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נתבקשנו ע"י הרבנית מאירה תליט"א, אשת 
חבר הרי היא כחבר, לפרסם השיחה האחרונה 

 זמן קצר לפני פטירתו. עם מרן זצוקללה"ה,
------------- 

 בס"ד
ביום חמישי, כ'ז בשבט תשע'ז, נפטר רבי 

יעקב אהובינו היקר, לבית עולמו 
. זמן קצר לפני פטירתו בשעה זצוקללה"ה

 )לא מדוייק(, כתב: 14:00
 יעמוד מיכאל

 וזו עת צרה גדולה
שאלתי: האם זו עת צרה של הכלל? של 

 כלל ישראל? וענה:
 כן.

ושאלתי עוד: כתוב בספה"ק שבכל אחד 
מגדולי החכמה שבדור יש ניצוץ ממשה 

 רבנו? וענה:
 כן.

ואמרתי: וכתוב, שמשה רבינו כנגד כלל 
 ? וענה:ישראל

 כן.
 ?אלה הם יסוריךאז אמרתי לו, 

 וכתב:
 נחמתני

 ואח"כ הוסיף:
 בוכים? -שועל יוצא

 משחק? –ור"ע 
 ואמרתי כן.

 ואז רבי יעקב כתב:
יש לעיין היטב במסכת מכות, בפרק 

 האחרון, ולעשות הדרן.
ובקש להביא מסכת מכות, הביאו מסכת 
 מכות ורבי יעקב עשה סיום, והדרן וכתב:

 עזור שתעבור הסכנהוהשי"ת י
 וכן: ועכשיו עברה הסכנה. 

 
ביע הכרת הטוב העמוקה נזדמנות זו בה

והכנה להרבנית תליט"א על מסירות הנפש 
והדאגה אין קץ למרן זצוקללה"ה, ובעניני 
דברי התורה של מרן שנתפרסמו כאן הרי 

 זכותה רבה מאוד ג'כ.

מי שיש בידו סיפורים או הנהגות 
 !ראשון בלבדמכלי ממרן זצללה"ה 

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

geonyaakov@gmail.com 
 077-3179681או בפקס: 

ניתן גם להשאיר הודעות מוקלטות או 
. 03-5400059בקשה שנשוב אליכם בטל' 

 בשם המערכת ובני המשפחה

 בעזהשי"ת 

 
    

 

  

ִכי  ,ְנִהי ב ְ
 ַתְמרו ִרים

קלא ברום עלמא אישתמע קל  ]
 [...אבוהוןבית ישראל דבכן על 

  

 
 ]מתוך כתי"ק למכתב שנתפרסם בשבוע שעבר ג' ימים לפני פטירתו[

 חרב עד צואר הגיעה!
כדי  ונינויסודי עולם נלקחים בעו מופתי הדור

להציל על כללות הדור כאומרו )שה"ש א'( אשכול 
ומורנו  .' )עפ'י אוה"ח הק' פ' משפטים(ר וגוהכופ

אשר אמרנו בצילו נחיה -הגדול נלכד בשחיתותינו 
והנה יתומים אנו ואין  -בגוים עד ביאת גואל צדק

 אב. אמרתי מבליגיתי עלי יגון, אך עלי ליבי דוי... 

 מה נאמר ומה נדבר...
, שהיה המאה ועשרים במספר, עוד הגליון הקודם

בחינת עיניו הטהורות של מורנו זכה לעבור תחת 
זו לנו הפעם  ורבנו אהוב הדור זצללה"ה.

שבה על כרחנו  זה גליון ראה אורהראשונה מאז 
אנו כותבים דברי הקדמה. זו גם לנו הפעם 
הראשונה שמו"ר זצללה"ה לא יעבור על השיחה, 

כתיבת לא להגהות ולא להערות, לא ללתיקון, לא 
שהיה  כלל ישראלהמכתב השבועי הקבוע הפונה ל

 . צמוד בקירות לבבו

קולות את הקול השופר המעביר - מאז נדם קולו
דורנו  לאי הדורות הקודמים גדולמוהברקים 

שהחלה בכ"ז  מחלתו האחרונה,עקב  -זההיתום ה
בדיוק י"ב חודש לפני יום  -אדר ראשון תשע"ו 

 משכנוה ,הסתלקותו ביום המר כ"ז שבט תשע"ז
 להעביר מדברי תורתושתדלנו בכל כוחנו וה

 ,מצידואף הוא ללה"ה צ. ומו"ר זמשנים קודמות
התפנה לכך במלוא לא חס על טרחתו, ובכל כוחו, 

בכל  ,עינינואת לברר ולתקן, להגיה ולהאיר  ,עוזו
ה. ביתה אחר בית ,שיחה ושיחה, דף אחר דף

לאחר גם ולעתים תוך מסירות נפש של ממש, 
יתו בסערה לפני עליימים  ג' - אובדן ההכרה

ביקש לעסוק מיד בזה, וכך זכינו  -השמימה
 ., תיקוניו ... מכתביולהגהותיו

יגון עמוק בי וולב דושהשתררה עתה, ב אפלהב
אזור כח רבנו, ניממלא לב חלל בקאופף, עוטף וה

אמץ כוחנו ונמשיך לעשות רצונו זצללה"ה ונ
כי  ףאו. ביתר שאת פיץ תורת מורנומשיך ולההל

השם  , מ"מר לא תהיה לנו לסעדנועינו הבוחנת כב
הטוב יתן כח וס"ד שלא תצא תקלה תחת ידינו, 
ובע"ה יעבור על השיחות אחד מבניו הגאונים 

דבר מתוקן ומבורר תחת ידינו צא שישליט"א, כדי 
  על אף יתמותנו. שידינו מגעתעד כמה 

  

 'המופת' 
רבים עוד בחיי חיותו וכעת לאחר החורבן  ]

קשו ומבקשים סיפורי מופתים תמיד ביהגדול, 
לספר אחד מני  נעננוממרן זצללה"ה. והנה 

 [...רבים, שהוא כבניין אב לכולם

  

 16מאוחרת, וליתר דיוק חצות ועוד  הבשעת ליל היה זה
דקות, אמצע השבוע. עוד כשגרנו בניין מול ביתו של 
מרן זצללה"ה. כמדי שבוע היינו מעבירים לו לאחר 

זדמנויות אחרות את המעטפה תפילת ערבית או בה
דקות  16הלבנה ובה השיחה להשבוע בגליון. והנה 

לאחר חצות אנו מדלגים בגרם המדרגות לביתו 
שבקומה הראשונה, בהתרגשות אולי יפתח לנו בשעה 

 ,כה מאוחרת )אע"פ שגם בשעות מאוחרות הרבה יותר
  אדם( הלילה הפסיק זרם המבקרים 'מוקדם'.המה הבית 

תקרבים לדלת ואנו שומעים קול שיחה. והנה אנו מ
 :הקשנו קלות על הדלת, הדיבור נפסק ואנו שומעים

ללה"ה צ"מי דופק בשעה כ"כ מאוחרת?", ומיד מרן ז
צריך זה מישהו שכואב לו משהו...  "אוליאומר... 

 סיפורי המופתים.  ע"כוהדלת נפתחה.  "לפתוח

  

 תרומה
שיחה שנאמרה בפ' תרומה  –חלק א' ]

מפאת חוסר במקום הבאנו חלקה  .גתשע"
 [הראשון, אי'ה בשבוע הבא יפורסם חלק ב'

  
עוסקת בבניין המשכן.  , כל הפרשהתרומהבפ' 

בתחילה מוזכרת המצווה לתרום והפרטים איך 
ומה לתרום ולאחר מכן סדר עשיית המשכן 
והכלים. לכאורה, המצווה הזו לא נוגעת לנו 

המצווה 'ועשו בזמנינו, הדבר לא מעשי, ואע"פ ש
לי מקדש', מנוייה במניין המצוות, זאת משום 
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שמונים גם מצוות שנוהגות בזה"ז וגם שאינן 

 נוהגות.

בפתיחה לספר המצוות שחיבר, אומר  הרמב"ם
שאם נמנה את המצוות שניתנו לעם ישראל אשר 
לא נוהגות לדורות, אפשר למצוא עוד מאות 

וות מצ -דוגמא ראשונה מצוות ומביא דוגמאות: 
מצוות לא תעשה,  זו את המן עד בוקר להשאירלא 

במניין המצוות כי המצווה נמנית לא ואעפ"כ 
 מתייחסת רק למן ומן הוא דבר שנהג בזמנו.

שאל אותי מה יהיה אם יהיה נס מן  יהודי אחד
השמיים, וירד מן. יבואו בבוקר ויראו על פני הטל 
גרגירים לבנבנים ויטעמו אותם ויראו שאפשר 

ות מהם קמח ולבשל, האם תהיה מצווה לעש
לאכול מזה ולא להשאיר עד בוקר את הנותר? 
אמרתי לו שלא. שהמצווה 'לא תותירו ממנו עד 
בוקר' זה רק לגבי המן שהיה לישראל במדבר. 
אבל לעומת זאת, המצווה לא תותירו עד בוקר 
בקורבן פסח, זה כן כתוב בתרי"ג מצוות, זו מצווה 

והגת, כי קורבן פסח בזמן הזה שאמנם בימינו לא נ
לא נוהג, ואם מישהו ירצה לשחוט פסח ולהקריבו 
כקרבן פסח אזי זה פסול, ואם באמת הוא יקדיש 
אותו ויאמר הכבש הזה פסח וישחט אותו, הוא 
יתחייב כרת עבור איסור שחוטי חוץ, שאסור 
לשחוט קרבן מחוץ לבית המקדש. ואת המצות כן 

המצווה הזו אינה  ניתן להשאיר למחר, אם כן
נוהגת בזמן הזה ואעפ"כ זה נחשב במניין המצוות. 
לא משום שהציווי של ה' לתקופה קצרה, הציווי 
הוא לדורות, אך רק בגלל שמסיבה טכנית אי 
אפשר להקריב קורבן פסח. אבל האזהרה ניתנה 

'לא תותירו עד בוקר'. וכן כל  -בלי גבול של זמן 
 המצוות הקשורות לבית המקדש.

היא המצווה לבנות בית מקדש.  דומה לזה
מבחינה טכנית זה לא מציאותי לקיים בפועל את 

 המצווה לבנות את ביהמ"ק. 

היה אחד מהחכמים שעשה  בדורו של החת"ס
התעוררות לחפש דרך איך נוכל לקיים את המצווה 
לבנות את ביהמ"ק. וגם זה לא היה מעשי, 
 ההתעוררות היתה לגבי הלכה אחרת, להקריב
קורבן על מקום המקדש. כי ההלכה היא 
שמקריבים אע"פ שאין בית. כיון שקדושת הבית 
לא פקעה והמקום קדוש, וגם לעתיד לבוא. אך 
למעשה כל חכמי הדור פסקו שיש הרבה סיבות 
חוץ מהסיבה שכולם טמאי מתים ואי אפשר 
להיטהר )וזה שעורר את השאלה רצה לומר שאולי 

ל למעשה, אין לנו את טומאה הותרה בציבור(, אב
בגדי הכהונה, ואת התכלת ולכן מבחינה טכנית אין 

 שייכות לקיים את המצוות הללו. 

יש שני חיבורים של פסקי הלכות  באמת
מפורסמים בעם ישראל, החיבור של הרמב"ם 
והחיבור של ה'טור' וה'שולחן ערוך'. שהם 
חיבורים המקיפים את כל ההלכות של כל אחד 

נה כולה. ויש הבדל בין ספר מישראל לכל הש
פסקי ההלכות של הרמב"ם לבין זה של הטור 

הטור כתב  - הבנוי על הטור -והשולחן ערוך 
בהרחבה והביא את שמות מקורות ההלכה 
והשולחן ערוך שהוא בעצם ה'בית יוסף' שחיבר 

עם כל )על הטור( את חיבור הבית יוסף הגדול 
 יצור.המקורות, והשולחן ערוך הנו קיצור של ק

חיבר את חיבור פסקי ההלכות של כל  הרמב"ם
תרי"ג המצוות שבתורה. והוא הכניס את זה בספר 
משנה תורה של הרמב"ם הנקרא גם היד החזקה 
והוא עצמו קרא את שם ספרו 'משנה תורה', אך 

 עם ישראל בחר בשם 'היד החזקה'.

שהמחבר נתן שמות, ועם  ישנם עוד שני ספרים
ות הללו, אחד מהם הוא ישראל לא משתמש בשמ

ספר שני לוחות הברית של השל"ה הקדוש. וכן 
המושג 'משנה תורה' זו תורת משה רבנו. אולם 
הרמב"ם קרא לזה בתור ספר משנה תורה שזה 
מלשון שינון התושבע"פ, הוא כתב את כל 

אבל  ,ההלכות של התושבע"פ, כל תרי"ג המצוות
העם לא משתמש בשם משנה תורה שזהו גם שמו 

ולכן בחרו להשתמש בשם 'היד  אשל ספר 'דברים'
י"ד כי המשנה תורה של הרמב"ם מחולק להחזקה' 

 ספרים, זמנים, קרבנות, אהבה וכו'.

שלא משתמשים בשם שנתן לו  יש עוד ספר
המחבר, זהו ספר 'תורת משה', שחיבר הרב משה 
אלשיך שהיה מגדולי הדור בדורו של הבית יוסף, 
והיה גדול בהלכה ובאגדה וחיבר ספר פירושים על 
התנ"ך וקרא לזה תורת משה, על התורה. על 
הנביאים קרא בשם 'מראות הצובאות', והעם קורא 

כך וכך..' מצטטים לזה 'האלשיך הקדוש אומר 
בשמו ולא בשם 'תורת משה' וכך אגב גם עם 

 הרמב"ם.

שבספר היד החזקה של הרמב"ם  נחזור לעניננו,
ישנן הלכות של כל תרי"ג המצוות ובטור ושו"ע 
יש רק את המצוות הנוהגות בזה"ז. בימינו אין 
ביהמ"ק ולכן כל ההלכות של הקרבת קורבנות אין 

חכמים שמורים כל בשו"ע, וכשהיה ביהמ"ק היו 
אחד את פסקיו, אבל הוא חיבר ספר שימושי 
לזמנינו. ולהרמב"ם יש הל' פסח, חגיגה, פרה 

 ...אדומה וכו' 

הרמב"ם מביא את הפסוק  - דוגמא שניה לדבר
'השמרו לכם לעלות בהר או לנגוע בקצהו. הנוגע 
בהר מות יומת', כשהענן ירד על הר סיני הייתה 

ת להר ולא לנגוע בו, מצוות לא תעשה לא לעלו
והטעם, הסגת גבול, שעד כאן מותר ומי שעובר 
את הגבול ונוגע בהר מות יומת. הגמרא אומרת, מי 
שעובר את הגבול היו מביאים אותו לסנהדרין של 
כ"ג דיינים, פוסקים גזר דין מוות כי כמו 

ה מות יומת, כך כתוב בתורה לגבי ישמחלל
ההלכה למי המקושש עצים ביום השבת.. כך היא 

 ... 'איש לא יעלה בהר', שעובר את הגבול הזה.
כל זמן שהיו האש והענן על הר סיני אף אחד לא 
עלה להר, ובסוף ארבעים יום שמשה רבנו ירד 
מהר סיני והשכינה הסתלקה, רק אז היה מותר. אז 

 אם כן זו מצווה שמתחילת ציוויה היא רק זמנית.

דש מצוות בנין בית מקלעומת זאת,  אבל
והקורבנות אין לה זמן מוגבל. למעשה זה כבר 
למעלה מאלפיים שנה שלא מקריבים קורבנות, וזו 
סיבה חיצונית שאי אפשר להקריב קרבנות, אבל 

פ"י שהיא לא נוהגת אעהמצווה של בית מקדש, 

                                                           
 יז,יח דבריםראה  א

בזמן הזה, אבל הלימוד של הדברים האלה, חייב 
להיות הרבה יותר חי מלימודים אחרים שגם לא 

 ם בזמן הזה, כי כאן הסיבה היא רק טכנית. נוהגי

אתאומרת בהגמרא ", "ֹזאת ג, "ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחטָּ
ה" ֹעלָּ , כל העוסק בתורת חטאת כאילו דּתֹוַרת הָּ

הקריב חטאת. 'זאת תורת העולה' כל העוסק בדיני 
ולכן אומרים  .קרבן עולה כאילו הקריב עולה

יש הגאונים )רב האי גאון וכד'(, דבר מעניין, 
תלמוד בבלי ויש תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, 

התחבר בבבל ושם לא היו כי אין על סדר זרעים 
מפרישים תרומות ומעשרות ומותר לזרוע כלאיים, 
ולכן אין גמרא מסכת כלאיים, שביעית וכו'. 
בתלמוד ירושלמי שהתחבר בארץ ישראל יש 
מסכת שביעית, תרומות, מעשרות, כי זה נהג רק 

אל. על סדר טהרות אין לא בבלי ולא בארץ ישר
ירושלמי כי בימינו זה לא נוגע למעשה שהרי 
כולנו טמאי מתים וכל סדר טהרות נוגע לעניין 
אכילת תרומה וקודש, כלים טמאים, אהלות נגעים 

 וכו'. 

אין גמרא על מסכתות אלו אלא רק משניות.  לכן
הרמב"ם חיבר גם על זה הלכות נגעים כי זה חלק 

המצוות. אבל בכל מה שנוגע למצוות  מתרי"ג
תלמוד תורה, הרי שחייבים ללמוד ומקיים בכך 
האדם מצוות לימוד כל התורה כולה. מצווה 
ללמוד את כל תרי"ג המצוות עם פרושיהם, עם 
המשניות והתורה שבעל פה ושבכתב. א"כ, לגבי 
הלימודים הרמב"ם חיבר ספרו על כל תרי"ג 

דעת איך מקיימים המצוות, כדי ללמוד אותם ול
 אותם זו מצווה חיובית של לימוד תורה.

אמר את זה בביטוי דרמטי; מה  הרב מפוניבז'
המינימום של מצוות לימוד תורה, ישנו מינימום 
שבלעדיו לא יצא אדם ידי חובת לימוד תורה, 

ללמוד את המינימום של מצוות לימוד תורה הוא 
ים, . קדשים, זרעכל התורה כולה, זהו המינימום

טהרות, כל המצוות עם כל ההלכות של 
התושבע"פ. ולכן הרמב"ם חיבר את המינימום 
הזה, הטור ושולחן ערוך זה ספר הדרכה הלכה 
למעשה, את הגמרא חיברו על מה שנהג בימיהם 
בימי רבינא ורב אשי, המשניות זה חיבור קדמון 
יותר, למרות שכתב אותו רבי יהודה הנשיא, אבל 

היה קיים בעל פה מימי עזרא החיבור משניות 
הסופר ועוד בימי יהושע בן נון למדו משניות. ולכן 
כמובן שלמדו משניות על פרה אדומה כי בזמנם 
שרפו פרה אדומה בימי בית ראשון ובימי בית שני, 

 והיו הקרבנות, ולכן במשניות יש הכל. 

 .בגמרא, אין סדר טהרות לא בבבלי ולא בירושלמי
וד בבלי; זבחים, מנחות, סדר קדשים יש בתלמ

תמורה, מעילה. ולמה? כי כלפי הנושא של 
קרבנות מתייחסים אליו כאילו הוא דבר שנהוג 
בזמן הזה. והלימוד הוא הרבה יותר פעיל 
מהלימוד במסכת פרה או נגעים. ממילא מצוות 
ועשו לי מקדש, והלימוד של המצווה הזאת הוא 

ישים חשוב כמצווה שנוהגת בזמן הזה. ואנו מדג
  על המצווה של בניין בהמ"ק. בייחוד

 בשבוע הבא אי'ההשיחה המשך 
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