
יש תועלת מכל תפילה, גם זו שלא נתקבלה. והמתפלל מתעלה 
וה' אמר המכסה אני מאברהם )וירא יח, יז(

לי  יפה  לא  כ"ו(  להלן  רש"י  כמ"ש  העיקר,  היא  )סדום  בסדום  פרש"י, 

לאב  אודיע  ולא  הבנים  את  אשמיד   ... מדעתו  שלא  זה  דבר  לעשות 

שהוא אוהבי? משמע, שיש תועלת לאברהם מידיעה זו. 

שתפילתו  אפילו  שהתפלל.  גופא  בזה  היה  שהתועלת  וכנראה 

מתעלה  עצמו  והמתפלל  תפילה.  מכל  תועלת  יש  התקבלה,  לא 

מתפילותיו.

מי שלא מתבונן הרי הוא....

כה  עד  נלכה  והנער  ואני  החמור  עם  פה  לכם  שבו  נעריו  אל  אברהם  ויאמר 
ונשתחוה ונשובה אליכם. )וירא כ"ב, ה(

את  אברהם  כשראה  מדרש,  בשם  הביאו  מבעה"ת  זקנים  ובדעת 

המקום מרחוק וענן קשור עליו, 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.

של  בדרגה  רק  לראות  שא"א  רוחני  דבר  זה  הי'  דאם  להבין  ויש 

רוה"ק, למה אמר להם שהם שוים לחמור, וכי מי שאינו בדרגת רוה"ק 

הוא כבר בדרגת חמור?

 הרי רוה"ק זה המדרגה הכי גדולה, ולא רואים רק מה שצריך לראות 

כדמוכח בכמה דוכתי )ועי' מגילה דף ג'( וע"כ שזה הי' ראיה גשמית ואיך 

הם לא ראו?

ויצחק  דאברהם  אלא  הר,  על  ענן  יש  פעמים  הרבה  דבאמת  וצ"ל 

ראו שזה אחרת מתמיד, שהענן לא זז משם, וזה מה שאמרו וענן קשור 

רגיל,  כענן  שזה  ודנו  לב  שמו  לא  נעריו  אבל  משם,  זז  שאינו  עליו, 

הבריאה,  על  בהתבוננות  להסתכל  שיש  ידעו  ויצחק  דאברהם  והיינו 

נעריו  אבל  מיוחד,  הזה  המקום  בודאי  מהרגילות  שיוצא  שרואים  ומה 

שזה  חשבו  בהבריאה,  שינוי  מכל  ללמוד  בהתבוננות  הסתכלו  שלא 

ולהסתכל  מהבריאה  ללמוד  יודע  שאינו  שמי  להם  אמר  ולזה  כרגיל, 

עליה, הרי אינו בן אדם, כי זה למטה מהמדרגה שהאדם צריך להיות.

זריזות דאברהם לעשיית צור.

וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. )וירא כב, י( 

דרשי'  קרא  דהאי  תימה  וז"ל  והתם(  ד"ה  ב  )צז,  זבחים  התוס'  כתבו 

שהיא  לשחיטה  מנין  דאמרינן  טז.(  )דף  דחולין  בפ"ק  חולין  לענין  ליה 

חולין  נמי  דגמרי'  ר"ת  ואומר  המאכלת.  את  ויקח  שנאמר  בתלוש 

לא  כלי  אבל  העולה,  את  לשחוט  כתיב  ולא  בנו  את  לשחוט  מדכתיב 

שרת,  כלי  דבעו  עבודות  כשאר  בקדשים  אלא  בחולין  למילף  שייך 

תלוש  דרשינן  סכין,  כתיב  ולא  תלוש  דבר  דמשמע  ויקח  ומדכתיב 

ויקח  למכתב  מצי  דהוה  מאכלת  ומדהזכיר  בקדשים,  וכלי  בחולין 

זריזותיה  חייא  רבי  דחי  שם(  )ג"ז  בחולין  דהתם  גב  על  ואף  המחתך, 

דבר  שהביא  מה  דלענין  הכי’  לדחויי  שייך  לא  הכא  קמ"ל  דאברהם 

תלוש, ולא סמך על מה שימצא צור וקנה מחובר שייך למימר דכתב 

קרא לאשמועינן זריזותיה’ אבל לענין מאכלת שהזכיר למה לי למכתב 

אי לאו לאשמועינן דעולה טעונה כלי עכ"ד התוס'. 

והעיר רבנו דלכאו' מה שייך טעם של זריזות, ומהיכ"ת שיסמוך על 

כאורך  בצור  שיהי'  צריך  הרי  צור מחובר שראוי לשחיטה,  זה שימצא 

צואר הראוי לשחוט שהוא מחודד בלי פגימות וזה דבר דלא שכיח כלל?

גם לכאורה הי' אסור לו שלא להכין דבר הראוי לשחיטה, על סמך 

זריזות אלא  רק  זה  ואין  או קנה שם בהר המוריה,  צור  ימצא  שבודאי 

דינא ממש.

שכל  לציבור  בתורה  שנאמרה  מצוה  בין  לחלק  יש  אם  לעיין  ויש   

לאו  מכלל  כגון  מזה  ללמוד  איך  כללים  לנו  יש  וע"ז  זה,  יעשה  א' 

משא"כ  כללים,  ועוד  שוה,  וגזירה  וכלל,  ופרט  וכלל  הן,  שומע  אתה 

שהנביא  מה  רק  לעשות  צריך  דבזה  שעה  הוראת  לנביא  שנאמר  מה 

עפ"י  מחוייב  הי'  לא  אברהם  לכן  המצוה,  מן  חלק  ההכנה  ואין  אומר 

שם  והעלהו  של  בהציווי  כלול  לא  כי  לשחוט,  שיוכל  דבר  להכין  דין 

לעולה ליקח דבר שיוכל לשחוט, אלא מ"מ זריזותיה דאברהם הי' שגם 

זה עשה. 
)אילת השחר זבחים צח, א(

גדר קרבן יצחק

לא  אברהם  שהרי  מחודש  דין  הוא  יצחק  של  הקרבן  דין  כל  הנה 

היה בעל הקרבן, שהרי יצחק לא היה רכושו ונמצא שהביאו קרבן בלי 

בעלים ובהכרח שהקרבן שבעקידה הוא דין מחודש.

 ומו"ר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א נקט שבאמת לא חל קדושת 

קרבן על יצחק כי לא היה בעלים להקדישו )אך דנתי קמיה לפמש"כ המנ"ח 

מצוה שמ"ז בתחילתו כדעת הרמב"ם פ"ט מעבדים ה"ב "שגוי יש לו בעלות על בניו 

אפילו הגדולים אם הם כבושים תחתיו ויכול למוכרם לעבד", וציינו שמקורו מהתו"כ 

מדין  יצחק  את  אברהם  הקדיש  שפיר  הרי  ולפי"ז  ד',  פיסקא  ו'  פרשה  בהר  פרשת 

ואזיל רש"י לשיטתו כמש"כ בסוף האי פרשה  וחל עליו קדושת קרבן עולה.  בעלים 

תקנה  אם  בברכה  לך  תועלת  מה  א"ל  לז[  ]כז  בראשית  לך  שמתיו  גביר  הן  עה"פ 

בהדיא  הרי  ע"כ  רבו  קנה  עבד  שקנה  ומה  לך,  שמתיו  גכיר  שהרי  הם  שלו  נכסים 

בהכרח  וזהו  ליעקב,  לעבד  עשיו  את  והקנה  ועשיו,  יעקב  על  בעלים  היה  שיצחק 

שהם  זמן  כל  קטנים  בין  גדולים  בין  בניו  על  גמורה  בעלות  לו  יש  שבנ"ח  משום 

כבושים תחתיו(. 
)מנחת בנימין עמ' נט(
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כוח יש  לאמא 
יח( כא,  )וירא  גדול אשימנו.  לגוי  כי  בו  ידך  את  והחזיקי  הנער  את  קומי שאי 

אותו,  ושאל  הותיקים  מתלמידיו  אחד  אל  רבנו  פנה  הימים  באחד 
גדול  נער  היה  הוא  והרי  ישמעאל,  את  כפיה  על  נשאה  הגר  איך 

חולה?  היה  וגם   )17 )כבן 
והשיב בעצמו, שהתורה באה ללמד אותנו שלאמא יש כוח בשביל 
לשאול  רצה  הנוכחים  שאחד  בפיו,  היה  ד'  )ודבר  שלה.  הילדים 
חוץ  הבית,  פרנסת  בשביל  שעובדת  תחי'  אשתו  אודות  רבנו  את 
השיב  והנה  הדבר,  לה  וקשה  וכו'  הילדים  בגידול  שעוסקת  ממה 
הילדים שלה"(. בשביל  כוח  יש  "שלאמא  מבלי שנשאל:  רבנו  לו 

ז"ל רינה  בן  יצחק  לע"נ  מוקדש  הגליון 
י"ט חשוון תשע"ו נלב"ע 



וימהר אברהם האהלה אל שרה. )וירא יא, ו( 

 מעלת הזריזות

מפי  פעם  שמעתי  רבנו.  אמר  תשע"א  אלול  ז'  ערכים  בכינוס 

זצ"ל  גורדון  יצחק  אברהם  רבי  הרה"צ  חסד  דתורת  המשגיח 

והיה  מהתיבה  שיצא  אחרי  יין  שתה  שנח  בפסוק  כתוב  הי"ד: 

הלך  מכובד,  לא  שלו  שאבא  וראה  שם  בנו  ובא  מכובד,  לא  שוכב 

זה  ע"י  ששם  וכתוב  מכובד.  לא  יראה  שלא  לכסותו  ויפת  הוא 

ציצית. למצות  יזכו  הבאים  הדורות  כך  שאחר  זכה 

המצוות,  כל  כנגד  ששקולה  גדולה  כך  כל  מצוה  היא  ציצית   

ומה  שבנצח!  נצח  זה  לשער,  אין  ציצית  שלובשים  היהודים  כל 

כן  גם  זכה  הוא  אז  פחות,  אבל  נזהר  כן  גם  הוא  יפת,  עם  היה 

כך  כל  יש  לקבורה,  יזכו  ומגוג  גוג  שבמלחמת  מאד,  גדול  דבר 

וצריך  מכובד,  לא  כן  גם  זה  קבורה  בלי  מתים,  אנשים  הרבה 

קבורה.

בשכר?   כ"כ  ההבדל  ולמה  לשם?  דומה  זה  האם  זאת  בכל  אך 

הוא  יותר,  התאמץ  שם  כי 

ההבדל  גדול  כ"כ  יותר,  התאמץ 

לפחות. יותר  התאמץ  בין 

התאמצות  בין  ההבדל   

כך,  כל  שלא  או  יותר  קצת 

ענקי!  הבדל  כך  כל  ההבדל 

ולתאר!  לשער  אפשר  שאי 

כל  דורות,  לדורי  מצוה  זה 

מצות  יקיימו  אנשים  הדורות 

כל  כנגד  ששקולה  ציצית 

מה  המעלות  כל  המצוות, 

שהגמ'  מה  בציצית,  שיש 

החטא,  מן  שמצילה  אומרת 

זכה  כן  גם  ויפת  גדול.  כך  כל 

זה  האם  אבל  דבר,  לאיזה 

התאמצות  למה,  לזה?  דומה 

יותר  התאמץ  שם  יתירה, 

לא  שלו  שהאבא  לעשות 

אבל  כן  גם  ויפת  בבזיון,  יהיה 

כך  כל  וזה  כמוהו,  כך  כל  לא 

עצום. הבדל 

עם  שעושים  דבר  כל  כן  אם 

אי  פחות,  או  יתירה,  התאמצות 

אפשר לתאר את החילוק שיש ביניהם.

דבר  כל  מצוה,  כל  בזה,  גם  לדעת  צריכים  אנחנו  כן  אם 

דומה,  שאינו  כ"כ  שוקל  זה  התאמצות  עם  עושה,  שאדם 

הדורות  כל  כבר  כך  אחר  כך...  כל  עושה  קצת,  הבדל  אפילו 

הוא  יפת,  עם  הלך  כששם  מעשה  ובשעת  מינה.  נפקא  יש 

הבדל,  היה  אבל  גדול,  כ"כ  הבדל  היה  לא  יותר,  קצת  התאמץ 

אם  שבזה,  המשמעות  את  לתאר  אפשר  אי  הזה  וההבדל 

שיקברו  סתם  או  ציצית  מצות  יקיימו  הדורות  שכל  זוכים 

ומגוג. גוג  במלחמת  אותם 

מה  והתאמצות,  בזריזות  לעשות  צריך  הדברים  כל  ממילא 

משנה  כבר  זה  יותר,  משהו  אפילו  והתאמצות  בזריזות  שעושים 

לגמרי. הדבר  את 

תזכו  ובזריזות,  בהתאמצות  הדברים  את  לעשות  באמת  תזכו 

דורות! לדורי  נצח  שכר  מאד  גדול  יהיה  ששכרכם 

תחמיצנה על  לידך  הבאה  מצוה 

עליתי  הימים  באחד  שליט"א:  טורק  אליעזר  רבי  הרה"ג  שח 

שטיינמן.  ליב  יהודה  אהרן  רבי  הישיבה  ראש  מרן  של  למעונו 

קדושה  של  ההשראה  מעוררת  במחיצתו  העילאית  התחושה 

להיכנס  הבאים  כל  בתוך  שזכינו  פעם  בכל  כמו  מיוחדת,  ורוממות 

 5 איש  חזון  ברחוב  ביתו,  דלת  מפתן  על  לדרוך  ולפנים',  'לפני 

בבני-ברק. 

והדל,  הצר  קיתונו  בתוך  וחפציו,  רבדיו  כל  על  הבית  צורת 

הקדוש  בעל-הבית  של  והמעשי  הנוקב  עולמו  השקפת  את  זועק 

בתחושה  שחיו  הצדקנית,  הרבנית  ורעייתו  הישיבה  ראש  זה; 

'כדי  תמצא  היכי  רק  זה  פרוזדור!  זה  'כאן  הזה:  בעולם  מתמדת 

חולף!  הכל  זמני!  הכל  לטרקלין'!  להיכנס 

מסירת  לאחר  לביתו  אלו  בדקות  בדיוק  שב  הישיבה  ראש 

לנוח  שהספיק  לפני  ועוד  לצעירים,  פוניבז'  בישיבת  היומי  שיעורו 

רבי  הגאון  לפתע  הופיע  מה,  דבר  ללגום  או  הדרך  מעמל  מעט 

ראש   - שליט"א  שמידל  דוד 

שקם  קדישא',  'אתרא  ארגון 

הקברות  בתי  על  להגן  במטרה 

רבי  הריסה.  מסכנת  בארה"ק 

ראש  אל  הישר  וניגש  נכנס  דוד 

שוחח  הישיבה  ראש  הישיבה. 

כשבסיומו  ספורות,  דקות  עמו 

מהבית.  דוד  רבי  יצא 

ראש  לבש  מיד  מכן  לאחר 

הכובע  את  שוב  הישיבה 

מן  לצאת  והתכונן  והחליפה 

הממתינים  בפני  והתנצל  הבית. 

כעת.  לצאת  מוכרח  שהוא  על 

ראש הישיבה עמד מתחת לבית 

לקחתו. שיבוא  לרכב  והמתין 

אמרה  השלום,  עליה  הרבנית 

טעם  לא  עדיין  הוא  'אוי!  לי: 

יוצא!...  הוא  להיכן  כלום! 

ולומר  להתערב  וכשניסיתי 

לי:  הגיב  ישיבה,  לראש  זאת 

מה  בינתיים  שלי...  העניין  'זה 

לשאול?!...  רצונך 

יותר,  מאוחר  שהתברר  אלא, 

שרבי דוד נכנס לעדכן אותו על 

העבודות  את  לעצור  תועלת  שיביא  מסויים,  במקום  קברים  חפירת 

יצא  רגע  של  עיכוב  מבלי  ולכך  למקום.  יבוא  ישיבה  והראש  במידה 

הגיע  לרכב  שהמתין  בזמן  אולם  החפירה,  למקום  ישיבה  הראש 

שב  אז  רק  עבודתם,  את  מחר  יתחילו  הפועלים  לומר שבסוף  שליח 

הביתה...  ישיבה  הראש 

בקרוב( אור  לראות  העומד  אמלא"  "אוצרותיהם  הס'  )מתוך 

שמחה  הוא  שורשה  זריזות 
מטות  פרשת  התורה  על  השחר  אילת  בספרו  רבינו  מביא 

שם  ומבואר  מדין,  מלחמת  לענין  מאתכם  החלצו  הפסוק  על 

בשמחה  עשה  בדבר  תלויה  שמיתתו  ששמע  אע"פ  רבינו  שמשה 

עושה  כרחך  על  בזריזות  שהעושה  מפרש  יקר  והכלי  איחר,  ולא 

מזדרזים  לעשותו  ששמחים  שדבר  במציאות  רואים  וכן  בשמחה, 

עכ"ל. בו  מתעצלים  ולא 

זריזות

זהירות מסכנה
מחזיק  הברית  מארצות  גביר  יהודי  לרבנו  נכנס  שנים,  כמה  לפני 
והבחין  יהלומים  לליטוש  מפעל  שבבעלותו  וסיפר  גדול,  תורה 
אבטחה  מצלמות  הציב  הוא  במפעל,  בגניבות  האחרונה  בתקופה 
רוצה  הוא  כעת  יהלומים.  לוקח  הבכירים  העובדים  שאחד  וראה 

יסתדר. ברכה שהכל  ומבקש  למשטרה,  אותו  למסור 
למשטרה,  אותו  תסגיר  אל  ושלום  "חס  בתקיפות:  רבנו  לו  אמר 
לך  יעזור  ה'  כך.  על  חשודים  הם  אותך,  ירצח  שהוא  חשש  יש 
להפציר  וניסה  ההכרעה  את  לקבל  התקשה  הנ"ל  אחרת".  בדרך 
שיזכה  בירכו  רק  כן,  יעשה  שלא  ואמר  חזר  רבנו  אך  ושוב  שוב 

אחרות. בדרכים  ממנו  לינצל 
בסופו של דבר העובד הנ"ל גנב גם ממישהו אחר איזה חפץ יקר, 
אותו  והרג  הלך  העובד  מכך  שמע  כאשר  למשטרה.  הסגירו  והלה 

עליו. על שהלשין 
ועוד  בעצמו  עליו  הלשין  שלא  על  בשבילו  הצלה  זה  היה  ואמת 
שעתה העובד נלקח למאסר ממושך, וכך נפטר ממנו מבלי שיקרה 

נזק.  שום  לו 



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

לעשות תנאי 

כונת השמות מובא בשם האשל אברהם מבוטשאטש   בענין 

פעם  בכל  הזאת  בעת  למחר  עד  מעתה  מכון  הריני  שיאמר: 

ובקריאתו  ויהי'  הוה  הי'  בכתיבתו  שהוא  הק'  הוי'  שם  שאזכיר 

שהוא  אלוקים  שם  וכשאזכיר  הכל,  אדון  שהוא  וכו'  דלת  אלף 

וסבת  העילות  עילת  כלם  הכחות  ובעל  היכולת  ובעל  תקיף 

הסבות עכ"ד. 

עד  שיועיל  אומר  למה  א"כ  מועיל  זה  דאם  ממ"נ  וצ"ב 

אם  דבשלמא  לעולם,  כן  שמתנה  שיאמר  אמר  ולא  למחר, 

לומר  אפשר  הי'  לישון,  שילך  עד  רק  מועיל  שזה  מגביל  הי' 

כיון  אבל  עושה,  הוא  ראשונה  דעת  דעל  משום  מהני  דבכה"ג 

שישן  איכפ"ל  דלא  נמצא  הזאת  בעת,  למחר  עד  שיועיל  דכתב 

נדרים  על  מודעה  במסירת  וכמו  לעולם,  יועיל  לא  למה  א"כ 

המודעה  למסור  שיכול  ובאמת  השנה,  כל  על  דמוסר  בער"ה 

חייו? ימי  לכל  גם 

הקם  על  החזו"א  לפני  שדנו  אמר  שליט"א  הגרח"ק  והנה   

עם  ק"ש  לקרוא  יספיק  אם  יודע  ואינו  ק"ש  זמן  לסוף  סמוך 

יספיק  ומתנה שאם  לפני התפילה,  דדינו שקורא  בזמן  ברכותיה 

שקורא  הק"ש  יהא  הזמן  סוף  לפני  הברכות  עם  ק"ש  לקרוא 

קריאה  עכשיו  יהא  זה  יספיק  לא  ואם  התורה,  כקריאת  עכשיו 

של מצות ק"ש.

 ואחד שאל שא"כ יעשה התנאי על כל חייו שאם יארע לו כן 

הוא מתנה כהנ"ל?

י"ל  זו  בעצה  גם  וא"כ  מופרך  דבר  לא  שזה  אמר  והחזו"א   

שיועיל לתמיד. 

זו לא ברור דמועיל, ומ"מ יתכן דהמתפלל  אלא דבעצם עצה 

מסתמא כונתו לכוין כוונת השמות והוי כעין על דעת הראשונה 

הוא עושה. ]וראה הליכות שלמה תפלה עמוד ב-ג מה שדן הגרש"ז בדברי האשל 

אברהם עיי"ש[ )ימלא פי תהלתך עיונים בתפילה עמ' כו(

מסתמא כונתו לזה

לא  ואמר שכיון שאנו  זו?  עצה  מועיל  האם  רבנו  נשאל  ופ"א 

א"כ בסתמא  אחר,  הללו למשהו  כלל בשמות  בדרך  משתמשים 

אדם שאומר את זה כונתו לה', וע"ע סגי בעצה זו. )מפי נכדו הרה"ג 

ר' אשר שטיינמן שליט"א(

כשמוציא אחר

כשאדם מוציא חבירו בברכה לכאורה רק המברך צריך לכוין 

את כונת השמות ולא השומע. ]ועי' בס' אמרי חיים עוזר עמ' תק"א שהביא 

מרבנו בנוסח אחר[.

נוסח שם אדנות

שאל רבנו את החזו"א על הקוראים שם אדנות בניקוד פת"ח 

למה לא יצאו דמאחר שאפשר לומר בכל לשון מה גרוע הקורא 

את שם ה' בפת"ח? וענה דיתכן שזה יותר גרוע.

ואמר רבנו שי"א דהחזו"א אמר לספרדים שיכולים לומר שם 

אד' בפת"ח. וברש"י פרשת וירא י"ח ג' מתבאר דמש"כ שם אד' 

מנוקד בקמ"ץ אינו מכריע דהיינו שם קודש, אבל רבינו בחיי שם 

לומר שהוא  לנו  יש  הספרים  בכל  קמוץ  דמפני שמצאנוהו  כתב 

קודש. )ימלא פי תהלתך עיונים בתפילה עמ' כז(

כונה בשמות

הגרמי"ל  מרן  עם  שוחח  שליט"א(  רמ"ל  )הרה"ג  אחד  כשאברך 

אודות כוונה הנצרכת באמירת שמות הקדושים.

ת"ח  כעשרה  של  קבוצה  שהיתה  הגרמי"ל:  מרן  לו  סיפר 

שכל  ע"ע  וקיבלו  חיזוקים,  לעשות  ימים  עשרה  כל  שהתכנסו 

פעם ששוכחים לכוין בה' יניחו פרוטה לצדקה.

יודע מי היה היחיד שלא הוצרך  ואמר לו מרן הגרמי"ל אתה 

להכניס פרוטה. זה היה הגראי"ל שטיינמן שליט"א. ]א"ה ובהזדמנות 

אחרת אמר מרן הגרמי"ל ע"ע שכמדומה שלא אמר אזכרה בלא כונה[.

בגיליון וירא תשע"ה - תשע"ו כתבנו אודות מרן רבנו הגראמ"מ שך זצ"ל. ]שיום היארצייט שלו ט"ז חשון תשס"ב[. ושלחו לנו )בשם רד"י שליט"א( 

שפ"א נשלח הגאון רבי יוסף ישראלזון זצ"ל לדבר עם מרן הגראמ"מ שך זצ"ל בענין פירצה שהתעוררה באותה עת, והגיע למרן זצ"ל עם 

כל המסמכים והוכחות לענין, והגראמ"מ לא התייחס לזה. ואחרי כמה חודשים הגיע שוב להגראמ"מ שך והראה לו את כל הנ"ל ושוב לא 

התייחס לזה, ואחרי כמה חדשים הראה לו שוב, ואז הגראמ"מ התעורר כארי ולחם בכל הכוח כנגד פירצה זו. 

והתפלא ע"כ הגר"י זצ"ל באזני רבנו שליט"א מה השתנה בב' פעמים הראשונות לפעם השלישית, ואמר לו רבנו שליט"א: הרי מקרא מפורש 

'לב מלכים ושרים ביד ה'' ומאן מלכי – רבנן, וממילא כשרצון ה' היה להילחם בזה ממילא עורר את לבו של - מלכי רבנן שילחמו בזה, וכשרצון 

]ובאחת המאבקים שעשה מרן זצ"ל, ועלה מרן שליט"א לדבר עמו, וכשירד פגש בהגר"נ נבנצאל  זיע"א לא נלחם  ה' היה שעדיין לא ילחמו בזה ממילא מרן 

זצ"ל ואמר לו רבנו בהתרגשות 'הרב שך הוא גיבור כאריה' "ער איז א לייב"[ 

האיר  הקליפה.  נחלשה  כי  נט"י שחרית  בלא  ד"א  ללכת  מותר  ע"פ השמועה מהגר"א שבזה"ז  להקיל  רבנו שאין  דברי  גבי  נח תשע"ז.  בגליון 

הגרא"ש שליט"א. כי מרן שליט''א הורה לו בשאלה אודות הישן בחדר עם עוד אנשים ובקומו בבוקר כשנוטל ידים סמוך למיטה מתעוררים 

מזה אחרים. שיש לסמוך בזה על שמועת הגר''א ולא יטול ידים סמוך למיטה רק במקום שלא יהא בזה הפרעה לאחרים.  



בנו  הולדת  לרגל  שליט"א  פריימן  יצחק  הרב  ע"י  הוקדש 
טובים ולמעשים  לחופה  לתורה  לגדלו  יזכה  בשעטו"מ 

ברכה מלא  טנא 
סחייק שליט"א ר' משה  להרה"ג 

אתבונן מזקנים  ספרו  הוצאת  לרגל 
רבנו שליט"א ממרן  ועובדות  הדרכות  הוראות  שבו 

ובטחון אמונה  עניני  על 
לבו כשאיפת  ולהאדירה  תורה  להגדיל  יזכה 

שיפנה  רצוי  השנה  במהלך  מסויימים  תאריכים  להנציח  שמעוניין  מי 
בפניה  לתרום  ניתן  במשימה.  לעמוד  יכולים  שאנו  שנדע  כדי  כעת, 
או  המערכת,  לדוא"ל  בפניה   ,072-2164440 בטל'  המגבית  למוקד 

הארץ. ברחבי  הכנסת  בבתי  פלוס  נדרים  בעמדות  אשראי  בכרטיס 

ישיבת אור ברוך 

)ניסן תשע"ד( שלח רבנו שליט"א מכתב לחיזוק הלימוד של שישי שבת בישיבה.   ז"ל  לאחר פטירתו הטראגית של הבה"ח אלחנן טויטו   

בס"ד. כבוד תלמידי הישיבה הק' אור ברוך שבראשות הגאון רבי גבריאל טולידנו שליט"א. 

ללמוד  א"צ  פתאומית  מיתה  רח"ל  דלאחר שאירע  הגרי"ס  רבו  בשם  זצ"ל שאמר  הגרי"ס  של  תלמידו  נפתלי אמסטרדם  הג"ר  בשם  שמעתי 

מוסר ג' ימים, שזה במקום לימוד מוסר.  וכפי ששמעתי אירע אסון בישיבתכם ה"י שא' מתלמידים מת בחטף וזה לבד דבר הגורם להתעוררות, 

והיות שעיקר הכל היא תורתינו הקדושה וכח היצר הוא להחליש לימוד התורה, ע"כ עיקר החיזוק צריך להיות בלימוד התורה, ואתם שקבעתם 

על עצמכם להתחזק בלימוד התורה בימי שישי ושבת אשר יש בהם רפיון גדול, וכידוע מה שמובא בספרים בגודל מעלת הלימוד בש"ק אשר 

שכרו גדול עד מאד, וזה יועיל גם לע"נ חברכם ז"ל. 

והנני לברככם שתזכו בזכות זה לעלות מאוד בתוי"ש כל אחד לפי מדריגתו, ותצליחו ברוחניות ובגשמיות.

úישיבת אור ישרא 

מחברות של הגאון ר' יוסף רוזובסקי זצ"ל

מהכולל,  והגיע  סבא,  כפר  ישיבה  כראש  שהתמנה  שבעת  רבנו  סיפר 

לקח  כך  ולשם  בשיעורים,  צעירים  לבחורים  לומר  ניתן  מה  ידע  ולא 

את המחברות של הגאון ר' יוסף רוזובסקי זצ"ל שהיה ראש ישיבת אור 

הבחורים  מה  שראה  תקופה  ואחרי  בזה,  והשתמש  לצעירים,  ישראל 

מבינים ומה ניתן לומר להם, החל לומר דברים משל עצמו. 

בחנוכת הבית

תשמ"ח  בשנת  וכבר  פעמים,  וכמה  כמה  בישיבה  ביקר  שליט"א  רבנו 

ונשא דברים לכבוד התורה,  רבנו להשתתף  הגיע  שהיה סיום בישיבה 

הישיבה  בהיכל  שיחה  מסר  תשס"ג  ובסיון  תשנ"ד,  בשנת  הגיע  וכן 

לקראת חג השבועות.

בהכנסת ס"ת לישיבה חנוכה תשס"ג הגיע רבנו שליט"א לישיבה ומסר 

דברים קצרים. וכן במעמד הגדול של חנוכת הישיבה הגדולה בשכונת 

הישיבה  את  לחנוך  שליט"א  רבנו  הגיע  תשס"ז  אלול  ער"ח  הדר  גני 

במעלת  ארוכות  דיבר  מכן  ולאחר  שם.  הראשונה  מעריב  בתפילת 

מקום תורה לפני קהל אלפים שהיו שם. ונביא קטע קטן מהדברים.

בברכות )לא, א( איתא כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה 

וכל ארץ שלא גזר עליה לישוב לא נתישבה, והנה מסתבר דאדה"ר לא 

יגורו שם אנשים, אבל אם  רצה שיהא ישוב שומם, והכוונה דאפי' אם 

הם לא כפי שצריכים להיות זה נקרא "שממה", אם יש אנשים שאינם 

מושחתים  אנשים  שהיו  המבול  בדור  שהי'  וכפי  להיות,  שצריך  כמו 

מאוד, אין לו הנאה מישוב כזה, בודאי הישוב שיש לו מזה הנאה היינו 

מישוב שמתנהגים כמו שצריך.

שקועים  והיו  כראוי  התנהגו  לא  האנשים  מ"ת  דלפני  התורה,  ע"י  וזה 

שפשטו  עד  גז"ד  נחתם  דלא  א'(  )ק"ח  בסנהדרין  כדאיתא  וכדו',  בגזל 

קל  שהוא  שהקב"ה  כך  כדי  עד  טוב  לא  כ"כ  שהתנהגו  בגזל,  ידיהם 

עם  להיטיב  שרוצה  חסד  בשביל  הבריאה  כל  את  שברא  וחנון  רחום 

הבריות, וברא בריאה כדי להיטיב, אבל הם הגיעו עד כדי כך שהשחית 

שהי'  ניצול  עוג  וכן  ונשותיהם,  ובניו  נח  רק  ונשארו  העולם,  כל  את 

היו, דמשמע  וא"א לדעת כמה אנשים  ב'(  זבחים קט"ז  )עי'  מחוץ לתיבה 

שהיו מליארדי אנשים, דהיו פרים ורבים מאוד וגבורים וחזקים וכולם 

מתו, וגם הבע"ח מתו חוץ מהדגים שבים ואלו שנכנסו לתיבה, כי אין 

רצונו בבריאה כזאת.

אומות  מתורה,  הרחוקים  מקומות  יש  אבל  התורה  קיבלנו  ב"ה  אנו 

אחרת,  קצת  והיום  ע"ז  עובדי  כולם  היו  פעם  מתורה,  רחוקים  העולם 

אבל לא בכל אלו רצון ה', אלא במקבלי התורה, אנו מקוים שכל ישוב 

להיות  ארץ  בדרך  להיות  שצריך,  כמו  אנשים  שיגדלו  תורה  שם  שיש 

של  כזה  לישוב  נתכוין  ואדה"ר  וכו',  לגזול  ושלא  לגנוב  שלא  הגונים 

תורה ויר"ש.

מתקרבים,  ב"ה  קצת  רחוקים  שהיו  דמקומות  זוכים  אנו  לזמן  ומזמן 

והקב"ה יעזור שגם במקום הזה יתווספו בו בחורים לומדי תורה, ויהא 

בכל  תורה  לומדי  שיתרבו  ויה"ר  בכלל,  ולאנושות  להקב"ה  שמחה 

המקומות וגם בישוב הזה, שיהיו יר"ש ות"ח כרצון ה' וישמח בזה ואנו 

נשמח, ונזכה ג"כ לגאולה האמיתית בבא"ס.

הישיבה  ראש  לנכד  כסנדק  שימש  שליט"א  רבנו  שמרן  בעת  כן  כמו 

הגר"י רוזן שליט"א נשא לאחר מכן דברים קצרים לחיזוק.

חיוב הכרת הטוב 

שח לנו ראש הישיבה הגר"י רוזן שליט"א באחד השנים הגיע לישיבה 

לא  ולכן  רבים,  עוד  כמותו  היו  אבל  לישיבה  שהתאים  בחור  להיבחן 

התקבל, וג"א שליט"א שלח מכתב שיקבלו אותו. 

רבנו  לו  ואמר  לקבלו,  צריך  האם  אותו  לשאול  לרבנו  הגר"י  ונכנס 

ודאי שאין לקבלו, אבל אם מתאים  הנה אם הוא לא מתאים לישיבה 

אביו  שהרי  נוסף  שיקול  יש  כאן  בחורים,  כמוהו  עוד  יש  רק  לישיבה 

של הבחור הנ"ל מחנך חשוב, וא"כ עולם התורה חייב לו הכרת הטוב, 

הטוב  הכרת  חובת  כי  לאחרים,  קודם  שהוא  היא  הדין  שורת  וממילא 

של עולם התורה מוטלת על כאו"א.

משה. ארחות  יעקב,  ארחות  צבי,  אמרי  איתרי,  לישרים,  אור  ישיבות:  אודות  אי"ה  נכתוב  הקרובים  בשבועות 
בהקדם. לשלוח  נא  הנ"ל  הישיבות  אודות  חומר  בידו  שיש  מי  תורה'  'ארחות   – שליט"א  מרן  של  ישיבתו  ואודות 


