
 

 

 חטא הגאוה –שורש החטא 
ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס 

 מפניהם והנני משחיתם את הארץ )נח, ו, יג(
 פרש"י לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל.

בילקוט ר"פ צו איתא: א"ר לוי נימוס קילוסין הוא שכל מי  
דור שמתגאה אינו נידון אלא באש שנא' היא העולה על מוקדה, 

כו' א"ר יוחנן כל המבול על ידי שנתגאו וכו' לא נידונו אלא באש ו
טפה וטפה שהי' הקב"ה מורידה עליהם הי' מרתיח אותה, סדומים 
על ידי שנתגאו וכו' לא נדונו אלא באש וכו', וכן פרעה סיסרא 
סנחריב ונבוכדנצר, אבל ישראל ע"י שנבזים ושפלים בעולם הזה 

"ד ואני אהי' לה נאם ה' חומת אש סביב אין מתנחמין אלא באש הה
 לה.

למדים אנו מזה: דאע"ג דלא מצינו שבני נח נצטוו על גאוה, 
וחטאי דור המבול הי' ע"ז ועריות, ולא נחתם גז"ד אלא על הגזל 
כדפרש"י כאן, וכך לכל אחד הי' חטא שבזה נענשו, מ"מ גילו לנו 

דות הם וכידוע דכל המ דמקור החטא שלהם הי' של גאוהחז"ל 
שורש של כל החטאים, ולזה חטא שלהם שהיו בעלי גאוה לכך 
עונשם באש ולהיפך אש יהי' לחומה ולמגן לכלל ישראל, זה דברים 
שבעצם נבראו לתועלת גדול, אלא כשבא במגע עם איזה דבר זה 

כי הבורא ברא הכל  ]ולדוגמה אלכוהול שבא עם אש[משחית ומקלקל 
ובאים לידי חטא, אז האש שנברא  לטובה, אלא שאם פוגמים בגאוה

לטובה שורף, ולהיפך לכלל ישראל הצדיקים האש פועל באמת 
 לטובתם.

 מי שפרע מאנשי דור המבול
ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס 

 מפניהם והנני משחיתם את הארץ )נח ו, יג(
ואמרו בגמ' )בבא מציעא דף מ"ח ע"א( אבל אמרו מי שפרע 
מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום ועמורה 

 וממצרים בים, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו.
 ובביאור מה שהזכירו גבי מי שפרע דוקא דורות הללו?

 ביאר תוס' הרא"ש )שם( דאנשי דור המבול היו מלאים חמס 
ולא היו עומדים בדיבורם, ודור הפלגה נקט אגב דור המבול, 

ח uוהמצריים גם לא היו עומדים בדיבורם שבכל שעה אומרים לשל
 את ישראל וחזרו בהם.

ומה  ולכאורה הרי בני נח אינם מצווים שלא לחזור מדיבורם, 
 שנענשו לא היה בעבור חטא זה שחזרו מדיבורם?

שלא לחזור מדיבורו אף על  ואפשר לומר: דכיון דמסברא יש 
פי שאין זה מז' מצות שנצטוו בני נח עליהם, מכל מקום כשנענשו 
על חטא גזל, וכן המצריים כשנענשו על ששעבדו את ישראל שלא 

 כדין, נצטרף העונש גם כן עבור זה שחזרו מדיבורם. 
)אילת השחר בבא מציעא דף מ"ח ע"א ד"ה מי שפרע מדור 

 המבול(

 ה'לקבל מידיו של 
 כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו )נח ז, כב( 

 פרש"י ולא דגים שבים.
יתכן לפרש דכיון ששליטת האדם ביבשה היא יותר מהים,  

משו"ה מעשיהם קלקלו את הברואים הנמצאים ביבשה יותר 
מאשר את הברואים הנמצאים בים, ולכן הבריות שבים לא 

 וכעי"ז מפרש בגור ארי'.נתקלקלו ולא מתו במבול, 
איתא מה דגים הללו גדלין במים כיון  )צ"ג ג'(ובמדרש רבה 

שיורדת טפה אחת מלמעלה מקבלין אותה בצמאון, כמי שלא 
 טעמו טעם מים מימיהון כך הן ישראל וכו'.

והנה כל הברואים שברא הקב"ה באין ללמד את האדם איך  
 לנהוג.

 וצ"ב למה הטביע שיהי' להם טבע זה? 
ונראה: דהנה הבריאה הזאת מראה איך שהבע"ח מקבלים  

מזונם מן הקב"ה ישר בלי שום קשר עם הברואים שבעולם, וזה 
לעורר את האדם שכך צריך להתנהג, ובמבול לא נגזר לא נגזר על 
דגים כי על בריאה כזאת שתלויה בהקב"ה לא נגזרה גזירת כליון, 

כניס עמו לתיבה, ועל שאר כל בע"ח נגזר למות חוץ מאותם שה
והאדם ילמד מזה להרגיש קשר עם הבורא בלי הפסק שהכל מיד 
הקב"ה, וכמו דאמרינן בכתובות ס"ז ב' א"ל אטו מדידהו קאכילנא 

 מדרחמנא קאכילנא.
והנה להלן )ח, י"א( פרש"י שהיונה אומרת יהיו מזונותי מרורין  

א כזית, בידו של הקב"ה ולא מתוקים כדבש ביד בו"ד, ולמה הי
 הרי העיקר שיהיה מיד הקב"ה".אומרת לא מיד בו"ד "

י"ל דהיונה עיקר תפילתה שפרנסתה לא תהיה ע"י בו"ד, כי  
בו"ד ע"י שיש לו בחירה כבר נחשב שאינו מקבל מהקב"ה, אבל מה 
שמקבלין מאינו בעל בחירה הכל נחשב שאין הפסק, וכאן זה 

לי הפסק של מדרגה יותר גדולה שהדגים רוצים ישיר ממש אפי' ב
בעל בחירה רוצים להתקרב אליו עוד יותר, לכן מהיונים נכנסו 
לתיבה ז' כדי שיוכל להקריב קרבנות מהם, אבל הדגים בכלל לא 
 היו בגזירת המבול כיון שהם ברואים שניזונים בידי הקב"ה לגמרי.

 

 

 נשואין עניני
 

  המצוה בדור האחרון
הרה"צ ר' דוד אבוחצירא שליט"א שאל את רבנו 

 וד מרן הגאון הגדול ראש הישיבה שליט"א.במכתב: "לכב
ה"נועם אלימלך" זללה"ה בפרשת נח כתב וז"ל: בכל  

דור ודור יש מצווה מיוחדת יותר משאר מצוות לתקן 
שורשה. למשל בדור שלנו יש שורש לתקן מצוות ציצית 
יותר משאר מצוות. ונח שחי בדורותיו היה מתקן בכל דור 

 ו הדור. עכ"ל".שורש המצווה המיוחד יותר לאות
"ילמדנו רבנו שליט"א, מה שורש המצווה המיוחדת 
לדור שלנו, שממנה יימשך לנו הארה לקיים את כל התורה 
כולה בעזהי"ת. ושכרו כפול מן השמיים. ויישר כח. חזק 

 וברוך אמן".
להתחזק מאוד באמונה ": בכת"י ורבנו השיב לו

עפ"ד  ]והסביר דזה וביטחון בהקב"ה ולא בבשר ודם".
 [, 'בא חבקוק והעמידן על אחת'הגמ' במכות כג, א

 

ברוך יצחק הלוי לוין זצ"ל   "רמרת לאה בת הגנתרם לעילוי נשמת הרבנית החשובה 
 נלב"ע ערש"ק פר' נח התשס"ד ר אריה לוי שליט"אלהג"א"ח 

 ז”| שנת תשע פרשת נח’ | | שנה ד 177גליון בס"ד | 
 



 

 

  

בימים אלו 
מתחילים 
בעזהי"ת בעולם הישיבות והכוללים את זמן חורף הבעל"ט. נביא כאן 
מעט מדברי פתיחה שנשא רבנו בהכלי הישיבות כפתיחה לזמן חורף 

שי"ט עוד שיחות  –'ימלא פי תהלתך עניני תורה עמ' ש"ח ]וראה עוד בספר 
מכיון שבהרבה ישיבות חשובות מתחילים ו מרבנו שליט"א בפתיחת הזמן[

 נין זה.מסכת יבמות הבאנו כאן כמה דברים מרבנו שליט"א בע

 תיחה למסכת יבמותפ
בחורף הבא מתכוננים בשיחה )חורף תשע"ה( אמר רבנו: 

היא מסכתא שמתחילה בדברים  אי"ה ללמוד יבמות, יבמות
לא טובים רחמנא ליצלן, אדם מת בלא ילדים, זה לא דבר טוב, 
א"כ למה מתחילים באמת סדר נשים עם יבמות, היה צריך 
להתחיל בדבר יותר טוב, ונדמה לי שתוס' באיזה מקום מדבר 

 ]א"ה עי' תוס' מו"ק כ"ח ע"ב ד"ה בלע[ קצת על זה 

עכ"פ אנחנו רוצים אמר דבר כזה: מסכת יבמות מראה 
שיש השארת הנפש, למה בן אדם רוצה שישאר ממנו משהו, 
מפני שיש השארת הנפש, ממילא אפילו שאדם מת ולא 
השאיר ילדים רח"ל, התורה דאגה בשבילו, שיקח מישהו אחר 

לכן התורה אמרה שהיבם במקום האח  שיהי' לו עי"ז "זכר",
הוא חי, כל זה לסמל את הענין של השארת שלו, וכאילו 

הנפש, זה התורה רצתה, אפילו אם הוא רחמנא ליצלן לא זכה 
לזה, שיהיה עכ"פ ע"י אדם אחר "להקים לאחיו שם" כדי 

 שישאר השארת הנפש.
וזה דבר גדול שצריך לחזק, ולכן אף שמצד אחד זה דבר 
 לא טוב, אך מצד שני הקב"ה מלמד אותנו תדעו שיש השארת
הנפש, שלא יאבד, ולא ימחה שמו מישראל כתוב, לא ימחה 
שמו מישראל, שישאר משהו ממנו, אם לא הוא, לכל הפחות 

 ע"י אחר. 
עכ"פ צריך ללמוד מזה השארת הנפש, ממילא מצד אחד 

שנדע ששום יהודי לא זה לא טוב, ומצד אחד זה כן טוב, 
 הקב"ה יעזור שלא נצטרך לזה. נמחה שמו מישראל,

ה יעזור שכל כלל ישראל יזכו להאמין בהשארת והקב"
 הנפש, שזה אחד מהאני מאמין של כלל ישראל.

החילוניים רח"ל הרי הם לא מאמינים בהשארת הנפש,  
 הוא מת כמו אבן, והוא באמת כמו אבן...

הקב"ה יעזור שכלל ישראל יתרוממו ויאמינו בה' ובכל 
ל נשמה התורה כולה, וגם בזה שלא ימחה שמו מישראל, שכ

 עדיין נשארת.
כתוב חידוש גדול, לפעמים )אות תתשל"א( בספר חסידים 

אנשים חולמים על בן אדם שמת כאילו הוא חי, הוא נראה 
בחלום כאילו הוא חי, אומר הספר חסידים שאף פעם לא 
יחלום אדם על כלב מת כאילו הוא חי, למה? כי אין השארת 

פש, לא נשאר לבהמה אין השארת הנ -הנפש, היות שלכלב 
זכר ממנו, ממילא לא שייך שיהי' כאילו הוא חי, רק בן אדם 
בגלל שיש השארת הנפש, שייך שיתראה בחלום, כך אומר 

 הספר חסידים.
אם כן זה דבר טוב שנוכל להתחזק באמונה בכל הדברים 

 )פ"ח( וגם בזה שיש השארת הנפש, וכולם יתברכו בכל טוב.
 לימוד מסכת יבמות

רבנו דברי חיזוק ללימוד מסכת יבמות, נענה בקשו מ
רבינו ואמר אין ספק שע"י הקשיים שיהי' לו בלימוד יבמות 
ימנע ממנו קשיים אחרים בחיים, ובאמת בעיקר הדבר 
הלימוד של מס' יבמות לא כ"כ קשה זה רק ענין של חשבון 

קירבות המשפחה, וגם הקושי ברש"י דף ט' ב' אבל חוץ מזה 
 )צדיק כתמר יפרח( זה לא כ"כ קשה.

 מסכת יבמות לבחורים

באו לשאול האם אפשר ללמוד מסכת יבמות בישיבה 
קטנה, השיב רבינו דבעצם הדבר העיקר שיהי' ברורים 
הדברים היטיב היטיב למגיד שיעור, ואז היה אפשר בעיקרון 
גם ללמוד בישיבה קטנה מסכת יבמות דאל"כ רבי לא שנה ר' 

( אבל יש לעיין בכל מקום ומקום חייא מנא ליה )נדה ס"ב ב'
 ]ושנה א' בישיב"ק פונביז' לימד רבנו מס' יבמות[  לפי ענינו.

ושאלו לרבינו מישיבה גדולה עם תלמידים יותר חלשים 
מהרגיל ויש מהרמי"ם שרוצים ללמוד מסכת יבמות, אמר 
רבינו מה אחרת יבמות משאר המסכתות, כל ההבדל ברש"י 

"ם יסבירו טוב יבינו התלמידים, הארוך דף ט' א'. אם הרמי
 ולכן אמר שינסו.

אמר לי רבינו אני אומר לך כלל שאני טוען, אם יש ר"מ 
שמסביר דבר לבחור בן חמש עשרה שהוא כשרוני ]כוונתי 
שהוא לא קשה הבנה[ והבחור לא מבין, זה סימן שהר"מ עצמו 

 )צדיק כתמר יפרח( לא ברור לו הדבר.
 חזרות על יבמות

 בוא וראה כמה צריך לחזור הלימוד, בילדותי  אמר רבינו
למדתי מסכת יבמות, ועד דף נ' בערך חזרתי  12בגיל 

כארבעים פעם, עד דף ע' כשלושים פעם, עד סוף המסכת 
כעשרים פעם, ובכל זאת הרגשתי שעדיין אני לא יודע מספיק 

  את המסכת. 
כשמרן הגר"ח רצה ללמוד עם בנו הגרי"ז וסיפר רבנו 

ן י"ב 'יבמות', פחד הגרי"ז שזה קשה, והלך הגרי"ז כשהיה ב
 )שם(. לדודה שלו להשיח לבו בפניה שחושש שזה מסכת קשה

 
  

 

 

 אין זה שינוי

לפני כשלושים שנה היה בחור ממשפחה מכובדת  

שהתקשה לעמוד במסגרת והחל לרדת ברוחניות. ואברך יקר  

החל להתעסק עמו ולהחזירו למוטב, ולאט לאט הצליח  

להחזירו למסלול, אך משפחתו נהגה ללכת עם חליפה ארוכה,  

וכך הוא נהג עד שהתדרדר, וכעת הסכים לחזור למוטב בתנאי  

פה קצרה, ואביו התעקש מאוד ולא הסכים  שיתחיל לבוש חלי

 )ולא יכל בשום אופן להסכים לזה(.

והאברך היה חסר אונים, והציע לאבי הבחור כמה שמות  

 של רבנים שילך להתייעץ עמם.

ואבי הבחור החליט ללכת לרבנו שליט"א, ואכן הגיע  

 לרבנו וסיפר לו את כל הסיפור.

 ה או לא?ושאל אותו רבנו האם כעת הבחור לובש חליפ

 ואמר לו שכעת הוא לא לובש שום חליפה.

ואמר רבנו לאבא: אם עד עכשיו הוא היה לובש חליפה  

ארוכה וכעת עובר לקצרה, הרי יש כאן שינוי ממסורת  

המשפחה, אבל כעת שהוא בכלל לא לובש חליפה, ואם הוא  

יתחיל ללבוש חליפה קצרה הוא בשלבי התקדמות, וממילא  

 מהמסורות. אי"ז נקרא שהוא משנה

והאבא השתכנע, והבחור חזר בס"ד למוטב וכיום הוא  

 ת"ח מופלג.                                 )מפי רא"ל שליט"א(

התחלת הזמן   
 הזמן ן



 

 

 .בלבד מ"מו בדרך נכתב והכל ,אופן בשום למעשה הדברים על לסמוך אין כ"וע ,מעשה מפי הלכות למדים שאין לציין הראוי מן

 נטילת ידים

בנטילת ידים, מניח רבנו שליט"א את הקערה ליד המיטה, 
)עי' שע"ת ומכסה את המים בלילה שלא יהיו מים מגולין. 

 . וארחות רבנו ח"א עמ' רז(זסק"

וגם כשהיה במחנות העבודה בשויץ ששם ישנו אנשים 
רבים צפופים בחדר קטן וביניהם היו גם הרבה יהודים ורבי 

עם רבנו יבלח"ט הקפידו אז על נטילת סולווביציק זצ"ל משה 
ידים שחרית במקום, ומדובר היה בחדר שלא היה בו מקום 

)רבי ישראל לזוז כלל, אך הם לא ויתרו על נט"י שחרית במקום. 

 מאיר ארלנגר שליט"א בס' פלגי מים עמ' ר"ט(

ויצויין שבכל מסעות רבנו שליט"א לחו"ל לוקח עמו את 
]וכבר הבאנו במק"א  נטילת ידים והספל ודו"ק.הקערה של 

שבזמן שריפת הגר צדק בשם הגר"א שאמר רבנו על השמועה 
)עי' ארח דוד או' י"ט באריכות( נחלשה רוח טומאה של ד"א, 

 [.לא הביא ד"זשהמשנ"ב  כיוןלהקל בזה דאכתי אין 

 ג' פעמים רצופין

ואחר שנוטל ג' פעמים לסרוגין נוהג ליטול על כל יד עוד ג' 
סידור יעבץ, ארצות החיים פעמים רצופין לצאת את השיטות )

קב הישר פי"ג ועוד( שצריך דוקא ג' פעמים רצופין כדי להסיר 
]ואמר רבנו פעם בשיעור, שמי שרוצה החמיר את הרוח רעה. 

"פ תחת ברז פתוח דהרי לא בעינן בזה יכול להעביר את ידו ג
כלי בנט"י ואפשר לסמוך לחומרא זה בעברת יד ג"פ תחת 

  שהובא בזה[ מה 'כאו'  ארח דוד 'ס]א"ה ועי' ב הברז[

 לומד דברי תורה כנגד המי נט"י

העיד רבנו על מרן החזון איש: לא היה נמנע מלומר ד"ת 
 )אעלה בתמר מתורת החזון איש א'(נגד מים של נט"י של שחרית 

ם אני שמעתי ואמר שגם לדעת ]ומרן הגרח"ק שליט"א העיר ע"ז: א כן ג

המחמירים שלא לדבר כנגד מי נט"י מ"מ אם שפך לתוכו קצת מים מותר 

עכ"ד. ועי' שע"ת  סי' ד' סק"ח, והליכות שלמה תפלה עמוד ר"מ שהגרש"ז 

 הורה שלא להתפלל נגד נטילת ידים של שחרית[

 כמה פרטים בנטילת ידים

ש: האם יש לחשוש שלא לאכול "לחם" שנאפה ע"י אנשים 
שאינם שומרים תורה ומצוות רח"ל, משום ש"אינם נוטלים 

 ידים"?

תשובה: כיון שבדרך כלל רוחצים ידים לפני העבודה,  
]א"ה וכעי"ז עי' בשו"ת דעת נוטה סי'  אפשר בלית ברירה לסמוך ע"ז.

 לל שוטפין ידים ג"פ[ שצח שציינו כן בשם החזון איש שבדרך כ –שצז 

ילד שאינו בר דעה לא חייב נט"י, כיון "שאם אין בו דעת" 

]א"ה וכן הוא "אין טומאה" )ולכן גם הגויים לא צריכים נט"י(. 

 [ב' ד' סעי' בשו"ע הגר"ז סימן

ונראה שממתי שהילד יכול לאכול לחם הוא נחשב בר דעה 
מרן הגרי"ש  הביא בשם יבקשו מפיהו]א"ה ובס' החדש  לגבי נט"י.

 זצ"ל, שמגיל שהתינוק זוחל צריך להקפיד בנט"י שחרית[.

נשאל רבנו: שיש סגולה להוריד "צהבת" מהתינוק לפני ו
 הברית ע"י נט"י! 

ואמר שמעשים שבכל יום שזה לא כ"כ עוזר, ולא שמענו 
 )אפיקי איל( שעוזר.

 נגיעה בלא נט"י בחבית יין

ראצ"י שליט"א הגאון  -סיפר נכד מרן הגרי"ש זיע"א 
שבאחד השנים קראה לו הרבנית שטיינמן ע"ה ושאלה אותו 
מתי הוא נוסע למרן הגרי"ש, כי יש לרבנו שליט"א שאלה 

 בהלכה שהוא רוצה לשאול את מרן.

וכעבור תקופה כשעמד ליסוע לירושלים, נכנס לרבנו  
ושלחו רבנו לשאול: היות 'שיש לו יין שהוא מכין בעצמו, ומניח 

ך בקבוקים גדולים מאוד, ואחד הילדים הקטנים, נגע אותם בתו
 מאחורי הבקבוק לפני שנטל את ידו בבוקר'.

והוא שואל האם יש לו היתר לכתחילה לשתות את היין?  
]מלבד השיטות שמתירות בדיעבד אם נגע בזה, אלא גם לשיטות 

 המחמירות בנגיעה בידים קודם נטילה. עי' ביאור הלכה סי' ד' סעי' ד' בשם

דיל"ד בדברי הגמ' בשבת קט, א יד לגיגית תקצץ  הגר"א ועוד[
דלא תיגע קודם  -שמטילין בה שכר. תיקצץ  -ופרש"י 'לגיגית 

נטילת שחרית". דאולי י"ל דהכונה דוקא לגיגית מחרס ולא 
 זכוכית, או דוקא בשכר ולא ביין ]ועי' חיי אדם כלל ב' סעי' ב'[. 

דבר זה בער"ש,  ונסע הנכד למרן הגרי"ש ושאל אותו
ובמוצ"ש לפני שיצא הראה לו מרן זצ"ל שבסוף משניות ידים 
]אחר פירוש א"ר לגר"א[ מובא קטע מהגר"א שנוגע לעניני 
ידים ושם כותב: דכל הנך דקמיירי בשחרית קודם נטילה משום 
סכנה, דכל דבר שיש בו נקב סכנה בשחרית קודם נטילה ליגע 

כן יד לתסודה הוא הנקב של בפי הנקב, והיינו טעמא דכולהו ו
הגיד שהקיז בו דם, ויד לגיגית סכנה לשותיו אם הניח ידו קודם 
נטילת שחרית ע"פ הגיגית, וה"נ יד לאמה יד לפי האמה תקצץ 
משום סכנה, וכל היום משום קרי מעטרה ולמטה מותר 

 כדאמרי בעלמא עכ"ד. 

וכיון שהילד לא נגע ב"פתח" של הבקבוק שפיר מותר ]ועל 
קר הטענה של רבנו שליט"א לחלק בין שכר ליין הראה מרן עי

 זיע"א שהמאירי שם כ' דאין חילוק בין שכר ליין[ 

 

 

 

ושלח לנו )רג"ה | כתבנו אודות מרן הגרש"ז ריגר זצ"ל ]שיום היארציט שלו ד' חשון תש"ג[  פר' נח תשע"ו 117גליון 
( שסיפר לו רבנו שליט"א שבילדותו היה הולך עם הגרש"ז לפני שבת לשווקים בבריסק כדי שבעלי החניות יסגרו שליט"א

את החנות לפני שבת, ומיראת כבוד להגרש"ז היו אכן סוגרים את החנות, אבל אחרי שהיה הולך משם, היו פותחים שוב את 
 החנויות. 
והאיר )רי"ק( מדברי רבנו שליט"א כשיש ויכוח בין בני זוג על מי מוטל לוותר.  | כתבנוז פר' בראשית תשע" 176גליון 

  שליט"א שהגרח"י מישקובסקי שליט"א אמר בשם רבנו, שהבעל צריך לוותר כי הוא לומד תורה.



 

 

  
 ישיבת אופקים 

 שכינה מדברת 
למסור שיעור  בכ"ג אדר א' תש"ס הגיע רבנו שליט"א

בישיבת אופקים, ודיבר שם בסוגית 'תרי ותרי' במסכת 
כתובות שלמדו באותה עת בישיבה. במהלך כל השיעור 
נשאר הגר"ח קמיל לעמוד כל הזמן, וכשהתפלאו על כך 
אח"כ תלמידיו מפני מה נשאר לעמוד כל זמן שדיבר רבנו? 
אמר שהרגיש 'ששכינה יוצאת מדיבור גרונו', ולכן הוא 

 כרח לעמוד ולשמוע דא"ח בעמידה.מו
לאחר השיעור נגשו ראשי הישיבה הגר"ח והגר"י לרבנו, 

 והתווכחו הרבה בריתחא דאורייתא עצומה ומופלאה. 
ובסוף כל המסע של רבנו באופקים התבטא הגר"ח: זה 
היה מעמד אדיר ונשגב שאופקים לא ראתה דוגמתו' ]עוד 

ות בימי אודות הגר"ח קמיל זצ"ל כבר נכתב באריכ
 היארצייט[

 נלב"ע י"ז חשון תש"ע   -הגר"י הורביץ זצ"ל -רה"י 
היה להגר"י קשר הדוק עם מרן רבנו שליט"א שבא כמה 
פעמים לאופקים למסור שיעור, ולא עשה קטנה או גדולה 
בישיבה בלי עצתו בכלל, ומדת ההתבטלות שלו לגדולים 

 הייתה מפליאה )מס' עקב רב(
 תשאל את הגראי"ל

השנים היה מצבה של הישיבה קשה מאוד  באחת
הבחורים היו מועטים, והאוירה היתה קשה, מספר בחורים 
מצומצם מאוד עסק בפעילות עם התיכוניסטים"', והעול הרב 
שכוללת פעילות זו נפלה על כתפי יחידים ממש, במהלך זמן 
חורף כשל כוחו של אחד מהם וכשהוא מותש עייף ויגע עלה 

ותו עד כמה מחוייב הוא להמשיך אל הגר"י לשאול א
בפעילות זו שסחטה ממנו זמן וכח רב פיזי ונפשי, הגר"י 
נרעש מהשאלה עד שענה לשואל: תיסע עוד השבוע 

 לגראי"ל שטיינמן שליט"א ותשאל אותו.

התלמיד שהיה מופתע מאוד מהתשובה וסבר שהגר"י  
יתיר לו את ספקו על אתר ושאל למה ליסוע לר' אהרן לייב? 

 מה רה"י לא יכול לענות לי?ול
ענה לו הגר"י: מצד אחד אתה ודאי פה והם ספק יבואו  

ואין ספק מוציא מידי ודאי, מצד שני אם לא יבואו בחורים 
לישיבה גם לאלו שכאן לא יהיה איפה ללמוד, אלה שני 
צדדים שההכרעה ביניהם קשה, הישיבה היא הישיבה שלי 

, במקום שבו יש לי נגיעה ויש לי נגיעה אינני רוצה לענות לך
ולכן תילך אל רבנו הגראי"ל שליט"א ותשאל אותו מה  עליך 

 לעשות.
 ש"ץ בימים נוראים

בשיחת טלפון עם הגראי"ל  -באחד משנותיו האחרונות 
שטיינמן שליט"א טען הגר"י לרבנו שאינו ראוי להיות ש"ץ 
שהרי מחמת כאבים ברגליו אינו מסוגל להצמידם כשעומד, 

ו מסוגל לעמוד לכל אורך חזרת הש"ץ ונאלץ לשבת גם אינ
חלק מהזמן, ובנוסף לזה בהוראת הרופאים נאלץ לשתות 
שיעורים"', וכן נאסר עליו לטבול במקוה מחשש לזיהום וכדי 
לצאת ידי חובה במה שאפשר דאג שישפכו עליו ט' קבין 
מים, אמנם רבנו שליט"א לא התרגש מהטענות ואמר 

 נו להיות ש"ץ. )שם(שאדרבא אין ראוי ממ
 תורה וחסד

כשביקר רבנו באופקים, פנה אליו הגר"י לבקש ממנו עצה 
ותושיה של חיזוק לנוכח מידת הדין שהיה מתוחה על 

 ס["אופקים בזמן האחרון ]תש
ואמר לו רבנו: כי לדאבוננו הדברים האלו לא התרחשו רק 
באופקים אלא גם בירושלים ובבני ברק, והצעה לכך כבר נתנו 
חז"ל )סנהדרין צח, ב( בשני דברים תורה וחסד, עוד תורה 

 ועוד חסד. 
באלול תשס"ח הגיע רבנו לישיבת אופקים ומסר שיעור ושיחה במקום, 

 .לא הגיע השיחה לידנו ולע"ע
 

 ישיבת אוצרות התורה
התורה" ב"ב   -שיחת רבנו חיזוק לבני ישיבת "אוצרות

 כ"ח אדר תשס"ד
)דף מ' ב'( לעולם יראה אדם עצמו כאילו  ידוע שהגמ' אומרת בקדושין

חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת אשריו, שהכריע עצמו לכף זכות, 
עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, ואח"כ הגמ' אומרת 
רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון 

יו שהכריע את עצמו ואת כל העולם אחר רובו, עשה מצוה אחת אשר
לכף זכות, ואם ח"ו להיפך, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו 

  ואת כל העולם לכף חובה.
א"כ אנחנו יכולים לתאר לנו, בעולם יש בערך שבע מיליארד אנשים 

וכמובן לגויים אין מה לדבר, כולם רשעים בלי שום ספק, כמעט ]כך אומרים[ 
וא גוי צדיק? והיהודים לדאבונינו חלק גדול מכלל ישראל כולם, כי מי ה

התרחקו מהתורה, והם מאד רחוקים, ויש חלק אפי' שלא יודעים 
ומתחתנים עם גויים רח"ל, וכמה נשאר? קומץ קטן של יהודים חרדים, 
ומהקומץ הקטן הזה ג"כ יש אנשים שח"ו נכשלים בחטאים, אז נשאר רק 

לכל העולם, אפי' לא אחוז אחד... חלק קצת, מעט מאד, חלק קטן ביחס 
העולם צריך להיות קיים קטן מאד שנשאר, והם הקצת אנשים האלה, 

, כנגד כ"כ הרבה אנשים שהם רחוקים רחוקים בזכות של האנשים האלה
מהדרך האמיתי, מתורה, מיראת שמים, ממדות טובות, מכל הדברים, 

כזה דבר שהעולם כולם רחוקים, ורק חלק קטן שיש, ומהם צריך לצאת 
יתקיים, אז על מי זה מוטל אם לא על בני ישיבה, בני תורה, שהם ב"ה 
יודעים את הדרך האמת, שהתורה מנהיגה אותם, וזהו בני הישיבות בני 
תורה הם קצת קצת, והם צריכים לפרנס את "כל העולם כולו" אתם 

 יודעים מה זה, איזה אחריות שיש לכל אחד ואחד.

להיות מאלה שהעולם יכול להתקיים על ידיהם,  וב"ה שאתם זוכים
כי עם יתר האנשים אין עם מי לדבר, האם  עם הגויים יש לדבר? ליהודים 
חילוניים יש אל מי לדבר? אולי קצת קצת הם חוזרים בתשובה, אבל לגבי 
הכלל הגדול של העולם, הרי זה טיפה ממש! אבל עכ"פ הטיפה הזאת 

א"כ צריך לדעת איזה אחריות שיש לכל עליהם צריך לעמוד כל העולם, 
 אחד ואחד מכם.

 וב"ה שאתם נמצאים בתוך ד"א של הלכה, כמו שכתוב בגמ' בברכות
אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, א"כ אתם  )ח, א(

אלה שבד' אמות של הלכה, תראו לנצל את הד"א של הלכה ובאמת 
בחשק ולשם שמים לעשות נחת  ללמוד כמו שצריך, ומה שיותר תלמדו

רוח להקב"ה ללמוד תורה לקיים מצות להתפלל ולעשות כל מה 
 שהקב"ה רוצה, אתם תהיו אלה שמקימים את העולם.

והקב"ה יעזור שכל אחד מכם יקבל עליו ברצון גמור, להיות ירא 
שמים להיות עובד ה' וללמוד התורה ולקיים את המצות, להתפלל, 

רוצה, בזכות זה אתם תהיו ממקימי העולם  ולעשות כל מה שהקב"ה
שהעולם קיים עליכם, אתם יודעים איזה זכות זה לאדם?! הרי לו יצוייר 
שיגידו לבן אדם שיציל נפש אחת, זה גדול מאד, ואם אחד יציל את כל 
העולם כולו, וזה הרי אתם יכולים להציל, בזה שאתם עושים עוד מצוה 

תפילה, כל מצוה, כל למוד התורה, כל  עוד מצוה, עוד לימוד התורה, עוד
תפילה, כל מעשה חסד, כל מה שעושים זה עושה קיום העולם, ואנחנו 

 צריכים באמת להודות לה' שזכינו לזה.
וה' ג"כ יעזור שכל אחד שמקבל עליו עול תורה ועול מצות, יהי' לו 
סייעתא דשמיא גדולה מאד, ובזכות זה הקב"ה יעזור שכולכם תעלו 
ותעלו, עד שהקב"ה ירחם על כלל ישראל ונזכה לגאולה האמיתית 

 במהרה בימינו אמן.

. מי שיש בידו אודות הישיבות הנ"ל ך, אור ישראל, אור לישרים, איתריאודות ישיבות: אור אלחנן, אור אליצור, אור ברו"ה בשבועות הקרובים נכתוב אי
 נא לשלוח בהקדם.
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