרבו

 מתרץ מה אכתי להבין ויש :כרבו שיהא לעבד דיו, הוי'. וגו אותו דרכיו ולאהבה בכל ללכת )שם( שנאמר, הרבה במצוות עלינו פתחת

 ולאהבה, בכל דרכיו ללכת הכוונה'" ה את ליראה" הפסוק' שבפי דכמו לפרש נראה אחד אלא דבר ולא דברים' ג הוי סוף סוף בכך
  .בהיכלו ולבקר בנועם לחזות בו כלול זו שבבקשה הדבר' ופי' ה שאלתי מאת אחת דוד אמר נ"ה, אחד דבר הכל ובאמת, אותו

  "ואזבחה באהלו זבחי תרועה"
, ו) כתב: "הם זבחים שאומרים עליהם שיר". ולכאורה מוכח מכאן שהלויים היו אומרים שירה על קרבן תודה, וכדעת רש"י (תהילים כז

הלבוש (אורח חיים סי' תר"ד), דאילו ב"אור שמח" (פ"ג ממעשה הקרבנות הט"ו) כתב שהבעלים היו אומרים עליו דברי שבח ע"ש. אך 
                                         (תפלה למשה)                                                                                                                                                                     .שדברי שבח ג"כ נקרא שירי"ל 

  

  "כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס"
יש עדי שקר ממש ויש שאינם אלא יפח חמס כההיא דשבועות ל"א א' דלא לימא לי' קום את ותיקום התם ולא תימא לי' מילתא אלא 

  (טעמא דקרא)                                                                                         חמס שאין זה חמס ממש אלא נופח חמס. שיתיירא שתעיד ויודה וזהו ויפח
  

 

שיר של יום  המטה אפרים כתב דשיר של יום קודם לאמירת לדוד ה' אורי וגו' משום דשיר של יום הוי תדיר. וצל"ע דנהי דבכללות ˘.
  תדיר מ"מ המזמור של כל יום בפ"ע הוי פחות תדיר ממנין הפעמים שאומרים לדוד דהוי רק בערך נ' פעמים.

.¯È„˙ È¯˜Ó ‰Ê .˙                                                                                                                                                                           (שיח התורה)  
  

 


