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 Ô¯Ó ÌÈÈÒ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ 

Ò"˘‰ ˙‡ ‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ Á"¯‚‰ 
 

È„È ÈÏ ¯ÙÈÒ„ ÔÈÒÙ ÔÂ¯‰‡ '¯ ·¯‰ ·Â˘Á‰ È
 :‡"ËÈÏ˘ ‰Ó ÔÓÊ È�ÙÏÈ˙Ò�Î� ר"ח קמיה מרן הג

עם בני היקר אליהו נ"י,  ליט"אקניבסקי ש
לשאול את הרב: כמה פעמים סיים  בני וביקש

 ?מרן את הש"ס
·È˘‰Â  :מרן שליט"א˙Â�Â·˘Á ‰˘ÂÚ ‡Ï È�‡"". 

Ï·‡ הרב סיים כבר יותר ממאה ואחד פעמים...? 
ÍÈÈÁ הרב שליט"א וענה: "אני לא זוכר"...?. 

‰‡¯�Â  שבתשובתו יש לימוד גדול לנו, לא להיות
עסוקים במספרים והישגים אלא רק לשבת 
וללמוד ולהשתעשע בדברי תורה כחפץ ה' 

 !מעמו
È�¯ÂÎÊÂ  הגיע אל מרן  8שנכחתי כאשר ילד כבן

, כדי לברכו, ואמר: (חורף התשע"ו)הגר"ח שליט"א 
"הרב, אני רוצה להיות צדיק", חייך אליו מרן 

 -"‡Ì ˙¯ˆ‰ ו בהאי לישנא: שליט"א ואמר ל
‰È‰˙.!" 

ÌÚÙ·Â  נכנסתי קמיה מרן (סיון התשע"ו)אחרת ,
שעשה סיום על  9הגר"ח שליט"א, עם ילד בן 

חמשה חומשי תורה וביקש לדעת אם יש סגולה 
 .לזכור את מה שלמד

·È˘‰Â הרב שליט"א¯ÂÊÁÏ" :". 
„ÂÚ  המראה (תמוז התשע"ו)אזכיר אשר ראיתי ,

ק בתודעתי ובכל נימי הנפלא והנהדר החקו
נפשי, כאשר נכנסתי קמיה מרן שליט"א, לשוחח 
עמו בענין מסויים ובקשוני בני הבית לישב לידו. 
מרן עיין בספר וכתב את חידושיו באותה שעה, 
והיה כ"כ שקוע בתלמודו, שלא הבחין כלל 
שהתיישבתי לידו ממש. כל אותה העת בחדרו 

, אנשים שהיו בחדרו , כסאות הוזזושל מרן
דיברו אחד עם השני והסתובבו בחדר. ומרן 
שליט"א?... לומד ולומד וכלל אינו מודע לנעשה 
סביבו, על אף שראשו נע ימין ושמאל מהספר 

ודומה שכך  .למחברת בה כתב את חידושיו
בחר להתעלם מהסובב, ש לא מתוך הדבר הוא

שהחליט בלבבו הטהור להתמסר  אלא מתוך
מצוי  .בר אחד בלבד שחשוב באמתנאמנות לדב

הוא בעולם אחר משלו, עולמו שלו, עולם שכולו 
תורה. גופו כאן איתנו, אך מחשבתו והוויתו אי 

 .שם גבוה מעל גבוה, בעולמה של תורה
‰ÊÁÓ‰  הנשגב של שקיעות מוחלטת בתורה היה

מרומם ונעלה! רק אחרי דקות ארוכות כשסיים 
אלי בפליאה לכתוב ענין מסויים, סובב ראשו 

 ש.לפתע הרגיש באדם היושב על ידו ממכש
‰ÓÂ„ÓÎÂ  :שזאת כל התורה כולה על רגל אחת

לשאוף לגדלות בתורה, ללמוד ולחזור, ללמוד 
ולחזור, בעמלות ושקיעות מוחלטת, מבלי 

 .לעשות חשבונות. ולהתפלל לסייעתא דשמיא
 

כת ר ת בב ם שב  שלו

ק ח ף יצ שטו ד  )ב"ב( גול

  פשט על הפרשה �
 ), זכב" (ימים והארכת לך ייטב למען' וגו האם את תשלח שלח"

 אם ומה' וכו בנים על אם אדם יטול לא תנן') א ב"קמ( חולין בשילהי
] י"רש, מועט דבר אלא כיס חסרון בה שאין[ כאיסר שהיא קלה מצוה
 חמורות מצות על וחומר קל ימים והארכת לך ייטב למען תורה אמרה

 לעיל הוא מפורש מקרא והלא ו"לק בעי אמאי נשאלתי. שבתורה
 כל את לשמור אלקיך' ה את תירא למען ')ג' ב', ו( ואתחנן בפרשת
 ופסוק' וכו לך ייטב אשר' וגו ימיך יאריכון ולמען' וגו ומצותיו חקותיו

 התורה כל בשמירת מיירי קרא דהאי ל"וי. המצוות כל על קאי זה
 קיום שבכלל ומפני ומצותיו חקותיו כל את לשמור כדכתיב והמצוות

 שגם א"או דכיבוד ע"מ כ"וכמו[ הקן דשילוח ע"מ נמי איכא התורה כל
 על ידעינן לא אכתי אך], לך ייטב ולמען ימיך יאריכון למען נאמר בו
 .ו"ק בעי ז"וע ימים ולאריכות לטוב זוכה זה שבזכות בפרטות מצוה כל

 (טעמא דקרא)
  "לא תקח האם על הבנים"
הנה במנ"ח מצוה תקמ"ה  אות א' עלה ונסתפק פירש"י: בעודה על בניה. 

בלקח האם ללא הבנים, אם עבר בלאו דלא תקח האם על הבנים, ולוקה 
אפילו בלקיחת האם לחודא, או דדוקא שלוקח האם עם הבנים. ופשיט 

בפרשתנו שכתב "בעודה על בניה", וכתב וז"ל:  ליה מלשון רש"י עה"ת
נראה דלא פירש על הבנים, רק מעל הבנים. א"כ מדבריו נראה דאף על 
האם לחוד עובר בלאו זה ג"כ. ושאלתי למרן שליט"א מהא דכתב רש"י 

, "שלוח הקן שהוזהר שלא ליקח ד"ה באם על הבנים )ע"ח ע"ב(בחולין 
א תקח הוא בלקיחת האם עם שניהם". ומבואר שדעת רש"י שלאו דל

"‚Á˜È ‡Ï˘ ‰�ÂÂÎ‰„ ‰‡¯� ˘ÓÂÁ· È"˘¯· Ì  הבנים. והשיב מרן שליט"א,
"Ì‰È�˘ דפריך (קט"ו ע"א) . ושוב שאלתי למרן שליט"א מהא דחולין

הש"ס שילוח הקן ליתסר ופירש"י בחד לישנא שתפסו לעיקר. דכל שילוח 
לך הרי הוא  הקן ליתסר האם לעולם, ואפילו שלחה, דהא דכל שתיעבתי

. ואי אמרת דאינו לך לעולם בבל תאכל והרי אסרתיה לך באותה שעה
עובר בלא תקח אא"כ לוקח האם עם הבנים א"כ לא נאסרה מעולם 

"ÌÈ�·‰ ÏÚ Ì‡‰ Á˜Ï לקיחת האם לחודא בל"ת. והשיב מרן שליט"א, 
 ÌÈ�·· ˙ÂÎÊÏ ‰ˆÂ¯˘Î„ ÍÏ È˙·Ú˙˘ ÏÎ È¯˜ÓÂ ,ÌÈ�·· Î"Á‡ ‰ÎÊ Ï·‡

Ì‡‰ Á˜ÈÏ ¯ÂÒ‡ "Ì‡‰ ÏÚ ‡Ï‡ ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÈ‡Â.  
 על מסירת הדברים) רכסים -ידידיה יוסף שוורץ נו החשוב הר"ר יידייש"כ ליד(

 
      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �

    """"גויגויגויגוי    עלעלעלעל    הרעהרעהרעהרע    לשוןלשוןלשוןלשון""""
למי נזקק הוא האחרונה בתקופה. שנחלש מבוגר יהודי דר, רבינו של בשכנותו

, צרכיו בכל הזמן כל לו שיעזור גוי פועל עבורו סידרו משפחתו בני, לו שייסיע

של בסביבתו דיברו הימים באחד. היום כל במשך מאוד לו מסייע הגוי ואכן

יש כי רבינו הםל האיר, לו שיש הגוי העוזר ועל ההוא היהודי על רבינו

מי על גם נאמר, אדם בגנות לדבר הרע לשון שאסור בראשונים משמעות

 .יהודים על רק ולא, יהודי שאינו

על הרע ולשון דיבה תוציא אל'') ג"פ סימן חיים אורחות( ש"הרא לשון רבינו ופתח

שום על'' שכתב לשונו מדקדוק משמע'' ורכילות שפתים לזות ולא בריה שום

, ש"הרא על' אורחותיו השם' רבינו של ובפירוש. לדבר אין גוי על שגם'' בריה

')נ פרק( בתהילים הפסוק על', ז סימן פקודי פרשת תנחומא למדרש רבינו מציין

סופך אחיך שהוא בעשו דברת אם: דוד אמר'' - אמך בבן תדבר באחיך תשב

העם וידבר שנאמר בו שדברו הנביאים כל של רבן משה זה אומתך בבן לדבר

 ''.ובמשה באלהים

והפסוק, גוי על הרע לשון לדבר דאורייתא איסור שאין ודאי שזה רבינו והעיר

איסור שיש המדרש כוונת וכנראה, יהודי על רק נאמר' בעמך רכיל תלך לא'

 .ע"וצ דרבנן

    



˙Â¯Ú‰ ÌÈ‡¯Â˜‰  
  

  אלול הרחמים חודש' ח יום
˙Î¯·· ‰�˘ ‰·ÂË,  

  .ז"ע א"שליט מרן דעת ובפרסום, והפרצוף היד חכמות של חשוב ענין על מהגליון חלק שהקדשתם על רבה תודה
, דעה יורה( והנהגות תשובות ת"בשו שכתב א"שליט שטרנבוך מ"הגר דעת כמו, פוסקים עוד דעת ולהוסיף להודיע ראוי
 האדם שבגוף" תחזה ואתה" יתרו פרשת ק"בזוה יסוד שיש, היד בכף המסתכל אצל ולחקור לשאול איסור אין):  "תנד סימן

 זאת..." טובים ומעשים בתפילה תלוי הכל ישראל עם שאצל לידע עליו מ"מ, ולמזלו למעמדו רמזים אצבעותיו בכפות
  .הפרצוף חכמת של מקור אותו גם הוא היד חכמת שמקור שנראה אומרת

   
 שרירא רבינו וכתב: "דבריו בתוך שכתב שהבאתם') ב' ה בראשית( ן"הרמב מדברי להעיר יש". גרפולגיא" לגבי, דבר עוד

 בסדר ומקצתן" אדם תולדות" זה פסוק בסדר אמורין מקצתן שרטוטין וסדרי פנים הכרת לחברו אחד חכמים שמסרו הגאון
 רשם על דיבור כל לאפוקי. וביד שבפרצוף קוים פירוש" שרטוטין"ש לכאורה משמע"... בראם ונקבה זכר"" אחריו של פסוק

  .ע"וצ") גרפולגיא" הנקרא( הכתיבה
È�‡ ‰„ÂÓ ÌÎÏ „ÂÚ ÌÚÙ ÏÚ ÔÂÈÏ‚‰ ‡ÏÙ�‰  .  

‰ÙˆÓ‰ ÈÓÁ¯Ï ÌÈÓ˘ ËÎ·Â"Ò,  
Ô·Â‡¯ ÔÓ¯ÈÈ¯Ù  

  

  
Á"È˘ È¯·„ ˙Î¯ÚÓ „Â·ÎÏ, ·¯ ÌÂÏ˘  

  ל מרן רבינו הגר"ח שליט"א.תורתו והנהגותיו שדמנות להודות על הגליון הנפלא היו"ל מידי שבוע מראשית זו הז
שבוע פר' שופטים באברך שבא לרבינו שליט"א וסיפר שהיה אצל מומחה רציתי להעיר הערה קטנה על המעשה שהובא ב

לא צריך  לקריאת כף היד והלה הזהירו מלעשות צעד מסוים בנושא ממוני, והשיב רבינו על אתר: דע לך שאין בזה ממש,
  הפרצוף וכו'. חכמת  -לחוש לדבריו כלל וכו', והוסיף רבינו שליט"א שיש חכמה אחרת 

והנה משמעות הדברים היא שחכמת כף היד אינה קיימת כלל, והכל המצאה, אמנם באמת אינו כן, ועיין בארחות צדיקים 
הכרח שכוונת רבינו היתה אר פניו יודעים עתידות, עכ"ל. ובסוף שער יראת שמים שכתב וז"ל, וכן בשרטוטי יד האדם ובת

חכמה זו, אבל באמת קיימת חכמה זו. וכן כתב בארחות צדיקים שם  שאין צריך לחוש מפני שבודאי בימינו אין מי שיודע
  כחה, עכ"ל.תשמים הקדומים אבל מן האחרונים נוז"ל והחכמה הזאת היתה ביד החכ

˜¯· È�·Ó .‡ ‰·Â¯Ó ‰Î¯··  
  

  מעיניני הפרשה

  )טו, כג(" קדוש מחניך והיה"
 מחניך והיה דכתיב התם שאני, הכסא ובית המרחץ מבית חוץ תורה בדברי להרהר מותר מקום בכל חנה בר בר רבה אמר"

  .)קנ שבת" (קדוש

, שרה חיי ק"בש א"שליט ק"הגרח רבינו קמיה אמרתי: א"שליט הוניגסברג גדליה הרב כותב" יפרח כתמר צדיק" בספר
 ששה יוחנן רבי אמר אסי רבי אמר שילא בר יהודה רב אמר. ז"קכ דף בשבת' הגמ דברי למד א"שליט ל"הגראי שרבינו
 תפלה ועיון חולים וביקור אורחין הכנסת הן ואלו הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל אדם דברים

 את הדן ואמר, קשה הכי הדבר מהו ושאל, זכות לכף חבירו את והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל המדרש בית והשכמת
  .השני על טוב לא לחשוב האדם טבע כלל שבדך, זכות לכף חבירו

 אמר ימים הארכת במה זירא רבי את תלמידיו שאלו. ח"כ מגילה' בגמ זה כעין שאמר א"שליט ק"הגרח רבינו אמר זה כנגד
 ארבע הלכתי ולא המטונפות במבואות הרהרתי ולא ממני שגדול מי בפני צעדתי ולא ביתי בתוך הקפדתי לא מימי להם

 ולא חבירי בתקלת ששתי ולא עראי שינת ולא קבע שינת לא המדרש בבית ישנתי ולא תפילין ובלא תורה בלא אמות
 נמי דאיכא ואף, [המטונפות במבואות הרהרתי ולא ק"הגרח רבינו אמר? קשה הכי הדבר מהו. בחכינתו לחבירי קראתי

 י"ע דעתו שמסיח רבינו אמר, לזה עושים מה ולשאלתי], קשה יותר זה זאת בכל, תפילין ובלא תורה בלא א"ד הלך שלא
  .קשה עדיין זה התרגילים אחרי וגם, אלפים ארבע כפול כגון חשבון תרגילי שעושה

 בזמן חושב שזה רבינו לי השיב, ואמוראים תנאים שמות על חושב שרבינו ששמע ל"מהגראי ששמעתי לרבינו אמרתי
  .תנאים שמות על חושב הוא אז התורה ברכות ולפני, המפיל ברכת אחרי של במצב כשנמצא, אחר

' שה שם חושב שהוא ואמר. קשה הכי זה ק"הגרח שלרבינו ואמר מיד הגיב, א"שליט ל"הגראי לרבינו זה כל שספרתיכ
 אמונה בעניני הכסא בבית להרהר מותר אם בדבר רבינו דן פעמים וכמה', ה יחוד שם לחשוב שמותר לו שנראה, אחד

 עוד', ה ביחוד שם להרהר שמותר ב"ס ה"פ' סי ע"בשו שלמה בחכמת מצאו ושוב, תמידיות מצוות ושש' ה יחוד' ה אהבת
] בפה לא[ בלב שמתפלל מרבינו שמעתי עוד. שם שצריך מה על' לה שם להתחנן שמותר לו שפשוט מרבינו שמעתי

  .אותו יעניש לא ה"שהקב הכסא בבית כשנמצא


