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בס"ד

דברים אחדים
חסד ה' אשירה שזכינו לבוא בסוף השנה השניה של הוצאת עלון כאיל תערוג -שבס"ד מידי שבוע בשבוע ומידי מועד במועד עלה בידו לאסוף
ולכנס מדברי רבן של ישראל שליט"א דברי חיזוק ציצים ופרחים ועובדות מרבותיו גדולי הדורות.
וזכינו שהדברים נתקבלו באהבה רבה בכל תפוצות ישראל ונקראים בשקיקה ע"י זקני הדור רבנן ותלמידיהון די בכל אתר ואתר מגדול ועד קטן.
וכבר המליץ ג"א שליט"א על גליון זה את מה שכתב הגר"ש גריינמן זצ"ל ...כבר הייתי עד ראי' איך שגאוני דורנו יחד את גאון עוזנו ותפארתנו
רשכבה"ג אדמו"ר מרן הגאון ר' חיים עוזר זצ"ל מווילנא היו רגילים לשבת על יד הח"ח זצ"ל באספות שונות והיו מקשיבים לדבריו משך ארבע
וחמש שעות רצופות מבלי הפסק .ומרגלא הי' בפומי' של הגרח"ע זצ"ל כי כמו במן שהי' לחם שמים הי' כל אחד טועם טעם אותה האכילה שלה
הי' מתאוה וכמאמרם ז"ל במכילתא פ' בשלח ט"ז כ"ג עה"כ את אשר תאפו אפו .ר"י אומר מי שהי' רוצה אפוי הי' מתאפה לו כו' ר"א אומר
הרוצה דבר אפוי הי' טועם כל אפוים שבעולם וכו' וכן הוא בדברי הח"ח זצ"ל מאיש עד אשה מנער ועד זקן כל אחד שומע כפי כחו והבנתו עכ"ד.
ומעלה יקרה יש בהבאת דברי תורה של רבנו שליט"א לכלל ישראל דהנה כתב הבעל הטורים עה"פ ונפשו קשורה בנפשו' ,קשורה .בגימטריא
אתורה .שלמד מפיו תורה".
והנה כתב החזון איש )קובץ אגרות ח"א סי' קפ"ב( "אין חכמה בעולמנו בלתי אם עברה לנו דרך נשמת חכם חי".
ובהקדמת הס' אהלי ישועה הביא בשם המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעוינשטיין זצ"ל כי עיקר השפע שמקבלים מתורתו של תלמיד חכם הוא
בהיותו אתנו בזה העולם מפני שעיקר תורתו עמו ע"ש בס' הנ"ל שהוכיח כן .ומילא ע"י לימוד בתורתו נעשה קשר עמוק יותר וזוכים יתר לשפע
רוחני.
וכפי שאמר מרן הגרח"ק שליט"א שעל רבנו שליט"א נאמר דברי הגר"א )אבן שלמה פי"א או' ה'  -ת"ז מ"ב ג( 'כמו שניצוצי השמש שופעים בירח
וכוכבים כן בכל דור מאיר ניצוץ א' ממשה רבנו שיה לחד בדור והוא שופע אורו לכל הת"ח שבדור וכל חדושי תורה שמתחדש בעולם הוא ע"י
השפעת אורו של משה רבנו ע"ה.
ובדרשות הר"ן דרוש ח' כ' ונראה לי עוד כי מלבד השתתף הנביא עם הנביא ,והחכם עם החכם בתועלת קיבול החכמה כמו שפירשנו ,יש בזה
ענין אחר .והוא שאין ספק שראוי שנאמין ,שכמו שבזמן שבית המקדש קיים ,היה המעון ההוא המקודש ,מקום מוכן לחול שפע הנבואה
והחכמה ,עד שבאמצעות המקום ההוא ,היה שופע על כל ישראל ,כן ראוי שיהיו הנביאים והחכמים מוכנים לקבל החכמה והנבואה ,עד
שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים מבני דורם גם אם לא ישתתפו עמם ,אבל מצד המצאם בדורם ,שהם עצמם כמו המקדש
המקודש .והרמב"ן ז"ל כתב בסוף סדר והיה עקב )דברים יא כב( ,ויתכן באנשי זאת המעלה ,שתהיה נפשם גם בחייהם צרורה בצרור החיים ,כי
הם בעצמם מעון לשכינה ,כאשר רמזו בעל ספר הכוזרי )מאמר ג א( ,עד כאן ,ואפשר שנתכוין גם לזה .ולפיכך בהמצא לחכמים והחסידים בדורות,
יהיה השפע שופע עליהם ,ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על כל המוכנים מבני דורם ,וכל שכן לאותם שהם מתקרבים אליהם ומשתתפים
עמהם עכ"ד.
ונביא בזה דברי החת"ס שכתב בזה דברים יקרים )דרשות ח"ג עמ' קה( וז"ל בשידוע דההוקם על משיח אלקי ישראל מאת ה' הבוחר בעבדו לא
יצויר שיתקנאו בו מקנאים כלל וכלל ולא יקנא ולא יעורר עליו ריבים ומדנים אלא המכחישים שמאת ה' היתה זאת לו כמחלוקתו של קרח עם
מרע"ה באומרו )במדבר י"ז ג'( ומדוע תתנשאו על קהל ה' ,אבל המאמינים כי ה' הקימו לנגיד על עמו לא יקנא .כי אי אפשר ליקח גדולה על
ישראל כי אם ברצון הבורא ית"ש וכו' ,ואם אמנם לא בכל יומא מתרחש שה' יבוא בעצמו ויראה באצבעו 'קום משחהו כי זהו' ,מ"מ בהתאספו
יחד עם ה' ,ומסכימים רובם על איש אחד ,יהיה מי שיהיה ,בשידוע כי רוח ה' הופיעה על עמו לבחור להם הישר ,ולא יתכן להאמין כי הסכמת
רוב דעות שלהם הוא במקרה להזדמן ,כהסכמת דעות העמים ,לשום עליהם איש אשר לא מאת ה' הוא וע"כ נצוינו עם ה' שתהיה אימת המלך
עלינו ביתר שאת ויתר עוז כאשר נאמין כי ה' הקימו ,עכ"ד היקרים.
ובזה נבוא בדברי הודאה לידידנו הרבנים הגאונים שעוסקים עמנו במלאכת הקודש ועמלים בכל שבוע ושבוע לבקר ולהעמיד את הדברים על
דיוקם ובבהירות רבה.
ועל כל אותם הגאונים ממשפחת רבנו שליט"א וגדולי תלמידיו שפתחו בפנינו את אוצרות זכרונתיהם ומכחם זכינו לפרסם את הדברים] .שעוד
חזון למועד להזכיר שמם בפרטות[.
ובפרט להרה"ג ר' איסר זלמן שוב שליט"א תלמיד ותיק ונאמן ביתו של רבנו שליט"א שסייע לנו רבות.
הודאה מיוחדת למשפחת הגאון הגדול רבי בן ציון פלמן זצ"ל שבטוב עין הביאו לנו את שיעוריו החשובים על עניני שביעית ,שהביא תועלת
גדול בענינים אלו.
וכן לכל העוסקים במסירות רבה שלא ע"ל מנת לקבל פרס בהפצת הגליון במקומות שונים בארץ ישראל וברחבי תבל.
ולכל נדיבי עם ובעלי דפוס שונים שתרמו מהונם איש איש כפי כחו למען הוצאת הגליון.
יזכו ליתברך בכל מילי דמיטב בבנים ובני ת"ח ולא תמוש התורה מפיהם ומפי זרעם עד עולם.
ונזכה במהרה לקבל פני משיח צדקנו ורבנו שליט"א בראשינו.
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גליון 61
פרשת בראשית
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
עיקר מצוות אמונה

אינו א' משבע המצות שבן נח מצווה עליהם .אלא שהכרת הטוב אינו מצוה,
אלא שזהו האדם ,כי בלי הכרת הטוב הלא אינו מתנהג כמו בן אדם ,ואדם
הראשון בגלל שהיה אדם היה עליו החיוב להיות מתנהג כמו בן אדם) .אהל

רש"י בתחילת בראשית מקשה בשם רבי יצחק 'לא היה צריך להתחיל את
התורה ,אלא מהחודש הזה לכם ,ומתרץ רש"י משום שאם יאמרו אומות
העולם לישראל ליסטים אתם ,אומרים להם שהקב"ה ברא את העולם והוא
נתנה לנו' .וצ"ע מה הקושיא שיתחיל את התורה בהחודש הזה לכם ,הרי
העיקר זה אמונה ,ובלי אמונה אין שום דבר ,גם יהודי ,גם בן נח ,בלי אמונה
זה כלום ,וא"כ אדרבה זה פשוט שצריך להתחיל בבראשית ,ששם כתוב
בריאת שמים וארץ ,ושהקב"ה ברא את הכל וכל השתלשלות הבריאה,
ואח"כ להתחיל עם המצוות ,ומה היה קשה לרבי יצחק.
ונראה שהיה קשה לרבי יצחק שהיה לו להתחיל את התורה בהחדש הזה
לכם .דאמנם עצם הדבר מה שלומדים פרשת בראשית ,לומדים באמת
דברים האיך שהקב"ה ברא את העולם וכל הבריאה ,אבל בן אדם שעושה
מעשה כשמתחיל את הפרשה של קידוש החדש .כשעושה מעשה מצוות,
שבזה הוא מראה שהוא מאמין בה' ,כי בלי אמונה למה הוא עושה את
המצוות האלו הרי זה לא בין אדם לחבירו ,ואדרבה בבראשית אין רק מצוות
מה שנצטוו בני נח שזה כמעט כולם בין אדם לחבירו .ואפי' גיד הנשה שזה
בין אדם למקום ,מ"מ כתוב את הטעם בתורה עצמה ,ואי"ז כשאר המצוות
שלא פירשה התורה את הטעם ,רק חז"ל מפרשים טעמים ,דפירשה תורה
טעם משום שתקע בכף ירך יעקב ,על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה,
*]וכן מצות מילה כתוב ברבינו בחייי )לך לך יז ,יג( שזה להחליש כח
התאוה[* .אבל אין שום מצוה שהיא בלי שום שכל ,ועושה רק משום
שהקב"ה ציוה ,שבזה מראה בפועל אמונה בה'.
ולכן הקשה רבי יצחק למה לא מתחיל את התורה במצוות אלו .כי הרי עיקר
התורה זה המצוות ,כי בזה שהוא כולו נתון תחת אמונה בה' ,ולגמרי מצפה
רק עליו ,וא"כ זה צריך להיות העיקר .ותירץ רש"י שצריך להתחיל מבראשית
משום אומות העולם ,דבאמת מחמת כלל ישראל היה מספיק להתחיל
מהחדש הזה לכם ,ואי"ז אלא לתרץ להם את הקושיות ,ולמעשה היינו
מצליחים גם בלי זה כיון שאנו בטוחים בה' ועושים את המצוות ,והיה בסדר,
רק כיון שאומות העולם יקשו קושיות התחילה התורה מבראשית כדי לתרץ
את הקושיות .ועיקר מה שיש לנו ללמוד מזה ,כי הנה ראינו כבר בחז"ל
בשבת )ל"א( כי אם לומד תורה בלי יראה .זה כלום! ועיקר היראה לא יכול
להיות בלי אמונה בה' .ומה שבן אדם יותר בוטח בה' ,יותר מאמין בה' ,הוא
יותר מוגן ,ויותר צפוי לזכות לסייעתא דשמיא .וס"ד הכי גדולה היא כשיש
לו אמונה במדה היותר גדולה) .מתוך שיחה מס' ימלא פי תהלתך אמונה עמ' ת"מ-

משה בראשית עמ' צ"ט .מתוך שיחה שנאמרה בחנוכת הבית בישיבת קול תורה ,וע"ע בימלא
פי תהלתך אמונה עמ' שפ"ח(

תענית דאדם הראשון
איתא בגמ' )ע"ז ח' ע"א( ת"ר לפי שראה אדם הראשון ,יום שמתמעט והולך,
אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי ,וישב ח' ימים בתענית
ובתפילה .ובתורת חיים כתב דאותם שמונה ימים אלו ישב בתענית אף
בלילות .והוכיח מהא דאמרינן במס' עירובין )י"ח( אמר ר"מ אדם הראשון
חסיד גדול היה ,כיון שראה שנקנסה עליו מיתה ישב בתענית מאה ושלושים
שנה וכו' .וא"כ מאי רבותא דשמונה ימים ,ובהכרח דשמונה אלו הוי יום
ולילה .ושאלתי למרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א דברמב"ם כתב דא"א לצום
שבעה ימים .והראה לי מרן את השערי קדושה )ח"ב שער ד( שכתב דלא זכה
משה רבינו לקבל התורה עד שהתענה ארבעים יום וארבעים לילה ,ולא עלה
אליהו הנביא למרום ,עד שהתענה ארבעים יום וארבעים לילה ,וכן לא זכה
שלמה המלך לחכמתו כדכתיב 'ויחכם מכל אדם' עד שהתענה ארבעים יום
וארבעים לילה ,חזינן דהיה להם נס .וא"כ ה"ה לאדם הראשון נעשה נס.
ושאלתי למרן איך קיבלו עליהם תענית ארבעים יום ,והא אין סומכין על
הנס .ואמר לי מרן דלא מוזכר שקיבלו עליהם אלא התכוונו לצום עד שיראו
שהם במצב של פיקוח נפש ויאכלו ,והנס היה שלא הגיעו למצב זה) .משנת
שלמה ע"ז ח ,א(

קין והבל
תלמיד חכם התלווה לרבנו ראש הישיבה שליט"א וביקש חיזוק ,כדי להניח
את ידיו ממריבה שנקלע אליה שלא ברצונו
הביט עליו ראש הישיבה שליט"א :וכי אנו זקוקים לחיזוק? הנה קין והבל דנו
אודות חלוקת העולם כפי שמבואר במדרש רבה כ"ב ז' "אחד נטל קרקעות
והשני נטל מטלטלים" על מה נסובה המריבה? על ירושת העולם ,בשעה
שאביהם עוד היה חי .ומה היה באמת בסופו של דבר? ,האם אתה יודע מה
היה הסוף? שניהם הסתלקו עוד בחיי אביהם ,ולא ירשוהו ...והנה – .המשיך
ראש הישיבה  -למאן דאמר אחד במדרש מריבתם הייתה – בתחומו של מי
יבנה בית המקדש לעבוד בו את השי"ת .מכל זאת למדנו עוד ,כמה גרועה
מחלוקת שגם מתוך מריבות רוחניות על מקום המקדש יכולים להגיע עד
רציחה ממש ,רחמנא ליצלן) .כ"ת(

סילוקו של חנוך

תמ"ב(

ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי לקח אתו אלקים) .בראשית ה ,כ"ד(
ופירש רש"י צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע ,לפיכך מיהר הקב"ה
וסילקו והמיתו קודם זמנו ע"כ .ויש לעיין שלכאורה לקיחת חנוך קודם זמנו
היא מניעת הבחירה בין טוב לרע ממנו ,ואם גזרה חכמתו ית' שתינתן בחירה
לאדם בין טוב לרע מדוע ימית את האדם קודם זמנו כדי שלא יבחר ברע
ויחטא .ושאלנו שאלה זו לפני מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א וענה לנו ,אני
מסביר לעצמי שחנוך עשה כל שביכולתו לעבודת ה' ממש ,ורק במצב שכזה
שהוא קל להרשיע ,נתן לו הקב"ה מתנה שלא השאיר אותו בעוה"ז בנסיונות
קשים ,שייתכן מאד שירשיע .והוסיף שברמב"ם פ"ו מתשובה מבואר שיש
מי שנמנעת ממנו התשובה כעונש ,וכאן זו אותה בחינה ,אלא שזה ניתן
לאדם כשכר על מעשיו הטובים ,ובאמת מיתה זו היא מעין מיתת בן סורר
ומורה שאמרו עליו ימות זכאי ואל ימות חייב ,אלא שפה זכה למיתה זו
מחמת מעשיו הטובים ולא להיפך) .ס' שובי נפשי על הלכות תשובה עמ' קס"ה ,וע"ע

אילני סרק
בירושלמי כלאים )פ"א ה"ז( איתא ר' פנחס אמר שמחה בציוויה ]-הארץ[
והוסיפה אילני סרק עכ"ל .וצ"ע איך יכולה להוסיף בלי ציווי הקב"ה .עוד ק'
דהנה כ' רש"י )ויקרא כ"ו ,ד( 'ועץ השדה  -הן אילני סרק ,ועתידין לעשות
פירות' .משמע דבזמן שמקיימים תורה ומצוות בשלימות לא יהיו אילני סרק.
וקשה למה בבריאת העולם נבראו אילני סרק הרי עדיין לא היה חטא.
ובאמת הרמב"ן בפרשת בראשית )א' י"א( מביא מחז"ל שאף אילני סרק
עשו פירות ,וא"כ נאמר כי מקללת ארורה האדמה היו סרק עכ"ד .אכן מדברי
הירושלמי אכתי צ"ע) .אילת השחר בחוקתי כו ,ד ,וע"ע בס' יחלק שלל כאן(

כופר בטובה אינו אדם
רש"י כתב )בראשית ג ,י"ב( על דברי אדם הראשון האשה אשר נתת עמדי
היא נתנה לי ,וז"ל כאן כפר בטובה )עי' ע"ז ה ע"ב( עכ"ל .אמר הגראי"ל
שטיינמן שליט"א ,וכי איזה טענה הוא על אדם הראשון שלא היתה לו הכרת
הטוב ,הלא אדם הראשון לא הי' לו דין ישראל לכו"ע ,וחובת הכרת הטוב

באילת השחר כאן(
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ענין בפרשה -זמירות שבת
שירת השבת של אדה"ר

הזכרת השם

במד"ר בראשית כ"ב י"ג איתא שאדם הראשון פגע בקין וא"ל מה נעשה
בדינך ,א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי ,התחיל אדה"ר מטפח על פניו ,כ"כ
גדול כח התשובה ואני לא הייתי יודע ,מיד עמד אדה"ר ואמר מזמור שיר
ליום השבת עכ"ל והתקשו מה השייכות לזה.
והנה בעצם אדה"ר עשה תשובה גדולה מאד ,כמבואר בעירובין )י"ח ב (
דכשראה שנקנסה מיתה ,ישב בתענית ק"ל שנה ,ופירש מן האשה ,והעלה
זרזי תאנים על בשרו.
אלא נראה דהנה הרמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ז כתב 'התשובה מקרבת את
הרחוקים אמש הי' זה שנאוי לפני המקום ,משוקץ ,ומרוחק ,ותועבה ,והיום
הוא נחמד קרוב וידיד וכו'.
והנה קרבת הקב"ה להאדם אינו דומה ,כי יום שיש בו קדושה יותר היינו שיש
יותר קרבת אלקים בימים טובים דבקותם קרוב יותר ,וברגל שאבו רוה"ק
כמבואר בשמחת בית השואבה ]בפסיקתא רבתי פ"א[ והנה קדושת שבת
הרי היא קדושה הכי גדולה ,שמזה נבין שקירבת השכינה ביום ההוא היא
הכי גדולה ,והנה שהאדם יגיע לחדש שירי אהבה לה' בזמן ששורה עליו רוח
הקדושה אז הבחינה היותר גדולה.
לפי"ז כשהוא בקרבה בדרגת שבת ואדה"ר הי' ראוי לכך והשיג זה ,ובודאי
השיר צריך להיות השיא של דביקות בה' .אולם זה לא יתכן אם האדם מרגיש
עצמו שנאוי לה' ,אם כי הוא מצדו משתדל ועושה תשובה ,אבל כל זמן שלא
התאמת אצלו כי אחרי התשובה נהי' אוהב וידיד ,לא הי' שייך שישרה עליו
רוח קדושה כזאת ,ולהגיד מזמור שבו שיא ההתקרבות והדביקות ,דכל זמן
שאינו מרגיש עצמו שגם מצד הקב"ה הוא אהוב ,אלא מרגיש שהוא מרוחק,
איך יוכל לשמוח ולזמר שיר כזה .והנה כיון שהגזירה דמיתה לא השתנה,
חשב אדה"ר דהתשובה לא נתקבלה כלל ,והחידוש דקין הי' דנתפשר היינו
ג"כ ,דאע"ג דהגזירה לא בטלה לגמרי ,מ"מ נתפשר עם קונו ,הרי דשייך
שיועיל תשובה והוא כבר ידיד ה' ,ומ"מ הגזירה לא בטלה ,בזה שמחתו
עברה מעל לגבול ותיכף מדביקותו פרצה השיר ,שנבע מגודל קירבתו שהי'
אצלו כבדרגת שבת ,כי כתוב שת"ח הוא בבחינת שבת היינו דת"ח וחסיד
גדול יכול להשיג מדרגה כזאת גם ביום רגיל) .ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמ"ח(

נשאל רבנו אם בזמירות שבת יש לזמר את שם השם כמו שכתוב ,או דיאמר
'השם' .והשיב שליט"א דבבריסק אין אומרים שם ה' ,אלא דהעיר דבסליחות
אומרים כל פעם אלוקינו ואלוקי אבותינו ,ומה ההבדל ]והוסיף דהרי
במשנ"ב סימן רט"ו ס"ק י"ט כ' דדרך שבח והודאה שרי לאדכורי[ .אמנם
אמר דאם מזכירים שם ה' ראוי לא להפסיק בדיבור בזמירות.
מנהג רבנו
מנהג רבנו לשיר את הזמירות שב"ק .באמירת שלום עליכם ,אינו אומר את
הקטע של צאתכם לשלום ,ובריבון העולמים אומר עד היכן שנגמר ההודאה
]ולפעמים שר אשת חיל[ ואח"כ בסעודה שר כל מקדש ,מנוחה ושמחה,
מה ידידות ,וי-ה רבון .ודרכו אחרי כל קטע להפסיק להעיר ולבאר] .וראה בס'
ימלא פי תהלתך עמ' שע"ח ואילך מה שהביאו שם מביאורי רבנו על הזמירות[

ובכל סעודה אומר רבנו את המשנה )זבחים פ"ד מ"ו( 'לשם ששה דברים
הזבח נזבח') .צדיק כתמר יפרח עמ' ט'( ]א"ה ,ראה בס' ברכת אפרים צואת הגאון רבי אפרים
סגל אב"ד קויל )נלב"ע תקצ"א( או' מ"ח דהביא מנהג זה[

ואמר רבנו שאצל הגרי"ז התעכבו בסעודת שבת ,אך איני יודע אם הוא עצמו
שר ,אבל התעכב בסעודה ,ושרו שם הרבה.
וכן רבנו נהג עם ילדיו ששר זמירות והתעכבו בסעודה ,ובעיקר בסעודה
שלישית האריכו יותר ,מפני שהיה חושך ,וגם שידוע שזה זמן של רעוא
דרעוין) .שם עמ' קל"ו(

יום זה מכובד
כששהה רבנו שליט"א בארצות הברית והיסב עם תלמידיו ומקרוביו .רשם
לאחר מכאן אחד הנוכחים:
העינים נעצמו ,השירה גברה .השומר שבת הבן עם הבת ,לק-ל ירצו כמנחה
על מחבת .שקלנו וטרנו ,שחנו בדברי תורה .המשכנו לשיר .לפתע נראה רבנו
שליט"א מהורהר .תוך מספר שניות התברר שהוא מפליג על כנפי הזכרונות,
הרבה שנים לאחור .היה זה בזמן מלחמה הנוראה ,ששלטונות שויץ הכניסו
את כל הפליטים למחנה העקורים התקבצו אז יהודים מכל קהלות אירופה.
אחד מבית נותרו ,אחד ממשפחה .איש איש היה ספון בכאבו ,בגעגועיו
לבית שהיה ואיננו .ובס"ד בשבת לא הוצרכו לעבוד ,והיו יושבים יחד לשלחן
השבת .כל אחד הביא מנגינה מהבית ,צליל שנותר .זה שורר "ברוך ק-ל
עליון" בנעימה שהביא מהבית בפולין ,והאחר הביא מנגינה מהבית
באוקראינה .ור' יוסף ליינר הביא את מנגינת "יום זה מכובד" מהבית
באיטליה .כך התגבשו אצל כולנו זמירות השבת ,מכל רחבי אירופה .ולא זכר
רבנו את המנגינה ההיא ,משם ,שהיו שרים לימים בביתו.
לפתע החל בנו הגאון רבי משה שליט"א לפזם את נעימת הזמירות מימי
ילדותו .הוא לא ידע מה מקורה ומנין באה .והיתה זו מנגינה ערבה לאוזן,
כובשת לב וקליטה לאוזן .תוך מספר דקות ,היו הצלילים בקצב המארש,
מושרים בפי כולנו .בקול שהולך ומתגבר .בצליל של שיר לכת ,לכבוד שבת
המלכה .כמו לפני הרבה שנים במחנה .ועל פני רבנו שליט"א היתה נהרה
שננסכה על פנים של שבת ...יום זה מכובד...
דברי תורה על השולחן
כשנשאל רבנו כיצד ניתן לרומם את האשה ,ובתו"ד שאלו ,האם שלחן
השבת ,יש ביכולתו לרומם את הבית....
וענה רבנו :לשלחן השבת יש מעלה עצומה ,אבל עיקר התועלת היא לילדים,
למשפחה כמשפחה ,לא בדווקא לאשה.
ושאל האם יש ענין לאמר דברי תורה קלים יותר ,כדי שגם האשה תהא
שותפה...
היום יש רבים שנוהגים כך .בעבר לא עשו ,ובכל זאת היו נשים גדולות .יש
בכך בוודאי תועלת מרובה ,אולם אין זו הדרך לרומם את האשה .יש כאלו
שרוצים ללמד את האשה וזה אינו דבר טוב .לא טוב שהוא ילמד אותה,
ובוודאי אין זה טוב שהיא תלמד אותו .אשה אינה צריכה להיות אברך אלא
אשת אברך! יש לה תפקידים בהתאם והיא צריכה להעריך את תורת בעלה
ולאפשר לבעלה ללמוד תורה והוא צריך לכבדה על זה שהיא מאפשרת לו
ללמוד תורה .זה תפקידה ,וכמובן הכל לפי הענין.

זמירות שבת
רבנו אמר שאת הזמירות לשבת קודש חיברו גדולים וקדמונים ,והם הכניסו
בזמירות הרבה מדרשים ,ולכן צריך לדייק כל מילה ,ולשם כך למד רבנו
בספרים המפרשים את הזמירות) .מזקנים אתבונן ח"א עמ' (67
נשאל רבנו מאברך מבקש ה' :עד כמה חשוב שישב עם בני משפחתו וישיר
עמהם זמירות שבת.
והשיב רבנו :שזה דבר חשוב וזו הנהגה טובה מאוד.
והוסיפו על שאלתו ואמר :אדם החפץ ללמוד ,מהו לקצר בזמירות ובסעודת
שבת ,ע"מ ללמוד תורה באותו זמן?
ענה רבנו ואמר :עונג שבת זה דבר חשוב מאוד לשמור ולקבל ,שאחרת
כאשר הילד גודל ללא הרגשת ענג שבת ,אז הוא לא יודע את גדלות
וחשיבות השבת ,אולם אם מנהיג משפחתו לקיים עונג שבת – אז יודעים
הילדים ומרגישים שיש שבת ,דבר שהוא יקר חשוב ונשגב שצריך להוסיף
וללמוד הרבה עליו ,ולולי שינהג כך ,הילד לא ידע!
והוסיף ואמר שמדובר גם לפני שיש ילדים כגון –זוג צעיר וכדו' שהרי אם לא
יתרגל לכך -לא יעשה כן אח"כ) .מזקנים אתבונן ח"ד עמ'  ,116וראה שם באריכות
מקורות לענין זמירות שב"ק(

בעיר בריסק
רבנו סיפר שבעיר בריסק היה שיר שהיו שרים בכל ליל שבת על דברי
המשנה 'שלשה דברים צריך אדם לומר ערב שבת וכו' ,והיו החלונות
פתוחים ,וכך היתה מתנגנת המניגה הזו בכל בריסק ]וגם בבית הגרש"ז ריגר
זצ"ל היו שרים זאת[.
וברחוב ששם גרו ,היו גרים מרן הגרי"ז והגרש"ז ריגר ,והיה דרכם שא'
מתחיל לשיר 'הראנו' והיו עונים בבית אחר כנגדו 'ה' חסדך' ,וכך היה
ממשיכים לשיר יחד בצוותא בשמחה גדולה.
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הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן שליט"א
בס"ד נביא מידי שבוע משיעורי הגאון הנ"ל בעניני שביעית שנאמרו בשנת השמיטה תשמ"ז ונערכו בתוספות הערות ומ"מ ע"י הרבנים:
הרב ישראל מאיר פלמן שליט"א והרב ברוך עוקשי שליט"א )יש"כ שהמציאו לנו שיעורים אלו לפרסמם ,מחוסר מקום הבאנו כאן רק חלק הציונים החשובים לתועלת הלומדים(

שביתת שדהו בשביעית
א .בשבת מצינו עשה דשביתת בהמתו ,וישראל המשאיל או המשכיר
בהמתו לגוי ,והגוי עושה עמה מלאכה בשבת )אפי' לעצמו( עובר הישראל
בעשה דשביתת בהמתו .וגבי שביעית נחלקו הראשונים אי איכא עשה
דשביתת שדהו ,כגון המשכיר שדהו לגוי ועובד בו בשביעית ,או אם שולח
פועל גוי לעבוד בשדהו בשביעית ,אם עוברים הבעלים מה"ת בעשה דש"ש.
דהנה במסכת ע"ז דף טו ע"ב אמרינן בגמ' ,והא שדה "דאדם מצווה על
שביתת שדהו בשביעית" ותנן כו' ,ומשמע מפשט הסוגיא דאיכא עשה
דשביתת שדהו בשביעית .וכן פירשו שם בריטב"א ובתוס' רי"ד ובתוס' רבינו
אלחנן .ובתורי"ד כתב דלפ"ז אם משכיר שדהו לגוי ועושה בו מלאכה
האסורה ,עוברים הבעלים בעשה דשביתת שדהו .וכ"כ בתוס' רבינו אלחנן
שם .אולם התוס' שם פירשו הסוגיא בענין אחר ולא כפשוטו דאיכא איסור
דשביתת שדהו בשביעית ,וכן משמע מדברי הרמב"ם ריש הלכות שמו"י
שרק העובד בשדה עובר בעשה ולא הבעלים .ועי' בחזו"א שביעית סי' י"ז
ס"ק כ"ה) .וע"ש שביאר דלשיטת התוס' והרמב"ם דליכא איסור שביתת
שדהו בשביעית ,ועכו"ם יכול לעבוד בשדה מהתורה ,א"כ מהו דכתיב בקרא
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע וגו' )ויקרא כה ,כ( ,והרי

יכולים לזרוע ע"י נכרים ,ותי' ששכירות פועלי עכו"ם קשה ,ואין יד הכל
משגת ,וגם לא היו ביניהם בזמן ישובן אלא עבדים ,ע"ש( .מיהו מד"ס ודאי
אסור לגוי שיעבוד בשדה ישראל בציווי ,דומיא דכל האיסורים שאסור
לעשותן ע"י גוי .ועי' בתוס' ב"מ דף צ' ע"א )ד"ה אבל( דאיכא איסור אמירה
לעכו"ם בשביעית .ובנימוקי יוסף יבמות דף קכ"ב ע"א כתב ,דנעבד אסור
באכילה אפי' כשנעבד ע"י כותי בשליחותו .וכ"כ שם הרמב"ן והרשב"א
ושאר קמאי.
ונמצא דהמשכיר שדהו לישראל שאינו שומר שביעית ,או שמשכיר ביתו
עם גינתו לאחד שאינו שומר שביעית ,אם יעשה השוכר מלאכה האסורה
יעברו הבעלים בעשה דשביתת שדהו לדעת הריטב"א ותוס' רי"ד ותוס' ר"א.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר ,דלפ"ז מי שגר בבית משותף והשכנים
בעו"ה אינם שומרי שביעית ,ובשביעית מביאים גנן שעובד בגינת החצר
כשאר שנים ,1צריך שיפקיר את חלקו בגינה) 2ובזה אינו עובר על שביתית
שביעית ,ולא יתן לועד הבית תשלום עבור הגנן ,דהרי הוא מסייע בזה ידי
עוברי עבירה ,ואם אי אפשר בענין אחר והם מחייבים אותו לשלם אף שהוא
הודיע להם שאינו חפץ ,הרי הם כגוזלים ממונו.

 1ויש שהתירו ד"ז ,וטעמם דיעוי' באו"ח סו"ס ש"ה בהגר"א שאם הכרי עושה מלאכה
בבהמה לצורך עצמו שלא לדעת הבעלים איו עובר בשביתת בהמתו] ,וכ"כ בשו"ת חת"ס
או"ח סי' ס"ב )ד"ה והה חזו הוית( ,וע"ש שביאר באורך הסברא בזה .אולם הרבה
מהאחרוים חולקים על זה ,וס"ל דאף בהא עובר הבעלים השביתת בהמתו ,וביארו דברי
השו"ע בסו"ס ש"ה בעין אחר .וע"ש בביה"ל שהקשה הדברי הגר"א ממש"כ השו"ע בסי'
רמ"ו סעי' ג' ,וע"ש ,ויש שרצו ליישב דגם התם חשיב שהישראל הה מזה בזה שהגוי
יחזיר לו טובת האה )כעין מש"כ בשו"ע סי' רמ"ז סעי' ד'( על מה שמשתמש )אף על מה
שמשתמש בעל כרחו( ,מיהו זה איו דבדרים דף מג ע"א מבואר דדבר זה לא חשיבא
האה[ .וא"כ לדעת הגר"א ה"ה בשביתת שדהו מי איו עובר .מיהו זה איו שהרי כאן
הגן עובד עבור כל הדיירים תמורת הכסף שיתן מכל הדיירים ,וגרע מציור השו"ע שעושה
הכרי רק עבור עצמו) .וכמו שביאר שם הגר"א דהטעם הוא מפי שאין המלאכה עשית
בשביל ישראל( .ויש שהתירו מטעם דשביעית בזה"ז מדרבן לכך בשעה"ד אפשר לסמוך
על השיטות דאין ש"ש בשביעית ,אולם לפמש"כ החזו"א )שביעית סי' כ"ז סק"ז( דשביעית
כיון דעיקרו מה"ת לא אמרי' ביה סד"ר לקולא א"כ ה" יש לאסור .ובשם הגרש"ז
אוירבאך זצ"ל שהורה שא"צ להפקיר כיון שגם אחר ההפקר לא תתקיים קרא דושבתה
הארץ] ,דגדר דין שביתת שדהו הייו שאמר הלכה על הקרקע שצריכה לשבות ,ולפיכך
הבעלים מצווה שתקיים שביתה בקרקע ,ולכך במקום שגם לאחר ההפקר לא יתקיים
שביתה תו אין דין על הבעלים להפקיר) .ויש להוסיף בזה עוד ,דהה בשותף שהפקיר האחד
את חלקו ,סתפק השער משפט סי' ער"ה אי בעי השותף השי למעשה זכיה בחלק המופקר
או דממילא הוי שלו ,ע"ש ,ולפ"ד כשמפקיר אף החלקו עוברים בשביתת שדהו ,וא"כ לא
עביד מידי במה שמפקירו( .וכעי"ז מציו באחרוים שדו גבי שביתת עבדו אי הוי הלכה
על הישראל שצריך להשבית עבדו או שאמר הלכה על העבד שצריך לשבות ולפיכך
הבעלים מצווה שיתקיים בו דין שביתה ,ופק"מ בגווא שמצא במקום שכבר שבת והעבד
מצא במקום שעוד לא שבת או בגווא שהישראל קיבל שבת והעבד לא קיבל ,דלצד ראשון
הרי מצווה להשביתו ,ולצד שי אין צריך כיון שאצל העבד עוד לא שבת וא"כ לא שייך
שלישראל יהיה אסור ,ועב"ז באגרות משה )או"ח ח"ג סי' ל"ח( .ולגבי שביתת בהמתו
מציו ברש"י בריש בכורות )וע"ש היטב בתוס' ד"ה מייתי לה( דהוי דין בבהמה ,וע"ש.
ועבמש"כ רביו בספרו אילת השחר בשבת דף קכא ע"א בעין זה[ .ועב"ז במחת שלמה
סי' "א אות ג' .ועוד דאף איסור דשביתת בהמתו איו חיוב בקום ועשה שמוטל על הבעלים
להשגיח על בהמתו שתוח בשבת אלא עיקר קפידת הכתוב הוא רק ע"ז שהבעלים עצמם
לא יגרמו לבהמתם שתעשה מלאכה בשבת אפי' ע"י גרמא כגון ע"י עכו"ם וכדו' ,ולפיכך
כ"ז הוא במקום שיכול למוע בזה חשיב קצת כאילו הוא גורם להמלאכה שתעשה אבל
ביד"ד שעשה מלאכה בע"כ לא שייך ביה האי איסורא] ,ומצאו גבי שבת פלוגתא בד"ז:
דדעת הריב"ש )בתשו' ק"א( דבשותפות ישראל וגוי בבהמה כיון שהגוי לא ימע מעשות
מלאכה בבהמה כיון שיש לו חלק בה לפיכך אין הישראל עובר בשביתת בהמתו ,והב"י
בסו"ס רמ"ה הביא שהריצב"א חולק על זה) .ויש שהקשו דהריב"ש סתר משתו בתשו'
כ"ה ,שכתב שבהשאילה לגוי והתה שיחזירה קודם השבת ,והגוי מעכבה בשבת ,שצריך
הישראל להפקירה כדי שלא יעבור האיסור דאורייתא דשביתת בהמתו ,וכ"פ השו"ע בסי'
רמו סעי' ג' .ולכאורה לפמש"כ בסי' ק"א אמאי עובר הישראל השביתת בהמתו הא הגוי
קעביד מלאכה בע"כ של ישראל) .ועמש"כ בזה בשאילת דוד או"ח סי' ד' .ואפשר דשאי
בשאלה כשהתה ,דכיון שבידו לילך אצל הכרי ולמעו ממלאכה כפי שהתו לכן עובר
הישראל בשביתת בהמתו במה שלא מעו ולכך צריך להפקירה) ,ועמש"כ בזה המור
וקציעה סי' רמ"ו סעי' ג'( .עוד אפשר דמה שכתב הריב"ש היתר כיון שהגוי עושה בעל כרחו
מחמת חלקו ,דאין זה סיבה אלא סימן ,דכיון שאיו יכול למועו א"כ חשיב שהגוי עושה
בחלקו מלאכה והישראל בחלקו באמת שובת ,משא"כ בשאלה שהבהמה שייכת לישראל
א"כ כשהגוי עושה מלאכה הרי בהמת הישראל לא שבתה ,ואכמ"ל( .ולהלכה ,עי' מ"ב סי'
רמ"ו בשעה"צ ס"ק כ"ז שדעת השו"ע )שם סעי' ה'( שעובר בזה על שביתת בהמתו .ואפשר
עוד דאף לדעת הריב"ש שהתיר גבי שביתת בהמתו יודה דלגבי שביתת שדהו הרי זה אסור,
לפי שדוקא גבי שבת דהאיסור הוי בגברא כדכתיב למען יוח )וכמש"כ בשו"ת מהר"ם שיק
מצוה ל"ב שגם האיסור דשביתת בהמתו הוי מפי הבעלים ,שהתורה רצתה שיוח בשבת
מוחה גמורה באופן שלא יתן כלל את ליבו למלאכת שורו וחמורו( לפיכך כל שמחמתו

הבהמה חה לא קעבר איסורא ,אבל בשביעית דהאיסור הוי בחפצא כדכתיב ושבתה הארץ
)ועב"ז בחזו"א שביעית סי' יז ס"ק כ"ז( הרי כל שעבד בה מלאכה קעבר הבעלים השביתת
שדהו[ ,ועב"ז במעדי ארץ שביעית סי' י"ג ס"ק י"א.
ובדרך אמוה פ"א סק"ט הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם עושים רק מלאכות דרבן
יש מקילין שא"צ להפקיר) ,וד"ז יובן מאוד לסוברים שכל איסורי דרבן הוי רק איסור
גברא( ,ואם עושים אף מלאכות דאורייתא וא"א למעם צריך להפקיר בפי שלשה ]דווקא[
את חלקו בגיה המשותפת ,ואם הדירה רשומה ע"ש האשה גם היא צריכה להפקיר] .ויש
מי שהורה שאשה כלל א"צ להפקיר ,והוא עפמש"כ המח"ח )מצוה קי"ב( להסתפק אם
שים חייבות במ"ע זו דשביתת הארץ דהו"ל מ"ע שהזמן גרמא ,ותלה זאת בפלוגתת
הראשוים ,ע"ש ,וא"כ לגבי שים איכא עוד ספיקא להקל .ולפ"ז ביד"ד יכול להקות את
החצר לאשה ועי"ז איו עובר בש"ש .אולם הדרך אמוה בריש פ"א דשביעית )בביאור
ההלכה( הוכיח מהגמ' ביומא דף פו ע"ב דשים חייבות במ"ע זו לכ"ע ,ועל כן גם שים
צריכות להפקיר חלקם[.
 2ומצאתי עצה זו בספרי האחרוים ,יעוי' בשו"ת שמן המור )חלק יור"ד סו"ס ד'( ,ובספר
משיב דבר )לבעל הצי"ב( בקוטרס דבר השמיטה )ח"ב סי' "ו( ,וע"ש במה שחידש עוד,
ואכמ"ל .אולם פוסקי זמיו דו אם בזה"ז חלה ההפקר ,לאחר שבדייהם כ"ז שהדירה
רשומה על שמו בטאב"ו הרי הוא שלו ואחר איו יכול לקותו ,ועי' בשו"ת בי ציון )ח"א
סי' ב' אות ק"ב( שכ"כ דכל זמן ששמו רשום בטאב"ו איו יכול להפקירו משום שאחר איו
יכול לזכות בשדה ,ויסודו בגמ' בב"ב דף ד ע"ב ובחו"מ סי' קצ"ד דהיכא דמלכא אמר לא
ליקי ארעא אלא באיגרתא אמרי' דד"מ ,ע"ש .ועי' בחזו"א )חו"מ ליקוטים סי' טז סק"ה(
שהאריך בזה ,והסיק שבזמיו אפשר לקות אף בלא כתיבת הטאבו משום שבארצו אין
המלכות מקפדת על עשיית שטרות זולתה ,ולא על הדיון בבי"ד של ישראל וכו' ,והלכך כל
קייים שעשו בין איש לרעהו צריכים לדון ע"פ ד"ת ,אע"ג דדייהם דלא ליחול ארעא
אלא באגרא דטאבו מ"מ אין דייהם על דין שבין ישראל לחבירו ,וע"ש .ובשו"ת משת
יוסף )ח"א סי' מא סק"ב( כתב דדברי החזו"א אמרו בשת תרח"ץ )ככתוב בחזו"א שם
בהערה( בזמן ממשלת המדט שאז היה בחוק האגלי עין של "זכויות שביושר" כלומר
שאם מישהו הוכיח שהקרקע שייכת לו הגם שלא רשמה על שמו בטאבו אלא שקה ע"פ
ד"ת או קבלה במתה הרי החוק התחשב בזה ,וע"ז כתב החזו"א דכיון שאין המלכות
מקפדת וכו' ,אבל ב"חוק המקרקעין – תשכ"ט" כתוב שבעלות שביושר בטלה ואין שום
בעלות מוכרת ע"י השלטון כ"א רישום בטאבו ,וכל עיסקה שלא גמרה ברישום רואים
אותה כהתחייבות לעשות עיסקה גרידא ,ולפ"ז הדין שכיון שבי המדיה קיבלו עליהם את
הרישום בטאבו )מטעם שלא תהא מריבות והכחשות על המכירות( הרי הוא מועיל מדיא
דמלכותא) .ועי' רמ"א חו"מ סי' שפ"ט סעי' ח' שפסק שבכל דבר אמרי' דיא דמ"ד( .אולם
כתב )שם סי' מ"ב( דביד"ד אפשר להקל מכמה טעמים ,א' :דהפ"י בגיטין דף לח ע"א
כתב שאם הוא הפקיר לגמרי אדעתא דכ"ע ,לא איכפ"ל בזה שמצד הזוכים יש עיכוב המוע
אותם מלזכות ,ב' :דאף בשביתת בהמתו דאורייתא יש שיטות )מג"א סי' רמ"ו ס"ק י"א
לפי מה שפירשו הפמ"ג במשב"ז סק"ה( בדעת הרמ"א )שם סעי' ג'( שמהי הפקר שאיו
גמור שאחר איו יכול לזכות בה כלל כגון שאיה מפקירה אלא להפקיע איסור שביתת
שבת )ובביאור הדברים עי' בשו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' ק"ט( ,וא"כ גם אם מצד דד"מ
איה מועילה שום זכיה מ"מ לעין ש"ש סגי בכזה הפקר ]מיהו מטעם זה לחודי' א"א
להתיר כיון דהרבה אחרוים חולקים ע"ז )כמש"כ השעה"צ סק"כ( וכהכרעת המ"ב )ס"ק
י"ח( שצריך הפקר גמור[ .ג' :דאפשר דהקין חל אף ללא טאבו לפי שבמלכי ישראל לא
ברירא אם אמרי' דד"מ וחלקו בזה הראשוים )יעוי' ר"ן ורשב"א בדרים דף כ"ח ע"א
דלא אמרי' דד"מ אלא במלכי עכו"ם ,והרמב"ם בפיהמ"ש )שם( חולק ,אולם לפמש"כ
החת"ס חו"מ סי' מ"ד )ד"ה אך הדין( אפשר דביד"ד אף הר"ן והרשב"א יודו דאמרי'
דד"מ ,וע"ש( ,וע"ע בשו"ת שבט הלוי )ח"ט סי' ש"ו סק"א( שדעתו שאין הטאבו מעכב
הקיה ,ומעשים בכל יום יוכיחו שהמקח חל אף ללא טאבו ,וע"ש ,וע"ע בשו"ת תועפת
ראם )חו"מ סי' י"ג( ובקוטרס משמרת שלום )סי' קצ אות ז'( ,ובספר מעדי ארץ )שביעית
סי' יח-יט( ,ואכמ"ל .ד' :דיש שיטות )שתבאר לעיל( שאין כלל ש"ש בשביעית ,וע"כ עולה
דודאי דיש להתיר במקום הפקר ,וכדברי רביו.
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יומא דהילולא  -מרנא החתם סופר  -רבנו משה סופר זיע"א נלב"ע כ"ה תשרי ת"ר
נביא מעט מאשר רגיל רבנו שליט"א לספר על החת"ס ,והלימוד הנצרך מכך לדורות
וכשהוא מלא ביראת שמים הוא יכול גם ללמד שור שנגח את הפרה,
הערכת מרן הגר"ח מבריסק
והתלמידים יקבלו יראת שמים ,ולא מוכרח שילמד דוקא עמם מוסר ,אם
במוצש"ק וארא ב' שבט תשע"ג הלך רבנו לביקור אצל כ"ק האדמו"ר
הוא מלא יעבור גם לתלמידים] .וכפי גודל היראה כך יושפע לתלמידים[.
מערלוי שליט"א )שהתארח בבני ברק( ולאחר שהתעניין רבינו ביחוסו למרן

אהבת התלמידים

בעל החתם סופר זצוק"ל ,סיפר לו רבנו מה ששמע מש"ב הגאון ר' שמחה
זליג ריגר זצ"ל מבריסק ,שפעם היה מדובר נכבדות למרן הגרי"ז זצ"ל שידוך
עם אחת מצאצאי החתם סופר ,ובסוף לא יצא השידוך לפועל ,והיה לאביו
מרן הגר"ח זצוק"ל עגמת נפש מזה ,כי היה רוצה מאד להשתדך עם יחוס
גדול כזה ,מצאצאי החתם סופר )ואח"כ הוסיף רבינו – שהיא היתה גם
מצאצאי הגרעק"א זצ"ל(.
כמו כן אמר לו רבנו שבספר חידושי רבינו חיים הלוי אינו מביא ספרי
אחרונים ,אך את החתם סופר הוא מביא בהל' אישות פ"ב הט"ז ,וכותב
שכדברינו הוא בחת"ס חלק או"ח סי' קנ"ד יסוד הדברים בדעת הרמב"ם וכו',
אבל יש הרבה שינויים בביאור הדברים) .פרי חיים קפ"ו(

אמר רבנו :מן הדברים העיקריים בחינוך הוא לקרב את התלמידים באהבה
והכלל הוא כי מה שמקרבים יותר יש יותר סיכויים שהתלמיד יהא נמשך
לתורה .וסיפר לי פעם מרן החזו"א זצ"ל כי החתם סופר לא היה רוצה
להראות כלפי חוץ את גודל האהבה שיש לו כלפי התלמידים .כי אמר
שהרבה פעמים יש לאנשים טענות על הרב ואינם מעיזים כ"כ לעשות לרב
כלום .אבל אם היו יודעים עד כמה היא אהבת הרב לתלמידים היו מצערים
לתלמידיו כדי שעי"ז יכאב לרב עד כדי כך היתה אהבתו לתלמידים.
)ומצאתי אח"כ בתולדות החת"ס דבר זה -א"ה ראה חוט המשולש עמ' פו(
והחזו"א רצה להביא את זה בתור דוגמא עד כמה צריך להיות האהבה
לתלמידים ,ובדרך זו הנהגת התלמיד היא אחרת) .אעלה בתמר עמ' נ"ז(

מחשבים אותו כאחד הראשונים

זכות החת"ס לדורות הבאים

וכשסיפר לרבינו אחד מבני האדמו"ר שליט"א שהיו גדולים שהיו מחשיבין
את החת"ס כראשון .אמר רבנו בשם מרן החזו"א זצוק"ל שאמר שיש כאלה
אחרונים שאין להם מה להתבייש מהראשונים) ...פרי חיים קפ"ו(

ובהספד על תלמידו רבי אברהם חיים דוד שרייבר זלל"ה ממקימי העיר
'קרית ספר' אמר רבנו :קשה לי לדבר הרבה ,הרבה שנים ישב ולמד כאן
בכולל פוניבז' ,בנה עיר שכולה חרדים ,מצאצאי החת"ס ורעק"א ז"ל ,ובזכות
זה עזר לו שיכל לבנות עיר שכולה חרדים שכמעט בכל העולם אין כזה דבר.

לא מסיח דעת

)נר לאחד עמ' תתל"א(

ומורגלא בפיו דרבנו בשיחותיו.... :שהרי על צדיקים בדורות האחרונים אמרו
שאינם מסיחים דעת מהקב"ה ,וכתוב שהחתם סופר זצ"ל העיד על עצמו
שאינו מזיז חפץ קטן ממקומו בלי שתהי' תועלת מזה לעבודת ה' ,ואם הוא
אמר כך על עצמו ,בודאי שכך זה הי' בלי ספק) .ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קע"ו,

כתיבת תאריך לועזי
הנה הפוסקים )דרשות חת"ס תקצ"ז מהר"ם שיק יור"ד קעא ועוד( כתבו
שלא למנות התאריך למנין הגוים ויש כותבים התאריך שלהם ומוסיפים
לכתוב למנינם דהיינו כאומר אני לא סופר כך .ואומרים עצה בשם החת"ס
זצ"ל לחתום תחילה את שמו ,ואח"כ לכתוב את התאריך למנינם ואז
חתימתו אינה על התאריך שלהם ואינו נראה כמודה בזה) .אילת השחר בא י"ב,

ר"א(

לימוד המוסר בתחילת השיעור
מורגלא בפיו של רבנו לומר למחנכים :היה טוב מאד אם ילמד קצת מוסר,
בטרם ילמד עם התלמידים  -ואפילו לא הרבה זמן ,אך לכל הפחות עשר,
חמש עשרה דקות .וכך כתוב על החתם סופר שהיה אדם גדול כל כך ,בכל
זאת היה לומד עם התלמידים חובת הלבבות ,בעשר-חמש עשרה הדקות
הראשונות .כך מובא בספרי תולדותיו" .כל יום" כשבא למסור את השיעור
היה לומד עשר חמש עשרה רגעים חובת הלבבות .וזה מועיל לשני דברים:
אחד ,כי בזה הוא מרומם את עצמו ,והשני  -כדי לרומם את התלמידים .אבל
אם היה אומר מוסר בלי שיתרומם בעצמו ,זה קשה ...זה לא עובד ,כי זה
מלאכותי ...אלא צריך למלאות את עצמו ,ואז זה עובר גם לתלמידים.

ב ועיי"ש עוד עצות לזה מרבנו(

לא תלבש
בתרגום יב"ע כתב ולא יספר גבר בי שיחיא וערייתיה ובי אנפוי מש"כ
התרגום יב"ע ובי אנפוי יתכן דכונתו שלא ילבש מסכה בכדי להראות כאשה.
ומובא שהחת"ס מפרש כונתו שלא יגלח את שער הפנים ויראה כאשה,
ומטעם זה החת"ס הי' אומר למתגלחים להשאיר משהו מהזקן או השפם
בכדי שלא להיראות כאשה) .אילת השחר כי תצא כ"ב ,ה ,וע"ע בס' הליכות שלמה
תפילה עמ' י"ב שהביא בשם הצ"צ יור"ד צ"ג(

יומא דהילולא דהגאון האדיר רבי אברהם גינחובסקי זצ"ל נלב"ע כ"ה תשרי תשע"ג
אודות הקשר המיוחד בין יבלחט"א רבנו שליט"א להגרא"ג כתבנו כבר בשנה א' .והבאנו כאן דברים נוספים בזה.
כאשר חזר ר"מ סיפר להגרא"ג את כל הענין ,שתק ,ואחרי זמן שהגרא"ג היה
להיות תלמיד של הגר"א
צריך טובה מר' מרדכי ,ניצל את הזדמנות והפציר בו שיספר לו מה קרה בסוף
פעם שאל רבנו שליט"א ת"ח אחד האם אתה יודע ש"ס בבלי וירושלמי על
עם הסיפור של הלואה .וגילה שהחתימה מזויפת ולא חתם על ערבות הזו
הלשון ,והתפלא אותו ת"ח מדוע יש לרבנו כזה הו"א עליו .ואמר לו רבנו
מעולם ,רק מה תועלת לספר על כך לגביר ,אחרי שכבר מחל והרי זה סתם
שאתה הרי תלמיד מובהק של הגר"א גנחובסקי ,ומי שאינו בקי בבלי
לשון הרע .והמשיך ר' מרדכי וסיפר ,דשאל להגרא"ג דאולי כדי לספר לגביר
וירושלמי היאך בכלל יכול להתקשר איתו? והשיב התלמיד שהאמת היא
את האמת ,ואז הוא יתרום לטהרת המשפחה שידאה שהגר"א לא הפסיד
שכגודל גאונותו כך גודל ענותנותו ,ומצמצם הוא את עצמו לכל נער צעיר
לו .אמר הגר"א שצריך לשאול דבר זה את רבנו בעל האילת השחר שליט"א,
ולתת לו הרגשה שהוא שוה בשווה עמו) .אגן סהר  -העומד לצאת לאור במהדורה
ואכן הציעו לפניו את השאלה ]ע"י הגרמ"י שנידר שליט"א[ ,ולאחר שהרהר
חדשה  -עמ' (162
בזה ענה ,שאינו רואה שום היתר לדבר לשון הרע בשביל לקבל תרומה) .אגן
אין היתר לדבר לשון הרע
הסהר עמ' (310
סיפר הרה"ח ר' מרדכי קירמלובסקי שליט"א שנכנס לפני מספר שנים לאיזה
לא לכתוב שקר
גביר בחו"ל בשם הגר"א גינחובסקי כדי להתרימו לטהרת המשפחה .ואמר
עוד סיפר הנ"ל ,שהיה צורך בבנית מקוה בעיר אחד במדינת פלורידה ,אבל
לו הגביר שהוא אינו רוצה לתת כלום ,כיון שבגלל הגרא"ג היו לו הפסדים
יש שטענו שדבר זה יגרום לרבוי של גיור רפורמי שלא כדת התורה .ובא
עצומים ,ואמנם מחל לו על מה שהפסיד ,אך הוא מרגיש שנתן לו מספיק.
להתיעץ עם הגרא"ג זצ"ל ,והעלה הצעה שיניחו שלט גדול מחוץ למקוה
וסיפר הגביר שלפני זמן בא אדם אחד וביקש הלואה גדולה בסף שלש מאות
ולכתוב עליו' המקוה פסול לגיורים' ,אמנם שאמרו את זה לרבנו שליט"א לא
אלף דולר ,ובידו מכתב מהגרא"ג שחתום עליו כערב ,שאם לא ישלם הנ"ל,
הסכים לדבר באומרו' אני לא יכול להגיד לכתוב דבר שהוא לא אמיתי) .אגן
הוא יפרע את החוב .ולבסוף אותו האיש לא החזיר את הכסף ,ומשום כבוד
הסהר עמ' (502
הגרא"ג לא בקשתי ממנו בתור ערב ומחלתי לו ,אבל לתת יותר אינני מעונין.
לא בקשתי ממנו בתור ערב ומחלתי לו ,אבל לתת יותר אינני מעונין.

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות:
 keailtarog@gmail.comאו ל  0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים
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שנה ב'
גליון 62
פרשת נח
ר"ח חשון
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
כי אותך ראיתי צדיק

שקיבלו תורה התורה היא היא הדרך היחידה שיכולים ע"י להילחם נגד
יצרם) .מזקנים אתבונן ח"ב עמ' (39

"ויאמר ה' אל נח בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני
בדור הזה" )נח ז ,א(
וברש"י ולא נאמר צדיק תמים ,מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו,
וכולו שלא בפניו .וצ"ב דלכאורה היה מספיק לומר לנח שיכנס לתיבה ,ולמה
הוסיף הקב"ה ואמר לנח "כי אותך ראיתי צדיק" וכו'.
ותירץ לי הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,דהנה עיין בר"מ )פרק ג' הל' תשובה
הל"ב( דהמשקל האמיתי של אדם אם צדיק הוא או רשע הוא ,הוא רק אצל
הקב"ה שיודע היאך עורכין הזכיות כנגד העוונות ,עיי"ש .ויתכן דבזמן המבול
היו אנשים נוספים שהיו נראים כצדיקים ,והיה מקום לנח לתמוה למה רק
הוא ניצול ולא הם ,ולכן אמר לו הקב"ה "כי אותך ראיתי צדיק" ,כי אתה לבד
צדיק ותנצל ולא הם ,עכ"ד) .נאות אפרים עה"ת ס"ו ,ועי"ש שהביא תי' נוסף מהגה"צ ר'

טומאת מתי מבול
בגמ' בזבחים קי"ג ,א דנו לגבי טומאת תהום ,ומסקינן מר סבר ירד מבול
לא"י ,ומר סבר לא ירד .כתב הגרע"א )נמצא בכו"ח תניינא עמ' קי"ג( ותמוה
לי ממ"ש תוס' ב"ב דף נ"ח ע"א דה מציין מערתא וכו' דאף לרבנן דקברי
נכרים מטמאי באהל מ"מ נכרים שלפני הדיבור לא מטמאי באהל עיי"ש,
וא"כ מה בכך שירד המבול לא"י הא לא מטמאי באהל וצ"ע .ו"יל עפ"י
משנ"ת דמקום טומאה בסוגי דזבחים הוא ענין מקום טומאה ולא משום
דמטמא ,א"כ י"ל דקברי עכו"ם אף דאין מטמאין באהל ,אבל מקום טומאה
מקרי וכמשנ"ת כשהוא ע"ג סלע אף דיש חלל טפח וכאן עדיף דהא זה אהל
המת רק יש הלכה דאין מטמא ,וכיון שזה טומאה בעצם והוא על גביו חשיב
שפיר מקום טומאה) .אילת השחר זבחים קיג ,א(

גדליה איזמן זצ"ל(.

רגע של תשובה

א"ה ,ולרגל יומא דהילולא דהגרש"ז ריגר זצ"ל נביא מדבריו בזה .מחי' הגרי"ז סטנסיל שם.

ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על
הארץ וכל האדם) .נח ז ,כא(
מבואר שקודם מתו הבהמות ואח"כ האדם ]עי' צל"ח ברכות ס"א ,א מש"כ
לבאר בזה את סדר הפסוקים[ ולכאו' תמוה מה מעלה שהם מתו קודם ,הרי
בסוף כולם מתו ,ומה חשיבות הסדר.
ותירץ רבנו עפ"ד המהרש"א )ברכות ד ,ב( על החילוק בין המלאך מיכאל
למלאך גבריאל ,שזה בפריחה אחת וזה בשתי פריחות ,וביאר המהרש"א
שם ,שבהבדל קטן שבין פריחה אחת ,לשני פריחות יכול לעשות תשובה.
וממילא גם כאן ,למרות שמאה ועשרים שנה ראו את נח בונה את התיבה,
ולא שבו בתשובה ,מ"מ נתן להם הקב"ה עוד אפשרות שאולי יראו בפועל
את המבול מגיע ,וישובו מדרכם ,ולכן התחיל המבול בבהמות ,מידת החסד
גרמה שהחיות ימותו ראשונה היות ולהם אין את האפשרות לשוב ,אולם
לאדם שבאפשרותו לשוב ,נתנו לו לראות בפועל שדברי נח מתקיימים.
ואולי בראותו את החיות מתות יחזור בתשובה ,אולם לא הועיל ובמקום
לשוב ,באו ורצו לשבור את התיבה) .מזקנים אתבונן ח"ג עמ' (215

וז"ל ,מר סבר ירד מבול לא"י .צ"ע דהא רש"י ס"ל ביבמות סא ע"א דקברי
עכו"ם אינם מטמאים באהל ,וכ"פ הר"מ בפ"א מטו"מ הי"ג ,ועוד דהא איתא
בנזיר נד ע"א דקבר שלפני הדיבור אין מטמא באהל )ועי' בתוס' ב"ב נח ע"א
ויבמות סא ע"א( ,וא"כ מה החשש שא"י תיטמא ממתי מבול והרי קברי
עכו"ם ולפני הדיבור לא מטמא באהל.
ואמר הגרי"ז זצ"ל ליישב עפי"ד הגר"א באדרת אליהו פר' חוקת שכ' דאף
שאין טומאת אהל בעכו"ם מ"מ טומאה רצוצה מטמא גם בעכו"ם דטומאה
רצוצה הוי כמו מגע טומאה ע"ש ,ולפי"ז ניחא הגמ' כאן דאם נאמר דירד
מבול לא"י היו נטמאים מטעם טומאה רצוצה] ,ולשיטת הסוברים דגם
טומאה רצוצה אין לגוי ,צ"ל דהחשש היה מפני טומאת מגע כמו שגזרו על
טומאת בית הפרס משום טומאה דעצם כשעורה[.
והוסיף הגרי"ז שעפי"ד הגר"א תירץ הג"ר שמחה זליג זצ"ל מבריסק על מה
שהקשו הראשונים )עי' תוס' נדה נז ע"א ד"ה ובנה ורמב"ן יבמות סא ע"א(
בהא דמבואר במו"ק ה ע"א דילפינן שבונים ציון קברות מפני טומאת אהל
מהא דכתיב גבי גוג ומגוג "וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון" וקשה הא קברי
עכו"ם אינם מטמאים באהל ,אכן עפי"ד הגר"א ניחא דטומאה רצוצה הוי
כמגע ואף גוי מטמא בזה ,ומשו"ה היו צריכים לציין הקבר) .נתיבות הקודש

יצר הרע לב"נ
וירח ה' את ריח הניחח ויאמר ה' אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה
בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי
כאשר עשיתי )נח ,ח ,כ"א(
והנה בגמרא קידושין דף ל' ע"ב משמע שנגד יצר הרע יש רק תורה לא כתוב
דבר אחר ,רק בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין תורה ושום דבר אחר
לא .ולפי זה הקשה רבנו ,דהקב"ה אמר לקין הלא אם תיטיב שאת ואם לא
תיטיב לפתח חטאת רובץ בראשית פרק ד' פס' ז' וקשה איך ייטיב ,הרי אין
לו תורה תבלין .ועוד כל הדורות עד מתן תורה איך התגברו על היצר והרי
התורה תבלין ,ואין עיצה אחרת אין תבלין אחר ,ומה שכתוב שהאבות למדו
תורה עוד לפני מתן תורה לימוד זה הוא בגדר של אינו מצווה ועושה ,ולא
פועל כל כך וגם לגבי הגוים שמלבד שבעת מצוות בני נח שבהם הם מחויבים
הם נתבעים גם על מצוות שכליות שבכללם מצוות בין אדם לחבירו כיון
שיכולים בשכלם להבין ולעשות ,וכיצד יתגברו לעשות בלי תורה.
ותירץ מרן שעוצמת היצר של הגוים חלשה משל היהודים מצד שכל
המקודש מחבירו יצרו גדול ממנו ,ולכן יכולים הגוים להתגבר עליו גם ללא
תורה ,וכן היה לפני מתן תורה כשעדיין לא קיבלו את התורה ,אבל היהודים

ורש"ת(

עם תורה לא היה מבול
בשנת תשע"א כתב רבנו שליט"א מכתב לבני ישראל בתפוצות למניעת
התבוללות .וכך כתב :קודם כל ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק
על מי שיקבל ויקיים את התורה ,והדורות הראשונים לא הי' רצויים בעיני
הבורא יתברך שמו ,כי לא זכו עדיין לתורה.
לכן הביא מבול בו השחית את כל הנבראים ,אנשים ,חיות ,בהמות ,צמחים,
הכל החריב וקצת השאיר מכל מין כדי שהעולם שוב יוכל להתחדש .רק
מעת קבלת התורה נשתנה ,ותורה זכו רק כלל ישראל ,והם האומה הנבחרת
והרצוי' בעיניו ונתן לנו חוקים ודינים והבדילנו מן שאר האומות כדי שנשאר
בדבקתינו ובטהרותינו ,וחס ושלום לא נתערב כי אז בטל כל המעלה ויהי'
העולם שוב כמצב הדורות אשר אינם רצויים והי' ראוי ליחרב כי אין נחת רוח
לפניו עולם כזה ובעולם כזה שורר רציחות ואכזריות גניבה גזילה כל דברים
גרועים כמו שיש באומות העולם....
ושאלו את רבנו והרי נענשו על גזל ולא על זה שלא היתה להם תורה כמו
שכתוב שם .אמר לו רבנו חיתום הדין היה בגלל גזל ,אבל העונש היה על
הרבה עבירות שעשו ,ואם היה להם תורה 'תבלין' היתה מרוממת אותם ,ולא
היו באים לכל זה) .מזקנים אתבונן ח"ב עמ' (21

לעילוי נשמת הר"ר אהרן זללה"ה ב"ר גרשון וינברג זללה"ה נלב"ע ז' אדר ב' תשל"ג
ומרת חיה רחל ע"ה בת הרב ר' מנחם מנדל זללה"ה נבל"ע כ"ט תשרי תשמ"ד
9

הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן שליט"א
ספק שביעית
ב .בירושלמי )פ"ק דערלה ה"ב מובא במשל"מ פ"א דשביעית ה"א( נסתפקו
בנוטע בתוך הבית אי חייבת בשביעית ,רבי יוחנן בשם ר' ינאי אומר ,אילן
שנטעו בתוך בית חייב בערלה ופטור מן המעשר ,ובשביעית צריכה )פי'
צריכה למיבעי ,דמספקא לן( ,דכתיב ושבתה הארץ שבת לה' )פי' ו"ארץ"
בכל מקום הוא אף שלא בשדה ,וממילא אף בתוך הבית בכלל( ,וכתיב שדך
לא תזרע) ,פי' דמשמע דוקא "שדה" ולא בתוך הבית( ולא איפשטא .ולענין
הלכה ,כתב הפאת השלחן )סי' כ' ס"ק נ"ב( ,דלדידן דקיי"ל דשביעית בזה"ז
מדרבנן ,נקטינן לקולא כדין כל ספיקא דרבנן .אולם החזו"א )שביעית סי' כב
סק"א ,וסי' כו סק"ד( דן לומר ,דכיון דאיסור שביעית עיקרו דאורייתא ,דהא
בזמן המקדש שהיו כל יושביה עליה היו מצווים בה מה"ת ,ובספיקות הוה
נקטינן להחמיר ,א"כ אף בזה"ז דשביעית מד"ס דיינינן ליה כספק דאורייתא3
ולחומרא.
והנה במש"כ החזו"א דאיסור שביעית חשיב עיקרו מה"ת ,הקשה הגראי"ל
שטיינמן שליט"א ,מהא דאמרינן בגיטין דף סד ע"ב ,אמר רב חסדא אחד זה
ואחד זה )כלומר בין קטן היודע רק להבחין בין אגוז לצרור ,ובין קטן היודע
להחזיר חפץ שנותנים לו( זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים ,מתיב רב חיננא
וורדאן ,כיצד משתתפין במבוי וכו' ה"ד וכו' אלא לאו דלא אתיא שתי שערות
וקתני זוכה לאחרים ,שאני שיתופי מבואות דרבנן ,אמר רב חסדא אישתיק
וורדאן ,מאי הו"ל למימר ,כל דתקון דרבנן כעין דאורייתא תקון ,ואידך כי
אמרינן כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ,במילתא דאית לה עיקר מה"ת,
אבל מילתא דלית לה עיקר מה"ת לא .מתיב רב אויא ,מערימין על מעשר
שני וכו' האי שפחה היכי דמי וכו' ,הכא במאי עסקינן במעשר בזה"ז דרבנן,
ע"כ .ומבואר דמע"ש בזה"ז חשיב אין לו עיקר דאורייתא ,דאל"ה אכתי
תקשה והא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ,כדמקשי גבי שתופי
מבואות .וכן מבואר מתוך דברי רבינו קרשקש )שנדפס בשם חידושי
הריטב"א( שם ,שכתב לבאר אמאי משני למסקנא בעציץ שאינו נקוב דרבנן,
ולא משני במעשר שני דשאר אילנות וירקות שהוא דרבנן ,וביאר משום
דעציץ שאינו נקוב חשיב אין לו עיקר מה"ת ,אבל מעשר אילנות יש לו עיקר
מה"ת ,ולפ"ז הא דמשני בגמ' במעשר בזה"ז דרבנן ,על כרחך דהיינו משום
דמעשר בזה"ז חשיב אין לו עיקר מה"ת] .ויש שרצו לדחות ,דבאמת הוה
מצי לאקשוי אשינויא דמעשר בזה"ז והא כל דתקון דרבנן כעין דאורייתא
תקון כיון דאית לה עיקר מה"ת ,אלא עדיפא מיניה מקשי מדקתני אמה
העבריה דליכא בזה"ז .אכן בתוס' שם לא משמע כן ,דהתוס' בד"ה ואמה
כתבו ,דהוה מצי למפרך אי בזה"ז למה לו להערים והלא יכול לחלל שוה מנה
על שוה פרוטה וחומשה וכו' ,ולא כתבו התוס' דה"נ הוה מצי למפרך דאי
מעשר בזה"ז הא יש לו עיקר מה"ת וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון,
ובע"כ דס"ל להתוס' דמעשר בזה"ז חשיב אין לו עיקר מה"ת[ .וכן מבואר
מדברי המאירי שם דמעשר בזה"ז אין לו עיקר מה"ת ,וכ"כ התפארת יעקב
שם להדיא .אולם מצאתי בפנ"י שם שכתב בפשיטות ,דמעשר בזה"ז מיקרי
דבר שיש לו עיקר בדאורייתא ,והקשה על תי' הגמ' כנ"ל ,אבל מפשטות
דברי הראשונים משמע דס"ל ,דמעשר בזה"ז דחיובו מדרבנן חשיב שאין לו
עיקר מה"ת ,ולפ"ז קשה על דברי החזו"א שכתב ,דשביעית בזה"ז הוי איסור
דרבנן שיש לו עיקר מה"ת ,ולפמש"כ הרי מוכח להיפך .ואולי יש לחלק 4בין
דין שביעית לדין מעשר ,ואף הראשונים דסברי דמע"ש בזה"ז לית ליה עיקר
מה"ת ,יודו דשביעית בזה"ז חשיב דאית ליה עיקר מה"ת .ואולם בחזו"א
מבואר דגם לענין תרו"מ חשיב שיש לו עיקר מה"ת ,וכדברי הפנ"י ,וצ"ע.
ובעיקר מש"כ החזו"א )שביעית סי' כב סק"א ,וסי' כו סק"ד( דשביעית בזה"ז
חשיב עיקרו דאורייתא ובספיקא אזלינן לחומרא ,הקשו מהא דכתב הרא"ש

במכות )פ"א סי' ג'( ,בהא דאפליגו התם תרי לישני בגמ' )דף ג' ע"ב( בדין
המלוה לי' שנים אם שביעית משמטתו ,וכתב הרא"ש דמספיקא אזלינן
לקולא כיון דשביעית בזה"ז דרבנן ואינו משמט] .וביאר הב"י בסי' ס"ז סעי'
י' )ד"ה וכן המלוה( ,משום דשמיטה איסורא הוא אזלינן לקולא דלא תנהוג
כיון דמדרבנן היא בזה"ז ,ואף דנפק"מ לענין ממונא והויא חומרא לתובע,
מ"מ כיון דבעיקרא דדינא הוי איסורא ,תלינן לקולא שאין שביעית נוהגת
בו[ ,ולכאורה דברי הרא"ש הם דלא כחזו"א.
ואמר הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,דאפשר שיש לחלק בספיקא דרבנן
שעיקרו דאורייתא בין דבר שהוא ספק איסור גרידא ,לדבר שיש בו אף דררא
דממונא ונפק"מ לענין ממון ,דהנה הטעם שספיקא דרבנן בדבר שעיקרו
דאורייתא אזלינן בו לחומרא ,יש לבאר דהוא משום דכיון דבזמן שהיה
מדאורייתא היה ספיקו לחומרא ,א"כ אף עכשיו שהוא מדרבנן מ"מ עשאוהו
כדאורייתא ואמרו שיהיה דינו גם עתה כמו שהיה דינו בזמן שהיה מה"ת,5
מיהו י"ל דבספיקא דרבנן שעיקרו דאורייתא לא חידשו בו רבנן דינים
ואיסורים שלא היה בו כשהיה ספיקא דאורייתא ,אלא דנו אותו כדין תורה
דספיקו לחומרא ,וא"כ כל זה שייך לענין איסורי שביעית כגון איסור עבודה
בשביעית ,או לענין קדושת שביעית בפירות ,דכיון דבזמן המקדש שהיה
מה"ת אזלינן בספיקו לחומרא ,ה"נ בזה"ז אף שהוא מד"ס מ"מ כיון שעיקרו
דאורייתא ,השאירוהו כדין תורה דנקטינן בספיקו להחמיר ,ואוקמוהו רבנן
בחומרייהו מספיקא כמו בדאורייתא ותו לא ,אבל לענין שמיטת כספים
בזה"ז ,כיון דמה"ת לא נהגא שביעית בזה"ז ,נמצא דמה"ת איכא זכות ממון
למלוה לגבות חובו מהלוה ,ורבנן דתיקנו דין שמיטת כספים בזה"ז הרי
חידשו בו דין הפקעת חוב הממון מכח הפקר ב"ד הפקר ,נמצא שחידשו בו
דין חדש שלא נהג בזמן ששביעית היתה מה"ת ,שהרי אז גם בלא דין הפקר
ב"ד שביעית היתה משמטת את החוב ,א"כ בזה יש לומר ,דדוקא היכא
דודאי נהגא שביעית מדבריהם חידשו רבנן דין הפקר ב"ד להפקיע את החוב,
אבל מספיקא אף דעיקרו מה"ת ,מ"מ כיון שאם רק יחמירו לנהוג בו כדין
תורה לא סגי בהכי ,דאכתי מצד דיני הממון יש למלוה זכות תביעת ממון
מהלוה ,וצריכים לחדש בו מספק דין הפקר ב"ד הפקר להפקיע את הזכות
תביעת ממון ,יש לומר דרבנן לא חידשו בו דין זה מספק אף שעיקרו מה"ת,
דמשום זה שעיקרו דאורייתא רק דנוהו כדין תורה ,אבל לא חידשו דין
מחודש של הפקר ב"ד ,ולכן רק בזמן ששביעית מה"ת אזלינן בספיקו
לחומרא ונפקע מספק הדין תביעת ממון של המלוה ,אבל בזה"ז שהוא
מדרבנן ,ומה"ת יש למלוה זכות ממון מהלוה ,לא הפקיעו חכמים זכות ממון
זה מדין הפקר ב"ד הפקר אלא היכא דודאי נהגא שביעית מדבריהם ,אבל
היכא שהוא ספק ,לא חידשו מספק דין הפקר ב"ד הפקר שהוא דין מחודש
שלא נהגא בזמן המקדש ,אף שעיקרו מה"ת6.
כללו של דבר ,דבר שעיקרו מה"ת אוקמוהו אדין תורה לנהוג בספיקו כספק
דאורייתא ,אבל לא חידשו בו דינים חדשים שתיקנוהו מדרבנן ,ולכן שייך כל
זה בדבר שכולו איסור ,ולא בדבר שיש בו ג"כ ספק של ממון.
ולענין הלכתא כתב החזו"א )שם( ,דכיון שכבר הורה הפאת השלחן להקל
בזורע בבית ,א"כ המיקל בעציץ שאינו נקוב בבית יש לו על מי לסמוך ,אבל
בעציץ נקוב יש להחמיר .והורה מרן החזו"א זצ"ל דאף היכא שהעציץ נקוב
מונח על גבי מרצפות שבדירות שלנו ,דינו כעציץ נקוב ,לפי שמרצפות שלנו
)העשויות מתערובת של חול ובטון( אינם חוצצות בפני היניקה.

 3ושמעתי מח"א להעיר ,דלכאורה בשלמא אם הספק היה ולד בזמן המקדש והוה אזלין
מספק לחומרא בזה י"ל דאף לאחר המקדש ששביעית הוה מד"ס אפ"ה אזלין ביה מי
לחומרא ,אבל הרי הספק ולד בזמן האמראים ששביעית היתה מד"ס דר' יוחן משם ר'
יאי קאמר לה בירושלמי וא"כ אימא דיזיל לקולא ,ובזמן המקדש אפשר שלא הוה כלל
ספק בזה ,דעי' בסוכה דף כח ע"א דאמרו על ריב"ז שלא היח דבר גדול וקטן ומפרש בגמ'
דבר קטן הויות דאביי ורבא ופרש"י )בד"ה הויות( כל איבעי' להו לאביי ורבא הוה מספקא
להו ובכולן תן את לבו ותן בהן טעם ובימי אמראים שתכחו .והגראי"ל שטיימן
שליט"א תי' דאין כות החזו"א לומר דכיון דאז הגו להחמיר ממילא זה משך גם היום
להחמיר כמו שהגו אז ,אלא ר"ל דאם ספק זה היה בזמן ששביעית והג מה"ת כבזמן
המקדש הייו פוסקים לחומרא ,א"כ אף השתא דשביעית מד"ס והגים בו כמו שהיו
והגים אז ואזלין לחומרא.
 4ור"ל דאף אי תרומה אין לו עיקר ,מה"ת מ"מ שביעית חשיב שיש לו עיקר מה"ת,
ובביאור החילוק ראה ,דהה הטעם דשמיטה בזה"ז דרבן הייו משום דבמקום דליכא
יובל ליכא שמיטה ,ויובל ליכא בזה"ז כיון דאין כל יושביה עליה וכדאיתא במו"ק )דף ב
ע"ב( ,והה דין יובל ודאי דלא תליא בקדושת הארץ שהרי איו דין בגידולין אלא אף
בעבדים ובבתי מקח ובהכרח דדין ביאת כולכם שבו איו אלא תאי בחלות דין יובל ,וכיון
דדין שמיטה מתלי תלי בדין יובל א"כ אף דין ביאת כולכם דבעין לחלות דין שמיטה
מדאורייתא איו אלא תאי לחלות הדין ואיו שייך לקדושת הארץ ,אבל מאי דליכא חיוב
תרומה בזה"ז מדאורייתא ומטעמא דאין ביאת כולכם י"ל דהייו משום דאיכא ריעותא
בקדושת הארץ בהא דאין כל יושבי' עליה ובדליכא קדושה בארץ ליכא קדושה בגידולין
וחסר ליסוד דין תרו"מ מדאורייתא )והוי כפירות חו"ל( ובהא דוקא אמרו שאין עיקרו
מה"ת ,אבל בשביעית מאי דאין כל יושבי' עליה זהו תאי בדין שביעית )דהוקשה ליובל(
ואיו שייך לחלות קדושת הארץ א"כ אין חסרון ביסוד דין שביעית אלא בתאי גרידא,
וממילא י"ל דאיסור שביעית דרבן הוי איסור שיש לו עיקר בדאורייתא.

] 5העולם מקשים בסתירת דברי החזו"א ,דבשביעית סי' ו' סק"ג כתב בדעת הרמ"א )יור"ד
סי' רלא סעי' ב'( שיש להקל בספק תרו"מ לפי דקילי איסורי דרבן ,ולכאורה סתר משתו
דגבי שביעית כתב דבדבר שיש לו עיקר מה"ת אזלין לחומרא .אולם לביאור זה א"ש,
דלעיל )בהערה  (10תבאר דחלוק שביעית מתרומה ,שבשביעית הסיבה שהיא מדרבן
משום שחסר בתאי החיוב לפי שצריך שיהיה כל יושבי' עליה משא"כ תרו"מ הסיבה דהוי
מדרבן משום שחסר בכל חלות החיוב לפי שחסר בעצם קדושת הארץ ,ומעתה אפשר
דמה"ט חלוקים הן לעין ספיקא ,משום שהסיבה שבדבר שיש לו עיקר מה"ת קטין
לחומרא הייו לפי שחכמים השאירו את הדין הקיים ,והביאור בזה שרבן אמרו שאין
צריך לתאי שכל יושבי' עליה ושוב הדר דיא כדין תורה ולפיכך בספיקא אזלי' להחמיר,
וא"כ כ"ז שייכא לעין שביעית אבל לעין תרו"מ דחסר בעיקר קדושת הארץ א"כ כל
החיוב הוא רק מדבריהם ולכך בספיקא אזלי' להקל[.
 6ולכאורה תירוצו צ"ע ,דהה בגיטין )דף לו ע"ב( איתא בתקת שמיטה בזה"ז ,מי איכא
מידי דמדאורייתא לא משמט ותקו רבן דתשמט ,אמר אביי שב ואל תעשה שאי ,רבא
אמר הפקר ב"ד הפקר ,ומבואר דכל יסוד תקת שמיטת כספים בזה"ז היא מדין הפקר
ב"ד הפקר ,וא"כ אם אין אומרים ספיקא דרבן לקולא היכא דעיקרו דאורייתא שוב יחול
כאן דין הפקר ב"ד הכללי העומד ביסוד תקת שמיטת כספים בזה"ז ואין צריכים לדין
הפקר ב"ד מחודש למקום ספק זה .וראה דכות רביו לומר דשא דין סד"ר לחומרא
)היכא דעיקרו דאורייתא( בדון איסורי לדין סד"ר לחומרא בידון ממוי ,דבדון איסורי
יסודו הוא דין בהוראה דיש להורות להאדם הוראת איסור בזה ,אבל כד עסקין בידון
ממוי לא סגיא לן בדין הוראה דהא באים להפקיע ממון וחז"ל צריכים לקבוע דאף במקום
הספק שביסודו היו צריכים למיזל בתר חזקת חיוב וליכא דין שמיטה הם קובעים ויוצרים
דין הפקר ב"ד להפקיר ממון המלוה ,ואת זה אים עושים.
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יומא דהילולא דקדושי בריסק ובתוכם כל משפחת רבנו הי"ד נעקדה"ש ד' חשון תש"ג
ביום ד' חשון תש"ג לקחו הגרמנים ימ"ש את כל יהודי בריסק והרגו אותם הי"ד.
וכל משפחת רבנו נהרגו שם .ה"ה אביו רבי נח צבי ,אמו גיטל פיגא ,אחיו ר' צבי ואשתו וג' ילדיו .ואחותו ]שהיתה מאורסת לבחור מתמיד גדול מישיבת קמניץ[ וכל שאר בני
המשפחה המורחבת ]עוד אח צעיר של רבנו נפטר מרעב בגיל  19חודשים בימי מלחמת עולם הראשונה שלא היה מה להאכילו רח"ל[
כתבנו כאן מה שנשמע מרבנו שליט"א אודות משפחתו ,ומשפחת אבותיו ,בשילוב מקורות אחרים.

זמן היארצייט

הגרח"ק שאין חילוק בין אנשים לנשים .אך מרן הגראי"ל אמר לי שמסורת
לו מאבותיו שזה מהקולות שהקילו בנשים )שהרי סו"ס אין היום מלח
סדומית(] .א"ה ,וכן בהליכות שלמה )מועדים ב' עמוד שפ"ג( שהמנהג הוא שהנשים אין
נוטלות ,ואולי כי המעשה שהיה ,היה באיש עיי"ש[.

בתחילה היה נוהג לשמור רבינו עליהם יארצייט בד–ה-ו-וז' חשון ,דחשב
דהגרמנים החלו להרוג בד' ,וג' ימים היה סיכוי שהתחבאו ולא מצאו אותם.
אמנם מרן החזון איש זצ"ל אמר לרבנו שליט"א שינהג בד' חשון ,דדומיא
דבית המקדש דמחשבים לפי תחילת הפורענות ,והאי התחלה היתה בד'.
ואחר שנים בדק רבנו אצל עדי ראיה שניצלו ,ונתברר שהיו יהודים שהיה
להם קשר מסחרי וכדו' עם שכניהם הגוים ,והם הסתירו אותם ,ורק אח"כ
הצליחו הגרמנים למצוא אותם ,אבל הוריו לא היה להם שום שייכות עם
הגוים ,וא"כ לא מסתבר שהצליחו להתחבא ,ולכן קבע לעיקר הזמן בד'
חשון] ,ואומר קדיש גם בה'[] .והעדי ראיה גם סיפרו כיצד הרגו אותם
באכזריות ימ"ש[.

דודו זקנו הגאון רבי אברהם משה שטיינמן זצ"ל
בשו"ת אור גדול סמ"ח נכתב תשובה לכ' הרב המאוה"ג וכו' מו"ה אברהם
משה שטיינמאן נ"י האבד"ק קלעוואן .וכן בשו"ת מהרש"ם ח"ו ס"ס נכתב
תשובה להרב אברהם משה שטיינמאן אבד"ק קלעוואן רוסיא.
ואמר רבנו שהוא היה אח של זקנו ]אבי אביו[ זצ"ל.
אודותיו נכתב בס' אהלי שם עמ'  : 364הרב אברהם משה בר' אריה יהודא
ז"ל שטיינמאן .נולד  -תרט"ו ,נסמך להוראה מהגאון ר' יוסף דוב
סאלאווייציג זצ"ל האבד"ק בריסק מהגאון ר' יהושע זצ"ל האבד"ק קוטנא,
מהגאין ר' חיים אליעזר וואקס וצ"ל האבר"ק קאליש .מהגאון ר' מאיר יונה
זצ"ל האבד"ק סיסלאוויטש מהגאון ר' יוסף וצ"ל שהי' אבר"ק סלאנים
וטעלז ויבדל לחיים טובים מהגאון ר' מררכי ווייצעל שליט"א האבד"ק
סלאנים .בשנה תרמ"ג נתקבל לרב בעיר קלעוואן הנ"ל .יש בידו בכתובים
חיבור מסודר לדפוס על שמות אנשים ונשים ואופן כתיבתם בגיטי נשים .ע"כ

כשהותרה הרצועה
אמר רבנו בשיחה :כל הגויים שונאי ישראל ,רק כל זמן שאין תביעה
מהשמים אמנם לא אהבו את היהודים ,אבל הי' שקט .וכל זמן שאין
קטיגוריא חיו עם הגויים וכשנהי' קטיגוריא ח"ו ,אותו גוי שהי' בשלום הורג.
בבריסק היה גוי א' שהי' השומר של התלמוד תורה והיה נראה כלפי חוץ
שאינו שונא כ"כ ,אבל ברגע שפרצה המלחמה הוא הי' מהראשונים שהרג
בלי רחמנות רח"ל) .לקט דברי חיזוק ח"ב עמ' (40

מהספר הנ"ל.

אביו רבי נח צבי בן רבי ראובן דוב בן ר' אהרן ]יהודה לייב[ שטינמן

זכה הגאון ר' אברהם משה להניח שאר ושארית ,וצאצאיו גרים בארצה"ב.

ר' נח צבי היה מלמד דרדקי בבריסק ,וגבאי בית הכנסת 'חברת לויה'
סיפר רבנו כי בעירה בריסק היה אביו הרב נח צבי זצ"ל ממונה לבדוק את
העירוב ,והיה נוסע כל ערב שבת עם סוס ועגלה סביב כל העיר ,לבדוק אם
העירוב תקין .והרבה פעמים היו צריכים לתקן את העירוב מפני השקצים –
נערים גויים שהיו מקלקלים את העירוב בכוונה ,ואפילו בשבת עצמה היה
קורה שהיו מקלקלים הגויים את העירוב ,והיו צריכים לקרוא לגוי שהיה יודע
לטפס על עמודי חשמל ]עם נעלים מיוחדות[ שיתקן את העירוב.
והיות שהחמין – הצ'ולנט של בני העיר היו מונחים בתנור האופה ,כשהיה
העירוב מקולקל ,היו מבקשים מגוי שיביא את החמין לבית) .פרי חיים קס"ה(.
ומרן הגרי"ז זצ"ל היה נוסע עמו מידי פעם לבדוק את העירוב ,ותמיד היה
נאנח 'כמה קולות צריך לעשות בשביל העירוב'.

משפחת אמו
משפחת אמו של רבנו היתה ממשפחות החשובות בישראל
אמו של רבנו מרת גיטל פיגא היתה בת רבי משה אליהו גיבורנובסקי,
שנפטר בגיל צעיר ממחלת טיפוס ]והגרש"ז ריגר סיפר שהי' בעל כשרון
ועילוי גדול ,מתלמידי ישיבת ואלאזין ,ולמד בחברותא עם ר' איצלה
מפונביז' ,ולא שימש ברבנות ולא הניח ספרים ,וזוכר אותו בישיבת וולזי'ן
שהיו יושבים בסעודה שלשית ושרים בדבקות את השיר ליבי ובשרי )מזקנים
אתבונן ח"ד עמ' .[(148
ורעיתו מרת עלקא גרונא ע"ה היתה צדקת גדולה מאד ,והיתה לומדת כל
היום ספרי מוסר ומדרש ,וידעה תנ"ך וספרי מוסר ,ואמר הגרש"ז שאמנם
גם אמו ע"ה שהיתה אחותה ידעה הרבה ,אבל היא ידעה יותר ,ובסוף ימיה
כל היום ישבה ולמדה.
]אביה היה הגאון רבי שלמה חיים שהיה אחיו של הצדיק המפורסם רבי
שלום מנשה מבריסק ,והוא נפטר באופן פתאומי בגיל חמשים כשהיה
בוורשא ולא ידעו מיהו ,וקברו אותו בבית הקברות של האנשים הפשוטים[.
מאחר שנשארו ג' יתומות ]פראדל ,פרומה ,גיטל פיגא[ ובן אחד רבי אשר
חיים ז"ל שהיה ת"ח גדול )לא הניח זש"ק( מפטירת אביהם ר' משה אליהו,
והיה קשה להם מאוד להתחתן ,ובסוף א' נשאה אלמן ,וא' נישאה לבן דוד,
ואם רבנו שהיתה הכי קטנה מצאה שידוך טוב ,ובחתונתה השמחה היתה
גודלה מאוד עד שעלה הדוד רבי שלום מנשה זצ"ל על השולחן לרקוד מרוב
שמחה ,שזכו לחתן את כל היתומות) .צדיק כתמר יפרח עמ' תי"ג ,מזקנים אתבונן ח"ד

משכין שלום
והגרמ"ד סולובציק שליט"א אמר שרבי נח צבי היה ת"ח גדול ,והיה דרכו
לילך לעשות שלום בין איש לרעהו ,ובכל מריבה שהיתה בעיר ,היה מגיע
להשכין שלום.
והגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל מבריסק אמר ,שר' נח צבי היה חכימא דיהודאי,
והרבה היו מתיעצים עמו בענינים שונים.

לכבוד הרב
והרבנית פיינשטיין ע"ה סיפרה שזוכרת מילדותה כיצד היה ר' נח צבי מסור
בכל עניניו לאביה הרב זצ"ל.
ובשם הגרי"ד בן מרן הגרי"ז שמענו ,שסיפר שר' נח צבי היה בא עם הרב
לסידור קידושין ,ואם ראו שהיין שיש שם אינו כשר כ"כ ,היה ר' נח צבי עושה
כאילו בטעות נשפך היין ,ואז היה מוציא יין שהיה אצלו ,וע"ז היו מברכים.
]וסיפר רבנו שאצל אביו בבית היו עושים את הרישום לנשואין ,והיה חדר
מיוחד לזה ,שלשם היו באים ונרשמים[.
ורבנו אמר שהיו שטענו שמרן הגרי"ז שקוע מדי בלימודו ואין עושה די
הצורך למען העיר ,אבל אני יודע ממה שהיה שולח את אבי ז"ל להרבה
שליחויות וכו' ,עד כמה היו בני העיר נתונים על ליבו בכל עת ,לעזור להם כפי
יכלתו וכמה פעל עבורם.

עמ' ] (148 -147אודות דודו זקנו הגה"צ רבי שלום מנשה זצ"ל נכתוב אי"ה לקראת יומא
דהילולא ו' אדר[

דודו רבי שלמה חיים גורפינקל
אחות אמו נשאה להגאון רבי שלמה חיים גורפינקל הי"ד שהיה מו"ץ
בקמניץ ]והיה בן דודה שאמו היה אחות אמה[ .ורבנו היה נוסע אליו
מבריסק לקמניץ כדי לדבר עמו בלימוד ,והתעלה ממנו .בתו נישאה להגאון
רבי יהודה לייב גורדון הי"ד.

לימוד נ"ך

דודו זקנו הגאון רבי משה אהרן וויצבלום זצ"ל

סיפר רבנו שמעולם לא קיבל מאביו ואמו מכה .אביו רצה שאדע נ"ך ]כי לא
נהגו ללמוד בת"ת  -נ"ך[ ושכר מלמד שילמד איתי נביא ישעי' ,ואף שאבי
לא היה איש עשיר כלל זה היה חשוב לו ,ולמד איתי המלמד נ"ך בין
הלימודים של הת"ת ,עד שנכנסתי לישיבתו של האמרי משה זצ"ל בגיל 11

אחיה של זקנתו היה הגאון רבי משה אהרן ,שהיה מתלמידי המהריל"ד
ומו"ץ בבריסק ,ומלפנים היה ר"מ בישיבת 'בלומקעס' של רבי גרשון תנחום
ממינסק .ומו"ץ בוואלזין .ובערוב ימיו עלה לארץ ישראל ולימד בישיבת
תורת חיים שבעיר העתיקה ]וכתב הסכמה לס' שו"ת מהרי"ל דיסקין[ ,ולא
הניח זש"ק] .ראה אודותיו בס' דור רבניו וספריו ח"ו עמ' [31
לאחר שיחרור העיר העתיקה מהערבים ,ונודע שישיבת תורת חיים נשארה
בשלימותה ,שלח רבנו את בנו הגר"מ לחפש אולי נשאר שם כת"י מדו"ז רבי
משה אהרן ,כיון שלא הניח זש"ק ויכול להדפיסו ,אך לא נמצא שם ד"ת ,רק
כמה מסמכים.

)צדיק כתמר יפרח עמ' תי"ז(

קבלה מאביו
אמר רבנו :אבי זצ"ל אמר לי פעם שגדול אינו מתפרסם ,אלא בשל המידות
הטובות שלו.

מים אחרונים לנשים
כתב הרה"ג ר' עמנואל רלב"ג שליט"א :שאלתי למרן הגרח"ק שליט"א האם
יש חילוק בין איש לאישה בחיוב נטילת ידיים דמים אחרונים ,וענה מרן

11

צדקה בעבורם

מכבדם במותם

רבנו נוהג להכניס כל בוקר פרוטות לקופות צדקה ולוחש בשפותיו ,שיהי'
לזכות כל אלו שנהרגו ע"י הנאצים ימ"ש ,לאבי ,לאמי לאחי ,לאחותי ,ולר'
שמחה זעליג ,ולר' יהודה לייב מאשבוים הי"ד .ולכל אלו שנפטרו ,ועדיין לא
עבר י"ב חודש מפטירתם .ואין להם ילדים שנותנים צדקה בעבורם .ובשנים
האחרונות הוסיף גם לדודו ר' שלמה גרונפינקל ,ולר' משה אהרן וויצבלום

רבנו שליט"א לאחר פטירת הוריו רצה לכבדם במותם ,וכשהוציא בשנת
תשכ"ח ידידו הגאון הגדול רבי שמואל איינשטיין שליט"א את הספר "ליקוט
תשובות וחידושים מרבנו עקיבא איגר" צירף רבנו בעילום שם בסוף הספר,
קונטרס בשם אגלי צפון ,שבו ב' מערכות על עניני כיבוד אב לאחר מיתה
]ועוד מערכה בענין קלב"מ[ ,ובשם אגלי צפון מרומז שמו ,ושמו אביו ]נח
צבי[ ושם אמו ]גיטל פיגא[.

)צדיק כתמר יפרח עמ' תט"ז(.

יומא דהילולא דמרן הגאון רבי שמחה זעליג ריגר ראב"ד דבריסק הי"ד נעקדה"ש ד'
חשון תש"ב
הגאון המופלא רבי שמחה זעליג בן רבי דוב ז"ל היה ש"ב של רבנו ]אמו של הגרש"ז מרת פסיה ע"ה היתה אחות זקנתו של רבנו מרת עלקא ]אם אמו[ והגרש"ז ראה ברבנו כלי
מפואר ,ולכן היה מוסר לו הרבה שמועות וחידושים שקיבל מרבותיו מרן הגר"ח מבריסק והנצי"ב וגדולי וולאוזין ]וכבר הבאנו דברים רבים בגיליונות קודמים[ והגרש"ז דאג
לגדל את רבנו לתורה וליר"ש בהדרכה ובעצה ,ושלח מכתבים לחזקו ולהדריכו ,וכתב ב' מכתבים לאבי רבנו ,שישמור על בנו שהוא עתיד להיות מגדולי הדור .וכן כשהה רבנו
בשויץ שלח לו מכתבים בהלכה על שאלות שעמדו אז על הפרק ]וחלקם תח"י רבנו ,וחלקם נאבדו בצוק העתים[ .ורבנו שימשו בהוראה באו"ח וביור"ד ונסמך על ידו בסמיכת
חכמים.
ורגיל רבנו להזכיר כמעט בכל יום מדבריו ומהנהגותיו של הגרש"ז ונצרך לזה חיבור גדול ,הוא שגור תמיד על פיו ,כך נהג ר' שמחה זעליג ,או להיפך ר' שמחה זעליג לא נהג כך.
וכתבנו כאן רק מעט דברים אשר יכיל הגליון.

ראב"ד דבריסק

לבריסק ,ומרן הגר"ח ששימש כנשיא המוסד ברוסי' סייע בידו להציל את
המוסד כלכלית ,ובזמן שהותו בבריסק ,הגיע גלויה לר' משה בלוי לביתו של
הגרש"ז ,ואכסניה של רמ"ב היתה סמוך לנהר 'מוחבץ' שהי' במרחק ממרכז
העיר מקום בו היו גרים הגר"ח והגרש"ז ,ומיד כשהגיע הגלויה ,צעד רש"ז
מביתו לאכסניתו מרחק הליכה של כחצי שעה ומסר לו את הגלויה .והרש"ז
עשה בענוותנותו שלא חשב שאפשר לבקש ממישהו אחר ולשלוח ע"י
שליח ,אלא הגיע אליו לבדו ,ור"מ בלוי יצא מהכלים מגודל ענותנותו.

עיקר ההוראה בבריסק היה מוטל על כתפי הגרש"ז ,ועליו היה מוטל להכריע
בכשרות הבהמה ,וכשהי' מתעורר איזה שאלה בכשרות הריאה הי' מברר
בכבוד ראש ,ופ"א אמר לי שעם כל הקצבים בעיר הוא מסתדר ,חוץ מקצב
אחד שעל כל הכרעה הוא מתווכח ,כיון שהוא ת"ח ותמיד מקשה עליו
מראשונים אחרים ,אבל כל שאר הקצבים היו מקבלים את הפסק ללא
עוררין ,וכך כל השאלות והד"ת היו מופנות אליו.
ובענוותנותו הגדולה לא הי' חותם על עצמו רק מו"צ דבריסק ולא ראב"ד
ולא גאב"ד ]ולא כמו שמצוי על אחרים ,שרק שאלו אותם איזה שאלה אחת,
הם כבר חותמים ראב"ד[ אבל רש"ז היה עניו גדול ,והי' צדיק גדול מאד.

שלא לצלם
הגרש"ז הקפיד שלא יצלמו אותו ,אבל כאשר זה היה נוגע לפרנסה של יהודי,
כן הסכים לעמוד שיצלמו אותו .ובהזדמנות הראה רבנו את תמונתו של
הגרש"ז הנמצאת ברשותו ,ואמר 'הבט בעיניו וראה האיך שופע מהם טוב
לב...

כחו בהוראה
הגרש"ז היה נחשב כבעל כח דהיתרא שהיקל בפסיקותיו ,והיו כאלה שהיה
להם טענה ע"כ ,אמנם הנהגתו הי' שלא היה זז כי הוא זה מדין השו"ע ,ולא
הי אכפת לו מה יאמרו ,אבל במקום שבשו"ע יש צד להקל ,הי' מכריע בדין
כזה להקל כדי שלא יפסיד יהודי את הפרנסה ,האנשים היו מחשיבים אותו
למקיל ,אבל לא ידעו שכל פסק כזה היה עבורו עול ,ובא לו בהרבה יגיעה.
ובאמת הגרי"ז לא היה בודק ריאות והניח הכול להגרש"ז ,ואף בימי הגר"ח
גם הגר"ח היה בודק את הריאות ,אבל עיקר ההוראה היתה בידי הגרש"ז .וכן
בב"ד שמרן הגרי"ז לא היה יושב כדיין בד"ת ,רק היה יושב ודן עמהם ,אמנם
הגר"ח היה יושב בד"ת מפעם לפעם.
כמו"כ בישיבת תורת חסד בתחילה היה הגרש"ז מוסר שיעורים שם
לבחורים ,ואח"כ הפסיק מעול ההוראה.

מחמיר על עצמו
שח רבנו :לפני הבר מצוה שלי הראיתי את פרשיות התפילין שלי להגרש"ז,
וכל פעם מצא איזה חסרון ,ולבסוף הסופר כעס שמוצאים בכל דבר חסרון,
ועל אף שהגרש"ז היה מקיל זה רק לאחרים ולא לעצמו ,כמבואר ברא"ש
בחולין שהורה יחמיר לעצמו ויקל לאחרים .וכנראה שהרגיש ביחס לרבנו
כמו שנוהג לגבי עצמו שהיה קרובו וחביבו) .צדיק כתמר יפרח עמ' תי"ח ,מזקנים
אתבונן ח"ד עמ' (145

מסתכל בשו"ע
סיפר לי הגאון רבי שמחה זליג זצ"ל שהיה רב אחד שהיה לו קבלה שאינו
מורה הלכה עד שמסתכל תחילה בפנים ,ופעם אחת הוצרכו לתשובתו ,והיה
במקום שאין ספרים ,מה עשה ,לקח ניר ועט וכתב את השו"ע ,והש"ך,
והט"ז ,ונסתכל בפנים ופסק את פסקו ,הפלא ופלא) .צדיק כתמר יפרח עמ' קכ"ט(

צער על הפסד הקצב

ג'לטין

ומספר רבינו שהרבה פעמים היה בא להגרש"ז קצב עם שאלה של טריפה,
וכשהיתה באה לפניו שאלה של בועות בשיפולי הריאה שהזכיר תוס' בחולין
דף מ"ז ע"א ד"ה אי שפכי ,שבעצם דעת תוס' שאין לאסור את זה ,רק הביאו
התוס' מבה"ג שאוסר ,וסיימו תוס' דטוב ליזהר שכל דבריהם דברי קבלה.
היה ר' שמחה זליג פוסק לאיסור כמובן כמו שסיימו התוס' ,אכן כל הלילה
אח"כ היה מתהפך על משכבו מעגמת נפש ,על הפסד ממון הקצב ,שהרי
מעיקר הדין אי"ז טריפה ,רק כתב התוס' שטוב להיזהר .כ"כ היה לבו לב
רחום) .פרי חיים קי"ב(.

כאשר עלה לאחרונה נושא ה"ג'לטין" הנעשה מאבק עצמות שנותנים
במאכלים להדבקה ,סיפר רבינו שהיה שמור אצלו מכתב של הגאון הצדיק
רבי שמחה זליג ריגר מבריסק זצ"ל הי"ד שכתב שם להתיר ,אך אחרי עלותו
לארץ ישראל היה מכתב הנ"ל צריך להגיע במשלוח משווייץ ,והפציצו
המצריים את הרכבת ונאבד המכתב .ומזכיר רבינו את תשובת האחיעזר
)ח"ג סי' ל"ג סק"ה( שמתיר ,ומספר ששאל את הגאון רבי שאול ברזם זצ"ל
]חתדב"נ דמרן בעל הקהילות יעקב זצוק"ל[ ואמר לו ששאל את מרן החזו"א
זצוק"ל ,ולא אמר בזה איסור ולא היתר.
ורבינו לעצמו ,כשהיה דבר עם חשש ג'לטין ,היה פונה להרב אברהם שלמה
מאיר ז"ל ]הכימאי[ לבדוק אם מעורב בזה ג'לוטן ,וכשהיה אומר שזה נקי
היה סומך עליו) .פרי חיים רס"ג(

רך כקנה
ולפי שהיה קרוב משפחתי הייתי מצוי אצלו הרבה .ושמעתי הרבה פעמים
שהי' משנן לעצמו המאמר )תענית כ( 'לעולם יהא אדם רק כקנה ואל יהי'
קשה כארז' .ובאמת הי' נאה דורש נאה מקיים ,שמעולם לא פגע בבני אדם.

עד אחד נאמן

סבלנותו העצומה

סיפר לי הגרש"ז ,שלמרן הגר"ח בכל מאכל היה לו חששות והגרש"ז היה
אומר שזה כשר ,והיה אומר הגר"ח נו עד אחד נאמן באיסורין ואוכל) .צדיק

ושמעתי ]-מהגה"צ רבי זאב אידלמן זצ"ל שהיה עד ראיה[ שהי' אדם שוטה
ששאלו אם מותר לו להתחתן ואמר כן ,וחזר ושאלו ,רבי מותר לי להתחתן
ושוב ענה לו כן ,וכך חזר על עצמו אולי מאה פעמים ,וכל פעם ענה לו באותו
רגיעה ,מה שאדם אחר הי' זורק אותו מלפניו ,והוא סבר שאדם הזה יש
עצבים חלשים ,ואם יענה לו שמותר לו להתחתן הוא יהיה יותר רגוע ,ע"כ
ענה לו כל פעם כן מותר לו להתחתן כאילו זה היה בפעם הראשונה ,וכך היה
סבלן כלפי כל אדם ,ומאוד אהבו אותו.

כתמר יפרח עמ' קכ"ז(

שינה ביום
הגרש"ז לא היה ישן כלל ביום ,ואפשר דחשש לשי' הגר"א דיצטרך לברך
שוב ברכת התורה ,ולכך היה הולך לישון בכל לילה כבר בשעה ) .10צדיק שתמר
יפרח עמ' שמו(

ענותנתו

בקשה :לפני מספר שנים נתפרסם מכתב הגרש"ז ריגר לאביו של רבנו
ולע"ע לא הצלחנו להשיגו נשמח לקבל העתק ממנו לפרסמו.

וסיפר ר' משה בלוי )בספרו על חומותיך ירושלים עמ' מ"ב( שבשנת תרע"א יצא
מאר"י לרוסיא לטובת בית היתומים דיסקין שהי' במצב כלכלי קשה ,ונסע
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להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות:

 keailtarog@gmail.comאו ל  0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים ולציין עבור כאיל שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
גליון 63

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנותkeailtarog@gmail.com :

פרשת לך לך
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
יותר פירסום לקידוש ה'

ונראה שמתחילה היה סבור אברהם אבינו שכשיהיה ביחד עם לוט יוכל
להשפיע עליו לטובה ,ובשביל זה היה עדיף לאברהם להפסיד אפילו את
הגילוי שכינה שהיה הדיבור פורש ממנו ,ומשום שאין דבר יותר גדול מאשר
לזכות את חבירו גם אם מפסיד מכך.
וכן מצינו בספר חובת הלבבות )שער אהבת ה' פרק ו( שעדיף לאדם לזכות
את הרבים ולקרבם לעבודת ה' ולהשיבם בתשובה ,מאשר להיות במדריגת
נביא ,הרי שאף על פי שמפסיד ממדריגתו הרי זה עדיף בשביל זיכוי הרבים,
וכמו כן נהג אברהם אבינו ונשאר עם לוט ,אף שהפסיד בכך גילוי השכינה,
ורק לאחר שראה אברהם שבא לידי מחלוקת ומריבה ,שוב לא חפץ להיות
עמו.
והנה דברי חובת הלבבות שהבאנו צריכים ביאור ,דאם מדריגת זיכוי הרבים
עדיפא ממדריגת נביא ,אם כן אדם כזה שנמצא במדריגה שהוא יכול להיות
נביא ,וגם מזכה הוא את הרבים ,אזי בודאי שישאר גם נביא שהרי עושה דבר
יותר נשגב ,ומה זה לא יכול להיות ביחד.
אמנם ביאור הדברים הוא כך ,שכשאדם מזכה את הרבים פעמים שמוכרח
להיכנס לדברים שפלים ,שבשום אופן אינו יכול להיות באותה שעה
במדריגה של נבואה וגילוי שכינה ,אף שהם דברים חשובים יותר ,משל למה
הדבר דומה לאדם הזוכה לגילוי שכינה ורואה את חבירו מתעלף בבית הכסא
שמוכרח להכנס ולהצילו כיון שוה דבר חשוב יותר ,אך בשעת מעשה אי
אפשר שיהא לו גילוי שכינה ,וכך הדברים אצל המתעסק בזיכוי הרבים שאף
שהוא גבוה ממדריגת נביא ,אבל בשעת מעשה פעמים אינו יכול לזכות למה
שנביא זוכה.
ומכל מקום זיכוי הרבים עדיף ,ואף על פי שבשעת מעשה נגרם לו הפסד
רוחני גדול ,והוא משום שלאחר מותו ,יהיה על ידי כך במדריגה הרבה יותר
גבוהה מאשר הנביא.
וצריך כל אחד ליתן על לבבו ענין גדול זה ,לראות להשתדל כפי מה שאפשר
בידו להרבות בדבר זה של זיכוי הרבים ,ועל ידי זה יזכה לעלות למדרגה
גבוהה) .אילת השחר עה"ת כאן(

"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה" )לך לך י"ב ב(
וברש"י 'לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים ,ממעטת פריה ורביה ,ממעטת
את הממון ,וממעטת את השם ,לכך הוזקק לשלושה ברכות הללו' .והקשה
הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,דלכאורה מה חסרון יש בזה שהדרך ממעטת
את השם ,אדרבה דרך ענוה היא ,לבל יהיה שמו של האדם מפורסם ,ועד
כמה ששמו של אדם ממועט עדיף לו ,א"כ מדוע הוצרך אאע"ה לברכה של
ואגדלה שמך.
ותירץ הגראי"ל שליט"א דאברהם אבינו עסק בקירוב הבריות תחת כנפי
השכינה "ואת הנפש אשר עשו בחרן" עיין רש"י ותרגום ,וא"כ לתפקיד זה
של אאע"ה ,הרי צריך הוא שיהיה שמו מפורסם ,שעד כמה שהוא יותר
מפורסם ,כך יצליח בעבודתו לקרב אנשים תחת כנפי השכינה וממילא זה
ברכה) .רשימות ג"א שליט"א(.

קטיעת אבר להינצל מאיסור
"הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" )לך לך י"ב י"א(
הקשה הגראי"ל שטיינמן שליט"א דהו"ל לשרה אמנו לנוול את עצמה כדי
שלא תלקח לפרעה ]עיין תענית דף כ"ב הוות נערה המאורסה דיהבי בה
נכרים עייניהו ,שקלי דורדייא דחמרא ושדאי לה בשפולה ,ואמרי דיסתנא
היא ,עיי"ש[ ותירץ דכנראה גם אם היתה מנוולת את עצמה ,מ"מ היתה
נלקחת לבית המלך ,וצ"ע) .רשימות ג"א שליט"א(
ובס' משנת פיקוח נפש כתב ,יש להתבונן כשידע אברהם שיקחו את שרה
לבית פרעה כשיבואו למצרים ,מ"ט לא אמר לה לחתוך לעצמה את אפה ,או
את אוזניה ,דבודאי שלא היו מהללים אותה לבית פרעה כשהיא בעלת מום
גדול כזה ]ולפי המדרש שהביא רש"י שהטמין אותה בתיבה א"ש ,דחשב
אברהם שבכך תינצל ,ואין צורך להשחית לגופה[ אמנם הדבר תלוי במה
שנתבאר במק"א ,אם חייבת האשה להפסיד אבר מגופה ,כדי להציל עצמה
מאונס דגילוי עריות ,ויש להוסיף דאף אם נימא דבעלמא חייבת האשה
בהכי ,ורק באונס דמיתה שריא ,מ"מ אין חיוב על האשה לחתוך לאבר
מגופה כדי להינצל מהאסור .וכן אמר לי מו"ר שליט"א בעל אילת השחר
שליט"א ,והוסיף דגם אם נימא דחייב אדם להפסיד אבר כדי שלא לחלל
שבת ,אבל זה ודאי שאם גוי כופהו לעבוד בשבת ואם לאו יהרגהו ,ויכול
לחתוך את ידו ועי"ז יפטור עצמו מהעבודה ,בוודאי שאין חייב בהכי ,ואין
מוטל על האדם לחבול בעצמו ,שהרי בכל הדורות שהיו בחורי ישראל
אנוסים להיות בצבאות נכר ולחלל שבתות ,ואם היו חותכים לאצבעותיהם
היו נפטרים מהצבא ,ולא שמענו מעולם שהיו חייבים לעשות כן ע"כ דברי
מו"ר שליט"א) .שם עמ' רי"ב(.
והוסיף בזה רבנו שליט"א טעם ,או דחשיבא אונס ופטור משאר מצוות ,עוד
אפשר שמוזהר אדם שלא לחבול בעצמו וגם לצורך שלא יעבור איסור אין
היתר לחבול בעצמו) .שם עמ' רנ"ט(

מעשר כספים במשיב אבידה
ויתן לו מעשר מכל )לך לך י"ד ,כ(
מעשה שהיה במי שמצא סכום כסף ,באופן שע"פ הדין הרי אלו שלו ,ומ"מ
רוצה להחמיר להחזירו לבעלים .ונשאלה השאילה האם חייב הוא להפריש
מזה מעשר כספים ואח"כ להחזיר הנשאר ,כיון שכבר זכה במציאה ונתחייב
במעשר כספים ,או מכיון שדעתו להחזירו עדיף טפי להחזיר הכל לבעלים,
ואין עליו חיוב מעשרות כלל .וכתב בדרך אמונה הלכות מתנות עניים )פ"ז
ה"ה בביאור הלכה ד"ה אחד מעשרה וכו'( להוכיח ממעשה דאברהם אבינו
שנתן מעשר אע"פ שהחזיר הכל למלך סדום .כמו"כ בענינינו עכ"פ באופן
שבעל אבידה הוא עשיר שצריך מקודם לעשרו ומסיים וצ"ע.
אמנם דעת הגאון בעל אילת השחר שליט"א בפשיטות שעדיף לא להפריש
מעשרות ,מכיון שעצם חיוב מעשרות אינו חיוב גמור אלא מנהג כדמבואר
בב"ח )עי' היטב ט"ז ופ"ת יו"ד ס"ס של"א( ובשו"ע )חו"מ רנט ה( מבואר
דאפילו באופן שע"פ דין הרי אלו שלו ,מ"מ טוב וישר לעשות לפנים משורת
הדין ולהחזירו לבעלים ,ובפרט באופן שהמוצא הוא עשיר ,שמבואר שם
בש"ך שכופין אותו להחזיר עיי"ש ]ואולי יש לחלק בין היכא שבעל אבידה
הוא עשיר או עני ודו"ק[ )זכרון יוסף ח"ג עמ' י'(.

דברי חיזוק במעלת מזכי הרבים
בפרשת לך לך בראשית )י"ג י"ד( נאמר וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט
מעמו ופרש"י 'כל זמן שהרשע עמו היה הדיבור פורש ממנו' .ויש להתבונן
בזה דהרי בודאי אברהם אבינו ראה את זה שבסיבת הרשע אין לו גילוי
שכינה ,ואם כן למה לא נפרד ממנו כבר לפני כן.

פניה ובקשה
לכל מי שיש ברשותו מכתבים מרבנו שליט"א שעדיין עד נתפרסמו עד עתה בספרים או בעיתון ]בשנים האחרונות[ בין
בעניני ציבור בין מכתבים לאנשים פרטים בכל נושא שהוא יואיל לשלוח העתק אלינו למערכת  keailtarog@gmail.comאו
בת .ד 5397 .ירושלים או לפקס  036162911או לטל  0527680034וזכות הרבים תלויה בו
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ענין בפרשה -ברית מילה
הנהגות רבנו בעניני מילה הבאנו בגליון פרשת תזריע תשע"ד ,וכאן הבאנו דברים שנתוספו .וראה עוד בקונטרס אעלה בתמר ס"ב באריכות בעניני מילה

מילה ספק תשיעי

שליחות לפריעה

הפתחי תשובה )ס' רס"א סק"ג( הביא בשם השאילת יעב"ץ )ח"א ס"ס ל"ה(
שכתב דהיכא שנאנסו או נתעצלו ביום ח' עד ביה"ש,ולא מלו ,עדיף למול
ביה"ש שהוא ספק שמיני ספק תשיעי מלמולו שלא בזמנו בודאי עיי"ש.
והיינו דעדיף למול אותו בספק שמיני דאפשר שמקיים בזה מילה בשמיני,
מלמולו בודאי ביום התשיעי ומבטל בודאי מילה בשמיני ,ויחזור ויעשה
 .אמנם בשו"ת רעק"א )סמן קע"ד( כתב בפשיטות
מספק הטפת דם ברית
דאין למול בביה"ש כיון שהוא ספק לילה ,וכן הוא המנהג שאין מלין בביה"ש
כלל.
' בשבת
הרב אהרן רוטשילד שליט"א הקשה על דברי השאילת יעב"ץ ממתני
קל"ז ע"א נולד ביה"ש של ערב שבת נימול לעשרה ,דאמאי לא נימול
להשאילת יעב"ץ ביום שישי הלא יש ספק שמא נולד בער"ש ,ומקיים בזה
.
מילה בשמיני ,ולכאורה היא קושיא עצומה
ושאלתי את רבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,ותירץ דדברי השאילת יעב"ץ
הם דוקא בתינוק שהגיע יום השמיני שלו ונתחייב במילה בשמיני ,אלא
נאנסו או נתעצלו עד בין השמשות דבזה כיון שנתחייב כבר במילה בשמיני,
' מיירי בנולד ביה"ש של
יש עליו למולו אף בביה"ש שהוא ספק ,אבל מתני
ערב שבת וביום השישי שאח"כ עדיין לא נתחייב בודאי בחיוב מילה בשמיני,
בזה לא אמרינן שימול בשמיני כדי לקיים ספק מילה בשמיני ולעשות הטפת
) .שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א וישלח תשע"ד(
דם ברית בעשירי עכ"ד

יש להסתפק באב שמינה שליח למול את בנו ,האם המוהל יכול למנות איש
אחר שיעשה פריעה ,דאפשר שאחר שהאב מינה את המוהל להיות שליח
למול ,נעשה הוא כבעלים על המילה ,וממילא רשאי למנות אחר על הפריעה.
)אילת השחר שבת קל"ז ,ב(

ביומו תתן שכרו
נשאל רבנו האם היום שנוהגים ליתן למוהל שכר בטלה אם יש בזה דין ביומו
תתן שכרו ,ואמר דמסתבר דלא שייך בזה מצוה של ביומו .ובפרט דכאן זה
פחות משכר בטלה ,ואמר שעולם הפוך ראיתי ,שבזמנו בבריסק המוהל ]ר'
נטע[ היה משלם כדי שיתנו לו למול ,וכאן זה להיפך.

כשם שנכנס לברית
יש להסתפק בהא דמבואר בגמ' )שבת קל"ז ,ב( דהעומדים שם אומרים
אחרי המילה כשם שנכנס לברית .האם זה חובה על העומדים לומר דבר זה
וכמו שני ברכות ,או דהוי רק עצה טובה שיכולים לברך את הרך הנימול.
ועוד הסתפקו ,האם כשאחד השומעים נמצא באמצע פסוקי דזמרא האם
מותר לו לענות ,או לא .ומסתבר דאין זה אמירה מדינא ואין היתר להפסיק
באמצע פסוקי דזמרא בשביל זה) .אילת השחר שבת שם(

אכילה קודם הברית

]א"ה ,צ"ע בדברי הפוסקים איך אפשר להביא מהשאילת יעב"ץ הרי היעב"ץ לשיטתו שמילה

שאלו קמיה רבנו אם מותר לאבי הרך הנימול לאכול ביום הברית קודם
עשיית הברית ,והשיב לו רבנו דמותר לו לאכול כיון שכבר מינה את המוהל
כשלוחו למול את בנו) .צוף יהונתן .א"ה ,וכ"ה בנחלת צבי על השו"ע סי' רס"ב(

שלא בזמנה אפשר לעשות בלילה ,ממילא גם בבין השמשות ימולו אבל לדידן שגם מילה שלא

מסירת הסכין

שויה אנפשיה לדחות את הברית

ועוד אמר רבנו דמה שיש נוהגים למסור הסכין לידי המוהל קודם המילה
אי"צ לזה דהא מינהו כבר לשליח.

בזמנה אין מלים בלילה מהיכ"ת שיהיה אפשר למולו בלילה[

)צוף יהונתן( ]ולכן בשבת קודש מורה רבנו שלא

מעשה שהיה במי שנולד בשבת סמוך לחשכה ,ועדים אמרו שנולד מבעוד
יום ,אבל אבי הבן אמר שהיה בבין השמשות ,ונמצא שלגביו יש שויא
אנפשי' שא"א למולו בשבת מספק ,ודנו בזה שאולי יהיה חיוב על ב"ד למולו,
כמו שאם אביו אינו רוצה למולו ,וגם יש להסתפק האם מותר לאבא ליתן
את הקטן לאחר למולו ,או שיש בזה משום לפני עור לפי דבריו ,ועיין בשער
המלך )פ"ט מהל' אישות( שדן בזה במי שאסר על עצמו משום שויא אנפשי'
אם מותר ליתנו לאחר ,או שיש בזה משום לפנ"ע ,וע' בחי' ר' שמואל למס'
כתובות )סי' י( מש"כ בזה ,ויש להסתפק לפ"ז מי יברך ברכת להכניסו בבריתו
של א"א דדמי לאופן שאין אב ,וע' בשו"ת הגרע"א קמא תשו' מ"ב.
אבל הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר שאין לו נאמנות של שויא אנפשי'
במקום מצוה ,ומשום דשויא אנפשי' נאמר בדבר שבידו לעשות ובידו שלא
לעשות ,אבל בדבר שהוא מצווה לעשות אין בזה שויא) .שיעורי צבא הלוי

למסור את הסכין וכן מטו בשם הגרח"ק ,ודעת הגרשז"א והגריש"א דמותר[.

הם לא מהולים
אברך שמוצאו ממדינה רחוקה בארצה"ב דרכו לבוא לרבנו פעם בשבוע עם
בחורים שהגיעו לארץ ממדינה זו ,ושרבנו יחזקם בלימוד התורה והיראה.
באחד הפעמים שהגיע עם שני בחורים .אמר לו רבנו בשפת האידיש
]שהנערים לא הבינו[ .שיגיד להם שהם ערלים והם צריכים לעשות ברית
מילה .האברך השתומם טובא ופחד לומר להם דבר זה .עד שאחד מהבני
בית פנה עליהם ואמר 'שהראש ישיבה אומר שאתם צריך לעבור ברית
מילה' ,וכששמעו דבר זה הבחורים פרצו בבכי ,ואמרו שעשו להם ברית
בילדותם ע"י רופא נכרי וחשבו שזה בסדר ,ומה עליהם לעשות כעת.
ואכן כעבור כמה ימים סידרו להם ברית ,ואח"כ הם חזרו שוב לבית רבנו
להודות לו ,ואמרו לרבנו שהם הרגישו שמחה עצומה בעת הברית מילה,
והתפלא רבנו שזכו להרגיש שמחה של מצוה באופן מופלא כזה .ואח"כ
נשאל רבנו מהיכן ידע דבר זה .והשיא את השיחה לדברים אחרים) .מפי עד

כתובות עמ' ק"א(.

נימול בתוספת שבת
עובדא הוי בתינוק שיום הח' שלו היה בערב שבת ,ולא יכלו למולו עד סמוך
לשקיעה ,והמוהל כבר קיבל שבת ,ונשאו ונתנו האם המוהל יכול למולו.
ואמר רבנו דיש כאן סברא דהרי אצל התינוק זהו המילה בזמנו שלו ושפיר
אפשר למולו] .ודנו לפי"ז האם לפי"ז גם מוהל בן חו"ל יכול למול ביו"ט שני
דידיה לבן ארץ ישראל שזה יום שמיני שלו ,ואכמ"ל[.

ראיה רבי י ,ה שליט"א(

לא לשנות כמלא נימא
ובמכתב עוז לרבני אירופה חשון תשע"ג כתב רבנו :הגמרא בשבת )קל' ע"א(
מביאה שמצות מילה היא מצוה שכלל ישראל מסרו עצמן עליה למיתה,
וקיימוה כפי המסורה לנו מדור דור ,מאז שקיבלנו התורה מסיני ע"י משה
רבינו ע"ה ומאז ועד עתה ,ממשיכים לקיימה במסירות נפש ,ובמשך הדורות
עמדו מאומות העולם לאסור קיום מצות מילה ,או לשנות מהמסורה וכלל
ישראל עמדו בניסיונות ,ולא שינו כלל מהמסורה.
והנה בזמן האחרון עומדים בכמה מדינות העולם ,לאסור או להתערב בצורת
קיום מצות מילה ,שלא כפי המסורה לנו מסיני ,אם זה בשינוי עצם המילה,
או שמחייבים לעשותה דוקא ע"י רופא וכדו' ,ועלינו לדעת כי כל המשנה ידו
על התחתונה ,וכפי שכלל ישראל במשך כל הדורות כולם ,מימות אברהם
אבינו ע"ה עד ימינו ,הכניסו את צאצאיהם בבריתו של אאע"ה בן שמונת
ימים וכדת וכדין ,הן במעשה המילה והמציצה ,והן ע"י מוהלים יר"ש ,כך גם
אנו לא נשנה מאומה ממה שהי' עד היום ,כי כל מה שנסכים לפשרה כל
שהיא ,הרי זה פירצה ופתח לבוא ולהתערב בדבר הלכה ,ועל רבני הקהילות
לעמוד בעוז בפרץ שח"ו לא תעקר מצות מילה מעמנו.

סנדק שבירך להכניסו
סיפר רבנו שלפני כמה עשרות שנים ,הוא היה סנדק ברמת גן בשביעי של
פסח בברית ,שהיה ר' חיים פרידלנדר זצ"ל המוהל ,והיות ואבי הבן לא הי'
צלול בדעתו ,בירך רבינו ברכת להכניסו בבריתו של אאע"ה ,כנפסק בשו"ע
)יו"ד ס' רס"ה( דבמקום שאין אב מברך הסנדק) .פרי חיים קמ"א(
ובמק"א ,עמד על זה רבנו שליט"א דמצאנו דהסנדק מברך ברכה זו אם אין
אב ,וקודם למוהל ,וכן לענין קדימה בחיוב עליה לתורה כתב הרמ"א בסעיף
י"א דהסנדק קודם למוהל ,והנה כל ענין הסנדק לא הוזכר להדיא לענין הלכה
בגמרא ובראשונים ]עי' מדרש תהלים פרק ל"ה עה"פ כל עצמותי תאמרנה[
ומ"מ חזינן שיש לזה כ"כ חשיבות גדולה .וכעי"ז אמר רבנו שמצינו שענין
הושענא רבא שהוא ענין נשגב ולא מצאנו זכר לזה בחז"ל וברוב הראשונים.
)אילת השחר שבת קל"ז ,ב ,ומזקנים אתבונן ח"ד(
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הלכות גשמים  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן שליט"א
בעקבות תחילת ימי הגשמים ,נביא כאן השבוע הלכות בענינים אלו מרבנו שליט"א
כפי שנאמרו בשיעורי הגאון הנ"ל ,ונדפסו בספר שיעורי שלמי תודה עניני גשמים

שכח בפעם ב' בברכת השנים

בכתובות ל"ג ע"א ד"ה וניתרי בהו ,ה"ה הכא דהוי המשך אחד תשיב תכ"ד
של הברק וצ"ע.
ואם נאמר שנפטר בברכתו גם על הברק ,יש לדון היכא שהרעם היה לאחר
כ"ד מהברק ובירך על הרעם אם צריך לברך עוד פעם על הברק .דאפשר
שנפטר אף בזה כיון שסיבה אחת גורמת לברק ולרעם שיבאו וא"כ מישך
שייכי להדדי אפילו אחר כדי דיבור כשרואה ברק ושומע רעם חייב לברך
מיד ,ולא יסמוך שיברך על ברקים ורעמים אחרים שיבאו ).עמ' פ"ב(] .א"ה ועי'

שכח להזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים ,מזכירו בברכת שומע תפילה ,ואם
שכח גם שם ,ונזכר לאחר שהתחיל רצה ,וחזר לברכת השנים ,ושוב שכח
ונזכר בהשיבה שופטינו וגו' ,אינו יכול לדלג לשומע תפלה היות וכבר אמר
ברכות עד שומע תפילה ,אלא צריך לומר על הסדר וישאל מטר בשומע
תפלה .ויש שטענו שצריך לחזור לברכת השנים ,מפני שמקור הדין שהאוחז
במודים חוזר לברכת השנים ,כתב הרא"ש בברכות )פ"ד סי' י"ד( והוכיח כן
מהבדלה דמי ששכח לומר אתה חוננתנו אינו חוזר ,היות ומבדיל על הכוס,
ואם גם אכל לפני הבדלה בכה"ג חוזר ומתפלל ,וכ"פ השו"ע בסי' רצ"ד ס"א,
כמ"כ בטל ומטר אם שכח לאומרו בברך עלינו אינו חוזר דיש לו תיקון
בשומע תפלה ,אך אם שכח גם בשומע תפלה חוזר לברך עלינו כדין טעה
בהבדלה דחוזר על התפלה ,כמ"כ חוזר לברך עלינו.
והנה בטעה ולא אמר אתה חוננתנו ואכל לפני הבדלה וחזר והתפלל ,ושוב
טעה ולא אמר אתה חוננתנו ,מסתבר דיחזור שוב על התפילה ,א"כ גם כאן
ששכח פעם נוספת חוזר לברך עלינו ,אמנם הגראי"ל שטינמן והגר"ח
קניבסקי שליט"א טענו דבשלמא הבדלה חוזר פעם שניה היות ויש ב'
חסרונות א' אכילה לפני הבדלה ,ב' ששכח אתה חוננתנו וע"כ יחזור .אבל
בטל ומטר מסתבר שעשאוהו חז"ל כמו שלא התפלל וא"כ חשיב כטעה רק
בברך עלינו ,וע"כ ימשיך ויאמר בשומע תפילה) .עמ' ע"ה(

הליכות שלמה תפילה עמוד רפ"ז שכ"כ הגרש"ז והוא כדעת הט"ז עיי"ש[.

היסח הדעת
אם היו ברקים ורעמים ובירך ,ובינתיים טיהרו השמים ושוב קדרו והיה
ברקים ורעמים ,והוא לא ידע מכל זה ולא היה אצלו הסח הדעת .שמעתי
מהגראי"ל שטינמן שליט"א שצריך לחזור ולברך כיון שלמעשה היה פה
מציאות אחרת) .עמ' פ"ג(

ראה קשת ולא בירך
יש לעיין בראה קשת ולא בירך ,ונכנס לבית ואח"כ יצא וראה שנית אותו
קשת ,האם יברך או לא ,וצדדי הספק דהנה בברק ורעם שלא בירך עליהם,
מברך על ברק ורעם אחרים .עי' מ"ב סימן רכ"ז )ס"ק י"ב( וכברכת הראיה
שמברך על מקום שנעשה נס לישראל ,וכן בשאר ברכות הראיה כגון על
הרים וגבעות כתב הביאור הלכה סי' רי"ח )בד"ה במקום( דאם לא בירך
בפעם הראשונה לא יברך למחרתו כשרואהו אלא ימתין עד שיעברו ל' יום,
ולכאורה החילוק דברק הוי יצירה חדשה ודבר חדש ,ולכן מברך משא"כ
בהרים וגבעות ובמקום שנעשה נס לישראל זה אותו הדבר ולהכי צריך ל' יום
כדי שיחשב כראיה חדשה .ולפ"ז בראה קשת ולא בירך ונכנס לבית ואח"כ
יצא וראה אותו קשת לא יברך כיון שזה אותו קשת ואין כאן ראיה חדשה.
אמנם י"ל דהנה בברק ורעם מברך שנית אפילו בו ביום אם טהרו וזכו השמים
כמש"כ השו"ע בסי' רכ"ז ,והטעם משום דהוי היסח הדעת כמו שמוכח
מהירושלמי ,ובשאר ברכות הראיה מברך רק אחר ל' יום ,וקשה דהא אף
בשאר ברכות הראיה נמי איכא היסח הדעת מהברכה אף בפחות מל' יום,
ואמאי מברכים רק אחר ל' יום ומ"ש מברקים ורעמים עי' ב"ח שעמד בזה.
וי"ל דבשאר ברכות הראיה כגון הרים וגבעות ומקום שנעשה נס לישראל,
הברכה היא על התפעלות הנפש מגבורות הבורא יתברך בדבר הקיים ,ואת
זה יש רק אחר ל' יום ,כיון שבתוך ל' יום אינו מתפעל שוב משא"כ בברקים
ורעמים הברכה היא על מה שרואה דבר שהיה בבריאת העולם ,וכן בקשת
הברכה היא על מה שרואה אות ברית ,ולכן כל שהיה היסח הדעת צריך לברך
שנית .וא"כ י"ל דגם זה החילוק בראה ולא בירך פעם ראשונה דבברקים
ורעמים מברך שנית משא"כ בברכת הראיה משום דבברכות הראיה כל
שרואה פ"א שוב אין התפעלות הנפש בפעם השניה ולא שייך שיברך ,אבל
בברקים ורעמים אין הברכה על התפעלות הנפש וא"כ לפ"ז בברכת הקשת
מברך אף בראיה שניה כשלא בירך בראשונה כיון שאינו מברך על התפעלות
הנפש רק על דברים שהיו אז ,והגראי"ל שטיינמן שליט"א נשאר בזה בצ"ע

טעה בכוונת ברכת רעמים
שאלה :אחד שטעה וחשב שעל ברק מברכים עושה מעשה בראשית ,ועל
רעם שכחו וגבורתו וסבר שכך הוא עיקר הדין ,שעל ברק יוצא רק בעמ"ב,
ועל רעם יוצא רק בכוחו וגבורתו מלא עולם .וראה ברק ושמע רעם כאחד,
ובירך עושה מעשה בראשית וכיוון רק על הברק ,וחשב שאחרי זה כשישמע
רעם יברך שכחו וגבורתו ,ואח"כ נודע לו שאת שניהם יוצאים בברכת עושה
מעשה בראשית האם יברך על הרעם שיבוא אחר כך ,כיון שלא כיון לפוטרו.
תשובה :הנה התבואת שור )הביאו הרעק"א בהגהותיו שו"ע או"ח סימן ר"ו(
הסתפק אם היו לפניו כמה מינים שברכותיהן שוות ,והיה דעתו לאכול כולם,
אבל כשבירך על א' לא היה יודע שהמינים אחרים ג"כ ברכתן שוות לזו ,והיה
בדעתו שלא יפטרו בברכה זו ,ואח"כ נודע לו שברכותיהן שוות ,אם צריך
לחזור ולברך על האחרים ונשאר בצ"ע .ונראה דה"ה הכא דבירך עושה מע"ב
וסבור שהוא פוטר רק את הברק ולא את הרעם ולמעשה הוא פוטר גם את
הרעם תלוי בספק של התבואת שור .והגראי"ל שטינמן שליט"א הוסיף
דאפילו אם נאמר בספיקו של התבואת שור דבעי ברכה ,זה רק בברכת
הנהנין שאסור ליהנות בלא ברכה ,והברכה הוא המתיר ופוטר כל כזית וכזית,
ובזה יש צד שכיון שנתכוין שהברכה לא תפטור את זה לכן צריך לחזור
ולברך .אבל ברקים ורעמים דהוי ברכת השבח ואין זה גדר של פוטר ומתיר
אלא שעל כזה דבר הוא צריך לתת שבח ,וכיון שבמציאות הוא נתן שבח
אפשר שנפטר בזה) .עמ' פ(

לא נתכוין לפטור את הרעם

)עמ' צ'(.

המשנ"ב בסק"ה הביא בשם הברכ"י דאם בירך על הברק ונתכוין לפטור את
הרעם הבא אחריו יצא בדיעבד ,ור"ל דאחרי שטבע הבריאה שאחר הברק
יוצא רעם ,א"כ חל ברכתו על הרעם שיצא אח"כ עכ"ל .ומשמע דדוקא אם
נתכוין לפטור את הרעם שיבא אחריו יצא אבל אם לא נתכוין לא יצא,
ולכאורה יש לעיין דבנדרים פ"ז ע"א איתא מי שהיה לו חולה ונתעלף ,וסבר
שמת וקרע ואחר הקריעה בתוכ"ד מת עלתה לו הקריעה ,וא"כ הכי נמי נימא
דהברכה תהני לרעם שהיה בתוכ"ד לברכה ואמאי אם לא נתכוין לא יצא.
ויש לחלק דהתם כיון בקריעה לצאת מצות קריעה אלא דאכתי לא היה זמן
החיוב ובזה שבתוך כדי דיבור בא זמן החיוב אהני ליה ,אבל הכא בברכה כיון
ליתן שבח על הברק ולא על הרעם ולכך לא יצא .והגרא"ל שטינמן שליט"א
אמר דגם בראה ברק ובירך ,ובגמר הברכה שעדיין לא עבר תוכ"ד שמע רעם
יצא ,אפילו שלא כיון וכההיא דנדרים .ומה שכתב הברכ"י ,כונתו שאם
נתכוין יצא אפילו שהרעם היה אחר כדי דיבור וכדבריו משמע מהחיי אדם
כלל ס"ג סעיף ז' שכתב וז"ל ומ"מ אם הרעם בא תכ"ד לאחר הברק נ"ל דאין
מברך עליו וכן בקיצור שו"ע סימן ס' סעיף ב' וז"ל וכן אם בירך על הברק
עמ"ב ובתוך כדי דיבור לברק נשמע הרעם אינו צריך לברך עליו כי נפטר
בברכה שעל הברק ומבואר שאף שלא כיון בברק לפטור את הרעם נמי נפטר
בתכ"ד) .עמ' פ"א(

לתלות מעיל גשם בשבת
כתב החיי אדם הובא במ"ב סי' ש"א ס"ק קס"ד ובגדים המלפפים בהם
תינוקות שקורין ווינדלין מותר לשטחן ,דכיון דיש עליהם גם צואת הקטן,
א"כ מוכח שלא כבסן וליכא חשדא ואפילו אין עליהם צואה ,דהכל יודעין
שדרך התינוקות להשתין ומבואר שבגד שדרכו להרטיב בדרך שימושו אין
בו משום מראית העין דתלינן שזה נרטב בדרך שימושו ולא משום שכיבס.
ולפ"ז אמר הגראי"ל שטיינמן שליט"א דמעיל גשם המיוחד לגשמים
כשנרטב בגשם מותר לתלותו כיון שזה בדרך שימושו נרטב ,וכן מגבת לניגוב
כלים מגבת דקה ,שדרכו שברוב שימושו נרטב ,מותר לתלותו בשבת .אמנם
צ"ע ממש"כ המ"ב שם )ס"ק קס"ו( דמגבת שמביאו בע"ש כשהוא לח מבית
המרחץ ישטחנו לנגבו מבעוד יום ולא ימתין עד אחר השקיעה וסותר
למש"כ ,ואפשר דסתם מגבת גדולה ועבה אינה נרטבת תמיד ,וא"כ לא שייך
ביה ההיתר הנ"ל) .עמ' צ"ד(

להשליך זרעים במקום ירידת גשמים
בשו"ע סי' של"ו ס"ד יש ליזהר מלהשליך זרעים במקום ירידת גשמים שסופן
להצמיח ואם ישליך לתרנגולים לא ישליך אלא כשיעור שיאכלו בו ביום או
ליומים .וצ"ע איך משליך ליומים הא הוי מכין משבת לחול .וכ' המ"ב בס"ק ל"ג
בשם ספר תוספת שבת דאיירי שהשליך את הזרעים בפ"א דבלא"ה חשיב
מכין לחול .ולכאורה צ"ע ממש"כ המ"ב בסי' שכ"ג )ס"ק כ"ו( בשם המג"א
דמדיחים כלים לצורך שבת אפילו עשר כוסות ואין צריך אלא לאחת רשאי
להדיח כולן דהואיל וראוי לו כ"א הותרו כולן ואף שלאחר שהדיח כוס ראשון
כבר אינו נצרך לעוד כוסות א"כ ה"ה הכא שמשליך ב' פעמים יהא שרי.
ותי' הגראי"ל שטיינמן שליט"א דהקילו קולא זו רק בהדחה שכל שורש
האיסור הוא רק מדרבנן מצד הכנה ,משא"כ בזרעים דאיכא חשש איסור
דאורייתא ,אלא דלצורך שבת הקילו ותלינן שיאכלו קודם שיזרע ,אבל
לצורך חול לא הקילו כאלו קולות) .עמ' ק"א(

תוכ"ד לרעם
ראה ברק ושמע רעם בתוכ"ד ,ובגמר הרעם התחיל לברך ,ואז כבר היה אחר
כדי דיבור מהברק בפשטות צריך שוב לברך על הברק כיון שהברכה אינה
יכולה ללכת על הברק .והגראי"ל שטינמן שליט"א דן בזה ,כיון דאיתא
בברכות )נ"ט ע"א( דסיבה אחת גורמת לברק ולרעם שיבאו וא"כ מישך
שייכי להדדי ,וכמו שעדים יכולים לחזור מעדותם בתוכ"ד ואם יש מאה
עדים וכ"א אומר עדות בתוכ"ד של חבירו ,הראשון יכול לחזור כל זמן
שאחרון לא גמר עדותו ,משום דמישך שייכי להדדי וזה נקרא תוכ"ד לראשון
וחשיב הכל המשך אחד כדאיתא בשבועות ל"ב ע"א בתוד"ה בתוך וכן תוס'

15

יומא דהילולא דמרן הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל בעל השערי יושר נלב"ע ט' חשון ת"ש
הפגישה עם הגר"ש

לו שכבר למד נשים נזיקין נחה דעתו ]וכן רבנו במכתבו לחיזוק לימוד קדשים
כ' ...וחשוב מאד שחלק מהאברכים אשר כבר למדו וחזרו עניני נשים ונזיקין
שגם ילמדו עניני הקרבנות[.
ואמר רבנו שבאמת רבי שמעון זצ"ל היה המשפיע העיקרי על עולם
הישיבות שהעיקר יהיה הלימוד בנשים ונזיקין ,דעד אז למדו מברכות עד
נדה ,והגר"ש שהיה בטעלז וחידש את שיטת הלימוד שלו שהתאימה בעיקר
לנשים נזיקין שינה ד"ז ,ותלמידיו הגאונים המשיכו כך בישיבותיהם גם כן.

רגיל רבנו לספר שבעת שנסע מבריסק לשוייץ )קיץ תרצ"ז( היו לו תחנות
בינים בוורשא ובברלין .בוורשא שמע שהגר"ש שקופ זצ"ל נמצא כעת
בוורשא וממתין בחדר המתנה לרופא ד"ר פרישמן ע"ה ,מיד ניגש רבנו לשם
ונתן לו שלום ,והחזיר לו הגרש"ש שלום ,מאורע זה השאיר חותם עז על
רבנו ,ומספר זאת תדיר התרגשות ,שזכה לראות את פניו ולתת לו שלום
ולקבל שלום מרבי שמעון ,וסיים בהתתרגשות ,אתם יודעים מי זה ר' שמעון!

לקום לפני גדול הדור

לא היה שואה

ספרו שבזמן המלחמה כשהי' מרן הגרי"ז בוילנא אצל הגרח"ע זצ"ל וישב
אצלו ,ונכנס רבי שמעון שקופ זצ"ל ,והרהר הגרי"ז כמה שניות ,וקם לכבוד
ר' שמעון ,וביקש רבי חיים עוזר לדרוש ולהבין את פשר דבר שהתמהמה.
ואמר הגרי"ז שלימדוהו בבית לחשוב לפני כל פעולה שעושים ,והיות שרבי
חיים עוזר הוא גדול הדור ,נסתפק אם מותר לקום בפני רבי שמעון ,דתלמיד
לפני הרב אינו דרך ארץ שיקום לפני ת"ח אחר ,כשרבו אינו קם בשבילו.
אח"כ נתיישב בדעתו דבודאי ניחא לי' להגרח"ע שיכבד את ר' שמעון ,ולכן
קם לכבודו) .פרי חיים (33

ורגיל רבנו שליט"א לומר ,שהחזו"א אמר דכל זמן שהיו בחיים רבי שמעון
שקופ ורבי ברוך בער זצוק"ל שהיו יגעים בתורה מאד ,לא היתה יכולה להיות
השואה באירופה .והנה בדברי חז"ל שמיתת צדיקים מכפרת ,העיר רבנו הנה
לפני המלחמה העולמית האחרונה נפטרו צדיקים גדולים כהגרח"ע הגרב"ב
והגרש"ש זצ"ל ועוד הרבה צדיקים ,ובכל זאת לא נתבטלה הגזרה ,אמנם
יתכן שלולא זה היה עוד יותר גרוע רח"ל) .אילת השחר חוקת כ ,א(

מערכת הקנינים
סיפרו בני רבנו כי הם זוכרים שהוצרך בתקופה שחי בעניות באופן נחוץ את
קונטרס הקנינים של הגר"ש שקאפ ,אך לא היה לאל ידו פרוטה אחת
לרוכשו ,וישב רבנו והעתיק כולו בכתב יד ,במחברת .מגודל צימאונו לאותו
הקונטרס ,ומאידך מהעניות הגדולה שהייתה מנת חלקו.

קודם נשים נזיקין
כשהחפץ חיים הקים את כולל קדשים ,הוא פנה להגרש"ש שילמד ג"כ
קדשים ,וטען לו הגרש"ש שקודם צריך ללמוד נשים נזיקין ,ואח"כ קדשים,
וראה מה שהשיב לו הח"ח בקובץ עדות ח"א עמ' י"ד] .וסיפר רבנו בשם
הגאון הגדול רבי מיכל פיינשטיין זצ"ל שהיה בבחרותו אצל הח"ח ואמר לו
שהוא לומד קדשים ,ושאלו החפץ חיים 'ומה עם נשים נזיקין' ,ואחר שאמר

ספר יסוד
ואמר רבנו שלפני השואה הספר שערי יושר היה ספר היסוד של עולם
הישיבות.

יומא דהילולא – מרן הגאון רבי פסח פרוסקין זצ"ל ראש ישיבת קוברין נלב"ע י"א חשון ת"ש
רבנו שליט"א למד בקוברין מאלול תר"צ עד פסח תרצ"א וסיפר כמה ענינים על ראש הישיבה ,והישיבה והעיירה דקוברין וגדוליה וצדיקיה שהגאון ר' פסח
היה נו"נ מבית קוברין הבאנו כאן מאשר הגיע לידינו )יש"כ להרה"ג ר' שלמה זלצמן שליט"א עורך הספר 'אמרות משה' לאדמו"ר רבי משה מקוברין זצ"ל על
עזרתו בזה( בגנזי רבנו נמצא מחברת שיעורים שכתב ממה ששמע מהגאון רבי פסח,ובעיקר מחתנו הגאון רבי שלמה מטות הי"ד שהיה ר"מ בישיבה .ושמענו
מראשוני התלמידים של רבנו בארץ הקודש שבתקופה ההיא ,היה מזכיר בשיעורים דברים שמע מרבותיו דקוברין.

כח הבכיה נפתחו שערי חכמה

חבר חדר של רבי ראובן יוסף

סיפר רבנו :הגאון ר' פסח היה תקופה משגיח בישיבה של ר' איסר זלמן,
ובתחילת דרכו הוא לא היה כל כך ת"ח גדול .ומספרים שפעם בכה מאד על
יד הארון קודש ,מדוע הוא לא זוכה להבין את התורה ,ומאז נפתח ראשו
וזכה עד למאוד .סיפר רבנו ,ליל שבת אחד זכיתי לאכול על שולחנו בביתו
שהזמין אותי להתארח שם ,אך פלא הוא בעיני כי בדרך כלל הזמין ר' פסח
רק את הבחורים המבוגרים) .מפי הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט"א(

ורבנו שליט"א למד בתקופה שהגאון הגדול רבי ראובן יוסף גרשנוביץ זצ"ל
למד שם ,וישנו בחדר אחד ,בלילה בערך בשעה  10היו הולכים לישון שם...
ומספר רבנו שהוא אף פעם לא דיבר איתי ,אף פעם לא דיברנו!! לא חדשות
לא כלום ...הוא היה מתמיד גדול ,וכך אף פעם לא דיברנו ,חשבתי שהוא לא
מכיר אותי כלל ,וכשנפגשנו בארץ ישראל התברר לי שהוא זכר אותי היטיב.
היה מנורה קטנה ועל יד זה היה פרוזדור קטן ,אולי  2מטר או  ,3ושם נכנסנו
לישון והיה  3מיטות .ונכנס תיכף לחדר לישון ,היה בחדר שלושה מיטות
הוא ,ואני ,ועוד אחד שלישי.

בישיבת קוברין
בשנת תרצ"א הביא הגר"פ בחורים מחסידות ויזניץ לישיבה ,הם התגוררו
רחוק מהמקום שלנו ]לא ידעתי שישנה כזו חסידות[.
אחרי זה הישיבה הייתה בקשיים גדולים .ותושבי העיר טענו שהם התחייבו
להחזיק רק את הבחורים מהעיר .בישיבה שם היה בערך מאה בחורים ,והם
החליטו שכיון שאין לו כסף ,סוגרים את הישיבה ,ומי שרוצה להתקבל אז
נראה ,והם חשבו שבמקום מאה בחורים יהיה להם ארבעים ,הסוף היה
שרובם לא באו חזרה ,ובמקום מאה נשאר להם  25בערך ,ולכן חזרתי
לבריסק בסוף החורף ]גם אז התחילו השיעורים של הגרי"ז בקדשים ,ודובר
שרבנו יכנס לשם ,ראה גליון יוה"כ[

הבית אברהם מסלונים
הבית אברהם מסלונים זי"ע ,הגיע שבת אחת לבקר בקוברין ורבנו היה שם,
ושמע שהבית אברהם ניגש שם לאחד ,וצעק עליו 'מתי כבר תחזור
בתשובה'.

פלח ובוקע
אמר רבנו ששמע מהמלמד שלו בבריסק שהיה מזקני חסידי קוברין וארט
מהאדמו"ר ר' משה מקאברין זצ"ל עה"פ )תהלים קמא ו-ז( נשמטו בידי סלע
שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו .כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי
שאול .וביאר ,שדוד המלך אומר אתם רוצים לשמוע רק דברים נעימים
וטובים )"ושמעו אמרי כי נעמו"( אבל לא זה הדרך ,אלא זה צריך להיות
עמוק בלב ,פולח ובוקע בארץ] .וראה בס' אמרות משה עמ' קע"ב שהובא ד"ז בנוסח

שמירת הזמנים
רגיל רבנו לספר ,שבישיבת קוברין היה הקפדה גדולה על הזמנים ,ומי
שאיחר עד ישתבח לא הקפידו כ"כ ,אבל מי שהגיע אחרי ישתבח היה נרשם
לו איחור ,ובסוף השבוע תלו פתק מי איחר הכי הרבה פעמים באותו שבוע
]והתבטא שהיה שם משגיח טוב ה"ה הגה"צ רבי יוסף ליב ננדיק הי"ד[.
עוד מספר רבנו ,שהוא היה כבן ט"ז כשלמד שם ,ורוב הבחורים היו בני כ'
שמבוגרים ממנו בכמה שנים) .צדיק כתמר יפרח עמ' תי"ט(
והאמרי משה נפטר במהלך החורף תרצ"א והירשה המשגיח לרבנו ליסוע
ללויה ,כיון שנסע עם בחורים מבוגרים שהם ישמרו עליו.

אחר קצת[.

יצאו לקראתו עם נרות
עוד סיפר על האדמו"ר רבי משה מקאברין שהיה 'צדיק גדול' ,שאומרים כי
כאשר האדמו"ר מקוברין בא לעיירת וואלוזין יצאו עם נרות לקראתו לקבל
את פניו ,כיבדו אותו ,כך שמעתי.
]ובדרך אגב ציין רבנו שבבריסק היה כל מיני שטיבלאך ,של חסידים ,אבל
אגרוסי'ע שטיבל היה של קוברין ,ששהיו שם איזה  100בעלי בתים בערך,
והיה שם אחד שקראו לו נתן וכינו אותו נתק'א הוא היה מוהל של בריסק[.

אודות יומא דהילולא דהגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר נכתב בשנה א' ואי"ה נכתוב ביחד עם יומא דהילולא דחמיו הגאון הגדול
רבי ביניש פינקל זצ"ל י"ח שבט פר' יתרו .ואודות הגאון הגדול רבי שרגא גרוסברד זצ"ל נכתב בשנה א' ונכתוב אי"ה בגליון פרשת וישב
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גליון 64

פרשת וירא
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
מסירות נפש

השאלה היא האם מסירות נפש שלא עבד עבודה זרה זה כלום? בודאי שלא,
אבל אנו רואים ,בחז"ל שאברהם מגייר את האנשים ,שרה מגיירת את
הנשים ,היכן הם כולם ,איפה נמצאים כל הגרים? חוץ מאברהם אבינו
ומשפחתו ובניו אחריו יצחק יעקב ,איפה נמצאים כל הגרים ,האם יש מישהו
שמתייחס למשפחות ההם? אין ,למה? כי הם לא ידעו את הסוד של חינוך,
הם הסתפקו בזה שהיו בעצמם טובים ,אבל לא חינכו להמשך לדורות
הבאים ,ובאמת לא נשאר שום זכר מהם ,כי לא היה למען אשר יצוה את בניו
ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' ,זה העיקר.
ומזה יצא כל הכלל ישראל ,ומתן תורה ,הכל יצא רק דרך זה ,כל האחרים הם
בסדר ,אברהם מגייר את האנשים ,אבל מה נהיה מהם בדורות אחריהם,
כלום! שרה מגיירת את הנשים ,אבל מה הלאה ,כלום ,כי אם אין חינוך ,אין
כלום .כלל ישראל בנוי על חינוך.

שח הגאון רבי צבי אייזנשטיין שליט"א :שמעתי דבר נפלא מאוד ממרן
הגראי"ל שטיינמן שליט"א דכתיב בפרשת וירא ,יוקח נא מעט מים ורחצו
רגליכם והשענו תחת העץ ,ואקחה פת לחם ,ואח"כ כתיב ואל הבקר רץ
אברהם ,ויקח בן בקר רך וטוב ,ויתן אל הנער .ומבואר בגמ' ב"מ דף פ"ו ע"ב
כל מה שאברהם אבינו עשה בעצמו ,צאצאיו קיבלו שכר מהקב"ה בעצמו,
כל מה שעשה ע"י שליח ,גם העזרה של הקב"ה היתה ע"י שליח ,אל הבקר
רץ אברהם ,ע"כ בניו זכו במדבר לשליו ,והשליו היה רוח יצא מאת ה',
והביאה את השליו בלי שליחים ,ובשביל שהביא חמאה וחלב זכו בניו למן,
ובשביל שעמד עליהם זכו לענן ,וכל זה ע"י הקב"ה עצמו ,אבל מכיון שאמר
יוקח נא מעט מים זכו אמנם למים ,אבל רק ע"י שליח ,והוא משה רבנו
שהוצרך להכות בצור שיצא מים ,ולא יצא מים מעצמו.
והקשה הגאון שליט"א ,א"כ הבנים דור המדבר ,שלהם עומד הקב"ה לתת
את התורה ,כל מה שהיה להם לאכול ולשתות ,היה מכח החסד שאברהם
אבינו עשה ,ואילו אברהם אבינו ביום השלישי למילתו היה מחליט" ,הרי
היום הקב"ה הוציא חמה מנרתיקה והיום אין אורחים ,ואני ביום השלישי
למילתי" א"כ אני פטור ממעשה חסד ,בלי ספק שאם היה עושה כך ,אזי דור
המדבר לא היה להם לאכול ולשתות ,ולא היה מקבלי תורה ,ולא כל תכלית
העולם ,א"כ ק' כל מה שזכו דור המדבר שיהיה להם מה לאכול ולשתות וכד'
רק בשביל החסד שעשה ביום זה ,וכי לאן נעלמו כל החסדים של אברהם
אבינו עמוד החסד ובניו ,ולא היו זוכים לא למן לא לשליו לא למים ולא היה
להם מה לאכול ,רק בגלל היום הזה .ותירץ שהרי המן ,השליו ,והמים ,וכל
ניסי המדבר היו למעלה מדרך הטבע ,וכדי לזכות להנהגה למעלה מן הטבע,
צריך מעשה חסד למעלה מן הטבע ,כי אצל אברהם אבינו החסד שעשה כל
החיים זה היה הטבע שלו ,וזה עדיין לא מספיק ,שבשביל זה דור המדבר
יזכה למן ,שליו ,ומים ולקבל את התורה ,ולהיכנס לארץ ישראל צריך משהו
למעלה מדרך הטבע ,ולכך רק באותו יום שלישי למילתו שהיה אנוס ופעל
למעלה מן הטבע יכל לגרום שיזכו ישראל בכל זה) .ס' מספד גדול עמ' תק"ה ,וע"ע

עונש המלאכים
מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר" ]וירא י"ט כ"ב[
וברש"י זהו עונשן של מלאכים ,על שאמרו כי משחיתים אנחנו ,ותלו הדבר
בעצמן ,לפיכך לא זזו משם עד שהוזקקו לומר שאין הדבר ברשותן.
ויש להעיר ,דהא ידועה פלוגתת הר"מ והטור האם השליח יכול לעשות
שליחותו כשנשתטה המשלח ,וביארו האחרונים) ,עיין או"ש פ"ב גירושין
הלט"ו ועוד( דפליגי האם שליח פועל עם כוחות של עצמו ,ולכן גם אם
המשלח נשתטה יכול השליח לעשות שליחותו ,או דהשליח פועל עם כוחות
המשלח ,וכשנשתטה המשלח ,אין השליח יכול לעשות שליחותו.
ולפי שיטת הר"מ ,דבנשתטה המשלח הגט כשר ,א"כ מהי הטענה על
המלאכים שאמרו כי משחיתים אנחנו ,והרי מלאך שליח הוא ,ושליח
כשמקבל שליחות פועל הוא בכוחות עצמו ,ושפיר קאמרי המלאכים
משחיתים אנחנו.
ותירץ לי הגראי"ל שליט"א דשאני מלאך ,דאין הוא כאדם ,דלאדם יש כוחות
עצמיים ,ויש לו בחירה ,וכשמקבל שליחות שפיר שייך לומר דפועל הוא עם
כוחות של עצמו .אבל מלאך אין לו שום כח עצמי ,ואין לו בחירה ,וכל
מציאותו הוא רק שליחותו עבור המשלח ,ואין המלאכים יכולים לומר
משחיתים אנחנו עכ"ד) .נאות אפרים סי"ד(.

אילת השחר כאן י"ח ,א(.

מעלת החינוך

תינוק מסדום

מרגלא בפיו דרבנו שליט"א בדרשות בעניני חינוך לומר :מצינו אצל אברהם
אבינו ,התורה אומרת אמר ואברהם היו יהיה לגוי גדול וגו' ,כי ידעתיו למען
אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט,
למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו .התורה לא אומרת שום דבר
אחר ,על אברהם אבינו שהלך וצעק שיש רק הקב"ה בעולם ,אין אלילים ,כל
האלילים הם כלום ,עד כדי כך שנמרוד שהיה המלך במדינה ההיא ,זרק אותו
לכבשן האש ,והאש היתה כל כך נורא ,שאפילו מי שזרק אותו והתקרב
לכבשן נשרף ,ואותו זרקו ולא קרה לו שום דבר ,בכל זאת לא כתוב מפני
שמסר נפש על זה ,רק למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך
ה'.

ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע) .וירא יח ,כג(
כתב המג"א )סי' רפ"ח סקי"ד( בשם מוה"ר יוסף ,דמותר להתפלל בשבת על
המקשה לילד כיון שהתינוק הוא עדין צדיק ללא חטא ויכול להכריע את
העולם לכף זכות ,והנה קודם הפיכת סדום ביקש אברהם מלפני ה' אולי יש
ארבעים צדיקים בכל העיר ,ולפ"ד המג"א מה צריך לזה וכי לא היה תינוקות
בסדום ,אלא מוכרח מזה דבסדום שחינכו מקטנות לרע הרי מיד כשנולד
התינוק עומד לגדול 'סדומניק' איש סדום ומעיקרא הוא רשע ואינו יכול
להכריע לכף זכות) .צוף יהונתן עמ' כ"ג ,וע"ע באילת השחר כאן יח  ,כח שביאר באופ"א(.

פניה ובקשה
לכל מי שיש ברשותו מכתבים מרבנו שליט"א שעדיין לא נתפרסמו עד עתה בספרים או בעיתונים בין בעניני ציבור בין מכתבים לאנשים פרטיים
בכל נושא שהוא ,יואיל לשלוח העתק אלינו -למערכת keailtarog@gmail.com
או לפקס  036162911או בת .ד 5397 .ירושלים או לטל 0527680034
וזכות הרבים תלויה בו

לרפואת הרב שלום בן זוהרה
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וגם לכאורה הי' אסור לו שלא להכין דבר הראוי לשחיטה ,על סמך שבודאי
ימצא צור או קנה שם ואין זה רק זריזות ,אלא מדינא ממש .ויש לעיין אם יש
לחלק בין מצוה שנאמרה בתורה לציבור ,שכל א' יעשה זה וע"ז יש לנו כללים
איך ללמוד מזה ,כגון מכלל לאו אתה שומע הן ,וכלל ופרט וכלל ,וגזירה שוה
וכו' ,משא"כ מה שנאמר לנביא הוראת שעה ,דבזה צריך לעשות רק מה
שהנביא אומר ואין ההכנה חלק מן המצוה ,לכן אברהם לא הי' מחוייב עפ"י
דין להכין דבר שיוכל לשחוט ,כי לא כלול בהציווי של והעלהו שם לעולה
ליקח דבר שיוכל לשחוט ,אלא מ"מ זריזותיה דאברהם הי' שגם זה עשה.

הנה בגמ' בזבחים צ"ז ,ב איתא ועולה גופה מנלן ]דבעינן כלי[ וכו' ,והתם
עולה הוא דכתיב ויעלהו לעולה תחת בנו .והקשה בחידושי חתם סופר
בחולין )דף ט"ז א( למה הביאה הגמ' פסוק זה דמיירי בשחיטת האיל ,ולא
את הפסוק הראשון שנאמר לאברהם אבינו והעלהו לעולה ,וע"ז נאמר
דלקח את המאכלת ,וכן הובא שהקשו למרן הגרי"ז זצ"ל .ותירץ דממה
שלקח את המאכלת לשחוט את יצחק ,אי אפשר ללמוד לקרבנות בהמה,
דדילמא עולת אדם שאני ,להכי מייתי דהאיל הי' נקרא עולה ועשהו תחת
בנו דהיינו ככל מה שרצה לעשות בבנו ונמצא דשחט את האיל במאכלת,
ומזה נלמד לכל הקרבנות דטעונין כלי.
אך יש להעיר ע"ז ,דבאמת מנין ידע אברהם לחדש דעולת אדם טעונה כלי,
כיון שנאמר לו דבר חדש להקריב אדם ,וע"כ דכל דיני קרבן ידע ממה שהיו
בני נח מקריבין קרבן ,כמו שהקריבו אדם הראשון ונח ,ולמד מזה גם לעולת
אדם ,וא"כ מה שלקח מאכלת זה משום שלמד כן מקרבנות בהמה ,והאיך
הי' יכול לחדש דין חדש דבעולת אדם יעשו באופן שונה ,ממה שנהגו עד
עכשיו בקרבנות.
ויש לומר באופן אחר ,דודאי יש חילוק בין קרבן שהי' הוראת שעה ע"י נביא,
דממנו אין ללמוד דין תורה ,כיון דלא הי' זה דין קרבן כדין תורה ,אלא כקרבן
שעל פי נביא ,משא"כ בהאיל שזה קרבן שנוהג גם לדורות ,וזה קרבן מדין
תורה ,ולא מדין נביא ,מזה אפשר ללמוד ,וזה יש לפרש שהיתה קושית הגמ'
והתם עולה היא ,היינו מנין לנו לדרוש כן מעקידת יצחק וע"ז משני דכתיב
ויעלהו וגו'.
והנה הק' מרן הגרי"ז למה עשה אברהם אבינו הפשט לאיל ,הרי קרבנות בני
נח אינן טעונין הפשט .ואמר מרן רי"ז זצ"ל דהיה לזה דין קרבנות ישראל והי'
חייב בהפשט ,והביא ראי' ממש"כ תוס' בנדרים י' ע"ב דהמתפיס באילו של
אברהם הוי מתפיס בדבר הנדור.
ויש לעיין בראיות שהביא ,דממה ששייך לעשות הפשט ,יש לומר כיון
שקיימו האבות גם מה שלא נצטוו ,אין קושיא למה עשה הפשט ,דאפי'
שאינו צריך מ"מ רצה לקיים מצות הפשט ,ומה ששייך להתפיס בקרבן שנדר
אברהם אבינו ,יש לומר משום דאפילו מה שנדר בן נח קרבן מקרי דבר
הנדור ,דהא מבואר נדרים י"ב ע"ב דהמתפיס בשלמים לפני זריקה מקרי דבר
הנדור אע"פ שאין מעילה בזה ,וכן נראה דאם יתפיס בקרקע שנדר ישראל
להקדש מקרי דבר הנדור ,אע"פ שאין בו מעילה ,מ"מ חל איזה דין נדר על
הקרבן .ועי' תוס' ב"ק י"ב ע"ב דפשיטא דקרקע כיון ששייכת להקדש אע"פ
שאין בה מעילה ,מ"מ מקרי ממון גבוה ,וא"כ זה נקרא דבר הנדור ,וה"נ קרבן
שהקדיש בן נח מקרי דבר הנדור ,דאל"כ נמצא דאם הקדיש קרבן לא חל
כלום בהקדישו ,וכי נימא דלא יצטרך להקדיש כלל ויקח בהמה ויעשה בה
הקרבה בלי שיאמר ,או שיחשוב עלי' להיות קרבן וזה לא מסתבר ,וע"כ חל
חלות דין על ידי הקדשתו.
והנה בע"ז דף ה' ב' מבואר דאם בן נח הקדיש קרבן מחוסר אבר ,כיון דנודרים
נדרים אמרי' ליה דיביא שלם ,ותמה בגליון הש"ס דלמה חייב קרבן אחר,
וקושייתו רק למה צריך להביא אחר ,אבל גם לסברת הגרע"א בקושייתו,
מ"מ חל משהו על הקרבן בהקדישו וישראל אסור לאכול הקרבן שהקדיש
הבן נח ,רק לא חייב מעילה ,ושפיר נקרא דבר הנדור כשמתפים בקרבן
שהקדיש בן נח) .אילת השחר זבחים צ"ז ,ב(.

)אילת השחר שם(

שחיטת אדם
תוס' בזבחים יד ,א כ' וה"ר יעקב מאורליינ"ש מפ' לאו עבודה היא ,לפי
ששוה בחולין ובקדשים וכו'.
ויל"ע מעקידת יצחק שלמדים משחיטה זו כמה דינים לענין שחיטת קדשים,
וכגון שצריך מאכלת לקמן בדף צ"ז ב' ,ובשלמא אם שחיטה הוא דין
בקדשים ,היה ?שייך לומר באדם דיני שחיטה מדיני הקדשים ,אבל אם
שחיטה בקדשים שוה לחולין ,ואינו דין מיוחד בקדשים מה שייך שחיטה
באדם ,ואפילו אם היה צריך לדם לצורך זריקה כשאר דיני קרבנוח מ"מ אינו
מוכרח להוציא הדם דוקא ע"י שחיטה וצ"ב) .אילת השחר זבחים יד ,א(.

שמן נס במעשר
הנה בהפטרה )מלכים ב' פ"ר פ"ז( גבי נס השמן שעשה הנביא אלישע לאשה
האלמנה ,אשת עובדיה הנביא שע"י מעט השמן שהיה לה באסוך שמן
נתרבה השמן ,ונתמלאו כל הכלים הרקים שהביאה בשמן ,וכתוב שם ויאמר
לכי מכרי את השמן ושלמי את נשיך לבעלי החובות ,ואת ובניך תחיי בנותר.
וכתב הרד"ק בשם התוספתא שהיא שאלה מאלישע הנביא אם צריך לעשר
את השמן שבא ע"י נס ,ואמר לה שאין צריך לעשרו דמן ניסא הוא .פי' דזה
שמן נס ,ושמן נס אינו חייב במעשר.
והנה במסכת בבא מציעא מ"ב א' אמרינן ואמר רב יצחק אין הברכה מצוייה
אלא בדבר הסמוי מן העין ,שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך דברים
כ"ח ח' .ופרש"י שמתברך ורבה מאליו .ואיתא תו התם תנו רבנן ההולך למוד
את גורנו אומר יהי רצון מלפניך א' אלוקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו
התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה מדד ואח"כ בירך הרי זה
תפילת שוא לפי שאין הברכה מצוייה לא בדבר השקול כו' אלא בדבר הסמוי
מן העין שנא' יצו וגו' .ופירש המהרש"א בשם הרמב"ם דמיירי התם בהולך
למוד כדי לעשר את גורנו .וקשה דלכאורה מה שמתרבה ומתוסף מכח
הברכה ,אינו חייב במעשר דגידולי נס נינהו וגידולי נס אינן חייבים במעשר,
וא"כ ע"י מה שמתברך יש כאן צד קלקול לענין מעשר ,דאם היה לו שמונה
כור וע"י הברכה נתוסף לו עוד שני כור ,הרי מה שנתוסף אינו חייב במעשר
דגדולי נס הוא ,וא"כ ניחוש שמא יפריש מן השני כור שנתוסף על השאר
ונמצא מפריש מן הפטור על החיוב.
והגרא"ל שטיינמן שליט"א אמר ליישב הסוגיא דב"מ דהברכה לא היתה
שנתוספו עוד גרעיני חטה חדשים ,אלא דכל חטה וחטה היתה גדילה
ומתרבה בכמותה ,וטפחו כל החיטים באותו שיעור ,ונמצא שהפרישו
לתרו"מ אותו השיעור והכמות כמו שהיו נוטלים קודם הברכה ,דאם מתחלה
היה מפריש עשרים חיטים גם עכשיו היה מפריש כן ,ובכל חטה בין מן
המעשר ובין מן החולין היתה אותו שיעור תערובת מן החיוב ומן הפטור,
ונמצא כשמעשר ממה שהפריש על השאר אין כאן שום צד קלקול ,דמן
השיעור המחויב במה שהפריש עושה תרו"מ על השיעור המחויב בפירות
הנשארים וא"ש) .שלמי תודה חנוכה עמ' י"ט –כ' ועיי"ש מה שהאריך בזה(

זריזות דאברהם
בתוס' שם בזבחים כ' "זריזותיה דאברהם קמ"ל שלא סמך על מה שימצא
צור וקנה מחובר" ,לכאו' א"צ זריזות לזה דלמה יסמוך על זה שימצא צור
מחובר שראוי לשחיטה ,הרי צריך שיהי' בצואר כאורך הצואר הראוי
לשחוט ,שהוא מחודד בלי פגימות ,וזה דבר דלא שכיח כלל.

יומא דהילולא  -מרן רשכבה"ג החזון איש  -רבנו אברהם ישעי' קרליץ זצ"ל נלב"ע ט"ו חשון תשי"ד
מעת שבא רבנו לארץ הקודש ,נקשרה נפשו בנפש מרן החזון איש זי"ע ורבות קיבל ממנו בתורה ,ויראה ,והנהגה.
וסיפר רבנו שהיתה תקופה שהיה נוסע פעם בחודש מכפר סבא באוטובוס האחרון שיצא בתשע וחצי בערב לתל אביב ,והיה נכנס לחזון איש מפתח צדדי.
והיה משוחח עמו בד"ת עד תפילת ותיקין ,ואז היה חוזר לתפילת שחרית בישיבת כפר סבא ,והרבה דברים נסתרים מסר לו החזון איש ,וחלק מהדברים אינם
נמסרים לרבים אלא לצנועין ,והבאנו כאן חלק מהדברים מעט מזעיר ,אשר קיבל מרן רבנו שליט"א ממרן החזו"א זיע"א ,וחלק מהם כונס לספר 'אעלה בתמר'
שיצא לאור בשנת תשס"ה ,וחלק הבאנו בגליון פר' וירא שנה א' ובעוד גליונות ולא כפלנו שוב ,רק דברים נוספים ,או בתוספת פרטים.
ומרן החזון איש טרח לפרסם את רבנו ,והראה לרבים את הערצתו אליו ]וכמו שנביא להלן[ ונתקיים בזה דברי המשך חכמה פר' בא )יא ,ג(' ,הנה ידוע
התהוות הכבוד בעם ,ישנו משני פנים - :או מעוצם חכמה של הנכבד ומדותיו האלקיות והנהגתו הנפלאה ,או מפעולות זרות בלתי מושגות ,ופלאים יוצאים
מגדר ההרגל הטבעי ,עד שיחשבוהו לאלקי .והנה המכובד מהחכמה ויושר הנהגתו ,הנה תחילת כבודו אצל החכמים האצילים בעם  -הם היודעים להוקיר
חכמתו ,הם החודרים בעין חודרת את מדותיו ,ומאשר יפליאוהו לשלם אמיתי ,יתפרסם שמו גם אצל ההמון ,וחרדת קודש ירעדו ממנו'.

18

ישיבת כפר סבא

ורבנו הכריע דרק א' מותר ,והיא בקשה ממנו שישאל גם את החזון איש,
ונסע לשאול ,וסיפר לחזון איש שהוא הכריע כך ,ושואלים מה דעת החזון
איש ,ואמר לו החזון איש תגיד לאשתך שאתה רב ,וכל מה שאתה פוסק כך
ההלכה ,ולחיזוק דבריו ליוה אותו עד הרחוב בכבוד גדול.
וכשסיפר רבנו את עיקר הנידון ההלכתי אמר ,שהי' נראה מדברי מרן ז"ל
בצורה שהשיב ,שפעמיים לא רצה להתיר ,אולם ראה למרן ז"ל בספרו
דנראה שמתיר בכל גווני אף בב' תכיפות וז"ל )בחלק או"ח סימן קנ"ו
השמטות לסימן ש"מ( דברי הק"נ פ"ז דשבת סק"נ תמוהים דהתוחב מחט
להדק לפי שעה הוא כמהדק בקרסים ואין בזה שמץ של תפירה כלל וזה
מבואר בהדיא בב"י וכו' ומאריך יעויי"ש ,ומסיים אבל כשתוחב במחט
שחזותו מוכיח עליו שאי"ז תופר אלא הידוק לפי שעה לא נחלק בזה אדם,
וכן עמא דבר ואין להחמיר כלל וכלל עכ"ל .ועיין עוד במכתב מרן ז"ל לבעל
הקה"י המודפס בתשובות ופסקים סימן קנ"ו משכ"ב ]וע"ע בשו"ת אז נדברו
ח"א סנ"ז וח"ג עמ' קנ"ו באריכות בדעת החזו"א[ .ונראה דרק לרבנו הוא
דהורה מרן ז"ל ,דכפי שהבאנו דכך הי' דעת רבנו מתחילה להתיר רק תחיבה
א' ושוב שאל רבנו את מרן ז"ל לבקשת הרבנית ע"ה שישאל דבר זה את מרן
ז"ל ,והשיבו כפום שיטתו ודוק) .אעלה בתמר עמ' י"ט(
וספרה הרבנית תמר שטיינמן ע"ה כשחזר מרן שליט"א מבני ברק לאחר
שהיה אצל מרן החזו"א זצ"ל אמר לה בכאב גדול" :יותר אני לא רוצה לנסוע
לחזון איש ,מכיון שכיבדני באופן מופלג ונגרם לי כבוד גדול מזה ,והנני מפחד
שהכבוד הזה יפסיד לי את כל העוה"ב"] .לימים ,אחר שנים רבות כאשר נסע
מרן שליט"א ביחד עם כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א לארה"ב למסע חיזוק,
כששב לבית התפרץ בבכי לפני הרבנית ,על הכבוד הרב שקיבל שם ,וחלשה
דעתו מאוד .אה! אז אמרה הרבנית ע"ה לנכדים" :אני נזכרת שכזה סוג בכי,
בכה סבא כאשר שב מביקור בבית ה"חזון איש" שכיבדו מאד ,ולא יכולתי
להרגיע אותו.["...

כשהגיע רבנו לארץ ישראל ונכנס לחזון איש ,הכיר מיד ברום מעלותיו ,ומאז
היה עינו פקוחה על רבנו ,להגדילו ולרוממו.
וכשחיפשו ]אלול תש"ו[ ראש ישיבה לישיבת כפר סבא ,שאלו את החזון
איש את מי לקחת ,והציע להם את רבנו .ואכן לקחו אותו ,ועשו עמו עשרה
תנאים ,שיוכלו לסלקו אחרי שבוע וכדו' ,ולבסוף אחרי שבועיים והבחורים
היו מרוצים ,בא ואמר המנהל ר' אברהם ריין ז"ל שכל התנאים בטלים.
וכך החזון איש עזר בהמשך השנים לישיבה ששלח לשם תלמידים חשובים,
ודאג לטובת הישיבה.
וכידוע מכמה וכמה תלמידי חכמים שלמדו בכפר סבא ,וסיפרו שהחזו"א
שלח אותם ללמוד אצל רבנו ,כמו הגאון המופלג רבי אברהם שלזינגר זצ"ל
ויבלח"א הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א ראש ישיבת בית מאיר ,שסיפר
בהזדמנות כי החזו"א אמר לו בפירוש  -אם תוכל לשמוע שיעורים מרבנו,
כדאי שתלך ללמוד בכפר סבא) .פרי חיים קס"ו וראה מש"כ בשנה א' מכתב אביו הגאון
רבי אליעזר אלפא זצ"ל ע"ז(

וכן סיפר רבי שמריהו אלפא שליט"א ששלח אותו החזו"א לכפר סבא,
שהחזון איש אמר לאביו שחשוב עד מאד שארכוש תורתי ממרן הגראי"ל
שהוא אדם גדול עד מאד ,והחשיבו עד מאד ,ואחרי שלש שנים כשנצרכתי
ללכת לישיבה גדולה ,וחפצתי ללכת לישיבה גדולה ,ורציתי ללכת לישיבת
פונביז' ,אבי בא להתייעץ עם החזון איש ,והוא ביקש שאמשיך שם כמה
שיותר בכדי שאוכל ללמוד עוד אצל הגראי"ל ,וכך למרות שלמדתי שם
שלש שנים הוא ביקש שאשאר שם ,והוא יפציר בהגראי"ל שייפתח במקום
ישיבה גדולה וימשיך ללמד אותנו אף בישיבה גדולה .וכן אכן היה שהחזון
איש ביקש ממנו לפתוח ישיבה גדולה ,והיה שם תקופה שהיתה שם ישיבה
גדולה ,והמשגיח היה הגה"צ ר' זאב אידלמן זצ"ל.
וסיפר הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט"א – מראשי ישיבת "גאון יעקב" בבני-
ברק ,:היינו גרים בפתח תקוה ,ואבי זצ"ל היה מאד קרוב לחזון איש זיע"א,
ואבי היה חולה ולא יכול לחפש לי ישיבה קטנה ,ותלמידי החזון איש שלמדו
בלומזא ביניהם מרן הגרח"ק שליט"א ,אמרו שיש בכפר סבא ישיבה
שהגראי"ל הוא ראש הישיבה ,ומרן החזון איש אוחז ממנו 'עולם ומלואו',
והם אמרו לי כדאי לך ללכת ללמוד שם ,וכך עשיתי ,ולמד שם בישיבה אצל
הגראי"ל.

טוב שבאת
העיד רבי דוד פרנקל זלל"ה שפעם אחת כשהמתין רבנו בתור להיכנס
לחזו"א עם עוד אנשים ,ישב רבנו והמתין עם כולם ,ולפתע שם החזו"א לב,
שרבנו עומד בתור וממתין ,מיד רץ לקראתו החזו"א עם זרועות פתוחות –
בא תיכנס ...אני צריך להתיעץ עמך באיזה ד"ת והכניס אותו כשידיו
משלובות עמו לחדר) .מהגרי"ד שליט"א ששמע מרד"פ ז"ל(.
ובהזדמנות סיפר רבנו ,שפעם אחת כשבא לחזון איש ,אמר לו החזו"א טוב
מאד שבאת ,וסיפר לו החזו"א דין תורה מסויים שבא לפניו לאחרונה.
שהיה יהודי אחד שתבע מר' יעקב הלפרין שהיה אחראי על בית החיים
שומרי שבת שבסוף בני ברק שקנה כמה קברים אחד ליד השני בחלקה
מסויימת במקום מיוחד .והר"י הלפרין טען שלא יתכן דבר זה מכיון שבשעה
שקנה עדיין לא היה מפה והשטח לא היה מחולק לחלקות ולקברים ,ובודאי
שלא סיכמו על מקום מסויים ,וגם לא מגיע לו אותם אחד ליד השני .ושאל
אותי מרן ז"ל מה חוות דעתי בענין הזה ,ואמרתי לו מה שהיה נראה לי .ואמר
לי מרן ז"ל שכך היתה גם דעתו שלו מתחילה להצדיק את הר"י הלפרין ,ואמר
כך לאותו יהודי אלא שכיון שראה שהוא זייף במכתב ,יש לו חשש לנגיעה
שהוא כועס עליו ע"כ ,ורבנו נתפעל עד מאד מעוצם נקיות דעתו של מרן ז"ל
בזה.
ואמר רבנו ששאל למרן זצ"ל שכיון שהלה טוען בשקר ומעולם לא קנה
חלקה מסויימת ,א"כ אינו ראוי כלל ליקבר בביה"ק הזה שמיועד לשומרי
תומ"צ בלבד .והשיב מרן ז"ל שאין להחשיבו לשקרן רק למורה היתר .והוסיף
רבנו לומר שלא חשב שזה שאלה ,אלא שרצה לשמוע מה מרן ז"ל עונה על
כך) .פרי חיים קס"ו ,אעלה בתמר עמ' ע'(

מכתב לקבל תלמיד
סיפר הגאון ר' קלמן לנדא שליט"א שבתחילת חודש חשון תש"ט החזון איש
שלח אותו לכפר סבא ,למסור להגראי"ל מכתב .ובו ביקש להכניס בחור
לישיבה .וכך כתב :אחדשה"ט,
הנידון מבואר במכתב שביד המכ"ז ,כמובן בזמן הזה הצלת ילד לחינוך
ישראלי הוא לא פחות מהצלה מטביעה בנהר ,לפי גיל הילד אפשר לפתחו
ולהעלותו למדרגת תלמיד ,בזמן קצר ,אך צריך טיפול מיוחד ושימת לב,
אפשר לסדר שינדבו לו לימוד חצי שעה בבקר בצהרים ועוד ,וזה יכול
להתקיים ע"י תלמידי הישיבה המבוגרים ,והנני מאחלם שיהי' בידם לזכות
במצוה זו ולקיים נפש אחת מישראל .הדו"ש אי"ש .יום ד' ב' דר"ח חשון
תש"ט ,בני ברק] .ורבנו מסר להגר"ש גריינמן זצ"ל לפרסם ,בקובץ אגרות ח"ב סי' מ"ז.[,

תשאר מרומם
סיפרה הרבנית ע"ה שלפני שניגש רבנו להיות ראש ישיבה בכפר סבא,
הסתפק אולי כיון שהיו שם בתחילה בחורים מבתים פשוטים וכמעט ילדים,
וזה יגרום לו לרדת ברוחניות להתעסק איתם ושאל את החזון איש מה
לעשות .אמר לו החזון איש 'לך זה לא יזיק ,אתה תמיד תשאר מרומם'.

לראש ישיבת פונביז' הגדולה

ספר תורה חי

במהלך שנת תש"ו כשעלה רבנו לארץ ישראל נכנס רבנו כמה פעמים לחזון
איש ,והחזו"א הבחין בו שהוא ראוי להרביץ תורה לעדרים ,קרא להרב
מפונביז' ואמר לו שבפ"ת בכולל תורת ארץ ישראל נמצא אברך בשם ר'
אהרן לייב ,שכדאי לך 'שיהיה אצלך בישיבה מרביץ תורה )וראה גם אחד"ב עמ'
–  (454 -455נסע הרב מפונביז' לכולל באחד הימים בבוקר בסדר א' ,ולמדו אז
מסכת סנהדרין ,התיישב בסמוך לרבנו והחל ללמוד באותו דף שלמד רבנו,
ובמשך הסדר ניגש לשוחח עמו בלימוד בענינים אלו ,והתפעל טובא ,ואמר
לו שהוא מזמינו להיות ראש ישיבה אצלו בישיבה הגדולה ,אך רבנו מיאן כי
חשש שיוצר מכך מחלוקת ,ואמר כשיש שני ראשי ישיבות בישיבה גדולה,
זה עלול לגרום למחלוקת) .מפי ג"א זצ"ל שכך סיפר לו רבנו שליט"א כשהיה בזה נפק"מ(.

סיפר אחד התלמידים של רבנו מישיבת כפר סבא ,שנכנס בבחרותו פעם
לחזון איש ,ושאלו החזו"א היכן אתה לומד ,ואמר בישיבת כפר סבא.
התרגש החזון איש ואמר לו 'דע לך שאתה לומד אצל ס"ת חי') .מהגרמ"מ
שליט"א ששמע מבעל המעשה(.

כיבדו בכבוד גדול
כשנכנסנו קמיה דמרן הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א בליל כ"ט שבט
תשע"ד ,שאלנו :אומרים בשם הרב ,שהרב ראה את החזון איש שקם מלא
קומתו לר' אהרן לייב כשהגיע אליו .ת .נכון.
ושאלנו האם זה היה בדרך קבע ,או פעם אחת .ת .עכ"פ פעם אחת אני הייתי
כשהוא היה .שאלנו אם זה חריג שהוא קם לו .ת .זה היה חידוש.
וכשיצאנו ,קרא לנו מרן הגרנ"ק שוב ואמר ,שידוע לו שכל פעם שר' אהרן
לייב הגיע לחזון איש ,הוא כיבדו בכבוד גדול.

כך ההלכה
סיפרה הרבנית ע"ה ,שהיתה תקופה שהתעורר שאלה אצל היראים בכפר
סבא ,כיצד לחתל את הילדים בשבת בלי חשש איסור ,שהיו נוהגים לסגור
עם סיכת בטחון ,והנידון היה עם אפשר לעשות תכיפה אחת ,או ב' תכיפות
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מדברי רבנו על גדלות מרן החזון איש
בקשה מהחפץ חיים

לאסור שמור ונעבד .ואח"כ כשנתחזק ענין השמיטה היקל בזה ,כיון שראה
שכבר שומרים מצות השביעית ,וכן לענין הפרשת תרו"מ שהקיל לומר
'הנוסח הקצר' ,והיו שהיה להם טענות על כך ,ואמר החזון איש שהדור צריך
לכך ,ודברים אלו היה בכוחו הגדול לקבוע ולגדור ולתקן תקנות ,ורק הוא
יכול לעשות כן )צוף יהונתן עמ' כ"א(.

סיפר רבנו שהחפץ חיים זצוק"ל פנה בתביעה למרן בעל החזו"א זצוק"ל
כאשר פגשו בוילנא ,למה אינו נושא בעול הנהגת הציבור ,אך החזון איש לא
קיבל את הדברים] ,ומפרש רבנו שכנראה סבר החזו"א ,שכל זמן שהחפץ
חיים חי ,זוהי מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים[) .פרי חיים קס"ו(

מסר נפשו לזה

עלייתו לארץ ישראל
אמר רבנו :מסתבר שכשמרן ז"ל עלה לארץ ישראל ,היה לו איזה רמז מן
השמים כגון חלום וכדומה ,שהרי הפצירו בו הרבה שלא יעלה וביניהם הגאון
רבי חיים עוזר זצוק"ל שרצו שישאר בוילנא ,אלא שמן השמים רצו שמרן
ז"ל יעלה לארץ וחיזק בזה את כל הארץ ,וכן כל ענין מצות התלויות בארץ
הוא החדיר כאן .ופעם אחרת אמר רבנו ,שהוא השגחה נפלאה שמרן ז"ל
עלה לארץ ,אע"פ שכולם הניעו אותו מזה) .אעלה בתמר עמ' ע"ה(.

אמר רבנו ,יסוד הוא בעבודת ד' ,שכל אחד במה שמתמסר יש לו סייעתא
דשמיא ,אדם שהתמסר לענין הלכה יש לו ס"ד מיוחדת בהלכה ,ומי
שמתמסר ליישב רמב"ם יהיה לו סיוע ממרום בענין זה.
הנה החזון איש מסר נפשו לענין הלכה ,ואכן זכה שדבריו נתקבלו בעם
ישראל וכגון שיעור רביעית ,שעד אז כולם השתמשו ועשו קידוש על כוס
שבעים גרם ,והוא עשה מהפך ,שהיום אי אפשר להשיג כאלו גביעים .וכן
בענין השביעית שהנהיג דברים לא כפי שנהגו עד עתה) .צוף יהונתן עמ' כ"ה(

זכינו בתקופתנו לראות את פני מרן ז"ל שהיה נשמה גבוהה מאוד שלא לפי
המצב והדרגה של הדור ,ונשלח מן השמים כדי שירומם ויגביה את כל הדור
עמו ,והיה ממש מבהיל בגודלו בתורה ,שהיה יגע ועמל בעמל שאין דומה לו
בכל חלקי התורה ,ועל ידי זה רומם ממש את כל בני הדור ,יותר מכל אותם
שקדמו לו) .אעלה בתמר עמ' נ"א(.
ואמר רבנו שליט"א ,שנראה לו שמה שזכינו בדור האחרון לראות בעיקר
בארץ ישראל 'בעלי תשובה רבים' ,זה בזכותו של רבנו החזון איש ,שרומם
את עמל התורה ,ומיעט עי"ז את הרהורי כפירה בעולם ,וכמ"ש באגרות
חזו"א )ח"ג אגרת ס"ב( "ואם היו בני תורה עמלים בתורה לאמיתתה ,היו
מצילים ילדים הרבה ואנשים הרבה מהרהורי עבירה וכפירה וכיוצא בזה".

בלי שום נגיעות

הגביה את כל הדור

ופעם אמר רבנו במענה לשאלת ח"א ,מה היא הגדלות שראו אצל חזון איש.
האם אתה מחפש לראות מופתים ,כשרואים אדם שכל מהותו היא ללא
נגיעות ,בלי שום עניינים של עצמיות – שום דבר ,האם זה לא גדלות- ,
מורדיגע' יגיעת התורה ולחיות רק בפחד מהקב"ה מתוך עדינות וענוה
גדולה -ותמיד היתה לו את אותה ענוה ואצילות .את יגיעתו הנוראה בתורה
מבחינים בעליל גם בספריו ,כמו כן ניכר בספריו לימוד תורה לשמה ממש,
ובפרט בסוגיות שלאחרים אין הבנה בהם כמו קו התאריך ועוד ,והוא יגע בהן
לדעת את כל חלקי התורה להלכה) .מאחורי הפרגוד עמ' (66

הצלת הדור
מרן החזו"א הציל את הדור בכמה ענינים ,ואחד מהדברים היה כשראה
שנחלשו הדורות ,ואין כל אחד יכול לחיות בהנהגה כזו כבדורות קודמים,
שהי' מצוי שה"פרוש" עוזב את אשתו ואת בני ביתו למשך כמה שנים והולך
גלות ,ולו לא הי' מה לאכול ,ולבני ביתו לא הי' מה לאכול ,ע"כ קבע באגרתו
המפורסמת שלא ראוי כ"כ לנהוג כן ,אלא יש לתת לאשה את כל צרכיה,
ובזה שהבעל נמצא בעיר ,גם האשה רגועה) .שיעורי רבנו לאגרת הגר"א(

]ובשנה א' הבאנו עוד בענין זה[.

לימודו ולימוד הקבלה
מרן ז"ל מעולם לא למד במסגרת של ישיבה ,אלא למד אצל אביו הגאון רבי
שמריהו יוסף זצ"ל הרב של קוסובא .ושמעתי שתורת הקבלה למד מרן ז"ל
אצל הבעקער ]אופה[ של העיירה דקוסובא .וכן אמרו לי שהיה תקופה
שמרן ז"ל עסק כמה שבועות רק בספרי קבלה ,ובאותו הזמן לא עסק בנגלה
כלל ,כן סיפרו בני הר"ש גריינמן ז"ל ]וראה לעיל גליון יוה"כ מה שהשיב
החזו"א לרבנו שליט"א על ענין לימוד הקבלה ,והוסיף רבנו שהחזו"א אמר
שניתן ללמדו רק איש מפי איש ,או מפי אליהו ז"ל[.
ופעם אחרת אמר רבנו שליט"א כי מרן ז"ל היה בקי בכל כ"ד ספרים והיו כל
הפסוקים שגורים על לשונו היטב )אעלה בתמר עמ' ע"א(.

אצילות נפשו
מסופר על החזון איש דבמלחמה הי' בחור שישן בחדרו ,ונזהר שלא ללמוד
בקול שלא להפריע לו שינתו ,אע"פ דע"פ דין יכול ללמוד בקול כפי שהי'
רגיל ,הוא לא רצה לגרום צער ונזהר ללמוד בשקט ,יש דברים כאלה
דאצילות האדם מרגיש שיש ענין שלא לצער ,אז הוא נזהר אפי' בדברים
שאם ישאל יאמרו דע"פ דין אין איסור ,אבל בכל זאת צריך להיות רגש שלא
לצער )ימלא פי תהלתך ימים נוראים עמ' צד(.

לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא
מרן ז"ל היה יחיד בזה שכתב ספרים בכל חלקי התורה ,והכל ממש הלכה
למעשה ,כל דבר שלמד וכתב היה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ,באופן
שאפשר להתיר עגונה ע"פ זה ,ומתוך משנתו הורה הלכה למעשה ,ולא הניח
אחריו כמותו בזה.
כדברים האלו השמיע רבנו כשדיבר בצורה הראויה ללימוד התורה ,ואמר
רבנו שעיקר מה שאמרו שהתורה משפיע על הלומד שלא יחטא הוא
כשלומד כל דבר בצורה של הלכה למעשה ,וזה דבר שכמעט אינו מצוי היום,
שילמדו מכל סוגיא עד הלכה למעשה ,האם אחד שאומר שיעור יסכים
להתיר עגונה ע"פ מה שיצא מהשיעור שאמר ,וזה ראיה שלא לומדים
אליבא דהלכתא .ומרן ז"ל היה ממש יחיד כזה שכתב ספרים בכל חלקי
התורה ,והכל ממש הלכה למעשה כל דבר שלמד וכתב היה לאסוקי
שמעתא אליבא דהלכתא שאפשר להתיר עגונה ע"פ זה ,ומתוך משנתו
הורה הלכה למעשה ולא הניח אחריו כמותו בזה )אעלה בתמר עמ' נ"ג(.

לתקן הגירסא
סיפר רבנו שפעם נכנס למרן החזון איש כשישב בחדר חשוך והי' עטוף
בסדין ,ושאל אותו רבנו שאלה בהלכות כלאים ,ומיד אמר החזון איש שזה
טעות סופר ברמב"ם ,וצריך לגרוס אחרת .ואמר רבנו כמה גדול כוחו של
החזון איש שעל המקום אמר שיש ט"ס) .אילת אהבים עמ' ל"ג(.

אישמיטתיי'..
סיפר רבנו שפעם בא לחזו"א הגאון ר' גדלי' רבינוביץ זלל"ה ואמר לחזו"א כי
מה שמסתפק בספרו היא גמ' מפורשת בחולין ,ונבהל החזו"א והתבטא הוא
ירה עלי עם תותח ...אך מיד שאל החזו"א האם אני מכריע נגד הגמ',
וכשראה שאי"ז נגד הגמ' רק דאישתמיטתי' הגמ' הנ"ל ,נחה דעתו) .פרי חיים
קע"ו(.

צהלתו בפניו

דרך חידושי תורה

מרן ז"ל היה עני מרוד כל ימיו וכו' ]וידוע מה שכתב ע"ע "לא זכיתי לשום
תענוג מתענוגי החיים"[ ותמיד היתה צהלתו על פניו ,ותמיד היה שקוע
בלימוד וכמש"כ החובת הלבבות שער הפרישות פרק ד' על הפרוש שאבלו
בלבו וצהלתו בפניו) .אעלה בתמר(

דרך לימודו היה כ"כ ברור עד שכאשר כתב את החידושי תורה לא נצרך
לכתוב רק פעם אחת בלבד ,ולא היה צורך לשנות אח"כ.

מהפך לקיום המצוות

מה אני זקוק

אמר רבנו בשם מרן הגרי"ז שאמר בהתפעלות ,איך שמרן החזון איש הצליח
להחדיר את מצוות התלויות בארץ ,תרו"מ ושביעית דבר שקודמים לו לא
הצליחו .והתבטא איך דוקא אדם צנום וכ"כ חלוש ,הצליח לעשות מהפך
כזה.

כשעלה מרן ז"ל לארץ ,שאלו אותו במה יתפרנס בארץ ,ואיך יסתדר בהשגת
מחייתו ,ומרן ז"ל השיב על זה מה כבר אני זקוק לאכול קצת לחם ולבן ,את
זה בודאי אוכל להשיג גם בארץ ישראל ,כך שמעתי מהגה"צ רבי וועלוול
אידלמן ז"ל .והוסיף רבנו שאכן כל ימיו של מרן ז"ל חי בדחקות ,וגם בחו"ל
אע"פ שהיה לאשתו חנות ,בכל זאת חיו בדחקות גדולה ,וכן ממכירת
הספרים שלו לא הרויח הרבה.
והוי עובדה שהיה לרבנית ויכוח כספי עם סוחר מסוים ,והיה לה צער מזה,
ובשביל להציל את הממון ביקשה לתובעו לד"ת ,אך החזו"א אמר לה שאין
לה מה ללכת כי הצדק עם הסוחר ,ובאותם ימים ימי מלחמת העולם

כוחו בקולות
אמר רבנו דהנה מצינו שכתב רש"י )שבת יב ,ב( 'ואין מורין כן' שלא יזלזלו,
ויש לדעת מה הכללים בזה ,וכי בכל דבר נימא שאסור כדי שלא יזלזלו,
ובאמת צריך לכל דבר דעת תורה חזקה לידע גדרי הדבר ,מתי יש לאסור
ולהחמיר ,והיכן יש להתיר .ובדורינו היה החזון איש שהיה בכוחו לעשות כן,
וכגון לענין שביעית ,שבתחילה כשהיו מעט שומרי שביעית הורה להחמיר
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הראשונה ,החזו"א שהה אז במינסק ,וגם הגר"ח מבריסק היה שם ,והיא
שלחה להציע לפניו את המעשה והחומרה היתירה של בעלה בענין .ור' חיים
שמע את הפרטים ואמר לה את יכולה לסמוך על בעלך) .מאחורי הפרגוד עמ' .(65

מיוחדים בהם וכוונת מרן ז"ל הי' באופן שהבקיאות היא רק בנושא א',
ובשאר חלקי התורה אינו בקי כ"כ ע"כ) .אעלה בתמר עמ' ס"ז(.

כח התפילה

קנית הספרים

שמעתי בשם החזוון איש ,מדוע בארץ הקודש הצליחו להינצל מהנאצים
ימ"ש ,כי בארץ ישראל התפללו בחזקה לה' ,הירבו בתפילות וזעקות לאלוקי
השמים לפני בוא הצרה ,משא"כ באירופה שלא עשו כן כי לא ידעו כ"כ את
המצב) .מאחורי הפרגוד עמ' .(271

העניות של החזו"א היתה גדולה מאוד ,אבל לא רצה בשום אופן ליהנות
מהצדקה ,או ממתנת בשר ודם ,וכשאחד הי' רוצה לתמוך בו ,הי' אומר לו
לרכוש ספרים ,ואת הספרים הי' מחלק לאברכים היגעים בתורה.
וסיפר רבנו שפעם אחת נכנסתי לחזון איש לקנות את הספר חזו"א על
מקואות ,ונתן לי אותו במתנה ולא רצה לקבל על זה תשלום ,מפני שכבר
קיבל תשלום עבור הספרים בכדי לחלקם לעמלי התורה ]והוסיף בענוה
'וכמה לומדי תורה היו אז ,לכן נתן לי את הספר'[.
והוסיף רבנו ,שאז היתה תקופה שאנשים כמעט לא היו קונים ספרים ,כיון
שלא הי' כסף לזה ,וגם לא היו הרבה שלומדים ענינים אלו ,ואילו היום זכה
שאין מקום בעולם שאין שם ספרי החזון איש ]והוסיף רבנו שאת החזון איש
צריכים ללמוד בשימת לב ,כיון שהיה מבקש האמת[.

מכיר אדם על ידי ראיה
מרן ז"ל היה רואה על בן אדם אם הוא חכם ובעל כשרון ,ומעשה שנסע
באוטובוס ,וראה אדם שאינו שומר תומ"צ ,ולא הכירו מעולם ,ואמר 'עהר
איז א קלוגער מענטש' ,ואמר רבנו שמרן ז"ל ידע להרגיש על בנ"א דבר כזה
מכשרונו הגדול בצירוף קדושתו המופלגת )אעלה בתמר עמ' עד(.

לא יזוז ממקומו
סיפר ר' שמר'ל גריינמן שפעם ביקשו ממרן ז"ל לבוא לאיזה מקום ,וציטט
את הגמרא נדרים בדף ס"ו ב' אל יזוז שמעון ממקומו ,ומפני שלא רצה ללכת
לאותו מקום ,השתמש בלשון הגמרא) .שם עמ' ע"ח(

איני יכול להתערב

גומל לאיש חסד

סיפר רבנו שהג"ר אליעזר גולדשמיד זצ"ל התווכח עמי בפשט התוס' בב"ק
דף י"ב ,ושאלנו את החזון איש ואמר שעכשיו קשה לו להיכנס לענין ,כך היה
דרכו שלא לבייש את מי שלא צדק ,אמנם כדומה שאני לא צדקתי )צדיק כתמר

מרן ז"ל השתדל רבות לגמור שידוכים ,והיה מסייע ומזרז על זה הרבה .ופ"א
לפני שידוכה של אחת מבנות משפחתו ,טרח מרן ז"ל וכתב מכתב בכתב ידו
מלא שבחים נפלאים על הבחור ,כדי לזרזה בשמחה לגמור את השידוך ,כן
סיפר רבנו בשם בעל המעשה )שם(

יפרח עמ' קכ"א ,וע"ע מנחת תודה עמ' רצ"א(.

להתיר מפני כבוד התורה

חוטאים ועושים תשובה

פ"א נשאלה שאלה על ס"ת בעת הקריאה בבית החזו"א ,והחזו"א אמר כי
האות והתיבה כשרים ,ואין צריך להוציא ספר תורה אחר ,אבל רבי יוסף
דינקלס זצ"ל שהיה במקום אמר כי צריך להוציא ס"ת .אז אמר החזו"א כי
מפני כבודו של ר' יוסף יוציאו ס"ת אחר ,והסביר שהגם אסור להחזיר ס"ת
סתם ,אבל כאן יש להתיר מפני כבוד התורה של ר"י דינקלס) .מאחורי הפרגוד

סיפר רבנו שהגאון ר' דוד יונגריז זצ"ל נכנס לחזון איש ,אחר הנחת אבן
הפינה בשיכון סאטמר בב"ב ,והפטיר בכובד ראש שלום עליך רבי ,והחזו"א
חייך .אח"כ התענין אך הרבי מרגיש ומרן השיב לו צו צייט'נס ,אמאל
זינדיקטמען און אמאל מאכט מען תשובה ..כלומר איך לפעמים ,עתים
חוטאים ועתים שחוזר בתשובה,
והרב יונגריז הגיב לתשובת החזון איש ,נו אני מברך את עצמי בחטאים של
הרבי) ...מאחורי הפרגוד עמ' (202

עמ' .(384

צורת הברכה
פעמים שמרן ז"ל נחלש ,והיה צריך לאכול היה אוכל בלי ברכה] .כך העיד
הגר"י שטיגל שליט"א[ ואמרו לפני רבנו שיש מי שאמר שטעמו של מרן ז"ל
שהיה סבור ששיעור הכוונה הוא לפי מה שרגיל לכוין ,וכשאינו יכול לברך
בכוונה שרגיל בה א"צ לברך ]א"ה ,וראה בדינים והנהגות סימן ד' אות י"א[ ודחה רבנו
דלא יתכן דבר זה ,ומה שלא בירך מרן ז"ל הוא מפני שבשעה שהיה מברך
היה מגיע לידי התרגשות מאוד גדולה ,וכשהיה חלש לבו היה יכול להסתכן
מזה ,והדברים נוראים באיזה דרגה היה מרן ז"ל בשעה שבירך )אעלה בתמר עמ'

ה' שמר על הש"ך
החזו"א אמר לי שלא שייך שאדם לא יטעה ,ה' שמר על הש"ך וגדולי
הפוסקים שלא יטעו כי כל דבריו להלכה )צדיק כתמר יפרח עמ' קכ"א(
והוסיף רבנו שגם בחזון איש כנראה אין טעויות ,משום דנפסק להלכה ,וה'
שמר על כך )אילת אהבים עמ' ז'(.

הפרק הכי קשה

נט(.

החזון איש אמר להגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א שפרק כירה הוא הפרק
הכי קשה ,אמנם יש עוד סוגיות קשות כגון שליש בפר' האומר ,בסוגי'
דשליש החזו"א כותב שלש דפים שבספר אחר זה שלש מאות )צדיק כתמר

כל מילה תורה
שאלו את רבנו ,האם אפשר להגיד את דברי הגר"א וסרמן הי"ד על המשנ"ב
שבכל מילה מקיימים מצות ת"ת ,גם על ספרי חזון איש ,ואמר בוודאי גם
בספרי חזון איש יש לומר כן ,שהוא זצ"ל דקדק ודייק וקיצר בכתיבתו
ושלימות הדברים.

יפרח עמ' קכ"ב(

על חומרות
בחור אחד ביקש לעשות חומרות בהלכה .ואמר לו החזון שיפסיק ,כי זה
יגרום לזלזול בהלכה .והכל לפי הענין כמובן.

לימוד כל דבר
פעם שאלו את מרן ז"ל על דם בביצה ,ועיין היטב בביצה ,ובחן אותה כמה
זמן ,ואמר השואל שלא כ"כ נורא ,והוא יכול לזרוק את הביצה ,ואמר מרן ז"ל
לשואל אתה חושב שכל כך איכפת לי מהביצה אני רוצה לברר ולדעת את
ההלכה ,והוסיפו ששאלה זו הי' בזמן מאוד לחוץ שבאו לשאול את מרן ז"ל,
ואעפ"כ השתהה כדי לבדוק ולברר את ההלכה )שם עמ' ס"ה(.

בעוד שבוע
סיפר רבנו פעם נוכחתי אצל החזון איש ,ושאלו אותו שאלה שזרעו כלאים
האם צריך לעקור את הכל ,או חלק מסוים .ואמר להם החזו"א תחזרו בעוד
שבוע ,ואלמד את הסוגיא ,ואענה לכם.

דיוח לקופת חולים

גדלות בכל התורה

העתק ממחברת רשימת של מרן הגרח"ק שליט"א על רבו מרן החזון איש
הרא"ל שטינמן נ"י שאל אם מותר לומר בקופת חולים שמרויחים פחות ממה
שמרויחים באמת ,והשיב שאסור ,ונתן לו עצה ,שיתנה עם הנהלת הישיבה
שנותנים לו משכורת פחות ,והשאר נותנים לו בתורת מתנה ,ואז יוכל לומר
שמרויח פחות עכ"ל] .א"ה ,יצוין ,שבדרך כלל רבנו שליט"א לא משיא עצה זו לאחרים

בזמן הויכוח של הגאון רבי חיים נאה עם מרן ז"ל בעניני השיעורים ,אמר
הגרח"נ שאע"פ שגם הוא מסכים שבשאר חלקי התורה מרן ז"ל גדול ממנו,
אבל בעניני השיעורים שהוא התעסק ולמד הרבה בזה ,הוא מבין יותר ממרן
ז"ל וכדוגמת רופא שיניים אשר בשאר חלקי הגוף אינו מומחה ,אבל בשיניים
הוא מומחה יותר מרופא הגוף.
וכששמע את זה מרן ז"ל הגיב ,דבתורה הקדושה אין מושג של רופא שיניים,
ומי שאינו בקי בכל חלקי התורה ,אינו יכול לפסוק אפילו בחלק מסויים אשר
בו הוא בקי ביותר.
והעיר רבנו ע"ז דלכאורה הא מצינו שאמרו הלכתא כרב באיסורי וכשמואל
בממונא ,מכיון ששמואל היה דיין לכך הלכה כמותו בממונא הרי ששייך
שבדבר א' יהיה הלכה כמותו ובשאר דברים אין הלכה כמותו ,וכן מצינו
בהלכות סת"ם בספר ברוך שאמר שהלכה כמותו מכיון שבזה הוא מיוחד
ואינו ראיה שבכל מקום יפסקו כמותו שאפשר שבהלכות סת"ם השקיע
באופן מיוחד .והשיב רבנו דבאמת לדעת את כל התורה בודאי שידעו היטב
גם את כל שאר חלקי התורה ,אלא שנקבעה ההלכה כמותם בדברים שהיו

ואכמ"ל[.

מה חמור יותר מ...
החזון איש התבטא פעם שמתפלא על כך ,שישנם אנשים שבפסח
מדקדקים מאד בזהירות נוראה על כל חשש רחוק של חמץ ,ואם נופל משהו
על הרצפה זורקים אותו מיד! אבל במשך השנה מה שנוגע לאיסורי טריפה
החמורים ,אינם מקפידים כ"כ .אף שבפסח בודאי אין חשש שיעברו על
איסור דאורייתא ,וטריפה רוב החששות הם של דאורייתא...
ומוסיף רבנו" ,יש דבר חמור יותר מטריפה ,שזה כמעט תמיד דאורייתא,
והוא עוון חמור הרבה יותר ,ובכל זאת אנשים אינם נזהרים ממנו כל כך ,והוא
– איסור לשון הרע) "...פרי חיים קע"ח(.
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הוראות מהחזון איש בתורה ובהנהגה
מבחן לילדים

בדיקת מחבר ספר

סיפר רבנו ,שישב פעם אצל מרן בעל החזון איש זצוק"ל ,והגיעו ילדים עם
המלמד שלהם להיבחן על חומש ,והפסיק החזו"א באמצע שדיבר עם רבנו
בלימוד ,כדי לבחון את הילדים ,ואמר "הרי זה תלמוד תורה דרבים".
וראיתי ששאל שאלות פשוטות ,ולא חיפש להכשיל את הילדים ,אלא רצה
שכולם ידעו לענות ,ויצאו עם הרגשה טובה.

מרן ז"ל היה שופט על פי ספר של אדם ,את המידות שלו ,וכפי ישרותו של
הספר ועקמומיתו ,ידע בדיוק את טבע מידותיו .וכשהיה מרן ז"ל מרגיש
שאין למחבר הספר מספיק יראת שמים ,היה מניח את הספר בארון למטה.
]וז"ל בספר אמונה ובטחון )פ"ג או' כ"ד( ובכל עיון של סוגית ההלכה ,משתתפת היראה,
להתמזג עם הדעת והתבונה ,לשפשפה ולצחצחה להביט נכוחה לאהוב מישרים ,ואורות
סגולות ולהטש מעקשים ואמרי נלוז[.

]והעיד תלמיד רבנו ,ודכירנא לפני הרבה שנים שזכינו ללמוד כבחורים צעירים קמיה רבנו ומידי
פעם היה מבחן ע"י רבנו ,ופעמים שהיה שואל כעין חידות לחדד השכל ,אבל לא היה צריך
שהתלמידים ידעו להשיב ע"ז ,ופ"א אחרי מבחן אמר לנו ,שהעיקר אצלו היא ההחזרה מה
שחוזרים בשביל המבחן ,ועי"ז יודעים טוב את מה שלמדו )אעלה בתמר עמ' ע"א([.

סוף השנה
היה פעם הפצצה כבדה בת"א בחודש אלול ,ונהרגו הרבה יהודים ,והחזון
איש אמר שבסוף השנה גומרים את החשבונות ,ולכן רואים שאז נפטרים
יותר) .כ"ת(.

לכתוב על הספרים

לא חתם ערבות יותר ממה שיש לו

הגר"ש גרינמן ז"ל סיפר לי ששאל את מרן החזו"א אם הוא יכול לכתוב
גליונות על גבי הספרים ,ואמר לו שלא ,אבל מה שהחזו"א עצמו הי' כותב
ע"ג גליונות הספרים לפי שהי' כותב רק אחרי שהי' מתיגע ביותר ,ומגיע
לאמיתה של תורה] .א"ה ,ומנהג רבנו בזה לרשום מראי מקומות וציונים בגליון הגמרא,

סיפר רבנו ,שפעם בא ר' יעקב הלפרין ז"ל להחתים את החזון איש ערבות
וחתם לו ,לאחר תקופה בא אליו שכבר שילם את החוב הקודם ,ועכשיו רוצה
שיחתום לו שוב ,ולא הסכים ,והסביר הטעם שבמקרה הקודם זה היה סכום
קטן יותר ,וחישב בדעתו עם הספרים שיש לו ,שזה מכסה את הסכום ,אבל
השטר השני סכום גדול יותר ,ובזה חישב שאין לו כנגד זה תמורה ,לכך לא
מוכן לחתום )צדיק כתמר יפרח עמ' ש"נ(.

אבל פעמים יש שגם כותב הערות קצרות[.

אין תביעה כל כך
אמר פעם החזו"א כי "המנחה מעריב יידין – ]אנשים פשוטים נקראים כן
ביידיש[ לא יתבעו אותם כ"כ" ,כי אין להם השגות גדולות )קונטרס קב חומטין(

להתפלל על חולה בלי שם

ליסוע לחתונה

אמר רבנו ,שפעם ביקשו מהחזון איש להתפלל על חולה ולא זכרו את שמו,
אמר שיאמרו לו לכל הפחות באיזה עיר גר החולה ,ואז התפלל בעד הזקן
מרמת גן ]וכך גם עושה רבנו שליט"א כשקורה כעי"ז[ )שם עמ' ש"ס(.

בחור נכנס לחזון איש ,ושאל אותו שחבירו מתחתן בת"א ,ואם יסע יגרם לו
ביטול תורה להרבה זמן ,שאל אותו החזון איש ,הרי בשביל לקנות כובע אתה
נוסע לתל אביב ]שאז עיקר השווקים היו בת"א[ ואתה לא אומר שזה מבטל
מלימודך הרבה זמן ,גם לחתונה זו אותו הדבר ,והכל לפני הענין.

כל החלונות שוים
היה מעשה אצל החזו"א ,שאחד רצה להביא מלמד למוסד שלו על חשבון
מוסר אחד ,ואותו אחד התבטא שרוצה לדאוג לחלון ביתו ,אמר החזו"א
אצלי כל החלונות הם של הבית שלי ,והכל שוה בעיני ,וממילא אין לי נגיעה
למי להכריע.

בת ת"ח
החזון איש אמר שבת הלומדת בבית יעקב אינה נחשבת לבת עם הארץ,
שמסגרות 'בית יעקב' נותנות לבת ,מעלת בת ת"ח.

משיכה טובה מחזקה

ברכה ליר"ש

אמר רבנו בהדרכה לחינוך ,לא תיכף להתחיל עם עונשים .לקרב מועיל יותר
מאשר ללכת בכוח ,בחוזק יד .מרן החזו"א זצוק"ל הי' אומר ש"משיכה" זה
יותר טוב מ"חזקה".

כשביקר החזון איש בירושלם ,ניגשו אליו לבקש ברכה ליראת שמים .ואמר
להמבקש קודם כל תעשו את מה שצריך ,ואח"כ כבר הקב"ה יעשה.

הצריכותא בגמרא

על הרה"ר

בשביל לעשות צריכותא מספיק סברא כל דהו ,וכמו ששמעתי ממרן החזו"א
זצ"ל דבצריכותות ,כונת חז"ל לפרט ולהבהיר אפי' כשאין בזה סברא חזקה.

על הרה"ר שהתיר ממזרים ,אמר לי החזו"א שפגש אותו הרבה שנים קודם
לכן ,בדברי חז"ל )ויק"ר כ"ו ,ז( שהראה הקב"ה למשה דור דור וחכמיו ,דור
דור וגזלניו ,ודי בזה לחכימא )פאר הדור ח"ד עמ' רנ הע' .(41

)אילת השחר זבחים קי"ג ,א(.

ש"ס עד בר מצוה

בנית מקוה

הגרמי"ל זצ"ל סיפר לי ,ששאל את החזון איש ,שכיון שהוא טרוד עם
התלמידים ,מתי יספיק ללמוד את הש"ס.
ואמר לו החזון איש ,שאת הש"ס היה צריך לדעת כבר עד גיל בר מצוה.

החזון איש אמר לרבי זעליג שפירא זצ"ל ,שלבנות מקוה זה המצוה הכי
גדולה! שיש לנו היום ,והסביר רבנו שהטעם שזה מציל מאיסור חמור של
כרת )באר שבע עמ' קס"א(.

לפחות  40דף

צורת הלימוד

עוד סיפר הגרמי"ל ,שהחזו"א אמר לו שצריכים להספיק ב'זמן' בישיבה
לפחות  40דף .ולא כמו שהתחילו לנהוג בישיבות למעט בכמות דפי הגמ'.

סיפר רבנו ,שנשאל החזון איש על ידי אחד ממקורביו ,האם נכון שיתרגל
בסדר הלימוד שקבע הגר"ז בשולחן ערוך שלו ,סדר המתייחד לעצמו מכמה
בחינות ]שהלומד צריך לחזור עד שידע ברור[ והשיב" ,יפה משטר כזה
בלימודים ,רק לבני אדם המעורים בו בשורש נשמה" )פאר הדור ח"ג עמ' קי"א(.
וכשנאמרו הדברים לפני הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ביאר שכוונת
מרן ז"ל הוא למי שמרגיש בנפשו הנאה ,וחשק בצורת לימוד זו שילמד כך.

מכה לילד
מעשה באדם גדול זצ"ל שראה ילד משתובב ,ונתן לו מכה על זה ,ואמר מרן
ז"ל על כך ,שלתת מכה לילד יכולים רק או אבא שלו ,או הרב שלו ,אבל סתם
בנ"א אין לו רשות להכות ילד אע"פ שאינו מתנהג כשורה.

משמים סייעו על זה

אופן הלימוד

סיפר רבנו בהזדמנות ,כי פ"א ראה מרן ז"ל ספר שאחד הוציא ,והתפעל
שאי"ז לפי כשרונותיו ,ואמר על כך שמהשמים סייעו אותו על זה.

מרן ז"ל הדריך הרבה בחורים בצורת הלימוד ,ולכל אחד ואחד היה מייעץ
לפי איך שהוא ,לזה היה מייעץ ללמוד בצורה כזו ,ולחבירו בצורה אחרת לזה
בהבנה ,ולשני בחשבון וכדומה ,ופעמים היה מייעץ ללמוד בצורה של אסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא )אעלה בתמר עמ' ע"ו(.

שינת ת"ח

שח רבנו שליט"א שהעיד מרן הג"ר נסים קרליץ שליט"א ,שמרן ז"ל אמר לו
שמה שאמרו ,שקיום העולם הוא על ידי על ידי לימוד התורה שבכל רגע
ורגע ,היינו גם! על ידי השינה של תלמידי חכמים ולומדי תורה ,כשישנים
כדי שיהיה להם כח להמשיך ללמוד ]א"ה ,וכן הביא בספר בד קודש עה"ת בראשית

מהמקורבים תובעים יותר
במשפחת החזון איש היו צרות ,ואמר להם החזון איש שמהמקורבים הקב"ה
דורש אחרת ,מהם תובעים יותר] ,וכדכתיב סביביו נשערה מאוד[ )צדיק כתמר

ב"ק עם ים התלמוד

בלי מדות

החזון איש אמר להגר"ח גריינמן שליט"א כשהיה בגיל  ,14שילמד מסכת
בבא קמא עם ס' ים התלמוד.

פעם דברתי עם מרן ז"ל בדבר איזה שידוך ,ואמר לי מרן ז"ל על הבחור
המדובר ,למדן הוא כבר לא יהיה .ואמר רבנו בשם מרן ז"ל ,שכשיש לאדם
מידות עקומות ורעות ,זה גורם בסוף שגם הראש והשכל יתעקם .וממילא
על הבחור ההוא מרן ז"ל הכיר שיש בו מדות רעות ,וממילא ידע לומר עליו
מה יצא ממנו בתורה.

מספרים שפעם הלך מרן החזו"א זצוק"ל עם ר' דוד פרנקל זלל"ה ועמדו
להיכנס לבית ,וביד ר"ד פרנקל היה גמרא ,וחישב החזו"א שאם יתן לר' דוד
להיכנס קודם מפני הגמ' שבידו ,יחשבו את ר"ד לחצוף! לכן תפס החזו"א
את הגמ' מידו של ר"ד ,ונכנס ראשון) .פרי חיים(

מהדו"ק בשם הגרנ"ק[.

יפרח עמ' ק"נ(.

תפס הגמרא בידו
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הליכות החזון איש
הבאנו כאן מקבץ עניני הלכות שאמר רבנו בשם החזון איש .והנה בס' אעלה בתמר הביא הרבה ענינים ,וחלקם הובאו בגליונות קודמים ,וכאן הבאנו דברים
חדשים ,או דברים בתוספת נופך].הוראות מהחזו"א בהלכות שבת ,יבואו אי"ה בנפרד[

תנאי לכל חייו

בלילה ,ולא שבעצם השינה ביחידי סתם גורם לכך ,אמנם מרן הגרח"ק שליט"א מאוד מקפיד
שיהיה אתו עוד אחד בבית ולא מיקל ע"י אור וכנ"ל[.

הנה הגרח"ק שליט"א אמר ,שדנו לפני החזו"א על הקם סמוך לסוף זמן ק"ש
ואינו יודע אם יספיק לקרוא ק"ש עם ברכותיה בזמן ,דדינו שקורא לפני
התפילה ומתנה שאם יספיק לקרוא ק"ש עם הברכות לפני סוף הזמן יהא
הק"ש שקורא עכשיו כקריאת התורה ,ואם לא יספיק זה יהא עכשיו קריאה
של מצות ק"ש .ואחד שאל שא"כ יעשה התנאי על כל חייו שאם יארע לו כן
הוא מתנה כהנ"ל .והחזו"א אמר שזה לא מופרך) .ימלא פי תהלתך תפילה ,ועי"ש

לקום לכ"ד ספרים
החזון איש הסתפק אם צריך לקום מפני כ"ד ספרים הכתובים על קלף )אילת
השחר ידים פ"ג מ"ה ,וראה דינים והנהגות פי"א ס"ט(.

הגומל לנוסע במטוס
החזון איש הורה ,שיש לברך ברכת הגומל למי שטס במטוס מחו"ל ולחו"ל,
וכן נוהג רבנו.

מה שדן רבנו לפי"ז בתנאי לכוונת השמות(

סדינים בציצית

 35דקות אחרי השקיעה

פעם הייתי אצל החזון איש ,וראיתי שמתהלך בחדרו אנה ואנה עטוף עם
שמיכה ,ושאלתי אח"כ את הגר"ש גריינמן זצ"ל אם אינו חושש משום
ציצית ,וא"ל שכל הקרנות השמיכות שבבית עגולות ,שלא להכנס לספיקות
של ציצית] .ועי' באעלה בתמר או' י"א מה שציין בזה[.

הראה רבנו לתלמידיו ,מכתב ששלח לו מרן הגר"נ קרליץ שליט"א ,דמרן
החזו"א הורה שאפשר למול תינוק בשבת אם נולד  35דק' אחרי השקיעה
]בליל שבת[ )אילת אהבים עמ' ה' ,וראה באעלה בתמר או' ל"א מה שציין בזה(.

חמר מדינה

טלית מצמר

החזון איש אמר ,שבחו"ל שלא היה היין מצוי היה מותר להבדיל על חמר
מדינה ,אבל כאן בארץ ישראל ,שהיין מצוי אין היתר לחמר מדינה ,ולכן
אע"פ שהחזו"א היה חולה בסכרת ,היה מבדיל על היין ,ונותן לאחרים
לשתות ,וד' כוסות היה עושה על יין לבן ]ללא סוכר[.

נכנסתי פעם עם הגר"ש גריינמן ז"ל לדון עם החזון איש אמאי לובש ט"ק
מבד ,וכמו שנהג הגר"א ,והעלינו איתו ה' טעמים למנהג ,ונשאנו ונתנו עמו
שלכאו' כעת זה לא שייך .ואחרי מו"מ אמר לנו 'אתם תנהגו כמ"ב שתלבשו
ט"ק מצמר ,אבל אני ימשיך ללבוש טלית מבד ,מטעם הכמוס עמדי ]ואכן
רבנו לובש ט"ק מצמר[.

עליה לתורה או סעודה שלשית
נשאל החזו"א ,באדם שקראו לו לעלות לתורה בשבת מנחה ,והוא בדרכו
לאכול סעודה שלשית ,ואם יעלה לתורה יתאחר הזמן ותשקע השמש,
ויפסיד סעודה שלישית ,הורה החזו"א שאפ"ה יעלה לתורה ,לאחר שכבר
קראוהו לעלות כיון דחמור מאד מי שקוראים לו לתורה ואינו עונה ,ונאמר
ע"ז עונש מיתה רח"ל )צוף יהונתן עמ' י' ,וראה קובץ אליבא דהלכתא ס"א עמ' קע"ד

שאילת גשמים בן חו"ל באר"י
בן א"י שנמצא בחו"ל או בן חו"ל שנמצא בא"י והגיע ז' חשון ועדיין לא הגיע
זמן שאילת גשמים של חו"ל ,נחלקו הפוסקים בזה די"א ששואל כמקומו,
וי"א ששואל לפי המקום שנמצא שם ,הביאם המשנ"ב )סי' קי"ז סק"ה( ולא
.
הכריע
'יק זצ"ל
ושמעתי מרבנו הגראי"ל שטיינמן שליט"א שידידו הגר"מ סאלאוויצ
כששהה בא"י בזמן זה ,שאל את מרן החזו"א מה עליו לעשות ולא השיב.
]ורבנו מורה לבני חו"ל הנמצאים בארץ ישראל לומר ותן טל ומטר בשומע
תפילה[ )שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א פר' לך לך תשע"ד(.

שהביא בזה ר"מ חליוה שליט"א שאמר לו רבנו שהוראה זו מהחזון איש ,ועי"ש טעמו(.

כיסוי חלות בסעודה ג'
החזו"א זצ"ל לא הי' מכסה החלות בסעודה ג' .ויתכן שטעמו הי' כיון שי"א
שסעודה זו לא צריכה פת ,עי' סימן רצ"א סעיף ה' היא לא כ"כ חשובה )ימלא
פי תהלתך תפילה ,וגם אין טעם שיראה הפת בושתו[

עמידה בובא לציון

היתר עיסקא

שאלתי את החזון איש ,למה הוא עומד בקדושת ובא לציון ,ואמר דאי"ז
מדינא ,אלא כך נהג אביו הגאון רבי שמריהו יוסף זצ"ל גאב"ד קוסובה.
]וראה ערוך השולחן סימן נ"ט סעיף י"א[.

סיפר רבנו ,כי בהיותו בישיבת חפץ חיים בכפר סבא ,ומנהל הישיבה היה ר'
אברהם ריין ז"ל היה לישיבה חשבון בבנק קטן שהי' 'הלואה וחיסכון' ,ורצה
מנהל הבנק שרבנו יהי' בעל החשבון ,ופעם אחת נשאר כסף בחשבון,
ונתווסף במשך הזמן רבית של כמה לירות בריטיות ,והי' כמובן היתר עיסקא,
כאשר מנהל אותו בנק היה יהודי שומר תורה ומצות .אך רבנו לא היה
מעוניין לקחת את הרבית ,ושלח לשאול את החזו"א ]ע"י ר' עקיבא טננבוים
ז"ל[ אם הוא רשאי לא לקחת את הרבית ,היות וכסף זה שייך לישיבה ,ונמצא
מפסיד לישיבה ,והשיב לו החזו"א שרשאי לא לקחת את הרבית) .צדיק כתמר

אין כאלקינו
ר' שמר'ל גריינמן אמר לי בשם החזו"א שבחו"ל נהגו לומר 'אין כאלקינו' רק
בשבת ויו"ט ,כדי להשלים למאה ברכות .וכאן בארץ ישראל פשט המנהג,
לאמרו בכל יום כמנהג הספרדים .והוא עצמו לא היה אומר אותו] .וכן לא
היה אומר קדיש אחריו ,וראה באעלה בתמר או' כ"א מש"כ בזה[.

זמן מנחה

יפרח עמ' ו'(.

ישר כוח על הלואה

החזון איש סבר שאין לסמוך בדיעבד ולתפלל מנחה עד  13דקות אחרי
השקיעה .אלא אפשר להתפלל רק עד השקיעה] .וסבר דאם התחיל מנחה
לפני השקיעה ,והגיע זמן התפילה יפסיק אפי' באמצע התפילה[.

אמרו בשם החזון איש שאסור לומר יישר כח עבור הלואה שזה מכלל ריבית
דברים ,ומכל מקום יתכן שאם למלוה היה טירחא להשיג את המעות ,מותר
להודות לו על זה ,משום שזה הודאה על ענין צדדי ,ורק להודות לו על עצם
ההלואה אסור) .אילת השחר כי תצא כ"ג ,כ( )א"ה וראה מנחת שלמה סימן כ"ז ,ומה שהביא

שינה יחידי
מרן החזון איש הקפיד לא לישון יחידי בחדר ,אפילו שהסטייפלר היה גר
באותו בית ,בכל זאת מיד דאג שישנו איתו בחורים ,והי' תקופה שהג"ר
שלמה ברמן ישן אצלו ,וכן הג"ר מאיר צבי ברגמן שליט"א ]א"ה ,וראה בקו'

בשם הגר"ז(.

סיום שלא בהבנה
שמעתי בשם החזון איש ,שמי שלמד מסכת אחת שלא בהבנה א"א לעשות
על זה סיום ,אבל אם למד את כל הש"ס שלא בהבנה יכול לעשות סיום ,ולא
נתבאר לי טעמו] .א"ה ,ואולי כי בכל הש"ס תלינן שמסתמא גמר מסכת אחת בעיון ,וע"ע

אליבא דהלכתא ל"ט עמ' ע"א שכ' בזה ,המ"ב סי' רל"ט מק"י כ' אמרו חז"ל הישן בבית יחידי
והיינו בלילה אוחזו לילית מסתימת דברי המ"ב משמע שאפי' אם יש אור בחדרו ל"מ לזה וכן
החזו"א היה מחמיר ,כך אך יש שהקילו באם יש אור בחדר בשו"ע הרב הלכות שמירת הגוף
והנפש בקו"א סק"ד כ' דע"פ הירושלמי משמע שרק בבית אפל הקפידא וכ"כ הא"א
מבוטשאטש דע"י נר חשיב כשיש עמו ב' אנשים וכן בכה"ח ועוד פוסקים מקילים בזה.
ובארחות רבנו ח"א עמ' צ"ח דהקה"י היה מיקל בזה ,ושמעתי גם בשם מרן הגראי"ל שטינמן
שליט"א מנכדו ידידי הרב אי"ש שטינמן שליט"א שמיקל בזה ,ובצירוף שבמאירי בשבת קנ"א
כ' אסור לישון בבית יחידי וכן בכל שהוא מביא עצמו לידי נסיון של פחד אסור והכל לפי טבעו,
ומ"מ אם אירע לו כן יחזק את עצמו בבטחון בשם ויתעסק בכל לבו בדברי תורה ,על דרך מה
שאמרו במס' ברכות כל הקורא את שמע על מטתו כאלו אוחז חרב פיפיות בידו שנא' רוממות
קל בגרונם וחרב פיפיות בידם עכ"ל משמע מדבריו שכל הענין הוא משום הפחד בלילה ,ואם
יש אור א"כ הוא לא מפחד וצ"ל לפי"ז שהאוחזתו לילית היינו מחמת הפחד שהוא מפחד

בגליון 'דברי שי"ח מס'  77פרשת דברים תשע"ד מה שהביא שם מדברי רבנו שליט"א בענין
זה[.

אוכל למי שלא מברך
בשו"ע סימן קס"ט סעיף ב' כתב לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך
ואומרים ]-הגרב"צ במברגר זצ"ל[ בשם החזו"א זצ"ל דמפני דרכי שלו' מותר
לתת מאכל לפועל שאינו שומר תומ"צ אע"פ שלא מברך ,דאל"כ מכשיל
אותו בשנאה ,ועדיף שיכשל באיסור ברכה מאשר לא תשנא) .ימלא פי תהלתך
תפילה ,א"ה ועי' הליכות שלמה תפילה עמוד י"ט שאמר מרן הגרש"ז שבוודאי דברי החזון איש
לא נאמרו בכל גוונא והדבר צריך הכרע[,
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אשכבתיה דרבי
פעם אחרונה

בית החזון איש

סיפר רבנו ,שהפעם האחרונה שהיה יבלחט"א אצל רבנו החזון איש ,היה בין
יוה"כ לסוכות תשי"ד.

סיפר רבנו שהחזון איש התגורר בערוב ימיו בבית של נדיב אחד שהעמיד
לרשותו ,ויחד עמו גר בחדר אחר מרן הסטייפלער זצ"ל .והנה החזון איש
נפטר בשבת קודש ,ומיד במוצאי שבת הסטייפלער חיפש דירה ,כי חשש
מגזל שהנדיב נתן דוקא לחזון איש את הדירה ,וכיון שהם עזרו לחזון איש
יכלו לגור שם ,אבל כעת כבר לא יסכים שיגורו שם] .והוסיף רבנו שאותו
נדיב לא ידע ברום מעלת הסטיילפער[.
ואכן אחרי מספר ימים ביקש הגביר לפנות את הרבנית של החזון איש
מביתה ,ופינו מיד את כל הדברים .וכמדומה שאפילו שבעה לא יכלו כבר
לשבת בבית.
בליל שבת הגיע ר' שמריהו לרבנית לומר 'גוט שבת' ,שאלה אותו אם פינה
כבר הכל מהבית ,ואמר שכן .אמרה לו שמרן החזו"א נגלה לה בחלום ,ואמר
שלא הוציאו את הכל ,נכנס שוב ר' שמר' וראה שהי' איזה קרש שהי' מחובר
לקיר שליד זה הי' מתפלל שמו"ע ,ושכח לקחתו.
]הגרח"ק שליט"א סיפר שהקרש ההוא היה מחובר לקיר ,ושם היה מתפלל
החזון איש שמונה עשרה ,כשהוא אוחז בקרש בתפילה ,כי חשש שהסטנדר
חוצץ[.
ורצה רבנו לומר ,כי מה שהחזו"א התגלה דוקא לרבנית ,ולא לר' שמרי' ,כי
הוא זה שעסק בכל עניני הדירה ,ושמא לא היה מתייחס לחלום ,כי אפשר
שיסבור שחולם מהרהורי לבו ,אבל היא ,לא ידעה מכל העניין שמעבירים
חפצים ,וגם לא הייתה מעורבת בשום נושא של הדירה ,ולכן מוכח כי יש
דברים בגו ,ויש לחשוש לחלום) .מאחורי הפרגוד עמ' (33

חלום על פטירת החזון איש
סיפרה הרבנית ע"ה ,שבשבת קודש ט"ו חשון תשי"ד בו נפטר מרן החזו"א,
חלם רבנו שהיה גר בכפר סבא ,שרואה ס"ת שנשרף ,בבוקר של שבת צם
תענית חלום .וביום א' עשה תענית לתעניתו ,וכך ביום הלויה היה שרוי גם
בתענית) .מפי הגר"מ שליט"א בן רבנו(

נתנו כמה ימים
מספר רבנו כי יום הולדתו של החזו"א הוא י"א חשון ,וכשנפטר בליל ט"ו
חשון ,אמר מרן הגרי"ז זצ"ל שבאמת היה זמנו להסתלק מן העולם ביום
הולדתו ,כמו שאחז"ל הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ,רק
עשה הקב"ה טובה לכלל ישראל ,ונתן מתנה את החזו"א לעוד ארבעה
ימים...

הספד גדול
יום לאחר הפטירה ,נערך בבית כנסת המרכזי בכפר סבא מספר על החזון
איש ,שבו הספידו הגאון רבי בנימין מנדלזון זצ"ל הגאון רבי נחום מאיר
קרליץ זצ"ל והגאון רבי אברהם ריניק רבה של כפר סבא זצ"ל ,ויבדלחט"א
רבנו שליט"א
ובבטאון דגלנו שע"י תנועת צא"י מר חשון תשי"ד .נכתב ע"י רבי משה
שינפלד זצ"ל.
מספד גדול ,מתוך הספדו של הרב הגאון ר' אהרן ליב שטינמן שליט"א
ראש ישיבת ח"ח של צא"י בכ"ס
ההוא יומא דאשכבתיה דרבי ,נפקא בת קלא ואמר כל דהוה באשכבתיה
דרבי מזומן הוא לחיי העולם הבא )כתובות ק"ג ,א( מה טעם של אחים
בהספידא ,ומה טעם גונז השי"ת את הדמעות שמורידים על אדם כשר ,מה
נשתנו דמעות אלו מאחרות ,אלא בני אדם מבוגרים אינם מורידים דמעות
על נקלה ,אלא אם כן הצער נוגע להם באופן אישי נזקי גוף ,או ממון ,או אבדן
קרוב משפחה ,אולם כאשר אדם מתעורר בהספדו של חכם ומוריד דמעות
על העדרו ,הרי אלו הן דמעות של צער רוחני טהור ,והם תיקון לנפשו של
הבוכה ומתאבל ,ואגרא דלוייה המצטערים מתעלים משום כך כמו
באשכבתא דרבי שהכריזה בת קול ,שכולם מזומנים לחיי עולם הבא.
הגאון רבי חיים מוואלזין סיפר כי בשעת פטירתו של הגר"א ,אמר הגלגול
שנמצא אז בוילנא ,כי עליו לברוח מחמת הקדושה וטהרה שממלאה את
האויר כולו ,כי נשמות כל התנאים ,והאמוראים ,והגאונים ,שהגר"א האיר
את דבריהם כל ימיו ,ירדו לקבל את פני נשמתו של הגר"א .כן גם באשכבתא
של החזון איש הקדוש ירדו נשמות כל חכמי ישראל ,שהוא עמל ויגע להכין
את דבריהם עד עמקם ,לקבל את נשמתו הקדושה ,והאויר שלנו שהוא
מעובה תמיד מחילוניות וטומאה ,טוהר ונתקדש בשעות אלו ,וממילא
נתעלו כל אלו שהיו נוכחים בשעת האשכבתא ,והרהורי תשובה מלאו את
כל הלבבות ,בגלל האויר שנתטהר ונתקדש ותשובה כזאת ,בהמון של רבבות
יהודים בודאי זיכתה את כולם לחיי העולם הבא.
]הנה בגליון וירא תשע"ד הבאנו את הספד הנ"ל ,ובליל שבת קודש הקריא
הנכד הרה"ג ר' גדליה הוניסברג שליט"א קטעים מהגליון לרבנו שליט"א,
והזכיר את ההספד שנשא רבנו בכפר סבא ,וסיפר לו רבנו שאמר את הספד
בעיקר לצעירים שגרו שם ,שהיה פלא לכולם שלקח את בנו ר' משה שהיה
אז ילד קטן ללויה ,ולכך נשא הספד ,והסביר להם את גודל הענין ,והיה שם
רבי משה שיינפלד ,והוא כתב את ההספד[.

הצער בהספד
אחד מתלמידי רבנו מהישיבה בכפר סבא ,סיפר שזוכר כשרבנו שליט"א
הספיד את החזו"א בישיבה ,נשך שפתיו בכח שלא לבכות ,לאחר שגמר
לדבר זב דם משפתיו ,ועשה רושם עצום על בחורים) .צדיק כתמר יפרח עמ' כ"ה(.

תורה לשמה
שמעתי כי כשנסתלק מרן ז"ל אמר עליו אחיו ר' מאיר בהספד ,כי מיום הבר
מצוה קיבל על עצמו ללמוד תורה לשמה ולכן זכה למה שאין אחרים זוכים
לזה בדורות האחרונים .ואמר רבנו שיש לכל אחד ללמוד מזה ,כי מה
שמקבל על עצמו לקיים בתמידות ,וזה יוסיף לו מאד בכל הענינים לעלות
ברוחניות ולגדול לת"ת ויר"ש ולעבוד את ה' כי ימי חייו והקב"ה ישמח בו.

ליקבר ליד החזון איש
ופעם שאלו את רבנו אם יש ענין לקנות חלקת קבר בזכרון מאיר .ונענה רבנו
ע"ז האם אתם סבורים שמי שקבור כאן בעולם ליד מרן ז"ל יוכל לראות אותו
בעוה"ב ,אולי כאן בעוה"ז זכה לראות אבל שם מי יודע  ...ומה שקבור באותו
מקום ודאי שלא יוסיף לו כלום )אעלה בתמר עמ' פ"ד(

לבית קברות או לצדקה
ונשאל רבנו האם כדאי לקנות שם קבר בבית הקברות שומרי שבת ,או בבית
קברות פונביז' ,או ליתן את הכסף לצדקה .ואמר דכאן אי"ז שאלה ,דגם שם
הרי הולך הכסף של הבית קברות לצדקה] .ורק אמר דראוי ליתנו מחיים ,דיש
מעלה בצדקה מחיים יותר מלאחר מיתה[.

פחד לעמוד ליד הקבר
בהזדמנות התבטא רבנו שליט"א שהוא מתבייש לעמוד ליד הקבר של
החזו"א! וראה רבנו פעם מרחוק שאנשים עומדים ומתפללים על ציון החזון
איש ,התפלא האיך הם לא פוחדים לעמוד כל כך קרוב לשם )צדיק תמר יפרח
עמ' פ"ו(

תהלים ליד קבר החזון איש
אמר רבנו שהחזון איש הקפיד שלא לומר תהלים בד' אמות של הקבר,
ושאלו את רבנו א"כ כיצד היום אומרים תהלים בסמוך לד"א של החזון איש.
ואמר שאנשים לא באים בתורת תפילה ,אלא כדי לבכות על הצרות שלהם
וכדמצינו בחז"ל על אשת עובדיה שבכתה על קברו ועוד ,וזה מותר.

בקשת מחילה
בט"ו חשון תשס"ט אמר רבנו למרות שאף פעם! לא עליתי לקבר ליארצייט,
השנה אני רוצה ללכת לקברו לבקש מחילה .והביא את הגמרא חגיגה כ"ב ,ב
'אמרו כל ימיו הושחרו שיניו מפני תעניותיו'.
ונשאל מה קרה השנה ,ואמר עכשיו התבוננתי ]ורמז לכך שאולי במהלך
השנים שלמד ענין בחזון איש עשה אולי תנועה ביד כאילו שדבריו אינו
מובנים ,והוי ח"ו פגיעה[ ואמר שהולך דוקא ביארצייט דאז יש מנין .והלך
אחרי שחרית וביקש מחילה ]ואמר תהלים ליד הגדר במרחק ד"א מהקבר[
)צדיק תמר יפרח עמ' פ"ו(.

שמו של החזון איש
אמר רבנו לאלו שרוצים לקרוא על שמו של החזו"א ,ששמו היה ר' אברהם
ישעיהו ,עם וא"ו ]ולא ישעיה[) .מפי נכדו הרה"ג ראי"ש שטינמן שליט"א(

קרוב לאלף פעמים
הנה בכל ספרי רבנו שליט"א מצאנו קרוב לאלף! פעמים שמביא מדברי
החזון איש בספריו ודן ומפלפל בהם ,וכן יש עמנו עוד הרבה עובדות ענינים
בכ"ת ,ואין ביכולתנו להביאם בגליון מפני ריבוי הדברים ,ועוד חזון למועד.

)מתוך הספר מפקודיך אתבונן חלק ב' עמור מ"ז ,וס' ימלא פי תהלתך ימים נוראים עמ' רח"צ(

על יומא דהילולא של מרן רשכבה"ג בעל האבי עזרי זיע"א נכתוב אי"ה בגליון הבא
להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת חיי שרה
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
קבורה בארון

חכמים ,אמרו :לא נתכוונה זו אלא להגון לה" .מדוע ,אם כן ,אמרה הגמרא
כי אליעזר ,שאול ,ויפתח שאלו שלא כהוגן ,והלא אף הם לא התכוונו אלא
להגון להם?
ומביא שם תירוץ מרבנו שליט"א :בנידון הגמרא בתענית בשלושה שביקשו
שלא כהוגן ,מדובר בתפילה או בקשה ,שלא מספיקה כוונתו ,אף שודאית
היא ,אלא שצריך שיבטא בפירוש את רצונו ובקשתו ,כי זאת טיבה של
בקשה ,שאין ראוי שהמבקש יותיר למתבקש לפרש כוונתו ,אלא יפרש
אותה בעצמו ,וכמו שמבואר בפוסקים שבתפילה צריך לפרש כוונתו היטיב
היטיב ,מה שאין כן בשבועות ,בהתחייבות ,ובקניינים ,שעניינם הסכמים
שבין אנשים שם בוודאי כוונתו רק להגון ודו"ק.

אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני )חיי שרה כג ,ח(
וכתב הרמב"ן 'אמר להם אברהם ,אם לא תעשו כן אקברנה בארון".
וקשה הרי דעת הרמב"ן גפיה )בתורת האדם שער הקבורה( כי הקובר את
מתו בארון ,נחשב כמי שמלין את מתו.
ותירץ רבנו :שכונת אברהם באומרו אקברנה בארון ,היא לקבורה זמנית ,עד
אשר ימצא מקום קבורה מכובד אחר ,ובזה אין נחשב כמי שמלין את מתו,
שהרי מותר להלין את המת לכבוד המת) .מרפסין איגרא עמ' קמ"ג(.

נקיטת חפצא
פרש"י תחת ירכי  -לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה ,כגון ספר
תורה או תפילין ,והמילה היתה מצוה ראשונה לו ,ובאה לו על ידי צער,
והיתה חביבה עליו ונטלה .והנה וכתבו התוס' שבועות לח ,ב האי דיינא
דאשבע בתפלין כו'  -ואף על גב השביע אברהם את אליעזר במילה ,הא
אמרינן בסמוך דתלמיד חכם לכתחלה בתפלין ,אי נמי כיון דעדיין לא נצטוו
יותר ,הוי כספר תורה לגבייהו.
והעיר רבנו דיש לעיין קצת כיון דילפינן מאליעזר ,אע"ג דלאליעזר הוי דין
ת"ח ,מ"מ היכן מצינו דלע"ה צריך יותר מנקיטת איזה חפצא דמצוה ,דיותר
מחפצא דמצוה לא מצינו שיצטרך .ובתירוצם השני שכתבו כיון דלא נצטוו
יותר הוי כס"ת ג"כ צ"ע ,דמ"מ אין כאן ס"ת ,ואולי כוונתם שצריך להשבע
בהחפצא הקדושה ביותר ,ולגבי אליעזר זה היה החפצא הקדושה ביותר
ולדידן זה ס"ת וצע"ק.
ובריטב"א כתב דבנקיטת ציצית אין נשבעין ,דהוי חפצא דמצוה וצריך חפצא
דקדושה ,וצ"ע דגבי אליעזר הא היה רק חפצא של מצוה ,ונהי דס"ל
להריטב"א דכל הדין דבעינן חפצא אינו אלא תקנה ,ולא לימוד גמור
מאליעזר ,מ"מ הא כתב דבעינן כעין מה שהיה באליעזר ,ועוד יש לעיין
דבאליעזר היה חפצא שעשו בו פעם מצוה ,ואינו כמו ציצית שמצותה כל
הזמן ,וכי נימא דצפור שנתקיים בו פעם שלוח הקן הוי חפצא של מצוה וצ"ל
דמצות מילה הוי כאילו נמשך כל הזמן המצוה ,ולכן הוי כל הזמן כחפצא
דמצוה ,וכמו שאחז"ל בדוד המלך ע"ה שבהיותו במרחץ ראה עצמו ערום
מהמצוות וכשנסתכל במילת שמח הרי דהוי כאילו נמשך המצוה כל הזמן
וא"ל שכן כתב במהר"ח או"ז) .אילת השחר שבועות דף ל"ח ע"ב ד"ה בריטב"א ,וע"ע

ברכת האירוסין של רבקה
ויברכו את רבקה) .כ"ד פסוק ס'(
בתוס' כתובות דף ז' הביאו ממס' כלה דהוי ברכת אירוסין ,והתוס' כתב
דפשטיה דקרא דבירכו ברכת נשואין .וצ"ע דהא נישואין ע"י חופה ,הוי או
הכנסה לרשות ,או יחוד ,ואיך זה נעשה כשאין יצחק נמצא כאן ,ובשלמא
קדושין יכול לעשות ע"י שליח ,אבל נישואין מה שייך לעשות בלא הבעל.
והשיב רבנו שליט"א :ז' ברכות אנו מברכים לפני היחוד שזה עיקר החופה,
גם בפוסקים משמע דלפני הכתובה אפשר לעשות ז' ברכות עי' סי' ס"ב
ואע"ג דעדיין אסורה .וע"ע הגהת מרדכי סוף פ"ב דקידושין ,דאם קידש
באופן שלא הועיל הקידושין ,ונצרך לחזור ולקדש מ"מ הז' ברכות שעשו
קודם מהני ,דאי"צ לחזור ולברך ולא תהי' ככלה בלא ברכה ,וא"כ אף אם היו
החתן והכלה נוכחים ,הרי זה כלא הי' נוכחים יחד ,כיון שלא היתה עדיין
מקודשת בשעת הברכות ,הרי דשייך ז' ברכות כיון שעסוקין בענין נשואין.
)פרורים משולחן גבוה כרך ג' סי"ז(

שלא יאכלו מן הגזל
יש להעיר בפרש"י פרשת חיי שרה )כ"ד י( שגמליו של אברהם אבינו היו
זמומין כדי שלא יאכלו מן הגזל ,מה שייך גזל כשהבהמה אוכלת בשדה אחר
הא לא הוי אלא מזיק ,וכשאינו משלם על ההיזק הוי גזל ,ועמש"כ באילת
השחר עה"ת ,ובכלל יל"ע אם בן נח חייב לשלם על הנזיקין ,דבשלמא מה
שהוא סברא יש לחייבו ,אבל נזיקין אי"ז סברא כמבואר בתוס' כתובות דף
נ"ו ע"א אלא חידוש התורה הוא ,וא"כ מהיכי תיתי שבן נח מוזהר על זה ,וי"ל
דמש"כ התוס' בכתובות שם הוא על חיוב תשלומין דנזיקין ,אבל איסור
להזיק הוי כמו לגזול ]וכדברי הקהילות יעקב ריש ב"ק[ וזה סברא דאסור
להזיק ,לכן גם בן נח מצווה על זה וצ"ל דיש גם איסור על מה שנותן לבהמתו
להזיק ,דבעצם מה שנותן שהבהמה תאכל הוי גזל ,אבל אם רק כשאינו
משלם הוי גזל וצ"ע) .אילת השחר ב"ק ג' ע"א(

באילת השחר עה"ת כאן(

והוסיף רבנו בסיון תשנ"ה ,דלפי"ז מבואר מה שהשביע אברהם במילתו שלו,
ולא במילתו של אליעזר ,לפי המנ"ח מצוה ב' שאין העבד מחוייב במילתו רק
חיוב על האדון ,וממילא אין לעבד קיום מצוה נמשכת דליהוי חפצא דמצוה
)אעלה בתמר ס"ב עמ' ג'(

קבלת מרות

יש לציין שרבנו שליט"א שאל פעם לחדודי )במבחן לצעירים אב תשנ"ה(
אם בנקטית חפצא בעי ללבוש התפילין ,או סגי להחזיק בהם ע"כ.

בגמ' בבא בתרא )ט"ז ב( איתא אמר ר' יוחנן ישמעאל עשה תשובה בחיי
אביו ,שנא' בפ' חיי שרה כ"ה ט' ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו וכו' אלא
מדאקדמי' אדבורי אדברי' ומדאדברי' ש"מ תשובה עבד בימיו.
ונלמד מזה כי זה סתירה לרשע ,כי רשע אין לו מרות מחכמים! ומי שמקבל
מרות וכופף עצמו ,בהכרח שכבר אינו בגדר רשע ,של בשרירות לבי אילך.
ויש לימוד מזה ,דכמו בכללות ,כך על כל פרט שאינו נכנע ,וכן על זמן מסוים
שיאמר כי אז הותרה הרצועה ,אז הוא נכנס תחת שרירות לבי אלך ,וצריך
מאוד להיזהר מזה!! וכמו שאמרו חז"ל בברכות ח' א' לעולם ידור אדם
במקום רבו שכל זמן ששמעי בן גרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה )ימלא

נזדמנה לו רבקה
איתא בגמ' בתענית )ד ,א( "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ,שלשה
שאלו שלא כהוגן ,לשנים השיבוהו כהוגן ,לאחד השיבוהו שלא כהוגן ,ואלו
הן אליעזר עבד אברהם ,ושאול בן קיש ,ויפתח הגלעדי .אליעזר עבד אברהם,
דכתיב )בראשית כ"ד.י"ד( והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך וגו' ,יכול
אפילו חיגרת ,אפילו סומא ,השיבו כהוגן ,ונזדמנה לו רבקה" .בספר מרפסין
איגרא )עמ' ער – רע"א( מקשה עפ"י המבואר בגמ' )ב"ק פ' ע"א( "מעשה
באשה אחת שהיה בנה מיצר לה ,וקפצה ונשבעה :כל מי שיבוא )לישאני(
איני מחזירתו ,וקפצו עליה בני אדם שאינן מהוגנין ,וכשבא הדבר אצל

פי תהלתך ח"א עמ' קנ"א ,וע"ע באילת השחר כאן(.
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ענין בפרשה -שידוכים
הנה לכתוב בעניני שידוכים מרבנו שליט"א נצרך חיבור גדול רב הכמות והאיכות ,מה גם שהרבה דברים ,הם תשובות לשואלים פרטיים ,ואינם נוגעים לכלל
הציבור ,ומ"מ נביא כאן מעט ענינים בזה.
וראה עוד בענין זה בפרשת חיי שרה שנה א' ובס' מאחורי הפרגוד עמ'  .335ובס' צדיק כתמר יפרח עמ' רס"ד ואילך
ממנו .וכל שכן בזמנינו זה צורך הכרחי ,כי כ"כ הרבה בנות לדאבונינו הם
בעיגון.
והנה בבעל הטורים בפ' תזריע )פרק י"ב פסוק ו( מסביר שתורים הם כאלה,
שאם א' מהזוג חסר לא יכול להתרגל להיות עם בן זוג חדש ,ונשאר בצער
עיגון ,והיינו דכל שהטביע הקב"ה בדבר שמורה על ענין טוב הוא יותר ראוי
למזבח ,לכן כשיצטרך להביא ולהקריב א' לעולה וא' לחטאת ,מעדיפין
תורים יותר מבני יונה ,דהא כל מה דהם כשרים למזבח כיון שהם נרדפין
כמבואר ב"ק דף צ"ג ,וכיון דבתור הוטבע מדה טובה שמתאבל על בן זוגו,
לכן מעדיפין להקריב תורים יותר מבני יונה ,אבל כאן שעי"ז יהי' עיגון ,בא
הכתוב ללמד אותנו ,שנדע לא לצער עוף שיש בו המעלה הזאת ,ועדיף
להקריב עוף דלא יהי' לו צער ,לכן יש להקדים את הבן יונה לפני התור ,כי
הבן יונה לא מצטער ולוקח בן זוג חדש משא"כ התור ,וזה בא לנו ללמד עד
כמה צער עיגון גדול ,וזה חסד גדול לדאוג שלא יהי' שום אחד בישראל
בעיגון.
ויתברכו אלה העוסקים לשדך הבנים והבנות בזכות החסד ,וכמו שמעוררים
רחמים פה ,כן יתעורר רחמים מן השמים ,כמבואר בסדור אשי ישראל באבני
אליהו בברכת השיבנו אבינו לתורתך כי שתי דלתות ברא הקב"ה א' בלב
השמים ,וא' בלב האדם וכאשר הקיש בדלת התחתית ורחמיו על הבריות,
נפתחו דלתות השמים .וה' ברחמיו יעזור לכלל ישראל להינצל מכל צרה
וצוקה .י"ב סיון תשס"ז לפ"ק .אהרן יהודה לייב שטינמן
לקחת בנות גילם
בס"ד  -צום העשירי שיהפך לשמחה ה' תשס"ח
מע"כ ראשי הישיבות ומורי דרכם ד' עליהם יחי'
הנה ידוע כמה הפליגו חז"ל ,במעלת הנושא אשה לש"ש ,אשר ממנה פינה
ממנה יתד לאיש ואשה ,זכו שכינה שרויה ביניהם ,ופריה רב להיות לבנין עדי
עד .ולאשר ידוע שזה לעומת זה עשה א' ,והכל נברא זכר ונקבה ,וא"א לנו
לראות בצערן של בנות ישראל ,וב"ה שזכינו ואכשר דרא ובנות ישראל
הכשרות ,נפשם בשאלתם לבנות בית של תורה עם בני הישיבות הק'.
אך דא עקא – ובעיקר במדינת אמריקה אשר הולכים ללמוד בא"י וחוזרים
בגיל מבוגר יחסית ,והי' ראוי והגון להם שיקחו בנות גילם בהפרש מועט
יחסית ,אך כשלוקחים בהפרש שנים גדול ,הנה נשארות הרבה בנות ישראל
כשרות ומצוינות ,אשר עיניהם כלות לבית של תורה ואין מושיע להם,
ובאמת שאין בזה שום תועלת ונפ"מ ,וזה נהנה וזה לא רק שאינו חסר ,אלא
נהנה בברכת שמים אשר תחול עליהם.
והנה כאמור איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם ,ולשכינה הק' אלו ואלו
בנים אהובים וחביבים ,וצר לה בצרתם של בנות ישראל ,וא"א לה להיות
השמחה שלימה ,אכן מי שלוקח מקחו וחושב גם על הצד שכנגד ,הנה
השמחה במעונו ,והשכינה שמחה להיות שרויה שם ,ובזכות זה יזכו להקים
בית של תורה ודור ישרים יבורך ,בנים וב"ב עוסקים בתורה ובמצוות ויראו
מהם רב נחת דקדושה.
ע"כ בקשתינו שטוחה שיראו לעורר הענין הגדול הזה ,ולבאר ולפרש גודל
מעלתו ,ורב שכר הצפון למי שמשים על לבו להרבות כבוד שמים.
הכו"ח ע"ד המצוה הגדולה הזו
לא לפסול כל הצעה
הנה ידוע שיש הרבה בנים ובעיקר בנות ,שלא זכו למצוא זיווגם ,והרבה
פעמים יש שדוקא אחד מההורים פוסלים כל הצעה מפני טעמים שהם לא
נכונים ,ודבר זה גורם עיגון לילדים.
ובאמת זה גובל עם איסור גמור ,כי אין לך צער גדול מעיגון ,וחכמים עשו כל
מיני תקנות שלא יהי' בנות ישראל עגונות ,וכאן גורמים בידיים! עיגון
לבנותיהם.
לכן כל א' לא יורה לעצמו ויחפש דבר להפריע שידוכים.
והמסייע לבנות בתים כשרים בישראל ,יתברך בכל הברכות האומרות לעושי
חסד .א,ל שטיינמן) ..קובץ אגרות אילת השחר אגרת מ"א(
לקבל גדרי צניעות
בס"ד .במה שנשאלתי בדבר עצה להבחורה שאינני מכירה ... ,תחי' למצוא
זיווג שלה ,לדעתי אין ]-עצה[ גדולה מזו אלא שתקבל להתחזק בגדרי
צניעות ,ויה"ר שבזכות זה תזכה לזווג טוב בקרוב.
א.ל .שטיינמן
י"ח סיון תשס"ז לפ"ק

נוסח הברכה
כשבחור א' ביקש ברכה מרבנו לשידוך טוב ,אמר לו שלא כך מבקשים ,אלא
צריך לבקש ברכה על זיווג טוב ,שזה השלימות ,ובירכו רבנו.
פגיעה מעכבת שידוד
לדאבוננו יש הרבה מעוכבות שידוך ,ואמר ראש הישיבה שהרבה בחורות
משמשות בהוראה ,ולכן עליהן להזהר ביותר ,לבל תכשלנה בפגיעה או עלבון
לתלמידות ,או מה שפגעו בעבר במורות ,כי הפגיעה בבן אדם לחבירו חמור
מאוד מאוד ,ועלול ח"ו לעכב מציאת הזיווג ה' ישמרנו) .מזקנים אתבונן ח"א(.
הסיבה לקושי בשידוכים
סיפר מרן ,ששאלו אותו כשהיה בחו"ל מדוע כל כך קשה השידוכים ,אמר
להם שנראה לו שהסיבה העיקרית היא גאוה! כל אחד רוצה משהו מיוחד,
הרי היא לא רוצה סתם בחור ,וכי גם הוא אינו רוצה סתם בחורה ,אלא היא
רוצה בחור מיוחד ,שעדיין לא נולד ,והוא רוצה בחורה מיוחדת שעדיין לא
נולדה ,וממילא לא מתחתנים ,ואף ההורים דוחים לפעמים הצעות רק בגלל
שלא מתאים להם ,וזה גאוה! אם היה פחות גאוה היו מתחתנים יותר.
וסיפר רבנו שליט"א ,על אשה שלא התייחסה למה יאמרו הבריות,
והתחתנה עם אדם המבוגר ממנה שנים רבות מאד ,וזכתה לבן ובת טובים
מאד ,בנה זכה להיות אחד מגדולי הדור ,ובתה התחתנה עם תלמיד חכם.
ואמר מרן שהסיבה שזכתה כי התגברה על מידת הגאוה.
ובהזדמנויות שונות התבטא מרן שזו 'גזירה נוראה שנגזרה על דורינו'
ומצטער מאד מדבר זה ,ואומר שצריך להרבות בתפילה על זה ,ואף ביקש
להתפלל על זה במקומות המסוגלים לתפילה.
גם אמר שאם יעשו ויתור ,יזכו למצוא זיווג הגון ,ובעיקר להרבות בתפילה,
וראוי להתפלל באלקי נצור.
שידוך מיוחס
אמר רבנו שעיקר המעלה של שידוך המיוחס ,הוא משפחה שהם ג' דורות
ת"ח שבהם יש את הענין שתורה מחזרת על אכסניה שלה .וכמבואר בגמ'
ב"מ דף פ"ו ,א.
כשהבחורה מבוגרת מהבחור
כששואלים את רבנו על שידוך שהבחורה מבוגרת מהבחור ,מורה רבנו שאין
בזה שום בעיה ,ולפעמים מוסיף ומספר שגם אשתו )הרבנית תמר ע"ה(
היתה מבוגרת ממנו בארבע וחצי שנים .והרבה בחורים שלא רוצים להינשא
לבחורה שמבוגרת מהם זה בגלל גאוה! ואין להם סיבה אמיתית אחרת ,ובכל
מקרה צריך שאלת חכם )צדיק כתמר יפרח עמ' רס"ז וכ"ת ,ושמענו כשהיה נשאל מרן
הגרא"מ שך זי"ע שאלה זו ,היה אומר תשאלו את הגראי"ל ,שאשתו היתה גדולה ממנו בארבע
וחצי שנים( .

גרפולוגיה בשידוכים
פעם אמר רבנו כי כיון שהשידוכים הם מסודות הבריאה ,א"כ אין לחכמת
הגרפולוגיה חלק בזה ]אמנם פעם אחת כאשר לאחר פגישות טענו דבר
מסוים שעיכב רבות את השידוך ,ולא הצליחו לברר בשום אופן אחר ,הסכים
רבנו שיבררו דרך גרפולגיה) .מאחורי הפרגוד עמ' .[(342

ריבוי עבירות
אמר רבנו שמה שיש כל כך קושי בשידוכים היום ,זה בגלל שיש ריבוי
עבירות רח"ל ,וכמ"ש בקידושין )דף מ ,ב( עשה מצוה אחת הכריע את
העולם לכף זכות ולהיפך רח"ל וכו'.

משחקים מדי הרבה
ופעם אחת שח רבנו ,:אנשים חושבים שהשידוכים מתגלגלים ברחובות,
אבל האמת לא כך ,ולא ראוי להוריד שידוכים סתם בשביל דברים של מה
בכך ,אנשים משחקים מדי הרבה בשידוכים )צדיק כתמר יפרח עמ' .(335
מכתב לצערתן של בנות ישראל
בס"ד .לכ' ארגון  ....ה' עליהם יחי'
הנה ידוע שבשעת בריאת העולם ,הי' כת שאמרו שלא כדאי לברוא אדם
שכולו שקר ,ומ"מ הקב"ה החליט לברוא העולם בגלל מדת החסד ,עולם
חסד יבנה.
וא' מהמדות העיקרים של חסד הוא לעזור לבנות עולם ע"י זיווגם ולשבת
יצרה ,וכל העוזר לשבת יצרה הוא מעיקר חסד ,וכמבואר בברכות דף ס"א
ע"א שלא ירע לו במה שגדול משתדל בחופתו וזיווגו של קטן ,היינו של קטן
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יומא דהילולא – מרן רשכבה"ג רבנו הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך זיע"א נלב"ע ט"ז חשון תשס"ב
ידידות עמוקה והערכה עצומה היתה בין מרן הגרא"מ זיע"א לידבחלט"א רבנו שליט"א ,ומרן הגרא"מ שראה ברבנו אדם השלם בכל מידה ,העביר לו דברים שקיבל מרבותיו,
וכן פעל עמו בצוותא ברבים מעניני הציבור ]ובתקופה האחרונה אף המתיק סוד עמו ברזי הנהגת עולם התורה ,ומסר לו מי הם ברי הסמכא ברחבי חו"ל ,גדולים ועסקנים
שיוכל לסמוך עליהם בענינים אלו[ והרבה מהדברים אינם נמסרים לרבים .וראה עוד מה שכתבנו בגליון חיי שרה שנה א'

בישיבת קלעצק

הלכה כמותו בכל מקום

סיפר רבנו כשלמד בישיבת קלעצק אצל מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל,
היה שם מרן הגרא"מ שך זצוק"ל והיה אומר חבורות לאחר מעריב פעמים
בשבוע ,בצד של הבית מדרש ,והיו מתקבצים סביבו כמה עשרות בחורים
לשמוע ,ורבנו אומר על עצמו שלא היה יכול לשמוע מחמת הדוחק של
התלמידים שעמדו סביבו ,וכיון שהוא היה נמוך ,והם היו גדולים וגבוהים
ממנו ,לא היה ניתן להידחף .והבחורים היו מאוד נהנים מהחבורות.
וזוכר שהוא אז כבר התפעל מהמידות של מרן הרב שך .וכן אמר לו בחור
בשם חצקל ברוד שהיה בן של אחד הרבנים מגליציה 'תראה את המדות של
הרב שך'.

הגאון המופלג רבי אברהם שלזינגר זצ"ל פעם התייעץ עם מרן הגרא"מ שך
זצ"ל בענין חשוב ,מה עליו לעשות .ומרן זצ"ל לא רצה להשיב בזה ,ואמר לו
שילך לשאול את הגראי"ל שליט"א ,ואמר לו מרן הגראמ"מ 'דע לך
שהגראי"ל הוא אדם גדול והלכה כמותו בכל מקום') .מפי אחד מבני הגר"א -הג'
שליט"א שהיה נוכח שם(.

לך תבקש ברכה
יהודי מחו"ל שאביו הגאון זצ"ל חלה מאוד ,ונסע לבקש ברכה ממרן הרב שך
זצ"ל ,ונכנס וסיפר לו את כל הענין ,ואמר לו הרב שך ,שזהו ענין מורכב ,ואינני
יכול לעזור לך בזה .תלך לבית של הרב שטיינמן ברחוב חזון איש ותבקש
ממנו שיברך את אביך בכל הענינים .וכשפנה לצאת ,קרא לו שוב הרב שך
ואמר לו ,כנראה שתדפוק בדלת אצל הרב שטיינמן ,הוא יגיד לך שהוא לא
ראוי לברך וכו' ,ותגיד לו שאני שלחתי אותך לבקש ממנו ברכה .ואכן כך
עשה הלך לבית הגראי"ל ,וסיפר לו על חולי של אביו ,מיד אמר לו מה אני
יכול לברך וכו' ,ואז אמר לו שהרב שך שלח אותו לכאן ,ומיד בירך אותו בכל
מה שהיה צריך ,ובס"ד כל מה שבירך התקיים) .מפי בעל המעשה ,רא"י שליט"א(

בהקמת דגל התורה
בתשרי תשמ"ט עת מרן זי"ע רצה להקים את תנועת 'דגת התורה'] ,ויצויין
שהחתימות נעשו אז בחצר בית רבנו ,שהיו אלו הימים שבין יוה"כ לסוכות,
ורבים היו עומדים שם להראות לרבנו שליט"א את אתרוגיהן ולולביהן[.
ביקש מרן זי"ע לדאוג ,שבכינוס של דגל התורה ,יכנסו עמו יחד לאולם ,מרן
הגרי"ש זצ"ל ויבדלחט"א רבנו שליט"א ומרן הגרח"ק שליט"א .וכן ביקש
מרן זי"ע שהם ישבו לידו בכינוס הזה ,להראות שאינו לבד במהלך זה ,אלא
הוא הולך יחד עם זקני הדור] .וראה גם בדברי הגאון הגדול רבי דוב יפה שליט"א

להתעלות בלימוד
שח בעל המעשה )רי"ק( שליט"א שהיה רגיל לדבר בלימוד עם מרן הרב שך
זצ"ל ,וכשמרן הרב שך הזקין ולא היה לו כבר כוח וזמן לדבר עמו בלימוד.
אמר לו לך תשמע את השיעורים כללים של ר' אהרן לייב ,ותדבר עמו
בלימוד כי הוא מחנך לסברא ישרה.

שנאמרו בתקופה ההיא בס' וזרח השמש עמ' .[278

בישיבת מועצת גדולי התורה
שח לנו הגאון רבי אפרים צמל שליט"א מזכיר מועצת גדולי התורה.
שבאסיפות מועצת גדולי התורה– כשנכנס רבנו שליט"א לבית מרן זי"ע
לכינוס ,נעמד מרן זי"ע מלא קומתו ואמר לו 'ר' אהרן לייב אני צריך אותך
לימיני' ,והושיבו לידו) ,מרן זצ"ל היה פותח את דבריו – ומציג את רצונותיו
ועקרונותיו אשר מעוניין שידונו בהם .כשלאחריו – הוא היה מכבד את מרן
שליט"א בראש ובראשונה להציג את דעתו .כמו כן היה מבקש שמרן
שליט"א יבוא לפני הכינוסים ,וילבן עמו ביחידות ,את העניינים שרצונו לדון
בהם בכינוס.(..
בפעמים שלא יכול היה מרן זצ"ל באופן אישי לעת זקנותו להשתתף
באסיפות ,שלח באמצעותו ] -הגאון רבי אפרים צמל[ הודעה ובקשה לרבנו
שליט"א ,שיועיל לנהל את הישיבה ,כשהוא שולח עמו פרטים על דעתו
בעניינים העומדים על הפרק ,וכן על הנושאים בהם מעוניין הוא שיוצגו לדיון
בפני חברי מועצת גדולי התורה.

זה דעת תורה
שח לנו הגרמ"ק שליט"א :שכשלמד בישיב"ק ]בשנת תש"כ[ והיה איזה ענין
בישיבה ,ורבנו הגראי"ל הורה לעשות דבר מסוים ,והבחורים רצו לעשות
באופן אחר ,ולשם כך עלו לבית מרן הגרא"מ שך שליט"א צ"ל וסיפרו לו את
הענין ,ומיד אמר להם 'מה שר' אהרן לייב אומר זה דעת תורה'.

קחוהו לנשיא
כשבאו ראשי ישיבת ירוחם הגר"ר טיקוצנסקי זצ"ל ועוד לבקש ממרן
הגראמ"מ שך זצ"ל שיכהן כנשיא הישיבה ,ואמר להם שקשה לו לדעת מה
קורה במקום כזה רחוק ,שילכו להגראי"ל שיהיה נשיא ,וכן היה עם עוד
הרבה ישיבות כעי"ז ,וכן שלח מרן זי"ע לרבנו עוד עשרות אנשים פרטים,
ועסקנים ראשי ישיבות ,ואכמ"ל.

אחריות על צדקה

חברותא עם מרן זצ"ל

שח לנו אחד מגדולי התורה דארצה"ב ,שאמר לו הנגיד רש"ג שליט"א שהיה
דרכו לתת צדקות רבות למרן זיע"א שיחלקם כראות עיניו לעולם התורה
והישיבות ,וכשהתחיל להיחלש שאל את מרן זי"ע ,למי יתן מעתה את כסף
הצדקות ,ואמר לו מרן זי"ע שיעבירם לרבנו שליט"א .ומיני אז מחלק את
הצדקות ,ע"פ הוראות רבנו שליט"א.

שח לנו הרב אשר ברגמן שליט"א נכדו של מרן הגראמ"מ זצ"ל שבמהלך
חדשי החורף בשנת תש"נ היה רבנו שליט"א עולה בקביעות למעון קדשו
של מרן זי"ע בכל מוצאי שב"ק ,ללמוד בחברותא ועסקו בתורה בצוותא
מתוך ריתחא דאורייתא מופלאה ,והיה זה מחזה נאדר בקודש לכל באי
הבית ,לחזות עין בעין בקדושת ואהבת התורה ,שחפפה על אותם מעמדים.
הסדר הקבוע היה שמרן זי"ע הכין מראש כסא לצדו ,ולא מעבר לשלחן
כרגיל ,משום כבודו של רבנו שליט"א .לאחר הלימוד היה מרן זי"ע ממתיק
עמו סוד בענינים שעמדו אז על הפרק.
]בחודשי הקיץ שלאחר מכאן ,היה עולה רבנו שליט"א להתפלל מנחה גדולה
בהיכל כולל פוניבז ,ושם גם היה מתפלל מרן זיע"א ,ואחרי התפילה היו
משוחחים זמן רב בלימוד ,ובעניני השעה[.
עוד שח הגאון ראי"ש קלור שליט"א ,שבאותה תקופה ביקר רבנו שליט"א
עוד כמה וכמה פעמים במעונו של מרן זי"ע לדון בבעיות השעה ,ובכל אחד
מאותם ביקורים מיוחדים טרח מרן זי"ע בכבודו ובעצמו להכין ולהגיש כוס
תה לרבנו שליט"א ]ויצוין שרבנו שליט"א ,לא אבה לשתות ממה שהכין לו
מרן זי"ע ,מחשש ספיקות בהלכות ברכות ,והכוס היתה נשארת מלאה בתום
הביקור ,אולם מרן זי"ע לא שת לבו לדבר ,ושב וטרח בהכנת הכיבוד מדי
פעם בפעם ,אשרי עין ראתה זאת[.

דברי מרן הגרי"ש
שמענו מגאון גדול אחד שליט"א ממשפחת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל,
שהגרי"ש אמר לו ,שבשנת תשנ"ה בעת שנפגש עם מרן הגראמ"מ שך זצ"ל
ביד שרה ,שוחח עמו מרן זי"ע על העתיד ,וגילה לו אז צפונות לבו שיש
לדאוג לכך שרבנו שליט"א יאות ליטול על עצמו עול ההנהגה .ובאותה
שיחה הוסיף מרן זי"ע וביקש ממרן הגרי"ש זצ"ל שיואיל לעמוד לימין רבנו
שליט"א בכל עוז ,ויחדיו ינווטו את ספינת החרדים לדבר ד' .ואכן דברים
נרגשים אלו ,היו נר לרגלי מרן הגרי"ש זצ"ל לאחר הסתלקותו של מרן זי"ע
לגנזי מרומים ,בכל עניני ההנהגה.

הבנה בישיבות
כשהתעורר מחלוקת באחד הישיבות הק' ,ביקש מרן הגרא"מ שך זיע"א
שרבנו יהיה הבורר ,ואף נסע במיוחד לבית רבנו שליט"א כדי לשכנע אותו
בשביל כך ,ובסוף הדבר לא יצא לפועל ,ואמר מרן זצ"ל למקרובו ,הרי אין לנו
מי שגדול ממנו שיכול לעשות דבר כזה ,שגם מבין בעניני ישיבות ,וגם בעניני
ממונות ,וראינו גם בבוררות שעשה אצל ...שעשה בכזה נקיות ובכזו הבנה,
וכמה חבל שלא זכינו שהוא יעשה את זה.

כולו תורה
שח לנו נאמן ביתו של מרן זי"ע הרה"ג רפאל וולף שליט"א שבאחד
הזדמניות התבטא מרן הגראמ"מ שך על רבנו' ,הוא כולו תורה'.

כל שאלה חינוכית

סיפר ר' י"ג מנהל ת"ת ב"ב ,שתמיד היה מרצה את השאלות החינוכיות שלו
למרן הגראמ"מ שך זצ"ל ,וכשהחל להיחלש שאל את מרן זי"ע ,את מי אני
ישאל כעת ,ואמר לו לך לשאול כל שאלה בכל ענין את הגראי"ל.
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מדברי מרן שליט"א על גדלות מרן האבי עזרי זיע"א
בראשות ישיבת תורת חסד בריסק

כך היה מוכן למסור את נפשו .ובוודאי שלא היה איכפת לו כלל וכלל מענינים
של כבוד.

אחר פטירת בעל האמרי משה חיפש מרן הגרי"ז זצוק"ל ראש ישיבה למלא
את מקומו בישיבת תורת חסד ,ובא מרן הגרא"מ זצוק"ל לכמה ימים לבריסק
לתהות על קנקן הישיבה ,ומסר כמה שיעורים ,ומאוד נהנו מהשיעורים ,וגם
הגרי"ז מאוד נהנה .רק הגרי"ז התנה שיקח ע"ע את העול הכספי של
הישיבה ,והרב שך לא הסכים לקבל על עצמו את זה.
באותם ימים התארח מרן הרב שך בבית הוריו של רבנו .ואח"כ כשעלה רבינו
ארצה ושהה בירושלים כמה ימים כדי לסדר כמה שליחות הזמינו מרן
הגרא"מ זצוק"ל לאכול אצלו ,ואמר לו הרי אני חייב לך הכרת הטוב על
האכסניה שנתנו לי ההורים שלך בשעתו.

לא אכפת לו אם יהיה מנין בלויה
היתה לו הלוויה של מאות אלפי בני אדם ,אבל שמעתי שהוא התבטא שלא
איכפת לו ,אם בהלויתו יהיו רק מנין אנשים .ואם אף זה לא יהיה ,גם תהיה
חלות קבורה .כולם מתפעלים מכך ,אבל האמת שכשמדובר באדם כה גדול
כמו הראש ישיבה זצ"ל ,איך בזה חידוש ,אדם שלא מורגל בכך ,בשבילו אלו
חדשות.
בגמ' בפסחים )נ ,ב( כתוב בעושים שלא לשמה ,זה 'עד שמים' .אך בעושים
לשמה ,זה מעל שמים .וכי כשמודבר באדם כה גדול כמו הרב שך ,האם
אכפת לו כמה אנשים יהיו בהלויה שלו? יעקב אבינו קבר את רחל לבד ,האם
רחל נחסרה משהו מכך? אמנם הציבור בהמוניו הוא שרצה לכבד את גדול
הדור ,אבל הרב שך לכשעצמו בודאי לא אכפת לו .בזה אין חידוש ,המיוחד
הוא מה שיש הרב שך שכל חייו עסק בתורה לשמה והיו בעושים לשמה,
מעל שמים....

רבן של ישראל
מתוך דברים שאמר רבנו בביתו בימי השבעה נתפרסם בית"נ בכלות השבעה

שמעתי כי בשעה שרצה מרן הגר"א קוטלר זצ"ל ,שראש הישיבה זצ"ל יכנס
למועצת גדולי התורה ,באו למרן הגרי"ז זצ"ל שתמה  :הוא? הרי כל כולו
שקוע בתורה ,הרי אין לו שייכות לשום דבר מלבד למוד התורה? וזה אכן כך
היה.
הוא היה שקוע בלימוד התורה ,באופן שאין כמותו .לא ידע שום דבר מלבד
לימוד התורה .לאחר מכן הוא היה מנהיג שהנהיג את עולם התורה ,ואת כלל
ישראל.
אבל דווקא משום שהיה שקוע כל כולו בלימוד התורה ,מתוך זה נהיה
מנהיגם של כלל ישראל! ניתן להמליץ עליו את מה שאומרים בשם החזו"א
על החפץ חיים ,ששישים שנה למד תורה לשמה ,ואח"כ הפך למנהיג של
כלל ישראל ,כך היה גם החזו"א עצמו ,וכך היה הרב שך.
כל זמן שהוא הרגיש שהאחריות אינה מוטל עליו ,הוא ישב ולמד בלבד,
בהתמדה נוראה ,אבל משהרגיש שהאחריות מוטלת עליו ,הוא עשה זאת
במלוא הרצינות ומתוך תחושת האחריות של כלל ישראל .הוא השקיע זמן
רב מאד במחשבה .והדברים לקחו לו הרבה זמן להחליט .הוא עבד ועבד ,חשב
וחשב ,שקל כל הצדדים ,ובדעתו דעת תורה הכריע את הכרעתו.
הראש ישיבה למד כל ימיו מתוך הדחק ,מתוך דחקות נוראה .ובודאי
שהדעת שלו היא דעת תורה ממש .דעת תורה פירושה ,מה שהתורה
אומרת .רבי חיים ואלוז'ינר אומר שאם אדם רוצה לקחת עצה מן התורה,
שילמד בחשק רב 'עד תורה לשמה' ואז יחשוב על המבוקש אם לעשות או
לאו ,וכפי שיעלה על הדעת אז ,כן יעשה וזוהי עצת התורה .והדברים
מובאים ב'כתר ראש' )ס"ט( א"כ כאשר אדם כל ימיו שקוע בלימוד ואין לו
דבר בחיים שלו רק הלימוד ,הרי שבוודאי דעתו דעת תורה ,ומתוך כך הנהיג
את כלל ישראל.
כך יכול היה הרב שך להכריע בשאלות שעלו על הפרק .מכאן הסמכות
להכריע בשאלות חמורות בעניני כלל ישראל .מאז ימי חז"ל ואף לפני זה ,היו
הולכים למלחמה עם אורים ותומים ,פעם ענו להם 'כן' ופעם ענו להם 'לא'.
ואף כאשר אמרו להם כן ,לא אמרו להם שיצליחו ,ואז באמת הלכו ולא
הצליחו .היום אין לנו אורים ותומים ,אבל מה שיש לנו זה גדולי הדור .מובן
שזה לא בדרגה של אורים ותומים ,אבל לפחות זה יש.
מובן שדעת תורה כזו שייכת לגדול הדור .ואכן לכל היה ברור שהרב שך הוא
גדול הדור בראש ובראשונה בתורה .אף אחד לא אחז שהוא יותר למדן מהרב
שך .כל יודע התורה הבינו שהראש ישיבה זצ"ל מעל כולם בהבנת התורה.
בכל דור ודור ישנם כאלה .הנה הגר"ח מבריסק ,שיש המקשים עליו קושיות
חזקות בלימוד .אבל האם מישהו סבר שהוא גדול מר' חיים? כך הרב
מבריסק זצ"ל יש ששאלו קושיות על הגרי"ז ,אבל כל אחד יודע שהוא לא
הגרי"ז ,וכן החזו"א .ובדור האחרון כל אחד יודע ,שהוא לא הרב שך.
היתה לו יגיעת התורה מופלאה ,והיה לו כשרון גדול מאוד .אך אבי זצ"ל
אמר לי פעם ,שגדול אינו מתפרסם אלא בגלל המידות הטובות שלו .כל מי
שהכיר את הרב שך ראה את הגוטקייט ואת הפיינקייט .בדרך זה התפרסם
ר' חיים והגדולים האחרים ,שכמובן היו גדולים מאוד בתורה.
הרב שך היה גם פיקח שאין כמותו ,הוא היה פיקח עצום .השילוב הזה של
גאון בידיעת והבנת התורה .יגיעה עצומה ,מדות טובות ופקחות .זה היה
ראש הישיבה.

רק רצון ה'
אמר רבנו דבדרך כלל אדם שעשה מאבקים בהתחלה אולי זה לש"ש ,ואח"כ
זה כבר לחזק את הצד שלו ,ומרן הרב שך היה יחיד שלאורך כל הזמן נשאר
לשם שמיים.

המעשה השני גדול יותר
סיפרו קמי' דרבנו שליט"א שני סיפורים אודות מרן הרב שך זצ"ל.
שפ"א ביקש מרן זי"ע מהגר"ש גרוסברד זלל"ה שיחזור על כל השאלות
ששאלו לאחרונה ,ולפליאתו הסביר שהיה לו קושיא בתמורה ,וכל מעייניו
ומחשבתו היה רק בקושיא ההיא ,וכמה שהשתדל בכל כוחו בשאלותיו,
מכ"מ המחשבה היתה תפוסה בהקושיא וחושש שמא לא ענה כל צורכו,
ועכשיו שנתיישבה הקושיא רוצה לחזור ולשמוע אם אכן השיב כהלכה.
והמעשה הב' ,מה שסיפר הגרד"ס שליט"א דבדידי' הוי עובדא בזוג חשוכי
בנים שאבדה תקוותם והלך עמם אל מרן ,ונתרגש מרן ,והלך לארון הספרים
והוציא סידור ,ושר בהתרגשות נוראה הפזמון של קה ריבון עולם דליל ש"ק
שבו נזכרים נפלאות וגבורות ה' ועיני זלגו דמעות ללא הפוגות ,וכשהגיע
למילים לא יעול גבורתך בחושבניא ,שנפלאות השי"ת בלי חשבון והשגה
וגבול כלל ,געה בבכי' נורא עד שהוצרכו להרחיק הסידור ממנו ,שלא יתרגש
יותר מדי ויזיק לבריאותו ,ובסוף סיים שבזכות שהתחזקנו באמונת השי"ת
יפקדם בזש"ק ,ואכן לתקופת השנה נפקדו והוא דבר פלא.
ואמר על זה רבנו שליט"א דהמעשה השני הוא גדול ונפלא הוא עד למאד,
אבל השבח האמיתי לדמות מרן וההספד שמבטא את מרן זצ"ל ,הוא דווקא
המעשה הראשון שהוא שקוע בתורה ,וכל כולו רק תורה) .מספד גדול עמ' קפ"ז(

מדותיו של מרן
סיפר רבנו :הסבא מסלבודקא הזמין את מרן הגרא"ז מלצר שיהיה ראש
ישיבה ,אבל ר' איסר זלמן חשש שחמותו תצטער שלחתנה הראשון רבי
משה מרדכי אפשטיין אין משרה ,ולו הצעיר כבר יש משרה ,אז הציע
הגרא"ז שגם הוא ,הגאון רבי משה מרדכי ,יבא עמו ,וכך הוה ששניהם הגיעו,
אבל אח"כ ראה הגרא"ז מלצר כי שיטות הלימוד שלהם שונות ,וממילא
שניהם אינם יכולים לתפקד יחד בישיבה שם ,קם הוא ועזב את השיבה והלך
לסלוצק .ובסופו של דבר הרויח את ה'אבן האזל' שהינו ספר יסוד בעולם
התורה .וכן זכה לחתנו רבי אהרן קוטלר – כל ליקווד .והמשיך הגראי"ל ,ומרן
הגרא"מ שך שהיה תלמידו ,למד ממנו מידות טובות ,זכה הרב שך לרבי כל
כך טוב ללמוד הימנו! וזכרוני את הרב שך עוד מהתקופה שהסתופפתי
בישיבת קלצק .שאע"פ שלא הזדמן לי לשמוע ממנו שיעורים ]וכמו שהבאנו
לעיל[ ,אבל הכרתי במידותיו התרומיות – בהטבה כלפי אחרים ,ולב טוב
א'גוטע הארץ' ,שכל זה ניכר עליו כבר אז בימי צעירותו) .מאחורי הפרגוד עמ'
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גאון הדור
בהסכמת לספר 'תורת המים' כ' רבנו  ...ואינו צריך להסכמתי ,ובפרט שכבר
זכה בהסכמה נלהבת מגאון הדור מרן הגרא"מ שך שליט"א והנני בזה לברכו
שיזכה להרבות ולהגדיל תורה ולהאדירה.

מסירות נפש

לא פסק פומיה

היתה לו מסירות נפש מופלאה ,הוא לא פחד מאיש וקיים לא תגורו מפני
איש ,אותו גדול שהיה בעל מידות כל כך טובות ,לא ירא ולא חת ,ונלחם נגד
מידותיו שלו ,כאשר היה בטוח שהוא צריך לעמוד על עקרי הדת .ופעם אף
התבטא בפני שהוא הולך למקום ,שהוא בטוח שיזרקו עליו אבנים .עד כדי

סיפר רבנו על מרן הרב שך שגם במצבים קשים ביותר לא הפסיק פיו מלדבר
בדברי תורה ,וכשהיה ניתוח לאשתו והיה קשה לו להתרכז בתורה בעיון ,חזר
בשפותיו כל הזמן על הלכה מהלכות ברכות הנהנין ,ואמר קארטפעל בורא
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להפריעו מתלמודו .מששמע כן ,השיבני לאמר 'אם אתה נאלץ להפריעו
ממילא ,אנא תבקש ממנו ברכה בעבורי') .תורתך שעשועי פר' שופטים י"ז ,ט(

פרי האדמה .וכך חזר על כל מיני ברכות מה מברכין וכו' ,וכשרווח ,מיד חזר
ללימודו הרגיל) .מזקנים אתבונן ח"ג עמ' (195

תורה מתוך הדחק

ר' עקיבא איגר של דורינו

אמר רבנו בתוך שיעור ,שלדעתו מה שהרב שך גדל כל כך ,זה בזכות שלמד
תורה מתוך הדחק ,וכפי שהיה הרב שך מספר על השנים שבהם למד ביגיעה
עצומה בלי שום תנאים גשמיים ,וזה הדבר שגרם לו לגדול כל כך.
וסיפר שגם לאחר שעלה לארץ ישראל למד בדחקות עצומה ,גם לאחר
שקיבל את המשרה בת"א כידוע ,והחזו"א הורה לו כי לדעתו אין ללמד שם.
מרן החזו"א ידע שמרן הגראמ"מ ובני ביתו עלולים להיות רעבים ללחם
כשיעזוב את הישיבה אמר לו אם ישאלו אותך בעולם האמת למה עשית
זאת תגיד שאני הורתי לך ...ואכן מרן הרב שך עזב והמשיך ללמוד תורה
מתוך הדחק .מרן הרב שך חשש מהנסיון של הבני בית ,לכן עוד לפני ששב
להתייעץ עם בני ביתו ,מיהר ונסע למי שעמד בראשו המוסד בת"א ,והודיע
על התפטרותו ,אח"כ כשהתפטרות היתה מוגמרת ,הלך ובישר לבני ביתו.
הוא התייגע אז ואח"כ ,גם מתוך עוני וחיי צער ,ולכן זכה להגיע להיכן שהגיע.

פעם נוספת כשלוויתיו לתפלה ,עצר באמצע הרחוב ,התבונן בו ואמר :ר'
יצחק אתה ידוע שמרן ראש הישיבה בדורינו הוא ממש כרבי עקיבא איגר
בדורו! שאלתיו מה רצונו לומר בכך ,השיב לי ,ר' יצחק רציתי שתדע את זה.
)תורתך שעשועי פר' שופטים י"ז ,ט(

להתעלף – רק הרב שך!
הגאון רבי ברוך שפירא שליט"א סיפר ,שלפני כעשרים שנה היה אצל מרן
הגרא"מ ,ביחד עם הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ שליט"א בנוגע לאיזה נושא
ציבורי כאוב בירושלים ,ואמר להם מרן הגרא"מ "איך האב שוין נישט קיין
כוח" אין לי כבר כוח ,ושלח אותם לרבינו להתייעץ בענין.
וכשבאו אצל רבינו וסיפרו לו את הדברים אמר להם רבינו ,שידוע המעשה
עם המהרי"ל דיסקין זצוק"ל שסיפר כי בהיותו ילד ונתעוררה איזה שאלה
במאכל ,ולא רצה אביו הגה"צ רבי בנימין לאכול מזה ,נתנו לרבי יהושע ליב
שיאכל ,ושאל רבי יהושע ליב למה אני אחרת מאבא? אך אח"כ היה מעשה
שבאו לבית אביו בגרודנא ,יהודים מעיירה סמוכה עם גוילין שרופים של
ספר תורה ,וכשראה את זה רבי יהושע לייב התחיל לבכות ,אך כשנכנסו אצל
אביו – מיד כשראה את הגוילין השרופין  -התעלף! ואמר רבי יהושע ליב
עכשיו אני מבין את ההבדל ביני לאבי ,אני בוכה ,ואבא מתעלף...
וכך אמר להם רבינו :הרבה תלמידי חכמים כשישמעו את הענין הנ"ל יכאב
קרעכץ – אנחה ,אבל להתעלף מזה – זה רק הרב שך ...והבוקר
להם ויעשו ֶ
כשנזכר בזה רבינו ,התבטא מה אפשר לעשות הדורות יורדים) ...פרי חיים קס"ז

לא היו עושים דבר כזה
שח לנו עד ראיה )ראמ"א( :שפעם נכנסו כמה ראשי ישיבות לבית רבנו
שליט"א לשאול אותו על איזה ענין האם לעשותו או לא.
ואמר להם רבנו שליט"א מיד ,הרב שך והסטיפלער ,לא היו עושים דבר כזה.

אסור לבטל רגע
סיפר רבי יצחק רוזנגרטן שליט"א :פעם נפל רבנו שליט"א למשכב למשך
מספר ימים ,בקשתי את רשותו לעלות לבית מרן הגרא"מ שך זצ"ל ולבקש
את ברכתו לרפואה שלימה ,אך הוא סירב בתוקף ונימק' ,את מרן ראש
הישיבה זצ"ל ,אסור לבטל מתורה אף לא לרגע אחד' .רק כעבור מספר ימים
אמרתי לו ,שיש לי שליחות למרן רה"י זי"ע בענין פרטי ,וממילא אני נאלץ

תפילת החפץ חיים

–וראה שיחת הגרח"י מישוקובסקי שליט"א מספד גדול עמ' קצ"ב(

הליכות מרן אבי עזרי זצ"ל
והוסיף רבנו שליט"א כי לדעתו ,הדרך הנכונה הוא ללמד את הברכות
בשמו"ע ושאר תפילות ,שעוסקים בענין של צפייה לישועה ,ומתוך לימוד
הדברים יבואו להשריש בתוך הלבבות ,וישימו לב יותר למה שאנו מבקשים
שלש פעמים ביום בתפילה לגאולה השלימה בב"א.
]המעשה הנ"ל אירע בחורף תשנ"ב ,כאשר מרן הגרא"מ זצוק"ל פנה למרן
רבנו שליט"א ,וביקש ממנו כי מרגיש שאינו יכול לעמוד לבדו במלחמה כנגד
משיחיות השקר ,בזמן שהתחיל חגיגות שלטי חוצות "הכונו לביאת
המשיח" וכו' ,ופנה למרן שליט"א שיודע הוא ,שהוא היחיד הנקי שבדור,
ולכן דבריו נשמעים ,ובפרט שכל האברכים יודעים שאינו מדבר על אנשים
בסתם ,וק"ו בדברים שיכולים להביא למחלוקת ,ולכן אם הוא ידבר ,אזי יהיה
לזה השפעה גדולה ,ויקל מעליו את כל המשא,
ומרן שליט"א אמר שהוא מסכים לדבר ,אבל הוא אף פעם לא ביקש שיתנו
לו לדבר ,ורק אם אברכים מהכולל יבקשו הוא ידבר ,וכן עשו.
ומסר רבנו שליט"א שיחה בכולל פוניבז' בי"ז שבט בענין זה של חובת
הציפיה לישועה האמיתית ,שנתפרסמה ברבים ,באופן נכבד באותו זמן
מע"ג העיתון ובקונטרסים רבים )וחזר ונדפס בספר "מפקודיך אתבונן" ח"ב,
ושוב חזר ונדפס בספר "ימלא פי תהלתך" עניני אמונה עמוד תס"ד(
וכשהלכו לפרסם שיחה זו בעיתון ,ישבו העורכים לדון אם רבנו שליט"א מה
להכניס לעיתון ,ומה לא ,כיון שעיתון זה להמון העם[.
והגראמ"מ שך זי"ע הביע קורת רוח מרובה עד מאד על שניאות רבנו
שליט"א להשמיע דבר ד' ברמה ,ולהבהיר את דעת התורה הצרופה .ושלח
לו ברכת ישר כוח על כך.

שח רבנו :שמעתי ממרן הגרא"מ שך זצ"ל ,שכשהיה אצל החפץ חיים זי"ע,
ראה שהתפלל בפשטות ללא תנועות ורעש מיוחד ,אלא כתינוק בן יומו.
וכדברי משנה ברורה סימן כ"ה סקמ"ב "אבל בא"ר בשם רש"ל בתשובה
סימן צ"ח כתב ,דמי לנו גדול מר"ש מקינון אחר שלמד קבלה ,היה מתפלל
כתינוק בן יומו ,דמי שלא יכול להשיג סודה על נכון יבוא לקצץ בנטיעות".

שבח נכרי
בזמן מלחמת המפרץ בתשנ"א ,דיבר הגראמ"מ שך זצ"ל בשבח של נשיא
ארצות הברית דאז ,ואח"כ ביקש שיפרסמו את זה בצורה שיגיע לאזניו,
דסבר דראוי לספר בשבחם ,כדי שיהיה לעזר לעם ישראל.

אמונה בביאת המשיח
הוי עובדא שדיברו כמה מחשובי הכולל דפונובי'ז שליט"א עם רבנו שליט"א
על כך ,שמרן הגרא"מ זצוק"ל נמנע כל השנים מלדבר בשיחותיו על עניני
האמונה בביאת המשיח ,למרות שמרבה לדבר על אמונה ,והוא מדבר על
יציאת מצרים ושכר ועונש ,ובעיקר על אמונה פשוטה שהוא בורא ומהוה
הכל ,ואומר על כך שיחות לרוב ,ואילו לענין האמונה בביאת המשיח
והציפיה לישועה ,לא הקדיש מעולם שיחה על כך ,ונמנע מלומר שיחות
ודרשות ציבוריות על כך ,ובגלל זה תמיד משתמשים בזה מתנגדיו,
ומאשימים אותו שבעוד שהם כל הזמן מדברים על צפיה למשיח וכו' ,ואילו
בבית מדרשנו אין דיבורים על כך.
וענה להם רבנו שליט"א כי הדיבורים לרבים בעניינים אלו ,כשהשומעים הם
אנשים שטחיים ,ובעיקר אנשים ונשים שאינם בעומק הענינים ,כבר הביאו
למכשולות גדולים ,ומזה צמח הדמיונות של הרבה יהודים על אתחתלא
דגאולה בהקמת מדינה רח"ל ,ועל ציונות בכלל ,שכל זה הוא מתסביכים
שנתפסים על אמרות ושיחות בנושאים אלו של משיח וגאולה ,וגם כל ענין
המשיחיות ,נתפס אצלם מרוב דיבורים בענין ,שממילא נתפסים לשטויות,
מאחר וא"א לדבר על כך היום בדרשות בעלמא בלא עומק ולימוד אמיתי
של הנושאים .ולכן מרן הגרא"מ זצוק"ל נוקט בדרך ,שעדיף לשתוק בענין
זה ,מלדבר ברבים ללא תועלת עם הרבה נזקים וסיכונים ,ואמר מרן שליט"א,
שמהשיחות על אמונה בשכר ועונש מעולם לא יצא מכשול ,ולא מהשיחות
על יציאת מצרים ,ועל אמונה בבורא עולם ,וככל שמרבים לדבר על כך,
ממילא מבינים ואפשר לקלוט הדיבורים הפשוטים על ימות המשיח ,וזה
מביא יותר מהכל לצפיה לישועה ,שבזה יתגלה כבוד מלכותו.

קרא לו ללחש
סיפר רבנו :שפעם כשחלה מרן הגרא"מ שך זצ"ל ,קרא לו שיבוא לביתו,
ויאמר לו את הלחש המיוחס כנגד עין הרע ]כפי שמקובל ממרן הגר"ח
מואלוזין[ וכך עשה ,וב"ה הוטב למרן הגרא"מ ]והתפלא רבנו בענוותנותו,
מה הוצרך לקרוא דווקא לו ,הרי כל אחד יכול לומר את הלחש[

חזרת הש"ץ בכונה
כשרבנו עורר על כך שיש אנשים שבתפילת לחש מאריכים ,ובחזרת הש"ץ
מתפללים במרוצה מאוד ,ובספרים מצינו שחזרת הש"ץ זה תפילה מאד
חשובה .והוסיף שאחד סיפר לו שפעם הגרא"מ שך זצ"ל העיר לו על כך,
שמתפלל מהר מדי בחזרת הש"ץ) .צדיק כתמר יפרח עמ' מ"ב(

החזון איש והגר"ח ידעו ש"ס
רגיל רבנו להזכיר שמרן הגרא"מ שך זצ"ל אמר לו ,ר' חיים בריסקער והחזון
איש ידעו את כל הש"ס .ובאמת מי היום בדורינו יודע את כל הש"ס.
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האברכים יקח על עצמו את החזקת הכולל ,ויתמנה לראש הכולל וה' יצליח
בידו .וכשחזרתי לכולל ,שמעתי שאחד האברכים לקח על עצמו את עול
החזקת הכולל מבלי שידע דברי רבנו שליט"א ,ונתקיימה ברכתו .ויש להוסיף
שסיפר הנ"ל ששנים רבות כל ראש חודש ,מגיע האברך שהתמנה לראש
הכולל למרן רבנו שליט"א ,שמשלם חלק גדול מהכסף להחזקת האברכים
בכולל הנ"ל.

סיפר לנו הגרא"צ טויב שליט"א ,בכינוס יהדות התורה שהתקיים ביד אליהו
בשנת תשנ"ב ,דיבר שם מרן הגרא"מ שך זצ"ל ואחריו דיברו עוד אדמורי"ם
ורבנים  ,ורוב האנשים הלכו אחרי שהרב שך סיים לדבר ,וכך גם אני עשיתי.
למחרת פגש אותי מרן רבנו הגראי"ל ,ושאל אותי מתי הלכת אתמול
מהכינוס ,ואמרתי לי מיד אחרי שהרב שך סיים לדבר .אמר לי הגראי"ל
'בדורינו בטל כבוד התורה' ,והסביר הרי מרן הרב שך נשאר לשבת בכינוס,
כיצד א"כ אפשר ללכת כשמרן נשאר לשבת ,האם זה כבוד התורה שישב
באולם שרובו ריק ,אני אמר רבנו ,ראיתי שמרן הרב שך נשאר לשבת לכן
נשארתי ,אבל כיצד אברכים הולכים כשגדול הדור יושב ,אהה! בטל כבוד
התורה.

כואב לו ביזוי
ולפני כעשרים וחמש שנה ריססו על רכבו של הרב יחזקאל אסחייק שליט"א
]שבו נסע מרן האבי עזרי זצוק"ל בקביעות[ דברים שאינם ראויים ,שפגעו
בכבודו של מרן בעל האבי עזרי ,ועוד עשו כמה וכמה ענינים לבזותו .קרא
רבנו להרב חיים ברילנט ז"ל שיכנס את כל בני התורה לעצרת מחאה ,וכתב
בכתב ידו נוסח מודעה לתות בהיכל כולל פונביז' בהאי לישנא:
בס"ד הננו בזה לכל אשר יראת ה' נוגע בלבבו וכואב לו על ביזוי כבוד התורה,
לבוא לתפלת רבים ,אשר נקבע ליום שני ל"ב לספירת העומר בשעה 6.45
ברחבת בהכנ"ס דברי שיר בני ברק ברח' ר' עקיבא .א .ל .שטיינמן.
ואח"כ הצטרפו עוד גדולי הרבנים זצוק"ל ושליט"א לחתימתו .ובכינוס אח"כ
השתתפו כרבבת ת"ח ובני תורה.

אל תמשיכו ללמוד שם
שח לנו בעל המעשה )הגרג"י( שליט"א :באחד המערכות שניהל מרן
רשכבה"ג הגרא"מ שך זצ"ל למדנו קבוצת אברכים בכולל ,שבראשו עמד
אחד שהיה מקבוצת המתנגדים להגרא"מ זצ"ל ,והיה מחרף ומגדף מערכות
אלקים חיים בתוך הכולל ,והדבר הפריע לנו מאוד ולא ידענו מה לעשות.
ושאלנו את מרן רבנו הגרי"ש זצ"ל .והגרי"ש התלבט כי מחד גיסא שומעים
דיבורים נוראים על הרב ש"ך ,ומאידך גיסא זה היה ממש פת לחמם של
האברכים הנ"ל ,וירדנו לבני ברק לשאול את מרן רבנו שליט"א וסיפרנו לו
את כל הדברים ,התאדם כולו ואמר :דעו לכם שכל מי שמדבר כנגד מרן
הגרא"מ שך לא יצא נקי מזה ,והוא יענש על זה משמים בחומרה בזה ובבא,
יש דיין ויש דין .וכיצד אתם תמשיכו ללמוד שם! מאידך יש כאן שיקול של
פרנסה של אברכים .לכן אני מברך אתכם שנתנה ראש ונשובה ,שאחד

רוצה עוד לעשות פעולות

באו לבקש מחילה
ורגיל רבנו לומר :תמיד היו באים לבקש ממרן הרב שך מחילה ,אנשים
שהתחילו לסבול כל מיני צרות ,ואח"כ היו רצים לבקש מחילה .והרב שך
מחל להם .כי גדולי ישראל גם מי שמעונין לענותם ולהשפילם עד תחת לעפר
מוחלין לו .אמנם יש שלא זכו לכך שתתקבל המחילה) .מאחורי הפרגוד עמ' -185
 392צדיק כתמר יפרח עמ' רי"א(.

אשכבתיה דרבי

שח רבנו :שכמה פעמים אמר לו מרן הרב שך זצ"ל ,שעוד רוצה לעשות
פעולות גדולות למען כלל ישראל ,אבל אין לו כבר כוחות לזה.

אשכבתיה דרבי

ובאשכבתיה דרבי הזכיר רבנו את מה שאמר בהספדו על החזו"א ]הובא
בגליון הקודם[ שבעת הלויה של אדם גדול יש טהרה עצומה ,מכח התנאים
והאומראים שהנפטר יגע בהם ,והם באים לקראתו ,ולכן ראוי לכל אחד לבוא
להשתתף וליטהר שם] .וציין דבר נוסף שבאשכבתיה דצדיק זהו זמן תפילה
גדול ,שהעולם כל כך נקי בשעה זו ,וצריך לדעת לנצל את זה[.

דמעות לרפואתו
כשחלה מרן הרב שך זצ"ל ואמרו תהילים בישיבה לרפואתו ,ראו את רבנו
שליט"א מוריד דמעות בתפילתו לרפואתו) .מפי עד ראיה הגרא"י שליט"א(

שקוע בתלמודו

מתיבתא דאבי עזרי

שח רבנו ,שסיפר לו ר' חנינה צולק שמרן זי"ע שך היה שקוע בלימודו עד
כמעט אחרית ימיו ,וכל יום שהיה מניח לו תפילין ,היה מעצמו מגיש לו את
ידיו ,וכמה פעמים שרצו לשוחח עמו ,סימן שהוא שקוע במחשבות בלימוד.

ופעם התבטא רבנו 'מי יודע מי יזכה להיכנס למתיבתא דחזון איש ,מתיבתא
דקהילות יעקב ,ומתיבתא של הרב שך'.

מחשבה אחת של מוסר

ט"ו – ט"ז...

כשנתפרסם צואתו של מרן זצ"ל שביקש שילמדו לעילוי נשמתו משנה
אחת ,או מחשבה אחת של מוסר ,אמר רבנו שליט"א שנראה לו ,שלימוד
משנה הוא הלימוד עצמו שרום ערכו כדברי תורה עם כל המעלות של
משניות ,אבל נראה שעיקר בקשתו של מרן זצ"ל היתה שילמדו מחשבה
אחת של מוסר ,שבזה אדם יכול להפוך את כל הווייתו ולהשתנות לגמרי.
)כ"ת(

שח הגרא"מ אורצל שליט"א שהתפלל ותיקין ביום הפטירה בחדרו של רבנו
]שהיה אז בבית החולים תל השומר מחמת ששבר את רגלו[ כששמע רבנו
על פטירת מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ,הגיב רבינו מיד " -ט"ו – ט"ז" ]היינו שתי
יארצהייטן סמוכים ,החזו"א בט"ו חשון ,והאבי עזרי בט"ז[
ואח"כ אמר שצריך לקרוע כדין ,וגם בשעת הלוויה כל מי שנכנס לרכב שהיה
רבנו בתוכו ,שאל אותו רבנו האם כבר קרעת קריעה?

הספדו של חכם

רבנו שליט"א נשא ג' פעמים דברים ברבים לזכרו ,בימי השבעה ,לקראת השלשים ,ואחר י"ב חודש  ,ולפני הספדו אמר לבני ביתו כך:
ראיתו של האדם למרחוק מוגבלת עד כמה יכול האדם להרחיק לראות למרחק ,ק"מ ,שני ק"מ ,ממקום מסוים האדם מפסיק לראות ,מהנקודה הזו זה כבר איננו משנה אם
המרחק ילך ויגדל ,זהו קו הגבול של העין ,מכאן כבר לא רואין.
גדלותו של מרן זצ"ל נמצאת מעבר לקו העין שלנו ,אין לנו כל השגה בגדלותו.
לכן ירא אני מלאמר תוארים ולהעריך את גדלותו שמא אמעט בהערכת גדלותו שנמצאת במקום שהעין כבר לא רואה ,פשוט ירא ,לכן אגיד ברבים ,רק דברי התעוררות שיהיו
לתועלת ולזכותו.
בנפשו ,כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו וראוי לו
ללמוד מהנהגותיו הטובות
שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכו' שיהא דמו תחת
דברים שאמר בימי השבעה בהיכל כולל חזון איש.
דמו נפש תחת נפש וכו' עי"ש.
]רבנו הגיע להספד במסירות ובטירחה עצומה ,כשבאותה תקופה נשברה רגלו והיה
ויש קרבן חטאת שזה מביאים על עבירות יותר חמורות ,ויש עולה שמכפרת על
רתוק למיטתו[.
עבירות יותר קלות ,כגון עשה ולאו הבא מכלל עשה ולאו הניתק לעשה ,ומ"מ גם
בברכות )ס"ב א'( אמרינן כשם שנפרעין מן המתים ,כך נפרעין מן הספדנין ,וא"כ צריך
לאחר שהביא קרבן לכפרתו ,כתוב בזוה"ק )שמות רע"ו( שהמביא קרבן עם רצון גמור
לדעת בדיוק מה להספיד ,ומי יכול לדעת את זה ,למי יש השגה להעריך את גדלותו,
והיתה כוונתו רצויה ממש אז באה האש מן השמים )כל זמן שזה הי'( בצורת אריה
לכן נמעט בזה ,ונאמר מה שיצא תועלת לרבים ולכבוד שמים.
ואוכלת את הקרבן וראו בזה שנתקבל לרצון לפני ה' ,אבל אם ח"ו לא הי' כ"כ עם כל
במו"ק )כ"ח א'( אמרינן דמיתת צדיקים מכפרת ,וצ"ב למה מיתת הצדיק תכפר על
הלב ,אז אע"פ שעשה כמו שצריך שהביא מהטוב ונתוודה וכו' ,האש היתה נראית
אחרים ,וגם בקרבנות שכתוב בתורה מפורש שמכפר ,המפרשים מתקשים בענין
בצורת כלב ,עד כדי כך בן אדם יכול לעשות דבר גדול מאוד ,ובכל זאת מראים לו
הכפרה ,וברמב"ן )פרשת ויקרא א' ט'( כתב ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם
משמים שלא כ"כ מרוצים ,והאש היתה נראית בצורת כלב ,איזה בושה הי' לאדם
כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה ,צוה ה' כי כאשר
כשכולם ראו שלא הביא בשלימות ,ואע"פ שהקרבן כשר מ"מ זה לא כ"כ לרצון,
יחטא ויביא קרבן יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה ,ויתודה בפיו כנגד הדיבור ,וישרוף
ונתבייש מאוד שהאש האוכלת את קרבנו היתה בצורת כלב.
באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה וכו' ,ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו
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)דף כ"ד א'( שזו מדרגה כזאת נורא ואיום ,כגון רב ספרא ,שפעם אחת הי' קורא
קריאת שמע ובא אחד ורצה לקנות ממנו איזה דבר ,והיות ורב ספרא לא ענה לו,
חשב הלוקח שאינו מסכים למחיר והוסיף על המחיר עוד ועוד ,ואחרי התפילה אמר
לו רב ספרא שרציתי למכור לך במחיר הראשון ,ומה שלא עניתי לך משום שזה הי'
באמצע ק"ש ומכר לו במחיר הראשון .וזוהי מדרגה גדולה ,שגם אחרי שהלוקח הזה
הסכים כבר לתת הרבה יותר ,בכל זאת אומר לו רב ספרא כבר הסכמתי כמו שאמרת
בתחילה ,זה נקרא דובר אמת "בלבבו" ,שמדגישים חז"ל שזוהי מדרגה משהו מיוחד.
אבל מודה על האמת ...משמע שזו מדרגה שכל אחד יכול לזכות .וזה דבר שמצוי
מאד שקשה לאדם להודות על האמת ,ואם תופסים אותו באיזה דבר ,הוא אומר כל
מיני תירוצים ,כל מיני אמתלאות ,ולא מודה על האמת ,וכדי להיות מודה על האמת,
זה לא פשוט.
והגברא רבה הזה שאנחנו מדברים ממנו ,ידוע שהי' מודה על האמת! ובשביל האמת
הוא הלך במסירות! ולכן גם אם בן אדם לא יקבל על עצמו להיות דובר אמת בלבבו,
לכל הפחות ,יקבל להיות מודה על האמת!
ובן אדם שיקבל ממנו את המדה הזאת של "מודה על האמת" ,כל החיים שלו יהי'
מאושר .ובודאי יהי' "גדול" בכל המובנים אם יהי' מודה על האמת.
וזה לא כ"כ פשוט ,הרבה פעמים יש לבן אדם נסיון מאד קשה להודות על האמת.
והוא חושב שבזה שיאמר שקר הוא יציל את עצמו ,ובזה הוא מסלף לא רק את הדבר,
אלא גם מסלף את "עצמו" .וגורם שאח"כ תמיד יהי' צריך לשקר ,כי אם תופסים אותו
בשקר ,הוא ממציא שקר חדש ,וכך שקרים על שקרים ,ועל ידי זה בן אדם עלול לרדת
ולרדת!
ומאושר יהי' מי שיקח את המדה הזאת של מודה על האמת ,והצדיק הזה בלי שום
ספק ,הרי ידוע שהיה מאד מודה על האמת .שזה מהדברים הכי גדולים! ואם בן אדם
ילמד מזה ,הוא יהי' מאושר ,ויגדל כל החיים מזה ,ובודאי יהי' אדם גדול ויזכה לכל
מה שהתורה רוצה מבן אדם .ולכן כל אחד יראה לרכוש לעצמו מדה זו ,וזה יהי' זכות
גדולה לצדיק ,שיזכו ללכת בדרכיו ,ולהיות מודה על האמת.

וזה דבר שנוגע בכל המצוות ,אדם יכול לעשות מצוות ולעוה"ב יראו לו איזה צורה
יש למצוה ,יתכן שתהי' לזה צורה כזאת שיתבייש מאוד כשיראו לו את צורתה,
ובקרבנות הקב"ה הי' מראה את זה בדרך נס ,אבל בשאר הדברים לא רואים ניסים,
וכשאדם עושה מצוה א"א להכיר אם עשה את המצוה בכל הלב או שהי' חסר קצת,
אבל בעולם האמת יראו ,ואיזה בושה וכלימה יהא לאדם אם לא עשה כמו שצריך.
ומה שאמרו מיתת צדיקים מכפרת י"ל דאין המיתה מכפרת סתם ,אלא ע"י הכאב
שיש בחסרון הצדיק ,כי הרי אדם שיש לו כאבים ,יש לו יסורים ,זה מכפר ,אבל יסורין
כאלה שיש לו מחמת חסרון רוחניות ,שחסר לו את הצדיק את הת"ח ,זה דבר שיכול
מאוד לכפר ,ולכן מיתת צדיקים מכפרת ,אמנם זה באופן שמרגיש את צער השכינה,
בזה שנחסר עכשיו את העובד ה' ,והצדיק הזה שכ"כ אהוב לפניו יתב' חסר בעולם,
חסר מי שיעבוד עבודת ה'] .א"ה ועי' בהעמק דבר פרשת אחרי מות מש"כ בזה[.
בשערי תשובה )שהוא איסוף תשובות מהגאונים ,סימן קע"ח( כתב דין עשרה מילי
דחסידותא דהוה נהיג בהו רב ובתריה לא יכילו כולהון שמעיה לאחזוקי בהון ,וכל חד
וחד מנהון אחזיקו בחדא מנהון ,חד דלא הוה מסגי רב בקומה זקופה ,ומי נהג זה
אחריו ,ר' יהודה ,ומי הי' ר' יהודה ,כתוב בגמ' )נדה י"ג א'( ששמואל אמר עליו לית
דין בר נש ,הוא מלאך ,ואדם גדול זה לא יכל לקבל את כל העשר מידות חסידות
שנהג רב ,וקיבל על עצמו דבר אחד .והשנית דלא הוה מסגי ד' אמות בגילוי הראש
ונהוג רב הונא אחריו ,והנה אין אנו יודעים למה זה דבר כ"כ קשה שרב הונא מגדולי
האמוראים הי' צריך לקבל על עצמו אחריו ,וכן צ"ב בעוד הנהגות הנזכרים אח"כ.
שלישית דקיים ג' סעודות כל ימיו בשבת ונהג ר"נ אחריו ,רביעית וחמישית שלא הי'
מביט לצדדים ואפי' לפניו דאמר שימי את וכו' אלמא עד דשמע קליה לא ידע ,ונהגו
רב יוסף ורב ששת אחריו ולא יכלו לעמוד בה עד דסימאו את עיניהם ,עד כדי כך זה
הי' ,דהמקבל על עצמו קבלה זה צריך להיות קבלה גמורה על כל החיים ,וכשלא יכלו
לעמוד בזה הם סימאו את עיניהם.
שישית כד הוה עייל לבי מדרשא הוה מקיף ולא הוה פסע ועייל קמי רבנן דלא מטרח
ציבורא ונהגו רבי זירא ואביי אחריו ,שביעית דלא הוה אכיל מסעודת הרשות משום
חלב ודם וגיד הנשה ,שמינית דכל דקפיד עלי' אזל איהו לגבי' ונהיג רב זוטרא ברי'
דר"נ אחריו ,תשיעית שהי' רגיל תדיר בתפיליו ונהג רב ששת אחריו ,עשירית שהי'
קולו ערב והי' רגיל לירד לפני התיבה ולהיות מתורגמן לרבו ולכל מי שצריך ולקיים
מה שנא' כבד את ה' מהונך ונהג רק חייא בר אדא אחריו.
והנה למה הם הוצרכו לקבל את זה ,הרי תוס' בסוטה )כ"א א'( כתבו דסתם ת"ח אינו
מהלך ד' אמות בלא תורה ,וכך בודאי היו כל אלו האמוראים ,וא"כ מה חסר לאדם
שכל כולו שקוע בתורה ואינו הולך ד' אמות בלי תורה ,א"כ למה הוצרכו עכשיו לאחר
פטירת רב לקבל עליהם את הקבלות האלו.
וכנראה כיון שרב נהג באלו הדברים ,הי' עבודה קדושה שרב עשה ועכשיו זה יחסר,
א"כ אע"פ שהם היו ת"ח שלא הלכו ד"א בלא תורה ,אבל עכשיו יחסר המילי
דחסידותא שקיים רב ,יחסר להקב"ה הנאה בעולם ,והם לא יכלו לעבור על זה בלא
כלום ורצו לעשות נח"ר להקב"ה ,וגם נח"ר לרב שממשיכים את הנהגותיו ,וכעין מה
שכתוב על דברי תורה שאומרים בשמו של המת )יבמות צ"ו א'( ששפתותיו דובבות
בקבר ,וכן כל המילי דחסידות שנהג ,אם עושים אחריו ,דמושפעים ממנו ,הוא הגורם
לזה ,יש לו נח"ר גדול ,ורצו לעשות לו נח"ר.
בימינו אין לנו את רב ,אבל צריך לדעת דכל צדיק ,ובפרט צדיק כזה שנפטר שהי' כ"כ
ידוע בכל העולם באהבת הבריות ,חוץ ממה שהי' עובד ה' ,גם זה הי' בעבודת ה' שלו,
אהבת הבריות ולעשות חסד עם כל מי שבא.
וידוע שהי' טוב ומטיב לעשות עם כל אחד טוב ,ונתן לכל אחד הרגשה כאילו כל אחד
הרגיש שהוא ידידו ,וזה חסר ,ולכן צריך כל אחד לקחת לכה"פ איזה מנהג ודבר טוב,
שלא יהי' חד פעמי ,אלא שזה יתן לו על כל החיים ,שיכול בזה להיות אדם גדול,
לפעמים ע"י דבר אחד שיעשה כל החיים יהי' אדם גדול ,שויתי ה' לנגדי תמיד ,כל
אחד יעשה דברים ,לפי מה שראה וממה שלמד ,אם יקבל את זה על כל ימיו הוא יהי'
מאושר ,והקב"ה בודאי ישמח בזה שלא יפסקו המידות הטובות ,וגם הנפטר ישמח
בזה ,וכך כל כלל ישראל יזכו ,שע"י זה יגדלו להיות גדולים בתורה ויראה כחפץ
השי"ת.

גדלות ביגיעה בתורה
מתוך הספד שאמר רבנו ב ישיבת פוניבז' ב"ב אור לט"ז מרחשון תשס"ג
מורי ורבותי .עכשיו כבר התחיל יום ט"ז מרחשון ,שבזה נגמרה השנה-י"ב חודש ,ואין
כבר דין הספד ,אך היות שבהספד הרי יש שתי חלקים ]חלק אחד להתאונן על
האבידה ,וחלק אחר להתבונן מה שיש ללמוד ממעשיו של הנפטר[ ,והעיקר הוא
החלק הזה מה שצריך לראות ללמוד ממנו ,וזה שייך גם עכשיו .ומה שאנחנו צריכים
ללמוד ,הם כל הדברים שהיה בו ,בין היגיעת התורה ,בין המדות טובות ,וההנהגות
טובות ,כל מה שהי' בו ,צריכים ללמוד.
ושמעתי בשם החזו"א ,שאמר כי החפץ חיים למד ששים שנה ]ואינני זוכר אם הוא
הוסיף את המילה "לשמה" או לא[ ,ואחרי זה הוא הנהיג את כלל ישראל ,וכך אותו
הדבר הי' החזו"א ,ואותו הדבר הי' הבריסקער רב ,ואותו הדבר הי' רבי יעקב ישראל
קנייבסקי ,ואותו הדבר הי' הרב שך ,זכר צדיקים ל'ברכה.
כולם השיגו מעלות גדולות ,עם כל הארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם,
אבל בודאי עיקר הדבר מה שזכו על ידו ,הוא ע"י היגיעת התורה שהיתה בהם עד
להפליא! בשביל זה הם זכו להנהיג את כלל ישראל ,וכמו שאמר החזו"א על הח"ח
שהי' יגע בתורה ששים שנה ]או שבעים שנה[ ואז זכה ,עכ"פ הם זכו להיות מנהיגים,
והם היו ראויים להיות מנהיגים!
וזה הכל דברים מה שבעצם כל אחד יודע ,אבל בכל זאת רצינו לומר עד כמה שהענין
של יגיעת התורה מרומם את האדם ,ואע"פ שמסתמא כל אחד יודע מזה ,בכל זאת
כל מה שמוסיפים לדבר על זה ,אנשים מתעוררים ,כי עי"ז מתעוררים ללכת
בדרכיהם ,ללכת בדרכים של יגיעת התורה ,של המדות טובות ,של הנהגות טובות,
של ענוה ,ושל כל הדברים האלה מה שצריך ללמוד ,ובודאי שאם נלמד אתם ,זו תהי'
זכות גדולה בשבילם ,וגם תועלת גדולה בשביל כולנו.
]כאן האריך מרן שליט"א בחביבות התורה על לומדיה ,מהסוגיא במנחות דף י"ח א'[
ולסיום אמר :א"כ אנחנו מדברים על אנשים גדולים מאד! שזכו שכל מה שהם
אומרים זה תורה ,ובודאי כל אחד צריך לשאוף למדרגות כאלה ,שכל מה שהוא אומר
יהי' תורה ,וזוכים לזה על ידי שמשתדלים לזכות לבוא למדרגה של מ"ח דברים
שהתורה נקנית בהם ,ואז כל מה שלומד יהי' תורה.
והקב"ה יעזור שנלמד מהם ללכת בדרכיהם ,ולזכות כמו שהי' אצלם שכל
מחשבותיהם הכל הי' שקוע בתורה ,ועי"ז בן אדם יכול להגיע לדרגות הכי גדולות
בתורה) .פרי חיים (72

אדם גדול במידת האמת
הספד לקראת השלושים  -אור לט"ו כסלו תשס"ב  -בישיבת ארחות תורה
כבר דברנו פעם ,שהעיקר הוא התועלת מה שיצא מהדברים ,כי מה נאמר אם שהיה
אדם "גדול" זה בודאי ,אין שום ספק! רק צריך לדבר מה שאנחנו רוצים להתחזק,
ובזה יש הרבה מה ללמוד ממנו .ובפרט דבר אחד מה שלפי דעתי זה דבר שכל אחד
אם יקח את זה  -יהי' "מאושר".
כתוב בסידור ]והוא מתנא דבי אליהו[ לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי,
ומודה על האמת ,ודובר אמת בלבבו .ומהו דובר אמת בלבבו ,אומרים חז"ל במכות
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משא ומתן בדברי מרן האבי עזרי
רבנו שליט"א בהרבה מקומות בספריו הק' ובכ"ת ,נושא ונותן בדברי האבי עזרי כדרכה של תורה ,והבאנו כאן כמה דברים שנוחים לעיון ,גם למי שלא בתוך עומק הסוגיא,

בדברי האבי עזרי בסילוק הקדירה
בהגהות הגרעק"א על השו"ע הביא לדון באם סילק אחר שאינו בעל
הקדירה ,את הקדירה מע"ג הכירה ,ולא היה בדעתו להחזירה ,אם נאסר
להחזיר או נימא דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,ותלי לה בפלוגתא דהתוס'
והר"ש שנחלקו בדבר שאיסורו ע"י המעשה ,רק שצריך ג"כ דעת אם בכה"ג
אדם אוסר דבר שאינו שלו ,וה"נ לענינינו כיון שעיקרו הוא עקירת הקדירה
מע"ג האש ,רק שתלוי באין דעתו להחזיר יהי' הדין דלדעת התוס' אינו יכול
לאסור ,ולדעת הר"ש חשיב דנאסר ע"י מעשה ,ואדם אוסר דבר שאינו שלו
ע"י מעשה .ובאבי עזרי מהדורא קמא פ"ג ה"י תמה על דברי הגרעק"א דאין
העקירה במחשבה שלא להחזיר אוסרת החזרה רק עצם ההורדה מע"ג
הכירה אוסרת ,אלא שאם בדעתו להחזיר שרי ,ומה"ט גם אם נפלה הקדירה
מעצמה מע"ג האש אסור להחזירה ,כיון שנגמרה השהיה הראשונה ,ומביא
ראי' לזה מטלית שנפלה דצריך לחזור ולברך ,אפילו שאם הורידה על דעת
להחזיר א"צ לברך וע"כ תפילה הוי לה סילוק ,וה"נ לענין קדירה אם נפלה
נסתלקה השהיה הראשונה ואסור להחזירה ,וממילא מקשה דאף אם סילק
אדם אחר ,למה יהא עדיף מאם נפלה מעצמה ע"ש.
והנה יש לחלק ,בין טלית שנפלה להורדת קדירה מן הכירה ,דבטלית שנפלה
כבר נפסק המצוה לגמרי ,ולא חשוב אם נפלה על הקרקע ,או על כסא
וכדומה דכבר נעקר הכל ,משא"כ הכא הא יש חילוק בין נפל על הקרקע ואם
נפלה על המטה יש בזה .ספק והיינו כמו שמשמע קצת ברש"י דכשהיא
נמצאת על הקרקע מוכחא מילתא דאין דעת האדם להחזירה ולזה הספק
אם גם במטה כן או לא משא"כ גבי טלית לא חשוב מה שיש להבין איך נראה
זה בעיני אנשים ולא כמו הקדירה כשנמצאת במקום שמוכח מילתא שאינו
חושב להחזיר ולכן יש מקום למש"כ הגרעק"א דלשיטת התוס' אם הורידו
אחרים או אם יצוייר שתיפול מעצמה עדיין לא נעקר לגמרי) .אילת השחר שבת
מח ,א(

אין מעבירין ותדיר
בתוס' זבחים נא ,א ד"ה אשר פתח אהל מועד ,כתב 'ומיהו הא גופא קשיא
דלמה לי קרא דפתח אוהל מועד תיפוק לי' דאין מעבירין על המצות'.
בחי' רעק"א הביא בשם הקרבן נתנאל בסוף מגילה שהוכיח מהכא דאף
דיסוד דרומי תדיר ,מ"מ אין מעבירין עדיף מתדיר .ומכח זה כתב לחלוק על
מש"כ הרמ"א באו"ח סי' תרפ"ד דבר"ח חנוכה אם טעה והתחיל לקרות בשל
חנוכה צריך להפסיק לקרות בשל ר"ח משום דתדיר קודם ,אך לפי המבואר
בתוס' דאין מעבירין עדיף מתדיר ממילא אסור להפסיק את הקריאה של
חנוכה מפני ר"ח ע"ש .
והנה הא דבשאר קרבנות נותן אל יסוד דרומי ילפינן לקמן נ"ג א' ילמד סתום
מן המפורש ,ירידתו מן הכבש מיציאתו מן ההיכל ,מה יציאתו מן ההיכל
בסמוך לו אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו.
וכתב החזו"א דכונת הגמ' דכיון שהוא סמוך לירידתו מן הכבש צריך ליתן
שם משום דאין מעבירין על המצות ,ולפי"ז כתב דלא קשה קושית הק"נ
דכיון דכל הדין תדיר של יסוד דרומי הוא משום דאין מעבירין על המצות לא
שייך להקשות דתדיר זה יקדום ליסוד מערבי וידחה אין מעבירין ,כיון שכל
הדין תדיר שלו הוא משום אין מעבירין על המצות .אמנם יש לפרש
דהדרשא היא ליתן בסמוך לירידתו מן הכבש ,ואי"ז משום אין מעבירין על
המצות ,ולפ"ז שפיר הק' הק"נ דנמצא דיסוד דרומי הוא תדיר ,ואפ"ה נקטו
תוס' דאין מעבירין עדיף על תדיר .ובישוב קושית הקרבן נתנאל ,כתב באבי
עזרי תליתאה הל' תפילה דמאותו טעם שכת' תוס' בתירוצם דלא שייך אין
מעבירין כדי לקבוע מקום ,ה"ה תדיר ושאינו תדיר לא שייך ,אלא כשיש ב'
מצוות והנידון איזה מהם להקדים ,אבל כשיש מצוה אחת ,והנידון הוא היכן
לקיימו לא שייך בזה כללא דתדיר ושאינו תדיר ,אלא שהביא שם דבלשון
תוס' ביומא דף ל"ג א' ל"מ כן שכתבו דביסוד נעביד לתדיר לחודיה ולא
נעביד לשאינו תדיר ונשאר בצ"ע .אך כפי הנראה דחסר כמה תיבות שם
בתוס' וצ"ל דמהאי טעמא נמי לא שייך לומר בתדיר ושאינו תדיר דנעביד
לתדיר לחודיה ,ולא נעביד לשאינו תדיר דאם לא כן אינו מובן כלל השייכות
בדבריהם שם ,ולכן יותר נראה לגרום כן ,ואדרבה יהא מפורש כסברא זו
בדבריהם) .אילת השחר זבחים נא ,א(

רובו ככולו בצפון

ובהמה מבואר במנחות דף נ"ו א' דכתיב אותו ע"ש ברש"י ובכולהו מבואר
דמהני רובו ככולו .ועי באבי עזרי רביעאה הל' טומאת צרעת ,שהקשה לפי
מש"כ בחי' רבינו חיים הלוי פט"ז מטומאת צרעת ה"ח דדין רובו ככולו לא
שייך אלא על מעשה כניסה ,א"כ הכא דאי"ז דין להיכנס לצפון ,אלא שיהיו
כל אלה בצפון ,מ"ט מהני רובו ככולו ע"ש ,מש"כ) .וכן הערנו בזבחים דף כ"ו
א' עיי"ש( .ויש לפרש לדברי הגר"ח זצ"ל ,דהכא דבעינן מקבל בצפון דילפינן
מדכתיב ולקח ודרשינן לו קח ,ופרש"י יקח עצמו למקום הדם ,וא"כ הצריכתו
תורה מעשה לקיחת עצמו לצפון ,ושפיר מהניא ביה רובו ככולו ,ככל מקום
שהוא דין מעשה כניסה ,ואע"ג דאין צריך שיכנס דוקא וגם אם נכנס דרך
אחוריו או הכניסו חבירו לצפון כשר ,דאי"ז דין לעשות מעשה כניסה ,מ"מ
כיון שקראתו תורה בשם ליקח עצמו ,החשיבתו תורה לעולם כעושה מעשה
כניסה ,ושייך בזה שפיר דין רובו ככולו) .אילת השחר זבחים מח ,א(

בגדר עובר ירך אמו
בחידושי הגר"ח הלוי ]עבדים פ"ז ה"ה[ כתב שיסוד דין עובר ירך אמו בכל
מקום ,אינו אלא לענין העובר ,דאינו חשוב בלא אמו ,ורק ירך אמו הוא דהוי,
משא"כ לענין האם ,לא שייך כלל לגבי דידה זה דעובר ירך אמו הוא,
ולכאורה דבריו תמוהים ממשנה ערוכה ]פרה פ"ב מ"א[ רבי אליעזר אומר,
פרת חטאת המעוברת ,כשרה ,וחכמים פוסלין ,וביאר הר"ש שרבי אליעזר
שמכשיר במעוברת לטעמיה דאמר בחולין ]נ"ח א[ עובר ירך אמו והוי כגופה
דפרה ,וחכמים פוסלין דלאו ירך אמו ולא הוי כפרה ,והיינו שהוא נחשב
כמשא כי אינו חלק ממנה ,ולדברי הגר"ח יקשה איך הכשיר רבי אליעזר ,והרי
לגבי האם לעולם אין העובר נחשב ירך אמו.
וכששאלתי זאת למרן הגרא"מ שך זצ"ל ,השיבני דלא דמי כלל ,כי כל דברי
הגר"ח נאמרו רק לגבי חלות דינים כגט ושחרור ,שאם נעשו באם הם חלים
בולד ,ואם נעשו בולד אינם חלים באם ,אך לגבי המציאות ודאי אין חילוק
בין האם לולד ,וכל מעשה הנעשה בה נעשה בכולה ,והרי הולד חלק ממנה,
ואינו נחשב לה כמשא ,וכן לאידך ,לגבי המציאות כו"ע מודו שהולד נדון
כירך אמו ,כיון שחיותו תלויה באמו ]ומחלוקת ר"א וחכמים היא אם הולד
טפל לה או לא[ .ומו"ר הגראי"ל שליט"א הראה לי שחילוק זה מוכח בב"ק
]דף ע"ח ב[ דבעי רבי ירמיה מכרה חוץ מעוברה מהו ,אליבא דמ"ד עובר ירך
אמו לא תבעי לך דהא שייר בה ,ולכאורה כלפי האם לכו"ע אינו ירך אמו,
ואף למ"ד ירך אמו אין שיור העובר נחשב שיור באם ,אלא ודאי שהשיור
במכירת חלק ממנה נקבע לפי הנחשב כמציאות אחת עמה ,ולגבי זה ודאי
אף הולד בכלל) .הרה"ג ר' חיים שולביץ שליט"א בקובץ עטרת יצחק חולין(.

בשכבנו ובקומנו נשיח בחקיך
יל"ע אם המקבל על עצמו דבר בלשון רבים ,חל עליו נדר לקיים דבריו,
ומש"כ בנדרים ח' א' נשכים ונשנה פרק זה שם מדבר על עצמו ,והנה מעירים
]בשם מרן הרב שך[ במה שאומרים על כן ה' אלקינו בשכבנו ובקומנו נשיח
בחוקיך וכו' דלכאורה באמירה זו מקבל על עצמו בנדר ללמוד ,אמנם למה
שצידדנו דכשאומרים בלשון רבים לא חל נדר א"ש דמשו"ה אין בזה נדר.
והנה בסדר רב עמרם גאון הגירסא על כן ה' אלקינו בשכבנו ובקומנו תן
בלבנו ונשיח בחוקי רצונך ,ולגירסא זו בלא"ה א"ש כיון שזה לשון בקשה ולא
לשון קבלה) .ימלא פי תהלתך תפילה ,וכ"ת(

המאור שבה
בהסכמת מרן בעל האבי עזרי זצוק"ל על הספר עמלה של תורה כותב ,שיש
לתמוה במה שאחז"ל הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו ,שהמאור שבה מחזירן
למוטב .האיך יתכן שתורתו של רשע תחזירהו למוטב ,הרי כתוב ולרשע
אמר אלקים מה לך לספר חוקי ,וכן בעוד מקומות רואים שתורתו אינה
רצויה .ומחדש מכח זה דהמאור שבה מחזירן למוטב קאי על כלל ישראל
 .ובגליון כתב שם רבינו לעיין במסילת ישרים פרק ה,
בכללותו ע"ש באורך
ובספר דרך ה' )פרק ב' או' ו( שמבואר דנקט דמהני גם לכל יחיד בפני עצמו,
שעל ידי העסק בתורה יחזור למוטב.
והוסיף רבנו בהזדמנות ,דבמציאות מעשים בכל יום שכשמתחילים ללמוד
.
תורה עם רחוקים מתורה ומצות ,הם משתנים לגמרי עי"ז
וליישב הקושיה ביאר על פי מש"כ הבית הלוי )בהקדמה לס' עה"ת( דגם
תורתו של רשע אחרי שעושה תשובה ,הכל חוזר להיות טוב ,וממילא מהניא
לי' נמי מעיקרא לחזור למוטב) .פרי חיים "ו(

בגמ' בזבחים מ"ח ,א איתא חטאת מנא לן דבעיא צפון ,והיינו שיהא השוחט
והכלי והבהמה בצפון ,שוחט מבואר לעיל כ"ו א' ,כלי כתבו תוס' ריש פרקין,

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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שנה ב'
גליון 66
)ב"ק פ"ח ה"ז(

פרשת תולדות
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
ברכה על רוחניות

גם שם לא היו הגונות לאביו ול"ש ד' המהרי"ק ,ועיין בהגהות יד לחכמה שם
מש"כ ליישב ובאילת השחר שם) .קו' אעלה בתמר עמ' ו'(

ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש) .תולדות כז ,כח(

שכר כיבוד אב של עשו

כשביקר רבנו שליט"א בארצות הברית ,ועברו לפניו רבים לבקש ברכתו,
התעכב אחד מבני התורה וסרב להמשיך בקצב הצבור החולף .הוא רכן אל
רבנו שליט"א ובקש ברכה שיגדל ויהיה לת"ח וגדול בתורה .על פניו של רבנו
שליט"א עלתה בת שחוק של חיבה ,ופתח ואמר :כאשר יצחק ברך את יעקב,
הוא ברכו מטל השמים ומשמני הארץ ,דגן ותירוש ,יעבדוך עמים וכו' .ומדוע
לא ברכו ביראת שמים ובהצלחה בתורה? התשובה היא ,שאפשר לברך על
גשמיות ,על פרנסה ,על נכסים ,על בריאות .על תורה ,צריכים לעמול! לגדול
בתורה ,צריך עבודת חיים! חייבים להתמסר ,לנצל כל רגע! אי אפשר לברך
על זה .אם תעמול בתורה ,תגדל .יה"ר שיסולקו ממך כל המפריעים .ויהי ד'
בעזרך שתוכל לעמול!

מצינו בעשו שכיבד את אביו מאד ,ועיין בדברים רבה )פרשה א( שבשכר זה
זכה לעוה"ז ,ומבואר דשייך שישתלם האדם שכר שהוא רע לו בתכלית וטוב
היה שלא קבל שכרו ,שהרי כמה נאנקים אנו תחת עול חרבו של אותו רשע,
וכלום לשכר יחשב לו כל צר ומצוק שעמד לבני ישראל ,אלא דהיה ראוי
להשתלם שכר וא"א לו לקבל שכר זולתי אשר ימצא בו חפץ .ושכרו אתו
שיהא כחו ותקפו איתן בעולם להשיג מבוקשו בכח הזרוע ,ועד יבא מאדום
חמוץ בגדים משתלם גמול כיבודו את אביו ,וכשישתלם על רשעו יענש גם
עבור מה שניתן לו בשכרו .ומצינו ג"כ בנבוכדנצר שקיבל בשכרו את מלכותו,
ובודאי רק רעה גרם לנפשו ,ולבסוף ישתלם על כל רעתו אשר עשה ]והטעם
שבאמת מקבלים שכר על זה ,הוא כי ראוי לשלם להם שכר ,אבל אין
אפשרות לשלם להם ,רק בעולם הזה ,כי זה מה שטוב להם ושייך להם[

צידה כשמת הניצוד

)מפקודיך אתבונן ח"א עמוד פ"ג -מאחורי הפרגוד עמ' .(372

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב) .תולדות כה ,כח(
נשאל רבנו במי שצד בהמה ע"י שהורגה ,האם עובר בצידה ,או דווקא באופן
שנשארת חיה גם אחר הצידה זהו נקרא צידה .ומתחילה אמר רבנו דדוקא
שנשארה חיה ,ושוב אמר ,הרי גבי עשו מצינו שהיה איש ציד ,והרי התם
ודאי לא השאירם בדוקא לחיות ,וא"כ מוכח דאפי' אם הרגם חשיב צידה,
דעיקר המלאכה הוא לתפוס הבע"ח )אילת אהבים עמ' ג'(.

כיבוד אב ע"י אחרים
יש לדון ,האם כיבוד אב היא מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים ,או שזו
מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים ]ואף דת"ת גדול מכבוד אב ,עיין לקמן
דבאותה העיר צריך לשרת את אביו ולא אמרינן דת"ת גדול[.
דיש לדון מהו גדר מצות כיבוד אב ,אם המצוה היא שיהא לאביו כל צרכו,
וכמו השבת אבידה שהמצוה היא שהאבידה תשוב לבעליה ,וכן הוא בכיבוד
אב דהמצוה היא שיהא לאב כל צרכו ,וממילא המצוה יכולה להעשות ע"י
אחרים שיעשו את צרכי האב .או שמצות כיבוד אב היא שהבן יכבד את אביו
והר"ז מצוה בגופו ,ולא שייך לומר במצוה שבגופו שיכולה להעשות ע"י
אחרים.
ומדי דברי בזה עם הגראי"ל שטינמן שליט"א העיר ממס' קידושין דף ל"א
ע"ב ,אמר ר' אבהו כגון אבימי ברי קיים מצות כיבוד ,חמישה בני סמכי הוה
ליה לאבימי בחיי אביו ,וכי הוה אתי ר' אבהו קרא אבבא רהיט ואזל ופתח
ליה .וברש"י ולא היה מניח לאחד מבניו לילך לפתוח לאביו .ולכאורה משמע
דרבי אבהו שיבח את בנו שכיבד את אביו בהפלגה יותר מהחיוב מעיקר
הדין ,דאם זהו הדין א"כ מה שבח הוא לאבימי שקיים כיבוד אב ,ומשמע
דמעיקר הדין היה יכול אבימי להניח לבניו לפתוח את הדלת לר' אבהו ,אלא
שאבימי נזדרז ביותר והקפיד ביותר על מצות כיבוד אב ופתח לאביו .הנה
מבואר דמצות כיבוד אב ענינו שצרכי האב יעשו לו והרי זו מצוה שאפשר
לעשותה ע"י אחרים ,ורק מצד מדת חסידות אבימי כיבד את אביו ביותר ולא
הניח לבניו לשמש את אביהם זקנם] .א"ה ,אולי י"ל דהתם שאני כי בני בנים הריהם

כיבוד אב בשידוכים
ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען )תולדות כ"ח ,א(
כתב הרמ"א יו"ד )סימן ר"מ סעיף כ"ה( בשם מהרי"ק ,דאם האב מוחה בבן
לישא איזו אשה שיחפוץ בה הבן ,אין צריך לשמוע לו .וכתב הגר"א כמה
טעמים ,חדא דאם אמר לו אביו לעבור על דברי תורה לא ישמע לו ,ועוד
דכיבוד אב משל אב וכ"ש דצערא דגופא א"צ לשמוע לו .ועוד דלא אמרו
אלא מאכילו וכו' דשייך ביה אבוה ולא כשמצוהו ואין לו מזה כלום .ובחזו"א
קדושין דף ל"ב ע"א תוד"ה רב יהודה הקשה ,דלמה יהא רשאי לעבור על
רצונו ולצערו ואינו בכלל מורא ,ולמה דבר זה קל מסותר דבריו בהכרעת
הדעת בלבד .ונראה דכאן אין עצם מה שעושה בסתירה לדברי האב ,אלא
שיהא לאב צער שלא שמע לו ,ודבר זה אינו בכלל מורא מה שמצטער ואינו
מתגבר על מדותיו ,ובאמת אם האב מצטער על עצם הדבר מה שהבן יעשה
כגון שאינה הגונה בעיניו ,אין הכי נמי יהא מחוייב לעשות רצונו )אילת
השחר יבמות דף ו' ע"א ד"ה הנה ,וע"ע באילת השחר חיי שרה כד  ,ג מה
שהביא מהמשיב דבר( .וביתר ביאור ביאר רבנו ,דדברי המהרי"ק הם כשהאב
סתם אינו חפץ בשידוך זה ,ואז א"צ לשמוע לו ,אבל באינה הגונה או משום
פגם משפחה ודאי צריך לשמוע לאביו ]וכבר חילקו כן הרבה אחרונים ,וקיבצם בשדי

כבנים וגם הם מחויבים בכבודו ולכן לא הי' מחויב מעיקר הדין לעשות בעצמו .עוד יל"ד דהוי
מצוה בו יותר בשלוחו[

והוסיף הגראי"ל שליט"א ראיה לאידך גיסא ,דהא יעקב נענש על ביטול
מצות כיבוד אב ,חוץ מאותם שנים שנטמן בבית עבר ,ומזה מוכיחה הגמרא
דגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם .עיין מס' מגילה דף ט"ז ע"ב ,ושו"ע
סימן ר"מ סעיף י"ג ,ובש"ך וט"ז .והנה יעקב שהלך ללמוד אצל שם ועבר,
הרי הניח את אחיו עשו שישמש את אביו יצחק ,וכדאיתא בחז"ל בכמה
מקומות .עיין מדרש רבה פ' וישלח עה"פ "וירא יעקב וייצר לו" אמר יעקב,
כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו תאמר שהוא בא עלי מכח כיבוד
אב ואם .הרי יעקב הלך והניח את אביו ,ונתקיים הכיבוד ע"י אחיו עשו ,ומ"מ
נענש יעקב .וא"כ מוכח דמצות כיבוד אב הוי מצוה בגופו אף שיש לו אחים.
)נאות אפרים( ]א"ה ויל"ד הרי ע"כ התם לאו מדינא ממש נענש ,שהרי כיון שהלך ואינו לפניו

חמד מערכת כ' אות קס"ז ע"ש[

ונשאל רבנו מעשו שכיבד את אביו מאד ,ואעפ"כ לקח נשים שהיו למורת
רוחו ,ולכאורה מוכח שבכל אופן לא צריך לשמוע לאביו בשידוכין ,או שמא
לא חש עשו רק לכיבוד ולא למורא.
והשיב רבנו דשמא מתחילה כשלקחם עשו כשרות היו ,ולגרש בודאי אין
חייב משום כיבוד אב ואם .ועוי"ל לפמ"ש הרמב"ם דב"נ מגרש ע"י
שמשלחה ,אפשר ששילחם וחזרו ולא היה בידו לגרשם עכ"ד .עוד יש לציין
לדברי המשך חכמה )פרשת חיי שרה( שלא השביע אברהם את יצחק גופי'
שלא לקחת אשה מבנות הארץ מכיון דא"צ לשמוע לו ,כהמהרי"ק ,ולכאו'

אין חיוב כבוד ,ורק לפי מעלתו נענש על כך ,ותו ליכא ראי'[

לעילוי נשמת הרב אהרן בהרה"צ מרדכי יהושע זצ"ל נלב"ע ד' כסלו תנצב"ה
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ענין בפרשה -ישיבה
ויעקב איש תם יושב אהלים  -ופרש"י ישב אהלים  -אהלו של שם ואהלו של עבר
הנה אם נבוא לכתוב ממשנת רבנו אשר נושא במקהלות תמידים כסדרם זה עשרות רבות בשנים לאוי"ט ,ברום מעלתן וגודל נחיצותן של הישיבות הקדושות
ובהיקף הענינים הנוגעים ל"חיי הישיבה"  -צריך חיבור גדול ,והבאנו כאן איפוא רק מעט שבמעט מאשר יכיל הגליון ,ועוד חזון למועד.

עוד ישיבה

מחבירו אשר אינו כל כך מחונן בכשרון לעשות ליצנות ,והן סתם לעשות
בדיחות ,הוא נחשב מהמכובדים בחברה ,וזה א' הסיבות ההורסות בין את
האנשים המבוגרים כבר ובין את הצעירים ,כי מצד אחד שואף לעליה ,אבל
למעשה עושה כל המאמצים למצוא חן בעיני חבריו ע"י שמתלוצץ,
ומשתדל בכל מרצו למצוא מקום מכובד ע"י שמשקיע כשרונותיו בליצנות,
ובדיחות ,כי בלי זה מרגיש עצמו נחות דרגא ,ואין לתאר גודל ההפסד שיש
בזה ,ולדעתי זה מהמפסידים העיקריים הן בתורה הן ביראת שמים ,ואשרי
מי שיוכל להתרומם מזה ולא ישגיח על מה שהרוח הזה שולט בין החברים,
ויתבונן שכל זה הוא דמיון חולף אין בו ממש ,ומלבד האיסור החמור שיש
בזה הוא כולו הבל ,ולא נשאר לאדם כלום בזה ,וחוץ מזה יחשוב ממה
שיגיעהו חרפה ובושה עולמית בחיים הנצחיים ועונשים החמורים התלויים
בזה .וצריך לברוח מזה יותר מאשר צריך לברוח מן האש ,וישים אל ה' ואל
תורתו מבטו .וגם ההרגל הזה מפריע לו בשעת תפילה ,כי קשה שבשעת
תפילה ירגיש שעומד ומדבר לפני הקב"ה בזמן שכל היום הוא בסתירה לזה.
ובאמת בשעת תפילה צריך לבקש רחמים שלא יכשל בזה .גם להתעורר
להלחם נגד ההרגל הזה ,ויחשוב שעומד לפני הקב"ה ויתחזק ברצונו למלא
תפקידו בעולם החולף ,ולא יגיעהו חרפה ובושה על אבדן שנותיו,
וההתבוננות הזאת תביאהו לדרגות גדולות מאד ובעליה גדולה בתורה
מנאי הרוצה אשרך האמתי
ויראת שמים.

בס"ד .כ"ב שבט תשנ"ז .בני ברק יצ"ו .לכ' בית ישראל יראי ד' וחושבי שמו
נעימות בימינם נצח.
הנה בדורנו שנאמר עליו "כי הנה החשך יכסה ארץ" ושונאי תורה מתאמצים
בכל כחם ומרצם להדיח לב בני ישראל מרבון כל העולמים ומתורתו ,מ"מ
רואים בעליל מה שהובטחנו כי לא תשכח מפי זרעו ,ובס"ד חלק מעמנו שהי'
רחוקים מהמושג של תורה ,רצונם עז לחנך בניהם בדרך התורה ,וידוע כי רק
מקומות אשר בהם לומדים תורה בקדושתה כגון הישיבות והחדרים הם
המפלט היחידי שנשאר לנו ,ועלינו להשתדל לייסד עוד חדר ועוד ישיבה
לצעירים וכן ישיבות גדולות ,ונקוה שזה ינצור את אלו שהולכים בדרך הנכון,
וגם יוסיף לקרב עוד אשר עד עכשיו בחשך הלכו.

בצורך במכינה לישיבה קטנה ולהתיעץ עם המורים והמנהלים
בס"ד .בני ברק ח' בטבת תשנ"ו .לכבוד מנהלי בתי הספר ,תלמודי תורה,
חדרים ולהורי התלמידים .שלומכן ישגא מאד.
הנה כידוע מתחילים להתכונן גומרי בתי החינוך והחדרים וכדו' את
לימודיהם להיכנס לישיבות לצעירים ,חלק מהתלמידים אינם מתאימים
למתכונת הלימודים הרגילה ,ומכל מקום הוריהם רוצים להכניסם בישיבה
ששמה הולכת לפניה ,וכשנתקלים בקשיים להתקבל ,עושים כל טצדקי עד
שמצליחים להכניסם לישיבה עם דרישות גבוהות ,והיות שאלו לא יכולים
להיקלט טוב שם ,נשברים ויש שמתדרדרים עד אשר לא יכולים להחזירם
למסלול הנכון ,והטעם ,כי כל הורה אינו רוצה להכיר ,מטעמים מוטעים,
שבנו אינו יכול להיות בישיבה עם דרישות גבוהות ,והתוצאות מאד לא
טובות.
בס"ד בזמן האחרון נוסדו ישיבות ומוסדות חינוך אשר נועדו לקבל תלמידים
כאלו ,אשר שם מלמדים בקבוצות קטנות ,ובהתמסרות ובסבלנות מיוחדת,
אשר צריכים לתלמידים כאלו .רבים מהם יכולים אח"כ להיכנס לישיבה
גדולה ,ולהיות נחשבים כתלמידים מן המניין.
לכן הנני בזה להעיר שלפני שמחליטים לאיזה ישיבה להיכנס ,יתייעצו
ההורים עם המורים והמנהלים אם המקום שרוצים שיתקבל התלמיד הוא
באמת ראוי בשבילו ,ולא יהי' ח"ו תלמידים שנושרים מהישיבות לצעירים,
כי יש לקוות כי בהתייעצות עם המורים והמחנכים יחסכו הרבה צער ויגון
להורים ולכלל ישראל.
יה"ר שיוליכנו בדרך אמת לחנך הבנים בחינוך הנכון ויקוים בנו "וכל בניך
לימודי  "...וכו' .א.י.ל .שטינמן

העצה לקבל "גישמאק" בלמוד
שח רבנו :בדרך כלל האדם נהנה מדבר שהוא מבין ,ומדבר שאינו מבין אין
לו הנאה .א"כ אם בחור מבין את תוכן הגמרא בבהירות הרי הוא יכול לקבל
גישמאק ,אבל אם אינו מבין ,לא שייך לקבל גישמאק .וכמובן שגם בזה יש
דרגות ,שיש אחד שהוא מהיר תפיסה וההנאה שלו היא מידית ,ויש כאלו
שעד שמבין לוקח לו הרבה זמן א"כ ההנאה שלו היא מאוחרת יותר.
ורק מה שלפעמים הבעיה היא ,שהבחורים נמשכים ללמוד דברים שהם
למעלה מהשגתם ,ממילא אינם מבינים ולא שייך שיהנו ,ע"כ צריך להשתדל
ללמוד דברים כפי ההבנה ,ולא לעסוק בדברים גבוהים עד כדי שהבחורים
אינם מבינים .ועיקר ההשקעה צריכה להיות בפשט .אמנם הדבר שהכי קשה
להבין זה הפשט ,שהרי בעיון אפשר להגיד כל מיני סברות וחקירות ,אבל
פשט אמיתי זה קשה .מספרים שרבי חיים ואלוזינער היה מסביר בשיעורים
את הפשט של הגמ' ולא הי' מרבה בפלפולים ,עד כדי כך שהתלמידים אמרו
שאין כוחו אלא בפשט ,לכן הוא אומר רק פשט .למחרת הוא נכנס לשיעור
ומסר להם שיעור בעיון במשך שעה וחצי ,ולאחר כעשר דקות מתחילת
השיעור חלק הבחורים לא הצליחו לקלוט מה הוא אומר ,וכשסיים אמר להם
שאינו אומר שיעור בעיון לא בגלל שהוא לא יודע אלא בגלל שהוא רוצה
ללמדם פשט ,שזהו הדרך הנכון -כך שמעתי פעם.
ושמעתי כמדומני בשם מרן החזו"א שאם היו לומדים בהבנה היו חוסכים
הרבה קושיות ואיבעיות ,שכל מה שיש כ"כ הרבה קושיות זה תוצאה בגלל
שלא מבינים את הפשט האמיתי ,וקצת מעקמים את הפשט ,וע"כ קשה
קושיות .ואמר לי מרן החזו"א על אחד שהי' לו סברא עקומה והוקשה לו
קטע ברמב"ם ,שהלא זה לא שייך להגיד ש"הוא" יש לו סברא עקומה ולכן
הוקשו לו דברי הרמב"ם ,אלא אומרים שהרמב"ם קשה ,ואז אומר ע"ז את
הסברא העקומה שלו.

רק מי שנתחנך בישיבות
הן ידוע כי הישיבות הקדושות אשר בהם לומדים רק תורה ויראת שמים בלי
לערב בהם שום לימודי חול ,הם ורק הם ,ממשיכים מסורת אבותינו
המקובלים מדור דור .וכל אלו אשר הכניסו חול בקודש לא עלתה בידם לא
תורה ולא יראת שמים ,ומהם יוצאים המחריבים בכרם בית ישראל ,וזה על
הכלל וכן על הפרט ,שכל צעיר שבצעירותו לא נתחנך כולו על אדני הקודש,
הן מדותיו והן יראתו לקוי' ,ואין להרבות בדברים כי ידוע לכל באי שער עמנו
גודל ההפסד למי שזז מהדרך של אבותינו.
ואין לי אלא לברך שכל מי שיתחנך בישיבות הקדושות אשר מושתתים רק
בתורה ויראת שמים טהורה יצליחו ויגדלו לתפארת ,הן בתורה ומידות,
ושיראתם תהיה קודמת לחכמתם שאז גם חכמתם מתקימת כמבואר בדברי
חכמינו ז"ל .וע"ז באתי על החתום למען כבוד שמו יתברך כ"ה טבת תשנ"ח
בני ברק יצ"ו

קצב הלמוד הרצוי לבן ישיבה
אמר רבנו :אין זו הדרך הנכונה ללמוד רק שנים שלש דפים בזמן ,ובכל
הדורות לא למדו בדרך זה ,ואם היו לומדים בדרך זו הרי אם רוצים ללמוד
ש"ס יצטרכו בשביל זה ללמוד אולי אלף שנה .זה לא הדרך הנכון ,אלא צריך
ללמוד ולהבין טוב את הפשט ואם עדיין יש לו קושיא ,שישאל ,אבל לא
לחפש קושיות ולנסות לתרצם .אמנם לפעמים טוב להקשות קושיות כדי
לחדד את הראש וגם קצת להרגיע את היצר ,אבל לא צריך רק לחדד ,צריך
ללמוד וגם לחדד .אבל רק לחדד בלי שום דבר זה א"א.
בואלאזין הי' ההספק דף ליום .הנצי"ב הי' אומר שיעור בימי ראשון ,שני
ושלישי ,כל יום דף ,ורבי חיים מבריסק  -אחרי שהוא נהיה ראש ישיבה  -הי'
אומר בימי רביעי ,חמישי ושישי כל יום דף .ועל מה התעכבו? תראו בספר
מרומי שדה שבכל דף יש הערה אחת או שתי הערות ,וזה מה שהספיקו ביום
אחד

הדרך לעליה בתורה
שלו' וכל טוב לך .אשר שאלת הדרך לעלות בתורה ויראת שמים בימי
הבחרות ,הנה בעצם ידוע לכל ,כי עיקר העליה היא בהתמדת ושקידת
הלימוד בתורה ,וכל הדברים האלה ידועים ומפורסמים ,גם ראשי הישיבות
והמנהלים הרוחניים מדברים ומעוררים תמיד על הדרכים להגיע לעליה ,וגם
יודעים ומודיעים הדברים המפסידים את הצעיר לעלות ,וכמעט אין מה
להוסיף.
אמנם פרט אחד רצוני להעירך ,אשר אף שמדברים מזה ויודעים זה ,מ"מ לא
מעריכים זה מספיק ,ולדאבונינו זה כמעט הגורם העיקרי המפריע להיות בר
מעלה ,והיינו כידוע שבטבע האדם רוצה להיות לו מקום מכובד בכל מקום
ומצב שנמצא ,ולדאבונינו רואים שמי שיש לו כח ליצנות ,הן להתלוצץ
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במקום אחד חופרים מטר או שתי מטר וכבר מוצאים מים ,ויש מקומות
שבחפירה של מטר או שתים עדיין לא מוצאים אלא צריך להעמיק ולחפור
עוד מטר או שתים נוספים ,ולפעמים עשר מטר ויותר ,עד שלבסוף מגיעים
למקור מים .כך גם אצל בנ"א :יש כאלו שיש להם תפיסה מהירה .אחד כזה
תיכף הוא מגיע למים .אבל יש אחד שצריך לחפור הרבה ואם הוא יחפור
הרבה הוא יגיע בסוף למים .כל אחד יכול להגיע למים ,להבנת התורה ,ואם
יתעקש ויתמיד לחפור ולחפור ,הוא יגיע לבסוף .כמובן כאשר אין מדובר
בכאלה שיש להם ליקוי ,אבל בדרך כלל מי שיגע  -ימצא....
אמנם בימינו כאשר האדם נחשף לכל כך הרבה דברים והסקרנות שלו
מוליכה אותו להתמלא בכל מיני דברים מיותרים ,זה קשה יותר .בזמנים
קודמים לא היו כ"כ הרבה ידיעות כמו שהאדם יודע היום .היום כ"א מתענין
ויודע מה שקורה בכל העולם ,מה שקרה באמריקה או באוסטרליה או בכל
מקום אחר ,והוא נמשך אחרי זה וממלא את ראשו בידיעות מיותרות ולא
נחוצות .אבל פעם לא ידעו וממילא לא התעניינו כ"כ .ידעו מה קרה ברחוב
הסמוך וזהו ,וממילא הראש והלב היו פנויים ללמוד תורה .אבל היום שכל
אחד 'צריך' לדעת מה קורה בכל מקום אפילו שאין לו מזה שום תועלת ,אם
זה ע"י העיתונים וחוץ מהעיתונים הרגילים יש גם כל מיני עיתונים נוספים
וכולם מלאים בשטויות ,שום דבר חוץ מזה .ובינתיים הראש מתמלא עם
השטויות האלה ,ואינו פנוי לתורה.

על כן טוב הוא שילמדו ולא כ"כ 'קוועטשן' .שילמדו ויתקדמו קצת יותר
מהר .ודאי שצריך גם לחדד את השכל ,אבל לא להתעכב על כל דבר .לא כל
בחור מסוגל לומר הרבה פלפולים על כל שורה ,לא כל בחור מתאים לזה.
ואותו הדבר גם בכוללים .גם בכוללים לומדים לאט .אמנם בכוללים
מתקדמים קצת יותר מהר ,אבל לא מספיק .אבל אצל בחורים המצב יותר
גרוע .שמעתי שלמדו במסכת יבמות ארבע ,חמש או שש דפים כל החורף,
ואיך יגיע עי"ז לדעת ,הרי שום דבר הוא לא יספיק.

יגעת ומצאת
לשון בני אדם הוא שיש בחורים שאינם בעלי כשרונות ,אבל האמת הוא
שהסיבה היא כיון שרוב רובם אינם מבינים את תוכן הנלמד ,ולא בגלל
שאינם בעלי כשרונות .אני רואה הרבה פעמים שאותם האנשים שנקראים
שאינם כשרוניים בשעה שהם מגיעים לעניני ממונות הם חכמים מחוכמים,
חכמים שאין כמותם ממש .אלא אחרי שבחור מילא את הראש בשטויות
הוא לא קולט דברי תורה ,כמו שכתוב במדרש על ליצנות שאם יש ליצנות
אין תורה ואם אין ליצנות יש תורה .תורה וליצנות אינם שידוך טוב ,ואצל
חלק גדול מהאנשים שאינם קולטים הסיבה היא שהראש מלא עם שטויות.
אמנם יש גם כאלה שיש להם באמת ראש קשה ,אבל לא לכל אלו שנחשבים
לכאלה יש ראש קשה.
ולאלו שבאמת יש להם ראש קשה וכדו' ,שמעתי בשם מרן החזו"א
שהמשיל את זה לחופר באר ,לאחד שמחפש באדמה מקורות מים .והנה

הוספות והשלמות לגליונות 61-65
לבקשת רבים ,בכל שבת מברכים נכלול בל"נ בעלון השבועי הוספות והשלמות לעלונים של אותו חודש ,מהערות והארת הקוראים שליט"א ,וישר כוחם של
כל המעירים על דבריהם וטרחתם להגדיל תורה ולהאדירה

שלשה דברים

והאירו ,דנפלה כאן שגגה ונתחברו כאן ב' ענינים שונים .המעשה הא' היה
עם חתן הגר"ח פרידלנדר שהיה בחו"ל ,ונולד לו בן והגר"ח היה המוהל ורבנו
היה סנדק ודו האם יברך להכניסו הסבא מצד האבא או הסנדק ,והכריע רבנו
שמכיון שהאב שלח שליח למול א"כ מוטל עליו לברך להכניסו ולכן הוא
שהיה הסנדק בירך להכניסו.
ועוד מעשה היה שרבנו היה סנדק בשביעי של פסח ברמת גן אצל אחד
מתלמדיו שהיו לו בני משפחה קרובים שאינם שותומ"צ בתל אביב ,ורצה
לעשות ברית בבני ברק ,אך רבנו אמר לו שיעשה באמצע הדרך ברמת גן
למנוע חילולי יו"ט ,והוא יטרח ויבוא עד לברית להיות שם סנדק ,והלך כחצי
שעה לשם כך ,וכן הגיע לשם הגר"ח שהיה קשור עמו להיות מוהל ,ושם היה
ברית רגילה ,והאב בירך את הברכות.

בגליון פרשת בראשית ,בעניני זמירות שבת מובא שרבנו סיפר שבעיר בריסק
היה שיר שהיו שרים בכל ליל שבת על דברי המשנה 'שלשה דברים צריך
אדם לומר ערב שבת וכו' ,והיו החלונות פתוחים ,וכך היתה מתנגנת המניגה
הזו בכל בריסק.
הוסיפו שרבנו בהזדמנות אחרת סיפר ,שהחזן של בריסק חיבר ניגון על
המילים האלו ,והיו שרים את זה בקבלת שבת ,ואנשי בריסק כ"כ נהנו
מהשיר שהיו מפזמים את זה בביתם בער"ש ובליל שבת ,עד שהיה נשמע
השיר בכל מקום.

אין היתר לדבר לשון הרע
במה שהובא שם על הגר"א גינחובסקי זצ"ל בענין לשון הרע .שרבנו הורה
שאין היתר לומר לשון הע בשביל לבנות מקוה.
]והערנו ג"א שליט"א ,וז"ל הנה זה פשוט שמותר לטעון טענת מזוייף,
ואע"פ שיוצא מזה לשה"ר על המלוה] .וגם כלפי יורשי ַמלוה ,לטעון
שאביהם זייף [.וה"נ שפיר מצי ערב לטעון שהלוה זייף את החתימה.
]ויצטרך קיום [.ובודאי לא נא' באיסור לשה"ר שחייב לתת לשני להזיקו או
לגרום לו היזק .ומעתה ,לכאו' ה"נ אי לא איירי כלפי הפסד ממון כי בלא"ה
איננו תובעו ,אבל גם משום דלא ניח"ל שתהיינה תרעומת עליו ]ונידו"ד גרע
מזה טובא כמובן[ שרי .והגדר בזה דלאו כל כמיניה של ראובן להיות שמעון
מנוע מגילוי טענת זכותו וכשרותו] .אם א' "גנב" חידו"ת מזולתו ,האם אסור
ל"נגנב" לומר שה"תורה" היא שלו ,אע"פ שעי"ז נשמעת גנות של הראשון?[
והיה נ' שלא קאמר מרן שליט"א אלא כלשונו ,שלהתרים איננה סיבה .והיינו,
שאלמלי היה איכפ"ל להרא"ג ז"ל להעמיד שמו הטוב כחזקת כשרותו
וצדקתו הנודעת וכד' לא היה בית מיחוש ללשה"ר ,ואך דמאחר שממדת
חסידותו לא נחית לכ"ז ולא עלתה שאלת גילוי האמת כ"א עבור מטרת
השגת התרומה ,ע"ז הוא שבאה הוראה דלא נפיק מלשה"ר .ואכתי חידוש
הוא ,דלסברא הנ"ל היה אפ"ל שכבר אינו חפצא דלשה"ר ,ולא דהתועלת
היא המתירה .עכ"ד הגאון שליט"א[

פגישת הגרי"ז והגר"ש שקופ
בגליון פר' לך לך הובא שהגר"ש שקופ נפגש עם מרן הגרי"ז בתחילת
המלחמה בוילנא וכו' .והוא ט"ס דהפגישה היתה כמה שנים לפני המלחמה
ולא בשנות המלחמה שהגר"ש לא הספיק להגיע לוינא ונפטר בגרדונא

מקדשים על גביע קטן
בגליון פר' וירא הובא שאמר רבנו שבעבר היו מקדשים על גביע של שבעים
גרם .והוא ט"ס וצ"ל שמונים ושש גרם.

שינוי דעת החזון איש בשמור ונעבד
עוד שם הובא שם שאמר רבנו ,ובדורינו היה החזון איש שהיה בכוחו לעשות
כן ,וכגון לענין שביעית ,שבתחילה כשהיו מעט שומרי שביעית הורה
להחמיר לאסור שמור ונעבד .ואח"כ כשנתחזק ענין השמיטה היקל בזה ,כיון
שראה שכבר שומרים מצות השביעית.
והאירו ,שמרן הגרח"ק בציון ההלכה פ"ד משמיטה סי' שיח הביא שהחזון
איש נשאל על סתירה זו והשיב שרצה שיהי',סתירה ,והיינו שיש מקום
להחמיר ,וכן לעצמו הי' מחמיר ,ועי' קריינא דאגרתא ח"א סי' קמ"ז מש"כ
לישב בזה .ובארחות רבנו ח"ב עמ' שמ"ד שמ"ה הביא בשם מרן הגרח"ק
שהחזון איש אמר לו לא להחמיר בשמור ונעבד] .וע"ע בגליון הבא בע"ה פ'
ויצא בשיעורי הגרב"צ פלמן ובהערות שם ,ובזה יובנו היטב דברי רבנו[

שם אחיו של רבנו

תפילה בד' אמות

בגליון פר' נח נכתב ששם אחיו של רבנו היה צבי והוא ט"ס ,וצ"ל משה
אליהו .ושם אחיו הצעיר היה אליעזר דוב.

עוד שם בענין התפילה ד' אמות של הקבר ,הוסיפו שרבנו שליט"א באחד
השיעורים אמר בזה שאומרים תהלים ביארצייט ליד קבר ,דכיון דזה לטובת
הנפטר ולכבודו אז מותר .וצריך להתרחק מהקברים הסמוכים ,או לכוין גם
עליהם שעי"ז לא יהיה להם לועג לרש.
ורבנו עצמו שעולה לקבר אשתו הרבנית ע"ה ביום היארציט נוהג להתרחק
ד"א מהקבר ,ולומר שם תהלים.

להכניסו
בגליון פרשת לך לך הובא שסיפר רבנו שלפני כמה עשרות שנים ,הוא היה
סנדק ברמת גן בשביעי של פסח בברית ,שהיה ר' חיים פרידלנדר זצ"ל
המוהל ,והיות ואבי הבן לא הי' צלול בדעתו ,בירך רבינו ברכת להכניסו
בבריתו של אאע"ה ,כנפסק בשו"ע )יו"ד ס' רס"ה( דבמקום שאין אב מברך
הסנדק.
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יומא דהילולא – מרן רשכבה"ג הגאון רבי אהרן קוטלר זיע"א נלב"ע ב' כסלו תשכ"ג
רבנו למד אצל ר' אהרן כחצי שנה בישיבת 'עץ חיים' בקלעצק ,ונביא כאן מה שסיפר רבנו על תקופה זו ,ועל מרן הגר"א קוטלר זצ"ל.
הצלת אמריקה
אמר רבנו :ידוע מה שאמר ר' חיים מואלאזי'ן שעתידה התורה להתפשט עד
אמריקה ,ובעבר כל מי שהי' לו איזה בעי' הי' בורח לאמריקה .וממילא
נתקבצו כל מיני אנשים פחותים ]אז לא הי צריך ויזה כדי להכנס לאמריקה[
וכשר' אהרן קוטלר הי' צריך לעזוב את ליטא הסתפק לאן לפנות אם
לאמריקה או לא ,וערך גורל הגר"א ועלה לו הפסוק 'לך לקראת משה
המדברה' ומזה למד שעליו ליסוע לאמריקה שהי' אז מדבר שממה מתורה,
ובאמת בזה הוא הציל את אמריקה.
בא עשה מהפיכה
וכשרבנו היה בארצה"ב אמר דברי חיזוק כדלהלן :חז"ל אומרים אלף נכנסין
למקרא ואחד יוצא להוראה .מתוך אלף שנכנסים ללמוד חומש ,יוצא אחד
תלמיד חכם .נמצא שאם אחד משקיע את כל כוחו לא בחלק של יראת
שמים אלא רק בחלק השני ,יצא רק אחד .מכל העבודה יצא אחד .אבל אם
ישקיע גם ביראת שמים ,יצאו תשע מאות תשעים ותשע .א"כ מה עדיף,
תשע מאות תשעים ותשע או אחד? אבל האמת היא לא כך .כי אם ייצא
התלמיד חכם הגדול מאד ,זה חשוב יותר מהכל .וראי' לזה ממה שכתוב
בפסוק שיוסף הביא את בניו ליעקב לברכם ,אפרים ומנשה ,ויעקב רצה
לשים יד ימינו על אפרים .אמר לו יוסף :לא כן אבי כי זה הבכור ,שים ידך על
מנשה .אך יעקב עמד על שלו ונתן ימינו על ראש אפרים ,ואמר ליוסף :ידעתי
בני ידעתי גם הוא יגדל .זאת אומרת ,שמנשה יהי' ג"כ גדול ,ומסביר רש"י
שייצא ממנו גדעון שתבוא ישועה על ידו ,ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו
יהי' מלא הגויים  -שמאפרים יצא יהושע שילמד תורה לכלל ישראל ,וינחיל
לישראל את הארץ.
נמצא שלא דברו על זה שלאפרים יהי' יותר או למנשה ,אלא דברו על דבר
אחד :שמאפרים ייצא יהושע וממנשה ייצא גדעון ,אדם אחד ,יהושע -
שהוא ילמד תורה לכלל ישראל וינחיל לישראל את הארץ ,וממנשה ג"כ יצא
אחד ,גדעון  -שהוא הציל את כלל ישראל כשהיה מצב קשה .ומי חשוב
יותר? אפרים! כי הוא ילמד תורה.
עכ"פ לא מדברים על כל העם ,שהיה לו לומר שבאפרים יהיו יותר תלמידי
חכמים .אך לא כתוב את זה ,אלא כתוב אדם אחד! משמע שאדם אחד
קובע .אדם גדול אחד קובע לכל הציבור יותר מהכל ...יש מנשה אחד שיצא
ממנו גדעון .ויש אפרים אחד שיצא ממנו יהושע .ומה עם כל האנשים ,שיהי'
כתוב כמה אנשים יהיו למנשה וכמה לאפרים ,וכמה תלמידי חכמים יהי'
ביניהם? לא! אדם גדול אחד שהוא בראש ,זה הכל! ונקטו גדעון אחד,
ויהושע אחד ,משמע שזה הדבר הכי חשוב.
אך במה דברים אמורים כשמדובר על כזה מין אדם גדול שכולל הכל ,אז
אחד חשוב יותר מהכל .אבל כרגיל זה הפוך .מה שיהי' יותר יראי שמים
חשוב יותר .ואם יודע שיצא ממנו יהושע ,בודאי שיהושע אחד חשוב יותר
מהכל! ואתם הרי יהודים מאמריקה ,ובודאי אתם יודעים :רבי אהרן קוטלר
בא ועשה מהפיכה .רבי אהרן קוטלר אחד הגיע ועשה מהפיכה באמריקה .ואם
היה חמישים אנשים אחרים ,לא רבי אהרונ'ס ,לא היו יכולים לעשות מה שרבי
אהרן אחד עשה! למה ,בגלל היסוד הזה .אדם אחד גדול כמו רבי אהרן יכול
להפוך את אמריקה! ואם היו באים חמישים אחרים לא כאלה תלמידי חכמים
גדולים כמו רבי אהרן ,לא היו יכולים לפעול הרבה ,רק רבי אהרן אחד צריך.
וככה אפרים אחד שוקל כנגד כל העולם .מה זה אפרים ,יהושע שיצא ממנו,
שלימד תורה לכלל ישראל ,והנחיל להם את הארץ .רואים שאדם גדול מאד,
זה באמת אחרת ,אבל כרגיל מסתכלים לפי הציבור] .דברים דומים אמר רבינו

בישיבת קלעצק
סיפר רבנו :בט"ו בשבט תרצ"ב באתי לקלעצק ,ור' אהרן אמר כבר שני
שיעורים בסוגיית בע"ח גובה את השבח בסוף שנים אוחזין] ,על שיטת
הש"ך שם[ ואח"כ השלים עוד שני 2שיעורים ,ואמר רבינו שזה היה פשוט
לו שלא יוכל להבין את ההמשך היות והגיע באמצע ,רק אח"כ כשעבר
לסוגיית יאוש שלא מדעת בריש אלו מציאות סבר שעכשיו יוכל להבין ,אך
בסוף התחיל ר' אהרן מהסוגיא בב"מ דף ק"ב ומשם פילפל באורך בענין יאוש
שלא מדעת] ,והיו בחורים מבוגרים יחידים שהיו חוזרים על השיעורים
לצעירים ,וכן הגאון רבי יהושע יגל זצ"ל היה חוזר על כל השיעור[.
ומספר רבנו שאחרי מעריב היו ניגשים לרבי אהרן כעשרים בחורים ושואלים
את שאלותיהם ]ואמרו לי שלפני שהגעתי היו מאה בחורים שואלים[
ולהרבה מהם היה צועק ר' אהרן פויער ]– איכר[ ,אחרי שהי' רואה שאינם
מבינים מה שאומר להם.
והסביר רבנו שמכיון שדרך לימדו כל דבר לברר ולהתבונן היטב ,היה קשה
לו לשמוע שיעור כללי ברצף אחד ,שברגע ששמע שאלה רצה לחשוב
בעצמו אם זה בכלל קשה ,לפני ששומע תירוץ ,ואח"כ כששמע תירוץ ,רצה
לחשוב אם זה מתורץ ולא לשמוע ברצף שאלה ותשובה.
ר' אהרן הי' מוסר שיעור פעמים בשבוע במשך שעה וחצי והיה מדבר
במהירות ,והיו ממלאים מחברת שלימה ]של כ 12עמודים[ מכל שיעור ,ור'
אהרן אמר שמי שלומד את השיעורים שלו יהיה ת"ח גדול.
אח"כ באמצע חודש תמוז נסע רבי אהרן לחו"ל ,ואז הרבה עזבו את הישיבה,
ורבינו חזר ללמוד בבריסק) .צדיק כתמר יפרח עמ' תי"ט ,ועוד(
עם המשגיח זצ"ל
סיפר רבנו ,המשגיח בתקופה ההיא היה מרן רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל,
והתלונן בפני הגאון ר' אהרן קוטלר על העדר התענינות של בני הישיבה
בתורת המוסר ,וכדי לשנות את המצב ביקש להפקיד בידיו בנוסף את תפקיד
אמירת השיעורים לקבוצת צעירי התלמידים.
ואכן הסכים לכך הגאון ר' אהרן ,והמשגיח ביצע את התפקיד באופן נפלא
ביותר ,ואכן היה תועלת גדולה שתלמידי קלעצק נעשו קשובים יותר
לדרשותיו המוסריות) .ספר מרן הרב שך עמ' (224
אלא שכעבור תקופה נוספת ,שב ר' יחזקאל להתלונן על המצב ,אשר עדיין
לא ראה שיפור של ממש ,ואת העובדה שמסירת השיעורים לא שיפרה את
המשמעת די הצורך ,הוא תלה בכך שאת השיעורים הוא מסר לצעירים
ביותר ,ולכן אין לכך השלכה על יחס הבחורים המבוגרים כלפי תפקידו
כמשגיח ,אילו היה מוסר שיעורים לבחורים שנמנים על הגיל המרכזי
שבישיבה ,טען ר' יחזקאל ,היתה משתפרת המשמעת המוסרית ,ודרישותיו
בתחום ההשגחה הרוחנית היו מתקבלות על לב התלמידים.
אמנם דעתו של ר' אהרן היתה שונה ,שהוא חשש ' שכדי להיות משגיח צריך
להקדיש את כל היום ,ואין אפשרות למלא את התפקיד ההשגחה ולומר
שיעור .ובעקבות זה עזב ר' יחזקאל את הישיבה) .שם(
ואח"כ בעקבות שר' אהרן נסע לאיסוף כספים לחו"ל הצטמצמה הישיבה.
מיעוט תענוג
סיפר רבנו שכשלמד בקלעצק היה אוכל 'טעג' -ימים אצל יהודים שם ,וכל
התקופה ההיא היה אוכל תפוח אדמה מבושל במים ,ואף בימי הפסח ששהה
שם זה היה מאכלו.
המצב הכספי של הישיבה היה קשה ולכן בתחילה ר' אהרן לא רצה לקבל
אותו ,רק אחרי המלצת הגאון ר' משה ראובן גולבסקי חתנו של הגרש"ז ריגר
הוא התקבל ]שח רבנו :בצעירותי ר' שמחה זעליג סיפר לי על העילויים
שבתקופה ההיא שהיו המבוקשים ביותר בשידוכים ,ר' אהרן קוטלר והרב
דסלר ,ועוד )צדיק כתמר יפרח עמ' קכ"ט([
אחרי  15שנה הכירו
שנים לאחר מכן ,כשגר רבנו בפתח תקוה ולמד בכולל תורת ארץ ישראל ,בא
פעם אחת בשנת תש"ו רבי אהרן לפתח תקוה ,ומסר שיעור בביתו של גיסו
הגאון ר' יצחק מאיר בן מנחם זצ"ל על מסכת שבועות ,ואח"כ מסר בישיבת
לומזה על סוגיית חצירו של אדם קונה שלא מדעתו ,במשך שעה וחצי ,והיה
נפלא מאוד .וכשניגש אליו רבנו שליט"א זיהה אותו רבי אהרן מיד ,והתפלא
רבינו האיך זכר אותו רבי אהרן אחרי כ"כ הרבה שנים...

בישיבת ליקווד בירושלים ב' כסלו תשס"ד והובא חלקים ממנה בשנה א'[

רק תורה בעיון תציל את הדור
כשהגיע רבנו שליט"א לכינוס חינוך בארצה"ב שאל :ומה עם ועדה שתדאג
ללמוד התורה? והוסיף :אין הכוונה לשעורי תורה שילמדו בהם בבקיאות.
רק לימוד התורה בעיון יציל את היהדות! צריך לייסד שעורים בעיון! חייבים
ליסד ישיבות! מה היה קורה אם אז ,לפני כמה עשרות שנים ,היו באמריקה
כמה אלפי לומדי הדף היומי? כיצד היתה נראית היהדות המקומית ,כיום?
ואז קולו נשנק .הוא השפיל את עיניו וברר את מילותיו" :לימוד בבקיאות,
לא היה מציל את יהדות אמריקה .אבל היה רבי אהרן קוטלר אחד ,שהקים
ישיבה אחת ,ישיבה על טהרת הקודש  -מקדש לד' ולתורתו ,וכך הציל את
יהדות אמריקה".
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פרשת ויצא
שנת תשע"ה

יעקב תיקן תפילת ערבית

פניני הפרשה
וגו' וכתיב )שם( ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם .ולמה ללאה
לא אמר ה' מנעי קולך מבכי ויאמר לה שהיא עתידה לינשא ליעקב.
והשיב ,דיש הבדל גדול בין המקרים ,רחל בוכה על צרות של גלות ,על הצרות
של בניה ,ועל זה אומר ה' שהגלות לטובתם ועוד יחזרו ומנעי קולך מבכי.
אבל לאה בוכה כי היא רוצה לידבק בצדיק ,היא רוצה להקים שבטי י-ה ,היא
רוצה לגדול ביראת שמים ,על תפילה כזו הקב"ה לא מוותר ,ומבקש אדרבה,
תמשיכי להתפלל ,והדמעות האלו הם משקים את הזרעים בהם יצאו
השבטים) .יצחק ירנן עמ' (136

בגמ' בברכות כו ,ב איתא יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר )בראשית כ"ח(
ויפגע במקום וילן שם ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר )ירמיהו ז'( ואתה אל
תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי.
והנה תוס' בשבת ט ,ב ד"ה למ"ד כ' תדע שהרי יעקב תקנה ,משמע בתוס'
שיעקב עשה תקנה להתפלל ערבית ,ולא סתם שהתפלל ואנו למדין ממנו
אלא שהוא תיקן להתפלל ואין לבטל תקנתו .וצ"ע כיצד תקנתו חלה לדורות,
הרי עדיין לא נצטוו במצות ועשית ככל אשר יורוך ,גם למי תיקן ,האם לדורו,
הלא היו גוים .ועיין רש"י תענית דף כ"ח א' שכתב דמנחה דאורייתא היא
שיצחק תקנה .וצ"ב .ואפשר דתקנו לבניהם אחריהם כשיתחייבו במצות לא
תסור ,ואפשר לתקן לאחר זמן כמו שכתבו תוס' גיטין דף ל"ו א' דהלל תיקן
פרוזבול על לאחר החורבן .ומ"מ יותר חידוש לומר כן על לפני מתן תורה.

גניבת תרפים
נשאל רבנו האם מותר לגנוב תער מאדם שמגלח בתער ,ואמר שא"א ,דהרי
יכול להשתמש בזה שימוש היתר ,דיכול למכור לנכרי .ושאלוהו א"כ אמאי
רחל גנבה את התרפים מלבן ,והשיב דהרי התרפים לא עמדו לשום שימוש
להיתר רק לאיסור וא"כ שפיר היה מותר לה לגנוב ,משא"כ היכא דיש לו
שימוש היתר.

)אילת השחר שבת ט ,ב וע"ע באילת השחר כאן(

קידושין במקח טעות

צורת הדיבור לאומות העולם

יש מי שרצה לדון בקושיה לגבי קידושי יעקב את לאה ,שהרי קשה כיוון
שיעקב התכוון לקדש את רחל והתברר שהמתקדשת היא לאה הרי זה
קידושי טעות ,ואמר ליישב שאם היה יעקב יודע את האמת שאין אפשרות
אחרת שרחל תהיה אשתו קודם לאה שהרי לבן לא יתן ידו למעשה כזה ,היה
בודאי מתרצה לקחת את לאה ,וא"כ אין זה קידושי טעות.
ומו"ר הגראי"ל שטינמן שליט"א אמר שכל הקושיה מקידושי יעקב לא
מתחילה ,כיוון שאין כאן חלות אמיתית של קידושין ,ועשו את הדברים
קרובים לגדרי קידושין ,ולא שחל משהו באמת .ואמנם קיימו האבות את כל
התורה עד שלא ניתנה ,כמבואר בגמרא במסכת יומא דף כ"ח ,ואמנם
מוזכרים שטר קידושין באליעזר ,ושטר כתובה שהראה יוסף ליעקב ,אבל כל
הדברים הללו אינם אלא דברים הדומים לאמת ,ולא שחלו קידושין באמת.
וראייה לזה ,כי מי היו העדים בקידושי יעקב ללאה ,וכי היו שם יהודים
כשרים לעדות ,בוודאי שלא ,א"כ כל החלות היא רק 'כעין' .ובאמת
הקידושין חלו בביאה כאישות דב"נ ,ושם אין מקח טעות כיוון שהאישות
הוא כדבר מציאותי ולגבי זה האישות חלה אף בטעות) .דפי עיון ב"מ ב' עב-
עג ,כ"ת(

במכתב רבנו לכינוס רבני הקהילות באירופה כתב רבנו בתו"ד :ואליכם
הרבנים ,אשר לפעמים נקרה לפניכם הזדמנויות אשר יש לידע מה שתשיב,
ואיך להגיב על כל אותם מקרים של שנאת העמים רח"ל ,בזה עליכם לנהוג
כהנהגתו של יעקב אבינו ,שכאשר נפגש עם לבן לאחר שרדף אחריו ורצה
ליטול ממנו הכל ,והלא הי' עליו לכאורה לענות לו בתקיפות ולזעוק עליו
למה רוצה לגזול ממנו הכל ,ומה ענה לו יעקב? מה פשעי מה חטאתי ,בלשון
רכה ]א"ה -וכל' המד"ר פ' ע"ג קפדנותם של אבות ולא ענוותנותן של בנים וכו' פיוסים יעקב
מפייס לחמיו ,עיי"ש[ ,והלא לבן ביקש לעקור את הכל ,ולקחת מיעקב אבינו הכל
ולעקור את כל היסוד של כלל ישראל ,ובכ"ז לא ענה לו בתקיפות אלא בלשון
רכה ,ע"כ גם כאן כאשר מזדמן לפנינו מצב כזה יש להשתדל ולהסביר בלשון
רכה ,ולא להתגרות בם ,וכך לפעול עד כמה שידינו משגת.
וכן גם לגבי גזירת השחיטה ,אשר לדאבוננו בחלק מהמדינות כבר נאסר
לשחוט כדין ,ויש מדינות אשר לאחרונה התעורר שוב נושא זה שיש כאלו
שרוצים לאסור השחיטה ,ואיך אפשר ליהודים לדור במקום שאין מניחין
לשחוט כדת ,ובאמת כל יסוד הגזירה היא אך ורק משום שנאה וקנאה לעם
ישראל ,ורק שעוטפים אותה בטיעוני סרק של צעב"ח ,ע"כ על הרבנים
והעוסקים בזה לדבר בתחנונים ובדברי הסבר על לב ראשי המדינות,
שיניחונו לנפשנו להמשיך המסורה לנו ממשה רבינו ע"ה בלי שום סטיה ולו
הקלה ביותר ,ומבלי להתגרות באומות ,אבל על עצם השחיטה יש ללחום
ע"ז שח"ו לא ישנו אפי' בקוצו של יו"ד מההלכה הפסוקה לנו ,ומהמסורת
המסורה שבידינו מדור דור מאז שקיבלנו התורה מסיני ע"י משה רבינו ע"ה.
ויתן ה' שמכינוס זה יגבר קול יעקב ואז לא יוכלו ידי עשו לשלוט ונזכה
לגאולה האמיתית בבא"ס .א.ל .שטיינמן .א' אייר תשע"ג לפ"ק

תפילת לאה
ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה) .ויצא כט ,יז(
ופרש"י ועיני לאה רכות  -שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובוכה שהיו
הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן ,הגדולה לגדול והקטנה
לקטן .רבי יצחק לוונשטיין ז"ל שאל את רבנו ,דהנה על רחל נאמר שעברו
בגלות לבכות על צרתן בקבר רחל ,וכתיב )ירמיה ל"א( כה אמר ה' קול ברמה
נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו,
וכתיב )שם( כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך

כיון שהגיע למקום תפילין צרח בקול מר ליוצר נשמתו
לעילוי נשמת הקדושים רבי משה טברסקי הי"ד ,רבי אברהם גולדברג הי"ד ,רבי קלמן לוין הי"ד ,רבי חיים קופינסקי הי"ד
ור"ע אמר בברכות ס"א ב' כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל לבבך מתי בא לידי
ואקיימנו וכו' .ולכאורה הי' די שהוא מוכן שאם יבוא לידי נסיון יקיימו ולמה הי' צריך
לחכות מתי יבוא לידי ואקיימנו .וע"כ שקיום בפועל מעלהו לדרגא יותר גדולה .וידוע
שהמלאך הבטיח לבית יוסף שאם יזכה יזכהו למות ממש על קידוש השם.
והנה הגר"א קבור ע"י הגר צדק ,ולכאורה מ"ש הגר צדק מכל צדיקי דורו דהא כולם
בודאי היו מוכנים לישרף על קידוש שמו .וע"כ שקידוש השם בפועל אין דומה לו,
והיינו דכשמקיים מצוה הוא עיקר רצון ד' ,אבל כשמוכן לקיים מצוה סוף סוף לא הי'
קיום מצוה) .ימלא פי תהלתך ח"א עמ' נג(

ענין קידוש ה' – מרבנו שליט"א
בפר' וירא כ"ב כ"ג כתוב ויעלהו לעולה תחת בנו .ופרש"י מהו תחת בנו על כל עבודה
שעשה ממנו הי' מתפלל ואומר יה"ר שתהא זו כאלו היא עשויה בני כאלו בני שחוט
כאלו דמו זרוק כאלו בני מופשט כאלו הוא נקטר ונעשה .והנה ודאי כשיש מצוה לא
לעשותו עולה הו"ל קיום מצוה כמו בהציווי לעשותו עולה ואם מפני הנסיון הא כבר
עמד בנסיון דהא הי' מוכן להעלותו ומה צריך עוד תפילה שיהי' כאילו עשה .וע"כ
דאע"ג דהי' מוכן מצדו להעלותו לעולה מ"מ אם הי' הצווי נשאר והי' מתקיים בפועל
הי' עוד יותר גדול ולזה הוצרך תפילה שיהי' כאילו הי' הצווי וקיימו בפועל.

37

ענין בפרשה -הסתפקות במועט
ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש) .ויצא כח ,כ(

מכתב רבנו בענין זהירות מהלואת

בגלל שהאשה בבית לוחצת על בעלה לחיות ברמת חיים שגבוהה מיכולותיו
של אברך ואינה תואמת את יכולותיו .על הבעל להסביר לאשתו שבאורח
חיים כזה ,אשה יכולה להפסיד את כל עולמו שלו וגם את עולמה שלה,
.
ולהיפך – היא יכולה לזכות בשותפות בתורתו של בעלה
מרן החפץ חיים כותב ב"שם עולם" :ושמעתי לאיש חכם א' שהשיב לאשתו
ע"ד זריזותה אותו תמיד רק לפרנסה ,וא"ל אמשול לך משל למה"ד לאחד
שהעלילו עליו ועל אנשי ביתו שעשה שטרות של המלך מזויפים ורצה
להציל א"ע בטענותיו ולא עלתה בידו ויצא גז"ד מאת הממשלה שיקצצו ידו
או יד אשתו ,ובהגיע הזמן והביאום לבית המשפט ורצו לקצוץ ידי בעלה
התחילה לבכות בבכי תמרורים כי מה תעשה בבעל גידם וגם שהיא אוהבתו,
ותפול לפני רגלי השופטים ותתחנן בשביל בעלה ,ויענו לה שאין להם שום
רשות לפטור העונשין באשר שנמצא השטרות המזויפין בביתם ,ואם תאמר
שאין עליו שום אשמה א"כ האשמה עליך ואין לך שום עצה כ"א להטיל
העונש על עצמך .ויהי כי ראתה כי כלתה אליהם הרעה ואין שום עצה
להפטר מן הענוש ורצו ליטול ידי' ולהכניסם בקורנס השמיטה אותם ,כי מ"מ
.
היא קרובה אצל עצמה יותר
וכן את רעיתי ,אף שאת מזרזני תמיד לענין פרנסה וכוונתך לא לרעה ,מ"מ
כשנבוא שנינו לעתיד ליום המוכן לדין על בטול תורה ובטול כמה מאות
מצות בימי חיי ויגזרו גזר דין לכנוס לגיהנם )וכמאמרם ב"ב דף ע"ט כל
המרפה עצמו מד"ת נופל בגיהנם שנא' וכו'( ותראי זה בעיניך ,בודאי תתחיל
לבכות על צרותי ותתחנן ותרצה להצילני שאין בי אשמה ,וישיבו לך ויאמרו
א"כ במי האשמה האם לא על ידך שאת בטלת אותו תמיד מתורה ומצות
בפיתויך ובזריזותיך לעניני העוה"ז ולא חשבת על האחרית כלל וכלל א"כ
לכי את לגיהנם תחתיו ,וכשתראי שאין שום עצה להפטר מן הדין ,ומלאכי
הדין ירצו להשליכך תחתי לבור שוחה של גיהנם בודאי תצעקי ותחזרי
מדבריך ותאמרי אין בי אשמה ,לא למדתי מעולם באשר שאני אשה ואין
עלי חיוב ת"ת ,וע"כ לא ידעתי גודל חיוב האדם לתורה ולמצות ,הוא איש
שהלך לביהמ"ד ושמע מהרב או משאר בעלי תורה גודל חיובו של האדם
לתורה ולמצות ,וגם הוא יודע ספר בעצמו ,אם יש אשמה עליו היא האשמה,
.
ולא עלי
כלל הדבר את רעיתי רק כ"ז שאין מביאין אותנו לבית המשפט ,אבל בעת
היסורין בכל כחך תתחכמי להציל עצמך )כי אפי' הגוף והנפש שהיו בודאי
אוהבים נאמנים זל"ז כל ימי חייהם אעפ"כ בעת הדין מפני אימת המשפט
כ"א רוצה לדחות העון מעל עצמו ולהטיל על חבירו ,וכדאי' בסנהדרין בפ'
חלק ,וכ"ש בגופים מפורדים( א"כ חזרי מזריזותך והניחני לילך לביהמ"ד
לתורה ולתפלה ,כי אם אין אני לי מי לי ,ואדרבה אם יש לך חכמה באמת הי'
לך לזרזני תמיד שלא ילכו ימי לריק ולסייעני בכמה דברים כדי שאוכל לילך
לביהמ"ד כו' והי' לך ג"כ זכות גדול של תורה ומצות וכשמאחז"ל נשים במאי
זכיין כו' )וכמו ששמעתי על גדול הדור אחד שהשיב לאשתו לפני מיתתו,
כשבקשה ממנו שיתן לה חלק בעוה"ב בתורתו ומצותיו ,השיב לה מה לך
לבקשני בענין חלק ,כשיהי' לי גם לך יהי' כיון שאת סייעתני לעבודת השם,
' לי גם
וכמו בעוה"ז כשהבעל הוא עשיר גם אשתו עשירה ,ואם ח"ו לא יהי
לך לא יהי' ,כי כשהבעל עני גם אשתו עני'( כי מאין תזכה האשה לזכות
התורה אם מרשלת תמיד ידי בעלה בענין זה ,אבל כשהיא עוזרתו ומכינה
לו עניניו כדי שיוכל לילך לביהמ"ד לתורה ותפלה בודאי יש לה זכות בתורתו
ומצותיו) .שם עולם ,שער התורה פי"א בהגהה(
כל אחד צריך לדעת איך לבנות את הבית ,כי אם יהיה הבית בנוי על יסודות
של "והצנע לכת" ,שכל הדברים יהיו בפשטות ושלא יהיו עם מותרות ,זהו
אחד הדברים העיקריים שיכולים למנוע מצבים קשים .והיות שבנות ישראל
הן נוטלות את החלק הכי גדול בזה – האיך לבנות את הבית ,וזה מאוד נוגע
אם יהיה בנוי על והצנע לכת או על מותרות ,יש לעורר אותן מאוד על כך ,כי
זה מכלה את האדם וגורם לכל מיני קלקולים .אם בן אדם בונה את הבית על
יסוד של מותרות ,שכל הדברים שלא מוכרחים גם כן צורכים ,הבית עלול
להיות מקולקל מאוד .ככל שהדורות יורדים והמצב הרוחני יורד מיום ליום,
צריך יותר להתחזק בזה ,ובפרט בזמנינו שההפקרות והפריצות נוראיים,
נוסף לזה כל מיני שיכלולי עוה"ז המתחדשים ומושכים את האדם לחיי
נוחיות ,שזה בסתירה גמורה למה שאמרו חז"ל בסנהדרין צ"ט :אדם לעמל
יולד – לעמלה של תורה ,ועלול הדבר לגרום שזה יאלצו לעזוב את מקור
.
החיים – למוד התורה הקדושה .בענינים אלו צריך להתחזק מאוד

בס"ד .ידוע שלמרות שדורינו דור עני ברוחניות ,מ"מ זכינו הרבה דברים מה
שלא הי' קודם ,זכינו שחוץ מהחילונים כל ההורים רוצים מאד שבניהם
ילמדו תורה ,וגם שהבנות יתחנכו בבית ספר בית יעקב ,וכדומה.
אמנם כעת באתי על דבר שמאד צריך תיקון ,ואע"פ שיכולין לומר מי שמך
שר ושופט ,מצד שני היות שזכיתי להיות מזקני עמנו אולי יתבעו למה לא
קיימתי הוכח תוכיח.
הנה בזמנינו בס"ד נתרבו עושי חסד ,וענין בזבוז ממון הוקל ,כי אפשר להשיג
הלואות על כל דבר ,ועל סמך זה נכנסים בחובות ,ואם הי' חיים לפי פרנסתם
לא הי' נכנסים בחובות ,אבל היות שקל למצוא הלואות ,לוה מכאן ,ולשלם
ההלואה ,לוה מאיש אחר ,וככה שוקע בחובות גדולים מאד ,וזה גורם להיות
לוה רשע ולא ישלם ,וללומדי תורה גורם שראשם שקוע להשיג הלואות.
ואם כל אחד הי' חי רק כדי שלא יצטרך ללות ,הי' רוב האנשים יכולין
להתפרנס כל צרכם.
לא צריך לפרט פרטים על מה מוציאים כסף ללא צורך .ויראה כל א' לבדוק
חשבונות הוצאה והכנסה ולא יחי' חיי מותרות ,ויזכה להיות שמח בחלקו
ויקוים בו לא ראיתי צדיק נעזב .אהרן יהודה לייב שטיינמן -ח' טבת תשס"ט

מכתב רבנו למנוע ממותרות
על דבר אשר בזמן האחרון הורגלו האנשים לעשות כמעט כל לילה "שבע
ברכות" עבור זוג המתחתנים ,והדבר כבר נעשה כאילו חוב ,וכל אחד נכנס
בחובות עבור זה ,ומתביישים לא לעשות .וידוע שאין שום חיוב לעשות
סעודה באופן שיצטרך לברך שבע ברכות ,אבל יש איסור ללות כסף בזמן
שאין בכוחו לשלם .וחושבים שיגלגלו ,לוה מזה כדי לשלם לזה ,ומלבד זה
אין עוד בכוחו אח"כ להתמסר ללמוד התורה כי הוא טרוד בעניני הלואות.
וכבר נתעוררתי ע"י א' מהרבנים להתריע על הדבר.
וכן מה שנהגו לעשות "אויפרוף" להחתן ובאים משפחות שלמות ,וזה גורם
להכנס בחובות גדולים ,וכידוע שאיסור גמור ע"פ דין להכנס בחובות כשאיו
לו לשלם ,וזה מעצת היצר להכשיל בני אדם באיסור גזל ,ולהוציא הבני תורה
מלמוד התורה .ומטעם זה ראוי גם שאלה שיש ביכולתם להוציא הוצאות
בשביל הנ"ל ,ולא יצטרכו להכנס לחובות ,ג"כ למעט בזה ,כדי שלא יתביישו
מי שאין להם ומשום זה דוחקים עצמם ללוות ולהוציא הוצאות לא כפי
יכלתם ומחמת זה ילוו שלא כדין ,ויהי' להם לזכות שלא יגרמו לאחרים
מכשול ,ואלו אשר נזהרים וכוונתם לשם שמים יבורכו בכל הברכות שנאמרו
לעושי רצונו ית"ש.

אדם הקשור לעוה"ז
כתב רבנו :בגמ' ב"מ ]פ"ג ע"ב[ איתא ,תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז
שדומה ללילה ,בו תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שבו שדומין לחיה
שביער .והביאור בזה דכיון שהעוה"ז דומה ללילה לכן כל מה שהאדם קשור
אליו יותר ,דהיינו שיותר נהנה ממנו ,זה מראה עליו שהוא מהרשעים,
הדומים לחיתו יער שעיקר חיותם הוא מהלילה ,כמו כן כל הנאת הרשעים
וחיותם הוא הגשמיות אשר בו דבוקים ,וזה לאות ,אם רואים קשר
להגשמיות ולהנאת עוה"ז זה אינו מגדר הצדיקים .ולפ"ז אם אנו רוצים
לדעת מצבינו ,נוכל לשפוט לפי מידת שייכותינו והנאתנו מעוה"ז ,כי בו
תרמוש כל חייתו יער ,היינו להנות מעוה"ז שהוא בבחינת חייתו יער ,וככל
שאדם יותר קשור להנאת עוה"ז הוא שייך יותר לחייתו יער .והנה לפנים הי'
ידוע צדיקים שהיו חיים חיי דוחק וכדרכה של תורה ,ולא עוד אלא שהיו
משתדלין לילך לגלות כדי לסבול עוד וכו' ,ואם כי אנו רחוקים מאד ממדרגות
כאלו מ"מ עלינו לדעת כי זה היסוד ,כל מי שהחיים שלו מושתתים על
רחבות בכל ענינים זה מפריע ,וזהו דרך של חייתו יער) .ימלא פי תהלתך ח"א עמ' עו(

פת במלח
אמר רבנו שליט"א :דברי המשנה )אבות פ"ו מ"ד (פת במלח תאכל ומים
במשורה תשתה ,לא השתנו חלילה כלל ,אלא מתאים לכל דור ,שכל דור
והפת במלח והמים במשורה שלו .מסתבר שהפת במלח של דורינו הוא
המעטת העסק מהאוכל ,וצער השינה מתבטא בקושי הקימה בתחילת
הסדר) .ס' כאיל תערוג עמ' רכ"א(

העמדת הבית על זה
כשנשאל רבנו על חובות של אברכים אמר ,שהשאלה הראשונה היא למה
הוא חייב כספים? ברובם המוחלט של המקרים אברך לא נקלע לחובות בגלל
אוכל .כך זה ברוב המקרים ,בחלק גדול מן המקרים ,נוצר מצב גדול של דוחק

בקשה  -לקראת ימי החנוכה אנו רוצים אי"ה להוציא גליון מתורתו של רבנו שליט"א בעניני חנוכה .ומי שיש בידו הנהגה או הוראה או דברי חיזוק מרבנו
בענינים אלו ,אנא יואיל לשלוח לנו בהקדם לזיכוי הרבים.
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הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן שליט"א
העברת עציץ בשביעית
ג .החזו"א בשביעית )סי' כ"ב סק"א( כתב ,דאף למאן דמיקל בזורע בבית,
אסור להסיר התקרה מעל הזרעים בשביעית דהוי תולדת זורע] ,ואף אם זרע
ערב שביעית אסור להסיר התקרה בשביעית[ ,ואם הוסרה התקרה אפילו
באונס כל מה שגדל אסור משום ספיחין ,וקדוש בקדושת שביעית ,דלא
עדיף מעלו מאליהן בשביעית ,ע"כ .ולפ"ז אסור להוציא מן הבית עציץ אפילו
אם אינו נקוב ולהניחו במרפסת שאינו מקורה בשביעית .וכ"כ בקונטרס סדר
השביעית שעפ"י פסקי החזו"א אות י"ד ,וז"ל :בעציצים שאינם נקובים
הנמצאים בבית אפשר להקל ,אך אסור להוציאם לחוץ לבית או לגזוזטרא
שאינה מקורה.
ובמש"כ לאסור להסיר התקרה ולשנות מצבו מבית לשדה משום זורע ,צ"ב
דהא אינו מחדש במעשה זה יותר יניקה ולמה יאסר ,ומה שמשנה שמו
מבית לשדה ואית ביה מעתה קדושת שביעית אין טעם לאוסרו משום כך,
דאטו יהא אסור 7להעביר עציץ נקוב בשביעית מחו"ל לא"י באופן שאינו
מפסיק יניקתו .ועוד צ"ב מה שאסר להוציא מן הבית לחוץ אפילו עציץ
שאינו נקוב ,ולכאורה הא עציץ שא"נ אינו יונק כלל ולמה יאסר ,ואף אי אית
ביה קדושת שביעית מדרבנן ,מ"מ אין טעם לאסור את פעולת העברה .וביאר
הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,שהאיסור הוא משום 8התועלת שיש לגידול
הצמחים כשמוציאם תחת כיפת השמים ע"י האויר וקווי השמש שיש שם
שמועיל לצמיחתם ,והוי זה כאברויי אילנא 9דאסור משום זורע ,וכיון

שמד"ס יש איסור זורע בעציץ שאינו נקוב בחוץ ,א"כ במה שמוציא מבית
לחוץ הוה זורע מד"ס ,אבל להביא עציץ נקוב מחו"ל לא"י באופן שאינו
מפסיק יניקתו שרי ,שהרי אינו עושה תוספת שבח בגידול ,דמקודם ג"כ היה
תחת כיפת השמים וכן השתא ,ואותו אויר ושמש שהיה מקודם ישנה גם
עכשיו ולכך שרי .ובמש"כ החזו"א דאם הוסרה התקרה אפילו באונס ,כל מה
שגדל אסור משום ספיחין ,יל"ע דהנה בירק שתחילת הצמיחה היתה
בשישית ונלקטה בשביעית ,נחלקו הראשונים אם יש בו איסור ספיחין ,דעת
הר"ש )פ"ט משביעית מ"א( והרמב"ן )עה"ת ויקרא כ"ה ה'( דאין בו משום
ספיחין אף שגדל בשביעית ,וכן פסק החזו"א )שביעית סי' ט' ס"ק י"ז ד"ה
ירק( ,ולכאורה טעמא כיון שנזרע בהיתר ,וא"כ ה"נ כיון שהגידולין נזרעו
בהיות הבית מקורה ,בכלל נזרע בהיתר הוא ,ואמאי יהא בהם איסור ספיחין,
ובמה שמוציאו לחוץ אף אי חשיב מלאכת איסור אין לאסור מחמתו ,דהא
קי"ל 10דנעבד שרי .ושמא יש לחלק בין 11נזרע בזמן היתר לנזרע במקום
היתר .והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר ,דאפשר דכל מה שהתירו היכן
שתחילת נטיעתן היתה בהיתר ,זהו דוקא בדבר הזרוע ובא ,ובהא אף אם
נעשו בו עבודות האסורות בשביעית קי"ל דגידולן מותר ואינו בכלל זורע,
אבל הכא דיינינן לפעולתו 12כאילו הוא זורע השתא ,שהרי הגידול מוסיף
ונשבח על ידי פתיחת התקרה 13ולכך אסור .ולפ"ז הרוצה להעביר עציץ
מבית לבית 14,צריך לתיתו בארגז סגור מכל עבריו )גם מלמעלה( ,דאז אינו
מחדש לו שום יניקה או תועלת.

 7והגרב"צ פלמן שליט"א דן בזה דאפשר דאיה" דיהא אסור ,דכתיב "ושבתה
הארץ" דהייו שתשבות הארץ )א"י( מעבודת הצמיחה כו' ,וכשמביא ע" מחו"ל
לא"י הרי גורם שהארץ לא תשבות אע"פ שאיו מחדש מעשה זריעה ,מיהו בלאו
דלא תזרע לא יעבור דהא איו עושה מלאכת זריעה ,רק בעשה דושבתה הארץ.
אלא דיש לדון דשמא העשה קאי רק במי שעושה מלאכה האסורה ולא בכה"ג,
ולשון הרמב"ם בריש הלכות שמטו"י מ"ע לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן
בשה שביעית שאמר ושבתה הארץ שבת לה' ואמר בחריש ובקציר תשבות וכל
העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילות בשה זו ביטל מ"ע ועבר על ל"ת וכו',
עכ"ד] .ואפשר דדבר זה תליא בפלוגתת הראשוים אם יש בשביעית עשה
דשביתת שדהו ,ואיו מוכרח[.
 8עי' בחזו"א )סי' כ' סק"ו ד"ה הזורע( שביאר שכל ספק הירושלמי הוי בבית
שהצמחים הם במצב בלתי טוב ורצוי ששלל מהם תועלת הגשמים והטללים
והאויר וקוי השמש והבית הוא לרועץ להם ומשו"ה סתפקו בירושלמי דבית
כזה איו בכלל שדה ,וע"ש ,ולפ"ז יובן דכשעשוהו במצב של שדה חשיב יותר
מאוקמי אילא ודמי לזורע.
והה לפמש"כ החזו"א שאסור להסיר התקרה מע"ג הצמחים ,ראיתי לדון בב'
קודות לעין פירוק הסוכה לאחר סוכות ,א' ,מרפסת מקורה שיש בו גג הזזה
שפותחו בסוכות והוא מאהיל ע"ג הצמחים שבחצר ,דלכאורה יהיה אסור
לסוגרו לאחר סוכות שהרי משה מצבו מבית לשדה .ב' ,כשהקים סוכתו בחצר
ובא אחר החג לפרקו ויש בה דשא או שתילים ,לכאורה יהיה אסור לפרקו.
וראה להתיר בכל זה לפמש"כ החזו"א )סי' כב סק"א( שאם מותח אהל ארעי
לפי שעה לזרוע תחתיו זה איו כלום ואין אהל ארעי מבטל ממו שם שדה כלל,
וא"כ ה" בסוכה שעושה לארעי איו מפקיע שם שדה מאותו מקום ומותר לפרק
סוכה זה .אולם אחד מגדולי המורים אמר דידון הב' גרע טפי מהתם ,דשם איו
משתמש בשימוש אחר מהשדה שהרי זורע תחתיו ,ולכן אין זה מפקיע שם
"שדה" שבאוהל עראי ,אבל כשבוה סוכה ע"ג השדה הרי עושה במקום ההוא
שימוש אחר מהשדה והרי הוא מבטל שם "שדה" ,וכל שכן שיש תועלת
להצמיחה] .ובידון הא' אם המרפסת מוקם בקומות העליוות פשוט שאין הגג
ותן למקום שם בית מאחר ורוב תועלת השדה יש באותו מקום ,וכמש"כ
החזו"א )סי' כ' סק"ו( על הא דתן )שביעית פ"ב מ"ד( ועושין להם בתים ,דאיו
עין לוטע בבית דהתם הגג מצד האילן או שיש בגג חלוות באלכסון שמגין בפי
החמה ואיו מגין בפי הגשמים ובפי הטל והאויר והתם הבית להיטיב הגידול,
אבל וטע בבית הצמחים הם במצב בלתי טוב ורצוי ששלל מהם תועלת הגשמים
והטללים והאויר וקוי השמש ,והבית להם לרועץ ,ע"כ ,ולפ"ז ה"ה ביד"ד אף
שיש גג שמוע מהגשם להכס מ"מ כיון שאיו מוע ממו שאר תועלת השדה
הרי איו מקבל מחמתו שם בית .ובידון הב' מי כל שאיה מעובה בסכך הרבה
שאיו מגין מפי הגשמים וגם השפעת השמש מגיע דרך הכיסוי איו די להפקיעו
משם שדה ,וכמש"כ החזו"א ה"ל[ .וראה דהכא יש להתיר עוד מטעם שאין
מתכוין כלל לתועלת הצמחים] ,ובשביעית שרי איו מתכוין ,כדמוכח בכ"מ
במסכת שביעית ,עי' פ"ג משה ד' )עי' בפהמ"ש להרמב"ם ,ובשיטתו חלקו
האחרוים ,דעת התוס' יו"ט )שם( והמשה ראשוה )שם( והמהר"י קורקוס )פ"ב
ה"ד( דאף במתכוין שרי בגרמא ,ולדבריהם שרי להדליק מזגן שמטפטף לחצר
אף כשהוא מתכוין לזריעה ,ודעת הרדב"ז )שם( והחזו"א )סי' יט ס"ק יג( שאם
מתכוין לזבל אסור אף בכה"ג ,וכות הרמב"ם לפי שאיו מתכוין ,ומ"מ גם
לדבריו מותר להדליק מזגן אף שהוא מטפטף לחצר היכא שאין כותו לזריעה,
אלא דאם יח"ל בזה אפשר דיש לאסור מדין פס"ר ,ועב"ז בחזו"א שביעית סי'
יט סקי"ד ד"ה והא דשרין ,וצ"ע( ,ה' )ע"ש בר"ש מה שהביא מהתוספתא( ,ו',
ח' )כל אבן וכו'( ,ט' )והקבלן וכו'( ,ופ"ד משה א' )וכן הוכיח המקדש דוד סי' ט
סק"י מדברי הר"ש שם(  ,ד'[ ,ועי' בחזו"א )סי' יט ס"ק י"ד ד"ה ומ"מ( שכל
שאיו מתכוין לעבודת הארץ ומוכח שמתכוין לדבר אחר שרי ,וכדמוכח מכל
המשיות )ה"ל(] ,ודלא כשיטת התוס' בסהדרין דף כו ע"א )ד"ה לעקל( ובמו"ק
דף ד' ע"ב )ד"ה מפי( ,ע"ש[ ,וע"ע במאירי בסהדרין דף כו ע"א ,ובשו"ת
מהרי"ט ח"א סי' פג ,ובחזו"א סי' יח סק"ו ד"ה ויל"ע ,וסי' יט ס"ק ב' י"ד ט"ו.

ולפ"ז שרי מי ליטול ידיו בסוכה ע"ג האדמה ,לפי שאיו מתכוין להשקות ומוכח
מי מתוך מעשיו שאיו מתכוין לאיסור] .ולעין דיא יש שאסרו בכל זה ,וכתבו
עצה לפירוק הסוכה ,דקודם שמפרקה יכסה הדשא בפי-וי-סי וכיו"ב ואח"כ
יפרק הסוכה ,ואחרי שפירקה מותר להסיר הכיסוי מחמת הפסד הדשא ,שהרי
אם ישאירו שם ודאי יתקלקל הדשא במהרה[.
 9ואף שבהסרת התקרה איו עובד בגוף הקרקע מ"מ חשיב זורע ,כדמציו
בשביעית פ"ב מ"ד מזהמין את הטיעות וכו' ועושים להם בתים ,ומפרש
בירושלמי דעושים בתים לצל והיא גדילה מחמתו ,ובגמ' בע"ז דף  'ע"ב דייק
ממתי' עד ראש השה אין בשביעית לא ,והרי כאן מי לא עביד מעשה בגוף
הקרקע או בגוף האילן ומ"מ אסור בשביעית ,וא"כ ה"ה הסרת התקרה אסור
בשביעית.
 10דקי"ל דעבד שרי ,דיעוי' בחזו"א סי' י' סק"ו שמעיקר הדין אפשר להקל
להשתמש ולאכול מפירות שמור ועבד ,אולם בסי' כ"ו בסדר השביעית ססק"א
אסר] ,וז"ל :עבר הבעלים ולא הפקיר כרמו והחזיק בו כשאר השים אסרו
הפירות לכל אדם ואסור לאוכלן ואסור ליתן לבהמתו[ ,ובספר קרייא דאגרתא
למרן בעל הקה"י זצ"ל )תשו' קמ"ז( הביא ששאל לחזו"א בסתירת דבריו ,ואמר
דמעיקר הדין ס"ל דמותר ,וכן הוא ההלכה ליחיד השואל ,אבל להתיר בסיטוות
לכל הכלל כולו ראה בזה עין קלות בשמירת תורה"ק ולכך בסדר השביעית
שהיא קביעת הלכה למעשה לכל הציבור כתב דאסור.
]ובספר "דרך שיחה" )פרשת שא( הביא מרביו הגר"ח קיבסקי שליט"א,
שהחזו"א הרבה פעמים כתב בספרו "צריך עיון" וכדו' אף שהיה ברור לו ,לפי
שבדבר שהיה וגד דעת האחרוים לא רצה לכתוב מפורש מפי כבודם ,למשל,
משומר היה מתיר בשמיטה לכל שואל ,אף שבספרו כתב שדין זה צ"ע ? ועה
שהתיר רק מפי שעת הדחק ,שבלא"ה לא יוכלו לשמור שמיטה .שאלוהו מתי
חשב שאין שעת הדחק ? ועה :כשיבוא משיח ,עכ"ד[.
 11דחז"ל גזרו על הספיחין גזירה אטו זריעה בשביעית ,ולכן כשזרע בשישית לא
גזרו דליכא לדמויי לזריעה בשביעית ,אבל אם היתה הזריעה בשביעית אף אי
ליכא איסור בזריעה מ"מ איכא מקום לגזירה.
] 12בשביעית פ"ד מ"ו תן הוטע בשביעית יעקור ,והפירות אסרים כמש"כ
הראב"ד פ"ד משמו"י הט"ו ,וה"ה לזורע כמש"כ הראב"ד שם ,ואף לרמב"ם
שמחלק בין אילן שאסר לירק שמותר ]וכמו שביאר המקדש דוד זרעים סי' ט
אות ג' ד"ה כתב הרמב"ם[ י"ל שכל זה דוקא כשיצא בשמיית שאין בו ק"ש
ולכך לא גזרו בהם )לשיטתו שם( איסור ספיחין אבל אם יצאו בשביעית שיש בו
ק"ש הרי מה שזרע באיסור אסור[.
 13וח"א העיר בזה ,דלפ"ד יוצא שאם ישקה באיסור דזה תולדת זורע דהוי מד"ס
)כדאיתא במו"ק דף ב' ע"ב דתולדות בשביעית מד"ס( אז יהא איסור ספיחין אף
שזרע בו' ,ואם יחרוש שזה מה"ת דכתיב בחריש ובקציר תשבות אז לא יהא
איסור משום ספיחין ,ולמאן דלא גזר בעבד יהא שרי לאכול .ובאמת אין דבריו
מוכרחים דאפשר דאף אם ישקה בשביעית לא יהא אסור משום ספיחין מ"מ
כאן גרע דקודם לא היה לזה כלל שם זורע כלפי שביעית בעת היותו בבית ועתה
כשהוסרה התקרה חייל עליה שם זורע כלפי שביעית ,ועי' מחות דף ע' ע"א.
 14אולם בספר ארחות רביו )ח"ב עמ' ש"ו( הביא בשם החזו"א שאסר להעביר
עציץ מבית לבית אף באופן שכולו הוכס לתוך פח ומכוסה למעלה בפח כך שכולו
מכוסה וסגור ואין כס אליו אויר ,וביאר הגר"י קיבסקי זצ"ל טעמו דאזיל
לשיטתו )ה"ל( דאסר להסיר את גג הבית מעל עציץ משום דהוי תולדה דזורע,
וכן מבואר שם )סי' כב סוף סק"א( דאהל עראי אין דיו כגג ,ע"כ .ולכאורה
מבואר דאף באופן שאיו מחדש לעציץ שום תועלת או ייקה חדשה כל שמשהו
מבית לשדה חשיב זורע ,ולכך כיון שאהל עראי איו מבטל שם שדה חשיב
שמשהו מבית לשדה ואסור .אולם הדברים תמוהים אמאי חשיב זורע בזה
שמשהו ממצב של בית למצב של שדה אם איו משה בגידול מאומה .ובאמת
הרבה מחכמי ישראל הורו שמותר להעביר עציצים מחות לבית ע"י שיעטוף
בילון מכל צדדיו ,וכ"ל] .והיכא דהוה עציץ שא" לכאורה ודאי דיש להקל
להעבירו ע"י שיעטוף בילון מכל צדדיו[.
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יומא דהילולא דמרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זיע"א נלב"ע ה' כסלו ת"ש
משפחת אמו של רבנו היו גרים בקאמניץ ה"ה דודו הגה"צ רבי שלמה חיים גורפינקל הי"ד שהיה המו"ץ שם ,ורבנו היה בא לשם כפעם בפעם לעסוק עמו
בד"ת ,בפרט בימי הקיץ שהיה בא לנפוש שם ,וגם היה בא ביו"ט ורגלים ,וסיפר מה שראה על הגרב"ב זצ"ל ,שהיה גר בדירה לידם
וכן ציין שראהו מברך ברכות ביראת שמים נפלאה] .וכשהוציאו את הספר'
הקמת הישיבה בקמניץ
'הרב הדומה למלאך' שאל המחבר שליט"א את רבנו האם ניתן לפרסם את
סיפר רבנו שליט"א כי ר' ברוך בער זצ"ל פתח את ישיבתו מתחילה בוילנא,
מה שסיפרו אודת הגרב"ב שהיה מכיר מי צריך טבילה לטהרתו ,וכן את אשר
אך יעץ לו ר' חיים עוזר לעבור למקום אחר ,היות ובעיר וילנא הי' חשש
סיפרו שראו על בגדיו שנשארו ללא זיעה כלל ,ואמר רבנו שיראו לפרסם
שיתקלקלו מבני המקום .ורצה הגרב"ב לעבור לבריסק ,אך הבחין שהגיעו
אותם ,דהגרב"ב היה מאותם יחידים שזכו לקדושה הזו[.
לשם פליטים שאינם יראים כ"כ ,וחיפש ומצא את קמניץ .ושם היו כמה בעלי
עוד סיפר רבנו ששמע ,שבצעירותו שיכנעו את הגרב"ב שילמד רוסית ,ולא
בתים ששמחו מאד להביא ישיבה לעירם ,וסייעו לו הרבה .וא' מהבעלי בתים
קלט את השפה ואח"כ הודה לה' שזכה ולא יכנס דבר זה במוחו.
החשובים הי' חמיו של ר' דוב פריידין זצ"ל ,ומשפחתו היתה רדוניקצקי ,והי'
איסור הגמנסיות
אוהב תורה מאד) .כ"ת(
שח הגר"מ קסלר שליט"א :נכנסתי פעם לרבנו שליט"א עם שני אברכים
וסיפר רבנו שזוכר בהיותו ילד והיה בעיירה קמניץ ,אצל דודו הרה"צ ר'
בנוגע לפתח מגמות נוספות לסמינרים כגון קלינאות תקשורת .וכששמע את
שלמה חיים גורפינקל זצ"ל באותו זמן )שנת תרפ"ו( בא מרן הגאון רבי ברוך
השאלה ,השיב בשאלה :האם מותר ללמוד באוניברסיטה?
בער ליבוביץ זצוק"ל עם ישיבתו מוילנא לקמניץ ,ושמחו מאד בני העיר
השיבו האברכים בשלילה .ואז ביקש רבנו שיביאו את הספר ברכת שמואל
שבאה אליהם ישיבה ,ויצאו לקראתו עם נרות דולקים) .פרי חיים רלו(
קידושין וביקש להקריא מתוך סי' כ"ז שעוסק שם במידת רשב"י וחביריו.
בליל ראש השנה
ומביא שם דברי מרן הגר"ח מבריסק שברעב של מלחמת העולם הראשונה
סיפר רבנו שהיה פעם בליל ראש השנה בסעודה אצל ר' ברוך בער ,ור' ברוך
היה מצב של פיקוח נפש בנוגע לפרנסה קיומית עד שהתעורר צד שיהא
בער שמח ושימח ושר שירים נפלאים ]ביניהם אספרה שמך לאחי וגו'[ ,עד
מותר לעבוד בשבת משום פיקו"נ .אמנם כאשר נשאל האם מותר ללכת
שנכנסה אשתו ואמרה :ר' ברוך בער ,ליל ראש השנה היום ,ור' ברוך בער
לגימנסיה זעק הלוא זה מינות .וז"ל ,גימינזיות ואוניברסיטען אסור משום
סימן לה עם היד שזה בסדר] .ואמר רבנו :הוא יכול היה לשמוח בראש
מינות רח"ל ,מורי ורבי בשעת המלחמה לא התיר אפילו בענין פיקוח נפשות,
השנה![) .מפי נכדו הרה"ג ר' אשר שטיינמן שליט"א(
כי עי"ז דוחים נפש מישראל ומתרפאים בעצי אשירה.
עוד סיפר שר' ברוך בער היה בעל מנגן גדול והי' בעל תפילה בר"ה ויוה"כ
וא"כ ,אמר רבנו ,אם אסור ללכת לאוניברסיטה אז מדוע שיהא מותר להביא
בישיבה) .צדיק כתמר יפרח עמ' ת"כ( ]ורבנו שליט"א בעידנא דחדוותא מבקש שישרו את
את האוניברסיטה לסמינר .מה לי מקרב הדבר אצל האש מה לי מקרב האש
הניגונים הללו שמע מהגרב"ב[.
אצל הדבר) .מוסף זכרון למרן הגרי"ש זצ"ל עמ' (26
ליל תשעה באב
הצלת רבנו ע"י הגרב"ב
עוד סיפר רבינו ששהה פעם בעיירה קמניץ בליל תשעה באב ,והמשגיח שם
כיתר בני התקופה רבנו היה זקוק להתגייס לצבא הפולני ,וניסה כל מיני
בשם רבי נפתלי שהיה גיסו של מרן הגאון רבי ברוך בער זצוק"ל ,היה מדבר
דרכים כדי לינצל מהם .הגאון ר' משה סולובייציק זצ"ל ידידו של רבנו
התעוררות על אבילות החורבן ,ומעורר את הציבור) .פרי חיים רפ"ט(
יבדלחט"א מבריסק ,למד בקמניץ אצל הגרב"ב ,וגם אחיו של הגר"מ למד
יש מספיק מה ללמד בנגלה
שם .אחרי שמחת תורה תרצ"ז נעלם אחיו של ר"מ .ר' משה שכר אופניים
ר' ברוך בער היה אומר דאפילו אלף שנה לא מספיקים כדי לדעת ש"ס ,ולא
והסתובב כחודש ימים בין הכפרים שבסביבה לחפש את אחיו ,בסופו של
צריך לחפש ללמוד קבלה ,יש מספיק מה ללמוד בנגלה.
דבר התברר שכבר באותו לילה שיצא ,נפל באחד הבארות וטבע .וכיון
וציין רבנו שזוכר את התרגשותו העצומה של עולם התורה בשעתו בעת
שהתחיל הזמן ,וחודש שלם ר"מ לא היה בישיבה ,ובין כה וכה לא קיבל פטור
שיצא לאור ספק ברכת שמואל .וציין רבנו שבשיעורים היה הגאון ר' ברוך
מהצבא וחרב הגיוס היתה מונחת עליו ,היטה אותו הדבר לחשוב לנסוע
בער יותר ברור ובהסברה נפלאה.
לשוייץ] .כי אע"פ שהיו חייבים בגיוס ,אם קיבלו אישור שהולכים ללמד
מתיקות התורה
בשוויץ ,היו מקבלים פטור ,כי היה כבוד לממשלת פולין שהיתה ארץ
ביאר רבנו את התפילה ,והערב נא  ...את דברי תורתך בפינו .לכאורה ,התינח
נחשלת ופרימיטיבית ,שהיא תייצא השכלה ותרבות לשוייץ ,שהיא מדינה
מאכל ערב מרגישים את הטעם הטוב בפה ,אבל מתיקות התורה צריך
מאד תרבותית[.
להרגיש במח ,ולמה אומרים 'בפינו' .וכנראה דגם הנאת מתיקות לימוד
הגרב"ב עמד לכתוב מכתב לראש ישיבת מונטריי שבשוויץ הרב אליהו
התורה מורגש בפה .וכמו שמספרים על הגרב"ב ליבוביץ זצ"ל שאמר את
בוצקו שיקבל אליו את ר' משה בתור ר"מ .וביקש ר' משה ]-שתמיד מדגיש
השיעור בכ"כ מתיקות והרגישו על כל תיבה שיוצאת מפיו את הנאתו
רבנו כמה טוב לב היה[ מהגרב"ב להוסיף גם את רבנו למכתב .ואמר רבנו
הגדולה ,והיה נראה כאילו שהוא אוכל את המילים מרוב מתיקות) .ימלא פי
שחלק גדול בהצלתו ]בנוסף לר' משה[ יש לרב"ב) .מזקנים אתבונן ח"ג(
תהלתך ח"ג עמ' ל) -צדיק כתמר יפרח עמ' קכ"ט(

בשיעורו של הגרב"ב
סיפר רבנו שרצה ללמוד בקמניץ ,אבל לא היה לו אפשרות כספית כדי ללמוד
שם ,אולם בכל פעם שהגרב"ב היה נוסע מחוץ לפולין היה עובר דרך בריסק
כי בקמניץ לא היה תחנת רכבת ולכן נסע דרך בריסק ,והיה נכנס להרב
מבריסק ,והיה רואה אותו שם] .מלבד פעם אחת שעבר הגרב"ב דרך בריסק
ורבנו לא שהה בבריסק באותה תקופה[ .וגם השתתף רבנו בשיעור
המפורסם של הגרב"ב כשחזר מארצה"ב )כ"ד כסלו תר"ץ( וכל בני הישיבה
חיכו לו בתחנת הרכבת בבריסק והתחיל לדבר שם בעניני בבא קמא] .ומלבד
זאת שמע פעם רבנו שיעור בישיבת קמניץ מר' ברוך בער על תחילת ב"ק[.

קדושת הגרב"ב
שח רבנו ,שראה כשפעם נגע הגרב"ב בידית של דלת אחרי שנגע בזה גוי
ושפשף ידיו זו בזו כמה פעמים ,וכשנשאל לפשר הדבר השיב ,והלא הגוי נגע
בזה) .הרב הדומה למלאך עמ' (357
עוד סיפר ,שפעם הגיע בעל מקצוע לתקן משהו בביתו של הגר"ב ווחשב
הגרב"ב שהינו גוי ,ואמר לו יום טוב בשפתו ...השיבו הפועל באידיש – הרבי
חושב שאני גוי ,אני יהודי!!! וכששמע הגר"ב הצטער וחיבקו ממש ובקש
ממנו מחילה.
ועוד סיפר רבנו שראה כיצד הגרב"ב היה שקוע בעומק לימודו שלפעמים
לא הבחין בנעשה סביבו מרוב שקיעות.

מכתב עוז ממרן הגאון רבי ברוך בער זיע"א על רבנו שליט"א

וז"ל המכתב :החיים והשלו' מן השמים אל כבוד הרב הגאון המפורסם אוצר
יראה טהורה כשת"ה ר' אלי' נ"י שליט"א בוצ'קו הר"מ בישיבת מאנטרע
הע' ית"ש יברך את כתר"ה שי' בכל הברכות והצלחות ונזכה לראות
בגאולתנו וביאת משיחנו בב"א.
אחרי הברכה והשלו' לכתר"ה שי' ,הנני בבקשה שטוחה מכתר"ה שי' ,הנה
הבחור הרב הג' החריף ובקי ומעמיק עצום עדיו לגאון יקר היראה כש"ת מר
משה נ"י הלוי סאלאווייציק ,נכדו של מו"ר הגאון האמיתי החסיד רשכבה"ג
כקש"ת מרן רבנו חיים זצוקלה"ה זיע"א ,אשר הוא ב"ה לא מפני בריאות ח"ו
מוכרח לנסוע אלא מפני טעם אחר ,ובודאי יהיה אור להאיר בהישיבה הק'
של כתר"ה ,כי גדול הוא בעמקות וחריפות ובקיאות וביראת הש"י ומדות
ישרות ונפלאות ,אנא מכתר"ה שי' לשלוח לו דרישה מישיבתו הקדושה,
והנה מה מאוד גדול כבוד הבחור החריף ובקי מעמיק עצום בחור עילוי מר
משה נ"י הנ"ל נכדו של מורי ורבי זיע"א ,אנא לשלוח עבורו דרישה ,וישבע
נחת ועונג מתורת הבחור הנ"ל ומיראתו.
עוד אבקשו בקשה שטוחה עבור הבחור הרב הג' החריף העמקן ובקי ויקר
היראה עדיו לגדול בישראל כש"ת מר אהרן ליב נ"י שטיימאן מבריסק ,שג"כ
הוא בריא אלא שמוכרח הוא מטעם אחר ,אנא מכ"ג שי' לשלוח לו דרישה
מישיבת כתר"ה ,וגם הוא יהי' לנחת בהישיבה ,כן אני מבקש מכת"ה שי'.
והנני הדושת"ה המברכו בחג שמח המברכו ומבקשו
ברוך דוב לייבאוויטץ ר"מ בהישיבה הק' בית יצחק .אור י"ד תשרי תרצ"ז

לעילוי נשמת רבי מאיר חיים בן רבי מרדכי נחמן נלב"ע ז' כסלו

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנותkeailtarog@gmail.com :
או ל  0527680034בין הסדרים או בת .ד40 5397 .
ירושלים או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג

שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת וישלח
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
הכין עצמו לתפילה

דבהוריות י"ג א' תנן כהן קודם ללוי ,לוי לישראל וכו' לענין לפדות משבי'
ועוד ,ומוכח שאע"פ שאין חשיבות לנפש הכהן יותר מהלוי ,מ"מ כשיש
שנים שקולים ,זה שיש לו יותר מעלה הוא קודם לחבירו ,ויתכן לומר שגם
מעלת חביב ]אצל הצדיקים[ עושה דין קדימה ,והרי בהכרח צריך להיות
ראשונים ואחרונים ,ומה יכול לעשות וחביב זה סיבה להקדים.
ועוד י"ל שהרי יעקב הובטח שישוב לבית אביו ,אלא דפחד שמא נתלכלך
בחטא ,וחשש שיהרגו את הנשים והילדים משום חטאו ,וא"כ אלו שיותר
חביבים על יעקב נמצאים בסכנה יותר גדולה דמיתתם תהא עונש יותר גדול
עבורו ,וחשש מעונש יותר חמור ,ולכן הרחיקם יותר ,ומצד חטאי הנשים
עצמם לא ידע למי יש יותר חטא ,ומי נמצא בסכנה יותר גדולה.
ועוד אפשר להוסיף שעשו חיפש בעיקר לפגוע ביעקב ,ובאלו שיותר חביבים
עליו ,ויתכן שעשו ידע שרחל יותר חביבה עליו שעבד עבורה ,ומשו"ה הוא
הרחיק את אלו כיון שהיו בסכנה יותר גדולה ]ומש"כ התרגום יב"ע שאם
ירצה לפגוע בנו יזנה עם השפחות ובינתיים נלחם עמו צ"ב[.

"ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר
לפליטה" ]בראשית ל"ב ט'[
ופירש"י התקין עצמו לשלושה דברים לדורון ,לתפילה ולמלחמה .לדורון -
"ותעבור המנחה על פניו" ,תפילה " -אלוקי אבי אברהם" ,למלחמה " -והיה
המחנה הנשאר לפליטה".
והרמב"ן הביא את רש"י ובשנוי הסדר ,והקדים תפילה לדורון ,וז"ל :שהתקין
עצמו לשלושה דברים ,לתפילה ,לדורון ולמלחמה ,ומקורו במדרש קהלת
פרשה ט' ,אמנם בילקוט שמעוני בפרשתינו הגירסא היא כפי שכתב רש"י,
שהכין עצמו לדורון ,לתפילה ולמלחמה.
ודברי רש"י שהכין קודם את הדורון לפני התפילה צריכים ביאור ,שלכאורה
הדבר הראשון שצריכים לעשות הוא להתפלל להקב"ה שיסייע בידו ,ואח"כ
לשלוח דורון ,ואכן זוהי גירסת המדרש ,אבל דברי רש"י צ"ב.
ותירץ לי הגה"צ ר' גדליה אייזמן )שליט"א( ,דיעקב פעל בדרכי הטבע,
ובדרכי הטבע צריך להקדים דורון ,עכ"ד .ונראה ביאור דבריו ,תפילה פועלת
בתוך מהלך הטבע ,אין אנחנו מתפללים על דברים שהם מחוץ למהלך
הטבעי ,וממילא יש מקום לומר דהכנת הדורון לעשו שהוא מהלך טבעי
בדרכי ההשתדלות ,קודמת לתפילה ,ותפילה תבוא אחרי הכנת דורון
שיצליח המהלך הטבעי של הדורון ,ולכן הקדים רש"י ,דורון לפני תפילה.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א תירץ ודייק את לשון רש"י ,שהתקין עצמו
לדורון ,תפילה ומלחמה ,והיינו שיעקב אבינו הוצרך להכין עצמו לדורון ,אבל
לתפילה לא הוצרך אצלו הכנה ,כי היה במצב תמידי של תורה ותפילה
ועבודת השי"ת "האבות הן הן המרכבה" ,אבל להתעסק בעניני דורון לעשו,
לזה היה צריך להכין את עצמו ,ולכן הקדים רש"י שהכין עצמו לדורון ,כי
לתפילה לא הוצרך הכנה )נאות אפרים סל"ה(.
גיד הנשה בקרבן פסח
נחלקו הרמב"ם והראב"ד )הלכות קרבן פסח י ,יא( באופן צלייתו של קרבן
הפסח :לדעת הרמב"ם ,אין מחתכים את הגידין והקרומיות קודם הצלייה,
וכלשונו" :שאין מנקין אותו כשאר הבשר ,ואין מחתכין אותו ,אלא צולין
אותו שלם" .וזאת משום שנאמר" :ראשו על כרעיו ועל קרבו".
אולם הראב"ד בהשגותיו חולק על הרמב"ם מכל וכל ,וזה לשונו" :אמר
אברהם :חיי ראשי ,אין איסור גדול מזה שיצלה את הפסח עם גיד הנשה ועם
שמנו ...ואם אזכה ואוכל פסח ויביא לפני כזה  -הייתי חובטו בקרקע לפניו".
וקשה ,הלא במסכת פסחים )פ"ג ,ב( דנה הגמרא בדינו של גיד הנשה של
קרבן פסח אחר צלייה שהתערב עם גיד המותר ,ואם אכן אסור לצלות את
הפסח עם גיד הנשה ,כשיטת הראב"ד ,כיצד תיתכן מציאות שגיד הנשה
יתערב עם גיד המותר מבלי יכולת להבחין ביניהם ,והלא את גיד הנשה
הסירו לפני הצלייה ,ואילו את הגיד המותר הסירו רק לאחר הצלייה ,ונמצא
כי ההבדל בין גיד הנשה לגיד המותר ברור וניכר לעין ,שכן זה צלוי וזה אינו
צלוי ,וכיצד יתכן ששני הגידים יתערבו עד שאינו מבדיל ביניהם? ותירץ בזה
הגראי"ל שטיינמן שליט"א :הראב"ד יעמיד את דברי הגמרא באופן ששכחו
להסיר את גיד הנשה לפני הצלייה ,ולאחר הצלייה הוא התערב עם הגיד
המותר )מרפסין איגרא ע' קע"ד–ה עיי"ש ,וראה שפ"א שם(.

והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א כתב ע"ז ,שאלה .מסופר על רבי ישעיה ברדקי
זצ"ל ,כשעשה את דרכו לארץ ישראל יחד עם בנו ובתו ,באמצע הדרך עמדה עליהם רוח סערה,
וספינתם נשברה .כל השלושה הוטלו אל המים .הורה רבי ישעי' לשני ילדיו לעלות על גבו ,וכך
החל לשחות לעבר החוף ,כעבור שעה שעתיים ,הרגיש רבי ישעיה שאין לו כוח לשאת את
שניהם ,ואם ימשיך בכך יטבעו שלושתם.
במקרה כזה ההלכה היא כפי שכתב הרמ"א )יו"ד סימן רנ"ב סעיף ח( שהצלת הבן קודם ,והטעם
כתב הט"ז )סק"ו( שאיש חייב יותר במצות .ולכן עם כל הקושי הכרוך בכך ,השליט רבי ישעי'
את המח על הלב ,ואמר לבתו ההלכה היא שאת צריכה לוותר .הילדה החלה לבכות .גם רבי
ישעי' בכה עימה .אבל אין כל ברירה אחרת .והנה האב החליש את אחיזתו בה ,אבל היא אוחזת
אותו חזק חזק ,וצועקת לו ,אבא שלי ,אין לי אבא אחר ,למה אתה עושה לי ככה?! בשמוע רבי
ישעיה ברדקי את הזעקה הזו ,לא עמד לו ליבו שלא להחזיק בילדה ,והוא החליט להתאזר
בשארית כוחותיו ,ולנסות להגיע לחוף ,הוא מצווה על הילדה לאחוז בו שוב ,ובעצמו אינו יודע
באיזה כוח הוא ממשיך לשחות ,עד שבסופו של דבר הוא מגיע אל החוף.
ויש להסתפק במקרה כזה כאשר הוא שוחה עם שני בנים ,והוא חייב לעזוב בן אחד ,והוא אוהב
יותר את אחד מהבנים ,האם מותר לו להשאיר את הבן החביב אצלו יותר ,או שמא יעשה גורל?
תשובה .כשעשו בא להלחם עם יעקב ,כתיב )בראשית לג ב( 'וישם את השפחות ואת ילדיהן
ראשנה ,ואת לאה וילדיה אחרונים ,ואת רחל ואת יוסף אחרונים .ופירש"י אחרון אחרון חביב.
ובתרגום יונתן כתב ביתר פירוט שאמר אם יבא עשו לחבל בנערים ,יעשה באלה ובתוך הדבר
הזה נקום ונלחם עמו מלחמה ,וכן כתב באבן עזרא שאמר אולי ימלטו ,בעבור אהבתו אותם.
וברד"ק כתב שאולי ינוח כעסו בהריגת הראשונים ויניח האחרונים.
והקשו המפרשים איך עשה כן יעקב אבינו ,להפלות בין בני השפחות ,לבין בני האמהות ,וכי
בגלל אהבתו לחלק מבניו הכניס אותם בסכנה גדולה יותר ,ותירצו בזה המפרשים כמה תירוצים,
ומורנו בעל אילת השחר שליט"א השיב שכשיש שנים שקולים ,זה שיש לו יותר מעלה יתירה
קודם לחבירו ,ויתכן שגם מעלת חביב ]אצל הצדיקים[ עושה דין קדימה )הגאון הגדול רבי יצחק
זילברשטיין שליט"א חשוקי חמד סנהדרין צ"ח ,ב(.

שמא יגרום החטא
סיפר רבנו :בזמן מלחמת עולם הראשונה עבר החזו"א במקום שהיו שם
חיילים רוסים רשעים גדולים מאד ,וחיילים בזמן המלחמה הם פראי אדם,
וחיי אדם אצלם זה הפקר ,ואמר היות ויגע בעירובין לכן לא פיחד מהם,
ובאמת לא עשו לו כלום .ושאלו את רבנו ,א"כ אמאי מצינו שיעקב אבינו
היה ירא שמא יהרוג אותו עשו ,וכי לא היה שקוע בלימוד כחזון איש.
ותירץ רבנו שליט"א דאצל החזון איש מה הוא יכול לעשות ,הרי הוא עבר
שם ,אבל אצל יעקב היה חשש למה הוא צריך לעורר את עשו.

קדימת בני השפחות
ואת לאה וילדיה אחרונים .פרש"י אחרון אחרון חביב.
צב הרי לכאורה כל אלו שיהיו יותר קרובים לעשו נכנסים בסכנה יותר גדולה
ואיך הכניס את השפחות ובניהם לסכנה יותר גדולה מהאמהות ובניהם .וי"ל
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מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח – יעסוק בתורה ובגמילות חסדים
בעקבות הטבח הנורא והמזעזע שאירע בבית הכנסת דקהילת 'בני תורה' בהר נוף ,שבו נהרגו ונטבחו על קידוש ה' רבי משה טברסקי הי"ד ,רבי אברהם
גולדברג הי"ד ,רבי קלמן לוין הי"ד ,רבי אריה קופינסקי הי"ד כתב רבנו שליט"א מכתב חיזוק ,והבאנו כאן דברי קדשו ,בהרחבת דברים הנוגעים למכתב,
מדברי רבנו שליט"א ,ממה שדיבר בזמנים אחרים כשהיה צרות רח"ל.
בס"ד.
אין אנו יודעים חשבונות שמים ,על מה עשה ד' לנו ככה ,וצריכים לדעת שהכל בחשבון מדוקדק ,וברחמים .ואמרו חז"ל )מסכת סנהדרין דף צ"ח( מה יעשה
אדם וינצל מחבלי משיח )פרש"י חבלו ,פחדים וחבלים שיהיו בימיו מחיל עכו"ם( יעסוק בתורה ובגמילות חסדים ,ע"כ נתחזק בתורה כ"א כפי יכולתו ,ובגמילות
חסדים ,וכן כדברי הלל הזקן שאמר מאי דעלך סני לחברך לא תעביד ,ונשוב בתשובה ,ולב יודע מרת נפשו איזה מהדברים שצריך להתחזק בהם ,וה' יסיר מאתנו
חרון אפו ,ושוד ושבר לא ישמע עוד .הכו"ח המשתתף בצערן של ישראל .א"ל שטיינמן .כ"ו מרחשון תשע"ה
כששמע רבנו שליט"א את דבר האסון הנורא והאיום ה' ירחם ,אמר "אומרים משמיים שצריך לעשות תשובה" .והוסיף ,חושבים שבארץ ישראל לא נמצאים
בגלות ,והקב"ה מראה שכאן אנחנו בגלות .וכשאמרו לו ,שיש כאלו שרוצים לומר סברות ורעיונות על מה עשה ה' לנו ככה ,אמר "הם יודעים למה זה קרה,
ונותנים עצות להקב"ה ,אני אינני יודע וכשלא יודעים לא אומרים"] .ובמכתב רבנו מי"ד סיון תשס"א כתב בתו"ד :ואשר בנוגע מה שיום יום רואים שמתרבים הצרות ,שאנשים צעירים
בעלי משפחות גדולות נענשים ,ומשאירים אלמנות ואלמנים ויתומים ,כמובן אין לנו נביאים שיודעים על מה נענשו ,ומה יש לתקן ,אבל גם אם אין יודעים ,יש לכל הפחות לקבל להטיב מעשיו ,וזכות
זה אולי ישפיע שפע טוב להכלל ולהפרט ,להינצל ולבלום הקטיגוריא הגדולה של מדת הדין השולטת בעוה"ר"[.

וכשנשאל רבנו מה הפשט במה שכתב במכתב" ,ברחמים" .אמר ,כי בלי רחמים הי' ח"ו עוד יותר גרוע]...וכעי"ז רגיל רבנו לומר על אסון השואה ,שצריך לזכור
שאמנם היה זה אסון נורא ואיום שאין לשער ואין לתאר ,אבל היה גם רחמים גדולים ונסים נפלאים לניצולים[.

"אין עצה אחרת"

וביאר רבנו שליט"א את דברי הגמ' ר"ה )י"ח ,א( גבי עוון בית עלי שאינו
מתכפר בזבח ומנחה ,אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים ,ועיי"ש שרבא
שעסק בתורה חי ארבעים שנה ,ואילו אביי שעסק גם בתורה וגם בגמילות
חסדים חי שישים שנה .ושאל רבנו שליט"א הרי בזמן שאביי עסק בגמילות
חסדים ,רבא למד ועסק בתורה שהיא כנגד כולם והיא חשובה יותר מגמילות
חסדים ,ומה איפוא הטענה על רבא .וביאר רבנו שליט"א מה יותר מזין בשר
או מים? ודאי שבשר ,אך ללא מים לא ניתן לבשל כלל את הבשר .תורה ודאי
חשובה יותר מגמילות חסדים ,אבל כדי לקיים מצוות לימוד תורה כראוי,
צריכים גמילות חסדים ,גמילות חסדים היא המים שבהם מבשלים את
הבשר.

שח רבנו :אנחנו יודעים מה שחז"ל אומרים "מה יעשה אדם וינצל מחבלי
משיח ,יעסוק בתורה ובגמילות חסדים" ,וכמדומה שהחפץ חיים מדגיש
שאם חז"ל אומרים את זה ,זאת אומרת שאין עצה אחרת!! וגם אם אחד
ידמה לעצמו שיעשה דבר אחר ,זה לא יעזור לו אלא רק עצה אחת יש תורה
וגמילות חסדים ]א"ה ,ראה מכתבי הח"ח מכתב ס"ה ,והיא האגרת שפרסם
לקראת נסיעתו המתוכננת לארץ ישראל וז"ל :לא מצא רבי אליעזר הגדול
לתלמידיו עצה אחרת איך להנצל וכו' כי אם בתורה וחסד[.
ובזמנים אלו רואים בחוש ,האיך שלא שייך עצה אחרת ולא שייך לדמיין
לעצמנו שיש דברים אחרים שיעזרו אנשים .חשבו שאם יש להם כסף זה
יעזור להם ,ואם יש לו כסף הוא יכול להינצל ,אבל זה לא מתחיל בכלל,
ובדיוק להיפך זה גורם לקנאה ולשנאה ,ורק עצה אחת!! יש תורה וגמילות
חסדים .ודרכן של בני אדם כשהם במצב כספי קשה ,הם חושבים שהדבר
הראשון היות והמצב דחוק הם נותנים פחות צדקה ,אבל האמת היא בדיוק
להיפך אם רוצים לזכות ,זה רק ע"י תורה וגמילות חסדים מה שעושים יותר
צדקה ויותר חסד ,וכן מה שיותר עוסקים בהצלת נפשות ,ויותר עוזרים
להכניס ולקרב ילדי ישראל תחת כנפי השכינה ,רק בזה אפשר לזכות ,ויש
לנו לדעת כי אנחנו עומדים כבר מסתמא מאד מאד קרוב לגאולה ,ומה
שיחטפו יותר אז חוץ ממה שזה יעזור לנו להינצל מחבלי משיח ,זה יעזור
ג"כ יותר שנזכה יותר מהר לגאולה.
ומי שישתדל יותר ,הוא יזכה עם יותר שמחה לראות הגאולה ,וזה שישתדל
פחות יזכה פחות ,ויהי' לעתיד לבוא מבוייש.
ממילא כל אחד יראה ללמוד תורה ואם לאו בר הכי שיראה לעזור לתורה,
ולעזור ליראת שמים ,ולעזור לחסד ,ומה שיעזרו יותר לתורה וחסד ,הקב"ה
יעזור שינצלו יותר מחבלי משיח ,ויזכו לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

"לחברך לא תעביד"

והנה בביאור יעסוק בגמילות חסדים ,ביאר רבנו שליט"א דהכונה דמלבד
עצם המעשה חסד ,בעינן שיפעל בעצמו להיות אדם טוב ,וכדברי הלל כל
דסני עלך לחברך לא תעביד ,וביאר רבנו ענין זה במק"א' :הנה ענין דעלך סני
לחברך לא תעביד )שבת ל"א( והריחוק מקנאה וכן להיות טוב עין ,יסוד גדול
הוא וההתחזקות בו מהווה גורם לקיום שאר חלקי התורה כפי שיתבאר
להלן .ביאורם של דברים ,לגבי אמונה מצינו בגמ' בסוף מסכת מכות ,בא
חבקוק והעמידן את כל התרי"ג מצוות על אחת ,וצדיק באמונתו יחיה אין
ספק שחבקוק לא בא לומר ח"ו ,שאין צורך לקיים את כל תרי"ג מצוות ,אך
הואיל וראה שנתמעטו הדורות ,וקשה להתאמץ לקיים את התרי"ג מצוות
על כל דקדוקיהן ,לכן בא חבקוק והעמידן על אחת ,הוא קבע שלכל הפחות
יתאמצו מאד לקיים מצות אמונה בשלימות ,ומתוך כך יבואו לקיים גם את
שאר המצוות .וכשם שבחלק המחשבה ראינו כאן את העמדת כל המצוות
על מצוות האמונה ,כך גם בחלק המעשה מצינו כיוצא בזה דעלך סני לחברך
לא תעביד זו היא כל התורה כולה ,ואידך פירושה הוא זיל גמור ,משמעות
הדברים שכאשר יתחזק האדם בזה ,יוכל ללמוד ולקיים גם את שאר חלקי
התורה.
ויש להתבונן בדברים אלה שנאמרו על ידי הלל ,לאותו נכרי שביקש גיירני
על מנת שתלמדני כל התורה כולה ,כשאני עומד על רגל אחת שם מדוע אמר
לו את הדברים על דרך השלילה ,ולא אמר שיקיים בקום ועשה ואהבת לרעך
כמוך ,וכבר עמד המהרש"א בשאלה זו ,עיין שם מ"ש..
ואפשר לבאר ,דהנה רואים אנו שישנם בני אדם רבים העושים חסד מכל
הלב ,ואף על פי כן קשה להם לראות שתהיה לחברם עדיפות עליהם ,והדבר
בא לידי ביטוי ,בכבוד הניתן לזולתם יותר מאשר להם ,או בשאר ענינים
בגשמיות או ברוחניות קשה לאדם לסבול מצב ,שבו הוא יהיה נחות יותר
מחברו ,ולעתים מגיעים הדברים עד כדי כך ,שרבים נשברים ברוחם כאשר
הם רואים את חבריהם עולים עליהם ,והמציאות היא שחלק גדול מבני
האדם סובל מדבר זה ,הן בחורים צעירים והן מבוגרים ואף זקנים ,שאף
שמצד אחד הם מוכנים להיטיב עם חבריהם ולעשות מעשי חסד ,אך לראות
את חברם עולה עליהם ,הם אינם יכולים לשאת משמע שזהו חלק העבודה
הקשה ביותר .ועתה מובן מדוע נקט הלל דוקא את החלק הזה של דעלך סני
לחברך לא תעביד ,כי הוא כולל את העבודה הקשה ביותר ,דאילו היה אומר
ואהבת לרעך כמוך ,היה נכלל בכך רק הענין של מעשי חסד והטבה לזולת,
אבל עתה שאמר דעלך סני וכו' הורה לו שכשם שאדם אינו רוצה שיהא עין
בני אדם צרה בטובתו כך יש לו לנהוג כלפיהם ]המשך המאמר בעניני קנאת אדם

)נאמר אור לי"ד כסלו תשס"ב -לקט דברי חיזוק(.

להתחזק בתורה
ובתורה צריך כל אחד חיזוק אע"פ שבכל הישיבות ומקומות תורה לומדים
טוב מאד ב"ה .בכל זאת יש מסתמא מה לתקן ,להרבות בלימוד ולהשתפר
עוד יותר ,ועוד יותר .והאם יש גבול הרי הגר"א זצ"ל אמר לפני פטירתו שהוא
מתודה על עשרה רגעים ביטול תורה ,האם יכול מישהו להעיד על עצמו כזה
דבר שבכל ימי חייו חסר לו רק עשרה רגעים של ביטול תורה .מי יכול להגיע
למדרגה כזאת וגם לא בכל החיים אלא אפי' כל יום האם יש בן אדם שיודע
שבמשך יום שלם הוא לא ביטל יותר מעשרה רגעים מי הוא במדרגה הזאת
והלואי שלא יבטל שעות ויותר ,וא"ב בודאי שבתורה יש מה להשתפר
ובודאי שכל אחד רוצה להשתפר) .שם(

"ובגמילות חסדים"

רגיל רבנו לומר דכדי לינצל מחבלי משיח בעינן את שניהם גם תורה ,וגם
גמילות חסדים ]וראה במכתב החפץ חיים וז"ל ,כאשר נתבונן היטב בדברי
חז"ל נמצא עצה איך להנצל מעט מחבלי משיח ,והוא מה שאמרו שאלו
תלמידיו את ר"א מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח ,והשיב להם "יעסוק
בתורה ובגמילות חסדים" ושני ענינים אלו יש בכחם להציל את האדם מחבלו
של משיח ,אם רק יעסוק! בהם ולא ירפה מהם וזה נרמז באמרו יעסוק מלשון
עסק] ,וכדברי הט"ז הידועים[ וכשם שאדם בעסקיו מחפש עצות ותחבולות
ולא ינוח ולא ישקוט ,והוא שקוע ראשו ורובו בעסקיו שיעלו מעלה מעלה
ויכניסו לו ריוח .כן על האדם לעסוק תמיד בשני הענינים האלה ,ויחפש
אופנים שונים כדי שיתרבו זכויותיו שיעמדו לו בעת צרה ומצוקה עכ"ל[.

על חבירו נאריך אי"ה בשבוע הבא בענינים אלו[ )ספר מפיקודיך אתבונן ח"ב עמ' י"ט ,ונערך
ע"י מחבר הספר אשרי מי שעמלו בתורה(
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דברים שאמר רבנו שליט"א בעצרת המספד בכלות השבעה
כתוב בפסוק )במלכים ב' פרק כ"א פסוק ט"ז( וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד ,עד אשר מילא את ירושלים מפה לפה ,לבד מחטאתו אשר החטיא את
יהודה לעשות הרע בעיני ה'] -ובגמ' בסנהדרין דף ק"ג ,א איתא  -הכא תרגימו שהרג ישעיה .ופרש"י "כמאן דאמר שהרג ישעיה  -ואהא קאמר קרא מלא את
ירושלים פה לפה ,שנשמתו של צדיק שקולה כמו שמילא את ירושלים חללים"!![.
רואים בזה שאם צדיק אחד נחסר ,זה חורבן העולם! בימינו לדאבונינו ראינו ...לפי דורינו ,אי אפשר לדמות לדור של ישעי' הנביא ,אבל לפי דורינו זה עד כדי
כך ,שזה כעין חורבן העולם.
אנשים נהרגו בטלית ותפילין בתוך התפילה ,לפי הדור שלנו ,זה נורא ואיום מה שקרה לנו.
וכל אחד צריך להבין ללמוד מזה עד כמה להתחזק בתורה ויראת שמים ,ובודאי שהקב"ה יעזור שלא יוסיפו לדאבה עוד

חורבן העולם בפטירת צדיק

עבודת ה' של כל אדם צריך להיות חלוק ,דא"א שלשני אנשים החלוקים
בדעה תהא מדה שוה של דעת ושכל וסברא ומוכרח להיות שינוי.
א"כ כל צדיק בחלקו הוא הי' יחיד ,וכשנפטר הרי זה חורבן העולם כיון
שעבודה זו איננה ,דלכל אחד יש עבודה מסוימת שבשבילה הוא נשלח,
וכתוב בספרים שיש נשמות כלליות ,ונשמות פרטיות ,אבל לכל אחד יש את
החלק המיוחד ,שהוא צריך להשלים את עבודת ה' שלו.
ועל עבודת ה' של צדיק אחד שנסתלקה ,אפשר לומר שמילא את ירושלים
מפה אל פה ,דשקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו ,דכל צדיק
יש לו חלק מיוחד של עבודת ה' שזה הוא עושה.
ולכן אע"פ שיש עוד צדיקים ,מ"מ החלק של עבודת ה' של הנפטר הרי בטל
וזה חורבן העולם.

ובמק"א כשהספיד רבנו אמר בהרחבת הדברים :בגמ' מו"ק כ"ה ב' אמרינן,
כי נח נפשי' דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא )הורידו דמעות( דרבי יוסי
שפעו מרזבי דציפורי דמא )המרזבים של ציפורי שפכו דם( דרבי יעקב
אתחמיאו כוכבי ביממא )נראו הכוכבים שנשתנה העולם מרוב צער( דר' אסי
איעקרו כל אילניא ,נעקרו כל האילנות ,דר' חייא נחיתו כיפי דנורא מרקיעא
)אבנים של אור ירדו מהשמים( דר' מנחם אישתעו צלמנייא והוו למחלצייא
)נחלקה ונתמעכה כל צורת פרצוף של צלמים וצורת המטבעות מפני צורת
הצדיק שנשתנית( דר' תנחום בר חייא איתקצצו כל אנדרטיא )צורת
הצלמים שעושים ע"ש המלך שמת( וכו'.
והנה כל הדברים האלו אינם בדרך הטבע ,והרי בדרך הרגיל הקב"ה מנהיג
העולם בדרך הטבע ולא בדרך נס ,ומה התכלית בניסים אלו.
משמע שצריך לדעת ,שכל הנהגת הבריאה לפי מה שכתוב בתורה וכדאמרו
איסתכל בה באורייתא וברא עלמא ,ולא רק התורה אלא הצדיקים מקבלי
התורה ולומדיה.
והנה לאחר המבול הקב"ה הבטיח לנח שלא יהא עוד מבול לשחת הארץ,
דרצונו יתב' בקיום העולם ,אמנם הראו בזה משמים דכשנפטר אדם גדול זה
ממש חורבן העולם ,אלא שרצונו ית' שהעולם יתקיים ,אבל כדאי להראות
על זה ניסים ,שיש כאן לימוד גדול! שהכל בזכות הת"ח הצדיק שעובד את
ה' ועוסק במצוות ,ובלי זה אין עולם.
והנה בימינו אנחנו לא ראויים לניסים כאלו בדורות האמוראים חכמי
התלמוד ,שכל אחד מהם הי' יכול להחיות מתים ראו את זה ,ויתכן שגם אז
לא כולם ראו ,אבל היו שראו ,שהראו משמים חשיבותו של אדם גדול,
דבלעדיו זה חורבן העולם ואנחנו לא רואים דברים כאלו ,אבל הגמ' כתבה
זה ללמדנו לדעת שכשנפטר צדיק יסוד עולם זה חורבן.
והנה בסנהדרין ק"ג ב' אמרינן וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר
מלא את ירושלים פה לפה וגו' ,ובפשוטו משמע שהרג הרבה אנשים ונתמלא
הרוגים מפה לפה .אבל הגמ' מפרשת הכא תרגימו שהרג ישעי'.
כמאן אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה שקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל
העולם כולו כמ"ד ישעי' הרג ,ופרש"י ואהא קאמר קרא מלא את ירושלים פה
לפה שנשמתו של צדיק שקולה כמו שמלא את ירושלים חללים.
והנה במד"ר פנחס כ"א ב' כתוב ,כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה כך
אין דעתן שוין זה לזה ,אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו ,א"כ גם

תורה ויראת שמים
אמר רבנו :הנה כתוב שאברהם אבינו כשבא לגרר ,ושאלו אותו למה אמרת
אחותי היא ,והשיב אברהם 'אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני
על דבר אשתי' .והרי יראת אלוקים לכאורה זה דבר שבין אדם למקום ,וא"כ
אברהם אבינו היה צריך לומר רק אין מדות טובות במקום הזה וממילא
והרגוני ,כי להרוג הוא מדה רעה ,בין אדם לחבירו ,ובכל זאת הוא לא אמר
ככה ,אלא אמר רק אין יראת אלקים במקום הזה.
אלא מפני שזה ודאי ,שכדי להתחיל מדות הטובות ,בלי קבלת מלכות שמים,
אין כזה דבר ,ולכן הדבר הראשון שהתנא רבינו הקדוש מתחיל את
המשניות ,הוא לא מתחיל בשום דבר אחר רק בקריאת שמע ,והרי היה יכול
להתחיל עם שבת ,שהיא מצוה כזו גדולה וחמורה ,וכן יש מצות ציצית שהיא
שקולה כנגד כל המצות ,ועל קריאת שמע לא כתוב ככה .אלא מאי ,אה"נ
בודאי הדבר הכי קשה ,ושבעיקר צריך לעבוד עליו זה' ,מדות' ,אבל האיך
מתחיל זה .בלי יראת ה לא מתחיל שום דבר!
ובשביל זה צריך להתחיל עם יראת ה' ,בקבלת מלכות שמים וקריאת שמע
זה יראת שמים ,ולכן אומר אברהם אבינו רק אין יראת אלקים במקום הזה
והרגוני ,כל הדברים הכי  ...אם יעשה גדרים בין אדם לחבירו ,לא יעשה בלי
שיהי קבלת מלכות שמים .בלי שתהי' יראת ה' כי רק אין יראת אלקים
במקום הזה .אז והרגוני! כל המדות ירדו ,אין שום דבר לרסן את המדות בלי
שיהי יראת ה'.

לרפואת הפצועים ,הרב חיים יחיאל בן מלכה )רוטמן( שליט"א ,הרב איתן בן שרה )מועלמי( שליט"א ,הרב שמואל ירוחם בן בילה )גולדשטיין(
שליט"א ,הרב יעקב בן רבקה רחל )ארליך( שליט"א

יומא דהילולא –הגאון הצדיק רבי חיים עזרא ברזל זצ"ל נלב"ע ט"ז כסלו תשנ"ט
הגה"צ ר' עזרא היה צדיק גדול מאוד ,והיה לו קשר עמוק עם רבנו יבדלחט"א והבאנו קצת מהספד רבנו עליו.

הספד רבנו
היה צדיק גדול מאוד ,אמנם ישנם עוד צדיקים בדורנו ,אבל עובד ה' כמותו
ממש מיחידי הסגולה של הדורות האחרונים ,נדיר למצוא בדורות שלנו .וכל
אחד שראה על הרב ר' עזרא זצ"ל שהוא היה עובד ה' במיוחד במינו.
עוד יש לציין מעלה עצומה ונדירה שנמצאה בו .היה לו טובת עין נפלאה בכל
המקומות תורה שהקים ,ואת כל השיעורי תורה וחבורות לומדים שייסד,
הוא מסר אותם לאחרים ,שהם ימשיכו להרביץ בהם תורה ,מעולם הוא לא
קבע בעלות שלו על מקומות תורה שהקים וייסד ,וזה כאמור דבר נפלא דבר
נדיר בדורות שלנו.
העבודת ה' הנשגבה שלו המשיכה עד סוף ימיו ממש ,עד ימיו האחרונים,
בכל הרמ"ח אברים שלו והשס"ה גידים שלו ,את כל כולו הוא מסר לעבודת
ה' למרות היסורים הגדולים שלו .צדיקים כאלו אין בנמצא בדורות שלנו,
וחבל על דאבדין דלא משתכחין ,יעזור הקב"ה ובלע המות לנצח ומחה ה'
דמעה מעל כל פנים ,אמן) .אוצרות הברכה עמ' תקמ"א(

כשנסתלק הגה"צ ר' עזרא ,נכנס חתנו הגאון רבי מרדכי ריינהולד שליט"א
למרן שליט"א לפני הלוויה ,ומרן שליט"א התעניין בכמה דברים ,וכאשר
שמע מפי הגר"מ שליט"א ,כי לא רק במקרה זה ומקרה אחר נתן את משרתו
לאחרים ,אלא זה היה ה'קו' שלו ,לייסד דבר ולחפש מישהו אחר כדי לתת
לו  -והוסיף מרן שליט"א  -ולא להחזיק "בעלות" על מה שייסד,אמר רבנו
שליט"א "אני בא להספיד" ,אפילו שאני שוכב עם דלקת-ריאות ,ואינני יוצא
מהבית ,אני אבוא עם אוטו ,ואספיד מתוך האוטו .כולם חייבים לשמוע,
מה זה עובד ה' .תפילות וברכות ,ראיתי .אבל לתת משרות שיש לו לאחרים,
כדי שיהא להם משרות ,על כזה עבודת-ה' חייבים להספיד.
ואלו דבריו בהלויה :רצוני לומר דבר אחד ,נדיר למצוא בדורות האחרונים
עובד ה' כמותו ,היה ניכר עליו היטב כל הזמן שהוא היה 'עובד' ,ואיך שהוא
עבד את ה' כסדר כסדר .כל מי שזכה לראות את התפילה שלו ,או לראות
איך שהוא אומר ברכה ,שהיה מתוך עבדות עצומה ונוראה ,וחוץ ממה שהוא
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יומא דהילולא – הגאון המקובל רבי חיים אריה ערלנגאר זצ"ל  -נלב"ע ט"ו כסלו תשמ"ח
הגאון המקובל ר' חיים אריה זצ"ל בעמ"ס 'באור החיים' ועוד' ,היה תלמיד חבר ליבלחט"א רבנו שליט"א ,וכפי שהעיד לנו ,בנו הגה"צ רבי סנדר שליט"א שדמות דיוקנו של
רבנו שליט"א עמדה לפניו כל ימי חייו .חלק מהדברים הובאו בפר' וישב תשע"ד ,וכאן הובאו הדברים ביריעה נרחבה יותר ובתוספת פרטים ,בעזרתו של הרה"ג ר' ישראל
ארלנגר שליט"א

תלמידו מתקופת 'בעי'

שמש בבית הכנסת או שומר לילה להתפרנס מיגיע כף וללמוד רוב היום עכ"ל .וראה גם בס'
והאיש משה מכתב ידיד רבנו  -הגר"מ סולובציק זצ"ל  ...אבקשך שלא תחפש עבורי משרה
דוקא בישיבה ,לא אכפת לי להיות שמש בית הכנסת ,או בלן במקוה טהרה וכדומה[.

אחרי מספר ששנים ששהה רבנו עם הגר"מ סולובצייק זצ"ל בישיבת עץ
חיים במונטרי נאלצו לעזוב לתקופה .ובשנת ת"ש עברו לעייריה 'בעי' שליד
ציריך ,ושם הקימו ישיבה לבחורים משויץ בבית מדרש שהיה למוסד ילדים
בהנהלת הרב משה מאיר זצ"ל ,ובין הלומדים היו הגאון רבי חיים ערלנגר
זצ"ל ,אחיו רבי יוסף ערלנגר זצ"ל ,ובן דודו יבדלח"ט רבי יוסף ערלנגר
שליט"א ועוד ,ורבנו שליט"א ור' משה היו מוסרים להם שיעורים ושיחות,
לגדלם ולרומם בתורה ויראה .במהלך שנת תש"א עברה הישיבה ללוצורן,
ושם מצאו לרבנו אכסניה ,אבל לאחר כמה ימים עזב את האכסניה מכיון
שהיה לו חששות בהלכות יחוד ,ועבר להתגורר בבית הרב יעקב ערלנגר
זצ"ל .ואחרי כחודשים ימים ,עברו עם הבחורים לתוך ישיבת עץ חיים
במוונטרי כשרבנו לוקח אחריות עליהם לגדלם לתורה ויראה ,ואכן כשהגיעו
לישיבה השגיח עליהם רבנו ומסר להם שיעורים ,ובפרט נקשרה נפש הגאון
ר' חיים אריה בנפש רבנו ,והיה כל הזמן לומד עמו ,ומשוחח עמו בדברי
תורה.

כשעלה לארץ ישראל
שח לנו האדמו"ר מקופטשניץ שליט"א שהיה פעם בלוגאנו אצל רבי חיים
ערלנגר זצ"ל ,וסיפר לו ר' חיים שמורו ורבו בתורת הנסתר היה רבנו שליט"א
בעת שהותו בשוויץ לימד את ר' חיים קבלה ]אפי' שהיה אז ר' חיים צעיר
לימים[ וכל הבנין שלו הוא מרבנו ,וכשעלה רבנו לארץ ישראל שאלו ר' חיים
מה לעשות מכאן ואילך ,ואמר לו רבנו שימשיך ללמוד קבלה ,והדריך אותו
כיצד להמשיך.
ובאחד השיעורים בביתו אמר רבנו ,שבעל הלשם היה הרב האחרון בתורת
הנסתר ,אמנם יש שזכו ללמוד מעצמם את תורת הנסתר ,ואחד מהם הוא
הגאון רבי חיים אריה זצ"ל שחיבר חיבורים בקבלה ,שלמד בעיקר בעצמו.

בחדרו של רבנו
כשעזב רבנו את ישיבת עץ חיים במונטרי התחנן ר' חיים אריה לראש ישיבה
לקבל את החדר בו שהה רבנו בישיבה ,ואף שילם לו על כך כי רצה להתעלות
מקדושתו) .מפי רבי יוסף ארלנגר שליט"א(

באישון ליל
ורבנו היה דרכו ללמוד שם בישיבה ימים ולילות כמעט בלי הפסק ,ולא היה
הולך לחדרו לישון כלל ,רק היה ישן על הסטנדר ,והבחורים היו הולכם לישון
בערך ב 12בלילה ,ורבנו היה ממשיך ללמוד בצד אחד של הבית מדרש ,ור'
חיים אריה בצד השני.

בצאת ישראל
דרכו של הגאון רבי חיים ערלנגר זצ"ל בליל הסדר לשורר מזמור 'בצאת
ישראל' באופן מיוחד בהתרגשות עצומה ובקול גדול ,והיו רבים באים
לשמוע את זה .וכנשאל על כך מה ראה בניגון זה ,הסביר שזה אחת המנגינות
ששמע בעת שר' אהרן לייב היה למד בלילות בישיבת במונטריי ,שמאותם
לילות הרגיש ר' חיים שנבנה כל חייו ,וממילא כששר את הניגון הזה ,זה
מעורר בו את חשקת התורה באופן מיוחד וע"ז התרגשותו ]הניגון של בצאת
ישראל הוא ניגון ידוע אצל יוצאי ליטא[) .מפי בנו  -הגה"צ ר' ישראל מאיר שליט"א(
כמו"כ סיפר ר' חיים שרבנו ביחד עם הגר"מ סולובציק זצ"ל הביאו לשוייץ
את הניגון 'ברוך אלקינו' ,שנהפך להיות השיר ששרו בכל מאורע וחג בקרב
כל היראים שם ,וערר את רגשות השומעים ללימוד התורה.
ואת הניגון הלימוד של רבנו ,לימד ר' חיים אריה את בניו לנגן בזה לימוד
המשניות ,וכך שגם שיחקו בילדותם בחוץ ,היו מנגנים משניות )מפי בנו הגה"צ

מרכבה לשכינה
וסיפר אחיו הגאון הגדול רבי אברהם שליט"א מח"ס 'ברכת אברהם' שבאחד
הלילות באישון לילה ,כשרבנו היה שרוי בחדוותא דאורייתא וניגן בלימודו,
ניגש אצלו ר' חיים שואל אותו מה תכלית האדם בעולם .ואמר לו רבנו 'הגיע
עד הדרגה שניהיה מרכבה לשכינה ,והראה לו את הפרק האחרון במסילת
ישרים שמאריך בזה ,ואת דברי הב"ח בסי מ"ז דז"ל דכ' " ...ונראה דכונתו
יתברך מעולם היתה ,שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתינו
בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה ,ולכן נתן הקדוש ברוך הוא
תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאתנו ,כדי שתתדבק נשמתינו
וגופינו ברמ"ח איברים ושס"ה גידין ,ברמ"ח מצוות עשה ,ושס"ה לא תעשה
שבתורה ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה והיכל
לשכינתו יתברך שהיתה השכינה ממש בקרבם כי היכל ה' המה ובקרבם ממש
היתה השכינה קובעת דירתה והארץ כולה היתה מאירה מכבודו ,ובזה יהיה
קישור לפמליא של מעלה עם פמליא של מטה ,והיה המשכן אחד ,אבל עתה
שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים ,להנאתם,
לידע הדינים לצורך משא ומתן ,גם להתגאות להראות חכמתם ,ולא נתכוונו
להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה ולהמשיך השכינה למטה
בארץ וכו'" ..והוא גם דברי התנא דבי אליהו בפ"ד שחייב אדם לומר מתי
יגיעו מעשי למעשה אבותי ,והאבות הן הן המרכבה.
ובנו של ר' חיים אריה ,הגה"צ ר' סנדר שליט"א שח לנו ,שלימים שלח אביו
הגאון ר' חיים קויטל לאדמו"ר בעל האמרי אמת מגור זצ"ל וכתב שהוא רוצה
להיות מרכבה לשכינה שזה היה עבודתו בעולם ,ובעל האמרי אמת התפעל
ביותר מהקויטל הזה ,ולימים סיפר האדמו"ר הבית ישראל זצ"ל שאביו ציוה
לגנוז את כל הקויטלאך שקיבל ,חוץ משתי קויטלאך החשובים ביותר ,א'
מבנו בכורו של בעל האמרי אמת הגאון הק' רבי מאיר זצ"ל הי"ד .והשני הוא
של רבי חיים ערלנגר זצ"ל מכיון שבעל האמרי אמת כל כך התפעל מזה )וראה

ר' סנדר שליט"א(.

תתפלל שאהיה עד כשר
יום לפי חתונת בנו הגה"צ ר' סנדר שליט"א ,הגיע ר' חיים לרבנו שליט"א
שישמש כעד בחתונה ביחד עם הגאון רבי גדליה נדל זצ"ל ,ואמר לו רבנו אני
מסכים ,ובתנאי שתתפלל עלי שאזכה עד מחר לשוב בתשובה ,ולהיות עד
כשר) .מפי בנו הגה"צ ר' סנדר שליט"א(.

ספרי ר' חיים
וכשחיבר רבי חיים אריה זצ"ל את ספרו בקבלה נכנס להביאם לרבנו
שליט"א ,ואמר לו רבנו אני לא עוסק בענינים אלו ,ומה אעשה עם הספרים,
ואפ"ה השאיר את הספרים.
לימים סיפר ש"ב הגאון רבי אהרן יהושע צוקר שליט"א ]שהיה גר בבחרותו
בבית רבנו שליט"א ועקב אחרי הנהגותיו[ שפעם למד בבית רבנו בספר
'מאירת עינים' שהוציא הגה"צ ר' חיים מכת"י רבי יצחק דמן עכו תלמיד
הרמב"ן ,והיא ביאור הסודות שבספר הרמב"ן עה"ת ,ורבנו נכנס לחדר וראהו
עוסק בזה ,ושאל הגרא"י את רבנו מה כונת פירושו בסו"פ בראשית ,ורבנו
מיד השיב על אתר ביאור הדברים על בוריים ,והיה ניכר שידע את הדברים
מקודם.

בקו' בצרור החיים עמ' קל"ח ,וראה עוד בשנה א' מה שהבאנו התפעלות האדמו"ר מסאטמר
בעל הדברי יואל זיע"א מענין זה(.

שורש נשמתו

להיות שמש בבית כנסת

כשנפטר הגה"צ ר' חיים זצ"ל הגיע רבנו לנחם את בניו ואמר להם :הרי זה
פלא שר' חיים שהגיע ממקומות שלא עסקו בתורת הנסתר ,והוא נמשך כל
כך לזה ,ועל כרחך שזה היה שורש נשמתו ,ובזה הראה כוחו.

סיפר הגה"צ ר' חיים זצ"ל שבתקופה ההיא אמר לו רבנו ,שרצונו להיות
שמש בבית הכנסת בלוזא ,שהיא עירה קטנה בשויץ ,שהיו בה מנין אנשים
שומרי תורה ומצוות ,ובשכר הכמה פרוטות שיקבל לפרנסתו ,יכול ללמוד
ללא הפרעה יומם ולילה בלי הפסק כלל )מפי בנו הגה"צ ר' סנדר שליט"א(] .ועי'

נסתלק מתוך קידוש לבנה
סיפר רבנו ,שהגאון ר' חיים אמר קידוש לבנה ועבר את הכביש לחזור לביתו
ופגע בו מכונית ונהרג ,וציין לדברי הבאר היטב סימן תר"ב סק"ד "שמי
שמקדש הלבנה מיום שקידשה ,שוב לא ידאוג שימות באותו חודש מאותו
יום ואילך" ,ונסתרים דרכי השם.

במכתבי רע"א סי' קמ"ט ובחוט המשולש עמוד ק"צ שכתב הגרע"א או אתור דרך למצוא מנוח
לפרוק עול הרבנות ולישב כאחד ההמונים באשר ידוע לכם כי מאסתי בה הרבה עתה ה' ידעת
את כולה תהלים )קלט ,ד( מלבד אימת ההוראה באמונה כי רוב תפילתי כימים הקדושים
להוציאני ממסגר אסיר הזה פעמים רבות אמרתי לעמיתי כי לדעתי בוחר אנוכי יותר להיות

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 69

פרשת וישב
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
צירוף הקב"ה למנין

ומחלן לשבטי ישרון

בגמ' ברכות )דף מ"ז ,ב( איתא אמר רב הונא תשעה וארון מצטרפים לעשרה
וכו' וארון גברא הוא וכו' .כתב בספר מרפסין איגרא )עמוד כ"ב ג( רבינו
החיד"א ז"ל ביאר ,שהתיבה ארון היא ראשי תיבות "אחד רואה ואינו נראה"
והכוונה להקב"ה ,נמצא אם כן שמסקנת הסוגיה היא שהקב"ה אינו מצטרף
למנין ,וכשאלת רב נחמן וארון גברא הוא .וקשה ,אם כן כיצד צירפו השבטים
את הקב"ה למנין עשרה לחרם ,שלא לגלות ליעקב אבינו את מכירת יוסף,
ועוד קשה דהתורה מספרת בפרשת וירא ,שאברהם אבינו ביקש להציל את
סדום בזכות חמישים צדיקים ,ופירש רש"י שיהיו עשרה צדיקים לכל כרך,
ומאחר שלא נמצאו חמישים צדיקים ,ביקש אברהם להצילם בזכות ארבעים
וחמשה צדיקים ,ופירש רש"י שיהיו תשעה צדיקים בכל כרך ,והקב"ה יצטרף
לעשרה הכיצד ,והרי אין הקב"ה מצטרף למנין.
ותירץ בזה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,דהא דמשמע במסכת ברכות
שם ,שאין הקב"ה מצטרף למנין ,מדובר שם במנין לתפילה ,או לזימון שצריך
שכל העשרה יתפללו יחד ,ויענו לכל דבר שבקדושה יחד ,וא"כ הואיל וארון
אינו גברא ואינו מתפלל ועונה כגברא ,א"כ ברור שלא מצטרף למנין ,אך
לענין המנין לצורך החרם במכירת יוסף ,ולצורך הימצאותם של צדיקים
בסדום ,שם צריך שכל העשרה יהיו נוכחים בלבד בלא צורך לעניה ,או
השתתפות פעילה כלשהיא ,ולצורך כך גם הקב"ה מצטרף ,שהרי הוא נמצא
ונוכח תמיד ע"כ.
והגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א תירץ ,דבמניין עשרה שנועד לצורך
השראת השכינה כי הא דבמסכת ברכות ,לא יתכן שהקב"ה עצמו יצטרף
שהרי להשראת שכינתו אנו צריכים ,והיא שורה על צירוף של עשרה אנשים,
ולמרות שמצאנו שהקב"ה מצטרף לתשעה אנשים בכל מקום ,כגון בחרם
מכירת יוסף ובצדיקים של סדום ,אך ברור שלא יצטרף להשרות שכינתו שלו
בעצמו על צירופו כעשירי למנין.

בתפילת יוה"כ אמרינן 'ומחלן לשבטי ישורון' משמע דהשבטים צריכים
מחילה בפני עצמם ,ואולי קאי על עון מכירת יוסף שצריכים על זה עדיין
מחילה ,כמש"כ רבינו בחיי פרשת ויחי )ז' י"ז( דלא ראינו שיזכיר הכתוב
מחילה ביוסף ,ולא שיודה להם שישא פשעם וחטאתם ,וא"כ מתו בעונשם
בלא מחילת יוסף ,וא"א להתכפר עונם רק במחילתו ,ועל כן הוצרך העונש
להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין י' הרוגי מלכות עכ"ל .ולפי"ז מה
שאומרים בכל דור ודור ,י"ל כיון דכל מה ששייך כפרה זה ,כיון שיש מבני
השבט הזה בכל דור ,דבלי כפרה לחיים ,אין שייך כפרה למתים ,עי' כריתות
)דף כ"ו א( ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים .ועי' ספר חסידים )אות
תתשע"א( דמפרש איך זה יכול לכפר )ימלא פי תהלתך תפילה וע"ע במש"ח פר' אחרי
מות שמחלן לשבטי ישורון אזיל על מכירת יוסף(.

ימחה שמו מאבני האפוד
בסוטה )דף ל"ו ב( איתא ותתפסהו בבגדו לאמר באותה שעה ,באתה דיוקנו
של אביו ונראתה לו בחלון ,א"ל יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד,
ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהם וכו' .והעירו למה נזכר בגמ' אבני
האפוד ולא החושן ,דהא גם שם היו כתובים השבטים .וי"ל דבזבחים )דף
פ"א ב( אמרינן דחושן מכפר על הדינין ,ואפוד מכפר על ע"ז ,והרמ"מ
משקלאוו )בספר מים אדירים על האידרא זוטא( כתב שמעתי מהגר"א ז"ל
כך קבלה מידינו מן הגאונים איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה שכל ע"ז הי'
צריך דבר ערוה ,ולכן כתיב אצל כל ע"ז ויזנו אחרי הבעלים וקם העם הזה
וזנה עכ"ל .וכיון דע"ז ועריות שייכי אהדדי ,ואפוד מכפר על ע"ז ,לכן האפוד
שייך לעריות יותר מהחושן ולכן כתוב על אבני אפוד )אילת השחר כאן(.

עונש ליוסף
מצאנו ביוסף הצדיק בפרשת וישב )ל"ט ו( "ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה",
ופרש"י כיון שראה עצמו מושל ,התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו ,אמר
הקב"ה אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך ,חייך שאני מגרה בך את הדוב.
ולכאורה אם רצה להענישו לא חסר עונשים בדרך אחרת ,וצ"ל דיחד עם
העונש ,הי' גם צורך לתיקון שלימותו על שלא הרגיש בצער ,ומתוך זה סלסל
בשערו ,ולכן לא סגי בסתם עונש אף שכבר אז בודאי לא יסלסל ,אלא צריך
יחד עם זה נסיון גדול שבזה יזכה לשלימות נפשו ,כי התיקון אינו רק שלא
יחטא ,אלא שיגיע לדרגת השלימות ,בענין שיתוקן לגמרי הענין) .ימלא פי
תהלתך ח"א וע"ע באילת השחר כאן(.

כיבוד אב במסירות נפש
ויאמר ישראל אל יוסף וגו' ויאמר לו הנני )וישב ל"ז ,י"ג(
ובמדרש אגדה איתא נוהג ]היה יוסף[ באביו בכיבוד ומורא אמר לו יעקב:
יוסף אתה יודע כי אחיך שונאים אותך ואתה אומר "הנני" ,אמר לו אבא ,יודע
אני כי שונאים אותי ,ואפילו יהרגוני איני חוזר דיבורך ריקם :ולכאורה איך
יכול לאבד נפשו ,ואמר רבנו שליט"א שקודם מתן תורה היה מותר למסור
נפש גם על כיבוד אב ואם) .פירוש משנת אליהו על תנא דבי אליהו פכ"ו או' ט"ו ,וע"ע

מלבין פני חבירו

באילת השחר כאן שציין בזה לעיין בפרשת דרכים דרוש ב' ,ועיין תיבת גומא(.

הטעם שיוסף סיפר לאחיו את החלום

הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו'
פרש"י לא רצתה להלבין פניו וכו' אם יודה מעצמו יודה ,ואם לאו ישרפוני
וכו' מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ,ואל ילבין פני חבירו
ברבים ,משמע דאע"פ שתמר היתה מעוברת הותר לה למסור נפשה .ווהנה
תוס' בסוטה י' ב' )ד"ה נוח לו לאדם( מקשים למה זה לא כתוב ביחד עם ג'
עבירות דיהרג ולא יעבור ,ומשמע דס"ל שזה חובה ,והנה בשלמא לדעת
הרמב"ם בהלכות יסודי התורה )פ"ה ה"ד( דבמקום שאין דין ליהרג אסור
להחמיר על עצמו וליהרג ,ע"כ מוכח שחייבים למסור את הנפש על הלבנת
פנים ,דאל"כ תמר לא היתה רשאית למסור את נפשה ,אבל לראשונים
החולקים ]המאירי ודעימיה[ יל"ע מנ"ל שזה חיוב הרי יתכן שתמר החמירה
על עצמה במידת חסידות] .אמנם אם הי' דינם כבני נח עמש"כ לעיל ל"ז י"ג
בענין מסי"נ במקום שאין חיוב[) .אילת השחר כאן(

ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנוא אתו )וישב ל"ז ,ה(
עי' שפ"ח ורמב"ן להלן פסוק י' שהעירו ,למה לא סיפר יוסף לאביו את
החלום הזה ,ועוד צ"ב למה יוסף סיפר את חלומו לאחיו ,וכי לא הבין שזה
יגרום לתוספת שנאה עליו וכדפרש"י להלן פסוק י' שיעקב גער בו לפי שהוא
מטיל שנאה עליו .ולהלן פסוק י"ט כתוב שהאחים אמרו הנה בעל החלומות
הלזה בא ,ומשמע שעיקר שנאתם הי' מפני חלומותיו ,ועי' ספורנו ואוה"ח.
ובע"כ צ"ל שסיבבו מהשמים שיספר להם את החלום ,ובזה שאמרו לו המלך
תמלך עלינו אע"פ שאמרו בלשון תימא ,מ"מ פתרו השבטים את החלום דכל
החלומות הולכים אחר הפה ,ועי' רבינו בחיי להלן פסוק ז' ,ומן הידוע שכיון
שהיו שונאים אותו הי' ראוי להם לפתור לרעה ,אבל הכל הי' מאת ה' כי זימן
בפיהם הפתרון הזה ,ועי' מושב זקנים מבעלי התוספות ,דיוסף סיפר כדי
שלא יהא כובש נבואתו דחייב מיתה ,ועי' בבית הלוי) .אילת השחר כאן ,ועי"ש
עוד תירוץ נוסף(
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קנאת סופרים

ענין בפרשה -קנאה
להצלחות כמו חברי גם בענינים הגשמיים ,השיב רבנו שליט"א אין כזה דבר
העיקר מפריע לי ,למה אני לא והוא כן ,לולא ההוא כן לא הי' מפריע לו אלא
שמפריע לו ,למה הוא כן ,בקנאת סופרים זו מדריגא מסוימת ,אבל בדרך כלל
כואב לו למה לשני כן.
וכעי"ז כתב מרן הגרח"ק שליט"א באורחות יושר ,קנאת סופרים אין הכונה
אלא שילמד ממעשיו לעשות גם הוא כן ,אבל לא שתהא עינו צרה בשל
חבירו ,שהרי אמרו באדר"נ פט"ז עין הרע כיצד שלא תהא עינו של אדם צרה
במשנתו של חבירו מעשה באחד שהי' עינו צרה במשנתו של חברו נתקצרו
חייו ונפטר והלך לו) .בינת המדות להגר"י לורינץ שליט"א עמ' (227

אמר רבנו :ידוע מה שאמרו ,שכאשר יבוא קצב אל הרב לשאול על בהמה
אם היא טריפה אין לו קושי לקבל את הפסק ,גם כאשר הרב יטריף את
הבהמה ,אולם כאשר שניים באים לדין תורה ,בסכסוך שיש ביניהם בענינים
שבין אדם לחבירו ,אותו שיצא חייב בדין הוא ממורמר ומלא טענות כרימון,
וההבדל הוא שכאשר פסק הדין מורה שהצדק עם הזולת ,אין האדם יכול
לראות ולהסכים שחבירו טוב ממנו.
יסוד זה מצאנו בכמה מקומות כאשר התקבלה מנחתו של הבל ושל קין לא
נתקבלה ,קם קין והרג את הבל ,מדוע הרגו הרי משום שקרבנו לא התקבל
אין זו סיבה להרוג את אחיו ,אלא עיקר צערו היה על שמנחתו של הבל כן
התקבלה ,רואים אנו בעליל שעיקר הקושי לאדם הוא לסבול את עדיפות
חברו על פניו ,ומידה רעה זו מלווה את האנושות כבר מאז ימי בראשית.
דוגמא נוספת ,כאשר שמע שאול את הנשים אומרות ,הכה שאול באלפיו
ודוד ברבבותיו ,היתה התגובה ויחר לשאול מאד וגו' ויהי שאול עוין את דוד
מהיום ההוא והלאה )מלכים א י"ח( נורא מאד שאול בחיר ה' גדול מכל העם
בתורה וביראה ,ובודאי גם בחסד היה גדול עד מאוד ,ואין לנו השגה כלל
וכלל בדרגותיו ,אך הנביא מלמדנו שלא יכול לסבול את מה שאמרו הנשים
על דוד .ולכן עיקר עבודת האדם בענינים שבין אדם לחברו צריכה להיות
בחלק זה של עין טובה ,גם מה שהזולת עדיף ממנו ,כי הרבה יותר קל לעשות
מעשי חסד ,מאשר להשלים עם כך שהזולת מועדף על פניו.
ומידת הקנאה היא מהסיבות העיקריות לאי הצלחה בעליה בתורה ,רעה
חולה זו של קנאה בהצלחת האחרים ,מפילה לצערנו חללים רבים ,אפשר
לומר שרוב המשברים הפוקדים תלמידים בכל הגילים ,קורים בגלל שהם
רואים את חבריהם מצליחים ,הם אינם נשברים בגלל שאינם יודעים דיים,
או משום שאינם מצליחים כפי שציפו מהם ,אלא מחמת העובדה שחבירם
יודע ומצליח ,דבר זה שובר את רוחם וחוסם את דרכם לעליה ולהתעלות,
ומעשים שבכל יום שמדברים עם תלמידים דברי עידוד ,ומונים את
מעלותיהם והישגיהם ,והדבר מועיל רק לזמן מועט.
והסיבה לכך היא ,לפי שכל זה איננו שווה לי בשעה שרואים שוב את
הצלחת האחרים ,הכל סובלים מדבר זה ,בין בחורים צעירים ובין מבוגרים,
והוא הדין לאברכים כאשר רואה אדם את חברו עולה ,והוא אינו עולה עמו
הדבר מפריע לו מאד יש שנשברים לגמרי ויש שעדיין מחזיקים מעמד ,אבל
גם להם הדבר מפריע ,ואילו לא היה חבירו מצליח היה הוא נשאר רגוע ,גם
אם הוא עצמו אינו מצליח.
אמנם חז"ל לימדונו קנאת סופרים תרבה חכמה )בבא בתרא כ"א( אך
דבריהם אינם אמורים אלא בקנאה של סופרים דהיינו מלמדים ,לעומת זאת
קנאת תלמידים בדרך כלל אינה מרבה חכמה ,אלא ממעטת אותה כי אצל
תלמידים הקנאה מרפה ידים ,ובמקום להשתדל להיות כמו התלמיד שבו
מקנאים ,מגיעים לתוצאה הפוכה .המקנא מצטער וחושב על מיעוט ערכו,
ואינו יכול לסבול את הצער המגיע אליו כתוצאה מעליית חברו.
כשנתבונן בדבר נראה שאין כל הגיון וסברא למידה זו ,אילו היינו שואלים
את קין מה יתן לך ומה יוסיף לך את תהרוג את הבל ,וכי על ידי כך תתקבל
מנחתך
בודאי התשובה היתה שלילית ,אם כן מדוע בכל זאת הוא הרגו על כרחנו
לומר שבזמן שמידת הקנאה בוערת באדם הוא אינו פועל על פי מחשבה
והגיון ,גם התלמיד הזה לא תהא כל תועלת כאשר נשאל אותו מה איכפת
לך שחברך מצליח ויודע כי אין כאן כל הגיון וטעם בדברים )נכתב על פי מאמר
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וכן רגיל רבנו לומר ,הנה למנוע מריבה ,גם בין אנשים מבוגרים זה דבר קשה,
א"כ איך אפשר לחנך ילדים קטנים שלא יהי' ריב ביניהם ,אלא הכונה כמו
שהזכרנו מקודם שההורים ירבו האהבה בין הבנים ,ולפעמים ההורים הם
אלו שמטילים קנאה בין הבנים ,וכתוב בגמ' בשבת דף י' ע"ב לעולם אל ישנה
אדם בנו בין הבנים ,שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר
משאר בניו ,נתקנאו בו אחיו ,ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים ,והם היו
שבטי ק-ה ובשביל בגד אחד נהי' מה שנהי' ,ואילו אצל משה ואהרן מצינו
שכתוב וראך ושמח בליבו ולכן זכה לאבני החושן ,רואים בשביל ששמח
בגדלות אחיו זכה לשכר ע"ז.
והמציאות היא שאחים רבים ביניהם ,ואנו חייבים לעשות את כל המאמצים
ולהשתדל לא להראות אהבה לאחד יותר מהשני ,ולא נגרום שי ִָר ֶאה לאחד
שכאלו אוהבים את השני יותר ממנו.

כל הקשים מכך

בהזדמנות מסיומות כאשר ישבו בחדרו של רבנו יועצי נשואין וחינוך ,אמר
רבנו כי רוב הבעיות הנפשיות מתחילות במדות כגון קנאה וכדו' ,ישב עמהם
פרופסור פסיכאטר מפורסם ,וחייך לעצמו כמי שאומר שאין זה יכול
להיות ...לאחר כמה ימים שלח לומר לרבנו ,כי התיישב במתינות ובדק את
כל המקרים שמטפל בהם כעת ,ומצא שברוב המקרים אם לא היה מתחיל
באיזה דבר קנאה בחברו בתחילה ,המצב לא היה מתפתח כך ,והחולה לא
היה מגיע למצב הנפשי בו הוא נמצא כעת )מאחורי הפרגוד עמ' .(218

צורת מחמאה

נשאל רבנו .כאשר בשעת השיעור ילד שואל שאלה טובה .האם להחמיא לו
ולעודדו על כך ,כאשר מאידך גיסא יש ילדים חלשים שהם אף פעם לא יזכו
לעידוד הזה ואולי זה גורם להם לקנאה ,לעצבות בלב ,ליאוש והרגשה שהם
לעולם לא יכולים להגיע .והשאלה אם לעודד הטובים בזמן שזה גורם
חולשה לאחרים.
וענה רבנו שליט"א :עידוד הוא דבר חשוב ביותר .תקח את הבחור או את
הילד ותאמר לו "אמרת סברא טובה" .אבל למה ברבים ,כל דבר שעושים
ברבים זו סכנה גדולה .הכבוד הזה בפומבי ,לעולם אינו מביא לטוב .ילד
שזכה לכבוד פומבי ,יתקשה לגדול בעתידו לת"ח אמיתי .החידונים
והמבחנים הפומביים שעושים בפרהסיא זה לא כ"כ טוב ,מה שלא עושים
בפרהסיא זה יותר טוב.
כתוב בגמרא קנאת סופרים תרבה חכמה .אפילו יוסף הצדיק שיעקב אבינו
נתן לו כתונת פסים ,אומרת הגמ' שבן אדם לא יגדיל בן בין הבנים כיון שבזה
שיעקב אבינו נתן ליוסף כתונת פסים – שהוא לא דבר גדול כ"כ ]לפי פשוטו[
ובכל זאת בגלל שיעקב נתן לו כתונת פסים לכן נהי' בזה קנאה .ואפילו שהיו
אנשים כאלה גדולים וכל הענין כפי מדרגתם ,אבל כך זה כשיש קנאה .אבל
אם הי' עושה כתונת פסים ואף אחד לא הי' יודע ,לא היה קורה שום דבר.
כך במחמאות וכך גם בהערות ובקורת .ככל שפחות בפומבי ,ההשפעה יותר
גדולה ומשיגה את המטרה .ויותר מכך ,כאשר צריך להעיר לילד אל תאמר
לו "אתה אמרת לא כהוגן" אלא תאמר לו "על דבר כזה לא אומרים כך וכך".
תמיד תגיד על הענין ,ולא על האדם בעצמו .אם תעיר האדם עצמו ,תמיד
תזיק .כמו שיש איסור גברא ואיסור חפצא ,כך גם בבקורת .ביקורת על
החפצא מותרת ויעילה ,אבל לא על הגברא .כמובן שגם בבקורת על חפצא,
ג"כ צריך להשתדל ולאמרה באופן המועיל .אפשר לשבח את הדבר הטוב
ולגנות את הדבר הלא טוב  -אבל בוודאי שלא להגיד על הבנ"א.

בספר מפיקודיך אתבונן ח"ב עמ' י"ט ,וכן על פי דברים בקונטרס המסע לחו"ל(.

גדר קנאת המותרת
רבנו שליט"א קבע ברורות ,קנאה רגילה זה שלשני לא יהיה .קנאת סופרים
פירושה להיפך שאני רוצה גם להיות כמו השני .ונשאל שיש מי שמפרש
שקנאת סופרים היא לפי שכל אחד יש לו חלק בתורה ,וכשהשני זכה באיזה
דרגא בתורה אני מקנא בו ,כי אני הייתי יכול לזכות בחלק זה ,ובאמת זה כעין
קנאה רגילה ,רק שבדברים רוחניים היא מותרת כיון שהיא תרבה החכמה.
השיב רבנו :זו לא קנאה טובה ,דבר לא טוב לא יכול להביא דבר טוב ,יהודי
שאינו יכול לסבול את מה שיש לשני ,היינו קנאה לא טובה ,לקין גם הי' קנאה
על הבל וזו היתה קנאה לא טובה ,אם קין היה חושב רק על עצמו למה הקרבן
שלו לא נתקבל מפני שהוא לא בסדר זה היה ראוי ונכון ,אבל הצער של קין
היה למה של הבל כן התקבל ושלי לא ,וזו היתה הבעיה ,שלך לא נתקבל כי
אתה לא בסדר ,ומה אתה רוצה מזה שהקרבן של הבל נתקבל ,כאן השורש
אדם חושב תמיד אני הרי בסדר ,ולמה לא קבלתי כמו אחר ,כלומר שיש לו
ויכוח עם הרבש"ע כביכול הוא לא בסדר כי אני הרי בסדר.
הוסיף רבנו שליט"א בקנאה זה מתחיל כך הרי אני בסדר ולמה הקב"ה לא
נתן לי ,סימן שכביכול הקב"ה לא בסדר הרי יש לו טענות נגד הרבש"ע
וכדברי רבנו שליט"א מצינו בראשית חכמה שער הענוה )פ"ז( שהמתקנא
בחבירו הריהו כבא בטרוניא נגד הקב"ה כביכול.
בהמשך הדברים עוררנו את השאילה ,האם בעניני הצלחה גשמית שייכת
קנאה חיובית ,אני רוצה להיות ראוי כלפי שמיא כמו השני ,ואז אזכה
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שח אחד מגדולי ראשי הישיבות שליט"א ,שלפני עשרות שנים עלו לישיבה
הגדולה ,שני בחורים מישיבת פונביז' לצעירים ,והיה ביניהם תחרות קשה
]והוא לא ידע מכך[ ואחד מהם שאל שאלה טובה בשיעור ,והראש ישיבה
מאד שבחו לפני כל התלמידים ,וחבירו שראה זאת נשבר מאוד והוצרך
לעבור ישיבה מחמת כן ,ולימים סיפר זאת לרבנו שליט"א.
ואמר לו רבנו שנראה לו שכשמחמיאים לבחורים על שאלה ,צריך לעשות
זה בזהירות ובמתינות ,ובלי לעורר קנאת אחרים עליו .ובפרט שלא לעשות
דבר זה לעיני כולם.
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הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן שליט"א
המעשר ,ולשי' רש"י חייב במעשר .אכן יש לדון אף לשי' רש"י ,די"ל דכיון
דהא דחייב לעשר בעציץ שאי"נ מדרבנן הוא מגזירה אטו עציץ נקוב ,א"כ
השתא דעציץ נקוב נמי פטור מן המעשרות מחמת קדו"ש שבו ,ליכא למגזר
ולחייב בו במעשר ,וצ"ע18.

חיוב מעשר בגידולין שבבית
ד .הנה דעת הפאת השולחן )סי' כ' סקנ"ב( דאין קדושת שביעית בגידולין
שבבית ,ומותר לזורעם לכתחילה בבית בשביעית .והחזו"א )סי' כ"ב סק"א(
החמיר בזה .ומ"מ גם החזו"א 15היקל בגידולין הנמצאים בעציץ שאינו נקוב
בבית .ויש לדון לדעת הפאת השולחן דאין בהם קדושת שביעית אם חייבים
במעשר או לא.
ואמר הגראי"ל שטיינמן שליט"א דיש לדון לפוטרם ממעשרות מתרי טעמי,
חדא לפי מש"כ התוס' בר"ה )דף טו ,א ד"ה יד( דאף להנך דסברי דאזלינן
באתרוג אחר חנטתו לשביעית ואחר לקיטתו למעשר ,אתרוג שחנט
בשישית ונלקט בשביעית פטור מן המעשרות ,וטעמם משום דאף שחנט
בשישית ואין בו קדו"ש ואינו הפקר ,מ"מ כיון דלענין מעשר אזלינן בתר
לקיטתו ,א"כ כיון שלקיטתו בשביעית אין שנה זו בכלל מנין שנות המעשר,
ולכן פטור מן המעשר ,וא"כ ה"נ לענין גידולין שבבית אף דליכא בהם קדו"ש
ותורת הפקר ,מ"מ כיון שגדלו בשנת השביעית ליכא בהו דין מעשר כל עיקר.
אכן להמבואר ברש"י שם )בד"ה א"ל( דרק מחמת דין הפקר נפטרו פירות
שביעית מן המעשר ,16א"כ בניד"ד דליכא ביה קדושת שביעית ואין הפירות
הפקר ,הרי הם חייבים במעשר .ועוד טעם יש לפוטרם ממעשר ,דהנה
בירושלמי בערלה )פ"א ה"ב( אמרו ,דהזורע בבית פטור מן המעשר ,ודעת
הראב"ד בהשגותיו )פ"א ממעשר ה"י( דאף מדרבנן פטור ,אבל דעת
הרמב"ם שם דחייב במעשר מד"ס ,וא"כ נידון דידן תליא נמי בפלוגתא
דהרמב"ם והראב"ד .מיהו יש לדון ולומר ,דאף להרמב"ם יהיו הגידולין
פטורין מן המעשרות ,דהא כל חיובן מדרבנן לדעת הרמב"ם הוא מגזירה
אטו גידולין שבשדה ,אבל השתא בשנת השביעית דגידולין שבשדה נמי
פטורין מן המעשר מחמת קדו"ש שבהם ליכא למגזר .אך אין דבר זה ברור,
דיש לומר דמה שכתב הרמב"ם דגזרינן גידולין שבבית אטו גידולין שבשדה,
אין הענין אטו גידולין שבשדה בשנה זו ,אלא אטו גידולין שבשדה של שנה
שעברה או של שאר שנים ,וא"כ אף הכא בשביעית נמי יש לגזור משום כך.
]וגדר הדברים דהגזירה הוא ,גידולי בית שאינם הפקר אטו גידולי שדה
שאינה הפקר ,והיינו אטו שדה דשנים אחרות שלא נוהג אז קדושת שביעית
ולא הוה הפקר[.
וכמו כן יל"ע לשיטות הסוברים דאין נוהגת שביעית בעציץ שאינו נקוב אפי'
בחוץ) ,שהרי לא מצינו בשום מקום איסור שביעית דרבנן בעציץ שאי"נ(17,
אי איכא בהוא חיוב מעשר ,דלכאו' לשי' התוס' בר"ה הנ"ל פטורין מן

פירות שביעית בשדה של חש"ו אי הוי הפקר
ו .המנ"ח במצוה פ"ד נסתפק ,אי דין הפקר בפירות שביעית הוא הלכה
אקרקפתא דגברא ,דמוטל עליו להפקיר את פירותיו ,או דהוא אפקעתא
דמלכא והפירות ממילא הפקר 19,והביא נפק"מ בחרש שוטה וקטן שיש להם
שדה ,כגון שבאו להם בירושה ,האם פירות שדה זו הפקר בשביעית או לא,
דאם דין הפקר הוא אקרקפתא דגברא ,א"כ חש"ו כיון דלאו בני מצוות נינהו
אינם חייבים להפקירה ,אבל אי הויא אפקעתא דמלכא ,י"ל דאף משדה של
חש"ו הפקיעה תורה הבעלות והפקירה הפירות.
והנה החזו"א בשביעית )סי' כ' סק"ז( דן ,דאף אי איכא קדושת שביעית
בפירות נכרים ,מ"מ אין פירותיו הפקר ,ולא מבעיא אם דין הפקר הוא מוטל
אקרקפתא דגברא ,אלא אף אם הוא אפקעתא דמלכא מ"מ יש לומר,
דרחמנא אפקעא לשדה דישראל ,אבל שדה של גוי שאינו בכלל ציוויי
התורה לא אפקעה רחמנא.
ולפי דבריו יש לדון דהוא הדין בשדה של חש"ו אף אי הוי אפקעתא דמלכא
אין הפירות הפקר ,דכיון דלאו בני מצוות נינהו הוה להו כנכרי ולא הפקיעה
תורה פירות שדהו ,ודלא כהמנ"ח.
אמנם הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לחלק ,דהנה פשוט דאף דקטן אינו
מצווה במצוות התורה ,זהו רק בדינים ואיסורין ,אבל אינו מופקע מעניני
ממונות שחדשה תורה ,שהרי דיני ממונות הם דין בחפצא דהממון ולא
בהגברא ,ולא דמי לדיני איסורין 20,והרי הדין פשוט דאם אב מכר לבנו קטן
קרקע שהיא חוזרת לאביו ביובל אף דהקטן אינו מצווה ,כיון דדין חזרה
ביובל הוא דין ממון וחייל בחפצא דהקרקע אף אם אינו יכול לחול בהגברא21,
אבל גוי אינו נכלל כלל בגדרי ועניני דיני תורה ,ואף בכלל דיני ממונות של
תורה כמו חזרה ביובל וכיו"ב אינו שייך בו.ומעתה יש לחלק ,דשדה של קטן
אף דהוא אינו מצווה להפקירה ,מ"מ הקטן הוא ג"כ בכלל מסגרת גדרי
התורה ,ובמילתא דאפקעתא דמלכא שייך למימר דאף כלפי שדהו נתחדש
דין אפקעתא דמלכא בשביעית ,ולא דמי לגוי שאיננו כלול במסגרת גדרי דיני
תורה ואינו בכלל דין אפקעתא דמלכא22.

 15סי' כ"ב סק"א וסי' כ"ו סק"ד.
 16ר"ה דף יד ע"ב ,תן )סוכה דף לט( אתרוג שווה לאילן בג' דרכים ולירק
בדרך אחד לערלה ולרבעי ולשביעית ,ולירק בדרך אחד שבשעת לקיטתו
עישורו דברי ר"ג ,ר' אליעזר אומר אתרוג שווה לאילן בכל דבר ,והתם
)דף טו ע"א( אמרו אמר רבה אתרוג בת שישית שכסה לשביעית פטורה
מן המעשר ופטורה מן הביעור ובת שביעית שכסה לשמיית פטורה
במעשר וחייבת בביעור וכו' א"ל יד הכל ממשמשין בה ואת אמרת
תתחייב במעשר ,ומפרש רש"י דאת שחט בשישית ולקט בשביעית
פטור מן הביעור כיון שלשביעית הולכים אחר החטה ופטור מן המעשר
אף שאיו חייב בהפקר מ"מ למעשה מצא הוא במציאות של הפקר לפי
שכל שדות ופרדסות הפקר הן בשביעית ועל כרחו הכל ממשמשין בו,
ואתרוג שחט בשביעית ולקט בשמיית חייבת בביעור כיון דחט
בשביעית ולשביעית אזלי' בתר חטה ומשו"ה פטור מן המעשר דהפקר
פטור מן המעשר] .ובמקור האי דיא דפירות שביעית שהם הפקר פטורין
מן המעשר ,כ' רש"י )בד"ה א"ל אביי( ,דילפי' לה מקרא במכילתא
)משפטים פרשה כ'( ואכלו אביוי עמך ויתרם תאכל חית השדה מה חיה
אוכלת ופטורה מן המעשר אף אדם פטור .וקשה אמאי הוצרכו לזאת
הרי הפקר פטור מן המעשר בכל התורה כולה וילפי' לה מקרא ובא הלוי
כי אין לו חלק וחלה עמך יצא הפקר שיש לו חלק וחלה עמך וכמש"כ
בירושלמי פ"א דמעשרות ה"א והובא בתוס' בדרים )דף מד (:וע"ע
בירושלמי בפאה )פ"א ה"ו( ובפי' הרע"ב והרמב"ם )פ"א ממעשרות מ"א(
ובתיו"ט שם[.
ובתוס' )שם( ד"ה יד כתבו שדברי הגמ' הללו צרכו למ"ד )בדף יד ע"ב(
דאתרוג שווה לאילן בכל דבר ואף למעשר אזלי' בתר חטה ,אבל למ"ד
דאזלי' באתרוג אחר לקיטתו למעשר אי"צ לסברא דיד הכל ממשמשין
וכו' אלא כיון שלקט האתרוג בשביעית הרי בין לעין חדש וישן ובין
לעין מעשר שי ועי אזלי' בתר לקיטה וכיון שלקט בשביעית שאיה
שה החייבת במעשר ע"כ פטור מן המעשר .וחזין דאפליגו רש"י ותוס'
בטעם פטור פירות שביעית מן המעשר דלרש"י פטור מעשר בפירות
שביעית הוא משום דהוו הפקר אבל לולי זאת אין שת השביעית פוטרת
מן המעשר ,ולהתוס' פירות שביעית פטורין מן המעשר אף לולי פטור
הפקר מטעם דשת השביעית איו במין שות המעשר.
 17ומ"מ קטו האחרוים )הרדב"ז פ"א משמו"י ה"ו והחזו"א סי' כ'
סק"ה ועוד מקומות( שאף בדין שביעית תו רבן דין קדושה ואיסור
בעציץ שאי".
 18והגרב"צ פלמן שליט"א הביא ראיה לאיסור ,דגזרי' אף אטו גידולין
דשאר שים ,מהא דאיתא במסכת ידים )פ"ד מ"ג( דעמון ומואב תחייבו

במעשר עי אף דהוי חו"ל כיון שהם עיירות הסמוכות לא"י ,וכ"פ בשו"ע
יו"ד )סי' שלא סעי' א( ,ומאידך פסק שם בסעיף יט דאין שביעית והגת
בעמון ומואב ומעשרין שם כבשאר שים .וקשה הא חובת עישור בעמון
ומואב היה אטו חובת מעשר בא"י והא בא"י גופא אין מעשרים
בשביעית ,אלא מוכח דגזרין אטו חובת עישור דשאר שים בא"י ,וה"
כן הוא ,עכ"ד .ויש לדון בראיה זו חדא לשי' שו"ת אבקת רוכל )סי' כב(
ודעימיה דליכא קדו"ש בקרקע הקויה לגוי וחייבים הגידולים
במעשרות א"כ י"ל דגזרו דין מעשר על עמון ומואב אטו קרקעות שבא"י
הקויות לעכו"ם שחייב בהם הישראל במעשרות אם תמרחו ברשותו,
ועוד יש לדון דהתם אין חיוב מעשר מדין גזירה אטו עיירות שבא"י
דחייבות במעשר ,אלא דזהו תקה מיוחדת כדי שיסמכו עליהם עיים
בשביעית וכמו שמבאר הר"ש )שם( ור"ת בספר הישר )סי' שצה וסי'
תרלה( וכן מבואר בריטב"א למגילה )דף י ,ב( ולפי"ז אין כל עין של חיוב
מעשר התם לידון דידן .אכן בדברי התוס' בע"ז )דף ט ,א ד"ה בצר(
מבואר דחייבים שם במעשר מטעם דלא ליתי לאחלופי בפירות ארץ
ישראל.
 19בשו"ת אבקת רוכל )סי' כד( קט דשביעית אפקעתא דגברא .אבל
בשו"ת המבי"ט )ח"א סי' יא( ובמהרי"ט )ח"א סי' מג( ס"ל דשביעית
אפקעתא דמלכא .ועיין בעין זה בדרים )דף מב ,ב( ובב"מ )לח ,ב(
ובירושלמי כלאים )פ"ז ה"ד( וירושלמי שקלים )פ"ז ה"ד( .ורמב"ן
יבמות )קכב ,א( ורמב"ם סה"מ )מ"ע קלד( וכו"פ )פמ"ז( ומאירי בב"ק
)דף קו ,א( .ואכמ"ל בזה.
 20עיין ברא"ש כתובות )פ' שי דייי דף קז ,א( סי' ז' שכ' בשם הרמ"ה
דקטן שלוה בקטותו חייב לפרוע את ההלואה בגדלותו .ואף הרא"ש
דפליג עליו הייו דא"כ מבזבז כל ממוו ,עי"ש .וע"ע ברא"ש ב"ק פ'
החובל )סי' ט( ופלפולא חריפתא פ' הגוזל )סי' יג( בדין קטן שהזיק.
 21ויש לעיין בזה מדברי הרמב"ן והריטב"א במכות )דף ג ,ב( דכתבו דאין
אדם יכול להתות הריי מוכר ע"מ שלא תחזור ביובל ,ול"ה בכלל מתה
עמש"כ בתורה בדבר שבממון דתאו קיים ,כיון דדין חזרה ביובל ל"ה
דין ממון אלא דהוי חובה לשמים כדין חזרת ריבית .ועיין בשיעורי רבי
שמואל למכות עמ' קעה.
 22ועיין סהדרין דף ז ,א בפטור עושו של קטן דחס רחמא עליה,
וביבמות דף קיד ,א באיסור ספיה לקטן בידים ,ובקובץ הערות סי' עה,
ולפי"ז יש לדון דשא קטן דאף הוא בכלל המצווים אלא שאיו מוזהר
על ציוויו ,כלומר דהוי בר ציווי רק דלא הוי בר חיוב ,משא"כ בגוי דאיו
בכלל צווי התורה כל עיקר ,ואיכמ"ל.
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הגאון הצדיק רבי שרגא גרוסברד זצ"ל נלב"ע י"ג חשון תשנ"ד
אודות הגה"צ ר' שרגא נכתב בגליון 'לך לך תשע"ד' וכאן הבאנו הרבה ענינים נוספים כפי שיכיל הגליון שנמסרו ע"י ג"א מתלמידי רבנו שליט"א ,ועוד חזון למועד להביא עוד
דברים רבים שנשתיירו על ידידות הגה"צ ר' שרגא ויבדלחט"א רבנו ,ודברים שאמר רבנו בשמו.

ברית ידידות נצח

בשנותיה הראשונות של הישיבה ,היו רבים מבני הישיבה וביניהם פליטי
שואה וכיו"ב ,נוהגים לנסוע לפוש קמעא בימי שישי אחה"צ ,ולרחוץ בים
שבתל אביב .באותם הימים עדיין לא היה חוף מאורגן ,אלא רבים מיראי
השם היו רוחצים בחוף המרוחק מהמולה ושאונה של העיר .רבינו שליט"א
ורבי שרגא היו נוסעים בצוותא חדא עם התלמידים ,ופקחו עליהם עינא
פקיחא ,ובמשך כל הזמן שהבחורים שהו בים ,היו רבינו ור' שרגא מסתובבים
בחוף הלוך ושוב ,כשהם עוסקים בצוותא בלימוד )בעל פה ובלי ספרים( עד
שהגיעה העת לשוב לישיבה.

ישיבת פוניבז' לצעירים נפתחה בחודש אלול תשט"ז באמצעתו הפעילה
והרוח החיה של הגאון רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל שכיהן עד לאותה עת
כר"מ בישיבת בית יוסף נובהרדוק בת"א ,וכראש ישיבת יסודי התורה
לצעירים בת"א ,וכמגידי שיעור נתמנו רבנו שליט"א ולהבחל"ח מרן הגרמי"ל
זצ"ל .רבנו שליט"א התגורר באותה העת עם משפחתו בכפר סבא ,והגרצ"ש
זצ"ל התגורר באותה עת עם משפחתו בת"א ,והם עברו לדור בתוככי פנימית
"לוס-אנג'לס" למשך כל ימות השבוע ,ובשבת קודש היו חוזרים לביתם.
רבנו שליט"א ביחד עם בנו הגר"מ שליט"א לנו בחדר אחד ,ובחדר הסמוך לן
הגרצ"ש זצ"ל ביחד עם בנו הגאון רבי מנחם זצ"ל.
מיני אז נכרתה ברית ידידות נצח בין רבינו לבין ר' שרגא ,ידידות מיוחדת
במינה שאין לה אח ורע .וכפי שהתבטא רבינו שליט"א השנה בימים
הסמוכים ליא"צ ,בעת שהעלה את זכרונו הטוב והתבטא בערגה
ובהתרפקות "ר' שרגא איז גיווען מיין בעסטער ידיד ,ר' שרגא איז גיווען מיין
גרסטער ידיד"  -ר' שרגא היה הידיד הטוב ביותר שלי ,ר' שרגא היה הידיד
הגדול ביותר שלי .וכן היה רבינו נוהג להקדים לשלוח בכל פורים משלוח
מנות לר' שרגא ,באומרו הוא הידיד שלי.
כשמזדמנים לפניו מתלמידי ר' שרגא הוותיקים ,או מבני משפחתו הוא
"תובע" מהם לדעת מה הם למדו מר' שרגא ,איזה קניני נצח יש להם מדמותו
הגדולה" ,סי איז דא אסאך וואס צו זיך אופ לערנען פון אעם"  -יש הרבה מה
ללמוד ממנו.

יראת הכבוד ופיקחות בעמידה בראשות הישיבה

קשה מאוד ולא יכיל הגליון לתאר אפילו מקצת דמקצת של העמידה ביחד
בראשות הישיבה כשאת כל ההכרעות הקשות היו מעבירים לר' שרגא.
דוגמא אחת מיני רבות נדפס בשנה שעברה בגליון פרשת לך לך.
ׂרר
רבינו שליט"א מספר על פקחותו של ר' שרגא ועל יראת הכבוד שש
סביבו ,שבעת שהיה צריך לצאת מחוץ לעיר וכדומה ולא רצה שיהיה רפיון
בעת העדרותו ,היה ר' שרגא מניח את כובעו על מקומו הקבוע לאות וסימן
שהוא נמצא במקום ,והיה יוצא מהיציאה האחורית שבהיכל הישיבה לכוון
ה"יער" ופונה אל ביתו ,ודמותו מרחפת על פני כולם כשאף אחד לא שם לב
לכך שר' שרגא כבר לא נמצא כמה ימים בישיבה.
ואף כשר' שרגא ישב שבעה על אמו הצדקנית ע"ה הורה לו מרן בעל
הקהילות יעקב זצ"ל שכיון שרבים צריכים לו הוא רשאי להכנס להיכל
הישיבה ,אך גם אז הספיק לר' שרגא להניח את הכובע ולשוב אל ביתו לשבת
שבעה ]ומוסיף רבינו שהגר"י בן שלום זצ"ל אף מסר שיעורים בעת שישב
שבעה על אביו[) .כ"ת(
לאחר שעזב ר' שרגא את הישיבה נוצרה בעיה מסוימת עם שתי תלמידים
שחרגו מהכללים ,וסיפר הגר"נ נבנצאל זצ"ל מרמ"י הישיבה ,שבישיבת
הרבנים דנו על כך ,נענה רבינו ואמר עד עכשיו הכל היה מוטל על ר' שרגא
והוא היה מכריע ,עכשיו מה נעשה? לכן עלה רבינו אל הישיבה הגדולה
והתייעץ עם מרן השגיח ר' חצקל זצ"ל שבפקחות עצומה ירד לעומק נבכי
הנפש של התלמידים הצעירים ושל הסביבה והורה לסלק בחור אחד ובחור
שני להותיר בישיבה ,וכך נעשה )מחכ"א שליט"א בשם הגרנ"נ זצ"ל(

"בעל מוסר"

ומלבד זאת מונה רבינו בר' שרגא את המעלה העצומה שהיה "בעל מוסר",
ומכנהו בהערכה "קעלמער"  -חניך קלעם ,מהשרידים אשר קורא אותם ה'
מאחרוני הבעלי מוסר והמשגיחים ,שמלבד גדלותו העצמית בתורה ובמוסר
הוא גם ינק את המוסר מבית אבותיו ,הן מאביו הגה"צ ר' אהרן זאב זצ"ל,
והן מדודו המשגיח הראשון דפוניבז' מרן הגה"צ ר' אבא זצ"ל ,והוסיף רבינו
שר' שרגא היה נחשב לו כבן ,היות שכל בני משפחתו של ר' אבא נשארו
בגיא ההריגה הי"ד ,ור' אבא כבר היה בארץ בפתח תקוה בישיבת לומז'א ,ור'
שרגא גדל והתחנך על ידו כאילו הוא בנו ,וקיבל ממנו רבות בתורת המוסר
וצורת ההשגחה בישיבות הק'.
ומוסיף רבינו שכהיום אין בנמצא כמעט דמות של בעל מוסר ושל משגיח,
ומוסר רבנו שליט"א בשם רבי שרגא ,שהמשגיח רבי ירוחם ממיר אמר לר'
אבא ,עוד יבוא יום שלא רק שלא יהיו משגיחים ,אלא אפילו לא ידעו מה זה.

"לוקס" ללימוד בלילות ש"ק בישיבה

בשנת תשכ"ב פנו קבוצת תלמידים מיוצאי הישיבה שעברו ללמוד בישיבה
גדולה ומפורסמת מחוץ לעיר ,ובישיבה החדשה הבחינו בעובדא שאין שם
תאורה כשרה בלילות שב"ק ,וכפי שאמונים על חינוך הישיבה לצעוד לאורו
של מרן החזו"א זיע"א שאסר להשתמש באור של חברת החשמל המיוצר
רח"ל ע"י יהודים בשב"ק ,הם לא ידעו להשית עצה לנפשם האם להשתתף
בסדרי הישיבה ,או להימנע מכך .הם שיגרו את שאלתם במכתב לרבם ר'
שרגא ,ר' שרגא שיתף את רבינו בבעיה ,והם פתרו אותה בדרך מקורית.
למרות חיי הצמצום ששרר אז בארץ הקודש חסכו רבינו שליט"א ור' שרגא
מפת לחמם כדי לתרום תאורה כשירה ללימוד בלילות שב"ק.
וכך כותב ר' שרגא לתלמידים במכתב שמתוכו ניכרת גם השקפת עולמו של
רבינו שליט"א שעל מנת כן חסך מפת לחמו והשתתף בתרומת התאורה
הכשירה" .צירפנו  12ל"י תרומה למען התקנת לוקס בישיבתכם הק' ... ,ל"י
הן תרומת הרב שטיינמן שליט"א ו ...ל"י תרומתינו .המטרה חשובה מאוד
לאפשר לימוד בלילי ש"ק ,אצלינו בחו"ל היו לילי שבת קודש ולילי מוצאי
שבת קודש לילות מיוחדים בהגברת התמדת לימוד התוה"ק ,סדר לילות אלו
היה בערך כשש שעות בחורף ,ולא מעטים היו המוספים ממש לילות כימים".
" ...ומה מאוד גדול וחשוב הרעיון להחזיר עטרה ליושנה ולקבוע לילות אלו
למטרתם שנבראו מיום שהוקבע  -באה שבת באה מנוחה" )דעת שרגא כרך ה -

חברותא ביום ובלילה

רבינו שליט"א ורבי שרגא זלל"ה קבעו סדרי לימוד משותפים רבים חלקם
בהיכל הישיבה בשעות הסדרים ,ועד היום וותיקי הישיבה מתרפקים בערגה,
לזכר המראה איך שישבו והגו בתורה בריתחא דאורייתא כבחורים צעירים,
דבר שהוסיף רבות לאוירת הלימוד שסחפה את צעירי הצאן .וכמו כן היה
להם קביעות לימוד בשעות הלילה המאוחרות בעת שעין לא שזפה אותם,
כששניהם גרו בפנימיה. ,
והגאון ר' יוסף גולדנטל שליט"א שהיה מראשוני תלמידי הישיבה ,זכה
להיות אושפזיכנא וחדרו היה ליד חדרו של רבינו שליט"א ,כשקיר דק מפריד
ביניהם .לילה אחד באמצע הלילה בסביבות השעה  3הוא התעורר לקול
לימוד התורה שבקע מהחדר הסמוך חדרו של רבינו ,כשהטה אוזן שמע את
רבינו ור' שרגא לומדים בצוותא בהצנע לכת ובהסתר מעין כל ,בתוך חדרם
שבפנימיה במשך שעות הלילה המאוחרות .נעימות מתיקות קול התורה של
רבותיו ראשי הישיבה חדרו לתוך חדרי לבו ונמשך אחריהם ,ומיני אז קבע
לעצמו מנהג של קבע להתעורר בשעה  3בלילה ולשמוע מבעד הקיר
ולהתענג על נעימות קול לימודם בצוותא  -ברן יחדיו כוכבי בוקר.
ר' שרגא אף העיד שרבינו כמעט ולא עלה על יצעו בלילות ,ולכל היותר היה
נח כשעתיים באמצע הלילה ומיד המשיך את סדרי הלימוד .פעם בעת רצון
כשאחד מהתלמידים הזכיר עובדא זו בפני רבינו שליט"א הוא מיד -
בענוותנותו  -ביטלה בחיוך באומרו מנין לו לר' שרגא מה עשית כל הלילה,
יא"  -אבל זה כן,
וכי הוא היה ער כל הלילה ?! והוסיף רבינו "אבער דאס ָ
שפעם הגיע הגאון המופלג רבי חיים מיליקובסקי זצ"ל ראש ישיבת
אמשינוב )אביו של האדמו"ר מאמשינוב שליט"א( שהיה עילוי עצום
ומגדולי מיר בשנחאי ,לבקר את ידידו ר' שרגא ,והם עסקו בלימוד במשך
שעות רבות ,כשהגיע הלילה וכבה התאורה שבהיכל הישיבה ,אמר ר' חיים
שהוא רוצה ללמוד כל הלילה ,לכן הוא עלה לבנין הפנימיה למסדרון בין
החדר שלי לחדר של ר' שרגא ,ושם היתה מנורה קלושה שהאירה ,ולאורה
הוא למד כל הלילה )כ"ת(.

חינוך ,עמוד רי"ג מכתב כ"ח ,וראה שם עוד(.

תפילת האבל בר"ח וחנוכה
נשאל רבינו איך המנהג האם אבל )רח"ל( מתפלל לפני התיבה בימי ראש
חודש וחנוכה וכדומה בכל הימים שאין אומרים תחנון ולמנצח .השיב רבינו
כשר' שרגא היה אבל על אמא שלו )בשנת תשכ"ג( הוא התפלל לפני העמוד
בראש חודש ,ובחנוכה עד תפילת הלל ,הרי שמנהג הישיבות שאבל מתפלל
חוץ מהלל ומוסף עצמם אבל את שאר התפילות הוא מתפלל) .כ"ת(

סניגור בשמים

אחד מבני משפחתו של ר' שרגא נקלע לבעיה שלא היה נראה לה פתרון
בדרך הטבע ,ועלה אל רבינו לשאול כדת מה לעשות ]היה זה אחרי פטירת
ר' שרגא[ נענה לו רבינו ואמר אל תעשה מאומה ,ואל תדאג יש לך סניגור
בשמים  -ר' שרגא הוא סניגור טוב ,הוא יסדר לך את העניינים .ולמותר לציין
שאכן כך הוה לפליאת הכל.
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 70

חנוכה
שנת תשע"ה

מקום ההדלקה

הליכות והנהגות רבנו בעניני חנוכה
שהוא נוהג להדליק בפתח הפונה לחדרו ולא על המעקה ,כי כן היה נוהג
החזו"א זצ"ל שלא הניח את נר החנוכה על המעקה ,אלא הניחו על פתח
חדרו מעל המעקה ,עכ"ד הגר"י זילברשטין שליט"א] .אמנם אצל רבנו אי"ז
אותו ענין דהמעקה אצלו גבוה מי"ט[
ונשאל רבנו הרי אצל החזון איש המרפסת לא שימשה כלל כדירה ,אלא
היתה פרוצה אבל אצל רבנו המרפסת סגורה .ואמר רבנו מ"מ ,הרי המרפסת
שלי אינה לדיורין ,וא"כ בפתח המרפסת כבר נגמר הבית )אילת אהבים עמ' ב'(.

הנה מבואר בסוגיא דחנוכה וכן נפסק בשו"ע שצריך "להדליק בפתח ביתו
מבחוץ" .ובפשוטו היינו פתח שנכנסין דרכו לבית מרה"ר ,אך החזו"א למד
דגם פתח ממרפסת הבית שמיועד להיכנס לבית ,חשיב נמי פתח ביתו
הסמוך לרה"ר ,דאיכא פתח ,והוא נראה מרה"ר ,וכן נהג החזון איש בעצמו
להדליק בפתח המרפסת ,אפי' שלא היה יציאה משם לרחוב .ועפי"ז נוהג
רבינו שליט"א להדליק הנרות בטפח הסמוך לפתח הכניסה מהבית למרפסת
הפונה לרחוב חזו"א ,בטפח הסמוך לפתח ]וקבע את המזוזה מימין הכניסה
מהמרפסת לבית ,וממילא הדלקת נר חנוכה היא בשמאל הפתח[ ומניחה
למעלה מי' טפחים ,כדי שיוכלו לראותה מרה"ר.
והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א )חשוקי חמד בכורות ל"ט ,ב(
כתב בזה :שאלה אדם הגר בקומה ראשונה ,ויש לו מרפסת עם מעקה בגובה
כשבעה טפחים ,ומהמרפסת יש לו דלת כניסה לסלון הבית ,והוא מסתפק
היכן ידליק נרות החנוכה ,שאם יניחם על המעקה במרפסת ,יהיה לו את
המעלה שמדליק למטה מעשרה ,דאמרינן בשבת )דף כא ע"ב( נר חנוכה
מצוה להניחה בתוך עשרה .אך אין לו את המעלה של המדליק משמאל
לפתח שהוא מסובב במצוות ,כמבואר בגמרא )שם דף כ"ב ע"א( נר חנוכה
מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח משמאל ,כדי שתהא נר חנוכה משמאל
ומזוזה מימין .ומצד שני יכול להדליק בפתח הכניסה לסלון ,אך המעקה של
המרפסת מסתיר את הנרות ,ולכן צריך להניחם בגובה למעלה מהמעקה ,ואז
מרויח את המעלה שהוא מסובב במצוות ,אך מפסיד את המעלה של
ההדלקה למטה מעשרה ,היכן ידליק את החנוכיה?
תשובה לכאורה היה נראה שידליק על המעקה במרפסת ,למטה מעשרה,
והטעם שהרי כתב השו"ע )או"ח סימן תרע"א ס"ו( מניחו למעלה מג'
טפחים ,ומצוה להניחו למטה מי' טפחים ,ואם הניחו למעלה מי' טפחים יצא,
וכתב המשנ"ב )ס"ק כ"ז( דאיכא פרסום הנס טפי כשהוא למטה ,דדבר
העשוי לאור אין דרך להניחה כ"כ למטה .וא"כ ההדלקה למטה מעשרה היא
מעלה בעצם ההדלקה ,משא"כ כאשר מדליק בפתח משמאל ,מרויח מעלה
חיצונית שהוא מסובב במצוות ,אך אינו מעלה בעצם ההדלקה .אולם יתכן
שעדיף שידליק בפתח הסלון ,ולא על המעקה במרפסת ,והטעם שהרי כתב
הבית יוסף )סימן תרע"א ד"ה מצוה להניחה( שהרי"ף והרמב"ם השמיטו את
דברי הגמרא ,שמצוה להניחה למטה מעשרה ,משמע שהם סוברים שאין
ההלכה כן ]וסיים הב"י שלענין מעשה נראה שצריך להניחה בתוך עשרה,
כיון שלחלק מהראשונים מצוותה בתוך עשרה ,ולהרי"ף והרמב"ם מצוותה
בין בתוך עשרה בין למעלה מעשרה ,הילכך למיעבד כמצותה אליבא דכולי
עלמא עדיף דהיינו בתוך עשרה[ .כמו כן כתב השערי תשובה )סק"ג(
שהאליה רבה הביא בשם סדר היום שמצותה למעלה מעשרה טפחים עד
י"ח טפחים ,שכן גובה של מנורה י"ח טפחים ,ובמחזיק ברכה כתב כיון
שהרי"ף והרמב"ם השמיטו ,הא דאמרינן בגמרא צריך להניח למטה מעשרה,
מסתמא דין חנוכה כסוכה ומבוי ,וכן כתב הרמ"ע בספר אלפסי זוטא .לאור
זאת נראה כיון שמעלה זו שלמטה מעשרה היא נתונה במחלוקת הראשונים,
ומאידך המעלה שלהניחה משמאל לפתח כדי שיהא מסובב במצוות ,היא
מעלה הכתובה בגמרא ואין עליה חולקים ,אולי עדיף שיניחנה שם )ויעוין
עוד מש"כ השער ציון שם סק"ל(.
ושאלו את מרן בעל אילת השחר שליט"א למעשה איך לנהוג בזה ,ואמר

זמן ההדלקה
אומר רבנו שמתחילה היה נוהג להדליק בשקיעה כפי שנהגו גדולי ליטא ע"פ
הגר"א .וכשעבר לגור בבני ברק הדליק כעשרים דקות אחר השקיעה ,כמו
שהדליק מרן החזו"א ,אמנם אח"כ שמע שאין זה ממנהג החזו"א בעצמו,
אלא שנהג כך מחמת שכך נהג אביו של החזו"א ,ולכן חזר רבנו להדליק
בשקיעה .ובשנת תשע"ב חזר לנהוג שמדליק כעשר ,חמש עשרה רגעים
לאחר השקיעה ,וטעמו ונימוקו ,דבשקיעה עדיין אור חזק בחוץ ואין ניכר
כ"כ אור הנר .ונשאל כיצד שינה הנהגתו מכל השנים ,השיב שאני מקיים את
המצוה כל שנה מחדש ע"י שאני לומד את הלכות מחדש ,וכיון שהשנה זה
מה שיצא בהלכה ,אז כך אני נוהג ]א"ה ,וראה בקונטרס פרי יצחק שהביא שבעל האבני
נזר במוצ"ש לפעמים היה מדליק ומבדיל ,ולפעמים היה מבדיל ומדליק ,כל שנה ושנה איך
שיצא לו מהסוגיא[ ואמר עוד כמה טעמים בזה ,ואכ"מ.

החנוכיה
רבנו אינו מדליק בחנוכיית כסף ,רק בכוסיות זכוכית .והנה במשנ"ב סי'
תרע"א )ס"ק ט"ז( מבואר שיש ליתן רוח בין קנה לקנה כשיעור אצבע .ואמר
רבנו שמה שאצלו אין רוח בין קנה לקנה אצבע ,מפני שמהני מה שיש רוח
בין פתילה לפתילה כשיעור טפח ,וא"צ שבין הכוסות יהי' רווח.

הנרות
רבנו אינו מדליק עם נר שעוה] ,אלא בפתיל נר[ היות ומטפטף בשעת
הדלקה ,וחושש שתחילת הדלקה היא עם השעוה שנטפה על הפתילה ,והרי
הדלקה עושה מצוה.
וכן מהאי טעמא בשנים שהדליק עם פתיל צף ,הי' מחמיר להבהב תחילה –
מב' הצדדים כדי שימס השעוה העוטפת את הפתילה ,כדי שלא ידלק ברגע
הראשון עם שעוה )פרי חיים קע"ט(.

נוסח הברכה
רבנו מברך להדליק "נר חנוכה" ולא של חנוכה כדעת השו"ע ,והגר"א
במעשה רב .ובברכת שעשה נסים וכו' ִבזמן הזה – בחיריק כמ"ש בסידור
ַתח .כמנהג העולם
בפ ַ
השל"ה .ובברכת שהחיינו אומר והגיענו ַלזמן הזה – ּ
וכמבואר בסידור יעב"ץ ועוד] ,ודלא כהמ"ב סי' תרע"ו סק"א שכ' שאומר
לזמן בחיריק[.

סדר הדלקה
סדר ההדלקה :מתחיל תמיד בנר היותר ימיני ,הקרוב לפתח ]כדעת
המהרש"ל והגר"א[.

הנרות הללו ומעוז צור
רבנו שליט"א אומר הנרות הללו לאחר שסיים הדלקת כל הנרות ]כולל
השמש[ ולאחר מכן מנגן "מעוז צור" ]רוב בניו "וקניניו" על העץ תלית ,היינו
הבגדים שעליהם ,דתלו אותם עם הבגדים שזה קנינם[ )פרי חיים קע"ח(.

לעילוי נשמת הרב דוד נחמן בן הרב יעקב נלב"ע כ"ב כסלו תשע"ב
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עד שתכלה רגל

מסיבת חנוכה

רבנו מהדר ליתן הרבה שמן כדי שידלק לתוך הלילה ,ופעם הי' מקפיד ליתן
שמן כדי שידלק עד שיוצא האוטובוס האחרון מהתחנה שממול הבית,
בשעה שתים עשרה בערך ,וכיום שמצויים אנשים ברחוב עד מאוחר מאד,
מעדיף שידלק כמה שיותר.

לבני ביתו אינו עורך מסיבה לכבוד חנוכה ,אבל בישיבותיו עושים מסיבה
לכבוד החנוכה.

הדלקה במקום התפילה שבביתו
אף שבבית רבנו שליט"א מתקיים מנין קבוע לתפילות ,מ"מ לא מדליקים שם
נ"ח .וביאר רבנו שליט"א משום שהתנה שלא יהי' ע"ז דין ביהכ"נ ,ואף
שמתפללים בקביעות מ"מ הלא יכול להתבטל בכל יום ,ואין ע"ז דין ביהכ"נ,
ועי' שו"ע תרע"א ס"ז ובמ"ב שם .וכן מטעם זה אין אומרים שם ברכת מעין
שבע בליל שבת.

פרסומי ניסא
בעבר הקפיד רבנו שיהי' פתוחים התריסים מכל הכיוונים ,כדי שיוכלו לראות
את הנרות ממה שיותר מקומות .ובחיי הרבנית ע"ה היה נוהג לסגור את
התריסים בשעת ההדלקה ,ורק השאירו את השליבות פתוחים ,מפני רצון
הרבנית ,ורק אחרי ההדלקה כשנכנסה הרבנית לתוך הבית ,פתחו את כל
התריסים.

שריפת הפתילות
אחר חנוכה מבקש לשרוף את הפתילות הנותרות מיד ,ולא שומר אותם
לשריפת חמץ )מר"י לוינשטיין(.

בית חנוכיה

מנהג החזון איש והגרי"ז

בשעת הדלקה אצל רבנו שליט"א פתוח הדלת של בית החנוכיה ,ואף שיש
לפעמים רוח שאם היו משאירים כך את הנרות לא היו דולקים חצי שעה,
נחשב שפיר הדלקה הראויה לעמוד ברוח ,כיון שבדעתו לסגור מיד אחרי
ההדלקה את הזכוכית המגינה מהרוח ,ונמצא שעומד להיות שידלקו הנרות
חצי שעה )פר"ח שם(.

אמר רבנו ,החזון איש הדליק נר חנוכה בשיעור חצי שעה ,ולא חשש לעד
שתכלה רגל מן השוק .אך מרן הגרי"ז זצ"ל החמיר בזה ,והיה מדליק כשיעור
שמן שידלק הרבה שעות בלילה ,מפני שגר במקום שהילכו בו רבים בשעות
הלילה המאוחרות ,וסבר שבזמנינו שיש בני אדם בשוק גם לאחר חצי שעה,
יש להדליק גם אח"כ )אעלה בתמר עמ' כ"ב(.
וכשנשאל רבנו ,באדם שיש לו אפשרות להדליק נרות חלב ]שעוה[ לזמן
מרובה ,או להדליק שמן רק לחצי שעה אמר דלכאורה תלוי בהנ"ל,
דלהחזו"א עדיף שידליק בשמן זית ,ולהגרי"ז עדיף שידליק בנרות חלב.
אמנם דן רבנו ,שיתכן שכיון שהחזון איש גר במקום רחוק שלא היו הרבה
אנשים  ,א"כ אחרי חצי שעה כבר ראו כולם את ההדלקה ,וממילא כבר יכול
היה לכבות ,אבל בזמנינו שכל הזמן עוברים עוד אנשים ,אולי יש ענין להדר
יותר כל זמן שעוברים.
ולמעשה הורה רבנו שאין חיוב להשאיר הנרות דולקים יותר מחצי שעה,
ומ"מ איכא פרסומי ניסא .וראה לעיל מנהג רבנו בזה.

שמן ראוי למאכל
רבנו שליט"א מדליק בשמן זית הראוי למאכל אדם .ושנה אחת הביאו לו
שמן מיוחד שעשוה מזוקק ביותר והדליק מזה ,וכשלא הביאו אינו טורח
להשיגו.
ועי' במשנ"ב סימן תרע"ג )סק"ד( שכתב דיש להקדים שמן לשעוה ,משום
שהנס נעשה בשמן ,והיינו דשעוה נמי אור צליל כשמן ,ומ"מ שמן קודם לפי
שבו נעשה הנס ,וכאן אמר דשמן זית עדיף משאר שמנים משום דצליל
נהורא.
והנה מדברי המשנ"ב מוכח שיש מעלה להדליק דומיא דמנורה דביהמ"ק,
ולפ"ז יש הידור לקחת נר הראוי למאכל שדומה לשמן המנורה )אילת השחר

חנוכה בעיר בריסק

שבת עמ' ק"ב(.

אולם לשואלים עונה רבנו בדרך כלל שאי"צ להדר בזה .אבל הוסיף דהרי זה
כדאי להשקיע עוד כמה שקלים לקנות שמן כזה ,שבכך זוכה להשתמש
בממונו למצוה ,מאשר שישתמש בממונו לסתם דברים.
והנה איתא בגמ' בשבת כ"ג ,א "...מהדר אמשח זיתא אמר האי צליל נהורי
טפי" .והעיר רבנו ,יש לעיין מה המעלה בצלול כיון שאינו להשתמש לאורו.
וביאר בדרך רעיון ,דהא אמרינן לקמן )ע"ב( הרגיל בנר יהי' לו בנים רבנן וכן
חתנין ,הרי דאור מצוה עושה אור תורה ,ומה שיותר אור צלול יותר אור זך,
וזה יותר מהודר ,גם גורם לת"ח גדולים )אילת השחר שם(.

סיפר רבנו ,שבעיר בריסק לא היה כמעט להשיג שמן ,ולכן כולם הדליקו
נרות חנוכה עם נרות חלב ,ומרן הרב מבריסק זצ"ל היה מדליק בנרות שעוה.
בבריסק היה סכנה עצומה להדליק בפתח הבית ,מפני הגוים שהיו
אנטישמים מאוד ,ואפי' בחלון היה בזה קצת סכנה ,לכן כולם הדליקו בתוך
הבית .רק מרן הגרי"ז זצ"ל הדליק בחלון ביתו ,והיה נס שלא עשו לו הגוים
כלום.
והיה להגרי"ז בביתו חזית אחת לרחוב ,וחזית נוספת שלא פונה לרחוב אלא
לחצר ,והוא היה מדליק בחזית הפונה לרחוב ,ובניו היו מדליקים בחזית
השניה.

רבנו מקפיד שלא להדליק את נר השמש בשמן זית ,אלא בשמן סויה .משום
בל תשחית.

מחזרין על הפתחים

הדלקת השמש

כתב המג"א סי' תר"ע שנוהגין הנערים לסובב על הפתחים בחנוכה ,וסיפר
רבנו שכד הויא טליא היו הילדים בבריסק והוא ביניהם הולכים לסובב על
הפתחים כמ"ש המג"א ,ולקבץ מעות לצדקה עבור הת"ת ,והיו מזמרם ניגון
שובה לב באיידיש שמתחיל במילים 'היינט איז חנוכה מורגן איז אויס'.
"היום חנוכה ומחר נגמר" ,ובו קריאה לנצל את הזמן והזדמנות לתת צדקה.

כיבוי החשמל
רבנו אינו מכבה את אור החשמל בזמן הדלקת הנרות ,דלא שייך בזה שרגא
בטיהרא )פר"ח שם(.

בערב שבת
בער"ש מדליק רבנו כ 30דקות לפני השקיעה ,ואח"כ מיד מדליק נרות שבת,
וכמה פעמים איחר בכמה דקות הדלקת נרות שבת.

שמן מבית מרקחת
סיפר רבנו ,שבהיותו בשוייץ היה קשה להשיג שמן ,והלך יחד עם ידידו
להבחל"ח הגר"מ סולוובציק זצ"ל לבית מרקחת לקנות שמן זית במחיר
מפולפל ,והסכימו למכור רק  50גרם לכל נפש ,והדליקו מזה ,אבל לא דלק
יפה השמן ,ולכן חזרו להדליק בנרות שעוה.

במוצאי שבת
במוצש"ק :כפי שנוהג כל שבת להמתין מלעשות מלאכה עד שיעברו שתי
שעות זמניות לאחר השקיעה ,זמן "זעקסטיל" ] -ששית היום שהם ב' שעות
זמניות אחרי השקיעה[ כך גם במוצאי שבת חנוכה מדליק רבנו רק אחר
שעברו שתי שעות הנ"ל.

חנוכה בישיבת מונטריי שבשוויץ
שח לנו רבי יעקב נטע בעק שליט"א משרידי הישיבה עץ חיים במונטרי ,ר'
אהרן לייב למד בישיבה ,כשברח מהגיוס הפולני ,וכשהגיעו ימי חנוכה ,והנה
דבר פלא.... .אף פעם לא ראיתי כזה דבר ,אצל ר' אהרן לייב כל דקה היה
חשובה לו מאוד ,חצי שעה הוא התעסק בפתילות ,עם כל הכוחות ואני לא
יכול לשכוח את זה ,בכזה אהבה שהוא הכין את הנרות .שבעים שנה כבר
חלפו ,והמראה הגדול של חיבוב מצוה לא מש מזכרוני.

הבדלה קודם
ומבדיל תחילה ואח"כ מדליק ]וגם כשאירע שכבר הגיע זמן שאפשר
להדליק הנרות ,מ"מ מבדיל קודם[.

פתילות
הרבה שנים הי' הרה"ג ר' יצחק לוונשטיין ז"ל מכין בידיו פתילות מצמר גפן,
והיו דולקות זמן מרובה באור יפה מאד .ובשנים שאחר פטירת ר' יצחק,
ַכות גם את מין
ביקש רבנו מר"מ סחייק דמאחר ותמיד מדליק בצמר ,ראוי לז ּ
"פשתן" במצוה ,ואחר שלש שנים שבירך על פשתן ,אמר שכעת אין לו
נפק"מ באיזה סוג ידליק) .מזקנים אתבונן ח"ד עמ' .(196
ורבנו שליט"א מחליף את הפתילות כל יום.

לא לאכול קודם ההדלקה
באחד בימי חנוכה תשע"ד ,נסע רבנו לישיבת רינה של תורה בכרמיאל,
ואכל בבוקר מעט ,ומאז לא טעם מאומה ,וחזרו מהנסיעה רק כחצי שעה
סמוך לשקיעה ,ודן רבנו שליט"א האם איסור אכילה לפני הדלקת נרות ,הוא
כמו איסור אכילה לפני תפילת ערבית ,שמועיל שם דין 'שומר' וכמבואר
בשו"ע סי' רל"ה סק"ב ,דיתכן שבמצות דרבנן מחמירים יותר שלא יבוא
להקל בהם ]ועי' מ"ב סי' רע"ב סקי"ד[ וכשהגיע לביתו לא הסכים לאכול או
לשתות שום דבר לפני הדלקה ,ואפי' שהיו שם כמה שומרים .וכך ברום גילו

דמי חנוכה
לפני הרבה שנים חילק רבינו שליט"א דמי חנוכה למספר ילדים שבאו אצלו,
ואמר "שהילדים מחכים לכך".
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המופלג לאוי"ט לא רצה להקל בשום אופן לטעום קודם ההדלקה )מזקנים
אתבונן ח"ד עמ' .(202

אמר על כך רבנו שליט"א :אכן נרות חנוכה הוא מדרבנן ,אבל בזכות הדרבנן
יש קיום ללימוד התורה .שהמציאות מראה שרק אם מקיימים את כל
המצוות בין דאורייתא ובין דרבנן ,ובין את כל המנהגים שנהגו ישראל מתוך
'חיות' ,ועושים מכך עסק שלם ובגישמעק ,הרי זה מחזיק לדורות הבאים.
אמנם הדלקת נ"ח הוא רק מדרבנן ,אבל בזכות מה שבכל הדורות עשו 'עסק
שלם' סביב ההדלקה ,זה גרם שלימוד התורה והערכה בעסק המצות,
המשיכה לדורות הבאים ,אבל אם מקיימים את המצוה בלי כל העסק
שמסביב ,גם כאשר הכוונה היא בשביל למנוע ביטול תורה וכמדומה ,אין
ערובה כ"כ לדורות הבאים ]אמנם לאידך גיסא רבנו שליט"א מתריע תמיד
שלא להתבטל בימי החנוכה על מסיבות וכמדומה ,ואדרבה אלו ימים שצריך
להתחזק מאוד בלימוד התורה ,אבל כאן הכוונה על התייחסות וצורת קיום
הדלקת נ"ח עצמו[.
ובפעם אחרת כשנשאל רבנו ע"י אחד מראשי הכוללים על ביטול תורה שיש
בימינו בהדלקת הנרות ,שהרי באמצע הסדר הולכים להדליק....והרי יכולים
לתקן שידליק ע"י שליח ,והאם מצוה בו יותר מבשלוחו הוא יותר מביטול
תורה .והשיב רבנו ,שרואים שהיה כדאי לחז"ל כל זאת למטרת החיזוק
"באיידשקיט" שיש מהדלקה ,והחיזוק שיש בשאר תקנות חנוכה) .מזקנים

קריאה לחיזוק הלימוד בימי החנוכה מרבותינו
איתא בסוטה דף כ"א ,כי נר מצוה ותורה אור ,מה אור מגין לעולם אף תורה
מגינה לעולם ,על כן ראויים הם ימי החנוכה שנמסרו בהם זדים ביד עוסקי
תורתך ,להתחזקות בלימוד התורה ועמלה ,וכדאיתא במכות דף י' אמר רבי
יהושע בן לוי מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים מי גרם
לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה עכ"ל הגמרא.
ועל בני הישיבות והכוללים להתחזק ביתר שאת בסדרי הלימוד בימי
החנוכה ,וח"ו שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקות מלימוד
התורה הק' וכמו שכבר כתב השל"ה שהימים האלה ראויים ביותר להתמדת
התורה מבשאר הימים ,וזכות התורה תעמוד לנו למגן ומושיע .וחתמו על זה
מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל ויבדלחט"א רבנו שליט"א ,ומרן הגרי"ג
אדלשטיין שליט"א.
ובאחד השיחות אמר רבנו :והנה בחנוכה רגילים לדבר הרבה ,אבל לא
המדרש עיקר אלא המעשה ,וצריכים לא להישאר כמו שהיו .ולדאבוננו
רואים דבחנוכה שזה זמן שבו צריך ללמוד ולהתחזק ,יש רפיון דהיצר הרע
מנצל את כל הדברים הטובים לצד ההפוך ,וכמו בעשרת ימי תשובה
שצריכים להתחזק יש רפיון ,וכך בחנוכה שצריכים להתחזק יש רפיון.

אתבונן ח"ד עמ' .(191

עיקר התכלית בהדלקה

כח הדלקה לדורות הבאים

אמר רבנו :דהעסק הגדול עושים ממעשה ההדלקה ,וכשמדליקים מדליקים
ונגמר ...ואת התכלית של ההדלקה שוכחים ...והרי התכלית והמכוון שכיונו
חז"ל הוא שעל ידי ההדלקה יבואו להכיר בהשגחה ,ומזה שוכחים...

כשסיפרו לפני רבנו על אחד מגדולי ראשי הישיבות זצ"ל שהיה נוהג
להתריע על הביטול תורה שיש סביב ההדלקת נ"ח ,באומרו נרות חנוכה הוא
דרבנן ,אבל לשבת וללמוד הוא דאורייתא.

הלכות חנוכה
אם מותר להדליק נר רשות מנר שהודלק לחולה

נר מנגן

נשאל רבנו ,לפי המבואר ברמ"א הלכות חנוכה ]סי' תרע"ד סעיף ב'[ דנר של
ביהכ"נ ,ות"ת ,ונר לחולה חשיבי נר של מצוה שמותר להדליקם מנר חנוכה
ונר של שבת ]והוא מהנמוק"י בהלכות קטנות הל' ציצית[ האם נר שהדליקו
לחולה חשיב נר של מצוה ,רק לקולא שרשאים להדליקו מנר של מצוה
]והיינו אף כשיש אפשרות אחרת להדליקו ממקו"א[ או גם לחומרא שאסור
להדליק מנר זה נר של רשות .והגראי"ל שליט"א אמר דאם מבואר דחשיב
נר של מצוה לענין שמותר להדליקו מנר של מצוה ,א"כ ה"ה דחשיב נר של
מצוה שאסור להדליק ממנו נר של רשות ,והוסיף דכל זה בזמן שצריך החולה
לנר זה ,דאם כבר אינו נצרך לנר זה הוה כעברה זמן המצוה ]יל"ע באופן
שהובא לחולה נר אחר ,ולכן כבר אינו צריך לנר הקודם ,אם גם בזה חשיב
שעברה זמן המצוה[ דשרי להדליק ממנו נר של רשות ]וכמש"כ הרמ"א שם
סעיף א' לענין הדלקת נר של רשות מנר חנוכה כשעברה זמן המצוה דשרי[
עכ"ד) .הרה"ג ר' משה גרינולד שליט"א(

בשאלה אודות נר המנגן שיש מתחתיו מנגנון המנגן ויש חוט ברזל שנכנס
לארך כל הנר וע"י חום האש מתחמם הברזל ומפעיל המנגנון ומנגן ,והשאלה
היא מכיון שאסור להשתמש בנרות חנוכה ,וכאן הרי משתמש באש של
המצוה לחמם הברזל שינגן המנגן.
ושמעתי חידוש בשם הגאון בעל אילת השחר שליט"א דלשיטת רש"י הטעם
שאסרו להשתמש לאורה משום שלא יאמרו לצרכו הדליקה ,אפשר לדון
שלא אסרו חז"ל אלא הנאה מהאור שזהו המצוה ,ולא מחימום האור .שוב
העירוני דכן מדויק לשון הגמ' דאסור להשתמש "לאורה" ודו"ק) .זכרון יוסף
ח"א עמ' מ"ה(.

סגי בילדים קטנים
כ' השעה"צ )סק"ז( שאם מאחר להדיק יכול לברך אם עדיין פרסומי ניסא
לעוברים ושבים ברחוב או לבני ביתו ,אבל אם אין עוברים ושבים ובני ביתו
ישנים יקיץ שניים מבני ביתו כדי שיוכל להדליק בברכה .ואמר רבנו דאי"צ
להעיר גדולים בני י"ג דוקא ,אלא ה"ה קטנים שיש בהם דעת להבין מה זה נר
חנוכה) .קונטרס השיעורים להגרמ"ב זילברברג שליט"א(

הדליק רק ב' נרות ביום השלישי
מי שהדליק ב' נרות ביום השלישי ,וכשרוצה להדליק את הנר השלישי הנר
לא נדלק ,האם יכבה את הנר השני ,כיון דמעיקר הדין מספיק נר אחד ,אלא
שלמהדרין עושין כמנין הימים ,אבל אם אינו יכול להדליק את הנר השלישי
ולא יהיה כמנין הימים ,צריך שיהיה נר א' אבל לא ב' נרות.
והשיב רבנו דלא יכבה את הנר השני ,כיון שבשעת הדלקה הדליק כדין ,ואף
שעכשיו הנר הג' לא נדלק ,ישאיר את הנר השני כמו שהוא.
וכן באופן שכבר הדליק ג' נרות ועתה נכבה נר אחד ,וא' יכול להדליקו ,התם
כ"ש שלא יכבה את הנר השני ,כיון שכבר הדליק את כל הנרות כדין ,והדלקה
עושה מצוה ,ואי"צ לכבות את הנר השני) .אילת אהבים עמ' ב' ,וראה עוד באריכות

להעיר את אביו
אם הבן הגיע מאוחר ויודע שאביו ישמח בזה שיעירו שעי"ז יוכל הבן לקיים
מצות נר חנוכה בהידור ובזמנה ,יכול להעירו דכיון עבור שמחת גשמיות
מותר להעירו ,ק"ו משום שמחת רוחניות שאביו ישמח בזה מותר) .גיליון
הלכות מים חיים עמ'  ,18וראה להלן בפרשת ויגש מה שנביא אי"ה מדברי רבנו בביאור מעשה
דדמא בן נתינה(.

פרטים בהדלקה למעלה מכ'
במבוי מועיל אמלתרא ] -ציורים[ להניח קורה למעלה מכ' ,ולפי"ז גם בנר
חנוכה יועיל כן ,אמנם לא מצינו כן] .א"ה ,וכ"ה בהליכות שלמה עמוד רע"ג ,והביא

בקונטרס שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א(

הדליק ב' נרות ביום א'

ראיה מחלון למעלה מכ' שלא מועיל אף שחלון הוא דבר ניכר עיי"ש[.

יש מי שאומר שמועיל להדליק מעל כ' אמה מה שנראה לבתים שממול
הבית שלו והם בתוך כ' אמה לנר שלו .וצ"ע דא"כ לא משכ"ל דין גבוה מכ'
אמה אלא כשאין שום בית סמוך לו ,דאם יש בית סמוך לו הרי אפי' אם גבוה
י' טפחים ,כבר אין הנרות גבוהים כ' אמה מהבית הזה.
נראה דהיכר לבני רה"ר הוא אפי' אם רה"ר רחוק ,ולא צריך שדוקא הרה"ר
הקרוב אליו יהיה תוך כ' אמה.
יש להסתפק בבית שהוא למטה מרה"ר כ' אמה ,האם גם שם א"א להדליק
דלא שלטא עינא ,או רק בגבוה .ובתוס' ב"ק )כ"ז ,ב( מבואר דשור עיניו
למטה ומיבעי לי' לעיוני יותר מאדם ,מ"מ יתכן דגם אדם רואה למטה יותר
מלמעלה )אילת השחר שבת עמ' צ"ז ,וע"ע לגבי ספק זה בתורה תמימה פר' וישב ,ובטעמא

אם הדליק ביום הראשון שני נרות ,צריך לכבות אחד כדי שלא יתבטל ההיכר
ביום שני ,ועוד שלא יאמרו לצרכו הוא מדליק )קונטרס שיעורי הגרמ"ב זילברברג
שליט"א(.

כבתה אין זקוק לה
המשנ"ב )סי' תרע"א סק"ה( כתב שאם יש לאחד ט' נרות ,ידליק בליל שני
שתי נרות ,ואם יש לו י' נרות אעפ"כ לא ידליק בליל שני שתי נרות ,ואם יש
לו י' נרות אעפ"כ לא ידליק רק בליל ב' ,ב' ובליל ג' לא ידליק רק אחת.
ונסתפקו בכהאי גוונא שהדליק מספר הנרות שצריך להדליק באותו יום,
אלא שאחד מהנרות נכבה מיד ,וקיי"ל דכבתה אין זקוק לה ,האם אז צריך
לכבות שישאר דלוק רק אחד ,ונראה דאע"פ שלכתחילה לא היו מדליקים
כך ,מ"מ לא מכבים )קו' מאי חנוכה שיצא לאור ע"י ישיבת גאון יעקב עמ' נ(.

דקרא שם(
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קטן שהגדיל

בס' ארח המועדים עמ' ת' .וראה גם שונה הלכות תורת המועדים עמ' רפ"ד דהביא שסברת
רבנו היא שכיון שמסתובבים הבחורים בכל הבנין בבגדי לילה ,נחשב כבית אחד(

קטן שנהיה גדול באחד מימי החנוכה ,ודרכו להדליק בשקיעה ,טוב יותר
שלא ידליק באותו היום בשקיעה ראשונה כשהוא עדיין קטן ,אלא ידליק
כשלושים וחמש דקות אחר השקיעה ,אף שבכל יום מדליק בשקיעה )שלמי

אכילה בחדר
בני ישיבות שאוכלים במקום אחד וישנים במקום אחר ,אף שפסק הרמ"א
שמקום אכילה עיקר ,היינו במי שיש לו ב' דירות ואחד לאכילה ,אבל
בישיבות שאין החדר אוכל רכושם אלא מיועד לאכילה ,ראוי שיאכלו
סעודה ועוד משהו ,במקום שישנים ,וידליקו שם .כן הורה רבנו לבנו הגר"ש
בבחרותו ,ושכן הי' דעת מרן החזו"א ומ"מ הוא רק הידור ,ובודאי אפשר
להדליק במקום אכילה.
וכשנכדו ישן אצלו בלילה אמר רבנו שבחנוכה לא יבוא לישון אצלו ,דהרי
הוא מדליק בבית הוריו ששם אוכל ,ואם ישן אצלו יתעורר ספיקות בזה לכן
עדיף שישן בבית הוריו לצאת מכל הספיקות.
והנה במה שצריך לאכול סעודה בחדר ,אמר שאין הכוונה כל הסעודה אלא
העיקר שבסעודה ,והיינו הכזית הראשון )אם נוטל ידיו( ואפי' אם אוכל עוד
הרבה ,מ"מ העיקר הוא הכזית ראשון.

תודה עמ' נ( ]א"ה ודעת הגרשז"א זצ"ל ויבלחט"א הגרח"ק שליט"א שידליק כהרגלו[.

חתן המתחתן בחנוכה
חתן המתחתן בחנוכה ,וחופתו אחר צאת הכוכבים ,עליו להדליק בבית הוריו,
אבל אם יצא מבית הוריו לפני זמן ההדלקה ,כגון שבית הוריו בירושלים,
ומתחתן בב"ב ויגור בה ,אין יוצא בהדלקה שמדליקין בבית הוריו אפי' את
עיקר הדין של נר איש וביתו ,משום שברגע שיצא ממפתן בית הוריו לחופתו
עוקר דירתו ואינו סמוך שוב על שולחנם ועליו להדליק בלילה כשיגיע לביתו
החדש )הלכות שלמה פי"ד סי"ד ,חוט שני פי"ט( .אמנם אמר רבנו הגראי"ל
שליט"א דלא נחשב שעוקר דירתו כשיוצא מבית הוריו ,אלא רק לאחר
הנישואין שהרי אם למשל הכלה תחליט קודם החופה שאינה רוצה
להתחתן ,החתן יחזור לבית הוריו ,ולכן יוצא בהדלקה שמדליקין עליו בביתו,
ורק שצריך להדליק בביתו החדש משום נר מהדרין שעל כל אחד ואחד.

מקום ההדלקה לבחורים שישנים בביתם
בחור שישן בבית הוריו ואוכל בישיבה ורוצה להדליק בבית ,צ"ע דשמא
עדיף מבני הישיבה שנמצאים בישיבה ואוכלים בבנין אחד ,וישנים בבנין
אחר ,ושמא בית הוריו עיקר לדידיה ויכול להדליק שם ,ורבנו אמר דמ"מ
יאכל לכל הפחות סעודה אחת בבית ,אם רוצה להדליק שם )שלמי תודה עמ'

)קונטרס השיעורים להגרמ"ב זילברברג שליט"א(

כלי חד פעמי
אמר רבנו שליט"א דאפשר להדליק כלי חד פעמי ,דהרי דעת ההמשנ"ב סי'
תרע"א סקי"ח ושאר פוסקים להתיר להדליק בנר שעוה אף בלא כלי )שלמי
תודה עמ' צ"ח(.

ר"ה(.

הדלקת הבעל מחוץ לבית

בחורים ספרדים

אמר רבנו שאשה שבעלה מדליק ,ואינו בבית נראה שהיא יוצאת בהדלקתו
בכל ענין ,אף שהוא מדליק חוץ לביתו משום דאשתו כגופו ,ואשה נטפלת
לבעלה בכל מקום ,ולא דמי לאשה המדלקת ,שבעלה יוצא בהדלקתה רק
אם היא מדלקת בביתם.
והעיר הגרב"צ פלמן שליט"א ,דלפ"ד רבנו שליט"א לכאורה אף אם היא
בבית ובעלה באכסניא והוא מדליק נ"ח באכסניא ,מדינא היא נפטרת
בהדלקתו ,ומ"מ ר' זירא סמך על הדלקת אשתו בבית ,ולא הדליק בעצמו אף
דמצוה בו יותר מבשלוחו ,והרי היה יכול להדליק במקומו ,והיא תצא
בהדלקתו היינו משום דלכתחילה ,עדיף שהיא תדליק בבית ,כיון שהיא
בביתו הקבוע ,ועיקר ההדלקה עדיף שיהא בביתו ,וכ"כ המ"ב שם בסי'
תרע"ה ס"ג בבה"ל )ד"ה אשה( דאף שאמרו חז"ל תבא מאירה לאדם
שאשתו ובניו מברכין לו ,וה"ה גבי נר חנוכה דינא הכי ,מ"מ סמך ר' זירא על
הדלקת אשתו בבית משום שלא היה אז בביתו ,ועיקר החיוב מונח על הבית.

בחורי ישיבה ספרדים הפוסקים כשו"ע )סי' תרע"א סי' ב'( אפי' שנמצאים
בישיבה אין צריכים להדליק ,כי יוצאים בהדלקת אביהם] .וכן פסק הגרשז"א
בהליכות שלמה[.

כשנוסעים לשבת
אם נוסע לעיר אחרת כגון שנוסע לשבת חנוכה לבית הוריו או חמיו ,או
אפילו כשנוסע לימי החול ,ודאי דאף לפר"ח )הו"ד בביאור הלכה סי' תרע"ז(
ידליק רק בעיר האחרת ,ואפילו לא נסע לשם אלא ליום אחד ,והפר"ח איירי
באותה העיר שבא לדירת חמיו ,דהתם כיון דיכול לבא לביתו וכו' לא עקר
קביעותו אלא א"כ בא לכל שמונת הימים ,דנראה דח' ימים שכתב הפר"ח
בדוקא הוא ,דיום אחד לא חשיב קביעות כיון דיכול לחזור לביתו בכל רגע
כשביתו באותו העיר )שלמי תודה עמ' ר"י(.
אמנם אמר רבנו ,שדעת מרן הגרי"ש זצ"ל שהמתארח בשבת במקום אחר
ראוי שימנה שליח שידליק בביתו ]ובישיבת ארחות תורה בב"ב כשהיו
הבחורים נוסעים בשבת חנוכה לביתם ,הורה רבנו שליט"א להנהלת הישיבה
שיאמרו שאינה נותנת רשות להדליק בישיבה ,וממילא יכולים להדליק
בביתם ,שהרי אנוסים מלהדליק בישיבה ,ופ"א רצו בבחורים להישאר בסוף,
ואמר שיבקשו רשות להדיא מהנהלת הישיבה לישאר שזה לא יראה כחוכא
ואטלולא[.
ולענין מוצ"ש הורה רבנו שליט"א שידליק כשמגיע לביתו ,אפי' כשמגיע
מאוחר ]וא"צ לחוש לברכת הרואה דהלא הולך להדליק[.

)שלמי תודה עמ' קפ"ג(.

טפלות הבנות
מעשה באב ,ואם ,ובתם שנסעו לימי החנוכה לבית בנם הנשוי ,ולא השתתפו
עמו בפרוטה אלא האב הדליק לבדו ,וחכ"א שליט"א דן בזה דלכאורה האיך
יוצאת הבת בהדלקה זו ,דבשלמא כשהם בביתם ,הרי היא קבועה שם
וסמוכה על שולחנו ,ונטפלת להדלקת אביה כדין בני הבית ושפיר יוצאת
בהדלקתו ,אבל כשהאב ובני ביתו הם אורחים בבית בנם ,הרי גם האב וגם
הבת אורחים שם ,ושוים הבת והאב במעלה ,כיון דשניהם אורחים וא"כ למה
תהא הבת טפלה להדלקת האב ,והאיך תצא במה שהדליק אביה שם
ובשלמא לענין האמא י"ל דאשתו כגופו ויוצאת שפיר ואע"פ שאין הבעל
מדליק בביתו ,מ"מ כיון שהיא אצלו י"ל דהכל מודים בכה"ג דמהני בזה
טעמא דאשתו כגופו ואינו תלוי בנידון דלעיל ,אבל לענין הבת ושאר בני
הבית האיך יצאו בהדלקה זו ,ואם היתה הבת משתתפת בפרוטה עם אחיה
שהוא בעה"ב שפיר דמי ,אבל כמדומה שאין המנהג כן .והגרא"ל שטיינמן
שליט"א אמר דמ"מ אף בכה"ג יוצאת הבת וכל שאר בני הבית בהדלקת האב
דהם נטפלים לאב גם בכה"ג) .שלמי תודה עמ' קפ"ג(

כל אחד ידליק שמש
על אף שהרבה בחורים מדליקים במקום אחד ,והיה מן הדין דסגי שאחד
ידליק נר שמש בשביל כולם ,אמנם ראוי שכ"א ידליק בעצמו ,וגם דאם כ"א
יסמוך על השני ,שמא אף אחד לא ידליק בסוף את השמש.

הדליק פחות מהשיעור
מעשה באכסנאי אחד שהשתתף בפרוטה עם בעה"ב ,והבעה"ב היה קפדן,
ואמר לאכסנאי שמקנה לו שותפות רק בשמן שידלק ,אבל השמן שישאר
אחר ההדלקה הוא שלו ואין לאכסנאי בו שותפות ,וכוונתו היתה ,שאם
ישאר שמן יהא זה שייך רק לו ,ולאחר שהדליק את הנר ,מיד אחר כמה
רגעים נכבה הנר מיד ,והרי קיי"ל דכבתה אינו זקוק לה ,ונמצא דעכשיו
נתברר שהיה לו שותפות רק במעט השמן ,שדלק בכמה רגעים ויל"ע .ואמר
רבנו דמסתברא דלא יצא וצריך לחזור ולהדליק ,ומ"מ כשידליק שנית לא
יברך על הדלקתו ,וטעמא דמילתא דהא בגמ' בשבת כ"א ב' איכא תרי
שינויא למאי הלכתא אמרו דמצותה עד שתכלה רגל מן השוק ,לשינויא
קמא דאי לא אדליק מדליק ,ולשינויא בתרא לשיעורה ,וכתבו התוס' דהני
תרי שינויא פליגי ,ולשינויא קמא לא נאמר דין שיעור בשמן .ולהלכה חיישינן
להני תרי שינויא לחומרא ,ומה"ט כתב השו"ע בסי' תרע"ה ס"ב ,דכיון
דהדלקה עושה מצוה צריך שיתן שמן בנר כדי שיעור חצי שעה קודם
ההדלקה אבל אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד כדי שיעור לא יצא
יד"ח ,וצריך לכבותה וליתן בה שמן כשיעור ולחזור ולהדליקה ,וכתב המ"ב
בשם החמד משה והחיי אדם דמ"מ יחזור וידליק בלא ברכה ,וע"ש בחמד

מקום הדלקה לבחורי ישיבות
הנה דעת הגרי"ז שיש להדליק בפתח החצר ,אך החזו"א נחלק עליו וסבר
שיש להדליק בפתח הבית או בחלון .ורבנו נסתפק האיך להכריע למעשה,
ולבני ישיבת אורחות תורה הורה שיכולים לנהוג כהחזו"א כיון שהוא היה
מרא דאתרא בני ברק .ואמר דלכל השיטות אי"ז מעכב בדיעבד אם עושה
כדרך הב'.

מקום הדלקה בפנימיה
בפנימיה של ישיבה י"ל מסברא ,דפתח הבנין לא יחשב כפתח חצר דעלמא,
ולכך אמר רבנו שליט"א דהכא אולי גם החזו"א יודה ,דאפשר להדליק בפתח
הבנין כיון דשוויא כל קומות הבנין לתשמיש לצרכי הבחורים ,ורגילים לילך
בין הקומות ולכך חשיב פתח הבנין כפתח בית דעלמא) .הגרב"ד דיסקין שליט"א
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ברכת הרואה עובר לעשייתן

משה ובחיי אדם כלל קנ"ד דין כ"ב ,ובנשמת אדם שם סק"א דטעמם משום
דחששו לשינויא קמא דגמ' דלא נאמר דין שיעור בשמן וכשי' התוס' דהנהו
תרי שינויא פליגי וספק ברכות להקל ,וא"כ ה"נ בנידון דידן אף דיחזור וידליק
משום דהוה כמו שהדליק מתחלה פחות מכשיעור מ"מ לא יברך מספק.

מי שאשתו מדלקת עליו בביתו יוצא ידי חובת הדלקה ,אבל מ"מ צריך
לראות נ"ח ולשומע ברכת נסים ,וביום א' יברך שהחיינו .והגרח"ק שליט"א
הורה שכיון שברכת הרואה הוא רק אחרי שרואה את הנ"ח דלוק ,ואילו
המדליק עצמו הרי מברך קודם ההדלקה כמו ברכת המצוות ,א"כ אין הרואה
יכול לצאת בברכה המדליק ,אא"כ יראה תחילה נר חנוכה שכבר דלוק ע"י
אחרים ,ואז יכול לצאת יד"ח ברכה מפי המדליק שמברך אחריו ,ואילו רבנו
שליט"א ס"ל דכיון שהמדליק מברך עובר לעשיתן להדלקה ,נחשב כמי
שרואה ההדלקה ,ויכול לצאת מהמדליק אף שלא רואה נרות אחרים.

)שלמי תודה עמ' קצ"ג עי"ש שהאריך בזה(.

על הנסים בפלג המנחה
המדליק נר חנוכה בליל כ"ה בפלג המנחה דבדיעבד יוצא יד"ח כמבואר
בשו"ע סימן תרע"ב סעיף א' ,ואכל קידם הלילה ,מסתבר שאין צריך לומר
על הניסים בברכת המזון ,דההדלקת הנר לא קובעת לענין אמירת על הניסים
)ימלא פי תהלתך עניני תפילה .וע"ע בשלמי תודה חנוכה עמ' רע"ח ,וע"ע בספר הליכות שלמה

לא להחליף כוסות

עמ' שי"ז שהביא מגדולי ירושלים וממרן הגרשז"א שצדדו דאם יתפלל מנחה של יום כ"ד אחר

יש להזהר שלא להניח את הכוסיות שהשתמש בהם יום קודם לנר מצוה,
שיהיו עכשיו עבור נר השמש ,משום שהרבה פעמים נשאר שם שמן האסור
בהנאה ,ונאסר השמן כולו משום התערובות ,ואינו יכול להשתמש בו
לשמש ,ואולם משום בליעות אין לחשוש בזה ,משום שלא הקצה מתחילה
אלא השמן שנדחק ולא השמן שנבלע ,ובלא"ה כלי זכוכית לרוב הפוסקים
אינם בולעים )רשימות הגרמ"ב זילברברג שליט"א ,ועי' אילת השחר שבת כ"א,ב(

ההדלקה יזכיר על הנסים עיי"ש באריכות(.

לוותר על ה'על הנסים' בשביל ברכת כהנים
כהן הנמצא באמצע שמו"ע בימי החנוכה ,ורואה שאם יאמר על הנסים לא
יספיק לישא כפיו ,יש להסתפק האם ידלג על "על הנסים" וישא את כפיו .או
דלמא כיון שכעת הוא עוסק במצוות תפילה ,אי"צ לישא כפיו ,ולא ידלג.
ואמר רבנו שליט"א ע"פ מעשה ,ששאל אחד את החזו"א בנמצא אחר
תפילת שחרית בלחש ,ורואה שאם יאמר שים שלום יפסיד קדושה עם
הציבור ,האם יכול לומר שלום רב ,והורה שיאמר שים שלום ,אף שיפסיד
קדושה וקדיש .וא"כ כ"ש לעל הניסים ,דהרי באומר שלום רב עיקר הברכה
היא החתימה ,והרי אומר מברך את עמו ישראל בשלום ,משא"כ בהזכרת
עה"נ הרי לא יאמרה כלל ]ואפי' שבזה יפסידו הציבור ברכת כהנים אם הוא
הכהן היחיד שנמצא שם[ )הרב עמנואל רלב"ג שליט"א בס' מחשבת עם עמ' תרנ"ח(.

הדלקה בנוסע לשבת
מי שנוסע לשבת חוץ לעיר ,ובמוצ"ש יכול לחזור לביתו עד שעה  11שזה
תוך זמן ההדלקה שידליק בביתו] .ומדובר במי שגר בעיר ולא בכפר ומושב
וכדו'[
והעיר רבנו שהיות והלכות חנוכה מורכבות ותלויות בהרבה שיטות ,ראוי לכל
יר"ש לא לנסוע מביתו ללא צורך ,באופן שיכניס את עצמו לספיקות.

שכח אתה חוננתו

אכילת סופגניות בסעודה

הבא להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת קודש ,ועדיין לא הבדיל על הכוס,
וגם שכח לומר בתפילה אתה חוננתנו ,צריך לומר לפני ההדלקה ,ברוך
המבדיל בין קודש לחול.
ונשאל רבינו ,במי שכח לומר ברוך המבדיל לפני ההדלקה ,ורק לאחר שבירך
אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה וכו' ,נזכר שלא אמר ברוך
המבדיל ,האם מותר לו להפסיק בין הברכה להדלקה כדי לומר ברוך המבדיל.
תשובה :אסור לו להפסיק לומר ברוך המבדיל ,ואפילו שמצינו דמותר
להפסיק בין הברכה לאכילה כדי לומר שיתנו אוכל לבהמות ,היות ואסור לו
לאכול קודם שיאכיל לבהמתו ,לא דמי לכאן ,דלהאכיל לבהמתו זה מדיני
אכילה ,וחשיב שפיר צורך אכילה ,משא"כ כאן הדלקת נרות חנוכה אינה
טעונה הבדלה ,רק שהוא אסור במלאכה קודם שיבדיל ,ואין ראי' דלא חשיב
הפסק ,וצריך למצוא לו עצה אחרת.
ואמר רבינו שירמוז למי שעומד אצלו ,שיאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול
ויוציאנו מדין שומע כעונה ,ואם אין שם מי שיוציאו ,יהרהר בלבו ברוך
המבדיל בין קודש לחול )פרי חיים קע"ה  -מעדני כהן ד עמ' צ"ג(.

יש שאוכלין סופגניות בחנוכה בסוף הסעודה שזהו ודאי לקינוח ,ומ"מ אינם
מברכים עליהן ,ולכאורה מי שרוצה לחוש ולהחמיר ולא לברך עליהם בסוף
הסעודה ,העצה הנכונה לצאת יד"ח היא שיכוין בהדיא בברכת המוציא
לפטור אותן ,ובכה"ג מהני כונתו כמש"כ הבה"ל סי' קס"חבסעיף י"ג בד"ה
ירא שמים בשם ספר הלכה ברורה ,ואף דמסברא לא דמי זה לפת הבאה
בכיסנין שאפאה דמהני כונתו בברכת המוציא לפוטרם ,גם אם אוכלן
לקינוח ,דהתם אי קבע סעודתו עליהן מברך המוציא ושייכא טפי לפת ולהכי
מהני כונתו ,אבל הכא שטיגנן או בישלן דאפילו אם קבע סעודתו עליה אינו
מברך המוציא וכנ"ל ,א"כ לא שייכא לפת ודמי טפי לאוכל פירות בתוך
הסעודה לקינוח דלא מהני כונתו בברכת המוציא לפוטרן ,וכן העיר רבנו
שליט"א לחלק מסברא .מ"מ כבר כתב הבה"ל שם בשם ספר הלכה ברורה
לחדש דגם בכה"ג מהני כונתו היכא שמכוין בהדיא לפטור )שלמי תודה עמ'
רפ"ד(

ברכת הלקטאס
לאטקעס )לביבות מתפוחי אדמה( ברכתן בורא פרי האדמה אף אם התפו"א
מרוסק ואינו ניכר כלל היות והדרך לאכול תפו"א מרוסקים ולאחריהם בורא
נפשות( כך הורנו מרנן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ויבדלחט"א הגראי"ל שטיינמן.

ברכת שהחיינו בבית כנסת
מי שהדליק בביתו ביום א' ,ואח"כ חוזר ומדליק בבית הכנסת ,יברך שוב
שהחיינו ,ואף שאם הדליק בבית הכנסת ובירך שהחיינו אינו חוזר ומברך
שוב בביתו וכמבואר במ"ב סי' תרע"א סק"ה ,אבל להיפך ודאי יברך ,וכן נהגו
בהיכל כולל פוניבז' ע"פ הוראה זו של רבנו ,ועי' שע"ת שם סקי"א) .רשימות

)קונטרס השיעורים להגרמ"ב זילברברג שליט"א(

רוח מצויה
ראובן עומד להדליק נר חנוכה בחלון חדרו בישיבה ,ונוכח שהחלון חסום ע"י
חנוכייתו הדולקת של שמעון חבירו לחדר ,והדרך היחידה עתה להדליק את
נרותיו הוא לכבות את החנוכיה של שמעון ,ולהדליק את שלו ,ואח"כ אם יש
צורך ,לחזור ולהדליק את הנרות שכיבה האם מותר לעשות.
אמנם אפשר לדון לאידך גיסא ,שהנרות הללו מועדים לכיבוי ,שהרי ניתן
היה להניח שכך יעשה מי שאינו יכול להדליק את נרותיו בגללן ,וא"כ אולי
יש מקום להגדיר את חשש זה כרוח מצויה ,וכך אמר מו"ר מרן הגראי"ל
שטינמן שליט"א שאם מותר לראובן לכבות את נרותיו של שמעון יתברר
ששמעון עצמו לא יצא ידי חובה ,כיוון שהדליק במקום שהוא רוח מצויה.
וצ"ב איך ייתכן שדבר התלוי בבחירה ייקרא רוח מצויה .וכבר מצאנו דבר
מעין זה ,בגיליון החזו"א על חידושי רבי חיים הלוי בהלכות יסודי התורה
שאם אמרו לאדם עלה על הגג ותיפול על תינוק ,ואם אינך עולה נהרגך ,יהרג
ואל יעבור ,ואין חילוק אם רוח משליכו או שור או נכרי כל שהרציחה
מזומנת ,ומשמע שדבר שייעשה בסיכוי סביר נקרא רוח מצויה) .דפי עיון (230

הגרמ"ב זילברברג שליט"א(

הדלקה בבית מדרש
נשאל רבנו בבית מדרש שרק לומדים שם בלילה ולא מתפללים שם תפילת
ערבית האם צריך להדליק בו נ"ח ,בברכה בעת מתכנסים ללמוד או דילמא
שתקנו רק בביה"כ שמתפללים שם מעריב.
והשיב שצריך להדליק ,ודייק מדברי המשנ"ב )סי' תרע"א סקל"ט( דכתב
עמש"כ השו"ע סעי' ז' ובבית הכנסת מניחו בכותל דרום ,וכ' המ"ב בבית
הכנסת או בבית המדרש .וצ"ב מה כוונתו להוסיף או בבית המדרש ,אלא
בהכרח הכונה לביהמ"ד שרק לומדים שם ולא מתפללים שם תפילת ערבית,
שגם שם צריך להדליק בברכה.

שמן שביעית
אמר רבנו שאין ראוי להדליק בשמן שביעית "מפני שמיועד לאכילה"
ועמש"כ בזה הרידב"ז בהגהות פאת השלחן פ"ה ה"ט] .א"ה וראה בהליכות שלמה
עמוד )"רפ"ז-רצ"ב( מו"ם באריכות בסברת הגרש"ז ויבלחט"א הגרח"ק שליט"א ,שנחלקו בשמן של שביעית
לנר חנוכה[.
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ענינו של יום
הנה יצא לאחרונה ספר 'ימלא פי תהלתך' על עניני חנוכה ,והבאנו כאן כמה ענינים ,שהם יסודות שרגיל רבנו לומר בימי החנוכה במקומות תורה רבים

תענית במלחמה של החשמונאים

והאדם שוכח שהקב"ה מנהיג את הכל ,והעבודה היא רק בגדר חיוב
השתדלות ולא היא שמועילה ,אלא הכל בדרך נס ,והכל לפי מה שנגזר אבל
האדם רואה רק את הדרך הטבעית.
והנה עיקר רצון היוונים הי' להחליש את האמונה בה' ח"ו ,ולהחדיר בעם
ישראל את המחשבה שהקב"ה לא מנהיג ח"ו את הבריאה ,ובזה מצאו את
מקום התורפה במקום העבודה והפרנסה את השור ,אשר בלעדיו אין
תבואה ,ואין מאכל ,וכל החיים תלויים בזה ,וכאילו שהשור עושה את
האפשרות לחיות.
ולכן ציוו לכתוב על קרן השור אין לנו חלק באלקי ישראל ,דהיינו להאמין
בכח השור בכח הטבעי ,ולהאמין שהסיבה הטבעית היא הסיבה ולא רק
השתדלות ,וזו הכפירה באלקי ישראל.
ובזה רצו היוונים להחליש את אמונת ישראל ,שכשהאדם מזדמן עם
הדברים החומריים שלא יאמין שהכל בדרך נס מהקב"ה ,אלא שצריך
לעשות השתדלות ,אלא שיחשוב שהדבר תלוי בטבעיות בגשמיות ,וזה
כפירה באלקי ישראל )ימלא פי תהלתך(.

בקובץ שעורים אגדות )סימן י סעי ח( העיר למה לא לחמו ישראל בזמן המן.
ונראה דהנה בעשרה הרוגי מלכות ששאלו וענו להם שהוא גזירה מלמעלה
וקבלו ידידים את הגזירה ,וגם כאן ידעו שגזירה מלמעלה ומה שייך להלחם
עם רצון ה' שודאי שהיא לא תצליח ,אלא שהתברר להם סבת הגזירה שהיא
החטא של נהנו מסעודת אחשורוש ולכן תקנו את החטא ע"י התעניות,
משא"כ בימי מתתי' היה רפיון בעבודה ושורש התשובה למסור נפשם לקיים
עבודה ,ואיך יכלו לקיים עבודה אם לא ילחמו נגד היונים ויהיו חפשים לעבוד
עבודה במקדש וכל המצות ,והגראי"ל שטיינמן שליט"א העיר דהרי היו
הרבה מתיונים ומי יחזור בתשובה ,ע"כ רק ע"י מלחמה לגרש היונים ויוכלו
להחזיר העם לתשובה) .לאנוש בינה עמ' שצ"ב(

שמן נס – מכת"י רבנו שליט"א
על דברי הפרקי דר"א )פל"ה( "לקח יעקב שתים עשרה אבנים מאבני מזבח
שנעקד עליו יצחק אביו ושם אותו מראשותיו וכו' ,ונעשו כולן אבן אחת וכו',
השכים יעקב בבוקר בפחד גדול ,ושב יעקב ללקוט אבנים ,ומצא אותן כולן
אבן אחת ,ושם אותה מצבה בתוך המקום ,וירד לו שמן מן השמים ויצוק
עלי' ,שנאמר ויצוק שמן על ראשה" .וכתב רבנו שליט"א על הגליון "מכאן
יש להעיר על מה שאומרים בשם הגר"ח מבריסק ששמן הנעשה ע"י נס ,לא
יהיה לו דין שמן" ]א"ה ,ובעיקר דברי הגר"ח עי' מש"כ באילת השחר שמות כה ,ו[.

שלך גדול משלהם
חז"ל תיקנו להדליק נרות בימי חנוכה ,והנה רש"י בפ' בהעלתך )ח ב( מפרש
למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים ,לפי שראה אהרן חנוכת
הנשיאים חלשה אז דעתו שלא הי' עמהם בחנוכה ,לא הוא ולא שבטו ,א"ל
הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם ,שאתה מדליק ומטיב את הנרות.
והרמב"ן כתב :ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות ,ולא נחמו בקטורת
בקר וערב ובכל הקרבנות וכו' ,אבל ענין האגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה
על חנוכה של נרות ,שהיתה בבית שני ע"י אהרן ובניו ר"ל חשמונאי כהן גדול
ובניו וכו'.
וראיתי עוד בילמדנו וכן במד"ר א"ל הקב"ה למשה לך אמור לאהרן אל
תתירא לגדולה מזאת אתה מוכן ,הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הן
נוהגין ,אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו ,וכל הברכות שנתתי לך
לברך את בני אינן בטלין לעולם.
והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו אף
הנרות בטלות ,אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוהגת אף
לאחר חורבן בגלותנו וכו' עכ"ל.
ואפשר לפרש כעין זה ,ואולי זה נכלל בדבריו דהנה חנוכה הכונה להתחלת
הדבר ,שלפי זה יהא נמשך ההמשך ]וכמו שכתב רש"י בדברים כ ,ה( ואת
חנוכת המזבח התחילו הנשיאים עם הבאת קרבנות ,דענין המזבח להקריב
עליו קרבנות ,ובאבות )פ"א מ"ב( כתוב שעבודה ,זה אחד מג' דברים
שהעולם עומד עליהם ,דיש מזה נחת רוח להקב"ה ודברים גדולים נעשים
ע"י זה.
והנה הנשיאים זכו שכל אחד התנדב והקריב קרבנות ,אמנם נדבתם היתה
מוגבלת במדה מסוימת דכל אחד הקריב פר אחד ,איל אחד וכו' קערת כסף
ומזרק כסף ,וכף מלאה קטרת וכו' .ולא יכלו להקריב מה וכמה שרצו ,וגם
הוצרכו למקום מסוים להקריב על המזבח .אבל החשמונאים חידשו שלא
צריך לדברים נוספים ,אלא אדם צריך להקריב את עצמו ,ולא שח"ו הנשיאים
לא היו עושים כך ,דגם הם אם היו מגיעים למצבים אלו מסתמא היו מוסרים
נפשם ,אלא שבמציאות הם לא עשו זה ,אלא הביאו דבר התלוי בזמן
ובמקום.
ושני הדברים תלויים זה בזה ,דהתלוי במקום בהכרח תלוי בזמן ,שהרי צריך
ביהמ"ק ומזבח ,וכשנחרב ביהמ"ק ואין מזבח א"א להקריב קרבנות ,וכן עני
אינו יכול להביא קרבנות ,ונמצא שזה מצוה התלוי' בכמה פרטים שאינם
נמצאים תמיד ,משא"כ דבר התלוי באדם עצמו שאינו תלוי בשום דבר
חיצוני .ועל החשמונאים נאמר שלך גדולה משלהם ,וזה משום דלהביא
קרבנות אפשר רק בזמן שביהמ"ק קיים ,וכשזה תלוי בזמן ובמקום וצריכים
להגיע לגורמים שונים מבחוץ הרי זה מוגבל ,ויש זמנים שא"א לקיים.
אבל החשמונאים חידשו סוג עבודה שלא שייך לזמן ומקום להקריב את
עצמן ,דהם עברו נסיונות כאלו שהוצרכו להקריב את עצמם ,וזה אפשר
תמיד כיון שיש לו את עצמו שהרי אם אין לו את עצמו אין מה לדבר וכשהוא
נמצא יש לו את עצמותו) .ימלא פי תהלתך(.

מקוה לכל אחד
הבעל הטורים )תולדות כ"ו ,כ( כתב שרחובות זה כנגד יון שגזרו שלא יטבלו,
ונעשה להם נס ,ונזדמן להם מקוה לכל אחד ואחד עכ"ד.
והנה יש לעיין אם מים שנתהוו בנס כשרים למקוה ,אמנם כאן י"ל בפשטות,
שהנס הי' שעלו מים מהתהום לתחת בתיהם ]א.ה .ועל כן עצם מהות המים הם לא
בדרך נס ,אלא רק עלייתם היא היתה בדרך נס[ וכשראו זה הם חפרו בור והי' להם
מקוה )אילת השחר בראשית עמ' רל"ו(.

וציונו
נראה לבאר ,דהנה חז"ל דרשו )תו"כ ריש צו( דבמקום שנאמר 'צו' הוא בא
לומר שגם כשיש חסרון ממון צריך לקיים ,לכן מברכינן וציונו ,משום שצריך
להוציא ממון על מצוות )אילת השחר שבת כ"ג ,א(.

ועל המלחמות
שמעתי שהגאב"ד מפונביז' זצ"ל שאל מה השבח שאומרים ועל המלחמות?
ותירץ שצריך להודות על הגדלות ,שהי' להם כח כזה ללכת ולמסור נפשם
להלחם מלחמת ה' ,דהיינו שצריך להודות על עצם זה שהלכו להלחם
מלחמת ה' ללא שייכות לנצחון ,אמנם זה שייך בחנוכה שמסרו נפשם
להלחם על מה שגזרו גזירות על הדת ,אבל בפורים הרי רצו להשמיד ח"ו את
הגוף ,ואולי עד בימי ,זה נוסח שבח כללי ,ואה"נ דהפרט דעל המלחמות לא
שייך כ"כ לפורים ,ובאמת ברמב"ם )הוצאת הרב שבתי פרנקל( בסדר
התפילות סוף חלק אהבה ,יש חילוק בין חנוכה לפורים דבחנוכה הוא כותב
ועל המלחמות ,אבל בפורים אינו כותב זה עיי"ש ולפי"ז מדויק היטב ,ויתכן
דהשבח בזה כיון דלמלחמה צריך סייעתא דשמיא מיוחדת ,אנו מודים על
שהקב"ה נתן להם את הכח להלחם בהם) .ימלא פי תהלתך תפילה(

על קרן השור
במד"ר בראשית )ב' ,ד( איתא וחשך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של
ישראל בגזירותיהן ,שהיתה אומרת להם כתבו לכם על קרן השור שאין לכם
חלק באלקי ישראל .וצ"ב מה המיוחד בקרן השור שיכתבו עליו דבר זה,
ומובא במפרשים )עפרש"י על המדרש( שרמזו להם לפי שכיון שחטאו בעגל
שעשו תבנית שור שוב אין להם חלק באלקי ישראל .ועדיין צ"ב למה הם רצו
שבני ישראל יכתבו דבר זה ,ועוד דאם עכשיו הם צדיקים ,מה הטענה שהם
חטאו לפני זמן רב .ואפשר לבאר בדרך זה ,דהנה ידוע שיותר קל להכשל
בענינים שיש בהם יותר נסיונות ,והנה בכל מה שנפגשים בעניני עוה"ז אם
בעסקי פרנסה אם במאכלים וכדו' יש בזה נסיונות של קנאה ,תאוה ,וכבוד
וכדו' ויותר קל להיכשל.
והנה בזמן ההוא עיקר תשמיש השור הי' לחרישה לסיפוק המזון ,ואם היו
חורשים הי' פרנסה ,ואם לא היו חורשים לא הי' פרנסה .אבל האמת הוא
שכל מזונותיו של אדם קצובין לו כפי מה שנגזר בשמים כדאיתא בביצה ט"ז
א' אלא שניתן מקום לטעות דבעיני אנשים נראה שמי שמצליח בעבודתו
הוא העשיר ,ומי שאינו מצליח הוא העני ,וכך בכל הענינים.

צורת הודאה
קבעו לדורות להלל ולהודות ,הנה להודות הביאור להודות על האמת ,וגם
לשון שבח .וההודאות של מודה על האמת ,היינו לכופף עצמו להאמת שיש
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נטיה לא להודות ,וכמו שאמר )שמות י' ג'( עד מתי מאנת לענת מפני ומפרש
תרגום לאתכנעא ,וכל הודאה הוא מין הכנעה להאמת.
וע"י הנסים אנו מכירים איך שאנו כפופים להודות על האמת ,המדות לא
נותנות לאדם להודות על האמת ,ומבעט בלבו נגד השתעבדותו להבורא ועל
זה הניסים שיוצאים מדרך הטבע מכריחים אותו להיכנע ,ובזה עבודתנו
להכניע עצמנו ואת כל רצוננו לבורא ית"ש ,וכל זמן שאין אנו מכירין בהנס
אין לנו הכנעה גמורה ,ולזה בחנוכה כל עבודתנו להכיר הניסים ושאנו אפס
רק חסדו יתברך הוא )ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קס"ה(.

אם רוצים לקרוא שם ליום ,הרי תמיד מציינים את העיקר שבו ,ואיזה שם
היה צריך לקרוא לימים האלה? או לקרוא שם על הנצחון של יחידים על המון
אנשים ,או על הנס של השמן ,ובסוף מה קראו "חנוכה" ,מה זה חנוכה ,היות
שהיונים שיקצו  -זאת אומרת עשו דברים לעבודה זרה על המזבח ,המזבח
מקום קדוש כזה ,עשו עליו דברים לעבודה זרה ,צריך מזבח חדש .וזה היה
חנוכה ,מלשון חינוך ,שעשו דבר חדש  -מזבח ,וקוראים לימים האלו חנוכה
על שם שחינכו את המזבח ,עשו מזבח חדש .והשאלה היא למה זה חשוב
יותר מכל הדברים?
משמע כך ,בודאי כל הדברים האלה חשובים ,אבל חוץ מכל הניסים למדנו
דבר כזה ,שאם ברוחניות יש פגם ,לא מועיל לעשות תיקון כמו בדברים
אחרים שאם יש פגם עושים תיקון  -טלאי ,רק ברוחניות אם יש פגם צריך
להתחיל מחדש .זה למדנו ממה שהי' צריך לעשות מזבח חדש ,כיון
ששיקצוהו ועשו עליו עבודה זרה ,אז במזבח הזה כבר אי אפשר להשתמש,
היו יכולים לומר רק לתקן משהו ,לא! רק צריך להיות מזבח חדש.
ולכן קראו לזה חנוכה ,ללמד אותנו שברוחניות אם בן אדם מרגיש איזה
חיסרון ,לא לחפש לתקן לבד ,אלא צריך מחדש ,לחדש את הכל ,להתחיל את
הדבר מחדש כאילו לא היה עד היום ,להתחיל בלי שום פגע ובלי שום
חיסרון.
ממילא למרות שלגבי הנס זה פחות מהניסים שהיו ,אבל מדברים מזה עד
כמה בן אדם צריך ללמוד להלאה ,כי מה שהיה היה ,אבל מה הפועל יוצא
מחנוכה ,מה שאנחנו נלמד ברוחניות ,לימוד כזה זה חשוב מאד ,עד כדי כך
שהשם של הימים האלה נקבע "חנוכה" ,ללמדנו שבן אדם צריך להתחדש.
וזה צריך לדעת בין בציבור בין ביחיד .גם היחיד יש פעמים שהוא נחלש ,אז
הוא צריך להתחיל מחדש ,לא צריך לחפש לתקן את הדבר הזה ,זה קשה ,זה
לא יועיל כל כך ,רק צריך להתחיל מחדש .וזה נוגע לכל בן אדם ,אם מצא
חולשה ברוחניות ,צריך להתחיל מחדש על דרך המלך.

אור רוחני
בן אדם יכול לעשות אור ע"י שמכלה הדבר המאיר ,וא"א לו לאדם לעשות
אור שאינו נכלה ,אבל אור של השמים הוא אור שאינו נכלה ,וכמו האדם
שהוא אינו קיים לעולם כך כל מעשהו אינו מעשה קיים ,ולזה נכבה האור
כיון שהוא תלוי באיזה חומר ,והחומר אינו קיים לעולם כמו כל ענינים
הגשמיים של העולם.
אבל הרי יש באדם חלק ממעל ,והוא צריך להשתוות לרוחניות שהוא נצחי,
אבל בכל ענינים הגשמיים יש ג"כ המחי' את הדבר שהוא רוחני ,והוא מצוה
ממרום שיש עליו מלאך המכהו ואומר לו גדל ,וכשהוא מצוה עם כונה לשם
שמים לשם מצוה חל על עשייתו ,גם אור מן האור של מעלה שהוא נצחי
)ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קס"ח(

התרשלו בעבודה
הב"ח כותב בהלכות חנוכה סו"ס תר"ע ,דעיקר הגזירה בחנוכה היתה על
שהתרשלו בעבודה ,וע"כ היתה הגזירה לבטל מהם העבודה כדתניא
בבריתא שגזר עליהם אותו רשע לבטל התמיד ,וכשחזרו בתשובה למסור
נפשם על העבודה הושיעם ה' ע"י כהנים עובדי העבודה בבית ה' ע"כ ,ואפילו
שהכהנים היו תמיד רצים כדי לעשות את העבודה וכמש"כ בגמ' יומא כ"ג
שכל אחד היה רוצה לזכות במצוה של תרומת הדשן ,עד כדי כך שאחד נדחף
ומת ולא שמו לב ,ואמרו אח"כ שצריך להביא עגלה ערופה ,אמנם זה לא
שייך ,אבל כך תקנו בגלל הדבר שקרה ,וכיון שראו שהגיע לכדי סכנה תקנו
שיעשו פייסות מי יזכה בעבודה זו ,ומי יזכה בעבודה זו ,ורואים שהכהנים
היו רצים כ"כ כדי לקיים את המצוה הזו שהיא עבודתם עד כדי כך שאפי'
דחפו אחד את השני ,עכ"פ בימי היונים קרה שהכהנים התרשלו בעבודה,
ובגלל שהתרשלו בעבודה אז הקב"ה סיבב שהיה גזירה ע"י היונים שלא
יוכלו לקיים את העבודה.
ומזה נשמע שאם אחד מתרשל במצווה ,אח"כ נהיה מצב כזה שהוא כבר לא
יכול לתקן את זה ,ואם דרך משל אדם איחר להתפלל אחרי זה יש כבר קשיים
לחזור למצב הקודם ,כך רואים בדברי הב"ח ,ויותר מזה אומר הב"ח שעכשיו
כדי לחזור למצב הקודם צריך מסירות נפש ,ולכן היה צריך שיהיה מסירות
נפש ע"י החשמונאים ,כדי שיהא אפשר לחזור ולקיים את העבודה ,ולמדים
מזה כלל שכל פעם שציבור או יחיד מתרשלים באיזה דבר ,אחרי זה צריך
מסירות נפש כדי לחזור למצב הקודם ,בכל דבר ולאו דווקא בביהמ"ק ,אלא
זה בכל מצוה שאם אדם מתרשל בה אז כבר מסובבים לו משמיים קשיים,
שכדי לחזור למצבו הקודם צריך מסירות נפש.
בספר כתר ראש כתוב מעשה עם הגאון רבי חיים מואלוזין זי"ע ,שנסע
לחתונה והיה במקום שלא היה ס"ת לקריאת תורה ,ורבי חיים חיפש מקום
שיש ס"ת שיהא אפשר לקרוא ,אבל זה היה קשה קצת ,והיה שם רב אחד
זקן שאמר מה יקרה אם פעם אחת בשביל צורך החתונה לא נקרא בתורה,
ור' חיים לא רצה ללכת לדבר עם הרב הזה ,כדי שלא יהא ריב או כדי לא
לבייש אותו להגיד לו שהוא לא צודק ,והסכים שלא להתעכב בשביל ס"ת,
אבל אח"כ כשהוא בא הביתה הוא ראה שנגנב לו הס"ת ,ואז הוא הבין שזה
בגלל החטא מה שקרה כזה דבר ,שהוא ביטל את קריאת התורה ,אע"פ שזה
לא היה באשמתו והוא היה כמעט אנוס כי הוא לא רצה לבייש את הרב הזקן,
בכ"ז אם זה כך קרה אז נגנב הס"ת ,אח"ז כתוב שם שהוא התוודה ובכה
וביקש והחזירו את הס"ת ,אבל הפרשה הזאת שהיה צריך לקרוא באותו
פעם היה חסר בס"ת ,וזהו היסוד שכאשר בן אדם שמתרשל במצוה או מאחר
לתפילה ,אח"ז צריך הרבה מאוד התאמצות כדי להחזיר את המצב בחזרה.
גם בפולניה כשהיה גזירה על השחיטה ,הרבנים דאז אמרו שהיות והיו
אנשים שלא כ"כ שמרו את ההלכות של שחיטה ,ואפי' היו כאלו שאכלו
טריפות ר"ל ,לכן סיבבו שהיה גזירה שלא יוכלו לקיים את השחיטה והתירו
לשחוט רק קצת ,וכ"ז למה כי היה אנשים שזלזלו במצוה הזו ואכלו בלי
שחיטה אז כבר היה גזירה שלא יוכלו לשחוט כמו שרוצים ,ומזה צריך ללמוד
על כל הדברים אם אדם רוצה שלא יכשל כל מה שעושה בלי רשלנות אז אין
גזירה ,אבל כשיש רשלנות אז מתחדשות כל מיני גזירות )נמסר בישיבת תפארת

עבודת ההודאה
אמר רבנו שליט"א בתוך שיחה... ,לכן מוסיפים לומר וקבעו שמונת ימי
חנוכה אלו להודות להלל ,כדי שנרגיש באמת את ההלל וההודאה ,שנשים
לב שמטרת קביעת ימי חנוכה היא להלל ולהודות ,והוסיפו מילים להתרגש,
להרגיש החובה להודות .ובזה צריך להתעורר לא לומר את המילים סתם,
אלא לחשוב ולהרגיש את השבת וההודאה) ,מאי חנוכה עמ' מ"ז(

הלל והודאה
הנה בחנוכה יש שני דברים :האחד הוא "הלל והודאה"  -מה שקבעו חז"ל
לומר הלל ועל הנסים ,ודבר שני הוא הדלקת נרות חנוכה על הנס של פך
השמן.
ובעצם מה שתקנו חז"ל לעשות זכר לנס ,זה רק על ניסים שהיתה בהם
תשועה לכלל ישראל ,כי נס שלא היה נוגע לכלל ישראל לא עושים על זה
זכר לדורות .כך למשל הנס שקרה לרבי חנינא בן דוסא שהביאו העיזים
בקרניהם את הדובים ,אף שבדרך הטבע זה הפוך והדובים הורגים את
הכבשים  -אך האם קבעו על זה משהו מיוחד? הרי לא עשו שום דבר ,אע"פ
שקרה נס כזה גדול  -כי זה לא נוגע לכלל ישראל ,ומה שעושים זכר לנס זה
רק על מה שהיה תשועה לכלל ישראל.
וא"כ ,הנס שהיה לכלל ישראל הרי הוא מה שנמסרו רבים ביד מעטים,
טמאים ביד טהורים וכו'  -כמו שאומרים בעל הנסים .אולם על זה לא תקנו
חז"ל לעשות שום דבר ,אלא רק לומר בפה על הנסים והלל ,ומה שקבעו
הדלקת נרות שמונה ימים הוא לזכר הנס של פך השמן .ולכאורה ,איזה
שייכות יש לזה עם התשועה של כלל ישראל? הרי הנס קרה בבית המקדש,
והרי היו ג"כ עשרה נסים בבית המקדש ,האם עושים על זה משהו? וא"כ
למה על זה תקנו לעשות זכר?
וע"כ צריך לומר כך ,ומסתמא אני לא אומר שום חידושים :הנה דבר ראשון
צריך להבין למה הוצרך בכלל הנס של פך השמן .ומשמע שהיות והנס היה
על ידי שהגבורים האלה הלכו במסירות נפש ,והקב"ה עזר שהם נצחו ,אז
למרות שזה נס ,אבל זהו נס כזה שאפשר להבין אותו ואיננו נחשב לנס
שיוצא מדרך הטבע ,היות ולא נשתנה הטבע ,רק שהקב"ה נתן להם כח
שיוכלו ללחום נגד הרבים .אמנם בודאי שהאמת היא כי הכל הוא נס
משמים ,אבל לבני אדם זה לא כ"כ מורגש ,ולהבדיל ,יכול להיות שגם אצל
אומות העולם קרה פעם שגבור אחד יכול לנצח רבים .אמנם זה לא כל כך
מצוי ,אבל זה דבר אפשרי ,משא"כ מה שקרה בנס השמן שבעיקרו היה נס
שלא כדרך הטבע ,כששמן ידלק יותר מהזמן ששייך ]וראה מהר"ל[.
והענין הוא שהקב"ה עשה נס שלא כדרך הטבע ,כי הקב"ה רוצה לעשות
כעין "אות הערכה" על מה שהם עשו ,ובעצם הרי על כל הענין של הנס הזה

משה ב"ב .נדפס בס' חמדת משה עמ' קל"א(

55

בשביל הקב"ה ,נהפך מחמת זה הלב של כל כלל ישראל לטובה ,ולהיפך,
ליונים כבר אין להם כח לגזור גזירות.
וזה הדבר שאנחנו רוצים להתחזק בו ,ומה שצריך היום כל אחד להתחזק ,כי
מי יהיו חכמי ישראל ,אם לא הבני תורה שלומדים בישיבות ,שמוסרים את
נפשם בשביל התורה .כל אחד צריך להרגיש שהוא בכחו להפוך ,שבכחו
לעשות נסים גדולים ,ואפי' שלא כדרך הטבע .ולא שהוא יכול לעשות
בעצמו נסים ,שהרי הוא לא יכול לעשות שהשמן ידלק ,אבל הוא יכול
לעשות כזה דבר שהקב"ה יעשה "לאות הוקרה והערכה" אפי' נס שלא כדרך
הטבע .ולא צריכים להגיע עד כדי כך ,כי בימינו שיש כ"כ הסתר פנים ,מי
יודע אם נזכה לזה ,אבל מה שכן יכולים ,שכל אחד יכול למסור את נפשו
לתורה ולמצות ,ובזה הוא יכול להיות גדול מאד.

שואלים קושיות ,שהרי היה כשר להדליק בטומאה וכו' ,אבל זוהי התשובה
]וכמו שכתבו האחרונים[ ,שהנס היה מפני שהקב"ה רצה להראות עד כמה
שהוא מעריך את מסירות הנפש של כלל ישראל.
וצריך להבין :האם כלל ישראל עשו את הנצחון ,הרי רק יחידים נלחמו ,וא"כ
גם זה שהקב"ה מחשיב את נצחון החשמונאים כנצחון של כלל ישראל ,גם
זה איננו רגיל  -כי באופן רגיל היה צריך לומר שאנשים מסוימים הם שעשו.
וכן צריך להבין האיך הפסיקו כל הגזירות של היונים? וכי החשמונאים הרגו
את כל היונים ולא נשארה ממשלה יונית? הרי נשארה ממשלה יונית שיכולה
לעשות גזירות ,ומה קרה שהפסיקו עם הגזירות?.
אלא הפשט הוא שבזמן שיחידים מוסרים את נפשם על התורה ועל המצות,
עושה הקב"ה נס שיפסיקו לרדוף אחרי כלל ישראל ,ויפסיקו את הגזירות
שלהם .זה לא מכח המציאות ,רק שהקב"ה עושה את זה בזמן שכלל ישראל
מוסרים את נפשם.
וממילא מה שנתבטלו הגזירות ,זה לא בגלל שלא יכלו להמשיך את הגזירות.
ובודאי שמצד היוונים עדיין נותרו בידם מספיק אופנים לגזור את כל הגזירות
האלה .אולם בזמן שכלל ישראל הולכים במסירות נפש ,עושה הקב"ה נס
ומבטל כל הגזירות .ולא זאת בלבד ,אלא שהקב"ה רוצה ג"כ להראות כאילו
"אות של הערכה" :אני מעריך אתכם  -ובשביל זה נעשה הנס עם השמן.
וא"כ נס פך השמן היה באמת נס שנעשה לכל כלל ישראל ,וזה לא כמו כל
נס שקורה ליחידים ,אלא זה ניתן לכלל ישראל בגלל מסירות הנפש .ואפילו
שמסירות הנפש היתה רק ליחידים ,אבל הקב"ה מחשיב את זה כאילו כל
כלל ישראל עשה במסירות נפש ,ועי"ז יש הערכה לכל כלל ישראל.
ומזה אנחנו רוצים לראות ,עד כמה שזה חשוב אם אחד מוסר את נפשו
באמת ,כי לא רק שהוא זוכה ,ולא רק שהוא מנצח ,אלא זה נחשב ג"כ שכל
כלל ישראל עושה את זה ,ועי"ז יש הערכה של הקב"ה לכל כלל ישראל .א"כ,
עד כמה הוא הכח העצום שיכול לעשות כל יחיד מכלל ישראל.
עוד מצינו מה שחז"ל אומרים במגילה )דף י"א ע"א( על הפסוק ואף בארץ
אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו' ,במתניתא תנא לא מאסתים בימי
כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה ,ולא געלתים בימי
יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ,ומתתיה כהן גדול,
לכלותם בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר ,ובסוף הוא אומר אני ד'
אלוקיהם שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורות .זאת אומרת שבכל
הדורות יש כזה דבר ,אפי' בדורות ירודים מאד ,ועד כדי כך שאפי' בדור שלנו
שהוא כל כך דור ירוד ,בכל זאת תמיד הקב"ה עושה נסי נסים ,שאפי' אם
יחידים עושים דברים לשם שמים ,כל הדור ניצולים על ידי זה ,אפילו בדברים
שבדרך הטבע לא שייך .וכמו שהחשמונאים מסרו את נפשם ,והקב"ה
החשיב את זה כאילו כל כלל ישראל עשה ,הכח הזה עושה הקב"ה תמיד גם
בכל חכמי הדורות.
וממילא עלינו לדעת "שכל אחד אחראי לכל הציבור" ,ואם אחד ישאל מה
אני יכול לעשות? האם אני אהפוך את העולם? התשובה היא-כן! "כל אחד
בכחו להפוך את העולם" ,כי עי"ז שהוא מתמסר להקב"ה ,הוא יהי' מחכמי
הדורות ,ואז מה שהוא יעשה ,אף אחד לא יכול לעשות .מה שהוא יכול
לעשות ,לא יכול אף אחד אחר לעשות! ואפי' דבר שאלפי אנשים לא יכולים
לעשות ,הוא יכול לעשות!
וכל אחד צריך לשאוף למדרגה כזאת שהוא יהי' מחכמי הדורות ,שהוא יגדל
ויעשה מה שהוא יכול לעשות בכלל ישראל.
ואפי' אדם קטן מאד ,אם הוא יתמסר להקב"ה הוא יכול לעשות מהפיכה,
אפי' מהפיכה כזאת שכל כלל ישראל פתאום ישתנו .וכמו שהיה בזמן
החשמונאים כשהחלק הגדול ביותר מכלל ישראל התחילו להתיוון והיתה
ממש סכנה גדולה ,ואף מה שרצו היונים להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי
רצונך הם באמת הצליחו ...אך אח"כ ,עי"ז שהאנשים האלה הלכו במסירות
נפש ,התחוללה מהפיכה  -ופתאום השתנה ג"כ הלב של כלל ישראל .זה הכח
שהקב"ה הטביע ,וזה נס יותר גדול מהכל ,שכלל ישראל יכול להתהפך! הלב
של כל אחד ואחד התהפך על ידי זה שקומץ אנשים מסרו את נפשם בשביל
הקב"ה.
כך זה בכל הדורות ,ולכן נוקטת הגמרא דניאל חנניה מישאל ועזריה ,שכל
אלה הרי היו יחידים! אבל היחידים האלה עשו מהפיכה בכל כלל ישראל.
והאיך נהפך הלב של הכלל ,זה כחה של מסירות נפש ,שאם אחד מוסר נפשו

זית זך
בריש פרשת תצוה כתוב שצריך לקחת למנורה שמן זית זך .ופירש"י בלי
שמרים וכו' ואחר שהוציא טיפה ראשונה וכו' והשמן השני פסול למנורה
וכשר למנחות.
ובודאי זהו גזירת הכתוב ,אבל אפשר לנו ללמוד כי לכאורה הא מנחות
נאכלות וגם אכילת מזבח הא שמה אכילה ,ובכל זאת אין קפידא אם יש קצת
שמרים ,ואילו למאור צריך תכלית הזך ,טיפה מכל זית ,והזיתים הכי
מבושלים שבראש האילן ,והנה ההשפעות מכונים בשם אורות והיינו כל
דבר כשנמצא במקומו אינו חודר חוץ למקומו ,והאור חודר וקורן תמיד אף
מרחוק מאד רואים אפילו נר קטן ,כי זה טבע האור ,ולכן כל כולו הוא
השפעה ששופע ,והנה כל דבר מזיק ,אם אינו טוב או מעורב בפסולת ,וכדי
שיצא ההשפעה טובה צריך להיות בתכלית הזוך.
והנה כידוע אדם הוא גם כן בבחינה זו ,כי כל אדם הוא משפיע בהווייתו
בהתנהגותו בדרכיו ,והוא גם כן מקבל השפעה ,ולכן כל האחריות על כל א'
מאד מאד ליזהר בשניהם ,בין לא להיות נמצא בין אנשים שהם בעלי
השפעה רעה ,ובין מלהימנע שיצא ממנו השפעה לא טובה ,כי אין לך אדם
שלא יצא ממנו השפעה ,וגם קשה מאד שלא יושפע ,ולזה מאד צריך להיות
אחראי על כל מעשיו.
ובפרט שנמצאים בתוך ציבור ,כי כל הנהגה גוררת השפעה ,אם זה טובה
לומדים ומושפעים מזה ,ואם זה רעה מושפעים לרע ,ואחד שמבטל תורה
בהכרח זה משפיע וכשלומד ,או מתנהג בדרך ארץ זה משפיע לטוב ,ויש לו
זכות מזכי הרבים וכן להיפך ,ולכן כל א' מאד ישים לב על הנהגתו וגם
להתרחק מכל מיני השפעות ,ולהתחבר עם הטובים.

פירסומי ניסא
חנוכה ופורים נקבעו לזכר הניסים שנעשו בהם ,אמנם חוץ מעצם קביעותם
יש ענין מיוחד המוטל על כל אחד לפרסם הנס ,ולא מספיק בכך שמרגיש
הנס בעצמו ,אלא צריך לפרסמו ,ודינים רבים עולים מזה.
ולכאורה פירסומי ניסא הי' שייך כשהוא יודע ואחרים לא יודעים שאז צריך
לפרסם ולהודיעם ,אבל אין הדבר כן ,שהרי כל הדרים בעיר צריכים להדליק
בפירסומי ניסא אע"פ שאחרים יודעים.
ויש לפרש דכמו שאנו רואים בהליכות בני אדם יש מאורעות רבים שאדם
מרגיש צורך לשתף אחרים עמו ,כשאדם עושה שמחה כמו חתונה וכדו'
אדם מזמין את הציבור שישתתפו וישמחו יחדיו וישמחו אותו ,אע"פ שהוא
הרי שמח בלי זה ,ואצלו נמצא מקור סיבת השמחה ,מ"מ ככל שיש יותר
השתתפות אחרים בשמחתו הוא חש את השמחה פי השכל הי' צריך להיות
לכאורה להיפך כשהשמחה קטנה הי' צורך שישמחוהו אחרים ,אבל
כשהשמחה גדולה הרי הוא שמח מספיק לבדו.
אלא שאדם לא יכול להחזיק השמחה לבד דבלי השתתפות אחרים איננו
מגיע להרגיש עומק השמחה ,וככל שרבים הבאים ומשמחים הוא חי ומרגיש
יותר את שמחתו ,דכך הם טבע הדברים דבכדי להחזיק ולחיות ולהרגיש את
השמחה אדם נצרך לחיזוק ,וזה מגיע ע"י השתתפות אנשים נוספים
בשמחתו] .ועי' שב שמעתתא בהקדמה[ .לכאורה פירסומי ניסא דחנוכה
אינו כדי להודיע הנס לאחרים ,אלא כדי שאדם עצמו ירגיש את התוצאות
של הנס את ההתרוממות הבאה כתוצאה מהנס ,לא מספיק שאדם יודע
שהי' נס אלא עליו לשתף אחרים עמו ,וככל שרבים המשתתפים ,מפרסם
הנס מתרומם להרגיש ולחיות בעצמו את הנס) .ימלא פי תהלתך(.
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פרשת מקץ
שנת תשע"ה

לשון גניבה

פניני הפרשה
וזה עשה יוסף הצדיק ,בזמן שהוא היה כבר במצב טוב ,הוא כבר היה מלך,
וקודם היה כל כך מצבים קשים שעברו עליו ,ממש רצו להרגו ,כל אחד הרי
יודע מה שכתוב בפרשה ,ועכשיו שכבר הגיע למלוכה ,הוא צריך לדעת מה
החיים שלו ,ככה צריך יהודי לחיות ,הוא צריך לחשוב שהוא עפר ואפר
ושהוא מוכן לקידוש השם.
וזה מה שנלמד מיוסף הצדיק ,למרות שעכשיו כבר היה המצב שלו טוב ,אבל
ככה צריך להיות ,יוסף רצה לא לשכוח ,לכן הוא קרא כן לבן שלו "אפרים"
הוא רוצה לעשות דבר שלא ישכח ,הרי את הבן שלו הרי הוא לא ישכח ,עליו
הוא יחשוב תמיד ,מה הוא? עפר ואפר ,והוא צריך להיות מוכן להיות אפרו
צבור ע"ג המזבח.
הקב"ה יעזור שכל אחד ואחד יעשה בדרך זה ,לחשוב על החיים שלו ,הוא
לא נולד סתם ,הוא בא מכסא הכבוד ,כל נשמה של יהודי היא מכסא הכבוד,
אז למה הוא בא ,לאכול ולשתות ולישון? זה התכלית? לזה שלחו אותו מכסא
הכבוד ,מה התכלית שלו  -להיות מוכן לקדש שם שמים ,ושהוא בעצם עפר
ואפר.
וזה צריך אדם לחשוב עד כדי כך ,שנולד לו בן קרא לו שם שיזכיר לו כל הזמן
את החיים שלו ,עיקר החיים שלו הוא לקדש שם שמים ,ולא לחשוב שהוא
משהו אלא עפר ואפר.
הקב"ה יעזור שככה נלמוד לחשוב ,בן אדם בעולם הזה נולד לא לסתם
דברים ,לא כמו להבדיל גויים ,אך כלל ישראל התכלית שלהם לחשוב לקדש
שם שמים ,ושהוא בעצם עפר ואפר .וזה אנחנו צריכים לחזור ולחזור ,עד כדי
כך שקרא את הילד שלו שנולד אפרים ,שבודאי לא ישכח אותו ,כדי לחשוב
תמיד את התכלית הזה.
הקב"ה יעזור שכולנו נעלה במדרגה כזאת שזה היה החיים של היהודי ,עפר
ואפר ולקדש שם שמים ,הקב"ה יעזור שככה נזכה כל כלל ישראל.

"כי גנב גנבתי מארץ העברים" ]בראשית מ' ט"ו[
במכילתא פרשת יתרו' ,נגלה הקב"ה על בני ישמעאל ,אמר להם מקבלים
אתם את התורה? אמרו לו מה כתיב בה ,אמר להם לא תגנוב ,אמרו לו בזו
הברכה נתברך אבינו דכתיב "והוא יהיה פרא אדם" וכתיב "כי גנב גנבתי".
ושמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א דהקשו לו ,על המכילתא שהביא
ראיה מהפסוק "כי גנב גנבתי" דישמעאל הם גנבים ,וצ"ב דמה ראיה יש
מכאן ,והרי אדרבה השבטים הם שגנבו את יוסף ומכרוהו לישמעאלים,
והישמעאלים הם כגונב מגנב.
ותירצתי להגראי"ל שליט"א ,דראיתי בחת"ס בתורת משה שמביא את דברי
חז"ל עה"פ "והבור ריק אין בו מים" ,א"ר אחא הבור ריק ,נתרוקן בורו של
יעקב אין בו מים ,אין בו ד"ת שנמשלו למים וכו' ,וכתיב "כי ימצא איש גונב
נפש מאחיו" ואתם מוכרים את אחיכם .ומבאר שם החת"ס דבני יעקב לא
נכשלו בהך הלכה דגונב נפש ,כיון דאיתא בגמ' וכן נפסק בר"מ פ"ט מהלכות
גניבה שאינו חייב עד שישתמש בו בשוה פרוטה ,ואח"כ ימכרנו ,ואחי יוסף
לא השתמשו בו א"כ אין בידם העון דגונב נפש ,עיי"ש מה שהאריך.
ואשר לפי"ז נמצא ,שהישמעאלים הם הגנבים הראשונים שגנבוהו ליוסף,
ועיין בילקוט ריש וזאת הברכה ,שהביא דישמעאל לא רצה לקבל התורה
שנאמר בה "לא תגנוב" ,ועל ישמעאל נאמר "והוא יהיה פרא אדם" .וכתב
שם הזית רענן דבילקוט פרשת לך לך איתא ,פרא אדם -שהכל בוזזין ממון
והוא בוזז נפשות .ואומר הזית רענן ,דלכן הביא הילקוט את הפסוק "לא
תגנוב" דבגונב נפשות נאמר ,עכ"ד .וא"כ מדוייק היטב שהביא המכילתא
לקרא דגנב גנבתי ,דכאן נאמר דהישמעאלים גנבו נפשות את יוסף.

ואנכי עפר ואפר – עבודת החיים
מורגלא בפיו דרבנו להאריך בענין עבודת החיים דמבואר בדעת זקנים
בפרשה ,והבאנו כאן מה שאמר במעמד אלפי בני ישראל בכינוס לב לאחים
ניסן תשע"ד.
מורי ורבותי ,חלק גדול מחומש בראשית מדבר מיעקב ויוסף .וכתוב שם,
שאחרי שכבר לקח יוסף את אסנת בת פוטי פרע ,נולדו לו שני בנים ,לראשון
קרא מנשה ,כי נשני אלוקים את כל עמלי ,והשני אפרים ,כי הפרני אלוקים
בארץ עניי.
ובתוספות יש עוד טעמים למה קרא לו אפרים ,ואומר שני דברים א( כי
אברהם אבינו אמר ואנכי עפר ואפר ב( על שם שיצחק אבינו אפרו כאילו
צבור על המזבח ,כי בזמן העקידה היה כאילו נשרף ואפרו צבור על המזבח,
למרות שבמציאות זה לא היה ,אבל הקב"ה מחשיב כאילו אפרו צבור על
המזבח.
בתוספות כתוב סברא כזאת ,בן אדם צריך לחשוב ,מי האבות שלו  -אברהם
יצחק ויעקב ,ואברהם אבינו אמר אנכי עפר ואפר ,יצחק כאילו אפרו צבור
על המזבח .הייסט דאס – זאת אומרת בן אדם צריך לחשוב תמיד עם
מסקנא כזאת ,הוא צריך להיות עפר ואפר ,וגם הוא מוכן להיות מסירות
נפש! ֶאפרו צבור על גבי המזבח.
שתי דברים כתוב כאן ,ואמנם יש עוד דברים אצל יהודי ,אבל זה הדברים
העיקריים שבן אדם צריך לחיות בעולם ,הוא לא יכול לחיות סתם ...אלא
צריך לחשוב שהוא מוכן להיות אפרו צבור על המזבח ,וגם שהוא עפר ואפר.
בן אדם הוא חי עם שני המסקנות האלה ,ככה צריך לחשוב ,ככה צריך לחיות,
הוא מוכן להתקדש לשם שמים להיות אפרו צבור על המזבח ,וגם שהוא
בעצם "עפר ואפר" זה מה שאנחנו צריכים.

מילה במצרים
ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו) .מ"א נ"ה(
כתב רש"י שהיה יוסף אומר להם שימולו ,וצ"ע מה מהני חיתוך הערלה כיון
שאין רוצים להתגייר ,ותירץ לי הגר"ש טנא זצ"ל כי יתכן שבשביל בני קטורה
גזר כן.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לי שרצון יוסף היה להחליש הזנות
במצרים ,וידוע שהערלה ]כמבואר ברמב,ם במו"נ פ"ג פמ"ט[ היא גורם
להיות שטוף בזנות )הגה"צ ר' ראובן מלמד זצ"ל בס' מליץ יושר כאן(
וכתב באילת השחר פה" .במד"ר )צ"א ה( כתוב שאמר להם יוסף ,אלקי אינו
זן את הערלים ,ועיין כלי יקר שני פירושים למה אמר להם למול ,וכדבריו
כתוב גם במורה נבוכים פ"ג פ' מ"ט ,וברבינו בחיי לעיל י"ז י"ג כתב שהמילה
היא סיבה להחליש כח התאוה .והח"ח בשמירת הלשון לפרשת וישב כתב
שזה הי' להחליש את כח הטומאה שיהי' ראוי לבנ"י אח"כ לגור שם ,ועי' עוד
במשנה למלך הל' מלכים פ"י ה"ז.

הפסוק שעלה בגורל
הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמוריהם )מקץ מ"ד ,ג(
סיפר רבנו שלפני שיצא מבריסק לשוויץ ,ערך בעצמו גורל הגר"א כפי
שקיבל מרבותיו ]והסביר איך עשה את זה[ ויצא לו הפסוק )בראשית מ"ד,
ג( 'הבוקר אור והאנשים שלחו המה וחמוריהם'] .והעיר ח"א דגם המשך
הפסוק המה וחמוריהם ,כנראה נרמז שגם חפציו הגיעו בשלום ,וכפי שסיפר
רבנו שעבר במקומות שמצוי גנבים ,וניסו לגנוב לו את המזודות ולא
הצליחו[.

לעילוי נשמת הרב דוד נחמן בן הרב יעקב נלב"ע כ"ב כסלו תשע"ב
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השתדלות מיותרת

ענין בפרשה -בטחון
את הדרכים והורג נחשים ועקרבים זה הכל הנהגה מיוחדת ,וכדי להגיע
למצב כזה יתכן שזה כמעט א"א ,אבל הראה להם שמה שיותר האדם בוטח
ושואף לרוחניות ופחות שואף לגשמיות ,אז יש לו יותר בקלות פרנסתו,
.
ובדור המדבר זכו אפילו עד כדי כך
ובדור המדבר ג"כ לא כל אחד הי' שוה בזה ,כי גם המן לא כל א' השיג אותו
בשוה ,כדאיתא ביומא )ע"ה א'( דלצדיקים ירד על יד ביתם ,וכל מי שהי'
במדריגה יותר נמוכה הי' יותר בטורח ,והיו כאלה שהיו צריכים לטרוח עד
.
חוץ למחנה כדי לקחת את המן

כתוב בפרשה )פרק מ"א פסוק א( ויהי מקץ שנתים ימים .במד"ר )פ"ט ג'(
איתא אשרי הגבר אשר שם ד' מבטחו ,זה יוסף ,ולא פנה אל רהבים ,ע"י
.
שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים ,והדברים צ"ב
ומפרש הבית הלוי ,דכיון שזה נחשב אצלו לחטא מה שאמר לשר המשקים,
דהרי דלפי מדרגתו היה יכול להתחזק בביטחון גם בלי זה ]דאם לא כן ,הרי
לפי מדרגתו הי' מוכרח לעשות ההשתדלות הזאת ולא הי' עליו תביעה,
דמידת ההשתדלות היא לפי מדרגתו[ ורק מי שיוכל לפי מדרגתו בבטחון
.
להתחזק ולהיות בלבו בטחון אמיתי בלי להשתדל ,אסור לו להשתדל
ויש לבאר את זה כעין הנ"ל ,דהנה כתוב ד' צלך ,ודרשינן כצל ,אתה מראה
לו יד והוא מראה לך יד וכו' )עי' נפש החיים ש"א פ"ז( ,וכיון שרק לפי מידת
בטחונו בד' כפי אותו מדה הוא זוכה לעזרתו ,ובודאי מי שבוטח באדם אז
הוא יצטרך לעזרה מהאדם ,כמו שאמר הכתוב אצל עובדי ע"ז )בפרשת
האזינו ל"ב י"ח( "יקומו ויעזרוכם" ,ואף כי ראינו כי גם אלה שאינם בוטחים
נעזרים היינו רשעים ,זה לפי שיש כמה סבות שהקב"ה עוזרם ממדת החסד
שמא ישובו וכדו' ,אבל לצדיקים שמדקדק עמהם כחוט השערה ,ודאי
.
ההנהגה שאם יבטח באדם ,אז יצטרך לעזרתו
והנה אם יוסף היה מחכה לעזרתו של שר המשקים ,הי' גרוע מאוד כי הוא
לא רצה בכלל להצילו ,ואפילו כשפרעה לא מצא מי שיפתור חלומו והוא
רצה להראות עצמו ולמצוא חן למלך ,הוא השתדל עד כמה שאפשר להוריד
את כבוד יוסף בעיני פרעה ,וזה שהוכרח לספר לפרעה הי' ע"י הסיבות
שסיבבו מן השמים בהשגחה מיוחדת ,אבל לולא זאת לא הי' מודיע לפרעה
.
בכלל
וכיון שבכל זאת אחרי ב' שנים הקב"ה סיבב את הגלגל שנושע ,זה רק משום
שבאמת לא הי'בוטח כלל בשר המשקים רק בד' לבדו ,אלא במידת
ההשתדלות הי' עליו טענה כי לא הי' לו להשתדל ,ואפי' שבלבו הי' רק לצאת
ידי ההשתדלות אבל ישועתו תהי' מד' ,מ"מ לא הי' לו לעשות השתדלות
'
זאת ,וזה ראה מזה שאחרי שנתיים נגאל ,הרי דבעצם הבטחון הי' בוטח בד
.
דלולא זאת בכלל לא הי' נגאל
ומדויק בדברי המדרש דאשרי הגבר אשר שם ד' מבטחו זהו יוסף ,דהוא הי'
בוטח וכל חטאו הי' מה שפנה אל רהבים שעשה השתדלות מיותרת ,וכן
מצאתי להדיא ברבינו בחיי דהי' בוטח אלא דההשתדלות היתה
).אילת השחר(.
מיותר

מה הנפק"מ בין אמונה לבטחון ?
בטחון לא יכול להיות בלי אמונה ,אבל אמונה יכול להיות עם בטחון חלש.
הוא יודע שיש רבש"ע שהוא נותן מזון לברואים ,אבל בביטחון הוא חלש.
ובכד קמח לרבינו בחיי מביא בערך בטחון 'ומה שהתחיל הפסוק )בטח בד'
ועשה טוב שכן ארץ וראה אמונה( בבטחון וסיים באמונה ,הנה זה לבאר כי
מדת האמונה כוללת במדת הבטחון ,שהרי ידוע כי כל הבוטח הוא מאמין,
שאין אדם בוטח אלא במי שמאמין בו שהיכולת בידו למלא את שאילתו,
והמאמין יתכן שלא יהיה בוטח ,כי לפעמים ירא שמא יגרום החטא ,או שמא
קבל שכר על מעשיו הטובים בנסים שעשה לו הקב"ה ,וממה שהוא מוצא
את עצמו רשע וחוטא ופושע כנגד חסדי השי"ת אינו נושא לנפשו שיבטח
בו שיצילהו מצרתו ,או שיתן לו שאלתו ועל כן ישתדל בנוהג שבעולם שינצל
מצרתו או שישיג שאלתו ,ולולא היראה שירא שמא יגרום החטא היה חסרון
באמונתו אם היה משתדל להנצל אפי' על ידי נוהג שבעולם שכבר מצינו
.
פסוק מלא ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם
ובהמשך דבריו הביא עוד ,וכל מי שיש בו מדת הבטחון בידוע שיש בו מדת
האמונה כי הבטחון כדמיון פרי האילן והאמונה כמו האילן וכמו שהפרי הוא
אות על האילן ,או על העשב הגדל בו ואין האילן אות על פרי כי יש כמה
אילנות שאינן עושין פירות ,כמו אילני סרק כך הבטחון אות על האמונה ,ואין
.
האמונה אות על הבטחון

בטחון בזה"ז
שמעתי פעם ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א שאמר בשיעור בפני אברכים,
דאיתא סוטה דף מ"ח כל אדם שיש לו פת בסלו ,ואומר מה נאכל למחר ,הרי
זה מקטני אמנה ,ותמהו בפניו ,האם עדיין נוהג בזמן הזה .אמר להם הביאו
לי משנה ברורה בהלכות סעודה סימן קנ"ז )ס"ק ד( עיי"ש דהמשנ"ב הביא
ד"ז .ואמר רבנו ,כי כל מה שהמשנה ברורה כותב הוא להלכה ,ולא סתם
מעלות בעלמא ,ומשמע שזה נוהג גם כיום )אמרי אפרים עמ' קמ"ה(

הנהגה בחיוב השתדלות

להתחזק בבטחון

הנה אדם הראשון הי' צריך לחרוש ולזרוע ולעשות את כל המלאכות בידיו,
ואע"פ שהי' חכם גדול לא תיקן מחרישה ,ושמעתי בשם הר"ן דלכך ניתן
אריכות ימים לדורות הראשונים לפי שהיו צריכים לטרוח הרבה זמן על כל
דבר ,ובאמת זה עבודה קשה מאוד ,אבל הקב"ה נותן כח לכל דור כפי צרכיו
)כגון זה שזמן ההנקה הי' עד לפני זמן קצר "כ"ד חודש" ,ולאחר שנמצאו
תחליפים כבר אין כוחות לזה ,וכן אחוזי הנולדים ע"י ניתוח בזמנינו גדולים
מאד ,משום שיש יותר אפשרויות לזה ,וכן לא הי' קופ"ח והיו זקנים מופלגים
שלא יצאו ממקומם לרופא ,אבל לאחר שנהי' הדבר א"א בלי זה ובפרט
כשיש ילדים( ובעשיית דבר שרוב הציבור עושה ,אין בזה חסרון בבטחון.

בס"ד כ' טבת תש"ע לפ"ק
באנו בכמה מילים להתחזק בבטחון.
הנה ירמי' הנביא כ"כ מזהיר מלבטוח באדם ,ולא נחה דעתו מספיק במה
שמברך את הבוטח בהקב"ה ,אלא גם מקלל ואומר ארור הגבר אשר יבטח
באדם ושם בשר זרעו ומן ה' יסור לבו.
ובדרך כלל מה שאין הנהגת הקב"ה ניכר לבריות ,זה כדי שיהי' בחירה,
ואע"פ שהבא לטמא פותחין לו והבא לטהר מסייעין אותו ,זה לא רואין
בחוש ,מ"מ מזמן לזמן ניתן אפשרות לראות שמתקיים דברי הנביא ,שלא
לשום בטחונו בבשר ודם.
ובזמן האחרון ראינו איך המצב הכלכלי של אנשי מדינות העשירות בעולם
ירד פלאים ,זה בא ללמד שאין לבטוח בשום דבר רק לקוות להשם.
מהעיקרים הגורמים קושי לבטחון בה' כיון שרוצים לחיות חיי מותרות ,וכיון
שצריך לזה הרבה ,לכן מחפש בטחון באדם ,כי לההכרח יש יותר אפשרות
לבטוח בהקב"ה ,ועל היותר מההכרח קשה לבטוח.
ואלה שעושים השתדלות לעשות אפילו דברים רחוקים מאד שאולי יוסיף
להשיג מבוקשם ,הוא מראה בזה שאין לו בטחון בהקב"ה.
והמשריש בלבו שאין דבר בלי עזר הקב"ה ועי"ז ישים רק בה' מבטחו ,יזכה
למה שנאמר ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב.
אהרן ]יודא[ לייב ב"ר נח צבי

איך משרשים בטחון
נשאל רבנו שליט"א איך משרישים בטחון? – השיב :הגר"א )מובא בסידור
אשי ישראל( אומר שאם היו כולם נותנים מעשר היו כולם בעלי בטחון )א.ה.
ז"ל ויושרש בזה מדת הבטחון( כיון שמי שנותן מעשר הקב"ה עוזר לו.

מה שהאדם יותר בוטח ושואף לרוחניות ופחות שואף לגשמיות ,יש לו
יותר פרנסה
ולמשמרת לדרתיכם .פרש"י בימי ירמיהו כשהי' ירמיהו מוכיחם למה אין
אתם עוסקים בתורה ,והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה מהיכן
נתפרנס ,הוציא להם צנצנת המן וכו' הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון
ליראיו .והנה בברכות )ל"ה ב'( נחלקו ר"י ורשב"י ,דר"י ס"ל שאדם צריך
לנהוג מדת דרך ארץ ,ורשב"י אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וכו'
תורה מה תהא עליה ,וקשה דלפי"ז ירמי' תבע מבני דורו להתנהג כדעת
רשב"י? ועוד דשם כתוב שרשב"י אומר שיזכו שמלאכתן תיעשה ע"י גוים,
וכאן משמע שאמר שיתפרנסו בדרך נס )כעין צנצנת המן שהראה להם(
 .ויתכן
משמע שגם אם יתפרנסו ע"י שמלאכתן נעשית ע"י אחרים זה ג"כ נס
שלא כל דור יוכל לזכות למצב של מן ,כי ידוע שלדור המדבר הי' הנהגה
מיוחדת של נסים ,עמוד אש וענני כבוד שהי' מנמיך את הגבעות ,ומיישר

השתדלות ב' פעמים
סיפר רבנו ,דההחזון איש נהג ,שאם ניסה לעשות פעולות עבור ענינים
גשמיים וניסה ב' פעמים ולא הצליח ,לא ניסה יותר ,שאמר שזה כמו מסמר
שמנסים להכניס לקיר דמנסים פעמיים ,ואם לא מצליחים ובכל זאת מנסים
שוב ,המסמר יתעקם.
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עיונים בהלכות חנוכה
לסמוך על בטחון

על נר של היתר ,ואילו שמן שנתערב אם לא בטל מפני שאין שישים כנגדו
אין נהנין ממנו .ולמה לא נסמוך על חלק השמן שמעורב עמו.
ותירץ רבנו דשמן הוי לח בלח ובטל בשישים ,אבל נר חנוכה הוי יבש ביבש
ולכן לא בטל )שם עמ' לד(.

כתב המשנה ברורה סי' תרע"א סק"ה בשם החיי אדם )כלל קנ"ד( אדם
שיש לו עשרה נרות ואין די לו לכל הימים ,ידליק בלילה השלישי רק נר
אחד כדי שישאר לו לשאר הימים עיי"ש .ויל"ע למה לא ידליק כמה
שצריך ,ויסמוך בבטחונו על הקב"ה שיזמין לו עוד נרות ,ככל שיצטרך לכל
ימי החנוכה ,דהרי במשנ"ב סי' קנ"ז סק"ד הביא מהזוהר ,דאסור להכין
אוכל למחר ,מחמת שיש בזה חסרון במידת הבטחון.
והנה בגמ' במנחות )דף מ"ט ע"א( מיבעיא לן ביש להם קרבן אחד ,מה
עדיף מוספין דהאידנא ,או תמידין דמחר עיי"ש ,ונראה ששם לא שייך
להקשות שיסמכו על בטחון ,כי במצוה של ציבור לא שייך להקשות שכל
הציבור יסמכו על בטחון ,ורק על יחיד י"ל שיסמוך על בטחון.
ולפי"ז לא יקשה ג"כ על הבית יוסף שכתב דהחשמונאים חילקו את השמן
מתחילה לשמונה ימים ,ולמה לא סמכו על בטחון ,אלא כיון שהיה זה
מצוה של ציבור ,לכן לא יכלו לסמוך.
ובמשנה ברורה ס"צ סקכ"ח כתב על מי שנמצא בבית האסורים ,ויש לו יום
א' לצאת במה יבחר עיי"ש ,ושם לא אמרינן שיסמוך כל הקב"ה שישחררו
אותו ,כיון שדבר התלוי בבעל בחירה זה אחרת ,וצ"ע) .קובץ זכרון  -יהודה

מילא קערה שמן
כתב השו"ע )סי' תרע"א סעיף ד( "מילא קערה שמן והקיפה פתילות ,אם
כפה עליה כלי כל פתילה עולה בשביל נר אחד" .וק' דהא קיי"ל )חו"מ סי'
תי"ח ס"י( שמזיק ששלח אש בבית ,ובא חברו והדליק מצד אחר ,אם הבית
עתיד היה להישרף בהדלקת הראשון השני פטור ,שכל מה שהיה עומד
להישרף נידון כנשרף על ידי הראשון .ולפי זה צ"ע ,מדוע לאחר שהדליק
פתילה אחת בקערה יכול להדליק בה עוד פתילות על ידי כפיית כלי ,הרי
על ידי הדלקת הפתילה הראשונה ראוי כל השמן שבקערה לדלוק ,ואין
כאן שיעור שמן לנר השני.
ותירץ רבנו שליט"א דבב"ק כו ,ב מבואר בתוס' לענין מנא תבירא תבר,
דוקא בזרק כלי מראש הגג שנעשה מעשה בגופו ,משא"כ בזרק חץ לא
מיקרי מנא תבירא תבר .ולפי"ז י"ל דהמדליק הפתילה לא מיקרי דנעשה
מעשה בגוף השמן ,משא"כ לענין חיוב מזיק כיון דעומד להכלות ולהיות
נפסד מאליו לא מיקרי מזיק )שם עמ' כ"ו(.

לקדשו עמ' תרפ"ו(.

הדלקה בער"ש

הוספת שמן אינה נחשבת הדלקה

הט"ז )או"ח סי' תרע"ט( כותב ,שאדם שקיבל שבת בפירוש לפני שהדליק
נרות חנוכה ,צריך לבקש מאחד מאנשי ביתו שידליק עבורו  -בשליחותו.
והק' הפרמ"ג א"א סק"א ,דהרי בנזיר )יב ,א( איתא דכל מילתא דאיהו לא
מצי עביד לא מצי משוי שליח ,וא"כ כיון שקיבל ע"ע שבת אינו יכול
להדליק נר חנוכה ,וכיצד יעשה שליח.
ותירץ בזה הגרא"ל שטיינמן שליט"א :מאחר והמשלח יכול להישאל על
קבלת שבת לצורך מצות הדלקת נרות חנוכה ,שוב נחשב ש"בידו"
להדליק ,וכבר כתבו התוספות )נזיר י"ב ,א( כי בדבר ש"בידו" לא נאמר
הכלל של "כל מילתא דאיהו לא מצי עביד  -לא מצי משוי שליח" )מרפסין

כ' הרא"ש )שבת ב ,ז( "כיון דהדלקה עושה מצוה ,צריך שיהא שמן בנר כדי
שיעור קודם הדלקה .אבל אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד כדי
שיעור ,לא יד"ח" .וקשה למה הוספת השמן עצמה אינה נחשבת הדלקה,
כמו שהנותן שמן בנר בשבת חייב משום מבעיר.
ותירץ רבנו שליט"א שמצות נר חנוכה אינה מתקיימת בהדלקה ,אלא א"כ
יש בה פירסומי ניסא ,ובהוספת השמן אין מעשה פרסום ,משא"כ בשבת
החיוב הוא על מעשה ההבערה) .שם עמ' ט"ז(

מותר השמן שנתערב
בשו"ע סי' תרע"ז )סעי' ד'( כ' "הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך
לשיעור הדלקה ,עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו;
ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו ,יש מי שאומר שאין להוסיף
עליו כדי לבטלו" .וקשה הרי בשו"ע יור"ד )צט ,ו( פסק שבנפל דבר מדרבנן
להיתר ,מותר להרבות עליו ולבטלו ,וכאן ג"כ זה רק איסור דרבנן.
ואמר רבנו שליט"א ,דאפ"ל דמותר השמן מיקרי דבר שיש לו מתירין,
דיכול לשהותו לשנה הבאה לנ"ח ,ולכן אינו בטל )שם עמ' (40

איגרא ח"א עמ' קכז(.

ועוד תירץ רבנו דמה שיש עליו איסור צדדי ,לא חשיב לא מצי עביד ,דאם
היה מדליק ,אף שעבר עבירה וחילל שבת ,מ"מ יצא ידי מצוות נ"ח ]אם
לא משום מצוה הבאה בעבירה[ )פרורים משולחן גבוה  -חנוכה עמ' נ"ב(.

נתערבו הנרות
בשו"ע יו"ד סי צ"ט סעיף ו פסק המחבר איסור מדבריהם שנפל מעצמו
להיתר מרבה עליו ומבטלו ,והקשה הש"ך מהא דבנר חנוכה פסק המחבר
סי' תרע"ז דאם נתערב בעוד שמן אסור הכל וצריך לשרוף ,ובחוות דעת
סק"ט ,וכן בישועות יעקב באו"ח שם תירצו דאסור לערב כיון דאסור
בהנאה .והדברים צ"ע דהתם אין איסור הנאה דלמכור ודאי מותר אפי'
בחנוכה ,ואין איסור רק להשתמש ,אבל למה יהא אסור לבטל )אילת השחר

מקום האכילה עיקר
במכילתא לגבי פסח מצרים אמרו 'אין לי אלא היכן שאכלו ,היכן שישנו
מנלן' שיניחו מהם על המשקוף' .והעיר רבנו דמכאן לכאורה מוכח לגבי נר
חנוכה ,דאזלינן בתר מקום האכילה ,ולא אחר מקום השינה ,דמוכח
דהעיקר זה האכילה) .אילת אהבים עמ' ג'(

הדלקת נ"ח בער"ש

גיטין נ"ד ,ב( ]א"ה וראה בהליכות שלמה עמוד רצ"ד מה שכתב ליישב דברי החוו"ד ,ומיושב
גם קושית רבנו שליט"א[.

נר ביתו עדיף מנ"ח .יל"ע בכה"ג שמדליק בבית על שולחנו ,ולנר ביתו נצרך
לשמן יותר מחצי שעה ,א"כ יוכל להדליק נר אחד לשניהם דלאחר חצי
שעה מותר להשתמש לאורה ,וא"כ לאחר חצי שעה יהיה נר שבת ויעלה
לשניהם.
ונראה דכיון שעכשיו אינו עולה לנר שבת ,א"א לברך ע"ז על נר שבת ,וא"כ
ע"י זה יפסיד את הברכה ,דכל דבר שעתה אינו מקיים המצוה אף שאח"כ
יתקיים מאליו אין מברכין עליו .וכמ"ש הט"ז ביו"ד )סי' ש"ה ס"ק י"ג( דמי
שנותן פידיון הבן לפני שלשים יום אינו יכול לברך ,דעתה הפדיון לא חל,
ואח"כ נעשה מאליו בלא מעשה דידיה .ולפ"ז גם כאן כיון שעתה אינו
עולה לנר שבת אינו יכול לברך ,וכן מי שמקדש אשה לאחר שלשים אינו
יכול לברך בשעת הקידושין ,ואולם בתוס' ב"ב )דף ה' ב( משמע דלא כט"ז
כמש"כ באילת השחר שם] .עי' ביאור הלכה סי' רס"ג ד"ה שידליק[

הדלקה בשמן שריפה
כ' הרמב"ם )פי"א מתרומות הי"ח( "מי שאין לו שמן חולין להדליק נר
חנוכה -מדליק שמן שריפה שלא ברשות כהן" .וקשה איך ידליק בשמן
העומד לשריפה ,הא קיי"ל דדבר העומד לשריפה כתותי מכתת שיעוריה,
ונר חנוכה צריך שיעור שיוכל לדלוק חצי שעה.
ואמר רבנו שליט"א די"ל דשמן שריפה מותר להשתמש בה לשריפה
ולהנות ממנו ,ולא שייך בזה כתותי מכתת שיעוריה ,דכל דין כתותי מיכתת
שיעוריה נאמר בדבר שצריך לכלותו ולא להנות ממנו) .פרורים משולחן גבוה
חנוכה עמ' ל"א(

ביטול ברוב
כתב השו"ע סי' תרע"ז סעי' ד' הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך
לשיעור הדלקה ,עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו;
ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו ,יש מי שאומר שאין להוסיף
עליו כדי לבטלו.
וכתב השו"ע סי' תרע"ג סו"ס א' אם נתערב נר חנוכה האסור בהנאה בשאר
נרות ,אפי' אחד באלף ,לא בטיל דהוי דבר של מנין )ת"ה סי' ק"ג( אלא
ידליק מן התערובות כל כך ,שבודאי נר של היתר דולק עם נר של איסור,
ואז מותר להשתמש אצלן )ד"ע( וכ' המשנ"ב סקכ"ג )כג( כל כך שבודאי
וכו'  -פי' אם נתערב נר חנוכה א' מדליק ב' ,ואם נתערב ב' או ג' ידליק אחד
יותר ,כדי שימצא בו נר של היתר ג"כ.
וצ"ע מ"ש נר שנתערב אע"פ שאינו בטל מותר להשתמש כנגדו ולסמוך

תפילת מנחה בער"ש חנוכה
התקשה רבנו טובא ,במש"כ הפוסקים דבער"ש חנוכה עדיף להתפלל
תחילה מנחה ואח"כ להדליק נ"ח ונתנו כמה טעמים.
והעיר רבנו שהנה אם נמצא כבר קרוב לשקיעה ,היה עדיף שקודם ידליק
נ"ח ואח"כ יתפלל דלפעמים נפשו של אדם מתעטפת בתפילה ]עהר
פאדווענט זאך[ ובמיוחד כשמגיע לברכת שמע קולינו ורוצה ומשתוקק
להאריך בתפילה ובכוונה ,ומכיון שעדיין לא הדליק נ"ח הוא מוטרד מכך
ואינו יכול לכוון ולהאריך בתפילה ,כדבעי ,ולמה תיקנו כך .ובמיוחד
כשמדובר בתפילת מנחה דער"ש שידוע גודל מעלתה מהאריז"ל וכו',
ונטרד רבנו מאוד משאלה זו.
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יומא דהילולא דהגאון הגדול רבי מרדכי שלמה ברמן זצ"ל נלב"ע א' טבת תשס"ה
מתי נחשב כסיום

כשעושה המלאכה באוכל נפש עצמו ,א"כ מ"ט מותר להדליק לוקס ביו"ט,
הלא גם שם הוא מתקן ועושה מלאכה בדבר נוסף ,והשיב שאעפ"כ בלוקס
אין איסור ביו"ט) .אעלה בתמר עמ' כ'(
והוה עובדא שהגר"ש ברמן זצ"ל ליווה את החזו"א ביו"ט ,והיה קרוע לו
המתלה בצד א' ,והחזו"א אסר לטלטלו ונתן לו חליפה משלו .והקשו
להחזו"א אמאי לא התיר מדינא דמתוך שהותר לצורך הותר נמי שלא
לצורך ,והשיב החזו"א דבשביל מתוך צריך שיהא פעולה חיובית כגון להוציא
לולב וכדו' משא"כ הכא שאם לא תתיר זה יהא מוקצה ,והרבו להביא ראיות
ודחה הכל ,חוץ מראיה מגמ' ביצה כ"א ע"א דאם נותנים לתינוק פת אחת
מותר להוציא לשם כך את כולם ,כי לא יודעים מה יתנו ,אבל חתיכות גדולות
אסור ,כי בודאי לא יתנו לתינוק חתיכה גדולה ,וכתב השעה"צ תקי"ב )ס"ב(
דאם כל הלחמים הם גדולים מותר דיתנו לו חתיכה קטנה מהככר הגדול,
ואמר רבנו דה"ה לפתוח ברז של מים חמים דע"י שפותח נכנסים מים
חדשים ומתחממים והוא צריך רק למים הנכנסים ]משיעורי הגרב"צ פלמן
שליט"א – קובץ מוריה ניסן תשנ"ט[ ,אלא דהתם צ"ע אמאי לא נתיר לטלטל
המתלה מדין ריבוי בשיעורין ,כיון שבמעשה אחד מוציא את הבגד עם
המתלה שעליו ,ולישתרי ,כמו גבי ממלא נחתום חבית וכו' ברפ"ב דביצה.
והגר"ש ברמן זצ"ל תירץ דדוקא גבי ממלא נחתום כו' איכא התירא דריבוי
בשיעורין משום דהתם המים שמבשל לצורך אוכל נפש שם מלאכה עליה,
רק דהותרה לצורך או"נ ,ובזה שייך התירא דריבוי בשיעורין שמרבה בשיעור
המלאכה ,משא"כ גבי מלבוש אין על הבגד שלבוש שם מלאכת הוצאה כלל,
דבגד הרי הוא בטל לאדם הלובשו ולאו הוצאה הוא כלל ,דמה"ט גם בשבת
שרי ,ובזה היכא שיש עם המלבוש משאוי ממש ,כמו המתלה שניתק ,י"ל
דלא שייך ע"ז התירא דריבוי בשיעורין אע"פ שעושה הכל במעשה אחת,
דאינו מרבה במלאכת הוצאה ,אלא דכל מלאכת ההוצאה היא באיסור.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א חיזק סברא זו מהא דטלית שנפסקו ציציותיה
חייב משום הוצאה על חוטי הציציות שנפסלו כדאמרי' בגמ' מנחות דף ל"ז
ב' ,ואמאי לא נפטור משום ריבוי בשיעורין ,דהא הטלית גופא שרי להוציאו
דמלבוש הוא ובחד מעשה קעביד לכולי' ,אלא ע"כ כסברא הנ"ל דלא שייך
בזה התירא דריבוי בשיעורין) .שלמי תודה עניני מבשל עמ' רי"ז ,וע"ע אילת
השחר ביצה כ"א ב(
-הספד רבנו על הגרמ"ש ברמן זצ"ל ראה בשנה א'-

אמרו פעם לרבנו שליט"א בשמו של הגאון הגדול ר' דוב לנדא שליט"א
ראש ישיבת סלבודקה שהעיר שאצל מרן החזו"א זצוק"ל לא ראינו שערך
סיומים על מסכתות?
ענה מרן שליט"א :שאכן כך ,והיה פעם שהגר"ש ברמן זצ"ל אמר לחזו"א
שמתכנן לערוך סיום על מסכת כתובות .שאלו החזו"א :האם יודע לחזור
בע"פ על כל הפרטים הרבים בסוגיא דמומין בפרק אע"פ ואם לא אי"ז נקרא
סיום ,כי סיום עורכים רק אחר שלומדים וברורים בכל המסכת על כל
סוגיותיה בעיון.
והסביר זאת מרן שליט"א שאדם שאינו מסוגל להעמיק ולברר סוגיות,
אצלו הסיום מסכתא בלימוד ובידיעת הגמ' רש"י ,ואצל גדול ממנו גמרא
רש"י תוס' ואצל תלמיד חכם שמסוגל ללמוד בעיון כל הסוגיות ולבררן
היטב הרי עדיין לא סיים המסכת לפי דרגתו.
והחזו"א זצוק"ל הרגיש בעצמו תמיד שעדיין לא סיים ,ויש לו מקום
להוסיף לקח עיון ובירור בסוגיות המסכת) .דברי שיח (77

מתעסק בהוצאה
סיפר רבינו ששאל הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל את מרן החזו"א זצוק"ל למה
כשנקרע העירוב באמצע השבת יוצאים להכריז שלא לטלטל ,הרי גם אם
יטלטלו אי"ז אלא מתעסק ,והוי רק מתעסק בדרבנן ,וסיפר שבמקום תשובה
נתן לו החזו"א – כמין סטירה! )פרי חיים קס"ה(

הוצאה מעיל קרוע
יל"ע אם מותר להוציא ביו"ט דבר לצורך ,בכהאי גוונא שנמצא בתוכו דבר
נוסף שאינו לצורך .והחזו"א זצ"ל אמר להגר"ש ברמן זצ"ל על מתלה קרוע
במעיל דנחשב להוצאה שלא לצורך .ולפי איך שפירשו דהי' ס"ל שצריך
צורך חיובי בהוצאת הדבר ,ולא מספיק מה שאם אסור לו לצאת לא יוכל
ללכת עם הבגד .ונראה שא"א להוציא מים ביו"ט מדוד של מים חמים ,כיון
שאין לו צורך בחימום המים הבאים שיכנסו ,ואע"פ שאם נאסר לו לא יוכל
להשתמש ולהוציא מים חמים ולטלטל בקבוק יין מלא ,מותר אפי' אם נצרך
רק כוס אחד לקידוש ,שהרי יתכן שירצו לשתות עוד .ועיין משנ"ב )סימן
ש"א ס"ק ק"נ( בשם החיי אדם דתליא אם דעתו להשלים ולתקן צד הנפסק
חשוב הוא ואינו בטל לבגד ,ואם אין דעתו לזה אינו חשוב הוא ובטל לבגד
ומותר לצאת בו בשבת.
ושמענו מרבינו שליט"א שהגאון רבי יחזקאל ברטלר שליט"א אמר לו
ששאל את מרן ז"ל האם לא הותר מלאכה לצורך אוכל נפש ביו"ט ,רק

יומא דהילולא – הגאון הגדול רבי פנחס שרייבר זצ"ל גאב"ד אשדוד  -נלב"ע ד' טבת תש"ע
השיב רבנו ,ששמע מהגאון רבי פנחס שריבר זצ"ל שהחזון איש אמר שזה
גאוה לחשוב בדורינו שהקב"ה מדבר עמו ,ואין להתייחס לכך) .צדיק כתמר

קשר מיוחד היה בין הגאון רבי פנחס זצ"ל ליבדלחט"א רבנו שליט"א מזמן
שרבינו מכהן כראש הכולל פונביז ,והגר"פ היה מראשוני וחשובי האברכים
בכולל ,ושם היה משוחח עם רבנו בדברי תורה כמעט בכל יום ]בתקופות
שהיה רבנו מגיע לכולל מידי יום בתחילת סדר א'[ ולאח"כ היה רבנו שליט"א
מפנה את השואלים בהלכה ובפרט בעניני יור"ד להגר"פ ,והפליא כמה
פעמים בכוחו בהוראה של הגר"פ.
והעיד רבנו שליט"א לפני הלויה של ר' פנחס ,כמה אהב אותו החזון איש..
ראו זאת בהדיא איזו שמחה היתה לחזו"א איתו .ואמר לבנו הגר"ב שליט"א
'אין לך מושג כמה אהב החזו"א את אביך!!

בורח מהכבוד

אברך שאל את רבנו ,שהרבה פעמים חולם חלומות מאותן שכתוב בשו"ע
סי' רפ"ח שצריך להתענות עליהם אפי' בש"ק .איך להתייחס לזה?

וכשראה רבנו את ריבוי המודעות בפטירת הגה"צ ר' פנחס ,העיר הרי בחייו
ר' פנחס ברח מכל פירסומת ומכל הענין הזה ,ולמה אחרי פטירתו עושים
דבר כזה כנגד רצונו?

יפרח עמ' שצ"ה(

הספד רבנו -כל ימיו בתורה
הנפטר הזה הי' ת"ח גדול ,כל ימיו חי רק בתורה ,מה צריך יותר ,אדם שכל
חייו רק תורה מנעוריו ,אפילו שהוא הגיע מחו"ל ילד לפני בר מצוה כל חייו
הי' רק תורה ומה צריך יותר ,רק כיון שכשנפטר צדיק רח"ל ,חסר חלק גדול
של תורה בכלל ישראל ,הקב"ה יעזור שלא יחסר שום דבר ובלע המות לנצח.

תענית חלום

הוספות ותיקונים לגליונות הקודמים

בראש ישיבת תורת חסד

משגיח בישיבת בית דוד ,ששמע ממרן הגראמ"מ שך זצ"ל ,על רבנו "שהוא
החפץ חיים של דורנו ,לא אוכל ולא שותה ולא יושן ,וכל היום לומד תורה,
ע"כ.

בגליון פרשת חי שרה הובא המעשה שהציעו למרן הגרא"מ שך זי"ע שיהיה
ראש ישיבת תורת חסד .והוסיף לנו בזה הגאון רבי שרגא שליט"א בן רבנו,
שהגבאים של הישיבה רצו שהרב שך יקח ע"ע את העול הכספי של הישיבה,
אמנם הרב שך לא רצה ,וכשדיבר ע"ז עם מרן הגרי"ז ,הצדיק אותו הגרי"ז
שבאמת לא כדאי שיקח את העול הגשמי עליו.

השיעורים
במה שכתבנו בגליון פר' תולדות .תיקון טעות ,במה שנכתב שלפני
שהתפשט דעתו של החזון איש ,נהגו בכוסות שיהיה שיעור של שבעים גרם,
והעירו דהרי שיעור רבי חיים נאה הוא שמונים ושש גרם .אמר רבנו ע"ז,
דבאמת בחו"ל נהגו בשיעורים אפילו פחות משיעור ר' חיים נאה ,וקידשו על
גביע של שבעים גרם.

כולו תורה
עוד בגליון שם ,מה שהובא שהתבטא מרן הגראמ"מ שך על רבנו שהוא כולו
תורה ,שלח לנו ח"א שליט"א ששמע מהגה"צ רבי יעקב יואל גוטמן זצ"ל

לעילוי נשמת רבי יהודה בן מימון ז"ל נלב"ע כ"א כסלו
להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
 0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 72

פרשת ויגש
שנת תשע"ה

אל תרגזו בדרך

פניני הפרשה
אלא הבאור שלא רצה להבין את זה :משום השנאה ,והכבו ,וחמדת הממון
שהעבירוהו על דעתו ,ואז היה די בתוכחה והערה קטנה של תון שתאמר לו
ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ,שיפתח את עיניו ויאמר חטאתי .האתון יכלה
הביאו להכרה שיאמר חטאתי ,דמספיק זה שיכיר בחטאו ,להראותו שאינו
מבקש אמת ,דא"כ למה הוא לא גרם לב למה שהראוהו מן השמים וע"כ
שלא ראה כי לא רצה לראות ,ולולא כן הוא הי' רואה .ואצל השבטים אע"פ
שהי' להם חשבונות לפסק דינם ,מ"מ רואים שהם אמרו אבל אשמים אנחנו
על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו וגו' ,וגם דמו הנה
נדרש ,ולאחר שיוסף אמר להם אני יוסף אחיכם ,הם התפעלו .והנה אם
למשל ב"ד יפסקו על אדם חיוב מיתה ,והנידון ברח והתגלגלו הדברים עד
שנעשה מלך במקום פלוני ,וכי נאמר שהפסק ב"ד לא נכון? וא"כ מה בכך
שנעשה מלך ,ולמה האחים נבהלו מפניו ]וזה לא הי' משום שחששו שיהרגם
דבמדרש מוכח שהם נבהלו מהתוכחה ,לא יכלו לענות אותו ,ובאמת לפני
שיוסף התגלה אליהם ,איתא במד"ר )צ"ג ח( שהם הסכימו שכל אחד מהם
יחריב כרך אחד במצרים[.
אלא שתוכחה זו עשתה מהפכה במהלך מחשבתם ,דנתגלה להם שכל
מחשבותיהם היו בטעות ,החלומות התקיימו ,ונגד רצון ה' לא יעיל כלום,
וראו שהי' להם טעות וחסרון בביקוש האמת ,דאם בקשת האמת היתה
מושלמת לא הי' יוצא מה שיצא ,ולזה הי' די בתוכחת קטנן של שבטים
דאע"פ שלא חידש להם כלום ,אלא הראה בפניהם את הענין כמות שהוא.
וזה אחז"ל כשיבוא הקב"ה ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא ,היינו שהקב"ה
לא יראה לו דבר שלא יכול לעמוד עליו ,כי על זה לא יכול להיות טענה ,אלא
יראה לו כפי מה שהוא את הדבר כמות שהוא ,ובאמת מה הנ"מ בין זמן
המעשה לזמן הדין ,כי בזמן המעשה האדם הי' בעוה"ז והי' מלא עם כל
הנגיעות והפניות והי' בטוח שהוא צודק וכשהקב"ה יראה לו את הדבר כמות
שהוא ,ישתומם לראות וכי על זה אחזתי שאני צודק והחרפה והבושה
שבתוכחה גופא בהם עצמם א"א לעמוד.
וזה מה שאמר אוי לנו מיום הדין של החטאים גופא ,אוי לנו מיום התוכחה
אשר היא בפני עצמה דבר נורא ,כי בתוכחה יוכל לראות כי חי חיים של
טעות ,וכל הדברים שהי' בטוח בהם בלי ספק כאן הי' צריך לעשות כך וכאן
לעשות כך ,הכל הי' טעות ,וזה לא מפני שלא הי' יכול לראות ,אלא משום
שהי' חסר אצלו בביקוש האמת ,והראי' מזה שעכשיו הוא רואה את האמת
בבירור גמור וכמו שיוסף קטנן של שבטים אחיו נבהלו מפניו כי התברר להם
שכל מה שאחזו עד עכשיו הי' טעות ,ולא משום שהתחדש להם דבר חדש
ונתוסף להם פרט זה אלא המציאות הראתה שאין התחלה לכל החשבון ומה
שלא הגיעו לכך קודם מפני שהי' חסר להם בביקוש האמת וזה אוי לנו מיום
התוכחה.
וחז"ל באו ללמד שרוב הדברים שאדם נכשל בהם אינם כשלונות מפני
שחשב שאינו יכול לעמוד בהם ,אלא מפני שאוחז בדעתו שהוא צודק ,ועל
זה התוכחה מוכיחו שזה בא מחסרון ביקוש האמת ,כי אם הי' יותר מבקש
אמת לא הי' מגיע לכך ,וחז"ל גילו שזה שייך אפילו אצל השבטים ,ובאמת
קשה להבין זה דבודאי הם אחזו שהם צודקים ,אלא ע"כ שהי' עליהם תביעה
שהיו צריכים עוד יותר ביקוש האמת .ומש"ה אבא כהן ברדלא אמר בשני
לשונות כי זה שני דברים יום הדין שהוא נורא ,ועוד צריך לדעת שכל הדברים
שחושבים עכשיו שצודקים בהם ומוכרחים לעשותם צריך לבודקם היטב
בקנה המדה של מדת האמת ,וכל זמן שאדם לא מרגיש שהוא מושלם
במדת האמת מוכרח שיטעה ולא מפני הטעות אלא כי אינו מתגבר ואינך
מבקש את האמת ,ואז ממילא בא הטעות כי הנגיעות והפניית מלוים תמיד
את האדם ,והעצה היחידה היא להיות מבקש אמת וכשמסתלקים הנגיעות
רואים את האמת) .אילת השחר(

ופרש"י אל תרגזו בדרך  -אל תתעסקו בדבר הלכה ,שלא תרגז עליכם הדרך.
דבר אחר אל תפסיעו פסיעה גסה ,והכניסו חמה לעיר .ובשפתי חכמים הק'
מגמ' בתענית )י ,א( שמבואר שם ,ששנים שהיו מהלכין בדרך ואין ביניהם
ד"ת ,אש אוכלתם .ותירץ דהאיסור הוא רק ללמוד בעיון ,אבל אין איסור
למיגרס .ואמר רבנו דפשוט שמותר לעסוק בעיון גם בדרך ,וכמבואר
בתוספת בסוטה )כ"א ,א( זה תלמיד חכם דסלקא ליה שמעתתא אליבא
דהלכתא – תימה ,והיאך ניצול מכולן ,והלא לא ניצול מיצר הרע בעידנא דלא
עסיק בתורה וי"ל סתם תלמיד חכם תורתו אומנתו ,ועוסק בה ומהרהר כל
שעה ,ואינו הולך ד' אמות בלא תורה .וא"כ ממילא גם בדרך הוא עמל
בתורה .רק הכוונה בשפתי חכמים ובירושלמי ,שהוא שקוע באופן כזה
שאינו יודע מה קורה סביבתיו שזה סכנה בדרך ,אבל ודאי דלימוד בעיון
מותר בדרך )הגרח"י משיקובסקי שליט"א חנוכה תשס"ט(

או לנו מיום הדין

אני יוסף העוד אבי חי )מה ,ג( צ"ב מה השייכות בין שני הדברים ,ועוד צ"ב
הרי הם כבר אמרו לו שלום לעבדך לאבינו ,ומאז הם לא חזרו לביתם ,וא"כ
אפילו אם הי' שינוי במצבו מהיכן הם יודעים] ,ועי' מהריל"ד מש"כ בזה[
ועוד הקשה בבית הלוי ,דמדוע לא נאמר בתורה מה ענו לו אחיו על השאלה,
ומבאר עפ"י דברי המדרש רבה )צ"ג י( בפסוק זה " אמר אבא כהן ברדלא
'אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ,בלעם החכם של אומות העולם לא
יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו הה"ד ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ואמר
לא ,יוסף קטנן של שבטים הי' ,ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו הה"ד ולא
יכלו אחיו לענות אותו ,כי נבהלו מפניו לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד
ואחד לפי מה שהוא שנא' אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה וכמה'
עכ"ד .ועיי"ש מה שביאר בזה.
וי"ל ,דהנה יש עבירות שאדם מודה שהם עבירות ,אבל חושב אינו יכול
להימנע מעשייתם ,ואע"פ שבאמת הוא כן יכול להימנע מהם ,אמנם חלק
גדול מהעבירות שאנשים עוברים עליהם' ,ואולי זה רובם' הם ,משום שאדם
חושב שכל מעשיו שלמים והוא צודק ודרך איש ישר בעיניו ,ומצוי מאד
אנשים שתקיפים בדעתם שכל מעשיהם מושלמים ע"פ דין ,ורוב בני אדם
חושבים שצודקים ברוב הדברים ,ורק במיעוט הם מודים שחוטאים ,אלא
שלא יכולים להימנע מהם.
יום הדין הוא העונש על עצם העבירות ,אבל חוץ מזה יש עוד ענין ,עד כמה
האדם מבקש אמת ,דהנה למה צריכים ללמוד מק"ו ,שהקב"ה יכול להוכיח
את האדם ,הרי בודאי שזה כך ,וי"ל דהנה המבין דבר באופן חלש ויבא אחד
בעל כשרון יותר גדול ממנו ויוכיח לו שלא הבין כראוי ,אין מקום לטעון על
הראשון למה לא הבין כמותו ,דמכיון ששכלו יותר חלש מהשני ,וכיון שאין
הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ,א"כ כשיוכיח לאדם על מעשים שעשה
שלא כראוי ,מנ"ל שגם האדם בחיים חיותו יכול להבין שזה לא האמת ואינו
צודק ,והקב"ה הרי תובע רק מה שהאדם יכול ,ומה הטענה על האדם שלא
יכול להבין כהקב"ה ,והוא לפי מיעוט שכלו הבין שהוא צודק.
ועל זה אמרו הרי לך בלעם שהי' חכם שבאומות ,והאתון היתה בדעת של
האתונות ,ואעפ"כ בלעם לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו שנא' ההסכן
וכר ויאמר לא ,ולא יתכן שהאתון הבינה יותר טוב מבלעם ,שהרי הוא הי'
חכם שבאומות והיא היתה רק אתון ,וכן יוסף קטנן של שבטים הי' ואעפ"כ
אחיו הגדולים לא יכלו לעמוד בתוכחתו .ולכאורה א"כ מה הק"ו הרי הקב"ה
יותר גדול מכל אדם ,אלא נתבונן מה באמת הי' כאן התוכחה דהנה אצל
בלעם כתוב )פרשת בלק כ"ב כ"ב( ויחר אף אלקים כי הולך הוא ,שהי' עליו
תביעה למה הלך ,ואח"כ כתוב מהאתון שעשתה עיכובים שונים.
ומפרש רבנו בחיי ,שבלעם חטא שהי' צריך להבין שמרמזים לו שלא ילך,
שהרי כבר מתחילה ראה שהקב"ה לא רוצה שילך ,ועוד שראה שהאתון
הסכנתי וגו' ,והיה צריך להבין שלא עושה טוב ,ואעפ"כ הלך.

כיבוד אב כשאב לא רואה
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המרכבה בעצמו יותר במהירות ,דמסתמא עבדיו היו יותר רגילים לזה ,וע"כ
שפעולה כזה נחשב הזדרזות לכבוד אביו) .אילת השחר כאן(

להזדרז לכבוד אביו ,והנה יעקב לא ידע שיוסף אסר את הסוסים בעצמו,
ולמה זה נחשב לכיבוד אב בזה שעשה בעצמו ,ולא מסתבר שאסר את

ענין בפרשה -כיבוד אב
ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק )ויגש מ"ו ,א( ופרש"י "לאלהי אביו יצחק  -חיב אדם בכבוד אביו ,יותר מבכבוד
זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם".
ראה בגליון ויגש שנה א' שהבאנו הרבה ענינים נכבדים ועובדות מרבנו שליט"א בענינים אלו ,ובזה באו דברים נוספים במעלת הכיבוד ,ובגדרי הכיבוד .וראה
עוד בקונטרס 'אעלה בתמר ס"ב' מה שהביא עוד דברים מרבנו שליט"א בענין זה
אומרת :כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ,ומאריכין לו ימיו ,ונוחל את הארץ.
כח מלחמה נגד עשו
והירושלמי סוף פ"ק )ה"ט( שואל :מה זה מצוה אחת? ועונה זה כיבוד אב ואם.
מבואר במדרש באסת"ר )פ"ו ,ז( :אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל ,אתם
הוספנו לשאול :האם אפשר לומר זאת גם על מצוות אחרות? וענה :כתוב
בכיתם ואמרתם )איכה ה ,ג( "יתומים היינו ואין אב" ,חייכם אף הגואל שאני
כיבוד אב ,אז זה רק כיבוד אב .והמילה 'כגון' שכתב הירושלמי ר"ל שזו כוונת
עתיד להעמיד לכם במדי ,לא יהיה לו אב ואם ,הדא הוא דכתיב )אסתר ב ,ז(
המשנה.
"כי אין לה אב ואם".
וסיפר מרן שליט"א ,שיהודי אחד סיפר לו שרבנו החזון איש זי"ע הלך
ובספר "הללי נפשי" על מגילת אסתר כתב בענין זה :ויש לעיין ,מדוע דוקא
בשמחת תורה ,וכולם הלכו אחריו ,וילד אחד שאל את אבא שלו :למה כולם
מגזירה זו של המן היו צריכים להיגאל ע"י גואל שאין לו אב ואם ,ולא מצינו
הולכים אחריו? וכי הוא לא יודע את הדרך לבד? החזון איש שמע את זה,
כן בשאר מקומות?
וקרא לאביו של הילד ואמר לו :תאמר לבנך ,שזה בזכות מצות כיבוד אב ואם
ושמענו לתרץ בשם השפת אמת ,שמכיון שהמן בא מזרעו של עשו ומכוחו,
שקיימתי .והוסיף מרן שליט"א ,שהחזון איש כיבד מאד את אמא שלו ,ואני
ולעשו עומדת זכות מצות כיבוד אב שקיים  -עד לעתיד לבוא ,כמאמרם ז"ל
זוכר שהיה עולה כל יום! ומשוחח איתה חצי שעה על דא ועל הא ,ואפילו
)הובא באגרת תימן הנ"ל( על כן מי שיכול לגבור על זרעו של עשו ,הוא רק
לפני סליחות! עכ"ד.
מי שלא נכשל מעולם בפגיעה בכבוד אביו ואמו .ומכיון שלמעשה אין מי
מזכה את בניו
שלא נכשל בזה לרוב החומר של המצוה ,וכמו שאמרו בתו"כ )קדושים פ"א,
אל רבנו שליט"א נכנס יהודי חרדי שהגיע לגיל זקנה ,וביכה על מר גורלו
ד( הקיש מורא אב ואם למורא המקום ,ועוד מאמרים נוראים שמצאנו
שהוא כבר אינו שולט כל כך בעצמו ונזקק לעזרת ילדיו .אני ב"ה אדם בעל
בחז"ל על חומר מצוה זו ,ועל כן אמרו בגמרא קידושין )לא ,ב( :אמר רבי
אמצעים ,סיפר הקשיש לרבנו שליט"א ,ובמשך כל השנים תמכתי בילדי
יוחנן ,אשרי מי שלא חמאן ]שאי אפשר לקיים כבודם ככל הצורך והוא נענש
שלמדו בכוללים ,וע"י שתמכתי בהם ,היתה להם האפשרות ללמוד ,ועכשיו
עליהם  -רש"י[ ועל כן מי שעמד כנגד המן היא דוקא אסתר  -שאין לה אב
התתהפך הגלגל ,והם צריכים לתמוך בי ולסייע לי לתפקד ,הדבר גורם לי
ואם ,וממילא לא נכשלה מעולם בביטול מצוה זו ,ורק על ידה היו יכולים עם
מרירות קשה.
ישראל להתגבר על המן שבא מכח של עשו שכיבד את אביו ,ע"כ.
ענה לו רבנו 'אתה אומר שכאשר היית בריא ,עזרת לילדיך ,ועכשיו אינך
ושאלנו למרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,דלכאורה אף שאסתר לא פגמה
מסייע להם ,ואני טוען בדיוק הפוך ,דוקא כשאתה במצב כזה ,הינך עוזר להם
בכבוד אביה ואמה ,מכל מקום הרי מעולם לא כיבדה אותם ,וא"כ היאך
יותר.
היתה זכותה יכולה לעמוד כנגד זכותו של עשו שכיבד את אביו כראוי? ועוד,
כשהתהלכת על רגלך כאחד האדם ,במה תמכת בילדך? בכסף ,בודאי שזה
דאמר רבי יוחנן בקידושין )ל"א ,ב( 'אשרי מי שלא חמאן' ,הרי שבמצוה זו
מצוה גדולה ,אבל האם הכסף היה שלך ,הרי הממון והפרנסה בידי שמים
יש ניסיון גדול מאד ,ולאו כל אדם זוכה לעמוד בו כראוי .וא"כ אסתר הרי
הם ,ואתה העברת את הכסף מרשותך לרשותם.
כלל לא עמדה בניסיון זה ,וכיצד יכולה זכותה לעמוד נגד עשו?
אבל כיום כשהינך זקוק לעזרת בניך ,והם באים לסייע בידך ,בכך הינך מזכה
ותירץ מרן שליט"א :דבמצות כיבוד אב ואם יש את ה'קום עשה'  -הכיבוד
אותם במצווה הגדולה של כבוד אב ,ומדוע תיחשב בעיניך כמי שהפסקת
בפועל ,ויש את ה'שב ואל תעשה'  -לא לפגוע בכבודם חלילה .ואף שלא נוכל
לתמוך בילדים ,אדרבה זה העזרה הכי גדולה שהנך מגיש להם בחייהם )ברכי
למצוא אדם שקיים את ה'קום עשה' בשלימות כראוי ,מכל מקום מי שלא
נפשי במדבר עמ' תס"ד(.
היו לו אביו ואם הרי סוף סוף לא פגם מעולם בכבודם ,ובזה הוא שלם] .ואף
דגם בענין זה לא עמד כלל בניסיון ,מכל מקום אין עליו קטרוג בענין זה מכחו
במעשה דדמא בן נתינה
של עשו[ )מאמר הרה"ג ר' הלל קופרמן שליט"א בקובץ 'בי היכלא' ח"ד(
הנה בקידושין )ל"א ,א( אמרו גבי עובדא דדמא בן נתינה ,ומה מי שאינו
]וכבר הבאנו דברי רבנו שליט"א שמה שאנו רואים בדורות האחרונים
מצוה ועושה כך ,המצווה ועושה ,על אחת כמה וכמה ,ע"כ ,ומשמע דאין בני
שאנשים מאריכים ימים מאוד ,ויש אנשים מבוגרים שעדיין מטפלים
נח מצווין בכיבוד אב] ,ועי' בר"נ גאון בהקדמה לברכות[ ובפשטות י"ל דהיינו
בהוריהם הישישים .יתכן שהסיבה לכך הוא שבדור האחרון זה גמר
אף שהם מחוייבין בכיבוד או"א מצד מה שהדעת האנושי מחייבת ,מ"מ
המלחמה כנגד עשו ,ועשו כחו הוא בכיבוד אב ואם ,ולכן ה' נותן אפשרות
אינם בכלל הציווי משום חוקי התורה ,ועל כן חלוקים הם לענין שכרה,
להרבות במצוות כיבוד אב ואם ,כדי לזכות לבטל את זכותו של עשו ,ולהגיע
ועיי"ש בדברי הנצי"ב לענין שכר המצוה.
לזמן של ביאת גואל.
ושמעתי ממו"ר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שליט"א ליישב ,דכיון דחיוב ב"נ
כיבוד אב מזכה בתורה
בכיבוד או"א הוא חיוב שכלי ,להכי בעובדא דדמא בן נתינה שנגרם הפסד
כתב הרה"ג ר' הלל קופרמן שליט"א :שאלנו את מרן שליט"א ,מצאנו בחז"ל
ממון גדול ע"י הכיבוד ,אין השכל מחייב להפסיד כ"כ בשביל שלא יעיר אביו
משנתו ,ולא היה מחויב בזה משום המצוה השכלית) .ס' גינת אגוז ,וע"ע אילת
שיש בכוחה של מצות כיבוד אב ואם להביא את האדם לזכות לתורה ]כן
השחר נח ט ,כה(
מבואר בכמ"ד כגון בקידושין )לא ,ב( איתא :אמר רבי אבהו ,כגון אבימי ברי
קיים מצות כיבוד .חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו ,וכי הוה אתא
הכרת הטוב של אב
רבי אבהו קרי אבבא ,רהיט ואזיל ופתח ליה ,ואמר אין ,אין ,עד דמטאי התם.
אמר לי מו"ר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שליט"א ,דלהאב והרב יש חובת
יומא חד אמר ליה אשקיין מיא ,אדאייתי ליה נמנם ,גחין קאי עליה עד
הכרת הטוב להבן והתלמיד על כיבודם אותם ,ואף שמחויבים הם בזה .עכ"ד.
דאיתער .איסתייעא מילתיה ודרש אבימי "מזמור לאסף" ,ע"כ .הרי שבזכות
)גינת אגוז(
קיום מצות כיבוד אב זכה רב אבימי לתורה .ג( דברי הגמ' בסוכה )מה ,ב(:
שכר הכיבוד
ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי ,יכול אני לפטור את
בגמ' בקידושין )דף ל"א ע"ב( איסתייעא מילתי' ,ודרש אבימי מזמור לאסף,
כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה .ואילמלי אליעזר בני עמי -
מבואר דבשכר שכ"כ כיבד אביו ,זכה שהבין פירוש במש"כ מזמור לאסף,
מיום שנברא העולם ועד עכשיו .ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו  -מיום שנברא
והנה דרשינן בדף ל"ט ב' למען ייטב לך והארכת ימים לעולם שכולו טוב ,ולא
העולם עד סופו ,ע"כ .ומה היתה זכותו המיוחדת של המלך יותם מכל מלכי
נזכר שם שכר אחר ,וצ"ל דמה שזכה להבין פירוש טוב בתנ"ך ,זה מעין עולם
יהודה הצדיקים? מבאר רש"י :צדיק היה ,ועניו יותר משאר מלכים ,וזכה
הבא.
בכיבוד אביו ,ועליו נאמר )מלאכי א ,ו( "בן יכבד אב" ,ע"כ .ואנו למדים
כבוד לאחר מיתה
שמצות כיבוד אב ואם שקולה כמצות תלמוד תורה של רשב"י ורבי אלעזר
בב"י )סימן שע"ו( הביא בשם הכל בו דאם שצוותה לבנה לאמר אחריה
בנו ,לפטור את העולם מן הדין[ וצריך להבין מה השייכות בין הדברים .ענה
קדיש ,והאב מקפיד שלא יאמר קדיש ,כ"ז שהוא חי אין לו לומר קדיש דהא
לנו מרן שליט"א :כיבוד אב היא מצוה גדולה .המשנה בקידושין )פ"א מ"י(
קיי"ל דכבוד אב עדיף על כבוד אם דאתה ואמך חייבים בכבוד אביך .והקשה
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הרע"א )תשובה ס"ח( וצ"ע דהא בנתגרשה האם ,מבואר בקדושין ל"א דאין
סברא זו ושניהם שוים ,וא"כ מה חילוק בין נפרדה הימנו ע"י מיתה או ע"י
גרושין ,כל שאינם חיים יחדיו צריך להיות דשניהם שוים ,ולמה עדיף כבוד
אב מרצון האמו.
ואמר רבנו :בדין חיוב לעשות רצון אביו לאחר מותו ,כתב הגרע"א בתשו' סי'
ס"ח דכל דין כבוד שייך רק להרבות בכבודו ,אבל עשיית רצונו ומניעת צערו
לא שייך לאחר מיתה ,דאין רצון למתים ומה שמחויב לקיים צואתו רק מדין
מורא ,דבכלל זה דלא יהא סותר את דבריו ,ודין מורא שייך גם לאחר מיתה.
ולפ"ז באם שצוותה לאמר אחריה קדיש אין זה בכלל חיוב כבוד ,אלא מדין
מורא דאסור לסתור דבריה ,ובזה צריך שיחול החיוב בשעת הדיבור ,ואם
כשצוותה לא היתה יכולה לצוות נגד רצון בעלה שמקפיד על זה ,לא חל עליו
חיוב לא לסתור דבריה ,ולכך לא שייך לומר דכעת שניהם שוים דאין המצוה
מדין כבוד של אחר מיתה אלא מדין מורא ,שצריך לחול בעת הצווי ואז לא
היה בידה לצוות נגד רצונו) .אגלי צפון(
עוד כתב רבנו שם :מלשון הגרע"א משמע דכל הקושיא רק מפני שהמיתה
מפרדת ביניהם ,והוי כנתגרשה ולא הקשה דלאחר מיתה אין על האם חיוב
לכבד בעלה ,ויש להסתפק אם חיוב כבוד לאחר מיתה הוא כמו מחיים ,דכל
רגע הוי סיבה לחיוב כבוד ,או דכל החיוב מחמת דין כבוד מחיים והנפ"מ
באב שהיה רשע להשיטות דפטור לכבד לאב רשע ואחר מותו נתכפר לו כמו
במעשה דאחר ור' מאיר בחגיגה ט"ו אם כעת חל חיוב כבוד לבנו ,או דכל
שלא היה חייב מחיים לא יחול חיוב כבוד לאחר מיתה דכל החיוב כבוד במת
מדין חיוב כבוד שחל בו מחיים ,ובאשה שכל חיוב כבודה רק במה שלא נוגע
לבעלה סובר הכל בו דלא שייך שיחול דין חיוב אחר מותה יותר ממה שהיה
בחייה וכמו ברשע בסוף ימיו ומת ברשעו לא יחול חיוב כבוד לאחר מותו כיון
דלא היה חיוב זה מחיים כך גם בחיוב כבוד אם במה שלא היה שייך שיחול
מחיים לא חל לאחר מיתה.

מה שאין כן בפסק הלכה שפוסק האב ,או בכל דבר שגמר האב בדעתו
לאומרו כמסקנת החלטתו ,או מחשבתו ,בזה לא יסתור את דבריו ,ולא
יחלוק עליו.

כבוד אבי אביו
הקשה בספר מרפסין איגרא )פר' יתרו ע' קס"ג( ::שנינו במסכת קידושין
)ל"א ,א( שאם האב ביקש מבנו להשקותו מים ,וגם האם ביקשה מבנה
להשקותה מים  -חייב הבן להביא לאביו ,לפי "שאתה ואמך חייבים בכבוד
אביך" .וקשה דאם כן ,לא קיימת חובה לכבד את הסב יותר מן האב מאותה
סברא" :שאתה ואביך חייבים בכבוד הסב"?
וכותב שם :תירץ הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א :רק באביו ואמו ,שחיוב
כבוד אב וחיוב כבוד אם שווים ,בזה אומרים שכבוד אב קודם לכבוד אם
מחמת הסברא "שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך" .מה שאין כן באביו וזקנו
לא שייכא סברא זו ,שהרי חיוב כיבוד אביו גדול יותר מחיוב כיבוד זקנו,
כמוכח מדברי הגמרא במסכת מכות )יב ,א( שאין הבן נעשה גואל הדם
להרוג את אביו ,אך הוא נעשה גואל הדם להרוג את זקנו ,וכמוכח מדברי
ה"תורת כהנים" )פרשת קדושים( שרק מקלל אביו חייב מיתה ,ולא מקלל
זקנו.
עוד תירץ בזה מרן הגאון ר' אהרן לייב שטיינמן שליט"א :כל מהות החיוב של
כיבוד זקנו נובעת רק משום כיבוד אביו ,ולכן לא שייכא הסברא ש"אתה
ואביך חייבים בכבוד הסב" ,שכן חובתך לכבד את הסב ,היא לא חובה
עצמאית אלא חובה הנובעת מדין כבוד אב ,ולא יתכן שכיבוד הסב ,שנובע
מחמת כיבוד האב ,יהיה גדול יותר מכיבוד האב] .וע"ע בספר פרורים משלחן גבוה
)פר' ויגש( הביא הקושי' הנ"ל בשם שו"ת תשובה מאהבה )סי' קע"ח( ע"ש וכתב שם ליישב בזה
באופ"א[.

אמא שציותה על בנה שלא יעסוק בלכידת נחשים

בדין משל בן

שאלה :אמו של לוכד הנחשים ,ציוותה עליו שיחדול ממקצוע מסוכן זה,
האם צריך לשמוע בקולה למרות שזו פרנסתו או לאו?
והצענו את הספק לפני מורנו הגאון בעל אילת השחר שליט"א ,והורה
שצריך לחדול מעיסוקו .ויעוין בספר חסידים )סימן ש"מ( שכתב" :אם האב
והאם מתענים והבן חושב איך לבטל מהם הענויים ,והבן אומר אני מתענה
אם אתם מתענים וכו' ,והבן יודע שאביו ואמו עצבים על שמסגף נפשו,...
אסור לו לענות נפשו ממה שאביו ואמו מצטערים בתעניותיו ."...ויעויין
בשו"ת תורה לשמה )סימן ער"ב( שדן לגבי מי שציווה לבנו שלא ילך במקום
סכנה ,אם מותר לבן להפליג בים לצורך פרנסתו .ומסיק שם שבזמנים שיש
סכנה בים ,אסור לו להפליג בים מפני ציווי אביו .ומשמע שיש חיוב לשמוע
בקול ההורים שלא להיכנס לסכנה אפילו כשיפסיד פרנסתו מחמת כך.

בגמ' קדושין ל"ב פליגי אי כבוד אב משל אב או משל בן ,ומקשה בגמ' למ"ד
משל בן ,מהא דמותר להאכיל לאביו מעשר עני ,ואי אמרת משל בן נמצא
זה פורע חובו משל עניים ,וצ"ע דאע"ג דיש עליו חיוב לכבד אביו אפילו
כשצריך להוציא מעות על זה ,אבל אין חיוב דוקא להוציא ,ואם יכול לעשות
כבוד זה בלא הוצאת מעות קיים המצוה כדינה ,וא"כ מה איכפת ליה דנתן
לו מעשר עני ,הרי האב עני ומותר לו לאכול ולקבל מעשר עני ,והבן לא צריך
רק לדאוג שיהיה לאב מה לאכול ולמה לא יוכל ליתן לו מעשר עני לאכול?
ויש לפרש דאין הפירוש בדין משל בן רק שיעור בהמצות דיש מצוות שצריך
להוציא עליהם מעות ,ויש מצוות שאין צריך ,ולמ"ד משל אב סובר דעל
מצוה דכבוד אין חיוב להוציא מעות ,ולמ"ד משל בן צריך להוציא מעות אלא
דהחיוב הוא אל האב ,ומשעובד הוא לאב לכבדו גם בממונו וזהו מדיני החיוב
של כבוד אב דהבן משעובד להאב לכבדו גם בממונו ולכך מקרי פורע חובו
במעשר עני.
ועדיין צע"ק דאם יש לבן להאכיל לאביו משל הפקר אין חייב דוקא להוציא
ממון כדי לכבדו ,וא"כ כשיש לו מעשר עני למה לא יוכל להאכילו ולא יתחייב
להוציא ממונו כשהאב אין צריך לו .והשיב רבנו שליט"א דבודאי אם יהיה לו
מעשר עני אף שאינו שלו ויאכילנו נמי נמצא משתרשי ליה דכל זמן שהאב
צריך לאכול מוטל חיוב על הבן להאכילו ואם נותן לו כדי שביעתו מן ההפקר
לא אכפ"ל ונפטר ,אבל כשנתן לו מעשר עני כדי שיהא שבע נמצא פוטר
עצמו בממון מעשר עני ומשתרשי ליה דהחיוב של כבוד אב לדאוג לצרכי
האב שיהא שבע ולא יחסר לו די מחסורו וכל שפטר עצמו מחיוב זה ע"י
מעשר עני מקרי פוטר עצמו בממון עניים) .פרורים משולחן גבוה ח"א עמ' קכ"ד(

)חשוקי חמד יומא כ"א,א(.

כבוד אבי זקנו
ויש להסתפק אם מחוייב אדם בכבוד אבי זקנו? דהרמ"א כתב רק שחייב
בכבוד אבי אביו ,ולא נתבררה דעתו מה דינו של אבי זקנו ,ולכאורה היה
נראה דתלוי בחקירה ,האם החיוב דאבי אביו הוא משום דחשיב כאביו ,א"כ
אף אבי זקנו בכלל ,אבל אם החיוב משום שזהו בכלל כבוד אביו ,אין זה אלא
לאבי אביו ולא לאבי זקנו .ואולם מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר
דאפשר דאף זה בכלל כבוד אביו ,כיון דאביו חייב אף בכבוד זקנו.
ואמר רבינו שליט"א דבזמננו אדם חייב לתת סנדק לאביו ,אף שזקנו חי,
ואביו חייב ליתן אח"כ לזקנו שהרי מחויב בכבוד אביו ,ואף שאין מבקשים
ודאי שרוצים בכך ,וחשיב כאילו מבקשים ,ורבו קודם שהרי מביאו לחיי
עולם הבא כמבואר בגמ') .הגרמ"ב זילברברג שליט"א מבי דינא יור"ד עמ' ע"ד(

אבידתו ואבידת אביו

שמעתי מפי רבינו )אדר ב' תשנ"ז( לדון באבידתו שלאחר יאוש ,ואבידת
אביו שקודם יאוש ,אם ג"כ בכה"ג שלו קודם דלאחר יאוש אין כאן "שלך
קודם" ,אכן לדעת הנתיבות סימן רמ"ב סק"ג דיכול לחזור מיאושו הרי שפיר
שרואה אבידתו ,דחוזר מיאושו והוי שלו עכ"ד) .אעלה בתמר(.

סותר את דבריו
איתא בגמ' קידושין ל ,ב ואומר )תהלים קכ"ז( אשרי הגבר אשר מלא את
אשפתו מהם ,לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער מאי את אויבים בשער.
אמר רבי חייא בר אבא :אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער
אחד ,נעשים אויבים זה את זה ,ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את
זה ,שנאמר )במדבר כ"א( את והב בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה.
ופרש"י" :נעשו אויבים  -מתוך שמקשים זה לזה ,ואין זה מקבל דברי זה".
וכתב בספר מרפסין איגרא )פרק כ"ו עמ' ריז( :קשה :והלא אסור לבן לסתור
את דברי אביו ,כמובא במסכת קידושין )לא ,ב(" :תנו רבנן' :מורא'  -לא עומד
במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו" ,ופירש תוספות ר"י הזקן:
"סותר  -חולק עליו"?
ותירץ הגאון ר' אהרן ליב שטיינמן שליט"א :כשעוסקים בתורה בחברותא
ונמצאים בשלב הלימוד ,ורכישת ההבנה והידיעה הנכונה ,הרי זו הדרך
שיקשו זה לזה ,ולא יקבלו זה דברי זה ,ומתוך כך מתלבנים הדברים היטב,
וזה ודאי רצון האבא.

כיבוד אב ברוחניות

אם חילונית שאינה רוצה שילדתה תלך למוסד תורני הנמצא בעיר אחרת ,
כיוון שהיא היחידה בבית ששומרת על האם ,ושאר הילדים לא דואגים
לה,האם חייבת הילדה לשמוע בקולה?
ואמר רבנו שליט"א :מצות כיבוד אב ואם היא כאשר אין בזה סתירה
לשמירת התורה ומצוותיה ,אבל כאשר כל הבית חילוני ,לא שייך לשמור
שם את הדינים ,בודאי אין חיוב כיבוד אב ואם ,ויש ללכת למוסד חרדי .
והוסיף רבנו שליט"א ,דהנה בס' עליות הגר"א )הע' צ"ז( מובא שהגר״א ז״ל
ואחיו רבי אברהם ז״ל הגיעו ביארצייט הראשון לקבר אמם ,וראו איך
שאמם דופקת כף אל כף מתוך שמחה שראתה את בניה הגאונים ,ובכל
זאת לאחר שיצא הגר״א זי"ע מבית החיים אמר שאילו היה יודע שמפסיד
כ״כ ברוחניות עי״ז ,לא היה מגיע לבית החיים ע״כ ,הרי אף שיש כאן כיבוד
אם מ״מ במקום הפסד רוחניות לא היה עושה כן) .לקט שאלות מצויות ח"ה(
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יום היארצייט  -הגאון הצדיק רבי זאב ]'ועלוול'[ ב"ר אברהם אידלמן זצ"ל נלב"ע ו' טבת תש"ס
ידידות אמת היתה בין הצדיק רבי זאב ליבדלחט"א רבנו שליט"א ,כששניהם גדלו ולמדו בבריסק] ,ור"ז היה בן כיתתו של רבנו[ ,וכן דאג ר"ז לרבנו בעת
שעלה לארץ ישראל ,שיצא ר"ז עם זוגתו לקבל את פני רבנו והרבנית בירדתם מאניה .ואח"כ התגררו בפ"ת ולמדו יחד בכולל תורת ארץ ישראל ,ותקופה
מסיומת היה הגה"צ ר' זאב משגיח בישיבת רבנו בכפר סבא .ומיני אז היו קשורים בקטרין דאורייתא כל ימי חייו של ר' ועלוול .וקטנה היריעה לתאר במעט
את הידידות הנשגבה ,ונציין רק כמה ענינים שהובאו בספר הנפלא 'ר' ועלוול דער איידל מאן' ובתוספת פרטים חדשים.

גודל מעלתו

בעניני ציבור

השגה כל שהו מהערכת רבנו אליו ,ניתן ללמוד מדבריו שאמר פעם" ,שאין
לנו שיעור במעלתו של רבי זאב ,בעולם הזה עדיין יכולים אנחנו לראות אותו,
אבל בעוה"ב יהיה גבוה מאוד ,ולא נזכה לזה") .עמ' .(10

כמו"כ בכמה וכמה ענינים של מערכות שניהל מרן הגרי"ז ,הלך הגר"ז עם
רבנו לטפל בזה ,כגון בפרשת היכל שלמה ,שהלכו לדבר עם רבנים שלא יבאו
לחנוכת בית ועוד.
וכן הרבה עסקו יחד בעניני צדקה ,והיה רבנו מגיע לאסיפות שנערכו בבית
הגר"ז לצורך זה ,ראה במכתב המצורף לספר 'תורת זאב'.

איז א פוסק
היה זה אחרי שכמעט והגיע ר"ז לשערי מוות ,בלית ברירה הסכים להוראת
רבנו שהגיע אליו ,והורה לו להיות במעקב רפואי צמוד ,ולפעמים כשהיו
עושים לר' זאב טיפולים או בדיקות היה רבנו מגיע לבקרו ולפקח ,אם מקיים
את ציוי הרופאים ,ר' זאב שכל ימיו נמנע מלקיים הוראות הרופאים וליטול
תרופות המזיקות לדעתו לכמה דברים ,היה אומר 'רבי אהרן לייב איז א
פוסק' ,וה' יעזור שהתרופות לא יזיקו') .עמ' (347

שר' זאב יתפלל
ר' זאב ורבנו התפללו שנים ביחד במנין ותיקין ,והיה להם יארציט באותו יום
שהרי משפחתם נהרגו בבריסק באותו יום ,ובשבת שלפני היארצייט רבנו
שליט"א ויתר על כל התפילות והקדישים לר' זאב ,ולא לקח לעצמו כלום,
ואמר לר' זאב הרי אתה בעל תפילה מופלג .ועדיף שאתה תתפלל מאשר
אני ,והגבאי רבי נחום גליק שליט"א הציע שרבנו יעלה לשביעי ,ויאמר אח"כ
את החצי קדיש ,ורק לזה הסכים רבנו.

ביקור רבנו אצל ר"ז
באחד הביקור חולים של רבנו שליט"א אצל ידידו מנעוריו ר' זאב אידלמן
בבית החולים ,אחרי שיחתם הלבבית הקצרה ,שלחו שניהם ידיהם לכיסי
מעיליהם בשתיקה עמוקה ,ורבנו הוציא מכיס מעילו ,פתקאות רבות של
שמות חולים שקיבל כדי שיתפלל עליהם וכבר התפלל ,ועתה נתנם לר"ז כדי
שגם הוא יברכם בתפילתו ,ורבי זאב הוציא אף הוא מלוא חופניו פתקאות
ושמות שהיו שמורים עמו לתפילה ומסרם ביד רבנו כדי שיתפלל עליהם
)עמ' (398

ישיבה על קברו
אמר רבנו שמאחר שהר"ז לא הניח אחריו זש"ק ,ראוי ליתן צדקה בעבור
נשמתו כל בוקר ,וכמנהג שנוהג רבנו לתת על הוריו ומשפחתו ]ראה לעיל
פרשת נח[ אמנם אחרי שהנדיב הרב רפאל הררי שליט"א הקים את ישיבת
'תורת זאב' בירושלים על שמו ,א"כ נמצא שכבר ניתן צדקה בעבורו ,ולכן
אי"צ שגם הוא יתן) .צדיק כתמר יפרח עמ' ת"ג(.

זהירות מצואת ר' ועלוול

בדין יין פוטר כל מיני משקין מברכה ראשונה ואחרונה

ר' ועלוול השאיר צוואה בה הורה לא לכתוב עליו שום תארים במודעת
הפטירה ועל המצבה ,וכן שלא להספידו .ונכנסו אל ידידו להבחל"ח רבנו
שליט"א להראות לו את נוסח המודעה שהכינו וביקשו הסכמתו .רבנו נטל
עטו ומחק את האות צ' מהמילה זצ"ל ,באמרו שכך היה רצונו הטהור של ר'
זאב והוא חושש מביטול רצונו )עמ' .(402

אם שתה רביעית יין ורביעית משאר משקין ,ברכת מעין ג' של היין פוטרת
מבורא נפשות ,והסתפק השעה"צ סי' ר"ח סק"ע בשתה רוב רביעית יין איך
יעשה לענין ברכה אחרונה דמשקין דהרי יש דעות דסברי שאפילו על רוב
רביעית צריך לברך מעין שלש ולשיטות אלו הרי אינו יכול לברך ב"נ על
המשקין ,אלא שלמעשה המנהג מספק לברך מעין ג' רק על רביעית יין ,אבל
עכ"פ מידי ספיקא לא נפקא וא"כ וכי מפני שאין אנו יודעין לברר ההלכה
יחוייב עי"ז לברך ב"נ וצ"ע .ובספר עמק ברכה הלכות ברכת הנהנין אות ה'
הקשה על השעה"צ דהרי ברכת היין דמעין ג' דפוטרת שאר משקין אין
פירושו דכששתה יין אינו חייב בבורא נפשות על המשקין אלא פירושו
דהברכה מעין ג' של היין פוטרת את החיוב ב"נ כי הטפל נפטר בברכת
העיקר ,וא"כ היכא שבפועל ,אינו מברך ברכה אחרונה על היין כגון ברוב
רביעית שאינו מברך מטעם ספק ממילא שוב חייב בב"נ על המשקין דאין
מה שיפטרנו ,ולדבריו ה"ה אם אינו יכול לברך מעין ג' משום איזה אונס
שהיא כגון שאינו יודע הברכה ואין לו מי שילמדנו ה"נ יברך ב"נ על המשקין
אפילו ששתה רביעית יין דס"ס אינו נפטר בברכה אחרת.
ושמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א ליישב סברת השעה"צ ,דהנה מי
שאכל פירות או שתה משקין בתוך הסעודה דקי"ל שהפירות נטפלים
לסעודה ויוצא בברהמ"ז על הכל בזה ודאי דאף אם אינו יכול לברך ברהמ"ז
משום איזה סיבה שהיא לא יברך ב"נ על הפירות משום שאכילת הפירות
נטפלים לגוף הסעודה ואין להם כלל חיוב עצמי של ברכה אחרונה דב"נ כ"א
חיוב ברכה דסעודה דהוא ברהמ"ז ,וא"כ ה"נ ס"ל לשעה"צ דהא דשאר
משקין נטפלים ליין אין פירושו שרק החיוב ברכה של זה נטפלת לזה אלא
דשתיית המשקין טפלים לשתיית היין והוי כסעודה על היין ואין למשקין
חיוב עצמי של ברכה כלל אלא כל עיקר חיוב ברכה אחרונה דידהו זהו מעין
ג' ולא ב"נ ,וא"כ לשיטות הפוסקים דעל רוב רביעית מחויב במעין ג' ה"נ
דאינו יכול לברך על המשקין ב"נ אע"פ שבפועל מספק לא יברך מעין ג'
וכמש"כ השעה"צ) .עמ' י"ב(
והגה"צ רבי זאב איידלמן זצ"ל אמר דלפ"ז לכאורה אם שתה מים מתחילה
ואח"כ שתה יין בכה"ג ברכה אחרונה דיין לא תפטור כיון דאין שתיית המים
טפלה ליין ,ומסתימת הפוסקים נראה דבכל גווני פוטרת ומשמע שהברכה
רק פוטרת ואינו דין בעצם השתיה דנטפלת) .שלמי תודה ברכות עמ' מח(

אביו של ר' זאב
סיפר רבנו שליט"א ,שמידי ליל שבת הי' מרן הרב מבריסק מתפלל ערבית
בשעה מאוחרת ,והי' ממתין לאנשי "מזהירי השבת" עד שיחזרו מסגירת
הס ַפרים שהי' צורך מידי שבת לזרזם
החנויות בעיר ,ובעיקר היו הבעיות עם ַ
לסגור החנויות ,ומרן הרב היה ממתין בתפילת ערבית עד שישובו ,ובין
המזהירי שבת הי' רבי אברהם אידלמן אביו של ר' זאב זצ"ל) .מוסף שב"ק ית"נ
פסח תשע"ב(.

להכין את עצמי
סיפר רבי זאב אידלמן ששמע בעצמו מפי מרן החזון איש ,בזה הלשון' :כשר'
אהרן לייב שטיינמן העילוי מגיע לדבר איתי בלימוד ,אני צריך להכין את
עצמי') .אעלה בתמר מתורת בריסק(

אצל האדמו"ר הבית ישראל
בשנת תשל"ד פרש מרן הגרא"מ שך זצ"ל מאגודת ישראל בעקבות שהלכו
עם פא"י לבחירות ,ולקראת הבחירות בתשל"ז אורגנה משלחת של גדולי
ישראל להאדמו"ר הבית ישראל זצ"ל מגור ,לדבר עמו איך להחזיר את מרן
הגרא"מ שך זצ"ל ,ונסעו הגר"ז אידלמן זצ"ל והגר"י ליס זצ"ל ויבדלחט"א
רבנו שליט"א ועוד ,לשוחח עמו על כך ]ושמענו ממקורבי האדמו"ר ,שהבית
ישראל הביע אז אחרי הביקור ,התפעלות עצומה מקדושתו של רבנו
שליט"א[
ופעם נוספת היה כשבאחד האולמות בב"ב דאז ,היו משכירים את האולם
למשפחות דתית והיו נערכים שם חתונות מעורבות ,והבעל הבית טען שאין
באפשרותו לטפל בזה ,כי הוא רק המשכיר ,ואין צורת החתונה באחריותו.
ועלו משלחת רבנים וביניהם רבנו שליט"א ,והגה"צ ר' זאב ,ועוד ,להאדמו"ר
הבית ישראל מגור ודיברו עמו על כך ,ואמר להם האדמו"ר זצ"ל שהוא
יסתדר את זה ,ואכן הסתדרו הדברים.

לע"נ מרת שושנה רוזה ע"ה איזן ,בת ר' מאיר אלטשולר ז"ל ,נלב"ע בעשרה בטבת ,ת.נ.צ.ב.ה.
להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת ויחי
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
קבורה דבר שלא בא לעולם

י( יורו משפטיך לעקב ,יששכר דכתיב )דברי הימים א יב לג( ומבני יששכר
יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ואימא יהודה נמי דכתיב תהלים
)ס ט( יהודה מחקקי אסוקי שמעתא אליבא דהילכתא קאמינאי ע"כ.
וענה מרן שליט"א" ,דשבט נפתלי בגלל שלמדו תורה בצער ושלא במקומם,
זכו בזכות הגדולה שגם הת"ח שבהם לא נתפרסמו ולמדו תורה בסתר,
והוסיף עוד רבנו שליט"א ותדע :הרבה ת"ח מופלגים שהיו במשך הדורות
מסתבר שהם משבט נפתלי ,וזכו שנשארו בסתר בלי כבוד ,וזהו שלימות של
תורה שאין עמה כלל כבוד וכולה לה' ,ובאמת הרי כתוב שמרדכי ירד
מדרגתו אחר הנס ,מכיון שהיה לו כבוד ושררה ,וזה הוריד אותו בדרגה.
ושאלנו :הרי בגמרא מבואר שהטעם שירד מדרגתו לפי שבטל מדברי תורה
ונכנס לשררה ,וכלשון רש"י מגילה )ט"ז ב( ולא בגלל הכבוד שקיבל ,וענה
לנו ששני אלו תלויים זה בזה ,הכבוד והשררה מביאים בהכרח את הביטול
תורה .ושאלנו למרן שליט"א האם כל גדולי הדורות שעברו אשר היה להם
פירסום רב כדוגמת הגרעק"א ,החת"ס ,הגרח"ע ,הח''ח ועוד ,האם בכולם
היה חסרון והדי הם העמידו את עם ישראל ,וכל קיומו הוא בזכותם? וענה
רבנו שליט"א ,אין הכי נמי שזה חיסרון הפירסום הגדול הזה ,אך הם מסרו
את נפשם להנחיל את התורה ,וכידוע שעשו הרבה טצדקי איך לבטל את
הכבוד שקיבלו ,וכמה שיותר להמעיט בזה.והוסיף ואמר :הכבוד רק עושה
רע ,אבל היום בלי פירסום אף אחד לא עושה כלום ,כותבים תואר הגאון
המפורסם' וכי זו חשיבות אדרבה אם היה גאון לא מפורסם ,היתה לו מעלה
גדולה יותר והנה בגמרא סוכה )מ"ה ב( איתא לא פחות עלמא מתלתין
ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום ,וידוע שהדיבוק אמר על אדוננו
הגאון מוילנא זי"ע שהיה ראוי להיות הראשון שבין הל"ו צדיקים ,אלא
שמכיון שנתפרסם וקיבל הרבה כבוד ירד למדרגה השניה ,והרי הגאון לא
עשה כל פעולה כדי לזכות בכל אותו הפרסום ,ואעפ"ב הוריד אותו פרסום
זה ממדרגתו ,ראו כמה מזיק הפירסום לאדם!!! עכ"ד.
והוסיף ואמר חז''ל אמרו באבות )ד טו( 'הוי זנב לאריות ואל תהי ראש
לשועלים' אבל בימינו אי אפשר לחנך כך את הילדים וילד שיחנכו אותו כך
על פי רוב לא יגדל ויפרח ,ועד החתונה צריך להשתדל שיהיה 'ראש' היכן
שהוא נמצא ,וכאשר יקבל כבוד ויחשיבו אותו ילמד ויגדל ,ורק אחרי
החתונה צריך האדם להשתדל לקיים בעצמו את דברי המשנה באבות.
)פירוש הללי נפשי על שיר השירים עמ' רל"ז(

הגר"א בחו"מ )סימן ר"ט סקט"ז( כתב מקור לדברי הרמ"א בחו"מ )סי' כ"ט(
דמי שנשבע למכור דבר שלא בא לעולם חייב לקים שבועתו .וכ' שם הגר"א
מקור ,מהא דיעקב השביע את יוסף ,ויוסף השביע את בנ"י לקברו ובלי
השבועה לא היו חייבים לעשות דבריו עיי"ש.
וצ"ע למה מקרי זה דבר שלא בא לעולם ,ואם יאמר אדם אני מוכר לך פירות
אלו לאחר שירקבו ,אטו מקרי דבשלב"ל.
ואפש"ל ,כיון דתלוי בדעתו של פרעה ובהסכמתו ,וכל דבר התלוי בדעת
אחרים ,יש בו הסברא דחסר גמירות דעת כמו "פירות של פלוני אני מוכר
לך" ,אמנם צע"ק דבשלמא יעקב השביע את יוסף להעלות עצמותיו בחיי
פרעה ובזה תלוי ברצונו ומאן יימר דיסכים ,ומקרי דבר שאין ברשותו ובכחו
לעשות וכדבר שלב"ל דמי ,אבל יוסף שהשביע לכשיצאו ממצרים ואז יהיה
בידם לעשות ,ומה אכפ"ל דעכשיו אינו יכול לעשות.
ומורנו ראש הישיבה הגראי"ל שליט"א אמר דכיון דאינו יכול לקבור מחיים
דהא אדם חי אסור לקברו מקרי דבר שלא בא לעולם ,ולא דמי למוכר פירות
לכשירקבו דהתם יכול לעשות גם כעת המקח )פרורים משולחן גבוה כרך ב'(

המלאך הגואל אותי

כתב בכתר ראש )מנהגי הגר"א ,אות צ"ג( "הפזמון ברכוני לשלום בליל ש"ק
לא אמר" .וקשה ,הרי כתוב כאן שיעקב אע"ה אמר המלאך הגואל אותי מכל
רע יברך את הנערים.
ותירץ לי ידידי הרב הגר"ב רוזנברג שליט"א שפסוק הזה נמשך מהפסוק
הקודם "האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו" וגו' ,הוא יראה שהמלאך וכו',
ובזה אין חשש כיון שתולים שהכול מה' ,וכמו שאומרים בראש השנה ]לפני
התקיעות[ וכן יברך וגו' יה"ר מלפניך ה' וגו' שיעלה אלו המלאכים וגו וימליצו
טוב וגו וצ"ע .וגם הגראי"ל שטיינמן שליט"א תירץ לי כן .ושמעתי שיש
אומרים יברכוני ,אבל מהגר"א משמע שאין חילוק שאל"כ למה לא אמר
לגמרי ,וכן במלאכי רחמים שינה לגמרי הנוסח ואמר אבות עולם ואמר
יכניסו ש"מ שאין חילוק .ועוד ש"מ כיון שהגר"א אמר אבות עולם משמע
שלבקש להאבות מותר א"כ מותר לבקש הנפטר שיהיה מליץ יושר] .א"ה
וראה גליון ויחי תשע"ד דעת רבנו דאין לבקש ד"ז בשנה ראשונה[ וכן מצינו שיוסף נפל
על קבר רחל אמו ע"ה ,וכן אנו נוהגים ,אבל אחרים משנים שלא יהיה דורש
אל המתים ואומרים בזכות הנפטר) .רבי ראובן מלמד זצ"ל בס' מליץ יושר כאן ,וע"ע

ברכה על נס

ויראו אחי יוסף כי מת אביהם וגו' ,איתא בחז"ל וז"ל ,ומה ראו עתה שפחדו
אלא בעת שחזרו מקבורת אביהם ראו שהלך יוסף לברך על אותו הבור
שהשליכוהו אחיו לתוכו ,וברך עליו כמו שחייב אדם לברך על מקום שנעשה
לו נס ברוך המקום שעשה לי נס במקום הזה ,וכיון שראו כך אמרו עכשיו
שמת אבינו לו ישטמנו יוסף וגו' עכ"ל בתנחומא.
שו"ע סימן רי"ח סע' ו' בהג"ה י"א דה"ה אם רואה האדם שנעשה לו הנס
מברך עליו כמו שמברך על המקום שנעשה בו הנס .בביה"ל הביא מהשולחן
שלמה דאם ברך על מקום שנעשה בו נס לפלוני ,ואח"כ בתוך שלושים יום
רואה את האדם אינו מברך על האדם ,דכבר ברך על המקום .ואם רואה שנית
את האדם בתוך שלושים יום לראיתו הראשונה שראה את האדם ,אינו
מברך ,אע"פ שלא ברך על האדם ,ואע"פ שכבר עברו שלושים יום מראיית
המקום ,וה"ה איפכא.
וקשה לי דלפ"ז איך מברך אדם על מקום שנעשה בו נס ,והרי אדם רואה את
עצמו בכל עת ובכל שעה ,וכמו כשרואה אדם אחר שנעשה לו נס אינו יכול
לברך על המקום בתוך שלושים יום לראייתו את האדם ,א"כ גם האדם עצמו
רואה את עצמו בכל עת ובכל שעה ,וא"כ היאך מברך על מקום שנעשה בו
הנס .הגראי"ל שליט"א תירץ דצריך לומר דאדם הרואה את עצמו שוכח הוא
מהנס שאירע לו מחמת ההרגל ,וממילא כשמגיע למקום שאירע בו הנס יש
כאן ראיה חדשה .ואמרתי לגראי"ל שליט"א דלפ"ז אם האדם מודה ומשבח
במשך כל הזמן על הנס שאירע עמו ,לא יוכל לברך על המקום ,דהרי רואה
הוא את עצמו ולא שוכח מהנס ,וענה ע"ד צחות דאעפ"כ לבו בל עמו
ומשבח מן השפה ולחוץ ,ועדיין צ"ב) .נאות אפרים(

באילת השחר כאן דהביא דכך ביארו את הפסוק החיזקוני והטור .והעיר רבנו שבק"ש על המטה
צ"ע אמאי אומרים רק פסוק המלאך בלא הפסוקים הקודמים עי"ש(

שבט נפתלי למדו בצנעה
איתא במדרש )שיר השירים( מצאנו ר' חייא בריה דרבי אבא דיפו אמר
הלומד תורה בצער נוטל אלף שלא בצער מאתיים נוטל בשכרו ממי אתה
למדי משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי שבטו של נפתלי על ידי שהיו
עוסקים ולומדים תורה בצער נטלו שכר אלף הה"ד דברי הימים א יב לה
ומנפתלי שבעים אלף ,בתרגום שם ומשבטא נפתלי רבנין אלפא אבל שבטו
של יששכר על ידי שהיו למדין תורה שלא בצער נטלו שכר מאתים שנאמר
שם לג ךאשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם ,ר' יודן בשם ר' בון אמר הלומד
תורה שלא במקומו נוטל שכר אלף ובמקומו נוטל שכר מאתים וממי אתה
למד משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי שבטו של נפתלי על ידי שהיו
למדין תורה שלא במקומן נטלו שכר אלף אבל שבטו של יששכר על ידי
שהיו למדין תודה במקומן נטלו שכר מאתים עכ"ל.
ומבואר ששבט נפתלי זכה לחלק גדול בתורה מפני שהיו לומדים בצער
ושלא במקומן .ויש לעיין מדוע למרות כל האמור בגודל לימוד ומתיקות
התורה של שבט נפתלי עם כל זה לא מצינו שהיה שותף למסירת התורה
ולא נזכר בין תופסי התורה המיוחדים שבעם ישראל כפי שנאמר על שבט
לוי ויששכר ויהודה כמבואר בגמ' יומא )כו א( אמד רבא לא משכחת צורבא
מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר לוי דכתיב )דברים לג
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ענין בפרשה -קבורה ונפטרים
חופה על קברה

סיפר רבנו ששמע מש"ב הגרש"ז ריגר זצ"ל שהגאון ר' אריה לייב קצנבלויגן
רבה של בריסק לקח לבתו את הגאון רבי יעקב מאיר פאדווא לחתן ,וכמה
ימים לפני החופה נפטרה הכלה .ועשו לה חופה על קברה ,משום עגמת נפש
כמבואר בשו"ע יור"ד סימן ש"נ סעי א' "אם רצו ,מתירין שערות לכלות,
ומגלים פני חתנים ,ונותנין דיו וקולמוס בצדו ,ותולין מפתחו של מת ופנקסו
בארונו ,משום עגמת נפש .ועושים חופות לחתנים וכלות ,ותולין בהם דברים
שלא הביאו אוכל נפש"] ,ועי' בש"ך סק"א דהביא מהב"ח דאין לעשות כן ,אמנם מבואר

ראה עוד מה שכתבנו בענינים אלו בפר' ויחי תשע"ד
והעיר הגראי"ל שליט"א על הרשב"א ,דהא מבואר דבניחום אבלים איכא
גמילות חסדים גם עם המתים ,ועל גמילות חסדים שעושים המנחמים עם
המתים לכאורה אין האבל בעל דבר למחול ,וצ"ע) .נאות אפרים(

גזירה
נאמר בניחום אבלים בפטירת ילדה קטנה ל"ע :מה שנגזר מן השמים אי
אפשר לשנות ,אבל בן אדם צריך לעשות ,ולא שהעשיה משנה כי אם נגזר
לא יועיל שום דבר שבעולם ,ואם עשה או לא עשה לא משנה ,רק מה שנקבע
הוא מה שיהיה כפי מה שנגזר בראש השנה,
לעיתים אחר מעשה אדם מתייסר שמא לא עשה די וחושב אם הייתי עושה
ככה היה ככה ,אם הייתי עושה באופן אחר שמא היה מועיל ,אך זה שום
דבר .וגם תפילה קשה מאוד שתשנה מה שנגזר בראש השנה] .ואמנם יתכן
שיש אופנים של תפילה שמועיל ,עיין תוס' ראש השנה ט"ז ע"א ד"ה כמאן[.

דרק על תחילת הסעיף ולא על סופו .וכתב החכמת אדם כלל קנ"ה ו"עושין חופות לחתנים
וכלות וזה נוהגין גם בקהילתנו להוליך לקברם תחת חופה ועם כלי זמר ,ותולין בהם דברים שלא
הביאו] .ובס' ארח דוד עמ' תר"ז מובא על הגר"ד בהר"ן זצ"ל שבנו ר' יחיאל נפטר בהיותו חתן
כשבועיים לפני החתונה .וכמנהג הימים ההם ,שמו פרוכת שחורה על מיטתו[)רבותינו שבגולה
עמ' .(205

]הערה יש להדגיש שדברים אלו נאמרו ב"ניחום אבלים" דהיינו אחרי שהגזירה כבר חלה אולם
לפני שנפטר  ,אמר רבנו כל עוד שאפשר כבר כתוב בגמ' אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של
אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים ברכות דף י' ע"א ומה שיכול באמת להועיל זה אם יתאמת
אצלו הבטחון שהכל מה' .ועוד הוסיף רבנו שלפעמים נגזר על תנאי שאם יעשה כך וכך תתבטל
הגזירה כמו בנימין הצדיק שהוסיפו לו עשרים ושתים שנים ככתוב מסכת בבא בתרא דף י"א
ע"א תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה
לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה
לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה
למות אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל
כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו
מיד קרעו לו גזר דינו תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו ולכן חייב להרבות בתשובה
תפילה וצדקה להעביר את רוע הגזירה[) .מזקנים אתבונן ח"א עמ' (11

ואמר רבנו ששמע ,שזה היתה אחת הסיבות שמינו את המהרי"מ פאדווא
לרבה של בריסק ,כי היה נחשב כמו חתן של הרב הקודם.

לימוד לעילוי נשמת
הורה הגראי"ל שטינמן שליט"א שניתן ללמוד לכמה נפטרים ביחד באותו
לימוד ,כיון שנר לאחד נר למאה )ויאמר שמואל עמ' מ"ט(.

קדיש לגוי
כתב הגר"י זילברשטיין שליט"א :מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א הורה
שקדיש לגוי אינו מועיל לו כלום ,ואפשר לומר קדיש על גוי ,אך הקדיש לא
יעזור לו) .ויאמר שמואל עמ' שע"ו(

קברי צדיקים
החזו"א זצ"ל אמר דההליכה להתפלל על קברי צדיקים זה משום שיש שם
השראת שכינה ועי' דרשות הר"ן תחילת דרוש ח' אבל בקברים של אנשים
פשוטים אין ענין להתפלל .וזה רק כבוד למת עצמו] .א"ה ,ולבנים יש בזה כאו"א[
שמעתי שבעל החזון איש זצ"ל כשהיה בבית הקברות בצפת התעכב סמוך
לקברו של הבית יוסף יותר מאשר לקבר האר"י ,ויתכן שעשה כך כיון שהוא
התייגע מאוד בדברי הבית יוסף ,ואילו בדברי האר"י הוא התייגע פחות,
ומשום הכי הוא הרגיש שיש לו יותר שייכות לבקש אצל קבר הבית יוסף
מאשר בקבר האר"י .והנה מצד אחד בקברי קדמונים יש יותר השראת
השכינה ,אבל מצד שני י"א דכיון הצדיקים מוסיפים בעוה"ב כל הזמן מחיל
אל חיל ,ומתדבקין יותר בזיו השכינה ממילא הצדיקים הקדמונים רחוקים
מאוד מדורות שלנו ,וא"א לנו להיות שייכים עמם כמו ששייך להיות
בצדיקים שיותר סמוכים לדורותינו) .אילת השחר ויחי(
]וכשרבנו שליט"א היה לפני כשלושים שנה בבית הקברות בצפת ,על קברם
של האר"י והב"י ,והיה שקוע בשערפיו ,ופתאום החל לרדת במרוצה עד
למטה ,ונפל כמה פעמים והמשיך לרוץ עד שיצא מהבית קברות ,ולאחר מכן
שאלוהו לטעם הדבר ,ואמר שפתאום התבוננתי היכן אני נמצא ,באדמת
קודש ,ויראתי לעמוד במקום הזה ,ולכן מיד ירדתי למטה .ומיני אז ,כשהגיע
רבנו לבית החיים בצפת לא נכנס לפנים רק מתפלל מלמטה[.

צער על מת
אמר רבנו דגם מה שנאמר שלשה ימים לבכי הוא בכיה על המת אבל מה
שפורץ בבכי על מה שחסר לו רח"ל לא נאמר שיעור) .מזקנים אתבונן ח"א(

ורקב עצמות קנאה
לאחר תפילת וותיקין בשבת קודש עלה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לביתו
וישב על כסאו ואמר לאחד מבני ביתו בזה"ל יש דבר שברצוני להגיד לך.
הרב מיכאל שטיגל מהחברה קדישא בבני ברק ,עסק בקבורת אשה שהביאו
מארצות הברית ,האשה נפטרה לפני חמש שנים ,וגופה היה בלי שום רקבון,
וגם בשרה היה נראה כאילו היא מתה עכשיו ,ואמר מרן ששאל להח"ק מי
האשה הזאת ,וסיפרו לו מעשה נפלא דשלפני תשעים וחמש שנים נסעו
הוריה לארה"ב יחד עם אחותה ,אחותה מתה כשהיתה קטנה ,ואחרי כמה
שנים כשהיתה הנפטרת בת י"ז שנה קיבלה מכה במוח ,ונהפכה לצמח גמור,
וכך נשארה בבית חולים שנים ע"ג שנים ,עד שמתה בגיל תשעים לפני
כחמש שנים .ומאחר שבית החולים ששכבה בו היה שייך לנוצרים ,קברו
אותה בבית קברות השייך להם ,כששמע עסקן אחד מהענין עשה כמה
השתדלויות והצליח לקבל רשות להעביר את הנפטרת לקבורת ישראל,
והביאו אותה לארץ ישראל ,וכשפתחו הארון ראו בשר גופה מבלי שום
ריקבון.
ואמר מרן 'איך האב א פשט' -יש לי ביאור בענין .הלא איתא בשבת קנ"ב
ע"ב רקב עצמות קנאה )משלי יד ל( מי שיש לו קנאה עצמותיו רקובים ע"כ,
ולכן נראה שלפני תשעים שנה בארה"ב לא היה למי שתתקנא בה ,כי הלא
לא היו שם כמעט יהודים שומרי תורה ומצוות ,ולכן לא הכירה לאף אחד
ולהגויים זה פשוט שהיא לא התקנאה בם ,כי לאו בר מינה הם ,ואח"כ הלא
היא היתה רק צמח ,ולא היה שייך אצלה שום ענין של קנאה ,ולכן אין בה
רקב כלל .ושאל הגר"א מן להגר"ח שליט"א הלא בגמ' איתא רק לגבי
העצמות שאין כאן רקב ,ולא לגבי הבשר שלא ירקבו ,וכאן אצל אשה זו
רואים שאפילו הבשר לא נרקב .ותירץ מרן שליט"א שמסיפור זה מוכרחים
ללמוד ביאור חדש בהגמ' שגם הבשר נכלל בעצמות ,ומה שאירע עם
העצמות אירע ג"כ עם הבשר והבשר נכלל גם כן בהך עניינא.
בשבת קודש אחרי שסיפר מרן הגר"ח את סיפור הנ"ל היה מרן רבנו שליט"א
סנדק בברית מילה ,וסיפר לו הרב מן שליט"א את הסיפור על הנפטרת
מארה"ב שקברו החברא קדישא בבני ברק ,ומצאו את גופתה כשהיא
שלימה ,וגם את הביאור של הגר"ח הנ"ל.
ושאל רבנו שליט"א הלא ראינו רקב אצל תינוקות שמתו אפי' אחרי כמה
חדשים ל"ע ,ושם אין שום קנאה או תחרות וצ"ב.
וכשהציעו שוב לפני מרן הגר"ח הערה זו ,ענה שלדעתו אין זו קושיא ,כי הלא
זה שאין לו לקטן קנאה אינו מן החשבון ,כי הלא קטן אינו בר דעת דנימא
כאילו שזו מדרגה שאינו מתקנא בחבריו .משא"כ הבחורה הזה שהיתה
גדולה כמה שנים עד שקבלה המכה בגיל י"ז ולא היה בה שום קנאה
בחברותיה ,זו כבר מדרגה ולכן לא היה אצלה שום ריקבון וכדברי הגמ' הנ"ל.

להיקבר אצל צדיק
אמר רבנו רשע הנקבר סמוך לצדיק יקבל את כל העונש המגיעו ,ולא מועיל
כלום סמיכותו לצדיק .ויש משקיעים ממון רב להיקבר סמוך לצדיק ,ובודאי
עדיף ליתן הכסף לצדקה ואז יועיל לו להינצל לו מהדין בעוה"ב ,אבל
הסמיכות לצדיק לא תועילו )אילת השחר ויחי(.

נטילת ידים אחרי הלויה
נוהג רבנו ליטול ידיו כשחוזר מלויה אע"פ שלא היה בתוך ד"א של מת ,וראה
במג"א או"ח ס"ד סקכ"א .ועי' פרמ"ג א"א סכ"א ובס' טהרת הכהנים
כהלכתה עמ' קע"ג.

מחילה על ניחום אבלים
כתב הרמב"ם )פי"ד מהלכות אבל הל"ז( יראה לי שנחמת אבלים קודמת
לביקור חולים ,שניחום אבלים גמילות חסד עם החיים ועם המתים ,עכ"ל.
]ויש לציין מקור להר"מ דניחום אבלים הוא גמילות חסד עם החיים והמתים,
מדברי הילקוט בקהלת ז' על הפסוק טוב ללכת אל בית האבל וגו' ,מוטב
שילך במידה שנוהגת בחיים ובמתים ,ממידה שאינה נוהגת אלא בחיים
עיי"ש[.והנה מצוות שבין אדם לחבירו ניתנים למחילה ,שאם חולה מוחל
שלא יבואו לבקרו ,או אורח שמוחל שלא ילוו אותו מחילתן מחילה .וכן
מבואר בשו''ת הרשב"א סימן י''ח שהובא בקצוה"ח סימן צ"ז שכתב דלכן
לא מברכים על מצוות שבין אדם לחבירו משום דניתן למחילה ,עיי"ש.

66

הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן שליט"א
קדו"ש במאכל שראוי לאדם ואינו עומד לאדם
ה .איתא בתוספתא בשביעית )פ"ה הי"ג( וברמב"ם פ"ה משמו"י ה"ה ,שאין
ליתן מאכל אדם שיש בו קדושת שביעית לבהמה ,דכתיב "והיתה שבת
הארץ לכם לאכלה" ,אבל מאכל אדם שנפסד ואינו ראוי לאדם מותר ליתנו
לבהמה 23.ויש לדון במאכל שהוא ראוי לאכילת אדם אבל אין דרכם של בני
אדם להעמידו לאכילה ,כגון בשר של תפוח עץ הדבוק לגרעיניו ,או מעט
מבשר האפרסק והשזיף הדבוק לגרעינו ,אי חשיב כמו נפסל מאכילת אדם
כיון שבמציאות אין הדרך לאכלו ,או כיון שהדבר מצד עצמו ראוי לאכילת
אדם לא חשיב כנפסל מאכילת אדם.
ושמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א שאמר לענין שיירי מאכל הפרי ,שזה
תלוי אם סתם בנ"א אוכלים אותו ורק המפונקים זורקים אותו )כגון ליבת
העגבניה( יש בו קדו"ש וחשיב מאכל אדם ואסור ליתנם לבהמה ,אבל אם
רוב בנ"א אין אוכלים אותו מחמת רוב מאיסותו לא חשיב מאכל אדם ומותר
ליתנם לבהמה ,אולם אם רוב בנ"א נוהגים לזורקו מחמת ההכרח ולא מחמת
מאיסותו ,כגון בשר שבין גרעיני התפוח שלא ניתן לאוכלו עד סוף מקום
הפרי )וא"א לצמצם( ,בזה יש לדון ,דאפשר דחשיב שפיר מאכל אדם ויש בו
קדושת שביעית.
והוסיף דכמו כן מצינו אותו ספק לענין טומאת אוכלין .24ואף שיש לדחות
דהתם אתינן עלה מדין שומר לפרי )עיין מנחות דף ע ע"ב( ,וא"כ יש לומר

דשאני התם כיון דאין דין טומאתם בא להם מחמת שם אוכל עצמי שיש
בהם ,25מ"מ נראה יותר ,דיסוד תורת אוכל שבהם הוא מחמת היותם ראויים
לאכילה ,אלא דאי לאו דין שומר הרי הם בטלים לגרעין וכמאן דליתא דמי,
וע"י דין שומר נעשו בתורת פרי לקבל טו"א ,אבל לא בעינן לדין שומר
לאשויי עליו תורת אוכל .ולפ"ז בניד"ד לא מיחשב נפסל מאכילת אדם כיון
שבמציאות הדבר מצד עצמו ראוי לאכילה אף שבפועל אין אוכלים זאת.
והנה הרמב"ם )פי"א מתרומות הי"ד והט"ו( כתב וז"ל :מגורה שפינה ממנה
חיטי תרומה ,אין מחייבין אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת ואח"כ יתן
לתוכה חולין ,אלא מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין ,וכן חבית של שמן
שנשפכה ,אין מחייבין אותו להיות יושב ומטפח ,אלא נוהג בה כדרך שהוא
נוהג בחולין ,ע"כ .ומכאן יש שלמדו לענין דין שביעית ,שאף מאכל הנשאר
בקערות וקדירות ויש בהם קדושת שביעית אין חוששין על אותו דבר מועט
שהוא הולך לאיבוד 26.וכ"כ בספר אורחות רבינו ח"ב )הוספות עמ' נג(
שבביתו של החזו"א לא הקפידו בשיורי מאכל שנשארו בצלחת אלא היו
שוטפין הכל] .ופשוט דכ"ז בנשארה כמות מועטה שהדרך לזורקה לאשפה
בשאר שנים ואינה עומדת למאכל אדם ,אבל בנשארה כמות מרובה שהדרך
לאוכלה אין לזורקה משם הפסד[ .ולפי"ז בגרעין שנשאר בו מעט אוכל כיון
שהדרך לזורקו יכול ג"כ לנהוג בו מנהג חולין27.

 23כן למדו מדברי התוספתא )פ"ה דשביעית( דאיתא התם פת שעפשה אין
מחייבין אותו לאכלה .וע"ע בחזו"א סי' יד ס"ק י'.
 24במחברת השיעורי' חסר כאן קטע .ואולי כוותו לפלוגתת הרמב"ם והראב"ד
בפ"א מטומאת אוכלין הי"ג ,וז"ל הרמב"ם :כל הגרעיין מתטמאות ומטמאות
ולא מצטרפות חוץ מגרעית הרוטב אבל של תמרה יבישה אין מצטרף ,ומקורו
ממתי' עוקצין )פ"ב מ"ב( ,ושם הי"ד ז"ל :החותל שעל הגרעיה של רוטב אין
מצטרף ושל גרעית היבשה מצטרף מפי שהוא דבוק באוכל חשב כאוכל,
והראב"ד בהשגתו פליג על הרמב"ם וס"ל דחותלות של גרעין הרוטב לעולם אין
מטמאה טו"א ,ומבואר דאיכא פלוגתא אם דבר מאכל הדבוק אל הגרעין מצטרף
לקבל תורת אוכל לדין טו"א ,דלהרמב"ם כיון שחותלת הגרעין היבש ראויה
להאכל עם הפרי מקבלת טו"א ,ולראב"ד לעולם הקליפה שעל הגרעין איה
מקבל טו"א .עוד אפשר דכותו לפלוגתת ת"ק ור' יהודה בחולין דף קכא ע"א
גבי האלל המכוס )הוא בשר הדבוק לעור הפשט מהבהמה( ,ומוקי ליה התם
בפלטתו סכין שהאדם חתכו ומבטלו אצל העור ,וחלקו אי מתבטל הבשר אצל
העור וטהור או לא] .אולם ד"ז תליא בפלוגתת רש"י ותוס' אי לאיסור אכילה
לשיטת ר"י בעין מחשבה לאוכלו ,ולדעת רש"י בעין מחשבה א"כ כשאין כותו
לאכול בטל מייה שם אוכל ,ולתוס' )ד"ה והוא שכסו( אף כשאין כותו לאכול
לא בטל מייה שם אוכל[.
]ומציו עוד בחולין דף עא ע"א בעין טומאת אוכלין ,גבי מי שבלע חתיכה קטה
ולא לעסה והקיאה דמטמאה טומאת אוכלין משום דראוי לגוי ,דהי דלא חזיא
בפיו שלא בפיו מיחזיא חזיא ליה )דהייו למי שלא ידע שבלעה( .וחלקו
הראשוים בביאורו ,יש שפירשו שהוא בתורת סימן ,דכיון דשלא בפיו זה לא
מאיס לפיכך יש עליו שם אוכל גמור אף אם לכולם זה מאיס כיון שאין החסרון
בעצם הפרי ,וכ"מ מתוס' בכתובות דף ל ע"ב )ד"ה לא צריכא( ,ויש שפירשו שהוא
בתורת סיבה ,דכיון שיש כאלו שלהם זה לא מאיס לפיכך לא בטל ממו שם
אוכל ,וכ"מ מתוס' ישים ביומא דף פא ע"א )ד"ה זר שבלע( ,ולפ"ז אם זה יהיה
מאיס לכולם אף שהוא מחמת גורם חיצוי מי יהיה בטל ממו שם אוכל[.
ועיקר ידויו ,אפשר דשביעית קייל טפי מטומאת אוכלין ולכ"ע לית ביה ק"ש,
כיון דמקרא דוהיתה לכם לאכלה ילפין שצריכים לאכול כדרך אכילה ,ודבר
שדרכו לאכול חי לא יאכל מבושל ,ה"ה מי דאית לן למימר דקרא דלאכלה לא
אמר אלא על דברים שרגילין לאוכלן ,ולא על מה שרגילין לזרוק לאשפה.
 25כ"ה בפיה"מ להרמב"ם במסכת עוקצין )שם( ,אבל בהלכות )שם( מבאר
להדיא דהוא מתורת אוכל דאית ביה ואיו מדין שומר.
 26הה יש לעיין בהאי עיא ,דהה תן בתרומות )פי"א מ"ה( גרעיי תרומה,
בזמן שהוא מכסן אסורות ואם השליכן מותרות .ובירושלמי )שם ה"ד( א"ר
יוחן בגרעיי אגסים וקרוסטומלין היא מתיתא ,א"ר לעזר אפי' תימא בגלעיי
הרוטב במחוסרין למצמץ .ומבואר בירושלמי דאיסור תרומה דאית בהגרעיין
איו אלא בגרעיין שיש בהם כדי למוצצם ובמקום שהוא מכסן .ובתוספתא
דתרומות )פ"י( איתא דגרעיי החרובין הזיתים והתמרים אפי' אם איו מכסן
אסורין לזרים .וברמב"ם )פי"א מתרומות הי"א( כ' וז"ל :גרעיי אתרוג מותרים,
גרעיי זיתים ותמרים וחרובין אע"פ שלא כסן הכהן הרי הן אסורין לזרים,
ושאר הגרעיין בזמן שכסן ויש בהם לחלוחית למצוץ אותן אסורות לזר ואם
השליכן מותרות .ומקורו מתוספתא ה"ל.

וקשה דבהלכות טומאת אוכלין )פ"ה הי"ז( פסק הרמב"ם וז"ל :גרעיי זיתים
וגרעיי תמרה אע"פ ששלקן לאוכלין אין מטמאין ,ושם בהי"ח וז"ל :גרעיי
חרובין אע"פ שכסן לאוכלין אין מיטמאין .וצ"ע מאי שא מדין תרומה דגרעיי
חרובין אף שלא כסן כלל אית להו איסור זרות ,וצ"ע.
והה הקשה המהר"י קורקוס בהל' תרומות שהרמב"ם בהלכותיו סותר לדבריו
בפיה"מ בתרומות דהתם מפרש הוא להיפך דגרעיי החרובין אף אם לא השליכם
מותרים הם וגרעו מכל הגרעיין ,ומבאר המהרי"ק )ובדרך זו כ' הפ"מ בתרומות
שם( דאיכא חילוק בין גרעיין שיש בהם מעט בשר פרי או שאין בהם כלום דהא
דכ' הרמב"ם בפיה"מ איירי שאין בשר פרי בגרעין כלל ובהא גרעי גרעיי
החרובין דאים עומדים למציצה כלל ואף אם כסם אין בהו תורת אוכל ,אבל
דברי התוספתא איירו בגרעיי חרובין זיתים ותמרים ששאר מעט מבשר הפרי
דבוק בהם וע"כ אף אם השליכם איכא בהו תורת אוכל .וזהו הביאור בטעם
חילוק אלו הגרעיין משאר גרעיי הפירות ,דכולהו אין דרך ששאר בהם מעט
פרי אבל גרעיין הללו דרך שישאר דבוק בהם מעט פרי ולכן אית בהו איסור
לזרים אף אם השליכם ,ומעתה אף ל"ק מדבריו בהל' טו"א דהתם איירי בדין
גרעיין ללא בשר פרי כלל) .וע"ע ברש"י שבת דף כט ,א דתמרי ארמייתא שאר
מעט מבשר הפרי בגרעייהן וחזו למיכל אגב אמייהו.(.
ולפי"ז הא הרמב"ם דימה את דין קדו"ש לדין תרומה וכמוש"כ בפ"ה משמיטה
ויובל הכ"א וז"ל :הקליפין והגרעיין שמותרים בתרומה לזרים אין קדו"ש חלה
עליהם והרי הם כעצים .ולמד זאת הרמב"ם מסברא דפשיה ללמוד דין שביעית
מדין תרומה ,וא"כ עולה דכל הגרעיין שאין בהם בשר פרי יהא דין קדושתם
תלוי אם יש בהם כדי למוצצם ואם כסם לכך ולא השליכם ,אבל אם אין בהם
כדי למוצצם אין בהם קדו"ש ,ועי' חזו"א )שביעית סי' יג ס"ק כא( דבכה"ג אף
אים ראויים למאכל בהמה ,וע"ע שם דבעין שיהיו עומדים לבהמה כדי שתחול
קדו"ש על מאכל בהמה .אבל גרעיין שיש בהם בשר כגרעיי החרובין והתמרים
אף אם השליכן וק"ו אם לא כסן לכך יש בהם קדו"ש .וכמו שכ' המהרי"ק בהל'
תרומות דאם יש בשר דבוק בגרעיי הפירות אף אם משליכין אותן מחמת שאיו
אוכל גמור מ"מ אית בהו איסור זרות ותורת אוכל עליו.
ובחזו"א עוקצין )סי' ב' סק"ה( מבאר דהא דאמרין בתרומות דגרעיי הזיתים
אף בלא כיוס אסורין לזרים הייו משום דסתמן עומדים למציצה ,משא"כ
בשאר הגרעיין אין סתמן עומדים למציצה .ומאי דבדין טו"א קט הרמב"ם
דגרעיי החרובין וכו' דאין מיטמאין הייו משום דהלחות מוגדרת כמי פירות
ואין לה תורת אוכל .ומאי דבתרומות חייל בהן איסור לזרים סתפק החזו"א
אם זהו דין דרבן גרידא או שהוא דין דאורייתא.
ולפי ביאורו של החזו"א אין מקור לכך שאם יש בשר פרי בגרעין אית ביה איסור
תרומה אף בזורקו לאשפה ואדרבא כל מעליותיו דגרעיי החרובין והזיתים הוא
משום דסתמא עומדין למציצה ,וסתמא דהרמב"ם ראה כהחזו"א שלא הזכיר
כלל עין בשר שבגרעיין אלא גרעיין סתם ,ועמדה הוראת רביו שליט"א שאף
שיירי מאכל השארים בגרעיי הפרי והדרך לזורקם לית בהו תורת אוכל
וממילא ליכא בהו קדו"ש] .וע"ע מש"כ בזה בספר שיעורי מקדש דוד – חולין
)סי' ו' אות א'( ,ובספר זר הקודש חולין דף ע ע"א )ד"ה תן( ע"ש[.
 27וכן היא דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל הובא במשפטי ארץ פרק כג הערה .10

67

הגאון הגדול רבי אברהם שלזינגר ראש כולל 'נחלת יחיאל' נלב"ע ט"ו טבת תשע"א
הגאון ר' אברהם נולד בחודש אייר תרצ"ז לאביו הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל שלזינגר זצ"ל מייסד וראש ישיבת קול תורה .ובט' אדר תש"ט נפטר אביו רי"מ,
ואז בהמלצת מרן החזון איש שלחו את ר' אברהם בשנת תשי"ב ללמוד בישיבת 'כפר סבא' אצל רבנו] .ע"פ דברי אחיו הגאון רבי אליעזר שלזינגר שליט"א
שהוא שוחח עם החזו"א על כך[ ,שם עלה ונתעלה בעמקות התורה ,לאחר מכאן עבר לישיבת פונביז' ונתחבב טובא למרן הרב מפונביז' זצ"ל ולמרן רשכבה"ג
הגרא"מ שך זצ"ל ,ולאחר מכאן המשיך בעמל התורה עצום בכולל פונביז' .בשנת תשל"ח הקים כולל 'נחלת יחיאל' לאברכים מופלגים ,ושם מסר להם
שיעורים בעומק גדול ובגאונות נפלאה.
בטבת תשמ"ז קיבל אירוע מוחי ל"ע ומאז נחלש ונשאר עדיין בעמלו בכל כחו ,עד שנסתלק לב"ע בט"ו טבת תשע"א
ובכל התקופות נשאר לו קשר עמוק של תלמיד ליבדלחט"א רבנו שליט"א ולמד עמו בחברותא תקופה ממושכת ]וכפי שהיה מתבטא ר' אברהם 'שרבנו פתח
לו את הראש בלימוד'[ והיה ר' אברהם מתיעץ עמו בכל ענין שהיה לו] ,והפליא תמיד באזני משפחתו על שראה ברבנו שליט"א נקיות הדעת והבנה עמוקה
שלא נמצא בדור האחרון[ .ונביא כאן מעט מאשר קבלנו מחלק מבני המשפחה

אצל הגרי"ז

ומצב הכלכלי של הכולל חמור מאד ]והגאון ר' אברהם כבר כמה פעמים הי'
לו התקפי לב וגם שיתוק חלקי וזקוק לרחמי שמים[ ,ומאד זקוק לתמיכת
הצבור למען יוכל להמשיך.
והנני בבקשה לעזור להנ"ל ובודאי כל התומכים יבורכו כנאמר ותומכיה
מאושר .ז' אדר א' תש"ס .בני ברק יצ"ו .הכו"ח לכ' עמלי התורה .א,ל שטינמן

באחד הימים בזמן שלמד בישיבה בכפר סבא ,עלה לירושלים למרן הגרי"ז
זצ"ל ודיבר עמו בלימוד ,ומאוד התפעל ממנו הגרי"ז ושאלו מי הראש ישיבה
שלך ,וענה לו שהגראי"ל הוא הראש ישיבה שלו .ואמר לו הגרי"ז
בהתפעלות' ,ר' אהרן ליב הוא ת"ח והתחנך בלימוד בבית מדרש של בריסק'.

מסכת נדה

)מפי בנו וחתנו שליט"א(

באים ללמוד תורה

רבנו למד עם ר' אברהם בתקופה שהיה בכולל ,מסכת נדה וחולין בעיון,
ואילת השחר נדה ,נכתב במו"מ שהיה ביחד עמו.
ומשא ומתן אחד ידוע לנו שהיה ביניהם ,האם הא דתערובות לח בלח יש לה
דינים אחרים ,הוא מחמת המציאות ,או דהוי מחמת הדין שיש בזה הלכה
אחרת .ועסקו הרבה בראיות לכאן ולכאן.

סיפר ר' אברהם שבעת שלמד בכפר סבא ,לילה אחד הגיע לישיבה בעל
מכולת וסיפר שיש שם נפטר וביקשו מהבחורים שיבואו לשמור עליו.
וכשמע מכך רבנו 'ראש הישיבה' ניגש עליו ואמר לו וכי בחורים הם בטלנים
שצריכים לעשות דבר כזה ,אתה תסגור את המכולת שלך ותשמור ,אבל
בחורים באים ללמוד תורה בלבד.

מדת הבטחון
רגיל היה ר' אברהם לומר בשם רבנו ,שמי שרגיל לעשות השתדלות אינו יכול
פתאום להפסיק ולומר כעת אני בוטח ,דכיון דהתחיל במהלך של השתדלות
א"כ גם ההנהגה עמו היא בהנהגה כזו .וכעין מה שאמר החזון איש שהגנב
יתפרנס רק בגניבה ,ובלי גניבה הוא ימות ברעב כיון דכך העמיד את עצמו
לקבל מזונתיו] .רק בתשובה שלימה יכול לשנות את הנהגתיו[] .וראה אילת

]ובהזדמנות אחרת התבטא רבנו בענין בזה בשיחה בישיבת ארחות תורה חנוכה תשס"ג :היום
כל אחד יודע שאם בכל המצות יש התרשלות ,תורה זה הדבר שהכי נח לאדם להתרשל כמו
למשל אם אחד רוצה ללכת לעבוד בחנות או בפקידות וכדו' ובינתיים יקראו לו לבוא להשלים
מנין בבית האבל יאמר שהוא לא יכול כי הוא צריך לעבוד ויבינו את זה ,אבל אם אחד לומד
בישיבה אז חושבים בודאי שצריך ללכת ,ואם לא ילך יגידו מה זה האם הוא לא יכול להשלים
מנין בבית האבל מה שייך ואפילו שבינתיים עי"ז יתבטל יבטל תורה או שלולא זאת היה הולך
להתפלל בישיבה ,ובישיבה הרי זו תפילה אחרת לא כמו בבית האבל שמתפללים בחטף בכל
זאת בני אדם חושבים שאין דבר כי תורה אפשר לבטל אפילו בשביל דבר הכי קטן וזהו העלבונה
של תורה מה שחז"ל אומרים )אבות ו א( אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ,תורה זה הדבר
הכי קל בשביל דבר הרי קטן אפשר לבטל תורה משא"כ שאר דברים לא מבטלים בשביל כל
דבר הכי קטן ,ואנחנו צריכים להבין שההתרשלות בתורה יכולה לגרום עוד התרשלות ועוד
התרשלות עד שחלילה וחס יכול לגמרי להתנתק מהתורה[.

השחר' פר' שלח מש"כ בזה[.

חתן ת"ח
עוד אמר רבי אברהם שאמר לו רבנו בשם מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל שעיקר
מטרה שמחפשים חתן ת"ח ,הוא לראות שהוא יהיה אדם שיוכל להקים אח"כ
דורות ת"ח ,ולא מספיק להסתכל רק עם כעת הוא ת"ח.

בעת חליו
כשחלה הגאון ר' אברהם ,רבנו לא הסיח דעתו ממנו והיה מזכירו תמיד
לרפואתו.
וכשהגיע לבקרו ,סיפר לו רבנו ששמע על הגאון רבי דוד בהר"ן זצ"ל שפעם
נפל ושבר את רגלו השמאלית ,ועשה אח"כ סעודת הודאה על כך .והסביר
שהרי מהנפילה היה יכול שישבר לו ב' הרגלים ,ולכך יש הודאה לה' על מה
שיש .וכך ניחמו רבנו שח"ו מהאירוע יכול להיות יותר גרוע רח"ל.

אצל מרן הגרא"מ שך
הגאון רבי אברהם זצ"ל היה מקורב בבחרותו למרן הגרא"מ שך זיע"א
ותקופה מסוימת סעד עמו בעת ארוחת שחרית ,ונהג לספר לו דברים
שאמרו גדולי ישראל ,וסיפר ר' אברהם שבכל עת שהזכיר דבר מה מרבנו
שליט"א היה נראה מצידו של מרן זיע"א התעניינות עצומה ורצה לשמוע
בדיוק מה אמר ,והיה מבקש ממנו שיחזור פעם שניה על הסיפור כדי לדעת
בדיוק את הענין) .מפי הרה"ג ר' אברהם צבי טויב שליט"א(
]וכבר הבאנו בגליון פר' חיי שרה שהגאון רבי אברהם זצ"ל התייעץ פעם עם
מרן הגרא"מ שך זצ"ל בענין חשוב ,מה עליו לעשות .ומרן זצ"ל לא רצה
להשיב בזה ,ואמר לו שילך לשאול את הגראי"ל שליט"א ,ואמר לו מרן
הגרא"מ 'דע לך שהגראי"ל הוא אדם גדול והלכה כמותו בכל מקום') .מפי אחד
מבני הגר"א -הג' שליט"א שהיה נוכח שם([.

הדפסת השיעורים
כשנשאל רבנו שליט"א האם לעסוק בהדפסת שיעוריו של ר' אברהם ,אמר
רבנו שהנה להבין את העומק של ר' אברהם גם בחייו היה צריך להיות גברא
רבא ,וכ"ש מפי כתבו .אבל בכל זאת עדיף להתאמץ ולהוציא אפי' שלא יבינו
עד הסוף.

הספד רבנו
מיד ששמע רבנו על פטירת הגאון ר' אברהם אמר מה עומד להספידו ,וכך
גם אמר לפני מיטתו :אין מה להרבות ,העיקר הוא שברוב ימיו למד מתוך
יסורים ,הי' ת"ח גדול ביסורים גדולים ,והקב"ה יעזור שיהא ובלע המות לנצח
וח"ו לא יהי' עוד כאלה אסונות.

מכתב רבנו במעלת הכולל של ר' אברהם
בס"ד .הנה הכולל בשם "נחלת יחיאל" המנוהלת ע"י הגאון ראש הכולל ר'
אברהם שלזינגר שליט"א בן הגאון ר' יחיאל מיכל שלזינגר ראש ומיסד
ישיבת קול תורה בירושלים ,אשר בו לומדים עשרות אברכים מופלגים,

הודעה משמחת לאחר שאזלו כל החוברות אוגדנים של כאיל תערוג מבראשית תשע"ד עד שמחת תורה תשע"ה הדפסנו הוצאה נוספת וניתן להשיג
במחיר עלות] .הכמות מוגבלת[
בבני ברק :ר"ח רבי עקיבא  164דירה 0533105040 10
בירושלים :רח' בית שערים  2כניסה ב' דירה 026516834 8
במודעין עילית :דפוס' צילומית' רח' שאגת אריה  7בתיאום  0504185556בשעות הערב

לזכות ישראל יוסף חיים בן א' לרגל כניסתו לעול תורה ומצוות יזכה לגדול בתורה ויר"ש
ולעילוי נשמת ר' רפאל ב"ר שלמה .ר' שלמה בן ר' יששכר .גיטל בת ר' רפאל
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פרשת שמות
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
ראית האיצטגנינים

נסיון לאבד את מלכותו הוא נכנע ,וחזינן דהפסוק מכנהו 'חדש' כיון דלירד
למדרגת כפוי טובה ולחדש גזירותיו ,אז הוא בעצמו נקרא חדש ,דנהי' איש
אחר.
ובהמשך כתב בדעת זקנים אשר לא ידע את יוסף :אר"י בן לוי ,משל למי
שרגם איקונין של מלך נטלוהו והתירוה ,למחר רגם את המלך עצמו ,כך
בתחילה אמר אשר לא ידע את יוסף ,ולבסוף אמר לא ידעתי את ה' עכ"ל.
והביאור דהמצוות הם איקונין של מלך ,ובהתחלה הוא כופר בטובה של
אנשים ,דהא יוסף היטיב מאד לאנשי מצרים שפתר החלום ויעץ לאגור
תבואה לשנות הרעב ,דלולא זה היו מתים ברעב ,ופרעה היה צריך להיות לו
אסיר תודה מאד שהציל את מצרים ,אלא ע"י מדת כפוי טובה של אי הכרת
הטוב ,לא ידע את יוסף והגיע עד כדי זה שאמר לא ידעתי את ה' ,שזה כפירה
במלך לגמרי ,וצריך ללמוד כמה חשיבות מידות טובות ,דמשפיעים אפילו על
דברים שבין אדם למקום ,דאי הכרת הטוב לאדם מביא לידי כפירה במקום
]ועי בחינוך מצוה ל"ג[ )אילת השחר שמות א ,ח(

ויצו פרעה לכל עמו וגו' )שמות א ,כ"ב(
פרש"י אף עליהם גזר ,יום שנולד משה אמרו אצטגניניו היום נולד המושיע
וכו' ,רואים אנו שסופו ללקות במים לפיכך גזר אותו יום אף על המצרים ,והם
לא ידעו שסופו ללקות על מי מריבה.
והנה האיצטגנינים לא רואים דברים רוחניים ,אלא רואים סימנים גשמיים
על הכוכבים ,אמנם אנחנו לא מתמצאים בזה ,אבל יש חכמה כזו לראות
בכוכבים סימנים לדברים שונים שיהיו בבריאה ,כדאיתא בכמה מקומות
בחז"ל )עי' שבת קי"ט,א קנ"ו ,ב ועוד( ]ומבואר בחז"ל )ראה רש"י ישעיהו
מ"ד ,כ"ה ופסיקתא זוטרתא שמות פ"ב( דאין רואים במדוייק ,אך מ"מ רואים
במדה מסויימת[.
והנה כיון שראו סימן בכוכבים שעתיד ללקות במים ,משו"ה יעצו לזרוק
הבנים ליאור ,אבל המכוון הי' שילקה במי מריבה .וצ"ב דבשלמא אם במי
מריבה משה הי' לוקה במים במציאות ,וכגון שהי' נופל למים ומת ניחא ,אבל
הרי הוא לא לקה במים עצמם ,אלא דבסיבת המים נסתובב שמשה רבינו
חטא חטא דק ]שהראשונים טורחים מאוד להבין מה היה החטא[ ועל אותו
החטא נענש שלא נכנס לא"י .ובכל זאת הם ראו בכוכבים את החטא העתיד
להיעשות בסיבת המים ,ולגרום שייענש.
והרי הם ראו זה ביום שנולד משה ,והחטא במי מריבה היה ק"כ שנה אח"כ,
וכבר אז ראו סימן שהראה שעתיד להיות חטא המביא לעונש ,וסימן זה
איננו ברוחניות שהרי האיצטגנינים לא רואים ברוחניות ,אלא ע"כ יש סימן
גשמי המראה את העתיד להיות.
א"כ רואים שהחטא פוגם לא רק בעולמות הרוחניים ,אלא גם בעולם הגשמי
יש השפעה הניכרת ,אנחנו לא רואים ,וגם הם לא הבינו את הסימן לאשורו,
אבל מ"מ ראו היכר בעולם הגשמי לחטא שעתיד להיות במים ,בזמן שהחטא
עדיין לא נולד.
אמנם הקב"ה קבע שלא יהא ניכר לכל העולם השינוי שנעשה בעולם ע"י
החטא ]כדי שתהא בחירה ומעוד טעמים[ אבל הרושם קיים ,ולא רק לחטא
שהי' ,אלא גם חטא שיהי' בעתיד ,וגם האופן שבו יגרם החטא ניכר ,כמו
שראו האיצטגנינים שמשה ילקה במים ,דאי קיום רצון ה' במים עושה רושם.
וזה חידוש גדול שהרי הראשונים מתקשים לפרש ענין ידיעה ובחירה ]עי'
רמב"ם וראב"ד הל' תשובה פ"ה ה"ה[ וכאן רואים שלא רק שיש ידיעת ה'
קודם החטא ,אלא גם רושם החטא ותוצאותיו מוטבעים בבריאה לפני
שנעשה) .אילת השחר כאן(

שמות השבטים

במד"ר )א ,ה( איתא ע"ש גאולת ישראל נזכרו כאן ,ראובן שנא' ראיתי את
עני עמי ,שמעון ע"ש וישמע א' את נאקתם ,לוי ע"ש נתחבר הקב"ה לצרתם
מתוך הסנה וכו' ,יהודה ע"ש שהודו להקב"ה ,יששכר שנתן להם הקב"ה
שכר שעבודם ביזת מצרים וביזת הים וכו' ,זבולן ע"ש שהשכין הקב"ה
שכינתו בקרבם וכו' ואין זבולן אלא ביהמ"ק וכו' ,בנימין ע"ש ימינך ה' נאדרי
בכח ,דן ע"ש וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי וכו' ,נפתלי ע"ש תורה ומצוות
שנתן להם הקב"ה וכו' ,וכן שאר השבטים עיי"ש ,ובתנחומא אות ג' איתא
כעין זה בשינוי קצת.
והנה כשכתוב בפסוקים בפרשת ויצא שהשבטים נולדו ,מפורש טעמים
אחרים על שמותיהם דלאה קראה ראובן ע"ש כי ראה ה' בעניי ,וכן בשאר
השבטים ,ולא כתוב טעמים אלו הנזכרים במדרש ,ואולי נאמר דמשמים הי'
הכונה בשמותיהם לטעם שכתוב במדרש ,אלא שהקב"ה נתן בפי האמהות
סיבות אחרות לקרוא את בניהם בשמות אלו ,עדיין צ"ב למה המדרש מפרש
את טעם שמותיהם כאן ,ולא בפרשת ויצא כשכתוב את לידתם וקריאת
שמותיהם.
ועוד צ"ב מאי נ"מ במה שאפשר להבין כך בשמותיהם ,הרי אפשר גם
לפרשם באופנים אחרים ,ועוד צ"ב מה הלימוד והענין במה שכל זה נרמז
בשמותיהם ,מאחר שכל הענינים האלו כתובים מפורש בפסוקים.
והנה מצינו שכתוב בפסוקים שמות אנשים לא כשמות שנקראו כגון מה
שיוכבד ומרים נקראים בשם שפרה ופועה ,עי' רש"י להלן פסוק ט"ו ,וכן
ליתרו היו ז' שמות וכדפרש"ר להלן י"ח א' .אע"פ שמסתמא בני אדם לא
קראו לו בכולן אלא שכל השמות ם ע"ש מעשיו ומדרגתו.
ולפי"ז כשהתורה מתחילה לדבר מהשתלשלות הגאולה ,התורה לא היתה
קוראת להם בשם הרגיל שנקראו בלידתם ,אלא משום שבמדרגתם כעת הם
במצב הראוי לכל עניני הגאולה והמסתעף מזה .כגון אכילת המן ,מתן תורה,
ובנין המשכן.
כי בגאולת מצרים לא הי' המכוון רק גאולת השיעבוד הגופני ,אלא כל הענין
שבגאולה היה לעשות מהפכה בכל מהלך העולם ,שהרי לאחר הגאולה ומתן
תורה נהי' עולם חדש ,וזה בא רק כיון שהיו רואים לזה.
ואם כי חטאו והיו שקועים במ"ט שערי טומאה ,ונתן להם ב' מצות להתעסק
בהם דם פסח ודם מילה )וכדפרש"י להלן י"ב ו'( אעפ"כ הי' שייך שיהיו
שייכים לגאולה לפי מצבם ,וע"ש זה קראה התורה כאן את שמות השבטים.
ואע"פ שלכל שבט הי' איזה חלק מיוחד ,ואיך אפשר לומר שכולם שייכים
לכל הדברים ,צ"ל שזה נחשב שהי' לכולם משום דכשיש אחדות כל מה שיש
לאחד זה משלים גם לשני ]וכענין שאמרו )בהקדמה לספר קרית ספר( דא"א
שכל א' יקיים את כל התרי"ג מצוות ,אבל מ"מ כלל ישראל ביחד מקיימים
את כולם[ וע"י שיש אחדות כל מעשה ומדה שיש לאחד נחשב לכולם) .אילת

כפוי טובה

אשר לא ידע את יוסף.
פרש"י "עשה עצמו כאלו לא ידע" .משמע שהי' עליו טענה על מה שלא זכר
את טובתו של יוסף .ולכאורה כיון שראה שבנ"י מתרבים ריבוי עצום ,ולהלן
בפסוק י' כתוב שחשש שאם יקרה מלחמה הם יצטרפו להלחם בהם ,וכי
מצד הכרת הטוב ליוסף על שפירנסם ברעב ,הי' צריך פרעה לוותר על זה,
אפי' עד כדי כך שיקחו ממנו את שלטון המדינה.
ויש לבאר :דהנה עם ישראל הרי התנהגו כהוגן ,ולמה בדה פרעה עלילות
וחשד בהם שיצטרפו למלחמה ,אלא ע"כ שלא הי' לו הכרת הטוב ,ורק
משום שלא היה מכיר טובה ,ובצירוף מדותיו הרעות העלה דמיונות עד כדי
כך ,שהם רוצים לשלוט ,אבל אם הי' מכיר טובה ,והיה לו הכרת הטוב שיוסף
הצילם מרעב והנהיג את המדינה )ולא קיבל על זה דבר מיוחד( לא הי' מגיע
לידי כך שיעבידם בפרך ויגזור על הזכרים להשליכם ליאור ,ושחט מהם
לרחוץ בדמם וכו' ,והכל הגיע כתוצאה מחסרון הכרת הטוב.
ובדעת זקנים פי' :ויקם מלך :הוא פרעה הראשון ,אמרו לו בא ונזדווג על
אומה זו אמר להם עד עתה אנו חיים משלהם ,האיך נזדווג להם ולא שמע
אליהם ,הורידוהו מכסאו ג' חדשים ,כיון שראה כך אמר להם אשמע לכם
לכך כתיב ויקם.
הביאור שהי' קשה לו המעבר להיות כל כך כפוי טובה ,אבל לאחר שהי' לו

השחר שמות א ,ב(
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ענין בפרשה -תפילה
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה )שמות ב ,כ"ג(
הנה זכינו שיצא ספר גדול מביאורי רבנו על תפילה' .ימלא פי תהלתך' וכאן הבאנו עוד ממכתבי רבנו בעניני תפילה.
וראה בגליון שמות שנה א' שהבאנו הרבה ענינים נכבדים ועובדות מרבנו שליט"א בענינים אלו ,וראה עוד בקונטרס 'אעלה בתמר ס"ד' מה שהביא עוד
דברים מרבנו שליט"א בענין זה ,ועוד חזון למועד להביא עוד ממשנתו ,הנהגותיו ,וארחותיו בענינים אלו.

מעלות המעמיקים את הכונה

והתכלית הוא שאחרי זה ,אם יעבור כל החיים עם הנסיונות הקשים יזכה
לתענוג כזה שאי אפשר לתאר.
כי האדם היותו מורכב בגוף ונשמה ,לא יכול להרגיש הנאה כזאת רק
כשנפרד מהגוף ,אז הוא מרגיש הנאה שאין לתאר .וכל זה בהיותו בחיים
מקיים מצותיו ומתנהג עם מדות טובות ,יחד עם זה כל זמן שהוא חי רצונו
של הקב"ה שהבן אדם יפנה אליו ,וכל אדם יכול לדבר אליו כדבר איש אל
רעהו ,וכשיפנה אליו לבקש בין על עצמו בין על זולתו ,הקב"ה מאד מחשיב,
ויש לקוות שתפילתו תתקבל.
ורבותינו זכרונם לברכה אמרו כי כשבן אדם מתרגש ובוכה יש יותר סיכויים
שתפילותיו יענו ]א"ה -וכדברי הגמ' ב"מ נ"ט ,א שערי דמעות לא ננעלו[
והשי"ת ממלא משאלות לב האדם אם זה בא מלב טהור ,עם הרגשים טובים,
ותזכו עם כל המשפחה בכל טוב ,בין ברוחניות בין בגשמיות.
יום י"ז אדר ב' תשס"ח לפ"ק
בני ברק יצ"ו )אגרות אילת השחר פ"ג(

בס"ד
כ"א שבט תשנ"ט
לכ' הרה"ג ר'  ...שליט"א
ולכל אשר לו אך טוב וברכה כל הימים.
במה שדברת לבוא בכמה מלים על הספר "תפלה זכה" ,הן ידוע מה שאמרו
חז"ל שעיקר ענין תפלה היא עבודה שבלב ,ואנו בעניינו קשה לנו מאד
להתרכז ואפילו לכוין פרוש המלות לבד ,וכש"כ להגיע לדרגת עבודה שבלב,
ומאד צריך התחזקות בזה .ודבר טוב עושים ,מה שמשתדלים לחזק ענין זה,
ע"י שמביאים ומלקטים מדברי חז"ל צדיקי וגדולי הדורות ,דברים
המעמיקים דברי התפלה ,אשר זה מיקל לירד לעומקן של המילים ,ולבוא
לידי עבודה שבלב ,והיות וכפי שאמרת בס' הנ"ל מובא רק דברים של חכמי
צדיקי הדורות בלי שום שינוי ,יש לקוות שזה יוכל לעזור ולרומם את האדם
בעת עמדו לפני מלכו של עולם.
ואין לנו אלא לברך ,שתזכה להמשיך בדברים שהן לתועלת הרבים ,ותזכה
ללמוד וללמד לשמור ולעשות אתה וכל יוצ"ח כרצון השי"ת.

כח תפילת הנשים
בס"ד
לכבוד המתכנסות בכנס מיוחד לחזק ענין תפילה.
הנה כשברא הקב"ה את האדם ,ידע שהאדם זקוק תמיד לרחמים וקבע שעל
האדם להתפלל לפניו ,כי בלי זה הוא עלול לסבול מאד ,וא' מן הדברים
הנצרכים לו מאד הוא תפילה.
וחכמינו זכרונם לברכה קבעו זמני תפילה ונוסח תפילה ,וכלול בזה כל מה
שיש צורך לאדם בעולם הזה ,ומלבד זה יכול כל אחד להתפלל כפי מה
שמרגיש בלבו ,ע"כ זה דבר הצריך מאד לכל אדם בכל מצב שהוא נמצא.
וחכמינו אמרו )ב"מ נ"ט ,א( שאחרי חורבן ביהמ"ק התפילה לא מקובלת כל
כך ,אבל שערי דמעות לא ננעלו ,לכן יש לנשים ]שדמעתן מצויה[ יותר
אפשרות שתפילותיהן תתקבל.
ויה"ר שתזכו שתפלותיכן תתקבלנה ,ותזכו לטוב ברוחניות ובגשמיות.
אהרן יהודה לייב שטיינמן

צורת התפילה
בס"ד
לכ' מתפללי ביהכנ"ס חניכי ישיבות "מרום הרים" רמות ירושלים
ה' עליהם יחי'
שמעתי שאתם רוצים להתחזק ,ולחזק כל בני קהילתכם בענין התפלה.
הנה מכמה סיבות ,חלק מהציבור לא מתפללין בציבור ,או אפילו המתפללין
בציבור מתפללין תפילה חטופה שלא במתינות הראויה ,וכגון זה נאמר
באורחות חיים להרא"ש )סעי' ל"ו( שצריך לבקש סליחה על אמירת סלח נא
בלי כונת הלב ,וה"נ בשאר התפילה.
ובמשנה בפרק תפילת השחר )ברכות פ"ד מ"ד( שנינו "העושה תפילתו קבע
אין תפילתו תחנונים" ,ותנן בפ"ב באבות "אל תעש תפילתך קבע אלא
רחמים ותחנונים".
והנה בתפילה יש בה ב' דברים ,א( מצוה ככל המצוות מדאורייתא או
מדרבנן ,ב( ויש בה פרטים מתי ובאיזה זמן מתקיים המצוה .גם יש סיכויים
שבקשתו תתקיים ,וכדי שבקשתו תתקבל יש הרבה שיקולים וזה תלוי רק
בדעת מלכו של עולם אשר לא תמיד מספיק קיום פרטי המצוה .אבל תפילה
שהיא רק כדי להתפטר ממנה ,לא רק שאין סיכויים שתתקבל ,אלא גם אין
לך זילזול גדול מזה רח"ל.
והנה כל אחד יודע ,שאחרי כל המאמצים ,קשה להתרכז שכל התפילה תהי'
בכונה שצריכים ,ואפילו לכונת המילים לבד ,וכ"ש למה שצריך כוונת הלב.
אמנם מה שיותר גרוע ,אם לכתחילה עומד ע"מ לא להתפלל כהוגן.
והנה חוץ מכל זה הרי מקום תפילה ,הוא מקום אשר נותן אותותיו להדור
הצעיר ,והוא מקום שבו מתחנכים הצעירים ,וכל דבר שבהנהגת הציבור
שבמקום תפילה עושה רושם כביר עליהם ,ומקום שהתפילה היא בשיא
הרצינות בבחינת רתת וזיע לפני הקב"ה ,יש לקוות שמאד ישאר חרות על
לבם אהבת תורה ויראת שמים.
וידוע מש"כ בשערי תשובה )חלק א' אות ו( על מי שאינו נזהר מחטא אחד
ואינו מקבל על נפשו להזהר ממנו ,דהרי זה כמו אם העבד יגיד לאדונו על
דבר אחד איני מסכים לקבל ,דשבר בזה עול אדוניו מעליו עיי"ש .ואיך לא
יפחד לב האדם שבהנהגה כזאת נכנס ח"ו בגדר מורד באדונו .גם פוגם
ומכריע את כלל ישראל.
אנא ,השתדלו שלא תהי' מצות תפילה כדבר מזולזל ,ויה"ר שבזכות
השתדלות לקיים תפילה כדינה ,נזכה כולנו לעליה מאד ברוחניות ,ולישועה
ולגאולה האמתית ,ויהי' נועם ד' עלינו לזכותינו בזה ובבא.
אור לכ"ז שבט תשס"ג לפ"ק )אגרות אילת השחר ע"ט(.

הזמן הכי יקר
יום י"ח אדר ב' תשס"ח לפ"ק
בני ברק יצ"ו.
גם מה שהערת מענין תפלה ובפרט תפלה בצבור ,הנה הזמן הכי מוכשר
שהאדם יתבונן לחשוב בצלילות הדעת הוא בזמן שמדבר אל קונו ,וזה אפילו
במי שעסוק כל היום בלמוד התורה וקיום מצותיו ,כי בכל זאת הוא כעת
מדבר ישיר אל הקב"ה ,ומכל שכן האנשים העוסקים במשך רוב היום בעסקי
פרנסתם וטרודים מאד בזה ,והזמן שיכול לחשוב שמדבר לפני הקב"ה הוא
הזמן הכי יקר שיש להאדם .וכן בלשון צוואת ר' יעקב בעל הטורים כי כל מה
שהאדם טורח בעניני גופו הוא כדי לקיים הנשמה ופרי מעשה כל היום הוא
התפלה ,ופרי מעשה כל היום הוא השבת.
ולכל הפחות יחשוב לפני התפלה שעומד עכשיו לפני השי"ת ומדבר אליו,
וזה לב כל זמנו] .א"ה וכדברי הכוזרי ג ,ה[ )אגרות אילת השחר פ(

להאמין בכח התפילה
מרגלא בפומיה דרבנו שליט"א שמה שרואים לפעמים שהתפילה לא
מקובלת ,כי אנחנו לא מאמינים כראוי בכוחה של התפילה ,ולכן גם התפילה
לא מתקבלת גם לפני ה' ,כי בשמים מעריכים את התפילות שלנו ,בדיוק כפי
מה שאנו מעריכים אותן )ס' כאיל תערוג עמ' רי"ט(

מעלת התפילה מחזקת אמונה
בס"ד .כ"א שבט תשנ"ט .בני ברק יצ"ו
הנה בני הרהגה"צ יראת ה' היא אוצרו ,ר' משה בנימין ברנשטיין זצ"ל רוצים
לחזור ולהדפיס הס' "מעלת התפלה" שנתחבר ע"י הנ"ל ,ונדפס לפני הרבה
שנים בהסכמות רבותיו גאוני וצדיקי הדור .באמרם שרואים תועלת בזה,
היות והספר מבאר מעלת התפלה ,שמחזקת האמונה ,ויכול האדם המתבונן
בה לעלות .וזה יוסיף גם זכות לנשמת הרהגה"צ שגם לאחר חייו ,יתוספו לו
זכויות ע"י שיתעמקו בהכרה בחסדי השי"ת ע"י התפילה ,ויקרב לבם לאבינו
שבשמים.
ויה"ר שיתחזקו בהכרה בחסדי השי"ת ובאמונתו ,ויזכו לעבדו ביראה
ובאהבה כרצונו ית"ש .אהרן יהודה לייב שטיינמן

כח התפילה
בס"ד .לכ' המתכנסות בכנס מיוחד לחזק ענין תפילה
הנה כידוע שכל אדם ,נשמתו היתה תחת כסא הכבוד ,ושם לא חסר לה
כלום ,והקב"ה ברוב חסדו שרוצה להטיב עם בריותיו ,הוריד את הנשמה
לארץ ,מקום שיש שם נסיונות קשים ,וכבר כתב בספר מסילת ישרים )פרק
א( דאין שום אדם שלא יהי' לו מצבים לא טובים ,ולפעמים קשים מאד,
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ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותינק לך את הילד.

פרש"י  -מלמד שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק ,לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה )שמות ב ,ז(

מכתב רבנו שליט"א והגרח"ק שליט"א בענין כשרות החלב של שביעית  -הנוגע לחלב שמיוצר
מחודש ניסן תשע"ה – עד חודש ניסן תשע"ו
כ"ח אייר תשע"ד -הנה קרבה שנת השבע ,והיות שעסקני השביעית דקוממיות בהכוונת הגאב"ד דשם הגאון רבי משה מנדלזון שליט"א מטפלים
בענין הסדרת אכילת הבהמות ביבול שלא נזרע בשביעית .אבקש לסייע בידם בזה ,ובני תורה החרדים לדבר ה' ומנהלי מוסדות וצרכניות יקנו מוצרי
חלב אלו ,ובזה ימנעו חילול שביעית בפרהסיא וחשש למסייע לעוברי עבירה .חיים קנייבסקי ,א .ל .שטיינמן
דברי הסבר שנכתבו ע"י הרה"ג ר"ב עקושי שליט"א והרה"ג רי"מ פלמן שליט"א.
בימינו בא"י זורעים קרוב למליון דונם בשנה עבור מאכל הפרות .התלתן וכמובן החציר ועוד
מגוון של קטניות שמואבסים כמאכל וכתחמיץ ,נועדו להשביעם ולהגדיל את תנובת חלבם .כל
הגידול העצום הזה מתבצע במלאכות של איסורי שביעית ,הן מצד החקלאים שעובדים
וזורעים באיסור ,הן מצד הרפתנים שרוכשים את הגידולים האלו תוך איסור סחורה ביבול
שביעית ,והן מצד שמאכל זה )ברובו( נאסר מדין איסור ספיחין )הכרעת החזו"א סי' י' ס"ק יז(,
ולאחר הביעור נאסר בהנאה ככל דבר שיש בו קדו"ש )כדתנן בפ"ז מ"א(.
והנידון ,28א' אם החלב נאסר בשתיה לאחר שהוא נוצר מאכילת ספיחין ,ב' לאחר זמן הביעור
שלכו"ע הם אסורים בהנאה כדמבואר בתוס' בקידושין דף נו ע"ב )סוף ד"ה המקדש( אם הם
אסורים בשתיה ,ג' אף אי חשיב זה וזה גורם ושרי בדיעבד ,אם מותר לקנות לכתחילה מחלב זה
)באופן שיכול לקנות חלב כשר בקל( ,ד' אף אי שרי החלב אם יש בזה טימטום ,ה' אם יש בקניית
החלב משום לפני עור דאורייתא ומשום איסור מסייע.
ונתחיל בזה ,הרמ"א ביו"ד סי' ס' סעיף א' כתב :בהמה שנתפטמה כל ימיה רק בדברים אסורים
אסורה ,ע"כ .הנה לא חילק בין אם היא נתפטמה באיסורי אכילה לבין אם היא נתפטמה באיסורי
הנאה ,ומשמע דס"ל שכל שנתפטמה כל ימיה אפילו רק מאיסורי אכילה אסורה .ומקור דבריו
כתב בדרכי משה שהוא מהסוגיא בתמורה דף לא ע"א .והתם מבואר שאפילו היכא שאכלה
דברים המותרים בינתיים ,מ"מ אם עיקר אכילתה משחרית לשחרית הוא מדברים אסורים ,אז
כיון שיכולה לעמוד מזה לחוד הרי היא אסורה .וכ"כ הש"ך )סק"פ( שמש"כ הרמ"א כל ימיה
הוא לאו דוקא אלא ר"ל שעיקר גדילתה מהם ,וה"ה אם אכלה דברים האסורים כל ימיה
משחרית לשחרית אפילו אכלה בינתיים דברים המותרים דינא הכי כדאיתא בש"ס ורש"י ותוס'
שם .וע"ע בהגר"א שם שפסק ג"כ ברמ"א שאף אם נתפטמה כל ימיה מאיסורי אכילה אסורה,
והוכיח כן מהסוגיא דע"ז דף מט ע"א ,אלא שכתב שכ"ז דוקא בגוונא שאכלה כל ימיה וכסוגיא
בע"ז ,אבל אכלה משחרית לשחרית אפשר דשרי ככל זוז"ג .אולם דעת הש"ך שכל זה הוי דוקא
כשנתפטמה מאיסורי הנאה ולא מאיסורי אכילה.
ובדעת הרמ"א שלא חילק בין איסור אכילה לאיסור הנאה ,וכל שנתפטמה כל ימיה אפילו רק
מאיסורי אכילה אסורה ,הביא הש"ך מש"כ בתורת חטאת )כלל סה דין י'( בשם האיסור והיתר
דלפ"ז בהמה שינקה מחלב טמאה אפילו לא ינקה כל ימיה "אסור לכתחילה לקנות" מן הגוי כמו
דקי"ל בסי' קמב סעיף יא דפרה שנתפטמה בכרשיני עבודת כוכבים מותרת דוקא דיעבד משום
זה וזה גורם אבל לכתחילה אסור ,וע"כ לכתחילה אסור לקנות אף מבהמה שלא נתפטמה כל
ימיה מאיסורי אכילה .ועי' בגליון מהרש"א שהביא מתשו' בית יעקב שלפיכך אף אם לא
נתפטמה כל ימיה לכתחילה אסור לשוחטה עד אחר מעת לעת שנתעכל המזון .ועי' בפמ"ג
שאף לש"ך שהתיר כשנתפטמה באיסורי אכילה ,מ"מ לדעת האיסור והיתר אסור לכתחילה
משום מראית העין שיאמרו זה וזה גורם שרי לכתחילה ,וכ"ש כל ימיה שיאמרו דאוכל איסור,
]אולם כתב הפמ"ג שכל המראית העין הוי רק אם הוא דבר ידוע[ ולדעת המרדכי מותר
לכתחילה.
העולה לדינא :נתפטמה כל ימיה מאיסורי הנאה לכ"ע אסור ,מלבד משיטת הפלתי )סי' ס'
סק"א( שהתיר )מטעם שאף שבכך מגיע הנאה מאיסורי הנאה מ"מ הא הוי שלא כדרך הנאתן,
ע"ש( .נתפטמה כל ימיה מאיסורי אכילה לרמ"א ולהגר"א אסור ולש"ך מותר .אכלה משחרית
לשחרית )שעיקר גדילתם מזה( לדעת הרמ"א )וכפי שפירש הש"ך( דינו כנ"ל ,ולהגר"א בד"ז
נסתפקו התוס' בתמורה .ולענין לכתחילה ,באיסורי הנאה אם נתפטמה מאיסור והיתר או אפילו
מאיסור פ"א )ובתוך המעת לעת( אסור לכתחילה ,ובאיסורי אכילה לרמ"א דינו כנ"ל ,ולאו"ה
אסור לכתחילה משום מראית העין היכא שידוע שזה איסור ,ולמרדכי מותר.
ובניד"ד גבי החלב ,הנה לענין מה שאוכלת איסורי ספיחין אז אם היא אוכלת אף מאכלי היתר
הוי זה וזה גורם ,ולרמ"א זה אסור לכתחילה ,ולאו"ה )שהובא בש"ך( אז אם ידוע שזה איסור
)כמו שקורה בזמנינו שכמעט כל מאכל הבהמה הגדל בארץ הוא באיסור( נמי יש לאסור
לכתחילה לקנות מהם ,ולמרדכי הרי זה מותר .ואם היא אוכלת רק ממאכלי איסור ,יש שרצו
לומר שלגבי החלב גם הבהמה עצמה חשיב חד גורם ותו חשיב זוז"ג ואף לרמ"א יהא שרי
בדיעבד ,אך רבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר בפשיטות דאסור ,לפי שהבהמה עצמה כלל
לא חשיב כגורם עצמי ,וכדמוכח ברמ"א שאם הבהמה נתפטמה כל ימיה באיסור הר"ז אסור ,אף
שהבהמה עצמה הוי נמי חד גורם ,ובע"כ דהבהמה עצמה אינה חשובה גורם דהתירא ,והטעם,
יעוי' בספר יד יהודה )סי' ס אות ג' בד"ה וכ"ז באיסורי( שביאר שכיון שהמזון מקיים לבהמה
ובלא זה אינה יכולה לחיות לפיכך חשיב המזון לחד גורם ,כמ"כ יש להוסיף דכיון דבכה"ג אסרינן
גם לבהמה א"כ החלב שיוצא מהבהמה לא עדיפא מהבהמה עצמו דחשיב איסור .ואם היא
אוכלת אף דברים המותרים אך עיקר גדילתו מהאיסור ,לש"ך )בדעת הרמ"א( אסור ולדעת
הגר"א זה תלוי בספק של תוס' .ואם ליצירת החלב סגי באכילת האיסור לחוד ובאכילת ההיתר
לחוד ,לכאו' לדעת הט"ז והפר"ח וכו"פ ביו"ד סו"ס פ"ז להחמיר בזה דלא חשיב ד"ז לזוז"ג,
ומקורם מתוס' בע"ז דף סח ע"ב ד"ה לר"ש ,אך מדברי הגר"א )שהובא לעיל( בביאור דברי
התוס' בתמורה שאפילו בכה"ג שעיקר אכילתה מדברים אסורים חשיב זוז"ג ,נראה דיש להקל
בזה) ,אמנם מ"מ לפני עוור איכא כמו שיבואר לקמן( ,ולדבריו צ"ל דבמידי דאכילה לעולם חשיב

זוז"ג כיון שכל מאכל פועל ג"כ ונמצא שלעולם האיסור וההיתר גורמים לחלב .ואם היא אוכלת
לאחר הביעור דינו כאוכלת איסורי הנאה ,שדינו הובא לעיל.
ולמעשה בדבר זה כבר נתעוררו גדולי ישראל בשנת תשי"ב ,ובזמנו האדמו"ר ר' יואל מסאטמר
זצ"ל נטה לאיסור ,ומרן הגרי"ז הלוי זצ"ל התיר זאת משום חיי נפש )לפי שבשנה זו חלו הרבה
אנשים מחוסר אוכל מזין( מהטעמים דד"ז חשיב זוז"ג לפי שחלק ממאכל הבהמות הם ללא
חשש שביעית ,ובצירוף שיטת הכרתי שאף אם אכלה איסורי הנאה בלא זוז"ג אין נאסר החלב,
ומשום חיי נפש יש להתיר זאת לכתחילה .אולם הוא עצמו לא שתה חלב כל אותה השנה .אולם
אף לדבריו שהתיר הדבר מ"מ בזמנינו שאפשר להשיג בנקל ממחלבות שומרי שביעית ,צריך
להקפיד לכתחילה לקנות דוקא מהם ,דהא אף דקי"ל זוז"ג מותר מ"מ אין זה אלא בדיעבד
]ולכתחילה אסור אף לקנות מחלב זה כדמבואר באו"ה שהביא הש"ך[ .ועוד שבזמנינו פורסם
דעת המומחים שרוב מאכלה של הבהמה בנפח הם מאיסור ,וכן יצירת החלב נעשה ע"י מאכלי
איסור שהרי לדעתם אם תאכל רק ממאכלי היתר לא ייצא חלב ואם תאכל רק איסור יצא חלב
נמצא שעיקר החלב הוא מהאיסור ובכה"ג ליכא להיתר דזה וזה גורם .ואפשר עוד שבזמנינו
שנתרבה מאוד עדת החרדים כאן בא"י וזורעים במיוחד בשביעית עבור ציבור זה )ואם ידעו
שהחרדים לא ישתמשו בחלב שלהם ,הרי הם יזרעו מאות דונמים פחות( ,הרי יש בזה משום
לפני עור דאורייתא ואיסור מסייע ,ואף להגרי"ז הר"ז אסור ,ועי' בסמוך מה שנכתוב בזה.
עוד יל"ע דאף אי ליכא בחלב איסור עצמי ,מ"מ ראוי ליזהר מאוד מלשתותו מטעם אחר .דהנה
הרמ"א בדרכי משה )יו"ד סי' פא סק"ט( כתב ,וז"ל הגהות אשיר"י )פ"ב דע"ז סי' ו'( להזהיר
המינקת שלא לאכול נבלות וחזיר וכ"ש שאין להאכילו דברים טמאים וראיה מאחר שאכלה
אמו ממין ע"ז וזה גרם לו לעת זקנתו שיצא לתרבות רעה )ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א ,דף ז' ע"ב(
עכ"ל .וכ"פ הרמ"א )שם סעיף ז'( שמינקת האוכלת דברים האסורים לא תניק את בנה משום
שמוליד לבן טבע רע ,וכתב הש"ך )ס"ק כה( והט"ז )ס"ק יב( דר"ל דאף כשאוכלת איסור מפני
פיקוח נפש ג"כ לא תניק את בנה .ולפ"ז דנו לומר אף בניד"ד כן ,דאף אי חלב זה שרי מדינא מ"מ
יש בזה משום טימטום הלב ,ולא איכפ"ל בזה שבבהמה לא עביד שום איסורא ,ולא מיבעיא
כשאוכלת לאחר הביעור )דלכ"ע הרי הוא נאסר בהנאה( או ספיחין לשיטות האוסרים בהנאה
דאית באכילתה עבירה ,אלא אף לשיטות דספיחין הוי רק איסור אכילה מ"מ יש בו את הטבעים
הרעים שגורמים לטמטום הלב .ובדבר זה לא מהני מה שהבהמה אוכלת ג"כ היתר )דהיינו
ששותה הרבה מים ואוכלת עוד ממאכלי היתר( כדחזינן ברמ"א שלא חילק בזה .ומצאנו בפר"ח
)סי' פא ס"ק כו( דברים נוראים בענין זה ,ואצטט את לשונו :דאעפ"י שקטן אוכל נבלות אין
מצווין להפרישו היינו מעיקר דינא אבל מ"מ יפרישוהו מפני שמזיק לו בזקנותו שגורם לו טבע
רע וסופו לצאת לתרבות רעה ולפי שבזמנינו זה אין נזהרים מעניינים אלו רוב הבנים יוצאין
לתרבות רעה ורובם הם עזי פנים שבדור ואין יראת ה' נוגעת בלבם ואף אם יוכיחום על פניהם
לאו בר קבולי מוסר נינהו ...ולפיכך צריך ליזהר הרבה בדבר ,עכ"ל .ועי' בספר ידון משה )עמוד
צ( שהביא תשובת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בנידון זה ,ואצטט דבריו :פרות שאכלו ספיחין
שנזרעו בשביעית ,החלב גורם לטמטום הלב ,דלא גרע מאשה שאכלה איסור משום פיקוח נפש
שלא תניק את בנה כמבואר ביו"ד סי' פ"א ,ואפילו אכלה רוב היתר ושותה הרבה מים מכיון
שאכלה גם איסור חלבה מטמטם את הלב ,וזה הגורם לריבוי הנושרים בדורינו ,עכ"ל.
עוד ראיתי לעורר שיש איסור לקנות מוצרי חלב אלו משום איסור דלפני עור דאורייתא ומשום
איסור מסייע מד"ס ,דהנה איתא במו"ק דף יז ע"א שהמכה לבנו גדול עובר בלפני עור בזה
שממציא לו סיבה שיעבור על כיבוד אב ,כמ"כ בשביעית ממציאים סיבה למחללי שביעית לחלל
השמיטה ,שהרי אם יודיעו מראש לתנובה שהציבור לא יצרוך את החלב ,ותנובה תודיע זאת
למעבדי הקרקעות הם בהכרח לא יעבדו בשמיטה) ,ואף שכבר זרעו מ"מ יעזור גם כעת שלא
ימשיכו לעשות עבודות האסורות( ,שהרי בודאי לא יעבדו את הקרקעות אם לא יקנו מהם חלב
שהרי הם אינם מעוניינים להגיע לפשיטת רגל ולהפסדים עצומים .וע"ע ברמ"א או"ח סי' קסג
סעיף ב' שהנותן לאכול למי שלא נטל ידיו עובר משום לפני עור באופן שנותן לו לחם משלו,
ואפילו באופן שנותן לו מלחם של האינו נוטל ידיו ,כתב המ"ב )שם ס"ק יב( שאסור משום
מסייע לידי עוברי עבירה ,וכאן נמי אם הציבור לא יקנה לא יזרעו כאלו כמויות ,נמצא שהזמנת
וקנית החלב ,זה ממציא את העבירה וכן הוה מסייע לידי עוברי עבירה .ויש שפיקפקו באיסור
מסייע לאחר שקי"ל לדינא דשביעית בזה"ז דרבנן )רמב"ם פ"י ה"ט( ,א"כ תליא בפלוגתת
האחרונים אם יש איסור מסייע בדרבנן ,ועי' בפמ"ג )או"ח סי' קסג א"א סק"ב( וברמ"א )יו"ד סי'
קנא ס"ד( ובש"ך )שם סק"ו( שנהגו להקל בזה ,ועי' בשדה חמד ) מערכת המ"ם כלל מא( שהביא
הדעות בזה ,ע"ש .ומ"מ נראה דשביעית כיון שעיקרו מה"ת חמיר טפי ולכ"ע אסור ,וכדתנן
בשביעית פ"ה מ"ט דלחשוד אסור לסייע ,ולפיכך אחר הביעור לא תבור ולא תטחון עמה,
ובירושלמי )שם ה"ד( איתא שאם מפרש אסור אפילו להשאיל נפה וכברה ורחיים ותנור ,ויתירה
מזו מצינו שלישראל החשודים על השביעית אסור אפילו לומר שלום )כ"כ הר"ש בפ"ד
דשביעית מ"ג לפי מה שמשמע בגמ' בגיטין דף סב ע"א דלישראל לא שרי למימר שלום ,ודלא
כמאן דמתיר בירושלמי( ושו"מ בקהילת יעקב תשובה בנידון הדומה לזה )הודפס בקה"י חלקים,
ח"ב סי' ז'( ,וכתב שיש בזה איסור דלפני עור דאורייתא ואיסור דמסייע ,ע"ש.
ולהלכה למעשה ,הכריעו גדולי הדור שליט"א )במכתב מכ"ח אייר תשע"ד( שיש להמנע
מלקנות חלב זה בשביעית .ורבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א הוסיף )בעיוה"כ תשע"ה ,והובא
הדברים בעלון פרי חיים  -רצ"ט( שאף אם מחיר החלב שאין בו חשש איסורי שביעית יעלה יותר,
בכל זאת צריך לקנות דוקא מחלב זה ,ולא להשתמש בחלב שבא מבהמות שאכלה איסורי
שביעית.

 28בבירור אצל המומחים שמענו כמה פרטים בהרכב מזון הפרות )שיהיו לזה נפק"מ
בהמשך( הפרות צורכות שני סוגי מזון ,מרוכז  -גרעינים וכוספא ,וגס  -שחת תחמיץ
וקש ,הגרעינים והכוספא במשך כל השנים הם יבוא מחו"ל כך שהשנה השביעית אינה
מהוה שום שינוי להשגתם ולשימוש בהם ,משא"כ המזון הגס מקורם בגידולי א"י.
]יצויין עוד ,שגם במזון מרוכז יש צורך לברר שהם מיבול חו"ל ,לפי שבמשך השנים
ישנם זמנים שגרעיני החיטה לא מתקבלים לטחנות הקמח מפאת צימוקם ,ושולחים
אותם למכוני התערובת לבעלי חיים ,וכן היה בשמיטות הקודמות כשטחנות הקמח לא
היו מוכנות לקלוט חיטה מתוצרת הארץ מגלל שנזרעות בשמיטה ,ומכוני תערובת
קלטו אותם ,וכמובן שעורה ,וכן סובין עלולים להיות בהם איסור ספיחין - .פורסם
בקונטרס הליכות שדה מס'  .[186כמויות המזון הגס היומיות הנצרכות לפרות
החולבות הם  8ק"ג ליום ,כך יוצא שלכל שקית חלב נצרך לחלל שמיטה בכ 20-ס"מ
בא"י] .יצויין עוד שפרות חולבות נצרכות יותר למזון מפרות היבשות ,שפרות חולבות
נצרכות  8ק"ג מזון גס ליום ,ופרות היבשות  6ק"ג ליום ,ולעגלות )מגיל אפס עד
המלטה ראשונה(  3ק"ג ליום[ .עוד ראיתי כתוב בשם המומחים ,שרוב מאכלה של
הבהמה בנפח הם ממה שגדל בא"י באיסור ,וכן יצור החלב עיקרו נעשה ע"י מאכלי
האיסור ,שהרי אם תאכל רק את מאכלי היתר לא יצא חלב ואם תאכל רק איסור יצא
חלב.

הפתרון האידיאלי שבהם הוא רכישת כל המאכל והתחמיץ מגידולי שישית )אך בשנה
זו שהיה שנת בצורת ויבול הצמיחה היה מעט מהמוצע ,פתרון זה אינו מעשי מלבד
ממספר מקומות )כמו קיבוץ ח"ח( שהצליחו לאגור כמות שתספיק לשנתיים( או לרכוש
מאכל הנ"ל מחו"ל ,או בהאצת חרישת וזריעת הגידולים לחודש אלול והגידולים יגדלו
מעצמם במשך השנה ויקצרוה בעודה תבן קודם שתצמח התבואה לשליש גידולה
)שהותר הדבר ע"י רבינו החזו"א אע"פ שהתבן צמח בשביעית כיון שמדובר בספיחי
מאכל בהמה( ולאחר מכן תעשה הקצירה במסגרת אוצר ב"ד )אולם גם בזה יש
להקפיד שתהא ברשות אוצר ב"ד בזמן הביעור דבלא"ה הרי זה יאסר לאחר הביעור(.
 יצוין שבימים אלו קוצרים את החציר שזרעו בחודשי אלול תשרי ,כמ"כ השנה עקבריבוי הגשמים שהיה בתחילת השנה יבול הצמיחה מהגידולים הנ"ל הם מעל הממוצע,
כך שאפשר עדיין להפריד בין הגידולים ,ולקחת רק מה שנזרעו בהיתר.
אולם בפועל ד"ז לא נעשה ,ורוב מאכל הבהמה כאן בארץ נעשה בשביעית ע"י זריעה
באיסור ,ומוצרי החלב מהמפעלים הגדולים )כמו תנובה( הם מבהמות שאוכלים
)מחודש ניסן תשע"ה( מאכלים אסורים .וזורעים בשביעית קרוב למליון דונם לצורך
הבהמות ,שמתוכם כ 350-אלף דונם הוא לצורך החלב שתחת כשרותם של החרדיים,
ומתוכו למעלה מ 120-אלף דונם הוא עבור שימוש החרדים לדבר ה'.
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יום היארצייט – מרן הגאון רבי משה סוקולבסקי זצ"ל ראש ישיבת תורת חסד בבריסק ומח"ס
'אמרי משה' ו'מלאכת יו"ט' נלב"ע י"ט טבת תרצ"א.
רבנו שליט"א למד בצעירותו בישיבת תורת חסד אצל רבו בעל ה'אמרי משה' ,ונביא כאן מה שסיפר רבנו על רבו הנ"ל ,ועל תקופת לימודו בישיבה שם.

ישיבת תורת חסד

הנר ,היה פונים אליו לבקש נר חדש .ויצחק הנ"ל הי' קורא גמ' רש"י תוס'
ולא היה מפסיק באמצע ענין ,ומספר רבינו שפעם אחת כשבא לבקש ממנו
נר ,היה באמצע לקרוא תוס' ארוך מאד ]ביבמות י ,א[ והיה צריך להמתין עד
שיסיים את התוס' – .כך היה הלימוד אז.
כמו כן מספר רבינו ,שבליל ט"ו באב היו מוסיפין בסדר הישיבה עוד רבע
שעה לימוד ,לקיים מה שאחז"ל )תענית לא ,א( להוסיף בלימוד.
]ולא הי' נהוג בישיבה חופשת בין הזמנים ,אלא במשך חדשי הקיץ החמים,
היו יוצאים מפעם לפעם בחורים בודדים שהיו צריכים מנוחה ,למקומות קיט
להינפש ,ומדגיש רבינו "שהישיבה תמיד המשיכה" ולא בטל בית המדרש
אפילו יום אחד![.

ישיבת תורת חסד נוסדה ע"י מרן הבית הלוי זצ"ל .והגאון רבי שמחה זעליג
ריגר זצ"ל היה מוסר שם שיעורים ,ואחרי זמן בערך בשנת תרנ"ו ,כשרבי
שמחה זעליג היה טרוד בעניני הוראה של העיר ,מינו את הגאון רבי משה
סוקולבסקי זצ"ל לכהן כראש הישיבה ,וכיהן בישיבה עד יום פטירתו ,ולימד
את התלמידים תורה בטהרתה.
ואמר רבנו שהאמרי משה היה יגע בתורה באופן מיוחד ,והיה מעיין גדול
מאוד] .א"ה וראה את המסופר עליו בהקדמה לספר ברכת הארץ[.

הכניסה לישיבה
כשרבנו היה בן י"ב שנים יצא לו שם של עילוי בעיר מגוריו בריסק ,ונכנס
לישיבת 'תורת חסד' שבעיר )עדות הגר"ז אידלמן זצ"ל בספר רבי ועלעול עמ' (164
]וכמו שידוע שאמר רבי יצחק ניימן זלל"ה מעיר בריסק ,שבעת שהיה רבנו
בגיל  12יצא השם בבריסק ,שצומח כאן חפץ חיים חדש[.
ורבנו שליט"א סיפר שבבריסק בכיתות הגבוהות בת"ת היה כמו ישיבה
קטנה ,והיה שם מלמד בחידר בשם ר' יעקב שהיה כמעט עוור והיה ת"ח
גדול מאוד ,ולימד אותנו מסכת קידושין עד דף נ'.
ופעם הגיע האמרי משה לבחון אותנו בחיידר ושאל כמה שאלות ועניתי לו,
ואח"כ כשהייתי צריך להיבחן לפני כניסתי לישיבה ,אמר לי שכבר אינו צריך
לבחון אותי מאחר שכבר בחן אותי בחיידר )צדיק כתמר יפרח עמ' תי"ח(

פטירת האמרי משה
סיפר רבנו :שכשנפטר רבי משה זצ"ל ]קרוב לגיל  [70מאירוע מוחי רח"ל,
ובתקופה ההיא כבר למד רבנו בקוברין ,והיו שם עשרה בחורים מבריסק,
]אני הייתי הצעיר שביניהם[ ונסעו כולם ללוויה ,והי' שלג גדול והיו צריכים
יט'ן' – מגלשת שלג ,ויצאו מקוברין בשעה תשע בבוקר והגיעו
ליסוע עם ' ְש ִל ְ
ללוויה בשעה שבע בערב ,וכבר היה אחרי הקבורה ,והספיד אז הגאון רבי
אברהם יצחק גרשונוביץ זצ"ל "הז'אבינקר רב".

קריאת שם בנו על שמו
רבנו קרא לבנו הגדול הג"ר "משה" על שם רבו האמרי משה ,ואמר שמכיון
שנפטר בלי זש"ק ,ואין מי שיקרא על שמו לכן קורא על שמו ,עוד לפני
שקרא על שם הוריו הי"ד.
ומשתדל רבנו שליט"א לעבור לפני העמוד ביום היארצהייט של האמרי
משה זצ"ל.
ורגיל היה רבנו לתת 'למתנות בר מצוה' את ספרו של רבו 'מלאכת יו"ט על
מסכת ביצה' ]וסיפר רבנו שבזמנו אחרי פטירת האמרי משה היו שסברו
שלא כדאי להוציא את ספרו 'מלאכת יו"ט' ,כיון שזה נכתב קודם שקיבל
תורת מרן הגר"ח מבריסק ,אמנם אשתו האלמנה הפצירה להוציא את זה
מפני שלא הניח זש"ק ,והוציאו את זה ,והיה לתועלת גדולה[.

הבובה על המיטה
כשהזכירו לפני רבנו את אשר סיפר ישיש אחד שבעת שנכנס רבנו לישיבה
קטנה ,והיה צעיר לימים ,והבחורים המובגרים רצו לבזותו והניחו בובה על
מיטתו ,וג' חדשים נשארה הבובה על המיטה ,והבינו שרבנו לא הלך לישן
על המיטה ,והגיע לפני כמה שנים לבקש מחילה מרבנו ]ראה באריכות בשנה א'[
אמר רבנו שאינו זוכר דבר זה ,רק זוכר שכשהתחיל את הישיבה קטנה למד
בהתמדה גדולה מסכת יבמות ,ומזמן ההוא זוכר את המסכת.
וציין עוד שבתחילה היה קשה לו ,שבת"ת היו בני גילו ,וכשנכנס לישיבה שם
היו גדולים ממנו בכמה שנים ]רובם היו בני  [-16 -14והאמרי משה עודד
אותו לא להתייחס לזה וללמד בהתמדה גדולה .וע"כ עיקר עלייתו הרוחנית
הוא חייב להאמרי משה.

רבי יהודה לייב מאשבוים
הנה בעת שכותבים על בעל האמרי משה ,מן הראוי להזכיר את אחד מגדולי
תלמידיו ,העילוי רבי יהודה לייב מאשבוים הי"ד שנהרג בשואה ולא נודע יום
פטירתו ,והוא חיבר ספר לעילוי נשמת רבו האמרי משה בשם 'ברכת הארץ'
על עניני שתי הלחם והעומר ,וראה שם בתחילת הספר את גדלותו העצומה
]ובעידנא חדא הזכיר רבנו שליט"א שבבריסק היו שלשה עילוים ,ואחד מהם
הוא רבי יהודה לייב זצ"ל שהיה נחשב לעילוי הגדול ביותר בעולם הישיבות
דאז ,ואחרי פטירת האמרי משה רצו הבחורים למנותו לראש הישיבה
במקומו ,אבל מכיון שהיה עדיין בחור לא יכלו למנותו לזה[.
ובשנת תשס"ט הוציאו ספר זה מחדש ,עם הסכמת רבנו ]ורבנו שליט"א סייע

הבר מצוה בבית האמרי משה
בעת שלמד רבנו אצל רבי משה נעשה בר מצוה ,ולא עשו מסיבה לכבוד הבר
מצוה ,רק שבאותם ימים נפטרה חמותו של האמרי משה ,לכן עשה מנין
בשבת בביתו ,וקרא שם בתורה וקיבל רבנו עליה .והאמרי משה אמר לו
להסתכל באיזה ספר ולהכין דבר תורה על יבמות שלמדו באותה שעה
בישיבה ,ולכן שאל רבנו מהגרש"ז ריגר ,את הספר של רבי איזיל חריף על
הירושלמי ששם בסוף מודפסים חידושים על יבמות ,ועל פי זה הכין את זה
לדרשה ,ואחרי התפילה אמר רבנו להאמרי משה את הדרשה ,וסיים רבנו
ואמר :זה היה כל הבר מצוה...
באותו זמן התפתח ויכוח מעניין בין הגאון רבי שמחה זליג הי"ד לבין ראש
הישיבה רבי משה ,אחרי שרבנו קרא את הפרשה בבר מצוה ,שרבי שמחה
זליג אמר שמכיון שלרבינו יש חוש לקרוא בתורה וקורה יפה ומדוקדק ,ולכן
כדאי ,שיהיה בעל קורא וכך במשך הזמן ידע היטב את החמשה חומשי
תורה ,וכן כחמישים ההפטרות של ימות השנה ,אך רבי משה טען שחבל על
הזמן של רבנו שליט"א שיצטרך להשקיע כדי להכין את הקריאה ,ויחסר לו
בלימוד גמ' רש"י ותוס' ]ושאלו גם את מרן הגרי"ז זצ"ל מה לעשות ,ורבנו
שליט"א לא זוכר מה ענה[ ואמר רבנו שלמעשה לא למד לקרוא בתורה.

רבות בהוצאת הספר .וראה עוד מכתבי הגר"י לרבנו שהבאנו בפרשת שמות שנה א'[.

והראה רבנו את אשר כתב מרן הגרא"ז מלצר זצ"ל עליו :המע"כ הרב הגאון
הנעלה החריף ובקי מעיין ומחדש גדול מו"ה יהודה לייב מאשבוים נ"י .שלום
וברכה ,בהוקרה רבה יקרת קונטרס המצוין ברכת הארץ קבלתי במועדו,
ומרוב טרדתי נתאחרה תשובתי והנה עברתי על כמה ענינים מקונטרסו
וראיתי שדבריו הם עמוקים וישרים בהצטיינות רבה ,ומאד נהנתי מדרכו
ואופן חידושיו ,ויהא רעוא שילך בדרכו דרך הקודש לעתיד ויתעלה למעלה
ראש ,ויהי בעז"ה לאחד מגאוני ישראל אשר בהם יתפאר.

המשגיח בישיבה

לאור הנרות

סיפר רבנו שהמשגיח בישיבה היה הגה"צ ר' אברהם יעקב גורדון זצ"ל -הי"ד
והגיע לישיבה בערך בשנת תרפ"ה – ולפני כן היה רב בעיירה פלונסק ,והיה
ת"ח גדול והיה בוחן את הבחורים בביתו ,וזכרוני שהלכתי אליו עם עוד בחור
ביום ו' להיבחן על מסכת גיטין ]וראה בגליון פר' נח תשע"ד ,ובפרשת משפטים תשע"ד

עוד סיפר רבינו שבעת למדו בתורת חסד לא היה עדיין תאורת חשמל ,והיו
לומדים לאור הנרות ,וכל בחור היה מחזיק אצלו נר ולומד לאורו ,והיה בחור
מבוגר בשם יצחק בלושטיין ]שהי' גם משיב בישיבה ועונה לשאלות
לבחורים הצעירים[ שהיה מונח לפניו ארגז עם נרות ,וכל פעם כשהי' נגמר

שהבאנו דברים שאמר רבנו בשם המשגיח[ )צדיק כתמר יפרח ושהוא נענכ תי"ח(

לעילוי נשמת הגאון רבי שלום שלום זצ"ל ראש כולל 'שערי יוסף' נלב"ע כ"ג טבת תשנ"ח
הגר"ש היה תלמיד אהוב ביותר לרבנו מרן הגרא"מ שך זצ"ל ,ולאחר שנחלש מרן זצ"ל קיבל ע"ע הנהגת מרן
רבנו שליט"א ,ורבנו שליט"א הפליא על הגר"ש שהוא נכנע לגדולי ישראל תנצב"ה

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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פרשת וארא
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
היסורים לטובתו

על דבר שהי' לו הנאה ממנו).אילת השחר י"ט ,ז(.

ביטול הבחירה

ויאמר אליו אני ה' .ופרש"י "נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני ,ולא
לחנם שלחתיך כי אם לקיים דברי שדברתי לאבות הראשונים" .צ"ב למה
הקב"ה א"ל זה עכשיו ,ועוד צ"ב מה הכוונה שכר טוב ,ועוד צ"ב מה שאמר
ולא לחנם שלחתיך כי אם לקיים דברי ,וכי אם הקב"ה הי' שולחו בחנם הי'
שייך שיהא טענה ,הרי יש הרבה מצות שהם חוקים ,ולא יודעים טעמם
וחייבים לקיימם.
וי"ל דהנה כשמנתחים חולה רח"ל ,אז אע"פ שעכשיו הוא מתייסר מ"מ
התכלית הוא לטובתו ,וזה מה שהקב"ה אמר למשה דמה שחושב
ששליחותו גרמה שיהיה להם יותר גרוע ,ומשו"ה אמר למה זה שלחתני תדע
שזה לטובתם ומצבם ,דומה כעת למי שמנתחים אותו רח"ל ,שהיסורים הם
לטובתו ,וכך שליחותך היא לטובה שע"י היסורים תבוא הרפואה ,כי אני
נאמן לשלם שכר טוב) .אילת השחר ו ,ב(.

הרמב"ם הל' תשובה )פ"ו ה"ג( כתב דאפשר שיחטא האדם חטא גדול או
חטאים רבים ,ועונשו שמונעים ממנו את התשובה ,לפיכך כתוב בתורה,
"ואני אחזק את לב פרעה" לפי שחטא מעצמו תחילה ,והרע לישראל הגרים
בארצו שנא' הבה נתחכמה לו .והנה ברמב"ם משמע שאותו פרעה שאמר
הבה נתחכמה לו הוא זה שקיבל את המכות ,וכן משמע ברש"י להלן פסוק
כ"ח "נתן הדין למנוע ממנו תשובה עד שנפרע ממנו וכו' ולמה הי' שולח לו
ביד משה וא"ל שלח וכו' כדי להודיע לבאי העולם שבזמן שמונע הקב"ה
התשובה לחוטא אינו יכול לשוב אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו"
עכ"ל .והנה למדנו חידוש ברמב"ם ,שהרי עצם ענין הבחירה זה חידוש ,עד
שהטועים אמרו שהאדם מוכרח ואין לו בחירה ח"ו ,עי' רמב"ם הל' תשובה
פ"ו ה"ה וכדאיתא בב"ב ט"ז א' ביקש איוב להפוך קערה על פי' בראת צדיק
בראת רשע וכו' ,וכאן הרמב"ם כתב שהקב"ה שלח את משה לפרעה ללמד
שאין ביד האדם לעשות תשובה ,אם אין רצון הבורא שיעשה תשובה ,דהיינו
מה ס"ד לומר דעד כדי כך גדולה הבחירה ביד האדם לבחור בטוב ולשוב
בתשובה מן הרע אפי' נגד רצון ה' ח"ו.
והרי תשובה זה חסד וחידוש שעשה הקב"ה ,ואעפ"כ הי' הו"א שהקב"ה נתן
אפשרות שאדם יכול לשוב בתשובה ממעשיו הרעים ,ושום דבר לא יעצרנו
אפי' כשאין זה רצון ה' ,והוצרך ללמד שאין ביד האדם לשוב כאשר הרשיע
שהקב"ה מונע ממנו את התשובה.
ויש ראשונים דס"ל שפרעה יכל לעשות תשובה ,ולדבריהם צ"ל דמש"כ
בפסוק ואני אחזק את לבו הכונה שאקשה עליו לעשות תשובה ולא שאמנע
ממנו ,וכעין דאיתא ביומא פ"ז א' דכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו
לעשות תשובה ]והנה במד"ר י"ג ג' מפורש כדעת הרמב"ם ,ובפי' יפ"ת
מפרש דפלוגתת הראשונים הוא פלוגתת ר"י ור"ל במדרש שם[.
ובדעת הרמב"ם נראה ,שהקב"ה מנע מפרעה לעשות תשובה רק על חטא
זה ולא על חטאים אחרים ,דכלפי חטא זה הוא הי' נחשב כמת שאינו יכול
לעשות תשובה ,והיינו משום דבאמת הוא הי' ראוי למות על חטאו ,אלא
הקב"ה ריחם עליו שימשיך לחיות ,אבל כלפי חטא זה הוא נחשב כמת ,דכבר
אינו יכול לעשות תשובה.
המפרשים מקשים :למה נענש פרעה הא ה' חיזק את לבו ,והרמב"ם הל'
תשובה פ"ו ה"ג מפרש שזה הי' עונשו שלא יועיל תשובה .והרמב"ן מפרש
שהקב"ה ידע שאינו רוצה לעשות תשובה ,אלא שישלחם מפני שלא יכול
לסבול המכות ,ולזה חזקו שיסבול המכות.
ומ"מ אחרי המכות הראשונות כבר נתמלאה סאתו ,ומשמע דאחרי המכות
האחרונות נוסף פשע ,וצריך טעם מה הוסיף פשעו יותר ע"י המכות.
הנה מבואר שאחרי כל מכה טען פרעה שזה בכישוף ,והחרטומים ג"כ עשו
קצת מזה ,וע"כ שבשכל אין מקום להכחיש את האותות כיון שהי' אחרת
ממה שהמכשפים עשו ,וגם שהמטה של אהרן בלע את המטות של
החרטומים ,וכן במכת דם דאיתא במד"ר )ט' י'( שבספל אחד יהודי ומצרי
שותים ושל יהודי הוא מים טובים ושל הגוי נהפך לדם הא זה מופת שאין
להכחיש שיד ה' עושה זה .אלא באמת תמיד רואים בבריאה התגלות כבוד
ה' ,והאדם מחמת התאות והחמדות מחפש תמיד תירוצים ואמתלאות ,עד
שהוא מסלף את האמת ,וכ"כ הסמ"ק )ראה סימן ט( דכשיש לאדם צרות
ואינו שב בתשובה עובר על וערפכם לא תקשו עוד ,ועי' בפי' פני ארי' בסידור
הגר"א )בוידוי דיוהכ"פ( "קשינו עורף" היינו דבלי קשיות עורף האדם הי'
צריך לשוב ולא הי' מקום לכפור ביד ה' .אלא שכאן הי' השחתה גדולה מאוד,
שגם לאחר המכות עדיין הוא מסלף מפני שאינו רוצה להאמין ,כדי שיוכל
לשעבד ולצער ששים רבוא איש לעבדים בחנם בכל מיני יסורים ולא כדאי
לו להאמין ,וכך כל מכחיש בה' הוא מפני תאותו והוא בודה לו כל מיני
תירוצים ,ובזה נחתם גז"ד של פרעה ,שהקב"ה ירד לסוד מדותיו של פרעה
ועמו ,שהם כ"כ מושחתים שאפי' בהתגלות כזה בצירוף מכות אינם מסוגלים
לרצות לדעת את האמת הגלוי.

לב פרעה

פסוק י"ר "כבד לב פרעה" .במד"ר )ט ,ח( איתא" ,מה הכבד כועס ,אף לבו של
זה נעשה כבד" עכ"ד .אחד הגיע לשוויץ בשנת תרצ"ט ,וסיפר כי שמע
שהפרופסר של המוזיאון מלונדון ,שנמצאים בו הגופות החנוטים של
מצרים ,סיפר ,שכשעסק בגופו של פרעה ראה שלבו עשוי מבשר כבד,
והשתומם מזה ,וא"ל את המדרש הנ"ל .ובאמת למ"ד במכילתא שפרעה
נטבע בים הרי לא חנטו אותו ,ולמ"ד שנשאר חי י"א שמלך אח"כ בנינוה ,עי'
פרקי דר"א )פרק מ"ג( ואולי אח"כ חזר למצרים וחנטוהו שם) .אילת השחר ז,
יד(.

הכרת הטוב לדומם
פסוק י"ט אמר אל אהרן קח מטך וגו'.
פרש"י לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו ,לפיכך לא לקה על ידו,
והנה אע"פ דלולא היאור לא היו גוזרים להשליך שם את התינוקות ,בכל זאת
זה נחשב שהיאור הגין עליו ממיתה ,כיון דלולא היאור היו יכולים לגזור
להמית את התינוקות בדרכים אחרות ,ובלא"ה י"ל דכיון שלמעשה ,הצלתו
היתה ביאור שייך להיות על זה הכרת הטוב.
ובאמת מה שייך לומר שצריך הכרת הטוב לדומם ,וכי היאור או האדמה עשו
הדבר מרצונם ,וע"כ התורה באה ללמד שלעשות דבר כזה יש בו חסרון
בהכרת הטוב ,כי למעשה התיבה היתה ביאור ,וכן האדמה גרמה לו שיוכל
להטמין את המצרי .והנה בודאי אם הקב"ה הי' מצוה ל'משה' להכות ,לא הי'
מניעה מחמת הרגשים אלו ,דוכי הוא פוגע ביאור ובעפר בכך שמכה ,והרי
אדרבה עילוי הוא לנברא כשמתקדש שם שמים על ידו ,וכמש"כ המסילת
ישרים פ"א דעלוי גדול הוא לבריות כולם ,בהיותם משמשי האדם השלם
המקודש בקדושתו יתברך ,וכדאיתא בילקוט מלכים )א' י"ח אות רי"ד(
שאליהו אמר לפר שנבחר בגורל לנביאי הבעל ולא רצה ללכת עמהם כשם
שיתקדש ה' על ידו של הפר השני ,כך יתקדש על ידך וכשאהרן הכה את
היאור והעפר ,באמת נעשה רצון ה' על ידם.
ומ"מ הקב"ה לא צוה למשה להכותם ,כדי ללמדו וללמדנו שעל האדם
להרגיש גם הרגשים כאלו ,ואע"פ שלנברא עצמו יש עילוי ושמחה גדולה
מכך ,מ"מ עליך להרגיש דכיון שנהנית ממנו לא תכנו.
ובשטמ"ק ב"ק )צ"ב ב( מובא :וסיפר רבנו ז"ל על רבו הריא"ף ז"ל וכו' שהוא
ז"ל חלה ,ונכנס אצל אדם אחד במרחץ שהי' לו בביתו ,ונהנה מהמרחץ
הנזכר ,ואח"כ זימן אותו שישב אצלו עד שיבריא וכיבד אותו הרבה ,ועשה
עמו טובה והבריא ,ובהמשך הזמן האיש ההוא מטה ידו וירד מנכסיו וכו' עד
שהוצרך למכור המרחץ הנזכר ,ולשום אותו לבעלי חובותיו .ואמר רבנו
יצחק ז"ל לא אדון ולא אורה במרחץ הזה לא במכר ,ולא בשומא ,ולא בשום
דבר המתייחד בו ,לפי שנתהניתי ממנו ,ואם הי' זה בדומם שאין לו הרגשה,
כ"ש וק"ו בני אדם המרגישים בהיזק ובתועלת שיהי' זה שנוי לעשותו
והעושהו יוצא משורת המוסר ודרך ארץ עכ"ל .והנה זה הרגשה נוראה בענין
של הכרת הטוב ,אלא דצ"ב דהא הנאתו היתה מהמרחץ ,ומאי נ"מ לענין זה
למי שייך המרחץ ,ולמה לא רצה לדון בו ,וצ"ל דהכונה שקשה לו לשמוע ריב
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ענין בפרשה -אמונה
הנה ממשנת רבנו שליט"א בעניני אמונה נכתב בספרו 'ימלא פי תהלתך בעניני אמונה' ,וכאן הבאנו קטעי דברים מדברי רבנו .וראה עוד בגליון פר' אחר מות
תשע"ד מה שהבאנו בעניני אמונה

צדיק באמונתו יחיה

אבל בזמן שאדם נמצא בשלוה ,א"א להבחין אם יש בלבו אמונה אמיתית,
והמבחן של האמונה האמיתית זה בזמן שנמצא במצב קשה.
וכך רואים דכשמגיע איזה שוטר או פקיד של מס וכדו' אנשים נבהלים מאד,
ממי פוחדים ,אך זה בן אדם נבהל מכל דבר קטן ,וזה מחסרון אמונה ,כי אם
יודע שהכל מאתו יתב' מה הוא נבהל עכשיו יותר מאתמול ,מה אפשר
לעשות לו ,אבל אם מתחזקים באמונה ויודעים שהקב"ה יכול לעזור ,אז
אע"פ שאינו בטוח שיהי' לו טוב אבל כבר אינו נבהל ,וזה העבודה לראות
שלא להיבהל מהסיבה ,דעיקר הבהלה משום שחושב שהסיבה היא
הגורמת ,ואם לא הי' חושב שהסיבה היא העיקר הי' מסתכל על זה בצורה
אחרת.

הגמ' במסכת מכות )כ"ג עמוד ב'( אומרת :דרש רב שמלאי תרי"ג מצות
נאמרו לו למשה וכו 'בא דוד והעמידן על י"א דכתיב מזמור לדוד וכו' 'בא
ישעיהו והעמידן על ו' וכו' 'בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק
באמונתו יחי '.ופרש"י שדוד העמידן על י"א ,שבתחלה היו צדיקים והיו
יכולים לקבל עול מצות הרבה ,אבל דורות האחרונים לא היו צדיקים כ"כ,
ואם באו לשמור כולן אין לך אדם שזוכה ,ובא דוד והעמידן וכו' כדי שיזכו
אם יקיימו י"א מצות הללו ,וכן כל שעה דורות של מטה הולכין וממעטין
אותו עכ"ל.
והנה בודאי אין הכונה שמיעטו ,ואמרו שאין צריך לקיים את שאר כל המצות
חוץ מאלו ,ולא שייך שיעברו ח"ו על איזה מ"ע או לא תעשה ויאמרו יש לנו
אמונה ,אלא כיון שצריכים לקיים את כל המצות בתכלית השלימות,
ובדורות הראשונים הי' בכוחם לקיים את כל התרי"ג מצות בכל ההידורים
והפרטים ,בהתמסרות בכל השלימות ,אבל כשראו שהדורות מתמעטין
והיה קשה להעמיד בחיזוק את כל המצות שיקויימו בהידור ותכלית
השלימות ,שאין דומה אדם שצריך להלחם בכמה חזיתות לאדם הנלחם
בפחות ,דקשה להתחיל הכל בחוזק אלא צריך לרכז בפחות דברים ,אז ראו
הנביאים לקחת ריכוז לחזק לכל הפחות כמה מצות שאם הם יקויימו
בתכלית השלימות ממילא יקיימו את כל התורה.
ובא דוד והעמידן על י"א ,דאמר שאם יקיימו הדברים האלו בשלימות
ממילא יתוקן הכל ,וכך כפי שהדורות נתמעטו יותר ,הורידו עוד ,עד שבא
חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי' ,דהיינו שהאמונה
צריכה להיות בתכלית השלימות ,דאע"פ שאסור לעבור או לבטל שום
מצוה ,מ"מ יתכן בשאר מצות שאדם לא יוכל להגיע לכל הפרטים ולהשיג
הכונות ולשתף הלב בעשית המצות כראוי ,אבל אם האמונה אינה בתכלית
השלימות הכל לקוי ,וזה מוכרח להיות בתכלית ,דאם יתחזקו באמונה
אמיתית שהוא השורש ממילא יתחזקו בהכל.
והשורש הוא "וצדיק באמונתו יחיה" דכשיש אמונה בלי היסח הדעת אין
מקום לחטא ,דהחושב כל הזמן שהכל מאת ד' ואין דבר אחר אינו יכול
לחטוא ,וזה בא חבקוק והעמידן על אחת ,שאם יעבוד ויחזק את האמונה
זה עצה נאמנה שלא יהי' מקום לשאר חטאים ,כי איך יחלל שבת ח"ו בזמן
שיודע שיש הקב"ה שצוה שלא לחלל אותה ,וכן בכל דבר כשהאדם
במחשבה שיש רק את הקב"ה ומאמין שהוא הכל ,ונתן לנו תורה ומצות,
שזה הכל נכלל באמונה ממילא הכל הולך טוב.
וצדיק באמונתו יחי' זהו עיקר העיקרים ,כשמגיעים לאמונה אז יחי' בין
בעולם הזה ובין בעולם הבא ,וזהו האושר של האדם להגיע למדה הנכונה
של אמונה.

הכל בהשגחה

הצדיק באמונתו יחי' דורש שהאדם יבין שכל המקרים שקורים אינם כלום
ולא בהם תלוי הדבר ,אלא הקובע במציאות הם רק הזכויות ,והסיבות
ֵר ֶאה הכל ניסים ,כדי שיהי' מקום לטעות ,אבל
הטבעיות באים רק כדי שלא י ָ
האמת שאם יש זכויות יש במה להנצל ואם לא אז ח"ו לא ינצל ,ובזה צריך
להתחזק להשריש הכרה זו שאין דבר בעולם שמעלה ומוריד חוץ מהזכויות.
וצריכים לדעת ולהאמין שהדברים הגשמיים אין להם שום השפעה ,וכמובן
דמי שצדיק יותר גדול נעשים לו יותר ניסים ,ומי שבמדרגה יותר פחותה
ההנהגה עמו יותר בדרך הטבע ,אבל גם בדרך הטבע הרי הקב"ה מסתיר את
הניסים.
דהנה איך אנחנו חיים כיום ,הרי אנחנו מוקפים בגוים שונאים מכל הצדדים
אשר תמיד עומדים עלינו לכלותינו ח"ו ,אלא שהניסים מוסתרים ופחות
גלויים ,אבל הכל תלוי במידת הזכויות ,אדם הזוכה ניצול ,ומי שאינו זוכה
רח"ל.
וכפי ששומעים על אנשים שחלו מסיבה לא מובנת ותוך זמן קצר ד' ירחם
כבר אינם ,וזה הכל כפי שנגזר מהשמים ,והקב"ה כבר מסבב את
ההזדמנויות ,דהיינו את הסיבות הטבעיות ,אבל לא זה העיקר ,הסיבות
הגשמיות הם תוצאה ממה שצריך לגרום לתוצאות הגשמיות ,ועיקר הקובע
הם הזכויות ,ואין אנחנו יודעים חשבונות שמים למה אירע לאיש פלוני כך
וכדו ',אבל צריכים לדעת שכל פרט ופרט זה בהשגחה' ,הכל לפי הזכויות
ואין יותר.

עבודת התפילה

ועל כל אחד להחדיר בעצמו את האמונה בד' וזה עבודה לא פשוטה ,וחלק
גדול מעבודה זו היא בשעת התפילה ,כיון שכל תיבות התפילה בנויים על
יסודות של אמונה בד' ,וכשאדם אומרם עם לב ,הוא מחדיר בתוכו את רוח
תיבות התפילה שנאמרו כולם ברוח הקודש ,וכשאומרים אותם בשימת לב
בכחם להכניס לאדם רוח טהרה ואמונה חזקה בד'
ובכל קיום מצוה כשמתבוננים היכן עומדים בעולם ,לפני מי עומדים ומה
עושים ,אז עושים עם לב ,לעשות לשם שמים מוכרח להיות שהאדם יתחזק
באמונה ובידיעת ד' שאז רואים את הבריאה במבט אחר ,ומתבוננים בעולם.
בימינו שכל יום נעשים מהפכות גדולות בעולם ,כשרואים את הכל
באספקלריא של ידיעת ד' רואים בהכל השגחה ,הכל בא בחשבון,
וכשמסתכלים כך על העולם ,מתחזקים ומתעלים באמונה ,וככל שיודעים
יותר את הנהגת ד' בבריאה שייך יותר אמונה ,וכשיודעים פחות אז אע"פ
שנקרא מאמין מ"מ האמונה יותר חלשה ,דהדרגה היא להיות מאמין אמיתי
לדעת ידיעת ד' לראות הנפלאות והנוראות בבריאה ובהנהגתו יתברך,
וצריכים לראות את הנהגת ד' בבריאה במבט של תורה.
והנה בכל הזמנים ובפרט בעשרות שנים האחרונות ,היו מהפיכות גדולות
אשר לפנים הי' צריך לקחת מאות שנים שיקרה כך ,והיום זה קורה ביום
אחד ,ובפרט בשנים האחרונות ממש נהפכים עולמות ומדינות ,והרי זה
הנהגת הקב"ה ,ואע"פ שאנחנו לא יודעים למה ומדוע ,אבל רואים שהקב"ה
מנהיג את הבריאה ,ואע"פ שתמיד הוא מנהיג ,אבל לפעמים הוא מראה
יותר ,ורק צריך לרצות להתבונן.
וכפי כמה שיותר מסתכלים ורואים את יד ד' מתחזקים יותר באמונה בד',
ומש"כ בפסוק )בצפני' ג' ו'( הכרתי גוים וגו' אמרתי אך תיראי אותי תקחי
מוסר ,זה הכל בכדי שנתרומם ונראה את הנהגת ד' שמנהיג את העולם ,וכל
מה שרואים יותר את תהפוכות העולם ,הכל בכדי להראות לנו שיש רבש"ע,
ומה שיותר מתחזקים זה דבר אחר לגמרי ,וצריכים להתבונן לראות השגחה
בכל דבר ,ולפרש כל דבר לראות הנהגת ויד ד' ולהתחזק באמונה.

הכל מדוקדק

והנה רגילים לחשוב שעל התחזקות בתורה ובמצות ובמידות טובות צריך
לדבר ,אבל באמונה הרי אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין צריך לדבר ,אבל
באמת שאין זה פשוט וצריכים הרבה להתעמק בזה ,והאמונה צריכה חיזוק
הרבה.
ובמציאות רוב בני אדם אע"פ שאינם כופרים ח"ו ,אבל בכל זאת יש חולשה
באמונה והם מקטני אמנה ,דאע"פ שאדם אומר שהוא מאמין ,אבל כשמגיע
מצב קשה רואים דבעיקר מאמין בכח הדברים ולא בהקב"ה ,כי חסר
באמונה ,דבזמן שטוב לאדם הוא יכול לרמות את עצמו שהוא מאמין בלב
שלם ,דמה רע לו ,אבל כשמגיע למצב שהוא בצרה רח"ל ,אז האמונה
האמיתית כמו שמרן החזו"א מפרש )באמונה ובטחון פ"ב( שענין הבטחון
הוא האימון שאין מקרה בעולם ,וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה
מאתו ית' עכ"ל ,והכל בחשבון מדוקדק .דכשאדם נענש ח"ו ,זה לאחר
שחישבו את מצבו ברוחניות ואת זכות אבותיו ,ואת מצב הסביבה,
דלפעמים זכות הסביבה גורמת ,וכדמצינו במכות )י"א א'( שאליהו לא דיבר
עם ריב"ל ג' ימים לאחר שארי' אכל אדם במרחק ג' פרסאות ממנו ,דכנראה
שזכותו הי' צריך להשפיע ,שהי' צריך להתפלל.
וכשהקב"ה מעניש רח"ל הכל נלקח בחשבון ,העבירות והמצוות של האדם,
וחשבון זה לא יכול לעשות אף אחד חוץ מהקב"ה ,כמש"כ הרמב"ם )הל'
תשובה פ"ג ה"ב( שיש זכות שהיא כנגד כמה עונות וכו' ,ואין שוקלין אלא
בדעתו של ק-ל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות עכ"ל,
ומכניסים בחשבון גם זכות אבות וזכות המקום ,ואח"כ נפסק דינו.
וכשאדם יודע שרק כך הוא מקבל ,א"כ אפילו שיש אופנים שצריכים לעשות
השתדלות ,אבל צריך לדעת שלא זה הקובע ,אלא הקובע הוא החשבון
שמחשבים בשמים ,ששם יש חשבון מדוקדק מה שצריך להיות.
וההולך עם חשבון זה ,יודע שכל מה שצריך להיות זה לפי מצבו הרוחני עם
חשבון כל זכויותיו ,והרי ביכלתו להשתפר ,ובאותו רגע יכול להיות שינוי
במצבו ,משום שאז החשבון אחר.

כח השפעה של אמונה

ואם נתבונן ונלמד מדברי חז"ל ,איך צריכים לחיות ולהרגיש האמונה ,דבגמ'
בע"ז )י"א ע"א( מובא על אונקלוס שנתגייר ,והקיסר שלח אליו גדוד
והתווכח עמהם בפסוקים ונתגיירו ,וחזר ושלח גדוד נוסף ואמר להם שלא
יאמרו לו כלום ,וכשהלכו אמר להם דאין דרך העולם שהמלך נושא אבוקה
להאיר לפני אנשים ,אבל הקב"ה עשה כן דכתיב וד' הולך לפניהם יומם וגו'
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שהמצליח בעבודתו הוא העשיר ,ומי שאינו מצליח הוא העני ,וכן בשאר
הענינים ,והאדם שוכח שהקב"ה מנהיג את הכל ,והעבודה היא רק בגדר
חיוב השתדלות ,ולא היא שמועילה ,אלא הכל בדרך נס וכפי מה שנגזר אבל
האדם רואה רק את הדרך הטבעית.
וצריכים לדעת דכפי כמה שמתחזקים ,נותנים משמים הרבה פעמים יותר,
ואם מתחלשים נחלשים רח"ל ,ומי יודע עד איזה מרחק יכולים להגיע ,אבל
כמה שיותר מתחזקים ,מקבלים כוחות שאפשר להתחזק באמונה ,שיהי'
ברור האמונה עד שמגיעים לדרגת וצדיק באמונתו יחי' כרצונו יתב'.

וגם הם עמדו ונתגיירו ,ואח"כ שלח גדוד שלישי וצוה עליהם ביותר תקיפות
שלא ידברו עמו ,וכשיצאו והלכו הוא הניח ידו על המזוזה ,ואמר להם מנהגו
של עולם מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ ,ואילו
הקב"ה עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ שנא' ד' ישמר צאתך ובואך
מעתה ועד עולם ,וגם הגדוד הזה התגיירו.
ובאמת הדבר תמוה ,דהנה בזמנינו אפילו אם יאמרו להבדיל ליהודים שאינם
שומרי תומ"צ דבר זה ,דדרך העולם שהקטן מאיר לפני הגדול ,ואילו כלל
ישראל כשהלכו במדבר הקב"ה האיר להם הדרך ,וכי כולם יקבלו עליהם עול
מלכות שמים ויתחילו לקיים התורה והמצוות ,הרי רואים במציאות כמה
צריכים לעבוד עד שמוציאים אדם מגשמיותו ,והגוים ההם לא היו יותר
טובים ,ואיך הדברים השפיעו עליהם כל כך עד שהתגיירו.
וכן מה שאמר לאנשי הגדוד השלישי ,שמדרך העולם דעבדים מבחוץ ומלך
בפנים ,אבל הקב"ה שומר מבחוץ ועבדים בפנים ,וברבינו חננאל מוסיף
שאמר בזה ,וכי יש אומה בעולם כמותם ,וממה ראו כ"כ להתפעל ולהתגייר.
וצ"ל דאע"פ שכל השומרי תורה ומצוות מאמינים בד' ,מ"מ יש דרגות
החיוּת זה דרגה גדולה ,ואם אונקלוס
באמונה ,ולהרגיש את האמונה בד' עם ִ
הי' אומר את דבריו כמו שאנחנו היינו אומרים את דבריו ,הם לא היו
מתפעלים ,אבל אונקלוס הגר הי' ספוג באמונה בד' ובכל הכתוב בתורה.
ולכת הראשונה הוא הוכיח מהפסוקים ,ובאמת דאם יוכיחו לגוים בזמנינו
מהפסוקים הם לא יתפעלו ,דגם בפסוקים אינם מאמינים ,אבל כנראה שהם
לא היו כך ,ומאחר שאמונתו בד' ובתורה היתה כ"כ חזקה ,אז דבריו היוצאים
מהלב השפיעו על גוים פשוטים ועשה בהם מהפכה ,והתגיירו.
ומה הם ראו ,הם ראו את האמת ,אבל אם הי' חסר משהו בשלימות אמונתו,
דלא הי' חי כ"כ מוחשי את האושר של וד' הולך לפניהם ,לא הי' ביכלתו
להשפיע בדיבורים אלו על גוים מגושמים.
ורק משום שהי' נקי והרגיש את האושר הגדול של כלל ישראל שזכו לד'
הולך לפניהם ,וכן הרגיש את האושר הגדול במה שהקב"ה משמר מבחוץ
ועבדים בפנים ,וכי יש כזאת אומה בעולם.
ובאמת שהכל מה שיש בבריאה הקב"ה עושה ,ולא רק מה שהאיר את הדרך
לפני ישראל ,אלא דמהדברים שרגילים לראות בבריאה אדם פחות מתפעל,
והוא רואה שזורעים וצומח ויש לחם לאכול וכו' ,אבל דבר שאינו כרגיל
דהקב"ה הלך והאיר לפניהם הדרך ,תופש את האדם יותר ,והם הרגישו כמה
הם מפסידים בזה שאינם יהודים ,כמה מאושרים הם יכולים להיות
כשיצטרפו לכלל ישראל.
ולגדוד השלישי הראה כמה האושר של כלל ישראל שזוכים לד' שומרך ,וזה
במיוחד במצות מזוזה שיש בה אחדות ד' ,דהעיקר בק"ש ובמזוזה בהכרת
שלימות אחדותו שאין עוד מלבדו ,ואז זוכים לעבדים בפנים והמלך שומר
מבחוץ ,והבינו את האושר של אומה זו שהמלך שומרם מבחוץ.
אבל כל זה לפי שהאמונה היתה מושרשת במהותו וחי בזה ,והי' טופח ע"מ
להטפיח ,והצליח להחדיר בליבותיהם המגושמים השמחה והאושר של
יהודי.
ויתכן שחז"ל הביאו לנו המעשה מאונקלוס ללמוד ,איך צריך לחיות עם
האמונה ,דאע"פ שכל שומרי תורה מאמינים בד' ,אבל צריך להרגיש
האמונה בדרגה גדולה ,דאנשי הגדוד נשלחו להרע לו )ולתופסו להביאו
לקיסר ,דאל"כ למה שלח גדוד שלם( והתווכחו עמו.
אבל זה כח האדם שמרגיש וחי את האמונה במוחשיות ,שהקב"ה האיר
הדרך לכלל ישראל ,ולגדוד השלישי שהוזהרו ע"י הקיסר שלא לדבר עמו
כלל ,דפחד שיווכחו באמת ,אונקלוס החדיר להם כמה האושר שיש לנו
במה שעבדים מבפנים והמלך שומר מבחוץ.
וזה הכל משום שהאמונה האירה וקרנה ממנו ,וזה השפיע אפילו על גוים
מגושמים והתגיירו ,ובאמת שזה דרגות גדולות ,אבל אם נדע אולי נתרומם,
דלדרגה זו צריכים להגיע ,והדרך להגיע לזה הוא ע"י ת"ת ואהבת חסד ,וע"י
העברה על המידות ,דבכל התגברות מתרוממים ומתקרבים להקב"ה ,וכפי
שיותר מתרוממים אפשר יותר להרגיש ולחיות האמונה ,ולהרגיש האושר
של כלל ישראל שיהא בביאת המשיח ,לא מההנאות הגשמיות ,אלא
מהשראת השכינה ,שיהא ביהמ"ק ויקריבו קרבנות ,וזה נדרש מאדם לחיות
ולהרגיש בחוש את כל מה שכתוב בפסוקים ובחז"ל.

צורת השתדלות

חז"ל הבינו דההנהגה בבריאה היא למעלה מדרך הטבע ,והנה בגמרא
בתענית )כ"א א'( מובא דהי' פעם שבנ"י רצו לשלוח דורון לקיסר ,ואמרו מי
ילך ,נחום איש גמזו דמלומד בניסים הוא ,ונתנו לו ארגז מלא באבנים טובות
ומרגליות ולן לילה אחת במלון ובאותו לילה עמדו בעלי המלון והוציאו
האבנים טובות ומרגליות ומילאו הארגז בעפר ,וכשהגיע עם הדורון לקיסר
רצה להרוג את כולם ,ואמר שהיהודים עושים ממנו לעג ,והגיע אליהו הנביא
ונדמה כאחד מהם ,ואמר דאולי העפר הזה כעפרו של אברהם אבינו שזרק
על אויביו והיו כחרבות ,והי' איזה מדינה שהם לא הצליחו לכובשה וניסו
לזרוק עליהם העפר הזה והצליחו ,עיי"ש כל המעשה.
והנה הגמרא מביאה מעשה זו בכדי לפרש הטעם למה קראו לו "גם זו" ,לפי
שהי' אומר על כל דבר גם זו לטובה ,אמנם יש ללמוד מכאן דהנה כלל
ישראל רצו לשלוח דורון לקיסר ,דצריכים להשתדל בדרך טבעית לשחד את
הקיסר במתנות ונתנו ממון רב עבור זה ,ואע"פ כן כשרצו לשלוח הם אמרו
שישלחו הדורון ביד נחום איש גמזו דמלומד בניסים ,ולכאורה למה צריכים
ניסים עבור השתדלות טבעית זו.
וע"כ דהבינו דאע"פ שצריכים להשתדל בדרך טבעי ,מ"מ הישועה באה
למעלה מדרך הטבע ,ולכן האדם המיועד לתפקיד כזה אינו אדם מלומד
המתמצא בהוייות העולם ויודע לדבר עם מלכים ,אלא נחום המלומד בניסים
ולא כתוב עליו שהי' מיוחד גם בהוייות העולם ,הוא צריך להיות השליח
להביא הדורון.
ובאמת רואים שהוצרכו לו לשליחות הזאת ,דאם היו שולחים ביד אחרים
והקיסר הי' מקבל העפר ולא הי' הנס עם אליהו ,הוא הי' גוזר גזירות קשות
ח"ו ,אבל כשנחום הלך הי' הנס שאליהו הגיע ונדמה להם כאחד מהם ואמר
שינסו דאולי זה כעפרו של אברהם אבינו מי הי 'עולה בדעתו דבר כזה ,אלא
רואים שכלל ישראל הבינו שהנהגת ד' בבריאה ובפרט עם בנ"י איננה בדרך
טבעית ,ואע"פ שאדם צריך לעשות כמו הנהגה טבעית ,אבל הנהגתו יתב'
היא למעלה מדרך הטבע וצריך ניסים בכל רגע.

בעל הבירה

והנה במד"ר )פר' לך לך ל"ט א'( איתא א"ר יצחק :משל לאחד שהי' עובר
ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת ,אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג,
הציץ עליו בעל הבירה א"ל אני הוא בעל הבירה ,כך לפי שהי' אבינו אברהם
אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג ,הציץ עליו הקב"ה וא"ל אני הוא בעל
העולם עכ"ל.
וצ"ב מה המשל מוסיף להבין יותר ,הרי זה ממש כמעשה דבירה ,דאברהם
הי' מתפלא מי הוא בעל הבירה.
ונראה לפרש ,דהנה כשאדם יעבור ויראה בירה דולקת בודאי מבין שיש
מנהיג לבירה ,אבל אינו יכול לדעת מי הוא בעל הבירה ,אלא רק ע"י שבעל
הבירה יתגלה לו.
וזה חז"ל לימדונו כאן דבלי התגלות מיוחדת שהקב"ה יתקרב להתגלות אל
האדם ,עד כמה שיגיע בשכלו זה לא יספיק ,כי שכלו לא יכול להגיע לזה,
וצריך לזה רוח מיוחד ממרום של התגלות אני הוא בעל הבירה.
וההתגלות היא במידה מוגבלת ,דכפי גודל יגיעתו להשיג את האמת כך תהי'
הרוח ממרום ,וכיון שדרישת האמת של אברהם היתה באופן מיוחד ביותר,
הוא זכה להתגלות מהקב"ה באופן מיוחד וזכה לנבואה.
שהרי חז"ל דורשים זה על מה שכתב בפרשת לך לך )י"ב א'( ויאמר ד' אל
אברם לך לך ,וזה היה נבואה ,זו היתה הדרגה המיוחדת שאברהם זכה בשביל
דרישת האמת שהתייגע בה ,איך אפשר לבירה בלי מנהיג ,ואז התגלה
הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל הבירה.
והיסוד הוא שכל אחד כפי מדתו ,עד כמה שיתמסר ויתייגע לדעת את
האמת ,כפי מדה זו יזכה לסייעתא דשמיא להבין ,אבל בלא סייעתא דשמיא
א"א להשיג בשום אופן.
וכאותו אדם שראה את הבירה ,דאפי' אם ישוטט יום ולילה בסמוך לבירה
ֵדע מי הוא בעל הבירה עד שיבוא
וישאל אפשר לבירה בלא מנהיג ,הוא לא י ַ
בעל הבירה ויאמר לו אני הוא בעל הבירה.
וכך אומרים חז"ל דלאחר הכל אברהם הוצרך שהקב"ה יתגלה ויאמר אני
הוא בעל הבירה ,ובלי זה לא הי' יכול להשיג כלום ,כי מדרגה ברוחניות היא
ִחיוּת ,ואדם לא יכול לתת ִחיוּת אלא רק לעשות דבר גשמי ,ורק בסייעתא
דשמיא ישיג ִחיוּת) .אילת השחר לך לך יב  ,א(

חיזוק ביראה

וכפי כמה שיותר חזקים ביראת שמים מרגישים יותר את האמונה בחוש,
ומרגישים שהכל תלוי בהקב"ה שאין אדם נוקף אצבעו למטה אלא א"כ
מכריזין עליו מלמעלה )חולין ז ,ב( ,ובזמנינו צריך חיזוק בזה ,דאע"פ שא"א
לומר ח"ו שאין אנו מאמינים ,מ"מ רואים בכל דבר וכגון בעניני רפואה
דאע"פ שצריך להתרפאות וא"א לסמוך על ניסים ,אבל הדבר הראשון
ששואלים מה פלוני אמר ומה פלוני אמר ,יותר מדאי מוכנסים בצד הטבעי
ושוכחים את הצד שגרם למחלה.
וכן בעניני פרנסה הרי אמרו חז"ל )בביצה ט"ז א( "שכל מזונותיו של אדם
קצובים לו מר"ה עד ר"ה" ,אבל ניתן מקום לטעות ,דבעיני אנשים נראה
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יום היארצייט של המשגיח הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל בעל ה'מכתב מאליהו'
נלב"ע כ"ד טבת תשי"ד
רבנו שליט"א ,זכה לשמוע שיחות מהגה"צ ר' אליהו דסלר ומזכירם תדיר ]וכן היה לו קשר עם הרב דסלר בתקופת שויץ דרך א' בשם לאזן שהיה גר בשויץ
והיה קשור להרב דסלר[ .וראה מה שהובא בגליון פר' וארא תשע"ד עוד מדברי רבנו עליו.
וזה על הדרך של רבי ישראל ,שכל אחד צריך לעשות עבודתו בשלימות ,אם
זה סנדלר בנעליים ,ואם חייט בבגדים ,וכן כל אחד באומנותו ,ואם לא אז ח"ו
עילוי בדורו
האיש הזה יכול למות ,ואתה אחראי על זה.
סיפר רבנו שמע מהגהרש"ז ריגר זצ"ל ,שהרב דסלר כבר בבחרותו היה עילוי
ופעם אחת הלכתי לשמוע את הרב דסלר זצ"ל ]וזה הי' בתשעת הימים[
גדול בתורה וביראה ,והיה מהבחורים הכי מבוקשים בשעתו.
ודיבר אז ג"כ כעין זה ,והוא לא דיבר על חומר התוצאות של המעשים ,רק
השיחות העמוקות
על החלק הזה שכל אחד בעבודה שלו הוא צריך לעשות שיהי' בסדר ,והביא
שח רבנו :כשהגיע הגה"צ ר' אליהו דסלר זצ"ל לכהן כמשגיח בישיבת פונביז'
ג"כ את המשל כעין זה ,שאם אתה סנדלר צריך לדפוק את המסמרים טוב,
שמעתי שהוא מוסר שיחות עמקות מאוד ,ונסעתי פ"א מכפר סבא לשמוע
ואם אתה נגר תעשה את העבודה טוב] .א"ה ,וכידוע מבעלי המוסר )עי' אילת השחר
את השיחה שלו.

עד היכן חובת האחריות
שח רבנו :אחרי פטירת רבי ישראל סלנטר זצ"ל אמרו :כי היות ובפמליא של
מעלה דנים הצדיקים שחיו באותו דור ]שהם יודעים את כל הקשיים
והנסיונות שבדורם[ לכן עכשיו שרבי ישראל יושב ודן בשמים ,והוא הי' זהיר
ומזהיר מאד בעניני משא ומתן ,צריך מאד לדקדק בזה.
והמגיד מקלם ,שהי' נחשב כתלמיד של רבי ישראל זצ"ל ,והי' צדיק גדול
מאד ,הי' מתאר את הדברים ,שאם למשל א' הוא סנדלר ,ולא תיקן כ"כ טוב
את הנעלים ,והאיש הזה הי' עני והלך עם הנעלים האלו ככה ,ועי"ז שלא תיקן
אותם כ"כ טוב הוא התקרר בחורף ,וקיבל דלקת ריאות ,ומת רח"ל ,עכשיו
יתבעו אותו ,אתה הרגת בן אדם! והוא יתפלא האם אני הרגתי בן אדם?!
ויראו לו כן ,היות ואתה לא תיקנת את הנעלים טוב לכן מת אותו אדם ,ואם
היית מתקן יותר טוב ,האיש הזה לא הי' מת ,נמצא שאתה אשם והרגת בן
אדם! ככה הוא הי' מתאר.

בראשית ה ,כב( אהא דאיתא דחנוך תופר מנעלים היה ,והיה מייחד יחודים .וביארו שהכונה
שיהיה נעליים טובות .ועי"ש באילה"ש בשם החזו"א[.

וכך הוא גם בעבודת הקודש ,אם ראש ישיבה או משגיח אומר איזה מילה לא
בסדר לבחור ,ועי"ז חלילה וחס יכול להיות שהבחור יצא ח"ו לרחוב וחלילה...
וקשה מאד לצאת ידי חובתו )פרי חיים ק"ב(.

בהלוית מרן החזון איש
סיפר רבנו שליט"א שבהלוית מרן החזון איש זי"ע ,הלך ליד הרב דסלר,
וכשהגיע 'המיטה' לבית הקברות נשארו שניהם בחוץ כי לא נהגו כ"כ להיכנס
לבית קברות ,ושוחחו שניהם בענין קברי צדיקים ,ואמר הרב דסלר לרבנו
שליט"א ,שקברי צדיקים זה כמו מסחר ,שהצדיק אומר להקב"ה אנשים
חושבים אותי לצדיק ,ואם לא יושעו מבקשתם אז יכול לצאת ח"ו חילול ה'
אז אנא תשמע את בקשתם .וציין רבנו שאחרי חודשיים נסתלק הגר"א
דסלר בפתאומיות לבית עולמו.

יום היארצייט של הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצ"ל ראש ישיבת הנגב נלב"ע כ"ה טבת תשע"א
החיוב לכל אחד

בערוב ימיו של הגאון ר' יששכר זצ"ל כשכבר היה חולה גדול ,ומ"מ נסע
לחו"ל להחזקת התורה .ושאלוהו מקרוביו כיצד נוסע ומתאמץ כל כך במצב
כזה .וענה שכשאני רואה את הגראי"ל שליט"א שהוא יותר זקן ממני ,ונוסע
לכל מקום לחזק את התורה ,א"כ זה מחייב כל אחד להתאמץ יותר מכפי יכלתו
למען התורה הקדושה.

הספד רבנו
בחולין )צ"א ב'( מבואר דבהליכת יעקב לחרן לאחר שעבר את הר המוריה,
אע"פ שעדיין לא הי' שם ביהמ"ק הוא התאונן ואמר אפשר עברתי על מקום
שהתפללו אבותי ולא התפללתי שם ,ולאחר שנתן דעתו לחזור קפצה לו
הארץ עי"ש ,והנה לא נזכר שיש חיוב לאדם להתפלל במקום שהתפללו שם
אבותיו ,וע"כ כיון שאבותיו התפללו במקום הזה הם התעלו ברוחניות,
וכשעוברים במקום שהי' התעלות ברוחניות א"א לעבור בלי כלום ,אלא צריך
לעשות מאמצים בכדי להתעלות ,ויעקב אבינו אמר בביקורת על עצמו
אפשר שעברתי במקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי שם ,ורצה לחזור
ואז עשה הקב"ה נס שתקפוץ הארץ.
והנה אנחנו אנשים קטנים מאוד ולא יכולים להידמות לאבות הקדושים
ואפי' לא לדורות אחריהם ,אבל זה יכולים לדעת שבמקום שבו נתעלו צריך
שלא לעזבו ,לשמור שיהי' לו טוב ולמשפחתו ,כל אחד צריך לייקר ולכבד
את המקום שהתעלה בו.
ביומא )ל"ה ב'( איתא תנו רבנן עני ועשיר ורשע באין לדין ,לעני אומרים לו
מפני מה לא עסקת בתורה ,אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי אומרים לו
כלום עני היית יותר מהלל ,אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה
ומשתכר בטרעפיק ,חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו
ולפרנסת אנשי ביתו ,פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית
המדרש להכנס עלה ונתלה וישב על פי ארובה וכו' אמרו אותו היום ערב
שבת היה ותקופת טבת היתה וירד עליו שלג מן השמים ,כשעלה עמוד
השחר אמר לו שמעיה לאבטליון אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום
אפל שמא יום המעונן הוא ,הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה ,עלו
ומצאו עליו רום שלש אמות שלג פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו
כנגד המדורה ,אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת ,עשיר אומרים לו מפני
מה לא עסקת בתורה ,אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי אומרים לו
כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר וכו' ,רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת
בתורה ,אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי הייתי ,אומרים לו כלום נאה היית
מיוסף ,אמרו עליו על יוסף הצדיק וכו' ,נמצא הלל מחייב את העניים ,רבי
אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים ,יוסף מחייב את הרשעים.

זה הי' בזמן התנאים והאמוראים ,אבל אנחנו בדורינו לכאורה כ"כ קטנים
ואין אנו יכולים להשוות את עצמנו לאנשים גדולים כאלו ,בשבת )קי"ב ב'(
אמרינן אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ,ואם ראשונים בני אנשים
אנו כחמורים וכו' ,וכי אנו יכולים להידמות אליהם ,אבל הקב"ה מראה לנו
שגם בדורינו אדם שהי' בעל יסורים נוראים כל ימיו ,ועד כדי כך הוא עשה,
רואים שאין תירוץ ,כל אחד יכול לעשות ,אפי' בעל יסורין אפי' עני אפי'
עשיר ,וזה אנו רוצים לומר שהקב"ה יעזור שיהא ובלע המות לנצח ולא יהי'
כאלה אסונות ,וצריך לדעת גם היום לא לעזוב את המקום שהתעלו ,ה' יעזור
שלא יהי' עוד ח"ו בעלי יסורין ויהא רק טוב ,אבל לדעת שכל אחד צריך
.
לפעול בשביל להגדיל תורה ולהאדירה

קברו של הגר"י
אחרי פטירתו של ר' יששכר סיפרו לרבנו שליט"א ,שהגאון רבי יששכר זצ"ל
קנה חלקת קבר בבית הקברות בפתח תקוה )סגולה( אבל תושבי הקהילה
בנתיבות בקשו שיקבר אצלם ,שיוכלו להתפלל על קברו.
ואמר רבנו :שצודקים בטענתם דודאי יש מעלה להתפלל על קברו שהיה
ת"ח גדול ובעל היסורים והקים שם עולה של תורה ,וא"כ הוי מקום חשוב
לתפילה ,וראוי לקוברו בנתיבות ,וכן עשו על פיו) .מתוך ס' 'אפיקי איל' העומד
לראות אור בקרוב(

מכתב לישיבת נר זרח
אחרי פטירת הגר"י זצ"ל לקח רבנו שליט"א את ישיבת נר זרח שבמושב
זרועה ]וכיום במושב עוצם[ תחת אחריותו ,ולקראת היארציט כתב רבנו
מכתב
טבת תשע"ד .לכבוד בוגרי ישיבת 'נר זרח' זרועה .מיסודו של ראש הישיבה
הגאון רבי יששכר מאיר זצוק"ל
באתי לחזק את כינוס התלמידים שאתם עושים ביום השנה של ראש
הישיבה זצוק"ל לזכרו ולעילוי נשמתו ,ובפרט שזה נעשה ע"י סיום הש"ס
שלמדו ובוודאי הי'ה רצונו ללמוד וללמד ולעשות חיזוק בתלמוד התורה.
וכן הקונטרס "משנה שכר שכיר" ליקוט מדבריו בענין תלמוד תורה שהוא
דובב שפתי ישנים כמבואר בחז"ל יבמות צז :כל ת"ח שאומרים דבר שמועה
מפיו בעולם הזה שפתיו מדובבות בקבר.
וגדולים צדיקים וכו' ,שעכשיו הישיבה הזו שיסד ממשיכה ,ובס"ד מתחזקת
בריבוי תלמידים מצויינים מתלמידי הישיבה דאורחות תורה ובהנהגת ראשי
הישיבה שליט"א ,ובוודאי הי' זה רצון הגר"י מאיר זצוק"ל בהעמדת מקום
תורה זה שהכל מיסודו.
יה"ר שתזכו לסייעתא דשמיא והרבות תורה וקדושה.
א ,ל שטינמן

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת בא
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
קידשו החודש למפרע

בעת ובמקום ההוא .לכן לא ניתן לשייך את מעשה כניסתו לעזרה לביטול
מצות העשה ,שהרי ביטולה נקבעת רק בהימנעות מהבאת הקרבן,
והימנעות אינה מעשה.

המנ"ח מצוה ד' )סק"ז ד"ה והנראה( הקשה :דאם עדים יבואו אחרי יוהכ"פ
ויקדשו החודש למפרע ביום שלושים ,א"כ נהגו ר"ה ויוהכ"פ שלא ביומם
ואין לך קלקול גדול מזה .ולכן הסביר דכיון דחז"ל דרשו בר"ה )דף כ"ה( את
הפסוק 'אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם' ,אתם אפילו שוגגין,
אתם אפילו מזידין ,אתם אפילו מוטעין ,א"כ כאשר ב"ד עיברו חודש אלול
הרי עשו כדין ,ומה שהקריבו הקרבנות של ר"ח ביום שלושים ואחד ועשו
יוהכ"פ בעשירי ביום שלושים ואחד כדין עשו ,ומה שאח"כ ב"ד חוזרים
ומקדשין יום שלושים ומקדשין אותו יום למפרע אין כאן קלקול כלל ,דרק
מכאן ולהבא צריכים לחשוב שקדשו הב"ר את יום השלושים ,אבל עד
עכשיו קידשו יום שלושים ואחד כדין.
ושאלתי למרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א דלשיטת המנ"ח ,היתכן לומר
שאם עדים יגיעו בי"ט ניסן ויעידו שר"ח הי' כבר בל' אדר ,וממילא היום יהי'
כ' ניסן במקום י"ט ניסן ,וחג הפסח יהי' רק ששה ימים .וענה לי :דזה ברור
דגם המנ"ח מסכים דפסח מתחיל בט"ו בניסן כמש"כ בתורה ,וגם מסכים
דפסח הוא שבע ימים כמש"כ בתורה ,ובפרט דאין חיוב שפסח יסתיים
דווקא בכ"א ניסן ,ואע"ג דבפ' בא י"ב י"ח כתיב בראשון בארבע עשר יום
לחודש בערב תאכלו מצות עד יום האחד ועשרים לחודש בערב צ"ל דשאני
התם דמיירי בפסח מצרים.
ולכן אם העדים יגיעו בי"ט בניסן לפי המנ"ח צ"ל דיסיימו שבעת ימי החג ורק
אח"כ ידלגו מיום כ"א ניסן לכ"ג ניסן) .מעדני יו"ט ח"ה עמ' שפ"ג(

לכל בני ישראל לא יחרץ כלב
סיפר הרב לוית שלמד אצל רבנו בישיבה בכפר סבא ,וסיפר שכבר אז הכירו
בו במרן שליט"א שאיש קדוש הוא ,שפ"א התנכלו החילונים עם כלבים
בתלמידי הישיבה ,ותיכף שיצא רבנו שליט"א מהישיבה ברחו כולם מפחד
)תולדות יצחק ח"א עמ' רל"ה(

וכל פטר חמור תפדה בשה
היה מעשה שרצו לעשות פדיון פטר חמור שכבר עבר עליו ל' יום ,ורצו
לעשותו בזמן מסויים כדי שיבואו יותר אנשים למעמד .ואמר רבנו כיון
שלדעת השו"ע )יור"ד ש"ה סעי' י"א( אין איסור לאחר ,אלא שיש להקדים
את הפדיון בגלל זריזין מקדימין ,ולכן במקרה שיש "הוספת אידיקשייט"
שגם אנשים שטרודים כל השנה בעבודה יוכלו להתקרב לתורה ,אפשר
לאחר את הפדיון של החמור) .מוסף שב"ק במדבר תשע"ד(
ואמר רבנו ,שמה שמקשטים את החמור בשעת פדיון פטר חמור ,הוא משום
דהוי חפצא דמצוה ,ולכבוד המצוה עושים כן ,וכן מצינו שמקשטין השור
שמביאין לקרבן שלמים יחד עם הביכורים ,כמובא בביכורים פ"ג מ"ג) .אילת
השחר שבת נ"ב ,א(

בערב תאכלו מצות
בירושלמי חלה פ"ב ה"א )והביאו התוס' בקידושין דף ל"ח( דנו להתיר לאכול
מצה של חדש מדין עשה דוחה ל"ת .והק' השער המלך )טעם המלך הלכות
נדרים פ"ג ה"ו( דצ"ע דהא מבואר בפסחים )ל"ח( דס"ל לר"י שצריך שתהא
מצה הראויה לשבעה ,וא"כ מיד לאחר שאכל כזית כבר אינו ראוי לאכילה
עד ט"ז אחר הקרבת העומר ,ואין זה מצה הראויה לשבעה ימים.
ותירץ רבנו שליט"א דאפש"ל ,דרק לחמי תודה דאי אפשר לאוכלו למחרת
משום דאינו נאכל ליותר מיום ולילה ,לכן נתמעט מקיום דין מצה ,אבל א"צ
שכל מצה תוכל להיאכל כל שבעת ימי הפסח בכל עת שהוא ,וא"כ מצת
חדש שבעצם ראויה לכל שבעה ,רק יש זמן באמצע שהיא אסורה איננה
נכלל בדין מצה הראויה לשבעה) .פרורים משולחן גבוה כרך ג'(

איסור בל יראה
הנה הרמב"ם )פ"א דחגיגה( כתב "דאדם שבא לעזרה ביום טוב הראשון של
החג ולא הביא עמו עולת ראיה ,עבר על לא תעשה של 'לא יראו פני ריקם',
אך אינו לוקה על לאו זה ,לפי שלא עושה מעשה" ע"כ.
ולכאורה יש להקשות מדברי הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה )פרק א' הלכה ג'(
"כי אדם שהיה לו חמץ קודם הפסח והגיע הפסח ולא ביערו ,אלא השאירו
ברשותו  -אינו לוקה ,מפני שלא עשה מעשה ,אבל אם קנה או אפה חמץ
בפסח – לוקה" .ועל אף שמהות הלאו הוא מה שהחמץ נמצא ברשותו  -דבר
שאין בו מעשה  -מכל מקום כיון שהלאו חל על ידי קניית החמץ או אפייתו,
הרי זה נחשב ללאו שיש בו מעשה .ואם כן מדוע מי שנכנס לעזרה ללא עולת
ראייה אינו לוקה ,הלא הלאו בא על ידי מעשה כניסתו לעזרה ללא קרבן?
וכתב בספר מרפסין איגרא )עמ' פ( לתרץ בשם מרן הגאון ר' אהרן ליב
שטיינמן שליט"א :איסור "בל יראה" ו"בל ימצא" אומר שאסור לאדם שיהיה
חמץ בבעלותו וברשותו בימי הפסח .וכיצד עובר על איסור זה? כשגורם
באופן חיובי שישאר בבעלותו וברשותו חמץ בפסח .לכן אם קנה או אפה
חמץ בפסח ,הרי עשה מעשה ברור של הכנסת חמץ לבעלותו ורשותו ,וגרם
בכך באופן חיובי שישאר בבעלותו וברשותו חמץ.
מה שאין כן במצות ראיה ,שעליה כתב הרמב"ם בהלכות חגיגה )פרק א,
הלכה א(" :הראיה האמורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של
חג ויביא עמו קרבן עולה וכו'" .כלומר :עליו להביא קרבן בעת שנראה בעזרה
והוא ביום טוב הראשון .וכיצד מבטל מצוה זו ועובר עליה? כשנמנע באופן
שלילי מלהביא את הקרבן ,בעת בואו לעזרה ביום טוב ראשון.
כלומר :האיסור מתחיל ונגמר בהימנעות ובחוסר עשיית המעשה הנצרך

נתינת חמץ לכלבים
לא יאכל חמץ) .בא י"ג ,ג( ועיין בירושלמי פסחים )פ"ב ה"א( איידא אמר ,לא
יאכל חמץ היום אפי' לכלבים ,הר"ז בא לאסרו בהנאה ואפי' קיימין אם
לכלבו ,ההני איסור ,אלא כי קיימין אפי' לכלב אחרים זאת אומרת שאסור
להאכילן לבהמת הפקר ע"ש.
וצ"ע דעי' בב"י דאם יש לו חמץ שאסור בהנאה יכול להבליע במכירה לגוי
עם דברים המותרים ,ובלבד שלא יוסיף לו על דמי המקח כנגד שוויו של
החמץ ,וצ"ע למה יהיה מותר להאכיל לגוי חמץ יותר מלהאכיל לכלב וכשם
דאסור להאכיל לכלב יהיה אסור מה שמאכיל להגוי.
ורבנו שליט"א השיב בזה דכשמאכיל להכלב הרי משתמש עם חמץ שלו כדי
להאכיל להכלב ואף דאין זה כלב שלו מקרי משתמש עם חמצו ,אבל כשנתן
לגוי והגוי אכלו הרי הגוי משתמש עם החמץ לאכלו ,וזה לא מוטל על
הישראל ,שהגוי לא יאכל חמץ שהוא שלו ,ומ"מ עצם הנתינה דרך הבלעה
לא מקרי שימוש ע"י הישראל )פרורים משולחן גבוה כרך ה'(

לעילוי נשמת הבה"ח יצחק דרחי בן ר' זכריה דוד נלב"ע ז' שבט תשע"א תנצב"ה
לרפואת הרה"צ ר' אלטער דוד חיים בן חיה שרה לביאה בתשח"י
להצלת י ,י ,ח ,בן א' שיזכה לאהבת תורה אמתית ויראת שמים טהורה
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ענין בפרשה -מצוות תפילין
והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים) .בא י"ג ,ט"ז(

לדבר בעניני תפילין

בסוה"ד כתב בזה"ל "וכן לענין תפילין יש להזהר לכתחילה להיות מונח הש"י
קצת למעלה ולא בשוה ממש ,כדי שלא לפגוע בתוך הכיס בהשל ראש
ברישא בכדי שלא יעבור על הדין דאין מעבירין" עכ"ל.
ומפשטות לשון המ"ב משמע דאם באמת הניחם זה אצל זה ,פגע קודם
בתפילין של ראש ,והרי צריך להניחו מידו כהשו"ע בס"ו עובר על הדין דאין
מעבירין .והשתא יש להקשות קושיא עצומה דהנה אדם זה שהוציא
התפילין ש"ר קודם התפילין ש"י ,אמאי אמרינן לי' דיעביר עה"מ כנ"ל והא
ע"י שיעביר עה"מ עובר בזה איסור דאורי' לפי"מ שביארנו דעת התוס' ,וכן
פוסק המ"ב בס"א בביאוה"ל ד"ה שלא דאיסור דאין מעבירין עה"מ הוי
דאורייתא ,ואע"פ שהסביר לן המ"ב בס"ק כ"ג דהדין להניח כסדר יד ואח"כ
ראש דוחה להדין דאין מעבירין עה"מ ,מ"מ ד"ז תמוה טובא דכיון דאין
מעבירין עה"מ הוי איסור דאורי' ,א"כ הי' לנו לומר לאדם זה שהוציא בטעות
ש"ר תחילה דיניח לגמרי התפילין מידיו ולא יניחם כעת כלל ,ורק בעוד שעה
יניח תפילין דלכאו' בכה"ג אינו עובר על האיסור דאין מעבירין עה"מ וכמו"ש
המ"ב בס"ק ג' דבאין דעתו לקיים כעת המצוה אין האיסור דאין מעבירין
עה"מ יעויי"ש.
אלא דבאמת אי"ז דומה כ"כ למ"ש המ"ב שם ,דהמ"ב שם דיבר בלא הי'
בדעתו כלל לקיים המצוה מעיקרא ,אבל הכא הא נטל התפילין ע"ד להניחם
אלא שכעת מניחם מידו ,ויתכן דבכה"ג מקרי שמעביר עה"מ ,ואם נאמר כן
א"ש פי' דאי"ז עצה לומר לו שיניח התפילין מידיו ויניחם רק בעוד שעה כי
גם באופן זה יעבור איסור .אלא דלפ"ז יצא לנו חידוש גדול להלכה דאדם
שלקח תפילין ע"ד להניחם ,ולבסוף נמלך בדעתו להניחם רק בעוד שעה,
עובר על האיסור דאין מעבירין עה"מ וצ"ע.
ושאלתי להגראי"ל שטיינמן שליט"א קושיא זו ,והי' פשיטא לי' כהסברא
הנ"ל דכיון שהדין אומר שמחוייב להעביר עה"מ כמו"ש המ"ב ס"ק כ"ג
המובא לעיל אין בזה משום איסור דאין מעבירין עה"מ ,אבל צ"ע מלשון
הביאוה"ל וכנ"ל ואולי הלשון לאו דוקא וצ"ע) .קו' גבורת יעקב עמ' קט"ז(

"ולטטפת בין עיניך" ,פרש"י שהרואה אותם קשורים בין העינים ,יזכור הנס
וידבר בו .משמע שכשרואים תפילין צריכים לדבר על הנס ,ועכ"פ לחשוב על
זה ,והטעם שכתוב כי בחזק יד וגו' שייך לתפילין של יד ולא לשל ראש )אילת
השחר כאן(.

ברוך שם כבוד
ברמ"א סימן נ"ה סעיף ה' פסק לברך על תש"ר על מצות תפילין ,וטוב לומר
תמיד אחר הברכה השניה בשכמל"ו ,ועי' משנה ברורה )ס"ק כ"א( דס"ל
להלכה כדעת ר"ת ,רק לרווחא דמילתא להוציא עצמינו מידי כל פקפוק
נוהגין לומר בשכמל"ו .וקצת קשה דהא לכתחילה לא מברכין ע"ד לומר
אח"כ בשכמל"ו ,אלא ע"כ דמה שאנו מברכים ,כי ס"ל לעיקר ההלכה לברך
גם על תש"ר וא"כ למה אומרים בשכמל"ו וי"ל.
והנה על האומר ברכה לבטלה כתוב בשו"ע סימן ר"ו סעיף ו' שיאמר
בשכמל"ו ,ויל"ע אם אמירת בשכמל"ו להציל מברכה לבטלה ,מועיל רק
תכ"ד ,או גם לאחר תכ"ד] .א"ה ועי' בס' שמעה תפילתי עמוד שכ"ב בשם מרן הגרח"ק
וראה בהערות שם ,וע"ע חיי אדם כלל ה' סעי' א' ובאש"א מבוטאטש סכ"ה סק"ו[.

חותך ידו
יל"ע אם החותך ידו וע"י זה אינו יכול להניח תפילין ,האם עובר גם על עבירה
דמבטל מעצמו אפשרות לקיים מצות תפילין של יד) .אילת השחר בראשית עמ'
ק"מ(.

תפילין ביד או תפילין בראש – מי קודם
יש לעיין בהא דאמרינן בקידושין )דף ס"ו ע"א( ד"אמר הקם להו בציץ שבין
עיניך" ,ופירש"י דאז יצטרכו לקום מפני שהכה"ג לבוש אז בהציץ .ולכאורה
משמע לא כמו שאומרים בשם הבית הלוי ,דאם א' לבוש תפילין וא' נושא
תפילין ביד ,אז צריך להקדים להנושא תפילין לפני האדם שלבוש בהן ,דמי
שלבוש בהן בטל לגופו ]והביא ראיה ממי שנכנס בבית המנוגע ,אז אם לבוש
אין הבגדים נטמאים מיד אלא כששוהה כדי אכילת פרס ,אבל אם הבגד
נכנס לבד נטמא מיד ,רואים דכשאדם שלבוש בבגד ,יש להם דין כהאדם
ונטמאים רק משום דהא אדם מטמא בגדים כמבואר בנגעים פרק י"ג מ"ט,
משא"כ כשאינו לבוש[ א"כ למה האנשים צריכים לקום כשלבוש בציץ,
אדרבה יותר יש לקום כשאוחז הציץ בהיד )אילת השחר קידושין ס"ו ,א(
והוסיף רבינו לבאר כי אמנם האדם הלבוש בתפילין מתקדש על ידם,
כמבואר בשו"ע סי' כ"ה ובביאור הלכה שם ,בכל זאת התפילין לחוד קדישי
יותר .אמנם הא מיהא ברור ,דאם רוצים להיכנס בפתח אדם שאוחז תפילין
בידו ,ואדם שאין עליו תפילין ,בודאי מי שאוחז התפילין צריך להיכנס
תחילה .ובדומה לזה מי שאוחז ספר ,קודם לכניסה למי שאין בידו ספר.
ומספרים שפעם הלך מרן החזו"א זצוק"ל עם ר' דוד פרנקל ז"ל ועמדו
להיכנס לבית ,וביד ר"ד פרנקל היה גמרא ,וחישב החזו"א שאם יתן לר' דוד
להיכנס קודם מפני הגמ' שבידו ,יחשבו את ר"ד לחצוף! לכן תפס החזו"א
את הגמ' מידו של ר"ד ונכנס ראשון )פרי חיים(.

הביאו לו תפילין אחרת
במשנה ברורה או"ח סימן קמ"ג )ס"ק ט( נפסק שאם נמצא פסול בספר תורה
בין הברכה לקריאה יש לגלול את ספר התורה הפסול ולהוציא ספר תורה
אחר ,ומסיים המשנה ברורה "והעולה שכבר בירך אין צריך לברך שנית".
ויל"ע מה ההבדל בין המקרה האמור ,למקרה שאדם בירך להניח תפילין
ולאחר ברכתו נקרעה הרצועה הכורכת את התפילין ליד או לראש והביאו לו
תפילין אחרות ,שהדין הוא שעליו לחזור ולברך על התפילין האחרות.
ותירץ הגראי"ל שטיינמן שליט"א דנוסח ברכת העולה לתורה שמברך אשר
בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו וגו"' הינו נוסח כללי לשבח את נותן
התורה שנתן לנו את תורתו לעסוק בה ,ואינו מתייחס דווקא לספר תורה זה
שלפנינו ,ולכן גם אם נמצא פסול בספר התורה לא הפסיד את הברכה.
מה שאין כן אדם שבירך אשר קדשנו במצוותיו וציונו להניח תפילין ,הרי
ברור מנוסח הברכה שהיא ככל ברכת המצוות שמתייחסת לתפילין
שמתכונן לכרוך על ידו או על ראשו ,ולכן אם נפסלו יצטרך לברך שנית על
התפילין האחרות) .מרפסין איגרא ח"א עמ' ט"ז(

תפילין בברית
אמר רבנו :הנה בגמרא מנחות )דף לו ,ב( מבואר דכשיש אות דשמירת שבת
א"צ לאות נוספת של תפילין ,ומעירים ]עי' חיד"א מראית העין ליקוטים
בסוה"ס סי' מ[ דבש"ך יו"ד סימן רס"ה )ס"ק כ"ד( כתב שנהגו לא לחלוץ
התפילין עד אחר המילה ,משום שהתפילין הם אות ,והמילה ג"כ אות ,והרי
בגמ' נראה שאין להוסיף אות.
וי"ל דהאות דשבת הקב"ה עושה ,ואין אנחנו צריכים להוסיף אות ,אבל
כשאנחנו עושים את האות ומקיימים מצות מילה יש מעלה להוסיף עוד אות
ע"י הנחת תפילין .ועי' באבודרהם דיני תפילין ,וכן הובא במהרש"א ברכות
י"ד ב' דע"פ שנים עדים יקום דבר ,ובחול יש מילה ותפילין ובשבת יש שבת
ומילה ,וא"צ לאות דתפילין )אילת השחר שמות עמ' רע"ט(

אמירת בשכמל"ו
הנה במנחות )ל"ו ע"א( לא סח מברך א' ,סח מברך שתים .ודעת רש"י דאם
לא שח אז ברכת להניח על שתיהן ,ואם שח דאז אין ברכת להניח פוטרת
את תפילין ש"ר ,צריך לברך על ראש ברכת על מצות תפילין ,ור"ת ס"ל דאם
שח מברך שתים על תפילין ש"ר ,ואם לא שח מברך רק א' על תפילין ש"ר.
והמחבר פסק כרש"י ,והרמ"א פסק כר"ת לברך שתים על יד להניח ועל של
ראש על מצות אף דלא שח ,ומ"מ כתב ברמ"א דיאמר ברוך שכמל"ו כדי
לחוש לדעת רש"י דברכח על מצות הוי לבטלה ,ובסיפרנו שומר אמת"' )ח"א
סימן כ"ה אות ד'( הקשינו הא כיון דלרש"י הוי ברכת על מצות לבטלה א"כ
הרי הוא בגדר שח ,ובשח הרי צריך לברך על מצות על תפילין של ראש ,וא"כ
כיון שנוהגין אנו כדעת ר"ת לברך גם על מצות ,הרי גם לרש"י מחוייבין אנו
מדינא לברך ברכת על מצות כדין שח וא"כ למה צריך לומר בשכמל"ו,
והבאנו שם דהגאון בעל אילת השחר שליט"א טען דמ"מ לפני אמירת תיבת
ברוך"' עדיין אין כאן הפסק וכשמתחיל ההפסק והוא מתחייב לברך ,אז כבר
חסר לו תיבת ברוך ואין הברכה עולה לו לברכת על מצות לדעת רש"י והוי
ברכה לבטלה ,ולכן צריך לומר בשכמל"ו) .שומר אמת קמא תנינא או"ח סכ"ה(
חל ה

כשמעביר על תפילין של ראש מפני תפילין של יד אם עובר איסור דאין
מעבירין עה"מ
בשו"ע או"ח ס' כ"ה ס"ו "אם פגע בשל ראש תחילה צריך להעביר על אותו
מצוה ויניח של יד תחילה ואח"כ של ראש" .וביאר המ"ב )ס"ק כ"ג( דכיון
דכתיב בקרא מפורש דיד קודם דבתחלה כתיב וקשרתם והדר לטוטפות,
לפיכך אין משגיחין על העברת המצוה ע"כ.
ויל"ע אם עובר על האיסור דאין מעבירין עה"מ די"ל כיון שכך הוא הדין
כמו"ש המ"ב הנ"ל לא מקרי העברה עה"מ ,ובביאוה"ל בס"א ד"ה שלא

לעילוי נשמת הקדושים שנהרגו מעוטרים בטלית ותפילין בכ"ו חשון תשע"ה
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הנהגות רבנו בעניני תפילין
תפילין של רבנו

תפילין במנחה

שח רבנו :לפני הבר מצוה שלי הראיתי את פרשיות התפילין שלי להגרש"ז,
וכל פעם מצא איזה חסרון ,ולבסוף הסופר כעס שמוצאים בכל דבר חסרון,
ועל אף שהגרש"ז היה מקיל ,אבל זה היה רק לאחרים ולא לעצמו ,כמבואר
ברא"ש בחולין שהמורה יחמיר לעצמו ויקל לאחרים .וכנראה שהרגיש ביחס
לרבנו כמו שנוהג לגבי עצמו שהיה קרובו וחביבו) .צדיק כתמר יפרח עמ' תי"ח,

סיפר רבנו ,שמנהג הגרי"ז היה ,להניח תפילין של שיטת הרמב"ם פ"ב מתפיל
ה"ב בפתוחות וסותמות בשעת תפילת המנחה] .דהגרי"ז )הל' תפילין( למד
ברמב"ם דלא כהט"ז )סי' ל"ב סקכ"ו( ולכן היה לו תפילין אחרות[.
]וסיפר רבנו שכשעלה לארץ ישראל והיה גר בפ"ת ,היה בבית כנסת 'שונה
הלכות' הרבה אנשים שהיו מניחים תפילין במנחה[.

כוונת המצוה

מזקנים אתבונן ח"ד עמ' (145

הנחה בב' ידיו

רבנו ביקש שיכינו על פתק את דברי השו"ע סי' ח' ס"ח וסי' כ"ה ס"ה
שמבואר שם את הכוונה של מצות ציצית ותפלין ,ומחזיקו בכיסו ,ומוציאו
מידי פעם כדי לכוין את הכוונה) .צדיק כתמר יפרח עמ' ט"ו(
ואמר רבנו :כולנו מניחים תפילין ומקיימים מצוות ,אבל כשאחד מניח תפילין
וחושב מה שעושה ומוסיף קצת מחשבה ולב ,זה עבודת ה' שיכול להביאו
לכל מיני רעיונות ,ויהיה ניכר שעובד ולא עושה המצוות כמלומדה ,וכשאדם
עובד ,זה מדרגה אחרת הלימוד הוא לימוד אחר ,והק"ש והתפילה והנחת
תפילין שלו הם אחרת.
והנה לב יודע מרת נפשו קוראים ק"ש ומניחים תפילין כי כך רגילים ,אבל
באמת אם אדם מתמסר עם קצת מחשבה ביכולתו להגיע לדרגות גבוהות
בכל דבר) .ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קצ"ז(

שח רבנו שליט"א שהוא רגיל לכתוב ביד ימין ,ושאר מלאכתו עושה
בשמאל ,ולכן הורה לו הגרש"ז ריגר זצלל"ה להניח תפילין בב' ידיו ,ואחר
התפילה מחליף לידו השנית מספק ,ואינו מניח בשני הידים ביחד ,אלא רק
בזה אחר זה מחשש בל תוסיף] .וכעי"ז הביא רבנו שליט"א בשם החזון איש
)אעלה בתמר מ"ו( דאין להניח בספק ב' מזוזות בב' מקומות בפתח[.

חשש בבין עיניך יהיו שתים
אמר רבנו שבשעה שהוא מניח את התפילין של יד בידו הימנית ,יש לו חשש
דנחשב הוא כאינו מונח כלל ,ונמצא שבאותה שעה מונח עליו רק את השל
ראש .וכדי שלא לעבור על דין כל זמן שבין עיניך יהיו שתים .מנהגו לכוון
באותו הזמן שלא לקיים מצות תפילין בשל ראש) .שיעורי הגר"י קלאר מנחות ל"ח,

השמחה באיסור חג

א(.

ברכה אחת

באיסור חג אמר רבנו בדמעות" היום זה יום שמחה עצומה שיש לנו שוב את
המצוה החביבה מצות תפילין אחרי ששבוע שלם נפרדנו ממנה ,והרי כמה
מצוות כבר יש לנו] .ועי' במעשה רב או' קע"ב דהגר"א היה מקפיד להניח תפילין מיד

רבנו שליט"א נוהג לברך רק ברכה אחת על מצות תפילין וכדעת הגר"א.
אמנם ציין רבנו שכך נוהג ע"פ מנהג אביו הי"ד ,אבל לאחרים ודאי דינהגו
לברך ב' ברכות וכדברי הרמ"א] .באם אין להם מנהג אבות לברך ברכה אחת[.

בבוקר של איסרו חג מחיבוב מצוה[.

צביעה בב' צדדים

מנהג החזו"א בהנחת תפילין

רבנו שליט"א סובר שיש מעלה לצבוע ב' צדדי הרצועה ,כיון שכך אין הצבע
יורד בקלות ,וכך הוא נוהג ,ומורה שכך לכתחילה הדבר ראוי] .ובשנים שהיו
לו את הרצועות הישנות היה עמל הרבה להשחיר את כל הקמטים
והסדקים[.

סח רבנו :פעמים שהיה החזון איש מניח התפילין של יד בצנעה במיושב.
)אעלה בתמר עמ' י"ג .דעי' בביאור הגר"א סי' כ"ה סעי' י"א דבתש"י אין קפידא להניח מעומד
או מיושב ,א"ה ואולי עשה כן מאפיסת כוחות של מרן(.

כתיבה דקה

לקחת עמו לדרך

סיפר רבנו שבעבר היו כותבים את הכתב של התפילין בכתיבה דקה ,והיה
נפסל הרבה עד שהגיע הסופר ר' משה פאפערני זלל"ה )שהיה חסיד סלונים(
והוא התחיל בכתיבה עבה] ,ומרן הגרי"ז קנה ממנו את הפרשיות[

כשנסע רבנו לצרפת לי"ב שעות ,הורה רבינו לכל המתלווים עמו לקחת
עמהם טלית ותפילין ,על אף שהיה מדובר רק על מסע של יום אחד ולחזור
בלילה הביתה] .וכמבואר במשנה ברורה סימן ק"י סק"ב[ אמנם השאיר את
הטלית ותפילין במטוס ,כאשר היה בדעה לחזור לאחר כמה שעות )פרי
חיים( .ואמר רבנו שמעתי על החזון איש ,שאף כאשר הי' נוסע לתל אביב,
הי' לוקח עמו את הטלית והתפילין ]א"ה ,ועי' מה שהביא מרן הגרח"ק בסוף הטעמא

הנחת תפילין לילד שאינו שומ"ת
הזכירו לפני רבנו דברי הגר"י זילברשטיין שליט"א בילד שאינו שומר תומ"צ,
ומניחים לו תפילין בבר מצוה שראוי לומר לו שיכוין לשם המצוה אף דהוי
בלילה ,דמוטב להניח בלילה ולא יהא קרקפתא דלא מנח תפילין ,ויקיים
המצוה פ"א בחייו.
ואמר רבנו ,דלא נראה לו לעשות דבר כזה ,שלא שמענו שלובשים תפילין
בלילה ,ועוד דאף אם יאמר שמכוין לשם מצוה לא מהני ליה כ"כ ,מאחר
שאינו מאמין כלל דלמחר הא לא יניח ,הרי דאינו מניח עכשיו משום הציווי
רק לצורך תמונה וכדו' ואין כאן קיום מצוה) .אעלה בתמר(

דקרא[

נקב בתפילין
סיפר רבנו שהיו לו תפילין מעור של דקות ,ונתהווה נקב בעור הדק העליון,
ושאל את מרן הגרי"ז הגאב"ד דבריסק זצוק"ל ]כשעלה רבנו להפגנה נגד
הבריכה המעורבת ,ולפני זה נכנס להגרי"ז[ .וכתשובה סיפר לו הגאון
מבריסק זצוק"ל שפעם נסע לאיזה מקום והי' בילקוטו בקבוק תרמוס ששכב
בסמוך לתפילין ,ונשפכו מים חמים ונתפשטו על התפילין ונתעקמו קצת,
ומאז אף ששהמשיך להתפלל בתפילין אלו ,אבל הי' כל יום חוזר ומניח את
התפילין של הג"ר שמחה זעליג זצ"ל המורה הוראה דבריסק ,ובתפילין של
הג"ר שמחה הי' נקב בעור העליון שהיו ג"כ מדקות ולא שמו לב לזה והניחום,
והי' משמע מדברי הגאון מבריסק זצוק"ל שמניחם בברכה) .ארחות רבנו ח"ה

במעשה דרבינו יוסף גיקטולא
רגיל רבנו להקשות בדברי החרדים בהקדמה שמביא :וכתב ה"ר יצחק דמן
עכו מעשה הי' ברב רבינו יוסף גיקטול"א שחלה עד קרוב למיתה ,ונים ולא
נים תיר ולא תיר ,וראה שני אנשים שוקלים עונותיו וזכויותיו במאזנים
שקולין שוה בשוה ,מיד נתעורר ונתחזק ושקל התפילין ושם אותם מיד
התחיל להרפא ועלה ממות לחיים כי הכריע כף הזכיות עכ"ל .וצ"ב למה
ביקש להניח תפילין ולא ללמוד ,דעי"ז יהי' לו מצות ת"ת דהוי מצוה חשובה
דהא ת"ת כנגד כולם) .ימלא פי תהלתך ביאורי תפילה(

עמ' צ"ב(

תפילין כל היום

תגין באותיות

שח הגה"צ רבי מתתיהו חיים סולמון שליט"א :שכאשר מרן רבנו שליט"א
והגרמ"ס זצ"ל ברח מבריסק והגיע למונטריי בשווייץ והיה עדיין בבחרותו,
למדו שניהם ביחד כשהם מעוטרים בתפילין כל היום ,בלי שום הפסק ובלי
שום דברים בטלים ,התמדה נפלאה) .פלגי מים עמ' פ"ח( ]ובישיבה במונטריי היה

הוי עובדא בפרשיות התפילין שעשו לרבנו ,שעשה הסופר את התגין בצד
האות ולא מעליו .והנה במג"א סל"ו ק"ג כ' צריך לתייג  -צריך שיהיו התגים
נוגעים בגוף האותיות וכל אחד נפרד מחבירו] ,מ"ע סי' ל"ה[ וגם לא ידביקן
בסוף האות כ"א באמצעיתן ]ס' הזכרונות[.והו"ד במשנ"ב סקי"ג .אמנם
בדעת קדשים במק"מ שם התעורר דבגוף ס' הזכרונות משמע דלא בתגין
של שעטנ"ז ג"ץ עסיק אלא בתגין של בד"ק חי"ה שאלו אם יעשה בסוף
האות ישתנה האות הרבה] .וכן התעורר בס' מנחת סלת על הברוך שאמר
)דף קכ"א( והביא קצת ראי' מפשטות דהתוס' דמנחות כ"ט ע"ב ד"ה שעטנ"ז
ומס' התרומות ,ומהגהות ב"ש ,ור"ל דגם מג"א כיון לזה[ .ואמר רבנו דא"כ
אין לחוש לזה בשטענ"ז ג"ץ ושפיר הפרשיות כשרות .ודלא כהפוסקים
דחששו דכיון דהביא המג"א ד"ז בפשיטות הוא נוהג בכל.

דרכם של הגר"מ ורבנו להתפלל מנחה עם תפילין ,כעדות רבי יעקב נטע בעק שליט"א[.

והעיר רבנו שהיום שלא נוהגים ללבוש כל היום ,ואין כדאי לעשות דברים
משונים בציבור.

תפילין בתענית
שח הגאון רבי דוד כץ שליט"א :כשהיה רבנו בכפר סבא היה מנהגו לישב כל
היום עם תפילין ,ואנו הבחורים בקשנו ממנו גם לישב כך ,ואמר לנו שהוא
שומר על גוף נקי כי הוא צם ,אבל אתם לא יכולים ,אמנם בי"ז בתמוז שכולם
צמנו ,ישבנו כל היום עם תפילין ולמדנו.

וראה עוד בעניני תפילין בס' ימלא פי תהלתך ביאורי תפילה .ובקונטרס 'אעלה בתמר' סי' ו' .ונשתיירו בענין זה בקולמוס עוד הרבה ענינים ואי"ה ובל"נ עוד חזון למועד,
וכמו"כ נשמח לקבל ממי שיש לו עוד ענינים מרבנו בענין זה.
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יום היארצייט של מרנא המהרי"ל דיסקין זיע"א נלב"ע כ"ט טבת תרנ"ח
רבנו שליט"א קיבל מש"ב הגרש"ז ריגר זצ"ל )שזכה בימי נעוריו לשמש את המהריל"ד( עובדות על המהרי"ל דיסקין זיע"א ,והבאנו כבר כמה ענינים בגליון
'בא תשע"ד' וכאן הבאנו עוד ענינים שהגיעו לידינו.
שהמהרי"ל חשש שלרב יהיה מי שידאג ויתאמץ להצילו ,אבל בחור צעיר מי
לימדו אצל אביו
יפדה אותו[.
אביו של המהרי"ל הגאון ר' בנימין היה מחנך נפלא ,ולמד עם בניו מא-ב עד
הלך המהרי"ל מיד ,והעיר את הבחור ,ואמר לו שהוא מוכרח לישון במקום
שגדלו ונעשו ת"ח ,והוא לימד אותם הכל ולא שלח אותם לשום מלמד .ואכן
אחר ,ולקח אותו לביתו של הרב משה אהרן וייצבלום זצ"ל דוד רבנו שהוא
זכה לבנים גדולים ביותר וביניהם בעל הבני בנימין ,ומרנא מרן המהרי"ל.
היה הרב של העיירה קוטולנא שהיתה קרובה מאוד לעיר בריסק ,ורק נהר
חמשה תלמידים
הפריד ביניהם  ...ושם נשאר הרוגצוב'ר בלילה.
וכשגדלו למדו עמהם אצלו עוד חמשה תלמידים ,כמו רבנו רבי יצחק אלחנן
והנה בשעה שסיפר רבי שמחה זעליג את המעשה לרבנו היה זה כבר שנים רבות לאחר שאירע
ספקטור זצ"ל והערוך השולחן ,והגאון רבי ברוך מרדכי ליפשיץ רבה של
המעשה .אבל אעפ"כ הזהירו בכל לשון שישמור הדבר בסוד ,וזאת מכיון שתיק החקירה לא
שעדליץ ועוד.

שגוי יחיה עוד שנה

נסגר ,והגאון הרוגצב'ר בעל הצפנת פענח עדיין היה בחיים ,וא"כ יכולים לעשות עוד לו צרות
על הגניבה )עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ב עמ' שט"ו .מדברים שנאמרו ביום ה' ר"ח כסלו
תשנ"ט – והקדמה לס' השרף מבריסק ,ורשימות תלמידים(.

בזמן שכיהן המהרי"ל כרב באחר העיירות ,חלה בנו של ראש העיר הגוי,
וביקש מהמהרי"ל שיתפלל עליו ,ואמר לו המהרי"ל שמסכים בתנאי שלא
יציק ליהודים ,והסכים ראש העיר לכך.
והתפלל המהרי"ל בנוסח כזה" ,רבש"ע מה אכפת לך שאיזה גוי יחיה עוד
שנה ,הרי הוא לא יחטא כ"כ בשנה הזו ,וליהודים יהיה קצת שקט" ,והילד
הבריא לשנה ,והיה להם הרווחה באותה שנה.

פרטי הלשנה ובריחת המהרי"ל מבריסק
ואח"כ התלונן הבעל הפוקר ,ותפסו את המהרי"ל ,והעבירו אותו למעצר
בעיר קובנה ,ובאמת לא היה צריך להיות חשד כזה על המהרי"ל שהוא ח"ו
יגנוב .רק באותה התקופה קרה שאחד הכמרים בעיר צחנאב גנב את זהב
מהכנסיה ,וכשתפסו אותו היה בושה גדולה לכנסיה שכומר גנב ,ולא ניתן
לשער את גודל הבושה ,שבאותם ימים כשגוי היה בא לבזות יהודי ,ואומר
לו 'זיד' ,היה היהודי אומר לו "מאצ'ח" שזה שמו של אותו כומר ,והגוי היה
הולך בבושת פנים.
וכעת כשהיתה גניבה אצל המהרי"ל ששו הגוים על כך כמוצא שלל רב,
שהרי יש להם כעת פתחון פה ,שלא רק הכומר גנב ,אלא גם רב ח"ו גנב ,ולכן
התובע השקיע את כל כחו להרשיע את המהרי"ל.

כוח התפיסה
פעם בשהזכיר רבנו את כוח התפיסה של המהריל"ד ,ואמר ששמע,
שכשהיה רואה בן אדם היה יכול לומר כמה שערות יש לו בראשו ,והסביר
רבנו דזה מכח תפיסה מהירה ובהירות מיוחדת מאוד ]וראה עוד מה שהבאנו
בשנה א'[

מעולם לא הזיק נחש
פעם נראה נחש בירושלים ונבהלו מאוד ,וניגש המהריל"ד לנחש ואמר את
המשנה באבות 'מעולם לא הזיק נחש בירושלים' ,ונעלם הנחש .ואמר רבנו
דפשוט שלא אם כל אחד יאמר את המשנה הזאת ,יברח הנחש.

עינים קדושות
בזמן שהמהרי"ל נשפט על הגניבה שהעלילו עליו ,בא לפני השופט ,והשופט
אמר שרואים על העינים שלו שהוא אדם מסוכן רח"ל וצריך ליזהר ממנו
]וביאר רבנו דהיינו דגם גוי יכול היה לראות על עיניו הקדושות שהם לא
בדרך הטבע ,רק גוי משתמש בזה לרעה[.

רבה של בריסק
סיפר רבנו שבבריסק נהגו לקחת לרב רק מצאצאי השר ר' שאול וואהל ,וכך
נהגו רבות בשנים ,עד שהציעו את המהרי"ל דיסקין לרב ,ובחרו בו לנוכח
גדלותו העצומה ,למרות שלא היה מצאצאי ר' שאול .ומיני אז הפסיקו ענין
זה.

הבריחה
לקראת יום כיפור נתנו ערבון גדול מאוד ]שלשת אלפים רובל[ ע"מ לשחרר
את המהרי"ל לבוא ליוה"כ לבריסק ,וסיפר הגרש"ז שהיה אז כבן י"ג שנים,
שהרכבת בה נסע המהרי"ל הגיעה מאוד מאוחר ,כשעתים לפני כל נדרי,
ובכל זאת כל! תושבי בריסק והוא ביניהם המתינו בתחנת רכבת .וכשהגיע
המהריל"ד לחצו לו בני העיר את ידיהם ,וגם הגרש"ז לחץ את ידו הקדושה
של המהריל"ד.
מיד בצאת הצום הבריחו את המהרי"ל ,היות והתובע ניסה בכל כחו להעניש
אותו אם לא היה נמלט .למחרת יוה"כ הגיע לברלין ומשם נסע לארץ ישראל,
כך סיבבה השגחה שיבוא לארץ ישראל ויחזק את הישוב בירושלים.
ואמר רבנו שמסיפור הזה ניתן ללמוד עוד דבר שכאשר יש בעיה ,לא להיות
שאננים ולתת לעניינים להתפתח ,אלא לגמור את הבעיה כמה שיותר מהר,
שהרבה פעמים אפשר להשתיק דבר בתחילתו ולסיים את הענין לפני
שיתפתח ,וגם כאן אם היו נותנים לבעל מיד את הכסף היו חוסכים את כל
מה שהיה ,וגם את הכספים הרבים שהשקיעו ,שהרי סכום העירבון היה זהה
לסכום שהיו צריכים לתת לבעל.
וסיפר רבנו ,כאשר נודע בבריסק שהמהרי"ל נפטר ,עשו עליו הספד גדול
מאוד בבריסק ,אפילו שכבר עברו שנים רבות מאז שעזב את בריסק ,וכל
תושבי בריסק שהיו רובם שומרי תורה ומצוות באו להספד ,ואמר הגרש"ז
שכנראה הרגישו באיזה אופן אשמה ,שלא טיפלו בבעיה מיד ,ובגלל זה קרה
כל הנ"ל ]וראה בס' דבר אליהו כל פרטי ההספד[ )מזקנים אתבונן ח"ג עמ' (43 -41

הגניבה הגדולה מבית המהרי"ל
רבנו קיבל מש"ב הגרש"ז ריגר זצ"ל את הגירסא המדויקת כיצד ולמה ברח
המהרלי"ד מבריסק לארץ ישראל .ורבנו סיפרם כמה פעמים] ,עיקרי הדברים
נכתבו כבר בשנה א' ,וכעת הובא בתוספת פרטים שנשמעו מרבנו בהזדמניות נוספות[.

בזמן שהיה המהרי"ל דיסקין רבה של העיר בריסק ,בא לפניו דיון אודות
עשיית גט לאשה אחת מבית עשיר שהתחתנה עם בחור ,ולאחר החתונה
התברר כי הוא בחור מופקר וכו' .ורצו הורי הכלה שיתנו לה גט ,אולם החתן
דרש סכום כסף גדול בעבור הסכמתו לגרש את האשה ...ודרש סך שלשת
אלפים רובל  ...שהיה בימים ההם הון רב מאוד...
הורי האשה לא היתה שום ברירה והפקידו את הכסף בתורת השלשה אצל
המהריל"ד זצ"ל שהוא יהיה שומר על הכסף ,ליתן לאותו בעל .את הכסף
שמו בתוך מזודה קטנה ,והיה המהרי"ל שומרה מאוד.
והנה בדיוק באותו היום בא לבית המהרי"ל בחור צעיר כבן י"ח ורצה ללמוד
אצל המהרי"ל ,הבחור היה רבי יוסף רוזין זצ"ל שהתפרסם לאחר מכן כהגאון
הרוגוצוב'י זצ"ל ונשאר לללון הרוגצובו'י בבית המהרי"ל.
והנה דרכו של המהרי"ל היה ללמוד כל הלילה ,והיה יושב על כסא עם
משענת ליד השולחן ,ומנורת נפט היתה דולקת בחדר ,וכך היה עמל ויגע
בתורה כל הלילה מבלי לישון על מיטתו .בלילה כשהיה לומד ,היה שם את
המזודה עם הכסף שנתנו לו הורי האשה לידו כדי שיוכל להשגיח על הכסף...
תוך כד לימודו לפתע חטפתו תנומה קלה ...וכשהתעורר ,ראה שהאור כבה...
תיכף הבין מה קרה כאן ..ואכן נתברר שבאו גנבים שהיו
מעגלוני המקום ,וניצלו את הכמה רגעים בהם התנמנם ,וגנבו את המזודה
שבה היו שלשת אלפים רובל.
תיכף שראה כן המהרי"ל חשב לעצמו ,הנה בי בתורת הרב של העיר לא
יחשדו שמא אני הוא הגנב ....אכן הרי היום הגיע לביתי ,הבחור רבי יוסף
רוזין ,ומי יודע אם לא יחשדו בו בדבר] ...ופעם אחרת אמר רבנו טעם נוסף,

ראש הקהל דבריסק
היה ראש הקהל בבריסק שהמהריל"ד לא היה מרוצה ממנו ,כי לא עמד על
משמר קדשי ישראל בהנהגת הקהילה ,ולמרות שעשו בחירות מידי שנה
להנהלת הקהילה לא הצליח המהרי"ל לסלק אותו .וכשהתמנה הבית הלוי
לרב של בריסק ,אחרי שהמהריל"ד עלה לארץ ישראל ,הצליח לפטר את
הראש הקהל הנ"ל ,ושלח מכתב להמהריל"ד על כך ,והמהריל"ד שמח
שמחה גדולה על זה.
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פרשת בשלח
שבת שירה
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
לא להרפות בתפילה

דרך המדבר להיות האותות רבים וגדולים בירידת המן ,והשלו ,והוצאת מים
מן הצור ,כי כפי מה שנתרחקו מן הישוב יגדל האות והמופת שיעמוד מין
האדם במקומות ההם ,וכן דרך ה' יתברך בעשותו אותות ומופתים עם
הצדיקים שהוא עושה להם נס בתוך נס ,להגדיל האות והמופת ,כי כן מצינו
בחנניה ,מישאל ,ועזריה ,כשהושלכו לכבשן האש ,והיה אפשר באות קל
בכבוי האש ,ולהגדיל האות והמופת היה האש בתוקף כוחה ולא הזיקה
אותם ,כענין שכתוב) :דניאל ג ,כז( "די לא שלט נורא בגשמיהון ושער
ראשהון לא התחרך וריח נור לא עדת בהון" ,גם דניאל היה אפשר להציל
באות קל ,שימית הקדוש ברוך הוא את האריות ,ולהגדיל האות הניחם חיים,
ולא הזיקוהו ,הוא שכתוב) :שם ו ,כג( "אלהי שלח מלאכיה וסגר פום אריותא
ולא חבלוני" ,גם גדעון כשבא להלחם עם מדין ,היה מחנה מדין כחול אשר
על שפת הים ,והיה אפשר לעשות אות שינצח אותם בעשרת אלפים איש
או במחציתם ,ודי מזה אות גדול ,וכדי להגדיל האות נצח אותם בשלש מאות
איש ,כי כן כתיב) :שופטים ז ,ב( "רב  -העם אשר אתך מתתי את מדין בידם
פן יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי" .וכתיב) :שם ,ג( "ועתה קרא נא
באזני העם לאמר מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר הגלעד וישב מן העם
עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו" ,וכתיב) :שם ,ד( "ויאמר ה' אל
גדעון עוד העם רב הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם" ,וכתיב) :שם ,ז(
"ויאמר ה' אל גדעון בשלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם ,ונתתי את
מדין בידך".
ודע ,כי כל עניני ישראל ומקריהם במדבר הכל היה נסיון גמור ,כדי שיגדלו
נפשם השכלית במדרגות הבטחון שהוא שרש האמונה ,כדי שיהיו ראוים
לקבל התורה ,ולסבה זו קרע להם את הים מדי עברם לתוכו ולא בבת אחת,
גם אחרי צאתם מים סוף אל מדבר שור ,ובאו למרה והיו המים מתוקים חזרו
ונמררו ,ועל ידי העץ חזרו למתיקותם ,וכל זה נסיון גמור וכענין שכתוב:
)להלן טו ,כה( "ושם נסהו" ,גם ירידת המן דבר יום ביומו ולא לימים רבים,
הכל נסיון גמור כענין שכתוב) :להלן טז ,ד( "ולקטו דבר יום ביומו למען
אנסנו" ,גם אחרי היותם ברפידים ורפו ידיהם מן התורה שקבלו במרה
ובעונש זה בא עמלק ונלחם בהם ,כי בעון בטול תורה הצרות באות לעולם,
כל הענינים האלה היו נסיון גמור כדי לקבוע בנפשותם מדת הבטחון ,ועל זה
אמר שלמה המע"ה) :משלי כב ,יט( "להיות בה' מבטחך הודעתיך היום אף
אתה" ,יאמר :מה שהודעתיך עד היום בספר הזה מן המוסרים והמשלים הכל
היה לתועלתך ,ולהגיע אותך אל שלמות מדת הבטחון כמו שהגעתי אני
אליה זהו שאמר" :אף אתה" ,באר לנו כי מדת הבטחון עקר גדול ויסוד
התורה והמצוה .עכ"ל.
ודבר זה שאומר רבינו חננאל מבואר בגמ' בפסחים )דף קי"ח( שיורקמי שר
הברד ,אמר ארד ואצנן את הכבשן ולא יוכלו להזיק את הצדיקים ,חנניה
מישאל ועזריה ,אמר גבריאל היות ואני שר של אש ,אני אלך ואגדיל את
האש! ובזה יהי' נראה הנס יותר .רואים שהקב"ה עושה דוקא להגדיל את
האות ,ולא שיעשה שלא יהי' אש ,אלא שיהי' אש יותר חזק ועוד יותר חזק,
ולמרות זה הם ניצלו ולא קרה להם כלום ,נסים כאלה.
ועכשיו השאלה היא כך ,כל אלה האנשים שראו את הדברים האלה ,למשל
ראו שזרקו את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש ,וראו כזה מופת שיש
אש ,כל הכבשן בוער באש ,והאש עוד גדל ,נשאלת השאלה אותם גויים
שראו את זה למה הם לא נתגיירו ,לא עשו תשובה ,הרי רואים כזה נס?! הם
התפעלו מזה ,אבל מה קרה ,הם נשארו אותם גויים ,אותם רשעים.
זהו בן אדם יכול לראות את האותות והמופתים הכי גדולים ,ונשאר אותו
הדבר! אבל מי שיש לו קצת התבוננות ,עם שכל הישר ,היה צריך לבוא לידי
הכרה גדולה מאד) .פרי חיים קע"ז(

כשחלה מרן הסטייפלער זי"ע ונערכו תפילת רבים לרפואתו ,ואחרי כמה שבועות
שקצת נחלשו התפילות ,נערך בלדרמן כינוס לחזק את התפילות ,ואמר שם רבנו
דברי חיזוק ובתו"ד אמר :הנה מצינו בקריעת ים סוף בפ' בשלח כשבנ"י עמדו

סמוך לים ,שאמר הקב"ה למשה "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו".
ופרש"י "למדנו שהיה משה עומד ומתפלל ,אמר לו הקב"ה לא עת עתה
להאריך בתפילה ,שישראל נתונין בצרה ,דבר אל בנ"י ויסעו".
מקשים בזה המפרשים וכי יש דבר מועיל יותר מן התפילה ,אדרבה הרי
כשנתונין בצרה ,העצה היא תפילה.
ונראה לבאר :דבתפילה יש כמה ענינים ,ואחד מהם הוא ,שבתפילה האדם
מראה שאינו ביד עצמו ,אלא הכל תלוי ביד הקב"ה ומראה בתפילה את
האמונה בה' ובהשגחתו יתברך שמו ,שרק הוא יכול לעזרו ,וזה אחד
מהעניינים שעל ידם אדם יכול לזכות בתפילה ,במה שמוסר עצמו לגמרי
להקב"ה ,וזה עוזר .אבל יש דבר עוד יותר גדול ,דכשהקב"ה אמר דבר אל
בנ"י ויסעו ,הרי זה הי' ציווי להיכנס לים ,וכמו שהיה אח"כ שקפצו לתוך הים
ואז נעשה הנס ונבקע הים ,א"כ האמונה בה' שע"י התפילה התחזקה בזה,
שאמר דבר אל בנ"י ויסעו שיקפצו לים שהראו אמונה חזקה כ"כ שאם
הקב"ה אומר להיכנס לים נכנסים לים בלא שום עוררין ,וזה מה שאמר
הקב"ה למשה שלא מספיק במה שמראה בתפילה את אמונתו שהכל מסור
ביד ה' ,אלא צריך יותר להתחזק באמונה כמה שאפשר ,צריך לעשות מעשה
ולהיכנס לים להראות בפועל את האמונה בה'.

חסרון באמונה
ברש"י בפרשת בשלח )י"ז ח'( מבואר שעמלק באו להילחם עם ישראל ,כיון
שאמרו בנ"י "היש ד' בקרבנו אם אין" ,אמר הקב"ה חייכם שהכלב בא ונושך
אתכם ואתם צועקים אלי .ובאמת איך יתכן להבין ,שלאחר שבנ"י ראו את
כל הניסים במצרים ,ועל הים ,וירידת המן ,והשלו ,ועדיין אמרו היש ד'
בקרבנו אם אין ,ועוד יש להתבונן דהרי בסנהדרין )ק"ו א'( דרשו חז"ל
שרפידים הוא ע"ש שרפו ידיהם מן התורה ,ומזה משמע שבנ"י נתבעו על
רפיון מהתורה ,ולא על חסרון באמונה .אלא י"ל ,דהנה כתוב כי ישרים דרכי
ד' צדיקים ילכו בם וגו' ,דהצדיקים רואים השגחה ,אבל הרשעים אומרים
שזה מקרה ,דכח היצה"ר גדול מאד ואפילו בדברים גדולים שד' עושה הוא
מחליש הידיעה ,והעצה להנצל מהיצה"ר זה ע"י תלמוד תורה.
ולפי"ז אין סתירה בין שני הדברים ,דרק משום שריפו ידיהם מן התורה
נתערער אצלם האמונה ,דהיצר סימא את עיניהם ,ושאלו היש ד' בקרבנו אם
אין ,אבל אם היו עוסקים בתורה לא היתה מתרפית האמונה.
ובלא תורה לא נשארים באמונה ,וכמש"כ בפרשת בחקתי )כ"ו י"ד( ואם לא
תשמעו לי וגו' ופרש"י וכשלא תלמדו לא תעשו ,ואח"כ מואס באחרים
העושים ,וא"א להתחיל באמונה כשלא חזקים בתורה ,דבלי תורה גם
האמונה חלשה ,אבל גם א"א להיות חזקים בתורה כשלא חזקים באמונה,
והדרך להגיע לצדיק באמונתו יחי' ,זה ע"י ת"ת וקיום המצות ,ומידות
טובות .ואדם שלא עמל כדי להגיע לשלימות לפי מדרגתו בתורה ,בתפילה,
ובכל הענינים ,נשאר חסר בכל ,דהאמונה רפויה ממילא אין לו כלום.

ענין הנסים
רגיל רבנו שליט"א לומר ולשנן דברי רבנו בחיי ,בפר' בשלח )שמות פרק י"ג
פסוק י"ז( וז"ל וכתב רבינו חננאל ז"ל שהוליכם דרך המדבר לסבה אחרת,
והיא כדי להרבות להם אותות ומופתים ,כי אילו הוליכם דרך ארץ פלשתים
הקרוב ,ויתן הקדוש ברוך הוא בלבם שיתנו להם רשות לעבור דרך ארצם
ושלא יעכבו אותם כלל היה האות קל ,ועל כן חייבה החכמה להסב אותם
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ענין בפרשה -מעלת אברכים  -אוכלי המן
הנה זכו הדור האחרון לריבוי מופלא של אברכים עמלי תורה ,שרבותינו זיע"א ובראשם מרן החזון איש זיע"א שהגדילו את הכוללים ורוממו את קרבם.
ובשנת התשכ"ג היה צורך השעה להוציא ספר המעורר ללמוד התורה ולחיזוק האברכים ,וגדולי הדור מינו את הגאון רבי שלמה ברעודה זצ"ל לערוך את
הספר 'עמלה של תורה' ולשם כך התכנסו בביתו גדולי הת"ח ]וכמו שכתב בהקדמתו שזירזהו לכך האבי עזרי והקהילות יעקב זי"ע[ ובראשם היה רבנו
שליט"א היה אחראי על זה ,וישבו ודנו לילה שלם מה להכניס לספר] ,ורבנו ערך את עיקר ההקדמה[ וכך יצא הספר ועשה רושם גדול.
אחרי כמה ימים כשפגש רבנו שליט"א את ר' שלמה אמר לו שכנראה כזו אחדות לא יהיה עד ביאת המשיח ,שכולם באותו אסיפה היו תמימי דעים מה
להכניס ומה לא ,וזה מראה על רצון ה' בזה] .והספר עצמו נדפס מאז הרבה פעמים כמובא שם[
ובדור האחרון הפליא רבנו שליט"א בענין זה להגדיל תורה ולהאדירה ,באופן מופלא וניסי של ריבוי כוללים לאלפי אברכים כ"י ,ואשר רבנו נושא חלק גדול
מהעול הכספי של הכוללים על שכמו ,ועוסק יומם ולילה להעמיד את הכוללים ,ולסייע להם בכל דרך שיכול.
וכבר הבאנו בשנה א' דברים יקרים מרבנו שליט"א במעלת אברכים ,ובזה הבאנו מתוך שו"ת שנשאל רבנו ע"י ראשי כוללים ונתפרסם במוסף 'אברך' )ער"פ תשס"ח(

חיפוש משרה

השביעו את הס"מ ושאלוהו למה הוא מביא גזירות ,ואמר שאם יסכימו
לבטל תורה ,הוא ייתן מנוחה .בעיקר מה שהוא רצה זה שלא יהיה לימוד
תורה כי מחמת זה ,בגלל לימוד התורה ,הס"מ אינו יכול להתקיים ,וזו הסיבה
שיש בכל דור גזירות נגד התורה .גם בימינו ,הס"מ נותן לאדם לעשות הכל,
אבל תורה לא! כי תורה זה "סם המות" לשטן .ולכן את זה הוא מנסה לבטל
בכל כוחו ,אם ע"י הפרעות ,ואם ע"י מיעוט הקמח .ולכן ככל שיש יותר תורה
בלבד ,כך גם האחזקה קשה יותר .כשמדובר בישיבה ,הרי יש גם דברים
נוספים הקשורים ל"קמח" ,הגם שהם הכרחיים :יש חדר אוכל ,יש הוצאות
עבור מטבח ,עבור מים ,עבור אחזקת פנימיה ,אבל אחזקת אברכים זה תורה
בלבד ,סולת נקייה ,לכן באמת קשה יותר .כי הס"מ מפריע יותר...

ש .יש אברך שלומד היטב ומתעלה ,האם עליו לחפש משרה הולמת
למעמדו התורני ,או להמשיך וללמוד תורה לשמה?
כל זמן שאברך מרגיש שהוא מתעלה ,בודאי שעליו להמשיך ולהתעלות
במעלות התורה ,שהרי הדבר הגדול ביותר הוא לימוד תורה לשמה ממש –
לשם עצם תלמודה .אבל לפעמים ,ובודאי שזה ענין אישי לכל אחד ואחד,
שהמציאות שונה לגמרי :ישנם כאלה שאם יעסקו בהרבצת תורה ,גם
השטייגען שלהם יהיה גדול יותר .אומנם אברך לאחר נישואיו ,גם מרחיב
את ידיעת תורתו כי בחלק גדול מן המקרים לומדים בכולל מסכתות
שבישיבות לא לומדים אותם] ,כמובן בעיון שזה הלימוד העיקרי[ ובוודאי
שהוא משתלם בידיעת התורה – ויש לזה מעלות רבות.
אבל לא תמיד ,ולא לגבי כל אחד הענין זהה .לעתים אם אברך יקבל על עצמו
הרבצת תורה ,הוא יעשה יותר שטייגען .כמובן שאם הוא לא יתכונן
לשעורים שעליו למסור כראוי ,הרי הוא עושה את מלאכת ד' רמיה ,וגם הוא
יוצא נפסד .אני אישית מכיר רמי"ם בישיבות הטובות ביותר ,שכבר מלמדים
עשרות שנים ,ואין ספק ששיעוריהם שגורים על פיהם ולשונם ,ובכל זאת
הם מכינים היטב את השיעור ,ומהם שעמלים על כך עד השעות הקטנות
של הלילה.
שמעתי מהגאון רבי שמחה זליג ריגר זצוק"ל – הי"ד שמרן הגר"ח היה עמל
שש שעות לפני הכנת שיעור ,ובטרם מסר את השיעור לבני הישיבה היה
מוסר אותו לקבוצת אברכים ,וביניהם היה רבי שמחה זליג ,ורק אח"כ היה
מוסר אותו לבני הישיבה ]ומה שמספרים שהגר"ח נסע ודיבר בלימוד ,ותוך
כדי זה יצא שיעור ,זה היה פעמים בודדות ולא היה דרכו כך בקביעות[ עד
כדי כך יש להשקיע בהכנת שיעור ,ובוודאי שזה מביא לעמל התורה.
לכן זה בודאי ענין אישי שקשה לקבוע לו מסמרות :יש כאלה שהלימוד ללא
משרה ירומם אותם ,ובודאי שזו הדרגה הגבוהה ביותר ,אבל ישנם כאלה
שנושאים משרה ולולא מחוייבותם להתכונן לשעור ,אם הם היו לומדים
בכוללים כאברכים מן השורה ,הם לא היו יכולים להתמיד עד כדי כך .אם
צריך למסור שעור ,אז מתייגעים יותר .אבל בודאי שכל זמן שהאברך
מתעלה ,הוא צריך לעמול בתורה ,שזו הדרגה הגבוה ביותר" .אברך" במובן
המלא של ההגדרה ,זו הדרגה הגבוהה ביותר.

האומר מאי אהנו ליה

ש .לפעמים זה מגיע עד כדי כך שבעלי ממון ,וגם כאלה שהתחנכו בישיבות,
מעיזים לכנות את לומדי התורה בכינויי גנאי...
ת .הגמ' סנהדרין )צ"ט ,ב( אומרת שהאומר מאי אהנו ליה רבנן ,הוא
אפיקורוס ,ולדבר בגנות עמלי התורה ,זה הרבה יותר גרוע מימי שאומר מאי
אהנו ליה רבנן .אבל לתופעה הזו יש סיבה עמוקה מאוד:
אם אתה מוצא שאדם שהתחנך בישיבות והוא שולח את בנו לישיבות,
ומתבטא בצורה כל כך מכוערת על בני התורה ,זה רק בגלל שהוא מרגיש
תביעה על עצמו! הוא יודע היטב בתוך תוכו שהדבר הנכון היא להתמסר
לתורה כי זה כל האדם ,ומתוך שהוא מרגיש תביעה על עצמו ,הוא רוצה
לחפות על זה ,והדבר גורם לו להתבטא בצורה מכוערת על בני התורה .הוא
אינו יכול לסבול את העובדה שאינו עושה וממלא את חובתו ,לכן הוא
מחפש פגמים ומדבר סרה .זה מגיע מתוך שמצפונו נוקף ומתוך שנאה
עצמית ,על שלא עשה בעצמו את מה שהיה צריך לעשות....
בעבר היו כאלה שהתבטאו בשפה לא ראויה ,וכבר שיגרנו אליהם מכתב,
בתקוה שהדבר יפקח את עיניהם )– וכך נכתב(" :הן ידוע לכל בני ישראל
הכשרים מה שרש"י הקדוש הביא דברי חכמי הש"ס והמדרשים ,שהעולם
נברא רק בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית ,ותנאי התנה
הקב"ה עם הבריאה כי אם לא יקבלו את התורה יחזור העולם לתוהו ובוהו,
וכל קיום העולם רק על התורה.
ומבואר במשנה פאה )פ"א מ"א( דמונה כל המצות ,רובם של חסד ,שאדם
אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ,ומסיים ותלמוד
תורה כנגד כולם ,והגר"א מביא מהירושלמי דכל מילה א' של לימוד התורה
הוא כנגד כולם.
וכמו כן היצר הרע עיקר כוונתו ופעלו הוא להפריע בלימוד התורה ,ומוכן
לוותר על הכל ,והעיקר שיבטלו מתורה.
ובאמת עיקר הכובד הוא לבטל תורה ע"י שבני התורה אין להם במה
להתפרנס ,והמחזיק תורה אין להעריך כמה הוא מאושר .ובגמ' סנהדרין )ק"ב
ע"ב"( מבואר דאחאב למרות שהי' נותן כ"כ לעבודה זרה ,כיפרו לו מחצה
כיון שההנה ת"ח מנכסיו .לכן כמו שכל עבודתו לבטל תורה ,כמו כן עובד
לבטל תמיכת לומדי תורה ,בכל מיני אמתלאות ,העיקר שלא ילמדו תורה.
ועין באגרת רבינו יונה )עמוד רנ"ה באגרת התשובה ,במהדורא שנדפסה
בזמן האחרון( שמביא דהרוצה להינצל מעון המר הזה ,יחזיק בשכר הרבנים
הלומדים לש"ש .ואשרי מי שמבין ונותן הרבה לתמיכת תורה ,והוא בכלל
מחזיקי התורה אשר אין להעריך שכרו .ואם יש יחידים שלא לומדים מספיק,
אין להמנע ח"ו מלתמוך ,כי תמיד רובם ככולם לומדים ושקועים בתורה
ובזכותם אנו חיים ,וחלק גדול מהם חיים בדוחק מאד ,וזכותם אין לשער
כלל.
ובס' חובת הלבבות )שער הכניעה פרק ו'( כתב וז"ל ונאמר על אחד מן
החסידים ,שעבר על יד נבלת כלב מסרחת מאד ,ואמרו לו תלמידיו כמה
מסרחת נבלה זאת ,אמר להם כמה לבנות שיניה ,ונתחרטו על מה שסיפרו
בגנותה .וכיון שהוא גנאי לספר בגנות כלב מת ,כל שכן באדם חי ,וכיון שהוא
טוב לשבח נבלת כלב בלובן שיניה ,כל שכן שהוא חובה לפי זה לשבח אדם
משכיל ומבין עכ"ל .הנה רחוק הדבר הגרוע של מוסרחת לגבי הטוב של
שינים יפות גדול מאד ,בכל זאת מציינים הגריעותא של לחפש מומים,
במקום לחפש המעלות.

לא להישבר

ש .לעיתים אנו מוצאים אברכים שנשברים מכך שהם לא קבלו משרה,
ובעיקר בזמן שחבריהם הסתדרו"...
ת .מה יש להשבר! הרי הכל מן השמים .הרי אין אדם נוקף אצבעו מלמטה
אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה )חולין ז ,ב( אם אדם לא קבל משרה ,הרי
שמן השמים מונעים ממנו זאת .ובכלל ,מי אומר שהוא מתאים למשרה?
בגלל שהוא החליט? האם בגלל שהוא החליט שזה מתאים לו ,זו אכן ראיה
שהוא מתאים לדבר? מי שאמר שזה טוב עבורו? אם הוא יקבל על עצמו
משרה וח"ו ייכשל ,הרי זה רע לו ורע לתלמידיו .כל אברך צריך לדעת :הכל
מן השמים ומה שמגיע לאדם ,הוא יקבל.
הבעיה היא שלפעמים יכולה להיות בעיה עם האישה שדוחקת בו :במקרים
רבים האישה מעבירה את המסר" :אם אתה ת"ח כל כך גדול ,ומתמיד כל כך
גדול ,למה אין לך משרה ,ומדוע אין מי שחפץ בך" ,ודבר זה צריך להיות
ברור :אין שום קשר בין הכישורים לבין המשרה – והכל מן השמים .ובכלל,
הרי המעלה הגדולה היא" ,אברך" ,בן תורה שאין לו בעולמו אלא ד' אמות
של תורה...

הקושי בהחזקת תורה

ש .למה ראשי כוללים מתקשים כל כך לגייס כסף לאחזקת האברכים ,וזה
הרבה יותר קשה מהשגת תמיכה לכל מטרה אחרת?
ת .ככל שדבר קדוש יותר ,זה מפריע יותר ליצר הרע ,כל הגדול מחבירו יצרו
גדול הימנו ,ולכן הוא משתדל יותר להפריע ולהערים קשיים .קל יותר לגייס
כספים עבור גן ילדים מאשר להשיג תמיכה לצורך ת"ת ,ותמיכה בת"ת
מגיעה בקלות גדולה יותר מאשר גיוס כספים לישיבה .קל יותר להשיג
כספים עבור ישיבה ,מאשר לקבל כסף עבור כולל .כסף עבור מסכנים יגיע
בקלות גדולה יותר ,מאשר לאחזקת תלמידי חכמים ,כי היצר הרע אינו אוהב
שנותנים כסף לתורה .בדרך עץ חיים מהרמח"ל מביא שבגזרות ת"ח ות"ט
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מחכים כל הדברים המגונים והמסוכנים .כל אחד חייב להיאחז במקום
ההצלה שלו ,מקום חיותו.
בעיקר צריך לדעת שיש הנהגה של אברך ,והנהגה של מי שאינו אברך.
לאברך יש "הנהגה ניסית" שלא בדרך הטבע .מי שבחר להתפרנס בדרך
טבעית – ע"י הנהגה טבעית ,גם ההנהגה עמו היא הנהגה טבעית .אפשר
לראות את זה בחוש כאשר אברכים באים להשיא את ילדיהם ,והם רואים
ניסי ניסים .הקב"ה מנהיג את האברכים בהנהגה מיוחדת .אם בן אדם עוזב
את הכולל ומנסה לפטור את בעייתו הכלכלית בדרך של עבודה ,בכוחו
ועוצם ידו ,הוא מאבד את ההנהגה המיוחדת ששמורה לקיום התורה .גם
אם אברך סבור שהוא יכול לסגור את הגמרא ולהסדיר את חובותיו ,ואחר
כך לחזור ולהיות אברך כולל ,זה לא עובד .מי שיצא מההנהגה המיוחדת,
כבר קבל על עצמו הנהגה טבעית" ,הנהגת טבע" כביכול – ושוב לא יוכל
לחזור למצבו הקודם .אי אפשר לדחוק ,לכל אחד יהיה מה שנגזר עליו – לא
פחות ולא יותר .אמר לי אחד שבימי לימודיו בכולל התקיים מהמלגה .לימים
קיבל חצי משרה ואח"כ משרה מלאה ,ואף פעם לא נשאר לו כסף מיותר ,כי
ההוצאות היו גדולות יותר ,וגם במציאות בזבז יותר.
כל אברך צריך לדעת ,שלעולם לא יפסיד מכך שהוא מוסר נפשו על תורה.
מרן הסטייפלר כותב בברכת פרץ )פ' מקץ( שמובטח לעמילי תורה שלא
יפסידו דבר בגלל היותם מוסרים עצמם ללמוד התורה ,וז"ל :והנה לא הובטח
לעמילי תורה שיזכו לעשירות וכיו"ב )כי הכל לפי מה שנגזר עליו מתחילה
בשעת יצירתו ועניניו נגזרים ע"פ מעשיו בגלגול הראשון כמש"כ הגר"א ז"ל
בשם זוה"ק הובא באבן שלמה פ"ג אות ה' ע"ש( אבל מ"מ זה מובטח להם,
שע"י עסק התורה לא יפסידו ולא יגרע מנת חלקם מכמות שהי' בא להם
אילו לא עסקו התורה ,וגם כי באמת לסוף אחר זמן רב משתלם לו גם
בעוה"ז ,ולפי ערך יגיעתו בתורה מתקיים בו במקומך יושיבוך .וע"ד שאחז"ל
בסנהדרין )צ"ט( על הפסוק נפש עמלה עמלה לו הוא עמל במקום זה ותורתו
עומלת לו במקום אחר ,ואולם עיקר השכר הוא בעלמא דקשוט ,ואחז"ל כל
הנביאים לא נתנבאו אלא למהנה ת"ח וכו' אבל ת"ח עצמן עין לא ראתה וכו'
עכ"ל.
ואכן כאשר אברכים באים להשיא את ילדיהם ,אנו רואים ניסי ניסים ]א"ה

ולעניינינו ,במקום לחפש מעלות של בני תורה האברכים היקרים אשר
יכולים להתפרנס בריוח אם לא יעסקו בתורה ,ובכ"ז מקבלים עליהם עול
תורה ,והמוציאים עליהם שמות של גנאי ,זה מראה על מידה גרועה השי"ת
ישמרנו )ע"כ המכתב(
לחפש מומים זו היא מידה גרועה ,בפרט כאשר הם אינם נכונים ועוד יותר
כאשר הם נובעים מתוך שנאה לעצמו על אשר אינו עושה את מה שהיה לו
לעשותו ,ונפשו בתוכה יודעת זו היטב.

מעלת ריבוי אברכים
ש .יש נגידים בחו"ל ששואלים ומתריסים :למה צריך כ"כ הרבה אברכים?
למה כולם צריכים לשבת וללמוד אחרי החתונה?
ת .אשאל אותם שאלה אחרת :ולמה צריך כ"כ הרבה אנשים שמתעסקים
עם נדל"ן? למה את זה הוא כן מבין? כל כך הרבה נדל"ן ,נדל"ן ,נדל"ן .שצריך
כסף הם כן מבינים ,אבל שצריך תורה הם לא מבינים?

פעם לא היו ריבוי כל כך
ש .יש טוענים שלא היה דור שהיו בו כ"כ הרבה אברכים ,ואכן לפני השואה
הרי לא היו כ"כ הרבה אברכים...
ת .באמת לא היו נשארים בלימוד ,ואחרי החתונה היו נעשים סנדלרים או
בעלי עגלות! פעם,אחרי החתונה ,או שהיו מתמנים לרב ,ואם לא היה לו
רבנות לא היתה לו פרנסה והי' צריך לעסוק לפרנסתו ,ובאמת היו יורדים!
היו אומרים אז כי מי שזוכה ,לוקח את הנדוניא ומשקיע אותה בעסק ,ומיד
הכל הולך לטמיון ואז הוא מתיישב חזרה ללמוד .אבל השני שלא זוכה,
מתעסק עם עסקיו ונטרד בהם עשר שנים ,ובסוף מפסיד את הכסף .אבל
אחרי שעזב את הגמרא כל כך הרבה שנים ,הוא כבר לא חוזר לגמרא.
יחד עם זאת ,היה מצוי בדורות ההם ,שאפילו שאדם לא היה אברך ובכ"ז
נשאר ירא שמים ,ומלאכתו עראי ותורתו קבע ,היו יהודים כאלה שדרגתם
היתה גבוהה .כיום ,בדור שלנו ונסיונותיו ,אם אינו אברך ,הוא יורד! אם אינו
אברך ,קשה מאוד שלא ילך ויירד .כיום זה נסיון הרבה יותר גדול ,וצריך
להתייעץ ולשאול שאילת חכם מה הדרך שילך בה.

ולאחרונה סיפרו לרבנו מעשה מופלא ביותר בענין זה ,והתרגש טובא ,ואכ"מ[

כמה מותר לתת

הקושי לאברכים

ש .כמה מותר לגביר לתת להחזקת תורה ,והאם מותר לתת יותר מחומש?
ת .חיוב אין ,אבל אם יתן אפילו תשעים אחוז מכספו ,אם יתבעו אותו
בשמים למה הוא נתן כ"כ הרבה ,הוא יכול להאשים אותי שעשה כן בגללי.
]ובמק"א הסביר רבנו שכונתו מחמת דברי השיטמ"ק בכתובות נ ע"א דאין
דין חומש בהוצאת ת"ת ,וכן הביא הח"ח באהבת חסד פ"כ או' ד'[.

ש .ובכל זאת ,קשה אצל האברכים...
ת .לא רק לאברכים .כמה אנשים לא רק "ישיבהלייט" מתלוננים על הפרנסה.
לעיתים יש כאלו שאינם בני תורה ואדרבא ,מצבם הרבה יותר גרוע .יש שאין
להם במה לעבוד ,יש שהסתבכו .על כל אחד ואחד נגזר אם יחיה חיי צער,
או שנגזר עליו שירויח סכומי כסף גדולים ויחיה חיי רווחה .כך או כך ,לאדם
יהיה רק מה שנגזר עליו ,אלא שלבני תורה מובטח שלא יהיו נפסדים בגלל
שהקדישו חייהם לתורה....

שמתקשה לתת

ש .גביר שמתקשה בהכנסות האם יכול לקצץ בהחזקת תורה?
ת .אדרבא ,הוא צריך להוסיף בנתינה!  -וכמו שכתוב בשם הגאון )ביאור
הגר"א דברי הימים ט"ז ,ח( שהקב"ה נותן לאדם הרבה כסף כדי שאח"כ ,אם
תבוא עליו גזירה ח"ו ,הקב"ה לוקח ממנו את הכסף ,ובזה יתכפר לו לעוה"ב.
והרי לכל אחד יש קצת חטאים ,וכל אחד צריך כפרה.
אתם יודעים שהשנה הקודמת היתה שנה טובה בעסקים ,וזה היה מפני
שנתנו הרבה צדקה .לא בגלל שהעסקים היו טובים לכן נתנו הרבה צדקה,
אלא בגלל שנתנו צדקה ,העסקים היו טובים.
והגמ' אומרת בגיטין )ז ,א( הרואה שנכסיו מתמעטין יעשה בהן צדקה.
ובבבא בתרא )י,א( מספרת הגמרא על רבי יוחנן בן זכאי שלחץ את בן אחותו
שיתן צדקה ,והיה חסר שבע עשרה זוז ,ובאו מהקיסר לגבות ממנו שבע
עשרה זוז ,אמר לו שנגזר עליו להפסיד כך וכך.
אבל לא לכל האנשים יש שכל .בשביל מה הם שומרים את הכסף? וכי במותו
יקח הכל? רק מה שנתנו לצדקה ,זה לא ילך לאיבוד .זה לא הולך עמו לקבר...

הדבר תלוי בבטחון

ש .אז אברכים אינם מחויבים באותה השתדלות כמו 'בעלי-בתים?'
ת .בראש ובראשונה אברך מחויב בזהירות שלא לכלות את ממונו .אי אפשר
לחיות בפזרנות ומותרות ,ולצפות לנס שלא בדרך הטבע .אבל בעיקר הדבר
תלוי בבטחון ,אם אברך חי בבטחון בד' והוא משליך על ד' יהבו ,בודאי
שההשתדלות שהוא מחוייב בה מועטת בהרבה .אבל אם אין בטחונו חזק
דיו ,אם הוא משקיע את עצמו בהשתדלות ,הרי הוא מגלה לעין כל ,שהוא
מאמין שהכל תלוי בהשתדלותו ,ואז הוא שווה לבעל הבית .כגודל מידת
הבטחון ,כך תקטן חובת ההשתדלות .לכן צריך מאוד להתחזק במידת
בטחון.

יששכר וזבולון

ש .מי שיכול לעשות הסכם 'יששכר וזבולון' ,האם ראש הישיבה ממליץ על
כך?
ת .מרבי חיים ואלאז'ינר )כתר הראש או' ס"ד( משמע שבאמת מנכים קצת
ליששכר בגלל שהוא מקבל על הלימוד ,אבל למרות זאת זה כדאי ,לפי שכך,
כשהוקל ממנו העול ,יוכל ללמוד טוב יותר .אם עד כה שהוא נושא על כתפיו
את העול הוא לומד רק שבע שעות ביום ועכשיו ילמד יותר ,ממילא יוצא
שזכויותיו "משתווים" .אבל מרן רבנו החזו"א אמר שלא מורידים כלום
מיששכר ,הוא אינו מפסיד ,רק נשכר....

אברך שנקלע לקשים

ש .אם יש אברך שחובותיו השתרגו מעל הראש ,והקשיים גבהו מעל ומעבר
לכל קומתו ,מה יעשה?
ת .מחד גיסא צריך לזכור ,לווה רשע לא ישלם! אבל האם כאשר אברך יעזוב
את בית המדרש ,האם הוא יכול לדעת שיהיה לו מהיכן לשלם? וכי יוכל בזמן
קצר להתפטר מחובותיו? יש לו עבודה? יש מצבים שהחובות מעיקים על
הנפש ומפריעים לו ללמוד .אבל בדרך כלל ,מי שהחובות כל כך מפריעים לו,
יודע לא להכנס לתוך הבוץ ,ולהזהר.
בעיקר עלינו לזכור שהכוללים והישיבות בדור יתום כמו שלנו ,זה תיבת נח.
מלבד היותם מקום למוד והתעלות בתורה ,זו גם מסגרת שבה הוא נמצא
בחברת אנשים מהוגנים .אם ייצא אל הרחוב ,לפתח חטאת רובץ ,שם

תורה מתוך הדחק

אבל למעשה הוא מפסיד את ה'תורה מתוך הדחק'...
בודאי שתורה מתוך הדחק היא מעלה גדולה מאד ,הגדולה ביותר .אבל גם
כך ,הדחק הזה עדיין לא עובר ,יש מספיק דחק שהוא עדיין נאלץ להתמודד
עמו.

לעילוי נשמת רבי יוסף אלתר בן ר' אברהם זאב נלב"ע י"א שבט תשל"ז
לרפואת האשה העניא בת פעשע ברינא
לעילוי נשמת פערלא ליבא )פנינה( בת בערל אפרים אוירבך נלב"ע ו' שבט תשע"ה
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יום היארצייט של הגאון רבי אריה לייב פומרנציק זצ"ל מח"ס 'עמק ברכה ותורת זרעים'
נלב"ע ח' שבט תש"ב
התמדה עצומה

הערה בדבריו

רבנו שליט"א למד בישיבת תורת חסד יחד עם העמק ברכה ,וכשהגיעו בני
משפחתו של העמק ברכה לשאול את רבנו מעשיות ועובדות עליו ,אמר
להם רבנו :מה אפשר לספר ,הרי כל הזמן הוא ישב ולמד'.
וסיפר ,שהיו אז בישיבת תורת חסד שני סדרי לימוד ,שכל אחד מהם נמשך
חמש שעות .ר' אריה היה יושב במקומו שמאחורי הבימה הגבוהה משך שני
הסדרים בלי להרים את עיניו מהגמרא אפילו לרגע אחד )ישורון כ"ז עמ' תתכ"ב(
והוסיף בהזדמנות אחרת :שהעמק ברכה היה חולה ריאות ,ואפ"ה יגע
בלימודו באופן מבהיל.

בעמק ברכה עמ' ו' )בענין ברכות השחר( הביא דברי הרמ"א סוף סימן נ"ב
בשם הכלבו וב"י בשם מהרי"א דכל ברכות השחר אם לא אמרו קודם
התפלה ,מחוייב לאומרו לאחר התפלה ,והפר"ח כתב דכל הברכות יוכל לברך
חוץ מברכת אלקי נשמה שכבר יצא בברכת מחיה המתים שבתפלה.
ותמוה ,למה אינו יוצא ג"כ הברכה של מתיר אסורים ע"י מה שמזכיר בתפלה
בשמו"ע מתיר אסורים ,דהרי כל הברכות של תפלה הם ברכה הסמוכה
לחברתה והפתיחה בשם ומלכות של ברכה ראשונה נחשבת ג"כ לפתיחה
לכל הברכות הסמוכות כמש"כ תוס' בברכות דף מ"ט ,וא"כ נמצא שכל מה
שאומר בתפלה הרי הוא אומר בברכה של שם ומלכות ,והוי כאומר בא"י
אמ"ה מתיר אסורים ,ואם מברך שוב אותה ברכה הוי לבטלה וצע"ג עכ"ד.
ונראה לתרץ ,דדוקא התיבות שמעכבים בברכה ,וכגון לחתום הברכה
בתיבות מחיה מתים שזה טופס חתימת הברכה ומעכב הברכה ,זה גורם
שלא יוכל לברך ,אבל מי שלא יאמר התיבות "מתיר אסורים" בברכה זו
דשמו"ע הרי יוצא יד"ח ,ומשו"ה תיבות אלו לא גורמות שיחשב כמו שבירך,
ועדיין יכול לברך מתיר אסורים לאחר שמו"ע )ימלא פי תהלתך תפילה(.

באותו חדר
עוד סיפר רבינו שכשהיה כבן ארבע עשרה ,שלחוהו הוריו למקום נופש בשם
"דוביצ'א" ביחד עם תלמידי מרן הגרי"ז זצ"ל ,וישן בחדר אחד עם הגאון ר'
לייב פומרנצ'יק זצ"ל בעל העמק ברכה ,והיה שם גם הגה"צ ר' דוד בליאכר
זצ"ל  -הי"ד שהיה משגיח בישיבת נוברדהוק במעזריטש ,ומסר שם שיחה
מוסרית )פרי חיים רכ"ו(

עלייתו לארץ ישראל
שח רבנו :ר' אריה היה חולה ריאות והיה קשה לו המזג אויר של בריסק ,ולכן
הוצרך לעלות לארץ ישראל בשנת תרצ"ג ששם האויר חם יותר .ועלה כאן
לארץ ישראל ועלה ונתעלה .ולילה אחד הלך לישון ,ולא קם בבוקר רח"ל.

יום היארצייט של מרן הגאון רבי אייזיק שער זצ"ל ראש ישיבת סלבודקא נלב"ע י' שבט תשי"ב
בר"ה ת"ש

ברכה על פת

סיפר רבנו שבראש השנה שנת ת"ש היה בעיירה קלארו בשויץ ואירגנו מנין
מצומצם לתפילה ,והתפללו באותו מנין ,מרן הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל
וחתנו הגאון רבי מרדכי שולמן זצ"ל ,שנקלעו באותה עת בשווייץ ,והי' שם
מנין מצומצם ממש ]וכן היו שם רבי ירוחם ורשנר ,והרב בוצקו ורבי משה
סולובייציק ויבלחט"א רבנו שליט"א[ והעשירי איחר ,ורק כשהגיעו ל'גאל
ישראל' הגיע העשירי .ורבי משה סולובייצ'יק זצ"ל על אף שהיה בעל תוקע
מומחה ,לא הצליח להוציא תקיעות ,וגם אחרים ניסו לתקוע ולא הצליחו.
ובקושי תקעו תשע תקיעות ...סימנא מילתא ,כאשר באותה שנה נהרגו
אלפים ורבבות מישראל הי"ד .ואחרי ר"ה ,המשיך רבי אייזיק את דרכו לארץ
ישראל] .ודרך אגב הזכיר רבנו שליט"א שרבי איזיק היה מאוד נהנה לשמוע
ד"ת מרבי משה סולובייציק[.

אמר רבנו בשם רבי אייזיק שאדם אוכל כזית פת ,ואגב זה הוא מודה על כל
מיני דברים בברכת המזון .והוסיף רבנו שליט"א לבאר שבעצם צריך להודות
על כל רגע ורגע ,על ניסך ונפלאותיך שבכל עת ,ולכן כשיש כבר הזדמנות
מודים על הכל )צדיק כתמר יפרח עמ' י"ח(.

כי שם ה' נקרא
סיפר רבנו בשם רבי אייזיק ,שנסע פעם עם חמיו הסבא מסלבודקא
זצוקלל"ה ברכבת ,והגיעו כמה שוטרים להציק לסבא ,והסבא היה מעוטר
בתפילין ,ושהתחילו להציק לו גילה את כובעו וראו את התפילין ומיד ברחו,
כי ראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא אליך ויראו ממך.

ענינא דיומא -ט"ו בשבט בשביעית
כז .מעשר בפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט בשמינית ,על פירות שחנטו
אחר ט"ו בשבט

והגראי"ל שטיינמן שליט"א נסתפק ,אם יכול לעשר מפירות שחנטו קודם
ט"ו בשבט דשמינית ,על פירות שחנטו אחר ט"ו בשבט דשמינית ,שהרי
שנת המעשרות בפירות האילן היא מט"ו בשבט עד ט"ו בשבט ,וא"כ אף אם
שנה שמינית כלפי קדושת שביעית היא כבר מא' תשרי ,מ"מ לענין מעשרות
אפשר דנחשב זה מעשר משנה לחברתה דלא חייל כדתנן בתרומות פ"א
מ"ה31.

הנה קי"ל כדעת הרמב"ם )פ"ד משמו"י ה"ט( דר"ה לענין שביעית ושמינית
הוא א' תשרי ולא ט"ו בשבט ,וכמו שהכריע החזו"א )סי' ז' ס"ק י"ג ט"ז ,וסי'
ט' ס"ק י"ז( ,29והפירות שחנטו אחר א' תשרי בשמינית 30מעשרין בהם מעשר
שני) ,כ"כ החזו"א סי' ט' ס"ק י"ח(.

 29וכן מבואר בשי' רש"י )סוכה דף לט ע"ב( ,אכן שיטת הערוך )ערך בות שוח(
והר"ח )בר"ה דף טו ע"ב( והר"ש שביעית פ"ב מ"ה )עי' חזו"א שם( ורביו הלל
על הספרא )פרשת בהר( ור"ש וראב"ד על הספרא )שם( דר"ה דשביעית הוא
מט"ו בשבט לט"ו בשבט )רק דלהר"ש והראב"ד )על הספרא( שביעית היא מא'
תשרי דשביעית עד ט"ו בשבט דשמיית ,והובא דבריהם בתוס' אשי שם שביעית
פ"ב מ"ה( ,וכן קט השל"ה )שער האותיות אות "ה ,ופירש כן בדעת הרמב"ם,
ע"ש( ,ואכמ"ל.
 30ולאו מילתא דפשיטא היא ,דיעוי' במקדש דוד סי' ס' סק"א )ד"ה הביאו
התוס'( שכתב דאף לדעת הרמב"ם אילות שחטו מא' תשרי דשמיית פטורין
מן המעשרות אף שאין עליהן קדו"ש ,ועמש"כ בזה הקה"י שביעית סי' ד' סק"ב.
 31ויש לבאר דבאמת בפשטות היה מקום לומר דבודאי יכולין לעשר מזה על זה,
שהרי בעלמא פירות שחטו קודם ט"ו בשבט שייכים לשה הקודמת ,כיון שהם
גדלים על מים או שרף שקודם א' תשרי ,וא"כ כאן ממפ"ש אם הם שייכים
לשה הקודמת יפטרו מתרו"מ ואם הם אים שייכים לשה הקודמת ומחייבים

אותם בתרו"מ א"כ אין זה כתורם משה זה על שה אחרת .אכן זה איו דהא
איכא חילוקי שה בהאילות וחילוקי שה בעצם הזמן דמט"ו בשבט עד ט"ו
בשבט זהו בגוף האילן דעצם האילן מחולק לשים ,כיון שהוא מתמלא משרף
של שה זו ומשה זו לפי חילוקי ט"ו בשבט ,אבל חילוקי שת שמיטה ושאר
שים איו חילוק שים באילן אלא בגוף הזמן דהזמן עצמו מחולק לזמים לפי
א' תשרי ,וא"כ אף שבודאי מה שחט קודם ט"ו בשבט הרי זה שייך לשתו
הקודמת של האילן מ"מ חציה השי של שת האילן הקודמת שייך לתחילת
השה דשה שמיית בהזמן גופיה ,דאיכא חילוק שים בהזמן ואיכא חילוק
שים באילן ,וע"כ מחד גיסא פירות אלו שייכים לשת אילן אחרת מן הפירות
שחטו אחר ט"ו בשבט שהם שה אחרת ואין מעשרים מזה ע"ז ,ומאידך חייבים
בתרו"מ כיון שהם שייכים לתחילת שה שמיית בחילוקי השים שבזמן ,וכלפי
שייכותם לשה זו בחילוקי שות הזמן שווים פירות שחטו קודם ט"ו בשבט עם
פירות שחטו אחר ט"ו בשבט .ועיין היטיב בחזו"א סימן ט ס"ק י"ח.
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פרשת יתרו
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
מצות האמונה

דאינו חייב למסו"נ) .פרורים משולחן גבוה כרך ה'(

ברכת התורה במעמד הר סיני

שח רבנו בהיכל ישיבת לייקוד בארצות הברית :ידוע לכולם כי המצוה
הראשונה של עשרת הדברות היא אנכי ה' אלקיך והרמב"ם מתחיל את
הלכות יסודי התורה "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי
ראשון והוא ממציא כל נמצא וכו'" כל המצוה הזו קורא הרמב"ם שהיא
מצות ידיעה לידע ולכאורה לפי האיך שרגילים לדבר היה צריך לקרוא לזה
מצות אמונה ,והרמב"ם לא מזכיר אמונה רק לידע.
והחילוק הגדול בין לידע ובין אמונה הוא פשוט ,כי אם למשל אחד יעמוד
בלילה ויאמר אני מאמין שזה לילה אין לזה משמעות כי מה שייך בזה
להאמין הרי אתה יודע ברור שעכשיו זה לילה ,ומה יש להאמין כאן אלא זו
ידיעה ברורה ,וכך צריך לדעת שיש בורא עולם לא להאמין רק לדעת.
ואע"פ שמצאנו בכמה מקומות בתורה שכתוב לשון אמונה ,כמו והאמין בה'
שהקב"ה הבטיח לאברהם כה יהי' זרעך שיהי' לו ילדים על אף שעדיין לא
היו ילדים בזה שייך הלשון והאמין בה' ,שכיון שהקב"ה הבטיח לו הוא
מאמין שיהי' כך ,אבל עצם הידיעה היא לא האמונה לפי הרמב"ם אלא ידיעה
שצריך לדעת שיש בורא עולם ,וכמדומני שלא מוזכר בשום מקום ברמב"ם
במשנה תורה ,את הלשון אמונה.

בגמ' ברכות דף כ מתבאר דכלל ישראל כשקבלו את התורה היה לזה גדר
ודין של תלמוד תורה ,ולכך הוצרכו להטהר מטומאתם קודם מתן תורה
ובתוס' שם ד"ה כדאשכחן כתב דאע"פ דהיו שותקים מ"מ שומע כעונה ע"כ.
ויש מקום להסתפק אם היו ישראל צריכים לברך ברכת התורה קודם קבלת
התורה ,ואם תמצי לומר שהיה עליהם לברך ,יש לדון איזו ברכה יכלו לברך
דהרי ברכה"ת מברכים לפני הלימוד ,וכאן איך שייך שיאמרו לפני קבה"ת
ברכת אשר בחר וכו' ונתן לנו וכו' הא טרם ניתנה להם התורה ,ובשלמא ברכה
ראשונה דאקב"ו לעסוק בדברי תורה ,היה אפשר לדחוק דמה שכפה עליהם
הקב"ה הר כגיגית נחשב כציווי לעסוק בדברי תורה ואכן יכלו לברך ברכה זו,
אבל ברכת אשר בחר בנו וכו' שהיא העיקרית והמעולה שבכולם עי' גמ'
ברכות יא לכאורה לא היה שייך שיברכו.
וכמו"כ יש לדון גם כלפי האבות שלמדו את התורה ,ואיתא ביומא כ"ח
ד"קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה וכו' אפילו עירובי תבשילין" האם
יכלו לברך ברכה"ת ולומר וציונו או ברכת אשר בחר בנו ונתן לנו וכו' שהרי
קיימו את התורה בגדר של אינו מצווה ועושה וכן עדיין לא ניתנה להם
התורה ,וא"כ לכאו' ל"ש שיברכו זאת ומאידך אפש"ל דיכלו לברך ולומר
וציונו' וכדמצינו לכמה מהראשונים דס"ל דנשים יכולות לומר וציונו'
במצוות שלא נצטוו ובמרה שניתן לישראל מקצת פרשיות בתורה שיתעסקו
בהם ,עי' ברמב"ן בשלח )טו כה( שהיה זה על הדרך שלמד אברהם אבינו את
התורה והיה זה נסיון להרגילם במצוות ולדעת אם יקבלו אותם לאחמ"כ
בשמחה יעויי"ש ,אך כאן בהר סיני שכלל ישראל מצווים ועומדים לקבל את
התורה לכאו' יכולים לברך
ומרן הגראי"ל שטינמן שליט"א השיב לי לגבי ברכה"ת במעמד הר סיני ,דהרי
בגמ' שם יש מחלוקת איזו ברכה מתוך ברכות התורה עדיף לברך ומסקינן
הלכך למימרנהו לכולהו ,וכמו"כ מצינו דאפשר לצאת יד"ח בברכת אהבה
רבה אמנם כל זה היכא דאפשר ,אבל היכא דאי אפשר כנ"ל מסתבר דאמרו
רק הברכה הראשונה דאקב"ו וכו'.
ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א השיב לי באותו ענין בכת"י וז"ל ע"י עשרת
הדברות נתגלה להם כל התורה אבל לא קודם עכ"ד וכוונתו להא דמבואר
במדרש במד"ר יג טו דבעשרת הדברות נתגלה להם כל חלקי התורה והרס"ג
פי' באזהרות שיסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו עי' רש"י שמות כד
יב ובמשנ"ב סי' תצ"ד יב ,וא"כ גם הדין דברכה"ת נתחדש להם רק בעשרת
הדברות ,ולא קודם ונמצא לפי"ז דאכן כלל ישראל לא ברכו עה"ת קודם
נתינתה) .הרב אי"ש פרידליס עומקא דפרשה שבועות תשע"א .א"ה ואולי
זה תלוי בפלגותא אי תורה חתומה ניתנה או מגילה מגילה ניתנה ואכ"מ(.

לא תשתחוה להם
בע"ז יב,ב איתא "נתפזרו לו מעותיו בפני ע"ז לא ישוח ויטלם מפני שנראה
כמשתחוה" ,וכן מעיין המשוך לפני ע"ז לא ישחה וישתה מפני שנראה
כמשתחוה .ועי' ברמ"א יו"ד ס' ק"נ ס"ג דאם יש סכנה בדבר ,כגון שאם לא
ישתה ימות אינו חייב למסור נפשו ודלא כהטור דס"ל דאפי' אם לא ישתה
ימות ,מ"מ צריד למסור נפשו ,ומשמע דהרמ"א ס"ל דהוי רק איסור מראית
עין ולכן אין בזה דין דיהרג ואל יעבור.
וצ"ע מאי שנא מהמשתחוה כדי לבזותה דהרי הוא בכלל איסור ע"ז אעפ"י
שאינו מתכוין לעבדה ,ועי' במנ"ח ומ"ע כ"ו דהוו בכלל יהרג ואל יעבור וה"נ
בשותה מפני הסכנה נהי דאינו מתכוין לעבדה ,מ"מ יהיה בו דין יהרג ואל
יעבור.
וצ"ל דהשוחה לשתות ,ס"ל להרמ"א דאין זה השתחואה כלל ,אלא דכיון
דשוחה הר"ז נראה כמשתחוה ובזה א"צ למסו"נ וכן השוחה להגביה מטבע
אי"ז מעשה השתחואה כלל ,ולכן אין בזה דין יהרג ואל יעבור דהוי רק מפני
מראית עין .וצ"ל דהטור ס"ל דגם זה בכלל השתחואה אף דכונתו לשחות
בלבד ,אבל המשתחוה לבזותה הרי הוא עושה מעשה השתחואה ובזה אפי'
אם כונתו לבזותה מ"מ מתחייב עליה מיתה .ועי' בד' חז"ל במעשה דחנה
ושבעת בניה ,וזה לא היה מעיקר הדין רק מידת חסידות.
ורבנו שליט"א תירץ :המשתחוה כדי לבזותה לא מינכר מחשבתו ,משא"כ
שוחה למעיין לשתות הכל רואים שכוונתו לשתות המים ,ולכך ס"ל להרמ"א

אבל יחיד עשי לך מערכת 'כאיל תערוג'
בסילוקו של הגאון הגדול רבי שלום בן ציון ב"ר שמואל פלמן זלל"ה
שעלה בפתע פתאום השמימה ביום א' י"ב שבט תשע"ה
אשר זכינו כמעט מידי שבוע בשבוע ליהנות מדברי תורתו שהביא מרבנו שליט"א .והמשא ומתן הנפלאים בכל חלקי השולחן ערוך
שהחל מחודש אייר תשכ"ה עת נתמנה רבנו שליט"א לראש כולל פונביז' נקשרה נפשו של הגרב"צ בנפש רבנו שליט"א .והציע לפני רבנו את כל שאלתיו וספקותיו
בכל חלקי התורה ,ורבנו חיבבו עד לאחד ופתח לפניו שערי אורה והלכה וכפי שהתבטא רבנו בהלויתו' :הוא היה ת"ח גדול ומתמיד עצום והיה רגיל לשאול בכולל
שאלות בהלכה בכל ענין ,ומן הראוי להספידו הספד גדול',
ובזה שלוחה תנחומינו למשפחת הגאון הגדול זצ"ל העומדים לימיננו בכל עת
אין עושים נפשות לצדיקים -דבריהם הם הם זכרונם ,בהמשך דברי תורתו של הגרב"צ זלל"ה שיתפרסמו אי"ה בעתיד בגליונות

ואי"ה באחד השבועות הקרובים נכתוב אודותיו באריכות
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ענין בפרשה -עונג שבת
הנה משנת רבנו שליט"א בעניני שבת רחבה מאוד ,וכבר הבאנו בגליונות בכמה פרשיות בענינים אלו ,וכאן הובאו דברים בעניני עונג שבת.

הוצאות שבת

יוצאים מהגיהנום

כתב הגר"א באגרת" :ותכבדי את השבת מאד כאשר הי' לפני ,ואל תצמצמי
כלל ,כי כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד יום הכיפורים ,חוץ
מהוצאות שבתות והוצאות יום טוב וכו' עכ"ל .והנה אמרו חז"ל ביצה )ט"ו,
א( 'לוו עלי ואני פורע' ,א"כ עד כמה מחוייבים אנו לענג את השבת? וזה ודאי
שאין מחויב לאכול דוקא שור שלם ,כדאי' בגמ' שבת קי"ח ,ב אפי' ראש
תרדין וכסא דהרסנא ,וזה למי שאין לו .אבל אם יש לו ,הוא צריך להכין יותר,
אבל שלא יחשוב אדם שמכיון שכתוב 'לוו עלי' א"כ יקנה את האוכל הכי
יקר ,אלא יקנה חתיכת דג וחתיכת בשר ,ואין צריך דוקא בשר בקר ,כי הלא
גם בבשר עוף יוצאים ידי חובה ,ויש לאכול כפי הרגילות שלו ועל דברים אלו
הוא יכול להשליך על ד' יהבו .וגם זאת רק לפי מה שהוא משתכר ,ואת שכרו
יחלק באופן שישמור יותר כסף להוצאות יום השבת ,ויניח חלק גדול יותר
לשבת מאשר ליום אחר .ולדוגמה :אם מרויח אלף שקל למשל ,יקנה בשש
מאות שקל לכל ימות השבוע ,ולשבת בארבע מאות ,ובזה הוא מכבד את
השבת שאע"פ שהשבת הוא יום אחד בשבוע ,ובכ"ז קונה יותר מאשר לכל
ימות השבוע.
ומובא בספר גביע הכסף בשם הגר"א ,שמרגלא הוה בפומיה כי בשבת מצוה
להתענג באכילה ושתיה ,ומצוה ללמוד .וטוב יותר שירבה בלימודו מאשר
באכילה ושתיה ,שההרגל נעשה טבע אצלו ,וממילא ילמוד גם בחול,
והלימוד תמיד מצוה הוא ,ואכילת השבת תגרור לו תאות אכילה ג"כ אף
בחול עכ"ד) .ביאורי רבנו לאגרת הגר"א(

רגיל רבנו להביא :שהחפץ חיים מביא בספר שם עולם )ח"א סוף פ"ד( בשם
גדול הדור אחדשרוצה לחדש חידוש גדול מאד ,הנה ידוע שאדם ששומר
שבת אפילו אם יש לו ח"ו עבירות שצריך להיות עליהם בגיהנום ,בכל זאת
בשבת לא דנים אותו ,כיון שהיה שומר שבת ,וכמה שהוסיף על השבת הכל
נחשב לו ,להוציא אותו מגיהנום ,ולמשל אדם שהקדים את כניסת השבת
כשעה לפני שבת ,כבר אין לו גיהינום מאז.
ועל זה מביא החפץ חיים חידוש גדול מגאון אחד שהוסיף ,שאפילו אם
התחיל לעסוק בצרכי שבת ביום שישי בבוקר מהבוקר כבר לא יהיה לו
גיהנום .וזה חידוש כי התינח כשקרוב לשבת יש סברא לומר שמפלג המנחה
זה כבר נחשב שבת ,אבל לא בבוקר והוא מחדש שאפילו בבוקר כיון
שהתחיל להכין צרכי שבת ,כבר לא יהיה לו גיהנום,
ונסתפק רבנו האם דוקא בצרכי שבת כגון בישול וכדו' שצריך להכינם מבעוד
יום שיהיו מוכנים עד שבת ,או כל הכנה שהיא שאפשר להכינה גם בצהרים
אם מקדים להכינה בבוקר יצא בזמן הזה מהגהינום.
ואמר שמסתבר שדבר שניכר להדיא שנעשים לכבוד שבת כגון פריסת
המפה וכדו' גם אם יעשה בבוקר נחשב כבר להכנה לשבת ,ויצא מן הגהינום.
)מתוך סי' אפיקי אי"ל העומד לראות אור בקרוב(

מנעלים לשבת
והנה המשנה ברורה )סי' רס"ב סק"ה( כתב ,וטוב שלא ילבש בשבת מכל מה
שלבש בחול אפילו חלוק ואם אפשר טוב שיהי' לו טלית אחר לשבת עכ"ל
]ועל מעיל שלובשים בימות הגשמים לא ראינו שמקפידים[ .ויל"ע האם גם
צריך להחליף מנעלים.
והנה בב"ב )נח ,א( איתא מטה של ת"ח כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלין
בימות החמה ומנעלין בימות הגשמים .ופירש הרשב"ם דרך לנעול מנעלים
בימות החמה וסנדלים בימות הגשמים בשביל הטיט ,ומניחין שם את
הסנדלין בימות החמה עד ימות הגשמים שיצטרך להם .ומשמע שלא היו
מנעלים מיוחדים לשבת דא"כ היה צריך להיות תמיד מנעלים וסנדלים של
שבת במשך כל השבוע מתחת מטתו ]ועי ירושלמי שבת פ"ו ה"ב ובפי' קרבן
העדה ובפני משה[) .אילת השחר עקב ח ,ח(

הוצאות שבת
שח הגאון רבי אריה ישראלי שליט"א :ספר לי הגר"א מן שליט"א מעשה
שמאד התפעלתי ממנו ,יהודי בקש ממנו לשאול את רבי חיים קנייבסקי
שליט"א איזו שאלה שהוצרכה לו לדין תורה שהיה לו עם שכנו .אמר לו
הגר"א מן שליט"א שר' חיים שליט"א אינו עונה על שאלות כאלו ,ושאלה
כזו שישאל בבי"ד .והלה הסביר שאין זה בדיוק דין תורה ,אלא העניין הוא
כזה ,לו עצמו היה ב"ה כסף ולא חסר לו מאומה .ופעם בליל שבת הוצרך
להיכנס לבית שכנו ,ונדהם מאד לראות שעל שולחן שבת מונחת רק קופסת
טונה אחת ,ועוד איזה דבר מאכל מועט ,וזה כל סעודת השבת שלו ,ברוב
תדהמתו לראות את שכנו חסר כל ,פנה אליו ואמר לו ,שמאז והלאה כל
הוצאות שבת של שכנו עליו .ונתן היהודי לשכנו סכום כסף לקנות על
חשבונו את כל מצרכי השבת .וכך פירנס היהודי הנדיב את שכנו ושלם
בעבור כל מצרכי השבת שלו.
הגיעו ימים ,והעשיר ירד מנכסיו והתקשה לכלכל את שכנו העני שהיה אב
למשפחה ברוכת ילדים והצרכים מרובים היו ,ובראות העני את מצבו של
שכנו העשיר אמר למפרנסו שעקב מצבו הכלכלי הירוד אינו חייב יותר
לפרנסו ,לעומת זאת ענה העשיר )לשעבר( שהואיל וקבל על עצמו
שהוצאות שבתו יהיו עליו ,ימשיך בכך ומקוה בע"ה לעמוד בזה .והיו לשני
השכנים שתי טענות לויכוח ,הראשון טען שמה שכתוב שמזונותיו של אדם
קצובים לו מרה"ש חוץ מהוצאות שבת שעל זה נאמר לוו עלי ואני פורע אם
כן גם מזונות השבת של השכן הינם בתוך הקצבה .והשני טען שרק מזונותיו
של אדם "עצמו" כלולים בלוו עלי ואני פורע אך לא מזונותיו של השכן אפילו
שהם לכבוד שבת ועל זה לא נאמר לוו עלי ואני פורע .השאלה היא אם זה
כן כלול במזונות השבת .וגם היה להם ויכוח בעניין האמור שונא מתנות
יחיה ,שפרושו שמי שכן יקבל מתנות לא יחיה ולכן אינו רוצה לקבל ,או שזה
מציין מעלה ששונא מתנות מקבל שכר נוסף והוא שיחיה .והשאלה הופנתה
לר' חיים שליט"א ואמר שהוצאות שבת בעבור השכן אינם כלולים במזונות
שבת ,אלא רק מזונותיו שלו ולא של חברו.
הופנתה השאלה גם למרן הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א שאמר
שגם מזונות חברו כלולים בהוצאות שבת ,וזה לאותו אחד המצטער בשבת
שלחברו אין .ור' חיים שליט"א אמר על זה שזה רק מדרך המוסר אי היכולת
לראות את חברו בחסרונו בשעה שלו עצמו יש והוא אוכל ואם כן אין זה
נכלל בהוצאות של שבת ,בכל אופן אמר שישתדל להמשיך וברכו שיהיה לו
בהצלחה) .קובץ שיחות בחכמה אמרתי עמ' קמג -קמד(

לכוין לשם מצוה
הנה בשו"ע או"ח סימן רל"א כתב וכל צרכי גופך יהיו כולם לעבודת בוראך
או לדבר הגורם עבודתו שאפילו הי' צמא ורעב ,אם אכל ושתה להנאתו אינו
משובח ,אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בוראו עכ"ל .ויל"ע
אם גם כשאוכלים בשבת צריך לאכול בכונה זו ,או דסגי במה דאוכל לכבוד
שבת .ויתכן דנ"מ אם יכול בשבת לאכול מאכלים שאינם מוסיפים כח לגוף.
ועי' בבית הלוי בפרשת תרומה שכ' דיש בזה חילוק בין שבת ליו"ט ,דבשבת
אי"צ לכוין לשם מצוה ,וביו"ט צריך לכוין ובלי שיכון לשם מצוה לא יוצא
יד"ח) .אילת השחר עקב ח ,י ,וע"ע בגליון פר' ויקהל תשע"ד מו"מ עם הגרש"ז זצ"ל(

יין להבדלה
רגיל רבנו במשך עשרות שנים לתת את הבקבוק יין להבדלה לישיבת פונביז'
הקטנה ,וכשנשאל לטעמו של דבר אמר ,שאני רוצה להתברך במי שבירך
שמברכים ליד הס"ת את "מי שנותנים יין להבדלה".
וכן נוהג רבנו מטעם זה לארח כל שבת בחור ישיבה קבוע לסעודה ,כדי
שיהיה גם בכלל הברכה של הנותנים פת לאורחים.

תוספת שבת
הנה רבנו רגיל להזהיר במעלת התוספת שבת והבאנו כאן מכתב אחד בענין זה

בס"ד .כבוד הרב המזכה את הרבים כמוה"ר ר'  ...שליט"א
הנה היות שכבר זכה כב' להיות מתחיל במצוה לימוד הלכות שבת לצבור
גדול ,וכבר דיברנו שיש לחזק גם ענין שמירת שבת למעשה.
והיות שרבים עושים דברים האסורים בשבת ברגעים האחרונים שלפני
שבת ,וח"ו יכול להמשך אחרי השקיעה בערב שבת ,בכן באנו בהצעה שכל
א' יראה להפסיק מלעשות דבר האסור לעשות בשבת לכהפ"ח חצי שעה
לפני השקיעה ,ויהי' בזה תועלת גדולה וזיכוי הרבים גדול מאד.
וצריך להשתדל להפיץ הענין הזה ,היות זה עד עכשיו לא עשו זה צריך לעורר
האנשים להשתדל בזה מאד ,וכל מה שיפרסמו יש יותר סיכויים שיתקבל
הדבר ,כי בודאי כל אחד רוצה שלא להכשל ח"ו בחילול שבת רק צריך
לעורר .אהרן יהודה לייב שטיינמן .כ"ב אדר תשס"ז לפ"ק .בני ברק יצ"ו

הכנה לשבת

סיפר ר"צ שטיינברג שליט"א :באחד השנים הגיע רבנו שליט"א למסור
שיחה בבאר שבע על רוממות השבת .הוא דיבר ביום חמישי על חביבות
המצוה .למחרת סיפר לי אחד ,שכבר באותו ערב הוא ערך את שולחן הבית
בביתו בגלל חביבות המצוה .לאחר מכן כשסופר המעשה לרבנו שליט"א,
הוא פרץ בבכי של התרגשות) .ית"נ יתרו תשע"ד(
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הליכות והנהגות ממרן החזו"א בעניני שבת שנשמעו מפי רבנו
נצטנן לגמרי

הליכת טלית בשבת

כתב הרמ"א בסי' שי"ח "דכל זמן שלא נצטנן לגמרי אין בישול אחר בישול".
שמעתי בשם החזו"א דהא בנ"א נהנין כשאוכלין מאכל חם ,וכ"ז שעדיין חם
שנהנים לאכלו מקרי לא נצטנן לגמרי )אילת השחר שבת לו ,ב וע"ע בס' שלמי תודה

אמר רבנו ,שהגר"ח גריינמא שליט"א אמר בשם החזון איש שההולך ברה"ר
עם טלית צריך לקושרו על כתפיו ,אמנם הגרח"ק שליט"א אמר בשם החזון
איש שאמר שא"צ.

החליבה בשבת

להגרב"צ פלמן זצ"ל עניני מוקצה עמ' רכ"ח(

החזרת ספרים בשבת

סיפר רבנו מה ששמע מהגה"צ רבי שמר'ל גריינימן זצ"ל דכאשר תושבי בני
ברק היה עיקר פרנסתם מחליבת הפרות ,היו סומכים לעצמם להקל לחלוב
בשבת עם קולות שונות ,והחזו"א מאד לא היה ניחא לי' בזה ,ורצה החזו"א
שיחלבו ע"י נכרי ,אך לא רצו להשתמש עם השכנים הערבים ,ובאותו זמן
היה בירושלים אבי סיניא מלך חבש )אתיופיה(  -שברח מפני האיטליינים
שרדפוהו ,והאנגלים ששלטו באותה תקופה בארץ ישראל תמכו בו שהיה בן
בריתם ,ובא לירושלים עם שלש עשרה ארגזי זהב ,וכמה גנרלים שלו.
ונסע רבי שמר'ל אליהם לירושלים ,וביקשם לבוא לבני ברק לחלוב את
הפרות ,והסכימו לבוא בשכר בקבוק בירה ,כי אמרו שלא חסר להם כלום,
היות והם סמוכים על שולחן המלך ,רק היות שהמלך נותן להם שלש בקבוקי
בירה ליום ,והם רוצים ארבע בקבוקים ..בשכר זה באו כל שבת מירושלם,
וחלבו את הפרות ,וקבלו בקבוק בירה ,ובכך נשמרה חומת השבת בב"ב.
]ואמר רבנו כי רואים מכאן מה זה גוי ,שאע"פ שהוא בתפקידו גנרל ,חשוב
בכל זאת בעד בקבוק יין מסכים להיות חלבן[.

אומרים שהחזון איש לא היה מחזיר ספרים לארון בשבת ,היה מוציא ספרים
מהארון ,אך כשגמר ללמוד לא החזיר אותם ,ואפילו ספר אחד לא היה
מחזיר ,ומה הטעם לא יודעים בבירור ,ויש אומרים משום טירחא דלא צריך,
ויש אומרים משום בורר ,אבל עכ"פ ידוע שלא היה מחזיר את הספרים.

תלית תמונה
אמר החזון איש )סי נ"ב סקי"ג( שאם תולים תמונה על הקיר כמו שרגילים
לתלות תמונה של אבא או סבא זה איסור דאורייתא ,אם מבטלו לעולם,
וחייב משום בונה מחמת שמוסיף על הקיר .ונראה דאין הכונה דדוקא
שחושב בהדיא לעולם ,אלא כל שמניחו בסתמא הר"ז לעולם ]ופשוט דאין
דברי החזו"א אמורים אלא כשתולה על מסמר בקיר ,אבל במניח תמונה ע"ג
מדף אף שדעתו שישאר שם לעולם אין זה בונה) .אילת השחר שבת קכ"ה ,ב(
]ועי'ין בספר ארחות שבת פ"ח הע' י"ט[

מוצא בגד אצלו ברה"ר
אמר החזו"א ,דמי שמוצא בגד אצלו תוך כדי שהולך ברה"ר אין מועיל
שילבשנו ,דזה גופא הנחה כיון שזהו מקומו ולא מהני הא דהבגד טפל לאדם

והגרח"ק ציין על זה )בס' אעלה בתמר( אני זוכר שמלך אתיופה הגיע לארץ ,ושאלו אז האם
לברך עליו הברכה שנתן מכבודו לב"ו והחזו"א אמר שלא לברך ,כיון שכעת הוא כבר לא מלך.

הכנת סלט בער"ש

)אילת השחר שבת ה ,ב(

ניצוק בשבת

אצל החזון איש היה נהוג להכין את הסלט ביצים מער"ש ,כדי לא ליכנס
לספיקות) .איל משולש בורר פ"ח סי' ס"ב ,ושם פי"ב ס"י בשם רבנו שליט"א(

בסוף ספר טעמא דקרא לרבנו הגרח"ק שליט"א הביא בשם החזו"א ,שחשש
לכלי שנותנין לתוכו מכלי ראשון ע"י ברזא שהקילוח מחברן וגם הוא נחשב
ככ"ר ,אך צ"ב הסברא בזה מה בכך שיש משקה המחברו לכלי שעל האש,
הרי אם היה מערה לכלי אחר ונפסק הקילוח הוי כלי שני ,וא"כ מה פועל בהם
החיבור של המשקין וכי החיבור משויהו כעומד על האש ,ואפי' אם נאמר
שהמים שמתחממין על האש גורמים שכל המחובר להם יתחמם ,מ"מ אי"ז
טעם להחשיבו כאילו כולו על האש.
והנה צ"ב ,דממ"נ אם החיבור משוי ליה כמוהו ,למה זה רק כשמערה מכלי
שעומד על האש ולא יהי' כן בכל כלי שמערה ממנו ,שיהא הכלי שני ככלי
ראשון כיון שהיה מחובר בשעת העירוי לכלי שהיה דינו ככ"ר ,ובטעמא
דקרא ציין לשון רש"י בשבת דף מ' ב' דמשמע כד' החזו"א והפמ"ג באשל
אברהם סי' שי"ח סקל"ג הביא ג"כ ד' רש"י אלה ,ומבאר דאמבטי שנמשכה
ממעיין של חמי טבריא אע"פ שנפסקה אח"כ מהמעיין הואיל ובשעת
משיכה הו"ל ממעיין הוי להאמבטי דין כלי ראשון שהוסר אח"כ מהאש.
אמנם יש לחלק דמעין חם הרי אין מקום ששם הוא יוצר חום כמו שבא
ממקום שיש אש תחתיו וא"כ המעיין עצמו כל זמן הילוכו הוא אותו הדבר
ולכן גם כשעוברים לאמבטי' הוי ככלי ראשון שהוסר מעל האש אבל מים
שהיו בקדרה ויצאו ממנו לכלי אחר הוו שפיר ככלי שני ואין ראי' לומר
דהקילוח המחברן יתן להם דין כלי ראשון.
והנה תוס' בשבת מ' ע"ב הק' מ"ש כלי ראשון מכלי שני וכת' דכלי ראשון
מתוך שעמד על האור דפנותיו חמין אבל כלי שני הואיל ודפנותיו צוננין הולך
ומתקרר ולפי זה יל"ע מה בכך שהקילוח מחבר את המים למים שע"ג האש
מ"מ הרי הם נכנסו עכשיו לכלי שדפנותיו צוננין והולך ומתקרר ויהא דינם
כבתוך כלי שני כיון שזה כל החילוק בין כלי ראשון לכלי שני.
ויל"ע במערה מכלי ראשון לכלי שעומד במרחק ,האם כשעובר דרך האויר
מועיל בו לצננו להורידו מדין כלי ראשון דכמו שכלי שני דפנותיו מצננות כך
גם האויר מצננו וכשמגיע לשולי הכלי ליהוי כאילו עבר דרך הרבה כלים,
ובחורף במקומות הקרים בודאי האויר מצננו) .אילת השחר זבחים צ"ה ,ב(

מחברת חידו"ת
מחברת של דברי תורה אינה מוקצה ,אף על פי שבדעתו להמשיך לכתוב בה
ד"ת והיינו דמבואר במשנ"ב סימן ש"ח סק"ג דנייר חלק שעומד לכתיבה הוי
מוקצה מהמת חסרון כיס ,ואמר מרן ז"ל דכשמקצתו כתוב ד"ת מותר
וכפה"נ דמשום חשיבות דברי תורה בטל השאר) .אעלה בתמר(

מיעוך בננות
הורה להחמיר שלא למעך בשבת בננות עבור התינוקות .יסוד הנידון הוא
עפ"ד הרמ"א או"ח סימן שכ"א סעיף י"ב שכתב להתיר לחתוך ירק דק דק
כשבדעתו לאכלו מיד ,ועפ"ז יש שכתב להתיר שחיקת בננות במזלג כדרכו
בחול .ומרן ז"ל האריך בכמה מכתבים לברר ענין זה ונדפס בס' תשובות ופסקים למרן ז"ל
מסימן נ"ה עד סימן נ"ט .וראה מסקנת מרן ז"ל שקבע בספר הל' שבת סימן נ"ז וז"ל מרן ז"ל
כאגרות ח"ב אגרת מ"ב חוששני שהממעך את הבננות במזלג חייב חטאת וצריך למעך בקתא
דמזלג או בקתא דכף וסכינא ולתינוק אין שום נפקותא בזה אלא זה גורם טירחה יתירה מעט
להממעך וכו' עכ"ל) .שם(

כיסוי בחזרה
בבית החזון איש היו מכסים את הסיר במכסה אחר שהשתמשו בו ,ולא
חשש לחזרה] .כנראה באופן שמועיל לחזו"א מדין גו"ק[

הקונה פירות עם השגחה לעשרן בשבת ולענין ביעור
שמעתי מהגר"ש ברזם זצ"ל בשם מרן החזו"א זצ"ל דבכה"ג דיש על הפירות
השגחה כשרה ומדינא אינו צריך לעשרן אלא שמעשר לחומרא כדי
להשקיט את רוחו מותר לעשרן אף בשבת ,וכן א"צ מן המוקף וסגי מחד על
הכל ,ועדיפא מדמאי ,והוסיף רבנו דה"נ דאינו חייב בביעור) .שיעורי הגרב"צ
פלמן זצ"ל קובץ מוריה ניסן תשנ"ט ,והובא באילת השחר שבת קכז ,ב וע"ע דרך אמונה פ"ט
מעשר בציון ההלכה סקפ"ט(

קידוש על ירקות
סיפר רבנו שהגר"מ סולובייצי'ק זצ"ל היה תקופה שאכל רק ירקות ולא אכל
פת ,ושאל את החזון איש על מה לקדש .ואמר לו שיכול לקדש בשבת על
ירקות ,דכיון שזה עיקר מזונו ,הוי שפיר קידוש במקום סעודה.

דרך לסחורה עבור ס' ריבוא

טלטול בשבת

בביאור הלכה סי' שמ"ה סעיף ז' )ד"ה שאין( הביא מהרמב"ן דדרך שבין עיר
לעיר א"צ ס' ריבוא ,כיון שהוא דרך לרבים ומ"מ אם ילכו שיירה של ק'
אנשים במדבר אי"ז רה"ר ,דמ"מ אינו דרך לרבים ,ומטין משמיה דהחזו"א
שאמר שדרך שעוברים שם מכוניות שמספקות סחורה לס' ריבוא חשיב
רה"ר ,וצ"ע דא"כ הים נמי יהא רה"ר כיון שמוליכים בו סחורה לס' ריבוא,
ואולי התם שאני שאינו דרך ,ומ"מ קשה לומר שרחוב שמוליכין בו סחורה
לס' ריבוא יהא רה"ר וצ"ע) .אילת השחר שבת ו ,ע"ב(

מעשה ואחד מגדולי הדור בא לשבות בבני ברק ,ובשחרית של שבת שלח
אליו אותו גדול שליח "ילד קטן" על מנת שיקח מאתו בהשאלה נביא הנכתב
על קלף לקרוא בה הפטרת היום ,ויביאנה אליו דרך הרחוב ,מתפללי בית
מדרשו הזדרזו ומסרו לידי הינוקא את המגילה כפי שביקש משלחו ,אולם
משהבחין בדבר החזון איש ציוה מיד למהר ולהחזיר את הקטן כדי שלא
יטלטל) .פאר הדור ח"ג עמ' קפג בשם רבנו שליט"א(
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי בנימין ביניש פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר נלב"ע י"ח שבט תש"ן
ועל חתנו ומ"מ הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל
ריתחא דאורייתא

כבוד התורה

סיפר רבנו שליט"א שהגאון רבי בייניש היה גר אחרי חתונתו בבני ברק ,והיו
משוחחים הרבה בד"ת ,מתוך ריתחא דאורייתא גדולה .ועד היום זוכר את
הויכוח שהיה להם בביאור סוגית מיטב בבבא קמא.

באחד האסיפות שהתקיימה בראשות רבנו שליט"א והגרנ"ק ,ולפתע נכנס
הגרנצ"פ ,וכשנכנס היה מחזה פלא של כבוד התורה כל ראשי הישיבות
ובראשם רבנו שליט"א המבוגר ממנו בעשרות שנים ,קמו והקצו מקום של
כבוד בראש השולחן ,וכיבדוהו בכבוד מלכים
אחד מראשי הישיבות שהשתתפו בכינוס זה לא יכול היה לעצור את
התרגשותו ,ובשיחה שנשא לאחר מכאן בישיבתו אמר  :איזה קידוש ה'
מונח בכך ,אדם שאינו בריא שפיתח בחליו ממלכת תורה שאין שיעור
לעוצמתה ריבה וריבץ תלמידים לאלפים ללא כוחות גשמיים כלל ,אך
המיוחד מכל העמל לשקוע בתורה למסור שיעורים תמידין כסדרם ,זה
הראה לכולם לאיזו דרגה יכולה התורה לרומם שברי הגוף ,שרק מכח
הרוחניות העצומה שהיתה לו להרבצת התורה הוא העפיל לאלו הדרגות,
ועבורי היה זה מחזה כבוד התורה מאין כמותו.

החכם השתוק

סיפר רבנו שליט"א שזוכר את ר' ביניש כשהגיע ללמוד אצל הגרי"ז בבריסק
והיה מלא פקחות וחכמה וגאונות נפלאה ,ומאידך הי' שתקן נפלא ,ורק
יחידים שהיו קרובים ללבו זכו לקבל ממנו מלא חפנים פניני חכמה.

המוסד הגדול של תלמידי חכמים

בס"ד .לנדיבי עם במדינת  ...ה' עליכם יחי'
הנה כידוע בירושלים עיר הקודש קיימת ישיבת מיר בה לומדים אלפי
בחורים ואברכים ,וזה המוסד הכי גדול של תלמידי חכמים וכמעט כולם מהם
לומדים תורה מתוך הדחק ,וגם מצב הישיבה דחוק ,וראש הישיבה הגאון
רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א דעתו לפנות אל אנשי מדינתכם לבוא
לעזרת המוסד הגדול הזה ,נא לקרבם ,ובודאי כל אחד יתמוך ויעזור לה בכל
מאשר.
יכולתו ותודה רבה על כל זה ,ויתברכו כל התורמים בברכת ותומכיה ֻ
הכותב לכבוד עמלי תורה .א.ל .שטיינמן .י"ז שבט תשע"ג לפ"ק .בני ברק
יצ"ו

באחד השנים שעלה רבנו לירושלים לכינוס ירחי כלה ,בירר הגרנצ"פ האם
יוכל לבוא לשם ,כדי להיפגש עם רבנו באיזה ענין.
וכששמע מכך רבנו ,אמר שהגרנצ"פ ראוי שאני יבוא אליו ,והתעקש על כך,
ובא אליו לביתו.

פעם התבטא רבנו על הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל חתנו ומ"מ של
ר' ביניש' .שהוא 'יהודי של מסירות נפש' והתפלאו התלמידים הרי תמיד
רבנו אומר שהיום אין מסירות נפש ,שלא מצאנו אנשים שבאמת מוסרים
את כל נפשם על דבר ,אמנם הם מתאמצים ומשתדלים ,אבל אי"ז מסירות
נפש .ומדוע על הגרנצ"פ כן מתבטא כך .ענה רבנו' :דברתי על בני אדם ,ולא
על מלאכים'.

בס"ד לאחינו בני ישראל כאשר לדאבונינו נסתלק בפתע פתאום ראש ישיבת
מיר הגאון הגדול ר' נתן צבי פינקל זצ"ל שיגע במסירות גדולה להעמיד
ולבסס את ישיבת מיר על תילה .ולדאבוננו לא עלה בידו לסלק החובות
הגדולים .מצוה גדולה להשתדל להסיר החובות כדי שהבית הגדול ישיבת
מיר ]יוכל[ להמשיך להתקיים .והתומכים והמסייעים יזכו לכל טוב סלה.
י"ב מרחשון תשע"ב לפ"ק אהרן י לייב שטיינמן

מסירות נפש

מתיקות התורה

ראוי שאני יבוא אליו

שיגע במסירות גדולה

בניחום האבלים ,אמר רבנו שליט"א ,מדוע התורה באה באופן שמתוך שלא
לשמה בא לשמה ,מדוע היא אינה באה מיד לשמה .אלא שהיצה"ר מנסה
להוריד את המתיקות של תורה ,ואבא שלכם זכה למתיקות בתורה כל ימיו.

יום היארצייט של הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל נלב"ע כ"ב שבט תשע"ד
שריד נובהרדוק...

כאשר נסתלק לבית עולמו המגיד מישרים הישיש ,הגאון הצדיק רבי יעקב
יצחק גלינסקי זצ"ל ,אמר עליו רבנו שליט"א ,עיקר היסורים שמכפרים
לאדם הם "עלבונות" ,והוא זכה לשפע של עלבונות בהיותו בעולם הזה,
כאשר נדד הרבה למדינת הים כדי לאסוף כסף להחזקת תורה וצדקה ,וספג
שם עלבונות לאין שיעור .ואף שהיה מתלמידי נוברדהוק שעבדו על מדת
הבושה וספיגת עלבונות ,בכל זאת העלבונות הם עלבונות ,ומפריע לאדם,
והם היסורים המכפרים.
וסיפר רבינו שבבריסק פתחו כולל נוברדהוק ,והגיעו גדולי נוברדהוק מרן
הגה"צ רבי אברהם יפהן זצוק"ל ועוד .ופתחוהו "בבית המדרש הרב" ששם
עוד התפלל מרן המהרי"ל דיסקין זצוק"ל עד שעלה לירושלם עיה"ק תובב"א
)פרי חיים רנ"ה(.

לימוד משניות

סיפר רבנו ,שבאחד הימים פנה אליו הגה"צ ר' יענקל וסיפר לו שהיה לו חבר
שלמד עמו בישיבה בנובהרדוק ,ושנה ופירש רח"ל ובשנה הזו הוא נפטר,
והתגלה עליו בחלום שלא טוב לו בשמים ושיעזור לו ,ושאל את רבנו האם
להודיע לבני משפחתו של אותו אחד על כך שהיא משפחת מפורסמת
שאינה שומ"ת .ואמר לו רבנו שאל תדבר עמהם ,רק אתה תלמד משניות
לעילוי נשמתו.
וסיפר ר' יענקל שאחר תקופה שעשה כן ,התגלה אליו שוב חברו בחלום
ואמר לו שכעת הוטב לו קצת בזכותו.

בן עולם הבא

בהספד של נכדו הרה"ג ר' ישראל ברמן שליט"א ,סיפר שלפני שלושים שנה
פגש רבנו את אביו הגאון רבי חיים ברמן שליט"א ואמר לו 'השוער שלך הוא
בן עולם הבא' ,והתפלא ר' חיים מנלן? .אמר לו ע"פ דברי הגמ' בתענית כ"ב,
א דאיתא שם 'רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט הוה שכיח
אליהו גביה אמר ליה איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי אמר ליה לא'....
אדהכי והכי אתו הנך תרי אחי אמר ליה הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו אזל
לגבייהו אמר להו מאי עובדייכו אמרו ליה אינשי בדוחי אנן מבדחינן עציבי.
והשוער שלך גם עושה כך וממילא הרי הוא בכלל דברי הגמ'.

שלוחו של אדם

לעת זקנותו של ר' יענקל שכבר היה קשה ליסוע לחו"ל עבור הצדקות שלו,
נכנס לרבנו לשאול אותו האם כדאי לו לשלוח שליח במקומו.
אמר לו רבנו תדע לך אומרים ששלוחו של אדם כמותו -הכוונה כמו שהוא
מת .כמותו .ולמה? שאם תשלח שליח ממנ"פ אם הוא יצליח ,יתחיל לאסוף
לעצמו ,ואם לא יצליח אז לא שוה השליחות.

מיהו עשיר

שח המגיד הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל :לפי כמה שנים חליתי ,לא עליכם,
אשפזו אותי בבילינסון ,והנה הודיעו לי שהגראי"ל שליט"א בא לבקרני ,מיד
לבשתי את החלוק על בגדי בית החולים ,וירדתי מן המטה לכבודו ,וקדמתיו
בפתח.

כיון שראני ,אמר אינכם יודעים כמה אתם עשירים.
תמהתי ,וכי אני עשיר ,אני מיפה את כחו של הרב להשתמש בעושרי
ולהשיא את נכדי...
אמר לי :שמעו ,הייתי כעת בקומה השמינית של חולי המחלה הידועה ,שוכב
שם אחד מגדולי מחזיקי התורה בדורנו ,עולם התורה חייב לו הכרת הטוב
עצומה ,מצאתיו מוטל במטתו ,במצב אנוש ,אמר לי ,רבי ,הייתי נותן חצי
מרכושי עבור היכולת לרדת מהמטה.
מה אומר לכם ,אילו הייתם יודעים כמה זה חצי מרכושו ,הייתם יודעים כמה
אתם עשירים שאתם יכולים לרדת מהמטה) ...להגיד  -דברים עמ' (463
]בעקבות שרבנו הגיע לבקרו היה לר' יענקל תועלת גדולה מכך שהגיעו
רופאים גדולים שלוחים נאמנים וטיפלו בו אח"כ ,ונתרפא בעזרתו יתב'
הרופא כל בשר.
ובעת חליו האחרון של ר' יענקל ,רבנו רצה לבא לבקרו בבית חולים ,אבל לא
הספיק ,ונטרפה השעה[.

רוצה את העודף

עוד שח רבי יעקב זצ"ל :שמעתי ,שאדם בא לפני הגראי"ל שליט"א ,בקש
להתברך בעשירות ,והבטיח לתמוך ביד רחבה ביד לומדי תורה ,בשותפות
יששכר וזבולון.
אתה חושב אותי לכזה טיפש  -חייך רבנו.
נפגע :מדוע הרב אומר כן ,אני מתחייב לתרום בהתחייבות גמורה.
ודאי לא חשדתי בך חלילה ,ענהו .אבל אם אכן יש כח בברכתי ,למה אברך
אותך בעשירות כדי שתיתן ללומדי תורה כדי סיפוקם ,אוכל לברך אותם
ישירות.
נעתקו המילים מפיו ,על זה לא חשב.
המליץ בעדו אחד המקורבים ,הוא רוצה שזה יעבור דרכו כדי לזכות במצות
החזקת התורה .אכן רעיון.
ואני מבין שהוא רוצה את העודף ,הפטיר הגראי"ל) .להגיד דברים עמ' (456

לקנא בעשיר

שח הגה"צ רבי יעקב :ידוע הסיפור שני בני זוג באו לפני הגראי"ל .מה הענין?
הבעל ,בעל יכולת .עשיר מופלג .נוהג במכונית שעבר עליה הכלח ,בת עשר
כאלו עברה ובטלה מן העולם .אשתו טוענת שהגיעה העת להחליף מכונית
לדגם חדש ,יוקרתי.
נו למה לא ,שאל ר' אהרן לייב ,שרחוק מהויות אלו כגבוה שמים מארץ.
"פוחד אני מעין הרע" עונה הבעל" ,איני רוצה שיקנאו בי".
אכן .טענה.
פונה אליו רבי אהרן ליב :אמור נא אפשר לבחון אותך על הש"ס.
איזה שאלה? מה הוא אברך כולל?
על סדר מועד נשים נזיקין ,לא ,על שום סדר אי אפשר לבחון אותו.
רבי אהרן לייב אינו מרפה ,על מסכת אחת ויחידה ,גם לא ,אף לא על פרק.
אז במה יקנאו בך ,מי יקנא בך! )להגיד ויקרא עמ' (401

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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שנה ב'
גליון 79
)ב"ק פ"ח ה"ז(

פרשת משפטים
שקלים
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
דין רציעה

וקשה ,מדוע אם כן ,נאסר לאדם להשתמש בספרי חברו אם כתוצאה
מהשימוש ייגרם נזק לספרים )עי' רמ"א או"ח סי"ד( ואין אומרים "ניחא ליה
לאיניש למעבד מצוה בממוניה" ,הלא כשחברו משתמש בספריו הוא מקיים
מצוה ,כמובא במסכת כתובות )נ ,א('" :הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת
לעד'  -זה הכותב תורה ,נביאים ,וכתובים ומשאילן לאחרים"?
ותירץ בזה מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א :כששכר בית ,הרי עשה מעשה
שכירות ,אלא שניתן לבטלו אם יתברר שהחלטתו לשכור היתה מבוססת על
הנחות מוטעות ,שאילו היה יודע אותם לא היה שוכר .וא"כ ברגע שאנו
אומרים שגם אם היה יודע לא היה נמנע מלשכור ,א"כ מעשה השכירות
קיים והחששות בטלים .אבל בנתינת רשות שימוש  -צריך לתת רשות
בפועל ,ולא מספיק אומדנא שלא היה מתנגד לשימוש אם היה יודע מכך.
ולכן למרות שניחא ליה לאיניש וכו' אך לא הרשה בפועל ע"כ )מרפסין איגרא

כותב הרה"ג רבי יהושע שקלאר שליט"א :למדנו במס' קידושין )דף כ"א
ע"ב( וחכמים אומרים אין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום,
ומקשה בגמרא "ויעשה בעל מום" ,ופרש"י "ומה בכך והלא רציעה מצוה
היא" .מתרצת הגמרא ,אמר רבה בר רב שילא אמר קרא ושב אל משפחתו
למוחזק שבמשפחתו .ויש להבין מה כוונת רש"י בהוספה זו ש'רציעה זו
מצוה' .ובילקוט פירושים פירשתי כוונתו ,שהיה קשה לרש"י על הסלקא
דעתך שירצעו עבד עברי כהן ,לולי הפסוק ,שהרי ע"י זה מבטל את העבד
הכהן ממצותו לעבוד במקדש ,שהכהנים מצווים לעבוד במקדש שזה
המצוה שלהם ,ולכן הדגיש רש"י שגם רציעה זה מצוה בעבד עברי .ושפיר
מקשים דכאשר הוא עבד ,יש לקיים בו המצוה של עבד.
וכאשר אמרתי פירוש זה להגראי"ל שטיינמן שליט"א העיר לי ,שהרי דין
רציעה היא מצוה של האדון ורצע 'אדוניו' את אזניו ,א"כ מה שייך לומר
שלולי הפסוק היה העבד הכהן מבטל מצותו ,הרי מצות רציעה היא של
האדון ,ומה שייך שאחת תדחה את השניה ,שהרי זו מצוה בשני אנשים
שונים) .דברי יהושע(

ע' קל"ו  -ח(

ביקשו שיקח נוסע נוסף ,ואם יתפס הם ישלמו את הקנס ,והנהג נתפס
על מהירות

שאלה .משפחה עצרה מונית ובקשה שיסיע אותם למקום פלוני .אמר הנהג
יש כאן נוסע אחד מעל המותר ,ואינני מוכן להסיע אתכם .אמרו לו בני
המשפחה אם יתפסו אותך שוטרים ,ויקנסו אותך אנחנו נשלם את סכום
הקנס ,הנהג הסכים ונסע .במהלך הנסיעה עבר הנהג על המהירות המותרת,
ועקב כך עצרו שוטר ,השוטר הטיל עליו קנס עבור הנסיעה המהירה .לאחר
הטלת הקנס הבחין השוטר שהוא מסיע חמישה אנשים במקום ארבעה,
הטיל עליו השוטר עוד קנס עבור הסעת נוסעים מעל המותר .כעת תובע
הנהג מהמשפחה לשלם את הקנס על הסעת נוסעים מעל המותר כפי
שהתחייבו ,והמשפחה טוענת לולי שנסעת במהירות מעל המותר ,לא היו
תופסים אותך?
תשובה .אבי המשפחה שאל את השאלה את מורנו בעל אילת השחר
שליט"א ,והשיב לו שמסתבר שלא צריכים לשלם ,מאחר והוא זה שהזיק
לעצמו ע"י הנסיעה המהירה .ואילו היה נוסע במהירות המותרת לא היה
נתפס .והביא כעין ראיה לכך ממסכת בבא מציעא )דף צג ע"ב( שם נאמר:
רועה שהתגרה בלסטים מזוין ,ועקב כך בא הלסטים וגנב ממנו חייב לשלם.
ואף על פי דרועה הוי כשומר שכר שפטור על גניבת לסטים ,בכל זאת חייב,
כי הרי זה כמי שהובילם למקום גדודי חיות .כך גם בעניננו הנהג הוא שגרם
במעשיו להוביל את המונית למקום שנמצאים שוטרים ,שהרי הם מגלים ע"י
מצלמות את מהירות הנוסע ,ועל ידי כן גילו את מספר הנוסעים שהם יותר
מהמותר ולכן הם פטורים) .חשוקי חמד ע"ז י"ח ,ב ועי"ש עוד מש"כ בזה דאולי חייב

כשהעבד מתחיל במריבה

כי יכה איש את עין עבדו וגו' ,בתורת משה )להחת"ס( הביא דהריב"ש
הסתפק אם התחיל העבד לעשות דברים אשר לא כדת ,ועי"ז עשה מריבה
עם אדונו ,עד שמכח מריבה זה שיחת האדון את שן עבדו או עינו ,אם גם
בזה נאמר לחפשי ישלחנו עיי"ש .ויש לפשוט זה ,ממה שאחז"ל ברכות )דף
ה( יסורין ממרקין עוונותיו של אדם ק"ו משן ועין ,ומה שן ועין שהם אחד
מאיבריו של אדם ,ואדם יוצא בהן לחירות ,יסורין שממרקין כל גופו של אדם
לא כ"ש ,ודבר ידוע שעונינו גרמו שהקב"ה מביא עלינו יסורין ,ואנו גרמנו לנו
זה ,ואעפ"כ למדו קו"ח משן ועין ,א"כ מוכח שגם בשן ועין הדין כך ,שאם
העבד התחיל לריב עם אדונו ,ועי"ז שיחת עינו שישלחנו לחפשי .עכ"ד.
והנה לכאורה יש לפשוט את ספיקו של הריב"ש ,מהא דאיתא בר"מ הלכות
עבדים )פ"ה הלי"ג( דאם היה רבו רופא ואמר לו העבד כחול לי עיני וסמאה,
חתור לי שיני והפילה ,שחק באדון ויצא לחירות ,עיי"ש .הרי דהכא העבד לא
זו בלבד שגרם לאדונו להפיל את שינו ,אלא שביקש להדיא שיכחול את עינו
ויחתור את שינו ,ומ"מ חייב האדון ,א"כ כ"ש בגוונא דהעבד רק גרם לאדון
מריבה ,ומכח זה הכהו האדון דחייב.אלא שהגראי"ל שטיינמן שליט"א העיר
שיש לדחות ראיה זו ,דאין הנידונים דומים ,דהכא העבד ביקש מאדונו
'שירפאנו' ועי"ז נסתבב שהפיל שינו וסימא עינו ,משא"כ בגוונא שהעבד
גרם מריבה הרי בגרימת המריבה סיבב לעצמו את סימוי עינו והפלת שינו.
ובעיקר הך מילתא בעבד שגרם מריבה ,האם יצא לחירות כיון שהוא סיבב
לעצמו .אמר לי הגראי"ל שטיינמן שליט"א דהך סברא מצינו ברא"ש מס'
ב"ק דף ל"ג )פ"ג סי"ג( וז"ל וכן שני אנשים נמי מיירי שהתחילו כאחת ,אבל
אם התחיל האחד השני פטור ,עיי"ש באריכות .הרי ברא"ש מבואר סברא
שאם אחד עשה מריבה הכל מתייחס אליו והשני פטור מלשלם .וא"כ ה"נ
יש לומר דאם העבד עשה המריבה וגרם שהאדון סימא עינו דאינו יוצא
לחירות) .נאות אפרים(

בדיני שמים(

מדבר שקר תרחק

באחד הפעמים שהגיע רבנו לחתונה שהיה צריך להשתתף בה מפני הכרת
הטוב ,ואחרי ששה בחתונה זמן מה ,שאל את נאמנו רבי יצחק לוינשטין
זלל"ה מה שעה? ואמר לו עשר דקות לפני שעה  .12ואמר רבנו :א"כ נשאר
עד  12ואז ניצא .ואח"כ שם לב ר' יצחק שטעה בשעה וזה היה עשרה ל,11
ואמר את זה לרבנו .ואמר לו רבנו כיון דיצא מפי שנשאר עד  12אי"ז מדת
האמת לצאת קודם ,ולקח גמרא וישב בצד באולם עד .12

לכלב תשליכון אותו

נשאל רבנו שליט"א בהא דמבואר בגמ' בשבת )דף ל ,ב( ששאל שלמה
לחכמים שכלבים של בית אבא רעבים ,האם מותר לחתוך להם נבילה.
וקשה ,דהנה בגמ' בחולין איתא דחמורו של ר' פנחס בן יאיר לא אכל מן
הדמאי ,ומ"ש מהכלבים של שלמה שכן אכלו מהאיסור נבילה .הרי בהמתן
של צדיקים לא אוכלת איסור.
ואמר רבנו דפשוט ,שמכיון שכתוב בתורה להדיא שאפשר ליתן לכלב נבלה
ע"כ דאין בזה פגם )מים חיים ,ועי' חת"ס שבת ל ,ב(

שואל שלא מדעת

בגמ' בפסחים )ד ,ב( מבואר ,דאדם שהשכיר בית לחברו בחזקת שהוא בדוק
מחמץ ,ולאחר מכן נתברר שהבית לא נבדק  -אין זה נחשב למקח טעות ,לפי
"דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה".

בקשה  -לקראת ימי הפורים אנו רוצים אי"ה להוציא גליון מיוחד מתורתו של רבנו שליט"א בעניני פורים .ומי שיש בידו הנהגה או הוראה או דברי חיזוק
מרבנו בענינים אלו ,אנא יואיל לשלוח לנו בהקדם לזיכוי הרבים.

לרפואת אילה בת מרים .מירה מרים בת חיה רחל
והילדים שמשון אליהו בן חיה ושמעון דוד בן רבקה רחל בתשח"י
89

הלכות שביעית ע"פ שיעורי הגרב"צ פלמן זצ"ל

פירות שביעית בשדה של חש"ו אי הוי הפקר

תורה ,שהרי דיני ממונות הם דין בחפצא דהממון ולא בהגברא ,ולא דמי לדיני
איסורין 33,והרי הדין פשוט דאם אב מכר לבנו קטן קרקע שהיא חוזרת לאביו ביובל
אף דהקטן אינו מצווה ,כיון דדין חזרה ביובל הוא דין ממון וחייל בחפצא דהקרקע
אף אם אינו יכול לחול בהגברא 34,אבל גוי אינו נכלל כלל בגדרי ועניני דיני תורה ,ואף
בכלל דיני ממונות של תורה כמו חזרה ביובל וכיו"ב אינו שייך בו.
ומעתה יש לחלק ,דשדה של קטן אף דהוא אינו מצווה להפקירה ,מ"מ הקטן הוא ג"כ
בכלל מסגרת גדרי התורה ,ובמילתא דאפקעתא דמלכא שייך למימר דאף כלפי
שדהו נתחדש דין אפקעתא דמלכא בשביעית ,ולא דמי לגוי שאיננו כלול במסגרת
גדרי דיני תורה ואינו בכלל דין אפקעתא דמלכא35.

המנ"ח במצוה פ"ד נסתפק ,אי דין הפקר בפירות שביעית הוא הלכה אקרקפתא
דגברא ,דמוטל עליו להפקיר את פירותיו ,או דהוא אפקעתא דמלכא והפירות ממילא
הפקר 32,והביא נפק"מ בחרש שוטה וקטן שיש להם שדה ,כגון שבאו להם בירושה,
האם פירות שדה זו הפקר בשביעית או לא ,דאם דין הפקר הוא אקרקפתא דגברא,
א"כ חש"ו כיון דלאו בני מצוות נינהו אינם חייבים להפקירה ,אבל אי הויא אפקעתא
דמלכא ,י"ל דאף משדה של חש"ו הפקיעה תורה הבעלות והפקירה הפירות.
והנה החזו"א בשביעית )סי' כ' סק"ז( דן ,דאף אי איכא קדושת שביעית בפירות
נכרים ,מ"מ אין פירותיו הפקר ,ולא מבעיא אם דין הפקר הוא מוטל אקרקפתא
דגברא ,אלא אף אם הוא אפקעתא דמלכא מ"מ יש לומר ,דרחמנא אפקעא לשדה
דישראל ,אבל שדה של גוי שאינו בכלל ציוויי התורה לא אפקעה רחמנא.
ולפי דבריו יש לדון דהוא הדין בשדה של חש"ו אף אי הוי אפקעתא דמלכא אין
הפירות הפקר ,דכיון דלאו בני מצוות נינהו הוה להו כנכרי ולא הפקיעה תורה פירות
שדהו ,ודלא כהמנ"ח.
אמנם הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לחלק ,דהנה פשוט דאף דקטן אינו מצווה
במצוות התורה ,זהו רק בדינים ואיסורין ,אבל אינו מופקע מעניני ממונות שחדשה

נתינת פירות שביעית לעם הארץ

ח .כתב הרמב"ם )פ"ה משמו"י הי"ג( ,שאין להאכיל פירות שביעית לעכו"ם.36
ולכאורה הטעם הוא משום שחוששין שלא ינהג בהם קדושה .ואמר הגראי"ל
שטיינמן שליט"א דלפ"ז צ"ע אמאי נותנין פירות שביעית לעם הארץ ,הא גם בע"ה
יש לחשוש שלא ישמור על פירות אלו בקדושה .ולכך יש לומר דאיסור מסירתם לגוי
איננה משום דחיישינן שמא לא ינהג בהם קדושה ,אלא זהו דין מסוים  37דעצם
האכלתם לגוי אסורה ,ובהא שנא דין ע"ה מדין גוי38.

איירי בכרים ותחדש דכיון שאכילתם היה צורך האדם שהוא מחויב לזום הרי זה מילוי
צורך האדם ובכלל לאכלה דידיה.
ובמקדש דוד )סי' ט( מבאר דאין מאכילין פירות שביעית לכרים משום גרם הפסד
דאסור ,שע"י שמוסר להם אים והגים בפירות בוהגים המחויבים בהם ויזרקום לאשפה
וכדו' והרי שבתיתו להם הרי הוא גורם הפסד ,ובמהרי"ט ה"ל חזין דלא כדבריו דהא
הוא סובר בסי' ט דגרם הפסד שרי בפי"ש ומאידך ס"ל דאיסור תיתם לכרי הוא משום
הפסד ,ומבואר דסבירא ליה דעצם ביטול אכילת ישראל במסירתו לכרי היא היא יסוד
ההפסד .ויש לעיין א"כ אמאי אין ותין אוכל אדם לבהמה אף שהבהמה מי מזוותיה
עליו ומילוי צורכו הוא ,ואין לומר דאי"ז מילוי צורך האדם כיון שיש לבהמה אוכלי בהמה,
דהא אסרין ליתם לבהמה גם אם אין לו אוכלי בהמה כל עיקר .וזו קושיא גדולה על
ביאור מהרי"ק .וראה דאיכא תרי דיים בדין לאכלה ולא להפסד דאיכא דין איסור הפסד
ואיכא דין איסור ביטול לאכלה דכל שמבטלין מיעודן ויחודן הרי הוא עובר באיסור
שמבטל את דין לאכלה שבהן ,ולפ"ז י"ל דתית מאכל אדם לבהמה זו הפסד גמור דאכילת
הבהמה כמוה ככילוח בשריפה דמאכל בהמה תמעט מלאכלה דאין אכילתה בכלל לאכלה
וזהו דין הפסד ,אבל אכילת גויים הויא אכילה ככל אכילת אדם דלא תמעטה אכילתם
מקרא דלאכלה אלא מקרא דלכם ,כלומר ,דאין פי"ש מיוחדים ומיועדים להם וממילא
איסור הפסד שבכך איו בעצם כילוים ע"י גוים אלא במאי שמבטלם מיחודם ויעודם עבור
הישראל ,וממילא י"ל דאכילת בהמה דהוי הפסד בעצמותו אף אם צורך האדם הוא אסר,
דמ"מ הוא מפסידם ,אבל אכילת גויים שאיה הפסד אלא שהיא אסורה מחמת שמבטל
אותם מיעודם לצורך האדם בהא י"ל דאף צורך אדם למילוי חובותיו הוו כמילוי צורך
אדם והוי בכלל לאכלה דידהו .ויש לדון לפי שיטת המהר"י קורקוס אם יש אף למועם
מליטלם או שאין צריך למועם ,והה בדין איסור האכלת אוכל אדם לבהמה איתא שאין
צריך למועה וכדאי' בתוספתא פ"ה משביעית הי"ג וברמב"ם פ"ה משמו"י ה"ה ,וא"כ יש
לידע אם דין גוי כדין בהמה או לא .ולכאורה פשיטות שאלה זו תלויה בהרדב"ז
והמהרי"ק ,דלהרדב"ז דאיכא במסירה לגוי משום חילול קדושה ,א"כ גוי גרע מבהמה
דגוי הוא רשות מחללת אבל אכילת בהמה אף היא צורך הישראל ובתוך רשותו הם
מצאים ועל כן אף אם אין מועין את הבהמה מ"מ מועין את הגוי ,אבל לשי' מהרי"ק
דהאיסור הוא מדין הפסד א"כ דיו כדין מאכל בהמה ואם אין מועין את הבהמה ממילא
אף אין מועין את האדם.
 38ושמעתי מח"א להעיר דלכאורה אין קו' כלל ,דרק בסתם ע"ה שאיו חשוד מאכילין
אותו ג"ס )וכדמציו גבי דמי שביעית בסוכה דף לט ע"א דאין מוסרין דמי פ"ש לע"ה יותר
ממזון ג' סעודות( ,אבל בע"ה שהוא חשוד אין מאכילין אותו כלל )וכפשטות מתי'
דמעשרות פ"ה מ"ג לא ימכור אדם את פירותיו ...בשביעית למי שהוא חשוד על השביעית,
ומשמע אפי' כל שהוא אסור( ,וגוי דמי לע"ה חשוד שאין מאכילין אותו כלל ,ע"כ הערתו.
ואיי יודע מקורו דלחשוד אין ותין לו אפי' ג"ס ,ואדרבא תוספתא ערוכה היא )פ"ו הי"א(
שמוכרין פירות שביעית לחשוד מזון ג' סעודות ,והובאה תוספתא זו במל"מ )פ"ח הי"ד(
ובחזו"א )סי' יב ס"ק יז( ,ומכאן למד החזו"א דאין חוששין שמא ישתמש בהם שלא
כדרכם ושלא יקלקלם ,וכ"כ הרידב"ז פ"ט סעי' י' ,וכן מדויק מרש"י בסוכה )דף לט ע"א(,
ע"ש .ושו"מ בספר השמיטה להגרי"מ טוקציסקי זצ"ל פ"ח הערה  11שכתב שמדברי
המבי"ט )סי' מ"ה( משמע שאסור למכור לחשוד אפילו מעט וכן משמע קצת לשון
התוספתא בפ"ד ה"ג ,ע"ש .ויש להוסיף במאי דהעיר דסתם ע"ה איו חשוד שכ"כ הרידב"ז
)פ"ט סעי' ד'( והחזו"א )סי' יב ס"ק יד( ,ובפשוטו זו מחלוקת ראשוים וכפי שהביא
הרשב"א בחולין )דף ו' ע"ב( את דברי הרמב"ן דס"ל דסתם ע"ה איו חשוד ,ובפשוטו רביו
שמואל דהקשה ולא תי' כתירוץ הרמב"ן מוכח דס"ל דסתם ע"ה חשוד ,וע"ע בתוס' בסוכה
דף לט ע"ב )ד"ה בד"א( דחלקו בזה רש"י ותוס') ,ויש להוסיף דאף לשיטת רש"י דהוי
חשוד ,מ"מ מזון ג"ס שרי ליתן לו ,וכל החשש התם בע"ה שמוכר ג"ס פרש"י )בד"ה אבל
בלוקח( דחיישין שמוכרן על יד על יד ,והייו דחיישין שמוכר לכמה ב"א שיעור ג"ס לכל
אחד ,וא"כ יש בידו מעות יותר מג"ס ,אבל ג"ס גופא שרי ליתן אף לחשוד( ,וכן ראה דבהא
פליגו ב' תירוצי התוס' בכתובות דף כד ע"א )ד"ה שלי( ע"ש ,וע"ע בחידושי הרעק"א
למשיות בדמאי )פ"ג מ"ה( ובשביעית )פ"ה מ"ט(.
ולמעשה דעת רביו הגראי"ל ,שמוכרים פ"ש לחשוד בדבר שאין מתקיים אפילו יותר
ממזון ג' סעודות ,וכן בזמיו מוכרים לצרכים שאים שומרי תו"מ )כל שאין דיו כמומר(
אף שאים שומרים בדיי שביעית ,וכדקתי בתוספתא דפירות המתקיימין עד לאחר
הביעור מותר עד מזון ג' סעודות ופירות שאין מתקיימין מותר אפילו מאה סעודות .ובאמת
דהחזו"א )סו"ס יב( הקשה למה לא יחוש שלא ישמור בפירות דיי שביעית ,ותי' שלא
שכיח שיאכל שלא כדרך אכילתו או שלא יזהר בהפסד ,ובדבר דלא שכיח א"צ לחשוש
כדאי בע"ז )דף טו ע"ב( ותלין בהיתר דשכיח ,ועיקר החשש משום אוצרי שביעית שזה
היה שכיח שדרך להתיקר בשביעית וכדאמר בסהדרין )דף כו ע"א( ,וזה שייך רק בדבר
המתקיים ,הלכך בדבר שאיו מתקיים לא אסרו חכמים ובדבר המתקיים התירו מזון ג'
סעודות משום כדי חייו ,עכ"ד .ולפ"ד יש שעוררו שאולי בזמיו שהרגילות לזרוק כמות
גדולה של אוכל לאשפה אין היתר למכור לחשוד אפילו דבר שאיו מתקיים מאחר שאין
לתלות שיהג בכל הפירות בקדושה כפי שצריך .אולם יתכן דעכ"פ מזון ג' סעודות יהא
שרי ,דיעוי' ברש"י בסוכה דף לט ע"א שאין מוסרין דמי שביעית לע"ה משום לפי עור
שהע"ה חשוד לא להוג בהם בקדו"ש אבל דמי מזון ג' סעודות התירו למסור לע"ה משום
כדי חייו ,ומשמע דאף דמדיא אפילו כל שהוא אסור למסור מ"מ חז"ל התירו היתר מיוחד
משום כדי חייו) ,אלא דבחשוד לשמור חיישין שזה לא מזון ג"ס ,כמש"כ רש"י שם בע"ב,
דהערמה היא שמכרן על יד על יד( ,ולפ"ז ה"ה בזמיו מותר למכור להם בשיעור מזון ג'
סעודות ,אולם הרשב"א )שם ,ד"ה גמ'( כתב הטעם דכשלוקח ג' סעודות שהוא מזון יום
אחד וכו' מסתמא השתא בהאי שיעורא לאכילה בעי לה ואכיל להו בקדו"ש אבל ביותר
מכאן חוששין שלוקח בהן סחורה ,עכ"ד ,ומבואר דדמים כדי מזון ג' סעודות מדיא שרי
לתת לע"ה ואין לפ"ע כי תלין דכדי אכילת יום אחד יקה בהם מאכל ויהוג בהם
בקדו"ש ,ולפ"ז בזמיו אסור למכור לחשוד אף מזון ג' סעודות.

 32בשו"ת אבקת רוכל )סי' כד( קט דשביעית אפקעתא דגברא .אבל בשו"ת המבי"ט )ח"א
סי' יא( ובמהרי"ט )ח"א סי' מג( ס"ל דשביעית אפקעתא דמלכא .ועיין בעין זה בדרים
)דף מב ,ב( ובב"מ )לח ,ב( ובירושלמי כלאים )פ"ז ה"ד( וירושלמי שקלים )פ"ז ה"ד(.
ורמב"ן יבמות )קכב ,א( ורמב"ם סה"מ )מ"ע קלד( וכו"פ )פמ"ז( ומאירי בב"ק )דף קו ,א(.
ואכמ"ל בזה.
 33עיין ברא"ש כתובות )פ' שי דייי דף קז ,א( סי' ז' שכ' בשם הרמ"ה דקטן שלוה
בקטותו חייב לפרוע את ההלואה בגדלותו .ואף הרא"ש דפליג עליו הייו דא"כ מבזבז כל
ממוו ,עי"ש .וע"ע ברא"ש ב"ק פ' החובל )סי' ט( ופלפולא חריפתא פ' הגוזל )סי' יג( בדין
קטן שהזיק.
 34ויש לעיין בזה מדברי הרמב"ן והריטב"א במכות )דף ג ,ב( דכתבו דאין אדם יכול
להתות הריי מוכר ע"מ שלא תחזור ביובל ,ול"ה בכלל מתה עמש"כ בתורה בדבר
שבממון דתאו קיים ,כיון דדין חזרה ביובל ל"ה דין ממון אלא דהוי חובה לשמים כדין
חזרת ריבית .ועיין בשיעורי רבי שמואל למכות עמ' קעה.
 35ועיין סהדרין דף ז ,א בפטור עושו של קטן דחס רחמא עליה ,וביבמות דף קיד ,א
באיסור ספיה לקטן בידים ,ובקובץ הערות סי' עה ,ולפי"ז יש לדון דשמא קטן דאף הוא
בכלל המצווים אלא שאיו מוזהר על ציוויו ,כלומר דהוי בר ציווי רק דלא הוי בר חיוב,
משא"כ בגוי דאיו בכלל צווי התורה כל עיקר ,ואיכמ"ל.
 36כתב הרמב"ם )פ"ה משמו"י הי"ג( פירות שביעית וכו' ואין מאכילין אותן לגוי ולא
לשכיר ,ואם היה שכיר שבת וכו' הרי הוא כאשי ביתו ומאכילין אותו ,ומאכילין את
האכסיא פירות שביעית ,ע"כ .ומקור דברי הרמב"ם הוא מדברי התוספתא דשביעית )פ"ה
הי"ד( אין מאכילין לא את הכרי ולא את השכיר פ"ש ,ואם היה שכיר שבת וכו' מאכילין
אותו פירות שביעית .וע"ע בתוספתא )פ"ו הי"ב( אין מוכרין ואין לוקחין מן הגוי ומן הכותי
פירות שביעית אחרים אומרים )וי"ג חכמים אומרים( מוכרים לכותי עד ארבע אסרות,
וקי"ל כרבן שאין מוכרין מן הגוי ,ואף אחרים לא התירו אלא בכותי בלבד אבל בגוי
מודים דאסור אפי' עד ארבע אסרות .וע"ע ברש"י עה"ת )פרשת בהר( והיתה שבת הארץ
לכם לאכלה .....ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ודריש לרבות את הכרים ,ומבואר
שלכרים אסור לתת פירות שביעית כ"א לשכירו ולקיטו.
ובספר אילת השחר עה"ת )פרשת בהר( הסתפק אם מותר לעול או לגדור השדה בשביעית
בכדי למוע כיסת עכו"ם ,מאחר שאין חיוב להפקיר עבורם .והביא דבירושלמי )הובא
בתוס' בגיטין דף מז ע"א( פליגי גבי הפקיר לישראל ולא לכרים דר' יוחן ס"ל דהוי הפקר
ור"ל ס"ל שאיו הפקר ,והה מר"ל מוכח שמותר גם לעכו"ם דאל"כ אין זה הפקר ,ואין
לומר שהפקר דשביעית שאי דהוי אפקעתא דמלכא ,שהרי הפקר לומדים משביעית )עי'
פאה פ"ו מ"א( ,ואם בשביעית ד"ז חשיב הפקר אז ר"ל לא היה אומר דבשאר הפקר איו
מועיל ,וע"ש .ועב"ז עוד בשו"ת זכר יצחק )ח"א סי' מב( ובספר מחת שלמה )תיא סי'
קכג אות א' ד"ה ומה שהעיר(] .וע"ע בשו"ת מהרי"ל דיסקין בקו"א אות ר"ט דפירות
שביעית הם בבעלות כלל ישראל[ .ולעין לעול שדהו בפי בהמה חייה ועוף שלא יאכלו,
יעוי' בחזו"א )סי' יד סק"ד( דשרי לפי שאין צריך להפקירה רק לאדם ,ע"ש .וע"ע בבעל
הטורים )ויקרא כה ,יא( שהביא מיכלתא )שמות כג ,יא( דבשביעית פורץ אדם כרמו וסותר
גדרו ,ולפ"ז כתב "שאפילו אם בא על שדהו שטף מים לא יגדור אותה" ,ע"כ .וד"ז צ"ע
מה"ל .ואפשר דלפמש"כ המיכלתא בסופו דגדרו חכמים מפי תיקון העולם שלא יהיה
סותר גדרו ,וע"כ מותר לעשות גדר אלא צריך שלא יעל אותו ,א"כ אפשר דבכלל זה מי
דשרי למוע מבהמה מלהכס שם.
 37הה בתו"כ )פ' בהר( דרשו והיתה שבת הארץ לכם ,לכם ולא לאחרים ,ופי' הר"ש משץ
והראב"ד )שם( דהייו כרים ,ובמהר"י קורקוס דריש בדומה לזה מקרא והיתה שבת
הארץ וכו' לך לעבדך ולאמתך ודריש ולא לגויים) ,ואין מקור להאי דרשא אולם פשיטא
ליה דזה מקור התוספתא( .ומבואר מזה דהוא איסור דאורייתא ממש ,ויל"ע בגדר איסור
תית פירות שביעית לכרים.
וברדב"ז סוף פ"ד משמו"י מבאר דאין מביאין פירות שביעית לכרים מחמת קדושת פירות
שביעית .וראה מדבריו דזהו חילול קודשתם כמו מסירת קדשי מזבח או בדה"ב לכרי,
ולפי"ז מבאר הוא מאי דאיתא ברמב"ם )פ"ד משמו"י ה"ל( עיירות ארץ ישראל הסמוכות
לספר מושיבים עליהם שומר כדי שלא יפוצו גויים ויבוזו פירות שביעית ,דאין כוות
הרמב"ם לומר דבתוך א"י אין קפידא שיאכלו הגויים ,אלא דבעיירות שבא"י בוודאי ימעו
אותם מליטלום ,ורק עיירות שבספר חיישי' שיבואו גויים ויגבו את התחום ויאכלו פי"ש
וע"כ מעמידין להם שומר.ודן הרדב"ז אם כלל בכלל איסור זה אף למועם שלא יאכלו או
רק שלא להאכילם ,וצידד שם שיש אף למועם ,וכן כתב לקמיה בפ"ה הי"ג דמשמע מדברי
הרמב"ם שם דלא זו בלבד שאין מאכילין אלא אף מחויבים למועם שלא לאכול פירות
שביעית .ואף דבדין מתות עיים אין מועין את עיי הגויים ליטלם מפי דרכי שלום מ"מ
בפירות שביעית איכא קדושה וא"א ליתן לגויים אפשרות לקחתם משא"כ במתות עיים
ליכא קדושה ועל כן אין מועין אותם מלקחתם מפי דרכי שלום .וחזין מדברי הרדב"ז
תרתי ,חדא דאיכא בפירות שביעית קדושה ואין בקרבם דיים בעלמא ועוד דדין הקדושה
אוסר על אכילתם לגויים .ולפי ביאורו הקשה אמאי כ' הרמב"ם שהוא יכול ליתם לשכיר
שבת וכל מי שמזוותיו עליו הרי מבטלם מקדושתם .ולכן ביאר דדין זה לא אזיל על היתר
מסירתם לכרי אלא זהו דין דאזיל על מסירת פירות שביעית לשכיר שפתח בו הרמב"ם
שאין ותים פירות שביעית לשכיר ומטעמא דאין אדם פורע חובו מפ"ש ,ולזאת אמר דאלו
שמזוותיהן עליו הרי הם מכלל בי ביתו ואין הוא בכלל "פורע חובו".
אבל המהר"י קורקוס )פ"ה הי"ג( והמהרי"ט )תשו' מב( מבארים דאסור ליתם לגויים
משום דין לאכלה ולא להפסד ,כלומר דכיון שהפירות מיוחדים לישראל אזי תיתם לגוי
הרי הוא הפסד להפירות .ולפ"ז מאי דכ' הרמב"ם שיכול ליתם למי שמזוותיו עליו עדיין
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יום היארצייט של מרנא רבי ישראל סלנטר נלב"ע כ"ה שבט תרמ"ג
רבנו שליט"א מורגלא בפומיה לספר עובדות והליכות חיים שקיבל מרבותיו אודות מרן אור עולם רבנו הגרי"ס זי"ע ,וחלק הבאנו כבר בגליון משפטים תשע"ד
וכאן הובאו דברים נוספים.

הקושי להיות רב

אם כן הדבר ,ר' ישראל סלנטר אומר שצריך ללמוד חושן משפט ,כדי לדעת
את האיסור החמור של גזל ,רוב אנשים נכשלין בגזל ,כמו שכתוב בגמרא
רובן בגזל .אם כן מצוה כזו בין אדם לחבירו מצות גדולות מאד מה שמאד
צריך ליזהר בזה ,וזה נוגע לא רק לאנשים בעלי בתים ,זה נוגע גם לבחורים,
ולכל אחד ,הוא עושה שלא ברשות ,הכל קשור לבין אדם לחבירו וזה קשה
מאד .אפילו שלבחורים אין סכסוכי דין תורה ,בכל זאת צריך מאד להתחזק,
אבל צריך לזכור להקפיד לא רק על בין אדם למקום ,אלא גם בין אדם
לחבירו) .פרי חיים(

ר' ישראל היה אומר שיש קושי גדול להיות מרא דאתרא ,דהרי לפעמים
צריך לענות בשאלות של פיקוח נפש האם לחלל שבת ,ואם לא יענה מיד
בזה ,יכול לגרום לרציחה ח"ו.

למה אין לו מדות של רבי נחומקה
ר' ישראל אמר שלא יהיה עליו תביעה למה לא למד כמו המלבי"ם שהרי לא
היו לו את הכשרונות של המלבי"ם ,אבל יהיה עליו תביעה למה אין לו את
הדרגה של גמילות חסדים של רבי נחומקה מהורדנא ,שזה גם הוא יכול
לעשות.

על הקמת המצבה

שלא להזיק

דברי רבנו לנוסעים להעמיד מצבה על קברו של רבי ישראל זצ"ל בחודש אב תשס"א.

כששמע שאנשים שמתפעלים מאדם מסויים שיש לו כח שמי שהוא מקפיד
עליו הוא נענש .אמר הגרי"ס שאי"ז מעלה ,דכעת אותו אדם צריך זהירות
כפולה שלא להקפיד ,דהרי הוא בכלל רוצח ]וכדאיתא )שבת קמ"ט ,א( כל
שחברו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה[

כבוד קהל הנאספים ציבור רבנים וכל היראים ושלמים שבאו לכבד את מקום
הקבר של גאון ישראל וקדושו ,שכל ימיו היה עוסק בזיכוי הרבים ,אין כמותו
בדורות האחרונים ,שכ"כ מסר את נפשו על זיכוי הרבים.
ובאמת כמו שבחייו היה כל החיים שלו עוסק בזיכוי הרבים ,גם במותו ,אחרי
כ"כ הרבה שנים ,כבר יותר ממאה שנה ]לערך ק"כ שנה[ שהוא עדיין גורם
זיכוי הרבים .ונקוה שגם עכשיו עי"ז יתעוררו רבים בפינות כאלה שרחוקים
מאד מיידישקייט ,רחוקים מתורה ,רחוקים מיראת שמים ,שיתווסף הרבה
יראים ושלמים ,ויחזרו הרבה אנשים בתשובה להקב"ה ,בזמן שהיו כ"כ
רחוקים ,במדינה הזאת שעכשיו נמצא הקבר שלו .במדינה שהאנשים כ"כ
רחוקים מיידישקייט ,רוב בצבור כמעט שכחו שיש בכלל יידישקייט,
התערבו בגויים גם בחיתון ובכל הדברים הגרועים ,ועכשיו יש סיכוי שזה
יגרום שהרבה הרבה אנשים יקרבו ליידישקייט עי"ז שיתאספו שם אנשים
מזמן לזמן ויבואו לבקר ,ובמשך הזמן יתרבה תורה ,יתרבה יראת שמים ,זה
זכות גדול .וזה הכל בזכותו ,שהוא באמת כל החיים שלו ,עמל ,ועשה את כל
המאמצים הכי קשים ,כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמים.
ובודאי הזכות שלו גם כעת ירבה כבוד שמים בעולם ,ויתרבו לומדו תורה,
יתרבו יראי שמים ,והקב"ה יעזור באמת בזכות זה ,לכל אלו שהשתתפו ג"כ,
שהם ג"כ יוכלו להרבות תורה ,ולהיות מזכי הרבים כל אחד במקומו שיזכה
את הרבים ,והכל יהי' הזכות של הגאון הצדיק הקדוש ר' ישראל סלנטר זכר
צדיק וקדוש לברכה .הקב"ה יעזור שבזכות זה באמת יזכו כולם לזה ,ונזכה
בקרוב עי"ז לגאולה האמיתית בקרוב בימינו אמן) .פרי חיים(

טובת חבירו
שח רבנו :עוררוני על דבר פלא ,שיש חסרון בקשר ובאחוה בין הלומדים,
שלפעמים יושבים סמוך זה לזה ,וכמעט שלא מתעניינים אחד בחבירו,
ובאמת צריך לדון לכף זכות שזה כתוצאה ממה ששקועים בת"ת או מחוסר
זמן ,או דלפעמים חוששים שיפריע לחבירו מה שמתעניינים בעניניו ,אבל
בכל זאת רוב אנשים רוצים שיתעניינו במצבם ,וצריך להיות יותר מסירות
לאחרים ,ויש כאלו שנפגעים כשלא מתעניינים בהם.
וידוע על גדולי ת"ח כמו מרן הגר"י סלנטר זצוק"ל ועוד ,דאע"פ שהיו
שקועים בלימוד התורה בכל נפשם ובכל מאודם ,ומכל מקום היה בראשם
לחשוב על אחרים ,ועניני בין אדם לחבירו הי' אצלם עיקר גדול ,ובקידושין
)ל ,ב( אמרינן אפילו האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד
נעשים אויבים וכו' ,ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה עי"ש,
ומשמע שמלחמה זו צריכה להביא לידי אהבה.
ויתכן שמפני שכחה לא חושבים מספיק בענין זה ,וכן יתכן שיש שחושבים
שמספיק מה שאינו עושה רע לאחרים ,אבל זה מחוסר העמקה וחייבים
לחשוב בזה ,דלא מספיק להיות סור מרע ,אלא צריך להשתדל בעשה טוב,
דלפעמים נמצא מי שזקוק לעידוד משום איזה סיבה ,או שמרגיש עצמו
בודד וצריך להתעניין בו )ימלא פי תהלתך תורה עמ' קמ"ד(

לשם שמים

רשם רבנו בכת"י :הגרי"ס אמר ]בזיזלול[ על אחד שיודע ארבע שפות ,הרי
הוא יודע מה שארבע גוים מד' מדינות יודעים.

מרגלא בפומיה דרבינו שליט"א :כשרבי ישראל זצוק"ל שהה בפריז ונפל
ושבר את אגן היריכים ,והיה מסוכן ,ואמר "ברור אצלי שאצא מזה" ,היות
ומה שאני נמצא כאן בפאריז ,זה כולו לשם שמים.

ידיעת השפות

זהירות לצער אלמנה

אדם מת מכבוד

שח רבנו :באפיית המצות יש להיזהר בב' חלקים ,א' בין אדם למקום –
שיצאו המצות בתכלית הכשרות ללא חשש חמץ ח"ו ,ב' בין אדם לחבירו –
שלא לרדות בפרך עם העובדים ,והשני חמור מן הראשון ..וכידוע כמה
הזהיר רבי ישראל סלנטר על כך ,היות ורוב העוסקים במצות היו נשים
אלמנות וכדו' ,אמר הגרי"ס זצ"ל שיותר יש להיזהר מלצער ח"ו אלמנה
באיזה דיבור ,מהזהירות בכשרות.
ומספר רבינו :שפעם בחו"ל היה ויכוח בין שתי בנות ממשפחות גדולים,
כשצריך לקחת משרתת לבית ,האם עדיף לקחת בת ישראל ]שבדרך כלל היו
אלמנות ויתומים[ או משרתת נכרית .וכל אחת טענה טענות נכונות ,אחת
טריף מאככן די קיך – היא
אומרת האיך יתכן לקחת נכרית הבית זי וועט דאך ֵ
הרי תטריף את המטבח! והשניה טענה בצדק האיך אפשר לקחת ישראלית,
הרי בכל מילה או ביטוי שלא כראוי ,נכשלים בלאו נורא של אלמנה ויתום
לא תענון) ...פרי חיים קח(

עוד רשם רבנו :הגרי"ס אמר אדם מת מכבוד ,ולא מרעב.

זהירות מכסף
ומסופר על רבי ישראל מסלנט זי"ע שאשתו רכשה כרטיס הגרלה ,וכששמע
מזה אמר לה' :דין ודברים אין לי בנכסייך בפירותיהם ובפירות פירותיהם עד
סוף העולם' ,לפי שחשש איך יוכל לחלק את הצדקה ,ולפרנס את כל עניי
העיר קובנה כדין ,וכי יוכל לדאוג לכל נצרכי קובנא?! הוא פחד להיות גביר.
אבל נשים דעתן קלה והן רוצות עשירות .ופ"א כשהי' רבי ישראל צריך
להיכנס לביתו של גביר אמר שמפחד שמא יקבל תאבון להיות גביר ע"י
שהוא יראה את ביתו ואת הרהיטים ,וזה הרי אינו דבר טוב.
אמנם מצינו גם נשים גבירות שהשתמשו בכספם באופן הראוי ,כמו שידוע
שהיתה גבירה בפולין מרת תמר'ל שהצילה נפשות רבות מישראל בעושרה
ועוד נשים שנהגו כך ,אבל ככלל אין הדבר כן ואינן יודעות את נסיונות
העשירות) .שיעורי רבנו על אגרת הגר"א(

ונקרב בעל הבית אל האלקים

רובם בגזל

ואמר רבינו :ששמע מתלמיד של תלמידי רבי ישראל זצ"ל שאמר ]בדרך
רמז[ על הגרי"ס מה שכתוב "ונקרב בעל הבית אל האלקים אם לא שלח ידו
במלאכת רעהו" .מתי נקרב בעל הבית אל האלקים ,מתי יכול אדם לזכות
לקרבת אלקים" ,אם לא שלח ידו במלאכת רעהו" היינו אם ידיו נקיות מגזל...
והוא כידוע היה זהיר ביותר בעניני חושן משפט ,ומזהיר שכל אחד צריך
ללמוד שו"ע חושן משפט שיש בו הרבה דינים הנוגעים למעשה ,ולמיעוט
הלימוד בהם אין יודעים ההלכות.
ובפטירתו עוררו את הציבור שעכשיו יש להיזהר ביותר בעניני חושן משפט,
כאשר ידוע שבבית דין של מעלה יושבים גדולי הדור האחרון ודנים את

ר' ישראל סלנטר אומר אנשים חושבים על גזל ,אני גזלן? אני גנב? אך מעשים
בכל יום אנשים נכשלין באיסור גזל .חז"ל אומרים )ב"ב קסח ,א( רובם בגזל,
"רובם" בגזל ,ומיעוטן בעריות ,וכולן באבק לשון הרע ,כך הגמ' אומרת ,עכ"פ
רובן בגזל ,רוב אנשים אומרים חז"ל ,וזה כבר היה בימי חז"ל לא רק היום,
"רובן בגזל".
ומעשים בכל יום כך ,שמעתי על אחד מהדיינים שהוא דן בדיני ממונות,
ולפני שהוא התחיל להיות דיין הוא לא האמין שזה כך ,שאנשים שנחשבים
כל כך פרומע מענטשין  -אנשים חרדים ,פשוט נכשלין בגזל ,כל אחד טוען
טענות לא נכונות.
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לעורר כשיש חולשה

הנשמות הבאות .והיות ורבי ישראל זצוק"ל היה מחמיר מאד בענינים אלו,
יש להיזהר מאד .הגרי"ס הי' מאוד מעורר ומחמיר בענין גזל ,אפי' על משהו
שבמשהו.
והיה אומר הגרי"ס שא"א לקיים שו"ע או"ח בלי לדעת שו"ע חו"מ ,ולמשל
אם בונה סוכה בקרקע של חבירו וכדו' ונכשל בגזל וכו'.

בפרה )פ"ג מ"א( תנן שבעת ימים קודם לשריפת הפרה ,מפרישין כהן השורף
את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה וכו'.
ובגמ' ביומא )דף ב ,א( איתא ולשכת בית האבן היתה נקראת ,ולמה נקרא
שמה לשכת בית האבן שכל מעשיה בכלי גללים בכלי אבנים ובכלי אדמה,
מאי טעמא כיון דטבול יום כשר בפרה ,דתנן מטמאין היו הכהן השורף את
הפרה ,ומטבילין אותו להוציא מלבן של צדוקין שהיו אומרים במעורבי
השמש היתה נעשית ,תקינו לה רבנן כלי גללים כלי אבנים וכלי אדמה דלא
ליקבלו טומאה ,כי היכי דלא ליזלזלו בה.
דהיינו שחכמים ראו צורך לטמא את הכהן קודם שריפת הפרה ,להוכיח
דטבול יום כשר בפרה ,ומיהו כיון שע"י שטבול יום כשר וטמאוהו עלולים
לבא לידי זלזול בטומאה ]ואע"פ שהטומאה שטימאוהו לא היתה טומאה
ממש[ ראו חכמים לתקן שמירות וסיגים מיוחדים לשמרו בתכלית הטהרה.
ואומרים בשם ר' ישראל סלנטר זצ"ל דיש ללמוד מכאן שגם כשנעשה ענין
שהוצרך לעשותו ,אם עכ"פ יצא ממנו זלזול מסויים ,מוכרחים לעשות כנגדו
חיזוקים מיוחדים )ימלא פי תהלתך תורה(

אין צדיק נסתר

ידוע שהגרי"ס זצ"ל התבטא על מה שאומרים שיש ל"ו צדיקים נסתרים ,אם
הוא צדיק איך הוא נסתר ,היום יש מצב כזה שמוכרחים להציל נפשות שסטו
מהדרך וצריך להדריכם לדרך הנכון ,ואיך הוא יכול לשבת נסתר בפינתו ,אם
.
הוא צדיק הוא צריך ללכת להציל אנשים
ואם הגרי"ס אמר כן בזמנו ,הרי כבר עברו מאז כמה דורות ,וכמה ירידות
היה'מדורו עד דורינו" ,ובאמת שזה לא רק כמו הדורות אלא כמו נ' דורות,
אי אפשר לדמות בכלל המצב שהיה בזמנו למצב של היום ,אז היה רק
במדינות מסוימות ,והוא נסע לצרפת וגרמניה בכאלו מקומות שלא היה
בסדר ,אבל איזה דמיון הוא למצב שלנו ,המצב נורא אפילו בא"י ,וכ"ש
בשאר מדינות אין לשער ואין לתאר) .ימלא פי תהלתך עניני קירוב -כת"י(

נסע לפריז

ובשיחה ללב לאחים אמר רבנו :יש בעצם דברים איך להשפיע ,אומרים בשם
הגרי"ס זצ"ל דכשאחד מתחזק בלימוד התורה במדינות שבהם נמצאים
לומדי תורה זה מונע איזה יהודי בצרפת מלהתבולל או להמיר דת ,וא"כ ע"י
 .אבל זה
זה שיושבים ולומדים גורמים השפעה על הציבור ,על כלל ישראל
עדיין לא מספיק ,וגם הגרי"ס זצ"ל בעצמו לא הסתפק במה שישב ולמד,
אלא נסע לפריז ולקניגסברג ושם נפטר ,דאע"פ שלמד תורה ומוסר ,והרביץ
תורה ,והיה מגדולי הדור ,הוא לא הסתפק בזה אלא הלך ונסע ,ואע"פ שזה
נכון דלימוד התורה משפיע מאוד שיש כבר התעוררות גדולה ,אבל בכדי
לקצור את זה צריך לעשות פעולה מעשית ,והוא הלך וכיתת את רגליו ,לא
היה לו קל להיות בפריז ,היה לו מאוד קשה! וחי בתנאים לא קלים ,אבל הוא
.
עשה את זה לכבוד שמים
ובאמת צריך לעשות את שני הדברים האלה ,מצד אחד כל אחד שהולך צריך
מאוד להתחזק בלימוד התורה ,וכפי מה שיותר יתחזק בלימוד התורה ,יותר
ישפיע ג"כ שיתרחבו הלבבות ויפתחו שע"י זה יש אפשרות לדבר אליהם,
אבל צריך ג"כ לקצור ע"י פעולה מעשית שבאים ומדברים אתם.
ואמר רבנו בהזדמנות אחרת :ששאלו את ר' ישראל למה הוא לא נשאר
ברוסיה ונסע לצרפת ולגרמניה ,אז ענה שהעגלה מדרדרת במדרון קשה
לעצור אותה אבל כשהיא נמצאת כבר למטה אפשר להתחיל לעלות אותה.
]והוסיף רבנו שאמנם בשעתו לא היה ניכר שהגרי"ס הצליח ,אבל אחרי כמה
דורות ניכרת השפעתו שהיום יש בפריז אידשקיט זה בזכותו וכשהיה רבנו
שליט"א בפריז הראו לו היכן התגורר רבנו הגרי"ס זי"ע[.

תפילה על רוחניות
אומרים בשם הגרי"ס זצ"ל דאע"פ שכל תפילה פועלת משהו ,אבל תפילה
על רוחניות תמיד פועלת ,והמתפלל בלב שלם שרוצה לזכות לתורה ומצוות,
לקיים התכלית דלכך נברא יזכה לעלות ממדרגה למדרגה עד להיכן שצריך.
אבל אין זה רק להתפלל ,אלא צריך להתפלל ולהגיע לדרגה להתמסר עבור
זה) .ימלא פי תהלתך אמונה עמ' ל"ח(

להסיר את הגאוה
מעשה בר' הירש הרב של העיר סלנט ששלח חכם מבוגר בשנים שילמד
סוגיות עם הבחור ר' ישראל מסלנט שהיה אז בן  ,12מדוע כי אותו מבוגר
היה עקום בלימוד ,והיה לומד תורה עם אחרים שהיו מתנגדים לדבריו
בתקיפות וכמובן שהוא היה מתחזק נגדם ,והתעקם בלימודו עוד יותר ...ורבי
הירש היה סבור שאם ילמד בחברותא עם ר' ישראל המידות שלו – של ר'
ישראל ימנוע ממנו לומר תמיד נגדו ,וזה יועיל ללימודו .וכך באמת שיפר
רבות את עקמימותו בלימוד של אותו מבוגר] .יש אומרים כי הסיפור היה
שר' ישראל שלח הנער לפני בן  12ללמוד עם אותו חכם[) .מאחורי הפרגוד עמ'
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לעזוב את הרבנות
רבי איצילה מפטרבורג שאל את הגרי"ס ,אם לעזוב את הרבנות שם היות
וקשה לו עם הבעלי בתים ,ולא ענה לו ,אבל אחרי שהתפטר ,אמר לו "טוב
עשית" .והטעם שלא ענה לו ,כי יש כלל שמי שלא במדריגה לא עונים לו.
ולמרות שהגרי"ס אחז שהרבנות לא טובה עבורו ,אבל לא ידע בבירור אם
הוא בדרגה לעזוב מצד קושי הפרנסה ,ורק אחרי שעזב מעצמו שיבח אותו.

מיחד יחודים

אומרים בשם הגרי"ס זצ"ל )דעת חכמה ומסר עמ' ר"ד( אהא שחנוך תופר
מנעלים שהיה מייחד יחודים כמ"ש במדרש תלפיות ערך חנוך .היינו
שהתכוין שיצאו נעלים טובות.
ושמעתי שהחזו"א זצ"ל אמר שבוודאי הפירוש כפשוטו ,ומ"מ זה פשוט
שאע"פ שעשה יחודים היה נזהר שיצאו נעלים טובות כדי לא להיכשל בגזל.

)מזקנים אתבונן ח"ג עמ'  ,103וע"ע בהקדמה לספר כוכבי אור(

גדול מזה
איתא בגמ' בתענית )כ"ה ,ב( תנו רבנן :מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש
עשרה תעניות על הצבור ,ולא ירדו גשמים ,באחרונה התחילו הצבור לצאת,
אמר להם תקנתם קברים לעצמכם ,געו כל העם בבכיה וירדו גשמים ,שוב
מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ,ואמר עשרים וארבע ברכות ולא
נענה ,ירד רבי עקיבא אחריו ,ואמר "אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה",
"אבינו מלכנו למענך רחם עלינו" וירדו גשמים ,הוו מרנני רבנן ,יצתה בת קול
ואמרה לא מפני שזה גדול מזה ,אלא שזה מעביר על מידותיו ,וזה אינו
מעביר על מידותיו .ובאור ישראל )סכ"ח( עמד :מה הכונה לא מפני שזה
גדול מזה ,וביאר דהכונה דאינו גדול בכך שהוא מעביר על מידותיו ,דהיה
מתלמידי ב"ש וכך היה הנהגתם בדין ,רק למעשה קבלת התפילה היא ע"י
מעביר על מידותיו עיי"ש] .ועי' בס' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תנ"א שהאריך בזה רבנו[.
והעיר רבנו ,אמנם יש מקום לדון דגדול הכונה בתורה ,דהרי מצאנו שהיה
ר"א מישב כ"ד פירוקים .ובגמ' ב"ק מ ,ב איתא משבח ליה רבא לר"נ בדרב
אחא בר יעקב דאדם גדול הוא א"ל לכשיבא לידך הביאהו לידי כי אתא
לגביה א"ל בעי מינאי מילתא .מבואר דגדול הכונה שיודע ללמוד] .ואפי'
שבקידושין כט ,ב מבואר שלח את בניו ללמוד אצלו ,אבל לראותו כאדם
גדול זה רק אחרי שבחן אותו[] .ועוד ציין לב"ק נט ,א .ולקידושין עה ,א[
ובגמ' ב"מ פ"ה ,במבואר גם לשון כזה לא מפני זה גדול מזה ,ושם לכאו' אין
שייך דברי הגרי"ס] .ועי' אמונה ובטחון פ"ג י"ח[

)אילת השחר בראשית(

מוטל לעשות
אומרים בשם הגרי"ס זצ"ל שעל האדם מוטל לעשות ,לא לפעול.

]ואם פעל

ולא יצא כמה שרוצה גם יקבל שכר על זה – אילת השחר פר' לך לך[.

קשה כמות
הגרי"ס היה אומר שעיקר הצלחה בלימוד התורה ,זה דוקא בזמן שהוא קשה
"כמו מות".

תנאי בק"ש

עי' סידור הגר"א בשם הגרי"ס זצ"ל ,דהקורא ק"ש על הספק אם יעבור זמנו
צריך משפטי תנאים .אבל לכאו' מה שעושה האדם בינו לבין עצמו א"צ
לדיני תנאי) .אילת השחר זבחים עז ,א ועי 'ימלא פי תהלתך תפילה עמ' עד וע"ע הליכות
שלמה תפלה .עמ' צ(

בטחון
הנה אומרים בשם הגרי"ס זצ"ל שאם אדם יבטח בה' שיעשהו עשיר ,הוא
יהי' עשיר אם יבטח בה' שיתן לו שעון זהב יהי' לו שעון זהב .וכן מסופר על
הגרי"ס זצ"ל שאמר שבוטח שיהי' לו שעון זהב וכך הי' שמיד הביאו לו
והבוטח זוכה להשלמת רצונו) .ימלא פי תהלתך אמונה עמ' תמג(

העלון מוקדש לזכרון הגאון רבי יצחק לנדא בן יבדלחט"א הגאון רבי קלמן שליט"א
מראשי ישיבת חברון נלב"ע כ"ה שבט תשע"ד

איש האשכלות ממוסרי התורה ,מלא בתורה וביראת שמים ומדות טובות נאצלות .והיה דבוק בגדולי ישראל זצ"ל ויבדלח"ט .וקיבל הרבה הדרכות מרבנו
שליט"א ]ותקופות מסוימות היה לו קביעות עם רבנו שליט"א לבוא מדי ליל שבת ,ולשטוח בפני רבנו את כל מה שבא לפניו במשך ימות השבוע בישיבה,
ולשמוע איך להתנהג ,ושיורה לו את הדרך אשר ילך בה ,וכן בימי מחלתו הכריע לו רבנו שליט"א מתי יפרסם לציבור שהוא חולה כדי שיתפללו עליו
במקומות התורה וכו'[ ורבנו שליט"א ראה בר' יצחק עתיד גדול להעמיד תלמידים הגונים ויראים .תנצב"ה
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 80

פרשת תרומה
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
הפסיד לבית הכנסת

לבו של כל אחד ואחד ,דלכל אחד ואחד מישראל יש משכן בתוך לבו.
וצריכים אנו ללמוד מהמשכן האיך להביא השראת השכינה בתוך לבו ,וזה
שייך רק ע"י מה שהאדם מקיים צווי ה' ,ומה שהוא יותר מוגבל בכל מצב
ובכל זמן על כל פרט ופרט בקיום צווי ה' ,בזה הוא מביא לתוך לבו השראת
השכינה.
ובימינו אין לנו בית המקדש ואין לנו משכן ,אבל יכולים לזכות לאותה
השראת השכינה ,ויש לנו ללמוד ממשכן הכללי ,האיך לעשות את המשכן
הפרטי שבתוך לבו של כל אחד ואחד ,וזה ע"י שנעשה מה שהקב"ה רוצה
ומצוה אותנו .ולכן צריך להתעמק להוציא מכל דבר שאומר הקב"ה ,את כל
הפרטים שצוונו ,ואפי' כשילמוד בסדר קדשים יכול להוציא לימוד על דינים
של בין אדם לחבירו וכו' ...וזה רק ע"י שיתעמק וילמד לשם שמים! כי בלי זה
לא יצא שום דבר מזה ,ילמד רק כדי לדעת את צווי ה' ,ומה שיתרבה יותר
פרטים ויותר ציוויי ה' ,תתרבה יותר השראת השכינה בתוך לבו של כל אחד
ואחד ויוכל לעלות ולהתעלות )ספר מפקודיך אתבונן ח"ב ,וראה אילת
השחר כאן(.

ויקחו לי תרומה
מעשה שהיה בראובן שקנה עליה והגבאי טעה ונתנה לשמעון ,כי סבור היה
ששמעון קנה את העלייה .ויש לדון אם יש לחייב את אחד מהם לשלם.
מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א השיב לי ,דאת ראובן הקונה אין לחייב כלל
כיון דלא קיבל את העליה ,ואת שמעון העולה ג"כ אין לחייב כיון דלא
התחייב ולא קנה .ואת הגבאי ג"כ אין לחייב מטעם שהפסיד לביהכ"נ ,משום
דהוי רק מניעת ריוח ולא הפסד בידיים ,ושאלתיו א"כ יוצא שכולם פטורים,
והשיב אה"נ בדיני אדם ודאי כולם פטורים .שוב שאלתי אמאי הוי רק מניעת
ריוח ,הרי לכאורה יש כאן כבר חוב ממוני לביהכ"נ ,ע"י זה שקנה את העליה
והתחייב ,וא"כ לכאורה הוי זה הפסד בידיים ,ומדוע פטור הגבאי ,והשיב דזה
תלוי אם יכול הקונה לחזור בו מקנייתו ,דאם אינו יכול לחזור בו א"כ הוי
הפסד בידיים משום שביהכ"נ זכה כבר בכספו ,אבל אם יכול לחזור בו לפני
שעולה לתורה הרי זה עדיין לא שלו ,וביהכ"נ עוד לא זכה בכספו וא"כ אין
כאן הפסד בידיים עכ"ד )הרה"ג ראי"ש פרידליס שליט"א עומקא דפרשה ויקהל תשע"א(

ק"ו לת"ח

בנית המשכן

ועשו ארון )תרומה כה ,י(
בדעת זקנים איתא "בכולהו כתיב ועשית וכאן כתיב ועשו ,לפי שהכל חייבים
להתעסק בו מפני כבוד התורה שבתוכו ,וק"ו לת"ח שבני עירם מצווים
לעשות מלאכתם כדי לכבדם" עכ"ל .והק"ו הוא משום שבארון מונחים רק
הלוחות שזה החלק הגשמי של התורה ,משא"כ ת"ח שהתורה נמצאת
בראשו הרי זה הרוחניות של תורה ומשו"ה הכל צריכין להתעסק בו ,ועוד
י"ל דהלוחות לא היו צריכים כ"כ הרבה אנשים להשים אותם בארון ,אבל
הת"ח ע"י שמכבדם ועושים מלאכתם יוכלו ללמוד )אילת השחר כאן(.

הנה המשכן והמקדש שבהם הקדושה הכי גדולה ,השראת השכינה בישראל
במלוא עוזה נעשה ע"י כסף וזהב וכל מיני דברים גשמיים ,ואיך יוצא טהור
מעניני עוה"ז הכי גרועים כמו כסף וזהב ויוצא השראת שכינה הכי גדולה,
ומצינו עוד משהו שבנדבת המשכן כתוב מאת כל איש אשר ידבנו לבו,
ובצדקה באמת ממשכנין על הצדקה כמבואר ב"ב ח ,ב.
אבל הענין הוא ,כי כמו שהאדם הוא מורכב מגשמיות וחלק אלוק ,כך
בעוה"ז כל עסקנו הוא בגשמיות רק אם מרכיב ומקשר עם זה רוח רצון בלב,
יכולים לבנות את מקום השראת השכינה ,ולכן כל מה שיותר מקושר
הנשמה להמפעל הגשמי ,יותר ראוי הוא להשראת השכינה ,ובב"ק )פ"ג א'(
איתא ובנחה יאמר רבבות אלפי ישראל מלמד שאין השכינה שורה על פחות
משני רבבות ושני אלפים מישראל ,וכתבו התוס' ולא שייך כאן הא דכל בי
עשרה שכינתא שריא ,דעל השראת השכינה של משכן ונביאים קאי עי"ש.
ולהשראת שכינה כזאת צריך התקשרות הנשמה לגשמיות ,וכל מה שיותר
נדיב לב זה יותר ראוי ומוכשר לזה.
והנה הקב"ה צוה על עשיית משכן מקרשים וכסף וזהב ,ובזה יהי' קדושה
שמשם תשפיע על כל ישראל ועל כל הבריאה כולה מדברים גשמיים של
קרשים כסף וזהב וכהנה יתקדש כל הבריאה ,ואיך ע"י שכל אחד מישראל
מיחד ומדבק לבו להשרות שכינת הקב"ה נעשה מרכז של קדושה ,וזה רק ע"י
ישראל כי לעכו"ם יש דינים אחרים הם יכולים להביא קרבנות ,אבל אין
מועלין בהן כדאיתא בזבחים מ"ה א' ,וזה כבר סוג קדושה אחר .ולבניית
המשכן וביהמ"ק בכלל אינם ראויים ,כי קדושה נעשה רק ע"י האדם הראוי
לזה ,וזהו כלל ישראל מרוב דביקותם בו יתברך .וכמו שהאדם שולט על
החומריים וכל הדברים הגשמיים שמתחת לרקיע וכל הבריות והחיות כולם
תחת ידו ,אפי' שהם הרבה יותר חזקים ממנו כדכתיב תהילים ח' ז' תמשילהו
במעשי ידך כל שתה תחת רגליו ,ומלאו את הארץ וכבשוה והאדם משנה
מקומות ,ועושה דרך בהרים וסלעים בונה וסותר ובכל דבר הוא שולט ,כן
נתן השליטה ביד האדם להשכין שכינתו וקדושתו יתברך בעולם ,ולא מצינו
דבר קדוש מעצמו בלי כח האדם ,בין בקדושה כגון ס"ת שנתקדש ע"י
העיבוד והכתיבה לשם ס"ת ,בין בנין המקדש וקרבנות הכל ע"י האדם .ולא
עוד אלא אפי' אם הקדש קונה דבר בלי כח האדם כגון ע"י החצר ,לאלו דס"ל
דשייך כזה דבר ,כתב הרמב"ן בב"ב דף ע"ט דאין מועלין בהם ,משום דכדי
שיקבל קדושה הוא רק ע"י האדם.

כיצד מביאים השראת השכינה
איתא במדרש רבה פרשת תרומה )פל"ד( בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה
לי משכן ,התחיל מתמיה ואומר :כבודו של הקב"ה מלא עליונים ותחתונים
והוא אומר עשה לי משכן וכו' ,אמר הקב"ה לא כשם שאתה סבור כך אני
סבור אלא כ' קרש בצפון ,וכ' בדרום ,וח' במערב ,ולא עוד אלא שארד
ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה ]וצ"ל דס"ל כמ"ד בברייתא דמלאכת
המשכן )פי"ד( שהיתה שכינה מדברת עם משה מעם מזבח הקטרת[.
ויש לבאר ,שבאים חז"ל ומגלים את הסוד ,באיזה כח יכול אדם מישראל
להביא השראת השכינה בבריאה ,ואומרים חז"ל שאמר לו הקב"ה למשה
לא כשם שאתה סבור כך אני סבור ,אלא כ' קרש בצפון ,וכ' בדרום ,וח'
במערב ,על ידי זה ארד ואצמצם שכינתי במשכן.
והענין בזה שאמר לו הקב"ה האיך שייך שהאדם יביא השראת השכינה ,על
ידי שהוא "מקיים את ציווי ה'" ומה שיש יותר ציווי ה' והאדם מקיים את כל
הציווים ,רק עי"ז הקב"ה משרה שכינתו .ואם לא היה אומר הקב"ה האיך
לעשות את המשכן ,רק היה אומר שיעשה מרע"ה כפי דעתו ,לא היה בזה
כל כך השראת השכינה ,ולא כל כך קדושה ,ורק מחמת כל הציוויים על כל
פרטיהם ,כ' קרש בצפון וכ' בדרום וח' במערב ,וכן כל הפרטי דינים שהיו
בהקמת המשכן על כל דבר ודבר ,וכגון שלא יהיו עצים מתולעים וכדו' ,ולא
הזכירו כאן חז"ל את הכל ,אבל רק ע"י ריבוי הציוויים שמקיימים ,עי"ז יש
השראת השכינה.
והנה חז"ל אומרים ]הובא בנפש החיים ש"א פ"ד בהגה"ה[ על הפסוק ועשו
לי מקדש ושכנתי בתוכם ,בתוכו ]של המשכן[ לא נאמר אלא "בתוכם" ,בתוך
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תיכף ,והיא רוצה להתקדש רק אחרי שעה מקרי קידשה בע"כ דלא מהני
הקידושין כמבואר בקידושין דף ב ,ולא נאמר כיון דודאי רוצה שבעוד שעה
תהי' אשתו ,ויחול קידושין אחרי שעה לזמן שהסכימה )אילת השחר שם(.

בפרשת וישלח )פרק לו פסוק ג'( בשמת בת ישמעאל .פרש"י "ולהלן הוא
קורא לה מחלת ,מצינו באגדת מדרש ספר שמואל ג' מוחלין להן עונותיהם
גר שנתגייר והעולה לגדולה והנושא אשה" .ולמד הטעם מכאן שלכך נקראת
מחלת שנמחלו עונותיו ]וגם כאן רואים שיש שמות אנשים הכתובים בתורה,
שלא נקראו כך בפי בני אדם[ .והנה הרמז הוא בשם האשה ,והמחילת עונות
מוזכר שהוא לחתן ,וכנראה גם לכלה נמחלים העונות] .ועי' אשל אברהם
או"ח סימן תקע"ג[
הנה האומר אחטא ואח"כ אשא אשה ,הרי זה כאומר אחטא ויום הכיפורים
מכפר ,דתנן ביומא פ"ה ,ב דאינו מכפר.
והנה ממ"נ ,דלעושים תשובה מוחלים אפי' אם אינם מג' אלו ,ואם לא עשו
תשובה למה ימחלו להם העונות ,ואולי כיון שיש בדבר זה ישוב העולם זה
זכות גדול שמכפר ,ואולי הוא עשה קצת תשובה ובמד"ר ס"ז י"ג איתא שהי'
דעתו להתגייר ,ולכאורה הכוונה שהי' דעתו לעשות תשובה ,שהרי עשו הי'
ישראל מומר כדאיתא בקידושין י"ח א' ולא היה צריך להתגייר וכמו שביארו
המדרש )בר"ר ס"ז ,ג הובא ברמב"ן בראשית ל"ו ,ג שהיה דעתו אז להתגייר[.
ויתכן שבזמן התרגשות יותר קל להשתנות ,וכשאדם מוכן לדבר נותנים לו
אפשרות משמים ,ואם ישנה את דרכו ימחלו לו ,וזה דוקא אם יעשה תשובה,
אמנם הגור אריה מפרש שהטעם שמוחלין לג' אלו משום שנחשבין בריה
חדשה ,ולסברא זו אולי יתכן לומר שנמחל אפי' בלי לעשות תשובה.
ובמק"א כתב רבנו :והנה אם החתן עושה תשובה ,למה נצרך למחילה זו של
הנושא אשה ,ואם לא עושה תשובה למה ימחלו לו על עוונתיו ,והי' אפשר
לומר דנשיאת אשה זה מצוה גדולה שמכפרת .אמנם בירושלמי ביכורים
)פ"ג ה"ג( דרשו כן על עשו כשנשא את מחלת בת ישמעאל ,ועשו לא התכוין
לשם מצוה ,ואולי מ"מ כיון שיש בדבר זה ישוב העולם ,זה זכות גדול שמכפר
וצ"ב )אילת השחר שופטים כ"ד ,ה(
ובהזדמנות אחרת אמר רבנו לחתן אחד ,שהרי סביר להניח שעשו לא חזר
בתשובה ואפ"ה נמחל עונתיו ,והביאור בזה ,דהחתן הולך כעת לקראת חיים
חדשים אך לכאורה יש מה שמעכב בעדו – צרור החטאים שעשה עד היום,
ואומר לו הקב"ה בוא ותתחיל את חייך החדשים ,ואת החטאים אני אמחול

לצד המזרח
מה שבחופה מעמידים את החתן והכלה בצד מזרח ,נראה דהנה ז"ל
התשב"ץ אות תס"ד נקוט האי כללא בידך כל המנהגים של חתן ושל כלה אנו
למדין ממתן תורה שה' היה מראה עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל עכ"ל.
ובתענית )י ,ב( תנן וביום חתונתו זה מ"ת .והנה במתן תורה כתיב נגד ההר,
ופרש"י למזרחה.

פנים חדשות בשבת
בתוד"ה כתובות ז ,ב )ד"ה והוא( מבואר דשבת שמרבין בשמחה ובסעודה
עבור זה הוי כפנים חדשות ,וכתב הרא"ש דגם בשבת בשחרית מברכין ז'
ברכות ,כיון דכבוד יום עדיף והוי כפנים חדשות אחרות.
ואמרו לי ביאור דבריו ,דפנים חדשות היינו דבשבילו מרבים עוד מין מאכל
ולכן בשבת עושין מאכלים בשביל ליל שבת ,וא"כ ביום אם לא היו עושים
מיני מאכל חדשים אין כאן פנים חדשות ,לכן צריך הטעם דכבוד יום עדיף
וצריך להרבות מינים מה שלא אכלו בלילה .ויש לעיין לפי"ז אם הא דמברכין
ז' ברכות הוא רק כשבמציאות הרבו לכבוד היום עוד מין מאכל ,או דכיון
דמצד הדין יש להרבות סגי ,והוי כבאו פנים חדשות.
ובעצם סברתם צריך טעם להבין היטיב ,דהא ענין פנים חדשות הוא,
דנתחדש השמחת נישואין בזה ע"י האנשים המכובדים שבאו לכבד
השמחת נשואין ,אבל בשבת דמרבים מפני השבת ולא מפני שהשבת בא
לכבד הנישואין למה זה יהי' סיבה להיות דינו כפנים חדשות לגבי לברך ז'
ברכות וי"ל )אילת השחר כתובות(.

חתן מברך
הנה מן הדין כשיש כהן בסעודה הוא צריך לברך ,אלא שהכהן יכול למחול
ולתת רשות לאחר ,וכן כשהבעל הבית כהן באפשרותו לתת לישראל לברך.
ומה שנהגו שהחתן מברך המוציא כמבואר במג"א סימן קס"ז )ס"ק כ"ט(
יתכן מפני שחתן דומה למלך ,ובהוריות )דף י"ג א( מצינו שמלך קודם לכהן
גדול ,ועי' רמב"ם הל' מלכים פ"ב ה"ה.
ועוד יתכן דכיון שהסעודה נעשית לכבודו משו"ה מכבדים אותו ,ולסברא זו
ה"ה בכל הסעודות שעושים לכבודו בימי השבע ברכות החתן יברך ,ומה"ט
אולי י"ל ג"כ דנער בר מצוה יבצע בסעודה שעושים לכבודו .ועוד העירו
דלמבואר במו"ק כ"ח ב' דחתן מיסב בראש וכו' מה כהן בראש אף חתן
בראש וכו' א"כ י"ל דמה"ט מכבדים להחתן) .אילת השחר אמור כא ,ח(

)שיחות הגרחי"מ שליט"א בס' כאיל תערוג עמ' רנ"ח .א"ה וראה הליכות שלמה מועדים א'
עמוד נ' שדעת מרן הגרש"ז שזה דווקא עם תשובה עיי"ש באריכות[.

מכל בית יכול לצאת משה רבנו
שח לנו ח"א :לפני שהתחתנתי נכנסתי להתברך אצל רבינו מרן ראש הישיבה
שליט"א ,ולאחמ"כ ביקש לקרוא לי וכך אמר:
כתוב "וילך איש מבית לוי ויקח את לוי" )שמות ב,א( טעם שלא הוזכר מי
לקח ואת מי לקח ,מפני שלפני שידוך זה )של עמרם ויוכבד( וכי ידע העולם
כלל שיהא להם בן ,שיהיה מושיען של ישראל ומוסר התורה הק'.
אלא ודאי חשבו שזה עוד שידוך נוסף ,וכפי שקורה כל יום "איש פלוני עם
בת פלונית" ,וא"כ סיים מרן רה"י שליט"א ,צריך כ"א שמקים בית בישראל

ברכה אחריתא
הנה המנהג לכבד לאדם חשוב לברך הברכה אחרונה בחופה ,וכן בכל שבעת
ימי המשתה  .ויל"ע אם צריכים לכבד את הכהן בברכה זו ,או עדיף לכבדו
בברכה ראשונה כדי שיברך ראשון ,ובאמת מה החשיבות של ברכה אחרונה
יותר משאר ברכות ,ואם משום שהיא ברכה יותר ארוכה א"כ ברכה ג' תהא
יותר חשובה מהברכות היותר קצרות דלפניה .ובאמת דלא מצינו מעלה
לתת לאדם יותר חשוב" ,עליה לתורה" שקוראים בה יותר פסוקים ,ואולי
חשיבותה היא משום שהיא ברכה בפני עצמה שמברכין אותה גם כשאין
עשרה ,כמבואר בשו"ע אהע"ז סימן ס"ב סעיף ד' )אילת השחר אמור כ"א ,ח(

לדעת ,שיתכן ומבית זה יצא מושיען של ישראל וגדול הדור! ומה רבה
האחריות ,למרות שפעמים אי"ז נראה אלא איש פלוני ובת פלונית,
א"א לדעת כלום.

שמחת חתן וכלה
הנה דרכו של עולם ,שכל חתן רוצה שישתתפו אחרים בשמחתו ,ואע"פ
שהוא בלא"ה שמח ,ומה צריך שישמחוהו ,אלא שזה טבע האדם שאינו יכול
לשמוח עם עצמו כראוי ,ומוכרח שאחרים ישתתפו עמו בשמחתו ,דאדם
אינו יכול לשמור רגשותיו בעצמו ,וזה כעין מש"כ השב בשמעתא בשם הר"י
מוסקאטו "דאם הי' אפשר לאדם וכו' לא הי' מתענג בהשגתו עד שובו הנה
לספר לחבריו את המראה הגדול ההוא וכו" עכ"ד) .אילת השחר וישב(

כשלחתן זה מלוה מלכה
נשאל רבנו .מעשה שהיה בחתן וכלה שאיחרו לסעודת ג' בשבת שבע
ברכות ,וכבר היה אסור לאכול ,והלך החתן להתפלל מעריב ועשה הבדלה,
ואח"כ התיישב לאכול סעודת מלוה מלכה עם הציבור שעדיין אוכלים
סעודה שלישית ,ולא היה שם פנים חדשות ]ודרשו בתורה[ ונסתפקו
המסובין האם יברכו ז' ברכות כדין שבת שא"צ פנים חדשות ,או שכיון
שאצל החתן עצמו כבר יצא שבת ,א"כ צריך פנים חדשות מה הדין למעשה
בזה.
והשיב .ודאי הכל נקבע לפי החתן ,וכיון שאצל החתן כבר יצא שבת א"כ צריך
פנים חדשות שהרי מי בא לשמח את מי ,הציבור את החתן או החתן את
הציבור ,הוי אומר שהציבור בא לשמח את החתן ,וא"כ ודאי שהכל נקבע לפני
החתן) .ס' ישמח לב ח"ג(

קידושין בע"כ
וביד חזקה יגרשם )שמות ו ,א( .פרש"י על כרחם של ישראל ולא יספיקו
לעשות להם צדה ,והנה אע"פ שבנ"י רצו להכין צדה מ"מ הם רצו לצאת,
ולמה זה נקרא שיוצאים על כרחם ,ומוכח מכאן דכיון דרצו לצאת אחרי
שיכינו צדה ,והכריחום לצאת קודם ממילא כל יציאתם שיצאו הי' בעל
כרחם .ואולי יש ללמוד מזה נ"מ לדינא ,כי אם יקדש אשה שתהא מקודשת

לזכות החתן הבה"ח ד' בן הגרי"ש שליט"א עב"ג הכלה מרת א' בת הגרנ"ז שליט"א לרגל נשואיהם בשטו"מ
שלוחה בזה ברכתי ברכת מזל טוב כל הברכות וההצלחות ,להזוג העומדים להינשא בימים אלו ,ויה"ר שיהי' ביניהם אהבה ואחוה שלו' וריעות ,ואז שכינה בבית,
ויזכו לדורות צדיקים וחסידים עד ביאת גואל האמיתי א.ס] .נוסח רבנו שליט"א בכמה מכתבי ברכה לנשואין[
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הנהגות רבנו בסידור קידושין
הבאנו כאן כמה הנהגות מרבנו שליט"א ]אשר יכיל הגיליון[ בעת שמסדר קידושין ,מאשר בדקנו וחקרנו מנכדי רבנו שליט"א ,ומאלו שראו הרבה פעמים
בסידור חופה וקידושין ,ונשמח לקבל עוד הוראות והנהגות בענינים אלו.

כתיבת הכתובה

וכשרואה כמה פעמים דלא נשפך הרבה מהיין ,לוקח כוסית קטנה ושופך
מעט מהגביע לכוסית ומזה שותה.

רגיל רבנו שליט"א כשמסדר קידושין להכין את הכתובה כמה ימים מקודם
בביתו ,כדי שיכתבנה בישוב הדעת בלי טעות.

]והנה באפיקי ים )ח"ב ס"ב( הביא בזה מכתב הגרש"ז ריגר זצ"ל וז"ל :מה שכתב כבוד גאונו נ"י
אודות ברכת הכוס של אירוסין ונשואין ,שמעתי מפי אדמו"ר הגאון מהו' חיים הלוי זצ"ל ,כי
הרב ר' יעקב מאיר ז"ל מו"צ במינסק היה מנהגו ,כי היה לו בצלחתו יין וכוס ולאחר שגמר ברכת
נשואין ]נראה שהרב זכרונו לברכה החמיר גם בברכת נשואין ,וחשש לברכה לבטלה וכמש"ל[
הריק מן הצנצנת אשר בצלחתו יין לתוך הכוס שלו ושתה ,ואמר הלא ברכתי ברכת בורא פרי
הגפן ,והי' זה בהתנגדות להגאון המד"א זצ"ל שהי' גם כן באותו מעמד ובירך ברכת אירוסין,
והנה זה מכבר ראיתי בשו"ע קטן דפוס שטעטין נדפס הגהות מהגאון ב"מ זצ"ל ,שהעיר מדברי
רש"י עירובין ד"מ ע"ב ד"ה ליתביה דאין בברכת כוס משום ברכה לבטלה אם לא יהי' טעימה,
ורק משום גנאי צריך לטעום ,ובברכת אירוסין קשה קצת ,דמעיקר הדין אינו צריך כוס כמ"ש
הרא"ש כתובות ,ולא הוי רק ברכת הנהנין ,ואם אינו טועם בעצמו אינו מוציא ,וצריך לומר כיון
שנהגו לברך על כוס והכוס בא בשביל כבוד הברכה ,הוי גם כן כמו ברכת המצוות ]וכל זה מבואר
בדברי גדולי האחרונים ז"ל בשדי חמד ,אבל כל זה אינו מועיל לנו כמש"ל[ ואדמו"ר הגאון זצ"ל
בעצמו הי' מנהגו ,כי הי' נשפך קצת מהכוס על ידו ,והי' טועם לאחר הברכה מהנשפך על ידו,
באופן שלא הרגישו הרואים ,ומה טוב אם הי' מי מתחזק ,והי' שותה את הכוס בעצמו ,ומה להם
להחתן והכלה לטעום מהכוס ,אך מי ישנה את המנהג ,יתברך בכל טוב וכו' עד כאן לשון ידידי
הנ"ל[.

נוסח הכתובה
כששואלים אותו איזה כתובה לקחת ,אומר נוסח "נחלת שבעה" ,אבל אינו
מעכב ,ומי שמביא נוסח אחר אינו מקפיד על כך.
והעיד בנו הגר"ש שליט"א שאין לרבנו שליט"א כ"כ קפידא בנוסח שמות
הכתובה ]לא כמו שנהוג בבריסק[ והוסיף בשמו ,ששטר זה הוא כשטר
התחייבות בעלמא ,ולא שמענו מעולם כ"כ לדקדק בזה.

שם משפחה
אמר רבנו שא"צ להחמיר ולכתוב שם המשפחה הכתובה ]וגם לא
בסוגריים[.
וכן מורה לעדים שאי"צ לחתום גם שם המשפחה.

מנחם אב
כותב בכתובה רק חודש אב ]כמבואר בנחלת שבעה[ ,ואומר שמנחם אב
כותבים בשטרות רק עד ת"ב].וראה ליקוטי תשובות חת"ס עמ' ע"ח כעי"ז .ועי' בערוך
השולחן אבן העזר סי' קכ"ו סעי' ט"ז[

סך הכל מאתים זוז

הטבעת

בענין להחמיר לכתוב 'סך הכל מאתים זקוקים כ"צ ומאתים זוז' ,מעיד בנו
הגר"ש שליט"א שלא החמיר בזה דבנחלת שבעה לא הזכיר ד"ז
]וכשהשתמש בכתובה שערך הגראי"ש קניבסקי שליט"א ,ושם כך כתוב
ע"פ דברי מרן הקה"י זצ"ל סך הכל מאתים זקוקים כ"צ ומאתים זוז ,השאיר
כך ולא ראה צורך לשנות[.

אח"כ מבקש לראות הטבעת ,אחז אותה בידו ,מעיין בה ושואל את העדים
האם אין על הטבעת שום תכשיט ,וכפי המנהג שאין לקדש בטבעת שיש
עליה צורה ,דדעתא אצורתא וחושבת הכלה ששוה יותר ולא סומכת דעתיה
על פחות) .עי' שו"ע אבהע"ז סל"א סעי' ב'(
ושואל אותם אם זה שוה פרוטה.
ושואל אם זה של החתן ]ולא שואל איך הוא קנה את זה[.

בכתובה בפעם הראשונה שמוזכר שם החתן ,כותב הבחור ...ובפעם השניה
שמוזכר כותב ר'....

כונה לקבל

שם החתן

אמר רבנו :דהרבה פעמים שואלים המתחתנים שכשנותנים את הטבעת
לכלה לקידושין ,אולי לא התכוונה לזכות בזה ,ועונה להם רבנו כיון שלקחה
את זה לעצמה ,היינו כונת קנין.

להיזהר בעדים
רבנו שליט"א מזהיר מאוד מאוד בלקיחת העדים שלא יהיו ח"ו גזלנים.
שאינם נזהרים בדיני ממונות ,וציין כמה וכמה סוגים של גזילה שאנשים
נכשלים בזה ,ולבדוק בעדים שאינם נכשלים בזה ,ואכ"מ.

ראית פני הכלה
רבנו שליט"א אינו אומר לעדים להרים את הכיסוי תחת החופה לראות את
הכלה ,וסגי שראו אותה בעת כיסוי ההינומא.

קנין תחת החופה

נתינת הכתובה

רבנו אמר לעשות הקנין תוך כדי קריאת הכתובה ,דהיינו שתחת החופה
כשמגיעים ל"וקנינא" אז עושים הקנין.
]ואמר רבנו בזה :יש מחמירים בשטר כתובה שלא לכתוב וקנינא לפני עשיית
הקנין ,והטעם הוא שלא יהא מיחזי כשיקרא .דמעיקר הדין כל זמן שלא
חתמו אין לזה תוקף של שטר ,ורק החתימה צריכה להיות לאחר הקנין ,ומ"מ
ראוי לכתחילה לכתוב וקנינא לפני חתימת העדים ואע"פ דבדיעבד מספיק
שהי' כשר בשעת מסירה[.
ופ"א מילאו את הכתובה לפני שרבנו הגיע לסדר קידושין ,ומילאו גם את
וקניניא ,אמר רבנו שיכתבו כתובה חדשה מחמת שזה מחזי כשיקרא )מפי
הגרא"צ אורצל שליט"א(

אומר לחתן ליתן הכתובה לכלה ,ושהיא תמסור לאמה לפקדון ]ובמשפחת
רבנו נשארת הכתובה בבית האם לפקדון[.
ואומר לעדים שיראו מסירת הכתובה ,כדי שיהיו עדי מסירה.

חדר יחוד
בחדר יחוד אומר לעדים שימתינו כ 6דקות שבזה יוצאים ידי כולם.

זהירות בזמנים
מקפיד מאוד להגיע בזמן שנקבע לו לסדר קידושין כדי שלא ימתינו בשבילו,
ופ"א הגיע מוקדם יותר לירושלם לסדר קידושין ,והציעו שבינתיים יתפלל
בקבר שמואל הנביא ,ויצטרכו להמתין עליו עשר דקות ,ולא הסכים שיחכו
עליו ח"ו.

יחוד העדים

חתונת רבנו

אומר לעדים בשליחות החתן :שהם בלבד העדים ולא שאר האנשים.
והסיבה לכך ,דאם הם עדים כשרים מה טוב ,ואם ח"ו העדים פסולים א"כ
לתקוני שדרתיך ,ואז העדים הפסולים אינם עדים ,ויצטרף עדים כשרים
מהקהל ]ועיקר הדין ליחד עדים ,עי' אבנ"מ סמ"ב סק"ו[.

סיפר רבנו אני התחתנתי בי"ג טבת תש"ד בארוזה שבשויץ ,ומאחר שהיינו
ב' פליטים עשינו חתונה קטנה שהשתתפו בה ט"ז אנשים גברים בלבד.
]וכעי"ז בנשים[ והמסדר קידושין היה הגאון רבי יעקב ברייש זצ"ל רבה של
ציריך ובעל החלקת יעקב.
אחרי הסעודה הביאו כ 25ילדים ממוסד ילדים שהיה ליד ,והם רקדו ושימחו
אותם ]היו ט"ז דרשות ורק אני לא דברתי בחתונה[.
ואמר רבנו :אנחנו התחתנו בלי נדוניא ,ורק בבטחון בה'.

כונה לצאת
אומר לחתן והכלה קודם שבירך ברכת הגפן וברכת אשר אסר לנו וכו' "אני
מכוון להוציא אותך ואת הכלה ,תכוונו לצאת".

רמקול

סעודת שבע ברכות

מברך את הברכות ברמקול .ואפילו שאין עשרה אנשים ששומעים בלי
רמקול ]דדעתו דמועיל לשמוע ע"י רמקול[.

בענין שעושים בזמננו סעודת שבע ברכות כל יום .אמר רבנו אין שום דין כזה
שצריך להקפיד לעשות כל יום סעודת שבע ברכות ,ומה שנוהגים היום
לעשות סעודות גדולות כל יום ,זה סתם הפסד ממון לחינם ,ובזמנים עברו
אף אחד לא עשה כן חוץ מהעשירים ,אבל היום עושים כך משום "כבוד"
שאנשים מתביישים לא לעשותם .וסיפר שבנשואי בניו בשבע ברכות הוא
היה מזמין לביתו רק את המחותנים ופנים חדשות ,ועשו סעודה פשוטה
ורגילה ,ואחר הסעודה בירכו שבע ברכות ולא עשו עסק מזה ]ועי' שו"ת חת"ם

יין
אמר לחתן מנכדיו שיביא דוקא יין ולא מיץ ענבים.

טעימה מהכוס
אחרי שרבנו שליט"א מברך ,הוא מסמן בידו לחתן שישתה מעט ושיתן
לכלה לשתות ,ורבנו עצמו טועם מטיפות היין שהי' על ידו שנטפו מהכוס.

סופר אבהע"ז ח"א סקכ"ב .ובהליכות שלמה מועדים ח"ב פי"ג ציוון (2
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל ראש ישיבת בריסק
נלב"ע ב' אדר א' תשמ"א
רבנו יבדלחט"א היה ידיד נעורים להגרי"ד ובגליון פר' תרומה תשע"ד הארכנו הרבה בענין זה ,וכאן נביא עוד ענינים שהגיעו לידינו.
ואמר הגרמ"ד סולובצייק שליט"א שזוכר בימי בחרותו ,שהיו לומדים אחיו הגרי"ד ויבדלח"ט רבנו שליט"א בעומק גדול ונכבד ,והיו לשם לתהילה.

השכרת הבית לישיבת בריסק
לאחר פטירת מרן רבנו הגרי"ז זי"ע סייע רבנו רבות ביד ידידו הגרי"ד זצלל"ה בשכירות
הבנין ואח"כ בהשגת התורמים ,לקניית הבנין של "ישיבת בריסק" ברחוב פרס,
ולדוגמא נביא כאן ב' מכתבים ששלח רבנו להנגיד ר' וואלף רוזגרטן זצ"ל מתוך
המכתבים שהגיעו לידינו.

אחרי משא ומתן ממושך ,הוסכם שיקנו את כל המגרש עם הבית בסך
שישומוהו .וכפי הנראה יש סיכוים שא' יקנה זכות בניי' על הגג בסך  25אלף
ל"י ויש איזה הבטחה לעשרת אלפים ל"י ועם זה של מע"כ יהי' ביחד כמעט
רובא דרובא מהסכום הנדרש ,והקצת שחסר מקוים שכבר ימצאו עוד איזה
נדבנים שיעזרו לזה ,ורציתי לדעת אם אפשר ללות על חשבון מה שדובר אז
ולשלם במשך ג' עד ו' חדשים ,נא להודיע תשובה כי הדבר יוכרע בקרוב
בעוד  8או  10ימים....
ידידו אהרן יהודה לייב שטיינמן
ד"ש וברכת כל טוב ולידידינו ר' משה הלוי נ"י
ואכן דברי רבנו שליט"א עשו רושם ,ור' זאב נתן סכום נכבד והעיקרי לקנית
הבית ,ושם מתנוססת כיום ישיבת בריסק המפוארת.

שלו' וכל טוב לך ידידי עוז.
קודם כל אפתח בברכה ברכת מז"ט לרגלי אירוסי בתו תחי' ויה"ר שבורא
עולם בקנין ישלים זה הבנין להקים בית נאמן ודורות נאמנים לו יתברך ,וכן
תרוו נחת מכל צאצאיכם שיחי'.
אחרי הברכה ,נדרשתי לכתוב היות שהזמן המיועד בו יכולים לפצות את
הבעל הבית של הדירה בו הי' גר הגאב"ד דבריסק זצ"ל מתקרב ,דהיינו
שביום חמישי הבא עלינו לטובה  9/12למספר הגוים ,הוא היום האחרון
שאפשר לפדות בהמחיר המדובר ,ואחרי זה כבר יעלה עוד כמה אלפים ל"י,
בכן רוצים מאד לדעת כמה אפשר לחשוב בהשתתפותו ,ואז יוכלו להשיג
גמ"ח בכל מיני קופות של גמ"ח אפילו על  2או שלשה חדשים ,ולזה הנני
נאלץ להטרידך עוד הפעם ואתך הסליחה ,נא להודיעני במכתב אקספרס
בנידון זה ,ויה"ר שיתגלגל זכות ע"י זכאי ,ונזכה כולנו להיות מעושים מצות,
זוכים ומזכים את הרבים.
ידידו אהרן יודא ליב שטינמן.
א' לסדר והאבן הזאת וכו' יהי' בית אלקים תשכ"ו בני ברק
ד"ש לידידנו עוז ר' משה הלוי נ"י

סיפר רבנו שהיה נוכח בבר מצוה של הגרי"ד ,ודיבר חתן הבר מצוה על
הסתירה בפסוקים "אחד שבטיך"" ,מכל שבטיכם" שבגמ' ב"ק דף פ'"ב ע"ב
"איתא ירושלים לא נחלקה לשבטים "והספרי פרשת ראה כתוב אחד אומר
)דב' יב יד( באחד שבטיך וכתוב אחד אומר מכל שבטיכם ,כיצד נתקיימו שני
כתובים הללו ,יודעים היו שבית הבחירה עתיד לבנות בחלק יהודה ובנימן,
לפיכך הפרישו דושנה של יריחו.
ולמרות שלא היו עושים בתקופה ההיא בר מצוה ,אבל הגרי"ז שהיה רב
העיר עשה בר מצוה ,והגיע הגאון רבי אברהם יצחק בלייוייס שהיה מרבני
בריסק )מזקנים אתבונן ח"ד(.

קנית הבית לישיבת בריסק

חתונת הגרי"ד

ב' לסדר יתרו תשכ"ח בני ברק יצ"ו
שלו' וכל טוב למר ולכל אשר לו.
אחדשה"ט באה"ר....
כידוע לפני כשנתיים דובר על שכירת הדירה שהרב מבריסק זצ"ל גר בו,
והוצרך לזה סיוע כספי ,ומע"כ נכנס בעובי הקורה לעזור להענין הנ"ל כעת

סיפר רבנו שהיה נוכח בחתונת הגרי"ד בירושלים ,והעדים היו מרן הגרא"מ
שך ,והגאון רבי חיים אהרן טורצין ,וכידוע שאצל מרן הגרי"ז היו העדים
התפקיד הכי חשוב שבחר בכך ,שיהיו נקיים מעון.

הבר מצוה של הגרי"ד

יום היארציט של דודו זקנו של רבנו שליט"א ,הגה"צ רבי שלום מנשה ראזינבלום זצ"ל מרבני בריסק
נלב"ע ו' אדר תרס"ד
הצדיק ר' שלום מנשה שהיה מפורסם בצידקותו בכל בריסק והגלילות .נולד בט"ו תמוז תק"פ לאביו הצדיק רבי משה אהרן אב"ד מלייציץ .שהיה בן רבי
שלמה גולדיאס ב"ר ר' צבי מנטר' - .אחיו של ר' שלום מנשה הגה"צ רבי שלמה חיים זצ"ל היה אבי זקנתו של רבנו.

אוהב חסד

ידיעה על תפילין

רבנו העתיק בכת"י לצורך קרובי משפחה שביקשוהו :מהס' דור רבניו וספריו
ח"ו עמ'  65את אשר נכתב אודותיו :ראזינבלום הרב שלום מנשה בבריסק
דליטא ,רב גדול צדיק מפורסם חסיד ועניו נולד לאביו הר"ר משה אהרן
בשנת תק"פ בעיר מצער טילציץ ,לערך תר"י בא להשתקע בבריסק ויקדיש
רובי עתותיו לשעורים ולטובת הכלל .היה אח לצרה ובעל רוח נדיבה מאין
כמהו.
גם לעת זקנתו פגשוהו תמיד מסבב על פתחי נדיבים ,בעד אביוני אדם אשר
גלו לפניו מצפוני לבבם השבור .נפטר שבע ימים ביום ו' אדר.
כשלשים אלף איש! מאחינו נהרו אחרי מטתו .רבנים גדולים הספידוהו וכל
עדת ישראל הגדולה בבריסק בכתה רב בכי למות יחיד סגולה זה שלא
השאיר כמותו צריק ,צדקות אהב באמת ויהי חונן ונותן בסתר.

עוד סיפר רבנו שסיפרו לבית הלוי על חסיד אחד שהיה לו תפילין מיוחסות,
ולא כיון בתפילתו ונפסלו התפילין ,ואמר הבית הלוי שאינו מאמין לזה ,אבל
אפשר להרגיש אם זה פסול או לא .ושאלו רבי שלום מנשה מנין לך? אמר
להם הבית הלוי וכי לך לא ידוע ,אני מגלה לך הסוד ,וישב עמו כשעה חדא
וגילה לו הסוד שמכוונים שם הוי"ה על התפילין ,ועפי"ז יודעים אם כשר או
לאו.

גודל מעלתו

קבלו דעתו

סיפר רבנו שהמעמד של ר' שלום מנשה היה נכבד ביותר בבריסק,
וכשהמהריל"ד עלה לארץ ישראל ,הוא הציע שיקחו לרב את הבית הלוי
וקבלו דעתו ,ובהלויית הבית הלוי הכריז ר' שלום מנשה בקול 'מזל טוב הבית
הלוי בנך ר' חיים נהיה רב' וכולם קבלו דעתו.

על אחיו ר' שלמה חיים זקינו של רבנו שליט"א

סיפר רבנו ,ר' שלום מנשה היה צדיק גדול ,וישן מעט מאוד ,וכל שאר הזמן
כמעט מעת לעת למד עם בעלי בתים.
וסיפרו על הצדיק רבי שלום מנשה שנכנס לבית שיש שם כלבי שמירה
והבעה"ב התפלא איך נכנס ועבר את הכלבים ,ללא שנבחו .ושאלו את
הגרי"ז אם הסיפור נכון ,ואמר ,מה השאלה ,הרי אבי רבנו הגר"ח זצ"ל היה
שולח אותי אליו לבקש ברכה כל ערב יוה"כ ]והסביר רבנו מי שיש לו צלם
אלוקים שלא חטא ,אין בע"ח יכולים להזיק לו[) .צדיק כתמר יפרח עמ' ק"ג ,א"ה

זקנו של רבנו ,הגה"צ רבי שלמה חיים זצ"ל אחיו של ר' שלום מנשה נפטר
בצעירותו בשנת תרכ"ו בוארשא ,וכיון שלא הכירוהו שם קברו אותו בבית
קברות פשוט בפרגא ]היו שם ב' בית קברות א' לרבנים וא' לאנשים
הפשוטים[ .ואחיו ר' שלום מנשה כתב על המצבה שלו :שר בתורה הק'
במקרא במשנה ובגמרא ש"ס בבלי וירושלמי ובכתבי האר"י וכל אגפיהו.
]העתקת רבנו בכת"י[

וראה בס' אמרי בינה להגר"י וינשטין זצ"ל פר' בחקותי עמ' קס"ח .וראה אילת השחר פר' נח ט,
ב(

כאשר שחררו את העיר העתיקה ומצאו בישיבת תורת חיים ספרים שהיו
שיכים להגאון רבי משה אהרן ויצבלום זצ"ל דודו של רבנו ,נמצא ספר ישן
שהיה שייך לאביו של ר' שלום מנשה ,ושם רשם את התאריכי לידה של בניו
ר' שלמה חיים ,ור' שלום מנשה.
וכתוב שם "שמקבל ע"ע כל שנה ביום הולדתם לצום ,ולתת סך נרות לצדקה.
ומוסיף שהתחייבות לצום הוא עד שיהיו בגיל בר מצוה ,והתחייבות לנרות
הוא לתמיד ,כדי שיגדלו לתורה וליראת שמים") .מפי בנו הגר"מ שליט"א ע"פ

דברי המהריל"ד
והראה רבנו שבשו"ת מהריל"ד סכ"ג כ' עליו כבוד הרבני המופלא והמופלג
השנון חרד לדבר ה' מו"ה שלום מנשה נ"י.
]בשו"ת ברכת רצ"ה סי' ק"ח לרבי צבי הירש אורנשטין רבה של בריסק יש תשובה אליו וכותב
עליו שבחים גדולים .ידיד ה' וידידי עוז הרב המופלג בתורה וביראה צדקתו כהררי אל בכח ולאל
כבוד מו"ה שלום מנשה[.

תפילת אביהם ביום הולדתם

כת"י(

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
 96או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
 0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים

שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת תצוה
שבת זכור
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
בגדי כהונה שבלו

מקופלים שאינם מגיעים עד ירכים ,הרי לא יועיל כיון שאינו לבוש כמו
שאמרה התורה.
ויש לומר דודאי במכנסיים דכתיב בהו לכסות וגו' צריך שיכסה בפועל ולא
יועיל כשהן מקופלין ע"י אבנט ,אבל בשאר בגדים אין קפידא שבשרו יהי'
מכוסה כיון שלא נאמר בהן לכסות ,רק צריך שילבשם וזה נקרא לבישה.
ואין להקשות ,א"כ למה פוסל כשיש דבר חוצץ בין הבגד לבשר ,ולא נימא
דלא גרע מאם לא הי' לבוש כלל במקום זה ,דלגבי חציצה היות ואפי' אם
נחשוב כאילו הוא לבוש במקום הזה ,מ"מ הרי יש דבר החוצץ משא"כ
כשאין דבר החוצץ חשבינן לי' שפיר כאילו הוא לבוש גם במקום ההוא) .אילת

ולבני אהרן תעשה כתנת וגו' לכבוד ולתפארת כ"ה מ"א.
בגדי כהונה שנקרעו או שבלו אינם ראוים עוד לעבודה ,ומבואר בקדושין
)דף נ"ד( "כתנות כהונה שבלו מועלין בהם" .וכ"ה ברמב"ם )פ"ה ממעילה
הי"ד( כתנות כהונה שבלו מועלין בהם כשאר הקדשים וכו' .וצ"ע דבפסחים
)דף כ"ו( מבואר דכל דבר שנעשית מצותו אין מועלין בה ,וביומא )דף י"ב(
דרשינן דבגדי כה"ג שעבד בהם ביוהכ"פ מכיון דטעונים גניזה דכתיב והניחם
שם ,ולכן גם מועלין בהם ,אבל קשה דא"כ כל בגדי כהן דאין בהם דין גניזה
למה ימעלו בהם .וכן הק' המל"מ פ"ה מעילה הי"ד ]וע"ע במאירי קדושין דף
נ"ד[.
ותירץ רבנו שליט"א )אילת השחר קידושין נ"ד( הביאור בדין דנעשית מצותן
הוא :דהמצב שאנו דנים בו הוא מחמת המצוה שנעשית בו ,ולדוגמא דם
לאחר זריקה נעשה בו מצותו ולכן יצא לחולין ואין מועלין בו ,משא"כ בגדי
כהונה שבלו ,המצב לא בא מחמת המצוה שעשו בו ,וגם אם בלו בלא עבודה
ג"כ אינם ראוים יותר לעבוד בהם ,וא"כ אין זה סיבה להפקיע דין מעילה מה
שעבדו בהם ,דמה שאינם ראוים כעת לעבודה לא מפני שעבדו בהם ,ורק
בבגדי כה"ג אי לאו קרא דוהניחם שם היה נפקע דין מעילה כיון דנעשית
מצותן דמה שאינם ראוים כעת לעבודה כיון דעבד בהם ביוהכ"פ ,ובא
המקרא דוהניחם שם לחדש דין גניזה ועדיין לא מקרי נעשית מצותן עוד
עכ"ד) .פרורים משולחן גבוה כרך ד' ועי"ש מה שהעיר(.

השחר זבחים שם(.

לא יחגרו ביזע
איתא בגמ' בזבחים )י"ח ,ב( לא יחגרו במקום שמזיעין .בלקוטי הלכות
נסתפק אם הדין דלא יחגרו ביזע מעכב ,דכיון דגלי קרא שזה מקומו ממילא
כשהוא שלא במקומו הוי מחוסר אבנט ,או אי"ז אלא דין לכחחילה עיי"ש.
והנה מטין משמי' דמרן הגרי"ז זצ"ל דיש מחלוקת בין רש"י והרמב"ם בגדר
האי דינא :דרש"י בפר' תצוה )פכ"ח פסו' ז( פירש דמהאי קרא ילפי' גם
לחגורת האפוד דלא יחגרו ביזע משמע דמפרש שזה דין בכל חגירות שלא
יחגור ביזע .אמנם הרמב"ם הביא דין זה רק לגבי אבנט .ומשמע דמפרש שזה
גילוי על מקום האבנט לחוד .ולפי"ז לכאורה ספיקו של הלקוטי הלכות יהיה
תלוי בפלוגתא זו דלרש"י דהוי דין בחגירה י"ל שזה רק דין לכתחילה לחגור
כך ואינו פוסל ,ולהרמב"ם שזה גילוי על מקום האבנט י"ל דאם שינה הוי
כלא לבשו כלל.
אמנם י"ל דגם לרש"י זה גילוי על מקום החגירה ,אלא דס"ל שזה תלוי בין על
האבנט ובין על חשב האפוד ,ויתכן דגם לדבריו דכל ששינה מקומו הוי כאינו
לבוש בו ,ופסול )אילת השחר זבחים י"ח ,ב(

שכר וראך ושמח בלבו

איתא בגמרא בזבחים )דף קט"ו ,ב( דבר זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה
ולא ידעו עד שמתו בני אהרן ,כיון שמתו בני אהרן אמר לו ,אהרן אחי לא
מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא ,כיון שידע אהרן שבניו
ידועי מקום הן שתק וקבל שכר .ופרש"י שנאמר וידום אהרן  -הרי ששתק
וקבל השכר ומפרש בב"ר )שמיני י"ב ,ב( שמתוך כך זכה ונתייחד אליו
הדיבור שנאמר אחרי אותו ענין ,פרשת שתויי יין ולא הוזכר באותו דיבור
משה ,אלא אהרן.
והעיר רבנו :והרי כך היה הסדר תמיד ,שאמר תחילה לאהרן כדאיתא
בעירובין )דף נ"ד א( ואולי מה שנאמר לו בפי' שיאמר לאהרן לזה קרי
נתייחד .והנה שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,אך דבר זה שנתייחד שמו על
פרשה זו הוי נצחיות ולא חשיב שכר בעולם הזה .ומצינו שני מקומות בתורה
שקבל אהרן שכר מיוחד על מעשיו ,אחד דבר זה ששתק וקבל שכר על
שתיקתו .ועוד מצינו על מה שנאמר וראך ושמח בלבו ,זכה לחושן שנתון על
לבו כמו שהביא רש"י בפר' תצוה .אמנם הבדל גדול יש ביניהם ,כי החושן זה
שכר לו ולזרעו עד סוף כל הדורות ,וכאן זכה לדבר אחד שנתייחד שמו
בפרשה זו .ויש לומר דההבדל ביניהם הוא ,כי קל יותר להתחזק מחמת קידוש
השם ,מאשר להרגיש שמחה אע"פ שרואה שהשני יגדל ממנו )אילת השחר

ברכה על בגדי כהונה

באילת השחר זבחים )פ"ח ,א וכאן בפרשה( הביא מארצות החיים סי' י"ח
שמברכים על לבישת בגדי כהונה.
ונשאל רבנו שליט"א מתי ברכו האם כשעדיין לבשו את הבגדים הראשונים,
הרי צריך שיהיה עובר לעשיתן ,ולפני שלבש את הבגדים הוא ערום ואסור
לברך .ואמר רבנו שיתכן שיברך אחר שלבש מכנסים קודם לבישת שאר
הבגדים ,דהרי א"א לברך אחר שגמר ללבוש ,כיון דהרי אי"ז עובר לעשייתן
)אילת אהבים עמ' ל(

ריצוי ציץ
ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש לה' )תצוה כ"ח ,ל"ו(
בגמרא פסחים דף ע"ז איתא" :תניא ציץ בין שישנו על מצחו ,ובין שאינו על
מצחו מרצה ,דברי ר"ש ,ר' יהודה אומר עודהו על מצחו מרצה ,אין עודהו
על מצחו אינו מרצה ,א"ל ר"ש כה"ג ביוה"כ יוכיח שאינו על מצחו ומרצה
וכו'" ,ופרש"י שאינו על מצחו דהא אין נכנס שם בבגדי זהב כדאמרינן אין
קטיגור נעשה סניגור .ובגליון הש"ס שם כתב" ,תמוה לי וכי צריך לזה ראיה,
הלוא מפורש בכתוב דלפני ולפנים עובד רק בד' בגדים ,אלא דבר"ה ט"ז ,א
אמרינן טעמא לקרא" עכ"ד .והגר"א שטראוס שליט"א רצה לתרץ ,דרש"י
בא לומר דגם בכה"ג שעבר ושימש אחר במקומו דכשחוזר הראשון ,השני
כל מצות כה"ג עליו ומשמש בח' בגדים כמבואר ביומא דף י"ב .וא"כ ע"ז
כוונת רש"י דגם בכה"ג אין הציץ מרצה אפי' שהכהן לבוש בו בחוץ .אמנם
רבנו שליט"א טען דאין קטיגור נעשה סניגור נאמר רק בפנים ,דבפנים אין
זהב מרצה משום דאינו נעשה סניגור ,אבל בחוץ ציץ יכול לרצות ,וא"כ
כשהממלא מקום ילבש הציץ ירצה הציץ ,וא"כ לא מתורצת קושית רע"א
)נאות אפרים שמות סל"ב(.

זבחים קט"ו ,ב(.

דין אבנט
איתא בגמ' זבחים י"ח ,א אמר רבי זירא רב חדא תני מרושלין שסילקן ע"י
אבנט כשרים .ופרש"י רב חדא תני  -להנך מרושלין ומסולקין דברייתא
בחדא מילתא תני להו מרושלין שסילק רישולן ע"י אבנט עד כדי מדתו
כשרין ,אבל מסולקין יותר מדאי פסולין אפילו ע"י אבנט .והיינו דיש בבגד
את כל השיעור .וקשה מה מועיל מה שיש בבגד את כל השיעור ,אם אין
הכהן לובש את כל מה שצריך להיות לבוש בכתונת ,ודומה לציצית דכשאינו
לבוש בטלית באופן שמכסה את גופו אלא מקופל על צוארו דאינו חייב
בציצית ,ולא מועיל מה שיש בבגד שיעור טלית כיון שאינו לבוש בו ,עי'
משנה ברורה סי' ח' סק"ג ,וכן כאן למה מספיק מה שיש בבגד את השיעור
אם הבגד מקופל ואינו מכסה את כל אורך גופו ,וכמו שילבש מכנסים

לעילוי נשמת הר"ר אהרן זללה"ה ב"ר גרשון וינברג זללה"ה נלב"ע ז' אדר ב' תשל"ג
ומרת חיה רחל ע"ה בת הרב ר' מנחם מנדל זללה"ה נבל"ע כ"ט תשרי תשמ"ד
97

ענין בפרשה -פרשת זכור
נשים בפרשת זכור
אמר רבנו שבזמנו בבריסק לא הלכו הנשים לשמוע פרשת זכור ,ורק כאן
בארץ ישראל ראה מנהג זה.
אופן הקריאה
כתב המשנ"ב )סי' תרפ"ה סקי"ח( "דע דיש אומרים שצריך לקרות זכר עמלק
בציר"י ,ויש אומרים שצריך לקרות זכר עמלק בסגו"ל ,וע"כ מהנכון שהקורא
יקרא שניהם לצאת י"ש".
הנה יש שקורין מתחלה תמחה את זכר עמלק בצירי ,ומסיימים כל הפסוק,
ואח"כ חוזרין וקורין את כל הפסוק כולו שנית ואומרים זכר עמלק בסגול,
ויש שקורין מתחלה תמחה את זכר עמלק בצירי ,ומיד חוזרין וקורין תמחה
את זכר עמלק בסגול ,ואין מסיימים בקריאה ראשונה את כל הפסוק.
ושמעתי בשם הגראי"ל שטיינמן שליט"א דיותר נכון שלא לסיים הפסוק,
שהרי מסתבר דהנידון אם לקרוא זכר בצירי או בסגול כל זה אינו אלא לענין
לכתחילה ,אבל בדיעבד בכל ענין שקרא יצא ,וא"כ אם יקרא מתחלה בצירי
ויסיים הפסוק ,הרי כיון שזהו הפסוק האחרון ,וכבר סיים הקריאה ,א"כ כבר
יצא ידי חובתו בקריאה זו ,ואחר שיצא מה תועלת יש במה שיחזור ויקרא
שנית ,אבל אם לא יסיים הפסוק ויחזור ויקרא שנית שפיר יש תועלת
בחזירתו ,דכיון שעדיין לא סיים המצוה ולא יצא ידי חובתו שפיר יכול לתקן
הקריאה על צד היותר טוב ,דכל זמן שלא גמר את כל המצוה אף שכבר קרא
תיבות אלו יכול לשנות ולתקן שיהא הקריאה יותר בהידור ,אבל אם כבר יצא
ידי חובתו לא שייך לקיימה פעם אחרת בתוספת הידור) .שלמי תודה פורים
עמ' נ"ו ועיי"ש עוד מה שכתב בזה(
ונשאל רבנו דלכאורה יש לחלק בין הידור גרידא ,דבהא יש לדון אם יכול
לחזור אחר שקיים עיקר הדין ,אבל הכא שזה ספק בעיקר דין הקריאה א"כ
הוי ספק בקיום המצוה לכתחילה ,ובזה אין נידון שיועיל להשלים גם אחרי
שכבר יצא ידי המצוה ,ככל ספק.
והשיב רבנו דלא נחשב ספק בעיקר מעשה המצוה ,כיון שאין ספק שיוצא
בקריאה בכל גוני שיקרא ,וכל הנידון אינו אלא לדיוק הקריאה.
עוד נשאל דהא גבי קריאת המגילה כתב הרמ"א )סי' תר"צ סי"ז( הגה :יש
שכתבו שנוהגין לומר ד' פסוקים של גאולה בקול רם ,דהיינו :איש יהודי וגו',
ומרדכי יצא וגו' ,ליהודים היתה אורה וגו' ,כי מרדכי היהודי וגו'; וכן נוהגין
במדינות אלו )הגהות מיימוני פ"ח וכל בו ואבודרהם(; והחזן חוזר וקורא
אותן .וכתב המשנ"ב שם "כדי שיהיה כולה מתוך הכתב" והרי התם נמי יוצא
בדיעבד בקריאה במיעוטה עד חצי בעל פה ,אלא שלכתחילה צריך שיהא
כולה מתוך הכתב ,וא"כ תיקשי נמי מאי מהני חזרת החזן הרי כבר יצאו יד"ח
חובה ,בקריאה בעל פה] .א"ה ובהליכות שלמה מועדים ח"א עמוד ש"ל כתב שנכון לכוון

עמלק כח הרע

הנה רואים שהתורה קבעה מצוה לדורות שצריכים למחות את זכר עמלק,
ואע"פ דבשלמא העמלקים שהיו בדורו של משה היו רשעים ,ויש עליהם
תביעה וכדכתיב זכור את אשר עשה לך עמלק וגו' ,אבל למה יש דין למחות
את העמלקים שהיו בדורו של שאול ושלמה ,לאחר שבנ"י כבר ישבו בא"י
הרבה שנים ,והמצוה היא למחותם שלא ישאר מהם זכר ללא רחמנות .ועוד
שהם כעין תינוקות שנשבו ,שהרי הם נולדו לאנשים רשעים וגדלו עם
רשעות ,ומה יש תביעה עליהם.
ובכל זאת התורה אומרת ,שעמלק זה בריאה גרועה ,כולו חטא ורע ,ורש"י
בפרשת בשלח י"ז ט"ז כתב שהקב"ה נשבע שאין שמו שלם ואין כסאו שלם
עד שימחה שמו של עמלק כולו ,דכל זמן שיש זכר לעמלק בעולם יש שליטה
של רע בבריאה ,או כמו שהגרי"ס זצ"ל אמר דמה שיותר מתחזקים בתורה
זה מחליש את כח החטא בעולם ,כך הוא להיפך דככל שמתגבר כח הרע
בבריאה שיש כח מרוכז של רע ,זה מפריע לקדושה של הבריאה.
ואע"פ שכל הגוים אפילו אותם שהיו בימי משה היו רשעים ועובדי ע"ג ,ועל
האומות שהיו בא"י נצטוו לא תחיה כל נשמה לפי שעברו עבירות חמורות
והיו בעלי מידות רעות ,אעפ"כ לא נאמר עליהם צווי כ"כ חזק כמו על עמלק,
לפי שהתורה ירדה לסוף דעתן שכולו רע ,וכל זמן שיש "עם שכולו רע" זה
מפריע לקדושה של הבריאה ,שע"י זה לא יכול להתפשט מקום שיהי' מדה
גדולה של שכינה ,ושהקב"ה ישרה את שכינתו בעוה"ז כיון שיש רע .ובכדי
שיהיה מקום לזה ,צריכים להכרית את זרעו של עמלק ,שאז מתקרב להיות
הכסא שלם וכשמתקרב לדרגה זו אז יכול להיות מקום לבנין ביהמ"ק שיבנה
בדרגה שצריך להיות ,ולכן הכרתת זרעו של עמלק קודם לבנין ביהמ"ק
כדילפינן סנהדרין )כ' ב'( אע"פ שלכאורה חבל על כל רגע שאפשר לבנות
את ביהמ"ק ולא בונים ,אלא דעדיף להמתין כדי שהקדושה של בית המקדש
תוכל להיות במלא תפארתה.

הפטרת זכור

הנה הגמ' ביומא )דף כ"ב ( מפרשת את הפסוק "וירב בנחל" ,דהכונה על
עסקי נחל ,בשעה שא"ל הקב"ה לשאול לך והכית את עמלק ,אמר ומה נפש
אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה ,כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה
ואם אדם חטא בהמה מה חטאה ,ואם גדולים חטאו קטנים מה חטאו ,ובזמן
ששאול חזר מהמלחמה כתוב שם בפסוק י"א שהקב"ה אמר לשמואל
נחמתי כי המלכתי את שאול למלך וגו'ויזעק אל ה' כל הלילה' והמצודת
מפרש שהתפלל על שאול ,ואח"כ כשהגיע לשאול כתוב שם פסוק י"ג
ששאול אמר ברוך אתה לה' הקימותי את דבר ה' דאמר לשמואל בשמחה
עצומה שקיים המצוה ,ושמואל שאלו ומה קול הצאן הזה באזני ,וקול הבקר
אשר אנכי שומע ושאול ענה ,מעמלקי הביאום אשר חמל העם וגו' .וצ"ב הרי
הוא מגדיל הטענה עליו שהרי הקב"ה צוהו להרוג את כולם ,ואח"כ בפסוק כ'
אמר שהביא את אגג והתחיל להצטדק שהעם חמל עליו ,אבל עדיין לא
הודה שחטא ,ורק לאחר ששמואל א"ל שהקב"ה מאסו מהיות מלך אז אמר
.
חטאתי
ובאמת תמוה מה ששאול אמר הקימתי את דבר ה' הרי הקב"ה צוהו מפורש
להמית מאיש עד אשה וגו' ,ואיך אמר לשמואל שהקים את דבר ה' ורק
.
לבסוף הודה ואמר חטאתי ,ואיך הגיע למצב הזה
אלא דלמדים אנו בדברי חז"ל שפירשו את הפסוק "וירב בנחל" שעשה ריב
דכביכול התווכח על הציווי שנצטוה ,ואע"פ שלא אמר שלא ישמע בקול ה'
וכמו שרואים באמת שהרג אח"כ את כולם ,אלא שזה היה הגרעין החטא,
שהתחיל לחשוב חשבונות למה מגיע להם מיתה ,והרי לא נצטוה להרגם
משום שחטאו ,אלא משום דכל כך השתרשו ברע עד שהם הרע בעצמותם,
 .והמחשבה הזאת לחשוב אחרת ממה שנצטוה מפי ה' זה היה
וצריך להרגם
הגרעין ששאול חמל על האכזרים ,וטען בהמה מה חטאה קטנים מה חטאו
ולבסוף מה היה הוא הרג את כל כהני נוב ,וזה אכזריות גדולה ביותר ואמרו
חז"ל )ילקוט שמואל רמז קכ"א( "אריב"ל כל שהוא רחמן על האכזרים ,לסוף
.
נעשה אכזר על הרחמנים להלן כתיב ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב"
ובאמת מה השייכות בין זה לזה ,הרי לכאורה היה אפשר לומר ,דאדרבה
דהמרחם על האכזרים הרי שלבו כ"כ רך ורחמן ,שמרחם אפי על האכזרים
וכ"ש שירחם על הרחמנים ,אבל חז"ל לימדנו שאין הדברים כן ,משום
שהמרחם על האכזרים נותן מקום להתפתחות הרע ,והנותן מקום
להתפתחות הרע לבסוף הרע ישלוט גם עליו ,דכל המלחמה שיש כנגד הרע
זה התגוננות ,דאחרת ח"ו הרע שולט בכל העולם ,ומי בטוח שלא ישלוט
 .והתורה אומרת שאם יש רע בעולם בצורה של עמלק שהם סמל
עליו הרע
הרע ,ולא סתם רע ,ולכן צריך למחותם לגמרי ,ומי שאינו מבין ונותן לרע הזה
להיות בעולם ,אז הרע שולט גם עליו ומרחם על האכזרים דאינו יודע שזה
לא מלחמה עם אנשים מסוימים אלא מלחמה עם הרע ,וכשמרחם על
האכזרי פירושו שמרחם על האכזריות ונותן לרע לשלוט ,ואז נעשה אכזרי
) .ימלא פי תהלתך פורים וראה שם באריכות(
בעצמו ,ומתאכזר על הרחמנים

שלא לצאת יד"ח בקריאתן[

והשיב ,דהנה באמת בפסוקים האמצעים לא קשה שהרי כל זמן שלא גמר
את קריאת המגילה לא סיים את מעשה המצוה ,דכל הקריאה מתוך הכתב
הוי מצוה אחת של קריאת המגילה .ובאמצע קיומה ודאי שאפשר להוסיף
בקיום כמבואר בבית הלוי )ח"ב קמ"ו( אכן מה שיש להקשות על זה זה על
קריאת פסוק האחרון 'כי מרדכי היהודי וגו' שמיד שיקראו הציבור כבר גמרו
את קריאת המגילה ויצאו ידי חובה וא"כ מה מהני חזרת החזן ,ואולי י"ל
דבפסוק ראשון ובפסוק אחרון מעכב קריאתה מתוך הכתב ,ולכן יוצא בזה
יד"ח] .ודומה לדין כתיבת המגילה שמעכב כמבואר ברמ"א סי' תר"צ ס"ג
וע"ש בביאור הלכה[ )הרה"ג ר' יצחק שלום וייס שליט"א עומקא דפרשה צו תשע"ד(
והמנהג בבית מדרשו של רבנו שליט"א לקרוא תמחה את זכר ,תמחה את
זכר ,ולא את כל הפסוק ,ובאחד השנים פנה הגה"צ רבי זאב אידלמן זצ"ל
לבעל קורא הרה"ג ר' נחום גליק שליט"א וביקש ממנו שיחזור על כל הפסוק,
ושאל רבי נחום את רבנו מה לעשות ,ואמר לו הרי ר' שמחה זעליג זצ"ל
בבריסק היה קורא זכר זכר ולא היה חוזר את כל הפסוק ]וגם יש לו בזה טעם
וכדעיל[ אולם אמר רבנו לר' נחום ,תקרא איך שר' זאב רוצה ,כדי שהוא יהיה
מרוצה .והציע ר' נחום לרבנו פשרה שהוא יקרא זכר זכר ,ואח"כ יקרא את
כל הפסוק פעמיים ,וענה לו :אם ר' זאב יהי' מרוצה אני מסכים ,ואם לאו
תעשה כמו שהוא מבקש ]וכן סיפר רבנו כשרבי שמחה זעליג זצ"ל היה קורא
את המגילה היה קורא להרוג ולהרוג ,בפניהם ולפניהם ,כשחוזר רק על מילה
אחת[.

מבני בניו של המן

בסנהדרין דף צ"ו ,ב איתא מבני בניו של המן למדו תורה בב"ב .והנה העירו
]החיד"א ועוד[ דמכיון דהמן היה מזרע עמלק ,ובמכילתא ס"פ בשלח איתא:
ר' אליעזר אומר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו אם יבואו מכל האומות
להתגייר שיקבלוהו ,ולעמלק ולביתו שלא יקבלוהו.
ויתכן דלא קיבלו מבניו לגירות אלא דאחד מזרעו בא על בת ישראל ,וכיון
שהולכים אחר האם דינו כישראל ,וע"י כך נתגלגל דמבני בניו של המן למדו
תורה בבני ברק ]וע' חזו"א יו"ד סימן קנ"ז ס"ק ה[
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי מרדכי מן זצ"ל ראש ישיבת בית הלל נלב"ע ו' אדר תשנ"ז
ראה מה שכתבנו אודותיו בגליון ויקרא שנה א' וכאן הבאנו דברים נוספים.

משא ומתן בהלכה

מעלת ישיבת בית הלל

בעת שעבר הגר"מ לגור בבני ברק שאל את גדולי העיר את מי לשאול
בהלכה .ואמרו לו שגדול המורים הוא הגראי"ל שטיינמן .ואכן כך עשה
שהיה שואל את רבנו בכל עניני הלכה.
לימים כשנשאל רבנו שליט"א מבניו של הגר"מ שאלה הלכתית ,ואמר להם
שאינו מורה בהלכה ,אמרו לו הרי לאבא השיב בהלכה .ואמר להם רבנו :רק
דברנו בדרך מו"מ ,וביחד יצא להלכה למעשה.

בס"ד
לאחינו בני ישראל נדיבי לב תומכי תורה ולומדיה שיחי' לאוי"ט
באנו בזה להמליץ ולהודיע בדבר מקום תורה הגדול הנמצא כאן בעיה"ק ב"ב
ת"ו הלא הוא כולל האברכים "ישיבת בית הלל" ,אשר יסדו והנהיגו שנים רבות
הגאון הגדול בתורתו וצדקתו רבי מרדכי מן זצוקללה"ה.
בכולל משתדלים ביותר בכדי שיוכלו לומדיה להמשיך לעלות בגדלות
בתורה וביראה ,ומשום כך הרבה ראשי הישיבות הק' מכוונים טובי
תלמידיהם בוגרי הישיבות אחרי נישואיהם להיכנס למקום תורה גדול זה ,כי
הוא מבצר התורה וירא"ש.
כולל זה המונה כמאה וחמישים אברכים כ"י ,והחזקת העול הכספי היא
גדולה ורבה מאד ,ובמיוחד עתה אשר נסתלק לבית עולמו ראש הישיבה
אשר נשא בעול קיום הכולל ,נשאר מצב הכולל כספינה המטורפת בלב ים,
מחוסר אמצעים כספיים.
לכן באנו לאחב"י נדיבי עם שיתמכו ,ויעזרו ,וישתתפו בתמיכה כספית
הגונה ,שלא יבוא ח"ו להתמוטט מקום תורה גדול זה.
וזכות מצוה זו של החזקת התורה ולומדיה ,יעמוד לכל העוזרים והמסייעים
בזה ,ויתקיים בהם ברוך אשר יקים את דברי התורה להתברך בברכה,
והצלחה ,נחת ,ובריאות ,וכטו"ס.
כ' כסלו תשנ"ח בני ברק יצ"ו
הכו"ח לכ' התורה ועמליה אהרן יהודה ליב שטינמן
והוסיף אח"כ רבנו שליט"א בתקופה מאוחרת יותר
כהיום יום כ"ג סיון תש"ס
בס"ד נתוספו ספסלי בבי מדרשא
ומצוה גדולה לעזור ולתמוך במקום תורה החשוב.

ביקור חולים
בעת חליו של הגר"מ הגיע רבנו כמה פעמים לבקרו ,ופעם אחת התארך
הביקור ,ומחמת זה איחר רבנו לשיעור בישיבה קטנה ,והיה לפלא שכמעט
לא קרה דבר כזה אף פעם שיאחר לשיעור.

הגיע לדרגות נדירות
אחרי פטירתו של הגר"מ הספידו רבנו בלויה ]והבאנו דבריו בשנה א'[
ולאחכ"מ בתחילת זמן קיץ נשא רבנו הספד עליו בישיבת בית הלל .ואמר
רבנו בתו"ד "דלפי ראות עיניו כמדומה שהגאון ר' מרדכי זכה שהגיע לדרגות
גבוהות ונדירות וכו".

מסתמא שמח מכך
כמה שנים אחרי פטירתו של הגר"מ ,נישאה נכדת רבנו שליט"א עם נכד
הגר"מ זצ"ל .ובחתונה ניגש הגאון ר' אליהו מן שליט"א לרבנו ואמר לו
שמסתמא לאבא יש נחת רוח בשמים מהשידוך הזה ,מחמת גודל הידידות
שהיה ביניהם .והשיב לו רבנו 'גם אני חשבתי על זה ,שמסתמא להגר"מ יש
נח"ר מיוחדת מכך ,שהרי הגאון ר' מרדכי היה ידיד אמת שלי'.

יום השלושים של הגאון הגדול רבי שלום בן ציון פלמן זצ"ל רב קהילת נחלת משה ,ומחבר ספרים
"שלמי תודה" נלב"ע י"ב שבט תשע"ה
מקיץ תשכ"ה עת נתמנה רבנו שליט"א לראש כולל פונביז' ,והגרב"צ היה מחשובי האברכים שם ,ונקשרה נפשו של הגרב"צ ברבנו שליט"א והיה מציע לפניו
את כל שאלותיו ונושא ונותן עמו בדברי תורה שעות ארוכות.
והנה את הדברי תורה הרבים ששמע מרבנו בכל חלקי התורה ואשר נו"נ עמו ,הבאנו חלקם מידי שבוע ,וכן אי"ה נביא בעתיד עוד ,וכאן נביא עובדות וענינים
שהיו עמו.
וכפי שקבלנו מבניו הגאונים שליט"א ,וממקומות שונים.

קביעות לדבר

ריבית ,ודיבר ע"ז עם רבנו וברוב אימת הדין שהיה לרבנו ,ארכבותיו דא לדא
נקשן )דניאל ה( ורעד ממש עם ב' ידיו וב' רגליו בלי שום גוזמא.

חמישים שנה היה לו קביעות לדבר וללבן עם רבנו סוגיות סבוכות שבש"ס
כשעה אחר תפילת ערבית ,והיה יורד עמו לעומק הסוגיא עד לתמצית
הלכה .וסיפר הרה"ג ר' משה לשינסקי שליט"א שכבר לפני חמשים שנה היה
רבנו מסתובב עמו בגבעת הישיבה בב"ב הלוך וחזור ,ודן עמו בדברי תורה,
והיה מחזה מרנין לב לראות מצד אחד את הסיני ועוקר הרים ,ומצד שני את
ההכנעה והערכה שהיה בין שניהם.

חומרות גדולות
וידוע שרבנו היה מדבר עמו דברים נסתרים שלא היה מדבר עם איש ,וסיפר
הרה"ג ר' משה לשינסקי שליט"א שלפני עשרות שנים בעת שלמד חברותא
עם הגרב"צ בכולל פוניביז' ,סיפר לו הגרב"צ על הנהגות שנוהג רבנו בהלכה
בחומרות נוראות ומפליגות .ובפרט בכמה ענינים בהלכות שבת שחושש אף
לשיטות יחידות ממש] ,א"ה וראה מה שהבאנו בגליון פר' עקב שכן נהג מרן הגר"ח
מבריסק זצ"ל להחמיר בהלכות שבת אפי' כשיטות יחידאי[ והסתיר רבנו זאת אפילו
מבני ביתו ,ולא רצה שידעו מזה.
]והוסיף ר' משה ,שכנראה אמר רבנו ד"ז להגרב"צ דסבר שבדרגתו של
הגרב"צ ,יכול להחמיר חלק מהחומרות הללו[.
והגרב"צ היה מתבטא לב"ב שיודע על רבנו הנהגות נשגבות ונוראות ,כאחד
הקדמונים שהסתיר אותם מעיני כל.
סדר זרעים
סיפר הגרב"צ זצ"ל שבאחד הימים הציע לו רבנו ללמוד עמו סדר זרעים
בעיון ,אך לא אסתייע מילתא .וכל ימיו של הגרב"צ הוא מצטער על שהפסיד
את החברותא הזו.
יוה"כ תשל"ד
סיפר הגרב"צ :ביוה"כ תשל"ד כשהלכתי להתפלל ותיקין ראיתי את הגראי"ל
צועד לכולל חזון איש מכיון רח' רשב"ם .שאלתי אותו מדוע מגיע משם
לבית כנסת ,ולא מביתו.
ואמר לי דבר פלא :עת שישנתי נראו לי המילים" :קרע שטן" כשהאות רי"ש
שב"קרע" מנותקת ומרחפת מעל התיבה ,והיות שליל כיפורים הוא,

קביעות כל הזמן
כשהגיע רבנו שליט"א לנחם את בניו ,שאלוהו האם זה נכון שהיה להגרב"צ
קביעות לדבר עמו בלימוד אחר מעריב בכולל .אמר להם רבנו :לא היה לו
קביעות לאחר מעריב ,הוא דיבר איתי בכל זמן שאפשר ,לפני מעריב ,ואחרי
מעריב ,ובכל זמן פנוי.

מחברת מלאה
וסיפר אחד מהאברכים בתקופה ההיא שהגרב"צ היה מגיע כמעט כל יום עם
דפים מלאים שאלות ,והיה ניגש לרבנו לשאול את השאלות ,והיו אברכים
שכעסו עליו שהוא תופס כל כך הרבה זמן את רבנו ,ואמר להם מה אעשה,
הרי אני צריך לדעת הלכה למעשה.

אהבת האמת
פעם אחת נשאל רבנו על אהבתו העצומה להגרב"צ זצ"ל ואמר :הוא איש
אמת שאוהב רק תורה בלי שום כבוד ,והוסיף היכן מוצאים בדורינו כאלו
אנשים.

דברים נשגבים
חתנו של הגרב"צ זצ"ל הרה"ג ר"י וינמן שליט"א סיפר שכמה פעמים דיבר
עם חמיו הגרב"צ בגדלות רבנו שליט"א ופ"א אמר לו :ראיתי אצלו דרגות
נשגבות שאיני יכול לפרסמם .וסיפר עוד שפ"א נתעורר שאלה בהלכות
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התעוררתי ופחד ובעתה אחזוני ,הן ליל כיפורים הוא ,וחזיון זה מה טיבו,
שמא סימן רע הוא?"
ומיד התעוררתי והלכתי למרן הסטייפלר וספרתי לו את החלום ,ולקח
תהלים ונתן לי ,ושנינו אמרנו זמן ממושך פרקי תהלים ,ולכן אני הולך מביתו
להתפלל תפילת ותיקין.
והנה באותו היום נפתחה מלחמת יוה"כ ,ואחרי תקופה כשהיה הגרב"צ זצ"ל
אצל הסטייפלער )שהיה לו קביעות כל שבוע ללכת להסטיפלער( שח לו
הסטיפלער שמי יודע מה היה יכול לקרות ,ללא אותו תהלים שהיה בליל
יוה"כ שזה היה עוד קודם הצרה ]ותפילה לפני הצרה מועילה הרבה יותר
מאשר בתוך הצרה כמבואר בחז"ל[.
והגרב"צ שהתפעל מהמעשה סיפר את זה בשעתו ברבים באחד השיעורים,
וכששמע מכך רבנו שליט"א ביקשו שלא יספר את זה יותר .ולימים כשבנו
של הגרב"צ שאל אותו על הפרטים של הסיפור ,אמר לו הגרב"צ אחר שרבנו
ביקש שלא לספרו ברבים ,הסיפור הזה כאילו נשכח ממני] .את עיקר הסיפור על

שפ"א אמרתי לי שאבא טען על סברתי כך וכך ]כמדומה שהיה זה בהלכות
נטילת ידים[ ולאחר דין דברים אמר לי 'א"כ חוזרני בי'.

שאלות להגרב"צ
ועוד סיפר הרה"ג ר ליפא שליט"א שכמה פעמים שלח רבנו אותו שאלות
לשאול את אביו ,ולדוגמא שאל אותו פעם שהוא מברך בשב"ק עם לחם
משנה על פת פחות מביצה שהיה עושה על ב' מצות ]ולא עושה על לחמניה
כי אין מי שיאכל את זה[ ולכאורה אין בכל אחד מהם כביצה ,והאם צריך
ליטול ידיו על זה בברכה ,דאמנם במשנ"ב סי' קנ"ט סקי"ב הביא לברך ע"ז
אך לא ביאר שם טעמו .ואבי הביא לי את הספר תוספת שבת שמדבר על זה
ומבאר טעם לזה .ורבנו התפעל מידיעת הגרב"צ ,שמיד ענה ומצא זאת כתוב
בספר הנ"ל.
ופ"א אמר לו רבנו שכדאי לרשום את המו"מ שישאר לעתיד ,כיון שיש כאן
שאלות טובות.

תפילין של הגרב"צ

חלום רבנו שליט"א ביוה"כ ,כבר הבאנו לעיל בגליון יוה"כ ,וכאן הובאו הפרטים הנוספים[.

ושמענו מבנו רבי ליפא שליט"א שאביו הגרב"צ היה איטר יד ,ופעם הביא לי
את התפילין של יד להראות לרבנו ולשאול אותו על הקשר ,וכששמע רבנו
שזה תפילין של הגרב"צ הביט בזה הרבה ,והסתכל בעיון ובמתינות רבה.

צדיק נסתר
רבנו שליט"א דיבר כמה פעמים אחר פטירת הגרב"צ שהיה גאון וצדיק
נסתר ,ובעת שהגיע לנחם את בני הגאון זצ"ל אמר' ,בעולם הזה לא הכירו
אותו מספיק והיה תמיד נחבא על הכלים ,אבל בעולם האמת הכול יודעים'...

שהוא יכריע
פ"א מגדולי המורים בזמנינו שאל להגרב"צ שאלה בהלכות עירובין ,ואמר לו
שיש באחרונים דבר דומה ורצה לדמות זה ,אבל אמר לו שלמעשה צריך
לשאול את רבנו .והלך איתו ביחד לרבנו ואמר לו את כל מה שאמר הגרב"צ
ואמר לו רבנו שאכן זה דומה ,אבל להלכה למעשה תשאל להגרב"צ שיכריע.

ברח מהכבוד
בימי השבעה אמר רבנו בביתו ,שהגרב"צ היה בורח מהכבוד עד קצה הגבול,
והרי הקב"ה רצה לכבדו ופרסמו ,אז פירסמו ע"י ספריו וכפי שברח יותר
מהכבוד כך הצליח יותר ויותר להתכבד ספריו ,שנלמדים ע"י ריבוי אנשים
שלא הכירהו.

מתפלל עליו כל יום
פ"א גילה רבנו ,שמזכיר בכל תפילה ]בפרטות[ כמה מזקני וגאוני הדור שלא
יחלו ח"ו וימשיכו להיות עמנו לאי"ט ,ואמר שגם את הגרב"צ הוא מזכיר כל
יום בתפילה ,שאין לכלל ישראל הרבה אנשים כמותו.

שלמי תודה
לאחר שהוציא הגרב"צ את ספרו שלמי תודה על סוכות ,זה נמכר בכמות
גדולה מאוד ,ואח"כ נחלה הגרב"צ .ולאחר מכאן כשרצה להוציא עוד כרך
חשש ,והלך לשאול את רבנו האם להוציא את הכרך הנוסף.
ואמר לו רבנו דאכן יש מקום לחוש לזה ,דזה עין הרע גדול ,ועדיף שימתין
מלהוציא כעת.

אשרי מי שבא לכאן
ונסיים בדברי רבנו בימי השבעה שאמר שעל רבי בן ציון זללה"ה אפשר לומר
'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו' וכשיצא מבית האבלים אמר ביטוי שאינו
רגיל על לשונו' ,שזכותו של ר' בן ציון תגן עלינו אמן'.

לא לגזול מכלל ישראל

מדברי הגרב"צ

מעת שרבנו החל להנהיג את כלל ישראל ,מיעט הגרב"צ זצ"ל לפלפל עמו
בארוכה בעניני הלכה כמבימים ימימה ,והיה נכנס לדבר עמו רק כשנזקק
לקבל הכרעה בעניני הכלל וכדו' ,וכשנשאל הגרב"צ מדוע שינה ממנהגו,
אמר שהיום אנשים עומדים בתור לדון עמו בעניני הכלל ,ואם אני יכנס לרבנו
אני גוזל את הזמן של כלל ישראל .ואחד מב"ב של רבנו מספר שפעם נכנס
בעת שהגיע הגרב"צ לדבר בדבר הלכה וקבלו רבנו בשמחה ,ואמר לו כל
הזמן אנשים באים לשאול שאלות ,אבל עכשיו ב"ה יש לי עם מי להשתעשע
בדברי תורה.
ואף בשנים שהיה נמנע מלבוא לרבנו ,היה שולח את בנו הרה"ג ר' ליפא
שליט"א להביא קמיה רבנו את ספקותיו בעניני הלכה ,והיה אומר לו בכל
שאלה את כל הסברות לכאן ולכאן .ומספר בנו הנ"ל שבאתי לרבנו בשליחות
אבי לשאול שאלות ,ראיתי בחוש איך שמחבב את דבריו והיה מתייחס
אליהם בכבוד ראש ובעיון רב ,והיינו נכנסים לחדרו של רבנו והיה מוציא
ספרים ,ומעיין עיון רב וחושב רבות של שאלותיו.
וכשגמר לענות היה שואל בחביבות ,נו מה עוד אבא שאל.
ותמיד כשחזרתי לרבנו לשאול עוד שאלה ,שאל אותי רבנו מה אבא אמר
על הסברא שאמרתי לך בפעם שעברה ,וראו בחוש איך שבער לרבנו לברר
האמת ולידע אם אבי מורי הסכים לכך או שהיה לו פירכא על זה ,וזכרוני

ובכתבי רבנו שליט"א עמ"ס ביצה מצאנו שמזכיר ד"ת מהגרב"צ זצ"ל
מתני' )ביצה כ"ג ,א( שלשה דברים ראב"ע מתיר וחכמים אוסרים ,פרתו
יוצאה ברצועה שבין קרניה .פרש"י בשבת .והעירני ר' בן ציון פלמן נ"י
דמשמע דס"ל דרק ל"ט מלאכות נוהג ביו"ט ולכן פירש דהיה בשבת,
ובחגיגה )יז ,ב( בהא דילפינן לינה מדכתיב ופנית בבוקר והלכת לאהלך,
ופרש"י שהוא חול המועד דאילו ביו"ט אסור תחומין ,הרי דגם ביו"ט אסור
תחומין מה"ת למאן דאית לי' תחומין בשבת דאורייתא -] .אפי' שאי"ז מל"א
מלאכות[
ויש שרצו לומר ]עי' תוס' יו"ט שם ושפ"א[ דכונת רש"י משום דאין עשה
דיו"ט נוהג באשה דהוי מ"ע שהז"ג ,כמש"כ התוס' בקידושין )לד ,א( ופרתו
של ר"א בן עזרי' של שכנתו היתה ולכן כתב בשבת ,אבל הראוני דרש"י ס"ל
דשביתת בהמתו הוי לאו ולא עשה ,עי' ע"ז דף ט"ו ברש"י ד"ה כיון דזבנה.
ונראה ,דנהי דחכמים ס"ל דהוי משוי לבהמה הרצועה שבין קרניה דהו"ל
נטירותא יתירתא ,מ"מ ביו"ט מותר דלא גרע מנשיאת מפתח דכל שרוצה
יותר בשמירתה מותר ביו"ט ,ובפרט לשיטת רש"י לעיל דף י"ב דהותר לגמרי
הוצאה ,וכאן הא הוי לצורך האדם לשמור בהמתו שלא תיפסד ,לכן כתב
רש"י דהיה בשבת דכיון דאין זה מעיקר צורכה ,הו"ל משוי בשבת) .אילת
השחר ביצה שם(

טנא מלא ברכה
לידידינו העומד לימין המערכת בכל עת הרה"ג המופלג בתורה ויר"ש שליט"א
מח"ס אעלה בתמר ותלמיד ותיק לרבנו שליט"א

לרגל הוצאת הספר החדש אעלה בתמר – בית בריסק
שבו הנהגות וחידושים שנשמעו מרבנו שליט"א מה שראה אצל מרן הגרי"ז זצ"ל ומאשר שמע מדודו
זקנו מרן הגרש"ז ריגר זצ"ל אודות מרן הגר"ח מבריסק ולמעלה בקודש לבית הלוי
ושנכתבו בדיקדוק רב –בעמל של שנים רבות
יזכה להגדיל תורה ולהאדירה ללמוד וללמד לשמור ולעשות
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פורים

)ב"ק פ"ח ה"ז(

שנת תשע"ה

הליכות והנהגות
חצי דולר – זכר למחצית השקל

והנה בפרשת אחרי )פרק ט"ז פסוק כ"ו( והמשלח את השעיר לעזאזל ,הנה
אדם זה נקרא בפסוק משלח ,אע"פ שהולך בעצמו עם השעיר ,ומשמע
שנקרא בשם משלח ,לא רק כששולחים ע"י שליח.
והעירו ,שיש לחלק דמשלוח מנות כל אחד ואחד חייב לשלוח ,משא"כ
ההולך עם השעיר עושה את חיוב כל ישראל ,והוא שליח ב"ד ומשו"ה נקרא
משלח )אילת השחר אחרי ט"ז ,כ"ו(.

מספר רבנו שליט"א ,שזוכר מימי צעירותו בעיר בריסק ,שהיה מרן הגרי"ז
זצוק"ל משתדל שיהי' לו ג' מטבעות של חצי דולר ,שהיה עשוי מכסף ,כדי
ליתנם זכר למחצית השקל .והיה שוה הרבה בזמן ההוא .כאשר שווי דולר
אחד היה  9זלאטות כסף] ,וכדי להבין מהו היחס לערך ,תדע שזוג תפילין גסות  -שהיה
עושה סופר מיוחד בעיר באבוב  -היו עולים  33זלאטות![ .אמנם בזמנינו נשתנו
המטבעות בארה"ב ,ומטבע של כסף אינו יוצא בהוצאה ,אין ענין להדר
במטבע זה דוקא.

משלוח מנות לבחורים

בחור ישיבה שאוכל בישיבה ,כיון שהאוכל הניתן לו אינו שלו לכל צרכיו אלא
לאכילה ,אינו יכול לקיים בו מצות משלוח מנות ,וצריך לזה רשות מפורשת
מהנהלת הישיבה) .רשימות הרה"ג ר' חיים אוחנה שליט"א(
ושנה אחת הגיעו לבית רבנו בני הישיבה הקדושה ,והיה לפניו עוגה ,ואמר
להם שכ"א יזכה בפרוסת עוגה ויתן לחבירו ]עם כוסית יין[ לקיום משלוח
מנות .ואח"כ עבר לפניו בחור ]שהיה לו ירידה מסויימת בלימוד בזמן חורף
ההוא[ ואמר לו רבנו שליט"א אתה תיתן לי! את המשלוח מנות כי אני החבר
שלך ,והדברים עשו רושם נורא על הבחור הנ"ל ,ועלה ונתעלה לאחד מגדולי
הת"ח שבדור) .מפי ג"א שליט"א(

מסירת השיעורים

רבנו שליט"א נוהג למסור את השיעורים שרגיל למסור בביתו ,גם בימי
הפורים ,וכדי לא לבטל את הקביעות.

ברוב עם

פ"א כשראה רבנו שליט"א שהגיעו רבים להתפלל בליל פורים בביתו ,אמר
מילא אני אנוס ולכן אני נאלץ להתפלל במנין פרטי בבית ,ולכן איני יכול
ללכת למקום שיש ברוב עם ,אבל אתם צריכים ללכת למנין של ברוב עם,
]עי' מ"ב סי' תרפ"ז סק"ז[ וביקש שישארו רק מנין מצומצם.

משלוח מנות למי שאינו שומ"ת

צירוף קטנים

סיפר הר"ר א .שליט"א :היה זה לפני כעשרים שנה ,היינו זוג צעיר ולפני
פורים עמדנו בפני בעיה קשה ,סבינו וסבתינו החילונים ציפו מאד לקבל
מאיתנו משלוח מנות ,אך אנו הסתפקנו ,האם מותר לנו לתת להם דהרי הם
.
לא יברכו ע"ז
הלכתי לבית מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א והצגתי בפניו את
:סבי גר ברמת גן ,הוא מצפה לקבל משלוח מנות ממני ,אבל
צדדי השאלה
אני יודע שהוא לא יברך ,מה עלי לעשות ?
בתחילה אמר רבנו שליט"א "תביא להם בגדים וכדו' מתנה יפה ,למה צריך
.
.
.
'
דווקא אוכל ,את המצוה תקיים במישהו אחר
':כן ,כן תביא
אולם לפתע השתתק ,ראיתי את עיניו הק' נדלקות ואז אמר
':תביא להם
' ופירט
.
להם משלוח מנות גדול ,הרבה אוכל ,תביא הרבה
.מי יודע איזה אוכל כשר יש לו ברמת גן ,כך
.
סוכריות ,עוגות ,שוקולדים.
! )נר לשולחן לשבת שמיני תשע"ד(
לפחות הוא יאכל כשר'

נשאל רבנו שליט"א דהנה במשנ"ב ס' תרפ"ח )סק"כ( לענין מגילה קודם
זמנה ,כתב דקטנים מצטרפין לעשרה בקריאת מגילה ,הואיל ואינו אלא
משום פרסומי ניסא ,ואילו בסי' תר"צ )סי"ח( על מה שכתב השו"ע דבי"ד
וט"ו צריך לחזור אחר עשרה ,כתב המ"ב שם )ס"ק ס"ג( בשם הפמ"ג דקטנים
פשיטא דאין מצטרפין דלאו בני חיובא נינהו.
ותירץ ,דקריאה שלא בזמנה אינו מחיוב מגילה ,רק דין בפני עצמו של
פרסומי ניסא ,וראיה לכך דהא הקורא שלא בזמנה אם נזדמן לו אח"כ מגילה
בי"ד חוזר וקורא בברכה כמבואר במ"ב תרפ"ח )ס"ק כ( הרי שלא יצא בזה
חובת מגילה ,וממילא סגי גם קטנים כדי לפרסום הנס .שוב הראה רבנו
שליט"א שכן מפורש בראבי"ה הטעם דקטנים מצטרפין קודם זמנה כיון
דאין זה דין קריאה רק פרסומי ניסא בעלמא )קו' קיימו וקיבלו(.

מתנות לאביונים בכלי פחות משו"פ

נשאל רבנו ,דהנה כתב המשנ"ב תרצ"ד סק"ב שצריך להביא שו"פ למתנות
לאביונים ,וא"כ יל"ד לפ"ד הרשב"א בשבועות )ל"ט ,א( דנזקקין לכלי פחות
משו"פ ,האם יוצאים יד"ח בנתינת כלי פחות משו"פ למתנות לאביונים.
והשיב רבנו דמתנות לאביונים עיקרו הוא שיקבל כסף עבור סעודת הפורים,
וממילא אמנם כלי פחות משו"פ יש לו חשיבות ,אבל הממון שיקבל ממנו
הוא פחות משו"פ וא"כ לא יצא יד"ח] .ואגב זה נשאל מדברי התוס' ב"מ נז ,א דהק'

מה ההנהגה

רבנו הקשה בסיום קריאת המגילה :למה שאסתר שמעה שהוא לבוש שק
שלחה לו בגדים וכי חשבה שהוא מחוסר בגדים ,היא היתה צריכה לשאול
מה הסיבה לכך.
והשיב ע"ד הפשט שהיה מחלוקת ביניהם איך לנהוג ,האם ללכת נגד המלך
או עם המלך.

אמאי מועיל לקנות קנין סודר בכלי פחות משו"פ דאי"ז שו"פ ,ולכאו' אי"ז כד' הרשב"א ואמר
דאין הכלים שוים ,וכונתו לדברי הניתה"מ ריש רפ"ח דלגב סודר הרי סגי בכלי כל דהו ,ואין לזה
חשיבות של הכלים שיושבים עליהם בב"ד[.

ברכה מיוחדת לפורים

סיפר אחד שהי' תלמיד למרן ראש הישיבה שליט"א לפני למעלה מארבעים
שנה )כפיה"נ פורים תשל"ג(
כאשר נכנסו תלמידי השיעור בישב"ק לרבנו שליט"א לשמחת פורים ,ועברו
אצל רבנו והאציל מברכתו לכל א' מהתלמידים ברכה אישית.
כאשר עמדו לצאת לאחר ה"שמחה" בפורים ,נתחכם א' התלמידים ופנה אל
רבנו שליט"א וביקש "ברכה שניה"
על אתר השיבו רבינו בבת שחוק ונעימות  -הלא "ברכה שניה" היא יוצר
האדם ...ווער א מענשט" ]היה בהנהגתך ראוי להיות "בן אדם"[ ולא יסף
ודפח"ח.

סדר מתנל"א

עוד נשאל רבנו אם לתת מתנות לאביונים לאביון שמכיר באופן פרטי ,או
ליתן לקופת השכונה ,ואמר דראוי ליתן לשניהם) .רשימות הרה"ג ר' משה חליוה
שליט"א(.

כלי מצרף

נשאל רבנו האם כששולחין משלוח מנות יש להניח כל מנה בנפרד ,דאפשר
דאיכא בזה דינא דהכלי מצרף ולא יחשב לשני מנות] .א"ה וכמו שכתב הבן איש
חי בפרשת תצוה שיש לחוש לזה ,וראה בהליכות שלמה עמוד של"ו שלא נקטינן כן[ והורה

חייב איניש

רבנו דאין לחוש לזה ,דבמשלוח מנות הנידון כמה מנות קיבל ,ולמעשה קיבל
ב' מנות.

אמר רבנו ע"ד דרוש בדברי הגמ' חייב "איניש" לביסומי עד דלא ידע .ונראה
דקודם אדם צריך להיות 'איניש' ורק אח"כ יכול להשתכר .דיש ב' צורות של
כניסה לשכרות יש ע"פ האמת ,ויש ע"פ השקר .ואם יכנס לשכרות ע"פ
האמת יעלה מהשכרות למעלות גדולות ...וכמו שראיתי על הגר"מ
סולובייציק זצ"ל שהיה שיכור בפורים והיה מדבר גבוהה ביחוד ה') .מתוך ס'

)רשימות הרה"ג ר' משה חליוה שליט"א וראה מש"כ בקו' אליבא דהלכתא גליון

ע"ה(

משלוח מנות ע"י שליח

המשנה ברורה סימן תרצ"ה )ס"ק י"ח( מביא דהבנין ציון מסופק אם צריך
לשלוח מנות דוקא ע"י שליח משום דכתיב ומשלוח מנות עיי"ש .ואומרים
בשם החזו"א זצ"ל שלא צריך להקפיד על זה,

אפיקי איל העומד לראות אור(

לעילוי נשמת מרת בריינא ע"ה בת ר' אריה ליב ז"ל נלב"ע ט"ו אדר
התודה והברכה לכל אלו ששלחו דברים מרבנו שליט"א בעניני פורים ויהיה חלקם ממזכי הרבים
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ענינו של יום
הנה יצא לאור ספר ימלא פי תהלתך עניני פורים ובו שיחות רבנו בענינים אלו .וכן הבאנו עוד ענינים בליון פורים תשע"ד וכאן הבאנו דברים נוספים שהגיעו לידנו

משלוח מנות -אחדות

זה נורא ואיום ולכן זה חטא נורא! זה גם מה שגרם לחורבן יהודי גרמניה
שהתחילו להתחבר עם הגויים אף שבתחילה שמרו תורה ומצוות ,לבסוף
ירדו וירדו עד שזה עשה חורבן על כולם ,וכדבריו הידועים של המשך חכמה
בפר' בחוקתי וזה נוגע לכל אחד ואחד לידע ,כי מה שאנשים שלא שומרי
שבת עושים צריך להתרחק מאד ,ואפילו אם נראה שזה לא יותר גרוע
מעבירה ,לא לחשוב שזה רק לא כדאי ,אלא יכול לגרום חורבן כל הכלל
ישראל ,וזה מה שלמדנו מנס פורים ,שהקב"ה הראה לנו עד כמה הדבר
חמור) .קובץ לאורם פורים עמ' נ(

הנה אחרי הנס של פורים תקנו משתה ושמחה ,ומשלוח מנות ,ומתנות
לאביונים ,ומה שתיקנו שמחה מובן דהוא כדי להודות על הנס ,אבל למה
תיקנו משלוח מנות ומתנות לאביונים.
ויש לומר דהנה כתוב )שבת פח ,א( שאחרי הנס קיבלו ברצון תורה שבע"פ,
דאלו תורה שבכתב קבלו בסיני ,אבל תורה שבע"פ קיבלו בכפיה וכעת קבלו
ברצון .והנה כמו שתורה שבכתב זכו לקבל רק ע"י שהגיעו לאחדות ,כמו
שכתוב ויחן ישראל נגד ההר ,ודרשו חז"ל )מכילתא יתרו( ששאר החניות לא
הי' באחדות ,ורק כאן שהגיעו למדרגה של אחדות אז אפשר לזכות לתורה,
וכיון שתורה שבע"פ לא זכו ברצון רק בכפי' ,כעת הוצרכו שוב דבר שמראה
אחדות.
והנה כלל ישראל במדבר הי' כולם במקום אחד ,והי' יכולין להראות אחדות
של כל הציבור ,אבל בשעת נס של פורים ,הלא הי' ישראל פזורים במאה
ועשרים ושבע מדינות ,ואיך יכולים להראות אחדות ,לכן הוצרכו לתקן מצוה
שכל כלל ישראל ינהגו באחדות ,וזה יהי' כמו בשעת קבלת התורה בסיני.
ויש לבאר הענין מה שתלוי קבלת התורה ]בין שבכתב בין שבע"פ[ איך
שמתנהגים בדברים שבין אדם לחבירו .כי אם ינתן תורה להרבה יחידים ,לא
יתקיים רצונו ית"ש בכונתו להיטיב ,וצריך להינתן לעם שלם ,ותורה שלמה
שהיא תורת חיים ,רצונו שתינתן לממלכת כהנים וגוי קדוש ,וזה אפשרי רק
אם יהי' כלל גדול של אנשים הרוצים להתאחד .וכן לעתיד לבוא ,שיתוקן
העולם במלכות הקב"ה ,אז צריכין כולם להיעשות אגודה אחת ,כי בלי זה
לא באו לתכלית הטוב .וכן מבואר במאמר החכמה להגה"ח רמח"ל וז"ל כי
האדון ב"ה הוא אחד ,ואין הארתו מתחזקת אלא בענין שמתאחד ,והנה
ישראל אע"פ שאישיהם רבים נקראים גוי אחד עיי"ש ,עכ"פ לזה צריך שכלל
ישראל יהי' באהבה ובאחדות.
לכן לזכות לתורה אפשר רק לגוי קדוש ע"י הנהגה של אחדות ,גם לזכות
לתורה שבכתב וכן לתורה שבע"פ ,צריך שיהי' ברצון להתאחד כדי לזכות
לקבלתה .וכיון שכן הכל מותנה ברצון טוב ובאהבת איש לרעהו ,ולכן הוצרכו
לתקן מצות של משלוח מנות ומתנות לאביונים ,כדי להשיג תורה שבע"פ.
לכן כתוב בספרים גודל זכויות שאפשר לזכות בפורים ,ויה"ר שנזכה בזכות זה
לגאולה האמתית בב"א) .ימלא פי תהלתך תפילה עמ' תל"ה(

תקנת משלוח מנות

הנה כתוב במגילה שתיקנו לעשות הימים האלו שניצלו מהאויבים ימי
משתה ושמחה ,ומשלוח מנות איש לרעהו ,ומתנות לאביונים ,והמפרשים
)עי' אבודרהם( ביארו הטעם דכיון שנהנו מסעודתו של אחשורוש ונכשלו
בחטא על ידי משתה ושמחה אז אחר כך כשהקב"ה עזר וזכו להינצל
מהגזירה קבעו המצוה במשתה ושמחה ,ותיקנו לשלוח מנות איש לרעהו,
ומתנות לאביונים להרבות אהבה בין איש לרעהו.
אמנם צריך ביאור מה השייכות בין זה לזה ,ולמה משום שניצולו מהגויים
צריך להרבות אהבה בין איש לרעהו.
אלא דהיסוד הוא ,דכיון שניצולו מהמן שהיה מזרע עמלק ,והרי כתוב
מלחמה לה' בעמלק מדור דור ,והמלחמה בעמלק אינה סתם מלחמה בין
יהודים לגויים ,ולהבדיל יש הרבה מלחמות בין שתי אומות.
אבל המלחמה בעמלק זה מלחמה כנגד המציאות של הרע ,שעמלק הוא
סמל הרע ,וכשהיו ניסים לישראל ,השמחה לא מתבטאת רק במה שהרגו
אותם ,אלא העיקר צריך להיות בעשיית טוב ,שכלל ישראל מרבים אהבה
ביניהם ,ומחפשים לשפר את המידות וכל אחד משתדל להחדיר בתוכו רגש
של אהבת הבריות ואהבת חברים ,וחז"ל תיקנו לבטא הדבר בשמחה
ומשתה ,ומשלוח מנות איש לרעהו ,ומתנות לאביונים.
והנה דווקא בימים אלו שצריכים להתחזק בתיקון המידות להכניס בלב
אהבה לאחרים ,אז הרע מתגבר "דכל המקודש מחבירו חרב מחבירו",
וצריכים לדעת דבלי שיפור במידות אי אפשר לזכות לתורה ,ונראה להתחזק
בימים מקודשים אלו בשיפור המידות ואהבת חברים ,וכשנתחזק בזה נזכה
לסייעתא דשמיא) .ימלא פי תהלתך(

הכנה לימים הגדולים

מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע

הנה המועדות שקבעו חז"ל אינם כימים רגילים ,לפי שיש בהם מידה של
קדושה וקבעו בהם מצוות מיוחדות ,ולא יתכן שההכנה לזה תהיה על ידי
דברים בטלים וליצנות ,כי איך אפשר לזכות למצוה וקדושה והתעלות על
ידי דברים אלו שהם תרתי דסתרי ,שהרי מצוה גוררת מצוה ,ועבירה גוררת
עבירה .אמנם כיון שכל המקודש מחברו חרב מחברו ,וכפי כמה שהימים
יותר מקודשים היצר מוצא מקום לחדור וכמו שאמרו סוטה )כ"א א(
"שמצוה אצולי לא מצלא" ואף על פי שמצוה גוררת מצוה ,מכל מקום אין
זה מונע מלעשות עבירה ,וצריך התאמצות על כך ,ובדרך כלל היצר שם כל
הכוחות בזמנים אלו כמו בשבת שיש בה קדושה מיוחדת ,אפילו אלו שאינם
מחללים שבת רח"ל ,מכל מקום עושים דברים שלא היו צריכים לעשות ביום
כזה ,כי בעצם כל היום היה צריך להיות במחשבת קדושה ולימוד תורה וחוץ
מזמן המנוחה עוד נותר הרבה זמן ,ורבים עושים דברים שאינם מתאימים
לקדושת שבת.
ויש זמנים שהיצר כל כך מטעה את הבריות ,עד שעושים להיפך ממה שצריך
להיות ,כמו בימי הפורים שחז"ל קבעו מצוות מיוחדות ,ומדרגת היום
גדולה מאד שהרי בשבת )פ"ח א( אמרו שבהר סיני הקב"ה כפה על בני
ישראל הר כגיגית שהיה איזה כפייה שיקבלו את התורה ,ובימי אחשורוש
חזרו וקיבלוה מרצון והרי זו מדרגה גדולה מאד ,כי על דור המדבר שאמרו
לפני מתן תורה נעשה ונשמע ,כתוב בשבת )פ"ח א( שירדו ק"כ ריבוא מלאכי
השרת והלבישו לכל אחד שני כתרים ,וכאן בפורים קיבלוה מרצון ,וכיון
שכתוב בספרים ]רמח"ל ועוד[ שכל מה שהיה בעבר חוזר באיזו מידה
מסוימת באותו הזמן "בימים ההם בזמן הזה" ואפשר לזכות למעין זה בכל
שנה ,נמצא שיש בכח קדושת היום להשיג תועלת והתעלות בתורה

חז"ל אומרים )מגילה יב א( מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו
הדור כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע ,ואף שהגמרא במגילה )דף
י"ב א( דוחה טעם זה ,אבל במדרש רבה שיר השירים )ז ,י"ג( וכן רש"י על
המגילה אסתר )ד א( הביאו טעם זה ,וצריך להבין מה החטא בזה הלא לא
אכלו איזה דבר איסור ,והרי כל האוכל היה כשר ,ומדוע נענשו על שנהנו
מסעודתו של אותו רשע ,וכן צריך ביאור בטענת הגמרא במגילה אם כן
שבשושן יהרגו ,שבכל העולם כולו אל יהרגו ,ומדוע נגזרה גזירה להשמיד
להרוג את כל היהודים ,האם בגלל היהודים שהיו בשושן וחטאו ,יהרגו כל
כלל ישראל במאה עשרים ושבע מדינות ,אנשים נשים וטף מנער ועד זקן
הכל בשביל אנשי שושן?
רואים דבר חדש ,דבר נורא! אדם שלא נזהר בדבר אפילו שמצד עצם הדבר
זה מותר זה כשר ,אבל אם זה נעשה על ידי אנשים לא כשרים ,ועושה ביחד
איתם זה נקרא ירידה עצומה עד כדי כך ,שנתחייבו כולם כלייה' ,כל כלל
ישראל בשביל קומץ קטן של אנשים' ,ולכך אפילו שאכלו דבר כשר ,מ"מ זה
היה סעודה של גוי ואפילו רק חלק קטן מהיהודים מתחברים עם הגוי זה
חמור עד כדי כך שעל ידי זה יכולה להיות ירידה עצומה ,שכל הכלל ישראל
יכול ח"ו לאבד לגמרי את מהותו.
כלל ישראל צריך להיות אחרת מכל הגויים ,ואם הוא מתחבר עם הגוי יותר
מדאי ,זה האסון הכי גדול ,ומגיע עונש חמור עד כדי כך ,ולולי שעשו כל כך
הרבה דברים להינצל ,וצמו שלושת ימים לילה ויום וכו' ,ומרדכי הפך עולמות
כדי שינצלו ,עד שלבסוף נעשה נס פורים.
לדאבוננו לא דווקא גויים ,הרי יש היום גם יהודים חלק גדול של כלל ישראל
הם לא שומרי תורה ומצוות אם מתחבר איתם ,אפילו בדברים שלא ממש
איסור ,למשל מתלבש כמוהם כמו הרחוב הוא לובש ,לבוש רחובי הוא
מתחבר עם עושי רע ,אפילו שלא עושה שום רע ,אבל אם מתחבר עמם רוצה
להתלבש כמוהם הוא עושה כמוהם ,זה נקרא שהוא ח"ו ...השם יתברך
יצילנו.
וזה בכל הדברים שהם עושים ,אפילו איזה שיר ,הרבה שירים יש מהחילוניים
אפילו כאלו שאין בהם ניבול פה ,אבל אם הם שרים זה טריפה! זה אסור! אף
שלכאורה מה עשה ,בסך הכל שר שיר כזה ,מה יש ,הרי לא אמר מילים
גסות ,אבל "זה נקרא שהוא מחשיב את זה" ,וח"ו מי יודע מה יכול לבוא על
ידי זה על כל כלל ישראל ח"ו ,והעונש כל כך חמור.
כי מה שמחזיק את כלל ישראל ,זהו מה שהוא מובדל מהגויים ואותו
הדבר מהחילוניים ,ואם מתלבש כמוהם ועושה כמוהם הוא מחשיב את זה,

במידה גדולה מאד.
ודווקא ביום זה הרבה אנשים אינם יכולים לומר שמקיימים את מצוות היום
לשם מצוה ,ואינם מתעלים בכך ,כי הדרך לזכות לעלייה מזמנים אלו היא
בדרך מצוה גוררת מצוה ,בעשיית מצוה או בלימוד תורה שהיא מצוה ,ויש
בה גם המעלה דאצולי מצלא ,וכפי ההתחזקות ברוחניות יש לקוות שיתעלו
עוד יותר ,שהרי היום מסוגל במיוחד ,ויש בו קיום מצוות ,וכשאדם מרבה
במצוות ,הוא מסובב יותר בקדושה ויכולים להתרומם.
אבל היצר תמיד רוצה להרוויח פרנסתו ,וביום שצריך להתרומם הרבה על
ידי קיום המצוות.
ובספרים כתוב בשם האר"י ז"ל שיום הכיפורים כפורים כיון שבפורים יש
אהבה בין איש לרעהו כתוצאה מהמצוות שתיקנו חז"ל משלוח מנות
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עצמות".
מפליא העניין ,הרי רבי יוחנן היה בדור החמישי לאחר חורבן הבית ,וכבר אז!
הכינו המלאכים אבנים טובות לזמן הגאולה ,הרי אין עיכוב של זמן כלפי
המלאכים שהינם למעלה מן הזמן ,ואף על פי כן הכינו את טובות העתיד
מאז ומקדם .ומכאן יש ללמוד שהנהגת השם היא שעניינים גדולים לא באים
בבת אחת ללא הכנה ,אלא בדווקא מתוך מהלך של הכנה עד צאת הדבר
לפועל ,קיימת תכנית ערוכה של השתלשלויות שיהיו הכנה למאורע הכביר
של הגאולה ,ההכנות הקודמות הן הצמיחה' של הישועה ,ולאחר החורבן
מכין השי"ת את בנין ירושלים ושעריה ,קל וחומר את הגאולה ובית המקדש
עצמו.
במבט זה יש ללמוד את המדרש )ראה ילקוט וישב קמ"ד( ויהי בעת ההיא
וירד יהודה וגו' רבי שמואל בר נחמן פתח :כי אנכי ידעתי את המחשבות'
שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף ,ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו,
ויהודה ירד ליקח לו אשה ,והקב"ה מביא אורו של מלך המשיח ,בטרם תחיל
ילדה ,עד שלא נולד משעבד הראשון נולד גואל האחרון ,הקב"ה מביא אורו
של משיח ,אור הגאולה אינו בא בבת אחת ,אלא השי"ת מביא אותו על ידי
שכל המעשה בבריאה משמש כהכנה אליו ,הנהגת השם קיימת לא רק
בעניינים הבלתי תלויים בבחירה ,אלא אף בעניינים התלויים בבחירה ,ראובן
עסוק בשקו ובתעניתו לתיקון חטאו במעשה בלהה ,השבטים עסוקים
במכירת יוסף שהייתה חטא ,כפי שראו לבסוף שיוסף היה קטנן של שבטים
ולא יכלו לעמוד בתוכחתו ,יהודה ירד ליקח לו אשה והתעסק בעניין תמר,
שגם הוא היה נראה כרוך בחטא ,ומכל אלו הדברים גופא בורא השי"ת את
אורו של משיח ,כל הנעשה בבריאה בכללות ,גם הדברים הנראים כסותרים,
מהווה חלק מההכנה לתכלית הכל ,לאורו של משיח.
הגאולה בימי מרדכי ואסתר ומפלת עמלק ,אף היא לא באה אלא מתוך
שלשלת מאורעות של הכנה תשע שנים ,שמאורעותיהן השונים הכינו אל
התכלית הגאולה ,ויש לגבינו לימוד נוסף מכך כשם שנצטווינו להידבק
במידותיו יתברך מה הוא רחום וכו' אף אתה ,כמו כן יש לנו ללמוד מדרכי
הנהגת השם לדרכי הנהגתנו בעבודתו יתברך ,ויש להסיק שעניינים רמים
ונשאים אינם באים פתאום ,אלא חייבת לקדום להם הכנה ממושכת.
יש לקבוע קודם כל את המטרה ,ולאחר מכן כל המעשים צריכים להיות
מכוונים בכדי להשיגה ,המטרה התכליתית היא לעבוד את השם ולעשות
תורתו ומצוותיו ,ואל התכלית הזו יש לכוון את כל הנעשה ולעמול ולהתייגע
במשך כל הדרך עד להשגתה) .נאמר פורים תשמ"א(

ומתנות לאביונים וזה דבר גדול שמרומם מאד שבמקום שהקנאה והתאווה
והכבוד שולטים תמיד על האדם ,וקשה להיחלץ מהם בפורים אפשר
להתעלות מאד ,ולדאבוננו מה עושים? אפילו אם לא חוטאים ,מכל מקום
עושים את היום הזה לכלום ,וזה כל כך השתרש עד שחושבים שככל שיותר
משתטים יותר מקיימים את המצוה ,ואין זה נכון ,וגם במצות לבסומי בפוריא
יש שיטות באופן קיומה ,אבל זה הכל כשמקיימים לשם שמים ]וכדברי
הרמ"א בסוף הלכות פורים "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו
לשמים"[ והכלל הוא שאי אפשר לעשות הכנה למצוה על ידי עבירה ,ואם
יש ביטול תורה כבר כמה ימים לפני הפורים ,וכי אפשר לזכות לקדושה על
ידי דברים בטלים ,והרי זה תרתי דסתרי משום שעבירה גוררת עבירה ,אלא
כפי שיתכוננו על ידי מצוות יזכו למצוות נוספות ,וכמו שאמרו חז"ל מצוה
גוררת מצוה.
ולהשיג תועלת מיום שיש בו קדושה צריך להתחזק בכל מילי דקדושה ,ואף
על פי שאין זה פשוט ,מכל מקום יש אפשרות ביום הזה להתעלות כל אחד
כפי דרגתו ואם נלך בדרך המוביל לזה אולי נזכה ,אבל אם חס ושלום להיפך
אין הוה אמינא שנזכה ,ולכך נתחזק בתורה ובעשיית מצוות יותר עם שימת
לב ,וצריך מאד להתפלל לזכות לעשיית מצוות בלב טהור ,וכפי שנתחזק יש
לקוות להשיג תועלת מימים אלו ,וכן להתחזק בענייני המידות כי עיקר
חשיבות הימים האלו זה בריבוי אהבה ואחווה ,ועל יום הכיפורים כתוב..........
שרצוי מאד לפניו יתברך שכלל ישראל מתנהגים באהבה ומוחלים זה לזה,
וכך צריך להיות בפורים להתחזק באהבת איש לרעהו ולתת צדקה ויתחזקו
בעשיית חסד וטובות עם אחרים כל השנה ,אבל כשיש חס ושלום ביטול
תורה ,או שהולכים לצער אחרים ,צריך לדעת שעל ידי עבירות אי אפשר
לזכות למצוות.
וצריכים להתפלל בכדי לזכות לתועלת מהמצוות ,ואומרים בשם הגרי"ס
זצ"ל שאף על פי שכל תפילה פועלת משהו הרי שתפילה על רוחניות תמיד
פועלת ,והמתפלל בלב שלם שרוצה לזכות לתורה ומצוות לקיים התכלית
שבשבילה נברא יזכה לעלות ממדרגה למדרגה ,עד להיכן שצריך.
וצריכים התחזקות תמידית ,מפני שחז"ל ברכות )ס"א א( תיארו שהיצר הרע
דומה לזבוב ,כי דרך הזבוב שאפשר לגרשו אלף פעמים והוא חוזר שאין לו
בושה ,או פחד כבעלי חיים אחרים ,וכך היצר אף על פי שמתחזקים וחושבים
שכבר בסדר ,אין זה כך ]ועיין חפץ חיים על התורה סוף פרשת בראשית[
וצריכים תמיד להתחזק על ידי תורה ומצוות ,כי בכל פעם מוצא היצר דברים
להשכיח האדם מהתכלית ,וחושב שעושה כמו שצריך ,ובודאי כל אחד
שישתדל וירצה באמת לזכות יזכה לסייעתא דשמיא) .ימלא פי תהלתך(
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הרמב"ם פותח את הלכות יסודי התורה "יסוד היסודות ועמוד החכמות
לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכו' והוא אלוקי העולם
אדון כל הארץ וכו' וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ה' אלוקיך",
ומבואר בראשונים ,שהמצוה הזו של ידיעת השם ,כוללת גם את ידיעת דרכי
ומידות הנהגת השם בעולמו ,ומשום שידיעה הכרה שייכת רק כלפי הנהגתו
יתברך שהרי באמיתת הימצאו לית מחשבא תפיסא ביה כלל ,וחלק ניכר
מהתורה ומספרי הנביאים נסוב על עניין זה ,גם אגדות חז"ל רבות תכנן הוא
זה להורות את דרכי הנהגת שמים ,ולאור הקדמה זו נעמוד להתבונן בכמה
כתובים ומדרשי חז"ל ,במטרה להתעמק בדרכי הנהגת הבריאה.
מגילת אסתר בנויה מהשתלשלות מורכבת וממושכת ביותר ,שנפרסה על פני
תשע שנים ,ואשר הביאה בסופו של דבר לידי מפלת עמלק וישועת ישראל,
וצירוף של כל מיני מאורעות שנראו טבעיים ללא יעוד מסוים ,והיו לאמיתו
של דבר הכנה ארוכה לתכלית מכוונת ,ועלינו ללמוד מכך יסוד בדרכי הנהגת
השם.
הנה בכל מקום שמדובר אודות ישועת השם ,מוזכר לשון של צמיחה ,צמח
דוד ,מהרה תצמיח ,מצמיח קרן ישועה ,מצמיח ישועות ,הרמח"ל )ע'י דעת
תבונות עמ' כו( .מבאר שצמיחה משמעותה "התפתחות איטית שאינה
ניכרת באופן מיידי" ,ויש להתבונן מדוע אופן הישועה הוא בדווקא כך ,בדרך
איטית ,והרי ישועת השם כהרף עין.
והנה מובא במסכת בבא בתרא )דף ע"ה( דרש רבי יוחנן "ושמתי כדכד
שמשותיך ושעריך לאבני אקדח ,עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות
ומרגליות שהם שלשים על שלשים ,וחוקק בהן עשר על עשרים ,ומעמידן
בשערי ירושלים ,לגלג עליו אותו תלמיד ,השתא כביעתא דזיללתא לא
משכחינן כולי האי משכחינן ]כיום אין להשיג אבנים טובות בגודל ביצת עוף
קטן ,והייתכן שיהיו אבנים גדולות כל כך[ לימים הפליגה ספינתו של אותו
תלמיד בים ,חזא מלאכי השרת יושבים ומנסרים אבנים טובות ומרגליות
שהם ל' על ל' חקוק בהם עשר על עשרים ,אמר להם אלו למי ,אמרו לו
שעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים ,בא לפני רבי יוחנן ,אמר לו דרוש
רבי ,לך נאה לדרוש כאשר אמרת כן ראיתי ,אמר לו רבי יוחנן ריקא ,אלמלא
ראית לא האמנת ,מלגלג על דברי חכמים אתה ,נתן עיניו בו ונעשה גל של

במגילת אסתר היו מאורעות ותהפוכות שונות במלכות אחשורוש ,אשר
נראה לכאורה שאין ביניהם שום קשר ,אך לבסוף התברר שהכל היה מכוון
להצלת בני ישראל.
צריך להתבונן בכל שקורה בעולם ,הערבים משתוללים ,קורים אסונות טבע
נוראיים וכו' והכל בכדי שעם ישראל יתעוררו ,יתבוננו ,ויתחזקו בתורה
ובקיום מצוות.
מי שאינו מתבונן אינו מתעורר – הרי זה הפסד נצחי .רבי עקיבא ראה שהמים
שחקו אבנים ,התבונן ולמד מכך שאף דברי התורה יכולים לפתוח שערי
לבבו ,וע"י כך נעשה לר' עקיבא – התנא הגדול .לעומתו ,היו עוד הרבה
אנשים שראו אותם המראות ,אך לא התבוננו ,לא למדו מכך ,ונשארו כפי
שהיו ,אנשים פשוטים.
מסופר על ר' ישראל סלנטר שפגש פעם את ר' יוזל מנובהרדוק שהיה אברך
צעיר ,כשהוא עסוק וטרוד ,כששאלו לפשר עיסוקו ,ענה שדואג הוא עם מה
יחיו הוא ובני משפחתו .אמר לו ר' ישראל 'ועם מה למות ,יש לך' יכול להיות
אדם שיעבוד בשביל עולם הזה ,שהם כמאה ועשרים שנה .ובשביל חיי הנצח
– אינו עובד .ר' יוזל עזב את חיי המסחר ,והקדיש את עצמו לתורה ולמוסר
ונהיה לסבא מנובהרדוק.
מי שאינו דואג לחיי הנצח ,הרי אף שעל העבירות מועיל תשובה ,ואם לא –
יש גיהנום שמנקה .וכן –קדיש וצדקה לעילוי הנשמה וכו' ,אך אח"כ כשיוצא
מן הגהינום הוא בעל מום נצחי ,הוא לא הגיע לדרגה שהיה צריך לחיות ,הוא
בזבז את הזמן ואת האפשרות.
כך צריך להתבונן בכל המאורעות ,לאמיתו של דבר – הספר מוסר הכי גדול,
והמקור להתבוננות הגדול יותר הוא הסידור .לדוגמא אם רק נחשוב על
המילים של ברכת 'ברוך שאמר' רק נתבונן בפסוקי ' הודו' אך לצערינו – אנו
רגילים לומר זאת במרוצה ,מבלי התבוננות ,וחבל...
יום הפורים וקריאת המגילה הוא הזמן להתבוננות במאורעות ע"י שקוראים
את המגילה פעם בשנה ,וגם מעצם סגולת היום שהיה בו את הנס ,להכיר
ולידע שאין טבע ,רק אדם עם 'ראש סתום' חושב שהכל טבעי .זה טעות,
הכל מאת הקב"ה) .רשימות ג"א מתלמידי רבנו(
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הנה רבנו שליט"א עשרות בשנים מביע את כאבו מצורת הפורים שהשתרשה בכמה מקומות שהוא היפך מטרת ימי הפורים ,ולשם כך כתב הרבה מכתבים,
ונביא כמה מהם.
כמו כן מעת שיסד רבנו שליט"א את ישיבת 'ארחות תורה' יזם שבליל פורים יערך סדר בישיבה כל הלילה ,ובשנה הראשונה גם הוא בא ללמוד שם עם
תלמידיו ,ומידי שנה מגיע למסור שיחת חיזוק לחזק ענין זה .וזכה רבנו ונתפשט הדבר בכל תפוצות ישראל
נביא כאן כמה שיחות שנאמרו במהלך השנים ]ראה קונטרס קיימו וקיבלו שהביא את כל השיחות[

יש להרבות באהבה

מוצש"ק ליל פורים תשע"ד) .אגרות אילת השחר מ"ג(

מעלת הלימוד

בס"ד .היות שמתקרבים ליום פורים ,שבו חז"ל תקנו לימי אהבה בין איש
לרעהו ,וכפי מה שרצו להשריש אהבה בין איש לרעהו ,כן גבר יצר של לצער
ולהלבין פני רבים ,ובישיבות להלבין פני מורים ,ויותר מזה להמשגיחים אשר
לרגל תפקידם צריכים פעם להגיד דברים שהם לא רצויים לכל התלמידים,
ואז נוקטים להוציא נקמתם ביום הפורים .נמצא שדוקא ביום של אהבה
נהפך ליום שבו עושים דברים הפוך מזה.

ליל פורים זה זמן שאין הרבה מקומות שלומדים תורה ,ורוב האנשים
עסוקים במצות אחרות ,או בדברים אחרים ,ויש שעושים דברים שהם בעצם
סתירה לתכלית של פורים ,שזה הכרה בריבונו של עולם אמונה בהשם
ושוכחים מזה ,ומי שזוכה בשעה כזו ללמוד תורה ,הרי זכות לימוד התורה
בשעה זו מגן על כולם.
כתוב בספר חסידים )סי' ק"ה( שמצוה שאין לה הרבה דורשים נחשבת כמו
מת מצוה ,ודבר זה יש גם כן בזמנים שבזמן שחסר ,דורשים ללימוד התורה
ורוב האנשים אינם עוסקים בתורה ,הרי לימוד התורה בשעה זו הוא כמו מת
מצוה ,ואם כן לימוד התורה בליל פורים הוא כמו מת מצוה ,כי כמעט אף
אחד אינו לומד רק מחפשים מצות אחרות ,ולימוד התורה נשאר כמו מת
מצוה ,וממילא לימוד התורה בזמן כזה הוא דבר גדול מאד! אלו הזוכים
ללמוד באותו זמן זו זכות שאין לשער.
ומי שלומד בזמן כזה ,הוא נוטל שכר כל אלו שאינם לומדים ,והרי הוא קונה
עולמו בשעה אחת ,כל אחד שלומד מרוויח בשעה אחת ,מה שבפעם אחרת
היה צריך לזה עשרים שעות ,ואולי אפילו יותר.
החפץ חיים אמר פעם ]ומובא בספר מעדני שמואל בהקדמה[ שהיום אפשר
לזכות יותר מאשר בדורות הקודמים ,מפני שההשפעה מהשמים יורדת
במידה מסוימת ,ובדורות הקודמים שהיו הרבה לומדי תורה זה התחלק בין
כולם ,וכל אחד קיבל חלק קטן ,אבל היום שנתמעטו לומדי תורה ,ההשפעה
מתחלקת לפחות אנשים ,וכל אחד שלומד מקבל חלק גדול יותר .אם כן גם
לגבי לימוד התורה של ליל פורים ,שהלומדים בו יותר מועטים משאר לילות,
ממילא לפי השפעה שיורדת ,כל אחד שלומד יכול לזכות הרבה מאד על ידי
שעה אחת של לימוד ,יתכן לקבל כמו ביום אחר על ידי עשר שעות ,ואפשר
להשיג הרבה מאד.

]ובפרט היות שנות הנעורים שהם השנים יסוד בנין האדם ,צריך לראות שיהי' יסוד ישר ותקין
ולא יסודות עקלקלות - .הוספה מז' אדר תש"ע[.

וידוע שמלבד שזה חטא גדול גם רואים עונש בעוה"ז ,אף כי בדרך כלל
הקב"ה מאריך אף ולא מעניש בעולם הזה .ובאתי בזה להזכיר כי יום פורים
לא שונה מכל יום ,ואיסורי תורה לא נשתנו כלל.
וכל אחד ישתדל באותו יום להרבות אהבה ,ואם זה אינו יכול לכה"פ לא
יעשה היפך מזה ,ולהמוסיפים אהבה ורעות יזכו לטוב ויעלו מאד להמעלות
הרוחניות ויוכל להבנות ולצמוח לטוב ולתפארת.
א.ל .שטיינמן .ב' אדר תשס"ט לפ"ק) .אגרות אילת השחר מ"א(

השותה משקים המשכרים

בס"ד .בן אדם ששותה דברים המשכרים אז אינו שולט על הנהגתו ועל
דיבורו ,ואז אינו אדם ,כי כל המעלה של האדם הוא השכל אשר חנן לו
אלקים .א.ל .שטיינמן .ליל תענית אסתר תשע"ב )אגרות אילת השחר מ"ב(

בחומר הפגיעה באנשים בפורים

בס"ד .היות שמתקרבים ימי פורים דפרזים ודמוקפין ,בהם יש חשש של
פגיעה באנשים ,בחורים ,ומחנכים ,אשר זה חטא ועון גדול ,והרבה שנים
אחרי זה סובלים הפוגעים והמביישים ,ולא יודעים את חומרת
הדברים.
באתי בזה לעורר כי זה כמשחקים באש ,שומר נפשו ירחק מעון החמור של
המלבין ברבים.
ויהי רצון שהזמן ינוצל לחזוק ולאהבה בין אחד לרעהו ולכל לומדי ומלמדי
תורה ,וכל א' יתרומם ברוחניות כנפש לב מבקשי השי"ת.
אהרן י .לייב שטיינמן .ט"ז אדר א' תשע"א לפ"ק )אגרות אילת השחר מ"ד(

השמחה בשמים

במגיד מישרים )בהקדמה( כתוב שבליל שבועות הבית יוסף למד עם כמה
תלמידים מהחבורה שלו ,ובא המגיד להמלאך שהיה מדבר אליו ,ואמר לו
שהקב"ה מאד שמח ,כי אף אחד לא שם לב כל כך על הצער של השכינה,
ואם יש קצת אנשים שעושים נחת רוח להקב"ה ולומדים תורה ,הקב"ה מאד
שמח ,בהם וכך היה מרבה מאד בשבח של אלה שלומדים בליל שבועות.
ובליל יום טוב שני של שבועות כבר באו עשרה אנשים ,ואז תיכף ומיד באה
השכינה והתחיל תיכף לומר אשריכם שאתם לומדים בלילה הזה ,ובשל"ה
הקדוש מביא כל הדיבורים מה שהמלאך אמר ואיזה שמחה וששון יש
להקב"ה באותו הזמן ,והיה אז תיקון גדול מאד על ידי שלמדו תורה בזמן
ההוא.
וכמו כן יש לדמות את הלימוד תורה בליל פורים ,שהרי פורים הוא יום כעין
מתן תורה כמו שכתוב בחז"ל ,שעל ידי נס פורים קיבלו כלל ישראל את
התורה מאהבה ,ובוודאי לימוד תורה בזמן כזה עושה נחת רוח להקב"ה
שאין לשער ואין לתאר ,ובפרט שלומדים בציבור הרבה ביחד ולומדים תורה
עם כל כך שמחה עם כל החשק ,והשכר כל כך גדול ,והשמחה בשמים אין
לתאר ואיזה נחת רוח יש להקב"ה בזה.
אין לאדם כל כך הרבה זמנים ,שיכול לומר שהוא עושה בזמן הזה שמחה
מיוחדת בשמים ,אבל בזמן כזה זה זמן מיוחד שעושה שמחה מיוחדת
בשמים.
ובהזדמנות אחרות אמר רבנו שמפורסם שבעל האגודת אזוב זכה לבנו ה'אבני
נזר' בזכות שלמד בליל פורים ,וא"כ כמה זכות יש ללומדים בזמן הזה.

לקיים ימי הפורים באהבה

בס"ד .דרכי השי"ת ישרים הם צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם.
הנה הקב"ה עשה לנו פורים ,וכתוצאה מזה זכינו למצות של חסד ,משלוח
מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים ,אבל מחפשים גם מצות של עד דלא
ידע ,וכמובן יש בזה קצת דבר שלילי.

ויש חשש שעושים את זה באופן שמתחלל שם שמים ,באמור
עם ה' אלו שכך מתנהגים ,והם כלסטים מזויין שמכריחים לתת להם

כרצונם ,וברור כי לא בזה מקיים הודיה ורצון חכמים בתקנתם על היום.
וידוע כי היום הוא עת רצון ,וכתוב בתקוני זוהר שיום הכפורים היינו כפורים,
שזה יום אהבה איש לרעהו ,וזה הי' רצונם ורצון הקב"ה.
לכו נא לומדי תורה בדרך הישר ,לקיים ימי הפורים באהבה ובנחת תושעון.
ונזכה לאור השי"ת כי יאיר על עמו ,ונזכה לציון לבוא גאולים ושמחת עולם
על ראשינו במהרה בימינו א.ס.
אהרן י .לייב שטיינמן .ח"י אדר שני תשע"א לפ"ק) .אגרות אילת השחר מ"ה(

לא להיגרר לליצנות

בס"ד לכבוד תלמידי הישיבות האהובים
הנה ידוע כי כל הניסים שקרו לאבותינו הוא כדי להעלות האדם ולרוממו,
ונס פורים אשר מבואר בהגר"א )אסתר פ"א( שכל דבר שקרה הי' מתוכנן
שיצא הנס ,שבו יעלו להיות איש מרומם ,אבל לצערנו רוב אנשים במקום
להיות מרומם ,נהפך הדבר שמשתדל להתעסק בגסות ,ובזה יורד במצבו
הרוחני מאד ,לכן תלמידי הישיבה אשר אני יודע שדעתם להתעלות
ברוחניות ,הם צריכים לראות שלא ירדו ,ובודאי ע"י ליצנות אין שום ספק
שירד ,ולא יעלה! ובכל הדורות היה זה למכשול גדול ,ע"כ כל אחד צריך לא
להיגרר לדברים כאלה ,רק להוסיף כמה שיותר על לימוד תורה ,ואך גם את
מצוות היום שיעשו להרבות אהבה ואחוה ,בזמן כזה שישתדלו להרבות
בלמוד תורתינו יועיל לנפש האדם לעשות ההיפך מליצנות ,ותתברכו כולכם
לעזוב הדברים שהם מורידים נפש האדם ,ותזכו להתעלות כרצון הקב"ה
וחכמי הדורות.
אהרן יהודה לייב שטינמן )אגרות אילת השחר מ(

הזהירות לילדים

שח הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א שילד זרק חומר הנפץ וגרם
לילד שנקטע אצבעו .וסיפר לו שהתדפק על דלתו של מרן הגאון הגדול רבי
אהרן ליב שטיינמן שליט"א ,ושאל כיצד לעשות תשובה על המעשה הנורא
שעשה .תשובת מרן שליט"א היתה :איני יודע כיצד עושים תשובה על דבר
כזה ,הילד ניסה שוב ושוב ,אבל הגאון הגדול ראי"ל שליט"א פכר את ידיו
בתנוחה של 'איני יודע' ולא השיב.
הגר"י זילברשטיין הסביר את תשובתו של הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א ,ואמר שבאמת
אי אפשר לדעת כיצד עושים תשובה על דבר כזה ,שהרי כבר הבאנו בעבר שהספר חסידים )סי
תקצ"ה (.מתקשה בדבר הכפל במילות הפסוק 'והשיב את הגזילה אשר גזל' ומתרץ שאמנם אם
הגזלן משיב את גזילתו עוד באותו יום די בכך ,אולם אם הוא השיב רק לאחר יום או יומיים ,הרי
שצריך להחזיר לנגזל גם את ההפסד שהיה לו באותם יום או יומיים ,שבהם היה יכול לעבוד עם
השור או עם החמור ,ונמנע הדבר ממנו בשל הגזילה ,ואם הגזלן לא החזיר את פערי ההפסד
הללו הרי הוא נשאר גזלן .וכמו כן ממשיך הספר חסידים ,כדי לצאת ידי שמים ,יש לחשב את
הצער שהיה לנגזל וכו' וכר ואם כן אם במקרים אלה כל כך קשה לאמוד את הצער הרי שבמקרה
שלנו כאשר אחת האצבעות של הילד נקטעה ,באמת אי אפשר לדעת כיצד ניתן לחזור בתשובה
כזה ,וזו היתה תשובתו של הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א.

זכות שנפלה בחלקכם

בס"ד .לבני ישיבתינו היקרים הי"ו
כבר דיברנו כמה פעמים על הזכות שנפלה בחלקכם ללמוד תורה בליל
פורים ,שהוא יום של קבלו באהבה ]ובשנה זו קשה לי להשתתף עמכם
בשמחתכם[ והנני לברככם שתזכו בזכות זה לעלות מאד בתוי"ש כל אחד
לפי מדריגתו ותצליחו ברוחניות וגשמיות .א"ל שטינמן
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פניני הפרשה
קידוש ידים ורגלים

סופרים ,האם בכל הדורות בנ"י הם כמספר זה ,והרי כבר בזמן שנולדו הם
נקראו בשמות אלו ,וכן האם בכל הדורות כך הי' מנינים.
עכ"פ רואים בזה חידוש גדול שיכול להביא אדם להתחזק באמונה בה' ,דהנה
אם יאמרו לאדם חשבון זה ,הוא יאמר מה שייך המספר שיוצא מהשמות
שנקראו השבטים לפני כ"כ הרבה שנים ,וכשהקב"ה אמר זה למשה כבר גם
עברו כמה מאות שנים מלידתם ,ולאה שקראה לראובן בשם זה כתוב בפסוק
הטעם ,דאמרה כי ראה ה' בעניי ,ושמעון ע"ש ששמע ה' בקולי ,וכן בשאר
השבטים כתוב מפורש בפסוק טעם למה נקראו בשם זה ,ובמדרש זה כתוב
דהמספרים האלה עושים צירוף למנין בנ"י וחסר ג' אלפים שנהרגו לאחר
חטא העגל .והנה אם מחשיבים החסרון שנהרגו בחטא העגל ,הרי כתוב
שנהרגו בשיטים כ"ד אלף מבני שמעון ,וחסרון זה לא מכניסים בחשבון ,והרי
בזה נחסרו יותר מג' אלפים שנהרגו בחטא העגל ,וכן עוד כמה דברים שהיו
לא מכניסים בחשבון ,אלא רק את זה.
אבל זה רואים עכ"פ ,דכשהקב"ה רוצה לעשות איזה דבר הוא עושה אפי'
כמה דורות קודם ,לאה אמרה שהיא קוראת לבנה בשם ראובן כי ראה ה'
בעניי ,וכן שאר השמות ,ואח"כ רואים שזה הי' בהשגחה דלפי חשבון
שמותיהם יהי' מספר בנ"י לאחר כמה דורות ,וזה הכל מתוכנן שהקב"ה שם
בלב האדם איזה שם לקרוא ,וזה ישפיע דלפי חשבון זה יצאו כלל ישראל,
דכלל ישראל אינו סתם עם אלא הם קיום העולם ,ע"י האבות והשבטים נבנה
העולם וזה קיום העולם ,וכל דבר שקורה זה מתוכנן מהקב"ה ,אפי' השמות
שלהם צריך להיות בכיוון כזה דממנו ידעו מה שיהא בעתיד.
ומה דמחשבים בחשבון רק אלו שנחסרו בעון העגל ,כיון דלחטא העגל הי'
קצת שייכות לחסרון באמונה ,ואע"פ שלא עבדו ע"ז לגמרי דהיינו שלא
האמינו בכלל בה' ,אבל הם חשבו שהקב"ה מסר בבריאה כוחות שונים שיש
בהם איזה דבר ,דבאמת הרי הם עצמם עשו עכשיו את העגל ,ואיך הם אמרו
אלה א' ישראל אשר העלוך מארץ מצרים ,אלא המפרשים פירשו )עי'
ברמב"ן פרשת כי תשא ל"ב ד( דחשבו שיש כחות שהם גרמו שיצאו
ממצרים ,והחטא הוא דכאילו לא הכל מהקב"ה ,דח"ו יש דבר שלא ממנו,
וזה כבר ע"ז ,והוא חטא שלא יכופר ,דלא מצינו שכתוב על חטא אחר וביום
פקדי ופקדתי כמו בעגל ,והנה בשיטים נהרגו כ"ד אלף אנשים ,אבל בחטא
העגל כתוב בפסוק שנהרגו שלשת אלפי איש ,ובקול אליהו )פרשת כי
תשא( מביא מדרש ומפרש לפי"ז שחטאו בעגל שש מאות אנשים עיי"ש,
אבל בכל הדורות סובלים מזה ,דבכל הפורעניות מצורף עונש על חטא העגל,
ואע"פ שעשו תשובה זה לא נתכפר לגמרי.
ובגיטין )דף ל"ו ב'( אמרינן עלובה כלה שזינתה בקרב חופתה ,לפי שזה הי'
סמוך למ"ת והי' כ"כ שמחה להקב"ה ,הם תיקנו את החטא של אדה"ר והיו
חוזרים למצב של אדה"ר קודם החטא ולא היו מתים )עי' ע"ז ה' א'( אבל
בתוך זמן קצר הם חזרו ,והחטא הזה גרם למהפכה בכל העולם ,במקום
שיהיו מאושרים שלא היו מתים וכ"כ טוב ,ומשום החטא הזה חזרו כל מיני
צרות ,ועל זה חז"ל אומרים על הפסוק )פרשת כי תשא ל"ב ל"ד( וביום פקדי
ופקדתי ,שאין פורענות שבאה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל,
כי הי' חסרון באמונה ,לא שכפרו ח"ו לגמרי בה' ,אלא שאע"פ שהוא מנהיג
את העולם אבל הוא מסר קצת כוחות לאחרים ,ואם חסר באמונה כבר הכל
בטל ,ומה שחטאו אח"כ בע"ז לאחר מיתת יהושע וכו' זה כבר תוצאה מחטא
העגל ,ואם לא היו נכשלים בזה הם היו מאושרים ,וכך בכל הדורות .א"כ
רואים דגם זה מורה שהקב"ה לפי רצונו שלפי השבטים יבנה העולם ,כל
העולם קיים בשביל כלל ישראל והם העמוד של כל העולם ,והקב"ה כבר
חישב לכתחילה שגם שמות השבטים יראה על עתיד העולם ,ולאה קראה
לבנה ראובן כי ראה ה' בעניי וכו' ,אבל הקב"ה שם זה בלבה בשביל שיצא
חשבון זה ,כי האבות והשבטים הם קיום העולם) .ימלא פי תהלתך אמונה שפ"ו(

ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם )ל י"ט(
כתב הרמב"ם הלכות ביאת מקדש )פ"ה הט"ז( וז"ל "כיצד מצות קידוש מניח
ידו הימנית על גבי רגלו הימנית ,וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית,
ושוחה ומקדש וכו" עיי"ש .ועיין שפ"א זבחים )דף י"ט( שהקשה תמיהה
רבתי איך יכלו הכהנים לעשות העבודה אחרי שנגעו ברגלים ,והרי הנוגע
ברגליו צריך נט"י כמבואר בשו"ע או"ח סי ד.
והגאון בעל אילת השחר שליט"א תירץ בפשיטות ,דהרי כל דין נט"י בנוגע
במקומות מכוסים אינו דין דאורייתא אלא מדרבנן ,ולא תקנוהו בביהמ"ק
ודו"ק ,וכעין זה ברמב"ם הלכות אבות הטומאה )פ"ח ה"ו( דאין טומאת ידים
במקדש שלא גזרו על הידים במקדש עיי"ש )זכרון יוסף(.

זכות אברהם

נשאל רבנו שליט"א מצורב אחד ני"ו ,דהנה משה רבנו מתפלל על כלל
ישראל 'זכור לאברהם ליצחק ולישראל' ,ופרש"י אם עברו על עשרת
הדיברות ,אברהם אבינו נתנסה בעשר נסיונות ועדין לא קיבל שכרו ,תנהו לו
ויצאו עשר בעשר .וצ"ב דהרי כתיב מפורש באבות דר"נ )פל"ג( כנגד עשר
נסיונות שנתנסה אברהם אבינו ובכולן נמצא שלם וכנגדן עשה הקב"ה י'
נסים לבניו במצרים ,כנגדן הביא עשר מכות ,כנגדן נעשו לישראל עשרה
נסים על הים ,כנגדן הביא עשר מכות על המצריים בים וכו' .וא"כ מבואר
שאברהם כבר קיבל שכרו בכמה מקומות ,ואמאי כתב רש"י ועדיין לא יקבל
שכרו.
ונהנה רבנו מהשאלה וחייך ואמר 'וכי זה מספיק שכר' ,הרי מגיע לו עוד יתר
שכר ,וזה נקרא עדיין שלא קיבל כל שכרו )רשימות תלמיד אחד שיחי'(.

עין הרע

במדרש תנחומא הובא ברש"י )כי תשא ל"ד ג( מובא כי כאשר עלה משה
להר בפעם השלישית ,בא' אלול נאמר לו ' :ואיש לא יעלה עמך' משום
שלוחות ראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות וקהילות ,שלטה בהן עין
הרע ,אין לך יפה מן הצניעות ,ולכן בעליה השלישית נאמר איש לא יעלה
עמך ,כדי שנתינת יהיה בהצנע.ותמוה ,מה תועלת יש בכך שאיש לא עלה,
הלא העבירו שופר בכל המחנה לאמור עלה משה ההרה כמבואר בטור סי'
תקפ"א ,ונמצא א"כ כי למרות שאיש לא עלה עם משה ,מכל מקום עלייתו
היתה בפירסום רב ,ולא בהצנע.
ותירץ רבנו שליט"א אינו דומה פירסום העליה הראשונה לפרסום העליה
השלישית ,שכן בעליה הראשונה נתקבצו כולם וראו את עלית משה בראיה
ממש ,ולכן שלטה עין הרע מה שאין כן בעליה השלישית ,על אף ששמעו
שעלה משה מ"מ לא ראו ולכן לא שלטה העין )מרפסין איגרא עמ' צ"ב(.

קורא הדורות מראש

במדרש תנחומא )פרשת כי תשא אות ט( איתא לפקדיהם ,אמר לו הקב"ה
למשה מנה את ישראל ,אמר לפניו :רבוני כתיב והיה זרעך כעפר הארץ וכתיב
זרעך כחול הים ועכשיו את אומר כן ,אמר לו אם בקשת לעמוד
ָ
ושמתי את
על מנינם טול ראשי אותיות של שבטים ותעמוד על מנינם ,ר' דראובן
מאתים אלף ,ש' דשמעון שלש מאות אלף ,י' דיהודה ,י' דיששכר ,י' דיוסף
שלשים אלף ,נ' דנפתלי חמשים אלף ,ז' דזבולון שבעת אלפים ,ד' דדן
ארבעת אלפים ,ג' דגד שלשת אלפים ,ב' דבנימין אלפים ,א' דאשר אלף ,הרי
חמש מאות תשעים ושבעה אלף ,אותן שלשת אלפים שנשתיירו הן הן
שנהרגו על העגל ,שנאמר ויעשו בני לוי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא
כשלשת אלפי איש ,לכך אמר לו הקב"ה למשה מנה אותם כמה חסרו וכו'
עכ"ל .וצ"ב וכי כשרוצים לספור את כלל ישראל א"צ למנותם אלא לוקחים
החשבון לפי מספר השבטים ,חוץ משבט לוי כי לא נמנו ביחד עם שאר שבטי
ישראל אלא בנפרד ,ויש בזה תקצ"ז אלף וג' אלפים שנהרגו בעגל ,וכי כך

לזכות החתן המופלג הבה"ח יוסף נ"י בן הגאון ר' אפרים שליט"א לרגל נשואיו בשטו"מ
יזכה להקים ביתו  -בבנין עדי עד ,דורות ישרים מבורכים
105

הלכות שביעית – ע"פ שיעורי הגרב"צ פלמן זצ"ל
האכלת פירות שביעית לשכיר גוי

משנה מצורת אכילתם ,או כיון שאין הדרך לאכלה כך )אלא ממתינים עד
שיבשילו( חשיב דאיכא איסור הפסד באכילתה ,ובשו"ע או"ח סי' ר"ב סעי'
ב' איתא ,דפירות בקטנותם אע"ג שהם חמוצים ומרים אם עכ"פ נאכלים ע"י
הדחק מברך עליהם ברכתם הראויה ,ובמ"ב )ס"ק י"ח( הביא מהח"א
ועוללות אפרים שחולקים ,ודעתם דמברך שהכל ורק כשתיקנן מברך
בפה"ע ,וא"כ יש להסתפק לדעת הח"א ועוללות אפרים בפירות שביעית אי
שרי לאכלה כך ,ואמר הגראי"ל שליט"א ,דאין להוכיח מזה לניד"ד ,דשאני
שביעית מברכות.
]והגרב"צ פלמן זצ"ל הוכיח ממתני' דשביעית )פ"ד משנה ז-ט( דשרי ,דתנן
מאימתי אוכלין פירות האילן בשביעית ,הפגים משיזריחו אוכל בהם פתו
בשדה ,ביחלו כונס לתוך ביתו ,הבוסר משהביא מים אוכל בו פתו בשדה,
הבאיש כונס לתוך ביתו ,זיתים משיכנסו רביעית לסאה פוצע ואוכל בשדה,
הכניסו שליש כותש בשדה וכונס לתוך ביתו ,ושאר כל פירות האילן כעונתן
למעשרות כן עונתן לשביעית ,ומבואר 41דאסור לתלוש פ"ש קודם שהגיעו
לעונת המעשרות כיון דלא חזו לאכילה ,אבל משהגיעו לעוה"מ מותר כיון
דחזו לאכילה ,ולכאורה עוה"מ הוי שליש גידול דלא חזו לאכילה 42אלא ע"י
הדחק ואפ"ה שפיר דמי.[43

כתב הרמב"ם )פ"ה מהל' שמו"י הי"ג( פירות שביעית אין מוציאין וכו' ,ואין
מאכילין אותן לא לעכו"ם ולא לשכיר ,ואם היה שכיר שבת וכו' הרי הוא
כאנשי ביתו ומאכילין אותו .והכי איתא בתוספתא דשביעית )פ"ה הי"ד(.
ולענין אם מותר להאכיל אף לשכיר גוי או רק לשכיר ישראל ,דאפשר
שמש"כ הרמב"ם ואם היה שכיר שבת איירי רק בשכיר ישראל ,ונפ"מ אם
מותר ליתן פירות שביעית לפועל גוי העובד בישיבה .והגראי"ל שטיינמן
שליט"א הורה ,דמסתבר דרק בפועל ישראל איירי הרמב"ם ,אבל לשכיר גוי
אין ליתן פירות שביעית.39

אכילת פירות שביעית חיים
הנה פירות שביעית צריכים לאוכלם כדרך אכילתם ,וכמש"כ הרמב"ם בפ"ה
משמו"י ה"ג ,ולא ישנה פירות מברייתן כדרך שאינו משנה בתרומה ומעשר,
דבר שדרכו לאכול חי לא יאכל אותו מבושל ,ודבר שדרכו להיאכל מבושל
אין אוכלין אותו כשהוא חי ,ע"כ.
ובשו"ע או"ח )סי' ר"ב סעי' י"ב( איתא ,דדבר שהדרך לאכלו כשהוא מבושל
והוא אוכלו חי מברך עליו שהכל .וכתב המ"ב )ס"ק ס"ד( בשם הא"ר והח"א,
שאף אם הוא נאכל כשהוא חי בטוב ,מ"מ אם אין דרך לאוכלו כשהוא חי
מברך שהכל .וא"כ בטנים וגרעיני חמניות שדרך רוב העולם לאכלם כשהם
קלויים ,אם אוכלם כשהן חיים ללא קליה מברך עליהם שהכל .ויש לעיין אם
מותר לאוכלם בשביעית כשהם חיים ללא קליה.
ואמר הגראי"ל שטיינמן שליט"א דשרי לאכלם חי ,דלא דמי דין שביעית לדין
ברכת שהכל ,דגבי ברכות הדבר תלוי בחשיבות ,וכיון שאין רוב בנ"א אוכלין
אותם כך ,ממילא נפסדה חשיבותם וירדה דרגת ברכתם ,אבל לענין דרך
אכילה בודאי גם כשאכלן חי מיקרי זה דרך אכילה כיון שראויין להיאכל חי,
ולגבי איסורי הנאה אם יאכל באופן זה בודאי יהא זה בכלל "אכילה כדרך
אכילתן" וילקה על אכילתו ,ובשביעית נמי הרי זה תלוי ב"דרך אכילה" ואין
בכך איסור.40

דין תבשיל שיש בו טעם פירות שביעית ודין העצמות
נשאל הגראי"ל שטיינמן שליט"א אם מותר לשפוך מים שבשלו בהם פירות
שביעית ,והשיב שאם הדרך לשפכם כגון מים שבשלו בהם תפו"א ,44אין להם
תורת אוכל ומותר לשפכם ,אבל אם הדרך לשתותם ,כגון מים שבשלו בהם
פירות עץ וכיו"ב ,אסור לשופכם עד שיתקלקלו.45
ולענין עצמות שנתבשלו עם ירקות שביעית ,השיב ,שאם הם עצמות רכות
הנאכלות מחמת רכותם ע"י אדם ,תורת מאכל עליהם ויש בהם קדו"ש ,ואם
ראויות למאכל בהמה אפשר דיש לנהוג בהם קדו"ש כדין מאכל בהמה,
]אלא דנסתפק האם לעצמות בזמנינו 46יש להם דין של מאכל בהמה לענין
קדושת שביעית ,ואי חשיב מאכל בהמה לכאורה ראוי לתתם לבהמה אם
אפשר ,שהרי עצמות אינם מתקלקלים בשהייתן עד זמן מרובה[.

אכילת בננה הקדושה בקדו"ש כשהוא בוסר
בננה שהיא ירוקה ונאכלת רק בדוחק ,נסתפק הגראי"ל שטיינמן שליט"א אי
שרי בפירות שביעית לאוכלה באופן זה ,שהרי היא נאכלת ע"י הדחק ואינו
 39הוראה זו היה מחלוקת ברבותיו האחרוים ,דשי' המהר"י קורקוס שם דאף לשכיר
גוי מותר ליתן פי"ש .חדא מהא דכלל הרמב"ם את דין היתר תית פי"ש לשכיר בתוך
הלכה זו העוסקת באיסור תית פי"ש לגוי .ועוד דהוא ספרא מפורש )פ' בהר( דאיתא התם
ולשכירך מן הגוי ולתושבך מן הגוי .וכ"כ המלבי"ם עה"פ ה"ל ולשכירך ולתושבך הגרים
עמך דקאי בין שכיר ישראל ובין שכיר גוי .ועי' פאת השולחן בית ישראל סי' כ"ד ס"ק כ"ח.
אבל הרדב"ז שם ס"ל דאיירי הרמב"ם דווקא בשכיר ישראל ,ובא ללמדיו הרמב"ם דאין
בכך איסור פורע חובו מפירות שביעית דכיון שקצץ לו מזוות הרי הוא כאשי ביתו
שמזוותיהן עליו ,ולפי"ז דברי הספרא חולקים על הדין המבואר בתוספתא .וכמו שהעיר
המהרי"ק שם.
ודעת האחרוים וטה דאף שכיר גוי שרי ,עיין במש"כ בפאת השולחן )סי' כ"ד )ה( ס"ק
"ח( ובחסדי דוד שביעית פ"ה ד"ה מאכילין] .ואכתי יל"ד בזה[
 40וכן הורה הגר" קרליץ שליט"א ,אבל בספר השמיטה )פ"ז סעיף ב( ובס' משפטי ארץ
)פרק כ"ב סעיף א( פשיטא להו לאיסור ומדמים את דין שביעית לדין ברכות ,עיי"ש.
והגרב"צ פלמן זצ"ל העיר ממש"כ הרמב"ם )פ"ה משמו"י הכ"א( דדין שביעית ילפי'
מתרומה לעין דרך אכילה ,ובברכות )דף ל"ח ,ב( אמרין בדין דובשא דתמרא דתרומה
וברכות שוו אהדדי דאין להדובשא חשיבות פרי .ותי' הגר" קרליץ שליט"א דילפין
תרומה מברכות רק לעין השתות בגוף הפרי אי הוי שיוי לגריעותא לבטל ממו מעלת
פרי ,ובהא דייין דדובשא דתמרי בתרוויהו אשתי לגריעותא לאבד ממו תורת פרי וע"כ
מברכין עליו שהכל ואין בו דין תרומה ,אבל אם עצם הפרי לא השתה כלל אין לומדים
דין ברכות ותרומה אהדדי וממילא לא ילפי' מדין ברכות לשביעית .ולע"ד יש להוסיף
ולחלק דלא כייל הרמב"ם כללא דדיי שביעית דמו לדיי תרומה ,אלא בדין הגרעיין בלבד
דימה אותם ,דהתם דייין כלפי טפילות בשר הפרי להגרעיין ובהא כ' הרמב"ם דמאי
דחשיב לדין תרומה וחזין דאיו טפל לגרעיין לבטל ממו קדושת תרומה ה"ה דאיו טפל
לגרעיין לעין קדו"ש ,והוא דמיון בחלות קדושה בחפצא אבל לא חזין דכל גדרי האכילה
בשביעית דמו לגדרי האכילה בתרומה דלא מציו דמיון כלפי דיי הגברא לגבי הפירות,
וז"פ .אכן מדברי הרמב"ם פ"ה משמו"י ה"ג מבואר דאף את דיי הגברא בדרך האכילה
ילפין מתרומה ,ואין ידוע מקור לדברי הרמב"ם בזה ,וזה דלא כדבריו.
 41ובטעם שאסור לאכול פ"ש קודם שהגיעו לעוה"מ ,בפסחים דף ב ע"ב דרשי' מקרא
)ויקרא ,כה ו'( לאכלה ולא להפסד ,אולם בירושלמי )שביעית פ"ד ה"ו( דרשי' מדכתיב
)ויקרא ,כה ז'( ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול וכתיב )שם ,שם יב(
מן השדה תאכלו את תבואתה רב חייא בר אבא אמר שתי תבואות אחת מן הבית ואחת
מן השדה .והרמב"ם פ"ה הט"ו הביא את דרשת הירושלמי.
] 42עי' לשון הרמב"ם )בפיהמ"ש מ"ז( דפרי זה לא בישל עדיין כל צרכו ועודו קשה מעט[.
 43ובספיקת רביו ראה ,דאף שבודאי הגיעת בה זו לעוה"מ מ"מ עין שיעורים אלו הוא
כיון שזהו דרך אכילתם בשדה או אכילתם בבית ,וא"כ בה זו שאין הדרך לאוכלה כך

איכא איסור הפסד באכילתה ,או שכיון שראוי לאוכלה ע"י הדחק שפיר איכא תורת
תבואתה עליה ושרי לאוכלה אף בבית .וכן שמעתי שסתפק בזה הגר"ש ואזר שליט"א.
ובאמת מרהיטת לשון הרמב"ם )בפיהמ"ש שם( משמע כצד הראשון דלעין שביעית הקובע
איו אלא אם כך דרך ב"א לאוכלה ,ולא איכפ"ל בזה שאכילתה הוא ע"י הדחק ,שכתב
בזה"ל :ואמר שיאכלו תבואתה "כמו שמהג בי אדם לאכול פירותיהם" ומהגם כמו כן
לאכול הפרי שלא בישל כל צרכו ועודו קשה מעט על דרך שיזדמן להם ,ע"כ) .ואפשר
דחילוק זה הוי בכ"מ ,דיעוי' בב"ק דף י"ט ע"ב וברש"י שם דמבואר שחלוק היכא שהדרך
לאוכלן ע"י הדחק כשהן רעבין דאז חשיב אכילה אפי' כשאין רעבין לבין היכא שבכ"מ
אין אוכלין אותו אלא ע"י הדחק(.
]ובדין אכילה ע"י הדחק ,יעוי' ברע"ב במסכת פאה פ"א מ"ד ובמסכת מעשרות פ"א מ"א
על סטיס וקוצה שאע"פ שהן אכלין ע"י הדחק אין חייבים במעשרות ,לפי שאלו אין
אוכל .אולם אין זה שייך ליד"ד דהתם הוי מין שאכל רק ע"י הדחק ולפיכך מין זה איו
מקבל שם דמאכל אדם ,משא"כ הכא דהוי מאכל אדם א"כ אפשר דאכילה ע"י הדחק
שמיה אכילה והר"ז מתחייב במעשר כבר מעתה .ועב"ז בשדה חמד )כללים ,מערכת א' סי'
שס"ט( ,ואכמ"ל[.
 44וכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,ויש המבארים טעם דין זה דהוי כותן טעם לפגם במים.
 45ידועה שיטת הר"ש )שביעית פ"ח מ"ב( דתבשיל שעבר עליו לילה אחת פגמת וחשיב
פסד מאכילת אדם ,והוכיח כן מהירושלמי )שם( שאין מחייבין אותו לאכול תבשיל
שתקלקלה צורתו ,ע"ש .וכ"פ הפאת השולחן סי' ה' סעי' ג' להלכה .אולם החת"ס )בתשו'
חלק או"ח סי' ק"ה( הביא שדעת רוב הראשוים שאין מאכל פגם בלית לילה ודיא
דעיבור צורה הוי גזה"כ בקדשים )ולשון עיבור צורה מושאל הוא דלא חזי למילתיה( ועד
ג' ימים עם יום הבישול עומד טעם התבשיל בו.
 46והה לעין מוקצה מציו דעצמות הם מאכל בהמה ,דבשבת דף קמ"ג ע"א תן מעבירין
מעל השלחן עצמות וקליפין ,ופי' תוס' מפי שהם ראויים למאכל בהמה ,וכן פסק הרמ"א
בסי' ש"ח סעי' כ"ט .אלא דאפשר דלעין שביעית לא סגי בזה שהם ראויין למאכל בהמה
אלא בעין שיהיו מיוחדים ועומדים למאכל בהמה ואם לא אין עליהן קדו"ש ,ועי' בחזו"א
סי' י"ד סק"י )סד"ה ראה( שהוכיח כן מהא דאמרו בב"ק דף ק"ב ע"א דבעצים אין קדו"ש
משום שסתם עצים להסקה הן עומדים ,אף שראויין ג"כ לבישול ולחימום כמש"כ התוס'
שם )דף ק"א ע"ב( והוי האתו וביעורו שוה דיש בו קדו"ש מ"מ כיון שעיקר תשמישו
להסקה בעלמא ובזה אין האתו וביעורו שוה או קובעים דזה עיקר תשמישו ולא חל עליו
קדו"ש .אולם הגר"ש ואזר שליט"א )הובא בשו"ת שבט הלוי ח"ב סי' קצ"ט( כתב לדחות
דבריו והוכיח מהרמב"ם פ"ז הי"ד דלעין שביעית כל שאפשר באכילה אע"ג דאיו מיוחד
למאכל יש בו קדו"ש .וע"ע בדרך אמוה )פ"ה בצה"ה ס"ק כ"ו( שכתב דגם החזו"א לא
רצה להורות להקל למעשה בזה ,ע"ש.
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי חיים קמיל זצ"ל ראש ישיבת אופקים נלב"ע ט"ו אדר ב' תשס"ה
כבר כתבנו בפרשת שמיני שנה א' אודות הגר"ח זצ"ל וכאן הבאנו דברים נוספים.

מלאכים באו לכאן

והתבטא בהתרגשות ,אודות מעמד כבוד התורה וקידוש ה' אשר לא נראה
כמוהו זה רבות בשנים.

בחורף תש"ס ביקר רבנו שליט"א בקהילת קודש אופקים ,ובשעת מעמד
הקבלת פנים בבית כנסת "קויתי ד'" בנוכחות גדולי הת"ח מאזור הדרום
שבאו לכבוד המעמד ]ה"ה הגאונים רבי יששכר מאיר ,והגר"ש פינקוס,
ויבדל"ט הגר"א פילץ ,והגר"י פרידמן ועוד[ ושאר בני הקהילה .דרש הגאון
רבי חיים וכך אמר :כתוב בסוף פרשת ויצא 'ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו
מלאכי אלקים ,ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלוקים זה וגו' ,ובפשטות
יעקב אבינו אמר על המלאכים שפגש – שהם "מחנה אלקים" ,אמנם
הספורנו מפרש :מחנה אלוקים זה המחנה שלי ,שפגעו בו מלאכי אלוקים
אין ספק שהוא מחנה אלקים עכ"ל כלומר שיעקב אבינו אמר על מחנהו,
שאם מחנהו זכה לראות מחנה אלוקים ,אם כן זה הוי גילוי מילתא שמחנהו
מחנה אלקים .ולכן זכו למעלת ראית מלאכי אלקים ,והוסיף ודרש הגר"ח:

רק' ר' אהרן לייב יכול לענות
הגאון הגדול הגרנ"צ פינקל זצ"ל היה מתיעץ עם הגר"ח קמיל בכל ענין וענין
שהוא היה רבו המובהק .ולעתים היה הגר"ח אומר לו :על שאלה כזו אני לא
יכול לענות לך ,רק ר' אהרן לייב יכול לענות לך על זה .וכך עשה הגרנצ"פ
זצ"ל והיה הולך לשאול את רבנו שליט"א.

הספד רבנו
ובכלות השבעה לפטירתו ירד רבנו להספידו בעיר אופקים ואמר בתו"ד:
מורי ורבותי .צריך להגיד כפי שאני יודע על גדלותו של הגאון והצדיק הזה,
אבל עד כמה שהיה גדול בתורה וביראת שמים ,אני לא יכול להעריך את
גדלותו .לכן רק הסתפק בקצת מילים להתחזק....
ובסיום דבריו אמר :אני לא יכול להספיד פה בגלל שאני לא ראוי לזה ,עד
כמה שהאיש הזה היה גדול מאוד בכל דבר בתורה ,ויראת שמים ,והתמדה
שלו בלימוד התורה היתה עד ...נורא ואיום ,אי אפשר לתאר ,לכן אני לא ראוי
לדבר .

שאם זכתה קהילת ק"ק אופקים לראות מלאכי אלוקים ,בכך שבא
הגראי"ל שליט"א לכאן ,זה מראה שהמחנה שלנו זה מחנה אלוקים )הרה"ג
ר' ירמיהו ורון שליט"א מח"ס 'אמרי חיים' שיחות הגר"ח קמיל זצ"ל(

מעמד כבוד התורה
ובעת שהגיע פעם רבנו שליט"א למסור שיחה בהיכל ישיבת תפרח .הגיע
לשם גם הגר"ח קמיל לשמוע את השיחה .וכשיצא היה אפוף התפעלות

יום היארצייט של מרן רבי יוסף ראזין זצ"ל הרוגוטשובער ,נלב"ע י"א אדר תרצ"ו
אודות הרוגוטשובער כתבנו כבר בגליון צו תשע"ד ,וכאן הובאו דברים נוספים שקבלנו ממערכת צפנת פענח החדשות ]וכבר הבאנו בגליון הנ"ל הסכמת רבנו
לספריהם[

דרך הלימוד שוה

והצפנת פענח התיר שמספיק שהמשומד יחלוץ ,ולחם על דעתו והיה
לשרידי אש הרבה עגמת נפש מזה ]ואמר רבנו שהוא ראה את הנידון
בקונטרס שיצא בשוייץ ,ועי' שרידי אש סנ"ו[

כשספרו לפני רבינו על דברי הגאון המופלא רבי מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל בעת
שיצא לאור ספר חידושי רבינו חיים הלוי ,שאמר בהתפעלות לרבי מרדכי
גיפטר זצ"ל ,שהציבור אינם מבינים מה טמון בדבריו ,והוסיף שאחרי
שלומדים את תורתו של הרוגוצ'ובער אפשר להבין את עומק כונתו של ר'
חיים )הנוסח המקורי הוא בערך כך :שדברי ר' חיים הם תמצית המסקנות
העולות מהסוגיות .וכשם שכשהים רגוע אחרי סערה אי אפשר לראות מה
שהתחולל בעת הסער ,כך תורתו של הרוגוצ'ובער הינה סערה ,ותורתו של
רבי חיים הינה השקט שלאחריה .ואם רוצים להבין את הסערה שקדמה
לשקט צריך ללמוד את תורתו של הרוגוצ'ובער( אמר רבינו :שניהם למדו
אצל רב'ה אחד הלא הוא הגאון ר' מנדל מסלוצק ,גם ר' חיים וגם
הרוגוצ'ובער .ר' חיים היה בן שמונה עשרה ,והוא היה בן שלש עשרה .ואכן
יש שייכות ביניהם בדרך הלימוד.
וסיפר רבנו שליט"א שהגר"ח זצ"ל שמע את השיעורים מרבי מנדל יחד עם
ריעו מרן הגאון רבי יוסף ראזין זצ"ל  -הרוגאצ'ובער בעל הצפנת פענח ,וזה
היה בנערותם ,ובעלי בתים התרגזו על שפלפלו עם רבי מנדל ,ואמרו שצריך
לזרוק את ה'שקצים' המפריעים מהשיעור...

מכתב הנפלא להחזון איש

כשהוציאו לאור את השו"ת החדשות לבעל הצפנת פענח ,וסיפרו לפני רבינו
שמצאו בדרך פלא את מכתבו של מרן החזו"א זצ"ל אל הצפנת פענח זצ"ל
בנוגע לפולמוס שהתעורר בכולל 'תורת ארץ ישראל' שבפתח תקוה על ענין
התפוזים אם חייבים בפיאה .והנוסח של השואל היה "שלוח אני מאי"ש
גדול" .ואח"כ את תשובתו של הצ"פ על שאלת החזו"א ,שעונה 'והנה ע"ד
אשר דרש הפלוני אלמוני שי'' ,התפעל רבינו מאוד ,והזכיר ענין זה בכמה
שיעורים בהתפעלות .וראה את המכתבים המובאים בספר הנ"ל.

מקרב בחורים

שח רבנו :הרב גינזבורג ]אביו של הרב שמואל גרשון מיסד אהל שרה[ היה
מדווינסק .הוא ] -הרוגוצ'ובער[ מאוד היה מקרב אותו ,הוא היה מקרב
בחורים.

הנהגתו בביהכ"ס

ספרו לפני רבינו הנהגה לא ידועה של הרוגוצ'ובער זצ"ל )שנמסרה ע"י הג"ר
יעקב משה וייס זצ"ל  -הרב של שכונת נוה אחיעזר בב"ב ששמעה מפי
שמשו של הרוגוצ'ובער( שהיה נזהר מלהיכנס לבית הכסא קבוע ,כדי שלא
יפריע לו מדברי תורה .ויש דהבינו שהיה מהרהר הגאון הנ"ל בד"ת גם שם,
ובבית הכסא קבוע חמיר טפי כמבואר ברמב"ם פ"ד מתפילין ה"ח ,אמנם
רבנו הסביר שבודאי אין הכונה שהרהר בד"ת בבית הכסא ,אלא שרצה לקצר
את הביטול תורה שיש לפני כן ואחרי כן .ובבית הכסא ארעי יש פחות זמן
ביטול תורה.

אודות ר' מענדל
והנה בעמודי אור )סי' ע( יש תשובה אל רבי מנדל מסלוצק זצ"ל בכמה
ענינים ,ואמר רבנו שליט"א שכנראה זהו רבי מנדל הנזכר] .וכן אמר גם הגרי"ד
בן מרן הגרי"ז זצ"ל בשיעוריו )מנחות דף ע'  (-שמה שהגר"ח זצ"ל שמע מרבי מנדל באותה
הפעם הראשונה שנכנס לבית המדרש ,היה בענין טומאת נבלת עוף טהור שבנדה דף מ"ב ע"ב
שמובא במכתב העמודי אור הנ"ל .ומובא בשיעור הנ"ל דברים נוספים מר' מנדל שלא נדפסו,
וכן מה שהגר"ח זצ"ל הגיב עליהם ]וכן בספר שיעורי הגרי"ד זצ"ל על זבחים דף ס"ט מובאים
עצם הדברים[) .וראה בישורון י"ד בתולדות הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל נכדו של רבי מנדל ,עובדות
עליו(.

כח הזכרון

סיפר רבנו ששמע פעם שהרוגוטצ'בער הסתכל על כל הספר ישועות יעקב
כחמש עשרה דקות .והיה לו תפיסה מהירה ונפלאה וזכרון מיוחד ביותר.

לימודו בשעת חולי

חליצה למשומד

שח רבנו :כמעט לא ראינו אדם חולה ממש ואעפ"כ לומד בעומק הלימוד,
וספרו על הרוגוטצ'בער שבסוף ימיו סבל יסורים קשים ומרים ,ויגע בתורה
כמימים ימימה ,ונסע לוינא להתרפאות וגם שם לא פסק פומיה מגירסא.

סיפר רבנו ,שהיה נידון פעם באשה שמת בעלה בלא בנים והשאיר אחריו ב'
אחים א' משומד וא' חילוני ,והיה שאלה מי יחלוץ .והשרידי אש כתב
קונטרס גדול על זה שצריך שהחילוני יחלוץ ,ולא מספיק שהמשומד יחלוץ,

בקשה  -לקראת ימי הפסח וספירת העומר אנו רוצים אי"ה להוציא גליון מיוחד מתורתו של רבנו שליט"א בעניני פסח וספירת העומר .ומי שיש בידו
הנהגה או הוראה או דברי חיזוק מרבנו בענינים אלו ,אנא יואיל לשלוח לנו בהקדם לזיכוי הרבים.
]מאחר שתקוותינו להספיק להוציא בס"ד את הגליון לפני בין הזמנים נשמח אם ישלחו בהקדם[.

כמו כן מי שיש בידו משיעורי רבנו על תורת כהנים נשמח אם ישלח לנו בהקדם
אודות הגאון הגדול רבי ישראל בן שלום זצ"ל נלב"ע כ"א אדר תשע"א נכתוב אי"ה בשבוע הבא
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יום היארצייט של רבנו המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל נלב"ע י"ח אדר א' תשל"ד
רבנו יבדלחט"א למד בישיבת קלעצק ,בעת שהיה ר' יחזקאל משגיח שם ,ושמע שם את שיחותיו ,וכן אח"כ כשכיהן כראש ישיבת פונביז' השתתף בועד
לרבני הישיבה אצל המשגיח ,ורבנו שליט"א מזכיר כמה וכמה ענינים ממנו .וראה עוד בפרשת כי תשא שנה א' מה שהבאנו בזה.

שתי פרוסות
שח רבנו :המשגיח זצ"ל היה מקפיד לאכול בכל יום רק ב' פרוסות לחם,
וכשהזקין ונחלש הוצרך ע"פ הרופאים להוסיף עוד פרוסה ,ושלח לשאול
את הסטייפלער אם זה נדר וצריך התרת נדרים.
והסטייפלער אמר לו שזה רק גדר ,ואינו בדין נדר ,ואם המשגיח צריך עוד
פרוסה זה פיקו"נ בשבילו.

חלומות מה לעשות
המשגיח סיפר שכשהיה בשנחאי ,היו רבותיו מקעלם זי"ע מתגלים לו בחלום
כל פעם להורות לו מה לעשות .ופעם חלם שנפל ס"ת רח"ל ,ואכן נפטר בחור
אחד.
אמנם כשעלה אח"כ לארץ הפסיקו להתגלות אליו בחלום ,והוא מפני שכאן
כבר לא היה עליו את האחריות.

הקשיבו לצדקות
סיפר לי ר' ראובן מלמד זללה"ה שכשהמשגיח היה בקעלם ,אמרו לו שם
שהוא צריך לחדד יותר את לשונו כדי שיהיה לו "חוש ריטוריקה" .אמנם הוא
לא הסכים לשנות כל דהו ,מפני היראת שמים שבו.

תפילת המשגיח
המשגיח השקיע כל ימיו להתפלל מילה במילה ,ולכן גם בערוב ימיו שכבר
היה חלש מאוד ,מ"מ את התפילה אמר באופן נפלא מילה במילה ,כי בזה
השקיע כל ימיו ]ורבי אברהם ישעיהו ברנשטין שליט"א סיפר שרבנו חקר
אותו בערוב ימיו של המשגיח כיצד מתפלל וכמה זמן לוקח לו כל דבר ,כמה
זמן פסוקי דזמרא ,כמה זמן ברכת ק"ש ,וכדו' .והתענין היטב[ וציין רבנו
שהמשגיח לא היה מאריך בתפילה ,והיה מתפלל בפשטות.

ד' מינים
שח לנו הגאון רבי שלמה גינזבורג שליט"א ]נכד של המשגיח[ שהיה רגיל
להביא לו את הד' מינים בכל שנה .והמשגיח אמר לו שבלי שהוא מראה את
הד' מינים לרבי אהרן לייב ,אינו רוצה לברך עליהם ,וכך כל שנה ושנה היה
מביא לרבנו לראות את הד' מינים.
דרכו של המשגיח היתה שאינו מסתכל על הד' מינים לפני יוה"כ ,ושנה אחת
בערב סוכות הראה לו את הלולב ,ואמר לו שילך לרבנו ומה שיגיד יעשה.
הוא הגיע בערב סוכות עם הלולב לרבנו ,ורבנו אמר שזה פסול ,ולא ידע הנכד
מה לעשות.
והלך איתו רבנו לחנות של הרב מילצקי וחיפשו שם לולב ,ומצאו לולב עם
"קנעפל" ,ואמר רבנו שלמעשה במצב כזה אין ברירה אלא להביא את זה
למשגיח ,וכך עשו.
ואח"כ קיבל ע"ע הגאון הגדול רב"ד פוברסקי שליט"א לדאוג לד' מינים
למשגיח בכל שנה.

שלו ,והחזו"א הרי היה עניו מופלא ,ובע"כ שאין בהכרח שאימתא דצבורא
היא מטעם גאוה ,אלא זה תכונה בנפש.

חשש גניבת דעת
המשגיח זצ"ל לא רצה להספיד את ר' איזיק שר זצ"ל למרות שהפצירו בו
מאוד .ולא הבינו מה הטעם שכ"כ מתעקש ,עד שגילה שבאותם ימים נפטרה
נכדתו בת הגאון ר' אפרים מרדכי גינזבורג זצ"ל וחשש שיבכה על צרתו
האישית ,ויהי' בזה גניבת דעת.

כיצד יהיה דיין
המשגיח זצ"ל שאל להגרש"ש קרליץ זצ"ל איך יכול לשמוע את כל הדיני
תורה בעניני אישות ,כששומעים דברים שאינם ראויים וכו' .והשיב דבכל
דבר ששומע כגון טענות וכדו' מיד חושב זה תשו' הרשב"א שדן בשאלה
וכדו' ,ואינו חושב כלל על המקרה ,וקיבל המשגיח את דבריו .והוסיף רבנו
אמנם זה מתאים על ר' שלמה שמשון שבאמת הי' איש צדיק גדול )צדיק כתמר
יפרח עמ' קכ"ד(

הדפיקה באלול
אמר רבנו ,כמדומה שהמשגיח היה מהאחרונים שהרגישו את האלול ,הוא
היה דופק על הבימה ו"מכריז אלול".

לא ישן ביום
שח רבנו :המשגיח היה עובד הי' גדול ומדקדק בהלכה ,ולא הי ישן ביום כלל,
כי חשש לשיטת הגר"א סמ"ו שיצטרך לברך שוב ברכת התורה

)צדיק כתמר

יפרח עמ' שמ"ו(.

הועדים אצל המשגיח
הנה הגאון ר' שרגא גרוסברד זצ"ל אירגן ועד לרבני הישיבה אצל המשגיח,
ובהם היה נוכחים גם מרן רה"י הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל ,והגה"צ ר' ראובן
מלמד זצ"ל ,הגה"צ רבי משה ברנשטיין זצ"ל ,הגה"צ ר' דוב פרידין זצ"ל,
והגה"צ ר' שלמה יוסף הורביץ זצ"ל ,ועוד.
והנה מרבנו שליט"א לא שמענו ]כפי הידוע לנו[ מה למדו שם בועד .אמנם
כשפעם אחת ג"א שליט"א פנה להגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל בשאלה בתורת
הנסתר ,אמר לו הגרמי"ל שבשאלות כאלו צריכים ללכת להגראי"ל ,כי
נוכחתי בועדים אצל המשגיח שהוא בקי באותיות הקטנות....

אדם כשר
כששוחח פעם רבנו שליט"א אודות הגה"צ ר' יוסף שלמה הורביץ זצ"ל ראש
ישיבת קעלם הקטנה ,ולאחר מכאן היה גר בישיבת פונביז' ,פתח וסיפר רבות
מגדלותו עקב קירבה מיוחדת שהיה ביניהם ,הוא הזכיר כי מרן המשגיח רבי
יחזקאל זצוק"ל הגדיר את הגה"צ הנ"ל "אדם כשר" ומבחינתו זה היה תואר
שלא יסולא בפז כי אם מרן המשגיח אמר על אדם שהוא אדם כשר ,זו
חותמת כשרות לאחר החומרות הגדולות ביותר )מוסף שב"ק דברים תשס"ב(.

לכבוד שבת קודש

אדם חשוב

שח רבנו בהיכל ישיבת ליקווד )אייר תשנ"ח( שמעתי בשמו של המשגיח
הגה"צ ר' יחזקאל לוונשטיין זצ"ל שהיה אומר :יהודים אומרים בשבת
באכילה לכבוד שבת קודש ,לכבוד שבת קודש ,ובוודאי זה דבר טוב לומר
כך ]וראה במשנה ברורה סימן ר"נ סק"ב[ "אבבער רעד זאך נישט איין אז דו
מיינסט פאר שבת קודש" ,רק אל תשלה את עצמך ,שבאמת כוונתך לכבוד
שבת קודש )מזקנים אתבונן ח"ב עמ'  55מתוך קו' המסע לחו"ל(

ובאגרות אור יחזקאל )אגרת פ"ט( מובא מכתב מהמשגיח זצ"ל משנת
תשי"א ובו כותב לתלמידו כשהציעו לו לכהן כר"מ בישיבת כפר סבא
]המכתב נדפס ללא השמות ,אבל נכד המשגיח הגאון ר' דניאל גינצבורג
שליט"א עורך הספר ,ציין שהמדובר הוא בישיבת כפר סבא ועל רבנו
שליט"א[
 ...אמרתי לבוא רק בדבר איזה הצעה אשר מבקשים ממני ליתן גם את
הסכמתי על זאת .הנה כאשר בעיר ...יש ישיבה אשר יש לה בנין עם כל
הנחוץ לה ,כן היא בשלשה מחלקות כמובן הר"מ שליט"א הם שלשה.
וידידינו הר'  ...נ"י אחד מהם והשני הוא ר'  ...נ"י מתלמידי ישיבת מיר,
והשלישי הר' ]אהרן ליב שטינמן[ נ"י אדם חשוב .והוא במחלקה היותר גדולה.
וכאשר הרב הנ"ל מוצא את עצמו לפי מצבו לעזוב את המקום הנ"ל .באו
לפני בהצעה זו לכתוב לידידי אם יהיה' רצונו לקבל על עצמו משרה זו
בארצינו הק' .והמקום מוכשר לבעל מרץ הן בתורה הן במוסר ,כמובן כי יתנו
לו השיעור היותר גדול ,אשר התלמידים הם כבר צריכים ללומדות גדולה
עפ"י דרכי הבנה .ואם גם בידו להביא עמו עוד תלמידים מוכשרים יש בעצם
מקום מוכשר פה ,ויש מקום מוכשר להצלחה בעז"ה כמובן ,כי גם פרנסתו
לא פחות יהי' כפי אשר הר"מ משיגים ע"ע ,מחמישים עד שישים לירות
לחודש ,וחבורה היא נעימה ומתאימות יחד לרצונם בהצלחת התורה
והיראה] .א"ה וכמדומה שאין כזה ביטוי "אדם חשוב" אצל רבנו המשגיח הק' זצללה"ה[

אימתא דציבורא
שח לנו המשגיח הגרי"פ גולדוסר שליט"א שהיה פ"א אצל רבנו שליט"א,
שאלו רבנו אם יש לו אימתא דציבורא?
ושח לו מרן :לי יש אימתא דציבורא ,וע"כ כשאני דורש אחר סעודה שלישית
בישיבת גאון יעקב אני מבקש שלא ידליקו את האור עד אחר הדרשה ,משום
אימתא דציבורא] .א"ה בהמשך עבר רבנו למסור שיחות באמצע השבוע וביטל מנהג זה[
והוסיף רבנו שליט"א :שהמשגיח ר' חצ'קל היה אומר שאימתא דציבורא
נובעת מגאוה ,משום שהאדם מפחד ממה יאמרו הציבור על הדרשה ,ומה
נפק"מ מה יאמרו אלא שמפחד שיזלזלו בו .אך הוסיף ראש הישיבה שליט"א
ואמר יש לי ראיה שאין זה כך ,שהרי החזו"א היה מוסר שיעור פעם בשנה
ומה היה השיעור? היה אומר קושיא ותי' של תוס' ,קושיא של מהרש"א על
תי' התוס' ותי' שלו על קושית המהרש"א ,ועכ"ז כל בחור שהיה בא יום קודם
לכן לדבר עם החזו"א בלימוד ,היה מבקש ממנו החזו"א שישמע את השיעור

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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פרשת ויקהל –
פקודי -פרה
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
עונשי ב"ד בשבת

דין העלקטרי

לא תבערו אש בכל מושבותיכם
ולמדו חז"ל )יבמות ו ,ב( מכאן דאין הורגים חייבי מיתות ב"ד בשבת ,ועיין
בסנהדרין )דף ע"ב( בבא במחתרת דרשינן אין לו דמים בין בחול בין בשבת.
ומפרש בגמ' דס"ד אמינא דלהוי ככל חייבי מיתות ב"ד דאין הורגים אותם
בשבת קמ"ל .וצ"ע מאי ס"ד דלא נהרוג את הבא במחתרת ,והלא יש כאן
פקו"נ של הנרדף ,ופשיטא דבהצלה אין דנים דין איסור חלול שבת ,דהא
שבת נדחה מפני פקו"נ ,ואף אם יש איסור חילול שבת למי שהרג חייבי מיתה
בשבת ,אבל הרודף שבאנו להציל תנרדף פשיטא דפקו"נ דוחה שבת.
וביאר רבנו שליט"א )אילת השחר בב"ב ז ,א( דחזינן מסוגיא זו דאין הריגת
הבא במחתרת רק מפני הצלת הנרדף .ותדע דעי' במל"מ הל' רוצח דכ'
"מצאתי כתוב דהנרדף עצמו יכול להרוג הרודף ,אפילו במקום שיכול להצילו
באחד מאבריו" והא אין כאן פקו"נ .וע"כ דהוא עונש אכן ס"ל להאחרונים
דדין זה נאמר גם ביכול להצילו בא' מאבריו ,ולכך ס"ד כיון דהוא עונש על
מעשה הרדיפה ,לא נדון אותו בשבת קמ"ל דמותר דיש כאן גם פקו"נ
כמש"כ רש"י .ועדיין צ"ע למ"ל קרא הא יש כאן פקו"נ ,והאם בלא קרא לא
ידעינן דיש כאן פקו"נ מלבד ענשו של רודף .וצ"ל כמש"כ האחרונים דבאמת
מדין פקו"נ קמ"ל אין דוחין נפש מפני נפש ,ואין מתירים להרוג אדם בשביל
הצלת אחרים ,רק ברודף נתחדש דין אין לו דמים דהותר דמו ,ולכך לא מקרי
נפש ולכך קמ"ל הבא להרגך השכם להרגו ואי היה לו דם לא היו מתירים
לשפוך דמו מפני הצלת הנרדף ,וכשאין עונש של אין לו דמים אסור להרוג
מפני ההצלה ,וס"ד דבשבת לא נתחדש דין עונש זה כמו כל ענשי חייבי
מיתות שאין דנים בשבת קמ"ל קרא אין לו דמים אפילו בשבת ,ולכך יש כאן
היתר של פקו"נ דוחה שבת כיון דאין בו דין שפכ"ד דחל בו דין הבא להרגך
השכם והרגו ,ויש כאן כעת חיוב דין של הצלה ואפל בשבת.
ומרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א הוסיף להוכיח דברודף הוי גם דין
עונש דהא אמרינן קלב"מ ,אלמא שחייב מיתה ולא רק דין הצלה )פרורים

בגמ' שבת )ל"ט ,א( אמרינן דמבשל בתולדות אור לכו"ע אסור ,ותולדות
חמה יש מחלוקת אי אסור או לאו .ודן רבנו בעלקטר"י אם זה נחשב כחמה
או כאור ,ולקמן דמשני דאור של גיהנם חשיב כאור ,מבואר דגם אור שאינו
מכלה כמו אש רגיל חשיב ג"כ אור ,דהא אור הגיהנם זה אש שבוער בכל עת
בלי שיהא צריך לכלות עצים או שמן כדי לבעור ,והראוני בס' ברכת פרץ
)פרשת ויקהל( שדן אם יש מלאכת מבעיר באש שאינו מכלה ,וכאן הנידון
למלאכת מבשל) .אילת השחר שבת לח ,ב(.

בנין לשם ה'
בספורנו כתב שהמשכן וכליו לא נפסדו ועומדים לעולמים וג"כ לא נפל דבר
להם ביד האויבים ,להיפך מה שקרה למקדש שלמה וכליו ,והפסוק מספר
מעלות המשכן שבשבילם הי' ראוי להיות נצחי ושלא ליפול ביד אויבים,
ראשונה שהי' משכן העדות וכו' שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו
מיוחסים וצדיקים שבדור ובכן שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד
אויבים ,אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכה בו מצור אע"פ ששרתה בו
שכינה פסדו חלקיו והוצרכו לחזק את בדק הבית ונפל בסוף הכל ביד אויבים
עכ"ד .והנה לא כתוב שהפועלים הגוים ההם היו עובדי ע"ז ,ויתכן ששמרו
על ז' מצות בני נח ,אבל בכל זאת כיון שגוים השתתפו בבנין בית המקדש הי'
שייך שישלוט בזה השחתה וחורבן ,משא"כ המשכן וכליו שנעשה רק ע"י
יהודים צדיקים לא הי' יכול לשלוט בזה אבדון והכל נגנז ,כי דבר הנבנה
בתכלית הטהרה והקדושה ,לא יכול לבוא לידי אבדון וכליה.
ויש להתבונן בזה שהרי ביומא )ט ב( איתא דבית המקדש נחרב מפני ג'
דברים ע"ז ג"ע ושפי"ד ,ובמד"ר איכה בפתיחה )אות ב( איתא רב הונא ור'
ירמי' בשם ר' חייא בר אבא אמרי כתיב ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו,
הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו ,מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה הי'
מחזירן למוטב.
ונמצא שיש בזה חידוש גדול ,דמשמע דאע"פ שחטאו בג' עבירות חמורות
ובביטול תורה והי' מדת הדין גדולה ,מ"מ אם ביהמ"ק הי' נבנה בתכלית
הטהרה ולא הי' מעורב בו מגע אנשים גוים שלא בנקיות ,לא הי' יכול לשלוט
בזה כליה ולא הי' נשרף ובאיזה אופן הי' מתבצע העונש לא כתוב ויתכן
שביהמ"ק הי' נגנז וכדו' ,אבל עכ"פ לא הי' שייך שילך לאיבוד ע"י חורבן
ושריפה.
והנה הפועלים לא הצמיחו העצים אלא שהם חתכום ,והם גם לא קבעו אותם
בביהמ"ק ,אלא שעברו דרכם וזה כבר הי' סיבה שיהא שייך בו חורבן וכליה.
ובאבן שלמה )פ"ה ד' אות ג( מביא מהגר"א ,דהראשונים בכל מקום קיבוצם
להשראת השכינה לא רצו שיהי' בבית שהוא מעשה ידי אדם ,שמא הי' בו
מעשה אחד שלא בכונה קדושה ,וע"כ הסתופפו בין האילנות תחת מעשה
ה' משום שאין השכינה שורה אלא על פועל צדק ,וכמ"ש ב"מ )פ"ה( בר' חייא
דשדינא כיתנא וכו' ראה שיהא מתחילה ועד סוף בפועל צדק עכ"ד .ומוסיף
שם לעי' בספורנו ר"פ פקודי הנ"ל.
וכמו כן הביהמ"ק שזה מקום השראת השכינה ,המקום שכלל ישראל
מתקדשים בקדושה והשכינה כביכול ,צריך להיות שלא יהא לזה שום
שייכות עם חטא ורע.
ומשו"ה אע"פ שביהמ"ק שנבנה ע"י שלמה הי' בדרגה שצריך ,והכרובים
עמדו כבזמן שעושים רצונו של מקום ]עי' ב"ב צ"ט א' ובנפש החיים ש"א
פ"ח[ מ"מ כיון שהי' שייכות של גוים בבנינו ,אז כשזה בא במצב של חטא
יכול לבוא על זה כליה ,ולולא זה לא הי' יכול להיות כליה ,דלבנות ביהמ"ק
צריך להיות נקי לגמרי.

משולחן גבוה ח"ה(

כח של נגיעה
בדעת זקנים מבעה"ת )פרשת ויקהל ל"ה ל( הביאו מדרש שבשעה שאמר
משה לישראל שבצלאל יעשה המשכן ,היו ישראל מרננים אחרי משה
ואומרים שכל הגדולה הוא נוטל לו ולמשפחתו ,אמר להם משה דעו וראו כי
.
לא מדעתי אני עושה אלא מפי הקב"ה עכ"ל
אבל צריך להבין במה הוא שכנע אותם ,הלא הדרך ממה שאנו רואים
בענינים כאלה שכשמדברים לאנשים שלא מאמינים ,שאפי' אם יאמר להם
כמה פעמים לא יאמינו ,ולמה האמינו עד כדי כך שיכול לומר להם "ראו"
 .ומשמע מזה גודל אמיתת דבריו,
שמשמע שהראה להם שהוכרחו להודות
הוא הי' כ"כ משכנע עד שהוצרכו להודות ,וכשאמר להם "ראו" אז כל אחד,
הגם שהי' לו קצת עקמימות שבלב לחשוד את משה מחמת קנאה שהוא
.
עושה מעצמו בשביל קרוביו ,אבל בהניכרין דברי אמת שלו ראו ממש בחוש
אכן אצל קרח ג"כ כתוב שחשדו אותו ,ומשה אמר להם והתחנן שלא עשה
מדעת עצמו רק ד' אמר לו ,ובכל זאת לא האמינו ,והנ"מ הוא שהיות שאז
כבר הי' נגיעה שקרח רצה את הכהונה או את הנשיאות )כדפרש"י בפרשת
קרח טז א( ,וכשיש נגיעה עצמית!!! אז לא יכולין לשכנע אפילו
בדברים שיוצאין מלב טהור כמו של משה רבנו ,דרק כל זמן שסתם
מרננים ,אבל לא חושבים שזה מגיע להם ,רק סתם טוענים למה הוא נותן
הכל לקרובים ,למה הוא לא נותן למי שהוא וכו' ,יכולים עדיין לדבר אליו
ויכולין להראות לו את האמת ,אבל למי שהנגיעה העבירתו על דעתו א"א
.
לשכנע בשום אופן
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הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל
עניני הפסד פירות שביעית

בשביעית )סי' י"ד סק"י( כתב ,דבר שהדרך לקלפם )כגון תפוח עץ ומלפפון
וכדו'( מותר לקלפם )אף שאפשר לאכלם עם קליפתן( אבל דבר שאין דרך
לקלפו אסור לקלפו ,ולפ"ז יש שכתבו 52דה"נ אסור לקלף עגבניה הקדושה
בקדו"ש .אולם הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר דיש לחלק ,דאפשר שכל
דברי החזו"א הם רק בירק אשר צורת מאכלו המשובח הוא ללא קילוף ,ולכך
הוי הקילוף בכלל הפסד ,אבל עגבניה משובחת היא יותר אם אוכלים אותה
בלא קליפה ,אלא שבני אדם אינם טורחים ולכך אינם מקלפים אותה ,אבל
לו יצוייר שיוכלו לקלף בקל כגון במכונה ללא טורח היו עושים כן 53וא"כ בזה
י"ל דאין הקילוף בכלל הפסד] ,54ולא דמי למש"כ החזו"א )שם( שאסור
לנפות את הקמח יותר מכפי הרגילו ,55דהתם הקמח ראוי וטוב לאכילה אף
ללא הניפוי המיוחד ,וניפוי זה הוא תפנוקים יתרים ואינו תוספת שבח לאוכל,
וע"כ יש בכך איסור הפסד פ"ש[.

יא .א .חולה שמקבל תרופה ללא ידיעתו ,ונותנים לו את התרופה בתוך
מאכל ,יש לעיין האם מותר ליתנה בתוך פירות שביעית והאם חשיב זה
הפסד דפירות שביעית ,מי נימא דכיון דאין המאכל נפגם בזה שרי ,או דלמא
כיון דבני אדם הבריאים לא יאכלו ממאכל זה ,ביודעם שיש תרופה בתוכו,
והרי הוא מקלקל המאכל לגבי שאר בנ"א ,חשיב זה הפסד והוי בכלל איסור
הפסד פירות שביעית 47.והגראי"ל שטייינמן שליט"א אמר ,דאם התרופה
שהכניס לתוך המאכל מזיקה לבריא אפשר 48דהוי הפסד ואסור ,ואם אינה
מזיקה אלא שהבריא חושש לאוכלם מחמת התרופה אין זה הפסד 49ושרי.
ב .עוד נשאל הגראי"ל שטיינמן שליט"א לענין חולה שאינו יכול ללעוס
עגבניה ,אלא לועס מעט וזורקה ,האם מותר לעשות כן בפירות שביעית כיון
שזהו דרך אכילתו של חולה זה ,או נאסר מכלל איסור הפסד פירות שביעית.
ואמר דיש לאסור 50משום חשש איסור הפסד פירות שביעית51.
עוד נשאל בחולה שתיכף אחר האוכל מקיא רוב מאכלו ,ונשאר רק מעט
בקרבו ,האם מותר לו לאכול פ"ש .ואמר דשרי ,כיון דבמעשה אכילה דידיה
הרי הוא אוכל כדרך אכילת בני אדם ,ומה שיקיא אח"כ אין זה נחשב הפסד
בעצם האכילה.
ג .מעשה באשה שרגילה לקלף עגבניה קודם אכילתה ,ורוב העולם אוכלים
עם הקליפה ,ושאלה אם מותר לעשות כן אף בפירות שביעית .והנה החזו"א

אכילת פ"ש שלא בדרך אכילה

יב .לענין להאכיל פירות שביעית לחולה דרך צינורית לקיבה )במקום שאינו
פיק"נ( ,אמר הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,שיש לדון ,דאפשר דכיון שאין זה
כצורת אכילתו ,חשיב כמלוגמא ואסור ,או דלמא כיון שאין זה גריעותא
בעצם צורת הפרי ,אלא באופן איך שמכניסו לתוך מעיו ,שאני זה ממלוגמא,
וחשיב דרך אכילה לחולה 56ושרי .ואמר דמסתבר שיש לאסור ,57מאחר דאין
זה נקרא אכילה ,וכתיב לאכלה דבעינן מעשה אכילה.

 47יש להדגיש שכל הידון הוא ליתן רפואה בתוך פירות שביעית ,אבל דבר ברור הוא
שאסור לעשות מפ"ש עצמם רפואות דדרשי' לאוכלה ולא למלוגמא ,עי' ב"ק דף קב ע"א,
וסוכה דף מ' ע"א ,ורמב"ם פ"ה משמו"י הי"א .וע"ע ירושלמי שביעית פ"ז ה"א.
 48ודימה זאת לאכול פ"ש אכילה גסה ,שאיו פוגם בטעמו ואיו מפסידו ומאידך הרי זה
מזיקו .ועי' בספר תורת הארץ להגר"מ קלירס )פ"ח אות מו( שכתב בפשיטות דאסור
לאכול אכילה גסה מפ"ש מה"ת ,ודימה זאת להא דאמרו ביומא דף פ ע"ב דזר שאכל
תרומה אכילה גסה איו משלם את החומש "כי יאכל" פרט למזיק ,ע"ש] .וע"ע במשה
למלך פ"ה מיסודי התורה ה"ח )ד"ה סתפקתי באוכל( שהוכיח מכ"מ דכי כתיב אכילה
ממעטין אכילה גסה[ .ואפשר דאכילה גסה גרע טפי לפי שאין האדם הה מאכילה זו
ולפיכך חשיב דמפסיד פ"ש משא"כ הכא הרי הוא הה מהמאכל .אולם יש להוכיח דד"ז
אסור ,דיעוי' בביאור הרש"ס )ירושלמי שביעית פ"ב ה"ז( במאי דאמרין בירושלמי דאסור
לשתות מים בעלי קורקסיא משום שמשה אותם מדרך שימושם] ,וז"ל :ועלי קולקס הן
רחבים וחזו לגמות בהן מים לאדם ולבהמה וקאמר כיון דחזו בסתמא למאכל צבאים
אוכלי בהמה מיקרו ואם גומע בהן מים הוי שיוי "ואסור לשות דבר מדרך תשמישו
ותשמישן של בי העולם בהן הייו למאכל בהמה" ועוד דהחמה מפסידן ומעפשן דעשבים
לחים תלושים שפלו בהן מים קרובים להתעפש[ ,ודון מיה ואוקי באתרין ,דחזין התם
דכל שיוי מדרכו של המאכל )אף שאיו מפסידו שהרי בסוף אוכלו( הרי הוא הפסד.
 49וכן הורה הגר" קרליץ שליט"א .ועי' במשה ראשוה פ"ח מ"ז שאסור להביא פ"ש
למצב שחלק מהאשים לא ירצו לאוכלם משום שחשב שמפסיד את הפירות] ,א"ה אמם
ילה"ע שהמשה ראשוה מדבר רק במקרה של איסור ודו"ק[ אולם הר"ש והרמב"ם פירשו
מתי' בע"א ,ולדבריהם ראה שדבר זה לא חשיבא הפסד.
 50ולדבריו יל"ע בפלח התפוז שיש שמוצצים אותו ומשליכים אח"כ השאר בו מבשר הפרי
אי שרי ,ועי' בספר אורחות רביו )ח"ב עמו' שמ"ח ס"ק צ"ז( דהקה"י לא אכל תפוז מה"ט
דהיו לו שייים בודדות והיה מוצץ רק קצת מיץ וחשש מפי הפסד הפרי השאר.
 51אבל הגר"ק סובר שמותר כיון שהוא עושה כדרך שב"א עושין ורק שב"א ממשיכים
את אכילתם והוא איו ממשיך ,אכן מה שהוא עושה אף כולם עושין.
 52עי' בקוטרס דיי שביעית )הוצאת דגל ירושלים( פרק טז סעיף כ"ג ,וכ"כ בפשיטות
בספר משפטי ארץ פרק כ"ב סעיף י"ט.
] 53אין כותו שלכך לא חשיב הקליפה לחלק מהפרי ,שהרי מה"ט אמרין שבטלה דעתם
כדמבואר בתוס' שבת דף צב ע"ב )ד"ה ואת"ל( דבדבר שרק אחד עושה אמרין בטלה דעתו
אצל כל אדם אף אם שאר העולם היו עושים כן אם היה להם ,אלא דהוסיף שם התוס'
דבד"ז מהי מהג מקום אחד לכל העולם ,ולפ"ז כאן שאין מהג כזה בשום מקום לקלף
את העגביה אז אף ליחידים שוהגים כן י"ל דבטלה דעתן .אלא דלגבי שביעית יש מקום
להתיר לפי דבשביעית דין אי חשיב ד"ז להפסד או לא ,ובזה י"ל דכיון שהיא משובחת
יותר בלא קליפתו ,וכ"ה לכל העולם אלא שאין עושים כן מפי הטורח ,לפיכך לא חשיב
ד"ז לפסידה ושרי) .ועי' בבית מאיר יור"ד סי' קצ"ז שכתב גבי יו"ט שהותר דבר השוה לכל
פש ,דד"ז לא שייכא במה שבמציאות רוב העולם עושים ,אלא אף בדבר שרק מיעוט
אוכלים משום שאין להכל הוא מצוי מ"מ כיון שהכל מתאוים לו חשיב דבר השוה לכל
פש( ,וצ"ע[.
 54ומצד מה שמפסיד לקליפה )שהרי כשהקליפה על הפרי הרי היא אכלת עמו ומשתקלפה
שוב אין אדם אכלה( ליכא חסרון ,שכבר דרשו חז"ל בתו"כ )אמור פ"ד הי"א( כי לחמו הוא

)והול"ל לחם( מסלת את החטים כל שהוא רוצה ומקב את הירק כל שהוא רוצה ,יכול
תהא קיבת ירק חול ת"ל הוא ,הרי הוא בקדושתו ,ע"כ .ופי' הראב"ד מדקרי ליה "לחמו"
ש"מ לחמו הראוי לו ,שאם מפוק הוא ואיו אוכל את חטיו אלא סלת גמור יכול הוא
לעשות כן בחטי תרומה ,ואיו חושש להפסד תרומה ,אעפ"כ המרוסן והקמח יאכיל
לבהמתו כמו הכרשיין ,עכ"ד ,הרי דמקרא ילפי' דאוכל תרומה בדרך הראויה לו.
והרמב"ם )פ"ה הלכה ב'-ג'( הרי השוה שביעית לתרומה ,וא"כ מי שרגיל לקלף פירות
מקלף גם בתרומה ושביעית כי לחמו הוא באופן זה.
וד"ז לכאורה מוכרח שהרי לא מציו לאסור לסחוט יין וכדו' מצד מה שמפסיד הקליפה.
ועי' בב"מ דף פז ע"ב גבי אכילת פועלין דממעטי' ואכלת ולא במוצץ )ופרש"י מוצץ היין
"וזורק החרצים"( ,ועי' בשיטמ"ק שהביא פי' ה"ר יהותן שטעם שאסרה תורה שלא
יפסיד יותר מן העבים לבעל הכרם ,ועל כן צוהו שיאכל הכל גם הקליפה ,ע"כ ,ומבואר
שמעיקר הדין היה יכול להסיר הקליפה ולא חשיב כמו שמאבד מאכלו )דהרי זה פשוט
שאם יתן לפועל מאכלו והפועל ישחית את המאכל בידים שאין צריך לתת לו שוב( ורק
משום הפסד דבעל הכרם תמעט ולא מוצץ) ,ויתירה מזו כ' המרכבת המשה )שכירות פי"ב
ה"י( שאף אחרי שתמעט מוצץ מ"מ אם עבר ומצץ אין חייב לשלם ,והייו כ"ל(] .ויש
שדחו ראיה זו ע"פ מאי דקיי"ל )שו"ע חו"מ סי' שלז סעי' טז( דפועל משל שמים הוא אוכל,
ולא זכתה לו תורה אלא משעה שהוא תו בפיו ללעסו )ע"ש בסמ"ע ס"ק לג ,וע"ע בספר
בית האוצר ח"א כלל קז( ,א"כ בשעה זו מותר לו לזרוק ,וכיון שמשמים הוא אוכל יכול
ליקח עד שישבע .איברא יל"ע בזה ,דבפשוטו כל מה שזיכתה לו תורה שיהיה שלו הוא רק
כדי שיאכל ולא שיזרק ויפסיד הפרי ,וא"כ לאחר שלקח כדי שביעה תו איו רשאי ליקח
עוד[.
וכעין ידון זה מציו בפסח ,שיש מדקדקין שוהגים לקלף את העגביות בפסח ,ושאלו
להגר"ח קיבסקי שליט"א אי שרי ד"ז בשביעית ,ואמר שאם חוששין לאיסור מותר אף
בשמיטה) ,שאלת רב ח"א פ"ו אות ז'(.
]יצויין עוד שגם ירקות שהותרו לקלף בשביעית )כתפו"א תפו"ע וכו'( ,זה דוקא בקילוף
ידי ולא מכי .דהה בבדיקות מדגמיות שעשו בושא הפחת הגרם לתפוחי אדמה
כתוצאה מקילוף ידי או מכי ,הוברר כי הפחת הגרם ע"י קילוף ידי הוא בשיעור 14%
)במשקל( ,וע"י קילוף מכי הוא בשיעור ) 38%במשקל( .ממצא זה הוח על שולחו דמרן
הגרי"ש אלישיב זצ"ל והורה לאסור את השימוש במכוות לצורך קילוף תפו"א שיש
עליהם ק"ש ,אפילו אם המכוה מופעלת ע"י כרי) ,אמרי שפר עמו' תלז( .וע"ע מש"כ
החזו"א סי' יד סק"י ד"ה מסקא דמלתא[.
 55ומקור הדין ממתי' תרומות )פי"א מ"ה( המורסן )של תרומה( מותר )לזרים( ,סובין של
חדשות אסורות ושל ישות מותרות ,ווהג בתרומה כדרך שהוא והג בחולין ,ופי' הרמב"ם
בפיהמ"ש מותר לו שיכבור את התרומה וישליך מן הסובין מה שאיו ראוי לאכילה כמו
שהוא עושה בחולין ,ועי' ירושלמי שם.
 56וכ"ז דוקא בפירות אלו שהדרך לרסקם ולאכלם בריסוקם ,והוא הדרך אצל רוב ב"א
לפיכך י"ל דשרי גם אצל החולה מאחר שכריסו הה מפירות מרוסקים אלו ,אבל בפירות
שאין הדרך לרסקם פשיטא דאסור וחשיבא שלא כדרך אכילתו.
 57וכן הורה הגר" קרליץ שליט"א.
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יום היארצייט של הגאון הקדוש רבי מרדכי אשמינער זצ"ל ,נלב"ע כ"ח אדר א' תרע"ו
אגרת החלום
אגרת נוראה מהגאון מופת הדור ציס"ע מוהר"ר ר' מרדכי אשמינער זצוק"ל ,להגאון מוהר"ר פנחס מיכאל הרב דק"ק אנטיפוליא זצוק"ל.
הגאון ר' מרדכי היה מפורסם בכל ליטא כגאון נפלא וצדיק גדול ,שידיו רב לו גם בתורת הנסתר ,והיה נחשב לבעל מופת ידוע ,והיו רבים באים לבקש את ברכתו ונושעו,
וכמעט בכל בית בליטא היה תמונתו מתנוססת.
רבנו שליט"א מרבה לדבר על אגרת זו .ורואה את זה כספר מוסר שלם! ולפני כמה עשרות שנים ביקש להדפיסו בספר מוסר קטן עם עוד כמה דברים ,ועובדא הוי בעיר בני
ברק לפני קרוב לעשר שנים שנשרפו כמה ספרי תורה בבית הכנסת חשוב ,ע"י איש בליעל ,ורבים שאלו לפתחו של רבינו לאמר על מה יצא הקצף? ומתחילה לא רצה לענות,
ואמר וכי נביאים אנחנו? ]ואמנם מה שיש שטענו שהשורף הוא חסר דעה ואין להתפעל ממה שעשה ,אמר רבנו דאדרבה כיון שלא עשה מדעת יותר יש לירא מזה ,דהוי ממש
בידי שמים ,כיון שאינו בעל בחירה[ רק לאחר כמה ימים בבוקרו של שב"ק לאחר התפילה ,אמר רבנו כי יפה אמר בזה הגאון רבי אהרן י .רוטר שליט"א עפ"י הגמ' במכות דף
כ"ב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה ,הרי דכבוד תלמיד חכם חשוב יותר מספר תורה ,א"כ כנראה שעל עון בזיון תלמיד חכם
נגזרה הגזירה הנוראה הזאת ,והתחיל רבינו לבכות בדמעות בעצם יום שבת קדש! ואמר הדברים נכונים ,אך שאלה אחת יש לי ,וכי אצלנו מבזים תלמידי חכמים? הרי זה יש
אצל המזרחי ...ולא יסף ...ואחרי שב"ק הורה רבינו להדפיס את אגרת החלום שכתב רבי מרדכי אשמינער זצוק"ל שמבואר שם עד כמה חמור ונורא דבר זה ,ולהפיצו באלפי
עותקים ברחבי הארץ ,וכאשר קויים הדבר ,נעצר גל השריפות בעיר...
ולרגל יום היארצייט אנו מפרסמים אגרת זו שוב להתעורר הלבבות מזה.

באזהרה הידוע ,ויצאתי לחוץ ,בא אלי האיש הנ"ל שיצא חייב מאתי והכה
אותי על לחיי ,וענין זה חקוק על עצמותיו עד היום ,ואין לו שום תקומה עד
היום .וכהיום נגזר עליך שאתה מיוצאי צאצאיו לתקן אותו ויהיה לו תקומה
ע"ז ,ואז נרתעתי ונשתוממתי ונשארתי כאבן דומם ערך רבע שעה ,ולאחר
זה נגע בפי המהר"י בן לב ז"ל ואמר לי מה זה שתקת .ואז התחלתי לבכות
מאד ,ואמרתי לא ידעתי במה אתקן אותו כי אין לי ידיעה ביחודים וכוונות.
אז אמר לי המהר"י בן לב ז"ל תדע שכן נגזר עליך אשר תקנה ספר תשובות
מהר"י בן לב ותלמוד אותו בקביעות עד שיהי' שגור בפיך מראשו עד סופו,
ואז תהיה תקומה גדולה אליו ,ויוכל לעלות ממדרגה למדרגה ,אמרתי לו
להבין לי מה זה ממדרגה למדרגה ,ואמר לי בלשון רכה בהדי כבשי דרחמנא
למה לך .אמרתי לו כמה אלמוד התשובות הנ"ל שיהא שגור בפי ,אמר לי לא
פחות מארבעה שנים ,כי מלבד זה מוכרח אתה ללמוד שיעורין הקבוע לך,
איסור והיתר ,ודיני ממונות ,ע"כ מוכרח אתה לא פחות מארבעה שנים.
ואז אמרתי לו אין לי תשובות מהר"י בן לב ,ואמר לי תבקשם ותמצאם
לקנות ,רק דבר א' אני מגלה לך ,אשר מוכרח אתה לקנותם דוקא אצל הרב
דאנטיפאלע שיש לו תשובות הנ"ל ,ואמרתי לו מה זו דוקא אצל הרב הנ"ל,
ובתוך אמירה זו הקיצותי משנתי ונרתעתי מאד.
אז אמרתי בלבי כי אפשר זהו דבר בטל לקנותו דוקא אצל הרב הנ"ל ,כי
אפשר די לקנות אותו במקום אחר .ובין כה וכה נתרבה עלי טרדת העיר
והתחלתי לבקש איזה אנשים שישיגו עבורי לקנות הספר הנ"ל .וזה כב'
שבועות בחלומי בא אלי עוד הפעם איש הדר הנ"ל ,ואמר לי בדברים קשים
למה תמתין לתקן שליחותי ,ואמרתי לו הלא אני מבקש אותו לקנות ,ואמר
לי הלא הזהרתי אותך לקנות דוקא אצל הרב דאנטיפאלע ,ואמרתי לו מה
טעם בזה.
ואמר לי מחמת ששמשת את הרב דאנטיפאלע זכית בזה להיות שליח אליו,
ואגלה לך ענין זה ,תדע אשר גם על הרב הנ"ל יש איזה דברים למעלה ,כי
הוא התחיל להכין את עצמו להדפיס ביאור על ש"ס תמורה ומעילה ]וזה אין
אני זוכר איך אמר לי ,תמורה ומעילה ,או מעילה לבד[ ולא קיים הכנתו ,ע"כ
מוכרח הוא ג"כ לתקן זה ומהמעות שיקבל ממך עבור המהר"י בן לב יתחיל
להכין א"ע להדפיס הנ"ל.
ואמרתי לו מה ענין זה לזה ,ואמר לי בהדי כבשי דרחמנא למה לך .ואמרתי
לו למה לא תלכו בעצמיכם להגיד זה להרב מאנטיפאלע ,ואמר לי בהדי
כבשי דרחמנא למה לך.
חזר וצעק בקול :תראה למען ה' לקיים הזהרתי תיכף ומיד ,ולא תשנה מכל
דברי אף כקוצו של יו"ד ,ואז יהי' טוב לך וגם לאחרים .ומחמת הקול הקיצותי
משנתי .למחר היה ברצוני לשלוח שליח מיוחד לכם לספר כל הענין רק
התעכבתי מעט מחמת צרכי צבור שהייתי טרוד בהם מעט ,ובשבוע העבר
בלילה כשהתחלתי לישן מרוב צערי ויגוני על זוגתי שנחלה בחולי גדול ,בא
אלי עוד הפעם המהר"י בן לב ז"ל ,ואמר לי בקול :תדע שזהו אזהרה אחרונה
שאני מזהירך ,וחולי זוגתך לך האות מחמת זה שנתעצלת באזהרתי ,ע"כ
תראה למען ה' תיכף לשלוח להרב הנ"ל דוקא .ותקנה ממנו התשובות שלי
ותלמוד עד שיהא שגור בפיך כמעט בעל פה .ואז הקיצותי משנתי בחרדה
גדולה ,והתחלתי לשכור שליח מיוחד אל כבודכם ,רק נודעתי שהמוכ"ז נוסע
אל כתר"ה באיזה דבר ענין ,ע"כ מורי ורבי חמולו נא רחמו נא עלי לפרוש
כנפי החמלה עלי ולשלוח לי התשובות מהר"י בן לב ,ומעות כמה שירצו
אסלק לכם עבורו ,רק לשלוח לי ואתחיל לתקן התיקון ,זוגתי מאד בסכנה
גדולה ,ד' ירחם עליה ,אבקש מכת"ה להתפלל עליה.
ידידם עוז בלו"נ הכותב מעמקי הלב בדמעות שליש .מרדכי החופ"ק הנ"ל

ב"ה יום ו' כ"ח שבט תרמ"א ,פ"ק בוטען.
שלום וישע רב לכבוד ידיד ה' וידיד נפשי ,ה"ה הרב הגאון החריף ובקי סוע"ה
הרב הצדיק ועניו המפורסם כקש"ת ר' פנחס מיכאל הרב דק"ק אנטיפאלע.
אחדש"ה כתר"ה .הנני לספר לכם מעשה נורא ,ומסתמא לא יגלו לשום אדם
בעולם ,רק יצניעו המכתב במקום שאין יד אדם שולטת בו ,או יקרעו אותו
לקרעים ,באופן שלא יתגלה זאת לשום אדם בעולם.
]ומה שבסוף כן התפרסם המכתב ,מובא בספר דרשות הרפ"מ ]מאנטיפלא[ ,כי הטמינו הרב
בא' מספריו ,ובסידור הספרים לפסח מצא נכדו את המכתב ופרסמו ,ונענש ע"ז אח"כ משמים,
שהלך רח"ל לעולמו! והתבטא סבו הרפ"מ זצ"ל "מי בקש ממנו לעשות שטות זו"[.

בליל ערב יום כפור בלמדי אז שיעור הקבוע לי ,נפלה תרדמה עלי וישנתי.
בחלומי בא אלי איש הדר בתואר פנים וזקנו מגודל ,בהביטי אליו נרתעתי,
ואחז בידי ואמר ,מה לך נרדם ,קום קרא אל אלוקים ,ונרתעתי מאד .ואיקץ
והנה חלום ,ואמרתי חלומות שוא ידברו ,ובכל זאת היה לבי נוקפי וחרדה
גדולה נפלה עלי ,והלכתי לישון עוד על מיטתי.
והנה בחלומי בא אלי עוד פעם איש הדר הנ"ל ,ועוד שני אנשים עמו ,ואמרו
לי שני אנשים תדע שזה חלום אמת ולא תאמר נואש ,ונשתוממתי מאד .אז
קרא אלי איש הדר הנ"ל ואמר לי הוי מפשפש במעשיך ,כי אני בשליחות
מעולם העליון בא אליך.
אז התחזקתי ואמרתי לו באיזה שליחות באתם אלי ,ומחמת הקול הגדול
שדברתי עמו הקיצותי משנתי ,וארא והנה חלום .ואמרתי עוד הפעם
החלומות לא מעלין ולא מורידין ,בכל זאת מחמת שהיה לבי נוקפי נפלה
חרדה עלי ולא ישנתי עוד בלילה זה.
וביום כפור בכיתי מאד בכיה גדולה שלא הרגלתי בזה מעולם ,ולא ידעתי מה
זה הבכיה שאני בוכה כ"כ ,ואמרתי בלבי אפשר מחמת החלום הנ"ל אני בוכה
כי לב כו' ,ולא היה לי עוד חלום עד שמיני עצרת.
אז ישנתי בלילה תוך הסוכה כמנהגי ,ובאמצע שנתי בא אלי עוד הפעם איש
הדר הנ"ל בבגדי לבנים ,ונרתעתי בהביטי אל גודל יופיו ומראהו הנורא מאד,
ואז קרב אלי האיש ואמר לי ,הבכיה שבכית ביו"כ הועיל מאד ,עד ששלחו
לי להבינך ולהגיד לך אשר תוכל לתקן ולבטל הגזירה .אז אמרתי לו לא ידעתי
מה אתקן ומה זה הגזירה ,ושתק האיש הנ"ל ועמד בשתיקתו ערך רבע שעה,
ואז התחלתי לבכות מאד בחלומי ואמרתי לא ידעתי מה זה החטא הגדול
שחטאתי עד ששלחו לי שלוחים מעולם העליון .ובכיתי הרבה מאד בחלומי,
ומחמת גודל הבכיה הקיצותי משנתי.
ובהקיצי ,לא אמרתי עוד שזהו רק חלום ודברים בטלים ,כי ראיתי אשר דבר
הוא .וביום שמיני עצרת הייתי בשמחה גדולה מאד ,ולא ידעתי אז מה זה
השמחה אשר מעולם לא הי' לי שמחה כזה.
ובליל שמחת תורה כאשר ישנתי על מטתי באמצע שנתי ,בחלומי ,והנה בא
אלי עוד איש הדר הנ"ל ,זיו תוארו הי' נורא מאד ומעוטף בלבנים ,וקרב אלי
ואמר עד מתי יהי' לי טירחא עבורך לילך אצלך ממקומי הנכבד ,ואז
התחזקתי ואמרתי לו בזכות התורה ובזכות התנאים והאמוראים שלמדתי
אותם ויגעתי בם ,הנני אבקש מכם להגיד לי כל ענין השליחות שלכם ,ולבאר
לי בביאור יפה שאוכל להבינם.
ואז הלך אתי לחדר יפה ונעים מקושט בתכשיטין ולא ישבע עין מלראות
זאת ,ואמר לי שב בני שב ,ואגלה לך ענין סתר וזה השליחות שלי ,וישבתי
על כסא א' והוא ישב אצלי ואמר לי הנני מגלה לך מסתרים.
תדע שאני המהר"י בן לב ,ובעת שהייתי בחיים על זה העולם ,ישבתי על כסא
דין לשפוט בין איש ובין רעהו ,ובאו אלי שני אנשים בדבר איזה משפט ויצא
א' מהם חייב ,ולא רצה לציית הדין מחמת שהי' איש אלם ,ואז הזהרתי אותו
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לנשמה אחרת ,שחטאה ועדיין לא הגיעה לתיקונה .ובפרט שאותה נשמה פגעה "בו",
בכל זאת...
ד .עין לא ראתה .כמה נפלא היה תוארו של המהר"י בן לב ,וכמה נפלא מראהו של גן
עדן.
ה .חשיבות ספרו של הגאון מאנטיפל"א ,שהוא ספר 'לקט הקוצרים' פשט ,לבאר
מסכתות אלו ,ובשמים כ"כ היה חשוב שיוציאנו לאור) .קו' כבוד חכמים עמ'  - 67פרי

ולבד ההתעוררות העצומה מכללות המעשה ,פירט רבינו כמה דברים שלמד מזה.

א .שכר ועונש] ,ובפרט פגיעה בתלמיד חכם[ .שאפילו אחרי שעברו
כמה מאות שנים ]ולפי ספר סדר הדורות זה היה  336שנים! אחרי
הפגיעה במהר"י בן לב[ עדיין החטא בעינו ולא נמחק ממנו כלום!
ב .אמונה בהשארת הנפש ,כשרואים האיך שהכל "חי" בעולם הנשמות ,יש עולם
רוחני! ויודעים שם גם מה שמתרחש כאן בעולם.
ג .עומק מדת ה"דאגה לזולת" ,האיך שזה מפליא לראות שהמהר"י בן לב שכבר היה
בודאי בגן עדן למעלה למעלה ,בכל זאת דואג ומשתדל בכל הכח לחפש תיקון

חיים קפ"ח -מזקנים אתבונן ח"א עמ' (34

יום היארצייט של הגאון הגדול רבי ישראל בן שלום זצ"ל מראשי ישיבת פונביז' לצעירים נלב"ע כ"א
אדר ב' תשע"א
קשרי ידידות עמוקים היו בין הגר"י זצ"ל ליבדלחט"א רבנו שליט"א .ובכל בוקר אחרי תפילת שחרית בישיבה"ק היו מדברים בלימוד בסוגיות ,וכן במשך
עשרות שנים ]ורבנו שליט"א ציין כמה פעמים את התועלת הגדולה שהיתה לו בדיבור בלימוד עם הרמי"ם בפונביז'[
והגר"י אמר לבניו שליט"א שבכל ענין הוא מתיעץ עם רבנו שליט"א ע"פ הוראת הסטיפלער זצ"ל ששלחו לשאול כשבא לפניו ,את רבנו שליט"א
ונביא כאן מעט מאשר קבלנו מבניו הגאונים שליט"א .ומתלמידי רבנו שליט"א.

חביבות של החזון איש

דהרי מצאנו בקדשים דהלילה הולך אחר היום ,וא"כ גם אם נפטר הלילה
עדיין הוא כמו שנסתלק באותו היום.

בימי השבעה הרבה רבנו שליט"א לדבר בשבחו ,וסיפר שהחזו"א עשה כ"כ
הרבה בשביל שישב וילמד ,ומימן לו בתור בחור ,את הוצאותיו והוצאות
משפחתו ,כדי שלא יצטרך לדאוג לפרנסתם.

הספד רבנו
רבנו שליט"א היה בדעתו לומר כמה מלים בהלויה ]ולא איסתייע מילתא[,
שאלו מה היה בדעתו לומר .והשיב שהי' אומר "שהיה תלמיד חכם ,מרביץ
תורה מתוך יסורים רוב ימיו" .ובנחום אבלים בהזכירו את מעלותיו אמר
"שהיה תלמיד חכם ,בעל מדות ,וצדיק גדול") .פרי חיים (22

לבו חפץ
עוד סיפר רבנו :היה מעשה שרצה א' מחשובי הדור שיבוא ללמוד אצלו
בישיבה ,היות והוא עזר לו הרבה בתחילה ,ודרש הכרת הטוב ,אך ר' ישראל
זצ"ל חשקה נפשו בישיבת פוניבז' ,ובאו להתדיין אצל החזו"א ,קרא לו
החזו"א הצידה ואמר לו אל תסתכל על שום דבר ,רק על מה שלבך חפץ! וכך
עשה ,וזכה להרביץ תורה אח"כ עשרות שנים ,והעמיד תלמידים הרבה
בהבנה הישרה והברורה ,עם הארת פניו להפליא.

ובכלות השלושים ד' אייר תשע"א ספד לו רבנו בהיכל ישיבת פונביז' לצעירים.

החיזוק יועיל לעילוי נשמתו
בן אדם כשהוא חי יש לו אפשרות לזכות להרבה זכיות ומצוות ,ראשית
לימוד התורה ,בכל רגע יש לו מצות ת"ת שזה מצוה הכי גדולה ,וגם כשאינו
יכול ללמוד תורה ,יש ו' מצוות תדיריות שמביא בביאור הלכה )סימן א'(
בשם החינוך שיכול לקיים בכל רגע.
אמנם זה רק כל זמן שאדם חי ,אבל לאחר שעוזב את העולם כבר אין לו שום
אפשרות לעשות מצוות ,כאן הוא יכול לעשות בכל רגע מצוה ,אבל שם
במתים חפשי ,הוא לא יכול לעשות שום מצוה ,אבל דבר אחד יכול להיות,
שאם אדם חי עושה מצוה ע"י שהוא גרם לזה ,אז יש לו שכר גם לאחר
המיתה ,וזה האפשרות היחידה שהאדם יהנה לאחר המיתה ,אם הוא גורם
שיעשו מצוה ,בין לימוד התורה בין בתפילה וכל המצוות וכן במידות טובות
ומע"ט ,אם הדבר נגרם על ידו ,יש לו שכר גם לאחר המיתה.
נמצא שאם רוצים לעשות נח"ר למי שעזב את העולם ,כמו אבא או רב ,אם
עושים מצוה שהוא הגורם לה ,יש לו שכר גם עכשיו לאחר שמת ,ולכן כיון
שהבחורים מרגישים כ"כ צער שאיבדו את רבם ,ובאמת הוא הי' אדם חשוב
מאוד ,נעים מאוד ,ועכשיו הוא לא יכול לעשות מצוות ,ומה שאפשר הוא
שכל מה שאתם עושים שנגרם על ידו ,הן בלימוד תורה הן בתפילה ,כל מצוה
שאתם עושים ,זה נקרא שהוא זוכה ,אם רוצים לעשות לו נח"ר זה רק ע"י
שעושים דברים טובים ,כיון שנגרם על ידו ,וכיון שהתלמידים בודאי אהבו
את רבם ,הוא הי' אדם אהוב ונעים מאוד ,ת"ח גדול ויר"ש ,אם רוצים לעשות
לו נח"ר ,אפי' אם תלמדו שניה אחת שבלי זה לא הייתם לומדים ,זה נקרא
שהוא גרם ,וכ"ש דקה אחת ועשרה דקות.
הח"ח )תורת הבית פ"ב בהגה"ה( כותב שאדם יכול לדבר מאתיים מילים
במשך דקה אחת ,וכשאדם חי הוא יכול בעצמו לדבר במשך דקה מאתיים
מילים של תורה ,אבל עכשיו הוא כבר לא יכול ,אבל ע"י שיגרום שאתם
תלמדו ,אתם כמעט מאתיים בחורים ,וכל אחד אפי' עשר דקות ביום שילמד
מה שלא הי' לומד בלי זה ,יש לו שכר כאילו שהוא עשה ,זה מליוני מצוות
שיכולים לגרום נח"ר ,וממילא אתם באמת תשתדלו לעשות נח"ר ,תלמדו
כל אחד ,אפי' אם רק יוסיפו עשר דקות ,כיון שהוא הגורם לזה יש לו שכר
שאין לשער ,והקב"ה יעזור בזכות זה לכם בכל מילי דמיטב בגו"ר ,תעלו
בתוי"ש ,ותזכו כולכם להיות ת"ח ותהיו כולכם מאושרים.

לנחם בישוב הדעת
בימי השבעה הוצרך רבנו לצאת לברית .ואמרו לרבנו שליט"א שאולי בדרך
ניכנס גם לנחם את משפחת בן שלום .אמר להם רבנו את בני הגר"י צריך
לנחם בישוב הדעת ובזמן ניכר ,ולא בחפזון לפני ברית.

נקי בתכלית
בחור אחד בעת לימודו בישיבה קטנה נקשרה נפשו בנפש הגאון ר' ישראל
באופן מיוחד ,ואמר באחד הימים להגר"י שהוא רוצה ליתן לו בבוא הזמן
לסדר את הקידושין שלו.
לימים כשהגיע עת דודים ,ראה הבחור שיש לו מחויבויות אחרות ולא יכול
לתת לר' ישראל ,וחשש מה יגיד לו .ושאל את רבנו שליט"א מה יפצה אותו.
אמר לו רבנו כפי שאני מכיר את ר' ישראל עשרות שנים הדבר הזה לא יפריע
לו כמלא נימא ,הוא נקי בתכלית בענינים אלו.

שיעבור על ספר
כשעמד רבנו להוציא את ספריו 'אילת השחר' היה שולח להגאון ר' ישראל
שיעבור על הספר לפני הדפסה ויגיד את הערותיו והארותיו ,וכך היה מעביר
לו רבנו ע"י בנו שליט"א קטע אחרי קטע.

כסף כשר
סיפר הגר"י זצ"ל שפעם הלך עם רבנו ברחוב ,וראו כסף קטן על הריצפה,
התכופף רבנו והגביה את הכסף ,ואמר להגר"י דרך אנשים ש"כשמוצאים"
כסף נותנים את זה לצדקה מפני כל מיני חששות ,ואדרבה הכסף הכי כשר
הוא כסף הנמצא בלי סימנים ,שחכמים פסקו שהוא שלו ,ואין לך כסף כשר
מזה.

נכד מרן הגרב"ב
ציין רבנו פעם בהתפעלות ,שמרן הגאון רבי ברוך בער זצ"ל כמעט כל נכדיו
היו מרביצי תורה גדולים ,ואחד מהם הוא הגאון ר' ישראל בן שלום ,שהיה
חתן לחתנו של הגרב"ב הרב טורץ ]א"ה ,ובאירוסיו אמר הגאון רבי יוסף דינקלס זצ"ל
מתלמידי הגרב"ב ,שאין ספק שאם הגרב"ב היה חי היה לוקח אותו לחתן ,ושמח בו[.

ממלא שנותיהם
הנה הגאון ר' ישראל נולד בכ' אדר תרצ"א .ונלב"ע ליל כ"א אדר תשע"א.
ואמר רבנו דזה בכלל מה שמבואר שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים.

לעילוי נשמת החבר יצחק בן ר' מנחם זצ"ל מאירמוג'
ולע"נ ר' מרדכי בן ר' אליקים נלב"ע כ"ה אדר  -ולע"נ ר' שלום בן מיכל ז"ל נלב"ע כ' אדר תשע"ג
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פרשת ויקרא
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
קרבן עני

חיים של תורה ושל מצוות ,אף אחד לא יכול להתמודד ולחשוב להשתוות
אליו .ואגריפס הודה ואמר לכהן יפה עשית ,כי סתם אדם שמביא קרבן זה
לא ראיה שהוא חושב ,שזה כל החיים שלו ,ורק מזה הוא חי ,אבל עם אחד
שזה כל החיים שלו ,אי אפשר בכלל להשתוות.
גם אגריפס שצוה לא להקריב קרבנות אחרים באותו יום ,חשב רק שיש לו
כמות יותר ,הוא מקריב אלף קרבנות ביום אחד ,הרבה מאד ,אלף בהמות!
ולא הבין למה לתת לשני ,היות ויש לו יותר ולשני פחות ,הרי מגיע לו ,הוא
מוכשר ...אבל כששמע דבר זה הבין ג"כ שעם אדם שיודע שכל החיים שלו
זה רק חיים של מצוות חיים של תורה ,הוא לא יכול להשתוות .ולפי זה יכול
להיות שעני לא תמיד הכונה מי שאין לו כסף ,רק עני יכול להתפרש מי
שמכיר בכך שאין לו שום דבר חוץ מהקב"ה ,הוא לא חושב שהוא ,מה זה
הוא ..בן אדם חושב אני ,אני ,אבל מה הוא? הוא חושב שהוא משהו ,הוא
משהו מיוחד ,אך הוא שוכח שבעצם אף אחד הוא לא כלום! ואדם שמחזיק
שכל החיים שלו זה המצות ,זוהי מדרגה ,זה גם אגריפס הודה.
הגמ' בסוטה )דף ה' ע"ב( מביאה אמר רבי יהושע בן לוי בא וראה כמה גדולים
נמוכי הרוח לפני הקב"ה ,שבשעה שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה
שכר עולה בידו ,מנחה שכר מנחה בידו ,אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו
הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם שנאמר זבחי אלוקים רוח נשברה.
וכשאומרים חז"ל רוח נשברה ,אין הכונה דוקא אחד שמדוכא בשעה שהוא
בצרות ,רק אפשר להיות רוח נשברה גם אם אחד יודע שהוא לא כלום! והוא
צריך רק ישועת הקב"ה .ושהקב"ה נותן לו פרנסה ,הוא לא יחשוב אני
מוצלח ,ופלוני לא מוצלח לכן הוא עני ,זה חסר באמונה ,זה לא נמוכי הרוח,
הוא יורד מכל המדרגה ,אלא מה שצריך לדעת שלא צריך להיות דוקא עניות
בממון ,אלא אפילו אם יש לו הרבה נכסים הוא יכול להיות עני ,רק שירגיש
שאין לו מצד עצמו כלום והכל רק מחסד השם .ובהרבה פסוקים אומר דוד
המלך אני עני ,ומה הכונה שלו וכי לא היה לו כסף לקנות לחם?! רק שהוא
מרגיש שהוא בעצמו כלום! ורק הקב"ה נותן לו ,ובמדרגה כזאת צריך להיות.
והרבה ענינים היה חוסך דבר זה ,כל מיני דברים של שנאת חנם ומחלוקת זה
הכל בגלל שרגילים לחשוב שהוא" ,הוא" .אך זה לא טוב ,אין לו כלום ,צריך
לחשוב שאין בו מעלות ,אין בו שום דבר ,הכל זה רק מהקב"ה ,ואז נקרא
באמת עבד ה' .ואפילו אגריפס שהיה מהמשפחה של הורדוס שלא היה
בסדר ,שהרי הורדוס הרג את החכמים ונהיה מלך ,כמו שכתוב בגמ' בבא
בתרא דף ד' ,וגם יוצאי חלציו היו עבדים ,בכל זאת הבין את זה ,עד שאמר
לכהן גדול יפה עשית .הוא יכול להביא אלף קרבנות ,אבל הוא לא מגיע
למדרגה של העני הזה ,שיודע שבזכות זה הוא חי .זה מה שתובעים מהאדם,
חוץ ממה שצריך להיות זבחי אלקים רוח נשברה ,שזה גם בלי צרות ,אלא
שירגיש שהוא לא כלום ,ויש לו רק מהקב"ה .וזה מה שאנחנו צריכים
להתחזק ,והקב"ה יעזור שכל אחד ואחד מאתנו יזכה למדרגה הזאת.

דרשת רבנו שליט"א בכינוס הגדול של לב לאחים ניסן תשע"ב:
הנה בהרבה מקומות כתוב דברים בשבח העניים ,בתהילים )כ"ב ,כ"ה( כי לא
בזה ולא שיקץ ענות עני ,וכן כתוב )תהלים קט ,לא( כי יעמוד לימין אביון
להושיע משופטי נפשו .ובפרשת ויקרא כתוב ונפש כי תקריב קרבן מנחה,
ופרש"י "למה לא נאמר נפש בשאר קרבנות רק במנחה ,מי דרכו להתנדב
מנחה  -עני ,אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב את נפשו" .וכאשר
חז"ל משבחים איזה דבר ,הכונה היא שצריך ללמוד להיות כך ,כי חז"ל לא
באים סתם לומר שזה טוב ,רק אם משבחים הכונה היא שצריך כך להתנהג.
אך כאן קשה לומר שהתורה אומרת שצריך להשתדל להיות עני ,הרי אדרבה
חז"ל )כתובות נ ,א( אומרים המבזבז אל יבזבז יותר מחומש כדי שלא יצטרך
לבריות .ואע"פ שי"ל שרצו לפייס את העני ,אך בכל זאת משמע שחז"ל
אומרים דבר שנוגע לנו ללמוד מזה ,והשאלה מה הלימוד בזה שמשבחים
כ"כ את העני? לכן רצינו להסביר שהכונה בזה למשהו אחר .הנה במדרש
רבה פרשת ויקרא כתוב מעשה עם אגריפס המלך ]שהיה מצאצאי הורדוס ,ובעצם
הורדוס היה עבד שהרג את כל האדונים שלו ,ונעשה מלך ,וכך היו הדורות הבאים אחריו
מלכים ,ואחד מהם היה אגריפס המלך[ והוא החליט שרוצה להביא אלף עולות ביום

אחד  -אלף בהמות עולה ביום אחד! ואמר לכהן גדול שאף אחד אחר לא
יקריב! כי אותו יום הוא רוצה שיקבלו מהשמים רק את הקרבנות שלו .ומה
היה בסוף ,בא עני אחד ובידו שתי תורים  -ואמר לכהן גדול הקרב לי את אלו,
אמר לו המלך צויני שלא יקריב אדם חוץ ממנו ,ממילא אני לא יכול להקריב,
אמר לו אדוני כהן גדול ארבעה אני צד בכל יום ,שנים אני מקריב ומשנים אני
מתפרנס ,אם אין אתה מקריבם אתה חותך את פרנסתי! נטלן ]הכהן גדול[
והקריבן .נראה לו בחלום לאגריפס" ,קרבן של עני קדמך" ,זאת אומרת אתה
רצית שהקרבנות שלך יתפסו את המקום הראשון ,וזה יתרצה יותר להקב"ה,
אך הקרבן של העני הצליח יותר ממך ,הוא התקבל יותר .והיה לו לאגריפס
צער ,כי הרי הוא רצה דוקא שהוא יהיה יותר מכולם .שלח ואמר לכהן גדול
לא כך ציויתיך אל יקריב אדם חוץ ממני היום ,אמר לו אדוני המלך בא עני
אחד ובידו שתי תורים ,אמר לי הקרב לי את אלו ,אמרתי לו המלך ציוני ואמר
לי אל יקריב אדם חוץ ממני היום ,אמר ארבעה תורים אני צד בכל יום ,שנים
אני מקריב ושנים זה פרנסתי ,אם אי אתה מקריב אותם ,אתה חותך את
פרנסתי ,וכי לא היה לי להקריבם? אמר לו יפה עשית ,כך כתוב במדרש.
ובאמת אגריפס לא עשה כדין ,כי בודאי יש לו זכות להקריב כמה קרבנות
שרוצה ,אבל אין לו זכות לומר שלא יקריבו קרבנות של מישהו אחר ,לכל
אחד יש לו רשות להקריב .והכהן גדול ג"כ לא עשה בסדר ,כי אין לו רשות
לא להקריב ,להקריב הוא יכול הוא כהן גדול ,אבל "לא להקריב" על זה הוא
לא כהן גדול! רק מסתמא הוא פחד מהמלך .עכ"פ השאלה היא מה קרה
בסוף ,מה אגריפס הבין אחרי שסיפר לו את מה שהעני אמר ,יותר מלפני כן.
הרי כל הזמן הוא אומר שאף אחד לא יקריב ,וכשנודע לו שהעני הקריב ,הוא
בא בטענות למה הקרבת? ופתאום אחרי שסיפר לו את הסיפור האיך שהעני
בא וביקש להקריב אותם ,הוא אומר לכהן גדול יפה עשית ,מה השתנה ,הרי
כל הזמן היו לאגריפס המלך טענות למה עשית ,אני אמרתי לך לא ,ופתאום
אחרי שסיפר לו את הסיפור ,נתרצה לו ,מה קרה כאן? משמע כך ,רגילים
לחשוב שכוחי ועוצם ידי היינו כשאדם סומך על עצמו ,אך למעשה בדרך
כלל כל אדם חושב אני מוצלח ,אני אדם מוכשר ,ואנשים אחרים הם לא כל
כך ,ומחשבה זו בעצם כמו כוחי ועוצם ידי ,אותו הדבר! הוא חושב שהוא
תלוי ביד האדם שהוא יכול להיות מוצלח ,הוא יכול להיות מוכשר ,ולא
שהכל משמים.
וכאן העני הזה שאמר אם אין אתה מקריבן אתה חותך את פרנסתי ,ע"כ
שהאמין שכל החיים שלו הם רק מהמצוות והתורה ,אחרת למה אומר שבלי
קרבנות אתה חותך את פרנסתי .וכי הוא מוכרח לצוד דוקא ארבעה תורים,
שיצוד חמשה תורים ששה תורים ,ויהיה לו פרנסה ,והוא לא אמר שלא יכול
לצוד יותר .רק מה ,הוא חי עם מחשבה זו "שכל החיים שלו זה רק בגלל
המצות  -הקרבנות ",ואם אין לו את המצוה של קרבנות אין לו חיים! ולאדם
כזה גם אגריפס הבין שאי אפשר להשתוות ,אדם כזה שכל החיים שלו זה

חיוב קרבן

והנה יש לדון האם קרבן הוא רק חיוב מצוה גרידא כמו שמוטל על אדם
ליטול לולב וכדו' ,או דלמא הוא חיוב ממון לגבוה ,ולכאו' יש להוכיח
מדאמרינן בב"ק דף ס"ה ב' להפסיק בין ממון גבוה לממון הדיוט והיינו בין
חומש לאשם ,ומבואר דאשם היינו ממון שחייב לגבוה ,וכן מבואר בקדושין
דף י"ג ב' דלמ"ד שיעבודא דאוריי' האשה שמתה יביאו יורשיה עולתה
דנשתעבדו נכסים חזינן דחיוב קרבן הוא חוב ממון ממש עד שיש על כך
שיעבוד נכסים ואינו דומה לשאר מצות ,שכאן רצון התורה שאדם יוציא
מרכושו והא דאדם פוטר את חבירו בקרבנו היינו משום דגם חוב ממון
שאדם חייב לחבירו יכול אחר לפוטרו הימנו ,וממה דהגזבר יורד לנכסיו
למשכנו ערכין כ"א א' לכאו' ג"כ מוכח כן דאילו היה מצוה גרידא אין יורדין
לנכסיו לקנות המצוה רק כופין עד שיעשה מיהו אפשר דגם בכפיה בקרבנות
הבי"ד הם שממשכנים אותו והוי כשאר כפיה על המצוות וע"ע אילה"ש ב"ק
מהדו"ב דף ס"ו ב' ממון גבוה) .אילת השחר שבת(

113

ענין בפרשה -ראש חודש
את יום ראש החודש הזה

ה"ב(
)פי"ב
מלכים
הלכות
והרמב"ם
וכו',
עמיה
פסק כשמואל דאין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד,
ויתכן דאע"פ שכתוב כך ,מ"מ להגרש"ז הוקשה איך אנו מבקשים על זה.

בשו"ע סימן תקפ"ב סעיף ו' איתא דבראש השנה אומרים יום הזכרון הזה
ואינו מזכיר ראש חודש ,ובמשנה ברורה ס"ק י"ח כתב דכשאומרים יום
הזכרון קאי נמי אר"ח דקרי זכרון דכתיב ובמועדיכם ובראשי חדשיכם וגו'
והי' לכם לזכרון עכ"ד.
והנה מי שטעה בראש חודש ואמר ביום הזכרון הזה ,י"ל דלא יצא כיון שלא
מבורר דהכונה לר"ח ולא לראש השנה )ימלא פי תהלתך ביאורי תפילה( .א"ה וראה

)ימלא פי תהלתך תפילה עמ' רפ"ו .וע"ע אילת השחר עה"ת בראשית עמ' ט"ו( ]וראה בס'
והאיש משה עמ' קכ"ו שמשום כך הגרש"ז לא היה אומר נוסח זה[.

קידוש לבנה בישיבה במונטריי
סיפר הגר"מ סולובייציק זצ"ל שפעם אחת כאשר למד עם רבנו שליט"א
במונטריי ,והיה סוף זמן קידוש לבנה ,והסכימו ביניהם שבחצי הראשון של
הלילה יהיה רבינו ער כדי לעמוד על המשמר ,אולי יתפזרו העננים ויתגלה
הירח .ורבנו שליט"א ישן אז ,ובחצי השני של הלילה יתחלפו .כשחלף זמן
מסויים עלה בדעת הגר"מ אולי מאחורי ההר שהיה רחוק כדי מהלך של יותר
ממחצית השעה אפשר לקדש את הלבנה ,אולם מספק לא רצה להעיר את
רבנו משנתו והלך לבדו לשם ,ואכן התברר שיכולים פה לקדש את הלבנה,
ומיד קיים המצוה אח"כ חזר למקומו ,והעיר את רבנו שליט"א ויחדיו הלכו
כי לא רצה שילך לבדו ,וכמדומה שלא גילה כלל לרבנו שכבר קידש את
הלבנה )והאיש משה ח"ב עמ' כ"ט(.

התעוררות תשובה ח"א סימן פ"ג.

סעודת ר"ח
רגיל רבנו לספר אודות מרן הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זיע"א ,שבעת
שהיה רב בעירה קטנה ולא היה לו פרנסה ,היה מוסיף לסעודתו הדלה,
חתיכת בצל לכבוד ר"ח ,וכן נוהג רבנו להוסיף פרי לאכילתו הקבועה .ואומר
שגם בליל ר"ח אפשר לקיים מנהג זה] .א"ה וכ"מ מהמגן אברהם סימן תי"ט שמובא
בשעה"צ שם שמועיל גם בלילה ,וראה ערוך לנר סנהדרין דף ע שנו"נ בזה ועוד[.

קנית ספרים חדשים
כשרבנו היה נצרך לקנות ספרים לצורך לימודו היה משתדל לקנותם בר"ח,
]ואפי' שהמשכורת לא ניתנה דוקא ביום זה[.

קידוש לבנה בעיר אחרת

להרגיש עליה כל חודש

פ"א נכנס אחד לשאול את רבנו ,כי היות והשמים היו מעוננים ולא הספיק
עדין לקדש את הלבנה ,אבל שמע כי בעיר רחוקה מכאן השמים בהירים
ואפשר לקדש שם את הלבנה ,האם מחויב לטרוח לנסוע לעיר ההיא בשביל
כך.
רבנו הביט עליו ושאל אותו :אילו היה מצפה לך בעיר ההיא עשרת אלפים
דולר האם לא היית טורח להגיע לשם ,והרי כל כסף וזהב לא ישווה לזכות
של מצוה אחת ,וסיים :דרך אנשים שמוצאים כספם וכוחם על שטויות תחת
שיוציאו את זה עבור קיום המצוות )מאחורי הפרגוד עמ' ] (16א"ה רבנו כאן התייחס

ושמעתי ממרן ראש הכולל הגראי"ל שטיינמן שליט"א דכל בן עלייה צריך
להרגיש איזה שהיא עלייה מדי חודש בחודשו )ספר מקודש החודש עמ' .(21

בגד לר"ח
שח לנו הגאון רבי יעקב אליעזרוב שליט"א אב"ד בירושלים ,שבעת שלמד
בישה"ק דפוניבז' בשנת תשכ"ב היה לרבנו ג' חליפות ,א' לימות החול ,ב'
לר"ח ,וג' לשבת ,ואת החליפות תפרה הרבנית ע"ה משיירי בדים ששלחו לה
קרובותיה מחו"ל ]וראה יסוד ושורש העבודה שער ט' פרק ב' ,ומחזיק ברכה
סימן תי"ט[.
וכיום נוהג רבנו שליט"א ללבוש בר"ח את הכובע של שבת ,וכמנהג הגר"א
המובא במעשה רב אות קנ"א.

לרעיון של הדברים ,ולהלכה למעשה יל"ע בזה [.

גזיזת ציפורנים
הגר"ח מבריסק לא היה מקפיד במה שכתב בצוואת ריה"ח )או' מ"ח( שלא
לגזוז את הציפורנים בר"ח ,והובא במ"ב סי' ר"ס סק"ז .אלא אם היה צריך
לגזוז את ציפרנו היה גוזזם אפי' בר"ח .ואמר דהלא חציצה בנט"י הוא מדינא
דגמרא )חולין קו ,א( ואילו שלא לגזוז את הציפורנים זה רק מצוואת ריה"ח.

נוסח קידוש לבנה
ויהי רצון מלפניך וכו' למלאת פגימת הלבנה ,ולא יהי' בה שום מעוט ויהי אור
הלבנה כאור החמה .הגאון רבי שמחה זעליג זצ"ל העיר איך מבקשים דבר
זה שעל ידו יפסידו מצות קידוש החודש ,ובאמת דזה פסוק מפורש בישעי'
)ל' כ"ו( יהי' אור הלבנה כאור החמה וגו' ,ולמ"ד בנדה ס"א ב' דמצות בטילות
לעתיד לבוא א"ש ,אמנם בתרגום שם מפרש הפסוק ביומא דיתיב ה' ית גלות

וראה עוד ביאורי תפילת ר"ח בס' ימלא פי תהלתך תפילה עמ' רס"א -רס"ג .שנ"ג.
שפ"ז .שצ"ו

שיחה נפלאה שמסר רבנו בביאור טענת הירח ,וביאור ענין ר"ח בהיכל ישיבת לייקוד כ"א אייר תשס"ו
]נדפס בקובץ ישורון י"ח עמ' תרפ"ה בתרגום מאידיש[
שיש גם לחמה משהו ומה איכפת לה שלשני יהי' ג"כ ,וזה נראה לכאורה שהיא לא
יכולה לראות שיהיה לשני ג"כ ,והרי היא טוענת שבאה עם דבר הגון ואיזה דברים הם
ולא כתוב על זה ביקורת אלא אדרבה הקב"ה מחפש עצות האיך לפצות אותה,
ואח"כ אמר לה הקב"ה שיקראו לצדיקים בשמה יעקב הקטן וכו' ,ועל זה כבר לא
כתוב שהיא ענתה משהו ,משמע שנתפייסה בזה קצת ,רק בכל זאת הקב"ה ראה
שהיא עדיין לא מרוצה לגמרי ,וציוה להביא שעיר ,וזה דבר קשה מאד להבין האם
ח"ו הקב"ה צריך כפרה.
ובמס' שבועות )דף ט' א( יש ג"כ את הגמ' הזו מה נשתנה שעיר ר"ה שנאמר בו לה'
וכו' ומצויין שם במסורת הש"ס "סוד זה הוא מסודות הקבלה ,ואין להבינו כפשוטו
ח"ו כי כל כבודה בת מלך פנימה" ובתוס' שם הביאו ג"כ בשם הערוך שרוצה קצת
להקל הדבר ,ומפרש ששעיר זה כפרה לישראל ועלי לקבוע זמן כפרה זו ,וקבעתי
בר"ח להפיס דעתה של הירח ,ואעפ"כ עדיין קשה מה צריך כפרה הרי זה בסדר.
ואפשר לנסות לבאר כך :והיות וזה חז"ל מוקשה כ"כ אולי אפשר קצת לבאר ,וכידוע
הכלל שבדברי אגדה אם רוצים לעורר ]אפילו שאי אפשר להיות בטוחים שזה הפשט בכל זאת

הגמרא בחולין )דף ס' ב'( מביאה רבי שמעון בן פזי רמי :כתיב ויעש אלהים את שני
המאורות הגדולים ,משמע שהיו שניהם גדולים וכתיב את המאור הגדול ואת המאור
הקטן ,ולמה נשתנה דמתחילה נבראו שני מאורות גדולים ואח"כ כתוב את המאור
הגדול ואת המאור הקטן? ורש"י בחומש מביא את כל זה בקצרה :אמרה ירח לפני
הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד] ,וצריך
לדעת כלל שבכל מקום שמוזכר שנברא אמר איזה דבר מבואר בתוספות חולין )דף ז' א( דהכונה
היא לשר של הנברא ,כי לכל נברא יש שר מלאך שמייצג אותו ,וכמו שאמרו שכל עשב יש לו
מלאך שאומר לו גדל ,ואותו הדבר כאן השר של הירח נשא ונתן בשביל הירח[ אמר לה לכי

ומעטי את עצמך ,אמרה לפניו רבונו של עולם הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט
את עצמי ,אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה ,אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא
מאי אהני :אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים ,אמרה ליה יומא נמי זיל ליקרו
צדיקי בשמיך שיקראו לצדיקים בשמיך יעקב הקטן ,שמואל הקטן ,דוד הקטן ,חזייה
דלא קא מיתבא דעתה ]ראה הקב"ה שהיא עדיין לא מרוצה בכך[ אמר הקדוש ברוך
הוא הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח ,והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש מה
נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה' אמר הקדוש ברוך הוא "שעיר זה יהא
כפרה על שמיעטתי את הירח" ע"כ.
והנה כל אגדות חז"ל קשה מאד להבין וצריך להתייגע בהם ,אבל מאמר חז"ל זה
מראשו עד סופו כל תיבה ותיבה לא מובן ,וננסה לומר איזה ביאור .ראשית כל האיך
שאנחנו מבינים הלבנה לא היתה בסדר ,והיה בקורת גדולה עליה למה היא מדברת
כך אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' ולכן אמר לה הקב"ה לכי ומעטי
את עצמך שתתקטן ,אבל מה זה לכי מעטי את עצמך וכי היא יכולה למעט עצמה,
הרי הקב"ה צריך למעט אותה ואח"כ טוענת בשביל שאמרתי דבר הגון איזה דבר
הגון הוא הקב"ה אומר לה שזה שלא כהוגן ,והאיך היא אומרת אמרתי דבר הגון.
ואחרי זה כתוב שהקב"ה אמר לה שתמשול ביום ובלילה וטענה שרגא בטיהרא מאי
מהני ,כיון שבלאו הכי יש אור מה היא מוסיפה ,מה הי' כאן המשא ומתן דמשמע
שהקב"ה הבין שיש בזה כן תועלת אחרת ,למה הוא הציע לה את זה ,וא"כ מה היא
אומרת שאין תועלת.
ואח"כ טענה שגם בחמה ימנו תקופות ,ומה איכפת לה שיתנו גם לחמה ,הרי זה נראה
כאילו יש לה צרות עין בחמה ,אע"פ שנותנים לה את המועדים היא לא מרוצה כיון

אם יצא תועלת מזה להתעורר ,אפשר לומר את זה ,ומביאים ראיה מהגמ' ביומא כג ,ב שמביאה מעשה שהיו
שנים שרצו לזכות בתרומת הדשן ואח"כ תקנו לעשות פייס הגרלה ,אבל קודם לכן כל אחד הי' רץ לזכות
בתרומת הדשן ,והיה מעשה שהתחילו לריב וקרה אסון ובא אחד ואמר על מי להביא עגלה ערופה על העיר
או על העזרות ,ומקשים כל המפרשים ,דכל הכללים של עגלה ערופה אין להם שום שייכות כאן ,רק היות
שרצה לעורר אפשר לעורר גם אם זה לא ממש להלכה ,ממילא הם אומרים שבעניני אגדה אפילו דבר שאי
אפשר להתחייב שזה לאמיתה של תורה ,בכל אופן אפשר לומר את זה כדי להתעורר ,אולי יהי' קצת
התעוררות[.

הנה ידוע מה שהמסילת ישרים כותב )פרק א( כי עילוי גדול הוא לנבראים בהיותם
משמשים את האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך ,זאת אומרת שתכלית של כל
הנבראים בשביל האדם ,והמקובלים סוברים שכל הנבראים ממש אפילו המלאכים
התכלית הוא לצורך האדם ואין להם תכלית עצמי ,והרמב"ם סובר שיש למלאכים
גם תכלית עצמית ,וזה מחלוקת הרמב"ם עם המקובלים ,אבל עכ"פ כולם מודים שכל
הבריאה עומדת בזכות האדם.
ומי זה האדם? הרי אומרים שיש היום שבע או שמונה מיליארד גויים בעולם ,אבל
האם בשביל אנשים אלו ברא הקב"ה את כל הבריאה הרי הרבה מהן רוצחים גנבים
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וכו' וגם יהודים אחוז גבוה מהם רח"ל לא בסדר ,האם בשביל האנשים האלה ברא
הקב"ה את העולם כזו בריאה נפלאה ,כל כך הרבה סוגים של כוכבים וכל הבריאה
הזו ,וכתוב שהקב"ה הראה לאדם הראשון את היופי של הבריאה ,ואמר לו ראה שלא
תחריב את עולמי ,כזה עולם יפה ברא הקב"ה ,וכי כל הבריאה הנפלאה הזאת ,האם
זה בשביל שבע שמונה מיליארד גויים רוצחים בשבילם ברא את העולם ,לזה הקב"ה
צריך כזו בריאה ,ובודאי שלא רק מה מספיק להקב"ה מה שיש צדיקים מועטים
שעמד ושתלן בכל דור.
ובתנא דבי אליהו )פרק א( כתוב על הקב"ה "שהוא שמח בחלקו' ומובא בשיחות
הח"ח ששאלו את הגר"א מה שייך לומר על הקב"ה שמח בחלקו ,הרי זה שייך אצל
בן אדם שאפילו שאין לו כ"כ טוב בגשמיות בכל זאת הוא שמה בחלקו ,אבל מה שייך
לומר את זה על הקב"ה.
והשיב הגר"א ששייך גם אצל הקב"ה ,כי בדורות הראשונים היו צדיקים גדולים מאד
"גאר געוואלדיגע" צדיקים ]ורואים שאפילו בדור האמוראים כתוב בגמ' ברכות לה,
ב לא כחסידים הראשונים שהיו מכניסין פירותיהן דרך הפתה כדי להתחייב
במעשרות ,ודורות האחרונים מכניסין דרך גגות וכו' אפילו שזה לא איסור ,אבל זה
כבר לא כמו חסידים הראשונים ,וכן חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם
שיתפללו ,ושעה אחר שהתפללו ושעה התפללו ,ומבואר בגמ' שתשע שעות ביום
היו משקיעים לתפילה ,וע"ז אומר התנא חסידים הראשונים משמע שבדור המשנה
כבר לא היה כך[ עכ"פ כל דור הולך ומתקטן ,ועל זה אומר התנא דבי אליהו כי על אף
שפעם היו צדיקים גדולים מאד והרבה מאד צדיקים ,והיום יש פחות צדיקים ,וגם
יותר קטנים ,בכל זאת הקב"ה מסתפק בחלקו.
עכ"פ בכל הבריאה שברא הקב"ה יש מעט צדיקים ,ממילא כל הבריאה מה שיש זה
הכל בשביל אותם צדיקים ,והרי ידוע שהכוכבים הם גדולים מאד ,ורובם ככולם של
הכוכבים גדולים יותר מכל העולם ,ויש כאלה שהם הרבה פעמים יותר מכל העולם,
וכל אלו למה נבראו הכל בשביל אותם הצדיקים היחידים שיש והאדם השלם יעקב
אבינו כל הבריאה כולה עומדת עליו.
ועכשיו המלאכים הרי לא יכולים לגדול יותר ,מלאך נברא במדרגה הגדולה שיש לו
שהוא משיג את הקב"ה ,ובזה שהוא משיג את הקב"ה יש לו כזו שמחה שהוא זוכה
להשיג את הקב"ה ,שאי אפשר לתאר בכלל ,אבל זה הכל כמות שהוא ויותר גדול
מזה לא שייך שיהיה רק כמו שנברא ככה הוא נשאר ,משא"כ האדם הוא אחרת ,הוא
יכול לעלות ,ואדרבה הוא מוכרח לעלות כמו שאומר הגאון ,אם אי אתה עולה מעלה
מעלה אתה יורד מטה מטה ,בל המציאות של האדם היא רק לעלות יותר ויותר,
ומשמע שאפשר לעלות עד בלי סוף ,ומי זוכה לזה רק האנשים הגדולים מאד ,אבל
אפשרות יש לכל אחד לעלות .אמנם הנבראים שאין להם אפשרות לעלות איזה
סיפוק יש להם רק כל מה שיש להם שייכות עם אדם שהוא מקיים מצות יש להם
הנאה בזה שהוא משתייך לאדם השלם שמקיים מצות שבזה הוא מתעלה עמו ,וזו
היא ההנאה הכי גדולה שיש לו כי ככה הוא יכול לעלות ובלי זה לא שייך שיעלה,
היות ורק ע"י מצוה אפשר לעלות ולו אין מצות רק עי"ז שיש לו שייכות עם האדם
השלם ,וכמו שכתוב אצל האבנים של יעקב אבינו שהיו רבים ביניהם ,וכל אחד אמר
עלי יניח צדיק את ראשי ,ומה הם רצו שיהיה להם שייכות עם הצדיק ,שהצדיק עושה
מצות וע"י שהוא עושה מצות ,גם הדומם ששייך אליו נהיה גדול ,וזה ההנאה הכי
גדולה שיש.
ובזה יש לבאר :שטענה הירח ,שהקב"ה ברא שני מאורות שמש וירח ,והיות שכל
המטרה היא שבזה שעושה רצונו של הקב"ה מתרבה כבוד שמים כשרואים כזה דבר
יוצא כבוד שמים וכמו שאומר הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פ"ב ה"ב האיך היא
הדרך להגיע לאהבת ה' .אם אדם מסתכל בנבראים בשמש ובירח מיד הוא מקבל
אהבה עזה להקב"ה כמו שכתוב כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירה וכוכבים אשר
כוננת וגו' אדם שמתבונן בשמש וירח מקבל אהבת ה'.
והיום במדרגות הקטנים שלנו לא רואים את זה כ"כ ,שכל המסתכל בשמש וירח מגיע
לאהבת ה' ,אבל אם הרמב"ם כותב ע"כ זה כך ,ומשמע שאנשים כמו הרמב"ם כשהי'
רואה את השמש וירח הי' מתפעל ומגיע לאהבת ה' ,וכך היו כל התנאים הגדולים.
והאמוראים והראשונים וכן צדיקים גדולים מאד אבל אנשים רגילים זה לא משפיע
עליהם ,ובודאי שכל הגויים כשרואים את מערכת השמים לא זז אצלם כלום ואין לזה
שום השפעה עליהם ,ובודאי שלא באים לידי אהבת ה' ,אלא ממשיכים להיות גנבים
ורוצחים וכו'.
וממילא זה טענה הלבנה ,כי כשיש שני מאורות גדולים ,מה מוסיף כבוד שמים במה
שיש שנים יותר מאילו היה אחד ,ואם עי"ז שיש שתים היה יותר כבוד שמים בסדר,
אבל היות וזה לא מוסיף כלום למה צריך שתים והרי הקב"ה לא בורא דברים בחנם
רק כדי שיצא כבוד שמים ,ובמה מתרבה כבוד שמים במה שיש שנים זה טענה
הלבנה .ואף שיש שינוי גדול ,כי השמש יש לה כח עצמי ,ולא צריכה לקבל השפעה
מנברא אחר אלא היא עצמה פועלת ,ולכן כשרואים את השמש באים לידי אהבת ה'
כי רואים את גדלות הקב"ה שברא כזו בריאה מה שעושה טוב לעולם וכל העולם חי
על ידה.
כי בלי השמש היה חושך ,ואי אפשר לעשות כלום ,כל הבריאה מוכרחת להגיע
לשמש נמצא שהשמש זה דבר כזה טוב ,וממילא כשמסתכלים עליה מתפעלים
ובאים לידי אהבת ה' ,אבל כשיש שתים שהם אותו הדבר הרי זה לא מוסיף כלום,
לכן אמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך ,ואז טענה הלבנה מה יהי' בזה שהיא תהיה
קטנה יותר ,היות ואין לה כח עצמי רק כשבא אליה אור מהשמש יש לה ג"כ אור,
ואם לא היה השמש לא היה לה כלום כמבואר בחז"ל ,א"כ לא נתחדש כלום ע"י
הירח ,כי הכל נכלל בהימצאות השמש והלבנה זה ג"כ שמש ,ומה היא מוסיפה וא"כ
מה יהיה בזה שתמעט את עצמה ,ובשלמא אם היה לה כח עצמי בלעדי השמש שייך
שיש על ידה ג"כ כבוד שמים ,אבל כיון שאין לה כח עצמי וכל כוחה הוא רק השמש,
ועל ידי השמש כבר יוצא כבוד שמים ,מה מוסיף כבוד שמים בבריאת הירח.
ונמצא ,שזה לא כמו שמבינים פשוט שזה כמין טענה של גאוה שרוצה להיות גדולה,
אלא טענה מה צריכים אותה כיון שלא מתווסף על ידה כבוד שמים ,וכי הקב"ה ברא

נברא מסוים לחינם ,הרי המטרה של כל הנבראים זה כבוד שמים ואם לא יוצא מזה
כבוד שמים מה צריך את זה זה הי' טענתה.
אמר לה הקב"ה שיקבעו בך את המועדים ,ונמצא שעל ידי זה שמונין ללבנה יצא
מצות ואם יוצא מצות זה הכי טוב ,וכבר אין שום טענה וכמו שהמסילת ישרים אומר
כי עילוי גדול לנבראים בהיותם משמשים את האדם השלם כי עי"ז מתרבה כבוד
שמים בזה שעושים מצות ,ועשיית מצות זה כבוד שמים ,וא"כ זה הרי דבר גדול מאד,
ומה איכפת לך הרי יצא כבוד שמים וזה מה שאמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך
כיון שאת רוצה שיצא כבוד שמים ובזה שתתמעטי יוכלו למנות בך ימים ושנים,
ויקיימו מצות עי"ז הרי זה טוב מאד.
ובזה מובן ,שמתחילה כשאמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמיך ,טענה וכי בשביל
שאמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי ,שהרי אדרבה היא מחפשת מה שיותר
כבוד שמים ובזה שתתקטן הרי לא יתווסף כבוד שמים ,ואמר לה הקב"ה ,כי אדרבה
עי"ז יוכלו למנות בה ימים ושנים ומחמת זה יקיימו ישראל מצות וזה הכבוד שמים
הכי גדול ,המשיכה הלבנה וטענה כי היות שבחמה מונין תקופות וזה ג"כ קובע לגבי
המועדים והיא הרי רוצה שייצא מה שיותר כבוד שמים ,וכיון שע"י החמה בבר
קובעים מועדים.
נמצא עדיין שהם שוים ,ואה"נ מונח בזה שהיא רוצה להיות יותר ,אבל זה הכל בגלל
שהיא רוצה שיהי' עוד יותר כבוד שמים ,ואם הכבוד שמים הזה בבר היה יוצא ע"י
השמש למה צריך אותה.
אמר לה הקב"ה כי מזה שקורים לצדיקים יעקב הקטן ,ודוד הקטן ,ולמה נקראו כן?
סימן שקטנות זה דבר טוב ,ואת הרי רוצה כבוד שמים הרי יש לך כבוד שמים ע"י
קטנות והא ראי' שהצדיקים נקראים קטנים ,ובכל זאת משמע שעדיין לא היתה
מרוצה.
כי רוצה עוד ועוד ,ואמר הקב"ה הביאו לפני שעיר לכפר ,ומה הפשט שעיר לכפר,
הנה אומרים בער"ח יום כיפור קטן ,ואם קוראים לזה יום כיפור קטן ,משמע שיש בזה
קצת מעין יום כיפור ,יום כפור הרי זה כפרה נפלאה לכלל ישראל ,א"כ יום כפור קטן
הפשט שמכפר קצת ,לא כ"כ כמו יום כפור רק קצת כפרה ,ובספרים כתוב שערב ר"ח
זה זמן שמסוגל לתשובה ]עי' במשנה ברורה סתי"ז סק"ד[ ודבר ראשון צריך לראות
לעשות תשובה בלילה לפני השינה ,ואם לא יעשה תשובה בער"ח כי זה ג"כ זמן
כפרה.
נמצא ,שאדם שרואה דברים שרגיל יום יום יש לזה השפעה עליו ,וכמו שהרמב"ם
)פ"ב מיסודי התורה ה"ב( אומר שאם רואים בחוש צריכים להגיע לאהבת ה' ,אבל
במציאות צריך להיות גדולים מאד ,כדי שיהי' אפשר להגיע לזה מהיום יום אבל מה
שיש יותר שינויים זה יותר עלול שבן אדם ישים לב ,ויתעורר מזה לחשוב ולהתבונן
לראות השגחה כי לדברים שאדם רואה יום יום יש פחות השפעה היות והוא רגיל כי
בבוקר יש את השמש ובלילה ירח ,הוא לא מסתכל על זה כ"כ ,והרמב"ם אמנם הי'
מושפע מזה ,אך צריך להיות גדול כהרמב"ם ,אבל בשעה שאדם רואה שינוי שהלבנה
מתקטנת מתחילה קטנה ואח"כ גודלת ,ושוב פעם מתקטנת וחוזרת ונעשית גדולה,
יש יותר סיכויים שאדם יתרומם ויראה בזה כבור שמים.
ממילא אמר לה הקב"ה ,כי בזה שהלבנה אין לה כח עצמי רק מקבלת אורה מהשמש,
ממילא יש זמנים שהיא מתקטנת ואח"כ חוזרת ונעשית גדולה ,ממילא רואים שזה
לא פשוט ,ויש אפשרות שאדם יתרומם לראות שיש בעל הבית ,יש בעל הבירה יש
מנהיג.
והראיה ,כי פעם היא כך ופעם כך ובזה יש יותר סיכויים שיתרומם ויתקרב להקב"ה,
וזה מה שעל ידה יש לארם אפשרות להתקרב זו זכות עצומה ,כי על ידה יכול לבוא
למצב של כפרה ,ובר"ח מביאים את השעיר לכפר ,כי על ידי זה שהיא מתקטנת יוצא
כבוד שמים ,וזה הרי התכלית שלך ,ומה את רוצה הרי עי"ז שמתקטנת ואח"כ חוזרת
וגודלת ,רואים שיש השגחה רואים שיש בעל הבית ומכירים שיש הקב"ה ,ממילא זה
זמן להביא כפרה כי הזמן מסוגל יותר להתקרב להקב"ה ,וכמו שרואים שהוא זמן
ליום כפור קטן כיון שרואים השגחה ועכשיו נתפייסה לגמרי ולא בקשה יותר כי זה
העונג הכי גדול שלה שעל ידה יוצא כבוד שמים.
והנה הגמרא בסנהדרין )דף מ"ב א( מביאה :אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי
אמר רבי יוחנן ,כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה ,כתיב הכא החדש
הזה ,וכתיב התם זה אלי ואנוהו ,זאת אומרת שאז זכו לגילוי שכינה ,ראתה שפחה
על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ,כך גם כאן רואים שכינה ,וזה הפשט כי רואים
את השינויים שנעשית קטנה ואח"כ גדולה ,מתקרבים להקב"ה ורואים שכינה ,וכן
רואים באבודרהם שמביא דכתיב אכן אתה קל מסתתר אלקי ישראל מושיע ,ומבאר
כי מתחילה מסתתר ואח"כ באה הישועה ,ובזה רואים שכינה והיינו שרואים
שמתחילה נסתתרה הלבנה ואח"כ חוזרת ונראית ,בזה רואים שכינה ומזה יוצאת
הישועה ,וכמו שבקריעת ים סוף ראו את השכינה ,זה קלי ואנוהו בזה שראו כאלה
נסים גדולים ,התרוממו כולם וראו שהקב"ה מנהיג את העולם ,אותו הדבר גם כאן
כשרואים שהלבנה מתמעטת ואח"כ מתחדשת ,בזה רואים שכינה והרי זה כמקבל
פני השכינה כך כותב האבודרהם שזה הפירוש אכן אתה קל מסתתר שכביכול
הקב"ה מסתתר וחוזר ומתגלה בזה באה הישועה ורואים גילוי שכינה .נמצא שבמה
שמתמעטת רואים שכינה ,ובודאי מי רואה את זה שוב אותו הדבר מי שרוצה לראות
כי מי שלא רוצה לראות לא רואה ,אבל מי שרוצה לראות יכול להתרומם עי"ז לראות
שיש רבונו של עולם שמנהיג את העולם ,ויש השגחה וכמו שהי' בקריעת ים סוף
שבזה שראו נסים גדולים כאלה ,ראו שיש בורא עולם ,וכשרואים שיש רבונו של
עולם מתרוממים עד כדי כך שראו יותר מנביאים.
עכ"פ מה שיש יותר שינויים בבריאה ,יותר מסוגל שאנשים יבואו להרגיש ולהכיר
את גדלות השכינה של הקב"ה ,וכך גם הטבע הוא כך כי כרגיל אדם אין לו שייכות
לזה ,אבל אעפ"כ אדם שיש לו שימת לב ורוצה להתבונן יש לו הזדמנות להתרומם
לראות גילוי שכינה ,ולכן אומרים חז"ל שזה כהקבלת פני שכינה וכן הוא במועדים
אדם יכול להגיע להשיג גדלות המקום.
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי אליהו שווי זצ"ל ראש ישיבת פילדלפיה
ויו"ר מועצת גדולי התורה דארצות הברית נלב"ע ר"ח ניסן תשס"ט
בעת שרבנו שליט"א הגיע לחזק את יושבי ארצות הברית בחודש אייר תשנ"ח ,נכנס אליו לשיחה מממושכת הגאון רבי אליהו ,וכשיצא רבי אליהו התפעל
ביותר ,ואמר שמצא ברבנו את מנהיג הדור והדרו אחרי שנחלש מרן הגראמ"מ שך זצ"ל ,ומני אז בכל ענין ציבורי בארצות הברית היה שולח לשאול את רבנו,
]והיה שולח קויטל בערב ר"ה עם שמו ושם אמו לרבנו שליט"א שיזכירהו בתפילתו והיה מפרט על מה בקשתו שרבנו יתפלל עליו[
וכן יבלחט"א רבנו שליט"א הפליא בחביבות על הגאון רבי אליהו והירבה בשבחו שראה בו הדמות הראויה שארצות הברית עומדת עליו.
ובמכתב ששלח רבנו לכינוס קרן השביעית בארצות הברית כ' למע"כ הרבנים הגאונים משתתפי הכינוס לעזרת שומרי השביעית בארץ הקודש בראשות
ראשי הגולה ,ראש הישיבה הגאון רבי אליהו שווי שליט"א וכ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א המתקיים בניו יורק וכו'.

חיזוק גדול

ועוד נושאים אחרים שבהם דרושות הכרעות ברורות של מנהיגים העומדים
מול הבעיות ,ולגביהן אי אפשר להסתפק בהשערות משנים עברו.

וכך פתח הגאון רבי אליהו בישיבת מועצת גדולי התורה לרגל ביקור רבנו
שליט"א אייר תשנ"ח :כאשר אנו יכולים לקיים את והיו עיניך רואות את
מוריך זה מהווה חיזוק גדול ,אנחנו במצב קשה מאוד באמריקה ,נלקחו
מאתנו לאחרונה גדולי תורה ,ומשום כך אנו זקוקים לחיזוק .עוד הבהיר כי
בואם של מנהיגים מארץ ישראל מהווה חיזוק גדול עבור יהדות ארה"ב ,אנו
מבינים את האחריות העצומה שנטלו על עצמם גדולי ישראל אשר נושאים
את העם כאשר ישא האומן את היונק כמו אב אשר נושא את דאגות בנו
בכל מצב ,ובוודאי ששליחות זו תזכה להצלחה הראוייה.

ביתו של ר' אליהו

כאשר ביקר רבנו שליט"א בביתו של רבי אליהו ב"פילדלפיה" הביע את
התפעלותו מהסגנון הפשוט שגילה שם מהבית ,שאין לו שום שייכות כלל
וכלל לאמריקה ,ונראה כמו בתים של עיירה מפולניה.

לדעת לקרוא מכתב

שח רבי יצחק לוינשטיין ]מיוהנסבורג[ שהיה נידון להקמת ת"ת נוסף בדרום
אפריקה וכך הורה לו רבנו שליט"א.
במקביל התרחש באותה העת מעשה מופלא שני אברכים נוספים מן
הקהילה שאף הם דאגו את דאגת החינוך לבניהם קמו ונסעו לארצות הברית
לשאול בעצתו של הגאון הגדול רבי אליהו שווי זצ"ל שאלתם היתה האם
להקים חדר בדרום אפריקה אותה עת טרם נתכנסה התכנסות רשמית לדון
בשאלה.
רבי אליהו שמע את שאלתם דן עימם בצדדי הענין השונים והורה להם
להקים זרם נוסף שיפעל במסגרת תלמוד התורה הקיים בעקבות דבריו של
רבי אליהו שווי התעורר צורך לשוב לראש הישיבה שליט"א ולהציג את
הדברים בפניו מששמע את הדברים אמר ראש הישיבה שליט"א :אני יושב
בארץ ישראל רבי אליהו יושב באמריקה מטבע הדברים עניניהם של יהודי
אירופה קשורים אלי ,ועניניהם של יהודי אפריקה מופנים אל רבי אליהו יחד
עם עניניהם של יהודי ארצות הברית ,רבי אליהו הוא הפוסק שם' אם כן מה
אפוא מוטל עלי לעשות ,תפנה לרבי אליהו תציג בפניו את הדברים ואת
דעתי בענין וכי אכן הוא המוסמך לפסוק בענין מן הסתם יקבל את דעתי'
וכדבריו כן היה מלווה בברכתו של ראש הישיבה שליט"א נסעתי לרבי אליהו
זצ"ל הצגתי בפניו את מכתבו של ראש הישיבה שליט"א אותו מסר בידי עוד
בביקורי הקודם ,רבי אליהו נטל את המכתב לידיו החזיקו וקרא בו ברעדה של
ממש משל היה קורא דבר נבואה שנשלח אליו והנה הפלא ופלא משסיים
לקוראו הניחו מידיו ואמר בקול ובנימת התלהבות תוך שהוא משתף אותי
במחשבותיו פלאי פלאים ,המכתב שעבורי היה נדמה לכאורה כמנוסח
בפשטות גמורה נמצא על ידי הגאון הגדול רבי אליהו כטומן בחובו פלאות.
אותה שעה זכיתי מספר רבי יצחק לוינשטיין לקבל שיעור חי בביטול עצמי
של גדול בישראל לדעתו של גדול ,כשעתיים ארכה השיחה עם רבי אליהו
בה נטל חלק אברך נוסף מבני הקהילה בסיומה הורה לנו רבי אליהו לעשות
כדברי ראש הישיבה שליט"א )מוסף שב"ק ויקרא תשע"א(

כל המסורת תלויה באמונת חכמים

דברים נשגבים שנשא הגר"א זצ"ל בעת כינוס הרבבות בעת ביקורו של
רבנו שליט"א בארצות הברית באייר תשנ"ח.
התכנסו פה היום לכבוד התורה ולכבוד חכמי התורה .ואם אנו רוצים להבין
מהו כבוד התורה .צריך לראות מה אומר רבינו יונה על המשנה )פ"ג אבות
מי"א( כל המבזה את המועדות אין לו חלק לעולם הבא ,והשאלה היא מדוע?
אומר רבינו יונה שמי שמבזה את תקנות רבנן ,הוא מבזה כבוד שמים ,ומי
שמבזה כבוד שמים שזה תכלית הבריאה –אין לו חלק לעולם הבא .וממילא
אסיפה שיש בה כבוד התורה יש בה כבוד שמים .ובכבוד שמים יש עוד ענין
כפי שמבאר הרמב"ן על הפסוק השמר לך ושמור נפשך וגו' פן תשכח וגו'
מדוע צריך להעביר את חזון מתן תורה לדורות הבאים ,מבאר הרמב"ן כי אב
לא מעביר לבנו שקר וכך הרב לתלמידיו ,ואם אב ורב מעבירים לבנו
ולתלמידיו את מתן תורה ,הרי שהוא מעביר לו את המסורת וכל המסורת
תלויה באמונת חכמים.
הגמ' בב"ב )דף ג ,ב( מביאה שהורדוס הרג את כל חכמי ישראל ,והותיר את
בבא בן בוטא ,שאל אותו הורדוס איך יכול לתקן את אובדנם של חכמי
ישראל ,אמר לו בבא בן בוטא ,אתה כיבית אורו של עולם לך ותתעסק בבנין
ביהמ"ק שמביא אור לעולם ,יש עוד פשט אתה כבית עיני העולם ,לך תעסוק
בבנין בית המקדש שהוא בבת עינו של הקב"ה ,נמצאנו למדים ,שתלמידי
חכמים הם אורו של עולם ,והם עיני העולם ,רק באמצעות העינים שלהם,
עיני התורה .עינים נקיות אנו יכולים לדעת מה התורה רוצה.
אנו חיים בעולם של חושך וצלמות מדברים היום שנשים יהיו רבניות.
מדברים פה על כך שבמסוה של התרת עגונות ,יפגעו בקידושין .ובארץ
ישראל מדברים על גיוס בני הישיבות לצבא ,ובזמן כזה צריכים לשמוע את
דעת עיני העדה ולדעת אלו חיזוקים יש לעשות ,שמעתי מאבי זצ"ל ,שפעם
שביקר בארה"ב הגאון רבי ברוך בער זצ"ל ,ניגשו אבא וילד לעברו .האב
הצביע על רבי ברוך בער זצ"ל ואמר לילד "תראה ילדי כך צריך להיראות
יהודי" ,אני חושב שזה צריכים אנו ללמוד מהצורה של היהודי הצניעות,
הקדושה ,זה צריך ללמוד מהאורחים הגדולים.
אחת מתכליות האסיפה לאחד את כולם כאיש אחד בלבד אחד ,איך
מאחדים את הכלל ,אומר המלבי"ם על הפסוק וידי משה כבדים וישמו אבן
תחתיו וישב עליה ,כשמשה הרים ידיו גבר ישראל ,האבן מסמלת אחדות,
וכפי שאצל יעקב כל האבנים נהיו כאחד .כשעם ישראל מתאחד כולו

נתן לו חיות

בערוב ימיו של רבי אליהו הוא נחלש מאוד ,אמנם היה סייעתא דשמיא
שבעת שביקר רבנו שוב בארצות הברית בשנת תשס"ה ,הקב"ה נתן לו חיות
וממש קם לתחיה )צדיק כתמר יפרח עמ' קפ"ב(

על הכתפים שלו

וכשהגיע ארונו של הגר"א בערב שבת קודש ב' ניסן תשס"ט לשדה התעופה
בלוד ,הופיע שם רבנו שליט"א ללוותו ולהספידו ,ואמר )ברעדה ממש(
מילים קצרות ]מפני כבוד השבת ,והזמן הקצר מאוד שהיו עוד צריכים ליסוע
לירושלם עיה"ק[ היה המנהיג האחרון של יהדות אמריקה .ולקח על הכתפיים
שלו את כל יהדות אמריקה.

כאיש אחד תחת משה .תחת מנהיג הדור ,הוא מתאחד לכבוד שמים

ואז וגבר ישראל! אחדות כולה להיות כשדבוקים בהקב"ה וזו היתה מעלתו
של חור שתמך בידיו של משה ,שמסר נפשו על העגל כי העגל פגע באחדות,
זו היתה מעלתו של אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום ,שתמך אף הוא
בידי משה ,אם נתאחד כולנו למען המטרה הגדולה שלשמה הגיעו גדולי
ישראל ולמען הרחבת החינוך תשב"ר בארץ ישראל ,שהם הם הערבים
לחיינו ,בודאי נוכל להיות מאוחדים.

נקיות וגדלות

ומני אז שנחלש מרן הגראמ"מ שך זצ"ל ,הורה הגר"א לכל חברי מועצת
גדולי התורה דארה"ב לקבל הכרעות רבנו שליט"א בכל ענין מרכזי הנוגע
ליהדות אמריקה.
וכשנשאל ע"י אחד ממקורביו ,מה הביא להחלטה שהוא מתבטל כ"כ לרבנו
שליט"א ממש בביטול גמור בכל נפשו ובכל מאודו .אמר :יש הרבה טעמים
בזה וגם טעמים שאינני רוצה לגלות ,אמנם אגלה לכם אחד מהטעמים,
ראיתי שהוא הקים ישיבות גדולות ומוסדות רבים ,ומשקיע בזה מאמצים
רבים מאוד ונושא את כל העול ]עם העול הכספי הכבד מנשוא וכו'[ על
כתפיו ,ואין לו מזה כלום לעצמו! או למשפחתו! ולא מוכן שיהיה להם שם
"שטעלע'ס" ,כזה נקיות וגדלות לא מצאנו כמותו ,והוא דבר פלא והפלא
ממש ,וכ"ז מלבד הטעמים האחרים.

כפופים להנהגה שבארץ ישראל

ובועידה אגודת ישראל בארצות הברית כסלו תש"ס אמר הגאון ר'
אליהו:יהדות התורה באמריקה רואה את עצמה כפופה לרבותינו שליט"א
שבארץ ישראל שעלינו לשמוע כל! מה שהם אומרים כיום בנושאים השונים
העומדים על הפרק .כשבזה דרושה אמירה ברורה לנוכח הנתונים
המתחדשים כמו הבעיה הנוראה של הצפת ארץ ישראל במאות אלפי גויים,

טנא מלא ברכה
לידידנו הרה"ג  ...שליט"א נכד רבנו שליט"א העומד לימיננו בכל עת
לרגל הוצאת ספרו החשוב 'צדיק כתמר יפרח'
דברים שראה ושמע בקודש פנימה בחדרו של רבנו שליט"א
ועתה מוציאו בהוצאה חדשה עם כ 100עמודים הוספות ותיקונים

יתן ה' שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולזכות את הרבים בספריו החשובים

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
 0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
116

שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת צו
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
לאו הניתק לעשה

כ"ג ,ב( ולבש הכהן מדו בד שלא יחסר ולא יותיר .ותירץ דשמא י"ל שהיה
כופף מעט ע"ש ]וצ"ל דאפי' שבכל כהן שמתכופף בשעת עבודה לא חסר
בכמדתו ,מ"מ אם בכל העבודות ע"כ יהא הבגד נגרר ס"ל דחסר בכך
מכמדתו[.
ויל"ע בדבריו ,חדא מנא לן דדין כמדתו נאמר גם בחלוק שהי' לובש מרע"ה,
הרי זה היה הוראת שעה לעבוד בו בז' ימי המילואים .ואמנם בודאי לא היה
יכול ללבוש בגד קצר מאד שאינו מתכסה בו אלא מיעוט גופו ,אבל שיהא
בזה דין כמדתו ממש מנ"ל ,וכן מה שאחז"ל שהיה גובהו של מרע"ה י' אמות,
אפשר דאין כונתם שהיה בדיוק י' אמות ,כיון שאי"ז שיעור של דין שצריך
להיות בדיוק ,ושפיר י"ל דכונתם קרוב לי' אמות והי' באמת פחות מעט מי'
אמות ]וכמו שמצינו בחז"ל שלפעמים השיעור הוא בערך[ וכבר היה יכול
להיכנס לאהל מועד.
ועדיפא מיני' מצינו בקדושין )דף י"ב א( דכשיש אלף חמש מאות שלשים
ושש כיון דנפקא לי' מפלגא קרוב לאלפים קרי להו .וח"א העיר מרש"י ברכות
נ"ד ב' שכתב דדרשי' הקים עצמו היינו דהי' גובהו כגובה הקרשים ,ומשמע
שזה בדיוק .מיהו במהרש"א כבר העיר דלא ידוע מדרשה כזאת ,וכן אפשר
גם בזה דכיון דאי"ז דין מה דנקטו עשר ,הוא לאו דוקא עשר בצמצום.
ובאילת השחר הוסיף רבנו לדון ,דקשה איך עבד אהרן במשכן ,ועל אהרן
עוד יותר קשה כיון שהי' לבוש גם במצנפת ,ועמש"כ באילת השחר בפרשת
בהעלותך ח' ב' .ובמושב זקנים מבעה"ת פרשת תרומה )כ"ו א( מביאים
קושיא זו ,איך הי' אהרן נכנס במשכן להטיב נרות ולהקטיר קטרת ,והלא
אמרינן בשבת צ"ב א' גבהן של לויים י' אמות ,והמשכן לא הי' גובהו כי אם י'
אמות וגם המצנפת על ראשו הי' וכו' ,ואת"ל הי' כופף ראשו כשנכנס לעבוד
השתא לפני מלך בשר ודם אין עובדין כך ,אם לא נתכוון להשתחוות כ"ש
לפני מלך מלכי המלכים וצ"ע עכ"ד ]א"ה ויש לדון אכתי בג' מעלות שעלה להדליק

והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף )צו ז ,י"ט(
בזבחים )דף ל"ג( טמא שנגע בקודש ר"ל אמר לוקה .והק' הגר"מ בן הגר"ח
זצ"ל למה לא הוי לאו הניתק לעשה ,דהא ע"י שטימא את הקודש טעון
שריפה כמבואר ברמב"ם )פי"ט מפסוהמ"ק ה"א( ומ"ש מנותר דחשיב לאו
הניתק לעשה דכיון שנעשה נותר יש בו מצות שריפה ,וה"ה בשר קדש זה
יש בה מצוות שרפה ואמאי לוקה.
ותירץ רבנו שליט"א ,דמה דקדשים טמאים טעונים שריפה אינו מחמת
האיסור לטמא קדשים ,דאפילו אם לא היה איסור לטמא את הקדשים,
אפ"ה כיון שנטמאו טעונים שריפה דלא מפני שעברו עבירה לטמאם
נשרפים ,משא"כ בחמץ דיש מ"ע דשריפה הסיבה היא מפני שיש בה איסור,
וכן בנותר האסור שעברו בו והותירוהו הוא הגורם להישרף ,ולכן לא מקרי
לאו הניתק לעשה רק כשהעשה בא לתקן הלאו ,אבל החפצא של קדשים
טמאים טעונים שרפה לא מקרי לאו הניתק לעשה )פרורים משולחן גבוה כרך ד'
ועי' אילת השחר זבחים ל"ג ,א(.

חציצה בבגדים
ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל
האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח )צו ו ,ג(
פרש"י שלא יהא דבר חוצץ בינתים .בזבחים )דף י"ט א( מבואר שזה לעיכובא
וכשיש חציצה נחשב כמחוסר בגדים.
ולכאורה למה חציצה מועטת תעכב ,הרי לכל היותר אפשר להחשיב את
מקום החציצה כמנוקב וזה כשר ,ומצד חור כזה א"א לפסול משום בגדים
מקורעין כיון שאינו חור במציאות .וע"כ צ"ל דכשיש חציצה במקום אחד זה
נחשב כאילו שאינו לבוש בבגד זה ,דהחציצה עושה חסרון בכל הבגד וצריך
טעם למה ]ועי' אבי עזרי הלכות כלי המקדש פ"י ה"ו[.
והנה גם בכתונת הדין הוא שפסול אם יש חציצה בין בשרו לכתונת ,ומה
שזה כתוב במכנסים ,י"ל משום שכל המכנסים סמוכים לבשר ,משא"כ
הכתונת אינה סמוכה לבשר במקום המכנסים .והאבן עזרא מפרש על בשרו
כנוי לערוה וכן זב מבשרו .וק"ק שהרי המכנסים היו מכסים יותר מהערוה,
אמנם כך לשון הפסוק בפרשת תצוה )כ"ח מ"ב( ועשה להם מכנסי בד לכסות
בשר ערוה) .אילת השחר כאן(

המנורה דלכאו' הגביהו אותו יותר[

צפון בשבעת ימי המילואים
בתו"כ גרס הגר"א דבז' ימי המילואים לא נהג צפון ,והיינו דהקרבנות דנהג
בשמיני דמילואים היה בצפון ,מ"מ בז' ימי המילואים לא היה נוהג צפון.
ולכאורה למה לא נהג שם דין צפון ,הרי בבמה נתמעט דין צפון ,רק משום
דלא הוי לפני ה' והמשכן הרי הוא ממש לפני ה'.
ואפשר דכיון שכל ז' ימי המילואים הי' משה פורק את המשכן ,לא חל על זה
עדיין קדושה כדי שיחשב לפני ה' ,דיתכן דאם הי' בו קדושה גמורה הי' אסור
לפורקו כל יום ,דהא לא הי' ציווי מיוחד לפורקו ואם הי' בו קדושת משכן
כבר למה הותר לפורקו ,וע"כ דלא הי' בו עדיין קדושת משכן כיון דלא הי'
ציווי מיוחד להקימו לגמרי וצ"ע )אילת השחר זבחים מ"ח ,ב(.

אכילת בשר הקדשים

בשקלים )פ"ה מ"ב( תנן שהי' במקדש ממונה על חולי מעיים ,ומפרש בגמ'
ע"י שהיו הכהנים מהלכין יחפים על הרצפה ואוכלים בשר חמים ,היו באים
לידי חולי מעיים ,והנה צ"ע למש"כ הגר"ח ברוח חיים אבות )פ"ג מ"ג( דבשר
הקרבנות הי' נבלע באיברים ואינו מוציא ממנו פסולת ,א"כ למה הכהנים היו
באים לידי חולי מעיים ע"י אכילת בשר הקדשים .ואולי זה היה נבלע
באיברים רק לאלו שאכלו את הקרבנות לשם שמים ,ולא לאלו שאכלו
להשביע את עצמם .ובפסחים )נ"ז ,א( איתא אמרו עליו על ר"י בן נרבאי שהי'
אוכל ג' מאות עגלים וכו' אמרו כל ימיו לא נמצא נותר במקדש .ולכאורה
לדברי הגר"ח שבשר הקרבנות הי' נבלע באיברים מה הי' מיוחד בו שאכל
כ"כ הרבה קרבנות .ואפי' לפי מה שצדדנו לומר שזה הי' רק לאלו שאכלו
לשם שמים .מ"מ היו הרבה כהנים צדיקים וגם הם יכלו לאכול הרבה ,ואולי
זה הי' נבלע באיברים רק למי שאכל כדרך אכילת בני אדם ,ולא למי שאכל
הרבה אע"פ שאכל לשם שמים .ובאמת רש"י בפסחים מפרש שהי' מגדל
בביתו כהנים הרבה ולא אכל הכל בעצמו ,ולפי"ז השבח הוא במה שדאג
שלא ישאר נותר.

מצות תאכל במקום קדוש

יל"ע אם מספיק להכניס את ראשו לתוך העזרה ולאכול ,דבזה נחשב שאכל
במקום קדוש ,או דלכל הפחות רובו צריך להיות בתוך העזרה ,וכן יל"ע
במעשר שני שצריך לאכלו בירושלים אם מספיק להכניס ראשו לפנים
החומה ,או דלכל הפחות רובו צריך להיות בתוכה.
והעירו דבסוכה )י' ב( אמרינן הישן בכילה ערום מוציא ראשו חוץ לכילה
וקורא ק"ש ,מיתיבי הישן בכילה ערום לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא
ק"ש הב"ע כשגבוהה עשרה וכו' .ופרש"י וקורא ק"ש דכיון דלאו אהל הוא
לא אמרינן למקום שרובו שם ראשו נזרק ,וליתסר משום ולא יראה בך ערות
דבר אלא הרי הוא כמוציא ראשו חוץ לחלוקו עכ"ל .ולכאורה יש ללמוד מזה
דאם עומד במקום חשוב בפני עצמו ,אמרינן דראשו נגרר למקום שרובו שם
ודינו כנמצא שם .ובאמת י"ל דשם העיקר הוא ,דכשקורא ק"ש צריך
שהראש לא יהא במקום שנמצא הערוה ,ומשו"ה כשגופו אינו נמצא במקום
גבוה עשרה אינו נגרר אחריו ,אבל בספיקות הנ"ל מסתבר דבכדי לאכול צריך
להיות בעזרה ובירושלים ,ואין העיקר שלא יהא בחוץ ,וא"כ יתכן שגם אם
גופו לא נמצא במקום חשוב בפני עצמו לא יוכל לאכול דלא מספיק מה
שאינו נגרר למקום שנמצא גופו) .אילת השחר כאן(

עבודת משה בשבעת ימי מילואים

בספר מזבח כפרה )הוא שיטה מקובצת מכת"י על בכורות( דף מ"ג ע"א
הקשה בהא דשימש משה רבינו בשבעת ימי המילואים ,האיך נכנס לשמש
באוהל מועד הרי גובהו של משכן היה י' אמות ,ומרע"ה היה ג"כ י' אמות ,וי'
אמות בי' אמות היכי קאי .וכי תימא שהיה כופף קומתו ,הא ליתא דכיון
שהיה עובד עבודה אם היה כופף קומתו היו הבדים נגררים ,ואמרי' )יומא
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הדלקת נר בשמן שביעית

כתב החזו"א )סי' כ"ה ס"ק לב ד"ה אמנם( פירות שדרך לסחטן מותר לסחטן
בשביעית ,וע"כ מותר לסחוט תפוזים ולימונים הקדושים בקדו"ש .ויש לדון
אם מותר למצוץ בפיו את המיץ שבפלחי התפוז.
דהנה בדין סוחט בשבת נחלקו אם שרי לסחוט באופן זה ,דעת הגהות מימוני
)פכ"א משבת( דאסור מדרבנן ,דאף שאין דרך סחיטה בכך ,מ"מ אסורה
הסחיטה מדרבנן ,ודעת השבלי הלקט )סי' צ( להתיר לכתחילה ,כיון דאין
דרך סחיטה בכך כלל ,ודמי להא דמבואר בשבת )דף ע"ד ,ב( דמאן דשדא
פיסא לדקלא ונשרו התמרים ,אינו חייב משום דש דאין דרך מפרק בכך ,ודמי
לטוחן פלפלין בקתא דסכינא דשרי ,וביאר הב"י )סי' שכ"א( דכיון דאיכא
שינוי גדול שרי ,והובאו דעות הללו בב"י וברמ"א סי' ש"כ סעי' א'58.
ולענין ברכת הפירות נחלקו הפוסקים אם הוי כשתיה ומברך על מציצתו
ברכת שהכל ,או דהוי כאכילה ומברכין על מציצתו ברכת בפה"ע ,עי' בזה
בחי' רעק"א באו"ח סי' רב ס"ה שהביא בשם הפרי חדש 59שמברך ברכת
הפרי ,ובעמק ברכה הביא מתוס' ב"מ )דף פ"ז ,ב( דפועל האוכל בשעת
עבודה אמרי' בגמ' ואכלת ולא מוצץ משום דחשיב כשתיה ולא כאכילה,
וא"כ לפ"ז צריך לברך עליו שהכל כמו שתיה ,והביא כן מהט"ז והגר"א60.
ומעתה יש לדון לענין שביעית בכה"ג אי שרי ,דאי הוי זה כשתיה אפשר דלא
חשיב זה שינוי כיון דסו"ס בפיו הוא שותה את המיץ ובולעו כדרך ושרי ,אבל
אי הוי כאכילה אזי אין דרך אכילה בכך ,שהרי אין לועסו בפיו ,ואפשר שיש
לאסור לעשות כן בפירות שביעית.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א השיב ,דלענין שביעית הכל תלוי אם דרך לאוכלו
כך או אין דרך לאכול כך ,ולא שייכא לנידון לענין ברכה אם דבר זה נחשב
כשתייה ,דמה שנחשב זה כשתייה אין זה סיבה שלכך יהיה דבר זה נחשב
כדרך אכילה ,משום דלענין שביעית בעינן שבמציאות יהיה דרך בני אדם
לעשותו ,ולכן אמר דמסתבר לאסור למוצצו בפיו ,מאחר שאין זה דרך וצורת
אכילתו הרגילה61.

איתא בשביעית )פ"ח מ"ב( דשמן של שביעית ניתן אף להדלקת הנר ,ונשאל
הגראי"ל שטיינמן שליט"א אי שרי להדליק בשמן של שביעית נר של יו"ט
שתכליתו שיהא לו אש מוכנה ביו"ט לבישול וכדו' ,והנידון הוא האם שמן
של שביעית ניתן אף להדלקה שאינה לאורה ,או רק להדלקה שהיא לצורך
אורה הותרה .והשיב דנראה דשרי ,שהרי אף להדלקה שאין בה שימוש של
אורה כלל 62נמי יש מתירים ,וכ"ש הכא דיש בכך נמי תוספת כבוד ליו"ט שיש
נר נוסף לאורה ,דריבוי אורה 63יש בו כבוד ,ואף שהודלק לצורך דבר אחר,
מ"מ יש בה ג"כ תוספת אורה ויש בו ענין מחמת כבוד יו"ט .ואמר עוד ,דאם
מותר להדליק נרות שבת בשמן שביעית משום כבוד שבת לחוד) 64,כגון
להדליק עשר פתילות שבתוכו שמן שביעית אף שלאורה סגי בפחות ואין
צריך זאת לתוספת אורה( ה"נ בנידון דידן שרי65.

איסור סחורה
אסור לעשות סחורה בפירות שביעית ,ודרשו חז"ל )ע"ז דף ס"ב ע"א,
סנהדרין דף כ"ו ע"א( מקרא דכתיב )ויקרא כה ,ו( והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה ,לאכלה ולא לסחורה .והנה דעת הנודע ביהודה )אה"ע סי' ע"ז(
והכפות תמרים )סוכה דף ל"ט ע"א( דאיסור סחורה הוא רק על המוכר ,אבל
על הקונה אין איסור אלא משום ולפני עור לא תתן מכשול ,אולם המקנה
)קידושין דף נב ע"א ד"ה ש"מ( כתב ,שהאיסור הוא גם על הלוקח .והגראי"ל
שטיינמן שליט"א אמר ,דהעיקר נראה כדעת הנוב"י והכפו"ת שהאיסור הוא
רק על המוכר ,כדחזינן מהא דשרי לקנות פירות שביעית מגוי ,66ובפשוטו
הוא בכל ענין ,והא תינח לדעת הנודע ביהודה דליכא איסור סחורה על
הקונה ,א"כ בגוי ליכא שום איסור על הישראל הקונה] ,דכיון שהמוכר הוא
גוי לא שייך בזה לפני עור[ אבל לדעת המקנה תיקשי] .67והוסיף הגראי"ל,
דדעת המקנה היא שיטה יחידאה ,ולא מצאנו ד"ז בשאר פוסקים[.

עניני חודש ניסן
)ח"א סי' מ"ב( מועדים וזמים )ח"ב סי' קמ"ה( שלמי תודה )חוכה סי' ח סק"ו( ובאריכות
גדולה בספר הליכות שלמה )חוכה( ושם מו"מ בדברי הגר"ח קייבסקי שליט"א עיי"ש.
 63לשון הב"י )או"ח סי' רס"ג( דכל מה דמיתוסף אורה אית ביה שלום בית טפי ושמחה
יתירה להאות אורה בכל זוית ,ומה"ט י"א לעין הדלקת רות שבת דמברכין אף על
הדלקה של תוספת אורה לחוד וכ"פ )שם סעי' ח'( הרמ"א.
 64ומציו בשבת הדלקה משום כבוד אף במקום דליכא ריבוי אורה כלל ,עי' סי' רס"ג
במג"א ס"ק טז ,ובא"ר סק"כ בתירוצו השי וכ"כ המ"ב ס"ק מ' ,דעצם זה שהרות דולקין
בשעת הסעודה מוסיפין עוג ושמחה ,וזה כמו שוהגים בסעודות חשובות שמדליקין רות
לכבוד הסעודה שהרות מחשיבות ומחבבות הסעודה.
 65ויש שדו דאפשר דלא חשיב ד"ז האתו וביעורו שוה ,ובסוכה דף מ' ע"א דרשין מדכתיב
לאכלה )משמע דוקא לאכילה( וכתיב לכם )משמע לכל צרכיכם( הא כיצד לכם דומיא
דלאכלה מי שהאתו וביעורו שוה שבשעת ההאה מהאור כלה השמן מהעולם ועי'.
 66והה המהג פשוט לקות פירות שביעית מעכו"ם .ועי' בתוספתא פ"ו הי"ב אין מוכרין
ואין לוקחין מן הגוי פירות שביעית ,והה אין מוכרין ה"ט לפי שאין מוסרין פירות שביעית
לעכו"ם ,אבל מה שאין לוקחין בפשוטו הוא מטעם לפי שהדמים תפסים בקדו"ש ,וכמו
שאמרו בסוכה דף לט ע"א שאין מוסרין דמי שביעית לע"ה לפי שאין זהר בקדושתן ,אולם
החזו"א )סי' י' ס"ק יא( הוכיח שמותר לקות מגוי פירות שביעית מהירושלמי דמאי פ"ב
ה"א ומהגמ' ביבמות דף קכב ע"א ולית בהו דיא דאין מוסרין דמי שביעית לע"ה לפי
שאצל גוי הדמים אים תפסים בק"ש ,וכדאמרי' בע"ז דף ס"ד ע"א גבי גוי שקה ע"ז
שאיה תופסת את דמיה לפי שדין והיית חרם כמוהו בישראל אמר ,עכ"ד .וכן דעת
המהרי"ט )ח"א סי' מ"ג( שמותר לקות פ"ש מגוי ,והוכיח כן מהגמ' ביבמות ה"ל ומעוד
מקומות ,וע"ש שביאר בכמה דרכים אמאי לא חוששים מצד מוסר דמי שביעית לעכו"ם,
ע"ש .וכן המהג פשוט שקוים פ"ש מעכו"ם.
 67ושמעתי מהגרב"צ פלמן זצ"ל דאפשר שלכ"ע עיקר האיסור על המוכר ,שצריך לאכול
ולא לעשות סחורה ,דקראי על מי שיש לו פירות שביעית קאי ,אלא דכיון שלא שייך למכור
בלי לוקח יוצא שהלוקח יש לו חלק שמהווה את האיסור ולכן אסור גם עליו ,אבל
כשלמוכר אין איסור אז גם על הלוקח אין איסור ,וכעי"ז מציו גבי ריבית שיש לאו גם
הלוה ומ"מ כתב השו"ע )יור"ד סי' רט( שלמומר מותר להלוות בריבית דכתיב וחי אחיך
עמך והוא לא אחיך ,אבל ללוות ממו בריבית אסור ,והקשה הט"ז )סק"ג( בשם ספר
התרומות ]שער מ"ו ח"א ס"ה[ דהאיך מותר להלוות לו הרי המומר יחזיר ריבית ויש על
הלוה לאו של לא תשיך ומצא שגורם ללוה המומר לעבור על הלאו והוי לפי עור ,ותי'
שלאו דלא תשיך הוא שהלוה לא יגרום שהמלוה ישיך אותו ולכך כ"ז כשיש למלוה איסור
אבל כאן שלמלוה מותר לשוך אותו אין איסור ללוה) ,וכן תי' המוק"י בב"מ בדף מב ע"ב
מדפי הרי"ף ,וע"ע בתוס' שם דף ע ע"א ד"ה מעות( ,וחזין שאע"פ שזה לאו מיוחד ולא
לפ"ע מ"מ זה גדר הלאו וה" כן .והוסיף הגרב"צ דהה המבי"ט )ח"א סי' כא( כ' דאע"ג
שיש קדו"ש בפירות עכו"ם מ"מ מי שזהר בזה מותר לו לקות פ"ש ממי שאיו זהר
בקדו"ש מפירות עכו"ם ולא חשיב לפ"ע שמכשילו בסחורה כי אותם מוכרים סומכים על
הפוסקים המתירים] ,ועי' בדרך אמוה פ"ד הכ"ט )בבאה"ה ד"ה גוי( שהביא שהחזו"א
חולק ע"ז וס"ל שאסור לקות כי אין עליהן על מה לסמוך ,ע"ש[ ,ולכאורה אה" אין בזה
לפ"ע אבל לשיטות שיש איסור על הלוקח איך קוה ממו הרי עליו יש איסור ,ולפמש"כ
אולי גם בזה י"ל דכיון שגדר הלאו לא לגרום שהוא יעבור א"כ בכה"ג שהמוכר יש לו על
מי לסמוך לא חשיב שמכשילו ,ואף שקצת חלוק מלפ"ע מ"מ גם בזה יש לומר כן.

 58וע"ע מ"ב שם ס"ק יב.
 59עי' כף החיים )סי' רב ס"ק סג( שכתב דכל דברי הפר"ח הייו דוקא במוצצם ע"י לעיסה
שותם בפיו דכיון שצריך הוא ללעוס בשייו דייין ליה כאוכל אבל מציצה שאין בה
לעיסה שתופס הפרי בידו ומוצצו הרי זה דיו כשתיה] ,וד"ז מוכח מהא דהוצרכו להתיר
למצוץ פרי בשבת מטעם דאין דרך סחיטה בכך ,ולכא' תיפו"ל דכיון דיש לו דין אוכל א"כ
חשיב כסוחט מאוכל לאוכל דשרי )לפי שמשקה הבא לאוכל כאוכל דמי( כדמבואר בשו"ע
סי' ש"ב סעי' ד'[ ,ולפ"ז ביד"ד לכ"ע ידון כשתיה.
 60הה לאו מילתא דפשיטא דהדון בדין ברכת ההין מתלי תלי אם מציצה היא דרך
שתיה או שמציצה היא דרך אכילה .דיש לבאר דלכו"ע מציצה היא דרך אכילה או דלכו"ע
מציצה היא דרך שתיה ,אלא דדין הברכה מתלי תלי אם המים היוצאים מן הפרי בעת
המציצה איכא עליה תורת אוכל או דאיכא עליה תורת משקה דאם תורת אוכל ביה ברכתו
בפה"ע ואם תורת משקה ביה ברכתו שהכל .ובאמת דמציו להרש"ש )ב"מ דף פז ע"ב(
דס"ל דמברכין על מציצת הפרי ברכת בפה"ע כיון דהמים הללו הבאים אל פיו תורת אוכל
אית בהו ,וזאת עפ"י דברי רש"י בכריתות )דף יג ,ע"א( עי"ש .וכ"ה בשו"ת צפת פעח
)ווארשה סי' ק (דתלה את ידון זה אם איכא להסחט תורת אוכל או תורת משקה .אכן
כל האחרוים תלו את הדון אם המציצה אכילה היא או דהמציצה שתיה היא וכדברי
העמק ברכה ה"ל .עיין במש"כ בספר מים חיים לבעל הפר"ח )סי' יב( ]והובאו דבריו בחי'
הרעק"א לאו"ח סי' ר"ב[ ובשו"ת מחת יצחק ח"ב סי' קי ,ושו"ת מחת שלמה ח"ב סי'
ח אות כז .ועוד רבות.
 61והגר" קרליץ שליט"א אמר שבפרי שדרכו לעשות ממו מיץ מותר אף לסוחטו בפה אף
שאין הדרך לאוכלו כך ע"י מציצה .ולכאורה הוא רק לשיטות שמציצה הוי שתיה ולכך
כיון שעומד לשתי' ושותהו מותר ולא מגרע מה שעושהו לשתיה ע"י שיוי ,אבל לשיטות
שדיו כאוכל א"כ הוי אכילה שלא כדרך אכילה ואסור .ושמעתי מהגרב"צ פלמן זצ"ל
דהה מציו פלוגתא בטעם שדבר שדרכו לאכול חי אסור לאוכלו מבושל ,הר"ש )שביעית
פ"ח מ"ב( והגר"א )שם בשות אליהו( פירשו משום שאמר לאכלה ולא להפסד ,וכן כתב
הר"ש )פ"ד מ"ז( שאין אוכלים פירות שביעית קודם שיגיעו לעות המעשרות משום
שאכילה זו חשבת הפסד ,אולם ברמב"ם )פ"ג ה"ה( כתב הטעם כי צריך לאכול כדרך
אכילתו "ולא ישה פירות מברייתן" ,ומשמע דעצם מה שמשה מדרך אכילה אסור ,וכ"כ
הר"ש סירילאו וז"ל :כל הי דאסירי משום דאין דרכן לאכול וכתיב באכילה לכם כדרך
אכילתכם ,ע"כ ,ואזלו לשיטתייהו דבמתי' )פ"ד מ"ז( גבי שאין אוכלין פירות שביעית
קודם שהגיעו לעות המעשרות פירשו הרמב"ם והרש"ס דילפי' ליה מדרשה דתו"כ תהי'
כל תבואתה לאכול מלמד שאיה אכלת אלא משעשית תבואה ,וביאר מהר"י קורקוס
)פ"ה הט"ו( דלכך לא כתב הרמב"ם דרשה דלאכלה ולא להפסד משום דדעתו דלא שייכא
התם הפסד כלל ,דכיון שאוכלם איו קרא הפסד ולכך הוצרך לקרא תהי' כל תבואתה
לאכול מלמד שאיה אכלת אלא משעשית תבואה ,ואפשר שזה המקור לכל אכילה שלא
כדרך דאסיר .ומעתה ביד"ד לכאו' תליה בין הטעמים שהרי הכא לא שיה בגוף המאכל
ואיו מפסידו אבל איו אוכלו כדרך אכילתו ,מיהו אפשר דכל שלא כדרך אכילה ידון
כהפסד וא"כ ביד"ד לכ"ע יהיה אסור.
 62עי' במה שדו האחרוים כהאי גווא אם מותר להדליק ר חוכה שלא יתן לאורה בשמן
של שביעית ,עיין ברדב"ז )פ"ה סק"ט( שו"ת שבט הלוי )ח"א סי' קפ"ד( שו"ת מחת שלמה
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האילנות אומרים ליהנות בהם בני אדם ,ופירות ערלה הלא אסורים הם
בהנאה ]וכן הסתפק החוות יאיר בספרו מקור חיים ,והביא כמה צדדים בזה[.
וקשה דבמשנה מעשר שני )פ"ה מ"א ומובא בב"ק דף ס"ט( נחלקו תנאים
האם צריך לציין אילנות של ערלה כדי שלא יבואו אנשים לאכול מן הפירות,
לדעת תנא קמא צריך לציין ,ואילו לדעת רשב"ג אין צריך לציין בשביל
הבאים לגזול מהפירות כדי להרחיקם ולהצילם מאכילת דבר איסור ,אלא
הלעיטיהו לרשע וימות ,ואם אכן אסור לברך ברכת האילנות על אילן
שפירותיו הם פירות ערלה ,אם כן מדוע לדעת רשב"ג אין צריך לציין אילנות
של ערלה ,כדי שאנשים לא יכשלו בברכה לבטלה] .א"ה וכמו שהעיר בדובב
מישרים ח"ג סימן ה'[
ומרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א תירץ אדם שיאכל מפירות העץ
הרי הוא לוקח או מקבל משהו ששייך לבעל העץ ,ולכן מוטלת האחריות
)אילולא הלעיטהו לרשע( על בעל העץ להזהיר ,אבל המברך על אילנו של
חבירו לא לקח ממנו ולא קיבל ממנו דבר ,ואם כן אין חיוב בזה לבעל העץ
להזהיר את המברך יותר מכל יהודי אחר ע"כ) .מרפסין איגרא ע' מב  -ג( ]א"ה ,וראה

נוהג רבנו שליט"א שמיד אחר תפילת מוסף של ר"ח ניסן יוצא עם כל הציבור
יחדיו לברך ברכת האילנות ,ובזה איכא גם מעלת זריזין וגם מעלת ברוב עם,
ורגיל רבנו לברך על ב' אילנות דוקא וכמ"ש החיד"א ]בספרו מורה באצבע
אות קצ"ח שהמדקדקים מקפידים בכך ,וכ"ה בדעת תורה להמהרש"ם בשם
הגאון בעל דעת קדושים[ ובשנים האחרונות והולך לבית תלמידו רבי משה
סחייק שליט"א שיש בגינתו מהמינים של שבעת המינים ,וכן יש שם עצי
הדר .ואמר רבנו שעל עץ תאנה א"א לברך ,ששם הפריחה היא לצד פנימי.
ואחר הברכה שרוי רבנו שליט"א בשמחה גדולה על שזכה לברך ברכה זו.
]וראה בא"ר בשם ספר סדר ברכות דהנזהר בברכה זו עליו נאמר ראה ריח בני
כריח השדה אשר בירכו ה'[.
ואמר רבנו שהמנהג לברך ברכת האילנות גם בשבת ,ודלא כדברי הכף החיים
שהביא יש אומרים שלא לברך בשבת ]א"ה ,וראה בהליכות שלמה שגם הגרש"ז זצ"ל
בירך לפעמים בשבת ,והביאו מהגאון האדר"ת שהיה מהדר לברך בשבת כדי להשלים מאה
ברכות בשבת[

ברכת אילנות כשראה כבר
בחוה"מ פסח דהאי שתא ,שאלתי מקמיה רה"י הגריא"ל שטינמן שליט"א
בעובדא באחד שעמד לברך ברכת אילנות ,ושוב נסתפק שמא אין הפירות
ראויים לאכילה ולא בירך .ושוב כשעמד לברך על אילן המוציא פירות
לאכילה ,חזר ונסתפק דשמא כיון שנתכוין בהדיא לברך על ראיה זו ,ונהנה
ושמח מראיית לבלוב האילנות שמא לא יברך בשם ומלכות מספק.
והשיבני דמסתימת המ"ב משמע דאפי' בכה"ג שנתכוין בהדיא לברך על
ראיה זו ונהנה ושמח אפ"ה יכול לברך ,ול"ד למש"כ בבה"ל סי' רי"ח ד"ה
במקום הזה וצ"ע על ספיקו של הגרשז"א במנח"ש סי' ע"ד וצ"ב ואכמ"ל

בהליכות שלמה עמוד ל"ד ,שדן האם אפשר לברך ברכת אילנות על אילן שנעבד או ניטע
בשביעית[

חיוב לברך
הנה יש אומרים בשם החזון איש דאין חיוב ללכת לראות אילנות כדי לברך,
דהרי הוא כשאר ברכות הראיה דאין חיוב לילך ולראות ,והגר"ח קנייבסקי
שליט"א העיד שמרן החזו"א זצ"ל לא בירך ברכת אילנות דס"ל שאין חיוב
להשתדל ללכת ולראות כיון שבגמרא נאמר "רואה" .וכן כיון שהיה כבד ראיה
ולא ראה ,לא בירך .אמנם רבנו שליט"א אמר דאין הברכה על ההתחדשות
אצל הרואה אלא על התחדשות לבלוב האילנות ,וכאשר יודע על התחדשות
האילנות מחויב בברכה וכמו ברכת הלבנה שיש אומרים שאף סומא חייב,
שהחיוב הוא על התחדשות הלבנה) .רשימות הגרמ"ב זילברברג שליט"א(

]א"ה וראה הליכות שלמה מועדים ב' עמוד ל"ב באריכות[ )מנחת אברהם ח"ג עמ' ז'(

ברכת אילנות על פירות ערלה
הגרע"א בגליון השו"ע או"ח )סימן רכ"ו( הסתפק האם אפשר לברך ברכת
האילנות על אילן שפירותיו הם ערלה ,הספק מתעורר מכיון שבנוסח ברכת

ברכה על דברים שבלב

בדיקת חמץ
מהחלה הגדולה – הקוליץ' – והכניס לכיס הקיטל ,ונשאר במקומו...
כמו כן מספר על ילד חריף שראה שמסלקים את כל החמץ מהבית ופחד מה
יאכל ,הלך והחביא על משקוף הדלת לחמניה קטנה .והיות והוא מקום שאין
מניחים בו חמץ ,לא בדקוהו ,אך פתאום באמצע החג שמו לב שמונח שם
חמץ...
ומחמת כך מזהיר רבנו ומעורר על כך שצריך ליזהר לבדוק בכל מקום ששייך
שלא יהיה מכשול ח"ו ]ומנהג רבנו שליט"א בסיום הבדיקה לבדוק גם בארון
החשמל שמחוץ לביתו[.

הגר"א )בביאורו על או"ח סימן מ"ז( פסק כי גם על הרהור בדברי תורה יש
לברך ברכת התורה ,לפי שמצות תלמוד תורה מתקיימת גם על ידי הרהור
בדברי תורה וכמו שנאמר "והגית בו יומם ולילה" ע"כ .ולכאורה קשה עליו,
הלא אין מברכין על דבר שבלב ,כמובא ב"בית יוסף" )סימן תל"ב( שאין
מברכין על ביטול חמץ משום שהביטול נעשה בלב ,ואין מברכין על דבר
שבלב ,ועל אף שקיימת מצוה להרהר בדברי תורה ,מכל מקום גם קיימת
מצוה לבטל את החמץ ,ולמרות זאת אין מברכים על ביטול החמץ משום
שאין מברכים על דבר שבלב?
ותירץ מרן הגרא"ל שטיינמן שליט"א :התקנה של ברכת התורה היא לימוד
תורה בפה ,והרחיבוה גם על הרהור הלב ,מה שאין כן ביטול חמץ שכל
מהותו אינו אלא בלב  -לא תיקנו ברכה )ספר מרפסין איגרא ע' מ'( ]א"ה וראה

יתייאש ולא יעבור

יש להעיר ולהתבונן היטיב ]וכבר העירו בזה[ איך יצויר שאדם יעבור בבל
יראה ,דבודאי כל אחד מתייאש כיון דאסור בהנאה ,ובפרט יקשה לרבא
דס"ל יאוש שלא מדעת הוי יאוש דתיכף כשהגיע קרוב לזמן איסור חמץ הוי
יאוש וכבר אינו שלו ,ואע"ג דשני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן
הכתוב כאילו הן ברשותו לענין שעובר בבל יראה ,זה דוקא על מה שהדין
עשאו שאינו ברשותו ע"ז יש גזה"כ דהוי כברשותו ,אבל על מה שאדם עושה
שיפקע כוחו מהחמץ ע"ז הא לא מצינו שנתחדש דהוי כברשותו ושלכן
יעבור בבל יראה ,ודוחק לומר דעובר בבל יראה רק זה שהוא רשע וחושב
להשתמש בזה אע"פ שאסור בהנאה.
וכן צע"ק מש"כ הר"ן דתיקנו בדיקת חמץ שמא לא יבטל בלב שלם ויעבור
בבל יראה ,הא כיון דקנסו חז"ל את החמץ שעבר עליו הפסח א"כ הא
יתייאש ולא יהי' שלו ולא יעבור בבל יראה ,ובשלמא לאביי דיאוש שלא
מדעת לא הוי יאוש אפשר דיעבור כשימצא חמץ שלא נתייאש עליו ,אבל
לרבא יקשה דהא תיכף לפני זמן האיסור חל יאוש כיון דאילו ידע הי'
מתייאש.
ואפשר דהנה כל מה דאסור בהנאה הוא מפני שחמץ שלו דהי' מצוה לבערו,
ולא ביערו לכן קנסוהו לאסור בהנאה ,ואם תאמר דעי"ז הוי יאוש ולא עבר
נמצא דלא נאסר בהנאה ,וא"כ הרי עבר דלא ביער חמץ ששייך לו וע"כ
בהכרח דנים כלא התייאש והי' שלו ומ"מ צ"ע )אילת השחר ב"מ ו ,ב וכ"ת(.

בהליכות שלמה עמוד קי"ג מה שכתב לחלק חמץ מתלמוד תורה[

זהירות בדיבור
במשנ"ב סי' תל"א )סק"ה( מבואר דאם שח בתחילת בדיקה אם כבר התחיל
לבדוק קצת אינו צריך לחזור ולברך .והעיר רבנו שליט"א שהרבה פעמים
בודקים במקומות שאין מכניסים הם חמץ ]כגון חדר שינה של אנשים
מבוגרים וכדו' במקום שאין ילדים[ וא"כ אין חיוב בדיקת חמץ שם כלל ואין
עליו שם בדיקה ,ואם מדבר שם לכאורה הרי"ז כאילו דיבר בתחילת הברכה
והיא הערה נחוצה )מים חיים  .234והנה אם מניחים פתיתים בחדר אז יש חיוב בדיקה ,אך
דעת רבנו שליט"א דאין להניח פתיתים במקום דאין חיוב בדיקה(.

כזית
רבנו מניח פתית א' שיש בו כזית ,ושאר הפתיתים הם פחות מכזית ,ומניחם
בשקית נילון סגורה היטב ,דחושש לשיטות דאין חיוב בדיקה לפרורים פחות
מכזית) .הגדש"פ אילת השחר עמ' י'(
בשעת הבדיקה מקפיד רבנו שליט"א לבדוק גם את ארון החשמל שבחדר
המדרגות ,כי יש חשש שמכניסים שם חמץ.

זהירות לבדוק בכל מקום

מספר רבינו שליט"א שהמגיד הירושלמי הגאון הצדיק רבי שלום מרדכי
הכהן שבדרון זצ"ל הכניס פעם ידו לכיס הקיטל בליל הסדר ,והנה חתיכת
חלה בתוכה!! ונזכר שבמוצאי יום כיפור היה בפדיון הבן ,ולקח חתיכה

טנא מלא ברכה
לידידנו הרה"ג ר' אשר שטינמן שליט"א לרגל נשואי בתו תחי' עב"ג הבחור המופלג שיחי'
יזכה לראות מהם ומכל יוצ"ח דורות ישרים מבורכים בבנין עד עד לתפארת המשפחה המפוארה
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי ראובן יוסף גרשנוביץ זצ"ל ראש ישיבת עזתה נלב"ע ה' ניסן תשנ"ה
חבר חדר של רבי ראובן יוסף

אביו הגאון ר' אברהם יצחק

רבנו שליט"א למד בתקופה שהגאון הגדול רבי ראובן יוסף גרשנוביץ זצ"ל
למד שם ,וישנו בחדר אחד ,בלילה בערך בשעה  10היו הולכים לישון שם...
ומספר רבנו שהוא אף פעם לא דיבר איתי ,אף פעם לא דיברנו!! לא חדשות
לא כלום ...הוא היה מתמיד גדול ,וכך אף פעם לא דיברנו ,חשבתי שהוא לא
מכיר אותי כלל ,וכשנפגשנו בארץ ישראל התברר לי שהוא זכר אותי היטיב.
היה מנורה קטנה ועל יד זה היה פרוזדור קטן ,אולי  2מטר או  ,3ושם נכנסנו
לישון והיה  3מיטות .ונכנס תיכף לחדר לישון ,היה בחדר שלושה מיטות
הוא ,ואני ,ועוד אחד שלישי שאינני זוכר את שמו.
]ובקיץ תרצ"א כשהתפרקה הישיבה ,עבר הגר"י גרשונביץ זצ"ל לישיבת
קמניץ ,ורבנו יבדל"ח חזר לבריסק[.

כשהגיע רבנו לנחם אחרי פטירת הגר"י ,אמר :שכמדומה שאביו הגאון רבי
אברהם יצחק גרשנוביץ זצ"ל אב"ד דזאבינקה בליטא ,היה ממש מהיחידים
מרבני ליטא שזכה שכל צאצאיו ת"ח וגדולי תורה ,שבתקופה ההיא רח"ל
הרבה ילדים התקלקלו ,ולא הלכו בדרך התורה ]והזכיר פעם רבנו על אחד
מגדולי הרבנים בליטא ,שביקש בצואה שלו שיאמרו עליו קדיש י"ב חודש!
כי אמר כך יודע שבניו יגיעו עוד חודש! לבית כנסת[.

המשגיח הגר"ל נענעדיק
בישיבת קוברין היה בשעתו משגיח חשוב שהיו מוסר שיחות מיוחדות ,ה"ה
הגה"צ ר' יוסף לייב נענעדיק הי"ד וענין אחד מביא רבנו בשמו אהא דאמרינן:
טובים מאורות שברא אלקינו יצרם בדעת ,בבינה ,ובהשכל .שמעתי מהר"ל
נענעדיק להוכיח מכאן כדעת הרמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ג ה"ט דכל
הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש ודעת והשכל הם ,והם חיים ועומדים
ומכירים את מי שאמר והי' העולם עכ"ל .וזה מה שאומרים יצרם בדעת
בבינה ובהשכל ,אמנם לכאורה אין זה הוכחה די"ל דקאי על הקב"ה שיצרם
בדעת בבינה ובהשכל ,ורק כח וגבורה הוא נתן בהם .אמנם באבודרהם
מפרש יצרם בדעת בבינה ובהשכל כי הם יודעים בוראם ומבינים למה בראם,
ומשכילים בתנועתם עושין רצון קוניהם) .ימלא פי תהלתך(

אחרי הרב שך
שח הגאון רבי יצחק כץ שליט"א ראש ישיבת נשמת ישראל ומרבני פריז.
שבעת שנחלש מרן הגרא"מ שך זצ"ל ולא יכלו להיכנס ולהתייעץ עמו בעניני
הציבור שבצרפת כמימים ימימה ,נסע לרביע ראובן יוסף זצ"ל ושאל אותו,
את מי עכשיו אני צריך לשאול כל פרט?
ואמר לו הגר"י אחרי מרן הגרא"מ שך צריכים לשאול כל דבר וכל ענין את
הגראי"ל שטיינמן שליט"א וכך עשה שבכל עניני הישיבה והעיר ,שואלים
תדיר את רבנו שליט"א.
עוד שמענו מח"א שהציעו לו את אחד מנכדות רבנו שליט"א ,ושאל להגר"י
ואמר לו ביתו של הגראי"ל זה כולו קדושה ,קדושה.
ואחר שהתארס אמר לו הגר"י 'אשריך שנכנסת לביתו של גדול הדור'

בקשת ברכה
והרבנית שטינמן ע"ה בעת צרה ומצוקה היתה שולחת לבקש ברכה מהגר"י
זצ"ל.

יום היארצייט של הגאון הצדיק רבי ישראל אליהו ויינטרוב זצ"ל נלב"ע י' ניסן תש"ע
אודות הגרי"א כבר כתבנו בגליון פר' אחרי מות תשע"ד וכאן הבאנו עוד דברים שהגיעו לידינו.

זך ונקי
שח לנו אחד מגדולי ראשי הישיבות )הגרימ"ו שליט"א( שהיה צריך פעם
ישועה גדולה ,ולשם כך הלך להגאון רבי ישראל אליהו זצ"ל שיאמר את
הלחש לעין הרע .ואמר לו הגרי"א דבר כזה רק זך ונקי יכול לעשות עבורך.
והיחיד בדור שיכול לעזור לך זה ר' אהרן לייב שהוא יחיד במעלת הנקיות.

מעלת גדולי הדור

ולפני בחירות שנת תשס"ט כתב מכתב הגרי"א זצ"ל במעלת 'גדולי הדור',
והתבטא שמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ויבדלחט"א רבנו שליט"א הם שלוחי
דרחמנא להנהיג את הדור.
וז"ל ,ידוע שאי אפשר לקטן לצייר את דעת והיקף המבט שנמצא אצל גדולי
הדור האמיתיים ,כי אי אפשר לקטן לצייר מה זה גדלות ,כי אינו כלל בסוג
שלו .על כן הישרות הוא להכיר אמת זו! ולהכניע ראשו ויאמר שהדור מסור
ביד גדוליו ,ומה לתבן עם הבר ,ואז המערכה נמצאת בידם של הגדולים

עצמם .ומזה יבוא תקנת הדור כי הם מכירים מהו העניין על פי דעת תורה
ואיך לנהל דעותיהם לשם שמים.
התערבות השועלים הקטנים הם רק הרס! כי הוא כולל בו לשון הרע
ושקר ,וזלזול בכבוד חכמים אשר אש היא ,ועד שאול תוקד.
כל זה נובע מאוירת החוצפה! השולטת בעולם כיום ,ובמקום החוצפה
השולטת בעולם נפקעת לגמרי עול מלכות שמים ,ויותר צריך לפחד מריבוי
החוטאים הכרוכים בזילול חכמים ]כי אין הערוד ממית אלא החטא ,כמו
שכתבו ז"ל שאיזה תלאות ח"ו יהיו צומחים מזה ,כי החטא הוא הסיבה
האמיתית לזה[.
ויראי ה' וחושבי שמו תפקחו עניכם בשכל ישר ובפשיטות לשמוע בקול
גדולי הדור ,ותהיו פורשים מכל ההסתות והתעמולה בחוץ ,המשבשת

לציבור במכוון את דעתם האמיתית של גדולי דורנו שליט"א שהשאיר
לנו ה' לנהל הדור.

יום היארצייט של הגאון הצדיק רבי שמשון פינקוס זצ"ל נלב"ע י"ב ניסן תשס"א
גדלותו

רבנו שליט"א התבטא עליו ,הוא היה אדם גדול מאד .וכאשר בקשו להוציא
עליו ספר סיפורים ,התבטא ביטוי נדיר ואמר 'הוא יושב במקום טוב בגן עדן,
גם ללא הספר שייצא עליו'.
כמו כן אמר כי היה ת"ח גדול ורב גובריה בעבודת ה' לשם שמים ,וגם עבודות
ה' מיוחדות שעשה באופן חריף וחריג מעשים אדירים ,וכבירים ,שלא כל
אחד יכול לחקות אותו ,כי לאו כל מוחא סביל דא ,אבל הוא היה רב גובריה
ומעשיו היו מתאימים לדרגתו ,ויכול היה לעבוד את ה' בעוצמה רבה.

הוראה מרבנו

היתה חולה מסויימת באופקים שטענו כי נמצאה תרופה חדשה למחלה
שלה וכדאי לנסוע לחו"ל איתה ,ושאל את רבנו .ואמר לו שאם מצאו ב'
חולים שהתרפאו על ידי השיטה החדשה )שיטה חילופית מסויימת למחלה
הממאירה במקום מסוים בגוף( אפשר לנסות את הטיפול ,ועל סמך זה יצא
עם החולה.

הגשה בתפילה

כשרבנו שליט"א הגיע פעם לכינוס באופקים ,נעמד הגר"ש פינקוס זצ"ל
והסתובב קמיה רבנו ושאל האם זה נכון הוארט ששמע בשם רבנו.

שהנה ידוע שבנבואה טמונה קירבה עצומה לקב"ה בעת שהיה הנביא
מתנבא הוא היה כה מרוכז בקירבה אל הקב"ה עד שכביכול היה יוצא מדעתו
ולא היה מסוגל אפילו ללכת .וכדברי הרמב"ם פ"ז מיסודי התורה ה"ב.
ואעפ"כ אמר הגראי"ל שליט"א :תפילה אפילו במובן הפשוט שלה טומנת
בחובה קירבה גדולה יותר מנבואה ,וראיה לכך מן הפסוק ,ואברהם עודנו
עומד לפני ה' ויגש אברהם ויאמר אברהם נמצא באמצע נבואה וניגש
לתפילה גישה משמעותה התקרבות נוספת ,הרי לנו כי בתפילה ישנה קירבת
ה' גדולה יותר מאשר בנבואה ]ועי' ימלא פי תהלתך ח"א עמ' ה'[
וחייך רבנו שליט"א והנהן ראשו להסכמה.
והוסיף הגר"ש ,אולם כל זה אם התפילה אכן נעשית מתוך הרגשה של
קירבת ה' לא תפילה של מצות אנשים מלומדה ,אלא תפילה של באור פניך
יהלכון אנו מבקשים בתפילת שמונה עשרה כל כך הרבה בקשות דעת,
תשובה ,סליחה ,גאולה ,רפואה ,פירוש כל הבקשות הללו הוא :רבונו של
עולם אם אתה לא תתן לי דעת ,אם אתה לא תרפא אותי ,אין לי קיום! כל
מה שיש לי הכל ממך ומכוחך ,קירבה כזו היא בדרגה יותר גבוהה מנבואה.
)מפי הרה"ג ר' ירמיהו ורון שליט"א מח"ס 'אמרי חיים' שיחות הגר"ח קמיל זצ"ל(

לעילוי נשמת האשה פרידה בת ר' אברהם זאב נלב"ע ח' ניסן תשע"ד
ולעילוי נשמת הרב שמעון בן ר' זאב פוזנר זצ"ל נלב"ע ו' ניסן תשע"ג
להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
120או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
 0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים

שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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חג הפסח
ופרשת שמיני
שנת תשע"ה

הליכות רבנו
עיקרי הנהגת רבנו בליל הסדר הבאנו באריכות בגליון פסח תשע"ד ]והובא להלן בעמ'  9ואילך[ וכאן הבאנו רק דברים נוספים

קמחא דפסחא

וא"כ הרוצה לקיים מצות אכילת מצה כל ז' צריך להקפיד לאכול כזיתים
שלמים ממצה שמורה בתוך כדי זמן שיעור אכילה ,ובאמת צריך שימת לב
לזה בשביל ברכת המזון ,שהרי צריך לאכול כזית בכדי אכ"פ ,דאל"כ הרי הוא
כאוכל מאכלים אחרים ואינו מקיים מצוה .אמנם אם יש מצוה בחצי שיעור,
עיין משנה למלך הל' חמץ ומצה פ"א ה"ז ,יש קיום מצוה גם באכילת חצי
כזית[.

הרבנית הצדקנית מרת תמר ע"ה אשת חבר לרבנו שיבלחט"א היתה נוהגת
במשך שנים רבות ביחד עם הרבנית גרוסברד ע"ה אשת חבר להגרצ"ש
גרוסברד זצ"ל לחזר על הפתחים ולאסוף מצרכי מזון עבור משפחות בני
תורה ,דבר שעדיין לא היה מוכר ונהוג כאן בארץ ישראל ,והם היו הראשונות
שהתעסקו בכך מידי שבוע ,וכן לפני החגים .וסיפר רבנו שבשנים הראשונות
לפני חג הפסח היו עוד אנשים שנהגו כפי שנהגו בעיירות בחוץ לארץ ,ונתנו
"קמחא דפסחא" כפשוטו ,היו נותנים "שמורה מצה"  -מצה אחת מהמצות
שמורה שלהם שהיו מיועדים לליל הסדר ,על מנת לחלקם לעניים ולנצרכים.

להורות לרבים – זהירות מחמץ
סיפר רבנו שפעם אחת ]בבריסק דליטא[ הי' חשש חמץ בעלי התה] ,שהיה
כמין אבק על העלים[ ,וזוכר האיך שמרן הגרי"ז זצוק"ל ישב ובדק כל עלה
ועלה לראות שהוא נקי מחמץ.
שאלו את רבנו למה כל הטירחא הזאת ,וכי אי אפשר להסתדר בפסח בלי
עלי תה? אמר רבנו שכנראה העיקר היה להורות בזה הוראה לרבים ,שיש
להיזהר בזה) .פרי חיים רס"ו(

כזית כל שבעה
כתב הגר"י סוקל שליט"א :נכנסתי לרבנו שליט"א במוצאי שבת חוה"מ פסח
)תשס"ב( ,והי' באמצע סעודת מלוה מלכה והי' מדוד לו בדיוק מדה של
כזית ,ואמר שתמה על אלו שאוכלים סתם מצות בלא למדוד ,הרי יכולים
לאכול מאכלים אחרים כגון תפו"א שאינם יקרים כ"כ .וכל מה שאוכלים
מצה הוא ודאי כדי לקיים מצות מצה ,כך היה פשיטא ליה ,ולמה לא מודדים
כזיתים ,והלא אם אוכל כזית מצה אינו מקיים בחצי הנוסף מצוה ,דאין חצי
שיעור במצות ,ואף לצד במל"מ דאיכא ח"ש במצוות ,מ"מ במצוה קיומית
י"ל דודאי ליכא ח"ש .והניח בצ"ע) .יום חתונתו עמ' מ"ב(.
]ובס' ימלא פי תהלתך מובא מרבנו בזה"ל :והנה המצוה היא באכילת כזית,

העיד ע"ע שהוא גוי
כ' הגרמ"ב זילברברג שליט"א ,מעשה באחד שנכנס לחנות בצפת לאחר
הפסח וביקש מהמוכר תעודה שמכר חמצו ,ואמר לו המוכר שאינו צריך
למכור שהוא ערבי ,ויש לברר האם יכול לסמוך עליו  ,ושאלתי להגראי"ל
שטיינמן שליט"א ואמר שיהודי לא אומר על עצמו שהוא גוי ואם אומר
שהוא גוי ברור שהוא אמת ואפשר להאמין לו.

עיונים בהלכות פסח
בדברי הגר"ח בחמץ ומצה

מותר ולרבנן אפרן אסור משום דלר"י יש מצוה על החפץ שישרף ולכן אחרי
שביער את החמץ נעשית מצותו ואפרן מותר משא"כ לדעת רבנן החיוב הוא
על הגברא שלא יהיה לו חמץ ולכך לא שייך למימר דנעשית מצותו ואפרן
מותר משום דנעשית מצותו הוי דוקא כשנעשית המצוה בחפצא אז החפץ
הותר אבל כשהבעלים קיימו מצוה דרמיא עלייהו אין החפץ ניתר.
ושמעתי להק' ע"ז ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מבגדי כהונה שבלו
דאמרי' שנעשית מצותו ואין מועלין בו והתם הרי ודאי אינו דין בחפצא אלא
בגברא ומ"מ אמרי' דנעשית מצותו וצ"ע ) .הגאון רבי נפתלי נבנצל זצ"ל קובץ ישורון

הנה כתב הרמב"ם פ"א מהל' חמץ ומצה ה"ג וז"ל אינו לוקה משום לא יראה
ולא ימצא אלא א"כ קנה חמץ בפסח או חימצו כדי שיעשה בו מעשה אבל
אם היה לו חמץ קודם הפסח ובא הפסח ולא ביערו אלא הניחו ברשותו
אע"פ שעבר על שני לאוין אינו לוקה מה"ת מפני שלא עשה בו מעשה ומכין
אותו מכת מרדות עכ"ל .והקשה הגר"ח שם הא אמרי' בגמ' פסחים צה דאין
לוקין על בל יראה משום דהוי לאו הניתק לעשה וא"כ מדוע הרמב"ם כותב
שלוקה על בל יראה .ותי' דהנה הגרעק"א בהגהותיו על השו"ע סי' תמ"ה
הקשה על הטור סי' תמ"ה שכתב דאיכא נפק"מ בין ר' יהודה דס"ל אין ביעור
חמץ אלא שריפה לבין רבנן דס"ל דהשבתתו בכל דבר האם כששורף אפרן
מותר או לא דלפי ר' יהודה אפרן מותר ולרבנן אפרן אסור דהא איתא
בתמורה ל"ג כל הנשרפין אפרן מותר וכל הנקברין אפרן אסור דלרבנן הוי
כהנקברין .והקשה הגרעק"א הא תוס' שם ד"ה הנשרפין מבארים הטעם
דהא דנשרפין אפרן מותר ונקברין אפרן אסור דנשרפין כיון שצוה הכתוב
לשורפן אחר שעשה הוי כאילו נעשית מצותו ואין לך דבר שנעשה מצותו
ומועלין בו ה"נ כיון שנעשית מצותו הלך אסוריה משא"כ בנקברין לא נעשית
מצותו דהא הקבורה הוי רק משום שמא יבאו לאכול אבל אין זה הצווי ולכך
אסור בהנאה ולפ"ד תוס' אם המצוה תהיה ע"י הקבורה א"כ יהיה מותר
בהנאה ובחמץ אפי' לרבנן דלא בעי' שריפה מ"מ אפי' כשמבער אותו בשאר
דברים נעשית מצותו וא"כ אמאי כתב הטור דלרבנן דאפשר לבער בשאר
דברים הוי כהנקברין דאפרן אסור הא בחמץ נעשית מצותו .ומתרץ הגר"ח
שיסוד המחלוקת בין ר"י לרבנן הוא האם מצות התורה לבער את החמץ הוי
מצוה על הגברא שלא יהיה לו חמץ או דחל על החפצא דין שריפה דלר"י חל
על החפץ דין שריפה משא"כ לרבנן הוי דין על הגברא שלא יהיה לו חמץ
אבל אין דין איך ישרפו את זה והשתא מיושבים דברי הטור דלר"י אפרן

יב עמ' תטו(

מוסיף על הכוסות
בר"ן בפסחים כ' דלא ישתה לאחר כוס רביעי כדי שלא יהא מוסיף על
ארבעה כוסות ונראה כמי שמתחיל בסדר אחר ורוצה לאכול פסח מצה
ומרור ואין נמנין על שני פסחים כאחד ועוד שא"כ לא היה פסח ראשון נאכל
על השובע וכן למצה לפיכך אסרו לשתות לאחר ד' כוסות עיי"ש.
והא דהוצרך לכל האריכות ולא כתב בפשיטות משום שמוסיף על הכוסות
נראה לומר ע"פ המבואר במס' ר"ה לף מ"ז ובראשונים דליכא איסור בל
תוסיף בעשיית אותה מצוה ב' פעמים עיין מנ"ח מצוה תנ"ח ואשר לכן
הוצרכו הראשונים לומר דכשמוסיף על הארבעה כוסות נראה כמי שמתחיל
בסדר אחר וכו'.
אמנם הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר בפשטות דמוסיף על הכוסות שייך
רק במכוין לשם מצוה אבל כשרוצה סתם לשתות לשם שתיה בעלמא ודאי
דלא שייך בזה משום מוסיף על הכוסות .ולכן הוסיפו הראשונים דמ"מ אסור
לשתות דנראה כמי שמתחיל בסדר אחר ,ובין כוס שלישי לרביעי דעסוק
עדיין במצות הד' כוסות לא ישתה משום שנראה כמוסיף על הכוסות ,והיינו
דגם שם אינו מוסיף על הכוסות דהא שותה לשם שתייה בעלמא ולא לשם
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תשביתו דכל הנידון הוא אם כשיבער יקיים מצוה או  ,שזה נוגע רק כלפי
הקב"ה ,כלפי הקב"ה אין הביטול משפיע כלום ,ודומה לאדם אחר שיודע מה
האיסור ומה ההיתר דכלפיו בודאי אי"ז ביטול ,ומצוה אדם עושה להקב"ה,
וכשהקב"ה מכיר את החמץ יכול עדיין לקיים תשביתו ,ואע"פ שמותר לו
לאכול את התערובת זה רק ענין של הנהגה לבני אדם והוא לא גרע מכל אדם
שמותרין לאכול את התערובת.
ועוד עי' באילת השחר ב"מ דף נ"א ע"ב שביארנו דאפילו אחרי שנתבטל
מ"מ מציאות האיסור קיים רק שמותר לאכלו ,וא"כ ממילא לענין מצוה אם
ישבית כל התערובת דממ"נ הושבת גם החמץ קיים שפיר מצות תשביתו.
וכמו כן מצינו בסנהדרין דף פ' ע"א לענין שור הנסקל שנתערב בשוורים
אחרים דסברי רבנן דכולן נסקלין כדי לקיים מצות סקילה בשור המחויב
כמבואר ברש"י שם ,הרי דאף שמדאורייתא הוא בטל מ"מ אם יסקלנו מקיים
בו מצות סקילה .ובזבחים דף ע"ב הארכנו בזה וביארנו דמ"מ אינן מחוייבין.
ונ"מ בזה למי שנתערב לו אתרוג כשר בהרבה פסולים דיהא מחוייב ליטול
כולן כדי לקיים המצוה באתרוג הכשר) .אילת השחר זבחים קי ,א ,ועי"ש מה שדן

מצוה אלא שמ"מ נראה כאילו מוסיף על הכוסות ודו"ק) .נאות אפרים ח"ב עמ'
כח(

ארבע כוסות ביין שביעית
בירושלמי ריש פרק ערבי פסחים וכן בפ"ב שקלים הל"ב מהו לצאת ד' כוסות
ביין של שביעית תני רב הושעיא יוצאין ביין של שביעית .ובתקלין חדתין
ביאר דאיירי ביין של שביעית שאסור ליהנות בו כשהגיע זמן הביעור אלא
צריך להפקירו ,ובזה מסתפק הירושלמי אם אפשר לצאת ביין של שביעית.
ואומר הירושלמי דיוצאין ביין של שביעית משום דמצות לאו ליהנות נתנו.
אלא שהעיר השד"ח עמ'  363אות י"א דאף אם בהנאת הגוף אמרינן מצות
לאו להנות נתנו ,במידי דאכילה ושתיה לא אמרינן כן שיהא מותר לאכול
ולשתות מידי דאיסור ולקיים בזה מצוה ,והוכיח לה מהא דקידושין ל"ח
דהביאו התוס' לקושית הירושלמי דנימא במצה של חדש עדל"ת ,ואם
במידי דאכילה ושתיה גם אמרינן מללה"נ א"כ אמאי איצטריך דעדל"ת ,אלא
ע"כ דבמידי דאכילה ושתיה לא אמרינן מללה"נ ,וכן נקט במעדני ארץ
שביעית הערות עניני שביעית סי' ח' אות י"ד דבמידי דאכילה ושתיה לא
אמרינן מצללה"נ עיי"ש ,והועתק מכרם ציון שביעית ,וא"כ צ"ע טובא דברי
התקלין חדתין.
וליישב דברי התקלין חדתין אמר לי הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,דזה פשוט
דמילי דאיסורי אכילה כגון מצה של טבל או יין של ערלה ,ודאי דלא שייך
לומר מצות לאו ליהנות נתנו ואסור לצאת ידי חובת מצה באיסורי אכילה אי
לאו משום עדל"ת ,דהרי עובר על לאו דאכילה ,אבל באיסורים דאינם איסורי
אכילה אלא הם איסורי הנאה בזה שייך לומר הסברא דמצות לאו ליהנות
נתנו .ואשר לפ"ז יש מקום לומר דפירות שביעית לאחר זמן הביעור דאין הם
איסורי אכילה אלא האיסור דידהו הוא גדר של איסוה"נ ,דיש חובת ביעור
לבערם מן העולם משום כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית ,א"כ
בזה יש מקום לדברי החקלין חדתין דמחדש שכיון שמצות לאו ליהנות נתנו
שפיר יוצאין ידי ד' כוסות ביין של שביעית עכ"ל) .נאות אפרים ח"ב עמ' ל'(

מהסוגיא שם(.

והנה על קושית רע"א דמשכחת לה חמץ שביטלו על ידי שיערבו ברוב היתר,
העיר הגר"א גניחובסקי )שליט"א( דעדיין יכול לקיים תשביתו אם יוסיף עליו
עוד חמץ ויהיה החמץ שנתבטל חוזר .וצריך לאוקמי בקושית רע"א דאיירי
שעירבו בהיתר ומיד שרף את כל התערובת דאינו יכול להוסיף עליו .עכ"ד.
והעיר על זה הגראי"ל שליט"א דאם יוכלו להכיר את החמץ שנתערב בפעם
השניה ויפרידו אותו מהתערובת הרי התערובת תחזור להיתירה הראשון
וא"כ כששורף את החמץ שנתערב אינו מקיים תשביתו ,דהא החמץ
שנתערב בפעם הראשונה בהיתירו עומד אלא שהוא אסור באכילה מכח
התערובת השניה שאינה ניכרת ואוסרת את כל התערובת) .הגר"א שטראוס
שליט"א בקובץ קול תורה ע' עמ' שלו(

התפלל של שבת והזכיר יעלה ויבא בעבודה

חמץ שהותר ע"י ביטול ברוב

כתב השו"ע בסי' תפ"ו ס"ג שכח לומר אתה בחרתנו ואמר יעלה ויבא יצא.
ובמ"ב ס"ק י"א כ' דהרי מזכיר ענינו של יום ביעו"י .ואם לא אמר אתה
בחרתנו וגם לא יעלה ויבא רק והשיאנו אע"פ שאמר מועדי קדשיך אם לא
הזכיר חג פלוני בפרט לא יצא ע"כ .ולפ"ז אם התפלל תפלת יו"ט ושכח יעלה
ויבא יצא ,כיון שקודם לכן הזכיר לחג בהדיא כשאמר ותתן לנו .ומיהו ביו"ט
שחל בשבת והתפלל של שבת בלבד ואמר יעלה ויבא בעבודה כמו בחול
המועד צ"ע אי יצא.
והגרא"ל שטיינמן שליט"א אמר דלמש"כ המ"ב שם בסק"ז דבחתם של
שבת בלבד והזכיר של יו"ט באמצע יצא ,ולמש"כ השו"ע הכא דבשכח אתה
בחרתנו ואמר יעו"י יצא ,א"כ ה"נ בכה"ג ביו"ט שחל בשבת והזכיר של יו"ט
ביעלה ויבא יצא .ולכאו' יש קצת לחלק דשאני התם דהזכיר של יו"ט בברכה
האמצעית אבל היכא שאמר יעלה ויבא ברצה אפשר דגריעא וראיתי בספר
כף החיים סי' רס"ה ס"ק י"ה שכתב כה"ג) .שלמי תודה יו"ט עמ' קל"ז(

כתב בשו"ת הגרעק"א ח"א סי י"ט בד"ה גם :אף אם נידון להחמיר דלא
כמג"א ולדון כיון דכבר עבר בבל יראה צריך להשביתו כדי לתקן הלאו מ"מ
בנ"ד בבלע משהו דמדינא בטל בס' אינו מקיים עשה דהשבתה ,דהוי
כמשבית דבר המותר .וסברא זו צ"ע טובא ,דלפי"ז יקשה לכאורה בהאי
דפרק אלו הן הלוקין )דף ט"ז( דמשכחת עוד בטלו בידים לענין חמצו דהלאו
ניתק לעשה ובטלו בידים ברוב היתר דודאי לא מקיים בזה עשה דהשבתה
דהא אינו מושבת מהעולם וא"א לו עוד לקיים העשה דאף אם ישבית אותו
הא משבית דבר המותר ביטל העשה בידים עכ"ל.
והנה סברתו זו דכיון שנתבטל החמץ הוי דבר המותר ולא מקיים תשביתו
ע"י שיבערו עכשיו ,יל"ע בזה ,דיש לומר סברא דאף שיש ע"ז דין ביטול מ"מ
יקיים מצוה בהשבתתו ,דהנה בכל ביטול ברוב הרי חלות הביטול הוא רק למי
שאינו מכיר מה הוא האיסור ,אבל לגבי מי שמכיר מה האיסור לא חל
הביטול כלל ,ולכן שייך דהביטול יועיל לאחד ולגבי חבירו שמכיר ויודע מה
האיסור אי"ז מבוטל ובאופן שאינו יכול לברר אצל חבירו מה האיסור.
וא"כ נראה דבכל ביטול ברוב הרי הקב"ה יודע ,אלא דלהנהגה של בני אדם
הדבר מעורב ומבוטל כיון שאין אנו יודעים מה הוא האיסור ,וא"כ במה
שנוגע כלפי הקב"ה אין שייך לעולם כאן כיון שאצל הקב"ה אין ברוב ביטול
תערובת כלל דהכל גלוי וברור לפניו.
ומעתה לגבי תערובת חמץ י"ל דכל מה שאנו דנים ביטול ברוב הוא רק לענין
האיסור וההיתר ,אבל כשאנו דנים לענין מצות תשביתו שזה רק ענין בין
האדם לקונו לגבי זה אין ביטול ברוב כלל דלגבי הקב"ה אין כאן ביטול כלל,
וא"כ לא שייך בזה ביטלו ולא ביטלו כשיבטלו ברוב כמו שהק' הגרעק"א ז"ל,
דכשיבער את התערובת יקיים שפיר מצות תשביתו ,דכשדנים על מצוות
שייך שפיר לקיים את המצוה אף דנתבטל ואינו ניכר כיון דלגבי מצוות שנוגע
רק בינו לבין קונו אין כאן ביטול כלל.
אמנם לכאו' מהסוגיא בזבחים דף ק"י ע"א יש סתירה לסברתינו דהא דנים
שם על ביטול קומץ לגבי הקטרה וגם זה הרי מצוה.
אך אי"ז סתירה להנ"ל ,דשם הנידון אינו אם יקיים מצוה בהקטרה ואם יהי'
לו שכר ע"ז או לא ,רק הנידון הוא אם צריך להקטיר או לא ,וזה נוגע להנהגת
בני אדם ,ומה שנוגע להנהגת בני אדם יש ע"ז דין ביטול ,ורק בחמץ לגבי

הבדלה במוצאי שבת
כשחל שחל בער"ש ובשבת הוה לבני חו"ל גם יו"ט שני של גליות ,יש לעיין
אי יכולים בני חו"ל לצאת בהבדלה במוצ"ש מבן א"י ,דהא בן א"י אינו חייב
בהבדלת יו"ט ובני חו"ל חייבים זולת שבת אף בהבדלת יו"ט דיו"ט שני ,וא"כ
אפשר דבני א"י מיקרי לאו בר חיובא שיוציאם .והגרא"ל שטיינמן שליט"א
אמר שיש בכלל מאתים מנה וקדושת שבת חמירא משל יו"ט ויש בכלל
חיובא דשבת חיובא דיו"ט ושפיר נפקי יד"ח ,וכן אמר הגרנ"ק שליט"א
דשפיר דמי .ומיהו לכאו' ד"ז תליא אם שבת ויו"ט חדא קדושה רק קדושת
שבת חמירא ,ואז י"ל כן ,אבל אי הוו ב' קדושות לכאורה ל"ש ה"ט דיש בכלל
מאתים מנה ,וצ"ע .ויש דעות בין החכמים בזה) .שלמי תודה יו"ט עמ' קל"ו(

מה נשתנה
הרמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ג כתב אין לו בן אשתו שואלתו אין לו אשה
שואלים זה את זה מה נשתנה הלילה הזה ואפילו היו כולן חכמים עכ"ל,
משמע ברמב"ם דכשיש לו אשה עדיף שהיא תשאל מאשר שישאלו זה את
זה .ואפשר דטעם הדבר הוא דכפי שהשואל יודע פחות הרי זה יותר דרך
סיפור ומשו"ה עדיף שאשתו תשאל דהיא יודעת פחות.
ויל"ע כשנמצאים ב' חכמים אבל אחד מהם יודע יותר מהשני ,האם גם
בכהאי גוונא עדיף שהיודע פחות ישאל לשני.
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פניני הגדה של פסח
הנה יצא לאור ע"י ישיבת 'גאון יעקב' ביאורי רבנו שליט"א על הגדש"פ ולקטנו משם כמה ענינים

עבדים היינו וכו' ויוציאנו ה' א' משם

צריכים לספר ביצי"מ דבכל פעם שמספרים מתבוננים יותר ונוסף הבנה ,וכן
פרש"י בפרשת עקב י"א י"ג על הפסוק והי' אם שמע תשמעו אם תשמע
בישן תשמע בחדש והשפ"ח מביא ע"ז מרש"י בסוכה מ"ו שאם תחזור על
למודך ששמעת תתחכם בו יותר ותבין דברים חדשים מתוך דברים ישנים.
ד .ובעצם הדבר דכל המרבה הרי זה משובח ,לכאורה זהו מצד הסברא ,ועיין
אור שמח הל' חמץ פ"ז ה"ד.
והנה על מצות תלמוד תורה כתב הגר"א פאה פ"א מ"א דכל תיבה הוי מצוה,
ובאמת יש תיבות שאין להם משמעות בפני עצמם ,ויתכן דבזה עדיין לא
מקיים מצוה ,אלא דלאחר שיסיים לומר איזה ענין עם משמעות יהי' לו מצוה
על כל תיבה שאמר קודם ,אמנם בסיפור יציאת מצרים אע"פ שכל המרבה
הרי זה משובח י"ל שאין מצוה נפרדת על כל תיבה מהסיפור.

בעשרת הדברות כתוב אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וגו' .ויש
להבין למה שאמר שהוציאם ממצרים מבית עבדים ולא הזכיר את כל
הטובות שהקב"ה עושה עם כל אחד בכל רגע.
ואפשר לפרש לפי מש"כ החובת הלבבות בפתיחה לשער הבחינה בענין חיוב
ההודאה להקב"ה דמביא משל לתינוק שמצאו איש אחד מאנשי החסד
במדבר וחמל עליו ויאספהו אל ביתו ויגדלהו ויאכילהו וכו' ואח"כ שמע
האיש ההוא על אסיר שנפל ביד שונאו וכו' ויאספהו האיש אל ביתו והיטיב
לו במקצת הטוב אשר היטיב בו לתינוק והי' האסיר מכיר בטובת האיש עליו
ומודה עליה יותר מן התינוק שגדל בה מפני שיצא מענין העוני והצער אל
ענין הטובה והשלוה בעת שהכרתו בה גמורה על כן הכיר טובת האיש
החסיד וחסדו מאד והתינוק לא הבין מעלת הטובה עליו אע"פ שהתחזקה
הכרתו וכו' מפני שהי' רגיל בה מימי נערותו עכ"ד.
ולפי"ז י"ל דמשום כך הזכירם את הטובה שהוציאם ממצרים ולא את כל
הטובות שעושה עם כל אחד בכל רגע משום דלטובות האלו אנשים רגילים
בקביעות משא"כ טובה זו שנעשה עמהם בזמן שהיו בני דעת הם הרגישו
יותר ואדם מבין יותר שזה מחייבו לשמור את מצות ה'.

מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו
הנה הקירוב מתייחס להקב"ה ,וגם בספר נחמי' ט' ז' כתוב אתה הוא ה'
האלקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם
ומצאת את לבבו נאמן לפניך ,ולא נזכר מה שאברהם טרח וחיפש ומסר נפשו
ועשה מהפכה להשליך הע"ז ולהשריש אמונה להרגיל את ה' בפי הבריות,
אלא כתוב שהקב"ה בחר בו ,וכן כתוב והוצאתו מאור כשדים ולא כתוב
שאברהם מסר נפשו להשרף בכבשן האש ,וכן ושמת שמו אברהם היינו
שהקב"ה השליטו על כל הבריאה כדכתיב כי אב המון גוים נתתיך ,ומה
אברהם עשה  -ומצאת את לבבו נאמן לפניך.
אלא דהא אמרו חז"ל בקידושין ל' ב' דיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום
ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו ועל האדם מוטל להתחיל ולפתוח פתח
כחודו של מחט ,ומהו הפתח כחודו של מחט – אמונה ,וזהו שאמר ומצאת
את לבבו נאמן לפניך ,דע"י שהכיר את בוראו הי' בחרת באברם והוצאתו
מאור כשדים ,והעיקר מחשיבים לאדם את ההתחלה ,ובודאי מקבלים שכר
על הכל ,אבל ההתחלה היא העיקר שממנה נגרר הכל,.

ואלו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים וכו' משעבדים היינו לפרעה
במצרים
יל"ע דאם הכונה שאילו לא הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים בכל הדורות
היינו משועבדים ,הרי זה פשיטא שאם הקב"ה לא הי' מוציאנו לא היינו
יוצאים ,וע"כ הכונה שאילו לא הוציא הקב"ה אז את אבותינו ממילא היינו
נשארים משועבדים לעולם.
וצ"ב הרי רואים בדרך העולם שהיו אומות רבות משועבדים למדינות
מסוימות ואח"כ השתנה המצב ,כגון האפריקאים שהיו משועבדים מאות
שנים לאירופאים ואח"כ השתחררו ,וע"כ צ"ל שאילו לא הוציא הקב"ה את
אותו הדור ממצרים לא היינו יוצאים לעולם משום שישראל היו שקועים
במ"ט שערי טומאה ואילו ח"ו הקב"ה לא הי' מוציאם מי יודע להיכן היו
מגיעים במשך מאות השנים ,כי היו משתקעים ולומדים את כל ההשקפות
המצריות ואז ח"ו לא הי' תקומה ,א"כ אע"פ שהי' שייך להיות גאולה גופנית
מהשיעבוד בחומר ובלבנים ,וכמו שבכל האומות משתנים מצבים ,אבל זה
עדיין לא העיקר ,וכשיצאו האפריקאים מתחת שיעבוד האירופאים וכי הם
השתנו ,הרי הם נשארו גסים ומושחתים כמו שהיו מקודם .וזהו החשיבות
של גאולת מצרים כדאיתא בספרים שגאולת מצרים היא היסוד לכל
הגאולות ,וכל הגאולות ,גם הגאולה העתידה ,הסיבה שלהם היא גאולת
מצרים .העיקר מה שמציינים את גאולת מצרים כ"כ חזק אינו משום הגאולה
הגופנית ,כי מזה הי' שייך שיצאו במשך הזמן ,אלא מה שנגאלו מלהשתקע
ולהתלמד בכל ההשקפות המצריות לאחר ששקעו במ"ט שערי טומאה.
ומה שאומרים אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו
ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים ,בודאי מודים גם על הגאולה
משיעבוד הגוף ,אך לא זה העיקר ,אלא דאפי' בתור משוחררים היינו
משועבדים לפרעה במצרים בתור יהודים היינו משועבדים אם לא נעשינו
משוחררים מההשקפה המצרית רח"ל.

ארמי אבד אבי
רש"י בפרשת כי תבוא נ"ו ה' מפרש ובשביל שחשב לעשות חשב לו המקום
כאילו עשה דבעכו"ם חושב להם הקב"ה מחשבה כמעשה עכ"ל .והנה
בשלמא לענין עונשו יש נ"מ במה שהקב"ה חושב מחשבה כמעשה ,אבל
כשמודים על הצלת יעקב מאי נ"מ במה שלבן יענש על מחשבתו כמעשה.
ותירצו דהא הטעם שאצל עכו"ם מחשבה הוי כמעשה כיון שברור שיעשה
את מחשבתו ,וא"כ משו"ה צריך להודות על מה שהקב"ה הציל את יעקב
ממחשבתו הרעה ,דהוי אצלו כמעשה.

וישמע אלקים את נאקתם ויזכור אלקים את בריתו
בפסוק בפרשת שמות ב' כ"ג נזכרים גם לשונות של זעקה ושועה ,וכאן כתוב
שהקב"ה שמע את נאקתם ולא כתוב ששמע את זעקתם ושועתם .ועוד
כתוב כאן שבנוסף לכך הוצרך לזכור את הברית שעשה עם האבות .ואולי
הברית הי' בתנאי שיתפללו .ובירושלמי תענית פ"א ה"א איתא מתוך ה'
דברים נגאלו ישראל ממצרים מתוך הקץ מתוך צרה מתוך צווחה מתוך זכות
אבות מתוך תשובה.
והנה כשבנ"י עברו את הים מובא שמלאכי השרת קיטרגו שגם הללו עובדי
ע"ז וכו' ,ולמבואר שנגאלו לאחר שעשו תשובה א"כ למה קיטרגו עליהם.
ואולי לא כולם עשו תשובה .ובמד"ר שמות א' ל"ו איתא שעשו תשובה
הבינונים וגם הרשעים הרהרו לעשות תשובה וכו' ,ועוד איתא שם דאע"פ
שעשו תשובה לא יצאו משם אלמלא זכות אבות ,מפני שמדת הדין
מקטרגת עליהן על העגל שהיו עתידין לעשות.

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משבח
א .הנה בדרך כלל לא מצינו במצוות דאורייתא שיש לכתחילה ובדיעבד ,אבל
בסיפור יצי"מ כתב האבודרהם מצוה עלינו לספר ביצי"מ ואפי' בדיבור
בעלמא שידבר מענין יצי"מ יצא יד"ח וכל המרבה לספר הרי זה משובח ,הרי
שיש לכתחילה ובדיעבד ,ובאמת הלשון הרי"ז משובח משמע שזה מעלה
ולא אמר שזה מצוה ממש ,אמנם א"כ למה התנאים האריכו בסיפור יצי"מ
כל הלילה ולא למדו תורה ,וע"כ שגם זה דוחה ת"ת .
ב .הנה בפשטות המרבה לספר ביציאת מצרים משמע ריבוי סיפור על עצם
היציאה ,אמנם צ"ב כמה אפשר להאריך בפרטי היציאה ,ובאמת הרמב"ם
בסה"מ מ"ע קנ"ז כתב דבכלל זה מה שעשה לנו השם ומה שעשו לנו
המצרים מעול ומחמס ואיך לקח השם נקמתינו מהם ולהודות לו יתעלה על
כל טוב שגמלנו עי"ש ,ובפרטים אלו יש הרבה מה לספר.
ג .נסתפקו אם גם לחזור ולספר מה שכבר סיפר בלילה הזה נכלל בכל המרבה
הרי זה משובח ,או רק אם מוסיף לספר דברים חדשים שעדיין לא סיפר
בלילה זה .ונראה שיש ענין גם בחזרת הדברים ,דבברכות י"ח א' אמרינן אם
קרית לא שנית ופרש"י לא חזרת עליו פעם שנית כדי שתתבונן בו ,הרי
מבואר מרש"י דע"י החזרה מתבוננים יותר ,ומטעם זה אפילו חכמים וזקנים

וירא אלקים את בני ישראל
ראיה זו הכונה לקבלת התפילה ,ואע"פ שכבר כתוב לעיל וישמע ויזכור ,הי'
עוד דבר נוסף של ראיה .אמנם התרגום יב"ע בפרשת שמות ג' כ"ה מפרש
שראה את צער שיעבודם ,ועי"ש ברבינו בחיי .ובסוף הפסוק כתוב וידע
אלקים ופרש"י שם נתן עליהם לב ולא העלים עיניו ,וזה שימת לב יותר גדולה
מראי' ,והיו כמה דרגות בגילוי השכינה לביצוע הישועה ,ועי"ש ברמב"ן.

ויוציאנו ה' ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף
בסידור הרוקח במזמור הללו את ה' מן השמים מפרש דכשנשלחים הם
נקראים מלאכים אבל כשהם משרתים הם אש לוהט ,ויעף אלי אחד מן
השרפים שהיו לפני הכבוד שרפים הם היועצים עכ"ד .והנה לפירושו
דכשנשלחים הם נקראים מלאכים צ"ב מש"כ כאן ולא ע"י שרף ,הרי אם הם
היו נשלחים הם היו נקראים מלאכים ולא שרפים .וצ"ל ששייך שהי' נעשה
על ידו ולא הי' דרגה שנקרא שליחות ,עיין שפת אמת ברכות ד' ב'.
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והנה בפרשת חקת כ' ט"ז כתוב וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים ,וכאן דרשו
מהפסוק שהקב"ה הוציאנו בעצמו ולא ע"י מלאך .וי"ל דעל מכת בכורות
נאמר לא ע"י מלאך ,ולא על כל היציאה ,וכ"כ בשבלי הלקט בשם אחיו דמכת
בכורות שהיא מכה אחרונה שהביא הקב"ה על המצריים במצרים שע"י
אותה המכה יצאו לחירות לא הביא ע"י שליח וכו' .ומש"כ וישלח מלאך
ויוציאנו ממצרים משמעו כמו שפירש הרב וישלח מלאך לדבר אל פרעה
ולעשות האותות ויוציאנו ממצרים ,עכ"ד ,עיין רמב"ן בפרשת שמות ג' ב'
ובחידושי מרן רי"ז הלוי פרשת שמות.
והנה לגאולת מצרים הקב"ה שלח את משה ,וי"ל דמשו"ה הי' שייך
שישתעבדו אח"כ עוד ,אבל הגאולה העתידה שלא תהא ע"י אדם לא יהא
אחריה שיעבוד] .א"ה וראה במדרש )ילקוט זכריה רמז תקע"ז( "כך ישראל כביכול במה הם

בסנהדרין ל"ט ב' אמרינן ויעבר הרנה במחנה א"ר אחא בר חנינא באבוד
רשעים רנה באבוד אחאב בן עמרי רנה והגמ' מקשה הרי כתוב שהקב"ה לא
שמח במפלתן של רשעים דאר"ש בר נחמן אר"י מאי דכתיב ולא קרב זה אל
זה כל הלילה באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"ה א"ל
הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני ומתרצת הגמ' אר"י
בר חנינא הוא אינו שש אבל אחרים משיש דיקא נמי דכתיב ישיש ולא כתיב
ישוש ש"מ .נמצא דלמלאכי השרת לא ניתן לומר שירה כיון שהם באים מכח
הקב"ה והוא אמר מעשי ידי טובעין ואתם אומרים שירה ,אבל כלל ישראל
אמרו שירה.
והנה מה שהקב"ה אינו שמח מפרש המהרש"א שהשמחה לפניו הוא החפץ
והרצון וכבר אמר הכתוב כי לא אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכו
וחיה וז"ש שלא נאמר כי טוב במפלתן של רשעים דכי טוב נאמר על הקיום
והרצון לפניו עכ"ד ,אמנם צ"ב ממ"נ ,דאם זה לא טוב למה אחרים הוא
משיש ואם זה טוב למה אינו שש בעצמו.
וצ"ל דכיון שכל עבודת האדם הוא לעקור הרע ,וכשיש רע זה משפיע על כל
העולם ואדם לא יכול לומר שאינו מושפע ,משו"ה אדם צריך לשמוח
כשעושי הרע נאבדים ,דא"א לחלק ולומר שישמח רק על הרע שהלך שהרי
הרע הוא האדם שעושה רע וכל זמן שנמצא בעולם הוא משפיע רע וצריך
לשמוח על סילוק הרע ,אבל אצל הקב"ה לא שייך החשבונות האלה ,דסוף
סוף מעשה ידי טובעים בים והם צלם אלקים והרי הי' אפשרות שיהיו טובים
וכשלא היו טובים אין השמחה במלואה כלפיו ,אבל אדם לא צריך לדעת כל
זה ,אלא לדעת שהרע זה אסון ,וא"א לחלק בין הרע לעושי הרע וכל זמן שלא
עשו תשובה הם במצב של רע ,ולכן הקב"ה משיש אחרים בזמן שנאבדים
מהעולם.

נפדים בהקב"ה עם נושע בה' אמר הקדוש ברוך הוא בעוה"ז הייתם נושעים ע"י בני אדם,
במצרים ע"י משה ואהרן ,בימי סיסרא ע"י דבורה וברק ,ובמדינים ע"י שופטים ,וע"י שהיו ב"ו
הייתם חוזרים ומשתעבדים אבל לעתיד לבא אני בעצמי גואל אתכם ועוד יותר אין אתם
משתעבדים שנאמר ישראל נושע בה' תשועת עולמים"[.

ובמלחמה
הנה מלחמה שייך לומר על כוחות שהם ביחס דומה ,אבל לא שייך לומר על
פיל שנלחם עם נמלה כיון שאין כל יחס ודמיון בין שניהם ,ומה שייך לומר
שה' נלחם עמהם .אלא דדיברה תורה כלשון בני אדם.
והנה הקב"ה יכל להוציא את בנ"י ולהרוג את כל המצריים ברגע אחד ,וכמו
שהמית את כל חיל סנחריב ברגע אחד עיין מלכים ב' י"ט ל"ה ,אלא שרצה
להענישם ולייסרם בכמה מיני יסורים.

ובאותות זה המטה
הנה האותות שנעשו ע"י המטה היו שינוי מדרך הטבע ,ויל"ע דבמד"ר
בראשית ה' ה' כתוב שהקב"ה התנה במעשה בראשית על כמה נסים שלא
כדרך הטבע שיהיו במשך הדורות ולמה האותות שנעשו ע"י המטה לא
נזכרים שם .וי"ל כיון דתכלית הבריאה הוא שבני ישראל יקבלו את התורה,
וזה ע"י יציאת מצרים ,א"כ לכל זה בודאי הטבע כפוף ולא צריך להתנות ,ורק
על נסים שלא נעשו בכדי להגיע למתן תורה הוצרכו להתנות .ולכן פי האתון
הוצרך להבראות במיוחד בע"ש בין השמשות] .העירו דא"כ למה נצרך תנאי
במע"ב לקריעת ים סוף  ,מ"ש זה מהמכות שהיו במצרים ,ואולי כיון דבעברם
את ים סוף הי' קיטרוג של מלאכי השרת דגם הללו עובדי ע"ז לכן הוצרך
לתנאי מיוחד[.
ובמה שפירשו ובאתות זה המטה ,צ"ב דבפסוק כתוב רק שיעשה את
האתות במטה ,ולמה זה סיבה דלכן המטה נקרא באתות.

אילו ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה
רבינו בחיי בר"פ בשלח מביא בשם רבנו חננאל שהוליכם דרך המדבר לסיבה
אחרת ]וצ"ל שכונתו להוסיף עוד טעם על מש"כ בתורה[ ,והיא כדי להרבות
להם אותות ומופתים ,כי אילו הוליכם דרך ארץ פלשתים הקרוב ויתן הקב"ה
בלבם שיתנו להם רשות לעבור דרך ארצם ושלא יעכבו אותם כלל הי' האות
קל ,ועל כן חייבה החכמה להסב אותם דרך המדבר להיות האותות רבים
וגדולים ,בירידת המן ועלית השלו והוצאת מים מן הצור ,כי כפי מה
שנתרחקו מן הישוב יגדל האות והמופת שיעמוד מין האדם במקומות ההם,
וכן דרך ה' ,עכ"ל.
הרי שהקב"ה רצה דוקא להוסיף ניסים .והנה ידוע שהקב"ה לא עושה ניסים
כשאין הכרח ,דהבריאה נבראה להיות כדרכה בלי יוצאים מן הכלל ,רק
לצורך נחוץ מאוד ,א"כ ע"כ זה הי' נחוץ מאוד ,כי כדי שכלל ישראל יתרוממו
למצב של מקבלי התורה ושע"י זה ישאר להם קנין לנצח הוצרכו לחיות
לגמרי מעל להטבע ,כי בזה יוחדר להם המעלות העליונות ולא יזוז מהם
ומדורות אחריהם ע"י זה שבכלל לא חיו ע"פ הטבע] .וראה עוד מה שהבאנו
בדברי הרבינו בחיי בגליון פ' בשלח[

אלו עשר מכות
רבינו בחיי ר"פ בא כתב ,וטעם הדבר שהיו כל ההתראות כסדור הזה ,התראה
אחת על יאורו והתראה אחרת בהיכלו ,להורות על ענשו וגאותו וגאונו ,כי
הי' מתגאה על יאורו כענין שכ' יחזקאל כ"ט ג' לי יאורי ואני עשיתיני והי'
מתגאה בהיכלו והוא שכ' ויבא אל ביתו יאמר כי מצד שנכנס להיכלו ונתגאה
בו הי' בז לדברי משה ולא שת לבו גם לזאת וגו' ,ועל כן היו ההתראות כלן
מתוך יאורו והיכלו וכו' כי המקומות שנתגאה וחטא בהם משם באו אליו כל
המכות ההם עכ"ל.
ויש ללמוד מכאן לימוד גדול מה הם כוחות הנפש המוטבעים באדם ,שהרי
פרעה שמע ממשה התראה אחר התראה ,וראה שדברי משה מתקיימים
ובאים עליו צרות בזה אחר זה אשר שכל האדם לא יכול להבינם ,ועכ"ז פרעה
פונה אל ביתו הנאה וכיון שמתגאה בביתו הנאה אינו נכנע ולא חושש מן
המכות.
הרי זה ממש מעשה שטות ,מלה"ד לאדם שמכים אותו ואינו נכנע כיון שיש
לו בכיסו מטבע קטן של כסף ומתגאה בו ,והרי לא נזכר שפרעה הי' שוטה,
אלא אלו הם המדות הרעות המוטבעים באדם ,אם הוא מתגאה ומרגיש את
ה"אני" שוב לא יועילוהו המוסרים והמכות עד אשר ישפיל גאותו ,שהרי
פרעה לא הקשה את לבו משום ההפסד ממון של שחרור ששים ריבוא
עבדים ,אלא בגלל גאותו.
וצריך ללמוד מזה איך שהאדם תולה בדברים פעוטים שהם אפס אפסים,
ולא לומד לקח ממוסר ה' .ועוד צריך ללמוד מכאן את גודל טובות הבורא על
האדם ,שהרי רבינו בחיי כתב שלכך היו ההתראות א' על היאור וא' בביתו
כיון שבהם הי' מתגאה ,והיינו כי הקב"ה שלח להתרות בו במקום נקודת
התורפה שלו כדי שלבבו יבין ושב ורפא לו ,כי הקב"ה חפץ שישוב מרשעו
ולהעמידו על טעותו כמש"כ ישעי' מ"ח י"ז אני ה' אלקיך מלמדך להועיל
מדריכך בדרך תלך.

אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו
משמע דעצם העמידה לפני הר סיני הי' דבר גדול ,דחוץ ממה שזכו לתורה
גם עצם מתן תורה הי' ענין שהוצרך לזכויות מיוחדות .והנה בדעת זקנים
מבעה"ת פרשת יתרו י"ח י"ג מביאים ממדרש תנחומא דיתרו לאחר מתן
תורה בא ודורש עליו מקרא זה לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר
אמר הקב"ה בני היו בשעבוד מצרים ויתרו הי' יושב שוקט ובוטח אינו דין
שישמח בשמחת התורה עכ"ל.
הרי דאע"פ שנתגייר וזכה לתורה וחז"ל שיבחוהו מאד וכדפרש"י שם פסוק
ה' בשבחו של יתרו דבר הכתוב שהי' יושב בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת
אל המדבר מקום תוהו לשמוע דברי תורה ,דהי' האיש הנכבד שם ועזב והלך
למדבר למקום תוהו ,ואע"פ שהיו שם ס' ריבוא אנשים אבל הם היו במדבר
והיו נתונים לחסדי ה' שיהיו ניסים בכל רגע להנצל מנחשים ועקרבים ע"י
ענני הכבוד ולאכול מן ,וכל זה שלא כדרך הטבע ,ויתרו בטח בה' והלך
למדבר וזה מדרגה גדולה ,ומשום כך באמת זכה לתורה ,בכל זאת הוא לא
זכה למתן תורה ,שזה זכות מיוחדת שהוצרכו לכך לזכויות מיוחדות של
זיכוכים בעבודת פרך וכו' חוץ מהזכויות שהוצרכו לעצם התורה .וברמח"ל
במאמר החכמה מבואר דבכל המ"ט ימים מאז שיצאו עד מתן תורה עמלו
והזדככו והתרוממו ממדרגה למדרגה עד שזכו למתן תורה.

המשך הפנינים להלן עמ' י"ב
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הלכות ז' של פסח
עירוב תבשילין
יחוד לשם עירוב

בשל אחרים אלא שהוא מניח לקיים המצוה ואם יועיל יועיל ואם נאבד דעתו
לסמוך בשל אחרים עכ"ל ,וכן פסק בשו"ע שם ס"ז ,וע"ש במ"ב סקנ"ג
דמבואר דאף שעשה עירוב בעצמו ובירך עליו כדינו מ"מ אמדינן לדעתיה
שאם יארע איזה תקלה וגריעותא בעירוב שעשה אזי חפץ הוא להשתתף
בעירוב חבירו.
ואף שהתקלה נעשתה ביו"ט אחרי שכבר עשו הוא וחבירו את העירוב כ"א
לבדו ,וא"כ האיך יתברר למפרע שיוצא בעירוב חבירו ,י"ל דתקנת עירוב הוה
דרבנן ,ובדרבנן יש ברירה ואמרינן דהוברר הדבר למפרע שיוצא בעירוב
חבירו ,כן שמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א בביאור הדברים) .שם עמ' רכ"א(

הנה כיון דיסוד תקנתא דעירובי תבשילין היתה שיתחיל בתיקון תבשילי
שבת מערב יו"ט ,יש להסתפק היכא שבישל מערב יו"ט תבשיל המיוחד
לשבת ושכח לערב ולייחדו לשם עירוב האם יכול לסמוך עליו לשם עירוב,
כיון דסו"ס התחיל מערב יו"ט בתיקוני שבת וביו"ט אינו אלא כגומר והולך
ונתקיים בזה תקנת חז"ל ,או דכל שלא ייחדו לשם עירוב לאו מידי עבד.
והנה לשי' הפוסקים דהאמירה שאומר בעשיית העירוב בדין יהא שרי לן
לאפויי ולבשולי וכו' מעכבת ,עי' מ"ב תקכ"ז סקל"ו ובס"ק ס"ג ,ודאי דלא
מהני כשלא ייחד כלל לעירוב ,דכן תיקנו חכמים שיאמר כדי שיברור מנה
יפה לשבת ושיהיה לו היכר בזה ,אבל לשי' המהרש"ל דהאמירה אינה
מעכבת יל"ע אם גם הייחוד לשם עירוב אינו מעכב או דבעינן עכ"פ יחוד
לשם עירוב גם לדידיה וליכא.
והגרא"ל שטיינמן שליט"א דייק מלשון רש"י במתני' ,דתנן ועושה תבשיל
מערב יו"ט וסומך עליו לשבת ופרש"י עושה תבשיל לשם עירוב ,משמע
קצת דבעינן יחוד לשם עירוב ,וכ"מ מפרש"י שם ט"ו ב' ד"ה צריכים דעת
שפי' שידעו שלשם כך נעשו וכו' ודעתו דמניח מיהא בעי דאיהו עדיף
שעושאו לשם כך .ועי' בשעה"צ שם ס"ק מ"ד שפירש בדבריו דהכונה דצריך
להכין התבשיל לשם עירוב) .שלמי תודה יו"ט עמ' רכ"ב(

בר חיובא
בן חו"ל הנמצא בא"י ביו"ט שני של גליות שחל בערב שבת ,שבני א"י א"צ
לערב ובני חו"ל צריכין עירוב ,ושכח לערב ,אינו יכול לסמוך על גדול העיר,
דמה שמערבין בחו"ל הרי הוי חוץ לתחום ובארץ ישראל הרי אין מערבים
עבורו ,אלא א"כ יודע שבני חו"ל אחרים הנמצאים בא"י עירבו לכל בני חו"ל
הנמצאים בעיר הזאת או בתוך התחום.
ואם גדול העיר שבארץ ישראל יערב עבור בני חו"ל ,אפשר דלא יהני ,דהא
איהו אינו בר חיובא ביו"ט שני ,והאמירה מעכבת לדעת הרמ"א ,עי' מ"ב
ססק"ג דאם לא אמר ונזכר אחר כניסת יו"ט יקנה קמחו לאחרים ורק אם אין
לו למי להקנות יוכל לסמוך על סברת המקילין ,ושמא לא מהני אמירתו.
והגר"נ קרליץ שליט"א אמר שעירוב תבשילין אין צריך בר חיובא דוקא ,כיון
שהעירוב אינו מצוה בפני עצמו אלא הכשר ,ושפיר מהני אף בכה"ג ,אולם
הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר דלא מהני היכא דהמניח לאו בר חיובא) .שם

לסמוך על ברירה
ביצה ט"ז ב' בגמ' ת"ש דאבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא רבי אמי ורבי
אסי מערבי אכולהו טבריא ,ובשו"ע סי' תקכ"ז ס"ז כתב ומצוה על כל גדול
העיר לערב על כל בני עירו וע"ש בשעה"צ סקל"א דהוא הדין כל אדם יכול
להקנות עירובו ומי שיאנס יכול לסמוך על זה.
והנה בר"פ תנן אכלו או שאבד קודם שבשל כל צרכי שבת לא יבשל עליו
בתחלה ,וכתב הב"י בסי' תקכ"ו בשם הכלבו וז"ל התירו בעלי הוראה לסמוך
על עירוב של חבירו אפילו מי שהניח עירוב ואבד ואע"פ שגילה דעתו
כשהניח עירובו שאין בלבו לסמוך על עירוב חבירו אם יאבד עירובו אין
בעירובו שהניח גילוי דעת ע"כ ,וכ"כ בארחות חיים הל' עירובי תבשילין סי'
ה' ,וכ"כ בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תרפ"ג לענין נאכל עירובו ,וכ"כ המאירי
בבית הבחירה בביצה ט"ז ב' וז"ל מי שלא הניח עירובי תבשילין וגלה בדעתו
ובדבריו שאין כונתו לצאת בשל אחרים אסור לבשל שאין אדם זוכה בעל
כרחו ומ"מ אומר אני על מי שהניח ונאכל או נאבד קודם שיתחיל לבשל
שסומך על אחרים ומותר לו לבשל שאין בהנחתו גילוי הדעת בכך אלא
שרוצה לקיים מצוה עכ"ל ,וכ"כ בחידושיו שם וז"ל ומי שהניח עירובו ונאבד
אעפ"י שמכיון שהניח גלה דעתו שאינו רוצה לצאת בשל אחרים אומר אני
שרשאי לסמוך בשל אחרים שאין בהנחתו גילוי דעת שלא יהא רוצה לצאת

עמ' רמ"א(

פשע ולא הניח
בשו"ע סימן תקכ"ז סעיף ז' נפסק דהשוכח לעשות עירובי תבשילין או נאנס
או שהניח עירוב ואבד יכול לסמוך על עירובו של גדול העיר .וכתב המשנה
ברורה ס"ק ב"ב וכל זה בפעם ראשון אבל אם ברגל השני שכח עוד פעם הוי
כפושע שניכר שאינו חרד לדבר מצוה .והסתפקו בכהאי גוונא ששכח פעם
אחת לעשות עירוב ומעיקר הדין הי' יכול לסמוך על עירוב של גדול העיר
אבל למעשה הוא לא סמך על העירוב ולא עשה מלאכות ביו"ט לצורך שבת,
ואח"כ שכח פעם נוספת ,האם דינו כשכח פעם אחת או כשני פעמים.
ומסתבר דדינו כשכח שני פעמים ,כיון שהי' אצלו פשיעה ב' פעמים וניכר
שאינו חרד לדבר מצוה ולא יוכל לסמוך על עירובו של גדול העיר) .ימלא פי
תהלתך תפילה(

ביעור מעשרות
הנה בשנה זו צריכים לעשות בז' של פסח ביעור מעשרות ,והבאנו כאן כמה ענינים משיעורי הגרב"צ פלמן זצ"ל בעניני ביעור הנוגעים לחג הפסח

פירות החייבים בביעור

ודו"ק[ .אבל בנלקטו ברביעית אינן חייבים בביעור אפילו אם באו לעוה"מ
בשלישית.
וחכ"א שיחי' רצה לומר ,דאף להגר"א דמחייב בביעור כשהגיע לעונת
המעשרות בשלישית אף שנלקט ברביעית ,מ"מ דוקא המעשר ראשון
ותרומה גדולה והתרומת מעשר חייבין בביעור ,אבל לא המעשר שני ,משום
דמצד מה שהגיע לעוה"מ בשנה השלישית אין זה סיבה לחיוב מעשר שני
שאינו נוהג בשלישית אלא ברביעית ,וא"כ כשהגיע לעוה"מ בשלישית לא
היה לזה שייכות למע"ש ,שאז היתה שנת מעשר עני ,ורק שנה הרביעית
גורמת לחיוב מע"ש ,והיא אינה חייבת עתה בביעור .והגרא"ל שטיינמן
שליט"א הסכים שיש מקום לסברא זו.

ראש השנה לאילן הוה בט"ו בשבט ,ובאילן אזלינן בתר חנטה ,לכן כל פירות
האילן שחנטו קודם ט"ו בשבט של רביעית חייבין בביעור כיון שהם בני ג',
ופירות שחנטו אחר ט"ו בשבט פטורין ,ובירק ר"ה דיליה הוה אחד בתשרי,
ואזלינן ביה בתר לקיטה ,ולכן ירק שנלקט אחר א' תשרי של רביעית חשיב
ירק של רביעית ואינו חייב בביעור ,ומתעשר מעשר שני .ובירושלמי פ"ה
ממעשר שני ה"ג אמרינן ,אי אתה זקוק לבער ירק שיצא מראש השנה עד
הפסח .והיינו משום דבירק אזלינן בתר לקיטה והוו בני שנה רביעית .מיהו
הגר"א בפירושו שם כתב ,דדוקא ירק שלא הגיע לעונת המעשרות בשנה
שלישית פטור מביעור ,אבל אם הגיע לעונת המעשרות בשלישית אף
שנלקט ברביעית חייב בביעור ,ופירש דזה מה שאמר ר"ע במסכת מע"ש
)פ"ה מ"ח( שכל הפירות שלא באו לעוה"מ פטורים מביעור ,והיינו שלא באו
בשנה שלישית לעוה"מ] .ובזמן הביעור דשנה שביעית לא שייך כל זה,
משום דירק שנלקט בשביעית יש בו קדושת שביעית ופטור ממעשר[.
ובחזו"א שם תמה דפשט המשנה דעונת המעשרות היינו גורן ,דבעינן שיהיו
כבר בגמר מלאכה בעת הביעור ,ואיירי מתניתין כשנלקטו בשלישית ,ומ"מ
אם לא נגמר מלאכתן בעת הביעור אינן חייבים ,אבל לא מיירי בפירות
שנלקטו ברביעית .וכ"כ הגר"א בשנו"א שם .וכן משמע מדברי הרמב"ם
בפי"א ממע"ש ה"י שכתב ,דבעינן שהגיע לעוה"מ "בשעת הביעור" .ועל
כרחך דהיינו מירוח .וכ"כ הר"ש שם] .וגם בפיה"מ להר"מ וברע"ב יל"פ הכי
דרצה לומר גמר מלאכה .עי' בלשון הר"ש שם שציין נמי לפ"ק דמעשרות

טבל שלא נגמר מלאכתו קודם הביעור
מצות ביעור היא אף מטבל שנגמר מלאכתו בעת הביעור ,וחייב לעשר וליתן
המתנות לבעלים ,אבל אם לא נגמר מלאכתו בעת הביעור ,כגון ענבים
העומדים ליין וזיתים העומדים לשמן ,או פירות קודם מירוח ,הרי הם פטורים
מביעור ,כדתנן במס' מע"ש )פ"ה מ"ח( שכל הפירות שלא באו לעונת
המעשרות פטורים מן הביעור .והכי פירשו קמאי שם .ומשמע דאף שלאחר
זמן נגמר מלאכתו נמי פטור .מיהו יש לדון בזה ,דאפשר דאם נגמ"ל אחר
דמן הביעור חייב לבער מיד ,וכוונת המשנה דבזמן הביעור שעדיין לא נגמ"ל
אינו חייב לבער ,דאין זה מעכב את הוידוי .ונ"מ בדין זה גם לפירות האילן
שחנטו קודם ט"ו בשבט ונלקטו אחר זמן הביעור אי חייב לבער כשנגמ"ל,
וב"משנה ראשונה" שם כתב ,דכל שלא הגיעו לעונת המעשרות בעת הביעור
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שטיינמן שליט"א אמר בשם הגר"ש ברזם זצ"ל בשם מרן החזו"א זצ"ל
דבכה"ג שיש ע"ז השגחה כשרה ומדינא אינו צריך לעשרן ,אלא שלחומרא
אנו מעשרים עוד כדי להשקיט את רוחנו ,מותר אף לעשרן בשבת ,ועכ"פ
א"צ מן המוקף וסגי מחד על הכל ,ועדיף זה מדמאי ,וא"כ ה"נ דאינו חייב
בביעור.

הרי הם פטורים בכל ענין אפי' אחר זמן .מיהו הוא ז"ל מפרש ,דעונת
המעשרות דמתני' לאו היינו גמר מלאכה ,רק שליש גידולו ,ע"ש ,אבל
לקמאי שלא כתבו כן ,אלא הכוונה למירוח ,אכתי י"ל דאף שלא נגמ"ל בעת
הביעור מ"מ חל עליו דין ביעור לענין דחייב בביעור כשנגמ"ל אחר זמן.
ומיהו מסתימת דברי הראשונים משמע ,דלגמרי פטור בכה"ג ואפי' לאחר
זמן כשנגמר מלאכתו ,ונהי דכשנתחייב בעת הביעור ולא ביער בזמנו חייב
אחר זמן לבער ,אבל במה שלא נתחייב בזמנו אינו מתחייב לאחר זמן בביעור,
וא"כ כל הפירות שחנטו קודם פסח ונלקטו אחר פסח אין חייבין בביעור כיון
שנגמרו מלאכתן אחר זמן הביעור .וכן הסכים הגרא"ל שטיינמן שליט"א.

חילול מטבעות מע"ש על המטבע וביעורה
כשיגיע זמן הביעור ,מחלל כל המע"ש ומטבעות מע"ש עם הפרוטה חמורה
על מטבע השוה פרוטה ומאבד המטבע ,וכש"כ הרמב"ם דמעות פדיון
מע"ש שורפן או משליכן לים .ולא יחלל על שתי מטבעות שכל אחת פחותה
משוה פרוטה ,דאיתא בירו' דמטבע שהיא פחותה משו"פ חשובה כאסימון
ואין מחלל בה ,וא"כ אף כשמחלל על ב' מטבעות שכל אחת פחותה מפרוטה
לא מהני צירוף ,משום דחשובה כל אחת כאסימון ,ולא חייל .ואם המע"ש
אינו שוה פרוטה ואין לו פרוטה חמורה לחלל המע"ש עליו ,צריך להוציא
בעין חלק המע"ש דהיינו עשירית מהטבל וקורא לו שם מע"ש ומאבדו ,וכן
אם הפרוטה חמורה שבמטבע ירד ערכה ועכשיו אינה שו"פ אינו יכול
לחללה על מטבע של שו"פ ,אלא צריך לבער את כל המטבע כולה ע"י איבוד
בחומצת גפרית או ע"י זריקה לים] ,זולת אי נימא דעל פחות משו"פ אין
מצות וחובת ביעור וצ"ע[ .אבל אם יש לו שתי פרוטות חמורות בשתי
מטבעות ,ושתיהם כאחת יש בהם שו"פ ,יכול לחלל שתיהם יחד על מטבע
אחרת של שו"פ .וכן יוכל לצרף פרוטה חמורה שלו ושל חבירו שביחד יש
בהם שו"פ ולחללם על מטבע ששוה פרוטה ,כן שמעתי מהגרא"ל שטיינמן
שליט"א .ומיהו התוספת חומש אינו אלא מחלק שלו ולכן יאמר ומה שצריך
חומש .ואם יש לו מטבעות מע"ש שירד ערכה לפחות משו"פ ורוצה לחללן
על מטבע אחרת שג"כ אינה שו"פ) ,כגון אגורה על חמש אגו' ,כשהיו
מטבעות אלו( ,צ"ע דאין זה מטבע אלא אסימון ,והוה כמחלל אסימון על
אסימון ,והגרא"ל שטיינמן שליט"א אמר דשפיר דמי אלא שלא נהגו לעשות
כן.

דין ביעור בספק מע"ש ובדמאי
מיהו במעשר שני של ספק טבל שהוא ספק איסורא ,יש לעיין אם יש חיוב
ביעור ,ונ"מ בפירות של שנה ראשונה ושניה או רביעית וחמישית והם ספק
טבל ,אם חייב להפריש בזמן הביעור בזה"ז שכל חובת ביעור בהם הוא רק
משום המע"ש .ומדברי הרמב"ם בפי"א ה"ח שכתב ,נשארו אצלו פירות
מעשר שני של ודאי או נטע רבעי או מעות פדייתן הרי זה מבערן ,משמע
דדוקא של ודאי ,אבל ספק מע"ש אינו חייב בביעור .אולם מסוף דבריו
שכתב ,נשאר אצלו מעשר שני של דמאי אינו חייב לבערו ,משמע דדוקא
דמאי אינו חייב משום דרוב ע"ה מעשרין אבל ספק מע"ש חייב .ואפשר
דמש"כ ברישא של ודאי ,אתי לאפוקי דמאי שכתב אחר זה ,ולא לאפוקי
ספק מע"ש .וקצת ראיה לזה ,מדכתב פירות מע"ש של ודאי או נטע רבעי,
והרי מע"ש ונטע רבעי דינם שוה ,ואם כונת הרמב"ם לאפוקי ספק ,א"כ הו"ל
נמי לומר או נטע רבעי של ודאי ,כדכתב גבי מע"ש ,אבל אי לאפוקי דמאי
אתי ניחא ,דברבעי לא שייך דמאי ולכן לא כ"כ ברבעי.
ובמסכת דמאי )פ"א מ"ב( דתנן ,הדמאי אין לו ביעור .משמע דוקא דמאי
משום דרוב ע"ה מעשרין ,אבל ספק דליכא ביה שאר קולות דדמאי ה"נ
דחייב בביעור] .ועי' בשבת )ל"ד א'( דתנן ,ספק חשיכה אין מעשרין את
הודאי אבל מעשרין את הדמאי ,ופרש"י כיון דרוב ע"ה מעשרין הן הקילו,
משמע דספק טבל ליכא ביה קולת דמאי ואין מעשרין בביה"ש ,והא דתנן
ברישא אין מעשרין את הודאי לאפוקי דמאי דסיפא ,וה"נ דאין מעשרין את
הספק[ .ואפשר דהא דתני דמאי ולא תני ספק ,משום דסד"א כיון דבדמאי
חייב ליתן התרומת מעשר לכהן] ,עי' תורע"ק ריש דמאי אות ו' ובתפא"י שם
מרע"א[ ,א"כ ליחייב בביעור ,להכי אשמועינן דאין לו ביעור ,אבל ספק טבל
דהממע"ה ואינו חייב בנתינה פשיטא דאין לו ביעור .מיהו הגרא"ל שטיינמן
שליט"א דחה סברא זו ,דפשטא דמתני' דהדמאי אין לו ביעור קאי על מעשר
שני ולא על תרומת מעשר ,וכש"כ הרמב"ם נשארו אצלו פירות מע"ש של
ודאי כו' מע"ש של דמאי וכו'.

אופן עשית פרוטה חמורה אחר הפסח
עבר הפסח ורוצה שיהיה לו פרוטה חמורה חדשה של מע"ש כדי לחלל
המע"ש פחות משו"פ על המטבע ,יש שעושין מיין של שנה שניה או
חמישית של טבל ודאי שברשותם שלא נגמ"ל קודם הפסח ,והיינו שלא
סיננו את היין שבחביות מהחרצנים דאינו חייב בביעור ,ואחר פסח עושים
גמ"ל ומפרישים ומחללים המע"ש על מטבעות חדשות ,וע"י זה יש להם
מע"ש דאורייתא .ועצה זו מועלת גם בשנה רביעית וגם בשביעית .ויש
שמביאים חסה או חזרת של טבל ודאי בערב פסח של רביעית ,ומוציאים
ממנו המע"ר משום לכם במרור ,והחסה והחזרת הם משנה רביעית שהיא
שנת מע"ש וגם אינה חייבת עתה בביעור ,ומחללים המע"ש על מטבעות
חדשות וע"י זה יש להם פרוטה חמורה לכה"פ מירק דרבנן ,ובשביעית דהם
פטורים ממעשרות אין עצה זו.
ויש שעושים פ"ח מאתרוג שנלקט אחר ט"ו בשבט ,דלרוב הפוסקים אזלינן
באתרוג בתר לקיטה ומתייחס לשנה רביעית ואינו חייב בביעור ,וחיוב
המעשרות שלו הוא מע"ש .מיהו לדעת הגר"א דבשהגיע לעונת המעשרות
בשלישית אף ירק שנלקט ברביעית חייב בביעור ,א"כ הוא הדין באתרוג
שהגיע לעוה"מ קודם ט"ו בשבט יהא כן הדין לכאורה .וגם לענין חזרת
שמעתי שממה שנזרע בשלישית ג"כ יתכן שכבר הגיע לעוה"מ בשלישית
ומשתהה בקרקע עד ערב פסח של רביעית ,ולהגר"א בכהאי גוונא חייב
בביעור .מיהו למש"כ לעיל באות ב' דאפשר דאף להגר"א דמחייב בביעור
בהגיע לעוה"מ בשלישית ונלקט ברביעית ,הני מילי לענין תרומה ומע"ר,
אבל לענין מע"ש לא ,כיון דמה שהגיע לעוה"מ בשלישית שזה הסיבה
המחייבו בביעור אין זה שנה המחייבת במע"ש ,וא"כ אינו סיבה לחיוב ביעור
למע"ש שאינו נוהג אלא בד' ,וכן צדד הגרא"ל שטיינמן שליט"א ,א"כ לפ"ז
ה"נ באתרוג שחנט קודם ט"ו בשבט או חזרת שמשנה שלישית ,אף אם הגיע
לעוה"מ בשלישית ,מ"מ כיון שנלקט ברביעית אינו חייב בביעור ויכול
לעשות מהם פרוטה חמורה למעשר אילן או ירק.

ספק טבל ואינו ידוע של איזה שנה הוא ,ודין הקונה עם השגחה
ובספק טבל ואינו יודע מאיזה שנה הם הפירות ,הנה יש בזה ספק ספיקא
לענין חיוב ביעור המעשר שני ,ספק מעושר ,וספק איזה חיוב יש בו ,ויש לדון
אי דיינינן ליה כס"ס ,דהנה אי מעושר שפיר דמי ,ואם אינו מעושר הרי ממ"נ
יש בו חיוב ביעור או משום המע"ש או משום המעשר עני ,וא"כ אפשר דאין
זה נידון כספק ספיקא לפוטרו מחיוב ביעור ,או נימא דעל כל חיוב בפני עצמו
אנו דנים בספק ספיקא ,דכלפי חיוב ביעור דמע"ש איכא ס"ס דלמא מעושר
ואם אינו מעושר דלמא הפירות הן משנה שלישית ,וכן איפכא כלפי מ"ע,
וצ"ע .מיהו י"ל דכיון דמעשרינן ספק טבל אף כשיש בו ס"ס ולא פטרינן
משום ה"ט ,א"כ הוא הדין לענין ביעור מחמרינן בזה ,משום דחיוב ביעור
שוה לחיוב מעשרות .אכן באמת יש לדעת טעם הדבר דמעשרינן בס"ס ,ואי
משום חומרת דמאי הוא וכש"כ בחזו"א דמאי סי' ט"ו סק"ד ,א"כ לענין
ביעור אינו חייב בס"ס ,דהדמאי אין לו ביעור ,ועי' חזו"א מעשרות סי' ז'
סקט"ז וצ"ע .והגרא"ל שטיינמן שליט"א אמר ,דמתוס' בב"ק )י"א א'( ד"ה
שליא נראה ,דס"ס שיש סתירה בספיקות אף שרק ספק אחד סותר ,לא
דיינינן ליה תו בס"ס ,וא"כ הכי נמי כה"ג.
והקונה פירות שיש עליהן השגחה על המעשרות ,ומקפיד לחזור ולעשרן,
שמעתי בשם מרן החזו"א זצ"ל ,דבהשגחה שמדינא יש לסמוך עליו אלא
שמחמיר לחזור ולעשרן ,לא חמיר זה מדמאי ואינו חייב לבער .והגרא"ל

לעילוי נשמת ר' יוסף מאיר בן ר' משה נלב"ע י"ב ניסן תשס"ה
ולעילוי נשמת הרב שרגא יאיר זלה"ה בן ר' אברהם וינגולד
ולברכה בהצלחה לזוגתו תחי' וליוצאי חלציו שיחו
לרפו"ש לעזריאל בן חיה ליבא
להצלחת החתן מרדכי בן פנינה והכלה יהודית בת ניצה
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ונטמתם בם

פניני פרשת שמיני
הרעק"א בשו"ת מהדו"ת תשובה קכ"ח שהיו חומרות וגזירות שגזרו כבר
בימי יהושע והנביאים ,ועי' פני יהושע בר"ה כ"ט ב' שיש כמה שבותין
שאסורין מדאורייתא כמ"ש הסמ"ג לענין הזאה לטמאי נפש שהיו בימי
משה אע"פ שאינו אלא שבות ,אבל בספר בית אלקים למבי"ט שער
היסודות פרק ל"א כתב שמשה ויהושע לא גזרו גזירות ועי' גליוני הש"ס
קידושין ל"ח א' ובמהר"ץ חיות בשבת ל ,א] .והובא ענין זה באילה"ש במדבר ב,ב[
עוד אמר ע"פ המבואר באילת השחר כי תבוא כו ,יג שלפ"ד רש"י ברכות
המצוות זה דאורייתא ,וא"כ שפיר יל"ד כיצד אהרן בירך .עכ"ד.

הנה רואים בפיקוח נפש שדוחה איסורי תורה דמ"מ אין הביאור שאמרה
תורה דאין איסור כלל במקום פיקוח נפש אלא שמותר לעבור על האיסור
כדי להציל נפש.
וראי' לזה ממש"כ הראשונים דכשיש חולה בשבת שצריך לאכול בשר ויש
שתי אפשרויות או שיאכל בשר נבילה שזה איסור בכל כזית וכזית או
שישחטו בהמה כשרה ויעברו איסור א' של שחיטה בשבת וכתבו הראשונים
דעדיף לעבור איסור פעם א' ממה שיעבור הרבה איסורים על כל כזית וכזית,
ואם במקום פיקוח נפש חשבינן דאין איסור כלל א"כ אין כמה איסורין במה
שיאכל הרבה כזיתים שהרי זה היתר ,וע"כ שזה מעשה איסור רק שהתירתו
תורה לצורך פיקוח נפש ולכן מה שפחות איסורין עדיף ,וממילא גם אם אוכל
דבר איסור שהותר לו משום פיקוח נפש מ"מ יתכן שמטמטם את הלב ,כיון
שזה איסור רק שהותר לו לעבור עליו משום פיקוח נפש ,דאם הי' היתר גמור
לא הי' מטמטם) .אילת השחר יבמות ח ,א
ובמק"א אמר רבנו דבזמן שהיה רעב בגטו והתיר ה"קאוונער רב" בעל הדבר
אברהם מאכלות אסורות ,לא רצה להתיר ללומדי תורה ,ומטעם טמטום
הלב .ודן עוד רבנו בספד"א לקולא להר"מ ובביטול ברוב אם יהיה טמטום.

א"ה שוב ראיתי דבבית אלקים שער היסודות פס"א דביאר בחטא אנשי קרח שלבשו בגד שכולו
תכלת בלי ציצית ובירכו ע"ז ונמצא דהיה ברכה לבטלה] .והובא דבריו באילת השחר פר' קרח[
ונמצא א"כ דגם הוא סבר דבזמנם ג"כ היה כבר ברכת המצוות.

שריפת החטאת
הנה הא דחטאת שנכנס דמה לפנים נשרפת ,אי"ז נוגע לדין חטאות
הפנימיות דנשרפות ,דב' מיני שריפה נינהו ,דפנימיות מצות הקרבן הוא
בשריפה וחיצונה שנכנם דמה לפניס הוא דין שריפת פסולים .וראי' לזה,
דהא פנימיות נשרפות ביוהכ"פ ודוחות את השבת משא"כ חטאת שנכנס
דמה לפנים.
וצ"ב לשון הרשב"ם על התורה בפר' שמיני על הפסוק הן לא הובא את דמה
שכתב דכל חטאות הפנימיות נשרפין כמו שכתוב וכל חטאת אשר בא
מדמה אל אהל מועד לכפר וגו' תשרף ,דהא ב' דיני שריפה נינהו .וצ"ל
דכונתו לומר שזה שאל אותם משה רבינו אם טעו מחמת זה לעשות שלא
כדין .או דכונת הרשב"ם רק לרמז בעלמא) .אילת השחר זבחים לט ,ב(

]א"ה ובנו"ט להביא כאן עדות בעל המעשה בענין זה ,שכך מביא רבי יצחק אלחנן גיברלטר
שליט"א בספרו 'יסור יסרני ב' .יום אחד פונה אחי הגדול ר' דוב לאמנו הצדקנית בטענה שיש
לו חולשה איומה" .אני מרגיש" ,אמר" ,שעוד מעט אגווע ברעב ואתמוטט" .דמעות נקוו בעיניה
של אמא .אין לאל ידה להושיע ברב או במעט" .אמא" ,אמר אחי" ,בגטו מחלקים לעובדים
בשדה התעופה בשר סוס ,ואומרים בשם הגאון רבה של קובנה שאלו שעובדים בעבודה בשדה
התעופה ומצילים את הגטו  -מותר להם לאכול בשר סוס" .עם כל רחמי האם ,אמרה היא" :אני
מבינה לרוחך ,אבל מבלי לקבל היתר מה"דבר אברהם"  -לא אוכל לבשל לך את בשר הסוס".
אחי הגדול שם פעמיו ל"תל התלפיות" של קובנה  -ביתו של ה"דבר אברהם" .אחי תינה בפניו
את הבעיה הקשה ואת מצבו הגופני ההולך ומדרדר .כאן יש להוסיף ,שאחי שמע על כל מיני
היתרים של הרב הגאון לעובדי שדה התעופה ,כולל אכילת בשר אסור.
שמע ה"דבר אברהם" את השאלה ,המתין קמעא ושאל" :היכן למדת לפני המלחמה ,יקירי?",
אחי ענה שלמד ארבע שנים בישיבת וילקמיר .לאחר מכן נשאל לשם משפחתו .מששמע זאת
אמר" :אכן ,יקירי ,היו מקרים שבהם התרתי אף אכילת בשר סוס ,אבל לא לבני עלייה שכמוך
התכוונתי .אמנם חלש אתה ,ניצב על סף התמוטטות ועובד בפרך ,אבל מבחור שלמד
בוילקומיר ואשר נמנה על משפחה כה מיוחסת ומכובדת ,אני דורש יותר מסירות נפש .במצב
קשה כמו זה שבו עם ישראל נתון  -רק קיום מצוות במסירות נפש יכול להגן על עם ישראל.
אנחנו חיים בהסתר פנים ,מחיצה של ברזל מפרידה בינינו לבין אבינו שבשמים .אף מצוה אינה
עוזרת לנו כדי להינצל .את שכרנו נקבל לאחר מאה ועשרים ,עתה לא עומדת לנו אף זכות .אך
מה בכל זאת קורע שחקים לרחם עלינו בעת הזאת ,בשעת הסתר פנים? כשעם ישראל מקיים
מצוות במסירות נפש .אמנם אתה חלש וכמעט מתמוטט מרוב עבודה קשה ומהרעב האיום
האוחז בך ,אך אתה יכול עדיין לקום מעילפונך ולהמשיך ללכת .עדיין אתה מחוייב למסור את
נפשך ולא לאכול .רק כשתרגיש שאתה גווע ממש  -אז מחוייב הינך לאכול מיד כדי לא לעבור
על איסור "מאבד עצמו לדעת" .בין קיום מצווה רגילה לבין קיומה במסירות נפש יש מרחק
גדול .בין קיום מצווה במסירות נפש לבין איבוד עצמו לדעת עובר חוט דק מאד כחוט השערה
ודרושה חכמה גדולה כדי לחוש בהבדל .אין דבר העומד בפני פיקוח נפש! בזמן כה קשה,
כשמחכים לרחמי שמים ,צריכים זכויות של קיום מצוות במסירות נפש ממש .רק בזכות
מסירות נפש בקיום מצוות נוכל לקוות לסייעתא דשמיא" .כאן יש לציין שברכתו של הגאון
הצדיק פתחה פתח של פרנסה בדרך פלאית .לשובע  -לא היה ,אבל לחם יותר לא היה חסר,
ולא נזדקקנו לקליפות תפוחי אדמה .אחי התאושש מחולשתו .הצדיק גזר  -והקב"ה קיים[.

קידוש ה'
ועל פני כל העם אכבד ,פרש"י כשהקב"ה עושה דין לצדיקים מתיירא
ומתעלה ומתקלס ,ואכבד היינו שאתכבד ע"י שאקבל כבוד ,א"כ באלו כ"ש
ברשעים .וצ"ב מהו הכ"ש הרי בב"ק נ' א' אמרינן וסביביו נשערה מאד מלמד
שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערה.
והנה בשלמא מש"כ שהקב"ה מתיירא ע"י זה א"ש כדפרש"י שעושים ק"ו,
ומ"מ צ"ב דיתכן שיהיו אנשים שיאמרו דכיון שגם צדיקים לוקין א"כ למה
צריך להיות צדיק ,אבל מש"כ שהוא מתעלה ומתקלס צ"ב ,שהרי רשעים
אומרים שאפי' צדיקים נענשין ,ורש"י בפרשת חקת כ' י"ג לא מזכיר מתעלה
ומתקלס.
והנה אומרים שהגר"ח מבריסק זצ"ל פירש מה שאומרים בקדושה במוסף
משרתיך שואלים זה לזה איה מקום  ,שהמלאכים שואלים ע"י מה יש יותר
כבוד ה' האם ע"י השפעת טובה לצדיקים או ע"י שעושה להם דין ,ועונים
ברוך כבוד ה' ממקומו דכבוד ה' שוה בשני הדברים ואין נ"מ ,וכיון שאין נ"מ
בין שני הדברים אנחנו מבקשים ממקומו הוא יפן ברחמים ,שיתגלה כבודו
ע"י הנהגת מידת הרחמים ,והנה כאן הקב"ה קידש שמו בעשיית דין
בצדיקים ולא ע"י השפעת טובה לצדיקים ,דכשצריך לעשות דין עם
הצדיקים ומהטעמים שפירשו חז"ל על מה נתבעו ,אז כבוד שמים הוא ע"י
שנענשים ,וממש"כ רש"י א"כ באלו כ"ש ברשעים משמע שיש יותר כבוד ה'
כשנפרע מן הרשעים .ובתפילת שמו"ע מבקשים ולמלשינים אל תהי תקוה
וכו' שיהא כבוד שמים ע"י עשיית דין לרשעים ,ואין זה כסברת ברורי'
בברכות י' א' דיתמו חטאים ולא חוטאים) .אילת השחר כאן(

חזיר יהא מותר לעתיד לבוא
הקדמונים מביאים מדרש שלעתיד לבוא החזיר יהיה מותר באכילה .והביא
הגאון ר' יהודה ארי' דינר שליט"א ששאלו דלפי"ז כשנתערב חתיכת חזיר
ברוב ,לא יועיל לו ביטול ,דהוי דבר שיש לו מתירין ]א"ה ,והיינו אי נימא דישאר

כיצד בירך אהרן
וישא אהרן את ידו ויברכם )שמיני פרק ט' פסוק כ"ב( .ופרש"י ברכת כהנים
יברכך וכו' .משמע שנשא את כפיו לבד .ובטור או"ח ריש סימן קכ"ח משמע
שעיקר נשיאת כפים הוא בשני כהנים ,ועי' תוס' במנחות מ"ד א' ד"ה כל כהן
ובביאור הלכה סעיף כ"ה .ועי' ברמב"ן ובהעמק דבר שם .וכתב רבנו] :באילת
השחר[ יל"ע אם אהרן בירך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן .או שבירך
אשר קדשני בקדושת כהונה או בקדושתי ]א"ה ,לכאו' לצד זה יותר נראה דהנוסח
הוא "אשר קדשני וציוני לברך וכו''[ ,ולצד השני נמצא דכשנשא כפיו עם בניו הם
בירכו שני סוגי ברכות .ומסתבר שגם אהרן בירך בקדושתו של אהרן ,כיון
שזה שם סוג הקדושה שנתקדש ,וכן למ"ד בזבחים ק"ב א' שמשה נשאר
כהן י"ל שבירך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן .ואחר שהבאנו דבר זה
בגליון פר' שמיני תשע"ד העירנו חכ"א שליט"א דהא בזמן ההוא עדין לא
תיקנו ברכות דהרי אנשי כנסת הגדולה תיקנוהו.
ושלחנו לשאול דבר זה קמיה רבנו ע"י נכדו הגרב"צ במברגר שליט"א והשיב
בתרתי .א' דאין זה ברור אימתי תקנו עצם חובת הברכה ואולי משה כבר גזר
על זה ]א"ה ,ורק על מטבע הברכות כפי שהם עתה אמרו דאנשי כנה"ג תקנוהו[ ,כמש"כ

כמו שהוא עתה ואעפ"כ ישתנה דינו ,אך ראה אוה"ח כאן דהדין לא ישתנה כלל כי התורה לא
תשונה רק טבעו ישתנה להיות מעלה גרה ,ולפ"ז לק"מ[ ,ונהנה רבנו מאד מהשאלה.

והשיב רבינו ע"ז ב' תירוצים ,א' דכל האי דינא דדבר שיש לו מתירין לא בטל,
הוא מדרבנן משום דאמרינן ליה עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר,
ומסתבר שרבנן לא אמרו את זה אלא כשיודע שלמחר או לזמן מסויים יהיה
מותר ,אבל ביאת המשיח שהוא דבר נסתר מאתנו ,ואי אפשר לדעת עוד
כמה זמן יבוא ,מסתבר שלא נאמר ע"ז הכלל דעד שתאכלנו באיסור תאכלנו
בהיתר .ב' ,דאותה חתיכת חזיר שנאסרה עכשיו לא תותר לעולם גם כשיבוא
משיח ,ורק מה שישחט אז יהי' מותר ,ממילא חתיכה זו אין לה מתירין.
והביא דוגמא לזה מה שדנו בגמ' בחולין דף י"ז ע"א לענין בשר נחירה
שהכניסו עמהם לארץ ,אם מותר .וברא"ש שם כתב נפק"מ לנודר עד זמן
מסויים וכו' ,והיינו דאף כשמשתנה הדין ,מ"מ מה שנשאר מהזמן הקודם יש
סברא שנשאר דינו עליו) .קובץ קול תורה תשרי תשע"ה(
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ממצרים גאלתנו –מחנה שאונברג
בימי הפסח ראינו לנכון להביא מדברי רבנו על הגאולה הפרטית שלו בעת שהיה בימי מלחמת העולם השניה במחנה שאונברג בשויץ ,וחלק מהפרטים ע"י
שרידים שנשארו הממחנה זצ"ל ויבדל"ט

סלילת הכבשים

טוב לרבי משה ורבי משה הי' משיב לו ,פעם עשה הגוי דבר לא הגון ולכן רבי
משה לא השיב לו למחרת בוקר טוב ,הגוי התרגז מאוד על רבי משה ,אבל
כשאמרו לו שזה עונש מרבי משה על מה שעשה ביום הקודם ניגש לבקש
סליחה) .ר' ועועול עמ' (161

בשויץ בשנות המלחמה ריכזה הממשלה את כל הזרים שלא היו נתיני שוייץ,
היות שבשנות המלחמה כל מדינה חוששת להחזיק את אלו שאינם נתינים
נאמנים ,ולכן סגרו את כל אזרחי פולין שהיו בשויץ במחנה עבודה.
רבנו היה במחנה עבודה הנקרא שאונבורג שהיה ליד באזל .הם היו צריכים
לסלול כביש בין הרים ברחוב שלש מטר ובאורך שלש קילומטר .אמר רבנו
שבימינו סוללים כביש כזה ברגע ,אבל בימים ההם היה כרוך הדבר בעבודה
קשה מאוד ,ובפועל לקחה סלילת הכביש כשלש שנים] .השוויצרים שילמו
להם פרנק אחד ליום ,אבל זה היה תשלום סמלי בלבד[.

צניעות גם בזמן החום

בעת שהותו של רבנו במחנה בשוויץ ,היה שם בזמן ההוא חום נורא ,וגם
במצב בזה היו צריכים לסלול כבישים ,ורוב האנשים שעבדו שם הורידו את
החולצה מחמת החום הנורא ששרר שם ,וגם היהודים היר"ש הסירו את
החולצה .רק שני אנשים מכל המחנה נשארו עם החולצה למרות החום
הנוראי ,ה"ה הגאון רבי משה סולוביציק זצ"ל ויבדלחט"א רבנו שליט"א) .קו'

עבדו בשבילו

דברי חיזוק בהלכה ובאגדה עמ' קט"ז בשם עד ראיה שהיה שם(

זהירות בנטילת ידים

ופעם כשנסעו תלמידי הגר"מ סאלאויצ'יק על הכביש הזה סיפר להם שמרן
שליט"א שמעודו חלוש היה בטבעו כמעט לא הועיל לעבודה כלום ,ומנהל
המחנה התבטא עליו כי הוא 'רוחני' יותר ,ופטר אותו מעבודה ,מה שנתן לו
את היכולת לשבת בצד ,ולרכון על ספריו וכן להתפלל לשלום אחיו –
הסובלים בשוויץ ובשאר מקומות העולם.
רבי משה ראם זצ"ל סיפר שהגר"מ לקח על עצמו את העבודה במקום רבנו,
והתאמץ יותר ,כדי שרבנו יוכל להמשיך ללמוד כרגיל.
וכן סיפר רבי משה פרייס שליט"א משרידי המחנה שכל אחד מהחרדים
קיבל ע"ע לעבוד יותר בשביל שרבנו ישב וילמד.

במחנות העבודה ישנו אנשים רבים צפופים בחדר קטן וביניהם היו גם הרבה
יהודים ,ורבי משה עם רבנו יבלח"ט הקפידו אז על נטילת ידים שחרית
במקום ,ומדובר היה בחדר שלא היה בו מקום לזוז כלל ,אך הם לא ויתרו על
נט"י שחרית במקום) .רבי ישראל מאיר ארלנגר שליט"א בס' פלגי מים עמ' ר"ט(

סוכות במחנה

כשהגיע חג הסוכות ,השיגו ממה שגדל בסביבות המחנה הדסים לולבים
וערבות ,אבל לא היה אתרוגים ,ובבדיקה שעשו עם תושבי המקום נתברר
להם שמהעבר האיטלקי של הגבול יש חקלאי שיש לו פרדס אתרוגים.
וביקשו מרבי חיים שטרן ז"ל שהיה דובר אטלקית שינסה לעבור את הגבול,
וכך בהשתדלות מרובה הצליח לעבור את הגבול ופנה לבעל הפרדס שיביא
לו אתרוגים ,והביא לו ארבעה אתרוגים והגיע במסירות נפש חזרה למחנה.
וסיפר ר' חיים ,שאת הנהרה שנשפכה על פניו של רבנו כשאחז בידו את
האתרוג שהגיע למחנה ,לא יכול היה לשכוח לעולם) .מפי בני משפחתו(

לימוד בכל זמן
והעיד אחד הניצולים  -הרב חיים שטרן זצ"ל 'הוא היה אחראי על פיצוצי
הסלעים ,אבל תמיד ראינו אותו יושב עם דף גמרא ,לומד כל הזמן ,ומרים
את הראש רק כשהיה צריך לעשות את העבודה'] .והיה יושב עם דפים ולא
עם ספר כרוך ,כי רק זה היה באפשרותו[.
עוד מעיד' :אצל רבנו לא היה רגע אחד של בטלה .אף פעם לא ראינו אותו
הולך בטל במחנה .עיניו תמיד היו שקועות בספר בהתמדה עצומה ,גם
ברגעים הכי קשים'.
הגאון רבי משה ראם זצ"ל  -ראש בית מדרש "הלכה למשה" בירושלים ,אף
הוא מהמחנה ,סיפר כי פעמים רבות בהמחנה שואנברג היה קור עז בחוץ
יותר ממינוס עשרים מעלות ,המים שהכינו בכלי לנטילת ידיים קפאו ונהיו
קרח .בלילה אחד  -לא הצליח רבי משה לישון בחדרו ,לקח אתו את השמיכה
בערך בשתיים לפנות בוקר ,כדי לנסות לישון במטבח של המחנהה ,הוא
חשב ששם קצת יותר חם מחמת התנור והבישולים שבשלו במשך היום.
והנה ,כשהגיע לשם התגלה למול עיניו מחזה מפעים ,מרן שליט"א רכון על
ספריו במטבח ,והוגה בעמל לצד חום התנור...

בשבתות ויו"ט

בשבת הם לא היו עובדים ,והיו יושבים ביחד בסעודת שבת והיו שרים שירי
שבת ומדברים דברי תורה.
בימי הפסח זכו שהם השתחררו מהמחנה והתארחו אצל משפחות תורניות
בשוויץ וכך ניצלו מחששות.

בבית חולים

בהמשך חלה רבנו בדלקת ריאות ,ולא ידעו מה זה ושמו אותו בבידוד ,ואח"כ
העבירו אותו לבית חולים ששימש ברובו לחולי שחפת שהיתה מחלה
מסוכנת מאוד.
בבית החולים כשעשו לרבנו בדיקה הלך אחד ולקח את המבחנה שלו ונתן
לאחד מחולי השחפת שירק לתוכה וכתב עליו את שם רבנו ,ואכן בבדיקה
יצא שרבנו חולה בשחפת ,אבל כשהגיע רבנו לבדיקה גופנית אצל הרופא
ראה הרופא שאין שום סימני מחלה ולכן כתב בדף ,למרות שבבדיקת
המעבדה רואים שיש שחפת ,אין סימני מחלה על הנבדק ,ולכן חושב שיש
כאן טעות בבדיקה ואין לחולה שחפת .ועם זה שוחרר מבית החולים.
כאשר חזר רבנו עם המכתב למחנה הסתפק אם להראות את זה שהרי
המסקנה שאין לו שחפת ,ולמרות זאת החליט מה יש להפסיד ,ונתן את
המכתב לרשויות המחנה ,ושם הי' רופא שחשש מהסיכוי הקטן שיש לו
שחפת ,וחשש שידביק את כל העובדים שלו שם ,ושחרר אותו מהמחנה.

מאכלי חלב

והיתה סייעתא דשמיא עצומה שבכל התקופה ההיא ניצלו מאכלות
אסורות ,שהם הצליחו להנהיג שכל מה שהם אוכלים יהיה חלבי וכך אכלו
תפוחי אדמה מבושלים בחלב ,אטריות בחלב וכדו' ,ולא הכניסו בשר כלל,
ולמרות שהיו במחנה גם שאינם שומרי תו"מ הסכימו לזה ,וע"י כך הצליחו
שלא ליכשל בכל האיסורים החמורים של כשרות השחיטה ובשר בחלב.
בארבע לפנות בוקר היו יוצאים להשגיח על החליבה כדי שהחלב יהיה חלב
ישראל ,ולגוי הרפתן לא היה אכפת שהם משגיחים עליו.
]במחנה היו כשלש מאות יהודים ומתוכם רק כ 30-שומרי תורה ומצוות[.
עיקר השגחה היתה בידי הרב חיים שטרן זצ"ל וכפי שהתבטא רבנו שהיה
קשה לעבוד עליו.

ברכה אחרי ששים שנה

כשהורו לו להתאשפז בבית חולים חשש שמא יצטרך לאכול מאכלות
אסורות שם ,ואמרו לו שיש שם אחות חרדית שתדאג לו ,ובכל זאת לא נחה
דעתו מכך ,כי מי יודע כמה יודעת היא בהלכות.
עד שאמרו לו שהיא צמה את כל הצומות ,שזה היה דבר לא מצוי אפילו בין
החרדים ,ואז נחה דעתו .ואכן בכל התקופה שהיה בבית החולים דאגה לו
לחלב ולאוכל כשר.
כעבור ששים שנה ,כאשר נסע מרן שליט"א לארגנטינה ,נכנסה אותה אחות,
שהיתה אשת הרה"ג ר' יוסף אופינהמר זצ"ל רבה של ארגנטינה ,לקבל את
)מזקנים
ברכת מרן שליט"א ,מרן שליט"א הודה לה מאוד ובירכה בחום.

את כל האוכל לאחרים

היה בבני ברק יהודי שעבר בדואר וסיפר שהיה עם רבנו במחנה ,והוא היה
זקוק לעוד אוכל ,מרוב מתח שהיה לו בזמן המלחמה .ורבנו נתן לו כל יום
את מנתו ולעצמו כמעט לא השאיר כלום ,וכך הציל את חייו.
וכנשאל רבנו מבנו הגר"ש שליט"א אודות מעשה זה ,אמר לו אתה יודע
שאני לא אכלן גדול ולכן נתתי לו את האוכל) .צדיק כתמר יפרח עמ' ו(

אתבונן ח"ג עמ' (52

לא ענה שלום

סיפר פעם הגה"צ ר' זאב אידלמן בשם רבנו ,שכאשר היה עם רבי משה
סולוביציק במחנה היה שם גם גוי אנטישמי אחד ,והיה אומר כל יום בוקר

טנא מלא ברכה לידידנו הרה"ג ר' ישראל טרבלסי שליט"א לרגל הוצאת ספרו 'אפיקי איל'
שבו  800עמודים של חידושים וביאורים בענינים שונים בעיקרי היהדות
שנאמרו ע"י רבנו שליט"א בשיעורים על ספר דרך ה' וספר נפש חיים
ובשילוב מקורות נפלאים מספרי אדוננו הגר"א וגדולי תלמידיו לכל דברי רבנו שליט"א
יזכה להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפת לבו
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לבקשת רבים אנו מדפיסים כאן שוב את עיקרי הדברים שנכתבו בגליון פסח תשע"ד
הליכות החג
כל מקום שמסומן ב* הוא תוספת על הנכתב בשנה שעברה

שבת הגדול

ליל פסח

בשבת הגדול אינו אומר את הגדה וכדעת הגר"א ,והסביר רבנו את דבריו:
דהנה בביאור הגר"א כתב על דברי הרמ"א )סי' ת"ל( שאומרים בשבת הגדול
את הגדה ,שמאז התחיל הגאולה ע"י לקיחתו ,אבל הוא דבר שאינו דהא
מפורש במכילתא )ס"פ בא( שומע אני מר"ח ,ת"ל ביום ההוא ,אי ביום ההוא
יכול מבעוד יום ,ת"ל בעבור זה ,בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך עכ"ל.
ולכאורה במכילתא רק כתוב שאי אפשר לצאת יד"ח המצוה קודם ליל פסח,
ומה הקושיא על הרמ"א דהא גם לדבריו אינו יוצא בזה יד"ח המצוה .וצ"ל
דהגר"א למד דהילפותא בזה דלא שייך ענין הסיפור קודם ,והמספר קודם
הרי זה כמספר באמצע השנה.

את ההלל בליל פסח נהגו בכולל חזון איש ]שם היה מתפלל רבנו בשנים
מסוימות[ לומר בלא ברכה ,אמנם בזמנים שהיה מתפלל בירושלים בפסח,
היה הש"ץ מברך ומוציא את כולם ,וכן בשנים האחרונות שמתקיים מנין
בביתו ,הגאון ר' אהרן רוטר שליט"א שמנהגו מארץ מולדתו  -רומניה להגיד
הלל בברכה ניגש לעמוד ומוציא את כולם] .ובשנה הראשונה שהתפלל בביתו אמר
לרבי ישעיהו לוינשטיין שליט"א שיגש לעמוד ,ואמר לו אתה התפללת בפונביז' ושם מברכים
על הלל ,ולכן תברך ותוציא את כולם[

וסיפר רבנו :שבבריסק לא נהגו לומר הלל בברכה בתפילת ליל פסח ,ורק
בבית הכנסת שנקרא 'בית כנסת הרב' ,שהוקם ע"י מהר"ם פאדווא זצ"ל,
ששם היה המו"ץ השני של העיר מעדת החסידים אמרו הלל בברכה בליל
יו"ט] .ראה בקובץ משולחן מלכים פסח עמ' תתרכ"ה הע'  391שהביא רב"ש המבורגר שליט"א

מכירת חמץ
את החמץ מוכר ע"י חתנו הגר"ז ברלין שליט"א אצל מרן הגר"נ קרליץ
שליט"א ,ומשכיר במכירת י"ג ,את המקומות שלא משתמש בפסח כדי לא
להתחייב בהם בבדיקה.
אינו נוהג למכור את הספרים לגוי ,מפני שנזהר כל השנה שלא לאכול לידם,
הן מחמת החמץ ,והן מחמת חשש תולעים שיש בספרים] .בשנים
הראשונות שהגיע לבני ברק היה מניח מחיצה קלה כנגד הספרים ,אך לאחר
מכן הפסיק[* .אמנם בספר חידושי רבינו חיים הלוי שבחזקת רבנו .רשם רבנו
בכת"י בכריכה הפנימית :נבדק מחמץ ניסן תשל"א) .אעלה בתמר עמ' נה(

שסיפר לו רבנו שליט"א כעי"ז ,והוסיף שאינו יודע האם המהר"ם פאדווא הנהיג דבר זה ,או
שהקהל ביקש ולא מנע מהם[.

הכנות לסדר
בדרך כלל הסדר מתחיל רק אחרי

זמן "זעקסטיל" ] -ששית היום שהם ב' שעות

זמניות אחרי השקיעה[.

אינו מחלק לילדים קליות ואגוזים.
בנו הגדול הגאון רבי משה שליט"א מיסב על שולחנו בליל הסדר ,ובשנים
קדמוניות היה עולה רבנו לבית בנו בירושלים.
לובש כובע וקיטל בליל פסח .את הקערה מסדר כפי סדר האר"י ,ומניח ג'
מצות ,ומניחם בנרתיק אחד
כשיש מקום מניחים את הסימנים ליד הקערה ,וכשא"א מניח על הקערה.
ואת הקערה עושים לו ולבנו שליט"א ולנכדים הנשואים המסובים שם.
מניחים על השולחן את כלי הכסף של פסח] .ועל דברי המשנה ברורה סימן תע"ב

הגעלת כלים
על השיש מניח חתיכות עץ גדולות ,ועליהם מניחים ניר כסף] .ושנה אחת
נקרא בער"פ למקום ציבורי ליד כפר סבא להגעיל כלים ,והלך לשם בהוראת
החזון איש עם כמה רבנים ,וביניהם מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א[.

ערב פסח שחל בשבת
כשחל ער"פ בשבת מוסיף רבנו בנוסח הביטול 'ולהוי הפקר אם צריך
להפקיר' ,דאל"כ הוי הפקר שלא לצורך ואסור] .דהנה במ"ב תל"ד סק"ח
כתב וטוב לומר ליבטיל ולהוי הפקר ,לחוש להתוס' דביטול הוא הפקר ,אכן
דעת הרמב"ן ריש פסחים דביטול לא הוי הפקר ,וראיתו מהא דמותר לבטל
בשבת ויו"ט והלא אסור להפקיר בשבת ,וא"כ בער"פ שחל בשבת להרמב"ן
לא עביד שפיר אם יאמר לשון הפקר ,ולכן יאמר ליבטל ואם צריך הפקר
שיהא הפקר) .שיעורי הגרב"צ פלמן זצ"ל(

ס"ק ו' שהמהרי"ל הי' מניח על שולחנו בליל פסח כלים נאים משכונות של נכרים לשמוח
בראייתם .ציין רבנו שכעי"ז מבואר במהרי"ל בליקוטים בסוף הספר ,שהעידו על ר"ת כשהי'
רוצה ללמוד תמצית מהלכה חמורה ,הי' נותן לפניו תל של זהובים לשמוח בהם ,ונתרחב לבו
ולמד בכח עכ"ל) .ימלא פי תהלתך תפילה עמ' שכ"ט(

ושנה אחת שיצא הספר ימלא פי תהלתך על תפילה לפני פסח ,והיה לרבנו
שמחה גדולה מזה ,ואמר שיניחו את הספר על שולחן הסדר ,כי זהו הכלים
נאים שלו ויתרבה השמחה] .ואח"כ הראו לו שמסופר )ס' בינה לעתים ניסן או' רי"ז(

ערב פסח
את החמץ היה נוהג לשרוף בעצמו ,אבל בשנים האחרונות שולח שליח
שישרוף בשבילו .וכפי שאמר ,שמעתי שהגרי"ז היה שולח שליח שישרוף
את החמץ שלו בערב פסח ולא היה מקפיד לשרוף בעצמו .ואמר דכיון אינו
אלא מנהג ,עיין ש"א או"ח סימן תמ"ה ס"א ,אין צריך לשרוף בעצמו ואפשר
גם ע"י שליח.
וכשחוזר השליח אומר רבנו כל חמירא.
אומר סדר קרבן פסח בערב פסח ,וכשיש זמן אומר את הסדר הארוך שע"פ
הגר"א] .והסתפק רבנו האם האומר פרשת פסח מצרים ,נחשב כאילו הקריב
פסח דהרי זה היה פסח לשעה) ,אילת השחר בא יב ,ג([.
בשנים האחרונות אומר גם את אגרת רבי שמשון אוסטרופולער זיע"א בערב
פסח* .ואת שמות המלאכים אומר רק במחשבה.
אינו אוכל פירות בערב פסח ,כדי שיאכל את החרוסת לתאבון] .ועי' ברמ"א
בסו"ס תע"א שכ' דאי"צ להקפיד בזה[

כעי"ז על הגאון רבי הלל ליכטנשטיין מקלמייא זצ"ל בליל הסדר .שהיה נוהג לעטר את שולחן
הסדר עם כל חיבוריו שהיו לו בכתי"ק .והכריז "הרי דוד המלך ע"ה משמיע טוב לי תורת פיך
מאלפי זהב וכסף ,ואני מקיים את הדין יפה ,ומעטר השולחן של הסדר בכלי זהב" *וע"ע בגמ'
ברכות נא ,א עיטור רב יהודה מעטרהו בתלמידים[.

להסיבה מביאים כסא מיוחד עם משענת ,ומניחים שם ב' כריות ,ובשנים
הקודמות היה עושה הסיבה כשהוא שוכב באלכסון ממש.

הנני מכוין
אומר את הנני מכוין שנדפס באור השנים לבעל הפרדס] .והוא אחד משני
הספרים שאדוננו הגר"א זיע"א נתן את הסכמתו[ רבנו שליט"א הוציא לאור ספר זה מחדש,
והקדים הקדמה נלהבת )בעילום שמו( לבאר גודל התועלת בהנהגה ע"פ ספר ק' זה ,באופן קיום
המצוות ,וכך כתב :ימלא פינו שבח והודי' לשמו יתברך על שהחיינו וקיימנו והגיענו להו"ל ספר
אור השנים ,מהגאון הקדוש ר' ארי' ליב עפשטיין ז"ל אבד"ק דקעניגסבורג .הספר ,הוא מנין
המצות מסודר לעבודת האדם מדי יום ביומו ,בצירוף אמירה בפה לפני כל עשייה שהוא מזומן
לקיום המצוה .והנה עיקר עבודת האדם בעוה"ז הוא בעשיית המצות ,ומקרא מלא הוא בסוף
קהלת 'סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם' וכיון שזה
תכליתו ,מובן מאליו ,שכל מה שמרבה בעשייתן הוא עולה יותר ברום המעלות .ואף דהדברים
פשוטים לא נתמעט חשיבות הדברים לשנן לנו את זה ,כדי לחזק בליבנו את זה ,ועל יסוד זה
סובב והולך הספר .ומאריך שם בענין המצוות ונדפס בימלא פי תהלתך )ח"א עמ' קו –קז(.
ומסיים :והנה הספר הזה שלפנינו ,שכולו בנוי על התכלית הזה ,לחזק בלבותינו ענין המצות,
עשייתם ,וזכירתם ,להלהיב לב האדם לפני עשייתו ,שידע מהו רוצה לעשות ,ולב מי לא יבין
שספר כזה נחוץ מאד בכל הזמנים .בדורות הקודמים חיו הרבה צדיקים ,שהי' ניכר מכל אורח
חייהם ,איך שהם חיים ברוח זה שהמצות הן נשמת אפם .אמנם ע"י ירידת הדורות נתמעטו
מאד הצדיקים ,וספר כזה משנה צורך הוא לנו ,כי בספרים מסוג זה ,במיוחד יש אפשרות לתאר
לעצמו עובד ה' ,שמכל תנועה נראה עבודתו ליוצרו ,בקיום כל מצוה באהבה ובהתרגשות .נראה
להביא ברכה לתוך ביתינו ללמוד ממנו ,להרבות במעשה המצות ,גם זכותו של המחבר ,יעמוד
לנו לזכות להיות מהזוכים ומזכים בקיום המצוות כרצונו יתברך.

הדלקת נרות
נוהג בביתו להדליק נרות גם ביו"ט קודם השקיעה] .אבל שאר בני הבית
שמדליקים שם על השולחן ,מדליקים בלילה[.
מדליק ד' נרות *בחדר שאוכל ועוד ב' נרות ב' מקומות בבית ,במטבח,
ובמעבר ומברך על הנרות שבחדר שאוכל] .וככל שבת[.

אפית מצות
אינו נוהג לאפות מצות בע"פ ,וכשהיה בכפר סבא ביקשו מרבנו שיבוא
לאפיה של ע"פ ,והיה שם ,אבל כמדומה שלא אכל מהמצות האלו.
את המצות מביא לו בנו הגר"מ שליט"א ,מחבורה שנעשית בי-ם ועושה בהם
את כל הקנינים ,קונה בחצר ,ועושה הגבהה ,ומשלם כסף כדי לקנות גם בקנין
כסף ,ואינו רוצה להסתמך שיהיה זקפן במלוה וכדו' ,אלא משלם במזומן.
]היתה תקופה שעשה מצות בחבורה של כולל פוניבז'[
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משתמש ב"הגדה עם רל"ח פירושים" ,ורגיל לומר דברים מסוימים המובאים
שם.
בשנת תשנ"א היה בליל הסדר רק עם הרבנית ע"ה ,וסיפרה הרבנית לאחר
מכן שאמירת ההגדה ארכה כשעה שלימה ,כי רבנו תירגם וביאר לה כל קטע
וקטע באידיש] .והזכיר פעם רבנו שליט"א דכך נהג החפץ חיים לומר את
הגדה לתרגם לבני ביתו לאידיש[.
שופך בזרת באמירת י' מכות ,והיו כמה שנים ששפך מהכוס.

את הקידוש אומרים כל המסובים ביחד ,וכן את כל ההגדה ,והברכות.
אומר את הקידוש בישיבה ,ורק את אמיר ויכלו אומר בעמידה .וכן נוהג
בקידוש כל השנה.

יין ולא מיץ ענבים
בשנים האחרונות לד' כוסות מוזג רוב כוס יין ,והשאר מערבו במים או במיץ
ענבים .ואמר רבנו דאין הבדל ביניהם ,כי כמו שאדם השותה בקבוק מים לא
ישתכר ,כך אם ישתה בקבוק מיץ ענבים לא ישתכר ,דמיץ ענבים אינו משמח
לבב אנוש] .ובהגדה עמ' קצ"ב מובא בשם רבנו שאמר :אומרים בשם הגאון ר' יוסף שלום

מצה
רבנו נוהג לעת זקנותו ללעוס המצות בפיו קודם שמיסב ואז מיסב ובולע.
])הגדה עמ' קיב( ,וכן איתא בהגדת הגרשוני עמ' ק"ז שכן נהג החפץ חיים לעת זקנותו[.

*ואינו חושש לשיטות שאכילה נחשבת מהכנסה לפה ועיי"ז לוקח יותר
מכדי אכילת פרס ,וע"כ קודם מניח בפה ולעוס כדי שיבלע הכל בבת אחת.
סובר דאי"צ להחמיר לכזית כשיעור הגדול אלא בכזית א' ,אבל לאכול
כשיעור ב' כזיתים שהוא בגדר חומרא והידור א"צ בו שיעור הגדול) .שם עמ'

אלישיב זצ"ל שצריך לשתות יין בד' כוסות שזה משמח ולא מיץ ענבים וכדומה )ואפשר למזוג
חצי או שליש כוס יין עם מיץ ענבים לפי חוזק היין( ולכאורה משמע כן מדאיתא בנדרים מ"ט
ב' דר"י חשש בראשו משתית ד' כוסות מפסח עד עצרת ,ואם אפשר לשתות מיץ ענבים למה
שתה יין ,דהא מבואר בפסחים י"ג א' שזמן ביעור ענבים הוא בפסח ,משמע שהיו ענבים עד
פסח ויכלו לעשות מיץ ענבים .ועוד אמר רבנו שהאירו לו דבהגהות מרדכי על הגמ' בפסחים
ק"ח ב' 'אחד חדש ואחד ישן' כתב' ,וא"ת היאך יכול להיות יין חדש בפסח ,י"ל כגון שהי' לו
אשכול של ענבים ועשה מהן יין' הרי שזה הי' באפשרותם[.

קיב(

מצות יד
רבנו אוכל כל ימי הפסח רק מצות יד ,ולילדים עד שנכנסו לישיבה גדולה
היה נותן מצות מכונה לימות החג.
וסיפר רבנו :בזמן המלחמה כשהייתי במדינת שוויץ לא היה ניתן להשיג
מצות עבודת יד רק מצות שנעשו על ידי מכונה .ויש בזה שאלה של חסרון
לשמה מכיון שאינו נעשה בכח גברא רק על ידי מכונה .ונצטערתי מאד על
זה שאיני יכול לקיים מצות כזית מצה בליל הסדר כדרכי במצות יד .ונאלצתי
בדלית ברירה לאכול באותה השנה את הכזית מצה ממצות מכונה .אך
חששתי מלברך עליהם ברכת אכילת מצה ואכלתי בלי ברכה .לימים אחר
זמן כשהגעתי לארץ ישראל אצל הגרי"ז סיפרתי לו זאת ,ואמר לי שלאביו
הגר"ח היה רק צד אחד בעלמא שלא יוצאים בזה ,אבל למעשה אפשר לברך
ע"ז.
כמדומה שאמר לי עוד ששנה אחת כשהיה מחסור במצות היקל הגר"ח
לאכול כזית ראשון ממצות שלישת העיסה שלהם נעשתה ביד וההמשך ע"י
מכונה ,וצירף לזה את שיטת ר"ת )פסחים לו ,ב( דמשנעשית עיסה יש כבר
שם פת] .ומבן רבנו -הגר"מ שליט"א שמענו שהגרי"ז אמר לרבנו שבשעה
שהגר"ח התיר את המצות מכונה החזיק בידו את דברי הר"ש בחלה[*] .והעירו

*מוזג הכוס במעט יין ]ביין תוצרת בית שאינו מזוג[ וביאר שזה ע"פ הסוד
שיין זה דין ומים זה רחמים .ע"כ מוסיפים מים ליין למתק הדינים] .ובשנים
שהי' מקדש על מיץ ענבים הי' מוסיף מעט יין כדי שיוכל למוזגו במים,
דחשש שמא א"א למזוג מיץ ענבים כלל[.

צורת השתיה
רבנו נוהג למלאות פיו במלא לוגמיו לפני שהוא מיסב ,ואז מטה ושותה
בהסיבה ,וממשיך לשתות את כל הכוס בהסיבה ,וכך חוזר ושותה בג' פעמים
את הכוס) .הגדש"פ עמ' מ"ז( ]והסביר פעם דהסיבה היינו שנשען גופו "וראשו"
על הצד ,ולא סגי במה שגופו נשען וראשו באויר .אלא דסגי אם נשען ראשו
על ידו) ,היינו שתופס הראש בכף ידו הנשען על הצד( .דלפעמים קשה
לשתות את בשתיית הכוס בהסיבה ,דכשבא להכניס לפיו נשפך היין ,לכן
העצה היא שילגום מעט יין בפיו כשהוא יושב ,וקודם שיבלע ייסב על צדו
ויבלע היין ,וכך יעשה כמה פעמים עד שיגמור הכוס ,ומה שמכניס לפיו בלי
לבלוע אינו כלום[.

הפסק בין הכוסות
העיר כמה פעמים על הא שיש הפסק של ע"ב דקות בין כוס א' לכוס ב' וא"כ
צריך לומר ברכת מעין שלש ,וכך נהג כמה שנים לברך מעין ג' על הכוס
הראשונה כשראה שעומד לעבור הזמן] .וראה מנחת שלמה קמא סי' י"ח מש"כ בזה

דעי' בחי' רבנו חיים הלוי הל' חו"מ ד"ה והנה מדברי התוס' שלמד כן בשיטת ר"ת דמשעת עיסה
אית ביה דין לחם לכל מילי ,אבל החזו"א בגליונות שם חולק על זה והגר,ח כאן לשיטתו בזה[.

כשח"א הוציא הנהגות החזון איש ,וכתב שהחזו"א סבר שמצות מכונה דינם
כחמץ ,העיר לו רבנו דאי"ז נכון ,דהרי החזו"א נתן לזוגתו הרבנית ע"ה לאכול
מצות מכונה ,וכי יתכן שנתן לה לאכול חמץ) .כ"ת(
*נסתפק רבנו האם כשאוכלים את המצות צריך לכוין גם את הכונה
שמבוארת בשו"ע סי' קנ"ו שיתן כח לעבודת הבורא .או דלמא כיון שמכוין
למצות מצה אי"צ לכוין גם לזה.

מרן הגרשז"א זצ"ל בהרחבה[

חמר מדינה
סיפר רבנו שמזמן המלחמה ]היינו מלחמת תרע"ד – תרע"ח[ היתה עניות
נוראה ,והשתמשו לארבע כוסות ב"תה" עם סכרין .וראה בשו"ע סי' תפ"ג
סעי' א' בהג"ה שיוצאים בחמר מדינה ]והוסיף רבנו שמרן הגרח"ע זצ"ל
הורה שיכולים להבדיל על תה וכך הוא נהג[.
*ושאלו את רבנו דכוס שני של ד' כוסות מוזג בתחילת מגיד ושותה בסוף
ההגדה והתה מתקרר בינתיים ואיך מועיל לשתות כוס תה קר ,והשיב רבנו
ששמרו על חומו וגם לא האריכו בהגדה כולי האי) .אעלה בתמר עמ' פד(

אכילת שרויה
אינו אוכל שרויה אפי' שמנהג אבותיו היה לאכול שרויה ,וסיפר שהיו רק
טובלים את המצה במים ולא יותר מכך.
ואמר :בל"נ איני אוכל שרויה בפסח ,משום שכשהייתי צעיר הייתי צריך
לאכול אצל אנשים שלא סמכתי עליהם כ"כ ,ולא רציתי לאכול אצלם בפסח,
לכך אמרתי להם שאינני אוכל שרויה ,ומאז לא אני לא אוכל שרויה.
ושאלוהו א"כ איך אכל במשך ימות השנה ואמר :טריפות לא האכילו אך
בפסח חששתי] ...ולכן כשבנו התחתן אמר לו רבנו שיכול לאכול שרויה,
דאי"ז מנהג המשפחה אבל שלא יאכל שרויה בכלים שלו[.
]וגם מנהג אשתו היה לא לאכול שרויה כפי שנהגו בבית אבותיה[ .שנה אחת
הוצרך לאכול את המצה שרויה במים ,ואכל כך את המצות* .אבל בהמשך
התרגל רבנו לשים את המצה בפה עד שמתרכך ואז אוכל אותו כך) .צדיק

ורחץ
כמנהגו בכל השנה שנוטל ידיו היכן שמקדש ,מביאים לו לשולחן את הנט"י.
*והוא נוטל ראשון ומחכה שכולם יטלו וכן נוהג כל השנה.

כרפס
לוקח תפוחי אדמה לכרפס ,כמנהג אנשי ליטא] ,ואף שם לא חששו לדברי
החיי אדם שאסר לאכול תפו"א בפסח מחשש קיטניות[ .ואכלו בלא הסיבה.

יחץ
אין נוהגים בבית רבנו מנהג גניבת האפיקומן ,ובדרך כלל מניחו מתחת
לקערה ,או מטמינו ליד הכרים של הסיבה .ועורר רבנו לנוהגים שגונבים את
האפיקמן ,שכדאי לאב לומר שהוא מרשה לגנוב את האפיקמן ,ולא יכשלו
באיסור גניבה ע"מ למיקט.

כתמר יפרח עמ' יט(

מרור
למרור מלפנים היה אוכל חריין .וכשאסרו הרופאים עליו לאכול חריין ,היה
לוקח חסה ,אמנם כיון דהחזו"א סבר דלא יוצאים בזה ,היה מבקש שיוציאו
אותו בברכה 'על המרור' ,ובשנים האחרונות ]החל משנת תשס"א[
שמביאים עולשין ,אוכל את זה ועדין מבקש שיוציאו אותו כיון שלא מרגיש
המרירות] .ולפעמים חושש שלא יצליח לאכול כזית ,ולכן מבקש שיוציאו
אותו בברכה[.
וב' שנים השיגו לו עלי חריין ,ואכל ובירך עליהם .ואמר שלראשונה בחייו
הרגיש מרירות ,דתמיד רק מרגישים את החריפות של החרין ,שמבטל את

מגיד
מה נשתנה אומרים כל הילדים וגם הגדולים בזה אחר זה ,ולפעמים חוזר
ואומר גם הוא] .והסביר פעם ,שבאמת אי"צ לחזור שוב ,אבל כיון שהילדים
לפעמים מחסרים מילים מהנוסח כדי לחזור ולומר הכל[.
במהלך ההגדה אומר כמה וכמה ענינים שנוגעים לפשט ההגדה ,ואם
שואלים עונה ומרחיב בעניני ההגדה] .והדברים נדפסו בהגדה של פסח
אילת השחר[.
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המרירות] .ועי' מג"א תע"ג סקי"ב דעלין עדיפים מהקלח עצמו ,והמנהג
לאכול עלין למרור והקלח לכורך עי"ש[.
*ובהזדמנות אחרת הסביר רבנו :הנה בכל שנה באים אלי ואומרים שזה חסה
או עולשין מרים ,ואני טועם וזה בכלל לא מר ,ופ"א באו ואמרו לי שהפעם
זה ודאי מר ,ובכל זאת לא היה מר .ונתברר לי טעם הדבר ,שאנשים רגילים
לאכול דברים מתוקים ,ולכן אף כשאני אוכל לחם זה נראה לי מתוק ,וכן
שאני אוכל מצה אני מרגיש שזה מתוק .ולכן אי"ז מר לי.
ומעתה יל"ד האם בגלל שאצלו זה לא מר אינו יוצא יד"ח במרור ,או דלמא
כיון שאצל העולם זה נחשב לדבר מר כי בעצמותו הוא מר שפיר דמי) .צדיק

בימי הפסח רגיל לאכול ]כפי כוחו לאכול כזית כדא"פ של מצה[ פעמיים
ביום סעודת פת ,כדי לאכול כזית מצה בכל פעם ,לקיים מצות מצה כדברי
הגר"א] .וגם כדי לאכול ב' סעודות פת בכל יום בחוה"מ[ ובשביעי של פסח
אוכל גם סעודה ג'.
והעיר רבנו שהרוצים לקיים את דברי הגר"א כדאי שיכוונו לשם מצוה כי
במצוות קיומיות בעינן כוונה .דיל"ע אם לדעת הגר"א צריך לכוין באכילת
מצה כל ז' לשם מצוה דאפי' למ"ד בעירובין צ"ה ב' מצוות אין צריכות כונה
י"ל שזה דוקא במצוה חיובית אבל במצוה קיומית אולי צריך כונה .והנה
בתרגום יב"ע בפרשת ראה ט"ז ג' כתב שבעת ימים תיכלון מצה לשמיה פטיר
ולכאורה היכן יש דין לאכול מצה לשמה כל שבעה אמנם אם נאמר שיש
מצוה באכילת מצה כל שבעה וס"ל שצריך לכוין לשמה א"ש והעירו דבשדי
חמד חלק ח' מערכת חמץ ומצה סימן י"ד אות י' כבר הביא ראיה זו *]ונשאל
האם יש לחוש לבל תוסיף לשיטות דאין בזה מצוה ,ואמר דאין לחוש לזה,
וראוי לכוין[.
והסתפק רבנו האם עדיף לאכול סעודה ג' ביו"ט ראשון כשלא יוכל לאכול
במוצאי יו"ט סעודה או שסעודה בחוה"מ עדיפה.
*ושנה אחת נחלה רבנו שליט"א מרוב מצות שאכל שלא רגיל הרי לאכול פת
במשך השבוע ,והוצרך לעבור ניתוח מחמת זה.

כתמר יפרח עמ' שפח(

בליעת המרור
אמר רבנו שליט"א שמי שאין לו שיניים ללעוס ,וגם החניכים חלשים מכדי
ללעוס את המאכל ,יש לדון שאינו יכול לקיים מצות מרור ,דהרי קי"ל בלע
מרור לא יצא משום שלא טעם טעם מרור ,אמנם תמה רבנו אמאי לא יצא,
הא אכילה זה בהבליעה ולא הלעיסה ,וכ"ת דבעינן טעם מרור ,מ"מ גם
בבליעה יש קצת טעם מרור .והציעו את הדברים קמיה מרן הגרי"ש זצ"ל,
ואמר דאה"נ אם אכל מרור טחון ומפורר יצא יד"ח ,והא דמבואר דבלע מרור
לא יצא הכונה שבלע קלח מרור כמות שהוא דבזה לא מרגיש כלום בבליעה,
והורה הגרי"ש זצ"ל לזקן שאין לו שיניים ללעוס דיוכל לחתוך המרור
לחתיכות קטנות או לפררו ואז סגי בלעיסה גם בחניכים חלשים.

שמחת יו"ט

כורך

אינו מקפיד לשתות רביעית יין בכל יום בחוה"מ] .ובמק"א אמר בזה רבנו:
בפסחים ק"ת א' איתא בזמן שביהמ"ק קיים אין שמחה אלא בבשר וכו'
ועכשיו שאין ביהמ"ק קיים אין שמחה אלא ביין לא מפורש כמה שיעור
אכילה ושתיה בכדי לקיים מצות שמחה ולכאורה כיון שלא מצינו אכילה
פחות מכזית ושתיה פחות מרביעית ה"ה כאן .והעירו לעי' ברש"י בחגיגה ו'
ב' ד"ה שמחה וכן בדף ז' ב' ד"ה ישראל ובד"ה והכהנים שמדקדק וכותב
לשון של בשר לשובע .ולענין יין העירו לעי' ביש"ש ביצה פ"ב סימן ה' שיש
לשתות לרוות גופו עי"ש[.
עוד דן רבנו :יל"ע אם המכוון במצוה זו היא שלא להיות בעצבות וע"י אכילת
בשר ושתיית יין לא יהא בעצבות או שיש דין לעשות פעולות לשמוח.
והעירו דמדאמרינן במו"ק ח' ב' דאין נושאים נשים במועד מפני שאין
מערבין שמחה בשמחה רואים דהמצוה להיות בשמחה ולא רק שלא להיות
בעצבות.
בשנים הקודמות הקפיד רבנו להכין מים לכל הפסח ,ושנה אחת אשתו
שכחה ושתתה מים רגילים והצטערה טובא ,ומאז הפסיק במנהגו זה ]ולא
חזר למנהגו הראשון גם אחרי פטירת הרבנית[.

אינו אומר זכר למקדש כהלל לפני כורך ,וכמדומה שהוא אומר את זה
בהרהור ,ודו"ק.

שולחן עורך
אינו אוכל דגים בפסח ,מפני שבשנת תש"ה כשהיה בשוייץ היה חשש
שמנקים את הדגים עם ספירט חמץ ,ואז לא אכל דגים ,ומני אז הפסיק
לאכול דגים ,אבל לבני ביתו מתיר לאכול ,וגם אינו מקפיד על הכלים .וראה
מאמרו של הגר"ח רוטר שליט"א בקובץ אור ישראל ל"ט עמ' קל"ג ,שמביא
מדברי רבנו שליט"א בענין זה עי"ש.
משתדל להסב בכל הסעודה ,אמנם בשנים האחרונות מיסב רק בדברים
שמחויבים מעיקר הדין.
*לפעמים בסעודת יו"ט שר רבנו ניגון בצאת ישראל בניגון המיוחס לרבנו
חיים מואלוזין זצ"ל ,ופניו להבים ,והשמחה ניכרת ופורצת גבולות) .מזקנים
אתבונן ח"ד עמ' (21
]*דרכו של הגאון רבי חיים ערלנגר זצ"ל בליל הסדר לשורר מזמור 'בצאת ישראל' באופן מיוחד
בהתרגשות עצומה ובקול גדול ,והיו רבים באים לשמוע את זה .וכנשאל על כך מה ראה בניגון
זה ,הסביר שזה אחת המנגינות ששמע בעת שר' אהרן לייב היה למד בלילות בישיבת במונטריי,
שמאותם לילות הרגיש ר' חיים שנבנה כל חייו ,וממילא כששר את הניגון הזה ,זה מעורר בו את
חשקת התורה באופן מיוחד וע"ז התרגשותו ] -הניגון של בצאת ישראל הוא ניגון ידוע אצל
יוצאי ליטא[) .מפי בנו  -הגה"צ ר' ישראל מאיר שליט"א([.

ספירת העומר
אומר את הספירה 'בעומר' ,ומיד אומר 'לעומר' ,ולא חוזר על כל הנוסח* .ו
הגר"י סוקל שליט"א שאל את רבנו דלכאו' מה מועיל שאומר בעומר ואח"כ
לעומר הא כבר יצאו בדיעבד .ואמר רבנו דאה"נ באמת הוי רק לחומרא
דמילתא בספירת העומר) .יום חתונתו עמ' מג(
הנשים בביתו ספרו ספירת העומר אך בלא ברכה ,ורק ביום המ"ט לספירה
הורה רבנו להם שאם לא שכחו מלספור אפילו יום אחד עד עכשיו יספרו
הלילה בברכה ,דהרי כבר אין חשש שכחה.
וסיפר רבנו שאצל הבית הלוי נהגו הבנות לברך על ספירת העומר ,כי לא
חשש שישכחו .דלשיטתו )עי' בשו"ת ח"א סי' ל"ט( אף אם שכחו יום א'
לספור עדיין יכולות לברך.

ברך
מנהג רבנו לא לומר הרחמן בשבתות ויו"ט כמנהג הגר"א ,אמנם בליל הסדר
רגיל לומר רק את הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו ארוך יום שצדיקים יושבים
ועטרותיהם בראשיהם ויהי' חלקינו עמהם .וביאר רבנו :זו תפילה גדולה
מאוד ,ולא מתפללים אותה כ"א פעם א' בשנה ,והטעם שבליל הסדר
אומרים אותה ,כי אדם נהי' גבוה מכל הסדר והמצוות הרבות ,מהאמונה
ומהסיפור יצ"מ ,ואפשר לבקש דבר כזה גבוה .אולם אדם צריך לדעת שלא
מגיע לו כלום ,וכל מה שמקבל זה חסד ה') .כ"ת(

מהי העצה לקיים כראוי מצות והגדת לבנך

לפני אמירת שפוך חמתך ,אומרים ברוך הבא ,ועומדים ואומרים שפוך
חמתך.
אינו מקפיד להספיק לומר הלל לפני חצות ,ואמר שהוא רוצה לעשות כן,
אבל אינו מצליח .ורק פ"א שנחלש ועשו את הסדר במהירות הספיק לשתות
את הכוס ד' לפני חצות.

שאלו לרבנו :מהי העצה הנכונה להצליח להחדיר כראוי לבני הבית את ענין
ליל הסדר והגאולה .ענה :אין לדבר זה עצה חיצונית ,אלא אך ורק ע"י שהאב
עצמו מתרומם ויש לו השגה בגדולת הנסים ומהות יציאת מצרים שעל ידה
יצאנו לחרות עולם וקבלנו התורה ונבחרנו לעם סגולה ,ולכן זו העצה
היעוצה ,להתבונן לפני החג בכל זה ולהתעלות בעצמו ,ועי"ז יוכל להשפיע
לבנו).כ"ת(

הלל

עבודת ימי הפסח

נרצה

שאלו את רבנו מה הדבר שצריך להתחזק בו בימי הפסח .והשיב ,לחזק
ההתבוננות בהשגחה פרטית.ומרבה רבנו שליט"א לדבר ולספר מה שיכול
כל א' וא' לראות בימי חייו האיך שההשגחה העליונה מכוונת את דרכו ,והכל
מסודר משמים בתכלית ,בין לטוב ובין ח"ו ,ואין לו לאדם רק להתפלל אליו
ית"ש ולקוות לטוב.
והוסיף רבנו :פעם היה יותר בטחון ,ולמשל בנישואינו ]באמצע המלחמה[
לא הי' לי פרוטה ,ולא לאשתי פרוטה) ..פרי חיים (23

את הפיוטים שאומרים בסוף הגדה שר רבנו במנגינות מיוחדות ששמע
בבריסק.
אחרי הסדר אומר שיר השירים בחדרו ,ולומד עד שתחטפנו שינה.

ימי הפסח
כשהיה בירושלים ביו"ט אצל בנו שליט"א ,היה הולך ביו"ט ביום לכותל
המערבי] .אמנם אינו מקפיד לילך בכל רגל לכותל המערבי[.

131

ענינו של מועד
קריאתה זו הלילא
בגמ' מגילה י"ד פליגי אמוראי בטעמא דאין אומרים הלל בפורים ולדעת רב
נחמן הטעם הוא משום דקריאתה זו הלילא ופי' רש"י ד"ה בין דקריאת
המגילה היא במקום ההלל וכן הביא הרמב"ם טעם זה להלכה פ"ג מהל'
חנוכה ה"ו .ויל"ע דהנה בליל פסח קורין את ההלל בסדר ההגדה וקשה אמאי
קורין גם את ההלל נימא קריאה של ההגדה שיש בה סיפור הנס של יצי"מ
זוהי הלילא ויהא סגי בקריאת ההגדה לבד בלא הלל.
וכשהצעתי קושיה זו לפני מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א אמר דישנו הבדל
וחילוק גדול בין מגילה להגדה של פסח ומשום דמגילה יש לה דין של כתבי
הקודש ולכן גם קורין לזה קריאת המגילה כקריאת התורה והנביאים ,ובזה
אמרו דכיון דכך תקנו חז"ל לפרסם הנס דוקא באופן הזה של קריאת המגילה
כצורתה ולא באופ"א ,לכן יש למגילה כח ותוקף שתחשב גם כאמירת ההלל,
משא"כ הגדש'פ על אף שמקורה קדוש ובנויה על דרשות חז"ל אבל אין דין
להגדה דוקא את הנוסח שכתוב בה כדי לקיים מצות והגדת לבנך אלא לפי
דעתו של בן אביו מלמדו כמוש"כ הרמב"ם פ"ז מהל' חו"מ ה"ב ל"ש לומר
בזה זו הלילא) .הרב אי"ש פרידליס שליט"א עומקא דפרשה פסח תשס"ט(

התשובה למה נשתנה

אמר רבנו ,הילדים שואלים ד' שאלות ,ומה עונים להם ,והסביר שאומרים
להם שכיון שהיינו עבדים והוציאו ה' ממצרים ,מצווים אנו לעשות כל מצוה
שאומר לנו ,בהיותנו עבדי ה' ,והוא ציוה לנו לעשות את כל הדברים שראיתם
לכן אנחנו עושים אותם) .כ"ת(

באזני בנך ובן בנך

כתיב בקרא בפרשת בא )פרק י' פסוק ב'( ולמען תספר באזני בנך ובן בנך,
וצ"ב מה צ"ל באזני הרי פשיטא ששומעים סיפור באזניים ועי' רמב"ן .והנה
למ"ד במכילתא )להלן י"ד כ"ח( שפרעה טבע בים ,א"א לפרש דלמען תספר
הכונה לפרעה ,והאבן עזרא כתב למשה ידבר וכו' ,ולפי"ז יל"ע אם כונת
הפסוק שיהי' מה לספר ,או שכתוב כאן חיוב לספר) ,והעירו שאם כתוב כאן
חיוב לספר י"ל שכתוב באזני ללמד שמצוה לספר דוקא בפה( ומסתבר שלא
כתוב כאן חיוב לספר ,שהרי כתוב בפסוק גם בן בנך ולא מצינו חיוב לספר
סיפור יצי"מ לבני בנים ,ובאמת בהגדה של פסח כמעט לא מוזכר מעניני
המכות.
ובפנים יפות כתב שהכונה שמחויב כל אחד להזהיר לבנו שגם הוא יספר לבנו
עיי"ש ,וצ"ב שהרי אם מצוה לספר לבנו ,ממילא בנו גם חייב לספר לבנו שלו,
ולמה זה טעם דמשו"ה צ"ל ובן בנך.
והבעל הטורים כתב באזני בנך ובן בנך שעד כאן רחמי האב על הבן עכ"ל,
וכונתו שלדורות אלו שאדם מרחם עליהם הוא מספר את קורותיו ,שידעו
דלולא הצלתו הם לא היו באים לעולם ,אבל לדורות היותר רחוקים ממנו
שלא כ"כ קרובים ללבו ואינו מרגיש את קירבתם ומצבם הוא לא מספר להם
על הצלתו ,ועי' תוס' בב"ב קכ"ח א' )ד"ה לית הלכתא כמר בר רב אשי( לענין
לפסול לעדות שזה רק לבן בנו ולא יותר ,כיון דאיפלג דרא כ"כ) .אילת השחר
בא י ,ב(

הרי זה משובח
רבנו הגראי"ל שטינמן שליט"א שאל ,הנה במשנה פאה אמרו כמה דברים
שאין להם שיעור הפאה והביכורים וכו' ,ולא הזכירו את מצות סיפור יציאת
מצרים שאין להם שיעור ,כי אמרו כל המרבה לספר הרי זה משובח.
ואמר הגראי"ל לבאר שאין להם שיעור דמתניתין הם בדברים שככל שיוסיף
יקיימנה תגדל עוד המצוה ,כגון פאה ,וביכורים ,שכל מה שיוסיף בהם מצוה
אית בהו ,אבל מצות סיפור יציאת מצרים אחר שסיפר כבר יצא חובת
המצוה ,וההוספה היא רק בכלל ענין של הרי זה משובח ולא עצם המצוה.
ורבנו הגר"ח שליט"א העיר דלכאורה יש לומר גם במצות סיפור יציאת
מצרים כל ריבוי הוא כמו המצוה של פעם הראשונה ממש כי אין שיעור
לסיפור .ועל עצם השאלה אמר הגר"ח ליישב שכבר כתבו המפרשים דתנא
ושייר .ועיין מה שכתב רבנו הגרח"ק שליט"א בספרו שערי אמונה על מסכת
פאה פ"א מ"א עוד מצוות שהתנא במשנה לא מונה ,ועי' שם גם בתויו"ט
ובמפרשים לגבי כמה דברים .מכתבי הרה"ג ר"ג הוניגסברג שליט"א) .שיח הפסח עמ'
נ"א(

ארמי אובד אבי
איתא בגמ' שבת פ"ט מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו ,ופירש"י
ד"ה שנאה לעכו"ם שלא קבלו בו תורה ע"כ .ומתבאר דהר סיני נקרא בשם
זה ,משום דשם ירדה שנאה לעכו"ם כלפי ישראל כיון שלא קבלו את התורה.
וקשה דהרי לפני כן כבר היה שנאה של לבן ,ועשיו ליעקב .ואמר לי הגראי"ל
שטינמן שליט"א דשנאת לבן ועשיו ליעקב היתה שנאה פרטית כלפיו ,אבל

בהר סיני ירדה שנאה לכלל ישראל כעם .ושאלתיו שאומרים בהגדש"פ ולבן
ביקש לעקור את הכל ומשמע דשנאתו כלפי הכלל .והשיב דשנאת לבן היתה
כלפי יעקב ,אלא שצאצאיו הם חלק ממנו ,וכולם כלולים בו .ומדויק כן בלשון
הפסוק ארמי אובד אבי ,דבעצם רצה לאבד את יעקב אבינו וזרעו נכלל בו,
ומה שפרעה שנא לעם ישראל ,היה מפני החשש של פן ירבה ,ונוסף גם הוא
על שונאנו ונלחם בנו ולא משום היותם עם ישראל) .הרב אי"ש פרידליס שליט"א
עומקא דפרשה פסח תש"ע(

לבו הכבד של פרעה
במד"ר ט ,ח איתא מה הכבד כועס אף לבו של זה נעשה כבד עכ"ד .א' הגיע
לשוויץ בשנת תרצ"ט וסיפר כי הפרופסור של המוזיאון מלונדון שנמצאים
בו הגופות החנוטים של מצרים ,אמר דכשעסק בגופו של פרעה ,ראה שלבו
עשוי מבשר כבד והשתומם ,וא"ל את המדרש הנ"ל ,ובאמת למ"ד במכילתא
שפרעה נטבע בים הרי לא חנטו אותו ,ולמ"ד שנשאר חי י"א שמלך אח"כ
בנינוה ,עי' פרקי דר"א פרק מ"ג .ואולי אח"כ חזר למצרים וחנטוהו שם) .אילת
השחר שמות ז ,י"ב(

נזהרים מחמץ
החזון איש התבטא פעם שמתפלא על כך ,שישנם אנשים שבפסח
מדקדקים מאד בזהירות נוראה על כל חשש רחוק של חמץ ,ואם נופל משהו
על הרצפה זורקים אותו מיד! אבל במשך השנה מה שנוגע לאיסורי טריפה
החמורים ,אינם מקפידים כ"כ .אף שבפסח בודאי אין חשש שיעברו על
איסור דאורייתא ,וטריפה רוב החששות הם על דאורייתא...והוסיף רבנו,
"יש דבר חמור יותר מטריפה ,שזה כמעט תמיד דאורייתא ,והוא עון חמור
הרבה יותר ,ובכל זאת אנשים אינם נזהרים ממנו כל כך ,והוא – איסור לשון
הרע) "...פרי חיים קע"ח(

*ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עונותינו

הלשון משמע שהכפרה היא מעצם הבנין ,וכן מצינו בב"ב ד' א' דלאחר
שהורדוס הרג את כל החכמים אמרו מאי תקנתא דההוא גברא הוא כבה
אורו של עולם דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ילך ויעסוק באורו של עולם
דהיינו בבנין בית המקדש .אמנם בשבלי הלקט מפרש שהכפרה ע"י קרבן
התמיד שהי' תמיד של שחר מכפר על עונות של ערב ותמיד של הערבים
מכפר על עונות של יום.

*לפיכך אנחנו חיבים להודות

הנה להודות הביאור להודות על האמת ,וגם לשון שבח ,וההודאות של מודה
על האמת היינו לכופף עצמו להאמת ,מפני שיש נטיה שלא להודות,
וכמש"כ בפרשת בא י' ג' עד מתי מאנת ליענות מפני ומפרש התרגום
לאתכנעא ,וכל הודאה הוא מין הכנעה להאמת ,וע"י הניסים אנו מכירים איך
שאנו כפופים להודות על האמת ,והמדות לא נותנות לאדם להודות על
האמת ומבעט בלבו נגד השתעבדותו לבורא ,ועל זה הניסים שיוצאים מדרך
הטבע מכריחים אותו להכנע ,ובזה עבודתנו להכניע עצמנו ואת כל רצוננו לו
יתב' ,וכל זמן שאין אנו מכירים בהנס אין לנו הכנעה גמורה.

*אשר גאלנו וגאל את אבותינו

הנה בברכה מקדימים את גאולתנו ואומרים אשר גאלנו וגאל את אבותינו
ממצרים ,אבל לעיל אומרים לפיכך אנחנו חייבים להודות וכו' למי שעשה
לאבותינו ולנו ומקדימים את אבותינו .וי"ל כיון שהגאולה בפועל הי' אצל
אבותינו לכך מקדימים אותם ,אבל בברכה וההודאה מקדים את גאולת
עצמו לפי שאת גאולת עצמו אדם יותר מרגיש ומודה על זה יותר.
]ובמסגרות לזהב במשניות בפסחים פ"י מש' ו' מקשה דהי' לו להקדים
גאולת אבותינו דקדם בזמן ,וי"ל דבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו
כאילו הוא יצא ואדם קרוב אצל עצמו[.

*והגיענו הלילה הזה לאכל בו מצה ומרור

הרמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"ה כתב וחותם וכו' לאכול בו מצה ומרורים
ובזמן הזה מוסיף כן ה' אלקינו וכו' עכ"ד ,וכנראה ברמב"ם שאפילו בזמן
שהי' ביהמ"ק קיים ואכלו פסח לא הזכירו את הפסח בברכה זו ,והעירו למה
לא אמרו אז והגיענו לאכול בו פסח מצה ומרורים .ואולי י"ל כיון שגם בזמן
שהי' ביהמ"ק קיים היו אנשים שלא יכלו לאכול פסח ,וכגון מי שהי' טמא או
בדרך רחוקה ,משו"ה לא תיקנו כלל להזכיר את הפסח .והנה גם מי שאין לו
מצה ומרור י"ל שיכול לברך לאכל בו מצה ומרור ,דהכונה בזה שהגיענו
ללילה שצריך לאכול בו מצה ומרור ,משא"כ טמאים א"א לומר שיברכו
שהגיענו לאכל בו פסח ,שהם אסורים לאכול הפסח.
ומה שלא מזכירים בברכה זו גם את שתית ד' כוסות ,י"ל כיון דכל חיובם הוא
מדרבנן ,משא"כ מרור דאע"פ דבזה"ז קיי"ל דחיובו רק מדרבנן מ"מ בזמן
הבית הי' חיובו מדאורייתא.

לעילוי נשמת האשה תרצה נעמי בת הרב אלימלך נלב"ע י"ב אדר תשע"ה
פסח כשר ושמח ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
132או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
 0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים
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)ב"ק פ"ח ה"ז(

פרשת תזריע
מצורע
שנת תשע"ה

לעילוי נשמת מרנן גאוני ישראל והדרם שעלו בסערה השמימה ביום א' וביום ז' של חג הפסח
רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל נלב"ע ט"ו ניסן תשע"ה
ורבי חיים גריינמן זצ"ל נלב"ע כ"א ניסן תשע"ה
אודות ידידותם והערכתם אצל יבדלח"ט מרן רבנו שליט"א נכתוב אי"ה בגליונות הבאים
פניני הפרשה
נגע שנטהר

ומרן רבנו שליט"א תי' דהקב"ה חנון ורחום ולכך לא רוצה לתת מחלה ,אלא
קודם מעניש ע"י הממון ,וכשזה לא עוזר נותן מחלה )אילת אהבים עמ' ל"ב(.

שנינו במתניתין )נגעים פ"ז מ"ד( התולש סימני טומאה והכווה את המחיה
עובר בלא תעשה ,ולטהרה עד שלא בא אצל הכהן טהור ,לאחר החלטו
טמא .אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע הולכין
לגדווד בתוך הסגירו מה הוא? אמרו לי לא שמענו ,אבל שמענו :עד שלא בא
אצל הכהן טהור ,לאחר החלטו טמא .התחלתי מביא להם ראיות ,אחד עומד
בפני הכהן ואחד בתוך הסגירו טהור ,עד שיטמאנו הכהן ,מאימתי היא
טהרתו ר' אליעזר אומר לכשיולד לו נגע אחר ויטהר ממנו ,וחכמים אומרים
עד שתפרח בכולו ,או עד שתתמעט בהרתו מכגריס.
וצ"ב מה הענין בזה ,ואם הי' הפשט דהכל הולך לפי העונש מהשמים ,וע"י
שנולד נגע אחר ונטהר ממנו זה ראיה שעשה תשובה ,וממילא נקטינן דגם
נגע זה הי' הולך ,אתי שפיר ,אבל לא משמע כן.
וברא"ש )על הגליון( כתב דכיון דחס עלי' הקב"ה וריפאו מנגע אחד ,מסתמא
גם הי' מתרפא מהשני .וזה צריך ביאור רב ,דהאם אדם שרח"ל יש לו חולי
לב וכאב ברגל ,והלך כאב הרגל ,נימא דמסתמא שכבר הלך גם חולי הלב,
הרי אנחנו רואים שזה לא כך ,דזה הולך וזה בא ,ואין זה תלוי אחד בשני .וגם
בנגעים שייך שיהא לו ב' נגעים )אילת השחר נגעים פ"ז מ"ד(

טבילה במעין

באופן שיש לאדם הצריך טבילה "מקוה ומעיין" ששווין בדינן ,לא יהי' לו דין
מדין הידור מצוה לטבול במעיין ,הגם שלגבי טומאת זב איכא מעלה במעיין
על מקוה ,דכיון דכלפי טומאת נדה אין נפק"מ בזה שוב אינו מחוייב לטבול
דווקא במעיין ,וכן א"ל רבינו הגראי"ל שליט"א )שיעורי עץ ארז ב"ק עמ' ס"ה(.

לכלוך החוצץ

כתב הרמב"ם פ"ב מקואות הל"א :אלו חוצצין באדם וכו' הדבש והדיו והחלב
והדם וכו' יבשין חוצצין ,לחין אינן חוצצין ,ושאר כל השרפים בין לחין בין
יבשין חוצצין ודם שנסרך בבשר אפילו לא חוצץ.
ובכס"מ וכן בבית יוסף ס' קצ"ח כתב וז"ל הסמ"ג איתא בתוספתא ושאר כל
השרפין בין לחין בין יבשין חוצצין מפני שהן לכלוך הפירות :פירוש ודרך בני
אדם להקפיד עליהן ,וה"ה בדם שנסרך בבשר שאפילו לח חוצץ מטעם זה
וכן כתב רבינו משה ,אמנם בזבחים )דף ל"ה( אומר שבח הוא לבני אהרן
שיהלכו עד ארכובותיהם בדם ,והא קא הוי חציצה לח הוא ולח אינו חוצץ,
אלמא אף בבשר לח אינו חוצץ.
וליישב דעת הר"מ רצה לתרץ הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,דהנה הב"י בס'
קצ"ח הביא שיטת המרדכי בשבועות דיסוד הדין דלח אינו חוץ משום שאין
דרך בני אדם להקפיד בדבר לח ,ואם משכחת לה דאדם יקפיד גם בדבר לח
אה"נ דהוי חציצה גם בלח .והוסיף המרדכי וליכא למימר דטעמא דלח אינו
חוצץ משום שהמים נכנסים דרך הדבר הלח דהא בחולין מבואר דגם בדבר
לח לח אין המים נכנסים בו עיי"ש.
והר"מ נראה דפליג על המרדכי וס"ל דיסוד הדין דדבר לח אינו חוצץ או
משום דס"ל דבדבר לח נכנסים המים וכשיטת התוס' כמס' חולין דף כ"ו:
ד"ה הכא ,ואו משום טעמא אחרינא ס"ל לר"מ דדבר לח אינו חוצץ ]ועיין

נגעים אצל חתן
תנן )פ"ג מ"ב( "חתן שנראה בו נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה וכו' ,וכן
ברגל נותנין לו כל ימות הרגל".
לכאורה פשוט דכ"ז אינו אלא לכתחילה ,אבל אם עבר וראהו כשהוא חתן
או ברגל והורה בו שפיר חלה ההוראה ,ובפרט למ"ד דיליף לה במו"ק )דף ז
ב( מק"ו מפינוי כלים דזה דברי הרשות.
ומו"ר הגראי"ל שליט"א צידד עוד דאף אם בא מעצמו ורוצה שיפסוק עליו
הכהן ,מותר לכהן להורות בו דאין זה אלא מזכויותיו של המצורע )הגר"ד

שיעורו של מרן הקה"י בענין חציצה חשון תשמ"ה ,ונדפס בקהילות יעקב טהרות סנ"ח[.

ואשר לפ"ז יש ליישב קושית הסמ"ג ,דהסמ"ג ס"ל כסברת המרדכי דיסוד
הדין דלח אינו חוצץ משום דאין מקפידין על דבר לח ,ושאני דם דמקפידין
עליו אף שהוא לח כל שהוא נסרך בבשר ,ואשר זהו שהקשה על הר"מ
דבמס' זבחים חזינן דאף דם שנסרך בבשר כל שהוא לח אינו חציצה.
אבל הר"מ ס"ל דדכר לח דאינו חוצץ לאו משום דאין מקפידין עליו הוא אלא
דכך הוא הדין דלח אינו חוצץ ושאני דם דנסרך בבשר דכיון דמקפידין עליו
חוצץ אף שהוא לח ,אמנם זה רק בכל דם לח דעלמא שנסרך ככשר אבל דם
שבעזרה שבביהמ"ק דאין כהנים מקפידים עליו אף שהוא נסרך א"כ הדר
דינא דדם להיות כשאר דבר לח דאינו חוצץ כשהוא לח עכ"ד הגראי"ל
שטינמן שליט"א .והוספתי לו דלפי דבריו אם משכחת לה כהן דהוא
איסטניס ומקפיד על דם לח א"כ להך כהן הוי דם שבעזרה חציצה כיון דהוא
מקפיד על דם לח ,וצריך בירור אם אכן כך יהא הדין וצ"ב )נאות אפרים ח"ב

וולפסון שליט"א בספר מראות טהרות עמ' ש"ע(.

ובאילת השחר )י"ג ,י"ד( כ' דמלשון השפתי חכמים ]או' כ'[ דכתב לית ליה
רשות לכהן לטמאינהו עד שיעבור הרגל ,משמע שאינו רשאי לטמאות,
ובאמת למה נאמר שא"א לטמאותו אפלו אם ירצה.
עוד נסתפק רבנו שליט"א :שהנה בתו"כ אמרו דלחתן נותנים לו ימים שאין
רואין לו הנגעים לו ולכסותו ,ויל"ד האם דוקא לבגדים שנצרכים לו לז' ימי
המשתה אין רואים לו ,או דלמא דאין רואין לו כלל נגעים ואפי' לשאר בגדיו
)אילת אהבים עמ' ל"ב(.

נגעי בגדים ואח"כ נגעי הגוף
כתב הרמב"ם בסוף הלכות טומאת צרעת :דנגעי בתים ובגדים הוי נס ופלא
ואינו טבע ,ונגע אדם זה מחלה ,וכשמגיע צרעת מתחיל בבתים ,ואם לא חזר
בו ממשיך בבבגדים ,ואם לא שמע ממשיך באדם עצמו .ולכאו' צ"ב דהסדר
צריך להיות קודם דבר שבטבע ,ואח"כ הנס ופלא.
ומרן הגרנ"ק שליט"א )בדרשת שבת הגדול תש"ס( תירץ דקודם הקב"ה
מראה לאדם נס ופלא שיראה שהקב"ה רוצה שהוא יחזור בתשובה ,ואם
הוא לא מבין ,מענישים אותו גם על הטבע שהוא לא רואה שהכל מהקב"ה.

סל"ג(.

לעילוי נשמת הגאון הגדול רבי יהודה אריה טרגר זצ"ל ראש ישיבת אנטוורפן נבל"ע כ"ד ניסן תשע"ה
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ענין בפרשה -לשון הרע
בעניני לשון הרע כתבנו בגליון מצורע תשע"ד וכאן הבאנו דברים נוספים
ובאמת לא אמרו להביא מהעופות הטמאים )וכגון ינשוף( שמשמיעים
להיזהר ממחלוקת ולשון הרע
קולות לא נעימים ,ללמד לאדם שינצל לדבר דברים מועילים ,להנות בהם בני
.
אדם ולא לעשות רע

בס"ד
צריך לעורר להתחזק להרבות שלום ,ולהשתדל בכל הכוחות למנוע מחלוקת
ומריבות ,ובכל מקום שיש שני צדדים ,אם כל צד עומד על דעתו ולא מוכן
לוותר ,נדלקת אש גדולה של מחלוקת ,ונוצר חילול השם גדול ונורא ד'
ישמרנו ,וזה גורם את כל הצרות ר"ל.
החפץ חיים מביא בשמירת הלשון )פרק ט"ו( וז"ל" :מחלוקת בבית ,סופו
ליחרב ,מחלוקת בבית הכנסת ,סופו להתפזר ,ולא עוד ,אלא שסופו
להישמם .מחלוקת בעיר ,שפיכות דמים בעיר ,תדע שכן הוא ,שכל זמן שיש
שלום בפמליא של מטה ,יש שלום בפמליא של מעלה" .עוד כתב הח"ח
)פ"ב( שכאשר מדברים לשון הרע ,מתעורר רוח רעה טמאה שנקרא
"סכסוכא" ,ועולה למעלה וגורם ע"י הלשון הרע מות וחרב והרג בעולם ר"ל.
צריך ללמוד ממידותיו של אהרן הכהן עליו השלום ,שהיה אוהב שלום ורודף
שלום ,והיה מוותר מכבודו ומשפיל את עצמו כדי לעשות שלום בין הבריות.
וכמו כן מצינו בתורה ,שהשם הקדוש שנכתב בקדושה ובטהרה מוחקים
אותו על המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו ,וכל שכן שמוטל עלינו
לעבוד על המידות ,ולוותר אחד לשני כדי למנוע מחלוקת ומריבות ולהרבות
שלום בישראל ,ובזכות זה לא ישמע עוד שוד ושבר במחנינו.

עיקר האדם זה הדיבור
והנה פטפוט הצפרים זה תועלת היוצא מהם ,אבל אצל בן אדם הדיבור הוא
עיקר האדם ,דידוע שהספרים מגדירים הנבראים לד' סוגים ,דומם ,חי
צומח ,מדבר ,וכל אחד מעלתו גדולה יותר ,והאדם מוגדר כמדבר מפני
שהדיבור מבדיל בין האדם ליתר הנבראים ,וכח הדיבור הזה בעיקר הוא
ממה שיוצא ע"י שהאדם בר דעת ,דיכול להביע את שכלו ע"י הדיבור דאע"פ
שיש לאדם את כל החלקים מה שיש לכל הנבראים ,דהבשר מצד עצמו כמו
דומם ויש בו כח הצמיחה וכח החי ,מ"מ מה שמגדיר אותו לאדם אינו בגלל
.
אותם דברים ,אלא בגלל כח המדבר שבו שזה במיוחד דוקא אצל האדם
ובודאי שאם אדם לא מנצל את שאר החלקים זה לא טוב ,אבל רואים
שהחלק הגדול של תורה הוא בדיבור ,ת"ת שהיא כנגד כולם ,ק"ש ,תפילה,
הלל ,ורוב המצוות שאדם יכול לעשות כל היום זה בדיבור ,דמצוות מעשיות
קשה שיעשה בכל שעות היום ,אבל בדיבור אפשר כל היום ללמוד ,וכל תיבת
לימוד זה מצוה ,וכן תפילה אע"פ שזה מצוה אחת ,מ"מ כל חלק שבה הוא
.
חלק מהמצוה
נמצא דעיקר מה שאדם נבדל משאר הנבראים זה בדיבור ,וזה קודש קדשים
שבזה מעלתו יותר מאחרים ,ובודאי שאדם צריך לטהר גם החלקים שיש בו
מדומם ,צומח ,וחי ,אבל הדיבור שהוא העיקר המאפיין את האדם ,שזה
.
עושהו לאדם ,זה קדש קדשים ,ומה עושים עם הדיבור
הרי כיון שהקב"ה רצה שאדם יוכל לרכוש השלימות ע"י הדיבור ,שזה עיקר
האדם ,משום כך עשה שהדיבור יהא הרבה יותר קל משאר כל הדברים ,דכל
תנועה ביתר האברים עולה הרבה יותר בקושי מהדיבור ,כל אדם אע"פ
שחלש מאד עדיין בכחו לדבר )לפחות בלחש( וזה כיון שעיקר האושר
שאדם יכול לרכוש זה ע"י הדיבור ,משום כך ניתן כח זה במלא חופניים
.
שיוכל לדבר יומם ולילה
ומרן החפץ חיים זצוק"ל מוסיף עוד )בתורת הבית פ"ב בהגה"ה( "וראה
הפליאה אשר ברא היוצר בענין כח הדיבור ,כי כל הפעולות שאדם עושה
באיבריו נעשים ע"י רצונו שמתבונן בעצמו איך לעשות ועושה ,ואילו דיבורי
האדם יוצאים מפיו התיבות כרצונו אכן בלא מחשבה הקודמת ,דהיינו
כשרוצה לומר תיבת וידבר וכדו' בידוע שבתיבה זו יש חמשה אותיות שכל
אחד הוא ממוצא אחר וא"ו הוא מן השפתיים וכו' ,ואינו מחשב כלל בדעתו
איך לחבר האותיות ,אלא כיון שעלה בדעתו להוציא תיבת וידבר מתחברין
כרגע האותיות מעצמן ומוציא התיבה מפיו ,והסיבה לזה הוא כמו שאמרנו
כי עיקר בריאת האדם הי' כדי שיזכה בדיבורו בתורה ,ורצה הקב"ה שבזמן
קצר שמוריד הנשמה מלמעלה עלי תבל הוא יזכה הרבה מאד ע"י תורתו
.
וכו' עכ"ד
הרי לוקחים את הדבר שהקב"ה עשה להקל לאדם לרכוש שלימות ,ומנצלים
הקלוּת ח"ו להיפך ְל ַמה שנגד זה ,וזה דורשים מהמצורע ללמוד ,דנתנו
את ַ
לך כח הדיבור ,תלמד מהציפור שמפטפטת כסדר ,אבל פטפוטים העושים
נחת רוח ,וזה דבר שרואים גדלות ד' ,שברא נבראים שכולם מהללים
.
ומשבחים ,וגם אתה תנצל כח דיבורך לתכלית הטוב שאתה מיועד
ובזמן שהמצורע נטהר ,כתוב שצריך להביא עץ ארז ושני תולעת ואזוב,
ופרש"י )שם י"ד ד( מביא עץ ארז לפי שהנגעים באין על גסות הרוח ,ומה
תקנתו ויתרפא ,ישפיל עצמו מגאותו כתולעת ואזוב ,והנה שני תולעת הכונה
לצמר צבוע זהורית ולא לתולעת ,ומ"מ כיון שנקרא שני תולעת ,צריך ללמוד
.
להשפיל עצמו כתולעת

נצור לשונך מרע
בפרשת שלח )י"ג ב( פרש"י למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ,לפי
שלקתה )בצרעת( על עסקי דיבה שדברה באחיה ,ורשעים הללו ראו ולא
לקחו מוסר .וצ"ב הדמיון שהרי מרים דיברה על משה ,משא"כ המרגלים
דיברו על הארץ שזה דבר דומם ומהיכן היו צריכים ללמוד ,ואם הכוונה
משום שדיברו על הקב"ה )כדפרש"י שם פסוק ל"א( הרי פשוט שזה מגונה
ומה צריך לזה לימוד ממרים ,ועוד דבערכין )ט"ו א( תניא אר"א בן פרטא בוא
וראה כמה גדול כח של לה"ר מנלן ממרגלים ,ומה המוש"ר על עצים ואבנים
כך ,המוש"ר על חבירו על אחת כמה וכמה ,והיראים )סימן קצ"א( כתב ואפי'
על עסקי חבירו וממונו אסור להוציא דיבה כגון שרוצה לתת מתנה לחבירו,
ובא אחר וגינה אותו על שקר וכו' כדאמרינן בערכין ,הרי שנתבעו על שדיברו
.
לה"ר על עצים ואבנים
וי"ל דאע"פ שאין דומה לשון הרע על עצים ואבנים ללה"ר על אנשים ,מ"מ
הם היו צריכים ללמוד ממעשה דמרים שצריכים ל"שמור מאוד על הדיבור",
וזה מידה מגונה כשמחפשים חסרונות ומדברים רע ,ודרך הצדיקים לחפש
את הצד הטוב ,וכעין מש"כ בחובת הלבבות )שער הכניעה פ"ו( 'ונאמר על
אחד מן החסידים שעבר על נבלת כלב מסרחת מאד וא"ל תלמידיו כמה
מסרחת נבלה זאת ,אמר להם כמה לבנים שיניה ,ונתחרטו על מה שסיפרו
בגנותה ,וכיון שהוא גנאי לספר בגנות כלב מת כ"ש באדם חי ,ורבינו יונה
)בשערי תשובה ש"א אות י"ח( כתב הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על
כל מעלה טובה הנמצאה בהם ורשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם
) .אילת השחר פר' שלח(
להשפילם

הגורם ללשון הרע
הנה בטהרת מצורע כתוב )בפרשת מצורע י"ד ד( וצוה הכהן ולקח למטהר
שתי צפרים חיות טהורות ,ופרש"י פרט לעוף טמא לפי שהנגעים באין על
לשון הרע שהוא מעשה פטפוטי דברים ,לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים
.
שמפטפטים תמיד בצפצוף גדול עכ"ל
וצ"ב מה השייכות בזה שהם מפטפטים והוא מפטפט ,ולמה נצטוה להביא
צפרים ,ועי' רמב"ן דשם צפור כלל לעופות הקטנים המשכימים בבקר לצפצף
.
ולשורר וכו' ,ומ"מ מה הענין להביא מין זה
אלא משמע שצריכים ללמוד מזה ,ובאמת כששומעים בבוקר קול צפורים
המצפצפים לא שמים לב לדבר מיוחד ,ואע"פ שכתוב בפרק שירה שהבע"ח
אומרים שירה ויתכן שזה שירתן ,מ"מ העיקר צריך ללמוד מזה ,משום שיש
לימוד מכל בעל חי ,ויש בע"ח דעיקר התועלת מהם הוא בענינים גשמיים,
וכגון שור שחורשים איתו ואוכלים מבשרו ,וזה מהמאכלים העיקריים של
.
אדם דנותן כח ובריאות ,וכן משאר בע"ח העומדים לאכילה
אבל מצפורים אע"פ שמדברים על טהורות ,מ"מ לא כ"כ ניזונים מהם ,וא"כ
יתכן שעיקר התועלת שבהם הוא בזה גופא ,שרואים שהקב"ה ברא ברואים
ליהנות מהם בני אדם ,איך שבעל חי נברא לשורר לעשות נחת רוח ,וזה מה
שתובעים מהמצורע להתבונן במה שאומרים לו להביא צפרים ,נכון שיש
.
פטפוטים ,אבל תנצל לדבר דיבורים העושים נחת רוח ולא לדברים אסורים

ללמוד מכל דבר
והנה מי שלמד פירוש חז"ל יתכן שישים לבו למה צריך להביא מינים אלו,
אבל מי שאינו יודע מה ילמוד מזה ,וכנראה דאדם צריך לשים לב וללמוד
ממה שקורה איתו דשום דבר לא נעשה סתם ,ואם מצוים עליו להביא מינים
אלו עליו ללמוד שחטא בגסות הרוח וצריך להשפיל עצמו ,ואם אדם לא
לומד מכל מה שקורה אתו או סביבותיו ,עלול ח"ו שלא ישיג התועלת
הדרוש ,ובודאי יקוים הדין ,אבל חסר התועלת שמביא דברים אלו ,ורואים
בקביעות אנשים העושים דברים רבים כמצות אנשים מלומדה ,אבל חז"ל
.
מפרשים שזה כונת התורה בדברים אלו
ואע"פ שלא יודעים כל כוונות התורה ,וגם מה שחז"ל אומרים יש עוד ללמוד
וזה עדיין לא הכל ,מ"מ כאן פירשו חז"ל חלק כונת התורה שאדם צריך לשים
לב למה שנצטוה דהצריכו להביא שני תולעת בכדי שאלמד להשפיל עצמי,
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ואע"פ שאין זה תולעת ,מ"מ כיון שזה נקרא כך אני צריך ללמוד להשפיל
.
עצמי כתולעת
ומי שם לב לכך כשרואה תולעים ,אבל מי יודע אם לא לשם כך נבראו
התולעים ללמד לאדם שלא יתגאה ,ואם אדם לא מבין הדבר ומתוך גאותו
הגיע לדיבורי לשון הרע ונצטרע ,אח"כ מלמדים אותו ששני תולעת בא
.
ללמד לאדם להשפיל עצמו

למדרגות גבוהות מה שא"א להגיע ע"י שום דבר אחר ,דהא ת"ת כנגד כולם,
.
ודוקא בזה הזלזול גדול ,לפי שהדיבור קל מאד לאדם
וכשאדם משתתק רח"ל הוא מוכן לתת כל ממון שבעולם כדי שיוכל לדבר
מילה ,אבל כשאדם בריא אינו מרגיש כלל איזה מתנה טובה יש ,ובמתנה
טובה זו מזלזלים וזורקים אלפי מילים במשך כל היום ,כמעט שאין מי שיכול
לומר שלא דיבר במשך היום מילים לאיבוד ,ומזלזלים בדברים העומדים
ברומו של עולם ,דכל מעלת האדם שהוא מדבר ,ניתן לאדם שיועיל בזה,
.
ולתקוני שדרתיך ולא לעוותי
והקב"ה יעזור לכולם ,שיזכו לנצל את כח הדיבור שהקב"ה העניק לנו ,לתורה
ותפילה ולכל הדברים הטובים לאדם בזה ובבא.

מלחמת הדיבור

ובחובות הלבבות )שער יחוד המעשה פ"ה( כתב ואמרו על חסיד שפגע
אנשים שבים ממלחמת אויבים ושללו שלל אחר מלחמה חזקה ,אמר להם
שבתם מן המלחמה הקטנה שוללים שלל התעתדו למלחמה הגדולה ,אמרו
.
לו ומה היא המלחמה הגדולה ,אמר להם מלחמת היצר וחייליו עכ"ל
הרי אם זה נקרא המלחמה הגדולה ,א"א לצאת עם פתרון של מה בכך ,אלא
צריך לחגור את כל הכוחות ,והלואי שאז נצליח ,אבל לולא זאת בודאי לא
.
נצליח

הכל בחשבון

שח ג"א שליט"א :פעם דברתי עם רבנו שליט"א אודות עסקן פלוני שעשה
כמה עולות ודנתי עמו מה לעשות עמו ,וחשב רבנו זמן מה ,ותוך כדי זה
נזכרתי בעוד איזה ענין שעשה העסקן ההוא ורציתי לספרו לרבנו.
אבל רבנו עצר אותי ואמר תראה אני החלטתי כבר מה לעשות עם העסקן
הזה ,ואני אומד בדעתי שגם מה שיש לך לספר כעת לא יוסיף לי בהכרעה,
וא"כ למה לי לשמוע עוד לשון הרע.

וכיון שאחד מהדברים העיקריים שיש לבני ישיבה ,ולאנשים בכללות,
זה ענין הדיבור ,דעבירות אחרות לא כ"כ מצוי לעשותם בקביעות כל היום,
דאפילו האוכל נבלות וטרפות רח"ל אינו אוכל כל היום ,ולכל היותר באכילתו
אוכל מאכלים שאינם כשרים ,וכן עבירות אחרות מעשיים שייך שיעשה
.
כמה פעמים ,אבל לא מצוי שיעשם בקביעות כל היום
אבל בדיבור שייך לעשות עבירות במשך כל היום ,בין בדברים אסורים
ובטלים וביטול תורה ,והכח העיקרי שהקב"ה נתן לאדם והבדילו בזה משאר
הברואים הוא כח הדיבור ,וכדכתיב )בפרשת בראשית ב ז( ויהי האדם לנפש
חיה ,והתרגום מפרש והות האדם לרוח ממללא ,ואם האדם לא מנצל הכח
הזה לטוב הכל אבוד ,א"כ לא פלא שצריכים לעשות הרבה חיזוקים בחלק
.
זה ,כיון שהוא כולל כמעט את כל האדם
שהרי בצד הטוב של דיבור אפשר לרכוש כ"כ הרבה תענוג נצחי שא"א
לשער ,דבפאה )פ"א מ"א( תנן ות"ת כנגד כולם ,והגר"א מפרש דכל תיבה
ותיבה שלומד הוא מצוה בפני עצמה ,א"כ כשלומד דף אחד מקיים כמה
מאות מצוות ,וכי יכולים לתאר מה זה ,על כל מילה של תורה אפשר לזכות
.
לחיי נצח ,ולהיפך רח"ל הכל הפוך
ומשו"ה עיקר החיזוק שבני תורה צריכים להתחזק הוא בדיבור ,דלא מצוי
להם נסיונות של אכילת נבלות וטרפות רח"ל וכדו' ,אלא הנסיונות
שמזדמנים שצריכים לעשות משהו זה בכח הדיבור ,ולשני הצדדים צריך
.
חיזוק ,שהרי ע"י הדיבור יכול ח"ו לאבד עולמו
וכמש"כ הגר"א באגרתו :וכל כף הקלע הכל בהבל פיו של דברים בטלים ,ועל
כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו ,וכל זה בדברים יתרים,
אבל בדברים האסורים כגון לשון הרע וכו' ועל אלו צריך לירד לשאול למטה
הרבה מאד וא"א לשער גודל היסורים והצרות שסובל בשביל דיבור אחד,
ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב עכ"ד.
והנה בברכות )נ"ג א( אמרינן היו יושבים בביהמ"ד במוצ"ש והביאו אור
לפניהם ,ב"ש אומרים כל אחד ואחד מברך לעצמו ,וב"ה אומרים אחד מברך
לכולם וכו' ,ומפרשת הגמ' דטעמא דב"ש מפני ביטול בית המדרש ,ופרש"י
שבזמן שאחד מברך לכולם הם צריכים לשתוק מגרסתם ,כדי שיתכונו כולם
.
וישמעו אליו ויענו אמן
הרי לנו עד כמה חששו לביטול תורה ,וכי אפשר לתאר דע"י מה שיענו אמן
כבר נחשב לביטול בית המדרש אע"פ שזה מצוה ,הרי כמה מילים אדם
.
מוציא מפיו במשך היום להבל וריק ,ללא תועלת וללא תכלית
ואפילו כשצריכים לדבר דברים הנצרכים ,לא צריכים להאריך בדיבור,
ומסופר על אחד מגדולי ישראל שאם הי' יכול לומר איזה דבר במספר
מילים ,לא הי' אומר אפילו מילה אחת נוספת ,דכ"כ הי' נזהר אפילו בדיבור
.
נצרך שלא להוסיף יותר ממה שצריך
ואנחנו לא יודעים את ערכנו ,דעיקר ערך האדם הוא בכח דיבורו ,דבזה עיקר
שינוי בריאתו מכל הנבראים ,שהוא רוח ממללא ,וכל הראשונים מתארים
אדם ל"מדבר" ,וזה מבטא ג"כ את כח השכל ,והדיבור מבדיל את האדם מן
הבהמה ,ואם ח"ו לא ,הרי הוא כבהמה ,ואת הדבר העיקרי צריך לשמור יותר
.
מכל הדברים
והנה זה נוגע לכל אדם ,ובפרט לאנשים שנמצאים בין כותלי ביהמ"ד ,שזה
כל כחם ,הקול קול יעקב ,שלומדים תורה ,ועומדים לפני האדם אפשרויות
גדולות ,דיכול לרכוש את הדברים הכי גדולים בכח הדיבור ,מה שא"א להגיע
.
ע"י מעשים גדולים
ולדאבונינו בזמן שאדם נמצא בעוה"ז ,אינו מבין חשיבות הדבר ומזלזלים
בדיבור ,ואדרבה במעשים פחות או יותר נזהרים ,אבל הדיבור זול בעיני
אנשים ,מדברים מילה אחרי מילה דהרי הקב"ה עשה חסד שאדם יכול לדבר
הרבה במהירות ,וכמש"כ מרן החפץ חיים )בתורת הבית פ"ב( שאפשר לדבר
.
בדקה אחת מאתים תיבות
א"כ כשאדם מדבר יכול לדבר שעות ומוציא אלפי מילים לאיבוד רח"ל ,בזמן
שאפשר לזכות על כל מילה של ת"ת לשכר גדול מאד ,ואפשר להגיע

אדם ביקרותי

אמר רבנו :שפעמים בא אליו אדם ואומר שהוא בתכונתו אדם ביקורתי ,אני
מבין שאומר בזה :שהוא אדם שמדבר לשון הרע רח"ל )צוף יהונתן עמ' כג(

למה לתת תרומה

פעם שאלו את רבנו שאחד רוצה ליתן תרומה ,או לקנות אמבונלס או לחיזוק
שמירת הלשון ,מה עדיף לתת.
ואמר רבנו שאם יתן לשמירת הלשון לא יצטרכו אמבולנס ,שע"כ יהיה פחות
צרות בכלל ישראל ולכן יתן למשמרת הלשון )מוסף שב"ק מצורע תשע"ד(.
]ובמכתב למען משמרת הלשון כתב רבנו :דבר גדול למנע מחלוקת ודילקטוריא ,והמשתדלים
בזה יזכו בברכות המובטחות לעושי רצונו יתב"ש[.

טעם לשון הרע

החפץ חיים בפתיחה )לאוין ו'( כתב שהמספר והמקבל לשון הרע עוברין
בלאו דלא תחללו את שם קדשי ,אחרי שאין בזה תאוה ולא הנאה גשמית
שעל ידי זה יתגבר יצרו עליו וכו' .ואומרים שהחזון איש אמר על דברי החפץ
חיים "כנראה שהמחבר לא טעם טעם לשון הרע".
אמנם אמר רבינו :שבאמת המעיין בספרי החפץ חיים יראה שבפקחותו ידע
היטב את כל האופנים והדרכים של היצה"ר שיש לו בלשון הרע .וממילא י"ל
באופן אחר )כתבי אילת השחר פרשת קדושים פרק י"ט פסוק ט"ז(.

לשון הרע על ת"ח

בגמ' בברכות )י"ט ,א( איתא איני והאמר ר"פ חד אישתעי מילתא בתרי' דמר
שמואל ונפל עליו קנה גדול וכבד ומתרצת הגמ' שאני צורבא מרבנן דקוב"ה
תבע ביקרי' עי"ש .ולפי"ז אע"פ שהמת לא מרגיש או לא אכפת לו ,מ"מ
הקב"ה תובע על בזיון התלמיד חכם.

ולפי"ז המדבר לשון הרע על ת"ח ,אפי' אם ימחל לו ויתכפר הלה"ר
מ"מ הקב"ה תובע את בזיונו .ואפשר דכשבא לבקש מחילה מהת"ח
ומכניע את עצמו הרי זה מכפר גם על חלק זה.

הפסד לכל החיים

בחובת הלבבות שער הכניעה )פ"ז( כתב שהמספר לה"ר על חבירו עוברים
מזכויותיו לזה שסיפר עליו ,וא"כ הרי אפשר להפסיד עבודת כל החיים
בדיבור לשון הרע אחד.
ובמק"א אמר רבנו ע"ז :שהמספר לשון הרע כל המצות של המספר עוברים
לזה שדיבר עליו ,וגם זה חידוש שלא נזכר בספרים אחרים ,ולדבריו יתכן
שאחד שלא נוהג כהוגן ומדברים עליו הרבה לה"ר יתרבו זכויותיו ,והנה גם
לדבריו כשימחול למדברים לה"ר עליו ,הזכויות יחזרו לזה שדיבר עליו ,ומ"מ
הזכות שיש לו שמוחל ,שוקל הרבה כנגד כל שעברו אליו והחזירם ע"י
מחילתו )אילת השחר קדושים י"ט י"ז(

עונש הלשון הרע

שח רבנו .היום לא מצוי צרעת ואע"פ שמצוי מספרי לשון הרע ,ועמש"כ
החפץ חיים בשער הזכירה )פ"ו( ומביא מספר הקנה שבמקום צרעת נענשים
בעניות עיי"ש ורואים שיש עניות בממון ,והרבה עניות בדעת רח"ל.

מי עובר על איסור לשון הרע בעיתון

נשאל רבינו כשנכתב לשון הרע בעיתון ,מי עובר איסור סיפור לשה"ר ,האם
כותב המאמר או האחראי על הדפסת העיתון או השליח שהוא מביא את זה
לאנשים.
השיב רבינו בדרך מליצה :שזה כמו שהשיב רבי לאנטונינוס בסנהדרין )דף
צ"א( ע"א על מה שטען דגוף ונשמה יכולין לפטור עצמם מן הדין ,גוף אומר
נשמה חטאה וכו' ונשמה אומרת גוף חטא וכו' ,והמשיל לו רבינו הקדוש את
המשל עם החיגר והסומא ,כך הקב"ה מרכיב גוף ונשמה יחד ודן אותם .ועל
דרך זה ג"כ כאן יש להקב"ה מספיק כדי להעניש את כולם ,הכותב והעורך
והמחלק ,אחרי שלכולם יש חלק בענין) .פרי חיים ר"כ(
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יום היארצייט של מרנא הגאון רבי יוסף דוב סולובוצייק זצ"ל הבית הלוי נלב"ע ד' אייר תרנ"ב
אודות מרן הבית הלוי כבר כתבנו בגליון פר' אמור תשע"ד וכאן הבאנו דברים נוספים ,וגם מהספר אעלה בתמר הנדפס עכשיו.

שבת וכתובות

מ"ב[ ופעם אחת מביאו בשם בני הרב מו"ה וכו' ראה שם ח"ג סי' א' וזה

אומרים שהמסכתות של הבית הלוי היו מסכת שבת ומסכת כתובות ,ועי'
מש"כ החפץ חיים בתורת הבית )פרק ו( דכל אדם צריך שיהיה לו מסכת
אחת שתהא שלו ,שיהיה בקי בה בעל פה ומביא לזה כמה טעמים )אעלה
בתמר(.

בדוקא .אבל רבנו לא רצה לבאר טעם הענין ]וראה בספר רבן של כל בני הגולה ח"א
מ'  467בשם הגרש"ז ריגר זצ"ל טעמו של דבר ,ואם כנים הדברים נראה שבמכוון לא רצה רבנו
לפרש הדבר מפני כבודו של הגר"ח ,אע"פ שכנראה רבנו שמע זאת מהגרש"ז.

חשש מעין הרע

חוק הצבא

שח רבנו :מספרים שהבית הלוי נמנע מלשבח את בנו הגר"ח יותר מדאי ,כי
חשש מעין הרע.

ברוסיא היה חוק מטעם הצבא הרוסי שכל קהילה צריכה לשלוח חייל אחד
לצבא ,והיהודים היו שוכרים גוי שיסכים לכך ,ובזמן שהבית הלוי היה גר
בסלוצק היה שם רק גוי חולה ,אבל החוק אמר לאחר שכבר מקבלים אותו
כבר נחשב שקיבלו חיים ודי בכך ,והבית הלוי התענה כדי שיקבלו אותו ,ואכן
בסוף קיבלו אותו לחייל.

להיות שניהם לא שייך

שח רבנו :שמעתי מנכדו של הבית הלוי הגאון ר' ישראל גרשון ]שהיה בנו
הגדול של הגר"ח וזכר היטב את הבית הלוי ,שהיה בעת פטירת הבית הלוי
כבן  ,13וזכר הרבה ענינים מהבית הלוי [-שזקנו אמר על המהריל"ד להיות
גאון כמהרי"ל יתכן ,צדיק כמותו יתכן להיות ,אבל להיות שניהם ביחד זה לא
שייך.

חיבור על פסחים

לבית הלוי היה חיבור על מסכת פסחים ,ונגנב ממנו ולא נודע מזה כלום,
והגר"ח אמר שעקב אחרי כל הספרים שנדפסו באותם שנים לראות אם
נדפסו אותם חידושים ,ואמר שלא מצא שהדפיסו אותם ,שאם היו
מדפיסים ,לבטח היה מבחין ומכיר שהם חידושי תורה של אביו] .ודיבר רבנו

צריך שיחלה עצמו

בעת שהמהרי"ל דיסקין היה במאסר עקב הלשנה שהיתה ]כמובא לעיל בגליון
פר' בשלח[ הבית הלוי היה בצער גדול מאוד עד כדי חולי רח"ל .וכמבואר בגמ'

בברכות )י"ג,ב( אם ת"ח הוא ]חולה[ צריך שיחלה עצמו עליו.

מגודל רשעות אותו גנב ,שהרי לא הדפיס אותם חידושים ולא היה לו בזה שום ריוח ,ורק גורם
צער רב לבעל הכתבים על חסרון הגניבה[.

בדיקת המלמד

סכנה בניתוח

הביה"ל לקח מלמד לבנו ר' שמחה ,והיה בודק מידי פעם כיצד מלמדו,
והדבר הי' מטיל אימה על המלמד ,אמר לו המלמד שכשהאשה מכינה קוגל,
היא לשה את הקוגל בידיה ולא נעים לראות את זה כך ,ולכן בזמן הלישה
איני נכנס לראות כיצד נעשה הקוגל ,אבל בשבת מגיע הקוגל מוכן וטוב .כך
הדבר עם הבן ,בשבת כבר תראה איך הוא יודע את מה שלימדנו אותו.

מספרים שלעת זקנתו של הבית הלוי כשנה קודם הסתלקותו מן העולם
הוצרך לעבור ניתוח ,ומחמת מצב בריאותו באותו זמן היה חשש סכנה גדול
לחייו אם ירדימו אותו ,והסתפק הבית הלוי אם יסכים לניתוח הוא נקרא
מסייע לרופאים להרוג את עצמו ]ויש שאמרו שהיה חשש שעל ידי הרדמה
יחלש כח זכרונו ,והבית הלוי חשש מזה .לכן אמר שהוא לא יעשה כלום
וישכב במיטה וישאר ער והרופאים יעשו בו מה שירצו ,ובנו הגר"ח מבריסק
ישב לצידו ודיבר עמו בלימוד ,וכל זמן הניתוח ומרוב ריכוז לא זז כלום ולא
הרגיש שום דבר והכל הסתיים על צד היותר טוב ,ואח"כ אמרו הרופאים
שטפלו בו שהחלמתו היתה שלא כפי גילו שכבר היה למעלה מבן שבעים,
ובשרו החלים מהניתוח כבשר ילד קטן[.

אתה ניצחת

אמר רבנו שליט"א :שסיפר לו מרן הגראמ"מ שך זצ"ל שבזמן שהבית הלוי
חיפש זיווג שני והלך לו קשה ,כי הפריעו לו כמה אנשי דלא מעלי שרצו
ברעתו ,בסוף כשנשתדך אמר רבי איצלע וולוז'ינר זצ"ל "איך דאנק דיר רבונו
של עולם ,דו האסט מנצח געווען" רבש"ע אני מודה לך ,אתה ניצחת.
הבית הלוי השתדך עם אשה שהיתה שייכת לחסידות קוידינוב ,אשתו זו
היתה מאוד נמוכה ]שבעת שפגשה קודם השידוכין היתה לשה בצק
לאטריות ועמדה על הכסא כדי להגיע לשולחן ללוש עליו ,והבית הלוי לא
הבחין שהיא נמוכה[ וסיים רבנו :ובסוף נולד ממנה אור העולם מרן רבנו
הגר"ח זצ"ל ,ובאמת הגר"ח היה די נמוך.

עליה לקברו

הגר"ח לא עלה לקבר של אביו הבית הלוי ביארצייט אע"פ שהיה קבור
בבריסק ,אך שאר בני המשפחה עלו לקבר ,והגר"ח אמר אני שהכרתי את
אבא אינני מסוגל לעלות לקברו.

סוד ה' ליראיו

צום בראש השנה

פעם הוצרך הבית הלוי לצאת לדרך מהעיר בריסק בערב יוה"כ ,והמהרי"ל
דיסקין שהיה רב בבריסק באותו זמן שלח את אשתו להביא להבית הלוי
בשר עוף שיאכלו מזה קודם הצום ,ולבסוך נתעוררה שאלה בכשרות העוף,
ואמר המהרי"ל דאף שבודאי אצלו שהבית הלוי לא יכשל באכילת העוף ולא
יטעם ממנו אבל מ"מ מוטל עליו החיוב להודיע לו על זה ,ושלח להודיעו על
כך במברק דחוף) .ועי' אילת השחר בראשית כ"ה ,כ"ח(

הבית הלוי התענה כל ימיו בשני ימי ראש השנה ,ומשום ששנה אחת חלם
בליל א' דר"ה חלום והתענה בו תענית חלום ,ואיתא בשו"ע סימן תקצ"ז סעי'
ג' דמי שהתענה פ"א ביום א' דר"ה תענית חלום ,צריך להתענות שני הימים
כל ימיו.

היתר עגונה

פעם הגיע להבית הלוי האדמו"ר בעל הדברי יחזקאל משינוא והיה לו היתר
עגונה ,ורצה שגדולי ליטא יצטרפו אליו ,והבית הלוי הצטרף להיתר ,ואמר
לו שילך להנצי"ב שגם הוא יצטרף ,אבל שלא ילך להגרי"א ספקטור זצ"ל
שכנראה לא יצטרף להיתר .והוא הלך גם להנצי"ב וגם להגרי"א זצ"ל ,וכדברי
הבית הלוי כך היה ,שהנצי"ב הצטרף להיתר ,והגרי"א ספקטור לא הסכים
להצטרף.

משורר ששיער

פעם היה ענין צבורי נחוץ בסלוצק ,וראש הקהל אחרי התפילה התחיל לומר
תהלים ,אמר לו הבית הלוי :שעכשיו תפקידו הוא להתעסק באותו ענין
ציבורי ולא לומר תהלים ,והמשיל זה לעריק מן הצבא שלא רק כשבורח
לגמרי נקרא עריק ,אלא גם אם בורח מתפקידו לתפקיד אחר נקרא עריק ויש
לו משפט מות .והמליצו על כגון זה ,מה שאמרו בערכין )י"א ,ב( משורר
ששיער ומשוער ששירה במיתה.

עם השפת אמת

שח רבנו שאחרי שהבית הלוי כיהן כרבה של סלוצק ובא לגור בוורשא ,היה
שם בידידות גדולה עם השפת אמת ,ונו"נ עמו הרבה מאוד בד"ת .והיה
מלבד זה גם בחבורת ש"ס של בני ליטא ששם היה עיקר לימודו.

בורר בפה

הבית הלוי מרוב פחדו באיסור שבת ,היה אוכל את הדגים ובולע יחד עמם
את העצמות כדי שלא להכשל ח"ו באיסור בורר ,שהיה חושש מאיסור בורר
גם בתוך הפה ]וכן מובא בס' שביתת השבת מלאכת בורר סוף סק"כ וז"ל
הגרי"ד מבריסק ז"ל היה נזהר לאכל בש"ק דגים ממולאים דוקא בלא
עצמות ,ואם היו נותנים לו עם עצמות היה אוכל גם העצמות משום בורר,
עכ"ל[ .ואמנם דעת החזו"א באו"ח )סימן נ"ד( שאין איסור בורר בתוך הפה,
אולם הבית הלוי חשש אף לכך.

]וסיפר הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א לרבנו שליט"א בשם אביו זצ"ל שהבית הלוי
היה בווארשא והיה נכנס לשיעורים של החידושי הרי"ם שהיו נאמרים בפלפול גדול ,ושאל
הבית הלוי שאלה באמצע ,והתפעל מאוד החידושי הרי"ם[.

בנו הגר"ח

בספר בית הלוי מביא כמה פעמים דברים בשם בנו הגר"ח ,ותמיד דרכו
לכותבו בשם בני שיחי .ראה שו"ת בית הלוי ח"ג סימן ל"ז ,סימן ל"ט ,וסימן

הגליון מוקדש לעילוי נשמת הרה"ג ר' יצחק לבה זצ"ל נלב"ע ד' אייר תשע"ד
'הרה"ג רבי יצחק זצ"ל היה חתנו של הרב ר' דוד דז'ימטרובסקי זצ"ל שו"ב בכפר סבא שמרן שליט"א אמר עליו שזוכר שהיה מדבר תמיד על המשיח ומרן היה לומד עם בניו בימי ביהמ"ז בקביעות
וכפי שסיפר זאת מרן שליט"א בבואו לניחום האבלים שהיה לומד עמם 'בגן ילדים' שהיה ריק בימי 'החופש' ,הר"ד דזימטרובסקי זצ"ל היה נכדו של בעל 'השפת הים' ]ב'שבעה' על רבי יצחק כשבא
מרן שליט"א לנחם הזכיר זאת מרן שליט"א והרבה בשבח הספר ואמר על בעהמ"ח שהיה 'אגרויסע תלמיד חכם'[ ,ובשבתות כשהיה מגיע רבי יצחק לבה זצ"ל לחמיו לכפ"ס היה מרבה לשוחח עם
מרן שליט"א והיה מספר תמיד לצאצאיו שכבר בשנים ההם שמרן שליט"א היה צעיר לימים היה ידוע בגודל קדושתו ופרישותו והיו מספרים עליו תמיד שאינו יודע מה אוכל.

בבית הכנסת שמחפשים גבאי שיחלק את העליות ,וחושב להציע את עצמו
כיון שאינו מקבל משכורת מהישיבה ,וכך יקבל משכורת מהבית הכנסת ,ור'
יצחק לא ידע כיצד לשכנע אותו שזה לא מתאים לו .עד שגיסיו של ר' יצחק
האחים דזי'מטרובסקי אמרו לו שהתפקיד של הגבאי לדאוג לכל
בעלי היארצייט והחיובים ,ובדרך כלל נגשים לדבר עמו בברכות קריאת
שמע וא"כ יצטרך לדבר בתפילה .ומיד אמר 'אי הכי לא בעינא'.

בכפר סבא
רבנו היה מקפיד להתפלל במנין ישיבתי ,ובימי בין הזמנים ובשבתות חופשה,
היה ר' יצחק טורח לאסוף מנין בני ישיבות כדי שיתקיימו תפילות ארוכות
וישיבתיות.

גבאי בית כנסת
עוד סיפר בנו הגאון רבי נחום שליט"א מראשי ישיבות בית מתתיהו וארחות
תורה :שבאחד הימים אמר רבנו שליט"א לאביו ר' יצחק .שראה מודעה

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
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פרשת אחרי -
קדשים
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
התראת ספק במעביר למולך

שכתב דאיכא כרת בהעלאה כיון שאח"כ הביא אש מן ההדיוט ונתקיימה
העלאה דומיא דהעלאת פנים ,עיי"ש.
אמנם הגראי"ל שליט"א העירני ,דמהיכי תיתי לומר שאליהו הביא אש מן
ההדיוט ,ואף דבקרבן בעלמא איכא מצוה להביא גם אש מן ההדיוט יתכן
דאצל אליהו התקיים מצוה זו ע"י שאליהו התפלל שתרד אש מן השמים,
והאש ירדה ע"י תפילתו ,וצ"ב) .נאות אפרים ויקרא סי"ד עמ' סט(

בספר מרפסין איגרא )פרק מ"א ע' רח"צ( כותב :קשה :כיצד ניתן לחייב מיתה
את האדם שהעביר זרעו למולך ,והלא התראת העדים במקרה זה נחשבת
להתראת ספק ,שכן יתכן שלאחר מכן הוא יעביר את כל זרעו למולך ואז הוא
יפטר ממיתה ,וכידוע" :התראת ספק  -אין שמה התראה"?
ותירץ הגרי"ש אלישיב זצ"ל :התראת ספק היא רק כאשר קיים ספק בגוף
המעשה ,אך כאשר בגוף המעשה אין ספק ,אלא שיש באפשרותו לתקן
לאחר מכן )על ידי העברת בניו(  -אין זו התראת ספק.
עוד תירץ בזה הגרא"ל שטיינמן שליט"א :התראת ספק היא רק כאשר קיים
ספק אם המעשה הוא מעשה עבירה ,אך כאשר ברור שהמעשה הוא מעשה
עבירה אלא שמתעורר ספק לגבי העונש  -אין זו התראת ספק אלא התראת
ודאי.

לפני עיור

נשאל רבנו על אחד שהערים על חבירו שיש ענין פיקוח נפש וחבירו חילל
שבת מחמתו האם אם עובר בלפני עיור .דהרי הוא עשה את המלאכה כי
סבר שזה מלאכה מותרת ,והשיב רבנו דמסברא אינו עובר בלפני עיור) .חיי
אברהם פיקוח נפש עמ' לא(

בגדרי לפני עיור
הלאו דלפני עוור ל"ת מכשול כולל לא להושיט כוס יין לנזיר ולא להכשיל
את האדם בעבירה ,וכן לא לתת עצה שאינה הוגנת ,ובמנ"ח מדייק מלשון
החנוך דהאיסור דלא לתת עצה שאינה הוגנת הוא רק לישראל ,אבל לב"נ
אין אסור וצ"ע דהא מפורש בגמ' דאסור להושיט אבר מן החי לבן נח הרי
דלאו זה לא נאמר דוקא לישראל ,ולמה לגבי עצה שאינה הוגנת יהיה דין זה
רק בישראל ולא בבן נח.
והשיב רבנו דהנה יש להק' למה לגבי עצה שאינה הוגנת אינו עובר לגוי ורק
להכשילו בעבירה אסור וצ"ל דכל דין עצה שאינה הוגנת לא שייך במי
שממונו הותר להפסידו אם רק אינו גוזלו ,דטעות עכו"ם מותר ואיך נאסור
ליתן לו עצה שאינה הוגנת להפסיד ממונו בזמן שמותר להטעותו ולהפסידו
ממון זה ,ועי' בקובץ שיעורים פסחים )ס"ק צ"ה( דכל מצוות שבין אדם
לחברו אינם נוהגים בב"נ ולפ"ז ליעץ עצה שאינה הוגנת בענין של עבירה יהי'
איסור לבן נח כמו לישראל) .פרורים משולחן גבוה ח"א עמ' צ"ד(

והדרת פני זקן
בסוגיא דקידושין )דף ל"ג( איבעיא לן אי רכוב כמהלך דמי או לא :ומסקינן
שם דהוי כמהלך ,ופירש רש"י שאם היה הרב רוכב ע"ג בהמה והתלמיד
יושב צריך הוא לקום מפניו ,דחשבינן ליה כמהלך ולא כיושב והיינו דלא
אזלינן בתר האדם שהוא יושב ע"ג הבהמה אלא אזלינן בתר הבהמה שהיא
מהלכת עכ"ד .וכן פירשו הרמב"ם והטור וכ"פ בשו"ע יו"ד סימן רמ"ב סט"ז
ומבואר מדברי הט"ז שם דיושב בעגלה דינו שוה לרכוב ,וכן מפורש בהגהות
מרדכי פ"ק דעירובין ודלא כתשו' בית יעקב סי' ע"א שמחלק בין יושב לרוכב
בעגלה וקרון ,ועיין א"ר סי' סג סק"ה.
ולכאו' היה נראה ללמוד מכאן גם לאידך גיסא כלומר כשהרב היה מהלך
והתלמיד רכוב דמאחר שהתלמיד נידון כמהלך שוב א"צ לירד מהבהמה
לכבוד רבו ,וכ"כ הערוך השולחן שם וכמו כן בס' המקנה לקידושין נטה
לפרש כל סוגית הגמ' לענין זה שהרב מהלך והתלמיד רכוב וע"ז מסקינן בגמ'
דדינו כמהלך וא"צ לקום.
ואם נבאר דהנוסע לא נחשב עומד ומחוייב בקימה ,שמעתי להעיר ממרן
הגראי"ל שטיינמן שליט"א דצ"ע דמי שנוסע באוטובוס יחד עם ת"ח או זקן
שיצטרך לעמוד ואולי צ"ל שמוחלים ע"ז) .עומקא דפרשה תשס"ט(

גדר האיסור מצד שיענש או עצם מסירת האיסור

בר"ן קדושין דף ל"ט ע"א כתב דבכל האיסורים אסתור לתת לחברו ועובר
משום לפני עור ,ולכאורה ע"כ איירי באופן שהמקבל יהיה מותר על פי דין
לאכול לפי טעותו דאל"כ איך עובר על לפני עור כיון דלא יאכל ומוכח מזה
דאיסור לפני עור אינו משום שיענש אלא עצם הדבר שמוסר לו לאכול דבר
שאליבא דאמת אסור ,וצ"ע ממש"כ רש"י בע"ז דף ו' ע"א דמכשיל בן נח
עובר בלפני עור משום דיענש ותיפוק ליה דעובר עבירתו) .אילת השחר קידושין

שחוטי חוץ בקרבת אליהו ,תורת קרבן עליו
איתא בספרי פרשת ראה השמר לך פן תעלה עולותיך כל מקום אשר תראה,
אבל מעלה אתה בכל מקום שיאמר לך נביא כדרך שהעלה אליהו בהר
הכרמל .והספרי איירי בזמן איסור הבמות ,שהרי הזכיר כדרך שהעלה אליהו
בהר הכרמל ,וקשה מה אתי לאשמועינן ,דאי אתי הספרי לאשמועינן דמותר
לעבור על איסורי תורה ע"פ הוראת נביא ,הלא דין זה נאמר בכל המצוות
וילפינן לה מקרא דאליו תשמעון בפרשת שופטים.
ואיתא בכתבים המיוחסים להגרי"ז במסכת זבחים )דף קי"ב( דמצד ההלכה
של אליו תשמעון שמעינן דנביא יכול להתיר איסור לפי שעה ,ויכול הנביא
להתיר איסור שחוטי חוץ לפי שעה ,אך הקרבן אינו קרבן של תורה ,וזה
נתחדש בקרא דאתה מעלה ע"פ נביא ,דהר"ז כשעת היתר במות ,והקרבן
הוא כשאר קרבן שמקטירים בשעת היתר במות ,דאית לה שם הקרבת תורה,
עכ"ד.
ובספר מקור ברוך כתב דכיון דאליהו נצטוה להקריב קרבן ,הרי הוא צריך
להקריב הקרבן וככל דיני קרבן ,ובדיני קרבנות הדין הוא דאע"פ שיורדת אש
מן השמים ,מ"מ מצוה להביא אש מן ההדיוט ,וכיון שאליהו נצטוה להקריב
קרבן ,הרי הוצרך להביא גם אש מן ההדיוט כדי לקיים מצות הקטרה ,ואע"פ
שלא נזכר בקרא שהביא אליהו אש מן ההדיוט ,מ"מ הדבר פשוט שקיים
ככל דיני קרבן ועשה זריקה הגם שלא נזכר זה בקרא ,ולפ"ז א"ש דברי רש"י

דף ל"ט ע"א(

ושמעתי מרבינו בפרט בלאו דלפני עיור דמצוי הרבה מאד בכל מיני מעשים
ופרטים שיתכן ליכשל בלא שיחת לב ע"י אפשרויות למנוע ממצוה או
בעשיית עבירה ישמרנו ה' .וראה באריכות בקו' אעלה בתמר ס"ה.

בל תלין
תנינן ב"מ ק'י ,ב שכיר יום גובה כל הלילה שכיר לילה גובה כל היום שכיר
שעות גובה כל הלילה וכל היום ,ויש לעיין איך יצויר ששכיר יום יעבור בלא
תלין מחמת דעבר עליו לילה שלא שילם דהא אם גמר אפילו רגע לפני הלילה
הרי כבר מחויב לשלם אז בעוד יום ואם לא יוכל להספיק לשלם אז מ"מ מה
דהי' אנוס זה לא מנתק אותו להיות דין חיובו העיקרי בלילה ,ונמצא דכבר
עבר זמן ולא שייך כבר דמה שלא ישלם בלילה יעבור בבל תלין ,ואם נכנס
רגע אחרי שזה כבר לילה הא אז דינו כפועל שגמר בלילה והא ודאי א"א
לדעת המשהו המבדילה בין היום והלילה ,וגם אם אפשר לדעת הא ודאי
א"א לצמצם שיגמור ממש בהמשהו שנגמר היום ומתחיל הלילה ואז מתי
יצויר הדין בשכיר יום שעובר בל תלין ובשכיר לילה שעובר בלא תבוא) .אילת
השחר ב"מ קי ,א(

לעילוי נשמת האשה רחל בת ר' יצחק כהן נלב"ע ח' ניסן תשע"ה
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ענין בפרשה -ואהבת לרעך כמוך
"אי אפשר לקבל התורה בזמן שיש בין האנשים חילוקי דעות ופירוד
לבבות"

בן יאיר הוה אזל לבית וועד )שהלך לבית המדרש ללמוד( הוה גינאיי גביר
)שהנהר עלה על גדותיו  -כמו שמצוי בנהרות בחו"ל שבסוף החורף השלגים מפשירים והנהרות
עולות על גדותיהן והמצב מגיע עד כדי סכנת נפשות ,ואני זוכר גם כאן כשהייתי גר בפ"ת בשנת
תש"ו והי' כזה שטפון שהרבה אנשים נותרו ללא קורת גג לישון שהבית התמלאו במים – וכאן
הנהר גיניי עלה על גדותיו לא הי' שייך ללכת לביהמ"ד( א"ל גיניי מה את מנע לי מן בית
וועדא ) -למה אתה מונע ממני ללכת לביהמ"ד( ופליג קומוי ועבר ) -ונחלק בפניו ועבר(
א"ל תלמידיו יכלין אנן עברין-) .שאלו תלמידיו אם גם הם יכולים לעבור ,שהרי הוצרכו
לנס כדי לעבור את הנהר( אמר לון מאן דידע בנפשי' דלא אקיל לבר נש מן ישראל
מן יומוי יעבור ולא מנכה )א"ל רפב"י לתלמידיו מי שיודע שלא ציער ולא פגע באף יהודי
יכול לעבור ולא ינזק ,אבל אם פעם אחת ציער או פגע ביהודי אין לו רשות לעבור( ,רואים

שיחת רבנו שליט"א בחודש אייר תש"ע פתח תקוה
ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד ,היו שם חמש מליון אנשים
בלי שום חילוקי דעות ,וכמו שכבר הקדמנו שבימים אלו יש מעין מה שהי'
בימים שלפני מתן תורה ,וא"כ בימים אלו יש את הסייעתא דשמיא
להתעלות ברוחניות מה שבכל ימות השנה אין כ"כ ,וטוב מאד אם ישתדלו
לשפר את המדות.
עומדים אנו בימי ספירת העומר ,הימים של ההכנה לקראת חג השבועות -
חג מתן תורתנו ,וכידוע שיש בתורה מצוות שבין אדם למקום ויש מצוות
שבין אדם לחבירו ,ובכולם צריך חיזוק.
כשבאו כלל ישראל להר סיני לפני מתן תורה כתוב בפסוק )יתרו י"ט ב'( ויחן
שם ישראל נגד ההר ,ואמרו חז"ל כאיש אחד בלב אחד .וזהו פלא עצום
שהרי זה כמעט לא אפשרי שיתקבצו הרבה אנשים יחד ולא יהי' ביניהם שום
ריב ,הרי אפי' כשיש רק כמה אנשים כבר יש איזה ריב ביניהם וכ"ש
כשמדובר בקהל גדול ,וכאן במתן תורה ראיתי בס' הצדיק ר' שלמה שעשה
חשבון שהיו שם כחמש מליון אנשים ,שהרי ממצרים יצאו ששים ריבוא,
שהם שש מאות אלף איש מבן עשרים עד בן ששים ,ונוסיף עליהם את
המבוגרים מבני ששים ומעלה ,ואלו הקטנים מבני עשרים ,והנשים והערב
רב ,בסה"כ היו כחמש מליון אנשים ובכ"ז חנו שם בלי מחלוקת ותערומות,
דבר זה יכול להיות רק ע"י נס למעלה מדרך הטבע ,וזה הי' הכרחי כדי לקבל
התורה ,שא"א לקבל התורה בזמן שיש בין האנשים חילוקי דעות ופירוד
לבבות ,אבל בחני' זו הי' "ויחן שם ישראל נגד ההר" כאיש אחד בלב אחד
שזה האופן שבו ניתן לקבל התורה הקדושה.
ומיציאת מצרים עד מתן תורה הי' מ"ט יום ,ולמה הוצרכו לזה? אלא לפי
שכלל ישראל היו שרויים בתוך מ"ט שערים של טומאה ,ואם ח"ו היו מגיעים
לשער הנ' לא הי' שייך לצאת מהטומאה ,ומהו שערי טומאה ,וכי נגעו
בשרצים או שהיו טמאי מתים? לא ,אלא שערי טומאה הכונה למידות
הרעות ,שהיו שקועים במ"ט שערי מדות הרעות שלמדו מאנשי מצרים
שלא היו אנשים צדיקים וישרים אלא מכשפים ושאר הדברים הרעים ,ואפי'
שכלל ישראל הי' גרים בארץ גושן בכ"ז הושפעו מהגוים ולמדו ממעשיהם,
וכעת הוצרכו לתקנם ולהפכם למדות טובות ,וכדי לתקן מדה א' צריך עבודה
גדולה ,כמו שידוע בשם מרן הגר"י מסלנט זצוק"ל שאדם יכול לעמול כל
החיים לתקן מידותיו והלואי שיצליח לתקן מדה א' ,וכשיצאו ממצרים היו
צריכים לתקן מ"ט מדות ולהפכם מרע לטוב ,וא"כ בכל יום היו זקוקים לנס
וסייעתא דשמיא מיוחדת שיוכלו להתגבר ולשפר מדה אחת עד שהגיעו
למצב של ויחן שם ישראל נגד ההר ,שהתרוממו כבר לדרגא שראויין כבר
לקבל התורה ,וכתוב בספרים ]רמח"ל ועוד[ שבכל שנה יש מעין מה שהי'
אז ,א"כ גם בימים אלו יש את אותה הסייעתא דשמייא המיוחדת ,ואם ירצה
אדם להתגבר ולהשתפר יהי' לו בימים אלו הרבה תועלת וס"ד.

מכאן שלא אמר להם שמי שיודע שאף פעם לא עשה איזה עבירה אחרת
שבין אדם למקום יכול לעבור אלא רק מי שיודע בבירור שאף פעם לא ציער
יהודי הוא יכול לעבור.
ורואים מכאן דבר נוסף ,שא"ל שמי שלא פגע ביהודי מימיו ,דהיינו שלא פגע
באדם מעולם ,אבל אם פגע יתכן שאפילו אם ביקש ממנו מחילה לא יועיל
לו שיוכל לעבור את הנהר ,וכמו שמצינו בחז"ל שהאדם נמצא במדרגה
גבוהה וכשחטא ירד מדרגתו ואפילו אם עשה תשובה בכל זאת כבר אינו
יכול לחזור ולהיות באותה מדרגה גבוהה שהי' בה קודם ,כמו שרואים אצל
אדם הראשון שכתוב עליו שבשעה שנברא בקשו מלאכי השרת לומר לפניו
שירה ,והי' בדרגא כזו גבוהה שהמלאכים רצו לשרת אותו כמו שכתוב
במדרש שהי' מיסב בגן עדן והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין,
ואח"כ חטא ונגזר עליו מיתה ,וכתוב )בעירובין י"ח ב'( שכיון שראה שנקנסה
מיתה על ידו ,ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה והעלה זרזי
תאנים על בשרו ,והיינו שעשה כל מיני סיגופים והכל על חטא אחד שחטא,
ועשה תשובה גדולה שלא מצינו בנ"א יכול להסתגף כ"כ הרבה ואמנם
נתקבלה תשובתו וניתן לו שלא מת מיד אלא חי תשע מאות ושלשים שנה,
אבל למדרגה שלו הוא כבר לא חזר וכבר לא הי' הו"א למלאכים לומר עליו
שירה ולשרת אותו לצלות לו בשר ולסנן לו יין ,לפי שהחוטא גם לאחר שחזר
בתשובה אינו חוזר כבר לדרגתו הראשונה ,וכמו שרואים בעוד מקומות כך.
רואים מזה עד כמה חשוב הענין של בין אדם לחבירו ,והנה אם בנ"א ירצה
להשתדל לשפר את המדות שלו הלא צריך לסייעתא דשמייא מיוחדת,
ורואים שכלל ישראל למרות שהיו שרויים במ"ט שערי טומאה בכל זאת
עלו ,ומה שאצל אדם רגיל לא יוכל לתקן בכל ימי חייו הם עלו ותקנו בכל יום
מדה ,ולמה לפי שהקב"ה רצה שכלל ישראל יקבלו את התורה ע"כ יתרוממו
למעלה מדרך הטבע עד שהגיעו למצב של ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש
אחד בלב אחד ,חמש מליון אנשים בלי שום חילוקי דעות ,וכמו שכבר
הקדמנו שבימים אלו יש מעין מה שהי' בימים שלפני מתן תורה ,וא"כ בימים
אלו יש את הס"ד להתעלות ברוחניות מה שבכל ימות השנה אין כ"כ ,וטוב
מאד אם ישתדלו לשפר את המדות.

מה הם מדות רעות

כל אחד מעכב

כתב הגר"א )בביאור על מגילת אסתר( על הפסוק כשבת המלך )אסתר א'
ב'( כי ד' רגלי כסא מרכבת הטומאה הוא ד' כתות שאינם מקבלים פני שכינה
והוא כת חנפים ,כת שקרנים ,כת מספרי לשון הרע ,כת ליצנים ,והכסא עצמו
הוא הגאוה ,ויצה"ר יושב עליו הוא התאוה כידוע.
והנה בדרך כלל רוב בנ"א צריכים תיקון על כל הדברים האלה ,שהרי כמעט
ואין אנשים שהם דוברי אמת ,וכמו שרואים בחז"ל שבשעה שבא הקב"ה
לבראות את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות
חבורות מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא וכו' חסד אומר יברא
שהוא גומל חסדים ,ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים וכו' מה עשה
הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ הה"ד ותשלך אמת ארצה ,א"כ רואים שכל
האדם נברא רק בגלל חסד ,שהרי אנשי אמת יש יחידים ממש ע"כ כל אחד
צריך לעבוד על המדות הללו.
ואותו הדבר גם על מדת הגאוה ,וכי מצוי אדם שאין בו גאוה ,התורה מעידה
על משה רבינו שהי' ענו מאד מכל האדם ,וכתוב בשם מרן הגר"ח מואלאזין
זצוק"ל שאמר שאם אדם יהי' ענו כמשה רבינו הוא יהי' משה רבינו אבל היכן
מצינו ענו כזה ע"כ צריך כל אחד לראות ולעשות מאמצים לתקן את כל
המדות הללו ,את הגאוה ואת התאוה וכל יתר המדות הרעות ולזכות לס"ד
שהי' בימי מתן תורה אמנם לא עד כדי כך כמו שהי' אז אבל בכ"ז מי שיעשה
בכל הלב ודאי שיהי' לו ס"ד באופן מיוחד ,והנה להם עדיין לא הי' תורה ,אבל
אנחנו שיש לנו כבר התורה יש לנו יותר אפשרות להתעלות היות והתורה
מרוממת את האדם ואין לשער איך התורה מרוממת את האדם ,ויש לנו במה
לשפר את המדות כי כל זמן שאין באדם תורה המדות הרעות שולטות בו
עד בלי שיעור ,וכשיש בו תורה יש לו כבר בסיס במה ללחום עם התאות
ללחום עם המדות הרעות ,ולכן אנחנו שיש לנו את האפשרות הזו צריך לנצל
אותה וזה ע"י לימוד התורה שהרי אם יש תורה ולא לומדים מה יש מזה ע"כ
צריך לראות להתחזק בימים אלו ולנצל את הזמן בלימוד התורה – ובפרט
בני הישיבות והכוללים שיש להם את האפשרות ואינם טרודים כ"כ
לפרנסתם ,שהרי יש אנשים שטרודים לפרנסתם ואין להם כ"כ את
האפשרות לעסוק בתורה ,אבל בחורי הישיבות שאין עליהם עול של פרנסה

ונדבר מעט על ענינים של בין אדם לחבירו ,היות ואלו דברים שמאד צריכים
חיזוק ,שאדם יכול לעשות דברים טובים אבל בענינים של בין אדם לחבירו
הוא לקוי מאד ,כמו שרואים לפעמים שאדם רוצה להרחיב ביתו ולהוסיף
עוד ארבעה אמות כיון שמשפחתו גדלה וצריך לזה הסכמת השכנים ומצוי
מאד שא' השכנים מעכב ומתרץ את זה בכל מיני תירוצים למה זה מפריע
לו ,אבל אם הוא טוב לב הוא מסכים מיד ,וכי מה איכפת לו שלמשפחת
השכן יהי' קצת פחות צפוף בביתו ,ממילא צריך לראות להשתפר מאד בבין
אדם לחבירו .מידי בוקר אומרים אנו את המשנה והברייתא בתחילת פאה,
אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא,
ואלו הן כבוד אב ואם וגמילות חסדים והשכמת בית המדרש שחרית וערבית
והכנסת אורחים ובקור חולים והכנסת כלה ולוית המת ועיון תפלה והבאת
שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כלם.
הנה רוב הדברים שהתנא מונה במשנה הם דברים שבין אדם לחבירו ,וביאר
הרא"ש )בפירוש על המשנה( כי הקב"ה חפץ יותר במצות שיעשה בהם גם
רצון הבריות מבמצות שבין אדם לקונו ,רואים מכאן לפי באורו שהדברים
שבין אדם לחבירו הקב"ה מחשיב יותר מאשר מהדברים שבין אדם למקום,
ומצינו בגמ' בשבת )ל"א א'( מעשה בנכרי אחד שבא לפני הלל ואמר לו גיירני
על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וגייריה אמר
לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא
זיל גמור ,רואים מכאן שלא אמר לו מצות אחרות כמו שבת וכדו' אלא רק
דברים שבין אדם לחבירו ולא חלילה וחס שאינו צריך לקיים שאר מצות,
ודאי שהוא צריך לקיים הכל בכ"ז הדבר הראשון הוא להיות שלם בבין אדם
לחבירו ומי שאינו שלם בבין אדם לחבירו גם בבין אדם למקום לא שייך
שיהי' שלם וממילא זה הדבר הראשון שצריך לקיים וזה מה שאמר לו הלל.
ובירושלמי בדמאי מובא המעשה בר' פנחס בין יאיר )בבלי בחולין בדף ז' מובא
המעשה באופן דומה שהלך לפדיון שבוים אבל בירושלמי כתוב אחרת( רבי פנחס
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שהוריהם דואגים להם לכל צרכיהם ויש להם מה לאכול ומקום לישון ,א"כ
זה הזמן שצריך לנצל ללימוד התורה שיכול ללמוד בלא מפריעים ולגדול
להיות ת"ח גדול .וכל אחד צריך לדעת שאם לא עכשיו אימתי ,וכל יום שלא
מנוצל כראוי זה אבידה לנצח ,שאין לו תחליף ,ואיבד נצח ומצד שני יכול
לרכוש נצח ,וכל מה שמנצל את הזמן וזוכה לתורה זה הכל נצח ,וכל אחד
יכול לזכות בזה ,ובפרט עכשיו שיכול לזכות יותר משאר הימים ,וכל אחד
יראה להשתדל בזה .והקב"ה יעזור שכל אחד שיש לו שכל שינצל את הזמן
עד שהוא יתרומם והי' במדרגה של ממלכת כהנים וגוי קדוש.

מרצו למצוא מקום מכובד ע"י שמשקיע כשרונותיו בליצנות ובדיחות כי בלי
זה מרגיש עצמו נחות דרגא ואין לתאר גודל ההפסד שיש בזה.
ולדעתי זה מהמפסידים העיקריים הן בתורה הן ביראת שמים ,ואשרי מי
שיוכל להתרומם מזה ולא ישגיח על מה שהרוח הזה שולט בין החברים,
ויתבונן שכל זה הוא דמיון חולף אין בו ממש ,מלבד האיסור החמור שיש
בזה הוא כולו הבל ,ולא נשאר לאדם כלום בזה ,וחוץ מזה יחשוב ממה
שיגיעהו חרפה ובושה עולמית בחיים הנצחיים ועונשים החמורים התלויים
בזה .וצריך לברוח מזה יותר מלברוח מן האש ,וישים אל ד' ואל תורתו מבטו.
וגם ההרגל הזה מפריע לו בשעת תפילה כי קשה שבשעת תפילה ירגיש
שעומד ומדבר לפני הקב"ה בזמן שכל היום הוא בסתירה לזה.
ובאמת בשעת תפילה צריך לבקש רחמים שלא יכשל בזה .גם להתעורר
להלחם נגד ההרגל הזה ,ויחשוב שעומד לפני הקב"ה ויתחזק ברצונו למלא
תפקידו בעולם החולף ,ולא יגיעהו חרפה ובושה על אבדן שנותיו,
וההתבוננות הזאת תביאהו לדרגות גדולות מאד ובעליה גדולה בתורה
ויראת שמים.

זהירות ממלבין פני חבירו

א"כ רואים מכאן עד כמה חשוב הזהירות בין אדם לחבירו ,וכתב הרבינו יונה
בשערי תשובה )שער ג' אות קמ"א( המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק
לעולם הבא ,ומה שלא אמרו כן על הרוצח שאין לו חלק לעולם הבא ,כי
המלבין פני חבירו איננו מכיר גודל חטאו ,ואין נפשו מרה לו על עוונו כמו
הרוצח ,על כן הוא רחוק מן התשובה.
והנה זה ודאי שהרוצח יענש בגיהנום ,אבל לא כתוב שאין לו חלק לעולם
הבא ,ואילו על המלבין פני חבירו כתוב שאין לו חלק לעולם הבא ,וההבדל
בזה הוא שהרוצח רואה את מה שעשה וע"כ יכול להיות שיתעורר ויעשה
תשובה על מעשיו ,ע"כ יש לו חלק לעולם הבא ,משא"כ המלבין פני חבירו
ברבים שאינו מרגיש במה שעשה וע"כ הוא גרוע מהרוצח ואין לו חלק
לעולם הבא ,וכך הוא הדרך ,שבתחילה הוא מלבין פני חבירו ואח"כ הוא
מגיע עד כדי רציחה ,כיון שאינו זהיר בכבוד חבירו הוא מגיע אח"כ עד כדי
כך שנהי' רוצח.
וממילא אין פלא שיש בימינו כ"כ הרבה דברים נוראים שא"א לתאר ,שהרי
זה נורא ואיום להרוג אדם באכזריות ,אפילו אם הוא הי' אדם פשוט ,ומגיעים
למצב הזה כיון שאין נזהרים בדברים שבין אדם לחבירו ,והתורה הלא
מדגישה את החשיבות של הזהירות בבין אדם לחבירו.
ובכל הדורות היו צריכים חיזוק בענינים אלו של בין אדם לחבירו ,וזה לשון
הנצי"ב בפתיחה לספר לבראשית :והענין דנתבאר בשירת האזינו על הפסוק
הצור תמים פעלו וגו' צדיק וישר הוא ,דשבח ישר הוא נאמר להצדיק דין
הקב"ה בחרבן בית שני שהי' דור עקש ופתלתל ,ופירשנו שהיו צדיקים
וחסידים ועמלי תורה ,אך לא היו ישרים בהליכות עולמם ,על כן מפני שנאת
חנם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ד'
שהוא צדוקי ואפיקורס ,ובאו עי"ז לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל
הרעות שבעולם ,עד שחרב הבית ,וע"ז הי' צידוק הדין ,שהקב"ה ישר הוא
ואינו סובל צדיקים כאלו ,אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות
עולם ולא בעקמימות אע"ג שהוא לשם שמים ,דזה גורם חרבן הבריאה
והריסות ישוב הארץ .ואף שלפעמים יש צורך למחות ,הרי שמאוד קשה
לידע מי יכול להיות בין המוכיחים ,ואיך להוכיח ,כי אם אדם מוחה בפני
חבירו רק מפני שטבע האנשים להעיר ולהוכיח ולעמוד על דעתם ,ובאמת
בעומק דעתו ולבו לא איכפת לו מה שהשני עשה עבירה זו ולא בגלל שכואב
לו כבוד שמים ,הרי יכול להיות שיהי' סתם מלבין פנים .ואם איננו נקי בניקוי
אחר ניקוי וזיכוך אחר זיכוך עלול להגיע למתכבד בקלון חברו ולהלבין פני
חברו ברבים ובפרט אם הוכיחו באופן פומבי או ע"ג כתב שאז זה ממש
"ברבים".
ותוכחה באופן המותר ולשם שמים זה קשה ביותר ,עד כדי כך שאחד שאל
פעם את מרן הסבא מקעלם מדוע אינו יוצא למלחמה נגד מתנגדי המוסר,
ואמר שאולי חמש דקות אפשר להחזיק במחלוקת לשם שמים ,ואחר כך
כבר לא ניתן ,כי אחרי שהצד השני מגיב הרי בהכרח תתערב נגיעה ,וכבר
הדפיס מרן הח"ח את הקונטרס "מרגניתא טבא" מהצדיק רבי יונתן
וואלינער ושם דיבר כמה פעמים בענין תוכחה ואיך להוכיח.
ובעיקר בדורות האחרונים כאשר אנו רואים שאם יש חסרון של מלבין פני
חברו ברבים ולקויים ב"כאילו שופך דמים" ואז חלילה מגיעים ל"שופך
דמים" ,ולכן לפני ביאת המשיח צריכים אנו לתקן שלא יהי' ח"ו עוד אסונות
וע"כ צריך לראות עד כמה להיזהר בבין אדם לחבירו שלא לפגוע בכבוד
חבירו ,שאם פוגעים בכבוד חבירו הרי אח"כ עלולים להגיע לפגיעה בחיי
חבירו ,לכן צריך כ"א ללמוד מזה להזהר בכבוד חבירו ולא לעשות דברים
שהם נגד בין אדם לחבירו.
ועי"ז שנתחזק בין במצוות שבין אדם למקום ובין במצוות שבין אדם לחבירו
נזכה לראות בעינינו את הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן סלה.

זהירות רבנו בבין אדם לחבירו

כאשר רבנו שליט"א אומר את שיעוריו בימי הקיץ בישיבת פוניבז' היו
מדליקים את המאוורר או את המזגן ומקפידים לכוונו אליו לטובת כדי שלא
יהיה לו חם ,אמנם היות והוא אדם חלוש המכשיר רק הזיק לו והצטנן
בעיקרון פשוט וברור כי רבנו יתנגד ויורה להם שלא יכוונו את המאוורר אליו.
אך רבנו שליט"א לא אמר להם דבר ,ולכן כשהיא הרבנית הייתה פוגשת אחד
מהתלמידים ביקשה שיחוסו על בריאותו ולא יכוונו מאורר מולו ,הרי לנו
כמה נזהר כלפי תלמידים צעירים בהידור וחומרה יתירה.
העיד נכדו שאמר לו בקיץ בזקנותו בשנים האחרונות מתקיים בביתי מנין
לתפילות שבת אני חושש מלהדליק מזגן שמא אצטנן ואחלה ,אך כיון שכל
כך ביקשו חשבתי לעצמי שהם ידליקו את המזגן ,ואני אלבש בגד חם בתמוז,
וממילא יהיה אפשר להדליק מזגן ,אבל עם כל זאת מידי קיץ נחלה מעט
מחמת המזגנים הפועלים לטובת שומע' השיעורים בביתו והבאים לתפילות,
אבל רבנו שותק] .ויצויין רבנו שליט"א משלם מכספו הפרטי את \\החשמל הזה להפעלת
המזגנים ,וממאן לקחת מהמתפללים או מכל אדם זר שמבקש לממן את החשמל המופעל
לטובת הציבור[).מאחורי הפרגוד(

לא הניד עפעף

מעשה נוסף של הידור אחר בבין אדם לחברו שאירע בכ"ד ניסן תשע"א
בשעה שקיבל רבנו שליט"א קהל כשהוא יושב על מיטתו ,אחד הנכנסים
הניח על הכרית את הקערה לנטילת ידיים ובה ספל מלא מים והתיישב שם,
ולא שת לבו ולפתע נשפך הספל על המיטה] ,מאחר שרבנו שליט"א מחמיר
בגילוי במים גם במי נטילת ידיים ,והספל שבקערה הנ"ל היה מכוסה לכן
אותו אברך לא שת לכך שהמים יכולים להישפך[
.ורבנו שליט"א אפילו לא הניד עפעף סובב את ראשו לראות מדוע נשפכו
המים וחמתמי ,והמשיך לשבת ולדבר איתם ,אחרי שכולם עזבו את החדר
התברר כ' נרטב כולו אף נזקק להחלפת כל בגדיו ממש אף הוצרכו להחליף
את כלי מיטתו להפוך את המזרון ,אך בשעת מעשה אפילו לא סובב את פניו.
)מאחורי הפרגוד(

עלבון לחניכות
בהזדמנות כאשר הגראי"ל כאב יחד עם מקורביו את צערן של בנות מבוגרות
שלא מצאו את זיווגן יעץ כי יבדקו בבין אדם לחברו ,והוסיף בדרך אפשר
בלבד כ' הנה תלמידות רבות יוצאות להוראה ובמסגרת תפקידים אלו
וכיוצא באלו קשה מאד ובפרס לחדשות במשרתן שלא להיכשל לפעמים
בעלבון או פגיעה בתלמידות ,ומי יודע אם אין גם בכך סיבה ומסובב לעכב
מציאת הזיווג) .מאחורי הפרגוד(

רק הוא צודק

ת"ח בבני ברק שעתיד היה לנאום במגבית חירום להצלת יתומים ,שאל את
רבנו שליט"א מה לומר להם? וענה לו רבנו שליט"א תאמר להם שצריך
להפסיק לצער איש את רעהו או בביתו ומשפחתו ,כי צרות משונות כאלו
באות מחמת בעיות בבין אדם לחברו ,והמשיך רבנו שליט"א :היום ערב שבת
קדש נכנם יהודי והתאונן על יסורים שונים ומשונים ממש שאטו עליו.
אמרת' לו שמכיון שהצרות משונות כל כך שיפשפש ויבדוק שמא נכשל בבין
אדם לחברו בצער לזולת .הוא הגיב :כי מעולם לא ציער בני אדם וכי הוא
נזהר תמיד בבין אדם לחברו ,לא וויתרתי לו וביקשתי ממנו לחשוב עוד
בסבלנות כיון שצרות כאלה מחייבות מחשבה נוספת ,והוא נזכר וסיפר כי
אכן פעם אחת ציער את פלוני אבל במקרה ההוא צדק והיה מגיע לו הפטיר
בבטחון אמרתי לו :בעולמנו מסתובבים אנשים שהרגו ורצחו מה אתה חושב
שלאנשים הללו היה משעמם ולכן נטלו נפש ,הרי בוודאי הנרצח הציק להם
גנב או הכה אותם אבל הם רצחו נפש אם כן מה אתה משיב לי במקרה ההוא
צדקתי ,אמנם צדקת אבל נכשלת בצער גדול לזולת למי שצודק לא הותר
לרצוח ,למי שצודק לא הותר להתאכזר ,ועוד עבירות) .מפי רבי דוד שריבר
שליט"א( )מאחורי הפרגוד(

זהירות בבין אדם לחבירו

שח רבנו :ששנה אחת בבית כנסת חשוב בבני ברק היה עוררים על הש"ץ של
מוסף דר"ה שהלך ללמד במקומות שאינם ראוים ,והורידהו מהש"ץ ,וניגש
אחר במקומו .וראיתי כיצד בעת שניגש הלה למקום הש"ץ זלגו עיני הש"ץ
הראשון דמעות.
ובאותה שנה נסתלק הש"ץ השני באופן פתאומי בית עולמו ,ומי יודע
חשבונות שמים.

מתכבד בקלון חברו ר"ל

קשה לעבור את החיים בלי לפגוע בבנ"א ,ואם נחשוב מעט תמיד נראה
שפגענו בחברו בדבר זה או אחר.
והיינו כידוע שבטבע האדם רוצה להיות לו מקום מכובד בכל מקום ומצב
שנמצא ,ולדאבונינו רואים שמי שיש לו כח ליצנות ,הן להתלוצץ מחבירו
אשר אינו כל כך מחונן בכשרון לעשות ליצנות ,והן סתם לעשות בדיחות,
הוא נחשב מהמכובדים בחברה ,וזה א' הסיבות ההורסות בין את האנשים
המבוגרים כבר ובין את הצעירים ,כי מצד אחד שואף לעליה אבל למעשה
עושה כל המאמצים למצוא חן בעיני חבריו ע"י שמתלוצץ ,ומשתדל בכל

וראה עוד בעניני בין אדם לחבירו בגליון פר' קדושים תשע"ד
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מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל גאב"ד זכרון מאיר ה'שבט הלוי' נלב"ע ט"ו ניסן תשע"ה
מרן הגר"ש זצ"ל היה בידידות עצומה עם יבדלח"ט רבנו שליט"א ,הבאנו כאן מעט מאשר ידוע לנו
כמו"כ רבנו ראה במרן הגר"ש פוסק מובהק ,והרבה פעמים היה שולח אליו שאלות מסובכות שהגיעו לפתחו שביקש שמרן הגר"ש יכריע בהם
וכשנשאל פעם רבנו אודות דילול עוברים ,נזדעק ואמר הרי זה דיני נפשות! וצריך ללכת להגר"ש ואזנר זצ"ל
וגם שרצו לכבד את רבנו בכל מיני כיבודים שונים ,היה רגיל לומר צריך ללכת למרן הגר"ש הוא הרב דזכרון מאיר
והתבטא רבנו שליט"א לבני משפחתו :הייתי בידידות אמתית עמו למעלה מיובל שנים ,וראיתי אצלו חכמה מופלגת ויראת שמים מופלגת ,וזה דבר נדיר למצוא שני מעלות
כאלו באדם אחד.

העילוי מוינה
סיפרו בני הגר"ש זצ"ל לרבנו בעת שבא לנחם ,את המעשה על הגר"ש
שהגיע ללמוד בישיבת יח"ל אבל לא התקבל שהיו צריכים לדעת  500דף
בע"פ בשביל זה והוא ידע רק  200דף ,ולמחרת ראה הגר"מ שפירא את
הגר"ש בישיבה יושב ולומד ,ושאלו למה נשאר ,וענה לו הגר"ש שראה
שהרכבת צריכה לצאת עוד כמה שעות ואמר שבניתים ילמד בישיבה,
וכשראה כך ר' מאיר שפירא החליט לקבלו לאלתר.
אמנם אמר רבנו שליט"א :שהוא זוכר שבעיתונות דאז התפרסם אודות
חנוכת הבית של ישיבת יח"ל ,וכתבו שם שמאוד השתבחו שהגיע עילוי
מוינה ה"ה ר' שמואל ואזנר.

תורה מתוך הדחק

סיפר רבנו שגם אחרי שהתמנה הגר"ש לגאב"ד עדיין היה פרנסתו דחוקה
והיה לומד תורה מתוך הדחק .ואח"כ כשראה החזון איש את הדחק שהיה
חי סידר לו יששכר וזבולון ,והוטב לו קצת.

במותב תלתא

שח רבנו שמעולם לא רצה להזדקק לדון בדיני תורה ,רק פעם אחת נטפל
אליו ח"א שליט"א ולא ויתר עד שישב רבינו לדון דינו ,ביחד עם מרן הגר"ש
ואזנר זצ"ל ומרן הגאון רבי חיים שאול קרליץ זצ"ל ,והנידון היה שא' נתן
לחבירו כסף להשקיע ,והלה איבד את הכסף בהשקעה לא נכונה .ובתוך כדי
הדיון העלה רבינו שנראה לו שיש כאן בעיה של רבית ,ומיד שמו לב לדבר,
וביטלו את התביעה) .פרי חיים רנ"ח(

'אחושן משפט דיקער איד

מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל שדן איתו בבוררות הזו ,העיד :אני לא הייתי מודע
'דיקער איד" בצורה עמוקה ובהיקף
שקיים עדיין בדורנו "א חושן .משפט
.
.
גדול כל .ובפעם אחרת אמר :הרב שטיינמן מנסה להסתיר את ידיעותיו.
אך אני בעצמי נוכחתי שהוא ממש מהיחידים[.
ואמר רבנו שהרגיש באותו דין תורה שלבו נכמר על האדם שהפסיד את הכסף ,ומיני אז לא
לקח ע"ע יותר שום ד"ת) .כ"ת(

ולפני רבות שנים בעת שמרן הגר"ש היה נוסע לחו"ל היה רושם על הדלת,
לגשת לשאול את השאלות את הגראי"ל שטיינמן או את הגרח"ש קרליץ
זצ"ל.

רצונו של החזון איש

סיפר הג"ר אריה אברהמ'ס שליט"א ,שלמרן החזו"א הגה תכנית להקמת
בית דין בבני ברק ,והשמות שעלו על פיו לדיינים היו הגאון ר"מ דויטש זצ"ל
והגר"ש וואזנר זצ"ל ,ויבדלח"ט מרן הגראי"ל שליט"א.

עמידה על המשמר

בעת אחרונה שהחלו לגזור גזירות על לומדי התורה הגיע מרן הגר"ש לרבנו
בחוה"מ פסח תשע"ג .לומר לו שהוא עמו בדעה אחת בכל דרכי הפעולה.
ולפני מערכת הבחירות )בחורף תשע"ג( נכנסו אליו נציגים של אירגון חשוב,
ובסוף השיחה אמר להם ,הרי יש לכם כניסה לרב שטינמן ,וכאן ביקש למסור
את הדברים הבאים) .נרשם מפי בעל המעשה הרה"ג רנ"י(:
תמסרו לראש ישיבה הרב שטינמן ,שאני עוקב מקרוב ]איך האלט מיט פון
נאנט[ אחר נושא הצבא ושאר הנושאים ,והדרך שבה הוא פועל היא הדרך
הנכונה .תמסרו לו זאת לחזק את ידו שימשיך הלאה בדרך זו ,ולא יתפעל מאף
אחד ,הוא פועל מאה אחוז כראוי.
עוד הוסיף :אף בנושא הבחירות אני מאמץ את ידו ,למרות שאני אישית איני
הולך להצביע בשל העובדה שאין לי אזרחות ישראלית ]והוסיף ,שבכוונה
אינו עושה אזרחות[.
והוסיף וסיפר ,כי על אף שבבחירות לכנסת אינו משתתף ,אך בבחירות
לעיריה ,ביקש ממנו האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל לפעול להצלחת המערכה,
וביקש ממנו לפרסם כי חשיבות גדולה להצביע .אך הוסיף ,כי כשפירסם
בעבר דברים אלו ,היו כאלו שכעסו עליו ,ולכן לא חזר שוב על הדברים.

צורת המלחמה

ובכינוס ועד הישיבות שהתקיים במעונו של רבנו שליט"א )אדר תשע"ג( אמר
הגר"ש :זה דבר פשוט שהאסיפה היא אסיפה של צדיקים לשם שמים ,כדי
לחזק את מעמדם של כל הישיבות וכל המוסדות של ועד הישיבות ,והיה לי
הזכות שאני ישבתי עוד עם מרנן הגר"י אברמסקי והאדמו"ר מסלונים
והאדמו"ר מגור וגם הגרא"מ שך וכל יתר הראשי הישיבות בועד הישיבות.
ותמיד יכלו להבחין שכל הכונה היתה בלתי לה' לבדו מכ"ש בעת צרה כזאת
כשיש חשש של גיוס בני הישיבות ,צריך לחזק את הייצוג של בני

הישיבות כלפי הצבא שיהיה בדרכי נועם בדרכי חסד ובדרכי
שכל ,ממילא הרגשתי חיוב להשתתף בכינוס לשם שמים בביתו
של ידידי הגדול יאריך ה' ימיו ושנותיו ,והקב"ה יעזור שיהיו דברינו
נשמעים לעבודתו לזכות להעמיד את ועד הישיבות באופן כזה שגם במצב
כזה יהיה החלק של הסגולה חלילה וחלילה שהבחורים יזכו שלא יצטרכו
ללכת לגיוס ,ובפרט שעומד על הפרק תורת אר"י ...ומה נאמר ומה נדבר
כשהגזירה תגיע מזרע אברהם יצחק ויעקב ,הבנים שפרקו מעליהם עול
מלכות שמים עאכו"כ ,מבקשים אנו מהקב"ה שיהיה לנו הס"ד מלהעמיד
דת על תילה ,ולחזק הישיבות והמוסודת השיכים לחוגים שלנו ,ונקוה
שבזכות זה נחזיק מעמד עד ביא משיח צדקנו בב"א.
וכשהיה את העצרת הגדולה בר"ח אדר תשע"ד התבטא מרן בעל השבט
הלוי זצ"ל לפני העצרת כי תמיד יש גנרל שהוא מנהיג את המערכה,
ובמערכה של דורינו ,ידידי האהוב רבינו "הוא הגנרל" ,און וואס ער הייסט
טוטמען ...ומה שהוא מורה לעשות עושים! )פרי חיים רס ,ויש עמנו עוד כגון דא,
ואכמ"ל(

כבוד התורה
סיפרו לרבנו שליט"א שג"א הירבה להשיג על מה שפסק הגר"ש ואזנר שרב
ששכח יום אחד בספירה שיכול לספור בברכה ברבים מפני כבוד התורה.
]אם לא סידר מראש שיוציא אחר יד"ח[ ואמר רבנו שליט"א שאכן יש טעם
בדברי הגר"ש בטענתו ,דהרי ספירת העומר בזה"ז דרבנן וספיקא דרבנן
לקולא ,ומאידך כבוד התורה זה דאורייתא) .מפי תלמידו הגרמ"ב זליברברג שליט"א,
וכן יש עוד טעמים לזה שיטת הביה"ל ועוד ואכ"מ(.

דרכי הספד
בשו"ע יו"ד סי' שד"מ ס"א כתוב שאסור להפליג בשבח בהספד אבל להוסיף
קצת מותר ,ושמעתי ]-ממרן הגר"ש ואזנר זצ"ל[ פירוש המסתבר לפי שכל
צדיק מסתיר עצמו קצת ומילא כשמוסיפים מעט מסתמא יש בו מעלות
אלו .אך לפי זה אין להוסיף כי אם על הצדיק) .אילת השחר שבת קנג,א ד"ה ואזניך(

מיד עונה

סיפרו לרבנו שמרן הגר"ש שאל את מרן החזון איש אם זה נכון שעונה
ברגעים בדיני נפשות ,והחזון איש הנהן בראשו.
ואמר רבנו שליט"א שהביאור בזה הוא גם ,שמרן החזון איש בכל סוגיא
שלמד חשבן את זה עד הסוף ממש ,עם כל היכי תמצא ששייך ,וממילא
כשהגיע אליו מקרה מיד ידע מה לענות] .ובדומה לזה עי' בהקדמת בן החת"ס
)לשו"ת יור"ד( שכתב "אחרי כותבי כל זאת מצאתי מכת"י קודש של אבינו מאוה"ג זצ"ל אשר
כ' כמתנצל ע"ד התשובות אשר השיב תמיד בעיון נמרץ מאד מאד כידוע ,וראיתיו ראוי ונכון
לחקקו בעט ברזל ועופרת .וז"ל כתיב )תהלים קכ"ז ,ד( "כחיצים ביד גבור כן בני הנעורים וגו'",
דע מה שאחז"ל באבות )פ"ב מ"ז( "ואינו נבהל להשיב" הכונה הפשוטה שאל ימהר להשיב ,ע"ד
דכתיב )משלי יח ,יג( "משיב דבר טרם ישמע אולת היא לו וכלימה" ,אך הרמב"ם ז"ל פי' בהיפוך
אל תהי נבהל להשיב ,שלא יבהל וישתומם כשעה חדא עד שמשיב ,כ"א השב ישיב חיש
להראות להמקשה טעותו ושגיונו ,ואומר אני כי שני הפרושים אינם סותרים זא"ז ,ושניהם
נשואים בנושא אחד ,כי בביתו ובחדרי מדרשו יעיין היטב ואל ימהר להחליט שום סברא ,רק
יחמיץ כל דין ודין ,עד שיהיה ברור ונקי כסולת נקיה ,ואח"כ יניחם בחדרי מוחו ומחשבתו למען
יהיו מוכנים לפניו ביום שיבוא אחד לשאול או להקשות אל יבהל ואל ישתומם איך ישיב מיד,
ולא נקרא בזה משיב דבר טרם ישמע ,אחרי כי כבר עיין היטב בבית מדרשו ,ולא המציא הדבר
עתה – ,הנה אחז"ל בני הנעורים פי' הנעורים בלילה על שקידת התורה ,ואומר אני כי בני אינם
בנים הנולדים לו מאשתו ,אלא הם סברותיו וחכמותיו אשר הוליד ע"י ניעור הלילה ושקידה
רבה .וזהו פי' הקרא "כחיצים ביד גיבור" אשר זאת תפארתו שישלח חציו מהרה לא יבהל ולא
ישתומם ,רק שיהי' באופן תכסיסי מלחמה שהחיצים מוכנים באשפתו די והותר ,כן בני
הנעורים ,אותן הלימודים שהוליד ע"י שיגע עליהם גם בלילה לא שכב לבו ,אשרי הגבר אשר
מלא אשפתו מהם ,שלימודים ההם מסודרים לו בחדרי מוחו הרבה מאד ,אז "לא יבושו כי ידברו
את האויבים בשער" בשערה של הלכה ,נגד כלל המונח "משיב דבר טרם ישמע אולת היא לו
וכלימה" ,אשר בזה האופן לא יבושו ,כי תמיד יהיה תשובתו בצידו ,אין זה לנו לא אולת וכלימה,
לא נבוש ולא נכלם לא בעוה"ז ולא בעוה"ב"[.

רק הגר"ש יכול
פעם אמרו לרבנו בשם ג"א זצ"ל שמי שמחזיק עליו מכשיר שאינו כשר
ואופה מצות לא יוצאים בזה יד"ח.
ואמר רבנו שהוראה כזו לרבים ,אין כל אדם חשוב ]ככל שיהיה[ יכול
להוראות רק גדולי ופוסקי הדור יכולים להוראות בזה ,וכגון מרנן הגרי"ש
אלישיב והגר"ש ואזנר שיכולים להורות בזה ולא כל אחד יכול.

ולתרומות והנצחות נא לפנות keailtarog@gmail.com :או ל
להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון.
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)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת אמור
שנת תשע"ה

יהרג ואל יעבור

פניני הפרשה
טענו שיכולים הקהל לחזור ולספור בברכה כיון שלא אמרו היום והרי קיי"ל
' תפ"ט סק"כ ובשעה"צ
שאם לא אמר היום לא יצא ידי חובה) ,עיין משנ"ב סי
סקכ"ה( ואולם היו מהציבור שטענו שכיון שהש"ץ אמר היום וטעה בספירה
.
והציבור תיקן את הש"ץ שאמר היום הרי הם כאילו אמרו היום ויצאו יד"ח
ונחלקו בזה רבותינו גדולי הדור שליט"א ,דהנה הביא המשנ"ב )סימן תפט
סקל"ב( מהאחרונים דאם בירך על הספירה וספר ספירה שלא כדין נזכר בתוך
כדי דיבור יחזור ויספור כדין והברכה עולה לו וכגון אם טעה ואמר היום
ארבעה ימים לעומר ובתוך כדי דיבור נזכר שהוא יום חמישי לעומר דיו
שיסיים חמישה ימים לעומר ויוצא בזה ,וכבר הקשו ע"ז הרי הפסיק בין
הברכה למצוה בספירה שלא כהוגן ובעי לברך שנית ומ"ט אמרינן ליה
 .והגר"א גניחובסקי זלל"ה שאל שאלה זו קמיה רבינו
שיסיים ויפסיד ברכה
הגר"ח קניבסקי שליט"א ,ותירץ דכיון שאמר היום שהוא מעכב בספירה
' תפט סק"כ( הרי התחיל את המצוה של הספירה וחלה
כמבואר במשנ"ב )סי
הברכה וא"כ אף שהפסיק בדיבור אי"צ לחזור ולברך כמו שאר המצוות שאם
בירך והתחיל את המצוה והפסיק בדיבור קודם שסיים את המצוה שאי"צ
.שהתיקון תוכ"ד הוא המשך למה שאמר היום ושפיר איכא ליה
לחזור ולברך
.
ספירה וברכה
אמנם רבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א דחה תירוץ זה דאף ד-היום מעכב
בספירה דבלא זה מתפרשת הספירה על העומר ולא על הימים אבל אין זה
חלק מהספירה ,ונפק"מ דאף להסוברים דלא מהני שומע כעונה בספירת
העומר )עיין ביאוה"ל בריש סי' תפט( מ"מ על היום מהני שומע כעונה ,מה
שלא נחשב הפסק משום שהוא עוסק בספירת העומר ולא הסיח דעתו מן
'היום' הוא חלק
הספירה ,והיינו דלדעת רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א ד
מהספירה א"כ כיון שהקהל לא אמר היום לא יצאו ידי חובת ספירה ויכולים
'היום'
לחזור ולספור בברכה ,אבל לדעת רבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א ד
הוא לא חלק מהספירה והוא רק מייחס את הספירה לימים א"כ כיון שהש"ץ
אמר היום רק שספר ספירה בטעות א"כ כשתיקנו אותו הרי ייחסו את
'היום' שאמר ושפיר יצאו ידי חובה
הספירה ל
) .שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א

שו"ע יור"ד סימן קנ"ז סעיף א' :כל העבירות שבתורה חוץ מע"ז ,ג"ע ,ושפ"ד
אם אומרים לו לאדם שיעבור עליהם או יהרג ,אם הוא בצנעה יעבור ואל
יהרג וכו' ,ואם הוא בפרהסיא דהיינו בפני עשרה מישראל חייב ליהרג ולא
יעבור.
הקשה הגר"א גניחובסקי זלל"ה היאך יהא הדין בגוונא שיש רק תשע אנשים
מישראל שרואים שהעכו"ם אומרים לו לעבור ,וישראל עשירי רוצה לבוא
לאותו מקום ,ועי"ז יהיו באותו מקום עשרה מישראל ,ואז יהיה הדין יהרג
ואל יעבור ,האם אותו עשירי נחשב לרודף ,שהרי אם יבוא למקום ההוא
יגרום לישראל להיהרג ,וממילא יהא מותר להרגו כדין רודף.
וענה רבנו שליט"א :וכי מפני שישראל יהרג על קידוש השם ,השני צריך
להיהרג ,עכ"ד .ביאור דבריו שאין הישראל גורם הריגה ,שהישראל רק בא
לאותו מקום ,ומהל' קידוש השם הוא שהישראל צריך ליהרג ולא לעבור.
עכ"ד.
וחזר ושאלני הגר"א גניחובסקי זלל"ה היאך יהא הדין בגוונא שהיו במקום
ההוא עשרה מישראל ,ואחד מהם רוצה לעזוב את המקום ,ואם יעזוב את
המקום ינצל הישראל ,שהרי לא יהיו שם עשרה ,ואז הדין הוא יעבור ולא
יהרג ,ואחד מונע ממנו מללכת ,ולא נותן לו לעזוב את המקום ,ועי"ז יהיה
הישראל חייב להיהרג ,האם זה שמונע את הישראל מלילך נחשב לרודף
שגורם הריגתו של הישראל ,או שזה דומה לנידון הקודם ,וצ"ב.
ועיין במ"ב סימן שכ"ח ס"ק ל"א שנסתפק באחד שאונסים אותו לעבור על
אחת מג' עבירות ,דיהרג ולא יעבור אם צריך לחלל שבת כדי להצילו כדי
שלא יהרג .ובא"ר סוף סימן ש"ו נקט בפשיטות דמותר לחלל שבת כדי
להצילו) .נאות אפרים(

וקדשתו
בהגהות מרדכי )גיטין או' תס"א( הובא מעשה בכהן שיצק מים ע"י ר"ת,
והקשה לו תלמיד מהא דשנינו בירושלמי המשתמש בכהונה מעל ,והשיב לו
אין בהם קדושה בזמן הזה דקי"ל בגדיהם עליהם קדושה עליהם ואי לא לא,
והק' א"כ כל מיני קדושה לא ליעבד להו ושתיק ר"ת ,והשיב ה"ר פטר דנהי
דיש בהן קדושה יכול למחול כדאמרינן בפ"ק דקידושין אין כהן נרצע מפני
שנעשה בעל מום והשתא בלא הך טעמא תיקשי היאך מצי מתשעביד ביה
אלא ודאי מצי מחיל והילכך איצטריך לטעמא דבעל מום דאל"כ היה נרצע
עכ"ל.
וצריך ביאור ,במה זה תלוי בבגדיהם עליהם הא ענין הכהונה אינו תלוי כלל
בבגדי כהונה דהרי לא מצאנו דכהן בלא בגדים אינו אוכל בתרומה ,וכן יש
לברר אי ה"ר פטר בא לבאר טעמא אחרינא או כוונתו לבאר ד' ר"ת.
והנה מבואר בגמ' )קידושין לב ,א( דת"ח שמחל על כבודו כבודו מחול,
וטעמא משום דתורה דיליה ומצי מחיל ,והיינו דסד"א דהתורה והאדם שני
דברים נפרדים הם ואף שעל כבודו שלו יכול למחול אבל על התורה אינו יכול
למחול ,ועלה אמרינן דתורה דיליה ודבר אחר הוא מצי מחיל.
ועתה ,כשנדון לענין כהונה ודאי דבר אחר הוא ,שהרי הכהן לא עמל על
כהונתו ולא טרח עליה אלא מזרע אהרן הוא ונולד עם קדושת כהונה עליו,
ומצי מחיל בגלל שהכהונה הוא חלק ממנו ,אמנם בזמן עבודה בבית המקדש
ולובש בגדי כהונה אז באמת הוי דבר נפרד ממנו ולא מצי מחיל ,אבל בזמן
שאין בגדים עליו ,או בזה"ז שפיר מצי מחיל וזהו שפירש הר' פטר דברי ר"ת
דבזה"ז דאין בגדיהם עליכם יכול למחול] .ועי' ט"ז או"ח סי' קכ"ח סקל"ט מה שביאר

אייר תשע"ד(

חשש בכתיבה
פעם א' לאחר תפילת ערבית קודם ספירת העומר ,ביקש רבינו שליט"א
שיוציאוהו בברכת הספירה ולא הבינו טעם הדבר ואח"כ נתברר שלפני
תפילת מעריב כתב רבינו מכתב וכתב את התאריך מ"א למספר בנ"י תש"ע
.
וחשש דהוי ספירה בכתב ולא רצה לברך
ונשאל רבינו שליט"א מה דינו של כותב ע"ג מחשב האם גם כתיבה כזאת
בכלל או לא ?
ואמר רבנו :דאין השאלה אם יוצא בכתיבה כזאת אלא אם הספק דרעק"א
בסימן ל"א האם יש דין כתיבה כדיבור בספירת העומר עיי"ש ,האם כולל גם
כתיבה זו או לא וא"כ הוי כעין ספק ספיקא ויכול להמשיך ולספור] .ועיין
בשע"ת שם סק"א ובערוך השולחן ס"ט דאפילו שכתיבה כדיבור אין זה אלא
במקום שמטרת הכתיבה לגלות מחשבת הלב כמו לענין ברכת התורה על
כתיבת דברי תורה אבל במקום שהמצוה היא הדיבור כמו ק"ש או תפילה אין
הכתיבה אלא כהרהור[) .שם(

בשמע קולינו

מעשה באחד שנזכר באמצע שמונה עשרה של תפילת מנחה שלא ספר
ספירת העומר באותו יום ויסיים את תפילת שמו"ע אחרי השקיעה האם יכול
באיזה אופן לומר ספירת העומר באמצע שמו"ע ?
'שמע קולינו' לספור את ספירת העומר כהיכי
וח"א שליט"א הורה שיכול ב
תימצי לבקשה וכך יאמר :היום כך וכך לעומר בקשתי שטוחה שאזכה
.
לקבלת התורה על ידי התיקונים של ספירת העומר
'שמע קולינו' רק את
ואמרתי את הדברים לרבינו שליט"א ואמר שאין לומר ב
הבקשות בעצמם ואף שאם אמר יצא יד"ח אך לכתחילה אין לעשות כן אלא
.
יסיים שמו"ע ,ואח"כ יספור ויסמוך על הפוסקים שהשקיעה מאוחרת יותר

ד' ר"ת באופ"א[) .צוף יהונתן עמ' יט(

בעניני ספירת העומר

]שם ,א"ה ,והיינו שלוש עשרה דקות ומחצה וכדברי המשנה ברורה בהרבה מקומות שזה יום
לרבי יוסי ודוק[

במקרה שהש"ץ אמר היום חמשה ימים לעומר ותיקנו אותו הציבור ואמרו
ששה ימים לעומר ונפל ויכוח בין המתפללים האם מותר להם לחזור ולספור
בברכה אחר שתיקנו את הש"ץ ואמרו את הספירה הנכונה וחלק מהציבור
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ענין בפרשה -חינוך
אמור ואמרת  -להזהיר גדולים על קטנים )יבמות קי"ד ,א(
הנה רבנו שליט"א מסר עשרות שיחות בעניני חינוך ,וכן נערכו הרבה שו"ת בציבור בענינים אלו ונצרך לזה חיבור גדול ,ונביא כאן מעט מאשר יכיל הגליון
ועוד חזון למועד אי"ה.

אינו עוסק במסחר

מקבץ מתוך השאלות ששאלו המחנכים בחו"ל

האם להפריד בין חלשים וחזקים

ובעצם הדבר ,שמעתי בשם מרן "החפץ חיים" זצוק"ל עד כמה שכל האדם
רחוק משכל התוה"ק .הנה למשל ,כאשר חתול אכל אוכל של אדם ,האם
יאמר אדם שבעל החתול חייב לשלם? אבל אם בנו הקטן הזיק ,יאמר כל
אדם שבוודאי חייב אביו לשלם .אבל האמת עפ"י התוה"ק אינה כן .אם בנו
הזיק הוא פטור ,ואם הבעל-חיים הזיק ,חייב לשלם .וכן גם בדבר הזה :אם
נשאל אדם מה חשוב יותר ,מלמד תינוקות או אדם העוסק במסחר ,בוודאי
יאמר שמלמד התינוקות הוא עני בדרך כלל ,ואינו כל כך חשוב .אבל האמת
אינה כן ,דהוא חשוב מאוד שמעמיד דורות של ילדי ישראל שיגדלו בתורה
ויר"ש.

שאלה :האם כדאי לחלק הכיתות באופן שהמוכשרים והטובים יותר יהיו
במקום אחד ,והפחותים בכשרון ולימוד יהיו במקום אחר ,או למזגם כולם
ביחד?
תשובה :החלוקה הזאת אינה אפשרית ,כי קודם כל החלשים יותר נשברים
ומתייאשים ,והילד החלש אומר לעצמו שממנו כבר לא יצא טוב ,ולראיה
ששמו אותו בנפרד .וסיבה נוספת ,דאין לדבר סוף .כי גם בכיתה זו שילמדו
בה המוכשרים ,יהיו טובים יותר וטובים פחות ויהא גם בזה עידית ,בינונית
וזיבורית ,ולכך טוב המיזוג .ועל ידי המיזוג ,החלש רוצה להידמות לטוב יותר,
וגם הטובים בכחם לעזור לחלשים יותר .בכמה מקומות ניסו את ההפרדה,
וזה מאד לא הצליח  -גם מפני שהחלשים נשברו ,וגם מפני שבין הטובים נהיו
מדרגות ושוב נהיו "טובים ו"חלשים".

נטירותא דדהבא
והנה שמעתי בשם גדול א' דבגמ' ב"ק סב .ב "אמר רבא הנותן דינר זהב
לאשה ואמר לה הזהרי בו של כסף הוא ,הזיקתו משלמת לו דינר זהב משום
דאמר ליה מאי הוה ליך גביה דאזקתיה ,פשעה בו משלמת של כסף דאמרה
לה נטירותא דכספא קבילי עלי ,נטירותא דדהבא לא קבילי עלי" .ואמר אותו
גדול דכן בנשמת ישראל .דאדם אינו יודע מה ניתן לו לשמירה .הוא חושב
שנתנו לו לשמור כסף והאמת שהוא זהב והרבה יותר מזהב ויהלומים .וכן
הוא כל ילד וילד .ולא רק בעלי הכשרונות ביכלתם לגדול בתורה .הרבה היו
שלא היו בעלי כשרונות וגדלו מאוד בתורה.
לכן צריך לדעת שכל נשמה יהודית הוא נטירותא דדהבא ,ולא יאמר המלמד
נטירותא דכספא קבלית עלי .וממילא האחריות על המחנכים והר"מים וכן
האבות גדולה מאוד .וכן צריך המלמד להזהר שכשצריך לגעור בתלמידים
יזכור שזה "דהבא"  -ולא יקלקל הזהב ,וכשמתכוון לשם שמים לא יצא
מכשול .חז"ל מספרים על ר' יהושע בן פרחיא שגער בתלמיד ועל ידי כך
ריחקו מאוד .ורואים מכאן האחריות הגדולה שאפילו על תנא קדוש עליון
כתוב בגמ' שריחק יותר מדאי .וכל אחד צריך כפי כחו שלא לקלקל ולא
לזלזל בשום תלמיד ,שעל ידי כך מתרחק ומאבד חשקו בלימוד ,וכמה
פעמים שרואים שתלמידים אינם הולכים לת"ת מפני זה ,וכל נשמה
מישראל ,אם יתמסר לתורה ויר"ש יגדל מאוד ,אבל צריך נטירותא יתרה.

לגדל ליר"ש
שאלה :מה הן ההדגשות שצריך להדגיש אצל המחנך ,כדי להבטיח שבנינו
יגדלו ליראי שמים?
תשובה :אנו יודעים שמשגיח בישיבה אם אינו ירא שמים אינו מצליח .כן
מובא שהמגיד מדובנא שאל את הגר"א זיע"א איך אפשר להשפיע על
אנשים יראת שמים .אמר לו הגר"א :שכשאדם מוזג כוס משקה ,אזי
כשהכוס מתמלאת ,נשפך המשקה לצדדים וגולש על גדותיו .אבל אם אין
מתמלאת הכוס ,אין המשקה שופע בחוץ .וכן באדם .כשהוא עצמו מלא
וגדוש בתורה ויר"ש ,אזי הוא יכול להשפיע על אחרים .ובאמת מלמדים של
פעם היו מלאים בתורה ויר"ש וזה באמת השפיע על התלמידים ,והיום ,...אף
שמסתמא כאן כולם יקרים ,אבל צריך לדעת שככל שימלא עצמו יותר ויותר
"ווערם" באידישקייט ,הוא יוכל יותר להשפיע .אבל אם הוא בעצמו רק מלא
בקושי ,אינו יכול להשפיע על תלמידיו.

לחנך לתפילה
שאלה :מה עלינו לעשות כדי לחזק ענין התפילה אצל ילדי ישראל?
תשובה :גם בדבר הזה זה תלוי במחנך ,כי הרי אין שייך לומר לילד שמעצמו
ירצה להתפלל כי הרי התפילה מחויבת הרגש ,והילד אינו בר הרגש .אלא
כשהמלמד הוא בר הרגש ,והתלמיד רואה זאת ,הרי זה משפיע עליו .אבל
אם המלמד רק עושה מלאכתו ואינו משפיע הרגש על התלמידים ,הרי שאין
זה משפיע על הנער .פעם רוב המלמדים היו יראי שמים ולכן רוב אנשים היו
פעם יראי שמים .אמנם אין תמיד תלויה האשמה במלמד ,דהנה יעקב ועשיו
למדו באותו בית המדרש ומ"מ אחד היה יעקב ,ואחד היה עשיו ,ובודאי
שהדבר גם תלוי בזכויות האדם ,אבל על המלמד לעשות את המוטל עליו.

חיזוק לבני חו"ל לחנך לתורה
וכיון דבדורנו אנו ,לדאבוננו ,לא לכל אחד יש התשוקה שבנו יהא ירא שמים
ות"ח ,והוא מסתפק במועט ...ובחיי אדם כתב )בהקדמה( שבימי ילדותו לא
עלה מעולם על דעת האב לדאוג במה יתפרנס הבן ,רק כל מגמתם היה
שיזכה הבן לתורה .אבל היום ,אין אב שאינו דואג לפרנסת בנו .וזהו עיוות,
כי האמת היא שגם על עצמו אינו יודע מאין יחיה ,ואף אם יש לו ,מי יודע
מה יילד יום  -ומה ידאג על בנו? וכי דאגתו עוזרת לו או לבנו?
ולא די בכך ,אלא שהיום דואגים ושולחים את הבן ]-בחו"ל[ כדי שילמד
מקצוע ותהא לו פרנסה .חוץ מכך שהרבה אינם מצליחים בזה כלל ,אבל
העיקר הדבר הראשון צריך שיהא בנו יר"ש ות"ח ,ולמה לו לדאוג לפרנסתו?
ומרן החפץ חיים זיע"א היה אומר ,שאדם דואג לפרנסתו כדי לחיות שבעים,
שמונים או מאה שנה ,אבל חיי העוה"ב הם חיי נצח ,ובוודאי שצריך לדאוג
לזה יותר ,והשנים כאן יחלפו גם בלא דאגתו והעיקר הוא חיי הנצח ,וכשמת,
אין שום חילוק אם אכל לחם צר או אם אכל מעדנים.
וגם עוד במקומות הנ"ל אין לומדים בדרך כלל דברים כשרים .ואף אם הם
כשרים לגמרי ,אל ידאג לפרנסתו אלא אך ורק לחיי נצח .כי גם מבחינת
הצניעות וגם מבחינת תוכן הלימודים ,מקומות אלו אינם טובים כלל .וזאת
מלבד החיוב למסור את בנו אך ורק ללמוד תורה ולדאוג ששאיפותיו יהיו
אך ורק לגדול בתורה!
יעזור ד' שכולם יחנכו בניהם על טהרת הקודש ולא במקומות שחציים כשרים
אלא ישלחו כולם לישיבות על טהרת הקודש ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים
לים מכסים ,אמן.

סייעתא דשמיא למלמדים
כשהיתה תכנית "הזרם הרביעי" שיקבלו המלמדים משכורות כמו המורים
בבית הספר ,מרן החזו"א זצוק"ל התנגד מאוד ושמעתי אז ממנו את טעם
הדבר באומרו כי אם המלמד חי בדחקות ,הרי הוא מצליח יותר! ואע"פ
שדעת בני אדם אינה כן וחושבים שאם יש לו פרנסה בריוח יכול ללמד
כדבעי ,אבל האמת אינה כן  -אלא אם אינו חי בדחקות הצלחתו פחותה.
ומלמד שחי בדחקות ,חלילה שיהא בצער .אדרבה ,עליו לשמוח שתלמידיו
יגדלו ליראי שמים  -חוץ ממה שהוא עצמו יקבל שכרו בעוה"ב .וכי מה יועיל
לו שיהיו לו עוד כמה מאות דולרים? האם הוא מאושר בזה? אבל בעולם
האמת ,כל דבר שיגע בשביל התורה ,שכרו גדול  -ואין לדמות זאת כלל
להבלי העוה"ז ולכמה מאות דולרים ,שזה אפס שבאפסים לעומת שכר
עוה"ב.
והנה הרבה מלמדים בקשו ברכה שתהא "פרנסה בנקל" .למה הוא רוצה
בנקל? הרי כמה שיש לו יותר קושי כאן ,יקבל יותר בעולם הבא .הרי כאן הוא
עולם חולף והוא רק פרוזדור ,והתכלית היא בעוה"ב  -וכמה שיקשה לו כאן,
ירויח שם יותר! לכן ,אם יש לו לאדם הכוחות לחנך ויש בידו כח ההשפעה,
בוודאי שלא יחשוב שיכול ע"י מסחר להרויח יותר מאשר לחנך ילדי ישראל.
אם הוא חושב כך בגלל כמה יתרונות והקלות שהוא יכול להרויח מכך ,הרי
הוא סכל וטיפש .וכי יהיה על ידי כך גביר? ואף אם יהיה ,וכי אפשר לדמות
זה לחיי נצח ,שבהם אפשר לזכות על ידי שמחנכים ילדי ישראל לתרי"ג
מצוות? הרי בעולם האמת יתבייש האדם שעשה חשבונות אלו! ]והכל לפי

חינוך הבנות
שאלה :באשר לחינוך הבנות ,עד כמה צריך שתהיה הבת משכלת?
תשובה :בנות ישראל מעולם לא היו משכילות .רובן אפילו לא ידעו לקרוא
ולכתוב  -ורק בודדות ידעו .בכל עיירה היתה אחת שנקראה "הדאוונקע" -
"המתפללת" ,שכולן היו חוזרות אחריה אפילו את התפילה .וראו אילו דורות
הן גידלו! כאלה היו גם אמותיהם של גדולי הדורות ,שבדמעותיהן ותחינות
ליבן זכו .אך הדורות ירדו  -ולעתים הבנות נמשכו ללימודים בחוץ ,והיה
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יפה לו מתוך הבכי סימן רע לו ולמה אתה בוכה עכ"פ רואים שרבי חייא הי'
חי אחרי רבי וא"כ למה רבי לא מינה את רבי חייא להיות ראש הישיבה
במקומו אומרת הגמ' איבעית אימא איפוך ואיבעית אימא לעולם לא תיפוך
רבי חייא עסוק במצות הוה ,רבי חייא הי' עסוק במצות ורבי סבר לא אפגריה
אני לא אבטל אותו מהמצות זאת אומרת שהוא לא רוצה למנות אותו להיות
ראש ישיבה כדי שלא לגרום שלא יוכל לעשות את המצות ואם רוצים לדעת
על איזה ראש ישיבה מדובר צריך לדעת שהישיבה של רבי זו הייתה הישיבה
של כלל ישראל ולהיות ראש ישיבה פירושו שיהי' ראש הישיבה של כלל
ישראל כי אפי' אם הי' עוד ישיבות אבל זה לא כמו הישיבה של רבי וכל
הגדולים רב ושמואל ורבי יוחנן כל הדור הבא הם כולם תלמידים של רבינו
הקדוש ועל זה אמר רבי שהוא לא רוצה למנות את רבי חייא להיות ראש
ישיבה כי הוא לא רוצה להפריע לו לקיים את המצוות שהוא עסוק בהם
ובאיזה מצוות הי' עוסק אומרת הגמ' היינו דכי הוו מינצו רבי חנינא ורבי חייא
רבי חנינא ורבי חייא רבו אמר ליה רבי חנינא לרבי חייא בהדי דידי מינצת
אתה רב איתי ראם חם ושלום נשתכחה תורה מישראל מהדרנא ליה
מפלפולי אני יכול ע"י הפלפול שלי להחזיר את התורה אמר ליה רבי חייא
אנא עבדי דלא נשתכחה תורה מישראל אני דואג לראות שלא תשתכח
התורה דאייתינא כיתנא ושדיינא ואני מביא פשתן וזורע אותו ומגדלנא
נישבי וציידנא טביא ועושה מכמורות שצדין בהם בהמות וחיות ואני צד צבי
ומאכילנא בישרא ליתמי ואריכנא מגילתא ממשכי דטביא אני מאכיל את
הבשר ליתומים ומתקן מגילה מהעור של הצבי וסליקנא למתא דלית בה
מקרי דרדקי אני בא לעיר קטנה לכפר שאין שם מלמד תינוקות וכתיבנא
חמשא חומשי תורה לחמשא ינוקי ומתנינא שיתא סידרי משנה לשיתא
ינוקי וכותב חמשה חומשי תורה לחמש ילדים ומלמד ששה סדרי משנה
ולכל חד וחד אמרי ליה אתני סידרך לחברך שכל אחד ילמד עם החבר שלו
והיינו דאמר רבי כמה גדולים מעשה חייא.
רואים דבר נורא מה שרבי חייא בעצמו עשה קודם כל הוא זרע פשתן הוא
נעשה פתאום כמו איכר וזורע זרעים ואחרי זה הוא נהי' צייד"' ואחרי זה הוא
מושך את העור ונעשה כמו בורסי כל זאת עושה רבי חייא וזה הכל כדאי
במקום להיות ראש ישיבה תחת רבי ,שהי' הרבי של כל כלל ישראל ואין
ישיבה כזאת בכל העולם לא בדורו ולא בדור שלאחריו ,ומובא בגמ' בבא
מציעא דף פ"ה ב' שבשיעור של רבי היה בא אליהו הנביא שיעור כזה שבא
לשם אליהו הנביא ושרבי יוחנן ורבי חייא ושכמותם לומדים בישיבה זו רבי
לא רוצה למנות את רבי חייא לראש ישיבה כי חבל שהוא יפסיק את המצוות
ואלו מצוות הוא יהיה צייד יהי' בורסי הוא יהיה איכר הכל כדי להציל ילדים
שילמדו תורה ולמה זה באמת שווה כל כך כנראה כי בישיבה היה את מי
למנות היו עוד גדולי אמוראים ואפילו אם רבי חייא טוב יותר בכל זאת יש
תורה אבל מי יטפל בילדים האלה במקומות שאין תורה במקומות שאין
מקרי דרדקי לזה מוכרחים את רבי חייא רבי חייא עשה כזה דבר לקח על
עצמו כזה תפקיד שכל אחד מאתנו לא היה בשום אפשרות הולך לעשות
דבר כזה ורבי חייא היה מוכן להקדיש את זמנו את כוחו את מרצו כל הגדלות
שלו לעשות כאלו דברים כדי להציל ילדים.
אני לא יודע אם אז בכל כלל ישראל היו כל כך הרבה כפרים שלא היה בהם
מקרי דרדקי ויכול להיות שהיה רק מקומות יחידים ובשביל הילדים האלה
שהיו באותם עיירות שלא היה בהם מקרי דרדקי הוא הוצרך לרדת ממקומו
ורבי הבין שכדאי יותר שרבי חייא יישאר בדבר הזה בדברים שהיו מאד לא
לפי כבודו ובכלל לא שייך לפי דרגתו ורבי סבר שהדבר כדאי כדי שרבי חייא
לא יפסיק את העבודה הקדושה הזו.
ואם רבי הבין שאדם כמו רבי חייא לא כדאי לעשותו לראש ישיבה אע"פ
שהוא היה ראוי להיות ראש הישיבה בישיבה הכי גדולה שיש בעולם ואף
שהוא ראוי לזה אבל מה יהי' על הילדים א"כ אנחנו רואים עד כמה שזה
חשוב כמובן שאני לא רוצה לומר חלילה שכל ראש ישיבה יהפך פתאום
להיות צייד וכל ראש ישיבה יהי' בורסקי חס ושלום אבל מה שאנחנו רואים
הוא עד כמה שחשוב הדבר הזה וכך צריך להעריך את זה ובוודאי אם אנחנו
נבין כמו שרבי הבין נתייחס לדברים יותר ברצינות ובוודאי שכל מה
שיתחזקו בזה בוודאי שהקב"ה יעזור שנצליח באמת שכל ילד יהודי ילמד
תורה ויעלה ויתקיים שם שמים על ידינו.

הכרח לייסד מסגרת חינוך הבנות! בעקבות זאת ,התירו גדולי ישראל לייסד
מסגרות ,כשהעקרון היה למנוע חלילה היסחפות החוצה .כך שהכלל הוא
המינימום שבמינימום שבכוחו למנוע הליכה למקומות האסורים  -זו
המידה ,אך כל ענין צריך להיבדק לגופו והוא מסור להכרעתם של גדולי הדור
שבכל דור ודור.

זריקת תלמידים
שאלה :מה הם הקריטריונים לזריקת ילד מהמוסד הלימודי? ומי מחליט?
תשובה :כאמור ,אלו הם דיני נפשות ,שאם אפשר לדונם יחידי .אי אפשר
לזרוק בקלות .שמעתי אודות אחד מגדולי הדור שעבר ,שכאשר למד
בישיבה ,ראש הישיבה ,אחד מגדולי ראשי הישיבות בעצמו ,לא היה מרוצה
ממנו ולכן לא רצה שישאר בישיבה .לימים ,כשראה מה יצא מאותו בחור,
הודה בטעותו .רואים שאפשר לטעות וזו עלולה להיות טעות גורלית,
שעלולה להפסיד את גדול הדור הבא .רבנו החפץ חיים מעולם לא הוציא
תלמיד .נכון ,לעתים יש הכרח ,אבל חייבים לדעת שאלו דיני נפשות ולפעול
בהתאם .צריך לשם כך ועדה שתכריע ,לא לדון יחידי.

ילד חוצפן
שאלה :כיצד מתמודדים עם ילד חוצפן?
תשובה :בוודאי שצריך להעמיד ילד על מקומו .אולם המחנך בינו לבין
עצמו ,צריך לראות אם מדובר בחוצפה אמיתית .ילד אינו רוצה להתחצף .כל
ילד הוא מטבעו טוב .לפעמים הוא דורש תשומת לב באופן כזה .המלמד
חייב לבדוק את עצמו אם הוא אינו מגיב כך כי הוא נפגע ,ואת כבוד עצמו
הוא דורש .לכן כל מחנך חייב ללמוד מוסר!

כמה עצות למלמדים
א( להכניס טעם געשמאק בלימוד וכמו שהגמ' אומרת בסוף מגילה .....כל
השונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי וגו' וחקים לא יחיו בהם
צריך להכניס חיות בלימוד.
ב( מעלה גדולה יש במה שקמים למלמד כשנכנס ,וזה מוסיף יראה כמו
שדרשו חז"ל שסמכה תורה מפני שיבה תקום לויראת מאלוקיך ללמדנו
שקימה מפני חכם מוסיף יראה וכשאין יראה יש ממילא חוצפה.
ג( טוב מאד ללמוד מוסר עם הילדים ,כך הי' אומר בעל הקהילות יעקב זצ"ל
לאבות ,ללמוד עם בניהם שילמדו כל יום כמה רגעים מוסר ורצוי ללמוד
ספרים שמדברים בצורה פשוטה כמו ארחות צדיקים ,פלא יועץ ,וזה טוב
לכל הגילים אפי' אחרי בר מצוה אמנם גם המלמד צריך ללמוד לעצמו מוסר
קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים וגם ממילא המלמד יותר מורם מהילדים
ומרגישים מרחק קצת ועי"ז יכול להשפיע.
ד( הלימוד בשפת המדינה מקרב מאד את הילדים לרחוב לדרכי הגויים ורצוי
מאד שלא ילמדו בשפת המדינה ואפי' סינית רק לא צרפתית בבני ברק יש
ת"ת בשם תשב"ר שבתחילה לומדים עם הילדים בשפת היידיש ,אמנם רק
על קצה המזלג אבל זה פועל משהו על התלמידים ולזה צריך לפתוח כיתה
חדשה עם מלמדים שלא מכירים שפת המדינה ,ואמנם בתחילה ההורים לא
ירצו כ"כ לשלוח לזה אבל יקחו אפי' כמה יחידים ובמשך הזמן ההורים יראו
את ההצלחה ויגדל החיידר מאד וכן אמר מרן הגרא"מ שך זצ"ל לישיבה
קטנה בפריס שיפתחו אפי' עם חמשה תלמידים ואח"כ יבואו הרבה.
ה( אם הרבי מתחבר עם התלמידים ומשחק עמהם זה מוריד כל אפשרות
השפעה עליהם כי הילד חושב לעצמו מה ההבדל בינינו הוא אוכל וישן ואני
אוכל וישן הוא משחק וגם אני ,והאיך יקבל השפעה ממנו ומאותה הסיבה
אצל אלו שאינם שומרי תורה ומצות אין השפעה על התלמידים כי המורים
שוים לילדים.

חינוך על טהרת הקודש
הגמ' בכתובות דף ק"ג ב' מספרת כי רבינו הקדוש לפני שנפטר והלך לעולם
האמת אמר צוואה מי יהי' במקומו נשיא ראש הישיבה ואמר שרבי חנינא
או אמורא אחר יהי' במקומו ראש ישיבה ,ושואלת הגמ' למה הוא לא אמר
את רבי חייא עונה הגמ' נח נפשיה רבי חייא כבר לא הי' חי שואלת הגמ'
והאמר רבי חייא אני ראיתי קברו של רבי והורדתי עליו דמעות רואים שרבי
חייא הי' חי גם אחרי שרבי כבר מת אומרת הגמ' איפוך שלא הי' המעשה עם
רבי חייא שהוריד דמעות על רבי רק רבי הוריד דמעות על רבי חייא שואלת
הגמ' והאמר רבי חייא אותו היום שמת רבי בטלה קדושה איפוך הכל הי'
הפוך שלא אמר את זה רבי חייא אלא רבי אמר את זה על רבי חייא.
ממשיכה הגמ' להקשות והתניא כשחלה רבי נכנס רבי חייא אצלו ומצאו
הוא בוכה ,אמר לו רבי מפני מה אתה בוכה והתניא מת מתוך השחוק סימן
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יום היארצייט של הגאון רבי שמעון לנגברט זצ"ל ראש ישיבת וולוזין נלב"ע י"ג אייר תשמ"ג
הגאון ר' שמעון היה חתנו הגדול של הגאון רבי יעקב ]בן הגאון ר' רפאל[ שפירא שכיהן כראש ישיבת ואלוזין בחו"ל ,והגר"ש זצ"ל הקים את ישיבת וואלוזין בת"א ,ובב"ב,
ובעת שהקים רבנו את ישיבת גאון יעקב נתן הגר"ש את הבנין של ישיבה לישיבתו ועל כן נקראת גאון יעקב ע"ש הגאון ר' יעקב שפירא זצ"ל
וז"ל מכתב רבנו למרן הסטיפלער זצ"ל :בזמן האחרון הורגש מאד הצורך ביסוד ישיבה לגומרי ישיבות קטנות וכפי שמסר לנו הרב ...ומכיון שלא השגנו מקום אחר באנו
בדברים עם הגר"ש לנגבורט נ"י לייסד הישיבה בס"ד בבנין ישיבת ולוזין ואחרי משא ומתן הוסכם לקרוא שם הישיבה גאון יעקב ע"ש הגאון ר' יעקב שפירא אב"ד ור"מ דולוזין
זצ"ל.
כעת הננו לפני חתימת ההסכם האם יש בדעת מרן להעיר לעשות ,או להמנע מלעשות.
באם ליסד נחלה נא פני כ' מרן להתפלל להצלחת הענין להגדיל תורה ולהאדירה להרבות כבוד שמים עי"ז.
הגר"ש לא הניח זש"ק ונביא כאן מדברי רבנו אודותיו ,יצויין שבהלוית הגר"ש רבנו אמר את הקדישים בכל מהלך הלויה .וכן במשך כל השנה אמר אחריו הקדיש.
ובמשך כל השנים הקפיד רבנו למסור שיעור ביום היארצייט של ר' שמעון לעילוי נשמתו ,וביקש מבני הישיבה ללמוד משניות לעילוי נשמתו
ואחר פטירתו סיפרו לרבנו שיש בחור שכתב את כל השיעורי פתיחה של ר' שמעון בראשי פרקים האם להוציא עפי"ז את השיעורים ,ואמר רבנו שכדאי להוציא כל דבר ורק
לציין שזה כתבי תלמידם למען השאיר לו שם ושארית.

אם ר' שמעון לא רוצה

בשעה שרוצים לאחוז את ארון הקודש ומוסרים את כל הכוחות )ויתכן
שנושאי הארון היו צריכים לתת את כל הכוחות לשאת אותו( אז הי' הארון
נושא את עצמו ואת נושאיו.
רבינו הקדוש הרי הי' המשפיע של כל כלל ישראל ,כל התורה שבעל פה היא
המשניות ,ועליה נבנו התלמוד בבלי וירושלמי ,ומה שיש לנו בכל הדורות
מאז ,הכל זה מרבינו הקדוש ,כל זמן שכלל ישראל הרגישו שהם מקבלים
ממנו ,אז כל זמן שאחזו המצוקים לא יכלו האראלים לעשות כלום.
והנה למה האראלים רצו את רבי ,וי"ל דהנה מכל מצוה נוצרים מלאכים ,ואלו
המלאכים נבראו מעבודת חייו של רבי ,ובסה"ק איתא )עי' תומר דבורה(
שאילו ניתנה רשות למלאכי החבלה אשר נוצרים מכל עבירה שעושה אדם,
היו מכלים אותו לגמרי ,אלא יש ציווי מהקב"ה שכל זמן שהאדם חי לא יוכלו
לפגוע בו לרעה ,וכאשר מת אז ניתנה רשות למשחית.
והנה בסוטה )י"א א'( איתא מדה טובה מרובה ממידת פורענות ,ואם במידת
פורענות זה כך כ"ש במדה טובה.
והנפש החיים )א' י"ב( כתב שכאשר עושה אדם מצוה ה"ה מסובב כולו ברוח
קדושה ,ואחר גומרו המצוה הקדושה והאור מסתלק לשרשו ,וזהו ענין שכר
העוה"ב שהוא מעשי ידי האדם עצמו ,שאחר פרידת נפשו מהגוף הוא
העולה להתעדן ולהשביע נפשו בצחצחות האורות והכוחות והעולמות
הקדושים שנתוספו ונתרבו ממעשיו הטובים עכ"ל .הרי כל המצות והזכויות
שפעל רבינו הקדוש במשך חייו ,מצפים ומתגעגעים לתענוג הזה שהם
צריכים לתת ,היינו להעניק את האושר הנצחי שאדם לא יכול לשער כלל.
העליונים רצו את רבי כי כך הוא טבע הבריאה ,דכמו שמלאכי החבלה
מצפים למלאות את תפקידם להזיק ,כך גם להיפך מלאכי הזכויות מצפים
לפעול את פעולתם על הזכויות שעשה.
אמתי' דרבי ביקשה יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים ,כל זמן שרבנן
צריכים אותו והבריאה מקבלת ממנו בעודו בחיים ִחיוּתו ,העליונים לא
יכולים לפעול כלום.
אבל כאשר שתקו מבקשת רחמים ,הרי זה כמו ששני בני אדם נלחמים על
חפץ ושניהם אוחזים בו ,וכשאחד נחלש מאחיזתו השני מתגבר ,אראלים
ומצוקים אחזו בארון הקודש ,וכשאישתיקו מרחמי נחלשה אחיזתם ,ואז
נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש.
נמצא שאין הדבר תלוי בשנים ובגיל של האדם ,אלא כל זמן שהאדם נותן
ובני אדם מבינים ורוצים לקבל ממנו ,אז אין אפשרות שינצחו ,מתי נעשים
מנוצחים ,כאשר המצוקים הצדיקים אישתיקו מרחמי ,שאיננו נתבע כ"כ
חזק ,מאיזו סיבה שתהי' ,אם שאינם צריכים אותו ,או שאינו נותן ,או שאין
מקבלים ,או שאין רוצים לקבל ,אז נשבה ארון הקודש ,זה הי' הספדו של בר
קפרא.
אף בדורותינו אין הבדל ,כל אדם גדול ,כל ת"ח משפיע לפי מדרגתו ,כל זמן
שהשפעתו פועלת באיזה אופן ,אין ד"א יכול לשלוט ,וכאשר השפעתו
מפסיקה אז שייך שיהא נשבה ,יה"ר שיבולע המות לנצח ומחה ה' דמעה
מעל כל פנים.

בתקופה האחרונה לחייו חלה ,ורצו הרופאים לנתחו ,והוא לא הסכים ,והלכו
לשאול את רבנו שליט"א מה לעשות ,וסיפר שבתקופה האחרונה של הבית
הלוי רצו הרופאים לנתחו ולא הסכים ושאלו לבנו מרן הגר"ח ,ואמר הגר"ח
שאם אבא לא מסכים ,כנראה שיש לו טעם בכך ,וכך גם כאן אם ר' שמעון
לא רוצה כנראה יש סיבה רפואית לכך ,וא"כ כיצד אני אפסוק בזה .ואח"כ
הלכו להסטייפלער זצ"ל וגם הוא אמר שלא לעשות ניתוח.

הספד רבנו

דברי הספד של רבנו במלאות השלושים י"ג סיון תשמ"ג בהיכל ישיבת גאון יעקב

חז"ל הפליגו מאוד בחיוב של הספד ,ובעונש על ת"ח שלא נספד כהלכה,
אמנם א"א שאספיד מכמה טעמים ,ובכלל הכרתיו אבל לא הכרתיו ,לא ידעו
את גדלותו בין בתורה בין ביר"ש ומידות טובות ,כל אלו שהיו עמו בשבועות
האחרונים התפעלו ממידותיו ,ובכלל הוא הי' אדם שידע ש"ס ,והרי בקידושין
)ל"ב ב'( אמרינן דלאחר שלמד תורתו דילי' היא ,א"כ נמצא שהי' בו הש"ס וכל
התורה ,ואיך אפשר למי שאינו שייך לזה להספיד כזה אדם.
בכתובות )ק"ד א'( איתא ההוא יומא דנח נפשי' דרבי ,גזרו רבנן תעניתא ובעו
רחמי ,ואמרי כל מאן דאמר נח נפשי' דרבי ידקר בחרב ,סליקא אמתי' דרבי
לאיגרא אמרה :עליונים מבקשין את רבי והתחתונים מבקשין את רבי ,יהי
רצון שיכופו תחתונים את העליונים ,כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית
הכסא וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער ,אמרה יהי רצון שיכופו עליונים את
התחתונים ,ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי רחמי ,שקלא כוזא שדייא מאיגרא
לארעא ,אישתיקו מרחמי ,ונח נפשי' דרבי ,א"ל רבנן לבר קפרא זיל עיין ,אזל
אשכחי' דנח נפשי' ,קרעי' ללבושי' ואהדרי' לקרעי' לאחורי' ,פתח ואמר:
אראלים ומצוקים אחזו בארון הקדש ,נצחו אראלים את המצוקים ונשבה
ארון הקדש ,א"ל נח נפשי' ,א"ל אתון קאמריתו ואנא לא קאמינא .והנה
בפשוטו צ"ב לשם מה רצו המלאכים את רבי ,הרי לא מדברים כאן במלאכי
חבלה שתפקידם לענות את מי שיצר אותם בעונותיו ,ולרבי לא הי' ח"ו
שייכות למלאכי חבלה.
וכי המלאכים לא רוצים שהצדיק יחי' ,הרי על בנימין הצדיק איתא בב"ב )י"א
א'( שמלאכי השרת ביקשו עליו והאריכו על שנותיו כ"ב שנה ,ומסתמא
בודאי המלאכים רוצים שהאדם יחי' ויקיים מצות.
ועוד צ"ב מה שאמר ששניהם אחזו בארון הקודש ,דהנה כששני מדינות
ניגשות למלחמה ע"כ כל מדינה מודדת את עצמה ומשערת שהיא יכולה
להלחם ,דאל"כ היא לא תלך למלחמה להפסיד.
ואצל יעקב אבינו מצינו שנלחם עם מלאך והיתה מלחמה גדולה ,וכתוב
)פרשת וישלח ל"ב כ"ט( כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל ,ואיך נגשים
למלחמה עם מלאכים ,וכי שייך להתגבר עליהם ,ובאמת רואים שכל זמן
שהחכמים התפללו לא מת רבי ,הרי שלא נלחמו לחנם ומדדו שיכולים
להלחם ,ומה הי' כאן המלחמה.
והנה על ארון הקודש איתא )סוטה ל"ה א'( שהי' נושא את נושאיו ,ואעפ"כ
בלי נושאים הארון לא הי' נישא ,והטעם בדבר ,כי הארון נושא רק
כשהאנשים מצדם עושים את ההשתדלות לשאת אותו.

יום היארצייט של הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פינשטיין זצ"ל נלב"ע י"ג אייר תשס"ג
מעלת הגרי"מ פינשטיין

והנה הא למעשה הרי לא הי' במ"ת יותר מס' ריבוא אנשים ,אלא דאם
מסתכלים על האדם הוא קיבל את התורה בנוכחות ס' ריבוא ,אבל אליבא
דאמת כלל ישראל קיבלו את התורה ,ולכלל ישראל אין שיעור ,היום יכול
להיות מספר כזה ולמחר יותר ,וא"כ מאן דתני השיעור שצריך ללוותו הוא
ס' ריבוא כפי שהי' קבלת התורה ,אבל כשמדברים על כלל ישראל ,זה לא
נקרא שקיבלו ס' ריבוא ,אלא כל כלל ישראל קיבלו ,נמצא דמאן דמתני
שהוא מוסר תורה לכלל ישראל ,אז כלפיו צריך להיות כמו שהי' אז ,שניתן
לכלל ישראל ,לא רק ס' ריבוא ,דלכלל ישראל אין שיעור ,דיתכן היום כך
ולמחר כך ,ולכן למאן דמתני לית לי' שיעורא.
כאן מדברים על אדם דכמעט רוב חייו הי' מאן דמתני ,הוא העמיד הרבה ת"ח,
וא"כ מי יכול להספיד אדם כזה ,ואני מבקש מחילה ,ה' יעזור שח"ו לא יהיו
עוד כאלה אסונות ,וכלל ישראל ימשיכו בלימוד תורה ולקיים ציווי ה' ,ויהי'
באמת מה שהשקיע בלב התלמידים שהתורה תהא לדורי דורות ,והקב"ה
יעזור שבזכותו יוושע כלל ישראל ,וכולנו נזכה לגאולה השלימה בב"א.

באחד הימים בבריסק סיפר הגרי"ד לרבנו שזה עתה הגיע בחור לשמוע
שיעור מאבי מרן הגרי"ז ומצויד במכתב מהגרא"ז מלצר בו כתב' ...איך שיק
דיר א עילוי )הריני שולח אליכם עילוי( ,והיה זה הגאון רבי מיכל פינשטיין
זצ"ל ,לימים חתן מרן הגרי"ז) .הרב מבריסק ח"ב עמ' (76
וסיפר רבנו שבזמנו אמרו בבריסק שהגיעו שלש אריות לשיעור של הרב
מבריסק ה"ה רבי יונה קרפילוב הי"ד ורבי לייב מאלין זצ"ל ורבי מיכל
פינשטטין זצ"ל.

מאן דמתני לית לי' שיעורא
הספד רבנו שליט"א בהיכל כולל חזון איש – אייר תשס"ג
בכתובות )י"ז א'( איתא דבהלוית המת נטילתה כנתינתה ,מה נתינתה בס'
רבוא אף נטילתה בס' רבוא ,וה"מ למאן דקרי ותני ,אבל למאן דמתני לית
ליה שיעורא .כאן בודאי מדברים על אדם שהי' מתני ,הוא מסר את התורה
כ"כ הרבה שנים ,כמעט כל חייו ,עכ"פ רוב חייו ,ומאן דמתני לית לי' שיעורא.
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פרשת בהר
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
תוספת שביעית

ומ"מ נראה ראם שניהם טובעים בנהר ,וא' בידו להציל את השני שיחי' חיי
שעה אבל הוא ימות ג"כ אז עי"ז ,ואם לא יציל יחי' יותר זמן ,אינו מחויב
לעשות מעשה להציל את השני אפי' לבן פטורא ,דע"ז שייך שוב מאי חזית
דדמא דחברך סמוק טפי ,וגם על השני הא מוטל חיוב להציל אותו ומחמת
זה חוזר הדין א"כ כל הטעם דצריך להציל את חבירו היינו שאסור ליטול
ולמנוע בזה מה שהי' יכול השני להנצל בזה ובמעשינו שנוטל המים הוא גורם
מיתה לשני ,אבל בחידושי רבנו חיים הלוי )פ"ה מהל' יסודי התורה( לא
משמע כן דמדבריו משמע דזה דין דמחויב ליהרג כדי להציל את חבירו ,ועי'
בחזו"א בגליונות על ספר הגר"ח זצ"ל.
ועיין בשטמ"ק בשם הרמ"ך דאם חטף ממי שבידו המים ,חייב מיתה בידי
שמים ,ואינו מבואר אם מי שעבר על לא תעמוד על דם רעך חייב מיתה
ביד"ש .וע"כ דהוא כגורם מיתה כיון דלא נותן לו להציל עצמו בזה שחוטף
ממנו המים וזה מקרי כעושה מעשה לגרום מיתתו לכן חייב מיתה בידי
שמים.
ובחזו"א חו"מ ליקוטים )סי' כ( מבואר דחייך קודמים היינו של בעל המים,
ויש מקום להסתפק דאולי אינו תלוי בבעל המים ,אלא במי שבידו המים
דצריך להציל חייו ,וכן משמע קצת מלשון הרמ"ך בשטמ"ק ,ועי' נדרים דף
פ' ע"ב גבי מעין של בני העיר דחייהם קודמין לשל בני עיר אחרת משום
דחייך קודמין ,אע"ג דזה הפקר כדאמרינן בב"ק דף פ"א],ואע"ג דאמרינן התם
בני העיר מסתפקין מ"מ בודאי זה הפקר לכל העולם אם יש מספיק מים[ ואפ"ה
כשאין מספיק חיי בני העיר קודמין.
ויש לעיין למה לא הובא דין זה ברמב"ם ובטוש"ע )אילת השחר שם(.

ובשנה השביעית שבת שבתון.
ובתו"כ תניא :מנין לשלושים יום לפני ר"ה שהם ככל השנה ת"ל ובשנה
השביעית ,ומדלא אמר ובשביעית ,אלא ובשנה השביעית מרבינן לתוספת
זו ,ומבואר דתוספת שביעית דאורייתא ,ובגמ' מכות )דף כ"א( יש חורש תלם
א' וחייב עליה ח' מלקות ,ומוקי לה בחורש ביו"ט בשביעית וכו'.
וצ"ע איך חל איסור יו"ט על שביעית ,כיון דתוספת שביעית דאורייתא ,א"כ
כשחל יו"ט אין איסור חל על איסור ,וכשנכנס ר"ה כבר נאסר באיסור עבודה
מצד שביעית ,והאי תנא לית ליה איסור כולל כמבואר בגמ' מכות כ"א ,ב.
ועי' בית הלוי ח"א סי"ז.
ותירץ רבנו )אילת השחר מכות כ"א( דלכאורה למה לא יחול איסור יוהכ"פ
על נבלה שנתנבלה ביוהכ"פ ,דהא כל רגע צריך לחול אסור יוהכ"פ ,וברגע
שנתנבלה אז יחולו שניהם כאחת ,וע"כ צ"ל דבכניסת היום חל כבר קדושת
ואיסור יוהכ"פ על כל היום ,ואין הפי' דכל רגע חל איסור של יוהכ"פ וכן בכל
שבת ויו"ט ונמצא דקדם איסור יוהכ"פ ,וכשנתנבלה אח"כ אין אסור חל על
אסור .אבל זה ודאי דאין איסור שביעית חל ברגע של תוספת שביעית על
כל שביעית ,דלא שייך לאמר דבר"ח אלול נאסרה העבודה על כל שנה
הבאה ,דאיסור שביעית אינו מפני יום ר"ח אלול שקדם לו ,אלא בכניסת החג
חל אסור שביעית ואיסור תוספת איסור בפנ"ע שחל קודם לשביעית ,ונמצא
דכשחל ר"ה חל עליו שני איסורים בב"א אסור חרישה של יו"ט ואסור
חרישה של שביעית ,ואין כאן הכלל של אין איסור חל על איסור דאיסור של
לפני ר"ה כבר פקע וכעת יש אסור חדש של שביעית שחל ברגע אחד עם
חרישה של שביעית שחל עם כניסת החג )פרורים משולחן גבוה וע"ע בענין זה בגליון

קדימת כהן לישראל
הנה אם ג' אנשים הולכין בדרך ,ולא' יש מים בשביל שני אנשים שיוכלו
להגיע לישוב ,נמצא דאחרי שמספיק בשבילו נשאר לו רק בשביל א' ,ואם
יתן לשניהם שניהם לא יגיעו לישוב צריך להקדים ,כמו דאמרינן בהוריות )דף
י"ב( להחיותו או להוציאו מבית השבי דקודם איש לאשה ,וכהן ללוי ישראל
לממזר וכמו דמבואר בשו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ח' לענין אם שניהם הולכין
להיטבע בנהר ,ולפי"ז לבן פטורא דלא דריש עמך והוא לא עדיף מאחר ע"כ
יקדים לפי הסדר השנוי בהוריות ואם הוא ישראל והשני כהן צריך לתת
להכהן וע"כ צ"ל דמיירי דשניהם שוין דשניהם כהנים או שניהם ישראלים
ומ"מ פשוט דלר"ע דדריש עמך אז אפי' אם הוא פחות מהשני מ"מ חייו
קודמין ,ויש לעיין באופן הנ"ל דנשאר לו מים ואם יתן לא' יוכל לחיות רק
כמה ימים דהיינו חיי שעה והשני יוכל לחיות יותר אי בזה יש ג"כ דין להקדים
כהן ללוי וכל הסדר השנוי בהוריות ,או דאו חיי שעה של זה שהוא במדריגה
יותר גדולה נדחין בשביל חיי עולם של הפחות במדרגה) .אילת השחר שם(

בהר תשע"ד(

וחי אחיך עמך
ב"מ דף מ"ב ע"א .עד שבא ר"ע ולימד "וחי אחיר עמך חייך קודמין לחיי
חבירך" ,ובפשוטו היינו דוקא משום דאם ישתה ימות חבירו תיכף ,ואם ישתו
שניהם אז כל אחד יחיה קצת ,וחיי שעה של חבירו אינו נדחה מפני חיי עולם
שלו לבן פטורא ,והא דאמרינן דחיי עולם דוחה חיי שעה דילי' ,וכמ"ש
במסכת ע"ז דף כ"ז ע"ב צ"ל דבחיי שעה דידי' לא שייך מאי חזית.
ויש קצת להסתפק ,במה דנקט בברייתא דאם אחד ישתה ויגיע לישוב,
דאולי רק משום זה ס"ל לר"ע דחייו קודמין ,כיון דיתכן דיצא ממצבו ויוכל
לחיות הרבה ימים ואם שניהם ישתו ימותו שניהם בקצת זמן ,אבל אם כדי
להגיע לישוב צריך ט' ימים ויש בו מים רק כדי שיחי' ח' ימים ,ואם שניהם
ישתו יחי'ה כל א' רק ד' ימים ,אולי יודה ר"ע דשניהם ימותו כיון דאם הוא
ישתה הכל יחי' עוד ד' ימים ,ואם חבירו ישתה יחי' חבירו במקומו ד' ימים
א"כ לא עדיף הוא מהשני ,או דתמיד חייו קודמין וכן נראה .אלא דלרבותא
רבן פטורא נקט שמגיע לישוב דאע"ג דאם הוא ישתה יגיע לישוב ויחי' זמן
שלא מוגבל ואם חבירו ישתה החצי יחי' רק כמה ימים מ"מ ס"ל לבן פטורא
דשניהם ימותו.
דאם באמת אין נפק"מ לחיי שעה של חבירו ,כגון אם נופל חץ על שניהם ויש
תריס להגן רק על א' גם בן פטורא יודה דמותר לבעל התריס להגן על עצמו,
דלמה נימא שלא יגן ושניהם ימותו ,דאיזה טעם דפיקו"נ ידחה בעד כלום,
דמה נימא דהא הוא מחויב להציל את השני מ"מ כיון דסוף סוף עי"ז יוצא
ששניהם ימותו נמצא שהוא מת לא בכדי להציל חבירו וממילא הדין דצריך
להציל עצמו ורק כאן ראם ישתה חבירו חצי מהמים יחי' קצת זמן לכן ס"ל
לבן פטורא דאסור לו לשתות המים בעצמו.

ברכה על שביעית
בתוס' זבחים )קי ,ב( ד"ה אישתמיטתיה כו' – כתב דיש מ"ד דניסוך המים
דרבנן ,והניסוך מועיל שיתברכו בגשמי ברכה.
והנה מכאן ראי' לכאו' לדברי החזו"א בשביעית )סי' י"ח סק"ד( שכתב דלא
כהסמ"ע )סמ"ז סק"ב( דס"ל דאי שביעית דרבנן אין על זה ההבטחה דוציותי
את ברכתי ,והוא ז"ל ס"ל דהברכה שנאמרה בערב שביעית וצויתי את ברכתי
וגו' יש גם בזמן הזה אע"פ דלהרבה פוסקים שביעית דרבנן .ולהסמ"ע נוכל
לומר ,דיש לחלק דכאן תקנו חכמים במיוחד ניסוך המים בשביל שתהא
ברכה ,אבל כשתקנו לשמור שביעית בזה"ז הא לא היתה המצוה כדי שתהי'
ברכה ואין ראי' שיהא ברכה) .אילת השחר שם(

לעילוי נשמת מרת יפה )ברעם( ע"ה בת טוביה יבדלח"ט
נלב"ע לג בעומר תש"ע
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אמנם בכלל ישראל בדרך כלל היו שומרי תורה ומצות ,אבל היו אנשים
פשוטים ואם הרב אומר שכשר אז כשר .רק היו יחידים יחידים מאוד יר"ש
שלא רצו לסמוך על הפסד מרובה וכל מיני קולות.
אבל אצלנו היום ברוך ד' נשתנה המצב ,אין מצוי שכל אחד ילך עם העוף
שלו לשוחט לשחוט ,ואח"כ ישאל את המורה הוראה בדרך כלל זה בא עם
כל הציבור שהתרבו ברוך ד' ,וכן שביעית אי אפשר שכל אחד יעשה לעצמו
אלא צריך להיות מאורגן דרך ציבור ,וכאשר זה מאורגן דרך צבור אי אפשר
להשתמש בקולות ,שהרי בצבור כלולים כולם וגם אלה שאינם רוצים
להשתמש בקולות ,ואי אפשר לאמר לך יש קולא ולך לא ,ממילא בודאי
שהיה צורך גדול מה שהשתדל מרן ראש הישיבה זצוק"ל ,והגאב"ד רבי חיים
שאול קרליץ זצוק"ל ,וכן יבלחט"א מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ,שפועל עד
כמה שאפשר שיהיה בתכלית ההידור בלי קולות ובלי היתרים רק מה
שמותר באמת בלי הפסד מרובה ובלי קולות אחרות.
ובזכות זה שבכלל ישראל באמת שמרו את השמיטה הרבה יותר משאר
השנים ושמרו שמיטה כהלכתה ,ממילא יש זכות גדולה ונקוה שהקב"ה
יעזור שבזכות המצוה הזאת של שמיטה ששמרו ,לא יהיה שום מחלות של
דבר ושום מחלות לא יהיו ,ואדרבה כלל ישראל יזכו להיות כל אחד עם
המשפחה שלו כל טוב ולא יהיה מחלות ,אלא כולם יהיו בריאים וכולם יזכו
לבנים טובים ויעבדו את ד' יתברך כרצונו וכולנו נזכה לגאולה השלמה
במהרה בימינו אמן.

לכבוד רבני הקהילות וראשי הישיבות והכוללים אשר במונסי ד' עליהם יחיו.
הננו אנחנו נמצאים בשנת השבע ,וברוך ד' שיש מהחקלאים שקיבלו עליהם
לשמור שמיטה כהלכתה ואנו מצווים לסייעם כדי שלא יפלו במשך הזמן
מהנסיונות החיים אשר לא קלים ,ומצוה גדולה לכל א' מאתנו לבוא
לעזרתם.
וכ"א מבני ישראל צריך לראות לעשות השתדלות לעזור להם .ובזכות זה
יתברכו מהשמים שזכות המצוה יעזור להם ברוחניות ובגשמיות ונזכה לקיים
בביאת גואל צדק שביעית מדאורייתא לכל הפוסקים.
הכו"ח ולכבוד המצוה.

דרשת רבנו באסיפת סיום שמיטה של כשרות שארית ישראל כסלו
תשס"ב
ברוך השם שעברה השמיטה של שנת תשס"א ,וזה לא כ"כ קל לשמור
שמיטה כהילכתה שמירת שמיטה ,זה מאד קשה בין מצד החקלאים ובין
מצד הציבור.
לפני כמה שמיטות היה קשה מאד מכל הבחינות ,גם שהיה ציבור קטן של
חקלאים ששמרו שמיטה ,וכן שהיה מאד קשה להסתדר להשיג ירקות,
ולהשיג את האוכל שצריך בפרט בשביל ילדים ,וברוך ד' שהשנה הזאת היה
שיפור גדול בזה .ונזכיר רק משנה בפרקי אבות )פרק ה( דבר בא לעולם על
מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לב"ד ועל פירות שביעית ,כאן לא כתוב
על עבודה בשביעית אלא רק על פירות שביעית ,ועל זה דבר כפשוטו דבר
בא לעולם .הכונה היא כמו שהיה מצוי פעם רח"ל מגיפות כאלה שהיו מתים
אלפים אנשים בזמן קצר מאד אבל יכול להיות ג"כ מה שיש כל כך מיני
מחלות רח"ל בימינו יום יום רואים כ"כ הרבה מחלות משונות רח"ל ,יכול
להיות שגם זה נכלל בדבר וזה בא על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו
לב"ד ועל פירות שביעית ומה זה איסור פירות שביעית רש"י מפרש שאוכל
פירות שביעית לאחר הביעור אבל מסתמא כלול בזה ג"כ כל האיסורים הרי
רוב דברים של פירות שביעית זה רק מדרבנן ,וגם האיסור של פירות שביעית
יש כאלה שסוברים שזה מדרבנן ועכ"פ משמע כי למרות שזה רק דרבנן ואף
שאין זה הכרח גמור ,אבל יכול להיות שגם על זה חז"ל אומרים דבר בא
לעולם ואחרי זה ג"כ כתוב גלות באה לעולם על שמיטת הארץ רואים
בפירוש שקודם דברו רק על פירות שביעית ולא על שמיטת הארץ ,ורק
הגלות זה על שמיטת הארץ ,וכן אח"כ כתוב בארבעה פרקים הדבר מתרבה
ברביעית ,ובשביעית ,ובמוצאי שביעית ,ובמוצאי החג שבכל שנה ,ברביעית
מפני מעשר עני שבשלישית ,ובשביעית מפני מעשר עני שבששית ,ובמוצאי
שביעית מפני פירות שביעית ,רואים שזה לא כ"כ פשוט פירות שביעית ,עד
כדי כך שחז"ל אומרים על זה שבא "דבר" לעולם זה לא פשוט.
וברוך השם ,שעכשיו בשנה הזאת אפשר לומר שנשמרה השביעית הרבה
הרבה יותר מכל השמיטות הקודמות ,אמנם אינני יודע מה שהי' בדורות
הקודמים ,אבל מה שיודעים מהדורות האחרונים ,ב"ה בשנה זו נשמרה
שביעית כדין ע"י רבים ,וברוך ד' כמו שטרחו מרן ראש הישיבה זצוק"ל
והגאב"ד רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל ,ויבדלחט"א מרן הגרי"ש אלישיב
שליט"א הטורח מאד מאד שכל דיני שביעית יתקיימו בלי שום קולות.
והנה כידוע בחוץ לארץ בעיירות בדרך כלל לא היה שחיטה של כל המדינה,
אלא בכל עיר היתה שחיטה ,ובכל עיר היו אנשים שרצו לאכול דוקא על
טהרת הכשרות ,אבל אם אחד קנה עוף והיה צריך לפתוח את העוף,
ולפעמים היתה מתעוררת איזו שאלה אם שבורה ,או למשל שהיה חסר
מרה ,או כל מיני שאלות שהיו היו הולכים למורה הוראה ,והמורה הוראה
אם היה רואה למשל שיש לפניו אדם עני מאד כאשר היה פתח להקל היה
מיקל לו ,אבל מי שהיה יותר ירא שמים לא היה רוצה כ"כ את הקולות.
אנחנו מוצאים בפוסקים סיבות שאפשר להקל כגון הפסד מרובה ,כבוד
שבת ,והכנסת אורחים ,וכו' אך זה הכל קולות בגלל שאין ברירה כי המצב
בכלל ישראל היה מאד קשה וכמדומה שבגליון מהרש"א ]א"ה ,עי' יו"ד סי'
ל"א ס"א בפתחי תשובה ובדרכי תשובה שם[ מביא מה זה נקרא הפסד מרובה
כמו שיווי של קורקבן ומה זה קורקבן היום זה ממש מגוחך אם יאמרו
שקורקבן זה הפסד מרובה שהרי זה סכום זעום מאד ,אבל אז זה היה נחשב
הפסד מרובה והעניים היו באים והיו מקילים להם בגלל שזה הפסד מרובה.

דברי חיזוק לחקלאים
בשמיטה )תשס"ח( הגיעו החקלאים לבני ברק להיכנס לגדולי ישראל,
ונכנסו למעונו של מרן רבנו שליט"א אשר תמידין כסידרן מתעניין מאוד
בנעשה בקרב שומרי השמיטה ,כשהוא מציין כל העת שאי אפשר לתאר עד
כמה שמירת מצווה זו חשובה בשמים ,בשום מקום התורה לא מזכירה שאם
יעברו עבירה מסוימת ילכו בגללה לגלות חוץ ממצות שמיטה שכתוב
במפורש ,שבעוון שמיטה גולים.
כאשר התבקש לומר דברי חיזוק בפני החקלאים ,אמר מיד :אתם צריכים
לחזק אותנו? אתם מחוזקים ועומדים ,אתם עושים דבר גדול מאוד שאתם
שומרים שביעית ,שעליכם כתוב גיבורי כח וגו' ומי זה שנקרא גיבור זה
הכובש את יצרו ,אז אתם הגיבורים שהקב"ה יעזור שיהיה לכם כח לעמוד
בזה ושיהיה לכם טוב בעולם הזה ,אבל בעיקר בעולם הבא אתם הרי
מאושרים ,ואתם אלו שצריכים לחזק אותנו ,שהקב"ה יעזור לכם שתהיו
באמת מאושרים ושיהיה לכם כל טוב לכם ולכל משפחתכם וכולכם תזכו
לכל הטוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

מצוה גוררת מצוה
בסיום שנת השמיטה התקיים מעמד אדיר ומרהיב לגומרה של מצווה
בהשתתפות למעלה מאלף חקלאים גבורי כח ,גם אליו טרח ובא מרן רבנו
שליט"א למעמד בו השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ראשי
ישיבות ,אדמורי"ם ,רבנים ,וראשי כוללים ,דיינים ,רבני וראשי הקהילות
החרדית באזור הדרום כדי להביע הוקרה והערכה לחקלאים הרבים ,אשר
עמדו במהלך שנת השמיטה בגבורת איתנים בחוסן נפשי רב ובמסירות נפש
של ממש ,וקיימו את מצוות השמיטה בכל פרטיה ודקדוקיה .על פניו של
מרן ראש הישיבה שליט"א ניכרה היטב התרגשותו הגדולה ובעיניו נקוו
דמעות .במשא המרכזי שנשא מרן שליט"א אמר :זכיתם לקיים מצוה גדולה
כזו ומצוה גוררת מצוה ,יש תרי"ג מצוות שצריך לקיים ,ותראו להתחזק
בענין שמירת השבת ,ולהקדים לפרוש ממלאכות האסורות בשבת חצי שעה
לפני השקיעה ,להתחזק בעניני צניעות ,ובחינוך הילדים שד' יעזור
שבשמיטה הבאה יתרבו ויתווספו הרבה שומרי שמיטה ,והלוואי ונזכה כבר
שיבוא משיח צדקנו.

גשמים בליל סוכות
בליל יו"ט ראשון דסוכות תשס"א ירדו גשמים והיתה שנת שמיטה ,ואמר
רבנו שליט"א שאלו "גשמי ברכה" לפי שכל שומרי שביעית הקדימו לזרוע
בחודש אלול והגשם מצמיח את התבואה ,ואלו שלא שומרי שביעית עדיין
לא זרעו והגשמים קלקלו את השדות ,ואינם יכולים לזרוע כשאדמת השדות
רטובה )מים חיים ] (96וכע"ז אירע בשנה זו שירדו גשמים בליל א' דסוכות[.

לעילוי נשמת הגאון הגדול רבי יהודה טרגר זצ"ל ראש ישיבת אנטורפען ,ליום השלושים כ"ד אייר.
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הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל
איסור סחורה בפירות שביעית

בפ"ז מ"ג תנן גבי שביעית ,לקח והותיר מותר למכרו .ואם נאמר גם בזה
שדוקא באותו סכום מותר ולא ביותר ,א"כ מבואר שרק בהותיר התירו לו
למוכרו בכה"ג ,אבל כשלא הותיר אסור אפי' באותו מחיר .מיהו אפשר
דבשביעית מותר בהותיר אפי' למכור ביותר ממה שקנה ,וכדחזינן
שהתוספתא כתב דבריו רק בבכור ולא בשביעית ,וצ"ע.71
והגראי"ל שטיינמן שליט"א נסתפק בזה ,ואמר דמסברא היה נראה ,דכשאינו
מרויח אין זו הנאת סחורה ואף שיש לו איזה תועלת מותר ,דהא לתת פירות
שביעית במתנה שרי) ,כדתנן בשביעית פ"ד מ"ב ,ב"ה אומרים אוכלין בטובה
ושלא בטובה( אע"פ שיש לו מזה הנאה ,והטעם לפי שרק הנאת רווח אסור
אבל שאר הנאות שרי ,א"כ ה"נ בזה כיון שקונה ומוכר באותו הסכום ואין לו
שום רווח ,א"כ אף שיש לו הנאה מ"מ זה לא נאסר72.

הנה בדין איסור סחורה בשביעית ב"מנת פלאפל" ,שנותנים לתוך פיתה מיני
מאכלים ובהם ירקות חתוכים ,ונותן בה ירקות הקדושים בקדו"ש ,נשאל
הגראי"ל שטיינמן שליט"א האם יש בתשלום על כללות המנה משום איסור
סחורה בפירות שביעית.
והנה המנהג הנהוג הוא ,שהמוכר נותן לקונה את הפיתה עם המאכלים ,ונותן
לו את האפשרות למלא ירקות וכדו' לעצמו ,ואף אם יחליט הלוקח שלא
ליקח ירקות לא ימעיט המוכר מסכום התשלום ,ובכהאי גונא לכאורה אין
בתשלומו משום איסור סחורה ,כדאמרינן בע"ז )דף סה ע"א( בשוכר בהמה
לרכוב עליה והניח עליה יין נסך ,דלא חשיב השכר כשכר ייו נסך ,כיון דאף
ללא הנחת החבילות יטול ממנו את אותו התשלום ,מיהו יש לדון דהכא
שאני ,דהרי אם מעיקרא לא היו אמורים להיות ירקות בתוכו היה המחיר
פחות מהמחיר הנקוב ,ורק משום שקנה המוכר ירקות כדי שיהא אפשרות
ללוקחים לקחת גם ירקות גם המחיר הוא גבוה יותר ,וא"כ יש לדון דאפשר
דחשיב שמשלם גם על הירקות ויש בזה משום איסור סחורה.
והורה הגראי"ל שליט"א להתיר מכמה טעמים ,חדא דאף אי חשיבא ד"ז
לסחורה וצריך שהקונה יבליע מעותיו בפת ,מ"מ היכא שהמוכר עושה כנ"ל
שאף אם לא יקח ירקות לא ירד מהתשלום מאומה חשיב זה גופא להבלעה,
ואף לשיטות 68דלא מהני הבלעה להתיר איסור סחורה ,נראה דלא חשיב זה
כלל תשלום על הפ"ש ,כיון שבמקום שלא מורידים מהמחיר גם אם אינו
לוקח ירקות ,אז המחיר הנקוב אף שהוא כולל את הירקות ,מ"מ לא נחשב
זה שמשלם על הירקות ,כי הרי כשם שבמחיר הכולל כלול ג"כ הוצאות
החשמל והמים והנקיון בתוך המחיר ,ומ"מ עיקר התשלום של האדם הוא
רק עבור מה שהוא לוקח ,ה"נ כיון שהוא משלם כך אף אם אינו לוקח ירקות,
מוכח שלא על הירקות משלם ואין בכך איסור סחורה ,ואין נ"מ באופן וסיבת
קביעת המחיר ע"י המוכר לבין החפצא אשר עליו חל תשלום הלוקח69.

דמי שביעית
המוכר פירות שביעית וקיבל דמים עבורם נתפסו הדמים בקדו"ש ,והפרי
הראשון של שביעית נשאר לעולם בקדושתו ,לקח בדמים יין נכנס יין
בקדו"ש ויצאו הדמים לחולין ,לקח ביין שמן יצא יין ונכנס שמן ,דאחרון
אחרון נתפס בקדו"ש ופרי עצמו לעולם אסור )ע"ז דף נד ע"ב( .ונראה דה"נ
בשטר כסף שקנו בו פירות שביעית נתפס השטר בקדו"ש ,ולא הוי כשטרי
חוב דלא נתפס בהן קדו"ש ,דהנה החזו"א )דמאי סי' ג' ס"ק י"ב( כתב,
דמדינא אפשר בזה"ז לפדות פירות מעשר שני ופדיון הבן על שטר של נייר,
שהרי בלא"ה היום השויות אינו במטבע עצמה ,כ"א הסכמת המדינה שכך
זה שוה ,וא"כ גם בדמים של נייר יש הסכמה זו וחל ע"ז דין מטבע ,עכ"ד.
וא"כ ה"נ לענין דמי שביעית יש עליו דין מטבע ונתפס בקדושת שביעית.
הקונה בחנות שאין לו השגחה פירות שאין בהם קדו"ש) ,כגון פירות שישית
או פירות חו"ל( ,ושילם וקיבל עודף מהמוכר ,וידוע שיש לו ג"כ דמי שביעית
ממכירת פירות שביעית ,א"כ יש לחוש בעודף שהם מדמי שביעית .ויש
שסוברים 73שהלוקח אינו צריך לחוש לזה ,כיון דכשנתן למשל  5שקל וקיבל
 2שקל עודף ,הרי החמש שקל זה חליפין של פירות בשווי של  3שקל וגם של
 2שקל ,וכיון שזה חליפי הפירות וה 2-שקל ,הרי הקדו"ש שיש על ה 2-שקל
שנתן לו המוכר נפדה על החמש שקל דהיינו על שיווי  2שקל מתוך ה 5-שקל
שנתן הוא למוכר ,ונמצא שאין בידו דמים עם קדו"ש ,ודמיא להא דאמרינן74
שאם יש לו שמן של דמי שביעית שנתפס בקדו"ש וקונה בתמורתו בשר,
נפדה הקדושה מהשמן וחל על הבשר ,וה"נ נפדה 75מכאן וחל ע"ז .אולם
הגראי"ל שטיינמן שליט"א נוטה להחמיר בזה ,שאין העודף שקיבל נפדה על
המעות שנתן למוכר ,שהרי המטבע של  5שקל ששילם בו למוכר כבר אינו
שלו ואינו ברשותו ,ואינו יכול לחלל עליהם ,ולכן צריך לפדות את העודף
שקיבל על בשר או דגים וכיו"ב ולאכלם בקדושת שביעית.

מכירת פ"ש ללא רווח
במקומות שמוכרים פירות שביעית בארגזים מלאים ולא בכמויות קטנות,
ואחד קונה ארגז ואין לו צורך בכל כך הרבה פירות ,ומוכר לחבירו חצי ארגז,
האם יש בזה איסור סחורה ,יש שהתירו כיון שהוא לא מרויח כלום ומוכר
באותו סכום שקנה ואין זה נקרא סחורה ,וכדמצינו בב"מ דף מ' ע"ב זבון וזבין
תגרא איקרי ,דלא נחשב סוחר ,וה"נ לא נחשב זה סחורה70.
והנה בשביעית )פ"ז מ"ד( איתא גבי סחורה בבכור ,לקח בכור למשתה בנו
ואין צריך לו מותר למכרו .והר"ש כתב בשם התוספתא ,דדוקא בדמים
שקנה מותר למכור ולא ביותר .ובמלאכת שלמה הביא בשם תשו' הרשב"א
הטעם ,כי ביותר מחזי כסחורה .ומבואר שבאותו סכום לא הוי סחורה ,ושם

 74שביעית פ"ח מ"ז ,וגמ' סוכה דף מ ע"ב ,וקידושין דף ח ע"א.
 75ולא הבתי הוראה זו ,דהא חילול ק"ש עשית באחד מב' דרכים ,או בדרך
חילול או בדרך מקח )כמש"כ הרמב"ם פ"ו משמו"י ה"ח( ,ודרך חילול עשה ע"י
שמחלל להדיא ומעביר את הקדו"ש מפרי זה לפרי אחר ,וזה איו יכול לעשות
על מעות המוכר ללא הסכמתו] ,ואף בהסכמת המוכר מציו לעין חילול מע"ש
שיטות בראשוים )רש"י בב"מ דף ו ע"א ד"ה מפי שאמרו ,תוס' שם דף מה
ע"א ד"ה לפלגי בתירוצא קמא( דאין מחללין כסף על כסף כשב' המטבעות שוין
ולא הוי חד דחריף טפי משום דלאו דרך חילול הוא ,וצ"ע אי דין זה קיים גם גבי
שביעית[ .ודרך מקח עשה ע"י שמכרן לחבירו וקבל דמיהן וזהו מדין חליפין
)כחליפי ע"ז( שתחדשה לו בעלות בחפץ זה מכח הדבר הקדוש בקדו"ש וזהו
סיבת חלות קדו"ש בפרי השי ]כדמוכח בסוגיא דע"ז דף ד ע"ב ,עב"ז בתורת
זרעים שביעית פ"ח מ"ז[ ,וכיון שאין מעות קוות ]מד"ס שלא יאמרו שרפו
חטיך בעליה ,וי"א )ספר אגודת אזוב ,ב"מ דף מו ע"א( דהוי מה"ת לפי שלא
מציו אלא שמעות קוות קרקע או מטלטלין ולא מעות[ ואף אין מעות קין
בחליפין כדאיתא בב"מ דף מה ע"ב ,א"כ מה שייך לומר שמעות המוכר הם חלף
מעות הלוקח ,ואין כאן אלא חוב של המוכר ליתן מעות ללוקח כיון שקיבל ממו
מעות ) 2שקל( ללא תמורה ובותו לו  2שקל אין כאן אלא פריעת חוב בעלמא
ולא חליפי מעות הלוקח ,ומעתה הרי הלוקח מקבל דמים שיש בהם קדו"ש,
וצ"ע] .ויש לדון ולומר דדין חליפין בחלות קדו"ש איו צריך להיות בגדרי
הקיים אלא כל שבאו פירות חולין בעבור פירות הקדושים חלה קדושה אף
בחולין .ולפ"ז אף שהמעות עשו חוב כל שפורע מחמת פ"ש הרי הוא תפס ,מיהו
זה איו דבירושלמי בשביעית פ"ח ה"ו מבואר בהדיא דבכה"ג אין המעות תפסין
בקדו"ש ,וכ"פ החזו"א שביעית סי' י' ס"ק יג )והאריך בזה בדרך אמוה פ"ו ה"ח
בבה"ה ,ע"ש( .וכן מתוך ספיקו של התורת זרעים )בסופו( אם חל קדו"ש בחליפין
אם הפירות שווים פחות משו"פ ואין בהם דין ממון מוכח דבעין מעשה המועיל
בגדרי הקיים[.

 68איתא בסוכה )דף לט ע"א( הלוקח לולב מחבירו בשביעית מבליע לו דמי
אתרוג בלולב לפי שאין מוסרין דמי פירות שביעית לע"ה יותר ממזון ג' סעודות,
ודו הראשוים אם דין הבלעה מהי גם להתיר איסור סחורה )לפי שע"י
ההבלעה לא חשיבא שסוחר בפ"ש ,או דאיו מהי רק לעין שלא יחול עליו
תפיסת דמים לפי שהתשלום איו אלא על הלולב אבל לעין סחורה סו"ס ע"י
שותן לו האתרוג במתה הסכים לשלם לו יותר על הלולב א"כ חשיב סחורה(,
ועיין בר"ש שביעית פ"ז מ"ג .ולהלכה דעת הרידב"ז )פ"ה סעי' י"ח( והמהרי"ל
דיסקין )הובא דעתו בציץ הקודש ח"א סי' ט"ו( דמהי ,ודעת החזו"א )הובא
בדרך אמוה פ"ח ס"ק פ"ח( והשפת אמת )סוכה דף ל"ט ע"א( דלא מהי.
 69וכן הורה מרן הגר"ק שליט"א.
] 70ועי' חזו"א סי' יד ס"ק ט"ו[.
 71ועי' ברש"ס )פ"ז מ"ד( שכתב להדיא שדברי התוספתא הם גם גבי שביעית,
אלא דסיים שלא קיי"ל הכי ,משום שהתוספתא )פ"ה ה"ח( על הדין של משתו
לקח בכור למשתה בו ולא צריך לו מותר למכרו מסיים רבי אומר אי לא ימכרו
אלא בדמיו )במחיר שקאו( ,ולמד הרש"ס דרבי אתא לאפלוגי את"ק שהתיר
למוכרו אפי' בריוח מאחר ולקח מתחילה לצורכו ורבי חולק ואוסר למכור
בריוח ,ומשתו היא סתם משה כת"ק והלכה כסתם משה ,וכ"פ הרמב"ם )פ"ו
משמו"י ה"ב ופ"ה מבכורות ה"י( שפסק כסתם משתו ,עכ"ד .אולם הר"ש
והרא"ש והרע"ב העתיקו דברי התוספתא את"ק שמה שהתיר למכרו הייו
דוקא במחיר שקאו ,וכ"פ האור זרוע )הלכות שביעית ח"א סי' ש"ל( ,וביאר
האו"ז לפי שאין זו מחלוקת תאים אלא רבי מפרש דברי התא של המשה.
 72ומרן הגר"ק אמר שפשוט שאסור ,דכמו שאמרו במשה ד' גבי בכור ,כך הדין
גבי שביעית ,ורק בהותיר שרי למכור באותו הסכום בשביעית .אלא דהוסיף
שביד"ד שקה ארגז גדול לא במטרה למכור אלא לצורך לעצמו ,רק א"א לקות
ארגז קטן יותר לכן קה גדול ורוצה למכור ,א"כ ד"ז ידון כמו הותיר שאם מוכר
באותו סכום מותר ולא הוי סחורה ,ורק כשקוה ע"מ למכור באותו סכום אסור.
 73וכן הורה מרן הגר" קרליץ שליט"א.
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ליום השלושים של הגאון הגדול רבי חיים שאול גריינמן זצ"ל נלב"ע כ"א ניסן תשע"ה
קשרי ידידות

והגר"ח גריינמן שהיה נוכח שם ,אמר שאינו בהכרח ,ות"ח כמו רבי יהודה
שפירא שהוא אדם השלם הוא יכול לזכות בעוה"ב אף בלא יסורים.
באותו לילה נגלה הגר"י שפירא זצ"ל בחלום לר' חיים זצ"ל ,ואמר לו שרבי
אהרן לייב צודק שא"א לזכות בלא יסורים ,ובלא היסורים לא הייתי עומד
בדין) .מפי הגאון ר' חיים ישראל שפירא שליט"א בן הגר"י שפירא שכך סיפר לו בן הגר"ח(
וסיפר אחיו הגר"מ שליט"א בהספדו המשך הדבר ,שהגר"ח ביקש לקבל
ייסורים מן השמים ,וכבר למחר ]כ"ג ניסן[ נפל ארצה ונשתברו כל עצמותיו,
ולימים אמר שהנפילה היתה בהרגשה ,כי בא מלאך מן השמים והפילו
ארצה ,ומאז סבל יסורים גדולים ונסתרים שרבים לא נודעו ,ומלבד הישיבה
בלא אפשרות לזוז ולנשום ,וכמו שהגדיר זאת עצמו כיושב בישיבה בבית
האסורים שש שנים רצופות ,ובדיוק בתחילת שנה השביעית היה יום
קבורתו.
]עוד דיברו שם בניחום אבלים הנ"ל אצל הגר"י זלל"ה ,שרבנו שאל מה
הכונה שאמר ר"א על יסורים לא הן ולא שכרן ,דלכאורה איזה שכר יש
ליסורים דבאמת יש בהם מעלה ,אבל שכר לכאורה לא שייך בזה .והביא
הגר"ח ראיה שכן יש שכר מהא דמבואר בגמ ב"מ )פ"ד ,ב( שבזמן שרבי סבל
יסורים לא הפילה אשה בכל העיר ,מבואר דיש גם שכר ליסורים.
ושאל רבנו למה רק כשרבי סבל יסורים הגן על העיר ולא בזמן שלמד ,הרי
ת"ת כנגד כלום ,והשיב הגר"ח דאצל רבי היסורים לא גרמו להפסק בלימוד,
והיה כאן גם זכות הלימוד וגם יסורים וזה יגן.
ואז הסתפק רבנו ,האם המעלה שיש בת"ת כנגד כולם זה רק בדיבור או גם
בהרהר בד"ת ,דהנה הח"ח כ' דאפשר לומר מאתים מילים בדקה ,ולחשוב
לכאו' אפשר יותר ,אז אולי עדיף להרהר בד"ת ולהרויח יותר מצוות .והגר"ח
ענה שמסתמא גם בהרהור ,אבל לא מצאו לזה ראיה[.

כשנפטר אביו הגאון רבי שמואל ערכו בביתו מנין בשבתות ובזמנים שונים
והיה רבנו מגיע לשם ומדבר בד"ת אם האחים הגאונים ר' שמריהו ,ור' חיים,
ויבדלח"ט ר' מאיר.
]הקשר עם הגאון ר' שמריהו היה בחיי החזון איש שהיה רבנו מגיע מכפר סבא ,ומדבר עמו
הרבה ,וביחד היו נכנסים הרבה פעמים לחזון אי"ש ,ובל"נ נכתוב אודותיו בגליון פר' נצבים
תשע"ה[.

וכן בשנים שהיה מתפלל רבנו בכולל חזון איש ,בשבתות ,וביו"ט ,ובימים
נוראים] ,שהגר"ח היה בעל תוקע שם[ ,וגם הם היו שם היה מדבר עמהם,
ורגיל רבנו לספר שהגאונים לבית גריינמן היו הולכים אחרי תפילת מנחה
בשב"ק לביתו של הגאון רבי שמריהו ,ומספרים עובדות והנהגות וד"ת על
החזון איש ,שבתקופה ההיא הכל היה סביב עמלו בתורה של החזון איש
]וציין פעם רבנו על הגר"ח גריינמן זצ"ל שהשחירו פניו מעמל התורה כל
ימיו[.
ובחתונת בתו הגדולה של רבנו שליט"א כיבד את הגר"ח בברכה בחופה.
]והפליג רבנו בשם רעייתו הרבנית תמר ע"ה שהיתה אוספת להכנסת כלה
יחד עם אמו של הגר"ח גריינמן זצ"ל ,והעידה עליה שהיתה אשה גדולה עד
מאוד[.

עצה לברכת התורה

רגיל רבנו שליט"א להביא עצה מהגר"ח זצ"ל שמי שמתעורר באמצע הלילה
ורוצה ללמוד ובדעתו ללכת לישן עוד פעם במשך הלילה ,דלכתחילה כשקם
יברך ברכה אחת מברכות התורה ,וכשיקום בפעם שניה יברך את הברכה
השניה ,דהא בעצם מספיק ברכה אחת לברכות התורה כדאיתא בברכות י"ב,
ב ,וע"י עצה זו נמצא דלמעשה במשך הלילה הוא יברך את ב' הברכות ]וכן
נוהג רבנו שליט"א[.
ולאחרונה שמע רבנו ממשפחת הגר"ח ז"ל דמקור העצה הוא ממרן החזון
איש ,ואי"ז רעיון של הגר"ח זצ"ל.

כהנהגת החזון איש

וסיפר הגרי"פ שליט"א שאמר לו הגרי"ב שליט"א ששאל את הגר"ח מה
דעתו הצורה שצריך להתנהג למול גזירות הצבא וכו' ,ואמר לו הגר"ח 'שברור
אצלו שאם רבנו החזון איש זי"ע היה חי עמנו היום היה מתנהג בענינים אלו
בדיוק כמו שמתנהג מרן הגראי"ל שליט"א".

לשאול בהלכה

בעת שעבר הגאון הגדול ר' מרדכי מן זצ"ל לגור בבני ברק שאל את הגר"ח
גריינמן את מי לשאול בהלכה .ואמר לו שגדול המורים הוא הגראי"ל
שטיינמן .ואכן כך עשה שהיה שואל את רבנו בכל עניני הלכה) .מפי בנו הגאון

מעשה במקדש דוד

שח הגאון ר' ניסן גולדברג שליט"א :שמעתי מאבי הרה"צ ר' דוב אריה זצ"ל
שבעת שלמד בישיבת ברנוביץ סיפרו על בעל המקדש דוד ,שכידוע היה
חולה והיה קשה לו לדבר רגיל ,והיה אומר שיעור בכבדות ,וסיפרו שרופאים
הציעו לו לעבור ניתוח ולרפאותו ,אבל יצטרך כמה חדשים לשתוק ולא
לדבר כלל ,ולא הסכים ,כי לא רצה לבטל את שיעורו לזמן ממושך ,וכך נשאר
בחליו.
וסיפר ד"ז למרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,והתפלא הגראי"ל ואמר שהוא
יודע מה היה מחלתו של המקדש דוד ,ומחלה כזו אפילו היום א"א לרפאות,
וא"כ כיצד יתכן שאז הרופאים אמרו לו דבר כזה.
ולימים כשנסתלק אביו ,והגיע הגר"ח לנחם ,סיפר לו את המעשה ,עם הערה
של הגראי"ל ,ואמר הגר"ח שאה"נ מסתבר שלא יכלו לרפאות את מחלתו
של המקדש דוד ,רק אז היו הרופאים שקרנים ואמרו לו כאילו יכולים
לרפואתו ואח"כ לא ידבר כמה חודשים ,והיום לא היו מעיזים בכלל לומר
שיכולים לטפל בכזה דבר.

ר' יוסף מן שליט"א בשם אביו זצ"ל(

וכן העיד הגאון ר' מאיר גריינמן שליט"א שלפני עשרות שנים אמר אחיו
הגר"ח לשואלים שבדיני ממונות יש בבני ברק ג' שאפשר לדון אצלם,
והראשון שבהם היה הגראי"ל ]ופ"א אחד הגר"ש קוסבסקי זצ"ל שהיה דבוק
בכל עניניו בהגר"ח ,נצרך לבוררות והלך מטעם זה לרבנו יבדלח"ט[
וכמו"כ העיד הגראי"ק שליט"א שפעם הגיע אם שאלה להגר"ח ,והתפלא
עליו הרי אתה לומד בכולל פונביז' וראש כולל שלך עונה בכל התורה כולה
והלכה כמותו.

קבלת יסורים

באיסורו חג פסח תשס"ט בעת שרבנו שליט"א היה בניחום אבלים אצל
משפחת שפירא על פטירת אביהם הגדול הגר"י שפירא זצ"ל ,ושאלו בני
הגר"י את רבנו אודות היסורים הגדולים שסבל ר' יהודה בערוב ימיו.
ואמר להם רבנו בשם החפץ חיים שא"א לזכות בעוה"ב בלא יסורים .ור'
יהודה זכה להזדכך ,וכך להיכנס לגן עדן.

יום היארצייט של הגאון הגדול רבי זונדל קרויזר זצ"ל מח"ס אור החמה נלב"ע ז' אייר תשע"ד
התבונן רבנו ואמר הרי לא בכדי התפללתי היום בישיבת אהל יעקב וכן
שראיתי שם את הספר אור החמה .כנראה שהשגחה רצתה שהוא יהיה
הראש ישיבה שם ,והציע להם את הגר"ז.
והם בררו וחששו קצת שהוא יהודי בסגנון ירושלמי ,ולא יתאים לסגנון של
הישיבה ,וטרח רבנו והביא להם עוד כמה וכמה ת"ח שיכולים לברר עליו
שהוא מסודר בלימודו וציינו שזה מתאים לישיבה ,ואכן עבר לשם וכיהן שם
בישיבה תקופה ממושכת ,וכשנשאל פעם הגר"ז ממנהלי הישיבה מה הקשר
שלו להגראי"ל ואמר שמעולם לא דיבר עמו ,וסיפרו לו אז שהוא הציע אותו
וכו'.
לימים שפגש הגר"ז את רבנו והודה לו על מה שהמליץ עליו ,מיד רבנו החל
לדבר עמו על הארבע ענינים שראה בספרו לפני שנים.
ותמיד היה מתפעל הגר"ז זצ"ל מהנהגתו של רבנו ,איך שהוא מחשב כל פרט
והנהגה בחייו מה רצון ההשגחה )מפי הרה"ג רבי כתריאל כהן שליט"א(

הגאון ר' זונדל זצ"ל סיפר מעשה מופלא שהיה לו עם רבנו שליט"א.
הייתה תקופה שעקב שהוצרך הגר"ז לחתן ילדים ,היה בשביל כך מלמד
בכתה ח' בת"ת תשב"ר.
באחד הימים הלך רבנו להתפלל מנחה בישיבת 'אהל יעקב' ,ועד שהתקבץ
מנין ראה על השולחן את הספר אור החמה עמ"ס בבא מציעא שחיבר הגאון
ר' זונדל ,והתבונן בד' מקומות ומאוד נהנה.
ואחרי התפילה שאל רבנו אברך אחד מי המחבר של הספר ,ואמר לו רבי
זונדל קרויזר שנמצא כעת בבני ברק בגלל שמלמד בתשב"ר שהוא זקוק
לכסף לחתן ילדים.
באותו ערב פנו לרבנו מישיבת לוצרן שבשויץ שהם מחפשים ר"מ לישיבה,
והאם יש לו להציע להם איזה מועמד.

אודות הגאון הגדול רבי משה סולובציק זצ"ל נכתוב אי"ה באריכות בשבוע הבא
בקשה :למי שיש בידו עובדות הנהגות וחידושים בעניני חג השבועות ,ומגילת רות ,ומ"ח קניני התורה מרבנו שליט"א שישלח לנו בהקדם לזיכוי הרבים
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שנה ב'
גליון 92
)ב"ק פ"ח ה"ז(

פרשת בחוקתי
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
מרובים העושים את המצוה

וממילא זכותו היא לא רק זכות הלימוד שלו אלא גם זכות של כל אחד ואחד
מהלומדים ,מעתה הנה הענין הזה של סיום הדף היומי מוסיף הרבה תורה
בישראל ,כמו ששמעתי שרבים החלו ללמוד בציבור ,וככל שמתרבה תורה
בישראל ,באותה מידה מתווספת לזכותו של הלומד הזכות של כל אלו
שמצטרפים אתו ללימוד ,האם ניתן לתאר איזה זכות גדולה היא זו ,על זה
נאמר הפסוק אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ,לא רק שיש לו זכות עצמו
אלא גם זכות של כולם ,ועל כך הוא נכתב בספר יחד עם כולם.

דרשת רבנו במעמד רבבות בני ישראל מעמד סיום הש"ס אלול תשנ"ח
מצינו בגמרא בברכות )דף ו' ע"א( ששכינה שרויה בעשרה שנאמר אלקים
נצב בעדת קל כי עדה זה עשרה ,ואם יש עשרה השכינה שורה ,וממשיכה
הגמרא ואומרת ומנין אפילו חמשה ,ומנין אפילו שלשה ,ומנין שאפילו שנים
ומביאה הגמ' פסוק במלאכי "אז נדברו יראי השם איש אל רעהו ויקשב השם
וישמע ויכתב בספר זכרון ליראי השם ולחושבי שמו" ,רואים מזה שאפילו
שנים שלומדים תורה שכינה שרויה ביניהם ,וממשיכה הגמרא ואומרת מנין
שאפילו אחד שלומד תורה שכינה שרויה כנגדו שנאמר שמות כ' בכל
המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך אומר רש"י אזכיר את שמי
פירוש שיזכר שמי זאת אומרת שכשאחד לומד תורה נזכר שמי ,והשכינה
שורה שואלת הגמרא מאחר שאפילו אחד שלומד תורה השכינה שורה ומה
הענין של שנים מתרצת הגמרא בשנים נכתבים דבריהם בספר הזכרונות,
ואחד לא נכתב בספר הזכרונות.
והתוס' שם ד"ה חד וכו' הקשו כיצד יתכן שאחד לומד לא נכתבים דבריו
בספר הזכרונות ,הרי אמרו חז"ל בפרקי אבות )פ"ב מ"א( וכל מעשיך בספר
נכתבים ,משמע כל המעשים ואפילו המעשים שאינם טובים נכתבים ,וכ"ש
מדה טובה שהיא מרובה ובוודאי שהלימוד נכתב ,וכיצד יתכן שאחד שלומד
דבריו לא יכתבו בספר הזכרונות .עונים שם התוס' כי אחד שלומד דבריו
נכתבין בספר לבד ,משא"כ כשלומד עם אחרים נכתב בספר הזכרונות עם
אחרים הנכתבין בספר הזכרונות.
והענין הוא כך כי בעצם כל הענין של נכתב בספר ,צריך להבין דלכאורה אצל
הקב"ה מה שייך לכתוב ,אכן אצל אדם שיש לו דבר שהוא רוצה מאד לזכור
אזי הוא כותב אותו בספר לימוד התורה של יהודים הוא כל כך חביב אצל
הקב"ה לכן הוא כותבו בספר ,אבל בכל זאת יש הבדל אם אדם לומד
ביחידות הוא נכתב בספר לבד.
אבל אם לומדים שנים הוא נכתב בספר עם אחרים ,ולכאורה מאי נפקא מינא
אם נכתב יחידי או עם אחרים ,הרי גם יחידי הקב"ה אוהב את זה וכותבו
בספר.
אבל הפשט הוא :כמו שידוע תו"כ בחקותי כ"ו ח' שאינו דומה מרובים
העושים את המצוה למועטים העושים את המצוה ככל שיש יותר אנשים
שעושים מצוה ,משקלם הוא הרבה יותר מהמשקל היחסי שיש להם על פני
מועטים העושים את המצוה בדומה ליחס שרואים בפסוק איכה ירדוף אחד
אלף ושנים רבבה ,היינו שאין להשוות בכלל את הנחת רוח שיש לקב"ה
כשרבים עושים מצוה.
ומעלה זו של רבים העושים נכונה אפילו אם כל אחד יושב בביתו ועושה את
המצוה ואין לו שום שייכות עם השני ,רק יש בכלל ישראל הרבה יהודים
שעושים את המצוה גם אם אין להם שייכות זה עם זה גם אופן זה אינו דומה
ליחיד העושה את המצוה ,אבל כאן התחדש דבר נוסף שבזמן ששניהם
יושבים ולומדים ביחד השכר של כל אחד ואחד הוא לא רק על מה שהוא
למד אלא גם על מה שחבירו למד .היינו נכתב בספר עם אחרים לא רק שהוא
מקבל שכר על מה שהוא למד אלא הוא זוכה לקבל גם שכר על תלמודם של
אחרים שלמדו אתו לאור זאת ככל שילמדו יותר בציבור יש יותר מצוה,
והסברא פשוטה שהרי כל אחד מושפע מהשני וכל אחד משפיע על השני

גדר מעשר בהמה
ב"מ ז ,ב תוס' ד"ה קפץ כולן פטורין  -תימה דלבטל ברובא וליחייבו כולהו
במעשר.
ובשם הגר"ח מבריסק )עי' חי' הגר"ח הנדמ"ח( כתוב דמעשר בהמה הוא
חובת גברא ולא שייך ביטול .ולכאורה כיון דיש דינים על איזה מהבהמות חל
חיובא אגברא שייך כבר דין ביטול על הדין הזה שיש על הבהמה ,וכן משמע
דאם ישבע על ככר שלא לאוכלו ויתערב שייך ביטול ברוב ,לולא דהוי דבר
שיש לו מתירין .עוד העירוני להסוברין )עי' שער"י שער הספיקות פ"ו( דכל
איסור דרבנן אינו איסור עצמי אלא איסור על הגברא דאינו שומע בקול
חכמים ,וחזינן דמ"מ יש בזה ביטול ברוב ,ועי' באחיעזר )ח"ב סי' י"ב(
דלדבריו דנין מדין לתלות שזה מן הרוב ולא מצד ביטול ברוב) .אילת השחר
ב"מ ו ,ב(

קללת ונסתם
בתו"כ )פרשת בחוקתי( מובא מעשה דריב"ל ,ששמעו קולות האויבים
רודפים אחריהם וברחו ,ולבסוף ראו שאף א' לא רודף אחריהם אלא זה היה
סתם אילנות ,אמרו שזהו מן הקללה ונסתם ואין רודף.
והביא רבנו מש"כ השיטמ"ק )ב"ב קל"ד( שאברהם קאבסי הבין שיחת
דקלים ,והק' רבנו דק"ו שריב"ל ידע שיחת דקלים וא"כ היה ידוע שאי"ז
אויבים אלא דקלים ,ותירץ דזה גופא היה הקללה שלא יבין את הדקלים.
)אילת אהבים עמ' כה(

ערכין בעומדים למות
איתא בתו"כ מנין למחוייבי מיתות שאמר ערכי עלי לא אמר כלום ת"ל חרם
לא יפדה ,אין לי אלא מחוייבי מיתות החמורות ,מחוייבי מיתות הקלות מנין,
ת"ל כל חרם לא יפדה,
ותמה רבנו דצ"ע מה חילוק יש בין מיתות קלות לחמורות בענין זה ,דהכל
דבר אחד שהעומד למות הרי הוא כמת וצ"ע )שיעורי רבנו שליט"א על תו"כ(

עמל התורה

אם בחקתי תלכו – פרש"י ,יכול זה קיום המצות ,כשהוא אומר ואת מצותי
תשמרו ,הרי קיום המצות אמור ,הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו ,שתהיו
עמלים בתורה.
כשהסבירו לרבנו שליט"א על תוכנת אוצר החכמה שבו ניתן לחפש ולמצוא
בספרים ענינים שונים .והפטיר אחד הנוכחים דזה ממעט מעמל התורה.
אמר רבנו דזה טעות ,דענין עמל של תו"כ התורה הוא היגיעה בתוך הסוגיא
לחשב את כל הפרטים ולהבין את עומק הבנה ,אבל הטירחה והחיפוש
להביא את הספרים בזה אי"ז שייך לעמל התורה ,ואמנם יש בזה שכר
כמבואר בגמ' במנחות ו ,א וע"ע אילת השחר כאן .אבל אין ענינו לענין עמל
התורה ]א"ה ועי' במש"כ הגר"י הוטנר זצ"ל )בהקדמה לס' אוצר מפרשי התלמוד(
בשם החזון איש כי בזמננו קוראים לחיפוש 'יגיעה'[.

פניה ובקשה
לרגל חג' השבועות הבעל"ט אנו עומדים להוציא גליון מורחב בס"ד
מתורת רבנו שליט"א בעניני היום ,ועל מ"ח קניני התורה
ובעקבות כך ההוצאות גדולות הרוצים להשתתף נא לפנות למערכת.
הנצחות ניתן להכניס רק עד יום ב'
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נס השמיטה תשס"ח
נכתב ונמסר ע"י בעל המעשה הרב דוד משה' בלוי שליט"א ,ויש"כ על כך
ואמר כי הגרמ"מ הוא המומחה הגדול ביותר בהלכות שמיטת הארץ בפועל,
בין בהלכה ובין במציאות ,ובפרט שקיבל ממרנא החזון איש זיע"א הרבה
מאוד בעניינים אלו.
פנינו להגרמ"מ זצ"ל ,והוא הסתפק מאוד .מחד ,רצה להקל לעשות מלאכה
דרבנן לפי דברי החזו"א שיש הבדל בין מאורע של יחיד למאורע של רבים,
אולם אמר שאין בידו להכריע בזה ושאחכה עד שיכנס לשאול את מרן
הגראי"ל שליט"א והוא יכריע בדבר .מרן שליט"א הביא ראיה מהסוגיא בבבא
מציעא ]דף ק"ה – ק"ו[ לגבי מכת מדינה .מרן שליט"א קם והוציא גמרא
מהארון ,ויחד עם הרב מנדלסון עיין בגמ' ובתוס' שם ,אם שריפה היא מאורע
של יחיד ,ודן ופלפל בזה באריכות לכאן ולכאן ,ולמעשה לא הסכים להתיר.
הגרמ"מ אמר לי לומר לבעלים של המטע ,שגדול הדור דן בדבר והכריע
לאיסור ,אך אם קשה לו לקבל את הפסק מחמת גודל הניסיון ,שיודיע לנו
ונתיישב בדבר ,אולי נמצא פתרון או דרך להקל.
הנ"ל התרגש מאוד לשמוע שגדולי ישראל דנו בעניינו ,והכריז' :כשנטעתי את
עצי הזית התפללתי שמהזיתים שלי יביאו שמן לבית המקדש! להדלקת
המנורה ,לא ייקחו שמן של היתרים ,אלא רק שמן זית שנעשה על פי רצון ה''.
חדשים ארוכים עמד המטע שומם ושרוף ,מעיד בכך על גדלותו של בעליו.
'גיזום עמוק' לא נעשה בו ולא שום טיפול אחר.
וראה זה פלא! ..בחודש שבט החלו האילנות השרופים להניב פירות ,בניגוד
מוחלט לכל דברי המומחים! חלקם לא האמינו כשסיפרנו להם על כך ,ונסעו
בעצמם למטע הזיתים לראות את הפלא בעיניהם.
הגרמ"מ מנדלסון זצ"ל התפעם מאוד כששמע על כך ,ואמר שצריך להודיע
למרן הגראי"ל שליט"א ,שהרי הוא לקח על עצמו את אחריות הפסק בעניין
זה .כשספרתי זאת למרן שליט"א ראו את השמחה על פניו.
מובן שבשמיטה הנוכחית שובתים העצים על פי כל גדרי ההלכה ,ומכריזים
בעצם קיומם "וציוויתי את ברכתי"!

בחודש אב תשס"ז ,ערב שנת השבע ,בעליו של כרם זיתים גדול המניב שמן
זית מובחר ואורגני ,שישמור שמיטה כהלכתה ,הוא נענה ברצון והביע את
כאבו על כך שבשמיטה קודמת סמך על היתר המכירה.
הצעתי לו שארשום אותו בקרן השביעית לקבלת מלגה ,אולם הוא
באצילותו וויתר על כך ,והביע את בטחונו בה' שיזמן לו את ברכת השביעית
מידו הפתוחה ,הקדושה והרחבה.
יש לציין ,שבמשך שנים ארוכות השקיע במטע הזיתים שלו מאמצים ודמים
מרובים ,עצים רבים נגנבו ונזקים נגרמו על ישמעאלים.
שנת השמיטה החלה ,בערב יום כיפור תשס"ח מקבל הבעלים ידיעה שמטע
הזיתים עולה באש .ככל הנראה הייתה זו הצתה מכוונת של הישמעאלים.
הוא עורך חישוב מהיר ומגלה שאם הוא מטפל כעת בשריפה הוא עלול
להגיע בטעות לחילול היום הקדוש .בגבורת נפש הוא מתעלם מאיבוד נכסיו
והולך לבית הכנסת לתפילת כל נדרי.
רק לאחר חג הסוכות ,התפנה לטפל בעניין ואז החל דיון מקצועי לגבי אופן
הטיפול בעצים השרופים .המדריך החקלאי ,האגרונום והמומחים השונים
ירדו לשטח כדי לבדוק בעיניהם את העצים השרופים ולדון באפשרויות
הטיפול שאולי תוכלנה להציל את העצים .על פניו נראה היה המצב כלאחר
ייאוש ,עצים שרופים הם עצים מתים.
המסקנה של כל בעלי המקצוע הייתה שהדרך היחידה שתוכל להועיל לעצי
הזית ואולי תאפשר להציל אותם היא רק פעולה של 'גיזום עמוק'.:
]המומחים היו חלוקים בדעתם אם אכן יועיל הגיזום העמוק .היו מהם
שטענו שגם פעולה זו לא תועיל [ מומחה לעצי זית מטעם 'קרן השביעית',
התערב בעניין בהמשך .הוא טען כי העצים לא ייהרסו אם לא יטופלו מידית,
ולעומתו טענו כל המומחים האחרים ,ובהם בכירים מאוד ,שאם הטיפול לא
ייעשה מידית לא תהיה בו תועלת .אם ימתינו במצבם עד לאחר השמיטה,
ימותו העצים לחלוטין ,ללא תקנה.
פנינו להגרא"א יעקבזון שליט"א ,רב המושב תפרח ,ולאחר מו"מ בהלכה
הפנה אותנו להגרמ"מ מנדלסון זצ"ל ,רבה של קוממיות .הרב יעקבזון הוסיף

הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל
בדין שליח לקנות מהגוי שדורש יותר ממחיר הקרן

דאדם שלוה משכנו 76פירות שביעית ,אסור לו להשיב חובו מפירות שביעית,
ואפילו אותו הפרי שלוה נמי אסור לו להשיב ,משום דמלוה להוצאה ניתנה,
וא"כ פרי זה כבר נכנס אל רשותו דלוה ,ובחזרתו הרי הוא פורע את חובו
בפירות שביעית ,והכי מבואר בקידושין )דף מו ע"ב( דכיון דמלוה להוצאה
נתנה יצא החפץ מרשות המלוה אף קודם שהוציאו הלוה ,ע"ש.
והנה הרמ"א ביו"ד הלכות ריבית סי' קס"ב סוס"א כתב ,דמותר להלוות ככר
לחם בככר לחם ,מאחר דדבר מועט הוא ,לא קפדי בני אדם להדדי בזה .ור"ל
דאין בכך משום איסור ריבית כדין הלואת סאה בסאה )ב"מ דף מד ע"ב ,ודף
עה ע"א( ,כיון שאין מקפידין על התוספת שיש בלחם זה מלחם זה שלקח
בהלואתו ,ובפשוטו הכוונה דכיון שבני אדם אין מקפידין שיחזירו דבר מועט
כזה ,א"כ כשמחזיר לא הוה התוספת בתורת חוב אלא בתורת מתנה .77ויש
לדון לענין שביעית היכא שלוה דבר מועט מהשכן ,באופן שאין קפידא כל
כך אם יחזיר לו ,א"כ כשמחזיר לו בפירות שביעית אפשר דלא הוי זה בתורת
פרעון חוב ,ומותר להחזיר אף בפירות שביעית 78.והגראי"ל שטיינמן
שליט"א אמר דאין ראיה מאיסור רבית לענין שביעית ,דבודאי איכא חיוב
הלואה להחזירו לו ,אלא דאינו מקפיד על התוספת משום דבדבר מועט לא
קפדי בנ"א אם יחזיר פחות או יותר ,ולכך נתינתה לא חשיבא אגר נטר79
וליכא ביה איסור ריבית ,אבל פירעון חוב יש בזה ,ואסור לפרוע בפירות
שביעית.

קי"ל )עפ"י הכרעת מרן החזו"א זצ"ל( דיש קדו"ש בפירות עכו"ם ,ולכן הקונה
פירות שביעית מעכו"ם )שאין בהם איסור ספיחין ונעבד( ,אסור לו למכור
ולעשות בהם סחורה ,וע"כ הנהיג מרן החזו"א זצ"ל לעשות "כתב שליחות"
דהיינו שממנה את המוכר לשליח לקנות עבורו מן הגוי ,והוא ישלם לו דמי
הקרן ששילם לגוי ,ובנוסף יתן לו שכר טירחה) ,ועי' בסמוך אות כ"ח מש"כ
בזה( .ויל"ע בראובן שמינה את שמעון לשליח לקנות בעבורו פירות שביעית
מן הגוי וכנ"ל ,ולבסוף דרש שמעון מראובן דמי קרן גבוהים ,כגון שהוא קנה
בעשרה שקלים ואומר שמחיר הקרן הוא  20שקלים ,ומצד הגניבה שיש כאן
יודע ראובן בו שגנב הוא ומוכן לשלם לו ,אכן שאילתו היא האם יש בכך איסור
סחורה בפירות שביעית ,שהרי שמעון עושה ריוח מפ"ש.
והשיב הגראי"ל שטיינמן שליט"א דשרי ,שהתשלום על הפירות הוא כפי
התנאי שהתנו ביניהם ,והוא מחיר הקרן ששילם שמעון לגוי ,והשכר הנותר
שהוא מבקש ממנו זו גזילה בעלמא ,ואינו תשלום על המקח.

המלוה פ"ש אי שרי להחזיר פ"ש
קי"ל )שביעית פ"ח מ"ד ,ע"ז דף סב ע"א( דאין פורעין חוב בפירות שביעית
ובדמי שביעית ,דהוה כסחורה .ולפ"ז אמר הגראי"ל שטיינמן שליט"א,
 76אכן ברידב"ז )פ"ז סעי' י'( ס"ל להתיר בפשיטות לפרוע בפירות שביעית
הלואה שלוה פירות שביעית ,והוכיח כן ממתי' דמעשר שי פ"ד מ"ו ,אולם
החזו"א )שביעית סי' יג ס"ק טז( למד מדברי הרמב"ם והר"ש בשביעית פ"ח מ"ד
לאסור ,ועי' בחוט שי )שביעית עמו' ש"ה( שדחה ראית הרידב"ז דמתי' דמע"ש
איירי שמוכר לו מע"ש ותחייב ליתן תמורתו מעשר שי אבל אם לא תחייב
להשיב לו מע"ש י"ל דאסור להחזיר לו מע"ש ,ולפ"ד ה"ה הכא אם בשעה
שהלוהו פ"ש קצץ עמו שיפרעו בפ"ש ה" דשרי אבל בלא"ה אסור] .ולדיא
היכא שקצץ עמו בשעה שהלוהו שיפרעו בפ"ש ,תליה בפלוגתת הר"ש והרמב"ם
בפיהמ"ש פ"ח מ"ד ,דלר"ש אסור ולרמב"ם שרי[.
 77וכן לעין ריבית י"א דשכים דלא קפדי ההדדי מותרין להחזיר יותר ממה
שלוו ,כ"ה בתלמיד הרשב"א בב"מ דף עה ע"א ,וכ"פ בספר שלחן גבוה )יור"ד
סי' קס ס"ק מא( ,וע"ע במשל"מ פ"ד ממלוה ולוה הי"ג) .וכן משמע בב"י סי'

קס"ב )ד"ה אשה שלותה( שדימה דיא דהלואת ככר לדיא דבי חבורה שאין
מקפידין זה על זה ,ועי'( .אולם מציו שיטות שרק בת"ח התירו דבר זה ,ועב"ז
בב"י או"ח סו"ס תקי"ז )ובספר אבן האזל פ"ז מהלכות גיבה ה"ו( ,ואכמ"ל.
 78ועי' בספר פירות שביעית )פ"ו הערה כ'( שהביא כן בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל,
דכיון שאין דרך השכים לתבוע את מי שאיו מחזיר לפיכך רשאי להשיב פרי של
שביעית] ,ולדבריו אף אם לוה משכו פרי דשישית יכול להשיבו מפ"ש ולא חשיב
סחורה[ ,וצ"ע.
 79ומ"מ י"ל דכל דברי רביו אמורים במקום שמקפידים השכים שיחזירו את
ההלואה .אבל במקום שאין הקפדה כלל שיחזירו את התיה ,ודאי שאין כאן
הלואה אלא מתה ,ושרי לשכים ליתן פרי דוגמת הפרי שקבלו .ועי' בהערה
הקודמת) ,וע"ע בביאור דין זה ,באגרות משה חיו"ד ח"ג הל' ריבית סי' קסב
הערה ל ,ובדימוי הרמ"א )שם( את דין הלואות ככר להלואות דיר כסף(.
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי יעקב משה מרדכי סולובצייק זצ"ל נלב"ע י"ט אייר תשנ"ה
הגאון ר' משה היה ידיד נעוריו של רבנו יבדלח"ט והיו עבותים בעבותות של אהבה וקשרה של תורה כל ימי חייו של הגר"מ.
ולהגאון ר' משה היה חלק גדול בהצלת רבנו מגיא ההריגה ,וכן במשך חיי רבנו עזר הגר""מ בהרבה ענינים ואכמ"ל,
והבאנו כבר חלק גדול מהקשר בגליונות פר' בחוקתי –במדבר תשע"ד
וכאן הבאנו דברים נוספים בס"ד.

גאון וצדיק

הוא תמים כביכול ,אולם יש לכך השלכות שליליות על דעת הקהל ,שבין כך
ובין כך אינה אוהדת את היהדות באופן כללי .האם עלינו להשיב מלחמה
שערה בכל האמצעים העומדים לרשותנו ,או לא להילחם על הנושא  -כי
כמובן היום אפשר להשיג בשר באמצעות יבוא ממקומות שאינן אוסרים את
השחיטה ,ובכך לחסוך מעצמנו תשומת לב מיותרת .ברבים מהמקרים,
הגופים הנלחמים בשחיטה עושים זאת מנימוקים אנטישמים ,והמאבק
עלול לגרום לעליה במפלס השנאה!
אולם המלחמה הציבורית על דעת הקהל ,כרוכה בתעמולה ובפעילות
הסברה שמסעירה את הרוחות ומסיבה את תשומת הלב אל הקהילה
היהודית .כיצד ,איפוא ,יש לנהוג?
ת .באופן כללי כאשר ישנו חשש שמאבק מסוים יסעיר את דעת הקהל כנגד
היהודים ,צריך להמנע מכך ,שהרי זה מסוכן .אולם כאשר מדובר בשחיטה
הכשרה ,הדבר שונה לחלוטין .בעבר ,כל המאבק כנגד המזימה לגזור על
השחיטה היהודית נוהל ע"י הגאון הגדול ר"מ סולוביצ'יק זצ"ל .הוא ,היה
מומחה במענה להשיב לחורפינו דבר ומבין גדול בדרכי המלחמה ,והיו
מתייעצים עמו ומכלכל את מעשיו על פי הוראותיו .כל דבר ישק על פיו.
הדבר נוגע כמובן לשאלת ה"איך" לנהל את המלחמה הזו .אבל על השאלה
"האם"  -התשובה היא שחייבים להאבק ,אפילו שיש פתרונות חילופיים
להשגת בשר  -שהרי היום ניתן בנקל ליבא בשר שחוט כהלכה לכל אתר
ואתר .ומדוע? כי זו שאלה של חילול ד' .מה טוענים מתנגדי השחיטה?
שכביכול ,השחיטה היהודית היא אכזרית! וכי יתכן שהקב"ה הורה לנו
לעשות מעשה של אכזריות? היתכן? חלילה מלהסכים לטענה כזו ,זה 'חלול
ד'! צריך להשתמש בכל כוחות ההסברה והשתדלנות כדי למנוע חילול ד' -
שזה הדבר החמור ביותר!!! זה לא מאבק על השחיטה! זה מאבק על כבוד
שמים!

שח רבנו :ר' משה היה גאון גדול וצדיק גדול ,והיה רבי שלי בכמה ענינים,
רציתי ללמוד עמו כי היה בעל סברא טובה ,בשנים האחרונות שאלו אותו
בהרבה מקומות באירופא ,והיה פיקח גדול.

משפחת הגר"מ הי"ד
בנותן טעם לכתוב כאן קצת אודות משפחתו של הגר"מ שנעקדו על קידוש
ה' בעיר בריסק ממה שסיפר רבנו שליט"א.
לר' משה היה אח ר' ועולוול הי"ד ,שהיה צדיק גדול ובעל חסד גדול ,והיה
אוסף כספים בעירות למען יתומים ואלמנות ]וגם כדי שיהיה לו בזה ענין של
גלות[ אך כיון שהיה עדיין בחור לא נתנו לו סכומים גדולים ,לכך התחיל
ללבוש טלית בתפילה וכך התחילו לתת לו סכומים נאים ,וכשהיה מגיע
לוילנא למרן הגרח"ע זצ"ל היה מכבדו במאכלים מיוחדים.
והיה מתעסק בזה אף בימי הקור ושלג ,והיה מסייע בקבורת הנפטרים גם
בימים של החורף הגדול ,עד שקפאו ידיו מחמת זה.
ועל כל מפעל החסד הזה עמדה אמו של הגר"מ שהיתה מופלגת בזה ,והיא
היתה מגזע ישישים שהיתה נכדה של בעל החידושי הרי"ם זצ"ל.

כח תקנת חז"ל
רגיל רבנו לומר ,בשם רבי משה ,שכל מה שכלל ישראל המשיך דור אחר דור,
הוא בכוח שתיקנו חז"ל תפילה בציבור ,דאל"כ היה כל אחד מתפלל ומקיים
את המצוות בביתו ולאט לאט היה פוחת והולך ,ואחר שתיקנו להתפלל
בציבור לא יכול לגור לבד בין הגוים וללמוד ממעשיהם.

הויכוחים עם הגוים
נשאל רבנו מרבני אירופה .דבר מצוי הוא שרבנים שונים ,מוזמנים לעיתים,
לועידות העוסקות בליבון נושאים תיאולוגיים ,וזאת בהשתתפות כמרים
וראשי דתות אחרים .הועידות האלו מושכות תשומת לב ציבורית גדולה,
ומסוקרות באמצעי התקשורת השונים ,האם יש היתר לרבנים להשתתף
בועידות מעין אלו? בועידות אלו מועלות שאלות קשות של פילוסופיה,
אתיקה ,אמונות ודעות .ישנם רבנים שאוהבים את ההשתתפות הזו ,בטענה
שתמיד היו רבנים שהלכו להשתתף' .נשיא ועידת רבני אירופה'  -הרב הגאון
רבי יוסף סיטרוק ,מאוד מתנגד להשתתפות כזו ,אך ישנם אחרים שסבורים
אחרת .כיצד יש לנהוג?
והשיב רבנו :לאורך כל הדורות ,השתתפות בויכוחים מהסוג הזה היתה דבר
חריג ביותר .ורק הלכו כאשר הפריצים כפו את הויכוח ,בגלל אימת מלכות
או בעטיה של גזרה ,שנאלצו לבוא ולהשתתף .בכלל ,כל ההליכה להתיצב
בפני הרשויות היא דבר כפוי והיא בגדר שתדלנות גרידא  -ולא דבר שיש
לרצות אותו .כך למשל היה רבי מנשה בן ישראל כשהלך אל המושל
קרומוול וכשהתייצב בפני הפרלמנט בלונדון לטובת אחינו היהודים ולמען
הכלל ,כדי לסייע להם .אבל לא היה זה בעניני דת ,ולא בשאלות של אמונות
ודעות .על אחת כמה וכמה כאשר אינך מחוייב ,ואיש אינו כופה זאת עליך,
המגע וההתחככות עם בני האומות אינה רצויה .ידועים לנו הויכוחים
המפורסמים כמו ויכוח הרמב"ן  -אבל אז ,היה זה ויכוח כפוי ובעיקר זה היה
הרמב"ן!!! הרמב"ן ,מגדולי הראשונים .צריך תמיד לדעת ,שהם לעולם לא
יודו ולא תשכנע אותם אפילו במאומה .הנושא הזה מיותר! תועלת הוא לא
יוכל להביא והוא טומן בחובו רק נזקים  -הן למשתתף בויכוח ,ובעיקר יש
חשש נזק גם לכלל .תועלת בוודאי לא תצמח מכך.
מסופר על הגאון הגדול רבי משה סולוביצ'יק זצוק"ל שבתקופת היותו
במחנות אחרי המלחמה העולמית ,הוא ישב שעות ארוכות עם מסיונר אחד
שניסה לנצל את שברון לבם ומצבם הקשה של היהודים באותה תקופה.
מדוע רבי משה כן ישב עמו? פשוט ,הוא נקט בעורמה ע"י שנתן לאיש את
ההרגשה שיש אוזן קשבת להבליו .אבל עיקר המטרה היתה ,למנוע ממנו
לגשת לאחרים שעלולים חלילה ליפול ברשתו .רק בגלל הצורך בהצלה זו,
רבי משה "הקשיב" לו.

לא יוצא בסעודה
כשהיינו בשויץ היה מגיע מידי פעם שוטר שבודק את הניירות ,וכשהיה
הגר"מ באמצע סעודה היה מנהגו ע"פ מה שראה אצל זקנו מרן הגר"ח שלא
לקום מהמקום כל הסעודה ,ולכן היה משה מסמן לשוטר להיכנס והוא היה
נכנס.
וציין רבנו שפלא הוא שהשוטרים ראו בקדושתו ונכנעו ממנו .ונתקיים בו
ברצות ה' דרכי איש ,גם אויביו ישלים עמו.

חמאת עכו"ם
מרן הגר"ח החמיר שלא לאכול חמאת עכו"ם ,אף שהמנהג הפשוט היה
שכולם אכלו ]עי' שו"ע יו"ד סי' קט"ו סעיף ג[ וכן נהגו כל המדקדקים שלא
לסמוך להקל לאכול חמאת עכו"ם ,אע"פ שמעיקר הדין לא שייך בו הגזירה
דחלב עכו"ם שהרי חלב טמא אינו עומד ,בכל זאת היו נזהרים מזה ולא סמכו
להקל.
בחו"ל בדרך כלל החמאה הי' חמאת עכו"ם ,שרק לגוים היה פרות.
והג"ר ישראל גרשון בנו של מרן הגר"ח זלל"ה ביקש מיהודי אחד שיביא לו
רק חמאת ישראל ובמשך הרבה זמן הקפיד לקחת רק מאותו אדם ,אחרי
שנים שלקח ממנו התברר שרימה אותם והביא להם חמאת עכו"ם ,שאלו
אותו למה עשית לנו כך ,אמר להם' :וואס ,מען טאר נישט ]מה ,וכי זה אסור[
שאע"פ שהיה יהודי חרדי לא הבין כלל במה מדובר.
ומכאן ואילך נזהר ר' משה ולא רצה לאכול חמאה בגלל שרימו אותו בזה.

ללמד כל אחד
שח רבנו :ר' משה היה דובר אמת בלבו והוא אמר לי פעם שהוא רצה ללמד
תורה לא אכפת לי את מי ללמד ,במושב זקנים ,ילדים בחידר ,שיעור בעה"ב,
לבנות יעקב ,ללומדים בכולל ,העיקר להועיל לאחריני ,כי היה לו שפה שיכול
היה לדבר עם כל אחד ולהסביר לכל אחד כפי הרמה שלו ,ולא היה לתועלת
עצמו רק להועיל לאחריני ,ודבר גדול הוא שאדם עומד בדרגה גבוהה יורד
ללמד דרגות נמוכות וקשה למצוא דבר כזה .וידוע שכל שבת היה אומר
שיעור לבעה"ב בספר תהלים ,והיה מכין את השיעור הרבה זמן ובשיעור
עצמו לא היה אומר כי אם מעט ממה שהכין.

גזירת השחיטה
עוד נשאל מרבני אירופה .כידוע ,מתקופה לתקופה מתעוררת באירופה
גזירת השחיטה .לאחרונה ,מי שעומד בראש המאבק נגד השחיטה היהודית
הם ארגונים של "צער בעלי חיים" וארגוני "ירוקים" למיניהם .המאבק שלהם
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חשש לגעת בספרים

שהגיע לביתו] .ושח לנו ח"א שבימי נערותו היה אחראי לשלוח את
המכתבים ,וביקש ממנו רבנו שלא יכניס לתיבה ביום ו' שמא יגרם חילול
שבת ,רק יכניס במוצאי שבת[.

ר' משה חשש דמה שאמרו בשבת )יג ,ב( דגזרו על הספרים של כתבי הקודש
שיפסלו את הידים במגען דה"ה ספרים שלנו בכלל הגזירה ,ולכן נמנע
מלגעת בחומש באמצע הסעודה ]ומסתמא דין זה הוא בדפי הספר ולא
בכריכה החיצונית[.

משפחה רגילה

הגר"מ זצ"ל היה רגיל לומר לתלמידיו ,אני זכיתי להיולד במשפחה חשובה
– פירמא -אבל הגראי"ל גדל במשפחה רגילה ,והוא זכה לגדול מעצמו
ולהאיר פני תבל.

יציאה עם חגורה

כח של חינוך

רבנו נוהג כשיוצא בשבת לתפילה בבית הכנסת לחגור את המטפחת על
הכתונת ,ולובש באופן שיש חציצה בין החגורה הקיימת למטפחת ]כחומרת
הרמ"א בסי' ש"א סעי' ל"ו[ ואמר רבנו שר' משה לימדו אופן מיוחד איך
לחבר שני ראשי המטפחת יחד בלי לעשות שום קשר )פרי חיים קיא(

סיפר רבנו שאמר לו הגר"מ ,שהיה ילד קטן פחות מגיל שלש ,הלך פעם
לאיזה התכנסות של ילדים וחזר הביתה ואמר איזה מילה לא ראויה ,וזקנו
הגר"ח נתן לו מכה קטנה על זה ,ואמר לו שלך לא ראוי לדבר כך.
ואמר הגר"מ שהרגיש כל חיו שעומד לפניו דברי הגר"ח הנ"ל ,וזה רומם אותו
לכל חייו.
וציין רבנו דבר פלא שהגר"מ זכר פרט כזה מגיל כזה צעיר.

לכתוב בדרך ארץ
סיפר רבנו שיש מקום בספרו אילת השחר על מכות שמקשה קושיא חזקה
על דברי הגבורות ארי ,ור' משה העיר לו מדוע אינו עושה מזה קושיה חזקה,
דלפי חוזק הקושיא היה צריך לכתוב לשון יותר חריפה .ואמר רבנו דהוא נהג
כך דכיצד ניתן לכתוב כך על השאגת אריה שהיה גאון עצום ,ולמד את הש"ס
אלף פעמים הוא בודאי ימצא דרך להסתדר עם הקושיא  ,ורגיל רבנו לספר
מה שמביא בנו של הח"ח ]כמובא בדוגמאות לדרכי אבי[ שכשנעשה בר
מצוה תירץ קושיא של השאגת אריה ,ומרוב שמחה ילדות היתה בו ואמר
הלואי ואזכה ליישב את כל קושייותיו של השאג"א ,ואמר לו אביו החפץ
חיים שבגלל ביטוי זה שאינו לכבודו של השאג"א לא יזכה להיות אדם גדול.
ולכן נהגתי בכל הספרים אף כשיש קושיא חזקה על הקצות או על הגרעק"א
לעולם אינני כותב בתקיפות רק בלשון הערה צריך להתנהג מאד בדרך ארץ
כלפי גדולי הדורות הקודמים.

חכמת הפנים

סיפר רבנו שאמר לו פעם הגר"מ שהוא יכול לראות על הפנים של בן אדם
אם הוא בעל כשרון או לא ,שזה חכמה מיוחדת ,וציין רבנו שגם החזון איש
פעם נסע בת"א ועבר אדם חילוני ,ואמר החזון איש ניכר על פניו שהא חכם.
)מפי הרה"ג ר' יצחק רוזגרטן שליט"א(

השאירו לפליטה

וכמה פעמים אמר רבנו שליט"א שהותירו את ר' משה לפליטה כדי להקיים
את התורה של שוייץ ,שהוא הקים את הישיבה בלוצרן ,שעשתה מהפכה
בכל האיזור ,שהיו בחורים שההורים רצו שיעזבו את הישיבה אחרי שנה
שנתים והוא שכנע אותם להשאר עוד ועוד .וכן במשך הזמן השפיע בהרבה
מקומות באירופה ,וברוסיה שבנה את ישיבת תורת חיים.

פטירתו

ימי צער

ר' משה נתבקש לישיבה של מעלה ביום י"ט אייר תשנ"ה והביאו אותו
לקבורה בארץ ישראל אור כ"ב אייר .וציין רבנו דבר פלא ,שבדיוק באותו
תאריך י"ט אייר תש"ס חמש שנים לאחר פטירתו נפטרה ג"כ אשתו שזכתה
להיות לו עזר ממש כרצונו בכל ענינו גדולים ,ובכל מה שהיה עוסק בצורה
מופלגת מאד )פרי חיים לד(.

שח רבנו :כשהיתי בשויץ היה תקופה ששהיתי במקום שמלמדים תלמידים
צעירים והבעה"ב שם לא רצה שיעלה לו הרבה כסף ,ולכן לקח תמיד בחורים
שילמדו ,את ר' משה ואותי והיה פעם שלא שילם זמן רב ,והבחורים היו
צריכים שיהיה להם קצת כסף לדברים הכרחיים ,ואני הייתי השליח של כולם
לבקש כסף ,והוא טען שפגעתי בו ,וזה לא היה נכון שח"ו שעשיתי כך ,אבל
הוא כבר רצה להתפטר ממני )צדיק כתמר יפרח(
ואז גליתי למקום נורא בציריך שהיה לה קיתון קטן ]מנזדרה[ תחת גג רעפים,
בקומה שישית ואף לא מקום למיטה אחת ,היה רק רוחב  40סמ' שהיו
צריכים ליכנס לשם בהתכפפות ,והיה קר שם כ 15מעלות מתחת לאפס ללא
אפשרות חימום טוב ,ולא היה בית הכסא .ושם הייתי בודד גם ללא ר' משה
תקופה ממושכת .וקיבלתי מהממשלה השוצירית שמונה עשרה פראנק
לשבוע שזה הספיק רק לקנות תפוחי אדמה וזה היה מאכלו.
עד שהגעתי לביתו של ר' ליבוש רובינפלד זצ"ל ששם היה כבר מקום מיוחד
שאכלתי שם בשבתות סעודות שבת לילה ויום ,והיו לו שני חתנים ת"ח
שדברתי עמהם בלימוד בעיקר במס' חולין .וזכור לטוב ר' ליבוש שכשעלתי
לארץ ישראל נתן לי אלפיים דולר בלי שבקשתי בכלל ,ואז זה היה סכום
גדול.
ואמר פעם רבנו שליט"א בענין זה :שחושב שהצער והבזיון שהיה לו בגלות
זו כיפר לו עונותיו ,ולכן זכה לכמה ענינים ולאריכות ימים ואכ"מ.

חלק מהשיחות

אמר רבנו שיש חלק מהשיחות שמסר ,שנשא ונתן עם הגר"מ זצ"ל עליהם,
וחלק מהדברים נאמרו אח"כ בשיחות.
וסיפר רבי יצחק רוזנגרטן שליט"א שבפעם הראשונה ששמע את רבנו מוסר
שיחה בישיבת גאון יעקב ,ניגש אליו אח"כ ואמר לו 'אני שומע את ר' משה
סולובציק' ,ואמר לו רבנו אכן הוא "הרב'ה שלי" בענינים אלו בצורה ובסגנון
של השיחות.

השגחה

כשברחו רבנו והגר"מ מבריסק לשויץ וכפי שהבאנו באריכות בגליון בחוקתי
תשע"ד ,סיפר רבי יעקב ניימן זצ"ל שלמד אז בבריסק שכולם חשבו עליהם
שהם ילכו לאבדון ,ששויץ היתה מקום שכמעט לא היו בחורים ברמה כמו
שלהם ,ולא העריכו כ"כ סגנון כזה ,ובסוף ראו כולם את יד השגחה דוקא הם
זכו לינצל ולהאיר את פני תבל בתורתם.

המצב בשויץ

ובאמת בתקופת שויץ סבלו הרבה בבדידות ,וכפי שסיפרו פעם אנשים
מתקופה ההיא ,שפעם אחת הוצרכו רבנו והגר"מ לנסוע למקום מסוים,
והודיע המשלח שהוא שולח אליו שני ת"ח שיכבדם כראוי...
מיד לאחר שהם הגיעו הוא שאל בפליאה – ת"ח שלחת אלי? שני צוענים
פליטי המלחמה הם נראים .והם המשיכו בכל כוחם בלימוד התורה.

לא אכל בשר

היה תקופה בישיבה במונטרי שהיה בחור שידע לשחוט ,והבעלי בתים
שמחו שיש להם כאן שוחט ,אבל הבחור גילה לאזני ואזני ר' משה שהוא לא
מאמין בה' והיינו צריכים כל פעם לחפש תירוץ למה אנו לא אוכלים בשר,
ולספר את זה לאחרים לא היה שייך מכמה טעמים ,ולא היינו יכולים אז
לשחוט בעצמינו) .שם(

בשר לחג

וסיפר הגר"מ שהיה תקופה שלא היה להם כמעט מה לאכול ,והם היו בחדר
לבד עם כמה אנשים והגיע חג ב' ימים ,והצליחו לאחר מאמץ גדול למצוא
עוף לשמחת יו"ט והם עשו מכך  36מנות והתרגשו כל כך שהשיגו עוף לחג.
וסיפר רבנו שכשהיו לשויץ הם היו צריכים ללמוד את כל ההלכות המצויות
לדעת את המעשה אשר יעשון ,ולמדו שחיטה למעשה וכו' ]ואת עניני
הטריפות כבר למד רבנו אצל ש"ב הגרש"ז ריגר זצ"ל בשעה ששימש לפניו
בהוראה[.

מכתב רבנו על ישיבת תורת חיים במוסקבה שהקים הגר"מ זצ"ל

לאחב"י די בכל אתר ואתר
הנה בשנת תש"ן כשהשתנה מצב המדינה הרוסית יזם הגאון הגדול ר' משה
הלוי סולוביציק זצ"ל לפתוח ישיבה גדולה עם מטרה קדושה להפיץ תורה
במדינה שהיתה שוממה כל כך הרבה שנים מתורת השי"ת ומיראתו ,ובס"ד
במשך השנים כבר יצאו מתוכה מאות בני תורה חלק מהם ממשיכים
בישיבות חשובות בארץ ישראל וחלק בארצות הברית יש מהם שכבר בנו
בתים הבנויים לתפארת ,ובמשך השנים אשר הגאון הנ"ל חי ,אז כל דבר בין
ברוחניות ובין בגשמיות נעשה על ידו אמנם אחרי שלדאבונינו שבק חי לכל
חי עול החזקת הישיבה נפל על כתפי האנשים החשובים בציריך וכן
באנטוורפען ,ובזמן האחרון אחרי שהיוקר גדול מאוד במדינה ואין לאל ידם
להשיג ההוצאות הנדרשות לקיום הישיבה ויש ח"ו חשש מאד שלא יצטרכו
חלילה לסגור מקום תורה המפואר אשר מתרבה מספר התלמידים כסדר,
לזאת באנו בבקשה מאוד לכל בני ישראל מוקירי ואוהבי תורה לתת יד לעזור
לתמוך בהישיבה וזכות זה יעזור לכל א' שיתברך בכל טוב סלה כמו שנאמר
ותומכיה מאשר
ו' ערש"ק וירא י"ז מרחשון תשנ"ט לפ"ק

לומדים יחד

העיד מרן הגרח"ק שליט"א ,שכאשר למד בישיבת לומזה וגם הגר"מ למד
שם ,היה רבנו שליט"א בא כל יום ]בשנים שגר בפ"ת[ ללמוד עם ר' משה.
ורבנו אישר את הדברים )צדיק כתמר יפרח עמ' שצט(

שולחים הערות

לאחר מכאן עבר רבנו ללמד בישיבת כפר סבא ,היה רבנו שולח מחברת עם
הערות לר' משה ללומזה ,והוא היה מחזיר ,וחוזר חלילה ,ולאחרונה מצאו
את המחברת בסוגית מיטב ,ושמח רבנו מאוד מכך.
בהמשך כשעבר הגר"מ לשויץ היו שולחים מכתבים מידי פעם ,וכשרבנו היה
מקבל מכתב מהגר"מ שהיה רשום שם תוארים עליו היה מוחק את זה מיד
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פרשת במדבר
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מ"ח קניני התורה

פניני פרשת במדבר
דגלים

לזכות לקבלה ,ונבאר בדרך משל ,דהנה יש דברים שאדם מבין שאי אפשר
לחברם ,וכגון בגד עם בגד אפשר לחבר ע"י תפירה ,וכן ברזל אפשר לחבר
עם ברזל ע"י הלחמה ,אבל אי אפשר לחבר בגד עם ברזל.
וכן הוא דבדרך הטבע אפשר לחבר שני דברים גשמיים זה עם זה ,אבל איך
אפשר לחבר דבר גשמי עם התורה שזה דבר רוחני ,ובאמת המרחק בין
גשמיות לרוחניות הוא הרבה יותר גדול מאשר חיבור בגד עם ברזל ,דלהם
יש איזה קשר ,אבל לגשמיות ורוחניות אין קשר כלל.
ובאמת כל חכמי העולם יכולים לחבר רק דברים גשמיים ,ואינם יכולים להבין
איך אפשר לחבר גוף גשמי עם נשמה רוחנית ,אבל הקב"ה שהוא כל יכול
ברא את האדם ,שהוא גוף גשמי עפר מן האדמה ,ונפח באפו נשמת חיים,
והנשמה היא דבר רוחני לגמרי ,חלק אלוק ממעל ,וחיבר הגוף עם הנשמה.
והנה התורה היא כולה רוחנית ללא גשמיות ,ובשלמא אם התורה היתה דבר
חיצוני אולי הי' שייך יותר להבין ,אבל האדם צריך לספוג התורה לתוכו,
שהוא צריך להתהפך בבחינה מסוימת לדבר רוחני ,ואיך זה יתכן.
אלא שהקב"ה שהוא כל יכול ,נתן לאדם אפשרות לכך ,שיוכל להתקשר
לדברים רוחניים ולהיות בעצמו ג"כ חלק רוחני ,וזה מפלאי הבריאה.
ואיך עושים את זה ,ע"י שאדם מכין ומקרב עצמו לרוחניות ,ע"י שמירת
המצוות ותיקון המידות שהם ענינים רוחניים ,וזה ההקדמה וההכנה שאדם
יכול לזכות ולהתקרב ,שיהא לו שייכות לתורה והתורה תכנס אצלו.
והיינו דכמו דבלי זה לא מבינים איך אדם גשמי יתחבר לרוחניות ,גם אחרי
זה צריך הכנה מהאדם שיוכל להתקשר לתורה.
והנה אומות העולם שקועים מאד בגשמיות ובטומאה ,ובכל זאת לאחר
שבאו בטענה מה ראו בני ישראל להתקרב יותר מהם ,אמר להם הקב"ה
שיביאו ספר יוחסין שלהם ,דכלל ישראל אע"פ דנשתקעו בהיותם במצרים
במ"ט שערי טומאה רח"ל ,בכל זאת הם שמרו על יחוסיהן ולא נשתקעו כ"כ
כאומות העולם להבדיל ,והם הבינו זה וכתוב ראוה בנות ויאשרוה.
משא"כ אומות העולם לא שמרו על כלום ,ואפילו כשטענו למה אנחנו לא
קיבלנו התורה ,הם לא רצו להתרומם משפלותם ,וכל כך נשארו בשפלות עד
דבשעה שבני ישראל נכשלו וחטאו בשיטים ,הם שמחו שגם ישראל כמותם,
ובמקום שירצו גם הם לעלות ,דאם היו רוצים היו יכולים להצטרף לבני
ישראל )וכמו יתרו דבא להתגייר( ,הם שמחו על ירידתן שנכשלו וחטאו .הרי
דהבינו שמגיע התורה לכלל ישראל ,אבל הם עצמם היו כ"כ שקועים
בטומאה דלא רצו להשתנות ,ומשו"ה כשבני ישראל נפלו ממדרגתם הם
שמחו שגם הם כמונו ,גם הם ירודים ,וכשנפלו נגף המקום את כל מי
שנתקלקל והעמידן על טהרתן.
וא"כ י"ל דגם מה שאמרו חז"ל שאומות העולם לא הסכימו לקבל התורה,
זה משום שהבינו דאינם ראויים ושייכים לזה ,ומ"מ הקב"ה שאלם אם רוצים
לקבל התורה ,כיון דגם לאנשים במצב גרוע יש בחירה ,וגם להם נותנים
אפשרות לבחור בטוב.
אבל הם הבינו שאינם יכולים להתרומם בזמן שכ"כ שקועים בטומאה ,דאין
להם שטר יחוס ואין להם שייכות לקבלת התורה ,אז קמו בנות ויאשרוה,
אבל הם אינם מסוגלים להתרומם ,ואדרבה עוד נשארו בשפלותם ושמחו
מירידתן של ישראל ,והיא הנותנת דמשום כך הבינו שאין להם שייכות.

חז"ל אומרים ]ומובא בילקוט שמעוני במדבר רמז תרפ"ז[ שכיון שנגלה
הקב"ה על הר סיני ירדו עמו עשרים ושנים אלף רבבות מרכבות של מלאכים,
שנאמר רכב אלקים רבותיים והיו כולם עשויים דגלים דגלים ,כיון שראו אותן
ישראל שהן עשויין דגלים דגלים ,היו מתאוין לדגלים אמרו הלואי שאנו
נעשין דגלים כמותם וכו.
והנה בן אדם לא יכול לראות מלאכים ,אבל הם השיגו דרגה כזאת בשעת
מתן תורה שראו את הכל ,ולכן ראו אז ג"כ דברים מה שבן אדם כרגיל לא
רואה ,וכשראו את זה וכל כך נפשם חשקה בזה ,אמר להם הקב"ה נתאויתם
לדגלים חייכם שאני עושה שאלתכם ,מיד הודיע הקב"ה אהבתו של ישראל,
ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו וכו'.
והנה יש דגלים פשוטים ,מה שלכל מדינה יש דגל ולכל צבא יש דגל אך מה
זה הדגל חתיכת בד ואי"ז כלום ,אבל כאן זה לא היה סתם בגד ,זה הי' משהו
אחר הם נתאוו בזה רוחניות ,והקב"ה נתן להם רואים מזה שאם בן אדם רק
רוצה' לטעום את הטעם של רוחניות הקב"ה נותן לו.
בפרט אנשים צעירים אם מעמידים את עיקר ההשגה של החיים שיהיה רק
תורה ,ויראת שמים ,וחסד וכל מה שהקב"ה רוצה ,אז כל אחד יכול להיות
מאושר גם לעצמו וגם לכל העולם כולו ,ועליהם אפשר לומר שהם יכולים
להיות הדור העתיד שהעולם יתקיים עליהם.
כל אחד צריך לנצל את הזמן הזה כשהוא צעיר ,כי כשבן אדם עדיין צעיר יש
לו כח ,ויש לו את כל האפשרות להשיג את מה שצריך להשיג ולגדול מה
שצריך לגדול ,ולכן כל אחד ואחד רק צריך להשתדל עד כמה שאפשר לקבל
על עצמו לא לבלות את הזמן בהבל וריק ובכל מיני דברים בטלים שיש ,רק
צריך ללמוד ברצינות ויזכו כולם להיות גדולים בישראל ,והקב"ה ישמח וכלל
ישראל יוושע מזה ,ובזכות זה נקוה ג"כ שתהיה הגאולה השלימה במהרה
בימינו) .נאמר בישיבת ראדין בנתניה(

ספרי יחוסיהם
והנה בילקוט )פרשת במדבר אות תרפ"ד( כתוב בשעה שקבלו ישראל את
התורה נתקנאו אומות העולם בהן ,מה ראו להתקרב יותר מן האומות ,סתם
פיהן הקב"ה ,אמר להם הביאו לי ספר יוחסין שלכם שנא' הבו לד' משפחות
עמים כשם שבני מביאין וכו' ,שלא זכו ישראל ליטול את התורה אלא בשביל
היוחסין שלהם גן נעול אחותי כלה וגו'.
שמעו האומות אף הן ,התחילו מקלסין להן ראוה בנות ויאשרוה וגו' ,כשבאו
לשיטים ויחל העם לזנות ,שמעו האומות אותה העטרה שהי' בידם כבר היא
נטולה מהם ,אותו השבח שהיו משבחין הרי בטל ,שוין הן לנו ,כשבאו לידי
נפילה זקפן המקום וכו' נגף המקום את כל מי שנתקלקל והעמידן על טהרתם
וכו' עכ"ל.
והנה במדרש זה כתוב דהאומות שאלו למה בני ישראל נתקרבו יותר
מהאומות ,אמנם בספרי )פרשת וזאת הברכה ל"ג ב'( כתוב שהקב"ה נגלה
על כל האומות אם רוצים לקבל את התורה ,וכל אומה לא רצתה לקבל
מאיזה סיבה אחרת עיי"ש ,אבל עכ"פ משמע שהם מעצמם לא רצו
להתקרב.והנה בכדי לזכות לתורה צריך להיות איזה הקדמה ,דללא זה א"א

להצלחת התורם בכל הענינים ברוחניות ובגשמיות * לרפו"ש לשרה בת רחל ,וליוצ"ח .ולהצלחה זיוגם בשטו"מ
לעילוי נשמת ר' אליהו יונה בן ר' מרדכי שכטר זצ"ל נלב"ע ה' סיון תשע"ג
לעילוי נשמת הרב אליעזר ליפמן בן ר' יחיאל יוסף ורקר ז"ל נלב"ע כ"ד אייר תשע"ה
לעילוי נשמת רבי אברהם חיים דוד שרייבר זצ"ל ממייסדי העיר קרית ספר ומתלמידי רבנו שליט"א נלב"ע ד' סיון

לעילוי נשמת ר' אהרן בן ר' אברהם יצחקי זצ"ל נלב"ע י"ב טבת תשע"ה
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להיות ערים בליל שבועות

סיפר רבנו שבעיר בריסק על כל בית היה ניכר שהוא ירוק ,וזה היה העבודה
והשמחה של הנשים לקשט כך את הבית ,ולחזק זכרון זה למתן תורה היה
שיר באידיש ובו נאמר "על ההר הירוק ניתנה תורה") .מזקנים אתבונן ח"ד(

מה שמבואר שנוהגים להיות ערים בלילה ולעסוק בתורה בליל שבועות
בשביל לתקן מה שהקב"ה נצרך להעיר את כלל ישראל כדי לקבל תורה,
צריך להבין :כיון שהיה קודם מתן תורה – א"כ מה יעסקו כל הלילה אם אין
להם תורה ללמוד ,וכי סתם צריכים להיות ערים בלילה ,הרי הולך בטל כישן
דמי .ואם נאמר שהתביעה היתה על שלא העמידו שומר – עדיין קשה מה
יעשה השומר כל הלילה.
ואולי אפשר לומר ,שהרי במרה כבר נצטוו על הדינים ,וא"כ היו יכולים
לעסוק כל הלילה בחושן משפט .וללמוד אליהם זכות– אפשר לומר שכיוון
שהיו "איש אחד בלב אחד" – א"כ דיני חושן משפט נראה להם כהלכתא
למשיחא ,שאם אחד רצה לבנות ליד אוהל חברו – לא הקפיד עליו כלל וכו'...

הכנה לשבועות
בדרך כלל רגיל רבנו שליט"א כמה ימים לפני שבועות לקרוא את המובא על
הב"י שזכה לגלוי שכינה בליל חג השבועות כדי לעורר את עצמו לרוממות
היום.
וז"ל השל"ה )מס' שבועות נר מצוה( ולהראות גדולת מעלת זה הלילה ,איך
שחביב לפני הקדוש ברוך הוא לבלתי נדום רגע אחת מדביקות התורה וכו',
אכתוב לכם מעשה שאירע קרוב לזמנינו ,והועתק מכתב המקובל הר"ר
שלמה הלוי אלקביץ וכו'.
דעו לכם ,כי הסכמנו החסיד נר"ו ואני עבדו ,ועבדיכם מהחברים ,לעמוד על
נפשינו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו ,ותהלה לאל כן עלה בידינו כי לא
הפסקנו רגע וכו' ,וכל זה באימה ביראה בניגון ובטעם ,לא יאומן כי יסופר.
ואחר כך למדנו משנה כל סדר זרעים .ואחר כך למדנו על דרך האמת.
ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ,ולמדנו שתי מסכתות ,זיכנו בוראנו ונשמע
את קול המדבר בפי החסיד נר"ו ,קול גדול בחיתוך אותיות ,וכל השכנים היו
שומעים ולא מבינים .והיה הנעימות רב והקול הולך וחזק וכו' ,ונפלנו על
פנינו ,ולא היה רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות מרוב המורא .והדיבור
ההוא מדבר עמנו ,והתחיל ואמר ,שמעו ידידי המהדרים מן המהדרים ,ידידי
אהובי .שלום לכם ,אשריכם ואשרי יולדתכם ,אשריכם בעולם הזה ,אשריכם
בעולם הבא ,אשר שמתם על נפשכם לעטרני בלילה הזה וכו' ,ודעו כי אתם
מבני עליה ,וזכיתם להיות מהיכלא דמלכא ,וקול תורתכם והבל פיכם עלה
לפני הקדוש ברוך הוא ,ובקע כמה אוירים וכמה רקיעים עד שעלה ,ומלאכים
שתקו ,ושרפים דממו ,והחיות עמדו ,וכל צבא מעלה )להקדוש( ]והקדוש[
ברוך הוא שומעים את קולכם וכו'.
ויאמרו ,מי יתן והלילה הזאת השניה נתחבר ביחד ונהיה עשרה ,והסכמנו
לעשות כן .ועם שבלילה הראשון שינה בעינינו לא ראינו אפילו רגע
כמימריה ,וגם ביום לא הונח לישן ,כי דרוש דרש החסיד נר"ו אחר המנחה,
וישבנו שם .ועם כל זה שנסנו בעוז מתנינו ועשינו בלילה השניה כסדר
הראשון ,ומרוב השמחה שהיינו עשרה ,לא המתינה עד עת קרוא המשנה
וכו' ,ולא עד חצות כמו בלילה הראשון שהיה ממש בחצות הלילה ,רק תיכף
שהיינו קוראים דברות של משנה תורה ,בהגיענו אל פרשת 'שמע' ,קול דודנו
דופק .והתחיל' ,שמעו ידידים המהדרים מן המהדרים ,הקיצו ורננו שוכני
עפר ,בסוד עפר העליון שני ההי"ן' כו' ,ודברים רבים של חכמה אמר הנה.
אחר כך אמר' ,אשריכם ידידי אשריכם המעלים אותי ,כמה וכמה נתעליתם
שאתם עשרה לכל דבר שבקדושה ,אשריכם בעולם הזה אשריכם ואשרי
יולדתכם וכו'.
והביא רבנו שליט"א שהעירו שרבנו הגר"א לא רצה לקבל מגידים ,ואין לומר
שהבדל בינו לבית היוסף היה שהוא היה בארץ ישראל והגר"א היה בחו"ל,
דהמעשה שהיה בליל שבועות היה בחו"ל דהוזכר שם יו"ט שני וכיצד קיבלו
דברי המגיד ,ואכמ"ל.

)רשימות רבי ישראל ארנון שליט"א(

מעלת הלימוד בליל שבועות
לאחד שהעיר למה נשארים ערים בליל שבועות על חשבון תפילה רדומה,
ואח"כ ביטול תורה שישנים הרבה שעות ,אמר רבינו בתוקף" ,השטייגען
העצום שיש בליל שבועות הוא חזק מאד ,ואין לזלזל בו כלל".
 אמר )בתשנ"ד וגם בתשנ"ח( שלמנהג הזה  -להיות ניעורים בלילה  -ישהרבה חסרונות .מבטלים עונג יו"ט ,הלימוד בלילה אינו באיכות כי עייפים,
וגם בשחרית התפילה אינה תפילה ,וביום לא לומדים כי ישנים .אבל בכל זאת
סוף סוף זהו מנהג ישראל) .רשימות רבי אהרן י' ניב א"ה .וראה הליכות שלמה שבועות
)עמוד שע"ד( "שהנהגה של להיות נעורים בליל שבועות נתפשטה ונתקבלה בקרב כל היראים
והלומדי תורה ,ויש להיזהר בעצמו וכן לחנך את ביתו להתייחס לזה בכובד ראש ולהשתדל לילך
בדרך זו וכו'" עיי"ש(.

אומר רבינו שפשוט כי מי שאינו יכול להיות ער בליל שבועות ,יראה לשבת
וללמוד ביום חג השבועות ,והמעלה הגדולה של לימוד בשבועות הוא גם
ביום.
בהיות רבנו שליט"א נער צעיר כבן י"ב – י"ג בבריסק למד עם ידידיו הג"ר
יצחק ניימן זצ"ל והגרי"ד סאלאויצ'יק זצ"ל בשני ימי חג השבועות את כל
מסכת קידושין )גפ"ת( ,חציו ביום הראשון וחציו ביום השני) ...זכרון יצחק עמ'
ח' ,וכך היה מספר הגרי"ד זצ"ל(.

ישלים שנתו
במ"ב )סי' תצ"ד( הביא בשם האריז"ל דמי שניעור בלילה וכו' "ישלים שנתו",
וכונת הביטוי "ישלים שנתו" ,ביאר רבינו דהיינו שתתמלא שנת לידתו.
וכלשון חז"ל "הקב"ה משלים שנותיהם של צדיקים".
ושאלו א"כ מי שנולד בח' סיון ,נמצא שיזכה עבור זה לחיות עד ח' סיון,
וירויח יום אחד בלבד? הגיב רבינו  -וכי יום אחד לחיות זה כלום?!

ברכת התורה
הורה רבנו שאפשר ללמוד גם אחר עלות השחר ואי"צ לחכות עד שימצא מי
שיוציא אותו בברכת התורה ,דהא הוי ספק אם צריך לברך ברכת התורה
אחר הלילה כשלא ישן ,ואמנם זה ספיקא דאורייתא .אבל האיסור ללמוד
קודם ברכה זה רק איסור דרבנן ובזה אמרינן ספיקא דרבנן לקולא] .וכן פסק
הגרשז"א כמובא בהליכות שלמה שבועות עמוןד שע"ה-ו[
שנה אחת כשהתפלל רבנו בישיבת גאון יעקב ,ולא היה מי שיוציא בברכת
התורה ,אמר רבנו שהוא יוציא אותם ,מאחר שהוא ישן ביום של ערב
שבועות ,ואז מחויב ממ"נ בברכת התורה וכד' הרע"א המובא במשנה ברורה
סימן מ"ו.

תיקון ליל שבועות
רבנו אומר את התיקון בליל שבועות ,ובדרך כלל מספיק רק לימוד המקרא.
ונשאל מה עדיף ללמוד בליל שבועות? ואמר אפשר לומר התיקון ואפשרללמוד ,מה שעושים זה טוב.
ושאלו את רבנו מה הענין בתיקון ליל שבועות .ואמר רבנו שבוודאי יש בזה
ענין גדול .וסיפר שהעולם מספרים שהמגיד מדובנא שאל להגר"א מדוע
אינו אומר תיקון ,וענה הגאון שהתיקון מכיל תמציות מתוך התורה ,והוא
רוצה ללמוד את התורה ולא את תמציותיה ...ומכאן לומדים שיש בתיקון
תמצית של התורה וזה חשוב מאד .בישיבות התקבל דווקא ללמוד ,ובוודאי
יותר שייך להישאר ער כשלומדים ,דכשאומרים התיקון ולא מבינים מה
שאומרים – יותר קשה להישאר ער.
ובאותו עניין :יש כאלה שאין להם כוח ללמוד ושומעים שיעור ,ויוצאים מדין
שומע כעונה .וצריך לדעת שמי שמבין את השיעור – יוצא מדין שומע
כעונה .וגם מי שיושב בשיעור ולא מבין – גם כן יצא שבאמת מדין שומע
כעונה נחשב כעונה .אבל מי שעונה ולא מבין – אין זה לימוד ,דלא למד כלום
אלא אמר סתם) .רשימות רבי ישראל ארנון שליט"א(

אמירת היוצרות
בבריסק נהגו לומר את היוצרות ,וכולם היו אומרים את זה ,וחלק מהתנאי
שעשו עם החזן של הבית כנסת היה שצריך להיות החזן גם בשבתות
שאומרים בהם את היוצרות.
וכן נהג הגרי"ז לומר את כל היוצרות והפיוטים ,והיה אומרם בביתו בנחת
ובדקדוק והיו לו פשטים יפים בפי' היוצרות ,ואחרי התפילה היה אומר מה
שנתחדשו לו בעת אמירת היוצרות ,אך בישיבות היום לא נהגו לאמרם
מפאת שמתפללים בנחת ואין די זמן לומר הכל) .אעלה בתמר ,וע"ע בשו"ת משיב
דבר ח"א סי"ג שהעיד הנצי"ב על מנהג הפיוטים בואלואזין(

קריאת המגילות
בבריסק היו קוראים קהלת ,שיר השירים ,רות ,ואיכה מקלף ,אבל לא בירכו.
וגם רבנו הגרי"ז במנין שהיה בביתו לא ברך ,אמנם בארץ ישראל פשט המנהג
כהגר"א לברך על זה.
ונשאל רבנו :האם אפשר לקרוא מגילת רות לפני התפילה בחג השבועות,
לאחר עלות השחר.
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אמירת רצה ביו"ט

והשיב :לא עושים שינויים ממנהג אבותינו ,ואם בא לשנות ממה שנהגו,
הרי זה כקורא בערב החג )פרי חיים רי"ב(

אחד שכח בליל יו"ט ואמר בברכת המזון רצה ,ושוב נזכר ואמר יעלה ויבוא,
אין אמירת רצה מקלקלת הברכת המזון דמצאנו דיו"ט נמי איקרי שבת) .צוף

עליה למעשה מרכבה
רבנו נוהג לעלות במנין שבביתו בחג השבועות לקריאת מפטיר ולהפטרת
מעשה מרכבה.

יהונתן עמ' י'(

אמר הבדיל בין קודש לחול

מאכלי חלב

מי שטעה ואמר במוצ"ש המבדיל בין קדש לקדש נראה דלא יצא ,אבל ביו"ט
שחל במוצ"ש ]כהאי שתא[ וטעה ואמר המבדיל בין קדש לחול יל"ע אם
יצא בדיעבד כיון דהוי קצת חול ביחס לשבת ,ויתכן דלא יצא דהוי משנה
ממטבע שטבעו חכמים) .ימלא פי תהלתך ביאורי תפילה(

 האופן המועדף מתי לאכול מאכלי חלב אמר לי רבנו שליט"א :לאכולבבוקר חלבי ויותר מאוחר לאכול בשרי) .רשימות רבי אהרן ניב שליט"א(
והנה ברמ"א סימן תצ"ד סעיף ג' מביא המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות,
והיינו בסעודה גמורה בפת ,וכמבואר מהטעם שכתב הרמ"א על כך דהוה
זכר לשתי הלחם .ויש להעיר דהנה להפוסקים דאין מצות סעודה ג' ביו"ט
הרי אם יאכל בבוקר מאכלי חלב נמצא דבסעודה העיקרית לא יאכל בשר,
ומה שיאכל בשר בסעודה ג' הא לרוב פוסקים אין מצות סעודה ג' ביו"ט,
וכבוד יום הרי עדיף גם ביו"ט כמו שדייקו בטוש"ע ובמפרשים אהע"ז סימן
ס"ב סעיף ח') .ימלא פי תהלתך עמ' תמ"ב ,א"ה ולפי"ז ראוי לאכול מיני מזונות חלבי בבוקר

יקנה"ז על פת
בחוץ לארץ לא הי' מצוי יין והיו מקדשים כל השנה על חלות ,והבדלה שאין
עושים על חלות הבדילו על שכר וכדו' ,אבל בקידוש יקנה"ז היו עושים על
חלות ,דמגו דמהני לקידוש מועיל גם להבדלה )בנתיבות הלכה שבועות .א"ה וראה
בשו"ע רצ"ו סעי' ב' ובמ"ב שם סקט"ו ובמטה אפרים סימן ת"ר סעיף ג' ,וראה בהליכות שלמה
פסח שאשה יכולה לקדש יקנה"ז אפילו שנשים אינן מבדילות(.

אכילת מאכלי חלב

ובזה יצא יד"ח המנהג ,ואינו יוצא סעודת יו"ט(

ברכת התורה

כ' הרמ"א )סי' תצ"ד ג( דנוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות ,ובמשנ"ב
שם הביא בשם גדול אחד דהטעם לזה הוא משום דכיון שקיבלו התורה
ונתחדשו להם הל' שחיטה ,וניקור ולהדיח ,ולמלוח ,ולבשל בכלים חדשים,
כי הכלים שהיו להם מקודם נאסרו להם ,והיה צריך לזה הכנה רבה ,על כן
בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ,ואנו עושים זכר לזה .עכת"ד.
וצ"ב דהרי היה להם מן ,ובמן היה אפשר לטעום את כל המינים ,כדאיתא
בגמ' )יומא ע"ה (.וא"כ מדוע אכלו מאכלי חלב ,והרי יכלו לטעום במן  -בשר.
וכששאלתי זאת קמיה מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א השיב דהם לא
הסתפקו במן ורצו עוד אוכל ]בשר[ ,למרות שיכלו לטעום במן  -בשר,
והוסיף דכן מצינו בגמ' שם דהיו קונים תבואה מתגרי עכו"ם ,חזינן דהם רצו
עוד אוכל .עכ"ד .ונראה דאע"פ שכ' מרן שליט"א באילת השחר )פר' עקב ח,ג( עה"כ ויענך

אמר בשם החזון איש דבמקרה כמו חג השבועות שעיקר השינה היא ביום
אז מחויב לברך ברכת התורה אחר שינת היום ,ועי' מש"כ ע"ז הגרח"ק
שליט"א .בהערה לאעלה בתמר או' טו וז"ל ,לי אמר אחרת שאפילו היה ער
כל הלילה כמו בשבועות ואח"כ ישן כל היום לא יברך ברכה"ת על שינת
היום ,שהעיקר היא שינת הלילה ,ושינת היום לעולם נחשבת עראי ,ומש"כ
בקריינא דאגרתא ]-ח"א אגרת קל"ג ברה"ת ע"פ דין צריכים לברך אחר כל שינת
קבע והמנהג הוא לברך רק לאחר קימה של שינה העיקרית לאותו המעל"ע עכ"ד[

העיקר תלוי בשינה העיקרית במעל"ע ,כנראה לא ידע את מה שאמר
החזו"א.
והביא רבנו עיצה שיאמר ויברך דוד עד מן העולם ויאמר ברכת התורה ,וכך
הוא נוהג בעתים שונים] .א"ה ושמענו מהגר"מ גולדשטין שליט"א ששאל את מרן

וירעבך ויאכלך את המן וגו' דהאנשים הפשוטים שרצו להרגיש שובע ,הם אלו שקנו אוכל
מתגרי עכו"ם ,מ"מ הכא דאיירינן בחג השבועות שיש מצוה לאכול בשר משום שמחת יו"ט,
נראה דמה"ט כולם רצו שיהיה להם בשר ,ולא רק האנשים הפשוטים .ומרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א השיב לי על שאלה זו ]בכתב[ וז"ל :הרי איכא למ"ד טעמו וממשו) ,יומא עה (.עכ"ד.
ונראה שכוונתו דכיון דלמ"ד טעמו וממשו  -כשהיו חושבים על טעם מסוים היה המן נהפך
לממשות של אותו מאכל ,א"כ לא ארווחנא במה שיחשבו לטעום במן – בשר ,משום דשוב לא
יוכלו לבשל בכלים ,וכנ"ל ]והמן היה צריך בישול כשרצו לאוכלו מבושל ,כדכתיב בקרא )שמות
טו,כג( את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ,ועי"ש ברש"י[ וע"ע בפתח עינים להחיד"א
)חולין קט( שהסתפק אם חשב במן על מאכלות אסורות ,אי עביד בזה איסורא ,ובאילה"ש )פר'
בהעלותך יא,ה( ג"כ דן בזה מדנפשיה ,ור"ל דאפי' למ"ד טעמו וממשו ,מ"מ לא הוי חפצא
דמאכלות אסורות .וציין לעי' בשו"ת צפנת פענח סי' ג') .מרשימות הרב אי"ש פרידליס
שליט"א ,וע"ע מה שהבאנו בגליון חג השבועות תשע"ד(.

הגריש"א זצ"ל האם במקום ספק ברכת התורה שיאמר ויברך דוד וכו' .ואמר לו
הגריש"א שאף שבדרך כלל אני לא אוהב פטנטים בהלכה ,אבל בברכת התורה כך
ראוי לעשות ,דמצאנו בחז"ל כמה דרכים שאדם יוצא ברכת התורה[.

התבוננות במה שכולם נרפאו
בשעת מתן תורה היה ממש מצב של תענוג נורא ,דכל החולים נרפאו,
החגרים והאילמים וכו' .וזה ממש דבר פלאי שאדם למשל ללא רגל לפתע
קיבל רגל ,יד ,עין וכו' .הרי זה ממש פלא למתבונן .ואיזו התעלות נוראה
היתה להם ביום מתן תורה לכלל ישראל .והנה כעבור מ' יום ירדו לכזאת
דיוטא תחתונה ,לשפל המדרגה של חטא העגל .וצריך להתבונן עד כמה
גדול כח השטן ,שיכול לגרום לכזה מן בלבול ודמיון לבני אדם ,שראו ממש
את מיטתו של משה רבנו וחשבו שהוא נפטר .והצליח כל כך להטעותם עד
שהגיעו ל"אלה אלוהיך ישראל" ,אמנם לא כולם ,אלא כל אחד לפי מדרגתו.
ועד היום גדול כוחו ,שמראה לאדם שכדאי לו לאכול נבילה ,ומראה לו כמה
הנאה יהיה לו מזה .וכל שאר תאוות העוה"ז – הכל הוא פרי דמיונו שעושה
לו השטן בכוחו הגדול.
עוד יש להתבונן היאך כתוצאה מחטא זה – נשרו כל האיברים שקיבלו במתן
תורה ,נשירת רגלים ,ידיים ,חזרו להיות סומין וכו' – כמה נורא שראו עד כמה
החטא גורם...

בהיכל הישיבה
בשנים עברו היה רבנו שליט"א מגיע לישיבת פונביז' הקטנה בלל שבועות
באמצע הלילה ,והיה יושב בפינה ליד דלת הכניסה ]בסוף הטור בצד שמאל[
שם לא היה ספסל שישבו שם בחורים ולמדו ,אלא היה יושב שם עם כסא
וסטנדר ,היה בא בשקט וכמעט ולא שמו לב שהגיע .היה נמצא בישיבה
בערך שעה ויותר ,והיה עונה לשאלות אם באו לשאול .ואח"כ היה הולך.
באחד מהשנים הללו נפל הגנרטור בישיבה אחרי כניסת החג ,ומרן הגרמי"ל
זצ"ל הורה שלא לקרוא לגוי שידליק את האור ,ולמדו באותו השנה בהיכל
אוהל קדושים ,ורבנו הגיע לאוהל קדושים ,וישב כנ"ל.
ואפילו בשנים שרבנו לא היה מגיע לישיבה בשעות הסדר ,בשביל לענות על
שאלות ,והיה בא רק לשיעור ונשאר למנחה .ובשבת גם היה בא למסור
שיעור והולך מיד אחרי השיעור ,מ"מ הקפיד להגיע לסדר של ליל שבועות!

להתבונן
בגמרא בפסחים )דף ס"ח ,ב( הכל מודים בעצרת דבעינן לכם ,ומובא הא
דאמר ר' ששת כל תלתין יומין מהדר ליה תלמודיה ותלי וקאי בעיברא
דדשא ואמר חדאי נפשאי חדאי נפשאי ,לך קראי לך תנאי .והעיר רבנו
שליט"א אמאי מוזכר דבר זה בתוך הסוגיא כאן ,שדובר על חג השבועות
דבעינם לכם וכו' ,והר ר"ש עשה את זה כל ל' יום ,ומבואר דבשבועות יש
ענין להתבונן בענין זה שאדם לומד תורה עבור כל העולם.

)מאת הרה"ג רר"ש שליט"א(

מה לך נרדם!

בעינן לכם

מרגלא בפומיה דרבנו לומר על גודל היום של חג השבועות :היום שזכינו בו
לכל הברכות וההצלחות וכל האושר ,הוא האי יומא ,ואם אדם משים לב
בזמן זה ,אפשר לראות שיש אפשרות מיוחדת ביום הזה להתעורר
ולהתחזק ,כמש"כ הספרים דכיון שאז הי' עת רצון גדול מאד גם בכל שנה
יש עת רצון מיוחד  -במדה מסוימת ,ויש אושר בזמן הזה יותר משאר
הזמנים .וא"כ אפילו אלו שאינם מתעוררים בימים רגילים ,מ"מ עכשיו
הקב"ה ממציא הזדמנות של התקרבות ,ומה לך נרדם! – תתעורר ,יש
אפשרות לזכות! )ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקע"א(

הנה הק' המהראי"ל צינץ כיצד אמרינן בעצרת דבעינן לכם הרי זה חג של
מתן תורה ,והיה ראוי רק לשמוח בדברי תורה בו.
ואמר רבנו דהנה באבודרהם )הל' ברכת המילה( כ' דעושים סעודת סיום כדי
לתת לגוף שכר על שהיה שותף בלימוד ,וז"ל "ופירש ה"ר משה כהן שהטעם
בזה שהקב"ה חפץ כפי היות שאר כוחות הנפש נמשכות ונגררות אחר הנפש
המשכלת בעשיית המצות ובדרישת החכמה שיהיה להם חלק בשמחה אשר
תגיע לנפש המשכלת בעשות המצוה או בהגיעהו לחכמה וזה יהיה בעשותו
סעודה במאכל ובמשתה" .וא"כ גם בשבועות נותנים לגוף לאכול כי הוא
שותף לקבלה של התורה.
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מ"ח קניני התורה
הנה תנינן באבות )פ"ו מ"ח( קניני התורה שהתורה נקנית בהם ,ואמרנו לרגל חג השבועות נביא כאן מדברי רבנו שליט"א אודות כל קנין מקניני התורה.
ובאמת יש ענינים רבים מדברי רבנו שליט"א בכל קנין וקנין ,ונצרך לזה חיבור גדול ,והשתדלנו להביא מעט מזעיר בכל ענין ,וכן הבאנו בעיקר דברים חדשים
שלא הובאו עד עתה בגליונות כאיל תערוג ]יצוין שהקשר של הדברים למ"ח קנינים לשיטות השונות נערכו ע"י המערכת ולא נאמרו להדיא מרבנו שליט"א
בהקשר לזה ,מלבד מה שנאמר בשיעור בפרקי אבות שצוין במקום[
*
כשיתבונן אדם על עצמו יראה כי מה שהשיג בתורה הוא בניסי ניסים ,ועל מה שאין ,אין קושיא וצריך להשריש היגיעה על מ"ח קנינים כי בלי זה אין התחלה.
)מתוך שיחה בס' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ט'(

*
כל מי שיסתכל על עצמו יראה עד כמה הוא לקוי ]במ"ח קנינים[ שעדיין לא זכה לקנותם ,דבכדי לקנותם צריך עבודה של כל החיים ,ולא פשוט לזכות לזה.
)מתוך שיחה בס' ימלא פי תהלתך עניני מת"ת עמ' קג( ]א"ה ,וראה בדברי אדוננו הגר"א במשלי )פרק ל"א ,כ"ט( על הפסוק "רבות בנות עשו 'חיל' ואת עלית וגו'" ,וז"ל "שהתורה נקנית במ"ח
דברים ,וכל מי שיש לו יותר מדות מאלו המ"ח דברים יש לו תורה יותר ,אבל א"א שיהיה לו לאדם כל המ"ח דברים ,ורק שיש לא' איזה מהם ,ולהב' מידות אחרות ,עד שבין כולם יהיו המ"ח ,והתורה
כולה אינה נקנית אלא ע"י כל המ"ח קנינים וזהו רבות שהם התלמידי חכמים עשו חיל שהן המ"ח עכ"ל .וראה לשונו הזהב של רבנו החזו"א בקובץ אגרות ח"א מכתב ד' "וכל המוסיף בקנינים
שהתורה נקנית בהם ,מוסיף ידיעה יותר ברורה ,וטועם נעימות הצפונות אשר היו בעילום והסתר טרם עמלו ,והן הנה החידושים משמחי נפש ומלהיבי אהבה עילאית ,מורם מכל שפלות הגופניים,
ומהפכים גשם לנשמת חיים"[

עבודת המדות הכשר לתורה.
שח רבנו :העמידה על המדות ]ללא השתפרות[ מפריע לתורה ,דחלק גדול מקניני התורה ,הם בעניני מידות ,דבשביל לזכות לתורה צריך לעבוד על המידות,
וככל שיותר מתגברים אפשר לזכות יותר לתורה.

ההבדל בקניני התורה לקניני כהונה ומלכות
תנן באבות ו' ה' .גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות ,שהמלכות נקנית בל' מעלות והכהונה בכ"ד.
וילה"ע דהרי בלא"ה גדולה תורה ,דהא לזכות לכהונה האדם אינו עושה כלום ,וכן במלכות הבן יורש את אביו ]רק אם מדברים על הראשונים שזכו מכח
מעלותיהם לכהונה ומלכות[ משא"כ לכתר תורה זוכה ע"י עמלו ,וכן הקנינים אינם דומים ,דקניני כהונה הם כ"ד מתנות שנותנים לכהן מחמת שהוא כהן ,וכן ל'
מעלות דמלכות זה דינים שיש על המלך ולא קנינים בכדי להיות מלך ,משא"כ קניני תורה הא על ידם נעשים גדולים בתורה) .שיעורי פרקי אבות(

א .בתלמוד – ידיעת התורה )מדרש ר"ד הנגיד(

לנפשיה מסכת אחת שלבו חפץ אשר בה יעמול במיוחד ,הן באיכות ההבנה
והן בריבוי החזרה מתוך שאיפה ,שתהיה לכל הפחות מסכת זו ידועה לו על
בוריה ,והלומדים היקרים אף נבחנים בהצלחה וכותבים חידו"ת ,איש איש
על מסכתא דידיה.
ואכן לפנים זאת בישראל ,מצינו שרבותינו החשיבו מאד ענין זה ובמיוחד
מצינו שכך הורו רבותינו הגר"א ,והחפץ חיים זיע"א לידע לכל הפחות מסכת
אחת על בוריה .ואם בדורות דעה קדמונים החשיבו דבר זה הרי ק"ו שבדורנו
אנו ,שנתרבה השכחה והעסק בחזרה נחלש ,יש חשיבות רבה במפעל זה
שמרבה הסיפוק אצל הלומדים הצעירים.
והנני בזה בברכה נאמנה לכל הלומדים והעוסקים במסגרת זו שיזכו לגדול
ולהתעלות בתורה ,לרוב שפע בעוה"ז והקרן קיימת לעולם הבא.
וליוזמים אוסיף ברכה שיזכו להרחיב גבולות התלמידים במפעל קודש זה
להגדיל תורה ולהאדירה .אהרן יהודה לייב שטינמן

בענין חיוב ידיעת התורה הבאנו בזה דברים ארוכים בגליון שבועות תשע"ד עיין שם .וכאן
הבאנו עוד כמה ענינים,
וגם בענין ידיעת התורה מזהיר רבנו שילמדו בהבנה ולא בבקיאות בעלמא ,וראה מה שהבאנו
שם מה שהדריך רבנו שליט"א דרכי לימוד בעין ובבקיאות.

חיוב ידיעת התורה
חז"ל אומרים אלף נכנסין למקרא ואחד יוצא להוראה )עי' מד"ר ויקרא ב' א'(
והנה אחד שיוצא להוראה ,אין הכונה על ידיעת דינים מסוימים בשו"ע ,דהא
כל אחד יודע קצת דינים ,וזה עדיין לא נקרא אחד יוצא להוראה ,אלא הכונה
שיכול להכריע בשאלות עמוקות.
בכל הדורות היו ת"ח גדולים שיכלו להכריע בשאלות עמוקות וקשות ,דלזה
צריכים לדעת את כל הסוגיא לעומקה ולרוחבה ,וכמו הראשונים וגדולי
האחרונים כרעק"א ,והחת"ס וכדו' שדנו בהיתר עגונות וכדו' ונכנסו בכל
הסוגיא לעומקה ולרוחבה ,זה נקרא יוצא להוראה ,דאם אחד יודע רק מה
שכתוב מפורש בפוסקים ,זה עדיין לא נקרא יוצא להוראה.
בכדי להיות כזה ,בודאי לא מספיק רק ידיעה בחלק מהתורה ,אלא צריך
לדעת את כל התורה ,ולדעת היינו באופן יחסי ,א"א בזמנינו לדעת כמו
שידעו התנאים ,כמו שידע הגר"א וכדו' ,אבל כל אחד כפי מה ששייך לפי
דורו ,וזה חז"ל אומרים אלף נכנסין למקרא ואחד יוצא להוראה.
בימינו נתמעטו אלף נכנסין למקרא ,כי חלק הכי גדול בכלל ישראל רח"ל סטו
מן הדרך ,עד כדי כך שברוב המדינות כמעט יש התבוללות ואין הבדל בין
יהודי לעכו"ם רח"ל ,יש מדינות שהטמיעה שם באחוזים מאוד גדולים,
כמעט שלא נשאר יהודים ,ומהחלק הקטן שנשאר צריך להיות אלף נכנסין
למקרא ואחד יוצא להוראה ,והמעט הזה הרי נשאר בין כתלי ביהמ"ד
והישיבות ,במקום זה יש חלק הכי גדול מהבעלי כשרונות ,ומהם יש לצפות
שיצאו ת"ח גדולים ,כי אם לא אז מהיכן יצמחו ת"ח גדולים ,וזה ידוע דבכדי
להיות ת"ח גדול בהוראה צריך לדעת את כל התורה ,דהיינו כפי מה ששייך.

הש"ס זה המכולת שלו
סיפרו על הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל שפילס דרכו לכיוון קדמת בית
המדרש ,ושנים מן הבחורים שעסקו באותה עת בשיחת חולין הבחינו בו
שהוא קרוב ועומד לחלוף על פניהם .תיכף ומיד החלו מתנדנדים נוכח
הסטנדרים ובהגיעו סמוך ונראה ממש למקום מושבם החלו מנגנים ,תנו
רבנן ,אי אי אי ,תנו רבנן .ורבי נחום סר אליהם ולוחש באזניהם אי אי אי ,אבל
בכל מסכת נדרים ]שזה המסכת שלמדו אז[ אין ולו פעם אחת תנו רבנן.
כשסיפרו עובדה זו קמיה דהגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,והיה נראה
בעליל שנהנה מהסיפור עצם את עיניו ,וכמו העביר את כל מסכת נדרים מול
עיניו ,לפתע ננער ולחש אמנם כן אין 'תנו רבנן' בנדרים אבל יש 'דתנו רבנן'.
מאן תנא להא דתנו רבנן נדר לחמישה בני אדם והותר לאחד מהם הותרו
כולן )בנדרים כז ע"א(.
סיפרו בהתפעלות עצומה עובדה זו לרבנו שליט"א ,ואמר על כך ראש
הישיבה מה אתם מתפעלים והלא זו המכולת שלו .וביאר דבריו בתוספת
נופך :האם מישהו מאתנו מתפעל מבעל מכולת המכיר את כל תכולת חנותו
היכן מונח כל מוצר ומה מחירו המדוייק בודאי שלא .וכל זאת למה כי הוא
חי את המכולת שלו זה החיים שלו .ואצל ר' חיים הגמרא והמפרשים הוא
הוא המכולת שלו) .קובץ ישורון כ"ב(

חיזוק לדעת מסכת שלימה
בס"ד.
תקבל עליך לגמור מסכת אחת ולחזור עליה הרבה פעמים ,עד שתרגיש
שאתה בקי בה ,וזה יתן לך סיפוק גדול ,ונקוה שזה יגרום במשך הזמן גם
חיזוק ללמוד בעיון היטב.
חזק בתוי"ש ובעבודת השי"ת בתקון המדות ותזכה לסיעתא דשמיא.
אי"ל .אדר תשנ"ו

ב .בשמיעת האוזן – ישמע ויקבל מחברו )רוח חיים(
שמיעת שיעור כללי

נשאל רבנו שליט"א שיש בחורים שאינם מבינים את השיעור כללי מה
לעשות עמהם.
והשיב אם אומרים פלפול ארוך באמת לא כל אחד יכול להבינם ,ולכן עדיף
לומר פחות בשיעור כדי שיבינו.

מפעל המסכתות
פעלא טבא עשו לעדוד עסק התורה הנקרא "מפעל המסכתות " שנוסד ע"י
הישיבה הקדושה קרן אורה כרמיאל ,כאשר בוגרי הישיבה בוחרים איש איש
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לא להפסיד אותו

ויש מקומות בישיבות שעשו תקנה שבחורים משיעור א' וב' לא נכנסים ,ורק
בני שיעור ג' היו נכנסים.
וציין רבנו שבהרבה מקרים הישיבה לא מתאימה לבחור ,שבחורים רוצים
ישיבה יותר מרמתם ,ואח"כ נוצרים בזה בעיות.

אחד בא לרבנו שליט"א בשאלה :כי בנו הבחור סיים כבר בגיל צעיר את
הש"ס ,וכדי לרומם את בנו שיהיה ת"ח גדול הוא רוצה שבסדר ג' אחרי סדרי
העיון של הישיבה להצמיד לו אברך שילמד איתו שלושה דפים כל יום.
השיב רבנו שליט"א :אם יש סיכוי שייצא ממנו ת"ח ,אז חבל לעשות דבר
כזה ללמוד איתו ג' דפים ולהפסיד אותו ,ואם לא נראה כי ייצא ממנו ת"ח,
אז אפשר )מזקנים אתבונן ח"ג(.

הקדימו נעשה
בגמ' בשבת פח ,א דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע
באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני
כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע.
הנה הלשון הגמ' בשעה 'שהקדימו' נעשה לנשמע וצריך להבין מה זה נוגע
לכתרים שקשרו להם מלאכי השרת ,דלכאו' העיקר הוא מה שאמרו נעשה
ונשמע ומאי נפק"מ אם הקדימו נעשה או נשמע ,הרי מ"מ בשכר האמירות
ראויים לב' כתרים.
ויש לפרש דהנה לשון שמיעה כולל ב' מובנים ,א' שמיעה ,ב' הבנה ,וא"כ אם
היו אומרים מתחלה נשמע דהיינו הבנה ,שייך שלא היו יכולים להגיע
לנעשה ,דעד שיגיעו להבנת כל מצוה אי"ז בא ברגע אחד ,דבהבנה אפשר
להתעמק עוד ועוד בלי סוף ,וממילא לא היו מקבלים שני כתרים .כיון שלא
היו באים לעולם לנעשה .אבל ברגע שהקדימו את הנעשה לנשמע ממילא
כתר א' של נעשה יש להם מיד ,וגם הכתר השני קבלו ,אף שיכולים להמשיך
ולהתבונן בלי סוף ,ולכן הדגישו חז"ל דבשעה שהקדימו נעשה לנשמע זכו
לב' כתרים) .אילת השחר שבת שם(

ה .באימה  -אימת רבו עליו )מדרש -שמואל(
יש פחד שמקשה על האדם את כח הריכוז ,אבל כאן כתוב דאימה זה מקניני
התורה )שיעורי פרקי אבות(.

אם לא יהי' כבוד התורה אז חלילה וחס לא יהי' תורה
כל הכח של כלל ישראל זה תורה ,ובלי תורה ח"ו אין כלל ישראל .מבחינה
מסוימת התרבתה תורה בכלל ישראל ,בכל המדינות ,ובעיקר בארץ ישראל,
ואפילו באמריקה ובעוד מדינות התרבו ישיבות ,מה שלפני שנים לא היה,
וזה הדבר היחידי שמחזיק את כלל ישראל ,בזמן האחרון של הגלות  -שאנו
מקוים שלא תארך עוד הרבה זמן עד שהקב"ה יעזור שיחיש הגאולה ,אבל
עד אז מוכרחים לעזור בכל הכוחות להחזיק את כל בני התורה שמוסרים
.
נפשם להקב"ה ,ולומדים תורה מתוך הדחק
ואני רוצה רק להוסיף דבר ,אף שאין לו שייכות באופן ישיר לכאן :כתוב
בפסוק ביהושע )סוף פרק י"ד( :והארץ שקטה ממלחמה .מביא רש"י שם
מדרש אגדה :האדם הגדול בענקים הוא אברהם אבינו הוא שגרם להם
שהארץ שקטה ממלחמה ארבעים שנה שנתעכבו במדבר ,בשכר שכבדו
.
את הזקן בקרית ארבע שאמרו לו נשיא אלקים אתה בתוכנו .עכ"ל
ובאמת רק בני חת אמרו "נשיא אלקים אתה בתוכינו" ,ולא כל הז' אומות,
וכאן היו הכנעני החתי ,האמורי ,הפריזי וכו' כל האומות חיו ארבעים שנה
באופן טוב מאד ,ונהנו מהפירות ,שהמרגלים כשבאו לראות את הארץ ראו
איזה פירות נפלאים שיש בארץ ישראל ,וזה הכל היה שפע של ברכה שהם
זכו לה ,והכל בזכות שהם אמרו "נשיא אלקים אתה בתוכינו" .ומי זכה לזה?
לא רק בני חת ,אלא כל האומות .ומה שהם זכו להשאר בארץ כל הארבעים
שנה ,הכל בזכות זה )ואע"פ שבפסוקים מבואר שנתעכבו להיכנס לארץ
בגלל חטא המרגלים ,מסתמא זה לא קושי' ,וכמו שהגמ' אומרת על דברים
.
אחרים ,הא והא גרמו( ,עכ"פ כך כתוב במדרש הנ"ל
ואותו הדבר הרי רבינו יונה אומר שכבוד התורה חשוב מאד ,כי אם לא יהי'
כבוד התורה אז חלילה וחס לא יהי' תורה ,כי אם כולם ידעו שלא מעריכים
תלמידי חכמים ,לא יהי' תורה ואותו הדבר אם חלילה וחס לא יתמכו
באברכים ולא יהי' להם מה לאכול ,הם יהיו מוכרחים חלילה וחס להיבטל
מלימודם ,וזה ח"ו אסון נורא לכלל ישראל!
לכן הברכה גדולה היא לכל מי שלקחו על עצמם לעזור שבני תורה היקרים
שמוסרים נפשם לתורה ,לא יצטרכו ,חס וחלילה ,להפסיק מללמוד ,אלא
יוכלו הלאה לגדול בתורה ,ויוכלו להיות רבנים ,ראשי ישיבות ,ובכלל גדולי
.
תורה ,וזו הזכות הגדולה ביותר לכלל ישראל

ג .בעריכת שפתים – יוציא בשפתיו )מדרש שמואל(
את דברי תורתך בפינו
וביאר רבנו לפי"ז בברכת התורה :מה שמוסיפים "בפינו" הוא עפ"י המבואר
בעירובין נ"ד א' אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ,ואם לאו אינה
משתמרת וכו' כי חיים הם וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה
ולכך אומרים "בפינו" שצריך להוציא בפה.

עונש הלומד בלחש
בתרגום )קהלת פ"י פסו' י"א( עה"פ אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון
לבעל הלשון כתב :בגלל חטאותיהם של בית ישראל על שלא עסקו בדברי
תורה בחשאי .שאלנו לפני מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,מה כוונת
התרגום שהנחשים השרפים מזיקים את בני ישראל כעונש על שלא עסקו
בדברי תורה בלחש ,הרי אדרבה ,בגמרא מבואר שיש חיוב להוציא דברי
תורה בפה ,ולא בלחישה ,כמו שאמרו בגמרא עירובין )נד ,א( :ברוריה
אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה ,בטשה ביה ,אמרה ליה,
ְמ ָרה"  -אם ערוכה ברמ"ח
שֻ
לא כך כתוב )שמואל-ב כג ,ה( "עֲרוּ ָכה ַב ּכֹל ּו ׁ
אברים שלך משתמרת ,ואם לאו אינה משתמרת .תנא ,תלמיד אחד היה
לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש ,לאחר שלש שנים שכח תלמודו .ע"כ.
"כִי ַחיִּים ֵהם
ובדברים רבה לפרשת נצבים )פ"ח ,ג( דרשו על הכתוב ּ
יהם" )משלי ד ,כב( :למי שמוציאן מפיו .מעשה בתלמיד אחד של ר"א
ְל ֹמ ְצ ֵא ֶ
בן יעקב ,שהיה ממהר ]נ"א מהרהר[ בכל תלמודו בשעה אחת .פעם אחת
חלה ושכח את כל תלמודו .מי גרם לו? ע"י שלא היו אומרו מפיו! ונתפלל
עליו ר"א בן יעקב ,וחזר כל תלמודו .ע"כ.
וענה לנו מרן שליט"א ,שהתרגום כאן מדבר ,בשעה שגזרה המלכות שלא
לעסוק בתורה ,ואי אפשר לשבת ולעסוק בתורה כראוי ,ומכל מקום האדם
חייב ללמוד בלחישה ככל יכולתו .ומי שמשתמש בגזירת המלכות ,כהיתר
להתבטל לגמרי מן התורה ,מגיע לו עונש נורא זה של הנחשים השרפים!
ועוד תירץ לנו מרן שליט"א ,שגם כשמוציא את הדברי תורה מפיו ,מכל
מקום העמל והיגיעה בעיון ובהתבוננות בתורה ,אינו נעשה בפה אלא בלב,
וע"ז רומז כאן התרגום במה שאמר "בלחישה" ,לומר שמי שאינו לומד בעיון
כפי כחו ,אף שהוא שוקד על תלמודו ,הוא ראוי להיענש על התרשלותו
בעיון התורה בידי הנחשים השרפים! )הרה"ג ר' הלל קופרמן שליט"א בס' הללי נפשי

ו .ביראה – ביראת שמים )מדרש שמואל(
פעם כלל ישראל היו מפוזרים בעיירות ולכל עיירה היה רב ,והרב היה
האחראי על הרוחניות שלה ,ובזמנינו לדאבונינו חרבו העיירות ,ונשאר רק
קומץ בני תורה ,אברכים שמוסרים נפשם ללמוד תורה בקדושה וטהרה ,והם
ממש יחידים .ואע"פ שאומרים שיש הרבה ,מ"מ כיחידים הם חשובים -
.
שלגבי החשבון של כלל ישראל הם יחידים
והנה חז"ל אמרו בסנהדרין )ל"ז א'( דכל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא
העולם ,והיום בפרט צריך להרגיש את זה ,כי מי נושא את דגל התורה בכלל
ישראל? מי הם האחראים על כלל ישראל? בני התורה! ואם בדורות הקודמים
היו בני התורה אחראים ,היום במיוחד– דהרי פעם היה כל רב בעירו נושא
את התורה ,אבל היום כמעט אין רבנים רק יחידים ,יחידים ממש ,ואי אפשר
לומר שהם אחראים לכלל ישראל .ומי עכשיו צריך להיות אחראי על כלל
ישראל ,על התורה? בני התורה! האברכים היקרים שמוסרים את נפשם
ללימוד התורה ,בהתמדה כה גדולה ,בהתלהבות כה עצומה ,והם צריכים
.
להיות ממש הדוגמא של כלל ישראל
אבל צריך לדעת שחז"ל אמרו כי בלי יראה אין כלום .והנה בנפש החיים
)שער ד' פ"ז( הביא את הגמ' בשבת )ל"א( דצריך לערב קב חומטין ,ומפרש
דבכל פעם קודם שמתחיל ללמוד יחשוב קצת ביראת שמים ,ומזמן לזמן
כשמרגיש שכבר התקרר קצת ,צריך שוב להתבונן ולהחדיר רוח של יראת
שמים ,ואומר רבי חיים וואלוז'ינר )נפש החיים שער ד' פ"ד( שזה כמו קב
.
חומטין דמשמע שבלי זה אי אפשר להתקיים
אמנם האברכים היקרים ,בודאי ובלי ספק שאין כל פגם ביראת השמים
שלהם ,אבל את החלק הזה ,אינני יודע אם מקיימים ,שכל אחד כשנכנס,

על קהלת שם(

עיקר השכר בדיבור
במשנה אבות )פרק ג' מ' ב'( אין לי אלא שניים ,מנין שאפילו אחד שישב
ועוסק בתורה שהקב"ה קובע לו שכר .כתב ברבינו יונה וז"ל :ר"ל שיושב
ומחשב בתורה כי על המחשבה נותנים שכר כמו על העוסק בדיבור שנאמר
)באיכה ב ,כח( "ישב בדד וידום כי נתן עליו" כי השותק ומחשב בתורה כאילו
נטל עליו עול התורה בהגיון ,עכ"ל .ומשמע בדבריו שודאי עיקר המצוה היא
בדיבור ,ואף שבמחשבה מהני ג"כ ,זה בדיעבד שמקבל שכר ,אמנם זה כמו
"אבילות" כשלומד במחשבה ,ולא בדיבור) .אפיקי איל(

ד .בבינת הלב להבין הלימוד ) -רוח חיים(
י"ל שזה תלוי באדם לחדד את ההבנה ,ומשו"ה זה נחשב לקנין )שיעורי פרקי
אבות(
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תיכף ומיד הוא יושב ומתחיל ללמוד בגמרא!  -וזה טוב מאד )בלי לדבר
דברים בטלים ח"ו( .אבל את החלק הזה לחשוב מעט ביראת שמים ,לא
מקיימים  -והרי רבי חיים וואלוז'ינר אומר שצריך לעשות זאת ובלי זה אין את
.
.
.
האוצר – את הכלי להחזיק בו את התורה ,וא"כ ההצלחה לא תהיה כל כך
אמנם אם רואים הצלחה ,בודאי הוא שיש יראת שמים בלא שום ספק .אבל
יכול להיות שאם היו מקיימים את מש"כ הנפש החיים ,שתיכף ומיד כשנכנס
ללמוד הוא מרגיש שהוא לא יושב ולומד סתם ,אלא נכנס לסוגיא מתוך
יראת שמים ,וכן בכל רגע ורגע אם הוא מרגיש שנחלש צריך שוב להתעורר
.
 שיהיה עוד יותר ,והרבה יותרדברי רבי חיים וואלוז'ינר לא נאמרו לאנשים שהם קרים ביראת שמים חלילה
וחס ,אלא באנשים שהם ביראת שמים ,אין מזרזין אלא למזורזין ,וגם מי
.
שמחוזק צריך חיזוק
ממילא היות והיום כל האברכים בני התורה יש עליהם את האחריות של כלל
ישראל ,והם צריכים להיות דור העתיד שכל הענין של התורה יהיה על פיהם,
לכן הם צריכים עוד יותר להתכונן לזה ,כדי שיוכלו לקיים את המשימה
.
המוטלת עליהם וצריך להתחזק בזה מאד
ואחז"ל )אבות פ"ג מ"ט( כל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת,
והיינו דכמה שיש בו חכמה צריך להיות ביחד עם זה ג"כ יראת שמים ,ואם
יש הרבה חכמה ,ויראת שמים מעט פחות מזה ,זה כבר לא טוב ,דהיראת
שמים צריך ללכת בד בבד עם החכמה ,ואם יש מעט חכמה יותר ,כבר אין
.
הצלחה לחכמה הזאת
יעזור הקב"ה באמת שכל אחד ואחד יעלה בתורה ,ויראה לקיים תמיד מה
שכתוב בנפש החיים ,ואז בודאי יגדלו פי כמה עוד יותר ויותר ,להיות מגדולי
ישראל לתפארת להקים הדת על תילה.

בשבת )פ"ט א( אמרינן ואריב"ל בשעה שירד משה מלפני הקב"ה בא שטן
ואמר לפניו רבש"ע תורה היכן היא? אמר לו נתתיה לארץ וכו והתוס' הקשו
וכי שטן לא הי' יודע מתן תורה וי"ל דאמרינן במדרש לפניו ילך דבר שטרדו
הקב"ה למלאך המות בשעת מתן תורה שלא יקטרג לומר אומה שעתידה
לחטוא לסוף מ' יום בעגל אתה נותן להם התורה ,וכן אמרינן נמי בסנהדרין
תושי' שניתנה בחשאי מפני השטן עכ"ל.
וצ"ב דהא הקב"ה בודאי ידע דבני ישראל עתידין לחטוא לסוף מ' יום בעגל,
ובכל זאת הי' רצונו יתב' ליתן את התורה לבני ישראל א"כ מה יש להתפעל
מזה אם יבוא השטן בטענות ויקטרג הרי גם הקב"ה יודע מזה ,ובכל זאת
רצונו לתת את התורה לבנ"י ולא יתחשב בקיטרוגו.
וכן מצינו במד"ר בראשית )ח' ה'( דבשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם
הראשון נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות חבורות ,מהם אומרים
אל יברא ,ומהם אומרים יברא ,הדא הוא דכתיב חסד ואמת נפגשו צדק
ושלום נשקו חסד אמר יברא שהוא גומל חסדים ,ואמת אמר אל יברא שכולו
שקרים ,צדק אמר יברא שהוא עושה צדקות שלו' אמר אל יברא דכולי'
קטטה ,מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו ארצה עיי"ש הרי שהקב"ה לא
התפעל מהטענות וברא את האדם ,ולמה הי' מתפעל מטענות השטן עד
שהוצרך משום כך לטרדו ועשה עצה דאע"פ שכולם ידעו ממתן תורה השטן
לא ידע.
ואפשר לפרש דהנה בפסוקים ובחז"ל משמע שהשמחה הגדולה שהיתה
לפניו יתב' בעולם הי' בזמן מתן תורה ,ובתענית כ"ו ב' תנן וביום חתונתו זה
מתן תורה ,דבעצם תכלית הבריאה שהקב"ה ברא זה להיטיב עם הבריות
דהוא יתברך אין צריך כלום ,ולא שייך אצלו כל עניני המידות של כעס
ושמחה ועצבות וכדו' אלא רצונו להיטיב ולעשות חסד עם הנבראים ולכן
ברא את העולם ,והכל בשביל מתן תורה שאז הי' שיא האושר של האנושות
שהוא רק ע"י תורה ,ובשביל זה הקב"ה ברא את העולם ולולא זאת אינו כדאי
דלא יגיע לתכלית שהקב"ה רוצה ואע"פ שהיו צדיקים גם לפני מ"ת אבל זה
לא עיקר התכלית ,דהתכלית הוא בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית
ובשביל ישראל שנקראים ראשית ובמ"ת זה הי' השיא של השמחה שהקב"ה
יכול להיטיב ההטבה הכי גדולה ששייך.
וא"כ אם בזמן מתן תורה יבוא השטן ויקטרג ,אה"נ בודאי הקב"ה הי' יכול
לומר דאע"פ דלבסוף יחטאו רצוני ליתן להם את התורה ,אבל משל למה
הדבר דומה לאדם המחתן ויבוא אחד באמצע שמחתו ,ויאמר לו אתה יודע
שאתה תמות ,דהנה אע"פ שכל אדם יודע דלבסוף ימות ,אבל בכל זאת במה
שאומר לו כן באמצע שמחתו הוא משבית קצת את שמחתו.
ולכן בזמן מ"ת שהקב"ה כ"כ שמח עם כלל ישראל הוא לא רצה כיבכול
שיהי' דבר שיגרע קצת את השמחה ,השמחה של הקב"ה במ"ת א"א לתאר,
והיינו הכל במושגינו דאצלו לא שייך כל זה רק כלפי אנשים ,כאילו מתנהג
בשמחה וכדאמרינן ביום חתונתו זה מ"ת וכמבואר בחז"ל את השמחה
שהיתה בכל הבריאה ורצונו יתב' הי' שהשמחה תהא במילואה ולכן אע"פ
שאם השטן יבוא ויקטרג הקב"ה לא צריך לקבל את דבריו ,אבל זה הי'
משבית קצת את השמחה ולא רצה שיתערב בשמחת מתן תורה דבר של
צער ודאגה שעוד מ' שנה יחטאו ויעשו עגל.
ורצונו יתב' שגם כלל ישראל יהיו בשמחה גדולה מאוד דכמים פנים אל
הפנים והתכלית הי' שגם כלל ישראל יקבלו את התורה בשמחה ,וכך הי'
דכמו שהקב"ה הי' בשמחה כך היו ג"כ כלל ישראל.
והנה בספרים ]רמח"ל ועוד[ כתבו דבכל שנה כאילו חוזר קצת מעין מה שהי'
אז בזמן מ"ת ומאתנו ג"כ רוצים שנקבל את התורה בשמחה הכלל והיחיד
צריכים לקבל את התורה בשמחה ,ומהו השמחה בכל קטע גמ' שלומדים,
בכל רש"י ,תוס' ,ומהרש"א שמבינים צריכים להרגיש אושר ושמחה בלי
גבול ,וכמו שהקב"ה רצה לתת לנו את התורה בשמחה .בני ישיבה אינם
יודעים איזה שמחה גדולה צריך להיות להם על מה שזוכים להימצא בתוך
ד' אמות של הלכה ,ובכל מה שלומדים צריכים להיות מלאים בשמחה
והקב"ה יעזור לנו דבאמת נשיג את התורה כרצונו יתב' וכל אחד יכול להיות
גדול בתורה וביראה) .מזקנים אתבונן חלק ב' עמ' (104

להיות ת"ח רק עם יר"ש
רבנו שליט"א התבטא בפני שומעי לקחו ,שלהיות תלמיד חכם אמיתי ,זה
רק בתנאי הוא שיהיה ירא שמים .ובגמרא למדו מהפסוק את ה' אלוקיך
תירא לרבות תלמידי חכמים ,ואילו היה כזו מציאות שיש תלמיד חכם ללא
יראת שמים ,לא היה שייך שירבו וידמו יראת תלמידי חכמים ליראת המקום
ברוך הוא .שהרי אם אין לו יראת שמים איך אפשר להגיד שנירא ממנו,
ומתוך שריבו מכאן דכל מי שנקרא תלמיד חכם צריך לפחד ממנו בע"ב
שהוא חייב להיות ירא שמים.

ז .בענוה
הנה בעניני ענוה הארכנו בפרשת בהעלותך תשע"ד ,ואי"ה נכתוב עוד בפר'
בהעלותך תשע"ה והבאנו כאן ענין א' הנוגע לקניני התורה

חפץ בכבוד מדומה
באמת יש בחורים אשר אומרים עליהם שהם בינוניים ,והם מתקשים לעמוד
ב"קצב" וברמה של הישיבה .והאמת היא שהם לא בינונים .האמת היא שהם
טובים ,רק שאינם מתאימים לרמה הזו של הישיבה בה הם לומדים .ועל פי
רוב גם בחורים חלשים יותר רוצים ללמוד דוקא במקום שלומדים ברמה
הגבוהה ,והטבע האנושי הוא שדוקא מי שלא מבין רוצה את הרמה הגבוהה
ביותר .וזה רק ענין של כבוד ותו לא! כל אחד אוהב קצת כבוד ,אוהב להרגיש
מכובד שהוא לומד בישיבה שלומדים בה ברמה גבוהה ,וברוב המקרים
האדם הורס בזה את עצמו! כי עי"ז שהוא ילך לישיבה שהרמה מתאימה לו,
הרי הוא יבין יותר טוב את הלימוד ויצליח יותר .אבל מה אפשר לעשות
שהוא חפץ בכבוד מדומה והכבוד הרי מוציא את האדם מן העולם.
ולעיתים זו איננה בדוקא בעיה של הבחור אלא ההורים דוחפים לכך ,וכפי
שכבר הבהרנו במכתב בעבר :ידוע מה שאמרו אחד המרבה וא' הממעיט
ובלבד כונתו לשמים ,כן זה כל הדברים מה שכוונת ההורים לשמים משפיע
מאד ,וכידוע מעשה דאביו של אלישע בן אבוי' נתן בנו ללמוד תורה והי'
קצת שלא לשמה וזה גרם לא טוב כמובא בתוס' חגיגה דף ט"ו ע"א ד"ה
שובו ,כן הוא בחינוך הכונה מגורמים העיקרים לזכות לחינוך טוב .עכ"ל
המכתב
ולעצם הענין ,אפשר לייעץ לבחורים כאלה שילמדו בשונה מהנלמד בישיבה
וכפי המתאים להם ,אלא שאם הבחור ינהג כך ,הוא ייקרא כאילו הוא מחוץ
לחברה ,וזה יכול לגרום לו שישבר עי"ז בהרגישו שהוא מחוץ לחברה ,וזה
הוא לא כ"כ רוצה ,כי כמו שכל בנ"א רוצה שיהי' לו איזה מעמד בחוג שהוא
נמצא ,כך גם בחור רוצה שיהי' לו איזה מעמד בישיבה ,ובחור שאין לו מעמד
הוא נשבר.

בכח השמחה
מעשה בבחור בן שמונה עשרה שרצה ללמוד לבדו בבית מדרש ,והרגיש
שזה יהיה עלייתו בתורה ,ואמנם רבני הישיבה ואביו לא הסכימו שיעזוב את
הישיבה ,וסוכם שרבנו שליט"א יכריע בזה ,ובאו יחד לרבנו שליט"א
ובתחילה אמר לו מבואר בגמ' במכות )י (.חרב אל הבדים ונואלו ולא עוד
אלא שמטפשין ,ועוד אמר לו וכי אתה חושב שאתה כמו החזו"א שלמד
לבד ,ובגמ' גיטין )סה (.מבואר שאדם מוכר בנכסי אביו רק מגיל עשרים ,זאת

ח .בשמחה
דיבורים בעניני שמחה מרבנו שליט"א האריך טובא בקונטרס 'מזקנים
אתבונן ח"ד על ב' חלקיו והבאנו כאן רק כמה ענינים
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הרי אתם יודעים שיש לכם מלאכת הקודש ,וזה לא פשוט העבודה בזה אם
אחד יודע שמסרו לו נשמות קדושות של כלל ישראל והילדים הרי הם
העתיד של כלל ישראל והעולם עומד על תינוקות של בית רבן.
ואם בן אדם עובד בזה צריך לדעת שזה לא כמו נגר שעושה שלחן או חייט
שעושה בגד ,אלא הוא עוסק בנשמות של ישראל ולכן הוא צריך להיות
ברצינות וזה ג"כ ישפיע יותר על הילד אם הוא ירגיש שעכשיו יש לו אחריות
שמסרו לו נשמות של כלל ישראל והוא צריך להפוך אותם ליהודים שומרי
תורה ומצות.

אומרת שלהחלטה חשובה כזאת צריך גיל עשרים ,אמנם לאחר שראה רבנו
שליט"א שאין הבחור חפץ לקבל דבריו )וכנראה הרגיש שהבחור ישבר אם
לא יאפשר לו זאת( אמר לו רבנו אני מסכים בתנאי שתהיה שמח בלימוד,
לימוד התורה צריך להיות בשמחה ואם אינך שמח בלימוד אתה חוזר
לישיבה ,ובשפת האידיש אמר רבנו לרבני הישיבה ,אתם תראו שיחזור בעוד
תקופה ,ובאמת כך היה שהלך ללמוד לבד במשך שלשה חודשים ,והכל היה
בסדר אולם הבחור טען שהוא מרגיש שאינו שמח בלימודו ,והרי אמר לו
רבנו שליט"א שאם אינו שמח יחזור לישיבה ,וכך היה שחזר לישיבה ,והיום
הוא ת"ח גדול ב"ה) .אפיקי איל מפי בעלי המעשה(.

לא לערב לימודים אחרים
בס"ד .לאחינו בני ישראל .ה' עליהם יחי'
הן ידוע שכלל ישראל למרות היותו בגלות כל כך הרבה שנים ,לא נטמעו
בגוים ,מחמת ששמרו תורתינו שקיבלנו מסיני ,ובזה כלול מה שמסרו נפשם
על לימוד התורה וקיומה כי בלי לימוד אין קיום ,ובמקומות שלימוד התורה
נתרופף לא החזיקו מעמד ונטמעו ר"ל בגוים ,ולימוד התורה היא נשמרת עד
היום בישיבות הקדושות ,והחדרים ,ובכל המקומות אשר לומדים רק תורה,
ומהם פינה ומהם יסוד לשמירת צביונם של כלל ישראל ,וזה רק בישיבות
אשר לומדים רק לימוד התורה הקדושה.
והחושבים להציל ע"י עשיית מקומות בהם ילמדו לימודים אחרים כדי שלא
ילמדו במקומות יותר גרועים הסוף שעוזבים לימודי התורה להנוער כי
מהלימודים האלה חושבים שיהי' להם מקצוע להתפרנס בכבוד ,ושוכחים
כי זה הורס את התכלית שלזה כלל ישראל נועדו כמאמר הכתוב אותי עזבו
לחצוב להם בורות נשברים ,ובשום אופן אין ליסד מקומות לימוד חוץ
ממקומות לימודי התורה בלי עירוב לימודים אחרים.
ושמענו בכאב אשר רוצים ליסד מקום של לימודי חול גבוהים ,וזה אבן נגף
מרחיק לב הצעירים מיראת שמים ,וכל א' מצווה ועומד לא לתת יד בשום
אופן לגרוע ממה שאבותינו מסרו נפשם מדור דור .ולהשומעים יונעם ויזכו
לכל טוב ברוחניות ובגשמיות ויתברכו בברכת ברוך אשר יקים את דברי
התורה הזאת.

ט .בטהרה
הנה רבנו עמד על המשמר בכל מקום לחזק את הישיבות הקדושות ללא
למודי חול ,וכמה פעמים נסע למדינות בחו"ל למען מטרה זו ,ועוד חזון
למועד להביא את כל דרשותיו בענינים אלו] .והבאנו חלק בגליון שבועות
תשע"ד[

לחנך בגיל צעיר לטהרת הקודש
שיחה במדינת צרפת :הועלתה שאלה אם בכדי להשפיע על ההורים לא
לשלוח לבגרות כדאי להתחיל בשלב ראשון רק מגיל  15ובמשך הזמן יוכלו
להשפיע שישלחו כבר בגיל .13
תשובה בודאי שלא כדאי ,וזה כל הצרה שחושבים שלימוד התורה בא
אח"כ ,ובאמת צריך להיות להיפך הדבר הראשון זה תורה ,ימי הנוער הם
ימים טובים כי אז בן אדם קולט ונכנס לו ואחרי זה שהוא יותר מבוגר הוא
קולט כבר פחות ,והכל כבר פחות והאנשים מבינים דבשביל השטויות צריך
את ימי הנוער וללמוד תורה טוב גם כשהוא כבר מבוגר ,וזה לא נכון כי צריך
להתחיל כשעדיין צעיר חנוך לנער עפ"י דרכו דוקא כשהוא נער צעיר ,אבל
הם עושים הפוך כי היצר הרע הופך את השכל.
ולכן בודאי שצריך להתחיל ללמוד איתם תורה לפני גיל חמש עשרה כי עד
חמש עשרה הוא כבר איבד שנתיים ,וצריך להתחיל מיד אחר הבר מצוה
ואמנם בתחילה ההורים לא ירצו כ"כ ויבואו רק אחדים אבל אחרי שיתחיל
ויכנס יותר ויראו שזה טוב כמו שהגמ' אומרת ביומא פו ,א שיאמרו אשרי
אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה כי עי"ז ההנהגה של הילדים בבית
היא אחרת כי סוף כל סוף אלה שלא לומדים תורה .גם ההנהגה בבית היא
אחרת.
הם פראים הם קוראים לאבא ?............וכשיראו את זה כבר יבואו ואפי' אם
יהיה הורה אחד שיעשה או שתים במשך הזמן יהיו עוד אחד ועוד אחד יראו
שהילד הזה מתחנך טוב אז יראו שזה טוב..
וזה צריך לומר לציבור שזה טעות והעיקר הוא ללמוד תורה ואח"כ לא
מפריע ,אבל התכלית היא תורה ובחיי אדם ]בהקדמה השניה[ כותב כי
כשהי' צעיר אף הורה לא חשב מה יהיה מהיכן הבן יתפרנס רק רצו שילמד
תורה ומהיכן יתפרנס לא דאגו כלל והאם מתו כולם לא ומשמע מדבריו
שאח"כ כבר נשתנה הדור הי' ירידת הדורות.
ויש כבר אנשים שרוצים אחרת אבל כשהי' צעיר לא היתה דאגה כזו כלל
מהיכן יתפרנס.
וזה צריך להשריש רק זה לא כ"כ קל להשריש שהאבא לא יחשוב כלל מה
יהי' עם הבן הוא יחיה מאן דיהיב חיי יהיב מזוני.
אני תמיד אומר יש היום בעולם כך אומרים שבע מיליארד אנשים וכולם
אוכלים כל יום כולם אוכלים והאיך זה אין קושיא וזה כל אחד צריך לדעת כי
אוכל הקב"ה יתן והאיך יתן זה לא נוגע לנו רק צריך כעת ללמוד וזה העיקר
ולאכול הקב"ה כבר ידאג שיחי' מה לאכול.
וזה קשה כי בן אדם לא רואה את זה ,ובפסוק כתוב )ירמיהו יז ,ה( ארור הגבר
אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו וגו' ברוך הגבר אשר יבטח בה' והי' ה'
מבטחו זה צריך שיהי' והי' ה' מבטחו הקב"ה יש לו לתת לכל אחד לאכול
ואין מה לדאוג שימות ברעב ,צריך בטחון ובודאי שלא כל אחד יקבל את זה,
אבל לאט לאט יכנס.
והנה להבדיל בלמודי חול יש ציונים ,הוא יודע את זה ואת וזה ,אבל בתורה
אין כזה דבר אי אפשר להגדיר את זה אם אחד למד ב"ק ,ב"מ ,ב"ב ,אין תואר
מיוחד לזה ולהורים זה מפריע שאין כאלה דרגות ,כי הם התרגלו שלומדים
לימודי חול בבתי ספר וחושבים שזה הלכה למשה מסיני ,אבל אין לזה שום
חשיבות ואדרבה אם יש ציונים ותוארים אז כשגומר את הכל כבר לא צריך
ללמוד ,אבל בתורה אין כזה דבר כי צריך ללמוד כל החיים ,ולא שייך לקבוע
גם ציונים על איכות בתורה
והעיקר הוא להשפיע על ההורים ולהסביר להם שהתכלית זה לא ה?..........
אלא קודם כל צריך להיות ירא שמים וכמדומה ,והחפץ חיים אומר באיזה
מקום כי בן אדם דואג לפרנסה שלו שזה רק על שבעים או שמונים שנה,
אבל הרי הוא צריך לדאוג על נצח ,ולמה לזה לא דואגים הרי מה יותר חשוב
נצח או שבעים שנה.

מדותיהן לקויות
הן ידוע כי הישיבות הקדושות אשר בהם לומדים רק תורה ויראת שמים בלי
לערב בהם שום לימודי חול ,הם ורק הם ,ממשיכים מסורת אבותינו
המקובלים מדור דור .וכל אלו אשר הכניסו חול בקודש לא עלתה בידם לא
תורה ולא יראת שמים ומהם יוצאים המחריבים בכרם בית ישראל ,וזה על
הכלל וכן על הפרט שכל צעיר שבצעירותו לא נתחנך כולו על אדני הקודש,
הן מדותיו והן יראתו לקוי' ,ואין להרבות בדברים כי ידוע לכל באי שער עמנו
גודל ההפסד למי שזז מהדרך של אבותינו.
ואין לי אלא לברך שכל מי שיתחנך בישיבות הקדושות אשר מושתתים רק
בתורה ויראת שמים טהורה יצליחו ויגדלו לתפארת ,הן בתורה ומידות,
ושיראתם תהיה קודמת לחכמתם שאז גם חכמתם מתקימת כמבואר בדברי
חכמינו ז"ל.
וע"ז באתי על החתום למען כבוד שמו יתברך כ"ה טבת תשנ"ח
בני ברק יצ"ו

י .בשימוש חכמים

גדולה שימושה
הגמרא בברכות )ז' ב'( אומרת וא"ר יוחנן משום רשב"י גדולה שמושה של
תורה יותר מלמודה ,שנא' פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו,
למד לא נאמר אלא יצק ,מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה.
והנה פסוק זה כתוב )מלכים ב' פרק ג'( בזמן שיהורם בן אחאב שלח
ליהושפט מלך יהודה לשאול אותו אם יצא עמו למלחמה על מואב והלך
עמו ,ובאמצע דרכם לא הי' להם מים ולא לבהמתם ,ויהורם אמר שה' מסרם
ביד מואב ,ושאלו יהושפט האין פה נביא לה' ונדרשה את ה' מאותו ,ויען
אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק על ידי אליהו.
והנה יהורם בן אחאב הי' רשע עובד ע"ז ,ומסתמא גם עבד זה הי' רשע,
וכדאמרינן בחולין )ד' ב'( ודלמא גברי דאחאב )הממונים על ביתו ושוחטין
לו( הוו מעלי ,והגמ' אומרת לא סלקא דעתך דכתיב מושל על דבר שקר כל
משרתיו רשעים ,וא"כ מסתמא עבד זה הי' רשע ,ואיך מוכיחים מדבריו ,הרי
יתכן שאינו יודע להעריך כלל אם אשר יצק יותר חשוב מאשר למד ,ואפילו
אם יודע להעריך ,מה ההוכחה מדברי רשע.
ונראה דבודאי רשע לא יודע להעריך ,אמנם הנה אליהו הנביא התפרסם
בכלל ישראל מהמעשה שעשה בהר הכרמל ,כמש"כ בספר מלכים )א' י"ח(
דאסף את נביאי הבעל וקראו לבעל ולא הצליחו להוריד אש שתשרוף את
הפר שהעלו ע"ג המזבח ,ואח"כ אליהו העלה את הפר שהביא והתפלל ענני
ה' ענני ,והי' נס גדול שירד אש ואכלה את העולה והעצים והמים אשר
בתעלה לחכה ,וכל העם נפלו על פניהם ואמרו ה' הוא האלקים ה' הוא
האלקים.
והנה כשעבד זה רצה לציין מי זה אלישע ,אמר דרואים בו את אליהו הנביא,
דכל ישראל ראו את מעשה אליהו ולא יכלו להכחיש ,דכולם הכריזו ואמרו
ה' הוא האלקים ,אז גם עבד מלך ישראל שהי' רשע שלא ידע כלום ,מ"מ ידע
שאלישע שימש את אליהו ,דבכל הנהגותיו והליכותיו רואים את אליהו.
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למי מתאים אברך?

וזה מה דהוכיחו חז"ל ,דאין הכונה דעבד זה פסק דגדולה שמושה יותר
מלימודה ,אלא דמכיון שיצק מים ע"י אליהו ,דרואים בו את הליכות רבו,
דלאליהו היו הרבה תלמידים ,אבל לא השתקף בכל מעשיהם אליהו כמו
מאלישע ,וזה למדו חז"ל דבשימוש ת"ח אפשר לקחת כל מה ששייך לקחת
מהרב )מתוך הספד על הגר"ש גריינמן זצ"ל ,וראה בגליון פר' תרומה תשע"ד מה שהבאנו

רבנו שליט"א "התועלת רבה ועצומה לכל סוגי הבחורים .בחור עילוי יכול
להיות עילוי גדול יותר ,בחור בינוני נעשה לבחור טוב ,וכל אחד מתעלה
מאוד ע"י הכוונה אישית בלימוד התורה".
"כל בחור יכול להיות תלמיד חכם גדול ,ולכך צריכים להשקיע בכל בחור
ובחור ,כי אי אפשר לדעת ממי יגדל התלמיד חכם ,פעם זה מהבחור בעל
הכישרונות ,ופעם זה יכול להיות הבחור החלש יותר ,ולכן צריכים להשקיע
את כל הכוחות בכל אחד ,מבלי יוצא מן הכלל".
" בנוסף לכך ,האברכים שיש להם קשר טוב עם הבחורים ,יכולים גם להכניס
בהם יראת שמיים .ולפעמים דווקא הקשר עם האברך מציל אותם ומייעל
אותם".
במה צריכים להשקיע יותר בבחור טוב ,או בבחור חלש הצריך חיזוק?
רבנו שליט"א" :האם יש כזה מושג בחור חלש? הגמרא במסכת סוכה )כ"ח
ע"א( מספרת על שמונים תלמידים שהיו לו להלל הזקן ,שלושים מהן ראויין
שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו .ושלושים מהן ראויים שתעמוד להם
חמה כיהושע בן נון .ועשרים מהם היו בינונים .גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל,
קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי".
"הבה נשאל :ממי יש לנו כיום את כל התורה? מהקטן שבכולם! מרבי יוחנן
בן זכאי! רבי יהושע ,רבי עקיבא כולם היו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי .אז
אנו רואים שדווקא דרך "הקטן שבכולם" עברה התורה .האם שייך לומר
שישנו בחור חלש? הרי לפעמים דווקא מהקטן שבכולם יוצא גדול! הוא יכול
להיות תלמיד חכם גדול .כשהוא יתחיל ללמוד הוא יהיה הבחור הטוב
ביותר! דהיינו ,הבחור הטוב יכול להיות חלש כאשר אינו לומד".
האם אברך תלמיד חכם צריך להקדיש מתלמודו כדי ללמוד עם בחורים?
רבנו שליט"א " :בעל האגרות משה רבי משה פיינשטיין זצ"ל ]עי' אבהע"ז
ח"ד סכ"ו או' ד'[ פסק שצריכים להפריש" מעשר" משעות היום גם בלימוד
התורה ,כדי לגמול חסד וללמוד עם אחרים .אברכים שיכולים ללמוד
ולהשקיע עם בחורים אחרים בהתנדבות ,שכרם גדול מאוד מאוד .כיון שיש
הרבה הורים אשר מתקשים לשלם את השכר המגיע לאברך .לדעתי צריכים
להקים קרן מנדיבים אשר יתרמו לעניין ,כדי להוריד מהנטל של ההורים".
האם כדאי להתעסק גם בבחורים הנמצאים במצב של טרום נשירה?
רבנו שליט"א" :איזו שאלה ,בוודאי! הרי הקשר של האברך עם הבחור הוא
שימנע ממנו ליפול ויעזור לו להתקדם בתורה ובעבודת ה' ,ותהיה לו תמיכה
כדי שלא יפול להבא".

בזה(.

מעלת תלמיד
תלמיד זה תואר מיוחד ,רק מי שיש בו גדלות גדולה מאד יכול להגיע
למדרגה של תלמיד ,כדאיתא בסוף פרק שירה :רבי ישעיה תלמידו של רבי
חנינא בן דוסא התענה חמש ושמונים תעניות אמר :כלבים שכתוב בהם
והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה יזכו לומר שירה? וענה לו מלאך מן השמים
ואמר לו ישעיה עד מתי אתה מתענה על זה הדבר ,שבועה היא מלפני
המקום ברוך הוא ,מיום שגלה סודו לחבקוק הנביא לא גלה דבר זה לשום
בריה בעולם ,אלא בשביל שתלמידו של אדם גדול אתה שלחוני מן השמים
להיזדקק אליך ,ואמרו כלבים כתיב בהם ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו
ולא עוד אלא שזכו לעבד עורות מצואתם שכותבים בהם תפילין ומזוזות
וספר תורה על כן זכו לומר שירה.
כולנו צריכים ללמוד ממנו ]מהנפטר הגרא"ה זלל"ה[ ולהתחזק בלהיות
תלמיד .וללמוד תורה בהתמדה אפילו מתוך הדחק ובכל המצבים) .מתוך הספד
על הגאון רבי אברהם הורביץ זצ"ל(.

יא .בדקדוק חברים
בתוך שיחה בכולל פונביז' אמר רבנו :כאן רוב רובם של הלומדים ראויים
להיות תלמידי חכמים מופלגים ,וחבל שלא משקיעים בהספק ש"ס .לא צריך
להפליג במשא ומתן של תורה כל הסדר .אמנם התורה נקנית בדקדוק
חברים ובפלפול התלמידים כדתנן באבות פ"ו מ"ה ,אבל בתחילה צריך
ללמוד תורה ואח"כ פלפול התלמידים.

מעלת דיבוק החברים בבירור הדברים
מתוך מכתב ברכה לספרי 'שלמי יוסף' .בס"ד .הנה כבר זה כמה שנים
שמוציאים לאור ספר על המסכתא הנלמדת בכולל אברכים שע"י ישיבת
פוניבז' ,וגם כעת זכו להוציא ספר על כל מסכת זבחים ובו משתתפים חלק
גדול מחברי הכולל ,ובקשוני בתור זקן שבחבורה לבוא בכמה מלים ,וכמובן
שלא באתי בתור מסכים ואיני ראוי לזה ,רק באתי להכיר רבנן בבי מדרשא
הגדולים בתורה ,ומצאו כר נרחב להראות חילם הגדול שנלחמים כאריות
במלחמתה של תורה לנים בעומקם של הסוגיות ומבררים דברים ,וכבר כתב
מרן הגרא"מ שך שליט"א בהסכמתו על ספריהם הקודמים שהם גדולים
ועדיים לגאונים ועתידים לברכה לעם ישראל ,ומה יש לנו להוסיף.
ואין לי אלא לברך שימשיכו ויעלו מעלה מעלה בתוי"ש ויזכו להפיץ
מעינותם חוצה כחפצם הטוב ,וכחפץ כל לב מבקשי ד'.
ובמכתב ברכה לס' שלמי יוסף שבת .בס"ד כ"ד תשרי תשס"א לפ"ק .בני ברק
יצ"ו .כבר כמה שנים שחברי הכולל שע"י ישיבת פוניבז' ,מוציאים לאור
חידושי תורה על המסכת שלמדו ,וכבר יצא שם טוב להספר וכמעט על כל
המסכת יש הערות וחידושים חשובים ,אשר הלומדים במסכת נהנים מאד
מהם ,וזה גורם להוסיף בשקידת התורה ובהבנתה וכבר הסכים מרן הגרא"מ
שך שליט"א על הספרים הקודמים ,וככחם החזק אז כחם עתה ,שכידוע הם
לנים בעומקה של הסוגיא ראשם ורובם ומעלים פנינים יקרים.
ובודאי יש לברך על מה שמוציאים לאור דבריהם כי יש לקוות שיהי' לתועלת
להלומדים במסכת.

יג .בישוב )שיענה בישוב הדעת – מדרש שמואל(
שתיית מים בבית המדרש

במס' שבועות )דף מ' ע"א( אמרינן איכא דאמרי מישהא הוי שהי ליה ושתיק
ליה ,איכא דאמרי מישתא הוי שתי ליה ,פרש"י ללישנא קמא ,כך היה דרכו
של ריש לקיש כשהיה רבי יוחנן אומר דבר בבית המדרש ,דריש לקיש הוי
שתי מיא בבי מדרשא כי אמרה ר' יוחנן להא מילתא .ותמוה לכאורה איזה
דרך ארץ הוא לשתות מים באמצע שמדבר ר' יוחנן.
וצריך לומר שריש לקיש רצה להיות כל כולו מרוכז בשיעורו של רבי יוחנן,
ולהקשיב בישוב הדעת ,וכמובא בתענית דף ט' כמה שהיה מיתכונן לשיעור,
ולכן הי' מוכרח לשתות מים כדי ליישב דעתו) .פרי חיים רנ"ז(

לא צריך להשיב במקום
"לפני תקופה קצרה נכנסו כמה עסקנים להתייעצות בעניין סבוך במעונו של
מרן שליט"א ,וכאשר הציגו את פרטי השאלה לפניו ,מרן שליט"א התחבט
בדברים ולא השיב דברים ברורים ,אמר לפניו אחד מאיתם" :כתוב בתורה
'וכל דבר הקשה יביאון אל משה' ,כעת הננו מצפים לתשובה מ'משה רבינו'
של הדור הזה להורות לנו כיצד לנהוג",
מרן שליט"א שמע את הדברים  -והשיב בחדות ,כשבת שחוק נסוכה על
שפתותיו" :אכן 'כל דבר הקשה יביאון אל משה' ,אולם לא מוזכר בתורה
שמשה רבינו הוכרח להשיב מיד במקום ."...בכוונתו לומר :יש לשקול את
הדבר ,ואין להשיב על כך במהירות.

יב .ובפלפול התלמידים

לשתף התלמידים
לכבוד הרה"ג הנעלה העוסק בהרבצת תורה ר' צבי יגר שליט"א אך טוב
וצדקה כל הימים.
אשר בקשני לבוא בהסכמה על הספר חלקת צבי כבר הודעתי כי הנני נמנע
מלבוא בהסכמה מכמה טעמים .עצם הרעיון לשתף התלמידים ועל ידי זה
לעורר ולחזק אותם ללמוד ביותר חשק א"צ להסכמה .כי לב מי לא יבין כי
זה העיקר המוטל על המחנכים וכל מה שיוסיפו בחשקת התורה ,יש יותר
סיכוים שיצאו מהם ת"ח אשר הם עתידם של כלל ישראל ואשרי מי
שמשתדל ועוזר לזה יתברך כתר"ה להצליח להחדיר חשקת ואהבת התורה
ויראת שמים בלב התלמידים כנפשו וכנפש לב כל מבקשי ה') .הסכמה לס'

יש גורסים בישיבה )ראב"ן ומחזור ויטרי ועוד(

הנה בעניני ישיבה יש הרבה להאריך במשנת רבנו וראה גליונות פר'
תולדות תשע"ד -תשע"ה
שח רבנו בעת ששהה בצרפת אדר תשס"ב .במדרש )הובא בילקוט שמואל
א' א' וברש"י ורד"ק שם( כי לפני ששמואל נולד יצאה בת קול והיתה
מפוצצת בעולם ואומר :עתיד להיות נולד צדיק ושמו שמואל.
ומה זה מפוצצת? משמע כמו פצצה שלא היתה סתם בת קול אלא פצצה
בכל העולם כולו ,שכל האנשים שמעו ,וכתוב שכל אלה שנולד להם בן
בתקופה ההיא קראו את בנם בשם שמואל ,והיו הרבה מאד ילדים שנקראו
שמואל וכל אחד ציפה שבנו יהי' שמואל הנביא ,ובנו יהיה הצדיק הזה אך
בסוף כשהתחילו לגדול ראו שזה לא הוא ,עד שבא שמואל ואמרו כי זה הוא,
והשאלה היא מה אנשים חשבו במה שקראו את בנם שמואל אמנם אנשים
בדרך כלל ובזמנינו בפרט רואים את זה הם מאד שטחיים ושייך שקראו את
השם שמואל ובזה כבר יצאו ידי חובה אך באמת האם בזה הוא יצא! חנה
הצדקנית אמרה כי אחרי שיגמל הנער והבאתיו אל בית ה' וישב שם עד עולם

חלקת צבי" כ"ה תמוז תשמ"ח ב"ב יצ"ו(

עזרה לבחורים
נכנסו רבני ארגון העוסק בסידור חברותות של אברכים לבחורים לרבנו
שליט"א והציגו כמה שאלות.
בתחילת דבריו ביקש רבנו שליט"א לברר כמה אברכים לומדים עם בחורים
בישיבות .כאשר שמע שמדובר בשמונה מאות אברכים נענה ובירך" :יהי
רצון שיתווספו הרבה אברכים ,הלוואי שבתוך שנה יוכפל מספרם משמונה
מאות לשמונת אלפים! כי הרי תועלת העניין רבה וגדולה מאוד!"
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לעסוק בעסק הגון ויהיה בידם לחתן את ילדיהם ,דהרי ע"פ דרך הטבע אדם
זקוק למליון דולר לכה"פ להשיא את ילדיו וע"כ גם אם יעסוק בעסק טוב
אי"ז בדרך הטבע שישיג מעסקו סכום זה ,דהלא אפי' לחתן בת אחת ג"כ אין
לו אפשרות זו וא"כ בלא"ה זקוק הוא לנס כדי להשיא את ילדיו ולא תועיל
לו בזה השתדלות טבעית .ואין בכך משום אין סומכין על הנס דהרי רואים
אנו שמאותם שהתחייבו לנישואי ילדיהם שארעו להם ניסים ויכלו לעמוד
בהתחיבותם ,ואילו אלו שלא התחייבו הרי לא אירע להם נס זה .ועל כן מותר
לו לאדם להתחייב יותר מיכלתו לצורך השאת בניו לפי מידת בטחונו
בבוראו ,אלא דבטחון אמיתי הוא הדבר הקשה ביותר לאדם וע"כ יש
להתחזק בזה בבטחון ובתפילה.
ומה שישנם אברכים הנוטלים על עצמם עוד בצעירותם חובות כבדים כדי
להשקיע בקנית דירה לצורך נישואי בניהם בעתיד )אע"ג שאין זה פלא לרגל
הקושי הרב בדורינו בענין זה( אין זה מתאים למידת הבטחון הנרצית
והרצוייה ,אבל הרי לא כל אחד עומד בדרגה זו.

כך היא הקדישה אותו להיות תלמיד חכם לעולם שהרי לא הי' כהן ומה
יעשה שם בבית ה' הרי בודאי לא נתעסק בהבלים רק עסק בתורה ויראת
שמים וישב שם עד עולם ,והיא זכתה באמת אך יתר האנשים לא כתוב
שעשו משהו מיוחד ,אז מה נשאר רק שקראו לילד שמואל ,אבל לא נהי'
שמואל הנביא.

יד .במקרא ובמשנה

בעניני לימוד המקרא עי' בגליון פר' בראשית תשע"ד ופר' יתרו תשע"ד.

דרך לימוד המקרא
הנה הגר"א באגרת כותב על חומש שיקדימו קודם את לימוד החומש .כיום
יש חדרים שלומדים בשיטת השינון ,ובהם הם לומדים קודם את כל חמשה
חומשי תורה ,ובאמת כשאני בוחן אותם זו הנאה לראות איך שבכל מקום
ששואלים אותם ,תיכף הם עונים באופן חד וברור .והלימוד בשיטה זו הי'
טובה לרבים מהילדים ,אך יש ילדים שקשה להם ללמוד בדרך זו ,והקושי
נובע בגלל ההספק שמספיקים הרבה ,שבזמן שבחדרים אחרים לומדים
בראשית הם כבר לומדים שמות ,וכן הלאה.
ובאמת כך כתוב במשנה באבות בן חמש למקרא ,בן עשר למשנה ,בן חמש
עשרה לתלמוד .אמנם היום קצת מקדימים את לימוד הגמ' ,אבל כל מה
שהילדים מגיעים ללימוד הגמ' בגיל יותר מבוגר ,הם יותר בשלים להבין את
הסברות והאיבעיות.
היו כאלו שרצו להתחיל את לימוד הגמ' בגיל צעיר ,כדי שעי"ז יהיו יותר
שקועים בלימוד .והנה בת"ת דבריסק ,נדמה לי שבגיל שבע התחלנו לימוד
הגמ' ,והתחלנו בפרק המניח.

טז .במיעוט דרך ארץ

ענין הפרושים בדור האחרון

הש"ס קיום "כלל ישראל"
ידוע שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,רבינו הקדוש סידר את הששה
סדרי משנה שבהם כלול כל התורה כולה ,ורבינא ורב אשי גמרו לכתוב את
הש"ס .והש"ס זה כבר תורה שלימה ,כי אחרי שרבינא ורב אשי סיימו את
הש"ס ,אי אפשר לחלוק על הש"ס בשום אופן ,יהיה מי שיהיה!
ותורה שבכתב אי אפשר להבין בלי תורה שבעל פה ,וכל אלה שרצו להפריד
בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה ,לא נשארו! והיו כל מיני כתות ,קראים,
צדוקים ,בייתוסים ,שרצו להפריד ביניהם ,אבל לא נשאר מהם כלום! ומה כן
.
נשאר ,רק כלל ישראל שדבוק בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה
וזה הכל יש לנו ע"י רבינו הקדוש שחיבר את המשניות ,ורבינא ורב אשי חברו
את הגמרא ,וזה מה שיש לנו כל הדורות ,וזה ימשיך אתנו עד ביאת הגואל
.
צדק ,וגם אחרי זה ,הכל נמצא בתורה שבכתב ותורה שבעל פה
והנה אחרי חיתום הש"ס כבר נגמר הכל ,והתורה שבעל פה ,היא כמו התורה
שבכתב ולכן אחרי חיתום הש"ס כבר לא שייך לחלוק ,אי אפשר! ואמנם
אפשר לומר חידושים אבל הכל צריך להוציא מהש"ס ,כי עם חיתום הש"ס
זה תורה שלימה!
ותורה ,כתוב בחז"ל )ברכות ל"ב ב'( שצריכה תמיד חיזוק ,וממילא מה
שמוסיפים יותר לחזק ,נותן יותר כח לכלל ישראל להמשיך ,עד שהקב"ה
.
יעזור שנבוא לגאולה האמיתית

במשנה

כל מי שלמד כאן משניות ,נעשה בעל רכוש ,גם אם שכח ,יש בידו לשוב
וללמוד ,ואם ימשיך בלמוד המשנה כל ימיו הוא רוכש לעצמו מטען גדול
מאד ,ואם יגיע לידי ידיעת כל המשנה בעל פה ,על זה כתב בהגה"ה שעל
ספר "יש נוחלין" ]ס' יש נוחלין חיבר רבי אברהם הורוביץ אביו של השל"ה הק'
וההגהה הוא מבנו ר' יעקב ז"ל[ וז"ל "אכן עצמות למודם )של המשניות( הוא
ללמדם בעל פה ,ואשרי מי שעושה כך ,כי הוא דבר וסגולה נפלאה לטהרת
הנשמה ,ולהבריח הקליפות בהן במותו ,וזאת תור"ת העול"ה להעלות
הנשמה למעלה למעלה ,ובתוך הליכתה לא יוכלו לעלותה בני עולה ,רק תלך
בדרך ישר וסלולה בדרך הקדש יקרא לה" )ע"כ(.
ובצוואת הגאון ר' שעפטל בנו של בעל השלה"ק הצוואה נדפסה בסוף ספר
השל"ה וז"ל באות כ"ה "סדר הלימוד גמ' פי' תוס' הוא חיוב כמו הנחת
תפילין ,לימוד כל המשניות ,אשריכם אם תהי' רגילים בהם ובשמותיהם,
וקבלה בידי שאין אדם רואה פני גיהנום מי שהוא בקי במשניות" וכו'.
וזה דבר גדול אם יכולים לבוא עם זכות של לימוד המשניות ,ולזה זכינו
בזכותו של אותו צדיק שהכניס את לימוד המשניות וחזרתן.
אם כל אחד יחזור כל יום משניות ויתמיד בהם משך כל חייו )לאוי"ט( ,גם
אם ילמד רק ארבע משניות ביום ,יגיע לקנין בכל ששת סדרי משנה )מתוך
שיחה לילדים ת"ת תורת אמת ליום השלושים של הגר"ח פרידלנדר זצ"ל כ"ח אב תשמ"ה(

טו .במיעוט סחורה
הנה בענין החיוב השתדלות שיש לאברכים בזמננו יש בזה הרבה ענינים
מרבנו שליט"א והם דברים עדינים שצריכים הכרע בכל ענין וענין ,והרבה תלוי
במדת שקיעות האברך בלימוד ועוד נתונים נוספים] ,ועוד חזון לומעד
להאריך בזה ,וראה בסדרת הקונטרסים ' עין לא ראתה' שהביא הרבה מדברי
רבנו בענינים אלו עי"ש[.

בטחון והשתדלות לאברכי כולל המשיאים ילדיהם
ומ"מ כל דברים אלו אינם אמורים לגבי אברכי כולל שזכו לישב באהלה של
תורה ,ואסור להם לחשוב שאם יעזבו את הכולל ויעבדו לפרנסתם יוכלו
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אמנם עד הדורות האחרונים הי' מצוי אנשים "פרושים" שהיו עוזבים את
ביתם ונוסעים לכמה שנים לעיירות מרוחקות ,והיו חיים שם בפרישות
והשאירו את האשה והילדים לבד ,והכל נעשה בהסכמתה ,ולשם כך הי'
עליה לעמול קשה לכלכל ולפרנס אותה ואת משפחתה .אבל יש הבדל בין
אז לדורנו ,כיון שהם היו רגילים יותר לחיי צער ,אבל בדורנו הנשים אינן
יכולות לסבול את זה ,הלא גם כאשר הבעל נמצא בבית יש כמה מיני קשיים
עם הילדים ,ואם ישאירו אותה לבד עם הילדים יקשה עליה להסתדר .ויש
לדעת שפעמים רבות בבית שאין בו אב ,יש התמודדויות קשות בפרט
בחינוך הילדים .ומשום כך ,א"א כיום להשאיר את האשה עם הילדים לבד.
ומסתמא גם אז לא כל הנשים הסכימו שבעליהם יעזבו את הבית לתקופה,
שדרכה של האשה שצריכה את בעלה בבית ,ומה שדורנו שונה מהדורות
הקודמים הוא לא בגלל שאז הי' יותר הערכה ללומדי התורה אלא רק בגלל
שאז האנשים היו יותר מורגלים לחיות במצבים קשים ,אבל כיום קשה
לאנשים לסבול ולהתמודד במצבים קשים ,וע"כ אילו היה הבעל בא ומציע
לאשתו חיי פרישות ע"י גלות למקום תורה ,הרי ודאי תאמר לו שלא יחשוב
על כגון זה שהלא היא צריכה לחם לפי הטף.
אך לעיתים רואים אנו את גדולתן של נשים צדקניות דווקא מהצד השני,
כמו שסיפר לי ר' שרגא רבינוביץ ז"ל )יהודי ליטאי שהי' גר בסוף ימיו בכפר
סבא( שלאביו הי' צורך לעזוב את ליטא )כנראה בגלל הצבא( ונסע לאמריקה
שהיתה אז מדינה חופשית וכל אחד יכל להיכנס ולהשתקע שם ,והתאקלם
שם ונהי' שוחט ,ושלח לאשתו שתבא אליו לאמריקה ,היא יחד עם חמשת
ילדיהם .ושלחה לו תשובתה :וכי אני אסע לאמריקה? מה שהוא מוכרח
להיות שם ,היה מובן לה .אבל אני לא נוסעת לאמריקה "די טרייפע לאנד"!
וכל זה היה בשביל רוחניותם של ילדיה .ולא נותרה לו ברירה אלא לשלוח
לה גט ,והיא נשארה גרושה צעירה כבת  ,30בודדת עם חמשת ילדיה ,וכדי
שיהי' לה מהיכן לכלכל את משפחתה הלכה ונישאה ליהודי מבוגר בשנות
הששים לחייו ] -והוא היה לומד  12שעות בימימה ולימד את ילדיה[.
אבל בימינו א"א להעמיד כך בית .אז ידעו ביד מי הוא משאיר את הילדים,
אבל היום לא שייך דבר כזה ,לפי שהיום העולם יותר מפונק וגם אם תאמר
שהיא מוכנה להתמסר בחינוך הילדים ,בכ"ז יקשה עליה מאד להתמודד,
ובפרט שיש הבדל גדול בין העיירות של פעם שאז תושבי העיירה היו אנשים
יראים ושלמים ,והמלמדים היו יראי שמים ,ולא הי' מוסדות שאינם מחנכים
לתורה ויר"ש ,אבל היום הלא ברגע של משבר היא עלולה להעביר את
הילדים למוסדות שאינם ראויים.
כשמתבוננים באגרת ,הגר"א ז"ל רואים שהוא מרגיע את בני ביתו ,כדי
שיוכלו להתמודד עם המצב שיהיו בו אחרי נסיעתו ,ולזה אומר להם שכל
שעשועי העולם הזה הכל כלום .והדברים אמורים לאשת הגר"א ,אבל היום
גם אם יאמרו לאשה שהבעל יושב ולומד ויש לו הכל ,לא תמיד זה ירגיע
אותה אף אם יש לה מה לאכול ,שהרי אשה רוצה לחיות עם בעל ולא עם
מלאך ,ומסופר שדיברו נכבדות את העילוי מבברויסק לבתו של אחד מגדולי
אותו הדור ואמר אני צריך לבתי בעל ולא מלאך ,ובאמת הוא הי' כמלאך.
ולמעשה ,מרן החזו"א הציל את הדור ,לפי שראה שנחלשו הדורות ואין כל
אחד יכול לחיות בהנהגה כזו כבדורות קודמים שהי' מצוי שה"פרוש" עוזב
את אשתו ואת בני ביתו למשך כמה שנים והולך גלות ,ולו לא הי' מה לאכול
ולבני ביתו לא הי' מה לאכול ,ע"כ קבע באגרתו המפורסמת שלא ראוי כ"כ
לנהוג כן ,אלא יש לתת לאשה את כל צרכיה ,ובזה שהבעל נמצא בעיר גם
האשה רגועה ,ולכן כשהבעל רוצה ללכת וללמוד בסדר ג' עדיף שיקח בחור
וילמוד בביתו ולא בביהמ"ד ,כי כאשר הוא בבית ,היא רגועה] .והכול לפי
הענין[
והאמת שהיו יחידים שכל השבוע לא היו בבית ומגיעים רק לשבת ,אבל הם
היו מתמידים גדולים וגם האשה צריכה להיות צדיקה גדולה שהתחנכה לזה
– לאהבת תורה והתמסרות בשביל תורה .ואמנם כיום אי אפשר לחנך את

בתורה וכו' כמו שכתוב בפרק שירה בשעה שבא הקב"ה אצל הצדיקים בגן
עדן זולפים כל אילני גן עדן בשמים ומשבחים ואז גם הוא –התרנגול מתעורר
ומשבח וכו' ,אבל בגמ' יש מחלוקת למה נברא הלילה אם לגירסה או
לשינתה.
והרמב"ם נוקט שהלימוד בלילה עדיף טפי וז"ל בהל' ת"ת פ"ג הי"ג :אע"פ
שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה לפיכך מי
שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן
בשינה ,ואכילה ,ושתיה ,ושיחה וכיוצ"ב אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה
אמרו חכמים אין רנה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני בלילה וכו'.
אבל למעשה אם בחור ילמד בלילה הרי ביום יהי' עייף ,והישיבה לא יכולה
להרשות דבר כזה ,וגם אם לבחור מסוים עדיף ללמוד בלילה וסדרי הישיבה
אינם טובים לו ,בכ"ז א"א להרשות ולשנות בשביל זה את סדרי הישיבות
שכ"א ילמד מתי שנוח לו כי א"א אחרת ,אחרת אין ישיבה ,ולא שייך להנהיג
ישיבה בצורה אחרת.

הבנות שהבעל צריך להיות כזה ,והלואי שיחנכו שלא יפריעו לבעל בשעות
הלימוד בכולל ע"י שמתקשרים בטלפון בדברים פעוטי ערך כגון 'שכחתי
לקנות דבר פלוני'.

יז .במיעוט תענוג
מעלת הלומד מתוך הדחק  -שיחה בכולל מקסיקו
יש דברים שאם בן אדם הי' יודע להעריך אותם הי' נוהג אחרת כמו שרואים
במדרש ,הובא בילקוט רות פרק ב' אות תר"ד א"ר יצחק בא הכתוב לומר
כשאדם עושה מצוה יעשה בלב שלם אילו הי' יודע ראובן שהכתוב מכתיב
עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו הי' מטעמו ומוליכו אצל אביו ,אילו
הי' יודע אהרן שהכתוב מכתיבו "וראך ושמח בלבו" ,בתופים ומחולות הי'
יוצא ,אלו הי' יודע בועז שהכתוב מכתיבו ויצבט לה קלי עגלים פטומות הי'
מאכילה.
רואים בחז"ל שאפילו אנשים גדולים כמו ראובן ,אהרן ,בועז שהיו גדולי
עולם ואין לנו מושג כלל וכלל מה דרגתם וכו' ובכ"ז אומרים חז"ל שלא הי'
בלב שלם כמו שהי' צריך.
אפי' ראובן שהתורה אומרת וישמע ראובן ויצילהו מידם ,אבל לא ידע
שהתורה תכתוב את זה ,ואם הי' יודע בכתפו הי' מטעינו.
ומה הפשט? אלא שלא העריך את הדברים כמו שצריך ,ואם הי' מעריך את
הדברים כמו שצריך הי' עושה בכל הכח! בכל הלב! בכל מה ששייך! ואותו
הדבר אצל אהרן הרי כתוב וראך ושמח בלבו ,והוא באמת שמח בלבו ומה
חסד אלא משמע שאילו היה יודע היה שמח עוד יותר ,והאיך שייך יותר
בזה ,שהי' יוצא בתופים ומחולות וכן בועז אילו הי' יודע שהכתוב מכתיב
עליו ויצבט לה קלי ,עגלים פטומות הי' מאכילה גילו לנו חז"ל שכשאדם
עושה מצוה יעשה בלב שמח ,ואף שמח בלבו לא מספיק ,אלא צריך לצאת
בתופים ומחולות.
ובדומה לזה אברכים שלומדים תורה לא מרגישים את האושר שיש להם
ואם היו יודעים את האושר שיש כאלו גדולים ,אם היו יודעים את החשיבות
של הדבר היו עושים ביותר לב שמח ביותר כוח וכדו'.
א"כ הרי רואים הרבה פעמים אברכים ובחורי ישיבה שנשברים ,וזה נובע
מחמת שהם לא יודעים ומעריכים מספיק את מה שהם עושים ,הם לא
יודעים איזה חשיבות יש בעיני הקב"ה לעבודה שהם עושים ,ובדרך כלל כל
האברכים לומדים תורה מתוך הדחק אין להם את הרחבות ,ובן אדם שהוא
בתוך דחק הוא ממורמר ,אבל זה מפני שהוא לא יודע עד כמה חשוב בעיני
הקב"ה מה שהוא לומד תורה מתוך הדחק וכמו שחז"ל אומרים בסנהדרין
)דף כ' א( על הפסוק שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל שקר
החן זה דורו של משה ,והבל היופי זה דורו של חזקיה ,אשה יראת ה' היא
תתהלל זה דורו של ר' יהודה בר אילעי שהיו ששה מתכסין בטלית אחת
יוצא שכל מה שלמדו תורה בימי חזקיה שנעץ חרב בכית המדרש ואמר מי
שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב ,וכן דורו של משה רבינו שכל כלל ישראל
למדו תורה ,והכל לא חשוב כדורו של רבי יהודה בר אילעי שהיו מתכסין
ששה בטלית אחת שהיו עניים ולומדים תורה מתוך הדחק ,נמצא שזוהי
החשיבות הכי גדולה מה שיש ואדרבה מחמת זה גופא הי' צריך להיות לבן
אדם שמחה כ"כ גדולה שלא יהי' לו שום משהו של עצבות של עגמת נפש
שהרי הוא הכי מאושר הוא לומד תורה מתוך הדחק ,והי' צריך לשמוח שהוא
לומד תורה מתוך הדחק ,שהרי דורו של רבי יהודה בר' אילעי שלמדו תורה
מתוך הדחק זוהי החשיבות הכי גדולה ממילא אתם שלומדים תורה מתוך
הדחק כי אף אחד לא עשיר ולכל אחד יש בעיות אם בעיה זאת או בעיה
אחרת ,וזה מביא לפעמים לעצבות מפני שחושב שזה לא טוב לו ,אבל דוקא
זה הכי טוב לו! הוא זה שחז"ל אומרים עליו אשה יראת ה' היא תתהלל זאת
אומרת שזוהי המדרגה הכי גדולה ,וזה אתם צריכים לדעת שיהי' בלב שלם
ללמוד את התורה ולהרגיש את העונג ואת השמחה שאתם מקיימים מצות
ה' ,ואצל הקב"ה זה כ"כ רצוי והוא כ"כ אוהב את זה יראת ה' היא תתהלל
יותר מדורו של חזקיה ויותר מדורו של משה.
ד' יעזור שלא תצטרכו ללמוד תורה מתוך הדחק ,אבל מ"מ אם זה כן מתוך
הדחק צריך לשמוח עוד יותר שאתם זוכים להיות רצוי מאד בעיני הקב"ה,
ובמקרה כזה צריך להיות בלב שלם ועי"ז תזכו ג"כ לגאולה האמיתית ולזכות
לראות שיקויים הפסוק יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו.

יט .במיעוט שיחה
לא נתפרש כמה ,ובפשוטו היינו לא יותר מהנצרך ,וכפי כמה שיכול למעט
ימעט )שיעורי פרקי אבות(

עיקר החיזוק שבני ישיבה צריכים להתחזק הוא בדיבור
בברכות )ה' א'( איתא א"ר לוי בר חמא אמר ר"ש בן לקיש :לעולם ירגיז אדם
יצר טוב על יצר הרע שנא' רגזו ואל תחטאו ,אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק
בתורה וכו' ואם לאו יקרא ק"ש וכו' ,ואם לאו יזכיר לו יום המיתה.
והנה מה הכונה לעולם ירגיז אדם ,דבפשטות אדם הנמצא במצב רגיל חושב
שהכל בסדר ,דכל אדם לפי דרכו עושה מה שרגיל לעשות ,קם בבוקר מניח
תפילין ומתפלל אוכל ומברך ולומד וכו' ,יכול לחשוב הרי מצבי טוב ומה
רוצים ממני ,אינני במצב מלחמה ,ומה צריך לעשות מלחמה.
אבל חז"ל אומרים שאין זה כך ,אלא לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע,
שצריך לעשות מלחמה ,דעצם הדבר שאדם חושב שהכל בסדר ,זה לא
בסדר ,כיון שהיצר הרע תמיד במצב של מלחמה ,ואם אדם לא מרגיש בכך
הרי זה סימן שאינו בסדר ,אלא שזה אחד מדרכי היצר ,שמרדים את האדם
עד כדי כך שלא מרגיש שנלחם עמו ,ובכדי שלא יהא מנוצח צריך דבר
ראשון לעשות מלחמה ,ואם לא נצחו יעסוק בתורה וכו'.
והנה כשאומר לעולם ירגיז ,משמע דלא ברור שינצח ,ואעפ"כ אמרו לעולם
ירגיז ,ובאמת אדם שלא בטוח שינצח לא יוצא למלחמה להפסיד ,ובדרך
כלל עמים היוצאים למלחמה חושבים שינצחו.
אבל כאן אמרו לצאת למלחמה ,כיון שטבע בני אדם שלא מרגישים שיש
מלחמה ,שיש צד אחד שלוחם והצד השני ישן ולא מרגיש ,וזה הסכנה הכי
גדולה ,אבל אם יתחיל להילחם יש סיכויים שינצח ,ואם לא יעסוק בתורה
ואם לא יקרא ק"ש וכו' ,אבל תחילה צריכים לדעת שמוכרחים לעשות
מלחמה.
והנה הגר"א במשלי )ט"ו כ"ד( כתב האדם נקרא הולך שצריך תמיד לילך
מדרגא לדרגא ,ואם לא יעלה למעלה ירד מטה מטה ח"ו כי בלתי אפשר
שיעמוד בדרגא חדא עכ"ל.
והנה כשנשאל כל אחד מאתנו אם ירד במדרגתו מאתמול ,יאמר שאינו גרוע
היום יותר מאתמול ,אבל הגר"א אומר שאין זה כך ,אלא אם לא עולה בהכרח
שהוא יורד ,דעצם הדבר שאינו מרגיש שיורד זה ג"כ ירידה ,לפי שהי' צריך
להרגיש ,ולהיפך אם אדם מרגיש שעולה ,צריך לבדוק אם אינו טועה ,אבל
סתם בן אדם נרדם ולא יודע שיורד.
ומה הירידה ,עצם זה שעובר עליו יום בלי התעוררות ,זה נקרא ירידה ,דאם
היום עובר בלי כלום אז איבד יום ,ואם איבד יום ,זה איבוד יום חיים.
דהנה בשו"ע )סי' שכ"ט סעיף ד'( נפסק שמחללין שבת אפי' להציל אדם
שיחי' לפי שעה ,א"כ רואים שחיי האדם כ"כ חשובים ,שאפילו לחיות כמה
שעות שוה כל ממון שבעולם ,וא"כ אדם שעבר עליו יום ולא התעלה ,הרי
הוא איבד את היום הזה ,וכשלא מרגישים אין לך ירידה גדולה מזו ,דאם לא
מרגיש שעלה ,הוא באמת לא עלה.
ועל זה אומרים חז"ל שהעצה לכך "לעולם ירגיז" דצריכים לעשות דבר
שירגיש שיש מלחמה ,וממילא לא פלא מה שצריכים לפעמים לעשות
פעולות חזקות ,כי לאחר כל הפעולות החזקות א"א לדעת אם יגיעו לדרגת
לעולם ירגיז ,דלהרגיז צריך להיות מלחמה כבדה עם כל כוחות הנפש של
האדם.
דאל"כ הרי הצד השני אינו ישן ,בין ע"י שמרדים את האדם ,ובין ע"י שמסית
אותו לעשות דבר רע ,ואפילו אם לא מסית לעשות דבר רע ,הוא מסית
להתעצל מלעשות טוב ,והאדם נמצא בקביעות במצב של מלחמה ואינו
מרגיש כלל.

יח .במיעוט שינה
קומי רוני בלילה
מצוי אצל בחורים שהחשק ללימוד תופס אותם בעיקר בלילה ,וזה גורם להם
לעליה והתמדה אלא שזה יכול לפגוע בתלמודם ביום .והאמת היא שכתוב.
)זוה"ק ויקרא צב ,א( שבחצות הלילה הקב"ה לומד עם הצדיקים ואז
התרנגול קורה שבע קולות ,ובקול השלישי אומר עמדו צדיקים ועסקו
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ביותר שיש ,ואפשר לזכות לזה רק בעוה"ז ,אלא שצריך קצת רצון לעשות
מה שצריכים לעשות.
וממילא צריכים להתחזק בזה ,ובפרט דבזמן האחרון יש רפיון ,והרפיון גורם
לביטול תורה דרבים ,וזה קצת בגדר של מחטיא את הרבים ,דע"י שאחד
מדבר גורם לחבירו לדבר וכך הלאה ,וממילא יוצא שהוא בגדר מחטיא
הרבים ,שהחטא הזה הוא נורא ואיום ,ומצד שני כל מי שמתחזק ולומד,
מחזק את חבירו וכן הלאה ,והרי זה מזכה הרבים ,ששכרו גדול מאד.
וכמש"כ החובת הלבבות )שער אהבת ה' פ"ו( וראוי לך אחי לדעת כי זכויות
המאמין אפילו אם יהי' מגיע אל התכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלקים ית',
ואילו הי' קרוב למלאכים במדותם הטובות ומנהגיהם המשובחים
והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו ,אינם כזכויות מי שמורה בני
אדם אל הדרך הטובה ומישר הרשעים אל עבודת הבורא שזכיותיו נכפלות
בעבור זכיותם בכל הימים ובכל הזמנים עכ"ל.
הרי אדם שנמצא יחידי באיזה מקום ויעבוד את ד' בטהרת הלב בכל נפשו
ומאדו ,ויהי' שקוע בעבודת ד' כל היום וכל הלילה ,כולו יהי' בקדושה וטהרה
ויהא קרוב לדרגת מלאך ,אינו דומה למזכה הרבים ,ומצד אחד יותר קל
לעבוד את ד' במקום שאין רואה אותו ,ואין לו מחשבות של כבוד וכדו' אלא
שקוע רק במחשבות קדושות ,ומ"מ החובת הלבבות אומר שאין זה דומה
למזכה הרבים.
ומ"מ לנמצא בין הרבים יש סיכון ,דכמו שיכול לזכותם יתכן ח"ו ג"כ להיפך,
אבל מי שיודע מהמלחמה ומרגיז יצר טוב על יצר הרע ,ובכל דבר הוא
מתכונן הנה יש מלחמה ,ואינו חושב שהוא בשלו' ,והוא מזכה הרבים ,זכותו
גדולה ביותר וכמש"כ החובת הלבבות.
ומשום כך זה דבר גדול מאד שכל אחד יתחזק בחלק של הדיבור ,שזה
העיקר אצל כולם ,אמנם לא כל אחד יכול לזכות כ"כ לזה ,דיש אנשים
שתלויים במחייתם ,אבל בחורים הנמצאים בישיבות שאין להם דאגת
פרנסה ,ויכולים ללמוד ללא הפרעה ,שהכל מוכן ומזומן להם ,רק צריכים
קצת להרגיש שיש מצב של מלחמה ולהרגיז היצר טוב ,ובמצב של מלחמה
צריך להתחזק ,וזה אחד מהחיזוקים ,ובודאי שצריך חיזוק בכל שעות היום
והלילה גם כשאינו בסדרי הלימוד ונמצא במקומות אחרים ,אבל לכל הפחות
להתחיל ואז הקב"ה יעזור שיעלו.
ואנחנו בקטנות מדרגותינו רחוקים מזה ,אבל צריכים לדעת שצריכים חיזוק
כל יום ,ובכל התעוררות צריכים לחפש עצות איך להתחזק ,דהיצר לא ישן,
ולעולם ירגיז אדם יצר טוב ,צריך לעשות מלחמה ,והדברים שהצענו הם
ממש הדבר הראשון ,דכשיש חולשה ורפיון צריכים לעשותם ,והקב"ה יעזור
שבזכות זה נעלה בתורה ויראת שמים כל אחד לפי מדרגתו ,ונקיים רגזו ואל
תחטאו.

וכבר כתב החובת הלבבות )שער יחוד המעשה פ"ה( ואמרו על חסיד שפגש
אנשים שבים ממלחמת אויבים ושללו שלל אחר מלחמה חזקה ,אמר להם
שבתם מן המלחמה הקטנה שוללים שלל התעתדו למלחמה הגדולה ,אמרו
לו ומה היא המלחמה הגדולה ,אמר להם מלחמת היצר וחייליו עכ"ל.
הרי אם זה נקרא המלחמה הגדולה ,א"א לצאת עם פתרון של מה בכך ,אלא
צריך לחגור את כל הכוחות ,והלואי שאז נצליח ,אבל לולא זאת בודאי לא
נצליח.
והנה אחד מהדברים העיקריים שיש לבני ישיבה ,ולאנשים בכללות ,זה ענין
הדיבור ,דעבירות אחרות לא כ"כ מצוי לעשותם בקביעות כל היום ,דאפילו
האוכל נבלות וטרפות רח"ל אינו אוכל כל היום ,ולכל היותר באכילתו אוכל
מאכלים שאינם כשרים ,וכן עבירות אחרות מעשיים שייך שיעשה כמה
פעמים ,אבל לא מצוי שיעשם בקביעות כל היום.
אבל בדיבור שייך לעשות עבירות במשך כל היום ,בין בדברים אסורים
ובטלים וביטול תורה ,והכח העיקרי שהקב"ה נתן לאדם והבדילו בזה משאר
הברואים הוא כח הדיבור ,וכדכתיב )בפ' בראשית ב' ז'( ויהי האדם לנפש
חיה ,והתרגום מפרש והות האדם לרוח ממללא ,ואם האדם לא מנצל הכח
הזה לטוב הכל אבוד ,א"כ לא פלא שצריכים לעשות הרבה חיזוקים בחלק
זה ,כיון שהוא כולל כמעט את כל האדם.
שהרי בצד הטוב של דיבור אפשר לרכוש כ"כ הרבה תענוג נצחי שא"א
לשער ,דבפאה )פ"א מ"א( תנן ות"ת כנגד כולם ,והגר"א מפרש דכל תיבה
ותיבה שלומד הוא מצוה בפני עצמה ,א"כ כשלומד דף אחד מקיים כמה
מאות מצוות ,וכי יכולים לתאר מה זה ,על כל מילה של תורה אפשר לזכות
לחיי נצח ,ולהיפך רח"ל הכל הפוך] .וראה בכאיל תערוג בהר שנסתפק רבנו
אם זה גם בהירהור[
ומשו"ה עיקר החיזוק שבני תורה צריכים להתחזק הוא בדיבור ,דלא מצוי
להם נסיונות של אכילת נבלות וטרפות רח"ל וכדו' ,אלא הנסיונות
שמזדמנים שצריכים לעשות משהו זה בכח הדיבור ,ולשני הצדדים צריך
חיזוק ,שהרי ע"י הדיבור יכול ח"ו לאבד עולמו.
וכמש"כ הגר"א )באגרתו( וכל כף הקלע הכל בהבל פיו של דברים בטלים,
ועל כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו ,וכל זה בדברים
יתרים ,אבל בדברים האסורים כגון לשון הרע וכו' ועל אלו צריך לירד לשאול
למטה הרבה מאד וא"א לשער גודל היסורים והצרות שסובל בשביל דיבור
אחד ,ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב.
והנה מצינו בברכות )נ"ג א'( דהיו יושבים בביהמ"ד )במוצ"ש( והביאו אור
לפניהם ,ב"ש אומרים כל אחד ואחד מברך לעצמו ,וב"ה אומרים אחד מברך
לכולם וכו' ,והגמ' מפרשת דטעמא דב"ש מפני ביטול בית המדרש ,ופרש"י
שבזמן שאחד מברך לכולם הם צריכים לשתוק מגרסתם כדי שיתכונו כולם
וישמעו אליו ויענו אמן.
הרי לנו עד כמה חששו לביטול תורה ,וכי אפשר לתאר דע"י מה שיענו אמן
כבר נחשב לביטול בית המדרש אע"פ שזה מצוה ,הרי כמה מילים אדם
מוציא מפיו במשך היום להבל וריק ללא תועלת וללא תכלית.
ואפילו כשצריכים לדבר דברים הנצרכים ,לא צריכים להאריך בדיבור,
ומסופר על אחד מגדולי ישראל שאם הי' יכול לומר איזה דבר במספר
מילים ,לא הי' אומר אפילו מילה אחת נוספת ,דכ"כ הי' נזהר אפילו בדיבור
נצרך שלא להוסיף יותר ממה שצריך.
ואנחנו לא יודעים את ערכנו ,דעיקר ערך האדם הוא בכח דיבורו ,דבזה עיקר
שינוי בריאתו מכל הנבראים ,שהוא רוח ממללא ,וכל הראשונים מתארים
אדם למדבר ,וזה מבטא ג"כ את כח השכל ,והדיבור מבדיל את האדם מן
הבהמה ,ואם ח"ו לא ,הרי הוא כבהמה ,ואת הדבר העיקרי צריך לשמור יותר
מכל הדברים.
וממילא כל הזוכים ללמוד בישיבה צריכים לשמוח מאד שנמצאים במקום
שאפשר ללמוד ללא הפרעות ,דהיו הרבה אנשים שלא זכו לזה ,וברוסי'
במשך שבעים שנה היו שרצו ללמוד ולא יכלו ,ויש אנשים בכמה מדינות
שלא יכולים להגיע ללמוד מפני כמה טעמים ,ואנחנו ברוך ד' זכינו שיכולים
ללמוד ,ואפשר לזכות בנצחיות על כל דיבור ודיבור.
וצריכים לשמור על הדיבור יותר מהכל ,כי זה מביא את האדם לתכלית
המבוקש ,ובחולין )פ"ט א'( אמרינן מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים
עצמו כאלם ,יכול אף לדברי תורה ת"ל צדק תדברון ,א"כ האומנות של אדם
בעוה"ז הוא שתיקה מדיבורים אסורים ,ולדבר בדברי תורה.
הרי שני הדברים עד כמה צריכים להזהר להבדל מדברים בטלים ,ובפרט
מדברי לצנות ,ודברי חנופה ,לה"ר ,ורכילות ,ועד כמה זוכים על כל דיבור של
קדושה וטהרה של תורה ,וכל אחד עומד לפני אוצר של הדברים הטובים

כ .במיעוט שחוק
מכתב רבנו :שלו' וכל טוב לך
אשר שאלת הדרך לעלות בתורה ויראת שמים בימי הבחרות :הנה בעצם
ידוע לכל כי עיקר העליה היא בהתמדת ושקידת הלימוד בתורה ,וכל
הדברים האלה ידועים ומפורסמים ,גם ראשי הישיבות והמנהלים הרוחניים
מדברים ומעוררים תמיד על הדרכים להגיע לעליה ,וגם יודעים ומודיעים
הדברים המפסידים את הצעיר לעלות וכמעט אין מה להוסיף.
אמנם פרט אחד רצוני להעירך ,אשר אף שמדברים מזה ויודעים זה ,מ"מ לא
מעריכים זה מספיק ,ולדאבונינו זה כמעט הגורם העיקרי המפריע להיות בר
מעלה ,והיינו כידוע שבטבע האדם רוצה להיות לו מקום מכובד בכל מקום
ומצב שנמצא ,ולדאבונינו רואים שמי שיש לו כח ליצנות ,הן להתלוצץ
מחבירו אשר אינו כל כך מחונן בכשרון לעשות ליצנות ,והן סתם לעשות
בדיחות ,הוא נחשב מהמכובדים בחברה ,וזה א' הסיבות ההורסות גם את
האנשים המבוגרים כבר וגם את הצעירים ,כי מצד אחד שואף לעליה אבל
למעשה עושה כל המאמצים למצוא חן בעיני חבריו ע"י שמתלוצץ,
ומשתדל בכל מרצו למצוא מקום מכובד ע"י שמשקיע כשרונותיו בליצנות
ובדיחות כי בלי זה מרגיש עצמו נחות דרגא ואין לתאר גודל ההפסד שיש
בזה ,ולדעתי זה מהמפסידים העיקריים הן בתורה הן ביראת שמים ,ואשרי
מי שיוכל להתרומם מזה ולא ישגיח על מה שהרוח הזה שולט בין החברים,
ויתבונן שכל זה הוא דמיון חולף אין בו ממש ,מלבד האיסור החמור שיש
בזה הוא כולו הבל ,ולא נשאר לאדם כלום בזה ,וחוץ מזה יחשוב ממה
שיגיעהו חרפה ובושה עולמית בחיים הנצחיים ועונשים החמורים התלויים
בזה .וצריך לברוח מזה יותר מלברוח מן האש ,וישים אל ה' ואל תורתו מבטו.
וגם ההרגל הזה מפריע לו בשעת תפילה ,כי קשה שבשעת תפילה ירגיש
שעומד ומדבר לפני הקב"ה בזמן שכל היום הוא בסתירה לזה .ובאמת בשעת
תפילה צריך לבקש רחמים שלא יכשל בזה .גם להתעורר להלחם נגד ההרגל
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שהמעשה היה באופן אחר ולא בא לידי מכשול .ובפעם אחרת אמר רבינו
שלהש"ך היה סייעתא דשמיא מיוחדת שלא טעה והתקבל אצל כולם.
ובמקו"א הביא רבינו דברי הגר"א בפי' למשלי עה"פ )טז ,י( קסם על שפתי
מלך במשפט לא ימעל .וז"ל מאן מלכי רבנן ששפתותיהם כמו קסם אף
שיטעו לפי השאלה ,מ"מ במשפט לא ימעל פיו כלומר בדין עצמו לא יטעו
כי בסוף יתגלה שלא כן היה המעשה ופסקם אמת וכו' עכ"ל.
וראה עוד בלשון מרן החזו"א ז"ל במכתבו לבעמח"ס צדקת הצדיק ובאגרות
ח"א אגרת ל"ג השגחתו ית' הוא בכל דור ודור על היחידים ששתלן בכל דור
להורות חוקיו ומשפטיו לישראל ,וכשהן מעמיקין בהלכה ,הן בשעה זו
כמלאכים ורוח ממרום שורה עליהן ,ועל פיהן נקבעו הלכות באישות
החמורה ,ובשבת ובשאר בלכות חמורות וכו' עכ"ל.
ויש להביא כאן מה שהוסיף רבינו לידע כי אין מי שימלט ממנו השגיאה
והטעות פרוסה היא על כל החיים ,והביא רבינו המעשה עם בעל הכו"פ
)שנדפס בספר תולדות אדם ח"ב פרק ה( על הטעות שגיד הנשה נוהג
בזכרים ולא בנקבות ואכ"מ )אעלה בתמר מתורת החזו"א(

הזה ,ויחשוב שעומד לפני הקב"ה ויתחזק ברצונו למלא תפקידו בעולם
החולף ,ולא יגיעהו חרפה ובושה על אבדן שנותיו ,וההתבוננות הזאת
תביאהו לדרגות גדולות מאד ובעליה גדולה בתורה ויראת שמים.
מנאי הרוצה אושריך האמיתי

כא .בארך אפים
שח רבנו בכינוס לעניני חינוך :אנחנו יודעים את זה ,שגם היום הסוד של
חינוך יש רק אצל היראים לדבר ה' ,הם יודעים שצריך לחנך את הילדים בדרך
ה' ,כמו שהם קבלו ,אבל שאר האנשים לא יודעים מה זה חינוך ,האם הם
מחנכים? מה הם מחנכים? הם כעסנים ,וכי מחנכים לכעס ,יש להם גאוה,
אסטער
יחנכו את הילד לגאוה ,על מה יחנכו אותו? יחנכו אותו להיות ּפ ְָר ֶ
ֶמענְ טש – אדם מגושם ,וכי על זה צריך לגדל אותו? ממילא צריך לדעת
אנחנו ברוך השם קבלנו את זה כבר מאבות אבותינו ,וכל הדורות זה ככה...

אופן העונש לילד
הגר"א כותב באגרת "ובנחת" .הכונה לא לצעוק עליהם כ"כ ,ולעיל כבר
נתבאר בענין הכאה שזה דוקא על קללה וכדו' ,שמצוי אצל הנשים ביותר
ולכן כדי להרגילם שלא יקללו כתב שצריך להכות להם ,פעם היו אומרים "א'
מארק זיצערקע" שעפ"ר המוכרות בשוק היו הנשים ,ודרכם שהיו מגיעים
לידי וויכוח ומלהט הוויכוח היו מגיעים לידי קללה ,וע"כ מצוי אצלם הקללה
יותר מאצל הגברים ,ומאותו הטעם כתוב על הנשים שנדרניות הן ,וזה הכל
כלול בזה.
וא"כ היכן גבול העונש של האבא כלפי בנו? הנה לפעמים יש יוצא מן הכלל
שצריך להכות ,ומה שכתוב חושך שבטו אין הכוונה שצריך להכות כל הזמן
שהמכה ללא הבחנה הרי הוא מחנך ומרגיל את בנו להכות
ֶ
בלי הבחנה,
כמותו ,שזה הדוגמה שראה אצל אביו ,וממילא ילמד להרביץ ,אלא הכוונה
שמעת לעת במקום הצורך אפשר לתת איזה מכה ,אבל עיקר התועלת
ממכה הוא בזה שהבן מרגיש שמכה בו שלא מתוך שנאה אלא רק מתוך
אהבה ,וכמו שכתוב תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה )משלי י"ז י'(
אפשר להכות לילד מאה מכות ולא יועיל ,ואילו גערה במבין יועיל ,וכמו
שאמרו שלפעמים צריך להכות קצת ,אבל אם אדם עושה את זה בתקיפות
ובכעס הילד מתרגל שזה מה שקורה כשאביו בכעס ואין מזה תועלת ,וע"כ
צריך לראות שבשעה שמכה ,לא יכה מיד מתוך כעסו אלא ימתין עד שישכך
כעסו ויכהו מתוך ישוב הדעת ומתוך כונת מחנך.

כד .ובקבלת היסורין
מעלת היסורים
חז"ל אומרים בב"מ )דף פ"ה א'( על ר' אלעזר ב"ר שמעון שהיה לו בן שנקרא
רבי יוסי ,והיה מעשה ארוך האיך שהביאוהו עד שנעשה לצדיק ותלמיד חכם
ונעשה "תנא" ,וכשנפטר רצו להכניסו למערה של ר' אלעזר ב"ר שמעון ,והי'
שם נחש ]עכנא[ שלא נתן להכניס ,אמרו עכנא ,פתח פומך ויכנס בן אצל
אביו ,ולא הועיל ,וכסבורים העם שזה גדול מזה ]היינו שר' אלעזר בר' שמעון
גדול מבנו[ יצתה בת קול ואמרה ,לא שזה גדול מזה אלא שזה היה בצער
מערה וזה לא היה בצער מערה.
ולכאו' מה הענין הזה שלא מכניסים אפי' בן אצל אביו מפני שזה הי' בצער
מערה וזה לא הי' בצער מערה ,אמנם יש הלכה שאין קוברין רשע אצל צדיק.
אך זה דוקא רשע אצל צדיק .אבל כל אחד מי שאינו בגדר רשע אין איסור
לקברו אצל צדיק .וכ"ש צדיק אצל צדיק ,האם אפשר למדוד אם זה צדיק
יותר גדול או יותר קטן ,אלא אפשר לקבור כל צדיק ליד צדיק .א"כ מה
פתאום כאן היתה כזו טענה ,והיה עכנא שלא נתן להכניס ,וזה בודאי שלחו
מהשמים כדי שלא יתן להכניס את ר' יוסי .מפני שזה הי' בצער מערה וזה
לא הי' בצער מערה .וכן מה שהיו סבורים שזה גדול מזה ,ומה בכך ,אף אם
זה גדול מזה ,מה יש האם לא יכולים להקבר יחד ,הרי אין כזה דין.
ואפשר לבאר כך .דאמנם מצד הדין ,היות ושני אנשים שיהיו שוים ממש
כמעט לא שייך ,ומסתמא מבריאת העולם לא הי' נשמה ששוה עם נשמה
אחרת ,כי לא שייך שתי בני אדם שיהיו שוים ממש ,ממילא לא שייך
שהתורה תיתן דין שאפשר לקבור שני אנשים יחד ,רק כשהם שוים ממש.
ולא רק שבני אדם לא יוכלו לקיים כזה דין ,אלא היות ולא שייך בכלל שיהי'
כזה מציאות שיהיו שוים ממש ,ממילא לא הי' שייך כלל שיקברו אחד אצל
חבירו ,כי אין אחד דומה לחבירו.
אלא שיש כנראה איזה מרחק מסויים שזה יודעים ומבינים שהם לא שייכים
אחד אצל חבירו ,ואם אחד רחוק מהשני מאד לא מתאים שיהיו ביחד ,וזה
בן אדם לא יכול לשפוט כי בן אדם לא יכול לתפוס ,וכמו שמצינו כי לשקול
את המצוות והעבירות יכול רק הקב"ה ,כמו שכותב הרמב"ם בהל' תשובה,
כך ג"כ לקבוע את המדה מי יכול להיות ליד השני ומי לא ,זה כבר בן אדם לא
יכול לקבוע ,לכן ההלכה לא יכולה לומר שאחד שלא שוה לשני לא יקברום
יחד .כי יהי' הרבה מאד מדרגות מי יודע כמה מדרגות יש .וההלכה נאמרה
רק שרשע אצל צדיק לא קוברים ,ולא יותר מזה.
אבל הקב"ה יכול לקבוע .והוא מסבב שכשזה מצב שלא שייך שיהי' אצלו
יחד כי המרחק מאד גדול ,וכמה המרחק אנחנו לא יכולים לדעת רק הקב"ה
יודע .וכשיש כזה מרחק הוא מסבב שלא יוכלו להיות אחד ליד השני ,ולכן
היות ור' אלעזר בר' שמעון ובנו ראה הקב"ה שלא מתאים שיהיו ביחד,
וכסבורים העם שזה גדול מזה ,דהיינו שהמרחק הוא כ"כ גדול ,שמשמים
כבר מסבבים שלא יהיו אחד אצל השני .יצתה בת קול שלא זו היא הסיבה,
ובאמת מצד זה הי' שייך ,אע"פ שאינם שוים ממש ,בכל זאת הי' מתאים
שיהיו יחד ,אלא משום שזה הי' "בצער מערה" וזה לא הי' בצער מערה ,לכן
לא שייך ,כי צער מערה שוקל כ"כ ,שזה עושה כזה הפרש בין אדם לאדם עד
שכבר לא שייך שיהיו זה אצל זה ,ואע"פ שהוא בן אצל אביו לא שייך .כיון
שהמרחק הוא עצום!
עכ"פ רואים מהגמ' את הענין של יסורים ,שהם עושים כזה מין שינוי אצל
האדם ,שלא שייך אפי' בן אצל אביו וכ"ש אדם זר ,א"כ אפשר להבין כמה
גדול שזה ,כשבן אדם סבל יסורים כאלו גדולים ממש ,שלא שייך לתאר!
וכולם יודעים ]בפרט המשפחה[ איזה יסורים שהי' לו והוא קיבל אותם

כב .בלב טוב
בעניני קנאה ראה מה שהארכנו בגליון פר' וישב תשע"ה והבאנו כאן ענין
א' בקצרה
אמר רבנו שליט"א :חז"ל אמרו קנאת סופרים תרבה חכמה ,וכל זה אינו אלא
בקנאת סופרים פי' מלמדים ,אך קנאת תלמידים בדרך כלל לא תרבה חכמה
אלא תמעט חכמה ,כי על ידי הקנאה עפ"י רוב אינו משתדל להיות כמוהו,
אלא התלמיד נשבר ומצטער וחושב מה אני ואינו יכול לסבול את הצער מה
שהשני עולה עליו.
וקצת יש להועיל בזה על ידי שיחנכו את הצעירים מקטנותם לדעת שלעולם
לא להסתכל על השני ,אלא הוא צריך להבין כי כמו שאדם לא יחשוב ולא
יצטער למה אינו גדול כמו משה רבינו ע"ה או כהגאון מוילנא זצ"ל כך צריך
כל אחד לדעת שהוא צריך להיות מה שהוא צריך להיות ,ואיננו צריך להיות
כמו השני כי כל אחד נולד עם הכשרונות שלו ועם האפשרויות שלו .ואם
יתרגל לא להסתכל על חבירו אלא יראה לגדול כפי כוחותיו היה כל אחד
מאושר והיה זוכה ומגיע למה שבכחו להגיע.
ולכן אפי' שבודאי מחנכים לעשות חסד עם השני זה עדיין לא מספיק ,אלא
יש לראות לא רק לעודד את התלמיד אלא גם להסביר לו כי כל אחד נברא
לשמש את קונו לפי הכחות שלו ובודאי לא קל לקבל את זה כי אפי' אנשים
גדולים קשה להם לקבל את זה וכ"ש צעירים אך בכל זאת אם יצליחו אפי'
קצת להחדיר את ההרגש והמחשבה הזאת לא להסתכל על השני זה יציל
את האדם ואז כל אחד יכול לעלות להיות ת"ח וירא שמים ויעלה לגדולות.
ודבר זה אינו נוגע רק לצעירים אלא רואים את זה בכל מקום גם בישיבות
ובכל המוסדות ,שאם יש אחד שמצליח יותר זה מביא קנאה וגורם לכל מיני
דברים רעים ,והאושר הגדול ביותר הוא שהאדם לא יסתכל ולא יחשוב מה
שיש לאחרים ,רק יחשוב מה שמוטל עליו לעשות.

כג .באמונת חכמים
מרן החזון איש ז"ל אמר דלית בר נש בהאי עלמא שאינו יכול לבוא לידי
טעות ,אלא שהקב"ה מסייע ביד החכמים פוסקי ההלכה שלא יבואו לידי
מכשול טעות .והביא רבנו שליט"א דמי גדול מר"ע שרצה משה שתנתן
תורה על ידו וטעה בבר כוזיבא .אכן בפסק הלכה יש סייעתא דשמיא
מיוחדת כדמצינו בגמ' כמה פעמים ,איכסיף רבא לסוף איגלי מילתא
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הקב"ה יעזור שכל אחד באמת ידע להעריך מה שהוא ,וינצל את כל הכוחות
שלו לשם שמים.

באהבה ,בסבלנות ,כמו שהזכירו מקודם ,וזה הרי מדרגה עצומה! וא"כ האיך
שייך להגיע למדרגה כזו ,והאיך שייך לעמוד ולדבר ,הרי אין לנו שייכות לזה.
ואפי' מי שזה יהי' ,הרי רק המרחק הזה לחוד כבר עושה כזה מרחק שלא
שייך בכלל להדמות אליו .והקב"ה יעזור שכל אחד מאתינו לא יהא צריך ח"ו
להגיע לזה) .מתוך הספד על הגר"ש גריינמן זצ"ל(

כז .והעושה סייג לדבריו
הנה על ד"ת מצינו דחכמים עשו סייג אבל כאן כתוב והעושה סייג לדבריו,
ובמד"ש כתב ואפשר שכונת העושה סייג לדבריו ממש ,כי עושה סייג בענין
דבורו ושומר פיו ולשונו ובוחר בשתיקה מדבור ואינו מדבר רק על צד
ההכרח עכ"ד ,וצ"ב דהקנין הזה כבר כתוב ובמיעוט שיחה ,ולכאורה כאן
הכונה לדבר נוסף וי"ל )שיעורי פרקי אבות(

כה .המכיר את מקומו
אחריות וערבות
בתנא דבי אליהו )רבה פי"א( איתא ושמא תאמר אותן שבעים אלף שנהרגו
בגבעת בנימין מפני מה נהרגו )ועי' במפרשים שהי' קצת פחות משבעים אלף( לפי
שהי' להם לסנהדרי גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם
לילך ולקשור חבלים של ברזל במתניהם ולהגביה בגדיהם למעלה
מארכובותיהן ,ויחזרו בכל עיירות ישראל ,יום אחד ללכיש ,יום אחד לבית
א-ל ,יום אחד לחברון ,יום אחד לירושלים )דבזמן ההוא המצב בירושלים לא
הי' כמו אח"כ שמשם יצאה תורה( ,וכן בכל מקומות ישראל ,וילמדו את
ישראל דרך ארץ בשנה ,ובשתים ,ובשלש עד שיתיישבו ישראל בארצם ,כדי
שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולמות כולן שברא מסוף העולם ועד
סופו ,והם לא עשו כן אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד מהם נכנס לכרמו,
וליינו ,ולשדהו ,ואומרים שלו' עליך נפשי כדי שלא להרבות עליהן את
הטורח וכו' ,ומי הרג את כל אלה ,הוי אומר לא הרג אותן אלא הסנהדרי
גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עכ"ל.
והנה אם נאמר מה זה שייך לנו ,דאנחנו לא בסנהדרין ואין עלינו תביעה
כזאת ,אבל אין זה כך ,דעל כל אחד יש תביעה לפי דרגתו ומצבו ,דהנה כל
הנמצא במקום תורה ,ומזלזל בסדרים או בלימוד או בתפילה ,הוא משפיע
על אחרים ,דאי אפשר שאדם לא יושפע מאחרים בין לטוב ובין להיפך ח"ו.
דכשרואים שכולם באים בזמן ולומדים ,אז אפילו העצלים מטבעם מוכרחים
להשתדל ,דא"א להיות אחרת מכולם ,ואם ח"ו להיפך אז אחרים נמשכים,
וחושבים בשביל מה להזדרז הרי בין כך אחרים לא נמצאים ,ונמצא
שהתביעה והאחריות של כל אחד איננה רק על עצמו ,אלא גם כלפי
האחרים ,ובאמת מספיק התביעה על עצמו ,ואמרו במד"ר )איכה בפתיחה
ב'( מצינו שויתר הקב"ה על ע"א ועל ג"ע ועל שפי"ד ,ולא ויתר על מאסה של
תורה.
והתביעה העיקרית היא על בחורי ישיבה ,דאע"פ שכולם חייבים בזה ,מ"מ
יש אנשים שטרודים בדאגת פרנסה וכדו' ,ובהרבה דברים אפשר לדונם לכף
זכות ,אבל לבחורי ישיבה אין דאגת הפרנסה ולא חסר כלום ,וכשזה ללא
שום סיבה ,התביעה הרבה יותר גדולה ,וחוץ מהתביעה על עצמו ,כל אחד
אחראי כלפי כל הציבור ,דכל אחד משפיע ,שהמגיע ללמוד בזמן ,גורם
שיבואו נוספים ,ולומדים תורה ויש ריתחא דאורייתא ,ומתקדש ש"ש ע"י
זה ,אבל כשח"ו מתרשלים משפיעים על אחרים.
ובזה צריכים להתעורר ולא להשאר באדישות ,וכבר דברנו להתחזק בענין
הנראה קשה אבל באמת אינו כך ,והוא שכל אחד יקבל על עצמו שמירת
הדיבור בשעתיים הראשונות של שני הסדרים )וכמובן שלא לאחר לסדרים
יותר מכמה רגעים ,ולכל היותר עד רבע שעה( ולא לעשות ח"ו נדר )דלא
צריכים להוסיף עון חמור של נדרים על חטא דביטול תורה( אבל שיהי' קבלה
חזקה כמו נדר ,וכשמתחילים הסדר בהתחלה טובה ,יש לקוות בס"ד שכך
ימשיך כל הסדר.
ובענין הלימוד ג"כ כדאי לראות לחזור על מה שלומדים ,דכשלא חוזרים,
לומדים דף גמרא ,ואח"כ כשלומדים הדף השני שוכחים את הדף הראשון,
וממילא אין המשך ,והיו צריכים לחזור על כל דף לפחות שש פעמים ,אם לא
באותו יום ,אז ללמוד היום דף ,ולמחרת לחזור על הדף של אתמול,
ומחרתיים לחזור על שני דפים ,וכך במשך השבוע לומדים כל דבר שש
פעמים.
וע"י זה יקבלו קצת שליטה במה שלומדים וירגישו טעם ,ובלא זה הענין לא
ברור ולא יודעים ונשארים מרוחקים ולא מרגישים טעם ,ומה שיותר חוזרים
הענין מתברר יותר ,וע"י שמתברר יש טעם והנאה כשיודעים הדפים
הנלמדים ,ולולא זה יוצאים בלי כלום ,דנחשב שלמדו ולמעשה ביטלו,
ואפילו הזמן שלמדו לא נשאר מזה ,והעושים כך יראו שיהיו מאושרים ויהי'
סייעתא דשמיא ,והקב"ה יעזור שבזכות זה כולם יעלו בתורה ויראת שמים.

זהירות בהדפסת ספרי קבלה
לידידי הרה"ג וכו' מוה"ר שמואל יצחק גד יודייקין שליט"א אך טוב וברכה.
ע"ד בקשתך הסכמה להדפיס חלק מספר שעור קומה מהגה"ק מהר"ם
קורדובירו ז"ל .והנה מלבד שאני נמנע להסכים על ספרים בנגלה כ"ש שאיני
ראוי להיות שר המסכים על ספרים כאלה אשר לא זכיתי ללמוד בהם כלל.
אמנם בעצם כיון שאתה מדפיס "רק" דבריו ,הן מש"כ בספר הזה ,הן מה
שלקטת אמריו בספרים אחרים ,הלא דבריו א"צ הסכמה ,ולא שייך כלל
שאחד בדורנו יסכים על קדוש שבתקופתו ובעיר של חכמים גדולים היה
מיוחד ,אמנם היות שבזמנינו נמצאים אנשי דלא מעלי ,או אפילו אינם עד
כדי כך ,מ"מ לא שימשו כל צרכם ואומרים שהם מבינים ,והם למכשול ואבני
נגף ושם שמים מתחלל על ידם ,בכן יבואו דברי להשתדל שהספרים יגיעו
רק לח"ח הגונים ,ולא כדאי להדפיס בהרבה עותקים.
ויה"ר שיגולגל זכות ע"י זכאי להרבות כבוד שמים.
הדוש"ת .אהרן יהודה ליב שטינמן.

כח .ואינו מחזיק טובה לעצמו
במדרש שמואל מפרש :כלומר כי אפי' שהשיג בחכמה כל מה שהוא בחק
האנושי להשיגו אינו מחזיק טובה לעצמו על דרך אם למדת תורה הרבה אל
תחזיק טובה לעצמך עכ"ד ,ובאמת היכן יש אדם כזה שהשיג בחכמה כל מה
שהוא בחק האנושי ,והרי ר' אליעזר אמר )סנהדרין ס"ח א'( הרבה תורה
למדתי ולא חסרתי מרבותי אפי' ככלב המלקק מן הים ,הרבה תורה לימדתי
ולא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרת ,ומי יכול להחזיק טובה לעצמו
)שיעורי פרקי אבות(

כתיבת חדושי תורה
היום כ"א שרק מתחיל ללמוד ,הוא כבר מיד הוא אומר סברות וכותב
חבורות ,ומאמרים ומה שהוא אומר זה טוב ,אבל הבעיה היא שהם עדיין לא
יודעים ללמוד א"כ איך אפשר לכתוב? אמנם בספר מגיד משרים מובא
שהבית יוסף תירץ איזה קושיא בשתי אופנים ,והתגלה לו המגיד ואמר
שתירוץ אחד הוא אמת ויציב ,אבל התירוץ השני לא כך נכון ,אבל קוב"ה
שמח בהאי פלפולא ,רואים שיש מעלה גם בעצם הפילפול ,רק מה שאחרי
שאדם אומר איזה סברא הוא נהי' נגוע ואינו יכול לחזור בו וממילא יכול
לצאת תקלה מתח"י.
מצד שני יש מעלה במה שכותבים ,מה שהתעורר בדרך הלימוד כיון שזה
נותן סיפוק .כמו שכתב המהרש"א בב"ב דף י' ע"ב על הגמ' שהיו אומרים
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו ,כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא
הלימוד הבא מכתיבת יד אשר על כן נקראו החכמים סופרים ,ולדבריו משמע
שיש מעלה מיוחדת בלימוד שעי"ז שכותב את מה שהתחדש לו הדברים
נקלטים יותר טוב )ואגב יש להעיר על דברי המהרש"א דא"כ גם לפני
שנתמעטו הלבבות והתירו לכתוב משום עת לעשות לד' א"כ הי' צריך להיות
מותר לכתוב תורה שבע"פ כי לולא הכתיבה חסר בלימוד התורה ,ובתוס'
בב"ק )ג' ב' ד"ה כדמתרגם( מוכח דאפי' ליחיד הנצרך אמרינן עת לעשות לד'
ומותר ללמוד בע"פ תורה שבכתב(.
מסופר על רבי ישראל סלנטר שאמר פעם שיעור בוילנא וא' השומעין הקשה
קושיא על שיעורו והפסיק את השיעור וירד ,ואמר אח"כ שבאמת הוא הי'
יכול לדחותו את המקשה באיזה שהוא תירוץ ,אבל הוא חשב לעצמו :ר'
ישראל ,אתה הרי לומד מוסר  -ולכן ירד מהבימה.
ושמעתי מהבנים של הג"ר שמרי' גריינימן זצ"ל שסיפרו ששמע ממרן
החזו"א שהוא הכיר ג' אנשים שהם 'מודים על האמת' :האחד הוא רבי חיים
עוזר  -גם על אדם גדול כזה הי' צריך עדות שהוא מודה על האמת שהרי
בד"כ רבנים שאומרים איזה דבר מאד קשה לחזור בהם ולומר טעיתי  -ורבי
יחיאל יעקב וינברג  -בעל השרידי אש שכתב מערכה שלמה על הימום של
הבהמות וכיון ששמע שפסקו להלכה אחרת חזר בו .והשלישי הם לא זוכרים
מי זה הי' .רואים מזה שמרן החזו"א בזמנו כבר העיד שאינו מכיר אלא רק
שלשה אנשים שמודים על האמת .אם כן ,היום ודאי שאין בנמצא אנשים
כאלו .על כן ,עד כמה זהירות צריך עד שכותבים מאמר או חבורה ,ורק ע"י

כו .והשמח בחלקו
שח רבנו במעמד אלפים בכינוס לב לאחים אייר תשע"ה :בן אדם צריך לדעת
"מה הוא" ומה אפשר לו להיות! מה הוא צריך להיות! ורוב האנשים לא
מנצלים מה שהם צריכים להיות.
ולכן כל אחד צריך לדעת מה הוא! ומה הוא יכול להיות ,ואם אחד ינצל כל
הכוחות שיכול להיות ,הוא יהיה מאושר ,וזה יהיה טוב לעולם וטוב לו.

165

לא .אוהב את הבריות

לימוד העיון בסדרי נשים נזיקין כמו שצריך ,אפשר לפתח את הראש להגיע
לסברא ישרה.

בגודל הזהירות בבין אדם לחבירו הארכנו בגליון פר' קדושים תשע"ד-
תשע"ה וכאן הבאנו ענין הנוגע לקניני התורה

כט .אהוב

בכל יום יחשוב למשך כמה שניות!

אברהם אבינו הי' להיפך מבלעם ,מגודל מדותיו הטובות הי' אצלו אהבה
מקלקלת את השורה ,ע"י אהבת ה' ואהבת הבריות אשר תלויים זה בזה,
וא"א לזה בלא זה הוא הגיע לגודל המעלה במדות הטובות ,וזכותו עמד לבני
ישראל כנגד הקלקול שהי' בא ע"י מדותיו הרעות של בלעם ,ולא הי' די
במדות הטובות ובאהבת ה' במדה מועטת ,אלא הוצרכו לזכות המיוחדת של
אהבה המקלקלת את השורה ,וגם לאחר זה הי' צריך לניסים ושינוי הטבע,
דכנגד זכויות אברהם באהבת ה' ואהבת הבריות ובמדות טובות ,בלעם הגיע
עם שנאת הבריות המקלקלת את השורה.

לעיתים עלול לקרות שבן ישיבה ע"י שלומד ומתעלה ומצליח בלמודו ,עלול
לקרות שהדבר יפגע לו במדות ובעיקר שעלול להיות בעל גאוה ,וממילא הם
עושים ליצנות ומתלוצצים ,ונהיים מושחתים והעצה היחידה שיש בזה היא
לעבוד על המדות ,ורק האדם עצמו צריך לעבוד ע"ז לבדו כי אם אין אני לי
מי לי ,ובאמת אצל הבעלי מוסר כל השיחות שנאמרו בישיבות נאמרו על
תיקון המידות ,ולא נאמרו שיחות שאסור לחלל שבת ,אלא על חיזוק לימוד
התורה ,או על תיקון המידות של כעס ,גאוה ,ורק על זה.
ומה עוד שזה מקצר ימיו של האדם ,כדאי' במס' תמיד )דף ל"ב א( א"ל מה
יעביד איניש ויחיה א"ל ימית עצמו ,מה יעביד איניש וימות? יחיה את עצמו,
ופרש"י ימית את עצמו  -ישפיל את עצמו ,יחיה את עצמו  -יגבה את עצמו
ומתוך כך יתנו בו הבריות עין רעה ויקנאו בו וימות .ולימדוך חכמים שאדם
הרוצה שיחיה ,ישפיל את עצמו וירחמו עליו הבריות ויחיה שנים הרבה,
ומגאוה ימנע את עצמו שלא יקצרו ימיו וימות בלא עתו:
ואם האדם הי' מתבונן בדברי חז"ל אלו )אבות פ"ג מ"א( :הסתכל בשלשה
דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ,ולאן אתה הולך ,ולפני מי
אתה עתיד לתן דין וחשבון .מאין באת ,מטפה סרוחה ,ולאן אתה הולך,
למקום עפר רמה ותולעה .ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון ,לפני מלך
מלכי המלכים הקב"ה ,הי' משתנה לגמרי ,אבל להשתנות צריך להיות רק ע"י
האדם עצמו ואיך? שבכל יום יחשוב למשך כמה שניות! שיחשוב ויעשה
חשבון הנפש! שיעצור ויהרהר אפילו לזמן קצר ביותר .שלא יחיה כמובן
מאליו אלא אפילו יעצור במחשבתו לרגע קטן ,הרי בודאי שיהיה בכך תיקון
גדול.
וצריך לדעת שיש דבר שמצוי מאד בישיבות אצל צעירים והוא "מתכבד
בקלון חבירו" שחושב שהוא יותר טוב מהחבר שלו ,והמתכבד בקלון חבירו
זה מהמידות הקשות ביותר עד כדי כך שאין לו חלק לעולם הבא.
וכמו במקום שיש דרשות ויש שם כמה דרשנים ,אזי כ"א חושב שהדרשה
שלו היא היתה יותר טוב מהשני ,זהו בכלל המתכבד בקלון חבירו ,ע"כ זה
מידה קשה מאד .ואם האדם הי' מתבונן על עצמו מעט וחושב אפילו רק
דקה אחת מה הוא מרויח מכל הדברים האלה ,מה הסוף יהי' עמו ,הרי יבין
שהוא לא מרויח כלום מכל המידות האלה! אמנם צריך גם להזהר שמחשבה
זו עצמה לא תביאו לידי גאוה ,שיחשוב הנה אני מושלם שאפילו חשבון
הנפש אני עושה!
ולפעמים חושב בחור לעצמו הנה כדי לא להתנשאות על החברים הוא
משפיל את עצמו ולומד עם בחור יותר חלש ממנו ועוזר לו להתקדם בלימוד,
אבל גם עי"ז הוא יכול להגיע לידי גאוה" :אני" עשיתי" ,אני" עזרתי ,והיכן
שיש "אני" זה בעיה.
וכמו שאמרו כבר שאין שום עצה להלחם בגאוה הזאת ,בפרט כשבאה דוקא
מתוך היידשקייט שהוא חושב שהוא הכי טוב ,וא"כ אינו שונה מאותו עם
הארץ שגם הוא מתגאה במעמדו ,וכמו שהמשיל מרן הגאון רבי חיים
שמואלביץ זלל"ה משל לעובד בפינוי הזבל שהדרך שאחד עומד למעלה על
רכב הפינוי זבל והשני למטה ,והעומד למעלה תמיד מתנשא על זה שעומד
למטה ,שהרי "אני עומד למעלה" ואתה למטה.
אלא כמו שאמרו לנסות לחשוב על המדות ומספיק דקה אחת במחשבה
נכונה ,כמו שכתוב במדרש אבות דר' נתן )פ"ו( על רבי עקיבא שפעם אחת
היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו אמרו לו המים שתדיר נופלים
עליה בכל יום וכו' מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו מה רך פסל את
הקשה ,דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי
שהוא בשר ודם .והנה כמה זמן חשב ר"ע מחשבה זו ,הוא לא חשב ע"ז
חמישים שנה" ,דקה אחת" ערכה לו כל המחשבה הזו ,אבל היתה זו מחשבה
נכונה ,ומזה הוא נהי' התנא הקדוש ר' עקיבא.
א"כ אם בחור יחשוב דקה אחת נכונה ,ולא משנה באיזה מצב הוא נמצא,
אם הוא יושב ע"י הסטנדר או כשהולך בדרך או בכל מצב שהוא הרי יכול
לשנות את עצמו ולזכות להגיע לתכלית הנרצה.

ל .אוהב את המקום
ןפרש"י חובב על שחיבב את התורה .צ"ב מנ"ל לדרוש שחיבב את התורה
ולא שחיבב דברים אחרים וי"ל ששאר דברים אין חיבובם חשוב לקרות על
שמם ,ועוד י"ל שאדם האוהב דברים אחרים היינו אהבת עצמו ,משא"כ
אהבת התורה ורק על אהבה זו שייך לקרוא לאדם בשם חובב.

אהבת תורה
עי' בהקדמה לספר פאת השלחן שהגר"א לא ידע ביאור בשני מקומות
בזוהר ,ואמר שאם הי' אחד בסוף העולם שיודע לפרש לו הי' נוסע אצלו
וראה בהקדמת הרמ"מ משקלוב.
הרי דס"ל להגר"א דאדם שמבין מהו אהבת התורה אהבת האמת אין לו שום
תירוץ ,והי' צריך ללכת לברר ועי' ספר חסידים אות קנ"ג ,א"כ לפי"ז אדם
אפי' כשיש לו קשיים ואינו לומד ,א"א לומר שהוא אנוס רק כשהוא באמת
אנוס ,וצריכים ללמוד מזה כמה צריך להרגיש אהבה לחכמה ולתורה והכל
בטל לגבי זה.

ר' יוחנן זכה בגלל אהבת תורה
איתא בתענית )דף כ"א( אילפא ורבי יוחנן הוו גרסי באורייתא דחיקא להו
מילתא טובא] ,נדחקו מאד בפרנסתם[ אמרי ניקום ונזיל וניעבד עיסקא
ונקיים בנפשין אפס כי לא יהיה בך אביון ,אזלו אותבי תותי גודא רעיעא,
]הלכו וישבו תחת כותל רעוע[ הוו קא כרכי ריפתא ואכלו שם אתו תרי
מלאכי השרת.
שמעה רבי יוחנן דאמר חד לחבריה ,נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינהו ]נפיל
עליהם את הכותל ונהרגם[ שמניחין חיי עולם הבא ועוסקין בחיי שעה ,אמר
ליה אידך שבקינהו דאיכא בהו חד דקיימא ליה שעתא] ,נניחם כיון שיש
ביניהם אחד שהשעה עומדת לו שעתיד להעשות ראש ישיבה[ רבי יוחנן
שמע אילפא לא שמע ,אמר ליה רבי יוחנן לאילפא שמע מר מידי אמר ליה
לא אמר מדשמעי אנא ואילפא לא שמע ,שמע מינה לדידי קיימא שעתא,
אמר ליה רבי יוחנן איהדר ואוקי בנפשאי ]אחזור ואקיים בעצמי כי לא יחדל
אביון מקרב הארץ[ רבי יוחנן הדר אילפא לא הדר עד דאתא אילפא מליך,
רבי יוחנן עד שאילפא חזר ממסחרו נעשה רבי יוחנן לראש הישיבה.
ויש להבין אמאי זכה דוקא רבי יוחנן לשמוע את שיחתן של מלאכי השרת,
ואילו אילפא לא שמע אף שאילפא היה גמיר טפי מרבי יוחנן ,כפי שפירש"י
בתענית שם בד"ת אי אתיב מר וגריס.
וי"ל עפ"י מה דאיתא במדרש שיר השירים רבה ח' ז' רבי יוחנן הוה מטייל
וסליק מטבריה לציפורי ,והוה רבי חייא בר אבא סמך ליה מטון חד בית
חקלא א"ר יוחנן הדין בית חקלא הות דידי וזבינתיה בגין מלעי באורייתא
מטון חד בית כרם וא"ר יוחנן הדין בית כרם דידי הוה וזבינתיה בגין מלעי
באורייתא מטון חד בית זיתא ואמר כן .שרי רבי חייא בר אבא בכי א"ל מה
את בכי א"ל בכי אנא דלא שבקת לסביבותיך כלום א"ל חייא בני ונקלה וו
בעיניך מה שעשיתי שמכרתי דבר שניתן לששה ימים שנאמר שמות כ' י"א
כי ששת ימים עשה ה' ,אבל התורה ניתנה לארבעים יום שנאמר שם ל"ד
כ"ח ויהי שם עם ה' ארבעים יום וכתיב ואשב בהר ארבעים יום כד דמך
כשנפטר רבי יוחנן היה דורו קורא עליו שיר השירים ח' ז' אם יתן איש את
כל הון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה בוז יבוזו לו ,וא"כ י"ל
דבזכות זה שרבי יוחנן נתן את כל הונו ורכושו כדי ללמוד תורה עד שלא
השאיר לעצמו כלום בזכות זה זכה לשמוע את שיחתן של מלאכי השרת ,עד
שזכה ומינוהו ראש ישיבה עליהן ואיתא שם בתענית מליך רבי יוחנן פירש"י
מינוהו ראש ישיבה עליהן מנהג הוא מי שהוא ראש ישיבה היו מגדלין אותו
משלהן ומעשירין אותו כדאמרינן לגבי כהן גדול בסיפרא וביומא י"ח ,והכהן
הגדול מאחיו ,גדלוהו משל אחיו.

אוהב את הצדקות ]לרוב הראשונים לא גרסינן[

הנה לכתוב ממשנת רבנו  -בעניני תמכין דאורייתא נצרך חיבור גדול,
באשר הוא הגבר הקים על בגודל הדאגה לעמלי תורה בכל העולם כולו,
וכפי ששח פעם ,שכתב כמדומה מאות מאות מכתבים בענינים אלו ,ונביא
כאן מעט מאשר יכיל הגליון] .וראה גם הנכתב בענין זה בגליון וישלח
תשע"ד[
לבנות תורה ע"י שומרי תורה
בס"ד .ז' ניסן תשנ"ז .בני ברק יצ"ו
לאחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר שלומכן ישגא מאד,
דבר גדול עושים העסקנים והתומכים למוסדות תורה אשר רוצים שתמכין
דאוריתא תהי' ע"י נדבת ליבם של שומרי תורה ומצוות ,כי תמיכה הבאה
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מטוהר לב של יראי שמים ,שקול ומקובל מאד ,ועולה לרצון לפניו ית"ש,
והתועלת בזה גדול ,ומצוה הבאה ליד אל תחמיצנה ,כי יש בזה זיכוי הרבים
אשר בשכרם אין להעריך.
הכו"ח למען הענין הגדול

בעלי רשת חנויות נכנסו לרבנו ושאלו ,שרוב החנויות שלהם מצליחות ,אבל
יש חנות אחד שאין ריוח משם ,והיא רק מכסה את עצמה ,ושאלו האם
לסגור את החנות ,או כיון שהמוכרת היא אשת אברך אולי עדיף להשאיר
את החנות.
אמר להם רבנו שכדאי להם להשאיר את החנות ,דיתכן דכל מה שהם
מרוחים בחנויות האחרות הוא בזכות שמחזיקים את האשת האברך בחנות
ההיא ,ועי"ז יש להם ברכה בכל מעשיהם.

לגרום שלא ישכח תורה
בס"ד
זכינו והובטחנו מהקב"ה כי לא תשכח מפי זרעינו ,אנו מצדינו אין לנו לשבת
בחבוק ידים ולומר אין לנו כבר מה לדאוג זה כבר יהי' ,שלא תשכח כי אנו
מצוים לעשות כל המאמצים שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרעינו ,כעין זה
כתוב בגמ' יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול
לו ,וכתוב בשם הגאון מווילנא דהאדם צריך לעשות בכל כחו ללחום נגד
היצר ואחרי שעשה הכל ואין באפשרותו יותר ,אז הקב"ה עוזרו ,וכן כאן אנו
מצווים לעשות הכל לתמוך בתורה ובלומדיה ואז יהי' סיעתא דשמיא באופן
נפלא מאד ,וה' הטוב לא ימנע הטוב להולכים בדרך הטוב ומקיימים ותומכים
ללומדי תורה ויזכו לכל טוב סלה .כ"ו סיון תשס"ז לפ"ק  .אהרן יהודה ליב
שטיינמן .בני ברק יצ"ו

היצר הרע נלחם

ומרגלא בפיו דרבנו שליט"א דמחמת חשיבות העצומה שיש בהחזקת תורה
שם היצר הרע נלחם ,ולשם הכי קשה לאסוף כסף.

חיזוק לאשת ראש כולל

ופעם כתב רבנו דברי חיזוק לאשת ראש כולל שנוסע הרבה לחו"ל להתרים
עבור החזקת תורה .דהנה הוא נוסע ממקום למקום וגם נהנה קצת מעולם
הזה ,אבל היא יושבת במטבח ולא נהנית כלל ,וכל השכר שמור לה לעוה"ב.
)צדיק כתמר יפרח עמ' עח(

שכר החזקת תורה

שכרם של מחזיקי התורה

היתה בחורה מבוגרת שהיתה לה את המחלה ל"ע ועברה טיפולים ולבסוף
מיר מצבה  ,וחייה עמדו לה מנגד .הוחלט בעצת הרופאים שחיבים לנתחה
ולהוציא את הגידול .והלכו לבקש ברכה ממרן הגרח"ק שליט"א ואמר
שתחזיק תורה ובזכות זה היא תיהיה בריאה ,והדגיש לא סתם צדקה אלא
לתמוך תורה.ואכן קבלה ע"ע להחזיק כולל.
לאחר שבוע שהיתה על שולחן הניתוחים פתחו וראו שאין מה לנתח כי
הגידול נעלם.
וכשספירו מעשה זה קמיה רבנו שליט"א התפעל ואמר 'החזקת תורה יכולה
לעשות הכל') .מנחת תודה עמ' שצ"ד(

בתקופה שיצאו כמה מקטרגים נגד אברכי הכולל והוציאו דיבה רעה לבני
חו"ל כתב רבנו מכתב נרגש
בס"ד .הן ידוע לכל בני ישראל הכשרים ,מה שרש"י הקדוש הביא דברי חכמי
הש"ס והמדרשים ,שהעולם נברא רק בשביל התורה ובשביל ישראל
שנקראו ראשית ,ותנאי התנה הקב"ה עם הבריאה כי אם לא יקבלו את
התורה תחזור העולם לתוהו ובוהו ,וכל קיום העולם רק על תורה.
ומבואר במשנה דמונה כל המצות ,רובם של חסד ,שאדם אוכל פירותיהם
בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא ,ומסיים ותלמוד תורה כנגד כולם,
והגר"א מביא מהירושלמי דכל מילה א' של למוד התורה הוא כנגד כולם.
וכמו שהיצר הרע עיקר רוצה להפריע בלמוד התורה ומוכן לותר הכל העיקר
שיבטלו מתורה .ובאמת עיקר הכובד הוא לבטל תורה ע"י שבני תורה אין
מאשר .ובגמ' סנהדרין
להם במה להתפרנס ,והמחזיק תורה אין להעריך כמה ֻ
ק"ב ע"ב מבואר דאחאב למרות שהי' נותן כ"כ לעבודה זרה ,כיפרו לו מחצה
כיון שההנה ת"ח מנכסיו .לכן כמו שכל עבודתו לבטל תורה ,כמו כן עובד
לבטל תמיכת לומדי תורה ,בכל מיני אמתלאות ,העיקר שלא ילמדו תורה.
ועין באגרת רבינו יונה עמוד רנ"ה באגרת התשובה הנדפס בזמן האחרון,
שמביא דהרוצה להינצל מעון המר הזה ,יחזיק בשכר הרבנים הלומדים
לש"ש.
ואשרי מי שמבין ונותן הרבה לתמיכת תורה ,והוא בכלל מחזיקי תורה אשר
אין להעריך שכרו.
ואם יש יחידים שלא לומדים מספיק ,אין להמנע ח"ו מלתמוך ,כי תמיד רובם
ככולם לומדים ושקועים בתורה ובזכותם אנו חיים ,וחלק גדול מהם חיים
בדוחק מאד ,וזכותם אין לשער כלל.
ובס' חובת הלבבות שער הכניעה פרק ו' כתב וז"ל ונאמר על אחד מן
החסידים ,שעבר על נבלת כלב מסרחת מאד ,ואמרו לו תלמידיו כמה
מסרחת נבלה זאת ,אמר להם כמה לבנות שיניה ,ונתחרטו על מה שסיפרו
בגנותה .וכיון שהוא גנאי לספר בגנות כלב מת ,כל שכן באדם חי ,וכיון שהוא
טוב לשבח נבלת כלב בלובן שיניה ,כל שכן שהוא חובה לפי זה לשבח אדם
משכיל ומבין עכ"ל .הנה רחוק הדבר הגרוע של מוסרחת לגבי הטוב של
שינים יפות גדול מאד ,בכל זאת מציינים הגריעותא של לחפש מומים
במקום לחפש המעלות.
ובעניינינו במקום לחפש מעלות של בני תורה האברכים היקרים אשר יכולים
להתפרנס בריוח אם לא יעסקו בתורה מ"מ מקבלים עליהם עול תורה,
והמוציאים עליהם שמות של גנאי ,זה מראה על מידה גרועה השי"ת
ישמרנו.
והשי"ת לא ימנע טוב מההולכים בתמימות ,ויזכינו לראות ישועות עמינו
ויחיש לגאלינו גאולה אמיתית ב"ב א"ס .ב' תמוז תשס"ז לפ"ק
אהרן יהודה ליב שטיינמן

יששכר גודל יותר

פרש"י )וזאת הברכה לג ,יח( לפיכך הקדים זבולן ליששכר שתורתו של
יששכר ע"י זבולן היתה ,וכן מצינו בזבחים ב' א' שהי' נקרא שמעון אחי עזרי'
על שמו ומשמע שזבולן יותר חשוב אמנם בברכות ל"ד ב' איתא כל הנביאים
לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"ת ,והעושה פרקמטיא לת"ח ,ולמהנה ת"ח
מנכסיו ,אבל ת"ח עצמם עין לא ראתה וגו' ומשמע דשכר יששכר יותר גדול
מזבולן).אילת השחר שם(

להינצל מעון ביטול תורה

רבינו יונה באגרת התשובה )אות ז( כתב והרוצה להנצל מן העונש המר
והעוון הגדול הזה של ביטול תורה יתעסק בצרכי התלמידים והרבנים
הלומדים לשם שמים ויעזור בשכירות הרבנים כדי שיעמדו בעיר ויהיו
עוסקים בתורה על ידו עכ"ל.
ומשמע דס"ל שהמחזיק תורה אין עליו תביעה על ביטול תורה ,דאל"כ מה
ירויח ע"י שיחזיק תורה הרי עדיין הוא יענש על ביטול תורה בזמן שהי' יכול
ללמוד וצ"ע) .שם(

כולם מצטרפים

כשיש כמה אנשים שמחזיקים מקום תורה אם צריכים את כולם להחזקת
המקום הרי כל אחד מהם נחשב כמחזיק את המקום .והנה החפץ חיים זצ"ל
הי' אומר שהנתמכים שאינם לומדים הם גזלנים ,שהרי הנדיבים נותנים כסף
על דעת שילמדו ,ובזמנינו יתכן שהם יודעים שלא לומדים יום ולילה אבל
אם לא ילמדו כפי הרגילות יש חשש גזל) .אילת השחר שם(

מחצה מהריוח

הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ס"ל שזה שותפות ממש וזבולן צריך לתת ליששכר
חצי ממה שמרויח ,אבל החזו"א זצ"ל לא סבר כך ,ועי' ש"ך יו"ד סימן רמ"ו
ס"ק ב' ובגליון רעק"א בשם ספר אש דת ,ולכאורה לשון רש"י ונותן לתוך פיו
של יששכר משמע שנותן לו רק כדי פרנסתו דהיינו מה שצריך להכניס לפיו
ולא יותר) .אילת השחר שם(

האם יורד שכר היששכר

משמע שדעת הגר"ח מוולוזין שיורד מיששכר שכר ע"י השותפות דבכתר
ראש )אות ס"ד( כתוב לענין שותפות יששכר וזבולן ואדרבה אם עינו צר ליתן
חלק מתלמודו לאחר נראה מזה שרצונו לקבל שכר לעצמו ולמעט רצון
בוראו מפני רצונו .אמנם ההפלאה בהקדמה למסכת כתובות ס"ל שלא יורד
משכרו של יששכר ,ועי' אוה"ח בפרשת כי תשא ל' י"ג ,וכן הי' דעת החזו"א
זצ"ל ובברכות ל"ד ב' אמרינן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו
לת"ת ,ולעושה פרקמטיא לת"ח ,ולמהנה ת"ח מנכסיו ,אבל ת"ח עצמן עין
לא ראתה אלקים זולתך וא"כ שכר הת"ת עצמו הרבה יותר גדול האם זה רק
למהנה ת"ח וכו' אבל שכר זבולן גדול כת"ת עצמן) .אילת השחר שם(

יותר מחומש

כידוע שרבנו רגיל לומר לגבירים שאפשר לתת יותר מחומש מהנכסים
להחזקת תורה ,ואמר שמסתמך על דברי הח"ח )ליקוטי הלכות יומא לה ,ב(
דבנוגע לת"ת לא נאמרה הלכה של המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,לכן מורה
שאפשר וראוי ליתן יותר מחומש עבור החזקת תורה .ואם הם מפחדים
שיאמרו שהוא ]רבנו שליט"א[ הורה להם כזאת.

אילו ידעו העולם

במכתב אחד לנדיב שלא נתן להחזקת תורה כתב רבנו ' ואילו ידעו בני אדם
גודל יקרת החזקת בן תורה אחד ,היו נותנים כל ממונם עבור כך') .צדיק
כתמר יפרח עמ' ע"ג(

שהראש כולל יהיה זכאי
לאחד מראשי הכוללים הגיעה בקשה להוסיף מספר רב של אברכים ובא
להתייעץ עם ראש הישיבה ,אמר לו ראש הישיבה דע כי מזונותיהם של
אותם אברכים כבר קצובים להם מראש השנה ,רק השאלה באיזה הדרך יגיע
אליהם הכסף ,על זה מגלגלים זכות ע"י זכאי ,אותו ראש כולל הבין דבר מתוך
דבר ,ומלבד שהבין שראש הישיבה עונה לו להוסיף את האברכים לכולל שלו

מחזיק תורה

כשבאים לרבנו עם נדיבים ואומרים בפניו שהוא מחזיק תורה גדול ,רגל רבנו
לתקן ,האמת שהתורה מחזיקה אותו ,ולולא התורה לא היה העולם קיים,
ואח"כ משבחו ומעודדו על כך ,אבל על נוסח הזה הוא מעיר כנ"ל.
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הצרות והשמדות שעברו על עם ישראל ,וכן גם מה שעדיין אנו סובלים ,הוא
כתוצאה מזה ,בכן באנו בדברינו אלה לחזור ולהזכיר הדברים הידועים ,וזה
מעיקרי קיומינו שכל א' ידון את חבירו לכף זכות ועי"ז לא יבואו לריב ושנאה
ח"ו ,ולהזהיר גדולים על הקטנים לשנן ולחנך בנינו ותלמידינו שלא ישמע
לשון של גנאי על זולתו ,ויקוים בנו האמת והשלום אהבו.
ובזכות ההתחזקות באהבת אלה אשר נקראים לגיונו של מלך ,וכולנו כאיש
א' בלב א' נעבדהו ,נזכה במהרה דידן ,לבנין בית מקדשינו וירושלים
בתפארתה.
ט"ז אדר א' תשנ"ז

שאל ג"כ אם הכוונה במה שראש הישיבה אמר מגלגלים זכות ע"י זכאי
שכמה שיותר זכאי מגלגלים יותר זכות על ידו וזה מחייב אותי את ראש
הכולל להיות יותר זכאי השיב לו מרן :כן) .מזקנים אתבונן ח"א עמ' (19

לב .אוהב את המישרים -ליזהר מחנופה )מדרש שמואל(
עיקר החנופה היא כלפי רשעים ,וכך כתוב בשערי תשובה לרבינו יונה שער
שלישי אות קפ"ט וז"ל החנף אשר יהלל רשע לפני בני אדם אם בפניו אם
שלא בפניו ,אף על פי שלא יצדיקנו על חמסו ולא יכזב על משפטו אבל יאמר
עליו כי איש טוב הוא.
הוסיף רבנו שגם האומר לאדם שאינו רשע שבחים ומעלות שאינם בו ,גם זה
גדר של חנופה.
ולגבי שלוחים שמחניפים לעשירים מתוך המצוקה הכספית של המוסד
שממנו נשלחו אין אדם נתפס על צערו ,אבל לומר שבוודאי אין בכך חנופה,
ושלא שייכים לד' ארבע כיתות שלא רואות פני השכינה אי אפשר לומר.
ואמר רבנו על עצמו שכמדומה לו שלא החניף לאדם מעולם) .מזקנים אתבונן(

לט .מעמידו על האמת
בעניני זהירות באמירת אמת ראה מה שהבאנו בגליון שופטים תשע"ד

קבלה לבר מצוה
מפעם לפעם באים נערים לפני בר מצוה ושואלים מה לקבל על עצמם,
ואומר להם מרן שיקבלו על עצמם לומר אמת ,ואמר שאנשים חושבים שזה
דבר קל אבל זה דבר קשה מאד ,ואמר בשם החזו"א שרוב בני אדם אינם
מדברים אמת ,ונתן החזו"א דוגמא כששואלים אחד למה לא באת למקום
פלוני ,כמעט אף פעם אינו אומר את הסיבה האמיתית.
ולפעמים מוסיף להם מרן את המעשה עם רב ספרא במסכת מכות )דף כ"ד
ע"א( דובר אמת בלבבו כגון רב ספרא והכי הוה עובדא דרב ספרא היה לו
חפץ אחד למכור ,ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא ק"ש ואמר לו תן
לי החפץ בכך וכך דמים ,ולא ענהו מפני שהיה קורא ק"ש כסבור זה שלא
היה רוצה ליתנו בדמים הללו ,והוסיף אמר תנהו לי בכך יותר לאחר שסיים
ק"ש אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה שבאותן דמים היה דעתי
ליתנם לך רש"י שם בשם השאלתות דרב אחא .ועל זה מוסיף מה שמובא
על רב ספרא את המעשה עם האריה מסכת בבא קמא דף קט"ז עמוד א' רב
ספרא הוה קא אזיל בשיירתא לוינהו ההוא ארי כל לילא קא שדר ליה חמרא
דחד מינייהו וקא אכיל כי מטא זמניה דרב ספרא שדר ]נ"א שדו ליה[ חמרא
ולא אכליה קדים רב ספרא וזכה ביה א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא למה ליה
למיזכי ביה נהי דכי אפקריה אדעתא דאריה אפקריה אדעתא דכ"ע לא
אפקריה א"ל רב ספרא לרווחא דמילתא הוא דעבד ,וממחיש להם מרן את
מה שקרה עם האריה שהרי האריה טבעו לטרוף וכשהגיע חמורו של רב
ספרא מדוע לא אכלו אלא האריה קיבל שליחות מהשמים רב ספרא הוא
אדם גדול ,ע' פסחים דף קי"ג ע ודובר אמת אל תאכל את החמור שלו .ראו
מה גדולה מידת האמת ,ועי' ספר חסידים סימן מ"ז) .מזקנים אתבונן(

לג .אוהב את התוכחות
וערפכם לא תקשו עוד .והנה בפירוש פני ארי' בסידור הגר"א בוידוי ויוהכ"פ
מפרש מה שאומרים ועל חטא שחטאנו לפניך בקשיות עורף והסמ"ק מנה
מ"ע לאהוב תוכחה שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד
הובא סו"ס מצות ה' וכן בקראו דברי מוסר ותוכחה לבל יקשה ערפו ובכלל
זה מה שאמרו בברכות ה' א' אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש
במעשיו עכ"ד.
והנה כשיש לאדם יסורין או לאחד ממשפחתו רח"ל ,צריך לפשפש במעשיו
ולעשות תשובה ,ואע"פ דאיתא בברכות ה' א' שיש יסורים של אהבה.
ופרש"י שהקב"ה מיסרו בלא שום עון כדי להרבות שכרו בעוה"ב יותר מכדי
זכויותיו ,מ"מ מי יכול להחזיק את עצמו במדרגה כ"כ גבוהה אמנם כשיש
יסורים קשים רח"ל אין כחות לעשות תשובה.

לד .מתרחק מן הכבוד
סיפר הגה"צ רבי שלמה כהן זצ"ל שהיה משגיח בישיבת בית מתתיהו ,כי
פעם ראו את הגראי"ל שטיינמן שליט"א לפני ראש השנה ,כשהוא פוחד.
שאלו אותו למה אתה פוחד ,והשיב :מיום הדין .אמרו לו :והרי כולם יודעים
שהרב צדיק ,והוא ענה :כתוב בגמ' בנדה ל,ב ואפילו כל העולם כולו אומרים
לך צדיק אתה תהיה בעיניך כרשע )מפי תלמידו הרה"ג ר יחיאל פליסקין שליט"א(

לה .ולא מגיס לבו בתלמודו
צ"ב מאי נ"מ בין זה לענוה שכבר כתוב לעיל )שיעורי פרקי אבות(

מ .מעמידו על השלום

לו .ואינו שמח בהוראה

בעניני מחלוקת הארכנו בגליון פר' קרח תשע"ד ,ואי"ה נכתוב שוב בפרשת
קרח תשע"ה והבאנו כאן מכתב א'
בס"ד
אבקש מאד שהבחורים לא יתערבו בענינים שלא שייך להם ,מקומם בגמרא
וכן יעשו ויזכו לרב טוב מאד .אהרן י .לייב שטיינמן

צ"ב דאם יודע לפסוק למה לא ישמח בהוראה ,והמורה הוראה הרי חושב
שפוסק כדין דאל"כ למה פוסק ,וי"ל דהנה מה דאיתא בחולין )ל"ז ב'( שלא
אכל מבהמה שהורה בה חכם ,היינו כשהי' צריך לפסוק מסברא ,אבל אם
פסק מתוך דין ברור למה שלא יאכל ,ובדבר שצריך לפסוק מסברא הוא אינו
שמח בהוראה דחושש שמא יטעה ,דהתורה נתנה כח לחכם לפסוק ע"פ
סברא ,אבל צריך לחשוש שמא יטעה ואינו שמח בזה )ועי' ברע"ב לעיל א'
ט"ז() .שיעורי פרקי אבות(

מא .מתיישב לבו בתלמודו
לימוד נשים נזיקין

לז .נושא בעול עם חבירו

עיקר הלימוד שראוי ללמוד בהישיבות הוא בסדרי נשים ונזיקין ,ולא
בסדרים אחרים .אמנם הכל זה תורה ,אבל סדרים אלו מחדדים יותר את
השכל ,כמו שכתוב בגמ' בב"ב דף קע"ה ב' :אמר רבי ישמעאל הרוצה
שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן ,ועל סדר
קדשים כתב רש"י שהיא עמוקה ,ועיקר השטייגין הוא בדיני ממונות.
ובהזדמנות אחת שאלתי את מרן הרב מפוניבז' זצ"ל אם ראוי ללמוד עם
הבחורים מסכת שבת ואמר לי שלא ,אבל על מסכת סוכה אמר שאפשר.
וחשבתי שזה באמת כך שהרי אם לא יחדד את השכל ע"י הלימוד של
מסכתות מסדרי נשים ונזיקין וילמד מסכת שבת ,הלא בקל יכול להיכשל
בדברים חמורים ביותר ,שבשבת אפשר לומר סברות דקות כאלו שיכול
בקלות להגיע בהם מחיוב מיתה עד להיתר גמור ,ורק עי"ז שיחדד את השכל
יוכל לימים להגיע לסברות הנכונות ולא יכשל ח"ו באיסורי שבת החמורים,
וחידוד השכל לצורך הבנת עומק התורה הוא רק ע"י לימוד נשים ונזיקין.
וכבר הזהיר הגרעק"א זצ"ל לתלמידיו ע"ז )נדפס בראש ספר גליון הש"ס השלם
העתק מש"כ הג"ר נפתלי זילברברג( וז"ל :ואגב אודיע ששמעתי ממו"ר הגאון
שערי שמחה זצ"ל בשם רבינו הרעק"א שהזהיר לתלמידיו הגאונים ותלמידי
תלמידיו הרבים ועצומים שעיקר היגיעה והעמלה בתורה תהי' להישיר
השכל ,אף אם עי"ז יחסר כח הבקיאות שאין העת מספקת על שניהם ,כי מי
ששכלו ישר באמת אזי שכלו הישר ישמרהו וימנעהו מללכת שובב להעלות
על דעתו חלילה נגד הגמ' ותוס' ורמב"ן וכו' ,כי כל דברי קדשם מיושרים

והצורך לקנין זה אינו רק כדי לזכות לגדול בתורה ,אלא לכל הענינים של
תורה הנצרכים לזה ,ומה שיותר שייכים לזה זוכים יותר ,לכל הענינים
שקשורים לתורה ורוחניות וצריך להתחזק בזה מאוד ,כי ענין זה הוא
מהעיקרים) .ימלא פי תהלתך יצ"מ עמ' כ"ב(

לח .מכריעו לכף זכות
בס"ד .לכ' בני ישראל היקרים
אתם מאד אהובים בעיני הקב"ה ,אבל יחד עם זה צער גדול כביכול אם
מדברים לא טוב איש על רעהו.
ומאד עושים נחת רוח אם עושים גדרים לא לדבר דברים לא טובים אחד על
השני ,וזכות של זה כ"כ גדול וכ"כ חביב לפניו ית"ש ,תזכו בזה לאהבה
מהשי"ת בזה ובבא .אהרן יהודה ליב שטיינמן

ידון את חבירו לכף זכות
י"ב אלול תשס"ח לפ"ק
בני ברק יצ"ו
בס"ד הנה דורינו ידוע בתור דור של עקבתא דמשיחא ועיני כל ישראל
מיחלות לישועת ה' בקרוב ,וברור שכל מה שמצידנו נתקרב אליו יתברך
בשמירת התורה והמצות נזכה יותר מהר לגאולה האמתית המובטחת לנו
ע"י נביאינו הקדושים ,ומעיקרי תורתנו הוא גם שאחדות ואהבה של איש
לרעהו ישכון בינינו ,ומבואר בחז"ל הקדושים שהיות שהנהיגו עצמם
בהנהגה הפוכה מזה ,גרם להחורבן אשר עד היום לא זכינו להבנותו ,וכל
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זוכים להרחיב ולהגדיל תורה .במקום אשר גדולי הראשונים כתבו דברים לא
על המסכת ,אלא מתוך גדלותם וידיעתם בכל הש"ס ,בכל דבר שנשאלו ידעו
לפסוק מתוך התלמוד ,אשר זה הים הגדול מאד אשר ממנו תוצאות חיים
לדעת איך יעשה ישראל.
ואפריון נמטייה להמחבר שהעמיד דברי תשו' הרא"ש על המסכתות ,וקרא
שם החיבור משנת הרא"ש ,למען כשעומדים בהמסכתא ידעו ביאורי
הרא"ש שם.

בתכלית ,וההיפך מדבריהם הוא עקום בתכלית ,ובר שכל הישר לא יטבע ח"ו
בעקמומיות עמקי שאול תחתית ר"ל מהאי דעתא עכד"ק.
ובהקדמת ספר כתב וחותם דרבי עקיבא איגר )שיצא לאור ע"י הג"ר שמואל
איינשטיין שליט"א( מובא תיאור לימוד הרעק"א עם תלמידיו )תורגם
מגרמנית ע"י הרב יוסף אברהם וולף ז"ל( :למרות חריפותו המעוררת
השתוממות של רבנו הגדול ולמרות בקיאותו הרבה בכל מקצועות התלמוד,
בכל זאת נראה היה לנו התלמידים בכל פעם כשהרצה את שעורו כאילו
עוסק הוא בענין הזה בפעם הראשונה בחייו ,נדמה היה לנו כאילו עוקבים
אנחנו אחרי התהוות מהלך המחשבה שלו ,בקיצור ,מאמר חז"ל בכל יום יהיו
בעיניך כחדשים קויים כאן כמעט פשוטו כמשמעו .ההתפעלות מן החדש
השפיעה עלינו השפעה עצומה והאמנו כי שותפים אנחנו בפעולת השיקול
והמחשבה של רבנו וכאשר נתבהר לנו הנושא הרגשנו אותה השמחה
שעליה אמר החכם מכל אדם :מאור עינים ישמח לב )משלי ט"ו ל'( והשגנו
אז משמעות דברי חז"ל :והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני )ירושלמי פרק
ב' דחגיגה ה"א( נאמן למאמר חז"ל "ומתלמידי יותר מכולם" ,ראה רבנו בעין
יפה כאשר נתעוררו ויכוחים קצרים בעקבות שעוריו ,דהיינו ויכוחים כאלה
שתכליתם להגיע לעומק המובן האמיתי של הסוגיא ,לעומת זאת לא לרצונו
הי' כשעוררו שאלות מענינים זרים ורחוקים לגמרי ,אם לא שאלה כבר הובאו
ע"י רבותינו בעלי התוספות וקנו עי"ז זכות שביתה בסוגיא .המעולים מבין
התלמידים נקטו את הכלל) :שבת ג (:כי קאי רבי בהא מסכתא לא תשיילון
מיניה במסכתא אחריתי ,לא מפני שחשבו שהדבר עלול להביא את הרב
במבוכה אלא מפני שעל פי רוב ,פלפולים כאלה מסבכים יותר ממה שהם
מבהירים עכ"ל.
רואים עד כמה עמל הגרעק"א בהבנת הפשט להגיע לסברה ישרה ,וכעין זה
כתב גם מרן הגר"ח מוואלאזין לנכדו וז"ל :אל נכדי שיחי' .דין הנין לי ותדאי
נפשי מפלפולך ,ומחמת כי ת"ת הוא מהדברים הצריכים חיזוק ,לא מנעתי
מלחזוק אותך ולזרז למזורז שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול ,כי מה
שלומדים בעצלות כל היום יכולים ללמוד בזריזות בכמה שעות ,והגיון לבך
יהי' תמיד בד"ת ,גם בעת האכל ועל משכבך רעיוניך יהי' בד"ת ,ותלמודך יהי'
בד"ת שיהיו ד"ת שנונים בפיך ,ורק לדקדק בישוב הדעת בפעם אחד ועי"ז
תזכור בס"ד .וגם אשר יקשה בפעם ראשון ,יתורץ בפעם האחרון בעת
חזירתך בדיוק .וגם העיקר לאחוז בסברא הישרה ,ואשר אינה ישרה לאמיתה
של תורה גם אם מחודדת אותה תרחק .וכד דייקת שפיר ,תשכח שכל גדולי
הראשונים והאחרונים ז"ל לא נשתבחו אלא בסברא ישרה ,כל הישר בסברא
גדול מחבירו .עכ"ל

מג .הלומד על מנת ללמד
במכתב לס' נאות אפרים כ' רבנו :והם דברים שנאמרו ברבים לפני תלמידים
מקשיבים ,אשר זכות הרבים מסייע לברר דברים בס"ד.

מעלת המלמדים
חז"ל אומרים ארבעה דברים צריכים חיזוק ואחד מהם זה תורה ,ובוודאי אין
הכוונה רק על לימוד התורה אלא כל מה שנוגע לתורה צריך חיזוק ,ואם על
לימוד תורה בעצמו צריך חיזוק ,בוודאי שללמד לתלמידים זה לא פחות מזה
וצריך מאד חיזוק והרבה סיעתא דשמיא צריך ,כדי ללמד כמו שרואים בחוש
שלא כל מלמד מצליח ,וגם לא עם כל תלמיד מצליחים ,אמנם חוץ
מהסיעתא דשמיא גם האדם צריך לעשות משהו.
והנה לא כל העבודות שאנשים עוסקים בהם שווים יש עבודות קשות ויש
עבודות קלות יותר ,וצריך לדעת שהעבודה של חינוך ללמד תלמידים היא
עבודה קשה ולא רק מחמת שזה דורש הרבה כח גופני אף שגם זה צריך אלא
בעיקר צריך שהאדם ישקיע בזה את כל כוחו וזה לא דומה לדברים אחרים
שמספיק מה שהגוף עובד אלא בזה צריך שישקיע המלמד את כל כוחות
הנפש שלו.
ומה שהאדם משקיע יותר כוחות הנפש הוא מצליח יותר כי התלמיד רגיש
יותר מכל אחר ,ואם ההתמסרות פחותה מצד המלמד זה בבר משפיע פחות
ואין לזה כל הסבר אבל זו היא המציאות שהתלמיד מרגיש אם זה נמסר עם
כל הלב ועם כל המחשבה.
או שזה נמסר סתם וצריך כל אחד לדעת דבר זה והנה בדרך כלל כל אדם יש
בו ממידת העצלות ואי"ז עצלות רק לדברים גופניים ,אלא גם לדברים
רוחניים ובדרך כלל לדברים רוחניים יש עוד יותר עצלות ,וגם בתלמידים
רואים את זה יש תלמיד שעצל לחשוב ואינו רוצה להתרכז ולא להבין ,רואים
הרבה פעמים שאומרים המלמדים על ילדים שאינם מצליחים כי הם עצלים
במחשבה וכמו שיש עצלן בתלמידים ,כך יש עצלות במלמד דהיינו שאינו
מרוכז כל כך בשעת הלימוד והאמת היא שיש הרבה סיבות שמפריעות
למלמד להיות מרוכז בלימוד ,כי יש עליו עול פרנסה ועול הבית וזה מפריע
לו להתרכז בלימוד ולפעמים כאשר בא ללמד ראשו רחוק מאד מלהיות
מרוכז כל צרכו בכדי להעניק לתלמיד את כל מה שהוא צריך וכל אחד יודע
בעצמו שיש הרבה מצבים קשים וכדי להשתחרר מכל זה ולהיות במצב של
התמסרות קשה מאד.
והפסוק אומר" :ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" ,קוצר רוח
זה דבר שמקשה מאד על האדם להתרכז ולהיות בדרגה כזאת שיוכל
להעניק לתלמיד וזה מה שדורשים מהמלמד שאף על פי כן יתמסר ויתגבר
על קושי הריכוז וזוהי באמת עבודה קשה.
ככל שהמלמד המורה יותר מרוכז בעבודתו הלימוד מקבל צורה אחרת
לגמרי.
וכידוע לכולם המעשה ברבי פרידא שהיה מלמד לתלמידו ארבע מאות
פעמים ופעם אחת נחפז לאיזה דבר מצוה ולא קלט התלמיד והוצרך ללמדו
שמונה מאות פעמים.
רואים שלמרות שהחומר הנלמד היה אותו חומר ,ורבי פרידא שינן לו את
החומר ארבע מאות פעם ובודאי שהחומר היה ברור לרבי פרידא רק היות
שהתלמיד הרגיש שעל הרב מעיק דבר נוסף במחשבתו שעליו להחפז לדבר
מצוה ,זה השפיע שהתלמיד לא יבין אפי' אחרי ארבע מאות פעם.
וכל זה מפני שהרב לא היה מרוכז כולו בענין הנלמד ,ואף שזה היה דבר מצוה
ודבר נחוץ ,אבל ללימוד זה הפריע ואף שרב פרידא היה מלמד מעולה ,בכ"ז
כשהיתה לו טרדה לא הצליח להחדיר בתלמיד את הלימוד עד שלימד סכום
כפול של פעמים ,ודבר זה מצוי מאד ובפרט בדורות שלנו שכוחות הנפש
שלנו חלשים מדורות קודמים ,ורוב בני אדם יש להם בעיות ענינים
משפחתיים או כל מיני דברים אחרים ואז הראש שוב אינו מסוגל להיות
מרוכז כולו בלימוד ,ומן הדין כפי שמשמע בגמרא במצב בזה היה צריך
ללמוד פי שנים כפול כדי שהתלמידים יקלטו את החומר והדברים יכנסו
לאוזן התלמידים.
ובדורות שעברו מלמד היה עיסוקו כל היום בזה ,ומהבוקר עד סוף היום היה
עוסק בהרבצת תורה ולא ידע שום דבר אחר ,ובאמת היה עובד קשה מאד

מב .שואל ומשיב
אמרו בשם מרן רבנו שליט"א ,תלמיד בעל כשרון ,זה העולם הזה של
המלמד .תלמיד בינוני ,על זה הוא מקבל משכורת .ותלמיד חלש זה העולם
הבא של המלמד) .ילקוט דברי אסף עמ' פ"ו(

הוא שואל כל הזמן
רבנו היה מספר דוגמא לכך שאחד שלא לומד לא מבין את מעלת השאלות
והליבון של הסוגיא .שהיתה תקופה שרבנו היה מוסר שיעור לבעלי בתים
פעם בשבוע דף גמרא ,והיה מבין שומעי השיעור שהיה שואל כענין הרבה
שאלות ,ומאידך היה כאלו שהעדיפו להספיק ולגמור ,ופ"א ששאל הרבה
אמרו לרבנו 'הרב רואה שהוא לא מבין ,הרי הוא שואל כל הזמן שאלות ולמה
אתה מתייחס אליו.

מב .שומע ומוסיף
מה יש להוסיף
כתב רבנו בהקדמה לאילת השחר עמ"ס קידושין :והנני בזה להודות לו על
שזיכני להדפיס הערות וביאורים על מס' קידושין .ובאמת רבו מאד הספרים
שנתחברו על המסכת הזאת מגאוני וקדושי עליון אשר יש מקום לומר מה
באת להוסיף .אמנם בהיות שיש דברים אשר נאמר לאנשים כערכי הרי
שלחן ,והרי בשר ,והרי סכין ואין לנו פה לאכול כדאיתא בקידושין דף מ"ו
ע"א ,ואולי יהי' לתועלת איזה הערה או איזה ביאור.

עשו חיבורים נפלאים
ובעת הגזירה הנוראה על לומדי התורה ,הזכיר רבנו שליט"א כמה פעמים:
ברוך השם במשך הזמן אלפים אלפים למדו תורה ,ויש כאלה שעלו מאד,
ועשו חיבורים יפים על הש"ס ,וכל מיני ספרים עשו ,וכך כל בחור שלומד
תורה עלול מאד מאד להיות מהתלמידי חכמים הגדולים מאד .עכשיו אנחנו
מבקשים רחמים ,הקב"ה יעזור לנו שלא יפסק ח"ו לימוד התורה מכלל
ישראל ,כי זה חיינו.

זוכים להרחיב ולהגדיל תורה
ובמכתב לס' משנת הרא"ש שהוא ליקוט דברי שו"ת הרא"ש על סדר הש"ס
כ' רבנו שליט"א :בדורינו דור עני מאד ,מכל מקום אברכים העוסקים בתורה
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החג ,ממילא הוא נקרא שאול להם ,ולכן אם שאל א' מתלמידיו ממנו חפץ,
ה"ז פטור משום שאילה בבעלים.
והקשו האחרונים בגמ' בב"מ כאן ,דלפי שיטת הר"ן למה שאיל להו הרב
ביומא דכלה כיון דאינו מחויב ללמדם הלכות החג ולומד עמם מסכתא
אחרת.
כ"ק אדמו"ר בעל ה"אמרי אמת" מגור זצ"ל הקשה בהא דמבואר בגמ' ע"ז
)י"ט ע"א( וברש"י ד"ה ממקום שלבו חפץ וכו' וז"ל :לא ישנה לו רבו אלא
מסכת שהוא מבקש ע"כ .והקשה מהמבואר כאן בגמ' דאנא מצי
לאישתמוטי לכו ממסכתא למסכתא ,ומבואר כאן דלא חייב הרב ללמדם
במקום שהם חפצים דוקא וצ"ע.
ומביא בספר מרפסין איגרא )פרק כ"ד ע' קצט( :תירץ בזה מרן הגאון ר' אהרן
ליב שטיינמן שליט"א :הרב אמנם צריך ללמוד עם תלמידו את אשר חפץ
לבו של התלמיד ,וכדברי התוספות בתחילת מסכת בבא מציעא )ב ,א ,ד"ה
שנים אוחזין( שרבי היה לומד מה שהתלמידים היו חפצים .ברם ,אם הרב
רוצה ללמוד מסכת מסויימת מחשש שמא ישכחנה  -הרשות נתונה בידו
ללמוד מסכת זו ,שכן חומרת שכחת התלמוד חמורה יותר מן החיוב ללמוד
עם התלמיד במקום שלבו חפץ.
ודברים אלו מדוייקים ברש"י שכתב" :אתון שאילתון לי  -למלאכתי כשאני
חפץ להתחיל במסכת אחרת ,שלא תשכח ממני ,אין אתם יכולים למחות
בידי" ,הרי שללא טענה זו אכן הרב מחוייב ללמוד עם התלמיד במקום שלבו
חפץ.

אבל המלמדים היום הרבה פעמים יש להם עוד ענינים וצמודים לשעון כי
עוד מעט צריכים ללכת למקום פלוני ופלוני ועי"ז כל העבודה נעשית כאילו
על רגל אחת וממילא התוצאות.
ומה שניתן לעשות הוא לכל הפחות להתגבר עד כמה שאפשר ,אף אם
באמת יש לו איזה ענינים שמפריעים ואי אפשר לבטלם ,אבל לפחות שיראה
בזמן שמלמד לשכוח מהכל ולהתרכז אך ורק בענין הנלמד וזה רואים ג"כ
מהמעשה של ר' פרידא שכשלמד עוד ארבע מאות פעם התלמיד הבין ומה
היתה העדיפות של הארבע מאות השניים יותר מהראשונים אלא שריכז את
עצמו ולא נתן לטירדה של מצוה להסיח את דעתו מהלימוד.

מה .והלומד על מנת לעשות
אדם שרוצה לעלות ,צריך לדעת דכמש"כ ביערות דבש דא"א שלא יכשל
בלי שילמד הלכות שבת ,כך זה בכל הדברים ,א"א שאדם יקיים מצוה
כהלכתה בלי שידע את כל הדינים שבה ,אע"פ שיכול לצאת בדיעבד אפי'
אם לא יודע את כל הדינים ,אבל למעשה מה שיותר יודע את הדינים זה יותר
מהודר ,בני ישיבה צריכים להתמסר להבין ,אם לומדים סוגיא צריך להוציא
את מה שיש להוציא הנוגע להלכה ,ואין הכונה לעמוד על סברא אחת כל
היום ,אבל צריך להוציא להלכה את כל מה שאפשר.
באגרת הרמב"ן כותב :כשתקום מן הספר תחפש מה שלמדת ,דבר שתוכל
לקיימו ,והנה הוא לא כתב שזה דוקא אם לומד דיני או"ח ,אלא משמע דבכל
דבר יש מה להוציא ,וזה מביא את הגדלות כמו שזה מביא את השכינה
לציבור שכולם מתרוממים מזה.
שמעתי שהחזו"א אמר פעם לעילוי גדול שילמד את הסוגיא דמומין
)בכתובות פרק המדיר( ויאמר כמה דינים הוא מוציא מסוגיא זו ,ולמד ואמר
לו ,והחזו"א אמר לו שזה עדיין לא הכל מה שאפשר להוציא מהסוגיא ,וא"כ
בעצם אפשר להוציא כ"כ הרבה דברים ,ובכלל אומרים בשם החזו"א שאין
דבר שא"א להוציא ממנו הלכה למעשה ,רק צריך להוציא את זה ,כשלומדים
רואים שמכל דבר אפשר ללמוד הלכה ,אבל זה רק אם לומדים ברצינות כמו
שצריך ,אה"נ א"א להתעכב על סברות כל היום ,אבל צריך ללמוד מה
שאפשר להוציא מההו"א של הגמ' ומהמסקנא ונ"מ לדינא ,ואם מתעמקים
אפשר להוציא הרבה דינים ,וזה הכל למדו חז"ל מדרשות ממידות שהתורה
נדרשת בהם ,אנחנו לא יכולים ללמוד ממידות שהתורה נדרשת בהם ,אנחנו
צריכים ללמוד את זה מהגמרא ,שזה אצלנו היסוד של התורה.
ומה שאדם יותר מתעמק ללמוד את הגמ' ולהבין את כל פרטיה ,אז נפתח
לפניו לגמרי גמרא אחרת ,כך גם אפשר ללמוד ,אבל המתעמק בגמ' יכול
להוציא הרבה דינים ,ובאמת החזו"א הוציא הלכות מכל דבר ,וכמה שהאדם
יותר מתעמק הוא מוציא יותר ציווים יותר תורה ,וזה הכל נכלל בתורה.
ואמר רבנו ,שאפשר להגיע ליותר אם יעמול יותר ,לפעמים אדם מיעף
וחושב התאמצתי מספיק.

מז .והמכוין את שמועתו
לקבל טעם בלימוד
שאלה :הרבה בחורים מתלוננים שאין להם טעם בלימוד ,מה אפשר לעשות
כדי שיזכו להרגיש את הטעם והמאור שבתורה.
תשובה :פעם אמר לי החזון איש שדיבר עם איזה ראש ישיבה מראשי
ישיבות הגדולים ,למה הוא לא אומר פשט .וענה לו שהתלמידים לא רוצים
לשמוע פשט .אמר לי החזו"א שהסיבה היא מפני "שהוא" אין לו טעם
בפשט ,ממילא הוא לא יכול לתת טעם לבחורים ,אבל אם הוא עצמו היה לו
טעם בפשט ,גם התלמידים היו רוצים.
וזה אחד מהטעמים שבחור לא רואה טעם בפשט ,היות ואומרים תיכף
פלפולים ,אמנם הפלפולים טובים מאד ,אבל הבחור נשאר בלי פשט ,והאיך
יהי' לו טעם.
שאלה :מה נקרא ללמוד בעיון.
תשובה :כשהוא לומד דבר צריך לדעת את זה מכל הצדדים ,ואם הוא לא
יודע ,רק מספיק לו מה שיודע מלמעלה ,זה שיטחי.
שמעתי פעם משל ,אחד הלך ללמוד באוניברסיטה ,שאל את המורה שלו
מה זה טלפון ,אמר לו המורה טלפון ,יש מכונה ,אמר הה ,יש מכונה ,בסדר,
הוא כבר יודע ,אם יש מכונה ,הכל בסדר...
הלא תראה האיך דרכם של חז"ל ,כמעט כל גמ' מתחילה על דרך זה ,למשל
מס' בבא מציעא ,כתוב במשנה זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני
מצאתיה ,שואלת הגמ' למה לי למיתני זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני
מצאתיה ,ליתני זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי וזה אומר אני מצאתיה
וכולה שלי ,אומרת הגמ' חדא קתני .שואלת הגמ' חדא קתני ,והא זה אומר
וכו' ,בקיצור מה הגמ' אומרת פילפולים? על מה הגמ' עומדת על דקדוקים
פשוטים ,למה כתוב ,הגמ' לא אומרת קושיות של ..רק פשט.
ואותו הדבר בעירובין בריש פרק כיצד מעברין ,דנה הגמ' אם מעברין עם ע',
או מאברין עם א' .עמדו על דברים פשוטים כדי לדעת את העיקר ,לדעת על
בוריו מה כתוב .ובסוף יוצא מזה מערכות שלימות ,הגמ' בבבא מציעא
מסיקה בסוף רישא מציאה סיפא מקח וממכר ,וצריכא וכו' ,לומדו'ס שלימה
יוצא ,וממה זה התחיל מדקדוק פשוט.
וכן בהתחלת ברכות הגמ' שואלת למה כתוב מאימתי ,ואח"כ הגמ' לומדת
אח"כ שהכהן לא נטהר עד צאת הכוכבים ,הכל מדברים פשוטים .רואים
שקודם צריך להבין מה כתוב ,ואח"כ לבוא ללומדו'ס ,אנחנו לא יכולים
להידמות לחז"ל ,אבל בכל זאת צריכין ללמוד מזה )מתוך שו"ת עם ארגון לב שומע

לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא
מרן החזו"א ז"ל היה יחיד בזה שכתב ספרים בכל חלקי התורה והכל ממש
הלכה למעשה ,כל דבר שלמד וכתב היה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא
באופן שאפשר להתיר עגונה ע"פ זה ,ומתוך משנתו הורה הלכה למעשה
ולא הניה אחריו כמותו בזה .כדברים האלו השמיע רבינו כשדיבר בצורה
הראויה ללימוד התורה .ואמר רבינו שעיקר מה שאמרו שהתורה משפיע על
הלומד שלא יחטא הוא כשלומד כל דבר בצורה של הלכה למעשה ,וזה דבר
שכמעט אינו מצוי היום שילמדו מכל סוגיא עד הלכה למעשה ,האם אחד
שאומר שיעור יסכים להתיר עגונה ע"פ מה שיצא מהשיעור שאמר ,וזה
ראיה שלא לומדים אליבא דהלכתא.

מו .המחכים את רבו
בגמ' ב"מ צז,א :אתון שאילתון לי וכו' ולא היא איהו שאיל להו ביומא דכלה,
אינהו שאילו לי' בשאר יומי וכו'.
הנה בגמ' )פסחים ו' ע"א( איתא" :שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם
הפסח שלשים יום ,רשב"ג אומר שתי שבתות" .וכתב הר"ן )שם ומגילה ד,
א( דלאו למימר דמחייבין מהא זימנא לדרוש בהלכות הפסח ,אלא לומר
דבזה הזמן אם באו שני תלמידים לשאול דבר מרבם ,ואחד מהם שואל
בהלכות הפסח ,נזקקין לו קודם ,משום דהוא בכלל שואל כענין ,וקי"ל
דנזקקין קודם לשואל כענין.
בט"ז או"ח )סי' תכ"ט ס"ק א'( כתב ליישב ,דאע"פ שאין חיוב לדרוש רק
הלכות פסח בפסח ,מ"מ תלמידים הלומדים לפני רבם ,יכולים להכריחו
ללמוד ל' יום לפני החג בהלכות החג.
והוסיף שיהי' בזה נפק"מ גדול לענין דיני ממונות ,לפי המבואר כאן שהרב
אינו מושאל להתלמידים ,כיון שהוא יכול להשתמט ממסכתא למסכתא,
אבל ל' יום לפני החג ,שאינו יכול להשתמט מהם אם הם רוצים ללמוד הלכות

חנוכה תשע"ג(

מח .והאומר דבר בשם אומרו
הוראת החזון איש
אמר רבנו :החזון איש סבר שאם מראים לו מראה מקום אי"צ להזכירו בשם
אמרו ,וגם לא להזכיר שהראהו לזה ,מאחר שכעת גם הוא ראה את הדבר
בספר .אולם בחי' מרן הגרי"ז מצינו שמיעט מלהביא אחרונים ,אבל
במקומות שכבר הביא כתב והראוני ,והוא מטעם שלא יחשבו שמעצמו הוא
בקי בספרים אלו) .אעלה בתמר מתורת החזון איש עמ' כו(
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לא הוזכר שמותם

ולא יודעים ,זה כאילו שאינו נמצא בעולם ,וע"י החידוש נוסף חלק תורה
בעולם.
ואין הכונה ח"ו לתורה חדשה ,דאין תורה חדשה ,אלא הכל נמצא בתורה,
ובירושלמי )פאה פ"ב ה"ד( איתא אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות
לפני רבו כבר נאמר בסיני ,והכל רמוז בתורה.
אבל כשנודע בעולם חלק מהתורה שעדיין לא ידעו ממנה ,אז יש מעין נתינת
התורה ,וזה חוץ מדברים שבנסתר שכתוב שלא לגלותם אלא ליחידים לפי
שאינם צריכים להתפרסם ,אבל חלק הנגלה ניתן שצריך להתפרסם בעולם
הזה ,וכל זמן שאינם מתפרסמים לא הגיעו לתכליתם השלימה ,וכמה שיותר
מתפרסם בעולם ,זה התכלית שהקב"ה רוצה שהתורה תכנס בכלל ישראל.
והנה חז"ל אומרים שיתרו זכה ליתר פרשה בתורה ,ובודאי שהי' מעותד
להיות פרשה זו ,אבל זכותו היא שירד לעולם חלק תורה שהוא חידש ,וא"א
לשער גודל הזכות שבזה ,וכך הוא כל ת"ח שמחדש דבר שלא ידעו קודם,
אז הוא הביא לעולם חלק תורה שלא נתגלה עדיין ,וזה חלק ממ"ת ,וזה זכות
גדולה.
וא"כ כשלומדים ומישבים המשניות כברייתות דר' אושעיא ,אז זכותו הוא
דתורתו נכנסת בעולם ,דמכניסים אותה בכלל ישראל ,אז מה שיצא לקבל
פניו ,אין בזה ח"ו ענין של כבוד ,אלא שזה זכותו הגדולה שהוסיף תורה
בעולם ,ולכן אמר רבא ,דלאחר שימות ר' אושעיא יצא לקראתו ,כיון
שהכניס את חידושי תורתו בבריאה ,וזה זכות גדולה.
וזה גם כונת מרן הגר"ח זצוק"ל ,משום שהלומדים משנת הגר"א עושים
שתורתו תכנס לכלל ישראל ,ובזה מתקיים עיקר תכלית חידושי תורתו ,דאם
למד ואין זה נכנס בכלל ישראל עדיין אין זה התכלית הסופי של תורה,
דהתכלית הוא שירד ויתגלה בעולם.
וזה מה שר' נתן שאל לר' זירא חדא היא לך ,האם זו מימרא יחידה ששמעת
בשם ר' יוחנן ,ולכאורה מה השמחה המיוחדת בזה ,מאי נ"מ מי אמר ההלכה.
אלא הביאור דכמו שההנאה הגדולה ביותר לר' יוחנן שיזכה להכניס תורה
בעולם ,גם ר' זירא שמח כשנתוסף לו שמועה של אחד מגדולי האמוראים
תלמידו של רבינו הקדוש ,שיוכל לפרסם ולהכניס בעולם דברי תורה מאדם
גדול כמותו.
ור' זירא חזר על זה ארבעים פעמים ,ואע"פ שעצם ההלכה לא נתחדש לו
עכשיו ,אלא חזר ואמר זה בשם ר' יוחנן ,ולכאורה אע"פ דהאומר הלכה בשם
אומרו מביא גאולה לעולם )כדתנן באבות פ"ו מ"ו( ,מ"מ האם חלק זה
שאומר בשם ר' יוחנן זה תורה ,מאי נ"מ אם ר' יוחנן אמרה או אחר אמרה.
אלא משמע שזה תורה ,כי אין תורה ללא האדם שהביא לעולם את החידוש,
וזה שהכניס את החידוש ועשה התכלית שהקב"ה רוצה ,זה נכנס לתורה,
ולומר שר' יוחנן אמרה זה חלק מהתורה.
ואע"פ דנחלש מתלמודו ,צ"ל דלזה הי' לו כח לחזור ולומר שר' יוחנן אמרו,
ולכן שמח בין אם חדא היא לך ובין אם חדת היא לך.
עכ"פ צריכים להתבונן דבזמן שלומדים תורה מקבלים סניגורים ,דרבא
שתירץ המשניות כברייתות דר' אושעיא אמר דיצא לקראתו כיון שמפרסם
תורתו בבריאה ,ואע"פ שרבא עצמו הי' גדול ביותר אבל בכל זאת שמח שיש
לו סניגור גדול כר' אושעיא ,ולא חיפש כבוד ח"ו שיצא לקראתו ,אלא שמח
שיש לו סניגור כזה.
וא"כ החושב בזמן שלומד תורה דחוץ מעצם זכות לימוד התורה ,הוא מקבל
שייכות עם גדולי העולם ,דכשלומד דברי התנאים והאמוראים הוא מכניסם
בעולם ,ור' זירא שמח במיוחד כשעדיין לא ידע שמועה מר' יוחנן,
וכשעמלים בתורה אפשר לקבל סניגורים מאנשים ענקים כאלו כמלאכים.
וכעין דאמרו )בירושלמי שבת פ"א ה"ב( כל האומר שמועה מפי אומרה יהא
רואה בעל השמועה כאילו הוא עומד לנגדו ,שיראה מי נמצא לפניו.
וזה התעוררות גדולה שאדם יחשוב בעת שלומד שרוכש כאלו זכויות
גדולות ,סניגורים מכל האנשים הגדולים בכל הדורות ,וכמה שמכניסים יותר
דברי תורתם זה שמחה ותועלת עבורם וממילא עבורו.
ומי לא צריך סניגורים ,הרי קטיגורים לא חסר לדאבונינו רח"ל ,ומוכרחים
סניגורים בכל ימות השנה לא רק בימים נוראים ,כפי שרואים כ"כ הרבה צרות
רח"ל ,וצריך להתחזק בלימוד התורה ,להתקשר לתורה כמה שיותר
ולהכניסה לבריאה שזה זכות גדול ,ובזכות זה הקב"ה יעזור לכולם) .עזי ומגני(

ובמק"א אמר רבנו :דהא דמצאנו שצריך לומר דבר בשם אומרו כל שאומר
שאדם מסויים אמר ,אע"פ שאינו אומר שמו חשיב בשם אומרו ,וכן מצינו
בפוסקים שכתבו בשם האחרונים או הראשונים ולא הזכירו שמותם ,אמנם
עיין פסחים )דף ק"ד( דמשמע שיש ענין להזכיר שם האומר ממש) .אילת
השחר שבת פח,א(

והראוני
בכל ספרי רבנו מדקדק מאוד בכל הערה או איזה ציון ששמע מאחרים לציין
הדבר במפורש .אמנם מטעם הכמוס עמו אינו מזכיר את השם ממש ,ולפני
שהדפיס את הספרים ביקש רשות מידידיו שלא להזכירם ,והם הסכימו ,רק
על ג"א זצ"ל שלא הניח זש"ק ראה רבנו שאינו מסכים ,ולכן מזכירו בשמו.

ביאור ענין האומר דבר בשם אומרו
בגמרא בברכות )כ"ח א'( איתא ר' זירא כי הוה חליש מגירסיה הוה אזיל
ויתיב אפיתחא דבי ר' נתן בר טובי ,אמר כי חלפי רבנן אז איקום מקמייהו
ואקבל אגרא ,נפק אתא ר' נתן בר טובי ,א"ל מאן אמר הלכה בי מדרשא ,א"ל
הכי א"ר יוחנן אין הלכה כר' יהודה דאמר מתפלל אדם של מוסף ואח"כ
מתפלל של מנחה ,א"ל ר' יוחנן אמרה? )ק"ק למה שאל זה ,הרי כבר אמר לו דר'
יוחנן אמרה ,ואולי חשש שלא שמע היטב( ,א"ל אין ,תנא מיניה ארבעין זמנין,
א"ל חדא היא לך או חדת היא לך ,א"ל חדת היא לי משום דמספקא לי' בר'
יהושע בן לוי.
והנה במה שר' נתן בר טובי שאלו חדא היא לך או חדת היא לך ,פרש"י אחת
היא לך שלא למדת דבר משמו של ר' יוחנן אלא זו בלבד לכך חביבה היא לך,
או חדשה היא לך שהיית סבור שאחד מן האחרים אמרה ,וענה לו דחדת
היא משום שהי' מסופק שמא ריב"ל אמרה.
והנה משמע דעצם ההלכה לא נתחדשה אצלו ,אבל אם זה הלכה ראשונה
ששמע משמו דר' יוחנן זה סיבה לחביבות גדולה עד שלמד זה ארבעים
פעמים ,ולכאורה מאי נ"מ אם ר' יוחנן אמרה או ת"ח אחר ,מה החביבות בזה
ששמע מימרא מר' יוחנן אע"פ שעדיין לא שמע ממנו כלום.
והגמ' לא אומרת שזה לא סיבה נכונה שבעבורה יהא חביבות לדבר ,אלא
הגמ' אומרת שהיתה סיבה אחרת לפי דנסתפק שמא ריב"ל אמרה.
מתנייא דרבנו הגדול
ובאמת מצינו עוד כעין זה ,דהגמ' בב"מ )ס"ב ב'( אומרת דרבא אמר דלאחר
שימות ,ר' אושעיא יצא לקראתו ,לפי שהוא רגיל לתרץ משניות שסתם רבי
כברייתא שסתם הוא .וצ"ב מאי נ"מ לר' אושעיא איזה תורה הוא למד,
דבשלמא אנשים פשוטים בהיותם בעוה"ז קשורים לנגיעות ,לאנוכיות ,אבל
בעולם האמת ובפרט אצל אמוראים קדושים אלו אין דברים כאלו ,ולמה ר'
אושעיא יצא לקראתו כיון שתירץ המשניות כמותו.
והרי גם לולא זה למה לא יצא לקראת רבא הגדול דכל הש"ס מלא
ממימרותיו ,ובכל מקום שנחלק עם אביי הלכה כמותו חוץ מיע"ל קג"ם,
ולמה יצא רק משום שתירץ המשניות כמותו ,וכי יש שם חשבונות אני או
הוא? וכעין זה מצינו דכתב מרן הגר"ח מוולוז'ין זצוק"ל )בסוף ההקדמה לפי'
הגר"א על זרעים( על לומדי דברי הגר"א ,וזכות תורתו וצדקתו יעמוד לנו
לכל ישראל ,וביחוד להנך דתני ומתני מתנייתא דרבינו הגדול.
וגם זה צ"ב למה זכותו תעמוד יותר ללומדי חידושיו ,למה לא יעמוד לכל
לומדי התורה ,וכי יש חילוק אם לומדים תורה שהוא חידש או שאחרים
חידשו.
ואולי אפשר לפרש הענין ,דהנה ידוע גודל מעלת חידושי תורה ,ובכתר ראש
)אות מ"ח( מובא דמרן הגר"ח זצוק"ל אמר שכל תפלתו מעודו הי' נותן עבור
דין אחד מחודש מהגמרא.
ובספרים כתוב שחידושי תורה גורמים לפניו יתב' שמחה גדולה )וז"ל הנפש
החיים ש"ד פי"ב ,וכ"ש חדושין אמתים דאורייתא המתחדשין ע"י האדם אין
ערך לגודל נוראות נפלאות ענינם ופעולתם למעלה ,שכל מלה ומלה פרטית
המתחדשת מפי האדם קוב"ה נשיק לה ומעטר לה עי"ש(.
והנה במתן תורה הקב"ה נתן התורה לכלל ישראל ,ונראה דחוץ ממה דניתן
בזה ההכרעה לחז"ל ,וכדאמר ר' יהושע )בב"מ נ"ט ב'( על הבת קול שיצאה
ואמרה דהלכה כר"א ,לא בשמים היא ,עוד נהי' בזה דעיקר תכלית התורה
שתרד לעולם הזה ,דמה שהתורה תשאר בשמים זה עדיין לא עיקר התכלית,
וכשמחדשים חידושי תורה יורד עוד תורה לעולם ,דכל זמן שלא מחדשים
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ופ"א קבע רבנו שיבואו לפנות בוקר אליו מאנשי לב לאחים כדי לשדר בלוין
לחו"ל שיחה שלו ,והגיעו בטעות יותר מקודם מאשר קבעו ,ונכנסו וראו את
רבנו שקוע כולו בספרי חכמת האמת ,ונבהלו מראות פניו.

מעשה שהיה לפני כעשר שנים ,בתוך מסעיו הגדולים שנסע רבינו לחיזוק
כלל ישראל בגולה ,כשעבר המטוס בדרך מטורונטו למונטריאול ,ביקש רבי
שמעון גליק שליט"א מהטייס שיסע מעל "מפלי הניאגרה" וכשעבר שם
הנמיך הטייס את הטיסה קרוב מאד כדי שיוכלו לצפות בנפלאותיו
העצומים ,קול ה' בכח ,זרם מים אדירים ,פלא עצום! והנוסעים עטו על
החלונות לחזות במראה הנפלא הזה מלבד רבנו שליט"א ,ופנה אז רבי יצחק
לוונשטיין ז"ל ליבלחט"א רבנו אולי רוצה ג"כ להסתכל בנפלאות הבורא
העצומים האלה.
השיב לו רבינו בהאי לישנא "אין אבלאט גמרא זע איך גרעסערע נפלאות
הבורא" פי' בדף גמרא אני רואה פלאי הבורא יותר גדולים.

מיד אחרי הנסיעה
בכ"ט סיון תש"ע בשעה ארבע לפנות בוקר חזר רבנו ממסע חיזוק בחו"ל,
ומיד כשהגיע נכנס לחדרו כשהוא עדיין לבוש בכובע ומעיל ושאל היכן
אחזנו בשיעור ,והתיישב ללמוד שבת קי"ט ,ב )צדיק כתמר יפרח(

נשאר עוד שתי דקות
הרבה פעמים שמוסר את השיעור ושואל כמה זמן נשאר עד התפילה ,וגם
אם אומרים לו דקה או שתי דקות ממשיך ללמוד ,ומוסיף הרי אפשר
להספיק עוד מאתים מצוות.

החזרות על יבמות

יש לי עולם הזה
פעם אמר רבנו לבני ביתו :עולם הבא אני לא יודע אם יהיה לי ,אבל עולם
הזה ודאי יש לי ,אם אני יכול לשבת וללמד את הגמרא הקדושה בהבנה,
האם יש לך עולם הזה גדול מזה.

שח רבנו שליט"א כמה צריך אדם לחזור על הלימוד ,בימי נעורי למדתי
מסכת יבמות ,וחזרתי עד דף נ' בערך כארבעים פעמים ,ועד דף ע' כשישים
פעם ,ועד סוף המסכת כעשרים פעם ועדיין אני מרגיש שאיני יודע את
המסכת על בוריה) .צדיק כתמר יפרח עמ' פט(

באחד לילות שבת בשנים האחרונות אמר רבנו ,שראה שקרו כמה אסונות
בלילות שבת ]הפיגוע בישוב איתמר ועוד[ ,וחשב שזה בגלל שזה זמן שיש
בו פחות לימוד תורה בעולם ,ולכן התחיל לקום מוקדם יותר לפנות בוקר כדי
להרבות תורה בעולם] .וכבר הבאנו שבשנים קודמות היה רבנו הולך לישון מעט אחרי

והאר עיננו

לימוד בליל שבת

שח הגאון רבי דוד כץ שליט"א שבעת שהיינו לומדים אצל רבנו בכפר סבא
והיינו מתקשים באמצע השיעור ביאור דברי התוס' ,היה רבנו מתחיל לשיר
עמנו בהתעוררות 'ןהאר עיננו בתורתך' כדי לעורר חשקת התורה ולהבין
עמקותיה.

הסעודה ,ואחר שעה היה הולך ללמוד עד הבוקר בהיכל כולל הלפרין[.

האיר השחר

סיום בבר מצוה

כמה פעמים בשנים האחרונות הגיע הנכד לבית רבנו לפנות בוקר לפני
התפילה והוא רואה את רבנו מדבר בלימוד באריכות עם אחד הנכדים שהיה
אז בלילה ,וכל השולחן מלא ספרים פתוחים ,וכשרבנו ראה אותו התפלא
מה הגעת כל כך מוקדם...
והתברר שכשהנכד הגיע בלילה רבנו שאלו אותו היכן הוא אוחז .ואז החל
לדבר עמו בלימוד ודברו כל הלילה ולא שמו לב שכבר האיר השחר ,ורק
כשהוא בא הבחינו בכך.

כשרבנו שליט"א נעשה בר מצוה סיים סדר מועד של תלמוד בבלי ,ושאל
את מרן הגרי"ז אם ראוי שיעשה את הסיום במעמד גדול ,והגרי"ז אמר לו
שעדיף שלא יעשה ברבים רק בצנעה ,אך הגרש"ז ריגר אמר לו אדרבה
שיעשה סיום ברבים.

פחד מהמבחן
שח נכד רבנו :שבאחד הלילות שהיה לצד רבנו ,ראה ששרוי בפחד ומתקשה
להירדם ,ושאלו לטעם הדבר.
ואמר לו רבנו שליט"א שאני במתח מהמבחן ,שאני צריך לעבור.
והתפלא הלה מי הולך לבחון את רבנו.
ואמר לו רבנו הרי כל אדם בבא יומו מגיע לבית דין של מעלה ,ושם צריך
להיבחן על כל לימודו ,ואני מפחד מבחינה זו.
והנכד הרהיב עוז ואמר אולי אני ינסה לבחון ,וכך עבר עם רבנו עשרות דפים
בע"פ עד שנחה דעתו של רבנו ונרדם.

פרץ בבכי
דרכו של רבנו לזכור בעל פה את כל הגמ' רש"י ותוס' לפי מיקום השורות,
והיה פעם שלא זכר מיד היכן זה נמצא .ופרץ בבכי ואמר 'כאילו גמרות יקרות
ושכחתי אותם) .צדיק כתמר יפרח עמ' נ"ט(

איני יודע כלום
בהסכמה לס' מנחת אריאל על מסכת שבת כ' רבנו בתו"ד 'איני יודע כלום'
והתפלאו בפניו כיצד יכול לכתוב דבר כזה ע"ע שאינו יודע בתורה.
ואמר דהנה בתפילת ר"ה אומרים ימינו כצל עובר ,ולכאו' יש להבין הרי אדם
חי לפעמים שבעים ,שמונים שנה וכו' ,וא"כ כיצד אפשר לקרוא לזה צל
עובר .אלא דלמשל אם נאמר שכבש יותר קטן מפיל מובן הדבר ,אבל אם
נאמר שנמלה יותר קטנה מפיל זה כבר אינו מובן ,דמה הדמיון בן נמלה לפיל,
והנה עיקר החיים של האדם זה חיי נצח ,ולא חיי שעה של עולם הזה ,וחיי
נצח לא ניתן כלל להגדירו כלל שהרי לנצח אין סוף ,וכשבאים אנו להגדיר
חיי העולם הזה לעומת חיי הנצח מצאו לשון הכי קרוב לשכל האדם
ולהמחיש לו את הדבר לכן אמרו כצל עובר ,והאמת שחיים כאן אינו כלל
ניתן להגדירה ביחס לחיי נצח ורק לשבר האוזן אמרו כצל עובר לעומת חיי
הנצח .ה"נ לענין גדלות התורה ,כל מה שאני יודע נחשב כאין וכאפס ושפיר
ניתן לכתוב על כך 'איני יודע כלום') .צדיק כתמר יפרח(

זלגו עיניו דמעות
שח הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א  :נכנסתי פעם ביום שישי
חר הצהרים ,אל רבנו שליט"א ,וראיתי שעיניו זולגות דמעות.
רבנו היה כבר לבוש בבגדי שבת והכין עצמו לכניסת השבת .כששאלתיו על
מה ולמה עיניו דומעות ,הציע לי ללמוד איתו את הגמרא במנחות )יח(.
'התרגשתי לראות בגמרא זו עד כמה חביבים דברי תורה אצל תלמידי
חכמים ,ואין זאת אלא מפני קדושתה היתירה של התורה' אמר רבנו.
'הגמרא שם אומרת 'והתניא אמר רבי כשהלכתי למצות מדותי אצל רבי
אלעזר בן שמוע ואמרי לה למצות מדותיו של ר' אלעזר בן שמוע ,מצאתי
יוסף הבבלי יושב לפניו ,והיה חביב לו ביותר עד לאחת ,אמר לו רבי השוחט
את הזבח להניח מדמו למחר מהו :אמר לו כשר ,ערבית ,אמר לו כשר,
שחרית ,אמר לו כשר ,צהרים ,אמר לו כשר ,מנחה ,אמר לו כשר ,אלא שר'
אליעזר פוסל ,צהבו פניו של יוסף הבבלי ,אמר לו יוסף כמדומה אני שלא
כיווננו שמועתינו עד עתה .אמר לו רבי הן ,אלא שר' יהודה פוסל ,שנה לי
וחזרתי על כל תלמידיו ,ובקשתי לי חבר ולא מצאתי ,עכשיו ששנית לי פסול,
החזרת לי אבידתי זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע אמר :אשריכם
תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר ,קרא עליו המקרא הזה
)תהלים קי"ט( מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי וגו' .ומכאן אפשר
ללמוד על מידת השמחה שצריכה להיות לאדם עם כל חידוש שהתחדש לו
בתורה ,גם אם על ידי החידוש התגלה לו רק השם של מי שאמר מימרא
מסוימת ותו לא ,וכפי שמסופר שם בגמרא .התרגש רבנו שליט"א ועיניו זלגו
דמעות) .ברכי נפשי ויקרא עמ' תקנ"ה ,וראה בהספדו של רבנו שליט"א על מרן הגראמ"מ

לילות כימים
סיפר הגר"ש אלפא שליט"א שבתקופה שלמד בכפר סבא אצל רבנו ,וראינו
שהיה בא בבוקר עם עינים אדומות מאד מחוסר שינה ,והחלטנו פעם אחד
לבדוק מתי הוא הולך לישון.
חדרו היה סמוך לחדר שלנו ,והתארגנו כמה בחורים וחיכינו עד שלש לפנות
בוקר ונרדמנו אבל הוא עדיין המשיך ללמוד עד הבוקר.
וכעי"ז סיפר לנו ח"א שליט"א שהגיע פעם מחוץ לעיר להתיעץ עם רבנו
בלילה מאוחר ,וחיכה מתי יפסיק ללמוד כדי שיוכל ליכנס אליו ,וכשראה
שעובר כמעט כל הלילה נאלץ לדפוק וליכנס.
והרבנית ע"ה היתה אומרת על הלימוד בלילות של רבנו אני לא מספרת לאף
אחד בעולם הזה ,אני שומרת את זה למעלה.

שך זצ"ל בי"ב חודש לפטירתו בהיכל ישיבת פונביז' דביאר גמרא זו ,וכן בהספדו של הגר"מ
סולובציק זצ"ל בס' אשכבתיה דרבי אודות גמרא זו .ובס' עובדות והנהגות ח"א עמ' נ"ד –נה
אודות מרן הגרי"ז שהיה בוכה בלימוד הגמרא הזו(.

להערות הארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות okmail.co.il@0527680034 :או ל
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 94

פרשת נשא
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
רוצח בברכת כהנים

עמידת הש"ץ בברכת כהנים

כה תברכו את בנ"י אמור להם )ו כג(
בגמ' יבמות דף ז איתא כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו ,ובתוס' ד"ה
שנא' כתבו בתי' א' דפסול רק לנשיאת כפים ולא לעבודה דהטעם הוא משום
דאין קטיגור נעשה סניגור ,וע"ז כתיב ובפרישכם כפיכם אעלים עיני וגו'
ידיכם דמים מלאו ,אבל לעבודה כשר גם כהן שהרג את הנפש.
וצ"ע דהא גם העבודה נעשית בידיו ,ואמאי לא נימא אף בזה דאין קטיגור
נעשה סניגור.
וביאר רבנו שליט"א דאף דכל העבודות עושים בידים ,מ"מ אין העבודה
מתיחסת אל ידיו ,אלא מתייחסת אל הכהן ,ואין דין שהיד תזרוק ,והיד
תשחוט ,אלא שהכהן יעשה העבודה ,אלא דכיצד הוא עושה "בידיו".
משא"כ נשיאת כפים כל העבודה היא בידיו.
וביתר ביאור :דבכל הדברים העבודה זה החפצא של המצוה רק שעושים ע"י
היד ,משא"כ נשיאת כפים המצוה זה בידיו ולכן רק בנשיא"כ שייך דין דאין
קטיגור נעשה סניגור כיון דעצם הדין הוא על היד) .אילת השחר יבמות ז'(

הביאו להעיר על מה שיש בתי כנסיות שהעמוד של הש"ץ נמצא עמוק
לפנים מארון הקודש ,באופן שהש"ץ נמצא אחורי הכהנים ואינו מתברך.
והנה אף כי אמנם עדיף שיהיה עמוד החזן עומד לפני ארון הקודש בכדי
שיתברך מ"מ מצינו מחלוקת הלכתית בין גדולי זמנינו מה הדין באופן
שהעמוד נמצא לפנים מהארון קודש ואין פני הש"ץ עומד מול הכהנים ,אם
מתברך או לא.
השיב רבנו שליט"א דמה שאמרו חז"ל שבמקום אונס מתברכים אין הכונה
לאונס שמאיימים עליו שאם יזוז ממקומו יהרגוהו ,אלא כל מה שעושה
לצורך חשוב סגי ליחשב כאונס ,וכאן בחזן כבוד הציבור הוא שיעמוד ליד
העמוד של החזן ,ומשום הכי נחשב אונס ומתברך בברכת הכהנים.
וסיפר אחד מתלמידיו שלפני שנים רבות כשהיה חזן בימים נוראים במנין
הנץ ,והיה העמוד של החזן עמוק מהארון קודש ,וסידר סטנדר נוסף בשביל
החזן כדי שיהיה לפני הכהנים וניגש אליו רבנו שליט"א ואמר לו שאין צורך
כיון שהוא אנוס מחמת כבוד הציבור .ויש להוסיף על זה את דברי המשך
חכמה בפר' נשא על רבי יוסי שעלה לדוכן כשאמרו לו חבריו אע"פ שאסור
לזר כיון שהיה אנוס .אבל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א פסק להחמיר והשיב
שלא יעמוד ליד העמוד) .הרה"ג ר' יחזקאל סנדומרסקי שליט"א(

ולכן אמר ובפרישכם כפיכם אעלים עיני ,ולא אמר בברכתכם אעלים עיני אף דהמצוה היא לברך
את ישראל והיינו כיון דסו"ס הנשיאת כפים הוא דין המצוה לברך בנשיאת כפים ,ולכך הדגיש
הנביא את פרישת הכפים דהוא הסיבה שלא תתקבל הברכה כיון דידיכם דמים מלאו והמצוה
היא לברך ע"י פריסת כפים ,משא"כ בעבודה אין המצוה לעבוד ע"י הידים רק ע"י הכהן ורק
דצריך דרך עבודה וזה בידים דוקא[) .פרורים משולחן גבוה ד ,ועי' משנ"ב ס' קכ"ח סקנ"ב לגבי
כהן שאינו יכול להגביה ידיו אפי' לשעה קלה שאינו מברך(

מופלא הסמוך לאיש בב"נ
איש או אשה כי יפליא )ו א(
בנדה דף מ"ו פליגי אמוראי אי מופלא סמוך לאיש הוי נדרו נדר מה"ת ,ויליף
לה מכי יפליא לנדור נדר ,ואיכא מאן דס"ל דמופלא הסמוך לאיש מדרבנן,
ובנזיר דף ס"ב אמרינן לאתויי מופלא סמוך לאיש דעובד כוכבים.
וצ"ע לפמש"כ החת"ס יו"ד שי"ז ובמנ"ח מצוה תקכ"ז דבגוי גדלותם אינה
תלויה בשנים אלא בדעת מה שייך מופלא הסמוך לאיש ,דעד שאין לו דעת
הוא קטן וכשנעשה בר דעת הוא גדול אפי' הוא קטן בשנים ואימתי מקרי
מופלא הסמוך לאיש ,ועי' באו"ש פ"ג אסו"ב מש"כ דסמוך לאו דוקא.
ותירץ רבינו שליט"א דמופלא הסמוך לאיש בעו"כ היינו שיודע ומבין נדרו
ואע"ג דאינו בר דעת לכל מילי ,מ"מ נדרו נדר מדין מופלא הסמוך לאיש.
)פרורים משולחן גבוה ה(

פרשת הנשיאים
בפר' ויקהל נחסר אות בתורה מהנשיאים ,ולהיפך כשזכו להביא קרבנות
לחנוכת המזבח כפלה התורה בפרשת נשא י"ב פרשיות לכל נשיא פרשה
מרוב חביבות ,ומרובה מדה טובה ממדת פורענות כי כל אחד זכה לפרשה
שלמה ,וכאן נחסר להם רק היו"ד.
והיינו שהתביעה עליהם היתה שלא הי' כ"כ התלהבות למצוה ,או הרגש
שהי' להם שאנחנו ניתן כל מה שחסר זה נובע מגאוה כי רק אנחנו יכולים
לתת כ"כ הרבה.
בכל אופן כל החשבונות הם חסרון ,דכשיש מצוה לא לחשוב יותר מדאי.
ובעניננו לא לדחות שום דבר לזמן יותר טוב רק תטול ותזכה במצוה ,ובזמנינו
בין סדר לסדר ובבין הזמנים לא לדחות ,רק לנצל הזמן לתורה) .אילת השחר
ויקהל(

אלך ואסתתר
בגמ' ברכות )לא ,ב( איתא אמר רבי אלעזר אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא
רבונו של עולם אם ראה מוטב ואם לאו תראה אלך ואסתתר בפני אלקנה
בעלי וכיון דמסתתרנא משקו לי מי סוטה ,ואי אתה עושה תורתך פלסתר
שנאמר )במדבר ה'( ונקתה ונזרעה זרע ,הניחא למאן דאמר אם היתה עקרה
נפקדת שפיר ,אלא למאן דאמר אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח ,נקבות
יולדת זכרים ,שחורים יולדת לבנים ,קצרים יולדת ארוכים ,מאי איכא למימר
דתניא ונקתה ונזרעה זרע מלמד שאם היתה עקרה נפקדת דברי רבי
ישמעאל .אמר ליה רבי עקיבא אם כן ילכו כל העקרות כולן ויסתתרו וזו שלא
קלקלה נפקדת ,אלא מלמד שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח קצרים
יולדת ארוכים ,שחורים יולדת לבנים ,אחד יולדת שנים ,מאי אם ראה תראה
דברה תורה כלשון בני אדם .
וכבר הקשו כיצד חשבה חנה להיסתר והרי עוברת על איסור יחוד ,ובאשת
איש הוא מה"ת וכיצד הותר לה לעשות דבר כזה.
ובשו"ת חלקת יעקב )ח"א סי"ז בהגה סק"א( כ' לישב דמצינו כעין זה
בקידושין ס"ט באושפזיכנא דרבי שמלאי ממזר הוי וכו' ואמר ליה זיל גנוב
ואיזדבן בעבד עברי )לטהר בניו מממזרות וכר"ט במתניתין שם( והקשו שם
ראשונים דאיך מנסיב ליה עצה לעבור באיסור גזילה .ותירץ שם ברשב"א
וז"ל א"נ אפשר דבענין זה מותר כדי לטהר את דורותיו ע"כ כוונתו דמותר
לעבור איסורא זוטא משום מצוה רבה כדי לטהר דורותיו )כעין ניחא ליה
לחבר לעבור איסורא זוטא וכו' בעירובין ל"ב( ואם בכגון זה מותר ,אפשר
לומר דזה היתה כוונת חנה ,דכדי לזכות בבנים מותר לה לעבור איסורא זוטא
עכ"ד.
ותמה ע"ז רבנו דשם מדבר רק שגונב ע"מ למינקט כמבואר בתוס' רי"ד שם
ואי"ז מעשה איסור גמור ,אבל כאן הוי איסור דאו'' וכיצד הותר לעשות דבר
זה .וע"כ ביאר דצ"ל בגמ' שם דלא אמרה שכך תעשה ,אלא באה כביכול
בטענה דבעצם היתה יכלוה לעשות כן וממילא שה' יפקוד אותה .ועי' בפנ"י
שם) .מנחת יחזקאל עמ' שלו(

טנא מלא ברכה
להבה"ח ר' ישראל מאיר רוזגרטן נ"י ,לרגל נשואיו עב"ג תחי' ,יזכה להקים ביתו נאמנה ,בבנין עדי עד ודורות ישרים מבורכים
וברכה לאביו הרה"ג רבי יצחק רוזגרטן שליט"א ,יה"ר שירוו רוב נחת ממנו ומכל צאצאיכם שיחי' ,שתולים בבית ה' בחצרות אלקינו יפריחו
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הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל
חילול פ"ש אי צריך להוסיף חומש

דאיקרי קודש ,אבל הקדש מיהת לא הוי ,ותוספת חומש אינו משום דאיקרי
"קודש" ,אלא הוי מהדינים של הקדש ,ואם היה גז"ש דשביעית להקדש אז
י"ל דכל הדינים שישנו בהקדש ישנה בשביעית ,אבל מאחר דאין גז"ש
דשביעית להקדש ולא למעשר ,אלא דשביעית איקרי "קודש" ,ומה שקודש
דינו שתופס דמי' ,אבל דין חומש לא תליא בדין קודש ,אלא "בהקדש" ,וע"כ
אין בחילולה דין דתוספת חומש) ,80ודוגמא לדבר לענין מעשה שבת למ"ד
דאסור מה"ת ,בודאי דאף אם היה שייך בו דין פדיון מ"מ לא יהא בו דין של
תוספת חומש ,משום דאע"פ דשבת איקרי קודש ומעשיה נאסרים להך
מ"ד ,מ"מ אין זה הקדש.(81

נשאל הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,מהו החילוק בדיני פדיית פירות שביעית
דלא מצינו דצריך להוסיף חומש על חילולו ,ולא תנו לפדיית פירות שביעית
בכלל ה' חומשים במתני' דב"מ )דף נה ע"ב( ,ומאידך בפדיית הקדש ומעשר
שני צריכים להוסיף חומש ,ומהו טעם החילוק שבזה חייבה תורה תוספת
חומש ובשביעית לא .והשיב דהנה לא מיבעיא בפרי ראשון שפודהו ומחללו
על דבר אחר ,פשיטא דאין בו דין חומש כיון שאינו מתחלל מקדושתו,
וכדאמרן בסוכה )דף לח ע"א( דפרי ראשון אינו יוצא מידי קדושתו לעולם,
ולא דמי לחילול הקדש ומעשר שני שהם יוצאין מקדושתן בחילולן] ,והיינו
דרק הקדש דהחילול הוי חילול "ממוני" שהפודה את ההקדש יצא הקדש
לחולין ונתפסין הדמים תחתיו ,בזה נתחדש דין דתוספת חומש ,משא"כ
בשביעית בחילול ראשון שלא יצא הפרי לחולין ,ונשאר בקדושתו ,א"כ
החילול לא הוי דין ממוני ,אלא דין איסור גרידא ,ובזה לא נאמר דין דתוספת
חומש[ ,אלא אפילו בפרי שני או בדמי שביעית שיוצאין מקדושתם בחילולן
אפ"ה אין בהם דין תוספת חומש ,ושאני דינם מדין הקדש ומעשר שני ,כיון
דדין דתוספת חומש הוא רק בהקדש ,ומע"ש וכן נטע רבעי דאיתקש
למעשר )קידושין דף נד ע"ב( אית בהו נמי דין הקדש בדינים מסוימים ,אבל
שביעית אין בה תורת הקדש וע"כ אין בה דין חומש ,ואף דאיתא בסוכה )דף
מ' ע"ב( דשביעית איקרי קודש ,דכתיב "כי יובל היא קודש תהיה לכם" ,היינו
והשיב לאיסור כמו בכל חילול הקדש ,וגם זה בכלל הגזירה82.

חילול קדושת שביעית בשבת
קיי"ל דאסור בשבת לחלל את ההקדש ,והוא מכלל גזירת קנין בשבת דאסור
משום גזירה שמא יכתוב ,וכדאיתא בביצה )דף לז ע"א( ובשו"ע )סי' שלט סעי'
ד(.
ושאלו את הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,האם מותר לחלל קדושת שביעית
הנמצאים באוכל שהוא פרי שני ,בשבת ,כגון שיש לאדם דגים שיש בהם
קדו"ש ,לפי שלקחו אותם בדמי שביעית ,ורוצה להאכילם לגוי בשבת ,והרי
אסור להאכיל פ"ש לגוי כדאיתא בתוספתא )פ"ו הי"ב( וברמב"ם )פ"ה
משמו"י הי"ג( ,ולכן רוצה לחלל את קדושתם על פרי אחר ,האם שרי לעשות
כן בשבת .והשיב לאיסור כמו בכל חילול הקדש ,וגם זה בכלל הגזירה.

 80והיה אפשר לבאר עוד דחילול מעשר וחילול הקדש מעשה החילול הוא במהותו העברתו
מרשות הקדש אל רשות חולין וע"כ קסוהו להוסיף חומש ,אבל חילול דפירות שביעית דין
איסור גרידא הוא וע"כ אין בו דין תוספת חומש ,אלא דרביו אזיל לשיטתו בסי' כג
שביארו בדעתו דאף חילול פירות שביעית יסודו הוא בהוצאת הפירות מרשות ממוית
דשביעית שהוא רשות העולם ,ודו"ק.
 81ויש להעיר דאף להך מ"ד דמעשי שבת אסורים ,מ"מ ליכא קדושה על חפצי שבת אלא
עיצומו של יום גורם האיסור ,וכדאי' בכתובות דף מג ע"א היא קודש ואין מעשיה קודש,
ואף מ"ד דמעשיה אסורין מ"מ ליכא חלות קדושה במעשיה ,אלא דין איסור.
 82והה צריך ביאור ,דלכאורה שאי חילול הקדש שעיו הוצאה מרשות ממון דגבוה
לרשות ממון דהדיוט ודמי למקח וממכר שגזרו חכמים ,אבל חילול קדו"ש איו העברת
רשויות אלא חילול קדושה גרידא דאין שייכות לקדו"ש עם דיי ממוות ול"ד למקח כלל,
וכן למעשר שי שאסור לחלל בשבת אף למ"ד מעשר שי ממון הדיוט הוא ,מי לא דמי לפי
דהתם איכא טעם משום דמיחזי כמתקן כיון שאסור לאוכלו כאן ללא חילול )עי' מ"ב סי'
שלט ס"ק כ"ה( אבל בשביעית שמותר לאוכלו רק יש בו דיי ק"ש לא מחזי כמתקן.
ולכאורה דעתו שאסור לפי שהגזירה אטו מקח וממכר שייכא בכל העברת דבר לדבר אחר
אף דלא הוי מרשות לרשות ,אכן אחר העיין חזי דאף עין חילול קדו"ש דמי לחילול
הקדש.
דהה איתא בירושלמי )מעשר שי פ"א ה"א( וז"ל :תן מעשר שי אין מוכרין אותו וכו'
ובגמ' אמרו אין מוכרין אותו מפי שכתוב בו קדושה וכו' ,מאן תא אין מוכרין אותו ר"מ
ברם כר"י בדין הוא שיהא מותר למוכרו מק"ו אם תרומה שהיא אסורה לזרים מותר
למוכרה מע"ש שהוא מותר לזרים איו דין שיהא מותר למוכרו ,כלומר דמבואר דלשי'
ר"מ דמע"ש ממון גבוה בודאי דאסור למוכרו אבל לר"י דס"ל מע"ש ממון הדיוט וכדאי'
בקידושין )דף "ד( מותר למוכרו מק"ו דתרומה וכדלעיל .ועוד איתא :ביכורים יוכיחו שהן
טעוים מחיצה ומותר למוכרן ,לא אם אמרת בביכורים שאין תופסין את דמיהן תאמר
במע"ש שהוא תופס את דמיו ,שביעית תוכיח שהיא תופסת את דמיה ומותר למוכרה ,א"ר
יודן מזו מכירתה של שביעית היא חילולה.
ובפשוטו מאי דאמרו בביכורים שאין תופסין את דמיהן הייו שאין קדושתן עוברת אל
פירות ודמים אחרים ,ולפי"ז מאי דאמרו דשביעית תופסת דמיה הייו שקדושת שביעית
תפסת על דמיה או על פירות חליפיה ,וא"כ קשה מאי דאמר ר' יודן דמכירתה של שביעית
היא חילולה הרי פרי הראשון איו מתחלל שבקדושתו הוא עומד ,וצ"ל דכוותם לומר
דאין ללמוד היתר מכירה משביעית כיון דאפשר דבשביעית שקדושתה תפסת על פירות
אחרים אין איסור למוכרם ,והקשה החזו"א )שביעית סי' י' סק"מ ד"ה ולהאמור( דאי
ימא דהתפסת קדו"ש בפרי שלישי מפרי שי הוא דין חילול בלבד א"כ וכיח מהתפסת
קדו"ש הבאה מפרי שי דיכול למוכרם ללא שתתפס קדושתם בפרי אחר והוא בגווא דלא
ירצה לחלל את קדושתם על דבר אחר ובכה"ג מכירתן איה חילולן ,ומוכח דמכירה
מתפיסה קדו"ש על כרחו ומדין כל שאתה מהוה ממה וכו' אף בפרי שי.
ובקה"י )סי' כ( הביא דכל ראיה זו היא לפי מש"כ שם דמותר למכור פירות שביעית ללא
חילול קדושתם על המעות ,אבל לפי מש"כ בסי' יג ס"ק יג )ובסי' י ס"ק טו( דאסור לעשות
כן משום איסור סחורה שהוא מקיים ברשותו מעות שאים עומדים לאכילה א"כ אין כל
ראיה דלא העמידו כה"ג כיון דבכך אה" דאסור לו למכור את הפירות שביעית.
והה בגוף דברי הירושלמי צ"ב בכמה הערות :א .צ"ב מאי שייטא הא דביכורים אים
תופסין דמיהן שע"כ מותר למוכרם ומע"ש שהוא תופס דמיו דע"כ אסור למוכרו הא מ"מ
הביכורים ומע"ש גופייהו שארים בקדושתם ברשות הלוקח ומה עין דין זה לאסור
מכירתם דבפשוטו הוא מדין זלזול בקדושתם .ב .עוד צ"ב מאי שייך עין זה לפלוגתא דר"מ
ור"י אם מע"ש ממון גבוה או ממון הדיוט הרי לכו"ע קדושה אית להו ,ומשום כך אסור
למוכרם .ג .עוד צ"ב במאי דאמרו דשביעית תוספת דמיה ואפ"ה מותר למוכרה ודחו
דשאי שביעית דמכירתה היא חילולה ,ובפשטות כוות הירושלמי דאין כאן מעשה מכירת
דבר קדוש אלא העברת הקדושה מדבר זה על דבר אחר ,וצ"ב דממ"פ אם תכווו לפרי
ראשון אזי הפרי שאר בקדושתו ואדרבא גם הפרי שי תפס בקדושה ואין כאן חילול
קדושה כלל ,ואם תכווו לפרי שי שמתחלל מקדושתו ותפסה קדושתו בפרי השלישי
וע"כ מותר למוכרו הא דין זה קיים אף במע"ש שע"י דין חילול או מכירה עברה קדושת
הפירות אל המעות ואמאי אסור למוכרם] .והן אמת דהפ"מ מבאר דלכך תכווו במאי
דאמרו בירושלמי בסוף הסוגיא דכל דבריהם דלעיל הוא "משום פלפולו" והכי איתא התם
"רבי יוסא בשם רבי זעירא רבי יודן בשם רבי יילא דברי הכל הוא מפי פלפולו" .ומבאר
הפ"מ דכל הדון היה לפי פלפולו של האמורא אבל לקושטא דמילתא אין הדברים כוים
שהרי מע"ש מי מכירתו זו חילולו וגם שביעית אסור למוכרה דאיסור סחורה יש בה,
ודבריו קשים דוכי לא ידע האמורא דלעיל דאף מע"ש מכירתה היא חילולה וקרא מפורש
הוא וצרת הכסף בידיך וכו' ואמאי חילק בין שביעית למע"ש ,וכן מש"כ דשביעית מי
אסור למוכרה מי קשה הא שביעית מותר למוכרה ורק הסחורה בה אסורה ומ"מ דרך

עראי שרי והוא לוקט ובו מוכר על ידו שרי ובמע"ש אף זאת בעו לאוסרו .וראה דמשום
כך הגי' הגר"א מפי זלזולו ,ואזיל על איסור קידושי אשה בפ"ש דאסור משום הזלזול בהם
ולא באו לחזור מכל דבריהם דלעיל שהתירו למכור פ"ש ואסרו למכור פירות מע"ש.
ומעתה חזרה הערתיו דדברי הירושלמי צ"ב[.
ואשר יראה מדברי הירושלמי הללו יסוד גדול ,והוא ,דדין פירות שביעית איו אך דין על
הגברא אלא דהוא חידש מציאות חדשה של "רשות ממון" ,כלומר דתחדש בדין שביעית
"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" דהפירות שגדלו בשביעית שייכים לרשות ממון דהעולם
ויש להם חלק ברשות ממון שלו ,וחובתו להפקירם עיה הוא שחל עליו דין להעמיד את
רשותו הממוית בפירות אל רשותם הממוית של העולם ,ומציו מקור להחה זו בדברי
פיה"מ להרמב"ם )פ"ד מ"ח( בהא דאין קוצצין את העצים משהוציאו פגין ,ומבאר
הרמב"ם דהייו טעמא לפי שהוא גוזל את העולם בכך שאיו ותן שיגדלו פירות לצורך
אכילת העולם וזכותם הממוית היא לאכול את פירות גידולי שביעית ,עי"ש .ומעתה ביאור
דברי הירושלמי כך הם דהדון אם מותר למכור פירות מע"ש או לא איו מדין זלזול
בפירות שביעית אלא דלר"מ דס"ל דמע"ש ממון גבוה אזי הפירות הללו מצאים ברשות
ממון שאיה שלו וא"כ איו בעלים למוכרם ולהוציאם מרשות ממון דגבוה .וע"ז דו
אליבא דר"י דס"ל דמע"ש ממון הדיוט הוא אם מותר למוכרם ,וכוותם לדון דאף אם
ממון הדיוט הוא י"ל דמ"מ איכא זכות ממון לגבוה ברשותו המחייבו לאוכלם בירושלים
או דאיכא רק דין איסור על הגברא ללא כל זכות ממון לגבוה ברשותו וע"כ יכול למוכרם.
והוכיחו מביכורים שמותר למוכרם ,ודחו דשאי ביכורים שאים תופסין דמיהן ,כלומר
דכיון דחזין שאין ביכורים תופסין דמיהן מוכח דדין ביכורים איו דין "רשות ממון"
דגבוה ולא רשות ממון דכהים אלא דין איסורי גרידא על הגברא דעל כן לא שייכא בהו
דין התפיסת דמים על כן מותר למוכרם דאין כל איסור למכור אם אין דין הפירות שורשו
ברשות ממון שאיה שלו .ועל זאת אמרו דשביעית תוכיח שהיא תופסת דמיה ומותר
למוכרה ,כלומר ,דהא שביעית תופסת דמיה וכמו דמע"ש תופס דמיו ומוכח דבין שביעית
ובין מע"ש הדין המתחדש היו כלפי ה"רשות ממון" ולא כלפי גוף הפרי אלא דפירות מע"ש
המצאים ברשותו יוצרים "רשות ממון דגבוה" ברשותו המתקיימת בפירות מע"ש הללו
וע"י שמכיס פירות או דמים אחרים תחתם באותה רשות ממילא דיא חייל על חליפיהן
ובפירות שביעית שמצאים ברשותו הרי הם יוצרים "רשות ממון דהעולם" ברשותו
המתקיימת בפירות שביעית הללו וע"י הכסות ממון אחר לאותה רשות ממון חלו דיי
שביעית בהם דכל דיו של הגברא להפקירו הוא להעמיד רשות ממון דהעולם ברשותו
שהתקיים בפירות שביעית שגדלו ברשותו ,והם סיבת הדין ובהם מתקיים הדין ,והדיים
שאמרו בפירות שביעית לאכלה ולא לסחורה ולא להפסד וכדו' אים כלפי גוף הפירות
אלא כלפי הרשות ממון הזו שלא יאבדה ויכלה וכלפיה אמר שלא יקיימה ויציעה
ברשותו ולא יעשה מרשות זו רווחי ממון שמתקיימים ברשותו ללא קדו"ש .וממילא כשם
דדין רשות ממון דשביעית איה אוסרת את המכירה כך דין רשות ממון דמע"ש לא יאסור
את מכירתם .ועל זאת דחו שאי שביעית דמכירתה היא חילולה ,כלומר דאין להוכיח מהא
דמתפיס קדו"ש ע"י מכירה דאיכא דין רשות ממון בשביעית ואעפ"י כן מותר למוכרם אלא
דתחדש דין דהוקשה שביעית להקדש ומעשה המכירה מעשה חילול הוא וחילול משמעותו
הוא העברת הקדושה וזהו דוקא בשביעית דהוקשה להקדש דהתם לכו"ע מכירה מהוה
פעולת חילול .ומעתה אין ראיה משביעית למע"ש דמאי דמותר למכור פירות שביעית הוא
משום דאין דין שביעית מורה על רשות ממון דהעולם המצאות ברשותו ואין להוכיח על
קיומה של רשות זו מהא דדמיה תפסים בקדו"ש ע"י מעשה מכירה .כלע"ד בביאור
הירושלמי.
ולפי"ז אין ראיה לחזו"א בידון דיליה אם איכא דין חליפין אף בפרי שי דלא תכווו
בירושלמי לומר דבשביעית המכירה מחייבת לחלל אף אם לא ירצה לחלל ,דאפשר דבודאי
אם לא ירצה לחלל לא יהא חילול ורק כוותם לומר דמהא דהחילול עשה ע"י המכירה
רק אם ירצה לחלל הרי דאין הכרח לומר דהתפיסת הקדושה עשית ע"י הכסת ממון אל
רשות ממון אלא זהו דין העברת קדושה ,ואה" אם לא יחפוץ להעבירו לא תעבור קדו"ש.
ואם ירדו ליסוד זה דאיכא דין רשות ממון בשביעית והיא זכות העולם בממוו שפירות
שביעית שבשדהו יהיו רשות ממון של העולם בתוך רשותו הממוית ,אפשר להבין בביאור
חדש מאי דאמרין בסוכה )דף מ (:דבפרי ראשון לכו"ע איו מתחלל אלא דרך מקח אבל
פ"ש בין דרך מקח ובין דרך חילול והכי קי"ל להלכתא .והביאור הוא דבפרי ראשון שאין
אפשרות להעבירו מקדושתו אזי לא שייך בו דין העברת קדושה ע"י חילול וע"כ בעין
למעשה מכר שהוא הכסת פירות או מעות אחרים אל אותה רשות הממון דהפירות
שביעית ,וזהו אשר מחדש אף בהם את דיי שביעית כיון שהדיים אמרו כלפי הרשות ולא
כלפי הפירות וכמש"ת ,ופרי ראשון שאר באיסורו שהרי חוץ שעשה מעשה מכר שבו
דייין שרשות ממון של העולם הוציאה את פרי הראשון בעבור הכסת הפרי השי אל
רשות זו ,מ"מ באים כאחת הפרי הראשון חוזר וכס אל רשות ממון של העולם שהרי
קדושת שביעית שבו היא סיבת מצבו הממוי שהיא המחייבת את מציאותו ברשות ממון
של העולם ,וכך בפרי שי שאין בו קדושת שביעית צרך הוא לפעולת מכר כדי ליכס לרשות
ממון של העולם .אבל בפרי שי אפשר להעבירו מקדושתו אף ע"י חילול שהרי אין בו דין
המחייב ליצור רשות ממוית לעולם שאיו פרי שביעית ורק שתו בו דיי שביעית וקדושת
שביעית ,ואת דיים אלו שייך להעביר ממו וליתם בפרי אחר ע"י חילול גרידא.
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יום היארצייט של מרנא רבינו חיים מואלוזין זיע"א נלב"ע י"ד סיון תקפ"א
הנה רבנו שליט"א קיבל מסורות מש"ב הגרש"ז ריגר זצ"ל ומגדולי בריסק אודות מרנא הגר"ח מולאוזין וקיבל מרבותיו צורת מסורות הדורות ע"פ הגר"ח ,וע"כ יגע הרבה
בספרי הגר"ח ,ומסר שיעורים בהם ,ובפרט בספר נפש החיים ,והרבה פעמים שנשאל רבנו בענינים שונים ,ואח"כ שמבקשים לדעת מקור הדברים ,מראה בדקדוק לשונו
הגר"ח ולמעלה בקדש אדוננו הגר"א זיע"א והבאנו חלק מהדברים בגליון פר' בהעלותך תשע"ד וכאן הבאנו דברים נוספים בס"ד.

בשיעור

תלמידי חכמים ,ובמקומות שלא היה תלמידי חכמים ,לא החזיקו מעמד
בשום דבר! כך בכל המקומות שלא היה תלמידי חכמים.
ובמדינת צרפת היה זמן שהיו שם בעלי תוספות ,שהיו גדולי תורה מאד,
ואח"כ זה הפסיק .וכתוב על בעלי התוספות שכל השבוע לא היו הולכים
הביתה ,ישבו ולמדו "יומם ולילה" בלי ללכת הביתה ,רק לשבת הלכו הביתה.
וזה היה כואב לו  -לשטן ,אז אח"כ היה הפוך ,צרפת נהיה לגמרי בלי שום
תורה.
וזה מה שהיצר רוצה ,לכן הוא עושה שהאבא לא רוצה והאמא לא רוצה
שילכו ללמוד ,הכל כדי שלא יהיה תלמיד חכם ,ולא דוקא אם יהיה גאון גדול,
אלא אפילו תלמיד חכם קטן ג"כ לא ,הוא לא יכול לראות.
וזה אתם צריכים לדעת שזה התכלית של בן אדם – תורה! כמו שכתוב
במסילת ישרים שזהו העידון הגדול וכו' .וכמו שרואים שהשביע את הס"מ
למה עושה את זה ,אמר לא איכפת לי שום דבר רק תורה! שלא יהיה תורה,
זה מה שאיכפת לו.
התכלית של האדם הוא להיות "בן תורה" ,ומה שאתם יותר מתגברים תהיו
מאושרים ,אחרת מה תשארו כולם  -עמי הארץ ,ולא לחשוב שעם הארץ רק
לא לומד תורה אבל מקיים קצת מצות ,אלא הוא לא מקיים כלום! אח"כ הוא
גדל ולא יודע הלכות שבת ,ולא יודע שום דבר! ומה נהיה ממנו ח"ו  -חילוני,
וזה מה שהס"מ רוצה.
ואתם צריכים לדעת שכל התכלית של הבחור  -של יהודי ,צריך להיות "בן
תורה" וזה החיים שלו ,אם אין תורה אין חיים!
ואם תלכו בדרך הזה ,תזכו להיות תלמידי חכמים ,וההורים אח"כ יהיה להם
נחת מכם ,כעת הם לא רוצים ,אבל אח"כ דוקא מהילדים שלומדים תורה
מהם יש להם אחרי זה נחת.
ה' יעזור שתזכו אתם וכל המשפחה יחד ,שתהיו יראי שמים תלמידי חכמים,
והקב"ה יהיה מרוצה ויהיה המשך לכלל ישראל ,ולא ח"ו המשך של עמי
הארץ ,ה' יזכה אתכם שתזכו.

שמעתי שבתחילת זמן היו תלמידי הגר"ח וביניהם הנחלת דוד ורבי יוסף
פימער מכינים שיעור במשך ששה שבועות ,ולבסוף ר' חיים הכניס כל מה
שהוקשה להם בתוך המשנה הראשונה של שנים אוחזין ,והבינו הכל כי היה
בעל הסברה נפלאה בגאונות מופלגת] .א"ה ,ראה מכתב הגר"י עפשטיין
שבסו"ס סערת אליהו[
]וציין רבנו שליט"א דעל אף שהגר"ח היה גדול בעיון התורה ובהעמדת
תלמידים עיקר מה שנשארו לנו ממנו זה ספרי נפש החיים ורוח חיים ,ורק
מעט בנגלה שנדפס בשו"ת חוט המשולש והוא פלא[.

לא הבינו
אומרים שהגר"ח מוולאז'ין ז"ל היה נגד דרך הפלפול ,והיה אומר פשט
והתלמידים אמרו עליו שכיון שאינו יודע לפלפל לכן אומר פשט ,ופעם אחת
רצה להוכיח שיודע לפלפל ,אמר שיעור שעה וחצי בפלפול ,והתלמידים אף
הגדולים שבהם כבר לאחר עשר דקות לא יכלו להבינו.

יחס לרעק"א
הביא רבינו דבתשובות רעק"א קמא סוף סי' קכ"א מובא כדברים האלה:
אמר אברהם בן המחבר שמעתי תלונת רבים אשר הם מלינים על הגאב"ד
דק"ק וולאזין כבוד הרב המנוח מהר"ר חיים זצלה"ה על כי ראו ספר אחד..
שם ֹשם המחבר מתשובה זו שאלה כאילו שאול שאל כבוד אבא מארי נ"י
שאלה זו קדם הרב דוולוזין וכו' ,ורצה המחבר בזה להרבות כבוד הרב
דוולאזין לאמר שגם אאמ"ו נ"י מריץ אליו שאלותיו ,והרואים האמינו וכו',
ומסיים שם כי רבי חיים וולוז'ינר נצטער ע"ז מאד "ומיראתו פן יכוה בגחלתו
דאבא מארי נ"י" כי נקט ליה בלבו עליו הפציר לבקש עבורו מטא ולהשתדל
לו שיכתוב אאמ"ו נ"י אליו איזה שורות של שלום ..להגיד לו כי עוזב
התרעומת מלבו .וכה היה דברו כאש בוערת ,שבאם לא ישיג מכתב כזה ,לבו
לא ינוח ,רעיוניו בל ישקוטו כל הימים אשר יהי' עוד בחיים" וכו'.
ומספר רבינו כי בדפוס הראשון של שו"ת רעק"א הי' טעות סופר ,ובמקום
שיהי' כתוב פן "יכוה" בגחלתו נדפס פן "יכבה" בגחלתו ]לשון כיבוי[ והיה זה
משמים שחסו על כבודו של רבי חיים זצ"ל ,על אף שברוב ענותנותו כתב כן,
בכל זאת חסכו מחריפות הדברים שלא יהי' כתוב כ"כ נורא " -יכוה") .הרה"ג

לדבר בלשון הקודש
הגר"ח היה נוהג בשבת לדבר רק בלשון הקודש ,מכיון שכך ידבר פחות שיחה
בשבת דהרי לא רגילים לדבר בשפה זו ,ויזכר עי"ז] .ועי' משנ"ב סי' ש"ז
סק"ה דכ' "ואנשי מעשה נזהרים ביותר מזה שלא לדבר בשבת אפילו דברים
הכרחיים כ"א בלשון הקודש ]ונראה שטעמם הוא למגדר מלתא כדי שלא
יבואו לשיחה בטלה[ כ"כ בא"ר ,עכ"ד המשנ"ב[.

רמי"ש שליט"א(

עיקר מלחמת היצר
שח רבנו לבני חו"ל :יודעים שאחד מהדברים שהכי קשה ליצר ,הוא תורה!
על תורה כתוב בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין היצר הרע ,תורה זה
אצלו מאד ..הוא לא יכול לסבול תורה.
כתוב בספר דרך עץ חיים ]לרמח"ל[ שבזמן גזירות ת"ח ת"ט השביעו את
הס"מ למה הוא עושה נגד תורה ,אז הוא אמר שכל הדברים אם יבטלו לא
איכפת לו ,אבל שילמדו תורה הוא לא יכול לסבול.
ועל זה היצר הרע משקיע את כל הכח שלו ,לעשות שלא ילמדו תורה ,ושלא
יהיה בן תורה ,לא מיבעיא בן תורה גדול ודאי ,אלא אפילו כל שהוא ..היצר
הוא נגד תורה! ולכן כל זמן שאין תורה לא איכפת לו כל כך ,מילא ,אבל תורה
זה כואב לו ,ועל זה עושה הס"מ את כל המאמצים כדי שלא יהי' תורה.
ומספרים שהיה אצל רבי חיים וולוז'ינר תלמיד אחד שהיה לו כ"כ הרבה
צרות ,שלחו לו שהאמא חולה ואח"כ הגיע מכתב שהיא מתה .ור' חיים
ואלוז'ינר החביא את כל המכתבים ולא נתן לו ,והסוף היה שהאיש הזה נהיה
תלמיד חכם גדול מאד ,והיה רב בסלוצק ,קוראים לו הגאון רבי יוסף פימער.
ולולא זאת היה נשאר עם הארץ ,ממילא זה היה כואב לשטן ,לכן הוא עשה
הכל כדי להפריע .וכך אמר רבי חיים וולוז'ינר שכדאי לשטן לעשות חולה
את האבא או את האמא ,וכדאי לו זה ,וכדאי לו זה ,הכל כדי שלא יהי' תלמיד
חכם ,הוא יעשה את כל המאמצים ,העיקר שלא יהי' תלמיד חכם.
ולא דוקא שלא יגדל תלמיד חכם גדול ,אפילו תלמיד חכם קטן גם לא ,הוא
לא יכול לסבול שיהיה תלמיד חכם ,זה אצלו הדבר הכי גרוע ,ואין דבר שהוא
כ"כ נגד רק תורה.
וכתוב באגרת הגר"א שאין דבר נגד היצר רק "תורה" ,אצל נשים צניעות
ואצל זכרים תורה .וזה כואב לו מאד ,ויעשה כל המאמצים ,הכל כדי שלא
יצא תלמיד חכם.
ואנחנו צריכים לעשות הפוך ,אנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים שיהיה
"כן" תלמידי חכמים .כי כל מה שכלל ישראל מתקיים זה רק על ידי שיש

הדיבוקים
בזמן הגר"ח היה דיבוק שאמר שהוא הראשון שזרק את האבן על זכריה
באבנים .רואים עומק החטא שאפילו שעבר אלפים שנה נשאר עדין צורך
לתקן.
והגר"ח אמר שיהיה עוד זמן שלא יראו גם את הגילוי הזה של הדיבוקים.
]ואמר רבנו שאם היה בדורינו דיבוקים ,היו עוד מנסים לעשות מזה כסף[.

לא רצה לשמוע מהגר"א
להגר"ח היה ארבע אחים ,ואחד מהם לא רצה לקבל מהגר"א כי טען
שמחדש דברים חדשים.

מעלת קבלה להתפלל במנין
הגר"ח אמר שאם תמיד מקפיד על תפילה בציבור יהיה לו ס"ד שיוכל תמיד
להתפלל במנין ,ופעם התעכב באחד העיירות ולפני חצות הלילה הגיע
עשירי.
ובאמת רואים בחוש שמי שמבטל מצות תפילה במנין יהיה לו קשה לחזור
להתרגל לזה.

לימוד הקבלה
הגאון רבי אליהו רוגלר הי' תשעה שבועות אצל ר' חיים מולאזין ובא לשמוע
ממנו דברים כדי ליכנס בתורת הקבלה ,לבסוף דיבר עמו רק בעניני דעלמא
ועזב את המקום כי ראה שאין בכך תועלת .ואח"כ בסוף ימיו ניסה ללמוד
לבד תורת הקבלה ,ונכח לדעת שכל מה שדיבר עמו ,היה כדי להיכנס לתורת
הקבלה והצטער על שהלך ממנו ולא שמע עוד דברים.

פרנס לשם שמים
הגר"ח אמר שאביו הי' עסוק בצרכי ציבור באמונה לש"ש ,ולכן זכה לבן ת"ח
שאף בזמן התנאים הי' נחשב לת"ח כונתו היתה לרבי זלמלה .כי היה כ"כ
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חכמת הגר"ח

גדול שהיה נראה כי הוא רחוק לא במאה חמשים שנה ,אלא באלפיים שנה,
אבל אח"כ הלכו הדורות והתמעטו בגאונות בתורה.

היה א' שהיה נמצא הרבה אצל הגר"ח והיה אותו אחד מקפיד לא להיות
לבד עם הגר"ח והיה הדבר לפלא ,ואמר הגר"ח דבפסחים )סו ,ב( איתא כל
המתיהר אם חכם הוא וכו' ,ואדם זה יש לו ש"ס מסוים ושם יש טעות סופר
ובתיבת המתיהר כתוב במקום או' ה' אות דומה לאו' ח' ואותו אדם קרא כל
המתייחד עם חכם וכו' ולכן נזהר לא להתיחד עמו .וכשביררו את הדבר
מצאו שזו באמת הסיבה.

זהירות של אדם גדול
שח רבנו :שאדם גדול תובעים יותר שישים לב לכל דבר שלא יצא שום
מכשול מתחת ידו ,כמו המעשה עם הגר"ח מואלזין שכתב מכתב לאחותו
בשם חשקא ,ואח"כ ביקש מהשליח שיחזיר בחזרה את המכתב כתב חסא,
ולצורך זה כתב את כל המכתב ולשאלת השליח מה הטעם לכך הסביר ר"ח
שחשב שאולי פעם תתעורר שאלה על גט שיהי' שם כזה ,ויאמרו הנה
הגר"ח כתב מכתב נראה איך כתב השם ,וכך באמת הי' בסוף ,שנתעוררה
שאלה על גט בשם זה והכריעו לפי המכתב איך לכתוב השם ,הרי כמה אדם
גדול צריך להתבונן שעושה דבר שלא יצא שום מכשול.

יגיע עד אמריקה

אומרים שרבי חיים וואלוז'ינר אמר  -בדורו ,שהתורה עוד תגיע לאמריקה,
ויכול להיות שהרי לפני הרבה שנים לא היה באמריקה שום דבר ,ישיבות
כמעט לא היה ,רק ישיבה אחת ,והיום ברוך ד' כמעט בכל מקום יש קצת
תורה ,ויש חסד ,וצריך לקוות שיהיה יותר ויותר ,עד שהקב"ה ירחם וישלח
את הגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן סלה] .א"ה וראה בהקדמה לעדת יעקב[

זרע עמלק

עשיית מופתים

ר' חיים הוצרך פעם לדבר בענין המלכות ,וגוי אחד הכהו בשוט בכח ואמר
לפי מה שהגר"א לימדו יש בו כל סימני עמלק ,מי יודע כמה היהודים יסבלו
ממנו ,ובסוף הוא הי' ניקולאי הראשון ימ"ש שליט רוסיה.

בפעם אחרת סיפר :שהיו לרבי חיים וולאז'ין זצ"ל שני תלמידים האחד הוא
רבי יוסף סלוצק זצ"ל והשני הנחלת דוד ,הנחלת דוד היה עושה מופתים,
ואמר עליו רבי יוסף סלוצק ז"ל הרב'ה רבי חיים לא היה מסכים לעשות
מופתים ,והוסיף רבנו שליט"א דאמנם גדולי ישראל עשו מופתים דרך
תפילה) ,החזו"א ועוד(.
ומה שעשה הגר"ח קמיעות ,היה רק במקום פיקוח נפש ,ולא עשה סתם כך
קמיעות.

ר' מנשה מאיליא

ר' חיים אמר על ר' מנשה מאיליא תלמיד הגר"א אני משתנה לפי הדור ,והוא
רוצה שהדור יבא אליו.

הרהור בבית המרחץ

הגר"ח היה שקוע תדיר בלימוד ,ולכן היתה לו בעיה כאשר היה נכנס
למקומות המטונפים מפני האיסור להרהר בדברי תורה .וכשהיה בבית
המרחץ על מנת שלא לחשוב בדברי תורה ואמר דברים הקשורים
למרחצאות ואמר בית המרחץ ההוא כך וכך ,בית המרחץ השני כך וכך ,יום
אחד הקשיב הבלן למה שאומר ושמע שאומר מרחץ זה וכו' ,וחשב שמדובר
בגנות בית המרחץ שלו והתרגז מאוד ובא להכותו.

תביעה על בני תורה

הגר"ח אמר שמבני תורה תובעים יותר דאינו דומה התביעה של שר בבית
המלך מאשר אלו שהם עובדים בחצר הבית] .ורבנו שליט"א הביא דכעי"ז
מבואר בפה קדוש פר' ויגש[

תיקון לגליון שבועות

הנה כתב הגר"ח מולוזין זצ"ל בהקדמה לביאור הגר"א לספרא דצניעותא:
ובדידי הוה עובדא ששלח רבינו ]הגר"א[ אותי אצל אחי הקטן וגדול ממני
בכל מילי דמיטב חסידא קדישא הגאון מוהר"ש זלמן זללה"ה לאמר לו בצווי
משמו שלא יקבל שום מלאך מגיד אשר יבא אצלו ,כי בזמן לא כביר יבא
אליו מלאך מגיד ואמר אף כי מרן הב"י היה לו מגיד היה זה לפני ב' מאות
שנה היו הדורות כתקנן והיה שרוי על אדמת הקדש .לא כן עתה שרבו
המתפרצים ונפרט בחו"ל א"א כלל שיהיה כלו קדש קדשים בלי שום עירוב
כלל ובפרט הגילויים אשר בלא תורה נפשו.
ועל זה הביא רבנו שהעירו מהמעשה דהב"י שאירע בחו"ל ,והרי דקיבל מגיד
גם בחו"ל.
והאירו דמרן הגרא"מ שך זצ"ל העיר הערה זה על הגליון של הקדמת הגר"ח
זצ"ל.

כח החזקת תורה

מעשה היה ביהודי פשוט שהיה מתומכי ישיבת וולוזין שנפטר לבית עולמו,
ולאחר זמן הופיע אצל ר' חיים וולווינער זצ"ל וראה ר' חיים זצ"ל שהיהודי
הזה כבר יודע ומשיח בתורה השגות שבחיים חיותו לא היה לו שייכות בהם,
והתפלא ר' חיים זצ"ל שתוך זמן קצר מפטירתו הגיע להשגות אלו ,אבל עצם
זה שהשיג את ההשגות האלו בתורה לא הפליא את ר' חיים ,והביאור בזה
משום שהיה תומך תורה ,וע"י שהיה תומך תורה זוכה לתורה אף שבחיים
חיותו לא ידע כלל ללמוד ,ויתכן גם מציאות הפוכה שאדם שיודע כאן
בעוה"ז הרבה תורה ואינו ירא שמים כדבעי הרי שם בעוה"ב לא יהיה כלום
בתורה דאין לו הכלי קיבול להשיג את רוחניות עוה"ב ,כשרונות הם כוחות
של עוה"ז שרק מסייעים כאן בעוה"ז להשיג רוחניות ,אבל עוה"ב לא משיגים
עם כשרונות) .מפקודיך אתבונן עמ' קח(

יום היארציט של המשגיח רבי ירוחם זצ"ל נלב"ע י"ח סיון תרצ"ו

בישיבת תורת חסד

שם מחלוקת וויתר ,ואח"כ היה במיר ושם הצליח עד מאוד.

אחרי פטירת האמרי משה זלל"ה חיפשו ממלא מקום לישיבה .ולבסוף קיבל
את המשרה הגאון רבי ישראל חיים קפלן זצ"ל חתנו של המשגיח ר' ירוחם,
והיה מגדולי וחשובי ישיבת מיר ,ושימש כרה"י עד פרוץ המלחמה.
והמשגיח ר' ירוחם הגיע באותה תקופה לישיבה ,ומסר שיחות במשך חצי
שנה.
וכשסיפרו לרבינו שפעם בא מרן רבי ירוחם זצוק"ל לבריסק ואמר שם
דרשה ,וכך היו דבריו ,הרמ"א פותח את שולחן ערוך אורח חיים עם שויתי
ה' לנגדי תמיד ,ומסיים את אורח חיים עם הפסוק וטוב לב משתה תמיד .ויש
לנו לדעת שלא בחינם תפס הרמ"א אלו שני הפסוקים בפתיחה ובחתימה
של אורח חיים ,אלא להורות לנו שהמהות של שולחן ערוך זה "תמיד",
שמקיף את האדם בכל רגע ורגע מימי חייו ,להורות לאיש היהודי מה לעשות
וכיצד להתנהג .ואמר רבינו שאמנם זה ביאור יפה מאד ,אבל לא אמרו רבי
ירוחם "בבריסק) "...הרה"ג רמי"ש שליט"א(
]לפני שנסע רבנו לשויץ הגיע הגאון ר' ישראל חיים קפלן להיפרד ממנו,
ואמר לו שיספר בעולם את מצב היהדות ברוסיה ,שפעם הוא היה בעיירה
אחת של עמי הארצות ,וראה שבשבת מדליקים את האש תחת הקומקום,
ומחכים לגוי ,ואמרו שמנהגם לא לשתות מהמים עד שהגוי שותה ,שהם לא
ידעו שכל המנהג זה רק שהגוי מדליק ולא שהם ידליקו ,עד כדי כך היו עמי
ארצות אז[.

לא להנות
שח רבנו שליט"א שמרן הגר"ד פוברסקי זצ"ל העיד שראה שר' ירוחם היה
שותה מרק במהירות עצומה כדי שלא יהנה מזה.

לכלב לא מזיק
ר' ירוחם רגיל היה לומר במה שמצינו כמה אזהרות חז"ל על דברים מסוימים
שקשים לענינים שונים ואנו לא רואים את זה ,דזה דומה לחמאה מקולקלת
שאם אוכל את זה הוא מקלקל את בטנו ,אבל אם כלב יאכל את זה לא יקרה
לו כלום ,וכך אנו רח"ל כבר לא מרגישים כלום.

הכל רצון ה'
ר' ירוחם היה אומר שבסוף כל שאלה נגמרת ברצון ה' ,ולדוגמא אם שואלים
כיצד גודלים תפוחי אדמה ,אומרים שזה מהאדמה ,וכיצד האדמה מצמיחה
מהגשם ,והגשם יורד מהים וכו ,עד שאומרים שזה רצון ה') .ראה דעת חכמה
מוסר ח"א מאמר עד עמ' רכ"ט ,דעת תורה שופטים ד"ה וכי יהיה(.

במלחמת התורה
שח רבנו :יהודי אחד הגיע מגליציא והיו לו דעות כוזבות ורצה להיות רב
ברוז'נוי ולחילונים לא היה אכפת שהוא התמנה לרב ,אבל החרדים ובעיקר
המשגיח ר' ירוחם שבדק את נכונות השמועות זעק נגד המינוי שהיה נגוע
באפיקורסות ,ומרן הח"ח הצטרף לדעתו של ר' ירוחם שאסור לקחתו לרב,
ושניהם נלחמו בתוקף נגד מינוי של הרב.

כח הויתור
רבנו הפליג כמה פעמים ,שר' ירוחם היה משגיח בראדין אך כיון שהתעוררה

לעילוי נשמת מרת איטה בת ר' צבי יהודה נלב"ע ג' סיון תשס"ו
ולעילוי נשמת ר' משולם בן חסן ז"ל נלב"ע י"א סיון תשע"ג
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 95

פרשת בהעלותך
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
טמאים בקרבן פסח

במתן תורה הוי כקטן שנולד ולא גזרו שניות בגר .אך עיין בשב שמעתתא
בהקדמה )אות ט'( בשם המהר"ל )גור אריה פרשת ויגש מ"ו י'( דבמתן תורה
לא היה דינם כקטן שנולד כיון שקיבלו את התורה על ידי כפייה) .אילת השחר

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא
)במדבר ט' ו'( ואמרו בגיטין )ס,א( אמר רבי לוי שמונה פרשיות נאמרו ביום
שהוקם המשכן ,אלו הן ,פרשת כהנים ,ופרשת לוים ,ופרשת טמאים ,ופרשת
שילוח טמאים וכו' .ופרש"י שם :פרשת טמאים ויהי אנשים וגו' משום
הלכות הפסח ,והמשכן הוקם בא' בניסן והוזהרה להם פרשת שילוח טמאים,
וישלחו מן המחנה וכו' ומתוך כך הוזקקו טמאים להישאל ,הואיל וצריכים
שילוח ולא יוכלו להיכנס למשכן היאך יעשו פסחיהם ,ולרבי לוי יכולים היו
ליטהר עד ט"ו ולא נזקקו לפסח שני אלא אם כן לא יטהרו ,עכ"ל.
והעירוני א' התלמידים ,למה אי אפשר להביא קרבן פסח ,בלי שיכנסו
למשכן.
עוד יש לעיין ,במה שכתב רש"י דלא יוכלו להישאר עד ט"ו ,דמה יועיל אם
מטהרו עד ט"ו ,אם בי"ד יהיו טמאים ולא יוכלו להיכנס למשכן ,ואם כוונת
רש"י לאכילת הקרבן ,דזה בליל ט"ו ,הא אין צריך לאכול במשכן) .אילת השחר

יבמות דף כ"ב ע"א ד"ה הראשונים הביאו(

כתינוק הבורח
ויהי בנסוע הארון יש נוני"ן הפוכים להפסיק בין פורענות לפורענות .ומה היא
הפורענות ,שכתוב למעלה ויסעו מהר ה' כתינוק הבורח מבית הספר ,והכלי
יקר מפרש שפחדו שיתנו להם עוד מצוות .ולכאורה יש להעיר דאפשר
להבין דמיקרי שעברו עבירה ,אבל היכן יש שם פורענות? ויש לתרץ כי
הבריחה היתה אחרי שכבר נצנץ במחשבתם שכבר לא מרוצים להיות על יד
הר סיני וזה כבר העונש שנענשו ,שכבר באו למצב שקשה להתגבר על היצר
של בריחה בפועל ,וכל אחד יכול לראות שמכל הזנחה במצות כבר יש לו
קשיים לקיים המצוה ,וצריך כבר התאמצות .וכן מבואר בב"ח או"ח סימן
עת"ר דכיון שהכהנים נתרשלו ,בעבודה לכן הוצרכו מסי"נ כדי שיוכלו
לעשות את העבודה.
והנה בין פורענות דמתאוננים לפורענות דקברות התאוה ,לא עשו סימניות
הפסק ,ומשמע דפורענות דכאן שסרו מאחרי ה' קשה ,והיינו כדביאר הנפש
החיים )ש"ב פי"ב( דמלבד הצער שנעשה למעלה כשמקבל עונשו ביסורים
ר"ל ,אין ערוך ודמיון כלל זה הצער של מעלה נגד עוצם הצער שגרם למעלה,
בעת עשותו העון ר"ל כענין הבן יקיר וכו' ,כן ממש על זה האופן הוא ענין
העון ר"ל שבעת שהאדם עושהו הוא גורם למעלה צער גדול ועצום לאין
ערך ,והאדם עצמו אינו מרגיש אז בזה כלל ולא ידע כי בנפשו הוא ,כי הוא
יחשב אז כמת ח"ו וכמאמרם ז"ל רשעים בחייהם קרויים מתים וכו' ,ומרוב
רחמיו וחסדיו ית"ש שולח לו יסורים אשר המה רטי' ותחבושת למרק עונו
ואז האדם מרגיש כאב יסוריו ומצטער עיי"ש .לכן זה הפורענות הגדולה
ביותר שסרו מהר ה' כתינוק הבורח מבית הספר ולא הרגישו אפי' שחטאו,
משא"כ בין המתאוננים לקברות התאוה שבשניהם נענשו וקיבלו פורענותם,
זה פחות פורענות.
הנה החטא השלישי בפרשה שהתאוו תאוה ,נראה לפי הפשט יותר חמור,
ולמה לא עשו ההפסק בין פורענות ב' לג' ,כי מה הי' החטא הראשון שנסעו
מהר סיני כתינוק הבורח ,והרי הם רצו להיכנס לא"י לאחר שהיו משועבדים
מאות שנים במצרים ונמצאים עכשיו במדבר בארץ ציה ושממה ,וכמובן
שרצונם עכשיו להגיע כמה שיותר מהר עם נשותיהם וטפם למנוחה ונחלה,
ומה העוולה כ"כ בתשוקה זו ,ומה גם שקיום התורה בשלימות אפשרי רק
בא"י דכל המצוות התלויות בארץ וכו' שייכים רק שם ,משא"כ החטא של
ויתאוו תאוה הרי תאוות זה מידות רעות ,וכתב הרמב"ן להלן י"א ד'
שהמשילו בנפשותם תאוה רבה כמתאוים לאכול הפחמים והעפר
והמאכלים הנבאשים ,וכי יש גרוע מזה המשתדל להמשיל על עצמו מדות
ותאוות רעות .אלא אם נתבונן נראה ,דהפורענות הראשונה יותר קשה.
עם ישראל שזכו לעמוד תחת הר סיני ולראות התגלות השכינה וקבלת
התורה שהיא תכלית הבריאה ,היו צריכים לפני שעזבו את הר סיני ,להראות
לפחות צער על הפרידה ,אמנם החטא הוא דק מאוד כי מצד שני הרי גם רצו
להגיע יותר מהר לארץ ולקיים את התורה בשלימות ,ולנוח כבר מהצרות
והנדודים ,אבל הקב"ה הבוחן לבבות ידע שבריחתם היא לא מתשוקתם
להגיע לא"י ,אלא כתינוק הבורח מבית הספר ,וכיון שנכנסו לחטא למרות
דקותו הוא כבר גרר חטא שני ,וממילא עבירה גוררת עבירה והגיעו למצב
של ויתאוו תאוה ,וחטא זה הוא למעשה כתוצאה מחטא הראשון וכך נמשך
התהליך עד חטא המרגלים ,והרמב"ן כתב ושמא אלמלא חטאם זה הי'
מכניסם לארץ מיד ,הרי רואים למה יכולה להביא אפילו העבירה הקלה
ביותר ,עד כמה צריכים להתרחק ועד כמה צריכים להיזהר.

גיטין דף ס' ע"ב רש"י ד"ה פרשת טמאים(.

טומאת תהום במדבר
איתא בגמ' בשבת )ה ,א( המעביר חפץ ד' אמות ברה"ר מקורה פטור לפי
שאינו דומה לדגלי מדבר .ומה שהיו שם ענני כבוד לא חשיב מקורה לענין
זה ,דענן הוא דבר רוחני דאי לא תימא הכי ,הרי מוקף גם מחיצות ע"י ענני
כבוד שבארבע רוחות .והנה בצדה לדרך פ' בהעלותך )פרק י' פסוק ל"ד(
הביא להקשות על מש"כ רש"י דהשעיר שהביא כל נשיא בא לכפר על
טומאת התהום ,והקשה דהא הענן הי' למטה מרגליהם נמצא דהי' חלל תחת
רגליהם וזה הציל מטומאות המת .והפמ"ג או"ח סי' תרכ"ה א"א סק"א
הקשה דהא הי' טומאה רצוצה ,וכוונת הצידה לדרך כיון דהי' תחת רגליהם
ובודאי לא הי' רגליהם באויר בעת הליכה ,וע"כ דהי' איזה דבר כמו רצפה
ותחת הרצפה הי' הענן ,וזה הציל מטומאת התהום ,אלא דיש לתרץ קושייתו
דאינו מוכרח דהענן הי' בגובה טפח והי' תחתיו חלל טפח ,וממילא לא יציל
את הטומאה )אילת השחר שבת ה ,א(.

גירות דמתן תורה

בתוס' בסנהדרין )דף ס"ח ע"ב( מבואר דגירות דמתן תורה היה כדין גירות
דעלמא ,ולא היה שם דין מיוחד שונה מכל גירות .ויש לעיין אם כן למה לא
מהני מחאת הקטנים לכשיגדלו .וכן יש לעיין ,דגר צריך בית דין כדי להתגייר,
ואיך היה להם בית דין הא עדיין היו כבני נח.
ובגמרא )עיין שבת דף ק"ל ע"א( דרשו על הפסוק )במדבר י"א י'( "בוכה
למשפחותיו" על עסקי משפחות שנאסרו להם .וקשה הא גר שנתגייר כקטן
שנולד דמי ,ומותר בכל העריות של קורבה מדאו' ,ואם כן היו מותרין אפילו
בעריות שנאסרו קודם מתן תורה .וכן צריך עיון איך היה לכל אחד שייכות
לשבטו ,הא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.
ונראה דגירות דמתן תורה שהיה מגזירת הכתוב שונה מכל גירות ,דכיון דגם
לפני מתן תורה היה להם קצת דיני ישראל ,כמבואר ברמב"ם )פרק ט'
מהלכות מלכים הלכה א'( דאברהם נצטוה על המילה ,ובמצרים נצטווה
עמרם במצות יתירות ,והגירות היה רק להוסיף להם כל דיני ישראל ,אם כן
אף שהוצרכו מילה וטבילה לא היה דינם כקטן שנולד ,דקטן שנולד הוא אם
מקבל דין ישראל מחדש ,וכאן כבר היה להם קצת דיני ישראל .ולכן היה מהני
הרצאת דמים בקטנותם.
והנה משמע דבשעת מתן תורה ,לא היה צריך קבלת מצות כמו שצריכים
שאר גרים ,ואפשר דהוי כמו תליוהו וזבין דהוי רצון] ,והעירו בזה האחרונים[
וחשיב כמו שקיבלו את התורה מרצונם .ולהאמור דגירות דמתן תורה שאני
מכל גירות כיון שכבר היה להם קצת דיני ישראל ,אפשר דמהאי טעמא לא
הוצרכו נמי לקבלת מצות דנשאר עליהם דינם וחיובם הקודם )אילת השחר -
חסד ומשפט סנהדרין דף ס"ח ע"ב ד"ה כן יש לעיין ,והלאה(.

בירושלמי )יבמות פרק ב' הלכה ד'( איתא דאברהם אבינו אסור בכל נשי
ישראל מדין שניות ,דכלת בנו עד סוף כל הדורות .ולכאורה כיון שנתגיירו

להצלחת רחל בת אילה  -ולהצלחת בילה בת אילה
לעילוי נשמת מרת שרח בארג ע"ה נלב"ע י"ד סיון
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ענין בפרשה -ענוה
והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה

גאוה ללא סיבה

ואמר רבנו :קודם כל השאלה קשה ולא על צריך לחפש תירוצים ,אמנם קצת
אפשר לומר –לא על כל הבתים ,פעמים הרבה דוקא משום שהבית חשוב
ההנהגה שם היא בגאווה ,וגאווה הורסת את הבית את הילדים ומכלה כל
חלקה טובה )כאיל תערוג עמ' רפ"ח(.

שמעתי ממו"ר ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א שמסופר על
אדם שהיה נקרא אדם פשוט ,שהיו רגילים לכבדו בקוצק ,ואירע שבא
אליהם אורח וראה את הכבוד שמעניקים לאיש זה ובירר לסיבת הדבר,
ונענה שאדם זה עניו הוא שאל האורח אדם זה תלמיד חכם הוא? והחסידים
ענו לא .שמא יחסן הוא? הוסיף האיש ובירר וגם על כך ,נענה בשלילה .אולי
עשיר הוא? ועל כן נוהגים בו כבוד חשב האורח ,אך חיש מיד התברר לו
שאיש זה עני ואביון אם כך שאל האורח את החסידים אדם זה עם הארץ,
פשוט ,ועני ,וכי גדולה היא שהוא עניו! והלא אין לו במה להתגאות .שמעו
החסידים את שאלתו ואמרו :אמנם כן :הוא אביון חסר יחוס ,ועם הארץ,
ועם כל זאת מעלה היא בו שהוא עניו ודו"ק) .ס' זיו אבות עמ"ס אבות(

בעל גאוה בכל אבריו

כתב בדעת זקנים :ענו כתיב חסר יו"ד לומר שהוא עניו בכל אבריו ,כי
כשתכתוב אותיות של ענו בקריאתו עי"ן נו"ן ו"א"ו תמצא שהוא עולה רמ"ח
אברים.
ולכאורה אם הוא בעל גאוה האם שייך לומר שהרגל שלו בעל גאוה או
הראש שלו ,הרי כל האדם בעל גאוה ומה נפק"מ האברים .והנה מצינו בוידוי
של על חטא ,מזכירים חטא של נטית גרון ,וחטא של סיקור עין ,ועוד כמה
דברים שנוגע לגאוה .ולכאורה מה נפק"מ איזה אבר ,משמע דיש לפעמים
דהאבר הוא סיבה להתגאות וכמעשה בבת ר' חנינא בן תרדיון בע"ז י"ח א'
שאמרו מה נאות פסיעותיה ונכנס בליבה גאוה ,ועל זה נאמר דמשה רבינו
שמר כל אבריו שלא יביאוהו לידי גאוה .וז"ל הארחות צדיקים שער הגאוה:
בעת שתתגבר הגאוה בלב האדם אז תמשול על האדם מקדקדו ועד כף רגלו
וכו' ,ועל רגל גאוה נענשה בת ר' חנינא בן תרדיון ,ועדיין ק"ק וכי שייך גאוה
בכל הרמ"ח אברים ,וכגון בה' אברים שיש באצבע ]כדתנן אהלות פ"א מ"ח[.
עוד כ' הבעל הטורים :ענו בגמטריא בעדן שנוחל גן עדן ,והנה על משה לא
צריך לימוד שנוחל גן עדן ,אלא שזה ללמד על אחרים דענו נוחל גן עדן .וצ"ל
לפי"ז דמי שלא מקיים עשה ול"ת שבתורה ,לא יתכן שיהי' ענו באמת) .אילת

גאוה בשידוכין

מובא מהגר"ח בכתר ראש )או' ג( אסור להתגאות בענין שדוכין .ואמר
הגר"ח[ זה שהעולם אומרים בשם שאגת אריה' ובשם ה"ר ליב מטשעכאוויץ
]א"ה ראה הקדמת ר' אברהם בן הגר"א לאדרת אליהו] :על הגר"א[ ...ובהיותו בן עשר שנים
היה לו חבר מובהק דבק מאח .ש"ב הרב הגאון המפורסם מו' ארי' ליב ז"ל אב"ד דק"ק
טשעחאנאוויטש ,והיה עמית אתו בגפ"ת הקימו להם משמורות ,לכולם עתים סדורות ,רק כמה
שעות ביום שם שם לו לבדנה ...וכן יש ממנו הסכמה על הספר מרגליות התורה ,פאריצק
תקמ"ח )לר' צבי הירש מסעמיאטיטש ,תלמיד הגר"א( ,ובתוכו כותב... :תלמידו של אותו צדיק
כמותו י"ב ש"ב הרב הגאון החסיד איש אלקי הרב מוהר"ר אלי' מק"ק ווילנא [ ...שמותר אינו

מאמין בזה ,ולדעתו אסור עכ"ד .ונשאלו רבותינו לבאר כוונת רבינו הגר"ח.
ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל השיב :דהכוונה בדברי רבינו דאין להפריז בשבח
בניו ובנותיו ומשפחתו ,יותר ממה שיש בהם כדי שיקפצו להשתדך עמהם
דיש בזה איסור גאוה .ומרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לי שכוונת רבינו
שאסור לאדם לומר שאין זה לפי כבודו להשתדך עם פלוני שאינו חשוב
ומיוחס כמוהו ,וגם לתופס ישיבה וכדומה יש איסור גאוה ,אלא אם כן הוא
סבור שזה חסר בהתאמה ולא יעלה הזיווג יפה) .כתר ראש מהדורת מכון ירושלים(.

השחר בהעלותך(

מצוי המכשול בזה
רגיל רבנו לומר שחובת זהירות גדולה יש אצל הקרובים והמקורבים לאדם
גדול שבאים ע"י כך למידת גאוה ,עד כדי כך שא"א לדבר עמהם מרוב גאותן,
ולהם יש נסיון קשה יותר!

חומד מדת הגאוה

לא להיות בעל גאוה

ורבנו שליט"א רגיל להביא מביאור הגר"א במשלי )במשלי ט"ז ,ה'( חומר
ענין הגאוה" .תועבת ד' כל גבה לב יד ליד לא ינקה" ,וז"ל :אפילו מי שיש
בלבו גבהות הלב מתועב ומשוקץ לפני ד' ,יד ליד לא ינקה רע ,כי הקב"ה
חסיד ואינו מעניש כפי הדין והיושר ,אלא מכניס לפנים משורת הדין ,אך
להגבה לב לא ינקה כלל ומעניש אותו יד ליד ואין מנכין לו כלל ,עכ"ל .ותורף
דבריו שבכל העבירות "יש לפנים משורת הדין" ,חוץ מאדם בעל גאוה שע"ז
יש לו ממש דין קשה על עוונותיו.
הגר"א כותב במגילת אסתר ע"ד הרמז )פרק א' ,ב'( כי ד' רגלי כסא מרכבת
הטומאה הוא ד' כתות שאינם מקבלים פני שכינה וכו' ,והכסא עצמו הוא
הגאוה והיצה"ר היושב עליו הוא התאוה ,עכ"ל .ותורף דבריו שהראש
למרכבה הטמאה זה גאוה ,ומעליו רוכב התאוה) .אפיקי איל(

ובפעם אחרת השיב רבנו שליט"א לבחור ששאלו מה המידה הטובה להיות
אדם גדול ,ענה רבנו שליט"א :לא להיות בעל גאוה .ושאלו התלמיד איך ניתן
לדחוק החוצה מהלב את הגאוה? וענה רבנו בתמיהה איך אדם יתגאה ,במה
יש לו להתגאות על מה יתגאה מי הוא מה הוא ,כלום! ומה שיש לו ,הכל
מאת הבורא יתברך,
ופעם סיפר רבנו שליט"א שהחפץ חיים אמר שכאשר יעמוד אדם ליד ארון
ספרים במדף של הש"ס ,ויחשוב מה הוא יודע ובאיזו מסכת הוא יכול
להתגאות ,יסיק את המסקנה הנכונה ,ומהנ"ל למדנו ב' דרכים) .מאחורי
הפרגוד(

לגדול דוקא במקום פחות נחשב
לפעמים ישנה ישיבה ]או כל מקום לימוד אחר[ שהוא טוב לבחור באופן הלימוד
בו באנשי הצוות ובחברים ,אך אין למקום שם מפואר .הוה עובדה בקבוצת
בחורים שנכנסה לשאול האם ללכת ללמוד במקום כזה ,אמר להם רבנו
שליט"א הרי כאשר יש גאוה אין סייעתא דשמייא ,וא"כ הבה נחשב במקום
המדובר יהיה לכם רבנים טובים במיוחד ,ובחורים להצלחת הלימוד שלכם.
וגאוה אין שם ,כיון שאין לישיבה שם שאפשר להתייהר בו ,ואם כן יש את
מרבית הסייעתא דשמיא להצליח .הבחורים שמעו אז לקולו ובאמת הצליחו
שם ביותר) .מאחורי הפרגוד(

פתח לבי בתורתך
הח"ח מבאר בלשון התפילה "אלקי נצור לשוני מרע ,ושפתי מדבר מרמה
וכו' ,ונפשי כעפר לכל תהיה .פתח לבי בתורתך" .ומבאר הח"ח שהתנאי
לקבל תורה זה רק בתנאי שנצור לשונך מרע משום שאחרת זה לא תורה.
ונשאל רבנו שליט"א האם הח"ח יגיד זאת ,גם על מה שאומרים באלקי נצור
"ונפשי כעפר לכל תהיה" ,שבלא התנאי הזה אין נחשב תורה? והשיב :התוס'
בברכות )יז (.מבארים פשט אחר בתפילה בפירוש הפיסקא "ונפשי כעפר
לכל תהיה" שהכונה היא וז"ל :מה עפר אינו מקבל כליה לעולם כן יהי רצון
שזרעי לא יכלה לעולם ,עכ"ל .ויש הסבר במהרש"ל ג"כ שהכונה הפוך ,אולם
ברור שהמשמעות בזה ,היא גם כפשוטו שהכונה לענווה) .אפיקי איל(
ורגיל רבנו להביא את דברי הגר"א )עי' רוח חיים פ"ד מ"א( שביאר דכיצד
זוכים לפתח לבי בתורתך ,ע"י הקדמה של ונפשי כעפר לכל תהיה.

אש לא אומרת שירה
אמר רבנו שבפרק שירה רואים דבר מעניין :דענין מים מוזכר בכמה אופנים,
גשמים ,ומעיינות ,וימים ,ונהרות ,אע"פ שהכל זה מים ,רק בצורות אחרות,
משא"כ לא נזכר שהאש אומר שירה כלל.
ופירש רבנו שליט"א הטעם לזה כי מים מסמל "ענוה" ,וזה דבר חביב מאד,
משא"כ אש שעולה למעלה מסמל על גאוה .והזכיר את דברי הגאון )באבן
שלמה( כי לבעל גאוה קשה הרבה יותר בגיהנום .ואמר שהכיר כאלו
שבהיותם בישיבה היו בעלי גאוה ,ובסוף לא נהיה מהם כלום! ובהזדמנות
אחרת אמר שסבלו אח"כ הרבה צרות) .שם(

משרה שיש בה כבוד
מעשה היה בח"א שעוסק בעניני חינוך במשרה שאין בה כבוד אבל יש בה
הרבה תועלת לציבור ,ואחרי תקופה הציעו לו משרה חינוכית בישיבה .ובא
להתייעץ עם רבנו האם לקחת את המשרה.
ואמר לו רבנו :שבמשרה שיש בה כבוד יש הרבה קופצים ,אבל המשרה
שאתה מחזיק כעת אין בה כבוד ,אבל שכרה גדול יותר .ושמע הלה בעצת
רבנו ולא לקח את המשרה.
ובסוף של דבר נתקיים בו כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו ,שזכה
לזכות את הרבים באופן מיוחד ומכובד.

הוא מזיק לך
פעם נכנס נדיב אחד מתמכין דאורייתא עם אחד מהראשי כוללים
המקורבים לרבנו לבית רבנו ,והראש כולל הירבה לשבח את הנדיב בכך
שנותן צדקה לישיבות וכו' וכו' .נזדעדזע רבנו ואמר לגביר 'תברח מהר,
מאכילין אותך רעל כל הכבוד שהוא מכבד אותך ,מנכה משכרך הצפון
לעתיד לבא ,יעזוב אותך ,וישאיר אותך עם זכויות' )כאיל תערוג עמ' ס"ו(.

להיזהר מגאוה

פעם נשאל רבנו כיצד יתכן שמבתים טובים ונכבדים יש בנים הנושרים מן
הדרך.
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הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל
קנית פ"ש של גויים לאחר זמן ביעורם

עוד נפ"מ בדין עכו"ם שמכר פירות שביעית לישראל לשי' החזו"א שיש בהם
קדו"ש ,ונגמרה מלאכתן ביד ישראל ,לרש"י חייבים בתרו"מ ,כיון שלא היו
הפקר ברשותו של גוי ואינו מחויב להפקירם ,ולשי' תוס' פטורין מן
המעשרות כיון שהם קדושים בקדו"ש ושייכים בשנות המעשרות לשנת
שביעית שאינה בכלל שנת המעשר.
והנה כתב הרמ"א ביו"ד סי' של"א סוף סעי' י"ט ,וז"ל :וי"א אם עכו"ם מכר
פירות בשביעית לישראל וגמר מלאכתו ביד ישראל חייבים בתרו"מ ומפריש
מעשר עני כדין עמון ומואב ,ע"כ .ומבואר דס"ל כרש"י הנ"ל.
ובמש"כ הרמ"א דחייבים בתרו"מ ומפריש מעשר עני כדין עמון ומואב ,ביאר
הש"ך )ס"ק מ"א( ובהגר"א )ס"ק נ"ט( ,דהיינו ק"ו שאם בעמון ומואב חייבים
במעשר עני כדי שיסמכו עליהם עניים שבא"י בשביעית ,ק"ו בא"י גופא.
וקשה הא לשיטת רש"י חייבים פירות הללו במעשרות מדאורייתא 90כיון
שאינם הפקר ,ואין ללמוד מעמון ומואב דעיקר חיובן הוי רק מדרבנן 91משום
גזירה אטו א"י ,וחייבוהו במעשרות אף בשביעית משום תקנת עניים )כיון
שהם סמוכים לא"י( .ולשיטת תוס' כלל ליכא חיוב מעשרות בכה"ג ,דליכא
למילף מהתם חיוב מעשרות בשביעית משום דק"ו פריכא היא ,דעמון ומואב
אין בפירות קדו"ש ,משא"כ בפירות א"י איכא קדושת שביעית.
ואמר הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,דכיון דאף הפרשת תרו"מ בא"י בזה"ז הוא
מדרבנן ,לכן מסברא השוום לעמון ומואב ,ולא מבעיא אם פרי זה אינו דגן
תירוש ויצהר דהוי עיקר חיובו מדרבנן ,92אלא אף אם הוא מעשר דגן תירוש
ויצהר י"ל כיון דבזה"ז מעשרותם מדרבנן ,93השוו בשביעית דינם לעמון
ומואב .ואף אי נימא דבזה"ז נמי מעשרותם מדאוריתא 94שמא למ"ד דיש
קנין לעכו"ם להפקיע קדושת א"י ,יש לומר דאף דלא פקעה תורת מעשר
בנגמר ביד ישראל ,מ"מ חיוב תרו"מ דידהו מדרבנן בלבד הוא95.

הנה ידועה שיטת הרמב"ן )ויקרא כה ,ז( דפירות שביעית שהגיע זמן ביעורן
ולא ביערו נאסר הפרי לעולם ,83ונחלקו האחרונים היכא דנאנס ולא היה יכול
להפקירו ,ולכשנסתלק אונסו מיד הפקירו ,אם פירות הללו נאסרים ,דעת
השערי צדק לבעל החיי אדם )פי"ט סעי' ה'( שאינם נאסרים ,84אבל השל"ה85
כתב ,דאף בכה"ג נאסרים ,וכן משמע בחזו"א )עי' סי' י"ד ס"ק יג ד"ה זבחים(.
ולפ"ז אמר הגראי"ל שליט"א ,דהנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים ,אין
לקנות פירות נכרים שעבר זמן ביעורם מאותן הנוהגים להקל בזה ,שהרי הם
אינם מבערים אותם ונאסרו לדידן בהגיע זמן ביעור דידהו ,ואף אי הוי
כאונס 86לדידהו ,כיון דסבירא להו שאין צריך לבערם ,מ"מ נאסרים הפירות
וכדלעיל87.
והוסיף ששמע בשם מרן החזו"א זצ"ל שאסר לקנות פירות עכו"ם מאותן
שאין נוהגים בהם קדושת שביעית ,משום דמכשילים אותם בלפני עור,
מאחר שאינם נוהגים בהם ק"ש ועוברים באיסור סחורה ,88ולפ"ז בכל גווני
אין לקנות מהם פירות שביעית] .אא"כ עושה שליחות ואכמ"ל[.

פטור מעשר בפירות שביעית
נחלקו רש"י ותוס' בר"ה )דף טו ,א( בטעם דפירות שביעית פטורין
ממעשרות ,רש"י ס"ל דהוא מטעם הפקר ,והתוס' כתבו הטעם ,משום
ששנת השביעית יצאה מכלל מנין שנות המעשר ,ונפ"מ באתרוג שחנט
בשנה שישית ונלקט בשביעית ,דבאתרוג אזלינן לשביעית בתר חנטה,
ולמעשר בתר לקיטה ,כדאיתא בר"ה שם ובסוכה )דף מ ,א( ,א"כ לרש"י לא
יהא פטור ממעשרות כיון שחנט בשישית ואין בו קדושת שביעית ואינו
הפקר ,אבל לתוס' יהא פטור ממעשרות ,כיון שאחר לקיטתו עישורו
ולקיטתו היתה בשנה שאינו ממנין שנות המעשר89.

 83וכן הכריע החזו"א )סי' יא סק"ו ד"ה ובעין ,ושם ס"ק ז' ד"ה וירק,
ובסי' כו סדר השביעית אות א'( ובדעת הרמב"ן )ויקרא כה ,ז( והר"ש
)אהלות פי"ח מ"ט( ,אבל שיטת תוס' בפסחים דף ב ע"ב שאין הפירות
אסרים לעולם ואם הפקירם הרי הם מותרים.
 84וכ"ה דעת החרדים פרק ביעור פירות שביעית )סוף פרק ה( ,ושו"ת
מחת שלמה סי' "א אות י"ז.
 85השל"ה בשער האותיות )אות ק'( ,וכ"ה שיטת מהרי"ט )ח"א סי' מ"ג(,
והרב גאלטי בספר גדולת מרדכי סי' ט'.
 86עי' בודב"י )תיא יור"ד סי' צ"ו( שביאר בהא דקי"ל דיחיד שעשה
בהוראת ב"ד שמביא קרבן לפי דאגלאי מילתא שלא היתה הוראה כוה
וכיון שהאוס בא ע"י טעות לא מיחשב אלא שוגג ,עכ"ד) ,וע"ע במג"א
סי' שי"ח סק"ג דמי שעושה מלאכה בשבת ע"פ חכם שהורה בטעות
חשב כשוגג ,והעתיקו הכף החיים שם ס"ק יז ,מיהו אם עשה באוס
כתב הכף החיים )שם סק"כ( בשם בימין זאב וכסת הגדולה שדו קל
מדין שוגג ואיו אסר( .מצא לפ"ז שמי שוהג היתר ע"פ חכם אם כלפי
שמיא גליא שהחכם טעה הוי שוגג ולא אוס ,וא"כ ביד"ד ודאי
שהפירות אסרים ,אלא דאף לחולקים דסברי דחשיב אוס מ"מ גם בזה
קי"ל שהפירות אסרים.
 87אכן לאו מילתא דפשיטא דפירות עכו"ם אף לסוברים דאיכא בהם
קדו"ש איכא בהו חובת ביעור ,שהרי שיטת הר"ש הזקן )הובאו דבריו
בשו"ת אבקת רוכל סי' כ"ג( וכ"כ המבי"ט משמו )ח"א סי' כ"א וכן בסי'
של"ו( דאף דאיכא בפירות כרים קדו"ש מ"מ אין בהם דין ביעור ,וכ"פ
המהרי"ט )ח"א סי' מ"ג( ,אכן רוב האחרוים פשיטא להו דאם איכא
קדו"ש בפירות כרים אזי איכא בהם אף דין ביעור ,וכ"כ הרש"ס פ"ו
ה"א ,ומהר"י קורקוס )פ"ז משמו"י ה"ג( וכן הכריע החזו"א )סי' יא
סק"ז ד"ה וירק ,וסי' כה ס"ק כה(.
 88עי' בדרך אמוה פ"ד הכ"ט )בבאה"ה( שגיסו הגר"ש ברזם זצ"ל שאל
ממרן )החזו"א( אם מותר לקות פירות גוים בשביעית מישראל הסוחר
בהן על סמך המקילין והשיב שאסור ,ושאל הרי אין איסור דלפ"ע
כאשר על ההוא יש על מי לסמוך להתיר והשיב אין עליהן על מה לסמוך,
ולאחד השיב אין להם רשות להוג כן ,ומעשה שא' סמך על המקילין ולא
ביער יין של שביעית והורה לו מרן לשפוך את היין שאסר ,עכ"ד] .ואף
שהמוכר הוא שוגג ,צ"ל דס"ל שיש לפי עור גם להמכשיל את השוגג
וכשיטת הפרי יצחק )בשו"ת ח"א סי' מח( ,ועב"ז בשדה חמד מערכת

וא"ו כלל כ"ו אות י"ג שהביא דעות בזה[ .ובעין אי איכא איסור לפ"ע
להושיט למי שסומך על הוראת חכם שמתיר זאת ע"י בשו"ת המבי"ט
סי' כ"א ובשו"ת חת"ס חיור"ד סי' ע"ז ,ובחזו"א או"ח סי' מט ס"ק ט"ז,
ואכמ"ל.
 89עיין לעיל סימן ד הערה  25ובמקדש דוד סי' ס' )בד"ה הביאו( בארוכה
בזה.
 90דכשקוה קודם גמר מלאכה ליכא פטור לקוח לר"ת )והובא בתוס'
בב"מ דף פח ע"א( ועוד קמאי ,וא"כ כשקוה עבים מגוי בשביעית ועשאן
יין חייב מה"ת לעשר ,וא"כ צריך לדעת איך מה"ת דין המעשרות בז' אי
מ"ע או מ"ש ,אבל מה שייך לדמות לעמון ומואב שיסוד חיובו מד"ס,
ומפי תקת עיים תקו מ"ע.
 91ושמעתי בשם הגרב"צ פלמן זצ"ל לתרץ ,דהה במסכת ידים פ"ד מ"ג
אמרו דהלל"מ שיהיו מעשרין בעמון ומואב מ"ע בשביעית ,וכלשון הזה
כתב הרמב"ם בפ"ו ממ"ע ה"ה ,וע"ש בכס"מ שכתב דהלל"מ לאו דוקא
דהא כל חיוב מעשרות בעמון ומואב הוה מד"ס ,מיהו לשיטת רש"י אולי
י"ל דהלל"מ היתה בעיקרה על הפרשת תרו"מ בא"י בשביעית באופן
שאיו הפקר כאתרוג שחט בו' ולקט בז' וכ"ל ,וחז"ל הסמיכו דבר זה
לעמון ומואב ,ולפ"ז א"ש הכל.
 92לכל הדעות המובאות בס"ק הבאים .וע"ע בגמ' חולין דף ו ,ב וברש"י
ד"ה את בית שאן ,ובתוס' שם ד"ה והתיר.
 93וכמש"כ הרמב"ם פ"א מתרומות הכ"ו וכ"כ הרשב"א בשבועות )דף
טז ,א( וביבמות )דף פב ,ב( והריצב"א באור זרוע ריש הל' חלה וסה"ת
הל' א"י ומאירי ביבמות פא ,א .וכן הגו וכמש"כ הרמ"א סי' שלא סעי'
א וחזו"א שביעית סי' ו' סק"ג.
 94וכדעת הראב"ד בהגהותיו שם ,ובפ"כ מאיסורי ביאה ה"ג וכ"ד
הרמב"ן בספר הזכות גיטין לו והרשב"א ביבמות שם בשם הראב"ד וטור
יו"ד סי' שלא בשם הר"י.
 95כן חזין בשו"ת אבקת רוכל להב"י )סי' ח( ובשו"ת מהרי"ט צהלון
החדשות )ח"ג סי' רמא( דחיובן מדרבן הוא כיון שבתחילתן היו ברשות
גוי .אבל החזו"א בחידושיו על הרמב"ם )פ"א מתרומות הי"ב( פשיטא
ליה דחיובן הוא מדאוריתא ,ולע"ד יסוד מחלוקתם טמון במחלוקתם
בדין קדו"ש בפירות כרים ובגדר יש קין לעכו"ם בא"י ,עיין בכס"מ סוף
פ"ה משמו"י ובכו"פ פמ"ז ובחזו"א שביעית סי' א ואיכ"מ.
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי משה יצחק דויטש זצ"ל מראשי כולל חזון איש ומח"ס זיו הים נלב"ע כ"א סיון תשנ"ו
בלימוד התורה
שח רבנו שליט"א שהוא היה רגיל להתפלל מנחה גדולה בשבת בכולל חזון
איש ,והיה רגיל להקדים ולהגיע כשעתים קודם כדי לדבר עם הגרמ"י דויטש
זצ"ל שהיה ת"ח גדול מאוד .וכן בלילי שבתות היה לפעמים לומד שם והיה
מרבה לדבר עמו בלימוד.
ובכולל חזון איש הנהיגו שבחודש אלול כל שבת לקראת ערב ימסרו שיחה,
והיו מוסרים הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל הגרמ"י דויטש זצ"ל ,ויבדלחט"א מרן
רבנו שליט"א ,ומרן הגרנ"ק שליט"א.
הספד רבנו  -בבוא אליו נפש נקי וצדיק
בן אדם שכל ימיו הי' יגע בתורה מה שייך לדבר ,במו"ק )כ"ה ב'( איתא רוכב
ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק ,והנה בפשטות משמע שהקב"ה
שמח בבוא אצלו הצדיק ,אמנם בשלמא בעוה"ז נצרכים לצדיקים דעליהם
העולם עומד ,אבל למעלה בעולם האמת מה השמחה בבוא אליו נפש נקי
וצדיק?
והנה בביאור הגר"א )יונה ד' ג'( מביא מה דאיתא בעירובין )י"ג ב'( ת"ר שתי
שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה ,הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר
משנברא ,והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא ,נמנו וגמרו
נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ,עכשיו שנברא יפשפש במעשיו
ואמרי לה ימשמש במעשיו.
ומקשה הגר"א האיך אפשר לומר שטוב יותר א"כ למה נברא ,ומה שייך
מחלוקת אם כדאית הבריאה או לא )הרי בודאי אם הקב"ה ברא אדם זה
סימן שנוח לו שנברא( ועוד שעכשיו שנברא קשה להולמו ,ועוד מאי יפשפש
במעשיו הל"ל יעבוד את ה' ויעשה טוב.
ומפרש הגר"א אלא נראה דנחלקו בשוב אל הגלגול שני )לתקן מה שלא תיקן
בגלגול ראשון( ,שאלו אומרים טוב לו שנברא ,כי בכל פעם הוא עושה מצות
כמש"כ קצת מפרשים ,ואלו אומרים טוב לו יותר אם הי' מתקן בגלגול ראשון
ולא יצטרך בגלגול שני )שהרי עלול להוסיף לעצמו גם עבירות( ,וכן נמנו וגמרו
כנ"ל שנוח לו שלא נברא )עדיף לאדם לתקן את המוטל עליו בגלגול הראשון
שלא יוצרך לבוא בגלגול נוסף( ,ועכשיו שנברא ע"מ לתקן מעשיו שמקדם
ולא בשביל מצוה לעשות כי טוב לו וכו' ,וע"כ יראה עיקר לתקן במה שפשע
קדם וכו' )אשר למענו בא שוב לעולם לתקנו( ,והאיך ידע מה שקלקל מקדם ,יש
על זה ב' סימנים ,א' במה שנכשל בה בגלגול הזה הרבה פעמים ,ועל זה אמרו
יפשפש באיזה נכשל ,ב' באיזה עבירה נפשו חשקה לו מאוד לפי שהורגלה
מקודם ונעשה טבע ,ולכך יש בני אדם שחושקין בעבירה אחת יותר וזה
בעבירה אחרת ועל זה אמרו יפשפש במעשיו שיפשפש את מעשיו עכ"ד,
והנה בודאי שצריך לקיים את הכל ,אבל בעיקר צריך לראות איך לתקן דברים
אלו.

וצ"ב דלכאורה הקושיא עדיין נשארת ,דהא הקב"ה ברא את האדם ושולחו
לעולם פעם נוספת בכדי לתקן את מה שצריך ,ואיך אפשר לומר שאינו כדאי,
הרי אם הקב"ה שולח ע"כ שזה כדאי ,ואיך אפשר לומר אחרת.
ועוד דבחולין )ס' א'( אמרינן כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בדעתם
נבראו בצביונם נבראו ,ופרש"י לדעתם שהודיעם שיבראם והם ניאותו ,דכל
נברא נשאל אם הוא רוצה להיבראות ,וא"כ גם האדם נשאל ואמר שרוצה,
ולפי"ז מה ארז"ל נוח לו שלא נברא ,הרי הוא נשאל והסכים.
ונראה דזה לא הוקשה להגר"א איך אנחנו לא מבינים ,דבודאי שכל האנושי
אינו מבין כמו שכל אלוק' ,וכי הנברא יכול להבין את הבנת הבורא יתב'.
אבל כידוע דכל הבריאה נבראה בשביל האדם ,ואפי' מלאכים אינם העיקר,
הדוממים ,והצמחים ,והמלאכים הכל בשביל האדם ,וא"כ אם יש דברים
ששכל האנושי לא תופס זה לא קשה ,אבל שיהא עד כדי כך שהקב"ה ברא
את כל העולם בשביל האדם ,ושכל האנושי חושב שבריאת האדם אינו
כדאי ,זה הי' קשה ,אמנם זה שייך שהשכל האנושי לא יתפוס ,דלאחר
שהקב"ה ברא את האדם ויהא מי שישלחו אותו בחזרה לעוה"ז עם סיכון
כזה שאולי יתקן ואולי לא ,כי זה כבר לא תכלית כל הבריאה אלא ענין יותר
פרטי ,ובזה שייך ששכל האנושי לא יבין ,ועל זה אומר הגר"א דנחלקו ב"ש
וב"ה.
והנה הרי הקב"ה יודע על כל אדם אם יחטא או לא ולמה נצרך לשלחו
לעוה"ז ,אלא דהנהגתו יתב' כאילו אינו יודע מה יהי' ,ויש לאדם אפשרות
לחטוא ,ואם עשה טוב מקבל שכר ואם ח"ו לא אז להיפך ,ואע"פ שהקב"ה
לא נצרך לזה ,דיודע מלכתחילה מה כל אדם יעשה ,אבל ההנהגה היא
כביכול כאילו אינו יודע.
והנה חז"ל אומרים שהקב"ה אינו מייחד את שמו על הצדיקים בחייהם שמא
יתקלקלו ,וכדכתיב )איוב ט"ו ט"ו( הן בקדושיו לא יאמין ,דאע"פ שיודע את
הכל ,אבל הנהגתו בבריאה כאילו שאינו יודע ,וא"כ כל אדם שנברא יש סיכון
מה יהי' אתו ,דהנהגת הקב"ה כאילו אינו יודע אם הוא יהא צדיק או רשע,
יתקן או יקלקל ,הן בקדושיו לא יאמין.
ולאחר שאדם עבר את כל חייו ומת ,והקב"ה רואה שבא אליו נפש נקי וצדיק
שלא נכשל ,הוא שמח ,כי זה תכלית הבריאה ,דהאדם נברא להתענג על ה',
וכשהקב"ה רואה שאדם עבר את חייו בגדר של נפש נקי וצדיק הוא שש
ושמח.
וזה אנחנו צריכים לדעת ,כשנפטר הצדיק הגדול הזה הגאון ר' משה זצ"ל ,לפי
מושגינו הוא בודאי בגדר נפש נקי וצדיק ,ואפשר לומר עליו שהקב"ה שש
ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק ,הקב"ה יעזור שיהא ובלע המות לנצח.

הרבנית תמר ב"ר שרגא שמאי הי"ד שטיינמן ע"ה אשת רבנו יבדלחט"א נלב"ע כ"ה סיון תשס"ב

הנה רב חלקה של הרבנית ע"ה בלימודו של רבנו שמסרה עצמה למען זה ,וויתרה על מנעמי החיים למען מטרה זו ,נביא כאן מעט אודותיה בנוגע לרבנו
שליט"א ,וראה עוד בגליון פר' קרח תשע"ד ,ובס' צדיק כתמר יפרח פרק מ"ד באריכות.
הרבנית ע"ה היתה בת רבי שרגא שמאי קורנפלד הי"ד בן ר' אליקים געציל קורנפלד זצ"ל חתן ר' שמאי קמינר זצ"ל ]חתן רבי משה חיים רוטנברג זצ"ל אחיו
של הגאון בעל החידושי הרי"ם[ בן ר' יחיאל מאיר קמינר .מגזע המגן אברהם ,הב"ח ,ועוד .וראה בסוה"ס דגל יהודה לרבי יהודה ב"ר יחיאל מאיר קמינר
זצ"ל שסידר את כל היחוס של המשפחה המפוארת.

בקשת מחילה

לותר על תפילה בישיבה

באחד הפעמים של הקבלת קהל במוצאי שבת בבית רבנו ,יצאה הרבנית
מחדרו של רבנו וביקשה מחילה מכל הממתינים.
וסיפרה שרבנו אוכל כעת סעודת מלוה מלכה ,ומכיון שראה שממתינים לו
בחוץ ,הוא אוכל במהירות וכמעט בולע את האוכל.
ואמרה לו הרבנית שיאכל במתינות ,ואמר לה הרי יש אנשים שמחכים בחוץ.
ועניתי לו שאמרתי להם שיחכו...
אמר לי רבנו שאת צריכה לבקש מהם מחילה שאת מזלזלת בכבודם ,ולכן אני
מבקשת ממכם מחילה על כך) .מפי הגרח"י כגן שליט"א ששמע מהגרב"ל שליט"א אחד

חזרה פעם בערב ר"ה מביקור אצל זקנה אחת ,שמשפחתה אמרה שאין מי
שישהה עמה בתפילה ,ולכן ישאירו אותה במושב זקנים לבד ,והדבר כאב
לה מאוד ,ושאלה את רבנו שליט"א דשמא עדיף שהיא תהי' עמה בתפילה
במושב זקנים ולא תלך להתפלל בבית הכנסת בציבור ,ואמר רבנו שליט"א
שראוי שתעשה כן ,וכמובן כאשר המשפחה שלה שמעה מזה לא הי' נעים
להם ,ונשארו עמה לבסוף במושב זקנים.

ערוב ימיה

כל ימיה ביקשה והתפללה שלא תאבד ח"ו את צלילות דעתה לעת זקנה.
כשנתיים לפני הסתלקותה עברה ניתוח קשה בהרדמה מקומית .והיא דרשה
מהמנתח שלא לנתח מקום מסוים ,שלפי השמועה עלול לגרום למצבי
שכחה .למרות שהמנתח טען שמדובר בחשש רחוק ,ומבחינה רפואית עדיף
לנתח גם את זה ,בכל זאת עמדה על שלה בכל תוקף ,וגם תוך כדי הניתוח
חזרה והזהירה אותו על כך .גם בהיותה על ערש דווי ,בסבלה כאבים קשים
ומרים ,נטלה רק תרופות הרגעה שאינן גורמות לטשטוש הדעת .ואכן ,זכתה
לצלילות הדעת עד יומה האחרון ממש!
ובשבועות האחרונים לחייה ביקש רבנו שליט"א שיודיעו לו מתי היא יותר
ערנית שיוכל לבקרה .ואכן הודיעו לו ,והגיע ונכנס וסגר את הדלת .ואחרי כך
סיפרה הרבנית לנכדה בשמחה :שהיא זכתה לומר את כל הוידוי.

הנוכחים(

לחנך את הדורות הבאים
כשהיה רבנו ראש ישיבה בכפר סבא ,היה בחור שסטר על לחיו של אחד
הרמי"ם ורצו לזרוק אותו מהישיבה .ורבנו הלך ושוחח עמו כשלש שעות עד
שהעמידו על טעותו ,והחזירו למוטב.
וכשחזר שאלה אותו הרבנית ע"ה מפני מה השקעת כל כך הרבה שעות
בכזה בחור לא חבל על הזמן? אמר לה רבנו אנו נבראנו בשביל לחנך את
הדורות הבאים ,וא"כ אי"ז בזבוז זמן להשקיע בחינוך של כל יחיד ויחיד.
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פרשת שלח
שנת תשע"ה

חטא המרגלים

פניני הפרשה
ותירץ רבנו שליט"א דמה שהתירו לצאת בחוטי ציצית מפני שהוא נוי לבגד
והבגד צריך לו ,אבל מה שהאדם צריך שהחוטים יהיו כאן ולא יוכל ללבוש
הבגד בלא חוטים אלו אין זה עדיין סיבה לעשות את החוטים לנוי הבגד,
וכמו בשומר חוטים אלו לצרכו ע"ג הבגד ,ואם הבגד חייב בציצית ומתקיים
בו כעת מצווה של ציצית הרי זה נוי הבגד ,ואם הבגד פטור אעפ"י שהוא
אסור לו ללבשו בלא ציצית לא יועיל לעשותו לנוי הבגד דהרי זה צורך האדם
כדי ללבוש הבגד ולא צורך הבגד דעל הצד שבגד זה פטור מציצית אין זה נוי
הבגד ,והרי זה כמצניע בו החוטים כדי שיוכל להשתמש בהם במקום אחר
ולא נעשה זה לנוי הבגד .והנה קי"ל דמותר לצאת לרה"ר בטלית מצויצת החייבת רק

הנה על חורבן הבית כתוב בגמ' בתענית )כ"ט א'( שהקב"ה אמר אתם בכיתם
בכיה של חינם ואני קובע לכם בכיה לדורות ,הרי ההתחלה לעונש הבכיה
.
לדורות של ט'באב שהוא יום החורבן ,היה בסיבת חטא המרגלים
והנה מה הי' חטא המרגלים ,הגמרא בסוטה )ל"ה א'( מפרשת מש"כ וילכו
.
ויבאו",מקיש הליכה לביאה מה ביאה בעצה רעה ,אף הליכה בעצה רעה"
ונ"ל דאע"פ שהלכו בעצה רעה ,מ"מ באמת הי' ממה לפחד שהרי בא"י היו
גבורים וענקים שבדרך הטבע א"א שיתגברו עליהם ,אלא שהפחד הזה הגיע
מחסרון אמונה ובטחון בד' ,דלא היו צריכים לשאול ולהסתפק איך יתגברו,
כיון שד' המוציאם ממצרים הבטיחם שיכנסו לארץ ולא הי' מוטל עליהם
לדעת איך זה יהי' ,דכשיש אמונה ובטחון בד' אין מקום לשאלות כלל ,אבל
.
המרגלים נחלשו באמונה ולכן הם מדדו אם יכולים להתגבר בדרך הטבע
וזה הכונה הליכתן בעצה רעה ,כי הי' להם ללכת רק כדי לראות כיצד לנהל
מלחמה בדרך הטבע ,כיון שרצון ד' שעד כמה שאפשר ,שיתנהגו בדרך
הטבע ,אבל ההצלחה לא תלויה בידם וד' יעזרם כמו שהבטיחם ,אבל הם לא
הלכו על דעת כן ,ולכן כיון שראו שא"א שיתגברו על יושבי הארץ בדרך
.
הטבע ,פחדו וחששו והוציאו את דיבת הארץ רעה ,וזה הליכתן בעצה רעה
והנה המרגלים ראו ניסים בכל יום ,מן ,ובאר ,ועמוד הענן ,והאש ,שהרי הם
נולדו במצרים וראו שאין הדברים האלו בדרך הטבע ,ובהיותם במדבר ראו
בחוש שאין ההנהגה בדרך הטבע ,ואיך יתכן לחשוש ולפחד מהגבורים בני
.
הענק ,וכי יד ד' תקצר מאחר שהם מונהגים בניסים ונפלאות
אמנם גם בזמנינו שלא רואים כאלו ניסים אבל הטבע זה גם נס ,וכשקמים
בבוקר ורואים את השמש זורחת וכי זה לא נס ,כל חיינו וקיומינו והסובב
אותנו הם ניסים ,וכמש"כ הרמב"ן )בפרשת בא י"ג ט"ז( שאין לאדם חלק
בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים ואין בהם
 .אלא כיון שמתרגלים לכל זה נחלשת ההרגשה ,וכמו
טבע ומנהגו של עולם
כן כיון שדור המדבר התרגלו לראות בכל יום את הניסים של המן והבאר
והענן נחלשה האמונה ,וכשצריכים לצפות לנס חדש צריך לזה אמונה
.
מיוחדת ,וכנגד זה הי' חשש מפני הגבורים בני הענק
והנה א"א לומר שהאמונה בזמנינו יותר חזקה מאמונת דור המדבר,
הקרירות בזמנינו נוראה ואנחנו צריכים לחיזוק ,ובפרט שכל הסביבה
משפיעה ,ומי יודע עד כמה הסובבים חזקים באמונה אפילו השומרי תורה
.
וק"ו שהרחוב כ"כ פרוץ) .אילת השחר ועיי"ש באריכות(

מדרבנן ,ולא אמרינן כיון דמה"ת א"צ לחוטים של ציצית להוי כמשא ובטלית שהיא חציה
פתוחה וחציה סתומה דהוי ספק דאוריתא אי מה"ת צריך רוב פתוח או סגי בחצי ולא הוכרע
חיובו אין יוצאים בבגד זה בשבת ,אעפ"י שהוא אסור לו ללבוש הבגד בלא ציצית והוי צורך
לבישה ומה חילוק יש בין ציצית שנותן בבגד כדי לקיים מצווה דרבנן ומקרי חלק מן הבגד ,וא"כ
גם בציצית שנותן בבגד כדי שיוכל ללבשו מספקא דאוריתא למה לא יוכל לצאת בו לרה"ר ,עיין
קובץ שיעורים ח"ב סל"ב .ולפ"ד רבנו דכל ההיתר בציצית כשהם נוי להבגד ובגד שמטיל בו
ציצית מפני הספק על הצד שהבגד פטור אין זה נוי הבגד אבל בגד החייב בציצית מדרבנן הרי
זה נוי הבגד דלא אכפת לן אם הבגד צריך לו מדרבנן או מן התורה ,ונעשה חלק מן הבגד ונוי
להבגד אעפ"י שמן התורה א"צ לו אלא דצ"ע בכל ספקא דאוריתא לחומרא אם כעת מחויב רק
לחוש לצד הספק ,או דחייבוהו במצות ציצית מחמת הספק) .פרורים משולחן גבוה כרך ב'(

ציצית קודם לברכת התורה
יל"ע מ"ט מותר להקדים בשחרית ברכת ציצית לברכות התורה ,הרי תלמוד
תורה תדיר יותר מציצית והוי ליה לאקדומי .ואולי יש לומר כמו דאע"פ
שתלמוד תורה נגד כולן מ"מ ת"ת נדחית מפני מעשה מצוה ,ה"נ אין להקדים
תורה לשאר מצות) .אילת השחר זבחים צ"א,א(

מיגז גייז

שמעתי שהגר"ח חשש שלא לתחוב את הציצית לתוך האבנט .ויתכן לומר
דהרי אמרינן אבנט מיגז אגיז לענין בגדי כהונה ]עי' זבחים יח ,ב'[ ונמצא
דהולך בלי ציצית .ועי' אילת השחר זבחים יח ,ב] .ועי' דרך חכמה הל' כלי המקדש
פ"ח ה"ד ,דהחזון איש לא הסכים לחומרא זו[.

ורבנו חושש לדבר זה כשהולך בשבת עם ציצית לפי שיעור הגר"ח מוולוזין
)כתר ראש ס' ד'( שצריך להגיע עד הברכים ]ובכל השבוע הולך טלית קטן
כשיעור חזון איש ,ואת הברכה עושה על הט"ג[ וצריך ליזהר שלא יגרר על הארץ,
ואעפ"כ נזהר לא לתחוב באבנטו מטעם הנ"ל.

החזקת הציצית ביד

את דבר ה' בזה

שח רבנו בשם הגאון רבי יצחק רוטנברג שליט"א ,שאמר לו החזון איש דבר
חידוש ,שאין לאחוז בידיו את הציצית ברה"ר בשבת ,ע"פ דברי הגמ' ב"מ ח,
א מסכת בבא מציעא )דף ז עמוד א( 'האי סודרא ,כיון דתפיס ביה שלש על
שלש  -קרינן ביה ונתן לרעהו ,דכמאן דפסיק דמי וקני' .וממילא זה נחשב
כמו שמטלטל את החוט שיוצא מהיד ]א"ה ,ועי' בדינים והנהגות פט"ו או' י"ד דהביא

ידוע בשם הגר"א ז"ל )כתר ראש בסופו או' ה'( שכל מחלל שבת ,ואוכל
נבילות וטריפות ,ידקדקו עמו גם על כל דבר קטן שעשה ויענישו אותו אפי'
על מה שלא בירך שהכל .וכ"כ הביאור הלכה סי' קצ"ט בשם הרמב"ם
בתשובה שאפי' ירבעם בן נבט שעבד עבודה זרה ,יענש גם על עבירות קלות
כגון שלא הניח עירובי תבשילין ואין בזה קלב"מ .והוסיף הגראי"ל שטיינמן
שליט"א דכמו"כ גם על כל פעם ששתה יין יענישוהו על ששתה יין נסך שהרי
מחלל שבת שנגע ביין יינו יין נסך )הגרי"א דינר שליט"א קו' קול תורה קו' ע"א עמ' קח(

ענין דומה לזה לא' שהחזיק את קצה האבנט בידיו ,ואמר לו החזו"א להרפות משום הוצאה,
ושמענו בשם הגר"מ גריינמן שליט"א שהחזו"א הראה מקור מרש"י יומא עז ,ב[

ראית הציצית

ציצית בשבת

מנהג רבנו שליט"א הרבה פעמים שכעונה לאנשים בשאלות פרטיות וכדו',
מחזיק בידיו את הציצית ומעיין בהם].ואולי טעמו ע"פ המובא בס' קב הישר )פמ"ה(

ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם
בשו"ע סי' י' ס"ז מבואר בגד שחציו פתוח וחציו סתום ,אסור לצאת בו
לרה"ר בשבת כיון דיש ספק אם חייב בציצית דהרי הציצית הוא משא .והק'
הרע"א )בהגהות דפוס יהנסבורג( וצ"ע כיון דספיקא דאוריתא לחומרא
וצריך כעת להטיל חוטים כדי שיוכל ללבוש הבגד ,א"כ הרי חוטים אלו נוי
לבגד ,דמה לי אם צריך חוטים אלו ,כיון דהבגד בודאי חייב בציצית או מפני
שאסור ללבוש בגד זה מצד ספיקא דאוריתא לחומרא ,ולמה לא נתיר לצאת
בו לרה"ר .ועיין מה שכתב בחזו"א או"ח סימן ג'.

דכתב "וכן קבלה בידי מן אנשי מעשה שאם היו יושבים בטלים מן המצוות היו ממשמשים
בציצית והיו מסתכלין בהן ,כי ההסתכלות בציצית היא ענין גדול ותקומה של השכינה בגלות".
ועי' בס' פע"ח )שער הציצית פ"ו( שהסתכלות בציצית בכל שעה היא תועלת גדולה לנשמה
שלא תזדמן לה חטא ,ותועלת גדולה להשגה ועי' בס' שמירת הלשון בסוה"ס[.

וכן כשמתקשה בדבר בלימודו נוהג רבנו תוך כדי מחשבה ועיון להחזיק
בציצית ,ולהפריד את הפתילים.

לעילוי נשמת הרבנית תמר שטיינמן בת רבי שרגא שמאי ע"ה נלב"ע כה סיון תשס"ב
ולעילוי נשמת מרת מלכה בת רבי נחום הי"ד נלב"ע כה סיון תשס"ז
לעילוי נשמת מרת רחל לזנובסקי בת ר' יעקב זידל שטאובר ע"ה נבל"ע כ' סיון תשע"ה
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הלכות שביעית  -ע"פ שיעורי הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל

אוצר ב"ד ,וועד השמיטה

הנה בשביעית איכא איסורא לקצור כדרך הקוצרין ,וילפי' מקראי דכתיב ואת
ספיח קצירך לא תקצור – הא קצירה כדרך הקוצרים לא) .עי' שביעית פ"ח
מ"ו ובירושלמי שם( .לפיכך מי שיש לו שדה אסור מה"ת לקצור את כל
השדה כדרך הקוצרין )בלא שינוי( .וכן נמי אסור מה"ת למכור את כל פירות
השדה משום איסור סחורה .ובתוספתא רפ"ח איתא ,דשלוחי ב"ד יכולים
לקצור ולבצור כל פירות שביעית ולדורכן ולחלקן לישראל .והרמב"ן )ויקרא
כ"ה ז'( והר"ש )שביעית פ"ט משנה י"ח( העתיקו לתוספתא .ולכן המנהג
שב"ד ממנים שלוחים לקצור ולבצור בשכר ,והשלוחים יכולים להיות בעלי

השדות עצמם ,ואח"כ מחלקים הפירות ,ועבור הטרחה של ב"ד ושלוחיהם
לוקחים שכר) ,והיינו שאין משלמים על הפירות ,אלא רק את שכר הטירחה
וההוצאות שהיו לשלוחי ב"ד( ,ולכן אין בזה איסור סחורה ואין זה דמי
שביעית ,וד"ז נקרא "אוצר ב"ד" .96
"וועדות השמיטה" ענינו הוא לפירות עכו"ם ,דקי"ל כהכרעת החזו"א דיש
בהם קדושת שביעית ,ומ"מ אין הפירות הפקר ,לפיכך כדי להעבירם
לצרכנים יש לקנותם מן המגדלים ,אך אי אפשר למכרם לצרכנים באופן
הרגיל שהרי זהו סחורה ,וכן הדמים נתפסים בק"ש ,לפיכך הנהיג מרן החזו"א
זצ"ל 97שהצרכנים ימנו את "ועדת השמיטה" להיות שלוחים שלהם כדי

" 96אוצר ב"ד" ,הייו שדות של שומרי שביעית המפקירים שדותיהם תיכף מתחילת שת השמיטה
ומסרום לאוצר ב"ד ,והם ממים את בעל השדה לשלוחי ב"ד לזבל ולהשקות בשת השמיטה את
הפרדס באופן המותר ,ולעבוד בו עבודות המותרות לאוקמי אילא או פרי ,ולקטוף את כל הפירות
ולארזו ולהובילו וכו' ,וקובעים להם שכרם בעד עבודתם ובעד יהול כל ה"ל ,ושוב עושים חשבון על
הוצאות ה"ל ובתוספת טרחתם שלהם )דהייו למפקחים ,ולמזכיר( ועפ"ז קובעים את המחיר שעל
הצרכים לשלם ,אבל אין הב"ד מתחשב בחישובים מסחריים ואים קובעים מחיר הפירות לפי מחיר
השוק אלא לפי חשבון ההוצאות ה"ל .ומקור להאי דיא הוא בתוספתא פ"ח ה"א )והעתיקו הר"ש
בפ"ט מ"ח ,והרא"ש שם( דבראשוה היו שלוחי ב"ד יושבין בעיירות כל מי שהוא מביא פירות וטלין
ממו ומכיסין לאוצר וותין לו מזון ג' סעודות ,הגיע זמן תאים ב"ד שוכרים פועלים ועובדים אותם
ומכיסין לאוצר שבעיר וכו' ,הגיע זמן עבים שלוחי ב"ד שוכרים פועלים ובוצרים ודורכין וכוסין
בחביות וכו' הגיע זמן זיתים שלוחי ב"ד שוכרים פועלים ומוסקים אותם וכו' ,ע"ש .עוד שם ה"ג רבי
שמעון אומר עשירים אוכלין מן האוצר אחר הביעור ,ופי' הר"ש והרא"ש )פ"ט מ"ח( דהייו מן האוצר
ב"ד דמה שברשות הב"ד אין צריך ביעור ,וכ"ד הרמב"ן )פ' בהר( והראב"ד )בהשגות פ"ז( ,ע"ש.
והתירו לב"ד ליקח גם דמי טירחה ,ולא חשיב ד"ז כסחורה אלא כחלוקת פירות הפקר )וגידרו יבואר
בסמוך( .ומ"מ אסור לאוצר ב"ד האוסף את הפירות לצורך הכלל לשמור את השדה שלא יקחו אחרים,
מאחר שהפירות הן הפקר וא"כ מ"ל שהב"ד יוכלו לעכב מליטול מן ההפקר בעודם מחוברין] ,וחכ"א
הביא ראיה לאסור משומר גם לאוצר ב"ד ,מהא דתן )שקלים ד ,א( שומרי ספיחין בשביעית וטלין
שכרן מתרומת הלשכה ,והקשה תוס' )שם ,ובסוכה דף לט ע"ב ,וביבמות דף קכב ע"א( הא משומר הוא,
ע"ש ,ומלא תירצו דשאי ב"ד שרשות בידם להפקיע מכ"ע ,ש"מ דגם לב"ד אסור לשמור פ"ש .אך יש
לדחות דשאי התם שאין שומרים זאת לצורך כל ישראל אלא לצורך הלשכה ,מצא דחשיב שהם
מועים הכל מלקחת ואים מופקרים לכל ולהכי חשיב משומר ,משא"כ בכל אוצר ב"ד שהם שומרים
זאת לצורך כל ישראל[ .וכן הובא בספר תיב השמיטה )מהרב פלס רב מושב תיבה( פי"ב סעי' ו' שכך
הורה החזו"א שמותר לקטוף פירות לעצמו אף בלי רשות מבית דין ,וכן הובא בספר הוראות וההגות
ממרן החזו"א )שלוקט ע"י רביו הגר"ח קייבסקי שליט"א( וז"ל :אין רשות לב"ד לשמור את הפרדס
והשדה שלא יקחו" ,ואם שומרים הוי משומר" .כן העיד גיסי הגר"ש ברז"ם זצ"ל בשם החזו"א ,עכ"ל,
]ולקמן יבואר אם בכה"ג שקוטף מעצמו יצטרך לשלם לחקלאי את ההוצאות ושכר טירחא במה שעבד
בשדה בשליחות הב"ד[ ,אך בתשו' הרשב"ש )סי' רח( כתב שאפשר לב"ד לשמור במחובר ,וד"ז צ"ע
כ"ל.
ובפשוטו ההיתר לב"ד ,הייו משום שהאיסור הוא לעשות מלאכות כדרך בעלים ,וב"ד שאין עשייתם
אלא לצורך הכלל א"כ אין עשייתם דרך בעלים ולהכי שרי .ולפ"ז אף לאחר הבצירה עדיין הפירות
הפקר הם ,ולפ"ז קשה אמאי הוא מחויב לשלם את הדמי טירחה אחרי שהפירות הם הפקר ,אטו אדם
שאוסף מן ההפקר ולא תכוין לזכות בהם ובא אדם אחר וזכה בהם וכי יתחייב לשלם להאוסף דמים
על פעולתו ,הא אין שום סיבה בעולם לחייב תשלום על זה ,ואין כאן שום פועל ללא קציצה מכל מי
שבא ווטל .וביותר יש לתמוה איך הותר לשלם על ההוצאות דקודם הקצירה הא עד כמה שהותר
לאשים אחרים לקטוף משדה זו ואין צריך לשלם על ההוצאות )במה שמתעסק הבעלים בזיבול
והשקאה ושמירה מכרים שלא יבואו( דהכל הוי הפקר א"כ תו יאסר לב"ד לשלם על זה דהוי סחורה
בפ"ש] ,ובאמת על ההוצאות שקדם קודם שעשו בשליחות הב"ד יש שאסרו לשלם להם ,אך את השכר
טירחא לאחר שעשו בשליחות ב"ד עד הבצירה המהג שמשלמים להם ,ודבר זה קשה מאוד להתיר[,
ובאמת החזו"א )כך הובא בשמו בספר תיב השמיטה פי"ב סעי' יד( הסתפק בזה אם לאוצר ב"ד שרי
לחשב את ההוצאות של קודם הקציר ,לפי שבתוספתא לא זכר עין הב"ד רק מקצירה ואילך ,ודעת
המחת שלמה )תיא סי' קכג אות יא( לאסור מהטעם שכתבתי לעיל .אך מהג העולם לא כן ,וא"כ
קשה כ"ל.
וכדי לבאר זאת ,קדים לבאר מהו מהותו של אוצר ב"ד ,ולפ"ז יוסבר אמאי מחוייבים לשלם את הדמי
טירחה ,ואמרו בזה ד' ביאורים ,א .שהב"ד באמת זוכה בפירות לטובת הציבור ,ולכך יכולים ליטול
מעות על שכר הפעולה כדין פועל )ולא הוי סחורה לפי שאין לוקחים אלא ההוצאות שטרחו הבעלים(,
וד"ז אפשר בב' וסחאות ,א' שבאמת הב"ד זוכים בפירות ,ויש שלמדו כן מתשו' הרשב"ש סי' ר"ח,
וז"ל :ראה ממה )התוספתא( ששלוחי ב"ד יכולים ללקט בשביל עיים והוא הדין לשמור "לפי שב"ד
הם יד עיים" כדאיתא בפרק שור שגח ד' וה' ,עכ"ל ,הרי דמכח יד עיים קאתי ולפיכך שפיר הב"ד
יכולים לזכות בהם לפי שרשותם הוא רשות הציבור ולפיכך חשיב שעדיין הפירות במצב ששייך לכל
ישראל ,וא"ש מה שהב"ד יכולים למוע אחרים מליקח אחר שכבר זכו בהם להציבור ולפיכך שפיר
יכולים לחייב דמי טירחא .ב .עפמש"כ בשו"ת מהרי"ל דיסקין )קו"א אות ר"ט( דפירות שביעית הם
בבעלות כלל ישראל] ,וד"ז מוכרח מתוך דברי הרמב"ם )בפיהמ"ש בפ"ד מ"י( והרע"ב )שם( ,שביארו
הטעם דאסור לקצוץ אילות בשה שביעית כשיתחילו לשאת פרי מפי שהוא גוזל בי אדם ,והייו כ"ל
דבשביעית הפירות הם בבעלות כל ישראל ולפיכך חשיב שגוזל מהם הפירות[ ,ולפ"ז שפיר הב"ד יכולים
לשומרו )ולא חשיבי משומר( מאחר שהם שומרים לכל כלל ישראל ,ולקטוף וכו' מאחר שהם יד עיים
וא"כ חשיב כאפוטרופוס של הציבור ,ושפיר יכולים ליטול ע"ז שכר .ב' שאין הב"ד זוכין בהם כלל
והפירות ממשיכים להיות עדיין הפקר ,אלא דמחויב לשלם על זה שבית דין אגרו וטרחו בשביל הציבור
מדין צורכי העיר המבואר בשו"ע חו"מ סי' קס"ג דמוטל על בי העיר לשלם ,וגם כאן שצורך הציבור
כן אף לעין זה שיעבדו בשדה ]שהרי המציאות מורה שלא יגיע לציבור כל תוצרת ראויה אם המטע לא
יטופל כדבעי ,ולכן הציבור הוא זה שרוצה שהבית דין יטפל עבורו עד כדי שתהיה לו תצרוכת[ ,ולפיכך
הטילו את התשלום עבור כל מי שצרך לצורך זה .ולפ"ז מי שלוקח בלא רשות ב"ד אין זה גזילה ,אלא
דמחויב לשלם על זה שב"ד אגרו וטרחו בשביל הציבור ,וא"ש מה שהותר לשלם להם את עלות הפעולות
בשדה משעה שמיהו לשליח ב"ד שיעשה כל העבודות בשליחותם .ג .ע"י ב"ד חשוב שכוחם יפה )לעשות
הפקר ב"ד הפקר( היכולים לחייב את בי המקום בתשלום לבעלי השדות ,אז הם יכולים שפיר אח"כ
לגבות את ה"מס" הזה בשעה שהם ותים להם פ"ש שהם הפקר אבל אין תשלום עבור הפירות ,ולפ"ז
שפיר יכולים לגבות גם עבור הטיפול בשדה אף על מה שטרחו קודם שעשו אוצר ב"ד )דהייו העבודות
שעשו קודם שמיטה ,או דברים שהם לאוקמי שעשה בשמיטה( ,אך בזמיו אין כזה ב"ד שכוחם יפה
לעשות כן ,ולפיכך כהיום א"א להשתמש בטעם זה .ד .בספר תיב ביה )שביעית סי' כה( ביאר באופן
חדש ,דהה ידוע דברי הרשב"א בכתובות )דף ט( דלא שייך להקות חצר לאוירה כיון שזה רק כתוצאה
מהבעלות ואיו בעלות בפ"ע דאין המעשים יוצאים מהידים כ"א דכיון שהידים שלה ממילא המעשה
ידים שלו ,ולא שייך בעלות כלפי המעשה ידים בלא בעלות על הידים ,ע"ש ,ומאידך בתקה דרבן כן
תיקו שידים למעשיהם של אשה משועבד לבעל ,והגם דגם כלפי הבעל אין היד קויה לו כ"א ידים
למעשיהם ואיך שייך כדבר הזה ,ובע"כ שמצד הבעלות שפיר אפשר לחלק זה מזה לפי שגם חצר לאוירה
הוי חלק מהבעלות אלא דקיי ממון לא שייך על זה שיחול בעלות על התוצאה בלא שיחול בעלות על
גוף הדבר ,וכיון שכן בתקה דרבן שחל מדין הפקר ב"ד הפקר שאיו חל בתורת קין רק בתורת דין
שפיר יכול לחול בעלות המעשי' בלא בעלות על היד עצמו] ,דאף שבעלות ממוית לא שייך על זה מ"מ
בעלות דיית שפיר יכול לחול בזה[ .ולפ"ז ביאר כן מי לשביעית ,שהתורה הקאתו לו רק לעין לאכלה,
וכיון דלא שייך קין רק לגבי לאכלה בלא בעלות בגוף הדבר א"כ הפירות ממשיכים להיות הפקר ,ולזה
מהי אוצר ב"ד דהוא מדין הפקר ב"ד ,דמדין הפקר ב"ד שפיר שייך בעלות כזו שהוא שלי רק לאכילה,
ואז כשהשליח ב"ד מביא פירותיו לידי האוצר אזי בכה"ג הוא בעלים "גמור" על הפירות כלפי אכילה
בלבד ,וכלפי זה התירה התורה בעלות ,וכיון שכן הפירות חשבים למבערים כיון שהם כבר לא הפקר
ויש לו בעלים .ומעתה לפ"ז כשעושה אוצר ב"ד שאר בעל השדה המביא פירותיו לידי האוצר לבעלים,
וכיון שכן שרי לו לבצור כיון שכל האיסור הוא רק שלא יבצור כדרך בעלים אבל עד כמה שהוא באמת
בעלים כלפי אכילה א"כ ממילא זה מותר ,וא"ש הא דצריך לשלם דמי טירחא לשלוחי ב"ד מאחר דיש
כאן בעלות כלפי זה ,ועד כמה שאי יכול להשאיר לעצמי לאכילה אי יכול ליטול ממך ההוצאות,
וההיכ"ת לבעלות כזו היא ע"י אוצר ב"ד .מצא לפ"ז דכשעושה את בעל הפרדס לשליח ב"ד שפיר יכול
ליטול שכר טירחא על מה שפועל בעודו מחובר כיון דבכה"ג שפיר חשיב שלו לעין לאכלה ,ולפ"ז אפשר
שאף יהיה אסור להכס בשדה זו ולקטוף כיון שבכה"ג באמת השדה לא הוי הפקר ,וא"ש דעת הרשב"ש.
ומצאו כמה פק"מ בביאורים אלו ,א' מאימתי אפשר ליטול שכר טירחא ,לדרך א' רק מלקיטה ואילך
ולא קודם לכן ,לדרך ב' אפשר לקטוף אף בלא רשות ב"ד אך צריך לשלם את הדמי טירחא שיש להם
עד הלקיטה ,לדרך ג' מי שרי לקטוף אך צריך לשלם את המס שיקבעו ב"ד ,לדרך ד' אסור אף לקטוף
בלא רשות ב"ד )ובתאי שעשו את בעל הפרדס לשליח ב"ד( וצריך לשלם להם את הדמי טירחא משעה

שעשו שליח ב"ד .ב' אי שרי למיין את הפירות )דהייו למיין שזה סוג א' וזה סוג ב'( ,לדרך א' מותר
שהרי הוא שייך לב"ד )אך לוסח ב' שכתבו ד"ז איו ברור( ,ולדרך ב' אסור שהרי התשלום איו על
הפירות אלא על הטירחא מסביב] ,והראיה לכך שהחקלאי מקבל את שכר טרחתו ללא קשר לאיכות
וכמות היבול ,וכל ההוצאות שעשה כשליח ב"ד בית דין ותן לו ממש שיגבה מהציבור או מקופתו ,ואם
לב"ד לא יתאפשר לגבות מהציבור עליו כמשלח מוטל לדאוג לשליחיו[ ,וא"כ אין כאן כל תשלום על
הפרי ,וכן לדרך ג' שהתשלום גבה סתם כ"מס" בעלמא ,בלא קשר לעצם הפירות ,ולדרך ד' שרי כיון
שלגבי אכילה שפיר שרי לו לקות ,ג' אי שרי למכור הפירות יותר ממחיר השוק )באופן שאפשר להשיג
פירות שאים קדושים בקדושת שביעית והם יותר זולים מהאוצר ב"ד ,דלפעמים ההוצאות של האוצר
ב"ד הם יותר ובפרט לאחר שלא עשו בקרקע כל המלאכות ויש יבול קטן יותר מכל שה( ,לדרך א' ג' ד'
מותר ,ולדרך ב' אסור כיון שאם הם מוכרים יותר ממחיר השוק מצא שהם אים מטיבים עם הציבור.
ד' באחד שלקח אתרוג ולא שילם ,אי חשיב לכם ויוצא בו יד"ח מצות ד' מיים )אלא דיש לו חוב לב"ד,
שצריך לשלם להם את הדמי טירחה ,אך בבעלות הפרי לא חסר ליה מידי( ,דלדרך א' בוסח א' ולדרך
ד' אין יוצא בו יד"ח דחסר בלכם ,ולדרך ב' וג' יוצא בו יד"ח] ,ולהלכה למעשה אמר רביו הגר"ח
קייבסקי שליט"א דחשיב שקיים מצוה הבאה בעבירה )עי' שו"ע או"ח סי' תרמ"ט ס"א([ .ה' בטעם
שמה שברשות האוצר ב"ד איו חייב בביעור ,לטעם ב' וג' לפי שהפירות עדיין הם במצב של הפקר
המותר לכל ,וכן לדרך א' שהב"ד זוכה עבור כל בי העיר מי זהו בעצם ההפקר שהצריכה התורה
בשביעית שהפירות עומדים עבור כל הציבור )דדין הפקר הייו תית רשות לכל מי שרוצה לזכות בזה(,
ולדרך ד' הייו משום שכל הדין ביעור הוא משום הדין הפקר שבפירות )שכל מה שיתן להם לאכלה
הוא עד זמן הביעור( משא"כ הי דיש לו בעלים א"כ חשיב כמבעורים ,ופק"מ בזה במי שקה מהאוצר
ב"ד קודם שהגיע זמן הביעור אם כשבא זמן הביעור חייב לבער ,לצד א' ב' ג' חייב לבער ,שהרי גם ב"ד
מחויב לבער אלא כשזה ברשותם חשיבי שהם במצב שהם הפקר ,ולצד ד' איו צריך לבער מאחר
דכשקה מהאוצר ב"ד הרי הוא בעלים גמור על הפירות ,ושפיר שייך ביה היתרא דהר"ש הזקן )לגבי
פירות עכו"ם דאף שקדוש בקדושת שביעית א"צ לבער( דאתיא מכח גברא וכו' שהרי הב"ד אין חייבין
בביעור מהטעם הזכר.
 97עי' בדרך אמוה פ"ו ס"ק יח ,התקין מרן )החזו"א( חות שמיטה בשליחות דהייו שהחוי איו אלא
שליח לקות הפירות עבור הקוה וכל האחריות על הקוה והחוי איו מקבל אלא ההוצאות שעלו לו
הפירות ושכר טירחא כמה שקצבו לו עבור השליחות ,וע"ש שהעתיק את וסח שטר ההסכם שסידר
החזו"א בין החוי לבין סיטואי המספק את הסחורה ובין החוי והצרכן ע"ש .עוד כתב הדרך אמוה
)שם ס"ק י"ח( דהחזו"א לא כתב שהלוקח ימה באופן ישיר את ה"סוכן" לשליח ,אלא שהלוקח ימה
את ה"מוכר" שליח לקות מהגוי והמוכר ימה את ה"סוכן" שליח לקות מהגוי ,וטעמו משום שאם
הלוקח ימה באופן ישיר את הסוכן יש לחוש שבאמצע שת השמיטה יחליט המוכר לקות אצל סוכן
אחר ,ולא יועיל לזה המיוי שליחות שכתב הלוקח מתחילה ,לכן עדיף טפי שהלוקח ימה את המוכר
שליח ,והמוכר ימה את הסוכן שליח ,ואם באמצע שת השמיטה יחליט המוכר לקות אצל סוכן אחר,
יכתוב המוכר מיוי שליחות לסוכן החדש.
ויש שטעו שכל איסור סחורה הוא לקות בזול ולמכור ביוקר ,אבל אם מוכר באותו מחיר שהוא קה
בלא ריוח כלל אלא שיגבה גם את הוצאותיו וגם שכר טרחה ,אין זה סחורה האסורה כלל .אולם
החזו"א )קובץ אגרות ח"ב סי' עג( דחה סברא זו ,לפי שכל שלא שכרו אדם הטורח שלו ולא שייך דמים
בעד הטורח והוי סחורה ממש אף שיאמר שלוקח בעד הטורח ,וכל סחורה יש להבעלים הטורח ג"כ וזו
שווי הסחורה ,עכ"ד .אולם לא סגי בזה לחוד ששלחו אותו לטרוח עבורם והרי הוא פועל שלהם אלא
צריך ג"כ שהוא יקה את הפירות עבורם בשליחותם ויהיה קבלת האחריות עליהם )וכמש"כ החזו"א
בוסח ההסכם בין הצרכים לחוי ,והובא הדברים בדרך אמוה( .וטעמא דמילתא ,דתן )שביעית פ"ז
מ"ג( הצבע צובע לעצמו ולא יצבע בשכר ,ומבואר שאף באופן שאין איסור במכירת הצבע )והייו שמוכר
לו במחיר הקרן או שותן לו את הצבע בחם( אסור לו לקבל שכר על הצביעה ,אע"פ שמותר לצבוע
בשכר בצבע של בעה"ב אבל בצבע של הפועל אסור לפי דהוא משתכר בפירות שביעית ,שעל ידם יכול
הוא לחייב את בעה"ב לשוכרו כפועל) .ועב"ז עוד בחזו"א סי' יג ס"ק יז ,ותוספת אשי שם פ"ח מ"ד(.
ולפ"ז ביד"ד אף אם התשלום הוא עבור הטרחה שטורח החוי בפירות שביעית ולא עבור הפירות
עצמם כלל מי אסור מדין לא יצבע בשכר .ולפיכך בעין לעשות מיוי שליחות שהחוי קוה ישירות
מהכרי עבור המשלחים וכל האחריות על הקוה והחוי איו מקבל אלא ההוצאות שעלו לו הפירות
ושכר טירחא כמה שקצבו לו עבור השליחות .ועי"ז ליכא שום חששא ,דאיסור "סחורה" ליכא כיון
שלא עשית כאן סחורה בין יהודים בפירות אלא הלוקח עצמו הוא שקוה את הפירות מהגוי ומותר
לקות מהגוי עצמו ,ואיסור "מסירת דמי שביעית לעם הארץ" ליכא כיון דאין זה דמי שביעית אלא רק
תשלום ההוצאות ושכר טירחא ,והאיסור "למכור במדה מין ומשקל" אין כאן כיון דאין זה כמכירה
אלא כחלוקת שותפין ,ומה ששוקל ומודד איו אלא כדי לברר את חלקו שהביאו לו מהגוי] .ומה
שבפירות ישראל צריך לעשות אוצר ב"ד ,ולא סגי לעשות מיוי שליחות באופן ה"ל ,הייו כדי להתיר
לקצור כדרכו ,וכן שיהיה מותר ליטול שכר על הקצירה ושאר הפעולות שעושה מהקצירה ועד המכירה,
וכן שיהיה מותר לאחר הביעור[.
]ויש שעושים זאת בעין אחר )שיטת הקומיסיון( ,שמסכמים עם הגוי שהפירות והירקות שארים
בבעלותו עד לשעה שהלוקח רוכש את המוצר בקופה ,והבעלים של החות הוא השליח של הגוי לגבות
מהלוקח את התשלום ,ולכך אין זו סחורה בפירות שביעית] .שיטת הקומיסיון פועל ע"י שגורמים לכך
שהפירות והירקות שארים בידי הוכרי עד לשעה שהלוקח רוכש את המוצר בקופה ,והבעלים של
החות הוא השליח של הגוי לגבות מהלוקח את התשלום .קומיסיון הייו שהסוכן מקבל לפי מכר קופה
)דהייו שבסוף החודש מוציאים את החשבויות של כל החודש ,וכל ההכסות הוא של הסוכן ,והסוכן
מפריש מזה אחוזים לחות( ,וכל הפחת והעליות זה על חשבוו .יצוין שדרך זה א"א לעשות אלא א"כ
לוקח ישירות מבעל הקרקע .כמ"כ ברוב הפעמים בחיות פרטיים אין הסוכן מסכים לעבוד בצורה זו
מטעמים מסחרים ,אלא א"כ זה רשת שיש לו הרבה סיפים[ .ויש שפקפקו בדרך זו ,ואציין כמה
קודות ,דהה דו הפוסקים דכשהיהודי קוה מהגוי פירות שביעית אם תפסים הדמים בקדושת
שביעית ,ועי' במהרי"ט )ח"א סי' מ"ג( שדן דאפשר שהדמים תפסים בק"ש ואפ"ה שרי למוסרם לגוי,
לפי שבידיו של הישראל עדיין לא תפסו הדמים בקדושת שביעית וא"כ עדיין לא תחייב הישראל
לשומרם מהפסד ,ורק כשיבואו הדמים לידיו של הגוי יתפסו בק"ש ,והרי הגוי איו מצווה על שמירת
קדושת שביעית ,לכן אין איסור למוסרם לגוי ,עכ"ד ,ולפ"ז ביד"ד לאחר שמשלם לחוי תו תפסים
המעות בק"ש ושוב יהיה אסור למוסרם לגוי ולעם הארץ] ,אולם החזו"א )סי' י ס"ק יד( הכריע שבגוי
אין הדמים תפסים בקדושת שביעית ,ולפ"ד ביד"ד שרי למסור המעות לגוי[ .עוד יל"ע דאף בכה"ג
לכאו' יהיה אסור לקופאית לשקול ולמדוד פ"ש ,דהא הקופאית איה פועל של הגוי כ"א של בעל הרשת,
וא"כ אף שלגוי שרי לשכור בפ"ש מ"מ לה יהיה אסור לשקול ,דהא דאין מוכרין פירות שביעית במדה
ובמשקל מציו בראשוים כמה טעמים ,בירושלמי )והעתיקו הרע"ב בפ"ח מ"ג( איתא לפי שצריך לשות
מדרך ממכר כדי שיזכרו ויהגו בהם ק"ש )דהייו שע"י ששיו במכרם בדרך כל השים יהוג בהם ק"ש(,
ובהגר"א כתב שהטעם משום בזיון ,ועי' במקדש דוד )ט ,ה'( דר"ל דעצם המכירה במדה ובמשקל הוא
בזיון לפ"ש ,וכמש"כ המהרי"ט )ח"א סי' פג( דפירות שביעית יש בהן קדושה ולפיכך חשיב בזיון קדשים,
וא"כ כל טעמים ה"ל שייכא אף בכה"ג ,וא"כ איך שרי הכא לשקול .עוד יש להעיר דהה ברמב"ם )פ"ו
ה"ה( איתא דאף בפירות חו"ל שכסו לארץ כל שאין יכר שהן של חו"ל אסור למדוד ולשקול ,וא"כ
אף בפ"ש של עכו"ם כל שאיו יכר שהוא של עכו"ם )בשיטת הקומיסיון( יהיה אסור למוכר לשקול
)ובפרט שהקופאית ששוקלת איה פועל של הגוי כ"א של הישראל( .וביותר יש לעורר דלכאו' אף עצם
המכירה אפשר שכיון שזה עשה במקום המיוחד בשאר שים למקח וממכר איכא איסור דמראית העין
אפי' במקום דליכא איסור בעצם המכירה ,כדמבואר בירושלמי פ"ז ה"א לעין מלקט פירות ומוכר על
ידי אחר "ובלבד שלא יהא מוכר במקום שהוא מוכר כל השה" ,והעתיקו החזו"א בסדר השביעית )סי'
כו סק"ו( וז"ל :וכן אסור למכור בחות שמוכר כל השה אלא מוכר בבית או בסמטה ובחצר ,וצ"ע[.
]וחכ"א העיר דלכאורה בתעשיית היין והשמן מפירות כרים ,לא מועילה שליחות ,כיון שבזמן שמגיע
הפירות ליהודי הרי והג בהם קדו"ש ואסור לדרוך עבים בגת וזיתים בבד כדרכו )כדמבואר בפ"ח
מ"ו( ,וכן במפעלי סלטים אין הם יכולים לעשות הכל כדרכו ,וע"כ יש שעושים בהם אוצר ב"ד דהייו
שיקו הב"ד מהכרי ,ולהם מותר לדרוך כדרכו .אך יש לפקפק בד"ז) ,מלבד מה שלא מציו שעשו אוצר
ב"ד לפירות כרים( ,דלכאורה הסיבה שאסור לדרוך כדרכו אין זה משום הקדושת שביעית ,אלא משום
הדין "וטשתה" ,שצריך להוג בהם מהג הפקר ולא להוג בהם מהג בעלים ,ולכך אסרו לדרוך כדרכו
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אסור לו לקנות בחנות שיש בו השגחה ,ועוד אם מינה גוף אחד האם אסור
לו לקנות בגוף השני .והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר דנראה דשרי ,לפי
שהקונה עשאו לשליח אף ליותר ממה שלוקח )ולא רק לכמות שלקח(,
נמצא שנשאר אצל המוכר )דהיינו לועד השמיטה( פירות שקנאום לקונה
שלא לקחו ,וכיון שכן ניחא ליה לקונה שאחר יקח את פירותיו וישלם
בעבורם מה שנתחייב לשלוחי ב"ד שקנו וטרחו בשבילו ,ונמצא דבאופן זה
קבלת הפירות אינה קניה מהגוי ,אלא קניה ממש מן השותפים ,ולפ"ז אתי
שפיר שלכך לא תליא דבר זה בברירה ,שהרי בכל ענין עשאו לשליח לכמות
מסויימת של פירות בין שיקח ובין שלא יקח] .והשיעור שעשאו שליח אמר
הגראי"ל שליט"א ,דהנה איתא במתני' )שביעית פ"ה מ"ז( דהמלקט מן
ההפקר מותר להביא רק בשיעור חמש כדי שמן וט"ו כדי יין ,וכ"פ הרמב"ם
)פ"ד הכ"ד( שאף משדה הפקר אין מביא יותר דחשיב כסחורה ,וממילא
מסתבר שעד כמה שמותר לו לקטוף לעצמו ,בכמות זה רשאי לעשותו
לשליח ,ובזה אמרי' שבכל קניה עשאו לשליח לכמות זה אף שלמעשה אינו
לוקח כ"כ הרבה ,ולכך לא איכפת לן שאחר שלא עשה מינוי שליחות יקח
את חלקו וישלם למוכר הדמים ששילם לנכרי עבורו[ ,עכ"ד.

לקנות עבורם )מהנכרי( את הפירות ,והם קונים מתחילה מהנכרי עבור כל
אלו שנרשמו אצלם ,ואח"כ הצרכנים פורעים לועד השמיטה את החוב על
מה ששילמו עבורם בפירות אלו ,ובתוספת דמי טירחה) ,והמקור דשרי
ליטול דמי טירחא על טירחתו בפ"ש ,הוא מהירושלמי פ"ז ה"א ,וכן מוכח
ממתני' פ"ח מ"ד דאמרינן התם דדמי טירחא לא חשיב דמי שביעית( ,ולכן
אין בזה איסור סחורה )כיון דחשיב שקונה ישירות מהגוי( ,ואין הדמים
נתפסים בק"ש )דאין הדמים אלא פרעון חוב שנתחייב לועדה עבור
הוצאותיהם בקנית הפירות( .וצ"ב הרי מתחילה )כשקונים מהנכרי( לא ידוע
להם עבור מי קונים) ,שהרי אינם יודעים את הכמות והסוג שכאו"א יקח(,
ורק אח"כ )כשהצרכנים לוקחים את פירותיהם( מתברר להם עבור מי קנו,
וזהו ברירה ,ולכאורה מועיל מדין יש ברירה בדרבנן ,וכיון דקי"ל דשביעית
בזה"ז דרבנן לפיכך יש ברירה ,כמש"כ הב"י )יור"ד סי' של"א סעי' יא( דבזה"ז
שתרו"מ דרבנן יש ברירה בתרו"מ ,אולם קשה ,דהמהרש"ל )ביש"ש בב"ק
פרק הפרה בדיני ברירה פ"א דין י"ג( חולק על הב"י וס"ל ,דכיון שעיקרו
דאורייתא אין ברירה ,98והחזו"א )דמאי סי' ט"ז סק"י וי"א( פסק כדברי
המהרש"ל ,וא"כ ה"נ שביעית כיון שעיקרו דאורייתא אמאי יש ברירה .עוד
יל"ע אם ממנים ועדת השמיטה כשלוחים ,א"כ מי שלא מינה אותם 99האם

יום היארצייט של הגאון רבי שמחה קסלר זצ"ל רבה של מודיעין עילית נלב"ע כ"ו סיון תשנ"ו
הגר"ש היה מראשוני תלמידי רבנו שליט"א בישיבת כפר סבא ,והיו מתלמידיו המובהקים ,וכיהן גם כר"מ בישיבת פוניבז' לצעירים כשמונה שנים לצד רבנו.
והיה חביב ואהוב ביותר לרבנו שליט"א .והבאנו כאן מעט מאשר הגיע לידינו.

קבלה לישיבה

מסוכן ללכת או לסמוך על זכות המצוה ,אבל כיון שב"ה המצב הוא שקט,
וא"א להגיד שכאן יותר מסוכן מאשר במקום אחר שבארץ ,ונקוה שזכות
התורה יגן עליו ועל כל עמו ישראל ,ונזכה לישועת ה' עמו בקרוב ולגאולה
קרובה שלמה ואמיתית.
מנאי ידידו דו"ש ומברכו בכל טוב אהרן לייב שטיימן.
לאחר המכתב ובהתייעצות הוריו עם הגאון רבי אברהם יעקב קליין זצ"ל,
חזר ר' שמחה לישיבה ונהיה ילד שעשועיו של רבנו ,וממנו ספג ארחות
הלימוד דקדוק המצוה וטוהר המדות .ולמד שם עד קיץ תש"ט שאז עבר
ללמוד בפונביז'.
כעבור כמה שנים אח"כ שרצו לפתוח בכפר סבא גם ישיבה גדולה ,הגיע
הגר"ש לחיזוק לישיבה.

בשלהי שנת תש"ו הגיע הרב אברהם ריין ז"ל לחיפה להביא תלמידים
לישיבת כפר סבא ,והביא מספר תלמידים וביניהם הגר"ש קסלר זצ"ל שהיה
צעיר לימים בכתה ז' .וציין רבנו שליט"א שפלא הדבר שדוקא מחיפה הגיע
הגרעין הראשון והחשוב לישיבה.
אך אחרי תקופה הגר"ש חזר לביתו ,ואמר רבנו לר"א ריין זצ"ל שיברר מדוע
חזר לביתו ,כי שמחה הוא בר דעת ואם הוא לא נמצא מסיבה שמשהו לא
טוב כאן צריך לבדוק לסדר את זה.
ונסע ר"א ריין לחיפה והתברר לו שהסיבה שעזב כי לא חש בטוב ,ונשאר
ללמוד בחיפה לשנה.
ורק בשנת תש"ח חזר ללמוד בישיבה .וסיפר שהוא התכונן למבחן לישיבה,
אבל כשהגיע אמר לו רבנו לך לבית המדרש ותכין דף גמרא בפרק איזהו נשך,
ואח"כ תאמר לי אותו ,וכך עשה ,והתקבל לישיבה.

הדחקות בישיבה
על תקופת לימודו בישיבה כתב הגר"ש במכתב שכתב להוריו ממוצש"ק
תרומה תש"ח כותב :שזה השבת הראשונה שאכלו חלה בשבת ולא לחם,
אבל אעפ"כ הוא מבקש לא לשלוח לו כסף כי זה מספיק לו.
עוד סיפר הגר"ש ,שבתקופה ההיא לרבנו לא היה בבית ש"ס שלם ,ולפעמים
שרצה להקריא גמרא בביתו ,היה מקריא אותה מתוך ספרי האחרונים
שהביאו אותה ,כי לא היה לו בנמצא את כל הגמרות.
]והיה הגר"ש רגיל לספר את המעשה הידוע ,שבשמשך תקופה שבישיבה
לא נתנה משכורת ,אכלו בבית רבנו רק קישואים שקיבלו מהשכנים .ולפני
פסח שהגיע המשכורת ,אמר רבנו לר' אברהם ריין ז"ל שאינו רוצה לקחת כי
הסתדר עד עכשיו ,וממילא אינו רשאי לקחת מכספי הישיבה ]ראה גליון
ויצא תשע"ד[.

מלחמת תש"ח
בימי מלחמת תש"ח ,שאל אביו ר' יוסף את רבנו האם כפר סבא זה מקום
סכנה ,והשיב לו רבנו לחיוב ,ולכן לקח את בנו רבי שמחה שליט"א לביתם
לחיפה ,ובעקבות כך שלח רבנו שליט"א מכתב אליהם וז"ל :ב"ה  -ב' לסדר
בחוקתי תלכו תש"ח כפר סבא.
ברכה ושלו' וכ"ט לכבוד ידיד הנכבד ומצוין וכו' מוה"ר מר יוסף קסלר נ"י עם
כל אשר לו אך טוב וברכה כל הימים.
אחרי הברכה .היות שאני גרמתי בעקיפין לטעות ,אשר בשביל זה בקשתם
שבנכם מר שמחה נ"י יבוא לחיפה ,הנני בזה לברר לכם קצת ,וכאשר שאחד
שואל אותי קשה לי תמיד להגיד דבר וודאי בענינים כאלה ,כי הכי באמת
אנחנו יכולים לדעת מה שיהיה? איזה מקום שיהי' יותר טוב ,הקרבות הם
כמעט בכל אזורי הארץ ,אין לך עיר ועיר בארץ שאינה קרובה לכפר או לעיר
ערבי ,ובפרט אז שהי' איזה ימים אחרי כבוש כפר סבא ערבית ]-קלקיליה[
והי' קצת קרבות על השטח ההוא ,וגם שם ב"ה הושקט עכשיו ,ובדרך כלל
יכולין לומר כי כאן אחד מן המקומות הכי שקטים שבישוב ,בפרט עכשיו
שבעיירות הגדולות מפחדים מהתקפות אויר ,נוסף לזה צריכים לדעת
ששלוחי מצוה אינן נזוקין ,ואה"נ דהיכא דשכיח היזיקא שאני ,היינו במקום

חצי שנה אחרי חתונתו מסר הגר"ש שיעור בירחי כלה ,והרב מפונביז' שמע
את השיעור והתפעל מאוד ומינה אותו לר"מ בפונביז' לצעירים.
וסיפר הגר"ש שפעם שאל את רבנו שהוא רואה שאינו אוכל מהבוקר עד
אחרי מנחה ,שום דבר ,במשך שנים ,ומה טעם לדבר.
אמר לו רבנו יותר קשה לי לאכול בחול המועד שאני מחויב שלא לצום,
מאשר שלא לאכול בסתם יום )מפי בנו הגאון ר' מאיר שליט"א רבה של מודיעין עילית(

ולעשות מלאכות כדרך הבעלים) ,ומה"ט לב"ד שרי לדרוך כדרכו לפי שאין עשייתם אלא לצורך הכלל
וא"כ עשייתם הם היפך דרך בעלות( ,וא"כ בפירות כרי דאים הפקר שפיר שרי לדרוך כדרכו אף בלא
אוצר ב"ד .אלא דד"ז שייכא רק היכא שקוה הישראל כרמו של כרי קודם קצירה ,דהפירות הוי הפקר,
דבזה באמת צריך לעשות אוצר ב"ד[.
] 98ובהאי עיא דברירה העתיק מה ששמעתי מהגרב"צ פלמן זצ"ל לעין הפרשת חלה ,דהה איתא
בפסחים דף לה ע"ב שבמצת טבל אין יוצאין בו יד"ח ,ומצוי מאוד שמרוב טרדות החג שוכחים להפריש
חלה ,והג מרן הגרש"ז להפריש חלה בערב פסח סמוך לשקיעה )מחתיכת מצה שעוד לא הופרש( עבור
כל אלה ששכחו להפריש ,ואומר "הרי זו חלה לכל מי שהפרשה זו זכות היא לו" ,דהא קי"ל זכין לאדם
בכה"ג שאיו חב לחבירו) ,ואף דהוי שלא מי המוקף מ"מ קי"ל דיח"ל לחבר למעבד איסורא זוטא וכו'
אף היכא שלא עשה האיסור מחמתו כמש"כ המג"א סי' רד ס"ק כא( .אולם הגר"ח קיבסקי שליט"א
העיר בזה ,ואמר דלכאו' ד"ז תליא בברירה ,דהרי אם יהא זכר אחד אחר כיסת החג קודם הסדר שלא
הפריש חלה הרי יקח את המצות הצריכים לו ממק"א ולא יאכל את מצתו הטבל ,ואחר יו"ט יפריש
בעצמו חלה עם ברכה שהרי איו יודע שיש שמפרישים על כל העולם ,ומצא דלדידי' לא הוי זכות אלא
חובה שעושה ברכה לבטלה ,וא"כ בערב פסח בעת הפרשתו עדיין לא תברר שזה זכות אלא מיתלא תלי
וקאי אם לא יהא זכר ,וא"כ לשיטת היש"ש והחזו"א דדבר שעיקרו מה"ת אין ברירה א"כ לשיטתם
לא חלה ההפרשה .מיהו הגרי"מ פישטיין זצ"ל אמר דד"ז שפיר דמי ,דהה בגיטין דף יג ע"ב אמרי'
מלוה לו בידך תהו לו לפלוי במעמד שלשתן קה וטעמא מאי אמר אמימר עשה כאומר לו בשעת מתן
מעות שעבדא לך לדידך ולכל דאתי מחמתך ,והקשה )שם( הר"ן דא"כ שייכא ד"ז לברירה וקי"ל
דבדאורייתא אין ברירה ,ותי' דברירה שייך היכא שמקה לאדם אחד בלבד ואין ידוע בעת הקין מיהו,
אבל הכא אפשר שיהא משועבד לכל העולם זה אחר זה הילכך לא שייכא לברירה ,ע"כ ,וא"כ ה"ה הכא

שעושה חלה על כל העולם דחיטה אחת פוטרת את הכרי לכך לא שייכא ד"ז לברירה .והגרב"צ אמר
ד"ז להגראי"ל שטיימן שליט"א והסכים לזה ,והוסיף עוד דד"ז לא שייכא כלל לברירה ,לפי שתאי
זה דומה למקדש על מת שלא ימחה אבא שכתב הרמב"ן )גיטין דף כה ע"א( דאין בזה חסרון דברירה,
דעין ברירה הוא כשקיום החלות איו מבורר כמו המקדש ע"מ שירצה אבא שתולה את קיום החלות
בהסכמת האבא ,בזה כיון שהסיבה שפועל את החלות לא תברר איכא ביה חסרון דברירה ,אבל בע"מ
שלא ימחה אבא שרק צד ביטול החלות שאם ימחה אבא יתבטלו הקידושין לא תברר בזה ליכא חסרון
מצד דין ברירה ,וביד"ד דמיא לע"מ שלא ימחה אבא שאם משהו ימחה זה לא יחול ,שרק צד ביטול
החלות לא תברר ובכה"ג ליכא חסרון דברירה ,עכ"ד .ומצאתי בספר ישועות יעקב או"ח סי' קפט סק"ב
שכתב ממש כסברת רביו הגראי"ל ,ויישב בזה הסברא דמהי תאי בספה"ע ,וע"ש[.
 99ויש שכתבו שהטעם שמותר למכור גם למי שלא חתם הוא מדין לקט והותיר )דתן בשביעית פ"ז מ"ג
לקח והותיר מותר למכרן( .אלא דלפ"ז יהיה אסור למכור במשקל למי שלא חתם שליחות ,וכן יש בזה
בעיה של דמי שביעית .וכן דהאי טעמא שיכא דוקא היכא שרוב הלקוחות חתמו על מיוי שליחות ,שאז
המיעוט שלא חתמו קוים את ה"ותר" בחות ,אבל כשבעל החות מביא מלכתחילה כמויות גדולות
מאוד שיספיק לכולם גם לאלו שלא חתמו על מיוי שליחות ,ובפרט בחויות שרוב הלקוחות לא חתמו
על המיוי שליחות ,לא שייך טעם זה.
ועי' בספר אורחות רביו ח"ב עמו' שס"ו שכתב בשם מרן החזו"א ,שועדת השמיטה רוכש פירות מכרי
לכל מי שיקה אצלם גם עבור מי שלא חתם על הכתב שליחות ,משום דמסתמא דעת אשי העיר להיות
שלוחים גם עבור האורחים ,עכ"ד .אולם טעם זה שייך דוקא כשכל הלוקחים חתמו על מיוי שליחות,
ולפעמים מזדמן אורח שלא חתם על מיוי שליחות ,אבל לא למי שקוה בקביעות בלא שחתם על מיוי
שליחות.

קשה לו לאכול

183

במו"מ של תורה

כל ימיו עמל בתורה ויראת השם

לפני שרבנו הוציא את הספר אילת השחר ,שלח להגר"ש שיעבור על זה
ויגיד הערות] .וראה בספרו שביבי אור על איזהו נשך עמ' רי"א ,רס"ז ,רפ"ז,
שדן בדברי רבנו[.
וכן במשך תקופה היה מתפלל הגר"ש בדברי שיר ,והיה רבנו מדבר עמו
בלימוד זמן ממושך אחרי התפילות )מפי בנו הגאון רבי מאיר שליט"א(

ובהסכמה לספר של בנו  -הגר"מ שליט"א כתב רבנו:
הנה הרה"ג ר' משה קסלר שליט"א אסף וליקט מאמרים בענין היראה ,מגמ'
ומדרשים ומהזוה"ק וכן מגדולי הראשונים מוני המצות אשר דבריהם
מלהיבים את האדם ליראת שמים ,ובודאי שדבריהם אין צריכים הסכמה.
וגם אסף הרבה דברים ביראת השם מכבוד אביו הגאון ,אשר כל ימיו עמל
בתורה ויראת השם היתה מנת חלקו באמת.

באסיפה ליהודי פרס

ובודאי יש לקוות שכל הדברים האלו בכוחם להשפיע רוח טהרה של יראת שמים בלב הקורא.
ובכל הדורות ראו צורך לחבר ספרים ביראת השם .ומה עוד בזמנינו מאר צריך חיזוק.
ובכן אנו אין לנו אלא לברך ,שיזכה שספרו ישא פירות להוסיף להרבה אנשים יראת השם ויהי'
זה חלקו .הכותב וחותם בברכה למזכי הרבים .אהרן יהודה ליב שטינמן

הגר"ש ברח כל ימיו ]עד שנתמנה לרב[ מכל ענין ציבורי ,ורק פעם אחת
במוצש"ק בשלח תשל"א כשרבנו קרא לו להשתתף באסיפה שהיתה בביתו
למען חיזוק הדת והצלת ילדי פרס שרצו להעבירם על דתם ,בא ואף חתם
על הכרוז שנכתב ע"י משתתפי האסיפה )ישרי לב עמ' נח(

הספד שאמר רבנו בהלויתו -השריפה אשר שרף ה'
כששמע רבנו שליט"א על פטירתו הפתאומית של הגר"ש בכה בדמעות
שליש ,ונסע מיד לביתו בקרית ספר למנות את בנו מ"מ הגר"מ שליט"א,
וכשהתחיל מסע הלויה ספד לו רבנו בבכי:
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' ,אין צורך להאריך בדיבור
כשרואים אסון כזה ,זה אסון לא רק לקרית ספר ,אלא לכל כלל ישראל ,צדיק
וגאון לא נשארו הרבה כמותו.
כשאברהם אבינו הלך לעקוד את יצחק בנו כתוב )פרשת וירא כ"ב ד'( וירא
את המקום מרחק וגו' שבו לכם פה עם החמור ,ובדעת זקנים מבעה"ת הביא
בשם מדרש ,כשראה אברהם את המקום מרחוק וענן קשור עליו וכו' חזר
אצל נעריו ואמר להם מה אתם רואים ,אמרו לו אין אנו רואים שום דבר ,אמר
להם אתם והחמור שוים שאינכם רואים כמוהו ,א"כ שבו לכם פה עם החמור
עכ"ל ,כי אדם הרואה דבר ולא מבין ללמוד ממנו הוא דומה לחמור.
אם רואים אסון כזה ולא רואים שיש בזה יד ה' ,שהקב"ה תובע אותנו ,כזה
אסון לא פשוט ,אדם גדול ,אהוב למקום אהוב לבריות ,משמח את המקום
משמח את הבריות ,תמיד עמל בתורה ,מנעוריו הי' תמיד יגע בתורה ,ירא
שמים עם מידות טובות ,ממש מיחידי סגולה ,כשרואים כזה אסון ,מי שלא
מבין ,לא מזדעזע מזה ,הוא בגדר חמור ,לא מבין מה שקורה ,איך אפשר לא
להזדעזע ,זה אסון לכלל ישראל כולו כאשר הולך מאתנו אדם כזה צדיק גדול
מאוד.
אין להאריך בזה עוד ,אלא כל אחד צריך לראות מזה להתחזק בתוי"ש שזה
הדבר היחידי מה שיכולים לפעול בו ,ואולי בזכות זה הקב"ה יעזור ,וזכות
הנפטר הגדול תעזור שכל אחד יתחזק בתוי"ש ,וזה גם יהי' זכות בשבילו,
והקב"ה יעזור שיתקיים ובלע המות לנצח.

ברבנות קרית ספר
בעת שהוקמה העיר קרית ספר החליטו גדולי הדור ותושבי המקום למנותו
לכהן כרב העיר ,אולם הגר"ש סירב ,עד שרבנו קרא לו באמרו לו 'לא מצאנו
אדם מתאים ממך לרבנות העיר קרית ספר' ,ולכך לא סירב לכך ברצונו
להרבות כבוד שמים ]כשטען הגר"ש לרבנו שאינו יכול לעבור לגור בקרי"ס
כי עדיין בנו לומד בפונביז לצעירים ,אמר לו רבנו שבנך ישן אצלי בבית ,ואתה
תלך לקרית ספר[.
ולאחר שגדולי ומאורי הדור נתנו בו עיניהם ,וראו בו איש אשר רוח בו אשר
יאציל מרוחו על הנהגתה הרוחנית של העיר על כל מוסדות התורה והחסד
שבה .התקיים ברוב פאר והדר מעמד הכתרת הגר"ש לרב ואב"ד ,והיה זה
מעמד מרגש שהתקיים בר"ח אלול תשנ"ד ,ורבנו שליט"א גם הגיע למעמד.
אחרי מספר ימים שלח הגר"ש מכתב לרבנו.
בס"ד יום ד' ג' לחודש אני לדודי ודודי לי תשנ"ד.
לכבוד מורי ורבי שליט"א.
אחד"ש כ"ת ,הנני לבשרו בשורה טובה כי נקראתי לבוא אל מרן ראש הישיבה
הגראמ"מ שך שליט"א ]זצ"ל[ היום בבוקר ,ובבואי לפני המלך ,אחז ידי בתוך
שתי ידיו ואמר ,מתחילה שחשבתי שיש מחלוקת ...ועכשיו שאין הדבר כן,
 שם ידו על לבו והמשיך לומר ,הנני גם אני מצטרף לכל המסכימיםוהמברכים ,שיהיה בהצלחה להגדיל תורה ,ואח"כ סיים תלמידי חכמים
מרבים שלום בעולם.
הנני בביתו של מו"ר ומכיון שא"א להכנס ,הנני מודיע עכ"פ בדרך זו .ויישר
כוחו של מו"ר על כל הטרחה והצער שנצטער אודות הענין ,ותהי' משכורתו
שלמה .בכבוד והוקרה  -שמחה קסלר.

הספד בימי השלושים  -שמחה בבוא נפש נקי וצדיק

קשה מאוד להספיד אדם גדול ,כי אדם גדול בדרך כלל מסתיר את דרכו
והנהגתו ,ובפרט ידוע שהגאון הצדיק ר' שמחה הי' מסתיר דרכו מאוד ,וידוע
לכל מידת ענותנותו ,והי' נרגש איך שהכניע את עצמו לפני כל אדם ,כל אחד
יודע ,הרגישו את זה שהצניע את עצמו ,אי אפשר לדעת גדלותו ,כל זמן
שאדם חי לא מרגישים את זה ,אבל אחרי זה רואים מה חסר ,לי קשה לדבר,
א"א לדעת ,אבל בכל זאת מצווים אנו להספידו.

עסק בצרכי הרבים

אחרי תקופה שכיהן הגר"ש ברבנות פנה לרבנו שליט"א בטענה שמפריעים
לו הרבה בלימוד בכל מיני ענינים ,שהרב צריך להיתעסק ונגזל ממנו זמן
ללימוד התורה.
אמר לו רבנו :שאיתא במגיד מישרים לב"י )פר' שמות קמא( וז"ל הא גליתי
לך רזין עילאין לכן הזהר ביראתי ותורתי ביותר ,ואזכך למיגמר חיבורא דילך
ולא תצטער על דאת מטפל בצורכי ציבורא ועל ידי כן אתה מבטל מעסקא
דאורייתא דאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך כי שניהם כאחד טובים ,ועל ידי
הכל אדם זוכה לחלוקא דרבנן למהוי ליה כתונת פסים ,ומכנסים ואבנט,
דעסק התורה לחוד ,ותפלה לחוד ,וצרכי צבור .ומכלהו מתעבידי הנהו
לבושין לאתלבשא בהוא בר נש כד נפיק מהאי עלמא לכן התעסק בכולהו
עכ"ד ,וא"כ אמר לו רבנו שליט"א עד עכשיו עסקת בלבוש של תורה ,עכשיו
תעסוק גם במלבוש של חסד שתבוא שלם לעולם הבא) .מפי בנו הגאון רבי מאיר

כאן האריך רבנו בביאור הגמרא במו"ק רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק .וראה
גליון פר' בהעלותך באריכות....

וזה מה שחז"ל אומרים רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק,
לא שיש שמחה שהצדיק נפטר ,יש אנשים שנגזר עליהם כמה שנים יחיו ,מי
גדול כשמואל הנביא דאיתא בברכות )ל"א ב'( שהוא שקול כנגד משה ואהרן
שחי נ"ב שנים ,נשלח מהשמים נשמה של שמואל שיחיה נ"ב שנים ,האריז"ל
חי ל"ח שנים ,הש"ך חי מ"ב שנים ,ועוד כאלה צדיקים גדולים שנשלחו
למספר שנים אלו ,ויש עוד חשבונות שאין אנו יודעים ,עכ"פ מי שעבר את
החיים שלו והנסיונות כמו שצריך ,אז עכשיו כשהגיע לדרגה של להתענג על
ה' ,רוכב ערבות שש ושמח בבוא לפניו נפש נקי וצדיק ,ולפי השגתנו יכולים
לומר על הצדיק ר' שמחה זצ"ל שעבר את החיים שלו עם כל הנסיונות ,ורוכב
ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק.
והנה לאחר שהושברנו במכה גדולה כזו ורוצים להתחזק ,באתי להציע דבר
שיהי' טוב לע"נ וטוב לכולנו ,מה שכתוב בכתר ראש )אות נ"ה( לימוד וחזרת
משניות סגולה להתמדה ולהבין הפשט עיי"ש ,הי' כדאי שכל אחד יקבל על
עצמו ללמוד בל"נ משניות כל יום ,פרק או לכה"פ חצי פרק ,אבל שיהא
בקביעות כל יום בל"נ ,ויהא תועלת גדולה לאדם עצמו ,וגם יהא זכות
להנפטר הגדול שמסר נפשו כל כך בשביל כולם ,אם ילמדו משניות זה דבר
גדול מאוד ,ובצוואת הגאון ר' שעפטל בנו של בעל השל"ה )נדפס בסוף ספר
השל"ה( כתב )אות כ"ה( לימוד כל המשניות אשריכם אם תהי' רגילים בהם
ובשמותיהם ,וקבלה בידי שאין אדם רואה פני גיהנום מי שהוא בקי במשניות
עכ"ד ,וזה מגיע להנפטר שהי' כ"כ הוגן לכל אחד ,והקב"ה יעזור שלא יהא
ח"ו עוד פרץ וצוחה ,ובלע המות לנצח ומחה ה' א' דמעה מעל כל פנים.

שליט"א(.

מעלת הדפסת שיעוריו
ואחרי פטירתו כתב רבנו דברי ברכה לקונטרס כולל שערי הלכה
בס"ד .ט"ו תמוז תשנ"ו .במלאות שלשים יום לפטירת הגאון הצדיק רבי
שמחה קסלר זצלה"ה רב ואב"ד "קרית ספר" רוצים חבר תלמידיו להוציא
מעט משיעוריו הרבים אשר זכה לאומרם וללמדם ברבים במשך רבות בשנים,
וכבר פקיע שמיה בבירור ובהירות בליבון הסוגיות לעומקן עד לההלכה.
גם אברכי הכולל "שערי – הלכה" עמלו בעמלה של תורה לברר הסוגיות עד
הגיעם לדעתם להלכה ]אין הכונה לומר שזה ישמש פסק להלכה[ ועמדו
בקשר מאוד עם הגאון זצ"ל ,ונקוה שימשיכו להרבות ביגעתם בתורה
להוציא הלכה בתורה כחפצם הטוב ,ועתה רוצים להוציא לאור שיעורים על
מסכת נדה ,ולא באתי אלא לברכם פועל ה' יצליח בידם ויזכו להפיץ ברבים,
ובוודאי זכות גדולה היא לנשמתו הטהורה ,ויהיו שפתותיו דובבות בקבר ,ובזה
ימשכו פירותיו ופעליו אשר זכה לעשות בימי חייו.
יברך ה' פעלכם להרבות תורה וכבוד שמים בעולם ,ונזכה במהרה להושע
בישועת עולמים .הכו"ח לכבוד התורה.

אודות יום היארציט של מרן ראש הישיבה הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל נכתוב אי"ה בשבוע הבא
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פרשת קרח
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
חטיפת עושר

פדיון הבן בשטר חוב -הערה בדברי הגרמי"ל

ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני
ראובן) .קרח טז ,א(
איתא במדרש )פר' מטות פכ"ב( ב' עשירים עמדו בעולם קרח מישראל ,והמן
מעובדי כוכבים ושניהם אבדו מן העולם שלא היתה מתנתם מן השמים
שהיו חוטפים את המתנה מתנה מהשמים :וחטיפה היא בהשתדלות מרובה
ומיותרת ,כי הקב"ה ברא את העולם שיתנהל באופן שהחריצות
וההשתדלות מועילות בטווח הקרוב ,אבל השגים ורווחים כאלו אין הם
מתנה מהשמים ,ולכן לא מתקיימים לאורך זמן כמו שמצאנו את ההגדרה
חטיפה' אודות בני גד ובני ראובן ,ושם מבואר שבני גד ובני ראובן השתדלו
לקבל את הקרקעות מעבר לירדן בהשתדלות יתירה ,עד שכדאי היה להם
בשביל כך להתרחק מאחיהם ,ומבית המקדש ,ולדור בעבר הירדן ולכן לא
נתקיים להם.
ולגבי העשירות של קרח גם נאמר חטיפה .ויש לשאול הרי אמרו במסכת
פסחים דף קי"ט "שהתגלה לו מטמון של יוסף" הרי שלא השתדל לכך
במיוחד ומדוע נחשב העשירות לחטיפה ,ואמר רבנו שליט"א דיתכן שלא
גילה את המטמון בדרך אגב ,אלא השקיע בחיפושים רבים לגלות את
המטמון של יוסף עד שהשיגו) .מאחורי הפרגוד(
וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנותיך אתך
לחק עולם כל טהור בביתך יאכל אתו) .קרח יח ,יא(
מעשה במשגיח כשרות שהיה שליח ב"ד לעשר את הפירות הבאים לעיר
מהמושבים והיה מקבל שם ארגז עם ענבים יפים כדי לעשותן תרומה
ותרומת מעשר על שאר הענבים ,והוא נהג להחליף את הענבים בענבים
גרועים משלו שהשיג ענבים של טבל ודאי מסוג גרוע ,והביאם והיה תורם
עליהם תרומה גדולה ותרומת מעשר של כל הפירות ואת ארגז הענבים
היפים לקח לעצמו ער שנתגלה הדבר ,והנה בשו"ע סי' של"א סנ"ב כתב:
"דבזה"ז שהתרומה לאיבוד אזלא תורמין מן הרע על היפה" וא"כ לא הפסיד
מאומה לבעלים במה שתרם מן הרע ולא מן היפה ואין כאן משום משנה
מדעת בעלים שתתבטל שליחותו.
והעיר רבנו שליט"א :דהנה בנדרים ל"ו ב' איבעיא להו התורם משלו על של
תבירו צריך דעתו או לא ,מי אמרינן דזכות הוא לו דאינו צריך להוציא
מממונו למעשר וזכין לאדם שלא בפניו ,או דילמא מצוה דיליה הוא וניחא
ליה לאיניש למיעבד מצוה בממונו ואפי' שיחסר ממונו ע"י זה מ"מ יותר חפץ
בחסרון ממונו ממה שיעשה אחר מצותו )רא"ש( ,וא"כ הכא בנידון דידן
שהבעלים נתנו לו פירות למעשר ודאי דניחא להו למיעבד מצוה בממונם
ואם יפריש השליח משלו אין המצוה לבעלים ואין כאן שום זכות וכל הנידון
בגמ' הוא רק כשתורם משלו והבעלים לא מפסידים ממונם למעשר דבזה יש
צד זכות אבל הכא שהבעלים נתנו משלהם אין כאן צד זכות וא"כ פשיטא
דניחא להו לבעלים לקיים המצוה ואפי' את"ל דהבעלים לא איכפת ליה
מהמצוה כי אם שיהיו מעושרין ומתוקנים כדי שיוכלו למכרן בעיר באישור
ואיך שיעשרן השליח הוי זכות לבעלים מ"מ איך יוכל השליח ליקח לעצמו
את הארגז של הענבים שלהם הרי זה שייך לבעלים והוי גזל דהבעלים לא
נתנו לו זאת ואפי' את"ל דכיון שמביא אחרים תחתיהם אנן סהדי דאין
הבעלים מקפידים בזה ויש לו רשות לקחת את הארגז ,ומ"מ צ"ע איזה זכות
יש לבעלים בזה שהוא יפריש מפירות שלו ושיקח את הפירות שלהם לעצמו
וכיון דאין כאן שום צד זכות ליכא דין זכין בכהאי גוונא )שיעורי הגרב"צ פלמן

כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליקוק באדם ובבהמה יהיה לך אך פדה
תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה) .קרח יח ,טז(
איתא בגמ' )כתובות קב ,א( "תא שמע :כתב לכהן שאני חייב לך חמש סלעים
 חייב ליתן לו חמש סלעים ,ובנו אינו פדוי! שאני התם ,דמשועבד ליהמדאורייתא .אי הכי ,אמאי כתב? כדי לברר לו כהן .אי הכי ,בנו אמאי אינו
פדוי? כדעולא ,דאמר עולא :דבר תורה פדוי לכשיתן ,ומ"ט אמרו בנו אינו
פדוי? גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות.
וצ"ע דא"כ למה חייב לשלם דהא בזה לא יקויים פדיון והא הוי התחייבות
בטעות .והראוני שבספר מנחת יהודה להגרמי"ל )קידושין דף ה( הקשה כן,
ושכן הק' גם בס' תוס' דרבנן לרי"ט אלגזי ותירץ דלא העמידו דבריהם אדין
תורה דמה"ת זכה הכהן בחיוב .ונתקשה במנחת יהודה דכיון דהתחייבותו
הי' לקיים מצות פדיון הבן וזה לא יקויים בהתחייבות גרידא ,ומה מועיל מה
דהעמידו דבריהם אדין תורה דהא הוי טעות )אילת השחר כתובות(
והנה יש להסתפק במה דמחויב עוד לפדות עצמו אם יהי עליו חיוב נכסים
כמו לפני שפדה ושילם השטר ,דהא נכסים נשתעבדו כמבואר בקידושין דף
כט .והנה כבר נתקשו הראשונים למה לא הוי כממון שאין לו תובעין .עי'
במהרי"ט אלגזי )בכורות פת אות ע( שהביא בשם הריטב"א דמיירי במכירי
כהונה ,עכ"פ הרי יש שיעבוד וחיוב ממון וא"כ גם עכשיו יש עדיין חיוב ממון
או דעכשיו אינו כ"א מצוה בעלמא דמחויב לפדות אבל חיוב נכסים לא רמי
עליה ,ואפי' מכירי כהונה לא יוכלו לגבות ממנו אלא דרבנן בעלמא הוא ,וא"כ
אין כאן טעות דשפיר נתקיים המצוה מה"ת בפריעת חובו ומה דרבנן חייביהו
בעוד חיוב מצוה אינו עושה לטעות כיון דלגבי החיוב מה"ת שפיר יצא ונפטר
מחיוב ממון .ועיין במשנה ברורה סי תרנ"ו שהקשה למה מחויב יותר
מחומש והאחרונים תירצו דבשיעבוד לא שייך זה כמו כל חוב ,אבל כאן אן
זה רק מצוה בעלמא ולא חוב אז כבר יפטר ביותר מחומש.
ולכאורה כ"ז יתכן רק אם נימא דכ"ז שלא נתן לכהן הפדיון הי' עליו גם מצוה
מצד חיובו לכהן וגם סתם מצוה בעלמא ,אבל אי כל המצוה דפדיון אינה
אלא בעד חיובי ממון לכהן ,לכאורה לא הי' שייך לחדש מצוה בלי דין ממון
לכהן דתמיד המצוה היא רק ע"י שנעשה חיוב ממוני לכהן ,וראי לזה דהנה
בקובץ שיעורים ב"ב סי רנ"ד הקשה מהא דאמרינן חמש ולא חצי חמש ולגבי
דוה אמרינן דחמשה בקר ואפילו חמשה חצאי בקר והחילוק דמצוה לא
מיקיימא בפחות אבל תשלומין מקיימין גם בפחות וע"כ דבפדיון הבן חיובם
היא מחמת המצוה משא"כ בחמשה בקר דהתחלת הדין הוא מכת החיוב
לחבירו .ונתקשה לפי"ז למה בספק פדיון לא ניזל לחומרא כמו בכל מצוה.
וע"כ צ"ל דאע"ג דהחיוב תשלומין מתתיל מהמצוה מ"מ כן דמחמת המצוה
נעשה חיוב תשלומין ובגדרי ממון .מספק אין חייבין ממילא לא שייך שע"י
המצוה יהי' לחומרא כיון דסוף סוף המצוה לא עושה יותר חיוב תשלומין
ומ"מ פטור מחצי חמש כיון דלא שייך שיהי קיום חצי מצוה.
אבל אם שייך להיות מצוה גם בלי חיוב תשלומין קשה למה לא נימא ספיקא
מה"ת לחומרא ,ומ"מ אפשר דמשום גזירה חייביהו רק במצוה בעלמא כן יש
להוכיח מהא דמהני בכהן שאומר לדידי שוי לי בקידושין דף ח ,א והיינו דבזה
נתקיים תשלומי ה' סלעים אבל אי איכא מצוה גם בלי הדיני ממונות לכהן
נהי דלגבי להכהן נפטר הא אכתי איכא עליה מצוה בעלמא ליתן ה' סלעים
דע"ז ודאי לא יועיל מה דהכהן יאמר לדידי שוי לי .וע"כ דכל המצוה הוא
ליתן ממון לכהן וכיון שנתן לכהן כסף שנקרא לגבי ה' סלעים הי' קיום מצוה.
ולהנתבאר דכאן אחרי ששילם לכהן ונשאר חיובו רק משום דמצוה בעלמא
מדרבנן ,מ"מ באופן דיהי' ספק יהי פטור ,חדא דספיקא דרבנן לקולא ועוד
דודאי אין להחמיר יותר מבדין תורה ,דכיון דאילו הוי ספקיא במצות פדיון
דמה"ת מ"מ מספק לא הי' חייב לא שייך דהרי חיובא יהי' יותר ,אלא לגבי זה
הועילה התקנה שיהי' מחויב בחיובא בעלמא מדרבנן) .אילת השחר כתובות קב,

זצ"ל קובץ מוריה ניסן תשנ"ט(
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ענין בפרשה – הזהירות ממחלוקת
דברי רבנו בעניני מחלוקת הובאו בגליון פר' קרח תשע"ד באריכות גדולה וכאן הובאו דברים נוספים.

יעסוק בדברי תורה

ונאנח רבות על הגזירה הזאת שבנות ישראל שרויות בצער מפני שלא מצאו
את זיווגן ,ואחרי כן פתח ראש הישיבה ואמר אני יודע עצה של תורה.
הנה כתוב שרחל אמנו ויתרה ללאה ומסרה לה הסימנים ולכן נשא יעקב את
לאה ,ולכאורה במשך השנים יכולה לעלות איזו מחשבה בדעתה של רחל
שכנראה אילו לא הייתי מוסרת הסימנים ויעקב היה נושא רק אותי לאשה
היו בחלקי כל י"ב השבטים שנגזרו ליעקב ,שהרי יעקב רצה אותי ולא את
לאה ועתה שמסרתי ללאה את הסימנים זה גרם שזכיתי להעמיד רק שני
שבטים ,אבל האמת הרי לגמרי אחרת כי כתוב בפסוק "ויזכור ה' את רחל
ויפתח את רחמה" מה זכר סימנים שמסרה לאחותה ,וא"כ מתברר שממש
להיפך נגזר עליה שלא יהיו לה בנים ומשום שויתרה ומסרה הסימנים
לאחותה זכתה לבנים.
ואם כן אומר לו ראש הישיבה ויתור זו היא הסגולה הכתובה בתורה
לזיווגים ,ובנים ,כשאחד מוותר לשני וחושב על השני אז הקב"ה חושב
עליו ועי"ז יכול להביא על עצמו כל מיני טובות וישועות אנשים חושבים שזה
קל לוותר אך באמת שזה קשה מאד ,אבל כשחושב על טובת השני ומוותר
לו ,אז הקב"ה ג"כ חושב עליו לטובה זו היא עצה של תורה.

נשאל פעם רבנו בדברי הגמרא בסנהדרין )דף מ"ה( מה יעשה אדם וינצל
מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים ,דלכאורה למה לא הוזכר
שיתרחק גם מהמחלוקת.
ואמר רבנו שליט"א בדרך רעיון דהנה הלשון של הגמרא הוא יעסוק בתורה
ובגמילות חסדים ,דהיינו לא רק ללמוד ולעשות חסד ,אלא צריך להיות עסוק
בזה.
והנה רוב ככל המחלוקות קורות בגלל שיש לאדם זמן מיותר ,ואם אדם עוסק
במשהו אין לו ממילא זמן למחלוקות ומדנים ,וא"כ ר' אליעזר נתן עצה
שיעסוק בתורה ובגמ"ח ויהיה שקוע בזה ואז לא יהיה ממילא מחלוקת.
ורגיל רבנו שליט"א להביא את דברי הכלי יקר בפר' ויקהל בשם בעל העקידה
שביאר בדרך מליצה על הפסוק לא תבערו אש וגו' שלא יציתו אש
המחלוקת ביום השבת שנרפים המה ממלאכה ,ויש לחוש ביותר אז לאש
המחלוקת מתלקחת בתוך הדברים בטלים .אם כן יפה אמר ויקהל שהקהילם
להיות באגודה אחת ,על ידי ציווי לא תבערו אש שעל פי דיבורו הם נאספים.

מלותר לא מפסידים

למה להתערב

יהודי הממונה על ענייני הצדקה של קופת העיר בבני ברק אירס את בתו
במז"ט ויום אחד נודע לאבי הכלה על דירה למכירה במחיר מציאה בתוך
העיר בני ברק והלך לראות את הדירה ,וחזר בבשורה טובה כי הדירה בתוככי
העיר נראית ממש מעולה ובמחיר מציאה .והזמין את המחותן שיבוא אף
הוא לראות את הדירה הנדירה ,ושניהם הביעו הסכמה לסגור מהר את
העסקה ,לפני כן הם קראו לכלה שתבוא לראות בעצמה את דירת המציאה
הכלה הגיעה והחלה לעבור בחדרי הדירה היא התרשמה מאד והתלהבה,
אך אז לפתע היא קוראת לאביה לצד ואומרת שיש לה התלבטות קשה כי
אכן היא מתפעלת מהדירה היפה והזולה והיא ממש נהדרת אך אני
מתלבטת מאוד"' והסבירה :במחזור שלי בסמינר ישנן כמה בנות מבוגרות
שעדיין לא זכו למצוא את חתנן המיועד ,ואחת מהן מתגוררת בבנין הזה
ממש ,ולא זו בלבד שחברתי מאותו בנין עדיין לא זכתה להתארס יש לה עוד
אחות מבוגרת ממנה שגם היא יושבת עדיין בבית ומשתוקקת למצוא את
זיווגה ,האם לדעתך אבא ראוי שנקנה את הדירה בבנין זה הרי בכל פעם
שאצא מהבית ,חברתי תראה אותי ומראות אלו יגרמו לה לדקירות בנשמתה
ובוודאי יהיה לה צער ועוגמת נפש.
אבי הכלה העביר את המעשה אל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בשאלה מה
עושים במקרה כזה שחברתה המבוגרת של הכלה מתגוררת באותו בנין
שהם רוצים לרכוש .התשובה של מרן הגר"ח קניבסקי הדהימה את כל
הסובבים שאף שרבנו הגר"ח שליט"א מידי יום ביומו עונה בקלות ובמהירות
על מאות שאלות קשות הנוגעות אף בחיי אדם נעצר למשך כמה דקות
וחשב רבות מה עושים במקרה שכזה ,לבסוף אמר אינני יודע מה לעשות,
יש כאן שאלה קשה וצריך לשאול את מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א.
אבי הכלה רץ מהר לרבנו שליט"א והציג בפניו את השאלה ,ורבנו התחיל
בעצמו למנות את היתרונות שבדירה :המיקום ,המחיר ,הדירה והרי אם לא
תרכשו אותה יקח אותה מתווך ומחירה יעלה ואז עצר הרב והחל להרהר
ארוכות ,לאחר זמן מתמשך אמר רבנו בהתרגשות :אבל איך אפשר לדקור
את ליבה של החברה המבוגרת המתגוררת בבנין זה! וחשב עוד מעט ואז
פסק אני מציע שלא לרכוש את הדירה ,צריכים להתחשב בחברה ההיא
ובאחותה לא לגרום להן צער ,המחותנים עשו כדברי מרן וירדו מההצעה
לקנות את דירת המציאה הנדירה .לאחר זמן מה שאלו המחותנים את רבנו
שליט"א האם יכולים הם לרכוש את הדירה אך ישכירו אותה לאחרים עד
שאותן אחיות מבוגרות תינשאנה.
ונענה רבנו שאפשר לעשות כן .וההורים של החתן והכלה שהיו יראי שמים
ובעלי חסד שראו את מצוקת הכלה ,ועוד יותר את מצוקת האחיות
מעוכבות השידוך ,קיבלו על עצמם להתפלל על האחיות האלה שיזכו
למצוא את זיווגן בנקל.
ואכן! בליל חתונת הבת הצדיקה שויתרה על הדירה ,קרה הבלתי יאמן
והאחות המבוגרת של חברתה התארסה ביום חתונתה ,ואחרי זמן קצר גם
אחותה של חברתה התארסה .הזוג נכנם לדירה הנדירה תוך כמה ימים וחי
בה עד היום ,ואין לתאר את השמחה הכפולה ומכופלת שהייתה בבנין זה
באותו שבוע.
כששמע זאת רבנו שליט"א הפטיר בשמחה :נער הייתי וגם זקנתי ,ומעולם
לא ראיתי אדם שויתר והפסיד מכך.

אמר רבנו :אדם מתעבר על ריב לא לו ונענש ,כמו שקרה בישיבות רבות
שאותם הבחורים שהתנגדו למינוי ר"מ בישיבה נפגעו רח"ל .ובכלל תמוה מה
איכפת להם שפלוני יהיה ר"מ הלא הם לא יישארו בישיבה לעולם ,אלא לכל
היותר עוד שנה שנתיים ,והם הרי מתחתנים ועוזבים את הישיבה ,ומה להם
להסתכן! ולהשקיע את עצמם בריב גדול כל כך ,ובדרך כלל אפילו לא
מבקשים מהם להיכנס לשיעור של הר"מ החדש ,כי המינויים החדשים
מיועדים על פי רוב לקבוצת בחורים הצעירים מהם ,ואעפ"כ הם מתערבים
ומסתכנים במחלוקת לא להם) .מאחורי הפרגוד(

לשתוק

ופעם אמר רבנו אודות "ערב שבת אחר חצות" שהשטן מקטרג לעשות
מחלוקת כמ"ש בחיד"א בשם ספה"ק :כי יש לשתוק והנה שוויגען לא
שתיקה של תרעומת או שתיקה שיש בה כוונות ,אלא שתיקה שיש בה
הסתלקות מהמחלוקת עם וויתור על מה שמעירים לו בההיא שעתא של
ערב שבת ,שוויגען) .שם(

יותר קשה להשלים בין בני אדם

עוד שח רבנו בעידנא דחדוותא :כי מוכח בסידור התפילה שקל יותר לעשות
שלום בין אש ומים מאשר בין בני אדם ,כי אנו אומרים עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו .מביאים אנו את הדוגמא הגדולה ביותר של שני
הפכים מהקצה לקצה אש ומים שחיים בשלום בשמים ,אש ומים ועם
הדוגמא של אש ומים אנו מבקשים מהקב"ה שאם הוא עושה שלום ביניהם
במרומיו הוא יעשה שלום עלינו משמע שיותר קל לעשות שלום בין אש
ומים לבין בני אדם.
והטעם כיון שלבני אדם יש בחירה ולפעמים הם מתעקשים להישאר בריב
ועם זאת הנה אנו מבקשים מהקב"ה תמיד ומתפללים כמו שאתה עושה
שלום במרומים תעשה שלום גם אצלנו ,כי אצלנו יותר קשה) .שם(

אם אין אדם חוטא ולא לו מדוע יש מחלוקות

איש ציבור ירא שמים ויקר מאד התפאר באוזני רבנו הגראי"ל כי רבים
וטובים וגם הוא ביניהם הקימו את העסק הציבורי שלהם ,לא להנאת עצמם
אלא לטובת הכלל.
הגראי"ל הגיב לו בחיוך :אפשר לומר כי דבריך נסתרים מיניה וביה אם
אנשים מקימים ופועלים למען אחרים בלבד מדוע יש בעולם כל כך הרבה
מחלוקות ,והרי ישנו כלל בגמרא קידושין סג,ב בכמה מקומות 'אין אדם
חוטא ולא לו' אם המוסד הוא לא שלו ובשבילו אלא לאחרים ,מדוע חוטא
במחלוקות ובע"כ שאין כוונתו לאחרים אלא לעצמו ,ולכן נופל במחלוקת אך
מה אפשר לעשות שכאשר מתעניינים אצל בעל מחלוקת על סיבת הענין
הוא מסביר כי אין לי שום נגיעות כוונתי לטובת הנושא בלבד ולשם שמים
וכאמור ריבוי המריבות הלא טובות מוכיח שהאדם מתכוון לאני אני אני ואם
הוא יאמר לך שאינו חושב על האני דע לך שחושב רק על אני לעצמי לעצמי
ואני ,איך און זיך ,זיך און איך) .שם(

לא להתגורר ליד בעל מחלוקת

מי שיש לו אפשרות לדור בסמוך למחלל שבת ,או בסמוך לבעל מחלוקת,
ועליו לבחור מה עדיף ,המציאות היא שיותר נגררים אחרי בעל המחלוקת,
אמנם לפעמים יש דברים נוספים הגורמים מכשולים גדולים ]כגון עניני
צניעות[ כך שיש לשקול כל ענין לגופו היכן יותר גרוע להתגורר וישאל חכם

כח הויתור

כשאדם חושב על השני הקב"ה חושב עליו .עובדא ידענא בבן של אחד
מראשי הישיבות שהגיע למרן ראש הישיבה שליט"א ושאלו היות ויש לו
כמה אחיות מאד מבוגרות שלא הצליחו בינתיים למצוא את זיווגן איזו עיצה
יש עבורן איזו סגולה או מעשה ראוי להן לעשות .ראש הישיבה שמע היטב

)אילת השחר במדבר(
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יום היארצייט של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל נלב"ע כ"ו סיון תשע"א
כבר הבאנו בגליון פר' חוקת תשע"ד את גודל הידידות בין מרן הגרמי"ל ליבדלח"ט רבנו שליט"א וכפי שהבאנו מכתב רבנו שליט"א בתו"ד :בודאי ידוע לך כי מיום ה' אלול
תשט"ו ]-שבו התחיל רבנו למסור שיעורים בישיבת פונביז לצעירים[ עד זמן שהפסקתי להגיד שיעור בישיבה הק' לצעירים בפוניבז' ,לא היה שום פעם שח"ו הי' בינינו
ריב ,ותמיד היינו באהבה ובאחוה ונזהרנו בכבוד של ידידות....,וכאן נביא דברים נוספים בס"ד

אודות רבנו רבי שלמה היימן

לך תבקש מחילה

סיפר רבנו בשם מרן הגרמי"ל שהוא למד אצל ר' שלמה היימן בישיבת
רמיילי'ס בווילנא ולמדו כל מסכת חולין במשך ג' שנים ,והיה אומר להם על
כל דף גמרא הערה או שתים ,ומרן הגרמי"ל כתב את כל השיעורים.

לפני תקופה הגיע לרבנו שליט"א יהודי שלמד בישיבת פונביז' לצעירים ,והיו
לו כמה צרות וביקש מרבנו שליט"א עצה ותושיה מה לעשות כדי להיתחזק
ולהינצל מהצרות.
אמר לו רבנו 'אתה למדת בפונביז' לפני ארבעים שנה ,לך לקבר של הגרמי"ל
עם עשרה אנשים ותבקש ממנו מחילה ותראה ישועות' .והלה התפלא טובא
דלא זכר שפגע פעם במרן הגרמי"ל ,והוא פלאי.

נברא על מנת ללמד
אמר רבנו :כמדומה שמרן הגרמי"ל נברא ללמד לתלמידים ,עד סוף ימיו זה
נתן לו כח ,ובזקנתו כשנחלש והפסיק ,אחרי תקופה קצרה נפטר רח"ל.

כל ימיו בהעמדת תלמידים

לא רצה לעלות לישיבה גדולה

שח הרה"ג ר' י"מ שליט"א :כשהייתי בישיבה קטנה בחורף תשמ"ח דיבר מרן
הגרמי"ל על הנזק שמבזבזים עד שעות הלילה המאוחרות ועל גודל התועלת
לישן מיד בגמר סדר ג' ומעריב .ולקום באשמורת הבוקר כשהראש צלול
וללמוד ,וכשהתמניתי לישיבת דרך התורה דברתי עמם ע"ז ,והרבה מבני
הישיבה עשו כן .ואף הגרמי"ל עצמו בא לישיבתנו ודיבר על גודל הענין בזה.
כאשר נפל מרן הגרמי"ל למשכב בשבת וביום שני יצאה קריאה מגדולי
ישראל ורבינו עמם על החובה להתחזק לרפואתו קיבלו על עצמם כל בני
ישיבתנו לקחת את מה שהורה לנו ולקום כולם באשמורת הבוקר של יום
שלישי ללמוד לרפואתו ,סוף דבר כי בשני בלילה נלב"ע .אכן כל בני הישיבה
כ 120בחורים באו ב 6בבוקר לשעה של לימוד בתענית דיבור לעילוי נשמתו.
ואחר שחרית בהוראת רבנו יצאו כולם ללויה.
אני מאוד התרגשתי מכך שבין המיתה לקבורה שזו שעת הדין לנשמה
שלחנו למרן הגרמי"ל  120שעות של לימוד בתענית דיבור לעילוי נשמתו.
מיד לאחר הלויה נכנסתי לרבינו וסיפרתי לו הענין .מרן שמע ואמר לי בהאי
לישנא "אנחנו שנורערס .לא עושים כלום ומחכים שאחר הפטירה יעשו לנו
לעילוי נשמת .וכך לא יוצא כלום .אך הגרמי"ל לא סמך על אחרים אלא כל
חייו זיכה את הרבים בהרבצת תורה ולכן גם משמים סידרו לו שהרבים
יחזירו לו לעילוי נשמתו" .וחזר ואמר כי כל כך הרבה שנים שהעמיד
תלמידים הרבה.

שח רבנו ,שמרן הרב מפונביז' הציע למרן הגרמי"ל לכהן בישיבה גדולה,
והוא לא רצה .ובאמת זכה בכך שהיה מיוחד בכך שלימד גפ"ת בצורה ובאופן
טוב לתלמידים ,והקנה להם את היסודות ,והשקיע בזה את כל כוחותיו.
)אפיקי איל(

לשבח בשיעורים
אמר רבנו שדרכו היה בשיעורים שלא לשבח מדאי בחורים ברבים ,וכן גם
לא לצעוק על בחור מדאי חזק .אמנם מרן הגרמי"ל היה נוהג לשבח באופן
מיוחד בשיעורים ,כשראה שהם שואלים טוב) .צדיק כתמר יפרח(

טוב שהעברת
אחד מבני הגרי"ק זצ"ל למד בישיבת פוניבז' לצעירים בשיעורו של מרן
הגראי"ל שליט"א ואח"כ מסיבות שונות עבר לשיעור מרן רה"י רמי"ל
ליפקוביץ זצוק"ל .ותמיד היה הגרי"ק מספר בהתפעלות שמרן הגראי"ל
שליט"א פגש את אביו ברחוב ואמר לו :טוב עשית שהעברת אותו אכן
מתאים לו יותר השיעור השני ,והתפעל מאוד כיצד מרן הגראי"ל שליט"א
מנותק מענייני הכבוד וכולו אמת.

שלח את בנו
שח בנו הגרמ"ד :לי הורה אבי הרמי"ל ללמוד אצל מרן הגראי"ל שליט"א
ונימק לי זאת כך ,מה שיש לך ללמוד ממני כבר למדת ,עכשיו תלמד אצל
ראש הישיבה רבי אהרן לייב שליט"א.

כל זמן שהגרמי"ל חי

ביטל דעתו

סיפר אחד ממקורבי רבנו שליט"א שנתלבט להיכן לשלוח את בנו לישיבה
קטנה ,ומרן זצ"ל כבר היה בשנותיו האחרונות ,ואמר לו רבינו "כל זמן שרבי
מיכל יהודה נמצא בישיבה ,המקום הכי טוב לבנך הוא בישיבת פוניבז'".

דרכו של מרן הגרמי"ל היתה לגבי צוות הישיבה לחלוק להם כבוד ,וביטל
דעתו לדעת אחרים ובמיוחד כלפי דעת מרן ראש הישיבה שליט"א בשעה
שעסקו יחד בהנהלת הישיבה ותמיד שררו הבנה וכבוד בין כל ראשי הישיבה
הרמי"ם והמשגיחים ולא היה שמץ של מחלוקת כתוצאה מהענוה בריחת
הכבוד ,ומעלת מכבד את הבריות של רבי מיכל יהודה זצ"ל.

להתחיל בזמן את השיעור
כידוע לתלמידי ישיבת פוניבז' ,האיך שהיה מרן הגרמי"ל מקפיד במסירות
גדולה להתחיל את השיעור כל יום בזמן ,וסיפר רבנו שזה בא עפ"י בקשת
מרן הרב מפוניבז' זצ"ל שביקש ממנו כשהתחיל ללמד בישיבה קטנה,
שיאמר שעתיים שיעור ,והקפיד לעשות בקשתו בקפידא גדולה.

בימי אבלותו
סיפר רבנו כשישב מרן הגרמי"ל שבעה על בתו ע"ה אמר לו החזון איש:
שמותר לו לילך למסור שיעור לתלמידים בימי השבעה .אך למעשה לא הלך
כי אמר שאינו יכול ללכת למסור שיעור בלי להכין מקודם.

ראו את תלמידיו

לית דין ברנש

עם הסתלקותו של מרן רה"י רבי מיכל יהודה זצוק"ל ,הגיד עליו רעו
יבדלחט"א רבנו שליט"א ,שהיה "קדוש מרחם"] .א"ה ראה מה שהארכנו בזה בשנה
א'[ אך בעיקר הפנה אלומת אור ,זרקור לגדלותו ,על ה"והעמידו תלמידים
הרבה" שלו ,על כמותם ,בעיקר על איכותם .אם תרצה ללמוד על גדלותו של
העץ ,הדגיש ,ראה את פירותיו .איך ניתן ללמוד על גדלותו של מורנו ראש
הישיבה רמ"י ליפקוביץ זצ"ל?  -מתלמידיו! ואם תלמידיו הם מרנן הגר"נ
קרליץ שליט"א והגר"ח קניבסקי שליט"א ,הרי זה מעיד על הרב .על העץ,
על שורשיו .על גזעו העבות) .מוסף שבת קודש מסעי תשע"א(

שח לנו הרה"ג רר"א שליט"א שפעם דיבר עם מרן הגרמי"ל אודות רבנו.
ואמר לו מרן הגרמי"ל 'אני שמעתי מהרב מפונביז' זצ"ל על ר' אהרן לייב 'הוא
לא בן אדם הוא מלאך ,לית דין בר אינש'.

הסביר עומק דברי הגרמי"ל
שח לנו בעל המעשה שליט"א :בבחרותי למדתי אצל מרן הגרמי"ל והיו
בחורים שהתלוננו שאינו אומר מספיק מפרשים )רק רעק"א קצות,
מהרש"א ,וקצת ר' שלמה היימן( וגם אני בטפשותי נסחפתי לאוירה זו .רבנו
שליט"א רצה שאדע להעריך את שיעורי מרן הגרמי"ל וסיכם עם אאמו"ר
שאבוא לדבר איתו .כשבאתי אמר לי שאבוא אחרי מנחה לחזור לו על מה
שאמר מרן הגרמי"ל בשיעור וכך תקופה לא קטנה )איני זוכר כמה( זכיתי
לחזור בפניו על השיעור ,והוא היה מסביר לי את דבריו.

כונה בשמות
כשאברך אחד )הרה"ג רמ"ל שליט"א( שוחח עם מרן הגרמי"ל אודות כוונה
הנצרכת באמירת שמות הקדושים.
סיפר לו מרן הגרמי"ל :שהיתה קבוצה של כעשרה ת"ח שהתכנסו כל עשרה
ימים לעשות חיזוקים ,וקיבלו ע"ע שכל פעם ששוכחים לכוין בה' יניחו
פרוטה לצדקה.
ואמר לו מרן הגרמי"ל אתה יודע מי היה היחיד שלא הוצרך להכניס פרוטה.
זה היה הגראי"ל שטיינמן שליט"א] .א"ה ובהזדמנות אחרת אמר מרן הגרמי"ל ע"ע

ביגיעה
סיפר הרב יאיר אשקלון שליט"א ,שזכה לקחת במכוניתו בקביעות כל יום
אחרי מנחה בישיבה ,את ראשי הישיבה ולהבחל"ח מרן הגרמי"ל זללה"ה
ומרן הגראי"ל שטינמן שליט"א ,לביתם .ובדרך היו שואלים זה לזה היכן
אוחזים בשיעור ,ומרן הגרמי"ל כשהיה שומע מפי הגראי"ל היכן אוחז ,תמיד
היה מגיב אה ,סי אשווערע גמרא ,אשווערע תוס' ]זה גמרא קשה ,תוס'
קשה[ .וזה לפי שכל דרך לימודו היה בדרך של יגיעה גדולה לעמוד על כל
פרט ופרט בהבנה ברורה ,לכן תמיד היה מרגיש כך )מפי הגר"י מקלב שליט"א

שכמדומה שלא אמר אזכרה בלא כונה[.

דעתו נקיה
בהזדמנות כשהיה ענין שהיה חילוקי דעות בענין ציבורי ,אמר רבנו ,על מרן
הגרמי"ל אני יודע שדעתו נקיה וכולו לש"ש ללא כל נגיעות.

במסיבת חנוכה בישיבת 'בית מדרש עליון' ,תשע"ה(.
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עבודת המדות

היוצאים מהלב

בשיחה שמסר הגר"ב קורלנסקי בסיום שנת תשנ"א אמר :שמעתי אתמול
ששוחחו ביניהם ראשי הישיבה מו"ח הגרמ"י עם הגראי"ל על חולשת הדור,
ומו"ח אמר שהרבה אינם שומרים על שעות השינה ומאמצים את עצמם
ולכן אינם יכולים לתפוס את הלימוד כראוי ונשברים ונופלים .והגראי"ל
שליט"א אמר שרופאים אמרו לו שעיקר סיבת חולשת הגוף שיש היום בין
בני הישיבות הם מחמת המידות הרעות כמשאחז"ל הקנאה והתאוה והכבוד
מוציאין את האדם מן העולם ,ולאו דוקא מיגיעה יתירה בתורה ,אמנם
בדורות הקודמים שלמדו תורה מתוך הדחק ולא היה כמעט מה לאכול והיכן
לישון אז התמוטטו מחמת זה ,אבל היום ב"ה לא מכירים את המצבים האלו
ולכן בדרך כלל סיבת החולשה והמשברים הם מחמת המידות) .נמסר ע"י בנו

וכשכתב מרן הגרמי"ל מכתב )אדר תשס"א( לחזק את לימוד התורה בימי
הפורים .הצטרף רבנו למכתב בזה"ל "ג"א מצטרף לדברים היוצאים מהלב".
]א"ה ,ובהאי ענינא ג"א שליט"א אמר לרבנו שליט"א בשם בעל הנועם אלימלך שפירש דברים
היוצאים מן הלב נכנסים ללב היינו שאם הם יוצאים מן הלב הם חוזרים שוב יותר בעומק ללב של
מי שיצאו ממנו .ורבנו נהנה מהדברים וחזר על הדברים הללו לפני התלמידים שאם הדברים
יוצאים מן הלב הם נכנסים שוב ללב האומר בעצמו[.

נוטל רשות
לפני שנסע רבנו לחו"ל אחרי השיעור בכולל אמר הרי מבואר בהלכה )עי'
באר היטב סי' ק"י סק"י ומשנ"ב שם סקכ"ח( 'נוהגים ליטול רשות מהגדולים
ומתברכים כשהולכים לדרך .ויש סמך ממ"ש חז"ל נמלכים בסנהדרין פירש"י
נטלו רשות כדי שיתפללו עליהם' .ולכן נלך לבקש ברכה ממרן הגרמי"ל
שליט"א ונסע אליו לבקש ברכתו.
ולפני נסיעתו לצרפת בא להיפרד ממרן הגרמי"ל ,ועלה לחדר שיעורים שבו
לימד הגרמי"ל כדי להיפרד ממנו.
וכשחזר רבנו מחו"ל היה זה אחה"צ ,וכשנודע הדבר למרן הגרמי"ל הלך מיד
אחר גמר שיעורו ותפילת מעריב בבית הר"ט שכטר ,לבית מרן הגראי"ל
לקדם פניו בחזרתו ,וישבו ושוחחו יחד על כל הנסיעה ]היו איתם חתנו
הגרב"ב קורלנסקי ,ויבדלחט"א הגר"ז ברלין חתן מרן הגראי"ל[ ,וסיפר מרן
הגראי"ל על ההתעוררות שהיה בקהילות צרפת לחיזוק התורה ,ומרן
הגרמי"ל האריך לדבר על כך ,שצריך שיהיה המשך לכל ההתעוררות הזו,
שיהיה לה פירות )מהרה"ג ר' יוסף קורלנסקי שליט"א(

הרה"ג ר' יוסף שליט"א(

...ולא עוד אלא שמקדימין לדבריהם
שח ח"א שליט"א :כשהייתי בשיעור א' למדו בישיבה פרק הגוזל עצים
והגוזל ומאכיל וסיימו באמצע זמן חורף .הגרמי"ל התחיל שוב מתחילת
המסכת ,ואילו הגראי"ל שטיינמן יבלחט"א התחיל עם תלמידיו פ"ק
דיבמות .מי שהכיר את הגרמי"ל ידע שהדבר נוגד את כל המהלך שלו,
ואעפ"כ בשיחה בסוף הזמן כשדיבר על הקנינים שרכשו בזמן חורף ,אמר
"אלו שזכו ללמוד חמש עשרה נשים ,ואלו שזכו ללמוד ארבעה אבות ,הרי
אלו קנינים גדולים שרכשתם") ...מהרה"ג יצ"ב שליט"א(.

משלוח מנות

כל פורים היה נוהג מרן הגרמ"י לשלוח ג' משלוחי מנות) ,לאחר פטירת
הגר"ש גרוסברד זצ"ל היה שולח רק לשנים( וא' מהם היה למרן הגראי"ל.
ותמיד הגרמי"ל היה שולח ומרן הגראי"ל מחזיר משלוח מנות ,למעט שנה
אחת שנת תשס"ו שמרן הגראי"ל הקדים לשלוח.

כשעבר על הדברים

הנה ממש לאחרונה מצאתי מחברת חידו"ת שכתב מרן הגרמי"ל ויש שם
ענין אחד שבסופו יש מעל"ד תוספת קטע שלם על הענין בכתי"ק של מרן
הגראי"ל .ואח"כ כשעברתי שוב על כל הסימן מצאתי שבתוך הסימן הוסיף
וציין מרן הגרמי"ל למה שהעיר והוסיף הגראי"ל בהוספה מעבר לדף .ויודפס
אי"ה במנחת יהודה מכות שבועות העומד לראות אור בקרוב) .מפי הרה"ג ר'

בפתיחת הישיבה

לפני פתיחת ישיבת אורחות תורה הגיע מרן הגראי"ל לבית מרן הגרמ"י
וישבו יחדיו כחמישים דק' ,ומרן הגראי"ל סיפר לו אודות התכנית לפתיחת
הישיבה ,וביקש ממנו שישמור הדבר בסוד ,עד לאחר שנפתחה הישיבה.

יוסף קורלנסקי שליט"א(

משא ומתן שבספרי מנחת יהודה למרן זצ"ל בדברי יבלחט"א רבנו שליט"א
שניהם מושכים

אבל הא דאמרינן דקדשים מחללין קדשים הרי הכוונה על מה שמחלל את
הקדשים ולא קאי על מה שמתחלל ובאמת קדשים המחללים הם כל
הקרבנות שאם חשבו בקרבן על אחד מהקרבנות שיש ה"ז מחשבה הפוסלת
שמחללת אבל אה"נ איזה קרבנות זה מחלל אפשר לפרש שעולה על פסח
וחטאת ולא נקרא בכה"ג שמפרשינן הדרשא על חלק מקרבנות כיון דעיקר
דנינן על המחלל והמחלל הוא כל הקרבנות וגבי נמוך דנינן על המתחלל א"כ
ג"כ צריכים לומר על כל הקרבנות וא"ש דברי התוס') .מנחת יהודה זבחים ב ,א או'

איתא בגמ' ב"מ )ט ,א( בשלמא רכוב קני דקמגבה לי' בן דעת וכו .וצ"ע.
דלשיטת הריטב"א שבמשיכה אפילו שניהם מושכים אין א' מבטל את השני
א"כ צריך להבין מדוע רוכב חמור דקני מטעם משיכה צריך להגביה המגביה
וצ"ע] .שו"ר בס' נמוקי מלבי"ם בהערות על סדר הדפים העיר מזה ורצה
לחלק דהדיטב"א איירי רק לגבי שניהם רוכבים אבל לא בשניהם מושכים,
וכן מטו בבי מדרשא משמיה דהגראי"ל שטיינמן[) .מנחת יהודה שם(

דרכי ק"ו

ד'(

ב

איתא בגמרא ב"מ )פח ,ב( ויהא אדם מצווה על חסימתו מק"ו וילפינן מקרא
דכנפשך דפטור .יל"ע מה הייתי לומד מק"ו אם איסור או גם חיוב מלקות,
וכבר עמד בזה הלח"מ והכריע דאיירי לחיוב מלקות] .עי' מה שהעיר עליו
בשעה"מ[ וכן משמע בב"ח ובב"י )חו"מ ס' שלז( והי' נ"ל להביא ראי
לדבריהם דאי נימא דלא ילקה א"כ הפירכא במקומה עומדת דמה לשור שכן
לוקים על חסימתו תאמר באדם שלא לוקין על חסימתו .ואמרו לי בשם
הגראי"ל שליט"א דדחה ראי' זו דא"כ הרבה ק"ו ידחו דאף לאחר הלימוד לא
לוקים דאאעמה"ד ,וא"כ נפרוך מה לקל שכן לוקים עליו תאמר לחמור שאין
לוקים עליו אלא ראי דאין זה פרכא] .מחתני הגר"ב זצ"ל[) .מנחת יהודה ב"מ
פח ,ב(

תוד"ה אתנו .בסו"ד פעמים שטועה .והעירו ברש"ש ובספר שפת אמת הא
הוי עקירה בטעות.
והעירני הגרא"ל שליט"א ליישב דלפעמים ידע שהוא פסח רק יחשוב שהוא
מותר הפסח ובכה"ג עצם ויחשוב לשם שלמים המחשבה היא לא בטעות
דידע שהוא משנה רק יטעה ויסבור שצריך לשנות ולכן היה זה מחשבה שלא
לשמה שלא יעלה הקרבן לרצון לבעלים.
אמנם אם לטעות כזה נחשוש הרי שיסבור הבעלים שצריך לחשוב כן א"כ
מה נרויח בזה שלא יאמר בדיבור לשמו הא כיון שטועה וסובר שצריך לעקור
בודאי שיאמר ועוד דטעות כזה לא שכיח בגט ובתוס' הרי כתבו לחלק ,ועוד
יש לעיין אפי' נימא דמצוה לשמה סגי במחשבה מ"מ לעקור מהקרבן שם
הקרבן אולי דבעינן בדבור דווקא וא"כ אף שנתקן דלא לימא לשמה מ"מ
בכה"ג הרי יאמר מפורש) .מנחת יהודה זבחים ב ,ב או' יב(

הערות על דבריו

סיפר רבנו שלמד עם הגרמי"ל חברותא בצהרים אחרי שהיו אוכלים בחדר
צדדי בישיבה .ובהקדמת הגרמי"ל לספרו על סדר קדשים כ' :וכן בריש
זבחים יש גם מהרשימות שרשמתי בשנת תשי"ח כשלמדתי ענינים אלו עם
ידידי מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א .ומביא בתוך הספר כמה דברים מרבנו
וכדלהלן] .ובעת שכתב הגרמי"ל שורות אלו התבטא כיצד אני יכול לכתוב על רבן של ישראל

ג

גמ' שחטה לשם חולין כשרה כתב הרמב"ם פט"ו הל' פסוה"מ ה"ד דכשרה
ולא עלתה לבעלים .ויש להעיר מלשון הסוגי' דקתני קדשים דל חולין מינייהו
הו"ל סתמא וסתמא כשרים דמשמע דדין סתמא יש על הקרבן לכשרים
ועלה לבעלים.
והעירני הגרא"ל לומר דאה"נ לפי הס"ד דכל הדין מה לחולין אין מחללין
קדשים הוא מסברא וכדפירש"י ד"ה דלאו מינה כגון חולין ואין שמו נתפס
על הזבח לעקור שמו ממנו .א"כ הי' צ"ל כשר ועלה אבל לפי המסקנא בע"ב
דלמד מקרא דולא יחללו א"כ אדרבה נימא דק"ו הוא דאם קדשים מחללים
קדשים כש"כ חולין יהי' צריך להיות פסול לגמרי רק דחידשה התורה בקרא
ולא יחללו א"כ החידוש הוא לענין שלא לפסול הקרבן אבל מ"מ מחשבה
היא כמו שאר לא לשמה דאינו עולה לבעלים וכמו"כ בשאר קדשים לשם
חולין דלא יעלה לבעלים וצ"ב) .מנחת יהודה זבחים ג ,א או' יד(

"ידידי" ,שזה נראה שכביכול אנו שוים ,ואחר שהסבירו לו שאדרבה אם לא יכתוב זה יראה
כפגיעה הסכים לכתוב ידידי[

א
זבחים ב ,א תוס' ד"ה לשם גבוה כו' .וי"ל כו' וחילול משמע פסול לגמרי כו'
מ"מ שייך בהן חילול משום פסח וחטאת .ויש להעיר א"כ בדרשת הקרא ולא
יחללו במורם מהם נמי נימא דהא דמדייקים בנמוך מהן מתחללין שיעלה על
פסח וחטאת ולא על שאר הקרבנות .והעירני הגראי"ל שליט"א לפרש
דבאמת בין הקרא ובין מה דדרשינן דקדשים מחללים קדשים קאי בכל
הקרבנות במה דאיירינן בהו רק לענין במורם מהם אין מתחללין בנמוך מהם
מתחללין הרי מדברים על הקרבנות שמתחללין וכיון דלשון מתחללין משמע
פסול לגמרי לכן ילפינן מזה על כל הקרבנות שנפסלין בנמוך מהן.
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)ב"ק פ"ח ה"ז(

פרשת חוקת
שנת תשע"ה

ויבכו כל העדה

פניני הפרשה
וחושבים שכך זה דרך הטבע ,וגם בירידת המן אע"פ שאינו צומח כמו הלחם
שרואים את האיכרים עובדים ועושים כל מיני פעולות שיגדל ,משא"כ ירידת
המן שזה מהשמים ,ובגמ' ביומא יש מ"ד דהמן ירד בגובה ס' אמה עי"ש ,הרי
זה דבר ניסי ,וביומא )ע"ה א'( כתוב דמי שלא הי' כהוגן ירד חלקו במרחק
יותר גדול ,ואם הי' ויכוח למי שייך העבד היו מוכיחים מהמקום שירד המן
עבורו עיי"ש ,כאלו ניסים גדולים!
אבל כיון שזה ירד יום יום הם התרגלו ,ובכדי שיהא התעוררות הי' כדאי
לעשות הפסק ,ואע"פ! דכתוצאה מזה היו מכשולות של מי מריבה ,ומלחמת
הכנעני מלך ערד ,אבל הכל כדאי בכדי שלא יתרגלו שיש "מן" בכל יום ,דאז
נראה קצת כמו טבע ,ואפילו דלפעמים ירד במרחק ,מ"מ כמו שהיום אדם
יכול לראות שיש קושי בפרנסה ,אבל חושבים שמי שיש לו פרנסה כך זה
בטבע כך ,ולכן הי' כדאי לעשות הפסק ,ולאחר שיחזור ירגישו שזה השגחה,
וזה יחזק את האמונה שלא נעשה כלום מעצמו ,ואע"פ שאדם יודע מזה,
אבל להרגיש את זה ולחיות עם זה נצרך מאוד להתחזק) .ימלא פי תהלתך עניני

ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל.
)במדבר כ ,כט(
ופרש"י כל בית ישראל  -האנשים והנשים ,לפי שהיה אהרן רודף שלום
ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו.
בעידנא דחדוותא אמר רבנו שליט"א :אהרון הכהן ע"ה הרי עשה את
המלאכה של שלום בית במדבר ,על מה רבו? הרי לא היה חסר להם מאומה:
אוכל ירד מהשמים ,בגדים היו להם ,הכל היה לא חסר דבר ,ואם כן על מה
הם רבו עד שהיה צריך את אהרון הכהן להשלים ביניהם?
כנראה שתמיד המריבות הם על פכים קטנים ,הוא רוצה שהבענקעל
)הכסא( יעמוד כאן ,והיא טוענת שהכסא יעמוד דווקא שם ,ואהרון הכהן
היה עובד קשה על עסקי תנור וכיריים) .מאחורי הפרגוד עמ' (350

פרנסים טובים

בתענית )דף ט( איתא ג' פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ,ואהרן,
ומרים ,וג' מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר ,וענן ,ומן .באר בזכות
מרים ,ענן בזכות אהרן ,מן בזכות משה ,מתה מרים נסתלק הבאר שנא'
ותמת שם מרים וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה וחזרה בזכות שניהן ,מת
אהרן נסתלקו ענני כבוד שנא' וישמע הכנעני וכו' ,וכסבור ניתנה לו רשות
להילחם בישראל וכו' חזרו שניהם בזכות משה ,מת משה נסתלקו כולן שנא'
ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחד ,וכי בירח אחד מתו והלא מרים מתה
בניסן ,ואהרן באב ,ומשה באדר ,אלא מלמד שנתבטלו ג' מתנות טובות
שנתנו על ידם ,ונסתלקו כולם בירח אחד.
והנה כיון שאמרו חז"ל דלאחר מיתת מרים חזרו המים בזכות אהרן ומשה,
ילה"ע דלא הי' צריך להיות אפילו הפסק של רגע אחד שלא יהיו מים ,דכיון
שחזר אח"כ בזכות אהרן ומשה למה זה הפסיק ,דלא משמע שזכו אח"כ
בעבור זכויות חדשים שנתחדשו שלא היו להם קודם ,ואדרבה לכאורה
זכותם הי' יותר גדול לפני המעשה דמי מריבה שהי' באותו זמן שנפסק הבאר
לזמן מועט לאחר מיתת מרים ,שהרי זה נחשב להם קצת חטא ,ובכל זאת
המים חזרו אח"כ בזכותם ,וא"כ למה הי' הפסק בבאר במיתת מרים
וכתוצאה מזה יצא מכשול גדול דמי מריבה ,וכן אח"כ כשמת אהרן נסתלקו
ענני הכבוד ,וכתוצאה מזה הגיע הכנעני מלך ערד ונלחם עמהם ,דמאחר
שחזר אח"כ בזכות הנשארים א"כ למה היו ההפסקות באמצע ויצאו מזה
מכשולות של מי מריבה ומלחמת הכנעני.
אלא נראה דהנה כמו בזמנינו אדם לא רואה נס בכל יום שיש לו לחם ,דחושב
שזה דרך הטבע שיש לו אוכל ,ובדרך כלל לאנשים יש אוכל ולא רואים בזה
השגחה מיוחדת שהקב"ה נותן להם מה לאכול ,ולא מרגישים כי התרגלו,

אמונה(

אדם כי ימות באהל

איתא בגמ' שבת )פ"ד ,א( אמר רבי יונתן :לעולם אל ימנע אדם את עצמו
מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה שנאמר זאת התורה אדם
כי ימות באהל  -אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה .וכ"ה ברמב"ם )פ"א
מת"ת ה"י( אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפי' בשעת
מיתה .ועיין מהרש"א שפירש דלא קאי על בית המדרש ,דשם ודאי אינו
בשעת מיתה אלא על דברי תורה קאי ,ואמנם גם בדברי תורה א"א להגות
בשעת מיתה ממש ואף לא בשעת גסיסה ,אלא הכוונה סמוך למיתה ,וכתוב
על הג"ר זלמל"ה מואלזין שלמד סמוך למיתתו ורצו למונעו ,ואמר שכאן
בגמ' מבואר דאפי' אז חייבים ללמוד ,והנה ודאי שחיוב לימוד התורה הוא
בכל מצב אפי' מי שהוא בעל יסורים והכא קמ"ל דאפי' בחולשה הגדולה של
שעת מיתה ג"כ צריך ללמוד ,ועוד דאדם עלול לחשוב שאז צריך רק
להתודות ולא ללמוד ,וקמ"ל דאע"פ שצריך אז להתודות מ"מ צריך גם ללמוד
באותו זמן.
והנה ודאי שגם שאר מצות צריך לקיים אפי' בשעת מיתה ,והכא קמ"ל
שצריך לשקוד על הלימוד בלא הפסק ואפי' בשעת המיתה ,וצע"ק כיצד
אדם זה מת הרי אין מלאך המות שולט במי שלומד כדאיתא לעיל דף ל' ב'
על דוד המלך ,ומיהו הדבר ברור שמי שנגזר עליו למות ימות באותה שעה
שנגזר עליו וכמו שהיה לבסוף אצל דוד) .אילת השחר שבת שם(

אעלה בתמר

החל מהשבוע נביא דברים מהקונטרס 'אעלה בתמר' עה"ת שי"ל בשנת תשס"ד ע"י הרה"ג שליט"א מתלמידי רבנו ,שבו ליקט מספרי אילת השחר על הש"ס ועוד על סדר התורה עם הערות
והארות 'אחזה בסנסיניו' ובנדבות לבו הביאם לנו לפרסמם.

טומאת מת הנגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים )במדבר י"ט י"א(

במותו במה נטהר כשחי .וכן גבי מתים לעתיד לבוא מבואר שלולא הפסוק וזרקתי
עליכם מים טהורים היה פשיטא שהם טהורים ,ואם היו טמאים במיתתם טומאה
שבהן להיכן הלכה .אכן אפשר לדחות דבאמת המת עצמו טמא הוא ,אלא שדין
טומאתו הוא רק כשהוא מת אבל כשהוא חי דבר אחר הוא ולכך נטהר כשהוא חי.103
אלא דלכאורה יש לדון שיהא טמא בתורת מגע בית הסתרים 104למאן דסבירא ליה
דכהאי גוונא טמא) .105אילת השחר כתובות דף ד' ע"ב ד"ה שם תוד"ה עד שיסתם(

בגמרא נדה )דף ע' ע"ב( שאלו בן השונמית מהו שיטמא 100והשיבו מת מטמא חי
אינו מטמא ,עוד שאלו מתים לעתיד לבוא צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין,
וביארו התוס' משום דכתיב קרא לעתיד לבא )יחזקאל ל"ו כ"ה( וזרקתי עליכם מים
טהורים ומספקא ליה אם הך זריקה הויא שלישי ושביעי או לא .יש שהסתפקו101
לומר שמת הוא רק מטמא אבל הוא עצמו אינו טמא ,102דאם בן השונמית היה טמא

 100פרש"י :בן השונמית שהחיה אלישע מהו שיטמא לאחר שהחיהו מי חשוב כמת ,עכ"ל.
 101והביא רבינו ספק זה גם באיה"ש כתובות דף י"ד .ד"ה והנה כבר הבאנו לעיל ,עוד הביא רבינו באילת השחר כאן
דכמו"כ מטו כמדומה בשם הגר"ח מבריסק בגדר טומאת גולל של קבר שאינו טמא רק מטמא ,ולכך גם בעלי חיים שאינם
מקבלים טומאה נעשים גולל לקבר ,ועיין בקוב"ש כתובות אות ט"ו ,עכ"ד רבינו.
102
בספרי זוטא פר' חוקת כאן )פיסקא י"ט אות י"א( איתא בזה"ל :נוגע במת טמא ,אין מת עצמו טמא ,עכ"ל ,והובא
גם בילקוט כאן .וכתב הזית רענן כתב דנפ"מ שהמת א"צ הזאה בתחיית המתים ,ומבואר בזה שהמת הוא רק מטמא אבל
הוא עצמו אינו טמא .והביאור כתב בחי' הגר"ש ז"ל ב"ב סימן ט"ו אות ד' דבודאי אין הכוונה שמת אין בו סיבה לטומאה
אלא יש בו סיבה רק שמופקע מקבלת טומאה וממילא דכל דין טומאתו הוא רק לטמא אחרים .והנה ענין זה רבו פארותיו
בספרי האחרונים ואיבדרו הרבה בי מדרשא ואציין מה שעלה כעת במצודתי הדלה בספרים שנו"נ בד' הס"ז :אבני נזר יו"ד
סימן תס"ו סקכ"ג ,סדרי טהרה כלים דף ר"נ ב' בארוכה ,אוצר הספרי קדושת הר הבית ,גליוני הש"ס ברכות יט ,:ס"ז
קרית ארבע עמ' קפ"ב מבעל המקו"ב ,פרדס יוסף עה"ת פרשת שמיני )קיב-א( ופרשת חוקת כאן ,דובב מישרים ח"א
סימן מ"ו ד"ה ויש ,חידושי ושיעורי הגרש"ר ב"ב יט ,:ועיין בספר תורת בית המדרש )ישיבת בימ"ד עליון ארץ ישראל(
עמ"ס ב"ב מעמ' ר"ג והלאה שהאריך והקיף כל סוגיא זו וציין גם הרבה ציונים בענין] ,אולם מה שהביא בעמ' ר"ו בשם
רבינו לא יתכן ,ואשתמיט מיניה דברי רבינו באילת השחר אשר לפנינו[.
103
כוונת רבינו מבוארת שיש לדון סברא חדשה דגם אילו היה המת חפצא דטומאה וטמא בטומאה עצמית ,מ"מ דין
טומאתו הוא רק כשמת וכשחי פקע טומאתו ,כיון דכשחי דבר אחר הוא ופנים חדשות באו לכאן ,ויש להוסיף סברא דכשחי
אינו טמא מאחר דפקע כל סיבת הטומאה שהיתה בו ,שהרי כל הטומאה שלו הוא בתורת מת וכשחיה אין כאן סיבת
הטומאה ,ודוק.

 104כ"כ הרבה מן האחרונים דאף לדעת הספרי זוטא שמת עצמו אינו טמא מ"מ כל מת יהיה טמא עכ"פ מחמת שנוגע
הוא בעצמו ,עיין בהפלאה כתובות קיא ,:נוב"י באהבת ציון דרוש ח' ,הגהות הרד"ל על הס"ז ובגמ' נדה כאן ,אמבוהא
דספרי פרשת חוקת כאן ,וכן מבואר בשו"ת חת"ס חיו"ד סימן של"ז ד"ה והנה בנדה שכתב דבן השונמית נטמא מיד
כשחיה מחמת שנגע בעצמו ]אך עיי"ש שכתב דכל המתים שיחיו בתחה"מ לא יטמאו כיון שיהיו עפר שעה אחת קודם
תחה"מ כמבואר בשבת קנב :ובטלה טומאתם[ ועיין בסדרי טהרה כלים דף ר"נ ב' שהאריך דאינו נטמא מחמת נוגע בעצמו
כיון דמת אינו בר קב"ט ומפלפל בטעם בית הסתרים )ראה הערה הבאה(.
והנה דנו האחרונים )עיין אמבוהא דספרי הנ"ל ועוד( בהא דאסור להכניס מת לעזרה לדעת הס"ז שמת עצמו אינו טמא,
והכריחו מזה שכל מת נטמא מחמת נוגע בעצמו .ויש לדחות לפמש"כ האחרונים )עיין חי' מרן הרי"ז הל' פרה )דף ס"ב(
בשם הגר"ח ,ובזכר יצחק סימן נ"ה ד"ה אלא( שאיסור ביאת מקדש אינו מחמת ביאת הגברא בטומאה אלא איסורו משום
מטמא מקדש ,וא"כ א"ש שאסור להכניס המת אע"פ שאינו טמא בעצמו כיון שמטמא אחרים.
ובעיקר הדבר יש לעיין מה שייך שמת יטמא מחמת נוגע בעצמו דלכאו' מת אינו בר קב"ט בעצם ,שלא מצינו טומאה רק
באדם וכלים וכיו"ב אבל לא במת ,אכן כבר הביאו את תשובת הריב"ש סימן קכ"ד שכתב הטעם שמותר לקבור מת בסמוך
לכהן משום שכיון שמת נעשה חפשי מן המצות ,ומשמע דאה"נ המת מקבל טומאה ממת אחר ,וצ"ע.
 105עיין היטב בסוגיא חולין עב :ובתוס' שם במחלוקת ר"מ ורבנן מגע עצמו אם טמא ,וכוונת רבינו דלכאו' גם כאן תלוי
בזה אם שייך לומר שנטמא מחמת שנגע בעצמו או דחשיב טומאת בית הסתרים שאינו מטמא .ועיין פסחים יח .רש"י ד"ה
בטלו גבי מי חטאת שפקע מהם טומאה חמורה דאכתי נשאר בהן טומאה קלה משום דאין נגיעה גדולה מזו שנגעו בעצמן.
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ענין בפרשה -לימוד המוסר
על יאמרו המושלים באו חשבון -ודרשו רז"ל )בבא בתרא ע"ח ,ב( "על כן יאמרו המושלים" ,אלו המושלים ביצרם" ,באו חשבון" באו ונחשוב חשבונו של
עולם ,הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה .וראה עוד בעניני לימוד המוסר בגליון חוקת תשע"ד ,ובגליון האזינו תשע"ה.

לימוד כל יום מסילת ישרים

חכמה יראת ד' יגיע לחכמה ויהיה ת"ח .ומה שכתב המ"ב בלשונו לומדי
תורה ולא כתיב שיהיו תלמידי חכמים ,שמעתי ממו"ר הגאון הגדול ר"ח
קניבסקי שליט"א כי אלף נכנסים לביהמ"ד ואחד יוצא להוראה ולא כולם
ת"ח ,אבל כולם צריכים להיות לומדי תורה )מוסף שבת קודש כי תצא(.

במעמד כנס בוגרים של ישיבת חברון כנסת ישראל שהתקיימה בר"ח ניסן
תשס"ט אמר רבנו בתו"ד :והנה האנשים שבאו לכאן הם מבוגרי הישיבה,
שבאו כדי להתרומם ,ועי"ז שכל אחד ואחד בא לכאן כדי להתרומם מקוים
לד' שיועיל ,עד שנוכל לזכות לגאולה מה שכתוב רנו שמים הריעו תחתיות
ארץ.
והיות שכל אדם אם לא עושה חשבון הנפש והוא לא חושב על מצבו הרוחני
יכול באמת לרדת כי אדם לא עומד במקום אחד ,וכמ"ש הגר"א )משלי טז
כד( שהאדם לא יכול להיות במדרגה אחת אלא או שיורד או שעולה.
ממילא היות שלדאבונינו הרחוב וכל המצב של היום הוא בירידה ,אנחנו
צריכים בכל זאת להתרומם ולקדש שם שמים ,וזהו התכלית שאנחנו צריכים
לעשות ,לכן לכל הפחות כל אחד צריך לקחת על עצמו פעם ביום אפילו כמה
רגעים! לא הרבה! לחשוב חשבונו של עולם כדי שיתקדש שם שמים שלא
לרדת ,רק שכל אחד יתרומם וכל אחד ילמד ,אם הרבה בודאי טוב ,אבל לכל
הפחות חמשה רגעים בספר מסילת ישרים.
ספר מסילת ישרים הוא ספר שכל אחד יכול לעלות מזה ,ואם ילמדו אפילו
קצת זמן ,אך לכל הפחות פעם ביום ,ויעשה חשבון עם נפשו הקב"ה יעזור
שנוכל לעלות.

העיקר להגיע לרגע אחד של מוסר

הוי עובדה בקבוצת בחורי מישיבה חשובה הק' ,שביקשה ללמוד מוסר יותר
מחצי השעה הקבועה ללימוד המוסר בישיבה ,והם שיגרו את השאלה בידי
המשגיח שליט"א קמיה הגראי"ל והוא אמר להם בין הדברים כי מחצית
השעה שנקבעה בישיבות הק' ,תכליתה היא אותו רגע של מחשבה אמיתית
אחת .ולכן אין כאן שאלה של חצי שעה שעה או שעתיים המטרה היא
לזכות באותו זמן של לימוד לרגע אמיתי ופנימי ,והבן.
עוד אמר רבנו שליט"א פעם לתלמיד ישיבה :אם אתה לקוי לדוגמא בליצנות
על החברים בכל יום ,תעצור משטף היום אפילו לרגע קטן אמיתי תחשוב
אודות הדבר שאתה לקוי בו ,לא משנה באיזה מצב אתה נמצא ,יושב ליד
הסטנדר או כאשר הנך הולך בדרך ,במחשבה נכונה אתה יכול לשנות את
עצמך ,לדוגמא תתבונן מה אתה מרוויח מליצנות על החברים כלום ,ומה
יהיה הסוף איתך שכר עבירה כנגד הפסידה ,או שתתבונן בדברי חז"ל אבות
)פ"ג מ"א( מאין באת ,מטפה סרוחה ,ולאן אתה הולך למקום עפר רמה
תולעה ,לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה,
ועי"ז תוכל להשתנות לחלוטין.
ובדרשה לאברכים הוסיף רבנו שליט"א אמנם צריך גם להיזהר שמחשבה זו
עצמה לא תביאו לידי גאוה שיחשוב "הנה אני מושלם כי אפילו חשבון הנפש
אני עושה" ודו"ק) .מאחורי הפרגוד(

ללמוד מוסר בשיעורי דף היומי

בס"ד .בירח שנתנה בו תורה ה' תשע"ב
משנה ערוכה היא 'אם אין יראה אין חכמה' ואחז"ל בשמו"ר )פ"מ( "כי מי
שהוא יודע  -ואין בידו יראת חטא ,אין בידו כלום -שקפליות של תורה
ביראת חטא -] .שהתורה מקופלת בתוך יראת חטא -רש"ש שם[
זכינו ולימוד דף היומי נתפשט בכל מקום ,והרבה שיעורים נתייסדו לצורך
זה ,וב"ה שנתרבה תורה.
ורחש לבו של א' הרבנים שליט"א ,שבכל שיעור של דף היומי ,בסוף השיעור
יקדישו כ 5-דקות לצורך לימוד המוסר ועניני בין אדם לחבירו.
ודאי שכל מי שיכול דבר חשוב הוא מאד ,וזכות הרבים תלוי' בו ,כי רב ברכה
הוא ,ואשרי מי שזוכה לכך .א.ל .שטיינמן

לחשוב למה באתי לעולם

ועל דרך הנ"ל יעץ רבנו שליט"א לבחורים חוזרים בתשובה ששאלו איזה
ספר מוסר ללמוד ,ואמר להם כל הספרים טובים ,אבל אחד שאין לו את
הזמן ,שיקח כמה דקות שיכול לשבת עם עצמו ,ויחשוב בשביל מה הביאו
אותו לעולם ,וכי לאכול לשתות לישון וכדו' ,ואם כך האם אני ממלא את
היעוד שלי) .שם(

למוד בבוקר

להרבות למוד המוסר

פעם יעץ רבנו שליט"א לפלוני שעדיף לו ללמוד מוסר בבוקר ]מאשר בלילה
לפני השינה[ כיון שכך תיווצר לו השפעה לכל היום) .שם(

בס"ד .לכ' הנאספים במטרת חיזוק להרבות יראת שמים ע"י לימוד בספרי
יראים ה' עליהם יחיו.
כידוע שבכל הזמנים הי' צריך הרבה לעמול להתחזק ביראת השם יתברך,
ובישיבות הי' זמן קבוע ללמוד בספרים ולהתעורר לבקש תחבולות איך יהי'
לבם לשמים.
ובזמן האחרון זה נחלש מאד ,ומאד צריך לחפש דרכים ועצות איך להתחזק
ולחזק.
ובס' מעשה רב )או' ס'( כתוב" ,ספרי מוסר כמה פעמים בכל יום" ,וזה נכתב
ע"י א' אשר הי' מקורב להגר"א בהסכמת גדולי הדור ההוא ,ומה נענה אנן
בדור שלנו אשר הצורך הזה הרבה יותר ,ובודאי זה צורך גדול להתחזק
בלמוד ספרי יראים.
ויה"ר שע"י הכנס הזה יתעוררו ויתרבו להתעורר בזה להרבות יראת שמים
ולמוד התורה.
יום כ"ו ניסן תשס"ה לפ"ק .הכו"ח א .ל .שטינמן

ספר רבנו במוסר

כשעמדו להוציא את ספרו של רבנו 'ימלא פי תהלתך' שהם שיחות מוסר
שמסר ,ביקש לעכב את הדפסה ,ואמר כי א"א להדפיס ספר כשלא נמצאים
בדרגה של הכתיבה.
ולאחר כמה שבועות שהתעכב הספר ,הורה רבנו שכעת אפשר כבר
להדפיסו.

למסור שיחה כמונחים שם

בשלהי אלול תשע"ד שרבנו לא חש בטוב וביקשו שאולי יצא למסור שיחה
בישיבת אורחות תורה לפני ר"ה ,אמר רבנו ,שכדי לומר שיחה צריכים
להתכונן ולהיות מונחים במה שאומרים במוסר .אבל כעת שאני עסוק
בעצמי אם אני מרגיש טוב או לא ,אינני יכול למסור שיחה באופן כזה.

שיחות רבנו

קודם יראה

ואמר רבנו שבישיבת כפר סבא הוצרך למסור שיחות במוסר ,ומאז התרגל
לדבר גם בדברי מוסר.
כשהגיע לפונביז' לצעירים היה הגר"ש גרוסברד זצ"ל מוסר שיחות ,וכשלא
היה נמצא היה רבנו מוסר במקומו .וכן בכולל חזון איש היה מוסר בחודש
אלול שיחה לפני מעריב.
וכשנפתחה ישיבת גאון יעקב החל רבנו למסור שיחות באופן קבוע ,ובכל
מוצאי שבת אחרי צאת שבת היה מדבר ]בחושך[ דברי מוסר ]גם בישיבת

שח הגר"א מן שליט"א :נזדמנתי לבר מצוה של נין ראש הישיבה הגאון
הגדול רבי אי"ל שטינמן שליט"א וכיבדוני לומד דרשה .בגמר הדרשה
בירכתי את נער הבר מצוה שיהיה "ת"ח ירא שמים ובעל מידות טובות" .אמר
לי ראש הישיבה שליט"א לא כך הסדר ,אלא ראשית חכמה יראת ד' .דבר
ראשון זה יראת שמים .ושאלתיו כי במשנה ברורה סי' מ"ז סק"י כתב "ותמיד
תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי
תורה וצדיקים ,ובעלי מידות טובות" .הרי שהסדר הוא לומדי תורה והשיב
לי ראש הישיבה שליט"א כי פעם הרחוב היה נקי האוירה היתה נקיה ,והדבר
הראשון היה יראת שמים .אבל בדורות האחרונים אם לא ילמד מהיכן יתחיל
היראת שמים ,הרי מיד יסטה מן הדרך כשלא יתחיל קודם ללמוד תורה ,ולכן
באמת ראשית חכמה יראת ד' ,אבל לדור שלנו הדרך הראשונה ליראת ד'
הוא ללמוד ,ולכן כתב המ"ב שדבר ראשון יתפללו ההורים על בניהם שיהיו
לומדי תורה ונמצא אם כן שהברכה צריכה להיות שיהיה ירא שמים ,אך
כיצד זה יבוא על ידי שילמד תורה ואז יתחיל היראת שמיים וע"י הראשית

כפר סבא היה רגיל לדבר בחושך[.

והיו רבים באים לשמוע את מאמרי מוסר אלו ,ורבנו היה קורא להם שיעורים
באגדה ,שדרכו ללמוד דברי המדרש עם קושיות ומהלכים ולהתחזק מכך.
ובעיקר משיחות אלו נדפסו הספרים.
במשך השנים נקרא רבנו למאות מאות מקומות בעולם התורה למסור דברי
חיזוק והתעוררות .ובדרך כלל השיקול הוא האם יתחזקו מזה ויהיה תועלת
לשומעים ,ואם נראה לו שכן מגיע אפי' למקומות מרוחקים ושומעים
מועטים.

פניה ובקשה
הנה בס"ד מרובה אנו זוכים להוציא מידי שבוע בשבוע את הגליון ומופץ באלפי עותקים ברחבי ארץ ישראל ובחו"ל
אך דא עקא הוצאות הדפוס השתרגו עלינו ואין בידינו יכולת להמשיך להוציא את הגליון בדפוס בלי עזרת הציבור יראי ה'.
ועל כן אנו מבקשים מי שבידו לסייע שיפנה למערכת
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יום היארצייט של הגאון הגדול רבי שלום צבי שפירא זצ"ל מנהל רוחני בישיבות 'אור תורה ובית
התלמוד' ומח"ס 'קובץ ביאורים על הרמב"ם' נלב"ע י"ג תמוז תשס"א
הגרש"צ היה יליד בריסק דליטא ,וכשעלה לארץ ישראל אחרי השואה היה בקשר תמידי עם רבנו ,והיה מדברים בד"ת ומוסר ובפרט בשבתות בכולל חזון איש ,שדרכו של
הגרש"צ היה ללכת ללמוד מאחר סעודת שבת ,עד זמן מנחה קטנה ברציפות ,ורבנו יבדלח"ט גם היה נמצא שם באותו הזמן והיו מדברים בד"ת.

טלית לבניו

ומחטיא את הרבים ,ומאידך בחז"ל )סנהדרין קב א( במליצתם אמרו שתפס
הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו וא"ל חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בג"ע,
א"ל מי בראש ,א"ל בן ישי בראש ,א"ל אי הכי לא בעינא .מבואר דהחטא
היה של גאוה.
והביא שהגרש"צ תירץ דכיון דהיה חוטא ומחטיא ,זה גופא גרם לו לגאוה
שלא הסכים לדברי הקב"ה.
ועוד הק' הנ"ל :דכיצד אמר לו הקב"ה חזור בך ,הרי מי שמחטיא את הרבים
אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
וענה רבנו דאולי לכן מוזכר הלשון "בבגדו" ,ולא בו עצמו ,דזה היה רק
התעוררות קלה לתשובה ,ולא ניתן לו זכות גדולה של התעוררות לתשובה.

בשיעורים בהלכות ציצית ,ציין רבנו שהגרש"צ זצ"ל שהיה כהן ,היה קונה
לבניו הבחורים טלית כי הם היו צריכים לברך ברכת כהנים ,שלא יקחו
מבחורים אחרים ,דעי"ז הם מכשילים אותם בספק ברכה כאשר יחזירו להם
אח"כ את הטלית] .א"ה ,וראה בס' ארח דוד להגרד בהר"ן שאמר הגר"ד ,שאין לקחת טלית
בשביל ברכת כהנים או לקריאת התורה מבן עדות המזרח ,דכיון דלשיטת השו"ע )סי' ח' סעי'
י"ד( צריך לברך שוב כשמחזיר לו את הטלית ,והם נוהגים לא לברך ,נמצאת מכשיל אותם
בנטילת טלית בלא ברכה .רק יקח מאשכנזי שנוהגים כשיטת הרמ"א )שם( שאין צריך לברך
כשמחזיר לו את הטלית ושוב אינו מכשילו .ובספר הליכות שלמה )עניני תפילה פ"ג ארחות
הלכה  (27הביאו בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שבצעירותו היה מזהיר את הכהנים שבבית
הכנסת שלא יטלו טלית ממתפלל בן עדות המזרח שהיה שם ,מפני שחשש שהלה אינו יודע
הדין ,שלפי דעת המחבר עליו לברך שוב כשמתעטף בה .אולם אח"כ נתברר לו שלא נהגו בזה
הספרדים כדעת המחבר ,וכל שלא הסיחו דעתם אין מברכים ]דכך פסקו חכמי ספרד דלא
כשו"ע .השלמי צבור )דל"ד ע"ד( ,והתפלה לדוד )סי' לב( ,והשלחן גבוה )שם ס"ק כא( ,ושכן
המנהג שלא לברך .וכ"כ מהר"ח פלאג'י בכף החיים )סי' י אות י( והחסד לאלפים )סי' ח אות י(,
והיפה ללב )שם ס"ק כב( ,והבן איש חי )פר' בראשית אות י( ,והכף החיים )סי' ח ס"ק נב( ,ע"ש[.

הספד רבנו
בהספד לפני מיטתו אמר רבנו :אינני ספדן מכמה טעמים .רק דבר אחד
אפשר לומר עליו שהי' מתמיד עצום ,בכל ימיו ,אפי' בשנים האחרונות שהי'
חלש מאד ,והי' כבר משותק ,בכל זאת ישב ולמד בהתמדה רבה ,וכן הי' בקי
עצום ,ובפרט במדרשים וזוהר באופן מיוחד ,ה' יעזור שיקויים ובלע המות
לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.

חינוך הילדים

דבוק בתורה

רגיל רבנו להביא דוגמא מהגרש"צ זצ"ל ששלח את בניו ללמוד בחינוך
העצמאי ,והשקיע בהם הרבה כשלמד עמהם יומם ולילה ,ואף שלח אותם
אל רבנו שילמדו איתו בלילות שבת .ואכן יצאו לו בנים ת"ח.

וכשהגיע רבנו לנחם אבלים ,סיפרו לפניו שהגרש"צ כשהיה לפעמים עוזר
לכבס את החיתולים בבית .ותמיד היה לו ספיקות בשעת הכביסה ממתי כבר
כלה הריח ואפשר כבר להרהר בד"ת.
והתפעל רבנו שליט"א ממעשה זו והזכירו אח"כ כמה פעמים את גדלותו של
הגרש"צ זללה"ה שבכל עת היה דבוק בלימוד ,וזהו הספיקות שלו.

במעשה דירבעם בן נבט
בשיעורים שמוסר רבנו שליט"א בספר נפש החיים אמר :שהגרש"צ שאל
אותו ,שהנה מצאנו אבות דר"נ פ"מ שחטאו של ירבעם היה שהיה חוטא

יום היארצייט של מרן הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד נלב"ע י"ב תמוז תש"א
רבנו שליט"א סיפר שזכה לראות את מרן הגר"א וסרמן בעת שהיה דין תורה מסוים בעיר בריסק ,שהגר"א וסרמן והגרא"י פינקל היו בוררים ,ואח"כ הלכו
למרן הגרח"ע שיהיה הבורר השלישי שיכריע .וכשהגר"א וסרמן היה בבריסק מסר שיחת חיזוק ,ורבנו שליט"א היה נוכח שם .וראה בפר' בלק תשע"ד מה
שהבאנו מרבנו שליט"א אודותיו ,וכאן הובאו דברים נוספים.

דברים במלאות ששים שנה

ואבנים של בית המקדש ,ומתוך כך הותיר פליטה בישראל ,שאלמלא כך לא
נשתייר משונאי ישראל שריד ולכן זה "מזמור".
פשט זה נתחדש לאבימי בזמן ההוא שהמתין לאביו עד שיתעורר ,ובזכות
המצוה של כיבוד אב שהוא כ"כ הקפיד עליה ,זכה לסייעתא דשמיא להבין
פשט במזמור.
ותוס' פירשו שהבין עכשיו את המזמור מה שלא היה מבין קודם לכן ,ואח"כ
הביאו תוס' מדרש וז"ל אך יש במדרש שאסף אמר שירה על שטבעו בארץ
שעריה פי' השערים של בית המקדש שטבעו בארץ בזמן החורבן ,משל
לשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר ,ונפל כדה לבאר והיתה מצטערת
ובוכה על אבירת הכד ,עד שבאה שפחת המלך לשאוב ובידה כלי של זהב,
ונפל אותו כלי שם ,ואז התחילה הראשונה לשורר ]אותה שפחה שנפל כדה
בתחילה[ ואמרה עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום אדם כדי שהוא של
חרס מן הבאר שאינו נחשב] ,מי יוציא לה את כד החרס שאינו חשוב מן הבאר
הרי אף אחד לא ישים לב לזה[ ועכשיו שנפל גם כד של זהב של המלך ,מי
שיוציא אותו של זהב יוציא כדי עמו ,כך בני קורח שהיו בלועים כשראו
שטבעו בארץ שעריה אמרו שירה ,אמרו מי שיוציא השערים יוציא גם
אותנו ,לכך אמר אסף שירה שהוא ממשפחת קרח עכ"ל המדרש.
ויש לבאר דברי המדרש שלכאורה הם לא מובנים כ"כ ,קודם כל מה הדמיון
בין הדברים הרי שם בכלי חרס שנפל לבאר ,אין שום סיבה מיוחדת לקלקל
אותו ,רק שכרגיל מי ישים לב ללכת ולטרוח להוציא מהבאר כד של חרס
שאין בו חשיבות ,אבל כשכבר טורחים ואדם בא עם הכלים כדי להוציא כלי
של זהב אין כבר טירחא כ"כ להוציא גם את הכלי חרס ולמה לא יוציאו ,ומה
זה דמיון לבני קרח שכשרואים שטבעו בארץ שערי בית המקדש כיון
שיוציאו את השערים מהארץ ממילא יוציאו גם אותם ,וכי מה השייכות
ביניהם שאומרים דכשם שהשערים יצאו גם הם יצאו ,עוד צריך להבין שהרי
המעשה עם בני קרח היה במדבר בזמן שפצתה הארץ את פיה ובלעה את
קרח וכל אשר לו באותו זמן בא הרהור תשובה בלבם של בניו ,ומחמת זה
נתבצר להם מקום בגיהנם ,ועלו ,וכל זה היה הרבה שנים קודם חורבן הבית
כמעט אלף שנה ,והיכן ראו שיהיה טבעו בא שעריה שיוכלו להבין

בכינוס לקראת היארצייט הששים של ר' אלחנן ,אמר רבנו בהיכל ישיבת
אור אלחנן בירושלים -אור לכ"ט סיון תשס"א
ידוע שלפני מלחמת העולם לא היו כמעט ישיבות ברוב המקומות ,ולמשל
בארץ ישראל היו רק ישיבה אחת או שתים ,וכן לא בארה"ב ,ולא באנגליה,
ולא בצרפת ,רק בליטא ,פולין ,והונגריא היו ישיבות ,ובזמן המלחמה נהרגו
כולם גם צדיקים גדולי עולם ופשוטי עם ,ועמהם גם הגאון הקדוש רבי אלחנן
וסרמן השם ינקום דמו .ויש באמת זכות לישיבה כאן מה שהושיבו ישיבה
על קברו ,וקראו את שם הישיבה על שמו ,ולא רק זה אלא בכלל כל הצדיקים
האלה לא הלכו לחנם ,זאת אומרת שקבלו פיצוי על הריגתם ,מה שלומדים
את תורתם ,וכמו התורה של ר' אלחנן שלומדים בכל הישיבות ,וזוהי זכות
גדולה וזה במקום הגופים שנאבדו ,אבל הנשמות נשארו ,והיכן הן נשארו
במה שממשיך הכח שלהם מה שהשפיעו בלימוד התורה שלהם במעשה
המצוות שלהם ,זה נמשך עד עכשיו ,ומכח זה צמחה תורה ,ודוקא באלה
המקומות שלא היה בהם כ"כ תורה כמו בארץ ישראל נתרבו ב"ה ישיבות,
ונתרבו תלמידי חכמים ונתרבו לומדי תורה ,וכן באמריקה ובאנגליה ,ואפי'
בצרפת בכל המקומות שכמעט לא היו בהם ישיבות עכשיו צמחו בהם
ישיבות ,צמחו בני תורה ,ויש ג"כ בעלי תשובה ,הכל בזכות אלה הקדושים
שאבדנו.
ונביא בנוגע לזה מאמר חז"ל :הנה הגמ' בקידושין דף ל"א ע"ב מביאה מעשה
באבימי שהי' נזהר מאד בכיבוד אב ,ופעם אחת כשהלך להביא מעט מים
לאביו נרדם אביו והמתין לו אבימי עד שנתעורר .ומביאה הגמ' "גחין קאי
עליה עד דאיתער" ,פי' שהי' מתכופף כל הזמן על אביו עד שאביו יתעורר,
ואיסתייעא מילתא ודרש אבימי מזמור לאסף פי' שהיתה לו סייעתא
דשמיא ,בזמן ההוא ודרש את המזמור לאסף.
ומה דרש במזמור לאסף? מפרש רש"י שהיה קשה לו למה במזמור ע"ט
שבתהילים שמדבר על הצרות באו גויים בנחלתך טמאו את היכל קדשך וגו'
דוד המלך פותח "מזמור" ,הרי קינה לאסף מיבעיא לי' ,שהיה צריך לפתוח
בלשון קינה ,ודרש שאמר אסף שירה על שכילה הקב"ה חמתו בעצים
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שהשערים יעלו וכך גם הם יעלו ,אבל כך כתוב במדרש וצריך להבין מה
הפשט.
ואפשר לומר כך הנה במעשה של טביעת השערים ,כתוב במדרש בפרשת
בהעלותך במד"ר )פרק ט"ו( שכשבא שלמה המלך להכניס את הארון
לבהמ"ק לא היה יכול להכניסו עד שנשאו השערים עצמן ,ונכנס הארון אמר
להם הקב"ה אתם חלקתם לי כבוד ,חייכם כשאני אחריב את ביתי אין אדם
שולט בכם ,תדע שכל כלי המקדש גלו שנא' ויתן ה' בידו את יהויקים מלך
יהודה ומקצת כלי בית האלקים ,אבל שערי ביהמ"ק במקומן נגנזו שנא'
טבעו בארץ שעריה ע"כ.
רואים מהמדרש שיש מעלה יותר אם הם טובעים בארץ ממה שילכו בגלות,
ולמה זה? אלא מפני שכשהולכים בגלות משתמשים בהם זרים הדיוטות ,וזה
בזיון כלי הקודש אמנם זה מצד אחד ,אבל מצד שני יש יתרון לאלו שהלכו
בגלות מפני שאפי' שהם בגלות אבל הם נמצאים על הארץ ואפשר בקלות
להביא אותם בחזרה שכשיעזור הקב"ה ויחזרו מהגלות יוכלו לבקש
מהמלכים ולהשפיע עליהם שיחזירו את הכלים ,אבל כשטבעו בארץ שעריה
הרי זה לא סתם שנכנסו באדמה ,ויכול בן אדם לחפור קצת בארץ ולהוציא
אותם דטבעו משמע עמוק מאוד ,דכשהקב"ה עושה טביעה זה טביעה
ממש וכדי להוציא אותם שייך רק שהקב"ה יוציא ,ובזה יש עדיפות לכלים
שגלו דכאן כשטבעו האיך הם יעלו.
ובני קרח כנראה שהיה להם רוח הקדש ,וראו שיבוא זמן שיהיה טבעו בארץ
שעריה והבינו שאם טבעו בארץ הרי זה סימן שהקב"ה רוצה שיחזרו אח"כ
אבל אם הם טבעו בארץ הרי לא שייך שיעלו רק ע"י הקב"ה בעצמו ,וא"כ
מזה שטבעו בארץ ראו מה שעומד הקב"ה להוציא את השערים מהארץ
ומזה הם ראו לעצמם ג"כ שיש תקוה ,ואפי' שנמצאים בתוך תוככי הארץ
שייך לצאת ושייך שיקרה להם נס שיעלו מן הארץ שיתבצר להם מקום
בגיהנם ויעלו הם ,וזה באמת נס גדול כי בדרך הטבע האיך שייך שיתקיים
אדם מתחת האדמה ,האם ראינו כזה דבר נס כזה גדול.
אבל זה הם למדו מהשערים ששייך כזה דבר ,וכמו שעשה הקב"ה
שהשערים לא ילכו בגלות כמו שאר הכלים שאז היה קל יותר להחזיר אותם
בכל זאת עשה הקב"ה נס וטבעו בארץ שעריה ובודאי שכונת הקב"ה
שלעתיד לבוא כשנזכה לביאת גואל צדק יעשה הקב"ה נס ויעלו מן הארץ
כי לא שייך אחרת כך גם במעשה של קרח כמו שהיה נס במה שנבלעו הם
וכל אשר להם בארץ נס כזה שנפלו כולם לתהום כך יכול הקב"ה ג"כ לעשות
עמהם נם שיצאו ולכן הרהרו תשובה בלבם וידעו שיוכלו להנצל ולעלות מן
הארץ דיש להם תקוה והשערים אמנם יעלו בלי תשובה לא שייך בהם
חשובה אמנם אדם יש לו אפשרות של תשובה וכשיש אפשרות של תשובה
אפשר לתקן ,ואם יתקנו אז יזכו להכל ,וזהו המזמור לאסף שבני קרח שרו
כשראו והבינו את הטביעה של השערים כבר בזמן ההוא ,וזה מה שרציתי
לומר :כי כל מה שהחריבו הגויים את הצדיקים ואת כל הגאונים והרבנים וכל
הכלל ישראל מה שהחריבו זכינו ב"ה שכיום נתרבו הרבה הרבה יותר בני
תורה ממה שהי' קודם ,ולמרות שגם קודם היו הרבה צדיקים היום ב"ה יש
הרבה יותר בני תורה ,ולא רק כאן אלא גם בארצות הברית ,ובאנגליה ,ואפי'
בצרפת מדינות שכמעט ולא היה בהן תורה כלל ולא היה בהן שום ישיבה
עכשיו כבר יש ,ואפי' כאן בישראל הי' ג"כ קצת מאוד ובשאר מקומות כמעט
ולא היה כלום ,וברוך השם היום מתרבים ישיבות וכוללים ,ומראה לנו הקב"ה
שיש לנו לומר מזמור לאסף על מה שרואים האיך שהקב"ה עוזר וצומח תורה,
ונקוה שהקב"ה יעזור לנו הלאה ,ולא יהיה שום רע לבני הישיבות ,והקב"ה
יעזור שעל ידי כולם יתרבה כבוד שמים ,ויתרבה תורה ,ויתרבו כל המצוות,
והקב"ה ישמח בנו ,ואנו נשמח בו ,ונזכה בקרוב לגאולה האמיתית במהרה.

הקדוש החפץ חיים
שח רבנו בשיעור :כל אחד נהיה קדוש ,בדור הקודם היו אומרים זכרונו
לברכה ,ואולי לפעמים אפילו זכר צדיק לברכה ,אבל קדוש כמעט אף פעם
לא אמרו!
והיום כולם קדושים ,והמלאכים צוחקים עליהם וכי זה צדיק זה קדוש,
ובעיקרון תואר כזה אם בא לריק יכול להזיק לנפטר וכמבואר בשו"ע
שנפרעין וכו' ]ואולי כיום כבר לא יזיק כי כולם יודעים שזה צחוק[.
והמשיך רבנו :בספרי רבי אלחנן וסרמן מצינו שאת כל הרבנים שמצטט
בשמם מכתיר בתואר מו"ר וכדו' ,אך את החפץ חיים מכתיר בשם הקדוש
]ראה ס' קובץ מאמרים ואגרות עמ' ק ,קל"ז ,ר"ו ,ועוד[ שהוא אכן היה
קדוש ,באמת צדיק נורא ואיום ,וכידוע שכל מה שיצא מפי החפץ חיים היה

בבחינת ותגזור אומר ויקם לך' ,ולפני מאתיים שנה ומעלה מצינו אנשים
יחידים שזכו לתואר קדוש כמו האור החיים הקדוש ,האלשי"ך הקדוש
וכדומה ואלו היו יחידי יחידים) .מאחורי הפרגוד עמ' .(404

י"ג עיקרי אמונה
שח רבנו בשיעור בנפש החיים :שמעתי שבישיבה של רבי אלחנן וסרמן זצ"ל
היו אומרים בכל יום את כל הי"ג עיקרים .ושאלתי פעם אחד שלמד שם
ואמר שאינו זוכר .ואחד הנוכחים בשיעור אמר שראה ]בספר על רבי אלחנן
וסרמן זצ"ל[ שרבי אלחנן היה אומר כל יום י"ג עיקרים] .א"ה וראה בס' מכתבי
ח"ח עמ' מ"ט דכתב החפץ חיים במכתב ,עוד אמרתי לעורר בזה אחב"י על ענין נשגב ,והוא
כידוע ממנהג שהנהיגו הקדמונים לומר בכל יום אחר התפלה את הי"ג עיקרי הדת ,והם י"ג אני
מאמין ,שענין זה מיוסד על מאמר חז"ל מכות דף י"ג בא חבקוק והעמידן על אחת דכתיב וצדיק
באמונתו יחי' וע"כ בימינו אלה שהאמונה נתרופפה בעוה"ר מצוה רבה על כל אחד ואחד
להתחזק בזה ולאמור אותה בכל יום אחר התפלה כמו שנהגו אבותינו מלפנים ,וראה מה
שהבאנו בענין זה בגליון פר' משפטים תשע"ד[.

חוזר שוב
שח רבנו :שמעתי כשר' אלחנן היה אומר את השיעור אם היו שואלים אותו
שאלה ,היה אומר עוד פעם אותם המילים .מה הפשט? האם חשב שהתלמיד
לא הקשיב טוב? הרי הוא הסביר טוב ,אלא הבין שאם יחזור שוב ,בזה גופא
יובן יותר.

הקנטונוסטים
ר' אלחנן )ראה קובץ מאמרים ואגרות עמ' שלו( מביא בשם החפץ חיים,
שהקנטונסטים היו גלגולים מאלו שכרעו לבעל בזמן גדעון .והנה ענין זה
שאמר ר' אלחנן :הוא מסוד ה' ליראיו שגילה דבר זה לחפץ חיים .והחידוש
הוא דגם אחרי אלפי שנים ,הקב"ה נותן אפשרות לתקן חטאים.
והנה יש ישיבה ברוסיה בשם תורת חיים שיש בהם ילדים שבאים לא"י
ללמוד ונמצאים בישיבות המצוינות ביותר ,ותוך שנה או שנתיים נחשבים
ממש מטובי הישיבה ,והיה הדבר לפלא וכששאלו את רבנו ,ענה להם שהם
הילדים של "הקנטוניסטים" שעדיין יש בהם רוח יהדות) .אפיקי איל(

הדיבוק האחרון
שח רבנו :הדיבוק האחרון שהיה ,זה היה במעשה הידוע של החפץ חיים עם
ר' אלחנן ]ופרטי המעשה שמע רבנו מהגה"צ ר' אליהו דושינצר זללה"ה.
ןראה בהקדמת הס' נחלת אליהו באריכות[

הידית בעולם הבא
ר' אלחנן אמר על החפץ חיים שכאן בעולם הזה זכינו לראותו ,אבל בעולם
הבא אפי' לידית של הדלת של מקומו לא נוכל לגשת.

עם הגרי"ז
ר' אלחנן היה בשנות תר"ע – תרע"ד ראש ישיבה בישיבה קטנה מקור חיים
שהיתה אז בבריסק והיה דרכו בליל שבת לדבר עם הגרי"ז ]שהיה צעיר
לימים כבן כ'[ בלימוד .ופעם דיברו בענין חידושו הנודע של הגרי"ז "בגדר
לשמה" ,והגר"א חלק עליו ,והתווכחו טובא ,עד שנכנסו למרן רבנו הגר"ח
והוא הסביר את דברי הגרי"ז ,וע"כ בקובץ שיעורים )ח"ב סכ"ב( מביא הגר"א
יסוד זה בשם הגר"ח ,על אף שמפורסם בעולם ד"ז מהגרי"ז ]ושם גם מביא
יסוד זה מהעילוי מסלוביץ זצ"ל שנפטר בעודו בחור[.

אחרי שש דקות
אמר רבנו :סיפרו לי שרבי אלחנן רצה לפעמים להיכנס לנוח לפני השיעור
ל"שש דקות" ,והיה מתעורר בדיוק אחרי שש דקות ,והוא דבר פלא שמצינו
אצל אנשים גדולים.

להתפלל לצד צדיק
הגר"א היה נוהג ללכת להתפלל בימים נוראים בצל החפץ חיים ,וכמדומה
שהוא ע"פ דברי החת"ס בהגהות לשו"ע סי' ק"ב )וכן בדרשות ז"ך אלול תק"ע,
ובחת"ס עה"ת פרשת יתרו( דהוכיח מהא דחנה התפללה ליד עלי ,שיש מעלה
להתפלל בתוך ד"א של צדיק.
ואחרי פטירת הח"ח היה ר' אלחנן נוסע להתפלל בימים נוראים בישיבת
קעלם.
]א"ה ,ושאלנו את מרן הגרח"ק שליט"א האם יש בזה את הענין שכוליה ביתא כד' אמות,
וממילא אם מתפלל בביתו של צדיק סגי ,ואמר מרן הגרח"ק דזה לא נאמר כאן ,ובעינן להתפלל
דוקא בד"א של צדיק.
ובשם הגרד"ל שליט"א שמענו להוסיף דהנה הוכחת החת"ס היא מחנה דהתפללה במשכן,
ואפ"ה היה לה ענין להיתפלל בתוך ד"א ,חזינן דאפי' כשמתפלל במקום קדוש מאוד כמו משכן
יש מעלה עוד יותר בד"א של הצדיק ,ואפילו אם הצדיק אינו מתפלל בשעה זו כמו עלי[.

לרפואת הרב שלמה בן שרה בתשח"י
לעילוי נשמת הרה"ג ר' שרגא פייבל בן רבי יצחק אלחנן שליט"א גיברלטר זצ"ל נלב"ע ו' תמוז תשס"ח
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פרשת בלק
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
חשבנות הרבים

בעריות ,ובלעם נתן להם עצה להפקיר עצמם לזנות ,ונשאלת השאלה אם כן
מדוע העמיד להם נביא רשע הרי יכול היה להעמיד להם אדם טוב יותר?
והתשובה כי אם היו שולחים גוי אחר ,גם כן היה קורה בדיוק אותו דבר ,כי
זו תוצאה ממידות שאינם מתוקנות ,ולכן מי שכולו רע הופך את השראת
השכינה גם כן לטומאה ,כלומר שד' לא בחר לאומות העולם דווקא גוי רשע
אלא בחר להם גוי ,אלא שהם רעים במידות ,ואם היו רואים גוי טוב זה לא
מפני שאינו מעוניין ברע ,אלא שאין לו את האפשרות להרשיע ,וכאשר
בלעם קיבל כוחות אדירים ואפשרויות והיה אדם גדול ,השתמש בגדלותו
להרע ,וכך היה עושה כל גוי שמקבל כוחות כאלו .והוסיף רבנו שליט"א
בהתרגשות וקרא בקול :אדם שכולו רע לא תעזור לו נבואתו וחכמתו מאומה!
הקב"ה נתן לבן אנוש בחירה ,ובדרך שרוצה ללכת מוליכים אותו.
נמצינו למדים כי ההשפעות הטובות שניתנות מהקב"ה ,צדיקים ילכו ויהנו
מהם ופושעים יכשלו בם ,כלומר שאם הוא צדיק ומעדן את מידותיו יתרומם
מהם למעלה ,אבל אם לא ,חלילה המעלות יהפכו לו לרועץ לעבירות
וכישלונות ,ואף יכול להכשיל עמו אחרים וגם לאבד את כל עולמו )מאחורי

אמר רבנו :במקרים רבים הרקע למריבות בין איש לרעהו הוא מחמת טעות
או דמיון ,השטן לא נותן מנוח וזמן לחשוב על הטעות לעצור את המחלוקת,
וכך מתגוללים בצרות של מריבות ,מחמת איזו טעות שוא בתחילת הריב.
ובערב שבת קדש פרשת בלק תשע"ב הוסיף רבנו שליט"א ואמר" :צא ולמד
דוגמא לדבר ממה שלמדנו בפרשת השבוע ,שבלק עשה כל מיני טצדקי
להרוג את ישראל כיון שחשש מהם וכמ"ש "עתה ילחכו הקהל את כל
סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה" ,אבל באמת עם ישראל לא חשבו
עליו כלל שהרי נאמר בתורה "אל תצר את מואב" והוא כבר הפך עולמות
בטעות גמורה" .וכן הוא באמת במקרים רבים ,וכך נראה כל העולם
'אנארישע וועלט' ההוא כועס כי פלוני לא הזמין אותו לחתונה ,ובאמת לא
התכוון כלל ,והם רבים ביניהם ובונים תילי תילים של מריבות ,על דברים
שלא היו וכלל לא עלתה על ליבם.
והוסיף רבנו :הנה הקב"ה העמיד לאומות נביא גדול כמבואר בחז"ל )הובא
ברש"י כב ,ה( שלא יהיה פתחון פה לאומות לומר ,אילו היה לנו נביאים חזרנו
למוטב ,העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם ,שבתחילה היו גדורים

בלק בן צפור

הפרגוד(

אעלה בתמר

קידמו אתכם בלחם ובמים )דברים כ"ג ה'( שייך על המלך יותר ,וכן הטעם על ששכרו
את בלעם הרי בלק הוא זה ששכר את בלעם ,ואם כן אף הוא בכלל האיסור.110
ומכל מקום קשה הא סוף סוף בלק אינו ממואב ואיך יהיה לו דין מואבי ,111וגם הא
האיסור של מואב לבוא בקהל נאמר בסיני ובאותה שעה עדיין לא היה בלק מלך
למואב ,דהא נעשה מלך מואב אחרי שנהרג סיחון וזה בשנת הארבעים לצאת בני
ישראל ממצרים ,ואיך הוא נחשב בכלל איסור של מואבים] .112ומה שאמרה תורה
'על דבר אשר שכר עליך את בלעם' על כרחך נתווסף אחר כך אבל עצם האיסור הא
נאמר בסיני בשעת מתן תורה ואז בלק לא היה עדיין מלך מואב .[113ועל כרחך צריך
ליישב קושייתו ולומר דהיה ידוע להם שאביו של בלק ממואב היה אלא שבלק נולד
ונתגדל במדין ונעשה להם נסיך שנחשב אצלם כמדיני אבל על פי דין מואבי היה,
ולכך רות נכדתו היתה בכלל איסור מואבי).114אילת השחר קדושין דף ס"ז ע"ב רש"י ד"ה מאי

בלק בן צפור מלך למואב בעת ההיא )במדבר כ"ב ד'(
פירש רש"י :בעת ההיא ,לא היה ראוי למלכות מנסיכי מדין היה וכיון שמת
סיחון מנוהו עליהם לצורך שעה.
בגמ' ביבמות )דף ע"ו ע"ב( מבואר שרצו לפסול את דוד לבוא בקהל משום דקאתי
מרות המואביה ,עד שדרשו ההלכה דעמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית ,והקשה
המהרי"ט )בחידושיו לקדושין דף ס"ז ע"ב ד"ה באומות( הא רות בתו של עגלון מלך מואב
היא ועגלון בן בנו של בלק היה ,106ובלק הלא מנסיכי מדין היה 107ואם כן עגלון הוא
מדיני ולא מואבי ולמה רצו לאסור את דוד ורות לבוא בקהל .108וכתב לתרץ דהא
דאמרינן באומות הלך אחר הזכר קאי רק על אלו שנולדו לאחר שנאמר האיסור ,אבל
בלק בשעת האיסור מלך מואב היה ,109וגם לטעמא דיהיב קרא על דבר אשר לא

באומות הלך אחר הזכר(

 112בקושיא זו ראה דכוות רביו להקשות על תחילת דברי המהרי"ט שכתב דכיון דבלק היה במואב
בשעה שאמר האיסור כלל גם הוא בהאיסור ,וע"ז מתמיה רביו דאיו כן שהלא כל תרי"ג מצוות
אמרו בסיי ואז לא היה בלק מלך למואב ,וראה בהערה הבאה.
 113הה מה שתפס רביו בפשיטות דהלאו אמר כבר בסיי ומ"מ אחר ארבעים שה תווסף טעם ללאו,
לכאו' צ"ע לומר כן דמה שייך לפרש טעם איסור קיים משום מעשה שאירע שים רבות אח"כ ,ואטו כל
אותן הארבעים שה היה איסור ללא טעם ,ועוד צ"ב הלא חזין דהטעם קובע את עיקר צורת האיסור
וכמ"ש )יבמות עו (:דעמוי ולא עמוית מואבי ולא מואבית לפי ששים אין דרכם לקדם אין בכלל
האיסור ,ואיך יתכן שהטעם אמר רק אחר ארבעים שה ועד כה היו אף השים בכלל האיסור ורק
אח"כ הותרו .אלא דבאמת דברי רביו מוכרחין הן לומר דהלאו אמר כבר בסיי ,דהלא כל תרי"ג מצות
אמרו בסיי ,ולדעת ר"ע בחגיגה ו :אמרו גם כל כללות ופרטות ,וכ"ה בפרש"י ר"פ בהר ,וע"כ גם לאו
דעמון ומואב אמר בסיי .וראה ביאור ד' רביו בזה עפמש"כ רש"י בפסחים סו :גבי אליאב אחי דוד
שאמר עליו כי מאסתיהו ,ואע"פ דאותו רגזות היה אחר מעשה דמשיחה מ"מ "מפי שגלוי לפיו שהוא
רגזן מאסו" ,וא"כ י"ל גם גבי איסור עמון ומואב שבאמת אסרו לבא בקהל מתחילת הארבעים שה
בעת מתן תורה מפי מדותיהם הרעות שהיו בטבע מאז ,ובסוף הארבעים שאירע בפועל תווסף הטעם
בתורה על דבר אשר לא קדמו וגו' ,אבל עיקר הטעם היה כבר בעת מתן תורה ,וא"ש היטב] .והה ראיתי
בספר חזון איש בסידור תית התורה )או"ח סימן קכ"ה סק"ד( שהקשה מפרשת חלות ומגדף ועוש
מחלל שבת דאמרו מגלגלין זכות ע"י זכאי וכו' ,הרי דפרשיות אלו לא אמרו בסיי ,וכתב ליישב דהלכות
אלו הם רק פרטי דיים ואי"ז מגרע מין תרי"ג ,עוד צידד שמשה קיבל הכל מסיי רק שלא היה רשאי
לדון ע"פ זה עד שצטווה למסרה לב"י ,ולכן הוצרך להקריב משפטן ,ולא משמע כן וצ"ע ,עכ"ד .והה
תי' הא' לכאו' צ"ע דפרשת חלות הלא מה במין המצות לדון דין חלות )רמב"ם מ"ע רמ"ח וחיוך
מצוה ת'( ,וצ"ל דעיקר דין ירושה כבר אמר בסיי ורק סדר הקדימה בחלה תחדש אח"כ ,אלא דעיקר
תי' זה צע"ג שהרי פרשת פסח שי תלוי בה כמה מ"ע ול"ת ולא אמר אלא ע"י מגלגלין זכות ע"י זכאי
כמבואר ברש"י עה"ת )במדבר ח' ז'( .גם תי' הב' כבר עמד החזו"א בעצמו וכתב דלא משמע כן והיח
בצ"ע[.
 114וכן כתב ליישב במושב זקים עה"ת פרשת בלק כאן דעיקר מולדתו היה במואב ובמדין מיוהו
לשיא ושוב חזרו מואב והמליכוהו עליהם לצורך שעה ,והובאו דבריו לעיל הערה? ועיין בחוסן יוסף
ה"ל )אות רל"ט( שכתב עוד על דרך זה די"ל דאביו היה ממואב ואמו ממדין והוחזק אצלם אחר אמו
כמדיי ודלא כההלכה דבאומות הלך אחר הזכר ,עכ"ד.

 106כמבואר בש"ס בכמה מקומות דבשכר מ"ב קרבות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממו רות,
וא"ר יוסי בר' חיא רות בת בו של עגלון מלך מואב הי' )זיר כג ,(:ועיין סהדרין קח :הגירסא בתו
של עגלון בן בו של בלק ,ובסוטה מז .בתו של עגלון בו של בלק ,ובהוריות י :בת בו של עגלון ,ותוס'
יבמות מח :העתיקו בת בו של עגלון בו של בלק ,ובמדרש הגדול )מובא במכסה עתיק בסוף הטעמא
דקרא( איתא עגלון בן בו של בגלון בן בו של בלק ,ועיין הערה הבאה הובא דבת בתו של עגלון היתה,
ועיין בסדר הדורות אלף השלישי ב"א תשפ"ז שהאריך ,וע"ש בתוס' שכתבו דלאו דוקא בת בו אלא
כלומר מזרעו.
 107כמו שפירש רש"י כאן ומקורו במדרש רבה )כ ,ד( ובילקוט כאן ,ועיין תרגום יותן כאן שבלק מדיי
היה ותאי היה בייהם להמליך פעם מזה ופעם מזה .אמם במד"ר שם להלן )כ ,יט( איתא שאמר בלעם
לבלק 'ואתה מבי ביו של לוט' ,וכ"ה בתחומא שם ,הרי דבלק מואבי הוא ולא מדיי )וע"ש בפי'
מהרז"ו( ולפ"ז לק"מ ,וכן כתב בספר ישר הורי עמ"ס הוריות סוף דף י :ע"ש.
 108וכן הקשה במושב זקים עה"ת כאן ,וכתב ליישב דעיקר מולדתו היה במואב אלא שהלך למדין
ומיוהו שם לשיא ואח"כ חזר למואב והמליכוהו עליהם לצורך שעה כי לא היה ממשפחת המלוכה,
]והוא כתירוצו של רביו להלן ,וכ"כ החוסן יוסף )אות רל"ט( על המהרי"ט כאן[ ,ועוד תי' דבאמת בלק
היה ממדין ובתו הפסיקה היחס ששאת למואבי ולכך רות באה ממואב ,עכ"ד ,וכ"כ בפסקי תוס' סוף
מסכת סוטה :בלק היה מסיכי מדין ובתו שאת למואבי ורות בת בתו של עגלון וכו' ,עכ"ל] .אמם זה
תלוי בגרסאות שהובא בהערה הקודמת ,דאם רות הי' בתו של עגלון או בת בו וכן עגלון היה בו או בן
בו של בלק א"כ לא הפסיקה בת בייהם[ .ועיין גם במהרש"א ח"א סוטה מז .ד"ה בשביל שעמד
בקושיא זו וכתב דצ"ל דמדרשים חלוקין אם בלק ממואב היה או ממדין היה ,ועיין הערה הקודמת
שהבאו ג"כ סתירות במדרשים בזה .וע"ע בהערה? )מובא עוד תי' של החוסן יוסף(
 109לכאו' ביאור דברי המהרי"ט הוא דאיסור לא יבא עמוי ומואבי בקהל ה' איו תלוי במי שהוא מזרע
האומה של מואב בו של לוט אלא במי שהיה בארץ מואב בשעה שאמר האיסור ,וכיון שבלק היה בארץ
מואב חל עליו האיסור אע"פ שמדיי הוא] ,ובחוסן יוסף על המהרי"ט ה"ל הבין בכוותו דכל הדר י"ב
חודש במואב חשב מואבי לעין זה וחל עליו האיסור וצ"ע[ ,וראה בסמוך טעת רביו על זה.
 110עיין חוסן יוסף על המהרי"ט )אות ר"מ( שעמד דלכאו' זה יחא רק למאן דדריש טעמא דקרא שיש
לאסור את בלק שהיה ממדין בכלל איסור מואב משום שאף הוא בכלל טעם האיסור ,אבל אם לא דרשי'
טעמא דקרא מהכ"ת יהיה עליו האיסור כיון שאיו ממואב ,ויע"ש שמצדד עוד דאף א" דבלק אסר
משום ששייך בו הטעם אבל מ"מ גבי רות שלא שייך הטעם בשים בודאי שאין לאוסרה כלל ,עכ"ד.
 111ראה דכוות רביו בקושייתו זו להקשות על סוף דברי המהרי"ט שכתב דכיון דאף על בלק שייך
טעמי האיסור לכן כלל גם הוא בכלל האיסור ,וע"ז מתמיה רביו דסו"ס כיון שאיו ממואב איך יהיה
לו דין מואבי ,ועיין מש"כ בהערה הקודמת.

193

הליכות והלכות בעניני תפילה
מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל -הנה בהלכות תפילה יש עמנו עוד הרבה ענינים מרבנו שליט"א והבאנו כאן ממה שהיה מוכן אצלנו כעת.

אתרא קדישא

)ברכות ט ,ב( ששמחו שכיוונו לשעה של הנץ ,ולכאורה משמע שהיו
מדייקים לשעת זריחת השמש מעל הארץ ,הכונה שבזמן הגמרא לא היה
להם שעון כלל ,ולכן היה להם שמחה גדולה שכיוונו לכך.

אמר רבנו :שהחזון איש לא נהג לומר בארץ ישראל בקדיש דרבנן אתרא
'קדישא'  .אמנם נוסח רבינו שליט"א לומר כפי ששגור 'אתרא קדישא הדין'
ואמר שאינו רוצה לשנות מכפי שכולם אומרים ,דהא אינו מגרע מהקדיש,
וכן נוהג מרן הגרח"ק שליט"א לומר 'אתרא קדישא הדין' ואינו משנה מכפי
מה שנדפס בסידור )אעלה בתמר ט"ז(.

כונה בברכה
במשנה ברורה )סימן ק"א סק"ד( כתב וז"ל :כתב החיי אדם כיוון דמצד הדין
צריך לחזור ולהתפלל ,עכ"פ אם נזכר קודם שאמר בא"י בסוף הברכה יחזור
לומר מאלוקי אברהם"' וכו' עכ"ל .ופשוט דהדברים אמורים שמתיבות
אלוקי אברהם כבר לא כיוון ,אבל אם לא כיוון למשל מתיבות וזוכר חסדי
אבות אזי יחזור רק מתיבות אלו .אבל יש להסתפק במה איירי הח"א ,האם
דווקא באופן שכיוון מתחילת התפילה עד תיבות אלוקי אברהם ,אבל מה
יהיה הדין אם גם מתחילה לא כיוון ,דאז לכאורה מה תהיה התועלת שיחזור
לומר מאלוקי אברהם ,הא עכ"פ חסרה לו הכוונה בתחילה .ושמעתי ממו"ר
הגראי"ל שטינמן שליט"א דדווקא אם כיון בתחילת הברכה ,ודעת מו"ר
הגר"ח קנייבסקי שליט"א דגם אם מעיקרא לא כיוון מ"מ מה שיכול יתקן,
והוסיף ואמר דעכ"פ יחזור על התיבות הראשונות במחשבה) .שומר אמת

מנהג אמירת הקדיש
בישיבות בחו"ל היה המנהג שחזנים התעטפו לתפילה בטלית ,והיו שנהגו
שגם האומר קדיש מתעטף בטלית ,וכן נהגו שהאומר קדיש עמד ליד החזן,
ולא נהגו בבריסק שיאמרו ב' אנשים ביחד קדיש ,אלא היו עושים גורל מי
יזכה באמירת הקדיש.
ואומרים בשם החזו"א זצ"ל שהאומר קדיש הוא כחזן ,ולא מעמידים ב'
חזנים יחד .ובספר מנוחה וקדושה שער התפלה )סימן כ"ב( כתב "ומלומר
קדיש בשנים ביחד מוטב ההעדר".
]והביא רבנו שליט"א שהרע"א בעת שהיה מגיפת חולירע ומתו הרבה מבני
ישראל ,תיקן שאפשר לומר ב' יתומים יחד קדיש מחמת ריבוי היתומים[.
ורבנו שליט"א רגיל במנין שמתקיים בביתו לומר קדיש אחרי התפילה ,עבור
אלו שלא הניחו זש"ק ,ואם מגיע אורח שאינו יודע מנהג זה ומתחיל גם
באמירת הקדיש ,משתתק רבנו שליט"א ,ומסמן לאורח שהוא יאמר את
הקדיש.
]וציין רבנו ששמע מחתנו הגר"ז ברלין שליט"א שבבריסק נהגו שאם כל
היתומים אומרים קדיש על מת אחד שיכולים לומר ביחד קדיש ,דכל
החסרון הוא שאומרים על ב' אנשים שונים[.

סצ"ד(.

נפילת אפים
מנהג רבנו לומר תחנון כשהוא נופל על פניו כשהתפלל בחדר שיעורים שיש
בו ספרים) .עבודת אפרים תחנון ח"א עמ' קס"ח ,ועי' במשנה ברורה סימן קל"א ס"ק י"א
שהביא מחלוקת היכא דיש ספרים בלא ס"ת(

קריאת התורה בפסוקי דזמרה
מי שקראו לו לעלות לתורה באמצע פסוקי דזמרא ,ומבואר במשנ"ב )סנ"א
סק"י( דמותר לו לעלות ולקרוא עם הש"ץ ,אמר רבנו שמותר לו לקרוא יחד
עם הש"ץ גם יותר מג' פסוקים .ולא צריך לדקדק לקרוא רק ג' פסוקים בלבד.

הנוגע בצואת האף

)חיי בנימין ח"ב עמ' ק"ה(

הורה רבנו שליט"א שליט"א בשם החזו"א זצ"ל ,דאף לדעת הגר"א והמור
וקציעה )והובאו דבריהם במ"ב סי' צ"ב סק"ל( שהנוגע בצואת האוזן והאף
א"צ ליטול ידיו ,אבל זה רק אם נגע במה שיצא לחוץ ,אבל אם מכניס אצבעו
לתוך האוזן או תוך האף ,דינו כנוגע במקום מכוסה ,שצריך ליטול כל אותה
היד) .שיח תפילה עמ' מח(

זמן תפילת מעריב
בדרך כלל נוהג רבנו להתפלל מעריב כ 45דקות אחרי השקיעה ,ופ"א הורה
בתענית ציבור שאחרי  35דקות אפשר כבר להתפלל .ואמר רבנו דהרי החזון איש
התיר למול בשבת היכא דנולד  35דק' אחרי השקיעה ,וכ"ש שמועיל לענין זה.

גדר תפילת מוסף

מנין הנץ

בתוס' ברכות כו,ב ד"ה איבעי' להו וכו' כתבו לחדש דאין תשלומין לתפילת
המוסף ,שכן כל עיקרה של תפילת מוסף אינה רחמי אלא משום 'ונשלמה
פרים שפתינו' ,ובזה ודאי "עבר זמנו בטל קרבנו" .וקשה דהנה במסכת סוכה
)נ"ג ,א( מובא" :אמר רבי יהושע בן חנניא :כשהיינו שמחים שמחת בית
השואבה לא ראינו שינה בעינינו .כיצד? שעה ראשונה :תמיד של שחר .משם
לתפילה .משם לקורבן מוסף .משם לתפילת המוספין ." ...מבואר בזה ,כי
תפילת המוסף לא באה במקום קרבן המוסף ,שהרי גם בזמן שהקריבו קרבן
מוסף התפללו תפילת מוסף .ואם כן ,האיך כתבו התוספות שכל עיקרה של
תפילת מוסף היא אינה אלא משום "ונשלמה פרים שפתינו" ,ועל כן אין לה
תשלומין משום ש"עבר זמנו בטל קורבנו"?
ובספר פרורים משולחן גבוה )כרך ג' עמ' רכ"ב( הביא לתרץ בשם רבנו,
דמוסף שאני כיון שכל עיקר תפילת מוסף הוא הזכרת הקרבן לכן אמרי'
דכמו דבקרבן אין דין תשלומין דאינו קרב לאחר זמן להכי אמרי' נמי דכמו
דאחר זמן תפילת מוסף כבר אי אפשר להקריב קרבן מוסף ה"נ לא מזכרינן
קרבן מוסף כשזה לאחר זמן וכמו דאין מזכירין יעלה ויבא אחר ר"ח] .ועי'
בב"י בשם הרשב"א דכתב להדיא כן דעיקר הטעם דאין יכול להזכיר הקרבן
כשעבר זמנו[.
וכתב בספר מרפסין איגרא )ע' כד( בשם מרן הגאון ר' אהרן לייב שטיינמן
שליט"א ליישב בזה ,דאמנם בזמן שבית המקדש היה קיים ,תפילת המוספין
היתה כתוספת לקרבן המוסף .וא"כ בזמנינו ,אחר שחרב המקדש בעוונותינו,
היה ראוי לכאורה לבטל תפילה זו ,שהרי ללא קרבן מוסף אין גם טעם
לתפילה הנלווית לו .אלא שתיקנו חז"ל בזמנינו ,שאותה תפילה תהיה גם
במקום הקרבן עצמו ולא רק כתוספת לו ,ולכן אפשר לומר לגביה שאם עבר
זמנה  -בטלה ,כדברי התוספות עכ"ד.

בשנים שהוצרך רבנו שליט"א להתפלל בישיבה קטנה ,היה מתפלל עמהם
בימות החול בזמן של הישיבה ]והיה זקן צדיק א' שביקש מרבנו שיארגן
בישיבה קטנה מנין נץ ,ורבנו לא הסכים לכך[ וכשנפתחה ישיבת גאון יעקב
התפלל שם בימות החול כג' שנים .אמנם אחרי שכבר לא היה צורך שיתפלל
שם ,התחיל להתפלל במנין ותיקין שהתקיים בבית הכנסת 'הלפרין' ,ולאחר
מכאן עבר לבית הכנסת איצקוביץ .ושם התפלל בזמן הנץ המישורי ,ואחרי
שהתחיל להתפלל במנין בביתו החלו להתפלל בזמן הנץ הנראה .דהנה ידוע
הפולמוס שהיה לפני עשרות שנים בענין זמן תפילת ותיקין ,אם הזמן כפי
הנץ הנראה או לפי הנץ המישורי] .וכרגיל רבינו אינו נוהג להביע דעה ברבים בדברי
הלכה המסעירים בתי המדרשות ,ומשאיר לפוסקי הדור להכריע בכך ,אך בנוגע לעצמו מוצא
דרך האיך להלך בין הטיפות[ .וכשהתחיל להתפלל במנין בפני עצמו ,נשאל כיצד

רוצה שיעשו ,ואמר דהא אסור להתפלל קודם הנץ החמה ,והיות שמבואר
בגר"א )אמרי נעם ברכות ט,א( שעיקר תפילת ותיקין הוא שיקרא קריאת שמע
"קודם" הנץ החמה ,ויתחיל שמונה עשרה "אחרי" הנץ ,א"כ העיקר צריך
לראות שהנץ החמה יהיה בין קריאת שמע לשמונה עשרה ,וא"כ מהראוי
לקרוא קריאת שמע "קודם הנץ הראשון" ולהתחיל שמונה עשרה תיכף בנץ
הנראה ,ואז בודאי קיים תפילת ותיקין כדינה ,ובדרך כלל ההפרש הוא רק
כמה רגעים ,ממילא זה מסתדר מצויין.
ונשאל רבנו באחד שמתפלל במנין שמתפללים לפי הנץ המוקדם יותר,
ורוצה לחוש לזמן הנץ הנראה ,אך מצד שני אינו רוצה להפסיד מעלת תפילה
בציבור ,וחשב עצה שיאמר עם הציבור "ה' שפתי תפתח" ,ואח"כ ימתין כמה
רגעים ,ויתחיל אבות עם הנץ הנראה.
ואמר רבנו שאין זה דרך לעשות הפסק גדול כל כך בין ה' שפתי תפתח
לשמונה עשרה .ועוד דלכאורה פסוק ה' שפתי תפתח אינו חלק מהתפילה
לענין שיחשב תפילה בציבור במה שמתחיל פסוק זה עם הציבור ,לכן לא
יעשה כן ,ויתחיל עמהם כפי מה שנוהגים אותו ציבור ]וכן נהג רבינו הרבה שנים[.
כשהיה רבנו שליט"א בארצות הברית ,הורה לש"ץ שעדיף שיתפללו לאט
משום שגם קצת זמן אח"כ עדיין נחשב לתפילת נץ .והא דמבואר בגמרא

ג' פרקי תהלים

משנת תש"ס שהתחילה האינתיפדה בריבוי פיגועים וכדו' רח"ל ,הנהיג רבינו
עם שאר גאוני וצדיקי הדור לומר כל יום אחר התפילה ג' פרקי תהלים פ"ג
ק"ל וקמ"ב ,ומקפיד רבינו עד היום בין בחול בין בשבת לומר פרקים אלו עם
הציבור לאחר שחרית ,ובחול מוסיפים לומר ג"כ אחינו בני ישראל ,ובשבת
אין אומרים אחינו וכו'] .וראה גליון ויחי תשע"ד מנהג רבנו בימי אבילתו[

לעילוי נשמת החבר ר' שלמה זצ"ל בן החבר ר' יששכר זצ"ל נלב"ע ח"י תמוז
לעילוי נשמת הרב בנימין זאב זצ"ל בן יבדלח"א רבי מאיר בולק שליט"א נלב"ע ח"י תמוז שהוא בן ז"ך שנים
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יום היארצייט של רבי אריה לייב ממיץ בעל השאגת אריה נלב"ע ט"ו תמוז תקמ"ה
רבנו שליט"א הוא ש"ב של משפחת השאגת אריה ]אם רבנו מרת פיגא גיטל הי"ד בת עלקא ע"ה בת רבי שלמה חיים בן רבי משה אהרן אב"ד
מלייציץ .בן רבי שלמה גולדיאס בן ר' צבי מנטר' – .שאמו היתה אחותו הצעירה של הכנסת יחזקאל .ואחות הגדולה שלהם היתה אמו של
השאג"א .שהיו חתנים של רבי אברהם קצינלנבוגין ראה בשו"ת כנסת יחזקאל סמ"ט תשובה מאביו של השאג"א וכתב שהוא גיסו .והכנסת יחזקאל
היה מצאצאי המשאת בנימין ועוד[ ורגיל רבנו שליט"א לספר אודותיו מה ששמע מרבותיו ,ובית אבותיו ,והבאנו חלקם בגליון פר' פנחס תשע"ד ,וכאן הובאו
דברים נוספים בס"ד

ברכתו עושה רושם

והיינו ותחזינה עיננו בשובך לציון "ברחמים" ,ולא סתם בשובך לציון ,ומה
שאמרו ייתי ולא איחמיני' ,כוונתם היתה על גאולה באופן של "בעתה"
שאינם יכולים לסבול את הצרות שיהיו אז ,ומ"מ עדיין צ"ב דבפשטות
הבקשה משמע שמתפללים על כל גאולה שתבוא ,ולאו דוקא על גאולת
"בעתה".

מספרים שפעם נפלה מטפחת לשאגת אריה ,ועברה ילדה קטנה והרימה לו
אותה ,ובירך אותה שתזכה לבן ת"ח .ואומרים שיצא ממנו הגאון רבי יהודה
בכרך ,שנדפסו הערותיו בסוף הש"ס הגהות מהר"י בכרך.

עושה את כולם עמי ארצות

עם החתם סופר

רבנו שליט"א שאל פעם את הגאון רבי חיים קרייזוירטה זצ"ל מה ביאור
הפסוק ותחזינה עיננו בשובך לציון ,הרי אמוראים ביקשו ייתי ולא אחמיניה
ואמאי מבקשים על כך.
ואמר לו הגר"ח בדרך צחות :מעשה היה בשאגת אריה כשהגיע להעיר מץ,
ובאו לפניו בני העיר בטענה שהופך אותם לעמי ארצות ,דהרב לפני זה במץ
היה רבי יונתן אייבשיץ זי"ע ועל כל שאלה שנשאל היה עושה פלפול גדול,
והיו מקבלים ידיעות נרחבות בכל ענין ,אבל אתה השאגת אריה שואל רק
שאלות פשוטות ועונה תשובות קצרות.
כך אמר הגר"ח אתה עושה אותי ע"ה ,שאני לא יודע לענות על שאילות
פשוטות.
ובספר ימלא פי תהלתך עניני תפילה מובא מרבנו שליט"א על האי פיסקא
'ותחזינה עיננו' .יל"ע האם הבקשה היא על ראייה גשמית בעין ,או המכוון
בעיקר שנזכה להיות בבוא הגאולה ,וגם בסומא שייך בקשה בלשון זה.
והנה בסנהדרין צ"ח ב' אמר עולא ייתי משיח ולא איחמיני' וכן אמר רבה
וצ"ב האם אמוראים אלו לא התפללו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים
שרוצים לזכות לראות את הגאולה ,וי"ל שהם התפללו לזכות לגאולה באופן
של אחישנה דאז לא יהיו צרות ]וכמש"נ לעיל שם בברכת ולירושלים עירך[

מספרים שהשאגת אריה לעת זקנותו עבר ליד העיר פרנקפורט ,ופגש שם
את החת"ס שהיה אז ילד בן שש ,והילד אמר לו את המשנה בתחילת ביצה
"ביצה שנולדה ביו"ט ב"ש אומרים תאכל וב"ה אומרים לא תאכל ופי' רש"י
"תאכל בו ביום" .ושאל אותו השאגת אריה זצ"ל דמנא ליה לרש"י ד"ז,
דילמא לב"ש תאכל אחר יו"ט ולב"ה לא תאכל עולמית .ענה הילד :הלא
רבינו הקדוש שנה במשנתינו ריש ביצה ג' דברים בשביל שהם מקולי ב"ש
ומחומרי ב"ה גבי יו"ט ,ואם מחלוקתם לאחר יו"ט ,יצא חומרא לב"ש
דלדבריו הוי דבר שיש לו מתירין ,ואם נתערב אינו בטל ולב"ה דאסורה
עולמית בטל ,אלא ע"כ לבו ביום פליגי.
ואמר בעל השאגת אריה להרב שמואל סופר ז"ל אביו של מרן בעל החת"ס
זצ"ל מובטחני שבנך זה יהיה גאון עולם ונשקו על ראשו.

דרשת בר מצוה
אמר רבנו שליט"א שבדור הקודם היו נוהגים שחתן בר מצוה אומר שטיקל
תורה אחד מהשאגת אריה ,שדברי תורתו מלאים בחריפות ומיישר את
השכל] .וראה מה שהבאנו בענין זה בשנה א' דהגרש"ז ריגר היה אומר לאביו בימי נעוריו כל
שבוע סימן בשאגת אריה[

יום היארצייט של הגאון הגדול רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל מראשי ישיבת קול תורה ומח"ס משאת
המלך נלב"ע ט"ז תמוז תשנ"ט
השאלה לרבנו

מהדורא תנינא על זבחים ,אך מאות בני קול תורה הרוויחו עוד שנה של סדר
שלישי במחיצתו של רבם ,ומאורם נמשכו הם אל אורו הגדול והקיפוהו
בחבלי אהבת תלמיד לרב רבנן) .רשימות תלמידו הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט שליט"א(

כשנה קודם הסתלקותו שח הגרש"מ זצ"ל ,שמסופק הוא בבעיה חמורה ,כי
יודע הוא שלפי דברי הרפואה והרופאים )לפחות על פי דרך הטבע( הוא
חולה מאוד וייאלץ הוא להיפרד מהאי עלמא ולעבור לעלמא דקשוט ,ונפשו
בשאלתו שמוכן לו חיבור על מסכת זבחים ועליו לסדרו לדפוס כמהדורא
תניינא על מהדורא קמא על זבחים שכבר יצאה לאור בצעירותו ,ומנגד בני
קול תורה זקוקים לו לתורתו לתשובותיו ,לחידושיו ,ולעצותיו ,והשאלה היא
האם לשבת בבית ולעמול לכתוב ולהדפיס את חיבורו על זבחים ,או שמא
עדיף להגיע לישיבה גם לסדר שלישי כפי שנהג בקביעות ולדבר בלימוד עם
הבחורים ,והחליט לשאול את מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ואמר
הגרש"מ :אני בטל ומבוטל להגראי"ל שליט"א כגדול הדור והוא יכול
להכריע לבדו בכל שאלה של עגונות ,ובכל שאלה ציבורית כבדת משקל
הזקוקה להכרעה ,אבל אני רוצה להסביר עוד טעם מדוע דווקא הוא מתאים
להשיב לי על השאלה הזאת באופן מיוחד.
ופתח בסיפור משל :היה יהודי עם הארץ שניגש לרב חרדי ,ולראביי רפורמי
ושאל האם מותר לנסוע ברכב מיצובישי בשבת? השיב לו הרב החרדי מה
זה שבת אני יודע ,אך מהו מיצובישי איני יודע ,והראביי הרפורמי השיב מהו
מיצובישי אני יודע ,אך מה זה שבת אינני יודע.
והנמשל הוא :ישנם גדולי תורה שחיברו חיבורים וספרים ויש להם גישמאק
והבנה גדולה בהדפסת חידושי תורה ובזיכוי הרבים הגדול שבכך ,אך מנגד
הם אינם תופשי ישיבה ,ואינם עוסקים בהרבצת תורה לתלמידים ,ומאידך
ישנם גדולי תורה שהם מרביצי תורה ,אך לא הוציאו הם את חידושיהם לאור
הדפוס ,ומרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א הוא גם ראש ישיבה וגם מחבר
ספרים ,כך שמלבד גדלותו עומק דעתו ועבודת ה' המיוחדת והמופלאה
שלו ,הרי מבין הוא היטב את צדדי הספק מתוקף שייכותו לשני סוגי הרבצת
התורה הללו ,לימוד התלמידים בישיבה וגם זיכוי הרבים שבהוצאת הספרים.
ושלח הגרש"מ זצ"ל לשאול את רבנו שליט"א .והכריע רבנו ש"קול תורה"
עדיפה ,כי הנוכחות המיוחדת של הגרש"מ דיסקין בסדר שלישי בקול תורה,
הריתחא דאורייתא ושדידת מערכותיה של תורה ביני עמודי דמתיבתא,
עדיפים על פני עוד חלק של משאת המלך והציבור הפסיד את משאת המלך

הכל סביב תורה

אחיינו הגאון ר' ברוך דוב שליט"א אמר בהספדו :הגרש"מ תמיד היה סביב
הלימוד ,וכגון בשמחות היה תמיד מדבר בלימוד אם בנושא קל או כבד ,הכל
כפי ענין וכפי השומעין ,וגם בשיחות טלפון אף אם היו צורך דבר מצוה ,אך
העיקר היה לימוד והשאר טפל ,וכן במכתבים שונים כאשר הראני מרן
הגראי"ל שליט"א שסיים מכתבו אליו באיזה ד"ת ופלפל עימו באריכות
בדבריו ,וזה צריכים אנו להתלמד ממנו להיות תמיד.

הערת רבנו שליט"א בדברי המשאת המלך

איתא בגמ' בזבחים דף נ"ט ,ב  :מזבח שעשה משה גדול היה ,דתניא :חמש
אמות אורך וחמש אמות רוחב ,דברים ככתבן ,דברי ר' יוסי; ר' יהודה והלא
כבר נאמר :אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא ,ואילו בבית עולמים
הוא אומר :ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לה' בקר עשרים ושנים
אלף ,וכשאתה מגיע לחשבון עולות ולמנין אמות ,זה גדול מזה! אלא מהו
קטן מהכיל? כאדם האומר לחבירו פלוני ננס הוא ,ופסול לעבודה" .בספר
משאת המלך מבאר דנפסל משום דעד עכשיו היה מיטלטל והיה כלי והיה
שיעורו באמת כלים שהוא בת חמשה ,ובבית המקדש היה דין שיהא מחובר
באדמה ,שיהא קרקע ונשתנה שיעור אמותיו לאמות בנין ,לכן הוצרך למזבח
חדש ונפסל מזבח שעשה משה מהקרבה עכ"ד.
אך נראה דמה שאמרה תורה חמש אמות ,היינו שזהו גודלו של מזבח ,וכיון
שאז היה נמדד לפי אמות כלים ,ממילא נמצא שזהו גדלו של מזבח כגון
חמש אמות היינו עשרים וחמשה טפחים ,ואם עכשיו המזבח יהי' בנין תהי'
המדה לפי זה ארבע וקצת פחות מאמה ,דסך הכל צריך שיהי' עשרים וחמש
טפחים) .אילת השחר זבחים נ"ט ,ב(

אביו הגאון ר' יהושע זעליג

אביו הגאון רבי יהושע זעליג דיסקין זללה"ה רבה של פרדס חנה ,היה מגיע
לעתים לבית רבנו בכפר סבא ,בעת שהוקמו מוסדות לבני תימן שהגיעו
לארץ ,ור' יהושע פעל רבות בזה בפרדס חנה ,ונסע גם להביא ילדים מכפר
סבא .ובלילה נשאר ללון בבית רבנו ]לימים אמר רבנו לנכדיו הגרב"ד והגר"א
שליט"א ,שמרגיש שלא כיבד אותו בהכנסת אורחים כראוי לו ,כי היה בעניות
גדולה[.
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יום היארצייט של מרן הגאון רבי חיים שאול קרליץ זצ"ל גאב"ד שארית ישראל נלב"ע כ' תמוז תשס"א
הגרח"ש היה ידיד גדול ליבלחט"א רבנו שליט"א ,וכבר משנת תש"ו שלמד רבנו בכולל תורת ארץ ישראל בפ"ת קבע ללמוד עמו חברותא ,והמשיך בידידות עצומה והערכה
גדולה כל ימי חייו ,וכשהתחיל רבנו למסור שיחות בישיבת גאון יעקב ,היה הולך הגרח"ש זצ"ל עם בניו מידי שבוע לשמוע את השיחות.
וכבר הבאנו דברים יקרים בגליון פר' מטות תשע"ד ,וכאן נביא דברים נוספים.

הוא צייתן

כמו"כ השתמשו בישיבה הנ"ל בכל! השנים ,רק משחיטה של שארית
ישראל ,והיו תקופות שזה היה הישיבה היחידה ששמרהז על כך.

שח הגרמ"א ברוומן שליט"א :מרן הגרא"מ שך התבטא :רבי חיים שאול יכול
מה שאף אחד לא יכול ,רבי חיים שאול הוא צייתן ,לא כל אחד יכול זאת.
הנה הוא למד אצל מרן רבי ברוך בער ,מרן החזון איש הוא דודו ,והוא
הסתובב אצל מרן גאב"ד בריסק ויש לו דעה עצמית ,אבל באותו רגע שהוא
נכנס ושומע הפוך אז דעתו האישית כלא היתה ,הוא צייתן ,רבי חיים שאול
הוא כבר כבן שמונים שנה והוא צייתן .הוא הביא על כך דוגמה ,בעת
הבחירות כ'שאגודת ישראל' השתמשה לראשונה בתשדירי הבחירות ,נכנס
הגאון הגדול רבי חיים שאול לבית מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל וכולו בוער
כאש נגד הדבר והציג את הטענות נגד ,אבל כששמע והבין שמרן הגראמ"מ
שך זצוק"ל בעצמו בחן את הדבר והסכים עם זה ,סב על עקביו משל בא על
מבוקשו ,ובאמת אצל הגאון הגדול רבי חיים שאול זצוק"ל ראו שהוא לא
בנה לעצמו קו ולפי זה לבחור את גדולי הדור ,אלא הוא הטה אוזן כאפרכסת
לשמוע דברי חכמים ,ולכן לימים ביטל דעתו לגמרי למרן ראש הישיבה
הגראי"ל שטינמן שליט"א ,והייתה דעתו עמו לכל דבר וענין.

הטירחה לשמירת השמיטה

ובכינוס לסיום השמיטה )חנוכה תשס"ב( אמר רבנו בתו"ד :ממילא בודאי
שהיה צורך גדול מה שהשתדל מרן ראש הישיבה זצוק"ל ,והגאב"ד רבי חיים
שאול קרליץ זצוק"ל ,וכן יבלחט"א מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ,שפועל עד
כמה שאפשר שיהיה בתכלית ההידור בלי קולות ובלי היתרים רק מה
שמותר באמת ,בלי הפסד מרובה ובלי קולות אחרות ,והשנה הזו נשמרה
ב"ה שביעית כדין וכו'.

לעמוד לימין אגודת שארית ישראל

ובמכתב ממוצש"ק אור לכ"ח שבט תשנ"ב נכתב:
זה כמה שנים שהוקמה אגודת שארית ישראל בראשות הגאון רבי חיים
שאול קרליץ שליט"א ,וועדת הכשרות ,שעל ידה פועלת גדולות ונצורות
באופן הראוי ביותר שרוח מרנן שליט"א נוחה מהן ,והנה מן המותר לציין כי
ענין הכשרות הוא מן הדברים הצריכים חיזוק ,והרבה גופי תורה תלויים בו,
ועתה שמענו שהוחלט ע"פ דעת מרנן שליט"א לערוך אסיפות חיזוק בקרב
ציבור האברכים בני תורה בכל מקום שהם ולעוררם על חשיבות הענין ,ולכן
הננו פונים בזה לכלל ציבור בני התורה ולמוסדותיהם ,לעמוד לימין אגודת
שארית ישראל ולהיות שותפים בהידור כשרותה
ועל מכתב זה חתמו רבנו שליט"א ומרן הגרח"ק ומרן הגרמי"ל ומרן הגרח"פ
שינברג זצ"ל] .לאחר מכאן עוד חתם רבנו על כמה מכתבים למען שארית ישראל ואכ"מ[.

מהותם של גדולי ישראל

שח הגר"א רוטר שליט"א :אני זוכר שלאחר פטירת מרן גאב"ד בריסק
זצוק"ל ומרנן החזון איש זצוק"ל זרחה עלינו שמשם של מרנן בעל הקהילות
יעקב ,ובעל האבי עזרי זיע"א והיו לא מעט שטענו שימים ראשונים היו
טובים מאלו ,ואני זוכר שהגאון הגדול רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל טען
לעומתם בעוז שהמדד העיקרי הוא :שגדולי תורה אלו אינם דורשים לעצמם,
ורואים את עצמם במבט על הכלל ,אין להם נגיעות וטובת הנאה אישית כלל
וכלל ,די בגדלות זו בלבד כדי לזכות לכוון אל האמת בהנהגת הדור והנהגת
הכלל.

ישיבה על קברו

ובפתיחת כולל על שמו של רבי חיים שאול זצ"ל )חורף תשס"ב( מסר רבנו
שליט"א שיחה:
הגמ' בב"ק )ט"ז ב'( אומרת על הפסוק שכתוב אצל חזקי' ,וכבוד עשו לו
במותו ,מלמד שהושיבו ישיבה על קברו ,פליגי בה ר' נתן ורבנן ,חד אמר
שלשה וחד אמר שבעה ואמרי לה שלשים ,והנה לא מצינו שכתוב כך על
אחרים ,אצל יעקב כתוב )פרשת ויחי נ' י'( שעשו עליו מספד גדול וכו' ,אבל
כאן כתוב וכבוד עשו לו במותו ,יתכן שהי' אצל עוד ,אבל עכ"פ לא כתוב
במפורש.
והנה המיוחד שמצינו בחזקי' זה מש"כ בסנהדרין )צ"ד ב'( שנעץ חרב על
פתח ביהמ"ד ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו ,בדקו מדן ועד
באר שבע ולא מצאו עם הארץ ,מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק
ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה ,שהיו בקיאים
בענינים קשים אלו ,וזה עשה חזקי'.
בזמנינו אין אדם כמו חזקי' המלך ,גם אין בכוחינו לנעוץ חרב בביהמ"ד ולומר
מי שלא ילמוד תורה ידקר בחרב זו ,אבל מה שאפשר לעשות לפי מדרגתנו
הקטנה ,בן אדם שטרח מאוד להרבות תורה בישראל ,הוא לקח כל פעם ילד
ולימדו והלך מישיבה לישיבה ממקום למקום שיקבלו אותו ,וכך הוא גידל
הרבה אנשים דלולא זאת מי יודע מה הי' נשאר מהם ,הוא ִה ְר ָבה תורה
בישראל ,אז מגיע לו ג"כ לעשות דבר שירבה תורה ,וכמו שכתוב על חזקי'
ְש ִה ְר ָבה תורה בישראל ,אז הכבוד שעשו לו במותו הי' שהושיבו ישיבה על
קברו ,בזכות הזה שהרבה תורה בישראל צריך שגם במותו ירבה תורה
בישראל ,ממילא דבר טוב וגדול עשו שרוצים להרבות תורה ע"י שיסדו
מקום שבו ילמדו תורה.
והקב"ה יעזור שבאמת המקום תורה הזה יצליח ,אלה שילמדו שם יגדלו
להיות ת"ח גדולים וע"י זה יתרבה תורה בישראל ,וכל אלה שהתעסקו בזה
יהא להם זכות גדול ,ויברך אותם שגם הכולל יצליח ,ויצאו ממנו ת"ח גדולים
ויתרבה תורה ויהי' להם זכות גדול ,ובזכות זה הקב"ה יעזור לכל ישראל
שנגאל בקרוב גאולת עולמים.

לקבל מרות

שח הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט"א :האמת שאילולא אותה דמות נפלאה
של מורינו ורבינו רבי חיים שאול זצוק"ל והגאון הגדול רבי שלמה ברמן
זצוק"ל ,אינני יודע כיצד הייתה מתקבלת הנהגת מרנן ורבנן זצוק"ל ,הוא
השריש בנו כבר ב'צעירי אגודת ישראל' את חובת הנאמנות למרן הגראמ"מ
שך זצוק"ל ומרן הגרי"י קניבסקי זצוק"ל ,בתקופה האחרונה ביקשני
והמריצני ללכת למרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן
שליט"א ליטול ממנו עצה ולעשות כרצונו ,אף על פי שהיה קרוב אליו בגיל,
והיה בידידות עמו תמיד לא מנע עצמו מלקבל מרותו בכל הנהגת הכלל.

בן בוזי

כתב הרב מרדכי ויספיש ז"ל ברשימותיו :שמעתי מפי ר"ח שאול שירד פ"א
מההר של פוניבז ברח' ר' אבא אחרי שהיה אצל הגרא"מ שך .ופגשו רבי
אהרן לייב בעת שעלה לומר שיעור בבוקר )כמידי יום רביעי( בהיכל כולל
פוניבז' במשניות טהרות .אמר לו רבי אהרון לייב 'בן בוזי' שביזה עצמו על
דברי תורה' ע"כ.

תמיד הספיק פרנסתו

סיפר רבנו שאמר לו הגרח"ש שהיו לו הרבה תקופות בחיים וכל מיני משרות
שונות ,היה בתחילה אברך ,ואח"כ היה בוחן בתשב"ר ,וגאב"ד בשארית
ישראל ,ותמיד הפרנסה היתה בדיוק למה שהיה נצרך ,ולא יותר .ולמד מכך
דאי"ז משנה מה יעשה ,תמיד מוקצב לו מזונותיו.

לימין שארית ישראל

בשנת תשמ"ז הקים מרן הגראמ"מ שך זצ"ל את מערכת הכשרות 'שארית
ישראל' ,והעמיד את הגרח"ש זצ"ל בראשה.
ואחרי שהחל מרן הגראמ"מ שך להיחלש ,נכנס רבנו לעובי הקורה וסייע
רבות בעדם בעצה ותושיה ,ובעיקר כדי לחזק את הכשר מבחינה ממונית
ורוחנית) .וראה קובץ גלאט יב עמ' (211
וכשפתח רבנו את ישיבת ארחות תורה ,לקח פיקוח כשרות על המטבח עם
משגיח משארית ישראל ,והיתה זו הישיבה הראשונה שעשתה כן ,ואח"כ
הצטרפו עוד ועוד ישיבות) .וראה גלאט י"ח עמ' (251

טנא מלא ברכה  -להרה"ג ר' רפאל הלוי שליט"א
לרגל הופעת ספרו 'גדול בקרבך'
שבו ערך בטוב טעם ובחן מיוחד עובדות מפליאות על מרן רבנו שליט"א
וערכם לצעירי הצאן  -למען יחזו במראה הגדול הזה
שיתן את השאיפה היוקדת לאיזה כיון לצעד ,ולמי לרצות להדמות] .מתוך הסכמה[
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון

100
פרשת פנחס
שנת תשע"ה

ע"י כבוד לרב יש יראת שמים

פניני הפרשה
דהיבם מיפר נדרי אשתו ואינו יורשה ומיטמא לה ,והטעם בזה הוא ,דהיבם
יש לו בעלות ואין לו שארות ,ומשו"ה הפרת נדרים דתליא ב"קנין יבם" אלים
היבם כבעל ,אבל ליורשה וליטמא לה דתליא בשארות ,אכתי לא מיקרי
שארו ,ולמדנו מדברי השטמ"ק דירושת הבעל היא מטעם שארות.
וכן מבואר בתוס' )לעיל מט :ד"ה וכדרב כהנא( שכתבו בתו"ד שאם היה
מועיל סילוק הבעל מירושת אשתו לא היו יורשים שאר קרוביה "דיורשי
האשה כנכרים הם באותה ירושה לגבי בעל" ,ובקובץ הערות )סי' מ'(
ובקוב"ש )ב"ב של"א( כתב להוכיח מדברי התוס' דס"ל דיורש מאוחר
במקום מוקדם לאו יורש הוא.
והנה אי נימא דירושת הבעל היא מצד שארות וקורבה ,א"ש דהיכא דאיכא
בעל שהוא הקרוב קודם ,חשיבי שאר יורשים כנכרים ,דלית להו כח ירושת
קורבה היכא דאיכא קרוב יותר מהם ,אבל אי נימא דירושת הבעל היא מכח
בעלות ,צריך ביאור מה טעם חשיבי יורשי האשה כנכרים ,הא אין הבעל
יורש מצד הקורבה ,וא"כ כח ירושת הבעל אינו מתנגד לכח ירושת הקרובים,
דאיהו אית ליה כח ירושה מצד בעלות ,ואינהו אית להו כח ירושה מצד
שארות ,וכיון שנסתלק הבעל מכח הזכיה ואינו יורש ,מ"ט לא יירשו
הקרובים מצד השארות ,ומוכח מדברי התוס' דס"ל דירושת הבעל היא
משום שארות ,וכיון דאיהו קרוב טפי חשיבי שאר יורשים כנכרים באותה
ירושה ,וכן מבואר בתוס' )ב"ב קיג .ד"ה מתה( וז"ל" ,שהבעל אינו יורש
מחמת קורבה אלא מחמת שאירות שהן חשובין כבשר אחד" )והיינו
דשארות עדיף טפי מקורבה ,דחשיבי תרווייהו כחד(.
ב .והנה בגמ' קידושין ד .גבי יציאת הבת מרשות אביה באירוסין ,פרש"י )ד"ה
והא( דבאירוסין "אכתי לא נפקא מרשותיה דאב למעשה ידיה ולירושתה עד
שתכנס לחופה" ,וצ"ב דבשלמא מעשה ידיה הוא מזכויות האב בבתו ,אבל
ירושת האב אינה מצד בעלות האב אלא משום קורבה ,דאף בתו בוגרת
יורשה ,אלא דכשניסת לבעל הבעל קודם לאב ,ומ"ט חשיב יציאה מרשות
אב לגבי ירושה.
ושמעתי ממרן בעל אילת השחר הגראי"ל שטינמן שליט"א ליישב בזה ,דס"ל
לרש"י דירושת הבעל הוא משום בעלות ,ואילו היתה ברשות האב לא היה
הבעל יורשה ,שירושת הבעל משום שהיא ברשותו ,ואלו לא יצאה מרשות
האב לא היתה ברשות הבעל ,ואע"ג דהאב אינו יורש מכח בעלות ,מ"מ
רשות האב מעכבת מרשות הבעל ,ומהא דבעל יורש וחשיבא ברשותו ,ש"מ
דפקעה רשות האב.
ובזה נראה לבאר דברי התוס' בכתובות מו) :ד"ה לענין הפרת נדרים( שכתבו
בדין יציאת הבת מרשות אביה באירוסין" ,הוה מצי למימר דלענין אכילת
תרומה נפקא לה מרשותו ,דאם בת כהן לישראל היא אינה אוכלת בתרומה"
וצריך ביאור ,הא אכילת בת כהן אינה משום שהיא ברשות אביה ,דהא אף
בוגרת ויתומה שאין לה אב אוכלות בתרומה וע"כ דדין אכילתן מצד עצמן,
אלא שאם נתארסה לישראל נפסלת מלאכול ,וא"כ מ"ט חשיב ליה יציאה
מרשות אב.
ונראה לבאר ,דהנה הדין דאירוסין פוסלין מלאכול בתרומה הוא משום
דרשות הבעל פוסלתה ,וכשם שבת ישראל שניסת לכהן אוכלת בתרומה,
דרשות הבעל מאכילתה בתרומה ,כך בת כהן שניסת לישראל נפסלת מן
התרומה ,דרשות בעלה ישראל פוסלתה ,ואי נימא דבאירוסין לא יצאה
מרשות אב ,לא הי' רשות הבעל פוסלה ,דאכתי ברשות אביה היא ,ומהא
דרשות הבעל פוסלתה ש"מ דיצתה מרשות אביה.
ונתבאר בזה בשיטת רש"י דירושת הבעל היא משום בעלות ולא משום
שארות ,וכן כתב הרמ"ה )אות מ"ב( בדינא דאין הבעל יורש את אשתו בקבר
וז"ל ,דירושת הבעל מחמת אישות דאתיא ,וכיון דמת הבעל בחיי אשתו
קנתה האשה עצמה לגמרי ,ונתרוקנה לה הרשות בנכסיה ופקעה לה ירושת
הבעל לגמרי עכ"ל ,מבואר בדבריו דירושת הבעל היא מחמת קנין האישות,
וכשמת הבעל וקנתה האשה את עצמה פקעה לה ירושת הבעל ,ואכמ"ל.

ובני קרח לא מתו) .פנחס כ"ו ,יא(
ובילקוט אות תשנ"ב איתא :מה הי' זכותם של בני קרח שינצלו? שבשעה
שהיו יושבין אצל קרח אביהן רואין את משה וכובשין את פניהם בקרקע,
אמרו אם נעמוד מפני משה רבינו אנו נוהגין בזיון באבינו ,וכבר נצטוינו על
כיבוד אב ואם .לא נעמוד כבר כתיב מפני שיבה תקום ,מוטב שנעמוד מפני
משה רבינו אע"פ שאנו נוהגים בזיון באבינו ,ובאותה שעה הרחישו את לבם
בתשובה עכ"ל.
והנה מה שזכו להתעורר בתשובה ע"י שקמו לכבוד משה ,אפשר לפרש דהא
איתא במד"ר בהעלתך ט"ו י"ז )הובא בתורי"ד קידושין דף ל"ג( דבזכות שעומדים
מפני ת"ח זוכים ליראת שמים ,ומשו"ה ע"י שעמדו מפני משה רבינו זכו
ליראת שמים והתעוררו לעשות תשובה ,ובאמת במה שעמדו לכבוד משה
הם לא עברו על כיבוד אב ,כיון שקרח נהג שלא כדין .וכבר כתב הרא"ש
בשו"ת )כלל ט"ו אות ה( במה ששאלת :על האב שצוה לבנו שלא ידבר עם
יהודי אחד ,ולא ימחול לו מה שעשה ,עד זמן קצוב; והבן חפץ להתפייס עמו,
אלא שחושש לצואת אביו .דע ,שאסור לשנוא לשום יהודי ,אם לא שיראהו
עובר עבירה .והאב שצוה לשנוא לו ,לאו כל כמיניה לצוותו לעבור על דברי
תורה; שנאמר :אני י"י ,מוראי למעלה ממוראכם .ועוד ,לא היה האב בזה
הדבר עושה מעשה עמך ,ואינו צריך לכבדו .עכ"ל )אילת השחר כאן(.

צרכיו של מת

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו
לבתו )פנחס כז ,ח(
כתב הרשב"א )שו"ת סי' שע"ה( ממון של צרכי המת כגון קבר ומצבה ,זה קנין
של המת עצמו ,וביאר הקובץ שיעורים )כתובות שיד( דכל מה שהמת צריך
לעצמו עדיין קנוי לו ונשאר ממונו.
ותמה רבנו שליט"א דא"כ מדוע למ"ד שיעבודא לאו דאורייתא אין היורשים
חייבים לשלם חובות של אביהם ,מאותו כסף שירשו ממנו ,הרי האבא
שנשאר בעל חוב לא יכניסו אותו לגן עדן ,אלא יצטרך להתגלגל עוד פעם
בעוה"ז ,וא"כ אין לך צורך המת גדול מזה ,ומ"ט לא אמרינן שהכסף עדיין
נשאר של המת כדי שיפרע מזה חובותיו ,ויש ליישב) .הרה"ג ר' יהודה אריה הלוי
דינר שליט"א בקובץ קול תורה עח' עמ' פח( ,וע"ע אילה"ש גיטין יד ,ב,

כח הגורל
אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו) .פנחס כו ,נה(
רגיל רבנו שליט"א להורות לפעמים כשיש ספק שקול ,שיערכו גורל ע"י
הטלת פתקים בין שני הצדדים .ופ"א היה אברך שנולד לו בן בכור והיו לו ב'
גיסים כהנים ולא ידע למי לתת .ואמר לו רבנו שליט"א על אחד מהם ,ועדיין
היה לבו נקפו ,ואמר לו רבנו שיעשה גורל ע"י הטלת פתקים של שמות
הגיסים ,ועלה הגורל כפי שאמר רבנו.
וכעי"ז היה מעשה בישיבה שהיה נידון על שתי רמי"ם מי יעלה לשיעור ב',
ואמר רבנו דעתו בענין ,והוסיף דתעשו גורל ותראו שיצא בדיוק כמו
שאמרתי וכך היה) .מפי הרה"ג ראיש"י שליט"א(

גדר ירושת הבעל

מרן הגאון רבי גרשון אדלשטין שליט"א בשיעור כללי בישיבת פונביז' )פר'
בחוקתי תשע"ה( אמר בתו"ד" :הנה בדין אישות נכללים שני חלקים,
שארות ,ובעלות .ואיסורי העריות באים מצד השארות והקורבה ,וזכות
הבעל להפר נדרי אשתו הוא מצד הבעלות ,ויש לחקור בדין ירושת הבעל
אם הוא משום שארות או מכח בעלות.
והנה איתא בנדרים )דף ע"ד( אליבא דרבי יהושע דיבם מיפר נדרי יבמתו
דקסבר יש זיקה ,ובשטמ"ק שם כתב וז"ל" ,ואע"ג דאמרינן דאפילו לבית
שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור גריע קנין יבמה מארוסה ,הני מילי
ליורשה וליטמא לה דכתיב בהו שארו דבעי שאר בשר וכו' ,אבל לענין הפרת
נדרים למ"ד יש זיקה אלים קנין יבם מקנין ארוסה" ,עכ"ל .מבואר בדבריו

לעילוי נשמת הרב אליהו אלימלך בן הרב משה מנחם נלב"ע כ"ד תמוז
ולעילוי נשמת הגרח"ש קרליץ בן מרן הגאון ר' מאיר זצ"ל נלב"ע כ' תמוז תשס"א
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אעלה בתמר

חלוקת הארץ

לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות )במדבר כ"ו נ"ג(
יש לעיין בבאי הארץ ,הא לא הוצרכו דעתם דאף אם היו מוחים לכאורה לא
היו מקבלים חלק אחר ממה שנקבע על ידי הנשיא ואורים ותומים ,ואם כן
איך לומדים מכאן לכל חלוקה ]עיין קדושין דף מ"ב ע"א[ הא שאני חלוקת
הארץ שהיה אפשר לחלקו גם לקטנים ,משום דלא שייך שיקבל חלק אחר
וי"ל) .אילת השחר קדושין דף מ"ב ע"א ד"ה יש לעיין בבאי הארץ(

צרור את המדינים והכיתם אותם )במדבר כ"ה י"ז(
ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה ,וכי מה עלה על דעתו
של משה לעשות מלחמה שלא ברשות ,אלא נשא משה קל וחומר בעצמו
אמר ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את
המדינים והכיתם אותם ,מואבים עצמן לא כל שכן ,אמר לו הקב"ה :לא
כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי ,שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן,
רות המואביה ונעמה העמונית) .בבא קמא דף ל"ח ע"א(.
ונראה לומר דבהאי קל וחומר שלומדים ממדין לא שייך לומר את הכלל115
דאין עונשין מן הדין ,116דכלל זה נאמר רק על העונשין שנמסרו לבית דין על
עבירה ליחיד כגון מיתה ומלקות ,אבל דין צרור את המדינים והכיתם אותם
שפיר שייך למילף בקל וחומר ,ולפי הקל וחומר היה מחוייב להכות את מואב
כמו את מדין .117אלא דצריך עיון קצת בסוגיא דסנהדרין דף ע"ג ]ע"א[ ויש
לחלק.118
ובהא דקאמר הגמרא הטעם שלא להלחם עם מואב משום שתי פרידות
טובות שיצאו מהן רות המואביה ונעמה העמונית ,119יש לעיין דבהמשך
מבואר בגמרא דהוה בזכות בנות לוט ,דקאמר אין הקב"ה מקפח שכר כל
בריה וכו' ,120וכאן אמרינן בשביל ב' פרידות טובות ,121ובכלל מה שייך ליתן
טעם על מצוות ה' יתברך ,אלא דכל מה שמעורר האדם יכולים לפרש בזה
טעם התורה ,122ולזה הוא ביאר מחמת ב' פרידות טובות והיינו דגם טעם זה
ישנו.123

ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר ה' אל משה )במדבר כ"ז כ"ג(
במדרש רבה כאן :טוב עין הוא יבורך זה משה רבינו ע"ה ,שאמר לו הקב"ה
וסמכת ידך עליו יד אחת ,מה עשה הלך וסמך עליו בשני ידיו כדכתיב ויסמוך
את ידיו עליו ]ועיין תוס' בבא קמא דף צ"ב ע"ב ד"ה חמרא למריה[.
א .יש לעיין כיון דמשה נצטווה לסמוך ביד אחת 124למה אין משום בל
תוסיף 125לסמוך בשתי הידים .126ונראה מתוך כך דרק על מצות התורה
שניתנו לכל ישראל נאמר איסור בל תוסיף ,אבל במצוה שנאמרה ליחיד127
אין בזה איסור בל תוסיף.128
129
ב .בסנהדרין )דף י"ג ע"ב( מסקינן דסמיכה להורות ולדון אינה סמיכה
בידים אלא סמכינן בשמא ,קרי ליה רבי ויהבי ליה רשות לדון דיני קנסות.130
וצריך עיון כיון דמקור ענין הסמיכה הוא מהפסוק כאן שמשה סמך את
יהושע )כמבואר בסוגיא שם( ,וסמיכת משה הלא היתה בידים ממש ,ולמה
סגי 131בסמיכה לדורות בשמא בלי לסמוך ממש את ידיו) .132אילת השחר בבא

)אילת השחר בבא קמא דף ל"ח ע"א ד"ה ונראה דהק"ו ,וד"ה ואפשר דהכוונה(

קמא דף צ"ב ע"ב תוד"ה חמרא למריה(

 115עיקרי הטעמים שמציו באחרוים בהא דקיי"ל דאין עושין מן הדין הם ,א .אין ק"ו עושה ב'
מדריגות איסור ועוש ומה"ט ממון עושין מה"ד .ב .אולי ימצא פירכא לק"ו .ג .אפשר דאיו מתכפר
בעוש הקל .ד .גזירת הכתוב כך היא .ועיין בספרי הפרי מגדים בכמה מקומות בעיים אלו ,ובספר
לקח טוב מערכת א' מכלל "ג עד כלל ס"א שהאריך הרבה מאד בעין אעמה"ד ,ויע"ש סוף כלל "ו
)סה-ד( שמסכם ט' סברות בטעמא דאעמה"ד .ואכמ"ל בזה.
 116כבר עמדו האחרוים בזה ,אהא דילפי' ק"ו לצרור את המדיים והלא קיי"ל דאין עושין מן הדין,
ואציין בקציר האומר את תירוצי האחרוים .א .בפרשת דרכים דרוש י' ד"ה ואל זה כתב :ואולי דזאת
האגדה ס"ל כרשב"י דאית ליה עושין מן הדין ,וכדאיתא בפרק בן סורר )סהדרין עד .(.ב .עוד כתב
הפרשת דרכים שם :אפשר דלא אמר כלל זה דאין עושין מן הדין אלא בישראל אבל בב" עושין מן
הדין ,שהרי מציו כמה חילוקים בין ישראל לב" .ג .בספר פים יפות פרשת פחס כאן כתב עפ"ד
מהרש"א סהדרין סד :הטעם דאעמה"ד משום דאפשר לא סגי ליה בכפרה קלה ,וא"כ כאן שהטעם
שלא יחטיאום להבא כ"ש שיש לחוש למואבים ,יע"ש .ד .בגור אריה פרשת פחס כאן תי' דאעמה"ד
שייך רק במצות התורה אבל לא בעין זה שאיו על מצות התורה רק לשלם לרשע ,אלא שמשה לא היה
עושה בלי רשות ,וכיון שפי' לו ק"ו הו"ל כטילת רשות בק"ו .ה .בס' חמדת ישראל קוטרס ר מצוה
בעיי ב") ח"א צ-ג( כתב דיציאה למלחמה איו בגדר עוש כלל ,דאע"פ שמרע"ה ידע מכח הק"ו שיצח
אותם מ"מ כיון דיצא עליהם למלחמה ובידם להציל עצמם ואצלם ספק אם יוצחו או יצחו אי"ז בגדר
עוש שזה חיותם כמ"ש על חרבך תחיה ,אבל לעוש בלא מלחמה שפיר י"ל דאין עושין מן הדין .ו.
בדברי שאול חי' אגדות ב"ק כאן כתב לפי הטעם דאעמה"ד אולי יש פירכא שאין לב האוש יוכל
להשיגו ,וזה גופא א"ל הקב"ה למשה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי וכו' דלכך ליתא לק"ו .וע"ע
בקוב"ש ח"ב על ב"ק אות כ' שעמד בזה מ"ט ל"ה בכלל אעמה"ד ,וכתב דאין לתרץ דל"ש אעמה"ד כיון
דיש בכלל מאתיים מה ,דז"א דמציו אעמה"ד לפטור עדים זוממין בכאשר זמם ,וכן אחותו מאביו
ומאמו ,ולכן כתב דצ"ל דבב" עושין מן הדין ]וכתי' הפרש"ד ה"ל[ ..ולכאו' י"ל עוד ,לפמ"ש בכללי
התלמוד מספר שירי כה"ג )הדפס בש"ס סוף מסכת ברכות דף מט (:אות ד' הביא מספר צפחת המים
פרשת אמור דלגבי שמים עושין מן הדין ,דאמרי' ק"ו לשכיה י"ד יום ,ולפ"ז יש לדון דהכא דהוי קמת
ה' במדין הו"ל בכלל עוש לשכיה וקמת ה' היא ,ושפיר מידן דייין בק"ו.
והה בעיקר תי' הפרשת דרכים והקובץ שיעורים ה"ל דבב" עושין מן הדין ,וכן תי' בספר לקח טוב
כלל ב' ד"ה והה באחרוים ,יש לציין שכבר כתב כן ביד רמ"ה סהדרין ז .דבב" עושין מן הדין ,ע"ש.
וראה גם בכללי התלמוד משכה"ג ה"ל אות ו' שכתב דב" אפשר עושין מה"ד .וכבר הביאו דבספרי
להלן עה"פ )ל"א י"ח( וכל הטף בשים החיו לכם ,יש ק"ו לעוש מה"ד גבי ב" .ועיין פמ"ג בתיבת גמא
פרשת דברים ובגית ורדים כלל ג' כתב דדין זה תלוי בטעמים דאעמה"ד )עיין הערה א' לפי האחרוה?(,
דלטעם דלא סגי ליה בעוש הקל ,אפשר דל"ש בעכו"ם ,ולטעם דאין ק"ו עושה ב' מדריגות איסור ועוש,
א"כ ב" דאזהרתו מיתתו הו"ל דרגה א' ,עכ"ד .ועיין בספר חמדת ישראל )ח"א צ-ב( ה"ל שכתב דלטעם
דאעמה"ד שמא איכא פירכא א"כ הוא מדין והצילו ובב" ליכא האי דיא ]אך זה טעם רק לעוש מיתה[.
 117רביו כתב בזה תי' מחודש ,ותורף דבריו הוא דכללא דאין עושין מן הדין הוא רק בדבר שהוא
"עוש" ,ולא בדבר שהוא "דין" ,וכאן הק"ו ששא משה היה על הדין לצאת למלחמה ,ולא הרגו משום
עוש רק מדין מלחמה] ,ועיין בספר בית האוצר מערכת א' כלל ס"א שדן באופן שהלימוד איו על עוש
רק שיוכל להסתבב ממו איזה עוש אם הוי בכלל אעמה"ד[.
 118רביו סתם ולא פירש יותר מזה וסמך על המעיין שיעמוד בעצמו בקושיא ,והה בסהדרין שם ילפי'
דין רודף אחר חבירו להרגו שיתן להצילו בפשו בק"ו מערה המאורסה וכו' ,ופריך וכי עושין מן הדין,
ע"ש בסוגיא .וכפה" דכוות רביו להקשות דמוכח מהתם דגם במידי דאיו משום עוש אלא דין הצלת
רדף ג"כ אמרי' הכלל דאעמה"ד ,ולא כמו שתבאר כאן דרק בדבר שהוא עוש אמרי' הכלל דאעמה"ד.
]ויש לציין למשה"ק רביו באיה"ש בסהדרין שם לטעם המהרש"א סהדרין סד :דאעמה"ד
משום דלא סגי ליה בעוש הקל ,דמה שייך זה ברודף שאין או באין להרגו בשביל עוש רק בשביל
הצלת הרדף ,ומאי פריך וכי עושין מן הדין ,יע"ש בדברי רביו ,ויש לציין שכבר עמד בזה בבית האוצר
מערכת א' כלל "ו אות ו' ואות י"ב ,ע"ש[.
 119יש לציין בזה מש"כ רביו בספרו ימלא פי תהלתך עמ' "ז במאמר 'כל הבריאה לצורך רוחי
של האדם' ,דמציו כלל בההגת ה' עם ברואיו דקצת טוב הוא מגין על הרבה ומעט מן האור דוחה
הרבה מן החושך ,וכמו שאמרו דבשביל ב' פרידות טובות אסר לילחם עם כל האומה של עמון ומואב,
וכן מציו בסדום דאם היו עשרה צדיקים היה מגין על כל העיר ,וכן בח אילו היו עשרה צדיקים היה
כדאי להציל את כל העולם ,וכן מציו לגבי העורב שלא הסכים ח לקבלו לתיבה רק משום שהיה מוכן
להביא אוכל לאליהו )כמבואר ברביו בחיי( ,ומבואר דלכל ברא יש איזה תפקיד שמשום כך יש קיום
לכל אותו המין ,עכ"ד רביו שם] .וראה גם בספר מכתב מאליהו ח"ד עמ'  276מעין זה דבשביל רות
שארו כל בי האומה .ועיין בבן יהוידע ב"ק כאן שכתב דלכאו' הלא אפשר שכל האומה תאבד וישארו
רק אבותיהם של רות ועמה ,אלא שרצה הקב"ה שיבואו להתגייר בות מלכים ולא תאבד שם האומה,
ע"ש .וראה גם מה שליקט בספר ביאורי אגדות חז"ל על ב"ק כאן[.
וראה עוד לרביו בספר מפקודיך אתבון חלק א' עמ' ל"ה מאמר 'באשר הוא שם' שהביא רביו דבמדה
טובה מחשבין מעכשיו טובה העתידה לצאת ממו וכמו בעמון ומואב שתקיימו כמה דורות בשל טובה
העתידה לצאת מהם לאחר דורות ,ואף שהתחילו בקלקול ושכרו את בלעם מ"מ הרי זכות קיום שלהם
הוא על חשבון העתיד מה שעתידה לצאת מהם רות ,וכן גבי משה שהרג את המצרי כתיב ויפן פה וכה
וירא כי אין איש שעתיד להתגייר ממו ,ומבואר דאם היה עתיד לצאת ממו לאחר כמה דורות מי
שיתגייר לא היה הורגו .והביא רביו שם מש"כ הזוה"ק )מובא בגליון הש"ס ברכות י (.שאסור להתפלל
על הרשעים שימותו ,שאלמלא סלקו הקב"ה לתרח מן העולם כשהיה עובד ע"ז לא באו אברהם ושבטי
ישראל ולא תה תורה וכו' ,ועוד האריך שם רביו ע"ש .וע"ע בספר מפקודיך אתבון שם בתחילת
הספר עמ' ה' מאמר 'אימת הדין'.
 120ז"ל הגמ' כאן א"ר חייא בר אבא א"ר יוחן אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפי' שכר שיחה אה,
דאילו בכירה דקאמר מואב א"ל הקב"ה למשה אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה ,מלחמה הוא
דלא הא אגריא עביד בהו ,צעירה דקאמרה בן עמי א"ל הקב"ה למשה וקרבת מול בי עמון אל תצורם
ואל תתגר בם כלל דאפי' אגריא לא תעביד בהו.

 121ביאור קושיית רביו דיוצא בגמ' ב' טעמים להא דאסור לצאת למלחמה על מואב ולהרגם ,א' מצד
פרידות וב' מצד שיחה אה ,ול"ל ב' טעמים .והה לכאו' יש להוסיף קושיא בהא דמפרש הש"ס החילוק
בין מואב לעמון לעין אגריא שהוא מצד שיחה אה ,הא בלא"ה כיון שמואב מעיקר הדין יש ק"ו
להרגם לגמרי אלא דמצד פרידה טובה היחום ,א"כ לעין אגריא ק"ו במקומה עומדת ,כן הקשה
הקקיון דיוה ב"ק כאן ,ועוד הקשה ל"ל טעמא דפרידות ושיחה אה תפו"ל מקרא כי לבי לוט תתי
וכו' וכמו בי אדום דאסרו באגריא ,וע"ע בפי יהושע ושאר מפרשים על הדף שם מש"כ.
 122וז"ל רביו בספר מפקודיך אתבון ח"ב עמ' ל"א ד"ה ואפשר ]בתוך הדברים ,על עין אחר[:
ידוע דבדברי אגדה כל מה שיכול להביא לידי התעוררות אפשר לומר ,אע"פ שאיו יכולים לירד לעומק
הדברים והסודות מה שתכווו לזה חז"ל הקדושים ,וידוע הראיה לזה מיומא דף כ"ג במעשה בשי
כהים וכו' ,וגם כאן ראה לבאר בזה איזה מהלך ,אך א"א לומר בודאי לזה תכווו חז"ל .עכ"ד .וכ"כ
בארוכה עוד שם בעמ' ע"ד ,ע"ש.
 123וי"ל דטעם דב' פרידות הוא דלא ליעבד בהו מלחמה ולהרגם וממילא לא יצאו הפרידות ,אבל עדיין
איו טעם לאסור אגריא ,ולכך הוסיף טעם על בי עמון משום שיחה אה לאסור גם אגריא ,ואילו על
מואב שאר רק טעם דפרידות אבל אגריא מותר בהם) .אאמו"ר שליט"א ??( .
 124כמבואר במד"ר דוסמכת ידך עליו הייו יד אחת .והה גבי סמיכה בקרבן עולה כתיב )ויקרא א' ד'(
וסמך ידו ,וכתב הרמב"ן שם בשם התו"כ דסומך בב' ידיו דילפין מקרא אחריא )שם ט"ז כ"א( וסמך
אהרן את שתי ידיו מלמד שהסמיכה בשתי ידים ,והוא בין אב לכל הסמיכות שיהיו בשתי ידים ,עכ"ד.
וצ"ל שהבין אב הוא רק על סמיכה בקרבות אבל הך סמיכת משה ליהושע המצוה הי' ביד אחת.
 125יש להסתפק במה שצטוה משה וסמכת ידך עליו אם צטוה לסמוך ביד ימין או שיכול לסמוך
באיזה יד שירצה .והה דעת התוס' בכמה מקומות דאיסור בל תוסיף הוא דוקא כשמוסיף על המצוה
כגון ה' טוטפות בתפילין וה' מיים בלולב וד' ברכות בברכת כהים וכדומה ,אבל כשכופל את המצוה
כמה פעמים וכגון שוטל כמה הדסים או כמה ערבות או ותן דם על קרן המזבח כמה פעמים בזה אין
איסור בל תוסיף) ,עיין ר"ה כח :תוד"ה ומא ,סוכה לד :תוד"ה ערבי ,ועיין מחות לח .תוד"ה התכלת
ובמ"ח מצוה ת"ד אות ד'( .ומעתה ראה דאם היה הציווי לסמוך ביד ימין דוקא א"כ שפיר קשה
שכשמוסיף לסמוך בעוד יד הר"ז כמוסיף מיים בלולב דאסור ,אבל אי ימא דיכול לסמוך באיזה יד
שירצה א"כ מה שמוסיף לסמוך בב' ידיו אי"ז בל תוסיף דהו"ל ככופל הדסים וערבות שאין בכפילות
המצוה משום בל תוסיף ,ואתי שפיר ,ודוק.
 126ויש להתבון עוד דבקרא אמר ויסמוך את ידיו וגו' כאשר דבר ה' אל משה ,והרי משה הוסיף ועשה
יותר ממה שצטוה ואיך אמר "כאשר דבר ה' אל משה"] ,ועיין בפי' הצי"ב שעמד בזה[ ,וראה מזה
מוכרח שבאמת לא היה כאן הוספה אלא הכל היה כאשר דבר ה' ,ומשה היה רשאי להוסיף כרצוו ולא
היה שום שיוי מציווי ה' .וראה כעי"ז בספר יקרא דאורייתא עה"ת כאן שהביא לדרוש הפסוק "קח
לך את יהושע" לך משלך ,ומכלל הציווי היה שיוסיף משלו ,ע"ש.
 127כעי"ז כתב בספר טל תורה מגילה יד .דלא שייך בל תוסיף רק במצוה שקבעה לכל ישראל כמו ר
חוכה ומקרא מגילה שהוצרכו סמך מן המקרא שלא לעבור בבל תוסיף וכמש"כ הראשוים ,אבל מצוה
שמוסיף יחיד או בי העיר על עצמם ,כל שאיו לכלל ישראל אי"ז בבל תוסיף ,ולכך מבואר בפוסקים
שאדם שאירע לו ס יכול לקבוע יו"ט לו וזרעו ,ע"ש.
 128לפמש"כ רביו דבמצוה שאמרה ליחיד ליכא בל תוסיף ,ראה דה"ה מי דליכא לאו דבל תגרע,
ובקוטרס ליקוטיהו לשמעתיה )חדו"ת מהגר"מ סולבייציק( סתפק בזה גבי הציווי שצטווה משה
לדבר אל הסלע אם שייך בל תגרע ,וכן סתפק שם אם היה ברכה על מצוה פרטית זו ,ע"ש] .ושוב דפס
גם בספר והאיש משה ח"א לפרשת חוקת[.
 129בביאור מהות עין הסמיכה עיין בספר שיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ זצ"ל )תשל"ג מאמר מ"ב-
בדמ"ח עמ' קע"ז( מש"כ שהשפעה עוברת מהרב לתלמיד וא"א לאדם ליטול ד"ז מעצמו ,ע"ש דברים
פלאים.
 130וכ"כ הרמב"ם הל' סהדרין פ"ד ה"ב :וכיצד היא הסמיכה לדורות לא שיסמכו ידיהן על ראש הזקן
אלא שקורין לו רבי ואומרין לו הרי אתה סמוך ויש לך רשות לדון אפילו דיי קסות ,עכ"ל.
 131ועיין תוס' יו"ט סהדרין פ"א מ"ג אהא דא"צ לסמוך ביד רק סמכין בשמא שכתב ולא אתפרש
טעמא ,וראה הערה הבאה.
 132ראה דמבואר מזה דחלוק סמיכת משה ליהושע מהסמיכה לדורות ,דסמיכת משה ליהושע תרתי
איתהו בה ,טילת רשות להורות ולדון ,ועוד שסמכו והאציל מרוחו לשרות עליו רוח הקודש] ,וכדכתיב
בפר' וזאת הברכה )דברים ל"ד ט'( ויהושע בן ון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו ,משמע
שהסמיכה הועילה לו גם לחכמה[ ,ולזה הוצרך לסמכו ביד להאציל מרוחו עליו ,אבל עיקר הסמיכה
לדורות לדון ולהורות סגי בסמיכה בשמא .וביאור הדבר יבואר לפ"מ שהובא בשיעורי החומש
לרביו פרשת ויחי )בראשית מ"ח י"ד( בשם רבו בחיי שהברכה חלה ע"י סמיכות ידים ,ולכן סמך
יעקב את ידיו בברכו את משה ואפרים ,וכן בברכת כהים ושאים כפיים ,וכן כתוב אצל יהושע ויסמוך
את ידיו עליו כדי שיאצל רוה"ק על הסמך וכו' ,עכ"ד .וכ"ז שייך בסמיכה לברכה ולא בסמיכה לתית
רשות גרידא דלזה סגי בסמיכה בשמא.
וכ"כ בשושים לדוד סהדרין שם )הדפס בסוף המשיות( שעמד בקושיית רביו מאי שא סמיכת
יהושע שהי' ביד מהסמיכה לדורות ,וכתב דשאי התם שהיה להאציל מרוחו עליו אבל בעלמא שאיו
אלא לטילת רשות ל"ה ביד ,וכ"כ גם היעב"ץ בלחם שמים סהדרין שם דמרע"ה מילתא יתירא עבד
להשרות עליו רוה"ק וכו' ,עכ"ד ,והו"ד במרגליות הים סהדרין יג :אות ט"ו ,וע"ש מש"כ להוסיף ע"ז.
וראה גם בספר המפתח הלכות סהדרין פ"ד ה"א.
בשו"ת אגרות משה חו"מ סימן א' עף ד' עמד בעין זה ,וכתב ליישב דבאמת הסמיכה צריכה להיות
ביד ולכך משה סמך את יהושע בידו ,אלא דהסמיכה לדורות א"צ ביד לפי שכולם סמוכים איש מפי
איש עד משה וחשבין כולם כסמוכין ביד של משה עצמו ,אבל בודאי עיקר הסמיכה בעי יד ,ואת ע'
הזקים שלא היו סמוכין מפי סמוך באמת הוצרך משה לסומכן בידו כמבואר בחיוך מצוה תצ"א,
עכ"ד.

סמיכת משה את יהושע
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יום היארצייט של מרן גאון הדור שר התורה רבנו יוסף שלום אלישיב זצ"ל נלב"ע כ"ח תמוז תשע"ב
הנה זכה הדור האחרון לשני המאורות הגדולים ה"ה רבנו מרן הגרי"ש זצ"ל ויבדלחט"א מרן רבנו שליט"א ,אשר האירו דרכי הנהגה והמסורת מדור דור לכל ישראל ,והיה
לאות ומופת גודל ההערכה והידידות שהיה ביניהם .והבאנו דברים הרבה בגליון פר' מסעי תשע"ד ,וכאן הבאנו עוד מעט שבמעט ,ממה שנתפרסם בענינים אלו

מעשה בנעלים

ישראל ,ולא יהיה חלילה וחם שום דבר נגד התורה ,מה עוד יש להוסיף! מה
עוד צריך לאמור!.
בשנת תשמ"ט נסע רבנו שליט"א יחד עם מרן הגרמי"ל למרן הגרי"ש
אלישיב לדבר עמו על קריאתו להצביע עבור דגל התורה .סיבת נסיעתם היה
שהגרי"ש אלישיב לא היה מוכן לצאת בקריאה גלויה ומפורשת להצביע דגל
התורה ,ואמר שאין דרכו להורות על בחירות ואז נסעו שניהם יחדיו להשפיע
עליו בזה .ובעקבות ביקורם הורה מרן הגרי"ש לחתנו מרן הגר"ח שליט"א
לכתוב הוראה בשמו להצביע דגל התורה .וכשעמדו להיכנס לבית מרן
הגרי"ש אמר הגראי"ל להגרמ"י שיכנס ראשון וגם שהוא יתחיל בדבריו ,כי
הוא יותר מכיר ויותר יודע את מרן הגרי"ש ממנו שהרי הוא מחותנו .ואכן
הגרמי"ל התחיל בדבריו ,אחר שהגרי"ש אמר להם מיד שמבין שבאו לשם
כך ,אך הרי מיותר שיוציא מכתב שהרי כולם יודעים דעתו ,בפרט אחרי
שהשתתף בכנס היסוד לדגל התורה בבניני האומה ,ואמר לו הגרמי"ל כי
הדבר ברור ,שאם לא יוציא מכתב ברור יהיה עוד מי שיגידו שאין דעתו שוה
עם מרן הגרא"מ בכל המהלך של דגל התורה ,ורק מכתב ברור ימנע את
האמירות האלו) .מפי רבי יוסף קורלנסקי שליט"א שהיה נוכח שם(
ובבחירות )שנת תשנ"ב( חתם מרן הגרי"ש עם מרן הגרש"ז בנוסח :הננו בזה
להביע דעתנו כי על כל המשתתפים בבחירות לכנסת להצביע ולתמוך
ברשימת יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל דגל התורה ,אמנם החל
משנת תשס"ג חתם על נוסח הקורא לכ"א ואחד להצביע.

מעשה שהיה ברבנו שליט"א שנזקק לנעלים חדשות ,מוכר הנעלים שלח לו
זוג נעלים לביתו שילבשם למדידה בת יום או יומיים ,זוג הנעלים לא התאימו
לרגליו ,והנכד ביקש להשיב את הנעלים לידיו של המוכר ,אלא שאז החל
רבנו שליט"א לחכוך בדעתו ,הרי המוכר ימכור אותם ליהודי שלא יידע כי
פלוני נעל אותם יומיים ,והרי אם הקונה היה יודע שפלוני נעלם לא היה
מעוניין לרוכשם ,אך הנה לכאורה המוכר לא יגלה את אוזנו של הלוקח ,ואם
כן חשש רבנו שליט"א שמא יהיה לו חלק כל שהוא בהונאת הלוקח ,ושמא
מחמת כן כדאי לו כבר לרכוש את הנעלים ,או שמא אין כאן הונאה כלל כיון
שבעצם אין בהם בעיה אמיתית ,דהרי הם שלמים לחלוטין לא מלוכלכים
ואין בהם פגם כל שהוא ,ורק הידיעה שפלוני לבש אותם יכולה למנוע את
הקניה שאם לא יגלו לקונה לא יידע לא ינזק ולא יצטער ,וחכך בדעתו לכאן
ולכאן רבנו שליט"א ,ואמר להרמי"ש שליט"א דלכאורה יש להביא לכך
ראיה מהתוספות בכתובות דף ל' ב'ד"ה לא צריכא שכתבו כי מאכל שהיה
בבית הבליעה והקיאו נחשב עדיין שווה פרוטה כיון שאפשר למוכרו למי
שאינו יודע שהיה בבית הבליעה שאצלו זה לא מאוס יעויין שם .ומשמע
מדברי תוספות כי דבר שאין בו חיסרון מחמת עצמו ורק למי שיודע מזה אין
צריך להודיעו ללוקח ,ויעויין באילת השחר בתחילת טהרות שהובא כעין זה
שהיו לוקחים נבילה שהתנבלה מאילה וחותכים מעט בבית השחיטה
ומוכרים אותה לעכו"ם בתורת שחוטה.
למחרת היה אחד מתלמידי רבנו בבית מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,ובין
השאלות ההלכתיות סיפר לו כי רבנו שליט"א חרד להונאה ומסתפק בדעתו
הלכה למעשה ,וגם אמר כי לכאורה היה שייך להביא ראיה מתוספות
כתובות דף ל' הנ"ל וכו'.
מרן הגרי"ש זצוק"ל חייך ואמר ]בתרגום מאידיש לעברית[ הרי אתה צריך שכל!
בשלמא רבי אהרון ליב בענותנותו לא מודע כל כך לדבר ,אבל אתה עליך
לדעת ולהבין ,שאם המוכר יגלה לקונה כי מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א נעל
את הנעליים יומיים ,יהיה מחירם של הנעלים רב ביותר ,ומעתה הם שוות
לקונה כסף רב ומה הבעיה בכלל) .מוסף שבת קודש חיי שרה תשע"ג(

לימוד הנסתר
אמר רבנו :מספרים על מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכבר בגיל חמש עשרה
ערך את הכתבים של סבו בעל הלשם זי"ע ,והשלים לו כמה דברים שם .ואיני
יודע אם זה נכון ,אבל עם כזה כישרון ,וכזה התמדה ,אולי זה יכול להיות.
)אפיקי אי"ל(

עמוד התורה
כאשר קרב ובא יום היארצייט של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
שאלו תלמידיו הרבצ"ק שליט"א והרי"ד שליט"א כשנקראים להספיד על
איזה נושא ידברו.
אמר רבנו שידברו על זה שהוא היה "עמוד התורה" ולהרחיב הדיבור על
התמדתו המופלגת מאד.
הוסיף ואמר כי מרן פוסק הדור זצוק"ל לא היה צריך לכל זה ,כי הוא למד
ולמד בהתמדה עצומה ללא הרף חול ושבת .והוסיף – כזו התמדה עצומה
לא שייך אלא בהלומדים תורה לשמה!!
ואמר רבנו דהנה מצאנו בגמ' בשבת דאמוראים אמרו תיתי לי על מצוות
שאנשים מזלזלים בהם ,וכמדומה שבדורינו שמזולזל עון ביטול תורה ,מרן
הגרי"ש יכול היה לומר תיתי לי שלא בטלתי רגע מלימוד כי מי בדורינו למד
כמותו) .משיעורי נפש החיים(

לקיחת שרים
שח הגרמ"א ברוומן שליט"א :ידוע לי שבשנים האחרונות כשגברו הלחצים
שיהדות התורה תיקח שרים בממשלה ,נשלח הרב אברהם רביץ ז"ל על ידי
מרן זצוק"ל ליבדלחט"א מרנן ורבנן הגאון רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א
ולמרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א לשאול לדעתם בעניין ,וצדדו
בשלילה וכך המשיכו לנהוג) .מוסף שבת קודש אחרי מות תשע"ג(

האם בחורים יצאו לבחירות
בישיבת מועצת גדולי התורה שהתקיימה בו' אייר תשנ"ו שהתנהלה
לראשונה ע"י רבנו שליט"א ,התנהל דיון לגבי הנושא האם לשלוח בחורים
לעבוד בבחירות ,ואמר רבנו :הגרי"ש אלישיב שלח אלי לשאלני ,אין לי שום
ענין לעסוק בזה אלא השבתי על אשר ששאלוני ,לדעתי התשובה שנתתי
הצילה אלפי דפי גמרא) .רשימות הרה"ג אפרים צמל שליט"א –ראש ישיבת אור שמח

להתפלל עליו כל יום
אמר רבנו שהוא מתפלל כל יום על הגרי"ש ,ואמר כאן בעולם אנו יכולנו
לראות אותו אבל שם! הלואי נזכה לראות אותו) .צדיק כתמר יפרח(

ומזכיר מועצת גדולי התורה(

אני מתבייש

יודע להנהיג

אמר רבנו לנכדו :לפעמים הגרי"ש שולח אלי שאני אחתום איתו ,ואני ממש

אחרי שרבנו שליט"א ניהל את המערכה בתיקון חוק טל ,אמר מרן זצ"ל לבנו

מתבייש הרי הוא בקי בכל התורה וגאון עצום ופוסק גדול) .צדיק כתמר יפרח עמ'
רפט(

הגר"מ שליט"א בקורת רוח ,שהגראי"ל יודע איך להנהיג את כלל ישראל) .מפי
נכדו הר"ד שליט"א(

חנינה

הכרת הטוב

שח רבנו :כתבתי יחד עם מרן זצ"ל מכתב לנשיא ארצות הברית שיתן חנינה
לאסיר יונתן פולראד וז"ל המכתב :בס"ד שבט תשס"ז
לכב' מר ג' בוש נשיא מדינת ארה"ב
שלו' רב הננו פונים לכב' כנשיא מדינת החסד ארצות הברית של אמריקה
ולבקשו לתת חנינה למר  ....אשר נושא את עונשו למעלה מעשרים שנה
בכל הכבוד הראוי .יוסף שלו' אלישיב  -א"ל שטינמן

ואמר חתנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א :למו"ח הייתה לו הרבה הכרת
הטוב לראש הישיבה בעל האילת השחר על ההנהגה) .דברי הגר"א מן שליט"א
ט"ז חשון תשע"ד(

בעניני בחירות
לפני בחירות תשס"ג נסע רבנו שליט"א לכינוס בעיר אשדוד ,כדי לעורר את
צבור בני התורה על חומרת המצב וחובת השעה ,הדברים שלו שיצאו מהלב
הטהור חדרו ללבבות ,ואז בהדגשה מיוחדת הוא בקש את תשומת לבו של
צבור הנוכחים ואמר ,רציתי להוסיף דבר נוסף :מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א
לא היה חותם עד היום בענין הבחירות רק ע"י נאמן ביתו ,אך עכשיו יצא
מגדרו וחתם ,וכנראה שצורך השעה כל כך גדול! כי הסכנה כל כך גדולה לכן
יצא מגדרו וחתם ,ד' יעזור שבזכות זה נינצל ותהיה תועלת גדולה לכלל

עזבו אותנו לאנחות
בענין הגזירות ,אמר רבנו  -שכל זמן שהיה מרן פוסק הדור זצוק"ל חי ,היה
כוח תורתו בהתמדתו הנוראה מגין עלינו ,ולא היו יכולים לגזור גזירות אלו,
אך כאשר נלב"ע ,זמן קצר אח"כ התחילו הצרות .ומתבטא על זה מה
שאומרים בסליחות "סעו המה למנוחות ועזבו אותנו לאנחות") .צדיק כתמר
יפרח(
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משא ומתן בדברי מרן זיע"א
חביב ויקר בעיני רבנו פסקי והלכותיו של מרן זצ"ל והיה רגיל לעבור על הקונטרסים שהוציא לאור חדב"נ הגר"י ישראלזון זצ"ל ,שבו הובאו פסקי מרן זצ"ל והיה מעיר ומאיר
עליהם כדרכה של תורה.
ובעת חנוכת הבית לבית המדרש 'אמונת איש' כתב רבנו :בס"ד לב' הגר"י אפרתי שליט"א ולכא"ל אך טוב וברכה כל הימים .שמחתי על שזיכהו השי"ת להניח יסוד לבית
מדרש בהלכות ארץ ישראל .וכ' שזוכה לשמש בהלכות אלו את מרן שר התורה שליט"א וכל הדברים יעברו לפי פסקיו והוראותיו ימשיך לפעול בכיון זה שיתרבו אברכים
העוסקים בהלכות אלו עד שנזכה לקיים כל מצות אלו מתוך חיובם מדאורייתא כמקדם ,ויחד עם זה בבנין בית מקדשינו בב"א .ח' סיון תשס"ג א ,ל שטינמן.

היזק שאינו ניכר

נפרדות .ונהנה רבנו מהתשובה ,והרבה פעמים אח"כ חזר על זה בשם מרן
זצוק"ל) .רשימות הרגמי"ש שליט"א(

אמר מרן הגרי"ש אלישיב דהגדר של היזק שאינו ניכר ,הוא סוג היזק שהוא
רק לישראל ולא לעכו"ם ]יבואר להלן[ ולכן חייב במעשה שהיה ברופא שנגע
בזריקה יקרה מאוד בידיו ,ותבעו את הרופא מחמת שהפסיד את הזריקה
בנגיעתו ,ויש שרצו לפוטרו משום דהוי היזק שאינו ניכר דאף דקנסו רבנן,
וחייב מ"מ כתב השו"ע )חו"מ סי' שפ"ה( דבשוגג פטור ,אך מרן אמר דכיון
דנגיעה בזריקה זה דבר מוסכם על הכל ,שפוסל את הזריקה מחמת
החיידקים ,,לכן הוי היזק ניכר שחייב אף בשוגג.
וכשאמרו למרן הגראי"ל שטינמן שליט"א את הפסק הנ"ל של מרן הגרי"ש
אלישיב אמר :שאינו מסכים לזה ,ומשום דמה אכפת לן דאף הגויים לא
משתמשים בזריקה שנגעו בה ,והרי אין הדבר היזק ממש ורק מטעמי זהירות
לא משתמשים בה ,וא"כ לא גרע הסכמת חכמים והתורה מהסכמת אומות
העולם ,וכמו בדבר שחכמים או התורה אסרתו ואינו ניכר כמטמא ומדמע
חשיב היזק שאין ניכר ,אף הכא בזריקה נחשב היזק שאין ניכר אף דכולנו לא
משתמשים בזה .ודו"ק )משנת שלמה כריתות עמ' פ'(
ובהזדמנות אחרת היה ,בשאלה שהוצגה בשעתו על ידי הגאון רבי צבי שפיץ
בעל המשפטי התורה שליט"א בנער שהכניס את כף ידו לסירי ענק של
תבשילי עוף ללא רשות הנער לא היה מודע לכך שהוא נגוע במחלה זיהומית,
הוריו התקשרו וסיפרו על מחלתו והבעלים נאלצו לשפוך את כל האוכל,
הבעלים תבעו לחייב אותו טבין ותקילין על כל האוכל שהושלך לאשפה
בגינו.
ובתוך הדברים דנו האם הנזק שהנער עשה נחשב לנזק שאינו ניכר או גם
כאשר הנזק גשמי .האם המושג היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק הוא כאשר
הנזק הוא רוחני ודווקא ברוחני ניכר לעין כעין חיידקים .והביאו דבריו של
רבנו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שציטט פעם באוזני חתנו הגאון הגדול ר'
יצחק זילברשטיין שליט"א כי קיימת שיטה של אחד מחכמי הדור האחרונים
בעל הדור רביעי כי המודד היחיד להיזק שאינו ניכר הוא היזק רוחני שגוי לא
יודע עליו ולאומות העולם אינו נחשב הפסד אבל נזקים גשמיים גם אם הם
לא ניכרים לעין הינם בכלל חיוב נזק הרגיל.
כאשר מרן הגראי"ל שליט"א שמע את דברי מרן הגרי"ש זצוק"ל לגבי
חיידקים בשם הדור רביעי ניסה לצדד מטעם אחר ואולי לומר שכיון
שהתוצאה הישירה מהחיידקים שבאוכל וודאי ניכרת בעליל כי מי שיאכל
את האוכל יחלה וימות שמא גם זה די להחשיבו כהיזק ניכר) .מפי הרי"א(

סרטיא

וכן שלח לשאלו מה שהעיר הגר"י בן מרן הגרי"ג אידלשטיין שליט"א בענין
סרטיא – שהיא דרך המוליכה מעיר לעיר ,שכתב הרמב"ן דהוי רה"ר גם אם
אין מצויין בה שישים רבוא ,א"כ כיום שיש רחובות בבני ברק שיש המקצרים
דרכם מתל אביב לכביש גהה וכדומה ,נמצא שרחובות אלו משמשות גם
לאנשי ערים אחרות לילך מעיר לעיר ,ויהא דינם רשות הרבים ,אפילו שאין
בהם שישים רבוא.
ואמר מרן זצוק"ל דהיות ו"רוב" המשתמשים ברחובות אלו הם בני העיר ,לא
נהפכו ע"י המיעוט להיות סרטיא] .א"ה ,לפי"ז אותם ערים שעובר דרכם כביש העשוי
מעיקרא לעבור מעיר לעיר ,ורוב הנוסעים בהם הם מעיר לעיר ,דבר המצוי בכמה ערים בארץ
ישראל ,הוו רה"ר דאורייתא להרמב"ן[) .רשימות הרגמי"ש שליט"א(

טהרת המשפחה או שבת
נשאל רבנו במי שאינו שומר תורה ומצות שרוצים להתחיל להאיר עיניו
ולהתחיל לקיים מצוה אחת ,במה עליו לקבל ראשונה .ונקט רבנו דאינו נשוי
יתחיל בשמירת שבת ,ונשוי יתחיל עם טהרת המשפחה ,בנימוק שהוא פגם
לדורות .ואמר רבנו שבהזדמנות כשיהיה אצל מרן זצוק"ל רוצה לשמוע מה
דעתו בזה ,ובאותה שנה כשנסע אליו לקראת ראש השנה ,שאל את מרן
זצוק"ל מה דעתו בזה ,ואמר ג"כ פשוט דטהרת המשפחה קודם לשבת.
ונימק ב' סברות ,א' שזה נוגע לבעל ולאשה ,ועוד דבזה יש יותר כפיית היצר.
ונשאל רבנו על שנוקט מרן זצוק"ל טעם "מוסרי" בנוגע להלכה .ואמר לי
רבנו הרי גמרא מפורשת היא בב"מ דף ל"ב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון,
שונא קודם משום "דלכוף את יצרו עדיף".
]א"ה ושמעתי מהגרב"צ קוק שליט"א שמרן הגרי"ש אמר דאם יתגבר על יצרו בזה יגרום לו
לקיים עוד מצות[.

עלינו לשבח
שח רבנו :שמעתי בשם הגרי"ש שבעלינו לשבח אנשים טועים ,שאומרים
עלינו לשבח אחרי ברית מילה ,דבעצם היה המנהג לעשות את הברית בתוך
התפילה ואח"כ אמרו עלינו לשבח .וכן בעלינו לשבח שאחרי קידוש לבנה,
שנהגו לומר קידוש לבנה מיד אחרי מעריב ,ולא אמר עלינו לשבח אחרי
מעריב רק אחרי קידוש לבנה] .א"ה עי' בס' תפילת דוד להאדר"ת עמ' פ"ח שכ' כעי"ז[
והוסיף רבנו דנפק"מ דאין לומר קדיש אחר העלינו לשבח הראשון דאינו מן
הדין ,וכן בברית היה מקום לדון דאין לומר קדיש אחר עלינו לשבח
כשאומרים אותו סתם] .ורבנו שליט"א לא אומר עלינו אחרי הברית ואמר
שלא מכוים כראוי ,אבל אינו מורה לציבור שלא לומר ,וגם אומרים קדיש
ואינו מעיר ע"כ[] .אמנם הגרי"ש היה לפעמים אומר קדיש אחרי עלינו של

ושננתם לבניך
שח רבנו :מעשה שהיה בירושלם באברך שלמד עם בנו ובאותו זמן יצאו
המזוזות מבית המגיה ,וביתו היה בלא "מזוזות" וחל עליו מיד החיוב לשים
בביתו מזוזות ,ויש דין דמצוה עוברת חייב לעזוב את הלימוד בשביל לקיימה,
ואמנם באותו זמן למד עם בנו .והספק :שמא כשלומד עם בנו יש דין נוסף
של "ושננתם לבניך" "והעוסק במצוה פטור מן המצוה" .ופסק מרן הגרי"ש
זצ"ל שאכן אינו צריך ללכת מחמת הדין "ושננתם לבניך" ,אמנם אם כבר
התחיל ללמוד עם בנו לאחר שיצאו המזוזות מבית המגיה ,צריך להפסיק
משום שחל עליו החיוב לתקנם קודם) .אפיקי אי"ל(

קידוש ליל שבת
שמעתי בשם הגרי"ש שכשאומר ויכלו בליל שבת בקידוש שיאמר מתוך
סידור דיש שיטות בס' מ"ט דאם מוציא אחרים יד"ח יש דין של דברים
שבכתב אי אתה רשאי לאמרן בע"פ .והוסיף רבנו דאם כבר אמרו בתפילה
ויכלו וגם הב"ב אמרו אין צריך לחשוש על זה) .משיעורי נפש החיים(

חיתוך לאבי הבן
אמר רבנו שהגרי"ש הורה שאין לתת לאבי הבן לעשות את החיתוך במילה
מפני צערא דינוקא ]והרי אין בזה מצוה שלימה דמל ולא פרע כאילו לא מל,
וע"כ צערא דינוקא חמיר[ .וכן מורה ובא רבנו שליט"א) .משיעורי תו"כ(

הזכרת שם אב

רגיל רבנו שליט"א להביא מה שכתב בסוכת שלום לרבי אליהו גוטמאכר
תלמיד הרע''א שלהזכיר שם של חולה ואמו זה רק בחולה משום עין הרע,
ומזיקים ,ושדים .אבל כשמתפללים על זיווג וכדו' צריך להזכיר שם אביו.
אמנם אמר ששמע בשם הגרי"ש אלישיב שאמר :שתמיד יש להזכיר את שם
האמא עכ"ד .ולפמש''כ בזוהר שבתפילה אומרים שם האם דאזלינן בתר
ודאי ואב הוא רק רוב ,א"כ כך ראוי לנהוג בכל סוגי התפילות] .א"ה ומשמיה דמרן

מלוה מדינה
הגרי"ש התיר לקחת ריבית ממלוה מדינה ]שהוא הלואה שלקחה המדינה
בשנות מלחמה והחזירה אח"כ עם ריבית[ והסביר דבאמת אי"ז הלואה ,אלא
חוק שהציבור צריך לשלם והמדינה מחזירה אח"כ את הכסף ,ואי"ז ריבית.

חרב פיפיות

הגרש"ז זצ"ל אמרו שיש להזכיר שמות שניהם[.

רשות הרבים

הגרי"ש ביאר דברי הגמ' בברכות ה ,א אמר רבי יצחק :כל הקורא קריאת
שמע על מטתו ,כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר רוממות אל
בגרונם וחרב פיפיות בידם .וביאר דשתי פיות הכונה פה א' תורה ופה א' ק"ש.
והעיר רבנו דא"כ אין המשל דומה לנמשל דחרב של ב' פיפיות הורגת
למעשה רק בפה אחד ,אבל כאן שתי הדברים שומרים) .משיעורי נפשה"ח(

נשאל רבנו שליט"א לפי מה שדן במ"ב סי' שמ"ה סקכ"ד ובשעה"צ שם דעיר
שמצויין בה ששים רבוא ,נחשבין רחובותיה רשות הרבים ,א"כ כיום שכמה
עיירות בגוש דן מחוברות יחד ,בני ברק תל אביב ורמת גן וכו' ,הרי בין כל
הערים יחד יש הרבה יותר משישים רבוא ,ונמצא שהרחובות בב"ב הרחבים
שש עשרה אמה ,רשות הרבים.
ושלח לשאול את מרן זצוק"ל ,ואמר היות ויש לכל עיר "שם" בפני עצמה,
והרי יש להם גם בית הקברות נפרד לכל עיר ,ממילא זה מחלקן לעיירות
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פניני הפרשה
התעצמות התפילה

ונקרא "טרמוס" ,שהכספית בפני עצמו אינו מקבל טומאה דאין לו חשיבות
כלי ,ועם הפלסטיק נעשה כלי וכן מיחם חשמלי שהברזל בפני עצמו אינו
משמש לכלום ,ועם הפלסטיק משמש תפקידו וממילא מקבל טומאה,
ונפק"מ לענין טבילת כלים מגוי ,אלא שבמיחם חשמלי יתכן סברא לפטור
מטבילה מטעם אחר ,דכיון שפועל רק עם חשמל ומתחבר למקומות
הקבועים בכותלי הבית ששם זורם החשמל ,וא"כ הו"ל תשמישו עם הקרקע
דפטור מטבילה ,ועיין בחכמ"א כלל ע"ג בבינת אדם הגדרים בזה מתי נחשב
מחובר לקרקע) .אילת השחר שבת פא ,ב(

והצילו העדה את הרצח מיד גואל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו
אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש.
)מסעי לה ,כה(
במכות דף י"א ע"א איתא "אמותיהן של כהנים מספקות מחיה וכסות
להורגים בשגגה שגלו ,שלא יתפללו על בניהם שימותו וכו' ,שהיה להם
.
לבקש רחמים על דורן ולא בקשו"
והנה בודאי שהכהנים גדולים שהיו אנשים גדולים והתפללו לא רק על
עצמן ,אך אעפ"כ היה עליהם טענה .והביאור :דאדרבה כפי גדלותם היה
להם להתעצם יותר בתפילה שאם היו מתעצמין יותר בתפילה ,ודאי שהיתה
תפילתם מועלת ולא היה בא תקלות כאלו )מדברי רבינו בהספד על הגר"ר מלמד

מצוה בו יותר מבשלוחו בטבילת כלים
יל"ע אם שייך מצוה בו יותר מבשלוחו בטבילת כלים ,דהא המצוה זהו על
בעל הכלי וא"ב ראוי שהבעה"ב בעצמו יטבול הכלים ולא ישלח את אחד
מילדיו וכדו' ,ושאלתי את הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,וצידד דיש בזה מצוה
בו יותר מבשלוחו.
והגראי"ל שטינמן שליט"א אמר לי די"ל דאין בזה מצוה יותר מבשלוחו,
דא"ז מצוה גמורה ורק כשרוצה לאכול צריך לטבול וזהו רק מתיר ודומה זה
לשחיטה דאין בזה מצוה בו יותר מבשלוחו כמש"כ מהר"ח או"ז סימן קכו
דרק כשרוצה לאכול יש מצוה וה"נ טבילת כלים ע"כ) .הרה"ג ר' יגאל כהן שליט"א

זצ"ל ,ראה בס' ימלא פי תהלתך עניני ציבור עמ' שי"ג(.

בעניני טבילת כלים
כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא
יבא באש תעבירו במים) .מטות לא ,כג(
מבואר בגמ' בשבת )פא ,ב( קבען בפותחת טמאין .מבואר דאף שבפני עצמו
אין לו חשיבות כלי מ"מ עם המפתח חל עליו חשיבות של כלי ,וה"נ לענין
כלי השומר על חום המים שתוכו בקבוק מכספית ומבחוץ מצופה בפלסטיק

ב"ב קובץ בית אהרן וישראל קמג עמ' קמח

אעלה בתמר

כן יש לעיין בדין רוצח בשגגה הגולה לערי מקלט דדרשינן )מכות דף י"א
ע"ב( 'שם תהא קבורתו' שאם מת נקבר במקומו בערי הלוים ,137אם זה תלוי
בחיוב הקבורה דכיון שיש בו חיוב קבורה לכן יש דין שם תהא קבורתו,138
אבל באופן שלא יהא חיוב קבורה כגון ]בגר תושב ,[139או שנשרף הרוצח
ונשאר רק האפר ]שאין באפר מת דין קבורה דקבור תקברנו 140כמבואר
באחיעזר חלק ג' סימן ע"ב אות ד' [141אולי בזה אין הדין דיקבר דוקא בערי
מקלט ,או דאינו תלוי במצות קבורה אלא דיש דין מיוחד לקוברו שם.142אילת

קבורה בערי הלויים
והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכשם ולכל חיתם
)במדבר ל"ה ג'(
אמר ר' אבהו ערי מקלט לא נתנו לקבורה דכתיב ומגרשיהם יהיו לבהמתם
ולרכושם ולכל חייתם ,לחיים ניתנו ולא לקבורה) .מכות דף י"ב ע"א(.
הנה פשוט דהאיסור לקבור בערי מקלט הוא רק קבורת אנשים דחל דינים
על הקבר ,133אבל קבורת בהמה שלא חל שום דין על המקום אין איסור ,והרי
זה כקובר סתם חפצים שאין בזה סרך איסור .134ויש לעיין אם מותר לקבור
שם אפר אדם הנשרף דהא אינו 135מטמא.136

השחר מכות דף י"ב ע"א ד"ה ערי מקלט לא ניתנו לקבורה(

 133הייו שהקבר אסור בהאה כמבואר בגמ' סהדרין מז ,:ועיין בגמ' מגילה כט .כמה
דיים שאסור להוג בביה"ק ,וכן פסק הרמב"ם הלכות אבל פי"ד הי"ג ואילך ,ובטוש"ע
יו"ד סימן שס"ד וסימן שס"ח.
 134בסהדרין מו :מהדרין מין לקבורה מה"ת וכו' ,ולכאו' אם איו מן התורה א"כ לא
שייך לדרוש כאן לחיים יתו ולא לקבורה וכמש"כ רביו שאם אין דין לקבור הר"ז
כקבורת בהמה וסתם חפצים ,וא"כ מכאן מוכח לקבורה מן התורה.
 135כמבואר בדה כז :וברמב"ם הלכות טומאת מת פ"ג הלכה ט' והלכה י' ,ע"ש.
 136לכאו' מה שאין קברו מטמא איו ממין הטעה ,שכאן דן רביו לומר שכל האיסור
קבורה הוא רק באופן שחל דיים על הקבר ,ומה שייך לזה אם מטמא או שאיו מטמא,
והעיקר תלוי אם חל דיים על קבורת אפר אדם או שלא חל] ,דהלא דין איסוה" דקבר
ילפין מעגלה ערופה ואיו משום הטומאה[ .וכפי הראה דאה" עיקר כוות רביו כאן הוא
משום דאפר אדם אין חיוב קבורה וכמו שהביא רביו בהמשך מתשובת האחיעזר ,וא"כ
גם אם יקבור את האפר לא יחול דיים בקבר ,ולכך דן רביו שיהיה מותר לקוברו בערי
הלויים.
 137וה"ה אם מת קודם שגלה יש הדין דמגלין את עצמותיו להעיר מקלט ,כדאיתא בגמ'
שם :אמר אביי קטין גמר דיו ומת מוליכין את עצמותיו לשם דכתיב לשוב לשבת בארץ
עד מות הכהן ואיזהו ישיבה שהיא בארץ הוי אומר זו קבורה] .והא דאצטריך ריבוי מיוחד
להיכא שמת קודם שגלה טפי ממת לאחר שגלה ,עיין לרביו באילת השחר ע"ד הגמ' שם
)ד"ה ויש לעיין( מש"כ בזה[.
 138בספר עיר מקלט על הרמב"ם הל' רוצח פ"ז ה"ג הביא דברי רביו ,וכתב לבאר שייכות
בין חיוב הקבורה להדין דמגלין עצמותיו לפמש"כ בשו"ת חת"ס ח"ו סימן ל"ז סק"ג
שיסוד דין מגלין עצמותיו הוא לכפרתו ע"י הבזיון שלא קבר בעירו ומשפחתו ,וא"כ י"ל
דבגר תושב שאין בו מצות קבורה לא שייך כפרה בזה שמגלין עצמותיו ,דאדרבה עצם
קבורתו זה גופא יהיה כבוד בשבילו ,עכ"ד.
 139הוספה זו דפ"מ בגר תושב הוספו מדברי רביו באילת השחר מכות ט) .ד"ה כאן בגר
תושב( אהא דמבואר שם דגר תושב שהרג גר תושב חבירו גולה על ידו ,וכתב רביו שם:

יל"ע לפי מה שהסתפקו לקמן דף י"ב דדין שם תהא קבורתו זה רק על מי שיש מצות
קבורה ,א"כ בגר תושב דלא מציו חיוב קבורה לא יהיה שייך דין דיוליכו עצמותיו לשם,
או דאיו תלוי במצות קבורה אלא דיש דין מיוחד להוליכו לשם ,עכ"ד .וכפל שוב בדברי
רביו באילת השחר שם יא :ד"ה מוליכין עצמותיו ,יע"ש .אמם לע"ד ראה דאף אם יש
מצות קבורה בגר תושב לא שייך בו הדין להגלות עצמותיו ,דראה דבעיקר הגלות דגר
תושב אין בו המ"ע לגלות וכן אין על הב"ד דין להגלותו רק שיש בו את מציאות הקליטה
דערי מקלט שיצל מגואל הדם ,וכיון שכן פשיטא שלאחר מיתה ל"ש דין על עצמותיו
מאחר שכל הגלות הוא רק להציל את חייו ולא חיוב כפרה ,ועיין בזה.
]והה רביו באילת השחר ב"ק פה .ד"ה דכסיפא ליה כתב להוכיח דאין חיוב קבורה לאבר
שפרש מן אדם חי) ,והובא אצלו בע"ה להלן פרשת כי תצא ,דברים כ"א כ"ג( ,ויש לדון
לפ"ד רביו כאן שלא יהא בזה חיוב קבורה בעיר מקלט ,אך י"ל דאף לשיטות שהביא רביו
שם שיש בזה חיוב קבורה מ"מ ל"ש בזה הדין דשם תהא קבורתו כיון שהרוצח עדיין
בחיים ומתקיים בו עצמו דין הגלות[.
 140בעיקר הדין אם באפר מת יש המ"ע דקבור תקברו וכן הל"ת דלא תלין בלתו ראה
רשימת ציוים ארוכה בספר המפתח על הרמב"ם הלכות אבלות פי"ב ה"א ,וקצרתי כאן.
 141א"ה ,הה הציון בספר האיה"ש הוא להאחיעזר חלק ב' סימן ע"ג ולכאו' פל טעות
במקור והוחלף ה'חלק' עם ה'סימן' וצ"ל חלק ג' סימן ע"ב אות ד' וכמו שתוקן בפים .וגוף
דברי האחיעזר הביא רביו גם בספר חסד ומשפט עמ"ס סהדרין דף פב :ד"ה זקיו דר"פ,
וז"ל :ועיין באחיעזר ח"ג סימן ע"ב דהביא בשם כמה אחרוים שיש איסור שריפה במת
מטעם דהקברין לא ישרפו ,והוא העלה דיש איסור מה"ת מטעם דמבטל מצות קבורה
וכו' ,עכ"ד .והובא אצלו בע"ה להלן פרשת כי תצא )דברים כ"א כ"ג( ,ע"ש.
 142בספר עיר מקלט ה"ל אות י"ז הבין בדברי רביו שהחיוב לקוברו בעיר מקלטו הוא
מחיובי הקבורה דלכך מי שאין בו דין קבורה א"צ לקוברו שם ,וכתב דלפ"ז החיוב לקוברו
שם מוטל על בי המשפחה וככל קבורת מת ,אבל אם זה דין מיוחד לכפרה ואיו תלוי
בחיוב הקבורה א"כ החיוב מוטל על הב"ד ,עכ"ד .אכן מסתבר דאיו תלוי זב"ז כלל ,ופשוט
דהחיוב הוא מוטל על הב"ד לדאוג לעין זה.
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ענין בפרשה – ארץ ישראל
עפר ארץ העמים

ויעידו שבמקום הקודם פסקו עליו מיתה ,הורגים אותו במקום השני וכל זה
בשאר מדינות ,אבל אם ברח מחוץ לארץ לארץ ישראל ,מביאה הגמ׳
שסותרים את דינו ,זאת אומרת שצריך לדון מחדש ,צריך שוב שיבואו עדים
להעיד שהרג את הנפש ושוב חוקרים את העדים וכו׳ וכו׳ שצריך לפתוח דינו
מחדש ,ובלי דין חדש אי אפשר להרוג אותו ,והסיבה לזה מפני זכותה של
ארץ ישראל ,ומפרש רש״י אולי תועיל למצוא לו פתח של זכות .וצריך להבין
מה הזכות של ארץ ישראל ,האם הקרקע של ארץ ישראל היא אחרת משאר
קרקעות? הרי הכנענים ישבו בה וכתוב כאשר קאה את הגוי ,וכן שבע אומות
שהיו בה ,ואדרבה התורה אומרת לא תחיה כל נשמה ,ולא עמדה להם זכותה
של ארץ ישראל א״כ מה הענין של ארץ ישראל ,ומה היא זכותה של ארץ
ישראל ,איזה זכות יש? ובשלמא על בן אדם שייך לומר שיש לו זכויות  -הוא
עושה מצות  ,מוסר נפש בשביל הקב״ה ,אבל מה היא זכותה דארץ ישראל.
והביאור בזה שמקום שעושים בו מצות ,מקום שמיועד לעשות בו מצות
מיוחדות ,יש לו מעלה יתירה על שאר מקומות ,וזהו זכותה של ארץ ישראל.
ועל הזכות הזאת אומר רש״י שיכול לגרום שעי״ז ימצאו זכות לאיש הזה,
במקום אחר לא ימצאו לו זכות ,אבל בארץ ישראל שיש לה זכות ,יכול לגרום
שימצאו לאדם זכות ועי״ז ינצל ,ולכן צריך לדון אותו מחדש ,וכל מה שעשו
בבי״ד הקודם במקום ההוא סותרים ,למה ,אולי לא מצאו זכות בגלל שלא
היה זכות של המקום למצוא את הזכות של האיש הזה ,וארץ ישראל יכולה
לגרום שימצאו את הזכות.
ואותו הדבר מצינו במקום אחר ,הרי הדין הוא שהמוכר עבדו לחו״ל יצא
לחירות )גיטין מג ,ב( אדם שיש לו עבד בארץ ישראל ,ומוכר לאדם שגר
בחו״ל יצא לחירות ,למה כי הוא מפקיע אותו ממצות .ועל איזה מצות
מדובר ,הרי כלל המצות נוהג בחוץ לארץ ,אלא את אותם המצות ששייך
דוקא בארץ ישראל ,ובגלל שגרם שלא תהיה לו הזכות של אותן המצוות ,
קנסו אותו שהעבד יצא לחירות .היום בדורינו אין עבד כנעני ,אבל בזמן שהיו
עבדים ,עבד כנעני היה רכוש ,וכיון שבעל העבד עשה עבירה קנסוהו
להפסיד את העבד ,ומהי העבירה משמע מרש״י שהלוקח שקונה עבד
מארץ ישראל ,הוא מפקיע ממנו את האפשרות שלא יוכל לקיים מצוות.
ואיזה מצוות מקיים העבד ,הרי בדרך כלל עבד הוא לא אדם לעצמו ,ממילא
איזה מצוות מיוחדות יש לו ,אם מצות תרומות ומעשרות ,הרי אין לו רכוש,
ואין לו פירות ,רק לפעמים אחד נותן לו ע״מ שאין לרבו רשות בו ,ומתי יש
מקרה כזה ,אולי אחד מעשרת אלפים שבן אדם יתן לעבד ע״מ שאין לרבו
רשות בו ,ואז יהיו לו פירות ויצטרך לעשר ,ובחו״ל לא יצטרך לעשר רק בארץ
ישראל ,ובגלל שמפקיע ממנו את המצוה הזאת ,בשביל זה קנסו את הלוקח
שהעבד יצא לחירות ,למה? מה הוא עשה ,הוא גרם שתחסר לו מצוה אחת!
עכ׳׳פ רואים עד מה חשובות המצוות בכלל ,ועד מה יש להחשיב משקל
מצוה שיכול להיות שכל העולם בטל בשביל איזה מצוה ,זו החשיבות של
מצוה אחת .וגם ,אפילו שלא גורם לו עבירה ,ואדרבה יהיה פטור ,אבל ככה
היה יכול לקיים מצוות ,ובחו״ל לא יקיים מצוות ,וכיון שגרם לו שלא יקיים
המצוות התלויות בארץ ,זה חמור עד כדי כך שהוא נענש שקונסים אותו
שהעבד יוצא לחרות ]וצריך גט שחרור[.
א״כ אנחנו יכולים לראות עד כמה חשובה כל מצוה ,וביחוד המצות התלויות
בארץ ,שהן חלק מכלל המצוות של כל התורה כולה ,וגם לימוד מצות
התלויות בארץ כ״כ חשוב שבשביל זה יש כ״כ הרבה דינים ]א"ה ועיין
בחת"ס שם בסוגיא[ )הליכות שדה גליון  .159וראה בס' החדש ימלא פי תהלתך

כשנסע רבנו לחו"ל לחזק את בני הגולה ,שאל את כ"ק האדמו"ר מגור
שליט"א ,דהנה איתא בגמרא )מגילה כ"ט( שעתידין בתי כנסיות ובתי
מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל .והשאלה היא האם גם העפר של
בתי המדרשות של המקום עליו הם ניצבים ,יעלה גם הוא לארץ ישראל? הרי
עפר ארץ העמים מטמא בגזרת חכמים?
והשיבו כ"ק אדמו"ר שליט"א :תשבי יתרץ קושיות ובעיות "תיק"ו" )תוס'
יו"ט עדיות פ"ח מ"ז( אליהו הנביא יפשוט את כל הספיקות .וכיון שהדין
שארץ העמים מטמא הוא רק מספק טומאה ,כמבואר בגמ' שבת יד :וברש"י,
ממילא אם אליהו הנביא יאמר שאינו טמא ,יוברר למפרע שלא היה טמא,
וכענין שטיהר רשב"י את עיר טבריה )שבת ל"ד(.
וענה על זה רבנו שליט"א" :תיקו" ,יכול להתיר ספקות ,אך אינו יכול לשנות
הלכות .אחרי שחז"ל כבר גזרו טומאה  -אפילו שזה משום ספק  -עכשיו זה
כבר טמא הלכתית בגלל הגזרה  -ולא בגלל הספק .את זה התיקו לא יכול
להתיר .לזה לא יועיל מה שתשבי יטהר מלמפרע...

ריבוי תאונות

אמר רבנו :נתברר שכאן בארץ ישראל יש יותר תאונות רח"ל מאשר בחו"ל,
ואמרו שהטעם כי כאן האנשים עצבנים יותר.
אמנם אמר רבנו שהסיבה היא אחרת ,כאן ארץ אשר עיני אלוקים בה,
והטעם שיש יותר תאונות הוא שבפלטרין של מלך צריך להתנהג אחרת,
אחד עושה במדינה רחוק מהמלך מילא ,אבל בפלטרין של מלך הדברים
חמורין פי כמה וכמה רח"ל )שיעורים על אגרת הגר"א(.

אושר

שח רבנו בשיעור :מי שגר בארץ ישראל צריך להיות מאושר אע"פ שיש
עניות בארץ ישראל ,אבל בחו"ל אין שמחה ,הם רואים את הפנים של הגוים
ואין להם שמחה] .ועי' שבת קמ"ו ,ב .שבני בבל היו שמחים במועד[ )שיעורי תו"כ(.

בעניני גבולות הארץ

פסוק ג' מקצה ים המלח קדמה .יל"ע אם גבול הארץ הוא מצומצם במקום
שנגמרים מי הים או גם קצת מהיבשה שייך לא"י .והגרח"ק שליט"א אומר
בשם החזו"א שאפי' לדעת הראשונים שגבול מערב א"י הוא עד הים והים
אינו בכלל ,מ"מ המקום שרגילים להיכנס לרחוץ מסתבר שזה א"י.
ויל"ע אם האיסור לצאת לחו"ל הוא דוקא כשיוצא כולו ממש ,או אפילו
שלא לצאת ראשו ורובו ,אע"פ טומאת ארץ העמים יש גם ביוצא ראשו
ורובו.
והנה להלן פסוק י"ב כתוב הירדן הוא גבול הארץ ,ובב"מ כ"ב א איתא הירדן
שנטל מזה ונתן לזה ,והראשונים הובא בשטמ"ק מביאים פי' הירושלמי
שהנידון הוא לענין קדושת הארץ ,שהירדן הי' מפסיק בין א"י לארץ העמים
שיש נ"מ בין דיני א"י לעבר הירדן .וזה מה שאמר שאלו נטל הירדן מארץ
העמים והרחיב גבול הארץ הרי מה שנתן והרחיב לא"י בקדושת הארץ .ואם
נמשך אצל הארץ ונתן לארץ העמים על חו"ל יחשב הכתוב תלה גבול הארץ
בירדן וכו' עכ"ד .וכבר תמה בדבר אברהם )ח"א סימן י' אות י( דהא בלי
כיבוש לא תקבל הארץ קדושה ,ואיך בזה שנתפשט הירדן לארץ העמים חל
שם קדושת הארץ עיי"ש .ולכאורה לפירושו שזה צריך להיות שגם שינוי
גבול ים המלח יגרום לשינוי בגבולות א"י.
ויל"ע אם דברי הירושלמי הם אפי' כשנשתנה ע"י בני אדם ,דא"כ יכולים
לשנות את גבולות א"י מתי שרוצים ]אם יגדל תבואה במקום כזה תלוי אם בזמן

עניני ציבור עמ' רכ"ז עוד בזה(

שהביא שליש הי' המקום א"י או חו"ל[.

קיום מצוות בארץ ישראל

ומסתבר שזה רק אם נשתנה מאליו ולא כשנשתנה ע"י בני אדם ,ומ"מ הדבר
תמוה איך יתכן כל רגע יכול להשתנות דינו ,דכשיגדל לצד זה יהא א"י ולצד
זה יהא חו"ל.
והנה בגבולות א"י מוזכרים שמות ערים ,ובשלמא בערים מוקפות חומה
החומה היא הגבול ,אבל כשאין חומה יל"ע אם כל העיר בכלל ,ומצינו בתוס'
בגיטין ב' א' ד"ה ואשקלון שעכו הי' חצי' בא"י וחצי' בחו"ל.
אמנם יתכן דבתחילה לא הי' כך אלא במשך הזמן העיר גדלה לצד שטח חו"ל
וממילא לנוסף לא הי' קדושת א"י .וא"א לסמוך על שמות הערים לענין
הגבול .אמנם הגר"א ביהושע ט"ו ג' מפרש שכל מקום שכתוב ועבר פי'
שעבר הגבול באמצע העיר הרי דלדבריו הי' דבר כזה לכתחילה .ועוד יל"ע
דלא מפורש באיזה אופן לעשות את קו הגבול בין עיר לעיר .ועמש"כ באילת
השחר גיטין ב' א') .אילת השחר פר' מסעי(.

כתיב בקרא )ואתחנן ד ,ה( לעשות כן בקרב הארץ .והנה רוב המצות אינן
תלויות בארץ ,והרמב"ן מפרש כי יש חוקים רבים ומשפטים שאינן נוהגים
בחו"ל ,או ירמוז שעיקר המצות כולן בארץ כמו שרמזתי בסוד הארץ עכ"ד
ומדכתיב חוקים ומשפטים משמע שגם המשפטים שמובנים בשכל עיקר
מעלת קיומם זה בא"י.
והנה לפירושו השני יש יותר מעלה בקיום מצות בא"י ,ואפילו אם אין נ"מ
בשכרם מ"מ יש נ"מ במעלת תוצאות קיום המצות ,ולפי"ז הדר בא"י חוץ
ממה שמקיים מצות ישוב א"י יש גם מעלה בכל מעשה מצוה שעושה בה
וזה לא תלוי בקדושת א"י ,דהא הרמב"ן בפרשת תולדות )כו ,ה( כתב שיעקב
נשא ב' אחיות רק בחו"ל כי המצות משפט אלקי הארץ והרי אז עדיין לא
נתקדשה א"י ואפ"ה הוא מפרש שהי' חילוק בין א"י לחו"ל.
ויתכן בזה נ"מ לנוסע מחו"ל לא"י והגיע זמן ק"ש האם יקרא ק"ש בהיותו
בחו"ל ,או עדיף להמתין ולקיים את המצוה בא"י כיון שמעלת קיום המצות
בא"י יותר גדול ,וזה תלוי בנידון החיי אדם )כלל ס"ח( אם עדיף להקדים
לעשות מצוה או לאחר אותה בשביל לעשותה יותר מן המובחר) .אילת השחר

מעלת מצות ארץ ישראל

שיחת רבנו בבית המדרש 'אמונת אי"ש' ניסן תשס"ח
כל חלק של התורה אין לתאר עד מה הוא חשוב ,ועד מה הוא קדוש ,וגם יש
חלק נכבד מהתורה ששייך בארץ ישראל יותר מאשר בשאר מדינות.
והנה מבואר במשנה במכות )דף ז׳ ע״א( דמי שנגמר דינו וברח כל מקום
שיעמדו שנים ויאמרו מעידים אנו באיש פלוני ,שנגמר דינו בב״ד של פלוני
ופלוני וכו׳ הרי זה יהרג ,זאת אומרת שאם ב״ד פסקו על אחד דין מיתה ,כגון
שדנו אותו על שהרג בן אדם ,והלך למדינה אחרת ,מספיק אם יבואו עדים

פר' עקב שם(
ויש עוד הרבה ענינים מרבנו שליט"א בעיקר בענין עליית אנשי חו"ל לארץ ישראל ויש בזה
פרטים המשתנים לפי השואלים ,ולפעמים ההוראה אדרבה לישאר בחו"ל ולכן לא נכתב כאן
לע"ע.
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שבעים שנה לעלית רבנו לארץ ישראל
בימים אלו לפני שבעים שנה הגיע רבנו שליט"א לגור בארץ ישראל .ונביא כאן ממסעי ותלאות הדרך כפי שסיפר רבנו שליט"א ,וידועים דברי חז"ל המובאים ברש"י בתחילת
הפרשה "ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת :משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו ,כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות .אמר לו כאן ישננו,
כאן הוקרנו ,כאן חששת את ראשך וכו'".
ובאילת השחר כאן האריך בזה וכתב בתו"ד :התורה מלמדת בזה דהנה אנשים רבים עברו בימי חייהם מסעות רבות ,ואם נשאל אותם איזה לימוד הם
למדו במסעותיהם בכל מדינה ומדינה ,איזה דרך או השקפה הם קיבלו וע"י זה התעלו או הבינו יותר לא ידעו מה לענות ,וכאן לימדנו חז"ל בביאור הכתוב שאדם לא יאמר מה
שעבר עבר ,אלא אם עבר האדם בכמה מקומות ,ובמקומות ההם הוא עמד במצבים שונים מוטל עלי ללמוד מזה ולהוציא תועלת.

השגת סרטיפקטים

לכולל תורת ארץ ישראל

הרב זאב וולף רוזנגרטן זללה"ה דאג רבות להשגת סרטיפקטים לרבנו
שליט"א ולרעיתו ע"ה ,וכשלא רצו לתת לרבנו את הסרטיפקטים איים
שיתפטר מחברות אגודת ישראל ,דאם לא נותנים לאנשים כרבנו
סרטיפקטים אז למי כן יתנו!!
]יסוד הויכוח היה ,שהם טענו שצריכים לתת את הסרטיפקטים לב' בחורים
רווקים ,כי חשבו שמי שנשוי הוא כבר מסודר ולא צריך לדאוג לו ,ור' זאב
טען להם כנ"ל[.
לפני צאתם עברו דרך ז'נבה שם שהה האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל ואת

ובתחילה היתה שאלה ממה יהיה הפרנסה ,וכולם הציעו להיות מלמד,
ונרשם רבנו למקום שרשמו את מי שרוצים להיות מלמדים ,וגם החזון איש
שלח אותו לשם ,ואחרי תקופה בא ר' ועלועל אידלמן זצ"ל ואמר לרבנו
שקיבלו אותו לכולל תורת ארץ ישראל בפ"ת ,שהיה כולל של המצוינים
ביותר באותו תקופה .והפליג רבנו במעלת הדיבוק חברים שהיה שם,
וכשאחר מהחברים קיבל מישרה ערכו מסיבה לכבודו ,וכשעזב רבנו את
הכולל לכפר סבא ,עזב באותה עת הרב דוד חנזין זצ"ל לכהן בישיבת חב"ד
בתל אביב במקום מרן הגר"ד פוברסקי זצ"ל שעבר לפונביז בתקופה ההיא,
ועשו לשניהם מסיבה פרידה.
כמו"כ דיבר בהערכה על גדלותו של ראש הכולל הגה"צ רבי יצחק קאץ זצ"ל
שהיה למדן גדול מאד ,וכתב מערכות גדולות של חידו"ת והיה גם בעל חסד
גדול.
ונתנו בכולל  12שטרלינג ובשטרלינג קונים  12תפוזים שערבים היו מגיעים
למכור ,בשביעית תש"ה השיג ר' יצחק קאץ יין של אוצר בית דין מבית
חרושת ,והקילו האברכים שאפשר להפקיר ולזכות מיד ,ודלא כד' הרמב"ם
פ"ז משמיטה ויובל.

הפרטים על הפגישה עמו כתבנו בגליון פר' שופטים תשע"ד ,ואי"ה נרחיב בזה להלן בגליון פר'
ראה תשע"ה.

צרפת
הנסיעה היתה אחרי שבועות תש"ה משויץ לצרפת ,ושם שהו שבוע ימים
וסיפר רבנו שבאותו שבוע אכלו רק תפוח אדמה ,כי לא היה להם אפשרות
לאכול שאר דברים מפאת בעיית הכשרות.
ואמר רבנו ,שכשאכל שם בצרפת את התפוח אדמה בלי לעשר ,הרהר בדברי
התוס' גיטין ח ,א שהביא שיטת ר' פטר דבצרפת צריך להפריש תרומות
ומעשרות.

עם ר' אליהו דושניצר

ספרד

בפ"ת היה מקורב מאוד אצל הגה"צ ר' אליהו דושניצר זצ"ל שהיה לו קביעות
לילך עמו לטייל כל לילה ,ובכל שבת מסעודה שלישית עד מעריב של צאת
כוכבים ]ומפי השמועה שמענו ,שבאותה תקופה היה רבנו נכנס אצל הגאון המקובל רבי

ומשם הגיעו לספרד דרך העיר ברצלונה עירו של הרשב"א .ולימים אמר
רבנו בדרך צחות 'הייתי בברצלונה ולא ראיתי את הרשב"א ,כי הרשב"א
נמצא ליד הסטנדר ולא שם' .ושם המתינו עשרה ימים לבואה של הספינה
שתמשיך את המסע לארץ ישראל ,מאחר והיו מוקשים ימיים ,והיו צריכים
לטהר את הים כדי שתוכל להגיע] .וציין רבנו פעם שלמרות שהיה קרוב לים ,לא נכנס

עובדיה הדאיה זצ"ל מח"ס ישכיל יעבדי ולמד ממנו קבלת הספרדים ,ואין לנו דברים ברורים
בזה[.

אצל הדמשק אליעזר
בחורף תש"ו ילדה הרבנית את בתה בתל אביב ,ונסעו לפני שבת קודש
ללידה ,ורבנו עשה קידוש על הפת ,וחיפש מקום לאכול סעודה שלישית,
והלך לטיש של האדמו"ר הדמשק אליעזר מויזניץ זצ"ל שהיה גר שם ליד.
ונכנס באמצע הטיש וביקש לאכול סעודה שלישית ,והדמשק אליעזר
התפעל ממראהו ושאל מי הוא האברך הנ"ל) .מפי רי"ש שליט"א(

אף פעם לרחוץ בים ,מפני הסכנה ,ובזה מרבה תוכחת מגולה על אותם שאינם נזהרים בזה
כשאין פיקוח ומסכנים את עצמם ,ואת משפחתם[.

באוניה
סיפר רבנו שליט"א כשנסע לארץ ישראל משוויץ )קיץ תש"ה( באוניה לאחר
המלחמה ,נסע עמו רבי שאול ברזם שהיה בחור מהולנד ,בצדקותו הבחין ר'
שאול שמצב האוכל באוניה לא כ"כ טוב ,ואפשר היה למצוא בו תולעים,
ניגש לרבנו ושאלו אודות כשרות האוכל מה עליו לעשות ,והדריכו רבנו כיצד
לבדוק ,והתפעל רבנו מיראת שמים האמיתית שלו ,וכן מידי פעם ניגש לברר
הלכות שונות) .נר לשולחן שבת (268
והנה ר' שאול הגיע ממקום שעסקו בתורה ודרך ארץ ,ורבנו באוניה כבר החל
לדבר עמו על מעלת לימוד בישיבה ,ואח"כ כשהגיע ר' שאול עסקו בזה כמה
רבנים ובראשם מרן הגרש"ז זצ"ל והכניסו אותו לישיבת חברון ,אבל ראשית
הדברים היה באוניה כבר )מפי בן רבנו ,הגר"ש שליט"א(
לימים רבי שאול שהיה מבחירי ישיבת חברון ,נלקח לחתן בבית מרן
הסטיפלער זי"ע ,ודברו על השידוך ,שאלו מהיכן החתן ,והזכירו שהחתן
מהולנד ,אמר רבנו להרבנית כנראה זה הבחור שלנו מהאוניה.
ושמענו ]ממרת רימון תחי'[ שנסעה עם רבנו באוניה ,שרבנו לא יצא במהלך
הנסיעה כלל לסיפון לראות את הים ,אלא היה ספון כל העת בחדרו וישב
ולמד ללא הפסקה.

לכפר סבא

בתחילת קיץ תש"ו נתמנה רבנו שליט"א לראש ישיבת חפץ חיים בכפר סבא
]ועוד חזון למועד אי"ה להאריך בזה[ ואז עבר לגור שם.
ומאחר שהיו גרים שם בקירוב לכפרים הערבים היה שם תורנויות לשמירה
בלילות ,אבל התושבים פטרו את רבנו משמירה שראו את מעלתו וקדושתו
ואמרו שאין צריך בשום אופן שישמור בלילה ,אלא שימשיך בלימודו.

בבית כלא

בתקופה ההיא היו צריכים כל האברכים הנשואים לבוא לצבא לכמה
שבועות בשנה ,ורבנו לא הגיע ,ולקחו אותו למעצר בבית הסוהר 'בית ליד'
ושם היה אסור כשבוע ימים ,ואח"כ השתחרר) .מפי רי"ר שליט"א שכך סיפר לו
רבנו בעת שנסע פעם ליד הבית הסוהר הנ"ל(

לשם מצוה
סיפר הגר"ד כץ שליט"א :באחד הימים הגיע פועל לסגור את המרפסת
שהיתה בבית הפנימיה שלנו שהיה משותף לבית מרן רבנו שליט"א ,היה זה
משום שהיה חסר מקומות לינה בישיבה ,ורצה רבנו שיהיה להם עוד חצי
חדר בביתו כאכסניה לתלמידים ,כשאני הגעתי למקום אני מביט בפועל
שעושה מלאכתו בבניה ,ואני מבחין ברבנו שמגבל בטיט....
חשבתי שלבטח רוצה לחסוך בכסף לכן עושה זאת כדי לסייע לפועל ,אז מיד
נגשתי ואמרתי לו שלא מכובד שהרה"י יעשה כן ואני יעשה זאת במקומו.
חייך רבנו ואמר לי 'דוידל' הרמב"ן )השגות לסה"מ מצו' ד'( אומר שקיימת
מצוה לבניית ארץ ישראל ...בא נעשה זה ביחד."....

לפתח תקוה

סיפר רבנו כשהגיע לארץ ישראל לקחו אותו האנגלים למחנה עתלית
שחשבו שהם מרגלים ויש להם מידע בטחוני ,ואחרי ג' ימים ואחר שפירסמו
את שמות הבאים ,הגיעו לשם אחות אשתו ובן דודו והוציאו אותו משם.
]שמו של רבנו שליט"א היה שטיימן ]בלי נו"ן[ וכשהגיע לארץ ישראל אמרו
הפקידים הבריטים שאין כזה שם ,ושינו לשטיינמן ,ומכאן ואילך שינה רבנו
את שם משפחתו כך .וכל המכתבים שהיו עד אז חתם רבנו שטיימן[.
בתחילה גר תקופה קצרה אצל אחות אשתו של רבנו בפ"ת ,ואח"כ עבר לרח'
פיק"א בדירת מחסן של שומר תחנת אוטובוסים מר פיבין ,והשכיר חצי
מחסן להם ,וכשהיה יורד גשמים היה מגיעים המים עד המטות.
ושם חיו באותה תקופה בעניות עצומה ואכמ"ל בפרטים בזה ,ודוגמא אחת
נציין ,שסיפר רבנו שהיה שם אברך אחד ]שהיה גר ברחוב שטטמפר[ שמכר
יין בליל שישי ,ומכר כוס אחד ,שני כוסות ,ורק לעשירים היתה אפשרות
לקנות בקבוק .ואמר רבנו על עצמו גם אני הייתי עושה כך וקונה בכוסות.
וקנו רק חצאי לחם ,ודג אחד של הרינג חתכו לשלש חתיכות ,ונאלצו ליסוע
לת"א לקנות סירים קטנים וכו'.

ברח' חזון איש

כשעבר רבנו לכהן כראש ישיבת פונביז לצעירים היה מתגורר בגפו בפנימיה
וחוזר לשבתות לכפר סבא .ואחרי תקופה קנה דירה שגר שם עד היום,
וכשקנה את ביתו הנוכחי בבני ברק ברחוב חזו״א 5-פשט הקבלן את הרגל
לפני שסיים את הבניה ,ובסיוע ישיבת סלבודקה ]ע"י המנהל הרב ספראי[
שבאו לעזור לשכנו הגר"י גרודזינסקי שליט"א בנו של המשגיח דסלובודקה
רבי אברהם גרודזינסקי הי״ד הצליחו לגמור את הבניה ,כאשר רבינו לא
התלונן ולא מנסה לתבוע כלום ,ולא מתעקש שיסתדר כפי שתוכננה הבניה
מלכתחילה ,אלא מבקש שיקחו את החומרים הכי זולים – דהיינו סוג ב׳
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ובלבד שיגמר בנין הבית ,וכך היה ]והכרת הטוב מרובה יש לרבנו שליט"א לצאצאי הרב
ספראי מחמת זה[.

חשבון המעשים
כמה פעמים ששמעו את רבנו עושה חשבון הנפש שמעו שעובר שנה אחרי
שנה ומחשב בעיקר את השנים שהיה בשויץ ,והתפלאו מפני מה לא מזכיר
את השנים שהיה בארץ ישראל ,וכשאחד הנכדים העיז לשאלו על כך.
אמר לו רבנו שבארץ ישראל הגעתי כבר בישוב הדעת ,וכל המעשים נעשו
באופן מחושב ,ומיד אח"כ גם חשבתי דרכי ,אבל בשויץ הייתי עדיין צעיר
ואני צריך עכשיו שוב ושוב לחשב את המעשים) .מפי נכדו הרג"ה שליט"א(

נאבדו בים

סיפר רבנו כשעלה לארץ ישראל לא היה לו אפשרות לקחת איתו את כל
חפציו ,רק לאחר זמן כשהתאפשר הדבר שלח לו הגר"מ סולובייצ'יק בתוך

ארגזים באניה ,אך כשהאניה הגיעה סמוך לארץ ישראל הפציצו אותה
המצריים ,היו לו שם מחברות חידושי תורה ,וכתבי יד ,וספרי קודש הכל אבד
בים ]היה שם בספינה מכתבים מהגרש"ז ריגר ואבדו ,וכן היה שם ספר אמרי
משה שהיה עותק נדיר ,וס' יסוד ושורש העבודה ,וספר עונג יו"ט ועוד'[.

בכותל המערבי

כשעלה לארץ ישראל הגיע מיד אח"כ בתמוז תש"ה לירושלים לצורך כמה
סידורים דחופים ,ונכנס למרן רבנו הגרי"ז ומיד שאל אם כבר היה בכותל
המערבי? ושלח את בניו הגרי"ד והגר"ד שילכו עמו לכותל ]והראו לו אז את
החורבה[ וכמו כן שלח את בנו הגרי"ד שיסייע לו בכל מה שהוצרכתי
במשרדי הממשלה ועוד ]וכבר הבאנו בגליון ואתחנן תשע"ד שהלך עמו לאדמו"ר
מבעלזא זי"ע ועוד[.

יום היארצייט של רשכבה"ג הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל נלב"ע ה' אב ת"ש
אודות מרן הגרח"ע זצ"ל הבאנו כבר בגליון פר' במדבר תשע"ד וכאן הבאנו עוד דברים מרבנו שליט"א אודותיו.

גדול הדור

לא ידעתי שאני יודע כל כך טוב

החפץ חיים אמר על הגרח"ע שהוא גדול הדור ,וביאר רבנו דהנה איתא
)חגיגה יד ,א( דראה הקב"ה שצדיקים מועטים ושתלן בכל דור ,והיינו
דלצדיקים יש נשמה כללית והקב"ה שותל אותם בכל דור כדי לרומם ע"י את
כל הדור .וזה היה כוחו של הגרח"ע שהיה גדול הדור) .שיעורי נפש החיים(

הבאנו לעיל בגליון פר' וירא )תשע"ה( את הספדו של רבנו שליט"א על החזון
איש שפורסם בדגלנו ע"י הסופר המהולל רבי משה שיינפלד זצ"ל ,והוא
סיפר לח"א שליט"א שהוא זה שערך את השיחה הזו של רבנו לדפוס וכאשר
פגש את רבנו שליט"א וגילה את אזנו שהוא ערך את השיחה .סיפר לו רבנו
שליט"א שבכנסיה הגדולה של אגו"י דיבר מרן הג"ר חיים עוזר גרודזינסקי
במשך זמן קצר ,ולאחריו עלה הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין שהיה ראש
המדברים בכל מקום וביאר באומנות עצומה את דברי מרן הגרח"ע במשך
חצי שעה ויותר כשהוא מגלה בהם פנים לעומק ולרוחב .כשסיים אמר לו
מרן הגרח"ע בבת שחוק לא ידעתי שאני יודע כל כך טוב לדרוש .ואמר רבנו
שליט"א לרבי משה גם אנוכי לא ידעתי...

חיזוק לדורות

כתב רבנו במכתב :כל א' מאתנו יודע שמצב כלל ישראל מעורפל מאד
ושבורים מכל הבחינות פיגועים אשר עד הנה שכיחים מאד ,תאונת דרכים,
מחלות מסוכנות אשר השאירו כ"כ הרבה אלמנות ויתומים וזה צרות
מבחוץ ,נוסף לזה השנאה לתורה וללומדיה גם חלק גדול חושבים שיש להם
הרשות לעשות חוקים כרצונם הכל בשם הדמוקרטיה ,וכמובן זה מכוון נגד
דעת תורה לגרום שמוסדות התורה לא יוכלו להתחזק גם אפילו לא
עסקנות בליל ר"ה
להתקיים ,ורבים שואלים למה עשה ד' זאת לנו והב' מה לעשות ,והנה
שח ח"א שליט"א נכנסתי פעם לרבנו שליט"א עם נדיב גדול שנותן סכומי
השאלה הראשונה תלוי' בהשני' ,ומבואר בכל מקומות בחז"ל הקדושים כי
עתק .היהודי ההוא גם לומד ונמצא בעסקים כמה שעות במשך היום ושאל
הנדיב אולי כדאי לי לעזוב את הביזנעס ולעלות לארץ ישראל וללמוד תורה,
עיקר קיום הכלל ישראל גם כל העולם כולו תלוי' בתורה היינו לימודה
וקיומה ,ובלי זה אין כלל מקום לקיום העולם.
הרי ת"ת כנגד כולם .אמר לו רבנו שליט"א הרי ברוך ד' אתה לומד אבל אם
ובדרך אגב אנו מוצאים לנכון להביא מש"כ רשכבה"ג ומדברנא דאומותיה
אתה כבר זכית להיות ממחזיקי התורה זהו התפקיד שלך .וסיפר לו שאחד
נכנס למרן הגרח"ע בליל ר"ה וביקש ממנו איזה ענין של עסקנות .ואמר לו
מדור הקודם ר' חיים עוזר גראדזינסקי )בהקדמה לספר אחיעזר( והגם שזה לא
הלה שהוא רוצה ללמוד אמר לו מרן הגרח"ע מי שעוסק בעסקנות ,גם בליל
דומה ממש למצבינו היום מ"מ יש בזה חלק גדול אשר אפשר ללמוד ממנו.
וז"ל מחשבות תוגה מתרוצצות בקרב לב חושב .האם שעת חירום כזאת
ראש השנה צריך לעסוק .כמו כן אתה שזכית להיות מחזיק תורה ,תמשיך
בזה ]והכל לפי הענין[) .מוסף שב"ק וישלח תשס"ו(
מכוונה להוצאת ספרים לאור עולם ,הלא ישאל השואל ,עם ישראל טובע
עילוי נשגב
בים של דמעות ואתם אומרים שירה? מהרסינו ומחריבנו מבית ומבחוץ
חותרים חתירה תחת יסודות התורה ,בחמרים מורעלים ומפוצצים באים
הגרח"ע היה עילוי נשגב מילדותו ,ומספרים שבתור ילד בן  12נסע פעם
לקעקע את הבירה כלה ,ואתם באים לפאר את היכליו בצעצועים ופרחים?
מוילנא לביאלסטוק ,ורבים באו לראות אותו ששמעו על גודל כשרונותיו.
היכל ה' כלו בוער באש ,הלהבה אחזה את ארון הקדש ,הלוחות והגוילים
כשלמד בואלוזין לא היה נכנס לשיעורים ,אלא היה לומד כל הזמן לבדו והיה
משוקעים באש ואתם מתעסקים בקישוט פרחי חמד?.
מדבר מידי פעם עם מרן הגר"ח בלימוד) .שיעורי נפש החיים(
גודל זכרונו
אולם זה כח ישראל סבא לאלוקיו ולתורתו בכל הדורות ובכל התקופות
והזמנים ,גם כשחרב חדה היתה מונחת על צוארו ,תורת ה' היתה שעשועיו
מספרים שפעם הגרח"ע עבר על ספר מנחת חינוך בריפרוף וידע לחזור על
כל היום ,גם בעת החורבן אשר כל קיום הלאום הי' בסכנה ובעת התחזקות
מה שעבר בעל פה ]וציין רבנו שבאמת היו יחידים מגדולי ישראל שהיה להם
זכרון נדיר ,הגרח"ע ,והגאון רבי יוסף זכריה שטרן ,ורוב גדולי ישראל עיקר
הצדוקים בימים ההם לא הסיחו הפרושים רגע מתורת ישראל ,יבנה וחכמיה
זכרונם היה מכח עמלם ויגיעתם[) .שיעורי נפש החיים(
שארית ישראל היתה אוד מוצל מאש ,אשר כעמוד הענן האירו את ישראל
בגולה ,על ידם נשמר ונמסר הכתב והקבלה ,על ידי רבותינו שבארץ ישראל
לא להנאות
סיפר מרן הגר"ד פוברסקי זללה"ה שראה את הגרח"ע שותה במהירות את
ושבבבל נחתמו התלמודים המשנה והגמרא ,אשר בהם אצורים כל מורשת
המרק כדי לא ליהנות מעולם הזה] .וראה מה שהבאנו לעיל פר' בהעלותך .ובס' ישמרו
אבות יסודי התורה ודעת דרכיה ,שם אור זרוע וכל כוכבי זוהר ,שם כל רוח
ישראל יגדל נפשו ,וכל מקום שהלך ישראל עם מקל נודדים ,כל מקום שגלה
דעת[
שכינה עמו ושם הכין משכן אהלו ללמוד התורה ,ומיום הגלות ישראל
שריפת גלופות
מארצו לא נפסקה השלשלת הארוכה מארץ מדה על ידי הגאונים המבארים,
בעלי דפוס ראם בוילנא שאלו את חמיו של הגרח"ע ,הגאון רבי מאיר אטלס.
הפוסקים הראשונים והאחרונים ,אשר גם בימי השמד ,הגזירות ,הרדיפות
זצ"ל אם מותר להם לשרוף את הגלופות של הדפוס שיש בהם שמות ,והתיר
והטלטולים עמלו במסירות נפש ,להכין מכון לתורה ,וכה נבנה על ידם הבנין
להם ע"י גוי) .שיעורי נפש החיים(
העתיק לתורת ישראל והניחו מקום להתגדר בו ,הענקים הגדולים הללו
היכן הספרים
הניחו את הננסים לעלות על כתפיהם לחזק בכל דור ודור את הבנין הנשגב
פעם הגיע הגרח"ע לבקר את רבי אליהו חיים מייזל ושאלו היכן הספרים
הנהדר בקדש ,אשר כל כלי יוצר עליו לא יוצלח להשביתו מטהרו.
שלו ,והראה לו שטרי חוב של אלמנות ויתומים ,ואמר הם הספרים שלי,
ואמר רבנו דכ"א לפי דרכו ,דודאי גם הגרח"ע היה אביהם של ישראל והיה
וכה הי' למוד התורה להזוכים בה ,לסם חיים ,ההעמקה וההתבוננות בדרכי
הלמוד למקור מים חיים ,כל ישיבה וישיבה מבצר עז להיהדות ,התפשטות
מסור לכולם ,אך ר' אליהו חיים היה מופלג בזה ביותר] .וציין רבנו שכל גדולי
למוד התורה היא תריס בפני הפורעניות ומגן בפני התועים והמתעים ,התורה
ישראל למרות שקיעותם בתורה לא פסקו מעשיית חסדים עם ישראל ואכמ"ל[) .שיעורי נפש
החיים(
והמאור שבה מחזירם למוטב והיא שעמדה לנו להחזיק קיומנו כהיום הזה
לבלי התבולל בין העמים.
בס"ד שבוע הבא לקראת ימי בין הזמנים יצא לאור ביחד גיליונות של פר' דברים –ואתחנן -עקב -ראה
ויהיה ניתן להשיגו ביום ה' במחיר סמלי בב"ב :בכולל פונביז ,כולל רשב"י כולל בית הלל ,כולל ברסלב .בית הכנסת הגדול )חברון( .ישיבת ארחות תורה ,גאון יעקב ,ביהכ"נ הליגמן,
וחניכי הישיבות כתב סופר ,צא"י רמת אהרן ,צא"י קרית הרצוג .נאות יוסף .דרכי איש .ביהכ"נ צעירים ,ישככר באהליך רמת אהרן ,שיכון אור החיים.
הרוצים להנציח קרובי משפחתם בעלונים של חודש אב יהיה ניתן רק עד יום א' ג' אב תשע"ה

להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות okmail.co.il@0527680034 :או
ירושלים או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
ל  0527680034בין הסדרים או בת .ד5397 .
204

שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 102

פרשת דברים
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
ובן גרו

ודי זהב

מעשה באחד שדירתו היתה קטנה מהכיל את אנשי ביתו ,והסתפק האם
להרחיב את הדירה הקיימת או לעבוד לדירה גדולה יותר ,והציע את ספקו
לפני ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א .שאלו מרן שליט"א מה
הצד שלך לטובת הרחבה יותר מלעבור לדירה חדשה? ענהו הלה שבדירתו
הקיימת יש לו כבר את השכנים שלו ,ואם יעבור לדירה אחרת צריך להכיר
שכנים חדשים ,אמר לו מרן שליט"א בדרך צחות גם אם תרחיב כאן תמצא
לפניך שכנים חדשים ,עם פנים חדשות שלא הכרת עד היום .וח"א שליט"א
הוסיף דיש לומר בזה :דליכא מידי דלא רמיזא באורייתא ,שבפרשת דברים
כתוב ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו ,והגמרא בסנהדרין )ז ,א(
מפרשת דהיינו לדון אפילו בין תנור לכיריים ויעו"ש
פרש"י שהמדובר הוא לדון בענין חלוקת שותפין בתנור וכיריים ,אך ברבינו
חננאל שם פירש שהכוונה לגבי הרחקת נזיקין בשכנים זה מזה יעויין שם
בלשונו ,ולכאורה נשאלת השאלה הרי גר בתורה הינו כינוי לאדם זר שאינו
מיושבי המקום ,ולכאורה כאשר באים לפני הדיין ב' שכנים לדון על תביעת
הרחקת נזיקין איך נכנס כאן תואר של גר ,אלא הן הן הדברים ,התורה אומרת
על אותם שבאים לדון בעניני נזקי שכנים ,אשר עד היום היו שכנים ,אך
מהיום ואילך זה גרו ,לפתע אדם גר וזר) .מוסף שבת קודש בהר תשע"ד(

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול
סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב) .דברים א ,א(
בברכות ל"ב א' איתא מאי ודי זהב אמרי דבי ר' ינאי כך אמר משה לפני
הקב"ה רבש"ע בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הוא
שגרם שעשו את העגל.
והנה במד"ר קהלת א' פסוק י"ג אמרינן דאין אדם מת וחצי תאותו בידו יש
לו מנה רוצה מאתיים .וצ"ב דאע"פ שרוצה מאתיים מ"מ הרי חצי תאותו
בידו וכך מעיר בדרושים ממהר"ם שיף במסכת חולין וא"כ איך בני ישראל
הגיעו למצב שאמרו די ,ובקובץ הערות )בדוגמאות ע"ד הפשט סימן ח' ס"ק
ו'( מתרץ כיון דבשעת מ"ת פסקה זוהמתן ולא חזרה להן עד שעשו את העגל
והא דאין אדם מת וחצי תאותו בידו הוא מכח הזוהמה ע"כ אמרו די עכ"ד.
אמנם עדיין יל"ע מדאמרינן בשבת ל"ב ב' עה"פ והריקותי לכם ברכה עד בלי
די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די וכי איך יאמרו די הרי אין אדם מת
וחצי תאותו בידו ,ואולי י"ל דמ"מ בתחילה לאחר שאדם מקבל הוא שבע
קצת זמן ואומר די ,אבל אח"כ שוב רוצה עוד ,אמנם א"כ למה אמר שאין
אדם יוצא וחצי תאותו בידו הרי אם ימות בזמן שהוא מרוצה ואומר די הרי
תאותו בידו וי"ל דגם אז אין זה בידו אלא שיש מצב שבינתיים אינו מבקש
עוד) .אילה"ש(

ירושת עכו"ם

אעלה בתמר

א .כתב הרמב"ם פרק ו' מהלכות נחלות הלכה ט' :העכו"ם יורש את אביו
דבר תורה ,143אבל שאר ירושותיהן מניחין אותו לפי מנהגם ,144עכ"ל .ויש
להסתפק אם כוונתו דבירושת בן לא יועיל מנהגם אפילו בינם לבין עצמם
והם מחוייבים להתנהג כפי דין התורה ,או דרק בדינינו כן אבל הם בדיניהם
גם בזה יכולים לדון כפי מנהגם.145

עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה ,דכתיב )דברים ב( :כי ירושה לעשו
נתתי את הר שעיר .ודלמא ישראל מומר שאני! אלא מהכא :כי לבני לוט
נתתי את ער ירושה) .קדושין דף י"ז ע"ב(.

לרפואת ר' אפרים בן רבקה בתשח"י -לרפואת ר' שלמה בן שרה בתשח"י
לע"נ איש המעש הר"ר פסח ירוחם באגד ז"ל נלב"ע י"ג אב תשנ"ח
 143הה מבואר בש"ס ורמב"ם דעכו"ם יורש את אביו דבר תורה ,ומ"מ מבואר ביבמות סב .וברש"י
דירושת עכו"ם שאי מירושת ישראל ,דבעכו"ם הבן והבת ובכור ופשוט שוין בירושתם ,וכן דעת
הרמב"ם כאן דשאר קרובין אים יורשים רק מיחים כמהגם .ובגדר החילוק בין ירושת ישראל
לירושת עכו"ם יל"פ בכמה דרכים .א .דעכו"ם איתהו רק ביסוד עצם משפט החלה והוא דעומדין
תחת אביהם לרשת ממוו ,אבל סדר ודין החלות לא אמר בהן ,ולכך אין בהן דין ירושת שאר קרובין
ולא פרשת בכורה ולא קדימת זכרים לקבות שכל זה מדיי הפרשה ואיו בעכו"ם .וראה שזהו כוות
המ"מ כאן שכתב דשאר ירושותיהן מיחין כמהגם "לפי שלא מציו סדר חלות אלא לישראל"] .ולפ"ז
מסתבר שהעכו"ם יורש גם את אמו[ .ב .יל"פ דעכו"ם איו בכלל פרשת חלות כל עיקר ,והא דיורש את
אביו דבר תורה הוא מדין אחר שהבן קם תחת אביו ,וכמו שמציו שהבן קם תחת אביו לשדה אחוזה
וליעוד ומגלח על זירותו ועוד ה" קם תחתיו ליורשו ,וחלוק גדר ירושת הבן מירושת שאר קרובין ,וגבי
עכו"ם איו בפרשת ירושה רק בירושת בן שזהו דין מיוחד דהבן קם תחת אביו] ,ולפ"ז יל"ע אם גם קם
תחת אמו ובמקו"א כתבו בזה[ ,אלא דיל"ד בזה דהלא בבת לא מציו גדר זה שקמה תחת אביה ,ועיין.
ג .י"ל בגדר ירושת העכו"ם דבאמת מופקע מכל פרשת חלות ומה שיורש את אביו איו מפרשת חלות
רק שתחדש שיש לבן זכות ממון בכסי אביו ,והוא מגדרי זכותי הממון ,וכ"ז דוקא בבן ובת ולא בשאר
הקרובין .וע"ע בספר זרע אברהם סימן כ' סקי"א כתב דבכל ירושה המת הוא המחיל כמש"כ התוס'
גיטין יג .דלא פסק כוחו מאותו הממון דמכוחו יורשין ,ובעכו"ם לא תחדש כח "מחיל רק כח "וחל",
וע"ע בצ"פ ח"ב קו 'השלמה )יג-א(.
 144אכן דעת המאירי קדושין יז :דעכו"ם יורש מן התורה את כל מורישיו ,וכן קט בשו"ת חת"ס יו"ד
סימן קכ"ז ,וע"ש בליקוטי הערות מה שפלפלו ,ועיין בס' המקה קדושין יח .ובפים יפות עה"ת
בראשית ט"ו ב' ודברים ב' ה' דמילפותא דבי לוט ילפי' ירושה בב" גם בשאר מורישין דומיא דלוט
מאברהם ,וע"ע שו"ת שבט הלוי ח"ו סימן ר"ל ,ספר אמרות משה ח"ג סימן "ו ,ובספר חזון ישעיהו
פרק יש וחלין ח"ב עמ' רי"ב מה שציין בזה .ויל"ד לדעתם אם עכו"ם יורש גם משפחת האם וכן אם
הבעל יורש את אשתו ,ואכמ"ל.
 145כאן מקום להעתיק מה שרשמתי בשי הבחרות בלימוד הישיבה בפרק יש וחלין אשר מזה יסתעף
ויתפרש בעזה"י דברי רביו היטב.
רמב"ם הלכות חלות פ"ו ה"ט :הגוי יורש את אביו מה"ת אבל שאר ירושותיהן מיחין אותן לפי
מהגם ,ובהלכה י' כתב :והגר איו יורש את אביו הגוי אלא מדבריהם תקו לו שיירש כשהיה שמא
יחזור למרדו ,ויראה לי שהתאי מועיל בירושה זו הועיל ואין הגוי מחוייב לעמוד בתקת חכמים ,עכ"ל.
וכוות הרמב"ם בזה ,דאע"פ דמבואר בהלכה א' גבי ירושת ישראל דאין מועיל תאי להפקיע מירושת
תורה שאמר לחוקת משפט ,מ"מ בעכו"ם מהי התאי כיון שאין הגוי מחוייב לעמוד בתק"ח.
ויש להעיר במש"כ הרמב"ם דין זה דמהי תאי כשהמוריש הוא גוי כיון שאיו מחוייב בתק"ח בהלכה
י' גבי ירושת גר מאביו הגוי ,ולא כתב זה קודם בהלכה ט' גבי ירושת גוי מאביו הגוי דמהי ביה תאי,
וצ"ע .וראיתי בס' זכרון שמואל סוף סימן "ג שכבר העיר בזה ,וכתב דרבותא קט דאפי' בירושת גר

דהוא מתקת חכמים שהגר יירש בכל זאת מהי ביה תאי ואיו כלל בכלל ירושת ישראל דלא מהי
ביה תאי ,עכ"ד.
והראה בזה בהקדם מש"כ בחי' מרן רי"ז הלוי לבאר בב' דרכים הא דמהי תאי בירושת גר מאביו
העכו"ם ,א .דכל כח חכמים הוא רק לומר על הממון שיירש הגר דהפקר ב"ד הפקר ,אבל אין בכוחם
לקבוע דין חוקת משפט לומר דלא יהי תאי ,ב .דרק בישראל יש הכלל דמתה על מה שכתוב בתורה
תאו בטל ואיו יכול להתות גד התורה ,אבל עכו"ם איו מחוייב בתק"ח ממילא יכול להתות גד
דבריהם ויחול ,עכ"ד .וראה דכל הקושיא היא רק למהלך הא' דהתאי מועיל לפי שאין לחוקת משפט
וא"כ ה"ה בירושת עכו"ם מאביו הגוי ג"כ איו בכלל חוקת משפט וצריך שיועיל תאי ,אולם למהלך
הב' דיכול להפקיע הירושה כיון שאיו מחוייב בתק"ח הרי א"ש היטב ולק"מ דירושת הבן הוי דבר
תורה ואף העכו"ם מחוייב בזה ואיו יכול להחיל גד חוק התורה.
ובאופ"א י"ל בזה דגבי ירושת עכו"ם לא שייך לפסוק דמהי ביה תאי ,מאחר שכבר כתב הרמב"ם
דמיחין אותם כפי מהגן וא"כ תלוי מהו המהג ,אם המהג דמהי תאי יהי ואם לא לא יהי ,ורק
בירושת הגר שייך לפרש הלכה זו דמועיל התאי אע"פ דאיו תלוי במהג.
אלא דלכאורה זה איו דהא דמהי מהגן הוא רק בשאר ירושות אבל בירושת הבן לא מהי מהג כלל,
דרק בשאר ירושותיהן כתב הרמב"ם דמיחין כפי מהגם אבל בן יורש לעולם בלי מהגים ,ואף אם
יהגו אחרת בטלה דעתם) ,ושו"ר שכ"כ בדברו"מ קדושין סימן ל"ג הערה כ"ב ופשוט( ,וא"כ הדק"ל
אמאי לא כתב הרמב"ם בהלכה זו דאע"פ דלא מהי המהג מהי התאי ,כיון דעכו"ם איו בכלל הפסוק
דלחוקת משפט שפיר מהי בהו תאי.
אכן זה גופא צ"ב מאחר שהתאי מועיל בעכו"ם אמאי לא מהי להו המהג ,הלא מהג הרי הוא כמו
שהתו במפורש בייהם ,וא"כ צ"ע מ"ט לא מהי מהגם בירושת הבן ,וצ"ע .ומידי דברי עם רביו בזה
הבתי כי דעתו דאף אם התאי מועיל איו מחייב שמהג יועיל והמהג איו כתאי ,עכ"ד .וראה
בכוות רביו בזה לפמש"כ בחידושיו לעיל לפרש יסוד הדין דבעכו"ם מיחין הירושה כפי מהגם דהוא
משום דב" צטוו על הדיים ,ויתן להם כח לחוקק חוקים ולתקן ולקבוע תקות ומשפטים כפי אשר
ראה בדעתם ושכלם להעמיד ישוב העולם ,וא"כ ראה פשוט דכל כוחם הוא רק בדברים שלא קבעה
להם התורה אבל ירושת בן דכתיבא בתורה א"כ לא יהי להם חוקים ומהגים שיהגו לעצמן ,ומהגם
בטל ומבוטל לא שריר ולא קיים ,וא"ש היטב דאע"פ דהתאי מהי בעכו"ם לפי דדבר שבממון תאו
קיים ואין בכלל לחוקת משפט ,מ"מ בתורת מהג לקבוע חוקים ומשפטים לא מהי להו מידי ,ודוק
היטב כי יתכן כ"ז בכוות רביו.
אלא דלפ"ז צ"ב ספיקו של רביו באיה"ש המובא כאן האם בירושת בן מועיל מהגם בים לבין עצמם
או דמחוייבים להתהג כפי דין התורה ,ולהמבואר בדעת רביו הלא פשיטא דלא מהי לקבוע מהג גד
דבר תורה .וצריך לפרש ספק רביו בהיבט אחר קצת ,האם חוקת התורה דהבן יורש את אביו אמר גם
בעכו"ם דלא מהי להם מהג אחר בזה ,או דרק בדייו אמר כן אבל הם לעצמם ידוו כרצום ,והבן.
)ושו"ר בברכ"א קדושין יז :ע"ש( .ע"כ העתק בשיוי קצת מחידושיו ה"ל.
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קורבה היא .157אמנם בשם מרן הגרי"ז זצ"ל אומרים 158דירושת עכו"ם שאני
דאינו מדין קורבה רק גזירת הכתוב .159וצריך לומר דהא דרחמנא אפקריה
לזרעיה דעכו"ם הוא רק כשדנים לגבי ישראל אבל לגבי דינים הנוהגים
לעכו"ם לא אמרינן דאפקריה לזרעיה ,ושפיר יורש את אביו דבר תורה .וכן
משמע ברש"י בבבא קמא )דף פ"ח ע"א( עיין שם.160
161
ו .יש לעיין אם בבן נח נאמר הדין לילך אחר הרוב  ,דלכאורה כיון דדיני
התורה לא נאמרו לבני נח אם כן לא שייך לילך בו אחר הרוב .162אכן מהא
דגוי יורש את אביו דבר תורה ומנלן דאביו הוא 163על כרחך 164דגם לבן נח
מהני רוב .165והראוני שכן הוכיח בשו"ת פרי יצחק חלק ב' סימן ס' ,166אבל
הביא שם דבפרי מגדים 167ובתשובת נודע ביהודה 168נקטו דבעכו"ם אין דין
לילך אחר הרוב.169

ב .יש לעיין לשיטת הרמב"ם דבן נח יורש רק את אביו ולא את שאר קרובים,
האם יורש גם את אבי אביו או לא ,146דמקרא דתחת אבותיך יהיו בניך ילפינן
דהבן במקום אביו קאי ,או דדין דתחת אבותיך יהיו בניך נאמר רק בישראל
ולא בבן נח.147
149
148
ג .יש לעיין איך בן נח יורש את אמו והלא לבן נח אין דין קורבת אם ואיך
יירשנה ,ולשיטת הרמב"ם דבבן נח אין סדר נחלות רק מניחים כפי דינם
ומנהגם אם כן אפשר דגם ירושת אם זה רק לפי הדינים שהנהיגו להם,150
וצריך עיון.
ד .בגמרא בגיטין )דף מ' ע"א( איתא דהוה דסקרתא דעבדי דאזדבן לעכו"ם
וכלו מרוותא בתראי וכו' ,וצריך ביאור איך יצוייר שכלו מרוותא בתראי,
ונראה מזה קצת ראיה 151לדעת הרמב"ם דבעכו"ם רק בן יורש את אביו דבר
תורה אבל שאר קרובים מניחים כפי מנהגם ,וביאר המגיד משנה דלבן נח לא
נאמר סדר נחלות ,ומשכחת לה באופן שלא היו בנים .152אלא דלפי מה
דמשמע 153דמותר לעבד להפקיע את עצמו מיד הגוי ולברוח ממנו ,154אפשר
לדחות דלא היה מי שישתדל להתגבר עליהם ולהעביד אותם.
ה .קשה בהא דעכו"ם יורש את אביו 155הא רחמנא אפקריה לזרעיה
דעכו"ם ,156והיה אפשר לומר דירושה אינו משום קורבה אלא דינא הוא דהבן
יורש את אביו ,אך מהא דבירושה הקרוב קרוב קודם מוכח דירושה משום

א .אילת השחר קדושין דף י"ז ע"ב ד"ה עיין ברמב"ם
ב .אילת השחר יבמות דף י"ז ע"ב ד"ה ויש לעיין לפמש"כ
ג .אילת השחר יבמות דף כ"ג ע"א ד"ה ויש לעיין דהנה בן נח
ד .אילת השחר גיטין דף מ' ע"א ד"ה כלו מרוותא בתראי
ה .אילת השחר יבמות דף כ"ב ע"א ד"ה והנה הא דאמרינן
ו .חסד ומשפט סנהדרין דף ס"ט ע"א ד"ה זיל בתר רובא,
ובאילת השחר קדושין דף י"ז ע"ב ד"ה וחשב עם קונהו
 160ז"ל רש"י שם :גר אין לו חייס דכתיב וזרמת סוסים זרמתם ,ואע"ג דכתיב בלאדן בן בלאדן ה"מ
בגיותן אבל תגיירו הבים לא תייחסו אחר אביהן ,עכ"ל רש"י .וראה בדברי רביו שהבין דהחילוק
הוא בין דיים הוהגים בישראל לדיים הוהגים בעכו"ם ,אמם פשטות לשון רש"י ראה דהא
דאפקריה לזרעיה הוא רק משעה שתגייר אבל בגיותו לא אפקריה ומתייחס אחר אביו ,וגם לפ"ז א"ש
דבגיותו יורש את אביו דמתייחס אחריו.
ועיין תוס' כתובות ג :ד"ה ולדרוש להו שכתבו דאין חייבין מיתה על בעילת מצרי דרחמא אפקריה
לזרעיה ,ומשמע דאף בגיותו יש אפקריה ,אך יתכן דדוקא בבא על ישראלית אמרין אפקריה אף בגיותו
אבל בבא על הכרית ליכא אפקריה ,עיין קוה"ע יבמות סימן "א סק"ג ובדבריו לעיל פרשת בראשית
הערה?.
אולם הרמב"ן יבמות צח .ה"ל כתב להדיא דבכל אופן אמרין אפקריה אפילו בגיותן וז"ל :דרחמא
אפקריה לזרעיה בין בעודן עכו"ם בין בגירות ,עכ"ל .וכן דעת היד רמ"ה סהדרין ח .שכתב הטעם דגוי
מותר בקורבת האב משום דאין אב לכרי דרחמא אפקריה לזרעיה ,וכ"כ בחי' הר"ן שם ,הרי דרחמא
אפקריה לזרעיה גם בעודן בגיותן.
]והה האחרוים צדדו דב" מצווה בכיבוד אב דבכלל ברכת השם הוא או דבכלל דיים הוא) ,עיין חל
אשכול הלכות מילה סימן ל"ט ומלבי"ם פרשת כי תבא עה"פ ארור מקלה או"א )כ"ז ט"ז( ,וכן מבואר
ברמב"ם הלכות ממרים פ"ה הי"א ושו"ע יו"ד סימן רמ"א ס"ט דגר אסור לקלל או"א שלא יאמרו
באו מקדושה חמורה וכו' ,הרי דב" מצווה בזה ,ע"ש ברע"א וו"כ ובספר המפתח ,וע"ע שו"ת אגרות
משה יו"ד ח"ב סימן ק"ל ,אך צ"ע בש"ס זיר סא .ואכ"מ( ,ויש להעיר לדעת הרמב"ן ודעימיה הא
רחמא אפקריה לזרעיה דאב גם בגיותו ,ולהטעם שכך הגו במוסיהם ובכלל דיים הוא א"ש אך לכאו'
מה שייך לכוללו בכלל ברכת השם ,ואולי דאה" חייבים רק בכיבוד אם ,וצ"ע[.
 161אציין ציוי האחרוים שדיברו בזה אם בב" אזלין בתר רובא וכן אם יש ביטול ברוב לבי ח,
ודע ביהודה ופרי מגדים שהביא רביו ,מחת חיוך מצוה ב' אות י"ב ומצוה ע"ח אות ז' ]בדין רובא
דאיתיה ודליתיה ובקבוע ועוד[ ,שו"ת חת"ס יו"ד סוף סימן י"ט ]שאין ביטול ברוב באיסורים בב",[
ושם בסוף סימן ע' ]דאזלי' אחר רוב דייים בב" ,ולכאו' סותר את עצמו וראה בליקוטי הערות מה
שפלפלו[ ,שו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן קמ"א-קמ"ד וביו"ד סימן קי"ד] ,וקט דאזלין אחה"ר ,וו"
באורך עם בעל המחה חיים שחלק עליו[ ,יהודה יעלה ח"א סימן קי"ב וסימן קע"ו] ,אם האבות דין
כב" דאין הולכין אחר רוב וחזקה[ ,שואל ומשיב חמישאה סימן י' ד"ה והה הוב"י ,שדי חמד מערכת
ג' כלל "ה אות כ' )ח"ב ה-ד( בליקוט השיטות ,פרדס יוסף עה"ת פרשת וישב )רסט-א ,ד"ה וי"ל( ]שבזה
חלקו יוסף והשבטים גבי מה שאכלו אבר מן החי ,ומציין כמה ציוים בזה[ ,ובפרשת משפטים כ"ג ב'
)?(.
 162בפמ"ג )שהביא רביו בסמוך( כתב הסברא דבב" לא אמר אחרי רבים להטות ,וכן בוב"י )שהביא
רביו בסמוך( כתב דבב" לא שייך כל הילפותות דחולין יא .לא דרובא דאיתיה ולא רובא דליתיה,
יע"ש.
 163דהא בחולין יא :מבואר דבלי דין רוב בעילות הלך אחר הבעל לא הוי ידעין מי אביו וא"כ בב"
דלא אזלין בתר רובא מ"ל דזה אביו  -המשך לשון רביו כאן] .והה בעף פרי על הפרי יצחק ח"ב
סימן ס' העיר אמאי לא הוכיח הש"ס בחולין הדין דהולכין אחר הרוב מפרשת חלות דהבן יורש את
אביו ,ולידחי דלמא כשהיו אביו ואמו בבית האסורים וכדמשי גבי מכה אביו ,אכן ראה דעדיפא לגמ'
להוכיח ממחוייבי מיתה דקטלין על פי רוב[.
 164לכאו' גם אם אזלין בב" אחר הרוב אכתי אמאי יורש את אביו ,לשמואל דאמר אין הולכין בממון
אחר הרוב ,ובשלמא בכל ירושת ישראל י"ל דיורש משום חזקת כשרות )עיין חולין יא :תוד"ה כגון(,
אבל בב" הא ליכא חזקת כשרות ,ועיין בערוך לר יבמות כב :שהקשה כן גבי כל ירושת ממזר דליכא
חזקת כשרות מלן דאביו הוא ,ותירוצו ]שהוא מדין יכיר[ לא שייך גבי ב" ,וצ"ע.
 165יש להעיר דטפי היה לרביו להוכיח מהא דסהדרין ח .דב" אסור באחות אביו ובאשת אביו והרג
עליהם ,ומבואר דאף בבן ח אזלין אחר הרוב דאל"כ מא ידעין מיהו אביו ואיך הרג עליו ,אלא
שראיתי בשו"ת וב"י ה"ל )שציין רביו( שכתב דמזה אין להוכיח דאזלי' בב" אחר הרוב דלחומרא
ודאי מחזקין להחמיר עליו ולא עדיף מישראל שהרג ע"י רוב ,וא"ש לא הוכיח רביו מזה רק מהדין
דב" יורש את אביו ,אך עיין שו"ת מהר"ם שיק ה"ל סימן קמ"א שלא הסכים עס דברי הוב"י בזה.
וע"ע בספר כלי חמדה פרשת יתרו )קט-ג( שצידד דב" איו חייב בכיבוד אב דדלמא לאו אביו הוא ובב"
אין הולכין אחר הרוב ,ומשמע דגם להקל לא אזלין בתר רובא] .שו"ר שרביו גופיה הזכיר ד' הוב"י
הללו באיה"ש קדושין יז :ד"ה וחשב[.
 166וכן הוכיח בספר פרדס יוסף עה"ת סו"פ חיי שרה עה"פ תן אברהם מתות )קסה-ב( דבב" אזלי'
אחר הרוב מדיורש את אביו דבר תורה) ,ועיין שם שדחק דיורש את אביו לאו דוקא אלא הכווה לשאר
מורישיו קרוביו מאמו] ,אכן ראה לעיל מש"ת בארוכה אם ב" יורש שאר מורישיו[לא מצאתי כעת?
ועוד כתב באופן שכבר הוחזק לשאר דברים מהי גם להחזיקו בירושה ,וכמו שתי' רביו באיה"ש
קדושין יז :כדלהלן הערה ?.
 167הפרי מגדים ביו"ד שער התערובת חלק א' פרק א' החקירה הג' ,ובהלכות אבמה"ח סימן ס"ב
משב"ז ס"ק א' ד"ה עוד ,ובתיבת גמא ריש פרשת ח] ,דן גבי אבר מן החי שבטל ברוב אם מותר לב".[
 168מהדורה תיא חלק אבן העזר סימן מ"ב בתשובה מאת בו הגר"ש זצ"ל.
 169ובאילת השחר קדושין יז :כתב רביו הראיה דבב" אזלי' אחר הרוב בוסח זה :דמדאצטריך קרא
דעבד עברי של עכו"ם איו עובד את בו מוכח דגם בבן ח אזלין אחר הרוב ,דהא דלמא לאו אביו הוא
ומספק א"צ לעבוד דהעבד מוחזק בעצמו הוא .ועיין שם עוד שהאריך רביו ליישב עפ"י דברי ההפלאה
סופ"ק דכתובות והרעק"א תיא סימן ק"ח דכשהוחזק לשאר דברים עפ"י הרוב מהי להחזיקו לכל
מילי ,וא"כ ה"ה גבי ירושת ב" כיון שהוחזק כבו לגבי איסור אשת אב הוחזק מי כאביו ליורשו ,ועוד
יש להאריך בזה

 146בסוגיא דב"ב קטו :גבי ירושת בי שעיר מתבאר להדיא דב" יורש את אבי אביו ,ולכך ירש עה
וקיבל חלק בכסי שעיר יחד עם צבעון אביו ,יע"ש ,ושו"ר בספר אמרות משה ח"ג סימן "ו שכ"כ .ועיין
גם במהרש"א ח"א ב"ב שם שכתב דפרשה זו דבי שעיר כתבה לאשמועי' דגם קודם מתן תורה היה
דין דבי בים הרי הם כבים .וראה דחקירת רביו כאן היא בדין 'תחת אבותיך יהיו ביך' שיש זכות
ירושה לבן הבן ישירות מאבי אביו כמבואר בש"ס ב"ב קט .מכח אבוה דאבא קאתיא ,ואי"ז מפרשת
משמוש דעלמא ופ"מ שבע"ח של האב איו יכול לגבות ,ובדין זה סתפק רביו אם שייך גם בבי ח.
ועיין היטב בקוב"ש ב"ב אות ש"ז.
 . 147ועיין באיה"ש כאן מש"כ רביו להוכיח מקושיית הרשב"א ברפ"ב דיבמות שהקשה דלוט ואברהם
מיוחדים בחלה לירש את תרח ,ומוכח דב" מי יורש את זקו וקם תחת אביו ,וע"ש מש"כ רביו
לדחות הראיה משם .ועיקר הידון לכאו' תלוי בגדר ירושת עכו"ם שהארכו בהערה ? דלדרך הא' שם
דעכו"ם איו בכלל פרטי דין החלות א"כ ה"ה איו בכלל משמוש] ,או שמא המשמוש הוא מעצם משפט
הירושה וצ"ע[ ,וכן לדרך הג' דהוי מזכותי הממון ראה ג"כ דל"ש בבן הבן ,אכן לדרך הב' שם דהוא
מגדר בן קם תחת אביו יש לדון בזה ,שזה הלא מציו גם בבן הבן )עיין ציוים בס' המפתח הל' עבדים
פ"ד ה"ז גבי בן הבן ביעוד ,ושם פ"ב הי"ב גבי בן הבן בירושת עבד עברי ,ובהל' ערכין פ"ד ה"כ גבי בן
הבן בשדה אחוזה( ,וא"כ אפשר דגבי ירושה מי קם תחת אבי אביו ,וצ"ע בכל זה.
 148באור שמח פ"א מהל' חלות הי"ג בהגה"ה למטה )בסוגריים( סתפק בדין זה אם עכו"ם יורש את
אמו ,אך רביו פשיטא ליה שיורש את אמו ,וצריך ראיות לזה .וראה לעיל הערה ? שהבאו כמה דרכים
בגדרי ירושת עכו"ם ולכאו' תלוי בזה וכמש"כ שם במוסגר.
 149ועיין באילת השחר כאן שהאריך רביו בזה דאין לעכו"ם קירבת אם כיון שאיו מתייחס אחריה,
ומה דאסור באמו ובשאר עריות מצד אמו איו משום "קורבה" כיון שאיו מתייחס אחריה אלא משום
"גזירת הכתוב" הוא שאסור בעריות ,והוכיח רביו היטב ד"ז בדברי הרמב"ם יע"ש.
 150צע"ק דאם זה רק מצד מהג שההיגו א"כ זה תלוי בכל מדיה ובכל זמן כפי שיחליטו ,ואיך זה
מיח את דעתו של רביו דפשיטא ליה מסברא דבודאי ב" יורש את אמו ,ואולי מכיון שזה סברא
מסתבר שכך יהיגו בכל מקום ,וצ"ע.
 151כ"כ בגליוי הש"ס קדושין טז .להוכיח מגמ' זו כדעת הרמב"ם וכמש"כ רביו .ועיין בספר מחת
תן ה"ל מש"כ לדחות ראיה זו ודבריו צ"ע להמעיין בסוגיא ופשוט ,ושוב חזר בו בעצמו בספרו על
גיטין סוף סימן י"א.
 152כוות רביו דלדעת הרמב"ם יחא דמשכח"ל בפשיטות כשמתו הבעלים ולא השאירו בן רק שאר
קרובים וממילא דכלו מרוותא ושארו העבדים בלי אדוים .וקצת יל"ע מה היו והגים באותו המקום
בדייהם של הב" בכה"ג שמת בלי בים ואטו בר קשא דמתא ירית ,וא"כ שייחו כפי המהג שהיה
שם ,והאיך כלו מרוותא בתראי.
 153כן הוא רהיטת הסוגיא גיטין מג :גבי מוכר עבדו לעכו"ם ,דכתב ליה הכי לכשתברח ממו אין לי
עסק בך וכו' ומשמע דמותר לו לברוח מיד אדוו) .ועדיין צ"ע אם לגמ' זו תכוין רביו?(.
 154מה דקט רביו דמותר לעבד לברוח מתחת יד אדוו העכו"ם לכאו' צ"ע הלא מכור הוא ומשועבד
לעבודתו ומ"ט רשאי לברוח ממו ,וראה דהוא כעין הפקעת הלוואתו דשרי בעכו"ם מאחר שאיו גוזלו
בידים ,וה" כשבורח ממו אי"ז רק הפקעת הלוואתו ושרי] ,אכן במקום חילול השם גם הפקעת
הלוואתו אסור ,וכמבואר בב"ק קיג :וקדושין טז .שהמכר לעכו"ם ידקדק עם קוהו[ .ועיין בספר
אמרות משה )ברזם( ח"א עמ' קס"ז וח"ב עמ' שט"ו שדן בעצם חיוב העבד לעבוד לאדוו ,אם יש על
העבד עצמו חוב ושעבוד לעבוד ,או שרק רשאי האדון לכופו אבל לעבד עצמו אין חיוב ורשאי להשתמט
ממו ,והביא שם תשובת הקה"י ז"ל בזה ועוד כמה מ"מ ע"ש .והה אי ימא כהצד שלעבד עצמו אין
חיוב לעבוד ורשאי להשתמט מאדוו א"ש בפשיטות שיכול לברוח מהאדון.
 155וכמו כן קשה בהא דגר שתגייר יוצא יד"ח מצות פו"ר בבים שולדו לו בגיותו לדעת ר' יוחן
ביבמות סב .והא רחמא אפקריה לזרעיה ואים מתייחסים אחריו ,ועיין מש"כ רביו בזה כאן )ד"ה
ועדיין קשה( ,ועיין מה שכתבו בזה בפרשת בראשית הערה ?
 156כבר הקשה כן הרמב"ן ביבמות צח .וז"ל :אין חוששין בהם לזרע האב ואע"ג דאית להו חייס ולעין
ירושה מי אמרין עכו"ם יורש את אביו דבר תורה התם שאי דגלי ביה רחמא אבל לעין עריות לית
ליה דרחמא אפקריה לזרעיה בין בעודן עכו"ם בין בגירות והייו מי דאיצטריך לרבויי בירושה וכו'
עכ"ל .והייו דגזירת הכתוב הוא דאע"פ דרחמא אפקריה לזרעיה מ"מ יורש הוא את אביו .ועיין תוס'
בכורות מו .ד"ה תגיירה שגם עמדו בזה וכתבו :אע"ג דבעודו מצרי חשוב אביו גבי חלה ולא אמרין
רחמא אפקריה לעין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה ,עכ"ל .ולכאו' ר"ל כמש"כ הרמב"ן
דגזירת הכתוב דגבי ירושה שאי .וע"ע ספר המקה )כללים( ח"א כלל ח' פרט ב' שעמד בהא דעכו"ם
יורש את אביו והא אפקריה לזרעיה ,וכתב בשם מהר"ם שיק דגזה"כ הוא ,ולא זכר דברי הרמב"ן
והתוס' בבכורות ה"ל .ועיין שו"ת להורות תן ח"ז סימן ע"ה סק"ג.
 157אמם בירושת עכו"ם הלא כבר הביא רביו לעיל דעת הרמב"ם דרק הבן יורש את אביו אבל שאר
ירושותיהן מיחין אותו לפי מהגם ,ומבואר דבירושת עכו"ם ליתיה להדין דהקרוב קרוב קודם ,וא"כ
י"ל דבאמת איו מדין קורבה רק דין אחר הוא .ויתכן דכל זה בכלל כוות רביו במה שהביא בשם
הגרי"ז ,וראה הערה? )אחרי הבאה(.
 158לא ידעתי מה מקור שמועה זו המיוחסת למרן הגרי"ז דירושת עכו"ם איו מדין קורבה רק גזה"כ,
ואולי כוות רביו לדברי הגרי"ז הודעים בדין גר שתגייר כקטן שולד דמי דאמר הגרי"ז דרק בדיים
הוהגים בישראל לחוד ובב" לחוד אמרין האי כללא דכשמתגייר פקע ממו פרשה דב" ,אבל בפרשה
השוה בישראל וב" אין דין קטן שולד ,עכ"ד .ודפס גם בכתבי הגרי"ז בכורות מז .ע"ש ,והארכו בזה
לעיל פרשת יתרו? ובהערה? ולפ"ז מצא דבירושה דאמרין גר שתגייר כקטן שולד דמי ואיו יורש
קרוביו העכו"ם כמבואר בקדושין יז ,:ע"כ דפרשת ירושה דישראל ופרשת ירושה דב" ב' פרשיות הן,
והבן.
 159ויבואר היטב לפמש" לעיל בהערה? דשאי גדר ירושת ישראל מירושת עכו"ם ,דעכו"ם מופקע
מפרשת חלות דישראל ויורש את אביו מדין בן קם תחת אביו ,או שיורש את אביו משום שיש לבן זכות
ממון בכסי אביו ,אבל איו מפרשת חלות דישראל ,ע"ש.

206

צער החורבן

עניני תשעה באב

הנה בזמנינו ענין האבלות על בית המקדש רפוי מאד .ואפילו שמתקיימים
הדינים שקבעו חז"ל בערב תשעה באב ובתשעה באב ,ונקוה שעל ידי זה
אנחנו בכלל כל המתאבל על ירושלים ,מכל מקום בודאי כוונת חז"ל גם
להרגיש האבלות בלב ,ולא רק קיום ההלכות.
וזה לדאבוננו עזוב מאד וצריכים להתחזק בזה .וכפי כמה שיתחזקו יהיה
יותר שייך לומר כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
ויש להבין מה שאמרו חז"ל שאינו רואה בשמחתה ,וכי הכונה שלא יקום
לתחיית המתים ,הרי במשנה בתחילת פי"א דסנהדרין לא כתוב שאדם
שמתאבל על ירושלים אינו קם לתחיית המתים?
אלא ,דרגת השמחה מסתמא תהא כפי דרגת האבלות .אפילו המקיים
הלכות האבלות אבל אם חסר לו בהרגשת האבלות ,יחסר לו בשמחתה.
צריך להצטער על מה שאי אפשר להיות גבוה ברוחניות ,שאין קשר עם
הקב"ה ,שכל זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים שהיו במדרגה יותר
גבוהה בכל הענינים ,וכמידת האבלות יזכה למידת שמחתה .בכדי לזכות
לשמחתה צריך להיות מהמתאבלים עליה.
בדרך כלל כפי כמה שאדם גבוה ברוחניות ,בתורה ,ובתפילה ,ויראת שמים
ומידות טובות ,יש לו יותר שייכות להרגיש את צער הרוחניות .וכמה שיותר
מגושם אז אומר שלום עלי נפשי ומרגיש רק גשמיות .צריכים להרגיש
געגועים שיהיה בית המקדש ,שזה יהיה מקור השפעה לבריאה ולכל אחד
קרבה להקב"ה ,וכמה שיותר מתחזקים ברוחניות זה סיבה להשתייך יותר
לענין של המתאבלים על ירושלים) .ימלא פי תהילתך ח"ב ע' תקצ"ו(.

אנא מלכא

שח רבנו :הנה יש כאלה אשר על אף המצב האיום והנורא ,הם נשארים
בשלהם ולא אכפת להם מן הכלל ,ועסוקים בדברים החומריים ובצורכיהם
האנוכיים ,והוא דומה למה שמצאנו בגמרא מועד קטן דף כ"ו ע"א אמרו ליה
ליהויקים שהיה מלך ישראל כתב ירמיה ספר קינות אמר להו :מה כתיב ביה
איכה ישבה בדד .אמר להו אנא מלכא ופירש רש"י ואמלכא לא כתיב כלום
אמרו ליה בכה תבכה בלילה אמר להו אנא מלכא גלתה יהודה מעוני ,אנא
מלכא דרכי ציון אבלות אנא מלכא .היינו על כל מה שקונן ירמיהו על צרות
הכלל לא היה אכפת לו כלל והרי מלכותו לא נפגמה כלל ,ומאי נפקא מינה
ליה עד שאמרו לו היו צריה לראש ,ופירש רש"י הנכרי ראש ולא אתה ואז
אמר להו מאן אמרה כי ד' הוגה על רב פשעיה ,מיד קדר כל אזכרות שבה
ושרפן באש ,עד כאן דברי הגמרא .ויש ללמוד מזה דבר נורא בטבע האדם,
הנה יהויקים לא היה הרשע הגדול ביותר ,ואף על פי כן שמע על כל הצרות
שתקפו את הכלל ולא היה נוגע ללבו עד שהודיעוהו שנפגמה מלכותו.
כעין זה נראה בתקופתנו הקשה ,הנה שומעים לדאבוננו מידי יום ביומו על
פיגועים ,ותאונות ,מחלות ופיגועי ירי אסונות קשים של הרבה הרוגים או
פצועים ,וגם הפציעות אינם דבר פשוט ,ופעמים נשארים משותקים לכל
חייהם רחמנא ליצלן ,ועם כל השמועות הרעות הללו אנו מתנהגים כיהויקים
כל זמן שאין זה פוגע באנא מלכא ,ובחיים האישיים שלנו אין אנו מתרגשים
ולוקחים ללבנו.

שתית מים אחר הסעודה

מעשה שהיה בערב ת"ב בבית רבנו :שאחרי ברכת המזון של סעודה מפסקת
רצה רבנו לשתות מים ,אבל חשש מלברך שהכל דהא אי"ז לצמאו ,ולא רצה
לאכול דבש וכדו' דשמא זה בכלל ב' תבשילין.
ולשם כך יצא א' מבני בית החוצה ,וחיכו עד שכבר אדם שאמר שהוא צמא,
והכניסו אותו הביתה כדי להוציא אותו בשהכל.

שנאת חינם

בגמרא )יומא ט ,ב( כתוב שעיקר החטא ,שבסיבתו נחרב בית שני היה שנאת
חינם ,בדרך כלל הקלקול במידות הוא כתוצאה ממה שאדם תמיד חושב
שהוא צודק ,דאם לא היה חושב כך לא היה מגיע להרבה דברים חלק גדול
ממחלוקת ,ושנאת חינם ,וגאווה הוא כתוצאה ממחשבת האדם שהוא
צודק.
והנה מצינו בהרבה מקומות ,שכתוב דברים טובים בשבח העניים כשחז"ל
משבחים איזה דבר ,בדרך כלל אין עיקר הכוונה לומר שזה דבר טוב ,אלא
רוצים ללמד שכך צריך להיות ,אמנם כאן א"א לומר כן כי הרי המבזבז אל
יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות ]וא"כ ודאי אינו מעלה להיות עני[.
אלא להיות עני אין הכוונה דווקא למי שאין כסף ,אלא להרגיש שאין לו שום
דבר חוץ מהקב"ה ,ומה שחז"ל אומרים בשבח עניות צריך להיות עני ברוח,
ולהרגיש כך וכשמרגישים כך מורידים הרבה עניני מחלוקת ושנאת חינם
משום שמרגיש שאין לו כלום וזה העיקר שתובעים מהאדם ומאושר מי
שמגיע לזה ,ובפרט בענין דשנאת חינם שגרם לחורבן ורח"ל השטן הזה עדין
מרקד בינינו) .ימלא פי תהלתך ח"ב ע' תקצ"ב(

בגד ישן

מנהג רבנו ללבוש בת"ב בתפילה חלוק ישן ,כדי להרגיש שהיום זה שונה
ופחות מכל השנה ,אף שאינו מעיקר הדין ,כך נוהג לעורר עצמו לצער
החורבן .וכמבואר ברמ"א סי' תקנ"ה סעי' ב' וימעט אדם מכבודו ומהנאתו
בת"ב בכל מה שאפשר.
ושנה אחת אחרי התפילה מסר רבנו שיעור בפרק הנזיקין וליבן את הדברים
במשא ומתן של תורה.

פרץ בבכי

סיפר הרה"ג ר"ב וסרמן שליט"א :שרבנו הגיע פעם להתפלל בליל ת"ב כולל
חזון איש ולא היה לו קינות ,וביקש להסתכל עמו ,ומיד שהתחילו את
הקינות ,פרץ רבנו בבכי עד סוף הקינות.

בגדר איסור אכילת בשר ושתיית יין

שמעתי להקשות מרבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,דהנה מצינו דאבל
אסור בתלמוד תורה ומותר באכילת בשר ושתיית יין ,ורואין מזה דאיסור
ת"ת לאבל הוא חמור יותר מאכילת בשר ושתיית יין ,וצ"ע א"כ אמאי
בתשעת הימים ובסעודה מפסקת אסור בבשר ויין ומותר בת"ת ,הלא ת"ת
חמור יותר והיה צריך להיות דאסור בכ"ש בת"ת .והן אמנם דמתשעת
הימים לא קשה דאיסור אכילת בשר ושתיית יין בתשעת הימים ,הוא רק
מנהג ומשום מנהג לא יבטלו ת"ת ,אבל על סעודה מפסקת דאיסור אכילת
בשר ושתיית יין הוא מעיקר דינא דגמרא קשה דא"כ אף יאסר בק"ו ת"ת.
ותירץ רבנו :דהא דאסור בסעודה מפסקת מדינא ובתשעת הימים ממנהגא
לאכול בשר ולשתות יין ,אין זה מחמת השמחה שבאכילת בשר ושתיית יין
דאם הוא מחמת שמחה ודאי דכ"ש שהיה אסור בת"ת ,אלא דאסור משום
"שלא יהא שולחנם מלא ושולחן רבך ריקם )ביצה דף כ' ע"ב( והיינו דבית
המקדש שהוא שולחן הקב"ה ריק מעבודה ומקרבנות וניסוך היין ושולחנך
יהיה מלא באכילת בשר ושתיית יין ובכך משתתף בצער השכינה בגלותא,
וראיה לזה מהשו"ע )סי' תקנ"ב ס"ב( שכתב" אפילו בשר מלוח שעברו
עליו יותר משני ימים ולילה אחת"ג"כ אסור ,ומפרש המ"ב סק"ה דרוצה
לומר דאע"ג דהטעם באיסור בשר משום דנתבטלו הקרבנות ובשר מלוח
לאחר ג 'ימים אין ראוי לקרבן מ"מ נהגו לאסור,הרי להדיא דהטעם הוא
לאו משום שמחה אלא משום דנתבטלו הקרבנות ,ולכך בתשעת הימים
אע"ג דאסור בבשר ויין מותר בת"ת דאיסור בשר ויין הוא לא ומשום
שמחה דנימא ק"ו דיהיה אסור בת"ת] .א"ה וראה בהליכות שלמה מועדים ח"ב פי"ד

מצמיח ישועה

בבבא בתרא )דף ע"ה( ר' יוחנן דרש על הפסוק ושמתי כדכד שמשותיך
ושעריך לאבני אקדח ,שעתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות
ומעמידן בשערי ירושלם ,לגלג עליו אותו תלמיד לימים הפליגה ספינתו בים,
ראה מלאכי השרת שיושבים ומנסרים אבנים טובות ומרגליות שאלם מה
הם? אמרו לו שעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלם.
לכאורה המלאכים ברגע אחד יכולים לעשות הכל ,ובשביל מה הוצרכו כבר
אז לנסר את האבנים ,והנה הרבה פעמים כשנזכר ענין ישועה נזכר בלשון
צמיחה מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ,למה נזכר בשם צמיחה הלא
ישועת ד' כהרף עין אלא הישועה עצמה היא כהרף עין ,אבל בכדי שתהיה
ישועה אין זה פתאום הרבה פרטים ודברים מכינים את המצב של ישועה וזה
הנקרא צמיחה.
ואין פלא לפי"ז אם אחרי החורבן כבר עושים כל מיני הכנות לבנין בית
המקדש שנזכה לראותו בימינו במהרה כי אע"פ שיכולים לעשות ברגע אחד
אבל אין זה דרך הנהגתו אלא בהכנות וכשיגיע הזמן זה יעשה כהרף עין.
)ימלא פי תהלתך ח"א ע' רס"ב(

מנהמת כיונה
איתא בגמ' ברכות )ג ,א( פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת
מחורבות ירושלים להתפלל ,ושמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת :אוי
לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ,ושרפתי את היכלי ,והגליתים לבין
האומות .ובחידושי אגדות שואל המהרש"א למה מתחילה הגמ' כתוב
שהקב"ה שואג כארי ,ואח"כ כתוב שהבת קול מנהמת כיונה ,וביאר מו"ר
הגראי"ל שטיינמן שליט"א על פי מש"כ בספר נפש החיים ש"ד פכ"ב שבכל
מקום שכתוב שהקב"ה שואג או בוכה ,הכונה היא שמדת הדין מתוחה
והדינים מתגברים אם כן בשלשת משמרות הלילה שהם זמן שינה שאין בו
כמעט קיום מצוות ,שכן רובא דרובא מהמצוות זמנן ביום ,אזי זכרון החורבן
מעורר בשמים דין וקטרוג ,אבל בשעת היום יש נחת רוח לפני ה' מהתורה
והמצוות שמקיימים ישראל ,ואז זכרון החורבן מעורר רחמים לכן הבת קול
המשמיעה את הגעגועים לבית המקדש מנהמת כיונה) .שבת ומועדים ח"ב עמ'

ארח"ה  28באריכות) [.שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א(

שכח אתה חוננתנו ואכל מה דינו

ט' באב שחל במוצ"ש ושכח אתה חוננתנו במוצ"ש ,ובמוצאי ט"ב אכל לפני
הבדלה נראה דלא קנסוהו לחזור ולהתפלל דבלא"ה לא אומרים אתה
חוננתנו בתפילה עכשיו) .ימלא פי תהלתך ביאורים תפילה(.

תיקון חצות

שח רבנו :בארחות רבנו מובא שאם היה הסטיפלער ער בחצות הלילה היה
אומר תיקון חצות .אולם על החזון איש והגרי"ז זצ"ל אין לי ידיעה האם אמרו
תיקון או לא ]ואת ורבנו שליט"א ג"כ לעתים בשעות אלו ראו שאומר תיקון[.
ואמר רבנו שגם מי שלא רגיל בכל השנה לומר תיקון חצות ,מן הראוי בג'
שבועות לומר בחצות היום תיקון חצות ,וכך היה המנהג הפשוט בחו"ל
בזמנו] .וכן נוהג רבנו שליט"א[

ש"ל ,וע"ע ימלא פי תהלתך ח"א עמ' יב(
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רבנו רגיל להביא מספר ענינים משמיה דהסבא מקעלם בעיקר מאשר שמע מהמשגיח של קוברין מהרי"ל נענדניק זצ"ל תלמיד קעלם .מידידיו כמו הגר"ש
גרוסברד זצ"ל שהיו אבותיו תלמידי הת"ת דקעלם עוד.

לא לעבור בין ב' נשים
איתא בגמרא פסחים )קי"א ,א( שלשה אין מצעין ולא מתמצעין ,ואלו הן
הכלב ,והדקל ,והאשה .ואמר רבי שרגא שבקלעם אמרו שאשה הכונה דוקא
לאשת איש ]וכן מובא בלב אליהו במעשים והנהגות עמ'  (75שהגרש"ז
מקעלם עבר בין שתי נערות ,ואמר לחתנו הגה"צ ר' הירש ז"ל כי על ענינים
הסגולים שמצינו בחז"ל צריך לדקדק בהם ,רק כמו שכתוב בחז"ל ולא יותר,
ובזה הרי כתוב שלא לעבור בין ב' נשים ,ובתולות לגבי ד"ז אינם בכלל נשים.
והעיר רבנו ,דהרי כתוב בפרשת אמור )כ"א ,יג( והוא אשה בבתוליה יקח ,וכן
כתוב בקהלת ז ,כ"ח אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי,
וכי נדייק בתולות כן מצא? ובמגילת אסתר )ב ,ג( כתוב ויקבצו את כל נערה
בתולה אל בית הנשים וגו' שומר הנשים) .אילת השחר פסחים שם ,ואולי יש חילוק
בין לשון מקרא ללשון חז"ל(

בראש השנה

מסופר על הסבא מקעלם זצ"ל שלא רצה לומר דברי מוסר לבני הישיבה
בר"ה ,דאמר שיאמרו בשמים אם אתה אומר מוסר הרי אתה מחשיב עצמך
צדיק וידקדקו עלי יותר בדין ,וכשאני לא אומר איני מחשיב עצמי יותר
מאחרים )אילת השחר בראשית יט ,יט(

שכר הלימוד בשבת

וידוע בשם הגרש"ז מקעלם זצ"ל ששכר מצוה שעושים בשבת הוא כפול
ובלב אליהו מביא ששמע מהח"ח שקולה שבת כנגד כל התורה לכן כל מצוה
שעושים בשבת שוה תרי"ג לפי הגר"א שכל אות בת"ת היא מצוה כשעושים
זאת בשבת מכפילים כל אות ואות במספר תרי"ג א"כ כשאדם יושב ולומד
בשבת הרי אין סוף למצות שיכול להוסיף על חשבונו עכ"ד.
ובבן איש חי שנה ב' בפרשת שמות מביא מהמקובלים שגדול הפעל הנעשה
מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי
החול.

תוכחה

שח פעם רבנו בחדרו תוכחה באופן המותר ולשם שמים זו מלאכה קשה
ביותר ,עד כדי כך שאחד שאל פעם את הסבא מקעלם מדוע אינו יוצא
למלחמה נגד מתנגדי המוסר? ואמר שאולי חמש דקות אפשר להחזיק
במחלוקת לשם שמים ,ואחר כך כבר לא ניתן כי אחרי שהצד השני מגיב הרי
בהכרח תתערב נגיעה ,וכבר הדפים מרן החפץ חיים את הקונטרס מרגניתא
טבא מהצדיק רבי יונתן ואלינער ושם דיבר בעניין תוכחה ואיך להוכיח,
ובערכין דף כז מבואר בגמרא איך להוכיח) .מאחורי הפרגוד(

קדיש י"ב חודש

כמה וכמה גדולים ציוו לבניהם שיאמרו קדיש כל י"ב חודש ,וכן נהגו בקעלם
כי כל מה שלא מתפללים לפני העמוד ואין אומרים קדיש י"ב חדש הוא
משום כבודו של אביו ,ואם אביו ביקש שאני .אך יש לדון כי אם נחשיב את
הדבר לביזיון של האב לכאורה לא מועלת על כך מחילת האב וכמו שכתב

הנצי"ב )עי משיב דבר ח"ב ס"נ( ושמעתי על הגאון הרב ...מגדולי רבני ליטא,
כי לאחר מהפכת הקומוניסטים בניו התקלקלו וציוה בצואתו שיגידו עליו
קדיש י"ב חדש ,ואמר בלחש :כי טעמו כיון שיודע שאח"כ לא יבואו לבית
הכנסת לפחות שבכל שנה זו יבואו לבית הכנסת) .מאחורי הפרגוד(

לימוד היראה

הנה בהמשך הפסוק כתוב כל הימים אשר אתם חיים על האדמה וצ"ב וכי
צריך לאפוקי שלא מדברים על אחר מיתה ,ועוד למה מוסיף על האדמה ועי'
אבן עזרא ,ובשם הגרש"ז מקלם זצ"ל אומרים דכל הימים קאי על מש"כ
לעיל אשר ילמדון שצריך ללמוד יראה כל הימים עכ"ד) .אילת השחר ואתחנן ד ,י(

זכות המן

הנה אומרים בשם הגרש"ז מקלם שהמן זכה שמבני בניו למדו תורה
כדאיתא בסנהדרין צ"ו ב כיון דכלל ישראל התעוררו על ידו וכ"כ בישועות
יעקב או"ח סימן תרצ"ה ס"ק א' ,ולסברא זו יל"ע אם גם למצריים יש זכות
במה שבני ישראל ראו את עונשם ולמדו מוסר) .אילת השחר וארא ז ,ט(

צא ולמד

זבחים נז ,א והיה שם תלמיד אחד וכו' וריה"ג שמו .כונת התנא לעורר
לשימת לב ,לכן מקדים היה שם תלמיד אחד ואח"כ מזכיר שמו וכה"ג דייק
הגרש"ז מקלם במתני' דאבות צאו וראו וכו' דבכך מתעוררים יותר לעיין
ולהתבונן בדבר.

גיל הנשואין

בנושא גיל החתונה דעתו של רבנו שליט"א שבחור שרוצה להתחתן
צריך לתת לו כבר מגיל שמונה עשרה ,ואין אדם יכול למנוע ממנו זאת
מכיון שזהו הגיל על פי הלכה .ובכל זאת אם הבחור רוצה ללמוד ,ולומד
ברצינות ,אין סיבה להוציא אותו בכח לשידוכים עד גיל עשרים ושלוש ,וזה
לא נקרא שמפסיד את השידוך שלו בזמן שבו הוא לומד .אמנם הסבא מקלם
ז"ל לא היה נותן לתלמידיו להינשא לפני גיל עשרים ושלש ,אבל היו שחלקו
עליו.

המאחרים לתפילה

סיפר רבנו שהמשגיח בקוברין המהרי"ל נענדניק הי"ד היה קונס את
המאחרים לתפילה ]וראה בגליון לך לך תשע"ה[ ולמד מנהגו מקעלם ששם
נהגו לקנוס את המאחרים.

לשם מצוה

שמעתי בשם הגרש"ז מקעלם זצ"ל שהי' אומר אדם שיש לו חנות למכור
מצרכי מזון ומאה משפחות קונים אצלו צרכי המזון ,הרי הוא עושה חסד
גדול ,דמספק אוכל למאה משפחות ,ואין לך חסד גדול מזה ,אבל העושה
את זה בשביל ריוח של כמה פרוטות ,זה כבר כלום) .ימלא פי תהלתך עניני ציבור
עמ' צ(

יום היארצייט של מרן רבי אריה לייב קצינלבוגין זצ"ל רבה של בריסק נלב"ע י"ב אב תקצ"ז
רבנו שליט"א הוא ש"ב של ר' לייב וזקנו של רבנו כיהן כמו"ץ בבית דינו ושמע מאבותיו ורבותיו אודותיו והבאנו כאן מה שבידנו

ממעט בשינה
שח רבנו :שמעתי מרבי שמחה זעליג ,שאמם של הגאונים לבית קצנלבויגן,
רבי שאול אב"ד וילנא ורבי אריה ליב אב"ד בריסק ,שלקחתם בנעורתם אל
בית הגר"א לקבל ברכה והתלוננה לפניו ,כי אחד מהם ממעט בשינה ומשנהו
מקמץ באכילה .פנה אליהם רבנו ברכות לשונו ,והוכיחם על התנהגותם,
באמרו כי לא זו הדרך להתמיד ולשקוד על התורה.
תמה אחד הנערים הרי רבנו הגר"א עצמו כך נוהג ...והשיבו הגר"א כי לא כל
אחד מסוגל לזאת .אותי זיכה ה' בגוף בריא וחזק ,ולכן אני יכול לסבול
פרישות והסתפקות שכזאת ,אבל אתם נערים צעירים ,המשיכו לשקוד על
התורה בד בבד עם הדאגה לאכילה ושינה ראויה ,ותזכו לגדול כגדולי
ישראל.

ר' לייב

הג"ר אריה לייב היה הרב האחרון של בריסק ]כי לאחריו עזבו את העיר
הישנה ובנו בסמוך עיר חדשה ושם גרו[ ,והיה נחשב בקי גדול.
ומסופר ששכר את רבי מנשה מאיליאה זצ"ל כדי שילמד עם בניו ,ור' מנשה
פירש להם את דברי הגמ' בשבת )יד ,א( האחוז ס"ת ערום נקבר ערום דהיינו
שהאדם האוחז את הס"ת הוא ערום .ור' לייב פיטר אותו מחמת שלא פירש

כמו רש"י שם דקאי על הספר שמחזיקו ערום ללא מטפחת .והנה באמת
פירושו של ר' מנשה יותר מסתבר דלפרש"י אינו מובן אמאי יש עונש חמור
כ"כ ולד' ר' מנשה ניחא יותר ,אולם ר' לייב שילחו דנטה מפירוש רש"י] .ועי'
בס' אסופות רבינו חיים הלוי מגילה ס"ה דהביא בשם הגר"ח דדיק לשון הרמב"ם פ"י מסת"ם
ה"ן לא יאחז את ספר תורה כשהוא ערום דביאר דאזיל על האדם המחזיק ,וע"ע שו"ת הרדב"ז
ח"ב תשע"א דהביא בזה פלוגתא[.
הגאון ר' מנשה היה גאון גדול מתלמידי הגר"א וחיבר ספר אלפי מנשה ומוזכר בתפאר"י ריש
ב"מ לפרש את כפל המשנה זה אומר אני מצאתי וכולה שלי .ועי' גם בביאור הלכה סו"ס שיט
שהביא פירוש מחודש של ר' מנשה וכ' על זה והוא הנכון והביאו אילת השחר שבת ק ,א תוד"ה
אחזתו.

*וראה מה שהבאנו בגליון פר' ויחי תשע"ה אודות בתו של ר' לייב שנפטרה
לפני חופתה.

יא אב תר"צ פטירת רבי מיכל ראשעס

אחד מגדולי בריסק היה ר' מיכל ראשעס] ,זקנו של הגאון רבי ברוך רוזנברג
זצ"ל[ מפארי חסידי ראדזין ,וכשנפטר מן העולם הגיע האדמו"ר מראדזין
נכדו של בעל התכלת להלויה ,וכאשר התחיל להספיד אחד מחוג המזרחי
ציוה האדמו"ר ואמר "איך הייס גיין" אני מצוה ללכת] .ורבנו ראה ד"ז[

הגליון מוקדש לעילוי נשמת הגאון רבי יצחק ניימן זצ"ל נלב"ע י' מנחם אב תשמ"ט
ס'וואקסט א' חפץ חיים

ר' יצחק היה יליד בריסק וידיד נעורים של רבנו בבריסק] .ראה גליון שבועות על חברותא עם רבנו כל ליל שבועות[ וכשעלה לארץ ישראל היה ר"מ בישיבת
היכל התלמוד בת"א ובנחלת ראובן פ"ת ובישיבת לומזה וכיהן כרב בקרית חיים בחיפה ובערוב ימיו הקים קהילת חניכי הישבות ברמות ד'.
סיפר ר' יצחק שהיה רבנו בגיל  14 -13בבריסק אמרו עליו ס'וואקסט אחפץ חיים -גדל וצומח חפץ חיים לדור) .מפי בנו הגאון ר' שלמה(

הכרת הטוב

וכשבנו הגאון ר' שלמה שליט"א רבה של רמות הגיע להזמין את רבנו לשיחה בישיבת בין הזמנים שע"י בית מדרשו 'משכן שרגא' אמר לו רבנו :אני חייב לך
הכרת הטוב היות ואביך היה הראשון שניסה לדאוג לי למשרה כשעליתי לארץ ישראל .והגיע רבנו ב' פעמים לבית מדרשו.

לעילוי נשמת הרב שרגא יאיר בן ר' אברהם זללה"ה נבל"ע י"ב אב מהעיר קילץ לודז ונבהרדוק
לרפואת שרה בת רחל ,וליוצ"ח בריאות רוב נחת הצלחה כה"י וזיוגים הגונים
לעילוי נשמת מרת מזל טוב בת ר' אברהם ע"ה נלב"ע ט"ו באב תשע"ג

להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות 0527680034@okmail.co.il :או ל
208או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
 0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים

שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת ואתחנן
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
בר קשירה

לכא' צ"ל דכל שיכול להבריא היינו מעצמו ולא שצריך לעשות מעשה כדי שישמע וכמו בקטן
שנעשה גדול מאליו ,אבל במומר שצריך מעשה כדי להשתנות ולעשות תשובה ,אף דהיה מקום
לומר דלעשות תשובה זה בידו ,ואילו החרש אין זה בידו להבריא עצמו ,מ"מ כל שצריך לעשות
מעשה להשתנות ואין זה שינוי הבא מאליו גרע טפי ,ולא אמרינן דכעת הוא ראוי לכתיבה
וקשירה כיון דצריך מעשה של עשית תשובה ואז יהיה כבריה חדשה ולא מקרי דכעת הוא ראוי
רק אם בלא מעשה ראוי הוא להיות בר קשירה.

וקשרתם לאות על ידך וכו' וכתבתם על מזוזות ביתך )ואתחנן ו ,ח(
ומבואר דמי שאינו בר קשירה אינו ראוי לכתיבה ונתמעט קטן שפסול לכתוב
כיון דאינו מצווה בקשירה ,וכן מומר אעפ"י שהוא מצווה בקשירה מ"מ פסול
כיון דאינו קושר במציאות ,ומי שאינו מקיים מצות קשירה נמי פסול
לכתיבה ,ועי' בתו' גיטין )דף כ"ב( דקטן יכול לכתוב הגט אע"ג דאינו בר
כריתות ,כיון דכשיגדיל ויהיה כשר לכן כשר כעת נמי ,וכן חרש יכול
להשתפות ולהבריא ,וצ"ע מה חלוק בין מומר דיכול לעשות תשובה לחרש
דיכול להשתפות ,הא כעת שניהם אינם ראויים ,ולמה נכשיר חרש ,כיוון
דיכול להבריא ובמומר לא אמרינן דיכול לעשות תשובה.

ורבנו שליט"א אמר דבמומר ל"ש לומר דנכשירנו כיון דיכול לעשות תשובה
דהא עומד וצווח שרוצה לחטוא ואין בדעתו לעשות תשובה) .פרורים משולחן
גבוה ח"ה(

אעלה בתמר
קריאת שמע
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך )דברים ו' ז'(

אבל אחר שבעל מתחייב ,179וזה כמו שנתבאר דחיוב קריאת שמע אינו תלוי
בתחילת הזמן אלא כל זמן שכיבה המחייב) .180אילת השחר כתובות דף ו' ע"ב ד"ה

זמן קריאת שמע
יש להסתפק אם חיוב קריאת שמע חל בתחילת זמן שכיבה ובתחילת זמן
קימה ונשאר חיובו כל הלילה וכל היום ,170או דכל זמן שכיבה וכל זמן קימה
הוא עיקר המחייב .171והנה נחלקו הראשונים 172גבי אונן במוצאי שבת אם
צריך להבדיל אחר הקבורה ,173אבל בקריאת שמע ודאי חייב ,174הרי דלא
תחילת הלילה המחייב אלא כל שהוא עדיין זמן שכיבה יש חיוב חדש.175
והסברא בזה דבהבדלה המחייב הוא הרגע המבדיל בין שבת לחול176
וכשהיה פטור באותה שעה נפטר לגמרי ,177אבל בקריאת שמע לא השינוי
מיום ללילה המחייב 178אלא עצם הלילה שזה זמן שכיבה הוא המחייב .שוב
ראיתי בשיטה מקובצת בכתובות )דף ו' ע"ב ד"ה מתיב רב יוסף( שהביא
בשם הרדב"ז בהא דחתן פטור מקריאת שמע לילה הראשון היינו עד שבעל

שם יש להסתפק(

חתן בקריאת שמע
ברמב"ם )פרק ד' מהלכות קריאת שמע הלכה א'( מבואר דחתן פטור מקריאת שמע
ומכל המצות ,181ובהגהות מימוניות )שם( הביא בשם תוס' דהוא הדין דפטור
מקריאת שמע דיום ,182וכתב דהכי מוכח בפרק הישן )סוכה דף כ"ה ע"ב(
דחתן פטור מן התפילין והיינו ביום .183ושוב הביא בשם התוס' 184דבזמנינו
דבלאו הכי אין מכוונים היטב חייבין לקרות ומיחזי יוהרא אם אינו קורא.
ולכאורה כיון דחתן פטור גם מתפילין ומכל המצות אף שאין צריכין כוונה
מיוחדת ,אם כן מדוע חייב בזמנינו בקריאת שמע הא טירדה פוטרת גם
מדבר שאין צריך כוונה מיוחדת) .185אילת השחר כתובות דף ו' ע"ב ד"ה ומבואר
בסוכה(

 170האחרוים האריכו אם מצות קריאת שמע דבקר וערב תליא ב"זמן שכיבה" ו"זמן קימה" או
דתליא ב"לילה" ו"יום" ,ופ"מ לקרוא קר"ש דערבית עד הץ וקר"ש דשחרית לפי הץ ,וכן אם בין
השמשות הוי ספק או בודאי לא יצא ,וכן פ"מ לקרוא בזמן תוספת שבת ,ועוד תלו בזה כמה וכמה
חידושי הלכות ,ובביאור הגר"א? תלה זה בפלוגתא דבבלי וירושלמי .והה אי ימא דתליא ביום ולילה
ק"ק לומר דתחילת הזמן יחייב והחיוב משך ממילא ,דמאי שא מכל המצות שעיקר זמן כל הלילה
וכל היום ,וכפה" דעת רביו וטה דתליא בזמן שכיבה וזמן קימה ,וא"כ י"ל דעיקר הזמן הוא "בשכבך"
ו"בקומך" דהייו תחילת היום ותחילת הלילה ואח"כ משך החיוב ,וצ"ע בזה.
 171ראה דפ"מ בכמה אופים דיצויר שבתחילת זמן שכיבה וזמן קימה היה פטור מקר"ש ואח"כ
תחייב ,וכגון און שקבר מתו באמצע הלילה או באמצע היום ,וכן לעין קטן שהגדיל אי אזלין בגדלות
דבן י"ג מעת לעת ,וכן לעין גר שתגייר] ,וכן יש לדון בשעת מתן תורה שקבלו בי ישראל את התורה
האם תחייבו לאלתר בקריאת שמע דיום ,דהא בתחילת זמן קימה עדיין לא צטוו בזה[ .ולעין חתן
ועוסק במצוה דפטור מן המצוה.
 172הובא ברא"ש ברכות פרק ג' סימן ב' באון במוצ"ש אם חייב להבדיל אחר קבורה עד יום ג' ,ע"ש.
ועיין טוש"ע יו"ד סימן שמ"א סעיף ב'? .
 173בביאור הפלוגתא אם און מבדיל אחר הקבורה בפשטות חלקו בחיוב הבדלה אם מה שמבדיל עד
יום ג' הוא תשלומין למוצאי שבת ואון שדחה במוצ"ש דחה לגמרי ,או דעיקר חיוב הבדלה משך עד
יום ג'] ,וכעין חקירתו של רביו כאן לעין קריאת שמע[ .וכ"כ הט"ז יו"ד סימן שצ"ו סק"ב ,מחת חיוך
מצוה ל"א אות ט' ,קהלות יעקב ברכות סימן ט' ,וע"ע בבה"ל סימן תפ"ט סעיף ח' .אך בשו"ת חת"ס
או"ח סוף סימן י"ז כתב לפרש דחלקו בגדר פטור און אם הוי פטור גמור כחיגר ותפתח דכיון דאידחי
אידחי ,או דאיו רק דיחוי אוס גרידא וכשסתלק האוס מחוייב להבדיל] .ובאחרוים דו בגדר אוס
דפטור מן המצות דאפשר דהוי ג"כ גדר פטור גמור ,ולפ"ז גם אם און הוי אוס יש לפטרו מלהבדיל[.
ועיין בספר אגרות ורשימות קה"י ח"ג סימן ב' ומה שהובא שם מספר אמרי שפר שביאר הפלוגתא די"ל
דחיוב הבדלה חל כבר ביום השבת קודם שחל האיות ומאחר שהתחייב איו פטר ומחוייב להבדיל
עד יום ג'.
 174שהרי לא מציו בפוסקים שידוו רק לעין הבדלה ,ראה מזה דלעין קריאת שמע פשיטא דחייב.
 175יש לדון בגדר פטור און מן המצות אם הוי פטור גמור או רק גדר אוס ,ועיין מה שכתבו לעיל
בהערה? )לפי הקודמת( ,ואי ימא דרק מגדר אוס א"כ אין להוכיח מאון דמתחייב בק"ש אחר
הקבורה לאלו דפטורים לגמרי כמו גר שתגייר וקטן שהגדיל ,די"ל דבאמת תחילת הלילה המחייב ומה
שאון מתחייב באמצע הלילה הוא משום שגם בתחילת הלילה היה חייב ורק האוס פטרו ,וכמש"
לעיל הערה? דמה"ט יש המחייבים אותו בהבדלה דכשגמר האוס הדר חיובו ,אבל שאר הפטורים דהוי
פטור גמור אין ראיה שיתחייבו באמצע הלילה.
ובעיקר הדבר אם און זה פטור או אוס יש להוכיח מיו"ד סימן שמ"א סעיף ב' דאון איו חייב
בתשלומי תפילה ,ואילו אוס מחוייב בתשלומין כמבואר באו"ח סימן ק"ח .והה בריש פרק מי שמתו
)ברכות יז (:פרש"י דאון פטור מק"ש ותפילה לפי שהוא טרוד במחשבת קבורה והויא דומיא דחתן,
אמם התוס' שם הביאו מהירושלמי דהוי משום כבודו של מת .ושמא תלוי בזה דלפרש"י דהוא דומיא
דחתן א"כ זה בגדר טרוד בדבר מצוה ואיו פטור גמור )וראה להלן הערה? )בגדר פטור חתן(( ,אולם
לפי' התוס' דמשום כבודו של מת א"כ פטרוהו לגמרי .ולכאורה פ"מ עוד דלטעם התוס' איו רשאי
להחמיר ולקרוא ,אבל לפרש"י דהוי משום עוסק במצוה רשאי להחמיר ודומיא דחתן ,ועיין משה
ברורה סימן ע"א סק"ג בשם הגרע"א דאון שהתפלל צריך לחזור ולהתפלל ,וכפה" חש לטעם התוס'.
ושו"ר שכן כתב ברביו יוה ברכות שם.
 176כ"כ בשו"ת חתם סופר או"ח סימן י"ז ה"ל )בד"ה כל זה( וז"ל :הבדלה לא שייך אלא ברגע פרידת
שבת מהחול ועל אותה רגע מברך ושוב כל ימי החול שוים ואם מבדיל אח"כ כו' איו אלא תשלומין,
עכ"ד .וע"ש שביאר דלא דמי לקידוש היום דשבת שהמחייב הוא בכל רגע ורגע "כי על שיוי קדושה
הכסת עתה גם כן מברך" יע"ש] ,ועיין מ"ח מצוה ל"א אות ט'.
 177ולא דמי למי שהיה ישן ביציאת השבת דלא פטר מהבדלה כמו שביאר רביו כאן בהמשך דבריו
דישן איו פטור אלא שאוס הוא וכשמסתלק האוס חזר חיובו וכשיעור משתו חייב להבדיל ,ואף
לפמש"כ החת"ס או"ח סוף סימן י"ז דגם גדר פטור דאון הוא מטעם אוס ]הביאו הקה"י ברכות סוף
סימן ט'[ מ"מ לא דמי לישן ,דישן מציאות האוס פוטרו ומשא"כ און דין אוס פוטרו ובכה"ג פטר
לגמרי ,עכ"ד רביו יע"ש היטב.
 178בהקדמת הספר אגלי טל הביא בשם אביו הטעם לקריאת שמע לילה ויום ,דכשמקבל עול מלכות
שמים שחרית שאר הרושם כל היום ובערב שבא יום אחר סתלק הרושם וצריך לקרוא עוד פעם.

 179כ"ה מסקת הרדב"ז בשטמ"ק ומתחילה מסתפק בזה וז"ל :יש בכאן ב' ספיקות ,הא' ,דאם בעל
בתחילת הלילה חייב בק"ש אח"כ ,או דלמא כיון שעבר עיקר זמן חיובו ופטר פטר לגמרי וכו' ,עכ"ד.
וראה בשטמ"ק המבואר מהדורת אוצה"פ שהועתק לשון ר' יוסף קורקוס ביתר ביאור בזה"ל :איכא
לספוקי אם בעל בתחילת הלילה דשוב לא טריד מחייב בק"ש דהא זמה כל הלילה ,או"ד כיון דמפטר
בזמן עיקר חיובו דהייו בתחילת הלילה דכתיב ובשכבך מפטר לגמרי ,עכ"ל .ולכאו' הוא הוא ספיקו
של רביו ה"ל אם המחייב דק"ש הוא תחילת הלילה או כל הלילה שהוא זמן שכיבה המחייב .וע"ש
בשטמ"ק שפושט מלשון הגמ' שם דאחר שבעל שפיר מתחייב .וע"ע לשון המאירי בכתובות שם שכתב:
אבל אם עשה מעשה מאותה הלילה שעשה מעשה ואילך חייב ,עכ"ל.
 180לכאורה גם ראיה זו מחתן דפטור מק"ש תליא בגדר פטור חתן אם הוי פטור גמור או רק גדר אוס,
דאי הוי רק גדר אוס א"כ אין ראיה למי שהוא פטור גמור ,וכמו שכתבו לעיל בהערה? גבי הראיה
מאון שמתחייב אחר הקבורה ,וכ"ל.
ובעיקר הדבר אם חתן הוי פטור גמור או אוס בלבד הה הלא הא דחתן פטור מקריאת שמע מבואר
בסוגיא דכתובות שם דהוא מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה ,וכבר דן בקוב"ש ב"ב אות מ"ח ובקה"י
ברכות סימן ט"ו בגדר עוסק במצוה אי הוי פטור גמור או אוס גרידא ,ובקוב"ש תלה בזה אם עבר
וקיים את המצוה כשהיה עוסק במצוה אם יצא או לא ,והקה"י תלה בידון הפוסקים אם עוסק במצוה
חייב בתשלומין בתפילה ,ועיין מה שהערו בדבריהם לעיל סימן ז-ח ? הערה קכז? ואילך .והבאו שם
מש"כ רביו באילת השחר עמ"ס קדושין דף לד .ע"ד תוד"ה מעקה דעוסק במצוה לא עדיף מאוס,
ואכ"מ.
 181ז"ל הרמב"ם שם :מי שהיה לבו טרוד וחפז לדבר מצוה פטור מכל המצות ומקריאת שמע ,לפיכך
חתן ששא בתולה פטור מקריאת שמע עד שיבא עליה לפי שאין דעתו פויה וכו' ,עכ"ל .וראה מדבריו
דחתן בכלל טרוד בדבר מצוה דפטור מכל המצות ומקריאת שמע .וכ"כ בכס"מ שם :וסובר רביו דה"ה
שפטור מכל המצות דעוסק במצוה פטור מן המצוה ,עכ"ל .ועיין ברביו יוה רפ"ג דברכות ובפ"י וצל"ח
שם בארוכה.
והה ראיתי בבית יוסף סימן ל"ח שהעיר על הרמב"ם שלא העתיק הדין דחתן פטור מן התפילין,
ולהאמור הלא זה בכלל מש"כ הרמב"ם דחתן פטור מכל המצות] ,ואף ביום וכמש"כ הכס"מ הובא
בהערה הבאה? גבי ק"ש דיום[.
 182פלוגתא דרבוותא בזה ,דדעת הרמב"ם דפטור גם ביום )כ"כ כס"מ בשם רביו מוח( ,וכן מבואר
ברביו יוה ברכות טז) .ט :בדפי הרי"ף( ,אולם דעת רביו מוח )בכס"מ שם( דחייב בק"ש דיום כיון
דישראל קדושים הם וכו' ,וכ"ה מסקת הרדב"ז בשטמ"ק כתובות ו :ד"ה מתיב רב יוסף .ולהלכה
העתיק הטור או"ח סימן ע' כדעת הרמב"ם דפטור ,ובב"י הביא דעת רביו מוח דחייב ,ובמשה ברורה
שם ס"ק י"ב העתיק ד' הטור.
 183בסוכה שם איתא :ת"ר חתן והשושביין וכל בי חופה פטורין מן התפילה ומן התפילין וחייבין
בק"ש ,משום רבי שילא אמרו חתן פטור והשושביין וכל בי חופה חייבין ,וכוות הגה"מ דמדפטור
מתפילין ע"כ קאי ביום דאילו לילה לאו זמן תפילין הוא ,ומוכח דחתן פטור מק"ש אף ביום .וצ"ל דקאי
לר' שילא דחתן עצמו פטור גם מק"ש ,וכדפרש"י שם דלרבי שילא חתן פטור גם מק"ש דטריד יע"ש.
אלא דיש להעיר לפמש"כ רש"י שם הטעם דפטורין מן התפילה משום דבעי כווה ומן התפילין משום
דשכיחא שכרות וקלות ראש ,וכ"ה בשו"ע או"ח סימן ל"ח סעיף ז' ,לכאורה אין ראיה מזה דטירדת
חתן פוטרתו גם ביום דדוקא מן התפילה ומן התפילין פטור מטעם שכתב רש"י ,וצ"ע .גם לפמש"כ
הריטב"א והר"ן שם דלא חלקו רבן ורבי שילא בדיא דמתי' דחתן פטור מק"ש ,אלא זה סוגיא אחרת
ואיירי אחר בעילה וחלקו בדין חתן ושושביין אי חשיבי עוסק במצוה ,א"כ אין משם כל ראיה לעין
טירדת חתן אם פוטרתו גם ביום או לא ,ופשוט.
 184כן הוא בתוס' סוף פרק ב' דברכות דף י"ז ב' ד"ה רב ,ובטוש"ע או"ח סימן ע' סעיף ג'.
 185וביתר ביאור יש לבאר דהה יש לפרש פטור חתן מק"ש בב' דרכים )עיין ספר שלמי יוסף עמ"ס
סוכה לדף כה .בכ"ז( ,או מדין עוסק במצוה וזהו פטור מכל המצות ,או משום דטרוד ואוס במחשבתו
אלא דסתם טירדה דרשות איה פוטרת דאבע"ל ליתובי דעתיה משא"כ טירדה דמצוה פוטרת ,ולפ"ז
איו פטור רק ממצות הטורדות אותו .והה לצד א' דפטור מכל המצות אע"פ שאין טורדות ממצותו
א"כ יש לפוטרו מק"ש גם בזה"ז ואע"פ שאיו טורדתו מאחר דעוסק במצוה הוא ,אבל לצד הב' שזה
גדר של אוס בטירדה דמצוה א"כ בזה"ז דק"ש איו טורדו מחוייב בה מעיקר הדין וככל המצות.
ומעתה קושיית רביו ע"ד הגה"מ דמזכי שטרא לתרי דפוטרו מכל המצות כדין עוסק במצוה ]צד א'[
ומחייבו בק"ש בזה"ז ]צד ב'[ ,וצ"ע רב.
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הליכות והלכות בין הזמנים
על חובת הזהירות מסכנות בבין הזמנים כבר הבאנו בגליון ואתחנן תשע"ד .וכאן הבאנו בעיקר דברי חיזוק לנצל את הבין הזמנים ,וראה בס' ימלא פי תהלתך עניני תורה
שמובאים שם כעשרה שיחות שמסר רבנו בבין הזמנים במקומות שונים.

חשיבות הלימוד במקום רבים

העיקר מה רואים מזה שכל הכח של התורה לעלות משמע שזה ע"י סייעתא
דשמיא של תלמוד תורה דרבים ,ומה שיותר תלמוד תורה דרבים.
ממילא צריך לדעת ,כי עכשיו עוד מעט בני הישיבות עוזבים את הישיבות
אי אפשר לומר שלא לומדים אבל צריך לדעת שמה שאפשר לעלות במקום
של תלמוד תורה דרבים אי אפשר לעלות במקום אחר ואפי' דברים פשוטים
לכאורה אי אפשר כל כך רק ע"י תלמוד תורה דרבים ומה שיותר תלמוד
תורה דרבים יש יותר יש תועלת.
ולכן צריך לראות שכל מה שרכשו ברבים זה צריך להישאר על כל החיים
ויכולים להמשיך אח"כ ג"כ אבל הכל מכח של תלמוד תורה דרבים וצריך
לשאוף מתי כבר נוכל להגיע שוב להיות עם התלמוד תורה דרבים ומה
שיותר תלמוד תורה דרבים יותר יעלו
וזה מה שצריך כל החיים לדעת שהמקום של עליה זה היכן שיש תלמוד
תורה דרבים מה שיש יותר תלמוד תורה דרבים יש יותר סיכויים שנבוא
לאמת ואז הוא יכול לבוא אפי' לדברים שבלי זה הוא לא הי' יכול בשום אופן
לעלות
וזה אנחנו צריכים לעשות לנצל את הזמן אפי' בין הזמנים להשתדל מה
שיותר שיהי' עם תלמוד תורה דרבים לא להיות במקום ומה שיותר רבים זה
לגמרי לא דומה וזה מה שאנחנו צריכים להתחזק להשתדל בכל זמן שאפשר
להוסיף תלמוד תורה דרבים גם לו וגם להשפיע על אחרים שיהי' תלמוד
תורה דרבים ובזכות זה כל אחד יזכה לדברים שבלי זה הוא לא יכול לזכות
והקב"ה באמת יעזור שכל א' ינצל את כל הזמן גם בין הזמנים לנצל לתלמוד
תורה דרבים ולהשתדל לחזור על מה שלמדו ועי"ז כל אחד יעלה בתורה
ויראת שמים ובמדות להיות גדולים בתורה ויראה) .כ"ב אדר ב' תשס"ג(.

איתא בגמרא בברכות )דף כ"ח א'( תנא "אותו היום סילקוהו לשומר הפתח
וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס ,שהי' רבן גמליאל מכריז ואומר כל
תלמיד שאין תוכו כברו ,לא יכנס לבית המדרש ועכשיו שנתמנה ר"א בן
עזרי' לנשיא סילקו את שומר הפתח ,וניתנה רשות לכל אחד להיכנס .ההוא
יומא אתוספו כמה ספסלי .זאת אומרת שהרבה תלמידים באו ללמוד ,אמר
רבי יוחנן פליגי בה אבא יוסי בן דוסתאי ור' יוחנן ,חד אמר אתוספו ארבע
מאה ספסלי ,וחד אמר שבע מאה ספסלי ,הוה קא חלשא דעתי' דרבן
גמליאל אמר :דילמא ח"ו מנעתי תורה מישראל אחוו ליה בחלמא חצבי
חיורי דמליין קטמא הראו לו בחלום חביות מלאות אפר ופרש"י כלומר אף
אלו אינם ראויים ומסיימת הגמ' ולא היא ההוא ליתובי דעתי' הוא דעבדו לי'
]רצו ליישב דעתו כדי שלא יהי' לו צער על שמנע תורה מישראל אבל באמת
הוא מנע תורה[.
תנא עדיות בו ביום נשנית ,וכל היכא דאמרי' בו ביום ההוא יומא הוה כל
מקום שכתוב בש"ס בו ביום הכונה ליום ההוא שמינו את ר"א בן עזרי' לנשיא
ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה לא הי' שום דין
שהי' לא כ"כ ברור עד עכשיו שלא פירשוהו באותו יום ואף רבן גמליאל לא
מנע עצמו מבית המדרש .ומה שאמר רבי אליעזר בן עזריה הרי אני כבן
שבעים שנה זה הי' ג"כ באותו יום כמו שכתב רש"י.
והשאלה היא הרי ר' אלעזר בן עזריה אומר ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים
בלילות עד שדרשה בן זומא ומה הי' עד עכשיו האם בן זומא לא הי' יכול
לדרוש את זה מה הי' כאן משמע שהיות שבאותו יום איתוספו ספסלי
ונתרבה תורה זה גרם שיזכה לדרוש כיון שנתרבה תורה במדה כ"כ גדולה
ומסתמא עד עכשיו הי' ג"כ מאות תלמידים אמנם לא כתוב כמה הי' אבל
מסתמא היו הרבה ועכשיו נתוסף ספסלי אבל איזה ספסלי אנשים כאלו
שלדעת רבן גמליאל לא היו ראויים להתקבל מפני שלא היו תוכו כברו שכל
תלמיד שהי' צריך להתקבל אצל רבן גמליאל הי' צריך להיות ברור שהוא
תוכו כברו ואם לא הי' יודע שזה כך הוא לא קיבל אותו ובא ר' אלעזר בן
עזריה ונתוספו ספסלי ובאותו יום נפשטו כל הספיקות ולמה אתמול לא הי'
כך הרי מסתמא אלה שהיו בבהמ"ד מתחילה היו תלמידי חכמים גדולים
מאד ובכל זאת נשאר ספיקות שלא פירשום ועכשיו פירש"י שלא הי' ספק
שלא פירשוה כי מתוך שרבו תלמידים רב החידוד והפלפול לכן באותו יום
כל הדברים שהם לא ידעו הכל פירשו נמצא ששנים ע"ג שנים הי' רבן
גמליאל נשיא והי' כ"כ הרבה ספיקות שלא פירשום ועכשיו כיון שרב החידוד
והפלפול כל הספיקות נפשטו ולא מובן מה קרה.
וגם מה שרבי אלעזר בן עזריה אומר ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים
בלילות הרי משמע שהוא אחז גם קודם שצריך להזכיר יציאת מצרים
בלילות אבל לא הי' יכול להכריח את זה שככה הדין וכשבא אותו יום בא בן
זומא וחידש כי מה שכתוב כל ימי חייך בא לרבות ימי חייך הימים כל ימי
חייך הלילות האם בשביל זה צריך לבן זומא והרי רבי אליעזר בן עזריה אומר
לא זכיתי שלא יכולתי לנצח זאת אומרת שאחז גם קודם שהדין כן ומסתמא
הי' לו על זה איזה קבלה או משהו אחר ולמה לא הי' יכול להכריח את סברתו
מכח הקבלה שהיתה לו או מה שהביאו לכך משמע שבכל זאת לא קבלו
ממנו שיש כזו דרשה והוא קבל קבלה שצריך להזכיר בלילות למה הוא לא
יכול לומר עכשיו אני מבין כי מה שכתוב כל ימי חייך לרבות את הלילות וכמו
שאח"כ בן זומא אמר את זה האם צריך כ"כ הרבה גדלות וחכמה ופילפול
כדי לחדש את הפשט הזה אם אחר מקובל כזה דין ויודע שצריך להזכיר
יציאת מצרים בלילות רק הוא לא יכול לנצח להוכיח ועם מה עכשיו בן זומא
הוכיח בגלל שהוא דרש ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות האם הוא לא
יכול להגיד את זה הרי מסתמא עלה על דעתו ג"כ דבר זה וכמו שחכמים
אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח כך הוא יכול
לומר לרבות את הלילות.
משמע שזכות התורה הזו מכח שהי' כ"כ תלמוד תורה דרבים ממילא
החידוד והפילפול שהי' אז הי' במדה כזו גדולה שעי"ז הי' סייעתא דשמיא
שכל הקושיות וכל הדברים שכל הזמן נשארו בלי תירוץ ואת הספיקות יכלו
לפשוט מה קרה היום מה יום מיומים האם הארבע מאות תלמידים האלה
שנתוספו הם פשטו את כל הספיקות מה שהיה הרי מסתמא לא אלה אלא
התלמידים שהיו יושבים גם קודם בבית המדרש אלא כיון שהי' רב החידוד
והפילפול והעיקר צריך להוסיף שהסייעתא דשמיא היתה גדולה מאד כיון
שיש תלמוד תורה דרבים זה עד כדי כך גדול ובזכות תלמוד תורה דרבים כזה
יכלו להבין דברים מה שבלי זה לא יכלו להבין הי' סייעתא דשמיא כזה שאפי'
כל הדברים שהי' ספיקות עכשיו נפשטו
ממילא גם זה עכשיו יכלו כ"כ פשוט לומר את הדרשה הזאת ימי חייך הימים
כל ימי חייך הלילות ואף שזה כ"כ פשוט שהרי הוא לא אחז את הדרשה ימי
חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח וא"כ הי' יכול לומר
לרבות את הלילות לא אין לו סייעתא דשמיא כל זמן שאין כ"כ תלמוד תורה
דרבים אז הסייעתא דשמיא לא באותה דרגה ומה שיש תלמוד תורה דרבים
יותר גדול זכות הרבים יש סייעתא דשמיא ואז בן זומא דרש מה שאתמול
הוא לא הי' יכול לדרוש ומה נשתנה לבן זומא עכשיו וגם הוא בעצמו רק
עכשיו הוא ניצח למה לא קודם כי הי' חסר את הסייעתא דשמיא שיש ע"י
תלמוד תורה דרבים התלמוד תורה דרבים זה כזה גדול שזה הוסיף ומאלה
דוקא שלפי רבן גמליאל לא הי' מספיק תוכו כברו.

כמה יש להיזהר מלהתפלל ביחידות

איתא באבות ואל תהי רשע בפני עצמך ומפרש רבי חיים וולאזינר זצוק"ל
ברוח חיים רצה לומר שלא תתפלל ביחידות בפני עצמו כי אם תתפלל
ביחידות יכול להיות שתהיה נקרא רשע ח"ו כי התפילה ביחיד צריך כוונה
יתירה ובאימה ויראה ,ומסירות נפש ,ואם לאו תפלתו נדחית לבר ,וזה אינו
מצוי שיהא עם כל הפרטים האלו בעוונותינו הרבים בזמנינו ,אבל עם הצבור
אף שלא תהי' כונתו כ"כ בכוונה שלמה עם כל זה אינה נמאסת כמ"ש בזוה"ק
פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם כי ערער פי' יחידי כמו כערער
בערבה ר"ל שתפילת יחיד פונים אותה על כל צד בדקדוק וחיפוש בכל עולם
ועולם דרך עליות אם היא ראויה לעלות אם לאו ח"ו פי' כי התפילה צריכה
לעבור כל מיני עולמות עד שבאה לפני הקב"ה להתקבל לפניו ועוברת כמה
וכמה מעברים ובכל מעבר בודקים כמו שרואים כיום למשל שכשצריך
לעבור ממקום למקום בודקים ובודקים בכל מקום כך התפילה שצריכה לבוא
לפני הקב"ה בינתיים בודקים אותה אם התפילה בסדר או לא וקשה מאד
שתעבור את כל המעברים בשלום ועל זה אמר התנא אל תהיה רשע בפני
עצמך אבל כשהוא בצבור אין מדקדקין כל כך.
וממשיך הרוח חיים לבאר אבל לא בזה את תפילתם ר"ל תפילת צבור דאף
אם אינה ראויה כ"כ לעלות אין מדקדקין עליה כ"כ בזכות הצבור ואינה
נמאסת עכ"פ והיינו דאפי' אם אינה מתקבלת מ"מ אינה נמאסת עכ"פ רואים
כאן דבר נורא ראשית מה שאומר רבי חיים וואלוזינר זצוק"ל דתפילה בכדי
שתתקבל צריך שתהיה בכוונה יתירה ביראה ומסירת נפש מי יכול לומר
שהתפילה שלו היא עד היא עד כדי כך מסירת נפש אימה יראה בכונה
ובדקדוק כל תיבה ותיבה כל אות ואות מי יכול לעמוד בזה כמ"ש הרוח חיים
שזה אינו מצוי בעוה"ר בזמנינו וזה אמר בדורו ודורינו הרי נתרחק עוד יותר
אבל עם הציבור אפי' אם לא תהא כ"כ בכונה מ"מ אינה נמאסת לכל הפחות
ומשמע דבלא זה היא נמאסת ח"ו לא רק שאינה מתקבלת אלא נמאסת
והאיך אפשר שבן אדם מעיז ללכת ולהתפלל ביחידות בו בזמן שהיא נמאסת
והנה התנא אומר אל תהי רשע בפני עצמך דכשבודקים את מעשיו הוא
נמצא רשע ולכאו' הרי לא מדובר ברשע דוקא אלא גם יהודי טוב כשרוצה
להתפלל ביחידות אומר לו התנא אל תהי רשע בפני עצמך ומשמע דגם יהודי
טוב יכול להיות שימצאוהו רשע והאיך יתכן רואים דכשמדקדקים במעשיו
יתכן שכמעט כל אחד ימצאהו רשע.
והעצה היחידה היא להתפלל בציבור אמנם ציבור שאמרו הרי בודאי אינו
דומה ציבור לציבור דאם יהיה ח"ו ציבור שכל אחד ואחד חלש ביידישקייט
האם זה נחשב ציבור האם מעלת ציבור לזה אולי מעט מעלה יש בזה אבל
עדיין זה לא ציבור דציבור צריך לכל הפחות שיתפללו בדרגה כמוהו והרי לא
מדברים ברשע שמחלל שבת ואוכל נבילות האם לאדם כזה אומרים שלא
יתפלל יחידי אלא התנא מדבר לאדם שומר תורה ומצוות שומר שבת ואוכל
כשר ונזהר בכל המצות בכל זאת אם יתפלל ביחידות היות וצריך באימה
ויראה בכוונה יתירה ומסירת נפש ואם לאו תפילתו נדחית כי מוצאים אותו
רשע ולכאו' האיך הוא נמצא רשע הרי הוא שומר שבת ומקיים כל המצות
ולמה הוא רשע אלא דאם מדקדקים אפשר למצוא על כל אחד ואחד וקשה
למצוא שיהא נקי ,ואפשר דהנה יש מצוות עשה שהאדם מחוייב לקיים כמו
תפילין וכדו' אבל יש מצוות שאיננו מחוייב לקיימם ואם אינו מקיימם אינו
נקרא עבריין ,אבל מ"מ אם ידקדקו יעשו אותו ג"כ רשע.
הנה חז"ל אומרים בממנחות מ"א ,א דאדם שאין לו בגד של ד' כנפות אע"פ
שאינו מחוייב בציצית מ"מ אמר לו המלאך לרב קטינא דבעידן ריתחא
עונשים על זה ויש לדקדק מזה דאם בעידן ריתחא עונשים על זה ע"כ שזה
עבירה כי אם אי"ז עבירה למה בעידן ריתחא עונשין על זה הרי לא עשה
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שמחתי לשמוע כי ניצלתם את ימי בין הזמנים בלימוד התורה הק' ונקוה כי
תמשיכו גם במשך הזמן הבעל"ט להגות בתורה הק' בהתמדה ,ועי"ז
שתתמידו בלימודיכם תעלו כמש"כ בתוס' בכתובות )ס"ג א'( דדרך הוא
בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול ,וזה התכלית של הבריאה לעשות רצון ה'
יתב'.
וגם שמעתי שיש ביניכם כאלו אשר זכו לסיים את המסכתא שלמדו
בישיבה ,אין להאריך בגודל המעלה שיש בזה ,שקונים עי"ז קנין במסכת
שלמה ,ונקוה כי יזכו לסיים עוד מסכתות ואת כל התורה כולה ויעלו
לתפארת בישראל.
ויתברכו כל המשתתפים שימשיכו ללכת בדרך העולה בית ה' ויגדלו להיות
ת"ח הגונים.

עבירה ,וע"כ דעבירה היא ,אלא דאי"ז חשוב עבירה כ"כ כמו שעבר ממש על
המצוות .אך מ"מ זה נחשב עבירה שהרי יש לך אפשרות לקיים מצוה למה
אתה לא מקיים ,תחפש פטורים ,תחפש היתרים ,למה ,הרי יש לך אפשרות
לזכות במצוה ,למה אתה לא זוכה ,ולכן בעידן ריתחא מענישין על זה והנה
בעולם הבא לא שייך חילוק זה של עידן ריתחא ולא עידן ריתחא וא"כ דבר
כזה שבעולם הזה עונשין עליו בעידן ריתחא בעולם הבא יתבעו אותו למה
לא עשית את זה ולא יועילו שום תירוצים כי שם אין תירוצים ואמתלאות
ואם עושים בדיקה כזו על כל בן אדם הרי לא ימלט כמעט שיצא האדם נקי
מזה ויתבעו אותו היית יכול לעשות את זה ולעשות את זה ואם לא קיים את
זה הוא נמצא רשע ח"ו אל תהי רשע בפני עצמך ואף אם לגבי תפילה מועיל
שיתפלל בציבור זה רק לענין תפילה דמסתתר כביכול תחת כלל הציבור ואין
מדקדקין כ"כ אבל אם יש עליו תביעה שנקרא בשביל זה רשע נשאר רשע
גם כשהוא בציבור רק שאין הקב"ה מדקדק אז לבדוק את מעשיו וא"כ
בעולם הבא הוא נשאר עדיין רשע.
ועכ"פ לגבי התפילה לכל הפחות צריך להשתדל מאד להתפלל בציבור
דאל"כ הרי תפילתו נדחית לבר ונמאסת רח"ל דמדקדקין על כל תיבה ותיבה
שמתפלל אם אומרה באימה ויראה ומסירת נפש ואם לא היא נמאסת ורק
בציבור אינה נמאסת וא"כ כשיתפלל בציבור יש תקוה שבמשך הזמן יעלה
וישתפר ויהיה יותר טוב עד שיזכה להיות צדיק אבל כשאינו מתפלל בציבור
ותפילתו נמאסת הרי אין תקוה ח"ו
ולכן כמה השתדלות צריך האדם לעשות שלא יכשל ח"ו ,וצריך מאד לדקדק
להשתדל שלא יהיה בגדר רשע ,ע"י שידקדקו במעשיו.

מעלת ישיבת בין הזמנים

מורי ורבותי כל אחד יודע שהקב"ה ברא את הבריאה ,הוא ברא והוא הבורא
כל יום המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית ,ורוצה שהבריאה תתקיים
כל הברואים הקב"ה נתן להם אפשרות שיוכלו להתקיים ,וכל שכן האדם
שהוא מבחר הברואים ,הקב"ה רוצה שהוא יחיה אשר יעשה אותם האדם
וחי בהם.
והמתבונן בחיי האדם והליכותיו ימצא בענינים הגשמיים ,שהקב"ה ברוב
רחמיו ברא את האדם באופן כזה שיהי' לאדם אפשרות לחיות ולמשל עי"ז
שהאדם מרגיש שהוא צריך לאכול אם בנ"א לא היה מרגיש רעב ולא היה
אוכל הוא לא הי' יכול להתקיים כי הרי אדם לא יכול לחיות בלי אוכל ואותו
הדבר בן אדם שלרוב כאשר הוא חולה הוא מרגיש יסורים ואם לא היה
מרגיש את היסורים לא היה יודע היאך ליזהר ומה לעשות והי' עלול למות
מזה אז הקב"ה ברא את האדם בצורה כזו שכאשר הוא חולה יש לו יסורים
וע"י שיש לו יסורים הוא שם ליבו שצריך לעשות משהו כדי שיחיה וזהו
בדברים כשמיים ומהו בדברים רוחניים.
ולכאורה גם בדברים רוחניים היה צריך להיות ככה ,ובאמת חז"ל אומרים
)שבת י( שתפילה נקראת חיי שעה ותורה נקראת חיי עולם ,אבל אם זה חיי
שעה אז רבנן תקנו שבן אדם צריך להתפלל שלש פעמים ביום ,וכמו להבדיל
שבן אדם צריך לאכול שלש פעמים ביום כרגיל בזמננו שאנשים רגילים
לאכול שלש פעמים ביומו ,וכל אחד אם עבר הזמן אז הוא מרגיש שהוא שוב
רעב ,וצריך לאכול א"כ אותו הדבר הי' צריך להיות שבן אדם כל פעם
שמרגיש שנחלשת הרוחניות שלו הי' צריך להחיות את עצמו במה בתורה
במעשה התפלה ,אבל היות והקב"ה רצה שתהיה לאדם אפשרות של בחירה
שבן אדם יוכל לבחור את דרכו לטוב או רח"ל להיפך ואם בנ"א היה מרגיש
אחרי שעבר כמה שעות שלא התפלל שחסר לנשמה שלו חיות ממילא לא
היתה בחירה כי כל אחד היה מבין שמוכרחים לעשות מוכרחים להתפלל לכן
הקב"ה עשה במיוחד שבן אדם לא מרגיש ויכול לעבור אפי' יום או יומיים
ואפי' יותר והוא לא מרגיש לא מתפלל ולא לומד אבל האמת היא שבן אדם
צריך לעשות דברים כדי לעורר את עצמו בן אדם צריך לגרום לעצמו שכן
ירגיש את הצורך של רוחניות ,וממילא גם בזה יש פעמים שהקב"ה עושה
דברים כדי לעורר את האדם שישים אל ליבו שצריך להתחזק ברוחניות
שצריך להחיות את עצמו בתורה ובתפילה.

מניעת אסונות

מתוך דברי רבנו בעצרת התעוררות בעת נעילת ישיבת בין הזמנים חניכי
הישיבות רוממה ירושלים ער"ח אלול תשס"ב
ידוע בשם הספר חסידים גודל העניין לעסוק במצוה שאין לה דורשים שהיא
כמת מצוה והנה במשך השנה יש הרבה עמל התורה בהיכלי התורה אך
בתקופת בין הזמנים רפו הבריות ידיהם מן התורה וחסר בעולם מלימוד
התורה
חז"ל )קידושין מ ,ב( אומרים כי לעולם יראה אדם את העולם כאילו חציו
חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת הכריע את כל העולם לכף זכות ואם כן
בכח לימוד התורה מרבים זכויות ומשפיעים טוב על העולם כולו
ובפרט בתקופתנו אשר עת צרה ליעקב ,ומדי יום ביומו רחמנא ליצלן יש
שמועות רעות על פיגועים תאונות דרכים וכל מיני מחלות ה' ישמרנו ,והסבל
הוא נחלת הכלל כקטן כגדול ,ויתכן לומר שהיא מהזמנים הקשים ביותר
שהיו לכלל ישראל ,והעולם כולו בוער באש.
אשריכם תלמידי ישיבת בין הזמנים אשר בזמן זה שרבים מתרפים ונוסעים
לנוח ולנפוש בשל סיבות בריאות ומנוחה אתם עוסקים בתורה ומקיימים את
העולם ללא ספק זכות לימוד התורה מגינה על הכלל שיהיה פחות אסונות
פחות אלמנות ויתומים ורק זכות התורה יכולה לעצור את הגזירות והכל
נזקף לזכותכם רק יש ליזהר שיהיה זה בכוונה לשם שמים ולא למטרת
הנאות צדדיות אלא לקיים רצון ד' ובזה נגרמת נחת רוח לבורא יתברך שמו
וזכות זו תעמוד לכם לזכות לכל טוב ולהינצל מכל רע אתם וביתכם וכל
משפחתכם

תפילת הדרך

לימוד התורה ב'בין הזמנים' -בחינת 'מת מצוה'

הורה מרן החזו"א לברך תפילת הדרך לכל יוצא מן העיר ואפילו בנסיעה
קצרה מאוד .וביאר רבינו שליט"א שנימוקו של מרן ז"ל הי' דאע"פ שאין
מקומות שוממים בדרך והכל מלא בישובים ,אבל עיקר התקנה הי' על כל
היוצא לדרך שיברך ,ורק בתוך אותו העיר לא תקנו ברכה ע"ז ,אבל מי שיוצא
מן העיר אפי' לדרך קצרה כמו מבני ברק לתל אביב צריך לברך בכל אופן
עכ"ד] .וע"ע בהוראה זו ממרן ז"ל בספר לשכנו תדרשו ח"א עמ' צ"ג[
וציין ע"ז מרן הגרח"ק בהערות שם :אני שאלתי אותו אם צריך לברך תפילת
הדרך כשנוסעים מבני ברק לפתה תקוה ,ואמר לי שגם בנסיעה בבני ברק אני
יכול לברך ,שבכל הנסיעות יש סכנה אלא שבמקום ישוב אין חיוב ,אבל
כשיוצאים מחוץ לעיר צריך לברך מעיקר הדין ,אבל היום נדמה לי שפ"ת
מחוברת ממש לב"ב ואם כן אין חיוב לברך רק רשות אם רוצה שפיר דמי.
וכמדומה שאמר ששיטתו בזה בשם הט"ו.
כשרבנו שליט"א נוסע לירושלים נוהג לברך תפילת הדרך כשעוברים ליד
צומת לטרון ,ונעצרים ויורדים מהרכב ולובש כובע ואומר את הברכה
ואומר כפי הנוסח שמקובל בידו מרבותיו דבריסק והוא שונה מעט מהנדפס
בסידורים והעתקנו מכת"י רבנו.

"לאחר תשעה באב ,בזמן שחלק גדול מכלל ישראל יוצאים מחמת עניני
ריפוי ,לצורך החלמה ,וכל אחד עושה בשביל הבריאות...אך סוף כל סוף יש
ביטול תורה ,ולכן צריך מאד להתחזק.
ובזמן שכל כך הרבה אנשים בשביל סיבות שונות לא לומדים ,לימוד התורה
אז הוא בגדר מת מצוה ,שבזמן שאין עוסקים במצוה ,היא נקראת 'מת
מצוה' ,לכן צריך מאד להתחזק לנצל את הזמן לתורה וליראת שמים ,ובכל
מעשה המצוות מה ששייך לעשות ,מי שיכול ללמוד ומי שיכול לעשות
מצוות ,צריך לראות לעשות יותר מתמיד.
וכל אחד ואחד צריך לנצל את הזמן דוקא לעלות ,כי אז הזמן הנכון לזכות
בזמן מה שאחרים אינם עושים והוא מקבל את שכר כולם ,כי אם זהו בחינת
'מת מצוה' אזי הוא מקבל את שכר כל אלו אשר אינם יכולים לעסוק בתורה
בזמנים אלה ,ועל כן יראה כל אחד לנצל את הזמן ולערוך חיזוקים בתורה
הקדושה ,ביראת שמים ,בתפילה ,כאשר בכל אלו הדברים צריך מאד
להתחזק.
והקב"ה יעזור שכל אחד ואחד מאלה שיתחזקו יזכו באמת להרבה תועלת
להרבה השגה בתורה ויראת שמים להרבה השגה בלימוד התורה ויזכה כל
אחד ואחד לכל טוב בכל המובנים שהקב"ה יעזור לו ולכל המשפחה שלו
בכל טוב סלה )תמוז תשס"ו(.

יהי רצון מלפניך השם א' וא' אבותינו שתוליכנו לשלום
ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום ותסמכנו לשלום ותגיענו
למחוז חפצנו לשלום ותחזירנו לשלום ותצילנו מכל כל אויב
ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך ,ומכל מיני פורעניות
המתרגשות ובאות לעולם ,ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו,
ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ,ותגמלנו
חסדים טובים ,ותשמע קול תפלתנו ,כי אתה שומע תפלת כל
פה ,ברוך אתה ה' שומע תפילה.

שיהא רוב הזמן מנוצל בתורה ומע"ט

לכ תלמידי ישיבת גאון יעקב ד' עליהם יחי'
שמעתי על רצונכם להמצא כמה ימים במקום נופש כמובן שיחד עם זה אין
לשכוח שגם בהיותם שם צריך להיות רוב הזמן מנוצל בתורה ומעשים טובים
ולא לילך בתר ריקנות כדרך יושבי קרנות ועי"ז תוכלו אחרי זה להוסיף כח
בעמלה של תורה יחד עם יראת שמים טהורה ותזכו כל אחד מכם לגדול
כחפץ השי"ת .הדורש טובתכם.

ואינו מקפיד להסמיכה לברכה אחרת.
ובנסיעה מב"ב למודיעין עילית אינו אומר ,אולם ממודיעין עילית לירושלים
אומר תפילה הדרך בלי שם ומלכות.

מכתב

בס"ד
לכ' בני הישיבות הק' המתכנסים ע"י ארגון בני הישיבות בשכונת רמות
ירושלם
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יום היארצייט של רבן של כל בני הגולה מרן הגר"ח הלוי סולובייציק זיע"א נלב"ע כ"א אב תרע"ח
כפי שהבאנו כמה פעמים שרבנו שליט"א קיבל הרבה ענינים מש"ב הגרש"ז ריגר זצ"ל אודות מרן הגר"ח .והבאנו הרבה דברים בגליון פר' עקב תשע"ד ,וכעת
נדפס גם בס' אעלה בתמר מתורת בריסק קונטרס גדול ממה שאמר רבנו בשם הגר"ח ,והבאנו כאן כמה ענינים ,ויש עוד הרבה להאריך וקצר הגליון.

ילדותו

כי לא תשכח

כבר בהיותו ילד צעיר היה הגר"ח גאון .כשהיה בן ח' שנים חידש את חידושו
הנודע בענין שחיטת טריפה הנדפס במכתבים בסוה"ס חי' מרן הגרי"ז
ולבטח כבר ידע ש"ס.

הגר"ח אמר באסיפת הרבנים בפטרבורג בשנת תרס"ה ,שאמנם כבר נאמר
בתורה שיבאו זמנים שיהיו מישראל שיסטו מן התורה והמצוות .אבל כנגד
זה הבטיחה התורה וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו,
שתמיד ישארו צדיקים וכשרים שילכו בדרך התורה שישמעו קול תורה
שלא תשכח.

 80שטקילאך

שמעתי ממקור מהימן דהיה להגר"ח עוד  80שטיקלאך ערוכים ומוכנים
לספרו ,אלא שלא היו גמורים וחתומים כל הצורך לכן לא הדפיסו אותם
בספר חידושי רבי חיים הלוי על הרמב"ם] .א"ה וכן מטין ששמעו מהגר"ש
רוזבסקי זצ"ל[) .אעלה בתמר קו' אילת אהבים(

איז גאון

סיפר רבינו שפעם אחת כשעמד מרן רבי חיים זצוק"ל באמצע תפילת
השמונה עשרה ,שאל אחד את חבירו בסמוך לר' חיים האם רוב האיבעיות
שבש"ס נפשטו או לא .וכשסיים רבי חיים את התפילה ופסע לאחוריו ,אמר
"רוב האיבעיות נפשטו "...והחפץ חיים נתפעל מאד מזה ,שהרי צריך לעבור
על כל הש"ס כדי לדעת תשובה כזאת ,ור' חיים בחריפותו הנוראה הספיק
במהירות כזו לסקור את כל הש"ס ,והגרי"ז התרגש טובא ממעשה זה.
)שיעורי נפש החיים(

 36דף ביום

הגר"ח היה לומד כל יום  36דפי גמרא ביום סדר קדשים והיו לו הרבה
הערות) .צדיק כתמר יפרח עמ' סז(

ספק חשיכה

שמעתי שאדם פשוט שאל את הגר"ח זצ"ל במה דתנן בסוף פרק במה
מדליקין )שבת ל"ד ,א( ספק חשיכה ספק אין חשיכה אין מעשרים את הודאי
וכו' ,ושאל דלכאו' יש כאן כפל לשון שכן ספק חשיכה הוא ספק אין חשיכה,
וכן ספק אין חשיכה הוא ספק חשיכה .והגר"ח נהנה מאוד מהשאלה ,ואמר
ששאלה יפה כזאת לא שמע זמן רב ,ואח"כ תירץ השואל דספק חשיכה קאי
על ערב שבת וספק אינו חשיכה קאי על מוצאי שבת והגר"ח נהנה מהתי'
וקילסה ]א"ה ותי' זה מבואר גם בתוס' חדשים ובמלא הרועים ,וראה מה שציין אעלה בתמר

תורת הנסתר

הגר"ח מבריסק זצ"ל אמר קבלה איני יודע ,אבל ראשי פרקים בקבלה אני
יודע ,ומעשה ששני בני משפחה חשובים אמרו לו שרוצים ללמוד קבלה,
אמר להם הגר"ח שיתחילו ללמוד בספר הזוהר ,אחרי שעה קלה בא הגר"ח
ושאל אותם מה הפשט במה שלמדו ,וענו כפי שפירשו ,אמר להם הגר"ח
אם כן זה לא בשבילכם) .אעלה בתמר(

חשקת התורה

עמ' י"ז ובקו' להבין ולהשכיל[.

זמן סגירת החנויות

סיפר רבנו ]בשם הגרש"ז ריגר[ אודות א' מראשי המשכילים ,שלפני שעזב
את וואלזין לקח אותו הג"ר יהודה לייב דון יחיא חתן של החשק שלמה זצ"ל
והסתובב עמו הרבה כדי לשכנע אותו שיסכים לישאר בלימוד ,ולמד עמו
שטיקל תורה של ר' חיים כדי שישאר לו הגימשאק בלימוד ,אך לא הועיל
לו ,כי כבר נטמטם לבו ולא הצליח להבין עומק דברי הגר"ח )שיעורי נפש החיים(

שח רבנו :בהיותי בבריסק שמעתי שבזמנו של הגר"ח הוא היה הקובע לכל
הסוחרים ובעלי המלאכה והחנויות עד אימתי יהיו רשאים לעסוק
במלאכתם בערב שבת ,ולכל אחד קבע זמן אחר מתי יסגור לפי הזמן ששיער
כמה שצריך להתכונן לכבוד שבת .בעיקר היה בעיה אצל הספרים שאנשים
היו מגיעים להסתפר ממש סמוך לשבת ,והספרים שהיו צריכים פרנסה היו
נשארים עד מאוחר ופעמים רבות היו נכנסים במלאכתם חצי שעה לזמן
כניסת השבת ]ואמנם בזמני זה כבר לא נהג ,כי אחרי פטירת הגר"ח נתבטל
הדבר[.

למה לא לברך

סיפר לי יהודי זקן בכפר סבא שבבחרותו קודם מלחמת העולם הראשונה
היה בסכנה גדולה שיגייסו אותו לצבא ,והיה צריך לעבור מבחן לגיוס לראות
אם הוא כשיר לעבודה.
ובא לבריסק לפני הגר"ח לבקש ברכה להינצל מהצבא והגר"ח מיד בירכו.
ובאותו זמן ישב אצל הגר"ח איזה רב אחד ,ופנה הגר"ח לרב היושב בצידו
ואמר לו בטענה הלא יהודי נמצא בצרה ומדוע אינך מצטרף לברכו.
]ופעם פגש רבנו את אחד מנכדי הגר"ח זצ"ל בחתונה ,וניגש יהודי וביקש
מהם ברכה ,ורבנו בירכו והלה לא רצה לברך ,ואמר לו רבנו שליט"א יהודי
מבקש למה לסרב ,ואז הסכים לברכו[.

תוכחה לרב

שח רבנו בשם הגר"ח מבריסק כי אפילו שמצינו בבבא מציעא )דף ל"ב( כתב
באופנים מסוימים קיימת מצוות תוכחה של תלמיד לרבו ,אבל גם אז אע"פ
שהתלמיד בטוח בצידקותו עליו לשאול קודם לכן את רבו האם להוכיחו או
לא ,ובוודאי שגם יש להוכיח בנוסח של תלמיד לרב כמבואר בשולחן ערוך.
ואוי לאותם הבאים לשפוט את רבותיהם לפי מיעוט שכלם) .מאחורי הפרגוד(.

כי היא חכמתכם

בעשרה מאמרות

היה בפולין אסטרונום גוי מופלג בחכמה ,ושלח מספר שאלות קשות לכמה
רבנים .ומרן הגר"ח התאמץ לענות לו על הכל.
ופ"א משכיל אחד ניסה להפריך את הלוח ,והגר"ח כתב קונטרס שלם כנגדו,
אבל בסוף לא פירסם אותו ,ובניו של אותו משכיל נעשו נוצרים רח"ל) .שיעורי

אבות פ"ה מ"א בעשרה מאמרות נברא העולם וכו' אלא להפרע מן הרשעים
שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות.
שמעתי שהגר"ח שאל את הגר"ש שקופ זצ"ל להעיר דהא בעשרה מאמרות
נברא כל העולם ,וא"כ נמצא דהעובר עבירה מקלקל חלק קטן מאד כנגד כל
העולם ,אבל בעצם העבירה שעובר הוא מבטל דיבור שלם וזה יותר גרוע.

נפש החיים(

שלא לצלם

)ימלא פי תהלתך תפילה פרקי אבות שם(

יגדיל תורה או יקטין תורה

כשהיה הגר"ח באסיפה בקנטוביץ ניסה צלם אחד לצלמו ,ור' חיים הסתיר
כל הזמן את פניו במטפחת ,ואח"כ אמר הצלם לרבי חיים שלא הצליח
לצלמו ,ואמר לו הגר"ח שזה לא נכון כי תמונה אחת כן הצליח ,ובדק הצלם
וראה שאכן צדק הגר"ח )שיעורי נפש החיים(

שמעתי ,שהגאון רבי איסר זלמן מלצר ועמו הגאון רבי משה בנימין טומשוב
ז"ל הוציאו קובץ הנקרא "יגדיל תורה" ,וכשהביאוהו לרבי חיים העיר להם
על אחד מהחידושים הכתובים שם שאינו מן הראוי להביא דבר זה .השיבו
לו כי מי שכתבו הוא רב זקן ,ולא רצו לפגוע בכבודו ולהשמיטו.
אמר להם רבי חיים ,אמת הדבר כי אי אפשר לביישו ,אבל שאלה אחת קשה
לי ,אם כן ,למה אתם קוראים לקובץ הזה "יגדיל" תורה ,צריך לקרותו "יקטין"
תורה? ...שהרי מתלמדים מזה ללמוד לא נכון )שיעורי נפש החיים(

פטירתו

שמעתי שתיבותיו האחרונות של הגר"ח בחייו היה הפסוק 'בידך אפקיד
רוחי פדית אותי ה' א-ל אמת ,וכמבואר בגמ' ברכות )דף ה ,א( אמר אביי :אף
תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי ,כגון בידך אפקיד רוחי
פדיתה אותי ה' א-ל אמת .ואח"כ נשכב ונפטר ]דהגר"ח לא היה אומר המפיל
רק היה אומר פסוק זה[.
ובפטירתו היה אחוז ידו בפיאתו השמאלית ,והוא ענין גדול ע"פ תורת הח"ן.

זכרו תורת משה עבדי

הנביא האחרון מלאכי )ג ,כ"ב( אומר זכרו תורת משה עבדי וגו' .וביאר מרן
הגר"ח מבריסק זצוק"ל מה ראה מלאכי להזהיר כעת זכרו תורת משה .אלא
כי עד עכשיו שהיתה נבואה בישראל ,היה לפעמים נביא רשאי לחדש דבר
בהוראת שעה ,כמבואר בגמרא בכמה מקומות ,אבל עכשיו שפוסקת נבואה
מישראל "זכרו תורת משה עבדי" אין לנו לעשות רק כפי כשנאמר למשה
מסיני.

לעילוי נשמת החבר ר' דוד בן החבר ר' מיכאל שאול האוסדורף זצ"ל נלב"ע ט"ז מנחם אב תש"ן
ולעילוי נשמת הרב ר' מאיר דוד בן ר' טוביה זצ"ל לוינשטין זצ"ל
נלב"ע י"ט מנחם אב תשנ"ה
שהיה מקורב למרנן החזו"א והאבי עזרי ויבדלח"ט מרן רבנו שליט"א
212

שנהלב'
להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות 0527680034@okmail.co.il0:או
)ב"ק פ"ח ה"ז(
 0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג גליון 104

פרשת עקב
שנת תשע"ה

אעלה בתמר
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

והנה בודאי גם אילו היה רק חמשה חומשי תורה וספר יהושע היה מצוה ללמוד יומם ולילה,197
אלא דהחידוש הוא שהשכר היה כמו על לימוד כל התורה .והביאור דמלבד מה שיש מצוה
ללמוד יומם ולילה יש גם מצוה ללמוד את כל התורה 198כולה ,199ואם יחסר חלק מהתורה נמצא
שיחסר חלק משכר הנצחי ,וזה אומר דכיון שלומד כל מה שיש בתורה יהיה שכר כמו אם היה
יותר תורה ) .200אילת השחר נדרים דף כ"ב ע"ב ד"ה לא ניתן להם(

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך )דברים י' י"ב(
פירש רש"י :רבותינו דרשו מכאן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ]עיין ברכות דף ל"ג ע"ב[.
הנה מצינו בגמרא במכות )דף י"א ע"א( דעלי אמר לשמואל כה יעשה לך אלקים וכה יוסיף אם
תכחד ממני דבר ,וגרם הקללה שלא הלכו בניו בדרכיו .ומשמע דאף על גב שיש בחירה והכל
בידי שמים חוץ מיראת שמים ,מכל מקום הועיל קללתו שלא יהיה סייעתא דשמיא כל כך.186
)אילת השחר מכות דף י"א ע"א ד"ה ואפ"ה כתיב ולא הלכו בניו(

במצות תלמוד תורה כלול שיוכל לדון

במצות לימוד וידיעת התורה כלול גם כל מה שיצא מזה ,ומאחר שכדי לדון צריך לדעת הלכות
שבתורה ממילא גם זה נכלל במצות לימוד התורה שיוכל לדון) .201אילת השחר בבא קמא דף
פ"ח ע"א ד"ה וצריך לחלק(

לימוד דינים דרבנן
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך )דברים ו' ז'(
הנה הלומד דיני תקנות חכמים או גזירות חכמים נראה דמקיים מצות תלמוד תורה
מדאורייתא .187ויש לעיין לענין פיסוק טעמים דרבנן ,188אם יש כח ביד חכמים לכללו במצות
תלמוד תורה או דאין בכוחם והוי רק מצוה ולא תורה ,189דלא דמי ללימוד דינים דרבנן דהוי
ממש תורה כיון דהוי דין גמור ,אבל פיסוק טעמים אם אינו דאורייתא לא יהיה בזה דין תורה.190
והנה הראוני ברמ"א יורה דעה )סימן רמ"ו סעיף ה'( שכתב דכל חידושי סופרים דהיינו מה
שנתקן מדרבנן מותר ללמד בשכר ,191וצריך ביאור דאטו הלומד מסכת עירובין לא מקיים מצוה
דאורייתא ,192וצריך לומר דהרמ"א איירי בלומד איך לעשות עירוב דמותר ליטול שכר 193אבל
לא על לימוד הלכות עירוב ,194וצריך עיון .אילת השחר נדרים דף ל"ז ע"א ד"ה יש לעיין

תלמוד תורה ותפילין

בתוס' בבא קמא )דף י"ז ע"א ד"ה והאמר מר( הביאו בשם השאילתות דתלמוד תורה קודם
להנחת תפילין דגדול לימוד שמביא לידי מעשה ,אבל ללמד לאחרים לא עדיף אלא יניח תפילין
ואחר כך ילמד לאחרים.202
204
והנה כשיש לאדם ב' מצות יש לו להקדים את המצוה הגדולה203
 ,ומצינו דתדיר קודם ומקודש
קודם ,אבל לא מצינו דמצוה מעשית ולימוד יש דין הקדמה למצוה .205ולכאורה כשמניח תפילין
מקיים מצוה בכל רגע ולגבי ביטול הלימוד אין הבדל מתי יניח התפילין עכשיו או אחר כך ,נמצא
דאם יניח תפילין תחילה יקיים כל היום גם מצות תפילין וגם תלמוד תורה ,אבל אם ילמד ואחר
כך יניח תפילין יפסיד מצות תפילין כל אותו הזמן ,ומשמע דאין זה קובע דין להקדים ,וצריך
טעם למה] .ובשיטה מקובצת בשם מהר"י כץ כתב דעל ההקדמה בין תורה לתפילין אין
להקפיד[) .אילת השחר בבא קמא דף י"ז ע"א ד"ה והנה לפי השאלתות(

שכר נצחי על כל חלק בלימוד התורה

בגמרא נדרים )דף כ"ב ע"ב( איתא אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה
וספר יהושע בלבד ,195וכתב הרא"ש שהיו זוכין לשכר וחיי העולם הבא כמו מה שעוסקין עתה
בכל התורה.196
 186ידוע מש"כ החזו"א דהא דאמרו הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים הייו מה שמיח הקב"ה את
הבחירה ביד האדם ואין עליו שום הכרח אם לבחור בטוב או ברע ,אבל מה שהאדם מתפלל על עצמו
או על חבירו על יראת שמים או שישוב בתשובה זה חשב בידי אדם .ודפס בספר חזון איש סוף חלק
או"ח .וראה כי הדברים מתאימים היטב עם דברי רביו כאן דע"י קללה איו סותר הכלל דהכל בידי
שמים וחשב בידי אדם.
בספר אעלה בתמר מתורת מרן החזו"א עמ' ס"ח הבאו דברי החזו"א והערת רביו דמדברי המהרש"א
ברכות י .מבואר שלא כדבריו ,שהקשה בהא דבעי ר"מ רחמי על ההו בריוי דליהדרו בתשובה ,הא
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,ובשלמא כשמבקש על עצמו הוא משום בדרך שאדם רוצה לילך
מוליכין אותו והבא ליטהר מסייעין לו ,אבל כשאחרים מבקשים עליו לא שייך כן ,עכ"ד ,ומבואר דאף
ע"י תפילה לא מיקרי בידי אדם ,והאריך רביו בזה במאמר 'יתמו חטאים ולא חוטאים' ודפס בספר
מפקודיך אתבון ח"א עמ' כ"א ,ועיין שם מה שאמר רביו במה שראה ליישב בזה) .ועיין בס' ישוב
הדעת להגרח"ק בברכות שם שגם עמד שדברי המהרש"א סותרים לד' מרן ז"ל( .ויש לציין שגם בשו"ת
אגרות משה או"ח ח"ד סימן מ' סקי"ג קט בפשטות שלא כד' מרן ז"ל יע"ש.
 187לכאו' תלוי בהידון אם בכל מצוה דרבן מקיים דין דאורייתא דלא תסור.
עיין בהקדמת הגרח"ק לספר שקל הקודש שהביא אומרים בשם החזו"א שאחר שהרמב"ם העתיק
חשבוות הל' קידוה"ח מחכמי הגויים עשה תורה ממש והלומדם לומד תורה ,עכ"ד .וע"ע בשיעורי
החומש לרביו פרשת וזאת הברכה )דברים ל"ג י"ח( שהאריך בגדרים מה בגדר ת"ת ומה איו בגדר
ת"ת ,ואם כל מעשה שהובא בגמ' וראשוים חשב ת"ת ועוד כמה פרטים יע"ש.
 188בדרים לז :חלקו אמוראי אם פיסוק טעמים דאורייתא ויתן בסיי או רק דרבן ולא יתן בסיי.
ופשטות הידון הוא דפיסוק טעמים הלא פירוש למקרא הוא וחלקו אם פירוש זה יתן בסיי ופירוש
דאורייתא הוא או דרבן אמרו לפרש כך ומדרבן הוא .ועיין בפי' הרא"ש שם שכתב :פיסוק טעמים
לגן המקראות כהלכתן ולאו דאורייתא הוא כו' ,והתוס' כתבו :וסבר דפיסוק איו צריך אלא מדרבן,
עכ"ל .קצת משמע דהפיסוק לכו"ע יתן בסיי והידון על טעם הגיה שצריך לקרותו כפיסוק הטעמים
זה איו צריך אלא מדרבן .ועיין חגיגה ו :למאי פ"מ לפיסוק טעמים ,ופרש"י איך לקרוא טעם הגיה.
ובקרן אורה בדרים כתב :ראה דפיסוק טעמים לחוד וטעמים לחוד ,דטעמים ראה דלכו"ע הלמ"ס
כמבואר בזוה"ק ,עכ"ד .וצ"ב ,ואולי כוותו כמש"כ דהטעמים יתן בסיי והייו פירוש המקרא אבל
פיסוק הטעמים דהייו טעם הגיה דרבן הוא ,וצריך עיון בכל זה.
במכילתא פרשת יתרו עה"פ יעו בקול איתא :ובעימה שהיה משה שומע בו היה משמיע את ישראל,
וכתב הצפת פעח )תיא ט-א( דהכווה לפסקי טעמים ,וכתב שם :כי הטעמים הם עיקר גדר תורה
שבעל פה ופלפול התורה .וע"ע מש"כ להלן )ס-ג( בגדרי תרגום אם חשב תורה שבכתב או תורה שבעל
פה ,ע"ש.
חלקו הראשוים אם אפשר לסמוך להכריע הלכה על פי פיסוק טעמים ,והובאו בספר משת חיים
עמ"ס חגיגה סימן כ"א ,וע"ש מה שכתב בזה.
 189ר"ל דהוי מצות תלמוד תורה דרבן ,ואיו תורה דאורייתא אלא מצוה דאורייתא לשמוע בקול
חכמים.
 190ראה דכוות רביו דפיסוק טעמים גרע מכל דיים ותקות דברי סופרים שיש להם דין דאורייתא,
מאחר דפיסוק טעמים איו רק יגון המקראות כהלכתן והבת המקרא וכתבאר .וכן מבואר בסוגיא
בדרים דדוקא לעין פיסוק טעמים אמר דאפשר ליטול שכר לימוד ולא קאמר הכי על כל דיים דרבן,
וכמש"כ האחרוים הבאו בהערה? )קר"א ערוה"ש( ,וראה בזה להלן בסמוך מש" בזה.
 191והייו דקיי"ל מה אי בחם אף אתם בחם דאסור ללמד ת"ת בשכר רק בחם ,ופסק הרמ"א דכל
זה רק בדיים דאורייתא אבל על דיים דרבן מותר ליטול שכר לימוד ,ומקור דבריו הוא מהגהות
מיימוי פ"א מת"ת אות ה' ,וראה בסמוך.
 192הביאור לכאורה פשוט דאה" בודאי מקיים מצות ת"ת דאורייתא ומ"מ איסור דמה אי בחם אין
בזה כיון דאיו בכלל הילפותא דראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים דקאי על חוקים ומשפטים
דאורייתא ולא על פיסוק טעמים דרבן ,וכן מבואר בהגה"מ שזה מקור הדין של הרמ"א כמש" בהערה
אחרי הבאה?
 193בסו"פ האיש מקדש )קדושין ח (:איתא דאסור ליטול שכר על הזאת מי חטאת ופרש"י משום מה
אי בחם וכו' ,ומותר ליטול שכר על ההבאה ומילוי ,ופרש"י דמילתא דטריחא היא ורחמא לא רמיא
עליה ושרי למשקל אגרא וכו' .וזה כדברי רביו דמותר ליטול שכר על לימוד עשיית עירוב ,מידי דהוי
אשכר הבאה ומילוי דשרי .ועיין שו"ע יו"ד סימן של"ו סעיף ב' דרופא אסור ליטול שכר החכמה
והלימוד אבל שכר טורח ובטלה מותר.
 194צע"ג דמקור דין הרמ"א הוא מהגה"מ וכ"ל ושם מבואר להדיא דאיירי על לימוד הלכות דרבן,
דהה ההגה"מ קאי ע"ד הגמ' דדרים שם דחלקו אמוראי אם מותר ליטול שכר עבור לימוד פיסוק

טעמים ,ומפרש הגמ' דחלקו אם פיסוק טעמים יתן בסיי והוי דאורייתא ואסור ליטול ע"ז שכר או
דלא יתן בסיי ומותר ליטול ע"ז שכר ,וכתב הגה"מ וז"ל :דקדק רביו שמחה מכאן דאי לא יתן בסיי
הוה שרי לכו"ע ליקח מהן שכר ,לכך ראה דכל חידוש סופרים מותר ליקח שכר ממו ,עכ"ל ,מבואר
בדבריו דאיירי על לימוד הלכות דרבן ממש ומ"מ מותר מטעם דלא יתן בסיי ,וצ"ע בכוות רביו.
ובעיקר ד' הגה"מ והרמ"א כבר עמדו האחרוים דדוקא פיסוק טעמים שהוא יגון המקראות כהלכתן
והבת המקרא מותר ליטול שכר אבל כל דיים דרבן ודאי כדאורייתא הם לכל מילי ועובר בלא תסור
מדאורייתא ,עיין בזה קרן אורה דרים לז :וערוך השולחן יו"ד שם סעיף י"ח .וראה לעיל הערה?
)ההערה ששם ציתי לכאן(
]בזמירות שבת "ותיוק ללמדו ספר למצח בגיות" ביארו דהכווה לשכר פיסוק טעמים ,כן הובא
בשם הגרי"ז בספר משאת המלך על הרמב"ם סימן פ' אות י"ג ,ובחומש מדרש הלכה דברים )ד' ה'(
בשם המהרי"ל דיסקין[.
 195בביאור דברי הגמ' עיין היטב מש"כ הצי"ב בהקדמה לעמק שאלה קדמת העמק עף ב' אות א',
וכן בספר משך חכמה בפתיחה לספר שמות.ס
 196ז"ל הרא"ש )דפס בגליון הגמ' בעמ' א'( :לא תן להם אלא חמשה חומשי תורה כו' ,והיו מקבלין
על הגיום שכר וזוכין לחיי העולם הבא כמו עתה בכל התורה שלומדים ,עכ"ל.
 197כמו שאמר והגית בו יומם ולילה.
 198עיין בשו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סימן ק"י האריך במקור זה הדין שיש חיוב ללמוד את כל התורה
כולה ,והביא משמעות הסוגיא קדושין ל .שחייב ללמוד מקרא משה תלמוד הלכות ואגדות ,אלא שחיוב
האב הוא רק מקרא והיתר ילמוד בעצמו וכדפרש"י שם .עוד הביא ממחות צט :המשכח תלמודו עובר
בלאו ,ואם אין חיוב ללמוד כל התורה מה גרעון יש במה ששכח הא יכול שלא ללמוד מעולם ,וכן מבואר
ברמב"ם פ"א מת"ת ה"י שכתב :חייב ללמוד עד יום מותו שמא ישכח וכו' ,ומבואר דהחיוב הוא ללמוד
כדי שלא ישכח ,ע"ש] .ועיין עוד בספר אור ישראל סימן כ"ז שיסד לן הגרי"ס שיש ב' חלקים במצות
תלמוד תורה ,לימוד התורה וידיעת התורה ,ומצוה מיוחדת בפ"ע מלבד לימוד התורה יש ג"כ לידע את
כל התורה[.
 199כתב רביו בספר ימלא פי תהלתך עמ' רל"ד בסוף מאמר יגיעת התורה :ומסופר על הגאון ר'
זלמלע שישב וחזר כל הלילה על משה אחת ,ושאלו אותו איך אתה יכול ללמוד כל הלילה כ"כ הרבה
פעמים משה אחת ,ועה כי לולא שיש מצוה ללמוד עוד ולדעת כל התורה ,כי אז לא היה זז מהמשה
כלל ,וזה קרא אהבת תורה ויגיעתה ,שכדאי לו הכל מרוב אהבת ותשוקת ידיעת התורה .השי"ת יזכיו
לזה .עכ"ד .ועיין עוד בדברי רביו בספר מפקודיך אתבון ח"ב עמ' ע"א במאמר השוה פרקו הוא עובד
ה' ע"ד הגמ' חגיגה ט :דהשוה פרקו מאה ואחד פעמים קרא 'עבדו' ביחס להשוה פרקו מאה פעמים
דקרא 'לא עבדו' שהביא רביו ג"כ מעשה ה"ל ,וסיים :ולהגיע לזה שגם החזרה תהיה מתוקה כ"כ זה
כבר עבודה דבלי עבודה א"א להגיע לזה ,ע"כ.
 200צ"ב דסו"ס לא למד את כל התורה כמו שיש כעת ומין יהיה לו שכר על מה שלא למד ,אך הביאור
הוא שיש שכר מיוחד עבור לימוד "כל התורה" ,וכיון שלמד את כל התורה מגיע לו את זה השכר ואין
פ"מ בכמות התורה שלמד אלא כל שלמד "כל התורה" וטל שכר זה.
 201דברי רביו סובים ע"ד הגמ' בב"ק שם דגזלן איו שייך בכל המצות ,וביאר הרשב"א דהכווה על
המצוה לדון את חבירו דכיון דפסול לדון ממילא איו בכלל מצות לדון ,וצ"ב מדוע חשב שאיו בכלל
המצוה והלא מחוייב לשוב בתשובה ולהיות כשר לדון ,ומאי שא מעם הארץ שהואיל ובידו ללמוד
חשב בכלל המצוה דלדון ,וע"ז כתב רביו הדברים האמורים דבמצות תלמוד תורה כלול גם שיוכל
לדון ,ולכן אפילו עם הארץ שאיו יודע לדון שייך במצות לדון כיון דמצוה עליו לידע דיי התורה גם כדי
שיוכל לדון ,ומשא"כ בגזלן לא כלול במצות התשובה שמחוייב בה שיוכל לדון ,ולכך איו בכלל מצות
לדון ,עכ"ד רביו בספר שם.
 202צ"ב קצת בדברי השאילתות ,דמאחר דלימוד דפשיה קודם לעשיית מצוה דגדול תלמוד שמביא
לידי מעשה ,א"כ כ"ש לימוד לאחרים יקדום שהרי מקיים שיהם גם מצות ת"ת וגם דמביא לידי מעשה
דאחרים] ,ועיין בראשוים בשיטה מקובצת שחלקו ע"ד השאילתות[ ,ומבואר ? דדעתם דהטעם
להקדים הלימוד הוא מה שעי"ז יבוא הוא עצמו לעשיית מצוה אבל באחרים זה רק כתוצאה שיבואו
לידי מעשה ובזה אין הקדמה ועדיף מעשה דידיה ,וצ"ע.
 203יש להעיר במה שפעמים מציו הכלל להקדים המצוה הגדולה והחשובה וכעין תדיר ומקודש וכן
בכמה מעלות מקדימין המצוה החשובה ,ומאידך מציו הכלל דמעלין בקודש להתחיל במצוה הפחותה
ולהמשיך למצוה העליוה ,וכמו שזכר ? בטעם הקדימה של הטלית לתפילין ובעוד מצות ,וצ"ע הכלל
בזה .וכמדומה שמכבר שמעו מרביו מהערה זו ,ועיין.
 204עיין זבחים פט .במשה ,וכ"ה בכל דוכתי בש"ס ופוסקים.
 205ולומר דהמצוה קרא מקודש לגבי הלימוד לא מסתבר ]מדברי רביו באילת השחר כאן[.

213

עניני ברכות
הנה בעניני ברכות כבר הבאנו בגליון פר' יתרו תשע"ד ,ובפרשת עקב תשע"ד וכאן נביא עוד דברים בס"ד.

חבר הוא לאיש משחית

אחרי שאתה מרגיש את זה ואתה עושה ברכה אז הקב"ה מרשה לך ,אבל
בלי זה הסברא אומרת שלא יהא מותר לך ליטול מן העולם השייך לקב"ה,
וכל בן אדם שמתחיל לחשוב מבין את זה כדבר פשוט כי מי שלא חושב הוא
רואה שיש מה לאכול הוא אוכל ,אבל באמת צריך לחשוב וכשהולך לאכול
צריך לדעת שיש בורא עולם יש מי שברא את האוכל ,ויש אנשים שלפעמים
אין להם אוכל ,וזה חסד מהשמים שבכלל יש לך את הדבר לאכול ,וא"כ האם
זה הפקר זה לא הפקר לה' הארץ ומלואה ובן אדם שלא מבין את זה זה נגד
הסברא וסימן בזה שהסברא שלו לא נכונה הרי צריך להבין יש עולם ויש
בורא עולם בעולם.
ואם אתה מבין את זה ועשית ברכה ,אז מותר לך ליהנות ,יוצא כך איסור
ממש מדאורייתא אינו כיון שלא כתוב בתורה שאסור לאכול בלי ברכה ,אבל
בכללות צריך לדעת שאם אדם נהנה צריך לדעת לעשות חשבון לוקחים מה
פתאום אין הפקר ,צריך לדעת יש בורא יש בעל הבית בעולם ,נמצא דאם
אדם עושה דבר אחר אפי' שיכול להיות שאנשים ילמדו ממנו ראשית לא
מוכרח כ"כ שילמדו ,ואפי' אם כן אבל הוא לא כ"כ גורם רע בזה כמו זה
שעושה שבן אדם יראה שעושים דבר בלי לשאול אלא לוקחים סתם כמו מן
ההפקר זה מאד גרוע שבן אדם לא מבין דבר כזה שלעולם יש בעל הבית
וחושב שהכל הפקר והכל צומח בשבילו ויכול לקחת זה יותר גרוע.
וזה ג"כ מחטיא את הרבים ,כשבן אדם רואה שחוטפים ואוכלים נכנס וחוטף
ואוכל בלי שום דבר אז הוא חושב שזה הפקר וזה חוטא ומחטיא דשאר
דברים לא לומדים כ"כ מהר ויכול להיות שחושבים הוא עשה עשה אבל כאן
זה מאד עלול שבן אדם לא ירגיל את עצמו לחשוב ,ובן אדם שלא חושב הוא
חושב שהוא לוקח משלו וכמו מי שיכנס לבית של מישהו ויקח דברים ולא
ישאל יאמרו לו אתה לא חושב שיש כאן בעל הבית ככה בן אדם שאוכל ולא
חושב הוא סבור שאין בעל הבית ,ולכן בזה עלול מאד ללמוד והוא חוטא
ומחטיא ,כי קל מאד לחיות בלי מחשבה ועושה מה שרוצה ,ועל זה אומר
הכתוב חבר הוא לאיש משחית אפי' שעצם האיסור אינו דאורייתא )אוצרות

הנה בגמ' ברכות )דף ל"ה( איתא מנין יודעים שכשאדם רוצה לאכול איזה
דבר צריך לעשות ברכה ,ומביאה הגמ' כמה וכמה פסוקים על זה ,ואת כולם
דחתה הגמרא ,ובמסקנא אמרינן "אלא סברא הוא דאסור לאדם שיהנה מן
העולם הזה בלא ברכה" .ומביאה הגמ' ת"ר :אסור לו לאדם שיהנה מן
העוה"ז בלא ברכה ,וכל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה מעל ,מאי תקנתיה ילך
אצל חכם וכו' שילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה ,ומביאה הגמ'
ראיה מהפסוקים דר' לוי רמי כתיב לה' הארץ ומלואה ,וכתיב השמים שמים
לה' לא קשיא כאן קודם ברכה הכל שייך להקב"ה כמו דכתיב לה' הארץ
ומלואה כאן לאחר ברכה כדכתיב הארץ נתן לבני אדם.
עוד איתא שם א"ר חנינא בר פפא כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו
גוזל להקב"ה וכנסת ישראל .ומפרש רש"י דבזה שאינו מברך אין ברכה
בפירות ,ובזה הוא גוזל לכנסת ישראל ,ודורשת הגמ' שנא' גוזל אביו ואמו
ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית ואין אביו אלא הקב"ה שנא' הלא
הוא אביך קנך ואין אמו אלא כנסת ישראל שנא' שמע בני מוסר אביך ואל
תטוש תורת אמך מאי חבר הוא לאיש משחית חבר הוא לירבעם בן נבט
שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים ,ומפרש רש"י שהוא חבר לירבעם
בן נבט שחטא והחטיא את ישראל כך הוא חוטא ומחטיא ובמה מחטיא
פרש"י קודם לכן דעל ידי שהוא מיקל רואים האחרים ולמדין ממנו לעשות
כן להנו,ת מן העולם בלא ברכה ,ולכך נקרא זה המיקל חבר לאיש משחית
ומשמע שזה טענה על כל בן אדם ולא רק על אדם הכי חשוב שכשרואים
אדם שעושה קולא לעצמו ועושה עבירה ממילא לומדים ממנו כדרך בני
אדם שנמשך אחרי חבירו רואה שחבירו עושה ממילא אם הוא עושה והוקל
אצלו הדבר וכשהוקל אצל אחרים הדבר זה נקרא מחטיא ודומה לירבעם בן
נבט והשאלה היא למה דוקא החטא הזה ,אמנם ראשית יש לנו לדעת מה
שהתחילה הגמ' שזה סברא ,ואם זה סברא הרי ידוע בפוסקים שדבר שהוא
סברא יש לו דין דאורייתא ולא צריך פסוק על זה כמו שאומרת הגמ'
בכתובות דף כ"ב לענין הפה שאסר הפה שהתיר למה לי קרא סברא הוא
רואים שהגמ' אוחזת שסברא לא צריך פסוק סברא זה לא דאורייתא כמו
פסוק א"כ לענין זה צריך את הפסוק וא"כ כשהגמ' אומרת דחיוב ברכה הוא
מסברא דאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה היה צריך להיות שיהיה
לזה דין דאורייתא והרי הדין אינו כן דכל הברכות אם אדם עבר ונהנה בלי
ברכה הוא עבר רק איסור דרבנן ולכאו' האיך זה מתאים הרי הגמ' אומרת
שזה סברא וסברא היא דאורייתא ]ועי' פנ"י ברכות שם[
וכן צריך להבין האם הגמרא לא מצאה פסוק אחר שידבר על מי שעשה
עבירות דרבנן ,וכי רק האוכל בלי ברכה הוא חבר לאיש משחית ,והרי יש כ"כ
הרבה דברים שאסורים מדרבנן בשבת ,וכן בכל הענינים יש איסורים רבים
מדרבנן ,וכאן מצא האמורא פסוק שכתוב חבר הוא לאיש משחית זה שעובר
עבירה דרבנן לאכול בלי ברכה ,ובזה הוא חוטא ומחטיא ולמה לא נאמר דמי
שמטלטל מוקצה בשבת יחשב כחבר לאיש משחית מחמת שהוא גורם שגם
אחרים יטלטלו ומצאה הגמרא פסוק רק על גוזל אביו ,ואמו ומי זה זה
שאוכל בלי ברכה ,ועי"ז גורם שכנסת ישראל יפסידו את הפירות ,כי בחטא
שאחד עושה בפירות עי"ז הפירות לא צומחים טוב ,וממילא יש הפסד
לציבור והוא נקרא מחטיא את הרבים דוקא בדבר הזה ,והשאלה למה דוקא
בדבר הזה הרי יש המון דברים שאסורים.
ויש לבאר כך :בודאי עצם הדבר בפרטות אין בו איסור דאורייתא כיון שלא
נכתב בזה פסוק ,אבל הסברא אומרת כן ,ומה היא הסברא שאסור ליהנות
בלי ברכה למה זה באמת ,אלא שהאדם צריך לדעת כי הוא לא בעל הבית
על העולם ,העולם לא שלו! אתה לוקח משהו מהעולם! תדע שאתה לוקח
מהקב"ה לה' הארץ ומלואה והארץ נתן לבני אדם אחרי שאתה לוקח
מהקב"ה לכל הפחות תן תודה להקב"ה על שאתה לוקח.
וכמו שאחד יכנס לביתו של השני ,ויקח דברים בלי לשאול ,אתה חושב שזה
הפקר אין הפקר בעולם יש בעלים על העולם ,מי הוא הבעלים לה' הארץ
ומלואה.
ואחרי שהקב"ה הרשה לך ליטול ,אם תתן תודה שע"י שתגיד תודה אתה
מראה בזה שאתה מרגיש שיש בעל הבית לעולם ,אתה מרגיש שהעולם אינו
הפקר ,ואתה מרגיש שצריך להיות לך הכרת הטוב להקב"ה שנתן לך את זה,

הברכה(.

מצנן אחרים
ברכות )לה ,ב( הנהנה בלי ברכה כאלו גוזל הקב"ה וכנסת ישראל ,חבר הוא
לאיש משחית כירבעם בן נבט שחטא והחטיא ,למה נקט כאן שמחטיא יותר
משאר איסור ,עוד יש לדקדק וכי מיירי באיש חשוב שממנו לומדין כולם,
משמע דאע"פ שאינו עובר אלא איסור דרבנן ]א"ה וראה בקטע הקודם באופ"א[
אבל כיון דאמרינן סברא הוא דאסור ליהנות נמצא מצד אחד יותר גרוע
ממעשה כיון דאין לו רגש וחושב כאילו אין בעה"ב ,ומ"מ דבר כזה יותר
לומדין כמו דאמרו )רש"י ס"פ כי תצא( בעמלק דנכנס באמבטיה רותחת
ונכוה מ"מ מצנן לאחרים גם כאן גורם שהאדם יאבד הרגשים עדינים וזה
מאד עלול להיות ע"י כל אחד.
יש דברים כשנמצאים ברבים מושפעים מאוד אחד מהשני ,שמאבדים
הרגשים עדינים הנה להפסיד ממון ששייך לישיבה נכשלים זה מראה על
חוסר רגש) .קובץ אגרות אילת השחר סי"ח מכת"י(

למהוי חסידא

והנה נאמר במסכת בבא קמא )דף ל ע"א( 'האי מאן דבעי למהוי חסידא...
אמרי לה לקיים מילי דברכות' ,והקשה מורינו בעל אילת השחר שליט"א הרי
מי שלא נזהר במילי דברכות הרי הוא אינו הגון ולפעמים אף רשע ,ומדוע
המקיים נקרא חסיד?
ונאמרו בזה תשובות הרבה ,ותירץ מורינו שליט"א דיש היכי תמצא של
ספיקות בברכות שרק חסיד יכול לטרוח ולברך כיאות )חשוקי חמד בברכות שם,
ועי' א"ר בהל' ברכות(

והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רצה ליישב עפ"ד החוות דעת
בסו"ס קי"א שמחדש דכי היכי שבתפילה יכול להתפלל כמה פעמים בתורת
נדבה ,ה"נ בברכה דוקא בתור ברכת חובה אינו יכול לברך ,אבל אבל ברכת
נדבה יכול לברך כמה שרוצה ,וא"כ זה אולי המילי דחסידותא דמברך ברכת
נדבה .אולם העיר רבנו דאמאי נחשב לחסיד בכה"ג שמברך ברכות נדבה,
ועוד דקשה לפרש ע"פ החוות דעת דהיא שיטה מחודשת. .
]ואמר רבנו דהנה הגרי"ז כותב על אביו 'הגאון החסיד' ,והיינו דהנה בהקדמה לספר מעשה רב
כ' בשם הגר"א דאדם המקיים את השו"ע נקרא כשר ,וחסיד הכונה למי שמקיים יותר מהחיוב,
והנה מרן הגר"ח היה מחמיר שיטות מסויימות בהלכה ,וכן בהל' ברכות שמחמת חששות לא
היה אוכל מאכלים מסויימים כדי לא להיכנס למחלוקת וזה נקרא חסיד[

לקראת ימים נוראים הבעל"ט אנו פונים למי שיש בידו הוראה או הנהגה או עובדה מרבנו שליט"א על ימי ר"ה יוה"כ סוכות ושמחת תורה וענינים
המסתעפים שישלחו בהקדם אלינו לזיכוי הרבים
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הלכות ברכות
שתה חצי רביעית יין וחצי רביעית מים

דכבר יצא ונמצא דהברוך שלו לא מהני ,דבירך בזמן שלא היה חייב ואחרי
שאמר ברוך הרי נהיה הפסק ,ואז נתחייב עוד הפעם בברכה וא"כ אמר ברכה
בלא ברוך )חקרי הלכה ר' מנחם הבלין עמ' מ"ח(.

בסי' ר"ח בשעה"צ סק"ע דן בשתה רביעית שכר ורוב רביעית יין ,אי מברך
בורא נפשות דהרי יש שיטות דמברך ברכה אחרונה על היין ברוב רביעית
ולדידיהו ברכת היין פוטרת לשכר וכי משום שאין אנו יודעים הדין יברך בר"נ
ע"ש ,וקשה דכיון דבפועל אינו מברך על היין א"כ נשאר חובת בר"נ.
ואמר הגראי"ל שטיינמן שליט"א דמשמע דס"ל לשעה"צ דגדר דינא דיין
פוטר כל מיני משקין ,היינו דלא חייל כלל חובת בר"נ אלא נטפל הכל לברכת
היין ,ואם מאיזה טעם אינו מברך על היין תו אינו מברך כלל ,וכמו מי שאכל
בתוך הסעודה ענבים ובירך בפה"ע ודאי דכלפי ברכה אחרונה לא חייל כלל
חובת ברכה בפני עצמה ,רק נטפלת אכילת הענבים לברכת הסעודה ,ואם
מאיזה סיבה אינו מברך ברהמ"ז ודאי שלא יברך על העץ וה"נ בזה .ומיהו
לול"ד יש לחלק דלא דמי יין לסעודה וביין ומשקין יש למשקין חובת ברכה
אחרונה בפנ"ע אלא שברכת היין פוטרתה) .שלמי תודה ברכות(

נתערבו פירות
בירך על פירות שהיו לפניו ,ולאחר מיכן נתערב בין הפירות פרי ,שלא היה
לפניו ולא היה דעתו עליו ,כיצד יעשה,
וכשדברתי עם הגראי"ל שליט"א צידד דאין צריך לברך ,וימשיך לאכול
הפירות ,דהפרי שלא בירך עליו נתבטל בין הפירות שכבר בירך עליהם.
ובספר בני ראם להגר"א גניחובסקי הזכיר סברא זו דיהני ביטול ברוב ,אלא
דהעיר ,דהרי אסור ליהנות מהעוה"ז בלי ברכה וביטול ברוב לא יתיר איסור
זה עיי"ש.
והוסיף הגראי"ל שליט"א לדון האם יש ביטול ברוב על דבר שאינו אסור
באיסור חפצא ,וכגון דא דהפרי אינו אסור באכילה אלא שאין הגברא רשאי
לאכול הפרי עד שיברך עליו ,והראה שכבר דן בזה בספרו אילת השחר על
מס' ב"מ דף ו) :רשימות הרה"ג ר' אפרים שטראוס שליט"א(

פירות משנה שעברה אי מברך שהחיינו
פרי שגדל בשנה קודמת אבל הוא לא אכלו אז ,כגון פרי שלא מצוי במקומו.
שמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א דמברך שהחיינו דהא שמחה הוא לו,
ושהחיינו לזמן הזה מתפרש לפרי שגדל בזמן הזה ,וכן מתפרש לזמן הזה
שהמציא לנו הבורא פרי זה שיש לנו שמחה ממנו ,אבל אם אכלו אז שוב
אינו מברך שהחיינו אף דעתה הוי עונה חדשה ,מ"מ על גידול פירות אלו כבר
בירך עכ"ד) .שלמי תודה ברכות(

ברכה אחת
הנה בתקנת חכמים לברך על הפרשת תרו"מ מברכים ברכה אחת ,כשמפריש
תרומה ומעשר אקב"ו להפריש תרומות ומעשרות ,ואין מברך ב' ברכות.
וצ"ע למה מי שאוכל פרי שברכתו בורא פרי העץ ופרי שברכתו בורא פרי
האדמה כאחת ,לא תיקנו ברכה אחת לשניהם ,ויברך בורא פרי העץ
והאדמה.
ורבנו שליט"א אמר דברכת הפירות היא ברכה על כל חפצא בפנ"ע ואין לברך
ברכה א' על שני חפצים נפרדים ,משא"כ ברכת הפרשת תרו"מ על כרי אחד
ועל תיקון הכרי הוא מברך שהוא חפץ א' ואף שעושה ב' מצוות מברך ברכה
אחת ,ואמנם יש להוסיף דאין החילוק רק מפני שברכת הפירות הם ב' פירות
נפרדים ,אלא דכשעושה הברכה על אכילת פרי העץ עדיין לא מתחייב
בברכה על פרי האדמה ,דכל החיוב כשבא לאכול והרי זו אכילה בפנ"ע וזו
אכילה בפנ"ע ,משא"כ כשבא לתקן הכרי כבר מעתה חל עליו ב' חיובי
הפרשה ,ושניהם לפניו כאחת ולכן תיקנו ברכה אחת לשתי ההפרשות ,ותדע
דבברכה אחרונה כולל כמה מינים אף דכל מין יש לו חיוב ברכה בפנ"ע ניון
דכבר חל עליו חיוב על כולם כוללם בברכה אחת ,משא"כ בברכה לפניה לא
חל חיוב ברכה על פרי שני עד שלא הולך לאכול והרי אכילת כל פרי אכילה
בפנ"ע ,ואם היו מעורבים מעיקר הדין הולכים אחר הרוב לפטור את המיעוט
לגמרי מברכה) .פרורים משולחן גבוה כרך ה'(

שהחיינו בפרי הטפל לפת או לעוגה
כשהפרי טפל לפת כגון אבוקדו שממרח על הלחם ,דטפל ללחם ולא מברך
עליו העץ ,צ"ע האם מברך ברכת שהחיינו דאפשר דמ"מ שמחה יש לו ,או
דנימא דגם לגבי זה הם טפילים לפת ואינו מברך ,וכן יל"ע בכה"ג אם מונח
פרי בתוך עוגה שהוא טפל לעוגה.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר שמברך שהחיינו משום דעיקר וטפל אין
זה עושה שבמציאות אין פה את הדבר הטפל ,אלא שביחס לברכה נאמר
שצריך לברך על כל זה כמו העיקר ,אבל אין זה מבטל את המציאות שיש
כאן ,אולם כל זה כשמרגיש שפיר לטעם הפרי ונהנה ממנו ,אבל כשאינו
מרגיש כל כך י"ל דלא יברך) .שלמי תודה ברכות(

בדין השותה מים לצמאו
הלוקח כדור גלולה לרפואה וכדי שיוכל לבלעו שותה מים בכה"ג כיון שאינו
נהנה מהמים אינו צריך לברך עליהם .ושמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א
דכל זה בשותה מים ,אבל בשותה מיץ או מים עם פטל וכיו"ב ריש לו טעם
עצמי ,אזי אף ששותה לבלוע כדור וכדו' יברך שהכל קודם שישתה למיץ,

מים שמעורב בהם דבש
נסתפק רבנו שליט"א היכי דבירך שהכל והי' לפניו דבש ,ועכשיו רוצה
לשתות מים מעורב בדבש ,והמים לא היו לפניו בשעה שבירך שהכל ,ויסוד
הספק הוא ,באופן דעל המים לבד לא הי' מברך כיון דאינו לצמאו אם לא
שהוא מעורב בדבש ,אלא דיש לדון לאחר שמעורב בדבש במים דאמרינן
דעכשיו כבר יכול לברך שהכל .האם הפי' שעכשיו נעשו המים מתוקים
ומחמת המים צריך לברך שהכל ,וא"כ אף שהדבש הי' לפניו אבל כיון דהמים
לא היו לפניו ,צריך לברך שוב שהכל ,או דלמא דגם עכשיו שהמים נמתקו
מחמת הדבש השהכל קאי על הדבש ,וכיון דהדבש היה לפניו א"צ לברך שוב
שהכל) .צדיק כתמר יפרח(

]א"ה ועי' הליכות שלמה מועדים ח"א פ"ה ארח"ה ) [27שלמי תודה ברכות(

ברכה על תה מר ששותה להתחמם גופו
ויל"ע כגוונא ששותה תה חם בלא סוכר ,דאין לו סוכר וכיו"ב ואין לו הנאה
מעצם השתיה אלא דעושה כן משום התועלת דמתחמם גופו אי צריך לברך.
דהנה חובת ברכה ראשונה נפקא ליה בברכות דף ל"ה ע"א מסברא דאסור
להנות מהעוה"ז בלא ברכה ,והנאה היינו בפשוטו הנאת גרונו מהמאכל ,וא"כ
אפשר דכיון דאין לו הנאה מעצם המאכל ,אלא דיש לו תועלת בזה
שמתחמם גופו עי"ז א"כ הוה זה כרפואה שאין בה הנאה ויש בה תועלת
לריפוי הגוף שאינו מברך.
והנה בפסחים דף קט"ו ע"ב איתא בלע מצה יצא )וערשב"ם שם( ובפשוטו
משמע מסתימת כל הפוסקים ,דברכת המוציא לא הוה לבטלה אף שלא
נהנה מטעם המצה כלל ,ומיהו יש לחלק דבמידי דיש בו הנאה מצד עצמו
תיקנו עליו ברכה אף כשהוא בולעו ,אבל אם מצד עצמו הוא מר ואינו נהנה
אף שיש ממנו תועלת י"ל דלא יברך.
והורה הגראי"ל שטיינמן שליט"א שלא יברך ,מאחר ששותה שלא לצמאו
ותה בלא סוכר אין לזה שום טעם טוב מצד עצמו ,והגר"נ קרליץ שליט"א
אמר שיברך דגם זה חשיבא הנאה מה שמתחמם עי"ז גופו) .שלמי תודה ברכות(

רגיל לשתות מים
יש להסתפק היכא דבירך שהכל ,ולא היה דבש לפניו ,אבל רגיל תמיד
לשתות מים מעורבב עם דבש ,האם מחמת כן נפטר הדבש אף שלא היה
לפניו )צדיק כתמר יפרח(

לא כיון
ויש לעיין לגבי ברכות מי שמברך וחשב קודם הברכה שרוצה לפטור בברכה
זו כמה דברים ,ובשעת הזכרת השם דהוא עיקר הקובע על מה יחול הברכה
שכח לכוין על כך ,אם מ"מ כיון דמתחילה חשב על זה דרוצה לפטור בברכה
זו שאר דברים סגי בהכי )אילת השחר זבחים ב ,א(

אמר פעמים שהכל

ביטול נמלך

הנה ראיתי שהסתפקו ]הגרש"ז[ במי שאמר ברכה כגון שהכל נהיה בדברו
וחזר ואמר אותו ברכה בלא סיבה אם יצא ידי ברכה ,ובפשטות יצא או ברכה
ראשונה או שניה ,ושמעתי בשם הגראי"ל שטינמן שליט"א דלא יצא לא
בברכה הראשונה ולא בברכה השניה ,וכן אומרים משמיה דהגר"ש שקאפ
זצ"ל ובספר שיח תפילה מביא שם כן בשם הגר"ב דיסקין אביו של המהרי"ל
דיסקין זצ"ל ,וסברתם בזה דהרי אחרי שאמר ברכה פעם אחת יצא ידי ברכה,
וא"כ כשמתחיל לומר ברכה שניה ואומר ברוך הרי לא היה מחויב לומר זה

בירך על פרי והחליט שלא לאוכלו ותוכ"ד מהחלטתו שלא לאכול נמלך
שרוצה לאכלו מהו ,מי נימא דע"י תוכ"ד עוקר החלטתו שלא לאכול ונמצא
כאילו לא החליט ,או דנימא דחל כבר היסח הדעת וא"א לבטלו ,ושאל ר"מ
ועקנין את רבנו שליט"א והשיב דיכול לבטל היסח הדעת בתוכ"ד) .בר
אלמוגים(
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יום היארצייט של מרן הגה"ק רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל הסטייפלער נלב"ע כ"ג אב תשמ"ה
כבר הבאנו בשנה א' את ההערכה העצומה של רבנו שליט"א למרן זצ"ל בהתבטלות גדולה אליו.
וכן מה שמרן הסטייפלער ראה ברבנו ראוי להנהגת הדור והפציר בו כמה פעמים להיכנס לזה שיקח לעצמו עול הציבור ראה שם באריכות .וכאן נביא דברים נוספים.

ידיד עליון
כשהיה בן רבנו  -הגר"ש שליט"א ילד כבן עשר ,הצטבר בידו סכום כסף,
והלך לקנות בזה ספרי קהילות יעקב מתנה לאביו .וכשהגיע לקנות את
הספרים ,אמרה הרבנית לבעלה הקהילות יעקב שהוא בן של הגראי"ל .ואמר
הקה"י שאם כך ספר אחד אני אתן במתנה ,וכתב על זה הקדשה נלהבת.
כשראה רבנו שליט"א שמסתכלים בזה ומתפלאים גזר את העמוד הראשון,
אך נשאר חרוט על הדפים מתוך הקדשה את המילים 'ידיד עליון'.
ובפורים תש"ל נתן מרן הקה"י ספר קהילות יעקב על טהרות לרבנו וכתב
על כך הקדשה ]והמילים שבתוך הסוגרים היו גזורים ע"י רבנו[
בעה"י לכבוד ידיד ]עליון הגאון[ רא"ל שטיינמן שליט"א עם כל ב"ב הכבודה
ה' עליהם יחיו.
מתנת עני מאתי המחבר לכבוד פא"מ שליט"א
פורים דפרזים שנת התש"ל
ויה"ר שנזכה לראות בקרוב בביאת הגואל צדק בב"א ובבנין בית הבחירה
הדו"ש יעקב ישראל קניבסקי

עד היכן לטלטל

סיפר רבינו כי שאל את מרן בעל הקהילות יעקב זצוק"ל כשנזדמן לביתו,
שיבדוק אצלו את חדר המדרגות עד היכן מותר לטלטל כשעושה עירוב
חצרות ,ועפי"ז נוהג רבנו כשהיה מניח את המפתח בארון חשמל וכדו'.

כונת השמות

אמר רבינו בשם הסטייפלער .דאם קשה לכוין בהזכרת השמות את כל הכונה
הנזכרת בשו"ע ,יכול לכוין בקצרה – אונזער גָא"ט ]-ה' שלנו[.

אצל הכותל

הסטייפלער לא היה מרבה ללכת לכותל המערבי ולהתפלל ,רק לעתים
רחוקות .וכמדומה שהגרי"ז לא הלך כמעט לכותל המערבי.

תפילה באריכות

הגרב"צ ברוק זצ"ל סיפר שבצעירותו היה הסטייפלער מאוד מאריך
בתפילה ,אבל כאן בארץ ישראל היה מתפלל רגיל.

דרשה לפני התקיעות

הכ"ד המעתיר המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה בב"א
יעקב ישראל קניבסקי.

תהלים בלילה

נשאל רבנו האם אפשר לומר תהילים בלילה דהרי אין לומדים מקרא
בלילה].עי' שער הציון סי' רל"ח מדברי חז"ל[
והשיב "הסטייפלער" היה אומר תהילים בקבלת קהל בין איש לאיש שהיו
מגיעים אליו בלילה .ואמר הרי זה לא איסור ,וללמוד אני לא יכול אז לכה"פ
אני יאמר תהלים .ורבנו שליט"א אמר הצעה למי שאומר תהלים בלילה
"שיאמר עם פרש"י ואז נחשב כתורה שבע"פ] .ועי' ברכ"י או"ח סי' רל"ח(

שמיעתו של הקה"י

שח רבנו :הסטייפלער היה כבד שמיעה בגלל שהיתה לו דלקת אוזניים
קטנה ,ולא היה להוריו כסף לקחת אותו לרופא ,ולכן לאט לאט זה הוזנח עד
שנעשה כבד שמיעה ,מבהיל לחשוב כן ,איזה צער צריך להיות לו על זה,
ולמה הקב"ה עשה לו כן ולא התלונן ע"ז ,מבהיל למתבונן בזה] .והסיפור
שזה קרה בסיביר לא נכון[.
החזו"א אמר על השידוך של אחותו עם הסטייפלער ,שהחסרון היחיד
בשידוך הוא שחשב עליו באמצע שמו"ע.

עניות

הסטייפלער היה ממעט באכילתו ואכל כל ארוחת בוקר רק חתיכת לחם עם
"הרינג".
ובימים שהגיע לארץ היה חי בעניות גדולה ,גם בסוף ימיו לא היה גביר אבל
לא היה חסר בשביל הדברים הבודדים שהיה צריך להם  .רוב ימי חייו חי חיי
דחקות ורק בסוף ימיו היה לו את מה שנזקק לו.
ובהמשך חייו הוא לא היה לוקח כסף מאנשים ,מלבד מר' וואלף רוזנגרטן
זצ"ל ,לפי שבזמן שהוא היה בדחקות גדולה מאוד ,הוא היה חייב לקחת,
ולימים ,אף שכבר לא נזקק ,הוא לא היה יכול לדחות אותו ולכן לקח ממנו,
אבל לא השתמש לעצמו אלא לצורכי משפחתו ועזר להם לחתן את הילדים,
בסוף ימיו הוא חיתן את הנכדים ]היתומים[.

מכתבי נשים

כשהיה הסטייפלער מתפלל בכולל חזון איש בראש השנה ,היה מדבר דברי
התעוררות קצרים לפני התקיעות ,ורבנו היה גם מתפלל שם.

הסטיפלער אמר שמה שאינו קורא מכתבים של נשים ,זה לא רק בגלל
קדושה ,אלא בגלל שהם לפעמים מאריכות הרבה במכתב וחבל לו על הזמן.

נשאל רבנו באחד שיצא מביתו בשבת קודש לרחובות פריז – שהם רשות
הרבים ,ולפתע רואה שיש בכיסו סכום גדול מאד של כסף ,מה עליו לעשות
כעת.
והשיב ,דמאחר ועד שנודע לו היה "מתעסק" שהרי לא ידע שנושא משאוי,
ממילא מיד כששם לב שיש בכיסו מעות ,ירוץ בלי לנוח כלל ,עד שיכנס
לביתו או לרשות היחיד אחר .ולא תהי' הנחה .ואמר שכן נהג מרן בעל
הקהילות יעקב זצוק"ל בצאתו מהמקוה בשבת] ,בכרמלית[ לאחר שהתנער
מהמים שעליו ,והיה חושש עדיין לאיסור הוצאה במעט מים שנשארו עליו,
היה רץ מהמקוה עד לבית בלי הפסק כלל.

הסטיפלער אמר לא ללכת לבית קברות בימים שלא אומרים תחנון ,שבימים
אלו הנשמה לא מגיעה לגוף.

טלטול המים מהמקוה

נוסח התנאים

כששידך רבנו שליט"א את בתו הגדולה עם הגאון רבי זאב ברלין שליט"א
הגיע מרן הסטיפלער לבית רבנו ששם התקיימו התנאים והקריא את
התנאים ,ואמר שלא לכתוב בנוסח התנאים המגיד מראשית אחרית יתן שם
טוב ושארית לאלה דברי התנאים 'והברית' וכו' .דבבריסק מקפידים לא
לכתוב נוסח זה של דברי הברית שהוא לשון שבועה ,מפני חומר ענין שבועה.
]ואמר רבנו שאז בקשו ממני להזמין את הסטיפלער זצ"ל לתנאים ,ולכן
הזמנתי אותו והוא הגיע ,אבל עד היום אני מצטער על כך בשביל מה הייתי
צריך להטריחו לבוא ,אלא שבקשו זאת ממני[.

מכתב הקה"י עבור ישיבת גאון יעקב

בעה"י אור ליום ו' עש"ק פ' במדבר התשל"ט
לכבוד יקירי אחב"י עמי נדב חובבי התורה ומחזיקי' ה' עליהם יחיו.
הן בשנה שערבה נתייסד פה ב"ב ישיבת גאון יעקב והיא ישיבה גדולה עבור
תלמידים הגומרים את הישיבות קטנות ,ועומדים בראשה כבוד הגאון הגדול
מהרא"ל שטיינמאן שליט"א וכבוד הרב הגאון וכו'.
ועתיד גדול צפוי בעה"י להצלחת הישיבה הק' הנ"ל ,אך ההוצאות להחזקתה
קשה מאד כי היוקר כאן עולה נוראות יום יום וההנהלה מתעתדת לשלוח
בקרוב שד"ר לחו"ל אי"ה.
והנני גם אני מבקש מאד מנדיבי אחב"י שיואילו לנדב ולמתוך בעין יפה,
תמיכות ממשיות לישיבה הק' הנ"ל ,כי דבר תורה הם חיינו ואורך ימינו
ובעוה"ר ערומים נותרנו ואין לנו שיור רק התורה הזאת ובזכותה אנו קיימים,
וכל העוזרים ומסייעים יתברכו משמים בכפלי כפלים לתשועה גדולה
והצלחה רבה בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב עין לא ראתה.

בית הקברות בימים שאין תחנון
ספיקות באמונה

נשאל רבנו מה לעשות בבחור שיש לו ספיקות באמונה ,אם להיכנס עמו
לעומק הענינים.
ואמר שידוע מהסטיפלער שספיקות באמונה זה נובע מגאוה ,שהבחור
חושב שהוא מבין ויודע את הכל ,וא"כ עיקר העבודה עם הבחור צריכה
להיות להוריד את הגאוה.

הצלת נובהרדוק

גם אחרי מלחמת העולם הראשונה ,היה עוד מלחמות בעולם כגון בין
הרוסים לפולנים וזה נמשך גם אחר שנגמרה מלחמת העולם ,והיה קיסר
רוסי שהפולנים רצו להורגו ובאו לתופסו והוא התחבא באיזה בית ושם היה
יהודי ואותו יהודי נתן לו טלית ותפילין ללבוש ,וכאשר הגיעו הפולנים וראו
אותו לובש טלית ותפילין אמרו בטח זה לא הוא ובזכות זה ניצל .ולאחר
שנים נתן אשרת יציאה ליהודים לעבור מרוסיה לפולניה ובין האישורים
היתה ישיבת נובהרדוק שהיו להם ארבעים ישיבות )שזה בערך אלפיים
תלמידים( וכולם ניצלו בזכותו ,וביניהם היה "הסטייפלער" .עוד סיפר
שישיבת נובהרדוק היתה ממש "אש" בתחילתה ,והיו הולכים מעיר לעיר
להביא בחורים ,ורק אח"כ דעכה) .אותו קיסר היה שונא יהודים ,אבל בזכות
שניצל מהם עזר להם לעבור(.

עליה לארץ

סיפר רבנו שליט"א כשמרן הסטייפלער כשהיה עדיין בחו"ל היה עובר לפני
התיבה בימים הנוראים ,והיה עושה זאת שלא ע"מ לקבל פרס ]מלבד בשנה
האחרונה טרם עלותו לא"י ,שאז הסכים ליטול מעות להוצאות הנסיעה[.

ד' אמות בלא תורה

אמר רבנו דהנה תוס' בסוטה כ"א ,א כ' "וי"ל סתם תלמיד חכם תורתו
אומנתו ועוסק בה ומהרהר כל שעה ואינו הולך ד' אמות בלא תורה".
ובדורינו כמעט דבר זה אינו בנמצא ,אמנם יש מועטים שאוחזים בדרגה זו,
וכמדומה שמרן הסטייפלער זצ"ל היה בדרגה זו.

בסעודת מצוה

שח רבנו :כשמרן הסטייפלער היה מגיע לברית להיות סנדק לא היה נוהג
לשתות שם כי אם כוס סודה .ובחתונת נכדותיו היה מביא מביתו דברי מאכל
מפאת חששותיו בפרטי המאכלות.

להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות 0527680034@okmail.co.il :או ל
216או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
 0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים

שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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פרשת ראה
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
כי טוב לו עמך

ונשאל רבנו מח"א שליט"א אם לאדם יש מוכים אחד ,ויש לו ב' עבדים למי
יתן את המוכים ,ואמר שיניח ביניהם ויסתלק ,ואינו נוגע לו מי מהם יקח.
ומרן הגרח"ק שליט"א אמר דיעשו גורל .ומרן הגרנ"ק שליט"א אמר שיתן
למי שירצה.

והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך) .ראה
טו ,טז(
ובגמ' קידושין )כ ,א( כי טוב לו עמך  -עמך במאכל ועמך במשתה ,שלא תהא
אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר ,אתה שותה יין ישן והוא שותה יין
חדש ,אתה ישן על גבי מוכים והוא ישן על גבי התבן ,מכאן אמרו :כל הקונה
עבד עברי ,כקונה אדון לעצמו.

לא תעשון כן לה' אלוקיכם

אעלה בתמר
ויש לעיין 211בהא דנכסי רשעים אפילו שבמקום אחר ישרפו ,אם יש חיוב על הרשע
שעבד 212העבודה זרה להודיע 213לבית דין שיש לו נכסים במקום אחר כדי שישרפו
אותם ,או דהמצוה מוטלת רק על הבית דין אבל הוא עצמו אינו מחוייב בזה ,214רק
דאפשר שיש עליו מצוה לסייע לבית דין לקיים מצותן אבל מצד עצמו אין לו מצוה
לדאוג שישרפו נכסיו) .215אילת השחר יבמות דף ט' ע"א ד"ה והנה יש לעיין(

לא תעשון כן לה' אלקיכם )דברים י"ב ד'(
פירש רש"י :אזהרה למוחק את השם ולנותץ אבן מן המזבח או מן העזרה.
]וכן הוא בספרי[.
יש לעיין ,בממון ששייך להקדש ואין בו איסור מעילה ,206אם יהיה איסור מן
התורה לגוזלו ,דלא מצינו איסור לגזול מהקדש רק מדין מעילה .אמנם
להפסיד גם כן אסור מן התורה ,וילפינן זה מלא תעשון כן לה' אלוקיכם,
כמבואר במכות דף כ"ב ]ע"א[ ,ולכאורה לגזול אינו אחרת מלהפסיד ,ואפשר
דהאיסור להשחית ולהפסיד הקודש הוא גם כן מחמת דין קדושה שיש בו,
ולכן אסור לבשל בעצי הקדש מחמת קדושתם ,אבל בממון הקדש שאין
עליו קדושת מעילה ,אפשר דאין איסור מן התורה ,לא לגזול ולא להפסיד.
והנה כתב המרדכי בפרק בני העיר ,והובא בבית יוסף ]אורח חיים[ סימן
קנ"א ,דבית הכנסת נקרא מקדש מעט ,ולכן אסור לנתוץ דבר מבית הכנסת,
ומביא על זה דברי הספרי ,דילפינן מקרא דלא תעשון כן לה' אלוקיכם ,איסור
לנתוץ מההיכל או מהמזבח ,ומשמע קצת ,דגם בבית הכנסת זה אסור מן
התורה ,ובודאי דאיסורו מחמת דקדושת בית הכנסת הוי כקדושת המקדש,
אבל לא מצד דין ממון .ואם כן אפשר דבהקדש שאין בו דיני קדושה לגבי
מעילה ,ואינו אלא ממון הקדש ,אינו עובר מן התורה אם מפסידו) .אילת השחר

לא תתגודדו
בנים אתם לה' אלקיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת )דברים י"ד
א'(
לא תתגודדו ,לא תעשו אגודות אגודות) .יבמות דף י"ג ע"ב(.

האיסור דוקא כשנראה האגודות לבני אדם
נראה דאיסור לא תתגודדו דלא תעשו אגודות אגודות הוא דוקא כשנראה לבני אדם
האגודות אגודות ,וכן משמע ברש"י )יבמות דף י"ג ע"ב ד"ה לא תעשו( שכתב
דהאיסור לעשות אגודות אגודות הוא משום דנראה כב' תורות .216וזה הביאור בהא
דאין לא תתגודדו בחלוקי המנהגים באיסור עשיית מלאכה בערב פסח משום
דהרואה אומר מלאכה הוא דלית ליה )כמבואר בגמ' שם( ,והיינו דכשלא ניכר שנוהג
אחרת מאנשי המקום אין בזה איסור.
ולפי זה נראה דאם נוהגין שני מנהגים חלוקין בשני מקומות מרוחקים שאין יודעין
זה מזה לא שייך האיסור דלא תתגודדו דלא מיחזי כשני תורות .וזהו גם כן סברת
הגמרא במסקנת הסוגיא )שם( דדוקא ב' בתי דינים בעיר אחת אסור דאז נראה יותר
כב' תורות אבל ב' בתי דינים בשתי עיירות מותר) .אילת השחר יבמות דף י"ג ע"ב ד"ה

בבא בתרא דף כ"ו ע"ב ד"ה כן יש לעיין למ"ד(

עיר הנדחת
החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב )דברים י"ג ט"ז(
מכאן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה אובדין שבחוצה לה פליטין ,ושל רשעים בין
שבתוכה בין שבחוצה לה הרי אלו אובדין) .סנהדרין דף קי"א ע"ב(.
יש לעיין בדין עיר הנדחת דממונם נשרף ,אם זהו מדיני העיר שחל דין כללי על העיר
ליאבד עם ממונה ,או שזהו דין שחל על כל יחיד ויחיד לעצמו דממונו אבד .207והנה
ממה דנכסי צדיקים שבתוכה אובדין מוכח שהוא דין על העיר ולא עונש על היחיד
דהא גם נכסי הצדיקים אבד ,208אבל ממה שנכסי רשעים אפילו שמחוץ לעיר אובדין
מוכח דחל דין עונש על היחיד .209וצריך לומר דתרי דיני איתנהו ביה דין כללי על העיר
וגם דין על כל יחיד.210

יש לעיין מה שייך בדאורייתא לא תתגודדו ,דבשלמא בתקנות חכמים כגון מקרא
מגילה ואיסור עשיית מלאכה בערבי פסחים שייך איסור לא תתגודדו על עצם מה
שתקנו חכמים מנהגים חלוקים שאלו יעשו כך ואלו יעשו כך ,אבל בדאורייתא הרי
לא שייך לא תתגודדו אלא כשאחד סבור כך ונוהגין במקומו כמותו ואידך סבירא ליה
להיפך ונוהגין כן במקומו ,ובזה מה שייך לא תתגודדו הא כל אחד סבור שכל
המקומות צריכים לנהוג כדעתו ומה הטענה עליו במה שנוהגין במקום אחר שלא
כדין לפי שיטתו) .אילת השחר יבמות דף י"ג ע"ב ד"ה והנה יש לעיין(

 206כגון למ"ד אין מעילה בגידולין ,ומ"מ זה שייך להקדש כמבואר בשטמ"ק ב"ב עט] .מדברי רביו[.
 207בספר דבר אברהם ח"ב סימן י"ב אות י"א כתב דבעיר הידחת יש ב' דיי שריפה ,א .שריפת שללה
כדכתיב תקבוץ ושרפת ,ב .שריפת גוף העיר כדכתיב ושרפת את העיר .ופשוט שספיקו של רביו כאן
הוא רק בדין הא' דשריפת השלל אבל בדין הב' דשריפת העיר ודאי דהדין הוא על העיר ולא על היחיד.
 208ואע"ג דאמר ר"ש )להלן קיב (.מפי מה אמרה תורה כסי צדיקים שבתוכה יאבדו מי גרם להם
שידורו בתוכה ממום לפיכך ממום אבד ,ומבואר דממון צדיקים אבד עבור מה שדרו בתוך העיר ,מ"מ
הא הצדיקים לא חטאו בע"ז ומצד עצמם לא היו עשים וע"כ דזה דין עוש על הכלל] .המשך מדברי
רביו[.
 209אמם הא לא כל כסי רשעים אובדין אלא דוקא הקבצים לתוכה כדאיתא בגמ' )קיב ,(.והייו
הקרובים לעיר שיכולים לקבצם לתוך העיר אבל הרחוקים אין שרפין כדפרש"י] ,אולם הרמב"ם הל'
ע"ז פ"ד ה"י פירש באופ"א ,ע"ש בו"כ[ ,וכן מבואר בגמ' שם דממון שפל לו בירושה ולא היה בעיר
איו שרף ,ועל כרחך שאי"ז דין על היחיד דא"כ מהכ"ת אלו החילוקים ,אלא שעיקר הקובע הוא "שלל
העיר" ולכך רק הקבצים לתוכה הן בכלל שלל העיר ,וא"כ אין כ"כ ראיה דחל דין עוש על היחיד אלא
עיקר הקובע הוא מה שבגדרי "שלל העיר".
 210מציו באחרוים שדו לומר על עיקר חלות דין עיה" שהוא חלות דין חדש על העיר שחל ע"פ ב"ד
הגדול של ע"א ,וזהו הדין החדש שמשתה מיחידים למרובים שצריך לדון את "העיר" ולא את ה"יחיד",
וזהו הביאור בדעת הרמב"ם ע"ז פ"ד ה"ו דמועיל תשובה לאשי עיה" דתמוה מאד הא חייבי מיתות
ב".ד שעשו תשובה אין מוחלין להם כדאיתא במכות יג ,:אלא דהתשובה מועילה רק לחלות דין שחל
על העיר אבל לא לחלות דין שבתורת יחיד דהוי כשאר העבירות דלא מהי תשובה.
ועיין עוד בספר בין אפרים )סימן ל"ד עף ג'( הביא מספר חו"ב ש"ס סימן ל"א "שאין דין עיר הידחת
דין על כל א' וא' מיושבי העיר בפי עצמו אלא על כל יושבי העיר ביחד שעשים מציאות חדשה אחת".
ויע"ש בבי"א מש"כ לבאר עפ"ז דעת ר' יסים גאון המובא ברי"ף ביבמות כאן.

 211בחקירה זו איפלגו המשת חכמים והמחת חיוך ,דבמ"ח מצוה תס"ו קט בפשטות דמצות ושרפת
מוטלת על כל ישראל ומי שעבר והה מעיה" ביטל מ"ע זו ,אך הביא שם דהמש"ח כתב דהמצוה היא
רק על הב"ד ולא על כל יחיד ויחיד.
 212לכאו' ספק זה איו דוקא על הרשע שעבד ,אלא ידון כללי האם חיוב השריפה הוא רק על הב"ד או
על כל יחיד ויחיד ]וראה הערה? המש"ח והמ"ח[ ,וכל מי שיודע על הכסים צריך להודיע .ואפשר שגם
רביו שקט הספק על הרשע אורחא דמילתא קט שהחוטא יודע היכן מצאין כסיו ולאו דוקא.
 213זה ברור דכסי רשעים אסורין בהאה כדכתיב ולא ידבק בידך מאומה מן החרם )יג יח( ,וההה
מהן עובר בל"ת ולוקה )רמב"ם ע"ז פ"ד ה"ז( ,וא"כ בודאי יש חיוב לחוטא להודיע לרבים שלא יהו
מהם ,וכמו שמצייים את הערלה והרבעי והקברות שלא יכשלו בהם כמבואר בב"ק סט ,.אלא שהידון
כאן על המצות שריפה אם מחוייב להודיע כדי שישרפום או שאיו מחוייב על זה.
 214כעי"ז חקר רביו בכל מחוייבי מיתות בית דין אם המצוה מוטלת רק על הב"ד שיהרגוהו או
שהמצוה גם עליו עצמו להמציא את עצמו לידי הב"ד שיקיימו בו חיובו .עיין בזה לרביו באיה"ש ?
 215הה ביבמות ט .יש הו"א בגמ' גבי עיר הידחת שיהא חילוק לעין הקרבן בין רבים שחטאו ליחידים
שחטאו ,וצ"ב דהחילוק בין יחיד לרבים שייך רק כלפי דיים שחלים על העיר אבל כלפי דין הקרבן
שהוא חיוב שחל על היחיד מה פ"מ במה שיש עוד רבים שחטאו ,והוכיח מזה רביו ]בהמשך הדברים
באילת השחר כאן[ דבאמת גם הדין שריפה חל על היחיד וגם לו עצמו יש דין שיאבדו כסיו ,וא"ש
שליחיד עצמו יש דין שמים אחר ביחידים מבמרובים ולכך ס"ד שגם קרבו ישתה ,וא"ש היטב ,עכ"ד.
עיין לרביו מש"כ לפרש אם אמר שע"י פסה"ד חל גם עליו דין שצריך לעשות שישרפו כסיו ,ולא רק
מצד מצות ב"ד ,אלא עליו גופיה מי רמיא חיובא ,דיתבאר הסוגיא שם דס"ד דישתה הקרבן בין
יחידים למרובים ,ע"ש בדברי רביו בזה.
 216ז"ל רש"י ביבמות שם :לא תעשו אגודות אגודות דראה כוהגין ב' תורות כשקורין כפרים את
המגילה ביום כיסה ועיירות גדולות בי"ד ומוקפין חומה בט"ו.

התם הרואה אומר(

באיסור דאורייתא
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הליכות והלכות בעניני פרוזבול
שעורי הגרב"צ פלמן זצ"ל -כתיבת פרוזבול ע"י בחורי ישיבה

מרן זצוק"ל  :הדגשתי שיכתבו הלואה 'לר' עזריאל' ,שהוא נעשה עבד לווה
לאיש מלוה ,הוא משועבד .אבל בהלואה 'לועד הרבנים' אין כאן שעבוד הגוף,
זה כמו בנק) .225כך נהג בעצמו מרן זצוק"ל בפרוזבול שעשה ערב ראש השנה
שלהי שנת השמיטה תשס"ח בפני שלשה בביתו .זה לשון חלק משטר
הפרוזבול ..." :226הן שנה זו שנת השמיטה ויש לי חובות בשטר ובע"פ על
אנשים ועל בנקים .הריני מוסרם לב"ד דעיר בני ברק הלא המה הגר"ש הלוי
ואזנר שליט"א ובית דינו שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה למעט
הלואה שהלויתי לר' עזריאל אויערבאך שליט"א .ואם אין מועילה מסירה
אלא בפני ב"ד הריני מוסר לכם שכל חוב שיש לי למעט הלואה שהלויתי לר'
עזריאל אויערבאך שליט"א שאגבנו כל זמן שארצה ("...
רבי בן ציון קוק  :כתוב ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה .מי
שעושה את ההלואה הזאת לר' עזריאל אויערבאך ושאח"כ השביעית
תשמט את זה לטובת ועד הרבנים ,האם זה בכלל צדקה ,או לא ,כיון שזה
ניתן בתורת הלואה ורק אח"כ זה נכנס לקופה של צדקה.
מרן זצוק"ל  :שני דברים יש כאן ,גם צדקה וגם הלואה.
מרן זצוק"ל למרן הגראי"ל שליט"א  :אלה שנכנס להם משכורת לבנק בערב
ראש השנה ,קודם לכן היה הלווה ההוא )המעביד ה.ה ,(.אחרי שזה נכנס לבנק,
הבנק נעשה הלווה ,והבנק נעשה לווה אחרי שכבר עשה פרוזבול ,הוא עשה
פרוזבול בותיקין ,והבנק ננעל בשעה שתים עשרה אחד .צריך לראות לעשות
את הפרוזבול אחרי הזמן שהבנק ננעל.
רבי בן ציון קוק  :אם המשכורת נכנסה בשעה עשר ,הוא יכול לעשות
פרוזבול אחרי עשר .מרן זצוק"ל :כן) .227מרן זצוק"ל בערב ר"ה שלהי שנת
השמיטה תשס"ח ,לא עשה את הפרוזבול בבית מדרשו אחרי תפילת
שחרית ,אלא בהמשך היום בביתו(.

קיי"ל בגיטין )דף לז (.שאין כותבין פרוזבול אלא א"כ יש ללוה קרקע ,ואם
אין ללוה קרקע 217מקנה לו המלוה 218קרקע שלו ועושין פרוזבול .ולענין
הלואה הנעשית בין ב' בחורי ישיבה שאין לאחד מהן קרקע צ"ע האיך יכתבו
פרוזבול.
ודנו לפני הגראי"ל שטיינמן שליט"א דאפשר דהחדרים שישנים בהם חשיב
כמו שכירות ,והרי כותבין פרוזבול אף על קרקע 219המושכרת לו ,ואמר רבינו
דאין זה 220נקראת שכירות ,כיון 221שהנהלת המוסד יכולה להוציאם בכל עת
שתחפוץ ,ועל כן הורה שיקנה המלוה מאביו חתיכת קרקע מביתו ללוה222
בעבור פרוטה ויוכל לכתוב פרוזבול223.
וכעי"ז אמר לענין בדיקת חמץ ,שבן ישיבה אין לו זכות וקנין בחדר 224,וא"כ
אפשר דאינו מברך על הבדיקה שבחדר שישן בו.

באלול תשס"ח הגיע רבנו שליט"א כמידי שנה להתברך ולברך לקראת
ר"ה ומרן הגרי"ש דיבר עמו בעניני פרזבול
הדברים מובאים מהספר 'משנת איש' אסופת פסקים הלכות והליכות מרן
הגרי"ש זצ"ל העומד לצאת לאור ע"י תלמידו הרה"ג יעקב ולדשיין
שליט"א ויש"כ

חוב על בנק לענין שמיטת כספים
רבי בן ציון קוק שליט"א  :התפרסמה ההנהגה של הרב והראש ישיבה בנוגע
לשמיטת כספים השנה .שנותנים הלואה לר' עזריאל אויערבאך יושב ראש
ועד הרבנים ,וכותבים בפרוזבול חוץ מההלואה הזאת .ובזמן שמיטת
הכספים שביעית משמטת את ההלואה ,ובכך נתרמת לקופת הצדקה של
ועד הרבנים.

 217ועי' בר"ן )שם( שביאר דהוא מדין זכין לאדם לפי שהדבר בעצמו זכות ולא איכפ"ל
במה שמשך ממו חוב ,אולם הרא"ש )שם סי' ט"ו( כתב דהוא משום שהקילו בפרוזבול
אע"ג דחוב הוא לו.
 218ועי' בגמ' )שם( ובשו"ע )סי' סז סעי' כ"ב( דסגי קרקע כלשהו.
 219וכדאיתא בגיטין )שם( שאפילו אם השאיל לו קרקע סגי בכך ,וה"ה אם השכיר לו
וכמש"כ בשו"ע סי' ס"ז סעי' כ"ג ,ועי' בראית ביאור הגר"א לדין השכירות )שם ס"ק מ"ח(.
 220ועי' גמ' ב"מ דף סו ע"א ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעי' ה') ,ובשו"ת חוקות החיים סי' פ
ד"ה ובהיותי(.
 221וכ"ה בשו"ת חת"ס )חו"מ סי' קי"ג( שמי שסמוך על שלחן אחר ויכול לסלקו כל שעה
כי לא השאילו ולא השכירו לזמן חשיב כאין לו קרקע ,והעתיקו הפתחי תשובה )סי' ס"ז
סק"ד( ,ועי' בסמוך בהערה 115
] 222אבל קין חליפין לא מהי אלא בפיו של הלוה הזוכה כדמבואר בסמ"ע חו"מ סי'
קצה ס"ק י"א ובתיבות המשפט שם סק"א בביאורים[.
 223והגרב"צ פלמן זצ"ל העיר ,דאין צריך לכל זה שהרי אמרו שם בגיטין דאפילו השאילו
מקום לתור ולכירים כותבין עליו פרוזבול ,וא"כ אף אם אין שכירות מקריא כיון שיכולים
להוציאם מ"מ שאלה מיהא הוי ויכתבו על חדריהם המושאלים להם ,ע"כ] .והה אף דעשו
בו קיי שאלה ע"י שעל החדר ,וכן די"א דשואל כלל לא בעי חזקה דעל או גדר אלא
בשימוש בעלמא הוא קוה לאותו תשמיש )עי' תיבות סי' ש"מ סק"ח בביאורים,
ובקצה"ח סי' קפט וסי' ק"ג סק"ג ,ומח"א שכירות ס"א ,ודלא כמהרי"ט ח"א סי' ס"ה(,
מ"מ ההלת הישיבה לא הקהו כלל לזמן וכדחזין ממה שהם יכולים לשותה ולהוציאו
מהחדר ,וגם אם פירשו להדיא שמקהו לזמן דעת המהרי"ט )שם( דכיון שיכול לשותו
לכל מקום שירצה אין דין תפיסת קין לעשות רשות המפקיד ולעולם הוא ברשות הפקד,
ועי' בזה בספר דבר אברהם ח"ב סי' י"ז סק"א ,אולם מ"מ קשה כיון דבמציאות החדר
מושאל להם א"כ שיכתבו עליהם פרוזבול[.
ובאמת הדברים תלויים בפלוגתא רבתא ,דהה המהרי"ט )בתשו' ח"א סי' ס"ה( כתב
לחדש דלפרוזבול מועילה שאלת קרקע גם אם אין לו בה קין שאלה ,ודי שהיח דבר
בקרקע ולא מיחה בו )כגון היח עציץ ברשותו ולא מיחה בו( ,דמקולי פרוזבול שו כאן
שעיקרו של פרוזבול הפקר ב"ד הפקר ועליה מצאו לכותבו על קרקע כלשהו ,וראיתו
מגיטין דף לז ע"א דמקשה אמאי והא איכא מקומו ולא משי שלא הקהו המקום בקין
)ועי' בסמוך שהריטב"א כבר עמד בזה( ,וכן פסק בכסת הגדולה )חו"מ סי' ס"ז אות ל"ז(
שאע"פ שמחמת הדין אין המקום קוי לו לאדם עד שיחזיק באחד מן הדרכים בפרוזבול
הקילו ,אולם בחת"ס שהובא לעיל )בהערה  (113מבואר לא כן ,ועי' בספר דבר אברהם
)ח"ב סי' יז סק"ה( שכתב דאפשר דהחת"ס איירי בזמן שאיו משתמש בשעת כתיבת
הפרוזבול או בסוף שביעית )בזמן שצריך שיהיה לו קרקע ,ועב"ז בר"ן בגיטין שם( ולכן
כיון שאין המקום עצמו קו לו כ"א תית רשות גרידא להשתמש בו לפיכך כל שעתא
ושעתא זמו הוא וכל שעה שהוא משתמש הויא תית רשות מחדש הלכך בזמן שאיו
משתמש אין לו ולא כלום ,אבל המהרי"ט והכה"ג איירי שמשתמש במקום שיתן לו
בשעה זו ולכך על שימוש זה אפילו בלא קין כותבין פרוזבול .אולם בעיקר דבריהם תמה
הדבר אברהם )שם( דהאיך כותבין פרוזבול על קרקע שאלה בלא עשה בו קין הי מי
דמשתמש ברשות מ"מ הא איה ראוי' לגביית החוב כיון שאיה קויה להלוה ,דבין לטעם
שכתב הר"ש )שביעית פ"י מ"ו( דע"י הקרקע חשוב החוב כגבוי ביד ב"ד ,ובין לטעם שכתב
רש"י )גיטין לז ע"א( דלא תיקו אלא בזמן שהחוב כשאר רוב שטרות שהן גבין מן הקרקע
דהוי מילתא דשכיחא ,בעין דוקא קרקע הראויה לגבייה ,דבאיו ראויה לגביה לא עשה
החוב כגבוי וגם הוי מילתא דלא שכיחא דרוב שטרות הן כשיש קרקע הראוי לגבות ממה,
]תיח כשעשה בו קין אז כיון שיש לשאול קין במקום שהוא מוח אז איכא חיוב על
המשאיל שאם לא ייחו כאן מחויב הוא ליתן לו מקום אחר ,כמו בשוכר בית סתם דקי
עכשיו שאם יוציאו חייב ליתן לו בית אחר ,ואותו זכות יכול גם המלוה לגבות להשתמש
בקרקע בתורת שאלה[ ,עכ"ד.

ומציו בזה מחלוקת ראשוים ,דהריטב"א )כת"י( בגיטין דף לז ע"א )ד"ה דמח אסיכי(
כתב על קושית הגמ' והא איכא מקומו )ומזה הוכיח המהרי"ט דמדלא משי כגון שלא
הקהו המקום בקין ש"מ שאין צריך לפרוזבול שיהיה לו בקרקע קין( וז"ל :ובדין הוא
דהוה יכול לאוקמיה כגון דלא אחזיק ביה בדוכתיה דלא קי ליה אלא חד טעמא מתרי
תלתא טעמי קט ,ע"כ ,ומבואר שצריך שיהיה בו קין .וע"ע בשו"ת הרשב"א )סי' אלף
קמ"ה( וז"ל :ואפילו השוכר בית מחבירו יכול הוא להשכיר לאחרים ולא אמרו אין השוכר
רשאי להשכיר ואין השואל רשאי להשאיל אלא במטלטלין ,ובמטלטלין שאין דרכן של
בעלים להשתכר ולהשאיל עמהם מפי שאפשר להבריחן ואיו רוצה שיהיו מטלטליו אצל
אחרים כו' אבל מטלטלין שאין עשויין להבריח שדרכן של בעלים להשתכר ולהשאיל
עמהם משכיר ומשאיל לאחרים ,וזה שאמרו ...בגיטין פרק השולח אר"י השאילו מקום
לתור וכירה כותבין עליו פרוזבול ואם איתא דכל משאיל בין במטלטלין בין בקרקע לא
השאיל אלא לזה בלבד היאך כותבין עליו פרוזבול והלא זה כמו שהתה בפירוש שלא יהא
רשאי להשאילו ולהשכירו וליתו לאחר וכל שאיו ראוי לגבותו בחובו אין כותבין עליו
פרוזבול ,ע"כ ,ומבואר שגם בפרוזבול בעין שיהא ראוי' לגבותו ,ולפ"ז כשלא עשה קין
דאין ראוי לגבותו פשיטא שאין כותבין פרוזבול .אולם בחידושי רביו קרשקש )שתפס
בשם חידושי הריטב"א( בגיטין דף לז ע"ב כתב דמקולי שביעית הוא דסגי אפילו במקום
כירה בלבד ,ואולי כותו שאע"פ שא"א לגבות את מקום הכירה משום שאין השואל רשאי
להשאיל הוי מי בקרקעות )ודלא כרשב"א( ,או דסבר דסוגין איירי שהשאיל לו מקום תור
וכירים בלא שום מאחד מן הקיים וכדברי המהרי"ט ואפ"ה מהי לפרוזבול ,וה"ט לפי
שבפרוזבול אין צריך שיהיה ראוי לגובייא.
 224אמם רביו הגר"ח קיבסקי שליט"א סיפר שכשהיה בחור ולמד בישיבת לומז'ה בפ"ת
אמר לו מרן החזו"א שיסע בליל י"ד לבדוק חדרו עם ברכה) ,ארחות רבו ח"ב ,עמו' ט',
ס"ק לב( .דדעת החזו"א דסגי במקום שדר שם "במציאות" ואיו תלוי בקיים] ,ורק
בשוכר שעדיין לא דר תלוי במסירת מפתח לחייבו ולרש"י בפסחים דף ד' ע"א הוא משום
קין[.
 225בספר שמיטת כספים כהלכתה כתב שמרן זצוק"ל אמר לו ,דאיכא למימר דעל חובות
שחייבים הבקים וחברות בע"מ לא יצטרכו לעשות פרוזבול למוע את השמטתם .דכיון
דבכה"ג לא רמי חיוב תשלומין אקרקפתא דגברא כלל ,ועיקרו של החוב חל אך ורק על
כסי הבק והחברה ,ובאופן כזה הרי לדעת התומים לא שייכא דין השמטה.
ז"ל התומים )סי' ס"ז סקכ"ה( "ובאמת לולי דמסתפיא הייתי אומר וכו' דאם מת הלוה
והיח כסים אין בהם שמיטה ,דעיקר מה שהקפידה התורה הוא ללא יגוש אותו ,דהוא
משועבד גופו ,וכסיו איון ערבין ,ובשביעית פטרה התורה לבל יכול לגוש אותו והפקיעה
שעבוד הגוף ,וזהו בלוה חי .אבל במת בלא"ה על יורש אין שום שעבוד הגוף ,דהוא לא
שתעבד כלל ,רק כסי אביו הם ערבים בשביל אביו ,ובמה יחול שמיטה ,אביו מת ,וכסיו
ערבים מיום הלואה ,ועליו הוא לא שתעבד כלל ,וא"כ ברור דמסתבר למאוד דיורש הלוה,
בו לא שייך שמיטה".
לדיא מצריך מרן זצוק"ל לעשות פרוזבול על כספים שהופקדו בבק ,כמו שביאר בהמשך.
וכן כתב בוסח פרוזבול שלו "הן שה זו שת השמיטה ויש לי חובות בשטר ובע"פ על
אשים ועל בקים הריי מוסרם וכו'".
מה שהדגיש 'על בקים' ,כ' בשבות יצחק )קובץ בעיי פרוזבול פ"ג אות ג'( ששמע ממרן
זצוק"ל שביאר טעמו ,דלכתחילה צריך לפרט בשטר כל מה שאיו במשמעות הפשוטה של
הכתוב ,וכיון שיש ידון אם צריכים פרוזבול כשאין שיעבוד הגוף ,אע"פ שלדיא צריך,
מ"מ יותר טוב להדגיש.
 226מה ששמעתי שקרא מתוך השטר בפי השלשה.
 227כתב בשבות יצחק )קובץ בעיי פרוזבול פ"ג אות ח'( בשם מרן זצוק"ל ,שמועד ההלואה
חשב מעת ההפקדה שאז הבק אחראי לזה כלוה ,גם כשהזיכוי בחשבון רשם רק מיום
המחרת ,ולכן יכול לעשות פרוזבול אחר ההפקדה קודם הזיכוי.
עוד כתב בשבות יצחק )שם אות ט'( בשם מרן זצוק"ל דסגירת הבקים בערב ראש השה
איה כמו קביעת זמן החוב )כמש"כ בשו"ע חו"מ ס"ז סעי' י' "המלוה את חבירו וקבע לו
זמן לעשר שים או פחות או יותר ,אין שביעית הבאה בתוך הזמן משמטתו דהשתא לא
קרי בי'ה לא יגוש"( אלא החוב קיים ואין אפשרות טכית לגבותו) .כשקיימת אפשרות
למשוך את הכסף בכספומט פשיטא שאין בסגירת הבקים שאלה של קביעת זמן החוב(
וכמו"כ חשבון סגור לעשר שים כשאפשר בתוך הזמן לתבוע הקרן ,חשב שיש עתה חוב,
אע"פ שיצטרך להפסיד רווחים או לשלם קס או להמתין שבועיים.
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הלואה לצורך שמיטת כספים

פרוזבול לפדיון הבן

וברשימות הרה"ג רבי עמנואל רלב"ג שליט"א כתב בהאי ענינא :לפני זמן
השמטת כספים בשנת השמיטה הקודמת ,פורסמה קריאת רבנים ת"ח
שליט"א מועדות הצדקה ,המלצה לקיים מצוות השמטת כספים ע"י נתינת
הלואה לגבאי הצדקה ,שתאריך פרעונה בער"ה ולא לכלול הלואה זו
בפרוזבול )או להלוות אחר עשיית הפרוזבול( .וממילא הלואה זו תשמט
ויקיים המלוה מצות השמטת כספים ,וגם צדקה לקופות הצדקה.
שאלתי למורי מרן הגרח"ק שליט"א האם מקיימים בזה מצוות צדקה
וממילא ניתן לחשב כסף זה בכלל המעשר כספים ,או שזו הלואה גרידא ואין
לחשב כסף זה בכלל מעשר כספים .ואף לשי' הרמב"ם )וכמו שהביאו
באהבת חסד( שהלואה לעני הוי בכלל צדקה הרי כאן עוסקים בהלואה
לגבאי שאינו עני ואינו נזקק לכסף זה לעצמו.
וענה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א :זה גרם למצות חסד ולא צדקה.
עקב פרסום פסקו של מרן הגרח"ק שליט"א ביקשו במקומות תורה רבים
להודיע לכל מי שהלווה כסף לגבאי ,לא לחשב כסף זה בכלל מעשר כספים.
שאלתי את דעתו של מורי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א שטען שלדעתו
זה כן נחשב לצדקה היות ומצד דיני חו"מ הלואה זו הינה ברת תביעה ,א"כ
עצם זה שהמלוה לא מממש את היכולת לגבות את הכסף הוי כאילו לקח
ונתן בחזרה שזוהי וודאי צדקה וממילא יכול להוריד כסף זה מחשבון
המעשרות) .והיינו כיון שניתן לדרוש את החוב קודם ר"ה שאז גם מדיני יו"ד
מותר לגבות החוב ,א"כ חשוב שעשה בזה גם צדקה(
שוב שאלתי את פי מרן הגרח"ק שליט"א האם לשיטתו ראוי שגבאי הצדקה
ינסה להחזיר הכסף למלוים וכשיסרבו לקחת יאמר להם הגבאי ,אעפ"כ,
שאז תהיה הסכמת המלוה להשאיר את הכסף ביד הגבאי כנתינת צדקה
גמורה ,וממילא ניתן לחשבה לכו"ע בכלל מעשר כספים .וענה שלכאו' ראוי
לעשות כן.

בהגהות רעק"א סימן ש"ה סעיף ו' מציין לספר קול אליהו בענין אם שביעית
משמטת חוב של פדיון הבן עיי"ש .וצ"ב דא"כ לא יצויר דגדול חייב בפדיון
הבן וכמבואר במסכת קידושין דף כ"ט ,ב דהא כבר עבר עליו שביעית.

נוסח פרוזבול שביעית תרח"ץ
במותב תלתא כחדא הוינא ואתא לקדמנא הרב ר' משה ב"ר ישראל גרשון
הלוי המלוה ואמר לפנינו מוסרני לכם הדינים ר' קלמן יצחק ב"ר אלתר
ארי' ,ור' יהושע יחזקאל ב"ר יעקב יהודה ור' אהרן לייב ב"ר נח צבי שכל
חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה.
באעה"ח כ"ט אלול התרח"צ מונטרי
אהרן לייב שטיימן
קלמן יצחק ב"ר אלתר ארי' ] -פינסקי[
יהושע יחזקאל בן הרב יעקב יהודה וורעשנער

נוסח פרוזבול ערב שביעית תשס"א
מוסרני לכם הרב יהושע חיים אפרים ב"ר מרדכי הלוי ]-שטראוס[ והרב
משה יהודה בהרב דוד מנחם ]-שנידר[ והרב נחמי' פרידלנדר בר' חיים שכל
חוב שיש לי שאגבנו בכל זמן שארצה
אהרן יהודה ליב ב"ר נח צבי שטינמן.
ערב ראש השנה תשס"א
פה בני ברק

נוסח פרוזבול ערב שביעית תשס"ח
העתק מכתב יד רבנו נוסח פרוזבול שכתב – תשס"ח
בס"ד
במותב תלתא הוינא ואתא לקדמנא הר' אהרן יהודה ליב ב"ר נח צבי נ"י
ואמר לנו שכל חוב שיש לו שיוכל לגבותו בכל שעה שירצה כ"ח אלול
תשס"ז לפ"ק
]חתימות התלתא[
אברהם יחיאל ב' ר' שמואל )קרליבך(
משה יהודה בן ר' דוד מנחם שניידר
אברהם ישעיהו בן ר' משה יהודה לוונשטיין
----------------מלבד החתימות הכל הוא מכת"י של רה"י שליט"א.

הצורך בתקנת פרוזבול
באילת השחר )גיטין ל"ו ב'( תמהנו למה הוצרכו לתקנת פרוזבול משום שלא
רצו להלוות ,והרי אם זמן הפרעון אח"כ שביעית אינה משמטת ואם זמן
הפרעון קודם הרי ישלם לו קודם ,ואם חושש שלא יהי' לו כסף לשלם בזמן
שקבע ויצטרך להמתין עד שתעבור שביעית ,הרי יש לו עצה דביום האחרון
הוא יאריך את זמן ההלואה על אחרי שמיטה דאז לא ישמט ועמש"כ שם.
והגר"י סוקל שליט"א הביא בזה מדין מחילה ,דהנה יל"ע אי יוכל המלוה
להרויח זמן ההלואה כעל כרחו של הלוה ,ושמעתי ממו"ר רבינו הגרא"ל
שטינמן שליט"א להוכיח דלא מהני הרוחת ומן בע"כ של הלוה דאל"כ אמאי
הוצרכו לתקן פרוזבול הלא יוכל המלוה להרויח הזמן עד אחר ר"ה ובהא
קי"ל דאין שביעית משמטת כדין מלוה לאחר עשר שנים ,ועכצ"ל דלא מהני
עיצה זו כיון דהלוה לא יסכים להך הרוחת זמן ובעל כרחו לא מהני שו"מ בס'
חלקת יואב שג"כ כתב דין זה וראי' זו) .קונטרס השיעורים קידושין עמ' צ(.

פרוזבול שנת שביעית
ולקראת סוף השביעית תשס"ח כשנכנס הרה"ג ראי"ש קרליץ שליט"א
ביקשו רבנו שליט"א שיהיה שליח עבורו לעריכת פרוזבול בבית דינו של מרן
הגר"נ קרליץ שליט"א ]וכתב את השליחות[ ,וכשסיפר ראי"ש למרן הגרנ"ק
על השליחות של רבנו ,הרהר מרן הגרנ"ק שליט"א ואמר שמסתמא כונת
רבנו היתה שהוא יהיה במושב ב"ד ,ולשם כך נסע במיוחד בלילה למושב
ב"ד שישבו שם כבר ,וביחד ערכו את הפרוזבול) .מפי בעל המעשה(

יום היארצייט של מרן האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל נלב"ע כ"ו אב תשל"ט
שבת פרשת פרה בציריך

בדרך לארץ ישראל

סיפר רבנו שאחרי המלחמה הגיע האדמו"ר ר' יואל מסאטמר זצ"ל לשויץ
ושבת אחת היה ברית אצל משפחת ר' פנחס אטלס בציריך ,והגיע לשבות
עמנו ,זה היה בפרשת פרה והוא התפלל אצלינו בבית כנסת אגוד אחים והיה
בעל קורא בעצמו ,וכן ערך שם את שולחנו ]טיש[ וזכורני שאכל את הדגים
בידים עשה"כ 'כל דגי הים בידכם נתנו' אבל שאר הסעודה אכל במזלג.
אח"כ אמר דרשה גדולה מענין פרשת פרה ע"ד המדרש )ילקוט ר"פ חוקת(
כשעלה משה למרום שמע את הקב"ה אומר אליעזר בני אומר עגלה בת
שנתה פרה בת שתים וכו' ואמר בזה פלפול גדול ונורא.
במוצ"ש קיבל קהל והיה אצלו תור ארוך .המשב"ק ר"י אשכנזי אמר לי לבוא
אחרי  12בלילה ואכן באתי ודברתי אז עמו בהרבה מקומות בש"ס.

כשקבלו רבנו והרבנית את האישורים לעלות לארץ ישראל ,ביקשה הרבנית
מרבנו שיעבור דרך האדמו"ר מסאטמר שהיה אז בז'נבה ,שאינה רוצה
לעשות צעד גדול כזה של עליה לארץ ישראל בלי לקבל ברכה מאדם גדול.
ואז היא נכנסה להאדמו"ר וסיפרה לו שהם עולים לארץ ישראל ,ושאל אותה
האדמו"ר כיצד היא לא חוששת מהציונים .ואמרה לו שהיא היתה מדריכה
על  300בנות וחינכה אותם ,והיא לא חוששת לומר את האמת לכ"א ולכן לא
חוששת מהשפעה .והסכים עמה האדמו"ר ושאל לשמו של בעלה .וראה מה
שהבאנו באריכות בגליון פר' שופטים תשע"ד .ואז רבנו נכנס לדבר עם
האדמו"ר זצ"ל.
ואז התחבט האדמו"ר בענין האם כדאי לו לעלות לארץ ישאל .וביקש מרבנו
שכשיעלה לארץ ישראל ילך לראות את השטיבל של חסידי סאטמר
בירושלים ,כדי שיגיד לו מה קורה שם ,והאם יש שם בני עליה שכדאי לבוא
לשם.
וכשרבנו עלה לארץ ישראל שבת ב' פעמים בירושלים לצורך זה ,והתפלל
בשטיבל של סאטמר ואח"כ ערך את מכתבו לאדמו"ר זצ"ל שבו סיפר לו את
אשר ראה .וכמו"כ הלך עם מכתב מהאדמו"ר מסאטמר להרב שלמה זלמן
פינס זצ"ל ,ששם הציע את הענין האדמו"ר ע"ד עלייתו לארץ ישראל.

המשא ומתן
והנה האדמו"ר דרש בענין עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וכו' בריש מס'
פרה ,והביא להק' על מים שאין להם סוף דקי"ל שאם נפל למים שאין להם
סוף לא תינשא ,אך אם נישאת לא תצא ,משום דרובא מתים ,וקשה דהא
הוי רוב נגד ב' חזקות ,א' חזקת אשת איש ,ב' חזקת חי של הבעל .ושאל אותו
רבנו יבלחט"א ]כשנכנס אליו במוצש"ק[ שהם ב' חזקות התלויות זו בזו ,דכל
החזקת אשת איש היא רק מחמת שהוא חי ,דאם הוא מת אינה אשת איש,
ולמה נחשב לב' חזקות.
ורגיל רבנו לומר שכעת נראה לו שהאדמו"ר היה צודק.

בארץ ישראל
ובאחד הפעמים שהגיע האדמו"ר לארץ ישראל לג' ימים ,נכנס אליו רבנו
שליט"א ושוחח עמו זמן רב .ויש בזה עוד פרטים ואכמ"ל.
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יום היארצייט של מרן הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין הנצי"ב זצ"ל נלב"ע כ"ח אב תרנ"ג
רבנו שליט"א קיבל מש"ב הגרש"ז זצ"ל ומהגאון רבי ישראל גרשון בן הגר"ח זצ"ל אודות מרן הנצי"ב והבאנו כאן כמה ענינים.

יוצאי חלציו
הנצי"ב היה חתן הג"ר איצלה מוואלזי'ן הוא התחתן בגיל  13ובגיל  15נולד לו
בנו ר' חיים ברלין.
בנו ר' חיים היה נראה זקן ממנו .בזיווג שני נשא הנצי"ב את בתו של גיסו בעל
הערוך השולחן ונולד לו בנו מאיר ,וכשנפטר הנצי"ב הוא היה בן .12

התמדה עצומה

שמעתי מרבי ישראל גרשון דהנצי"ב מיד אחרי החתונה שלו עלה לעלייית
הגג וישב למד בהתמדה עצומה יומם ולילה במשך עשרים וחמש שנה! ולא
ירד מן העליה לצורך שום דבר חוץ מתפילות וצרכי הגוף .ולמד עד כלות
הכוחות ,וכך למד בהתמדה רבה ורכש לעצמו בקיאות נפלאה וגדולה בכל
חדרי תורה.
]ולפני כן היו מזלזלים בו שפ"א ראו אותו לומד קצות ,אמרו לו זה לא
בשבילך תלמד גמרא רש"י טוב ,וזה מספיק לך[.

החזיק את כל הישיבה

ישיבת וואלזין נוסדה בערך בשנת תקס"ד ועמדה עד שנת תרנ"ב ,במשך
תשעים שנה החזיקה הישיבה ,והנצי"ב היה ראש הישיבה כמעט חמשים
שנה ,הוא זה שהחזיק את הישיבה ,מתחילה היו שלא החזיקו ממנו כ"כ ולא
זכו להכיר ערכו ,אבל בסופו של דבר הוא זה שהחזיק את כל הישיבה .וזכה
לזה בזכות התמדה והענוה המופלגת שלו.

הערות ,והיו נמצאים בשיעורים גדולי העולם הגרב"ב זצ"ל ועוד ,והגר"ח היה
אומר שטיקעל על הדף ,ואם לא היה לו שטקיעל היה קורא את הדף ויורד.
וכך למדו את כל הש"ס במשך  12שנה מברכות ועד נדה.

זלגו עינו דמעות

בישיבת וואלזין היה התמדה עצומה למדו יומם ולילה ולא היה זמן ריק
מלימודים .כשהנצי"ב היה נכנס להיכל הישיבה בשתים עשרה בלילה ורואה
את ההתמדה של הבחורים היה בוכה מרוב התפעלות .והיה דרכו לעמוד ליד
הכיור ולהשגיח עליהם בלימודם.

מעשה על הרמב"ם

סיפר הנצי"ב שפעם שאלו לרמב"ם היכן מקור הלכה למה שכתב ,ואמר
שבשעה שכתב זכר וכעת איננו זוכר ,אולי שם המקור ,ובדקו וראו שלא שם
המקור ,אמר אולי שם? ולא מצאו ,עד שבסוף מצאו את מקור.
והנצי"ב היה מונה את המקומות ,שהרמב"ם חשב שזה המקור .וכיצד דחו
משם ומה נאמר בסוף.

סגירת הישיבה

הנה ישיבת וואלז'ין תמיד למדו יומם ולילה ובכל זאת נסגרה כנראה מרוב
חטאים בעולם .וגם יתכן דהיה חסרונות בפנים] .ופ"א ראה הנצי"ב בחור שהגיע
ביום הכיפורים בשעה  9לתפילה והיה נראה אחרי מקלחת ,נגש אליו הנצי"ב וסטר לו על פניו
וזרקו מיד מהישיבה[.

ספר על הספרי

והוסיף :גם וואלז'ין נסגרה בגלל מחלוקת ,וכשיש מחלוקת שום דבר לא

ר' שמחה זליג סיפר לי ,שכידוע הנצי"ב חיבר ספר על השאלתות ,ופתאום
בא ונכנס לישיבה ואומר שיש לו ספר על הספרי ,וכולם התפלאו! רואים
שהעיקר תלוי בסייעתא דשמיא.
ובאמת בחיבור שלו על השאילות הראה את כחו הגדול בבקיאות ובפלפול.
היה לו חיבור שלם על הספרי אלא שלא נדפס בחייו רק אחרי פטירתו,
ואמנם כבר הגרי"ז שם עין על החיבור הזה.

יעזור] .וכגון בזמן שגזרו גזירות על בחורי ישיבות ,אמר רבנו שזה שמדברים נגד גדולי ישראל
או מלגלגים על גדולי ישראל זה הסיבה לפורעניות וכמבואר בספר חסדים או' רט ,וז"ל אם
תראה בית של צדיק או בהכנ"ס חרב או רשעים דרים בו דע שישראל היו דרים בו דרך בזיון .וכן
בהמד"ר שנוהגים בו קלות ראש סופו נופל ביד ערלים דיו לעבד שיהא כרבו כי לא נהגו נכרים
קלות ראש ובזיון בבית ה' עד שנהגו בו ישראל שנאמר )ירמיה ז' י"א( המערת פריצים היה הבית
הזה ואח"כ וארוה כל עוברי דרך לעולם לא יעשו הערלים רעה אלא א"כ יעשו ישראל תחילה
רעה ביניהם זה לזה ולא יתבזו ת"ח אא"כ יבזו זה לזה תחילה ,או שמבזין את התורה ואין מוחין
בידם ,והיינו שזה גורם שיקטרגו על הבחורים[.

בקיאותו

הנצי"ב היה בקי עצום וידע את כל התורה כולה.
בישיבת וואלזין היו אומרים בבדיחותא :ר' הערש לייב }הנצי"ב[ יודע ש"ס,
ר' חיים יודע רמב"ם ,ופלוני המנקה יודע את הבית מדרש.

לימוד הרא"ש

והבחורים בוואלז'ין מסרו את הראש ישיבה שעושה צרות לבחורים ,וכך
נסגרה הישיבה.
והבחורים עברו לישיבת סלבודקה ,ומאז החלה הפריחה של הישיבה
בסלבודקה.

אמר רבנו ששמע שכמדומה שהנצי"ב היה חוזר על תלמודו בימי שישי ע"י
לימוד הרא"ש ,שהוא מעתיק הסוגיות עם הדינים לההלכה.

שיר השירים

בואלאזין הי' ההספק דף ליום .הנצי"ב הי' אומר שיעור בימי ראשון ,שני
ושלישי ,כל יום דף ,ורבי חיים מבריסק  -אחרי שהוא נהיה ראש ישיבה  -הי'
אומר בימי רביעי ,חמישי] ,ביום שישי כמדומה לא היה שיעור[ כל יום למדו
דף ועל מה התעכבו? תראו בספר מרומי שדה שבכל דף יש הערה אחת או
שתי הערות וזה מה שהספיקו ביום אחד .הנצי"ב היה קורא את הדף ומעיר

סיפר לי הגאון הגדול ר' יעקב אדלשטיין שליט"א שאמו ע"ה היתה גרה
בילדותה בסמיכות להנצי"ב והיתה שומעת אותו כל ער"ש קורא שיר
השירים בנעימה מיוחדת ,ומרוב פעמים ששמעה היתה חוזרת על כל
המגילה בע"פ.
*וראה בגליון פר' עקב תשע"ד מה שרגיל רבנו לספר על השגחה שגרמה
שהנצי"ב ור' חיים נקברו באותו בית קברות אחד ליד השני.
*על שמחת בית השואבה בואלזין כתבנו בגליון סוכות תשע"ד.

מרומי שדה

יום היארצייט של הגאון הגדול רבי אברהם פאם זצ"ל נלב"ע כח אב תשס"א

מכתב אחרי פטירת רבי אברהם

ח' אלול תשס"ב
זה עתה הסתיימו שבעת ימי האבל על אחד בדורו ,הגאון הגדול הרב אברהם
יעקב הבהן פאם זצ"ל ,ראש ישיבת תורה ודעת ,חבר מועצה גדולי התורה
דאמריקא ,אשר הרביץ תורה ויראה לעדרים זה למעלה מיובל שנים
בארה"ב.
במשך כל ימיו היה הרב פאם מסור בגוף ובנפש לחינוך הטהור של ילדי
ישראל בכלל ולילדי העולים מרוסיה בפרט .לפני כעשור הקים הרב פאם את
ארגון שובו להצלת ילדי העולים מרוסיה המגיעים לארץ ישראל ,ומאז נוסד
הארגון ועד יומו האחרון לחייו ממש ניוט לייוה והשגיח באופן אישי על
פעילות של הארגון תוך מסירות נפש ממש.
הארגון התחיל לפני כעשר שנים וכיום גדל בעז"ה לרשת של כ 50מוסדות
הפרושים לארכה ולרחבה של ארץ ישראל והכוללים גני ילדים בתי כפר
יסודיים ועל יסודיים פנימיות ישיבה גדולה וכולל אברכים ומתחנכים בהם
אלפי עולים ועוד היד נטויה.
הרב פאם זצ"ל ביקש בדינר השנתי של שובו לפני כחצי שנה מרבונו של
עולם לתת לנו עוד קצת זמן ,ואז נוכל להביא לרבינו של עולם ארץ ישראל
של "כל בניך למודי ה'" ,אבל דא עקא הרב הגדול עזב אותנו והשאיר את
הארגון כספינה בלי קברניט.
על כן אנו קוראים בזה קריאה גדולה ונרגשת להמשיך את המפעל שהקים
הגאון הגדול ,ואשר הצהיר בכתב ידו שארגון שובו הוא הארגון היותר קרוב

ללבי לנפשי ,ואדרבה יש עלינו לתמוך ביתר עוז וביתר שאת כדי שנוכל
לראות באמת וכל בניך לימודי ה" ומצוה גדולה על כל אחד ואחד מאוהבי ה
רודפי צדקה וחסד שבכל אתר ואתר להחלץ חושים ולבוא לעזרת האירגון
ביד רחבה ולסייע להם להמשיך ולהגדיל את פעילות הארגון הקדוש שובו
להגדיל תורה ולהאדירה .ועליו חתמו מרן הגרי"ש זצ"ל ויבדלח"ט מרן רבנו
שליט"א )מוסף שבת קודש סוכות תשס"ב(

מוציא יקר מזולל

בס"ד לכ' עסקני 'שובו' ובראשם הגאון ר' אברהם יעקב הכהן פאם שליט"א
אך טוב וברכה כל הימים.
בדברים האלה באתי לחזק העוסקים במצוה גדולה של מוציא יקר מזולל
להציל נפשם משחת ולקרבם לאבינו שבשמים ,יתן השי"ת שמכינוס שאתם
מתנסים כעת יתקדש שם שמים ויתרבו עובדי השי"ת כרצונו ית"ש ,גם נזכה
לגאולתנו במהרה בימינו ומקדש כל מכונו יקום) .קובץ אגרות ס' טש(

לא בא לכלל כעס

שח הרה"צ ר' נתנאל קוין שליט"א כאשר הייתי בארץ הקודש ,נכנסתי אל
הגאון הגדול רבי אהרן יודא ליב שטיינמן שליט"א ומסרתי לו ד"ש מהראש
ישיבה רבי אברהם .ואמר הגראי"ל בהתפעמות שרבי אברהם הוא בעל
נעימות ועדינות בלתי מצויה .אמרתי לו :זה לי שמונים שנה שאני מכיר את
רבי אברהם ואני יכול לומר שמעולם לא ראיתיו בא לכלל כעס) .מוסף שב"ק
בראשית תשס"ב(

לעילוי נשמת הורינו וזקננו היקרים
הרב ר' אברהם בן ר' מנחם הלוי זצ"ל וזוגתו מרת אסתר בת ר' ישראל מאיר ע"ה.
הרב ר' דוב בער בן ר' אברהם מאיר זצ"ל .וזוגתו מרת שרה בת ר' שמחה זעליג ע"ה.
הרב ר' שמחה זעליג בן ר' מרדכי שלום ז"ל וזוגתו מרת באשא לאה בת ר' אלעזר ז"ל.
הרב ר ישראל מאיר בן ר' מנשה הי"ד וזוגתו ומרת מלכה סלוה בת ישראל שמואל ע"ה תנצב"ה

להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות 0527680034@okmail.co.il :או ל
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פרשת שופטים
שנת תשע"ה

פניני הפרשה – אעלה בתמר
בית דין בכל עיר ועיר

כדין ,לא בא לידי ביצוע ,דהא אחר שבא לידי ביצוע הוא כדין ,ואם בדיעבד
חל מה שפסק אינו עובר ,ורק עבר על מה שפסק לכתחילה דלא כהלכתא.

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נתן לך לשבטיך )דברים
ט"ז י"ח( ובגמ' מכות ו ,א איתא 'סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ :מנא
הני מילי דתנו רבנן והיו אלה לכם לחקת משפט לדורותיכם ,למדנו לסנהדרין
שנוהגת בארץ ובחוצה לארץ ,אם כן מה תלמוד לומר בכל שעריך בשעריך
אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ,ובחוצה לארץ אתה
מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר.228

)אילת השחר בבא בתרא דף קכ"ד ע"ב ד"ה יש לעיין אם יודע(

לא תסור
על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל )דברים י"ז י"א(
הט"ז ביורה דעה סימן קי"ז ,ובאו"ח סי' תקפ"ח סק"ה ,ובחו"מ ס"ב כתב,
שבדבר המפורש בתורה להיתר ,לא אסרו חכמים .ועיין בגליון מהרש"א שם
בשם השער המלך שזה רק היכא שיש מצוה.
ולכאורה היה אפשר לפרש ,לפי מה שכתבו בגזירות חכמים ,דהיה רצון
התורה שיאסרו חכמים ,והשאירה זה לחכמים שהם יאסרו זה ,והיכן
שהתורה כתבה בפירוש היתר ,הרי זה ראיה דאין רצון התורה שיאסרו
בכה"ג ,ולכן לא אסרו) .אילת השחר בבא מציעא דף ע' ע"ב תוד"ה תשיך וכו'(
עוד בעניני לא תסור האריך רבינו בכמה וכמה מקומות ,ועיין היטב באילת
השחר יבמות דף כ"א ע"א.
ויש להביא בזה ,מה שכתב רבינו בתוך דבריו בספר ימלא פי תהלתך עמוד
ר"ב )מאמר נס שבא ע"י קיום מצוה ד"ה והנה רצה( :הנה ,רצה הקב"ה לזכות
את ישראל ,והרבה להם תורה ומצות ,ולא רק מצות מן התורה ,אלא על ידי
שיש מצוה דלא תסור מכל אשר יאמרו לך ,הרווחנו כל כך הרבה מצות .כי
חלק גדול מהמצות ,כגון תפילה דלרוב פוסקים הוא רק מדרבנן ,ואפילו
להרמב"ם )הלכות תפילה פרק א' הלכה א'( שזה מצוה דאורייתא ,מכל מקום
מה שיש כל כך הרבה ברכות בתפילה הוא מדרבנן ,וברכות קריאת שמע,
לכולי עלמא זה מדרבנן ,ופסוקי דזמרה ושאר ברכות ,וגם ברכת הנהנין,
וקדיש ,וקדושה ,אמן ואיש"ר ,ועוד רוב הדברים הם מצות דרבנן.

בית דין בחוץ לארץ ובבני נח
יש לעיין על מי מוטל החיוב להושיב סנהדרין בכל עיר ועיר? אם הוא חיוב
על אנשי המקום ,או החיוב על סנהדרין גדולה ,ומסתבר דעל אנשי המקום
מוטל החיוב .וראה ברמב"ן פרשת שופטים )טז ,יח( דמשמע שם דאכן
החיוב חל על אנשי המקום.
והנה בגבורת ארי )במכות כאן( הקשה מדוע אין חיוב בחוץ לארץ להושיב
סנהדרין בכל עיר ועיר ,הא קיימא לן )סנהדרין דף נ"ו ע"ב( דאף בני נח מצווין
להושיב דיינים בכל עיר ובכל פלך ,ובודאי זה בחוץ לארץ דהא אין לבני נח
חלק בארץ ,ואם כן מדוע יפטרו ישראל וכי גריעי מבני נח.
ואפשר דשאני דין בית דין דישראל מבית דין דבני נח ,דהא בבני נח סגי גם
בדיין אחד ,ונמצא דכל הממונה מהמלך לנהל העיר הוא הבית דין ,וזהו מה
שהמלך מחוייב למנות שר העיר ,אבל בישראל שצריך לפסוק על פי בית דין
של כ"ג ,והבית דין צריך לפסוק לפי דיני התורה ,זה לא חייבה תורה בחוץ
לארץ בכל עיר ועיר) .אילת השחר מכות דף ז' ע"א ד"ה בשעריך אתה מושיב(

בית דין בכל פלך ופלך
יש לעיין במה דמחויבין להעמיד בית דין בכל פלך ,מה קובע להיות פלך אחד,
ובחוץ לארץ אפשר שקובע מה שהמלך ממנה שר אחד על כל המחוז ,ובארץ
ישראל צריך עיון) .אילת השחר מכות דף ז' ע"א ד"ה יש לעיין במה(

לשאול בחוזים בכוכבים

עיד שרובה עכו"ם
נראה דבאר"י אף בעיר שרובה עכו"ם מצוה להעמיד סנהדרין.

תמים תהיה עם ה' אלקיך )דברים י"ח י"ג(
אמר רב חסדא וכו' ואמרו לי כלדאי ]החוזים בכוכבים[ מלפנא הוית ]חכם
תהיה[ ,אמינא אי גברא רבה הוינא אסברה מדעתי ,אי מקרי דרדקי הוינא
אשיילה מרבנן דאתו לבי כנישתא) .יבמות דף כ"א ע"ב(.
יש לעיין ,הא אסור לשאול בחוזים בכוכבים משום תמים תהיה עם ה' אלקיך,
כמבואר ביורה דעה סימן קע"ט ,אלא דבגליון מהרש"א שם הביא בשם
מהרא"י דאינו איסור ממש .ומכל מקום קצת קשה למה האמין להם בזה,
ואולי כיון דלא היה לו שום נפקא מינה למעשה ,אין אפילו קצת חשש במה
שהתחשב בזה .ובריטב"א בשבת דף קנ"ו ע"ב כתב דלשאול מהם אסור,
אבל כשאמרו מעצמם ראוי לחוש לדבריהם ,ולבקש רחמים וליתן
צדקה).229אילת השחר יבמות דף כ"א ע"ב ד"ה אמרו לי כלדאי(

)אילת השחר

כתובות דף מ"ד ע"א ד"ה שם תוד"ה אין לה וכו'(

תקנת עזרא להושיב דיינים בב' וה'
יש לעיין במה שכתבו התוס' )כתובות דף ג' ע"א ד"ה שבתי דינים( דתקנת
עזרא שיהו בתי דינין קבועין בשני וחמישי ,היינו שמתחילה לא היו קבועים
אלא בעיר אחת ועזרא תיקן שיהו קבועים בכל עיר ועיר בשני וחמישי.
וצריך עיון קצת ,הא זהו חיוב מן התורה להושיב בית דין בכל עיר ועיר .ואולי
מדאורייתא אין חיוב להושיב בית דין קבוע בכל מקום רק בעיר אחת סגי ,עד
שבא עזרא ותיקן שיהא קבוע בכל עיר ועיר.
ועיין בתוס' רי"ד )כתובות שם( שכתב דאף על גב שיש סנהדרין קבוע בכל
עיר בכל זאת לא היו יושבים אלא בשני וחמישי ,וצריך לומר דלפני תקנת
עזרא לא היו קבועים כלל ,אלא בזמן שהיה תביעה וכדו' היו מתאספים.

לא תחיה כל נשמה
רק מערי העמים האלה אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה לא תחיה כל נשמה
)דברים כ' ט"ז(
בפרשת בהר ,ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבותיכם מהם
תקנו עבד ואמה )ויקרא כ"ה מ"ד( ,ופירש רש"י :דבז' אומות איני נוחל ,שהרי
הזהרתני לא תחיה כל נשמה ,אלא מי ישמשני ,מאת הגוים וכו'] .ועיין יבמות
דף ע"ח ע"ב ,קדושין דף ס"ד ע"ב[.
יש לעיין ,אם האיסור בז' אומות הוא על הקניה ,או דהאיסור הוא מה שאינו
הורגו ,אבל לא על עצם הקניה .ונפקא מינה ,באופן שעכשיו בין כך אינו יכול

)אילת השחר כתובות דף ג' ע"א תוד"ה שבתי דינין וכו'(

לא תטה משפט
לא תטה משפט לא תכיר פנים )דברים ט"ז י"ט(
יש לעיין ,בדיין שדן דין שאינו אמת ,ויודע שפסק דינו לא יבא לידי מעשה,
אם אפילו הכי עובר על לא תטה משפט ,כשפוסק שלא כדין.
ואם נאמר דבכהאי גוונא אינו עובר בלא תטה משפט ,אפשר דגם באופן
שהפסק שלו בדיעבד חל ,לא יעבור בזה ,דהוה ליה כאילו הפסק שהיה שלא
 228ע"ע מש"כ רביו באיה"ש מכות דף י' ע"ב ד"ה למ"ד ,אם יש חיוב להעמיד ב"ד בערי מקלט לקיים
הדין 'ודבר באזי זקי העיר ההיא ,וכן לעין בן סורר ומורה ,יע"ש מש" שם בזה.
 229א"ה ,יש להעיר דהא מציו ג"כ בשלהי ברכות דרב יוסף חשש מלמלוך מחמת שאמרו לו כלדאי
שאחר שתיים שימלוך ימות ,ושאלתי לרביו )אור ליום ג' ,י"ב סיון תשס"ד( ,ואמר דיתכן דבכולהו

לא באו לשאול ,אלא אמרו להם כלדאי מעצמם ,וכן צ"ל בההיא דשבת קו :דאמרו כלדאי על רב"י
דגבא הוה ,לא באו לשאלם אלא אמרו מעצמם ,וכן צ"ל בכל דוכתי דאשכחן הכי .ולאחר שעיין רביו
באיה"ש המובא בפים ,אמר דיתכן גם שסמך רב יוסף על דבריהם מלמלוך ,דהוא כמש"כ הריטב"א
דליחוש ולבקש רחמים שרי ,עכ"ד.

221

במזיק את חבירו ,ובקציצת ענפים

להורגו ,אם כעת מותר לקנותו ,או דבזה שגזרה תורה לא תחיה כל נשמה,
כלול בזה איסור כל דבר שזה בסתירה להריגתו ,אפילו שעכשיו אין בידו
להורגו) .אילת השחר קדושין דף ס"ז ע"ב ד"ה שאתה רשאי לקנותו(

דעת התוס' בבבא בתרא דף כ"ו ע"א ,דאסור לקוץ אילן מאכל ,אף על פי
שמזיק לחבירו ,והרמב"ן שם חולק ,דמחוייב לקוץ ולא להפסיד לחבירו
אפילו פרוטה.231
והנה בדף כ"ז ע"ב שם איתא ,דבחרוב ובשקמה שמזיק לחבירו קוצץ כנגד
המשקולת ,ולדעת התוס' יש להוכיח מזה ,דאין איסור בל תשחית בקציצת
ענפים ,כיון שאינו קוצץ כל האילן ,וראיתי מביאים מהדרכי תשובה סימן
קט"ז ס"ק נ"א ,דיש האוסרים גם לקצוץ ענפים) .אילת השחר בבא בתרא דף כ"ז

בל תשחית
כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח
עליו גרזן )דברים כ' כ'(

באינו דרך השחתה
התוס' בבבא קמא דף קט"ו ע"ב ד"ה ולא ישקה ,כתבו דאסור להשקות מים
שנתגלו לבהמתו ,משום בל תשחית .חזינן מדבריהם ,דאף דאינו עושה דרך
השחתה ,וגם אינו ודאי שיש בזה ארס נחש ,מכל מקום אסור משום בל
תשחית) .230אילת השחר בבא קמא דף קט"ו ע"ב תוד"ה ולא ישקה(

ע"ב ד"ה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת(

שאלות בעניני הנהגת הקהילות
ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט) .שופטים יז ,ט(
שאלות בעניני הנהגת הקהילות שהובאו קמיה רבנו שליט"א .ונתפרסמו ביתד נאמן מוסף קודש גליון ערב פסח תשס"ז

לקבל רבנים שאינם חזקים

הרמב"ן  -אבל אז ,היה זה ויכוח כפוי ובעיקר זה היה הרמב"ן!!! הרמב"ן,
מגדולי הראשונים .צריך תמיד לדעת ,שהם לעולם לא יודו ולא תשכנע
אותם אפילו במאומה הנושא הזה מיותר! תועלת הוא לא יוכל להביא והוא
טומן בחובו רק נזקים  -הן למשתתף בויכוח ,ובעיקר יש חשש נזק גם לכלל.
תועלת בוודאי לא תצמח מכך.
מסופר על הגאון הגדול רבי משה סולוביצ'יק זצוק"ל שבתקופת היותו
במחנות אחרי המלחמה העולמית ,הוא ישב שעות ארוכות עם מסיונר אחד
שניסה לנצל את שברון לבם ומצבם הקשה של היהודים באותה תקופה.
מדוע רבי משה כן ישב עמו? פשוט ,הוא נקט בעורמה ע"י שנתן לאיש את
ההרגשה שיש אוזן קשבת להבליו .אבל עיקר המטרה היתה ,למנוע ממנו
לגשת לאחרים שעלולים חלילה ליפול ברשתו .רק בגלל הצורך בהצלה זו,
רבי משה "הקשיב" לו.

א" .ועידת רבני אירופה" ,מקבלים פניות מקהילות שונות ,ואף מרבנים
שונים שאינם מקפידים כל כך על הנושאים אשר הם אמורים להקפיד
עליהם כמתחייב מהיותם נקראים רבנים ,והם מביעים את רצונם להצטרף
לשורותנו .השאלה היא ,האם בכדי לשמור עליהם מוטל עלינו לקרבם אלינו,
כמובן תוך כדי דרישה מהם ,לתקן את הדרוש תיקון בקהילתם.
יש לנו מספר דוגמאות לשאלה זו .במספר מקומות ישנם רבנים שחייבים
לפקח עליהם שלא יעשו טעויות באורח שבו הם מנהלים את רבנותם
ובהכרעותיהם בשאלות הלכתיות  -בעיקר בעניני גיורים .רבנים אלו אינם
"מר בר רב אשי" ,אך אינם אנשי זדון  -הבעיה היא שישנם כאלה שאינם
בעלי חוט שדרה חזק דיו ,והם מתקשים לעמוד בפני לחצים .לדוגמא :ישנו
סוג של רבנים שלעולם לא יעז לגייר שלא כהלכה .אמנם יש כאלו שלא
יעמדו בלחץ ,והבעיות הכרוכות בצעד כזה כבר קבלו פומבי .אם נקבל רבנים
כאלה לשורותנו ,הרי שעצם החברות תאלץ אותם לקבל את התכתיבים
המחמירים שלנו ואת הנוהלים שלנו .האם צריך לקבלם?
תשובה .אין לצרף רבנים מהסוג הזה .רב שצריך שומר קבוע ,לא יעזור
השומר שיוצב עליו .הרב עצמו צריך להיות ירא הוראה והוא עצמו צריך
להיות השומר של עצמו .אם מדובר באדם שהוא עצמו צריך שמירה
חיצונית ,השמירה לא תעזור  -וממילא אין לצרף רב כזה .לעולם יהא חשש
כבד שהוא לא יהיה חזק .לעומת זאת אם ידוע שהוא בסדר לחלוטין ובכל
מצב הוא יהדוף לחצים ,אלא שהוא מבקש להצטרף רק כדי שהצטרפות זו
תהא לו כלי עזר כדי להדוף את הלחצים מצד גורמים שונים ,לזה יש כבר
משמעות אחרת .ואם ברור לנו שאותו רב לא יכנע ללחצים בשום דרך ואופן
 וכל רצונו הוא רק להקל מעל עצמו את המאבק ,זהו כבר יכול להיותבמקרים מסויימים ,שיקול אחר .אך כמובן שיש לבדוק כל ענין לגופו.

לומר את ההלכה לגוים
ג .ישנן פניות אל רבנים העוסקים בשאלות רפואיות ,רבים מחכמי האומות
מתעניינים לשמוע את דעת ההלכה בנושאים אלו .בדרך כלל ,זו התעניינות
גרידא ולעיתים גם מתחשבים בכך .כמובן שעל הרבנים לכתוב נמוקים
ומקורות ,להסביר את דעת ההלכה בנידון ,וזה נלמד ע"י שאינם בני ברית.
צריך להדגיש :אין מדובר כאן בויכוח ,אין התנצחות .מדובר בהתענינות של
חכמי האומות ,שפשוט מעוניינים לדעת את דעת ההלכה .האם יש היתר
לכך?
תשובה .באופן כזה ,ניתן להביא לידיעתם את דעת ההלכה .כמובן שצריך
לברר היטב את העמדה עד שתהא ברורה וחדה ואת זאת יש לברר אצל
גדולי הדור עד שהכל יהא מחוור מבחינה הלכתית ומבחינה השקפת התורה.
אז יש לערוך את הדברים באופן מוסדר ,ורק כך ניתן להציגם כדעת תורת
ישראל .אבל כל זאת בתנאי ,שאין מדובר בפולמוס .תורת ישראל אינה
יכולה לעמוד לשיפוטם של נוכרים!

ויכוחים עם הנוצרים

כשאין הפרדה

ב .דבר מצוי הוא שרבנים שונים ,מוזמנים לעיתים ,לועידות העוסקות
בליבון נושאים בעניני דת ,וזאת בהשתתפות כמרים וראשי דתות אחרים,.
האם יש היתר לרבנים להשתתף בועידות מעין אלו? ישנם שטוענים שתמיד
היו רבנים שהלכו להשתתף' .נשיא ועידת רבני אירופה'  -הרב הגאון רבי
יוסף סיטרוק ,מאוד מתנגד להשתתפות כזו ,אך ישנם אחרים שסבורים
אחרת .כיצד יש לנהוג?
תשובה :לאורך כל הדורות ,השתתפות בויכוחים מהסוג הזה היתה דבר חריג
ביותר .היה רק כאשר הפריצים כפו את הויכוח ,בגלל אימת מלכות או בעטיה
של גזרה ,נאלצו לבוא ולהשתתף .בכלל ,כל ההליכה להתייצב בפני הרשויות
היא דבר כפוי והיא בגדר שתדלנות גרידא  -ולא דבר שיש לרצות אותו .כך
למשל היה רבי מנשה בן ישראל כשהלך אל המושל קרומוול וכשהתייצב
בפני הפרלמנט בלונדון לטובת אחינו היהודים ולמען הכלל ,כדי לסייע להם.
אבל לא היה זה בעניני דת ,ולא בשאלות של אמונות ודעות .על אחת כמה
וכמה כאשר אינם מחוייבים בדבר ואיש אינו כופה זאת ,המגע וההתחככות
עם בני האומות אינה רצויה .ידועים לנו הויכוחים המפורסמים כמו ויכוח

ה .ישנן קהילות רבות ,בהם יש בתי ספר לימי ראשון )סאנדיי סקולס(
המיועדים לילדים הלומדים בבתי ספר כללים של המדינה .מה כדאי ללמד
את הילדים בהזדמנות הזו? האם לשים דגש על לימוד חומש ותנ"ך ,או ללמד
נושאים שונים מתושבע"פ ,שלפעמים מרתקים את הילדים יותר? הבעיה
הגדולה היא ,שלימודי החומש אינם מצליחים תמיד לרתק את תשומת הלב
של נערים במקומות אלו ,ובאם הללו לא ירגישו את הטעם והמתיקות ,יש
חשש שיפסיקו לבוא ,ואז הם עלולים פשוט להתנתק ולהיאבד בכלל
מהחינוך היהודי ולימים מהעם היהודי...

 230ועיין בהמשך דברי רביו שדן ,לשיטת הט"ז או"ח סימן שט"ז סק"ג ,דבספק יש זבובים בתיבה
מותר לסוגרה בשבת אם איו מתכוין ,ואע"פ שאם יש זבובים הו"ל פס"ר שיצודו ,א"כ ה" למה יהא
אסור משום בל תשחית ,הא כיון שאיו מתכוין להמית ואיו בודאי שיש שם ארס חש יהא מותר ,וע"ש
מש"כ רביו בזה.

 231ובסברת התוס' י"ל דכל דיי הרחקה הוא משום תביעתו של השי שירחיק ,וכיון דאיהו גופיה אילו
היה האילן שלו לא היה לו היתר לקוץ האילן ,א"כ גם לחייב את חבירו לקוץ האיל איו יכול ,וסברת
הרמב"ן היא דכיון דלא טע האילן מהסכמתו שפיר יכול לכופו לקוצצו כדי שלא יהא מזיק] .כל זה
מתוך ביאור רביו באיה"ש בדף כו .בתוד"ה אא ,ע"ש[.

ד .האם יש לרבנים היתר כלשהו להרצות בכינוסים שונים המיועדים לקירוב
רחוקים ,כאשר הישיבה בהם מעורבת ,ואין שם הפרדה בין גברים לנשים?
תשובה :רבנים אינם צריכים להשתתף באסיפות מעורבות רח"ל כאשר
אין שם מחיצה .אי אפשר לעשות קירוב ,כאשר היצר הרע נמצא באמצע.
מהשתתפות כזו ,לא יכול לצאת שום דבר טוב!

ללמד חומש
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לקתולים לקבל כסף שישמש להם ללמד את דתם! אנחנו עוזרים למוסלמים
לקיים שחיטה על פי דתם! שרבנים יחזקו דת אחרת  -זה לא ניתן לעשות!
ובפרט כשעצם השיתוף הוא בעייתי מאד] .ובשאילה זו פנה גם האדמו"ר שליט"א

תשובה :אנחנו חייבים ללמד את הילדים חומש ושאר דברים ,בדיוק כפי
המסורת שקבלנו מהדורות הקודמים .יש דרך סלולה וברורה איך עולים
בתורה והאיך מקנים תורה .אם רואים שהנערים זקוקים למשהו יותר
"חריף" ,צריך להניח בתוך החומש את קושיות הראשונים או שאלות מתוך
תורה שבע"פ .אבל הכל בתוך החומש! כך יש לנהוג עד שיהיו ראויים ללמוד
משנה ,ואחרי כן הגמרא .דרך זו נתקדשה ע"י הדורות הקודמים וזו הדרך
שמוליכה במעלה הסולם העולה בית ד' .זו דרכה של תורה  -ללמוד חומש,
ולהכניס את הגישמאק לתוך הפסוקים!

למרן הגריש"א זלל"ה והוא אמר שצריך לשאול את מרן רבנו שליט"א ,ורבנו שליט"א אמר
שצריך לשאול את הגריש"א זלל"ה ושניהם ביחד עם האדמו"ר ליבנו את הצדדים[

לבא לאירועים בשבת
ח .לעיתים מוזמנים רבנים לחגיגות שונות ורשמיות שנערכות מטעם
השלטונות ,לפעמים בימי שבת ויו"ט .האם יש היתר לרב להופיע שם ,כמובן
מתוך פירסום על כך שהרב הגיע למסיבה בלא חילול שבת ,וכדו' .האם עצם
ההופעה של רב ,במקום כזה ,הוא בגדר חילול שבת ,כאשר בדרך כלל יש
סיקור גדול של האירועים הללו באמצעי התקשורת וכו'? חשוב להדגיש
שאין מדובר בחילול שבת
תשובה .רבנים לא צריכים להיות שם בשום אופן ,ולהיפך ,נוכחותם תזיק
מאד ליהדות .יהודי ,צריך שיראו עליו שהוא יהודי ושהוא נוהג כיהודי!
בשבת ,יהודי צריך לנהוג כמו בשבת ,וזה מה שרב צריך להפגין כלפי חוץ .אם
עכשיו שבת ,אז הכל צריכים לראות ש"שבת היום"! אמנם יכול להיות שאין
כאן שאלה הלכתית של איסורי שבת ,אבל השאלה היא איך צריכים לנהוג
בשבת! השאלה אינה איך הגוי יראה את זה ,אלא איך היהודי יראה את זה!
פחות חשוב מה יחשוב הגוי אם הרב לא ישתתף ,אלא מה ילמד מזה היהודי
אם הרב כן יהיה נוכח! בעיקר כאשר רוב היהודים בתפוצות אינם מקפידים
כל כך על קלה כחמורה ,מה הם ילמדו מהעובדה שהרב  -גם אם באופן
שאיננו כרוך בחילול שבת  -משתתף בשבת בכינוס כזה? האם זה יחזק אצלם
את שמירת השבת ,או חלילה להיפך?! האם זה יקרב רחוקים או פושרים
לחיי תורה אמיתיים ,או ירחיק חלילה! זה השיקול היחיד .אין לי ספק ,שגם
הגוי יבין את זה ,ואדרבא ,יכבד מאד את הדבר .אם יראו ששם ד' נקרא על
הרב ,לפחות יכבדו את הדבר .אפילו גוי לא רואה בעין חיובית ,כאשר יהודי
אינו נושא בגאוה את דתו ומחפש היתרים  -בפרט אם מדובר ברב!

גזירת השחיטה
ו .כידוע ,מתקופה לתקופה מתעוררת באירופה גזירת השחיטה .ושאילתנו
האם עלינו להשיב מלחמה שערה בכל האמצעים העומדים לרשותנו ,או לא
להילחם על הנושא  -כי כמובן היום אפשר להשיג בשר באמצעות יבוא
ממקומות שאינן אוסרים את השחיטה ,ובכך לחסוך מעצמנו תשומת לב
מיותרת .ברבים מהמקרים ,הגופים הנלחמים בשחיטה עושים זאת
מנימוקים אנטישמים ,והמאבק בהם עלול לגרום לעליה במפלס השנאה!
כיצד ,איפוא ,יש לנהוג?
תשובה .באופן כללי כאשר ישנו חשש שמאבק מסוים יסעיר את דעת הקהל
כנגד היהודים ,צריך להמנע מכך ,שהרי זה מסוכן .אולם כאשר מדובר
בשחיטה הכשרה ,הדבר שונה לחלוטין .בעבר ,כל המאבק כנגד המזימה
לגזור על השחיטה היהודית נוהל ע"י הגאון הגדול ר"מ סולוביצ'יק זצ"ל.
אמנם הדבר נוגע כמובן לשאלת ה"איך" לנהל את המלחמה הזו .אבל על
השאלה "האם"  -התשובה היא שחייבים להאבק ,אפילו שיש פתרונות
חילופיים להשגת בשר ומדוע? כי זו שאלה של חילול ד' .מה טוענים מתנגדי
השחיטה? שכביכול ,השחיטה היהודית היא אכזרית! וכי יתכן שהקב"ה
הורה לנו לעשות מעשה של אכזריות? היתכן? חלילה מלהסכים לטענה כזו,
זה 'חלול ד'! צריך להשתמש בכל כוחות האפשריים בהסברה והשתדלנות
כדי למנוע חילול ד'  -שזה הדבר החמור ביותר!!! זה לא מאבק על השחיטה!
זה מאבק על כבוד שמים!

שמירת בתי העלמין

לחבור למוסלמים במלחמה

י .המאבק על שמירת בתי העלמין ,ברחבי אירופה ,מתנהל בדרך כלל ע"י
גופים אחראים ורציניים ,העושים מלאכת קודש ,ימים ולילות ,בהצנע
והרחק מאמצעי התקשורת ,כאשר ראוי ונכון לפעול בפעילות מעין זו .אולם
לעיתים ,ואולי זה גם נובע שלא כל פעם אפשר להצליח במאבק שקט
ועיקש ,מתעורר רעש גדול ,וכמובן שרעש גורם להתקפות על יהודים מצד
כל מיני גורמים .האם יש לנו רשות לוותר על הדרישה לשימור בתי העלמין
או להתפשר בעקבות כך?
המציאות הוכיחה כי ישנם מאבקים שהצליחו בגלל שהמאבק היה בכוח,
באופן בלתי מתפשר! מפעם לפעם ,מוצאים בתי עלמין במרכזי הערים,
באזור ששויה הון רב מבחינת ערך הנדל"ן ,ואם לא יהיה מאבק בכוח ,זה לא
יבלם .אם יוותרו ,זה עלול להעצים את מגמת חילול בתי העלמין  -אך אם
ילחמו ,יסעירו את דעת הקהל העולמית וזה יכול לעזור...
תשובה.כל זמן שלא בנו ,חייבים להלחם בכל דרך לבל יפגעו בקברי ישראל.
אחרי שכבר בנו ,על מה יש להלחם? לדאבוננו ,גם בארץ ישנם יהודים
שמעיזים לחלל קברי יהודים  -והדבר גורם לכך שגם בחו"ל יחללו קברים,
רח"ל .הרי כל מי שינסה לעצור בעדו מלחלל קברי ישראל ,יטען שהנה,
בארץ ישראל ,גם כן מחללים קברים כדי לבנות ולסלול כבישים .וע"ז נאמר
מהרסיך ומחריבייך ממך ייצאו .שמעתי גם שבמקומות מסוימים יש יהודים
שהשתלטו על הקהילות ,והם מוכרים את בתי העלמין לנוכרים לצורכי בניה.
בכל אופן ,לגבי השאלה  -האם מותר לוותר בגלל שהדבר יעורר שנאה? -
מה יש כאן לוותר? כל עוד שאנחנו יכולים לעשות ,אנחנו חייבים לעשות
הכל .אם אין בידינו לעשות ,אז אנחנו שותקים בכאב גדול .נכון צריך למחות,
אבל מה שייך כאן לוותר? אנחנו לא מוותרים! אנחנו נלחמים בכל הכלים,
כשאפשר .כל עוד ניתן ,חייבים לעשות הכל! וכשאי אפשר ,שותקים! לא
מוותרים!

ובאותו ענין :המאבק נגד השחיטה ניטש כיום גם נגד השחיטה המוסלמית.
ובגלל שהיהודים והמוסלמים נמצאים באותה בעיה בסוגיה זו ,האם מותר
לחבור למוסלמים לצורך המאבק.
תשובה :עם ישראל הוא עם לבדד ישכון .אין להתחבר אל שום רשע בשום
מאבק ומהתחברות כזו לא ייצא שום דבר טוב .בכלל ,אין זה בריא להצטייר
כמי שנמצאים בצד אחד עם המוסלמים שמאיימים כיום על כל אירופה ,ואין
זה טוב להיראות כגוש אחד .אנחנו עם לבדד ישכון ובשם אלוקינו נדגול.
אנחנו נושאים בגאון את שם ד' ,אסור לנו לחבור לזרים ,כי אם נחבור ,אנו
שוברים את החומות ואז יש סכנה שנחבור גם לדברים אחרים] ...וצריך בכל
מקרה לשאול חכם[

אין שותפות
ז .האם רצוי ומותר ,לשתף פעולה עם הכנסיה ועם ראשיה ,בהצהרות
משותפות ובפרסומים משותפים אודות נושאים העומדים על הפרק בסדר
היום הציבורי הכללי ,אשר בהכרח יש לו השלכות על הצבור היהודי ,כמו גם
קביעת רגע המוות ,וכדו'? הליכה משותפת למאבק הזה ,יכולה לשכנע רבות
את דעת הקהל...
ת .כפי שהדגשנו ,הכלל הוא שאין ללכת בשותפות ,בשום דרך ואופן .כיוצא
מן הכלל  -הדבר תלוי רק במצבים מאוד מסוימים ,שאז  -בהוראת גדולי
ישראל  -אפשר להתיר "כדבר חד פעמי וחריג" .כ"ק האדמו"ר מנובומינסק
שליט"א שאל אותי בעבר שאלה מסוג זה :היות ויש בארה"ב הפרדה בין דת
ומדינה ,וממשלת ארה"ב לא העבירה כספים למוסדות תורה ולהבדיל היא
גם לא העבירה תמיכתה לבתי הספר הקתולים .השאלה היתה האם מותר
לשתף פעולה עם הקתולים ,שמא במאבק משותף יהיה ניתן לשנות את
העמדה הממשלתית .הקושי הכלכלי העיב מאד על מוסדות התורה ובתי
החינוך והיה יכול להיות בכך פתרון מסוים .שאלה זו אינה פשוטה כלל וכלל.
יש צד הלכתי להכריע שהדבר אינו אסור ,אבל גם קשה מאוד להתיר!
בינתים ,לא נעשה דבר ,ובחסדי ד' הסתדרו הענינים
צריך לזכור ,שכאשר הולכים עם בני דת אחרת ,זה לא רק שהם מחזקים
אותנו .בזכות המאבק המשותף  -אנחנו גם מחזקים אותם! אנחנו עוזרים

האם מעורר אנטישמיות
ומה לגבי הטיעון שזה מעורר יותר אנטישמיות?
ת .גם כך לא אוהבים אותנו ,מעולם לא אהבו אותנו .עשו שונא ליעקב ,בכל
דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה ,הוא לבדו ,מצילנו מידם ...וצריך
שאילת חכם בכל מקרה ומקרה.
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יום היארצייט של מרן רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק האור שמח זצ"ל נלב"ע ד' אלול תרפ"ו
שקיעות בלימוד

לכ' הרב הג' הנעלה ר' שמואל חיים דומב שליט"א ולכל אשר לך אך טוב
וברכה כל הימים.
כיבדתני לבוא במלים לרגלי הדפסת הספר הקדוש משך חכמה והנה לבוא
בדברי שבח על הספר ומחברו לא שייך לאנשים בדורינו ודבר שפתים בזה
אך למחסור יחשב ,רק אביע זכותך כי אשרי מי שזוכה לברר מקחו של גאון
וצדיק ובזה אתה עושה חסד עם מחברו הגאון זצ"ל ועם דורינו ,שיתבדרו
דברי תורתו בבי מדרשא ,ויפוצו מעינותיו חוצה וזכות מצוה גוררת מצוה
שתזכה להמשיך ולהפיץ דברי תורתו ועוד ,כהנה להגדיל תודה ולהאדירה
כחפץ לב כל מבקשי השי"ת.
]וכשנשאל רבנו מהרב הנ"ל על נוסח שכתב על המשך חכמה הקדוש,
הסביר רבנו דהרי יש קטעים במשך חכמה שאדם שלא קדוש לא יכול
לכתוב אותם[.

סיפר רבנו ששמע מאחד מתושבי דוינסק ,שמרוב שקיעות של האור שמח
בלימוד היה נראה לפעמים באמצע שמונה עשרה שכל כולו שקוע בתורה
ואינו ידע היכן הוא נמצא .שמצאוהו פעם אחת שהרים רגלו על הספסל
באמצע שמונה עשרה ,והתחיל לחשוב בלימוד] ...וכעין המובא )ירושלמי ברכות
פ"ד ה"ד( על אמוראים ,וראה מה שנכתוב בזה בעז"ה בגליון שמחת תורה[

בזמן המלחמה

שח רבנו" :האור שמח" ישב ולמד בביהמ"ד "בזמן הפגזה" בזמן שכולם היו
במקלטים .ואמר 'לכל כדור יש כתובת .אמנם ציין רבנו דלאו כל אדם יכול
לומר כן ,רק האור שמח היה צדיק נשגב ,וירא שמים ,ות"ח שכל כולו תורה
יכול להמשיך ללמוד כך וכו'] .א"ה ועי' מש"ח בתחילת פר' תצוה ,ובמק"א דן רבנו בענין
זה האם יש כאן את דברי האוה"ח בפר' וישב שיש זהירות מבעל בחירה ,שיכול להזיק אע"פ
שלא נגזר ,וחילק דכאן שזה מלחמה כללית ואינו בדוקא כנגד אדם מסוים ,חוזר להיות כמו כל
סכנה ואינו מקרי בר בחירה[

למה לא גדלים אור שמח

בעידנא חדתא אמר הגראי"ל :מפעם לפעם באים לכאן עם ילדים כישרונים
מאד ושואלים מה לעשות איתם? איך להתנהל איתם? ,ונשאלת השאלה
להיכן הם נעלמים אחר כך? הרי היה צריך לצאת מהם 'אור שמח' אחד
לפחות.
והשיב כנראה שהיצר הרע משקיע בהם כוחות רבים שלא ילמדו ,ולא ישקדו
על תלמודם ,וכי כדי להיות הטוב בכיתה די לבעלי הכישרונות הללו ללמוד
חמש דקות ,וכך היצה"ר עובד חזק שילמדו "רק כזית או כביצה כלשונו" ולא
צומחים להיות אור שמח!
אחד התלמידים שעמד בחדר אמר באוזני רבנו :שמא הסיבה שהיום לא
צומחים גדולים לפי הכישרונות שבתוכנו הוא מטעם אחר ,כיון שבימינו אנו
שרויים בתוך עולם הזה ,והרבה עינוגים ,שכל אלו מפריעים לצמוח לגדולים
לפרוח כמו החכמים המופלגים בדור קודם.
הגראי"ל לא דחהו כליל ,אבל שב ואמר הם לא לומדים כי היצר הרע מטפש
את האדם שיבזבז את ימיו היצר הרע לא נותן לו מנוח ומכניס בו שטויות.

הספד על האור שמח

שח רבנו :זכרוני כשנסתלק מרן הגרמ"ש בעל האור שמח לבית עולמו ,רצו
לעשות אצלינו בבריסק מספד גדול ,אך מאחר שזה היה ]ההספד[ שלושים
יום קודם החג נדחה ההספד וכמבואר בשו"ע סי' תקמ"ז סעי' ג' .ורק
בתחילת מרחשון עשו מספר גדול בבית הכנסת 'שול הקדש' שהיה סמוך
לבית חולים בבריסק ,והביאו מספידים גדולים וביניהם היה הרב ראפפורט
ועוד .אמנם הגרי"ז עצמו אף שהשתתף במעמד ,לא הספיד כיון שלא היה
דרכו לדבר בציבור.
]ומתאונן רבנו שליט"א על כך שבשעתו היה נער צעיר קצת לפני גיל בר
מצוה ,ולא השכיל דיו לחשיבות הדבר להאזין ולהתעורר מדברי הספד
שנאמרו שם ,וכיון שהיה שם דוחס עצום ורב ,והיה קשה להיכנס לבית
המדרש ,לא הצליח לשמוע הדברים כראוי ,ומצטער כל ימיו על זה[.

מכתב אודות הספר הקדוש משך חכמה השלם

ח' מר חשון תש"ס .בני ברק יצ"ו

הגליון מוקדש לעילוי נשמת הרבנית מרת חנה שטיינמן ע"ה אשת הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א ובת מרן הגר"ח קנייבסקי
שליט"א -נלב"ע י"ג אלול תשע"ד

כשהגיע בן רבינו ,הג"ר רבי שרגא נח שטינמן שליט"א לפרקו ,הציע שכן רבינו – הג"ר יוסף ישראל ישראלזון את בת גיסו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,ואכן השידוך מצא חן בעיני רבינו וב"ה בנו
בית נאמן לתפארה .כשהיתה תינוקת קטנה ממש ,היה זה כבר בסוף חייו של מרן החזון איש זי"ע ,ופעם אחת ראה אותה והתבטא :כי יש בה דמיון לאביה הגדול שליט"א ,ובירכה כי תזכה להיות
אשת חבר .ומרן הקהילות יעקב אמר שברכת החזו"א התקיימה שזכתה ונישאה לתלמיד חכם .ונכתוב גם במעלת אשת חבר במשנת רבנו.

אשת חבר

המעשרות

אשת חבר הרי היא כחבר )שבועות ל ,ב( יש לעיין אם היא יכולה למחול על
כבודה? דהרי הת"ח יכול למחול על כבודו כמו דאמרינן בקידושין דף ל"ב
דיכול למחול משום דתורה דילי' היא ,וזה הרי לא שייך אצלה ולכן לא תוכל
למחול ,ועוד דאפי' אם היא מוחלת הא הבעל לא מוחל ,וכל הכבוד הרי הוא
בשבילו ,אלא דדבר זה תלוי אם מה דצריך לכבד אותה הוא משום דזה כבודו
שעושין לה דבר שמתכבדת בזה ,וא"כ כיון דהיא מוותרת אין חיוב לכבדה,
או דעצם הדבר שנותנין לה כבוד זה נקרא שמכבדין אותו ואז לא מהני
מחילתה) .אילת השחר שבועות ל ,ב(

היא היתה ממונה על פירור הלחם לארוחותיו של רבינו שליט"א ,והיתה
קונה אחת לשבוע לחם ,וממנו הכינה שקיות מדודות לפי משקל ,לכל
ארוחה .והי' צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות ,וכידוע הנהגת רבינו שלא
נותן לאחרים לעשר אף ע"י שליחות ,רק מקפיד להפריש תרו"מ בעצמו
]ופעם אחת ששכב במטה עם חום גבוה מאד ,ומשום מה הבין שיש בבית
ירקות לעשר ,מיד קם מהמטה ,והלך למטבח לעשר ,ולא הסכים למנות את
הרבנית ע"ה לשליח ,וכשעישר היו ידיו רועדות ממש מהחום[ .ממילא
הצדקנית מרת חנה ע"ה היתה צריכה להמתין כל פעם שיעשר רבינו את
הלחם ,והרבה פעמים נמשך הרבה זמן עד שהיה רבינו פנוי לכך ,מפני שהיה
באמצע שיעור וכדו' ,ולכן רצתה לעשר בעצמה ,אך לא הסכים רבינו ,עד
שמצאה פתרון ,שהיתה קונה את הלחם מכספה ,וזוכה בו לעצמה ,והיתה
מביאה לבעלה הגאון רבי שרגא לעשר את הלחם ,ורק אח"כ היתה מביאתו
לרבינו כשהוא כבר מעושר ,והיה סומך עליה שאמרה שזה כבר מעושר.

מעלת אשת ת"ח

ויעתר לו ה' פרש"י לו ולא לה שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק
בן רשע .ואע"פ דקודם מ"ת גם הזכרים עדיין לא נצטוו במצוות אלו ,מ"מ
האבות קיימו את כל התורה ,אלא תפילתו נתקבלה יותר כיון שהוא צדיק בן
צדיק וע"כ דכיון שרבקה קיימה המצוות וסייעה ליצחק ללמוד תורה,
תפילתה היתה צריכה להתקבל כמו תפילתו ,לולא טעם זה שיצחק הוא
צדיק בן צדיק) .אילת השחר פר' תולדות(
וכעי"ז אמר רבנו שליט"א לבאר דברי הגמ' בכתובות ס"ז ,ב מר עוקבא הוה
עניא בשיבבותיה ,דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא.
יום אחד אמר :איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא .ההוא יומא נגהא
ליה למר עוקבא לבי מדרשא ,אתיא דביתהו בהדיה ,כיון דחזיוה דקא מצלי
ליה לדשא נפק בתרייהו ,רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה
נורא ,הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא ,אמרה ליה דביתהו :שקול כרעיך
אותיב אכרעאי .חלש דעתיה ,אמרה ליה :אנא שכיחנא בגויה דביתא
ומקרבא אהנייתי .והעיר רבנו הרי מר עוקבא היה אמורא ולמד תורה ,ואמאי
זה לא יותר סיבה לזכות יותר מאשתו ,וע"כ דכיון שהיא סייעה לו ללמוד,
יש לה שכר לימודו .והיה לה עוד מעלה שנותנת צדקה בעצמה.

]ונשאל רבנו לטעם מנהגו לעשר בעצמו ולא ע"י שליח מיאן להסביר ,ורק רמז
להערת הגר"ש איינשטין שליט"א בהא דנפסק בשו"ע יו"ד סי' של"א סעי נב דבזה"ז
שהתרומה הולכות לאיבוד א"צ לתרום מן היפה ,אבל דעת הרמב"ן בסה"מ השמטות
ל"ת ז' דגם בתרומה טמאה יש מצוה לתרום מן היפה ,והובא באילת השחר פר' קרח,
וממילא אם השליח תורם מן הרע על היפה ואשלד"ע[.

על שלוש עבירות

בתקופת מחלתה הזכירו הרבה את שמה לפני רבינו שליט"א ,ופעם אחת
אחרי שבירכה הגיב ,הרי אמרו חז"ל בשבת ל"ב א' "שלוש דבקי מיתה יש
באשה" ,והלא היא זהירה היתה בהכל ,וא"כ אני מברך שבעז"ה תבריא.
אמנם אחרי זמן קצר חזרה המחלה ונגזרה הגזירה.

מעלת היסורים

אחרי פטירתה העיר רבינו ,שזכתה לסבול יסורים ויש לה הרבה תועלת מזה,
וידוע שיסורים ממרקים )ברכות ה,א( והוסיף עוד במעלת היסורים.

סייעה בבית חמיה

לימוד משניות

בשנים האחרונות לחיי הרבנית תמר ע"ה ,אשת יבחלט"א רבינו שליט"א,
זכתה מרת חנה ע"ה לסייע פעם בשבוע בקביעות ]שלא ויתרה עליו בשום
מחיר[ והיתה באה לעזור במה שצריך .ואחרי פטירת חמותה המשיכה לבוא
בקביעות .ופעמים שהיתה מנצלת את הגעתה ושואלת ביראת הכבוד את
חמיה מרן רבנו שליט"א שאלות שנתבקשה לשאול.
וזוכרים בני הבית כשפעם אחת אירע שראה רבינו ששוטפת את הבית בימי
חול המועד ,ודרכו של רבינו היתה כל השנים שלא לשטוף את הבית בחול
המועד ,מפני קדושת המועד ,ושאל אותה רבינו למה היא שוטפת בחול
המועד? השיבה בהאי לישנא – "אבא אמר ]רבנו הגר"ח שליט"א[ שביתו של
גדול הדור צריך להיות נקי" ומותר לשוטפו אף בחול המועד.

בתקופה שאחרי פטירתה ,הזכיר רבנו לאחד הנכדים והזכיר לו על מעלת
לימוד משניות שמציל מדין של גיהנום ,כי משנה אותיות נשמה ,והזכיר לו
את דברי המדרש )מובא בתורת הבית פ"ו( על הפסוק "מאשר שמינה לחמו"
שיושב בפתח גיהנום וכו' וכו'.

הרי היא אשתו של בני

כשהגיע לנחם את מרן הגרח"ק בעלייתו את המדרגות ,התבטא בפני מלויו,
שזכתה שהתקיים בה "איזוהי אשה כשרה שעושה רצון בעלה".
דאך
ולא האריך בשיחה בניחום ,וכנשאל אח"כ למה לא דיבר ,הסביר  -זִ י ִאיז ָ
ַאפרוֹי פוּן ַמיין זוּן רבי שרגאִ ,איז זִ י ָדאך וִוי ַמיינֶע ַא ִקינד – ...היא הרי אשתו
של בני רבי שרגא ,א"כ היא הרי כמו ילד שלי] ...א"ה וכוונתו יהללך זר ולא פיך[ ואמר
רבנו ,כתוב אעשה לו עזר כנגדו ,ואומר רש"י  -זכה עזר ,לא זכה כנגדו ,והיא
זכתה להיות כולה עזר לבעלה הגדול שילחט"א.
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 107

פרשת כי תצא
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
סגולה בשילוח הקן

וברש"י פי' על דבר על העצה שיעצו אתכם להחטיאכם והוא מהספרי ,וביאר
בשפתי חכמים דיליף כן מדלא כתי' בקרא סתמא על אשר לא קדמו וגו'
וכתיב דבר ומשמע זו העצה.
וצ"ע היכן מצינו שנצטוו בני נח בלאו דלפני עור לא תתן מכשול ומה טענה
היה עליהם שיעצו בנ"י לחטוא ,ויש מפרשים שב"נ מחויב בדברים שכליים
ולכן היו נתבעים ע"ז.
עכ"פ מבואר בזה כמה חמור הוא חטא מחטיא הרבים ,שעמוני ומואבי אין
להם חלק בקהל ישראל לעולם גם דור עשירי לא יבוא בקהל ה' על דבר
שהשיאו בנ"י לחטוא ,שהוא ראשון לחובה שמנה להם הכתוב וחטא זה מצוי
מאד רח"ל לכל א' הנמצא ברבים) .מפקודיך אתבונן ,וע"ע ימלא פי תהלתך ימים נוראים

שח רבנו :הנה ידוע בחז"ל )תנחומא כאן ועוד( שסגולה לעשות מצוות
שילוח הקן כדי לזכות לזש"ק ,וכלשונם ז"ל :אמר הקדוש ברוך הוא אם
קיימתם מצות שלוח הקן אפילו היית עקר ולא מוליד ,חייך שאני פוקדך
בבנים".
והנה היא מצוה שקשה למצוא אותה בהישג יד ,וכמדומה שגם מי שעוסק
בהלכות ודיני שילוח הקן יש לו בחינה של סגולה זו ,ועי"ז יזכה ליושע .וכן
אמר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א) .הגרי"א לורנץ שליט"א בס' משנת שילוח הקן(

חסרון במדות

נאמר בפרשה )כג ,ה( לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא
להם בקהל ה' עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך
בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור וגו'.

עמ' נא(

אעלה בתמר
שריפת מת כשאי אפשר לקוברו

תניא רבי נתן אומר :מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ,ואל יעמיד
סולם רעוע בתוך ביתו ,שנאמר ולא תשים דמים בביתך )כתובות דף מ"א
ע"ב ,בבא קמא דף ט"ו ע"ב ,דף מ"ו ע"א(.
בחזון איש חושן משפט )ליקוטים סימן י"ח ס"ק ט'( הקשה ,דמבואר בתוס'
בקדושין דף ל"ד ע"א ,דבמעקה אין שייך לאו דלא תשים דמים ,אלא בבונה
בית מתחילה על מנת שלא לעשות מעקה ,אבל אם היה בדעתו לעשות
מעקה ולאחר שבנאו נמלך ,או שעשה ונפל ,אינו עובר בלאו .ומאי שנא
מלגדל כלב רע שעובר על הלאו בלי עשיית מעשה.233
א .ואפשר ,דהאיסור עובר רק כשעושה פעולה ,שבזה מחזקו על ידי מעשה
שעושה שיתקיים .ומדוקדק לשון הגמרא ,שלא יגדל ושלא יעמיד סולם,
ולא קאמר שלא יהא בביתו כלב רע או סולם רעוע ,דאילו בזה שאינו הורגו,
בלי שיעשה מעשה ,אינו עובר בולא תשים דמים ,משום דדוקא בעשייה
עובר העבירה ,וזה בבונה על מנת שלא לעשות מעקה ,והכי נמי בשעושה
דבר שיתקיים הכלב ,אבל בזה שאינו עושה כלום ,אין כאן עבירת
לאו).234אילת השחר בבא קמא דף מ"ו ע"א ד"ה והנה אמרינן לקמן(
ב .עוד אפשר לומר ,235דאין כוונת התוס' דאיסור לא תשים דמים ,אינו אלא
במעשה ,אלא דבבית הא אין איסור לא תשים דמים עצם מה שיש לו בית,
אלא דכיון דבלי מעקה יכול להיות היזק ,חייבתו תורה בעשיית מעקה ,ולכן
כשעושה על מנת לעשות מעקה ,אם אחר כך אינו עושה ,אינו עובר בהלאו.
אבל דבר שהוא מזיק בזה ,תמיד הוא מוזהר מלהחזיקו ,מחמת לא תשים
דמים ,ולכן כלב רע או סולם רעוע ושור המועד ,דעצם קיומם גורם להיזק,
שפיר מוזהר בולא תשים דמים ,על ידי שיש לו דבר המזיק .ויהיה ככל לאו
שעובר גם בלי מעשה.
והנה נראה ,דאם יש לו בית ואין לו אפשרות לעשות מעקה ,מכל מקום אינו
מחוייב לסתור את הבית ,כיון דהבית מצד עצמו אינו מזיק ,אלא דיש עליו
מצוה לעשות שלא יהיה היזק ,ואם אין לו אפשרות לעשות מעקה ,הרי הוא
אנוס ,אבל אין הבית נקרא מזיק שיצטרך לסותרו .אבל בסולם רעוע וכלב
רע ושור המועד ,דהם מזיקים ,אז החיוב לסלקם לגמרי ,ובזה אין חילוק דגם
בלי עשיה עובר ,ויהיה ככל לאו שאין בו מעשה .וכן בור הוא בעצם מזיק,
אלא דמרבינן מולא תשים דמים ,דגם בבור יש מצוה לעשות מעקה,
ומסתמא דאם אין בידו לעשות מעקה ,יצטרך למלאות הבור ,כיון שהוא
מזיק) .אילת השחר קדושין דף ל"ד ע"א תוד"ה מעקה וכו'(

לא תלין נבלתו על העץ כי קבר תקברנו ביום ההוא כי קללת אלקים תלוי
)דברים כ"א כ"ג(
סנהדרין דף פ"ב ע"ב ,זקינו דר' פרידא אשכח גולגלתא וכו' ,קברה והדר נבוג,
אמר האי גולגלתא של יהויקים דכתיב ביה קבורת חמור יקבר סחוב והלך
מהלאה לשערי ירושלים וכו' ,אמר מלכא הוא ולאו אורח ארעא לבזויי,
שקלה כרכה בשיראי ואתביה בסיפטא ,אתאי דביתהו חזיתה ,נפקת אמרה
להו לשיבבתהא ,אמרי לה האי דאיתתא קמייתא היא דלא קא מנשי לה,
שגרתה לתנורא וקלתה.
הנה לפי טעותה שזה הראש של אשתו הראשונה ,צריך לומר דלא ידעה
שיש חיוב קבורה למת מן התורה ,ולכן הוא יכול להחזיק את הראש
בסיפטא ,וחשבה שמותר לשרוף ראש של מת.
אלא דיש לעיין אם באמת לא נעשית שום עבירה בשריפת הגולגולת ,כיון
דאי אפשר לקוברה ,232או דבאמת היה אסור לשרוף ,ונגזר על ידי נבואה
שיהיה נעשה איסור בשוגג .ועיין באחיעזר חלק ג' )סימן ע"ב( דהביא בשם
כמה אחרונים שיש איסור שריפה במת ,מטעם דהנקברין לא ישרפו ,והוא
העלה דיש איסור מן התורה ,מטעם דמבטל מצות קבורה .ולכל הטעמים יש
להסתפק כאן אם מותר לשרוף) .חסד ומשפט סנהדרין דף פ"ב ע"ב ד"ה זקינו דר'
פרידא(

שילוח הקן
שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים
)דברים כ"ב ז'(
התוס' בקדושין דף ל"ד ע"א ד"ה מעקה ,חיזרו למצוא אופן שיהיה מצות
שילוח הקן שיש בה רק עשה בלי לאו ,כגון שלקח האם על מנת לשלח ואחר
כך נמלך ולא שלחה ,דהשתא ליכא לאו דלא תקח האם על הבנים ,כי אם
עשה דשלח תשלח.
משמע קצת מזה ,דלא כהחכם צבי ]והובא גם בחזון איש יורה דעה סימן קע"ה[
שכתב שיש מצוה לשלח את האם ,אפילו כשאינו צריך את הבנים ,דאם
כדבריו ,למה הוצרכו התוס' לטרוח למצוא אופן דיש רק עשה ,הא נפקא
מינה בפשוטו ,כשאין צריך להבנים ,דהעשה דשלח תשלח איכא ,והלאו
דלא תקח האם על הבנים ליכא) .אילת השחר קדושין דף ל"ד ע"א תוד"ה מעקה(

לא תשים דמים בביתך

כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנופל
ממנו )דברים כ"ב ח'(

 232וגם אין כאן משום תכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה ,שהרי היא היתה סבורה שמותר
לשרוף ,וכ"ל] .מדברי רביו[.
 233באיה"ש קדושין הביא רביו גם משה"ק החזו"א במה דמרבין בספרי לחייב בורות במעקה משום
לא תשים דמים בביתך ,דא"כ כשפל המעקה מהבור לא יתחייב יותר ,כיון שאין בו מעשה.

 234והוסיף רביו דלפ"ז אף גבי לא ישמרו האמור בשור המועד ,הייו דוקא בשעושה מעשה לקיימו,
דהא בתוס' רביו פרק הקשה ל"ל קרא דולא ישמרו תפו"ל מקרא דלא תשים דמים ,ואי ימא דולא
ישמרו עובר גם בלי מעשה ,א"כ הא איצטריך ליה לעבור עליו אף בלי מעשה.
 235יש לציין ששי תירוצי רביו ]אות א' ואות ב'[ אים מובאים בספר יחד ,ואף לא מצוייים זה לזה,
אלא אות א' הוא ממסכת ב"ק ואות ב' הוא ממסכת קדושין ,וכפי הראה אות ב' הוא בתרא וכתב
אחרון ,והבוחר יבחר.
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הלכות שביעית
הפקר

שמצינו בפאה )פאה פ"ד מ"ה( דג' פעמים ביום נותנים להכנס לשדה ללקוט
פאה בשחר בחצות היום ובמנחה ,אלא צריך שהפירות שביעית יהיו במצב
של הפקר כל שעה ,משום דבשביעית איכא איסור שמור ,ואם חלק מן הזמן
נועל שדהו הר"ז חשיב שמור .והוסיף שאם חושש ממזיקים יכול לנעול
שדהו ,ולכתוב שהמפתח נמצא בביתו ובתנאי שיש מישהו בביתו בכל שעות
היום בכדי שכל הזמן ינתן אפשרות להיכנס לחצר.
וכן מי שיש לו גינה בתוך חצר ביתו ,צריך לתת אפשרות בכל שעות היום
שיהיה ביתו פתוח כדי שיוכלו להיכנס לגינתו משום דין שמור ,וכל שנועל
את ביתו חשיב שמור ,ולפיכך כשאין בעה"ב בביתו צריך להשאיר מפתח
ביתו אצל אחד משכינו או מכירו כדי שלא יחשב שמור ,עכ"ד) – 236.רשימות

פירות שביעית הרי הם הפקר ,ושרי לכאו"א להיכנס לשדה חבירו ללקוט
פ"ש כיון דארעא נמי אפקרה רחמנא לצורך לקיטת פ"ש כדמבואר בנדרים
דף מ"ב ע"ב .וחידש הגראי"ל שטיינמן שליט"א שלא רק את קרקעו של בעל
הפירות אפקרה ,רחמנא אלא כל קרקע וקרקע שנצרכת לצורך לקיטת פ"ש
אפקריה רחמנא ,ולפיכך אילן שנופו נוטה לחצר חבירו מותר להכנס אף
לשדה חברו ולילקוט .אולם שמעתי בשם מרן הקה"י זצוק"ל שאמר שבכה"ג
שאילנו נוטה לחצר חבירו זוכה בעל החצר בפירות בקנין חצר ]כשהם
מחוברים[ ותו ליכא שום היתר להיכנס לחצר.
עוד שמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א )אב תשע"ה( דבשביעית לא סגי
במה שמעמיד אפשרות להכנס לביתו שעה בבוקר ובצהרים ובערב ,כמו

הרה"ג ר' ישראל מאיר פלמן שליט"א)

 236הה בהאי עיא יש אריכות דברים בספרי האחרוים ,ובראשית תחיל במקור הדין,
דידוע פלוגתת הראשוים מהיכא ילפין דיא דהפקרת פ"ש ,דעת הרמב"ם )ספה"מ מ"ע
קל"ד ,פ"ד משמו"י הכ"ד( דיליף מקרא השביעית תשמטה וטשתה )שמות כג ,יא( ,וכתב
המהר"י קורקוס )שם( דמקורו הוא הממכילתא ,דתי  ...והשביעית וגו' שלא תאמר מפי
מה אמרה תורה לא שיאכלו אותם עיים ? הרי אי מכיסה ומחלקה לעיים ,ת"ל
והשביעית מגיד שפורץ בה פרצות אלא שגדרו חכמים מפי תיקון העולם ,ע"כ ,ומבואר
ד''וטשתה'' הייו להפקיר השדה ולפרוץ בה פרצות .וכ"ה בירושלמי )פ"ו דפאה ה"א(
דיליף מהאי קרא לכל מילי דהפקר" ,וטשתה" יש לך טישה אחרת שהיא כזו וזהו הפקר.
אולם רש"י )שם( דריש קרא ד"תשמטה וטשתה" לעין אחר ,ודריש דין הפקר מקרא
"והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה" )ויקרא כה ,ו( ,דפירש רש"י שם וז"ל :אע"פ שאסרתים
עליך ,לא באכילה ולא בהאה אסרתים ,אלא שלא תהוג בהם כבעה"ב אלא הכל יהיו
שוים בה אתה ושכירך ותושבך ,ע"כ .וע"ע ברש"י בסוכה דף ל"ט ע"ב דיליף מקרא "ואכלו
אביוי עמך" שאסור לשמור השדה מלקיטת עיים ,הרי דלא יליף דין הפקר מקרא
דהשביעית תשמטה וטשתה.
ולכאורה פלוגתם הוי ביסוד חובת הפקר ,דלרמב"ם הוי דין על הבעלים שהוא מחויב
לטוש ולעזוב שדהו ,ולרש"י הוי דין על הפירות ,שחלק מדיי קדושת הפירות הייו יעודם
לכו"ע ,ואסור לאיש לפגוע בזה ,וממילא איו בעלים ע"ז והוי הפקר] .וד"ז תליא בידון
האחרוים בחלות דין הפקר ,אם הוא מתחיל מסילוק הבעלים מן החפץ או דעצם מה
שותן לכל דיכפין לקחתו ,א"כ תו איו שולט עליו ,ועמש"כ בשערי יושר שער ה' פכ"ד[.
ופק"מ ביד"ד שהפירות מצאים בשדה אחר ,אז אם הוא דין על הבעלים לטוש א"כ
הכא שאיו בעלים על הפירות איו מחויב לטוש משא"כ אם זה דין מחמת קדושת הפירות
שמיועדים לכולם א"כ על כאו"א מוטל לתת אפשרות להגיע לפירות .אולם אפשר דאף
הרמב"ם מודה לדברי רש"י אלא דס"ל דאיכא ב' דיים ,דין הפקר בבעלות דיליף
מוטשתה ,ודין הפקר מחמת קדושת הפירות ,וא"כ ביד"ד לכו"ע צריך להפקיר הפירות.
והה בדרים דף מ"ב ע"ב מבואר דבשביעית מלבד מה שהפירות הם הפקר ,גם הקרקע
הוי הפקר לכל מה שצרך לצורך תלישת הפירות ,ולהכי שרי למודר האה להיכס לשדה
חברו ולתלוש פירות שביעית .דהה תן התם המודר האה מחברו בשביעית איו יורד
לתוך שדהו אבל אוכל מן הוטות ,ומקשי' אמאי איו יורד לתוך שדהו הא מה"ט דשרי
ללקט מה שוטה לחוץ לפי דהפקירא איון שרי מי להיכס לחצר דהא ארעה מי אפקרה,
ומשי ,א' דאיירי באילות העומדין על הגבולין ,ולכך אסור להיכס לתוך השדה ללקוט
הפירות כיון שיכול ללקוט מבחוץ ,ב' אפילו באילות שאין עומדין על הגבולין אסור
דחיישין שישהה שם יותר מכפי הצרך לתלישת הפירות .ומבואר בסוגיא שודאי דגוף
הקרקע איו הפקר והוא שלו לבות ולהרוס ולכל דבר ,וכן גוף האילן הוא שלו לכ"ד
כדמבואר בר"ש בכלאים פ"ז משה ד' ה' ,ורק ללקיטת פירות אפקריה רחמא שיש לכל
אדם זכות דריסת הרגל לצורך לקיטת פירות ולא לדבר אחר ולפיכך אסור לו לשהות בחצר
יותר מכדי הצורך ללקיטת הפירות .ומעתה יש לדון בגדר מה שהתורה התירה אף להכס
לחצר חברו לצורך לקיטת הפירות ,אי הוי רק זכות דריסה בעלמא לצורך הפירות והוי
שיעבוד בעלמא ודמי לב' אחים שחלקו שמחויב להיח לו דרך להגיע לשדהו ,או שהקרקע
קויה לו לפירותיו והוי כקין בקרקע כדקל לפירותיו שמבואר בראשוים )תוס' רא"ש
ב"מ ר"פ המפקיד ,רשב"א גיטין מ"ב ע"ב( שכיון שהפירות מגופא דדקל קאתו אז מהי
הקין שעושים בדקל לזכות את הפירות ,וכן הכא יש לו זכות בקרקע ובדקל לעין פירותיו.
ופק"מ ליד"ד שעפו וטה לחצר חברו ,אם מחויב חבירו )שאיו בעל האילן( להיח דרך
להכס ,דלכאו' אם הדין הפקר הוי קין ממוי בקרקע לעין פירותיו )כקין דקל לפירותיו(,
א"כ כיון שמדיי חו"מ פירות הללו שייכים לבעל האילן ,א"כ אין הוא מחויב להפקיר
חצרו ,אך אם הוא זכות דריסה בעלמא לצורך הפירות ,א"כ אפשר שבכ"מ שיש בו פ"ש
תה התורה רשות להכס .ולדיא כבר תבאר שדעת הגראי"ל שטיימן שליט"א שכל
מקום שעליו מצא הפירות שביעית הפקירה תורה ,ע"כ ,והייו שכל מקום שצרך כדי
להגיע לפ"ש אפקרה רחמא ,ואין זה דוקא בקרקע השייכת לבעלות בעל האילן.
ועי' בקה"י דרים )סי' כ"ח( שהוכיח כצד הב' מהסוגיא במדרים דף מ"ב ,דהתם מבואר
שהמודר האה מחברו ''לפי שביעית'' איו יורד לתוך שדהו ואיו אוכל מן הוטות,
''ובשביעית'' איו יורד לתוך שדהו אבל אוכל מן הוטות ,ומפרש בגמ' דבאומר כסי עליך
)ולא אמר ''כסים אלו''( מותר בפ"ש אפילו כשהדירו לפי שביעית )דהא לא אסרן אלא
כשהן "כסי" ,ובשביעית לא דידיה יהו( ,וכשאומר כסים אלו ,אז הדין דאם הדירו קודם
שביעית אסור מי בפירות שביעית אע"פ שאים שלו דאדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא
מרשותו ,אבל אם הדירו בשביעית עצמה מותר בפ"ש משום דאין אדם אוסר דבר שאיו
שלו על חבירו ,ע"ש .ולכאו' מ"ש הדירו בשביעית מהדירו קודם שביעית הא אף אם הדירו
קודם שביעית צריך להיות מותר ,דהא אותן פירות שגדלו בשביעית מעולם לא היו ברשותו
והאיך יכול לאוסרן] ,ואם אמר שהפירות עשים הפקר רק מזמן שחלים בו קדו"ש )ודלא
כמש"כ החזו"א( ,תיקשי טפי דא"כ מודר האה מחברו בשביעית מי יאסר הפירות דהא
הפירות הם שלו עד שיחול בו קדושת שביעית ,וא"כ יאסר כמו שהדירו קודם שביעית
מטעם שאדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו[ ,ועוד דלפי שביעית הא היו אותן
פירות דבר שלא בא לעולם ואין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חבירו כדאמרין לקמן
דף מז .וע"כ כתב הקה"י דכוות הגמ' שאם הדירו לפי שביעית חל הקום על גוף הקרקע
והאילות לעין כח הייקה והצמיחה לפי שבשביעית גוף הקרקע והאילות לעין הפירות
הוי הפקר והו"ל לגבי הבעלים בשביעית כאילו מכר דקל לפירות לשה זו דכל מה שוגע
לעין הפירות הוי גוף הדקל מכור וה" בשביעית הוו גוף הקרקע ואילות הפקר לפירות,
ולפיכך המדיר האה מחבירו לפי שביעית חל הקום על גוף הקרקע והאילות ולפיכך
הפירות שגדלו אסרין מדין גידולין ,אבל בשביעית אין יכול לאסור דאין זה שלו ודמי
למוכר דקל לפירותיו שאין המוכר יכול לאסור הדקל על הלוקח לעין שיהיו פירותיו
אסורין על הלוקח לפי שלגבי הפירות הוי מי הדקל עצמו של לוקח .וע"ש שהביא שיסוד
זה כבר כתב האב"מ ]סי' עב סק"ב ד"ה ועי' בתשובת[ ,שהקשה מאי מהי הא דאפקריה
רחמא לקרקע לעין דריסת הרגל ללקיטת הפירות וכי עדיף זכות זה דדריסת הרגל משוכר
גמור שיש לו זכות דירה ומ"מ המשכיר יכול לאסור עליו בקום משום דקומות מפקיע
מידי שיעבוד ,ותי' ]שם בהגהה אות ט'[ דהא דרחמא אפקריה עדיף משכירות שאיו אלא
שעבוד בעלמא להשוכר אבל בשביעית רחמא אפקריה לגוף הקרקע לעין לקיטת הפירות
ואין לבעלים בשעה זאת כלום ,ע"כ ,וביאר דכותו דהכא הוו כהקאת גוף לגבי דריסת
הרגל ולא כשיעבוד בעלמא ,עכ"ד.
ופק"מ בזה עוד לעין שיעור הזמן שצריך להפקיר שדהו בשביעית לצורך הפירות ,אי סגי
במה שפותח השדה כמה פעמים ביום ,או שצריך שיהיה מופקר כל הזמן .ולכאו' אם
הקרקע עצמו הפקר לעין פירותיו א"כ צריך שיהיה מופקר כל הזמן ואין לו זכות ממוי
למוע כיסת אדם בכל שעה ,אבל אם זה רק זכות דריסה בעלמא לצורך הפירות א"כ
אפשר דסגי לזה מה שמיח אפשרות כמה פעמים ביום ליטול הפירות] .וכן ראה לשיטת
רש"י שהדין הפקר ילף מקרא והיתה לכם שבת הארץ לאכלה ,ששורשו הוא מחמת
הפירות ,שמחלק מדיי הקדושה שבו הוא ליעדם לכו"ע ,א"כ אפשר שאין צריך שהשדה
תהיה כל הזמן במצב של הפקר וסגי במה שותן אפשרות לקחת הפירות[ .והה לגבי פאה

תן )פאה פ"ד מ"ה( דג' פעמים ביום ותים לעיים להיכס לשדה ללקוט פאה ,בשחר -
בחצות היום  -ובמחה ,ולעין שביעית דייק רביו הגר"ח קייבסקי שליט"א בדרך אמוה
)פ"ד הכ"ד בבה"ל סד"ה מ"ע( מלשון המכילתא שצריך שיהיה מופקר בכל שעות היום
והלילה ולא סגי שיפתח השדה לכמה שעות בלבד .ואצטט לשון המכילתא )שמות כ ,יא(
תי ואכלו אביוי עמך )שמות כג ,יא( ,שלא תאמר מפי מה אמרה תורה ,לא כדי שיאכלו
אותה עיים? הרי אי מכיסה ומחלקה לעיים ,ת"ל "והשביעית תשמטה וטשתה" מגיד
שהוא פורץ בה פרצות ,אלא שגדרו חכמים מפי תיקון העולם ,ע"כ ,ומבואר שמדיא צריך
לפרוץ בה פרצות ,א"כ מפורש שצריך שיהיה במצב של הפקר כל הזמן .אולם הידון עדיין
קיימא למאי שגדרו חכמים מפי תיקון העולם ,אי מחויב להשאיר כל הזמן במצב של
הפקר אלא שאי"צ לפרוץ בה פרצות וסגי במה שאיו ועל את שדהו ,או שאף איו צריך
להשאיר כל הזמן במצב של הפקר ,וסגי במה שמפקיר לכמה שעות ביום כדין פאה .ועי'
ברמב"ן )ויקרא כה ,ה( שהביא לדברי המכילתא ,וראה מדבריו שקט בפשיטות כצד הא'
שאף לאחר תיקון העולם מחויב להשאיר כל הזמן במצב של הפקר ,שפירש שהגדר מה
שגדרו חכמים מפי תיקון העולם :הייו שלא יפרצו פרצות בשדה ובכרם ,אבל לא שיהא
הוא משמר שדהו ומכיס הפירות לעבור על דברי תורה ,ע"כ ,ומבואר שאף אחרי תיקון
העולם צריך להשאיר את הדלת פתוחה כל הזמן אלא שאין צריך לפרוץ בה פרצות,
והדברים מפורשים יותר בתחילת דבריו )שם( וז"ל :וכן מן התורה שלא יהא אדם שומר
שדהו וועל בפי עיים בשביעית ואפילו רוצה להפקיר אותן בשעת לקיטה ''אלא יהא
השדה כל השה מזומן ומופקר לעיים'' ,ע"כ .ומפורש שצריך שיהיה הפקר כל השה.
אולם לפמש"כ ראה דכ"ז איו אלא בשת השביעית עצמו ,אך בשמיית אפשר שמדיא
אי"צ להפקיר כל שעה וסגי במה שותן אפשרות להגיע לשדהו כמה פעמים ביום כדין פאה,
דיועי' בדרך אמוה פ"ז בבהה"ל הי"ח שהוכיח ממתי' דשביעית פ"ט מ"ז שכל הדין
וטשתה הוי בשה השביעית ,אבל בשה שמיית אין הקרקע הפקר כ"א הפירות ,ולפיכך
כתב שיכול בשה השמיית לומר להן תבואו בשעה פלוית או שהוציא להם הפירות לחוץ,
ואין להם רשות להכס ולקלקל שדהו בלי רשותו ,לפי שאז כל זכותם הוא רק מחמת
הפירות ,ע"ש .ומהגראי"ל שטיימן שליט"א שמעתי שצריך להפקיר כל שעה משום לתא
דאיסור שמור ,והייו שאם חלק מן הזמן ועל את שדהו הר"ז חשיב שמור .ולפ"ז אף
בשמיית צריך שיהיה במצב של הפקר כל שעה .אולם לדברי כולם ראה דבאופן שעף
מעצו כס לחצר חבירו ,והדרך היחידה להיכס ולקחת את הפרות הוא דרך חצר חברו,
שאיו מחויב חברו להפקיר את השדה כל שעה ,וסגי במה שותן ג' פעמים ביום להיכס
לשדהו ,שהרי הכרעת החזו"א )סי' י' סק"ה( דאיסור שמור הוי רק לבעלים ,ומכיון שבעל
החצר איו בעלים על הפירות )שהרי הוא שייך לבעל האילן( ואיו מצווה בדין וטשתה
א"כ איו צריך להפקיר כל הזמן וסגי במה שותן אפשרות לקחת את פירות הפקר כדין
פאה.
וביד"ד שופו וטה לחצר חברו ,שמעתי מחכ"א שאמר ששמע לפי כיובל שים מרביו
הקה"י זצ"ל שבעל החצר זוכה בפירות מדין קין חצר ,ותו אין צריך להפקיר הפירות
)ואסור להיכס לחצירו( ,עכ"ד] .והוסיף לי אותו חכם ,שלא רשם הדברים בשעת מעשה
ולפיכך אין לסמוך ע"ז להלכה למעשה[.
והה יסוד דבריו שבעל החצר יזכה בפירות בפירות בקין חצר ברורים הם ,דהא אם יהא
עץ של הפקר שופו וטה לחצרו פשוט שבעל החצר יזכה בפירות אף כשהם עדיין מחוברים,
]דהא אף קרקע קית בקין חצר ,כמש"כ החזו"א אבן העזר סי' קמ"ז בקוטרס בעייי
עבדים ס"ק יז[ .אך לגבי שביעית איו ברור שאפשר לזכות במחובר ,ומכמה אפי ,א'
דאפשר דכיון דרחמא אפקריה לשדה עצמו א"כ לית ליה חצר לעין לקות הפירות שעליו,
אלא דבזה יש לדון דאפשר דהקרקע עצמו לא אפקריה רחמא ואיו אלא זכות דריסה
בעלמא ,ואף אי אפקריה רחמא לגוף הקרקע אפשר דאיו אלא בקרקע של הבעלים שלו
התורה הפקירה את הקרקע לפירותיו ולא בקרקעות של אחרים .ב' אפשר דכיון שהתורה
ציוותה שפירות שביעית תהייה הפקר בעודן מחוברים ,א"כ זה גופא הוי הפקעה מלזכות
בהם בעודן מחוברין] ,אלא דאפשר שדין זה אמר רק כלפי הבעלים שצטווה להפקיר ,ולא
כלפי האחרים שרשאין לזכות בהן[ .ג' אף אם זוכה בפ"ש מ"מ כיון שהן מחוברין תו חל
עליו חובת וטשתה להפקיר שוב ,דאפשר שהדין וטשתה הוי חיוב על כל רגע ורגע בעודן
שהפירות מחוברין ,או דאפשר שרק לבעל השדה ציוותה התורה להפקיר כל זמן שהם
מחוברים ולא לאדם אחר] .והה זה פשוט שאחד שקה דקל לפירותיו שהפירות הם הפקר,
אף שהפירות אים של בעל השדה מ"מ לבעל הפירות יש קין בקרקע לעין פירותיו,
משא"כ ביד"ד שאין לו שום זכיה בקרקע כ"א בפירות לחוד אפשר דאיו מחויב שוב
להפקיר[ .ד' אפשר דבשביעית התורה לא תה זכות בפירות כ"א ללקטם ,ולפיכך כל זמן
שמחובר אין לו בהם היתר זכיה] ,אלא דלגבי מעשר דיו כהפקר כיון דיש בו לכ"א זכות
ללקטו[ ,וד"ז יובן עפ"י המבואר בכ"מ שהדין וטשתה איו הפקר אלא טישה בעלמא
דהייו שהוא שלו אלא שהוא וטשו ,וכדאמרי' בב"מ דף לט ע"א גבי כסי טושין )דהייו
שהלך הבעלים למדה"י( בע"כ דומיא דשביעית דכתיב וטשתה ,ושם לא הפקירו שום אדם
אלא שהם טושין ממו.
ומציו בזה דברים מפורשים ,דהה בסוגיא בב"מ דף קיח ע"א מפורש שאפשר לזכות בפ"ש
בעודן מחוברין ,דאמרין התם אמר רבה הבטה בהפקר תאי ,דתן שומרי ספיחי שביעית
וטלין שכרן מתרומת הלשכה ר' יוסי אומר הרוצה מתדב הוא ושומר חם אמרו לו אתה
אומר כן אין באין משל ציבור ,מאי לאו בהא קמיפלגי דת"ק סבר הבטה בהפקר קי ואי
יהיבי ליה אגרא אין ואי לא לא ורבי יוסי סבר הבטה בהפקר לא זכי וכי אזלי ציבור ומייתי
השתא הוא דקא זכי ביה ,ומבואר בסוגיא דאי הבטה בהפקר זכי אז שומרי ספיחי שביעית
היו זכין בהן בעודן מחוברין בקין הבטה ,הרי מפורש שאפשר לזכות במחובר ותו לא הוי
הפקר .אלא דאפשר דכ"ז הוא דוקא לאחרים אבל הבעלים עצמו איו יכול לזכות כל זמן
שמחוברין שהרי מוטל עליו להפקירו ,וכן אפשר דכ"ז הוא דוקא בקין הבטה אבל בקין
חצר כיון שהתורה הפקירו את הקרקע לצורך הפירות א"כ אף כשזה בחצרו של אחר איו
יכלו לזכות בו .ובאמת בד"ז מציו פלוגתא באחרוים ,דעת הרש"ש )ר"ה דף ט ע"א( שא"א
לזכות מהמחובר בקין חצר לפי דרחמא אפקריה מי לשדה ומצא דלית ליה חצר
למקיה ,ותו אין לו שום דרך לזכות בפירות במחובר] ,אלא שדן שם אם יכול לזכות
בפירות בקין חזקה ,עי"ש[ .אולם החזו"א )סי' י' סק"ה ד"ה ואע"ג( כתב דאף אם יהיה
לו דרך לזכות במחובר מ"מ לא יהי זכיתו כיון שרחמא אפקריה ,ושוב אף שיזכה בהם
מ"מ כיון שהוא מחובר הדר דין הפקר עליה .ופלוגתם לכאו' הוא אם דין וטשתה הוי כל
זמן שהפירות מחוברים או דסגי לזה רגע אחת ולפיכך תו מהי זכיותו בהם .ועי"ש בחזו"א
שתקשה מהסוגיא בב"מ ,דמבואר שם שאם מהי קין הבטה בהפקר אז שומרי ספיחי
שביעית היו זוכין בהן במחובר ,ועי"ש בסוף דבריו שכתב :ואפשר דכאשר הפירות כבר
ראוין לאכילה ורשאי לתלשן ,רשאי לזכות בהן במחובר כדי לתלשן ולאכלן ,ואיו חייב
להוג בהן הפקר ,ע"כ .ואיו ברור כותו אם חוזר בו ממש"כ לעיל וס"ל שרשאי לזכות
במחובר ,אלא דס"ל שרשאי לזכות רק בכמות שמותר לו לתלוש דהייו ט"ו כדי יין ,או
דכוותו דוקא לאחרים שאים בעלים שלא אמר בהם דין דוטשתה ,אבל לבעלים הרי כל
זמן שהם מחוברים אית ביה דיא דוטשתה וא"כ מה מהי מה שיזכה בהם הא שוב
רחמא אפקריה .ובפשוטו ראה כצד הב' ,דיעוי' בחזו"א סי' טו ס"ק י"א שכתב דפירות
שביעית אין רשאין הבעלים לתלשן ולהיחם חוץ לשדה ,דמצוותן שתהייה הפקר בעודן
מחוברים ,שהרי כשתלשן רשאי לזכות בהן בעצמו ופקע מהם מצות הפקר ,עי"ש ,ומבואר
שכל זמן שה מחוברין כיון שמצווה להפקירן הרי זה הפקעה שאיו יכול לזכות בהן.
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אפילו אם לא התעוררות לתשובה גמורה ,לכה"פ התעוררות כל שהיא ומי
הוא המתעורר ,ודבר פלא הוא הלא פסוק מפורש הוא אם יתקע שופר בעיר
ועם לא יחרדו? הרי מוכרח מזה שבד בבד עם תקיעת השופר נצרכת
התעוררות מסויימת מצד האדם ,וכמו שידוע המאמר על הא דאיתא כל מי
שהוא ובנו ובן בנו ת"ח שוב התורה מחזרת על אכסניה שלה ומקשים העולם
דהרי רואים פעמים רבות שנפסקה התורה אף כשהיו ג' דורות ת"ח אלא
התירוץ ]א"ה ראה בס' תולדות אדם להגר"ז מואולזין ,ורוח חחים אבות פ"ב יב[
הוא דאכן התורה מחזרת על אכסניה שלה ומבקשת להכנס אך אם
באכסניה אין מאפשרים לה להכנס אינה נכנסת ,וכך תקיעת שופר אם אמנם
השופר מעורר לתשובה אולם צריכה להיות התעוררות מועטת לכה"פ מצד
האדם שיהא מוכן לקבל ולהתעורר ,ואם גם את זה אינו עושה איך יעוררו
השופר ולדאבוננו נתקטנו הדורות כל כך חז"ל תקנו תקיעת שופר לעורר
לתשובה כי בזמנם היה השופר מעורר ואילו בזמננו כיון שהלב אטום לגמרי
ר"ל עוברים הדברים החשובים ביותר ואינם משפיעים אותו שופר שעליו
נאמר בלשון פליאה אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" היום אינו מעורר
מאומה כי השופר יכול לסייע כאשר קיימת התעוררות אצל האדם וכיון שזה
חסר אין לשופר השפעה) .מפקודיך אתבונן ימים נוראים עמ' ו' וע"ע ימלא םי תהלתך

שאלו את רבנו שליט"א מה הבסיס למימרא הרווחת רבות בשנים כי באלול
"אפילו הדגים שבים רועדים" איך הגיעו לדגים? ומה הרעיון שהביא לכך.
והשיב דאפשר לבאר את הדבר כך :הגמרא אומרת כי בעונש הגדול שהיה
בעולם עונש המבול ,הדגים לא נענשו הם נמלטו אפילו מעונש המבול
שהחריב את כל היקום ,ואם כן לכאורה הם צדדיים ופחות צריכים לפחד,
ועל כך רווחת המימרא כי לפני יום הדין מידי שנה באלול גם הדגים שבים
רועדים ,גם הם "אפילו הם",
וזה לשון הגמרא במסכת זבחים )דף קי"ג עמוד ב( איתיביה רבי יוחנן לר"ל
מכל אשר בחרבה מתו ,בשלמא לדידי דאמינא לא ירד מבול לא"י משום הכי
הוי חרבה ,אלא לדידך מאי חרבה חרבה שהיתה מעיקרא ואמאי קרי ליה
חרבה כדרב חסדא דאמר רב חסדא בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים
שבים שנאמר מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים.

ערב אלול
רבנו שליט"א מזכיר לנכנסים אליו כי מתקרבים ימי האלול ,ואומר עס קומט
שוין אלול ,מען מעג שוין תשובה טאן – "אלול מתקרב ,מותר כבר לעשות
'.
.
.
תשובה
ורגיל רבינו שליט"א להזכיר שהמשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל היה
דופק על הסטנדר וזועק" אלול""...אלול".
ופ"א בערב ר"ה פנה תלמיד אחד לרבנו שיורה לו דרכי תשובה ,והתפלא רבנו
'עכשיו אתה בא? צריך לבוא בתחילת אלול!

ימים נוראים עמ' ט(

להתבונן
הנה תוס' בב"ב כ"א א ד"ה מ"ט כתבו בשם הספרי למען תלמד ליראה וגו'
גדול מעשה מביא לידי תלמוד לפי שהי' עומד בירושלים עד שיאכל מע"ש
שלו ,והי' רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים ובעבודה ה' גם הוא מכוון
ליר"ש ועוסק בתורה עכ"ל .והנה אע"פ שמצוה לעלות לרגל ג' פעמים בשנה
כנראה שזה עדיין לא מספיק וצריך עוד.
והנה מתוך ז' שנים מפרישים ד' שנים מעשר שני ,וצריכים להעלות הפירות
ולאוכלם בירושלים או לפדותם על כסף ולקנות בכסף דוקא מיני מאכל ולא
בהמה טמאה מטלטלים או קרקע .נמצא דקרוב לאחד מי"א היוצא מן
השדה צריך להשתמש במקום שיש השראה של קדושה דיצטרך לשהות
בירושלים שזה מקום שאנשים עוסקים בדברי קדושה.
וכנראה דכל ירושלים היתה תחת הרושם של עבודת ה' דהקרבת קרבנות
וכו' .וכלל ישראל בירושלים התרוממו במידה יותר גבוהה מאשר בעיר
אחרת ,דקירבתם לביהמ"ק השפיעה ,וכשאדם בא לאכול מעשרותיו
בירושלים הי' מתעכב וממילא הי' מתרומם ,וזה הכונה למען תלמד ליראה
את ה' דבזה מתרגל וסופג בעצמו את הרגש להתרומם במעשה המצוות
להית עובד ה'
ויתכן שזה גם הענין של דין לינה לאדם המביא קירבה ,דרוצים שאדם
שהתחיל להתקרב והביא קרבן שיתקרב עוד ,אלא א"א לתבוע מאדם
שישאר בקביעות בירושלים דהשבטים קיבלו נחלה בכל א"י ,וא"א שכל
הכלל ישראל יהיו אורחים בקביעות בירושלים ,אבל אמרו דלפחות ישאר
ללון בירושלים ,ואפילו אם יישן בלילה מ"מ הוא נמצא תחת רושם מקום
שמרגישים בו יראת שמים בכל פסיעה ,מקום שעוסקים שם בעבודת ה'.
וזה יגרום לאדם להתרומם במדה מרובה ,ושזה ישפיע על יתר זמנו בזמן
היותו בעירו ובעבודתו בשדה.
ולמדנו מזה שאדם הנמצא רחוק ממרכז הקדושה וכ"ש הנמצא במרחק
ממרכז יהודי ,צריך לבוא מידי פעם להתחזק ביר"ש והיו אנשים גדולים ]כמו
רבי אלחנן זצ"ל ועוד[ שנסעו מר"ח אלול עד אחר יוהכ"פ לשהות במקום
שיתחזקו בו ביר""ש) .אילת השחר ראה יד כג(

לא לצום
הורה רבנו שליט"א לאחד שהיה רגיל להתענות 40ימי הרחמים שלא כדאי
שיצום ,היות והצומות מחלישים את האדם ומתמעט מלימודו ,ואם יפסיד
אפילו דקה אחת מלימוד התורה כבר לא שוה ,והורה לו להחליף תעניותיו
בלימוד התורה עם תענית דיבור.

חוסר פחד
שח רבנו :הנה ימי האלול בזמנינו אינם דומים לימי האלול בדורות הקודמים
דבזמנם היה הרגש נעלה ומיוחד בימי האלול ויש סיבות לכך דככל שהעולם
מתפתח ומשתכלל גוברת ההרגשה שעולם כמנהגו נוהג ואנשים מרגישים
עצמם קבועים בעולם ,ואע"פ שרואים כ"כ הרבה צרות רח"ל כל אחד סומך
שאצלו יהיה כשורה.
ובאמת דעצם השכחה הוא חסד ה' ,דאם זכרון יום המיתה היה עומד לפני
האדם ללא הסח הדעת הוא היה שבור כל ימיו ולא היה לו חשק ורצון לבנות
ולעשות וחסד ה' ,דקבע בטבע האדם שיסיח דעתו מסופו אבל מצד שני זה
גורם שאין פחד מיום הדין ,וחז"ל אמרו ברכות דף ה' א' עצה להרגיז יצר הרע
ע"י הזכרת יום המיתה אבל אצלנו גם ע"י הזכרת ענין זה אין קיום
להתעוררות ומתוך הרגשת חזקת חיים אומר שלום עלי נפשי ומפרש בכל
מיני הסברים ,דמה שקורה לאחרים רח"ל לא יקרה אצלו אבל למעשה כל
אחד יודע בעצמו שאינו בטוח שאין לו ממה לפחד) .ימלא פי תהלתך ימים נוראים
עמ' מו(.

התקיעות של אלול
הטור באורח חיים סימן תקפ"א מביא מפרקי דרבי אליעזר שבראש חודש
אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות
והעבירו שופר במחנה" ,משה עלה להר" שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה
והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוקים בתרועה וגו' ,לכן התקינו
חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש כדי
להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו
וכדי לערבב השטן.
וכתב הבית יוסף שם :איכא למידק שכבר הביא ראיה משופר שתקעו
במדבר ,ולמה ליה תו לאיתויי ראיה מאם ייתקע שופר בעיר ,יש לומר משום
דאיכא למידחי דאף על פי שעל ידי שופר נמנעו ישראל במדבר מלחטוא
אינו מפני שהשופר מיוחד לכך דהוא הדין אם היו מעבירין כרוז היו נמנעים
על ידו מלחטוא ,לכך הביא מאם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו דמשמע
שקול השופר גורם להחריד האדם מפחד השם ומהדר גאונו .ועוד יש לומר
דמשופר לא למדנו אלא שעל ידו נמנעו מלחטוא אבל עדיין אנו צריכים
ללמוד שעל ידי קול שופר אדם מתעורר לשוב בתשובה ,ולכך הביא פסוק
דאם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו עכ"ל.
הנה לב יודע מרת נפשו שומעים אנו מידי יום ביומו תקיעת שופר אחר
התפילה ,ומי הוא שיכול לומר שתקיעת השופר פועלת עליו תזוזה בלב

עצה טובה
עצה טובה ללמוד בחודש אלול בספר החרדים פרק ס"ו שכולו מלא דברים
נפלאים המחזקים ביראת ה') .צדיק כתמר יפרח עמ' לז(

ריבוי התורה
נשאל רבנו שליט"א במה מתחזקים באלול? ואמר בלימוד התורה וחזר ע"ז
כמה פעמים] .והביא מס' הדור והתקופה שהחזו"א אמר שבאלול הוא מרבה
בלימוד הגמרא[
ורגיל רבנו לומר בהא דאומרים בתפילה 'ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה,
דאמאי לא הזכירו תורה דהרי כ' בשערי תשובה ש"ד כתב שם באות ט"ז עוד תמצא לו כפרה
בהגיונו בתורה תמיד ויגיעתו בה וכו' .וביאר שזה פשיטא שאם תשובה ותפילה וצדקה מעבירין
רוע הגזירה כ"ש תלמוד תורה שהרי אמרו ותלמוד תורה כנגד כולם ורק מזכירים תשובה תפילה
וצדקה שהם דברים המסורים לכל ,אבל לימוד תורה אינו מסור לכל .ואין לך סגולה יותר מועילה
ליום הדין מאשר לימוד תורה שהיא מעברת את רוע הגזירה) .מפקודיך אתבונן עמ' כ"ח ,וע"ע
שם עמ' ס' באופ"א א"ה וראה בס' שיחות ח"ח עמ' ק זוז"ל העיקר הוא באלול ללמוד תורה
הרבה ,והתפילות צריכות להיות בכונה בלי קרירות[
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יום היארצייט של מרן רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל הרב מפונביז נלב"ע כ' אלול תשכ"ט
הנה כבר הבאנו באריכות בגליון פר' כי תצא תשע"ד את גודל הערכה של רבנו למרן הרב זצ"ל שזכה להקים עולה של תורה בארץ ישראל
וכן גודל אהבה והחיבה של מרן הרב זצ"ל לרבנו שליט"א .ונביא כאן עוד כמה פרטים שהגיעו לידנו.

שקיעות בלימוד

תרומות ממחלל שבת

איתא בגמ' בשבת )קכו ,ב( דרש רבי יצחק נפחא אפיתחא דריש גלותא.
ויל"ע מה נפק"מ בהא היכן דרש .וכן מצינו בכמה דכותי דמייתי שאמרוהו
במקום פלוני ,והרב מפונביז' זצ"ל היה אומר שבאו חז"ל ללמדנו שבכל מקום
היו עוסקין בתורה בלי להפסיק ,וכ"ה בתוס' ישנים כריתות ט"ו ,א במעשה
דר' עקיבא ור"ג ור' יהושע שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ר' גמליאל.
)אילת השחר שם ,וראה בס' אעלה בתמר מתורת בריסק עמ' ב' מה שהביא
שם(

שח רבנו :שהרב מפונביז הורה שלקחת כסף ממחלל שבת מותר ,אבל מי
שנשוי עם נכרית אסור ,ולאחרונה נשאל ד"ז מג"א שליט"א השיב לו רבינו
בשאלה זו כבר הורה זקן ,שמרן הרב מפוניבז' זצוק"ל שהיה נוהג להקל בזה.
]ואמר בזה רבנו כמה פרטים לאלו דברים כדאי לקחת ,ולאלו לא ואכ"מ[

מסירות נפש

השתדלות

הרבה פעמים העלה רבינו על נס את מסירות נפשו של הפונביזער רב זצ"ל,
שהיה מתרוצץ בחו"ל כדי לאסוף כסף לישיבה ,והי' ישן בלילות על ספסל
ברכבת ,וכל היום הי' טורח מאד ,ולפעמים הי' מקבל רק דולר אחד כאן ודולר
אחד כאן ,ובזכות זה זכה להקים תורה בישראל.
]ולפני שנים אמר רבנו על בנין 'אהל קדשים' שהנה הרב השקיע בזה כ"כ
הרבה ,והוא עומד בשממונו ,ובס"ד נתמלא רצון צדיק שהכולל הגדול עבר
לשם ,ולא נשאר דבר לבטלה[.
ועוד ציין רבנו שליט"א שידוע שכמה פעמים באהבת תורה של הרב זצ"ל
סייע לישיבות אחרות ולא רק לישיבה שלו.

שח רבנו :בכל אופן צריך לידע שהפרנסה לא תבוא בדווקא ממה שהשתדל בו
אלא ממה שגזר עליו הקב"ה ופעמים שיעבוד ביהלומים ולא ירוויח דבר,
ופעמים שיתעסק באבנים ויתעשר ,ויתכן שאדם ילמד מקצוע או שיעשה
כאותם הטועים וילמדו "בגרות" כדי להעשיר וישאר עני ,ויתכן שלא ילמוד
כלום ויתעשר .ומראשי המוסדות שומעים אנו תדיר שעפ"י רוב משתדלים
ומשקיעים במקום אחד ומצליחים ממקום אחר.
וסיפר לי הרב ו .שפ"א נסע לחו"ל לטובת הכוללים שלו לזמן ארוך יותר מהרגיל
ולבסוף עשה את כל מלאכתו רק במחצית השעה שלפני הטיסה בחזרה באר"י
)והלא הקב"ה יכול להושיע ברגע אחד( .וכן היה אומר הרב מפוניבז' שכשהיה
נוסע לחו"ל לא היה מקבל את התרומות מטרחתו אלא בדווקא ממקום אחר.

רגיל רבנו לספר שהרב זצ"ל היה כבר בצעירותו היה עילוי מופלא והיה ראש
ישיבה באחד ישיבות נוהברדוק ומסר שיעורים נפלאים .עד שהסבא אמר לו
להפסיק.

שח לנו הגרמ"ק שליט"א שהיה תקופה שרבנו שליט"א רצה לעשות איזה שינוי
מסוים בישיבה קטנה ממה שהיה מקובל תמיד .ופנה לר' שרגא גרוסברד על
כך ,ואמר לו הרב מפונביז לא יסכים בשום אופן ,ודבר כזה זה כאילו שתבקשו
להזיז את בנין האבן של הישיבה.
והלך רבנו לדבר עם הרב זצ"ל על כך ,ואחרי רבע שעה של שיחה הסתדר הענין,
וכשנשאל ע"כ הרב זצ"ל אמר 'ר' אהרן לייב מבקש ממני אני לא מסוגל לומר
לא'] .וראה מה שהבאנו שהעיד מרן הגרמי"ל זצ"ל בשם הרב זצ"ל שאמר על
רבנו 'לית דין בר איניש' בגליון פר' קרח תשע"ה[

שח רבנו בשיעור במס' ברכות :הנה במשנ"ב )סי' פ"ט סקכ"ב( כ' דמותר
לשתות תה וקפה בלא סוכר וחלב כדי שתתיישב דעתו ,ואם אינו יכול לכוין
דעתו בלא סוכר מותר ליטול מעט סוכה בפיו ,ומרן הגרש"ז אוירבאך זצ"ל
אמר שבזה"ז השתנה הענין ואינו דרך גאוה כשנותן סוכר בשתיה ,והרי זה
דרך שתיה רגילה ושרי לשתות עם סוכר לפני התפילה .וכן מטין משמיה
דהקהילות יעקב.
וזכרוני שהפוניבז' רב היה שותה רק מים צלולים לללא תוספת לפני התפילה,
אך אפשר שנהג כך ע"ע מפני שהיה חולה בסכרת.

סיפר רבנו כשעלה רבנו לארץ ,נסע לראות כמה מקומות היכן לגור ,ונסע עם
גיסו לראות את בני ברק ,וביקר בישיבת פונביז' והרב זצ"ל קיבל אותו וראה
אותו ,וכבר שם את עינו עליו )צדיק כתמר יפרח עמ' תכח(

שח רבנו :מנהגו של הרב מפונביז' כשהיה משתתף בברית ,היה הולך אחרי
הברית ומבקש את התינוק ומברך אותו ברכת כהנים ,והיה מניח עליו ב' ידים,
והיה אומר דהרי הוא כהן ואין לו את החשש של הגר"א המובא בביאור הלכה
סי' קכח ,שזר שמברך ברכת כהנים בב' ידים עובר בעשה עיי"ש.

רבע שעה

הפגישה הראשונה

לישיבה גדולה

אחרי כמה שנים הציע לו הרב מפונביז' לכהן כראש ישיבה בישיבה גדולה,
ורבנו אמר לו שאינו יכול להתחייב לו שיעורים כללים בכל סוגיא ,דיתכן דיהיו
לו בסוגיא רק הערות קצרות ,ואמר לו הרב :לא אכפת לי מה שתגיד העיקר
שאתה תהיה בישיבה ,אבל רבנו סירב דחשש שמכיון שהגר"ש רוזבסקי זצ"ל
כבר כיהן בישיבה ,זה יגרום למתח בישיבה,
ורק בהמשך שפתח הרב את הישיבה קטנה לקח את רבנו לכהן כראש ישיבה,
ואח"כ אמר לרבנו שהוא רוצה שיהיה ראש כולל שטען הרב זצ"ל שרבנו
מתאים מאוד למבוגרים ]וראה מש"כ בזה בגליון כי תצא תשע"ד[

דין או מורה הוראה

ראש ישיבת נובהרדוק

שתיה לפני התפילה

מברך ברכת כהנים

לא לשקר

הרב מפוניבז כשהיה מגיע בחור שלא ורצה לקבלו ,היה אומר אין לי מקום אין
לי מקום ,ומסובב את ראשו לקיר ומוסיף בשקט 'בשבילו' כדי שלא יהיה שקר.
]וכדי שלא יביישו[ )צדיק כתמר יפרח עמ' קעז(

להזכיר פסוק שלם

הרב מפונביז זצ"ל נהג כשאמר חלק מפסוק ,היה אומר את כולו כדי שלא
לעבור על האיסור שכל פסוקא דלא פסקיה משה לא פסקינן.
ואמר רבנו שמה שלא נזהרים בזה כ"כ ,כי חוששים סתם להזכיר שמות של
אזכרות שאין אנו מכונים בהם כ"כ ,ולפעמים בהמשך הפסוק יש אזכרות.

גזירת הח"ח

הפונוביז' רב נשאל מה עדיף לפסוק בהלכות יורה דעה ,או בהלכות אבן
העזר? וענה הפונוביז' רב שעדיף ביורה דעה ,משום שאם בשו"ע ביורה דעה
ח"ו יטעה יאכיל טריפות בטעות ,אבל אם יטעה בשו"ע אבן העזר שבזה יהיה
ח"ו ולד ממזר אחד בטעות שזה לדורי דורות.

סיפר לי הרב זצ"ל שהחלו הגזירות ברוסיה גזר הח"ח חצי יום תענית לכל
ישראל ,ואח"כ הורה הח"ח שמותר לברוח מרוסיה אפי' בשבת ,ובתחילה אמר
הרב זצ"ל שהיה נראה ד"ז בעיני חידוש שמותר לחלל ע"ז שבת! אבל אחרי
שראיתי שהתחילו לגזור גם שאסור למול וריבוי הגזירות ,ראיתי שהח"ח צדק.

יום היארצייט של המשגיח הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל נלב"ע כ' אלול תש"ל
משל לנחש שהלך עם זנבו...
יסיר הקפידא מלבו
רגיל רבנו לספר את המעשה עם הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל שאיש אחד פגע
בו ובא לבקש מחילה ,וענה לו רבי אליהו שיבוא בעוד ב' שבועות.
ושאלוהו תלמידיו מה פשר הנהגה זו ,וענה להם יהודי זה באמת פגע בי ,ובשר
ודם אנכי ,וכשבא לבקש מחילה ידעתי שאם אומר שהנני מוחל לו לא תהיה זו
מחילה בלב שלם ,לכן אמרתי לו שיבוא בעוד כמה שבועות וקיבלתי על עצמי
שעד אז אעבוד על עצמי בלימוד המוסר ,עד שאמחה הדבר מלבי וברוך ה'
שהצלחתי.

סיפר רבינו ששמע מהגאון הצדיק רבי אלי' לופיאן זצוק"ל – ]כשבא לישיבת
חפץ חיים בכפר סבא להספיד את מרן בעל החזו"א זצוק"ל[ -משל נפלא
מחז"ל ,על נחש שאמר הזנב לראש עד מתי אתה הולך תחילה ,אני אלך תחילה,
אמר לו לך! התחיל ללכת ונחבל בקוצים וברקנים וכו' ,אמר לו הזנב לראש אני
רואה שאתה צודק ותלך אתה תחילה ,השיב לו הראש עכשיו כבר אין לי ראש.
כך האדם בימי נערותו חושב שהוא חכם ועושה כל מיני דברים בלי דעת ,בלי
ראש ,ואח"כ כשמתבגר ורוצה לעשות תשובה וללכת בדרך הישרה ,הוא כבר
זקן ואין לו כבר ראש ...ומשבח רבנו מאד את המוסר השכל שיש ללמוד זה.
)צדיק כתמר יפרח עמ' עו(

הודעה חשובה
בעזהי"ת לקראת ר"ה יצאו הגליונות של פר' נצבים ,ר"ה ,פר' וילך ,ויוה"כ מאוגדים יחד ,ויהיה ניתן להשיגם במחיר סמלי במקומות
הקבועים הרוצים להנציח קרובי משפחתם בעלונים אלו ניתן לפנות עד מוצש"ק פר' כי תבוא תשע"ה
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)ב"ק פ"ח ה"ז(

פרשת כי תבוא
שנת תשע"ה

פניני הפרשה
לקיים המצוות בשמחה

דמתקן בזה מה שהפריש שלא כדין אין בזה משום גורם ברכה שא"צ.
והגאון רבי אהרן ליב שטיינמן שליט"א אמר דמסברא שפיר דמי לישאל על
ההפרשה שלא כדין ולהפריש שנית בברכה ולא הוי כגורם ברכה שא"צ,
וכבר כתב כן בספר מעדני ארץ הל' תרומות פ"ד הי"ז אות ג' וז"ל חושבני
שאם תרם בלא ברכה או שלא מן המוקף או קודם גמר מלאכה וכדומה מצוה
להישאל וכמ"ש הרע"א ז"ל בתורם מרע על יפה ,והמנ"ח במצוה ע"ב
במקדים תרומה לבכורים עכ"ל )הגרב"צ פלמן זצ"ל בספר הזכרון אהל שרה לאה עמ'

ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום
ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי )כי תבא
כו ,יג(
ופרש"י מלברכך על הפרשת מעשרות .בשפ"ח מפרש שאין הכונה לברכת
הפרשת תרו"מ שזה מדרבנן ,אלא הכונה לשבחך בשעת הפרשה .ומ"מ גם
זה חידוש לומר שיש דין מדאורייתא לשבח את הקב"ה בשעת הפרשת
תרו"מ ,וא"כ הקושיא במקומה עומדת ,ובגור ארי' מפר דנתתי באהבה
ובשמחה ושבחתי עליו.
ונראה בכונתם :דבאמת אפשר לצאת המצוה בלי לשבח ,אלא דזה כלל בכל
המצות דעיקר קיומה כשעושין באהבה ובשמחה .ואע"פ דיוצאים בלי זה
ואפילו אם יוצאים בלא כונה כלל ,אבל עיקר קיומה הוא כשמקיימה באהבה
ובשמחה שממילא ודאי יוצא ג"כ שבח מלבו .ואין זה חיוב מיוחד אלא
מתנאי קיום המצוה בשלימותה ,וכשחסר זה חסר בקיום שלימותה,
וכשבאים לומר לפני ה' שקיים מצות תרו"מ אינו יכול להתודות כל זמן לא
קיימה בשלימותה עם כל השמחה והאהבה הדרוש בה.
אמנם רש"י בברכות )מ,ב( כתב להדיא לא שכחתי מלברך אקב"ו להפריש
תרומה ומע"ר .ועי'"ש במהרש"א .ובמהרי"ל דיסקין כתב שברכה זו היא
הלכה למשה מסיני ,והתוי"ט מע"ש פ"ה מ"א כתב זה אסמכתא ,והמנ"ח
מצוה תר"ז כתב ונראה דאם לא עשה כן אינו מעכב את הוידוי )אילת השחר(

שנט ואילך באריכות(.

עניית אמן אין בה חשש גאווה
וענו כל העם ואמרו אמן) .כי תבוא כז ,טו(
]דברים שנאמרו בכנס מנהלים בני אמונים שהתקיים בי"ג אלול תש"ע[
צריך לשנן באזני התלמידים שעניית אמן היא דבר גדול מאד.
מבואר בגמרא שבת )קיט ב( אמר ריש לקיש :כל העונה אמן בכל כחו
פותחין לו שערי גן עדן שנאמר )ישעיה כ"ו ב( פתחו שערים ויבא גוי צדיק
שמר אמנים אל תקרי שומר אמונים' אלא שאומרים אמן'.
צריך להדגיש בפניהם ,שאם הגמרא אומרת לנו שעניית אמן היא דבר כל
כך גדול המביא לחיי העולם הבא ,אין לנו מה להוסיף על כך.
ולבד מזה יש כאן ענין נפלא מעלות רבות עשויות להביא את האדם לידי
גאווה ,אדם יפה יפיו גורם לו להתגאות ,אדם גיבור גבורתו מביאה אותו לידי
גאווה ,הלמדן עשוי להתגאות בלמדנותו.
והנה לפנינו מעלה גדולה ועצומה עניית אמן כהלכתה ,שהיא כל כך פשוטה
וקלה עד שאין מה להתגאות בה ,אדם יכול לקבל את כל המעלות והברכות
מבלי להיכשל בגאוה ,שהרי אין דבר פשוט יותר מעניית אמן כראוי ,וזו
המעלה הגדולה מכולם לעשות דבר טוב שאין בו סרך גאווה ,יעזור הקדוש
ברוך הוא לכולכם לראות ברכה בעמלכם ותזכו שכל צאצאיכם ילכו בדרך
התורה ובשמירת כל המצוות ,ובכללן עניית אמן כהלכתה .תבורכו כולכם
בשנה טובה כתיבה וחתימה טובה.

]והנה כתב הרמב"ם בפ"ט מתשובה וז"ל "והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת
נפש ונהגה בחכמתה תמיד ,שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה ,כגון חולי
ומלחמה ורעב וכיוצא בהן ,וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון:
שובע ושלום ורבוי כסף וזהב .כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן ,אלא נשב
פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה לחיי העולם".
ונשאל רבנו שליט"א מאין לקח הרמב״ם שההבטחה הכתובה בתורה היא על שנעשה את
המצות בשמחה ובטובת נפש ,והרי בפסוקים כתוב ״אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו
ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם וכו׳״ ]ויקרא פרק כ״ו פס׳ ג׳[ ומנלן שצריך לעשות
בשמחה?
והשיב רבינו שנאמר ״תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה״ ]דברים כ״ח מ״ז[ ומזה למד
הרמב״ם שההבטחות הכתובות בתורה ]כגון האמורות בתחילת הענין ]דברים שם פס׳ א׳[
״והיה אם שמוע תשמע וגו׳ לשמר לעשות את כל מצותיו וכו׳[ הכונה שיקיים המצות בשמחה
)ראה בס' מזקנים אתבונן ח"ד שהאריך הרבה בעניני שמחה במצות במשנת רבנו שליט"א(

אעלה בתמר

שכח לברך על תרו"מ

מצות הבאת בכורים

ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום
ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי )כי תבוא
כו ,יג( ופרש"י ולא שכחתי  -מלברך על הפרשת מעשרות.
מעשה באחד שהפריש טבל ודאי ושכח לברך ,ורוצה להישאל על ההפרשה
ולחזור ולהפריש בברכה ,כדי לקיים המצוה כתיקונה ולתקן מה שביטל
ברכה.
ויש לעיין אי שפיר לעשות כן ,דאפשר דהוה גורם ברכה שא"צ ,כיון
דהפירות עתה חולין מתוקנים והפרשתן כדין היתה ,אלא שהוא בא לישאל
כדי לחייב עצמו בברכה ,א"כ הויא השאלה גורם ברכה שא"צ ,או דלמא כיון
דע"י מה דנשאל על הפרשתו מתקן מה שהפריש בלא ברכה מצי שפיר
להישאל ולא הוה גורם ברכה שא"צ וצ"ע .וכבר נחלקו בזה מרן הגרי"י
קנייבסקי זצ"ל שסבר דאין לישאל והוה בכלל גורם ברכה שא"צ ,דכיון
דהפירות כבר מתוקנים כדין אין לחייב עצמו בהפרשה ולהביא עצמו לידי
חיוב ברכה.
ומרן הגרא"מ שך זצ"ל אמר דשפיר יכול לישאל ואין כאן בית מיחוש ,דכיון

ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלקיך נתן לך
ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם )דברים
כ"ו ב'(
יש להסתפק במצות הבאה דבכורים ,אם ההבאה תהיה על ידי חרש שוטה
וקטן ,אם יתקיים מצות בכורים בזה .ועיין בבא בתרא דף פ"א ]ע"ב[ דמשמע
דשייך דינים על ההבאה ,ולפי זה מסתבר דבהבאה דחרש שוטה וקטן ,אין
כאן קיום מצוה) .237אילת השחר מכות דף י"ט ע"א ד"ה והנה במצות הבאה(

ביכורים בכלי
ב( ברמב"ם מבואר דבכורים בעי כלי ,238ומשמע דמעכב ,ויש להעיר בנידון
הגמ' במכות דף י"ט ע"א ,גבי בכורים שמקצתן בחוץ ומקצתן בפנים ,הא כיון
שנכנס בעזרה רק קצת מהכלי ,אין כאן הבאת בכורים בכלי ,דחצי כלי הא
אינו כלי ,ואיך יתקדשו פירות שבפנים .ועל כרחך צריך לומר ,דאין צריך
שהכלי יכנס למקדש ,אלא דכל שהפרי הוא בכלי סגי ,דדין הוא בהפירות
שהם אינם מתקדשים אלא בהיותם בתוך כלי ,אבל אין צריך שהכלי יכנס
למקדש) .אילת השחר מכות דף י"ט ע"א ד"ה יש להעיר להמבואר ברמב"ם(

 238ומקורו כמו שהביא הרדב"ז מספרי ,וכן משמע מהתוספתא ,כמו שהביאו ושאי כליו] .המשך
מדברי רביו[.

 237ועיין בהמשך דברי רביו מש"כ לפי זה ,די"ל דהא דלדעת רש"י ותוס' בעין שיראו פי הבית ,איו
סתם במה שמוח שם ,אלא דוקא כשתקדש שם ותקיים מצות הבאה ,וא"כ בהבאת חשו"ק לא
תקדש ,וע"ש מש"כ לפי זה.
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דמהני התנאי אף על דבר שלא בא לעולם או אינו ברשותו ,ועל כן מי שבא
להתארח אצל חבירו ופירותיו דמאי יעשה תנאי בער"ש ויעשר בשבת.
ובספק טבל אין בו קולות של דמאי ,ואינו יכול להתנות אם אינו שלו ,כ"כ
החזו"א מהירושלמי ,ולכן הבא להתארח בשבת אצל בעה"ב שאצלו הפירות
ספק טבל אסור לו לאכול מפירותיו ,כי אין לו תקנה ע"י תנאי .והעצה הנכונה
שמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א שיבקש מבעה"ב בערב שבת שימנה
אותו שליח לעשר הכל ,ויעשה תנאי כמו שבעה"ב יכול לעשות תנאי בשלו,
דשליח כבעה"ב דמי ,ולמעשה יעשר רק את שלו.
ובגדר ענין התנאי דמהני ,נחלקו האחרונים ,דעת החזו"א )דמאי סי' ט
סקי"ג( דאמירתו בער"ש אינה מעשה ההפרשה ואינה כלום מעיקר הדין,
ומכוון שלא יחול כלום באמירתו ,אלא דהתירו לו חכמים להפריש בשבת
ע"י תנאי זה דנראה כאילו הפריש מער"ש ,אבל עיקר ההפרשה כולה היא
בשבת ,ובשבת מפריש ואומר את נוסח ההפרשה ,וכל העשיה והחלות הוא
בשבת ,ואם הוא טבל ודאי מברך על ההפרשה בשבת .אולם דעת רעק"א
)בדו"ח יבמות דף צ"ג ע"א( דענין התנאי הוה כמפריש לאחר ל' דמהני ,והיינו
דמעשה ההפרשה הוא מער"ש ,והחלות הוא בשבת כשמפריש ומברר חלק
התרומה ,והיינו טעמא דעל של אחרים לא מהני תנאי בטבל ודאי משום
שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו .ובספר פאת השולחן )הל' דמאי סי'
יד ס"ח בבית ישראל אות כא( ביאר ענין התנאי ,דמדברי סופרים יש ברירה
וההפרשה חל מדין ברירה ,והיינו דמפרש דהמעשה והחלות הכל נעשה כבר
מעתה מערב שבת ,אלא דבשבת כשמברר את חלק התרומה הוברר למפרע
מדין ברירה שעל זה חל ההפרשה מער"ש.
והנה יל"ע אם ראובן יש לו דמאי בביתו ולא עשה תנאי מער"ש ואינו יכול
לעשר ,וחפץ ליתנו בשבת לשמעון שעשה תנאי ולהקנותו לו בשבת שיהא
שלו ויוכל לעשר כיון שעשה תנאי )ובדמאי מועיל התנאי גם אם לא היה שלו
בשעת התנאי( ,אי מהני זה ויכול שמעון לעשר כה"ג על תנאו או לא ,ומצד
ההקנאה בשבת הרי הקנאה לדבר מצוה שריא )אפילו לצורך תוספת עונג
כדמבואר בביה"ל סי' שמב ד"ה מותר( ,ואי מהני זה א"כ לכאו' יוכל ראובן
תו לעשר השליחותו דשמעון ,ואף שאין שמעון אוכל מ"מ אחר דזה שלו
לכאו' מצי לעשר.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א העיר דנהי דשמעון עשה תנאי משום דחשש
שמא שכח לעשר מער"ש איזה דבר ,או שהיה דעתו לילך בשבת לע"ה וכו',
אבל על כה"ג שיקנו לו וירצה לעשר לא היה דעתו כלל בשעת התנאי ,וא"כ
אולי לא יהני תנאי על זה .ובפשוטו ד"ז תליא בפלוגתת האחרונים בגדר ענין
התנאי ,דלרעק"א והפאה"ש דגדר ענין התנאי היינו דמעשה ההפרשה היא
מער"ש א"כ לכאורה במה שלא היה דעתו כלל ולא כיוון על אופן שכזה ,הרי
לא ההיתה ההפרשה על זה ולא מהני ,אבל לסברת החזו"א דההפרשה כולה
היא בשבת ,ורק ע"י התנאי דמער"ש התירו לו להפריש בשבת ,יש לעיין
דאפשר דש"ד ומהני גם על מה שלא היה דעתו ע"ז ,דכיון דהתנה מער"ש
התירו להפריש הכל בשבת ,או אפשר דאף לדידיה בעי לכוון על כל גוונא
שיצטרך לעשר ולא בזולת זה ,וצ"ע.

כתב הרמב"ם )פ"ג מתרומות הי"ז( אין תורמין תרומה גדולה אלא מן המוקף
וכו' ,ואם הפריש שלא מן המוקף תרומתו תרומה ,ע"כ .ומבואר דתרומה
גדולה מדינא בעי מוקף ,והוא ממתני' בספ"א דחלה דתנן החלה והתרומה
וכו' ואין נוטלין מן הטהור על הטמא אלא מן המוקף.
עוד כתב הרמב"ם )שם הי"ח( פירות המפוזרין בתוך הבית או שתי מגורות
שבבית אחד ,תורם מאחד על הכל ,שקי תבואה ועיגולי דבילה וחביות של
גרוגרות אם היו בהקיפה אחת תורם מאחת על הכל ,חביות של יין עד שלא
סתם את פיהן תורם מאחד על הכל ,משסתם תורם על כל אחת ואחת.
והגר"א ביו"ד )סו"ס שכ"ה( כתב :דאם הפירות הם בחוץ בעי נגיעה זה בזה
בעת ההפרשה דאין מה שמצרף אותם ,ואם הם בבית אין צורך נגיעה דהבית
מצרפם ובמקפיד על תערובתן אף בבית בעי נגיעה )וכן דעת הט"ז בר"ס
שכ"ו ,והש"ך בנקה"כ שם פליג דא"צ נגיעה בכה"ג( ,ואם הפירות הם בכלים
נפרדים בעינן שיגעו הכלים זב"ז אף בבית ,ובעינן נמי שהכלים יהיו פתוחין
מלמעלה ,וזמש"כ הרמב"ם שקי תבואה וכו' דהיינו כלים ובעינן ביה ב' דברים
א' הקיפה אחת דהיינו נגיעה ב' שיהו פתוחין .וע"ע בר"ש פ"ג ממע"ש משנה
י"ב שהביא מהירושלמי דדוקא ביין שמקפיד לסתום כיון שמתקלקל כשהן
פתוחין ,בעי פתוח שיחשב מוקף ,אבל בשמן שאינו מקפיד לסתום ,אפילו
אם אין פתוחין תורם מאחת על הכל ,ע"ש ,וד"ז מדויק ברמב"ם שגבי חביות
יין כתב דבעינן שיהיו פתוחין ,וגבי שקי תבואה ועיגולי דבילה לא הזכיר
דבעינן נמי פתוחין ,ולהנ"ל א"ש דשקי תבואה כיון שאין מקפיד לסתום אז
באמת לא בעינן פתוחין וחלוק מחביות יין] .ועי' במ"ב סי' תנז סק"ז שהביא מהגר"א
גבי כלים שיש בכל כלי עיסה כשיעור ,ורוצה לתרום מא' על הכל ,דמשום דין מוקף בעינן נגיעה
ושיהיו פתוחין מלמעלה ,ע"ש ,ולהנ"ל צ"ל דבעיסה מקפידים לכסות העיסה שלא תתייבש,
ולפיכך בעינן שיהו פתוחין מלמעלה[.

ולפ"ז התורם מיץ שתיה כשהן בבקבוקים מזה על זה ,צריך שיגעו זב"ז ,ואם
מקפיד על סתימתן כגון שיש גזים צריך ג"כ שיהו פתוחין בשעת הפרשה,
ואם יש לו מערב שבת הרבה בקבוקי בירה עבור שבת ואם יפתח הכל
מער"ש כדי לעשרן יפסדו ,כי א"א לסוגרן כראוי ,יכול לעשר מערב שבת
שלא מן המוקף וא"צ לעשרן בשבת )כשיפתחן( ע"י תנאי מער"ש  ,משום
דחשיב שעת הדחק וגם הוי לצורך כבוד שבת ,ובכה"ג שרי שלא מן המוקף,
כן שמעתי ממרן בעל הקה"י זצ"ל.
ולענין מאכלים שהם בשקיות ניילון או נייר צ"ע אם הם כמו כלים וכמש"כ
הרמב"ם בשקי תבואה וצריך שיגעו זב"ז )זכרון שאול להגר"ש ברזם ז"ל(.
והנה אם הפירות מונחים בסל כתב המ"ב בסי' תנ"ז סק"ז שהסל מצרפם כמו
בית ,ואם הם בשתי כלים והכלים מונחים בתוך סל אחד משמע במ"ב שם
בסו"ד דחשיב מוקף וא"צ נגיעה ,וכן הסכים הגראי"ל שטיינמן שליט"א.
והנה לדעת הגר"א שמוקף היינו סמוך ונגיעה ,לפ"ז המפריש תרו"מ על
פירות שבכלי צריך שהפרי שבידו שרוצה לקרוא לו שם תרומה יגיענו בכלי
בעת קריאת השם ,וכן המשקה שבכוס שקורא לו שם תרומה על המשקין
שבכלי יגע עם הכוס שבכלי שבו המשקין בעת קריאת השם.
ושמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א שלפ"ז בהפרשת חלה צריך שבעת
קריאת שם חלה הבצק שבידה תגע בדופני הכלי ,דמה שמחזיקה הבצק
בידה חוץ לכלי לכאו' לא הוה מוקף .ומה שלא נהגו עלמא כן ,הוא לפי
שבחו"ל נהגו להפריש כך ,לפי שחלת חו"ל אין צריך מוקף כמש"כ הרמ"א
ביו"ד סי' תכ"ג ובהגר"א שם סקי"א ,ולכן נהגו שם שתולשת בצק מהעיסה
וקוראת שם חלה אף שאינה נוגעת בעיסה ,אבל בא"י דבעינן מוקף צריך
שתגע בעיסה או שתגע עם הבצק שבידה בדופני הכלי מבחוץ.

שאלה על פדיון מעשר שני
המנח"ח במצוה תע"ג כתב :ופשוט דאם חילל מע"ש ורוצה להישאל על
החילול דמהני שאלה ,דהוה קדושת פה ומהני כמו בתרו"מ .אולם בספר גור
אריה יהודה )מבנו של הגר"מ זמבא זצ"ל( בקונטרס תרו"מ סי' י"א הביא
דהאבני נזר ביו"ד סי' רצ"א פליג ע"ד המנח"ח ,וס"ל דלא מהני שאלה על
חילול מע"ש ,והטעם ,דדוקא היכא שמחדש קדושה מועיל שאלה ,משא"כ
בחילול שמעביר הקדושה מהפירות על המעות לא מהני שאלה ,והביא ראיה
מהירושלמי בפ"ד דנזיר ,דאיתא התם דלא מהני שאלה בתמורה ,ופירש
דה"ט משום שאינו מחדש קדושה אלא מעביר מזו לזו.
והנה הנשאל על הפרשת תרו"מ ,אם חילל כבר למעשר שני לכאו' לא יהני
שאלה על המעשר שני ,דהמע"ש עצמו כבר אינו בעולם ורק המעות שחילל
עליהם נמצאים ,ועליהם לא מהני שאלה לדעת האבנ"ז ,והרי המנהג לישאל
אף בכה"ג כגון אם הקדים מעשר לתרומה וכדו' ,וכן נראה בחזו"א )דמאי סי'
ד' סקכ"ב( שכתב דהמקדים באיסור מצוה לישאל ,וסתם הדברים ,ומשמע
אפילו אחר שחילל המע"ש ,והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר דמזה ראיה
דמהני שאלה על חילל מע"ש ,וצריך לומר דאחר זה הוי נמי השאלה על
המע"ש גופיה ובחד שאלה מתיר הכל ,דאל"כ אכתי המע"ש בפירות ,ודו"ק.

עשיית תנאי בער"ש כדי להפריש בשבת
מי שיש לו פירות בערב שבת ואין לו זמן להפריש מהם תרו"מ ,או שחושש
שמא ישכח להפריש מער"ש ,יכול להפריש בשבת ע"י שיעשה תנאי
מער"ש.
וענין התנאי הוא שיאמר מער"ש את נוסח ההפרשה בלשון עתיד :יותר
מאחד ממאה ממה שאני עתיד להפריש בשבת יהא תרומה גדולה בצד
צפונו וכו' ,וגם בנוסח הקצר דהפרשת תרו"מ מהני תנאי ואומרו בלשון
עתיד ,ועי"ז מותר לו להפריש בשבת ,ותנאי זה מועיל על פירות שלו אף
בטבל ודאי ,ועל פירות של אחרים אינו מועיל ,ובדמאי מהני התנאי אף על
של אחרים כדאיתא ברפ"ז דדמאי המזמין את חבירו וכו' ,דבדמאי הקילו

לעילוי נשמת מרת הדסה בן הרב נח נלב"ע כ"ב אלול תשנ"ח
להצלחת משה מנחם בן מרים ונעמי מינדל בת ברוריה ברינדל גנישא לזש"ק
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יום היארצייט של הסבא קדישא מרנא רבי ישראל מאיר הכהן החפץ חיים זצ"ל נלב"ע כ"ד אלול תרצ"ג
רבנו מרבה לספר אודות הסבא קדישא עובדות והנהגות ששמע מעדים נאמנים ,ובאחד הפעמים שהאריך לספר כמה וכמה עובדות ,ואחד הנוכחים רמז שכבר הגיע זמן
התפילה ,אמר רבנו :אתם חושבים שאנו סתם מספרים כאן עובדות על הח"ח ,דעו לכם שכל עובדה ומעשה זה לימוד לדרכי החיים והמשיך עוד לספר כהנה וכהנה .והבאנו
הרבה ענינים בגליון פר' כי תבוא תשע"ד וכאן הבאנו עוד ענינים נוספים בס"ד ]ונשתייר עוד הרבה עובדות שסיפר רבנו ,ועוד חזון למועד אי"ה[.

לא יודע ש"ס

הגדול הזה הא עכשיו רק צהרים ,וספרה לו שהי' בת חולה מאד ואמרו
שתלך להח"ח והלכה אליו ואמרו לה השבת מברכת את ימי השבוע ,אתם
צריכים יותר ברכה תקבלו על עצמכם לקבל שבת כבר מפלג המנחה ,וכן עשו
והבת נעשתה בריאה ,ולכך תמיד חוזר בצהרים ,ועושים שבת מוקדם מפלג
המנחה) .צדיק כתמר יפרח(

שח רבנו :ר' הלל כהן סיפר לי ,שהגרא"ז מלצר הגיע לח"ח ואמר לו שכבר
מתקרב לגיל ששים ועדיין אינו יודע ש"ס ,ואמר לו הח"ח אכן טענה הוא
עליך מדוע אינך יודע?

מי צריך לנקות

לא ללמוד ברוסית

בפולין היה חוק שעל כל בעה"ב מוטל לפנות השלג הסמוך לביתו ,ומי שלא
פינה נקנס בסכום ממון ,ותמיד היה נסיון גדול בשבת שיש בו איסור מוקצה
ועוד ,והשוטרים תמיד באו לקנוס .וסיפרו שהח"ח היה במלחמת העולם
הראשונה במינסק )לא בשבת( והתארח אצל המגיד ממינסק וירד שלג,
והח"ח אמר שהוא ירד לנקות ,והמגיד אמר שהוא ירד ,ורבו זה עם זה מי ירד
לנקות.

החפץ חיים נהג תקופה מסוימת ליסוע מידי שנה למקום קייט ....ודרכו של
ההח"ח שכשהיה צריך לכתוב איזה כתובת ברוסית היו אחרים שכותבים לו,
פעם אחת הוצרך לכתוב כתובת ברוסית אמרה לו בתו אני יכתוב ,ומנין את
יודעת לכתוב ,אמרה לו :למדתי את זה כשהיינו במקום הנ"ל ,אמר הח"ח אם
כך יותר לא ניסע לאותו מקום] .היה גאון מפורסם בשם ר' אליהו קלצקין שאמרו שהוא

לא לבייש

יודע  13שפות ,שדרכו היה כשנכנס לבית הכסא שאסור בדברי תורה היה לוקח "מילון" של
שפה אחרת והיה עובר עליו ומזה ידע הרבה שפות .ומסתבר שלא ידע לדבר בשפות הללו רק
הבין לקרוא בהם[.

סיפר לי רבי הירש זקס זללה"ה שסבו הח"ח דרכו היה כשבא אליו אורח,
שמעולם לא ביקש ממנו לומר ד"ת ,דשמא לא הכין ,או שמא יבוש כשיעירו
לו על זה.

השפעה בעולם

סיבת מחלוקת

הנה צדיק אחד יכול לעשות מהפך בכל העולם ,כמו שמצינו לענין שמעון
הצדיק כל השינוים שנעשו מאז פטירתו ,הרי דע"י פטירתו הכל פסק דכל
מה שהי' שהי' בזכות הצדיק .וכמו שמצינו שאמרו בפולין שכל עוד הח"ח
הי' חי היו עושים השתדלות ולא היו מתגייסים לצבא הפולני ,אבל לאחר
שנפטר כבר התחילו לגייס בחורי ישיבה לצבא.
]כשהיו באים לח"ח לבקש ברכה להינצל מהצבא ,היה אומר לקבל ע"ע עול
תורה וכל המקבל עול תורה מסירים ממנו עול דרך ארץ[.

החפץ חיים אמר :שמפרשה של רועי מקנה אברהם ורועי מקנה לוט אנו
למדים ,שעיקר סיבת המחלוקת באה על ידי שותפות.

היו דוחפים אותו

מספרים על הח"ח שהגוים היו דוחפים אותו על שדותיהם ,שהיו סבורים
שעי"ז יתברכו שדותיהם] .ובס' ארחות יושר עמ' כ"ו מספר מרן הגר"ח שליט"א
ד"ז על הגרא"מ הורביץ זצ"ל ואמר רבנו שהוא שמע ד"ז על החפץ חיים ,ואולי שניהם
נכונים[.

לא נהגו בכבוד

צורת הברכה

הנה יש כאלו שמטילים חיתתם על אנשים ,אמנם הח"ח והחזו"א נהגו
נשיאותם בפשטות לא הטילו כל פחד על אנשים ,הח"ח תמיד ישב אף בביתו
בצד ולא בראש השלחן .אמנם למלמד אסור בשום אופן לשחק עם הילדים,
דאחרת לא יהי' להם השפעה עליהם.

הח"ח לא בירך שום אדם אם ידע שאינו ראוי לברכה מצד האידשקייט שלו,
ופ"א כשהגיע לביאלסטוק ,קרובת משפחתו הפצירה בו רבות שיברך את
בנה ,ובנה למד בגמנסיה ,ואמר החפץ חיים שהוא מברך על תנאי שאם הוא
ילמד ויהיה יר"ש תחול הברכה.

נכנס לקבר

הפקיד בפני עדים

סיפר רבנו שראה בק' שביבי אור בשם הגרש"ד וואלקין זצ"ל שהח"ח היה
נכנס מידי פעם לחפירה של קבר כדי להתעורר לתשובה] .וכמובן באופן
שלא היה חשש טומאת כהנים[] .וכשיצא הקו' הזה והובא לרבנו היה מונח
על שולחנו זמן מרובה שהיה לו קורת רוח גדולה מזה[.

עובדא בהחפץ חיים שהפקיד מעות בע"ש ושכח להפקיד בפני עדים ומחל
לנפקד על מעותיו שלא יעבור בחשש לפני עור ]א"ה ראה בס' דוגמא מחיי אבי עמ'
ז'[ ולמד רבינו מזה דכשם שאמרו ב"מ ע"ה ב שאסור ללוות ולהלות שלא
בעדים ה"נ אסור להפקיד שלא בעדים )שיעורי בבא מציעא ל"ז א'(.

ערלאכער איד

באתי להתפלל מנחה

בס' שומר אמת מספר הגר"מ שציגל שליט"א ,על זקנו הרה"צ מוה"ר משה
באייער זצ"ל ,שזכה זקני זצ"ל להיות אושפיזכין לשכינה ,כשהי' מרן החפץ
חיים זיע"א נוסע בעיירות עם ספריו הי' מתאכסן אצל זקני הנ"ל.
ועובדא שמענא מאמי ע"ה ,כי זקני כשהי' בגיל גיוס לצבא שם נמלך בדעתו
לנסוע לזמן מה לאר"י והשתמט בינתיים מבעית הצבא ,והסכים עמו מרן
הח"ח זיע"א ומסר בידו מכתב שימסרנו בירושלים לת"ח זקן שהי' רבו של
הח"ח בילדותו ,והנה בבוא זקני לירושלים עלה ובא לביתו של זקן זה שהי'
כבר מופלג מאד בזקנה ,ופתח הזקן את המכתב ואמר בהתרגשות גדולה ראו
מה הח"ח כותב אלי "היות שאני נמצא באר"י סמוך למקומות הקדושים
מבקש הוא ממני שאתפלל עליו שיהי' א ערלאכער איד"'.
ומספר הגר"מ :ביום הופעת הספר בהוצאה ראשונה ,תשס"ב ,הבאתיו
למו"ר מרן בעל אילת השחר שליט"א ,ואמרו לי אח"כ ,שמו"ר עיין בו אחה"צ
יום עש"ק וכשהגיע לקטע הזה זלגו עיניו דמעות) .ספר היובל שומר אמת עמ' תע"ז

בוילנא היתה אסיפה שנשתתף בה הח"ח ,ולפני השקיעה אמר אחד הרבנים
שצריכים להתפלל מנחה ,אמר הח"ח וכי בשביל זה באתי לכאן להתפלל
מנחה ,והגרח"ע אמר דבאמת הח"ח צודק בדבריו אבל זה דוקא ביחס אליו
שמתכוין לש"ש ,אבל אחרים שאין כוונתם כ"כ לש"ש צריכים להתפלל
מנחה.

כולם צריכים ליזהר

הח"ח אומר הטעם דהגמ' בקידושין פ"א א' הביאה דרמא קלא נורא בי
עמרם .הא לכאו' לאו דרך כבוד הוא ,אלא ללמדינו כמה אדם צריך ליזהר,
דאף ברב בעמרם מצאנו מעשה זה.

מאריך ימים

כשהח"ח נעשה בגיל שמונים אמר שעד עכשיו חשש שאם ימות צעיר ,יגרם
מכך חילול ה' שכ"כ הרבה לכתוב על שמירת הדיבור ,וכתיב מי האיש החפץ
חיים אוהב ימים לראות טוב וגו' ,ועכשיו שנעשה בן שמונים כבר אינו צעיר,
ושמח.

– תע"ח(

שהחיינו

כל אחד שומע

כשסיים החפץ חיים את הספר משנה ברורה ,בירך ברכת שהחיינו על פרי
חדש.

שח הגרב"צ פלמן זצ"ל ששמע מרבינו שליט"א דידוע שאצל הח"ח כל אחד
שמע מה שהי' צריך לשמוע) .צדיק כתמר יפרח(

אני כבר זקן

לא התפלל מעריב

מספרים שפעם באו לחפץ חיים על אודות מקשה לילד ,ואמר להגר"ש
קלומנביץ שיתן שכר איזה מצוה שיעשו בשותפות עבור מקשה לילד ,ושאל
למה הח"ח לא נותן ,ואמר אני כבר זקן ולא אספיק לעשות עוד מצוות אבל
אתה עוד צעיר ועוד תספיק לעשות הרבה מצוות.

הי' אחד שהלך להח"ח ובא מאוחר בלילה ונזכר שעדיין לא התפלל מעריב,
וחשב שינוח מעט מטורח הדרך ,ולבסוף ישן עד הבוקר ,ולאחר התפלה נכנס
להח"ח ,והח"ח התחיל לדבר על ירידת הדורות על ערך תפילת מעריב,
ופתאום קפץ כי נזכר שלא התפלל אתמול מעריב )צדיק כתמר יפרח(

תפילין דר"ת

תקבלו שבת מוקדם

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

הי' רב בצפת שהי' בחור במיר ] -הגאון רבי שמחה קפלן[ והיו אוכלים ימים
אצל הבעה"ב ,ויום אחד לא הרגיש טוב ונשאר שם ,והגיע שעת הצהרים
והתאנחה האשה שהבעה"ב לא חזר והלכה לחפשו ,ושאל מהו הרעש
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והבחור הזה היה ת"ח גדול וחיבר ספר טוב אבל הוא לא הצליח בצאצאיו.
ואיני יודע חשבנות שמים אבל אולי זה בגלל שכך התבטא על הח"ח וזלזל
בדבריו והלך באמצע) .אעלה בתמר עמ' קכא(

בחיים תפילין דר"ת משום הטעם הנ"ל] .א"ה אמנם באופן כללי מנהג רבנו כד' הגר"א
דאין להניח תפילין דר"ת שכך נהגו מרנן החזון איש והגרי"ז זצ"ל[.

ותיקין

מכתב מרן הגאון ר' ברוך בער

החפץ חיים לא התפלל ותיקין אלא היה מתפלל בזמן הרגיל בישיבה.

כסא הכבוד

כשיצא הספר 'הרב הדומה למלאך' על מרן הגרב"ב ליבוביץ זצ"ל ראה רבנו
שם )עמ'  (200 -199את מכתב הגרב"ב אודות מרן החפץ חיים והתפעל מכך
טובא ,ולימים שנעלם הספר בביתו ביקש לקנות שוב את הספר כדי שיהיה
לו מכתב זה בביתו.
וז"ל המכתב :החיים והשלו' מן השמים ,אל כבוד ידידי המופלא בתורה
וביראה אוהב התורה ותומכה כש"מ ר' אברהם נרו יאיר מאירס בנויארק.
הע' ית"ש יברך את כבודו הרמה עם כל משפחתו ,ויזכה לראות בישועות
ישראל ובבוא משיחנו בב"א אחרי דרישת שלו' הטוב.
הנה אשר כתב כבודו הרמה אלי כי מוכן הוא בעזהי"ת לעשות הדפסה
מחדש של ספרי רבנו בעל חפץ חיים נרו יאיר שיחי' לאורך ימים ושנים
טובים אמן וע"כ הנני לעורר לב כבודו הרמה אל המצוה הגדולה.

אומרים שהחפץ חיים היה רגיל לומר שכל מילה שמדבר עם אנשים ,הוא
היה אומר אותה גם לפני כסא הכבוד.

ברכבת

סיפר רבנו בשם ר' דוד קלינפלאץ ז"ל ]שהיה נלחם בעיתונים חילונים[ שהוא
נסע כשנסעו הח"ח יחד עם האמרי אמת ברכבת ,והאמרי אמת בכל תחנה
פתח את הוילון ואמר שלום לאנשים ,והח"ח לא הסכים לצאת ,ובסוף היה
דבר תקלה בקרון שבו ישב הח"ח ,והח"ח הי' צריך לעבור לקרון אחר ואז
אנשים ניצלו זאת ואמרו לו שלום) .צדיק כתמר יפרח(

שיעורים

כשהגביע של הח"ח התקלקל ,לקח את הגביע שקיבל חתנו ר"מ ומדדו אותו
והיה בו בערך בין  120ל  130גרם .והיה עושה בו קידוש בין ביום שהוא רק
חיוב דרבנן ,ובין בלילה שהוא חיוב דאו'] .וציין רבנו שליט"א לעדות בן הח"ח
)בס' דוגמא מדרכי אבי עמ' כט( שרוב הפעמים הח"ח נהג לקדש בליל שבת
על חלות עי"ש טעמו שלא היה לו כסף לקדש על יין שהיה יקר אז[.

הנה כבוד רבנו הגאון האמיתי החסיד רשכבה"ג כקש"ת מרן רבנו
ישראל מאיר שיח' לאורך ימים ושנים טובים אמן .ידי נרתעות וכל גופי
נרתע בדברי בו ,אחד משרידי גאוני הדור אשר זכינו בדור שלפנינו אשר
מתורתם אנו חיים ומה שמילאו ביגיעתם הנוראה ובמוחם התורה
הריקו אל כלל ישראל וזכות תורתם וקדושתם היא שעומדת לנו
להאיר לנו נתיבות התורה ודרכיה.

את הידית

הגר"ש גריינמן אמר בהלוית הח"ח ,כאן יכלנו להכנס ולצאת אצלו ,אבל שם
בעולם האמת אף את הידית של הדלת לא נזכה לראות.
וסיפר רבנו כשנפטר הח"ח בער"ש ,והגרי"ז בבריסק קיבל טלגרמה בשעה
 3:00אחה"צ על כך ,אבל לא יכל ליסוע להלויה ,מפני שהיה קר ויכלו ליסוע
רק במכונית משא פתוחה והיה סכנה ליסוע כך.

הנה רבנו הגאון הקדוש הלזה הוא אחד מפליטת מהם אשר ברחמי הש"י
הותיר לנו ללכת לאורו וללמוד תורתו וצדקתו וקדושתו פנים בפנים אשרי
מי שזוכה להביט וללמוד ממנו כי עין בעין יראה כמה גבהו דרכיו בתורתו'
ובצדקתו ובקדושתו וחודרות אל לב השומעים ג"כ לקלוט בתוכם במדה
מרובה ללמוד מפי הגאון הלומד תורה לשמה מנעוריו ומן פה קדוש אשר
זהיר מן דבורי אסור ואך בתורתו יהגה יומם ולילה והנה היודע ומבין עד כמה
מגיע אהבת מרן לישראל ועד היכן מגיע דאגתו עבור הטבת אחרים איך
לקרבם להתורה ואיך להקדים עצה להם לבל יכשלו לעולם אפילו בדורות
שיבואו אשר אינו נותן שינה לעיניו ומיגע לקום אשמורת לחשוב עצות עבור
עמו ועבור התורה והרבה פעמים כאשר ישימו לפניו מאכל אינו ערב לנפשו
ואומר כי איך אפשר לאכול בזכרו את מצב הנענה של התורה.
ואולם גם מי שלא ראה בפניו יוכל לראות זאת כי רבנו שיחי' בנעוריו בעת
טל ילדותו לא הוציא לאור ספריו על עמקות התורה על קדשים אשר מו"ר
קדוש ישראל אמר כי נעלה ומצוין בין יתר ספרי חכמי הדור ונתן קדימה אל
ספר הקדוש שמירת הלשון וחפץ חיים בכדי לזכות את עמו ביראת הש"י
ולהצילם מפחת וכן הקדים את ספרו משנה ברורה בכדי להאיר לכל המורים
ולכלל ישראל את ההלכה הברורה וכן יתר ספריו הקדושים אולם כונה דעתו
לדעת הש"י כי בהשגחת הש"י נתקבלו ספריו בישראל וספריו בצדקות עשו
כמה אלפים נפשות לקרבן לתורה ולתשובה וליראה.
וספרו הנחמד משנה ברורה כשמו כן הוא מברר ומאיר לכל מורה ולכל
ישראל וכל ספר מספריו הקדושים היכו שורש בלב כמו ספר מחנה ישראל
בעיני ראיתי כל אחד מהכשרים אשר לוקח לעבוה"צ לקח הספר והיה הספר
לו לעולם כל משך עבודתו ויצאו בשלום וניצל מכל מאכלי אסור ויתר
המכשולים ועלינו לשבח להש"י על אשר זכינו בדור עני כזה לאור הגדול
ולהדבק בהש"י ע"י דבוק לרבנו הקדוש הלזה והנה עתה אשר ספו תמו לכן
יזדרז נא כבודו שיחי' לחדש יוגעתם עלי תבל ולהדפיסם למען יוכלו הרבים
לשוטט בהם ולהתבסס מתורתו הקדושה ומצדקתו ומקדושתו ותרבה
הדעת בישראל וברור כי בזכות זה שכל אחד יתן התחדשות לספרי רבנו יוכה
לברכת ברוך אשר יקים ויתברך בכל הברכות אשר בתורה הקדושה.
והננו תפלה להש"י כי יאריך הש"י ימיו של רבנו ושנותיו ויקרב גאולתנו
וישלח משיחנו ורבנו עם כל עמנו יראו עיניהם וישמחו ויהיו ידיו משרתים
בבית קדשנו ותפארתנו .ואני שמעתי מפי מו"ר קדוש ישראל זיע"א הגאון
האמיתי החסיד רשכבה"ג כקש"ת מוהר"ח זיע"א כי אם יבוא משיחנו בב"א
אז יהיה הכהן הגדול רבנו בעל החפץ חיים נ"י יבדל לחיים ארוכים וטובים אמן.
הנני המברכו והמוקירו והמכבדו.
ברוך דב לייבאוויץ .ר"מ בהישיבה הק' בית יצחק  -ה' אדר ראשון תרצ"ב.
ואמר רבנו דהנה מה שחשב הגר"ח שהח"ח יהיה כה"ג היינו דאם יהיה בנית
בית המקדש קודם תחיית המתים ,א"כ יקחו את החפץ חיים לכהן גדול.
אמנם אם יהיה תחיית המתים לפני בנין בית המקדש לכאורה אהרן הכהן
יחזור להיות כה"ג.

אולי המשיח הגיע

מספרים שפעם שהה החפץ חיים במקום רחוק מישוב ואמר :שצריך ללכת
לעיר אולי המשיח כבר הגיע] .וראה בס' ימלא פי תהלתך עניני תורה עמ' קע[

ללכת עם המקל

בזמן המלחמה היה "מודע" אצל הבחורים ללכת עם מקל וחשבו שכך זה
מכובד יותר ,ואמר ע"ז החפץ חיים בדרך צחות שאם היה צריך ללכת עם
מקל הקב"ה היה בורא את האדם על מקל.

לא לצלם

החפץ חיים הקפיד שלא יצלמו אותו ,וכשנסע לכנסיה הגדולה סידרו לו
לנסוע בלי שיצטרך לתמונה.

חיזוק השבת

מסופר על החפץ חיים ששלח פעם מכתב עם הרבה שבחים לאחד מהרבנים
שלא כ"כ היה מושלם בהשקפותיו ,ואמר שכיון שזה מכתב לחיזוק השבת,
זה שווה אפילו בשביל לכבד אותם.

להוצאת ספרים

החפץ חיים בשביל להוציא את הספרים שכתב לוה בריבית בהיתר עיסקא,
מכיון שאחז שאפשר להקל בזה היות והוא רק לוה ,ולוה בריבית לא נאמר
עליו החומרה שנאמרה במלוה שלא קם לתחיית המתים ,ומשא"כ מלוה
בריבית זה יותר חמור משום שעליו נאמר שאינו קם בתחיית המתים ,וגם
יכול להיות שאין כלל איסור בלווה בריבית מדרבנן וכל האיסור דרבנן הוא
רק במלווה ולכן לצורך מצוה היקל בזה] .א"ה וראה בס' שיחות הח"ח עמ' ע"ה )בח"ב(
שכותב בנו רא"ל  :לא הלוה מעורו ממון בהיתר עיסקא הנהונ ,אבל לוה בהיתר עיסקא כמה
שנים מפני דוחקו וסמך בלבו על הא דכתבו כמה פוסקים דבריבית דרבנן ]דרך עיסקא[ אינו חל
האיסור בעיקרו על הלוה ,ונסבו לה מהאי עובדא דרב עיליש באיזהו נשך רף ע עכ"ד ,ויצויין
שרבנו שליט"א נמנע להשיב לשואלים בענין היתר עיסקא ושולח אותם לשאול לרבנים אחרים
ואכמ"ל[.

התפעלות מדבריו

החפץ חיים דיבר פעם בוורשא והגרי"ז הלך לשמוע אותו ומאד התפעל
ממנו .והנה כידוע שהחפץ חיים היה אומר דברי מוסר פשוטים וכן צורת
אמירתו את דבריו הי' בפשטות בלי להרים את קולו ותנועות ידיים וכדומה,
אלא שדבריו היו מעומק הלב וכשידבר הוא ביטא את עומק לבו הטהור,
ואדם גדול כהגרי"ז הוא הבין והרגיש את זה ולכן מאוד התפעל מדבריו.
ואמר רבנו ,אמנם לא כולם זוכים להרגיש את זה ,ויש אוהבים לשמוע דוקא
הברקות ודברי חידוש במוסר ,ועובדא ידענא דבערוב ימיו של החפץ חיים
היה רגיל להתפלל בביתו שחרית ואחרי התפילה היה מדבר בערך רבע שעה,
והבחורים מהישיבה היו הולכים אחרי התפילה בישיבה לשמוע את דבריו.
פעם הלכו ב' בחורים ואמר א' לשני מה כבר נשמע שם והלכו חזרה לישיבה.
בעזהי"ת לקראת ר"ה יצאו הגליונות של פר' נצבים ,ר"ה ,פר' וילך ,ויוה"כ מאוגדים יחד ,ויהיה ניתן להשיגם במחיר סמלי במקומות
הקבועים
הרוצים להנציח קרובי משפחתם בעלונים אלו ניתן לפנות עד מוצש"ק פר' כי תבוא תשע"ה
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פרשת נצבים
שנת תשע"ה

פניני הפרשה –עניני תשובה
מסירות נפש לתשובה

והנה הרי מדברים על החוטא בשוגג דלא ידע ונכשל ,ואעפ"כ אמרינן עד כדי
כך שלא יביא קרבן מהודר ,רואים עד כמה חומר של עבירה אפי' בשוגג,
ואע"פ שא"א לומר דמאוס לפניו יתב' ,שהרי אדם זה מצטער שחטא ומוציא
על זה ממון להביא קרבן ,אבל התורה אומרת דאעפ"כ לא יהא קרבנו מהודר
.
כי סכ"ס הוא עשה עבירה
והנה ביומא )פו ב( אמרינן דהעושה תשובה מאהבה נעשים לו זדונות כזכיות,
והעושה תשובה מיראה נעשים לו זדונות כשגגות ,וזה חסד עצום דהעושה
תשובה מאהבה נעשים לו זדונות כזכיות ,הוא רצח אדם וע"י תשובה מאהבה
.
נעשים זדונות כזכיות ,אבל העושה תשובה מיראה נעשים לו זדונות כשגגות
אמנם וכי זה כבר טוב לגמרי ,הרי רואים מהו חטא בשגגה ,דאע"פ שמביא
כשבה וכו' ,הקב"ה לא מרוצה עדיין כ"כ ואין רצונו שיהא קרבנו מהודר,
והעושה תשובה מאהבה ניחא ,אבל הלואי שנזכה לכה"פ לתשובה מיראה,
כי זה לא כ"כ פשוט ,תשובה מאהבה זה דרגה גדולה מאוד ומי זוכה לזה,
ובתשובה מיראה דנעשה כשגגות הרי הוא עדיין רחוק ,הקב"ה לא רוצה
.
שקרבנו יהי' מהודר
וא"כ איך אדם יכול לבוא ליום הדין אם מצבו כמו מי שיכול להביא קרבן אבל
שלא יהא מהודר ,באיזה פנים יכולים לבוא להקב"ה אפי' מי שחטא בשוגג,
ואע"פ דלא על כל עבירה חייבים קרבן חטאת ,מ"מ את יסוד הדבר אנו
' שעשה עבירה בשוגג ושב ומביא קרבן הקב"ה עדיין אינו כ"כ
רואים ,דאפי
מרוצה ,ואיך יבוא להקב"ה ביוה"כ אם עדיין אינו כ"כ מרוצה ממנו ,וע"כ
צריכים להגיע לרחמים ,אין עצה אחרת בלי רחמים ,מי יכול לומר שלא חטא,
יש חטאים שכמעט ברור שכל אחד נכשל ,בביטול תורה וגם בלה"ר וחניפות
וליצנות וכדו' ,דחלק גדול מהאנשים אפי' אלו שנחשבים יראים בכל זאת
נכשלים ואיך אפשר לזכות בדין ,דאם הקב"ה אינו רוצה שאדם כזה יביא את
קרבנו מהודר ,א"כ המבט בכללות על האדם לא כ"כ טוב ,וע"כ צריכים
.
רחמים
וא"כ לא פלא מה שאומרים הטוב ומטיב לרעים ולטובים ,כי מי הם טובים,
וכי אחד שעשה עבירה בשוגג ושב הוא רע ,אבל גם הוא צריך רחמים ונצרך
לטוב ומטיב ,ואיך מעוררים רחמים ,ע"י שגם מידותיו הם רחמים ,וצריך
לעשות פעולות שבעיני הקב"ה יעשה רחמים ,אע"פ שאינו יכול למצוא חן
בעיניו שיהא יכול להיות קרבנו מהודר ,אבל צריך מאוד להשקיע על דברים
שיהא ברחמים
) .ימלא פי תהלתך ימים נוראים עמ' כב -כה(

הגר"ח מוולוזין )בדרשה ליום א' דסליחות( מביא מהגמ' בע"ז י"ז ,א דכל
הפורש ממינות מיית ,ואפשר שיצטרך גם למות מתשובה ,ואע"פ כן יקבל
עליו גם מסי"נ וכו' ,וכמו שאמר ושבת עד ה' בכל לבבך ,ובכל נפשך ר"ל אפי'
הנפש הוא נוטל ממך ע"י התשובה אעפ"כ אתה חייב לשוב עיי"ש.
והנה בפסוק זה לכאורה הי' אפשר לפרש ,דבכל נפשך הכונה על קיום
המצוות ולא על תשובה ,כדכתיב ושמעת בקולו ככל אשר אני מצוך היום,
אמנם להלן פסוק י' יותר מפורש כפירושו דבכל נפשך קאי על תשובה ,וקשה
למה צריך למסור נפשו הרי תשובה אינו מהדברים שנאמר בהם יהרג ולא
יעבור? והי' אפשר לפרש דבכל נפשך היינו כדמפרש הגר"ח בנפש החיים
)ש"ב פט"ו( את הפסוק ובכל נפשכם עיי"ש היטב ,וכן כאן הכונה שצריך
לעבדו ולמסור את דרגת נפש על זה ,ואין הכונה למסי"נ ממש.
הגר"א וסרמן בקובץ הערות יבמות בחידושי אגדות )סימן ג' אות א( הקשה
על מה שכתב במסילת ישרים )פ"ד( דמשורת הדין היה ראוי שאין תיקון
לחטא אשר עשה ,וזה חסד שחרטה נחשבת כעקירת המעשה ,ואם זה חסד
ששייך לעקור את מה שעשה ,א"כ למה אמרינן בקידושין )מ' ב( דהתוהה
על הראשונות מפסיד את המצוות שעשה ,ואיך אפשר לעקור את מה
שעשה ,ושאל זה להחפץ חיים ותירץ לו ,והגרא"ו כותב תירוץ אחר עיי"ש.
ויתכן לתרץ עוד דבעשיית מצוה עושים דבר חיובי ,ולכן שייך לעוקרו וכמו
שהבונה שולחן יכול לשוברו ,משא"כ עבירה זה דבר הפוגם ומקלקל את
הבריאה וזה כעושה חור והעדר ,ודבר כזה בדרך הטבע א"א לעקור ומשו"ה
צריך חסד מיוחד שאפשר לעשות תשובה )אילת השחר כאן(

עדיין זקוקים לרחמים

' א( איתא א"ר שמעון בדין הוא שתהא מנחת חוטא טעונה
במנחות ) דף ו
שמן ולבונה שלא יהא חוטא נשכר ,ומפני מה אינה טעונה שלא יהא קרבנו
מהודר ,ובדין הוא שתהא חטאת חלב טעונה נסכים שלא יהא חוטא נשכר,
.
ומפני מה אינה טעונה שלא יהא קרבנו מהודר
והנה אם ישאלו אדם האם רוצה דקרבנו יעלה פחות כסף או יהי' פחות
מהודר ,מסתמא לאנשים פשוטים לא יהי' אכפת שיהא פחות מהודר
דהעיקר רוצים לחסוך ממון ,אבל התורה אומרת שאם הקרבן לא מהודר זה
פחות חשוב ,ואע"פ שהמדובר כשחטא בשוגג דהא קרבן חטאת מביאים רק
על השוגג ,בכל זאת כתוב דבדין הוא שהי' צריך להביא שמן ונסכים שלא
יהא חוטא נשכר ,דנקרא חוטא וכי מי אינו חוטא בשגגה ,ועליו התורה
אומרת דיותר כדאי שלא תהא מנחתו טעונה שמן ולבונה ,בכדי שלא יהא
.
קרבנו מהודר דאינו ראוי לזה
הרי עדיף שלא יהא קרבנו מהודר כיון שהוא חוטא ואע"פ שחטא בשוגג,
והרי תנן במכות )כג ,ב( רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם
תורה ומצוות ,רצון ה' שיעשו מצות וצריך לעשות המצוות בהידור ,הידור
מצוה זה דבר גדול מאוד ,וכדילפינן מדכתיב זה קלי ואנוהו ,אבל אדם כזה
.
לא ראוי דמצותו תהיה מהודרת
והנה ר' שמעון מדבר על ב' דוגמאות ,על מנחת חוטא וחטאת חלב ,והחילוק
הוא דאצל מנחת חוטא אמרינן דהקרבן עצמו לא יהא מהודר שלא ישימו בו
שמן ולבונה ,אבל אם חטאת חלב תהא טעונה נסכים ,אין זה הידור בקרבן
עצמו דהקרבן זה הכשבה או השעירה ,והנסכים זה דבר בפני עצמו ,אבל בכל
זאת ע"י הבאת נסכים הקרבן נחשב יותר מהודר ,אמנם מצד שני אע"פ
דהנסכים אינם מעצם הקרבן מ"מ יש בזה יותר חשיבות ,דרואים הבאת דבר
שלם דהיינו יין וסולת ,משא"כ במנחה השמן מעורב ביחד עם המנחה ואינו
.
ניכר כ"כ בפני עצמו
ולכן ר' שמעון נקט ב' הדברים ,דיש סברא שיהא מהודר עצם הקרבן אע"פ
שלא יהא כ"כ ניכר ,ומצד שני בנסכים יותר ניכר ההידור אמנם זה לא עצם
הקרבן ,וזה ב' סוגי קרבנות שבעצם הי' סיבה לחייב לעשותם בהידור בכדי
.
שלא יהא חוטא נשכר ,ואמרינן דאינו כך בכדי שלא יהא קרבנם מהודר

לא שב מידעתו

נשאל רבנו שליט"א באדם שעבר עבירה בלי ידיעה שהדבר אסור ,ובאותה
תקופה היה במצב של התדרדרות רח"ל ,שאפילו היה יודע שזו עבירה היה
עושה מעשה זה .איך יש להתוודות על עבירה זו ,כעבירה בשוגג או כבעבירה
במזיד.
ויסוד השאלה היא ,האם שוגג היינו שאילו היה יודע מזה היה פורש מממנו,
וא"כ בזה שאפילו היה יודע שהוא עבירה היה עושה העבירה יש לו דין מזיד,
או שמא סו"ס כיון שהפועל לא ידע ממנו ,עדיין שוגג מקרי.
והנה ,מצאנו לגבי מומר שלא יכול להקריב קרבן חטאת כיון שיש דין 'ושב
מידעיתו' דהיינו שאילו היה יודע היה נמנע מלעבור העבירה ,משא"כ בזה
שאפילו היה יודע שאסור ,עדיין היה עובר ,לא יכול להביא קרבן לכפרתו,
שאין זה שוגג .וא"כ ה"ה לגבי וידוי אין זה נחשב לשוגג ,או שמא כל זה לענין
קרבן אבל לגבי עצם העבירה הוי מזיד .ומצאנו בגמ' ובשו"ע או"ח סי' תר"ח
שאמרינן שאם יודעים שלא ישמעו לנו עדיף שלא למחות כלל ,משום
שמוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים ,עי' שם .מבואר בהדיא שאפילו אם
היה יודע שהוא עבירה .ועדיין היה עושה העבירה במזיד עדיף שלא להודיעו
בכדי שיהיה רק שוגג ,ומכרח דכיון שלא ידע יש לו דין שוגג אף שאם היה
יודע היה עושה במזיד ולכן בנידון דידן יאמר וידוי בנוסח של שוגג) .הרה"ג ר'
יהודה ארי דינר שליט"א מים חיים (75
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ופריך והאר"י גדולה תשובה שדוחה ל"ת וכו' דמסיים בקרא ושובו אלי נאם
ד' ,דמשמע שתשוב אתה אליו בעצמו כמו שהיתה אשה אצלו מקודם
שסרחה וגירשה שהיתה דרה אצלו בזולת אמצעי ,ומשני ל"ק כאן ביחיד
השב צריך לאמצעי להגיע בתשובה וכאן בציבור השבים דא"צ אמצעי עכ"ד.
והביאור בזה :דהנה הרמב"ם )הל' תשובה פ"ג ה"ב( כתב )לענין משקל
הזכיות והעונות( ואין שוקלין אלא בדעתו של ק-ל דעות והוא היודע היאך
עורכין הזכיות כנגד העונות.
נמצא דאין בנבראים ואפילו מלאכים מי שיכול להשיג ולהכריע בזה ,דרק ק-
ל דעות לבדו יודע כל נקודה ומחשבה במחשבת האדם.
ועוד דהקב"ה מתנהג עם הנבראים בי"ג מידות של רחמים ,וכן בתשובתם
הוא מתנהג בי"ג מידות ,א"כ כשהתשובה נבחנת במידות רחמים היא אחרת,
אבל מלאכים לא מתנהגים במידות אלו ,ואם נצטרך להגיע למלאכים בודאי
ימצאו ביקורת על התשובה.
ובפרט למש"כ הספרים )נפש החיים שער א' פ"ו בהגה( דמחטא עץ הדעת
ואילך נתערב טוב ורע בכל הדברים ,ואין דבר שאדם יעשה בתכלית הטוב
ללא שיתערב הרע ,א"כ גם בתשובה עצמה מעורב טוב ורע ,וקשה לעמוד
בביקורת על התשובה דמי יודע אם תתקבל.
ור' לוי אמר דגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ,שמתקבל ישירות אצל
הקב"ה ,אבל ר' יוחנן אמר עד ולא עד בכלל ,דמתקבלת ע"י המלאכים ,ואז
כבר יש יותר ביקורת ,דהם בוחנים במבט אחר ובודקים יותר ,וכשבודקים
ַכה ונקיה בלי עירוב חסרון ואז מר
ומחפשים מוצאים ,דהתשובה אינה ז ָ
מאד ,והעצה לזה היא כאן ביחיד כאן בציבור ,דעד כמה שאדם מתמסר
עבור הציבור יש לו יותר שייכות לזכויות הציבור.
ובר"ה )י"ח א'( אמרו דבעשרת ימי תשובה תפילת יחיד מתקבלת כבציבור,
וימים אלו יקרים מפז שלא בנמצא כמותם בשאר ימות השנה.
ויתכן דגם לענין התשובה כח היחיד בימים אלו כציבור ותשובתו מתקבלת
ע"י הקב"ה בעצמו ,דמגיעה עד כסא הכבוד ואין צריך להתקבל ע"י
המלאכים ,והקב"ה שוקל בעצמו הכל בחסד וברחמים.
וא"כ הימים שנותרו לפנינו הם יקרים מפז ,אור ממש ,כמה אפשר לזכות
בהם ,ובעבר האנשים הגדולים התייגעו בעשי"ת בתורה ויראת שמים
ותשובה ,ואילו אצלנו לב יודע מרת נפשו ,המחשבה היא שלום עלי נפשי,
והלב כאבן) .ימלא פי תהלתך ימים נוראים עמ' ר-רג(

בתפילה אומרים "ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" ,ובגמ'
בר"ה )י"ז ב'( משמע דכל אחד מהדברים מספיק בפני עצמו.
והנה הרמב"ם )הל' תשובה פ"ז ה"ז( כתב כמה מעולה מעלת התשובה ,אמש
הי' זה מובדל מד' אלקי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין
אלקיכם ,צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפין
אותם בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי.
וא"כ צ"ב איך שייך דיועילו דברים אלו ללא תשובה.
והנה במצוות י"ל דאע"פ שטורפין אותם בפניו ,מ"מ זה נחשב לעשיית מצוה,
וכמו שרואים דדניאל נתן עצה לנבוכדנצר שיתן צדקה וע"י זה האריכו
שלותו )עי' ב"ב ד' א'( ,א"כ ע"כ דלא טורפין לגמרי ויש כאן עשיית מצוה.
אבל בתפילה כיון שכתוב שצועק ואינו נענה ,איך זה יועיל ללא תשובה,
דמסתבר דמה שהתפילה מועלת להעביר את רוע הגזירה אין זה מצד מצות
התפילה ,אלא מצד התחנונים שבה ,ואם כתוב שצועק ואינו נענה ,בע"כ
דתפילה תוכל להועיל רק לאחר שאינו בגדר רשע שנאמר עליו דצועק ואינו
נענה ,ובהכרח צריך להיות קודם תשובה.
והנה רגילים לחשוב שאנו בינוניים ,והרמב"ם )הל' תשובה פ"ג ה"ג( כתב
והבינוני תולין אותו עד יוהכ"פ אם עשה תשובה נחתם לחיים ,ואם לאו
נחתם למיתה.
ומדייקים ,דהרמב"ם ס"ל דנחתם לחיים דוקא אם עשה תשובה )עי' כוכבי
אור מאמר ה'( ,אמנם באמת הרמב"ם )בהמשך דבריו בהלכה ד'( כתב ומפני
ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות
מר"ה ועד יוהכ"פ יתר מכל השנה.
ומ"מ מסתבר שזה תלוי בתשובה ,דאל"כ בכל מעשה שעושה ישתנה מצבו
להיות צדיק או להיפך ,וא"כ העצה היא לעשות תשובה.
אמנם אע"פ שכתוב )בפ' נצבים ל' י"א( כי המצוה הזאת וגו' לא נפלאת היא
ממך ולא רחקה היא וגו' כי קרוב אליך הדבר ,אבל במציאות לא קל לעשות
תשובה.
וכמו שכתוב )בפ' עקב י' י"ב( ועתה ישראל מה ד' אלקיך שאל מעמך כי אם
ליראה את ד' וגו' ,והגמ' בברכות )ל"ג ב'( מקשה אטו יראת שמים מילתא
זוטרתא היא וכו' ,ומתרצת הגמ' דלגבי משה מילתא זוטרתא היא.
והנה ביומא )פ"ו א'( איתא א"ר לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד
שנאמר שובה ישראל עד ד' אלהיך ,והמהרש"א מביא דהילקוט והע"י גרסינן
בתר הכי ,ור' יוחנן אמר עד ולא עד בכלל.
והגמ' מקשה ומי א"ר יוחנן הכי ,והאמר ר"י גדולה תשובה שדוחה את לא
תעשה שבתורה ,שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו
והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית
רעים רבים ושוב אלי נאם ד' ,ומתרצת הגמ' לא קשיא הא ביחיד והא בציבור.
והמהרש"א מפרש ,דר"י פליג וקאמר דעדיין יש אמצעיים בין התשובה של
אדם עד ביאתה לפניו יתברך ,והיינו דעד כסא הכבוד ולא הוא בכלל
ומלאכים וחיות הנושאים הכסא כבוד הם האמצעיים.

ביעור

תשובה לפני ימות המשיח

שח רבנו :לקראת הגאולה יהיו הרבה בעלי תשובה ,ויהיה הרבה קושי גם
לצדיקים .נראה שמה שיש היום הרבה בעלי תשובה ,זה משום שלאחר
ביאת המשיח כבר לא יוכלו לחזור בתשובה .אז הקב"ה מחזירם בתשובה,
ולכן גם נראה שכ"כ קשה היום בחיים שיש הרבה "צער" להורים לחתן את
הילדים משום שצריכים להתנקות לפני ביאת "המשיח".
יש היום הרבה "בעלי תשובה" כי הקב"ה רוצה להביא את הגאולה ,וצריך
לכלות את כל הנשמות שבגוף וכמבואר בגמ' יבמות סב,א אין בן דוד בא
אלא עד שיכלו נשמות שבגוף וממילא הקב"ה מעיר אותם .והקב"ה מעיר
את כולם כמו שכתוב בפסוק כי לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו
וחיה.

הלכות שביעית
שצריך לחזור ולבער כיון דפ"ש נינהו ,ועכשיו הוא זמן שכלה לחיה מן
השדה ,ולא מהני להו ההפקר שעשה אשתקד).239רשימות הרה"ג ר' ישראל מאיר

יין הקדוש בקדושת שביעית ,והגיע זמן הביעור והפקירו ,וזכה בהם מי
שזכה ,ועדיין הם קיימים בשביעית הבא ,אם חייבים שוב בביעור בעת
שמגיע זמן הביעור .שמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א שנקט בפשיטות

פלמן שליט"א(

 239יין של שביעית ,שביער בשה השמיית )בזמן הביעור( ושאר בביתו עד שמיטה הבאה ,אם מתחייב
שוב בביעור .מציו בזה ג' צדדים ,א' שכיון שקיים מצוותו פקע קדושתו ,ואף אי לא פקע קדושתו מ"מ
כיון דעביד ביה מצות ביעור תו אין צריך לבער שוב .ב' כשמגיע שוב זמן הביעור צריך לבער כיון שעתה
בשביעית חל עליו חיוב חדש דביעור .ג' כיון דבשמיטה זו חל עליו חובת ביעור מחדש א"כ צריך לבער
מיד בתחילת השביעית )ולכה"פ בער"פ דשת השביעית ,דעתה כלה לחיה שבשדה( שהרי יין זה כבר
כלה לחיה שבשדה.
עוד יל"ע בדבר שיש לו ב' מחזורי גידול בשה ,וקודם שמתחיל המחזור השי כבר כלה לראשון ,י"א
דיש בהם ב' פעמים חובת ביעור] ,דהה תן פ"ט מ"ד אוכלין על הדופרא )דו פרי ,רמב"ם בפיהמ"ש(,
וכ"פ הרמב"ם פ"ז ה"ה ,והייו שיש שי מחזורים של פרי הקדושים בקדו"ש ולפיכך המחזור השי
מציל גם את המחזור הראשון מחובת ביעור .וי"א דכל זה איירי כשאין הראשוים כלו לגמרי עד שכבר
מגיעים השיים )והחידוש בזה שלא גזור כסתוית שאתי לאחלופי בפירות שביעית כמש"כ הרמב"ם
פ"ז ה"ה ,כיון שעץ הדופרא מפורסם שותן שי מחזורים .עוד אפשר שהחידוש בזה דאף אם שאר
בזמן שמתחיל השיים שיעור מועט כזה שבעלמא איו מציל )עי' בדרך אמוה פ"ז סק"ס מש"כ בזה
בשם החזו"א( ,אפ"ה לא חשיב כלה לחיה כיון שכבר התחיל גידול המחזור השי( ,אבל אם הראשוים
כלים לגמרי עד שכבר מגיעים השיים חייב בביעור .וכ"מ בסדר השביעית שהו"ל ע"י הר"ז שפירא ז"ל
ע"פ החזו"א וז"ל :מיי ירקות וקטיות שאים מתקיימים רק בעוות מסויימות זמן הביעור בשביעית
עצמה "עם כלות עות קיומם" ,ומשמע דכל עוה מחייבת את הביעור מאותה העוה אע"פ שעתידין
לגדול מאותו המין בשביעית בעות הקיץ[ ,וד"ז פק"מ לפיטאיה )האדומה( שכבר בחודש חשון יש פרי
על העץ שחט והבשיל מכיסת שמיטה ,ובחודש כסליו מסיים את מחזור הגידול הראשון )שהתחיל
בחודש תמוז( ,ובחודש תמוז מוציא את הגל החדש של הפירות שיהיו גם הם קדושים בקדו"ש ,שבהם
יש ב' דיי ביעור בכסליו דשביעית ובכסליו דשמיית .והידון ,בכה"ג אם יש לו בבית ממה שגדל במחזור
הראשון וביער ,אם כשמגיע זמן הביעור השי צריך לבער שוב ,או שכיון שבשמיטה זו כבר קיים חובת
ביעור תו לא חל עליו חיוב מחדש.
ושמעתי להוכיח ד"ז ,דהה בפשוטו הטעם דבמה שהפקיר בשעת ביעור מותר לו לזכות ותו אין בו דין
ביעור ,הייו לפי שבעת הביעור דבר זה היה מבוער ,אולם יש ראיות שהטעם הוא לפי שקיים בו מצות
ביעור ולפיכך פקע מייה דין ביעור .דיעוי' בע"ז דף סב ע"ב דבי רבי יאי יזפי פירי שביעית מעיים ופרעו
להו בשמיית ,ופרש"י ותוס' )בפירושא קמא( דאשתכח דאכלי עיים בשמיית אחר הביעור חליפי
פירות שביעית בלא ביעור ,ע"ש ,והה התם בשעת הביעור הדבר לא היה קיים ,ואפ"ה כיון שאחרי זה
כשהגיע החליפי שביעית לידו לא קיים בהו דין ביעור הרי זה אסר ,וא"כ מבואר שהחובת ביעור איו
וצר וקבע ברגע של הביעור ,אלא בזה שקיים בו מצות ביעור .ולפ"ז ה"ה הכא כיון שקיים בו מצות
ביעור שוב זה הותר ואיו חייב תו בביעור.
אולם ראיה זו איו אלא לידון הב' ,שאחרי שקיים בו דין ביעור בשה זו פקע חיובו ,אך בידון הא'
אפשר שכל שמיטה הוי חיוב חדש ולפיכך יתחייב בשמיטה זו שוב מחמת החיוב של שה זו.
ולכאורה ידון זה תליה עוד אם לאחר הביעור פקע מייה קדו"ש ,דהה במתי' פ"ט מ"ז תן מאימתי
הין ושורפין בתבן ובקש של שביעית משתרד רביעה שיה ,ובירושלמי שם ]הובא בר"ש וברא"ש שם[
מכיון שסרח מה שבשדה מותר מה שבבית ,והטעם שמותר מה שבבית פי' במלאכת שלמה בשם ה"ר
יהוסף ז"ל דמיירי שהופקר כדיו ותבער ,ואשמעין שאחר שתבער מותר להפסידו ,וכ"כ בתפארת
ישראל דאחר הביעור רשאין אף ליהות ממו ולשורפו ,וכ"כ החזו"א סי' יא סק"ו וסי' יג סק"ה
דכשהגיע זמן הביעור מבער ומפקיר ויכול לחזור ולזכות ואין קדושין בקדו"ש וכמש"כ הר"ש והרא"ש
פ"ט מ"ז ,הרי דהביעור מתירן ומפקיע מהן קדו"ש הואיל וכבר כלה מן השדה.
וביאור הדברים שמעתי בשם הגרש"ז אורבאך זצ"ל שכל דיי שביעית יסודם מדין הפקר ,שעיקר חובת
שביעית הוא להיח את תבואת השדה הפקר לכל אדם בהמה וחיה ,וכיון שהפירות הן הפקר לכן בא

הכתוב ומפרש שלא זיכה הכתוב את הזוכה כ"א לאכילה ולא להפסד וסחורה ,וגם לא זיכה אותו
הכתוב אלא כל זמן שמצוי עדיין מאותו המין בשדה ,אבל כשכלה לחיה מן השדה אזי פקעה שוב בעלותו
של הזוכה וצריך לשורפם או להפקירם שוב לכל אדם ,וכיון שכן סברא הוא שהגבלה זו שאין זכיותו
מועלת כ"א לאכילה ולא להפסד הוא דוקא על אותו הזמן שאם היה משאירם בשדה היו יכולים אדם
ובהמה ליהות מהם ,משא"כ בכה"ג שאם היה שאר בשדה היה סרח ולא היה ראוי כלל לאכילה,
מצא שבזכיתו לא גרם כלל שום הפסד לא לאדם ולא לבהמה ,לכן באופן כזה מצין שפיר לומר שיכול
לזכות בהם )אחר הביעור( וליעשות בעלים גמורים לכל דבר ועושה בפירותיו כל מה שלבו חפץ ,עכ"ד.
ולולי דבריו אפש"ל בוסח אחר ,דבשביעית זכיותו הוא בתורת שלו ,וזה התורה הקה לו רק עד הביעור
וכן בעלותו הוא רק לאכילה ולא לסחורה ,משא"כ לאחר הביעור זכיותו הוא בתורת שביעית מדין
ואכלו אביוי ועמך ,שפיר פקע מהם כל הדיים .ויסוד הדברים מובא בלשון התוס' בע"ז דף סב ע"ב
ד"ה יזפי ,שביאר דהאיסור לאכול אחר הביעור הוא :מה שהיו אוכלים אותם בחזקת שלהם דאילו
בתורת שביעית אפילו הפירות עצמן יכולין עיים לאכול לכ"ע ,ע"כ ,וכ"ה בתוס' בפסחים דף ב ע"ב
)ד"ה מתבערין( ואומר ר"י הא דמשמע בכ"מ לאסור לאכול אחר הביעור הייו כשמשהה בביתו בחזקת
שלו אבל אם מפקירו ומוציאו מרשותו שיאכל כל מי שירצה הן אדם הן חיה מותר להכיסו ולאכלו
אחר הביעור ,ע"כ] .ולביאור זה א"ש קושית הדרך אמוה )בביה"ה סוף פ"ה( דאיך אפשר שיפקע קדו"ש
אחר הביעור ,הא בפ"ט דשביעית מ"ח ובתוספתא שם פליגי ג' תאי דלר' יהודא עיים אוכלין אחר
הביעור ולא עשירין ולר' יוסי א' עיים וא' עשירים ולר"ש מן האוצר מותר גם לעשירים ,ומפרש שם
הר"ש דמיירי שביער הכל כדין ,והה לר' יהודא פשיטא דלא פקע קדו"ש אחר שביער כדין דאל"כ לא
שייך דיים מי יכול לאכול ,וא"כ לכאורה גם לר' יוסי לא פקע דהא דריש מי ואכלו אביוי ועמך
כדאיתא בירושלמי ור' יהודא דריש רק אביוי עמך ,ומשמע דלשיהם יש קדו"ש רק פליגי מי אוכל.
ולה"ל א"ש דאין הפשט שאחר הביעור עשה הפקר לגמרי ,אלא שאחר ביעור הרי הוא זוכה מן
השביעית )ולא מן ההפקר( ולכן יש הגבלות מי יכול לזכות בהם ,אבל הדיים שיש בדין בעלות שיתן
רק לאכלה ליכא בזוכה בתורת שביעית .ועפ"ז יש לפרש ספיקת הירושלמי )שבת פ"ח ה"א ,שקלים פ"ג
ה"ב ,פסחים פ"י ה"א( מהו לצאת ביין של שביעית יד"ח ד' כוסות ,תי ר' הושעיא יוצאין ביין של
שביעית ,ופי' הקרבן העדה דהידון אם ביין דד' כוסות בעין לכם כמו במצה או לא ,ע"ש ,ולפ"ז מבואר
דהיכא דבעין לכם אין יוצאין בפ"ש ,ומקשים מכ"מ ,א' מקידושין דף ב ע"א המקדש בפ"ש מקודשת,
ופרש"י ותוס' דלא אמרי' דלאו ממוו הוא לקדש אלא כיון שזכה בו ממוו הוא לכל דבר ,ב' מסוכה דף
לט ע"א דיוצאין יד"ח ד' מיים באתרוג דשביעית ,אף דבאתרוג לכ"ע בעין לכם ,ג' הקשה הרש"ש
)בסוף מסכת פסחים( דלמה לא איקרי פ"ש "לכם" הלא מפורש בתורה )ויקרא כה ,ו( והיתה שבת הארץ
"לכם" לאכלה ,ועפמש"כ א"ש דודאי במה שזוכה בפ"ש מיקרי לכם לכ"ד ,וכל הידון כשזוכה בו לאחר
ביעור שזכיותו בו איו מתורת שלו אלא מדין שביעית דבזה אפשר דלא חשיב לכם[ .ובאופן אחר אפש"ל
דאחר הביעור דהוי הפעולה האחרוה שעשה בפ"ש תו פקע מצותו ויוצא לחולין ,ודמי לדם קדשים
לאחר זריקה שלאחר שעשה מצוותיו פקעה קדושתו ,וע"ע בכריתות דף ז ע"א כהן שסך בשמן של
תרומה בן בתו מתעגל בו שכבר איתחיל.
והה לפי שיטות אלו דאחר הביעור פקעה קדושתו ,פשוט שביד"ד אין צריך לבערם שוב .אולם להלכה
כתב החזו"א בסי' כ"ו סוף סדר השביעית ,דלא פקע קדושת שביעית אחר הביעור ,ולפ"ז יש לדון כ"ל.
אולם לפמש"כ תוס' בע"ז דף סב ע"ב )הובא דבריו לעיל( שהסיבה שזוכה בפ"ש אחר הביעור מותר,
איו משום שתקיים בו מצות ביעור ,אלא לפי שזוכה בו מתורת שביעית ולא מתורת שהוא שלו )מדין
הפקר פ"ש( ,וביארו דבריו לעיל ,לפ"ז ה"ה ביד"ד איו מתחייב שוב בביעור כשמגיע שביעית הבאה,
כיון שזכיותו בו הוא מתורת שביעית ובזה אין דין ביעור.
]ויתרה מזה מציו ברידב"ז )סי' ה'( שאפשר לקיים מצות ביעור קודם זמו ,ע"י שיפקיר קודם זמן
הביעור ויזכה בהן מיד ,ושוב יפקע מהן דין ביעור לגמרי ,ולכן כתב שיש עיצה להוציא אתרוגים לחו"ל
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ואם נמשך אצל הארץ ונתן לארץ העמים על חו"ל יחשב לפי שהכל תלוי
היכן עתה הירדן וכדכתיב הירדן וגבול ,ע"כ ,ומעתה אמר הגראי"ל שה"ה גבי
גבול דרום שקבעה התורה את קצה ים המלח לגבול דהכל תלוי היכן עתה
מסתיים ים המלח ,ולפיכך אף אם נתעדה מי הים ונתקצר עתה ים המלח
מ"מ במקום שנתייבש דין חו"ל עליו ,עכ"ד .וכ"נ שהרי מדברי הירושלמי
שכתב שמשתנה גבול א"י ע"י שנשתנה מקום הירדן מוכח דגדר גבולות
הארץ שכתבה תורה אינם בגדר סימן ומראה מקום בעלמא עד היכן א"י
דא"כ מה איכפ"ל שבזמנינו נשתנה הגבול מ"מ בעת כיבוש יהושע נתקדשה
הארץ עד מקום זה) ,ובירושלמי מבואר שאף אם נמשך הירדן אצל הארץ
ונתן לארץ העמים על חו"ל יחשב ,אף שמקום זה היה מקודם בתוך גבולות
א"י( ,ובע"כ חזינן דכאשר ניתנה הארץ לאבותינו ניתנה להם הארץ עם
גבולתיה ותורת קדושתה לפי גבולתיה ולכך כל שנשתנה גבולתי' אף קדושת
הארץ משתנית לפי הגבול .242ומעתה אף שאר הגבולות שבאו בתורה בתורת
א"י לא באו בתורת סימן בעלמא אלא שקבעה התורה חלות דין גבולות א"י,
ומאחר שתלתה תורה את הגבול הדרומי בקצה ים המלח נמצא דעד היכן
שהוא ים המלח יש לו דין דא"י.
אולם אמר רבינו שיש לדון מטעם אחר לומר שהוא מא"י ,דאפשר דמה
שאמרה התורה שגבול הארץ מסתיים בקצה ים המלח ,אין הוא מצומצם
במקום שנגמרים מי הים אלא אף קצת מהיבשה נמי קרוי בשם ים המלח.
וכעי"ז מצינו בר"ש סיריליאו ברפ"ו דשביעית גבי נחל מצרים שהוא כולל גם
ליבשה הסמוכה לה] ,ואצטט לשונו :נחל מצרים ,ועד הנהר היינו נחל מצרים
ואין הנהר בכלל כדאיתא בקראי דיהושע ולא כבשו עולי מצרים למצרים
דהיינו העיר היושבת על שפת נילוס[ ,ולפ"ד אפשר נמי על ים המלח שגם
מקצת מהיבשה הוא בכלל ים המלח והוי א"י .243ודוגמא לזה ציטט רבינו
שליט"א מה שאמר החזו"א למרן הגר"ח שליט"א שאפי' לדעת הראשונים
שגבול מערב א"י הוא עד הים והים אינו בכלל ,מ"מ המקום שרגילים להכנס
לרחוץ מסתבר שזה א"י) .רשימות הרה"ג ר' ישראל מאיר פלמן שליט"א(

הנוטע בשביעית בין שוגג בין מזיד יעקור )מתני' בתרומות פ"ב מ"ג( .שאלוהו
להגראי"ל שטיינמן שליט"א כשעקר לאחר שביעית אי רשאי לחזור ולנטוע
אותה בקרקע ,דהשתא הויא נטיעה חדשה ,ואמר שכיון שחז"ל קנסוהו
לעקור הרי אם יחזיר את הנטיעה נמצא שלא הפסיד כלום ,ובע"כ דגדר
דבריהם היה שיעקרנו ויניחנו להתייבש ולהיפסד .240והוסיף שאף באילן
שיש בו פירות כן הגדר ,ואין עובר בזה משום לא תשחית את עצה כיון שכך
קבעו חז"ל שצריך לעקרו) .241רשימות הרה"ג ר' ישראל מאיר פלמן שליט"א(.

דרום ים המלח ,לענין איסור ספיחין ואיסור יציאה

בגבול הדרומי מפורש בכתוב שנקודת הגבול הוא ים המלח ,כמש"כ בתורה
)במדבר ל"ד( מקצה ים המלח קדמה ונסב לכם הגבול מנגב ,וכ"ה ביהושע
)ט"ו ,ב'( ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשון הפונה נגבה,
ובראשונים מצינו שהגבול הוא מקצה המערבי של ים המלח) ,ולדבריהם
תיבת "קדמה" קאי על מיקומו של ים המלח שהוא בצד מזרח( ,ואצטט לזה
מפירוש המהר"י קרא )תלמידו של רש"י( על יהושע )ט"ו ,ב( ,שכבזה"ל:
והולך ומונה מקצה ים המלח ,שאף ים המלח יש לו ארבע פיאות ,צפונה שלו
הירדן וכו' "דרומה שלו ארץ העמים" ,מזרח שלו בעבר הירדן ,אל צד בני
ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה ,מערב שלו נחלת יהודה ,ומתחיל לימשך
הרצועה שלו במיצר דרום מקצה ים המלח ,מאותו לשון הים הפונה נגבה,
ממקום "שדרומו של ים המלח כלה לצד מערב" וזהו מקצה ים המלח ,מן
הלשון הפונה נגבה ,עכ"ל .הרי מפורש שדרום הים הוא ארץ העמים,
ומהפינה המערבית דרומית של ים המלח מתחילה הירידה לכיוון המשך
הגבול הדרומי.
ודנו ת"ח קמיה רבינו שליט"א לפני כעשרים שנה ,דלפ"ז בדרום ים המלח
ממש יש לו דין חו"ל גמור לכל דיניו ,הן לענין שמותר לזרוע שם בשביעית
והן לענין שאסור לצאת לשם דחשיב כיוצא לחו"ל .ואף שאין אנו יודעים את
המשך מסלולו ,דאפשר דהגבול המשיך באלכסון לכיוון דרום ,מ"מ כיון
שמפורש בתורה שים המלח הוא הנקודה דרומית מזרחית והוא מהצד
מערבית של ים המלח ,א"כ כל מה שהיא מזרחית מתוואי גבול זה הינה
מחוץ לגבול הארץ .אלא שדנו שכיון שקיימים תנודות באורך ורוחב האגן
הדרומי של ים המלח ,ודעת חוקרים שטח רחב מאוד התייבש במאות
השנים ,לפיכך קשה להגדיר היכן תחילת קצהו של ים המלח ,ולפיכך כל
שזורע בדרום ים המלח בשטח שסמוך לים )במקום שיש להסתפק עליהם
שמא היה שם ים ונתייבש( יש לחוש בו לחומרא שמא הוא מא"י )וכמו
שהכריע החזו"א שיש להחמיר במקומות המסופקים אף לענין איסור
ספיחין(.
והגראי"ל רצה לומר דלכאורה מקום זה נידון כודאי חו"ל ,דהנה הרמב"ן
בב"מ דף כב ע"א ובשיטמ"ק בשם הרשב"א והרא"ש והריטב"א ,על הא דתני
שם ירדן שנטל מזה ונתן לזה ,מה שנטל נטל ומה שנתן נתן ,הביאו
דבירושלמי )חלה פ"ד ה"ד( פירושה לענין קדושת הארץ דהירדן היה מפסיק
בין א"י לארץ העמים ואחד מן הגבולות הוא הירדן ומשו"ה קאמר שאילו
נטל הירדן מארץ העמים והרחיב בגבול הארץ הוי מה שנתן והרחיב לא"י

השלמה לדיני פרוזבול ]גליון פר' ראה[

מי שיש לו צ"ק לגבות בצום גדליה מחשבון של חילוני ,והרי הכסף שנמצא
שם הוא חוב הלוואה מהבנק לחילוני ]המלוה[ והיות שהמלווה לא כתב
פרוזבול ,ע"כ עפ"י דין תורה הבנק פטור מלשלם למלווה ,והמלוה עובר על
לא יגוש כשהוא תובעם א"כ החרדי שגובה מהבנק הוא שולחו של המלווה
לעבור באיסור לא יגוש.
ואמר רבנו שכיון שהבנק מנוהל רק עפ"י בית משפט ,ואם הלווה יגיד להם
שפטורים מלשלם ,הם יאמרו אעפ"כ תיקחו את הכסף] ,וכמו כן כשאומרים
להם שלא רוצים לגבות מהם ריבית הם לא לוקחים הכסף לעצמם[ לכן לא
שייך בזה איסור גביה וכמו שאמרו אעפ"כ ,שאחר שאמר משמט אני ,אומר
הלוה אעפ"כ אני רוצה לפרוע דרשאי לקבל ממנו כמבואר במש' בסוף
שביעית) .קו' מים חיים שביעית עמ' )65

 241במה שהורו חז"ל דיש לעקור אילן טוע ,יש מקשים דהא קי"ל דאין ב"ד מתין לעקור דבר מהתורה
בקום ועשה אלא בשוא"ת ,והרי מפורש בתורה לא תשחית את עצה ,וכאן הרי מדבר בעץ פרי ,כדחזין
דלחד מ"ד הטעם מפי שישראל מוים לשביעית למין ערלה ורבעי .ותיח לדעת הרמב"ן והראב"ד
דגזירת חז"ל דיעקור הוי מי על הפירות שהם אסרים א"ש שלכך אין בזה איסור השחתה לפי דאין
ערך לעץ ,וכל האיסור דבל תשחית מדד לפי ערך החפץ ,כדמבואר בב"ק דף צא ע"ב שאם היה מעולה
בדמים או אם מזיק בכרמים מותר לעקור ,אך לדעת הרמב"ם שאין הפירות אסרים קשה .ובספר מבי
דיא )שביעית – עמו' ט'( כתב ליישב דכיון שגדר האיסור לפי ערך הדבר ,לפיכך כאן החשיבו חז"ל צורך
חיזוק עין שביעית שלא יבואו לומר שטע בשביעית או שקסו החשודים ,יותר מאשר קיום האילן
וממילא בטל מעצמו האיסור של העקירה.
מעשה באחד שטע אילן פירות בחצירו בשביעית ע"י גן כרי ,והסתפק אם יש לאסור משום אמירה
לכרי שבות ,וממילא יש לו חיוב לעקור כמו בטע ע"י ישראל) ,אך אין זה מוכרח דאפשר שאצל גוי לא
קסו( .ודו לומר דכיון דאמירה לכרי בשביעית הוי פלוגתא ,א"כ בעקירת העץ הוי ספק איסור תורה
דלא תשחית את עצה ,ורק בגוא שהוא ודאי איסור שתיקו בזה חז"ל דיא דיעקור בזה הוא דליכא
איסור מה"ת מהטעם שתבאר .אך יש שטעו דהיכא שעוקר העץ משום חשש איסור הרי אין מעשיו
מעשה השחתה כ"א מעשה מצוה ולפיכך לא חשיב בכך שמשחית את עצה ,וצ"ע.
 242אולם ד"ז תליה בפירוש דברי הירושלמי שם ,דלאחר שכתב דין זה שהירדן שטל מזה ותן לזה
מה שטל טל ומה שתן תן ,הקשה ומה ן קיימין אם במקום שהיה ארץ ישראל ועשה בסוריא חזקתו
למעשרות ולשביעית ,ע"כ .וחלקו בביאורו ,יש שפירשו )הגר"א והחזו"א( שזו באמת הקושיא שאת
החלק שהיה מקודם בקדושת א"י איו יכול ליפקע בזה שעשה בו עתה ירדן ,ולפ"ז מבואר שלא
כדבריו ,אולם הפי משה פי' בע"א דאף אי חשיב עתה ירדן מ"מ כיון דאמרת שהירדן הוא גבול בפי
עצמו וחשב הוא כדין אותו המקום שהוא כגדו אז אמאי תחשביה עכשיו כסוריא ולפוטרו ממעשרות
ושביעית מה"ת הא אותו המקום הוא מכגד א"י ,ולפ"ז יבואר כדבריו.
 243וראיתי בקוטרס "אי ה' שוכן בתוכה" שכתב להוכיח כן מדברי הגר"א )אדרת אליהו פרשת חוקת
כ"ב-ל"ו ,ביאורו ליהושע ט"ו-א'( שים המלח אין הכוה ממש לים וליבשה ,אלא גם האזור המיושב
הסמוך לים המלח מ"ערי הככר" ג"כ חשב לים המלח ,ורק מדרום לזה מתחילים למדוד את תחילת
הגבול של קצה ים המלח .שביאר שמש"כ בתורה והיה לכם פאת גב ממדבר צן "על ידי אדום" והיה
לכם גבול גב מקצה ים המלח קדמה ,שהכוה שגבול הדרומי משך עד אדום ,שסוף מקומה של אדום
מתחילת ארץ ישראל ,והיא עומדת במקצוע דרומית מזרחית למזרח ,עד קרוב לחל זרד ,ומשם מתחיל
ארץ מואב ,והחל )זרד( היה אצל ארץ מואב ובשליטתה ,עד חל ארון .ומשה ביקש ממואב לעבור דרך
ארצו דרך חל זרד עד דרום ים המלח ומשם להיכס לא"י מצד דרמה ,ואם היה מואב מרשה לישראל
לעבור דרך ארצו כ"ל לא היו עוברים את חל זרד לצפון ,ולא היו ממשיכים לחל ארון להילחם עם
סיחון ועוג ,עכת"ד .והה יש להבין מהו המשך המסלול ה"ל דרך חל זרד ,הא כדי להמשיך להכס
לא"י היו צריכים לעבור דרך הגדה הדרומית של ים המלח ,ומשם להיכס לא"י דרך דרום ,ואם שטח
זה היה בשליטת אדום הרי כבר התגד מלך אדום שלא יעברו דרך ארצו .ומוכח ששטח זה מדרום לים
המלח הוא ארץ ישראל ,וזמש"כ בתורה והיה לכם פאת גב ממדבר צן "על ידי אדום" והיה לכם גבול
גב מקצה ים המלח קדמה ,שהכוה שהגבול הדרומי של א"י משך מזרחה עד שוגע בארץ אדום ,וא"ש
הא דהוצרכה התורה לכתוב "ממדבר צן על ידי אדום" ולא סגי ליה במש"כ "מקצה ים המלח" ,ללמדך
שים המלח משך עד לארץ אדום] .אולם ד"ז איו מוכרח ,דאפשר שמש"כ בתורה "מקצה ים המלח
קדמה" הייו בצד המזרחי של הים ,ולפ"ז שפיר היה מקום להכס ממואב ישירות לא"י שהרי גבול
דרום איו הולך בקו ישר כמש"כ "וסב" ,כ"א באלכסון לכיוון מערב ,וכל דבריו ה"ל הוא לפי המבואר
בראשוים שמש"כ בתורה – "מקצה ים המלח קדמה" הייו בצד המערבי של ים המלח ,ולפ"ז מוכח
כ"ל[.
והוסיף שם עוד דממציאות המתבררת היום מחזקת ומוכיחה כחידוש ה"ל ,שהגדה לדרומה של ים
המלח הוא בכלל ארץ ישראל .דהה מדרום לים המלח קיימים שרידים של עיר עתיקה ,ויש שם מצבות
של קברי יהודים מלפי  1700שה )עם תאריכים( שחרוט עליהם "צוער" .כמ"כ יש שם גם חורבות מזמן
בית שי ואף מימי בית ראשון ,ויש מקורות רבים המוכיחים שזו העיר היא "צוער" .ובתוספתא
)שביעית פ"ז הט"ו( מבואר שצוער היא בארץ ישראל ,דתי שם אוכלין בתמרים עד שיכלה אחרון
שבצוער .וכן מפורש בתורה )דברים לד ,א-ג( ויראהו ה' את כל הארץ ...ואת הגב ואת הככר בקעת
יריחו עיר התמרים עד צער ,ומבאר הגר"א )באדרת אליהו שם( עד צוער בדרומה .הרי שצוער ה"ל
מצאת במציאות מדרום למי "ים המלח" )וכ"ה גם במפות עתיקות מלפי מלחמת העולם הראשוה,
אמם כיום משכות בריכות מלח מלאכותיות דרומה ממערב לצוער( ,ואעפ"כ מפורש במקרא ובחז"ל
שהיא ארץ ישראל ,הרי מוכח שגם הגדה מדרום לים המלח הוא בכלל ים המלח ,וכדברי רביו.

לפי דעת הראשוים שהאיסור להוציא מפי שצריך לקיים בהן ביעור בא"י ,עי"ז שיקימו בהן ביעור
בא"י לפי הוצאתם לחו"ל ויפקרו אותם ושוב יזכו בהן וישלחום לחו"ל ,והייו דדין ביעור הוא להפקיר
מה שזכה ע"י ליקוט בשדות ויזכה מההפקר שהופקר ע"י הלוקטים ,וכיון שעתה זוכה מהפקר דביעור
שוב אין בהן דין ביעור עליהם .אולם דעת רוב אחרוים דדין ביעור חל רק משעת הביעור ,ואיו מועיל
מה שיפקיר קודם זמן הביעור .וכן כתב החזו"א לדיא לעין פירות המסופקים אימתי זמן הביעור,
שצריך להפקיר בזמן הביעור הראשון ,אבל מכיון שזה ספק האם זמן הביעור הוא עכשיו או אחרי זמן
לכן אין לזכות בפירות מיד אלא יאסוף את הפירות לביתו בלא לזכות בהן עד שיעבור עליהן זמן הביעור
האמיתי ,עכ"ד .והה בדברי הרידב"ז מפורש דלא כדברי רביו ,אלא אף בשאר אחרוים שחלקו אפשר
שמודו לעצם דבריו שמזמן שקיים בהן מצות ביעור תו פקע מהן דין ביעור לגמרי ,אלא דסברי שמצות
ביעור חל רק מזמן שהגיע בהן זמן הביעור ,וצ"ע[.
 240גיטין דף ג ע"ב ,תיא הוטע בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקר ובשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקר
דברי ר"מ וכו' ...מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא מ"ש שבת ומ"ש שביעית ,אלא התם כדקתי
טעמא א"ר מאיר מפי מה אי אומר בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקר ובשביעית בין בשוגג בין במזיד
יעקר מפי שישראל מוין לשביעית )שות טיעותיהן לשביעית לפי שצריכין למות שות הטיעה לערלה
ולרבעי( ואין מוין לשבתות ,דבר אחר חשדו ישראל על השביעית ולא חשדו על השבתות .ועי' ברמב"ם
שפסק כב' הטעמים ה"ל ,דבפ"א הי"ב כתב הוטע בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור מפי שישראל
חשודין על השביעית ,ובפ"ג הי"א כתב הוטע פחות ממ"ד יום קודם שביעית יעקור ודבר זה מפי
מראית העין שמא יאמר הרואה בשביעית טעו .ועי' בדרך אמוה )פ"ג ס"ק פד( שהביא דבירושלמי
)שביעית פ"ב ה"ד ,תרומות פ"ד ה"א ,שבת פ"ג ה"א( איכא ג' פק"מ בין הטעמים ,והרמב"ם פסק כב'
הטעמים לחומרא ,ע"ש.
ומעתה יש לדון בדין יעקור ,אי הוי דין עקירה גרידא ,וכל שעקר האילן והסיר העפר שמעליו עד שחשפו
השורשים ,רשאי שוב לוטעו לאחר שביעית ,או דהוי איסור האה ממעשה שביעית ולפיכך אסור שלא
יהה מהאילן] .ואף לצד ב' יל"ע בגידרו ,אי גזרו שלא יהה ממעשה האיסור ולפיכך אם העביר אילן
בסוף שביעית באופן שאף אם היה העץ בחוץ עד סוף שביעית לא היה מת שרי לו שוב לוטעו בשמיית,
ורק באופן שהיה העץ מת בלא מה שטע בשביעית בזה קסין ליה שלא יהה ממעשה איסור ,או דהוי
קס שלא יהה כלל מהאילן[ .והה לדעת הראב"ד )פ"ד הט"ו( והרמב"ן )הובא במהר"י קורקוס ספ"ג(
שבכלל גזירת יעקור אף הפירות שגדלו )קודם שעקר( אסרין ,פשוט כצד הב' דהוי איסור האה ,וכל
ידוו הוא לדעת הרמב"ם )סוף פ"ג( שאין הפירות אסרין ,וכ"ה בירושלמי פ"ב ה"ד ,דבזה אפשר
שהגזירה הוא רק לעשות מעשה עקירה גרידא ,או דאפשר דהוי איסור האה שלא יהה ממעשה
האיסור.
ויש ממחברי זמיו שקטו כצד הא' ,וחידשו עוד שאין צריך לעקור מיד )לאחר שכבר לקט העץ
בקרקע( ויכול להמתין עד סוף שביעית ,שאז יוכל לעקור ולטוע זאת שוב בלא שתהיה לו הפסד כל דהו.
אולם על חידוש זה הרבה חלקו וסברו שמגזירת חכמים חייב לעקור מיד ,ועי' בתוס' ישים בר"ה דף
ט' ע"ב שכתב שאם טע בתוך מ"ד יום לפי ר"ה אין צריך לעקור מיד כשטע אלא יכול להמתין עד
סמוך לכיסת שביעית ואז לעקור ,וזה מש"כ ואסור לקיימן בשביעית ,ע"ש ,ומבואר דבשביעית עצמו
צריך לעקור מיד] .ומחכ"א שמעתי לתלות ד"ז בטעמים שאמרו חז"ל שצריך לעקור ,דאם הוא משום
דישראל חשודין על השביעית א"כ סגי במה שיעקור ואין צריך שיעשה זאת מיד ,אך לטעם מפי
שישראל מוין לשביעית הרי צריך לעקור מיד שהרי כבר מעתה מוין ואיכא מראית העין[ .ואף אם
קבל חידוש זה שא"צ לעקור מיד ,מ"מ ראה פשוט שאסור לו להשקות אילן זה כלל אף לא לצורך
פירותיו ,שהרי הטעם שהתירו חכמים להשקות השדה כתב הרמב"ם )פ"א ה"י( דהוא מפי שאם לא
ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה ,ובכה"ג שטע בשביעית אדרבה רצון חז"ל שהעץ ימות.
אולם רביו הגראי"ל שליט"א קט לדיא כצד הב' .ולכאו' כדבריו מוכרח בסוגיא דגיטין )שם( דמדמי
שביעית לשבת ,הרי חזין דהוי איסור האה ממעשה האיסור ,כמו שבת דהוי איסור האה ממעשה
שבת כך אסור להות ממעשה שביעית.
ושו"מ בספר ישא יוסף )ח"ה סי' ו( שדן בידון זה ,ואצטט דבריו ,כמה חקלאים שומרי שביעית ביקשו
לקות עץ במשתלה שטעה השתיל בשביעית ,וטעמם היה דהרי בשתיל זה התקיים הדין של "יעקר"
שהרי עקרוהו ממקום שיטע ומבקשים להעבירו למקום אחר .ושאלה זו איה חדשה כי כבר במוצאי
שביעית שת תשי"ט בקשו באחד המשקים ששמרו שביעית לטוע פרדס ,אולם תברר שהשתילים
יטעו בשביעית ע"י ישראל ושאלו אחד מגדולי הפוסקים דאז ,והורה להתיר היות וכבר תקיים בזה
קס חז"ל ,דהרי עקרו השתילים מהשדה והעבירו אותם לטיעה בשדה אחר .אולם שמעתי ממרן
הגרי"ש אלישיב זצ"ל דמסתבר דכל שהה מגידולו הרי הוא בכלל גזירת יעקר ,וכדמבואר ברמב"ם
)פ"ג הי"א( דגזרו אף על היורש – דמחייבים את היורש לעקור ,ולכן ודאי שאסור להשתמש בשתילים
אלו וחל עליהם דין יעקר ,עכ"ד .וזה ממש כסברת רביו.
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יום היארצייט של הגאון רבי שמריהו גריינמן זצ"ל נלב"ע ר"ה תשנ"ב
רבנו שליט"א היה בידידות קרובה עם הגר"ש זצ"ל עוד בחיי חיותו של מרן רבנו החזון איש ,ורבנו היה דן עמו כיצד להציע את המשא ומתן למרן החזון איש,
והיו נכנסים הרבה פעמים ביחד למרן החזון איש ,שידעו שכשמגיעים ביחד יכלו יותר לדון ולהתעמק בדבריו.

גדולה שמושה של תורה

ויתכן דאה"נ דבשעת מתן תורה היו רק שישים ריבוא ,אבל במתן תורה היו
שני דברים ,א' דכל יחיד בפרטיות קיבל תורה ,ועוד דכלל ישראל בכללות
קיבלו את התורה ,וא"כ אע"פ דאם חושבים בפרטות על היחיד אז קבלתו
היתה בשישים ריבוא ,אבל כשנחשוב על כלל ישראל ,אז כלל ישראל קיבלו
תורה ,ולא דשישים ריבוא קיבלו תורה.
וגם בנטילתה זה כך ,דמאן דתני מסתכלים עליו כיחיד אז קיבל תורה במעמד
שישים ריבוא ,אבל למלמד לאחרים לא מחשבים עליו כיחיד אלא ככלל
ישראל ,משום שנתן תועלת לכלל ישראל ,ואז לא שייך שיעור ,משום דכל
כלל ישראל מחויבים בזה ,ולא קובע מה דבמתן תורה היו במציאות רק
שישים ריבוא.
ואצל הנפטר זצ"ל יש מתני ,דחלק גדול מתורת החזו"א זצ"ל שהם תועלת
גדולה בהוראת הלכה למעשה ,ובהבנת התורה בכל מקצועותיה ,כל יגיעת
התורה של החזו"א מה שעבר על ידו ,ומאן דמתני לאחרים אין לו שיעור ,שזה
שייך לכל כלל ישראל.
והנה כולם יודעים המעלות הגדולות של הנפטר זצ"ל כמו שכבר הזכירו ,דהי'
גדול מאד במידת החסד בסבלנות ,כמה יתומים ויתומות גידל ,וטיפול בחולים
ובכל עניני חסד ,ואיני ראוי להספיד ,אבל צריך שלא להתעצל בהספדו של
חכם.
והנה בב"מ )פ"ה א'( כתוב דכשמת נכדו דרשב"י רצו לקוברו במערה עם
אביו ,ונחש סיבב את המערה ואמרו לו פתח פיך ויכנס בן אצל אביו ,לא
פתחא להו ,כסבורים העם לומר שזה גדול מזה ,יצתה בת קול ואמרה לא
מפני שזה גדול מזה ,אלא זה הי' בצער מערה וזה לא הי' בצער מערה.
והנה הדין הוא שאין קוברים צדיק אצל רשע ,אבל מי שאינו רשע אפשר
לקוברו סמוך לצדיק ,וכ"ש צדיק אצל צדיק ,ועוד שזה בן אצל אביו ,ולמה
כאן נשלח נחש מהשמים לעכב שלא יקבר שם.
ונראה דמצד הדין לא צריך למדוד מי גדול ממי ,ובאמת מסתמא דמבריאת
העולם לא היו שני אנשים שוים ממש בצדקותם ,דלא שייך שיהא שנים
שוים ממש.
ובכלל אדם לא יכול לשקול מי יותר גדול ,וכמש"כ הרמב"ם )הל' תשובה פ"ג
ה"ב( דאין שוקלין אלא בדעתו של קל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות
כנגד העונות ,ואם הי' כזה דין לא הי' אפשר לקבור אחד ליד השני ,דרק
הקב"ה יודע לשקול זה.
וכאן הקב"ה היודע הכל סיבב שלא יקבר עמהם ,וכסבורים העם שזה גדול
מזה ,שזה מרחק כ"כ גדול עד שא"א לקבור בסמיכות אליו ,ויצאה בת קול
ואמרה לא שזה גדול מזה ,דמצד גדלותו הי' שייך ,אלא שזה הי' בצער מערה
וזה לא הי' ,וענין זה כ"כ שוקל שעושה כזה הבדל ,ואע"פ שזה בן אצל אביו
אבל ההבדל גדול מאד.
עכ"פ למדנו דענין יסורים עושה כזה הבדל שא"א להשוות כלל ,א"כ הנפטר
זצ"ל שסבל יסורים שא"א לתאר! וקיבלם באהבה וסבלנות ,זה דרגה נוראה
ואיך אפשר לדבר ,דדבר זה בעצמו גורם כ"כ מרחק שא"א להשוות ,והקב"ה
יעזור שלא נצטרך לזה.
ונתחזק בענינים שהיו אצלו חזקים ,במידת החסד ומסירות להעביר את
מסורת התורה ,בלימוד התורה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,וה' יעזור
שיהא לזכותו וכולנו נכתב בכוח"ט.

בימי השבעה אמר רבנו הספד גדול בהיכל כולל חזון איש ]על אף שהבאנו
כמה קטעים מההספד במק"א הבאנו כאן את כל הדברים בשלימות[
הגמרא בברכות )ז' ב'( אומרת וא"ר יוחנן משום רשב"י גדולה שמושה של
תורה יותר מלמודה ,שנא' פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו,
למד לא נאמר אלא יצק ,מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה.
והנה פסוק זה כתוב )מלכים ב' פרק ג'( בזמן שיהורם בן אחאב שלח
ליהושפט מלך יהודה לשאול אותו אם יצא עמו למלחמה על מואב והלך
עמו ,ובאמצע דרכם לא הי' להם מים ולא לבהמתם ,ויהורם אמר שה' מסרם
ביד מואב ,ושאלו יהושפט האין פה נביא לה' ונדרשה את ה' מאותו ,ויען
אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק על ידי אליהו.
והנה יהורם בן אחאב הי' רשע עובד ע"ז ,ומסתמא גם עבד זה הי' רשע,
וכדאמרינן בחולין )ד' ב'( ודלמא גברי דאחאב )הממונים על ביתו ושוחטין
לו( הוו מעלי ,והגמ' אומרת לא סלקא דעתך דכתיב מושל על דבר שקר כל
משרתיו רשעים ,וא"כ מסתמא עבד זה הי' רשע ,ואיך מוכיחים מדבריו ,הרי
יתכן שאינו יודע להעריך כלל אם אשר יצק יותר חשוב מאשר למד ,ואפילו
אם יודע להעריך ,מה ההוכחה מדברי רשע.
ונראה דבודאי רשע לא יודע להעריך ,אמנם הנה אליהו הנביא התפרסם
בכלל ישראל מהמעשה שעשה בהר הכרמל ,כמש"כ בספר מלכים )א' י"ח(
דאסף את נביאי הבעל וקראו לבעל ולא הצליחו להוריד אש שתשרוף את
הפר שהעלו ע"ג המזבח ,ואח"כ אליהו העלה את הפר שהביא והתפלל ענני
ה' ענני ,והי' נס גדול שירד אש ואכלה את העולה והעצים והמים אשר
בתעלה לחכה ,וכל העם נפלו על פניהם ואמרו ה' הוא האלקים ה' הוא
האלקים.
והנה כשעבד זה רצה לציין מי זה אלישע ,אמר דרואים בו את אליהו הנביא,
דכל ישראל ראו את מעשה אליהו ולא יכלו להכחיש ,דכולם הכריזו ואמרו
ה' הוא האלקים ,אז גם עבד מלך ישראל שהי' רשע שלא ידע כלום ,מ"מ ידע
שאלישע שימש את אליהו ,דבכל הנהגותיו והליכותיו רואים את אליהו.
וזה מה דהוכיחו חז"ל ,דאין הכונה דעבד זה פסק דגדולה שמושה יותר
מלימודה ,אלא דהוא מבין מכיון שיצק מים ע"י אליהו ,דרואים בו את
הליכות רבו ,דלאליהו היו הרבה תלמידים ,אבל לא השתקף בכל מעשיהם
אליהו כמו שהשתקף מאלישע ,וזה למדו חז"ל דבשימוש ת"ח אפשר לקחת
כל מה ששייך לקחת מהרב.
והנה ידוע שהנפטר זצ"ל הי' בקי נפלא בספרי וכתבי החזו"א זצ"ל ,והציל
הרבה דברים שלא יכלו להבין לולא הוא ,וכל מה שהי' לו הוא מסר לכלל
ישראל שיוכלו להבין וללמוד בדבריו שיהא ההנאה והתועלת מהחזו"א
זצ"ל.
והנה לאחר ששלמה המלך תיקן עירובין וידים ,כתוב בעירובין )כ"א ב'( אמר
עולא א"ר אליעזר בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה )וי"א לקופה( שאין
לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים.
וכן הרבה דברים מדברי החזו"א זצ"ל שלא יכלו להבין הוא מסרם לכלל
ישראל ,וזכות זה גדולה מאוד מה שכלל ישראל זכה על ידו.
והנה בכתובות )י"ז א'( אמרינן מבטלין ת"ת להוצאת המת וכו' בד"א כשאין
עמו כל צרכו אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין ,וכמה כל צרכו וכו' רבי יוחנן
אמר נטילתה כנתינתה ,מה נתינתה בששים רבוא אף נטילתה בששים רבוא,
ופרש"י נטילתה של תורה ממנו כנתינתה בסיני ,נטילתה היינו כשמת
ותלמודו בטל.
והגמ' אומרת והני מילי למאן דתני )משנה אבל עדיין לא שנה לתלמידים(
אבל למאן דמתני )לאחרים( לית ליה שיעורא ,דהיינו שכולם חייבים ואין
פטור.
ולכאורה מהיכן לומדים זה ,הרי במתן תורה היו רק שישים ריבוא ,ומנ"ל
דלית ליה שיעורא.

הנהגה באבילות רח"ל

אמר רבנו שסיפר לו הגה"צ רבי שמריהו גריינימן זצ"ל שכשישב שבעה על
ילד שנקטף ממנו משיתוק ילדים ,בא החזו"א לנחמו ושאל אותו הגר"ש
האם מותר לאבל לקום מפני ת"ח ,והשיב לו החזו"א שאין צריך לקום אבל
מותר לקום] .ועי' שבות יעקב ח"א סל"ט[
וראה עוד בגליון פר' וירא כמה ענינים שאמר רבנו בשם הגר"ש זצ"ל על
החזון איש.

הגליון מוקדש לזכרו של הרה"ג ר' יצחק לונשטיין זצ"ל נלב"ע ער"ה תש"ע

ר' יצחק היה נאמן ביתו של רבנו יבדלח"א למעלה מט"ו שנים והיה חביב על רבנו עד מאוד ,ועסק הרבה בצרכי ציבור ודאג לסייע כפי יכולתו לנדכאים ונזקקים
ובפרט בהחזקת הכוללים הגדולים ,ובהקמת הישיבה ארחות תורה ועוד תנצב"ה.
נביא כאן ענין א' ,בזמן שהיה ר' יצחק חולה על ערש דוי ,ואמר לרבנו מה לעשות שאין לו כח להתפלל וללמוד מחוסר כוחות לחלוטין ,אמר לו רבנו ברגע שיש
לך דקה אחת או שנים זמן וכח תאמר בזה"ל :כל מה שה' עושה זה טוב ]רבנו דפק על השולחן ואמר בקול' :זה טוב זה טוב'[ ,וברגעים אלו שאדם אומר כך "זה
עושה שמחה לפני הקב"ה ואפשר לזכות עי"ז") .צדיק כתמר יפרח עמ' שמ"ז(

כתיבה וחתימה טובה
להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות okmail.co.il@0527680034 :או
ל  0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
236

שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 110

ראש השנה
שנת תשע"ו

הליכות החג
סליחות קודם חצות

יוצרות והפיוטים

אפשר לומר אשרי ואת הפסוקים של 'לך ה' הצדקה' גם קודם חצות וכל
הבעיה לומר את הסליחות עצמם) .מים חיים ] (245א"ה וכ"ה בהליכות שלמה פ"א דבר

בבריסק נהגו לומר את כל היוצרות וכולם היו אומרים את זה ,וחלק מהתנאי
שעשו עם החזן של הבית כנסת היה גם שצריך להיות החזן בשבתות
שאומרים בהם את היוצרות .וכן בימים הנוראים היו אומרים את כל הפיוטים
שנמצאים במחזור .וכן גם נהג הגרי"ז לומר את כל היוצרות והפיוטים והיה
אומרם בביתו בנחת ובדקדוק ,והיו לו פירושים יפים בפי' היוצרות ,ואחרי
התפילה היה אומר מה שנתחדש לו בעת אמירת היוצרות.
וציין רבנו שאמנם בישיבות לא נהגו לאמרם מפאת שמתפללים בנחת ואין
די זמן לומר הכל ,אבל אמר רבנו שבזכרונו :שבביהכנ"ס בבריסק אע"פ
שאמרו הכל סיימו בערך ב 12את התפילה.

הלכה ד[

הנוסח של הסליחות

ונשאל רבנו באחד שבבית כנסת שרגיל להתפלל בו ,יש סליחות בנוסח אחר,
האם צריך ללכת לפי הנוסח שרגיל בו.
וענה :שכל נוסח הסליחות הוא אותו ענין ,ורחמנא ליבא בעי ולכן עדיף
שימשיך בבית הכנסת הקבוע שלו )שם(

כשיש סנדק

התקיעות של המהריל"ד

סיפר רנ"ג הי"ו שרבנו הורה לו להגיד הסליחות עד הסוף וגם נפילת אפים
אע"פ שיש לו סנדקאות היום ]ובתפלה עצמה לא אמרו תחנון[ מאחר
והברית היא רק ביום ואת הסליחות אומרים לפני הנץ] .אמנם אם יהיה שם
חתן היה מורה לקצר[ )רשימות הרב אהרן ניב שליט"א(

אברך שאל את רבנו במה שאומרים על המהריל"ד שהיה שומע בר"ה הרבה
תקיעות אם זה הנהגה ראויה לעשות כן ,ורבנו השיבו :דמצד ההלכה אם
מותר לתקוע תקיעות שלא לצורך ביו"ט יש לעיין בשו"ע או"ח סי' תקצ"ו
ובנו"כ .והחזון איש באמת לא הירבה בתקיעות אחרי התפילה.
ואח"כ אמר לו רבנו :הנה את התקיעות של ר' יהושע לייב כולם רוצים
לעשות ,אבל ללמוד כמותו מי רוצה לעשות ,הוא היה יושב ולומד כל הלילה
עם נר גדול בהתמדה נוראה .ובאמת זה טכסיס של היצה"ר שאומר לאדם
לך תשמע תקיעות כל היום העיקר אל תלמד ,כי לא איכפת ליצה"ר שישמעו
כל היום תקיעות העיקר אצלו שלא ילמדו .וזה עצת היצר לגרור את האדם
אחרי חומרות והכל כדי שיניח מן לימוד התורה) .אעלה בתמר עמ' קסא(

צום בא' דסליחות ובער"ה

רבנו נהג שנים רבות שהיה רגיל לצום ביום א' דסליחות ,ובער"ה כל היום
עד אחרי מעריב ,ובעשי"ת היה צם כל יום עד חצות ,ורק בשנים האחרונות
הפסיק ע"פ הוראת הרופאים.

ערב ר"ה בבריסק

סיפר הגרמ"ד הלוי שליט"א ]בנו של רבנו הגרי"ז[ שחרוט בזכרונו עד היום
בהיותו נער צעיר בבריסק ,נכנס לבית הכנסת בערב ר"ה וראה את רבנו
שליט"א לומד ברגש את הטור בענין תשובה בערב ר"ה ס' תקפ"א במתיקות
נפלאה ועריבה ,ונגרם לו התעוררות גדולה מזה) .אעלה בתמר עמ' קכ"ז וראה להלן
ביאור רבנו בדברי הטור(.

אכילה בין תקיעות דמיושב למעומד

בהליכות שלמה ]ר"ה פ"ב אות ג[ כתוב" :בשנים שהיה קשה לרבינו
]הגרשז"א[ שלא לאכול עד אחר גמר התפילה ,קידש ביום שני של ר"ה אחר
תקיעות דמיושב ,ושב למנין אחר בעמדם לפני התחלת תקיעות דמיושב,
והורה לעושים כן לכוין בפעם הראשונה בשעת שמיעת הברכות לצאת יד"ח
תקיעות דמיושב ,ובבברכה ששומעים בפעם שנית יכוונו לצאת יד"ח
תקיעות דמעומד".
אכן מו"ר הגראי"ל שטינמן הורה לי שלא לעשות כן ]וטען שאם צריך עדיף
להקדים אכילה לפני כל התקיעות ,אך הוסיף ואמר בשם הגרי"ש כהנמן,
שבאמת לא רצה להפסיק בתפילה בישיבה בין שחרית למוסף כלל  ,אלא
שהוכרח לכך מחמת ילדי 'בתי אבות' שהתפללו בישיבה[ וטעמו כי החיוב
המוטל עליו הוא רק לתקיעות דמעומד ,ונמצא שיש לו הפסק בין הברכה
השניה לתקיעות דמעומד] .ושמעתי שהגרש"ז השיב על טענה זו ,שדי בכך שיתכן

כל אחד כש"ץ

אמר רבנו שבזמנינו שהרבה מכלל ישראל אינם שומרי תורה ומצוות ,כ"א
שמתפלל הרי הוא כש"ץ שמתפלל גם עבור רבים ,על אלו שלא מתפללים,
ואחריותו גדולה יותר שע"י תפילתו משפיע טובה לכל כלל ישראל אף
להרחוקים.

חזרת הש"ץ לפני סוף זמן תפילה

במשנ"ב סי' קכ"ד סק"ז כתב בשם הפרמ"ג דראוי שהש"ץ יסיים את החזרת
הש"ץ בזמן תפילה ,ובביאור הלכה שם צידד להקל בתפילת שחרית ,ומ"מ
אמר רבנו דראוי להשתדל להקפיד ע"ז בימים נוראים שהתפילה ארוכה,
שישתדלו לגמור את חזרת הש"ץ לפני סו"ז תפילה ]ורגיל רבנו לומר,
שבישיבת גאון יעקב מקפידים ע"ז והש"ץ מסיים עוד לפני סוף זמן תפילה[.

שמהדר באיזה תקיעה[] ,ראה שם בהליכ"ש באריכות[ ]א"ה ולכאורה י"ל עוד ,שדי בכך שהוא
מכוון לצאת בתקיעות דמיושב כחלק ממאה קולות[) .רשימות הרה"ג ר' חיים שולביץ שליט"א,
( ]א"ה והגרש"ז עשה כן רק ביום השני של ראש השנה ולא ביום הראשון כמבואר שם
בהליכ"ש[

עמידה בחזרת הש"ץ

רבנו אינו מאריך מאד בתפילת העמידה .לאחר שפוסע ג' פסיעות נשאר על
מקומו עד שמגיעים ל"ימלוך ד' לעולם" ]לאחר חתימת "מחיה המתים"[ ואז
חוזר למקומו .נשאר לעמוד עד אחרי קדושה ואח"כ יושב .הרבה שנים נהג
רבנו להישאר מעומד במשך כל חזרת הש"ץ ,ושינה מנהגו מפאת חולשתו
לעת זקנתו ,השי"ת יאריך ימיו ושנותיו בבריאות מעליא ובכוחות נכונים
אכי"ר )רשימות הרב אהרן ניב שליט"א משנת תשס"ז(

להוגה דעות

הגר"ח מבריסק היה בוכה מאד בימים הנוראים בשעת התפילה בפיוט של
'להוגה דעות בדין'.

חייך קודמין

שיעור שופר

נשאל רבנו האם להתפלל במנין המצומצם של ותיקין בשכונה ועל ידי כך
האשה תוכל ללכת למוסף במנין המרכזי ,או להתפלל במנין המרכזי שהוא
יותר מעורר והבעל תפילה הוא המרא דאתרא דשם שתפילותיו מעוררות
מאוד ,אבל אז ייצא שאשה לא תוכל לבוא להתפלל כי תצטרך לשמור על
הילדים הקטנים .וענה לי רבנו שליט"א נחרצות :עיקר חיוב תפילה עליך ולא
עליה ,תתפלל אתה במנין המרכזי ]והכל לפי הענין דלפעמים יש בזה עוד
שיקולים ואכ"מ[.
וכעי"ז נשאל רבנו שליט"א מאברך כהן שרגיל להתפלל בישיבה ,וביקשו
ממנו להתפלל בבית כנסת קטן בשביל שיהיה להם ב' כהנים לברכת כהנים,
ואמר לו רבנו שאם מתעלה יותר ומכוין יותר בתפילה בישיבה ,אינו מחויב
ללכת להתפלל בבית הכנסת הקטן.

בביאור הלכה )סי' תקפ"ו סעי' ט'( הביא בשם הריטב"א )נדה כ"ו ,א( דדין
השופר דבעינן טפח נמדד כ"א לפי היד שלו .ונסתפקו האם הנידון של הטפח
הוא ביחס לתוקע או ביחס לשומע מהבעל תוקע .ונשאל רבנו על כך ,ואמר
שתלוי בשיעורו של השומע ואם לדידיה אין שיעור לא יכול הוא לצאת בזה
יד"ח )אגן הסהר עמ'  783מפי הגר"מ גרינולד שליט"א(

תשליך

הג"ר יעקב מאיר פאדווא זצ"ל היה הרב הראשון של בריסק החדשה ,והוא
תיקן שנשים לא ילכו לתשליך משום חשש פריצות] .ועי' ערוך השולחן סי' תקפ"ג
ס"ד ,וראה בס' פני הים עניני תשליך עמ' י"ג[

לעילוי נשמת מרת פנינה בת יהודה ע"ה נלב"ע כב אלול תשע"ד ולעילוי נשמת האשה הצדקנית מרת צפורה בת הרב אהרן שרגא
נלב"ע זך תמוז תשע"ג
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ענינא דיומא
הנה בס' ימלא פי תהלתך על ימים נוראים יש שיחות רבות מרבנו שליט"א בעניני ר"ה והבאנו כאן כמה ענינים לתועלת המעיינים.

מי יצדק לפניך

הכנעה כלפי שמיא

הנה בתפילות אנחנו מבקשים שהקב"ה יתנהג עימנו במידת החסד
והרחמים ,וכפי שאומרים בתפילות ראש השנה "קל אמונה בערכך דין אם
תמצה עומק הדין מי יצדק לפניך בדין" ,כי אם הקב"ה ימצה עומק הדין בלא
לשתף הנהגת חסד ורחמים ,אזי לא תהא אפשרות לזכות בדין.
ומצינו שאפילו המלאכים שאינם חוטאים ,יראים ממידת הדין ,וכמו
שאומרים בפיוט ונתנה תוקף ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון ויאמרו
הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין כי לא יזכו בעיניך בדין ,ואם
המלאכים מפחדים מיום הדין ,על אחת כמה וכמה בני אדם שיש להם
חטאים ,לכן כל התפילות מיוסדות על סמך זה שמבקשים בהנהגת חסד
ורחמים.
ובאמת בגמרא )ר"ה יז ב( הקשו סתירה :מצד אחד כתוב צדיק השם בכל
דרכיו והיינו שהקב"ה דן במשפט אמת לפי הדין ,ומצד שני כתוב וחסיד בכל
מעשיו ,והיינו שהקב"ה דן בחסד לפנים משורת הדין ,ומתרצת הגמרא:
בתחילה צדיק ולבסוף חסיד .ופירש"י דלבסוף היינו כשרואה שאין העולם
מתקיים בדין ,ואז הוא עושה לפנים משורת הדין.
ולכאורה הלא בפירש"י על התורה בראשית א א הביא מדברי חז"ל כי
בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין וראה הקב"ה שאין
העולם מתקיים ,והקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין ,ונמצא כי מיד
בתחילת הבריאה עוד לפני יצירת האדם ,ולפני שדנים אותו כבר ראה הקב"ה
שאין העולם מתקיים במידת הדין ושיתף את מידת הרחמים.
ואם כן מהו החידוש כאן שכשהקב"ה בא לדון לבסוף הוא משתף את מידת
הרחמים הרי הנהגה זו כבר נקבעה בבריאת העולם?
ומבואר מזה :שאף על פי שהקב"ה שיתף את מידת הרחמים בבריאת
העולם ,עדיין במידה מסוימת יש דין ,שאם לא כן למה צריך לדון בני אדם,
אם אפשר להתנהג במידת הרחמים ללא גבול ,ורק כשהקב"ה רואה
שהעולם אינו יכול להתקיים ,אזי הוא מוסיף חסד ורחמים במידה יתירה,
יותר ממה ששיתף בעת בריאת העולם.
והנה בדור המבול נשמדו כל הברואים ,חוץ מנח ואשר איתו בתיבה,
ולכאורה הלא בזמן שהקב"ה רואה שאין העולם מתקיים הוא מצרף יותר
מידת הרחמים ומדוע לא עשה כן בדור המבול? וצריך לומר כי החסד
והרחמים הם כדי שהעולם יתקיים ,ואילו אנשי דור המבול הרשעים
שהשחיתו דרכם על הארץ אם הם היו נשארים בעולם זה היה חורבן ולא
קיום לעולם ,והקב"ה היודע מהו קיום העולם קבע שאם דור המבול יישארו
זה חורבן העולם ולא קיומו ,לכן אדרבה לצורך קיום העולם צריך להשמידם
רחמנא לצלן.
ונמצא כי באמת הנהגת מידת הדין קיימת ,וזה דבר חמור מאד! ורק
כשהקב"ה רואה שזה פוגע בקיום העולם הוא מוסיף עוד מידת הרחמים,
ואם כן הנהגת חסד זו שייכת רק כשדן על קיום העולם ,ואילו כשדן את
היחיד זה לא שייך כי מה יפריע לקיום העולם ,אם יתנהגו עימו בהנהגת דין
ויסבול רחמנא לצלן ,לכן העצה לכל יחיד היא להיות ממקיימי העולם
במעשיו ,ואז הקב"ה יתנהג עמו יותר במידת הרחמים לצורך קיום העולם,
אבל מי שאינו ממקיימי העולם ומסתכלים עליו כיחיד ,אזי ההנהגה היא כמו
שכתוב תהלים ס"ב י"ג כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וזה נורא ואיום.
וכיצד אפשר להיות ממקיימי העולם?
הנה אדם שעושה מצוה ומזכה את הרבים הרי תלוי בו חלק מהעולם ,ויש
יותר סיכוי שיזכה בדין שאם לא כן חס ושלום זוהי פגיעה בקיום העולם ,כי
הוא במעשיו מחזיק את העולם ומזכה את הרבים ,ולכן ההנהגה עימו היא
יותר במידת החסד ,אבל ככל שאדם פחות קובע קיום העולם שמעשיו אינם
חשובים כל כך ,ואם ייענש לא יפגע בקיום העולם אזי משלמים לאיש
כמעשהו ,ואוי לו לאדם שאינו נחשב לפני הקב"ה כנצרך לקיום העולם ,אלא
להיפך כי אז ייתכן שהוא מכריע את העולם לכף חוב רחמנא לצלן ,וכבר לא
מתנהגים עימו במידת חסד יתירה.
והעצה לזכות בדין ,היא על ידי שמעשיו מועילים לרבים ,ולא נחשוב שזיכוי
הרבים שייך רק אצל אנשים העומדים בראש הציבור ,אלא כל אחד ואחד
בבחינה מסוימת יכול לגרום זיכוי הרבים ,וכל בחור בישיבה שלומד ומתפלל
כראוי ועושה חסד ,ממילא כולם מושפעים ממנו ,ועל ידי זה הוא גורם לקיום
העולם ואם חס ושלום יחסר זה פוגע בקיום העולם לכן הקב"ה נוהג עמו
ביותר מידת החסד.
ואפילו בלא העניין של זיכוי הרבים הרי אמרו אבות )א ב( על שלושה דברים
העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים ,וכל אחד יכול
להיות ממקיימי העולם על ידי שיתחזק בג' מצוות הללו שמעמידים את
העולם ,בתורה ,ובתפילה שהיא במקום עבודת הקרבנות ,ובגמילות חסדים
וככל שאדם יתחזק יותר באלו המצוות הוא יותר מקיים את העולם ועל ידי
זה ירבו הסיכויים שיתנהגו עימו יותר במידת החסד והרחמים והקב"ה יעזור
לכולנו שנזכה בדין )ימלא פי תהלתך ימים נוראים עמ' לו -לח(

הנה הגורמים העיקריים שמונעים את האדם מלעלות לדרגות שהיה יכול
לעלות הם המידות ,ואחת מן המידות העיקריות זו גאווה ,והיה מקום
לחשוב כי גאווה שייך רק כלפי בני אדם ולא שייך שאדם יתגאה כלפי הבורא
ית' ,אבל מצינו בחז"ל )בראשית רבה י"ט( על חזקיהו המלך שהתפאר כלפי
הקב"ה ,אם כן יש דבר כזה שבני אדם מתגאים גם כלפי הקב"ה.
ובאמת זה מצוי שהרי כל מעשה שאדם עושה בלי קבלת עול מלכות שמים
זה גאווה כלפי בוראו שאינו נכנע אליו ,ובאמת אמרו חז"ל )ר"ה ט"ז ב( אמר
רב יצחק כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה ,ופירש"י :שישראל
עושים עצמם רשים בראש השנה לדבר תחנונים ותפילה כעניין שנאמר
תחנונים ידבר רש עכ"ל.
ולכאורה מי הוא זה שיכול להעיז פנים בתפילתו ולדבר בחוצפה הלא בוודאי
גם בכל השנה התפילה היא בלשון תחנונים ,ומה המיוחד בראש השנה וכי
בכל השנה לא עושים עצמם כרשים? אמנם משמע מזה ששייך לדבר
בתפילה גם שלא בלשון תחנונים ,ויש מציאות כזו שאדם מרגיש גאווה גם
כשהוא מתפלל אל הקב"ה.
והתוספות שם בד"ה שרשה פירשו :שמתוך שישראלים רשים לבם נשבר
ומרחמים עליהם מן השמים ,ובאמת כתוב תהלים נא ,יט זבחי אלוקים רוח
נשברה ,אבל זה דווקא כשהאדם מכניע את עצמו ומגיע לידי שבירת הלב,
ואם אדם נשבר מתוך צרות רחמנא לצלן אין כאן זבח ,ואמנם יש קצת כפרת
עוונות על ידי היסורים ,אבל אין לזה המעלה המיוחדת של לב נשבר ונדכה
אלוקים לא תבזה.
ואפשר לפרש :שהרי מידות החסד והרחמים של הקב"ה הם גדולים מאד,
ומכל מקום כתוב בגמרא סוטה )ה ,א( ש"הקב"ה אומר על בעל גאווה שאין
אני והוא יכולים לדור בעולם" ,נמצא כי מידותיו ית' אינן יכולות לשכון
במקום שחסר הכנעה ,לכן מי שלבו נשבר אפילו אם אינו בדרגה של זבחי
אלוקים רוח נשברה ,מכל מקום כבר שייך שתתעורר עליו מידת הרחמים
והחסד ומרחמים עליו מן השמים.
ועוד אמרו בראש השנה שם :למה תוקעים ומריעים כשהם עומדים כדי
לערבב השטן ,ופירש"י שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין את המצוות
מסתתמין דבריו ,והר"ן שם פירש להכניע את היצר כדכתיב אם ייתקע שופר
בעיר ועם לא יחרדו דשטן היינו יצר הרע עכ"ד.
והיינו שהפחד של השופר מכניע את היצר הרע ,ולכאורה הרי מעשים שבכל
יום שבני אדם חוטאים אפילו בזמן של פחד ,ולפי מה שנתבאר יש לומר כי
אפילו כשאין הפחד משפיע שלא לחטוא ,מכל מקום עצם הדבר שהוא נכנע
באותו הזמן ,זה סיבה שתתעורר עליו מידת החסד והרחמים) .ימלא פי תהלתך
עמ' קיא(

לבטל את העצמיות
עבודתנו בראש השנה היא להזכיר מלכויות ,זיכרונות ,ושופרות ואמרו חז"ל
ר"ה ט"ז ,א אמרו לפני בראש השנה מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ,והיינו
כי כל זמן שאדם מרגיש שיש 'אני' אין שם אפשרות לשכינה שהרי הקב"ה
אומר על בעל גאווה שאינו יכול לדור עימו בעולם ,ועיקר עבודת ראש השנה
היא לבטל את העצמיות ולהכניע את עצמו ואפילו שגם בכל השנה צריכים
לקבל עול מלכות שמים ,הרי בראש השנה יש עניין מיוחד לזה להמליך את
הקב"ה ולהכניע עצמו לגמרי אליו ית' ,ועל זה אמרו כל שנה שרשה
בתחילתה מתעשרת בסופה ,יתן הקב"ה שנזכה לזה ונתברך כולנו בכתיבה
וחתימה טובה) .מפקודיך אתבונן(

כייף איניש

הנה בכל התפילות אנחנו מזכירים זכות אבות ,וכגון בתפילת שמונה עשרה
שאומרים אלוקי אברהם אלוקי יצחק ,ואלוקי יעקב ,ועל יום של ראש השנה
כתוב דבר נוסף ר"ה )טז א( אמר רבי אבהו למה תוקעים בשופר של איל אמר
הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם,
ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני.
והיינו כי בראש השנה לא מספיק מה שאומרים בתפילה אלוקי אברהם,
יצחק ,ויעקב ,אלא יש גם מצות עשה מיוחדת מן התורה לתקוע דווקא
בשופר של איל כדי להזכיר עקידת יצחק ,ואף על פי שאין שכחה לפניו ית'
מכל מקום כך העמיד הקב"ה את הבריאה באופן כזה שכשמזכירים את
הזכויות יוצאים תוצאות טובות ,ועל ידי הזכירה הקב"ה מפעיל מידה
מסוימת ומעורר את מידת החסד ,ואם לא מזכירים את הזכויות אזי מידת
החסד פועלת פחות ,ובראש השנה ציווה הקב"ה לתקוע בשופר של איל כדי
להזכיר עקידת יצחק ,והנה בוודאי אם יאחז אדם בידו שופר של איל כל היום
ולא יתקע בו אין זה כלום ,כי זכות מצות התקיעות היא שמועילה וציווה
הקב"ה בראש השנה לקיים את המצוה באופן שמזכיר את עקידת יצחק.
והנה אמרו בגמרא ר"ה )כ"ו ב( מפני מה תוקעים בראש השנה בשל אילים
כפופים משום דכמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי .ופירש"י כמה דכייף
איניש בתפילתו פניו כבושים לארץ טפי עדיף ,והיינו מפני שבראש השנה
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אדם צריך להגיע לדרגת כפופים ,להכניע את עצמו ,לכן גם השופר צריך
להיות כפוף כדי לרמז לאדם מה רוצים ממנו ,אכן לא די לעמוד ולהתפלל
בפנים כפופות כי אדם יכול לעמוד כפוף לארץ ולהישאר בעל גאווה ובשאר
מידותיו הרעות ,והמצוה בראש השנה היא שהאדם יהיה בבחינה של פניו
כבושים לארץ ,והיינו כמו שצורת השופר מראה על הגוף ,כך הגוף צריך
להראות על כל מהות האדם שיהא כפוף ויעבוד על מידותיו ,ובאופן כזה
אמר הקב"ה מעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני ,ובאמת אם אדם
תוקע בשופר ואינו משתנה כלום בפנימיותו ,לא ייתכן להיות שנחשב כאילו
עקדתם עצמכם לפני ,ורק אדם המכניע את עצמו ועובד על מידותיו
להתגבר ולהיות בבחינת כייף על ידי זה יכול להגיע לבחינה של כאילו
עקדתם עצמכם לפני ,כי שבירת המידות הרעות היא מעין עקידה וכשאדם
יהיה בבחינת עקדתם ,אזי אפשר לזכות ליום הדין.
וכל ענייני המידות שאדם מרגיש שצריך תיקון זה קשה כמוות לשבור את
המידות ,וכמו שרואים אדם שצריך לבקש מחילה מחברו שזה קשה כקריעת
ים סוף ואם סתם פגע בו בדבר קל אינו מתבייש לבקש מחילה ,אבל אם
באמת עשה לו דבר רע זה קשה מאד לבקש מחילה ,וידוע בשם הגרי"ס
שיותר קל לדעת את כל הש"ס מאשר לתקן איזה מידה וצריך לעבוד על זה
כל החיים וכמה דכייף איניש דעתיה עדיף טפי ונחשב כאילו עקדתם עצמכם
לפני ,והקב"ה יעזור שכל אחד מאיתנו יזכה להגיע למדרגה הזאת ונזכה
לכתיבה וחתימה טובה) .ימלא פי תהלתך עמ' קכא(

כשנתקרב יותר יצאו כל בני העיר לקראתו והניח להם הכל .והמשיך שם
הטור בביאור הנמשל כך המלך זה הקב"ה בני המדינה אלו ישראל שמסגלים
עוונות כל השנה ,ערב ראש השנה הגדולים מתענים ,ומוותר להם שליש
עוונותיהם ,בי' ימים בינוניים מתענים ומוותר להם ב' שלישים ,ביום
הכיפורים הכל מתענים ומוותר להם הכל ,במוצאי יום הכיפורים עוסקים
במצוות סוכה ולולב ואין עושים עוונות לכך קורא יום טוב ראשון ראשון
לחשבון עוונות".
והבית יוסף שם כתב על זה :ואיכא למידק על המדרש ,דאם כן ערב ראש
השנה חשיב כיום הכיפורים שהרי הוא מתכפר בו שליש העוונות כמו יום
הכיפורים ,והוא חשוב כמו כל ט' ימי תשובה שהרי בכל ט' ימי תשובה אינו
מתכפר אלא שליש ,ובערב ראש השנה לבדו מתכפר שליש.
ויש לומר דשליש ראשון קל להתכפר ,ושליש שני קשה יותר ושליש אחרון
קשה מכולם עכ"ד.
ומבואר מדבריו כי כפרת יום הכיפורים אינה נעשית בפעם אחת אלא
בשלבים ,ובאמת צריך להבין במשל עצמו למה הוצרכו לפעול מחילת המלך
בשלושה שלבים ,ומדוע לא יצאו מיד כל בני המדינה וימחל להם לגמרי.
ונראה לומר :כי יש שני טעמים פשוטים לזה.
א .כי מתחילה יוצאים גדולי המדינה מתוך שסבורים אולי ירחם השם ויפעלו
מיד על המלך שימחל ,ושוב לא יצטרכו כל בני המדינה לטרוח לצאת ,ולאחר
שמחל רק שליש באים גם הבינוניים אולי יסתפק המלך בכך וימחל ,ולאחר
שגם אז לא מחל לגמרי יוצאים כל בני המדינה.
ועוד טעם אפשר לומר לפי שקשה לפעול שייכמרו רחמי המלך וימחל הכל
בפעם אחת ,אלא בידם לפעול שימחל שליש ואחר כך עוד שליש ואחר כך
ימחל לגמרי.
אכן בנמשל קשה לנקוט הטעם הראשון שסבורים כי ביציאת הגדולים יועיל
וימחל הכל ,וכי סבורים שעל ידי הגדולים תהיה כפרה גמורה ולא יצטרכו
ליום הכיפורים ,הרי כבר מפורש במדרש שלא ימחל יותר משליש ,ובעל
כרחך זהו מהטעם השני כי בכדי שנוכל לזכות לכפרת יום הכיפורים צריכים
לבוא בשלבים ולהתרצות לפני המלך עוד פעם ועוד פעם ,ורק על ידי
ההקדמות האלו אפשר לזכות ביום הכיפורים לכפרה גמורה שאם לא כן היה
מספיק יום הכיפורים לבד שהרי בלאו הכי לא די במה שמתענים בערב ראש
השנה ועשרת ימי תשובה.
ועל כרחך צ"ל שגם יום הכיפורים אינו מועיל ללא התעניות של הגדולים
והבינוניים קודם לכן נמצא שכל תוקף קדושת ראש השנה שהוא נורא ואיום
כל זה הוא לאחר שייתכן שכבר נמחלו שליש עוונות ,ועדיין יש פחד מגזר
הדין שעלול להינתן והלא גם לאחר ערב ראש השנה ,ועשרת ימי תשובה
ויום הכיפורים אנו רואים את הגזירות הקשות שאירעו במשך השנה ,הרי
שגם לאחר שלושת חלקי המחילה עדיין צריכים לרחמים גדולים ואפילו
לאחר כל החשבונות שאנחנו מנסים לרכך את הדין,
ונוסף לזה גם רחמנות הקב"ה בעצמו שאינו כמו במשל עם בני המדינה
שברוב הפעמים המלך אכזרי ולא מוחל ,אבל הקב"ה חנון ורחום ארך אפיים
ורב חסד ותמיד מתנהג במידת החסד ולמרות הכל אימת הדין כל כך גדולה
כפי ראות עינינו את הנעשה בשנה החולפת.
ועל דרך זה צריך להתעורר ממדרש נוסף שמראה את גודל הרחמים שבראש
השנה ,כי הנה במחזורים מובא בשם רב סעדיה גאון עשרה טעמים לתקיעת
שופר .ובטעם העשירי מובא מדרש :שכל השנה השטן מקטרג על ישראל
והקב"ה דוחה אותו לראש השנה ,וכשבא השטן לקטרג בראש השנה ומביא
את החמה עימו להעיד על עוונותיהם של ישראל הקב"ה אומר לו אתה עד
אחד ואינך נאמן ,הבא עוד עד אחר עימך ,והוא הולך להביא את הלבנה ואינו
מוצא אותה שהיא מכוסה כמו שנאמר תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגנו
יום שהלבנה מתבקשת ואינה נמצאת שהיא מכוסה.
ועלינו להתעורר גם מזה שכל הפורעניות שאנחנו רואים במשך השנה הם
לאחר שהשטן נדחה בכל השנה עד ראש השנה ,ובראש השנה עצמו הוא
מחפש עד שני ולא מוצא ,ואף על פי כן יש את כל המאורעות שרואים במשך
השנה לאחר כל החסדים והמחילה.
השקיעות בעולם הזה משכיחה את שימת הלב והרצינות ,אבל מבהיל
באמת מה שנעשה בראש השנה ויום הכיפורים ,כבר לפני ראש השנה צריך
להיות מחילה על שליש ,וכי אנחנו יכולים להיות בטוחים שבערב ראש
השנה פעלנו אמנם אנו צועדים ומשתדלים בכיוון זה ,אך אי אפשר להיות
בטוח ואם באמת לא נפעל בערב ראש השנה אז העשרת ימי תשובה והיום
כיפור יותר קשים ,וצריך להתחזק בעזרת השם בכל ענייני תורה ותפילה בין
אדם למקום ובין אדם לחברו ונתברך כולנו בכתיבה וחתימה טובה) .ימלא פי

ראש השנה קובע לכל החיים
הנה כל אחד יכול לראות מה שעבר בשנה האחרונה ,ובשנים הקודמות כמה
צרות רחמנא לצלן ,והכל נגזר בראש השנה וביום כיפור וחז"ל נותנים עצה
ר"ה )דף ט"ז א( אמרו לפני בראש השנה מלכויות כדי שתמליכוני עליכם כי
קבלת עול מלכות שמים של כל השנה אינה מספיקה ,וצריך קבלה חדשה,
לומר עשרה פסוקים של מלכויות ולא די בסתם אמירה ובכל השנה מזכירים
פסוקי מלכויות והיה השם למלך וגו' ,ולדאבוננו לא שמים לב למה שאומרים,
אבל בראש השנה זה הזמן המיוחד לכך ,וצריכים לדעת שימים אלו יכולים
לקבוע על כל החיים ,ולפעמים עובר מחשבה שלא צריכים לעשות כלום כי
בלא זה יהא שנה טובה ויש לו חזקה וכו'.
אבל באמת כל אחד צריך רחמים ובראש השנה דנים את האדם על כל
הדברים ,איך יצליח בכל דבר ומי יודע לאיזה מצבים יכול להגיע.
ואם חס ושלום לא יהיה תלמיד חכם וירא שמים ,ולא ימליך את הקב"ה עליו,
אוי לחיים כאלו! והיו אנשים שהאריכו ימים ורחמנא ליצלן לא הלכו בדרך
התורה ,אבל אם אין חלק לעולם הבא ומתנתקים מהחיים האמיתיים ,מה יש
מזה וכי בשביל זה רוצים לחיות? הרי הניתוק מהחיים האמיתיים יותר טוב
שלא היה נולד ,ועלינו לדעת שבראש השנה דנים על כל זה ,איזה מצבים
יהיו לו אם יוכל להיות עבד השם ,ומי ששואף לזה ומקבל עול מלכות שמים
יש לו סייעתא דשמיא ,לזכות למצבים שיתעלה ובאמת הדברים ידועים,
אבל בכל זאת צריכים להזכירם כדי להתעורר שהכל תלוי ביד הקב"ה,
ושהימים הקדושים המתקרבים קובעים את האדם לכל החיים ולא רק לכל
החיים אלא על נצח נצחים ,שאם חס ושלום נגזר על האדם שיתרחק
מהקב"ה הרי זה איבוד לנצח רחמנא ליצלן.
וכמה שהאדם מכין עצמו יותר לימים הנוראים בלימוד התורה ,ובתפילה,
ומביט על מעשיו ומידותיו ושאיפותיו ,ולאדם צעיר יותר קל להביא עצמו
לדרך הנכון כי אנשים מבוגרים משתרשים בחטאים ובמידות ויותר קשה
לעקרם ,אבל לצעירים אף על פי שיש להם מידות הרי הלב עדיין רך ,ועל ידי
עבודה אפשר לעקור ,אבל זה לא הולך מעצמו אלא על ידי עבודה של
התחזקות בתורה ,תפילה ,מעשי חסד ,ושבירת המידות.
וכל זמן שאדם הולך בלי עבודה מיוחדת ,הוא שקט ,אבל היצר לא שקט
ועושה את שלו ומרגיל את האדם לכל מיני מחשבות ,ומידות רעות והדברים
האלו באים מעצמם ללא עבודה ,אך צריכים את העבודה כדי לעקור ולשרש
הדברים הרעים לקבל עול מלכות שמים להכניע את עצמו ,כי האדם מטבעו
לא רוצה להיכנע ,וזוהי עבודת ראש השנה שתמליכוני עליכם להיכנע
להקב"ה ,ולדעת שהוא עבד וצריך לעשות ציווי השם.
והנה בזמנים אלו מרבים בתפילה ,ואפשר להתבונן בדברים שאומרים
בתפילה ובסליחות להכניסם בלב ,ולחשוב לשפר המעשים ,והמידות
ושאיפה להיות עבד השם לדעת שאין תכלית אחרת בעולם חוץ מזה,
והלוואי שכל מחשבות לבו של כל אחד מאיתנו יהיו חדורים בזה לרצות להיות
עבד השם ,וכל מי שיקבל עליו עול מלכות שמים בשלמות בוודאי יתברך
בכל אשר יפנה ונזכה כולנו בשנה טובה) .ימלא פי תהלתך עמ' יט(

גזר הדין רחמים מרובים
הנה כתב הטור או"ח )סימן תקפ"א( נוהגים באשכנז להתענות כולם בערב
ראש השנה ,וסמך לזה ממדרש רבי תנחומא :ולקחתם לכם ביום הראשון
וכי ראשון הוא וכו' אלא ראשון לחשבון עוונות משל למדינה שחייבת מס
למלך ולא נתנו לו ,בא אליה בחיל לגבותו כשנתקרב אליה בעשרה פרסאות
יצאו גדולי המדינה לקראתו ,ואמרו לו אין לנו מה ליתן לך ,הניח להם שליש
כיון שנתקרב יותר יצאו בינוני העיר לקראתו ,הניח להם שליש השני

תהלתך עמ' כג(
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ביאורי תפילה
בספר ימלא פי תהלתך ביאורים בתפילה הובאו ביאורים רבים של רבנו לתפילת ימים נוראים ,והבאנו כאן כמה מהם.

ויעשו כלם אגדה אחת

הדמיון כלל בין נמלה לפיל .והנה עיקר החיים של בן אדם זה החיים הנצחיים
בעולם הבא ,ולא חיי שעה של העולם הזה וחיי נצח לא ניתן להגדירו כלל
שהרי לנצח אין סוף ,וכשרוצים להגדיר חיי העולם הזה לעומת חיי הנצח לא
שייך השוואה ביניהם כלל ,ולא ניתן להגדיר חיי שעה ביחס לחיי נצח אלא
שאמרו לשון הכי קרוב לשכל האדם להמחיש לו הדבר ולסבר לו את האוזן
אמרו נוסח שחיי העולם הזה הם כצל עובר לעומת חיי הנצח.

הרמח"ל )מאמר החכמה( מפרש דישראל אע"פ שבאישיותם הם רבים
נקראים גוי אחד ,והם ראויים שתתחזק בם הארתו יתב' ,אמנם האומות הן
רבות ונפרדות לגמרי ואינם נתקנות בייחוד וכו' ויחזרו גם הם לבחינת אחדות
ואז יהיו ראויות גם הם לקבל קצת הארה מאור הייחוד ,וזהו ויעשו כולם
אגודה אחת עי"ש.
והנה הרי זה דבר גדול מאד ,שכל הבריאה תכיר בכך ולמה לא מספיק במה
שיראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ,אלא מוסיפים לבקש עוד
ויעשו כולם אגודה אחת שיהא שייכות אחד לשני ,אלא משמע שההשפעה
העיקרית תהא מזה שכולם יבואו להיות אגודה אחת ,ובאמת שזה קצת
תוצאה ממה שכולם יראוך ,אבל בכל זאת התכלית הוא שע"י שיעשו אגודה
אחת ההשפעה תהא יותר גדולה ,דאע"פ שזה דבר גדול מאד דכל הגוים
יכירו את כח מלכותו יתב' ,אבל בכל זאת זה עדיין לא השלימות אלא צריך
שיהיו אגודה אחת ,ואז כמו שכלל ישראל נקראים אחד ,גם הגוים יתקרבו
קצת ]בבחינה יותר נמוכה[ ויהיו אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם,
ועכ"פ רואים דלא מספיק שכל אחד עושה טוב בעצמו ,אלא מהעיקריים
הוא שיהיו ביחד דהאיחוד גורם שינוי גדול בכל המהות.

לצופה נסתרות ביום דין

בעבודה זרה דף ד' ע"ב :אמר רב יוסף לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת
שעי קמייתא דיומא ביום קמא דריש שתא ביחיד ,דלמא כיון דמפקיש דינא
דלמא מעייני בעובדיה ודחפו ליה מדחי ,אי הכי דציבור נמי ,דציבור נפיש
זכותיה .וצ"ב בדברי הגמ' "דלמא מעעיני בעובדיה" וכי דלמא הוא ,ודאי
דמעייני בעובדיה דכל אחד ואחד ועפי"ז נידון.
אלא הביאור הוא :דבאמת הכל גלוי וידוע לפניו ית' ואין דבר נעלם ,היוצר
יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ,אלא דמצד הדין היה כל מעשה נידון
בעמקות הגדולה ביותר ,רק יש כפה"נ הנהגה במדת הרחמים שאין הקב"ה
דן את המעשה בעמקות כ"כ אע"פ שאליבא דאמת גלויה לפניו העמקות,
וזה מהנהגת המשפט .ובציבור דנפיש זכותיה ההנהגה היא "לא מעייני
בעובדיה" דפחות נראים המעשים לפני השי"ת כביכול .אף דאין נעלם לפניו
ואע"פ ד"צופה נסתרות ביום דין" מ"מ יש בזה גבולים ,כך מוכח כאן.

לעשות רצונך בלבב שלם

בב"ב )י"ב ב( אמרינן קודם שיאכל אדם וישתה יש לו ב' לבבות ,לאחר שאוכל
ושותה אין לו אלא לב אחד שנא' איש נבוב ילבב ופרש"י כמה לבבות שאינו
מסכים לדעת שלמה .וצ"ב כאן שאומרים בלבב? וכי הכונה שלא יהא לב
שלם כמו שם?
וי"ל כדפרש"י עה"פ והכן לבבם אליך )דה"י א' כ"ט י"ח( שני לבבם שלם
להיות לב א' אליך והיינו גם ביצה"ר ,ובפסוק י"ז שם פרש"י ליצר מחשבות
לבב עמך כי יצר שני לבבם ומחשבותם לטובה.

אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו

אחת התפילות בימים נוראים "קרע רוע גזר דיננו" ,עד סוף נעילה זועקים
קרע רוע גזר דיננו ,ויש להתבונן לאיזה גזר דין הכוונה ,הרי הגז"ד הוא בסיום
יום הכיפורים .ויתכן שהכוונה לגזר דין שעומד להנתן.
אולם באמת הביאור הוא ,שיש גזר דין שאיננו מוגבל לשנה אחת ,כי מלבד
גזר הדין על חיים ובריאות או יסורים רח"ל יש גזר דין על כללות המצבים
שיהיה האדם נתון בהם ]מלבד מה שיש סוברים שדנים על עוה"ב ורוחניות[
וא"כ כשבאים לר"ה צריך לדעת שכלל לא ברור שיש על מה לדון ,יתכן
שהתקיים כבר הדין וקיימת הגזירה .וקודם כל צריך לקוות לרחמי שמים
שאיננו מאותם שכבר נפסק דינם ובהם אין שייך דין כבר על ענינים מסוימים,
ואחר הצפיה לרחמי שמים שידונו אותנו ,אז מגיעים אנו לעיקר העיקרים -
מה ידונו.

ויאתיו כל לעבדך ויברכו שם כבודך

הנפש החיים בש"ב פ"ב ביאר דברכה זה לשון תוספת וריבוי ,והרי זה שייך
רק בישראל שהם ביכלתם לזה עי"ש ש"א פ"ג.
ואולי אע"פ דיאתיו כל לעבדך כולל את כולם מ"מ ויברכו שם כבודך קאי
רק על ישראל ,ולא משמע כן ,ואולי כשיגיעו למצב הזה של ויאתיו כל
לעבדך ,הם גם יוכלו להגיע לדרגת ויברכו שם כבודך.

אם יש עליו מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו

ויגידו באיים צדקך

בשבת דף ל"ב ע"א איתא :אפי' תשע מאות תשעים ותשע לחובה ואחד
לזכות ניצול ,שנאמר אם יש עליו מליץ א' מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו
ויאמר פדעהו מרדת שחת .ותנא אחר אומר אפי' באותו מלאך עצמו תשע
מאות ותשעים ותשע צדדים לחובה וצד אחד לזכות ניצול.
והדברים צ"ב ,בשלמא כשיש מלאך א' מני אלף דהיינו ע"י מצווה אחת ,כמו
שאמרו העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט ,ניצול אפי' אם יש רוב עוונות,
כיון שעכ"פ מצווה אחת יש לו בשלימות ,ויש לו מלאך אחד שהוא שלם ללא
פגם וממליץ עליו ומגיד ישרו .אבל כשבאותו מלאך עצמו יש רוב צדדים
לחובה למה ניצול .והמהרש"א עמד בזה וכתב ויש ליישב .אכן באמת גם
סברת התנא הראשון צ"ב ,אם אפי' כשיש תשע מאות תשעים ותשע
עבירות ניצול ,א"כ מי הוא שאינו ניצול וכי רק אותו אדם שאפי' מצוה ומלאך
אחד אין לו.
אכן הפשט הוא :דהנה חזינן דבמלכותא דרקיעא יש קטיגור וסניגור ,וידוע
דבמלכותא דארעא הקטיגור מחפש כל מיני שקרים כדי לקטרג והסניגור
מחפש שקרים כדי לסנגר אף ששניהם יודעים שיש צדדים לכאן ולכאן,
אמנם זה שייך כאן בעולם ,אבל בשמים בעולם האמת לכאורה אין שייך כלל
קטיגור .אולם האמת היא שבכל מעשי האדם יכולים לפרש פשטים שונים,
וכולם אמת ,אם מסתכלים במבט אחד יתפרש המעשה לזכות ,ואם
מסתכלים במבט אחר יתפרש לחובה ,ומה שאמרו חז"ל אם יש עליו מלאך
א' מני אלף ניצול ,היינו דיש ענינים שיכולים ללמוד בעומק נשמת האדם
לזכות ואז כל האדם הוא זכאי ,ואין הכונה דיש לו רק מצוה אחת ,אלא
הכונה למבט מסוים אשר על פיו כל האדם הוא זכאי ,כי כל אופני המבט על
המעשים הם אמת ,ואלא דלהכריע את האמת לאמיתה לגמרי יכול רק
הרבש"ע ,לא נברא ,כי בהשגות שיש לנברא רואים בכמה צדדים וכולם
נכונים .וזה מה שאמרו חז"ל אם לפי תשע מאות תשעים ותשע צדדים הוא
חייב אבל לפי צד אחד אמיתי זכאי ניצול .וכבר ביארנו במקום אחר ,דהא
דאיתא בכ"מ שטן אין זה סתם מקטרג לעשות רק רע ,ואין זה מלאך שעומד
לשקר ח"ו ,אלא זה מלאך שתפקידו לברר האמת.

מה שמדגישים את האיים? י"ל כיון דבמקומות אלו בדרך כלל גרים קצת
אנשים וגם אינם בעלי ידיעות רבות ,וממילא גם אינם מכירים בגדולת בורא
עולם ,ולזה מציינים במיוחד דגם באיים יגידו צדקך.

היום הרת עולם וכו'

ומה שאומרים בהיום הרת עולם אחרי התקיעות" ,תחננו ותוציא כאור וכו'",
אפשר לפרש עפימ"ש בכתר ראש )אות ק"ד( דהגר"ח הי' שמח מאד בעת
תקיעת שופר ,וכן אמר שצריך להיות ברוב שמחה וחדוה כדוגמת המדינה
ביום שממליכים מלך ומעטרים אותו כן אנחנו בתקיעת שופר ממליכים
להקב"ה בכל עולמות שאנחנו עמו עכ"ד .והנה בזמן שהמלך עולה לגדולה
הוא עושה טובות ומשחרר אסירים וכדו' א"כ גם אנו לאחר שהמלכנו
להקב"ה בתקיעות ,אנו מבקשים שתחננו ותוציא כאור משפטנו

ק-ל רם ונשא מבין ומאזין מביט ומקשיב

מזכירים כאן שם קל שזה מדת הרחמים הגדולה ביותר.
וצ"ב מה שאומרים מבין ומאזין דלכאורה הסדר הוא דמאזין ואח"כ מבין,
וכן מביט ומקשיב ,הא בתחילה מקשיב ואח"כ מביט וי"ל.

לקול תקיעתנו

משמע שיש שמיעה לעצם קולות התקיעה וכדביארנו בספר ימלא פי
תהלתך ח"ג עמ' ג"ח שזה צורת תפילה דרך השופר ,ובבית הלוי בשו"ת דרוש
ט"ו מפרש ענין תקיעת השופר בר"ה ,דכיון שפה האדם מלוכלך בחטאי
הדיבור ,לכן מבקשים עם השופר ולא עם הדיבור הרגיל.

כצל עובר

בתפילת ראש השנה אנחנו אומרים "אדם יסודו מעפר וכו' משול כחרס
הנשבר כצל עובר" ,ואיתא בחז"ל ב"ר צ"ו ב' כצילו של עוף בשעה שהוא
פורח ,יש להבין וכי באמת החיים הם כצל עובר והא ימי שנותינו שבעים שנה
ואם בגבורות שמונים שנה ויש חיים יותר שנים מזה ומדוע נחשב שזה כצל
עובר הא צל עובר זה רגע כל דהו ,וחיי האדם אינם רגע אחד.
ויש לפרש :דהנה על דרך משל לומר שכבש יותר קטן מפיל שייך השוואה
ביניהם ,אבל לומר על נמלה שהיא יותר קטנה מפיל אין השוואה כלל דמה

לרפואת רבי עקיבא בן טויבע יהודית ונועה בת שלומית אביטל בתשח"י
להצלחת התורם ומשפחתו ברוחניות ובגשמיות

להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות okmail.co.il@0527680034 :או
ל  0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
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שנה ב'
גליון 111
)ב"ק פ"ח ה"ז(

וילך
שנת תשע"ו

פניני הפרשה –עניני הקהל
מלך בפרשת הקהל

מה ששומעות הרי הם כמו האנשים שבאים ללמוד ואם אינם מבינות הרי
הם כמו הטף ,ועי' בט"ז יור"ד סי' רמ"ו סק"ד ,דפשוטי הדברים מותר לנשים
ללמוד לכתחילה וזה מובן בלשון התלמוד אנשים ללמוד והנשים לשמוע
דהיינו שהנשים לא ישימו לב רק בפשוטי הדברים לשמוע אותן אבל לא
בחלק הלימוד עכ"ל.
וצ"ב וכי הגברים בזמן ששמעו את קריאת המלך היו מתעמקים במה שיש
ללמוד בפסוקים אלו? ועי' עוד בשו"ת בית הלוי ח"א סימן ו'.

פרק לא פסוק י"א תקרא את התורה הזאת .פרש"י המלך הי' קורא מתחילת
אלו הדברים וכו' כדתנן בסוטה מ"א א'.
והנה יל"ע מנ"ל שהמלך צריך לקרוא קריאה זו .ועי' חזקוני )כאן( דליהושע
הי' מצוה ולכך הי' קורא אותה המלך וצ"ב מנ"ל שצוה לו מדין מלך ,ובקרית
ספר הל' חגיגה )פ"ג( כתב שהמלך יקרא באזניהם כדכתיב תקרא את התורה
הזאת ,ומשה מלך הי'.
והנה המנ"ח )מצוה תרי"ב( מסתפק האם זה מעכב שהמלך צריך לקרוא ואם
אין מלך בישראל אין מצוה כלל ]ולפי"ז עד שאול המלך לא נתקיימה מצוה
זו[ או אפשר דלאו דוקא מלך ,אלא ה"ה גדול שבדורו וכן נראה מצד הסברא
עכ"ד .והנה מלך היו ממנים ,אבל לגדול שבדורו אין מינוי ,ומי קובע שהוא
הגדול בדורו ,אמנם משמע דידעו לקבוע מי הגדול שבדור ,עי' בגיטין נ"ט א'
תורה וגדולה במקום אחד ופרש"י שם בד"ה במקום אחד .
ויל"ע אם את השופטים היו ממנים? ומשמעות הפסוקים הוא ,שלא נתמנו
אלא לאחר שעשו דברים עבור הכלל ואז התחשבו בהם כמנהיגים ,אמנם
את יפתח כתוב שקיבלוהו עליהם ]ועמש"כ באילת השחר שבועות ל' א[
ומ"מ מסתבר שהשופטים היו נחשבים לגדול בדור ,ולפי איך שהמנ"ח מצדד
י"ל שהם היו קוראים פרשת הקהל.
ויל"ע בזמן שדבורה היתה השופטת מי קרא פרשת הקהל?
ובהעמק דבר כאן כתב דבזמן שלא הי' מלך הכהן הגדול הי' קורא דהוא
נחשב לגדול.

טף למה הם באים

והנה במה שפירשו חז"ל שהטף באים ליתן שכר למביאיהם ,ובאמת דעל כל
מצוה יש שכר אלא דכאן כביכול אין צורך אחר חוץ מליתן שכר עבור זה.
ואע"פ דבמכות )כג ,ב( תנן רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם
תורה ומצות ,ומשמע דלא רק מצוה זו היא כך י"ל דבכל מצוה בפני עצמה
יש ענין אבל יתכן דיכל למעט כמה מהם ע"י שיהא סגי במצוה הדומה לה,
והקב"ה הרבה מצות בשביל לזכות את ישראל ,אבל כאן אין צורך כלל
בהבאת הטף .אמנם צ"ב דאם הטף מצד עצמם אין להם כלום במה שבאים
א"כ הרי זה כמו שיאמרו תביאו עמכם עצים בכדי ליתן לכם שכר ]וע' כלי
יקר שמקשה כן[ וי"ל לפי מש"כ באילת השחר קידושין לד ,ב דיתכן
שבהקהל יש חיוב על הקטן לבוא אבל כיון שהוא קטן התורה הטילה את זה
על אביו וכמש"כ הריב"ש על מצות מילה וליתן שכר למביאיהם זה דבר נוסף
עי"ש ]והובא למטה בגליון[.
הנה בדרך כלל הפסוקים מקדימים את הטף לפני הנשים כגון בתחילת פרשת
נצבים וכאן כתוב תחילה את הנשים ,והעירו דלפ' חז"ל שהטף באים ליתן
שכר למביאיהם א"ש ,כיון דביאתם טפלה לאנשים והנשים לכן מאחרים
אותם.
הנה גם אשה שאין לה בעל חייבת בהקהל ,אבל זה לא חיוב המוטל על הבעל
להביאה ,ובהבאת הטף יל"ע אם רק האב חייב או גם האמא .ובטורי אבן
חגיגה ל א' מסופק אם החיוב הוא דוקא על האב או גם על ב"ד.
והנה עבור קיום מ"ע אדם צריך להוציא עד חומש מנכסיו ,ויל"ע אם אדם
חייב להוציא כסף עבור מצוות של אשתו ובניו ,ועד כמה הוא חייב להוציא.

צורת הקריאה

יל"ע אם צריך לקרוא קריאה זו בדקדוק ובטעמים ,ומה יעשה מלך שאינו
יודע לקרוא בדקדוק.

צריכים לשמוע

נגד כל ישראל באזניהם .בחגיגה )ג,א( ממעטין חרש מדכתיב באזניהם ,והנה
מה שכל ישראל נכנסו להקהל ביחד אנשים נשים וטף ע"כ שזה הי' נס ,וכעין
הנס של עומדים צפופים ומשתחוים רווחים ,ובאמת איך כולם שמעו את
קריאת הקהל ובפרט הטף שבדרך כלל מרעישים .ובגמ' מצינו שהיו אנשים
חזרו בקול על דרשת האמוראים בכדי שישמעו כולם ,והרמב"ם בהלכות
חגיגה )פ"ג ה"ה( כתב ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו שלא
קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת ,והלחם משנה כתב פי' אחד ברמב"ם
דהאי אינו יכול לשמוע היינו מי שאין לו שמיעה טובה ,א"נ אפילו שהוא
שומע יפה מקרוב עתה הוא במקום רחוק ובמקום שאינו יכול לשמוע עיי"ש,
ומשמע שהיו אנשים שלא שמעו ,ועי' חגיגה ג' א' ובתוס' שם.

דין גר

וגרך אשר בשעריך .לכאורה הכוונה לגר צדק ,דגר תושב לא צריך לבוא.
ויל"ע אם מש"כ בשעריך בא לאפוקי את הדר בחו"ל ,דלכאורה אם ישראל
הדר בחו"ל חייב למה גר יהי' פטור ,ובאמת י"א דגם ישראל שבחו"ל פטורים
מהקהל עי' תוס' בפסחים ג' ב' ,ובמל"מ הל' קרבן פסח פ"א ה"א ,ובמהרי"ל
דיסקין מפרש דהפסוק מדבר בגר צדק וקמ"ל דאע"פ שאין לו קרקע הוא
חייב בהקהל ,והאבן עזרא כתב אולי יתיהד ,ולפירושו הפסוק לא מדבר בגר
צדק וצ"ב דהרי הרי אסור ללמד תורה לעכו"ם ,ומדרבנן אסור לעכו"ם
להיכנס בחיל כדתנן בכלים פ"א מ"ח.

מי עובר בעשה

פסוק י"ב "הקהל את העם" .מהלשון משמע שיש מי שמצווה להקהיל את
העם ואולי החיוב מוטל על המלך או על ב"ד.
והמלבי"ם כתב שב"ד מצווים על זה שבידם להקהיל כולם ועל כל איש
ישראל על מה שבידו לבוא בעצמו ולזרז הנשים ולהביא הטף ,והחינוך מצוה
תרי"ב כתב דמי שלא בא עובר בעשה.

ויראו ממך

שם .ויראו את ה' .משמע שתכלית המעמד של הקהל הי' להוסיף יראת
שמים ,והנה זמן המעמד הזה הוא במוצאי יו"ט ראשון של סוכות שזה לאחר
ר"ה ויוהכ"פ שאנשים מתחזקים אז ביר"ש .ועי' משך חכמה כאן שעשו זה
לאחר שנת השבע ששבתו ממלאכה ,ולא בזמן שאנשים פחות מחוזקים
ביר"ש ולמדנו מזה דאדרבה דבזמן שיש חיזוק צריך להוסיף ולהתחזק ותמיד
יש מה להוסיף ולהתחזק ביר"ש ובאמת זה חידוש שמעמד זה הספיק לחזק
את הציבור למשך ז' שנים.
והנה בין המלכים היו עובדי ע"ז ולא מסתבר שע"י קריאתם היו מתחזקים
ביר"ש ,אמנם מלכים אלו מסתמא בלא"ה לא קיימו מצות הקהל.

נשים בהקהל

שם" .האנשים הנשים והטף" פרש"י האנשים ללמוד והנשים לשמוע ,והטף
למה באו לתת שכר למביאיהם ,והשפ"ח מפרש דלמען ישמעו שב אל
הנשים ולמען ילמדו שב אל האנשים.
וצ"ב דא"כ הי' צ"ל להיפך למען ילמדו ולמען ישמעו שהרי למען ילמדו קאי
על הגברים ,ולמען ישמעו קאי על הנשים? ועוד צ"ב מאי נ"מ בין האנשים
והנשים דעל הנשים נאמר שהם באים לשמוע ולא ללמוד דאם הם מבינות

טפלים בהקהל

אעלה בתמר

לכלל חיוב .והקשה הרש"ש דעל קל וחומר מטפלים נימא דיו ,דכמו טפלים החיוב
הוא רק למביאיהם ,הכי נמי נשים החיוב רק להביאם.246
אכן ,אי נימא דגם בטפלים עיקר החיוב הוא עליהם עצמם ,אם כן נשים דאפשר
לצוות להן בעצמן ,על כרחך הם בעצם מחוייבות ,ולא שייך בזה דיו ,כיון דגם טפלים
עיקר החיוב עליהם ,אלא דלא שייך ציווי לגבם ,אבל נשים ששייך שפיר מחוייבות
הם בעצמם) .אילת השחר קדושין דף ל"ד ע"ב תוד"ה ואנא אמינא(

הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך )דברים ל"א י"ב(
יש להסתפק ,אם בעצם רמי התורה חיוב על הטפלים ,אלא כיון דאין לצוות להקטן,
אז האב מחוייב להביאו ,244או דהחיוב רק על האב להביאו.245
והנה בקדושין דף ל"ד ע"ב כתבו התוס' בד"ה ואנא אמינא ,דאי אפשר ללמוד חיוב
נשים בהקהל מקל וחומר מטפלים ,דהוא אמינא טפלים מעלו מנשים ,כיון דאתו
 244ואע"ג דאמרין ליתן שכר למביאיהם ,מ"מ הדין חיוב הוא בעיקר על הקטן] .מדברי רביו בסוף
הקטע[.

 245והביא רביו דמציו חילוקים בחיובי המצות שהאב מחוייב בבו ,עיין בריב"ש סימן קל"א שכתב
דחיוב האב במילת בו הוא חיוב על האב ,ואילו בחיוב האב לפדות את בו החיוב הוא לקיים את חיוב
הבן ,דכיון שהבן קטן הטילה התורה החיוב על האב ,ע"ש.
 246והייו חיוב על בעליהן או אבותיהם ,או כל מי ששרויין אצלו] .מדברי רביו[.
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ענינא דיומא – עשרת ימי תשובה
ולכן אם בן אדם עושה עכשיו מצוות אפי לא עשה תשובה אמיתית ,אבל
כמה שאפשר הוא רוצה להשתפר זוהי זכות גדולה ויכול לזכות בזה בדין ע"י
שהקב"ה מנהיג במידת החסד של באשר הוא שם ולא מתחשב בזה שעדין
החטא עליו ואדרבא מתחשב עם העתיד שרוצה להיות צדיק עצה לתשובה
לביטול תורה.
ולא באנו להאריך ,כי בדרך כלל אם נדבר על כל המצוות שצריך להשתפר
הרי כל אחד יודע מרת נפשו ואי אפשר לומר לבן אדם כללים ,אך בכל זאת
יש עבירות שבן אדם יודע שלא יכול לומר שעושה עליהן תשובה שלימה
למשל ביטול תורה ,דברים בטלים ,כל אחד לדאבוננו יודע שבודאי קשה
לומר שבמשך החיים שלו אף פעם לא ייכשל בדבור בטל ,ואם הוא בדרגה
עד כדי כך זה רק אנשים יחידים יחידים בכל הדורות ,וא"כ האם יכול לומר
שהוא מתחרט על ביטול תורה ומקבל על עצמו שאף פעם לא ידבר דבור
בטל הלואי שנזכה לזה ,אבל מי הוא בדרגה כזאת א"כ תשובה שלימה הרי
אי אפשר לפחות נעשה מאמצים כדי להשתפר נעשה דברים מצוות
ומעשים טובים להראות אפי' בדוגמא כמו שכתוב בשו"ע שלא לאכול פת
פלטר ובדומה לזה בשאר דברים העיקר הוא מראה שהוא רוצה להיות טוב
וזה ג"כ מעין תשובה לא תשובה אמיתית מה שצריך אבל הקב"ה מתחשב
עם זה באשר הוא שם.

מתנה גדולה עשרת ימי תשובה
הקב"ה נתן עשרת ימי תשובה מתנה גדולה מן השמים ,וכמבואר בחז"ל )ר"ה
יח ,א( שהקב"ה העניק ימים שאפשר לזכות בהם מאוד מאוד ,אם רק ישובו.
והנה הגמ' אומרת בר"ה )טז ע"ב( צדיקים גמורין נכתבין לחיים ,רשעים
גמורין נכתבין למיתה ,בינוניים צריכין תשובה .עשה תשובה זכה ,לא עשה
תשובה....רח"ל.
והשאלה היא א"כ משמע שיש רק עצה אחת תשובה ,וכן הרמב"ם מביא
פ"ג מהל' תשובה ה"ג שאם לא עשה תשובה לא זוכה ,אמנם בהמשך בהלכה
זו כתב "לפיכך נהגו בכל ישראל בעשרת ימי תשובה להרבות בצדקה
ובמע"ט ולעסוק במצוות" וכו' והרי משמע שמועיל רק תשובה ומה הענין
להרבות במצוות עכשיו וי"ל.
תשובה :התקרבות להקב"ה
ונראה כי בודאי יש תשובה שלמה כמו שנקרא בחז"ל )עי' יומא פו,א(
תשובה שלימה ,אבל יש תשובה בדרגה פחותה ,וזה בעצם הדבר מה שבן
אדם מתקרב להקב"ה ,זה בבחינה מסוימת קצת תשובה ,לא תשובה
אמיתית ,תשובה על החטא ממש שצריך לזה חרטה על העבר וקבלה על
להבא שזה ודאי הכי טוב ,אבל יש גם בלי זה גם כשהוא לא זוכה עד כדי כך
אבל היות ומשהו הוא מתקרב להקב"ה ועושה משהו כיון שרוצה להשתפר
זה כבר בגדר קצת של תשובה.
אנחנו מתפללים "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" .ולכאו'
מה הפשט האם צדקה לבד מועילה לתקן החטא ,וכן האם תפילה לבד
מועילה לתקן החטא ,בשלמא תשובה מועלת שבזה היא עוקרת את החטא,
אבל תפילה וצדקה איך מתקנים ,ומשמע שרק שלשתם יחד מועילים שהרי
תשובה לבד בודאי מספיקה.
ומשמע מזה שגם תפילה לחוד וגם צדקה לחוד זה משפר קצת ,היות וזה ג"כ
בחינה שהוא מתקרב בזה להקב"ה.
ובאמת בתפילת שמונה עשרה אומרים השיבנו אבינו לתורתך ולכאו' מה
הכוונה לתורתך היה צריך להתפלל השיבנו אבינו מהחטא ,וכן קשה מה זה
וקרבנו מלכנו לעבודתך?
אלא הכוונה בזה השיבנו אבינו לתורתך וכו' כי מה שמתקרבים לתורה
ליראה לעבודה אפי' שלא עשה ממש תשובה על החטא ,זה ג"כ קרבה.
ומבואר לפי זה מה שהרמב"ם אומר שמרבים במצוות בעשרת ימי תשובה,
כי אפי' אם לא עושה תשובה גמורה שזה בודאי היה עוד יותר טוב ,אבל יש
דברים שבן אדם לא מגיע עד כדי כך לכן לפחות ירבה במצוות וכל המצוות
שמרבה בזה הוא מראה שרוצה להתקרב ,ומצינו עוד יותר שכתוב בשו"ע
או"ח סי' תר"ג כי מי שבמשך כל השנה לא נזהר מפת פלטר פת שאפה
עכו"ם בכל זאת בעשרת ימי תשובה יזהר ,ותמהו מה הפשט הרי הוא יודע
שמחר הוא שוב פעם יאכל את זה האם זה נחשב שעושה תשובה ,אך
התשובה היא אין הכי נמי הוא לא עושה תשובה אבל הוא מראה בזה שהוא
רוצה להתקרב.

תוהה על הראשונות
בטורי אבן ר"ה )כ"ח( כתב וכן הביא מהר"ן בשם הרא"ה דלמ"ד מצוות אין
צריכות כוונה אפילו אם מכוין להדיא שלא לשם מצוה יצא ידי חובתו.
ויש לתמוה לפי דבריו בהא דאמרינן קידושין )דף מ( דתוהה על הראשונות
מפסיד את המצוה והרי א"כ כ"ש אם בשעה שעושה את המצוה מחשב
שאינו רוצה לצאת בה דנמצא תוהה על המצוה ,והיאך יצא בה ידי חובתו
ולא משמע דבתוהה על הראשונות אינו מפסיד את קיום המצוה ורק אינו
מקבל שכר על המצוה?
ורצו לומר דבתוהה על הראשונות מתחרט על עצם הפעולה שעשה מעשה
מצוה ,משא"כ כשעושה מעשה מצוה רק שמכוון שלא לצאת מ"מ רוצה את
עצם הפעולה שהרי עושה את המעשה ,ובזה ס"ל להרא"ה שיוצא ידי
חובתו ,אך אין זה מספיק דהא פעולה סתם שלא נעשה על ידי זה איזה דין
לא שייך שיתחרט מזה דאם יעשה כלי ואחר כך יתחרט מזה אינו כלום דלא
שייך להתחרט מפעולה סתם וע"כ כשתוהה על הראשונות הוא מתחרט על
מה שעשה קיום מצוה במעשה שעשה ותו הו"ל ביטול כוונתו לשם מצוה,
ומ"ט גרע מאילו בשעת עשיית המצוה חישב שאינו רוצה לקיים בזה מצוה
וצ"ע) .באר מחוקק(

עשי"ת
בשו"ע סימן תר"ג איתא אף מי שאינו נזהר מפת של כותים ,בעשרת ימי
תשובה צריך להזהר.
ולכאורה הענין להחמיר בעשרת ימי תשובה הוא רק בדברים שהיו צריכים
לעשות כל השנה אלא שהקילו בהם ,אבל בדברים שנחלקו ונפסק כסברא
אחת אין ענין להחמיר בעשרת ימי תשובה לעשות כמ"ד החולק.

באשר הוא שם

בין אדם לחבירו

ובאמת יש הנהגה מה שחז"ל אומרים במסכת ר"ה )דף ט"ז ע"ב( שהקב"ה
מתנהג עם בן אדם באשר הוא שם ,ובמדרש כתוב הובא ברש"י שם שמלאכי
השרת טענו על ישמעאל שסופו שיגרום להרוג יהודים ולמה נותנים לו
לחיות ,ושאל הקב"ה כעת הוא זכאי או חייב? אמרו כעת הוא זכאי ועדין לא
עשה את זה .אמר הקב"ה אם כעת הוא זכאי באשר הוא שם ,איני דן את
האדם אלא באשר הוא שם.
וכן גם בענינינו אפי' שכעת הוא לא צדיק אבל היות וכעת הוא במדרגה קצת
שאפשר לומר שמתחיל להתקרב היות והוא עושה דברים כדי להתקרב ,אז
אפי' שלא עושה תשובה אבל זה נקרא באשר הוא שם אפי' שלא עושה
תשובה אבל זה נקרא הוא שם.
ויש עליו הנהגה אחרת כבר ומידת החסד של הקב"ה שהוא מתנהג עם
האדם באשר הוא שם ומתחשב במה שעכשיו הוא רוצה להתקרב.
וכן מה שאח"כ הוא יהיה טוב אפי' אם כעת עדיין לא הקב"ה כבר מתחשב
עם הצד הטוב וכתוב שאפי' כמה דורות הקב"ה השאיר בחיים כיון שיצא
מהם פעם איזה צדיק כמו אצל רות המואביה השאיר הקב"ה כמה דורות כדי
שתצא צדקת אחת ,רואים שגם מה שיהיה אחרי כמה דורות הקב"ה כבר
מתחשב עכשיו ,כי במידת הטוב הקב"ה לא מתחשב באשר הוא שם ולא
מתחשב במה שעכשיו הוא לא טוב אלא אדרבא אם הוא יהיה צדיק או
שיצא ממנו איזה צדיק בשביל זה הוא כבר מציל דורות ורק להיפך הוא נוהג
באשר הוא שם שמסתפק במה שעכשיו הוא טוב.

בערב ראש השנה תשס"ג נכנס לרבנו שליט"א הרב ישראל מ"ש שליט"א
ושאל אודות עניני תשובה .ושאל אותו מרן שליט"א מה לדעתך אלו חטאים
יש לאדם יותר שעליהם יש לחזור בתשובה חטאים בין אדם למקום או בין
אדם לחבירו ,והשיב לו מרן שליט"א החטאים שבין אדם לחברו מרובים יותר
לדוגמא אם הוא מענה את רעייתו או בני ביתו .וכי אם היא אשתך אז מותר
לך להציק לה ,אח"כ הוסיף כי פעמים רבות החמות מצערת את כלתה לריק
כי מרגישה כאילו שלקחה את הבן שלה וכי מותר לה להציק כל כך .והרבה
יותר נופלים בדאורייתא של בין אדם לחברו מאשר בדאורייתא של בין אדם
למקום,
והוסיף רבנו שליט"א אדם חושב כי הוא צודק בהכל וכי גם היסורים שבאים
עליו בוודאי שלא מגיעים לו ,וכי הוא עוד יכול לתת עודף להקב"ה הצדק
עימו תמיד ,ובשלמא אם היה חושב שצודק בענייני בין אדם למקום מילא
שיסתדר עם העבירות של עצמו רח"ל ,אבל כאשר ה'צודק' שלו הוא בבין
אדם לחברו הרי סובלים מכך אחרים וזו בעיה קשה ומי שהיה בבית דין תמיד
אם הדיין בבית הדין יפסוק לרעתו הוא יהיה בטוח כי הדיין טעה וגם לקח
שוחד הוא צודק וזו גם סיבה לריבוי החטאים בבין אדם לחברו.
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יום היארצייט של מרן רשכבה"ג הגרי"ז זצ"ל הרב מבריסק נלב"ע ט' תשרי תש"ך
הנה כבר הבאנו בגליון יוה"כ תשע"ה באריכות אודות מרן הגרי"ז שרבנו יבדלח"א מימי ילדותו בעיר בריסק היה גר בסמיכות לבית מרן זצ"ל ,ועקב והתבונן
טובא בכל מעשיו ועניניו ,וכעת יצא הספר אעלה בתמר מתורת בריסק שבו הובאו הרבה ענינים שנאמרו מרבנו שליט"א אודות מרן הגרי"ז זצ"ל וכאן הבאנו
מעט כפי שיכיל הגליון.

ילמדו ממנו

יחיד הדור

החפץ חיים כבר אמר על הגרי"ז כשהיה בחור שהוא ינהיג ללמוד קדשים.
]הח"ח היה בא לבריסק כדי לדבר עם הגר"ח בעניני השעה ,ומשם ראה את
הגרי"ז וידע לומר ד"ז עליו[.

וכך כתב רבנו במכתב :אור לכ"ב כסלו תש"ן בני ברק יצ"ו
הננו בזה בבקשתינו לאחב"י לבוא לעזרת המוסד "אחיעזר"
אשר נוסד לפני הרבה שנים ,ע"י הגאון ויחיד הדור מרן הגרי"ז הלוי
סולוביציק אבד"ק בריסק זצ"ל ,ובמשך זמן קיומו ,זכה להגן על טהרת ישראל
להציל חלק מבנ"י אשר הי' עלולים ליטמע בין הגוים ,כגון ע"י המסיונרים
המפיצים רעל וארס בלבות החלשים והנחשלים מעמינו ,ומטרת "אחיעזר"
הפרק,
על
העומדים
בדברים
רוחנית,
בהצלה
לפעול
וידוע שמלחמתם לא נחלשה ,ונטושה מהפושעים מכל המינים
הן לטמיעה בין הגוים ,בין בשאר השפעות האורבים שונאי התורה,
למיניהם ,לכלות כל חלקה טובה בנו ,ולזה יבואו דברינו אלה,
בבקשה לתמוך בעין יפה ,שיוכלו לבצע מחשבתם הטהורה בפועל,
להציל מה שיש ביכולתינו להציל ולהרבות טהרה בישראל.
הכו"ח ביקרא דאוריתא א .ל .שטינמן.

כח זכרונו
שמעתי מאחד הבנים של הגרי"ז שהעיד על כח זכרונו המופלא של הגרי"ז,
שבהיותו כבן  12עבר פעם אחת על ההקדמה של הגר"ח מוולזאין לביאור
הגר"א על ספרא דצניעותא ומאז ידע אותו בעל פה.

ניצל מגזל
רבי אליהו אנגלנדר שליט"א מאנגליה סיפר לי ,שכשבא לירושלים נכנס אצל
הגרי"ז והוא מאוד שמח לקראתו ,ואמר לו שנראה לו שהוא חייב קצת כסף
לאביו מלפני המלחמה עבור שנתאכסן בפנסיון שבקריניצא שהיה בבעלות
אביו ,ועד עכשיו לא ידע איך לשלם את החוב ,ומי הם היורשים שנשארו,
ועל כן שמח לראותו כעת שיוכל לפרוע לו את החוב שחייב לאביו כמה
שנים.

הרבנות של הרב

לא לפגוע

אחרי שנפטר מרן הגר"ח בימי מלחמת העולם הגרי"ז לא היה בבריסק ,והיה
הרבה בלגן בבריסק ,והיה ספק את מי למנות רב ,והיה יהודי בשם "לב" שהיה
ציוני גדול ,והוא רצה למנות את הגרי"ז הלוי לרב ,ואח"כ צעקו עליו הציונים
למה מינה אותו ,אבל משמים רצו ,והם עצמם עשו אותו לרב ,ואח"כ סבלו
ממנו.
ואת השטיקל השני בספר על ב"ק )י"ב ,א( אמר שם במבחן לרבנות אני לא
יודע אם הבינו ,אבל הוא אמר.
והיה זה סייעתא דשמיא גדולה ,כי רק בזכות זה ]שנתקבל לרבנות[ קיבל
אישור לעלות לארץ ישראל אח"כ.

בשמחת א' מנשואי בניו של הגרי"ז ,אמר ליתן כיבוד בברכה לאחד מקרובי
משפחתו אע"פ שלא היו דיעותיו תואמים עם הדיעות של הרב ואמר :מכיון
שהוא קרוב משפחה אינו רוצה שיפגע שלא כיבדו אותו.

אלמנה
בבריסק היה אדם מהבונד שתמיד עשה צרות לחרדים וכולם סבלו ממנו,
וכשנפטר אותו אדם אמר הגרי"ז עכשיו אינני רוצה לשמוע כלום ,רק צריך
לדאוג לאלמנה והיתומים שלו שיהא להם ממה לאכול וממה להתפרנס.
ופ"א נפטר אחד שגר בסמיכות להגרי"ז וקרא הגרי"ז לבניו ואמר להם תזהרו
מאוד לא לפגוע באלמנה.

תפילתו בקול רם

ויתר על פרנסתו

הגרי"ז היה מתפלל את כל השמונה עשרה בקול רם ,ואף כשהיה מתפלל
בציבור היה אפשר לשמוע אותו מתפלל .ופעם אחת היה החזון איש אצלו,
ושמע איך שהוא מתפלל ומאוד התפעל מכך.
ופ"א בראש חודש התפלל בקול רם וראו ששכח יעלה ויבוא וצעקו לו כמה
פעמים ,ולא שמע רק בסוף תפילתו אמרו לו ,ושאל הגרי"ז למה לא נערתם
אותי באמצע?
ובדרך כלל שהיה מתפלל בציבור כשכולם היו גומרים ,הוא היה אוחז רק
בסוף ברכה ראשונה.
ונסתפק רבנו האם צריך לענות אמן על הברכות שבשמונה עשרה שאמרם
בקול רם דהרי מעיקרא התקנה היתה לאמרן בלחש] .א"ה וראה בהליכות שלמה

סיפר רבנו כי אחד מהדברים שהגרי"ז היה ממונה בתור הרב הרשמי היה על
רישום הנישואין ,כל מי שרצה להינשא היה צריך לבוא ולהירשם והיה
משלם מעט כסף וזה היה חלק מהפרנסה של הרב.
והנה אע"פ שדמי הרישום לא עלה הרבה רק  10זלאטעס בכל זאת לא היה
מי שלא היה מבקש הנחה .והרב היה מסכים ליתן לכולם הנחה אחד היה
משלם  8או  7או  5לכל אחד הסכים הרב לעשות הנחה ,ואף על פי שזה היה
הפרנסה שלו בכל זאת כולם היו מבקשים הנחה והרב היה נותן את זה.
]והדגיש רבנו אע"פ שמבחינת המשלם זה הי' סכום מועט מאוד פעוט שלא
היה קשה לשלם ,ואילו אצל הרב הלא זה הי' חלק מהכנסה הרשמית שלו
מ"מ הוא ויתר לכולם[.

תפילה פ"ח ארח"ה לב מש"כ בזה[.

וידום

תפילין דר"ת

סיפר הרב שמחה קפלן זלל"ה מצפת ,שבעת המלחמה כשברח הגרי"ז נתן
לבתו ללבוש את הצמיד של אמו אשת הגר"ח וכשהבריחו את הגבול דרשו
ממנו הגוים שישאירו את הצמיד אצלו והגרי"ז היה לו צער גדול מזה ,ואמר
שמצטער כמו שנטלו את כתבי אביו ואח"כ יותר לא דיבר מזה.

הגרי"ז הניח בתפילת מנחה תפילין של הרמב"ם ,ולא הניח תפילין דר"ת.

מאכלו
הגרי"ז היה רגיל לאכול יאגדעס ]אוכמניות[ שזה היה המאכל העיקרי בחו"ל
וכשהגיע לארץ ולא היה מצוי היתה בתו שולחת לו מארצות הברית שהיה
נצרך לבריאותו ,ובשמיטה היה אוכל בננות שקיבל משויץ .וזה היה עיקר
מאכלו.

לא להשתמש
כשהיה הגרי"ז בשוייץ לצרכי בריאותו התאכסן אצל ר' זאב רוזגרטן ז"ל
והלה רצה לשמשו ולשרתו בכל הנצרך ,ואמר לו הגרי"ז דבמיוחד באתי לכאן
עם ילדי על דעת זה שהם ישרתוני ויעשו כל צרכי ,ולא הסכים בשום אופן
שאחרים ישרתו אותו.

הרחמן
הגרי"ז לא היה אומר הרחמן בברכת המזון ,ופ"א ראתה חמותו שמברך ולא
אמר הרחמן ,ושאלה אותו מה לא צריך לומר הרחמן? ומאז התחיל לומר
הרחמן שלא ילמדו ממנו.

בחתונת הגר"מ
סיפר בנו של רבנו הגר"מ שליט"א כשהיה שבע ברכות להגאון רבי מאיר ]בנו
של הגרי"ז[ באולמי וגשל ,והגרי"ז התארח שם במלון ,והגעתי עם אבי
שליט"א לבקר את הגרי"ז ושאל אבי את הרב מה שלומו ,והסתובב הגרי"ז
לכיון הארון שהיה מלא בתרופות והראה לו זה המצב שלי.
ואח"כ בקשתי מהגרי"ז ברכה ,ושאל הגרי"ז את אבי ]רבנו שליט"א[ האם
גם אתה מהמבקשים ברכות? ואמר לו אבי :אני לא בקשתי אלא בני.
ואמר לי הגרי"ז דהנה ברכה להיות ת"ח א"א ,אלא צריך לעמול לבד ואלא
דגם אחרי העמל צריך ס"ד שיפסקו כמוהו בהלכה כמבואר בגמ' במכות
יא,ב ,וא"כ אם תעמול בתורה ויהיה חסר לך רק החלק הזה ,והברכה שלי
נחשבת בשמים כברכה ,אז אני מברך אותך שיפסקו כמוך.

להוציא על תפילין
הגרי"ז היה אומר בדרך כלל אדם מוציא כל שנה כסף לחליפה חדשה וזה
מספיק לשנה אחת ,ואילו לתפילין שזה לכל החיים לא משקיעים כ"כ הרבה
כסף.

למנוע מלחמה
הגרי"ז אמר לשר משה ש .שהיה לו השפעה בממשלה ,שצריך להתנגד בכל
הכח לצאת למלחמות דעתידים ליתן את הדין על כל בחור ובחור שיהרג
במלחמה ,כי למלחמה אפשר לצאת ע"פ סנהדרין ואו"ת ,אבל באופן כזה
ודאי אסור לצאת וראוי למנוע כפי יכולתו.
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לימנע

ובתוך הדו"ד אמר לו רבנו ,כיצד אני יכול להכריע הרי זה מחלוקת חזון איש
והגרי"ז ,שהחזון איש שלח אותי לכפר סבא אפי' שגרו שם אנשים שאינם
שומרי תורה ומצוות ,לצורך חיזוק העיר .ומאידך דעת הגרי"ז היתה שחייך
קודמין.
ולמעשה הכריע לו רבנו שילך לשנה אחת ואז נראה מה להמשיך ,אמנם
התנה עמו שפעם בשנה ישהה חודש בבני ברק או בירושלים כדי לספוג
קדושה וטהרה לכל השנה] .וראה מה שהבאנו בפרשת כי תצא בענין זה[

באחד ההצבעות על הסכמי השלום הורה רבנו לח"כ להימנע ,והיה מי
ששאל שבהסכם אחר הורו לתמוך ,והשיב רבנו :כשהייתי בבריסק באו חברי
העיירה החרדים להגרי"ז איך לנהוג במקרה מסוים ,וענה הגרי"ז שהכלל הוא
שבמקום שאין צורך להשמיע את דעתנו עדיף להימנע .ולכן בפעם הקודמת
שהיו החרדים לשון מאוזנים ולכן היתה הוראה מה לעשות ,אבל כעת
שבלא"ה יש מספיק שיתמכו עדיף להימנע.

ענותנותו

מלח על השולחן

סיפר רבינו ששמע מרבי שמחה זליג ריגר זצ"ל מבריסק שמתחילה הציעו
שידוך למרן הגרי"ז זצוק"ל אחת מצאצאי החתם סופר ,אך כשנפגש עם אבי
המדוברת שתק ולא דיבר מאומה ,ובהיות כן ,לא יצא השידוך לפועל.
והצטער אביו מרן הגר"ח זצוק"ל על זה ,היות והיתה מצאצאי החת"ס.
ואח"כ כשהגיע השידוך שיצא לפועל ,אמר מרן הגרי"ז לחמיו מערכה
שלימה במס' נזיר.

פעם כשבא רבנו אצל הגרי"ז ראה שנטל ידיו ובצע על הלחם ולא היה מונח
מלח על השולחן ,וצעק אחד מבני הבית ,מלח ,שיבאו מלח לשולחן .אולם
הגרי"ז לא שת ליבו לזה ומיד בירך המוציא וטעם מהלחם לפני שהביאו את
המלח לשולחן] .והסביר רבנו דכפי הנראה דעיקר נתינת מלח הוא כד' התוס'
בברכות מ,א ואנו אין אנו רגילים להביא על השלחן לא מלח ולא לפתן משום
דפת שלנו חשוב והרי הוא כי הא דאמר בסמוך לית דין צריך בשש מיהו רבי
מנחם היה מדקדק מאד להביא מלח על השלחן כדאיתא במדרש כשישראל
יושבין על השלחן וממתינין זה את זה עד שיטלו ידיהם והן בלא מצות השטן
מקטרג עליהם וברית מלח מגין עליהם ,ומעתה כיון דבשעת הנטילה לא היה
מלח בשולחן סבר הגרי"ז שאין ענין שיביאו אותו אח"כ[.

בית ספר לבנות
סיפר רבינו כי בעיר בריסק ,מתחילה לא היה בית ספר מיוחד לבנות תחת
חסות מרן הרב מבריסק זצוק"ל ,אך כששמע הרב שהבנות שלומדות בבית
הספר נמשכות ללמוד באוניברסיטה בלעמברג ,מיד פתח בעצמו בית ספר.

קדירה לדגים

נבחן אצל הגרי"ז

בבית הגרי"ז היה קדירה מיוחדת לבשל בשר ,וקדירה נפרדת לבשל דגים,
אבל הרבה מקילים ונוהגים שבקדירה שמבשלים בשר מבשלים גם דגים.
]ע'י בפתחי תשובה ליו"ד סי' קט"ז סק"ג[.

הנה כידוע שמאות מאות פעמים בוחן רבנו ילדי ת"ת ,ושמענו מרבינו
)חוה"מ פסח תשע"ה( ,שהקב"ה משלם לו מדה כנגד מדה ,היות ובילדותו
היה מפריע למרן הרב מבריסק זצוק"ל בלילי שבת ובשבת אחה"צ ,כשהיה
יושב לבדו )על בליטה היוצאת מכותל בית הכנסת הגדול בבריסק( ומבקש
ממנו לבוחנו .לכן נענש עכשיו שצריך לבחון תלמידים ..וכשנשאל רבינו למה
חושב שזה הפריע להגרי"ז ,אמר :הרי כך הי' שקוע במחשבותיו בלימוד ,ואני
הפרעתי לו לחשוב...

מינוי שליחות לתרומה
כשהגיע הגרי"ז לארץ ישראל והוצרך להתחיל לנהוג הפרשת תרו"מ סבר
שלא מועיל מה שימנה פעם אחת את בתו ]שהי' אחראית על המזון בבית[
שתפריש תרו"מ ,אלא היה עושה בכל פעם לאחר שזכה בפירות מינוי חדש,
מפני שכ' התוס' בנזיר יב ,א ד"ה מ"ט דאי אפשר לעשות שליח להפריש חלה
בדבר שלא בא לעולם ,ולכן הקפיד למנותה כל פעם אחרי שכבר קנו את
האוכל ובא לרשותו.
ועל מנהג העולם שאין מקפידים בזה וסומכין על מינוי אחר לכל הזמן אמר
רבינו דסומכים על דעת התרומת הדשן סי' קפ"ח שאי"צ שליחות בהפרשת
חלה ותרו"מ אלא מועיל מדין זכין להפריש עבור בעה"ב ,רק באמת אינו
פשוט כלל שהרי כבר השיג עליו הקצוה"ח סי' רמ"ג סק"ח וכ' דזכין לאדם
אמרינן אבל זכין מאדם לא אמרינן ,ולדבריו א"א להפריש משל בעה"ב
לאחר מדין זכין.
אמנם סבר הגרי"ז שיש הבדל בין אשתו לבתו ,דאמנם יכולה אשה להפריש
בעצמה אע"פ שהכל של בעלה בלי מינוי שליחות מיוחד ,אבל כשהבת
מעשרת היא צריכה מינוי מפורש מאביה.

מכתב הגרי"ז אודות בן ישיבה הנתון בסכנת גיוס לעבודת הצבא
ה' תשרי תרצ"ה
החיים והשלום להו"כ הרב הגאון הגדול מהולל ומפורסם לשם ולתהלה רב
פעלים להחזקת והרבצת התורה וכו' וכו' כש"ת מוהרי"צ דושינסקי שליט"א
ראב"ד בקהלת האשכנזים בירושלים תובב"א נעימות בימינו נצח.
אחרי דרך מבוא השלום והברכה ברוב כבוד הראוי באנו בזה להמליץ טוב
בעד אחד מתלמידי ישיבתנו הרב אליעזר קלמנוביץ נ"י שלומד זה כמה
שנים בישיבתנו והוא שקדן נפלא ובעל כשרונות נעלים וכל הנהגתו בתורה
ויר"ש היא עצהיו"ט וכעת הוא נמצא במצוקה נוראה מאד כי מסרוהו
לעבודת הצבא שזה יגרום הפסד גדול בהצלחת למודו כידוע למדי להדר"ג.
לכן בקשתנו שטוחה לפני הדר"ג נא להשתדל בעבורו בכל האמצעים
שבאפשרותם ולאפשר לו לעלות לארצנו הק' במוקדם הכי האפשר עוד
קודם לכתו לעבודת הצבא דהינו עד החג הפסח הבעל"ט ולהצילו מסכנתו
המרחפת עליו וע"ד הספקתו נוכל להבטיחם כי נסדרהו בעהי"ת ולא יפול
עליהם לטורח ובזכות מצות פדיון שבוים יתברך בברכת התורה האמורה
למחזיקיה והוגי' ובשנת חו"ש ברכה והצלחה ונזכה כולנו לחזות בהרמת קרן
התורה וישראל בשובו ית' לנוהו ציון ברחמים כ"ד מוקירם ומכבדם כערכם
הרם.
יצחק זאב באאמו"ר הגאון החסיד מרן חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווייציק
וסיפר רבנו שזוכר את המקרה מתקופתו בישיבת תורת חסד ,ומ"מ בסופו
של דבר כל ההשתדלויות לשחררו מעול הגיוס לצבא הפולני לא צלחו ,והוא
נלקח בעל כרחו לעבודת הצבא למשך שלוש שנים ,אלא שלמזלו נפל בחלקו
לשרת במבצר הצבאי שבבריסק העיר שם התנהל במסירות נפש לקיום
המצוות על פרטיהן ולהשאר בתורה וביראת ד' מדי יום היו מביאים לו אוכל
כשר שבישלה עבורו אשה אלמנה בת בריסק בשם גלרשטיין אשר היתה
בעלת יכולת ומימנה אף את רשיון הכניסה למבצר הצבאי שעלותו היתה 10
גרוש לכל יום ,והוא עצמו רבנו שליט"א שימש פעם כשליח להבאת האוכל
לאותו בחור .ולאחר שלוש שנים בשנת תרצ"ה שב הבחור לתלמודו וחבש
את ספסלי הישיבה בבריסק עד לעלותו על המוקד בשנות הזעם הי"ד.

כבור הראשונים
כשהיה קורא הגרי"ז את השגות הראב"ד על הרמב"ם לא היה רוצה להוציא
בפיו את המילים החריפות שהראב"ד מתבטא על הרמב"ם כגון המילים לא
נהיר ולא בהיר ולא צהיר ]נזק"מ פ"ב הי"ד[ ןכדו' אלא היה מדלג אותם.

מסירת שיעורים
סיפר רבנו שבעת שמרן הגרי"ז זצ"ל עלה על כסא אבותיו ברבנות העיר
בריסק הוא רצה למסור שיעורים לפני קבוצת בחורים ,ועשה לזה הרבה
השתדלות ,באומרו "מיט שיעורים שטייגט מען בעסר"  -עם אמירת
שיעורים מתעלים יותר טוב.

הקריעה על פטירתו
כשנפטר הגרי"ז קרע רבנו את מעילו העליון כדין קריעת תלמיד על רבו שמת,
ולאחר זמן תפרו בתפירת שולל ולא איחה לעולם ,והינו תפירה שאינה שוה
שהקריעה נשארת תמיד כנפסק בשו"ע יו"ד סי' ש"מ סעי' י"ז בדין רבו
מובהק.
ובן רבנו הגר"ש סיפר שמאחר שרבנו קרע את מעילו העליון לא נשאר לו
מעיל אחר ,וגם כסף לקנות מעיל חדש לא היה בידו והלך במשך תקופה עם
המעיל הקרוע בתפירת שולל ,עד שנתן לו אחד מידידו חליפה ישנה שהי'
אצלו ולבש את זה בשמחה זמן רב אע"פ שהיה מלבוש חסידי ולא כמלבוש
הנהוג אצל רבני הישיבות.

חייך קודמים
אברך א' שאל את רבנו האם ליסוע לארץ רחוקה לצורך קירוב ,אך יש חשש
במקומות האלו שגרים שם אנשים שאינם שומרי תורה ומצות.

גיליונות פר' האזינו ,חג הסוכות ,שמחת תורה יצאו מאוגדים יחד ויהיה ניתן להשיגו אי"ה במחיר סמלי בימים א וב' ]ח' ט' תשרי[ במקומות הקבועים
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שנה ב'
)ב"ק פ"ח ה"ז(
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יום כיפור
שנת תשע"ו

הליכות היום
עוגה בערב יוה"כ

בנים ת"ח .ומרן הגרח"ק שליט"א השיב דהרי יש ג' תפילות מוסף שאפשר להתפלל ב' ימי ר"ה
ויוה"כ ובכל פעם יתפלל על ענין אחד )שירת הלוי עמ' קיח(

סיפר רבנו שאביו הי"ד היה גבאי בית הכנסת ,ואמו היתה מכינה בערב יוה"כ
עוגה והיה אביו לוקח את זה לבית כנסת ומחלק לכולם ואפי' לעשירים כדי
לקיים דברי הירושלמי פ"ח מפאה ה"ט איתהוו סבין ביומינו מאן דהוה יהב
לון מבין ריש שתא לצומא רבא הוו נסבון מן בתר כן לא הוו נסבון] .וראה
באלף המגן סי' תר"ד סקל"ח[

הפחד מכפרה
שאלו את רבנו על מה שמספרים על החת"ס שביוה"כ היה כ"כ בפחד
שלקחו אותו בכסא .והסביר רבנו שהפחד שהיה לו זה כדי לזכות לכפרה,
דאמנם יתכן שאדם יחיה אבל לא יזכה לכפרה ,וככל שאדם יותר גדול הוא
מבין כחו של חטא והרצון לכפרה גדול יותר) .צדיק כתמר יפרח עמ' לז(

יוה"כ אצל הגר"ח

להאריך בתפילה

שנה אחת קודם יוה"כ חלה הגר"ח מבריסק במחלת מעיים ,והרופא אסר
עליו לצום ביוה"כ ]והרופא היה ד"ר סולובייציק שהיה רופא גדול וגם מנתח ,ובסוף ימיו
היה בארץ ישראל בתל אביב[ אבל הגר"ח סבר שהוא יכול לצום ולא חש לדברי
הרופא וצם ,ואח"כ במוצאי יוה"כ בשעה 11בלילה בא הרופא לראות מה
מצבו וראה שהוא עדיין צם ,והטעם משום שיש ספק בשיעור תוספת יוה"כ
כמה הוא ]א"ה עי' תוס' ורשב"א ביצה ל ,א[ והגר"ח הסתפק לומר שעד חצי
שעה סמוך לחצות הלילה נחשב עדיין זמן תוספת ,ולכן היה צם הגר"ח עד
השעה  12בלילה ,ולבסוף הרופא בדק אותו וראה שמצבו השתפר וע"י הצום
הוא התרפא.

רגיל רבנו לומר כי אין ראוי להאריך בוידוי ,והעיקר צריך להיות חרטה על
עבר וקבלה לעתיד .ושנה א' כשהיה חלש רבנו בחזרת הש"ץ לא אמר וידוי,
וסמך על שיטת הגר"א שבחזרת הש"ץ רק הש"ץ אומר וידוי ומוציא את
כולם) .צדיק כתמר יפרח עמ' נג(

אולי ישתנה הדין
היה פעם נידון בחודש אב האם לעשות איזה ניתוח בעינים לרבנו ,ואמר
שאולי נמתין עד אחרי יוה"כ שאז אפשר שישתנה הגזירה) .צדיק כתמר יפרח
עמ' שמו(

מבקש מחילה

נעלים מברזל

היה מעשה אצל הגר"ח שבאו אצלו שני בני אדם לדין תורה ,והגר"ח הציע
להם שיעשה פשרה לטובת שניהם ,וכנאמר בהלכה )שו"ע חו"מ סי' י"ב סעי'
כ'( "צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין
תורה" .אולם אחד מהם שהיה אדם גס והשתייך לבית הכנסת 'קצבים שול'
התעקש שרוצה דוקא דין תורה ולא פשרה ,ועל אף שהגר"ח הפציר בו
שיסכים לפשרה לא עזר והלה עמד בדעתו שרוצה רק דין תורה גמור ,ובלית
ברירה דן הגר"ח דין תורה ובסוף יצא זה מחוייב בדין והפסיד הכל ,ועמד הלה
והתריס בחוצפה נגד הגר"ח והדיינים שאינם פוסקים כדין ,והגר"ח שתק.
אח"כ כשהגיע ערב יוה"כ לפני כל נדרי ביקש הגר"ח משלשת בניו הגרי"ז
והגר"מ ור' ישראל גרשון שילכו עמו לבית הכנסת של הקצבים וביקש
מחילה מאותו אדם ,אך ההוא לא רצה להשיב .אמרו לו מדוע אתה צריך
לבקש מחילה מזה שביזה אותך?
והגר"ח עשה כן גם בגלל המעשה דרב שהמציא עצמו לטבח המבואר בגמ'
יומא פז ,א .דצריך שהקצב יבקש מחילה ממנו.

הבעל הטורים )וזאת הברכה לג ,כה( מפרש שהשבטים החרימו שלא לגלות
ממכירת יוסף וסרח בת אשר ידעה בנבואה שהוא נמכר ,ואמרו השבטים
מהיכן ידעה אם לא מאביה ועמדו ונידוהו .וצ"ב איך נידוהו מספק לפני
שידעו בבירור שנודע לה על ידו ,ובא משה והתירו כי מנודה אסור בתה"מ
אמר ברוך מבנים אשר היו אחיו בדלין וכו' ,הי' אסור בנעילת הסנדל אמר
ברזל ונחשת מנעליך עכ"ד .והנה אע"פ שנידוהו בטעות הוצרך התרה וי"ל
כעין מש"כ במכות י"א ב' דנידוי על תנאי בעי הפרה .ומפירושו משמע
שמנודה אסור ללכת עם מנעלים של ברזל ,ויל"ע לענין נעילת סנדל ברזל
ביוהכ"פ האם מותר) .אילת השחר וזאת הברכה לג ,כה(

גרבים ברשות הרבים
רבנו הולך ביוה"כ רק עם גרבים ולא מנעלים כלל ,וכמבואר במשנ"ב סי'
תרי"ד סק"ה וכן יש מחמירין שלא לצאת במנעל העשוי מלבדים )שקורין וואליק( ועשוי
כמנעל שלנו והוא מגין על הרגל ואינו מרגיש כלל שהוא יחף ולאו בכלל עינוי הוא ולפ"ז ה"ה
)קאלאשין( של גומא יש להחמיר .והנה אף שאין למחות ביד המקילין אחרי שהשו"ע ורוב
אחרונים מקילין בזה מ"מ מי שאפשר לו נכון להחמיר בזה ולילך באנפלאות של בגד כנהוג
עכ"ד .ופ"א נפל לו הגרב באמצע הדרך ברחוב והשאירו שם .ונסתפק אם יש

]ופ"א נשאל רבנו האם יש דין לבקש מחילה מאדם שיש לו תרעומות שלא כדין ,ורבנו הביא
על זה את העובדא הנ"ל הרי שאע"פ שקפידתו על הגר"ח לא היתה כדין בכל זאת טרח הגר"ח
לבקש ממנו מחילה[) .אעלה בתמר עמ' נז(
]הנה ידוע בשם ר' איצלה בלזר זצ"ל שהוכיח מדברי הגמ' יומא פז ,א שרב המציא את עצמו
בפני הטבח כדי שיבקש ממנו את מחילתו ,ולא הסתפק בכך שמעצמו הסכים למחול לו ,כי
הטבח לא יכול להתכפר אלא א"כ הכניע את עצמו לבקש מחילה .אמנם רבנו שליט"א באילת
השחר )במדבר יב ,ג( כ' דדברי הגמ' הנ"ל הם רק בת"ח דלא מהני מחילת הת"ח לולא שהלה
יבזה את עצמו לבקש מחילתו דצורבא מרבנן קודשא בריך הוא תבע ביקריה .וא"כ אין ראי'
לכל מחילה .ועי' חי' הגר"ש היימן ח"ב עמ' קע"ז מה שהביא בשם ר' איצלה בביאור דברי הגמ'
שם[.

בגרבים לחשוש דלמא אתי לאתויי כי לפעמים נופל הגרב ברה"ר .וכן
כשנרטב הגרב ברה"ר שאז השאירו ברחוב מחשש סחיטה ]ולאחד המלוים
ה' ב' זוגות גרבים והביא א' לרבנו ולבשם[) .צדיק כתמר יפרח(

בכיה ביוה"כ
שח רבנו :לבכות ביוה"כ זה מעלה ,אבל אדם צריך לדעת על מה בוכה,
שיבכה מתשובה ולא מדבר אחר שמצער אותו ,היה אחד שבכה בכל
היוה"כ ,ולמחרת הלך להלשין על חבריו אצל השלטונות ,וא"כ על מה בכה.
ואמר ע"ד צחות שבכה ע"כ שאין לו פרנסה.

ש"ץ בנעילה
בשנים עברו היה רבנו הש"ץ בכולל פונביז בתפילת נעילה ,וכשנפתח ישיבת
גאון יעקב היה שם הש"ץ בתפילת נעילה והיה עומד על יד הבימה כדי
שכולם ישמעו ,והיה התעוררות גדולה מכך ,עד שנחלש קולו והפסיק.

יום תפילה
אמר רבנו שאמנם בר"ה יש נידון אם אפשר לתפלל תפילות פרטיות על אדם,
אמנם ביוה"כ לכו"ע יכול להתפלל על זה ,כי זה יום שכולו תפילה ובקשה.
]והוסיף דפשוט שתפילה על רוחניות אפשר להתפלל בכל מצב[ )רשימות הרב

מוצאי יוה"כ

רגיל רבנו לומר דהנה הרמב"ם פ"ד מדעות ה"א הואיל והיות הגוף בריא
ושלם מדרכי השם הוא ,שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא
והוא חולה ,לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף,
ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים ,ואלו הן :לעולם לא יאכל אדם
אלא כשהוא רעב ,ולא ישתה אלא כשהוא צמא ,ואמר ע"ע שבדרך כלל אין
מקיים הלכה זו שאינו מרגיש רעב וצמא ,רק במוצאי יוה"כ זוכה לקיים דברי
הרמב"ם הללו.

אהרן ניב שליט"א(
]ומטין בבי מדרשא דנשאל רבנו אהא דהביאו במחזורים בשם האריז"ל להתפלל בעת אמירת
הש"ץ 'אי-ה בקדושה'' על א' מג' דברים ,על' רוח הקודש ,או על עושר או על בנים צדיקים,
והשיב דרוה"ק אין בננצא בדורינו ,וגם לא כדאי להתפלל על עושר גדול ,אלא ראוי להתפלל על
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ענינו של יום
הנה יש בס' ימלא פי תהלתך על ימים נוראים עשרות שיחות מרבנו שליט"א בעניני יוה"כ והבאנו כאן כמה ענינים

יום כיפור  -יום ישועה וטהרה

הבגד ,כמו כן אצל האדם ע"י חטאים הוא מלכלך את נשמתו ואם זוכה
לכפרת עונות הרי הוא מאושר ,ואם לא זוכה לכפרת עונות ,אפילו ימשיך
לחיות ,אבל ברבות השנים הנשמה נעכרת כ"כ עד דמי יודע אם יוכלו
לנקותה ולזככה ,וכשלא יהא דרך אחרת יצטרכו לכבסה ע"י יסורים נוראים,
ולא רק יסורים בעוה"ז אלא ח"ו הפסדים נצחיים ,וזה כל התקוה וההצלחה
של כלל ישראל ,ישעי זה יוהכ"פ ,הישועה הגדולה ביותר לאדם) .עמ' רמד(

הנה ביום כיפור יש שני ענינים :אחד שזה יום דין ,ואע"פ שזה רק לבינונים
וכדאמרו בר"ה )ט"ז ב'( דבינונים תלוים ועומדין מר"ה ועד יוה"כ ,זכו נכתבין
לחיים לא זכו נכתבים למיתה ,ואין הדין תלוי במספר הזכויות והעונות,
כמש"כ הרמב"ם )הל' תשובה פ"ג ה"ב( דשקול זה אינו לפי מנין הזכויות
והעונות אלא לפי גודלם יש זכות שהיא כנגד כמה עונות וכו' ,ואין שוקלין
אלא בדעתו של ק-ל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכויות כנגד העונות,
מ"מ כתוב ברמב"ם שיש ענין מחצה זכויות ומחצה עונות ,ואם יעשה מצוה
אחת יכריע הכף לזכות ,דחיתום הדין הוא ביום כיפור וזה יום דין.
וכל אחד יודע מהשנים שעברו כמה חמור תוצאות הדין ,כפי שרואים במשך
השנה המצבים שעוברים על בני האדם ,שהם הכל כתוצאה מר"ה ויוהכ"פ,
וכל זה הוא לאחר המידה הגדולה של חסד והרחמים הגדולים שיש ביוהכ"פ,
דכולו חסד ורחמים ,וא"א לתאר את חומר הדין הנידון בימים אלו ,ודבר זה
הוא סיבה מספקת שנתבונן במצבנו וצריך לעורר את האדם לתשובה ,אבל
במציאות לדאבונינו לא מתעוררים והלב האטום לא מתעורר.
ודבר נוסף יש ביום הכיפורים שזה יום כפרה ,ובפסוקים משמע שזה עיקרו
של יום ,כדכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו' ,וגם בחתימת
הברכה דקדושת היום בשמו"ע חותמין ,מלך מוחל וסולח לעונותינו ולעונות
עמו בית ישראל וכו'.
והנה במד"ר )אחרי מות כ"א ו'( על הפסוק בזאת יבא אהרן אל הקדש ,כתוב
ר' יודן פתר קריא בכהן גדול בכניסתו לבית קדשי הקדשים חבילות חבילות
של מצות יש בידו ,בזכות התורה וזאת התורה ,בזכות מילה זאת בריתי,
בזכות שבת אשרי אנוש יעשה זאת ,בזכות ירושלים זאת ירושלים ,בזכות
שבטים ,יהודה ,ישראל ,תרומה ,מעשרות ,קרבנות.
וצ"ב מה שייך כל דברים אלו ליום כיפור ,וכי שייך דכהן גדול לא יהא מהול
ושומר שבת ,ומה ענין שנכנס במיוחד בזכויות אלו ,ובעיקר דהמדרש קאי
על הפסוק בזאת יבא אהרן ,דמשמע ציווי לבוא בזה.
ובמדרש לעיל שם מובא הפסוק כי בתחבולות תעשה לך מלחמה ,דמשמע
שבאלו הדברים הוא מנצח בשעת היכנסו לבית קדשי קדשים ובלא זה אינו
יכול לנצח ,וכי שייך שיכנס ללא דברים אלו ,וכי ס"ד שמדברים בכהן גדול
שמחלל שבת או אינו מהול רח"ל ,וזכות של יהודה ישראל וירושלים וא"י
הרי קיימים ,ומה הכונה בזה שצריך לבוא בזכויות אלו לנצח במלחמה.
ומשמע דבזמן שהכהן גדול עומד להיכנס לקדש הקדשים אז בכדי שיצליח
במלחמה ויהא סליחה וכפרה מוטל עליו להתחזק ולהשתייך יותר לכל אלו
המצוות ,וכגון בזכות התורה אם אין לו כ"כ חשק בלימוד התורה א"כ אין לו
שייכות עם התורה ואיך ינצח בזכות התורה ,ובזכות השבטים וישראל דאם
אין לו אהבת ישראל איך ינצח בזכות ישראל ,וכן בזכות ירושלים צריך
שיצפה שבנין ירושלים יתקיים שזה התכלית שאז מתגלה ש"ש בעולם ,ואם
לא מצפה לזה לא יועיל זכות ירושלים ,וכן כל מש"כ במדרש צריך שיהי' לו
אהבת והשתקקות למצוה הזאת שאז יש לו שייכות עם זה ובזכות זה ינצח
במלחמה.
והיוצא מזה דבכדי שנזכה לנצח במלחמה ביוהכ"פ כדי לזכות לסליחה וכפרה
צריך שיהי' שייכות בכל הדברים הנזכרים) .עמ' רמא -רמב(

עבירות שבין אדם לחבירו

והנה במדרש )תהילים כ"ז( כתוב ד' אורי וישעי ,רבנן פתרי קראי בראש
השנה ויום הכפורים ,אורי בראש השנה ,וישעי ביום הכפורים.
ומה דיוהכ"פ נקרא ישועה ,כיון שהישועה הגדולה ביותר לאדם זה כשזוכה
לסליחה וכפרה ,דחוץ ממה שזה יום הדין לבינונים התלויים ועומדים מר"ה,
אבל לכו"ע הוא יום סליחה וכפרה בין לצדיקים בין לבינונים ובין לרשעים,
וזה הישועה הכי גדולה שיש להאדם שיתרצה לפני ד' ,דע"י זה יכול להתקרב
להקב"ה מחדש לאחר שנתרחק מחמת חטאיו.
ולולא ישועת יוהכ"פ אפילו אם אדם יאריך ימים ושנים ,אבל אם לא יזכה
לכפרה מה יש לו מכל זה אם אינו יכול לזכות לנצחיות ,לתכלית שבעבורה
בא לעולם ,ומה יש בידו הא יצא שכרו בהפסדו ,וכל האושר של האדם הוא
כשיכול לבוא לפניו יתב' כשנמחלו עונותיו והוא מפויס ומרוצה לפניו יתב',
ולכן ישעי זה יוהכ"פ כי אין לך ישועה גדולה מזאת שזוכה לסליחה וכפרה,
ולכן העבודה העיקרית ביוהכ"פ לזכות לסליחה וכפרה.
והנה נתאר לעצמנו כשיש לאדם בגד מלוכלך שוטפים אותו ,אבל ככל
שהלכלוך יותר גדול בבגד קשה להסירו ,וצריכים חומרים יותר חריפים
לכבסו ,ולפעמים זה מגיע למצב של לכלוך שהחומרים החריפים שורפים את

יומא דף פ"ה "דרש ר' אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם לפני ד' תטהרו
עבירות שבין אדם למקום יוהכ"פ מכפר עבירות שבין אדם לחברו אין יוהכ"פ
מכפר עד שירצה את חבירו".
יש להסתפק מה נתחדש לאחר הדרשה ,האם רק החלק של הבין אדם
לחבירו שבעבירה אין יוהכ"פ מכפר ,אבל החלק של בין אדם למקום מכפר
היוהכ"פ ,או דלמא אף החלק של בין אדם למקום לא מכפר היוהכ"פ דלכאו
לומר דכל הדרשה בא רק לומר שהחלק של הבין אדם לחברו אינו מכפר זה
אינו חידוש דאיך יכפר בלא שירצהו?
אמנם בכל איסור שבין אדם לחבירו יש רק איסור אחד דבין אדם למקום
דלולא שאסרתו תורה לדבר רע על חבירו אין שום איסור לדבר עליו רעה,
נמצא דיש רק עבירה בין אדם למקום על שגורם צער לחבירו ,אמנם הפר"ח
סי תר"ו הביא מוהר"ש גרמיזאן ז"ל שעבירה שבין אדם לחבירו יש בה חלק
למקום כגון אם ביזהו בדברים הרי עבר אואהבת לרעך כמו וכיוצ"ב וכל זמן
שלא הרצה את חבירו אפי' מה שבין אדם למקום אינו מכפר עכ"ל והיינו
דלר' אלעזר בן עזריה גם החלק של חטאו לגבוה לא נתכפר דמלבד איסור
לשה"ר עובר משום ואהבת לרעך כמוך וזה רק איסור לגבוה דעיקר האיסור
אינו על העשיה או הדיבור ,אלא כשמדבר רע על חבירו הרי דאין בלבו אהבה

טהרת היום
ועוד פרט יש ביוהכ"פ ,דהנה בפסוק כתוב לפני ד' תטהרו ,וביומא )פ"ה ב'(
תנן אמר ר"ע אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם
שבשמים שנא' וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ,ואומר מקוה ישראל
ד' ,מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל.
והנה מה ר"ע מחדש שהקב"ה מטהר את ישראל ,הרי כתוב כי ביום הזה יכפר
עליכם? אלא דר"ע מחדש דבר נוסף שחוץ ממה שהקב"ה מכפר אשריכם
ישראל שהקב"ה "מטהר" אתכם שנא' וזרקתי עליכם וגו' ואומר מקוה
ישראל ד' ,דנראה דבטהרה מונח עוד דבר שאין כמעלתו בסליחה וכפרה,
ונתאר לעצמנו כגון שאחד פגע בחבירו פגיעה חזקה מאד ואח"כ בא לבקש
ממנו מחילה ומחל לו ,ע"פ רוב בלבו הוא עוד לא שלם עמו אפי' שכבר מחל,
אבל בטהרה אפי' מי שנטמא בטומאה חמורה ביותר וטבל טבילה ראויה,
הטהרה היא לגמרי וכמו שלא הי' טמא כלל.
וזה מה שאמר אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם
אביכם שבשמים ,שאפשר להגיע עד לדרגה של טהרה שלא נשאר שום
רושם מכל העונות ,ולא רק מחילה וכפרה שעדיין יש רושם מהעון וא"כ זה
זכות עצום ,שאפשר לזכות ביוהכ"פ בכזה טהרה כאילו לא הי' חטא מעולם,
ועל זה שמח ר"ע ואמר אשריכם ישראל.
אמנם כתוב בזה מקוה ישראל ד' ,דר"ע מדמה הדבר למקוה המטהר את
הטמאים ,דבכדי לזכות להגיע לטהרה צריך שימסור עצמו לגמרי להקב"ה,
וכמו דמקוה מטהר דוקא את הנכנס כולו בתוכו בלא לשייר כלום בחוץ ,דאם
משהו נשאר בחוץ לא עלתה לו טבילה ,ואין נ"מ בינו לבין טמא שלא טבל
כלל ,וכן כתוב כאן מקוה ישראל ד' ,ור"ע דורש דבכדי לזכות לדרגה השלימה
של כפרה וטהרה צריך להיות בבחינת מקוה ישראל ד' ,שיעמול על עצמו
להיות כולו לד' דאל"כ אין זה כמקוה ולא נטהר.
הרי דאפשר לזכות לאושר גדול ,לכפרת טהרה כאילו שלא חטא ,אבל
בשביל זה צריכים להתמסר להקב"ה לגמרי בבחינת מקוה ,וזה הדרך היחידה
שאפשר לזכות על ידה ובה צריכים להתחזק.
והנה לב יודע מרת נפשו ,את החטאים והמידות שהוא נגוע בהם שצריך
להתחזק בהם ,אבל כללות הענין הוא שצריך להתמסר לגמרי להקב"ה ,ואם
מחסרים איזה דבר אינו יכול להטהר כנכנס למקוה.
ואם לא עכשיו אימתי! ויש קונה עולמו בשעה אחת ואפשר לזכות לזה גם
ביום אחד רק שנשתדל ביום הזה למסור עצמו לגמרי להקב"ה ,וכפי שיחליט
האדם להתמסר לזה לפי השגתו ,להיות כולו לד' בתורה תפילה מידות
ומע"ט ,ויה"ר שנזכה שיהי' לפני ד' תטהרו ומה מקוה מטהר את הטמאים
אף הקב"ה מטהר את ישראל והשי"ת יעזור שנזכה כולנו לכוח"ט) .עמ' רמה(

ישעי זה יוה"כ
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כח התפילה

לחבירו כמו שאוהב עצמו וזה אין עבירה מה שעושה לחבירו אלא מה שאינו
אוהבו] .א"ה וראה בס' גדולה תשובה להגרי"ח סופר שליט"א ס"א שהאריך טובא בענינים

כתוב במדרש )תהילים י"ז( על הפסוק תפלה לדוד שמעה ד' צדק הקשיבה
רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה מלפניך משפטי יצא וגו' ,מה ראה דוד
לומר חמשה דברים בפסוק הזה ואח"כ מלפניך משפטי יצא ,אלא אמר דוד
אם תוציא דיני ביום הכפורים בבקר איני יכול לעמוד ,אלא מאחר שאקרא
את שמע ,ואתפלל ארבע תפלות אח"כ מלפניך משפטי יצא.
וצ"ב וכי זה יום הראשון שדוד המלך קורא ק"ש ומתפלל ,והרי כתוב עליו
חצות לילה אקום להודות לך ,ובברכות )ג' ב'( מפרש רב אשי עד חצות לילה
הי' עוסק בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחות ,ובשבת )ל' א'( איתא
דהקב"ה אמר לו טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד
שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח ,ולמה אינו יכול לעמוד אלא לאחר
שיקרא ק"ש ויתפלל ד' תפילות ביוהכ"פ.
ונראה לפרש :דהנה רואים שאנשים רחוקים מלהיות מסתפקים במועט
בגשמיות ,דמעונינים שהכל יהא על הצד היותר טוב ,אבל ברוחניות להיפך
מסתפקים במועט מאד.
והנה נתאר לעצמנו דאם ח"ו נגזר על אדם למות בודאי זה רע מאד ,וכן אם
נגזר עליו להתייסר רח"ל ,ואפילו אם לא יתייסר אלא דלא יוכל ללכת ,ואפילו
אם יוכל ללכת אבל לא יוכל לצאת מהבית כי אין לו כח ללכת ברגליו ,או
אפילו יכול ללכת רק אינו יכול להרבות בהליכה ולהגיע למקום שרוצה ,הרי
כל אחד מבין שאדם זה אומלל מאד.
והנה גם ברוחניות יש דרגות עד היכן אדם יכול להגיע ,וככל שמגיע יותר הוא
זוכה שיוכל לעלות ולהתעלות עוד יותר ,ולפעמים הקב"ה מסבב מצבים
דאע"פ שאדם יכול לעלות אבל יקשה עליו ,דהרבה פעמים נמצאים במצבים
שקשה לעלות ,ומוכרחים להתייגע בכדי לעלות ,הן בלימוד והן בתפילה וכן
בשאר הענינים.
וכל זה תלוי בגזר דין ,דאפילו אם דין יוהכ"פ אינו על חיי עוה"ב ,אבל בודאי
שהמצבים המשנים ברוחניות לעליה או ירידה ,לסיוע או להפרעה ,הם בכלל
גז"ד של יוהכ"פ ,דזה קובע אם האדם יהא במצב שיוכל להתעלות.
וזה מה שאמר דוד המלך אם תוציא דיני ביוהכ"פ בבקר איני יכול לעמוד,
דהזכיות שיש לי אינם מספיקות עבורי ,דרצה להשיג כמה שיותר ,ע"י עוד
קבלת עומ"ש ועוד ארבע תפילות ,וככל שיוסיף עוד יוכל להתעלות יותר,
ואז יש לו אפשרות שהגז"ד יהא לגמרי אחרת.
ואע"פ דלא פחד שאינו צדיק ,שהרי אמר שמרה נפשי כי חסיד אני ,אבל
אעפ"כ לאחר שיקרא עוד פעם ק"ש ויתפלל עוד ד' תפילות יתעלה עוד ,ואז
הגז"ד יהא אחר ,ולגבי קבלת כלי קיבול לעלות יותר ברוחניות אין לו די ,ובזה
לא יכול לעמוד.
וזה כמו שביארנו בדרך משל דאם נאמר לאדם שלא יסבול יסורים אבל לא
יוכל ללכת ,בודאי לא יסתפק בזה דאיך יוותר על האפשרות ללכת.
וכך צריך להבין שאם לא מתאפשר עליה ברוחניות הרי זה כמו שאינו יכול
ללכת ,וכי דוד המלך יסתפק במועט ,דלא הסתפק במה שיש לו ,אלא רצה
לעלות עוד ועוד ,דוד שהוא אחד מרגלי המרכבה ,אם לא יוכל להגיע לזה,
שיהיו מצבים שיקשו עליו העליה זה נקרא אצלו איני יכול לעמוד.
ואין לומר דאין לדבר סוף ,דדוד יאמר שרוצה לעשות מצוות כל ימיו לפני
שידונו אותו ,דיותר מזה אי אפשר ,כיון שהקב"ה קבע את יוהכ"פ ליום דין,
ורק ביוהכ"פ עצמו ביקש שידון אותו לאחר שיעשה עוד מצוות.
והנה דוד הכיר בערך הרוחניות ,אבל אנחנו כ"כ אטומים ולא מרגישים ,לנו
מספיק שתהא שנה טובה בבריאות ופרנסה ,ואה"נ דבלי זה אי אפשר אבל
לא זה הכל ,צריכים להשיג ביוהכ"פ את האפשרויות לעלות למה שצריכים
לעלות ,ובלי ספק דאנחנו רחוקים מאד ממה שיכלנו להיות ,כל אדם יביט
על מעשיו אפי' אם יעשה תשובה במדרגה הטובה ביותר ,האם הוא נמצא
היכן שיכול להיות או שהוא רחוק מזה.
והנה בודאי צריכים רחמים שד' יתן לכל אחד בריאות ופרנסה וכל צרכיו,
אבל רואים דדאגת דוד המלך היתה על התכלית האמיתית שיוכל להגיע
למה שיכול להשיג ,לרכוש תורה ויר"ש ואהבת ד' ,כל הדברים דאדם נשלח
בעבורם לעולם הזה לעמול ולהשיג ,ואנו רחוקים מזה מאד ,והכל נקבע
ביוהכ"פ .הרי לפנינו ימים של אושר שאנו בתחילתם ,ובימים שנותרו כל אחד
ישתדל להתעלות בכל הענינים ,בתורה תפילה בלימוד ספרי יראה ,בכל עניני
בין אדם לחבירו ובין אדם למקום ,ואז יש יותר סיכויים שהגז"ד יהא שנגיע
להיכן שיכולים להגיע.
ואע"פ דיחידים בכל הדורות זכו להגיע לנדרש מהם להגיע ,אבל לזה צריכים
לשאוף ,וכל אחד צריך לחפש עצות ,ובאמת קשה לדבר על דברים שאינם
אוחזים בהם אבל ד' יעזור שנאחז בהם ,וכל אחד ישתדל דמבטו על יוהכ"פ
יהא שיתאפשר לו להגיע למה שרצון ד' מכל אחד בעולמו) .עמ' רב -רג(

אלו[.

וכך היה אומר
והתודה עליו .ביומא ל"ו ב' נחלקו ר"מ וחכמים בסדר הוידוי דר"מ ס"ל
שצריך לומר עוו פשעו חטאו ,ורבנן ס"ל שאומרים חטאו עוו פשעו ועיי"ש
שנחלקו בפשט הפסוק כאן .וצ"ב למה הכהן לא אמר חטאו עוו ופשעו בכל
עונות ,וכמו שכתוב בפסוק את כל עונת וגו' לכל חטאתם ואע"פ שהכהן לא
יודע את חטאי הכלל ,מ"מ במה שאומר חטאו עוו פשעו הרי כל החטאים
בכלל ,והגר"א במשלי כ"ז ט' כתב מה מתוק דיבורו של כהן גדול באומרו
ביוהכ"פ אנא חטא וכו' כפר נא וכו' והוא מעצת הנפש שהי' יודע עונות
שבטו וכן מהרבה שבטי ישראל ונתן לכל אחד ואחד עצה ומסילה ישרה איך
לעבוד ה' ולכן הי' יכול להתודות עכ"ל.
והנה למ"ד ביומא )פ"ו ב( שצריך לפרט את החטא ,צ"ב שהרי על כלל ישראל
בכללות צריך להתודות על כל התרי"ג מצות ,ואם צריך לפרט את הכל הוידוי
יקח זמן מרובה ולמ"ד שלא צריך לפרט את החטא ניחא ,ובשפת אמת
ביומא )ס"ו א( מעיר שהוידוי שהי' אומר הכהן גדול חטאו עוו וכו' לא מספיק
למ"ד שצריך לפרט את החטא.

שיחה במעלת יוה"כ
נאמר בהיכל ישיבת קהילות יעקב תשרי תשע"ד
מורי ורבותי ,אתם יודעים שמחר בלילה זה יום הכיפורים .הגמר של יום
הכיפורים זה בנעילה ,עיקר הכפרה הוא בנעילה ,אבל בכל זאת כל היום
כיפור מכפר ,רק בלילה לא ,בבוקר כבר מכפר.
מה החילוק בין יום הכיפורים לראש השנה? ראש השנה זה יום הדין ,דנים
על האדם מה יהיה השנה ,יש נורא מה שאומרים בראש השנה יכתבון וביום
צום כיפור יחתמון ,כתוב כל מיני דברים  -מי במים מי באש מי ב ..נורא ואיום!
אבל זה הכל ,תוצאות יכול להיות אפילו אחר כך ,אבל זה רק למשך השנה,
אבל יום כיפור שתי דברים גם יום הדין ביום צום כיפור יחתמון ,וגם "כפרה"
שהקב"ה מכפר על העבירות שאדם עשה .אבל בודאי בן אדם שלא ..כל זמן
שלא כיפרו אותו הוא מלוכלך ,בן אדם מלוכלך יגידו לו אתה יודע עוד מעט
יבואו וירחצו אותך ,לא ...ממילא כל זמן שהוא לא מכופר הפשט שהוא
מלוכלך עם העונות .העונות זה לכלוך גדול אין לשער איזה לכלוך יש ,המשל
של לכלוך צריך להיות דומה לזה ..זה נורא ואיום! אם בן אדם יש לו חטאים,
ויום כיפורים זה היום שאפשר להתרחץ ,אפשר להתכפר ,זה הדבר הכי
שמח.
כתוב יום כיפור עוני שזה היום הכי שמח בשביל האדם ,האדם שזוכה
להתכפר .ממילא יום כיפור צריך לעשות שני הדברים גם להתפלל על יום
הדין שלו ,שלא יהי' חלילה וחס מי במים מי באש וכל מיני דברים ,כל מיני
יסורים רחמנא ליצלן ,מי בקצו מי לא בקצו ,וחוץ מזה להתפלל שיהיה כפרת
עונות ,שלא יהיה מלוכלך! אחרת בן אדם חלילה וחס שימות ואחר כך לא
היה לו כפרה ,אוי ואבוי...

ר' ישראל סלנטר היה אומר בן אדם יכול לחיות מאה שנה ,ולא היה לו
יום כיפור! אף פעם לא היה לו יום כיפור ,כיון שלא עשה תשובה אז לא
היה כיפור ,נשאר עם הלכלוך שלו ,כל העונות נשאר ,אוי ואבוי!
ובחורים צעירים ,יש הלא לקוות שני דברים א .לא כל כך חטאו ,והשני אפילו
אם כן חטאו אבל יש סיכוי גדול שיהיה כפרת עונות ,הלואי שיזכו לזה .אבל
אי אפשר ככה לסמוך את עצמו בשנה הזאת לא יהי' בשנה הבאה ,בשנה
הבאה לא יהי' בשנה הבאה ,זה לא כך פשוט.
ממילא צריך באמת לעשות ,כמו שצריך להתפלל ולעשות מאמצים שיהיה
שנה טובה בגשמיות כל טוב ,ככה צריך שיהיה שנה טובה כפרת עונות ,אותו
יום שיש כפרת עונות זה היום הכי מאושר שבחיים של בן אדם ,אין כזה
אושר כמו היום הזה" ,יום כיפור ַעוֹנִי".
ממילא הקב"ה יעזור שאתם אע"פ שאתם צעירים ,אבל אי אפשר להגיד
היום לא ,בשנה הבאה ,צריך לעשות מאמצים שיהיה כפרת עונות ,אז הוא
יהי' המאושר ,כל אחד יהיה מאושר .הקב"ה יעזור שבאמת כולנו נזכה להיות
מאושרים ,היום הזה שיהיה כפרת עונות ,ונזכה גם זה וגם זה ,גם לזכות ביום
הדין שבו ,מה שדנים על האדם על מה שיקרה לו בעולם הזה ,וגם מה שיהיה
לו מכופר העונות ,זה מה שאנחנו רוצים.
הקב"ה יעזור באמת שכולכם תזכו להיות גם זה ,גם יזכו מצד יום הדין ,ותזכו
מצד כפרת עונות שתהיה לכם כפרת עונות .בן אדם שהוא כבר מלוכלך ,כל
זמן שלא התרחץ  -נורא ואיום! מקוים שכבר יתרחצו ויהי' כפרת עונות ,תהיו
מאושרים כל אחד יהיה מאושר לפני הקב"ה .ה' יעזור שתזכו לזה ,גם יזכות
ליום הדין וגם יום כיפור עוני) .עי' ימלא פי תהלתך עמ' רלא(
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ביאורי תפילה
בספר ימלא פי תהלתך ביאורים בתפילה ובקובץ 'מבעד לפרוכת' לאברכי 'ארחות תורה' עמ"ס יומא הובאו ביאורי רבנו לתפילת ימים נוראים ,והבאנו כאן כמה מהם.

על חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים

עדיין יוהכ"פ ואם יש מי שמתפלל עליו מאותו מקום הוא יכול להשפיע על
גז"ד שהרי אצל המתפלל עדיין לפני החתימה.

יתכן לפרש זה להמבואר בע"ז י"ט ב' מאי דכתיב כי רבים חללים הפילה זה
תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה ,ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד שהגיע
להוראה ואינו מורה ולפי"ז י"ל דביודעים היינו ביודע להורות ולא מורה,
ובלא יודעים היינו שאין יודע להורות ומורה.

מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל
הנה ענין יוה"כ הא יש בו' ב' דברים ,א' הוא יום דין כי בו חותמין גז"ד של כל
א' ,והב' הוא יום סליחה וכפרה ,ואף כי אין לומר כי א' עיקר וא' לא עיקר כי
שניהם הם עיקר גדול ,מ"מ אנו רואים כי בברכה האמצעית שחתימת הברכה
שאז הא אומרים תמצית הענין של היום ,אז אנו חותמין מלך מוחל וסולח
לעוונותינו ,ולעונות כל עמו ישראל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה ,הרי
מודגש מה שמוחל וסולח.
ובמדרש רבה פ' תצוה )ל"ח ח'( איתא ר' יצחק אומר :זכות השבטים היתה
נכנסת עמו שנאמר וזה הדבר אשר תעשה להם ,מנין זה י"ב ,ואלו הן י"ב
אבנים שהיו נתונות על לבו של אהרן ועליהן שמות השבטים וכו' ,מה טעם
שיהא הקב"ה מסתכל בהם ובבגדי כהן בכניסתו ביוהכ"פ ונזכר לזכות
השבטים ,ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר משל לבן מלכים שהי' פדגוגו
נכנס אצלו ללמד סנגוריא על בנו והי' מתירא מן העומדים עליו שמא יפגעו
בו ,מה עשה המלך הלבישו פורפירא שלו שיהו רואין אותו ומתייראין ממנו
וכו' ,ואלולי זכיות הרבה שהיו נכנסות עמו ומסיעות אותו לא הי' יכול
להכנס ,למה שהיו מלאכי השרת שם ,מה עשה לו הקב"ה נתן לו מדמות
לבושי הקדש שנאמר ולבני אהרן תעשה כתנות ,כשם שכתוב וילבש צדקה
כשריון וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם תלבושת ויעט כמעיל קנאה.
מבואר דבלי הזכויות לא הי' יכול להיכנס ,וגם עם כל זה הוצרך שיהי'
מלבושים כעין של מעלה ,ומבואר שם בפי' מבחר מפנינים דהיינו ד' בגדים,
וזה בודאי דלא כל א' שלובש ד' בגדים הוא לבוש בפורפירא שלו ,אלא דזה
הי' רצונו דע"י הבגדים שנצטוה יהי' כפורפירא דילי'.
והנה כל זה הוצרך כדי לכפר על החטאים ,והגע עצמך הרי אז הי' קורבה
ואהבה הרבה יותר גדולה מאחרי החורבן ,וגם הן קל כביר לא ימאס וכפרת
ציבור יותר קל ,ובכל זאת כדי להכנס בשביל לכפר הוצרכו כ"כ הרבה ,איך
יתכן דאחרי החורבן לא יצטרכו ,ואע"ג דזה רק להכנס בקודש הקדשים שיש
שם השראת שכינה ,מ"מ זה גופא צריך טעם למה הוצרכו דוקא להכנס
למקום שיש בו שכינה ,ושיצטרכו זכויות כ"כ הרבה ,ובגדים שיהא בגדר
פורפירא ,ולמה לא הי' סגי בלי זה.
וע"כ משום דכדי להשיג כפרת עון צריך כ"כ להתקרב עד מקום הגבוה
ביותר ,אלא דאז הי' כהן גדול מכפר בשביל כל ישראל ,ואחר החורבן צריך
כל אחד להגיע עד הקב"ה להשיג מחילה ,אבל א"כ זהו באותם דרכים ,כמו
שכהן גדול צריך שילוה אותו כ"כ הרבה זכויות ,כן כל א' צריך להיות מזוין
עם זכויות הרבה ,ומה שיותר יש לו שייכות עם הזכויות יש לו תקוה לזכות
לסליחה ומחילה.

וכך היתה תפילתו של כהן גדול
הנה רוצח בשגגה יוצא מעיר מקלט במות כהן גדול .והמהרש"א במכות י"א
א' מפרש ודבר זה תלוי בכהן גדול שכך הי' תפלתו ביוהכ"פ על כפרת עון
שתתבטל הגזירה שלא יהרג .והנה ביומא י"ג ב' לא כתוב שהכהן גדול הי'
מתפלל על זה אלא דבנוסח שנדפס במחזורים כתוב שהי' מתפלל שתהא
שנת שלו' ושלוה וי"ל שזה נכלל בזה.
והנה מה שתפילת הכהן גדול ביוהכ"פ כ"כ חשובה י"ל משום שמתעלה
מאוד בזכות זו של זיכוי הרבים שמכפר על כל ישראל ע"י הקרבנות ולכן
תפילתו עושה רושם .ומ"מ בתענית נ"ד ב' אמרינן על ר' חנינא בן דוסא מאי
אהנייא לי' צלותא דכהן גדול לגבי רחב"ד עי"ש והיינו כיון שכל העולם ניזון
בשביל חנינא בני א"כ זכות הרבים שלו גדולה יותר לפי שכולם ניזונים
בזכותו ,דלולא רחב"ד אין כלום ולא רק שמזכה את הרבים בכפרה.
ולכאורה טעם זה שייך רק לכהן גדול ששימש ביוהכ"פ לפי שהי' צריך
להתפלל ,אבל במכות י"א א' תנן שגם בהן שעבר ממשיחותו מחזיר את
הרוצח ואע"פ לא שייך אצלו זה ומ"מ יתכן שאמותיהן של הכהנים שעברו
ממשיחותן לא היו מספקין מים ומזון לרוצחים שהרי הגמ' מפרשת שהם היו
מספקין כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו לפי שהי' להם לבקש רחמים
על דורם ואע"פ שהמתפללים על זה הם רשעים ,מ"מ שייך שיתחשבו
בתפילתם אבל אלו הרי לא שימשו בכהונה גדולה ביוהכ"פ ואין עליהם
תביעה זו.

יום סליחה
ותתן לנו ה' א' באהבה את יום צום הכפרים הזה וכו' למען נחדל מעשק ידינו.
רבינו יונה בשערי תשובה א' א' כתב" :מן הטובות אשר היטיב ה' יתב' עם
ברואיו כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם
וכו'" .ומבואר מרבינו יונה דע"י התשובה לא רק שמתקן את העבר ואינו
נענש ,אלא דלולא התשובה הי' טובע בעבירות והי' קשה להינתק דמאחר
שחטא הוא שקוע עד שח"ו הי' נטבע ולא יכול לצאת והקב"ה היטיב עם
ברואיו לברוא התשובה שיוכל לעלות מתוך פחת מעשיו .וא"כ ע"י הבריאה
של תשובה אז אין הטובה רק דכשעושה תשובה עולה מפחת מעשיו ,אלא
עצם הדבר שיש אפשרות של תשובה להנצל מפחת המעשים ולנוס מפח
הפשעים זה גופא גורם שאדם לא מוכרח להיטבע בבוץ של החטא ,וא"כ
מעלת התשובה אינה רק למחות את החטא אלא דלולא זה הי' נשקע בחטא
וח"ו הי' ירידה אחר ירידה ועד היכן הי' מגיע וחסד ה' שברא בריאה של
תשובה ולכך הוצרכה להיברא לפני הכל כיון שזה היסוד של הבריאה ,דבלי
זה א"א הי' להתקיים כיון דכמעט א"א שלא יכשלו בחטא שהרי אין צדיק
בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.
ולאחר שיש מציאות של תשובה אז אפילו כשעדיין לא עשה תשובה מ"מ
עצם המציאות של אפשרות עשיית תשובה ושאפשר לעלות גורמת שלא
יוכרח להשקע בטומאה רח"ל.
וזה שחז"ל תיקנו בתפילת נעילה דיוהכ"פ ותתן לנו ה' אלקינו באהבה את
יום הכיפורים הזה קץ ומחילה וסליחה על כל עונותינו למען נחדל מעושק
ידינו כי לולא הסליחה הי' קשה להיות נחדלים מעושק ידינו.

רב חסד ו"אמת"
בעבודה זרה דף ד' ע"ב מבואר ,דבשלש שעות ראשונות הקב"ה יושב ועוסק
בתורה ,ותורה דכתיב בה אמת ,דכתיב אמת קנה ואל תמכור ,אין הקב"ה
עושה בה לפנים משורת הדין .וקשה הרי מידת האמת היא אחת מי"ג מדות
הרחמים?
אלא הביאור הוא :דהאמת המנויה בי"ג מדות הרחמים ענינה הוא ,דהרי
מתחילה נברא העולם בדין ואלא ראה הקב"ה שאין העולם מתקיים ושיתף
עמה מידת הרחמים ,את הבטחה זו הקב"ה מאמת ושומר הוא את הנהגת
החסד כפי ששיתפה בראשית הבריאה .אולם מידת האמת שבשעה שעוסק
בתורה ,זוהי האמת האמיתית לבדה ,ועל ידה אין מקום במדה מסוימת
למידת הרחמים.

למען נחדל מעושק
והנה בתפילת נעילה שזה העיקר של יוהכ"פ דמתפללים בסוף היום ,אומרים
למען נחדל מעושק ידינו ,הרי שלא מבקשים על דברים גדולים מאד אלא
למען נחדל מעושק ידינו
ועושק היינו לאו דוקא גזלן שעושק ממון אלא כל מיני עושק שיש בין אדם
לחבירו ,משמע שכל אחד צריך להתפלל ולזכות למען נחדל מעושק ידינו
שזה דבר לא כ"כ פשוט ,וצריך על זה מאד זהירות ואנו מצפים ומתפללים
שנזכה לזה שנחדל מעושק ידינו.

הס קטיגור וקח סניגור מקומו
הנה ביום הכיפורים אין רשות לשטן לקטרג ,אך הרי נאמר בתפילה "הס
קטיגור וקח סניגור מקומו" ,ואיך תואמים הדברים? אלא הענין הוא שבכל
ימות השנה ניתן לשטן הכח הרב ביותר שיתכן לנברא כדי למצות האמת
ולתבוע משפט ,ואילו ביום הכיפורים בחסדי ה' אין רשות לשטן להעמיק
התביעה כל כך ,ותפילתינו "הס" קטיגור ,שיקטין הקב"ה את כוחו פחות
ופחות שלא יוכל לתבוע מיצוי עומק הדין ,וכל עוד שאין המקטרג תובע דין
אין משפט ,וכ"ז בחסדיו יתברך ולהקל מעלינו תביעת מידת הדין .הרי רואים
אנו כמה איום הדין ,דכל הצרות והסבל שנעשה בעולם ,הם למרות כל
הנהגת החסד והרחמים.

זמן החיתום
זמן החיתום הוא לאחר נעילה לכל אחד לפי צאה"כ באותו מקום שנמצא
והנה שייך שאדם יהי' במקום שכבר לאחר צאה"כ ,אבל יש מדינות שאצלם
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שנה ב'

)ב"ק פ"ח ה"ז(

גליון 113

פרשת האזינו
שנת תשע"ו

פניני הפרשה
האזינו השמים ואדרבה ותשמע הארץ אמרי פי )האזינו לב ,א(
פרש"י "האזינו השמים  -שאני מתרה בהם בישראל ותהיו אתם עדים בדבר
)לעיל ל ,יט( שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים ,וכן ותשמע הארץ .ולמה
העיד בהם שמים וארץ ,אמר משה אני בשר ודם למחר אני מת ,אם יאמרו
ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם ,לפיכך העיד בהם שמים
וארץ ,עדים שהן קיימים לעולם .ועוד ,שאם יזכו ,יבואו העדים ויתנו שכרם,
הגפן תתן פריה ,והארץ תתן יבולה ,והשמים יתנו טלם .ואם יתחייבו ,תהיה
בהם יד העדים תחלה )לעיל יא ,יז( ,ועצר את השמים ולא יהיה מטר
והאדמה לא תתן את יבולה ,ואחר כך ואבדתם מהרה על ידי האומות".
והנה בשלמא אם לדברים אלו יש כח לתת את השכר מעצמם א"ש ,אבל כיון
שהכל ע"י הקב"ה א"כ מה צריכים אותם הרי אפשר לתת שכר גם ע"י
אחרים.
וי"ל שהקב"ה הנהיג בבריאה לשלם שכר ועונש ע"י העדים עצמם ,וכעין זה
מצינו בתענית ח' א' ומה המאמין בחולדה ובור וכו' ועי"ש ברש"י שאחד
הבטיח לאשה שישאנה ולא קיים ונענש ע"י העדים ,ושמענו גם בדורות
האחרונים שנענשו על הבטחות מעין אלו.
וצ"ב מאי נ"מ בין שני פירושי רש"י הרי פשוט שהקב"ה יודע את הכל ולא
צריך עדות ,אלא הכונה שהוא מנהיג את הבריאה כביכול בצורה זו כמו שיש
עדות גם לפירוש הראשון ,צ"ל כפירוש השני שהכונה שהשכר והעונש יהיו
ע"י העדים.
והכלי יקר מפרש דלפירוש הראשון עדות השמים והארץ הוא מעצם קיומם
דאם ישראל לא היו מקבלים את התורה העולם הי' חוזר להיות תוהו ובוהו,
ואם הם קיימים ע"כ שישראל קיבלו את התורה וכדאמרו בשבת פ"א א'
דהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים את
התורה אתם מתקיימים ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.
ועוד י"ל שהנ"מ הוא דלפירוש הראשון עדות השמים הוא ממציאותם
דכשאדם חוטא הוא פוגם בבריאה כיון שהוא כלול מכל העולמות וכשאדם
הראשון חטא הוא פגם בכל הבריאה ,וא"כ מעצם זה שהשמים והארץ
פגומים יש עדות שהם חטאו ,ואע"פ דאינם מעידים בדיבור יש עדות מעצם
מציאותם וחטאי העכו"ם לא כ"כ פוגמים בבריאה כמש"כ הנפש החיים ש"א
פ"ד ,וכמש"כ הבית הלוי בר"פ נח שחטאי דור המבול קלקלו את כל הבריאה
י"ל דכולם היו רשעים זה השפיע על כל הבריאה.

ולכאורה י"ל דמאחר שמבואר בגמ' דלא על כל ת"ת מברכים ברכות התורה,
א"כ י"ל דאע"פ שגם המהרהר בדברי תורה מקיים מצות ת"ת ,מ"מ עדיין
אינו מוכרח שמברכים על זה ברכות התורה ,וכמו שיש מ"ד שלא מברכים
ברכה"ת על לימוד משנה או גמ' אע"פ דבודאי שהלומדם מקיים מצות ת"ת.
והנה מנוסח הברכה והערב נא ה' א' את דברי תורתך "בפינו ,מדוייק דעיקר
ת"ת זה בפה דהא ההבנה היא במח ולא בפה ,וכן מדכתיב בפרשת וילך ל"א
י"ט שימה בפיהם ,ובסנהדרין צ"ט ב' אמרינן כל אדם לעמל פה נברא וכו'
לעמל תורה נברא הרי דעיקר התורה מתבטא בעמל פה ,ובתוי"ט ספ"ג
דברכות מביא מרבינו יונה לענין בע"ק בתו"ד "א"נ בדבר תורה מיירי דמודה
בה ר' יהודה שאין לו להוציא בשפתיו מפני שמתוך הדיבור יעמיק בהם הרי
שיש מעלה בדיבור" ועי' עירובין נ"ד א'.

לפטרו באהבה רבה
במה שנסתפק הב"י )או"ח מז ח'( אם ברכת אהבה רבה פוטרת ברכות
התורה גם אם קרא קריאת שמע סמוך לה ,או שצריך לימוד אחר ,מטים
משמיה דהגר"ח דנקט לדינא דק"ש עולה לו עבור ת"ת ואי"צ ללמוד שוב
לאחר התפילה) .אעלה בתמר(

ימצאהו בארץ מדבר )האזינו לב ,ט(
שם פרש"י אותם מצא לו נאמנים בארץ מדבר שקבלו עליהם תורתו
ומלכותו ועולו.
הנה לשון מציאה שייך על דבר מפתיע ,אבל אצל הקב"ה זה לא שייך ולמה
לא כתב שראה אותם נאמנים] .וכן צ"ב בספר נחמי' ט' ח' שכתוב על אברהם
אבינו ומצאת את לבבו נאמן לפניך[ ואע"פ שהוצרך לכפות עליהם הר
כגיגית תוס' בשבת פ"א א' מפרשים שעשה כן בכדי שלא יחזרו בהם כשיראו
את האש הגדולה ,אבל לולא זה לא הוצרכו לזה.
וצ"ב מה הם ג' הדברים שכתב רש"י :תורתו ,ומלכותו ,ועולו ,דבשלמא תורה
שייך בלי קבלת עול ,אבל עול בלי תורה ומצוות לא שייך.
וכעין זה צ"ב בהא דתנן בברכות י"ג א' אריב"ק למה קדמה פרשת שמע לוהי'
אם שמוע כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואח"כ מקבל עליו עול
מצות ,ולכאורה מה שייך קבלת עול מלכות שמים בלא קבלת עול מצות
דאם אינו מקבל לציית למה שאומר לו במה הוא מלך וכמש"כ רבינו יונה
בשערי תשובה א' ו' "כי אם אמור יאמר העבד לרבו כל אשר תאמר אלי
אעשה זולתי דבר אחד כבר שבר עול אדוניו מעליו".
ואולי י"ל דמצות שכליות כשאינו מקיים אין נקרא מרידה במלכות ,משא"כ
מה שזה חוק לקיים מיקרי עול מלכותו .ולפירש"י נמצא שתחילת הפסוק
מדבר על נאמנותם של ישראל להקב"ה וסוף הפסוק מדבר על חסדי ה'
שעשה לישראל ,ועי' רמב"ן.
צור ילדך תשי )האזינו לב ,יח(
פרש"י תשכח ,ורבותינו דרשו כשבא להיטיב לכם אתם מכעיסין לפניו
.
ומתישין כחו מלהיטיב לכם
וביארו שהקב"ה מטיב לכולם בשוה והשינוי בא מצד המקבלים ,וכמו
ששופכים רעל לתוך דברים טובים הכל נעשה מורעל ,וכך הוא כשעושים רע
כל הטובות נהפכים לרע ]וי"מ )המגיד מדובנא( שהתביעה היא שהקב"ה נתן
לאנשים שכחה בשביל דברים שצריכים לשכוח ,והם משתמשים בזה
לשכוח את הקב"ה שהוא קל מחוללך[.
והנה העולה לתורה מסיים בפסוק זה ,אע"פ שצריך לסיים בדבר טוב .כבר
כתב הרמב"ם בהל' תפלה פי"ג ה"ה דכל העולה לקרות בתורה פותח בדבר
טוב ומסיים בדבר טוב אבל פרשת האזינו קורא הראשון וכו' ולמה פוסקים
בו בענינות אלו מפני שהם תוכחה כדי שיחזרו העם בתשובה.

עניני ברכת התורה
כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו) .האזינו לב ,ג(
בברכות נ"א א' אמרינן מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר כי שם
ה' אקרא הבו גודל לאלקינו .והמשנה ברורה סימן מ"ז ס"ק א' מביא דמסקנת
השאגת ארי' סימן נ"ד הוא :דברכת התורה מדאורייתא ,ולכאורה הדין שאין
ללמוד לפני שמברכים ברכות התורה אין זה מדאורייתא ,אמנם בחינוך מצוה
ת"ל כתב כל שקרא בשחרית קודם שיברך הברכות המתוקנות בתורה או
ברכת אהבת עולם ביטל מצוה דאורייתא עכ"ל ,ועי' פמ"ג במשב"ז סימן
תרפ"ה.
והנה בגמ' בברכות י"א ב' נחלקו אם מברכים ברכות התורה על מקרא
ומדרש ,או גם למשנה או לגמ' ,ולכאורה מחלוקת זו על מה מברכים מובן
יותר אם ברכות התורה מדרבנן ,דאם זה מדאורייתא צ"ב.
וכן יל"ע מגמ' זו על מש"כ בביאור הגר"א או"ח סימן מ"ז סעיף ד' דהמהרהר
בדברי תורה צריך לברך ברכות התורה ,דכאן מברך על המצוה וכי ליכא
מצוה בהרהור והלא נאמר והגית בו ר"ל בלב עכ"ד.
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יום היארצייט של מרנא הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל נלב"ע י"ג תשרי תקצ"ח
רבנו רגיל לספר הרבה על גדלותו העצומה של רבנו הרע"א ועל הישרות שזוכים מהלימוד מתורתו והבאנו כאן מקצת הדברים.

כבוד התורה

בשם רבינו הגרעק"א ,שהזהיר לתלמידיו הגאונים ותלמידי תלמידיו הרבים
ועצומים ,שעיקר היגיעה והעמלה בתורה תהי' להישיר השכל ,אף אם עי"ז
יחסר כח הבקיאות שאין העת מספקת על שניהם ,כי מי ששכלו ישר באמת
אזי שכלו הישר ישמרהו וימנעהו מללכת שובב להעלות על דעתו חלילה נגד
הגמ' ,ותוס' ,ורמב"ן וכו' ,כי כל דברי קדשם מיושרים בתכלית ,וההיפך
מדבריהם הוא עקום בתכלית ,ובר שכל הישר לא יטבע ח"ו בעקמומיות
עמקי שאול תחתית ר"ל מהאי דעתא עכד"ק.

רגיל רבנו לספר בהתרגשות גדולה מעשה ]שמובא בספר חוט המשולש[ על זקנו
של רע"א :אמנם לא ארכו לו הימים רק ארבע שנים כי מעשה נורא אירע בו,
וגופא דעובדא הכי הוי בפרשבורג הי' אב"ד בעת ההיא הגאון מהו'  ...ז"ל
שישב בפרשבורג רבות בשנים ,ויהי כי זקן וידי משה כבדים וכוחותיו
נתמעטו ואור עיניו גם הם אין אתו ,ולא יכול עוד לצאת ולבוא לפני העדה,
והקהילה גדולה והי' צריכה לאיש אשר ילך לפניהם להורות להם הדרך אשר
ילכו והמעשה אשר יעשון ,לזאת הסכימו בהסכמת הגאון אב"ד לקבל משנה
למלך אשר עבודת הקודש בכתף ישא ,ושמו עיניהם ובחרו זקיני הגאון רע"ק
ז"ל .והנה אחרי זמן זמנים בקשו אנשי העדה ממנו שידרוש להם דבר ה' גם
בבית הכנסת הגדולה ,ועל זה הקפיד הגאון רבי  ...ז"ל ,אבל זקיני זצ"ל אחרי
רוב הפצרות מאנשי העדה הטה אוזן לבקשתם ונענה להם ראשו לדרוש גם
בביהכ"נ הגדולה .ויהי בימי כאשר נח נפשי' דרב הגאון רבי  ...ז"ל עמד זקיני
ז"ל להספידו כראוי לחכם בפניו ,וראה זה כי נורא הוא ,באמצע ההספד
הפסיק ואמר שהנפטר אינו מניחו להספידו עוד ,ותובע אותו לדין לפני ב"ד
של מעלה ,בכל זאת ניסה שנית לדבר דבר אבל הפסיק שנית ולא הספידו
עוד ,וכאשר בא לביתו נחלה ר"ל ובימים מועטים עלתה נשמתו השמימה,
ובא בכל"ח עלי קבר בן ל"ח שנים בשנת תקי"ח לפ"ק.
ואני הסופר כאשר זכיתי להשתטח בשנת תרמ"ו ביום ג' תמוז על קברי
אבותי הקדושים זצ"ל ושארי הגאונים בעיר מולדתי פ"ב עמדתי על המחקר
אם יעמדו הדברים ,ומצאתי רשום על ציון של הגאון רבי  ...ז"ל שנפטר ליל
ד' ג' אלול "יתחנן" לפ"ק ועל ציון זקיני רע"ק ז"ל רשום שנפטר יום ב' ט"ו
אלול בו .ומפי השמועה שמענו כי פתח עליו האי ספדנא "אחד עשר יום
מחורב" כי י"א יום רק עברו בין חורבן בית ראשון סלוקו של הגאון מהו' ...
ז"ל לבין חורבן בית שני פטירת זקיני הגאון רבי עקיבא ז"ל .ע"כ
ואמר רבנו שליט"א שהגיע אליו אחד שהיה לו טענות נכונות על רב בקהילה
מסויימת ,ורצו להוסיף שם עוד רב ,וסיפר לו לאותו אדם מעשה הנ"ל ,ומיד
ביטל דעתו וכל טענותיו) .צדיק כתמר יפרח עמ' רל"ה(

צורת לימודו
בהדרכה לבחורים מביא רבנו מהקדמת ספר כתב וחותם דרבי עקיבא איגר
ובו תיאור לימוד הרעק"א עם תלמידיו )תורגם מגרמנית ע"י הרב יוסף אברהם וולף
ז"ל( :למרות חריפותו המעוררת השתוממות של רבנו הגדול ,ולמרות
בקיאותו הרבה בכל מקצועות התלמוד ,בכל זאת נראה היה לנו התלמידים
בכל פעם כשהרצה את שעורו כאילו עוסק הוא בענין הזה בפעם הראשונה
בחייו ,נדמה היה לנו כאילו עוקבים אנחנו אחרי התהוות מהלך המחשבה
שלו ,בקיצור ,מאמר חז"ל בכל יום יהיו בעיניך כחדשים קויים כאן כמעט
פשוטו כמשמעו .ההתפעלות מן החדש השפיעה עלינו השפעה עצומה,
והאמנו כי שותפים אנחנו בפעולת השיקול והמחשבה של רבנו ,וכאשר
נתבהר לנו הנושא הרגשנו אותה השמחה שעליה אמר החכם מכל אדם:
מאור עינים ישמח לב )משלי ט"ו ל'( והשגנו אז משמעות דברי חז"ל :והיו
הדברים שמחים כנתינתם מסיני )ירושלמי פרק ב' דחגיגה ה"א( נאמן
למאמר חז"ל "ומתלמידי יותר מכולם".
ראה רבנו בעין יפה כאשר נתעוררו ויכוחים קצרים בעקבות שעוריו ,דהיינו
ויכוחים כאלה שתכליתם להגיע לעומק המובן האמיתי של הסוגיא ,לעומת
זאת לא לרצונו הי' כשעוררו שאלות מענינים זרים ורחוקים לגמרי ,אם לא
שאלה כבר הובאו ע"י רבותינו בעלי התוספות וקנו עי"ז זכות שביתה
בסוגיא.
המעולים מבין התלמידים נקטו את הכלל) :שבת ג (:כי קאי רבי בהא מסכתא
לא תשיילון מיניה במסכתא אחריתי ,לא מפני שחשבו שהדבר עלול להביא
את הרב במבוכה אלא מפני שעל פי רוב ,פלפולים כאלה מסבכים יותר ממה
שהם מבהירים עכ"ל .רואים עד כמה עמל הגרעק"א בהבנת הפשט להגיע
לסברה ישרה.

שלחו מלאכים
הגרע"א בתחילה לא רצה להדפיס את התשובות בטענה שרק כאשר באה
שאלה לידו הוצרך כרב לענות תשובה ,אבל להדפיס אינו רוצה ,דבשעת
מעשה כתב את זה לשאלה פרטית שהיתה ,אבל לא ללמוד מזה לכל שאלה
שתהי' עד ששלחו לו משמים גילוי מיוחד שיוציא את ספריו ,ואומרים שבאו
אליו שליחים מלאכים מהשמים ,שרוצים שיוציא את ספריו ]וז"ל הרע"א
במכתב )מכתבי רע"א סי' נא( 'פלא שהראו לי ביום שבת קודש העבר בשבתי
יחידי בהקיץ ולא אגלה בחיי בלי נדר מהדבר ,איני מתחרט על ההדפסה'[.

צמאון לדבריו
ובמכתב ברכה להוצאת ספר שיעורי הגר"ח הלוי הביא רבנו בתו"ד :ונוכל
לומר עלי' מה שכתב הגרש"ז קלעפפיש מו"ץ דוורשא בהסכמתו על הגהות
רעק"א הנדפס על הס' שער המלך ,וז"ל :ארז"ל בראשית רבה פר צ"ז מה
דגים הללו גדלים במים כן שיורדת טיפה אחת מלמעלה מקבלין אותה
בצמאון כמו שלא טעמו טעם מים מימיהן כך הן ישראל גדלין במים  -בתורה
כן שהן שומעין דבר חדש מן התורה מקבלין אותו בצמאון כמו שלא שמעו
ד"ת מימיהן .זהו דרך כלל ,ועל דרך פרט נוכל להמשיל כדברים האלה על
גאון עוזנו הרב הגאון הגדול רשכבה"ג רבנו רבי עקיבא איגר זצוק"ל ,אשר
שמו הגדול הולך מסוף העולם ועד סופו לתהילה ולתפארת ,אשר קנה לו
שם טוב ע"י ספריו הרבים הגדולים והעצומים בשו"ת ופסקים ,וכתבים,
וחידושים למס' והגהות על ד' חלקי שו"ע ,אשר ממי בארו ישאבו כל חכמי
דורנו להשקות עדרי צאן קדשים ועל מעינות מי חכמתו יפרו וירבו
התלמידים בשקידתם יום יום .עכ"ז אם עוד טיפה אחת יערוף להם ממטר
לקחו יקבלו אותה בצמאון וישמחו לקראתה כאילו לא טעמו עוד טעמו
הטוב מימיהן ולקח לא שמעו מפיו וכו' עכ"ל.

תשובות רע"א
נשאל רבנו באיזה ספר כדאי להתחיל ללמד בחורים כדי ליישר את שכלם,
והשיב שכדאי להתחיל בתשובות רע"א ,שכוחו רב לישר את השכל ,וסיפר
שאצל הג"ר שמחה זליג ריגר זצ"ל היו צריכים הבחורים מבני משפחתו לומר
לפניו בכל ליל שבת "תשובה מרע"א" .וכך עשה רבנו שליט"א עם נכדיו.

למה מחק
סיפר לרבנו הגאון המופלג רבי שמואל איינשטיין שליט"א ראש ישיבת
פוניבז' לצעירים] ,שכידוע עוסק כל ימיו בתורת רבינו עקיבא איגר זצוק"ל ,והוציא לאור
הרבה כתבי הגרעק"א ,וקורא אותו רבינו מרא דרבי עקיבא איגר ,[..שפעם אחת הגיע לידו
כתב יד שכותב רבי עקיבא איגר קושיא ותירוץ נפלאים בטוב טעם ודעת ,אך
יש על כל זה קו לסימן שצריך למחקו ,ונתפלא מאד למה מחקו רעק"א ,עד
שמצא שהקושיא והתירוץ זוהי גמרא מפורשת ...והבין למה נמחק.

ניצל ממאכלות אסורות

מכתבים חדשים

סיפר רבנו בשם הגר"ש אינשטיין שליט"א שפעם הרעק"א אכל ,ולפני
שהכניס את הכפית החזיק הרבה זמן בידו עד שאמר שאינו יכול לאכלו,
והפצירו בו לא רצה לאכלו ,ואח"כ התברר שהיה ע"ז שאלה) .אילת השחר

בחול המועד סיפר לרבינו הגאון הנ"ל ,שעומד לצאת כעת ספר עם מאתיים
וחמשים מכתבים "חדשים" מרעק"א ,והביע הנ"ל את הפלא שכל כך הרבה
שנים אחד פטירתו של הגרעק"א ,עדיין מתגלים דברי תורה חדשים ממנו.
והתבטא ע"ז רבינו "רבי עקיבא איגר איז ַאמלאך ...ממש ַאמלאך".

בראשית עמ' רכ"ה ,וראה בס' חוט המשולש(

ענותנותם של הרע"א והנתיבות

שמונה מהלכים

מעלת הענוה היא גדולה מאד ,ועל ידי הענוה זוכים לחכמת התורה .וכפי
שהיה אצל מרן החזון איש ז"ל ששאלוהו פעם על אמיתות הסיפור
המפורסם על בעל הנתיבות זצ"ל והגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל ,שפעם נפגשו
ביחד וכל אחד רצה לשמש ולכבד את השני בתור תלמיד חכם גדול בתורה.
ונענה מרן ז"ל ואמר ,שלא שמע על המעשה אם היה או לא היה ,אבל לפי
גדלותם בתורה יתכן שכך היה) .אעלה בתמר עמ' ס"ט(

אומר היה מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל כך :לרבי עקיבא איגר היו שמונה
מהלכים בכל סוגיא ,ואני מצאתי מהלך אחד מתוך השמונה.

ישרות בלימוד
דרכו של רבנו שליט"א להראות מה שכתב הגאון רבי נפתלי צבי ווירשעווער
ז"ל מוורשא וז"ל :ואגב אודיע ששמעתי ממו"ר הגאון שערי שמחה זצ"ל
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מתי תתקיים ברכתו

אחד העומדים בחדר של רבנו שאל מדוע לא ביקש מהם שיבואו ויעלו על
קברו ,ורבנו התרעם עליו ואמר :מה יש להם לעשות שם? וזה לשון
הגרעק"א :בני ובנותי לא יתענו ביום היארצייט ,אבל ילמדו כל הלילה וכל
היום ההוא בלי הפסק ,ואין הצורך שהם בעצמם ילמדו אלא יכולים להעמיד
אחרים תחתיהם שילמדו ]-היינו הוראה גם לבנותיו שאינם יכולות ללמוד[
ולתת להם שכרם רק שיהיה בענין שלא יהא הפסק מתחילת הלילה עם
התחלת היארצייט עד תחילת הלילה סוף היארצייט.
ורגיל רבנו לומר בשיעורים דברי תורה מהרע"א ביום היארצייט שלו.

בעל השאגת אריה ברך את רע"א והנתיבות כשהיו נערים שיהיו גדולי תורה.
שנים רבות אח"כ כשהגיע הרע"א לזקנה אמר :השאגת אריה ברך אותי ,ואני
כבר כבן שבעים שנה ,מתי תתקיים ברכתו.
והסביר רבנו דהרע"א אחז ,שלדרגה שהוא יכול להגיע מברכתו של השאג"א
הוא עדיין לא הגיע ,ולכן אמר מה שאמר) .מזקנים אתבונן ח"ג עמ' (155

ענה על המקום

שח רבנו :סיפר הג"ר חיים שאול קרליץ ז"ל ,שפעם בשנת תש"ו שאל את
מרן החזון איש ז"ל איזה שאלה ,ומרן ז"ל ענה תשובה על השאלה מיד על
המקום מסברא ,ואח"כ התאונן מרן ז"ל על עצמו ואמר ,הרעק"א לא היה
פוסק בצורה כזאת ,אלא היה מתיישב לכתוב תשובה ולברר את ההלכה,
ולהביא ראיה ,ורק אח"כ היה פוסק) .אעלה בתמר עמ' ס"ו ,והביא רבנו שליט"א כמה

בשעת חוליו
הגרעק"א היה משותק בסוף ימיו ,ואת כל התפילה היה יוצא יד"ח מאחרים,
ובכל זאת התאמץ וקרא פסוק ראשון של ק"ש ,והרופאים אמרו שאינם
מבינים כיצד יתכן הדבר
וההסבר הוא שבאותו רגע ה' עשה נס שנתנו לו כח לזה ,ולצדיק כזה כמו
הרע"א עושים נס כזה) .וראה בס' חוט המשולש(

דוגמאות שרואים בתשובות רע"א שאומר סברא חזקה ומביא ראיות לזה(

ראיה אחת
סיפר רבנו בשם הגאון ר' גדליה רבינוביץ זצ"ל שכאשר חיתן הרע"א את בנו
נסע מפוזנא למינסק ,ובעברו בין העיירות ,יצאו כל אנשי העיר כדי לראות
את פניו ,וסבתא שלו היתה בת שש שנים וזכתה לראות תואר פניו של
הרעק"א באותה זמן ,והעידה על עצמה שמאורע זה שזכתה לראות את
דמותו של הגרע"א ,עזר לה במשך כל חייה לעמוד בנסיונות החיים.

לא סיפרו
אשת החת"ס בזו"ש בת הרע"א נפטרה עליו בחייו ולא רצו לספר לאביה
ופעם כשבא הרע"א לבקר את החת"ס ורצתה אשתו של החת"ס בזיוג"ש
לצאת מהבית שלא יצטער ]כי יבין שנפטרה בתו[ ואמר החת"ס שאין צורך,
וכך הוי שהגיע ולא שם לב שאי"ז בתו.

כבוד ת"ח

הכתיבה על תלמידיו

שח רבנו :בא וראה כמה חמור אפילו ביזוי מועט של תלמידי חכמים גם אם
המבזה הוא ירא שמים מהמעשה בדפוס סלוויטא ]העובדה מובאת בזאת
על פי הנוסח ששמענו מפי רבנו[.
בעליהם של דפוס סלוויטא בקשו למנוע את הדפסת ש"ס וילנא כדי שלא
תקופח פרנסתם ,והיו מגדולי ישראל זצ"ל שתמכו בהם ,אך מדפיסי ש"ס
וילנא קבלו מכתבים מגדולי ישראל ביניהם מהגאון רבי עקיבא איגר כי מותר
להם להדפיס.
הם בעלי דפוס סלוויטא היו יהודים חרדים ויראי שמים מרבים ,ודקדקו על
קלה כבחמורה ,אך מחמת שחששו לפרנסתם אמרו כי בנו של הגרעק"א
קבל שוחד מאנשי ש"ס וילנא ,והוא זה שהשפיע על אביו הגרעק"א,
והגרע"א הקפיד על דבריהם ,ואף אומרים שהתבטא :כי הוא כבוד התורה
של הדור.
לימים אחד מעובדי דפוס סלוויטא יהודי משומד רח"ל התאבד בתליה בבית
הדפוס ,ובעלי המקום נקלעו לעלילה שהם בעלי הדפוס הרגו אותו,
והסתבכו במשפטים קשים ,בסופו של דבר נגזר עליהם עונש קשה שיעברו
בין שתי שורות חיילים גויים שיכו בהם ,וכך נעשה.
ולאחד מהם נפלה הכיפה בעת מרוצתו והתכופף להגביה את הכיפה ,ובאותו
זמן קבל מכות נוספות .והם באמת היו יר"ש גדולים ,ויצוין שבאותה עת יצא
קול כי טענתם של בעלי הדפוס בפיהם שהשופטים שפסקו לחובתם היו
משוחדים ,והשמועה הגיעה לאוזני המלך שהקפיד עליהם וכעס ,ואז הוכח
להציבור כי כל הצער התגלגל להם מידה כנגד מידה שהם אמר כך על חכמי
ישראל שופטי התורה של הקב"ה .כמה נורא הצער והייסורים הבאים על
האדם מחמת מילים שהוציא מפיו נגד תלמיד חכם.

הגרע"א כותב בתשובות אל תלמידיו 'ידידי' ומגודל הענוה הוא מתחשב
בסברתם] .א"ה וכמדומה שגם רבנו לא קורא לתלמידיו תלמידי רק ידידי[.

גדול הדור
ידוע שבזמן רבי עקיבא איגר היה יהודי שכתב צוואה שכל נכסיו יהיו לגדול
הדור' ישבו בית דין מיוחד לדון מי הוא גדול הדור' האם רבי חיים מוולאזין
או רבי עקיבא איגר ,והבית הדין פסק כי רבי עקיבא איגר הוא גדול הדור
ונתנו לו את הכסף.
]אבל הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל אמר לי כי מרן החזון איש אמר לו כי לדעתו גדול הדור היה
רבי חיים מוולאזין .הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א מוסף ית"נ ויגש תשע"ד[

וציין רבנו כי הגרע"א לא השתמש עם הכסף ,אלא נתן אותו לציבור שיבנו
ממנו בית חולים .המשכילים נלחמו הרבה ברע"א ,ואמרו לשלטונות שהבית
חולים אינו מתנהג כשורה ,והמלך שלח ועדה לראות מה קורה בבית חולים
וראה שהכל בסדר.
ובערוב ימיו כשחלה הרע"א בשיתוק ,המשכילים שמחו רח"ל ואמרו עוד
מעט הוא ימות ונוכל לעשות בעיר מה שרוצים.

נכדו של רע"א
רבי שלמה איגר בנו של הגרע"א שאל את אביו אם צריך להצטער שבנו
נעשה חסיד ]ה"ה האדמו"ר ר' לייבלה איגר זצ"ל[ ,ובחנו הרע"א ואמר לו
שזה לא כ"כ נורא.
]והנה מובא בגמרא שבת ה' ע"ב שבן עזאי סובר שמהלך כעומד דמי
הירושלמי שואל ומובא בתוס' שם ד"ה בשלמא שלפי שיטת בן עזאי מתי
בכלל ייתכן שאדם יעבור איסור כשמעביר ארבע אמות ברשות הרבים הרי
תמיד הוא כעומד ותירצו :שעובר על האיסור כשהוא קופץ.
ומסופר שרבי עקיבא אייגר שאל לפי זה מה החשש שבגללו ביטלו חז"ל
תקיעת שופר בשבת ,האם החשש הוא שבן אדם ילך ללמוד תקיעות ויקפוץ,
וכמה הוא יקפוץ ארבע אמות הרי לקפוץ ארבע אמות זה לא כל כך קל,
לקפוץ ארבע אמות זה קונץ ,ומילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן .ור' לייבל
הנכד של רעק"א השיב שמכיון שמדובר בהליכה לדבר מצווה אז זה מתאים
לקפוץ ארבע אמות ,והדבר הזה מצא חן בעיני רעק"א ,ועי' רע"א ר"ה כט ,ב
מש"כ ע"ז[.

ברכתו של ר' יוסף פוזנא
חתנו של הנודע ביהודה היה כידוע גדול בתורתו ובמעשיו ושימש ברבנות
בפוזנא וכונה ר' יוסף הצדיק .בחייו של רבי יוסף הנ"ל הגרע"א שלח לו
מכתבים בדברי תורה אך הוא לא תמיד השיב לו ,וכאשר פעם נפגשו ר' יוסף
כיבד מאד את הגרע"א ,מצא הגרע"א את הרגע ושאל אותו מדוע לא עונים
על מכתבים.
ר' יוסף השיב לו כאשר תהיה אתה רב בפוזנא תבין כמה קשה להשיב בכתב
למכתבים ,מחמת הטירדות בעיר רבתי זו ]עי' שו"ת תשובות וחידושים
רע"א סי' ס"ה דכ' יגיע למקומי ויראה כי צדקו דברי בזה'[ ובסוף כך הוה
שהגרע"א הוכתר לרבה של העיר הגדולה פוזנא ,ורבי עקיבא איגר התבטא
פעם כי כיון שיצא מפיו של אותו צדיק הנוסח :כשאתה תהיה רב בפוזנא
נעשתי לבסוף רב בפוזנא] .ורגיל רבנו לספר כי כאשר היו מתקיימים בביתו של ר' יוסף

בולע אוכל
הרע"א היה בולע פת שרויה במים ,ואע"פ שהזיק לו לבריאות מ"מ לא נמנע
מכך כדי שלא להנות מעולם הזה .והסתפק רבנו שליט"א האם גם בשבת
עשה כן.

בזכות החידוש

מפוזנא אסיפות ,היתה אשתו נכנסת ועורכת לו ביזיונות לעיני המתאספים בחירופים וגידופים,
הכל חשבו אותה למרשעת ,לאחר פטירתו בעת שליוו את ארונו התקרבה לארונו ובכתה בקול
לעיני כל ואמרה :כל מה שעשיתי כלפיך היה רק לרצונך ולבקשתך ,ואתה יכול להעיד על כך
שעשיתי רצונך לבזות אותך ברבים ,והמת נענע בראשו לאות הסכמה[

פעם חידש הרע"א חידוש ,והתלמיד שאל ע"ז שאלה ,ושוב שאל הרע"א
ושוב ענה ,וכך התעקש אותו תלמיד וכל פעם הרע"א ענה ,לו עד שהרע"א
נפל למשכב והיה במצב מסוכן אמר הרע"א רבונו של עולם תרפא אותי
בזכות החידוש שחדשתי ואכן התרפא .וציין רבנו דהרע"א ביקש דוקא
בזכות החידוש ולא הזכיר את הסבלנות ,כי זכות החידוש גדולה יותר.

צוואת הגרע"א
הוי עובדא שרבנו דיבר בהתרגשות אודות צוואת רעק"א איגר והזכיר מה
שביקש מבניו בצוואתו "שביום השנה ]-יארצייט[ יעשו משמרות וילמדו כל
המעת לעת".

כתנא לגבינו
אמר רבנו :הרע"א הוא כתנא לגבינו .והביא שהיה אומר מרן הגראמ"מ שך
זצ"ל שהרע"א כל כך גדול וכ"כ עמוק ,שגם אם אנו לא מבינים מה הוא כותב,
אנו צריכים לדעת שהרע"א צודק במאה אחוז.
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יומא דהילולא דמרנא הגאון רבי אליהו מוילנא זיע"א נלב"ע י"ט תשרי תקנ"ח
אודות רבנו הגר"א כבר כתבנו בגליון סוכות תשע"ה וכאן הבאנו דברים נוספים.

האיר עינים
שח רבנו :אין לתאר ולשער גודל הזכיה של רבנו הגר"א ,שיש משניות
בטהרות שרבים כ"כ מתייגעים להבין הפירוש ,והגר"א ממש מאיר את
העינים.

מסילת ישרים
שמעתי מר' אורי כהן ז"ל מכפר סבא ששמע מרבי נפתלי מאמסטרדם זצ"ל
ששמע מהגרי"ס זצ"ל ,שלפני שהגר"א היה יוצא מפתח ביתו לרחוב ,היה
לומד פרק הזהירות בספר מסילת ישרים.

אין גבול לדרגות
ציין רבנו :הנה אף בני הגר"א אמרו קדיש על אביהם ,ואף דבודאי יושב בגן
עדן מ"מ עדיין יש מדרגות בלי סוף.

בולע אוכל
הגר"א היה בולע את האוכל היה משרה לחם יבש במים ובולע ,היה אוכל
כזית בוקר וכזית בערב ,ובסוף ימיו אמר :שעכשיו כבר יכול לאכול רגיל כי
כבר לא מרגיש טעם באוכל.

התעלף מרוב צער
מסופר על הגר"א שכשהיה ילד קטן הזיז פעם בשבת קליפת פרי בשוגג
והתעלף מרוב צער ,ולא הסכים להירגע עד שאמו אכלה מזה) .אילת השחר
בראשית(

תקחו את האבן
מספרים שהיה אחד בוילנא שצם משבת לשבת ,והיה הולך אותו אדם
למקוה לפני שבת וכשהיה יוצא מהמקוה היה יושב על אבן גדולה ,וכל
הילדים של העיר היו באין ומתפעלים מצדקותו ומצביעים עליו זה האיש
הצדיק שצם מע"ש לע"ש.
כשסיפרו זאת להגר"א אמר שיקחו את האבן!
לאחר שלקחו ,הפסיק לצום .נמצא שכל מה שצם ועינה את עצמו היה כדי
שכמה ילדים יכבדו אותו )שיעורי ברכות(

הכתונת נשארה נקיה
ידוע המעשה ,שאחד שאל את אשת הגר"א איך היא יכולה לחיות עם אדם
כזה שכל זמנו מנוצל ללימוד התורה?! והוציאה כתונת נקיה ואמרה ,הכתונת
הזאת נשארת נקיה כך במשך כל השבוע בלובשו אותה ,האם אעזוב בעל
כזה? )ביאורי הגר"א לאגרת הגר"א(

והוסיף רבנו :דיש ללמוד מכאן דחזינן אמו מחאה כפיה ולא שרה בפיה,
והיינו דמכיון שבחייה הורגלה שלא לשיר כי הרי קול באשה ערוה ,לכן לאחר
מיתה נשאר בה הרגל זה ,ורק מחאה כף.

ברכת התורה
כתבו בני הגר"א שאביהם היה יושן ד' פעמים ביום כל פעם חצי שעה ,ומטין
כשהיה קם היה מברך כל פעם ברכת התורה.

נסיון
מקובל מהגר"א שאין הקב"ה מנסה את האדם במה שאינו יכול לעמוד,
וכשהאדם עושה כל מה שבידו הקב"ה עוזר לו.

ניגון של מעמד הר סיני
הגר"א אמר :שיודע את הניגון שניגנו עם ישראל כשחזרו ממעמד הר סיני,
אמנם לא העביר ידיעה זו לתלמידיו וע"כ נשכח מאיתנו ]והסביר רבנו
שהידיעה זה מכח סגולי שידע הגר"א בחכמת המוסיקה כמבואר בהקדמת
הפאת השולחן ,וממילא השיג את הניגון ששרו אז[.

תלמוד ירושלמי
שח רבנו :הראו לי את התלמוד ירושלמי שלמד בזה הגר"א ולא שלטה בזה
רימה.

ספרי הגר"א
חביב על רבנו הוצאת ספרים מתורת רבנו הגר"א וכתב בשבחם ,ונביא כמה מהם

חידושי הגר"א על המשניות
בעזהי"ת .ישמח לב כל אוהבי תורה ויראי אלוקים ,כי זכינו שנתגלה בדורינו
ד"ת אשר הי' ספון וטמון כ"כ הרבה שנים ,ויש בו דברים שעדין לא נדפסו.
וזה מחסדי השי"ת כי בחשכת גלותינו נזכה לאורות שהאיר רבינו אור עולם
עיר וקדיש משמיא ,ולמחי' שלחו אלוקים להחיות עם רב ,בביאורים
אמיתיים כמו שהעידו תלמידיו שעל ידו נתגלה עומק הפשט האמיתי בכל
חלקי התורה.
והכת"י הוא של בנו הגאון שהעתיק מכת"י אביו הגר"א זצ"ל ,כפי שמעידים
אלה שמכירים כתי"ק של הג"ר אברהם בנו זצ"ל ,וכן כת"י של א' מתלמידיו
הגדולים.
והננו בזה רק להודות על שזכה דורנו להתגלות כזו .בזכות למוד מתנייתא
דיליה נזכה להגאל גאולת עולמים בב"א.
ב"ב יצ"ו כ"ב תמוז תשנ"ט.

לזלזל באדם גדול

ליקוטי הגר"א

בהקדמה לספרא דצניעותא כותב הגר"ח מוולאז'ין זצ"ל שהיו אנשים
שיצאו נגד הגר"א ז"ל.
ונשאל רבנו :כיצד אדם יכול לצאת נגד הגר"א האם זה משום שאינו מכיר
בחשיבותו?
והשיב גם היום יש כאלו שמזלזלים בהגר"א ,ולא משום שאינם מכירים
בחשיבותו אלא משום שיש כזו תאוה לזלזל באדם גדול! וזה חלק
מהתאוות של האדם .וגם אם היה אדם בימינו כמו הגר"א ז"ל ,היו מזלזלים
בו ומדברים עליו) .אפיקי איל(

בס"ד .הראוני ספר ליקוטי הגר"א מווילנא על עניני פסח וגם הלכות וגם
אגדות ,אך כמובן לא שייך לא' לכתוב הסכמה ,והנני רק להודות ולברך להשם
יתברך על שזכינו שדברי אלקים אמת יפוצו ובזכות זה נזכה להתגלות אור ה'
יתברך בעולם.
א' ניסן תשס"ד בני ברק יצ"ו.
אהרן יהודה ליב שטינמן.

היה מפורסם
הגר"א היה השני בתוך הרשימה בשמים של השלושים ושש צדיקים שבכל
דור ,ועל אף שהיה ראוי להיות הראשון ,רק משום שהיה "מפורסם" בדורו
הורידו לו "דרגה"!] .וראה בס' הגה"ח מוילנא עמ' קסט ,בשם הגר"א לופיאן בשם הסבא
מקעלם בשם הגרי"ס שכך אמר הדיבוק בזמנו[ )אפיקי איל(

ביקור יעקב אבינו אצל הגר"א ז"ל
מסופר בס' כתר ראש סי' קט שאביו של רבנו הגר"א ראה את בנו בא' דחול
המועד סוכות בשמחה עצומה ,ואחר שגזר עליו בכיבוד אב לגלות מה פשר
השמחה? אז אמר לו הגר"א :מוכרח אני לומר לך כי יעקב אבינו היה אצלי
היום בסוכה .ונשקו אביו על ראשו.
ואמר רבנו שיתכן שזכה לזה הגר"א דהנה ידוע שאת ספרא דצניעותא חיבר
יעקב אבינו] .א"ה  -ראה ס' אוצר הספרים וילנא תרל"ז עמ'  ,[512והגר"א ביאר דבריו
וע"כ נישקו יעקב על ראשו .שביארו כהלכה.

מחאה כף
מסופר על הגר"א )עליות הגר"א הע' צו( שהלך אם אחיו ביום היאצ' של
אמם לבית הקבות על קברה ,ואמר הגר"א שרואה את אמו שמחה לקראתם
ויצאה מקברה ומחאה כף ,ולשנה הבאה אמרו לגר"א שילך שוב ,ולא הסכים
ואמר שהיה לו נזק מכך.

מתוק האור לעינים
בס"ד י"ט אלול תשמ"ו בני ברק יצ"ו
לכ' ידידי הרב הגה"צ מוה"ר שלמה ברעוודא שליט"א שלו' וכל טוב סלה.
מה מאד גדלה שמחתי בעצם הידיעה כי עומד להיות נדפס ביאורי הגר"א
ז"ל על תפילת חנה ,ועל ס' יונה ,גם פירושו על הפיוט חד גדיא ,ובודאי אינו
דומה שמיעה לראי' כי מתוק האור לעינים ,וזכה לגלות שכל מלה מדבריו
מורה על ענינים העמוקים הטמונים ורומזים במקומות שונים.
ועל עבודתו עבודה תמה ויגעתו העצומה להעמיד הדברים מדויקים
במקומם הנכון בודאי ישלם לו ה' כפעלו הטוב ,וזכות רבינו הגר"א ז"ל יעמוד
לו ולכל הנלוים אליו להתברך בכל טוב בזה ובבא ,ויהי רצון שיזכה להוסיף
לגלות אורות הרמוזים בדבר הי"ת אשר ביד רבינו אליהו ,וכולנו נזכה בקרוב
שיקוים בנו דברי הנביא קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח .ידידו.

ליקוטים מהגר"א
בס"ד .בדבר אשר ביקשו לכתוב כמה מילים לרגל הופעת ליקוטים מדברי
הגר"א ממקומות שונים.
הן ידוע דלא שייך הסכמה כי כולם יודעים שדברי אלוקים חיים יצאו מפי
קדשו וכל מילה היא לאמתה של תורה ,ויה"ר שנזכה ללמוד ולעלות בתוי"ש
ע"י דבריו הקדושים .ט' כסלו תשס"ז.

להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות okmail.co.il@0527680034 :או
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גליון 114

חג הסוכות
שנת תשע"ו

הליכות החג
אתרוג במוצאי שביעית

ענה להם הם דנו דיני נפשות! שדנו על איזה בחור האם לזרוק אותו
מהישיבה או לא ,וזה חובה על כ"א לדון בדיני נפשות ,ולהמתין עד שנגמור
לדבר עמהם להציל נפש אחת מישראל.

בשנה אחת של שביעית חשש רבנו ששנה הבאה מוצאי שביעית לא ישיג
אתרוג ,ולכן שמר את האתרוג בהקפאה שנה שלימה ,ולשנה אחרת האתרוג
נשאר בשלימותו רק קצת נעשה כתום ,ומ"מ בסוף השיג רבנו אתרוג אחר
ובירך עליו.
שנה אחת הלך רבנו לחצרו של ידידו הגה"צ ר' אליעזר צדוק טורצין זצ"ל
ששם גדל עץ אתרוגים שהופקר בשביעית ,אך כשהגיע לשם ראה רבנו שיש
שם רק אתרוג אחד כשר ומהודר ,ונכננס לרא"צ ואמר לו שיקח את זה
לעצמו דהרי הוא בעל העץ ,ורא"צ טען שבשביעית אין לו מעלה יותר משאר
אנשים ואדרבה שרבנו יקח את זה ,ואדהכי והכי עבר שם א' וראה שהם
מתיידנים על האתרוג ,ולקח את זה לעצמו.
ושנה אחת הלך חתדב"נ הגר"ז ברלין שליט"א לחצר ביתו של הגאון רבי
אליהו דרבקין זצ"ל רב העיר רמתיים ,ששם גדל עץ אתרוגים מזן קיבלביץ
]המיוחס למהרי"ל דיסקין[ והביא לרבנו שליט"א משם אתרוג ,ורבנו שמח
מאוד על אף שלא היה האתרוג נקי כ"כ ,כיון שזכה ליטול גם מזן זה במוצאי
שביעית באופן לא היה שמור ונעבד.

גודל הטירחה
בצעירותו רבנו היה מחזר רבות אחרי ד' מינים )אתרוגים( והיה טורח בזה
רבות ,ולפעמים היה נשכב תחת העצים של אתרוגים לראות איזה אתרוג
משובח נמצא על העץ ועוד.
ותלמידו הגר"ש קסלר זצ"ל היה מתלווה אליו ,פעם שאל אותו הגר"ש האם
גם החפץ חיים היה טורח כך עבור ד' מינים? אמר לו מרן לא!
שאלו הגר"ש א"כ למה רה"י טורח?! אמר לו ראש הישיבה בדורו של החפץ
חיים לא היה וילונות ...אז לא היתה תביעה לטרוח כך במצוות,
משא"כ בדורנו שיש וילונות וכדו' ,ואחר זה אנשים טורחים ומחזרים,
נתבעים אנו לטרוח ולחזר אחר המצוות יותר.

תיקח מחבר
פעם הוכיח רבנו לאברך שאמר לו :שאין לו זמן לטפל בילדיו כראוי ,כי הוא
מעוניין ללמוד באותו זמן ,שאם הוא נוהג כך ,אזי שלא יחפש ד' מינים ואת
הזמן שהוא משקיע בחיפוש ד' מינים ישקיע בחינוך הילדים ,כי נטילת לולב
אפשר לקיים ע"י מתנה ע"מ להחזיר ואילו חינוך אי אפשר לקיים כך.
ורגיל רבנו לומר לאברכים שהגיעו אליו עם ד' מינים ,שקודם חובה עליהם
לקנות בגד לאשה מפני שמחת יו"ט ,ואח"כ להשקיע בד' מינים ,דזה אפשר
להשתמש בשל אחרים.

חטיבת עצים דמצוה לסוכה
לקראת חג הסוכות היו רבים נוהגים לקטוף מעצי האקליפטוס שגדלו ביער
הישיבה ,שהיו שייכים להג"ר אברהם כהנמן זללה"ה שהתגורר בארה"ב,
]ולא היה רכוש הישיבה[ ורווחה השמועה שהוא מסכים ונותן רשות לקטוף
לכל מאן דבעי.
אך רבנו שליט"א ורבי שרגא גרוסברד זצ"ל נהגו סלסול בעצמם ולא פשטו
ידם בממון הזולת על סמך שמועות בעלמא והיתרים קלושים ,ולכן נמנו
וגמרו להתחלק ביחד במצוה של חטיבת עצים לסוכה )עי' מכות דף ח ע"א(
ר' שרגא נטל את התפקיד לבוא בדברים עם מרן הרב דפוניבז' זצ"ל שהיתה
לו רשות מבנו ר' אברהם לתת רשות לקטוף ,ולשם כך היה צריך כבר תקופה
ארוכה לפני חג הסוכות ל'השיג' את הרב )בתקופה שעדיין לא היו טלפונים וכדומה(
שעל פי רוב היה שוהה בחו"ל לצורך הישיבה ,ולאחר שניתנה הרשות היו
יוצאים ילדי שתי המשפחות בצוותא ליער לקטוף .בגמר הקטיף כשלא היה
באפשרות ילדים ונערים רכים לגרור את העצים מעל גבי החולות שביער,
היו קוראים לרבינו מהיכל הישיבה הסמוך ליער וקושרים את כל הסכך לחבל
ארוך ,ורבינו היה עוטף את החבל סביב לגופו וגורר את הכל עד לכביש,
ומשם היו לוקחים כל אחד את הסכך לביתו.
ואמר רבנו שליט"א שמרן הקה"י ויבלחט"א בנו מרן הגר"ח שליט"א נהגו
ללכת לקטוף סכך בעצמם ואף שאיננה מצוה גמורה ,מ"מ קצת מצוה יש בזה
עי' מכות ח ,א ]וראה באילת השחר שם[

נעצים
פעם נפל בסוכת רבנו נעץ שחיבר את התמונה לקיר ,ואמר רבנו שהוא
מסתפק האם לנעץ יש גם דין הקצאה של נוי סוכה דהרי הוא גם מקצה אותו
לכל ימי השבוע ,ונשאר בצ"ע] .א"ה וראה בהליכות שלמה פי"ז סעי' יח שדן בזה [.

איטר יד
הנה רבנו סיפר ע"ע שהוא קצת ימני וקצת שמאלי ,כי מתחילה היה איטר יד
אלא שהרגילו אותו בקטנותו לכתוב ביד ימין וגם אוכל ביד ימין אבל שאר
המלאכות עושה ביד שמאל ]ולגבי תפילין ראה גליון פר' בא תשע"ה מנהג
רבנו בזה[
ולכן לוקח את הלולב ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל ,אבל לוקח ג"כ לרגע
אחד ]אחרי הלל[ את האתרוג בימין ואת הלולב בשמאל ,ועושה כסכוס
קצת עם העלים ולא עושה עמהם את כל הנענועים.

שולחן בתוך הסוכה בשעת שינה
אמר רבנו שבתחילה היה סבור דמש"כ המשנ"ב סי' תר"מ סקכ"ז וחייב לישן
שם ,ואך שצריך ליזהר שיהיה השולחן ג"כ בתוך הסוכה דאל"ה חיישינן
שמא ימשך אחר שולחנו וכדלעיל בסימן תרל"ד .דיש כאן ט"ס וצ"ל וף
במקום ואך ,והכונה שאף שגזרו לענין אכילה שיהיה שולחנו בתוך הבית
שמא ימשך ,כאן לא גזרו] ,וכ"כ בס' הליכות שלמה פ"ט דבר הלכה או' כט
והע'  105באריכות[ .אולם אחר ששמע בשם רבי שמאל גריינמן זצ"ל שראה
שהח"ח הקפיד על זה שיהיה שולחנו בתוך הסוכה בשעת שינה .חזר בו
דאי"ז ט"ס ,אלא כך דעתו של רבנו המשנ"ב.

משיב בד' מינים
ידוע שרבינו שליט"א בעבר היה ה"משיב" הראשי לענייני ד' מינים .רבים
רבים היו עולים למעונו מיד עם רכישת הד' מינים ,או היו לוקחים מהמוכר
על מנת להראותו לרבינו שליט"א ,ורבינו היה יושב ומביט בכל לולב ואתרוג
ואומר מה דרגתו ביחס למחיר וכו' .דלתי ביתו לא פסקו מלנוע החל ממוצאי
יוהכ"פ ועד כניסת החג.
כל השוק התפתח באיזור בגלל הקירבה למעונו של רבינו .זה היה כמעט כמו
תנאי מפורש בכל מקח של אתרוג או לולב שזה "על מנת שיאשר הרב
שטיינמן".
ורבינו בטוב ליבו בראותו שאין איש ,ישב ושפט את העם ,למרות יוקר זמנו.
אך עם התקדש החג ברוב השנים רבינו כמעט לא נותן להיכנס אליו ,למרות
שתלמידיו הרבים חפצים היו להקביל פני רבו ברגל ,ויושב סגור במעונו כל
ימי החג ושוקד על תלמודו בהתמדה נוראה.

בדיקת פסלות
סיפר רבנו :שהחזון איש התבטא פעם ואמר שאפשר להבחין על אתרוג אם
הוא פסול או לא ,ע"י שמכונים שם הוי"ה על האתרוג ואם נדבק באתרוג הרי
הוא כאתרוג ואם לאו הרי הוא פסול) .א"ה והנה החזון בתחילת טהרות מציין בידיעות
נכבדות את דברי הב"י )סי' תרנ"א( כ' "אם צריך לחבר האתרוג ללולב בשעת הנענוע ולנענע
שניהם יחד או אם אינו מנענע אלא אגודת הלולב לבד ויד שמאלו שהאתרוג בה תהא עומדת
במקומה בלי נענוע דבר זה לא נתבאר בגמרא ולא בדברי הפוסקים אבל ה"ר מנחם מרקנ"ט
כתב בפרשת אמור )ד"ה ולקחתם( צריך לסמוך האתרוג עם שאר המינים שלא להפרידה מן
הבנין וסוד זה נגלה אלי בחלום בליל יום טוב הראשון של חג הסוכות בהתאכסן אצלי חסיד
אחד אשכנזי שמו הרב ר' יצחק ראיתי בחלום שהיה כותב השם ביו"ד ה"א והיה מרחיק הה"א
אחרונה מן השלש אותיות הראשונות ואמרתי לו מה זה עשית והשיב כך נוהגים במקומינו ואני
מחיתי בו וכתבתי אותו שלם ואשתומם על המראה ואין מבין למחר בעת נטילת לולב ראיתי

דיני נפשות
ופ"א כשיצא רבנו מבית כנסת אחרי תפילת ותיקין חיכו כבר שורה ארוכה
של אנשים וענה לכ"א כמה דקות ,ובתוך התור עמדו ב' אנשים ודיברו עמו
הרבה זמן ,ואנשים אחרים כבר כעסו על אנשים הללו ,וכשגמרו שאלו את
רבנו למה האריך איתם כל כך הרבה זמן?
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אמירת הושענות

שלא היה מנענע רק הלולב ומיניו בלא אתרוג והבנתי פתרון חלומי וחזר בו ,ורז"ל רמזו סוד זה
בויקרא רבה )פר' אמור ל ,ט( אמר]ו[ שם פרי עץ הדר )ויקרא כג ,מ( זה הקדוש ברוך הוא שנאמר
)תהלים צו ו ,דה"א טז כז( הוד והדר לפניו ,כפות תמרים זה הקדוש ברוך הוא שנאמר )תהלים
צב ,יג( צדיק כתמר יפרח ,וענף עץ עבות זה הקדוש ברוך הוא שנאמר )זכרי' א ,ח( והוא עומד
בין ההדסים ,וערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר )תהלים סח ה( סולו לרוכב בערבות תראה
שכל המינים האלו רומזים בשם יתברך עכ"ל" הב"י(.

באמירת הושענות מקיף רבינו כשבימינו הלולב ובשמאלו האתרוג ,וראיתי
כמה פעמים שאינו מחזיק כלל בידיו את נוסח ההושענות .אכן בהו"ר ראיתי
שאחד מנכדיו נתן בידו חוברת קטנה עם ההושענות ואחזה רבינו בידיו יחד
עם ארבעת המינים.

קריאת המגילות

סוכת הגרי"ז

נשאל מרן הגר"נ קרליץ שליט"א ]ניסן תשמ"ג[ האם יש דין לעמוד בברכות
המגילה שקורין בשבת חוה"מ.
וענה איני יודע אם יש דין לעמוד ,רק ראיתי שרבי אהרן לייב עומד בשעת
הברכות'.

הסוכה של הגרי"ז בבריסק היתה מסוככת בחבילות תבן ,והיו מסככים
בכמות מרובה כל כך שהרבה פעמים עת שהיה יורד גשם שוטף ,בכל זאת
לא היו המים חודרים לתוך הסוכה רק למחרת ]ועי' היטב במשנ"ב הל' סוכה
סי' תרל"א סק"ה בדין סוכה מעובה שאין הכוכבים נראים מתוכה או שאין
הגשם יכול לירד לתוכה ,ויש לדון בסוכה כזו האם כבר בתחילת ירידת
הגשמים יש לפטור מן הסוכה אף בזמן שעדיין לא נכנסו הגשמים לסוכה,
וכן לאידך גיסא יש לדון אם כבר פסקו הגשמים ורק מחמת רוב המים
שנכנסו בסכך עדיין נוטף מים אם פטורים מן הסוכה בכה"ג וצ"ע[ וגם
הכוכבים כמעט לא נראו שם] ,רק במקום אחד היה מקום שיכלו לראות[
ועיקר טעמו של הגרי"ז שאם ירד גשמים באמצע הסעודה יוכל לגמור את
הסעודה ולא יהיה גשם] .ופ"א שאלו את רבנו למה מניח הרבה סכך בסוכה?
והשיב שאצל הגרי"ז היה עוד יותר סכך[.
ואמר רבנו שכמדומה שבסוכת הגרי"ז בבריסק לא היה קישוטים ואפי' לא
תמונות בסוכה ]וכדרך אגב סיפר רבנו שהסוכה של הגרי"ז בבריסק היתה עומדת

קריאה לבן חו"ל
פעם היה אברך בן חו"ל במנין של רבנו בחוה"מ ,ואמר רבנו שיקראו עבורו
ביום השני וביום השלישי כמנהג חו"ל .ושאלו את רבנו אחרי התפילה למה
נהגו כן ,והשיב בפשיטות כדי שלא יצטרך האברך לחפש מנין אחר.

כשתישן בסוכה
במוצאי יו"ט ראשון סוכות תשע"ה עברו לפני רבנו שליט"א הרבה אנשים
לקבל ברכת יו"ט ,וכשעבר בחור אחד אמר לו רבנו 'אם תישן בסוכה יהיה לך
שמחת יו"ט' ,והיה לפלא מדוע אמר דבר זה דוקא לא.
ולאחר מכאן סיפר הבחור לסובבים ,שהוא ישן בליל סוכות בסוכה ולא היה
לו שם כ"כ נעים ,ואמר בלבו שיותר אינו ישן בסוכה ,ודבר ה' היה בפיו לומר
לו דבר זה.

בחצירו כל השנה בשלימותה עם הדפנות והסכך ועמד כך הרבה שנים ,והסוכה זו
היה הגג משני חלקים שנפתח ונסגר בזמן הגשמים .פעם אחת היתה רוח חזקה מאוד
והעיפה את הגג לרה"ר ,ובלי ספק אם היה פוגע באיזה אדם היה נורא ואיום אלא
שהיה נס גדול שלא פגע בשום אדם ולא אירע כלום[

רצון יראיו
ביו"ט ראשון בשנים שהתפלל רבינו בבהכנ"ס נהג ליקח רק את האתרוג זן
חזו"א והתימני .ובשנה אחת העדיף להתפלל בבית שיש שם כל המינים ,אך
התחננו בביהכנ"ס שיבוא אצלם ,ורבינו נתרצה ובא לביהכנ"ס עם ב'
האתרוגים ,ולפני הלל כשבא להוציא את הלולב שהיה מוכן מבעוד יום
בנרתיק ,והנה אין הדסים! ונתברר שהניחו א' במקרר מבעו"י ושכח לחזור
ולאוגדם עם הלולב ,וחזר רבינו בהכרח לביתו לברך שם ,ובדרך המליץ א'
שנתקיים "רצון יראיו יעשה" ,הגיב רבינו רצון – יעשה ,נתקיים ,אך יראיו
חסר...

ירדו גשמים
נשאל רבנו אם התחיל לאכול וירדו גשמים ,והוצרך לחזור לביתו ,אמנם לא
הסיח דעתו מהמצוה ואח"כ כשפסקו חזר לאכול האם צריך לחזור ולברך
'לישב סוכה',
ואמר רבנו שצריך לברך דחשיב שנתבטל הסוכה בזמן הזה וא"כ הוי הפסק.

דרך גידולו
אמר רבנו והנה החזו"א זצ"ל הקפיד שהערבות יעמדו ישר ואע"פ דבזמן
גדילתם בעץ הם עומדים בעיקום זה מחמת כובדם ,אבל עצם גידולם הוא
ישר.
אמנם רבנו שליט"א לא מקפיד ע"ז ובדרך כלל הערבות נופלות מעט.
והנה בכתר ראש אות ק"י איתא בצורת נענועיו של הגר"ח ז"ל שכשפנה
למטה ,היפך ראש הלולב למטה ,ור' זונדל מסלנט זצ"ל מפרש שעשה כך
כדי לנענע בדרך גידולו ,והעיר רבנו דצ"ב למה זה נקרא כדרך גידולו.

עין הרע
ולפני שנים הגיע ת"ח אחד באחד מלילי חול המועד סוכות ,וביקש מאוד
שרוצה לראות את האתרוג ,ומתחילה לא הי' ניחא לי' לרבינו בכך ,אך היות
ואותו ת"ח הפציר מאד ,נתן לו לראותו ,וההוא עמד והתפעל מהאתרוג עד
מאד ,ולמחרת נפל הפיטם ...ותלה רבינו את הדבר בעין הרע שנתנו באתרוג,

מנהג רבנו בנטילת ד' מינים ]רשימות הרב אהרן ניב שליט"א[
איגוד הלולב

אתרוג מהודר או צדקה
בגמ' בברכות כ ב דרש רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דרב אמי וזמנין אמר
לה משמיה דרב אסי אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע כתוב בתורה
אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד והלא אתה נושא פנים להם לישראל
דכתיב ישא ה' פניו אליך אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם
בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך והם מדקדקים על עצמם עד
כזית וכביצה ע"כ .וכתב הגר"א במשלי )כב ט( והוא תמוה א' למה אמר כזית
בראשונה הא כזית פחות מכביצה וכיון שמדקדקים עד כזית כ"ש שעד
כביצה ידקדקו ועוד הלא זהו מאמר השם ומי איכא ספיקא קמי שמיא למר
עד כזית ועד כביצה שזהו פלוגתא לקמן ברכות מה ועוד למה השיב להם
זאת החומרא דווקא הלא יש עוד כמה וכמה חומרות שהחמירו ישראל על
עצמן.
ותירץ דהנה שיעור סעודה שיברך על מזונו הוא שלש ביצים והם עשרה
זתים דהוא ואכלת ושבעת אך ישראל עם קדושים ומחפשים לגדלו ולרוממו
יותר ולכן כשיש לו שיעור הנז' שהוא י' זתים הדר אחר עשרה כדי שיגיע לכל
אחד כזית ויברכו בשם ואם לא ימצא י' עם כל זה לא אכל בעצמו אלא
מהדרין אחר שלשה ויתן לכל אחד כביצה ויברכו בזימון וזהו שכתוב וכי לא
אשא פנים לישראל וכו' והם מדקדקים עד כזית תחילה ואח"כ עד כביצה
ובאמת ב' שיעורים הם אלא שלכתחילה מהדרים לי' ואח"כ לכה"פ לג' ועתה
ל"ק קראי אהדדי דהפי' כך כשהם נושאים פנים בתורה ומדקדקים גם אני
נושא להם פנים וכשאינם נושאים פנים בתורה כתוב אשר לא ישא פנים ולא
יקח שוחד וו"ש הכתוב במשלי טוב עין הוא יבורך כלומר שיקבץ אחרים
לסעודתו הוא יבורך מה' שישא לו פנים והיינו מפני שנתן לדל מסעודתו כדי
לברך בי' או בג' ולפי"ז מבואר היטב הלשון בגמ' והם מדקדקים על עצמן
שלכאורה אין לו מובן דב' תיבות אלו מיותרות והול"ל והם מדקדקים עד
כוית ולהאמור היינו שלגבי עצמן אף שואכלת הוא ביותר הם מדקדקים
שיהא לעצמן עד כזית לכה"פ לתורת זימון או עד כביצה לג' עכ"ד.
והעיר רבנו דא"כ מבואר שמי שיש לו אפשרות לקנות אתרוג כשר בתכלית
במחיר מוזל ,ובידו לקנות אתרוג יקר מהודר יותר ,לכאו' עדיף שיקנה את
הכשר ויתן את העודף לעניים ,וכעין המבואר כאן ,ואולי אם כבר נתן צדקה
מנכסיו כראוי יכול לקנות את המהודר טפי וצ"ע.

איגוד הלולב אצל רבנו ]וכמדומה שברוב שנים כן הוא[ הוא כדלקמן:
עיקריהם של הלולב ושל ההדסים והערבות בשווה ,הערבות יותר נמוך
מההדסים .ג' המינים אגודים בשתי טבעות מעלי לולב ]ומתחתם יש קשר
ע"ג קשר[ ובנוסף להן יש עוד טבעת דקה מאד מעלה-לולב הקשורה בקשר
כפול וממוקמת באמצע הגובה בין שתי הטבעות] .רבינו אינו משתמש
ב"קוישלע"[ יותר גבוה משתי הטבעות הנ"ל ממוקמות שלוש טבעות על
הלולב עצמו ,בהפרש של כחצי טפח זו מזו .הטבעת העליונה של הלולב
בערך בשווה לראשי ההדסים ,לפחות טפח יותר נמוך מקצה השדרה של
הלולב.

ב' אתרוגים
רבנו מביא לתפילה שני אתרוגים ]ראה להלן[ ומחזיקם ,כרוכים בפשתן,
בתוך קופסת קרטון הנתונה בשקית ניילון .על האחד מברך ונוטלו בהלל,
ועם האחר עושה ההקפות בהושענות.

אחיזה
בשעת הנענועים אוחז רבינו את הלולב ומיניו בטפח התחתון ,סמוך
לעיקריהם.

נענועים
סדר הנענועים של רבנו מזרח-דרום-מערב-צפון-למעלה-למטה ,אינו
מסובב כל גופו אך מפנה ראשו לרוח שמנענע אליה .כשמנענע לאחור מפנה
לשם ראשו דרך ימין ]כהמשך לנענועים לדרום[ ואח"כ לפני שמנענע לצפון
מפנה ראשו בחזרה דרך שמאל ]דרך דרום ומזרח[ עד שפונה לצפון .הלולב
תמיד זקוף כלפי מעלה ואינו מפנה חודו לרוח שמנענע .רבינו מנענע
במתינות ונראה בשעה שמוליך ומביא כמרכז את כל כוחותיו בנענועים,
בתנועות חזקות .הכסכוס עצמו אינו חזק ,ועיקר העוצמה בהולכה ובהבאה.

לעילוי נשמת מרת שרה ע"ה בן הרב יעקב זללה"ה נלב"ע י"א אלול תשע"ה ולהצלת יוצאי חלציה וב"ב ברו"ג
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הלכות המועד
הבאנו כאן הרבה ענינים מרבנו בעניני חג הסוכות מתוך ספריו וכ"ת וג' שיעורים שמסר רבנו בכולל פונביז' עמ"ס סוכה וראה עוד בגליון סוכות תשע"ה
בזה ממה נפשך ויצא יד"ח ,והגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר לי ע"ז דאינו
מוכרח דאמרינן ממה נפשך )משנת המלך ע"ז ס"ה(

דין אתרוג בשביעית –שיעורי הגרב"צ פלמן זצ"ל
הנה בדין אתרוג של שישית הנכנס לשביעית ,נחלקו הראשונים בדינו לענין
שביעית ,דעת רש"י )ר"ה דף טו ,ב( והראב"ד )פ"א מעשר שני ה"ה( והגר"א
ביו"ד )סי' שלא ס"ק קצא( ,שהולכין בו אחר חנטה לגמרי ואין בו קדו"ש כלל.
ובדעת הרמב"ם )פ"א ממעש"ש ה"ד ו' ובפ"ד משמיטה ויובל הי"ב( מצינו
סתירות בדבריו ,והכס"מ )בהלכות שמו"י שם( פירש שיטתו ,דלחומרא
הולכין אחר חנטה ואחר לקיטה בין לענין מעשר ובין לענין שביעית .והחזו"א
שביעית סי' ז' ס"ק י' פירש שיטתו ,דלשביעית ולעיקר חיוב מעשר אזלי'
באתרוג בתר חנטה ,אלא שהחמירו חכמים באתרוג היוצא משישית
לשביעית לילך גם אחר לקיטה להחמיר ,ולענין שנות המעשר הולכין
באתרוג מעיקר הדין אחר לקיטה 247.וכ"ה שיטת בעה"מ בר"ה דף טו ,א.
ולענין אתרוג של מצוה בשנת השביעית ,לכתחילה )אם אפשר( קונים אתרוג
שנלקט קודם שביעית שאין בו קדושה כלל .ואתרוג שחנט בשישית ונלקט
בשביעית ,לרוב הפוסקים אין בו קדושת שביעית וכנ"ל .אבל לענין מעשר,
לשי' רש"י )ר"ה טו ,א( שטעם הפטור ממעשר בפירות שביעית הוא משום
שהם הפקר )והפקר פטור מן המעשרות( ,א"כ הכא דאין בהם קדו"ש לרוב
הפוסקים ואינם הפקר חייבים במעשרות ,אבל לדעת התוס' דס"ל ,דהפטור
הוא משום ששנת שביעית אינה בכלל שנות המעשר ,א"כ הכא אף שאין בו
קדו"ש לפי שהולכים בו אחר חנטה ,מ"מ כיון דלענין שנות המעשר אזלינן
באתרוג בתר לקיטה ,והוא נלקט בשביעית ,הרי הוא פטור מן המעשר ,248כי
אין שנה זו שייכת לא למעשר שני ולא למעשר עני .וכתב החזו"א בשביעית
סי' כ ס"ק ז שאין הכרעה במחלוקת זו 249.והורה הגראי"ל שטיינמן שליט"א
שבאתרוג זה יעשרנו מספק בלא ברכה ,ואינו חייב ליתן המעשר עני לעני
מספק ,דהממעה"ר250.

מצוה הבאה בעבירה
ב"ק סז ,א תרד"ה אמר עולא ע"כ נראה לר"י וכו' .מבואר בתוס' דר"ח ור"י
חולקין בתרתי דלר"ת אע"פ דכבר קנה קודם מ"מ פסול משום מצוה הבאה
בעבירה ועוד דאי יאוש לא קני לא חל ההקדש .והר"י חולק בשניהם וס"ל
דרק אם ביחד עם מה שחל ההקדש יוצא מהבעלים אז הוא דהוי מצהב"ע
ולא אם קנה קודם גם הוכיח דאף אי יאוש לא קני מ"מ חל ההקדש דהוי
יאוש ושינוי השם וכיון שרק כשמקדיש נמצא דבזה שמקדיש הוא יוצא
מהנגזל דוה עבירה לכן דינו מצוה הבאה בעבירה ונפסל לקרבן הא מיהת
לכולם מבואר דלגבי חלות דין הקדש אין חסרון מצהב"ע והטעם משום דע"י
דזה מצהב"ע זה מגרע המצוה אבל מה איכפת לן מה דלא הוי מצוה מ"מ
חלות הקדש אינו תלוי בהמצוה משא"כ להקריב הוא פסול.
וע"כ צ"ל דמה דהקרבן נקרב הוא רק אם בהקרבתו יש קיום מצוה דאם מה
דהקרבן נקרב אינו תלוי בקיום המצוה א"כ מה איכפת לן מה דהוי מצהב"ע
והי' צריך להיות כמו בחלות ההקדש דאע"ג ראין מצוה מ"מ חל ההקדש
וה"נ אע"ג דלא נתקיים מצוה מ"מ הא הוא נקרב וע"כ דאם אין מצוה פסול
להקריב ולכאורה הא יש קרבנות דבאין גם לאחר מיתה כמבואר בזבחים דף
ד' ובכמה דוכתי והרי הבעלים אינם מקיימים שום מצוה כיון דמתו ובמתים
חפשי ומ"מ נקרב הרי דשייך הקרבה בלי מצוה א"כ למה לא נוכל להקריב
אפילו שזה מצוה הבאה בעבירה ולכל היותר לא יעלה זה לחובתו של הגזלן
אבל למה יפסל לגמרי.
וצ"ל דגם במת יש קיום משום ההקרבה אלא דאין קיום המצוה להמת אבל
נתקיים בזה מצוה לכן באופן שזה מצהב"ע לא נתקיים כאן מצות הקרבה
כלל אין להקריבו כיון דכשזה מצהב"ע אז לא רק דזה שעשה העבירה אינו
מקיים מצוה אלא דבכלל אין קיום מצוה דלכן א"א להקריב דאם רק אין קיום
מצוה לזה שעשה העבירה א"כ למה לא נוכל להקריבו דהא יתקיים מצות
הקרבה ומה איכפת לן דלא יהי' המצוה על זה שהביא הקרבן מ"מ הא יקויים
מצוה הקרבה וכמו באם הבעל הקרבן מת דיש מצוה אלא לא להבעלים וע"כ
דכשזה מצהב"ע אין כאן כלל קיום מצוה לא להמקדיש ולא לשום א' בעולם.
ויש לעיין דבסוכה גזולה דפסולה משום מצוה הבאה בעבירה מסתבר דאם
הבעלים ישבו בסוכה ההיא פשוט דיצאו ידי חובתם דלדידהו אין זה מצוה
הבאה בעבירה א"כ גם בקרבן נהי דלגבי הגזלן זה מצהב"ע מ"מ נימא דיהי'
בזה קיום מצוה להגזלן שהקדיש ולא יפסל הקרבן.
וע"כ צ"ל דשאני בסוכה כיון דא"צ שתהי' שלו הרי דלעצם שם סוכה אין זה
דבר שצריך חלות דין אלא דזה מציאות ואין העבירה דהיינו הגזילה גורמת
שיחול עליה שם סוכה וכן אם הבעלים ימחלו להגזלן גם הגזלן יוכל לצאת
בה ואין בזה משום תעשה ולא מן העשוי בפסול נמצא דהיא סוכה כשרה
דלגבי מי שלא נעשה העבירה היא סוכה כדין.
משא"כ בדבר שתלוי בחלות דין כגון קרבן דבלי שזה שלו לא חל ההקדש
רכל חלות דין קרבן חל ע"י מעשה העבירה אז לכו"ע פסול דהא חל דין קרבן
לגבי כל העולם ע"י עבירה שנעשה.
ויש לבאר דענין מצהב"ע יש בתרי אופנים א' דוה פסול בהחפצא דאינה
חפצא של מצוה כשזה נעשה בעבירה והב' דהעושה אינו מקיים מצוה
ובאופן שעי"ז אינה חפצא של מצוה לא שייך שיועיל כלל כגון הקרבן לא
שייך שיועיל ולכן הקרבן פסול והשתא דאתינן לזה א"ש מה דבקרבן שום
אדם אינו מקיים מצוה משום דוה נעשה פסול בהחפצא דאינה ראוי' למצוה
ואינו קרבן כיון דכדי לחול דין קרבן הוצרך שתחול הקדושה וזה נעשה
בעבירה משא"כ בסוכה דרק הוא אינו מקיים מצוה אבל אין פסול בהסוכה
כיון דכדי שיהי' עלי' שם סוכה לא הוצרך קנינו.
וכן בלולב יהי' נפק"מ לפי סברא זאת דלגבי יו"ט ראשון דבעי שלכם ונעשה
בעבירה שלו אז זה יהי' פסול לכל העולם אבל ביו"ט שני יפסל אחר יאוש רק
להגזלן.
דהנה בשו"ע או"ח סי' תרמ"ט ס"א הובא מחלוקת אם לולב גזול פסול משום
מצהב"ע רק להגזלן או לכל אדם ועיין בהגר"א ורעק"א שם רנראה דאף אם
נסבור דלולב הגזול כשר אף ביום ראשון לאנשים אחרים היכא דהגזלן קנה
אותו אף דהי' מצהב"ע מ"מ יש לחלק מקרבן דקרבן דכל חלות דין הקדש
חל רק ע"י העבירה אז כולם מודים דפסול הוא בהחפצא לגבי הקרבן כיון
דבלי העבירה לא הי' חל קדושת קרבן אבל בלולב כיון דגםבלי שקנהו הגזלן
לא הי' חסר כלום בכשרותו של הלולב לא הוי חפצא הפסול משום עבירה
רק פסול להגזלן אבל קרבן הא בלי שקנהו הגזלן הא לא הי' קרבן נמצא דכל
דין מצוה שבו חל רק ע"י העבירה ולזה הוא חפצא שפסול להמצוה הזאת
לכל העולם.

מיגו דהוי דופן
איתא בגמרא )ד ,א( שתים כהלכתן ושלישית אפי' טפח אמר רבא וכן לשבת
מגו דהויא דופן לענין סוכה הויא דופן לענין שבת.
בספר עמודי אור סימן ל"ט הוכיח דאם הקדים הסכך לדפנות כשר בדיעבד
מדאמרינן דמיגו דהוי דופן לשבת הוי דופן לסוכה וזה חל הרי רק בשבת אך
קודם השבת לא היה נחשב שיש כאן דפנות המועילות לסוכה והיה רק סכך
ונמצא שהסכך קודם לדפנות ואפ"ה מהני.
ונראה דיש לחלק ואין הנידון דומה לראיה ,דשאני הכא שכשבא ליתן סכך
הרי כבר יש דפנות שמועילות לשבת ואף שבשעה זו שמסכך אינם מועילות
שפיר יש להחשיבם כבר לדפנות סוכה מאחר שדפנות אלו עצמם יועילו
בשבת ולכך מהני ,משא"כ במסכך באופן שאין כלל דפנות בזה שפיר יש
לומר דלא יועיל.
ועל דרך זה יש לומר דבעושה דופן בזמן שיש רוח שאינה מצויה דופן כזו
שיכולה לעמוד ברוח מצויה ,אז אף על פי שכעת יש רוח שאינה מצויה וכעת
אינה יכולה לעמוד ,מכל מקום שפיר יש לה שם דופן ,מאחר שכשתפסוק
הרוח שאינה מצויה שפיר תחשב דופן ,וממילא גם מעתה כבר יש להחשיבה
כדופן סוכה למרות שעכשיו יש רוח שאינה מצויה ואינה יכולה) .באר
מחוקק עמ' רכג(

אכל דמאי בסוכת עשירים
והנה יש לעיין בכה"ג שאכל כזית דמאי בליל א' דסוכות ,וגם סיכך סוכתו
בבגדים שמקבלים טומאה לעניים ולא לעשירים ]עי' שבת דף מא וזבחים דף
צ"א[ והוא עשיר האם יצא יד"ח באכילת כזית דמאי ,דאולי איכא ממה
נפשך דליכא למימר דאי בעי מפקר לנכסיה הוי עני דאוכל דמאי כיון דבכה"ג
אם יהיה עני הבגדים שסיכך בהם מקבלים טומאה ויהיו פסולים מדאורייתא,
ואע"ג דגם השתא שהוא עשיר אע"ג שהבגדים לא מקבלים טומאה מ"מ
פסולים לסיכוך משום תשתנה צורתם ואינם נראים עוד גידולי קרקע מ"מ
יל"ע לפמש"כ הבכורי יעקב בסי' תרכ"ט סק"א לדייק מד' הרמב"ם פ"ה
מסוכה ה"ב דבגדים שאינם מקבלים טומאה הא דפסולים לסיכוך משום
דנשתנה צורתם הוא רק מדרבנן ונפ"מ שאם איכא שעת הדחק ואין לו סכך
אחר יסכך בסכך שפסול רק מדרבנן כמבואר בבכור"י שם אלא דאין יכול
לברך ע"ז לישב בסוכה כמבואר בתוספת ביכורים שם ובבה"ל ריש סי'
תרכ"ט משמיה דהפמ"ג וא"כ יש לדון בכה"ג שאין לו סכך אחר דיכול לסכך
בבגדים שאינם מקב"ט לעשירים היכא שהוא עשיר כדי לצאת יד"ח כזית
ראשון דליל א' דסוכות האם בכה"ג שאכל כזית דמאי אינו יוצא יד"ח כיון
דהכא ליכא למימר דאי בעי הוי עני כיון שאם יהיה עני הסכך יהיה פסול
מדאורייתא משום דראוי לקב"ט ,וג"א שליט"א אמר לי בזה דנוטה יותר
לומר דאינו יוצא יד"ח כיון דאיכא ממה נפשך ,אמנם הגראי"ל שטיינמן
שליט"א אמר לי בפשיטות דאין כזה דבר ולכאורה כוונתו דודאי לא אמרינן

 249ופק"מ לעין פירות עכו"ם בשביעית שגמרה מלאכתו ביד ישראל דלרש"י צריך לעשר ולתוס' א"צ
לעשר ,ועי' ברמ"א )יור"ד סי' שלא סו"ס יט( שפסק שצריך לעשר מ"ע ולא הזכיר על ברכה.
 250אבל חייב להפריש מעשר שי מספק ,דשת שביעית חלקו בה הפוסקים אם היה שת מעשר שי
או שת מעשר עי) .ולכאו' פטרהו מדין ס"ס ספק אם פטור מן המעשרות ואף אם הוא חייב במעשרות
שמא איו חייב במעשר שי אלא במעשר עי וא"כ איכא ס"ס לגבי חיוב מעשר שי דידהו .ויל"ע בזה
לפי דברי הרמב"ם )פט"ו ממאכ"א ה"ו( דאיסור טבל הוא איסור שיש לו מתירין )ע"ש בכס"מ( ,וכ'
באיסור והיתר הארוך )כלל כה( דבדשיל"מ אין מתירין עפ"י ס"ס ,עיין רמ"א ביו"ד סי' קי סעי' ט
ובש"ך ס"ק ה וס"ק ח .ואיכ"מ(.

 247ועב"ז בדרך אמוה פ"א מהלכות מעשר שי ס"ק מ' ובפ"ד משמו"י ס"ק פו ,וע"ע במאירי )ר"ה טו,
א וסוכה לט ,א( ובספר כפות תמרים סוכה שם דס"ל כהחזו"א.
 248אולם לאו מילתא דפשיטא הוא ,דיעוי' בירושלמי ביכורים פ"ב ה"ד א"ר יוחן בשאר שי שבוע את
מהלך בו כירק ובשביעית את מהלך בו כאילן האיך עבידא מחמישית לששית ששית )דהייו לאחר
לקיטה( מששית לשביעית ששית )דבשה השביעית אזלי' גם למעשר בתר חטה( כס מחמישית לששית
ולשביעית לקטן בששית ששית )בחר לקיטה( בשביעית חמישית )דבשת שביעית אזלי' בתר חטה גם
למעשר( כס מששית לשביעית ולשמיית לקטן בשביעית ששית בשמיית שמיית )כ"ה גי' הגר"א(.
ומבואר דלר"י אזלי' בשה השביעית אף למעשר בתר חטה משום דכיון דלעין שביעית וחיוב מעשר
אזלי' בתר חטה לכך בבת ו' שכס לז' א"א לפטור ממעשר ולכן קובעים את שת המעשר בתר חטה.
ועב"ז באור שמח פ"א ממע"ש ה"ה ובדרך אמוה שם )בבה"ה ד"ה וכן(.
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דהנה ידוע חידוש המנחת חינוך מצוה שכ"ה דהאוכל בסוכה גזולה נהי דאינו
מקיים מצוה מ"מ ישב בסוכה ולא עבר עבירה באכילתו שם כאוכל חוץ
לסוכה.
ויש לומר דאפילו אם נקבל חידוש של המנ"ח מ"מ בקרבן אינה חפצא הראוי'
למצוה וגם בסוכה אם הסוכה לא היתה חפצא שראוי' לקיום מצוה בודאי
ביטל עשה דאינה סוכה כלל ורק באופן ראין חסרון בהסוכה דלא נפסלה
אלא דהגזלן אינו מקיים מצוה לזה יש מקום לסברת בעל המנ"ח דכשאוכל
שם לא עבר משום ביטול מצוה.
ובעיקר חידוש המנ"ח כבר חלקו עליו הרבה ויש להעיר גם על מש"כ לחלק
ראם זה נתמעט שלך ולא גזול אז כשישב ויאכל בסוכה גזולה ביטל מצוה
משא"כ אם הפסול משום מצהב"ע דאו לא ביטל מצוה יש לדון דהא גם אם
זה נתמעט מלך ולא גזול אין פסול בהסוכה דהא לכו"ע היא כשרה וא"כ לא
שייך לומר דלגביו אינה סוכה ולכל העולם היא סוכה ,ואם ניחא לי'
דכשנתמעט מפסוק אז ביטל עשה אע"ג דמ"מ הסוכה היא סוכה לכל העולם
וע"כ משום דהתורה אמרה לו לישב בסוכה שיקיים בה מצוה ולא במה
שאינו שלו דאו לא יקיים בה מצוה וזה נקרא ביטול א"כ גם במצהב"ע שאינו
מקיים בה מצוה ג"כ ממילא ביטל עשה כשעושה דבר קביעות בסוכה כזאת
שאין בה מצוה.
ובעצם גם לר"י צריך ע"כ לסברא זאת דלולא זאת קשה למה קרבן פסול
משום מצהב"ע אפילו לפי הר"י דנהי דכשחל ההקדש לא כשהיתה עדיין
שלו מ"מ כשיקריב הא אין כבר עבירה ולהנ"ל מבואר כיון שכל שם הקדש
וקרבן יחול רק ע"י שגזלה א"כ אינה חפצא הראוי' למצוה כלל אלא דלר"ת
זה עוד יותר דכיון דכדי שיקוים המצוה צריך שיהי' שלו ומה שנעשה שלו
הוא ע"י עבירה לא יוכל לשמש חפצא של מצוה) .אילת השחר ב"ק שם(

עוסק במצוות סוכה
יל"ע אם היושב בסוכה צריך לצאת ממנה לרחוץ עצמו בע"ש לכבוד שבת,
שהרי כל זמן שיושב מקיים מ"ע דאורייתא ועוסק במצוה פטור מן המצוה
והנה אם רצונו מצד עצמו להתרחץ הוא יכול לצאת כיון דהמצוה הוא תשבו
כעין תדורו ,אבל הספק הוא על מי שיצא למרחץ רק בגלל המצוה דכבוד
שבת ,וגם העוסק במצוה קיומית פטור ממצוה חיובית דחתן פטור מק"ש
לילה ראשון אע"פ שכבר קיים פו"ר ,ועי' בדברי יחזקאל סימן כ"ח .והעוסק
בספק מצוה עי' שאגת ארי' סימן ל"ז דאינו פטור ממצוה ,אמנם בתוס' בב"מ
כ"ה ב' ד"ה ואם נטל מבואר דהעוסק בספק מצוה פטור מן המצוה ועי' קובץ
שיעורים ח"ב סל"ב.

בל תגרע
הרמב"ן פרשת ואתחנן )ד' ב( כתב על הלאו דלא תוסיפו ולא תגרעו ,שהישן
בשמיני בסוכה בכונה לוקה כמו שמוזכר במסכת ר"ה ,וכן אם יעשה החג
ששה עובר בלאו הזה עכ"ל.
וצ"ב דאע"פ שהיושב בסוכה רק ו' ימים חסר לו מצות סוכה דיום השביעי
מ"מ למה הוא עובר בלאו דלא תגרעו ,ואפי' אם הי' דעתו מתחילה לשבת
דסוכה רק ו' ימים צ"ב וכי היושב בסוכה צריך כונה לשבת בה ז' ימים?

זמן נטילת לולב
בסוכה מ"א ב' איתא תניא רבי אלעזר בר צדוק אומר :כך היה מנהגן של
אנשי ירושלים ,אדם יוצא מביתו ולולבו בידו ,הולך לבית הכנסת לולבו בידו,
קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו ,קורא בתורה וכו' מאי קא משמע לן
להודיעך כמה היו זריזין במצות.
וכנראה מהגמ' שהם היו נוטלין הלולב קודם התפילה ,וכ"כ בכתר ראש אות
ק"ט על הגר"ח מוולוזין רבינו הי' מברך ברכת אתרוג בסוכה קודם התפילה
וצ"ב שהרי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם וא"כ למה נטלו הלולב קודם ק"ש
ותפילה ?
ובאמת אומרים דהגרא"מ שך זצ"ל כשהיה בעיר לועניץ לא רצה ליטול לולב
קודם התפילה מה"ט דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ,ועל המבואר מהגמ'
הנ"ל תירץ דדוקא אנשי ירושלים שקיימו כל היום את המצוה ליכא טענת
תדיר משום דתדיר הוי רק קדימה ,אבל לא אם מבטל המצוה.
וצ"ב דהא אין דין אחר לאנשי ירושלים ,אלא שהם הידרו במצוה ליטול כל
היום אבל מ"מ ק"ש יותר תדיר מלולב והוי תדיר ושאינו תדיר ולמה הם נטלו
קודם התפילה? ]א"ה וראה הליכות שלמה עמוד רכ"ז מה שנו"נ בזה[
וכן מעירים במה שקוראים מגילות שיר השירים ,קהלת ,ורות לפני קריאת
התורה והרי קריאת התורה תדיר יותר?
וי"ל דהדין להקדים את התדיר נאמר בשני דברים שדרגותיהם שוים ואפילו
אם שניהם רשות ,וכגון מש"כ במטה אפרים סימן תקפ"א שצריך להקדים
שיר של יום לפני לדוד ה' אורי וישעי כיון שזה תדיר ,אבל כשאחד חובה
והשני רשות א"צ להקדים את התדיר וכמש"כ בשאגת ארי' )סימן כ"ב( דאם
דבר אחד מדאורייתא ואחד מדרבנן אפשר לעשות תחילה את החיוב דרבנן
וא"צ להקדים את התדיר ,ולכן אפשר להקדים לקרוא את המגילות לפני
קריאת התורה ,וכן מה"ט אומרים פסוקי דזמרה לפני ק"ש ותפילה וכיון
שהסדר הוא שמקדימים פסוקי דזמרה לפני ק"ש ותפילה ,א"כ כשקם בבוקר
הוא עומד עכשיו לפני פסוקי דזמרה דרק אח"כ יקרא ק"ש ויתפלל ופסוקי
דזמרה לגבי נטילת לולב זה רשות ומשו"ה אפשר להקדים נטילת לולב קודם
התפילה.

קידוש מעומד
הטור או"ח סימן תרמ"ג מביא דעת הרמב"ם שמקדש מעומד כדי שיברך
קודם עשיית המצוה ,והרא"ש כתב דא"כ הי' לו לקדש קודם שיכנס וכו'
ופירוש בסוכות תשבו תתעכבו כמו וישב העם בקדש ,ודעת הב"ח ששיטת
הרמב"ם שמברכים על סוכה רק אם יושבים .ועי' משנה ברורה ושער הציון
ס"ק ד' ,והנה בכמה דינים אמרינן תשבו כעין תדורו ואם אין הכונה לישיבה
ממש למה כתוב תשבו ולא כתוב תדורו וכדו'.

שינה בסוכה
הרשב"א בסוכה כ"ז ב' מביא שהי' גדול בצרפת שהי' מחייב לישן בסוכה
בלילה ראשונה של סוכות מגז"ש דט"ו ט"ו מחג המצות ,והא ליתא כלל
שאין חיוב ליל הראשון אלא באכילה וכו' עכ"ד .ועי' זכרון שמואל )סימן כ"ט
אות ח( דלשיטתם א"ש לשון המשנה בסוכה ]ר"פ שני[ הישן תחת המטה
לא יצא ידי חובתו דבפשוטו צ"ב דהא אין חובה לישן בסוכה ולדבריהם
דבלילה הראשון חייבים לישן א"ש ,ועי' מלאכת שלמה סוכה פ"ב מ"א[
ובאמת גם מסברא קשה לומר דיהא חובה לישן בסוכה דהא שינה זה דבר
שאינו מסור ביד האדם ואיך נאמר דמחויב במה שאין בידו לעשות.
ואולי דמ"מ הי' שייך לומר שחייבים להתאמץ ולהשתדל לישן ,ולכן
הרשב"א לא הקשה עליהם מצד הסברא ]וכשיטה המובא ברשב"א משמע ג"כ בלקט
יושר שכתב ואינו ישן בערב סוכות בצהרים כדי שיוכל לישן לתיאבון בלילה כי בסוכה השינה
קובע עיקר הדירה[.

ולדעת הסוברים שיש גם חובה לישן בסוכה לילה הראשונה ,לכאורה צריך
לישן קודם חצות וכמו אכילה וי"ל.

ישן יחידי

שנים המחזיקים ארבע מינים

במעשה רב אות רכ"א מביא דשאלו להגר"א אם רשאי לישן יחידי בסוכה,
והשיב שומר מצוה לא ידע דבר רע עכ"ד .והעירו דמקושית הגמ' בפסחים
ק"ט ב' על ד' כוסות היכי מתקני רבנן מידי דאתו בה לידי סכנה ,משמע שהי'
שייך להינזק משתית ד' כוסות משום דהוי זוגות ואע"פ שזה מצוה?
ואולי י"ל דזוגות דתלוי בידו לשתות עוד מכל מיני משקין] ,דגם שאר משקין
לכאורה יבטלו זוגות דיין[ ,והמצוה לא מוכרח שתיעשה ע"י זוגות לכן יוכל
להנזק משא"כ לישן יחידי דאינו מוכרח שירצה מי שהוא לישן אצלו וע"י זה
שמוכרח לקיים המצוה לא ידע דבר רע.

בסוכה )מ"ג א'( ילפינן מדכתיב ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד,
ויתכן לומר דשני אנשים אינם יכולים ליטול לולב ביחד לא רק ביום הראשון
דיש דין להיות שלכם ,אלא משום שחסר בלקיחה.
וראיה לזה מדברי הגמרא בב"מ ח' א' דאמרינן דשני אנשים המגביהים
מציאה קנו ,דאי ס"ד לא קנה חבירו תיעשה זה כמי שמונחת ע"ג קרקע ,הרי
דכשצריך לקיחה מה שמונח אצל חבירו נחשב כמונח ע"ג קרקע ,ורק לענין
זכיה יש סברא דמועיל דהמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו ומה דמצינו
במלאכות שבת דשנים שעשאוה פטורין ,זה לענין שבת דנחשב עשיה של
שניהם ,אבל בנטילת ד' מינין יש דין ליטול ולהחזיק ולא דין עשיה ,ומשו"ה
כששנים אוחזין חסר לכל אחד את החלק השני ואינו יוצא ,ומהאי טעמא גם
י"ל דא"א ליטול אתרוג המחובר לעץ ועי' בחזו"א אה"ז סימן קמ"ח לדף ב"ב
ב' דעציץ נקוב לא נקנה במשיכה כיון דהוא מחובר לקרקע והוא חלק הארץ
הו"ל כמושך מקצתו ולא כולו ,וכן י"ל דאתרוג המחובר לעץ דהוי מחובר
לקרקע בשביל להיות לקיחה הי' צריך ליטול כל הארץ עיי בשו"ת האלף לך
שלמה או"ח סימן שע"ב ובפמ"ג סימן תרנ"ג] .ועי' מרומי שדה סוכה כב ,א[.

הישן בערב סוכות
ההולך לישן בערב סוכות עד שיכנס החג ,צריך לילך לישן בסוכה ,דכשינכנס
יו"ט לא ימצא דישן חוץ לסוכה] .א"ה עי' מהרי"ל דיסיקין פר' אמור ובהליכות שלמה
מועדים פ"ט אחר"ה [111

אכילה כל שבעה
המשנה ברורה סימן תרל"ט ס"ק כ"ד כתב נסתפקתי לפי מה שידוע דעת
הגר"א דמצוה לאכול מצה כל שבעת ימי הפסח כפשטי' דקרא שבעת ימים
תאכלו מצות וכו' אפשר דה"ה הכא מצוה לכתחילה לאכול פת כל ז' ימים
ולברך לישב בסוכה עכ"ל.
והנה על אכילת מצה כל ז' חוץ מלילה ראשון אין מברכים אבל על סוכה
מברכים כל ז' וצ"ל דאעפ"כ המשנה ברורה מסופק כיון דבסוכה אין מצוה
באכילת פת כמו בפסח שיש מצוה באכילת מצה אלא המצוה היא תשבו
כעין תדורו ומ"מ ספיקת המשנה ברורה לשיטת הגר"א צ"ב דהא לדעת
הגר"א מברכים בכניסה לסוכה גם אם אינו אוכל כמש"כ במעשה רב אות
רי"ח ברכת סוכה מברך בכל פעם שנכנס אפי' מאה פעמים ביום וא"כ מהיכי
תיתי שיהא מצוה באכילת פת כל ז' דלכאורה לא מוסיף במה שאוכל יותר
ממה שנמצא שם.

ושמחתם
בסוכה מ"א א' תנן בראשונה הי' לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד
ופרש"י כדדרשינן בת"כ מושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים ולא
בגבולין ז' ימים ,והנה לא מצינו מצוות אחרות שהתורה מבטאת את קיומם
בלשון ושמחתם.
ויל"ע אם זה משום שיש מצוה לשמוח בעת נטילה והנוטל ואינו שמח חסר
לו בקיום המצוה ,או שהנטילה גופא נקראת שמחה ]דהיינו האם יש כאן גם
מצות שמחה[ ,וזה עכ"פ משמע שצריך לשמוח בשעת המצוה ,ובחידושי
מרן רי"ז הלוי פרשת אמור מפרש זה על פי דברי הרמב"ן בסה"מ דהלל של
נטילת לולב הוא מדאורייתא ,וזה מש"כ ושמחתם עם נטילת לולב שתהי'
שמחה דהיינו אמירת שירה והלל] .ובבעל המאור שהלי פסחים כתב
דמברכים שהחיינו רק בדבר שיש בו שום הנהאה כגון נטילת לולב שהוא בא
לשמחה וכו'[.
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ויל"ע דאע"פ דכתותי מכתת שיעוריה כיון דלשריפה קאי מ"מ למה נחשיב
את המקום של סכך זה כאויר דפוסל בשלשה ולא כמלא אפר או עפר ויהא
דינו כסכך פסול דפוסל בארבעה ועמש"כ באילת השחר גיטין כ' א'.

הערות בסוגיא דתנאי בסוכה שבת כב ,א מתוך אילת השחר שם

סככה כהלכתה
יל"ע דלא כהלכתה אינה סוכה ולמה הודגש כהלכתה ובראש יוסף פי' דבעי
לאפוקי אם חשב שזה סוכה כיון דאליבא דאמת לא חשיב סוכה וצ"ע דגם
זה פשיטא וכי כל א' שבודה מלבו על דבר שזה סוכה יהי' לו דין כסוכה
ואסורה כדין סוכה ואולי יש לדחוק דיש לחוש מחמת שבעיני האנשים יצא
קול שזה סוכה כשרה.

ביטול ברוב
דף ב' ע"א .ושחמתה מרובה מצלתה .פרש"י המועט בטל ברוב .ובודאי אין כונתו
כדין ביטול דכל התורה כולה דהא ניכר הסכך במקומו והא אפילו אם אפשר להכיר
האיסור אינו בטל כ"ש כאן דניכר ממש ,וצ"ב למה כאן בטל.
ובר"ן הביא די"מ בביאור דברי רש"י דהסכך בטל והוי כאילו אין סכך ,והקשה עליהם
דהא לקמן )כ"ב ב'( מבואר דמשנתנו בסכך ואויר שוה למעלה ומ"מ פסולה דבאופן
שלמעלה שוין אז למטה יש חמתה יותר וא"כ למה יתבטל הסכך כיון דהאויר למעלה
אינו יותר מהסכך ,ע"כ פירש דהכונה דצלתה דלמטה מתבטל בחמתה שהחמתה
מרובה שם ,משמע דלולא הא דלקמן דף כ"ב אלא דהי' אויר יותר מסכך הוי ניחא לי'
שיתבטל הסכך ,ולקמן )ט' ב'( בהא דאמרינן שם דהיכא דהשפיל הענפים של האילן
דבטל בהסכך כשר הקשה דאיך בטל כיון דאפשר להכיר הענפים המחוברים באילן
וכה"ג אין דין ביטול ברוב וכ"ש כאן דמכירים ממש את האויר ואת הסכך ,ולמה הוי
ניחא לי' שיתבטל ברוב.
וכן צ"ע גם למסקנת הר"ן דהצל בטל בהחמה והא ניכר הצל והחמה ואיך בטל,
ולכאורה כונת רש"י כאן מדין רובו ככולו דכיון דרוב מגולה הו"ל ככולו מגולה ,אלא
דלפי"ז צ"ע למה זה מקרי בטל ,דבכל מקום דדנין משום רובו ככולו לא נזכר מדין
ביטול וכגון ביצא רוב העובר לחוץ דנאסר משום בשר שיצא חוץ למחיצתו ומספקא
להגמ' בחולין )דף ע'( אם ביצא רוב אבר ג"כ הלכו אחר הרוב ובודאי כל אלו אינו מדין
ביטול.
אמנם בכתבים הובא בשם הגר"ח על הא דהק' התומים לפימש"כ במהר"י בן לב
דבספק דרבוותא בממון יכול המוחזק לומר קים לי כהמיעוט ואין מחייבים אותו
לשלם ולמה תמיד בדיינים אם שנים מחייבים אותו וא' מזכה הדין הוא דחייב ולמה
לא יטעון המוחזק קים לי כהמיעוט.
וכתב לבאר דהנה מצינו דין רובו ככולו כגון בשחיטה דאם רוב סימן שחוט בעוף או
רוב שנים בבהמה כשר והיינו משום דרובו ככולו וכן בתערובת לח בלח דידעינן בודאי
דיש כאן מיעוט האסור ואיך מותר ,ועל כן רוצה לומר דהכל ילפינן מהא דבב"ד יש
דין אחרי רבים להטות והיינו דשנים מכריעים הדין ואיך מכריעים והא חסר ממנין
הב"ד דהא רק שנים מחייבים אותו וע"כ משום דרובו ככולו ונמצא דהוי כאילו כל
הב"ד או הסנהדרין מחייבין ומזה ידעינן דרובו ככולו והמיעוט בטל לגמרי ודינו
כהרוב ,אלא דלאמיתות הדין עדיין לא סגי בזה דאפי' אם כולם אומרים כך עדיין לא
ניצלנו ,דהא אפשר דאין הדין כן ולא עדיף מאילו יש חכמים אחרים שלא בב"ד
דאומרים אחרת ושמא הדין עמם ולזה מהני הדין דאחרי רבים להטות דנקטינן
דאמיתת הדין כהרוב.
ובזה מבאר כיון דעצם הדין הוכרע ולא שייך בזה חילוק בין ממון לשאר דברים ולגבי
השאלה של הדיינים האלה כיון דרובו ככולו יש כח לב"ד לפסוק ומוכיח דב"ד יכולים
לפסוק אפי' נגד רוב עי"ש ,וא"כ לא איכפת לן מה שיש דיעה שחולק כיון דלהמיעוט
אין כח ב"ד משא"כ להשנים.
ולדבריו נמצא דגם דין רובו ככולו הוא מדין ביטול דהא מזה ידעינן דגם תערובות לח
בלח שיש כאן ודאי איסור מ"מ האיסור בטל.
אמנם הדברים צ"ע דהא בנזיר )דף מ"ב( מבואר דמוכיח הדין דרובו ככולו מהא
דהוצרך כתוב מיוחד דאם שייר מקצת שערות לא נתקיים מצות גילוח ולמה הוצרך
לזה כיון דזה ידעינן כבר מדין אחרי רבים להטות דמהני בב"ד ובסנהדרין לפסוק הדין
כן.
והא דבאמת לא ילפינן מסנהדרין דרובו ככולו יש לומר דרובו ככולו היינו היכא דאין
שיעור להדבר אמרינן דכמו שאם זה הרוב הי' הכל ולא הי' יותר מהרוב הזה דאז
בודאי הי' מועיל אם לא הי' יותר הי' מתקיים מצות גילוח דאין שיעור למספר
השערות שצריך לגלח אז גם כשעשה רוב מקרי גילוח הראש וכן ביצא רוב עובר או
רוב אבר להצד דגם בזה מהני רוב דהוי כאילו לא הי' יותר דהא אין שיעור להעובר
או להאבר ,אבל בב"ד אפי' אם נימא דהוי כאילו כולם אמרו כן אבל לא יעשה כאילו
ג' אמרו או כאילו כ"ג אמרו כן וכמו שלא נוכל לומר דרוב של כזית הוי כזית וכמו דלא
סגי בפחות מג' דיינים א"כ אתה צריך לומר דהוי כאילו יש ג' דיינים שאמרו כן וזה
לא נאמר בדין רובו ככולו ,וע"כ צריך לבוא לדין ביטול ברוב.
ולכאורה יש להקשות על זה מהא דהוריות )דף ג'( דאמרינן התם מאה שישבו
להורות אינם חייבים עד שיורו כולם דכתיב ואם כל העדה ישגו ומסקינן התם דאע"ג
דכתיב כל מ"מ מהני דרובו ככולו ,הרי דבסנהדרין מהני מדין רובו ככולו ,אלא דלא
קשיא דהתם הא ס"ד דאע"ג דבכל ב"ד או סנהדרין מהני רוב מ"מ בענין הוראת ב"ד
ששגגו בדבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתם חטאת אינם חייבים אלא עד שכולם
ממש יפסקו כן אפילו אלה שאין נצרכים להם לדין ב"ד ,ולגבי זה דבעי כולן מסקינן
דאע"ג דכתיב כל אין קפידא דוקא כל דרוב ג"כ מקרי כל דהתם אין שיעור אלא דס"ד
דצריך כל ולא שצריך מאה שיפסקו רק כולם וע"ז מסקינן דרובו ככולו אע"ג דכתיב
כל ואחרי דמרבינן דלא צריך כולם ממש משום דרובו ככולו אז כבר נשאר המיעוט
כבכל פסק ב"ד דמהני לצרף המיעוט מדין ביטול ברוב.
]ויש לעיין על מש"כ ,דבשחיטה דמהני שחיטת רוב סימנים הוא מדין רובו ככולו
ובחולין דף כ"ח משמע שזה הלכה למשה מסיני דצריך שחיטת רוב ומשמע דאין זה
מדין רובו ככולו ,ושם בעמוד ב' איכא מ"ד דמהני בשחט חצי סימנים דהכי אמר
רחמנא לא תשייר רובא וא"כ אין זה מדין רובו ככולו ,ואע"ג דאנן לא פסקינן הכי מ"מ

סככה כהלכתה ועיטרה וכו'
יש לעי' למה הוצרך למנות כל מיני דברים וכי ס"ד שיהי' נפק"מ אם בקרמין
או בפירות וכן בפרי זה או בפרי זה.

תוד"ד סוכה אבל נויי סוכה דלא אסירי אלא משום ביזוי מהני בהו תנאה.
יש לעי' איך מהני בכלל תנאי וכי קדושת נוי הסוכה האדם מקדש והא רק
מצות הסוכה עושה דין להתנהג כאילו קדוש ואיך יכול האדם למנוע חלות
הקדושה כיון דעושה זה לשם נוי סוכה .וכן במסקנא דהאיסור מחמת ביזוי
מצוה דסוכה ואיך ע"י התנאי לא מקרי ביזוי אע"פ שרצונו שלא יהי' ביזוי
והא סו"ס יש ביזוי וי"ל.

בא"ד ובין עצי סוכה היתירים על הכשר סוכה וכו'.
צ"ע דכשיש ד' מחיצות על כל מחיצה אפשר לדון שהיא התוספת על
ההכשר ]וא"כ דין זה הוא על כל העצים שיטול עד שתפסל הסוכה ולא
כמשמעות התוס' שיש עצים מסוימים שהם היתירים[.

תוד"ד אבוהון אבל בנויי סוכה כו' ליכא ביטול מצוה.
יש להסתפק אם כוונת תוס' לומר שמסוכה רק ידענו איסור ביטול מצוה ולא
נדע כלל איסור ביזוי מצוה או שכונתם שנדע רק איסור ביזוי מצוה באופן
שמבטל מהמצוה ולא איסור ביזוי כשאין ביטול.
והנה אם כונתו דליקח עץ מן הסכך ועי"ז נשאר חמתה מרובה וכל הסוכה
נפסלת או דכונתן דנשאר שיעור סוכה דצילתה מרובה אלא דמעץ הזה
נתבטל המצוה ואם כמתם כן הרי גם בנוי סוכה בטל מצותן כשנוטלן מן
הסוכה.
הערות במנחת חינוך מצות סוכה מצוה שכ"ה

מצוה הבאה בעבירה
אות י' .והנה נראה הא דמצות הבאה בעבירה אינו יוצא הטעם דהקב"ה אינו
רוצה בכך וכו' אבל במצוות שאינם חיוביות כגון ציצית וסוכה בשאר ימי החג
אם הם באים בעבירה אמת דלא קיים רצון הבורא אבל מ"מ לא ביטל המצוה
רק דלא קיים וכו' אבל לא נוכל לדון אותו כאילו ביטל המצוה כיון דמ"מ
עושה המצוה.
הנה לסברתו צריך להיות דהמביא קרבן בעבירה אע"פ שלא מקיים מצוה
מ"מ הקרבן כשר ומותר לכהנים לאכלו ובב"ק ס"ו ב' בתוס' שם נראה דכשזה
בא בעבירה הקרבן פסול.

פחות משו"פ
אות י"א .עכ"פ מבואר בדבריו דהיכי דבעינן לכם ושאול פסול גם פחות
משו"פ פסול וכו' .הנה כגיטין מ"ג א' אמרינן דעבד יליד בית אע"פ שאינו
שוה כלום אוכל בתרומה הרי משמע שיש בעלות גם על דבר שאינו שוה
כלום.

גדר המחיצות
שם .ונ"ל ברור לשיטת התוס' דמצוה הבאה בעבירה היא רק מדרבנן וסוכה
גזולה פסולה מטעם לכם אם גזל הדפנות של הסוכה בשבת של סוכות יוצא
בה כמו סיכך על מבוי שיש לו לחי או על פסי ביראות דמבואר שם דאמרינן
דמיגו דהוי דופן לשבת הוי דופן לסוכה וכו' א"כ ה"נ נהי דהתורה פסלה דופן
הגזול והו"ל כאילו אינו דופן מ"מ כאן דלענין שבת הוי רשות היחיד אפי'
בדפנות גזולים הוי דופן לענין סוכה.
ובחידושי רבנו חיים הלוי הל' שבת פי"ז מבאר מש"כ הרמב"ם בכל עושים
לחיים ואפי' באיסוה"נ ע"ז עצמה או אשרה שעשה אותה לחי כשר והרי
בעינן שיעור גובה י' טפחים וכתותי מכתת שיעורא אלא דדעת הרמב"ם
דבכל מחיצות רה"י דבעינן שיהא גובהן עשרה עיקר השיעור אינו בעצם
המחיצות כי אם בהמקום דבעינן שגובה עשרה שבו יהא מוקף מחיצות ואם
מצאנו גובה עשרה שמוקף מחיצות בכל העשרה שבו לא אכפת לנו כלל
בעצם המחיצות אם הן מחזיקות עשרה אם לא וע"כ גם הכא בלחי של
אשרה נהי דכתותי מיכתת שיעורא אבל בהמקום הרי עכ"פ כל הגובה עשרה
תשיב מוקף מקצת מחיצה רביעית דמועיל זאת בדיני מחיצה עי"ש
ולדבריו י"ל דא"א לדמות כיון דבסוכה בעינן מחיצות משא"כ לענין שבת
מספיק מה שגובה עשרה מוקף מחיצות.

אכילת ערב סוכות
אות י"ג הלכך יוצא בכזית ידי מצות סוכה עי"ש ומ"מ נראה קודם שאכל
הכזית בסוכה אסור לאכול הכזית חוץ לסוכה אבל לאחר שאכל הכזית
בסוכה אין סברא דלילה הראשון יהי' חמור משאר יו"ט לענין כזית.
צ"ב למה קודם שאכל הכזית בסוכה אסור לאכול חוץ לסוכה ואין שיעורו
ככל שאר ימות החג הרי אפשר שיאכל אח"כ בסוכה ויצא יד"ח.

כתותי מיכתת שיעוריה
אות י"ד .וס"מ נ"ל אף בסכך של אשירה דלשריפה קאי מ"מ אינו כדין אויר
דיפסול בג' טפחים רק כדין סכך פסול דפוסל בארבעה וכו' א"כ כאן נמי אף
דהוי כאילו נשרף מ"מ לא אויר הוא ומ"מ צ"ע דאפשר דדינו כאויר דפוסל
בשלשה.

257

ולפמשנ"ת ברש"י צ"ל דכיון דלא ראוי לעשות צל שיהי' עליו דין סכך דהא יתבטל
ברוב ולא יהי' נקרא סוכך לכן גם לר' יהודה פסול.
]ויש לעיין קצת למה הוצרך לבאר רק לר' יהודה ,דהא בגמ' משמע דרק ר' זירא ס"ל
דטעם רבנן דפסול למעלה מכ' הוא משום דבעי שישב בצל סוכה אבל לאינך אמוראי
דס"ל דהפסוק קאי לימות המשיח אבל אי"צ שיהא לצל א"כ הוצרך גם לרבנן לפרש
מאי טעמא פסול בחמתה מרובה כשם שצריך לבאר לר' יהודה[.
ולהנתבאר בין להי"מ שהביא הר"ן דהסכך בטל בין לפי מה שמפרש דהצל בטל אין
הכונה דהסכך מצד עצמו או הצל מצד עצמו דכל הנידון לגבי המקום שיושב אלא
דלהיש מפרשים הנידון דלגבי מה שהסכך עצמו נותן שם סוכה על המקום או מה
דע"י הצל עושה שם סוכה על המקום דבחמתה מרובה בטל השם סוכה שיש על
המקום) .שלמי יוסף סוכה ס"א(

לא מחמת זה פליג אידך ,הרי משמע דאין זה מדין רובו ככולו ,ואע"ג דיש לדחות
דלמ"ד דפלגא כשר היינו לא תשייר רובו דאז רובו ככולו משא"כ כששחט פלגא כיון
דלא שייר פלגא אין רובו ששייר ככולו לכן כשר ולא בעינן שחוט כלל אלא בעינן דלא
יהי' אינו שחוט וכשיש פלגא לא מקרי אינו שחוט ,מ"מ איך אפשר דמה שכתוב
בתורה וזבחת אין הכונה לשחוט אלא לעשות שלא יהי' אינו שחוט[.
עוד לעיין דבצלתה מרובה דכשר לא נזכר בשום מקום דלכן כשר משום דין דביטול
ברוב ולמה בחמה מרובה צריכים לבוא להסברא דביטול ברוב.
ואפשר לומר דדין רובו ככולו אין לו שייכות עם דין ביטול ברוב דכל ענין דרובו ככולו
שייך על מה שיש איזה דין על הרוב כגון סכך דהתורה נתנה דין על הסכך דמהני ויש
על ידו קיום מצות סוכה אבל על אויר אין שום דין אלא דממילא כל דלא הוי סכך
כשר לא אתכשר בזה סוכה אבל אין דין מיוחד על האויר ,ואף אם היינו אומרים דרובו
ככולו דהוי הכל כחמתה מ"מ מאי זה משנה במה שיש אויר כיון דהא ודאי דהפסולת
גורן ויקב לא תתבטל מציאותו ודינו ,וגם בגילח והשאיר שתי שערות דלולא הריבוי
דלא מהני הוי מהני מדין רובו ככולו בודאי לא הוי אמרינן דאין שערות.
וא"כ בשלמא התם דיש דין גילוח אמרינן דבגילוח רוב נתקיים מצות גילוח אע"פ
שאם נרצה לדון על השערות בודאי לא נשתנה בהם כלום ,אבל בחמתה מרובה אף
אם נדון מדין רובו ככולו והוי ככולו חמתה מ"מ כיון דכשיש סכך זהו סוכה א"כ הרי
יש כאן סכך ובודאי לא בטל מציאותו של הסכך ע"י שיש אויר ממילא לא שייך לומר
דרובו ככולו כיון דלאויר אין שום דין ששייך לומר דבזה יש דין על כל המקום ,ובאופן
זה בהכרח אנו זקוקים לדין ביטול ברוב.
והא דמהני ביטול כה"ג אע"ג דניכר יש לחלק דכאן אמרינן דבמקום הזה אין דין סכך
ולא שנתבטל הסכך עצמו ממציאותו אלא שנתבטל דינו על המקום ,ובזה הוא
דחלוק דהיכא דצריכים לדין ביטולו של הדבר לעצמו א"א לבטלו כשמכירים
מציאותו כגון אם מכירים בשר הנבילה שנתערבה בשחוטה דכיון שמכירים אותה אז
גם אחרי הביטול שוב הא יש כאן נבילה ואיך תהי' מותרת אבל היכא שדנין על
המקום דבמקום הזה חמתה מרובה אפילו אם היינו אומרים בזה רובו ככולו ויש
הרבה חמה מ"מ הא יש סכך נימא דיש כאן גם סכך ותתכשר הסוכה ולא שייך בזה
רובו ככולו רק על דבר שעושה דין אמרינן דעושה דין כמו בכולו דאז המיעוט לא
איכפת לן דהא המיעוט אינו גורם שום דין ,אבל כאן צריכים לדין ביטול שיקרא
שהמקום אינו מסוכך ,בזה אמרינן שפיר ביטול ברוב והמקום נקרא אינו מסוכך ,ועל
זה לא איכפת לן מה דניכר הדבר דהא מה שאנו רוצים לבטל אינו כדי לומר על הסכך
עצמו אלא דאינו נותן דין על המקום על זה שפיר בטל דלא שייך בזה ניכר ואינו ניכר,
אבל בצלתה מרובה דהצל הבא מהסכך עושה דין סוכה אינו זקוק לומר דבטל
החמתה דהא כיון דיש דין סוכה מה מגרע לנו מה שיש על החמה שם חמה דהא
החמה אינה נותנת שום דין אלא שמזה אין הכשר סוכה אבל לא שהחמה עושה איזה
דין ולזה אי"צ להחידוש של ביטול ברוב.
וכ"ז שנתבאר כאן אפי' שהסכך ניכר שייך ביטול ברוב ,זה רק כאן אבל בהא דלקמן
)ט' ב'( בעירב סכך הפסול לא יועיל ביטול ,דהתם צריך לבטל הסכך ממש דא"א
להכשיר הסוכה מדין רובו ככולו כיון דמיירי דבסכך הכשר לבד אין בו כדי הכשר
הצריך ,א"כ כדי להכשיר לא סגי אם תאמר דהוי אילו לא הי' יותר סכך דהא גם אז
לא הי' מתכשר הסוכה כיון דאין בה כפי שצריך ,וגם לא יועיל מה שנאמר דהסכך
הפסול כאילו לא נותן דין סכך על המקום דהא חסר סכך כשר וכדי להכשיר אותה
צריך לומר שהסכך הפסול נהי' כשר וזה אפשר רק ע"י דין ביטול ברוב של הסכך
עצמו וזה מהני רק כשאינו ניכר.
ולדברינו בסנהדרין ג"כ אינו מדין רובו ככולו אלא דכשאנו דנים איזה דין נפסק
מהב"ד אנו אומרים דדין שנפסק מהמיעוט בטל ונשאר דהדין שנפסק מהב"ד זהו רק
מה שנפסק מכח הרוב וע"ז לא שייך ניכר.
ולהאמור יש עוד טעם מה דבסנהדרין אין לומר דמהני מחמת רובו ככולו דהא בלי
דין ביטול ברוב מי יימר דיש דין פסק על השנים יותר מעל הא' דהא כמו דיש דין פסק
מהשנים נימא דיש דין פסק על האחד ג"כ ,והיינו דבגילח רוב שערות דין גילוח יש
על הרוב ועל המיעוט אין שום דין ממילא נמצא דהי' נקרא דנתקיים מצות גילוח דהא
אין על השערות דין אינו מגולח אבל כאן לפני שנאמר ביטול אז כמו שיש דין פסק
על הרוב כן יש דין פסק על המיעוט שפסק אחרת לכן צריך לדין ביטול דנמצא דיש
רק פסק של הרוב דהפסק של המיעוט אינו.
וכן יש להוכיח כסברתינו דהא ביצא רוב העובר לחוץ אמרינן רובו ככולו וביצא קצת
והרוב מבפנים מ"מ מה שבחוץ אסור ולמה לא נימא גם כאן רובו ככולו ויהי' כהכל
בפנים וע"כ משום דעיקר דנתחדש הוא דיציאת העובר אוסר וע"ז שייך רובו ככולו
אבל מה שבפנים הוא מפני שהוא הבהמה ולא שנתחדש בו דין מיוחד וע"ז לא שייך
רובו ככולו וגם ביטול לא שייך כיון דניכר לכן מה שבחוץ אסור.
והנה הריטב"א כתב דאף לר' יהודה דס"ל דלמעלה מכ' כשר אע"ג דאז אינו יושב
בצל סוכה הרי דלא בעי שישב בצל סוכה מ"מ חמתה מרובה פסול.
ולדברינו א"ש בפשיטות קושיתו דהא ודאי אם דנין על הסכך כשהוא לעצמו לא בטל
מציאותו ,א"כ בשלמא למאן דבעי שישב בצל סוכה אמרינן דהא אינו יושב בצל
סוכה דבטל דין סכך לגבי שאינו יושב בצל סוכה ,אבל אם צריך רק שיהי' נמצא
למעלה פסולת גורן ויקב א"כ גם בחמתה מרובה שאינו יושב בצל מ"מ הא איכא שם
במקומו פסולת גורן ויקב דהוא סכך וכיון דעל זה לא אמרינן דבטיל כיון דניכר א"כ
יועיל אף אם חמתה מרובה מצלתה ,ולכן הוצרך לומר דמ"מ גם לר' יהודה בעי שיהא
ראוי לעשות צל דבלי זה אינו נקרא סכך כלל.

דופן עקומה
היתה גבוהה מכ' אמה ומן הצד אם יש משפת איצטבא לכותל ד' אמות פסולה פחות
מד' אמות כשרה מאי קמ"ל דאמרינן דופן עקומה תנינא וכו' מהו דתימא התם הוא
דחזיא לדופן אבל הכא דלא חזיא לדופן אימא לא קמ"ל.
בריטב"א מבואר דלא אתי כרבה דלדידי' כיון דע"כ מחיצות מגיעות לסכך דאל"ה לא
אמרינן דופן עקומה ,וכן לא אתי אליבא דר' זירא דהא משמע דמיירי אף באם יש על
האיצטבא יותר מד' אמות וזה כשר לר' זירא ,וע"כ דאתיא כרבא דפסול גם בדפנות
מגיעות לסכך ואפי' סוכה גדולה מאד משום דזה עשוי לדירת קבע.
וצ"ע דהא לא נאמר הלכה דכ' אמה אלא דכל דופן שאין עושין אותו אלא קבע הוא
פסול ,וא"כ אם כה"ג שהדופן שקרוב אל הסכך שלמעלה מכ' אמה עושין אותו רק
קבע מה יועיל ההלכה של דופן עקומה דהא מ"מ כה"ג אין עושין אותה אלא קבע.
אמנם ודאי דהאי פסול דלמעלה מכ' אינו חסרון בעצם הדופן ,דדופן ארוך כזה עושין
רק קבע ולכן פסול ,דהא כל מחיצות של ברזל שעושין אותן לקבע מ"מ כשר ,וע"כ
דבאופן שהסכך צריך דופן כ"כ גבוה כדי שיגיע להסכך לא מהני עליו מחיצה להיות
לו דופן סוכה.
ופשוט דעץ ארוך שנעוץ אמה בקרקע וי"ט אמות למעלה מהקרקע ,וכן אם יהי' דופן
גבוה פחות מכ' עד הסכך אבל ימשיך למעלה מסכך הרבה מ"מ ודאי כשר ,א"כ אין
החסרון בעצם הדופן אלא דעל סכך כזה אין מועיל מחיצה לגבי דין סוכה ,וא"כ
כשאנו דנין כאן כיון שעל האיצטבא פחות מכ' אמה ודאי שייך עליו מחיצת עראי
ואפי' שהדופן עצמו גבוה במקום שעומד על יד הסכך מ"מ כיון שעל האיצטבא ראוי
המקום למחיצת ארעי שייך עליו דופן סוכה ,אלא דכל החסרון שהמחיצה רחוקה
מהסיכוך וכיון שצריכים לחידוש דופן עקומה אז בכה"ג ס"ד דלא יועיל כיון שעל
המקום שצריכים עליו בתור דופן עקום אינו ראוי לסוכה.
והנה מהראב"ד שעל הרי"ף משמע דמפרש דלא כמש"כ ,דהנה הרי"ף הביא ראיות
דהלכה כרבא דכל מה דפסול למעלה מכ' הוא משום דאז עשוי לדירת קבע וזה לא
כשר ,ואחת מראיותיו היא מסוגיא דסוכה ע"ג סוכה ,וביאר הראב"ד דכונת הרי"ף
מהא דקאמר ר' ירמי' לקמן )ט' ב'( דסוכה ע"ג סוכה פעמים שתיהם פסולות כגון
דתרוייהו צילתן מרובה מחמתן וקיימא עליונה למעלה מכ'.
והראב"ד הבין דלהרי"ף הכונה למעלה מכ' מן הקרקע ,ואמאי פסולה הא כי יתיב על
התחתונה רואה סכך העליון אלמא כרבא ס"ל דכל למעלה מכ' פסולה.
והוא דחאה דהעליונה למעלה מכ' מגג התחתונה ולא מהקרקע ואדרבה משם ראי'
דלא כרבא דלרבא גם התחתונה צריכה להיות פסולה כיון דהדפנות צריכים להיות
חזקים לקבע משום העליונה ולא צריך לטעם דהוי סוכה תחת הסוכה.
גם מה דאמרינן בסיפא תחתונה כשרה ועליונה פסולה איצטריך לי' מהו דתימא נגזור
דלמא מצטרף סכך פסול שעל העליונה עכ"פ התחתונה כשרה ,ולרבא למה הא ע"כ
הדפנות צריך להיות לקבע הואיל והם למעלה מכ' וע"כ דלא כרבא לכן תחתונה
כשרה.
וכן הקשה מהא דהוצין יורדין למטה מכ' ,וכן הקשה מבנה בה איצטבא דהא ע"כ
הדפנות צריכים להיות חזקות כיון שהם מגיעות למעלה מכ' ,אלא דאיכא למימר
דהעיקר צריך שהסכך יהי' ראוי לדפנות עראי וכשהוצין יורדין או אם יש איצטבא
הסכך ראוי להיות על דופן עראי.
עכ"פ הוא מפרש דלהרי"ף מיירי דהם למעלה מכ' מן הקרקע ומ"מ התחתונה כשרה
וזה דלא כרבא ,וכן הוכיח בהמשך דבריו דאם זה מן הקרקע למה תיפסל העליונה
דהתחתונה לא תהי' גרועה מאם בנה איצטבא.
ולדבריו צריך טעם דאיך נאמר דהדפנות איכפת לן מה שהם חזקות דהא ודאי אם
יהי' נעוצים עמוק בקרקע לא מקלקל כיון שלמעלה הם פחות מכ' ,וה"נ למה יקלקל
מה שהעליונה היא למעלה מכ' כיון דמ"מ התחתונה אינה צריכה לדפנות חזקות
וקבועות.
וע"כ צריך לומר דס"ל דכל שצריך לדפנות חזקות משום שהעליונה תשמש לו לסוכה
אז הם נקראים קבוע לכל מקום ,ולכן הי' קשה לי' מהוצין יורדין כיון שכדי שירדו
הסכך שהם ההוצין הוא צריך שיהיו תלויין בהסכך שלמעלה וא"כ נמצא דצריך
דפנות קבועות ,וכן באיצטבא שכדי שיועיל על האיצטבא הוצרך הדפנות שיהיו
גבוהות למעלה מכ' ,משא"כ בנעוצים עמוק בקרקע דאינם כלל לצורך ,וצ"ע.
ועדיין יש לברר אם פסול כשצריך ע"פ דין יותר מכ' אמה או אם במציאות צריך יותר
מכ' אמה אע"פ שעפ"י דין אי"צ ,ויש להוכיח דהא למה פסול דפנות למעלה מכ'
כשאין הדפנות מגיעים להסכך ורחוקין פחות מג' ,הא כיון דיש דין דבפחות מג' הוי
כלבוד א"כ יכשר דהא אי"צ למחיצות שיהיו גבוהות יותר מכ' ,וכן אם רק גבוהים י'
טפחים דסגי בי' ואמרינן גוד אסיק ,וע"כ דזה דין על המקום מחמת שצריך במציאות
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נאמר דיש מחיצה י' וכשזה נוגע לגבי איסור שבת ויו"ט נאמר דאינו מחיצה ,דממ"נ
או שזה מחיצה או לא מחיצה.
והנה האי סברא דלחומרא לא אמרינן לבוד ,לכאורה מנ"ל ,וע"כ כמו שכ' הרא"ש
בפ"ב דב"ק לענין צרורות דע"כ באה ההלכה להקל ,וראיתו מהא דלעיל )ו' ב'(
דמסקינן דההלכה באה לגרוע דלא צריך ג' דפנות שלמות דסגי בשלישית טפח,
ולפי"ז לא נתקבל הלכה דלא נימא לחומרא אלא דנתקבלה דהלכה באה לגרוע
ולהקל ,אבל אם מתוך זה יוצא חומרא לא יהי' בזה סתירה לההלכה דהא לא הי' תנאי
בהלכה דלא נוכל להשתמש בהלכה אם ע"י מה שנאמרה ההלכה יסתעף מזה
חומרא.
ולפי"ז אם יהי' סוכה שיש באמצעה אויר פחות מג' דאמרינן בה לבוד ותתכשר
הסוכה ,אז גם לענין טומאת מת אם מת יהי' בחצי סוכה ואויר פחות מג' מפסיק
יטמאו גם הכלים הנמצאים בחצי השני אע"ג דזה חומרא כיון דהלכה דלבוד נאמרה
אז מה שיסתעף חומרא ג"כ יהי' לזה דין לבוד ,דהא לא נאמרה הלכה דלא הי' לבוד
לחומרא אלא דלא נתחדש הלכה היכא דהעיקר שבא הוא לחומרא.
משא"כ בהא דבטומאה לא אמרינן לבוד אע"ג דהא הם קרובים בפחות מג' ע"כ
דנאמרה הלכה מיוחדת דלענין טומאה אין דין לבוד ,א"כ כמו שיש דין לבוד לגבי
דברים אחרים ה"נ יש דין דלגבי טומאה לא נאמר לבוד.
ולפי"ז באופן דסוכה שבחציה יש מת ובינתיים מפסיק אויר לא יטמא החלק השני
כיון שלגבי טומאה נאמרה הלכה מפורשת דלא אמרינן לבוד.
ולפי"ז ל"ק קושית המג"א דהרי דאמרינן לבוד לחומרא ולכן גם בשתי גגין הסמוכין
למה לא תעבור הטומאה מגג לתחת הגג השני ,וכן ל"ק למה מקשה מהתם הא לא
נאמר לבוד לחומרא ,דבלי דמתרצינן דאין לבוד לטומאה הי' מהני דין לבוד והי' עובר
הטומאה כיון דאינו נוגע רק לחומרא ,אבל הלכה מפורשת דלענין טומאה אין דין
לבוד ,אלא דהעירוני דלשון הרמ"א דלא אמרינן לבוד לחומרא לא משמע דזה מחמת
הלכה דבטומאה לא אמרינן לבוד.
ולפי"ז נמצא דתמיד באהל ומחיצות נימא לבוד כיון דזה שאלה אם זה אהל או אם
זה מחיצה וזה דבר שלא נוכל להגדיר שזה חומרא דתמיד זה ענין כללי שנוגע לקולא
ולחומרא.
ועדיין עלינו להבין מש"כ התוס' דבסכך פסול ד' ואויר בפחות מג' בינתיים אין האויר
משלימו להיות כארבעה ע"י דחשבינן כסתום דאין לבוד להחמיר ,דהא לדברינו
תמיד יש דין כסתום ובין שיוצא חומרא או קולא יהי' אותו דין כסתום.
והנה יש להסתפק אם דין לבוד נאמר רק דהוי כסתום אבל לא שמקבל דין של אלה
שסביבו ,או גם שמקבל הדין של אלה ,ונראה שגם זה שמקבל דין שמסביבו נכלל
בהלכה של לבוד.
דהנה כגון בשתי קורות שבמבוי ואין נוגעים זה בזה ויש ביניהם פחות מג' טפחים
אויר הא לא יספיק אם נימא דהוי כסתום דהא צריך קורה שיכולה לקבל אריח של
טפח וחצי ,והאויר הא בודאי אין יכול לקבל אריח של טפח וחצי ,ואם נאמר דסתום
בתבן או קש הא לא מתכשר המבוי ,וע"כ אנו צריכין לומר דהמקום שביניהם יקבל
דין שיש על הקורות היינו לא כסתום בתבן או קש אלא גם דין של הקורות יקבל
האויר שביניהם שסתום הקורה בריאה ,ודבר כזה לא שייך לומר שזה דבר שנוגע
בכללות אלא נוגע רק לדין שבקורה ,אלא כיון שזה לקולא לכן אמרינן גם זה דבדין
לבוד נכלל שמקבל גם דין של הדברים שמהם נוצר הדין לבוד.
וה"נ אם יש סכך פסול פחות מג' טפחים ואחרי זה אויר בפחות מג' ואחרי זה עוד
טפח ומשהו סכך פסול אם נרצה לומר שעי"ז יצטרף ויהי' ג' טפחים סכך פסול הא
לא מספיק מה שנאמר דהאויר של פחות מג' הוי סתום ,דזה עדיין לא יפסול ,רק צריך
לומר כיון שסביב האויר אין סכך כשר לכן גם באויר אין דין סכך כשר ,נמצא דגורם
הפסול על האויר הוא מחמת שסביבו אין סכך כשר וזהו נוגע רק לחומרא דלא שייך
שנוגע לכללות הדבר וכיון שכן אמרינן אין לבוד להחמיר.
אבל בהא דארובה שבבית והמת בבית דכדי שיקבל טומאה כלים שנמצאים בארובה
אין אנו צריכין לקחת דין של הבית ,וכן אם הטומאה תחת הארובה וכדי לטמא
הדברים שבבית אין אנו זקוקים כלל לקחת דין מיוחד שיש סביב האויר אז לא שייך
לומר דלא אמרינן לבוד להחמיר ,כיון שענין זה של לבוד הוא לדון אם כאן אין אויר
או יש אויר וזה דבר כללי אפי' אין נוגע לו רק לענין טומאה מ"מ השאלה אם סתום
האויר או לא ולא צריך דין מיוחד מחמת לבוד ,וכה"ג נאמר גם לבוד לכל הענינים.
ולפי"ז לא קשה על הב"י דפסק דאסור להושיב שולחן שיש בו ז' ומשהו הקרוב לג'
להקרקע ,דכה"ג דנוגע אם יש לו דין מחיצה ס"ל להב"י דלא שייך לומר לגבי קולא
הוי מחיצה ולא לחומרא.
והנה יש עוד להוכיח דנאמר לבוד גם אם רק נוגע לקבל דין על המקום כדין מה
שבצדדים ,דהנה צ"ע דמצינו סתירה דבתוס' לקמן )י"ח א' ד"ה אין לבוד( כתבו דהא
דלא פוסל סכך פסול באמצע פחות מד' ואע"ג דאין לבוד באמצע ,לא דמי לאויר
דהא יותר מג' דאז כבר לא שייך לבוד ואפ"ה אינו פסול בפחות מד' טפחים שלמים,
הרי דאין זה מחמת לבוד אלא דלא חשוב להיות מפסיק בפחות מד' ,משמע דאם רק
סכך מג' לא פוסל והי' דין לבוד באמצע הי' שייך לומר דהטעם דלא פסיל בפחות מג'
הוא משום לבוד ,ולכאורה מה שייך לבוד על הסכך הפסול ואיך הי' שייך לומר כאילו
איננו ובמקום זה יש סכך כשר.
ובאמת בתוס' לקמן )י"ט א' ד"ה לא( כתבו דלא שייך בזה לבוד ,עכ"פ אם יש סברא
לומר לבוד ע"כ משום דשייך גם דין לבוד אפי' אם זה רק מחדש שהדין שיש על
הסכך שבצדדים יהי' על המקום פחות מג' שיש ביניהם ,לכן אם יש דין לבוד באמצע
הי' מתכשר הסוכה ,דהוי אמרינן דאע"פ דלא מורידין הסכך כאילו אינו מ"מ מקבל
דין של הצדדים מכח דין לבוד ,ובקורה פשוט דאף אם במקום האויר יהי' תבן או קש
מ"מ נימא לבוד היינו דיש דין קורת טפח ולא מגרע מה שיש גם תבן באמצע .וכן
מהתוס' הזה חזינן דיש דין שיעור מה ששייך להיות מפסיק ובסכך פסול הוא ד'
טפחים ,ויתכן נמי לענין שיהי' מפסיק בין סכך פסול לסכך פסול אולי יש שיעור ולא
מקרי מפסיק אויר בפחות מג' ,וזה מה שהסתפקו בתוס' והרא"ש דאולי אי"צ בזה
לדין לבוד ,ולכן מצטרף ב' טפחים עם ב' טפחים אם מפסיק רק אויר בפחות מג' ואינו
משום לבוד לחומרא) .שלמי יוסף סוכה סל"ז(

מחיצות גבוהות כל כך וגם כשאמרינן גוד אסיק או לבוד מ"מ הא צריך במציאות
מחיצות קבועות וזהו הא דירת קבע ומה דמצד ההלכה של גוד אסיק יספיק פחות
מכ' זה לא אומר שהסכך אינו צריך מחיצות קבע במציאות ,ולפי"ז הדר קושיא
לדוכתא דהא מצד ההלכה אי"צ כלל להיות למעלה מכ' דסגי דיהי' י' טפחים למעלה
מגג התחתונה ומה שבמציאות יצטרכו להסוכה שלמעלה למה זה יקלקל את הסוכה
התחתונה שהיא לא צריכה כלל במציאות דופן חזק ומה שצריך גבוה בשביל מציאות
הסוכה העליונה הו"ל כמו שאם הי' צריך בשביל תשמיש אחר.
ובהא דאמרינן דבנה איצטבא ואשמעינן דגם בכל רוח ורוח אמרינן דופן עקומה ולא
רק מרוח אחת ,מכאן יש להוכיח דפסול דדופן עקומה הוא בהסוכה לכן שייך לחלק
בין רוח א' לכל הרוחות ,אבל אם זה פסול בהדופן הא לכל דופן ודופן דנין בפנ"ע ומאי
נפק"מ אם זה ברוח א' או בכל הרוחות.
אמנם בריטב"א הקשה דהא זה יכולנו לדעת מהמשנה דבית שנפחת וסיכך על גביו
דמיירי דנפחת באמצע הבית הרי דגם בכל רוח אמרינן דופן עקומה ,ותירץ דלגבי
למעלה מכ' ס"ד שיש חילוק דין רוח א' לכל הרוחות אבל באם אינו למעלה מכ' שפיר
ידעינן דאין חילוק.
ודברי הריטב"א מובנים רק אם גם ענין דלא מהני למעלה מכ' זה חסרון בהמקום דאז
שייך לחלק דאע"ג דמהני דופן עקומה גם בכל רוחות משא"כ כאן שהדפנות למעלה
מכ' ס"ד דלהסוכה אין דפנות אבל אם זה פסול בהדופן מה שייך דופן א' להשני) .שלמי
יוסף סוכה ס"א(

שיעור בענין לבוד
תוד"ה אילו איכא וכו' .ומיהו היכא דאיכא שני טפחים סכך פסול ושנים של סכך
פסול ואויר מפסיק ביניהם פחות מג' איכא לספוקי אם שני הפסולין מצטרפין
לארבעה לפסול את הסוכה דשמא כיון דאויר מפסיק בינתיים לא מצטרפי וכו' ומיהו
היכא דליכא בפסולין ד' ואויר פחות מג' מפסיק ביניהם אין האויר משלימו לארבעה
במה שחושבו כסתום מחמת לבוד דלא אמרינן לבוד להחמיר ,וכן כתב הרא"ש
בפסקיו כ"ז ,וכן הביא בטור )סימן תרל"ב( בשם הרא"ש ז"ל.
לכאורה משמע דבהלכה דלבוד יש בה תרתי א' דאין זה מפסיק והוי כסמוכין זה לזה,
והב' דהוי כמלא האויר ,ולגבי החלק דהוי כסמוך מספק"ל דאולי זה ג"כ נוהג לחומרא
והוי כאילו יש ד' סמוכין זה לזה ,אבל הדין דהוי כסתום פשיטא להו דלא נאמר לבוד
להחמיר.
ועיין בשו"ע )סימן תק"ב( דפסק דאסור להעמיד שולחן שיש לו דפנות המגיעות
לארץ ביו"ט דעושה אהל ביו"ט ,ובמג"א שם הביא דברי הב"י דה"ה אם הדפנות
גבוהים ז' ומשהו ומעמידם בסמוך לג' להקרקע דכיון דהוי לבוד הרי נמצא דיש בה
מחיצה י' ע"י לבוד.
ובד"מ השיג עליו דלא אמרינן לבוד לחומרא כמבואר ברא"ש בסוגיין ,וכן הביא דברי
הרמ"א ביו"ד )סימן שע"ב( דבשני גגין הסמוכין זה לזה ומפסיק ביניהם פחות מג' ויש
טומאה תחת גג א' אינו מביא הטומאה תחת גג השני דלא אמרינן לבוד להחמיר,
והמג"א הקשה עליו מהא דלקמן דף י"ח דרצה לפשוט דאין לבוד באמצע מהא דתנן
ארובה שבבית בין שיש בה פותח טפח או שאין בה מ"מ אם טומאה בבית אין במה
שכנגד הארובה טמא וכן אם טומאה בארובה אין מה שבבית טמא הרי דאין לבוד
באמצע ,ודחה דשאני הלכות טומאה דהכי גמירי להו ,ולהרמ"א מאי קשיא הא לא
אמרינן לבוד להחמיר.
ובנתיב חיים ביאר הא דלא הקשה המג"א על הרא"ש ,משום דהמג"א הא חילק
בסימן תרל"ב דלהיות נחשב סמוכין זה לזה מהני שפיר לבוד אף להחמיר ורק שיהי'
נקרא סתום בסכך פסול זה לא אמרינן ,ולכן הקשה רק על הרמ"א בסימן שע"ב דגם
לענין להיות כסמוכין שלכן יטמא גם תחת הגג השני לא אמרינן לבוד.
ולפי"ז על מה שלענין שולחן שיש לו דפנות לא אסור משום לבוד ל"ק לי' ,אמנם תמה
דהא הרא"ש והתוס' הסתפקו גם אם יש שני טפחים סכך פסול ועוד שני טפחים סכך
פסול ויש הפסק אויר ביניהם הרי דגם ע"ז הסתפקו דאולי יש סברא דלא נימא לבוד
להחמיר ומגמ' דלקמן דף י"ח הא מבואר דהי' שייך בזה לבוד אפילו להחמיר שיטמא
גם נגד הארובה ועיי"ש.
והנה מדברי כולם מובן כמשנ"ת לעיל דיש תרי הלכות בלבוד ,א' דהוי כסמוך ונוגע
זה בזה והב' דהוי כסתום מה שבנתיים ,ולכאורה מנ"ל להרא"ש והתוס' דיש שתי
הלכות ,וגם לכאורה הם סותרים זה את זה כגון בהא דשולחן אם דפנותיו גבוהין ז'
ויעמידנו סמוך לג' להקרקע אם נאמר דהוי כנוגע בקרקע ע"כ אין בו י' טפחים ,ואם
נאמר שיהי' כסתום הרי הוא עומד במקומות ולא נתקרב אל הקרקע ואיך יש בהלכה
זאת תרי דברים הסותרים זה את זה.
ולולא דבריהם הי' נראה דהנה ברא"ש ותוס' דבב' טפחים סכך פסול ועוד ב' טפחים
סכך פסול וביניהם אויר ספק אם מהני להצטרף להיות נחשב כד' טפחים רצופים לא
נזכר בדבריהם דזה מטעם לבוד ,והי' אפשר דיתכן דכל ד' טפחים סכך פסול יכול
לפסול הסוכה אלא אם יש אויר ג' טפחים הא דל מהכא צירוף הסכך פסול הא כבר
פסול מחמת דאויר ג' הא מפסיק ,ואם באמצע יש סכך כשר הא בודאי לא מגרע
השני טפחים סכך הפסול כיון שתיכף יש סכך כשר ,אבל באויר מג' דמחמת האויר
אין פסול יתכן דבכלל לא צריך להיות פסול מחמת שהן סמוכין אלא דכל ד' פוסל,
או דלמא כיון דאויר של פחות מג' מפסיק לא פוסל רק סכך פסול שנמצאים ביחד
וכיון שיש אפי' קצת אויר בינתיים כבר אין ארבעה ביחד וזה לא פוסל ,והראוני
בקהלות יעקב מבעל הנתיבות )על או"ח סימן תק"ב( דכתב כעין זה.
ולפי"ז לגבי הלכות לבוד לא נצטרך לחדש דנאמר שני הלכות ,דלא נסתפקו כלל
שמה שיצטרך הוא מדין לבוד משום דלא נאמר דין לבוד שהם קרובים רק בהאויר
בינתיים הוי כסתום וזה נאמר רק להקל ולא להחמיר.
והנה מה שהקשה המג"א מהא דלקמן דף י"ח דמשמע דלולא דבטומאה לא נאמר
דין לבוד הוי אמינא דיטמא במקום שכנגד ארובה אע"פ ששם אין מאהיל הרי דגם
להחמיר אמרינן לבוד ,הי' אפשר לומר דהנה לכאורה קשה לומר שאותו דין לבוד
נאמר רק לקולא ולא לחומרא כגון בשולחן של דפנות אם יהי' נוגע לאיזה דין להקל
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ענינו של מועד
להם שייכות לאדם העושה מצווה גם הם מרגישים עליה וזה עילוי גדול
לנברא שעושה רצון הקב"ה כל פעם שיש להם שייכות למצווה אז השמחה
שלהם אין לשער וזה שוקל כבר נגד הכל ואע"פ שהם למטה ורחוקים
מהשכינה אבל ע"י כל פעם שעושה מצווה זה התעלות עבורם.
וזה עלינו לדעת דמי שיש לו חידוש של מצוות אין לשער איזה תענוג הוא
וא"כ ק"ו אם מה שעל ידם מקיימים מצוות דהמלח ששמים על המזבח
מתקיים בו מצוה אבל לא עושה בבחירה ,וכן המים שעושים בהם ניסוך
המים ,אבל אדם אין רגע שאינו יכול לקיים מצוה כמש"כ החינוך )הובא
בביאור הלכה סי' א'( דיש ו' מצות תדיריות שבכל רגע יכול לקיימם ,ת"ת
כנגד כולם ,וכתב הגר"א פאה פ"א מ"א שזה על כל תיבה שלומד .מצוות
תפילה עניית אמן איש"ר יש אפשרות תמיד לקיים מצוות ולנבראים
האחרים אין דבר כזה ואפי' אם יש להם שייכות לאדם עושה המצווה אבל
זה לא תמיד והזכות לעשות מצוות חדשות יש רק לאדם וכמה אדם צריך
להיות מאושר על שיכול בכל רגע לעשות מצווה ויכול בכל רגע לעלות בלי
גבול ע"י כל לימוד תיבה של ת"ת כל רגע שחושב במצוות תדיריות עניית
אמן ואיש"ר אבל אדם לא מבין עד כמה שצריך לשמוח אם יכול לקיים
מצוות כל רגע.
אנחנו צריכים להבין שהקב"ה זיכה אותנו שכל נשמה של אדם מישראל
לפני שהיא יורדת לעולם היא תחת כסא הכבוד ולא חסר לה כלום יש להם
שם עונג שא"א להבין והקב"ה ראה שכדאי להוריד את הנשמה אע"פ דאפי'
אנשים שטוב להם אין אדם שלא שאין לו כל מיני צרות במשך חייו וכמש"כ
המסילת ישרים )פ"א( אחד מני אלף לא ימצא שירבה העולם לו הנאות
ושלווה אמיתית יש תמיד מצבים קשים אפי' לאדם שטוב לו ולמה זה כדאי
מה הריוח הרי תחת כסא הכבוד כ"כ טוב לא חסר כלום ,אלא דכאן אפשר
לחדש מצוות בכל רגע ולעלות חה האושר שיש לאדם ,וצריך לנצל את זה
דאם לא מנצלים זה לא טוב ,לא לבזבז את הזמן בשביל דברים בשל מה בכך,
אלא לנצל ללימוד התורה כל רגע צריך להיות שמחה שא"א לשער עד כמה
האדם מאושר אם הוא עושה את זה וצריך לשמוח ולנצל את זה ולא לעשות
שהזמן ילך לאיבוד) .ימלא פי תהלתך ימים נוראים עמ' רנ"א -רנג(

ניסוך המים
כתוב בתורה פרשת ואתחנן )ד' ל"ט( וידעת היום והשבות אל לבבך כי ד' הוא
האלקים וגו"' משמע דידיעה לבד לא מספיקה אלא צריך להיות 'והשבות
אל לבבך' ,ורואים במציאות דאדם יודע הרבה דברים ,אבל בלי שישים לב
אין בזה תועלת.
בחולין )דף ס' א'( איתא :דרש רבי חנינא בר פפא יהי כבוד ד' לעולם ישמח
ד' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו ,בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות
נשאו דשאים ק"ו בעצמן ,אם רצונו של הקב"ה בערבוביא למה אמר למינהו
באילנות ,ועוד ק"ו ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב"ה
למינהו ,אנו עאכו"כ ,מיד כל אחד ואחד יצא למינו ,פתח שר העולם ואמר
יהי כבוד ד' לעולם ישמח ד' במעשיו ופרש"י שכולן זהירין במצוותיו.
והנה הא כל נברא שאיפתו למלא רצון ד' ,כי בשורש של כל נברא יש מלאך,
השר הממונה עליו שרוצה לשמור את הנברא ,ובמד"ר בראשית י' ו' איתא:
דאין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו וא"ל גדל לא רק על
הנבראים אלא אפי' על כל עשב יש מלאך על כל העולם ועל כל מין בפרט,
ועל כל אחד ואחד ,והמלאך הזה הוא בעל השגה גדולה באלקים ,ונהנה
מאוד ומתענג ורוצה לעשות רצונו יתב' ויש לו הנאה גדולה ועונג אם עושה
רצון הקב"ה.
והחידוש כאן שלא נהנה רק ממה שאמר הקב"ה בפירוש ,אלא אפי' ממה
שלא אמר בפירוש דשואף לעשות את רצון ד' ,והיינו ישמח ד' במעשיו דלא
רק מה שהקב"ה אמר ,דהא על העשבים לא למינהו אלא דהבינו ממה
שהאילנות אע"פ שאינם כ"כ בערבוביא ,בכל זאת הקב"ה רוצה למינהו
שלא יתערב מין במין אחר והעשבים שהקב"ה לא אמר להם עשו ק"ו שכך
רצון והם רצו לעשות את רצון ד'.
בפרשת ויקרא ב' י"ג כתוב מלח ברית אלקיך ופרש"י שהברית כרותה למלח
מששת בראשית שהובטחו המים התחתונים ליקרב במזבח במלח וניסוך
המים בחג עכ"ד.
ורבינו בחיי שם מביא לשון המדרש :מים התחתונים נקראו מים בוכים ,ולמה
נקראו מים בוכים ,כי בשעה שחלק הקב"ה את המים נתן אלו למעלה ואלו
למטה התחילו מים התחתונים בוכים וזהו שכתוב בבכי נהרות חבש אמר ר'
אבא בבכי נפרשו המים התחתונים מהמים העליונים ואמרו אוי לנו שלא
זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרינו דלמעלה יש יותר השראת
השכינה ולמעלה הם יותר קרובים להקב"ה ,וכיון דבתחילה כולם היו שם
ביחד לאחר שהבדילם המים התחתונים בכו שאינם זוכים להיות קרובים
לרבש"ע ,מה עשו העיזו פניהם ובקעו תהומות עד שגער בהם הקב"ה
שנאמר) :ישעיה מג ,טז( "הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה") ,נחום א ,ד(
"גוער בים ויבשהו" ,אמר להם הקב"ה הואיל ולכבודי עשיתם כ"כ אין להן
רשות למים העליונים לומר שירה עד שיטלו רשות מכם שנא' מקולות מים
רבים וגו' ולא עוד אלא שעתידין ליקרב ע"ג המזבח במלח וניסוך המים .לומר
שירה צריכים ליטול רשות מהם וגם שמקריבים מהם מלח במזבח וניסוך
המים דהקב"ה ראה בזה שרצונו חביב מאוד עליהם וכיון שכ"כ נצטערו
שרצו להתקרב להקב"ה והיו בוכים שעד כדי כך התענוג הגדול להיות קרוב
לשכינה אנחנו לא מבינים אבל הנבראים האלה ,המלאך שלהם ,מבין את
ההשגה בהקב"ה ורצה להיות קרוב לשכינה לכל נברא יש תענוג גדול לעשות
את רצון הקב"ה ולהיות קרוב לשכינה ,ולכן הם לא מסתפקים במועט להיות
למטה ,כי בתור נברא הקב"ה רוצה שיהי' להם עוד עד שפרצו והעיזו לעלות,
ולאחר שהקב"ה הבטיח להם שימלחו בהם את הקרבנות וגם יעשו מהם
ניסוך המים בחג הם הסכימו להיות למטה ובלי זה הם בכו לפי שלא רצו
להפסיד את התענוג להיות קרובים לשכינה והעיזו לעלות למעלה אע"פ
שהקב"ה אמר שיהיו למטה דהי' להם צער ולאחר שהבטיחו להם הסכימו
להיות למטה ואע"פ שחסר להם קירבה לד' .והנה ניסוך המים מנסכין רק
בסוכות ,ומלח על הקרבנות ג"כ אין תמיד ,שזה הי' רק בזמן הבית שהקריבו
הקרבנות אבל המים העליונים תמיד סמוכים לשכינה ובכל זאת הם הסכימו
כיון שאין דבר כ"כ חשוב כמו אדם שעושה את רצון ד' בבחירה ומקיים מצות
ד' בכל רגע דהם מקיימים פעם אחת אבל אדם בעל בחירה יכול תדיר לחדש
ולקיים מצוות כל הנבראים לא מתחדש בהם כל הזמן מצוות אבל אדם בכל
פעם שעושה קרבן עושה מצווה חדשה והנאה זו לעשות רצון ד' כל פעם
מצווה חדשה זה כ"כ תענוג שאין לשער ולכך הם הסכימו אע"פ שלא יהא
בקביעות מצוות אלו אבל אם נתחדש מצווה זה מאוד חשוב בעיניהם.
כל הנבראים אינם יכולים לעלות הקב"ה בראם וכך הם נשארים דאפי'
המלאכים אינם עולים יש להם השגה גדולה בהקב"ה ושמחתם שמשיגים
אותו א"א לשער ,אבל לעלות אינם יכולים ,רק האדם יכול לעלות ע"י כל
מצווה שעושה ,ולמי שיש שייכות לאדם בעשיית מצווה אז עילוי גדול יש
לכל הנבראים שמשמשים לאדם השלם לעשות מצווה אין להם הנאה יותר
מזה דאדם לא כ"כ גדול אבל צריך תמיד לעלות ועולה ע"י מצוות ואם יש

סוכות שחל בשבת
לכאורה צ"ע למה ביטלו חז"ל הקדושים מצות שופר וכן מצות ד' מינים
כשיו"ט חל בשבת ,משום יחידים שאולי כשירצו ללמוד איך לתקוע ,או איך
עושים נענועים ]שזה לא מעכב דהא מדאגביה יצא יד"ח[ ועי"ז יטלטל ד'
אמות ברה"ר ,הא אפילו כנגד עבירה במזיד כתב בספר חרדים בהקדמה
דביטול עשה יותר גרוע מל"ת שאין כל עונשי גיהנום כדאי אצל השכר
המזומן על מ"ע לעוה"ב וכו' ,והראיה העצומה שאם לא הי' עון ביטול מצות
עשה חמור מדין עונש לא תעשה ,למה אתי עשה ודחי את ל"ת ,והיינו
דבל"ת אחרי שקיבל עונשו אין כבר יותר תביעה עליו ,משא"כ מצות עשה
כשלא קיים חסר לו נצח שכר המצוה אשר אין לשער מתן שכרה ,וכ"כ באבן
שלמה פ"ה אות ט' מניעת קיום מ"ע הוא מרובה ממה שאדם עובר על מל"ת
כמ"ש חז"ל ישב אדם ובטל ממ"ע עובר עליה בכל רגע אבל בל"ת אינו אלא
בשעת מעשה עכ"ד .ולמה כדאי עד כדי כך שאלפי שנים יבטלו מצות עשין,
בשביל חשש של שוגג ,שאפילו מזיד פחות חמור מצד א' ממניעת עשה .ויש
לומר דעבירה זה חילול שם שמים ,דכל עבירת ל"ת ובפרט ל"ת שיש בה כרת
הוא חילול השם גדול ,ואפילו בשוגג הוא עבירה ומבואר ברש"י בשבועות ב'
א' ד"ה תולה דאפילו אינו יודע שחטא יש יסורין ,דכתב שכל השוגגין צריכין
כפרה לכשידעו אלמא קודם ידיעה ענושין הן וכיון דעל עבירת שוגג יש עונש
ע"כ דיש בו חלול כבוד שמים וזה עלינו למנוע בכל אפשרותינו .וגם חטא
פוגם בכל העולמות ,ונהי שהגברא יתוקן ע"י עונשו אבל חילול השם שיוצא
וגם הפגם שנשאר בעולמות זה נשאר ועלינו לתקן אפילו ע"י לבטל מ"ע!

הושע נא שלש שעות
בפרקי דר"א פרק מ"ו איתא בשש שעות ביום קבלו ישראל את הדברות,
ובתשע שעות ביום חזרו ישראל לאהליהם וכו' עי"ש ולפי"ז נמצא דמשך זמן
מתן תורה הי' ג' שעות ,ואולי זה הכונה הושע נא שלש שעות דהיינו בזכות
ג' שעות שהי' מעמד הר סיני ,ובסידור הגר"א מביא פי' שהכונה למלחמת
גוג ומגוג שיהא ג' שעות כלומר בג' עתות כדאיתא בילקוט זכרי' רמז תקע"ט.

למען הרהר עשות רצונך וכו' אז בבא מחרף סתם עינות מים לציון מכלל
יופי הושע נא
בפסחים נ"ו א' איתא ת"ר ששה דברים עשה חזקי' המלך וכו' סתם מי גיחון
העליון ולא הודו לו .ולפי"ז למה מזכירים זה כזכות?
ובמפרשים הביאו המקור לזה מאבות דר' נתן פ"ב ה"ד דמונה גם את זה
בכלל הדברים שעשה והסכימה דעתו לדעת המקום ,ולפי"ז הפייטן לא סידר
כשיטת הגמ' דס"ל שלא הודו לו לחזקי' בזה.

שמחת בית השואבה
צ"ב לשון שמחת בית השואבה ,דלכאורה הול"ל שמחת השואבה? וביאר
רבנו שליט"א שהיות שעושים בו עתה השמחה נעשה זה שמו ,במו בית
הספק בית האוצר ובו ועדיין צ"ב וכי על כל מצוה שיעשו ישתנה שמו בית
ההקהל וכדו') .רבי חיים שלמה רוזנטל קובץ קול תורה עט ,ועי"ש מש"כ בזה(

להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון .ולתרומות והנצחות נא לפנות okmail.co.il@0527680034 :או
ל  0527680034בין הסדרים או בת .ד 5397 .ירושלים או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג
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וזאת הברכה
ושמחת תורה
שנת תשע"ו

פניני הפרשה
חלל מחלל עבודה

בודאי א"א לשאול למה משה לא ביקש על זה קודם ,משום שקיבל נבואה
זו רק עכשיו או כיון שהי' עכשיו עת רצון ויכל לבקש עליו.

ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון )וזאת
הברכה לג ,יא(
והנה בפסחים ע"ב ע"א מייתי מתני' בתרומות )פ"ח מ"א( דכהן שאכל
בתרומה ונודע שהוא בן גרושה וחלוצה פטור ,משום דכתיב ברך ה' חילו
לרבות חלל דעבודתו כשירה ואכילת תרומה עבודה היא.
ולכאו' ה"ה חלל שאכל חטאת העוף שלא ידע שהוא חלל ,ואח"כ נודע
שהוא חלל לא עבר משום נבילה דאכילת קדשים נמי עבודה היא ,אלא דיש
לומר דבתרומה חיוב חומש על התרומה המתחללת באכילת זר וע"ז מהני
דלא מתחללת התרומה כיון דהוי עבודה ,אבל לגבי אכילת נבילה אולי לא
מהני מה דהוי עבודה דמ"מ עבר איסור.
ויותר נראה דגם לענין זה מיקרי דלא עבר עבירה בשוגג) .אילת השחר זבחים מד,
ב(.

חשבונות של תורה

ויששכר באהליך .פרש"י הצלח בישיבת אהליך לתורה לישב ולעבר שנים
ולקבוע חדשים.
וצ"ב למה בירכם במיוחד על פרטים אלו ולא בירכם שיצליחו בכל תלמודם,
ועוד צ"ב מה הקושי המיוחד בידיעת דברים אלו ,ועוד צ"ב דלכאורה עיבור
שנים וקביעת חדשים זה לא ת"ת אלא מצוה כשאר המצוות ,וכן משמע
בחולין צ"ה ב' דר' יוחנן הי' כותב לרב לקדם רבינו שבבבל ,וכשנפטר שלח
לשמואל לקדם חברנו שבבבל וכו' אמר לא ידע לי מידי דרביה אנא כתב שדר
ליה עיבורא דשיתין שני אמר השתא חושבנא בעלמא ידע כתב שדר לי'
תליסר גמלי ספקי טריפתא אמר אית לי' רב בבבל עי"ש ואם עיבור שנים זה
תורה מאי נ"מ שזה חשבונות ,וכי צריך להיות מומחה דוקא בהלכות טריפות
ולא בהלכות קידוש החודש,
ואולי כונתו לומר דמזה ששלח לו חשבונות בקידוש החודש אין ראי' שהוא
גדול בתורה שהרי להבדיל גם באומות העולם יש הבקיאים בזה ,והרמב"ם
העתיק מדבריהם.
תוס' בתענית ז' א' הביאו מהמד"ר דשמואל הי' מעיין בבית הכסא מה
שרואים בכוכבים ,והגרח"ק שליט"א בהקדמה לספר שקל הקודש כותב
בשם החזו"א שהפרקים שכתב הרמב"ם בהל' קידוש החודש מחכמי אומות
העולם לאחר שכתבם הרמב"ם הרי זה תורה ,ובאבות ג' י"ח תנן תקופות
וגימטריאות פרפראות לחכמה ועי"ש תוי"ט שזה על דברים שאינם נצרכים
לחשבון קידוש החודש ועיבור השנה ]והיינו דרק דבר הנצרך לחשבון
התקופה חשיב תורה[.
ויל"ע דבראשונים יש בהרבה מקומות תרגום בלע"ז של דברים הכתובים
בגמ' והרבה לא מבינים את התרגום ,וכן במקומות שרש"י אומר לא ידעתי
פירושו האם כשקוראים זה מקיימים מצות ת"ת ,ומסתבר דכל זה הוא ת"ת.
ובעליות אליהו הערה ט"ז מביא דהרב מהרי"ץ מו"ץ בוילנא סיפר כי הוא
ואבי הר' מהר"י מו"ץ בוילנא למדו משניות וחזרו וידעו כל המשניות בע"פ,
והר' מהרי"ץ חזר על לשון המשנה עד שרגיל על לשונו בעל פה כל המשניות,
ואבי הר' מהר"י חזר על תוכן כל המשניות בלא סגנון הלשון והלכו שניהם
לשאול את פי הגר"א איזה דרך ישרה שיבור לו האדם בזה והשיב כי לדעת
תוכן עמקות המשנה טוב יותר מלדעת בעל פה ולא הענינים על בורים,
והוסיף לאמור כי אך תורה שבכתב נכון לדעת הלשון בלא מגרעת אבל תורה
שבעל פה עיקרה לדעת הדינים והמשפט על בוריה עכ"ד.
אמנם רואים שגם בתורה שבע"פ היו מקפידים לומר את הלשון וכדתנן
בעדיות פ"א מ"ג הלל אומר וכו' אלא שחייב בלשון רבו ועיי"ש בפירוש
הגר"א.

ירושת אבותי

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב) .וזאת הברכה לג ,ד(
הנה במדרש )ספרי וזאת הברכה( משל לבן מלכים שנשבה כשהוא קטן
למדינת הים אפילו לאחר כמה שנים אינו בוש מפני שהוא אומר לירושת
אבותי אני חוזר ,כך ת"ח שהוא פורש מן התורה והלך והתעסק בדברים
אחרים אפילו לאחר כמה שנים הוא מבקש לחזור אינו בוש מפני שאומר
לירושת אבותי אני חוזר עכ"ל.
והנה במדרש כתוב שנשבה ,אבל ע"כ מיירי דאח"כ עבר זמן ולא רצה לחזור
דאז יש סברא שיבוש לחזור לאביו ,ומ"מ אם הוא חוזר רק לירושתו לכאורה
יש להתבייש לחזור.
ואפשר דהנה מענין השארת הנפש דאדם רוצה שיהי' לו בן ויהי' ממנו זכר
בעולם ,וגם שכל עבודתו שעבד בחייו לא ילך לטמיון ויהא המשך לכל
הפחות לחלק הגשמי ,דאת החלק הרוחני אע"פ שבנו ממשיך דרכו אין זה
ירושה אבל לכל הפחות יירש את חלק הגשמי ,ובפרשת לך לך ט"ו ג' כתוב
שאברהם אמר להקב"ה והנה בן ביתי יורש אתי שזה צער דלא יירש אותו
אחד מיוצאי חלציו.
ולכן אינו בוש לחזור לירושתו ,לפי דאדרבה זה רצון אביו שיהא לו יורש ולא
ילך כל עבודתו לטמיון ,וכן כאן הפסוק מלמדנו דכלל ישראל הם היורשים
המפיצים דעת ויראת שמים בעולם והשייכות הזה לתורה נקרא ממשיך
לירושת אביו להפיץ דעת ויראת שמים וצדק ומשפט בעולם.

וזאת ליהודה

וזאת ליהודה ויאמר שמע יקוק קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר
מצריו תהיה )וזאת הברכה לג,ז(
פרש"י ועוד פירשו רבותינו שכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמות
יהודה מתגלגלים בארון .ורש"י בסוטה ז' ב' מפרש דכל עצמות השבטים הי'
שלדן קימת ויהודה איבריו מתפרקין ומתגלגלים בארון.
ועי' תורת חיים ב"ק דף צ"ב דחרם עולה רמ"ח כמנין אבריו של אדם ,לומר
שהחרם נכנס בכל האברים ומתפרקים ממנו ,לכך היו עצמותיו מגולגלין עד
שבא משה והתפלל עליהם וחזרו אבריו למקומם עיי"ש.
ויתכן דלא לכל מי שיש חרם יש הנהגה זו ,אלא אצל השבטים שהיו אנשים
גדולים ,ונראה שמשה התיר את הנידוי ולא רק התפלל.
וצ"ב למה משה המתין עד עכשיו ולא ביקש על זה קודם ,והנה רש"י כתב
כל מ' שנה שהיו במדבר ,ויתכן דלפני כן כל מ' שנה כשהיו במצרים עצמותיו
כן היו במקומם וא"כ י"ל שהנידוי הי' צריך לחול באיזה משך זמן ואח"כ יכל
לבקש על זה ,והנה למש"כ האבן עזרא לעיל פסוק א' שמשה בירך בנבואה

סיום התורה

פסוק י"ג לעיני כל ישראל .פרש"י שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם,
משמע שזה שבח מיוחד מאוד והסכימה דעת הקב"ה לדעתו שנא' אשר
שברת יישר כחך ששברת.
והרעק"א בגליון הש"ס שבת פ"ז א' כתב דאשר הוא כמו ישר ובא האל"ף
במקום היו"ד וכן אשרו חמוץ כמו ישרו חמוץ ,והנה אע"פ שאין מסיימים
אלא בדבר טוב כמש"כ הרמב"ם הל' תפלה פי"ג ה"ה ,ואיך גומרין עם שבירת
הלוחות צ"ל דמ"מ בזה שמשה שיבר את הלוחות הי' הצלה לישראל
כדאיתא במד"ר כי תשא מ"ג א' שע"י זה נידונו כפנויה ולא כאשת איש
ונידונו כשוגגים ולא כמזידין ועיי"ש ולכן אפשר לסיים בזה.

אעלה בתמר
נבואת משה

וכן צריך עיון מה דהוצרך להביא ראיה ,שמשה היה חכם ,מדכתיב ותחסרהו
מעט מאלוקים ,דהיינו שידע מ"ט שערי בינה ,והא אפילו לא ידע מ"ט שערי
בינה ,מכל מקום הא ידע כל התורה ,ועל כן הרי הוא חכם ,וכן כל יתר
הנביאים זכו לשכינה ,אף על פי שלא ידעו מ"ט שערי בינה ,כיון שידעו הרבה
תורה) .אילת השחר נדרים דף ל"ח ע"א ד"ה אין הקב"ה משרה שכינתו(

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים )דברים ל"ד י'(
אמר ר' יוחנן ,אין הקב"ה משרה שכינתו ,אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו,
וכולן ממשה וכו') .נדרים דף ל"ח ע"א( .וצריך עיון קצת ,דאולי רק לנבואה
כמו משה צריך כל אלו ,אבל אין ראיה לגבי דרגת שכינה בפחות מזה.
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ענינא דיומא – שמחת תורה
ישיבה בהקפות

גלילה

שח רבנו :הגר"ח הקפיד שלא לשבת כל זמן ההקפות בשמחת תורה מחמת
כבוד ספרי התורה שמסבבים עמם את הבימה ,ואפי' בצד הבית כנסת לא
היקל לשבת שלא רצה לסמוך על מחיצה של בני אדם ע"י שעושים מעגל
סביב הס"ת ,אלא ישב כל הזמן עם הס"ת בידיו.
ואמר רבנו דה"ה דאין לשבת בשעת הקפות מתחת לעזרת נשים אפי' יש
שם צורת הפתח או פי תקרה יורד וסותם דהוי מחיצה בדיני רשויות שבת
אבל לענין זה אינו נחשב מחיצה להפסק) .אעלה בתמר עמ' כג ,וכן אמר רבנו על

במגילה ל"ב א' איתא הגולל ס"ת נוטל שכר כנגד כולם .יתכן דחשיבות הדבר
הוא כי בזה מראים חביבות התורה גם לעמי הארצות שאינם מבינים קריאת
התורה ולהמבואר שם ג' ב' דכבוד תורה חמור טפי ,א"כ הגולל שעושה
שדברי התורה יהי' שמורין ומכוסין זה זכות יותר גדול.
ועוד יש לומר כיון דהענין לגלול זה פחות מכובד לכן השכר לזה גדול מאד,
וכעין זה מה דאיתא בילקוט פינחס )רמז תשע"ו( שיהושע זכה להיות
המנהיג בגלל שסידר הספסלים.

קריאה דכל שבוע

הקה"י שהיה דרכו לישב בהקפות עם ס"ת בידו ולא סמך על המעגל של אנשים( ]א"ה וראה
בהליכות שלמה מועדים ח"ב פי"ב או' ט באריכות שנו"נ בענין הישיבה בעת הקפות[

בספר תולעת יעקב סדר תפלות שבת כתב :ולא יפסיק בפרשה הבאה בשבת
זה ,כי הקב"ה מנה כל פרשה ופרשה ואמר אתה בשבת פלוני וכו' ואסור
לערב אלה עם אלה ולהכניס מרכבה במרכבה אפילו בתיבה אחת או באות
אחת אלא כל אחת ואחת כמו שפסק הקב"ה וכמו שמנה אותם באותם
פרשיות כל אחד על משמרתו וכשמשלימין ישראל הפרשה למטה אותם
הדברים עולים למעלה ונוטלת אותם המרכבה ההיא הממונה עליהם ומעלה
אותם לפני הקב"ה והדברים ההם עומדים לפניו ומתעטרים בכסא הכבוד
וכו' לפיכך אשרי המשלים פרשיותיו כראוי עכ"ד.
והנה במגילה כ"ט ב' מבואר דבא"י היו מסיימים את קריאת התורה של
חמשה חומשי תורה פעם אחת בג' שנים וע"כ שהם לא הקפידו על ענין זה
וגם בזמנינו כשיו"ט שני של גליות חל בשבת יש אח"כ שינויים בין הפרשה
שקוראים בא"י לבין הפרשה שקוראים בחו"ל ,אמנם את השינויים שיש
בקריאה"ת בין שנה רגילה לשנה מעוברת י"ל שכבר נכנס בחשבון ,עי' מג"א
ריש סימן רפ"ב.

ורבנו היה עושה בשמחת תורה הקפה ראשונה עם הס"ת ואח"כ עומד
במקומו בקרן מזרחית דרומית של האולם ]בביהכ"נ "הלפרין"[ במשך כל זמן
ההקפות וקריאת התורה .ואע"פ שלא מאריכים כ"כ בריקודים ,מ"מ יוצא
שרבנו צריך לעמוד על מקומו כשעתיים.

נתינה לקטן

הגר"ח אמר שאסור למסור ס"ת לקטן דקטנים לאו בני שמירה נינה )עי' ב"מ
מב ,א( ובאמת הגר"ח התפלא על המנהג שכשמוציאים שני ספרי תורה
נותנים לילד את הספר תורה השני שישב ויחזיק אותו עד גמר הקריאה
בספר תורה הראשון ,והא קטנים לאו בני שמירה נינהו] .עי' במשנ"ב סו"ס
סי' קמ"ז שכ' דהיינו שמוסרין הספר למי שהוא שם על הבימה להחזיקו עד
שיגיע זמן קריאת המפטיר ולא טוב הדבר שנוהגין באיזה מקומות למסרו
לנער קטן אלא עכ"פ יש למסרה לבן דעת[) .אעלה בתמר עמ' כו(

הקרבת הקרבנות בשמחת תורה

מפטיר

בפר' פנחס )פרק כט פסוק ל"ו( פר אחד .פרש"י 'ובמדרש רבי תנחומא למדה
תורה דרך ארץ ,שמי שיש לו אכסנאי ,יום ראשון מאכילו פטומות ,למחר
מאכילו דגים ,ולמחר מאכילו בשר בהמה וכו' פוחת והולך כפרי החג .משמע
שהדגים היו יותר יקרים מבשר) ,ועי' תוס' בחולין פ"ד א' ד"ה עשרה שהיו
מקומות כאלו והיו מקומות שבשר הי' יותר יקר(
והדרך ארץ בהנהגה זו היא ,שהאורח יבין שלא להטריח כ"כ את הבעל הבית,
ועוד הוסיפו שזה יוכל לגרום שיפסיק להזמין אורחים) .אילת השחר פנחס כ"ט,
ל(

תוס' במגילה כ"ג א' ד"ה כיון הקשה למה לא מוציאים ס"ת בכל השבתות
לקריאה למפטיר וביום השבת כמו שעושין ביו"ט וכו' ותירצו וכו' ועוד י"ל
לפי שצריך להפטיר בכל שבת מענינו של יום ,ואי קרינן בשל שבת א"כ יהא
צריך להפטיר בדסליק מיני' והיינו בשבת וא"כ יהיו כל ההפטרות מענין אחד
עכ"ל.
מבואר חידוש בדברי התוס' שעדיף שלא להפטיר כלל מאשר להפטיר
ולקרוא הפטרה שלא מענין המפטיר ,וכשאין הנביא שצריכים להפטיר
בשבוע זה מסתבר דלא קוראים הפטרה אחרת.
ובדעת זקנים מבעלי התוס' פרשת פינחס כ"ח ט' כתבו עוד תירוץ דבמועדות
כתוב אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם ואין מקרא יוצא מידי פשוטו
דמשמע קריאה בתורה ממש ,אבל בשבת לא כתיב כן וכו' ולתירוץ זה נמצא
שיש סמך מהתורה לקריאת מפטיר ,ועי' ריטב"א מגילה י"ז א' דקריאה
בתורה בציבור מן התורה בשבתות וימים טובים ,וכ"כ הב"ח או"ח סימן
תרפ"ה.

קראו באמצע קריאת התורה לעליה בחדר השני

עובדא הוי בשמחת תורה בביהכנ"ס הרמב"ן ברובע היהודי בי-ם שבאמצע
קריאת התורה בבית הכנסת קראו לרב המקום הגאון רבי אביגדור נבנצל
שליט"א לחתן בראשית במנין השני ,והסתפק מה עליו לעשות שהרי מבואר
בשו"ע )סימן קמ"ו סעי' א( דאסור לצאת ולהניח ספר תורה כשהוא פתוח,
ועל זה נאמר "ועוזבי ה' יכלו ולבסוף עזב באמצע קריאת התורה וקיבל חתן
תורה ,וכשסיים שם במנין השני חזר להמשך קריאת התורה במנין הראשון
.
ע"כ
ושמעתי שרבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א אמר על המעשה הנ"ל שלא טוב
עשה הגאון הנ"ל בתרתי ,גם בתחילה שעזב באמצע קריאת התורה כדי לקבל
חתן בראשית דאסור לעזוב ס"ת כשהיא פתוחה ,וגם כשחזר ועזב את המנין
השני אפילו בין הקרואים ,שהרי אסור לעזוב אף בין הקרואים רק לצורך דבר
.
גדול עכ"ד
אמנם כשספרתי את הדברים לרבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר שטוב
עשה הרב נבנצל שליט"א ד"עוזבי ה' יכלו" לא שייך היכן שעוזב לשמוע את
דבר ה' ,וכאן הרי עזב כדי לשמוע את דבר ה' במנין השני ושפיר עשה ,וסיים
רבינו שליט"א שכך ראוי לעשות ע"כ) .שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א פר' בראשית
תשע"ד(

בריך שמיה

שח רבנו :זוכרני את הגרי"ז ]בבריסק[ בתפילת מנחה דשבת שהיה אומר
בעת פתיחת הארון תפילת 'בריך שמיה' בקול ובתהלהבות מיוחדת ,אבל את
פסוקי ויהי בנסוע וכו' לא היה אומר כלל ,וזה היה במנינו המיוחד שהתפלל
בביתו בכל שבת ואנו שהיינו שכנים של הגרי"ז התפללנו עמו ביחד.
]וטען ח"א שליט"א לפני רבנו דאולי הטעם שהגרי"ז לא אמר פסוקי ויהי
בנסוע כי לא היה ארון הקודש באותו חדר ,ואמר רבנו אמת שהיו מביאים
את הס"ת מהחדר הסמוך ,אבל הלא בשחרית כן אמר הגרי"ז פסוקים אלו
דויהי בנסוע) .אעלה בתמר עמ' ע"ז( ואמר רבנו שבפרנקפורט לא היו אומרים בריך שמיה
שמוזכר שם 'בר אלהין' והעולם שנוהג לאמרו ביארו דהכונה לנביאים או למלאכים .וכן יש
שדילג על הקטע אנא עבדא דקדיש בריך הוא ,ואי"צ לעשות כן דהכונה דעם ישראל הם עבדי
ה' ואמנם יש דרגות אבל כ"א מישראל הוא נחשב כעבד,

גדר קריאת התורה

הבעל קורא אצל הגרי"ז

ב"ק דף פ"ב א' איתא דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה וכו' כיון
שהלכו ג' ימים בלא תורה מיד נלאו עמדו נביאים שביניהם ותקנו שיהיו
קורין בשבת ,בשני ,ובחמישי .בפשטות משמע שהי' תקנה לקרוא בתורה
בזמנים אלו ולא דהוי רק חובת הציבור כשהתפללו במנין ,וכן משמע
מדאיתא בב"ב מ"ג א' דבני העיר שנגנב להם ס"ת אין דנין בדייני אותה העיר
ואמרינן משום דס"ת לשמיעה קאי ועי"ש בפי' הראשונים ואם אין חובת
היחיד לשמוע הרי לא מחויב שיהנה מהקריאה.
והר"ן רפ"ק דמגילה מפרש דבני הכפרים היו מתכנסים בעיירות בשני
וחמישי לקריאת התורה כתקנת עזרא ,ויל"ע אם כונתו דיש חיוב אע"פ שאין
מתפללים בעשרה או משום דבכפר מתפללין בעשרה ואז חל עליהם חיוב
לשמוע קריאה"ת.
והנה בפשוטו מדברים גם על כפר רחוק מאד ולא נתבאר עד איזה מרחק
חייבים לילך בשביל לשמוע קריאת התורה ,עי' ביאור הלכה סימן קל"ה סעיף
י"ד ד"ה אין מביאין בסופו ועי' ברכת שמואל יבמות סימן כ"א בשם הגר"ח.

הבעל קורא אצל הגרי"ז היה צריך להית מדקדק גדול ,דהגרי"ז היה מחזיר
אותו על טעות בניקוד שאינה משנה את משמעות של התיבה ]ומסתמא גם
על דקדוק של מלעיל ומלרע היה מחזיר[ .ועי' רמ"א או"ח סי' קמ"ב סעי' א.
)אעלה בתמר עמ' ע"ז(

ובין גברא לגברא היה אומר הגרי"ז וארטים על התורה למתפללים ,וחלק
מהדברים נכתבו אח"כ בספרו חידושיו על התורה.

תפילת גשמים

שח לנו ח"א שליט"א ששנה אחת הגישו את רבנו להיות ש"ץ לתפילת מוסף
דשמחת תורה ,וראה שהיו עיניו זולגות דמעות בבקשת 'תפילת גשמים'.
]וגם שנחלש יותר היה ניגש לתפילת גשם ,ולתפילת מוסף היה ניגש מישהו
אחר[

לגעת בזיעה

רגיל רבנו להזהיר ,דאם אדם רוקד לכבוד התורה ומזיע הרבה ,ואח"כ נוגע
בחולצה שלו המלאה זיעה חייב ליטול ידיו ,כפי שנוגע במקומות המטונפים.
וכמבואר בביאור הלכה סי' קס"ד ד"ה שיש.

הבאת ס"ת לקרוא בו

בענין הבאת ס"ת לאיזה מקום לקרוא בו ,כתב הערוך השולחן סימן קל"ה
סעיף ל"ב שהמנהג לדקדק שיקראו בס"ת ג' פעמים דזה מיקרי כקביעות ואין
בזיון שטלטלוה מביהכ"נ ,אבל בפחות מג' פעמים טלטלוה לצורך עראי ויש
בזיון אף אם הביאוה קודם וכו' עכ"ד.
ולכאורה הג' פעמים הכונה שיהיו ג' זמני קריאה בתורה ,אבל אם יעשו ג'
מנינים ויקראו בתורה ג' פעמים ,או בכהאי גוונא שהיו ב' או ג' קריאות בפעם
אחת בשבת ר"ח כמדומה זה נחשב לקריאה אחת.

עוד רגע מצות סוכה

בשנים עברו היה רגיל רבנו להתפלל מעריב של שמחת תורה בישיבת גאון
יעקב .והציעו לו שיקחו אותו ברכב לפני יו"ט כדי שלא יטרח בהליכה לשם.
ואמר שעדיף לישאר בבית עד השקיעה להרויח עוד כמה דקות של מצות
סוכה ואח"כ ללכת ברגל ,ורק בשנים מאוחרות נאלץ ליסוע מקודם ,ושוהה
בסוכת הישיבה עד השקיעה.
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יום היארצייט של הגה"צ רבי ראובן מלמד זצ"ל מרבני פונביז' לצעירים ומח"ס מליץ יושר
נלב"ע מוצאי שמחת תורה ]כג תשרי[ תשמ"ו

הגה"צ ר' ראובן מלמד זצ"ל היה מגדולי תלמידי מרן המשגיח דפוניבז' זצוק"ל ,תלמיד חכם ומתמיד עצום ועובד ה' באופן נורא ,והיה משמש נושא ונותן בישיבה לצעירים
פוניבז' ,והיה מיוחד במינו בעבודת התפילה ,והיה בידידות עמוקה עם יבדלט"א רבנו שליט"א ומאחר שלא הניח זש"ק הבאנו כמה ענינים עליו במלאות ל' שנה לפטירתו

מכתב ברכה לספריו

ותי' לו דאה"נ שלפני גמר המעשה תהי הזריזות מצד ב' הדברים א' מצד
התחלת המעשה כי כל זמן שלא נגמרה עדיין זמן ההתחלה נמשך לא נגמר.
ב' זריזות מיוחדת מצד גמר המעשה ,שיש ע"ז אזהרה מיוחדת שאם אינו
גומר קובר אשתו ובניו ובא להוסיף שבגמר יש שני טעמי הזריזות) .מליץ יושר

בס"ד כ"ו ניסן תשמ"ח בני ברק יצ"ו
הנה הרב הגה"צ ר' ראובן ב"ר משה ליב מלמד זצ"ל ,מהמיוחדים בתורה
ויראת שמים טהורה ,אשר כל ימיו עמל מאד בתורה ,גם היה מהמיוחדים
בעבודה שבלב היא תפלה ,אשר כולם ראו כן תמהו איך אדם חלש בגוף ,יגע
בכל כחו בזה ,והשאיר אחריו ברכה הרבה כתובים בחדושי תורה ,במוסר,
וגם ביאורים ועיונים על פרשיות התורה .וכעת אלמנתו הרבנית תחי' וידידיו
ותלמידיו רוצים להוציא לאור מה שרשם על פרשיות התורה ,ולהיות לו שם
ושארית בארץ ,ושיהי' שפתותיו דובבות בקבר כמאמר חז"ל על הפסוק
אגורה באהלך עולמים ,ועם כי לא ראיתי הרבה ,אבל ת"ח שכל ימיו יגע
בעבודת השי"ת ,אין ספק שכל מה שכתב ספוגים ביראת ה' ,כפי מה שקיבל
מרבותיו הגדולים ,שבנתיבותם הלך ,והמשתדלים ומתעסקים בזה יבורכו
בכל טוב מן השמים.

מס"י פ"ו(

מכאן ועד הגיחון

כתב המס"י שם :הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד הגיחון.
אע"פ שהקב"ה הבטיחו ע"ז ,מ"מ יכול לחול שינוי מצד האדם כמו שאמר
יעקב ע"ה שמא נתלכלכתי בחטא וכמשאחז"ל )אבות פ"ד( העושה עבירה
אחת קנה לו קטיגור אחד ,ואע"פ שזו היתה נבואה לטובה שאינה מתבטלת.
נראה משם דתביעת .המקטרג נשמעת ומצריכה תשובה כי כן סידר המלך
מלכו של עולם ,ומ"ש שאינה משתנה היא כשאין מקטרג.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א פי' שהקטגורין יעמדו מצד חטא שיעשה לאחר
שגזרו עליו ,נמצא לפי"ד שגם מה שיחטא אחר הגזירה יש בכוחה לבטל
למפרע מה שנגזר כבר ,ולפי דברי רק מה שיחטא בין הגזירה לבין ההוצל"פ
ותו לא ודו"ק) .מליץ יושר מס"י פ"ו עמ' סז(

לא כיונו בתפילה

היה ויכוח לרבינו יבלחט"א עם הגאון הצדיק ר' ראובן מלמד זצ"ל לפני הרבה
שנים ,במה שמצינו בדברי חז"ל שהתבטאו האמוראים על עצמם שאינם
מכוונים בתפילה ,עד שא' אמר )ירושלמי ברכות פ"ד ה"ד( דמחזיקנא
טיבותא לרישי' שכורע מעצמו במודים ,וכן עוד דוגמאות שיש בחז"ל,
ובראב"ד בפ"ד מהל' ק"ש ה"ז כ' אהא דכ' הרמב"ם כל מי שהוא פטור
מלקרות קריאת שמע אם רצה להחמיר על עצמו לקרות קורא ,והוא שתהא
דעתו פנויה עליו ,אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל אינו רשאי לקרות
עד שתתיישב דעתו עליו .וכתב הראב"ד ז"ל א"א ,ומה בכך יקרא ויהא
כקורא בתורה ולא יהיה כפורק שם שמים מעליו ואין זה דומה לתפלה ואין
חוששין עתה ליוהרא שהדבר ידוע לרוב הקוראים והמתפללים שאינה אלא
מצות אנשים מלומדה גם בחכמי הגמרא היו אומרין כן מחזיקנא טיבותא
לרישאי כי מטינא למודים כרע מנפשיה ואידך אמר דהוה מני דיומסין בגו
צלותא ואידך אמר דחשיב מאן ממטי אסא לבי מלכא עכ"ל.
ודנו אם כונתם כפשוטו ,וטען הגה"צ הנ"ל דלא יתכן להעלות על הדעת
שהאמוראים הקדושים וטהורים לא כיוונו בשמונה עשרה ,ואמר קל וחומר
ממה שראינו אצל מרן המשגיח הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל שאף
כשהיה חלש מאד ,היה מתפלל מילה במילה בכונה נפלאה ,על אחת כמה
וכמה מצוקי תבל אלו ,אלא ע"כ כונתם שהיה חסר בעומק ודקות הכונה
הנשגבה.
אך רבינו שליט"א הביא מש"כ בתלמידי רבינו יונה בברכות ס"פ תפילת
השחר ]דף כ' ע"ב למטה בדפי הרי"ף[ וז"ל ודילמא מעיקרא לא כוון דעתו
וכו' ,שמא תפילת יוצר בלבד היא ,ומתחלה לא כוון דעתו "בברכה ראשונה"
והוצרך לחזור ולהתפלל מראש פעם אחרת עכ"ל.
הרי לנו להדיא שהיה שייך אצל גדולי האמוראים כמו רבי ינאי שלא כוון
בברכה ראשונה עד שהיה צריך לחזור את התפילה ,ואם לא היה שייך אצלם
חסרון כונה כפשוטו ,רק היה חסר בדברים נשגבים ,לא שייך לחייבו לחזור
את התפילה עבור זה ,ומצא ראי' זו רק לאחר שנסתלק אותו צדיק ,ולא
הספיק להראותו) .שיעורי נפש החיים(

מתכבד בקלון חברו

כתב השערי תשובה )ש"ג רכ"ח( ונהנה לדבר באשמת העם אשר בהעוותם
ישמח ובקלונם יתכבד שלא בפניהם.
מלשון רבנו משמע שהמתכבד בקלון חברו שייך גם שלא בפניו ,וכן משמע
באורחות צדיקים שער התשובה שמביא כ"ד דברים המעכבים את התשובה
וז"ל המתכבד בקלון חברו אומר בלבו שאינו חטא לפי שאין חבירו עומד
אצלו ולא הגיעה לו בושת ולא ביישו אלא הוא ערך מעשיו הטובים וחכמתו
וחריפותו יותר ממעשה חבירו וחכמתו וחריפותו ובעיני השומע דבריו יהיה
הוא מכובד וחבירו בזוי עכ"ל דבריו.
ושמעתי מהג"ר אהרן לייב שטיינמן שליט"א להעיר מלשון השערי קדושה
למהרח"ו ז"ל בשער החמישי שמשמע שמתכבד בקלון חברו דוקא בפניו
הוא ,שכתבו יחד עם הלבנת פנים ומכנה שם רע לחברו שהם בכלל לא תרצח
דאזיל סומקא ואתי חורא.

ואמר לי הרה"ג ר' ראובן

תוס' ב"ק מ ,א כופר אחד אמר רחמנא ולא ב'  -ואף על גב דלגבי חטאת אמר
בפ' המצניע )שבת דף צב :ושם( גבי המוציא ככר לרה"ר והוציאו שנים חייבין
ומסתמא כל חד וחד חייב חטאת התם כיון דכל חד מיחייב אזדונו כרת
מיחייב נמי אשגגתו חטאת ועוד חטאת דלגבוה אין להקפיד אי מביאין שתי
חטאות אבל כופר דלחבירו למה ירויח זה במה שהשור לשנים.
הראוני שבס' מרומי שדה הקשה דהא גם כאן חייב מיתה ביד"ש כ"א
וממילא יתחייב כ"א כופר שלם והנה כאן נראה דהחיוב מיתה ביד"ש והכופר
תליא זה בזה דהנה למ"ר תם חייב חצי כופר ודאי חייב מיתה ביד"ש
ובתשלומי חצי כופר יתכפר ולמ"ר תם פטור מחצי כופר אינו חייב מיתה
ביד"ש ונמצא דכשאנו דנים אם חייב כופר שלם או חצי אז זה משנה
גם דין חיוב מיתה בידי שמים ראם חייב חצי כופר הרי דחיוב מיתה ביד"ש
הוא על חיוב תשלומין דחצי כופר וא"כ לא שייך להתחיל ולומר דכיון דחייב
כ"א מיתה ביד"ש חייב כ"א כופר שלם דהא יתכן דנתמעט כופר שלם וחיוב
מיתה ביד"ש יהי' רק אם לא ישלם חצי כופר משא"כ התם דהחטאת אינו
כלל כפרה על הכרת דהא הכרת על מזיד והחטאת הוא בשוגג וכיון דבהכרח
יש בו במזיד כרת מחויב בהכרח בשוגג כ"א חטאת שלימה ואמר לי הרה"ג
ר' ראובן מלמד זצ"ל שכך גם אמר לו הרב מבריסק זצ"ל דחיוב מיתה ביד"ש
תלוי בדין חיוב הכופר) .אילת השחר ב"ק מ ,א(

תפילת מנחה

סיפר רבנו שעיקר העבודה של ר' ראובן היה בתפילת מנחה ,והיה לעתים
מאריך יותר משעה בשמונה עשרה .ואמר רבנו שכוחו היה שהוא נהנה
מהתפילה עצמה ולכן יכול היה להאריך בה כל כך.

צריך רחמים רבים

וכשרבי ראובן נפל למשכב אמר עליו רבנו בתוך שיחה על חיזוק בתפילה:
הנה לאחרונה קרה אסון רח"ל לא' המיוחדים שעבודת התפילה הי' אצלו
במדרגה גדולה ולדאבונינו הוא בצרה גדולה וצריך רחמים מרובים ,הי' מוטל
על כל אחד להשתתף בצערו ולהתפלל עבורו ,ועוד דלאחר שנחסר בעולם
עבד אחר אשר אנוס ואינו יכול לעבוד ,הרי צריך להתחזק ולהשתדל
להשלים את החסרון ,וכל אחד צריך להשתדל בתפילה ולהרגיש שעובד את
ה' ,ובשכר זה יעזור השי"ת שיהא לו לרפו"ש) .ימלא פי תהלתך תפילה עמ' רס"ו(.

הספד רבנו -שקולה נשמת צדיק ככל העולם ]והבאנו בעבר חלק
מההספד ועכשיו נכתב בשלימותו[

הנה אע"פ שהכרנו אותו שנים רבות ,בכל זאת א"א לומר שהכרנו אותו ,דהי'
צנוע שייף עייל ושייף נפיק ,ועכשיו התגלו דברים שלא ידענו בחייו בין
בשקידת הלימוד במידות טובות והנהגות טובות ,ונראה בחז"ל עד כמה אדם
גדול קובע את קיום כל העולם.
במו"ק )כ"ה ב'( אמרינן כי נח נפשי' דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא
)הורידו דמעות( ,דרבי יוסי שפעו מרזבי דציפורי דמא )המרזבים של ציפורי
שפכו דם( ,דרבי יעקב אתחמיאו כוכבי ביממא )נראו הכוכבים שנשתנה
העולם מרוב צער( ,דר' אסי איעקרו כל אילניא )נעקרו כל האילנות( ,דר'
חייא נחיתו כיפי דנורא מרקיעא )אבנים של אור ירדו מהשמים( ,דר' מנחם
אישתעו צלמנייא והוו למחלצייא )נחלקה ונתמעכה כל צורת פרצוף של
צלמים וצורת המטבעות מפני צורת הצדיק שנשתנית( ,דר' תנחום בר חייא
איתקצצו כל אנדטריא )צורת הצלמים שעושים ע"ש המלך שמת( וכו'.
והנה כל הדברים האלו אינם בדרך הטבע ,והרי בדרך הרגיל הקב"ה מנהיג
העולם בדרך הטבע ולא בדרך נס ,ומה התכלית בניסים אלו.
משמע שצריך לדעת שכל הנהגת הבריאה לפי מה שכתוב בתורה ,וכדאמרו
)זוה"ק ח"א דף קס"א א' – ב'( איסתכל בה באורייתא וברא עלמא ,ולא רק
התורה אלא הצדיקים מקבלי התורה ולומדיה.
והנה לאחר המבול הקב"ה נשבע לנח שלא יהא עוד מבול לשחת הארץ,
דרצונו יתב' בקיום העולם ,אמנם הראו בזה משמים דכשנפטר אדם גדול זה

זכה בספריו

אמר רבנו שאע"פ שמניח כל בוקר פרוטה לכמה נפטרים ממשפחתו שלא
הניחו זש"ק ,על ידידיו ר' ראובן זצ"ל אינו מניח דזכה שכבר יש לו זכר
בספריו החשובים .הוא היה צדיק גדול והיה קם כל יום לפנות בוקר ולומד
עד התפילה בהתמדה גדולה.

בדברי המסילת ישרים

בספרי הגר"ר זצ"ל הביא כמה ענינים מרבנו ]וחלקם כבר הובאו בגליון וכאן הבאנו
דברים נוספים[

כתב המסילת ישרים :חלקי הזריזות שנים ,אחד קודם המעשה ואחד אחרי
כן .קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצוה ,אלא בהגיע
זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו ,ימהר יחיש מעשהו לאחוז
בה ולעשות אותה ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים.
הקשה הגרא"ל שטיינמן שליט"א אם עוד לא גמרה למה צריך לזריזות
מיוחדת של אחר ההתחלה ,תפ"ל משום זריזות שלפני ההתחלה שהרי זה
עדיין לפני ההתחלה.
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ומ"מ צריכים לדעת מה יש לנו מאדם גדול ,מאדם שכל חייו היו רק עבודת
ה' ,דכבר בצעירותו הלך לישיבה ממקום למקום והי' מבקש ה' ,ובאמת זכה
להיות כל חייו באהלה של תורה ,ולא הי' לו דבר אחר חוץ מתורה ויראת
שמים.
והנה הוא הי' גדול בכל הענינים ,אבל עכ"פ מה שראו במיוחד זה הי' יגיעתו
העצומה בתפילה ,דעבד עבודת התפילה בכל כוחותיו.
והנה במכות )י"א א'( תנן דאימותיהן של כהנים גדולים מספקות לרוצחים
הנמצאים בערי המקלט מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו,
והגמ' מקשה וכי אם יתפללו ימותו והכתיב כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת
חנם לא תבא ,א"ל ההוא סבא מפירקי' דרבא שמיע לי שהי' להן לבקש
רחמים על דורן ולא בקשו ,והגמ' בהמשך מביאה דארי אכל אדם במרחק ג'
פרסאות מריב"ל ואליהו הנביא לא דיבר עמו שלשה ימים )דהקפיד עליו על
שלא ביקש רחמים(.
והנה ריב"ל הרי התפלל בכל יום ,ובשמו"ע מתפללים על כל ישראל ,וכן
הכהנים הגדולים שכיהנו בבית ראשון היו צדיקים ,וגם בבית שני הי' שמעון
הצדיק ,ורוב תפילתם היתה על בני דורם ,ומה הכונה שלא התפללו.
אלא משמע דאדם גדול נתבע יותר מכל אדם ,דבודאי ריב"ל התפלל והלואי
שנזכה להתפלל חלק קטן מתפילתו ,אבל אם הי' מתעצם עוד יותר
בתפילתו ,תפילתו לא היתה הולכת לאיבוד ,דככל שמתעצם יותר ,יש יותר
השפעה ומציל את העולם ,ואם הי' מתחזק יותר לפי דרגתו ארי' לא הי' אוכל
את אותו אדם שהי' במרחק ג' פרסאות ממנו ,ולכך אליהו הקפיד עליו.
והנה אין חיוב להאריך כ"כ בתפילה ,אבל המרגיש צורך ויש לו תועלת מזה,
הוא בודאי משפיע מאד ,ומי יודע כמה פורעניות נמנעו אודות תפילותיו של
ר' ראובן זצ"ל ,עד כמה הי' יגע בתפילות ,ויתכן שחלק גדול הי' בזכות
תפילותיו ,וזה מה שחסר.
וזה צריך ללמוד ממנו ,איזה יגיעה עצומה יגע בתפילה ,שהי' עומד כעבד לפני
רבו ,ועבד בכל הכוחות לייגע עצמו בעבודת התפילה ,ואין הכונה שנתפלל
באריכות ,אלא לפחות להתפלל ,ולהקפיד בתפילה בציבור ולהיות זהיר בעניית
דברים שבקדושה ,בכל האפשרויות שעומדים לפנינו ,דעם קצת שימת לב
אפשר להרויחם ,וזה יהא לנו זכות אם נתעורר ע"י שחסר לנו עכשיו כזה אדם,
שא"א לדעת כמה תפילותיו הגינו ,כמה זה הביא סייעתא דשמיא ,דבודאי
תפילותיו השפיעו ולא הלכו לאיבוד.
ונשתדל לכל הפחות לקחת ממנו בחלק של התפילה ,שזה כל אחד ראה איך
שיגע יגיעה עצומה בעבודת ה' עד אפיסת הכוחות ,ואם נתעורר להשתדל
להרגיש עד כמה שאפשר את עבודת ה' ע"י התפילה ,זה יהא לזכות עבורו,
וה' יעזור שנזכה לכל טוב ,ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.

ממש חורבן העולם ,אלא שרצונו ית' שהעולם יתקיים ,אבל כדאי להראות
על זה ניסים ,לפי שיש כאן לימוד גדול שהכל בזכות הת"ח הצדיק שעובד
את ה' ועוסק במצוות ,ובלי זה אין עולם.
והנה בימינו אנחנו לא ראויים לניסים כאלו ,בדורות האמוראים חכמי
התלמוד שכל אחד מהם הי' יכול להחיות מתים ראו את זה ,ויתכן שגם אז
לא כולם ראו ,אבל היו שראו ,שהראו משמים חשיבותו של אדם גדול
דבלעדו זה חורבן העולם ,ואנחנו לא רואים דברים כאלו ,אבל הגמ' כתבה
זה ללמדנו לדעת שהצדיק הוא יסוד עולם ,וכשח"ו הצדיק נפטר זה חורבן
העולם.
והנה בסנהדרין )ק"ג ב'( אמרינן וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר
מלא את ירושלים פה לפה וגו' ,ובפשוטו משמע שהרג הרבה אנשים ונתמלא
הרוגים מפה לפה ,אבל הגמ' מפרשת הכא תרגימו שהרג ישעי' ,במערבא
אמרי שעשה צלם משאוי אלף בני אדם ובכל יום ויום הורג את כולם ,כמאן
אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה שקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל
העולם כולו ,כמ"ד ישעי' הרג ,ופרש"י ואהא קאמר קרא מלא את ירושלים
פה לפה ,שנשמתו של צדיק שקולה כמו שמלא את ירושלים חללים.
ואין זה דוקא צדיק כמו ישעי' ,דהנה בנדה )י"ג ב'( אמרינן דא"ר יוסי אין בן
דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,דהקב"ה ברא הרבה נשמות וכולם
צריכים לבוא לפני שיבוא בן דוד.
והנה במד"ר )פנחס כ"א ב'( כתוב כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה כך
אין דעתן שוין זה לזה ,אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו עכ"ל ,א"כ
גם עבודת ה' של כל אדם צריך להיות חלוק ,דא"א שלשני אנשים החלוקים
בדעה תהא מידה שוה של דעת ושכל וסברא ,ומוכרח להיות שינוי בעבודת
ה' שלהם ,וא"כ הקב"ה רוצה שכל סוגי עבודת ה' יעברו עד ביאת בן דוד.
א"כ כל צדיק בחלקו הוא יחיד ,וכשנפטר הרי זה חורבן העולם כיון שעבודה
זו איננה ,דלכל אחד יש עבודה מסוימת שבשבילה הוא נשלח ,וכתוב
בספרים שיש נשמות כלליות ונשמות פרטיות ,אבל לכל אחד יש את החלק
המיוחד שהוא צריך להשלים את עבודת ה' שלו.
ועל עבודת ה' של צדיק אחד שנסתלקה אפשר לומר שמילא את ירושלים
מפה אל פה ,דשקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו ,דלכל צדיק
יש חלק מיוחד של עבודת ה' שזה הוא עושה.
ולכן אע"פ שיש עוד צדיקים ,מ"מ החלק של עבודת ה' של הנפטר בוטל וזה
חורבן העולם ,ולפי מה דפירשנו דברי הגמ' במו"ק הרי משמע דבמיתת הצדיק
הי' צריך להיות חורבן ,אלא שהעולם ממשיך להתקיים כיון שהקב"ה חפץ
בקיומו.

ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה
שזכינו להוציא בס"ד את העלונים על כל הפרשיות והמועדים במשך כל השנה מדי שבת בשבתו
ונתקבלו באהבה וחיבה בעולם התורה  -ונתרבה כבוד התורה ולומדיה
כן יתן ה' שנזכה להיות חלקנו ממזכי הרבים  -להגדיל תורה ולהאדירה
הודאה מיוחדת לכל אחד ואחד מן העוזרים ברוח ובגשם ,וכן להגאונים המבקרים המסייעים להוצאת הגליון שיצא סולת נקיה עד כמה שהיד מגעת -
וכן לאלו השולחים הערות הארות ותיקונים על הנכתב בגליון יתברכו מהעליון בכל מידי דמיטב
***

ששים גיבורים

הנה בסייעתא דשמיא מרובה זכינו להוציא לאור מידי שבוע בשבוע ,גליון בדברי תורה והנהגות ממרן רבנו שליט"א.
וזכינו שהתקבל בברכה אצל כלל ישראל ,ונקרא בשקיקה ע"י זקני הדור ,ראשי ישיבות ,רבנן ותלמידיהון ,די בכל אתר ואתר ,בארץ ובחו"ל המתענגים
על אוצרות החכמה והתבונה הוראות וחידושים בכל מקצועות התורה והדרכות נפלאות בכל שטחי החיים.
והנה עלויות הוצאת הגליון מידי שבוע מסתכמות בסכום נכבד וגדול ,והכל נופל על כמה אברכים שעושים את כל מלאכתם שלא ע"מ לקבל פרס
ולזיכוי הרבים.
לכן בעצת ובברכת גדולי ת"ח אנו פותחים השנה בפרויקט 'ששים גיבורים'.
שהם יהיו בס"ד ששים נדיבי עם שיקחו כ"א אחריות על גליון א' ,ואי"ה בשנה הבעל"ט עומדים לצאת ששים גליונות כל גליון עולה לנו לכה"פ ₪ 1000
שזה הסכום המינימלי להוצאה שבועית.
ולכך אנו פונים לנדיבי עם ,או למי שמכיר אנשים שרוצים ליטול חלקם בזה ,לפנות אלינו בהקדם.
ניתן לשלם בתשלומים ,בכרטיס אשראי או בהוראת קבע.
כל פרנס של גליון יהיה זכאי לבחור שבוע שבו ינציח את קרוביו בראש הגליון או להצלחה.
נ"ב אם יהיה לנו ח"ו אונס וכדו' שמשום כך לא יצא גליון בשבוע מסוים ,הכסף יוחזר לנדיב בס"ד.
***
בס"ד אנו רוצים להוציא את כל הגליונות של שנת תשע"ה אגודים יחד ,ולכן אנו פונים ומבקשים לכל מי שיש הערה או הארה הוספה או תיקון למש"כ
בגליונות
וכן מי שיש בידו חידושים עה"ת עובדות והנהגות הוראות בענינים שונים מרבנו שליט"א עבור הגליונות הבאים
נא לפנות ל0527680034@ok m ail.co.il
או ל  0527680034בין הסדרים
או בת .ד 5397 .ירושלים ולציין עבור כאיל תערוג
או בפקס  0722164414ולציין עבור כאיל תערוג

264

