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הק״ו מידת
 פרעה ישמעני ןאיך אלי שמען לא ישראל בני הן לאמר ה' לפני משה ״ןידבר

 "הן דורשת שהתורה מהק"ו אחד שזהו רש"י תב יב( ו, )וארא שפתים״ ערל ןאני
שפתים". ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני

 שלא מה שמא זה, ק"ו לרש"י מנין העירו
 שאכן השתכנעו שלא מפני דבריו את קבלו

תתקצר? הגלות
 ערל שהיה מכיון גופא דהיא לפרש ויש

 לשכנעם משה היה יכול לא לכך שפתים
 שפתים ערל שהיה וללא דבריו, את שיקבלו

דבריו. את שיקבלו לשכנעם מצליח היה באמת

׳עמרם׳ השם מהות
 לאשה לן דודתו יוכבד את עמרם ״ויקח

 עמרם חיי ושני משה ואת אהרן את לן תלד
כ) ו, )וארא שנה״ ומאת ושלשים שבע

 מלשון שזה לפרש אפשר עמרם השם והנה
 בב"ב כדאיתא מאד גדול שהי' דהיינו רם" "עם
 שמתו אנשים מארבעה אחד שהוא א') )י׳׳ז

 דנקרא מפרש שמות ובזוה"ק נחש, של בעטיו
רמים. כל על רם עם ממנו שיצא עמרם

 עי' ישראל, ככל ששקול למשה הכונה ואולי
 אחת אשה ילדה ב׳[ ד' ]פרשה שה"ש במד"ר

 יוכבד זו וכו׳ אחת בכרס ריבוא ס׳ במצרים
 שהם ריבוא ס׳ כנגד ששקול משה את שילדה

 למעלה היו דזרעו א׳ ז׳ בברכות ועי׳ ישראל, כל
ריבוא. מס׳

הרע היצר בנצחון חדש שם
 לן פוטיאל מבנות לן לקח אהרן בן ״ןאלעזר

 אבות ראשי אלה פינחס את לן ותלד לאשה
 יתרו מזרע פרש"י כה( ו, )וארא למשפחתם״ הלוים

ביצרו. שפטפט יוסף ומזרע לע"א עגלים שפטם
 בדקדוק, לתיבה נכנסת לא זו דרשה הנה
 מ"ם, האות חסרה הרי הפיטום ע"ש דאם
 תיבה וזה טי"ת חסרה הרי הפטפוט ע"ש ואם

 לקבל זוכה יצרו על המתגבר כל ולא חדשה,
חדש. שם

 על ב׳[ ]י"ט בסנהדרין זה כעין מצינו אמנם
 קל שפלטו מפני פלטיאל בשם שנקרא פלטי

 המנצח העולם באומות להבדיל וכן מהעבירה,
מיוחד. תואר ומקבל בדרגה עולה במלחמה

, ממלא שלא כל עבורו ׳הלקאה׳ זהו תפקידו
 אנכי הנה ה׳ אני כי תדע בזאת ה׳ אמר כה
 ביאר אשר המים על בידי אשר במטה מכה

 שאין לפי פרש"י י׳׳ד( ז, )וארא לדם ונהפכו
 ואח"כ יראתם על אותם הלקה לפיכך גשמים...

 אחרי כה(: )להלן הפסוק לשון וכן אותם. הלקה
היאור. את ה׳ הכות

 ביחס היא שהכוונה וצ"ל מרגיש? ולא דומם היאור הרי ׳הלקאה׳, נקרא זה למה וצ"ב
 הלקאה זה תפקידו, את ממלא שלא דבר שכל י"ל עוד כך. שחשבו מצרים אנשי אל

 מיד. ישחטנה תרנגול כמו שקראה תרנגולת כתוב, נ׳׳ג אות החסיד יהודה רבי ]בצוואת עבורו.
יצירתו[. טבע כפי עושה שלא מקולקל דבר להשאיר צריך שלא משום שזה ויתכן

דם מכת בגדר
היאר״ מן מים לשתות מצרים ונלאו היאר ובאש תמות ביאר אשר ״והדגה

 דם, למראית רק ולא ממש, לדם ייהפכו שהמים הספורנו: מפרש יח( ז, )וארא
 כתוצאה באו היאור, והבאשת הדגים מיתת ולפירושו, תמות. הדגה הכי ומשום
הדם. ממכת

 כמים. נשאר הטעם אבל דם, היה המראה שרק פירשו, זקנים בדעת אמנם
 על אם כי המכה נקראת למה א"כ וקשה, היאור. שיבאש כדי תמות הדגה ולפיכך

עכ"ל. ניכר והדם ניכרת אינה שההבאשה לפי ונ"ל ההבאשה. שם על ולא הדם שם
 לשתות מצרים יכלו ולא כתוב: )כ"א( להלן והנה

 תמות ביאור אשר שהדגה שכתוב, לאחר רק מים.
היאור. ויבאש

 נהפכו שהמים דמה זקנים, הדעת כדברי ומשמע
לשתות, יכלו שלא סיבה בזה עדיין היה לא לדם

היאור. שבאש לאחר רק
 ידי על מתו לא הדגים דלפירושו ק"ק אמנם
 נוסף דבר היה זה אלא ואהרן, משה פעולת

היאור. באש ולכן ימותו שהדגים
 נקראת לא המכה למה זקנים הדעת ומקושית

 מכה היתה שההבאשה משמע ההבאשה. שם על
 מה דאל"כ הדגים, ממיתת כתוצאה ולא נוספת
 ולפ"ז התוצאה. שם על תקרא שהמכה מקשה

וצ"ב. מכות. שתי זו במכה נכללו
 יכלו לא אם זקנים, הדעת לפירוש יל"ע ועוד

 כתוצאה היאור הבאשת מחמת רק לשתות
 שאינם ממים לשתות יכלו א"כ הדגים, ממיתת

 ובמים מתים, דגים שמה היו שלא ליאור מחוברים
דם. טעם ולא דם מראית רק היה אלו

 והיה דם ויהיו מטך... קח כתוב: י"ט דלהלן וי"ל,
 נוספת פעם כתוב למה וצ"ב מצרים. ארץ בכל דם

 זקנים הדעת ולפירוש י(. ט, מדרש )ועיין דם׳ והיה’
 נהפכו המים מצרים ארץ דבכל ללמד דבא י"ל

היאור(. במי כמו דם מראה רק )ולא ממש לדם
 שבארץ המים משאר לשתות יכלו לא הכי ומשום
 והוא הפסוק. בכפילות מקשה מהריל׳׳ד )גם מצרים.

ממש, לדם נהפכו שהמים ללמד בא שהפסוק מפרש
הספורנו(. וכפירוש דם, מראה רק ולא

בצפרדעים גבולו
 כל את נגף אנכי הנה לשלח אתה מאן ״ואם
כז( ז, )וארא בצפרדעים״ גבולך

 דיבר כי י"ל מצרים"? "גבול ולא: "גבולך" מש"כ:
 נחשבת המדינה שכל המלך שהיה פרעה אל

 כי דין, פי על שלו היתה המדינה כל )באמת לגבולו.
כ(. מז, ויגש לפרעה, מצרים אדמת כל את קנה יוסף

 צפרדעים שהיו משמע גבולך׳ ׳כל ומדכתיב
 רבנו ובפירוש מצרים. ארץ בכל אדמה פיסת בכל

 המהלך שכל בריבוי יהיו כך שכל כתב אפרים
 ובמדרש ג(. ח, להלן מש"כ )עיין בהם רגליו נוגפים

 של טפה והיה עפר שהיה מקום דכל איתא ג י,
צפרדע. נעשה היה בו מים

 על תפילה שמים. לכבוד בתפילה בטחון יש
מתקבלת רוחניות,

 אין כי תדע למען כדברך ויאמר למחר ״ויאמר
 לא ואם מובן. בנבואה, ידע אם "למחר", אמר משה למה ו( ח, )וארא אלקינו״ ,כה

 שתפילתו ידע שמים, לכבוד הכל שעשה כיון וצ"ל, כך? לומר היה יכול מהיכן ידע,
 ח׳, פסוק להלן עזרא והאבן לו. ישמע שהקב"ה בוודאות לומר יכול והיה תתקבל.

 למה וק"ק ה׳. רשות בלי מעצמו פרעה אל אמר כי יביישהו. שלא בה׳ שבטח כ׳
 בו יש שמא חושש צדיק וכל לב:( ברכות ותוס׳ רש׳׳י )עיין תפלה עיון בכלל זה אין

שאני. שמים, כבוד על בתפילה אולי אבל תפלתו. מקבלת שימנע עוון

באחיה לבדוק
 ותלד לאשה לו נחשון אחות עמינדב בת אלישבע את אהרן ״ויקח

כג( ו, )וארא איתמר״ ואת אלעזר את אביהוא ואת נדב את לו

 והנה באחיה, לבדוק צריך אשה הנושא למדנו מכאן פרש״י
 שייכות. שיש רואים פעמים דהרבה במידות היא הבדיקה

 י״ל אולי באחיותי' לבדוק כתוב ולא באחי' לבדוק ומש״כ
 קשה אחרים וע״י באחיותי' לבדוק יכול לא שהנושא משום

האמת. לדעת

 בנים דרוב א' ק״י בב״ב דאמרינן משום שזה הכרח ואין
 גם דומים שהבנים אולי יתכן דבאמת האם, לאחי דומים

 כתוב משו״ה באחי' לבדוק שכתוב כיון אבל האם, לאחיות
לאחים. שדומים

 אחים לה שיש ויר״ש הגונה בחורה לו שהציעו מי שאלה:
 הנושא משום השידוך לדחות כדאי האם הישר מדרך שסטו

באחיה? יבדוק אשה

 הישר בדרך שהולכים אחים עוד לה שיש במקום תשובה:
 שאינו לאח דומים יהיו שהבנים חזית מאי לומר יש הרי בזה

 אחים רוב שיש במקום ולכך להגון, דומים יהיו ואולי הגון,
 שו״ע אין ובאמת רובא, בתר זיל לומר יש ודאי בזה הגונים

 דאף נראה ולכך בסברא, רק תלוי הדבר אלא אלו להלכות
 לגופו מקרה כל לבחון יש הגונים אחים רוב לה שאין באופן

 וצריך הסתברויות, של צדדים רוב אחר הענין לפי מסברא
 עמ' לב )ישמח בזה. להכריע בכדי וש״ח דשמיא סייעתא

שמא(

 א( )ק, בתרא בבבא איתא שליט״א, גנוט רש״ב כותב זה ]ובענין
 בנים ״שרוב בגמ' ואיתא באחיה״. יבדוק אשה הנושא רבא ״אמר
 הדבר שאין זצ״ל עזרי האבי מרן אמר ואמנם האם״. לאחי דומים
 כלל בדרך הבאות הנפשיות והתכונות המדות לענין אלא אמור

 לידי מסור הדעת ענין כי כלל שייך זה אין דעות בעניני אך בתורשה,
 אגרת ח״ו ומאמרים )מכתבים הבחירה ניתנה ואדם אדם ולכל בחירה

 הורה שליט״א שטיינמן הגראי״ל שמרן מחכ״א שמעתי וכך תשי״ט(.
 שבימינו והוסיף זצ״ל, שך הגרא״מ רבנו מרן בשם זאת הוראה לו

 ח״ו אם המשפחה על כלל להשליך אפשר ואי ניקיתי, יאמר מי אנו
 כה וגרורותיו שהרחוב כיון והישיבות, התורה מדרך סר מבניהם אחד

 ורק כדבעי, בנם את חינכו ההורים מספור רבים ובמקרים מאיימים,
 הענין ואין תורה של מעולמה הוציאוהו ותאוותיו האישית בחירתו

בבית[. הילדים לשאר ועיקר כלל קשור

וקדש ולדת לרגל הי"ו א.ר. הרב המערכת חבר ידידנו ע"י ה ו ה ו"מ בת בשעט
טובים ולמעשים לחופה לגדלה ואמה אביה יזכו



כעס בפלשיול עביץ
ב( ח, )וארא מצרים״ ארץ את ותכס הצפרדע ותעל מצרים מימי על ידו את אהרן ׳׳ויט

 המצרים כשראו והנה וכו' מתזת והיא אותה מכין המצריים שהיו תנחומא במדרש וכ"ה נחילין, נחילין מתזת והיא אותה מכין והיו היתה אחת צפרדע ז"ל 'פרשייי פרץ: הברכת וכתב
 שמוסיפה מכיון אדרבה אומרת: הכעס מדת מה אבל הללו, השרצים להרבות שלא כדי מלהכותה להפסיק שצריכים נותן הדעת הלא הרבה צפרדעים להתיז מוסיפה עי"ז כי אותן המכים
 והיא ולהתנקם להכות הוסיפו הם חלילה חזר וכך בהם, בערה וחמתם לכעוס הוסיפו להתיז שהוסיפה וכל האפשר ככל ולהכותה ממנה להתנקם להוסיף שצריכים ומ"ש שכן כל להתיז

 הוא הרי לשכנגדו כשמשיבים אבל לאט, לאט הדבר ישתקע ישיבו ולא חרפתם ישמעו אם' כי שכועסים, מקום בכל הוא וכן מצרים ארץ את ותכס כי עד נחילין, נחילין להתיז הוסיפה
 עד בשתיקה ולעבור שציערו זה עם להטפל לא לו ויפה שטוב נותן הדעת כן ואם האפשר, ככל לעומתו יוסיף הלה גם להתנקם שיוסיף מה וכל וכהנה, כהנה לעומתו להשיב מוסיף
 וכך אפים אחת מנה להשיב שיש שכיש אומרת שלו הכעס ומדת ומוסיף הולך שכנגדו וגם להתנקם או להשיב ומתחיל זאת על אשתוק אנכי הכי אומרת הכעס מדת אבל זעם, יעבר

הכעס. ממידת לינצל שליט"א מרבנו והדרכות ענינים כמה כאן ונביא פרץ, הברכת עכ"ד במצרים, הצפרדעים כמכת וסופו לעולם,

ועס ומע הכ ים ש ים דבר אחר
 אבל עליו, גדולה תרעומת לי והי' בשמי, שקרים שאמר אחד היה רבנו: שח

 שהוא זכות, לכף אותו דנתי גם לו, אמחול שלא מזה לי ייצא מה חשבתי אח"כ
 אדם טוב, שמע לא ממילא בטבעו, רגזן שהיה כיון אלא במזיד, משקר היה לא

 שאחרים למה לבו אל ושם מדקדק ואיננו צודק שהוא בטוח בכעס שהוא
 מישתבע ומר אמר דהכי מישתבע דמר א( כו, )שבועות בגמ' שמצינו ]וכמו לו אומרים

 שינוח גמורה, במחילה לו מוחל אני )ואמר: שמע[ דכך משוכנע היה אחד דכל דהכי,
משכבו(. על בשלו'

 עובד אני וע״ז בלב, כעס לי להיות יכול אמר: מסוים בענין רבנו את כשציערו
יהי׳. לא הלב כעס שאף אלו בימים

 תלמידיו מגדולי א׳ לי שסיפר שנה משלושים יותר מלפני בזכרוני הרמי״ש: ושח
 שאני שנה עשרים "כבר אמר הכעס, מידת בענין רבינו עמו שכשדיבר רבינו, של

 שלפעמים לויינשטיין להר״י אמר ופ״א זו!". רעה מדה מעצמי לעקור מנסה
 אני אותי, שמכעיסים דברים לי שאומרים

 הכעס. את ממני להסיר כדי ׳וויץ׳ איזה אומר
ות ות מא י תענ

 מאה צריך כעס שעל התורה במעלות כתוב
 לדבר אין וא"כ האריז"ל, ע"פ תעניות עשרים

 אחרון בדור יספיק, לא החיים כל אפי׳ סוף
 להבין ויש לצום, כח אין התורה, ע"י התיקון

וי״ל. תורה? מספיק הי׳ לא אז למה
 וחמישים מאה יתענה שאם יודע הוא אם והנה

ירוויח. מה שוב, שיכעס ודאי יום
 שעושה אדם על מובא )ק״ד( החיים עץ בספר

 התשובה בעת אם ז"ל הרב את שאלו תעניות,
 לו השיב מבושלים? גריסים עם מים יאכל

 חמין בלא להסתפק שיכול בנפשו יודע אם
 כי ומים, בפת שיסתפק יותר טוב אז ותבשיל

 בזה, מנוסה יהיה אזי תבשיל איזה לו יתיר אם
 יהא שלא או כרצונו, שלא התבשיל לפעמים כי

 היצר שישיגהו עד אחר, ענין באיזה או מבושל
 בלבו פחות לא ויתפסנו ח"ו וכעס קפידא בענין

עכ"ל. ח"ו,
 של כב( )נדרים שכתוב כמו בכעס, המיוחד
 זה כי בו, שולטים גיהנם מיני כל הכועס

 הרמב"ן באגרת כמש"כ עבירות. להרבה מביא
 אדם, בני להחטיא רעה מדה היא שהכעס

 ובעל כתב: ט״ז[ אות ]ש״א בשע״ת יונה ורבינו
 לנזקים. ומופקר לפשעים עלול הכעס

ור גדר מה יס הא
 מביא או עבירה הוי אי הכעס בעצם לדון יש

 בו שולטין גיהנם מיני כל הכועס עבירה, לידי
 דזה דהכונה או ביאר שם וברא״ש בעיקר לכפור שיבואו משום בר״ן ומבואר

 בגיהנום ולהיות לחטוא יגרום דזה משום או בגיהנום, פורעניות מיני כמו טוב לא
 וכן לאיסור, דגורם משום הוא כעס דאסור דמה דס״ל משמע לכאורה עכ״ד.

בנ״א. להחטיא רעה מדה שזה מכעס ליזהר הרמב״ן באגרת מבואר

ול כעס ה׳ חיל
 מרשים אנשים הרבה אנשים. הרבה בעיני קל דבר נחשב כעס רבנו: אמר

הדבר. חומרת לב על לתת בלי לכעוס לעצמם
 וז״ל במיתה אלא מתכפר לא השם חילול נאמר ע״א פ״ו דף יומא במסכת

 ביוה״כ ולא לתלות בתשובה לא כח אין בידו השם חילול שיש מי אבל הגמ׳
 באזני ונגלה שנאמר ממרקת ומיתה תולין כולן אלא למרק, ביסורין ולא לכפר

 הלכות ברמב״ם נפסק וכך תמותון. עד לכם הזה העוון יכופר אם צבקות ה׳
 מצליחים אם גדולה שאלה אחרים בחטאים גם ואמנם ד׳, הל׳ פ״א תשובה
 השם חילול לגבי מקום מכל אבל קשה, דבר זה ותשובה היות תשובה לעשות

במיתה. אלא אפשרות אין שכלל סובר
 חכם תלמיד השם חילול זה כועס חשוב אדם אם החומרא את נבין ומכאן
השם. חילול כך כל בזה אין פשוט ואדם מתאים, לא זה כועס

 לא תשובה יעשה אם חשוב ובאדם מאד, חמור וזה שכועסים אנשים הרבה יש
ה׳ ד׳ אות רביעי שער יונה לרבינו שע"ת ספר עי׳ רח"ל, יועיל

יעת נ הכעס מ
 דהנה כך: יחשוב כעסו, להסיר וחפץ שכועס שמי שאמר: הגרי״ס בשם מטין
 יר״ש בו שיש מי והרי רצונו, עשו שלא בגלל הוא כועס שאדם מה כלל בדרך

 לו אין וא״כ שמיים, ירא אינו בעצמו שהוא ע״כ שמעו לא ואם נשמעים, דברים
עצמו. על אם כי לכעוס

מהכעס להינצל
 אם לו: והשיב מכעס? להיפטר בכלל שייך אם שליט״א רבנו את שאל פלוני
 תכעס, לא וודאי דולר אלף ואפילו דולר מיליון תקבל תכעס לא שאם לך יגידו
 פרוטה בלי שנשאר וחושב מהכל שוכח לכעוס רוצה שאדם שברגע אלא

 אומר ה׳ כאשר וא״כ שאפשר. ראיה זו עכ״פ אבל לכעוס, ומוכרח נחרב והעולם
 עד שווה הכעס את לנצח שהצליח למי הזה בעולם וההצלחה מיליון? שוה אינו

מהקב״ה. כך על לו שיהיה טוב השכר וכן מאד,

 ביום שפעם הכעס, מן להינצל רבנו הציע ופ״א
 יש אם רבינו את ושאלו המות״. יום לו יזכיר
 המות יום שזכרון כאלה ויש היות אחרת, עצה

אותם״. ״מפחיד

 זכרון את בדעתו יעלה ואמר: רבינו חשב
 כל כ״ב דף בנדרים שאחז״ל וכמו ״הגיהנם״,

 שנאמר בו. שולטין גיהנום מיני כל הכועס
 ואין מבשריך, רעה והעבר מלבך כעס והסר
גיהנום. אלא רעה

נך גבר לח להת
הכעס? על יתגבר איך שש בן ילד על שאלו
 לו שיאמרו מבין ילד הוא אם רבינו אמר

 שולטים גיהנם מיני כל הכועס כל בגמ׳ שכתוב
בחוש. זה את ורואים בו

נצל עצה להי
הכעס, ממידת להינצל עצה לרבינו שאל אחד

לזה, עצות מחפש גם אני רבינו: אמר בתחלה
 ]ע״ש ס״ו פרק חרדים בספר ללמוד אמר אח״כ

 מושב נשמתך כי ידעת אדם בן ואתה .... י׳ אות
 חיי על תעצב ואיך יסתלק, ועצבונך בכעסך אלוקים,

 כל כהלל בשמחה סבל לכן עולם. חיי ותאבד שעה
 נחמתך זאת ויהי מלכך את תעזוב ולא עליך הבא

 יתברך אליו ואתה אליך פניו יאר והוא תדבק, בו כי
 נשמתך תוציא ובכעסך תכעס איך י״ז: ובאות
 למי אתה דומה רעה, רוח במקומה ותשכין היקרה
 הרי חברו פני ילבין ואם בלבו, בכעסו סכין שנועץ
 ירח תערוג בכאיל וראה עוד( )ע״ש דמים. שופך

באלול[. זה פרק ללמוד מייעץ שרבנו איתנים

וז״ל: כתב ה׳( הלכה ב׳ )פרק שלמה באבן הגר״א
 הכעס, את וכו׳ הלכות ובלימוד תאוה, של יצה״ר בו לכבוש טוב ״האגדה״ לימוד

עכ״ל. בתורה, אלא הרע היצר את להרוג אפשר ואי

ות לא וך להכ כעס מת
 שכתוב מה כי ברור אבל להכות, שצריך מהכלל יוצא יש לפעמים רבנו: אמר

 לא וגם הזמן, וכל הבחנה בלי להכות שיש הכוונה אין בנו שונא שבטו חושך
 ילמד הילד כמותו, להכות בנו את מחנך הוא כן שאם נמרצות במכות מדובר
 בתקיפות מכה כאשר כי אביו, אצל שראה הדוגמא זו כי דבר כל על להכות
תועלת. מכך ואין בכעס שאבא ברגע שקורה מה שזה מתרגל הילד ובכעס

 במקום ואז כעס שישכך עד להמתין יש אלא כעס, בשעת להכות שייך לא ולכן
 מתוך שלא מכה שקיבל ירגיש שהילד מכה. איזו לתת שייך לעת ומעת הצורך
אהבה. מתוך רק אלא שנאה

וח נשמה צחצ כיצד? - ה
 שליט״א הגרח״ק למרן החזו״א אמר זצ״ל, דושניצר אליהו ר׳ הגה״צ כשנפטר
 ידע שהוא משמע איש? החזון ד״ז ידע מנין נשאל ואם מימיו, כעס לא שהנפטר

 כלל לבא יכול לא כזה שאדם והבין הנהגותיו את שהכיר או קדשו[... ברוח ]היינו
 על כתם לו עושה זה כועס שכשאדם רבנו: הסביר אחרת ובהזדמנות כעס. לידי

 הבין וממילא מצוחצחת, אלי׳ רבי של שנשמתו החזו״א ראה כנראה הנשמה,
מימיו. כעס שלא

עצה ממנו ונהנים
תורה מרביץ של כוחו

 בעריכת עסק שבמקביל הישיבות באחד חשוב רי׳מ
 האחרון, בדור הישיבות ראשי מגדולי אחד של ספר

 כמה שיפסיק הספר את לסיים כדי ממנו וביקשו
 לסיים יוכל ובכך השיעורים מאמירת חדשים

 זה. דבר רבנו את לשאול ושלח הספר, את במהירות

 שקאפ, שמעון ר׳ היה מי יודע אתה רבנו: לו ואמר
 בעולם, עשה שהוא גדול הכי הדבר לדעתך מה

 הכהן? יהודה שמעון ר' והחידושי יושר השערי לכאו'

 שהעמיד עשה שהוא גדול הכי הדבר לדעתי אמנם
 את שבנה רוזובסקי שמואל ר' הגאון כמו תלמיד

 וזה ובשיעוריו, בתורתו האחרון בדור הישיבות עולם
שעשה. והחידושים הספרים כל על עולה

 שמי שיעורים, אמירת על תוותר אל אתה גם ואי׳כ
 תלמיד להעמיד תזכה חודשים באותם אולי יודע

 ותערוך. שתכתוב מה מכל יותר ששוה

 יכול זה בלימוד, תלמיד דוקא שאיי׳ז רבנו והוסיף
 או במדות, שלך תלמיד בתפילה, שלך תלמיד להיות

נצחים. לנצח קנין שזה רוחני, דבר בכל



בלבד. מו״מ בדרך נכתב והכל אופן, בשום למעשה הדברים על לסמוך אין ע״כ1 מעשה, מפי ת1הלכ למדים שאץ לציין ’הראו מןוהליכות הלכות

ות תגין י ות בא
 בצד התגין את הסופר שעשה לרבנו, שעשו התפילין בפרשיות עובדא הוי

 שיהיו צריך - לתייג צריך כ' סק"ג סל"ו במג״א והנה מעליו. ולא האות
 לא וגם ל״ה[ סי׳ ]מ״ע מחבירו נפרד אחד וכל האותיות בגוף נוגעים התגים
 סקי״ג. במשנ״ב והו״ד הזכרונות[ ]ס׳ באמצעיתן כ"א האות בסוף ידביקן
 דלא משמע הזכרונות ס' דבגוף התעורר שם במק"מ קדשים בדעת אמנם
 יעשה אם שאלו חי"ה בד"ק של בתגין אלא עסיק ג"ץ שעטנ״ז של בתגין
 )דף שאמר הברוך על סלת מנחת בס׳ התעורר ]וכן הרבה. האות ישתנה האות בסוף
 התרומות, ומס׳ שעטנ״ז ד"ה ע"ב כ״ט דמנחות דהתוס׳ מפשטות ראי׳ קצת והביא קכ״א(

לזה[. כיון מג"א דגם ור"ל ב"ש, ומהגהות
 ודלא כשרות. הפרשיות ושפיר ג"ץ בשטענ״ז לזה לחוש אין דא"כ רבנו ואמר

 ותקופה בכל, נוהג הוא בפשיטות ד"ז המג״א דהביא דכיון דחששו כהפוסקים
כאלו.. תפילין לבש עצמו רבנו ממושכת

ן ל תפילי הגרי״ז ש
 באבוב בעיירה מומחה אחד והיה דקות תפילין היה לכולם בחו״ל רבנו: סיפר

 יודע ואיני גסות, תפילין אצלו להזמין רצה והגרי״ז גסות, תפילין עושה שהיה
 היו מהם ומיעוט שמים, ויראי חסידים היו מאכרעס׳ ה׳בתים רוב ]בחו״ל לסוף. היה מה
 זלאטס ותשע זלאטס, 30 היה דקות תפילין ומחיר ירא״ש, כ"כ היו לא והם בטיקטין גרים
 המומחה היה שהוא חיים משה ר׳ בשם אחד שם והיה אחד, דולר כל מחיר כמו שוה היה

זלאטס[. 33 בשכרו נוטל והיה מכולם
 היו פרודות הבתים שאין אע"פ מבחוץ לחריץ סימן עושה שאם רבנו ואמר
 אמנם גדול, ביוקר אלא מהודרים בתים מצוי היה דלא בזה להקל נוהגין
 סתם יסמן אם אך הבתים שבין הריוח כנגד בדיוק החריץ את שיעשה צריך

ע״א( ל״ד מנחות השחר )אילת עביד. שפיר לאו מבחוץ חריצין ד׳

ן דר״ת תפילי
 ישאל ר"ת שאם ואמר ר"ת, של תפילין הניח ימיו בסוף הח"ח רבנו: סיפר
לו? אענה אני מה הנחתי לא למה בשמים אותי
 משום שהחליט בעצמו[ שליט״א רבנו היה שזה מהדברים משמע היה ]א"ה אחד והיה

 יפרח( כתמר )צדיק הנ"ל הטעם משום דר"ת תפילין בחיים אחת פעם להניח כך
 להגר״א ששאלו י"ג אות ראש בכתר שכתוב למה שליט״א רבנו ומציין

 אינו הזהר דפשט השיבו: עוה״ב של שהם ר"ת של תפילין על בזהר שמצינו
 ועוד הביא ל"ד סימן או"ח והב״ח עוד ועי״ש יניחם עוה״ב אחר והמהדר כן

 יחזקאל קבר שעל בימה שנפלה מא"י כתב ששלחו והמרדכי הסמ״ג כתב
 הוו דפסולין דלפי דוחין ויש ורש״י, הרמב״ם כסדר ישנים תפילין שם ומצאו
 מבית הנחתן להחליף אלא גניזה צריכים היו דלא נהירא ולא לשם, גנזום

עכ"ל. זה לבית זה

ות וע לשמה הרצ
 עיבוד בדבר עבורו איש החזון דאג לארץ הגרי״ז מרן כשהגיע רבנו: סיפר

 מפעל לו שהיה לורנץ שלמה לרבי ופנה לשמה, שיעשה התפילין רצועות
 אביב לתל פעמים כמה בעצמו איש החזון ונסע אביב, בתל עורות לעיבוד

עיבוד שיהיה כדי ושלב, שלב בכל לבור העורות את ולהכניס להוציא כדי

 מצות לשם פעם בכל בעצמו לומר ויוכל מכונה, ידי על ולא אדם מכח
 כל שמפרט להגרי״ז החזו״א מכתב קל"ד אגרת ח"ב איש חזון אגרות קובץ ]וראה תפילין.
בדבר[. והתעסקותו טירחתו

ן נקב בתפילי
 העליון, הדק בעור נקב ונתהווה דקות, של מעור תפילין לו שהיו רבנו סיפר
 הבריכה נגד להפגנה רבנו ]כשעלה זצוק״ל דבריסק הגאב״ד הגרי״ז מרן את ושאל

 זצוק״ל מבריסק הגאון לו סיפר וכתשובה להגרי״ז[. נכנס זה ולפני המעורבת,
 לתפילין, בסמוך ששכב תרמוס בקבוק בילקוטו והי׳ מקום לאיזה נסע שפעם

 שהמשיך אף ומאז קצת, ונתעקמו התפילין על ונתפשטו חמים מים ונשפכו
 הג"ר של התפילין את ומניח חוזר יום כל הי׳ אבל אלו, בתפילין להתפלל

 הי׳ שמחה הג"ר של ובתפילין דבריסק, הוראה המורה זצ"ל זעליג שמחה
 משמע והי׳ והניחום, לזה לב שמו ולא מדקות ג"כ שהיו העליון בעור נקב

צ״ב( עמ׳ ח״ה רבנו )ארחות בברכה. שמניחם זצוק״ל מבריסק הגאון מדברי

יע ן להשק בתפילי
 בהוצאת שמשקיעים אדם בני אצל מצוי כלל בדרך אומר: היה הגרי״ז

 קצרה, תקופה מידי נאים המלבושים ושאר חדשה חליפה קניית עבור כסף
 כך, כל משקיעים לא במצוות ואילו קצר, לזמן שזה אפי׳ הרבה ומשקיע
 החיים לכל אחת פעם תפילין קונה שאדם הדרך תפילין מצות ולדוגמא
כך. כל בזה משקיע ואינו בכך ומסתפק

 שלא אע"פ לזמן מזמן שלו התפילין את מחדש היה עצמו הגרי״ז ובאמת
עכשיו. עד שהניח במה פסול מצא

 רצועות, בהחלפת פעם התפילין, את לחדש פעם מידי נוהג שליט״א רבנו וכן
ן או הבתים בריבוע ופעם ולח לפעם ומפעם וכיוצ״ב. מחדש בצביעת  את ש

ן ים ירא אדם אצל התפילי ישפץ שמ . לו ש ותם קיד( עמ׳ בריסק מתורת בתמר )אעלה א

ן ום כל תפילי הי
 ראיה[ עד נאמן ממקור ]ששמע שליט״א סולמון חיים מתתיהו רבי הגה"צ שח

 למונטריי והגיעו מבריסק ברחו זצ"ל והגרמ״ס שליט״א רבנו מרן שכאשר
 בתפילין מעוטרים כשהם ביחד שניהם למדו בבחרותם, עדיין והיה בשווייץ

 מים )פלגי נפלאה. התמדה בטלים, דברים שום ובלי הפסק שום בלי היום, כל
 כעדות תפילין, עם מנחה להתפלל ורבנו הגר"מ של דרכם היה במונטריי ]ובישיבה פ"ח( עמ׳
זצ"ל[. בעק נטע יעקב רבי

ות כדאי ואין היום, כל ללבוש נוהגים שלא שהיום רבנו והעיר  דברים לעש
ונים בציבור. מש

ן נחה תפילי במ
 פ"ב הרמב״ם שיטת של תפילין להניח היה, הגרי״ז שמנהג רבנו, סיפר

 תפילין( )הל׳ ]דהגרי״ז המנחה. תפילת בשעת וסתומות בפתוחות ה"ב מתפילה
 שכשעלה רבנו וסיפר אחרות. תפילין לו היה ולכן סקכ״ו( ל"ב )סי׳ כהט״ז דלא ברמב״ם למד

 מניחים שהיו אנשים הרבה הלכות׳ ׳שונה כנסת בבית היה בפ"ת, גר והיה ישראל לארץ
במנחה[. תפילין
 בביתו ביחידות מנחה תפילת מתפלל שהיה סיבה שהיה תקופה כשהיה ורבנו
ידברו לבל בבית אז והזהיר יתרה. באריכות אז מתפלל והיה תפילין, הניח

והוספות הערות מכתבים
וסח לנכון והעירו ואיש״ר. אמן על ותפלין טלית עם מהבית יציאה עדיפות בענין הבאנו | תשע״ז ויגש 186 בגליון נה דהנ ו ואר ש ׳ וכמב ילה עיונים תהלתך פי ימלא בס  קד( ׳)עמ בתפ

ו״ע וז״ל, ' סימן בש יף צ ים כתב י״ד סע נה כדי לביהכ״נ אדם ישכ ימ ים עשרה עם ש נ נה ראשו ז ס״ק ברורה ובמש י כתב מ״ ' לא והאר״ ים מן הי נ ו וצרך כי הראש ות ה ' לפנ ילך כדי וגם וכו וטף ש  מע
ית יף ס״ל אם ויל״ע עכ״ד. היום קודם אפשר אי וזה לביהכ״נ ותפילין בטל וטף לילך דעד ו״ת מע ' לביהכ״נ בט יית יפסיד זה ע״י אם אפי יש״ר ענ ' א י או וכדו יף גוונא דבכהא "פ קודם לילך עד  אע
ו וטר שאינ . מע בטו״ת

' ׳ ועי י החדש בס ומשחר י" " , עשרה 'במעלת ב״ח ימצאונ ' יא הראשונים יא, רבנו בשם שהב ׳ ים דהנה שליט ׳ ו המלבי ' 'ארצות בספר ' החיים ׳יא ע״ד תמה י״ח(, ס״ק כ״ה (סי ' המג , כ״ה סי : סק״ג  ה״ל
וה זה דבר ובעיני , תמ יך מה דהא מאוד ות שצר ו״ד להי , מי ים ואר ראשונ ' מב ות בגמ יע ואיך ב(, )מז, ברכ וה הכר ו״ת לילך זו דמצ ית בט נסת לב ן הכ ואר שאי ' מב והר בפרט יותר, גדולה בגמ ז  שב
ו ' עצמ ומה )פ , תר ימה משמע א( קלא ות שהקד ו״ד להי ים מי נ יף ראשו י חייליה רב כי ואף יותר. עד ומר לגזור דהאר״ , א ודם הא מ״מ בזאת ור ק וש יכול אין היום א , ללב יך ולא תפילין ומר שי  ל

יד ות שמע , כמש״כ שקר עד ו״ת וכ״כ ביראתך נחלת בש ' ' ' שבעה ', ו' סי . וכו יק וע"כ עכ״ל , מס יקר המלבי״ם י כהטעם דהע ובא השנ , שה ז״ל דהא בשעה״כ , מעשרה היה לא דהארי ים נ  הוא הראשו
י יה מפנ , שה "ד חלוש עיי"ש. עכת

נת ומפני , טע ים דעשרה המלבי״ם נ ו נא הוא הראש י , מד ' ות זמננו מגדולי מקצת הורו דגמ ים עשרה דמצ נ ו . הראש ' עדיפא ' 'הליכות בספר ועי ' שלמה ילה הל ' תפ ,שכתב3 הערה פ״ד מ', )עמ  בשם (
ז יערבך הגרש״ ו : זצ״ל א ור בזה״ל ו על יקבל לא עתה שלעת יעץ, זה בענין ששאל לבח , ואמר זו. הנהגה עצמ ית דהשכמה לשואל נסת לב ות הכ ימנ , מעשרה לה ים נ יפא נראה הראשו יכה דעד  מהל

ית לביהכ״נ י ותפילין, בטל נא היא שהר י ' מד ואר דגמ ות כמב , בברכ . 'הליכות ספר עכ״ל )שם( ' ן הגראי״ל מרן למעשה לי אמר וכן שלמה נמ י , שטי יט״א ים עשרה דמעלת של נ ו , הראש י עדיפא  מפנ
יא נא שה י . מד ' ן דגמ ו יש אכ יט״א מרבותינ נא נחשב זה אין דהכא שר״ל של י , ד ' ים עשרה ענין כי דגמרא נ ו , הוא הראש ' דין, ואינו מעלה "כ ועי י בספר בזה מש ומשחר י" " ' כרך ימצאוננ ' ב  עי
"כ ' בשער מש ' ט ' ענף י״א סי ות א ב'. א
ות שלאחר כנסת בבית ותפילין טלית הנחת בענין שם שהובא ובמה יח יח הסל ית רבנו מנ ו ותפילין טל ומ . במק ומה בביהכ״נ וה יש רגע שכל שמאחר שאמר כמד ות מצ ואר בביהכ״נ להי  )כמב

ילה פי״א ברמב״ם ו״ע ה״ט מתפ י כמ״ש קנ״א( סימן ובש יחן לצאת כדאי לא ביתך, יושבי אשר חיצון. בחדר להנ
יר ' רש״ש הרה״ג הע יט״א ש י של נ״ב מדבר ' המש ים 'ועיין סק״ח( כה )סי נ ו ו באחר ים שכתב ודם במשכ וקר אור ק נ ובא הב יך לא לבהכ״ זהרת שי והר א י לא דעדיין הז ור ומ"מ חיובא. זמן מט יא  כש
וב יותר היום יצא ט נ לחצר ש ילבשם בהכ" "כ ויכנס שם ו . אח ' יף בכה״ג דגם משמע לבהכ״נ . עד לצאת



הישיבות עולם
שמעיהו רבי בית ישיבת

יט אנגלנדר שלמה רבי הגאון י”ע ז”תשל באלול הוקמה ברק בבני א”של

הישיבה בני עם
 בישיבה, לאווירה קרובה הכרות לו ויש הישיבה מבני רבים מכיר שליט״א מרן

 מישיבות תורה מרביצי מפנה פעמים, בוגריה. עם קשר לו היה וגם והליכותיה אורחותיה
מהישיבה. קודש ושבת שישי יום סדרי את להעתיק חדשות,
 חינוך מתוך יהיה בישיבה שהלימוד הוא כך, על עמד שמרן היסודיים מהדברים אחד
 רפיון, כזמני שמקובלים בזמנים ואפילו כספיות, תמיכות של בסיס על לא ובשו״א ואוירה

 כסף ישלמו מעט עוד רה״י: בפני התבטא פעם פורים. ליל ואפילו שישי ימי זמן, סוף כגון
 ה״קהילות בעל ממרן בזמנו, זה עקרון שמעה שההנהלה לציין יש יצר״. ״אשר ברכת על

זיע״א. יעקב״
 בהזדמנויות ויר״ש בתורה וחיזק מדברותיו נשא שמרן הישיבה זכתה זו היכרות בעקבות

 כל על 'רבינו', של יחס היה למרן הישיבה בני יחס שהתבקש. עת בכל כמעט וכמדומה רבות,
 בכובע יושבים היו הישיבה בני חיזוק דברי נשא כאשר הניכר, דבר רבך', ב'מורא המשתמע

 הישיבה( בוגרי ע״י שיצאו בקבצים נדפסים מהשיחות )חלק מהשיחות. קטעים כמה ונביא וחליפה.
 הקב״ה בחסד בתו״ד: ואמר בישיבה פתיחה שיחת למסור שליט״א רבנו הגיע תשס״ג אלול בא׳
 אבל כזאת, במדרגה יהיו שאנשים לומר אפשר אי שכמעט למרות שלנו, שבדורות רואים

 שלנו, הדורות עם עושה שהקב״ה החסד אז חלשים, שהדורות יודע חסדו ברוב הקב״ה
 מאד שעולים הרבה יש להשיג, אפשר תורה, הרבה לומדים שאם רואים זה שלמרות

 שהדורות רואה שהוא היות לדור, נותן שהקב״ה חסד וזה מאד, תורה ומקבלים בתורה
 הי' אם רק זוכים היו לא באמת הקודמים ובדורות חפניים, מלא תורה נותן הוא חלשים,
אתנו. חסד עושה הקב״ה היום באהל, ימות כי אדם של מדרגה

 של חסד וזהו ולעלות, לעלות זוכה הוא טוב, שנים כמה לומד בחור שאם רואים וב״ה
וכו'. לעשות צריך המינימום את הפחות ולכל לנצל, צריך הזה החסד את ולכן הקב״ה,
 צריכים אנחנו וסיים: לר״ה בהכנה בשיחה רבנו האריך תשס״ה אלול כ״ב ב' ביום
 מצווה דבר שלכל ולהרגיש חשבון לעשות צריך כ״א ר״ה לפני עומדים אנו עכשיו לדעת,

! החיים זה מצווה, מעשה כל החיים! זה לשאוף, צריך
 מאושר עצמו שירגיש האדם בתוך טעם להכניס לשאוף יש חיים! זה גמ' דף כל

 רוצים שאנחנו יראה, שהקב״ה לקוות יש בזה, נתחזק שיותר כמה ועד מצווה. כשעושה
 (2 גליון )הכרם בזה. טעם מרגישים ואנחנו מצוות שומרי להיות רוצים תורה, אוהבי להיות

 שליט״א רבנו מרן כששמע מצווה״. כ״מת ידועים הישיבות בעולם ״שישי״ ימי להוותנו,
 במו המרהיב במחזה לחזות ביקש שישי בימי הלימוד להגביר ביותר משתדלים שבישיבה

 תשס״ו אדר ג' ו' וביום השישי, ביום חילים להגביר הישיבה בני את לחזק להוסיף עיניו,
 ב״ה ששמעתי ״כפי וז״ל דרשת בתחילת שהזכיר וכפי בשיחה. האריך לישיבה הגיע

 דווקא למזורזין״, אלא מזרזין ״אין אומרים וחז״ל הימים. כל כמו שישי ביום כאן לומדים
 (3 גליון )הכרם אותם. מזרזין שמזורז מי

 שאפילו רואים, גם בימינו בתו״ד ואמר לישיבה רבנו שוב הגיע תשס״ו אלול ובכ״ב
 הדבר מה משרה, איזו למשל דבר, איזה אדם לבן לו יציעו אם ומצוות, לתורה ששייך מי

 שהוא הראשון הדבר האם חושב? הוא מה לא. או המשרה לקבל אם שחושב הראשון
 לו יתאים אם הוא חושב שהוא הראשון הדבר ! לא בעוה״ב יהיה מה הוא עליו חושב
 הבריות בעיני נחשב זה ע״י אם הבריות, בעיני נראה זה איך כבוד. יהיה אם הכסף, לעניין

 מהמצווה, עוה״ב על קצת חושב כן בסוף אם ואפילו הראשון, הדבר זה להיפך, או ל״חשוב״
 אולי יודע, לא אני מאיתנו, אחד כל שחושב הראשון, הדבר מה בעיקר, אבל בסוף, הוא זה
 אם אדם כל כלל בדרך אבל יודע, לא אני גדולה, יותר שבמדרגה אחר מישהו כאן יש

? כבוד עם מה כסף? עם מה שיחשוב הראשון הדבר דבר איזה לו הציעו
 שלו ם והחיי האדם, של שאיפתו שעיקר יוצא העיקר! זה הבריות? בעיני נחשב זה איך

 שוב הגיע תשס״ז תבוא כי פר' ובעש״ק (4 )הכרם עוה״ז חיי זה החיים עוה״ב חיי לא זה
(.6 )הכרם ר״ה ימי לקראת הבחורים את לחזק רבנו

הישיבה במעלת מכתב
 יצ״ו ברק בני לפ״ק תשס״ד סיון י״ג יום

 בית בשם המזרח עדות לבני לצעירים וישיבה גדולה ישיבה ברק בני בעירנו קיים הנה
 הקימו אשר הרבה תלמידים להוציא זכתה קיומה שנות וחמש עשרים במשך שמעיהו,

 קרוב מונים והקטנה גדולה הישיבה וכעת ורמי״ם, שיעורים מגידי ומהם לתפארת דורות
 נאבקים הישיבות ככל אמנם הקודש, טהרת על בתוי״ש השוקדים בחורים מאות לשלש

 הגאון הישיבה ראש על רובץ הכבד העול וכל להחזיקה כסף מספיק באין קיומה על
 האמצעים להשיג כדי לחו״ל רגליו לכתת מוכרח לכן אשר שליט״א, אנגלנדר שלמה ר'

 ולשבח. לטוב המפורסמות מהישיבות הוא אשר הנ״ל תורה המקום להמשיך הדרושים
 ממקור יתברכו והעוזרים התומכים וכל הקדושה בהישיבה לתמוך להמליץ בזה והננו

מאשר. תומכיה כל בו ויקוים ביתו, בני ולכל לו טוב וכל בשפע הברכות
החשוב. תורה המקום לכ' הכו״ח

שמואל בית ישיבת
יט עהרנפלד יחיאל יצחק רבי הגאון י”ע ז”תשמ בקיץ הוקמה ירושלים מטרסודף בקרית א”של

יחיד כבן אחד כל
 שמואל' 'בית לישיבת לקבל שליט״א ממרן עהרנפלד הגר״י רה״י נתבקש תש״ס, בשנת

 כשמרן לבקשתו, נענה שכמובן שליט״א, רבינו ממקורבי אחד בבית שגדל יתום בחור
זה. מבחור נחת הרבה יראה עוד כי לו מבטיח שליט״א

 הזדמנות שליט״א מרן חיפש קצרה תקופה בכל לישיבה, הבחור שנכנס מאז בפועל,
מתפתח. הוא וכיצד הבחור של מצבו מה עהרנפלד הגר״י אצל לברר

 מרן ביקש בתוי״ש ונתעלה בישיבה הבחור היה שכבר תקופה לאחר הסוכות בחג
 של הבית לחנוכת לירושלים מזדמן והוא היות עהרנפלד, הגר״י עם קשר ליצור שליט״א

 אישי באופן לו להודות לסוכתו ליכנס רוצה הוא אירועים כמה ולעוד 'לייקווד' ישיבת
 יטריח שמרן בשופו״א הגר״י נענה משלא הבחור, התפתחות על פנים אל פנים ולשמוע

 יחיד לכל שליט״א מרן של לב ושימת מאמציו בזכות הרכב. בתוך שיפגשו סוכם אז עצמו
 הכוללים אחד את ומפאר ולילה, יומם תלמודו על שוקד להיות זה בחור גם זכה ויחיד,

בב״ב. החשובים
העדה עיני

 תקרת לפתע קרסה ירושלים, את שפקדה העזה השלגים סופת בזמן שנים כשלש לפני
 של בנס לכן, קודם אחדות שנים נבנה שרק שמואל' 'בית ישיבת של החדש המדרש בית

 לישיבה. נגרם כבד נזק בנפש, נפגעים היו ולא נפשם על להימלט הבחורים הצליחו ממש
 ובמה להודות כיצד עצתו לקבל שליט״א מרן לבית הגר״י רה״י נכנס המקרה לאחר

 הנס על לשמוע הספיק שכבר שליט״א מרן בו כשהבחין מיד המקרה. בעקבות להתחזק
 ח״ו שריפה יש שאם חסידים' 'ספר בשם ברורה' ב'משנה שמובא להגר״י אמר שקרה,

 שס״ת משום הס״ת, את ולא המת את להוציא צריכים תורה, ספר וגם מת בבית ויש
 תזכו עוד 'בעז״ה שליט״א: מרן אמר זה דרך על אחד. רק הוא מת אבל אחר, לכתוב אפשר

 יצאו התלמידים שכל כך על להודות לכם יש כמה אבל ביהמ״ד, את מחדש ולבנות לשכלל
תחליף'... לו ואין ומיוחד יחיד הוא מהם אחד שכל פגע, ללא בשלום

בישיבה רבנו שיחות
 מעריב להתפלל אח״כ הגיע תשנ״ט אדר הבג״ץ כנגד מחאה לתפילת רבנו שהגיע בעת
 תשס״ב אדר לז״ך באור לצרפת ממסע שחזר לאחר כמו״כ שם. מדבריו ונשא בישיבה

החזרה. במעלת ודיבר בישיבה רבנו ביקר
 חזרה של הענין על מבואר ב( ט, )חגיגה ובחז״ל בחזרה, עכשיו עוסקים שאתם שמעתי

ואחד. פעמים מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שונה דומה אינו
 לא גם לימוד כל שבודאי אף מיוחד. לשבח מציינים חז״ל החזרה ענין שדוקא רואים

 שזה לשבח. מאד זה את מציינים שחז״ל רואים בחזרה אבל מאד. חשוב דבר זה חזרה
 עבדו״ ״לא חז״ל לו קוראים פעמים מאה רק שחזר ומי יותר. שחוזר מי צדיק יותר נקרא

 מאה בין עבדו לא קוראים כבר חז״ל וזה פעמים, מאה של לחזרה נגיע שאנחנו והלואי
עבדו. ללא עבדו בין האדם את מבדיל כבר זה ואחד. פעמים למאה פעמים

 תראו בחזרה, עכשיו עוסקים שאתם והיות מאד, גדול דבר זה שחזרה רואים עכ״פ
 לומד אדם שבן ורגע רגע וכל תועלת. יותר יהי' תחזרו, שיותר ומה בזה, להתחזק באמת
 מצוה בה יש אחת תיבה שאפי' אומר הרי פאה[ אליהו ]בשנות והגאון מצוה. לו יש תורה

 בפעם מאשר יותר הרבה לרכוש אפשר ובחזרה כולם. כנגד ששוקל תורה תלמוד של
 בבת לומר אפשר ובחזרה מלים. הרבה כ״כ לומר אפשר אי ראשונה בפעם כי הראשונה.

 מצות. הרבה כ״כ לרכוש אפשר מצוה. היא ותיבה תיבה וכל מלים. המון המון אחת
 בחורים ואפי' יודע. אחד כל שלכאו' אע״פ תורה, של חשיבות המצות, של והחשיבות

 שזה כמו זה את מחשיבים לא זאת בכל אבל ומצות... שתורה יודע אחד כל צעירים
נוסף. בענין הרחיב וכאן דאמת. אליבא

 הדוממים כי יודעים ואינכם יש... מה חושב, הוא ולומד יושב בחור יודעים, לא ואתם
 בו אין אפי' יהודי וב״ה לתורה, שייכות משהו להם שיהי' זוכים שיהיו האיך מקנאים, היו

 וגם שמחה, עושה הוא ובשמים תורה, וללמוד הגמרא את לקחת יכול הוא מיוחד. משהו
סוף! בלי שמח, ממש להיות צריך הי' בעצמו הוא

 וחושב שבור, הוא פעמים והרבה ולומד. יושב בחור ולכן האנשים, את מבלבל כ״כ והיצר
 כל הנה שמחה. מלא כ״כ להיות צריך היה בעצם אבל להשיג. שיכול מה השיג שלא

 לתורה, משהו לעשות האיך מוצאים היו אם גדולה כ״כ שמחה להם הי' כולה, הבריאה
מאושר. להיות צריך הי' תורה, ללמוד ה', רצון לקיים שיכול בעצמו שהוא זה והאיך
 וללמוד בישיבה נמצא להיות שזוכה על שמחה, שלו בלב להכניס מאד מאד צריך וזה
 כולם, כנגד תורה תלמוד של מצוה לו יש לומד שהוא רגע כל ועי״ז הגמ', על ולחזור תורה,
 יזכה בלבו. שמחה ויכניס זה, על יחשוב שבאמת אדם בן וכל לו. שיהי' צריך שמחה איזה

 הזו לשמחה באמת שנזכה ישראל לכלל באמת יעזור שהקב״ה עד ולעלות. לעלות באמת
 שישמיע בקרוב. מבשר, רגלי ההרים על נאוה מה הפסוק ויקויים ישמחו. כולו העולם שכל

אלוקיך. מלך לציון אומר ישועה, ישמיע שלום

 ברכת ישראל, ברכת יהודה(, )אור יצחק ברכת הרצוג(, )קרית ף0■ו ברכת אפרים, ברכת יעקב, ברית בעלזא, ראם, בני ישיבות: אודות אי"ה נכתוב הקרובים בשבועות
בהקדם. לשלוח נא הנ"ל הישיבות אודות חומר בידו שיש מי יעקב' 'גאון - שליט"א מרן של ישיבתו ואודות נתניה(. - סבא )כפר שלמה ברכת משה,

במשימה. לעמוד יכולים שאנו שנדע כדי כעת, שיפנה רצוי השנה במהלך מסויימים תאריכים להנציח שמעוניין מי
הארץ ברחבי הכנסת בבתי פלוס נדרים בעמדות אשראי בכרטיס או המערכת, לדוא׳׳ל בפניה ,072-2164440 בטל' המגבית למוקד בפניה לתרום ניתן

 0kmail.co.il@0527680034 למייל להגות גא והנצחות, לתרומות געלון, תגיש5הנ העגיגיה על והוספות הארות להערות,
ץ 0527680034 ל: או תערוג האיל עלון מערכת עגור ולציין 0722164414 קס3ב או ירועולים, 5397 גת.ד. או הסדרים. ג
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ה תשע׳׳ז ד שנ '

 החשוב ידידינו לזכות יו״ל זה גליון
הו הר״ר שעי טיין י ש  שליט״א אפ

ם רגות מזה המסור נאמנו שני ג
 שליט״א התודה שד מדן לרבינו

 בשעטו״מ שתחי' בתו ארוסי שמחת לרגל
בישראל נאמן בית להקים שיזכו רצון יהי

M

^ הפרשה על פשט ^
ס מדת ע כ ת אדרבה, אומדת ה הכו דע ל ר צפ ב

תב רבינו ם כ ש ל זצוק׳׳ל: אביו ב תע רדע ו צפ תכס ה  מצרים ארץ את ו
דע פירש׳׳י ב'(, ח' )שמות ר ת צפ ח ה מכין והיו היתה א ת  מתזת והיא או

ש עפ׳׳י הם ודבריו נחילין, נחילין א מדר מ חו היו י״ד( סי' )וארא תנ  ש
ה מכין המצריים ת או והנה וכו'. מתזת והיא או שר ם כ  המכים המצרי

תה ל כי או ם ידי ע ה היא הכאת סיפ ם להתיז מו  הלא הרבה, צפרדעי
ת תן הדע ם נו תה להפסיק שצריכי א כדי מלהכו ם להרבות של שרצי  ה
ת מה אבל הללו, ס מד ת, הכע מר ה מכיון אדרבה או סיפ מו  כל להתיז ש

ם שכן וכל שכן סיף שצריכי ם להו ק תנ ה תה ממנה ל הכו שר, ככל ול אפ  ה
ה וכל סיפ הו סיפו להתיז ש ס הו כעו ם ל ת מ ח ה ו ם בער  חלילה, חזר וכך בה
סיפו הם ת הו הכו ם ל ק תנ ה והיא ולה סיפ ד נחילין נחילין להתיז הו  כי ע

ת ותכס ם, מקום בכל הוא וכן מצרים. ארץ א סי מעו אם כי שכוע ש  י
ם ת שיבו ולא חרפ קע י ת ש ט הדבר י א ם אבל לאט ל שיבי מ ש שכנגדו כ  ל

סיף הוא הרי שיב מו ה תו ל מ עו סיף מה וכל וכהנה כהנה ל ם שיו ק  להתנ
תו יוסיף הלה גם מ עו שר ככל ל אפ ת כן ואם ה תן הדע ב נו טו  לו ויפה ש
טפל לא הי ם ל ציערו זה ע ה ולעבור ש ק תי ש ד ב ם יעבר ע  מדת אבל זע

ת הכעס מר ק אנכי הכי או תו ש ל א תחיל זאת ע מ שיב ו ה ם או ל  להתנק
דו וגם ס ומדת ומוסיף הולך שכנג מרת שלו הכע ש שכן שכל או  שי

שיב ה ת מנה ל ח ם א ם, וכך אפי סופו לעול ם כמכת ו צפרדעי במצרים. ה
וארא( פ' ל”ז הקה״י למרן פרץ ברכת ועי' דקרא, )טעמא

^ ח”שי עלי ^
”שני זיווג”

 רבינו. לפני השבוע אירע מעניין מאוד מקרה
 למעשה: לו הנוגעת שאלה לשאול כדי שהגיע הארץ מדרום יהודי זה היה

 ויפה טוב הכל טוב, במזל אשה השבוע נושא’ ואמר האיש פתח ’אני’
 עבורי, שניים נישואים הם אלו שנישואים השאלה, ד.”בס כשורה והולך

 איתי לשמוח שיבואו קודם, מזיווג לי שיש הילדים את להזמין וברצוני
 הדבר אכן האם אותם, להזמין כדאי לא כי לי ואמרו ליבי, שמחת ביום
’לנהוג? עלי וכיצד נכון

 הכי הם הרי יבואו, שילדיי גדולה הנאה לי יש אחד מצד האיש: הוסיף
 שני מצד שכזו, בשעה אותי ישמח מאוד מאוד והדבר לליבי קרובים
 הנכונה? הדרך היא ומה שהיא, הלכה או מישראל מנהג לבטל לא ברצוני

 אותם להביא שלא נכון ! לך אמרו טוב השיב: ומיד בו הביט א”שליט מרן
 בזה. ישימו שאנשים הרע עין משום הוא והטעם לחתונה,

 הפוסקים מספרי באחד מובא כי א,”שליט למרן אמר הבית מבני אחד
 מובא שמות בפרשת !... השבוע מפרשת ילדים, להביא שמותר ראיה

 אחרי השניה, בפעם יוכבד את לאשה נשא עמרם כי ב(”י )סוטה ל”בחז
 ורקדו ומרים אהרן עמדו השניים הנישואים ובשמחת אותה, שגירש

 להשתתף לבוא ענין יש אדרבה, כי לכאורה, הרי ! אותם לשמח בפניהם
 הורים. כיבוד מצות פה שיש גם מה שכאלו, בנישואים

 אבל להשתתף, איסור שום אין בודאי כי - ואמר הראיה את רבינו ודחה
 מצד חלילה להזיק יכול והדבר המנהג( )מצד מקובל לא זה אנו בימינו

 שבת או ברכות השבע בשמחת להשתתף יכולים אכן בישא. עינא
ואחריה. שלפניה

^ העורך דבר »<ץ
ת הירא ה' דבר א

ל הגראי״ש רבינו של בנו שאל ת הנאמר ע ש  בפר
שבוע  הניס וגו' ה' דבר את ״הירא כ'( ט' )שמות ה

 צריך היה וכי הבתים״, אל מקנהו ואת עבדיו את
 יד את כבר ראו כולם הרי ה'? דבר את ירא להיות

 הקודמות! המכות בכל עוזה במלא השם
ה  אנו רואים הנה כי לו והשיב שליט״א רבינו נענ
 ״ואשר נאמר שהרי מקניהם, את הניסו כולם שלא

 ״, וגו' עבדיו את ויעזוב ה' דבר אל ליבו שם לא
סו? שלא כאלו היו ואיך ש היא והתשובה הני  שי
 שיודע למרות ה' פי להמרות מיוחד הרע יצר

 קכ״ו סי' )יומא החזו״א ובאמת האמת. את האדם
 מה הועיל מה רע״א, קושית הביא סקי''ז(

שביעו ה  כצדוקים יעשה שלא הגדול הכהן את ש
בע הרי הכיפורים, ביום ש  המצווה את לבטל נ

 הם שגם ותירץ להקטיר, צריך שכך לשיטתם
ש רק האמת, את יודעים  מיוחד הרע יצר שי

ה'. פי את להמרות
 הרבה זה את רואים שלנו בדור רבינו: והוסיף

ם ישנם רח״ל, ם אנשי  ואעפ״כ האמת, את שיודעי
ש כיון מורדים  המרדה... של הרע יצר שי

שה הוסיף, המוסר, מספרי בא' ראיתי כך גם  מע
 חוצה שהנהר אחת בעיר לבקר שבא במלך שהיה
ם, מגיל למעלה בן אחד וזקן אותה, שעי  סיפר ת
ם שנותיו שכל למלך  הנהר את עבר לא עדיין מעול

 אני א״כ המלך, לו אמר העיר. של השני לצד
 תעבור ואם הנהר, את תעבור שלא אותך מזהיר
 הנהר... את הזקן עבר היום ובאותו אותך... אהרוג

ם היתכן? ושאלו, המלך לו קרא שעי  לא שנה ת
מדוע עברת, ת? היום ו ר ב  מהרגע הזקן, ענהו ע

 ועצום גדול דחף הרגשתי לעבור, עלי שנאסר
 היצר זהו לעבור... שלא מסוגל הייתי ולא לעבור
 המצווה ״גדול שנאמר מה וזה המרדה! של הגדול

שה  ועושה״. מצווה שאינו ממי יותר ועו
 אריה הר״ר ידידי רבינו של חביבו מנכדו ושמעתי
ה הוא זוכר כי רבינו לו שסיפר שליט״א ש  מע

 יהודי של לחצר יום בכל הגיעה תרנגולת שהיה,
 חשב אחד יום והלכה. ביצה הטילה שהכיר,
 שהיה לאחד קשור זה שאולי החצר, בעל היהודי

 אמר ומיד תיכף מזמן. לא ונפטר כסף לו חייב
 ופסקה לו, מוחל אני להלוואה קשור אכן שאם

מלבוא.
 המשיך חובות, החזיר שלא ליהודי זה את סיפרתי

 אמר - להבין רצו שלא אלו כמו - הוא אבל רבינו,
 באה סתם אלא בכלל, קשור לא זה מסתמא לי,

 ורוצים לראות, רוצים כשלא הלכה... וסתם
מבינים. לא למרוד,

הגיע ש  רחוקים, בקירוב הרבה שמתעסק יהודי וכ
ם ספר לכתוב ורוצה מאחר לרבינו ושאל  בעניני
ש? לשים נושא איזה על אלה,  רבינו: לו אמר דג

 שמים. יראת על להם תכתוב ה'״, דבר את ״הירא

ת כ ר ב ת ב ב o ש i S e 
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^ המכות עשר - הפרשה מעניני
ד. ערוב. בנים. צפרדע. דם.  ברד. שחין. לג

” רבורות. מבת חע\ך. ארבה.
 )ז' רש"י הנה מכה, כל נהג זמן כמה משך
 רביע משמשת המכה שהיתה כותב כ״ה(

 הלא וקשה אחד, שבוע כלומר חודש,
 אחד יום רק שהיה מצינו דבר במכת

 מחר לאמר מועד ה' "וישם ה'( )ט' וכדכתיב
 חושך מכת וגם בארץ", הזה הדבר ה' יעשה
 )י' בפסוק שכתוב כמו ימים ו' רק היתה

 ויהי השמים על ידו את משה "ויט כ״ב(
 ימים" שלשת מצרים ארץ בכל אפלה חשך
 בכורות מכת וכן ימים ג' פעמים ב' והיה
 הלילה כחצות שנאמר וכמו אחד רגע היה
 מכת רבנו, והשיב מצרים. בתוך יוצא אני
 שבו א' יום רק במציאות אמנם היתה דבר
 ימים, שבעה נהגה אבל הבהמות, כל מתו

 מיד, מתו לעיר מחוץ בהמה עוד קנו שאם
 ממכת השאלה ולענץ ימים. השבע כל כך

 יום מבעוד המכה שהתחיל לומר יש חושך
 היום מקצת א'( נ״ה )פסחים הוא וכללא
 מכת ולגבי ימים. שבעה נמצא ככולו,

 עד שלהם מתים שקברו לומר יש בכורות,
מהמכה. לחלק נחשב וזה ימים שבע

שמות( התורה, על קניבסקי ח”הגר )חידושי

ת  דם מכ
ץ בבלי אבן ובלי ע

 ובעצים מצרים ארץ בכל דם והיה בפסוק
 ויהי אונקלוס בתרגום פירש ובאבנים,

 ובמני אעא ובמני דמצרים ארעא בכל דמא
 לפרט התרגום שהוצרך דמה נראה אבנא,

 כלי כל כולל עץ דכלי אבן, וכלי עץ כלי
 כלי כל כולל אבן וכלי לשתיה, שהוא
 במרחץ לרחוץ הדרך שהרי לרחיצה שהוא

 ביבמות ורש׳׳י ב'( )י״ט בנדה עי' אבן, של
שוקת. ד"ה א' ט"ו

דקרא( )טעמא

ובו' מצרים מימי על ידך ונטה מטך קח
 על א( ידך נטה לו שאמר מצינו בפסוק

 יאריהם על ג( נהרתם על ב( מצרים מימי
 מימיהם, מקוה כל ועל ה( אגמיהם ועל ד(

 ויעשו מצרים ארץ בכל דם והיה דם ויהיו
 ביאור. אשר המים את ויך במטה וירם כן,

 כל על אהרן שיטה יתכן איך טובא וקשה
 ללכת שצריך בפסוק המוזכרים הדברים ה'

 היה הדרך בקפיצת ואפילו מים, מקוה לכל
 מה להבין יש ועוד רב זמן להיות צריך
 כל קיים ולא ביאור רק הכה שלבסוף טעם

 דמה לומר רצה רבינו של ונכדו הציוי.
 שמכה שבשעה הכוונה ידך ונטה שאמר

 בלבו לכוון )אהרן( צריך עצמו היאור את
 היה ולמעשה הדברים, ה' כל על יחול שזה
 עדיין יש אמנם ביאור. רק להכות צריך

 מים על גם יכוון שלא טעם מה להבין
 רבינו: כך על והעיר ובאבנים, שבעצים

 שאין יתכן ידך נטה אמר שהפסוק "אחר
 במה ודי במחשבתו, שיכוין אפילו צריך

 ובזה המקומות אחד על ידו נוטה שהוא
 הציווי". את מקיים

 ניסים ממעשה ונהנו העשירו איך
שמרי במדרש אמרו  דם ממכת פ׳׳ט( )

לוקח המצרי שהיה ישראל, העשירו

 היה וכך דמים לו ונותן מים מישראל
 רבינו ונשאל לדם, לו נהפך היה ולא שותה
 שאסור ב'( )כ' תענית בגמרא אמרו שהרי

 העשירו ואיך ניסים ממעשה ליהנות
 מה היה לא שהנס והשיב הנס, ע"י ישראל
 היה זה אדרבה מים, היה הישראל שאצל
 נהפך הגוי שאצל מה היה והנס הטבע,

ניסים. ממעשה הנאה כאן אין כן אם לדם,

שדים ידי על דם הביאו החרטומים
 כן "ויעשו הכתוב שדברי מרבינו שמענו

 מצרים שחרטומי בלטיהם" מצרים חרטומי
 שיהיה הכישוף ע"י לעשות כן גם הצליחו

 המים את שהפכו הכוונה אין דם, מכת
 הקב"ה, שעשה כמו ממש לדם שביאור

 ממקום דם להביא השד ידי על פעלו אלא
 במים שולט הכישוף אין שהרי אחר,

 לומר צריך כרחך על כן אם ב'( )סנהדרין
חידוש. והוא אחר, ממקום שהביאו

 צפרדע מאת
במצרים נשארו צפרדעים במבת רק

 רק ומבתיך ממך הצפרדעים וסרו בפסוק
 מדוע להבין יש ז'(, )ח' תשארנה ביאור
 תשארנה, ביאור רק לומר משה הוצרך

 רבינו בשם בא )בפר' הרמב"ן הלא ועוד
 להקב"ה משה עתירת שמיום מביא חננאל(

 במצרים מפסיד הארבה אין עכשיו ועד
 שחלק שאני צפרדע במכת מה ומפני

נשארו. מהצפרדעים
 במדרש דאיתא מה פי על בזה לומר ויש

 הצפרדעים וימותו כ"ח( פרק תהלים טוב )שוחר
 אבל השדות, מן החצרות ומן הבתים מן

 משום מתו, לא לתנורים שנכנסו אותן
 ניחא, בזה כן אם נשארו, נפשם שמסרו

 רק קאמר זה על הם, היכן נימא שלא דכדי
נכנסו. הם ושם תשארנה, ביאור

דקרא( )טעמא

ועזריה מישאל חנניא שעשו וחומר קל
 חנניה ראו מה איתא ב' נ"ג בפסחים

 קדושת על עצמן שמסרו ועזריה מישאל
 מצפרדעים בעצמן וחומר קל נשאו השם
 קדושת על מצווין שאין צפרדעים ומה

 ובתנוריך וגו' בביתך ועלו בהו כתיב השם
 קדושת על שמצווין אנו וכו' ובמשארותיך

 מה לשאול ויש וכמה. כמה אחת על השם
 הצטוו הם והלא מהצפרדעים הלימוד

 מישאל חנניה משא"כ וגו'", בביתך "ועלו
 )כך לומר ויש כלל, נצטוו שלא ועזריה
 שאמנם זצ"ל( דיסקין מהרי"ל בשם שמעתי
 ובחדר בביתך שיכנסו כללי ציווי הצטוו

 ובעמך עבדיך ובבית מטתך ועל משכבך
 פרטי ציווי אין אך ובמשארותיך ובתנורך

 וכל לתנור, או לבית יכנס אם צפרדע לכל
 לתנור, יכנס שהוא לאחר להניח יכל אחד
 בתנורים עלו תיכף רק כן אמרו לא והם

 קדושת על מצווים שאינם אף ובמשארות
 קל ועזריה מישאל חנניא למדו ומזה השם,

וחומר.
 כהוגן( שלא )שדיבר לפלוני רבנו הוכיח ואגב,
 חיים יוסף רבי בשם שמעתי לו: ואמר

ששתקו הכלבים טעם מה זצ"ל, זוננפלד

 הנבילות את לקבל זכו בכורות מכת בשעת
 הצפרדעים ואילו ל'( כ"ב שמות רש"י )עי'

 קידוש על יותר נפשם מסרו שלכאורה
 אצל החם לתנור נכנסו הלא כי השם

 מתו שלא מלבד גמול קיבלו לא פרעה,
 קשה יותר כי ביאור, לחיות ונשארו
באש. מלהישרף לשתוק

 בנים מאת
 עצמה המבה היה המופת עיקר
 המכות דבכל דאבות( )בפ"ה הגר"א כתב

 מלבד ישראל בבני היו לא שהם כתיב
 את לבאר ויש ע"ש. כן נזכר שלא בכנים

 גם לבא היו שיכולים המכות דבכל הטעם,
 הראיה עיקר א"כ שד או כשפים ידי על

 המכה התפשטה שלא ממה הייתה למופת
 למנוע השד ביד אין שזה גושן בארץ גם

 אבל וגו', תדע למען וגו' והפליתי כמ"ש
 )ח' כדפירש"י כלל השד ביד אין שזו כנים

 עצמה המכה היה המופת עיקר א"כ י"ד(
 הזכירה לא ולכן בגושן היה שלא מה ולא

זאת. התורה
דקרא( )טעמא

 ערוב מאת
משולחת הייתה רעה חיה

 ובעבדיך בך משליח "הנני תורה כתבה
 יש י"ז(. )ח' וגו'" הערב את ובבתיך ובעמך
 שילוח לשון נאמר לא מכה שבשום לדקדק

 משליח". "הנני בזה רק
 בגמרא שאמרו מה פי על הטעם לומר ויש

 אלא סכנה אינה רעה דחיה א'( )כ"ב תענית
 אמר ולכך עי"ש משולחת היתה כן אם

 משולחת מכה והוא וגו' משליח הנני
סכנה. של שהוא

דקרא( )טעמא

 ברד מאת
הפעם״ ״חטאתי שאמר הטעם

 ויאמר ולאהרן למשה ויקרא פרעה "וישלח
 רצה לא כ"ז(, )ט' הפעם" חטאתי אלהם

 התרה שה' הפעם רק קודם שחטא להודות
שה ולא לביתו שיכניס בו  שזה הודה ע

 שישלח קודם שהבטיח מה אבל חטא,
 הבטחה הייתה שזו טען בו, חזר ואח"כ
 ק׳ו יבמות )עי' בו לחזור ויכול אונס מחמת

 לו והגיע שחטא שהודה עתה אבל א'(,
ש  עתה שהבטיח ההבטחה כן אם העונ

 ולא ישלחם שעתה אמר לכן לקיימה צריך
בו. יחזור

דקרא( )טעמא

 ישראל שלוחי ע"י להם קראו זו במכה
 ולאהרן" למשה "ויקרא כתיב המכות בכל
 פרעה". "וישלח דכתיב ברד ממכת חוץ

 על להם קרא המכות שבכל משום והיינו
 כתיב ולכך רבו, כיד עבד ויד עבדיו ידי

 היה לא מצרי ששום בברד אבל ויקרא,
 על לשלוח היה מוכרח חוצה לצאת יכול

 הזיק לא שלהם אצלו, שהיו ישראל ידי
וישלח כתיב ולכך הברד

דקרא( )טעמא

הפסח( )שיח
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השעה ועניני השבוע פרשת על שבועי עלון

 שליט״א קרליץ נסים רבינו הדור פוסק מרן של מתורתו
י תשע״ז וארא • 151 מס' גליון 1

יב( )ו, שפתים ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן

 שבתורה". וחומר קל מעשרה אחד "זה וברש׳׳י:

השני של דעתו את קודם לשמוע

מע שליט״א, קופשיץ הכהן יעקב רבי הגאון רבנו, של מגיסו ששמענו חביבים דברים להלן ש  הגאון רבנו, של חמיו - מאביו ש

זצ״ל. קופשיץ הכהן צבי רבי הצדיק

 - קשה״ ומעבודה רוח ״מקצר - למשה שמעו לא למה סיבה היתה ישראל לבני הרי וחומר? הקל מהו המפרשים: הקשו

סיבה! היתה לא לפרעה אבל

 כאשר אך בפועליו, טרוד הבית שבעל היות ונוטל, נשבע שפועל דין ישנו )מה:(: בשבועות התוספות פי על זצ״ל הגה״צ ובאר

 ואי למחר, עד לעולם ״ימתינו התוספות: והקשו תלין״. ב״בל עובר הבית בעל שאין שחזקה ונוטל, נשבע אינו החיוב זמן מגיע

ש בכוחות הבנה בתרוץ ]ויש הראשון בתרוץ ותרצו ראיה״. להביא צריך זה שוכר יהא מדכר לא  לומר ״ויש וכדלהלן[: האדם נפ

שקרן״. מוחזק יהא פן נזכר, להיות לב נותן ואין יודה, לא שוב לכפור שהתחיל כיון

 טען כבר הבית שבעל כיון ולכן בו, לחזור מאוד לו קשה שוב שלו׳, ׳המילה את אומר שאדם שלאחר תוספות מדברי המבואר

תלין. בבל עובר שלא חזקה כאן אין הזמן יעבור אם גם חייב, לא שהוא

 שבוי היה עצמו פרעה אך פרעה, ביד שבויים היו ישראל בני אמנם דהנה משה; שאמר וחומר הקל את לבאר אפשר זה פי על

 הקל וזהו מדבורו. יחזור שלא בעדו מעכב הרע יצרו מעתה אשלח״, לא ישראל את ״וגם שאמר דכיון יצרו! ביד - מהם יותר

 אמר שכבר יצרו, תחת הכבוש פרעה, וחומר קל אלי, שמעו לא פרעה יד תחת הכבושים ישראל בני אם משה: שאמר וחומר

 הכבוש של מזה הרע יצרו ביד שכבוש מי של הקושי גדול כי לקולי? ישמע איך ישראל, בני את ישלח שלא שלו׳ ׳המילה את

אחרים. יד תחת

שלו הסברא את קודם יאמר לא שהתלמיד תלמידיהם, לחנך שעורים למגידי שיש גדולה תוכחת ״מכאן זצ״ל: הגה״צ והוסיף

שני( )הליכות הרב!״. של הדעה את לקבל קודם צריך אלא משוחד, הוא כי דעתו, את לשנות קשה יהיה כבר כך אחר כי -

כג( )ט, וברד קולות נתן וה'

ורעמים ברקים ברכת

 הראשון למקום שוב וחזר מעננים זכים היו השמים ששם אחר למקום נסע ואח״כ אחד, במקום ברקים או רעמים על בירך

אלו. רעמים ״תחילת״ על כבר בירך שהרי ומברך חוזר שאין נראה רעמים, או ברקים שוב ושמע

 באמצע הוא שאם נראה אמנם לעמוד. העולם מנהג אך בברכתם לעמוד צריך אין הדין מעיקר ברקים, או רעמים ברכת

לעמוד. צריך אין הלימוד

 ברק ברכת לברך אפשר בברק, להבחין אפשר אך כ״כ שקופה הזכוכית אין אם ואפילו החלון זכוכית דרך ברק שרואה אדם

ע״ז.

אחר. באור יטעה שלא ובלבד עצמו, הברק רואה שאינו אף הברק אור ראיית על לברך סגי הברקים על וברכה



קודם מה רעמים, ברכת או ברכו, עניית
 קול נשמע ענה, שהציבור לפני עוד ממש הרגע ובאותו המבורך״ ה׳ את ״ברכו שאמר מעריב תפלת של ציבור בשליח מעשה

קודם. מה ציבור, לשליח לענות וגם הרעמים בברכת גם זמן באותו הציבור שנתחייבו ויוצא רעם,
 לא והם המבורך״ ה׳ את ״ברכו לציבור שאומר ציבור דשליח הרעמים, על לברך ולא ציבור לשליח לענות שיש ומסתברא

 דהוי כיון הרעמים ברכת לברך יכולים אינם ציבור לשליח שעונים ואחרי כזילזול, נראה זה הרי ה׳ את מברכים ולא לו עונים
יו״ט( שני )חוט ברכה. כאמצע

הקברות בבית ורעמים ברקים ברכת
 לועג משום בראשו ותפילין מת של אמות ארבע בתוך או הקברות בבית לכנוס אסור כתב, א׳( סעיף מ״ה )סי׳ או״ח בשו״ע

שס״ז(. )סי׳ יו״ד בשו״ע וכ״ה במ״ב(, )עיי״ש מותר מכוסים הם ואם לרש,
 אם ואף לרש, לועג משום עליהם לברך לו אין רעמים שמע או ברקים וראה למת סמוך או הקברות בבית הנמצא דאדם ונראה
 עוברת, מצוה היא אם ואף המצוות, קיום את דוחה לרש״ דה״לועג רעמים, שוב ישמע ולא ברקים שוב יראה לא מכן לאחר

 בבית ולא וכו׳ ]ק״ש[ קורין אין שכתב, ה״ב( )פ״ג ק״ש הל׳ ברמב״ם ועיין משם. לצאת לו אפשר ואי ק״ש זמן סוף כגון
 בו קורין שאין במקום שקרא מי וכל לקרות, מותר המת מן או הקבר מן אמות ד׳ הרחיק ואם עצמו, המת בצד ולא הקברות

 אף ממילא ולפי״ז שם, ק״ש לקרוא שייך שלא מזה יוצא שם(. בראב״ד )ועי׳ חובתו ידי יצא שלא והיינו עכ״ל. וקורא, חוזר
 וטעמא עוברת, מצוה לכל ה״ה ולפי״ז שם. ק״ש יקרא לא למת הסמוך ממקום לצאת יכול ואינו ק״ש זמן סוף שהוא בכה״ג

ח״ג( שבת שני )חוט לרש. לועג דהוי במת זלזול משום למת סמוך מצוה לקיים אסרו דחז״ל הוא

תשנ׳׳ו שבט ז ליום אור יע ורב זצ"ל פרנקל דוד רבי הגאון דהילולא יומא
 נשמע" הכל דבר "סוף

שליט"א רבינו שנשא הספד דברי

 זמן כמה קיצבה לו יש אדם כל יב(, יב, )קהלת האדם״ כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלוקים את נשמע, הכל דבר ״סוף
 ״את שמים ביראת מצביו עם והן שלו, הנסיונות הקשים, מצביו עם הן עולמו את עובר הוא וככה העולם, בזה עליו יעבור

 במצוות שלו אופן שמים, ביראת שלו אופן דהיינו שלו חלק לו יש אחד שכל שמור״, מצוותיו ב״את חלקו וזהו ירא״ האלקים
 את מחייב זה ודבר כוחותיו, לפי לפעול יכול שהוא מה כל את מעצמו ולמצות חלקו, את למלא האדם וצריך טובים, ובמעשים

מהאדם. שמצפים מה זה האדם, כל זה כי שלו, לחלקו באשר עצמו, בפני ואחד אחד כל

 משימין שני ומצד ערמה, שכנתי חכמה אני בדעת, שערומין אדם בני אלו ה׳. תושיע ובהמה אדם עה״פ חז״ל אמרו והנה
 מעשיו שכל בדעת, שערומים אדם מבני היה ככלום. עצמו בעיני נחשב והיה עניו, אותו עצמו אצל נשאר הוא כבהמה, עצמם
 אצלו תפס לא שלו עצמיות כי כבהמה, עצמם ומשימים המעשים... בכל היה וזה בערמה, בדעת, בהתבוננות, תמיד נעשו
כלל. מקום

 אצל שימש חכמים שימוש כמה באמתחתו, מונח היה חכמים שימוש כמה מלימודה, יותר שימושה גדולה אמרו חז״ל

שיעור. בלי גדולים עוד ואצל זצ״ל, רב הבריסקער אצל חכמים שימוש כמה זצ״ל, החזו״א

 חי״ חכמים ״שימוש היה הוא כי הדור, לכל שייך זה דבר לא, לעצמו, לו השייך כדבר אינו חכמים לפני שימושו של הזה והענין
 ונלקחה זו דמות וכשאיבדנו לכולם, שקיבל מה את מוסר שהיה חכמים״ שימוש לעבעדיגער ״א בתוכינו מתהלך שהיה

 מונח שהיה חכמים שימוש אותו כי אותנו, עזב מהדור שחלק זהו הרי מכך ויותר הדור, כל של ההפסד זה הרי מאתנו,
ח״ג( שבת שני )חוט אמן. ונאמר פנים, כל מעל דמעה ה׳ ומחה לנצח, המות ויבולע רצון ויהי איבדנו. זה את ובמהותו, באמתחתו

 צדיקים באוהלי וישועה רנה קול

 ולבבית חמה טוב מזל ברכת

 א”שליט לובין ישעיהו אברהם הרב להחתן

 עליון מדרש בית ישיבת מבחירי

א”שליט הדור פוסק מרן הגדול לרבינו ונכד א”שליט לובין מנדל מנחם רבי האדיר הגאון מורינו בן

 הנישואין שמחת לרגל

עד עדי ולבנין מבורכים ישרים דורות לראות ויזכו יפה יעלה שהזיווג רצון יהי



בם״ד

החיזוק דרבי

)רש׳׳י( כחו בכל תמיד בהם אדם שיתחזק - לב:( )ברכות חיזוק צריכים ארבעה

ש מרן שיחת 287שליט״א א־דלשטיין הגר״ג הישיבה רא

קדושות מחשבות
 חיים שרבי וידוע האיכות, ורב הכמות מעט הוא ישרים מסילת ספר הנה

וסר ספרי "כל מסלנט זונדל רבי לתלמידו אמר מוואלוז'ין וב מ וד ט  ללמ
ילת אבל , יהיה ישרים מס  טובים הם המוסר ספרי שכל היינו מנהלך"

 'מסילת ספר במיוחד אך טוב, לא ומה טוב מה הדרך, את לידע ומשפיעים
האדם. חיי כל של המנהל הוא ישרים׳

 יום בכל לומד שהיה זצ׳׳ל, הגרי׳׳ז מרן על שמעתי זה? את קיים ומי
 ללמוד שוב התחיל האחרון הפרק את וכשגמר ישרים, במסילת פרק

 מנהל היה ישרים שהמסילת רב', ׳בריסקער נעשה בזה הספר, מתחילת
 כי ואמונה, מתורה דעת הסיח שלא ההנהגה, בכל גדלותו וכידוע אותו,
ואמונה. תורה של במחשבות מלא היה הראש

 עלינו ישפיעו שהתפילין תפילין, בהנחת מכוון בהנני שמבקשים וזהו
 זה תורה של מחשבות קדושות, מחשבות מיני כל יש קדושות', 'מחשבות

אמונה. של מחשבות וגם מהכל, יותר

 צעד כל על נוגע וזה האמונה, דרגות לשער אין באמונה, דרגות הרבה ויש
שמים. בידי שהכל לדעת ורגע, רגע ובכל ושעל,

 לדעת צריכים וקשיים, עסקים כמעט להם שאין צעירים בחורים אפילו
ות השמים, מן היא בתורה הצלחה שכל ן להי יתה ולכוון למד ורה של לאמ  ת

, בדרך לא זה , בידי אלא הטבע ים ו שמ וב כמ  חכמה יתן השם "כי שכת
ו וא ומה יודע, שאדם מה כל ותבונה", דעת מפי וא ומה זוכר, שה  מבין, שה

, לא זה ו גחה אלא מעצמ , בהש ים! בחסדי פרטית שמ

ואשלם הקדימני מי
 בחסדי אלא זכויותיו, מחמת לו מגיעה אינה לאדם, שיש הצלחה כל

 שהקב׳׳ה היינו ואשלם״, הקדימני ״מי ג( מא, )איוב שכתוב כמו שמים,
 פשוטים אנשים יש לו? לשלם חייב שאני משהו קודם לי נתן מי אומר

 'מי הפוך אומר הקב״ה אבל האלה׳, הקשיים לי מגיע ׳למה שמתלוננים
טובה. לכם להחזיר שאצטרך לי נתתם מה הקדימני',

 לו נתתי שלא עד לפני קילס מי ב( כז, רבה )ויקרא זה על אמרו ובמדרש
 שלא עד מעקה לי עשה מי זכר, בן לו נתתי שלא עד לשמי מל מי נשמה,

 מה כגון היינו וכו', בית לו נתתי שלא עד מזוזה לי עשה מי גג, לו נתתי
 לעשות יכול היה לא בית, לו שהיה בלי הרי בפתחו, מזוזה עושה שאדם
 ברצון בהשגחה זה הרי הטבע? בדרך זה וכי בית, לו יש ומהיכן מזוזה,
 מן חסד זה אלא לזה, זכויות לו שיש מפני לא בית? לו מגיע ולמה השם!

שמים. בחסדי הוא לאדם שיש דבר כל וכן השמים.

 ומחייה האדם את ברא הקב״ה - נשמה״ לו נתתי שלא עד לפני קילס ״מי
 יצרתה אתה בי... שנתת 'נשמה בבוקר אומרים שאנו כפי רגע, בכל אותו
 מה וכל ונושם, חי שאדם רגע כל בקרבי', משמרה ואתה בי נפחתה אתה

 הקב״ה - 'אתה' זה הכל פעולות, מיני כל ולעשות ולחשוב, לדבר, יכול שהוא
 מגיע וכי משהו, לו שמגיע לומר שייך מה ממילא לזה. הכוחות את לו נותן

 רק דבר, שום לו מגיע ולא שמים, חסדי זה הכל הרי האלה? הדברים כל לו
שקיבל. הטובות על להחזיר אותו מחייב זה להיפך,

 שהוא העבד, ואני האדון הוא הכל, אדון שהוא מהקב״ה קיבל? וממי
 אפילו הרי לעבד! כוחות שנותן אדון הכוחות, את לי נותן והוא אותי, ברא
 שהוא מה רק כלום, לעבד נותן היה ולא כסף, עם עבד קונה היה אחד אם

 כל ולעשות כוחו, בכל אותו לעבוד חייב העבד היה כן פי על אף לזונו, מחויב
ן כזה עבד וחומר קל ממנו, דורש שהאדון מה ו  האוויר את גם לו נותן שהאד

, ו והוא לנשימה ולה כמ וכב ח ול שש  העבד וכי אותו, ומנשימים נמרץ בטיפ
וע יכול ו?! לו שמגיע לתב ו החיים כל הרי משה ן הם של ו ן - מהאד ו  מאד
וא הכל ור שה , מק ות , מקבל האדם את מחייב זה וכמה הברכ ובה  הט

ות וש אשר ככל כוחו, בכל לעש ו ידר האדון. ממנ

 כל עושה שהוא לומר יכול מי שבכוחו, מה כל עושה אדם באמת והאם
 אנשים ״והנה ט( )ב, תשובה בשערי כותב יונה רבינו יכול? שהוא מה

 על וינהמו במחשבותם, תמיד כלביא להם שאגה בלבותם, וישרים צדיקים
 זה על כי השם, בעבודת ידם קצרה קצור אשר ועל ים, כנהמת חטאיהם

החמורות״. העבירות על כמו אשמה והרבה גבר יפשע

 עם צדיק, רק חסיד, במדרגת שאינו מי אפילו וישרים, צדיקים אנשים
 קול, בלי שאגה שואגת, המחשבה במחשבותם, כלביא להם שאגה ישר. לב

 השם, בעבודת ידם קצרה קצור אשר על מאד. לו אכפת זה בלב אצלו אבל
 יפשע זה על כי לעשות. שבכוחו מה כל עושה ואינו מקצר, שהוא מה היינו

 ואינו מתעצל אדם אם - החמורות העבירות על כמו אשמה והרבה גבר
מאד. חמורה עבירה זוהי יכול שהוא מה כל עושה

 זה לומד ואינו ללמוד יכול שאדם רגע כל תורה, ביטול כגון שם וכתב
 של אחת מחשבה אחת! שנייה אפילו משהו, להוסיף יכול אם תורה, ביטול
 בצוואתו, זצ״ל שך הגרא״מ מרן שכתב כמו מוסר, של מחשבה או תורה,

וב אפשר שנייה בחצי גם , של מחשבה לחש ונה יעה והמחשבה אמ  משפ
ושפע אדם בפנימיות, וא ממה מ , שה ושב ות לשער ואין ח  והמדרגה הזכ

 סוף אין להגיע, יכול שאדם מאד גדולות מדרגות בזה, לזכות שאפשר
כוחו. לפי אחד כל בזה, להשתדל לחיוב סוף ואין למדרגות

 כגון עליונות, מעלות כמה כתב י״ז( )אות השלישי בשער תשובה ובשערי
 למדרגות, סוף אין מדרגות, הרבה יש מהן אחת שבכל טובות, ומידות תורה,
ומה :שם וכתב וסיים ות " ו ו עמל ישים לא אם הנברא תק ו ועיקר נפש  עסק

נברא בדברים , ש ורם"  להתעלות תמיד חייב 'נברא' שהוא האדם בעב
 עסקו ועיקר נפשו עמל שיהא וצריך העליונות, במעלות מדרגות עוד ולהוסיף

לו. מגיע ומה לו, יש תקווה איזו כן, עושה אינו ואם בזה,

 למדרגות לקפוץ אחת בבת אפשר ואי גבוהות, מדרגות הן אלו אמנם
 שכתב כמו כוחו, לפי אחד כל מעט, מעט להתקדם צריך רק גבוהות,

 הקצה אל ולקפוץ לדלג האדם ירצה "שלא ט״ו( )פרק ישרים המסילת
ן ו ו האחר , רגע שב ורש יהיה אלא בידו, יעלה לא ודאי זה כי אחד  והולך פ

, מעט ום מעט ו קצת יקנה הי  שיתרגל עד יותר, מעט עליו יוסיף ומחר ממנ
, בו וב כי לגמרי ו לו יש , טבע כמ  התקדמות משהו, להתחיל יש ממש"

 במשך אבל הטבע, בדרך לא זה ובתחילה טבע, נעשה שזה עד מאד, קטנה
 כמו מהטבע, למעלה דשמיא סייעתא גם ויש טבע, נעשה ההרגל הזמן

אותו. מסייעים ליטהר הבא ב( לח, )יומא שאמרו

המעלות ידיעת
 ב( כ, )ע״ז חז״ל אמרו שעליה הענווה, מידת על בפרטות נתעכב ועתה

 לו שיש אדם האם עניינה. ומהו הענווה מידת היא מה מכולם. גדולה ענווה
 ולא כאפס עצמו לחשוב צריך וכי מעלות? לו שאין לחשוב צריך מעלות
 פני על אשר האדם מכל העניו היה רבינו משה הנה מעלותיו? את להכיר

 את שהכיר הרי ג(, יב, )במדבר בתורה זאת כתב בעצמו והוא האדמה,
 בעל כבר הוא עניו, שהוא יודע אדם אם ולכאורה עניו, שהוא וידע מעלתו
עניו... שהוא מעלתו את שיודע כיון גאווה,

 הלבבות החובות כתבו וכבר כלל, גאווה אינה המעלות ידיעת באמת אבל
 לידע צריך אדם אדרבה כי ג'( )פרק ישרים והמסילת פ״ט( הכניעה )שער

בהם. להתחזק יוסיף זה ידי שעל מעלותיו, את

 ורואה ואחד, אחד כל את אוהב שהוא הבריות, אהבת לו שיש מי וכגון
 )שער הלבבות בחובות כתוב אחד. בכל שיש הטובים הדברים את רק

 ואמרו בהמה, נבלת ליד תלמידיו עם אחד חסיד עברו שפעם פ״ו( הכניעה
 כך, תאמרו אל החסיד להם אמר זו, מנבילה יש רע ריח איזה התלמידים

, דבר גם שיניה. לבנות כמה תראו אלא ומם ות שהפך חי או ד , להי ומם  יש ד
ות , את רק בו לרא וב שבו. הרע את ולא הט
 מעלות ושאר ענווה, או הבריות, אהבת כאלו, טובות מידות לו שיש ומי

לו. שיש המעלות את לדעת צריך הוא הרי טובות,
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הענווה מידת
 וידע וחכמתו, צדקותו את ידע האדם, מכל העניו שהיה רבינו משה גם
 פנים, אל פנים הקב״ה עם לדבר זוכה והוא ונבואה, הקודש רוח לו שיש

 למרות האלו, המעלות כל שעם אלא השם. עבד ונקרא בחידות, ולא במראה
עצמו. את החשיב ולא התגאה לא מהם, שידע

 את ולא החסרונות את רק ולראות בעצמו לזלזל פירושה אין ענווה כי
 במה שאין להבין האמת, הכרת הוא הענווה ענין אלא לו, שיש המעלות
ות עצמו, את להחשיב ודע למר , את שי יש מעלותיו ות לו ש  טובות, מיד

, ויראת ים וא ויודע שמ ן שה , וגדול למד ורה ום אין כן פי על אף בת  סיבה ש
יב , את להחש י עצמו ות כל שהר ו המעל וא האל , חייב ה  היה זה ובלי בהם

, וטא יב יש וכי ח ו להחש ו במה עצמ ן! שאינ וטא ח
 עצמו, להחשיב סיבה בכך שאין ודאי כישרונות, לאדם שיש מה והנה

 עשה ולא שמים, במתנת לו שניתנו האלו, הכישרונות עם נולד הוא שהרי
 עם נולד אדם כלל בדרך טובות, מידות וכן להשיגם, כדי בעצמו דבר שום

עצמו. להחשיב שאין ודאי ובזה טובות, מידות

בהם, ומתרגל עצמו, את מחנך שאדם טובות מידות גם יש הרי אמנם
 כי ט״ז( )מצוה החינוך בספר שכתב כמו לטבע, לו נעשה שההרגל עד

 ומצוה מצוה בכל לבאר שם האריך ועוד הלבבות, נמשכים הפעולות אחרי
הלב. על משפיעים שהמעשים המצוה, שרשי הם מה

 בפירוש הרמב״ם שכתב כמו יותר, משפיע זה מעשים, יותר שעושים וככל
 כי בזה וביאר המעשה', רוב לפי 'הכל המשנה על טו( )ד, באבות המשניות

 יותר אבל מאד, טוב דבר זה אחת, בבת זוז אלף לצדקה ייתן אדם אם הנה
 אז כי אחד, זוז יום בכל וייתן פעמים, לאלף זוז האלף יחלק אם מזה טוב
 כמובן חסד, אהבת עוד משפיעה פעולה וכל צדקה, של פעולות הרבה יהיו

 משפיע זה פעולות הרבה כשעושה אבל משפיעה, זוז אלף של אחת נתינה גם
חסד. אהבת של יותר גבוהה דרגה ומקבל יותר,

 על עצמו את חינך אלא עמהם, נולד לא שאדם כאלה טובות מידות וגם
 לחנך - בזה חייב הוא שהרי עצמו, את להחשיב אין כן גם בזה ההרגל, ידי
 חובתו, את קיים ורק בדרכיו, והלכת שכתוב כמו טובות, למידות עצמו את
 ואין פושע, היה חובתו מקיים היה לא אם כי זה, עבור תודה לו מגיעה ולא

פושע. שאינו במה עצמו את להחשיב מקום

 אבל עצמו, את להחשיב לא מדוע להבין לו קשה מאמין, לא שהוא מי רק
ונה עם אמונה, בעל שהוא מי וכרח אמ ות מ  מאמין הוא שהרי ענווה! להי

 חייב האדם כי בהם, חייב הוא לו, שיש המעלות שכל האמת, את ויודע
 שהיה או שבכוחו, מה כל עשה באמת האם וספק שבכוחו, מה כל לעשות

 שוגג, הפחות לכל בזה, מזיד או שוגג הוא והרי עשה, ולא יותר לעשות יכול
 מפני שוגג הוא ואם חטאת, קרבן עליו שמביאים חטא, זה הרי שוגג וגם

 שגגת יג( ד, )אבות אמרו זה על ישרים, המסילת את למד שלא יודע, שאינו
למד. שלא בזה מזיד ונחשב זדון, עולה תלמוד

מנהלך יהיה ישרים מסילת
 מסילת יום בכל למד זצ״ל הגרי׳׳ז מרן כי הדברים בתחילת הזכרנו וכבר
חובות בספר למד בצעירותו כי ושמעתי מוסר, ספרי עוד לומד והיה ישרים,

 החובות כי ללמוד, ׳תמשיך :לו ואמר אותו ראה חיים רבי ואביו הלבבות,
 הלב, הלכות על ערוך שולחן זהו אידישקייט׳, של ערוך שולחן הוא הלבבות

 בהם, חייב שהלב הדברים הלבבות, ׳חובות׳ הם מה הלב, להיות צריך איך
 רח״ל, אסורות או בטלות, מחשבות הם ומה קדושות, מחשבות נקרא מה

אותו. ללמוד וטוב לזה, ערוך השולחן הוא הלבבות החובות

 את כולל ישרים המסילת ׳מנהלך׳, יהיה ישרים מסילת זה עם יחד אבל
 כיצד הנפש, כוחות פי על ושיטה דרך ונותן נמרץ, בקיצור המוסר ספרי כל

 בשבילנו, גם הדרך וזוהי הקודש, ולרוח לקדושה עד המעלות בכל להתקדם
 המסילת את בקביעות ללמוד מבוגר, ובין צעיר בין ואחד, אחד כל בשביל
מדבריו. ומילה מילה בכל ולהתבונן ישרים

 אלא לו שיהיו ראוי אין העולם ״והנאות הראשון בפרק שכתב מה וכגון
 לבו לפנות יוכל למען הדעת ויישוב רוח נחת לו ושיהיה בלבד ולסיוע לעזר

 אם הגשמיים, הגוף מצרכי שהוא מעשה כל עליו״, המוטלת העבודה אל
 לתאווה מתרגל הוא כי טוב, לא מאד זה שמים, לשם איננה בזה הכוונה

 המצוה שזוהי לאכול, שחייב מפני לאכול יש רק מגושם, ונעשה הגשמית,
 לשם תהיה העיקרית שהסיבה אבל כך, בין אוכל אדם השם. רצון וכך

בזה[. לעמוד קשה ולצעירים מדרגה, זו ]ואמנם שמים

 דעות הלכות ברמב״ם השם, רצון שזה מפני לישון ללכת כשישן, גם וכך
 הוא כשישן גם אזי שמים, לשם מעשיו שכל כזה, באופן שחי שאדם כתב
 אפשרות לנו שיש נמצא למקום. עבודה היא שלו והשינה בשינתו, השם עובד

ורגע! רגע בכל השם עבדי ולהיות מאושרים, חיים לחיות

ולכים לזה, דוגמא ונתתי , לפני ידיים ונוטלים לאכול, כשה  הרי האכילה
וה מקיימים , מצ וה היא והברכה בנטילה  רווח בזה יש וכבר נוספת, מצ

וכים גדולה, ושמחה גדול י לקיים שז  הבא העולם לשער ואין מצוות! שת
 בשביל לא עושים אם מכך ויתירה ומצוה, מצוה בכל ומרוויחים שזוכים
ואחר גבוהה, יותר מדרגה זוהי השם, רצון לעשות בכוונה רק הבא, העולם  

ול כשניגשים כך וב לאכ , ברכת מברכים ש וציא וכלים המ  הרי כן גם וכשא
, היא עצמה האכילה וה ודת כוח לו יהיה זה ידי שעל מצ ורא, לעב  וכך הב

ות מקיימים ו הדבר! נפלא כמה ורגע, רגע בכל מצ

 וכפי לזה, להגיע אפשר ישרים המסילת עם אבל פשוט, לא זה אמנם
ות ענייני שכל כ״ו בפרק שכתב ומרי , נגד הם עצמם שמצד הח ושה  הקד
וך אפשר ותם להפ , א ושה ית המחשבה ידי על לקד ית  אני שבאמת האמ

ורה שכך הדין, מצד בזה חייב , רצון וזהו אותי מחייבת הת ידי על השם
מצוה. למעשה החומריות גם נהפכת כזאת, כוונה

 יום בכל ללמוד זצ״ל, הגרי״ז מרן כמו לנהוג היא המסקנה כן אם
 אורחות תשובה, שערי הלבבות, חובות מוסר, ספרי שאר או ישרים מסילת

 יום, מדי בקביעות בזה ללמוד אותו, שמושך מוסר בספר אחד כל צדיקים,
שהיו. ממעשים כן וכידוע בטוחה, ההצלחה ואזי

!דשמיא לסייעתא נזכה השם בעזרת

י-----------------------------------------------------------------------—_—____

חכמה מעזן* ביעזיבת התלמידים הורי בכינום עזנאמרו דברים

 כך אחר אבל צריך, שהוא החינוך את מקבל אחד כל בישיבה, שנמצאים בזמן הוא התלמידים על הישיבה של הפיקוח הנה
 אבל ברחוב, ולעבור ללכת ומוכרחים ברירה אין אמנם לגמרי, אחר חינוך משפיע והרחוב ברחוב, נמצאים הביתה, כשחוזרים

הביתה. להגיע ומיד הרחוב את לעבור ההכרחי, הזמן שיעור רק באמת יהיה שזה צריכים

 ברחוב, מיותר זמן להיות ולא בישיבה, הסדר לאחד מיד בזמן, הביתה יגיע שהילד לראות להשגיח, ההורים צריכים זה ועל
 אפשר הביתה. מגיעים שעה ובאיזו בישיבה, הסדר נגמר מתי הזמן, את בדיוק לדעת בהורים, תלוי וזה מאד, חשוב דבר זה

התלמידים. הצלחת בשביל מאד וחיוני הכרחי הוא הזה והפיקוח לוקח. זה זמן כמה לראות

 אחר, חינוך משפיע הרחוב אבל מחנכת, הישיבה וגם מחנך, הבית טוב, חינוך מקום הוא שהבית טובים, מבתים באים ב״ה
שמוכרחים. מה רק ברחוב, זמן שפחות מה שיהיו להשגיח צריכים מהרחוב, חינוך יקבלו שלא וכדי

התלמידים. להצלחת והכרחית טובה עצה למעשה, שנוגע עיקרי דבר בקיצור זהו

 אבא, מזכה ברא להורים, זכות וגם העוזרים, ולכל למלמדים, זכות זוהי התלמידים, שלומדים התורה בזכות השם, ובעזרת
 בזכות השם בעזרת ישראל! כלל לכל זכות וזו הבנים, של התורה בזכות זוכה האב הזה, בעולם גם אלא הבא, בעולם רק לא

במהרה! השלמה לגאולה נזכה התורה מקומות ובכל פה שלומדים התורה

מוקדש זה גיליון

ע״ה טויבא פריידא לע״ג
 ז"ל חיים אברהם ר' בת

תנצב״ה - טבת כ"ח נלב"ע

הגאון גשמת לעילוי מוקדש

ל ברמן ישעיהו אברהם רבי צ ז
 זצ"ל שלמה מרדכי ב"ר

תנצב״ה - תשס"ג טבת כ"ג נלב"ע

הרה׳׳ג גשמת לעילוי מוקדש

זצ״ל אדלר נחום עמנואל רבי
 זצ"ל נתן ר' בן

תנצב״ה - תש"ל טבת כ"ח נלב"ע

לימיגגו העומד לידידגו טוב מזל ברכת
נחם הרב ירא מ הי״ו שפ

 ברק בגי עיריית ראש סגן
 לגדלה יזכה שתחי', בתו הולדת לרגל

טובים! ולמעשים לחופה לתורה
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כעזהשי״ת

 א' - וארא פ' קט״ז, גליון
 ה׳תשע״ז שבט
השרון - רמת

הגדול הגאון מו״ר של משיחותיו

 הציבור את ולעורר לחזור נבקש
 מו״ר לרפואת ולהתפלל להמשיך

ת מרים בן יעקב רבי גיטל ב

שליט״א אדלשטיין יעקב רכי
»!=6^212נ»)ך׳ג

לח ̂י את ש  • ™ ™ ™ ענכ

ויעבדני
 מהקלטה נרשם שליט״א, מו״ר משיחות נ

תשס״ט[ וארא פ׳

 עשר מתוך המכות רוב מוזכרות וארא בפרשת
 מכות שתי הוא: כך המכות וסדר המכות,

 דצ״ך התראה, בלי שלישית ומכה בהתראה
 נכנס דם מכת שקודם דהיינו - באח״ב עד״ש
 ויעבדני עמי את ״שולח לו ואמר לפרעה משה

 כל לפני שמות בפרשת וכבר ,אבמדבר״
 לפרעה, משה שנכנס הראשון בביקור המכות,

 את שולח ישראל אלקי ה׳ אמר ״כה לו: אמר
 יקריבו פירושו ויחוגו בבמךבר״ ליי דחגו עמי

 היה וכן ויעבדוני, כאן שאמר וזהו קרבנות, לי
 כנים ומכת צפרדע, מכת וקודם דם, מכת קודם
 המפרשים וכתבו התראה, בלי ניתנה כבר

 אחרי עונש היה כבר שזה משום הטעם
 כמו ואח״כ דצ״ך. היה זה שמע, לא שפעמיים

 את ״שלח משה אמר ודבר בערוב עד״ש, כן
 התראה, בלי היה כבר ובשחין ויעבדוני״ עמי
 עם וארבה ברד באח״ב וכן עונש. היה שזה

 חשך מכת ואחרי התראה, בלי וחשך התראה,
 את ורק לשלוח, מוכן כבר שהוא פרעה אמר

 בכורות מכת היה ואח״כ ישאירו, הבהמות
ממצרים. ויצאו

 ״שלח משה אמר ההתראות שבכל אנו ורואים
 היא הכוונה ״ויעבדוני״? ומהו ויעבדוני״, עמי

 לפרעה, הקב״ה שאומר אותי. לעבוד במטרה
 והוא הקב״ה של רכושו הם ישראל שעם

 ואתה שלך הנכסים שהם תחשוב ואל האדון,
 כדי עמי, את שלח אלא שלהם, האדון

 לא פעם ואף שלי. עבדים שיהיו שיעבדוני,
אותם שישחרר עמי, את שלח לפרעה אמר

 לא זה לגמרי, חורין בני שיהיו לנפשם, חופשי
״ויעבדוני״. היא המטרה כל אלא כלל, כתוב

 אנכי ״מי בפסוק כתוב שמות, בפרשת והנה
 ישראל בני את אוציא וכי פרעה אל אלך כי

 אחת שאלה שאלות, שתי כאן שיש ממצרים״,
 שאינו אמר משה גפךעה״ אל אלך כי אנכי ״מי
 ראוי ולא מלך בפני לעמוד כלל חשוב אדם
 הקב״ה, לו ענה זה ועל הזאת. לשליחות כלל

 הקב״ה של שליח אתה עמך״ אהיה ״אנכי
 ומתאים ראוי אתה ולכן אותך, מלווה והקב״ה

 ״וכי משה שאל שניה ושאלה הזאת. לשליחות
 באיזו רש״י ופירש ישראל״ בני את אוציא
 לו ענה וע״ז לצאת, ישראל לבני מגיע זכות

 תעבדון ממצרים העם את ״בהוציאך הקב״ה
 חורב הר וזהו הזה״ ההר על האלוקים את

 קרבנות שם שתקריבו תורה, מתן שם שהיה
 ופירש התורה, את ותקבלו לברית ותכנסו

תורה. מתן בזכות שזה רש״י

 היתה השניה שהשאלה פירש הרשב״ם אך
 פרעה אל לבוא אוכל וטענה סיבה באיזו

 מארצו, ישראל בני את שיוציא ממנו לדרוש
 אני? שוטה וכי פתאום מה פרעה לו שיאמר

 שבאו שלי שהם עבדים ענק רכוש לי יש הלא
 פתאום ומה המלך. ואני למצרים בהסכמתם

 אמר זה ועל פועלים, הרבה כך כל על שאוותר
 לא שאני לפרעה תגיד אתה למשה, הקב״ה
 שיהיו ישראל בני את לשחרר סתם ממך מבקש

 היא הבקשה כל אלא עליהם, ולוותר חופשיים
״ויעבדוני״. רק

 במדבר ימים שלושת דרך נלך הבקשה? ומהי
 לפרעה שתודיע בזה והכוונה להשם. ונזבחה

 עובדים שהם אלוקים, להם יש ישראל שעם
 לפלשתינים וגם מבינים הגויים וזה השם. את
 עם שכל האיסלאם, דת של בחגיגות חופש יש
 מואב שבני וכמו שלו. האמונה את לו יש

 וכמו ,דמואב שיקוץ לכמוש קרבנות מקריבים
 שלהם, לאליל קרבנות מקריבים בבל שבני
 ישראל עם לנו לבעל. מקריבים שבצידון וכמו

 לו לזבוח צריכים ואנחנו משלנו אלוקים יש
 שלושת במרחק נמצא הזה והמקום קרבנות,

 אלוקינו אותנו הזמין שם סיני, בהר ימים,
 להבין צריך פרעה וזה לו. ולזבוח לשחוט

הייתה לא באמת אך כזאת. חופשה להם שיתן

 סיבה שיש אלא לגמרי, לשחררם בקשה שום
 הרי אותי, עובדים אינכם מדוע אומר שהקב״ה

 בכורי ״בני שאמר כמו לי. שייכים אתם
 לתת שנבוא מבקש שבשמים והאבא ישראל״

 ולכן מבינים. הגויים שגם דבר וזה כבוד, לו
 וכמו ״ויעבדוני״ הפעמים בכל משה מדגיש
 את לשכנע דרך היה שזה הרשב״ם שפירש

 ולא הזאת, בבקשה צודקים שאנחנו פרעה
לה׳. לזבוח רשות אלא לשחרר, בקשה סתם

 של ידו מכתיבת ]מכאן
 טבת מכ׳ה שליט״א מו״ר

 עבור במיוחד תשע׳ז,
הנוכחי:[ הגליון

באמת ומדוע
 נתן לא פרעה

 ימי כמה להם

הוג? כ חופשה  פרעה כי היא, הסיבה נ

 שם וראה האנציקלופדיה ספר את פתח

 ורשימת העמים אלילי כל שמות

 אלקי שם ואת אחד. כל של הפולחנים

 כתוב לא ואם .השם מצא לא העברים

 הוא שאם קיים, לא שהוא סימן שם

 לי שלח לא למה בעולם, וישנו קיים

 צחק אז העמים. כל שלוחי כמו מתנה

 ׳מה הפתגם את ואמר מפרעה משה

הקברות׳. בבית לכהן

 משה בין הויכוח עבר רגע מאותו

 טוען משה חדשים״, ״פסים אל לפרעה,

 ואז קיים. אינו טוען ופרעה א׳לקים, יש

 הוכחות ראיות, לפרעה מביא משה

 היא מכה כל מכות, בצורת חזקות,

 אז נותן הא׳לקים לא אם כי הוכחה.

 והוכחה מכה כל ועל באה? היא מאיפה

 תדע ״בזאת משה שאמר בתורה כתוב

 תורה כתבה מכה כל ואחרי ה׳״. אני כי

 לב את ה׳ ׳ויחזק או לבו׳. את ׳ויכבד

 הסוף עד נכנע לא שפרעה דהיינו פרעה׳

 את ולבטל א׳לקים שיש לגמרי להודות

 משא בדרך למשה שאמר ה״תנאים״ כל

 רש״י בפירוש ככתוב מסחרי, ומתן

פרעה שאמר ״גם״ פעמים חמשת לפרש

 טז ז', שמות א
א' ה', שמות ב

 יא ג, שמות ג
י' ה' שמו״ד הז' יא מלכים-א ד
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 היכן וצועק הלילה בחצי ממטתו כשירד

:ואומר היה וכך אהרן. היכן משה,

 - ישראל בני גם הגברים: - אתם גם

 כמו ולא שאמרתם, כמו הכל הטף...

ל אני, שאמרתי ט ל אשלח, לא בי ט  בי

ל ההולכים, ומי מי ט  צאנכם רק בי

 בקרכם גם צאנכם גם יוצג: ובקרכם

ם דברתם? כאשר ומהו קחו.  תתן אתה ג

 גם וברכתם ועולות, זבחים בידינו

 שאני אמות, שלא עלי התפללו אותי.

בכור.
 מו״ר מכת״י כאן ]עד

הנוכחי[ לגליון שליט״א

 לפירוש סותר אינו הרשב״ם שפירוש וחשבתי
 ״ויעבדוני״ אמרו לפרעה שבאמת רש״י

 זה באמת אך קצרה, לחופשה לצאת שרוצים
 שיפסיקו היא המטרה ובאמת רצונם היה

 כי ה׳, עבדי להיות וישובו פרעה, עבדי להיות
 שערי במ״ט שרויים ישראל עם היו במצרים
 ובצאתנו עליהם, שלט הרע היצר טומאה,
 ומעבדותו, הרע מהיצר ניצלים אנו ממצרים
 יהיו ואיך הקב״ה. של עבדים להיות ונכנסים
 התורה, את שיקבלו ע״י הקב״ה? של עבדים

 אין כן, ואם מהם. רוצה הקב״ה מה ידעו ובכך
 את רק אומרים שלפרעה סתירה, שום כאן

 לה׳, לזבוח בשביל ימים שלושה של החופש
 להיות שתהפכו ״ויעבדוני״ היא והמציאות

 של לבעלות לגמרי להיכנס שלי, עבדים
 עם של קיום הזכות שכל יוצא כן ואם הקב״ה.
 ושייכים הקב״ה של עבדים שאנחנו היא ישראל

לו.

 לאפשרות ראויים שנהיה אפשר באמת ואיך
 שנדע ידי על זה התורה? מצוות את לקיים

 שנדע שלנו העבודה וזו השם, עבדי שאנחנו
 שעובד פועל וכמו הקב״ה, של עבדים שאנחנו

 חייב שהוא בוודאי יום, שכיר הבית, בעל אצל
 אנחנו כן כמו הבית, בעל אצל רק לעבוד

שלנו. הפעולה וזו הקב״ה, של פועלים

 במטרה שבאים מקום ובכל בישיבות כן ואם
 המטרה את מקיימים אנחנו בזה תורה, ללמוד

 השי״ת, את לעבוד ממצרים, יצאנו שבשבילה
בתורה. שעוסק מי אלא חורין בן לך ואין

 המטרה מה אותנו מלמדות האלה והפרשיות
שמי למצרים, משועבדים לא יותר שאנו בכך

ל״א-ל״ב י״ב, שמות רש״י ו

 הרע היצר עליו שתלט מ תורה, עול עליו שאין
 ואין למצרים, שחזר כאילו נעשה שהוא באופן

 הרע. היצר או המצרים זה אם מינה נפקא שום
 של עול מביא הקב״ה תורה עול פורקים שאם

 ישראל ארץ יושבי כל כולנו היינו ואם גויים,
 כאן יושבים היינו לא תורה, עול עלינו מקבלים

 נמצאים כיום אנחנו גדול. סוהר בבית כמו
 רוצה יהודי אם סוהר, בבית ישראל בארץ
 יהרגוהו, פן מפחד הוא בשכם, ברגל לטייל

 הם מקום, בכל מטיילים שהם הערבים כן ולא
 אינם היהודים אבל ישראל. בארץ חורין בני

 חיים ואנחנו ישראל, ארץ בכל לטייל יכולים
 ואפילו עבדים, כמו ישראל בארץ כאן

עצמה. בירושלים

 ישראל לארץ שבאתי בזמן ילד, כשהייתי
 השוק דרך ועברנו המערבי לכותל הלכנו
 ועכשיו חורין. בני היינו מקום, ובכל הערבי

 מאד, גדול תורה ביטול עשו ישראל במדינת
 גורם וזה ילדים, הרבה משמיד החינוך משרד
 לומדים שלא ישראל מילדי גדול תורה ביטול
 אנו אין שוב תורה, ביטול שיש וכיוון תורה.

 המדינה שקמה ולפני ישראל. בארץ חורין בני
חורין. בני יותר היינו

 פרה לקנות רצה אחד אם השרון ברמת וזכורני
 חד הפרה, את וקנה לשוק לעזה לבד נוסע היה

 אבל חורין, בני והיינו הפרעות, שום בלי וחלק
 נוסעים ואם כלל. חורין בני אנחנו אין עכשיו

 שריונים, לשים צריך השטחים דרך במכונית
 ואנחנו עצמינו. על להגן כדי מגנת, וזכוכית
 לא שלנו הגוף משועבדים, ממש כאן נמצאים

 חורין בני כן אנחנו אבל חורין, בני של במצב
 הרע היצר את נמחק אנחנו ואם בתורה, לעסוק

 ודאי כן אם תורה, ביטול של השעבודים, של
 בארץ כאן חורין בני לגמרי להיות שנזכה

אסירים. כמו נהיה ולא ישראל,

 ואומרים לעצמם שחושבים טיפשים ויש
 שניקח ידי על חורין, בני להיות יכולים שאנו
 ארץ על נשתלט ואח״כ בערבים, ונהרוג נשק

 גורם זה כך עושים אם באמת אך ישראל,
 יותר ונעשים יותר, עוד מתחזקים שהערבים

 כמו היא להילחם היחידה הדרך אלא גרועים,
 עשיו״, ידי והידים יעקב קול ״הקול שכתוב
 מצפצף יעקב שקול בזמן הגמרא ואומרת
 לומד שיעקב בזמן מדרשות, בבתי ונשמע

 בו, שולטות עשיו ידי אין המדרש, בבית תורה
 שיש בזמן אבל עלינו. שליטה לגויים ואין

 לגויים, שלטון יש אזי גדול, תורה ביטול
ח״ו. עלינו שולטים והערבים

 ז״ל לוינשטיין חצקל ר׳ נפטר וכאשר
המשגיח הגה״צ תלמידו עליו אמר המשגיח,

 שהסתלק לנו, אוי לנו, ׳וי ז״ל, וולבה שלמה ר׳
מצרים׳. יוצאי דור של האחרון השריד מאתנו

 עבדי או ויעבדוני״ עמי את ״שלח שאמר וזהו
 בארץ לנו שיש והמעט השם. עבדי או פרעה

 ארץ כל מתוך מאד קטן חלק שהוא ישראל
 התורה לימוד בזכות רק הוא זה כל ישראל,

 בתורה, עוסקים שאנו זה בזכות לומדים, שאנו
 ואלה כאן, להתקיים יכולים אנו זה בזכות

 ישראל בארץ לשלוט אנו שיכולים שחושבים
 הם ישראל, עם את הורסים הם הנשק, בכח

 לא ישראל עם ישראל, עם על חורבן מביאים
 לימוד שבזכות רצון ויהי הנשק, בכח קיים

 כמו ובשלוה, בשקט לחיות כולנו נזכה התורה
ואמן. אמן בארצכם״ לבטח ״וישבתם שכתוב

במדבר' נלך ימים שלשת ךךןד

 ללמוד עלינו זצ״ל, דסלר הרב אומר
 בתכסיסים היצר עם להלחם - זו מפרשה

 הוא ככה, מתנהג כן גם הרע היצר שלו.
 וסיפר אחת. פעם רק תעשה לאדם: אומר
 עצמו: של הרע היצר על לדוגמא דסלר הרב

 לעשן, גדול הרע יצר לו היה צעיר, כשהיה
 החליט לבריאות, מזיק שזה וכשראה
 עישן. לא שלימה ושנה לעשן, להפסיק
 סיגריה לקח והוא סיגריות, חילקו בפורים,

 מעשן לא אני לעצמו, אמר הוא ועישן,
 די ואמר אחת, מציצה עושה רק אני סיגריה,
 חזר שבסוף עד אחד, עוד נו אח״כ- גמרנו.
 הוסיף והוא עצמו. על סיפר הוא ככה לעשן,

 כאבים וקיבל חסד איתו עשו השמים שמן
 הכאבים לעשן יפסיק שאם והרגיש בריאות,

 לנצח והצליח גדולה מלחמה ועשה יעברו,
לגמרי. לעשן הפסיק הרע- היצר את

אדם הזה. הרע היצר את רואים בימינו
 לא אסורים, במראות להסתכל לא מחליט

 ואח״כ כאלה, ודברים באינטרנט להסתכל
 אני אחת, פעם רק אסתכל אני אומר הוא

 פעמיים נהיה אחת מפעם - עובדות מספר
להכשל. שוב מתחיל והאדם

 צריך הזה בתכסיס דסלר הרב אומר
 ימים שלשה רק - השם לעבודת להשתמש

 להר אתקרב אני השם, בעבודת אשקיע אני
 מצוה גוררת מצוה הולך, שכבר ואחרי סיני,

 אני אחת פעם פעם. ועוד פעם עוד וממשיך
 תורה, שיעור לשמוע ללכת מאמץ אעשה
 כבר זה ואז גמרא, החבר עם ללמוד ללכת
 יעקב גאון ]מתוך פעם. ועוד פעם עוד יהיה
י״ב[ גליון תשע׳ה, וארא לפ׳
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לבו את הכביד ‘שה למרות נענש שפרעה הסיבה

 אליהם שמע ולא פרעה לב ויחזק בלטיהם מצרים חרטמי כן ויעשו
 אין ,”פרעה לב ויחזק” המקרא מלשון הנה, כב(. )ז, ה׳ דיבר כאשר

 מכות לאחר גם כך ליבו. את שחיזק מי שהיה משמעות שום
 שאין דומים לשונות התורה כתבה ודבר, ערוב כינים, צפרדע,

 זאת, לעומת פרעה. לב את הכביד החוץ מן שמישהו במשמעותם
 לב את ה׳ ויחזק” במפורש התורה כתבה ואילך, שחין ממכת
.”פרעה

 בחמשת שבאמת ג(, ז, פרק ן”ורמב י”)רש המפרשים ואומרים
 להכביד לו גרמה אשר היא פרעה של רשעותו הראשונות המכות

 אותם, לסבול ונלאה המכות עליו שגברו לאחר ורק לבו, את
 )מהמכה ואז המכות, מכובד לשלחם נמלך והיה לבו התרכך

 ספר למען לבבו, את ואימץ רוחו את הי ואילך(הקשה השישית
הארץ. בכל שמו

 היתה תביעה מה רבים, בה שנתקשו שאלה ן”הרמב מיישב ז”לפי
 מאותה כבר הלא ממצרים, ישראל את שלח שלא על פרעה על

 שיוציא לפרעה לאמור שליח ומינהו למשה נגלה ה”שהקב שעה
 לבו את אחזק ואני” כא(: די, )פרק לו אמר ממצרים, ישראל את
פשעו? מה כ”א לבו את הי שהקשה וכיון ,”העם את ישלח ולא

 של ציוויו את לפרעה הוגד כאשר כי ניחא, שנתבאר מה י”ועפ
 את לשלח רשעותו מחמת פרעה סירב ישראל, את לשלח ה”הקב

 עמד - הראשונות המכות חמשת את כשקיבל ואפילו ישראל,
 הפשע הייתה זו ורשעות ישראל, את לשלח וסירב ברשעותו
 שאמר ומה עליו. באו אשר בעונשים פרעה נתחייב שבעבורה

 - ”העם את ישלח ולא לבו את אחזק ואני” כא( די, )פרק ה”הקב
 כ”)משא האחרונות במכות לעשות שעתיד מה למשה הודיע

ליבו(. את להכביד ה”הקב הוצרך לא הראשונות, במכות

 לשלח פרעה נתעורר לא האחרונות במכות שגם ן,”הרמב מוסיף
 ונלאה המכות עליו שגברו שלפי אלא בוראו, רצון בגלל העם את

ואז המכות, מכובד לשלחם נמלך והיה לבו התרכך אותם, לסבול
הארץ. בכל שמו ספר למען לבבו, את ואימץ רוחו את הי הקשה

 שגם ן,”הרמב כונת עומק גם שזהו ואפשר שמוסיפים, ישנם
לשוב הבחירה את מפרעה ה”הקב שלל לא האחרונות במכות

 מהמכות המתמשך שהסבל לבו את הכביד הוא אלא בתשובה,
 מתעורר פרעה היה אילו אבל ישראל, את לשלח עליו ישפיע לא

 לא הי, רצון מחמת ישראל את ולשלח אמיתית בתשובה לשוב
בעדו. מונע ה”הקב היה

הרמב״ם שחידש היסוד

 ג( ו, פרק תשובה הלכות השמיני, בפרק פרקים )שמונה ם”הרמב
 שיעשה שאפשר” שמייסד מה י”עפ האמורה, התמיהה על עונה

 החטאים על העונש ויהיה הרבה, חטאים או גדול חטא האדם
 לו מניחים ואין התשובה ממנו שמונעים ומדעתו, ברצונו שעשה
.”שעשה בחטאים ויאבד שימות כדי מרשעו, לשוב רשות

 על היה לא באמת פרעה שקיבל שהעונש ם,”הרמב אומר ז”לפי
 ישראל של שילוחם שעל לפי ממצרים, ישראל את שילח שלא

 כנגד שחטא על היה העונש אלא הבחירה, ממנו ניטלה ממצרים
 ועל קשות, גזירות עליהם וגזר חייהם את שמירר במה ישראל
 שיאבד עד בתשובה לשוב ממנו שנמנע פרעה נענש זו עבירה

בחטאיו.

 שולח היה מה מפני נוספת: תמיהה ם”הרמב מיישב דבריו י”עפ
 י”אעפ ממצרים, ישראל את שישלח משה ביד לפרעה ה”הקב

 ישלח ולא לבו את אחזק ואני” כא(: די, )פרק ה”הקב אמר שכבר
?”העם את

 שמונע שבזמן עולם באי לכל להודיע” כן, עשה ה”שהקב אלא
 ברשעו ימות אלא לשוב יכול אינו לחוטא, התשובה ה”הקב

.”ברצונו בתחילה שעשה

 חמשת באו שבעבורו שהחטא היא, ן”הרמב שדעת כ”א למדנו
 לבו את בעצמו הכביד שהוא היה, פרעה על הראשונות המכות
 את הי הקשה האחרונות במכות ]ורק ישראל את שלח לבלתי

 ודעת הארץ[. בכל שמו ספר למען לבבו, את ואימץ רוחו
 היה, פרעה על המכות באו שעבורו שהחטא היא, ם”הרמב

 ולהשליך חייהם את למרר ישראל על שגזר הרעות הגזירות
 כדי תשובה לעשות ממנו שמנעו היה העונש וגוף ליאור, בניהם

באמת( )לעבדך בחטאיו. ויאבד שימות

 תמיד מעורר שהמשגיח נציין - החינוך( בועידת שליט״א המשגיח שנשא (מדברים שעבר בשבוע ע״כ שהרחבנו החינוך לנושא כהמשך
וכד'. להתייעל ניתן כיצד לחשוב וראוי כדאי ותמיד כמלומדה, תעשה לא הקודש שמלאכת חשבון! גאו הנכבדים המחנכים את

 היה משגיח כששימשתי שנה( כשישים (לפני הראשונות בשנים עצמו: על שסיפר שליט״א מהמשגיח ששמענו מה נציין לכך בהקשר
 הלילה בשעות הבחור את כשפגשתי והנה נוקבת. לשיחה היום בתחילת לו קראתי קשות. עמו ולדבר מקומו, על בחור להעמיד צורך

 בחשבון לקחת צריך בתקיפות להוכיח צורך יש אם שגם - המשגיח מספר - מכך למדתי היום׳. את לי קלקל ׳המשגיח לפני התבטא
־ היום... כסוף דק להוכיח הקפדתי אפשרות הייתה אם - ומאז מכך. הנובעות ההשלכות את

א



ח מ א

ד”תשי טבת ה”כ - זצוק״׳ל דסלר א”הגרא מרן מאליהו' מכתב’ה בעל

 בישיבת תקופה במשך בבחרותו למד א”שליט המשגיח מרן
 אליעזר אליהו ר' הגאון למרן להתקרב זכה זו ובתקופה ,’פוניבז
 ששיחותיו סיפר המשגיח רבות. ממנו ולקבל ל”זצ דסלר

 חשף במהלכן אשר דסלר, הרב של החכמה ומלאי העמוקות
 העצומה החכמה את והאיר ל”חז דברי בעומק מהמסתתר טפח

 לב את וכבשו בישיבה עצום רושם עשו בדבריהם, הטמונה
 והתבטאו השיחות אחר מאד כרוכים היו רבים השומעים.

ל שיחה שום יפסידו לא שלעולם  מתושבי רבים גם דסלר. הרב ש
דסלר. הרב של לשיחותיו נהרו והסביבה ברק בני

 דסלר הרב הגאון של המופלגת ענוותנותו על המשגיח סיפר עוד
 אמר הוא בשיחותיו, העולם את הפליא שהוא שלמרות ל,”זצ

 לחדש, יכול ואינני קטן איש אני” בפוניבז׳: הראשונה בשיחתו
.”גדולים ממקורות זה אומר שאני מה וכל

 את לזרז ל”זצ דסלר הרב הגאון ביקש השיחות אחת במהלך
 שהדברים היות” ואמר: שיחותיו, את לנצל השומעים ציבור
 אותם, לשבח הרשות את לי יש משלי, אינם בשיחות אומר שאני
 בשום אותם ישמע לא כאן, אותם ישמע שלא שמי לכם ודעו

אחר! מקום

 בשמו: מסר א”שליט שהמשגיח חשובים דברים כמה נביא

׳טבע״ למושג דסלר הרב הגדרת

 את שהמשיל ל,”זצ חמיו בשם לי אמר זצ״ל, דסלר הגרא״א
 כותב. עט בקיר, צר סדק דרך שרואה לאדם 'טבע', של העניין

 כותב, העט שלא יראה הוא שבקיר הסדק את ירחיבו אם והנה
העט. באמצעות הכותב, הוא האדם אלא

 הטבע את רואה מצומצמת שראייתו מי - הטבע בעניין גם כך
 של שרצונו היא והנכונה הרחבה הראיה אך שפועל, זה הוא כאלו

הטבע. באמצעות שפועל, הוא הקב״ה

 אין יותר, עוד עמוק שבמבט חמיו, דברי על הוסיף דסלר הגר״א
 בעולם, הפועל הוא בלבד ה”הקב של רצונו אלא טבע, בכלל

 לנו לדבר: )דוגמא ה.”הקב של למעשיו כסות מהווה רק והטבע
 הוא ה”הקב שרצון האמת אך ומאירה, מחממת שהשמש נראה

(.’ה לרצון כסות היא והשמש ומחמם, שמאיר

 בכמה משמע ’’ה דרך’ בספר ל”מהרמח הרי אותו, שאלתי
 שכוחם אלא לפעול, לטבע כוחות נתן אכן ה”שהקב מקומות,

 של במבט דיבר ל”שהרמח לי, והשיב ה?”הקב של ברצונו תלוי
.’נגלה’

 אומרים והם שונים, אירועים על דעתם מביעים שאנשים מצוי,
 אך ה,”הקב ידי על מונהג שהכל אנו יודעים אמנם” לרעהו: איש
.”הטבע דרך מצד העניין את ננתח בוא

 לשני משולים אלו שאנשים כך, על אומר היה ל”זצ דסלר הרב
.”משוגעים כמו נדבר הבה” לזה: זה שאמרו אנשים

 אדם של בדעתו עולה אם שאפילו אומר, היה ל”זצ דסלר הרב
 בעיני גדול ’ה חילול כבר זהו ’ה בקול לשמוע שלא אמינא הוא רק

כזאת?! א”הו אפילו יתכן איך כי המלאכים,

לעשן שחדל בשעה דסלר הרב של הנהגתו

 כ,”כ ידועה הייתה לא סיגריות, בעישון הכרוכה הסכנה בעבר,
בעישון. שהורגלו גדולים אנשים גם היו כך ומשום

 שהחלה לאחר אך בקביעות, לעשן נהג ל”זצ דסלר הגרא׳׳א גם
 החליט הוא לבריאות, מזיק שהעישון הרופאים דעת להתפרסם

להפסיק.

 כך על סיפר הוא לעשן, שכשהפסיק הבחינו, ביתו בני והנה,
 את להצניע הרגילה להנהגתו גמור בניגוד ביתו, לבאי במכוון

הנהגותיו.

 כרוכה, העישון הרגל שהפסקת היות מאלף: היה לכך הנימוק
 לעשן שמפסיקים מאלו רבים כך ובשל גדול, בקושי כידוע,

 עליו שתקל תחבולה דסלר הרב חיפש לסורם, זמן לאחר חוזרים
 את ברבים יפרסם שאם בדעתו, ועלה העישון, בהפסקת להחזיק

לעשן. לחזור נעימות אי אצלו יצור הפרסום לעשן, הפסקתו דבר

 והעבודה, המוסר גאון גם זו: מעובדה ללמוד צריך לקח כמה
 כיצד תחבולות וחיפש החלטתו, כח על רק לסמוך לא העדיף

קיימא. ברת תהיה שקבלתו הניתן ככל להבטיח

 בסעודת דסלר הרב השתתף שנים כמה לאחר עניין: ובאותו
 שסיגריה מחשבה מתוך אחת, בסיגריה התכבד ובמהלכה מצוה,

 לעשן חזר הוא קצר זמן תוך עקא, דא מזיקה. אינה בודדת
אחד. ביום סיגריות של רבות עשרות

 שנוכח והסביר, לחלוטין, לעשן חדל הוא בזה, כשנוכח תיכף
 סיגריה עישון י”ע צר, פתח אפילו ליצר פותחים שאם לדעת
 זמן ובתוך (,”רובץ חטאת לפתח”) הפתח דרך נכנס היצר אחת,

ביום! סגריות ארבעים לעשן האדם את לגרור מצליח הוא קצר

 מכיון”ש ל”חז שאמרו מה את הסביר ל,”זצ דסלר א”הגרא
 - ”לרשע צדיק בין מבדיל אינו שוב למשחית, רשות שניתנה
בצדיק. גם אחיזה למשחית יש מושלם, אינו שהצדיק שהיות

הכבוד כסא את מזכירה התכלת למי

 מה אומר, מאיר רבי היה תניא” אומרת: )מג( מנחות במס' ’הגמ
 וים לים, דומה שהתכלת מפני צבעונין, מיני מכל תכלת נשתנה

.”הכבוד לכסא דומה ורקיע לרקיע, דומה

 זה תכלת, רואים כשאנו מדוע ל,”זצ דסלר הרב הגאון את שאלו
 ’במס ’שהגמ דסלר, הרב השיב הכבוד? כסא את לנו מזכיר לא

 אשה של צבעונין בבגדי להסתכל שאסור אומרת, זרה עבודה
 פפא ’ר ואומר בה. להרהר יבא שמא עליה, אינם כשהם אפילו

 את מכיר אם רק הוא הצבעונים בבגדי להסתכל שהאיסור שם
 בתודעתו, אינה והיא מכירה כשאינו אבל אותם, הלובשת האשה

בה. להרהר מביאתו אינה בבגדיה ההסתכלות

 כסא את יזכיר שהתכלת כדי שבציצית, התכלת לעניין גם כך
 הכבוד שכסא הכבוד... כסא את כביכול יכיר שהוא צריך הכבוד,

שלו... בתודעה יהיה

(0527166490 )לתרומות
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בס׳׳ד

 שליט״א זילברשטיין יצחק דבי הגדול הגאון וחידושי משיעורי

 באמבלונס הפינוי את עבורו ישלם שהוא לחולה, הבטיח הצלה איש

העובדות תיאור

 שהוא ואמר הצלה, איש הגיע מכן לאחר דקות כמה ואכן הצלה, כוחות עבורי הזמנו אנשים מכה, וקבלתי בדרך, נפלתי

 החולים. לבית באמבולנס לנסוע ממליץ והוא החזקים, והכאבים הנפיחות בגלל ברגל, בשבר שמדובר חושד

 לבית עצמי בכוחות אגיע כבר אני שקל[ 400 כ- היא באמבולנס ]הנסיעה באמבולנס לנסוע כסף לי אין לו אמרתי

אשלם. ואני תסע הצלה, איש לי אמר החולים,

 התשלום, בגלל פינוי מעדיף הוא כי לו, האמנתי לא אך להתפנות, לי שכדאי לי אמר הוא גם האמבולנס, נהג הגיע כאשר

 באמבולנס. לנסוע ושוכנעתי מד׳׳א. עם הסכם לו שיש והבנתי זאת, משלם שהוא אמר ההצלה שאיש כך על סמכתי ורק

 שובר לביתי קיבלתי זה בעקבות לביתי, ושוחררתי שבר היה שלא והתברר צילום לי עשו ושם החולים, לבית התפניתי

 באמבולנס. הפינוי על חיוב

החולה טענת

 משלם הייתי ואז במונית, נוסע הייתי אילו כלום קורה היה לא שבר, לי שהיה במקרה גם במונית, להתפנות רציתי אני

 זה. את לי לשלם ועליו לכך הסכמתי באמבולנס הפינוי על ישלם שהוא לי הבטיח הצלה שאיש בגלל רק שקל, 20

ההצלה איש טענת

 את למכור לבסוף אצטרך הפינוי, עלות את אחד לכל אשלם אני אם הפינוי, עלות את לשלם התכוונתי לא אחד לרגע

 אמנם ביותר, הטוב הפינוי זה לדעתי כי החולים, לבית באמבולנס להתפנות החולים את משכנע רק אני שלי, הדירה

 יותר. גדול נזק להגרם ויכול להתקפל, עלולה הרגל אבל במונית, להתפנות גם אפשר

 ? מי עם הצדק

דין פסק

באמבולנס. לנסוע צריך שהיה כיון בך, אני משטה לו לומד ויכול מלשלם, פטור

ונימוקים מקורות

 טוב ולכן לרגלו להזיק יכול במונית פינוי כי מונית, ידי על פינוי מאשר לחולה, עדיף אכן אמבולנס ידי על פינוי לכאורה

באמבולנס. לנסוע אותו ששכנע עשה

 זה והרי באמבולנס, לנסוע חייב היית כי בך, אני משטה לו לומר שיכול נראה האמבולנס, על לו שישלם לו שהבטיח ומה

 הוא, עני דלאו כיון פטור, לך, משלם ואני בנך עם תלמד העשיר, לחתנו שאמר מי ס׳׳א( פא סימן )חו׳׳מ בשו׳׳ע למבואר דומה

 ליה טענינן דלא גב על אף ליה, טענינן טעין, דלא גב על ואף בך, הייתי משטה לומר יכול בנו, עם ללמד חייב הכי ובלאו

משטה. בשאר

 יכול לו שישלם ואמר לעשות, שחייב מה את לעשות אותו ושכנע אחד ובא לעשותו, חייב ממילא שאדם דבר כל כלומר

לשטות. שהתכוון טוענים אנו טען לא ואם בך, אני משטה לומר

הבטחתו. על לשלם פטור ולכן כן, לעשות חייב הוא כן אם באמבולנס, לנסוע ביותר שהטוב כיון ובעניננו

פנינים

כלפיהן? הטוב הכרת להם יש האם בפרנסה, לבעליהן עוזרות צדקניות נשים

 הפגישה ובמהלך מצויינת, נערה עם שידוך פגישת נפגש הוא בשאלה: שליט׳׳א יפה דב רבי הגאון המשגיח אל פנה בחור

 'בהחלט, השיבה היא הבית, בפרנסת תתעסק והיא התורה, על לשבת ימשיך שהוא מסכימה היא האם אותה שאל הוא

 שהיא משמע מתגובתה שהרי אליו, בהתאמתה להסתפק הבחור החל דבריה לאור זה', את להעריך שתדע רוצה אני אבל

וכו'. וכו' תורה של בית הקמת חשיבות על בדעתה כך כל מוחלטת איננה

 טבעי ואך שלך, מחובותיך זה אותך, לפרנס חייבת איננה היא לגמרי! צודקת היא הרי - משאלתו מאד הזדעזע המשגיח

 זה עצם אבל טובתה, את מכיר הנני בוודאי - היסס הבחור אבל זו! גדולה טובה על אותה שתעריך תרצה שהיא הוא

בדעתה... מוחלטת מספיק איננה שהיא לדעתו מראה זה זאת להעריך שאדע ממני מבקשת שהיא
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 האחרון שבדור הגדולות, לנשותינו הטוב הכרת של זו במידה מדורדרים אנו כמה כדוגמא בשיחה, זאת סיפר המשגיח

 מהקשיים בעליהן את ולהציל התורה עולם את לשקם כדי הילדים, מגדל בתפקיד וגם המפרנס, בתפקיד גם נושאות

טובתן...! את שיכירו לבקש בלי זאת תעשינה שהן מצפים שאנו עד המדרש, לבית שמחוץ העצומים

והקב״ה... אצטמצם, ואני ביותר, היפה הגמרא את תקנה לו אמרה אשתו

 הבא הסיפור אך בחוש, פרטית השגחה ונפלאות, ניסים הרבה רואה כולל, כראש "אני בירושלים: חשוב כולל ראש סיפר

במיוחד. אותי ריגש

 קשה שכמעט גדול בצמצום חיים והם עובדת אינה רעייתו התורה. לימוד על נפשו את מוסר ממש שלנו האברכים אחד

 קשה כן פי על ואף מיוחדת, דשמיא סייעתא להם ויש פרוטות לפרטי מחושב בביתם שקל כל בדורנו. שקיים להאמין

המצומקת. ה'כולל' מקצבת בית לנהל מצליחים הם כיצד להבין

 כל אצלו הרי פנימית, מלחמה האברך אצל התחילה כאן חדשה, גמרא לקנות צריך האברך היה חורף[, זמן ]תחילת בחשון

 את כן ואם גבינה, קונים גם בשבוע ופעם ולחלב, ללחם הולך שקל כל שמיה, דכר מאן בבית מותרות מחושב, שקל

שקל. בחמש שניה ביד לקנות אפשר הגמרא

 שלך, הלימוד עבור נפשי את מוסרת ואני חיים, אנו איך רואה אתה הרי לו, אמרה ואשתו אשתו, עם התייעץ האברך

 שתתעלה כדי שקל, במאה ביותר הטובה הגמרא את תקנה לדעתו ולכן יותר, טוב תהיה חדשה בגמרא שלך הלימוד

הישועה. ולה' יותר, עוד אצטמצם ואני התורה, בלימוד

 נהג אם איתי והתייעץ במקצת, נבוך אלי ניגש הוא הזמן, לתחילת שקנה חדשה גמרא ובידו האברך הגיע הזמן בתחילת

 יסוד במוצרי יותר עוד צמצום חשבון על בא וזה שקלים, במאה יותר מפוארת גמרא וקנה בקולה שמע כאשר נכון

יותר. והזולה הפשוטה הגמרא את לרכוש במקום בביתו,

 חושב אני לילדיו. תורה ולימוד וחג שבת להוצאות פרט לו קצובים אדם של שמזונותיו כתוב "הרי לו, עניתי דאגה", "אל

 כך". על לך יחזיר הוא ברוך שהקדוש ספק לי ואין התורה, בלימוד שנכללות ההוצאות מסוג בהחלט שזה

 לו סיפרתי שיצאתי לפני שליט׳׳א, קניבסקי הגר״ח מרן אצל הייתי למחרת ללימודו. וחזר שלי בתשובה שמח האברך

 נכונה. הייתה שעניתי התשובה אם ושאלתי לו, שעניתי התשובה ואת האברך, של שאלתו את בקצרה

 גמרא - גמרא שיינע א - לו שיהיה צריך אדם כי ואמר הוסיף ואף נכונה, היתה תשובתי כי לי ענה הוא הרבה לשמחתי

ואנוהו'. קלי 'זה בשביל וגם יותר, טוב ילמד הוא כך כי יפה,

 ריגש הסיפור הנ"ל. האברך על הסיפור את להם סיפרתי ואני מדובר, במה התעניינו הגר"ח למרן עמי שנכנסו אנשים שני

 "למה ואמר: הוא אף התרגש חברו הזו". הגמרא של בקנייה להשתתף רוצה אני "גם מיד לי אמר מהם ואחר מאוד, אותם

הזה". הכסף את לו לתרום רוצה אני גם במצווה? תזכה אתה שרק

 כיצד בעין עין ראיתי וכך אברך, לאותו שאעביר כדי אחד, כל שקלים חמשים לי ושילמו ביניהם התחלקו הם בסוף

מיד. מתקיימת ההבטחה

 אף וביקש התרגש הוא שלי. למכר הדבר את סיפרתי לירושלים, כשחזרתי היום באותו הסיפור. הסתיים לא בזאת אך

 האברך. עבור שקלים מאתיים בידי היו כבר וכעת במקום, שקלים מאה של שטר הוציא הוא שותף. להיות הוא

הגר"ח. מרן על סיפור לי סיפר בני של והמלמד הורים, באסיפת הייתי למחרת כן, כמו

 המלמד גם הדברים. השתלשלות כל את לו וסיפרתי לו, עניתי חיים״/ 'ר' עם השבוע לי שקרה סיפור עוד תשמע "בוא

 מאות שלש היום למחרת העברתי כך איתו!"... שותף להיות רוצה אני "גם שקלים מאה מכיסו הוציא ומיד מאוד התרגש

לאברך. שקל

 שקרה. מה כל את ב'כולל', השבועית בשיחה לספר אברך מאותו ביקשתי מדהימה, השגחה כזו שראינו מאחר

 וביקש שקלים, מאה שבת במוצאי לו נתן אצלו שהתארח ואביו הזה, הסיפור את בשבת סיפר ה'כולל' מאברכי אחד

אברך... לאותו אותם להעביר ממנו

פעמים... ארבע מדה כנגד מדה שילם והקב"ה מצמצמים, שהם חשבו הם

העמודים( )ווי
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ירת ית ברכת לאחר חסדך" יקר ״מה אמ יצ צ
 חסדך...״ יקר ״מה הפסוקים את לומר אפשר האם :שאלה 4

 העיטוף? לאחר מיד טלית, עטיפת לאחר שאומרים
 הטלית עם יעמוד הברכה לאחר ג'(, סעיף ח' )ס' בשו״ע איתא :תשונה
 עליו שיהא כדי זה וכל שם. עי׳ אמות, ד׳ הילוך כדי לפחות מעוטף
 דבר או ׳אמן׳ בשום להפסיק אסור העיטוף ולפני חשוב עיטוף שיעור

 ג׳(. סעיף ר״ו ס׳ שו״ע )עי׳ ולברך לחזור צריך הפסיק ואם שבקדושה,
 כדי ששהה לאחר עד חסדך...״ יקר ״מה הפסוקים את לומר אין ולכן

 )הגר״נ לעיטוף הברכה בין הפסק יהיה שלא כדי אמות, ד׳ הילוך
שליט״א(. קרליץ

 דברי על לענות יכול וגופו ראשו על הטלית הניח שכבר שמיד ׳א וי׳
 העיטוף, עצם נגמר שכבר מכיון חסדך...״ יקר ״מה לומר או קדושה

 זה אין העיטוף ויסתור מיד יפשוט דאם מעוטף, להישאר צריך ורק
שליט״א(. שטיינמן )הגראי״ל לבישה דרך

וך ית ות ח וע ן רצ י יל  התפ
 וראה הניחם חדשות, תפילין שקנה מצוה בר ילד :שאלה 4

 הרצועה את לחתוך אפשר האם שלו, מהברך למטה יורדת שהרצועה
 משם? לבטלו ואין למצוותו, הוקצתה כבר שמא או

 עליה וחלה למצוה שהוקדשה כיון הרצועה את לקצוץ אין :תשובה
 ויכול שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח לו טוב ויהיה יגדל ובקרוב הקדושה,

 ״פסקי )ספר באבנטו פעמים כמה הרצועה את לכרוך בינתיים
כ״א(. אות כ״ז ס׳ תשובות״

ילה ים על תפ ול  ח
 שמו״ע? תפילת בכל חולים על להתפלל אפשר האם :שאלה 4

 שתפילה להראות כדי לפעם, מפעם להפסיק שיש סוברים יש :תשובה
 ויש (,60 הערה פ״ח תפילה שלמה״, )״הליכות חובה ולא רשות היא זו

 קניבסקי )הגר״ח חולים על תפילה בכל להתפלל שאפשר סוברים
 של רשימות להם היו שמו״ע שבכל גדולים בהרבה ראינו וכן שליט״א(,

חולים.

יעלה שכח יבא״ ״ ו ו יל ים ברכת והתח נ  כה
 ואמרו כהנים ברכת לברך הכהנים התחילו כנסת בבית :שאלה 4

 המתפללים אחד וצעק באהבה״, ישראל עמו את לברך ״...וצונו
 עליהם מה ויבא', ״יעלה לומר הש״ץ ושכח חודש ראש שהיום

שות? לע
 ל״רצה״ הש״ץ ויחזור וגו׳״, כבוד שם ״ברוך מיד: יאמרו :תשובה

שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח במקומו אח״כ לדוכן יעלו ושוב

ימת טעה  הברכה בחת
 ולך שמך הטוב ״ברוך... לסיים במקום שמו״ע בברכת :שאלה 4

 כד״ד ולאחר בשלום״, ישראל עמו את ״המברך אמר להודות״, נאה
 לא? או יצא האם וגו'״, החיים וכל כולם... ״ועל לומר וחזר נזכר

 ברכה, אותה לתחילת לחזור צריך הברכה בחתימת שטעה מי :תשובה
 ס׳ )משנ״ב ״רצה״ לברכת לחזור צריך אחרונות ברכות בג׳ טעה ואם
 ברכת ולהתחיל לחזור צריך היה לכתחילה בנד״ד ולכן ל״ד(, ס״ק קי״ד

 אם ואפילו )״מודים״( ברכה לאותה רק שחזר בדיעבד אמנם ״רצה״,
 וה״אשל זצ״ל, אלישיב )הגרי״ש יצא כולם״, מ״ועל רק התחיל

בזה(. נסתפק ו׳ סעיף שם בוטשאש״ אברהם

. . . וך דש ״בר ך את מק ים״ שמ ברב
 שמך את מקדש ד' אתה ״ברוך בבוקר שמברכים אלו לפי :שאלה 4

 ספר וכן להגר״א רב״ ״מעשה מנהג )כפי ומלכות בשם ברבים״
 לברכו הספיק לא אם זצ״ל) איש״ ה״חזון נהג שכן והנהגות״ ״דינים

 ומלכות? בשם לברכו אפשר התפילה לאחר גם האם התפילה לפני
 שמו״ע, לאחר לברך אפשר השחר ברכות שאר שכמו מסתבר :תשובה

שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח התפילה לאחר לברך אפשר זו ברכה גם

ילה ור תפ ו בציב ״ש א ות לפני ק  חצ
שהציבור וראה לחצות סמוך בלילה הכנסת לבית הגיע :שאלה 4

 לא שמו״ע עמהם יתחיל ואם שמו״ע, תפילת להתחיל עומדים כבר
 האם מנינים), עוד אח״כ )ואין חצות לפני שמע קריאת לקרוא יספיק

 חצות, אחר ברכותיה עם ק״ש ולהשלים בציבור שמו״ע להתפלל עדיף
 ביחידות? אח״כ ויתפלל חצות לפני ק״ש שיאמר או

 כי ביחידות, ויתפלל חצות לפני שמע קריאת יקרא בודאי :תשובה
 ברכות ריש במשנה )כמבואר מדרבנן גמור חיוב היא חצות לפני ק״ש

 דיש )ועוד גמור חיוב אינה בציבור תפילה אבל רל״ד(, סי׳ ובשו״ע
 קרא אם חצות, לפני לקרוא חז״ל תקנת שלאחר שסוברים ראשונים

 )הגר״ח יותר(, חמור בודאי וזה מדאורייתא, אף יצא לא חצות אחר
שליט״א(. קניבסקי

ילת וסף תפ בת מ ודש ראש בש תשע״ז( )שבט ח
 יצא לא יצרת״(, ״אתה )במקום שבת״ ״תכנת ואמר טעה אם 4

 לענין ט׳ סעיף ת״צ ס׳ הלכה״ )״ביאור ולהתפלל לחזור וצריך בדיעבד,
חוה״מ(. שבת

 מוסף״ קרבן לפניך ״ונעשה שם יאמר ״רצה״, שהתחיל קודם נזכר אם
 מי לענין אדם״ ה״חיי בשם ט״ז ס״ק רס״ח ס׳ )משנ״ב יד״ח ויצא

 לכאן(. וה״ה שבת״, ״תכנת במקום משה״ ״ישמח ואמר שטעה
 ביתך לדביר העבודה את ״והשב בה לומר יכול ״רצה״ התחיל אם

 הלכה )״ביאור יד״ח ויצא מוסף״ ובקרבן היום בתמידי לפניך ונעשה
אדם״(. ה״חיי בשם מוסף ד״ה שם

 לחזור יכול ״ברוך...״ שחתם לפני ״רצה״ ברכת לסוף הגיע כבר ואם
 קניבסקי )הגר״ח ״ וכו׳ לפניך ונעשה וכו׳ העבודה את ״והשב ולומר

 עד מכן לאחר או המחזיר...״ ״ברוך שחתם לאחר נזכר ואם שליט״א(.
יצרת״. ״אתה לומר חוזר רגליו עקר שלא

יר ים להשא גד ן גבי על ב  איל
 שבת מערב האילן ע״ג תלויה מגבת להשאיר מותר האם :שאלה 4

 שבחצר)? אילן ע״ג כביסה שתולים ישיבות בבחורי )מצוי
 מבעוד שבת של נר להניח שמותר ד׳( רע״ז )ס׳ בשו״ע איתא :תשובה

 אין השבת כל מוקצה שהוא דכיון בשבת, שם וידלק אילן ע״ג יום
 אפילו אילן ע״ג נר להניח אסור ביו״ט אבל משם, שיורידוהו חשש

 מוקצה אינו נר )שהרי ביו״ט משם שיורידוהו חשש דיש יום, מבעוד
 בו. שמשתמש שנחשב וביו״ט, בשבת מאילן להוריד ואסור ביו״ט(

 ליהנות לא וגם האילן, גבי מעל להסירו מתכוונים שאין חפץ לפ״ז
 לא שהרי יום, מבעוד האילן על להניחו שמותר מסתבר בשבת, ממנו

 להוריד חיוב מצינו לא וכן יום, מבעוד האילן על לתלות איסור מצינו
 מובא זצ״ל אויערבך )הגרש״ז יום מבעוד מהאילנות החפצים כל את

 אסור תמיד, בו להשתמש שרגילים דבר אולם נ׳(, הע׳ כ״ו פ׳ בשש״כ
 הסביר וכן ל״ו, ס״ק תקי״ד ס׳ )משנ״ב יום מבעוד האילן על להניח

שם(. זצ״ל אויערבך הגרש״ז

ור ן נפל כד יל בת מא (304 לגיליון )הוספה בש
 בשבת משחק, בשעת האילן על כדור נפל שבת בערב :שאלה 4

 דמיגו או בו, לשחק מותר האם הכדור, את והפילה רוח באה בבוקר
 השבת? כל מוקצה נשאר לטלטלו, אסור היה השמשות שבין

 דווקא זהו וכו׳ השמשות בין דאיתקצאי מיגו דאמרינן הא :תשובה
 אמרינן לא מוקצה סתם אבל שהדליקו נר כגון בידים, שדחיה במוקצה

 מהבשר, לאכול לבריא גם מותר בשבת לחולה ששחטו בהמה ולכן כן,
 בידים הבהמה דחה שלא כיון מוקצה היתה השמשות שבין הגם

ח׳(. ס״ק שי״ח ס׳ )משנ״ב
 רוח ובאה שבת מערב האילן ע״ג הכדור את הניח אם בנד״ד לפ״ז

 אבל בידים, שהניחו כיון השבת כל מוקצה נשאר אותו, והפילה בשבת
 בידים דיחוי נחשב לא המשחק, בשעת כוונה בלי מעצמו נפל אם

ומותר.
 מאליו ונתגלה צדדיו, מכל סתום בור בתוך המונח שחפץ להוסיף, ויש
 שהוא כיון וכו׳ דאיתקצאי מיגו בזה אמרינן לא בשבת, נכרי ע״י או

 במקרר המונח אוכל וכגון ט׳(, סעיף תקי״ח ס׳ שו״ע )עי׳ חיצוני איסור
 זהו אילן ע״ג המונח שחפץ די״ל השמשות. בין פתוחה היתה והמנורה

ט״ו(. סעיף כ״ו פ׳ שש״כ )וע״ע וכו׳ מיגו אמרינן ולכן עצמי איסור סיבת

 :ה׳( )א׳- השבוע בימות פתוח ברק. בני ,4 זכריה רח׳ שיר״, ״דברי ביהכ״נ ע״י הוראה בית
03-6194741 :טל׳ .14:15 -13:45 השעות בין אחה״צ,
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בת ברר י בש ות לשת וד  סע
 וגם הבוקר סעודת עבור ביצים קילף הבוקר סעודת לפני :שאלה 4

 סעודת לצורך הביצים של שהכמות נמצא שלישית, סעודה עבור
לאכילה? אסורים הביצים כל האם דאורייתא, בורר בזה יש שלישית

 הביצים ואת מותר, לעכשיו שצריך הביצים שאת כיון השאלה, יסוד
 יחד, מעורב והכל שבת מעשה משום לאכול אסור זמן לאחר שצריך

 אפילו נאסר הכל האם )למוצש״ק(, מתירין לו שיש דבר שהוא וכיון
 ה'(. ס״ק שי״ח ס' משנ״ב )עי׳ עכשיו לסעודה שצריך מה

 מדרבנן איסור רק הוא שבת במעשה להשתמש שהאיסור כיון :תשובה
 להוציא יכול ברירה, יש בדרבנן קי״ל והרי ב׳(, ס״ק שי״ח ס׳ משנ״ב )עי׳

 ומותר לו סמוך שהוא הראשונה לסעודה צריך אני זה את ולומר ולברר
אלה. ביצים לאכול

ודת וה סע מצ
 ותשבחות שירות אומרים שאם ס״ב( תר״ע )ס׳ הרמ״א כתב :שאלה 4

 ותשבחות שירות ע״י דווקא זה האם מצוה, לסעודת עושהו בסעודה,
תורה? דברי ע״י גם אפשר או

 מצוה לסעודת נעשית הסעודה תורה דברי ע״י שגם מסתבר :תשובה
 )אבות במשנה משמע שכן להוסיף ויש שליט״א(, קניבסקי )הגר״ח

 תורה דברי עליו ואמרו אחד שולחן על שאכלו שלושה מ״ב( ג׳ פרק
וגו׳. שנאמר מקום של משולחנו אכלו כאילו

וב מכר ל ח ולל ש ול הכ  בז
 שקלים, אלף עשרים לו חייבים ועדיין כולל, עזב אברך :שאלה 4

 משום בזה יש האם שקל, אלף עשרה שש עבור לחברו החוב ומכר
רבית?

 לקבל ע״מ שקלים אלף עשרה שש עכשיו לו נותן שחברו השאלה, יסוד
 רבית. משום בו יש האם שקל, אלף עשרים אח״כ

 מוכרים שקל אלף בשטר כותב שאם שטרות, מכירת כל כמו :תשובה
 משום תשלום מוסיף שלא מכיון רבית, בזה ואין שקלים, 950ב- אותו
 לא הלווה אולי הממון, את שיפסיד צד שיש משום רק נטר׳, ״אגר

 ״סיכון״ בו שיש משום כסף לו שמוסיף מה בנד״ד, כן וכמו ישלם,
כן. לעשות ומותר רבית, זה ואין כלל, ישלם לא שמא

וה ו ׳ק מל נת על צ יר מ ז ן להח ומ  מז
 צ׳קים, נותנים הלוואה ובשעת כסף, שמלווים גמ״ח יש :שאלה 4

 בזה יש האם בצ׳קים, ולא מזומן בכסף רק להחזיר שצריך ומתנים
רבית? חשש

 כן שעושה באופן ורק מהלווה, הטבה שום לבקש אסור :תשובה
 הכסף את להביא לירושלים לך לו שאומר וכגון עצמו, הלווה לטובת
 )ט״ז ומותר לעצמו, כן שעשה נחשב זה להלוואה, לעצמך ותיקח משם,

 וכן ז׳(, ס״ק׳ קכ״ב ס׳ המשפט״ ״נתיבות כ״ב, ס״ק קע״ג ס׳ יו״ד
 שחוסך )הגם בו להשתמש כדי מהבנק הכסף להוציא הולך כשהלווה

 רק בצ׳ק יחזיר שלא הפירעון על כשמתנה אבל מהמלווה(, זו טרחה
ואסור. המלווה, לטובת רק זהו במזומן,

ואת ו ים הל ולר ו ד  זר מטבע א
 כלל רבית חשש שום בלי דולרים לו להלוות עצה יש האם :שאלה 4
דולרים? ברשותו שאין מי

 הדולר מחיר שאם ולהתנות דולרים להלוות המלווה יכול :תשובה
 מחיר ואם ירוויח(, )והלווה דולרים מספר אותו את לו יחזיר ירד,

 מותר וזה ההלוואה, ביום ששווים מה כפי לו יחזיר עולה הדולר
א׳(. קס״ב ס׳ יו״ד שו״ע ע״ב., נשך איזהו פ׳ )גמרא לכתחילה

ום ל ור לערב תש ו עב ות ערב
 שכל ביניהם ומסכמים מגמ״ח ללוות רוצים ושמעון ראובן :שאלה 4

 רבית? משום בזה יש האם הלוואתו, על לשני ערב יהיה אחד
 מן תבע אא״כ הערב מן לתבוע יכול שאינו )היינו סתם בערב :תשובה
 יו״ד )ט״ז ערבותו קבלת עבור שכר לו לתת מותר לכו״ע תחילה(, הלווה

 שכר לו נותן שהוא לומר מוקדמת כרבית נחשב ולא ג׳, ס״ק ק״ע ס׳
 נחלקו קבלן בערב אבל עבורו(, ערב אח״כ להיות שיצטרך מה עבור

 דעת וכן מותר, לרש״י שם, )ט״ז שכר לו לתת מותר אם הפוסקים
 דעת״ ה״חוות אבל ז׳, קל״ב כלל וחכמ״א ס״ג סעיף הרב״ ״שו״ע

 י״ז סעיף ט׳ פרק יהודה״ ״ברית בספר מבואר וכן אוסר, א׳ ס״ק ביאורים
י״ח(.

יבל ור רכב ק ום שכ נה הרכב במק שק
 לא שקנה הרכב ובינתיים חדש, רכב עבור לחברה שילם :שאלה 4

 בזה יש האם חשבונם, על רכב השכרת עבור לו שלמה והחברה הגיע,
רבית?

 מעותיו הוי כלום, קיבל לא ובינתיים הרכב על ששילם כיון :תשובה
 על רכב השכרת כגון פיצויים לו נותנים שהם מה וכל אצלם, כהלוואה
 הלוואה, בתורת אצלם מונחים מעותיו שבינתיים משום זהו חשבונם

 מקח דרך שזה כיון מדרבנן רבית רק זה ועכ״פ רבית, משום בזה ויש
וממכר.

מכיון רבית, משום בזה אין מחירה, עלה כבר הרכב את שיקבל עד אם

 אע״פ השער׳, ׳יצא בגדר הוי אחר, במקום הרכב להשיג להם שאפשר
 העלאת לגבי רק זה וכל הרכב, להם יש וכאילו לזה, יש לזה שאין

לעיל. וכמ״ש פיצויים, לענין ולא הרכב של המחיר

וח ים צחצ י נ י ו ש י  לאב
 וכשמנקים ולנקותו, אותו לרחוץ מישהו וצריך זקן, אביו :שאלה 4

 לאב יגרם השיניים את ינקו לא )ואם דם משם יוצא השיניים את
כן? לעשות לבן מותר האם נזק),

 חייב ואמו אביו שהמכה י״ב( כ״א, משפטים )פ׳ בתורה כתוב :תשובה
 אם ולכן א׳(, רמ״א ס׳ יו״ד )רמ"א חבורה בהם עשה אם ודוקא בחנק,

 )שו״ע חבורה לעשות יבוא שמא הבן ע״י יוציאנו לא קוץ, לאביו נכנס
 מה לעשות הבן יכול מצטער והוא אחר שם אין אם אבל ב׳(, סעיף שם

שם(. )רמ"א שצריך
 אם וגם רוצים, לא כלל )ובדרך כן לעשות אחר אין אם בנד״ד ולפ״ז

 רצונו שזהו כיון כן, לעשות לבן מותר הבן(, כמו טוב יעשו לא רוצים
 של לתועלת זהו בודאי מ״מ למחול, יכול שלא במצב הוא אם ואפילו

שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח ולטובתו אביו

וד נדק כיב ו ס י ו לאב ו א י  לחמ
 או אביו את בסנדקאות, קודם לכבד הבן אבי ראוי מי את :שאלה 4

חמיו? את
 בגלל כן שעושים והטעם חמיו, את קודם שמכבדים המנהג :תשובה

 שהיא מתנה לאשתו נותן הבעל לידה, וצער עיבור צער עברה שהאשה
זצ״ל(. יעקב״ ״קהילות )בעל סנדקאות בכיבוד אביה את לכבד יכולה

ן מצרא בר די
 לחייב יכול האם לאחרים, שמשכיר בבנין דירה יש לראובן :שאלה 4

 מצרא? בר דין משום לאחר) )ולא דירתו את לו למכור שכן
:תשובה

 בר דין יש ג״כ להרווחא דירה לו יש רק שם גר לא אם אפילו א.
 הגם מצרא בר דין יש שדות על שגם בגמרא שמבואר וכמו מצרא,

שם. גר שלא
 מצרא דבר דינא בו אין אשה, שותפות בו יש הקונה או המוכר אם ב.

מ״ז(. סעיף קע״ה ס׳ )חו"מ
 אם רק מצרא, דבר דין בו אין בתשלומים לשלם רוצה הקונה אם ג.

ח׳(. סעיף )שם אחת בבת הכל לשלם מוכן השכן

נה ירה ק ו ונודע ד לא ל יך ש י יה לקחת ש נתא על  משכ
 נודע לבסוף משכנתא, שיקח סמך על דירה לקנות סיכם :שאלה 4

 לטעון הקונה יכול האם משכנתא, עליה לקחת אפשר שאי לקונה
 שישלם מהמוכר לתבוע יכול האם ועוד, הקניה, את ולבטל טעות מקח

 גרם שהוא כיון וכד׳) דין לעורך )תשלום לקונה שהיו ההוצאות כל על
בחינם? אלו ההוצאות כל את לו

 ראויים שאינם זרעים המוכר כ׳(, רל״ב ס׳ )חו״מ בשו״ע איתא :תשובה
 הסמ״ע שם וכתב באחריותם, המוכר חייב צמחו ולא וזרען לאכילה,

 על לחשוב לו היה מ״מ רעים, שהם המוכר גם ידע שלא שאף מ״ו( )ס״ק
 באדמה, ונרקבו כלו כבר הזרעים אפילו דמיו, כל לו להחזיר וצריך כך,

 שבפועל כיון לשלם, חייב לא הזריעה עבור שהוציא ההוצאות על אולם
שם. עי׳ לזריעה, ראויים אינם שהם ידע לא

 ידע שלא היות אבל טעות, מקח כאן יש המקח, עצם על בנד״ד, כן וכמו
 כזה(, מצב שיש רגיל לא )וגם למשכנתא ראויה אינה זו שדירה המוכר

הקונה. של הדין עורך של ההוצאות עבור לשלם לחייבו אפשר אי לכן

ירת י אמ ורה דבר ובד ת לע
 הפקיד כלשהו, ענין לברר כדי למשרד צלצל אחד רב :שאלה 4

 שלא מכיון הפרשה על ׳ווארט׳ איזה לו לומר ממנו ביקש במשרד
 תורה? דברי לפקיד לומר לו מותר האם היום, ללמוד הספיק
 חוני של בנו בן חלקיה שאבא כ״ג.( )תענית בגמרא איתא :תשובה
 מפני ישראל מגדולי שלוחים אליו כשהגיעו ׳שלום׳ ענה לא המעגל,

 ז׳( הל׳ י״ג פ׳ שכירות )הל׳ הרמב״ם וכתב שם, עי׳ יום, שכיר שהיה
 ברכה על ויתרו חז״ל שהרי בעה״ב, ממלאכת זמן יגזול לא שפועל

 מבואר זה וכעין שם, עי׳ אותה, יברך שלא המזון ברכת של רביעית
 עצמו לצורך בעה״ב של זמן יקח שאם י״א(, )פרק ישרים״ ב״מסילת

שם. עי׳ גזל, אלא אינו
 זמן לאחר אתו בקשר שיהיה לפקיד לומר הרב צריך בנד״ד לפ״ז

 בזמן לו יאמר ולא תורה דברי אז לו יאמר רבה ובשמחה העבודה
ויצא(. פ׳ ח״ג נא״ ״והערב )ספר העבודה

ויים נקה פיצ ות למ ג  מדר
 רוצה הבית ועד שכר, העלאת רוצה המנקה שנתיים לאחר :שאלה 4

 פיצויים? למנקה לשלם צריך האם בזול, אחר מישהו ולקחת לפטרו
 עצה לו יש אבל פיצויים. לו לשלם צריך הפועל את מפטר אם :תשובה
 אם ואז השכר, את לו להעלות מסכים שלא המעביד שיאמר פשוטה,

 מעצמו, עזב הוא הרי א״כ ועוזב, עבודתו את שמפסיק יאמר הפועל
פיצויים. תשלום חיוב ואין
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תורה דעת
זצ״ל חדש מאיר רבי הגה״צ מרן פטירת יום - טבת כ״ט

 ורבו מורו אודות רבנו מפי שנשמעו דהספידא מילי בזה נביא
 זצ״ל. חדש מאיר רבי הגה״צ חברון, ישראל כנסת דישיבת המשגיח

ברק. בבני איש חזון בכולל תשמ״ט בשנת נאמרו אלו דברים

 דורו בני כלפי טענה אנו מוצאים ישעיה הנביא בדברי
 חסד ואנשי לב על שם איש ואין אבד ״הצדיק -

 )נ״ז, הצדיק״ נאסף הרעה מפני כי מבין ואין נאספים

 הנביא ידי על הנאמר את לב אל אנו שמים כאשר א׳(.
 דרשני. אומר זה פסוק כי אנו מבינים
 המוזכרת אבידה אותה פשר מהי להבין ננסה ראשית
שו לומר אין כי הוא ברור הרי הנביא. בדברי  של שנפ
 - שבת במסכת הגמ׳ אותנו מלמדת הן נאבדה. הצדיק

 כסא תחת גנוזות צדיקים של נשמתן אומר אליעזר ר׳
 בצרור צרורה אדוני נפש והיתה שנאמר הכבוד
ב(.אלוקיך״ ה׳ את החיים ״ קנ ד  נפש כי אנו למדים )
החיים בצרור העליון למקורה קשורה הצדיק

 היה הרי צדיק, אותו של לאורו ולצעוד להמשיך לבם
 בהעדר אבידה הינה צדיק של פטירתו לצדקו. המשך
 ולהמשיך ממעשיו ללמוד השכילו אשר אנשים
בדרכו.
 יש מיוחד ענין כי ולדעת להבין אנו יכולים אמנם

 לבנו אל ליתן אותנו מחייב אשר צדיקים במיתת
 שנינו בה. לילך הראויה הדרך מהי ולדעת ולהשכיל

 ליום אהרון בני מיתת נסמכה ״למה - קטן במועד בגמ׳
 כך מכפר הכיפורים שיום כשם לך לומר הכיפורים

 כח אותו כי אנו למדים מכפרת״)כ״ח(. צדיקים מיתת
 במיתת אף טמון הכיפורים ביום טמון אשר

 של במצב אנו הכיפורים שביום כשם הצדיקים.
 קרוב״, בהיותו קראוהו בהמצאו ה׳ ״דרשו ידיבור גנוזה טוב שכולו לעולם הסתלקותו ולאחר

במצב אנו צדיקים מיתת בעת שאף הרי בורו ד אנו לומדים עוד הכבוד. כסא תחת היא
קרבה של מצב לקב״ה, קרבה של באהבה היה ושמח שש ערבות ״רוכב כי בחז״ל
להתקרבות אותו לנצל שעלינו )מועד וצדיק נקי נפש אליו בבוא

נוספת. ועליה אדם כל עם ובפשטות של שבפטירתו היינו כ״ה(, קטן
 אם נשמתו. מתעלה הצדיק

 שלשון הוא ברור אך כן
ה ד בי ה א ת אינ כ  שיי

בצדיק.
 הצדיק פטירת כי אלא זאת אין

 עבורינו, גדולה, אבידה הינה
 בגמ שלמדנו כפי דורו, בני עבור

 משל לדורו אבד ״הצדיק - במגילה
 מקום כל מרגלית. לו שאבדה לאדם

 אלא אבדה לא שמה. מרגלית שהיא,
ט״ו(. לבעלה״  תהיה מרגלית - הדברים ביאור )

 כן ואם תיקרא מרגלית בשם שתהיה היכן
 שאינה בכך חיסרון או אבידה כל אין לכשעצמה

 המרגלית של בעליה זאת לעומת בעליה. ביד מצויה
 יקרה. מרגלית אותה של בחסרונה שחש וודאי וודאי

 הדבר אין לעצמו העולם, מן צדיק של פטירתו גם כך
 שכולו לעולם הוא הולך שכן וחיסרון אבידה מהווה

 של ויופיה מאורה להנות שזכו אלו דורו, בני טוב.
 צדיק אותו של הסתלקותו עבורם מרגלית, אותה

וחסרון. אבידה הינה

אין ש ו ל שם אי ב ע ל
 שנזכה הרי בישעיה בפסוק ונעיין נמשיך באם

 הינה פטירתו מדוע הצדיק, אבד מדוע לקח להשכיל
 על שם איש ״ואין - הנביא מסביר דורו. לבני אבידה

 נאבד בעטיה אשר הסיבה היא לב שימת אי לב״.
לתת משכילים דורו בני היו אילו דורו. מבני הצדיק

 היה לתלמידיו ויחסו ואדם
 לא כי עד התנשאות ללא

 להבחין היה ניתן
 לבין בינו

התלמידים.

 באם הכיפורים, שביום כשם
 עצמו את האדם יעורר לא

יום, של עיצומו את לנצל
ה הרי א צלו שיר  יום א

 מיני אחד רגיל כיום הכיפורים
 באם צדיקים מיתת גם כך רבים,

 ללמוד המיוחד המצב את ננצל לא
שה שלא הרי הצדיק, של ממעשיו  את נע

עלינו. המוטל

ת א רו ה׳ יר צ או
 המציאות יקרי דברים מספר להאיר בזה נא נבוא

 רבי המשגיח רבינו, אצל לראות זכינו אותם אשר
 הפסוק את מביאה בשבת הגמ׳ זצ״ל. חדש מאיר

 מונה ודעת״. חכמת ישועות חוסן עיתך אמונת ״והיה
 - ומסיימת זה בפסוק משנה סדרי ששה כל את הגמ׳

 היינו לא״. לא אי אין, אוצרו ה׳ יראת אי הכי ״ואפילו
 סדרים, בששה בקי ולהיות ללמוד האדם הוא יכול

 לאותו הוא משול אזי בקרבו ה׳ יראת אין באם אולם
 ולא לעליה חיטים כור בעבורו שלוחו שהעלה אדם
 קלקול מפני עליהם שישמור חומטין קב בהם עירב

 ירא אינו אולם תורה לומד אשר האדם כך ורקבון.
משתמרת. תורתו אין שמים

 בוועדים מרבינו זה מאמר שמענו ספור אין פעמים
 הנלמדת תורה שאמרם. למי הדברים ונאים ובשיחות,

 תורה, ללימוד הנדרשים והשלבים התנאים כל פי על
אשר תורה זאת לעומת חיים. סם בבחינת הינה
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 רחמנא היא הרי שמיים יראת ללא נלמדת^■■ש
 הבנין היא שמים יראת החיים. מסם ההיפך ליצלן

 כמעט בימינו שישתמרו. מנת על תורה לדברי והאוצר
 אנו רוחני. ומנהל משגיח של מהמושג ונשתכח
 על שנבנו הקודם בדור הישיבות כל את ראינו בעינינו

 הסבא ע׳׳י נבנתה סלבודקא משגיחים. ידי
 ישיבת ואף מקלם הסבא ע׳׳י נבנתה קלם מסלבודקא,

 אלא ונתגדלה, שזכתה כפי להתגדל זכתה לא מיר
רבינו היה כזה ירוחם. רבי המשגיח לישיבה מכשהגיע

 על התורה ואוצר בנין את וקיים שבנה ומחנך משגיח -
 בזכות תלמידיו. בלב שמים היראת ובניית ביסוס ידי
 תלמידים ולהעמיד לגדל רבינו זכה לכך והודות זה

חכמים. ותלמידי תורה גדולי רבים

אור כתנות
 לאדם אלוקים ׳׳ויעש - מצינו בראשית במדרש
 מצאו מאיר רבי של בתורתו וילבישם, אור כותנות

 בכורות היו ובהם ע׳< - ב במקום א׳ - >ב אור כתנות כתוב
 לבוש היה רבינו אף י״ב<. אות כ׳ )פרק משתמשים״

היה בהם ״אור״ כותנות אותם הם מה אור. בכותנות

 קיבל אותה לכת ההצנע מידת היו אלו לבוש, רבינו
 הייתה מיוחדת כמה עד ז״ל. מסלבודקא הסבא מרבו,
 פי על להבין נוכל לכת הצנע של מידה אותה אצלו
 משפט עשות מעמך דורש אלוקיך ה׳ ״מה - חז״ל דברי

 משפט עשות אלוקיך. ה׳ עם לכת והצנע חסד ואהבת
 זה לכת והצנע חסדים גמילות זה חסד אהבת דין, זה

 ומה וחומר קל והדברים כלה. והכנסת המת הלווית
 המת כהוצאת בפרהסיא להעשות שדרכן דברים

 שדרכם דברים לכת והצנע תורה אמרה כלה והכנסת
 זוכים כאשר וכמה״. כמה אחת על בצנעה להעשות

 נוכחנו רבינו של הקודש בעבודת להתבונן היינו
 גם תלמידים, של ציבור בראש כאשר גם כי לראות
 אצלו בלטה מוסר, בדברי וועדים שיחות מסר כאשר
 ובפשטות באהבה היה דיבורו לכת״. ״והצנע מידת

 ללא היה לתלמידיו ויחסו ואדם אדם כל עם
 לבין בינו להבחין היה ניתן לא כי עד התנשאות

 רבינו לבש אותם האור כותנות היו אלו התלמידים.
 תלמידיו. לכל אורו זרח כך ידי ועל
 וללמוד מדרכיו ללמוד ליבנו, אל לשים ונזכה ה׳ יתן

ותורתו. ממעשיו

דעת למען
ת בזה נביא  רבינו שסיפר עוברו

 רבי הצריק הגאון של
ר ת חש אני היום ע ר כ טוב ה ה

 מאיר ר׳ הגה״צ המשגיח ממו״ר לי, היה תועלת הרבה
 שנכנס הראשונות בשנים אז ]שהיה זצ״ל, חדש

 רבו מתורת ומשקה דולה היה הוא בישיבה[, כמשגיח
 את גדולה בחכמה וניהג זצוק״ל, רנ״צ הסבא הגדול

הישיבה. בחורי עם הנהגתו
תי אחר הראשונה בשנה זה היה זכורני,  ללמוד שהגע

חברון, תן ב ח ת ם אחד ה ם מהבחורי מבוגרי  ה
 ואני בחיפה, היתה החתונה בישיבה, והחשובים

 קרוב מאד הייתי אך מהצעירים, עדיין אמנם שהייתי
 לנסוע בי זירזו כך על שידעו והבחורים החתן, עם

 לחיפה מירושלים אז הנסיעה בשמחה, להשתתף
 המוקדמות אחה״צ ובשעות שעות, מספר ארכה
 חדרי לעבר ופסעתי הישיבה, בהיכל מקומי את עזבתי

 עולה זצ״ל מאיר ר׳ מו״ר והנה לנסיעה. להתכונן
 ושאל: נעצר משפגשני הישיבה, היכל לכיוון כנגדי

 ונענה לחתונה. לנסוע מתכונן שאני לו עניתי להיכן?
 תפסתי בדרכו. והמשיך שם. יחסרו לא זמרים כלי לי:

 וכמובן הישיבה, בהיכל ללמוד וחזרתי הערתו את מיד
 על הטוב הכרת חש אני היום עד לחתונה. נסעתי לא

לי. שנתן הזה החינוך

שב מי וי ב ע א בנו עם כ
 צורת אופן על מפורט באופן הדריכני נישואי, לפני

 כל את ופירט בנו עם כאב עמי וישב הרצויה, החיים
 נישואיו, אחרי צעיר לזוג להיות שאמורים ההוצאות

 וכך יום. היום בחיי הצפויה ההכנסה את זאת לעומת
 וב״ה מכך. ביותר ולא שיש, המעט לפי לחיות הדריכני

 לא ראשונה ובשנה זה, כפי וביתי עצמי שהנהגתי
 בחנות לקנות לא גם כולל וזה הלוואה, לשום הזדקקנו
בה שנוהגים מה כפי ראשונה, ושנה בהקפה.

 מרבריו הזכיר ובהם זללה״ה

זצ״ל חרש מאיר

 לכל השפעה לה יש - החיים יסוד את בה ומייסדים
 מעולם, להלוואות הזדקקתי שלא זכיתי ואכן החיים.

 ופרעתי הילדים, א׳ נישואי בעת אחת מפעם חוץ
 וגם שהיה, במה הסתפקו תמיד זמנה. לפני אותה

 ממה יותר ביקשו לא גדול, דחק של מצב כשהיה
שהיה.

ר גם חו ר ב עי ל צ כו ר י מו ג ש״ס ל
 חברון: ישיבת ראש שליט״א כהן דוד הג״ר מרשימות
 המשגיח מרן היה דחברון, הק׳ בישיבה כשלמדתי

 ומעורר תמיד עמי מדבר זצ״ל חדש מאיר ר׳ הגה״צ
 ולהספיק ללמוד בחור על המוטל החיוב על אותי

 תכנית איזה שואל היה פעם וכל הש״ס, את ולגמור
 של התקופה על אז לי וסיפר ש״ס, לגמור עשיתי

 ובירושלים בחברון לכן קודם שנים עשרות הישיבה
 השאיפה בבחורים השקיע שהרבה הנורא הטבח אחר

 מו״ר עם שלימה תכנית אז שעשה וסיפר ש״ס, ללמוד
 מבחירי אז שהיה זללה״ה יהודה מיכל רבי הגאון

 לו הוכיח והוא הש״ס, את לגמור הישיבה, תלמידי
 לגמור יכול צעיר בחור וגם במשימה לעמוד שאפשר

 מספר של ברורה תכנית ויעשה וישאף לכשירצה ש״ס
יום. בכל שילמד מסויים דפים

ם האם הב ת או מ א א או ב ל
 שהילדים צריך נשמעים, יהיו שדבריו שרוצה מלמד

 רבי הגאון מרבי שמעתי פעם לבבות. קירוב ירגישו
 הריח חוש להם יש צעירים שילדים זצ״ל חדש מאיר

 האם אליהם, המלמד של הקירבה גודל את לראות
א. אוהבם תאול מ א ב

׳ ש
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זללה״ה דוד משה ב״י יהודה מיכל רבי מרן יכינו של מתורתו

תשע"ז (2) טבת

והתעוררות מוסר דברי
143 מס' גליו!

y

פרטית השגחה בעניני בירורים

שביעי( מאמר ההשגחה, תורת - יחזקאל אור פי על )
 מישראל ואחד אחד כל על שמוטל הראשון הדבר

 שכתב עיקרים מי"ג הראשון בה'. האמונה עיקר הוא לקיים

 ז"א שלמה" באמונה מאמין "אני הדבר וביאור הרמב״ם,
 בורא הוא ״שהבוית״ש כלשהוא ספק או פקפוק שום בלי

 שהוא בורא, אלא נאמר לא ברא הברואים״ לכל ומנהיג
 כל מנהיג הוא ע"כ הפסק, בלא כסדר ברייתו ומחזיק בוראו

 עשה״ לבדו ״והוא ברואיו, כל עם בו שיש מה וכל העולם
 לכל ויעשה "עושה ה', יחוד והוא בלתו, ואין לבדו הוא

הבריאה. חלקי בכל ולעשות להחזיק ממשיך המעשים"

 חלק הא' האמונה, ביסודי חלקים ב' מכאן אנו למידים

 עליונים בבריאה, רואים שאנו מה שכל והוא כללי
 האמונה שמים, ושמי הארץ הים תחתית ותחתונים.

 מי וכל ית', ידו על נברא שהכל להאמין היא הכללית
 הכיר שנים שלוש בן שהרי אמונה, לידי בא בזה שיתבונן

 על אבינו אברהם התבונן ובמה, בוראו, את אברהם
 עליו שהציץ עד זה, נפלא ארמון בנה מי בעמקות הבריאה

 בכל ופרסם ועמד הבירה. בעל אני לי ואמר הבירה בעל
לבריאה. ומנהיג בורא שיש העולם

 לבריאה מנהיג הוא עולם שהבורא הוא הפרטי החלק

 בכלל נכלל שאינו נברא איזה של בעולם מציאות כל ואין
 הבריאה ואף ורצונו, השגחתו ע"פ נעשה והכל השגחתו,

 בראשית ימי בששת שנא' וכמו מאין, יש היא הקיימת
 שהשי"ת אלא היא, כן עתה אף ובוהו, תוהו היתה והארץ

 בטובו המחדש כמש"א, יום. בכל מחדשה הגדול בחסדו
 ובוקר ערב שמתחדש וכל בראשית, מעשה תמיד יום בכל

 אורים לעושה כאמור הקב"ה, של ובחסדו בטובו הכל
חסדו. לעולם כי גדולים

 בטח תלך ואז וישועה בטחון פסוקי תמיד לחזור

 ובאורחות במעשיו קלה לשעה האדם יתבונן "לו
 מאמונה מאוד רחוק כי תיכף יראה עצמו של הנהגתו

 שלא יראה במעשיו להתבונן יתעכב אם ההשגחה" ביסוד
 ויסוד יכלכלך". והוא יהבך ה' על "השלך למדריגה הגיע

 מסאלנט זונדל רבי החסיד שכתב מה הוא בזה נוסף
 פסוקי תמיד "ותחזור מצוה בשליחות שנסע לבנו זצוק"ל

 כידוע עין, כהרף ה' ותשועת לבטח תלך ואז וישועה, בטחון
 בפרטיות אדם כל על רגע בכל משגיח ית׳׳ש שהבורא

 תמידי באופן מושגח הוא שעושה מה בכל האדם ענייניו"
האמונה יסוד "זו בפרטיותם הכל ופעולותיו מחשבותיו כל

ושעה". שעה בכל האדם על תמידית שמשגיח

 פונה ה' כן לה' ליבו פונה שהאדם "וכשם נוסף חלק
 ה' גם יותר פונה ואם צילך, ה' כמ"ש עליו להשגיח עליו

 הזה הצל מה צילך, ה' במדרש כמ"ש יותר, אליו ישגיח
 אצבע אותך מראה הוא אחת אצבע אותו מראה כשאתה

 כדרך הקב"ה, כן היד, כל כנגדך מראה היד כל ואם אחת
 נפש בס' מזה עיי' ליראות" בא כן לראות בא שהאדם

 בזה למדנו פ"ז, א' בשער זצללה"ה הגר"ח לרבו החיים
התנועות. המחקה צל כמו האדם עם מתנהג שהקב"ה

הנהגתינו לפי מישראל יחיד בל עם ש”ית הנהגתו

 השי"ת השגחת באופני מחודש יסוד לנו מתגלה כאן
 מעשינו, לפי הוא עמנו הקב"ה של והנהגתו שהשגחתו

 שום שאין זאת למנוע השתדלות שום ואין האדם, לב עפ"י
 עושה עשה לבדו והוא מש"א והוא מהשגחתו, הנמנע דבר

 הוא כן מאין יש הבריאה שברא כשם היינו וכו', ויעשה
 לבריאה, קיום אין ורצונו גזירותיו ובלא הרף ללא מקיימה

אליו. ה' יפנה ה' אל שיפנה כמה כל וע"כ

 להליכות נפשו את "וישליך פ"ד( )שעה"ב החוה"ל וכתב
 שלמה באמונה להאמין צריך האדם - עליו" גזר אשר הגוזר

 "רק ית' מגזירותיו הכל חייו מהלך וכל איתו הנעשה שכל
 או בזאת, ומאמין פיקח האדם האם ולידע אותו לבחון
 הוא זה ועיקר כלל. וידיעה הבנה ללא הוא שוטה רח"ל

 בזה מאמין שאינו וכל ישראל איש כל של הראשון היסוד

 משרע"ה" בתורת חלק לו ואין האמונה מיסודות רחוק
 אלא יחיד של ענין אינם המאורעות שכל לידע אנו צריכים

 הנלך לבחון השי"ת הנהגת וכל הכלל ולצורך הכלל ענין
 הנעשה שכל להאמין הוא בזה ועיקר לא, אם בדרכיו

 שכלינו מעיני המכוסים רבים בחשבונות הוא מסביבינו
 רחוק הריהו זה לו חסר ואם לחיות עליו זה יסוד על אבל

 חייב מ"מ בזה ומתייגע מאמין כאשר ואף השי"ת. מאמונת
 כל היא קשה עבודה כי אלו, מיסודות יתרחק שלא לחשוש

חייו. ימי

מושגחת שאינה פעולה שאין לדעת האדם על

 מן נגזר הכל כוננו גבר מצעדי מה' כי "דע שם והוסיף
 ועם זמן, ובאיזה יהיה, מקום באיזה רגע כל על השמים

 באיזה יתעכב וכמה חדא, בצותא יהיה אדם בני איזה

 מושגחת שאינה פעולה שאין לדעת האדם על מקומן"
 ובאיזה אדם בני עם ישיבתו למקום, ויציאתו כניסתו ואפי'

השמים. מן נגזר הכל וכו' ישב זמן

סענסע אחת פעם ז"ל יאניוער צבי הר"ר לי סיפר "וכן



ל י י ל  וכפי - זצ״ל מוואלוז״ין מוהר״ח הגאון אדמו״ר עם לוילנא\

 שלא תלמידיו כל דרך כפי ז״ל הגאון לרבו שנסע הנראה
 ולקבל ספקותיהם כל לפניו להציע נסעו אלא לפניו למדו

 ונסע העניינים- בכל מדרכו וללמוד ויר״ש תורה ממנו
 דרך שהוא לי הידוע וכפי - ז״ל, צבי ור' וחתנו ז״ל הגר״ח

 היום ובחצות - בדרך ארוך זמן על להתעכב וצריך קשה
 שאדם תדעו להם, הרב ואמר שעה איזה במלון לנוח עמדו

 ׳וכו״ המלון בזו כולנו נהיה הרגע שבזו עלינו גזר הראשון
 עם השי״ת פרטית השגחה של ענין ללמדינו איפה הוא בא

בריותיו.

 מהלך כל בנפשינו, עמוק קבועים אלו יסודות היו ״לו
 שרויים אלא כלל דואגים היינו לא אחר, באופן היה חיינו

 שהרי מעשינו כל על משגיחים היינו וכן ובטחון בשלוה
 ממעשינו. מעשה כל על ומכוין משגיח שיש יודעים היינו

n בנפשינו עמוק לקבוע אנו צריכים m o1 אלו אמונה 

 ״לבטוח כ״ה( )פי״ ז״ל להרא״ש חיים האורחות וכתב
 מקיים ובזה הפרטית בהשגחתו ולהאמין לבבך בכל בה'

 עוד שאין להאמין היחוד יסוד זה כי השלם היחוד בלבבך
 אף ולכן ית״ש, הבורא רצון ללא תנועה כל ואין מלבדו

 בו להאמין ביחוד האמונה מכלל פרטית בהשגחה האמונה
 איש דרכי כל על ועיניו הארץ, בכל משוטטות עיניו כי

 לקבוע איפה אנו צריכים ע״כ, כליות״ וחוקר לב ובוחן
 בכלליות רק לא להאמין אלו אמונה יסודות בנפשינו עמוק

 ואין הוא ויחיד ופרט, פרט כל על בהשגחה אלא ההשגחה
 הכל מאורע וכל פנים, בשום כמוהו יחידות ואין מלבדו עוד
 וראיתו. השגחתו תחת ית״ש רצונו לפי ממנו הוא

ככה, ד' עשה מה על לדעת מבלי קטנים שאנו אע"פ
 דרכינו נחפשה מ"מ

 קדוש איש מאיתנו הלך השבוע עולם, הרת היום

 זצוק״ל[. אבוחצירא ישראל רבי ]הגה״ק העולם, מעמודי
 גבול בלי חסד בעלי וטהורים קדושים אברכים ע״כ ונוסף

 על להעלות איפה אנו צריכים אחת, מחבורה אחד ממקום
היחיד ענין זה ואין לנו, אלוקים עשה זאת מה דעתינו,

 הכלל ערבות מחמת הוא ודאי ישראל, הכלל לכל ענין אלא

 מבלי קטנים שאנו ואע״פ לזה, זה ערבים דישראל ישראל
 ונחקורה דרכינו נחפשה מ״מ ככה, ד' עשה מה על לדעת

ה'. אל ונשובה

 חסד עשיית מבלי יום עליו יעבור שלא

 לב שהרי מעשיו את לתקן ואחד אחד כל על כן, על
 ע״ע ולקבל הטוב, חלקי את לתקן וצריך נפשו, מרת יודע

 ענייני ובעיקר הנזכרים, היסודות עצמו על לקבל בלי-נדר
 מדברים חסד עשיית מבלי יום עליו יעבור שלא חסד

ביותר. הגדולים הדברים עד הקטנים

 פעוט דבר ואין חסד היא הרי פעוטה הכי עזרה כל

 קנו אוכל שמצרכי בישיבה, בלמדי זכורני חסד, בעניני
 וכשבא יפה חלק לעצמו ברר ואחד הישיבה, ע״י בחנות,

 לך הא לו, באמרו חלקו את לא נתן לבחור הוא אף חבירו
 נחרת רבות שנים לפני שנתרחש אף זה דבר המוכן, מן

 שלו את נותן שאדם שבו, החסד מעשה גודל מפני בזכרוני
 כפי ברוחניות ובין בגשמיות בין חסד מעשי הרבה יש לשני,

 שנחסר מה במקצת נמלא ובזה לקיים, צריך וזה המובן
א'. חלק זהו פטירתם, ע״י לעולם

 ראשונה בברכה שעכ״פ התפילה ענין הוא חלק, ועוד

 עם הברכות, חתימות בכל לכוין מזו יתירה ומעלה יכוין,
 כמו המילים פירוש לכוין להתאמץ ההתמסרות כל

 התפילה בעבודת יותר להשתדל ע״ע שקיבלו מא' ששמעתי
 הצדיק פטירת ע״י לנו שנחסר מה שאפשר כמה עד למלא

התפילה. בעבודת גדול חלק לו שהיה הקדוש

 הלימוד, בהתמדת להתחזק הוא השלישית, והנקודה
 ביום קטן חלק עכ״פ זמן לקבוע ובעיקר שעבר, על לחזור

 הידיעות, את לשמר כבר שלמד מה את לחזור בשביל
 וע״י התורה, מחלקי חלק הש״ס, חלק בחזקה בידו ושיהיה

 עמו פרצת את ויתקן ויבנה להבא, ישמור הקב״ה אלו, כל
ולנחמה. לישועה ונזכה ישראל,

תשד״מ[ וישלח פרשת רבינו ]שיחת

י-לילללב

רב מעשה
בזיכרון כעת שעולה ממה ועובדות הנהגות קצת

ודור דור בכל ושתלן עמד

 עטרת ר"י שליט"א סורוצקין בער שלום ר' הג"ר ששאל שאלות כמה בזה ונביא וולאזין, בעיירת רבינו נולד שנה מאה לפני טבת י"ט ביום
רבינו, על השבעה בימי נשאלו ]השאלות דידן. במהרה גופא בבריות יחזקהו השי"ת שליט"א שטיינמן הגרא"י הישיבה ראש מרן קמיה שלמה

הקלטה[. מתוך הכותב ידי על ונרשמו

אלו? בדברים הכונה מה צדיק, נולד שהוא יהודה מיכל ר׳ על אמר הישיבה שהראש שמענו הגדש״ב:

 היה שהוא הפירוש זה מלמד, אצל למד הוא מהיום קטן חלק ורק היום, רוב לבד ולומד יושב ילד בתור היה הוא שליט״א: מדן
 כמו המיוחדות והנהגותיו צדקותו את מאוד קטן ילד בתור גם ראו חיים החפץ אצל טובות. תכונות עם נולד הוא צדיק, ילד

 לשואב הכינו השובבים שהילדים המים מלאי הדליים את לשפוך הלילה באמצע קם שהוא שש בן ילד בתור הידוע המעשה
הנהגתו. מתחילת צדיק שהיה הפירוש זה קרח, הלילה במשך שיהיו בחורף מים

נסיונות. פחות לו יש האם צדיק נולד הפירוש מה אמנם, הגדש״ב:

 הם צדיק שנולד זה של ונסיונות נסיונות, יש אחד לכל וודאי אבל לצדקות, יותר נטיה לו שיש הכונה צדיק נולד שליט״א: מדן

נ ___________אחרת. במדה שלו הנסיון ואחר הכעס, במידת שלו הנסיון עיקר שהכעסן כמו האחרים. מאשר אחרים סיונות^



ה י ^  /נולד והוא בהם, פגומה שהיא מידות מיני בכל נשמתו את לתקן בא אדם כלל בדרך כי נקייה, נשמה יהודה מיכל לד׳ לו ,
נקייה. נשמה עם

 צעירים בחורים עם לדבר אפשר דוגמה איזה כן אם נקייה, ונשמה טובות תכונות עם נולד יהודה מיכל שרי כך, אם הגדש״ב:

כך?! נולד שמלכתחילה כיון והצליח כך גדל שהוא יאמרו הם מרמ״י? לחיזוק שיקחו

 נסיונות לו היה וודאי אבל מתוקנות, ומידות נקייה נשמה עם נולד שהוא הגם המידות, תיקון על לדבר צריך שליט״א: מדן
 קלקל. ולא בצדקו עמד איך ממנו ללמוד וצריך

 יהודה. מיכל לר׳ שיש שמים היראת על בהפלגה שדיבר איך איש מהחזון בזמנו שמעתי

 של בתו בנישואי להשתתף הגיעו כשהם אותם פגשתי ועוד, זצ״ל זולטי הגר״ב כמו חברון גדולי רמ״י של מחבריו שמעתי גם
הנ״ל[. מהשיחה ]ע״כ בישיבה. אתו שלמדו מאז גדלותו את הבינו הם כך מרחם״. ״קדוש שהוא עליו אמרו הם רמ״י,

תורה מלמדו אביו לדבר היודע קטן

 בביתו חומש, ועד מאלף-בית למד אצלו - המלמד בצלאל ר' אצל תחילה וולאזין. בעיירה המלמדים אצל רבינו רכש תורתו ראשית את

 לספרי וקדושה יראה של יחס תלמידיו בקרב החדיר בצלאל ר' העיירה. שבמורד הפתלתל( )ברחוב גאס' ב'קרומער שעמד המט-ליפול

הלימודים. סיום עם יום בכל לביתם אותם מלווה היה תלמידיו, את באהבתו איש. כל על רחמנות של מידות בהם וטבע הקודש,

לגדלות. רוממות שאיפות בלבותיהם ונוטע הקודמים, בדורות התורה ענקי מגדולת הרכים לילדים לספר המלמד, בצלאל ר' היה מרבה

 מלמד, דער בצלאל ר' אצל כשלמדתי "בילדותי, סיפר: הגר"א, באגרת קצר לימוד לשיעורו מקדים שהיה רבינו, של היומיים משיעוריו באחד

 כאילו רבב, ללא וצחים נקיים לגוף, הסמוכים אלו אף הבגדים, היו שבת, בערב בגדיו את מחליף כשהיה מוילנא, הגאון על לנו שסיפר זוכרני

החליפם". לכן הבגדים, את להחליף מצוה שבת שלכבוד כיון אלא להחליפם, היה נצרך לא כי ואף מהכביסה. עתה זה יצאו

 היה שלמה משה ר' המלמד של ביתו וגמרא. חומש הבוקר בשעות למד אצלו וולקוביץ', שלמה משה ר' המלמד אצל ללמוד עבר מכן לאחר

חת של מביתם הרחק לא - וילנא ברחוב שפ  תורה בתלמידיו החדיר לו, צמודים שספסלים ארוך לשולחן סביב ל'קלויז'ל'. סמוך ליפקוביץ, מ

 היה, אמת איש שילמדם. רכים ילדים אליו נשלחו הסביבה מיישובי ואף 'בחוץ'. האורבות הרוחניות הסכנות מפני והזהירם שמים ויראת

כבעל-קורא. גם שימש בו בקלויז'ל, הגמרא על היה רכון פנויה שעה ובכל ורכילות, שקר מדברי ימיו כל והתרחק

 לחבר בדעתו עלה התורה, מפסוקי לצטט מרבה הגמרא כי כשהבחין נפלא. עולם בפניו נפתח גמרא, ללמוד יהודה מיכל הנער משהתחיל

 קיים כבר כי אזניו את הם גילו הרב, בני חבריו, בפני זו תוכניתו כשפרס החומש. סדר על ולסדרם הפסוקים, על הגמרא דברי ירוכזו בו ספר

משפחתם. קרוב שחיבר תמימה', 'תורה ושמו - בביתם כזה ספר

 היה אברהם, יהודה ר' אחר-הצהרים. של ה'מלמד' אברמ'ל, יהודה ר' מפי וכתובים נביאים הכנסת בבית לומד היה הצהרים אחר בשעות

שפירא. רפאל רבי אביו כתבי את לדפוס ויכין שיעתיק כדי לו שילם שפירא, יעקב רבי הישיבה וראש והרב בכתיבה, ומלומד גדול ידען

 ל'בית הצעיר. ילדם ילמד היכן - קשה שאלה בפני עמדו הוריו הישן, הדור בני שבעיירה ה'מלמדים' אצל לימודיו חוק את סיים כשרבינו

תלמידיו של בטיבם חזו עיניהם ובמו סמורגון(, ברחוב עמד הוא )גם לביתם סמוך היה הספר בית לשולחו. רצו לא החדשה, בדמותו הספר'

חינוכית. מסגרת כל ללא להותירו היה אפשר אי מאידך אבל -

דוולוז־ין חיים' 'עץ אולפנא בבית

 במשך הצעיר, יהודה מיכל עם יום בכל שילמד אברך, או בחור לו וביקש הסמוך, הישיבה בית אל פנה הוא רעיון: עלה דוד משה ר' של בדעתו

תלמודו. את וישנן יחזור היום ובשאר שעתיים, או שעה

 ללימודם בהנאה ומאזין הישיבה היכל את לעת מעת פוקד היה אלא הישיבה, בני לרשות בנו את שמסר בכך הסתפק לא דוד, משה ר'

 ומדקלם חוזר אלא "אינך הוכיחו: מלמדו כאשר בדיוק זה היה אביו, נכנס בהן הפעמים באחת כי רבינו, סיפר מלמדו. עם בנו של המשותף

הפשט!"... את אמור המילים, פירוש את

המאוחרות. הערב שעות עד תלמודו, את ומשנן חוזר היה מכן ולאחר הישיבה, מבני שלו ה'מלמד' עם כשעתיים במשך למד הבוקר בשעות

 הישיבה להיכל לשוב וממהר בעוגה, לבו את סועד הסמוך לביתו 'קופץ' היה הצהרים ובשעות 'לקח', עוגת בעבורו אפתה אמו שבוע בכל

 רק אלא בו היה לא הצעיר יהודה מיכל ומלבד מלומדיו, ריק צהריים שעת באותה היה המדרש בית תלמודו. על ושוקד האהובה, ולגמרתו

סע שהיה הישיבה, ממתמידי אחד בחור תלמודו. את ומשנן המדרש בבית ושוב הלוך פו

 שלמד מראדין בחור - יפה'ן אברהם עם כשנה במשך למד וכן הרב. בני של המלמד גם שהיה פינסקר, אהרן הישיבה, בני היו מלמדיו

וולוז'ין. מבנות אשה נשא ולימים בישיבה

 לו משמש הוא והיה בהרבה, ממנו חלש היה תלמיד אותו בצוותא. איתו שלמד נוסף ילד עמו היה שם, המבוגרים הבחורים עם שלמד בעת

'מלמד'...". להיות הורגלתי מקטנותי כבר "נו, בחיוך: התבטא רבנו, זאת כשסיפר רבם. שלימדם מה ולבארו ללמדו - כרבי

הילד. יהודה מיכל ועימם הסמוך, וילנא שברחוב ב'קלויז'ל" הקפואים החורף בימות למדו הישיבה בני הישיבה, בהיכל חימום תנורי בהעדר

 על בשיחה עמו נכנס בשקידה, ולומד יושב הנער את בראותו מיר, מישיבת בחור לשם נקלע והנה קמא. בבא מסכת למד תשע, כבן בהיותו

 עיניו ריסי כשמבין בכנות, רבינו סיפר - כראוי" תשובה רגע באותו לו לענות ידעתי לא "לצערי למד. אותה במסכת שאלה ושאלו תלמודו

שנה. כשמונים מאז שחלפו למרות עתה, וניעור חוזר בילדותו שהצטער צער אותו כי ניכר

V שברחוב. השוממת מהריקנות המנותקת התורה, באוירת מתבשם הישיבה, בחורי בחברת לו חי כך
/________________________________________! ______________________________________________ב



נסיונות מול

 קל לא זאת כל עם - התורה של למתיקותה כמאליו הנמשך הטהור ולבו מילדותו, רבינו בלב היתה שחקוקה התמימה השמים יראת אף על

הסובבת. מהחברה ולהתבדל וללמוד לשבת היה

סביבתו: אחר שנסחף נער לעודד שביקש בשעה שיבתו, בימי גילה מקשייו טפח

 של גדושה למנה זכה בתורה חשקה שנפשו ונער ופוחזים, ריקים היו בוולוז'ין הנערים רוב תורה?! ללמוד היה קל בוולוז'ין כי הנך סבור "וכי

ובזיונות. לגלוגים

 - קוועטשער' באנק 'א הרחוב. נערי מפי אחרי רודפות 'בטלן', 'בטלן', הקריאות כאשר המדרש, בבית וללמוד ללכת קל לי היה לא וכלל "כלל

סל חובק דאז. הישיבות בני את בלעג הכתירו שבו הפוגע הכינוי את אחרי קראו - ספ

ול כדי ״אבל - למרחוק וכמביטות מצטעפות כשעיניו הימים, באותם הקשיים תיאור את רבינו סיים - קשה!" היה "בהחלט , לגד ות  ולהתעל
. חייבים . . ים להתאמץ יב י גבר ח ים כל על להת י ית הקש . מב וץ" ומח

*

 "תמיד דבריו: בתוך ואמר בבכי פרץ המשפחה, בני את לנחם זצ"ל קלאר דוב רבי הגאון נעוריו ידיד הגיע כאשר רבינו, לפטירת השבעה בימי

ש תעצומות נטל מנין זה?! בכל לעמוד הצליח איך איך... השתוממנו,  צעיר יתום היה מכן ולאחר לימים, ישיש כבר היה אביו הרי שכאלו?! נפ

כך?!" גדל איך אלמנה... ואמו

והדרכות הוראות
ים ו דבר נשמע ו ש יח על מרבינ ג ן המש גר"מ מר דש ה בט ער"ח נלב"ע - זצ"ל ח "ט ש תשמ

בלימוד משיחה שטייגען

ש משה רבי הגאון סח ט חביריו( בין כונה )כך -רבינו הוולודינער של שמו זצ״ל, חד  אשר כל למושג. והפך חברון בישיבת הישיבה בני בין התפש

 מפריע הדבר כי רבינו חש הישיבה, סדרי במהלך אף - הפונים משרבו לימודו. את ללבן אליו פנה ונכון, ישר הוא אם חידושו את לבחון ביקש

 שבסביבה, הכנסת מבתי באחד הישיבה מסדרי אחד סדר הפחות לכל שילמד מוטב אולי כי וחשב הרוחנית, בעלייתו ופוגע שלו מלימודו ומטרידו

הפרעות. וללא ברציפות לימודו על לשקוד יוכל בו

א כיון אך ה של ש ח רבותיו, עם להתייעץ מבלי צעד שום ע  בזה בישיבה! נשאר ״אתה ברורות: לו שאמר חדש, מאיר רבי המשגיח בפני זה רעיון שט

 הדבר נראה לא לכאורה עכשוי שבמבט ואף להיות! שיכול ביותר הגדול ה'שטייגען' זהו כלום. בכך מפסיד אינך חבריך, עם בלימוד מדבר שהנך

מתעלה״. רק הנך בכך כי לך, דע כן,

תו כי רבינו, לי סח לימים שע ה כי אף - המשגיח דברי את הבין לא ב ש  חייב כי יודע הוא העבר, כל על ובהתבוננותו השנים, בחלוף ברם, כדבריו. ע

ה שטייגען וכמה חבריו, עם בלימוד השיחה לו והועילה הוסיפה כמה מבין הוא כיום למשגיח, מרובה טובה הכרת הוא ש  מכך. ע

בלב התורה דברי את חוקקת היגיעה

ם תורה. של לעולמה בחורים אותם לקירוב הדרך על חדש, מאיר רבי המשגיח רבו עם לשוחח הרבה רבינו  עם נסיונו מתוך - למשגיח אמר פע

ת ״צריך בחורים: אותם ת שיוכלו כדי חי, הוא בה הסביבה של וטיבה הוריו הם ומי בא, הוא ממנו הרקע את בחור כל על לדע  הדרך מהי לדע

מע מאיר רבי לתורה״. לקרבו ביותר והמועילה הטובה וראיה. סמך להם הביא ואף להם הסכים הדברים, את ש

*

 כי בעינו חזה אף תורה, של בעולמה הראשונות בפסיעותיהם הישיבה בני צעירי את להדריך ובכשרונותיו וטיבו בטבעו הכיר מאיר רבי המשגיח

שלב היה איתו ובשיחותיו למופת, תלמידים ולהעמיד בישראל תורה להרביץ הוא צפוי  הדרכות - התלמידים עם הרצויה הנהגה לדרך הדרכות מ

ש בהן תמ ש תלמידיו. עם בהנהגתו לימים רבינו ה

דורות״. לדורי שרשים מכה - טובה אחת מילה זמן, גוזל אינו צעיר בחור ״לקרב לו: שאמר הדברים בין

 התורה: מן ראיה המשגיח לו הביא מכך, לעצמו לו קונה שהאדם הגדולות הזכויות על ובנוסף לזולת, הפנים והארת הקירוב מעלת גדולה כמה עד

שר פניו שהאיר מתוך רק הלא למלכות? יוסף זכה מהיכן ם האופים, ושר המשקים ל  זו שלום משאילת וכתוצאה היום״! רעים פניכם ״מדוע ששאל

 - המשגיח לו אמר - מכאן רואים מצרים. ארץ בכל ולמושל לפרעה אב ולהיות פרעה חלום את לפתור הגיע וכך חלומותיהם, את לו סיפרו

וידיד. לחבר וכמה כמה אחת ועל פנים, להאיר צריך לגוים שאפילו

 באמת, אותם וכשאוהבים לא. או אמת אהבת אוהבם האם אליהם, המלמד של הקרבה מידת את להרגיש ריח חוש יש ״לצעירים כי לו, אמר עוד

 כי ואמר, הוסיף כן כמו ולקיים״. לציית ומתקשים מקבלים, לא הם אוהב, מלב באות לא להם הנאמרות ההוראות אם אבל לקבל. מוכנים הם

לפניהם. ונואם דורש שהוא הדברים של בדרגה נמצא המחנך אם מרגישים גם התלמידים

 שכל - הנהגתו את ראה אשר כל - אנו עדים לברכה, זכרונו המשגיח רבינו ״אצל ביותר: בולטת זו מידה היתה המשגיח, ורבו במורו כי רבינו, וציין

שמים״. וביראת בתורה מתלמידיו ותדרש תבע אשר תביעותיו כל גם כמו דיבוריו, כל את תואמים היו דרכיו וכל מעשיו

זללח״ח. מרן בבית חגליון להשיג ד”בס ניתן יחיח
דרך או קולי[ בתא חודעח ]לחשאיר 0504114770 בפלאפון או 036180849 ל:0ל לחתקשר אפשר וחארות לחערות
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H T D V י □ ' Q D ₪ n״D ת קע״ו[ קע"ד- דעת ]אגרו

 ולטהר לבסס הוא העיקר הנה שובבי"ם לימי בנוגע
 שלה. והתחלה ההיולי שהוא שבנפש החכמה נקודת

 שנקרא תיקון ]יש תורה בדברי המח ביגיעת הוא וזיכוכה
 תעניתים, פ"ד ופדיון תענית של סדר יש שובבי"ם. תיקון

 מועיל וכ"ז הארוך, תפילה שומע שקוראים ומה תפילות,
 סדר יש אם בדיעבד, התעניתים יד"ח לצאת החלש לדורנו

 הוא שבעיקרים העיקר אבל לעצמך. תברר בחו"ל כזה
 ראש כתר הנקרא חלק ישראל אישי בסידור מש"כ לעשות

 ליגע הללו שבימים והוא זה. ענין על שמדבר קלג( )אות
 מה עוד לי ואין יעוי"ש תורה גופי בלימוד מאוד עצמו את

ע"ז.[ להוסיף
 לשמור גם זמנית בו אמנם האדם. נברא תורה של זה לעמל

 מעיקריו. הם ומעור לשון העינים אשר שבגוף וכליו צינורותיו
 ככה בד"ת שמשקיעים ]רתיחה[ וה"קאך" היגיעה כפי אמנם

 דקאצק בביהמ"ד מטינופיהם. מתרחצים אלו צינורות גם
 "וממילא חורב" אכלני ביום "הייתי ידועה אימרה היתה
 פגע אם ב( ל, )קידושין ז"ל אמרו וד"ל. בלילה" קרח הייתי

 ידיעת כי בתאוה. הוא וניוול לביהמ"ד, משכהו זה מנוול בך
 יוצא טוב בעשה ההשקעה עומק ומתוך הוא. א' ההפכיים

הרע. ומיאוס שנאה הרגשת מזה
 בימים המושקעת העבודה וכפי כאן, ההדגשה להניח כדאי
 אלו חיים על המבוססת פורים להרגשת זוכים אז אלו

 שירה אמרי' לגאולה משיעבוד א( יד, )מגילה ז"ל וכאמרם
 ויגיעת ]א.ה היא חיים חכמה, והרי כ"ש, לא לחיים ממיתה
 הרגשת את מכינה לחיים זוכה בה השובבי"ם בימי התורה
 מגיעים לגאולה גאולה ומסמיכת דפורים[. בחיים הזכיה

 החכמה נאמר עליה החכמה עצמות להרגיש פסח לליל
 שהיא דמהימנותא נהמא שהיא המצה באכילת תמצא. מאין

 בליל ]א.ה דיליה וחיילין דס"מ בישין מרעין לכל האסותא
 הנשמת מקור ה"אין" עם מגע יש י״כנס נולדה בו הסדר

 כדברי החיים מציאות שורש שהיא החכמה מקור והיא חיים
כ"מ[. הובא בחכמה, יצר אשר ברכת על הגר"א
 כאשר - מיוחד בקושי אצלך הולכת בזה שהעבודה מה

 נוטה שהוא טבעך מנטית עודף סרח זהו כנראה - התלוננת
בהפלגה התפעלות כל כי מופלג. באופן בכלל להתפעלות

 להביא ראינו השובבי"□ בתיקוני אלו בימים עוסקים שרבים בהיות
ת כמה כאן ת נוסף ופרק ז"ל. מרבינו בענין אגרו  עקבתא בסוגי

דמשיחא.

 רבינו של תורתו דברי נפש לכל שוה שאינו היחודי סגנונו מחמת הבהרה:
 על תלהט" גחלים "נפשו פר0ב שנעשה כפי לשוני ועיבוד עריכה עוברים זצ"ל

 ורק אך לתלות נא וטעות שגיאה כל כן על בעדודו. שי"ל דמשיחא עקבתא
והארה. הערה כל על נשמח בעורך.

המערכת

 וחי בטבעו שכלי אינו הרגש שהרי המדמה, כח שם מעורב
 גם המגע כשבא ממילא בו, שנפגש בדבר מדימיונותיו

 רסן, בלי כמעט תגובותיו פורצות הרי רצוי שאינו בדבר
 אמנם וד"ל. במורד ריצתו בעת הסוס לרסן מאוד אז וקשה
 הוא שבו הקרירות וכח בטבעו הוא קר גיסא לאידך השכל
 אגרת בריש ז"ל הגרי"ס וכלשון ההרגש. פריצות ולרסן ליסר

 להגיע משתדל היית אילו יעו"ש. במושכלו" "ואסור המוסר
 היה היופי לנקודת ולא שבסוגיא המוכרח לנקודת בלימודך

 מרגישים אז המוכרח להמחיש זוכים אם הרבה. עוזר זה
 ז"ל ואמרו הדמיון. אל חן נושא הוא היופי אבל השכל, רסן

 ליחוס עיניך תן ביופי עיניך תתן אל בחור ב( כו, )תענית
וד"ל.

 המבוקש אודות השובבייים. ימי הנהגת בענין עוד
 הנני קטן השובבי"ם[, ]ימי אלו בימים ההנהגה לגבי האחרון

 אמנם הנשמות. מעמקי לדעת צריך כי זה להדריך מדי
 איכות על דעת להעמיק הוא לדורותינו הנוגע דמילתא כללא

 החיות את וליקח עליו. גמורה למרירות לבא כדי הקלקול
 מרצון נובעת המרירות ]א.ה במרירות המונח החזרה של

 תנועה כאן יש וממילא לנקיות ולשוב מהחטא להתנער
 בדברי חיים באלקים גמור בחשק ולדבקה חזרה[ של בנפש
 האברים כל חובק כולם, כנגד שהיא תורה ותלמוד תורה.

 שראוי תשובה היא וכאן בתוכה. המצות שהם דמלכא
 בהשיבנו תתקן ר"ל דבנים והקלקול עובדוי. כל על לחפות
 להחליף מזה וחוץ בנים. יצירת שהיא לתורתך "אבינו"

 ויעויין מכל. הרצוי פיו רסן בסיגוף הגוף המחליש התענית
לתרופה... בעלים ז"ל הגר"א באגרת

ת אליהו ]נפשה׳ בעבודת והירידות העליות תכלית חי[ אגרת ושיעורים הקדמו

 ואח״כ נעלמה נפלה ואח״כ גמורה בהרגשה לעליה בהתעוררות בתחילה שהיתה העובדה עצם ...
 הסוער הים גלי דרך בקדושה נפש כל הילוך דרך זהו בכלל כי להתפעל אין במכתבך, שהערת חזרה,

 אז יושיעם וממצוקותיהם להם בצר ה׳ אל ויצעקו אח״כ אמנם תהומות, וירדו שמים יעלו עוה״ז. של
 את השמים מן הראוך אלולי במצולה. ונפלאותיו ה׳ אל ה׳ מעשי ראו והמה וכו׳ באניות הים יורדי

 זו נתינה א״כ הארי. את משיע הקומץ והיה אליו משתוקק היית לא מעולם בעיניך החדש עולמך
 ואז האדם לנחלת המתנה נהפכת היגיעה ע״י אח״כ אמנם הפסק. לה יש מתנה לקימ״ל היא מתנה

 החדשה השגתו תוך מתנה של ערוב לדרגא. מדרגא האדם עלית הולכת וככה הפסק. לה אין ירושה
 אותה נהפכה לא שעדיין לעוררו לו היא טובה אבל נפילה. האדם מרגיש ואז להתעלם עלולה והיא

 עולים האדם ימי כי הישר בספר ר״ת דברי ידועים זאת מלבד עליה. יגיעה וצריך לנחלה, מתנה
כאן. שנתבאר מה עם אחד ענין עם אבל ושנאה. אהבה ימי וקרם בעצם ויורדים
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דמשיחא בעקבתא וישמעאל עמלק קשר יב־ פרק
ב הגר״א מדברי שדלה כפי דמשיחא העקבתא תקופת וגית0 בביאור זצ"ל רבינו  העקבתא תקופת וגית0 בביאור זצ״ל רבינו משנת עיקרי כאן להביא ממשיכים ]אנו

 אליהו" בסערת בספרו"התקופה נדפסו הדברים עיקרי זו. מסוערת בתקופה הטהורה
שו כתביו משאר ספר"נפ תלהט"[. גחלים ב

ת א. וישמעאל עשו ברי

 וכן אדום. מלכות לתוך ישראל כנסת הגלתה הבית חורבן מעת
 הופיעה כך אחר שנים מאות כמה אדום. גלות זו. גלות שם הוא

 תקופת בתוך לישמעאל מלוכה וניתנה חדשה מלכות בעולם
 שתי היו ההסטוריה במת על הופעתה מאז אבל אדום. גלות

 תופעה לאיחוד. מעולם שאפו ולא לזו זו מתנגדות אלו מלכיות
 מתרקם המופלא חזיון דמשיחא. בעקבתא התחדשה משונה
 ]א.ה ישראל כנגד וישמעאל אדום מלכות מתחברות בו לעינינו
 אקטואלים[, עדיין שהדברים וכמדומה שנה ארבעים לפני נכתב
 היא, עובדה בזה. זה לוחמים היו עולם שנות כל שבמשך אחרי

 זה. ענין עומק ומהו במקרה. אינם גדולים ודברים
 אף וישמעאל עמלק התחברות של העובדה שעצם לדעת יש

 הנביא הדורות. קורא ע̂' נחזתה כבר אך פלאית שנראית
 חמור רכב פךשים צמד רכב "!ראה כך על נתנבא כבר ישעיהו

 כותב תימן, באגרת והרמב״ם קשב". _רב קשב והקשיב גמל רכב
 וערב, אדום יד כשתתקף תהיה המשיח[ ]של ביאתו זה. על

 שהראיה ביאר ישעיה וכן וכו'. בעולם מלוכתם וכשתתפשט
 וכו' רכב וראה אמר שכן משוגע הראות היא המשיח ביאת על

 עני בו שנאמר המשיח הוא ”חמור שיירכב אמר רב. קשב
 גמל על רוכב תיכף יבא אתונות, בן עיר ועל החמור על ורוכב
ת ב' הזדווג כלומר פרשים, צמד ומייש ערב. מלך והוא  אומו
 רש'^ שמביא במדרש מפורש הוא וכן וישמעאל. אדום שהם
ת המה. כפולות גלויות הדי שכל  ישמעאל. עם כפולה אדום גלו

זו. תופעה יותר נסביר
 ענפים הם אומות שהשבעים מקומות בכמה כתב ז״ל הגר״א
 ובי פרטיות אומות ע' יש כי וישמעאל עשו עיקריות אומות לשתי

 הקדושה. בתורתנו מבואר נפרדות שהיו לכך הסיבה כלליות.
 עשו רצה הברכות את יעקב שקיבל אחרי תולדות פרשת בסוף

 הפר הקב״ה אבל בתו. את שישא ידי על ישמעאל עם להתחבר
 נביות אחות את שנשא בתורה כתוב ולכן ישמעאל ומת עצתו
 ישמעאל. עם להתחבר הצליח שלא נרמז ובזה ברש'^( שם )עיין

 להתחבר עשו שרצה הסיבה היתה מה גילה ז״ל הגר״א
 העולם את להחריב הביטוי העולם. את להחריב כדי לישמעאל,

 שהוא ליעקב אלא הגשמי העולם מציאות לכללות מתיחס אינו
 הבית. בעל לו שיש עולם כלומר כתיקונו, העולם מציאות מיצג
 אל עשו וילך וכוי יעקב את עשו וישטום הפסוקים נסמכו ולכן

 מזדווגים היו אם ואכן ישמעאל. בת מחלת את ויקח ישמעאל
 שהיה כיון הכל, להחריב אפשרות נוצרת היתה ישמעאל עשו
 את הפר הקב״ה כאמור אבל העולם. אומות כללות חיבור נוצר

 ז״ל הגר״א של קדשו מדברי למדנו ישמעאל. מיתת ע̂' עצתו
 גדול כמה עד עדות היא לישמעאל עשו בין החיבור דשאיפת

 חיבורם כל כי ישראל. כנסת של קיומה על אדום של קטרוגו
 דווקא מדוע מובן וממילא ישראל. כנסת החרבת למטרת רק הוא

 עם עמלק - אדום להזדווג חוזרים דמשיחא העקבתא בדור
 הנפילה מעומק הנובע בימינו, ירושלים של חרבנה ישמעאל.

 אומות בקטרוג זו חדשה צורה מאפשר אשר הוא אדום, בגלות
 של מחרבנה אלא צור נבנתה לא שהרי יתירה. ובתקיפות העולם

ירושלים.

עמלק של כחו מקור ב.

 בזמן היה עמלק עם ישראל כנסת שנפגשה הראשונה הפעם
 יכולים העולם אומות שאין ליעקב נמסר כלל מצרים. יציאת
בקיום היא מתרפה כן אם אלא ישראל לכנסת ולהצר לשלוט

 ההשקפה לבסס כחו הראה ובהם בכתביו הגר"א מדברי שדלה כפי דמשיחא
הוספות עם יותר קל בסגנון ובעדודו חדשה. במהדו"ח לאור ה' בחסדי שהוצאנו

 עלינו שומה ולכן ועשו. ליעקב יצחק בברכת שנקבע וכפי חובתה
 במדרש עמלק. של קטרוגו את שאיפשר הכשלון היה מה לחפש

 ויבא הפסוק על הסוד. את לנו גילה בשלח( פ' )סוף תנחומא
 רפידים ״אין המדרש כותב ברפידים ישראל עם וילחם עמלק

 מוסיף .”עליהם בא עמלק ולפיכך התורה מן ידיהם שרפו אלא
 מתעסקים כן אם אלא להיות, לישראל אפשר א׳ ״כך שם עוד

 בא השונא לפיכך מד״ת ישראל שפירשו ולפי תורה. בדברי
עליהם״.

 אחריו גורר תורה מדברי ידים רפיון שכל המדרש מדברי למדנו
 צריך אך הכלל. הוא כאן עד בישראל. לפגוע לעמלק כח נתינת
 לבוא. לצרה גורם מתורה הרפיון שדווקא הדבר טעם להבין
 שהיא ממה נובע ישראל כנסת קדושת שורש כי הדבר הסבר

 הקדושים חז״ל בדברי מפורש זה דבר תורה. בדברי דבוקה
תיות רבוא שישים שיש  נפשות רבוא שישים כנגד בתורה או

 אות ישנה ישראל מנשמות אחת כל כנגד כלומר בישראל.
 ישראל נשמת של זו קדושה יפה. רעיון רק כאן אין בתורה.
 מישראל אחד של הנשמה יציאת בשעת העומד את מחייבת

ת0 רואה כאילו עליו לקרוע  ועיין כ״ח(, דף )מו״ק שנשרף "
 בזה. נוראים דברים פי״א( ד' )שער החיים בנפש היטב
 האם בבריאה. שליטה מהלכי שני בין מאבק כאן שיש נבין וכעת
 עולם את לחבר שמטרתה מהתורה, היונקת ישראל של הדרך

 שכל השניה הדרך או השולטת, היא ית', הבורא רצון עם הזה
 ישראל אם ולכן ית'. מהבורא העולם ניתוק היא מהותה

 נעמד מיד שלהם מהשורש כלומר שלהם, מהראשית מתנתקים
 העולם. אומות השקפת של הדגל נושא מידה כנגד מידה מולם
 הכתוב וכמאמר עמלק, שורש. אותו ומיהו ית'. מהבורא ניתוק

עמלק. גוים ראשית

ת עמלק קליפת כניסת ג. מ קו ת ב ס ישראל כנ

 ממך ומחריביך יך0״מהר בה תופעה שתתכן מגלה הנביא
 להרוס שיכול כדי עד לישראל ההתנגדות כח שיא כלומר יצאו״.

 נאמר וכן ישראל. כנסת מתוך כשבא דווקא הוא ולהחריב
י שם ומפרש שונאיכם״. בכם ״ורדו בחוקותי בפרשת  מכם ש

 חדירת על הוא כאן המדובר עליכם. שונאים מעמיד אני ובכם
 זהו יצאו״. ״ממך של באופן ישראל כנסת בתוך עמלק של ארסו

 ישראל כנסת קומת בתוך עמלק״ גוים ה״ראשית לחדירת המובן
 הזדון״. ״ממשלת לרשותם, הממשלה ומסירת הימים, באחרית

 של הרפיון בזמן דווקא היא עמלק ששליטת למעלה שראינו וכפי
 על עמלק שממשלת מובן ממילא התורה מעסק ישראל כנסת
 רפיון על עמלק של קטרוגו לשיא בטוי היא הקדש עם ראשי
 כאן. שיש מדה כנגד במדה נעמיק כעת מד״ת. ידינו
 רפיון כשיש מתאפשר עמלק של קטרוגו כי לעיל ראינו כבר

 היא חיותו עיקר כ׳ זה על היא מלחמתו עיקר ולכן בד״ת.
 כנסת כללות קומת בתוך נמצא ח״ו שאם מובן ולכן זה. מחטא
 הוא ענינם אשר עמלק זרע מסוד ומחריבים מהרסים ישראל

 בעולם התופעה תוולד בהכרח ממילא וכנ״ל מתורה להרפות
 בכנסת להלחם להזדווג וישמעאל עשו בין החיבור שאיפת של

 הגמור ההיפך הוא העינים מחזה כמה עד והתבונן ראה ישראל.
 רב הערב שלטון של והשלום הרצוי נסיונות הפנימית. מהאמת

 התורה את לבטל מרבים הם עוד כל יתכנו לא העולם אומות עם
 הנשקפת הסכנה את באמת שממעטים והיחידים ישראל. מכלל

 זו בגלות באמת. התורה עוסקי דווקא הם העולם מאומות
אלו צרות ומתוך ישראל. כנסת של האחרונות צרותיה יתקיימו



 אין באמת כי לעולמים. יושע וממנה ליעקב היא צרה עת נגאל.
 לבד אדום בידי ישראל כנסת של גלותה תקופת בכל ורע אח

ישמעאל. עם עשו קיבוץ של זה לקטרוג לבד, ישמעאל ובידי

ך ד. ר ת חיזוק וישמעאל, עשו מחיבור ההצלה ד ד״

 תחת נמצאים אנו אשר הזדון מממשלת שההצלה למעלה הבאנו
 יעו"ש. ביהמ"ד שהיא נח לתיבת כניסה ע̂' רק היא שלטונה

 הזדון ממשלת שאופי כיון עומק. בזה מתווסף כאן הנאמר ולאור
 אין שעכשיו רק העולם, אומות שתחת הגלות של כענף הוא הזו

 קומת בתוך עצמו. העם בתוך אלא חיצונית אומה תחת גלות זו
 "ראשית העולם אומות של הראשי המקטרג נכנס ישראל כנסת
 שיש בזמן רק הוא עמלק שכח למעלה כתבנו כבר עמלק". גויים
 התיבה, לתוך כולו כל ישראל בהכנס כן על מהתורה. רפיון
 זו לקטרג. אפשרות כבר אין ממילא התורה, חדרי לתוך

 על ד"ת נותן שאינו מי חז"ל שאמרו מה של העמוקה המשמעות
 וכו', יצה"ר הרהורי זנות, הרהורי שטות, הרהורי לו נותנים לבו
 שלטון גם אלא הפרטי היצה"ר שלטון על רק המדובר אין

 אדם", קרוים "אתם אדם, נקראת ישראל כנסת הכללי. היצה"ר
 הרע יצרה בידי ישראל כנסת נמסרה מד"ת הכללי הרפיון וע"י

 מרפיון רק ולרבות לפרות זה יצה"ר כח זדון. הממשלת שהוא
 תבלין. תורה לו בראתי יצה"ר בראתי אמרו וכבר בתורה, ידינו
 רק הוא הנ"ל רב הערב כח לבער במלחמתינו חובתנו עיקר לכן

 הדורות מנהיגי של עצתם עומק תבין מכאן בד"ת. ידינו בחיזוק
 אפשרי. מקום בכל התורה. עמוד את בעיקר לבצר האחרונים

 היראים ציבור לבני חינוך מוסדות העמדת השתדלות רק כאן אין
 של גייסות ועוד עוד העמדת זו אלא לצרכיו דואג ציבור שכל כמו

הנ"ל. הגדול הקטרוג להכניע יכולות הם רק אשר תורה

ת ה. שוב ת ת ה שיבה ידי על הימים אחרי מור ה ג לתור

 העקבתא לדור התורה חיזוק בין קשר מצינו מקום בעוד
 ברכת במטבע הימים. באחרית ישראל כנסת תשובת דמשיחא.
 בחתימתה הגדולה כנסת אנשי קבעו לתורתך", אבינו "השיבנו

 הברכות שבמטבע וידוע לפניך", שלימה בתשובה "והחזירנו
 זו ובברכה הפתיחה. מעין הברכה חתימת שתהיה קבעו

 הוא ההסבר בתשובה. ומסיימת לתורה בשיבה עוסקת פתיחתה
 אדם כל אצל הוא כך לתשובה המפתח היא לתורה שהשיבה

 עיקר הימים אחרית בזמן הזמנים. סדר בכללות הוא וכן בפרט
 יהיה לגמרי הלב ערלת תכרת ידה על אשר התשובה גמר

 כי הוא לתשובה תורה בין הקשר הד"ת. אל הגמורה בשיבה
 להבדיל דעה לאדם ליתן הוא בעולמינו ד"ת של מהותם עיקר

 שינצל להבטיח אדם יכול זו הבדלה עם ורק והרע. הטוב בין
 לכן שלמה. לתשובה הדרך נסללת ואז היצר. מתעתועי
 בקשת הרביעית, הברכה היא לתורה השיבה לברכת ההקדמה

 ורק מנין. הבדלה דעה אין שאם חז"ל זה על ואמרו הדעת,
 תהיה וממילא לד"ת, דבקותו תתאפשר אז זו, דעת קנית אחרי

 זכה כמה עד לדעת רוצה אדם אם לד"ת. הגמורה ההשבה
 השגת מתוך לרע טוב בין להבדיל זכה כמה עד יבדוק ל"דעת"
התורה.

ה להיות צריכה כמה עד ו. לרע טוב בין הבדל

 ברורה להבדלה להגיע שבו הדעת כח עם להעמיק חייב אדם
 גמורים. כהפכים ורע הטוב שיצטיירו עד לרע הטוב בין ומוחלטת

 יהיו שלא רע, רק נמצא וברע טוב רק יש שבטוב להכרה להגיע
תורה בן מעורבבים. והטוב הרע בהם אפורים" "שטחים

 בוראו, להכיר בכדי תורה של בעומקה עצמו את המשקיע
 כבר כי שמים, מן לזה זוכה לרע, טוב בין ההבדלה ולהכיר
 את אצלו להכיר שלומד וכמו לו. מסייעין לטהר שהבא הובטח

 בין להבדיל ילמד כך שלו, הפרטית העיסה של השאור של טיבו
 על כשיעמוד בתוכה. שנתערב לשאור בטהרתה ישראל כנסת
 גדול. הישג שהשיג ידע זו הבדלה טיב עומק
 לברר היא נאמנה פתי. מחכימת נאמנה ה' עדות המלך דוד אמר

 מהפתיות ינצל זו בהירות ידי ועל בבהירות, המציאות כל
 האמיתי, רודפו את להכיר ויזכה יצרו. אחרי נמשך שבגללה

 ומשיכירו ישראל. כנסת של ובעולמה בעולמו גדול היותר שונאו
 עיקר כי לנו גילו חז"ל שותפיו. ומכל ממנו להיבדל יוכל אז

 ביחוד. מתגרה ובהם בת"ח דווקא הוא השטן מלחמת
 התגרות סיבת מאוד מובן כאן עד בדברינו שנתבאר מה כל לאור

 שבו בתקופה נמצא דורינו כי חכמים. בתלמידי דווקא רב הערב
 רב. הערב ישראל, כנסת בעיסת המעורב לשאור השלטון נמסר
 תופעה התחדשה לכן ישראל, כנסת של הרע היצר בבחינת והוא

 היא שהתקופה ולמרות העולם. מבכל יותר בת"ח שמתגרה זו
 העם שכללות ואף נסיון. של זמן וקשה, רעה תקופה בכללותה
 זו. בתקופה תורה לבן מיוחד נסיון יש אך זה שאור ע̂' מתנסים

 העקבתא תקופת את במיוחד המאפיין הת"ח של הדוחק והוא
 הם הנ"ל הדברים יעו"ש. למעלה בזה שהארכנו וכפי דמשיחא

הדבר. עומק

טל התורה בני של המיוחד תפקידם ז.  השאור לב
שבעיסה

 לאיש ואוריך "תומיך לוי. שבט את משבחת התורה כיצד נתבונן
 ובריתך אמרתיך שמרו כי וכו' במסה נסיתו אשר חסידיך
 של בנסיון עמידתו הוא לוי שבט של המיוחד שבחו ינצורו".
 ינצורו". ובריתך אמרתיך "שמרו התורה, הפרת

 הפרת בנסיון לעמוד לוי. שבט של יעודם זהו ודור דור בכל
 להשתייך יכול אחד שכל ברורה בצורה קבע הרמב"ם התורה.
 מהבלי שפורש מי כל זה. שבט של באופי נדבק אם לוי לשבט

 שבט להקרא הראוי הוא הקב"ה לעבודת עצמו את למסור עולם
 שבט ולא ויובל שמיטה בסוף הרמב"ם כתב כך בתקופתו. לוי
 רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד לוי

 ולעובדו לשרתו יי לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו
 צוארו מעל ופרק האלהים שעשהו כמו ישר והלך יי את לדעה

 נתקדש זה הרי האדם בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול
 עולמים ולעולמי לעולם ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשים קדש
 ללוים. לכהנים שזכה כמו לו המספיק דבר בעוה״ז לו ויזכה

 גורלי: תומיך אתה וכוסי חלקי מנת ה' אומר ע''ה דוד הרי
 פיתויו כנגד לעמוד במיוחד תורה הבני הם נתבעים ובדורנו

 עמלק. מזרע שהוא הזה השאור של התורה בטול ונסיונות
 ממילא עמלק של מזרעו הוא זה שאור שצורת מכיון ובעומק,

 היא פריחתו כי התורה עולם אל מופנים חיציו שעיקר איך מובן
 הראשונה במלחמה באריכות. שנתבאר כמו לעמלק המות סם
 ידו משה ירים כאשר והיה לנצחו. הדרך מה למדנו עמלק עם

 הרמת ע'^ רק היא בשרשו עמלק את להפיל הדרך ישראל. וגבר
 ההולך ת"ח כל ישראל. כל של רבן שנקרא רבינו משה של ידיו
 נמסרה בעמלק האחרונה המלחמה מתלמידיו. נחשב ישר

 ממילא למעלה שרשו בעקירת כי משה. של לתלמידיו בעיקר
למטה. כחו יתבטל

 של בעמלה שהתעמקותם ידעו בזה דעתם שיעמיקו התורה בני
 בראש עמידה אלא עולמם של פרטית בניה רק אינו תורה

עמלק. שלטון את להכרית המערכה



חמור" על רוכב דעני הגאולה אופן )א( י״ג פרק

ואחישנה בעתה הגאולה הסבר א.

 ע'^ המתוארת הגאולה צורת על נעמוד זה בפרק
 וכמובן חמור. על הרוכב כעני בא שהמשיח הנביא

 פסוק ישנו כאן. עד שדובר מה לכל המשך זה יהיה
 בעתה ה' "אני הגאולה. בענין המדבר מפורסם

 אחד מצד בולטת. סתירה ישנה זה בפסוק אחישנה".
 נקבע אשר בזמן כלומר בעתה, תהיה שהגאולה כתוב

 לפני תגיע הגאולה כלומר "אחישנה", שני ומצד לה
 והסבירו זו סתירה על עמדו הקדושים חז"ל זמנה.

 אז זכו אם שונים מצבים שני על מדבר שהפסוק
 בקץ כלומר "בעתה", אז זכו לא ואם "אחישנה"

האחרון.
 אלו. גאולה אופני שבין ההבדל על נעמוד

 לריש יוחנן ר' בין מחלוקת שישנה נקדים הענין להבנת
 על המדבר בירמיה הפסוק את לפרש כיצד לקיש

 אתכם ולקחתי בכם בעלתי אנכי "כי העתידה. הגאולה
חד שפחה". ושנים מעיר א  מפרש לקיש ריש ממ

 מעיר אחד רק מקרא. של כפשוטו הנביא שכוונת
 ומסביר חולק יוחנן רבי לגאולה. יזכו ממשפחה ושניים

 ושניים מעיר אחד יהיו אכן כך. הנביא כוונת את
 את יזכה מעיר אחד אותו אבל זכאים שיהיו ממשפחה

 המשפחה כל את יזכו ממשפחה ושנים כולה העיר כל
כולה.

 ]וכן מחלוקת בעצם כאן דאין לבאר מוסיף ז"ל הגר"א
 אלא אינו שנחלקים שמה חז"ל מחלוקות בכל כלל הוא

 ריש שאמר מה שונים[. היבטים שני על מדברים כי
 על כלומר "אחישנה". של באופן גאולה על מדבר לקיש

 אחד יזכו, הזכויות בעלי המעטים רק ואז זכויות. ידי
 הגאולה על מדבר יוחנן ורבי ממשפחה. ושניים מעיר

 החסד מידת מצד שאז, "בעתה" הנקראת האחרונה,
 יציל מעיר שאחד ידי על להגאל יזכו כולם שתושפע,

 המשפחה. כל את יצילו ממשפחה ושניים העיר כל את
 מבואר כעכוב, שנראה אף "בעתה" של זה מהלך
 את לזכות היא האמיתית שמטרתו ז"ל, הגר"א בדברי

 בכמה הקדושים חז"ל מדברי ידוע ישראל. כלל כל
 עולם ימות במשך כלומר קיצים, כמה שישנם מקומות
 אבל לגאולה המסוגלים מסוימים זמנים קבע הקב"ה

ת הזכויות בו באופן רק שרו ה. מאפ  היתה ואם ז
 הראויים רק נגאלים היו אז אלו בקיצים באה הגאולה

 זמן עד הגלות לדחות הוא שמים מרחמי אבל לכך
 מעיר אחד בזכות כולם אז ראויים יהיו אולי מאוחר
ממשפחה. שניים

 אבות חסדי וזוכר אבות, בברכת מתפללים אנו יום בכל
המדובר באהבה. שמו למען בניהם לבני גואל ומביא

 שהיא כיון גאולה. של השניה הצורה הוא זו בברכה
 האבות של בניהם לכל היא לכן באהבה שמו למען

הקדושים.

חמור על ורוכב עני נבואת הסבר ב.

 עני של המשל בהבנת להעמיק נוכל זו הקדמה אחרי
 הבדל עוד מוסיפים הקדושים חז"ל חמור. על רוכב

 באופן או "בעתה" של באופן היא הגאולה אם שישנו
 בלשון הגאולה מתוארת "בעתה" אם "אחישנה". של
 וכוי" אתי איניש כבר שמיא ענני עם וארו "הוא הזו

 תהיה לבד בחסד כלומר "בעתה", ואם י״ז[. ]דניאל
 ט[. "]זכריה החמור על ורוכב "עני של בדוגמא הגאולה

 שאינו הדור נראה איך להסביר הספר בכל הארכנו
 צורת את הקובע הוא רב הערב שלטון כאשר זכאי.
 שאמרו וכפי ביותר החוצפה בו מתרבה וממילא הדור

 שתתכן אמרו חזייל ואכן יסגא". "חוצפה זה דור על
 המוסגר, במאמר חייב. שכולו דור של זה במצב גאולה

 שנפסק כפי אלא חייבים ממש שכולם הפירוש אין
 רובו. פי על נקבע הדור שמצב ברמב"ם
 חמור. על ורוכב עני נקרא כזה בדור שיתגלה המשיח

של חייב שכולו הדור  משל כוונת בפשטות לחמור. נמ
 אכן זוהי בחומר. ששקוע בחז"ל מקומות בכמה החמור

 את שמנתק רב הערב ידי על שמונהג הדור צורת
 חמור על לרכוב צריך המשיח הרוחני. מיעודה "י0כנ

שתלט רוכב שכל כמו זה.  עליה שרוכב הבהמה על מ
תחתיו. נכנעת והבהמה

 פועל בהם צורות שתי הזכרנו בספרנו א' בפרק
 שלטונו תקופת תחילת ותאווה. כוזבות דעות היצה"ר.

 כוזבות, דעות הפצת של בצורה היתה רב הערב של
 כתכונת שבקדושה, דבר בכל להלחם והדחה הסתה
 פעם. מידי צורה ולבש פשט זה מהלך הכובש. הזכר

 כל ממש האחרונה בתקופה אבל וכו' ציונות השכלה,
 ומאז יסוד שום כבר להם ואין הרגל את פשטו השיטות

ש מהלך התחיל  לחומריות עצומה משיכה של חד
 תאווה בדרך המסיתה הנקבה כתכונת והבהמיות,

 גבי על הגלות. סוף לפני האחרון היצר זהו ומשיכה,
 "על העני ירכב החומר, אחרי רק נמשכים בו מצב אותו

 להתעמק נמשיך הבא בעלון בסייד החמור". גבי
חמור. של זה במשל
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ן ח ל ו ש ! מ ב י ב ר

ן ו א ג י ה ב ם ר ה ר ב י א ק ס ב ו ח נ ה ג ״ ה ל ל צ ז

פרשת -
דין בית מיתות ד׳

וץ בכל הברד ויך ים א בהמה ועד מאדם ב»שךה אשיר כל את מצר
כ״ה( )ט׳ וגו׳

 בא והקולות הברד שמכת הרמז, צד על יקר, בכלי כתב הנה
 הוא, לא ויאמר בה׳ וכיחש ה׳, בקול לשמוע רצה לא אשר על לפרעה

 מתודה היה ולכן בוראו, על הרע לשון וסיפר בקול חוטא והיה
הרשעים. ועמי ואני הצדיק ה׳ ואמר זה בחטא דוקא

 עוונות מגדיל הלשון שחטא וידוע בלשון, היה זה שחטא ולפי
 שפיכות עריות גילוי זרה עבודה והם עבירות ראשי שלושה כנגד

 התורה בכל ככופר זרה בעבודה המודה כל כי בכלל, התורה ]וכל דמים,
 כי המיתות, בכל נידון יהיה הלשון שבעל הראוי מן כן אם כולה[,
 דמים שפיכות ועונש המגדף, עונש וכן בסקילה זרה עבודה עונש

 אם בשריפה, תזנה כי כהן ובת בחנק, עריות גילוי סתם ועונש בהרג,
 עבירות ראשי בשלושה שייכים דין בית מיתות ארבע שכל מצינו כן

 כי הללו המגפות בכל נידון יהיה הלשון שבעל הראוי מן כן על אלו,
כולם. כנגד שקול הוא

 מצינו כי מגפותי, כל את שולח אני הזאת בפעם כי שאמר וזה
 באבנים, סקילה דין. בית מיתות ארבע לכל דוגמא הברד במכת
 אותם. יסקל וסקל אלגביש ואבני הברד עליהם ירד לזה דוגמא

 מ״ז( ע״ח )תהלים שנאמר הרג, ארצה. אש ותהלך שנאמר שריפה,
 שרמז אלא בגפן, שייך אינו הריגה ולשון גפנם׳, בברד ׳יהרוג

 גפן ט׳( פ׳ )תהלים אמר דאת כמה לגפן, שנמשלו היקרים לאנשיהם
 אולי כי הברד, עם שירדו מים בריבוי היינו וחנק, תסיע. ממצרים

 טובע או חנק שנתחייב מי כל כי הברד, במטר בשדה קצתם נטבעו
ב׳(. ל׳ )כתובות וכו׳ בנהר

* * 
נשתטה

*
נה ו ה יתת בעני ית מ ן יש דין, ב ו לעיי י מה גמר במ נ יתה דינו ש  למ

, כך ואחר ית האם נשתטה ן ב ן די . הורגי אותו
ן נראה א. ורגי שה

 ולפי מיתה. בשעת דעת בר שיהא תנאי לן דמנא שהורגין, ונראה
 כך ואחר למלקות דינו נגמר אם מלקות, לענין הדין הוא זה

ילקה. נשתטה,
 שגם שמביא ל״ב( )סי׳ הלכה עמק משו״ת צילום לכתביו צירף רבינו ]א״ה,
 לאידך אך מקרבך, הרע ובערת משום היינו דההריגה משום הורגין בנשתטה

 כן ואם לדין, נחשב המיתה ביצוע שגם שכתב י״ט( )סי׳ פענח צפנת הביא גיסא
תכ״ז[. אות הסהר באגן ועיין שם. עיין בשוטה, נוהג אינו

ו נפלה ב. ולת עלי מפ
 מפולת, עליו שנפלה דמי ד׳( סע׳ שכ״ט )סי׳ ערוך בשולחן איתא הנה

 יכול אינו כבר אם ואף נפש, פיקוח דהוה בשבת, הגל עליו מפקחין
שעה. חיי אלא לחיות
 בשבת, הגל עליו ונפל למיתה דינו שנגמר באדם מהו לדון ויש
 אין דהלא עליו, דמפקחין ד׳( סע׳ שכ״ט )סי׳ מגדים בפרי וכתב

שעה. חיי עכ״פ שיש נמצא בשבת אותו ממיתין
 על חסה דהתורה מפקחין, דאין פליג, )שם( הלכה בביאור אמנם

 התורה דרצון בזה לאפוקי שלו, חיים על שחסה למי רק שעה חיי
 בהמה מרועי עדיף ולא רשעתו, מחמת הוא קטילא וגברא שימות,

הבור. מן אותם מעלין דאין דקה
אלא כהנ״ל דלא נימא אם בנשתטה, דידן נידון לענין מעתה

א ז ר " ע ש - ת

 לדעת אף כן אם בשבת, גל עליו נפל אם ממיתה, פטור שבנשתטה
 הכא אך מיתה, שנתחייב מי להציל אין דבעלמא ברורה המשנה

נפטר. הא דנשתטה מכיון הרי
 הגל. מפקחין אם בשבת, גל עליו ונפל העדים יד בנקטעה לעיין יש ]והנה

תשע״ז[. משפטים בפרשת בזה שכתבנו מה ועיין
ן ג. ן מניחי  לבו על אב

 שבית דין, בית מיתת לענין א׳( )מ״ה בסנהדרין במשנה איתא
 בה מת אם דוחפו, העדים מן ואחד קומות שתי גבוה היה הסקילה

 יצא בה מת אם לבו, על ונותנו האבן את נוטל השני לאו ואם יצא,
ישראל. בכל רגימתו לאו ואם

 במשנה דאמרינן הא כן אם קטלינן, לא דבנשתטה נימא אם והנה
 נפגע שלא באופן דוקא היינו ראשו, על אבן מניחין מת לא דאם

 ראשו נתרוצץ כבר נפילתו ידי על אם אך נפילתו, ידי על ראשו
 נפטר כבר להאמור דהרי יהרגוהו, לא השתא כן אם שוטה, ונהיה

דין. בית ממיתת
ות ד. גל

 ואחר גלות שחייב דינו בנגמר כגון גלות, לענין מהו לעיין יש הנה
 עשה מצות היינו גלות החיוב דהרי דפטור, לומר ויש נשתטה. כך

מצוות. מקיום פטור כן אם דנשתטה כיון והרי מקלט, לעיר שילך
 שחייב דמי ב׳( י״א )מכות אמרינן דהא דחייב, לומר יש באמת אך
 לא כן ואם מקלט, לעיר עצמותיו לוקחין מקלט מעיר חוץ ומת גלות

מעצמותיו. איהו גרע
 מחוץ להורגו יכול הדם גואל שנשתטה, בשגגה דרוצח נלענ״ד וכן
מקרבך[. הרע ובערת מפאת לאו שהתם ]אע״פ מקלט. לעיר

*  **
לנכרי אבידה השבת

ז שילח ועתה נך את הע  עלהם וירד וגו׳ בשדה לך א»שר כל ואת מק
ו הברד י״ט( )ט׳ ומת

יתא יר דהקב״ה בקרא א זה ים ה י יס המצר נ ן את להכ  כדי הצא
ו שלא ות . במכת ימ ושב והקשה ברד ו בשם זקנים במ , רבינ וך  בר

י ן דאמא נ גמרא אמרי ורה ועוד) א׳, כ״ז השנה )ראש ב  על חסה דהת
נם ו , של ממ נם על דאף הכא חזינן הלא ישראל ו . נכרי של ממ חסה

ושב ותירץ , במ יר הקב״ה הכא דאף זקנים זה ורך רק ה ן לצ ו  ממ
, י ישראל ו ישראל עם כך אחר דהר ות לקח , של הבהמ ים י  המצר
יתא ן אתה ׳גם לפרעה אמר דמשה בקרא כדא ו תת ים בידינ  זבח

כ״ה). )י׳ כו׳ ועולות

 של ממונם על חסה לא דהתורה זקנים המושב מדברי חזינן הנה
 להחזיר דאסור ב׳( )ע״ו סנהדרין בגמרא מצאנו מכן ויתר עכו״ם.
 את הרוה ספות ׳למען אומר הכתוב המחזיר ועל לנכרי, אבידה

לו׳. סלח ה׳ יאבה לא הצמאה
 מחזירה דאם א׳( סע׳ רס״ו סי׳ )חו״מ ערוך בשולחן מבואר אמנם

 אמונה, בעלי שהם וידעו ישראל את שיפארו כדי השם את לקדש
 אסורה אבידתו שאז השם, חילול שיש במקום ]וביותר משובח. זה הרי

להחזירה[. וחייב
 שחייב ישראל אבידת אבידות, ב׳ לפניו יש אם מהו לעיין ויש

 קידוש משום להחזירו רשאי שעכ״פ באופן נכרי ואבידת להחזירו,
מהם. אחד אלא להחזיר יכול ואינו ד׳,

 מכיון הישראל של האבידה דוקא להחזיר דחייב אמרינן מי
מכיון הנכרי אבידת להשיב רשאי דילמא או להחזירו, שמחוייב

א
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השם. דקידוש קיום בזה איכא דעכ״פ פ ט
. ט ו אדם בין א ובא לחביר דחי

 אדם בין ואחד למקום אדם בין אחד מצוות, ב׳ לפניו יש אם הנה
 אדם דבין המצוה יקיים מהם, אחד אלא לקיים יכול ואינו לחבירו,
א״(. ל׳ מציעא )בבא ברמב״ן כמבואר למקום,

 והמצוה רשות אלא אינו למקום אדם דבין כשהמצוה ונלענ״ד
 קודם לחבירו אדם דבין המצוה אז חיוב, הוה לחבירו אדם דבין

חיובא. דהוה מכיון
קדים, דלולב נימא דבעלמא אבידה, והשבת לולב לפניו ביש וכגון

 אלא אינה באשה דלולב קודמת, אבידה בפשוטו בזה באשה, אך
גמור. קיום אינו דגם מרשות אף גרע באשה התם מיהו רשות.

 והשבת דרשות כפים נשיאת לפניו ביש בכגון לדון יש אלא
 מצוה דהוה מכיון קדים כפים דנשיאת לומר יש גיסא דלחד אבידה,

 לחבירו. אדם בין מצוה הוה אבידה השבת משא״כ למקום אדם בין
 דהוה מכיון קודם אבידה דהשבת כהנ״ל לומר יש גיסא לאידך אך

רשות. רק הוה כפים הנשיאת משא״כ חיוב,
 אדם בין הוה בנכרי אבידה דהשבת אע״פ דידן, בנידון נמי והכי

 אבידה השבת מקום מכל השם, קידוש בזה מקיים דהרי למקום,
חיוב. דהוה מכיון קדים, דישראל

וש ב. שאני השם קד
 לדון יש דהרי שאני, השם קידוש דלענין נימא האם לעיין יש אך

 או המחוייבת, מצוה לקיים או אפשרויות, ב׳ לפניו ביש מהו כהנ״ל
 לא ובזה יכוהו ד׳ קדוש שמשום כגון רשות, רק דהוה השם קידוש
 להקדים יכול הכי דמשום נימא נמי והכי המחייבת. מצוה יקיים
בזה. לעיין ויש השם. קידוש לקיים כדי דנכרי אבידה השבת

כבודו לפי ואינה זקן ג.
 אף נכרי לאבידת קדמה ישראל דאבידת כהנ״ל נימא אם הנה
 להגביה כבודו לפי ואינה בזקן מהו לעיין יש השם, קידוש כשיש

 אבידה לפניו ויש מגביה, היה לא דלעצמו עשיר איש כגון האבידה,
 והכא השם, קדוש של קיום יש נכרי דבאבידת ודנכרי, דישראל

רשות. אלא ואינו חייב אינו ישראל בהאבידת
 או יעשה, שירצה איזה קיומית, דשניהם דמכיון אמרינן מי

השם. קידוש משום נכרי אבידת עדיפא דילמא
 דהשבת דקיומית ישראל, להעדיף דיש שלישי, צד נראה ולענ״ד

תלמוד. וצריך השם. מקידוש עדיפא אבידה
 כבודו, לפי אינה ואחת כבודו לפי ואחת אבידות שתי ביש ]הנה
 בשתי ס״ח( סי׳ )קמא הגרע״א וכדכתב יעשה, שירצה איזה לענ״ד

 דביתר עיון צריך הרי אך מחומש. יותר ואחת חומש ואחת מצוות
פטרינן[. רק ולא המצוה לקיים אסרינן הא מחומש

* * *
לאזנו שומע

יה ויצא ן מש ועה מעם ואהר יה ויצעק פ ' אל מש  דבר על ה
ים ועה שם אשר הצפרדע ח') )ח' לפ

י כתב ים בשפת ים ו') )ח' חכמ ולם מקש נה למה הע י וב ש  הכת
ים ויצעק בצפרדע ' אל משה ' ות בשאר משא״כ ה יב מכ ויעתר כת ' 

ה'. אל משה
יש ומתרץ ומר ש ום ל ן מש נ י יע צריך המתפלל דאמר  להשמ

ו יא מה לאזני וצ , שמ ו ן מפי ו וכא ים הי , הצפרדע ועקים ו צ  שכתב כמ
י ו כ״ט) )ז' רש״ , דהי ן י יה כן ואם מקרקר יך ה ים צר ו להר ול  ק

ו יע כדי בתפלת ישמ . את לאזניו ש ו וסף בפרדס כתב וכך תפילת  י
ן בשם ו ור הגא ולה מא . מהר״א הג ודא  בחי' מצאתי זה לשון ]א״ה, בר

זצללה״ה'[. ברודא אברהם רבינו הגולה 'מאור א' ד' ברכות הגרע״א
ן עזרא אב

 צפרדעים, מהו נחלקו שהמפרשים כ״ז( )ז׳ עזרא באבן כתב הנה
 ערב בלשון ]ונקרא במצרים שנמצא דג מין שהוא אמרו ורבים

 הם כי אמרו, ואחרים אדם. בני וחוטף הנהר מן ויוצא אלתמסח[
 והוא בעיני, הנכון והוא קול, שמשמיעים הנהרות ברובי הנמצאים

הידוע.

ט
ט

 ט )ז׳ רש״י שכתב וכמו קרקרו, דהצפרדעים דמצאנו דכתב ומהא
 e חזינן כן אם ומקרקרין, נכנסין מעיהם בתוך ובעמך, ובכה כ״ט(

 דהיא לנו הידועה הצפרדע אלא דג מין דאינו עזרא האבן כמסקנת
מקרקרת.

ושב זקנים מ
 לבעלי זקנים במושב כתב חכמים, השפתי בקושיית הנה

 בכשפים, יחשדוהו שלא משום חדא, אחרים, תירוצים ב׳ התוספות
 בקול קרקרו דהצפרדעים ומכיון מתפלל, אותו שישמעו רצה ולכן
לצעוק. צריך היה ממילא גדול

 כוונתם, ונראה עלי. התפאר דכתיב בעצמו הגדולה דתלה כיון תו,
 צעק הכי ומשום שלו, כח שזה יחשבו שבאמת רצה לא רבינו דמשה
התפילה. כח הוה אלא שלו התפארת זה שאין שידעו
 התוספות, בעלי כוונת זו דאין השלם התוספות בבעלי ראיתי שוב

 לרבינו בתוספות דכתבו להא רבינו כוונת אולי ]א״ה, שם. עיין
 ואמר לעצמו, הגדולה משה שתלה בעבור כי לשונו, וזה אפרים
 וירבה שיצעק עונשו היה לך, אעתיר למתי עלי התפאר לפרעה

ובתחנונים[. בתפילה

* * *
רעש מחמת שומע אינו

נה ימא ה י ן לן ק ולח וך בש ורא ג') סע' ס״ב )סי' ער יאת דהק  קר
יך שמע ילה צר יע לכתח ו להשמ יא מה לאזנ וצ , שמ ו וא בפי וב וה  חי

ן ורה מ ו אבל הת . אינ מעכב
, ויש ור ן מי לחק נ ו דהא אמרי וצא דאינ , י ילה ו לכתח וקא היינ  ד

ו אם ומע אינ ול מחמת ש וך שהק ו נמ וא מחמת א , שה  משא״כ חרש
ומע אינו אם יעה עצם מפאת לא ש , מפאת אלא השמ ו הרעש ול  שק

ות מתערב ול , בק ים זה אחר ימא ב יצא נ . ד ילה לכתח
ומע אדם אם וכגון זעקה ש וצה א ות ור ול שהכל ומברך לשת  בק

זעקה דבלא נמוך, יה א ומע ה ו ש ו ועכשי , אינ ומע ים האם ש י  נתק
זה ן ב ילה הדי יע צריך שלכתח ו להשמ . לאזנ  זה וכעין הברכה

י ן גוונא בכהא יאת לעני . קר שמע
ים בכף י יא סק״ז) ס״ב )סי' הח ים דבחסד מב י נסתפק לאלפ  בהכ

. ולא סק״ט[. ס״ב סי' החדש הקמח בלקח עיין ]ועוד הכריע
הספק צדדי א.

 אמנם שמע, לא דהרי יצא דלא נימא גיסא דלחד הספק, צדדי
 הוה אי למישמע מצי דהוה בקול דסגי דיצא, נימא גיסא לאידך

יחידי. אחר במקום קאי
וכחה ב. י ה ים מהשפת חכמ

 דהרי שומע, שאינו דחשיב חכמים מהשפתי להוכיח יש לכאורה
 לאזניו שומע שאינו חשיב היה הצרפדעים של הרעש שמחמת כתב

קולו. להרים צריך היה ומשה
ו ג. ן כל שמע וקעי ביחד הת

 אוניה קל איניש שמע דלא א׳( )ל׳ השנה ראש בגמרא מבואר הנה
 לאחר בשופר שתקעו דהיחידים והיינו דיחידאי, תקועיא מקל

 כולם שעה דבאותה כיון השופר קול שמעו לא צבור השליח שתקע
 ואלא יצא, לא לאזנו שומע אינו אם שופר דבתקיעת אע״פ תקעו,

 מיקרי הקולות, ערבוב מחמת אלא דאינו דכיון חזינן כרחך על
ועיין. לאזנו, דהשמיע
 תקיעה שם דאולי לדחות, קאמר שליט״א הדור מגדולי ואחד

 של קולות עוד עם ביחד השופר קול ששומע הכוונה אולי ]א״ה, היא. חדא
כלל[. קול אותו שומע אינו אחר, ברעש משא״כ שופר,
 שומע ואינו צבור שליח עם המתפלל דאטו הנידון, בעיקר טען תו

לכתחילה. קיים לא
ורא לענין גם קלי דתרי דינא ג. הק

 לא קלי דתרי דאע״פ א׳( )כ״ז השנה ראש בגמרא מבואר הנה
 יהיב דחביב דכיון משתמעי, המגילה בקריאת מקום מכל משתמעי,

 שנים, קראוה אם דאף ז׳( ב׳ מגילה )הל׳ הרמב״ם ופסק ושמע. דעתיה
הקוראין. מן והשומעים הקוראין, יצאו כאחד, עשרה אפילו או
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 לענין הרי הקוראין, גם דייצאו הרמב״ם הוסיף אמאי ותיקשי פ
 ראיה אלא הרעש, מחמת זה הרי שומע היה לא אם אף הקורא, ט

מהני. לא שומע אינו דאם אמרינן בזה דגם
 שומע דאינו הא חביב, אינו אם דהתם לדחות, קצת יש ואולי

 שומע דאינו דהא נמצא שומע, כן בחביב דהרי הרעש, מחמת אינו
 מיקרי דלא גווני לכל דמי כן ואם אזנו, מטה שאינו מסיבה הוא

לאזנו. השמיע
 היה הרי אחר קול היה לא אם דהרי מוכרעת, הדחייה אין אבל
האחר. הקול מחמת השמיעה אי דסיבת נמצא כן ואם שומע,

*  **
באזניו גפן צמר

נה ו לעיל ה ן כתבנ ו לדו ו מה נ י וע יכול כשא ו לשמ  מחמת לאזנ
, ן יש ומעתה הרעש ו לדו ו מה וע יכול באינ יש מחמת לשמ  צמר לו ש

. גפן ו באזני
מהני לא א.

 לומר ויש לאזנו, שהשמיע חשיב לא באזניו צמר ביש בפשוטו הנה
 לשמוע, יכול אינו השתא דהרי לאלפים, דחסד מגוונא גרע דזה

 השתא גם הרי הרעש, מחמת רק לשמוע יכול כשאינו התם כ”משא
הרעש. בלא שומע היה

וציא ב. ו לה חביר
 שיש מי ובין כלל לשמוע יכול שאינו חרש בין הבדל מצאנו אמנם

 לחבירו, שמוציא לשמוע יכול שאינו חרש דהנה באזניו, גפן צמר לו
 רק יצא נמי ששמעו חבירו כן אם בדיעבד, רק יצא דהחרש מכיון

בדיעבד.
 דאמרינן דהטעם ז'( סי' )קמא הגרע״א כתב דהרי הדבר, וביאר

 דאמרינן דנהי להוציא, יכול אינו דחרש ב'( י״ט מגילה א' ט״ו )ברכות
 המצוה לקיים יכול דאינו מכיון מקום מכל מוציא, שיצא דאע״פ

ערבות. לו אין וממילא מצוה, בהאי חיובא בר אינו חשיב
 בהאי חיובא בר הוה לא לכתחילה, לאזנו לשמוע לענין נמי והכי

דלכתחילה. דינא
 מתשב״ץ שמביא א'( ט״ו )ברכות הגרע״א בדברי מבואר כך ]א״ה,

 אינו מצות דלשאר אוזן כובד שהוא ציבור בשליח קי״ג( שאלה )ח״ג
 יוצאים שומע, שאינו וזה יצא, לאזנו השמיע דבלא פסקינן שהרי נפסל
 שומע, דבאינו מהמשנה דמוכח הגרע״א וכתב לכתחלה. אפילו ממנו
לכתחילה[. אחרים מוציא אינו לאזנו, שישמיע צריך דלכתחילה כיון

 מכיון לכתחילה יצא לא שהשומע הטעם דכל מכיון זה לפי מעתה
 גפן, צמר באזניו לו ביש אך בהלכתחילה, חיובא בר אינו דהמוציא

 בתקיעת זה ולפי לכתחילה. יצא השומע כן ואם חיובא, בר הוה הרי
לכתחילה. אף השומע יצא באזניו גפן צמר להתוקע והיה שופר

נזר אבני ג.
 אחרת, שיטה מצאנו תל״ט( סי' שופר הל' )או״ח נזר באבני אמנם

 ולכן התקיעה, או הדיבור באיכות לו חסר שומע שאינו דמי שכתב
כלל. יצא לא שופר ובתקיעת בדיעבד, רק השומע יצא גפן בצמר

 הפרי בשם סק״י( תקפ״ז )סי' ברורה במשנה דכתב מהא ]ותיקשי
 כולו עומד בעצמו והוא ותקע, לבור שופר שהכניס דהתוקע מגדים,
 אלא יצא לא עצמו והוא בתקיעתו, יצאו בבור העומדים מבחוץ,

 שומע אינו דהתוקע דאע״פ חזינן שמע. שופר שקול לו ברור כן אם
תקיעה[. חשיב מקום מכל הברה קול אלא

 איהו אבל באזניו, גפן צמר לו שיש מזה השומע לענין זה כל והנה
לעיל. וכדכתבנו יצא לא בפשוטו דידה

*  **
לרווח שגרם מזיק

 והבהמה האדם כל בשדה לך אשר כל ואת מק?ך את העז שלח ועתה
יתה יאסף ולא בשדה ימצא אשר  י״ט( )ט׳ ומתו■ הברד עלהם וירד הב

יתא כת בקרא א יק ברד שמ ז ות רק ה ו לבהמ י  ולא בשדה שה
ות ו לבהמ יס נ . שהכ ים לבת

ט
L

ן ויש יק באחד לדו ז , של בהמה שה יתה מצרי יכה וה  ט להשאר צר
ית ילא בב , ידי על מתה לא וממ יק חייב האם הברד ז  ט המ

, ים ומ ו בתשל ו דלמא א יק חייב, אינ ז ן יכול דהמ ו ו לטע  גרם דהזיק
וח. לרו

ן יש זה וכעין י לדו יק במ ז ו את שה ו חביר ופ , ובזה בג ו  כגון רפאה
ן נת זקה מכה לו ש , חזר ובזה ח ו יתה לא וכונתו ראיית , לשם ה  כך
. יתחייב האם לשלם

ורה ו ולכא נ זה מצא ירה ב ן: סת וכדלהל
י״ל דברי א. ן מהר יש וחזון דיסקי א

 דיסקין במהרי״ל דן דהנה משלם, דפטור לדון יש גיסא לחד הנה
 וחייב הפקדון, ממנו שנגנב שכר בשומר רמ״ט( סי' אחרון )קונטרס
 לטעון יש דשמא שכרו, מפסיד האם הגניבה, על לשלם שכר השומר

 לו שיוחזר ההוא חפץ על אלא שכר לו לשלם התחייב לא שהמשכיר
 כך אחר אבל הגניבה, קודם הזמן על הנידון כל ]ולכאורה בשלימות.

לשמור[. מה לו אין הרי
 לו ינכה מקום מכל שכרו, מפסיד אם דאף מינה נפקא דאין וכתב

 מהא כך והוכיח לו. לשלם צריך שאינו לו הרויח שהרי מהתשלומין,
 על שהמשלם והיינו א(, נ״ט קמא )בבא בפלוגתא, הוה גופנא דכחש
 הענבים שיכחישו מה התשלומין מן מנכה האילן, פירות של היזק

 ועיין חיה, דנכי דאמרינן ]וחזינן הבציר. עד שם יעמדו אם בגפנים
סק״ט[. שם הגר״א ובביאור סק״ה, שצ״ד סי' בדרישה
 כהמהרי״ל נמי דכתב י״ח( ס״ק ז' סי' ב״ק )חו״מ איש בחזון ועיין
 במת מינה דנפקא כתב אך לו, מנכה שכר דשומר דפשיטא דיסקין
 דאין הגניבה על משלמים אין אך השכירות, דמי גובין דבניו השומר
 ]והיינו נכסים. אחריות השאיר שלא באופן לשלם חייבים הבנים

מהם[. וגובה חוזר לדידן אך משתעבדי, לא דיתמי דמטלטלין דגמרא לדינא
ור ב. שמח א

 דהנה לשלם, חייב אינו גוונא דבכהאי חזינן גיסא לאידך אמנם
 וקיבל מחבירו בית ששכר באחד דן ה״א( שכירות מהל' )פ״ז שמח באור
 בחברת ביתו והבטיח המשכיר הלך כך ואחר מדליקה, אחריות עליו

 פסידא, לך דלית דכיון לומר השוכר מצי מי הבית, ונשרפה ביטוח,
 קבלתי לא דהכי אדעתא החברה, מן נוטל אתה ביתך דדמי

אחריות.
 ב'( )ל״ה מציעא בבא בגמרא מדאמרינן שחייב, שמח האור והוכיח
 ומתה לבעלים, בחזרה השאילו השוכר כך ואחר בהמה, דהשוכר
 וגם השאילה, מחמת הפרה לו לשלם הבעלים חייבים הבהמה,
השכירות. ימי לו להשלים כדי פרה לו להעמיד
 שמתה ידי דעל כיון מלהשלם פטורים שהננו הבעלים יאמרו והרי
 ימי להשלים אחרת פרה לך נשלים ולא הפרה, כל הרווחת אצלנו,

השכירות.
 פרה השוכר לו דאמר הכי, טעין מצי דלא חזינן כרחך על אלא
 כדין אחרת פרה לי להעמיד אתה וחייב מתה והיא מאתך אגירנא

 שאלתו, חיוב בשביל פרה לי משלם דלוי ומה סתם, פרה שוכר כל
 שנתתי בשביל מעלמא לי ממצינא ואנא מעלמא, לי דאתא פרה הוא

 איכפת ומה אונסין, אחריות בחיוב יום לצ' בפרה שכירותי זכות לו
אצלי. מתה אלא שאילנא דלא כמו הוי לגביך דעבידנא, במה לך

 זוזי יהיבנא הוינא לא אילו אמר מצי דביטוח, בנידון נמי והכי
 אונסי באחריות חייב היית הלא נשרף, והיה האחריות לחברת
זוזאי. בהדי דרויחנא במה לך איכפת מה הבית,

 דקונה לשומר משלם דהגנב מהא למילף יש לענ״ד נמי ]והכי
 שלך כלל היתה לא שגנבתי אלמלי לשומר הגנב ויאמר כפל, למפרע

 לכל מגנב וראיה כפל, משלם אמאי כן ואם זכית, גניבתי ידי ועל
נזיקין[. אבות מכ״ד אחד הוא גנב דהרי מזיק,

י ליישב ג. ות שת יסק הפ
 איש והחזון דיסקין דמהרי״ל פיסקא אהדדי תיקשי מעתה

שמח. דהאור פסיקא לעומת
 הועיל, שהנזק מחמת אינו הריוח שמח דאור דבהך לחלק ויש

 של אחרת התחייבות יש שהרי ניזוק, אינו אחרת מסיבה אלא
 עצם דיסקין, דמהרי״ל בהך משא״כ גרמא, רק והוי תשלומין,

לשלם. יצטרך שלא לבעלים הועיל הוא החפץ, גניבת דהיינו הנזק,
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ות בכמה לדון ד. פ ות נפק
 לומר ויש יותר. דומה למה שריפאה, מכה בהך לעיין יש והשתא |

 המכה, של הנזק מגוף אינו שהרפואה והיינו ]א״ה, לביטוח. יותר דדומה
ברד[. דמכת בהא לומר יש וכן מהמכה. אחרת תוצאה היינו אלא

 נתייקר והשני אחד והזיק בעולם, יחידם חפצים שני בהיו וכן
לביטוח. יותר דמי נמי דזה לומר ויש דמי, למה לעיין יש זה, מחמת

ל״ג( סי׳ מוילנא זצ״ל סגלוביץ חיים רבי )להג״ר חיים מקור ובתשובות
 אם היין על גדול מקנס הצילו ובזה יין חבית לחבירו שהזיק במי דן

 וזה לשלם, דחייב שם( )מובא שלמה החשק וכתב אותו, תופסין היו
 ]ועיין אחר. ממקום הבא ריוח דהוה דידן, חילוקא לפום שפיר אתי

תשע״ג[. חקת ופרשת וארא בפרשת חיים, המקור בדברי שכתבנו מה עוד

עניני
הדלת על מכתב תלה

ובדא וה ע יבל באחד ה וא מכתב שק , שה וקצה ו מ  הדלת על ותלא
ות ימ ול ב ו ולא הח יר . הס ן ויש בשבת ו לדו וח מה : הדלת לפת בשבת

יס נעשה הדלת האם א. בס
 תירוצים בב׳ תליא הנה בסיס, נעשה אם הדלת לענין הנה

 לגבי בטלה דהדלת אמרינן אם פותח( ד״ה ב׳ )ק״כ בשבת בתוספות
 סק״ז( רע״ז )סי׳ ברורה ובמשנה עליו. המונחים הנרות לגבי ולא בית

 בצריך נשאר )שם( הלכה בביאור אבל להקל, האחרונים דעת הביא
בשכח. דוקא דאיירי דמבואר הירושלמי דברי מפאת למעשה עיון

 דעתו כשהסיח כגון שוכח, או מניח חשיב דידן נידון אם לעיין ויש
 דהוא אנפשיה רמי הוה ואם מוקצה, הוי הסגורה שהמעטפה

 היובל בספר דהארכנו בהא דתליא לומר ויש מסיר. הוי מוקצה
אחר(. רב שם על מודפס ס״ח, )סי׳ סופר החתם למרן

יס ב. ור בס ותר לאס ולמ
 בדלת, מפתחות גם דהיו עלמא, לכולי התם הוה לא בסיס מיהו

ולמותר. לאסור בסיס ליה דהוה לומר יש כן ואם
 בסיס הוה לא החבית פי על דאבן נימא אם קצת עיון ]וצריך

 איכא דהא לומר יש אך מקומות, בב׳ דהוו מפאת ולמותר לאסור
עיון[. וצריך התם. אחריני שנויי נמי

לנער אפשר ג.
 לנער, צריך לנער שאפשר היכא הא בסיס הוה לא אם אף אך
 ידי על שבדלת, מסגרת יד על המכתב שתלה היה העובדא והנה

 למסגרת הדלת בין המכתב והכניס המתברגת, המסגרת שפתח
הבורג. הידק ושוב

 פותחין אין כלל דבדרך בשבת, לפותחו מותר אם עיון וצריך
 אשר הדלת בתוך וסתירה בנין דהוה לומר יש כן ואם וסוגרים,

כקרקע. דינה

 דהרי הדלת לפתוח אסור יהא הבורג, לפתוח מותר יהא ואם
הדלת. לפתוח מותר יהא הבורג לפתוח אסור ואם בניעור, אפשר

ספק ד.
 מותר יהא שוב דאורייתא, באיסור נידון והוה ספק הדבר ואם
לנער. יכול אינו דבמציאות כיון הדלת לפתוח

 על סותר הוה לא דהרי דאורייתא, איסור כאן אין ודאי הרי אך
 כמו הוה הרי שבת, במוצאי להבריגו שחוזר ואע״פ לבנות, מנת

 על כותב דאינו הדפים, בחודי אותיות עליו שכתובים ספר פותח
 עדיף השני כתיבה דאין במחיקה, משבחו דאינו כיון לכתוב מנת

 )או״ח איש בחזון שכתב וכמו מקלקל, הוה כן ואם מהראשון כלום
להבריגו. כשחוזר משבחו אינו נמי והכי סק״א(, ס״א סי׳

 הבורג. לפתוח מותר ויהא דרבנן, ספק הוה ספק, הוי אם כן ואם
 יכול אינו דאכתי נימא כן ואם ]א״ה, ידיעה. חסרון ספק זהו אך

הדלת[. לפתוח יכול כן ואם הבורג, לפתוח

*  **

יק ה. ז וא חפץ ה וך כשה ור בת פ ב
 | ואדם כסף, עולה ולהעלותו הפקר של לבור חפץ נפל אם הנה
 דמי המזיק ינכה נמי הבור, בתוך כשהוא החפץ הזיק שלישי

 דמהרי״ל כדינא ]והוה השומא. אותה החפץ דשומת אע״פ ההעלאה,
דיסקין[.

 החפץ מוכר דהיה לומר הניזק דיכול כן, דאינו לומר יש אך
ההעלאה. עבור משלם היה והלוקח ערכו, כל ומקבל

 החפץ בנמצא נמי, דיסקין דמהרי״ל בנידון כן אם לעיין ויש
 המפקיד יכול השכירות, דמי לו מנכה אמאי כסף, העולה בשמירה

 דלזה לומר ונצטרך השמירה. דמי ישלם והאחר לאחר למוכרו
המוכר. ולא השמירה דמי ישלם שהוא יסכים, לא הקונה

 שבת
האש להנמיך שכחו

ובדא וה ע ו ה יר שהשה יל עם ס , על ומרק תבש ו הגז  ושכח
יך נמ , את לה ו ואם האש יר , ישא ים כך . המאכל ו ן ויש ישרפ  לדו

זה ים: בכמה ב פרט
ודם א. יעה ק השק

 לנכרי לומר אפשר היה שבת, שקיבלו אף השקיעה קודם הנה
 שלא למי לומר שבת שקיבל למי שרינן דהא האש, את להנמיך

 ממה זאת למילף ]ויש לנכרי. לומר דשרי וחומר וקל שבת, קיבל
י״ח[. ס״ק רס״א סי׳ ברורה במשנה שכתב

ות בין ב. השמש
 דבר דכל לן קיימא דהא לנכרי, לומר שרי היה השמשות בבין ואף
 לצורך בעינן דבזה אלא השמשות, בין שרינן שבות משום שהוא
 מחמרינן שבת דבקיבל דנהי שבת, בקיבל אף שרינן וזה מצוה,

 כך שרינן. לנכרי באמירה מצוה, לדבר השמשות בבין בשבותים
י״ז(. ס״ק )שם ברורה במשנה כתב

ים צאת לאחר ג. וכב הכ
 להנמיך נכרי ידי על שריותא ליכא בזה הכוכבים, צאת ולאחר

 דהמשכים ג׳( סע׳ רנ״ג )סי׳ ערוך דשולחן דינא חייל בזה כן ואם האש,
 ולהניח הקדירה, להסיר יכול להשרף, עומד שהתבשיל וראה בבוקר
 שהתבשיל הקדירה ישים ואז הכירה, פי על ריקנית ישנה קדירה
 גרופה לכירה חזרה מדין שרי וזה ריקנית, הקדירה גבי על בתוכה

וקטומה. גרופה משוי ריקנית דקדירה וקטומה,
 דוקא היינו וכן חזרה. תנאי וככל בידו הסיר להחזיק ]וצריך
 עודפת התחתונה דאם התחתונה, על עודפת העליונה כשהסיר

 החזון במכתב כדכתב מהני, לא הקטנה, קרקעית על העליונה ומניח
צ״א([. סי׳ ח״א הלוי בשבט )מובא הלוי שבט לבעל איש

' ד. 'פיירקס
 דקדירה ט׳( ס״ק נ׳ וסי׳ י״א, ס״ק ל״ז סי׳ )או״ח איש בחזון כתב הנה

 בשיעור תתחמם שהקדירה בישול, משום לאסור יש מתכת של
בו. סולדת שהיד

 רק אשכחן והנה מהו, מפיירקס בקדירה לעיין יש והשתא
 דינא לן משכחת היאך כן לא דאם שרי ודאי ובחרס במתכת,
 האש, על תשבר שהרי למידן ליכא ובזכוכית ריקנית, דקדירה
 נימא ואם אדע. לא ואנכי למתכת, מדמינן אם בפיירקס והנידון

נכרי. ידי על מותר יהא דדינא ספיקא דחשיבא
וף ה. יר ידח מהאש הס

 מהסיר חלק ורק להצד, מהאש הסיר ידחוף אם מהו לדון יש תו
 בצד שהיה מהסיר חלק הרי הסיר, שדוחף דבזה ונהי האש, על יהא

 בזה האש, למקום חלק אותו יגיע שידחפנו ידי על עכשיו האש,
 חלקו היה שהסיר דכל שליט״א טוב זכר בעל הגאון בשם שמעתי

 מסמיכה חשיבא לא דזה האש, כנגד כולו להביא אפשר האש, כנגד
שרי. דידן בנידון כן אם נכונה השמועה ואם הכירה, שעל

ת א מודע ז ת זצ״ל, רבינו של בלשונו תמיד אינם כאן הנדפסים הדברים יל א ם מפ מי  לכתוב היתה דרכו שלפע
ה והסבר. קישור תיבות להוסיף הצורך מן היה המעיינים ולתועלת בקצרה, ם הרב  וכמה בכמה רבינו האריך פעמי

ר ולפעמים ענין, באותו ואופנים דרכים ש ס על ידות ע מהדברים. חלק רק העתקנו שהאריך במקום ע"כ כאן, הנדפ

הגליון להדפסת לתרום נא
 ב"ב, 7 דירה א' 17 סוקולוב
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 ג׳ שנה

תשע״ז

אני כי וידעתם
ה' אני כי וידעתם לאלוקים, לכם והייתי לעם לי אתכם "ולקחתי

 נגיע שבסוף כדי היא ממצרים היציאה בכל שהתכלית אומר הפסוק הנה
 ונאמין שנדע אלוקיכם״, ה׳ אני כי ״וידעתם שהיא האמיתית לידיעה
אלוקיכם״. ה׳ אני ״כי וברורה שלמה באמונה
 ועמוד היסודות ״יסוד כותב, התורה יסודי הלכות בתחילת ברמב״ם
 וכל נמצא, כל ממציא והוא ראשון, מצוי שם שיש לידע החכמות
 המצאו״. מאמתת אלא נמצאו לא שביניהם ומה וארץ משמים הנמצאים
 כל אדון העולם אלוקי הוא הזה ״המצוי כתב, ה׳-ו׳( )הלכה ובהמשך

 דבר וידיעת וכו׳״. ותכלית קץ לו שאין בכח הגלגל המנהיג והוא הארץ,
 וכו׳״. אלוקיך ה׳ אנכי שנאמר עשה, מצות זה

 ״לידע האמונה הוא החכמות, ועמוד היסודות שיסוד ברמב״ם מבואר
 כל של השורש שזהו נמצא״. כל ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש

צד. בשום לחכמה להכנס אפשר אי ומבלעדיה החכמה

ידיעה
 לדעת ראשון״, מצוי שם שיש ״לידע היא שהאמונה כותב הרמב״ם והנה

 המצוי שהוא הארץ״, כל אדון העולם ״אלוקי בהקב״ה ולהאמין
 את לקיים וכדי המעשים. לכל ויעשה ועושה עשה והוא הראשון,
 שהאדם ידיעה יש בידיעה, דרגות כמה שיש להבין ראוי הזו, המצווה

 לו שאין כאילו בעלמא ידיעה היא הזו הידיעה אבל הענין, עצם את יודע
 וכלל. כלל לו נוגעת אינה הזו שהידיעה וכביכול הזו, בידיעה ענין שום
 שום לו אין אבל אותם, יודע שהאדם דברים הרבה עוד כמו זה והרי

 שהקב״ה הזו האמת את יודע שהאדם יתכן כך הזו. בידיעה משמעות
 המעשים לכל ויעשה ועושה עשה והוא הברואים, לכל ומנהיג בורא הוא

כלום. לו אומר זה אין בלמעשה אבל כולם,
 רושם בו ומשאירה האדם, על רישומה מטבעת שהיא ידיעה ישנה אבל
 פנימית ידיעה אלא חיצונית, לא היא הזו הידיעה לבו. בפנימיות חזק

 על מתנהלים ודרכיו מעשיו כל כך ומתוך דברים, של עומקם את שמבין
 הידיעה את לעצמו מאמת האדם כאשר האמונה ובידיעת הזו. הידיעה פי

 את זוכר הוא מעשיו ובכל ורגע, רגע בכל בזה חי הוא הרי הזו, האמיתית
 אמונה של בדרך היא המעשים כל את עושה שהוא והצורה האמונה,
הברואים. כל את ומנהיג בורא הוא שהקב״ה

 וכו׳״, ראשון מצוי שם שיש ״לידע מצווה שיש הרמב״ם שכתב ומה
 וככל וברורה. גמורה ידיעה האדם אצל תהא הזו שהידיעה היא הכוונה
 האמיתית האמת את לעצמו ומאמת ומוסיף הדברים על חוזר שהאדם

 בזה, חי יותר והוא הלב, בהרגש ברורה יותר אצלו נעשית והאמונה הזו,
 לדעת האמונה של שהמצווה ויותר. יותר המצווה את מקיים הוא הרי

 כידיעה הדבר את שיודע הפשוטה בידיעה נגמרת לא עולם, בורא שיש
 מהות מעצם חלק תהא הזו שהידיעה היא המצווה עיקר אלא חיצונית,

 מתבררת יותר הזו והידיעה בזה, ומתחזק מוסיף שיותר כמה ולכן האדם.
 וביתר שאת ביתר אצלו מתקיים המצווה קיום כך הרי אצלו, ומתאמתת

עוז.

אלוקיכם ה׳
ז'(. פסוק ו' )פרק וגו'". אלוקיכם

 ועמוד היסודות ״יסוד שהוא האמונה, מצוות על כותב הרמב״ם והנה
 חי האדם אם האמונה. על עומד התורה כל ששורש משום החכמות״,

לגמרי. אחרת בצורה אצלו נעשה התורה כל קיום באמונה,

יתירה באמונה יחזיק
 א׳( כ״ח )דף בתמיד בגמרא חז״ל, בדברי מפורשים הללו הדברים וכל

 את יאהב האדם, לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר, רבי ״תניא איתא
 בנאמני עיני שנאמר יתירה, באמונה יחזיק אומרים, ויש וכו׳. התוכחות

 צריך שהאדם הישרה שהדרך בגמרא מבואר וגו׳״. עמדי לשבת ארץ
 ולהוסיף באמונה להחזיק שצריך יתירה״, באמונה ״יחזיק היא בה, ללכת

 מזה רואים יתירה״. ״אמונה בבחינת תהא שהאמונה ועוד, עוד בה
 הפשוטה, באמונה להאמין רק לא מחייבת האמונה שמצוות במפורש

 בידיעה להסתפק ולא ועוד, עוד באמונה להוסיף חיוב עוד בזה יש אלא
ידו. תשיג אשר ככל ולהרבות להוסיף הוא החיוב אלא הכללית,

 במשלי הפסוק את מפרש ב׳( ק״ג )דף וירא בפרשת הקדוש ובזוהר
 דא בעלה, בשערים נודע ודאי ״אלא וכתב בעלה״, בשערים ״נודע

 כל בלביה, דמשער מה לפום ואתדבק אתידע דאיהו הוא, בריך קודשא
 הכי בלביה דמשער מה ולפום דחכמתא, ברוחא לאדבקא דיכיל כמה חד

 שערים״. באינון בשערים נודע כך ובגין בלביה, אתידע
 כך ה׳, ובידיעת באמונה מתבונן מצידו שהאדם שכמה בדבריו מבואר

 וככל ה׳. וברוממות בגדלות ומשיג אליו מתגלה שהקב״ה זוכה הוא
 עוד להשיג זוכה הוא זה כנגד כך באמונה, ומתחזק מוסיף שהאדם

 שהאדם כפי הם העליונות המעלות שכל עולם. בבורא בדבקות דרגות
המעלות. לכל והמפתח השורש שזהו באמונה, מתחזק מצידו

 דרגות לאיזה כותב א׳( קע״ד )דף תרומה בפרשת הקדוש ובזוהר
 רבי אמר ״דתניא וכתב האמונה, בזכות להגיע אפשר ונשגבות עליונות
 תלייא קדישא דמהימנותא בשלימותא, דאיהו דמאן תנא, וכן שמעון,

 דמהימנותא ביעקב דהוה כמה מית, ולא מיתה ביה תלייא לא ביה,
 הרי שלמה לאמונה שזוכה שמי בלשונו מבואר וכו׳״. ביה הוה שלימתא

 יכולה אינה והמיתה מזדכך, שהוא כך כדי עד גבוהה, כך כל היא דרגתו
בו. לשלוט

אביך אלוקי את דע
 את ״דע כ״ח(, פרק )א׳, הימים בדברי הפסוק את לבאר אפשר ובזה

 כמה כפי - אביך אלוקי את דע לפרש, ויש וגו׳״. ועבדהו אביך אלוקי
 ידיעת של השלמה באמונה שתתחזק שכמה אביך, אלוקי את שתדע
 אצלך תתקיים שהעבודה - ועבדהו אצלך, יתקיים כך אביך, אלוקי
 באמונה, תלוי ה׳ עבודת קיום שכל חזקה. ויותר שלמה יותר בצורה

 תתקיים ה׳ עבודת כך ברורה, ויותר שלמה יותר תהא שהאמונה וככל
ויותר. יותר ותתעלה

 ורעמים ברקים בדיני

כ"ג(. פסוק ט' )פרק מצרים". ארץ על ברד ה' וימטר ארצה אש ותהלך וברד קולות נתן וה' השמים על מטהו את משה "ויט
מלך אלוקינו ה׳ אתה ברוך אומר, מאלו אחד כל על וכו׳, הרעמים ועל הברקים, ועל וכו׳, הזיקים ״על א׳(, רכ״ז )סימן ערוך השולחן כתב



 אלוקינו ה׳ אתה ברוך יאמר, ירצה ואם בראשית. מעשה עושה העולם
עולם״. מלא וגבורתו שכוחו העולם מלך

 ורעמים, ברקים על לברך שצריך הברכה הדין שמעיקר בשו׳׳ע מבואר
 מלא וגבורתו שכוחו ברכת או בראשית, מעשה עושה ברכת או היא

 על ברכה לברך חיוב ויש ברק, על ברכה לברך חיוב שיש אע״פ עולם.
 בנוסח זאת בכל ברכה. עליו לברך עצמו בפני מחייב אחד שכל רעם,

 רעם, על אחרת וברכה ברק על מיוחדת ברכה שתהיה תיקנו לא הברכה
 ולפי ורעם. ובין ברק על בין ברכה של נוסח אותו את לברך אפשר אלא

 שתי לברך יכול להפך, או רעם שמע זמן ולאחר ברק שראה מי זה
הברכה. אותה את פעמים

 הברקים על לברך נוהגים ״והעולם כתב, )סק״ה( ברורה במשנה אבל
 מסתבר, וכן וכו׳. וגבורתו שכוחו הרעמים ועל בראשית, מעשה עושה
 באמת אמנם מבברק. יותר הקב״ה של גבורתו נראה הרעם ידי שעל

 כאחד ורעם ברק שמע אם וע״כ שניהם, על מהברכות אחת כל שייכת
 בירך ואם שניהם, על בראשית מעשה עושה דהיינו אחת, ברכה מברך
יוצא״. כן גם עולם, מלא וגבורתו שכחו

 אפילו שלמעשה מהט״ז( הוא דבריו )ומקור ברורה במשנה מבואר
 זאת בכל הרעם, על ובין הברק על בין ברכה מין אותו את לברך שאפשר

 וגבורתו ושכוחו ברק, על בראשית מעשה עושה לברך הוא העולם מנהג
רעם. על עולם מלא
 לזה, זה בין לברך זמן היה ולא אחת, בבת רעם ושמע ברק ראה אם אבל
 מברך ממילא בשניהם, ברכה אותה את לברך אפשר הדין שמעיקר כיון

 על בראשית מעשה עושה ברכת ומברך שניהם. את ופוטר אחת ברכה
 המשנה כותב שניהם, על עולם מלא וגבורתו שכוחו בירך ואם שניהם.
 בראשית מעשה עושה לברך שעדיף הדבר ]ובטעם יוצא. כן שגם ברורה

 הציון בשער מבאר עולם, מלא וגבורתו שכוחו ברכת מאשר שניהם על
 עולם, מלא וגבורתו שכוחו לברך נהגו שהעולם משום שהוא )סק״ז(
 על מאשר הרעם על יותר שייכת הזו שהברכה שאמרו רעם, על דווקא
 אחת בבת היו הרעם ושמיעת הברק שראית בזמן לכן וממילא הברק.
 שזה בראשית, מעשה עושה לברך עדיף שניהם, על אחת ברכה ומברך

 פחות וגבורתו שכוחו ברכת כן שאין ומה שווה. במידה שניהם על שייך
 כיון יצא, כן גם שניהם על וגבורתו שכוחו בירך אם אבל ברק. על שייכת

ברק. על גם נתקנה הזו הברכה הדין שמעיקר

 הברק על רק בברכה ודעתו ביחד, רעם ושמע ברק ראה
 עושה ברק על העולם כמנהג לברך מילדותו רגיל שהיה באדם מעשה
 לתומו חשב והוא עולם, מלא וגבורתו שכוחו רעם ועל בראשית, מעשה

 אחת ברכה ברק על שונות, ברכות שתי לברך שתיקנו ההלכה היא שכך
 אחת, בבת רעם ושמע ברק ראה אחת ופעם אחרת. ברכה רעם ועל

 את ולפטור אחת ברכה לברך שאפשר ההלכה את ידע שלא ומאחר
 היתה דעתו בראשית מעשה עושה ברכת בירך כאשר ממילא שניהם,

 רעם שוב ישמע כאשר זמן שלאחר מחשבה מתוך הברק, על רק לברך
 עושה בירך שכאשר ונמצא עולם. מלא וגבורתו שכוחו זה על יברך

 היתה הכוונה אלא הרעם, את גם בזה לפטור כיוון לא בראשית, מעשה
הברק. על ורק אך

 את פוטרת אחת שברכה ההלכה לו נודעה היום באותו זמן לאחר והנה
 רעם, הפעם עוד עכשיו ישמע כאשר אם הסתפק ועתה והרעם, הברק
 מעשה עושה בתחילה בירך שכאשר מכיון הרעם על לברך יוכל האם

 היום שבאותו באופן ומדובר הרעם. את בזה לפטור כיוון לא בראשית
 הברכה אם וממילא העבים, נתפזרו ולא היום כל מעונן להיות המשיך

 אינו שוב הרי הרעם, על כיוון שלא אפילו הרעם את פטרה הראשונה
 מברכת היום נפטר שכבר הרעם, על חדשה ברכה עכשיו לברך יכול

 א״כ הרעם, על כיוון שלא כיון הרעם, מברכת נפטר לא אם אבל הרעם.
זה. על לברך יתחייב הוא מחדש הרעם את ישמע כאשר

אדמה שברכתו העץ פרי על וחשב טעה
 נידון בפוסקים שמצינו הנהנין ברכת לדיני זה את לדמות שיש ונראה

שמונח במי הדין מה מסתפק ר״ו( סימן )סוף בשו״ע הרעק״א זה. כעין

 בורא כולם על שמברכים שווה, כולם שברכת פירות, מיני כמה לפניו
 לפניו שמונחים הפירות ממיני אחד על וחשב טעה והוא העץ, פרי

 הפירות את לאכול התחיל כאשר וממילא האדמה. פרי בורא שברכתו
 סבור שהיה המין אותו את לפטור בדעתו היה לא העץ, פרי בורא ובירך

 הזה שהפרי לו נודע הברכה לאחר ועתה האדמה. פרי בורא שברכתו
 העץ. פרי בורא ברכתו באמת האדמה, פרי בורא שברכתו עליו שחשב

 האדמה, פרי בורא שהוא עליו חשב הברכה שבשעת כיון האם דינו, מה
 העץ ברכת א״כ שבירך, העץ בורא בברכת אותו לפטור כיוון לא וממילא
 צריך לאוכלו רוצה וכאשר פרי, אותו על חלה לא המינים כל על שבירך
העץ. פרי בורא עליו ולברך שוב לחזור

 כל את לפטור ודעתו העץ, פרי בורא בירך שלמעשה כיון דלמא, או
 ממילא לפניו, מונח היה גם הזה והפרי העץ, פרי בורא שברכתם המינים
 זה על מברכים שאין וחושב טועה שהוא ומה עליו, גם חלה הברכה

 עליו. לחול תוכל שלא מהברכה להפקיע סיבה אינו העץ, פרי בורא
 דעתו והיה שוות, שברכותיהן מינים איזה לפניו ״היה הרעק״א, וז״ל

 כן גם אחרים שהמינים יודע היה לא אחד על כשבירך אבל כולם, לאכול
 צריך אם צ״ע זו, בברכה יפטרו שלא בדעתו והיה לזו, שוות ברכתן
 י״ט״. סימן סוף יו״ד שור תבואת עיין האחרים. על ולברך לחזור

 אי שמספק להיות צריך זה ולפי בצ״ע, בזה נשאר הרעק״א ולמעשה
 עליו שחשב הפרי על העץ, פרי בורא הפעם עוד ולברך לשוב אפשר

האדמה. פרי בורא שברכתו בתחילה

 שמי והרעמים, הברקים בברכת לספק ממש דומה זה שספק ונראה
 בראשית מעשה עושה שברכת וחשב אחת, בבת רעם ושמע ברק שראה
 את כשבירך ולכן הרעם, את גם פוטר שזה ידע ולא הברק, את רק פוטרת
 י״ל רעם, שוב שומע זמן ולאחר הרעם. את לפטור כיוון לא הזו הברכה

 שאם הרעק״א, של בספקו תלוי הרעם על עכשיו לברך יכול אם שהנידון
 שברכתו בטעות אחד מין על חשב שאם הנהנין בברכת אומרים אנו

 לא הזו הברכה אחר, מין על העץ פרי בורא ובירך האדמה, פרי בורא
 אותו על ולברך לחזור וצריך אדמה, שהוא שחשב מין אותו את פוטרת

 את פוטרת הברק שברכת ידע לא כאשר כאן גם א״כ העץ, פרי בורא מין
הרעם. על שוב ולברך לחזור יצטרך הרעם,

 בורא שהוא עליו שחשב המין את גם פוטרת העץ שברכת הצד לפי אבל
 לפניו, מונח והוא הזה, המין את לאכול שבדעתו שכיון האדמה, פרי

 גם א״כ במפורש. עליו כיוון כשלא אפילו עליו חלה הברכה ממילא
 הרי הברק על ובירך שניהם, עליו לברך כשצריך ורעמים, בברקים
 את פוטרת הזו שהברכה ידע כשלא אפילו הרעם, על חלה הברכה
 ספק, זה ממילא בצ״ע, בזה נשאר הרעק״א שלמעשה וכיון הרעם.
 לא העבים(, נתפזרו שלא )באופן היום באותו רעם שוב כשישמע ומספק

הרעם. על הברכה את לברך יוכל

מין כל על לברך חיוב יש הנהנין בברכת
 סברא עוד יש ורעמים, ברקים שלגבי הוסיף שליט״א שטיינמן והגראי״ל

 לפי ואפילו נוספת, פעם עתה שישמע הרעם על לברך יוכל שלא לומר
 על העץ פרי בורא שוב לברך יכול הנהנין שבברכות הרעק״א של הצד
 בבורא נפטר זה שאין האדמה, פרי בורא שברכתו בתחילה שחשב הפרי

 ברכות שהם ורעמים בברקים זאת בכל בתחילה. שבירך העץ פרי
 עושה בירך בתחילה אם ובזה שונה, שהדין לומר סברא יש השבח,
 את רק פוטר שזה וחשב רעם, ושמע ברק שראה בעת בראשית מעשה
 שלא אפילו הרעם את גם תפטור שהברכה י״ל הרעם, את ולא הברק
 מכן. לאחר שישמע הרעם על לברך שוב לחזור יוכל ולא זה, על כיוון

 של ומין מין כל על לברך חיוב יש הנהנין שבברכת היא, לחלק והסברא
 מין כל וממילא ברכה, בלא הזה מהעולם להנות שאסור עצמו, בפני פרי
 כמה שאוכל במקום אפילו וא״כ עצמו. בפני בברכה מחייב הוא פרי של

 חיוב שיש להיות צריך הדין מצד הרי שווה, כולם שברכת פירות מיני
 ואסור אחרת, והנאה אחר מין הוא פרי שכל ומין, מין כל על חדש ברכה

 אחד מין על מברך שכאשר הלכה שנאמרה אלא ברכה. בלא ממנו להנות
עולה שהברכה הפירות, מיני כל את פוטרת הזו הברכה העץ, פרי בורא



 נפרדת. ברכה ומין מין כל על בירך וכאילו כולם, על ומתייחסת
 ולפטור העץ פרי בורא אחת פעם לברך שמספיק הדין שגדר מזה יוצא
 מיני כל על העץ של אחת בברכה שדי מצד לא הוא הפירות, כל את בזה

 עצמו, בפני ברכה חיוב בו יש ומין מין כל הדין מעיקר אלא העץ. פירות
 שאר על גם וחלה מתייחסת שהברכה ״פטור״ של הלכה נאמרה אלא
 המינים שאר על כשחל הברכה וחלות לאכול, שבדעתו העץ פירות מיני
הברכה. מחיוב פוטרם הוא

 שאר על ברכה של פטור חלות חיובי באופן להחיל שכדי י״ל ומעתה
 הברכה בשעת כוונה לו תהיה שלא צריך לאכול, שבדעתו הפירות מיני

 של חלות להחיל שכדי הברכה. מחיוב הפירות ממיני אחד את להפקיע
 את להחיל יחשוב הברכה שבשעת להיות חייב המינים, שאר על פטור

 להחיל בדעתו אין הברכה בשעת אם אבל המינים. שאר על גם הברכה
 אינה וממילא זה, על לחול יכולה הברכה אין המינים, שאר על זה את

המין. אותו את לפטור יכולה
 שמונח מהפירות אחד על וחושב העץ, פרי בורא מברך כאשר ולכן

 מפקיעה הזו שהמחשבה הדבר נחשב האדמה, פרי בורא שברכתו לפניו
 לחול יכולה אינה העץ שברכת הברכה. מחלות הזה הפרי של המין את
 פרי בורא ברכתו שאין הברכה בשעת שחושב בשעה האחר המין על

 שחושב שהמחשבה בזמן פרי על ברכה חלות להחיל יתכן שלא העץ,
 הברכה. מחלות זה פרי מין את שמפקיעה מחשבה היא הברכה בעת

 את תפטור לא העץ שברכת לומר לרעק״א וסברא צד יש לכן וממילא
האדמה. פרי בורא שברכתו עליו שחשב הפרי

השבח בברכות ענינים לשני מועיל אחד שבח
 שגדר י״ל השבח, ברכות של גדר שזה ורעמים, ברקים ברכת לגבי אבל

 ברכה לברך מספיק דברים, שני על ברכות שתי לברך שכשצריך הדבר
 חלות מחילה שהברכה ״פוטר״, בגדר אינו שניהם, את ולפטור אחת
הוא הברכה חיוב שגדר הוא הדבר עיקר אלא השני. הדבר על גם פטור

 בברכה קיים בברכתו, להקב״ה שבח מעשה שעשה וכיון שבח, חיוב
 הדברים. שני על בזה לו ודי השבח, חובת את אחת

 בפני בברכה מחייב הוא דבר כל הדין מעיקר ורעמים, שבברקים והיינו
 בברכה. מחייבת הרעם ושמיעת בברכה, מחייבת הברק שראית עצמו,

 ברכה לברך שמספיק אומרים שאנו מה אחת בבת שניהם את שמע ואם
 על שמברך שהברכה פטור, חלות בגדר אינו שניהם, את ולפטור אחת

 הוא הדבר גדר אלא הברכה. חיוב את ופוטרת הרעם, על גם חלה הברק
 אחת ברכה חיוב רק עליו חל אחת, בבת שניהם את ושומע רואה שאם

 בברכת הקב״ה את וכשמשבח להקב״ה, שבח הוא הברכה שחיוב בלבד.
 חובת את קיים עולם, מלא וגבורתו שכוחו או בראשית מעשה עושה

 שמחייבות סיבות שתי וכשיש הרעם. כלפי ובין הברק כלפי בין השבח
 חיובים שני בגדר זה ואין לשניהם, אחד חיוב הוא השבח חיוב בשבח,

נפרדים.
 כיוון לא שבירך ובשעה ביחד, רעם ושמע ברק ראה כאשר וממילא
 וחשב שטעה הרעם, מחמת שהתחייב הברכה חיוב את גם בזה לפטור

 על בזה כיוון שלא אע״פ הרי הרעם. על ולא הברק על רק חלה שהברכה
 שחיוב הרעם, על גם הזו בברכה חובה ידי שיצא ולומר לדון יש הרעם,
 בירך ולמעשה השבח, ברכת חיוב הוא הרעם, בשמיעת שחל הברכה

הרעם. מכח שהתחייב השבח חובת את וקיים השבח, ברכת כאן

 השבח ברכת שגם להבין שיתכן הזו, בסברא לדון מקום יש ובאמת
 של חיובים שני עליו חל השבח, בברכת שמחייבות סיבות שתי כשיש
עצמה. בפני ברכה מחייבת סיבה שכל ברכה,
 רעם ושמע ברק כשראה הזה בנידון דברים, של לגופם למעשה אולם
 כשישמע הרעם, על ולא הברק על רק בה וכיוון ברכה ובירך אחת, בבת
 לומר גדול צד שיש הזה, הרעם על לברך לו אסור רעם, נוספת פעם

 יכול אינו ושוב הרעם, על גם חלה הברק על בתחילה שבירך שהברכה
ולברך. לשוב

העבים נתפזרו
 נפטר העבים, נתפזרו שלא זמן ״כל ב׳(, סעיף רכ״ז )סימן השו״ע כתב

 לחזור צריך לרעם, רעם ובין לברק ברק בין נתפזרו אחת. בברכה
ולברך״.
 היכא ודווקא וכו׳, העבים ״נתפזרו כתב, )סק״ח( ברורה ובמשנה
 השמים נתקדרו ואח״כ לברק, ברק בין לגמרי וזכו נטהרו דהשמים

 מלתא דהוי עליהם, מחדש לברך צריך וברק רעם קול עוד ושמע בעבים
 בכל אחר ביום אבל יום, באותו דדווקא בירושלמי ומשמע וכו׳. חדתא
ולברך״. לחזור צריך גוונא

 את ובירך רעם ושומע ברק רואה אדם שכאשר ובמש״ב בשו״ע מבואר
 שישמע והרעמים הברקים כל את גם פוטרת הברכה הרי הברכה,
 שיהיו והרעמים הברקים שאר על לברך יצטרך שלא היום, בהמשך
 בתחילת אם אבל העבים, נתפזרו כשלא דווקא זה כל אבל היום. בהמשך

 הפסיק הגשם זמן ולאחר והרעמים, הברקים על ובירך גשם היה היום
 כשיחזרו בזה הרי לגמרי, השמים וזכו ונטהרו לגמרי נתפזרו והעננים
והרעמים. הברקים על שוב לברך צריך לרדת, שוב הגשמים

הדעת הסח
 שהנכנס בשם, של חנותו של להלכה זה דין את מדמה הירושלמי והנה

 ואם בשמים, מיני בורא לברך צריך בשמים, בו שיש בשם של לחנותו
 צריך ואינו לחנות, כשנכנס שבירך אחת בברכה לו די היום כל שם ישב

 נכנס היה אם אבל מהם. שנהנה בשעה הבשמים על שוב לברך בהמשך
 לחנות שחוזר פעם בכל הרי לשם, לחזור דעתו היה ולא מהחנות, ויוצא
 לו די בחנות נמצא שהאדם זמן שכל בזה מבואר ולברך. לחזור צריך

 היציאה ויוצא, נכנס כשהיה אבל לחנות. בכניסתו שבירך בברכה
 ומריח לחנות כששב וממילא ומהברכה, מהריח הדעת כהסח מוגדרת

ולברך. לשוב צריך הבשמים, בריח
 מדין ורעמים בברקים הברכה גדרי את לומד שהירושלמי ממה ונראה
 הדין כסברת היא הירושלמי של בהלכה שהסברא בשם, של חנותו

 ורעמים ברקים ברכת לברך שדי ההלכה שיסוד והיינו בשם. של בחנותו
ברק בין היום באותו שיש שההפסק משום הוא ביום, אחת פעם רק

השמים וטהרו
 לומד ומעתה מהברכה. הדעת כהסח מוגדר אינו לרעם, רעם ובין לברק

 סיכוי ויש מעוננים השמים שעדיין בזמן דווקא שייך זה שכל הירושלמי
 בשעת והודה שבירך הברכה שאז שוב, לרדת יחזור שהגשם סביר

 שאר על גם שבח בזה ויש היום, אותו כל על חלה והרעמים, הברקים
 כל את פוטרת הזו הברכה ולכן היום, במשך שיראה והרעמים הברקים

היום.
 כיון לגמרי, וזכו נטהרו והשמים העננים נתפזרו היום באמצע אם אבל

 מהגשמים, הדעת כהסח מוגדר זה ממילא גשם, שירד שייך לא שעכשיו
 הדעת, הסח שיש וכיון הגשמים. בשעת שיש והרעמים ומהברקים

 הברקים את לפטור יכולה אינה כבר בבוקר שבירך הברכה ממילא
 ויחזור העננים, כשיתחדשו וממילא מחדש. ויבואו שיתחדשו והרעמים

והרעמים. הברקים על מחדש לברך יצטרך גשם, לרדת

לעירו וחזר אחרת לעיר נסע
 הברקים על בירך ושם בעירו היה היום שבתחילת באדם מעשה

 זכים השמים היו העיר ובאותה אחרת, לעיר נסע זמן ולאחר והרעמים,
 אותו חזר היום ובסוף בשמים. ענן נראה ולא גשמים שם ירדו לא לגמרי,

 היה לא ההוא היום כל ובמשך גשמים, היום כל ירדו ובעירו לעירו, אדם
לגמרי. השמים שזכו זמן

 או בעירו, עתה שישמע והרעמים הברקים על לברך צריך האם ונסתפק
 שבירך העיר שבאותה כיון האם בבוקר. עליהם שבירך בברכה שנפטר

 שכל בגשמים, הפסק של זמן היה לא והרעמים, הברקים על בבוקר שם
 כל על חלה הזה במקום שבירך הברכה ממילא בשמים, עננים היו היום

 מהעיר יצא היום שבאמצע כזה באופן אפילו הזו בברכה ונפטר היום,
 השמים היו בו שהיה החדש ובמקום מעירו, שיצא שכיון דלמא או וחזר.
 וכשיחזור מהברכה, הדעת הסח כאן יש כלפיו ממילא לגמרי, זכים

 והרעמים. הברקים על מחדש לברך יצטרך לעירו
 ולברך, לחזור שצריך השני, כצד למעשה אמר שליט״א, קרליץ והגר״נ
 ונסע מעירו שיצא וכיון הדעת, הסח מצד הוא זה בדין הגדר שעיקר
 מהברכה, הדעת הסח כאן יש כלפיו ממילא זכים, השמים שהיו למקום
ולברך. לחזור וצריך



ו ולא יכל
 כ״א(. פסוק ז' )פרק היאור״. מן מים לשתות מצרים יכלו ״ולא
 חותנו עם שהיה זצ״ל, איש החזון ממרן מעשה זצ״ל, פלמן הגרב״צ סיפר

זצ״ל. רוטשטיין יצחק אברהם רבי הגה״צ
 לא עראי, ומלאכתו ובטהרה, בפרישות קבע תורתו שעשה רוטשטיין הרב
 גדול דבר כל איש. החזון של עצתו את לקבל בלא דבר וחצי דבר עושה היה
בענין. איש החזון של ודעתו ברכתו את שקיבל לאחר זה היה שעשה וקטן

 התעשיה באזור מגרש שותפו עם יחד רוטשטיין הרב קנה מסויימת בתקופה
 למפעל, ישמש שברובו גדול בנין במקום לבנות מטרה מתוך אביב, שבתל

 המייצרים מפעלים זה באזור לפתוח ירצו רבים יצרנים שבוודאי במחשבה
 למפעל מהקומות חלק להשכיר או למכור יוכלו וכך במקום, תוצרתם את
 וילונות. ליצור מפעל בעצמם לפתוח חשבו מהקומות ובאחת אחר, או כזה
 וכדומה. גדולות חנויות בעבור להשכיר חשבו התחתונה הקומה ואת

 אמינים, קבלנים עם קשר יצרו הקרקע, את שקנו לאחר קצר זמן ובאמת
התוכנית. כפי החלה והבניה

 להיות צריכה הבנין הנדסת מפעל, בו להעמיד הראוי בנין לבנות כדי והנה
 חזקה יותר הרבה להיות צריכה הבניה עצם שכן מגורים. מבנין שונה בצורה

 מאוד. כבדות שהם יצור מכונות שם להעמיד שאמורים מאחר מגורים, מבנין
 כזו בצורה להיות צריכה הבנין, תכנון ושאר הקומות גובה גם זאת ומלבד
המפעל. צרכי כל את בו להכניס שיוכלו

 הבניה, הוצאות את ושיערו שחשבו שכמה להם התגלה הבניה וכשהתחילה
 גבוהים הבניה חומרי גם וכמה. כמה פי הם הסכומים בשטח למעשה הרי

 בלתי שהיו חדשות הוצאות עוד התגלו בניה כדי שתוך וגם מהתכנית,
 לכך. הדרושים התקנים כל פי על תעשה שהבניה כדי והכרחיות צפויות,

 הבניה. של הראשונים בשלבים כבר אזל שהשיגו, הכסף שכל מצב הגיע
 הלוואות לקבל כדי ורכושם הונם כל את שיעבדו כסף עוד להשיג וכדי

 עוד להוציא וצריך וטופחות, גדלות שההוצאות ראו הכל אחרי אבל גדולות.
 העבודה. את ולסיים להתקדם שיוכלו כדי רב כסף

 הדרושות ההוצאות את שישיגו עד הבניה את לעצור אפשרות להם היתה
 משום וכמה. כמה פי עצומים היו ההפסדים כך עושים היו אם אבל לכך,

 יעצרו ואילו הבניה, להמשך הדרושים הכלים כל במקום היו כבר שעכשיו
 בבוא הבניה את להמשיך וכדי חזרה, הכלים כל את יקחו הקבלנים עתה,
 רב. הון היא זה כל ועלות מההתחלה, להתחיל יצטרכו היום,
 קונים, ימצאו הבניה בסיום שמיד סיכוי יש הבניה, את יגמרו שאם ועוד, וזאת
 ויוכלו מידי, באופן הבנין את מהם שיקנו משקיעים, שאר או מפעלים בעלי
 עתה אבל כתפיהם. על רובצים שכבר העצומים החובות את לכסות בכך

 כל ואז אותו, שיקנה מי למצוא מאוד קשה הבניה, באמצע תקוע שהבנין
כיסוי. ללא ישארו האדירים החובות
 כשהם במתכונתה, הבניה את להמשיך אלא ברירה היתה לא כן ומשום
אפשר. שרק מי מכל כסף עוד להשיג מנסים

 פרוטה. ללא מרודים עניים ונעשו כליל, כמעט התרוששו שהם זמן הגיע
 היה ההכרח לנצח, כך להשאר שלא כדי אחרת, ברירה היתה לא אבל

 המיוחל הקונה את להשיג לנסות ואז האפשר, ככל מהר הבניה את לגמור
מחובותיהם. שיושיעם

 על עמד והבנין הבניה, הסתיימה סופו, אל שבא דבר כל וכמו הימים, עברו
 את בו לאכלס ומזומן מוכן והיה והנצרכים, הדרושים התקנים כל כפי תילו

לקנותו. שירצה מי
 מי ואין שכמעט גילו הם לאכזבתם אבל למכירה, הבנין את פרסמו הם

 הציעו בו, להשקיע רצו שכבר המעטים הזה. הבנין בקניית להשקיע שמעוניין
 כזה. במחיר אותו למכור שווה היה שלא מאוד נמוך מחיר

 האדירים והחובות נמצא, לא עדיין כשהקונה זה, אחר בזה חלפו הימים
מהם. לברוח יכולים ואינם כתפיהם, על רובצים

 כולו, הבנין את מהם לקנות שברצונם ההסתדרות מטעם אליהם פנו אחד יום
 וגם החובות כל את מכסה שהיה סכום בעבורו, מאוד גדול סכום הציעו הם

נאים. רווחים עוד להם מותיר
 שבת למחללי הבנין את וכשימכרו שבת, מחללי היו כידוע, ההסתדרות, אבל

 התחיל רוטשטיין הרב שבת. חילולי של שימושים בו יעשו בוודאי הללו,
 חשב, שני מצד אבל שבת, למחללי למכור אפשר איך אחד מצד להסס,
להתיר. מקום יש אולי נוראים חובות כאלו כשיש
 ההצעה על כששמע חובות, של בים כמוהו שקוע שהיה לעיסקה שותפו

 הגדול החושך בתוך להם שנפתח האור פתח על מאוד שמח מההסתדרות
 שעדיין הבין רוטשטיין, הרב של ספקותיו את כששמע אבל בו. שרויים שהיו

רחוקה. השמחה
 זצ״ל, איש החזון מרן הקודשים, קודש לבית יסע רוטשטיין שהרב החליטו

 יעשו. כן יאמר וכאשר ההצעה, פרטי כל את לו יציע
 ! להסתדרות הבנין את למכור לא בשלילה, השיב איש והחזון עשה, כך ואכן

בניסיונות יחדיו המשיכו והם ההוראה, את קיבל אבל מאוד, התאכזב השותף

ות ים לשת מ
לאחרים. הבנין את למכור
 והנושים שומם, נשאר הבנין נמצא. לא עדיין המתאים והקונה תקופה עברה
החובות. את להחזיר עליהם דוחקים החלו

 רוטשטיין הרב אל שוב פנה נפש, עד מים באו כי המצב את ראה כשהשותף
 עתה אולי המצב, את לו לספר איש החזון אל לשוב כדאי שאולי לו ואמר
להסתדרות. הבנין את למכור יתיר
 את קיבל כבר שהרי ולשאול, לחזור שש לא עצמו מצד רוטשטיין הרב

 כספו על רק כאן מדובר שלא כיון אבל לשאול. לשוב יש ומה התשובה,
 כדבריו קם האחריות, את לקחת יכול אינו זה שעל שותפו, כספי על גם אלא
בעצתו. לשאול איש לחזון שוב ונסע

 אליו, שנקלעו הדחוק המצב את טוב טוב והבין השאלה את שמע איש החזון
 ממדינה לבדו ללכת צריך שהיה באדם מעשה סיפר: וכה במשל, והשיב

 כידוע המדבר במדבר. לעבור צריך היה חפצו למחוז להגיע וכדי למדינה,
 באוכל האיש הצטייד כן ומשום מים, ולא אוכל לא בו אין מכל, ריק הוא

הארוכה. לדרכו מספקת ובשתיה
 ימים כמה עליו ועברו במדבר, טעה הדרך בתחילת וכבר ללכת התחיל הוא
 כיוון אבל חפצו. מחוז אל ללכת עליו בה המלך דרך את שמצא עד

 נגמרו הדרך באמצע כן על בתוכניתו, שתכנן מהזמן יותר במדבר שהתעכב
 השעות כשעברו אך מים, ללא ללכת המשיך עוד הוא בתחילה המים. לו

 מים. בו אין לעשות, מה אין שבמדבר אלא גדול, צימאון הרגיש
 לפני שעומד הרגיש שהוא מצב שהגיע עד ללכת, המשיך הוא ברירה בלית

 חי. לכל חיים ושובק מתמוטט הוא הרי מים עכשיו ישיג לא שאם התמוטטות,
 קיבל הוא מרחוק, מים של קולות שומע ולפתע ללכת, קצת עוד המשיך הוא

 נחל למים כשהגיע אבל המים. לכיוון במהירות ללכת והחל חדשים כוחות
 אדם. לשתיית ראויים שאינם מלוכלכים ביוב מי היו המים גדולה, אכזבה

 הם ביוב מי אחד מצד לעשות, עליו מה לחשוב והחל המים ליד נעמד הוא
 את ישתה לא אם שני מצד אבל אדם, לשתיית ראויים שאינם מזוהמים מים

 ברירה שבלית עד וחשב, חשב כך מהצלתו. קרובה מיתתו אז הללו המים
השתיה בעת שלו ההרגשה את הללו. הרעים מהמים ושתה הלך

 הוא אבל מכך, הרגיש רע כמה מאליו מובן לתאר, צריך לא ולאחריה,
ללכת. וממשיך חי הוא עכשיו שלפחות ממה התנחם

 מים נובע מעיין לעיניו מתגלה ואז קצרה, דרך קברת עוד ללכת המשיך הוא
 ואז קצת עוד רק לחכות צריך היה ועצום, גדול היה צערו וזכים. נקיים חיים
 המתין שלא עתה ואילו אדם. לשתיית הראויים מים מעיין, מי מקבל היה

 אין הנעשה את אבל וחזקים. גדולים כאבים לו הגורמים וטיט רפש מי קיבל
 אלא לו נותר ולא שגרמו. למה לו וגרמו במעיו, נכנסו הרעים המים להשיב,
העבר. על ולזעוק סבלו את לסבול

 טוב במחיר הבנין את למכור טובה הצעה לך יש - איש החזון אמר - עתה

 של הכסף ביוב, מי היא הזו ההצעה לך דע אבל החובות, מכל ולצאת
 תצא באמת הכסף, את תקח אם וטיט. רפש מי של כסף הוא שבת מחללי

 תחכה אם אבל וטיט. רפש מתוך אבל לחיות, להמשיך תוכל החובות, מכל
 תוכל וטהורים, זכים מים מעיין, מי אל מאוד קרוב שאתה תראה קצת עוד

 מי לשתות לך ומה טוב. היותר בצד הכל עם ולהסתדר הבנין את למכור
מאוד! מאוד אליך קרובים המעיין מי כאשר ביוב,

 ספק, שום לו נותר לא איש, החזון מפי ששמע כאלה, ברורים דברים לאחר
 מוכר. אינו שבת למחללי הבנין את מה, יהי כי ידע הוא
 לו ואומר מוסיף כשהוא איש, החזון תשובת את לו סיפר שותפו, אל וחזר

 את בעצמך למכור יכול אתה רוצה אתה אם בגללי, להפסיד צריך לא ״אתה
 הדברים, כל את כששמע השותף מוכר״. לא חלקי את אני אבל בבנין, חלקך

לבוא. קרובה הישועה אכן כי בהם ובטח איש, החזון דברי על סמך

 מהבנין חלקים ולהשכיר למכור התחילו לאט ולאט רב, זמן עבר לא ואכן
 הקרקעות של המחירים ארוכה לא תקופה של שבסופה עד מפעלים, לכמה

 מכרו חלק הזה. לבנין גדול ביקוש והיה מאוד, עלו ההוא במקום והבנינים
 עוד אלא חובותיהם כל את שכיסו די ולא גדולים. ברווחים השכירו, וחלק

 וזכו וילונות, ליצור מפעל במקום ופתחו חלומם את הגשימו בעצמם הם
מעשיהם. בכל שמים שם לקדש

7120854@gmai1.com במייל או 0521120854 בטלפון שבוע בכל העלון את להשיג ניתן
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עלינו! המכה את להביא לא

 ארץ את ותכה הצפרדע ותעל מצרים מימי על יידו את אהרן ויט
ב( )ח, מצדם

 צפרדע, מכת על - ווארט א'מיירדיגר - מאד יקר ווארט אמר הקדוש הסטייפלר
רב. חיזוק לנו יעניקו דבריו ובעזה"י

 היתה, אחת "צפרדע רש"י: ופירש יחיד, בלשון הצפרדע" "ותעל בתורה נאמר
נחילים". נחילים מתזת והיא אותה מכין והיו

 צפרדעים!" "יבאו שבועות: שלושה במשך צפרדע מכת על אזהרה קיבלו המצרים
 היכן "נו, ואהרן: משה את המצרים שואלים לבוא, צריכה שהמכה העת כשמגיע

 מאד... גדולה אחת צפרדע היא: הנה להם, הראו והם שהבטחתם?" המכה
 עושים? מה בומבה. א'גרויסע - צפרדע מהיאור עלתה
 ועל בראש, אחד זץ המכוש, עם עליה נותנים - המצרים חשבו - וחלק פשוט

 זבנג שנתנו איך נגוז: הרעיון צרה, א'גרויסע אוי, אך, מהמכה. מתפטרים המקום
 צפרדעים. של נחילים ממנה יצאו - שיתפוצץ בראש

 רק המצב אבל אחת. עוד אחת. מכה עוד לה ניתן והחליטו: התרגזו "ככה?"
 להכות המשיכו זעמו, המצרים הים. שפת על כחול צפרדעים נשפכו החמיר.
 וסבלו, הצטערו רגע, מאותו בצפרדעים. מצרים ארץ כל את שמילאו עד בכעס,

מהמכה. הצטערו איך בכלל לתאר אפשר אי
 נשארת היתה הצפרדע אם מקרה, בכל אותם מצערת היתה המכה בפשטות,

 שונות, בדרכים להם להכאיב בשלמות, העבודה את עושה היתה היא גדולה,
 והמכה צפרדעים, נחילי יצאו אותה, שהכו כיון רק הצפרדעים. מיליוני ללא גם

כזה. באופן התנהלה
 היו לא הם הנחילים, שללא הבין הוא אחרת. הבין לכאורה זצ"ל הסטייפלר

 ונקדים. הסבל. את לעצמם שגרמו הם ורק כך, כל סובלים
 ובתוככי שכנים בין או לשעבר ידידים בין מחלוקת שנופלת רבות, קורה

 נשארו קרובים משפחה שבני מקרים כמה לנו ידועים ליצלן רחמנא משפחות.
 לשבת יכולים שאינם דורות, כמה ונכדיהם, בניהם הם, - ועידנים עידן שונאים

 יותר בירושה שם לקח הסבתא של או הסבא של שהאבא מחמת השני, עם אחד
 וכשהמחלוקת אותו. שעשקו חושב מהיורשים שאחד או כדין, לו שמגיע ממה
 אבוי. אותה. לכבות שיכול אש מכבי אין - פרצה כבר

 אחת. מילה רק מילה, אומר הוא קל. כעס עם מתחילים שכנים. בין גם כך
 אני עכשיו ככה? אמרת? ככה שומע. הנפגע פוגעת. אישית מילה הוסיף למחרת

 אומר, והוא אומר הוא תאוצה... לצבור מתחיל והריב אתה.... מי בדיוק לך אומר
 ומדנים. בריב ב"צפרדעים", הארץ כל את וממלאים ומכים מכים ועוד, עוד
 ההיא בעת "המשכיל בעצמו לקיים יודע הוא ותבונה, שכל יש מהם לאחד אם

 מילה דיבר שהוא ובאמת צודק, לא הוא 'באמת, לעצמו: אומר יג(. ה, )עמוס ידום"
 אבל, חי. בבשר בי חותכים כמו דבריו לי, כואב מאוד אכן, נגדי, חריפה מאוד

 מה לב. לו ואין ארץ דרך לו אין הרי שמונה, כפול מולי ישיב הוא לו, אענה אם
 מגיב. לא בשקט, עלבונו את שומע למעשה: נוהג הוא כך ואכן אשתוק!' אעשה?

 ולאחר לומר, לו שיש מה כל את ולהוציא להתרתח מסיים המחלוקת בעל השכן
 למה 'באמת לעצמו: חושב והשכן שבועיים, שבוע עובר שקט. נהיה יומיים יום

 או מחילה, לבקש שישכיל או ואז, חריפה' מילה כזו לו אמרתי איך כך, עשיתי
נפשות. מחיה - שקט. יהיה פנים כל על שלא,

 נחילים והוציא כעס וההוא הצפרדע', על 'דפק אלא שתק לא הנעלב אם אך
גבול. אין עד ויחריף ילך המצב מולו,

 מחמת עליהם הגיעה המכה לדורות. לימוד היא צפרדע שמכת כותב, הסטייפלר
 במידותיהם. המכה, את לעצמם יצרו הם שלהם. הכעס על לשלוט יכלו שלא

 היו לא הם אך כך!! כל תסבלו ולא הצפרדע את תכו אל לכעוס, תפסיקו
 את מלאו כך צפרדעים. של נחילים התיזה והיא כוחם בכל בה הכו מסוגלים.

קשה. במכה הארץ

 רבי "אמר - בלימה" על ארץ "תולה נאמר שעליו האיש את חסר רבות פעמים
 מריבה, בשעת עצמו את שבולם מי בשביל אלא מתקיים העולם אין אילעא:
 זאך. מיירדיגע ע"א(. פט )חולין בלימה" על ארץ תולה שנאמר

 עולם בלימה": על ארץ "תולה של המשמעות את פעם תיאר שלום ר' הרבי
 כדור את תולה הזה, הגיבור והאיש מימדים, ענק הארץ כדור ידיים, רחב גדול

 עונה שאינו רק לא מריבה. בשעת פיו בולם הוא כי יש? מה כתפיו. על העולם
 את מדביק הצדיק ריחיים". כשתי שפתותיו "ידביק חז"ל כלשון אלא לחירופים,
 תלוי העולם כל לכן שותק. ואני ברירה לי אין דבוק, שלי הפה — השפתיים,

 נפלאה. חכמה עם גבורה גבורה. א'גיוועלדיק גיבור, הוא עליו.
 יכול לא אחד לך, "דע במחלוקת: להסתבך שהחל לפלוני יעץ זצ"ל שך הרב

 אתה אם בשנים. רק הוא ריב בטבע, ברזל כלל זה שנים. חייבים לריב כדי לריב.
 המשך יהיה לא כאשר יכול, שרק מה כל את יעשה הוא אם אפילו תגיב, לא

 תכבה". האש לו. וילך יסיים שקר, של תילים תילי ידבר הוא תדעך. האש מצדך,
 המכה. את עלינו ולהביא לכעוס להשתטות לא מצפרדעים. שלנו הלימוד זה

ממחלוקות. נדע ושלא
 שכרך לך שישלם מלאכתך בעל "ונאמן השלום. את מאד מחבב הקב"ה

 אוהב. שהוא לאנשים לשלם טוב שכר מספיק לקב"ה יש - פעולתך"
בעזרנו. יהיה וה'

 ברד למכת דבר מכת בין ההבדל

ג( )ט, מאד כבד דבר ?שדה... אשר במקנך הויה ה' יד הנה
 ובבהמה". באדם פרח אבעבעת שחין "ויהי נאמר: שחין, במכת י(, )פסוק בהמשך

 במכה מתו בהמותיהם כל והרי בהמות, למצרים היו מנין השאלה, נשאלה
הךבר? מכת הקודמת,

 בשדה, שהיו בהמות אותן על אלא גזירה נגזרה לא ךבר שבמכת מתרץ רש"י
 דבר את הירא של בהמותיו אבל בשדה". אשר "במקנך בפסוק שנאמר וכפי
 השחין. במכת הוכו אלו בהמות ניזוקו. לא - הבתים אל מקנהו את שהניס ה',

 בהמות קנו שהמצרים אלא הבהמות, כל מתו ךבר במכת שאכן אומר בחיי רבנו
השחין. במכת ניזוקו ואלו חדשות,

 ירא שהיה שמי ךבר, במכת בעין, עין ראו, המצרים אם השאלה: נשאלת ועדיין
 בהמשך, מדוע מתו, לא בהמותיו הבתים- אל מקנהו את והניס ה' דבר את

 הם כאמור, והרי, הבתים? אל מקניהם את הכניסו שלא כאלו היו ברד, במכת
ניצל! מה' שמפחד שמי ראו

 להם קרה מה ךבר, במכת ה' לדבר יראים שהיו מצרים אותם על קשה ובפרט
 הם דבר במכת מדוע בינתיים? "התקלקלו" הם האם ברד? מכת עד דבר ממכת

לא? בברד ואילו הביתה בהמותיהם את הכניסו
 מפורש ציווי היה שלא הדבר במכת אם ומה וחומר, קל דברים הלוא ועוד: זאת
 זאת לדייק השכילו הם זאת ובכל יינצל, הבתים אל בהמותיו את שיכניס שמי

 במכת - לבתים בהמותיהם את והכניסו בשדה" אשר "במקנך ה' דברי מתוך
 האדם כל בשדה לך אשר כל ואת מקנך את העז "שלח מפורש ציווי שהיה ברד,

 אחת על ומתו", הברד עליהם וירד הביתה יאסף ולא בשדה ימצא אשר והבהמה
 הבתים! אל מקניהם את ולהכניס ה' דבר את לירא עליהם שהיה וכמה כמה
 פרעה מעבדי ה' דבר את "הירא ברד: במכת הפסוק בלשון לדקדק יש עוד

 ויעזוב ה' דבר אל לבו שם לא ואשר הבתים. אל מקנהו ואת עבדיו את הניס
 דבר את ב"הירא התחיל הפסוק אם ולכאורה בשדה". מקנהו ואת עבדיו את

 ב"ואשר מסיים הוא מדוע ה'"! דבר את ירא לא "ואשר לסיים צריך היה ה'"-
לבו"? שם לא
 יסוד זה לשון משינוי לומדים כי מפרשים הרבה אומרים האחרונה השאלה על

גדול:
 מספיק בפועל! מעשים אלו אי לעשות צריך לא שמים" מ"ירא ההיפך להיות כדי

שמים". ירא "לא של הקטגוריה לתוך נכנסים וכבר לב" שמים ש"לא
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עצות לקבל אבל מהברד, פחדו המצרים אכן כי רש"י מבאר מח( )עח, בתהלים
 צורך אין לבד... להסתדר יודעים "אנחנו אמרו: הם מוכנים! היו לא הם לזה -

 לשם הביתה. הבהמות את ההתראה, מזמן מעכשיו, כבר להכניס, לנו לייעץ
 הברד את לכשנראה להמתין. עוד אפשר העז', שלח 'ועתה עצה לנו נותנים מה

נכניס!" - מגיע
 צאנו את ולהבריח לנסות החל המצרי ואומר, רש"י מוסיף הברד, הגיע וכשכבר

 לחצותו. אפשרות לו היתה ולא כותל" כמין למולו נעשה "והברד אז אך לבית,
 ימותו. בשדה שיישארו הבהמות שכל שמעו הם עצות. להם נתנו לא דבר במכת

 הם ברד במכת הבתים. אל מקניהם את הכניסו עצמם דעת ועל מה' יראו הם
 יכולים אבל מה' יראים אנחנו מה'. עצות לקבל מוכנים היו לא אך מה' יראו גם

בלעדיו! להסתדר
 לבד"! "להסתדר אפשר אי כי ולמדו ראו הם הברד במכת

תקום! היא ה' עצת
 לחוסר היא הכוונה מה'. יראה לחוסר הכוונה אין לבו" שם לא "ואשר זה, לפי

 לבד. להסתדר הרצון ה'. לעצת להתייחס רצון
 דעת פי על שתהיינה חייבות העצות כל כי הוא, מכאן ללמוד שעלינו והלימוד

עצמו. בכוחות להסתדר ויכול גדול חכם שהוא לחשוב לאדם לו אל ה'.

ובתחתונים בעליונים והממשלה הכח לו

 השחין היה פני השחין מפני מעזה לפני לעמד החרטמים יכלו ולא
יא(' )ט, מצרים ובכל: בחךטמם

חיים" ה"חפץ צחק מה על
 והממשלה "הכח שלקב״ה ולהכיר, לראות שחובתנו מה את רואים שחין במכת

 כרצונו". בהם לעשות ובתחתונים בעליונים
 כך. כותב הוא מקוברין. פסח משה רבי שמש, היה חיים" ל"חפץ

 וכבר העיירה של בלילה היה שקט הלילה. בחצות הגיע הוא אחד שבת ליל
 משהו. לעצמו קורא ,,חיים ה״חפץ את שמע מבחוץ

 קורא ,,חיים שודחפץ ושומע הדלת מאחורי נשאר הוא
 השבוע. פרשת היתה לא שזו למרות וארא, פרשת

 במתיקות, המכות את מהחומש קרא ,,חיים ה״חפץ
 רווי בקול אהד ׳אה! ואמר: נעצר מכה כל ואחרי

 את במצרים, שהיתה האווירה את שחי כמי התפעלות,
 פלאי כינים. צפרדע, דם, כך לדעת. ונוכחו שראו מה

 הידיעה ואת המשמעות את נשם ,,חיים ה״חפץ פלאים.
 בהם לעשות ובתחתונים בעליונים והממשלה הכח כי"לו

כרצונר.
 לפני לעמוד החרטומים יכול "ולא לפסוק: שהגיע עד

 - בקול, ולצחוק לצחוק החל אז השחין". מפני משה
 המשיך כך אחר מעולם". שמעתיו שלא מה "צחוק
דבר. למכת

 ה"חפץ צחק למה גדול הסבר יש ולי מקוברין, פסח משה רבי סיפר כאן עד
חיים".

 אלוהי את לשבור רצה הקב״ה שפטים" בהם "אעשה כדלהלן. אומר בחיי רבנו
 בכוכבים. החוזים החרטומים היו ביותר הגדול והכוח שלהם. הכוח את מצרים
קסם. עושי - מאכערס" "קונצן

 ועד למצרים ואהרון משה של בואם עם הראשונים מהימים והתבדו. התבזו הם
 הללו. מצרים", "אלוהי של סופם היה שם השחין

 ישראל, של מושיעם להיוולד עתיד היום כי לפרעה לספר ידעו הם בתחילה
 פרעה, של בבית גדל ע"ה רבינו משה ]כי גוי או יהודי הוא האם ידעו לא אך
 כך אחר ביהודי[. או במצרי מדובר האם במחזה, להבין מיוחד קושי היה לכן
 ]כתוב לאדמה מתחת הוא? היכן נולד. כבר מושיען כי לפרעה לספר ידעו הם

 המערות... בכל חפשו יודעים. אינם מת? או חי במערה[. אותו החביאה שיוכבד
 כבר "הוא ובששון: בשמחה לפרעה אמרו ליאור אותו הכניסה אמו וכאשר
 החרטומים... של ישועתם זו גמרנו". במים,

לפרעה. ונכנסים יוצאים ואהרון רבנו משה
 שלא דבר היתה הכניסה שעצם זקנים. שני אליו נכנסים בתדהמה, היה פרעה
 מטה זרקו ונמרים. דובים אריות, טרף, חיות לעבור עליהם היה בעולם. שייך

לנחש. ונהיה
מצבים? בכאלו פרעה עושה מה

 ויבואו. שימהרו למושיעים, לקרוא שלח הוא נחש ונהיה מקל זרקו שהם אחרי
 לכאן נכנסו מצרים". "חרטומי ראשונה': 'עזרה הזעיק הוא המושיעים? אלו מי

 הארץ. על נורא נחש ויש מראש, תיאום ללא זקנים שני
 גם היו הם ]-השמנת[, הסמעטנע ביותר, העליונה השכבה היו החרטומים

 לא התורה רוחניים. גבוהים, אנשים כביכול עתידות, יודעי - בכוכבים חוזים
כפי מצרים" "חרטומי הגויים אותם שכינו כמו אלא חרטומים אותם מכנה

 אביב... תל מכבי - אלא מכבי, סתם לא אביב" תל "מכבי אומרים שהג'וליקעס
 הפאר. ביותר. המוצלחים מצרים" "חרטומי אלא סתם חרטומים לא

 הם וגם שנים, חמש ארבע בני קטנים שקצים הרבה והביאו באו, החרטומים
 את אהרן מטה "ויבלע נחשים. של ערימות שם נהיה נחשים. של קונץ עשו

 המטה שמא בפחד, נתקף פרעה נס. בתוך נס נחשים?! בולע מטה מטותם".
 מהארמון. אותם לשלוח בתחנונים ביקש כסאו. עם אותו גם יבלע

 חרטומי דם. היאור כל כלום. אין כפשוטה. כואבת, מכה דם. מכת הגיעה
 את להציל צריך גיוואלד, שוב. אותם הזעיק פרעה לעצה. שוב נקראו מצרים
 משהו, תעשו אז דם. מים. אין היום?, כבר קפה שתיתם האם קרה? מה המצב.

שלנו! התקווה אתם
 דם"... לעשות יכולים אנחנו גם דם? עשה הוא "מה, ביוהרה: הגיבו הם

 לא הם מים אבל דם! לא מים, שתעשו מכם ביקשו קפה, כוס רוצה אני אבל
לעשות... יכלו
 'שוים' זאת בכל שהם תחושה היתה אותם, כיבדו דם, לעשות שיכלו כיון אך

משהו.
 אותם מזכירה התורה כאן אבל בשלישית, שוב נקראו הם צפרדע במכת

 אינם שוב - מעלתם את איבדו מצרים", "חרטומי אינם כי "החרטומים".
 אתם אתכם, צריך לא כבר מצרים". חרטומי "אויס המצרית, האומה של הפאר
לאוגנדה. ללכת יכולים
 ה"כוחי נוספת. דרגה וירדו - היא" אלוקים "אצבע הודו עצמם הם בכינים
 מהם. שמעו לא כבר דבר ומכת ערוב ובמכת עזה, מכה קיבל ידי" ועוצם
 לא ו'. חסר - "חרטמים" וזכרם שמם ועתה מוזכרים, הם - שחין מכת מגיעה

 מדרגתם. לחלוטין ירדו "חרטמים", רק "חרטומים", לא גם מצרים", "חרטומי
 לעמוד החרטומים יכלו "ולא גאים משפיל הקב״ה איך - צחק" חיים ה״חפץ

 משה מול ונראו להציל יכלו לא עצמם את אפילו כי השחין" מפני משה לפני
 שהבטיח מה בהם שקויים בשעה הגדול. הצחוק זה ובזויים. כשפלים ע"ה רבינו

שפטים". אעשה מצרים אלהי ״ובכל הקב״ה
ושיבה. זקנה עד תמיד, האמונה בקנין הוסיף חיים" ה״חפץ

מהגג לקפוץ
 היה לא באדם, חזקה היתה האמונה שאם כותב ישרים׳ ה׳מסילת

בטלים. היו הנסיונות כל שיחטא. שייך
נפלאה. דוגמא ישרים/ ה׳מסילת בדברי והבנה דוגמא פעם לי נתנו

 שאין פעמית חד הצעה בשבילך. הצעה לי "יש ואמר: לחברו אחד בא
 אפשרות ולך לי יש הצעה! כזו מקבל בעולם אחד איש תמורתה,

המקום. על במזומן, דולר! מליון שלוש עכשיו להרוויח אמיתית
צ׳קים..." לא געלט.

געלט! סאך א בסדר. -
.------הקטן משהו קטן, תנאי רק יש אבל -

מה הכל, מוכן אני אני, התנאי. את כבר תגיד "נו, התרגש: ־האיש
בפיך?..."

למטה! תקפוץ הגג, על תעלה קומות? שש הבניין את פה רואה אתה -
למטה?! -
שלך! הכסף כל - זאת תעשה אם כן, -
צריך!... לא לאאא, -
 מליון שלוש על מוותר אתה מהר כך כל רגע, תחשוב צריך? לא מה מה?! -

מישהו! עם תתייעץ תנסה, אולי דולר?
בשבילי! נסיון לא בכלל זה לחשוב! מה אין -

 לא הוא לחטוא! אפשרות אין איתנה, ועונש ובשכר בקב״ה האמונה כאשר
 אנוס. בגדר הריהו - יחטא ואם עצמו, את ויהרוג מהגג יקפוץ

בטל. הרע היצר חזקה אמונה עם יום. היום בחיי אמונה של המשמעות זו

שי אובן מע ר

 לפניו קד כשהוא כמשמעו, פשוטו אדם, לכל שלום להקדים נהג ראובן רבי
 לאחת בדרכו הבניין מדרגות כל את שירד לאחר הפעמים, באחת פנים. במאור

 מהבית. יצא בטרם מרעייתו לשלום להיפרד ששכח ראובן רבי נזכר מדרשותיו,
 ראובן רבי אך עילאיים, במאמצים כרוך היה מצעדיו צעד וכל חלוש היה גופו
 שאול, ייסורי לו מסבה פסיעה כשכל לביתו, וחזר עקביו על שב הוא וויתר. לא

לדרכו. בשנית ופנה רעייתו את בירך
 איצקוביץ הכנסת בבית לדרשותיו אותו מביאים היו לחייו, האחרונות בשנים
 תצטער שרעייתו חשש ראובן רבי גלגלים. כיסא גבי על מובל כשהוא בשבת,
 הרחוב, לקצה עד כוחותיו בשארית פוסע היה ללכת, מסוגל שאינו תדע כאשר

הגלגלים. כיסא את שהוביל הגוי לו המתין שם



גו של והנהגותיו מתורתו פנינים ת9אסו ב בי הגדול הגאון מרן ו זצוקללייה מאיר יששכר ו
ש א ת ר ו ב י ש - י ב ג נ ל ה ע ר ב כ ש ר ה י כ ש

■ והדרכות עצות פנינים
בקרוב. אור לראות העומד שכיר שכר פניני הספר מתוך

■ העורך דבר

מועטת השתדלות ע״י הוא בתורה לעליה התנאי
 הלא מאוד, גדולים רחמים שמיא מן מקבל התורה אל להתקרב הבא כל בזמנינו הנה,
 חומרנות של שלמים הרים מתבטלים תורה, ללמוד שחפצו מחליט הוא בו אחד ברגע
 לעליה התנאי והנה וללמד. ללמוד לשמוע נזכה ומיד לקבל, רק להחליט ועלינו הזמן.

 על שאמר ז״ל מפוניבז' מהרב פעמים כמה ושמעתי מועטת. השתדלות ע״י היא בתורה
 בזה, והסביר ״ שמך קידוש על ובמים באש באי למען עשה מלכינו "אבינו תפילתינו
 עבור נפש רות מסי של פתח לנו פתחו שהם הקדושים, בזכות חיים שאנו שהכוונה

 יש שהרי - נפתח הפתח הקב״ה מצד למענינו, לא אם למענם עשה נאמר וע״כ התורה
 בעיון, התורה כל ולהבין וללמוד, להתקרב הרוצה שכל גדולה, דשמיא סייעתא היום
מעט. השתדלות לעשות שצריך רק יכול,

בישראל גדול להיות למדרגות לשאוף יש
 תמיד עצמו ויראה כעת, מסוגל שאני ממה יותר אצליח אולי לעצמו לומר צריך אחד כל

 כ״ה( )פרק רבה אליהו דבי בתנא וכמ״ש עתה, עד שעלה במה יסתפק ולא בעליה,
 צריך ותמיד ויעקב״. יצחק אברהם אבותי למעשי מעשי יגיעו מתי אדם יאמר ״לעולם
 שכל לדעת, וצריך לזה. ראוי אדם וכל לעצמו, זאת לומר יכול אדם וכל כך, על לחשוב

 להגיע יכול שאיתם נסתרים גדולים כוחות יש אדם ולכל לו, נותנים בזה המתאמץ
 וכמו בישראל, גדול להיות שירצה למדרגות לשאוף יש ולכן מאד, נשגבות לדרגות

 את לי היה אילו ז״ל, מסלנט ישראל רבי מרן לרבו מאמסטרדם נפתלי ר׳ אמר שפעם
 הרבי של מידותיו ואת העבודה ושורש יסוד בעל של קדושתו ואת הרשב״א של מוחו
 המושלם, האדם להיות אוכל איך אלו כל את לי שאין כעת אבל השלם, האדם הייתי
 יכול אתה שלך המידות ועם שלך הקדושה ועם שלך המח עם נפתלי רבו, לו ואמר

 למדרגות לעלות יכול אדם שכל דוגמא, רואים מכאן ממך. הנדרשת השלמות להשיג
האמיתיים. בכוחותיו שיאמין ע״י ביותר, נשגבות

גדולה יותר דשמיא הסייעתא הקודם הדור ממדרגת פחות היום של שהדור ככל
 להישגים להגיע יכול ואינו למדרגתו, זה שאין בליבו וחושב מכוחותיו המתייאש הנה,
 בהשתדלות בל לק שיכול מה את - מפסיד הוא הרי פחותה, בדרגה שהינו משום כלל

 הסייעתא - הקודם הדור של מהמדרגה פחות היום של שהדור ככל שהרי מועטת,
 להיות שרוצה שאיפה לו יש אם ורק מתקבל, חיצוני מעשה ואפי׳ גדולה, יותר דשמיא

רצונותיו. כל לקבל יזכה - גדול חסד בעל או גדול, תורה מרביץ או בישראל, גדול

משפיעה התורה כלימוד החיצוניות גם
 שיעורי כוללים, ישיבות, נפתחים יום )וכל תורה שלומדים רבים יש בדורינו היום ב״ה

 התורה, של יות הפנימ מהי יודעים ולא חיצוניות הרבה ישנה אמנם וכד׳(, לבע״ב תורה
 משום ישראל, הכלל עומד הזו החיצוניות שמחמת - בזה גדולה מעלה גם יש אבל

 דבר בכל דשמיא סייעתא ויש הפנימיות, את יותר ורואים ועולים מתקרבים לאט שלאט
 מדותיו משתפרים ממילא כך וע״י לפנימי, נהפך שבסוף חיצוני, שהוא אפי׳ תורה של

האדם. של ומדרגותיו
וד המשך < הבא בעמ

ושליט׳׳א זללה״ה ישראל גדולי ורבנן ממרנן גליונות" "קובץ עבור במיוחד נדפס זה גליון

 השישי השנה ליוס
זצוקללה״ה שכיר השכר בעל הישיבה ראש למדן |

תשע׳׳א טבת ה”כ וארא ק”שב ליל נלב׳׳ע

 מדודות היו ושעל צעד ככל רכנו של היחודיות והליכותיו חייו אורחות

 אולם מפליא. כאופן ההלכה דקדוקי עפ״י נעשה היה והכל רב, כמשקל

 על רכה השפעה היתה כהם כיותר והמופלאים הכולטים הדכרים אחד

 אשר התורה שקידת היא היא כמחיצתו, לשהות שזכה מי ועל תלמידיו

עצימת ללא ולילות, ימים רכות, שעות אחריה ומתלהט כמשתגע היה

עין.

 רכנו משפחת מכני אחד סיפר אשר את כאן נכיא הענין להמחשת

 רכנו הזהירו רכנו, ככית ושהה ״הנגכ״ כישיכת ללמוד כא שכאשר

 של רצונו את לעשות התלמיד חפץ מאד מה כזמן. יום כל לישון שילך

 שנתו תדיר אולם הרגילה, כשעה יצועו על עולה היה הוא הגדול, דודו

 שעות רכנו, של והמתוקים הערכים הלימוד מקולות מופרעת היתה

 התורה כיגיעת עמל והוא רכנו על האהוכות השעות היו הקטנות הלילה

 לא הקולות, את שמע הסמוך כחדר שישן התלמיד כוחותיו. כלות עד

 היו וערכה, קסומה כמנגינה שנתו את שליוו מונוטוניות נעימות אלה היו

 הלוי״ ה״כית עם רכנו מנהל היה אותו שוצף ויכוח של קולות אלה

 אתם ממש, ממולו ניצכ הוא כאילו כלפיו מתכטא היה הוא למשל...

 אשיכ אז וכך כך לי תענו ואם זה... על תמיהה לי יש אך כך, אומרים

 מתוך דורייתא כריתחא לילותיו את רכנו עשה כך וזה... זה ממקום לכם

 כפני והחיה חיה דכריהם שאת זי״ע רכותינו עם לחלוטין מעשי מו״מ

כמדכר(. )אחרי תלמידיו

 גדולי צמחו כך רק אשר ההתמדה כמעלת לדכר רכנו הרכה זאת, מלכד

 כישיכה, התפילה לאחר שנערכה רכא הקידושא כעת זה היה ישראל.

 החתן את לשכח כנאומו האריך אחד גאון מהישיכה, כחור שמחת לרגל

 לישא רכנו כוכד מכן לאחר וכו'... כרוכים, ככשרונות שניחונו ואכיו

 קודמו דכרי כעקכות שנוצר הרושם את למחות צורך ראה מיד דכרים,

: כתקיפות ואמר

 זה העיקר הכשרון, זה העיקר לא כי ידוע ״להוי

 אדירים כשרון כעלי השנים כמשך כאן היו התמדה,

 המצמיחה היא השקידה ורק כלום, מהם יצא שלא

תורה...״ גדולי

 תורה, גדולי המצמיחה היא התורה שקידת עולמו, כל את רכנו ראה כך

 ויעלו כקכר, דוככות שפתותיו שיהיו יה״ר אחרת! דרך שום ולא

 כלל ועל תלמידיו על יושר מליץ ויהא הטהורה, נשמתו לעילוי הדכרים

אמן. ישראל

זי״ע דרבנו השישי השנה יום
העורך תשע״ז טבת כ״ה

ספר
שכיר" שכר "פניני

 והנהגות עובדות והדרכות, עצות
 זצוקללה"ה מאיר יששכר רבי הגאון ממרן

שכיר השכר בעל ־ הנגב ישיבות ראש

המובחרות הספדים בחנויות בקרוב
ב״ב 30 אבוחצידא המו״ל: ובבית



■ והנהגות עובדות
בקרוב. אור לראות העומד שכיר שכר פניני הספר מתוך קטעים

להתקדם אפשר אי שאיפה בלי
 א' - תמיד לשאוף צריך שאדם שאיפות שתי יש הנה,

 קרובה שאיפה רחוקה. שאיפה ב׳ קרובה, שאיפה
 ושאיפה הדף, את לדעת בכדי לומד כעת שאני פירושה:

 הש״ס. כל את לדעת רוצה שאני :פירושה רחוקה
 ולומדים הלימוד, על שחוזרים ע״י שניהם, לקיים ואפשר

 אחד לכל יש בזה מהר, יותר קצת ובעיון בקיאות, גם
הש״ס. בכל ומהלך קנין

 מחזיקה לא החכמה בחכמה, שאיפה לאדם אין אם והנה,
 בחורים יש להתקדם. א״א שאיפה ללא שהרי מעמד,

 כבר״, שלמדתי במה מסתפק ״אני בלשונם הטוענים
 להם? שיש במה מסתפקים הם גשמיים בדברים גם האם

 לאדם שתהיה מוכרח ברוחניות גם א״כ שלא! כמובן
 יעלה כך ורק ועוד, עוד להתקדם שיוכל כדי שאיפה
 להישבר, אפשר רחוקה שאיפה בלימודו. ויצליח מעלה

 לאבד אפשר דבר של בסופו קרובה שאיפה רק יש ואם
כאחד. שניהם את צריך לכן הכל,

ש״ס לדעת - להיות צריכה השאיפה
 יש בלימוד טעם וגם תורה, הרבה כ״כ יש בדורינו הנה,
 גדולי להיות זוכים מהמעט מעט מדוע א״כ לנו!

 לאדם שאין משום לכך, העיקרית הסיבה אלא בתורה?
 זה כולם, כמו וללמוד בכולל, אברך להיות הנה שאיפה.

 רוצה ״אני - להיות צריכה השאיפה שאיפה, נקרא לא
 להישגים ולהגיע מסכת, ועוד מסכת לסיים ש״ס״, לדעת

 לכל ביחד שאיפות שתי צריך ולכך, גדולה. וללמדנות
 שאיפה רק יש אם רחוקה, ושאיפה רובה ק שאיפה אחד,

 בסופו קרובה שאיפה רק יש ואם להישבר, אפשר רחוקה
כאחד. שניהם את צריך לכן הכל, לאבד אפשר דבר של

 שכולו דבר זהו ברורות במילים הדברים את לברר
פנימי

 וזה שלומד, העניינים כל את וללבן לברר להתרגל צריך
 הוא אם למשל בצעירותו, בעודו עצמו ירגיל ההרגל
 אלא נכונים, יהיו הדברים רק שלא יקפיד - חבורה מוסר
 מהעניינים אחד וזה נכון, יהיה שלו ההסבר כושר שגם
 הדברים את שלברר יחשוב ולא לשמה״, ״תורה של

 דבר זהו בתורה אלא חיצוני, דבר רק זהו ברורות במילים
 ג׳ במשלי שלמה ממ״ש מבואר זה ודבר ) פנימי. שכולו
 כבד לעיל אמר וכן לגרגרותיך, וחן שך לנפ חיים ויהיו

 ערב מקול אפי׳ שחננך מה מכל ופרש״י מהונך, ה׳ את
 שכח הוא בזה והביאור מגרונך[ אלא ך מהונ תקרי ]אל

האדם(. של ההון זה הדיבור
 שיתאפשר באופן אותה ללמוד צריך סוגיא כשלומדים

 הגר״ח מרן בשם שנתקבל מה וידוע לאחרים. להסבירה
 להסביר שאפשר סברא זו טובה שסברא ז״ל: מבריסק

 וברור, עמוק מבינים שאם כיון עגלה, לבעל גם אותה
 חסר שעדיין כנראה לא, ואם לאחרים, להסביר ניתן

בהבנה.

 לרפואת מוקדש הגליון
 רשכבה״ג מרן רבנו

 שליט׳׳א )שטיינמן( פייגא גיטל בן לייב יהודה אהרן רבי
ל ליבן הגדול הגאון מרן ורבנו  ישראל ש

טל בת מרים בן יעקב רבי שליט״א )אדלשטיין( גי

מהי תורה אהבת
ת שעו  התורה ואהבת בביתו, חברותא עם קביעות לרבנו היה הבוקר ב
 מספריו באחד לעיין רבנו ביקש פ״א גבולות. ידעה לא לרבנו שהיתה

 היה הספר לו בצר אך ספרים, העמוסים המדפים באחד מונח שהיה
 ממקומו רבנו קם מצאהו[ לא עימו שהיה ]ותלמידו התחתון, במדף מונח

ל והתיישב ל יושב בעודו הספר, את והוציא הרצפה ע  את פתח הרצפה ע
 ונכנס למד, עימו החברותא הגיע מה, זמן כעבור בסוגיא, ושקע ספרו

ל יושב וראהו רבנו, של לחדרו ל לו והעיר בספרו, ושקוע הארץ ע  כך, ע
שיו” רבנו לו ענה אך כ ל לשבת המשיך וכך ”לקום כח לי אין כבר ע  ע

הארץ.
בדוחק תורה

 להשתדל עליו תורה ובן הרבה, הגשמיים לענינים להתפס לא אומר, היה
קוע להיות ם תמיד. בתורה ורובו ראשו ש  לאחד רבינו, סיפר פע

ל ובערגה, בכיסופין מתלמידיו ת פוניבז' בישיבת למד בהם הימים ע עו  ש
 התמדתו ומרוב בשבוע, גמרא דפי תשעים לומד והיה בהתמדה, רבות

 שישבו מרוב מלבושיהם להם נקרע זצ״ל( ברמן )הגר״ש החברותא עם
 היו בידם[ אחר בגד היה ]שלא הבושה ומפני רגיל... לא ברצף הספסל על

ליל. באישון אחרונים ויוצאים לבהמ״ד ראשונים באים

 הלכה ללמוד יום כל לקבוע

ם זירז רבנו ל שחובה רבות פעמי  בבוקר סדר לקבוע ואחד אחד כל ע
 ובשבת. יום, יום הנוהגות בהלכות בפרט היטב, ההלכות וללמוד בהלכה,

 ואף כידוע, בהלכה גדול בקי והיה בשו״ע, לימוד יום כל קובע היה וכן
 לאור שיצא אור״ ״נתיבי )בגליון רבות שנים במשך והלכות, דינים פסק
ע מידי  מורא והיה בהלכה. אקטואליים בנושאים דן והיה בישיבה( שבו

לפתחו. הבא שואל לכל הוראה

 חברותא עם בתורה ההצלחה עיקר

שו שהיה הבולטים מהדברים אחד  עם הלימוד כל לקבוע רבנו, של בנפ
 דורש והיה מרפה היה לא לבד ללמוד יושב היה בחור וכאשר חברותא,

מנע ממנו  לומד, אחד כל ומי מי עם התעניין תמיד וכן לבד, מלשבת שי
 האחרון, יומו עד רבנו נוהג היה כן ועושה אומר וברוך לומדים. וכיצד
ת וברוב עו  חברותא לעצמו וקבע הישיבה, בהיכל רבנו יושב היה היום ש

שור המנין. מן כתלמיד קבועה,  לימוד חדר לרבנו נבנה לחייו, האחרון ]בע
 לימודו[. קובע היה ושם חולשתו, מפאת הישיבה, להיכל צמוד מרווח,

 והיה בזה, דוקא בלימוד והסיפוק ההצלחה עיקר את תולה רבנו והיה
ם אומר תמיד נכון. יותר הלימוד חברותא שע

 פנקס מתוך בתורה, חיזוק בעניני רבנו של מכתבו מתוך קטעים כאן להביא צורך ראינו
הישיבה: פתיחת אחר ימים חודש שכתב, הקבלות

תשכ״ב יו״כ

 אחרים עם לבד, היום כל ללמוד לא עצמי(. לימוד שעות )וג״כ ותלמידים חברים עם ללמוד .1
 קשיים מהווה )וזה לבד מדי למדת האחרונות בשנים הרבים. זכות של ס״ד יש תלמידים ועם

ובהתמדה(. בלימוד
 בשעות יצועו על לעלות רגיל היה ימיו ]כל ברעננות לקום כדי 10:30 ב- שכיבה בזמן לדקדק .2

 בשנת למעט אפשר ועי״ז מוקדמת[ בוקר בשעת קם זו בתקופה וכנראה המאוחרות, הלילה
ובמתינות.... בכוונה להתפלל בזמן, בתפילה לבוא לדקדק הבריאות, על שמירה וזו הצהרים,

 נמטייה אפריון
לידידנו

 צ׳ולק יעקב הרב
שליט׳׳א

ל ביתו ונאמן ש״ב  ראש ש

 ז״ל הישיבה

ר ש  ללא דואג א

ת צ פ ה ל ף ר  , רבנו תורת ה

דמיטב. מילי לכל יזכה

 זה גלמך בהוצאת המסייעים לכל תודות

0די33הג הגבירים לידידנו ובפרט

שליט״א, ברקוביץ פנחס אברהם הרב

 שליט״א יוחאי בר שמעון הרב

 רבנו של תורתו צת9לה רב ממון מכיסם הזילו אשר
 מילי לכל יזכו בקרוב, אור לראות שעתיד הספר ולהדפסת

אמן. ברו״ג, והצלחה שפע ברוב דמיטב,

נשמת לעילוי
זקני

 ז״ל הלוי אהרון ב״ר יוסף רבי

ז״ל לוי יוסף ב״ר יהודה רבי

★
 המו״ל להצלחת

ברו״ג וב״ב

 ובגשמיות ברוחניות להצלחה
 רות בת תמר תמי חנה, בן יונתן

הגליוו להדפסת שתרמו

ע"י יו׳׳ל זה גליון

שכיר" "שכר מכון
זצוקללה׳׳ה שכיר השכר בעל רבנו ע"ש

ם, תבי ת, תגובות, למכ ספו ת הו ל הערו פר עניני בכ  הס
ח ניתן שלו ת ל ב תו רא לכ חצי ב״ב 30 אבו



להשי ניתן

אלחנן רמת - *המרכזי אופקים

*הליגמן )סמיד( 052-7635246

*לדרמן הכנסת: בבתי

ת או יוסף *נ *קיויתי

ת כנו ש מ יעקב * שיויתי

שיר *דברי ת חל ה *נ ש מ

ם ש אבותי * דעלא

ה *אוהל ש רח' ורחל- מ הופנר( 054-8415551 (
פרל בישיבות: הנציגים אצל
אהרון *יד ראובן בני

ת ב ש אחים * יחזקאל כנסת
סירקין רח' צבי *היכל ארתה תורה תפ ב

שכנז א יעל רח' * חסד תורת
גרוסברד רח' אריה *בית הכנסת: בבתי
ל פינת ע התניא ב החיים דרך

Iהבאות: בערים מודפס הקובץ את להשיג ניתן

א *מאור  שרג

שדוד א
חרדים קרית - ‘ג רובע

 )וינגרטן( 054-8454846
‘ז רובע

 )מונק( 052-7668323
‘ט רובע

טל( 077-7656779 מנ  )בלו

שקלון א
 )לוי( 050-4181543

בע באר ש
 )היקלי( 052-7628911

ש בית  שמ
קריה

02-9910398 
טיין( ש קל  )פינ

 ס“בביהכנ
רי ע ש  תורה *

ת שיב  לישרים אור *י
‘ג רמה

 תורה אהבת ס“*ביהכנ
02-9920797 

נוף יפה
)וקסלר( 054-8488951

 ‘א רמה
הכנסת: בבתי

ת *כולל טר ה ע מ  של
אליהו לב ס“*ביהכנ

ביתר
A גבעה

שכנז בביהכנ״ס  א
 B גבעה
הכנסת: בבתי

 הישיבות בני
 תורה בני

 חסידים קהל

חלקיה בית
 )מן( 050-4156578

ברק בני
שכון הנשיא /יהודה‘* *

053-3145900

טוף( ש )גולד
ויזניץ

 )טסלר( 050-4192923
הכנסת: בבתי

חיים *הליכות

*שלייכר
 רדק רח' אהרון בית
 קהילות רח' תפילה שיח

יעקב
 נחמן תפארת

הגדול הכנסת בית
בכוללים:

 הלל *בית
ת חל ה *נ ש  מ

ש *חזון אי
 קדושים( )אוהל *פוניבז'
 *ברסלב

י“רשב
 רח' באוהליך ישכר

סורוצקין
בישיבות: הנציגים אצל

 תורה אורחות
ש בית  עליון מדר
 יעקב גאון

 חכמה משך
 פונוביז'
 יעקב קהילות

 מלך קרית
רי ע  תורה ש

 ציון תפארת
 עולם נתיבות

 סלבודקא
מרכז

ת חנו  88 ע“ר פז- גל *
ת ס *חנו ע ב א  49 א“חזו ש
 כץ פרדס

052-7168580 
 (30 )אבוחצירא

במקוה
 הכנסת: בבתי
 אברכים *מנין

 (9 )אבוחצירא
’ה שכון

 המרכזי ס“*ביהכנ

יעקב זכרון
 )קניגסבוך( 04-6392214

חדרה
 זאב יד ס“בביהכנ

 חיפה
שאנן נוה

 )גינויער( 054-8454992
ת ת ישיב הלויים נחל

 פרל רח' מקלט בביהכנ״ס
ת מנדלה פינ
הדר

ת שיב ת *י אל תפאר שר  י
 )חסידים( 04-8699455

טבריה
אל קרית מו ש

 הישיבות- חניכי ס“*ביהכנ
ת שערי  המגינים רח' דע

32
 שלום אהבת בביהמ״ד

סטון טלז
 אלן( בו )כל 02-5335545

יסודות
 המרכזי ס“*ביהכנ

ירוחם
המרכזי ביהכנ׳׳ס

 )מיכאל( 052-7627788

ירושלים
שראל בית י

ת שיב מיר *י
)לוי( 052-7677676

גאולה
 )אלה( 053-3172626

חנות  )מלכי פז גל *
ישראל(

וגן בית
עיו( 02-6449498 ש ( 

46 הפיסגה
הכנסת: בבתי

שינוב מ א * 
 אברכים *מנין

צבי אילן/נוה בר
054-8474651

נוף הר
הכנסת: בבתי

ר *אמרי פ  ש
 תורה בני *קהילת

 רח' הישיבות- *חניכי
ברנד

כנסת
)גרוס( 054-8429113

יעקב נוה
)לוי( 052-7677676

הכנסת: בבתי
 הישיבות *בני

 מרכז הישיבות *חניכי
 אברהם *מגן

ותפילה *תורה
 סורוצקין

הכנסת: בבתי
 תורה *אהבת

אל *באר מו  ש
אל *היכל מו  ש
תורה עזרת

 )אלקיכן( 054-8474651
אל בית הכנסת *בית שר י
יובל קרית

052-7639488
רוממה

 חניכי כנסת *בית
הישיבות

’א רמות
054-8408719

טוף( ש )גולד
הכנסת: בבתי

שכן מ א *  שרג
רי ע ש תבונה *

’ג רמות
ס“*ביהכנ

י“צא הישיבות חניכי
)גליקסברג( 053-3120780

פולין רמות
יוסף אוהל ס“*ביהכנ

)דורוני( 053-3180324
חסד שערי

)קירט( 054-8498969
גילה

 נחום חזון ס“*ביהכנ
052-7653820 

 שערים מאה
ת ביהכנ״ס  בחורים תפאר

 )הישן(
ש 8 גו 0

שות ס“*ביהכנ א  הגאון בר
ט סגל דן ר' א“שלי

ת ל גבע או ש
 זופניק

 שלמה רמת
הכנסת: בבתי

 *המרכזי
 ש“אי *חזון
ת זאב גבע

אל ברכות בביהכנ״ס מו  ש
ע רח' ב 054-8422492 ג

 מטרסדורף
אל בית ישיבת מו  ש

אל היכל ס“בביהכנ מו ש
סנהדריה

אג ס“ביהכנ י“פ

ציונה נס

ת מודיעין עילי
*בכוללים:

ת טר  שלמה, ע
 ן“הר באוהליך, ישכר

 אברמוב הרב תורה כתר
 פוניבז'

 אבא בית
חפציבה

 )דרמר( 052-7143196
 יצחק כנסת ישיבת

הפסגה נאות
052-7608620

ספר קרית
שך קהילת הכנסת בית  מ

053-3127555 חכמה
ברכפלד
ת שיב מיר *י

הכנסת בבתי
 תורה *אוהל
שב הישיבות *חניכי י“ר

פארק גרין
 הישיבות בני ס“ביהכנ

מיצד
דוד מצודת ס“בבביהכנ

 שלום תורת אור מוסדות

ת בכולל שו א ת הרב בר  יפ

ט  א“שלי

נתיבות

 )טרבלסי( 054-8454356

 שכיר שכר ישיבת

נתניה

אפרים רמת

052-7664668 

 רח' אברכים מנין ביהכנ״ס

בע  054-8452828 25 ג

)וייס(

 תקוה פתח

 הדר גני

הכנסת: בבתי

 אברהם *אוהל

ש *מקוה ע ט“ב

העיר מרכז

 עזרי *אבי

ת שיב  לומז'ה *י

 אברהם כפר

 רחל אוהל כולל

050-4187771 

אתא קרית

מאקאווא ישיבת

052-7626243

רחובות

050-4101805 

 התלמוד מאור ישיבת

אול בר כולל  ש

לאחים לב

רכסים

‘א גבעה

052-7606491 

חסידים כפר ישיבת

053-3136168

‘ב גבעה

אל נר כולל שר יצחק בית י

052-7183722 

ת בביהכנ״ס ב  אחים ש

‘ג גבעה

ש( 052-7171992 ק ר  )פ

ביתך בנה

ה היכל ס“בביהכנ ש  מ

השרון רמת

 חזקיהו מאור בביהכנ״ס

צבי הוד בכולל

רעננה

 רח' הקהילתי בכולל

 198 אחוזה

תפרח

08-9924520 

ה ישיבת שי תו ח- תפר

ד במוקדים הזמנות א בערב. שלישי יום ע ל ל ש[ הזמנה ]* מרא

ם מעוניני ץ ה פי ה  053-3145900 ל: יפנו מגוריהם באזור ל

קבל ניתן ת זה קובץ ל תוב k מייל: בכ .g ily o n o t@ g m a il.co m | ת חו צ הנ קובץ ג“ע ל ת ניתן ה פנו 053-3145900 ל: ל
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 טליט״א וטננה״ג מרו טל הווטו מכתב
ליטינות הוישים בעניין

בס״דבניברקח׳בטבתתשנ״ו.

מאד. ישגא שלומכון התלמידים. ולהורי חדרים תורה, תלמודי הספר, בתי מנהלי לכבוד

 לישיבות להיכנס לימודיהם את וכדו׳ והחדרים החינוך בתי גומר להתכונן מתחילים כידוע הנה
 להכניסם רוצים הוריהם מקום ומכל הרגילה הלימודים למתכונת מתאימים אינם מהתלמידים חלק לצעירים,
 להכניסם שמצליחים עד טצדיקי כל עושים להתקבל, בקשיים וכשנתקלים לפניה, הולכת ששמה בישיבה
 אשר עד שמתדרדרים ויש נשברים, שם, טוב להיקלט יכולים לא שאלו והיות גבוהות, דרישות עם לישיבה

 אינו שבנו מוטעים, מטעמים להכיר רוצה אינו הורה כל כי והטעם, הנכון, למסלול להחזירם יכולים לא
טובות. לא מאד והתוצאות גבוהות דרישות עם בישיבה להיות יכול

 מלמדים שם אשר כאלו, תלמידים לקבל נועדו אשר חינדד ומוסדות ישיבות נוסדו האחרון בזמן בס״ד
 אח״כ יכולים מהם רבים כאלו. לתלמידים צריכים אשר מיוחדת, ובסבלנות ובהתמסרות קטנות, בקבוצות

המניין. מן כתלמידים נחשבים ולהיות גדולה לישיבה להיכנס

 אם והמנהלים המורים עם ההורים יתייעצו להיכנס, ישיבה לאיזה שמחליטים שלפני להעיר בזה הנני לכן
 מהישיבות שנושרים תלמידים ח״ו יהי׳ ולא בשבילו, ראוי באמת הוא התלמיד שיתקבל שרוצים המקום

ישראל. ולכלל להורים ויגון צער הרבה יחסכו והמחנכים המורים עם בהתייעצות כי לקוות יש כי לצעירים,

וכר לימודי...״ בניר ״וכל בנו ויקוים הנכון בחינוך הבנים לחנו אמת בדרך שיוליכנו יה״ר

לייבשטיינמן יהודה אהרן


