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 דבר העורך 
ה הגרא"מ שך יבלמרן ראש היש השבוע חל יום היארצייט

והדברים ידועים שבכל שנה כשהתחילו חומש  זצוק"ל
שמחומש זה ניתן ללמוד הרבה דברים בראשית היה אומר 

הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל  חשובים לכל יהודי. כידועה
בות ותמיד היה משלב בנוסף על גאונותו היה גאון במדות טו

למוד מהשיעור ובדרך יעוריו הרבים לימוד מוסר שאפשר לבש
. באחד השיעורים סיפר מעשה כלל היה זה על שבירת המידות

ששמע מפי בעל המעשה בעצמו שהיום הוא אחד מהתלמידי 
ד שנים, הגיע כאשר היה בחור צעיר בן י"חכמים המופלגים, 

אליו חבר ש'לקח' את מפתחות הרכב של אביו ללא רשות, 
ואמר לו בוא ואלמד אותך לנהוג ברכב, אחר שחבירו הראה לו 

 'כללי הנהיגה' ואיך נוהגים, נתן לו לנהוג במכונית.
ע הנהיגה, הבחין הבחור בנסיעתו באחד מרמ"י בדרך, באמצ

ו היתה זחוחה הישיבה שצועד על המדרכה, הבחור שדעת
עליו, עצר את הרכב, ולא פחות ולא יותר, שאל את הר"מ אם 

 הוא רוצה 'טרמפ'.
כמובן שהר"מ השיב בשלילה מוחלטת, והבחור ראה את הר"מ 
כשהוא עומד המום מהבחור הצעיר בן ישיבתו שיושב על 

 ההגה ללא רשיון.
ה מה שעשה, לא בגלל מעש משהמשיך בנסיעה תפס את עצמו

הפראות של נהיגה ללא רשיון, אלא שהבין שהדבר הראשון 
שהר"מ יעשה כשיגיע לביתו, הוא ירים טלפון לאביו, ויספר 

ישון, על מעללי בנו היקיר, ולכן מיד כשחזר לביתו פנה מיד ל
ישן, כשלבו פוחד ממה שהולך והתכסה בשמיכה ועשה עצמו כ

 לקרות מחר בבוקר.
בני ידוע תדע לו אביו, והזהירו, 'כשקם בבוקר, להפתעתו קרא 

זהירך שלא , זה מאד מסוכן, הנני מת אתמוליכי מה שעש
! כאן התחילה ונגמרה תוכחתו של תעשה דברים כאלו יותר'

אביו, אבן נגולה מעל לבו של הבחור, שבזה נסתיימה התוכחה 
 על המעשה החמור שעשה, ולא נענש באופן החמור ביותר.

ושאלו  ים מבחן פומבי בישיבה,כעבור כמה חודשים, התקי
שאלה את אחד התלמידים שלא ידע להשיב, הנער 'הנהג' 
שהיה בחור בעל כשרון, השיב מיד תשובה על השאלה, 

 כשמבין ריסי עיניו ניכר שמחה לאיד על כשלונו של חבירו.
ר המתין לו אביו, ונתן לו 'מנה אחת כאשר הגיע הביתה כב

 אפים' שמעולם לא קיבל כן מאביו.
הנער שכאמור היה בחור כשרוני, שאל את אביו תוך שהוא 

וסיכנתי את חיי,  ר בבכי, היתכן, במקרה שנהגתי ברכבממר
שיו שרק דברת אלי כל כך יפה, וחינכת אותי במקל נועם, ועכ

יע לי כזאת תוכחה לא ידע, מג עניתי תשובה נכונה שחבירי
 במקל חובלים, מה פשר של תגובות משונות אלו.

השיב לו אביו, מדוע אינך מבין, על השטויות שעשית, 
וגן, כשסיכנת את עצמך, הרי כשתגדל תבין לבד שלא עשית כה

איני צריך להוכיחך ברצועה,  זה אמנם דבר חמור מאד, על כן
 אלא די בשבט לשון.

 מח לאיד חברך, על זה צריךאבל על מדות רעות, שהנך ש
עבוד מקטנות, ואם לא עוקרים את שורשי אותם מדות ל

 רעות, בתחילת הדרך, קשה אחר כך לעבוד ולתקנם. 
היום הוא כאמור תלמיד חכם מופלג, כשסיים אותו בחור 

דברי אביו נכנסו עמוק ללבי, ומלווים אותי כל החיים, שעל 
 (ווי העמודים) המדות צריך לעבוד ולעבוד בלא הרף.
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 נודבגליון זה 

 זי"ע החזון אישלע"נ מרן בעל  

  דבורה בן שמריהולרפואת  

 בתושח"י הזקוק לרחמי שמים מרובים

 ד"בס

                                                                ïøîî øù äøåúä øâä"ç é÷ñáéð÷ èéìù"à 

 שנה ג' ו"תשע וירא פרשת 144גליון מס'    

 פשט על הפרשה
 )טז, יט(" ויתמהמה"

רה ויאמר וימאן וישחט. טעמו שלשלת ועוד ג"פ בתו
וראיתי בספר א' דשלשלת מורה להארכת הענין ועפ"ז 
נראה לפרש את כולהו, ויתמהמה שהתמהמה יותר 
מהראוי. ויאמר שהאריך בדבריו הרבה אלא שלא הספיק 
לסיים ובאת רבקה כמ"ש טרם כלה לדבר וגו'. וימאן 
משום שמאן בתוקף הרבה שלא תפציר בו יותר. וישחט 

ריך בשחיטת השלמים יותר מהעולה משום שהא
והחטאת כדי שיצא הרבה דם שהי' צריך להזות ממנו 
על התנוכים והבהונות [ואע"ג דבכל הזבחים קי"ל 
ביומא מ"ח א' דלכתחלה צריך לקבל כל הדם עי' 

 במאירי שם ל"ב ב' שאינו אלא מדרבנן. הערת ח"א].
 )(טעמא דקרא

    

    שי"ח שי"ח שי"ח שי"ח עלי עלי עלי עלי 
    

    עעעע""""זיזיזיזי    לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוק    שךשךשךשך    ממממ""""הגראהגראהגראהגרא    הישיבההישיבההישיבההישיבה    ראשראשראשראש    מרןמרןמרןמרן
 הישיבה ראש מרן של צ"היא יום חל השבוע חמישי ביום

 שלו תלמיד היה א"שליט רבינו, ע"זי ל"זצוק שך מ"הגרא
 כשתקופה, תקוה בפתח א'לומז בישיבת בבחרותו למד מאז

 על סיפר פעם רבינו. בישיבה מ"כר ל"זצ מרן כיהן מסוימת
 נפלאים היו ל"זצ מ"הגרא ורבי מורי של שיעוריו' כי כך

 שלו דאורייתא הריתחא ביותר מפליא שהיה זכורני, ביותר
 זה, תורה של באישה' אש לבת' היו המשתתפים שכל עד

 דבר לשם היו סברותיו, משיב וזה שואל זה, פורק וזה מוכיח
 '.דק עד הרים הרי טוחן והיה

 
 לתלמידו רבינו עצמו החזיק, ל"זצ מרן של חייו שנות בכל
 ציבורית שאלה בכל, בפניו הציבור בעול לשאת רצה ולא

 אלא להכריע רבינו רצה לא, בתקופתו הפרק על שעמדה
 מ"הגרא ממנו ביקש רבות ופעמים, ל"זצ למרן שולח היה

 והוא ברירה כל לרבינו נותרה לא אז או, אליו שיצטרף
 שמענו. דרכו לפי זה שאין אף, ציבוריים לאירועים הצטרף

 שאמר מסבו שמע כי, ל"זצ מרן של מנכדו, ראשון מכלי
 אף אליו ושולח הדור לגדול רבינו את מחזיק כ"שכ שהטעם
 היות, העולם בהוויות ומעורב בקי פחות רבינו שבעצם

 בעל מרן אביו ועל, תורה הוא רבינו של ראשון והמושכל
) א"ע ז"קט ב"ב( הגמרא דברי נאמרו ל"זצ יעקב הקהילות

 הרי כן ואם, שכיבה בו נאמרה לא כמותו בן שהניח שמי
 .ד"עכ ממש אביו כמו גדול כוחו

 
 תשרי ז"ט בתאריך ל"זצ מ"הגרא מרן פטירת בתקופת

 מגדולי כמה ממש שבוע שבאותו, פלא דבר אירע, ב"תשס
 אושפז ואף, בטוב שלא חשו א"שליט רבינו ובינהם הדור

 כי, אז התבטאו הדור מצדיקי כמה, חולים בבית לתקופה
 לחינם ולא ישראל עם על מאוד גדול קטרוג היה כנראה
 אמנם, הדור מגדולי כמה נחלו וגם צדיק אותו נסתלק

 ואם, התורה לכבוד לצאת לכוחו מעל התאמץ להלוויתו
 שנטמן במותו לו עשו גדול כבוד ואכן יצא לא מי – יצא הוא

 רחבי מכל איש אלפי מאות בלוויית שבתא דמעלי בפניא
 .הארץ

 
, קודם יום החיים לבית עולה כשרבינו האחרונות בשנים
 עובר, ה"זצלה איש החזון בעל מרן המובהק רבו של לקברו

 הכלל לישועת ומעתיר, מ"הגרא מרן של קברו דרך גם
 ע"זי מ"והגרא, התפילות כל שיתקבלו ונזכה' ה יתן. והפרט
 וישועה גאולה לנו להחיש הכבוד כסא לפני בעדנו יעתיר

 . א"בב
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   שליט"א שר התורה מרן שיעורו של רבינו
   ט"ו חשון תשע"ו יעי ביום רבשמסר בבית הכנסת "לדרמן" כפי 

  דודו הגדול מרן בעל החזון איש זצוק"ל במלאת ס"ב שנים לפטירת
  

  "מצוה למלחמת יוצאין היו לוי בני אםן: "בעני
  

· ‰�‰Â ,˙ÂÓÁÏÓ ÔÈÎ¯ÂÚ ‡Ï ÈÂÏ È�·˘ 'Î Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ 'Ï‰ ÛÂÒ Ì"·Ó¯·Ò'Ù È¯Ù  Ï‡¯˘È ˙ÂËÓ ÏÎÏ ‡˙È‡ ˙ÂËÓ
‡È·‰Ï Ï˘ 'È‚‰ ‰"Î ÈÂÏ Ï˘ ÂË·˘˜ÏÈ‰Â ÏÏ‰ Â�È·¯Â È"˘¯ ‚"ÎÂ Â�È�Ù ,ÈÂÏ Ï˘ ÂË·˘ ‡ÈˆÂ‰Ï ÒÈ¯‚ ‡"¯‚‰ Ï·‡ ,ËÂ

 ÔÈ· ‰�‰Â ˙ÓÁÏÓ· Ô‡Î ÍÈ¯Ëˆ‡„Ó„ Ï"È„ ,˙ÂÓÁÏÓ ¯‡˘Ï 'È‡¯ Ì˘Ó ÔÈ‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ‡Ò¯È‚‰Ï ÔÈ·Â ‡È·‰Ï ‡Ò¯È‚‰
 ¯‡˘· 'È�ÈÓ ÛÏÈÓÏ „Á‡ ÌÂ˜Ó· ‡�ÓÁ¯ ÈÏ‚ ‰·¯„‡„ Ï"È Í„È‡ÓÂ ,ÔÎ Â�È‡ ˙ÂÓÁÏÓ ¯‡˘·„ ÏÏÎÓ ‡¯˜ ÔÈ„Ó

.˙ÂÓÂ˜Ó  
˘ (ÂÊÁ‡˘ ÈÓ Ù"Ò ÔÈËÈ‚·) ÈÎ„¯Ó‰ Î"˘ÓÎ Ï"È„ 'È‡¯ ÔÈ‡ ‰ÓÁÏÓ ÁÂ˘Ó Ô‰Î‰Ó ‰�‰Â ÌÚ‰Ï ÚÈÓ˘‰˘ È¯Á‡

 'È‰ ‡Ï ¯ÓÂ‡ 'È‰ ‡Ï Ì‡˘ ÌÂ˘Ó Â�ÈÈ‰ ÌÈ·¯ 'È· ÂÏ˙„ ('· Ê"Ó) ¯ÈÊ�· ¯Ó‡˜„ ‡‰Â ,Â˙È·Ï ¯ÊÂÁ 'È‰ ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó
 ‡Â‰ ÔÎÏÂ ‰�ÎÒ ˘˘Á È„ÈÏ ‡·ÈÂ ‰ÓÁÏÓ‰ ¯Á‡˙ÈÂ ¯Á‡ Ô‰Î ‡È·‰Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ 'È‰Â ‰ÓÁÏÓÏ ˙‡ˆÏ ¯˘Ù‡

Ó ÁÂ˘Ó Ô‰Î„ Ï"ÈÂ ,ÔÎ ˘¯ÈÙ ‡Ï È"˘¯ Ï·‡) Â˙ÂÈÁ‰Ï Ì„Â˜.(‰ÓÁÏÓÏ ÍÏÈÏ ÏÂÎÈÂ ‰ÂˆÓ‰ ÍÎ„ È�‡˘ ‰ÓÁÏ  
 ('‡ „"Ó) ‰ËÂÒ· Â�ÈˆÓ „ÂÚ ,(˙ÂËÓ 'Ù ËÂ˜ÏÈ) ˘¯„Ó· 'È‡„Î ÔÈ„Ó· ‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ‰˘Ú˘ Â�ÈˆÓ ÒÁ�Ù· Â‰ÈÓ
 „ÂÚ ,¯ÊÂÁ Â�È‡˘ ˜ÒÙ ÌÈÎÏÓÓ Á"Ù· Ì"·Ó¯‰Â ··Ï‰ Í¯Â ‡¯È‰ Â‰Ê ËÂÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆÂÏÁÂ ‰˘Â¯‚ ‚"‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡

ÔÈ˘Â„È˜· Â�ÈˆÓ Â‰Ó Ô‰Î ('· ‡"Î) ÎÏÓÓ Á"Ù· Ì"·Ó¯‰Â ¯‡Â˙ ˙ÙÈ·È· ¯˙ÂÓ Ô‰Î„ ˜ÒÙ ÌÈ,˙"Ù  ˙"ÙÈ ‡‰Â
 ‡ÓÈ� Ì‡ ‰ÓÁÏÓ ÁÂ˘Ó· È¯ÈÈÓ„ ˜ÂÁ„Ï ˘È ‰Ê·Â) ,Ë"� ÔÈ¯„‰�Ò· È"˘¯ Î"˘ÓÎ ‰ÓÁÏÓ ˙Ú˘· ‡Ï‡ Â�È‡
 „Â„Ï ¯˘‡ ÌÈ¯Â·‚‰ ÔÈ· (‚"Î '·) Ï‡ÂÓ˘· Â�ÈˆÓ„ ‰˘˜ „ÂÚ ,(‰ÓÁÏÓÏ ÍÏÂ‰˘ Î"‰Ê‚Ó ‡Â‰ ‰ÓÁÏÓ ÁÂ˘Ó„

 Ô· Â‰È�· ˘˜Ú Ô· ‡¯ÈÚ ÔÎÂ ,·‡ÂÈ ˙Á˙ ‡·ˆ ¯˘ Â‰�ÈÓ ‰ÓÏ˘˘ ·È˙Î (·"Ù ,‡) ÌÈÎÏÓ·Â Ô‰Î 'È‰ ‡Â‰Â Ú„ÈÂ‰È
.('‡ ‚"Ò) ÔÈ·Â¯ÈÚ· 'È‡„Î Ô‰Î 'È‰ ‡Â‰Â ('Î '¯Ù Ì˘) È"˘¯ÈÙ„Î È¯È‡È‰ ‡¯ÈÚ ‡Â‰˘ ÈÚÂ˜˙‰  

¯ÈÈ‡ ‡Ï ‰Ê·Â ÌÈÎÏÂ‰ ÌÈ�‰Î Ì‚ ‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ·„ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡Â˙ÓÁÏÓ ‡‰„ ,Ì"·Ó¯‰ È  ‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ÔÈ„Ó ‰˙È‰
.ÈÂÏ Ë·˘ ˙Â·¯Ï ÍÈ¯ËˆÈ‡Â  

 ÍÏÈÏ ÔÓˆÚÓ ÔÈˆÂ¯ Ì‡ Ï·‡ ‰ÓÁÏÓÏ ÍÏÈÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡˘ ‰�ÂÂÎ‰ ‰ÓÁÏÓ ÔÈÎ¯ÂÚ ÔÈ‡˘ Ì"·Ó¯‰ Î"˘Ó„ ‰‡¯�Â
ÍÏÈÏ ¯ÂÒÈ‡ Ô‰ÈÏÚ ˘È˘ ‰ÓÁÏÓ‰ ÈÎ¯ÂÚÓ ÔÈ¯ÊÂÁ˘ È�‰Ï ÈÓ„ ‡ÏÂ ,ÔÈ‡˘¯ ‰ÓÁÏÓÏ  ÌÈ�‰Î ÏÚ Ï·‡ ,È¯ÙÒ· 'È‡„Î

ÌÈÂÏÂ ÈÏ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡Ï Ï·‡ ÔÙÂÎÏ ‡"‡˘ ‡Ï‡ Í ÔÈ‡˘ ‰Ê ÔÈ„ Ì"·Ó¯‰ ‡È·‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,ÍÏÈÏ ÔÈÏÂÎÈ ÌÈˆÂ¯ Ì‡
˘ Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ 'Ï‰· ‡Ï‡ ‰ÓÁÏÓ· ÔÈ„ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰· ‰ÓÁÏÓ ÔÈÎ¯ÂÚÌÈÂÏ‰ „Â·Î ÔÈ„Ó Â‰Ê 

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â.  
 ˜ÒÚ ÁÎ· ˜¯ ‡Â‰ ÌÈÈÂ‚‰ ÔÓ Ïˆ�‰ÏÂ ÚÈ�Î‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ˆÚ‰('‡ Á"�) ÁÏ˘· ˜"‰ÂÊ· Î"˘ÓÎ ‰¯Â˙‰  ‰ÏÈÓ ˙ÈÏ

„ ‡ÓÏÚ·ÏÈÁ ¯·˙ÈÈÔÈ˜ÒÚ˙Ó Ï‡¯˘È„ ÔÓÊ ÏÎ„ ‡˙ÈÈ¯Â‡· ÔÈ˜ÒÚ˙Ó Ï‡¯˘È„ ‡˙Ú˘· ¯· ÌÈÈÂ‚ ÔÈÓÚ„ ÔÂ‰ 
‡ÏÈÁ ¯·˙‡Â Û˜˙˙‡ ‡�ÈÓÈ ‡˙ÈÈ¯Â‡· .‡· „Â„ Ô· ˙ÈÚÈ·˘ È‡ˆÂÓÏ ‰ÎÊ�˘ ¯"‰È ,ÌÈÈÂ‚„ ‡Ù˜Â˙Â  

  

  

  
  שו"ת מרבינו שליט"א בכמה עניני הלכה

  
ש. כתב החזו"א בקוב"א ח"א מכתב ד' וז"ל למעלה מפרק הזרוע של יד בכלל מקום מכוסה אף שרבו מגולי כל היד 

  בטלה דעתם עכ"ל וצ"ב דמאחר שרבו ההולכים כן שוב אין בזה משום חוסר צניעות ומה שייך בזה בטלה דעתם. 
.Ô˙Ú„ ‰ÏË· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÔÈ˘ÂÚ˘ ÔÂÈÎ .˙ ביאור דברי החזו"א] דאף דהגדרת מקומות (נראה כוונת רבינו שליט"א [ב

נקבע לפי"מ שדרך בני אדם לכסות מ"מ לאחר שנתבאר בפוסקים שלמעלה מהמרפק הוא בכלל מקומות המכוסים 
  )נקבע הדין שזהו השיעור ושוב אף אם יתרבו מגולי היד בטלה דעתם כיון שעושים שלא כדין.

  יטה והולך פחות מד"א קודם נט"י שחרית.ש. האם אמת נכון הדבר שמרן החזו"א הי' יורד מהמ
.ÔÂÎ� .˙  

  ש. עד כמה דקות הוה ס"ל להחזו"א שאם מקדים או מאחר את הנץ מיקרי תפלה כותיקין.
.‰ÚÂË ˙Ú„‰˘ È„Î· .˙  ברשימות בשם החזו"א שבכת"י רבינו שליט"א כתב וז"ל ואמרו בשמו שותיקין אין הכוונה)

תינו בשירה חדשה, וגם קשה לצמצם, אלא בערך, ואפי' משהו לפניו ממש ברגע הנץ, דלא מסתבר שהותיקין המ
  או לאחריו. עכ"ל. ושמעתי מרבינו שליט"א שהכוונה שתים שלוש דקות, ואמר שזו גם כוונתו בתשובתו כאן.)

  ש. אבקש שיורה רבינו איך לנהוג בזמן ק"ש כהמג"א או הגר"א.
.‡"‚Ó‰Î ‰ÏÈÁ˙ÎÏ .˙ חזו"א היא שאפשר לסמוך על סוף זמן ק"ש דהגר"א (שמעתי מרבינו שליט"א שדעת ה

לכתחילה, אבל אביו מרן הקה"י זצ"ל אמר שאין ליכנס לכתחילה להקל בק"ש דאורייתא, עכ"ד שליט"א. (ומה 
שאמר רבינו שליט"א בשם החזו"א כן הוא גם ברשימות הוראות החזו"א בכת"י רבינו שליט"א וז"ל אפשר לסמוך 

  עי' בחזו"א או"ח סימן י"ג ועי' בשיח אליהו אות ס"ה. עכ"ל רבינו שליט"א שם.) על זמן ק"ש של הגר"א. ו
  (דעת נוטה)                                                                                             

  
  


