
שליט"א  רבנו  של  מקיפה  שיחה  נביא  שבוע  כל  אי"ה 
תהלתך פי  'ימלא  הספרים  סדרת  מתוך  הפרשה  בעניני 

הנהגת הקב"ה שהנענש יכיר על מה נענש
פר' שלח תשמ"ז: מוצ"ש  יעקב  גאון  בישיבת  רבנו  שיחת 
כלל  ועליית  התורה  מעלת  בגודל  לדבר  מרבים  חז"ל 
שזכו  ישראל  כלל  מאושרים  וכמה  ידה,  על  ישראל 
לא  בעולם  דבר  שום  לתת  יכולה  שתורה  מה  לתורה, 
נראה  בו  גם  אשר  מסוים  פרט  על  ונעמוד  לתת,  יכול 

התורה.  מעלת  גודל  את 
נחמן  בר  ר"ש  אמר  אומרת  א'(  )כ"ט  בסנהדרין  הגמ' 
מנחש  למסית  טוענין  שאין  מניין  יונתן  ר'  אמר 
לנחש  לו  הי'  טענות  הרבה  שמלאי  דא"ר  הקדמוני, 
שלא  לפי  הקב"ה  לו  טען  לא  מה  ומפני  טען,  ולא  לטעון 
תלמיד  ודברי  הרב  דברי  למימר  הו"ל  מאי  הוא,  טען 
היו  לא  וחוה  ]ואדם  שומעין  הרב  דברי  שומעין  מי  דברי 

אליו[.  לשמוע  צריכים 

עצמו  יפטור  מסית  כל  א"כ  וא"ת  מקשים:  והתוס' 
שומעין[  מי  דברי  התלמיד  ודברי  הרב  ]דדברי  טענה  באותה 
נענש  ולא  להסית  שלא  נצטוה  שלא  נחש  דדוקא  וי"ל 
שנצטוה  מסית  אבל  ידו,  על  תקלה  שבאת  לפי  אלא 
שנצטוה  דלפי  ]דהיינו  עובר  כשמסית  נמצא  להסית  שלא 
ודברי  הרב  דברי  שיאמר  שייך  לא  להסית,  שלא  גופא  בזה 

שומעין[.  מי  דברי  התלמיד 

טובה  טענה  הי'  לנחש  שבאמת  מהגמ'  מבואר  הרי 
טען,  לא  שהוא  בכך  מה  דא"כ  וצ"ב  עצמו,  את  להצדיק 

טובה. טענה  לו  יש  הרי 
אמר  אחד  דאם  לעיל,  בגמ'  שם  דאיתא  במה  ובשלמא 
לי  תנהו  א"ל  למחר  הן,  לו  אמר  בידך  לי  מנה  לחבירו 
טוענין  אין  טען  לא  ואם  פטור  בך  אני  משטה  א"ל 
מה  לפי  דנים  אדם  בני  דבדיני  כיון  מובן,  זה  דין  לו, 
לשטות  אתמול  נתכוין  באמת  שאם  ואומרים  שרואים, 
שהודה  הוכחה  זה  כך  טען  ומדלא  כך,  טוען  הי'  בו 

חייב.  ולכן  בחיובו  כופר  הוא  ועכשיו  באמת 
צריך  ולא  האמת  את  יודע  הקב"ה  הרי  הנחש  אצל  אבל 
את  מסירה  הרב  דדברי  זו  טענה  ואם  יטעון,  שהנחש 
לא  הקב"ה  הרי  נענש  הוא  למה  הנחש  מן  האחריות 

דינא.  בלא  דינא  עביד 
הרי  הזו,  הטענה  את  טען  לא  הנחש  למה  צ"ב  ועוד 
וכתוב  וחוה,  אדם  את  שהטעה  עד  מאד  פיקח  הי'  הוא 
הי'  המדובר  והרי  השדה,  חית  מכל  ערום  שהי'  בפסוק 
שנהפך  כמותו,  הי'  שלא  הנורא  מהעונש  ולהנצל  לטעון 
עפר  על  שגוחן  מכולם  גרוע  חי  לבעל  דעה  בעל  מנברא 
צריך  הי'  הרי  שותקים,  זה  על  וכי  לחמו,  ועפר  דעה  ללא 
לא  ולמה  שאפשר,  מה  כל  לטעון  כחו  בכל  להתאמץ 

שומעין?  מי  דברי  התלמיד  ודברי  הרב  דברי  טען 
הנידונים  שאנשים  בחז"ל  מקומות  בכמה  מצינו  והנה 
א'(  )ק"י  בסנהדרין  הדין,  את  עליהם  מצדיקים  בגיהנום 
ותורתו  אמת  משה  אומרים  קרח  עדת  דבלועי  איתא 
יהושע  דא"ר  איתא  א(  )יט,  ובעירובין  בדאין,  והן  אמת 
ישיתוהו  מעין  הבכא  בעמק  עוברי  דכתיב  מאי  לוי  בן 
על  שעוברין  אדם  בני  אלו  עוברי  מורה,  יעטה  ברכות  גם 
הבכא  גיהנם,  להם  שמעמיקין  עמק  הקב"ה,  של  רצונו 
ברכות  גם  שיתין,  של  כמעיין  דמעות  ומורידין  שבוכין 
לפניו  ואומרים  הדין,  את  עליהם  שמצדיקין  מורה,  יעטה 
תקנת  ויפה  חייבת  יפה  זכית  יפה  דנת  יפה  רבש"ע 

לצדיקים. עדן  גן  לרשעים  גיהנם 
שהנהגת  מזה  רואים  אלא  לכך?  צריך  למה  ולכאורה 

כשאחד  אדם  דבדיני  אדם,  בני  כהנהגת  אינה  בדינו  ד' 
אשם  שאינו  יצעק  הנאשם  אם  אפילו  עונש  לקבל  צריך 
אשם  שהוא  סבורים  הדיינים  דאם  אליו  לב  ישימו  לא 

הדין.  חומר  בכל  יענישוהו 

שהאדם  רצונו  שמעניש  שבשעה  היא  ד'  הנהגת  אבל 
יחשוב  שלא  החסד  מהנהגת  וזה  העונש,  לו  שמגיע  יכיר 
שהחוטא  כך  לידי  מביא  והעונש  סתם,  שנענש  אדם 
אמת  ותורתו  דמשה  החוטא,  והוא  הצדיק  שד'  משתכנע 

בדאין. ואנו 

את  ידון  דכשהקב"ה  א'  ג'  בע"ז  בגמ'  יותר  עוד  ומצינו 
מצוות  ז'  על  שעברו  על  לבוא  לעתיד  העולם  אומות 
ונעשנה,  מראש  לנו  תנה  רבש"ע  לפניו  יאמרו  הם  ב"נ 
הקב"ה  להן  אמר  ונקיימנה,  תורה  עתה  לנו  תן  כלומר 
מי  בשבת  יאכל  שבת  בערב  שטרח  מי  שבעולם  שוטים 
מצוה  אעפ"כ  אלא  בשבת,  יאכל  מהיכן  בע"ש  טרח  שלא 

אותה.  ועשו  לכו  שמה  וסוכה  לי  יש  קלה 

ריב"ל  אמר  והא  הכי  אמרת  מצית  ומי  הגמ'  ומקשה 
ולא  לעשותם  היום  היום  מצוך  אנכי  אשר  דכתיב  מאי 
שכר,  ליטול  היום  ולא  לעשותם  היום  לעשותם  למחר 
מיד  וכו',  בריותיו  עם  בטרוניא  בא  הקב"ה  שאין  אלא 
והקב"ה  גגו  בראש  סוכה  ועושה  והולך  נוטל  אחד  כל 
מבעט  ואחד  א'  וכל  תמוז  בתקופת  חמה  עליהם  מקדיר 

ויוצא.  בסוכתו 

אלפי  ובמשך  מצוות  בז'  נצטוו  האומות  שהרי  וצ"ב 
את  ועשו  ועברו  לקיימם,  רצו  לא  העולם  קיום  שנות 
וכשבאים  מיחידים  חוץ  שבעולם  והתועבות  הרעות  כל 
לקיים  שרוצים  עכשיו  ואומרים  צדיקים  נעשים  לדונם 

התורה.  את 

עם  בטרוניא  בא  הקב"ה  אין  זה  על  לומר  שייך  מה  וכי 
שהקב"ה  הכונה  ושם  כך  שכתוב  מקומות  דיש  בריותיו, 
אבל  מאד,  עליהם  שקשה  דבר  מהברואים  דורש  לא 
שנות  באלפי  שהרשיעו  ולאחר  העבר  על  מדברים  כאן 
מהכלל  היוצא  דבר  עבורם  עושה  הקב"ה  העולם  קיום 
לפנים  עושה  הוא  למחר  ולא  לעשותם  שהיום  דאע"פ 
ג"כ  וזה  מצוה  לקיים  אפשרות  להם  ונותן  הדין  משורת 

מקיימים. לא 

יודעים  שהרי  גדולה,  מהשחתה  בא  טענתם  באמת  והנה 
ומתוך  שבעולם,  עבירות  בכל  השנים  כל  שחטאו 
עונש,  להם  מגיע  שלא  ואוחזים  נכנעים  אינם  רשעותם 
להם  ונותן  כרגיל  שלא  עבורם  עושה  הקב"ה  ואעפ"כ 

לקיימם. מצוה 

שמגיע  יכיר  שהחוטא  ד'  שרצון  לפי  כך  עושה  ולמה 
אשם  שאינו  טענה  איזה  שיש  זמן  וכל  העונש,  לו 
ובמדותיהם  ברשעותם  העולם  דאומות  נכון  שאינו  אע"פ 
את  העמידו  הם  בחטאם  מכירים  אינם  המושחתות 
כל  לעשות  רשות  יש  ולהם  עוד  ואפסי  שאני  עצמם 
מחדש  הקב"ה  זאת  בכל  טוב  כל  להם  ומגיע  רע 
להם  ונותן  לעשותם  מחר  של  מיוחדת  הנהגה  בעבורם 
יסוד  מאותו  הכל  וזה  אותה,  מקיימים  ולא  מצוה  עכשיו 
שהם  בעצמם  ויכירו  שיראו  לאחר  רק  מענישם  שהקב"ה 

דנת.  יפה  ויאמרו  העונש  להם  ומגיע  רשעים 

ברדלא  כהן  אבא  י'(  )צ"ג  ויגש  במד"ר  דאיתא  מה  וכן 
וכו'  התוכחה  מיום  לנו  אוי  הדין  מיום  לנו  אוי  אמר 
לעמוד  יכולים  היו  ולא  הי'  שבטים  של  קטנן  יוסף 
ואחד  אחד  כל  ויוכיח  הקב"ה  לכשיבא  וכו'  בתוכחתו 
א'  על  לעיניך  ואערכה  אוכיחך  שנא'  שהוא  מה  לפי 

וכמה. כמה 
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השומר אחי אנכי
לא  בפיו  ושאלתו  שליט"א  לרבנו  נכנס  יהודי 
לפני  קין  שהרצה  כביכול  ומתן  המשא  את  הבנתי 
ויאמר  אחיך  הבל  אי  קין  אל  ד'  ויאמר  הקב"ה 
לכאן  שומר  ענין  מה  אנכי.  אחי  השומר  ידעתי  לא 
היכן  לדעת  עליו  היה  אחיו  על  שומר  היה  אם  וכי 

חבוי?  הוא 
בהלכות  הלכה  לך  הנה  בחיוך:  השיב  שליט"א  רבנו 
בפרק  פעמיים  מפורשת  גמרא  שהיא  שומרים 
דאפקיד  גברא  ההוא  מ"ב:  ובדף  ל"ה  בדף  המפקיד 
ליה  אמר  כיפי  לי  הב  ליה  אמר  חבריה  גבה  כיפי 
נחמן  דרב  לקמיה  אתא  אותבינהו  היכא  ידענא  לא 
שלים.  זיל  היא  פשיעותא  ידענא  לא  כל  ליה  אמר 
דקרא  טעמא  בספר  כתב  השחר  האילת  וכדברי 
היתה  לא  שומר  היה  קין  שאם  "משמע  לשונו  וזה 
בבא  שאמר  למה  ראיה  ומכאן  ידעתי  לא  טענה  לו 
היא".  פשיעותא  ידענא  לא  כל  א'  ל"ה  דף  מציעא 

תשע"א( נח  השיחים  )תחת 
לקרוא שם אדם

נהגו  רבנו  אמר  אדם   - בשם  לבנו  לקרוא  רצה  אחד 
בשם  לקרוא  טוב  לא   - "אדם"  בשם  לקרוא  לא 
כתוב  רע"ו  סי'  המבי"ט  שבשו"ת  גם  והביא  זה, 
טעמא  בס'  ]ועי'  תורה.  מתן  לפני  שמות  לקרוא  לא 

זה[. בענין  באריכות  שליט"א  הגרח"ק  למרן  דקרא 

האדם  מן  לקח  אשר  הצלע  את  אלקים  ה'  ויבן 
כב( ב,  )בראשית  האדם.  אל  ויבאה  לאשה 

אמר  לוי  ר'  בשם  דסכנין  ר"י  איתא  ב'  י"ר  במד"ר 
אבר  כל  ועל  וכו'  לבראתה  מאין  התבונן  כתיב  ויבן 
אשה  תהא  לה  אומר  הי'  בה  בורא  שהי'  ואבר 

עכ"ד.  צנועה 
כ"ח  פסוק  להלן  כתוב  החטא  לפני  דהא  ויל"ע 
בריאתה  בעת  לה  אמרו  ולפי"ז  ערומים  שניהם  ויהו 
בעץ  בבחירתם  שיחטאו  לאחר  רק  שייך  שיהי'  דבר 

צנועה. להיות  שתצטרך  הדעת 

ריבוי האסונות הטבע
אשר  כן  אחרי  וגם  ההם  בימים  בארץ  היו  הנפלים 
המה  להם  וילדו  האדם  בנות  אל  האלהים  בני  יבאו 
ד(  ו,  )בראשית  השם.  אנשי  מעולם  אשר  הגברים 
שעלה  אנוש  דור  של  באבדן  שראו  'אע"פ  פרש"י 
המבול  דור  נכנע  לא  העולם  שליש  והציף  אוקיינוס 
נתבעים  עכו"ם  דגם  כאן  למדנו  מהם'.  ללמוד 
רואים  היום  וגם  אסונות  על  להתבונן  שצריכים 
כמו  רע  הרבה  שעושים  במקומות  גדולים  אסונות  שיש 

בטבע.  הכל  את  תולים  והם  קולומבי' 

מגובה  בקוטבים  הקרח  נמס  שבזמנינו  ידוע  וכן 
שמתכסים  איים  ויש  העולם  התחממות  מפני  הים 
זה  שע"י  החטאים  בסיבת  וזה  ונכחדים  במים 
הראשונים  דורות  ומ"מ  בעולם  חלקים  נשמדים 
נתבעו  רוחניים  בענינים  הבנה  בעלי  יותר  שהיו 
עמהם  שנהג  כמו  היום  נוהג  הי'  הקב"ה  ואם  יותר 

קשה. יותר  הרבה  הי' 

פניני הפרשהשיחה לפרשת השבוע

המשך בעמ' 3

צריך עיון

התעוררות



בדורינו  להעמיד  שליט"א  רשכבה"ג  רבנו  מרן  שטרח  ומערכות  גדרים  נביא  שבוע  מידי  אי"ה 
לרבים להימסר  הניתנים  דברים  רק  כאן  ונביא  הנגלה,  על  רב  הנסתר  ולעתים 

על זהירות בין האירוסים ]משודכים[ לחתונה
וכינס  לחתונה  האירוסין  בין  שיש  הפרצות  את  להעמיד  הרבה  טרח  שליט"א  רבנו 

וכדלהלן. זה  בענין  מכתבים  כמה  כתב  וכן  זה.  עבור  ישיבות  ראשי  אסיפת 

דברי רבנו בכינוס ראשי הישיבות
ראש  זצ"ל  פינקל  רנ"צ  הגדול  הגאון  בבית  כינוס  נערך  תשס"ז  סיון  ובכ"ה 
הענין  את  יודעים  מסתמא  כולם  בתו"ד:  רבנו  ואמר  זה  בענין  מיר  ישיבת 
לא  זה  בעצם  אירוסין,  שקוראים  מה  לאחר  זמן  הרי  יש  עליו,  שנתאספו 
רק  לא  זה  חושבים,  שהם  מה  והנה  מדאי,  יותר  שנפגשים  ביניים  זמן  אירוסין, 
זה,  כעין  דבר  על  אומרת  א'(  )ק"ז  בסנהדרין  שהגמ'  כמו  אלא  לתועלת,  שאינו 
שרוצים  געגועים,  יותר  יש  יותר,  שנפגשים  כמה  שבע,  ומרעיבו  רעב  משביעו 
צריך  וזה  עבורה,  והן  עבורו  הן  טוב  לא  מאוד  וזה  להיפגש,  ועוד  עוד 
הפסקות,  יותר  הרבה  להיות  צריך  הי'  דעתי  לפי  בעצם  כמה,  גדר  לעשות 
וא"כ  שבועות,  בשלש  פעם  שיהא  זצ"ל  שך  הגרא"מ  בשם  אמרו  כבר  אבל 
זה  כי  יותר,  יהא  שלא  לשמור  מאוד  צריך  זה  עכ"פ  אבל  זקן,  הורה  כבר 

מאוד. לה  קשה  הזמן,  כל  מתוחה  היא  טוב,  לא  וזה  סוף,  בלי 
צריך  נפגשים  אם  אפי'  שעות,  הרבה  שנפגשים  כאלה  שיש  שמעתי  כן  וכמו 
שנפגשים  שיש  אומרים  אבל  רגעים,  כמה  עוד  להוסיף  אולי  אפשר  שעה,  להיות 
בלימוד,  מדברים  לא  הם  הרי  הרבה,  כ"כ  לדבר  יש  מה  יודע  איני  שעות,  שש 

טובים. דברים  עושה  לא  זה  מוסיף,  זה  מה  שטויות,  מדברים  אלא 
ישראל  כלל  של  טובים  הכי  שהבנים  לדעת  צריכים  הישיבות  ראשי  ובכלל 
להציל  צריכים  שהם  הישיבות,  ראשי  על  אחריות  יש  וא"כ  בישיבות,  הם 
ויורדים,  הולכים  הדורות  יעשה,  מי  אז  יעשו  לא  הם  אם  הבא,  הדור  את 
יש  יותר,  עוד  יהי'  שלא  שאפשר  כמה  עד  לשמור  צריך  הפחות  ולכל 
ישימו  ישיבות  הראשי  לא  אם  משהו,  הפחות  לכל  אבל  מאוד,  עצומה  ירידה 

לב. ישים  מי  הישיבות  בני  של  החינוך  על  דגש 
ירדו,  לא  שח"ו  הבחורים  על  אחריות  להרגיש  צריך  ומשגיח  ישיבה  ראש  כל 
ברחוב,  יש  גרועים  דברים  שכ"כ  בדורינו  ובפרט  מוכרח,  שמאוד  דבר  וזה 
דברים,  ועוד  אסורות  בראייות  ח"ו  יכשל  שלא  גדול  צדיק  להיות  צריך  בחור 
אינם  הפגישות  כל  זרה,  כל  כמו  עליו  אסורה  היא  הנישואין  לפני  דין  פי  ועל 
אמר,  זצ"ל  שהגראמ"ש  ממה  להוריד  א"א  טובים,  דברים  אחריהם  גוררים 
הרבה. כ"כ  לדבר  לא  ובעיקר  להוסיף,  לא  הפחות  לכל  אבל  זקן,  הורה  כבר 
לדבר  אפשר  דקה  שבמשך  כתב  בהגה"ה(  פ"ב  הבית  תורת  )בספר  הח"ח  הרי 
מה  א"כ  מילים,  אלפי  לדבר  אפשר  שעה  שבמשך  נמצא  מילים,  מאתיים 
צריך  וכי  שטויות,  אלא  תורה  בדברי  מדברים  לא  הרי  הרבה,  כ"כ  לדבר  יש 
לי  שאמרו  כמדומה  הבחינות,  מכל  טוב  לא  זה  שטויות,  הרבה  כ"כ  לדבר 
יצא  לא  אח"כ  הנישואין,  לפני  זו  בתקופה  כהוגן  התנהגו  שלא  אלו  שרוב 
זה  בזמן  שהתנהגו  דאלו  שמעתי,  כך  אבל  נכון,  זה  אם  בחנתי  לא  טוב, 

עבורה. ולא  עבורו  טוב  לא  זה  נחת,  הי'  לא  אח"כ  אז  טוב,  לא 
להיות  צריך  האחרונה  שבפגישה  הלכה  איזה  כמו  להם  שיש  שמעתי  ובפרט 
להוסיף  אפשר  שעה,  מדברים  מה,  בשביל  דבר,  כזה  יש  מהיכן  הלילה,  כל 
לראות  צריך  הרי  לדבר,  שעות  שש  אבל  שעה,  חצי  שעה,  רבע  קצת  עוד 

לדבר. מה  על  שיהי'  כדי  הזולים  העתונים  כל  את 
הבנים  הם  אלו  הרי  הבא,  הדור  על  אחראי  הוא  ישיבה  ראש  כל  ובכלל 
נשאר  מה  משהו,  יש  באוניברסיטאות  וכי  ישראל,  בכלל  שיש  טובים  הכי 
של  העידית  שהם  הישיבות  בחורי  רק  בסדר,  לא  לגמרי  הם  רח"ל,  מהם 
אבל  יורדים,  הדורות  כך  בין  הבא,  הדור  של  האחריות  זה  ישראל,  כלל 

קכ"ז(  – קכ"ו  עמ'  ציבור  עניני  תהלתך  פי  )ימלא  משהו.  שישאר  הפחות  לכל 

מכתב רבנו
שליט"א.  הקדושות  הישיבות  ראשי  לכבוד  לפ"ק,  תשס"ז  תמוז  ה'  בס"ד, 
מעט,  שמתראים  מקובל  אירוסין,  בלשונינו  שקוראים  מה  אחרי  בזמן  הנה 
בזה  שיש  שחושבים  ומה  מדאי.  יותר  ונפגשים  ירידה  חלה  לאחרונה  אך 
רוצים  להפגש  שמרבים  ומה  לשניהם,  טוב  לא  מאד  זה  אדרבה  תועלת, 

גדר. לעשות  וצריך  עוד, 
כל  וגם  אדם,  כל  כמו  אסורים  הם  הרי  התחתנו  שלא  זמן  כל  דין  ועפ"י 

שלא  שאפשר  כמה  לצמצם  וצריך  טובים,  דברים  אחריהם  מביאים  לא  הפגישות 
שבועות,  בשלש  פעם  שיתראו  זצ"ל  שך  הגרא"מ  מרן  קבע  וכבר  הרבה.  יפגשו 
זה  על  לשמור  וצריך  מזה.  יותר  להפגש  להוסיף  אין  אך  זקן,  הורה  וכבר 
שעות,  של  גוזמא  שמאריכים  ויש  טוב.  לא  זה  כי  יותר,  ילכו  שלא  משמר  בכל 
טוב. לא  זה  הבחינות  ומכל  טובים,  דברים  מביא  לא  זה  הרי  מוסיף,  זה  ומה 
הבית  בנין  לפני  האחרונה  שהפגישה  מכוער  מנהג  שנשתרש  ששמעתי  ובפרט 
והם  כלל,  רצויים  שאינם  במקומות  פעמים  הרבה  ומתקיימת  מאד,  נמשכת 
גרועים  יסודות  על  ולתורתו  לה'  יהודי  בית  יבנו  והאיך  מאד,  חמורים  דברים 
יצא  לא  אח"כ  כהוגן,  התנהגו  לא  לחתונה  האירוסין  שבין  אלה  וכל  כאלה. 

אלו.  מנהגים  מקרבינו  לשרש  לראות  צריך  לכן  נחת.  היה  ולא  טוב 
הדבר.  חומר  את  לתלמידים  להסביר  הישיבות  ראשי  על  מוטלת  והעבודה 
הדור  את  לעצב  צריכים  והם  הבא,  הדור  על  האחראים  הם  הישיבות  וראשי 

הענינים. בכל  בסדר  שיתנהגו  ולראות  טובה,  הכוונה  להיות  ומוכרח  הבא, 
כל  יצמחו  זה  ובזכות  הדברים,  על  בתוקף  יעמדו  הישיבות  שראשי  ונזכה 

ה'. מבקשי  כל  לב  כחפץ  ויראה,  בתורה  מאד  גדולים  התלמידים 
ליפקוביץ יהודה  מיכל  שטינמן  אי"ל  אלישיב   שלו'  יוסף 

מכתב נוסף בענין
רב. וישע  שלו'  שליט"א  הגאונים  הישיבות  ראשי  כבוד  בס"ד, 

יותר  ישיחו  לא  שמשתדכים  שהבחורים  לראות  מאד  שצריך  כתבנו  כבר  הנה 
ובין  ברוחניות  בין  אחד  לכל  טוב  לא  מאד  זה  כי  המשודכת  עם  שעות  מדאי 
שעוד  בפרט  ועכשיו  חיזוק,  צריך  שזה  ששמענו  כפי  לחזק  בזה  ובאנו  בגשמיות. 
מכשול.  יצא  שלא  חיזוק  מאד  צריך  מועדים  של  ובזמן  המועדים  ימי  קרוב  מעט 
ההנהגה  להסיר  מאד  להשתדל  הישיבות  ראשי  על  מוטל  שזה  דיברנו  שכבר  וכפי 

הבחורים. על  להשפיע  מאד  יוכלו  מאמץ  יעשו  אם  ובודאי  הבחורים,  של 
תורת  ולימוד  יראתו  ולהוסיף  הגונים  בתלמידים  גבולם  להרבות  כולם  ויזכו 
טובה  וחתימה  כתיבה  להטיב,  כרצונו  ולגשמיות  לרוחניות  גם  ויזכו  השי"ת, 
לציון  ויעלו  עמו  שבות  ה'  ישיב  עת  לראות  יזכו  ולמשפחתו,  אחד  לכל 

לפ"ק. תשס"ח  אלול  כ"ג  ראשם.  על  עולם  ושמחת  ברנה 

מכתב לבני ישיבתו
נצח. בימינם  נעימות   - תורה  ארחות  ישיבת  מדרשינו  בית  יושבי  ליקירנו  בס"ד, 
נפגשים  שפחות  ומה  ההשתדכות  אחרי  בפגישות  להרבות  לא  דעתינו  כידוע 
להפגש  לא  הונהג  עכשיו  שעד  והיות  בגשמיות  גם  ברוחניות  טוב  יותר 
טוב  לכל  תזכו  וכולכם  כן  להמשיך  מאד  טוב  שבועות  בכארבע  מפעם  יותר 

שטיינמן לייב  יהודה  אהרן  לפ"ק  תשס"ז  תמוז  כ'  ברו"ג. 

דרשה להורי בנות הסמינרים, אור לכ"ט מנ"א תשע"ב
זה. על  לדבר  זאת  בכל  צריך  רק  יודע,  בעצם  אחד  שכל  דבר  על  לדבר  רצינו 
הפגישות  ואחרי  הפגישות,  זמן  מאד,  מסוכן  זמן  זה  שידוכים,  של  הזמן  כשמגיע 
זמן,  הרבה  כך  כל  מדאי,  יותר  נפגשים  שאז  הווארט,  אחרי   – התנאים  אחרי 
מהדברים  סובלים  אח"כ  החיים  שכל  להיות  ויכול  טוב.  לא  מאד  דבר  שהוא 
יותר  עוד  ובעיקר  בפגישות,  להרבות  לא  להיזהר  צריך  מאד  לכן  אז.  שהיו 
לבוא  יכול  טוב,  לא  זה  שעות  כמה  נמשכת  פגישה  אם  בפגישה,  להאריך  לא 

מכשולים. קורה  פעמים  שהרבה  העובדה,  היא  כך  מכשולים,  לידי 
בפגישות.  להרבות  לא  ראשון  דבר  הדברים,  בשני  להיזהר  מאד  צריך  ממילא 
שיושבים  לפעמים  שיש  שמעתי  פגישה  כל  בפגישות.  להאריך  לא  יותר  ועוד 
אפשר  אי  חלק,  הכל  שיהיה  אפשרי  בלתי  זה  ואיום.  נורא  שעות  שעות,  שעות, 
יותר  יהיה  שלא  הבנות  על  אן  הבנים  על  האבות  להזהיר  מאד  צריך  ממילא 
לדבר. הרבה  כל  צריך  לא  מספיק...  ארוכות,  פגישות  יהיה  ולא  פגישות,  מדאי 
כדאי  לא  האשה...  עם  בשיחה  המאריך  א'  כ'  דף  בנדרים  אומרת  הגמרא 
והדבר  טוב.  די  ידוע  הדבר  ממילא  אומרת.  שהגמרא  מה  כך  כדי  עד  להזכיר, 
עכשיו  מסוכן,  היה  זה  הגמרא  בזמן  אפילו  אם  הדורות,  בכל  השתנה  לא  הזה 
קשה. מאד  זה  בזמנינו  היום  ככה,  היה  אז  אם  וכמה.  כמה  אחת  על  בימינו 
בחינוך  אז  עד  שעובדים  העבודה  כל  אחרת  כפולה,  זהירות  מאד  וצריך 
השנים,  כל  שעבדו  מה  כל  את  מאבדים  שעות  בכמה  לטמיון.  הולך  הילדים, 
שהיה  התועלת  כל  את  מאבדים  שעות  בכמה  כך  ואחר  עבדו  השנים  כל 
הבנים  את  ולהזהיר  בזה.  להיזהר  צריך  מאד  לכן  שנים.  הרבה  במשך 
הרבה  לעשות  להאריך  לא  וגם  בפגישה,  הרבה  כך  כל  להאריך  לא  והבנות 
צורך  ואין  גדולים.  מכשולים  לידי  יבואו  לא  וחס...  חלילה  שעי"ז  פגישות 

להזכיר. צריך  רק  מזה,  יודע  אחד  כל  בעצם  כי  להאריך 
הבנות,  ואת  הבנים  את  הילדים,  את  נשמור  אנחנו  אם  שאפשר  כמה  ועד 
ואחוה  אהבה  ביניהם  יהיה  החיים  וכל  בסדר,  יהיה  שהכל  יעזור  הקב"ה 
כי  ממש,  החיים  לכל  שנוגע  דבר  שזה  נכשל,  שלא  והלואי  ורעות.  ושלום 

החיים. כל  מזה  סבלו  הרבה 
מהבנים  נחת  יהיה  אחד  ולכל  טוב,  רק  שיהיה  רע,  מכל  יצלינו  הקב"ה 
הארץ  מלאה  של  למצב  שנזכה  עד  רע.  שום  ולא  נחת  רק  לו  יהיה  והבנות, 
אמן  בימינו  במהרה  שלימה  הגאולה  ותהיה  מכסים,  לים  כמים  ה'  את  דעה 
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גודר גדר ועומד בפרץ

ברכה מלא  טנא 
שליט"א רבנו  מרן  של  חביבו  נכדו  עת,  בכל  לימיננו  העומד  לידידנו 

ומשפ' שליט"א  שטינמן  אשר  ישראל  ר'  הרה"ג 
שליט"א משה  רבי  הגאון  ולאביו 

עב"ג  תחי'  נכדתו   – בתו  אירוסי  לרגל 
נ"י פרידמן  נח  חיים  הבה"ח 

תפרח ישיבת  מבחירי 
אדני  על  ביתם  ויקימו  יוצ"ח  ומכל  מהם  נחת  רוב  לראות  שיזכו  יה"ר 
לתפארת  מבורכים  ישרים  דורות   - עד  עדי  בבנין  והיראה  התורה 

המפוארת המשפחה 



הלכות  בלימוד  להתחזק  חיזוק,  ממנו  כשמבקשים  לומר  רגיל  רבנו   | שבת  הלכות 
שאם  ח"ג  למשנ"ב  בהקדמה  שהובאו  דבש  היערות  דברי  את  בזה  ומביא  שבת, 
בדאורייתא.  ואפי'  שבת  באיסורי  שבת  בכל  להיכשל  עלול  שבת  הל'  לומד  לא 
שבת. הלכות  ללימוד  לכה"פ  ביום  שעה  חצי  להקדיש  שצריך  לאברכים  לומר  ורגיל 
שבת.  בהל'  במשנ"ב  שיעורים  שונות  בתקופות  מסר  שיעורים בהלכות שבת | רבנו 
שיר  דברי  הכנסת  בבית  למעריב  שבת  קבלת  בין  מוסר  היה  שנים  הרבה  במשך 
מוסף ללכת להיכל  אחרי תפילת  שיעורים בהל' שבת. וכן בשנים מוקדמות היה נוהג 
נכתבו  שם  שנאמרו  מהפסקים  והרבה  שבת,  בהל'  שיעור  מסר  ושם  פוניבז'  כולל 
במשנ"ב  שיעורים  בביתו  מוסר  היה  וכן  בספריו.  זצ"ל  פלמן  ציון  בן  רבי  הגאון  ע"י 
פונים  אנו  ]וע"כ  שבת.  בהל'  שיעורים  קטנה  בישיבה  מסר  שונות  ותקופות  שבת.  הל' 
הרבים[.  לתועלת  בהקדם  לנו  שישלח  אנא  שונות  מתקופות  מהשיעורים  בידו  שיש  למי 
מכמה  ביקש  הלכות,  השונה  את  כתב  שליט"א  הגרח"ק  כשמרן   | הלכות  שונה 
כך  על  לו  מודה  והגרח"ק  שבת,  הלכות  על  עבר  ורבנו  ע"ז,  שיעברו  ת"ח 

קצ"ח( עמ'  תודה  )מנחת  בהקדמה. 
לעשות  רוצה  אדם  בן  אם  השבת:  לחיזוק  בכינוס  רבנו  שח   | שבת  הלכות  לימוד 
אפי'  מצב  בכל  האדם  את  כולל  השו"ע  כי  הלכות  שידע  בלי  אפשר  אי  מה  דבר 

שו"ע. לדעת  צריך  דבר  לכל  חושב  שהוא  ומה  מדבר  שהוא  מה 
זה  לפני  ללמוד  רוצה  שהוא  בודאי  למלך  ללכת  שצריך  לאחד  דומה  הדבר  ולמה 
היאך  שידע  בלי  המלך  אל  יבוא  הוא  אם  כי  המלך,  אל  כשבאים  מתנהגים  היאך 
להתנהג, הרי יכול להיות שיענש כי לא יתנהג בדרך ארץ שצריך לעמוד לפני המלך. 
וכך הוא כל אדם מישראל במשך כל היום הוא צריך להרגיש כאילו הוא עומד לפני 
המלך מלכו של עולם, וכמו שרואים בסעיף הראשון של שולחן ערוך או"ח מיד מתחיל 

הרמ"א שויתי ד' לנגדי תמיד ממעלות הצדיקים אשר הולכים לפני ד' תמיד וכו'. 
המעשים  כל  וממילא  עולם,  של  מלכו  אצל  המלך  אצל  נמצא  אדם  בן  כל  עכ"פ 
כשהוא  בבוקר  בין  להתנהג  האיך  לדעת  ביקורת  תחת  לעבור  צריך  עושה  שהוא 
כתוב  הכל  לישון,  כשהולך  בערב  ובין  היום,  באמצע  הולך  כשהוא  בין  קם, 
או  לשבת  רק  שנוגע  דברים  ויש  תמיד  נוגעים  לא  שהם  דברים  גם  ויש  בשו"ע 

הכל.  את  לדעת  אדם  צריך  עכ"פ  אבל  בחג 
זה  מה  יודע  לא  הוא  הקב"ה  זה  מה  ידיעה  לו  שחסר  סימן  זה  את  עושה  שלא  ומי 
שמים  ביראת  טעם  שטועם  מי  כי  שמים,  יראת  של  טעם  טעם  לא  הוא  שמים  יראת 
להתנהג  היאך  לדעת  בלי  כך  סתם  ללכת  בארובה  כסומא  להיות  אפשר  שאי  יודע 

בשו"ע.  כתוב  והכל  להתנהג  היאך  היום  כל  במשך  לדעת  צריך  אחד  כל  אלא 
כתב  שכבר  והלכות,  דינים  הרבה  כך  כל  בו  שיש  יום  שזה  שבת  הלכות  ובפרט 
חטא  באיזה  יכשל  שלא  אפשר  אי  שבת  הלכות  יודע  שלא  שמי  דבש  ביערות 

להיכשל.  מוכרח  עכ"פ  בזה  או  בזה  אם 
מי  ואשרי  השו"ע  כל  את  וגם  שבת,  הלכות  לדעת  מאד  הכרחי  דבר  זה  א"כ 
זמן,  קצת  רק  זה  אם  ואפילו  ההלכה  ללימוד  ביום  זמן  להקדיש  חלקו  ששם 
שלומדים  ומשהו  משהו  כל  וכך  מצטרפת  לפרוטה  פרוטה  כל  ממילא  אבל 
במצב  נמצא  הזמן  כל  שהוא  באמת  ולדעת  להתנהג  היאך  לדעת  שיוכל  מצטרף 

עולם. של  מלכו  המלך  לפני  עומד  שהוא 
כאילו  עצמו  לראות  שצריך  שכתוב  עשרה  שמונה  לתפלת  דומה  לא  זה  כי  ואם 
צריך  אדם  החיים  כל  עכ"פ  אבל  יותר,  עוד  מדרגה  שזה  המלך  לפני  עומד 
לדעת.  צריך  הכל  להתפלל  הולך  לאכול  והולך  לישון  כשהולך  להתנהג  מה  לדעת 
כי  לדעת  לי  יש  מה  לומר  אפשר  ואי  יש  דינים  כמה  לאכול  הולך  כשאדם  הרי 
אוכל,  הוא  האיך  לדעת  צריך  פעם  וכל  שאלות,  יש  פעם  כל  אלא  ככה,  לא  זה 

להיות.  צריך  הכל  וכו'  ארץ  דרך  באיזה  אוכל,  הוא  ומה 

להיות  צריך  וככה  הלכות  ידע  הוא  זה  את  ללמוד  עתים  שקובע  אדם  בן  ממילא 
ועי"ז  מצטרפת  לפרוטה  ופרוטה  ביום  רגעים  עשרים  אפי'  קצר  זמן  הפחות  ולכל 

היום.  במשך  להתנהג  האיך  ידיעה  יקבל  הוא  הזמן  במשך 
ובפרט  לדעת  צריך  החלקים  וכל  שו"ע  ללמוד  זמן  שקבעו  אלה  כל  ואשרי 
אם  להיכשל  יכולים  ורגע  רגע  וכל  בשערה,  התלויים  הררים  שהם  שבת  הלכות 

בוריין. על  ההלכות  את  יודעים  לא 
לב  ארגון  שע"י  מתקרבים  עם  הלימוד  דרך  שליט"א  רבנו  עם  שו"ת   | הלכות  להקדים 

תשס"ח.  ניסן  לאחים 
מצוי  שם   - נזיקין  מסדר  ללמוד  עדיף  האם  גמרא,  יהודי  עם  לומדים  כאשר  ש. 

למעשה? להלכה  קרוב  יותר  זה  שם   - מועד  מסדר  שמא  או  ה'געשמאק', 
ברור  זה  כלום.  ידע  לא  הוא  מועד  סדר  מלימוד  שליט"א:  הישיבה  ראש 

קמא. בבא  ללמוד  טוב  יותר  שבהתחלה 
ש. אברכים רבים מתמודדים עם השאלה האם ללמוד עם המתחזק גמרא - אשר היא 

זו שמעניקה לו חיות ו'געשמאק' - או שלעומת זאת יש ללמוד איתו הלכות מעשיות?
מצוה'? 'מכשירי  או  'מצוה'  יותר  חשוב  מה  שליט"א:  הישיבה  ראש 

שירצה  זמן  יגיע  אז  שנה  או  שנה  חצי  במשך  גמרא  איתו  שילמדו  זה  ידי  על 
יגיע  הוא  כך  ואחר  מצוה'  'מכשירי  בגדר  רק  הוא  הזה  שהלימוד  נמצא  להתקרב, 

שבת.  הלכות  לדעת  נצרך  הרי  הוא  בינתיים  אבל   – המצוות  לקיום 
שבת,  הלכות  ילמדו  לא  אם  שבת  מחילול  להינצל  אפשר  שאי  אומר  דבש  היערות 
אומר  כך  דרבנן!  שכן  וכל  דאורייתא,  מדינים  אפילו  להינצל!  אפשר  אי  זה  בלי 

יום שאנשים נכשלים בהלכות שבת. זה בגדר מעשים שבכל  נו, הרי  היערות דבש, 
שעבירה  האדם  יחשוב  ובל  חטאת.  קרבן  מחייב  בשוגג  דאורייתא  שבת  חילול 
שמא  החשש  משום  לולב  נטילת  ביטלו  חז"ל  הרי  זוטרתא.  מילתא  זו  בשוגג 

בשוגג! הרבים  ברשות  אמות  ארבע  ויטלטל  ישכח  אדם 
בשופר  יתקעו  לא  יהודים  שנים  אלפי  שבמשך  חז"ל  קבעו  זה  חשש  בגלל 
יעבור  אדם  שבן  אחת  פעם  יקרה  שמא  מדוע?  בשבת.  לולב  ייטלו  ולא  בשבת, 
חז"ל  מזמן   - שנים  הרבה  כך  כל  במשך  לבטל  כדאי  זה  ובשביל  בשוגג.  עבירה 
יש?  מה  לולב.  וליטול  בשבת  בשופר  מלתקוע  ישראל  כלל  כל  את   - היום  ועד 

בשוגג! שבת  יחלל  אחד  יהודי  שמא 
יקבל  הוא  אז  ואו  שנים,  ארבע  או  שלוש  במשך  גמרא  ילמד  שהוא  נמתין  האם 
הם  שנים  כמה  וכעבור  כך,  למדו  באמת  אשר  כאלה  ישנם  נכון,  געשמאק?!... 

שבת! מחלל  הוא  בינתיים  הרי  אבל   - לשמור  התחילו 
 - שבת  הלכות  ללימוד  סוף  שאין  ואף  שבת,  שומר  שכבר  באדם  הדין  ומה  ש. 

מדאורייתא. החיובים  את  שומר  שהוא  במצב  הוא  מקום  מכל 
יודע!... לא  אני  שדאורייתא?!  מה  כל  יודע  אתה  האם  שליט"א:  הישיבה  ראש 

ממשיך ראש הישיבה שליט"א: בהרבה בתים תולים תמונות של אבא סבא, או ציורים, 
האם מותר להניח תמונה כזו על הקיר בשבת על וו שכבר קיים שם מערב שבת?

פה... חכמים  התלמידי  את  לשאול  צריך  סורוצקין:  הרב 
אסור? או  מותר  חושב?  ה'עולם'  מה  אדרבה,  שליט"א:  הישיבה  ראש 

בונה. באיסור  כרוך  זה  איש  החזון  לפי  האברכים:  אחד 
שמדובר  יסבור  שבת  הלכות  לומד  שלא  שמי  אם-כן  יוצא  שליט"א:  הישיבה  ראש 
חשש  בזה  יש  איש  החזון  ולפי  גמור!  היתר  זה  תמונה  לתלות  נכון?  גמור.  בהיתר 

איסור דאורייתא! עד כדי כך!
אזי  לומדים  לא  כאשר  ובינתיים  יודעים,  לא  שאנשים  דברים  הרבה  יש  וכך 
השנים  כל  ביטלו  זה  בשביל  חטאת.  חייבים  בשוגג  נכשלים  וכאשר  עושים  לא 

קטן?! דבר  זה  האם  'קלייניקייט'?  זה  האם   - בשבת  לולב  נטילת 
הלכה? רק  המתקרבים  עם  ללמוד  צריך  האם  אז  ש. 

בבא  קמא,  בבא  גמרא  גם  מזה,  וקצת  מזה  קצת  ללמוד  הוא  טוב  הכי  הדבר 
מה  יודעים  אתם  זמן?  מספיק  אין  תאמר  ואם  הלכות.  וגם  בתרא  בבא  מציעא 

דין,  סתם  זה  שאין  מחז"ל  ומשמע 
שיביא  במיוחד  יעשה  הקב"ה  אלא 
דלהבדיל  העונש  לו  שמגיע  יכיר  שהאדם  כך  לידי 
אם  בין  מענישים  עונש  כשפוסקים  מטה  של  בב"ד 
כך  אינה  הקב"ה  הנהגת  אבל  לא  אם  בין  מבין  הנידון 
הקב"ה  התוכחה  מיום  לנו  אוי  הדין  מיום  לנו  אוי  וזהו 
שזה  כיון  לו  שמגיע  ויבין  שיראה  אחד  לכל  יראה 

העונש. לו  שמגיע  יבין  שהנענש  הנהגתו 
נמצא  כשאדם  דהנה  הנחש:  בענין  לבאר  אפשר  ולפי"ז 
הרעה  גדולה  כמה  עד  מרגיש  לא  הוא  וחוטא  בעוה"ז 
לעתיד  אבל  נפשי,  עלי  שלום  ואומר  ומסתובב  שבכך 
ויערוך לו לעיניו שיראה בבירור מה  יוכיחו  לבוא הקב"ה 
שהמשפט  שיצעק  כך  כדי  עד  בבירור  יראה  ואז  שעשה 

הרשעים. כל  עם  יהא  וכך  אמת  ותורתו  משה  אמת 
ע"כ  שעשה  במכשול  שנוכח  לאחר  הנחש  והנה 
כל  את  כילה  הוא  שהרי  חטאו  גודל  את  שהכיר 
היתה  הבריאה  כן  דלפני  כמשמעו,  פשוטו  הבריאה 
האדם  של  המצב  את  לתאר  לנו  וא"א  מאושרת, 
שכלל  אומרים  וחז"ל  עדן,  בגן  כשהי'  החטא  לפני 
העגל  חטא  ולאחר  תורה  במתן  לכך  הגיעו  ישראל 
הבריאה  כל  על  חורבן  הביא  והוא  וירדו  חזרו 
מבין  אני  שעכשיו  נכון  לטעון  מקום  הי'  עדיין  אבל 

שחטאתי.  מזה  והראי'  כך  הבנתי  לא  אז  אבל  ורואה 
יראה  שהקב"ה  הוא  האוכיחך  ענין  אנשים  אצל  ובאמת 
את  שעצמת  אלא  כך  להבין  יכלת  אז  שגם  אחד  לכל 
בהם  שקוע  שהיית  והתאוות  והרצונות  המדות  עיניך 
הזו  הבהירות  את  ראית  לא  ולכך  עיניך  את  כיסו 
בידים  עיניו  את  שכיסה  מי  וכי  בך  תלויה  והאשמה 
אבל  לראות  רצה  לא  הוא  הרי  ראיתי  לא  לומר  יכול 

לראות. ויכלת  החטא  בשעת  גם  ברור  הי'  הדבר 
שהחריב  רואה  הוא  כעת  שאמנם  טוען  הי'  הנחש  ואם 
לא  אז  אבל  בסיבתו  הצרות  וכל  העולם  כל  את 
להבין  יכל  אז  שגם  לו  מראה  הי'  הקב"ה  כך  הבין 
מראות  עיניו  את  וטח  כיסה  שלו  הרע  רצון  רק  כך, 
וכמו  חדשה  הנהגה  צריך  זה  דבר  לו  שלהראות  אלא 
מחודשת  הנהגה  העולם  אומות  עבור  עשה  שהקב"ה 
לו  טוענין  לא  טען  שלא  זמן  וכל  לעשותם  מחר  של 
לא  העונש  מגיע  שבאמת  להראות  הזה  האוכיחך  את 
כן  לולא  גם  לו  מגיע  העונש  עצם  אבל  למסית  טוענין 

העונש.  מגיע  האוכיחך  דלולא  וכמו 
אושרינו  בגודל  נוסף  פרט  לראות  לנו  יש  זה  ובענין 
ומעמיק  לומד  יותר  שאדם  דכפי  התורה,  את  לנו  שיש 
עצמו,  את  לרמות  יניח  שלא  יותר  מובטח  הוא  בתורה 
יצטרך  לא  ואז  שיחטא  לפני  עוד  האוכיחך  את  לו  שיהי' 

שהדבר  שחטא  לאחר  האמת  בעולם  ילמדנו  שהקב"ה 
עיניו  את  שעצם  אלא  החטא  בשעת  אז  גם  ברור  הי' 

ורצונותיו.  במידותיו 
יוכל  מכונו  על  ענין  ללמוד  מתאמץ  יותר  שאדם  ככל 
החטא,  קודם  ויווכח  מראש  שיבין  כך  לידי  להגיע 
להכשל  ואפשר  מספיק  לא  הלימוד  עם  דגם  ובודאי 

עבודה.  עוד  ונצרך 
וככל  בעמקות  הבנה  בה  שיש  שבתורה  האושר  אבל 
כח  את  מחדדים  והתוס'  הגמ'  בלימוד  שמעמיקים 
יותר  מבין  כך  הלימוד  את  יותר  שמבין  דכשם  השכל 
שמכניס  וככל  לכך  הכלים  את  לו  דיש  עצמו  את 
האפשרות  גדלה  תורה  בן  יותר  ונעשה  תורה  בעצמו 
הטובים  הדברים  לכל  ומביא  קודם  עצמו  את  להוכיח 
התורה.  ע"י  זכינו  זה  וכל  תעשה  ולא  בעשה  לזהירות 
שלא  וללמוד  לשבת  שזוכים  ישיבה  בני  ובפרט 
בעומק  להכנס  להם  קשה  שלומדים  דאפילו  כאחרים 
מחדדים  התורה  את  להבין  שמעמיקים  וככל  התורה 
ואז  בעמקות  יותר  עצמו  את  ללמוד  השכל  כח  את 
יעזור  והקב"ה  עצמו  בהכרת  הבהירות  שתהי'  לקוות  יש 
לתורה,  הנוגעים  הענינים  ובכל  בתורה  יתחזק  אחד  שכל 
תהלתך  פי  )ימלא  שמים.  ויראת  בתורה  לעלות  ונזכה 

שלח(  - שלה  עמ'  נוראים  ימים 

המשך מעמ' 1

הלכות והליכות

ושיעורים  והוראות  הנהגות  בידו  שיש  מי  לכל  ומבקשים  פונים  אנו  לכן  שבת.  בהלכות  והנהגתיו  רבנו  מדברי  לכתוב  רוצים  אנו  אי"ה  ובקשה,  הודעה 
הרבים. לזיכוי  בהקדם  לנו  שישלח  אלו  בענינים  שליט"א  מרבנו 



הקדמה 
רבן  מרן  בזה  מיוחדים  שהיו  האחרונים  בדורות  לנו  הידוע  וכפי  מושבתם,.  ארץ  בכל  ישראל  של  לתורתם  ויגעו  טרחו  הדורות  שגדולי  דנא  מקדמא  ידוע  הנה 
שם.  שנשאל  בעולם  מקום  בכל  והוראות  מכתבים  שולח  והיה  הארצות  כל  פני  על  פרוסה  מצודותו  שהיתה  זצ"ל  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  הגולה  בני  כל  של 
ויגע  טרח  והרבה  פיו,  על  היו  והמדינות  הארצות  עניני  כל  ז"ל  הוא  שגם  זצ"ל  גרודזנסקי  עוזר  חיים  רבי  הגולה  בני  כל  של  רבן  מרן  בזה  מיוחד  היה  ואחריו 

ישראל. של  לתקנתם 
לעיר  מעיר  נוסע  והיה  הרחוקות,  בארצות  ובפרט  הארצות  בכל  ישראל  כלל  של  הרוחני  במצב  טרוד  עת  כל  שהיה  זצ"ל  חיים  החפץ  בעל  קדישא  הסבא  ובפרט 

למענם.  ספרו  את  הוציא  ליסוע  לו  קשה  שהיה  לים  ומעבר  שמים,  לעבודת  ישראל  את  לחזק  לכפר  ומכפר 
והכוללים  הישיבות  לקיום  טרח  שהרבה  זצ"ל  שך  הגראמ"מ  מרן  הגולה  בני  כל  של  רבן  ובפרט  ישראל,  לכל  דואגים  זצוק"ל  רבותינו  בזה  היו  רח"ל  השואה  ואחרי 
מדינות  בהרבה  פרטיות  בשיחות  לרבנו  אמר  זצ"ל  הוא  וגם  שליט"א.  רבנו  ממרן  ולקבל  לשאול  וארצות  מדינות  מאותם  להרבה  הורה  שנחלש  ומעת  הארצות.  בכל 

ומבינים. חכמים  שהם  שם  עליהם  לסמוך  שיש  האנשים  מי 
מחלוקות  ולמנוע  ובתושיה  בעצה  להדריכם  טורח  והרבה  שהם,  הארצות  בכל  ישראל  לכל  והדאגה  האחריות  עול  את  עצמו  על  לקח  שליט"א  רבנו  מרן  ואכן 

וכו'. וכו'  הלכתיות  לשאלות  ולענות  התורה  למוסדות  ולדאוג  לרחק,  ומה  לקרב  מה  ולהחליט  בקהילות 
לעוד  לצאת  היה  וברצונו  בטהרתה.  התורה  ללימוד  ישראל  את  ולעורר  שמים  כבוד  להרבות  כדי  בחו"ל,  מקומות  להרבה  מסעות  בעשרה  ויצא  בעצמו  וטרח 

כך. על  הצטער  והרבה  בריאותו  מצב  לרגל  הרופאים  גזירת  עקב  בידו  עלתה  לא  אך  יותר,  רחוקים  מקומות 
גדולה  לסנהדרין  להן  היה  נהרגו,  מה  מפני  בנימין  בני  בגבעת  שנהרגו  אלף  שבעים  אותן  תאמר  ושמא  )פי"ב(:  אליהו  דבי  התנא  דברי  להביא  בפומיה  וכדמרגלא 
ישראל,  עיירות  בכל  ויחזרו  מארכובותיהם,  למעלה  ]בגדיהם[  )בגדים(  ויגביהו  במתניהם,  ברזל  של  חבלים  שיקשרו  עימהם,  אלעזר  בן  ופינחס  ויהושע  משה  שהניח 
שמו  ויתקדש  יתגדל  בארצם,  ישראל  שיתישבו  עד  בשלש,  בשתים  בשנה  ארץ,  דרך  ישראל  את  וילמדו  לירושלים,  אחד  יום  לחברון,  אחד  יום  אל,  בבית  אחד  יום 
עליך  שלום  אמר,  וליינם,  לכרמו  נכנס  ואחד  אחד  כל  לארצם  כשנכנסו  אלא  כן,  עשו  לא  הן  סופו,  ועד  העולם  מסוף  שברא  כולו  בעולם  הוא  ברוך  הקדוש  של 

וכו'. הטורח  את  להרבות  שלא  כדי  נפשי, 
בה  עבר  לא  אשר  "בארץ  ו(  ב  )ירמיה  דכתיב  מאי  חנינא:  ברבי  יוסי  רבי  אמר  ב(  )לא,  בברכות  הגמ'  דברי  בביאור  רבנו  אמר  בשיקגו  טעלז  בישיבת  ובשיחה 
עליה  גזר  שלא  ארץ  וכל  נתישבה.  לישוב,  הראשון  אדם  עליה  שגזר  ארץ  כל  לך:  לומר  אלא  ישב.  היאך  שם,  עבר  דלא  מאחר  וכי   - שם"  אדם  ישב  ולא  איש, 

נתישבה.  לא  לישוב,  הראשון  אדם 
ארבעת  או  שנה,  אלפים  חמשת  בעוד  שיהי'  מה  אותו  מעניין  מה  ישוב,  יהי'  לא  או  ישוב  שיהי'  מקום  על  לגזור  הראשון  לאדם  החילוק  מה  השאלה  נשאלת 

אותו. מעניין  זה  מה  שנים,  מאה  בעוד  שיהי'  מה  אדם  לבן  היום  שנאמר  וכמו  בשבילו,  החילוק  מה  שנה,  אלפים 
שום  עבירה,  שום  לו  היה  לא  מזה  חוץ  אבל  הדעת,  עץ  של  בחטא  שנכשל  ואפי'  ספק!  שום  בלי  ברור  זה  שמים,  שם  לקדש  רצה  הראשון  אדם  הרי  כך,  משמע 
שהכתה  העץ,  מן  לי  נתנה  היא  הפסוק  על  במדרש  כתוב  שחטא,  האיך  פשוט  כ"כ  היה  לא  זה  וגם  הדעת.  בעץ  שחטא  מה  אחת  עבירה  רק  לו!  היה  לא  עבירה 
שגם  לחץ  עליו  הפעילה  היא  ממילא  יאכל,  הוא  שגם  רצתה  היא  אכלה  שהיא  אחרי  לאכול,  מוכרח  שהוא  העץ  עם  הראשון  אדם  את  הכתה  חוה  העץ,  מן  אותו 

מיתה. נענש  והוא  תירוץ  שום  היה  לא  עכ"פ  יאכל,  הוא 
צריך  בראתיו,  ולכבודי  בשמי  הנקרא  כל  נברא  שהעולם  וידע  חכם,  אדם  היה  הוא  הרי  בעולם,  שמים  שם  קידוש  שיותר  מה  שיהי'  רצונו  היה  בודאי  ועכשיו 
בארץ  נברא  שראשו  ב'  ל"ח  סנהדרין  בחז"ל  כתוב  עצמו  והוא  לשלימות,  תגיע  הבריאה  שכל  רצה  ולכן  שמים,  שם  קידוש  להיות  מוכרח  א"כ  שמים,  כבוד  לצאת 
קידוש  לצאת  צריך  שייכות  לו  שיש  מקום  ולכל  העולם,  כל  עם  שייכות  לו  שיש  נמצא  ארצות,  משאר  נברא  וגופו  המזבח,  ממקום  דהיינו  ברמב"ם  ומשמע  ישראל 

שמים. שם  קידוש  יצא  הבריאה  שמכל  רצה  לכן  שמים,  שם  קידוש  יוצא  כשלא  מנוחה  לו  ואין  שמים,  שם 
כי  ישוב,  שיהי'  גזר  הראשון  שאדם  במה  הפשט  שזה  להבין  צריך  כך  שמים,  שם  קידוש  מהם  יצא  ישוב  של  המקומות  שכל  כדי  ישוב  יהי'  שכאן  לגזור  ורצה 
שמים,  שם  קידוש  יצא  העולם  שמכל  רוצה  הוא  העולם,  מכל  ומוצאו  היות  רק  זה,  את  צריך  הוא  מה  רוצחים,  ושל  גנבים  של  ישוב  שיהי'  מזה  לו  יש  מה  אחרת 

תיקון. בו  יהי'  פגם  בו  שהי'  מה  שכל  גדול  כ"כ  יהי'  שהתיקון  להיפך  רצה  הוא  פגם,  עי"ז  ונעשה  הדעת,  בעץ  פגם  באמת  שהוא  ובגלל 
ואדם  הראשון,  האדם  בכל  פגם  גרם  זה  החטא  בעשיית  כי  פגם,  איזה  נהיה  העולם  שבכל  נמצא  העולם,  מכל  נוצר  הרי  והוא  שפגם  היות  הראשון  אדם  גם  כך 
מכל  שמים  שם  קידוש  יצא  וממילא  ישוב,  יהי'  מקום  שבכל  גזר  לכן  שמים,  שם  קידוש  יצא  העולם  שמכל  לראות  צריך  ממילא  העולם,  מכל  הוא  הראשון 

קלקול. יצא  שחלילה  מה  לתקן  כדי  העולם, 
מקומות. באותם  רבנו  ביקורי  או  ומכתבים  הדרכות  מקום  לאותו  שליט"א  רבנו  מדאגת  גדולה.  עיר  או  מדינה  על  שבוע  מידי  אי"ה  להביא  אמרנו  וע"כ 

בידו  שיש  למי  ואדרבה  מגעת.  שידינו  כמה  קטנה  באצבע  ניגע  וע"כ  המקום,  ריחוק  עקב  הפרטים  כל  עם  המקומות  כל  את  להקיף  מאוד  שקשה  בזה  ונודיע 
הרבים. לתועלת  שישלחם  נשמח  לנו  ידועים  שאינם  דברים  על  להוסיף 

אוסטרליה
וכטפויגל  נתן  רבי  הגה"צ  המשגיח  של  בשליחותו  הגיעו  תש"מ  שנות  במהלך 
שם  להעמיד  באוסטרליה  כולל  להקים  ליקווד  מישיבת  אברכים  קבוצת  זצ"ל 

ולעודדם. לחזקם  מיוחד  מכתב  שלח  רבנו  ולתורתו.  להק  תורה  מקום 
הי"ו אוסטרליה  במדינת  אשר  תורה  בני  לכבוד  בס"ד, 

אוסטרליה,  במדינת  כולל  יסדו  תורה  בני  אברכים  שקבוצת  לשמוע  שמחנו 
ועובדים  בשקידה,  לומדים  שאתם  ושמענו  יהודים,  ישוב  מעיקר  רחוק  במקום 
במשך  כי  ונקוה  מאד,  גדול  זכות  וזה  מועטים,  חרדים  בה  אשר  במדינה  להשי"ת 
בנותיהם  ויגדלו  לתורה  בניהם  לשלוח  יוסיפו  שם  הגרים  התושבים  גם  הזמן 

עלינו.  כמצווה  ולצניעות  שמים  ליראת 
שמים,  ויראת  מתורה  שממה  יחסי  באופן  שהוא  במקום  זורעים  שאתם  ואשריכם 

כולם. שכר  נוטלים  ואתם  יקצורו,  ברנה  בכם  ויקויים  ואמצו  חזקו 
להיות  ותזכו  בגבולכם,  ישמע  התורה  וקול  חבורתכם,  שתגדילו  השי"ת  יתן 
בקרוב  לראות  כולנו  ונזכה  צאצאיכם,  מכל  נחת  ולרוות  האמתיים  השי"ת  מעובדי 

ראשם. על  עולם  ושמחת  ברנה  גאולים  ציון  ובאו  עמו  ה'  בשוב 
בידידות. הכו"ח  יצ"ו   ברק  בני  תשנ"ז  סיון  ח' 

באוסטרליה גשמים  שאלת 
וכן  התקופה,  לאחר  יום  לס'  חשון  ז'  בין  לארץ  בחוץ  שנמצא  ישראל  ארץ  בן 
מה  הפוסקים  שנחלקו  כיון  ישראל,  בארץ  אלו  בימים  שנמצא  חו"ל  בן  להיפך 
טל  "ותן  תפילה  בשומע  לומר  עצה  זצ"ל  יעקב  הקהילות  בעל  מרן  נתן  יעשה, 
קודם  ישראל  מארץ  שיצא  מי  ]ואף  יצא,  ממ"נ  ואז  ישראל"  בארץ  לברכה  ומטר 

א"י.[ כבן  דינו  חשון  ז' 
שכעת  וכדו'  אוסטרליה  כמו  הדרומיות  במדינות  לאנשים  גם  רבינו  מורה  זו  ועצה 

כנ"ל. תפילה  שומע  בברכת  מטר  שישאלו  למטר,  צריכים  ואינם  קיץ  אצלם 

הראשון ביום  לים  לרדת  להיזהר 
שבאמצע  כידוע  דהנה  מאוסטרליה,  אליו  שבאים  לאנשים  לעורר  רבנו  רגיל 
ושם  לירושלים  מזרחית  מעלות  תשעים  קו  התאריך  קו  עובר  אוסטרליה  יבשת 
שבת  יום  מסתיים  האחד  בצד  שכאשר  איש  החזון  מרן  כדעת  היום  מתחלף 
אחת  היבשה  כי  כן,  איש  החזון  מרן  ודעת  השבת  יום  מתחיל  השני  בצד  קודש 
לירושלים  ממזרח  המעלות  תשעים  בתוך  נכנס  מהיבשה  חלק  שאם  דהיינו  היא 

לים,  מהיבשה  בירידה  מתחלף  והיום  היבשה  של  המזרחי  קצה  בה  נמשך  היום 
ביום  הים  לתוך  מהיבשה  יוצאים  לא  אוסטרליה  תושבי  ד'  לדבר  החרדים  ולכן 
יש  וא"כ  לשבת.  היום  מתחלף  בים  כי  שבת  בחילול  להיכשל  לא  כדי  ראשון 
ג"כ  דבאויר  במוצש"ק  במטוס  לטוס  לא  וכן  לים,  א'  ביום  לרדת  שלא  ליזהר 

שבת. שהוא  למקום  להיכנס  יכול 
פעמים ב'  האילנות  ברכת 

שבא  מי  על  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול  הגאון  מאת  רבינו  נשאל 
האילנות  פריחת  זמן  הוא  תשרי  שתקופת  אוסטרליה,  כמו  הדרומיות  מהמדינות 
בחודש  ישראל  לארץ  בא  ועכשיו  האילנות,  ברכת  תשרי  בחודש  ובירך  אצלם, 
אלא  זו  ברכה  מברכין  אין  דהא  לא,  או  יברך,  האם  שפרחו,  אילנות  ורואה  ניסן, 

בשנה.  אחת  פעם 
נמצא  ישראל,  מארץ  נברא  שהעולם  דהיות  סברא  לומר  רצה  הנ"ל  והגאון 
ארצות,  בשאר  ואח"כ  ישראל  שבארץ  מה  נחשבת  בעולם  הראשונה  דהפריחה 
של  האילנות  לברכת  איחור  אלא  אי"ז  באוסטרליה,  בתשרי  שבירך  מה  א"כ 
פרחים  עדיין  כשהיו  אייר,  בחודש  ישראל  בארץ  שבירך  א'  וכמו  דאשתקד,  ניסן 
השנה  היא  דעכשיו  לברך,  שפיר  יכול  ניסן  חודש  כשבא  דעכשיו  האילנות,  על 
הגרח"ק  התורה  שר  מרן  עמו  שהסכים  הביא  וכן  רבנו,  עמו  והסכים  החדשה. 

שליט"א.
לאוסטרליה תיסע 

שחוזר  לרבנו  הפעמים  באחד  הגיע  כוללים  כמה  לו  שיש  רבנו  ממקורבי  אחד 
כבר  ובאוסטרליה  רבנו  לו  אמר  הכספים.  באסיפת  הצליח  ולא  מחו"ל  כעת 
נסע  ואכן  הצלחה.  לך  ויהיה  לשם  תיסע  רבנו  לו  אמר  לא.  לו  ואמר  היית?. 

שנים. כמה  שממשיך  קיימא  של  לדבר  מאוד  הצליח  ובס"ד 
הגליון  על  עמו  ודיברנו  שליט"א  רבנו  מרן  קמיה  שנכנסו  הפעמים  באחד  ]א"ה 
התורה.  בעולם  מקומות  להרבה  מגיע  שזה  שליט"א  נכדיו  לו  ואמרו  תערוג,  כאיל 
פניו[  אורו  כן,  שאכן  שהשבנו  ואחרי  מגיע?  זה  לאוסטרליה  גם  האם  רבנו  ושאל 

 - אוקראינה  המדינות:  אודות  אי"ה  לכתוב  עומדים  אנו  הקרובים  בשבועות 
מנצ'סטר   - לונדון   - אנגליה  אירופה[  רבני  ועידת   - ]בכללותה  אירופה  אודסה. 
אנא  אלו  למדינות  רבנו  וקשרי  נסיעות  חומר אוודת  שיש  למי  גייטסהד.   -

למערכת. ישלח בהקדם 


