
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  דבר העורך�
שלפני כמה  בבית שמש ללש כורבי רן אילן שליט"א רא ספרמ

זמן אחד האברכים בכולל שלו צלצל אליו בשתים בלילה, 
 בוכה.

מה קרה? בנו הקטן לא חש בטוב, לקחו אותו לבדיקות בבית 
כן מאד, ודול מסיהחולים הדסה, והתברר שבראשו ישנו ג

 והרופאים סבורים כי המצב נואש!
אני יכול לעזר לך?", שאל ראש הכולל תוך כדי  "נו, ובמה

 השתתפות בצערו.
 "חיים קניבסקי יע עמך לרבוני לנסרצוב"
בסדר, תבוא אלי שעה לפני 'ותיקין', נסע יחד לבני ברק, "

 ואחרי 'ותיקין' נדבר עם הרב".
 לה ספרו לו את כל הענין.יחיים, ואחרי התפ ינסעו לרב

 ‰·ÏÈ‰ ˙‡ Ô‡ÎÏ Â‡È„!".אמר הרב: 
 ות חזרו עם הילד.אחרי כמה שע

Ó" ‰È‰˙˘Î Â̇È‰Ï ‰ˆÂ‰ ‡˙‰ ¯שאל רבי חיים את הילד: 
."?ÏÂ„‚ 

 "ברצוני להיות כמו הרב", ענה הילד.
שתביא את היין  (ע"ה) כששמע זאת רבי חיים, בקש מהרבנית

 של ה'סיומים', מזג ממנו לכל הנוכחים ועשו 'לחיים'.
"ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰¯ÊÁ· ÚÒ, לאחר מכן פנה אל האבא ואמר לו: 
ÈÒ ˙Â˘ÚÏ Ì‰Ó ˘˜·˙Â ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï.  Ì‡Â ,˙ÙÒÂ� ÌÚÙ .ÈË

‰ ‰˜È„·‰ ÏÚ ÛÒÎ Â˘˜·È Ì-  ÌÏ˘˙ ˜¯ ,Â˘˜·È˘ ‰Ó ÏÎ
ÈÒ Â˘ÚÈ˘. ."˘„Á .ÈË 

נסעו לירושלים, והאבא אמר לרופא שרבי חיים הורה להם 
טי. נוסף. "זה לא שייך", אמר הרופא, "רק אתמול  .לעשות סי

טי. אין לזה שום הצדקה רפואית, והבדיקה  .בערב עשינו סי
 עולה הרבה כסף".

אמר האב, אני מוכן להתחיב על כל הסכום, אך יש  אין בעיה,
לא כן א - התוצאות תהיינה בדיוק כמו אתמול לי תנאי: אם

היתה הצדקה לבדיקה ואני אשלם עליה, אבל אם יתברר 
שכבר ישנם ממצאים אחרים, הרי שמשתלם היה לעשות את 

 ותה".הבדיקה ואז על בית החולים לממן א
 היה נקי לגמרי!!והראש  -הפרופסור הסכים, עשו את הבדיקה 

אבל הרופאים עדין לא הסכימו לשחרר את הילד, חשבו שיש 
 עוד פעם. איזו בעיה עם הבדיקה וצריכים לבדוק

חרר מבית ועשו בדיקה נוספת, ושוב היה נקי לגמרי. הילד ש
רבי ני ברק, לביתו של בהחולים, ומשם נסע עם אביו ישירות ל

 חיים קניבסקי שליט"א.
 ראה את פניהם הצוהלות משמחה, אמר כשנכנסו והרב

"‡˙ÔÈÈ‰Ó ÈÏÂ‡ ,˙ÙÂÓ Ô‡Î ‰È‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ È‡„Â Ì לנוכחים: 
ÂÚ„ Ï·‡ ...ÌÈÓÂÈÒ‰ Ï˘  Â̇È‰Ï ‰ˆÂ¯ „ÏÈ‰˘ È˙ÚÓ˘˘Î :ÌÎÏ

ÂÏ È˙¯Ó‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙  ‰˜È„· ˙Â˘ÚÏ ÚÂÒ�Ï ÂÈ·‡Ï ÌÚÙ
Ù˙· Ô‡Î È˙„ÓÚ È�‡Â ,˙ÙÒÂ�ÈÂ„˜‰˘ ‰Ï ÏÚ ÌÁ¯È ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘

ÈÎ ,‰Ê‰ „ÏÈ‰  ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Â̇È‰Ï ‰ˆÂ¯  ̆ „ÏÈ È˙¯Ó‡
Ù˙· ÂÏÈ·˘· ıÓ‡˙‰ÏÈ..."‰˙�Ú� È˙ÏÙ˙ '‰ ÍÂ¯·Â ,‰Ï 

!"‰ÈÏÓÚÂ ‰¯Â˙‰ È�Ù· ÌÈÚ�Î� ÂÈ‰È˘" 
שלמה  המגיד מישרים רבישאל  הנ"ל ועל פי הדברים

מרן פוסק הדור רבי נסים קרליץ שליט"א, איך את  לוינשטיין
ש אנשים עמלי תורה כגון רבי חיים קניבסקי שליט"א תכן שיי

לו על גדולי עולם, ישמספרים עליו כל כך הרבה מופתים, וא
גמת רבי חיים עוזר, לא ורסמת מאד כדושעמלותם בתורה מפ

 לו עשירית מזה?ימספרים אפ
ענה לי רבי נסים: "דע לך, אם האור החיים הקדוש אומר 

הרי שזה כך, ומי שעמל "שיהיו נכנעים בפני התורה ועמליה", 
בתורה כל הבריאה משעבדת לו, אלא שישנם גדולי תורה 
שהקדוש ברוך הוא מפרסם את כחם בעשית מופתים, וישנם 
כאלו שלא, אבל באמת כל מי שעמל בתורה יש לו את הכח 

                            הנפלא הזה!
 )ומתוק האור הגדה של פסח(                                                  

כת ר ום שבת בב  של
צחק וף י שט לד ו  )ב"ב( ג

 

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"חסכוןחסכוןחסכוןחסכון    קופתקופתקופתקופת""""

 אינו והכסף אומנתו שתורתו תורה-בן כל כמעט מתחבט בהם השאלות אחד
 לנישואי החסכונות בנושא הוא, המעטה בלשון, ברווח אצלו' מתגלגל'

 .הילדים
 מסוים בסכום מתחייבים החתן וצד הכלה צד הורי כי מקובל בימינו, כידוע

. הכסף של עול ובלי שמחה מתוך לינשא הצעיר הזוג שיוכלו כדי כסף של
 שיוכלו כדי כסף של מאוד גדול בסכום לעזור מקובל מסוימות בקהילות

 של יותר קטן סכום נותנים אחרים, משלהם גג קורת להם ויהיה דירה לקנות
 להשיא כדי כסף שנותנים בכולם השווה הצד אך - יכולתו לפי איש, כסף
 ויודעים כשמתחייבים הדבר בעצם דנים איננו, כמובן. [בכבוד הילד את

 נפשות לסכנת קרוב ההורה זה ידי ועל חובות שלוקחים או, לשלם איך שאין
 ]המקום זה ואין, ל"רח הכספי מהעול

 את גומרים' בקושי, ושמחה באושר דחק חיי החיים התורה עמלי אצל
 שיש היום אם, וחומר קל הדברים כי, ביותר קשה היא ל"הנ השאלה' החודש

 קל, הטף לפי לחם מכלכלים הם ובדוחק בקושי, ילדים עם משפחה להם
 גדולים לסכומים שיצטרכו הילדים את להשיא דודים עת כשיבוא וחומר
 פרוטה לחסוך' הנולד את הרואה חכם' לכן? להם יהיה ומהיכן, מאוד

 .ילדיו את להשיא עליו ייקל ואז, קודם רב זמן כבר לפרוטה
 הפרנסה קשה כך כל כה שבין כיון, אדרבה כי טוענים אחרים זו לעומת

 כעת, ואדרבה, רבות שנים לעוד לחסוך כדי ולהצטמצם לדחוק למה, כעת
 .אז בדבר נדון, לילדים' מקדש האיש' פרק וכשיגיע שיש במה ונסתדר נחיה
 ישראל בארץ הממשל ידי על החדש החוק בעקבות שוב כעת עולה זה נדון
 בגיל או 18 ובגיל, חודש מידי, ילד כל עבור קצוב סכום מקבל הורה כל ובו
 אחד לכל אפשרות יש בנוסף, הכסף את לפדות ההורים יוכלו הילד ינשא בו

 - הקופה או והבנק( הילדים לנישואי לחסוך כדי כסף עוד מכיסו להוסיף
 .)המותר באופן משקיעים ריבית חשש בלי מאושרת להיות צריכה שכמובן

 להתאמץ שאין היא דעתו כי ואמר, א"שליט רבינו את שוב שאלו ולאחרונה
 ... בשעתה לצרה ודיה, הילדים לנישואי לחסוך כדי

 פעם בכל ראה ילדיו את להשיא בא כשהוא כי עצמו על רבינו וסיפר
, ביותר מפתיע באופן משמים לו נשלח והכסף, מיוחדת דשמיא סייעתא

 תורה עול עליו המקבל כל' בו והתקיים )להאריך למועד חזון ה"ואי(
  '.ארץ דרך עול ממנו מעבירין

 פרשת בא ׀ 214' גיליון מס
 'דשנה  ז"תשע

  ישראל של רבן לרפואתיו"ל  זה גליון
  ‡‰¯ÈÏ ‡„Â‰È Ô·רבי  מרן
  א"שליט ‚ÈÈÙ ÏËÈ‚‡בן 

  ולהצלחת ולזכות
·‡ÂÈ בן ˙È„Â‰È  

 ˙Ó¯‰ בן ‡‰¯ÔÂו

 

  הפרשהפשט על   

 )לט ,יב(" ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ וכו' אשר הוציאו ויאפו את הבצק"
וכתב בתרגום יונתן והוו קטעין מן לישא דאפיקו ממצרים וסדרין על 
רישיהון ומתאפי להון מחומתא דשימשא וכו'. ומבואר בדבריו דהבצק 

חמה ולא בתנור. והקשו ע"ז המפרשים שהוציאו ישראל ממצרים נאפה ב
ם שלא הספיק בציקם ודאיתא בפסחים קטז: מצה זו שאנו אוכלים על ש

להחמיץ, ולפי דברי רבינו ירוחם בדעת הר"ש דאם עשה עיסה על מנת 
איך היתה עיסתם  ,לאפותה בחמה אינו חייב בחלה ואינו יוצא בה בפסח

 בחמה.ראויה למצה דהרי גורשו מיד כשעשו בצק ואפוהו 
בישול בשבת)  ע"פ הגמ' בשבת לט. דאמרינן (לעניןותירץ מרן שליט"א 

ואיתא בגמ' ב"ב פד. לחד מ"ד  דחמי טבריא אינו חמי חמה רק חמי האור,
גיהנום. והנה יציאת דהחמה בצפרא היא אדומה כיון שעוברת על פתח ה

מצרים היה בבוקר כדאיתא בברכות ט', ואפשר דהתרגום יונתן סובר 
כהמ"ד הזה דהחמה בבוקר מתחממת מהגיהנום ולכן זה נקרא שאפו את 

ת יונתן אבל המסקנה בגמ' ב"ב דהחמה המצות באש. וכ"ז לתרץ שיט
 ם אינו כן.אינה מתחממת מהגיהנו

 בחמה) יכורים פ"ו הי"ב ד"ה ליבשה(דרך אמונה ב



 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  
  
  

  
  

 ישראל חכמי בנו לקיים

 ל"הגראי הישיבה ראש מרן של למצבו היהודי העולם רחבי בכל החרדה
, הישועה במעיני ח"בביה מורכב במצב התאשפז אשר א"שליט שטינמן
, עדכון של בדל כל אחר בדריכות עקב כולו והעולם ומגזרים גבולות חצתה
, מצבו על מקורביו אצל העת כל ומתענין שואל א"שליט רבינו אף כאשר

 והחיזוקים התפילות בענין מכתבים וכותב שונות הוראות מורה כשהוא
, לדרמן ס"בביהכנ מרכזית תפילה עצרת לערוך הורה רבינו. התורה בלימוד

 .סופה ועד מתחילתה השתתף בה
, בשנים רבות כבר רבינו אצל מתיקי זו הנהגה כי מביא' תודה מנחת' בספר

 יעזור' ה' ומוסיף, לייב אהרן' ר שלום מה רבות פעמים ודורש שואל רבינו"
. אותו וצריכים, הציבור את מנהיג הוא, בריא להיות צריך הוא', כח לו' שיהי

 ."הזדמנות בכל בשלומו מתעניין ורבינו
 .חיים מה בזכות יודעים לא

 שמונה תפלת בכל מזכירו א"שליט שטינמן ל"הגראי שמרן, רבינו שמע
-ואי, מאד גדול אדם א"שליט שטינמן ל"הגראי מרן"ש, רבינו אמר, עשרה
 ל"זצ להסטיפלר אמרו שפעם והוסיף. חיים אנו זכות מאיזה לדעת אפשר

 בזכות יודעים אנו אין, לו והשיב. אנשים מקבל אתה למה, וחלש עייף אתה
 .)יפרח כתמר צדיק(.." חיים מה

 לב בשימת מתפלל
 כוונה בדיני א"שליט שטינמן ל"הגראי ממרן שאלה רבינו בפני הבאתי פעם

 שימת עם שמתפלל, ל"הגראי למרן רק הוקשה זה"ש רבינו אמר, בתפלה
 ."שאלות כאלו לנו קשה לא לב בשימת מתפללים שלא אנו אבל, לב

 ישראל חכמי בנו לקיים
 כמעט ,א"שליט שטינמן ל"הגראי מרן על מתפלל רבות שנים"ש אמר רבינו

' ישראל חכמי בנו לקיים' התפלה נוסח את מוסיף', עשרה שמונה' תפלת כל
 )תודה מנחת(." עליו מכוון אני' ישראל חכמי בנו לקיים' מתפלל וכשאני
 '.הצדיקים על' בברכת

 בספר וכתוב, א"שליט שטינמן ל"הגראי מרן על עומד הדור"ש אומר רבינו
 צדיק(." הוא זה ובדורינו, עומד הדור שעליהם יחידים יהיו שתמיד חסידים

 )יפרח כתמר
 לצדיקים שנים מוסיף ה"הקב

 שניצל, [נתוח עבר ל"זצ אלישיב ש"הגרי שמרן לאחר, להוסיף טעם בנותן
 את ושאל צדיק פגש המוות שמלאך במדרש איתא"ש רבינו אמר] בנס

 מוסיף תמיד' ה יודע איני עליכם לו אמר, לחיות לי נשאר זמן כמה המלאך
 רבה מדרש(. עוד מוסיף' וה השנים נגמרים שכבר' שאפי הנהגה שיש, עליכם

 בך כיוצא על ולא עליך לא לו אמר, פרקי את לי הראה לו אמר') א' ט דברים
 חיים בכם ומוסיף הטובים במעשים חפץ ה"שהקב פעמים שולט אני

 לית אמר' ג' ג רבה בקהלת הוא וכן. ימים תוסיף' ה יראת )י משלי( שנאמר
 אתון ויום יום דבכל' אמר, למה ל"א דלחברך על ולא דידך על שליט אנא

 ."'ימיכם על ימים מוסיף ה"והקב צדקות ועושין ובמצות בתורה עמלין
 התפילות כח את בעין עין לראות שנזכה ישראל עם כל עם בתפילה נתאחד
 עם יחד א"שליט מרן עם לצעודו ונלך ניסע לאורו ,לזכות' ה בישועת ולחזות

 .א"בב צדקינו משיח לקראת ישראל גדול כל

Â‡‚‰Ï ËÈÈˆ¯‡ÈÏ"Ê Ï˜�¯Ù „Â„ È·¯ Ô 
Â"�˘˙ Ë·˘ 'Ê Ú"·Ï� 

‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó È„ÈÓÏ˙ ÈÏÂ„‚Ó 
 

' בלא להזכיר את רבי דוד לתאר את 'לדרמן
פרנקל, הרי זה כלא לתאר כלל. רבי דוד היה 
מעמודי התווך של בית הכנסת ומקורב מאוד 

חכם מופלג,  לחזון איש. זאת מלבד היותו תלמיד
עד שבקיאותו בכל ספרי רבו החזון איש היתה 

 לשם דבר. 
רבי דוד דבק בגדולי הדור והיה לאיש סודם: הוא 

שך ועוד מגדולי  את הרבשימש את החזון איש, 
ישראל. פעם התבטא כי זכה לשמש את כל גדולי 

ם רבי הדור. קם אחד השומעים ושאל: "ומה ע
רבי  יההן קוטלר?" ענה רבי דוד: "פעם, כשאהר

אהרן קוטלר בארץ, התאספו סביבו המון אדם עד 
ל היה להתקדם בדרכו. חדרתי לתוך שלא יכו

י את ידי בידו וצעקתי: 'כבוד תהקהל, שילב
 התורה! כבוד התורה!' עד שהתפנתה הדרך"...

פעם ביקש הרב שך מאנשי ביתו כי יוציאו כל 
את הדלת. שאל אחד מבני איש מעליו וינעלו 

יב הרב שך: "כנגדו יבוא דוד'ל?" הש הבית: "ואם
ת הדלת אם ימצא א הלא אין עצה ואין תבונה:

 סגורה, ייכנס מו החלון"...
אכן, רבי דוד היה אש להבה, ראש וראשון לכל 

 דבר שבקדושה.
כשהוקם בית הכנסת 'לדרמן' קבע בו רבי דוד את 

. הוא היה מקום תפילתו כל ימות השבוע
ן הראשון, של שחרית ינמראשוני המתפללים במ

, יברכוותיקין, וממארגני המניין האחרון של מע
(במנין זה התפללו גם האדמו"ר הסמוך לחצות הלילה. 

קריאת  )ור, האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר מסלאנים ועוד.מג
'שמע ישראל' ועניית 'אמן יהא שמיא רבא', 
שיצאו מפיו בקולו האדיר, היו מהדהדות בכל 

 הסביבה.
ען קיום מצוות נים למרבי דוד היה מראשי העסק

חנויות שמיטה תה. הוא הקים כשביעית כהל
 רבכל כוחו להשריש בציבו וועדות שמיטה ופעל
שלמות ובהידור, בכל פרטיה את קיום המצוה ב

יה. בין היתר הוציא לאור קבצים של וקודקד
 .חידושי  תורה בענייני קדושת שביעית

רבי דוד היה קנאי גדול ולחם את מלחמות ה' 
בכל הנושאים שעמדו על הפרק, כשהוא המוציא 

גדולי הדור,  הדברים לשולחנם של והמביא את
יו בכל צע. רבים היו פעלבהוא המעורר והוא המ

התחומים, ובמיוחד פעל למען שמירת צביונה של 
 כעיר חרדית. ברק בני

בות נמנעו אציין נקודה ידועה פחות: שנים ר
רבי קומות,  בניינים הקבלנים לבנות בבני ברק

שבהם נצרכת מעלית. היתה אז הוראה ברורה 
ו כל רבני העיר, כי יש שת, שעליה חתמומפור

להימנע מהתקנת מעליות בבתים משום שהדבר 
ילול שבת בפרהסיא. היה זה פרי עלול לגרום ח

במעליות   מתו של רבי דוד,  שחשש שהשימושיוז
שימוש ב'היתר'  - יביא לחילול שבת, או לחלופין

 של מעלית שבת.
הדברים נשמעים זרים מאוד בזמננו, אולם 

ם להודות כי לולי פועלו זה, היו בעיר חייבי
בניינים רבי קומות, שבהם לא היו יכולים 
להתגורר אלא כאלו שאינם שומרי מצוות, והעיר 
לא היתה מקבלת את צביונה הנוכחי כעיר חרדית 

 לגמרי.
 (בית אמי)

  


