
בין  היה  גדולה  והערכה  אהבה  ידידות 
רבנו  מרן  ליבדלחט"א  זצ"ל  המשגיח  מרן 

ענינים. כמה  כאן  ונביא  שליט"א 

זכורני  רבנו:  בן  שליט"א  הגר"ש  שח 
שבת  ליל  של  ערבית  אחרי  פ"א  מילדותי: 
פגש  שליט"א  רבנו  אאמו"ר  שיר,  בדברי 
צעיר  אברך  אז  שהיה  יפה  דוב  בהג"ר 
שאין  ראה  ואמו"ר  לבדו,  ברק  לבני  ונזדמן 
האכסניא,  על  אותו  ושאל  ללכת  היכן  לו 
איפה  לו  היה  לא  שממש  נתברר  ואכן 

שבת. סעודת  אצלנו  אכל  והוא  לאכול 
שדרכו  רבנו:  בן  שליט"א  הגר"מ  והוסיף 
פעם  מידי  היתה  זצ"ל  דוב  ר'  הגה"צ  של 
הרה"ג  יבדלח"ט  ידידו  אצל  להתארח  לבוא 
חזון  ברח'  גר  שהיה  שליט"א  הבר  צבי  רבי 

 .8 איש 
ר'  הגה"צ  הגיע  תשכ"א  אב  בחודש  פ"א 
קרתה  וכנראה  בשבת  אצלו  להתארח  דוב 
לתל  חמיו  לבית  מסע  צבי  ר'  והרה"ג  טעות 
הניח  דוב  ר'  הגה"צ  בביתו.  היה  ולא  אביב 
בדברי  לתפילה  והלך  ביתו  ליד  חפציו  את 
צבי  שרבי  וידע  שם  שראהו  ורבנו  שיר, 
מתארח?  היכן  ושאלו  אליו  פנה  לחמיו  נסע 
לו  אין  שאכן  דוב  ר'  הגה"צ  לו  ואמר 
וסידר  סעודות,  בג'  רבנו  ואירחו  לאכול  היכן 

ישראלזון. מש'  השכנים  אצל  לישון  לו 
דוב  ר'  הגה"צ  האריך  שבת  בסעודה 
איש  החזון  רבנו  ממרן  והליכות  בעובדות 
מופלא  ענין  מסביר  כיצד  רבנו  את  ושאל 
שאמר  שמה  איש  החזון  אצל  שראו 
ענין  איזה  על  אותו  שואלים  שהיו  התקיים, 
קיבל  מהיכן  יקרה.  מה  ידעו  תשובותו  ולפי 

זה? כח 
שליט"א  רבנו  ענה  מכאן  שלאחר  בסעודה 
היה  ולא  רוחניות  כולו  היה  איש  שהחזון 
כל  וממילא  וכו'  לעוה"ז  שיכות  שום  לו 
שום  בהם  שאין  רוחנים  דברים  הם  דבריו 

זה. בענין  האריך  ועוד  טעות 
ר'  הגה"צ  ושאל  חזר  שלישית  ובסעודה 
איש  שהחזון  מקרים  היו  כיצד  א"כ  דוב 
הכל  שאם  יודע,  שאינו  שאלות  על  ענה 
כזה  דבר  יתכן  איך  רוחניות  מעלות  זה 

רבנו.  כך  על  השיב  ולא  ידע,  לא  שהוא 
רבנו  צירף  עת  תשע"ב  אב  ובחודש 
התורה  גדולי  למועצת  חברים  שליט"א 
לכך. שיצטרף  זצ"ל  דוב  ר'  מהגה"צ  ביקש 

ראשי  גדולי  שנסעו  תשע"ב  אלול  ובחודש 

הישיבות להתפלל על קבר הגר"א עבור תורמי 
קבר הגר"א. ששאל הגאון הצדיק רבי דוב יפה 
זצ"ל את רבינו אם להצטרף למסע, שאל אותו 
פיקוח  של  סכנה  זה  אצלו  הנסיעה  אם  רבינו 

נפש? 
פיקוח  של  סכנה  אי"ז  שאם  רבנו  ואמר 

נסע.  ואכן  שיסע.  כדאי  נפש 
עוד  בבית  אח"כ  התעכב  דוב  ר'  והגה"צ 
רבנו,  בבית  מנחה  להתפלל  כדי  שעה  כחצי 
שאינו  ואמר  לשיחה  איחר  שעי"ז  ולמרות 
גדול  בבית  תפילה  מעלת  להפסיד  יכול 

הדור.

צורת הלימוד
ידי  על  איש  החזון  שנשאל  רבנו:  שח 
שיתרגל  נכון  האם  יפה,  דוב  ר'  הגה"צ 
ערוך  בשולחן  הגר"ז  שקבע  הלימוד  בסדר 
בחינות  מכמה  לעצמו  המתייחד  סדר  שלו, 
והשיב,  ברור[  שידע  עד  לחזור  צריך  ]שהלומד 
אדם  לבני  רק  בלימודים,  כזה  משטר  "יפה 
ח"ג  הדור  )פאר  נשמה".  בשורש  בו  המעורים 

יפרח( כתמר  צדיק  וכ'  קי"א,  עמ' 
שורש  מה  לדעת  יכול  האיך  ושאלו 
ידוע  אין  אם  דאה"נ  רבנו  ענה  נשמתו, 
ללמוד  צריך  כזאת,  נשמה  שורש  לו  שיש 

כולם.  כמו 
חיים  רבי  הגאון  לפני  הדברים  וכשנאמרו 
איש  החזון  שכוונת  ביאר  שליט"א  קניבסקי 
וחשק  הנאה,  בנפשו  שמרגיש  למי  הוא 

כך. שילמד  זו  לימוד  בצורת 
לעבדך  בס'  זצ"ל  דוב  ר'  הגה"צ  וז"ל 
לפני  כשהזכרתי  פעם  רצז(  עמ'  )ח"ב  באמת 
שקובע  הלימוד  מסדר  דבר  איש  החזון 
יש  אמר  תורה.  תלמוד  בהלכות  הגר"ז 
גדול  כל  התורה  לקניית  דרכים  הרבה 
שמשורש  לאלו  הועיל  לימוד  סדר  שמפרסם 

נשמתו.

תפקיד של משגיח
דוב  ר'  הגה"צ  נכנס  היה  פעמים  הרבה 
כשהוצרך  שם  ללמוד  יעקב  גאון  לישיבת 
מגיע  שהיה  וכדו'  לחיפה  לאוטבוס  להמתין 

ביום.  פעמים  כמה 
הרה"ג  המשגיח  עם  לשוחח  רגיל  והיה 
צמאונו  ועקב  שליט"א  ברנשטיין  נחום  ר' 
שליט"א  מרבנו  מילה  כל  לשמוע  העצום 
דוב  ר'  שהגה"צ  הסכם,  איתו  עושה  היה 

זה  וכנגד  איש,  חזון  על  סיפור  לו  יספר 
וכן  רבנו,  על  סיפר  נחום  ר'  הרה"צ  יספר 
בכל  לטפל  רבנו  דעת  מה  אצלו  מברר  היה 

בחורים. של  שאלות  מיני 
המשגיחות  ענין  על  דיברו  הפעמים  באחד 
שסיפר  נחום  ר'  הרה"צ  וסיפר  בישיבה, 
ועלוול  ר'  הגה"צ  בשם  שאומרים  רבנו  לו 
את  שמע  לא  שהוא  רבנו  ]והדגיש  זצ"ל  אידלמן 
שבעת  בשמו[  שמע  רק  ועלוול  ר'  של  מפיו  זה 
שאל  הישיבות  באחד  משגיח  להיות  שהציעו 
ע"ע  לקחת  יכול  הוא  כיצד  איש  החזן  את 
ואמר  וכדו'.  בדרגה  שאינו  שמרגיש  זה  עול 
בדורנו  המשגיחים  תקפיד  איש  החזון  לו 
ודאי  אתה  וזה  לבחורים,  טוב'  'אמא  להיות 
שליט"א  רבנו  ע"כ  ואמר  לעשות.  יכול 

זצ"ל. מרן  של  קדשו  דברי  כנים  שאכן 
שחלק  זצ"ל  דוב  ר'  הגה"צ  ע"כ  והוסיף 
הילדים  מתי  לראות  זה  אמא  של  מהתפקיד 
אפי'  לילדים  אוכל  לתת  וגם  אוכל,  צריכים 
כגאון  אוכלת  לא  עצמה  שהיא  בדברים 
לתת  שיודעת  וכדו'  תינקות  של  מאכלים 

ודרגתם.  רמתם  לפי  דברים  להם 
לראות  רוצים  אנו  שאם  הגה"צ  וסיים 
אפשר  הדור  כל  על  אמא  של  דוגמא 
כזה  דבר  הי'  היכן  רבנו:  מרן  אצל  לראות 
ילד  וכל  התפלה  לאחר  עומד  הדור  שגדול 
מתנכל  שהמלמד  לו  ולספר  אליו  לבא  יכול 
ובבוא  לומד,  היכן  ושואלו  אותו  ושומע  לו, 

בדבר.  להגיב  כיצד  רואה  כבר  העת 
לעומק  לרדת  קדושתו  ברום  יודע  וכן 
ולענות  שכלם  וקטנות  השואלים  של  דעתם 

ענינים. לפי 

עדיפות על קירוב רחוקים
)לעבדך  זצ"ל  יפה  דוב  רבי  הגה"צ  שח 
ר'  הגאון  של  שהותו  בעת  ר"ג(,  עמ'  באמת 
הביע  בלונדון  שליט"א  שטינמן  לייב  אהרן 
צורך  יש  מדוע  תמיהה  הגבירים  אחד  בפניו 

אברכים.  של  גדול  כה  במספר 
לשאול  גם  אפשר  הרי  הגראי"ל  השיב 
הרי  עשירים  הרבה  בכה  צורך  יש  מדוע 
מקרב  בודדים  רק  רבות  לא  שנים  לפני 
אלא  ממון  עתירי  היו  ה'  לדבר  החרדים 
התורה  עולם  של  לפריחתו  שזכינו  שהיות 
מתמסרים  רבים  ואברכים  בחורים  כאשר 
מעניק  הקב"ה  הקדושה  התורה  ללימוד 
הצלחה  ה'  לדבר  החרדים  לאנשים 
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ללומדי  באמצעותם  לסייע  בכדי  בעסקיהם 
התורה  לומדי  יתמעטו  חלילה  אם  התורה 
סיים  עשירים,  בריבוי  צורך  יהיה  שלא  הרי 

הגראי"ל. 
שהיה  מארה"ב  יקר  יהודי  סיפר,  עוד 
למוסדות  גדולים  סכומים  בקביעות  תורם 
את  שליט"א  הגרא"ל  בפני  שטח  תורה 
לארגונים  לתרום  עדיף  שמא  הרהוריו 

רחוקים?  בקרוב  העוסקים 
כך  בין  הישיבות  בני  הלה  טען  לכאורה 
שאותם  בעוד  ה'  לדבר  חרדים  יהיו  כך  ובין 
ארגוני  ע"י  המצוות  לשמירת  שמתקרבים 
מנוערים  יוותרו  הם  הקרוב  לולי  הקרוב 

מצוות.  משמירת  לחלוטין 
העוסקים  של  הצלחתם  הגראי"ל,  השיב 
מזכות  רבה  במידה  מושפעת  רחוקים  בקרוב 
לסייע  הרצון  שדווקא  כך  התורה  לימוד 
ללומדי  וסיוע  תמיכה  מחייב  רחוקים  בקרוב 
א'  קובץ  ולהשכיל  להבין  בקובץ  מובא  )וכעי"ז  תורה. 

שליט"א( גרינהוז  הגר"צ  מדברי  תי"ג  עמ' 

הכח לזכות להיות אוכלי המן
הגאון  זצ"ל:  יפה  דוב  רבי  הגה"צ  שח 
בכל  שמסור  שליט"א  שטינמן  לייב  אהרן  ר' 
מרבה  הכוללים  אברכי  של  לרווחתם  נפשו 
שכלפי  בתקופתנו  גם  בחוש  שרואים  לומר 
הטבע  כדרך  שלא  ניסית  הנהגה  יש  אברכים 
לחיתון  ביחס  והן  לפרנסתם,  ביחס  הן 
בהנהגה  האברכים  את  מנהיג  הקב"ה  הילדים, 
את  שעזבו  כאלו  של  נחלתם  שאינה  מיוחדת 
שלא  בתנאי  זאת  אך  פרנסה,  לשם  הכולל 
שישימו  ובעיקר  מותרות  על  ממונם  יכלו 
ולא  יהבם  את  עליו  וישליכו  בה'  בטחונם 
התורה  מעסק  שמבטלות  בהשתדלויות  ירבו 
אמיתי  לבטחון  בסתירה  עומדות  ואשר 
קל"ג( עמ'  ח"ב  באמת  )לעבדך  בקב"ה.  

בלי מוסר
עובדה  זצ"ל:  יפה  דוב  רבי  הגה"צ  שח 
מוסר  סדר  שקבע  חשוב  כולל  בראש  ידענא 
מסוימת  בתקופה  אולם  היום,  בסוף  בכולל 
והבחין  היות  מוסר,  הסדר  את  לבטל  ביקש 
לומדים  אינם  מהאברכים  אחד  אף  שכמעט 

סדר. באותו  מוסר 
הגראי"ל  מרן  את  כך  על  שאל  הלה 
אפילו  יש  שאם  לו:  שענה  שליט"א  שטינמן 
לו  אסור  הרי  מוסר  שלומד  אחד  אברך 

בכולל.  המוסר  סדר  את  לבטל 
מרן הגראי"ל שליט"א אף הוסיף לאותו ראש 
בן אדם להתנהג  מוסר עלול  לימוד  כולל שבלי 

ח"ו.  רעה  חיה  כמו  וחבריו  ביתו  בני  עם 

אין במה לקנאות
מעשה  זצ"ל:  יפה  דוב  רבי  הגה"צ  שח 
לשאול  בעלה  את  ששלחה  באשה  שהיה 
לו  כדאי  האם  שליט"א  שטינמן  הגראי"ל 
למנוע  כדי  מפוארת  מכונית  מרכישת  להמנע 
הישיבה  ראש  אותו  שאל  הבריות.  קנאת  את 
בשלילה.  הלה  השיב  ש"ס.  יודע  אתה  האם 
יודע  אתה  האם  הישיבה  ראש  ושאל  חזר 
השיב  כך  על  גם  בוריין.  על  מסכתות  כמה 

מה  הישיבה  ראש  הפטיר  כך  אם  בשלילה, 
קמ"ט( עמ'  בראשית   – באמת  )לעבדך  בך.  לקנא  יש 

להיזהר מבעל גאוה
יהודי  זצ"ל:  יפה  דוב  רבי  הגה"צ  שח 
בין  התלבט  מסובך  ניתוח  לעבור  שהוצרך 
מקצועית  יכולת  בעל  האחד  רופאים  שני 
בעוד  למרחוק  נודפת  גאוותו  אך  מעולה 
אך  מקצועית  מבחינה  מהראשון  נופל  שהשני 

טובות.  מידות  לבעל  נחשב 
ר'  הגאון  לפני  השאלה  את  כשהביאו 
שלא  הכריע  שליט"א  שטינמן  לייב  אהרן 
גדול  יותר  שנחשב  הרופא  את  לקחת 
סוטה  בגמ'  נאמר  גאווה  בעל  שעל  מהנימוק 
אחת  בכפיפה  לדור  יכולים  והוא  אני  אין  ה' 
בשעת  המנתח  עם  נמצא  לא  הקב"ה  וא"כ 
דשמיא  סייעתא  לו  להעניק  מנת  על  הניתוח 
באמת  )לעבדך  הניתוח.  להצלחת  נחוצה  שכה 

רי"א( עמ'  ח"א 
ר'  הגה"צ  חוזר  היה  האחרונה  ובשנה 
שהגיע  השנה  שקרה  מעשה  על  יפה  דוב 
אח"כ  וביקש  רבנו  אצל  לטפל  רופא  איזה 
למה  ושאלו  אותו  יבאו  לא  שיותר  רבנו 

פיו'. על  שגור  שמים  שם  אין  'כי  ואמר 

מחדש אמיתי
הגאון  זצ"ל:  יפה  דוב  רבי  הגה"צ  שח 
לי  אמר  שליט"א:  שטינמן  ליב  אהרן  רבי 
אחד  אולי  יש  אמתיים  מחדשים  פעם: 
חידוש  בדבריהם  שאין  או  האחרים  לאלף, 

דיו.   אמיתי  אינו  שהחידוש  או  ממש  של 
רד( עמ'  ח"א  באמת  )לעבדך   

השתדלות גדולה
אמר  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
להשגת  מוגזמת  השתדלות  לעשות  שאין 
רואים  השידוך  שבענייני  מכיון  טוב  שידוך 
זיווגים  המזווג  ה  השגחת  את  מיוחד  באופן 

השכל מדרך  למעלה  גם 

כוחו של החזון איש
לו  שאמר  זצ"ל  יפה  דוב  רבי  הגה"צ  שח 
החזון  של  התורה  עמל  שבזכות  שיתכן  רבנו: 
אל  הקצה  מן  ישיבות  לבני  היחס  השתנה  איש 
של  המכריע  רובן  שבתקופתנו  עד  הקצה, 
בבחור  ורק  אך  חפצות  יעקב  בית  בנות 

תלמודו.  על  השוקד  ישיבה 
שי"א( עמ'  ח"ב  באמת  לעבדך  )ס' 

ראשי הישיבות עמו
יפה  דוב  רבי  הגה"צ  אמר  תשמ"ט  בשנת 
בחיפה:  ישראל  תפארת  בישיבת  בשיחה  זצ"ל 
זצ"ל  יעקב  הקהלות  בעל  ממרן  עוד  שמעתי 
ציבור  בעניני  תקלות  כמה  יצאו  ממני  שאמר: 
רואים  תקלה.  יצאה  לא  פעם  אף  שך  מהרב 
ראש  מרן  על  סומכים  הדור  גדולי  שכל  אנו 
יוסף  רבי  הדור  פוסק  שליט"א,  הישיבה 
קנייבסקי  חיים  רבי  שליט"א,  אלישיב  שלום 
ירושלמי  בבלי  חי  תורה  ספר  שהוא  שליט"א 
אהרן  רבי  המדות,  וכליל  כולה  התורה  וכל 
קרליץ  ניסים  רבי  שליט"א,  שטינמן  ליב 

התורה  גדולי  כל  כולם  ועוד  ועוד  שליט"א, 
למוצא  מצפים  כולם  לארץ  ובחוץ  בארץ 
)278 עמ'  השמש  )וזרח  עליו.   סומכים  כולם  פיו 

מכתב עוז מהגה"צ רבי דב יפה זצ"ל 
ועליו חתמו כל רבני רכסים שליט"א

תשע"ד מרחשוון  כ"ו  בס"ד 
ה'  היקרים  קהילתנו  לבני  נרגשת  קריאה 

יחיו!  עליהם 
כאן  וזכינו  עלינו  חפף  ה'  חסד  הנה 
של  נוספת  להתבססות  המקומיות  בבחירות 
מיוחדת  זכות  ה'.  לדבר  החרדית  הקהילה 
אחדות  תוך  עברו  שהבחירות  לנו  היתה 
רכסים  ב"ה  הציבור,  גווני  כל  של  המחנה 
זאת  זכות  לצערינו,  ממחלוקת,  נקיה  היתה 
אחרים  במקומות  כי  בחלקנו,  רק  נפלה 
תוך  ובעיקר  קשות  מחלוקות  וראינו  שמענו 

התורה. בני  של  הפנימי  המעגל 
על  וערעור  קשה  מחלוקת  מתגלה  לעינינו 
היא  זו  מציאות  הדור.  גדולי  של  סמכותם 
הקודש  בארץ  התורה  לעולם  ממש  אסון 
בידי  חרב  נותנת  ואשר  כולו,  העולם  ובכל 
עלינו  לגזור  הפשרנים[  ]ושותפיהם  הדת  שונאי 
נעשה  כזה  ד'  שחילול  לנו  אוי  קשות.  גזרות 

בימינו.
פנה  שנים  עשרות  במשך  מקומינו  הנה 
על  שעמדה  ואחרת  ציבורית  שאלה  בכל 
מרן  הדור  גדולי  שבדרום  לרבותינו  הפרק 
ארוכים  לחיים  ויבדלו  זצוק"ל  שך  הרב 
לו  ישלח  ה'  שליט"א  שטינמן  הגראי"ל  מרן 
שליט"א  קרליץ  הגר"נ  ומרן  שלימה,  רפואה 
כוונו  אשר  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  ומרן 
ולא  בה,  נלך  הדרך  את  לנו  והורו  אותנו 

המקום. הנהגת  על  ומצפצף  פה  פוצה  היה 
לקהלינו  נרגשת  בקריאה  בזאת  פונים  אנו 
תפגעו  פן  לכם  השמרו  והיקר:  הקדוש 
עיניכם  שבמקומינו.  ובאחדות  בלכידות 
הרסה  ישיבות,  הרסה  שהמחלוקת  הרואות 
משפחות  והורסת  קהילות,  הרסה  כוללים, 
ועדיין  לידיעתינו[  הובאו  מקרים  כמה  ]אשר  רח"ל 
את  לטרוף  לשטן  ניתן  אל  מרקד.  השטן 

הקדוש! מקומינו 
והאחוה השלום  למען  הכו"ח 
יפה דב 

בעת חליו
הגה"צ  של  התבלטותו  גודל  לתאר  אין 
לביתו,  ליכנס  פחד  וממש  לרבנו,  דוב  ר' 
וביראה.  באימה  יושב  היה  נכנס  וכשהיה 
באמת  לעבדך  ספר  בידו  החזיק  ופ"א 
לקרב  וינסו  לרבנו  ליתנו  שבא  הב"ב  וחשבו 
ולא  דוב  ר'  הגה"צ  ונחרד  לרבנו  זה  את 
מתנה  לתת  מצידו  חוצפה  שזה  ואמר  הסכים 

הדור. לגדול 
לא  דוב  ר'  הגה"צ  רבנו,  חולי  ובעת 
תפילה.  בכל  עליו  מהלתפלל  דעתו  הסיח 
להתפלל  ת"ח  מנין  עם  נסע  שעברה  ובשנה 
לחייו  האחרונים  ובימים  עליו.  רשב"י  בקבר 
לשמחו  ורצו  בעירפול  שרוי  היה  שכבר 
החולים  מבית  לביתו  שב  שרבנו  לו  אמרו 

פניו.  על  גדול  חיוך  וראו 



על  והשלמות  הערות  להביא  תקופה  מידי  נשתדל  אי"ה 
והמאירים  המעירים  אותם  לכל  ויש"כ  הקודמים.  הגיליונות 

תורה. של  כדרכה 

גליון 226 בראשית תשע"ח | על המאמר בענין הפגישות 
בין אירוסין לחתונה 

קשר  לחתונה  האירוסין  בין  שידוך  עזיבת  בנושא  להוסיף:  יש 
מיותרות  הבל  לפגישות  שידוכים  עזיבת  של  מהמקרים  רבים  רבנו 

לחתונה.  האירוסין  בין 
לו  אמר  ורבנו  לחדרו  נכנס  שידוך  שעזב  בחור  כאשר  זה  היה 
האירוסין  אחרי  הרבות  הפגישות  מחמת  עליך  בא  שעזבת  מה 
ומנוסה  בדוק  והדבר  נמאס  אלא  מתחזק  לא  הקשר  שבעקבותיהם 

שאפשר.  כמה  בפגישות  למעט  ויש  הרבה  ומצוי 
)347 עמ'  הפרגוד  )מאחורי 

שורות:  כמה  נשמטו  שבת  הל'  בסוף   | שם 
הכי  הדבר  הלכה?  רק  המתקרבים  עם  ללמוד  צריך  האם  אז  ש. 
קמא,  בבא  גמרא  גם  מזה,  וקצת  מזה  קצת  ללמוד  הוא  טוב 
מספיק  אין  תאמר  ואם  הלכות.  וגם  בתרא  בבא  מציעא  בבא 
ילמד  שאדם  שאחרי  המוסר,  בעלי  שאמרו  מה  יודעים  אתם  זמן? 

זמן. לו  שיש  יראה  הוא  מוסר  שעה  חצי 

| על העיר אודסה  227 פר' נח תשע"ח  גליון 
דשם  הכולל  ראש  שליט"א  קולדצקי  דוד  ר'  הרה"ג  לנו  הוסיפו 
בארבע  היתה  ותיקין  שחרית  שהתפילה  רבנו  בביקור  לו  שזכור 
להתיעץ  ובאו  עמו  להתפלל  קמו  הקהילה  בני  וכל  בוקר  לפנות 
אלא  אומנות,  לא  זה  'שתורה  שזעק  התפילה.  אחר  עמו  עמו 

עצמה'.  החיים  היא 

יש  אירופה  רבני  על   | תשע"ח  לך  לך  פר'   228 גליון 
להוסיף עוד מכתבי רבנו עבורם:

לימוד אחד  יום  לכנס  מכתב 
רחוקים  כקירוב  העוסקים  עם  הנודעים  הרבנים  לכ'  בס"ד. 
ד'  פריז  בעיר  הנערכת  וחזוק  קרוב  בועידת  שבשמים  לאבינו 

ישגא. עליכם 

ודור  דור  שבכל  ישראל  ששונאי  אירופה  שבמדינות  כידוע  הנה 
בגוף  ישראל  כלל  את  להשמיד  ברצונם  והי'  לכלותינו  עלינו  קמו 

וברוח. 

מנעו  הרשעים  לכן  התורה  ידי  על  קיומו  ישראל  שכלל  והיות 
ישראל,  כלל  ר"ל  יכלו  שעי"ז  וחשבו  התורה,  מצוות  מקיום 
ישראל  וכלל  זרעו,  מפי  תשכח  לא  כי  הבטחה  לנו  שיש  והיות 
בידם  מחשבתם  עלתה  לא  יכלו  שלא  מובטחים  התורה  עם  יחד 
לעקור  בידם  עלתה  כן  זה  דבר  אמנם  מידם  הצילנו  והקב"ה 
ושניים  מעיר  אחד  רק  ונותרו  אירופה  רחבי  בכל  שלמות  קהילות 
של  זיק  כל  מהם  ואבד  נטמעו  מאונס  יחידים  ואותם  ממשפחה, 

שמים.  ויראת  תורה 

הנפש  דיכוי  עול  תחת  כאשר  הקומוניסטים  במדינות  ובפרט 
הועברו  גמור  באונס  אשר  טהורות  נשמות  רבבות  אבדו  והגוף 
ידיהם  תחת  התענו  שלא  המדינות  בשאר  וכן  הדת,  על 
בסכנת  ונמצאים  ממעשיהם  ולמדו  גויים  אל  התקרבו  כ"כ 
ונתרחקו  השנים  שחלפו  וככל  ר"ל,  הגויים  בין  התבוללות 
במסירות  נכונים  היו  אשר  והשלמים  היראים  הקודמים  מהדורות 
שכאשר  מקוים  וע"כ  הסכנה.  גדלה  כן  התורה  לקיום  נפש 
את  להעלות  כדי  שמיים  לשם  בכנסיה  אמנה  אנשי  התאספו 
לכל  גיבורים  ולעמוד  מאווים  ראש  על  ישראל  כלל  דאגת 
לרשותם  העומדת  האפשרות  בכל  שהשתדלו  הכלל  מצוות 
הרפורמים  הדת  מזייפי  כיתות  אותם  של  השפעתם  את  למנוע 
ישראל  בית  בכרם  רוחני  לחורבן  גרמו  כבר  אשר  ודומיהם 
ולהניח  להוסיף  כעת  מנסים  ששמעתי  וכפי  אלו  במדינות 

הקהילות.  הנהגת  על  השתלטות  ידי  על  מקומות  בכמה  ידם 

טוב  אשר  דמתא  רבני  על  מוטל  הציבור  שאחריות  ובהיות 
פעולה  דרכי  ולימוד  יועץ  ברוב  תשועה  לחפש  בהתכנסם  עשו 
לא  שעי"כ  באחרים  תלות  ללא  עצמי  באופן  לפעול  שיוכלו 
עיניהם  צרה  אשר  כאלו  של  לדעתם  וכפופים  מוגבלים  יהיו 
לנו  המסורה  והדרך  הצרופה  ההלכה  עפ"י  הדת  ענייני  בחיזוק 
הרבנות  משמר  על  העומדים  את  לחזק  יש  כזאת  לעת  ע"כ 
סבא,  ישראל  וברוח  התורה  השקפת  פי  על  הקהילות  בהנהגת 
למען  לשאול  יודעים  שאינם  לאלו  ופותחים  יד  המושיטים  ואת 
בכל  תילה  על  הדת  בהעמדת  הקודש  בעבודת  להמשיך  יוכלו 
יפעל  אחד  וכל  שבשמים,  לאביהם  הרחוקים  ובקירוב  ודבר  דבר 
קבועים  שיעורים  שיקימו  חכמים  תלמידי  ואתר  אתר  לכל  להביא 
אל  ולהחזירם  להצילם  מנת  על  המקום  לתושבי  תורה  וירביצו 

הנאמנה.  היהדות  חיק 

ומקומות  מוסדות  לייסד  מאודו  בכל  ויפעל  ישתדל  ורב  רב  וכל 
שהמאור  תורה  להרבות  אפשר  עי"ז  שרק  לפי  במקומו  תורה 
הי'  שהדבר  מקומות  היו  שמלכתחילה  אף  למיטב  מחזירה  שבה 
וכל  הידיים  רפו  לא  שכאשר  הוכח  בכ"ז  מציאותי  כבלתי  נראה 
צורה  המקום  קיבל  תורה  מקום  ייסדו  לבדו  לה'  בלתי  היה  פועלם 
נתן  הרי  ישיבה  בו  שהייתה  מקום  שכל  שידוע  וכפי  אחרת. 
שלא  ובמקום  המקום  על  ושמר  הסביבה,  כל  על  והשפעה  אור 
התגברו  הטומאה  וכוחות  ארץ  כיסה  חושך  ישיבה  בו  הייתה 

העמים.  בין  נטמעו  ורבים  דבר  נותר  לא  הקודש  ומקהילות 

ורב  רב  שכל  להציע  אפשר  אולי  לעשייתן,  עובר  שיהי'  וכדי 
אך  יעסקו  שבו  אחד  קהילתו  בני  את  הקרובים  בימים  יכנס 
בפיהם  תורה  דברי  שיערבו  נקוה  ועי"ז  התורה  בעסק  ורק 

לתורה.  לקבוע  ליבם  ויחפוץ 

עמנו  למען  וכהנה  כהנה  לעשות  אפשרות  יש  זה  דרך  ועל 
לראות  הנהרסות  את  הזמן  עם  לבנות  תקוה  יש  ומזה  ותורתנו 
לאביהם  תועים  בינים  ולהשיב  ונבנות  חוזרות  קדושות  קהילות 
בתשובה  יחזרו  והתועים  לבעליה  אבידה  ולהחזיר  שבשמים 
להעריך.  אין  הרבים  מזכי  של  וזכותם  מחצבתם  למקור  שלמה 

מתורה  שממה  יחסי  באופן  שהוא  במקום  הזורעים  ואשרי 
ויקרים  ואמצו  חזקו  תורה  מקומות  לייסד  והזוכים  שמים  ויראת 
שבזכות  ה'  יתן  כולם  שכר  נוטלים  ואתם  יקצורו  ברינה  בכם 
חיו  בהם  אשר  אלו  במדינות  ויזרח  ישוב  התורה  אור  פועלכם 
אנו  לאורם  אשר  והאחרונים  הראשונים  ומגדולי  התוספות  בעלי 
וארמון  ציון  שיבת  את  ה'  בשוב  עלינו  וירחם  ישוב  כי  עד  חיים 

יקום.  מקומו  על 

וכו'. את  יקים  אשר  ברוך  בברכת  החותם 

תשע"ה אייר  מכתב 
טולוז  העיר  המתכנסים  שליט"א  אירופה  יבשת  רבני  לכ'  בס"ד. 

שבצרפת. 
בני  ע"י  בעיקר  העמים  שנאת  התגברות  את  רואים  לעיניניו 

ישמעאל. 
א"ר  צפונה  לכם  פנו  עה"פ  במד"ר  חז"ל  אמרו  כזה  מצב  ועל 
תעמדו  אל  בכם  להתגרות  שמבקש  אותו  ראיתם  אם  א"ל  חייא 
צפונה  ואין  עולמו,  שיעבור  עד  ממנו  עצמכם  הצפינו  אלא  כנגדו 
נוכל  מצויה  וקיום  התורה  בלימוד  התחזקות  וע"י  תורה,  אלא 

רעתנו. מבקשי  כנגד  לעמוד 
לנהוג  לראות  בקהילותיהם  לעורר  הרבנים  על  כאלו  ובזמנים 
אבינו  שאמר  וכמו  להתבלט,  ולא  הגשמיים  בענינים  בצניעות 
אתם  כאילו  עצמכם  תראו  למה  ופרש"י  תתראו  למה  לבניו  יעקב 

שבעים.
את  שפגש  בשעה  אבינו  יעקב  כהנהגת  לנהוג  הרבנים  על  וכן 
לפעול  נוכל  ועי"ז  בם  להתגרום  ולא  רכה,  בלשון  לו  שענה  לבן 

משגת. שידינו  כמה  עד 
עשו  ידי  יוכלו  ולא  בקהילותיכם  יעקב  קול  שיגבר  ה'  ויתן 

בבא"ס. האמיתית  לגאולה  ונזכה  לשלוט,  וישמעאל 
קסט(  אגרות  )קובץ  תשע"ה.  אייר  דר"ח  א' 

הוספות והשלמות לגליונות קודמים
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היהדות את  לחזק 
באנגליה  דברו  ועושי  השי"ת  יראי  הגאונים  הרבנים  לכ'  בס"ד. 

יחי' עליהם  ה'  ואירופה. 
ובמדינתכם  חיזוק  צריך  לתורה  שקשור  מה  שידוע  כפי  הנה 
הישיבות  ראשי  להתאסף  התחילו  שנה  מעשרים  יותר  לפני 
להתקרב  הנוער  בלב  חיים  רוח  ולהפיח  התורה  בני  את  ולחזק 
המדרש  בית  ספסלי  נתרבו  בס"ד  כי  אם  אז  ומן  לתורה, 
הת"ח  כל  ביחד  להתכנס  מאד  ורצוי  להתחזק,  צורך  יש  מ"מ 
להלהיב  איך  עצה  לטכס  והקטנות  הגדולות  הישיבות  וראשי 
שקועים  מצות  משומרי  אפי'  גדול  חלק  כי  לתורה  הנוער  לב 
לטכס  לזמן  מזמן  להתאסף  גדול  צורך  ויש  הזה  עולם  בהבלי 

השי"ת.  ויראת  תורה  רוח  להגדיל  עצות 
והוסיף  זה  מכתב  רבנו  שוב  שלח  תשס"ו  אב  כ"ג  וביום 
מבני  גדול  חלק  שלדאבונינו  האחרון  "ובזמן  זה:  למכתב 
התרחקו  מאד  אשר  אירופה  מזרח  בערי  הנפוצים  ישראל 
יעזורו  רעהו  את  ואיש  לחזקם  צריך  ומאד  ומצות  מתורה 

חזק". יאמר  ולאחיו 
ולכו  ה'  למודי  בניך  וכל  ויקוים  בזה  העושים  כל  ידי  ותחזקנה 

בס"ד. ותצליחו  אלו  בכוחכם 

שטינמן  לייב  יהודה  אהרן  התורה.  לכ'  הכו"ח 
יצ"ו ברק  בני  תשנ"ו.  סיון  י"ז 

229 פר' וירא תשע"ח גליון 
והגרמה  שהיה  דיני  כל  אם  שליט"א  רבנו  שנסתפק  במה 
פי"ג  צו  פרשת  תנחומא  מדרש  לדברי  לציין  יש  האבות  נהגו 
אבישרא  לסכין  בדיקות  י"ב  אבינו  אברהם  שעשה  "ותמצא 

סובול. יצחק  דאוריתא  ביקרא  וכו'.  ואטפרא 

על הזהירות בהקדמת קבלת שבת  | שם 
דברים  נשא  משה  נחלת  הכנסת  בבית  בכינוס   | מריב  להנצל 
שכבר  דבר  להציע  רוצים  כך:  אמר  דבריו  ובין  שליט"א  רבנו 
לחוצים  מאד  אנשים  שבת  שבערב  היות  פעמים,  כמה  דיברנו 
באמת  לראות  וצריך  עצבני  קצת  אחד  כל  האחרונים  וברגעים 
יותר  קצת  שיפסיקו  היא  והעצה  לחוץ,  כך  כל  יהיה  שלא 
לפני  שעה  חצי  הפחות  שלכל  להציע  טוב  ולכן  מוקדם, 
דבר  יעשו  לא  שכבר  שאפשר  כמה  עד  להשתדל  השקיעה 
שבת,  בשביל  גם  גדול  דבר  יהיה  זה  בשבת  לעשות  שאסור 

ריב. למעט  בשביל  וגם 

כיבוי אורות בשעת הבדלה | בכותרת  שם 
נרות. כיבוי אורות בשעת הדלקת  צ"ל 

- אנגליה מדור רבן של ישראל   | שם 
ישראל  אגודת  ע"י  היוצא  תורה  קול  לקובץ  ברכה  מכתב 
יובא  בזה  יחיו.  עליהם  ה'  התורה  קול  מערכת  לכ'   | באנגליה 
הפסק.  בלי  שנים   25 במשך  תפוצתו  הגיע  על  לכם  ברכה 
שונים,  ת"ח  ע"י  תורה  דברי  נדפסו  שלם  שדור  אומרת  זאת 

הזמן. במשך  התורה  בחשקת  הוסיף  זה  ומסתמא 
להשפיע  להמשיך  אתכם  לברך  השי"ת  יוסיף  וכה  יתן  כה 
דעה  הארץ  ומלאה  בימינו  במהרה  גוא"צ  ביאת  עד  וי"ש  תורה 
שבט  י"ח  תורה  עמלי  לכ'  הכו"ח  מכסים  לים  כמים  ה'  את 

נ( קובץ  תורה  קול  )קובץ  יצ"ו.  ברק  בני  תשס"א 

230 פר' חיי שרה תשע"ח גליון 
רבנו  מכתב  שליט"א  שוב  רא"ז  הרה"ג  הארנו  קבורה  אודות 
וקבורת  המת,  לקבור  הק'  בתורתנו  נצטוינו  בזה"ל:  זה  בענין 
ממש  בקרקע  שהיא  שס"ב(  סימן  )יו"ד  בשו"ע  נפסק  כבר  המת 
שיש  מה  הדבר  טוב  ולא  תשוב,  עפר  ואל  בפסוק  כמש"כ 
ע"י  ביום,  הנהוגה  הקבורה  מצורת  לשנות  שרוצים  כאלו 
שאין  בזה  דעתנו  לגלות  הננו  וכד',  בקומות  המתים  שיקברו 
ע"פ  שהיא  כיום  הנהוגה  הקבורה  בצורת  שינוי  שום  לעשות 

המשנה  וכל  ז"ל,  חכמים  שכיוונו  הקבורה  שהיא  לנו,  המסורה 
לפועל  בידו  שיש  מי  כל  על  חיוב  ויש  התחתונה,  על  ידו 
בכל  לקבור  ויאפשרו  הקבורה,  צורת  את  ישנו  שלא  ולהשפיע 

מת.  של  לכבודו  ובראוי  כדין  ומקום  מקום 

גייטסהד  - מדור רבן של ישראל   | שם 
בצלאל  רבי  הגדול  הגאון  גייטסהד  של  רבה  מכתב  נשמט 

ע"ה  תמר  מרת  הרבנית  פטירת  על  זצ"ל,  ראקאוו 
שהיתה  הצדקנית  הרבנית  מפטירת  שמענו  עמוק  "בצער 
ולבני  בכלל  לנשים  כסמל  החיים  להנהגת  בחסידותה  מופרסמת 

חז"ל. לפי  כחבר  חבר  כאשת  בפרט  תורה 
הממשכת  בנים  ובני  ת"ח  של  דורות  לראות  בחייה  זכתה 

שמים. ויראת  תורה  של  הזהב  בשלשת 
וה'  וירושלים  ציון  אבלי  בתוך  אתכם  ינחם  המקום  רק  ובזה 
להנהיג  להמשיך  מלאה  בבריאות  שליט"א  מרן  כ'  את  יחזק 
שמחה  רק  תשרור  ובביתו  בעולם.  התורה  בני  של  הדור  את 

ואבליכם" בצערכם  המשתתף  ממני  משפחתו  מכל  ונחת 
גייטסהד ראקאוו  בצלאל  הק' 

מהותה של מלחמת ישמעאל  |  228 גליון 
והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן. )לך לך טז, יב(

רבנו שליט"א  בזמן שהיה מלחמה באר"י. הצביע  בחודש כסלו תשס"ט 
למען  ב'(  א'  ג'  כ"ג  כ"ב  )ב'  שופטים  בספר  הפסוקים  על  ביתו  לבני 
כאשר  בם  ללכת  ד'  דרך  את  הם  השומרים  ישראל  את  בם  נסות 
מהר  הורישם  לבלתי  האלה  הגרים  את  ד'  וינח  לא  אם  אבותם  שמרו 
את  בם  לנסות  ד'  הניח  אשר  הגויים  ואלה  יהושע  ביד  נתנם  ולא 
דעת  למען  רק  כנען  מלחמות  כל  את  ידעו  לא  אשר  כל  את  ישראל 
מפרש  ידעום.  לא  לפנים  אשר  רק  מלחמה  ללמדם  ישראל  בני  דורות 
בני  דורות  ולהתבונן  דעת  למען  הניחם  לבדו  הזה  לדבר  רק  רש"י 
מלחמה.  ללמדם  זקוקים  הם  עתה  כי  גורם  החטא  מה  הבאים  ישראל 
הניח  כל הסיבה שהקב"ה  כי  הישיבה שליט"א:  למדנו מכאן אמר ראש 
הדורות  מכך  שילמדו  כדי  היא  להורישם  נתן  ולא  בארץ  הגויים  את 
החטא  רק  מלחמה,  ללמדם  שזקוקים  לכך  שגורם  הוא  שהחטא  הבאים 
והכול בא מהקב"ה לא הפלסטינים הם  ולא שום דבר אחר,  הוא שגורם 
יתברך. הערבים  ולא הצבא הוא שמשיב מלחמה, הכול מאיתו  הלוחמים 
גורם  בעת שהחטא  אפי  אשור שבט  בבחינת  הקב"ה  של  מקלו  רק  הם 
שהקב"ה  המטרה  זה  מלחמה  של  מצב  נכפה  גורם  החטא  ר"ל  כאשר 
כל  לכן  עממין,  ואת שאר  מהאח  פלישתים  סרני  חמשת  את  הוריש  לא 
לבבו  עם  אשר  את  יודע  אחד  וכל  הגורם  החטא  מן  לסור  חייב  אחד 
את  הוריש  לא  והמטרה שהקב"ה  היות  אבל  לתקן,  עליו  ומה  מה חטאו 
הם  עתה  כי  גורם  החטא  מה  הבאים  הדורות  ידעו  למען  היתה  העמים 
זקוקים ללמדם מלחמה לכן יש ענין גדול בעצם הידיעה שהכל הוא ענין 
באמונה שלא  להתחזק  מאוד  צריך  ולכן  ועונש'  ושכר  אמונה  רוחני של 
וכל  מהקב"ה  חוץ  דבר  שום  שאין  ההבנה  את  לרגע  ממחשבתו  יוציא 
ביותר  הנחוצה  ההתחזקות  מלבד  כן  ועל  יתברך  מאתו  הוא  שקורה  מה 

אמונה.  בלימוד ספרי  להוסיף  יש  ומצלא  מגנא  בלמוד התורה שהיא 
התוספתא  לשון  את  לנוכחים  והראה  שליט"א  הישיבה  ראש  והוסיף 
מכל  יתר  הברזל  את  לפסול  הכתוב  ראה  מה  ב'  אות  פ"ז  קמא  בבבא 
והמזבח  פורענות  סימן  והחרב  ממנו  נעשה  שהחרב  מפני  מתכות  מיני 
כפרה  שסימן  מדבר  פורענות  שסימן  דבר  מעבירים  כפרה,  סימן 
שומעות  ולא  רואות  לא  שאינן  אבנים  ומה  וחומר  קל  דברים  והלא 
אמר  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין  כפרה  שמטילות  על  מדברות  ולא 
אחת  על  לעולם  כפרה  שהן  תורה  בני  ברזל,  עליהם  תניף  לא  הכתוב 

כולן.  המזיקין  מכל  אחד  בהן  ליגע  שלא  וכמה  כמה 
לעולם  הכפרה  שהן  תורה  בבני  להיזהר  ויותר  יותר  צריכים  כזו,  לעת 
כי  ההחלטות  מקבלי  יודעים  היו  אילו  ברזל.  עליהם  להניף  חלילה  ולא 
והכפרה  הגורם  הוא  שהחטא  צרה  בעת  בעיקר  אך  צרה  בעת  רק  לא 
נזהרים  היו  התורה  בני  הם  עולם  של  וכפרתו  במלחמה  צורך  תמנע 
ולפגוע  צעדיהם  את  להצר  מבקשים  היו  ולא  תורה  בבני  מליגע  יותר 
ישראל  לעם  תרומתם  מה  יודעים  היו  לו  להיפך  אלא  לחמם  בפת 
להכריחם  ואפילו  להם  לדאוג  עליהם  לשמור  כדי  הכל  עושים  היו 
ברזל  כאשר  וכמה  כמה  אחת  על  מתלמודם  לרגע..  יפסיקו  שלא 
בני  על  חרב  מלהניף  חלילה  הקודש  ארץ  תושבי  על  מונפים  וחרב 
לעת  כי  לדעת  צריכים  דאוריתא  התמכין  הגבירים  גם  ולכן  התורה 
וח"ו  עולם  של  כפרתו  שהם  התורה  בני  את  שבעתיים  לחזק  יש  כזו 
תשס"ט( ויחי  )מוסף  בהחזקתם.   מלצמצם 


