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  פשט על הפרשה �
 )כט ,כב( "'וגו בי התעללת כי לאתון בלעם ויאמר"

 בתשובה חזר ולא נבהל לא איך לדבר התחילה שהבהמה כזה נס שראה אחר לתמוה יש
 כזה נס ראו שלא מאד תמהו מואב ששרי במדרש' ועי( דבר קרה לא כאילו אתה להתוכח נעמד רק

 תמיד אתו לדבר רגילה הבהמה כאילו לשרים להראות רצה הזה שהרשע ל"וי. )מימיהם
 ולא נצחתו שהבהמה' הי הסוף אבל חשיבותו שיראו כדי לה ומסביר אתה מתוכח והוא

 .השרים נגד בבושה ונשאר לה לענות מה לו' הי
 )(טעמא דקרא

 )כד ,כג( "'וגו יקום כלביא עם הן"
 ף את המצוות ללבוש טלית וכו'".: לחטווברש"י

 מה הכוונה "לחטוף" את המצוות?. ˘
 אף שיש זמן גם אח"כ, מ"מ משכימין לנץ, וזה נקרא "לחטוף". .˙
ˆÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Ú 

 ,(עיין בבא מציעא דף ל"ב)שמעתי מרבינו שליט"א: אם צער בעלי חיים אסור מן התורה 
באיזה פסוק הוא נאמר? שאלתי למרן החזו"א ואמר מפרשת בלק דכתיב מה עשיתי לך כי 

(ועי' ספר מורה נבוכים להרמב"ם ובספר חסידים סי' תרס"ו, וברש"י שבת הכיתני זה שלש רגלים. 

 .ב' כתב שנלמד מ"עזב תעזב עמו", ועי' מאירי ב"מ ל"ב, ב') קכ"ח,
 (דרך שיחה)

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"בגרמניהבגרמניהבגרמניהבגרמניה    היהדותהיהדותהיהדותהיהדות""""

 אותו. דמיין פרנקפורט בעיר ,בגרמניה הגדולים הרבנים אחד רבינו אל נכנס השבוע מימי באחד

 אינם שם דרובא רובא ל"ורח יהודים אלף כשבעים, שם שיש המצב על לרבינו תיאר א"שליט רב

' ה, דבר לכל גוים ממש, טהרה ולא כשרות לא, מילה ולא שבת לא. ביהדות מאום יודעים

, בהם התורה שלהבת ניצוץ את ולהאיר היהדות זיקת את לעורר מאוד משתדל והוא. ישמרנו

 .היהדות לחיק יהודים ועוד עוד להחזיר מצליח הוא לאט לאט ה"ב, ואכן

 .פה לגור. מצוה עצמו זה. ישראל לארץ לבוא להם להמליץ כדאי: א"שליט מרן

 ? למול יודעים אתם: א"שליט מרן

 מאוד מאוד, אבל. בתשובה שחוזרים גדולים ובעיקר - וגם קטנים גם מל אני. כן: א"שליט הרב

 כי, למילה להסכים להם קשה עדיין, שבת לשמור ומתחילים ביהדות שמתחזקים אלו גם כי קשה

 .נזק שום להם יקרה שלא להם שיסבירו גדולים רופאים להם מביא אני. מזה חוששים מאוד הם

 שתזכו'... הערלה גבעת' לעשות, בשעתו יהושע כמו ותזכו הלוואי, מאוד גדול דבר: א"שליט מרן

 מדין, למול עליהם לכפות היה אפשר הדין מצד), בחיוך( ואגב... האנשים אלפי כל את למול

 ...יכולים אתם אם יודע לא שאני אלא... מילה שמה כרחה בעל מילה... המצוות על כופין

 ישימו השלטונות כ"אח מיד כי... אחרון האיש יהיה זה, כרחו בעל מישהו אמול אם: א"שליט הרב

 ...סוהר בבית זה על אותי

 להם שאסדר מבקשים יהודים זוג בני לפעמים. הרבה שמתעוררת שאלה לי יש: א"שליט הרב

 לא והם. קטנה מאוד מאוד ביהדות שלהם הידיעה של שהרמה, אלא. כדין וקידושין חופה

. עצמו למול עדיין מוכן לא הוא, כעת. מהול אינו הגבר רבים ובמקרים, ומצוות תורה שומרים

 לשכנע אצליח ה"אי כ"ואח ומצוות לתורה יותר יתקרב הוא ואז. קידושין לו לסדר מותר האם

 ?מילה ברית לעבור אותו

 קודם עצמו שימול מ"מ שנשבה תינוק שהוא ואף, דינים הרבה לענין כגוי דינו ערל: א"שליט מרן

 קידושין לסדר שלא ל"זצ אברמסקי י"הגר הוראת שהביא' י' סי ד"ח יצחק מנחת ת"בשו' ועי( .יתחתן זה אחרי ורק

 ץ"היעב כ"מש ע"וע לו לסדר שלא מחוייבים המצוות על כפיה תורת משום מ"מ בקהל לבוא כשר הדין שמן פ"ואע לערל

 )לערל להינשא ישראל לבת היא שחרפה פ"אע א"ל אות ב"הי נחל עוז במגדל
 בליבו רוצה שהוא בפרט? עצמו ימול הוא שבהמשך צדקו בהן מבטיח הוא ואם: א"שליט הרב

 .מזה מפחד שהוא אלא למול

 .תירוץ לא זה 'מפחד' :א"שליט מרן

 .ידו תחת תקלה יצא ושלא בהצלחה שיהיה א"שליט מרן ובירכו

 



 

  �  הלכה דקדוק  �
  

לחיות עם שו"ע כולל שלושה דברים ראשית לדעת הכל, 
, ושלישית תמיד, זה עבודה של עבד, ושנית לקיים הכל

ואם זה לא מגיע עם עבודה פנימית זה קשה מאוד, רק 
אדם שחי כסדר עם הרגשה ותחושה אני עבד של הקב"ה, 
יוכל לעמוד בזה לחיות עם שלטון עצמי להיות כפוף לדבר 
ה' זו הלכה כל יום כל יום ובכל פסיעה שיני המלומדה לא 

ה לא בא עם עבודה פנימית, יכולים לזה כי זה מפרך אם ז
ללמוד את כל התורה כולה לדעת הלכה למעשה מה צריך 

  לעשות ופשוט לקיים הכל זה בכלל לא דבר פשוט.

שמעתי מאדם גדול כי אנשים סבורים כי לקיים מצוה זה 

דבר פשוט אבל האמת היא כי כדי לקיים מצוה בשלמות 

    .זה עבודה גדולה

גם  ,החלקיםשלשת  ע"פכל הנהגתו רבינו שליט"א 

התאמץ ללמוד הכל ולדעת הכל להלכה ולמעשה וגם 

מתאמץ בכל הכוח לקיים הכל כפי הכתוב והרי החיים של 

יהודי מרגע שפקח את עיניו עד שהולך לישון מודרכים 
הכל מסודר ורגע אחר רגע הוא כפוף וכופף את עצמו 

לנהוג כהלכה,  הספר שונה הלכות נכתב גם למטרה זו 

שיהיה מתומצת כל תהלוכת היהודי מבוקר  להכין הכל כדי

 רבינו סיפר ופעם[ .עד ערב ולקיים הלכה למעשה

 בדעתו היה לא הלכות השונה את כשכתב חילהשמלכת

 כ"אח אך להתנהג איך לדעת כדי לעצמו כתבו אלא להדפיסו
  .]להדפיס והחליט לרבים תועלת בזה שיש לדעת נוכח

בביהכנ"ס לדרמן נבנה גשר שיחבר בין ביתו של רבינו 

שליט"א לבהכנ"ס, העילה לבנית הגשר היה מפאת הקושי 

שהיה לרבינו לרדת מביתו ולעלות, ולכן מזה תקופה רבינו 

כן בנו היה מנוע מלבא להתפלל בביהכ"נ וצערו היה רב, ול
את הגשר שרבינו יוכל לבא לביהכ"נ  תמידין כסדרן, ואכן 

ל יום לביהכ"נ בס"ד מאז בניית הגשר רבינו מגיע כ

והנה למרות שבביהכ"נ לדרמן  להתפלל עם הציבור,

משתדלים שיהיה לכל היכל שני פתחים בצפון ובדרום 
כאשר נבנה הגשר לא נתנו את הדעת על זה ועשו לו פתח 

   .אחד

ראשונה שרבינו בא להתפלל בביהכ"נ דרך הגשר בפעם ה
הוא שמח מאוד כי מקום תפילתו הקבוע שנים רבות היה 

בביהכ"נ לדרמן, וחז"ל האריכו מאוד במעלת הקובע מקום 

לתפילתו, ורבינו במשך השנים הקפיד מאוד להתפלל 

תמיד רק בביהכ"נ לדרמן ובמקום קבוע, לאחר התפילה 
היכן הפתח השני לצאת בו כשבא רבינו לצאת הוא שאל ו

וכשלא היה אמר רבינו א"כ הוא לא אוכל לבא עוד פעם, 

כי אין לי כוח לצאת מהפתח ולעלות הביתה, [במאמר 

המוסגר, אכן הדבר תוקן ונעשה עוד פתח וכך מתאפשר 
לרבינו לבוא תמידים כסדרן], ומה פישרם של דברים, 

מצוה שימו לב, רבינו מאז עמדו על דעתו עוד לפני בר 

ממתי שלמד כי בביהכ"נ יש שני פתחים נכנסים בזה 

ויוצאים בזה נהג כך שלש פעמים ביום בכל תפילה נכנס 
בזה ויצא בזה, אתה מבין, כבר שבעים וכמה שנה היהודי 

הזה נכנס כל תפילה בפתח הזה ויוצא בפתח השני נו אז 

מה אתה חושב כי אחרי שבעים שנה הוא ישנה, ולכן הוא 

   .לא יהיה עוד פתח הוא לא יוכל לבא אמר כי אם

תשמע טוב יש כאן עבודת חיים, יהודי של שו"ע, ממתי 

שהוא הגיע לכלל הבנה כך גדל וכך חונך כי התכנית חיים 

היא עפ"י שו"ע ללא סטיה ימינה או שמאלה, כשצריך 
לקום קמים כשלובשים את הבגד לוקחים ביד ימין וכו' יש 

במלואה איך לשכב איך תכנית מפורטת ונצמדים אליה 

לקום וכך מתחילת היום עד סופו ללא סטיה כלשהי וכך 

   .בכל יום וחוזר חלילה

אם לכתחילה צריך לקום לותיקין אז קמים כל יום אבל כל 

יום ממש בשבת ובחול בימי שמחה ובימי עצב בזמן ובבין 

הזמנים, לא משנה אם הלך לישון בשתים או בארבע או 
ל הלכה מנהג וכדו' כל מה שקיבל בכל שעה אחרת וכך בכ

  מרבותיו הכל. 

סיפר לי סופר סת"ם כי יום אחד רבינו דופק בדלת ביתו 

בבקשה למדני את אומנות הכתיבה, אמרתי לו כך אמר 
אותו סופר ר' חיים חבל על זמנך עדיף שאתה תלמד, ר' 

חיים חייך והודה לי והלך, למחרת פגשתי חבר שגם הוא 

והוא אמר לי כי ר' חיים דפק  עוסק במלאכת הכתיבה

אצלו בדלת וביקש ללמוד אצלו והוא אכן התחיל ללמד 
אותו, המעשה הזה מלמד אותנו כמה דברים, ראשית כי 

אם כתוב בגמ' שת"ח צריך לדעת כתב אז הוא צריך לדעת, 

ואם כן צריך ללכת ללמוד, ללא חכמות, שנית כי רבינו 

הספיק ללמוד מוצא זמן לכל דבר, גם את זה הוא עוד 
לכתוב, ושלישית כי אם הסופר אומר לו כדאי לך ללמוד 

ולא לכתוב הוא לא מתווכח ואומר לו שאינו צודק, אלא 

הוא שותק מחייך והולך, [במאמר המוסגר, רבינו אכן למד 

לכתוב והתחיל לכתוב כדי לקיים בעצמו מצוות כתיבת 
ס"ת אבל לאחר שראה כי אין כתבו נאה חדל מכך, כך 

   .עתי]שמ

הוא לא רואה את עצמו  ראיתם פעם עבד זה תמונתו
הכל מתוכנן שיעבוד מוחלט עד כלות  ,חפשי בכלום

  הכוחות. 

ואם ישאל השואל אבל מה כל זה שייך אלינו, זה מעבר 
לכוחות, תשובת הדבר, כי נכון זה לא דבר שניתן לחיקוי, 

אבל כן ניתן לחיקוי ההבנה וההשגה והשינון כי עבדי ה' 

חנו, כפשוטו, וככל שהשגה זו תגבר כן ממילא יגבר כוח אנ

  קבלת העול. 

אוי אבל זה חיים קשים, זה מעייף, זה כבד מדי, ידידי 

היקר לך נא לרחוב רשב"ם תפגוש יהודי כולו מלא 

בשמחה, אז כנראה שאם זה מגיע מהמקום הנכון זה עושה 

 הלוי יהודה רבי דברי את לעצמנו ונשנן טוב ומאוד טוב,
כי אלוקים עשה את האדם ישר  ".חפשי לבדו הוא' ה עבד"

הודי יקר אם תלך ישר תגיע חשבונות רבים, יוהם ביקשו 

רחוק.


