
יראה צריכה לגדול כמידת החכמה
תשמ"ב תולדות  מוצ"ש  יעקב  גאון  בישיבת  רבנו  שיחת 

וסיבה  רוחנית  סיבה  סיבות,  ב'  יש  דבר  לכל  הנה 
הסיבה  היא  העיקרית  הסיבה  חולה  כשאדם  גשמית, 
ויש  משמים,  אחר  חשבון  או  גרמו  שמעשיו  הרוחנית, 
או  פלוני,  מענין  כראוי  נזהר  שלא  טבעית  סיבה  גם 
הרפואה  כן  וכמו  וכדו',  ורגל  יד  ששבר  או  שהצטנן, 
היא  העיקרית  הסיבה  אך  המרפאת,  טבעית  סיבה  יש 

שיתרפא.  רוצה  שהקב"ה  הרוחנית 
טבעי,  באופן  שגרם  הדבר  את  מזכירים  לפעמים  ומ"מ 
שלא  עצמו  את  ולשמור  ליזהר  צריך  שאדם  משום 
אין  משמים  נגזר  שהכל  ואע"פ  יחלה,  ולא  יכשל 
מכשול. יצא  שלא  להשתדל  צריך  אלא  זה,  על  לסמוך 
לשמור  טבעי  באופן  שאפשר  בדבר  רק  שייך  זה  אבל 
שייך  לא  רוחני  ענין  שהוא  בדבר  משא"כ  עצמו,  את 

טבעית. סיבה  גם  שיש  לומר 
זקן  כי  ויהי  עה"פ  איתא  ה'(  ס"ה  )תולדות  במד"ר  והנה 
יצחק ותכהינה עיניו מראות, ע"י שהצדיק את הרשע כהו 
עיניו, ועוד איתא שם )אות ז'( ושוחד לא תקח וכו' הלוקח 

יצחק. זקן  כי  ויהי  שוחד ממי שאינו חייב לו עאכ"ו 
אמרו  מכאן  וכו'  ראב"ע  אמר  י'(  )אות  שם  איתא  ועוד 
שעיניו  סוף  רשע  תלמיד  או  רשע  בן  המעמיד  כל 
שעקד  שבשעה  ראי',  אותה  מכח  מראות  ד"א  כהות, 
השרת  מלאכי  בכו  המזבח  ע"ג  בנו  את  אבינו  אברהם 
רשומות  והיו  עיניו  לתוך  מעיניהם  דמעות  ונשרו  וכו' 

עיניו. כהו  שהזקין  וכיון  עיניו,  בתוך 
א"א  שעקד  שבשעה  ראי',  אותה  מכח  מראות  ד"א 
והביט  למרום  עיניו  תלה  המזבח  ע"ג  בנו  יצחק  את 
מטייל  שהי'  למלך  מלה"ד  אותו  מושלים  בשכינה, 
אוהבו  של  בנו  וראה  עיניו  ותלה  שלו  פלטין  בפתח 
עכשיו  אני  הורגו  אם  אמר  החלון,  בעד  עליו  מציץ 
חלונותיו,  שיסתמו  גוזרני  אלא  אוהבי,  את  אני  מכריע 
עיניו  תלה  המזבח  ע"ג  בנו  את  א"א  שעקד  בשעה  כך 
אני  עכשיו  אני  הורגו  אם  הקב"ה  אמר  בשכינה,  והביט 
עיניו  שיכהו  אני  גוזר  אלא  אוהבי,  אברהם  את  מכריע 

עכ"ל. עיניו  כהו  שהזקין  וכיון 
שוחד  שלקח  במדרש  שכתובים  אלו  סיבות  שתי  והנה 
רוחנית,  היא  שהתעוור  הסיבה  עיקר  רשע,  בן  והעמיד 
מדקדק  שהקב"ה  כיון  תביעה,  הי'  זה  אבינו  יצחק  ועל 

השערה. כחוט  הצדיקים  עם 
ונשרו  בכו  שהמלאכים  במדרש  שכתובה  זו  סיבה  אמנם 
הסיבה  עיקר  לא  שזה  ע"כ  עיניו,  לתוך  דמעותיהם 

בכו. המלאכים  אם  לעשות  יכול  הי'  יצחק  מה  שהרי 
חז"ל  באו  ומה  זה,  דבר  כתבה  התורה  למה  צ"ב  וא"כ 
שאין  כיון  יצחק  עיני  שכהו  הסיבה  הי'  מה  ללמדנו 
שאם  לאדם  ללמד  דבא  לומר  שייך  דלא  מזה,  נ"מ  לנו 
יבכו,  לא  שהמלאכים  וכו'  לישחט  המזבח  ע"ג  יעלה 
יבכו,  לא  שהמלאכים  לעשות  אדם  בידי  זה  אין  שהרי 

זה. מענין  להיזהר  הלימוד  ומה 
דמעותיהם  ונשרו  בכו  שהמלאכים  הענין  עצם  ובאמת 
במלאכים  שייך  לא  זה  שדבר  כפשוטו,  אינו  עיניו  לתוך 
נעלמים  דברים  כאן  אמרו  חז"ל  ובודאי  רוחניים,  שהם 
הפשט  ע"ד  להבין  שאפשר  כמה  עד  אמנם  מהשגתינו. 
מה  מפרש  כ"ב(  )ד'  החיים  הנפש  דהנה  לבאר,  נראה 
זאת  שענין  בוכה,  שהקב"ה  מקומות  בכמה  דאיתא 

עי"ש. הדין  התגברות  הוא  הבכיה 
ענין  הי'  זה  בפשטות  המלאכים  בכיית  ענין  כאן  והנה 

יצחק,  את  לשחוט  שהולכים  מה  על  שבכו  רחמים,  של 
גזירה  שהי'  יושר שם(  אמרי  בפי'  מבואר  )וכן  נמצא  ולפי"ז 
הי'  ומשו"ה  ידועה,  שלא  סיבה  בגלל  לישחט  יצחק  על 

בכיה. הי'  לחנם  דלא  הרחמים  מדת  שיתגבר  צריך 
כאן  משמע  מ"מ  נסיון,  רק  הי'  העקידה  שעצם  ואע"פ 
גדולה  רחמים  מידת  צריכים  והיו  יצחק  על  גזירה  שהי' 
מידת  התגברות  המלאכים  בכיית  ענין  הי'  וזה  מאוד, 

בוכה(. הקב"ה  מענין  )ולהיפך  הרחמים 
הדין,  מידת  את  הכניעה  הרחמים  מידת  והתגברות 
שהרי  ניכר,  והי'  נשאר  הדין  מידת  של  רישומו  אבל 
בבכיית  וכך  הבכי,  ונגמר  הדמעה  מקור  יבש  בבכיה 
הרחמים,  מידת  בזה  דפסקה  הענין  הי'  המלאכים 
ונשאר  מוגבלת  היתה  הרחמים  מידת  שגם  דמבואר 

הדין. מידת  רישום 
רשומות  והיו  עיניו  לתוך  דמעותיהם  שנשרו  הענין  וזה 
דסומא  הדין,  מידת  במקצת  נתקיימה  דבזה  עיניו,  בתוך 
חשוב כמת )וכ"כ בפי' המתנות כהונה במדרש שכהיית עיניו 
וכו' וכמו שאמרו הסומא חשוב כמת(. עמדו לו במקום מיתה 

הראי'  אותה  מכח  במדרש  דאיתא  האחר  ובפירוש 
אוהב  בן  כהונה:  המתנות  מפרש  למרום,  עיניו  שתלה 
דלכן  והיינו  יראה,  בלי  גאוה  דרך  המלך  על  מציץ 
סתם  אוהבו  את  להכריע  שלא  וכדי  מיתה,  לו  הגיעה 

סומא. שנעשה  חלונותיו  את  הקב"ה  לו 
הי'  אבינו  שליצחק  כפשוטו  לפרש  מאד  קשה  והנה 
וזכותו  נפש  במסירות  לעקידה  הלך  שהרי  יראה,  חסר 
העקידה  בשעת  ובפרט  הדורות,  לכל  לזרעו  עומדת 
ח"ו. יראה  בלא  הציץ  אז  וכי  שכינה,  וראה  כשנתעלה 

בראיה  השכינה  את  ראה  לא  הוא  שהרי  צ"ב  ועוד 
לו  דאסתום  הדמיון  ומה  רוחנית,  במדרגה  אלא  גשמית 
הקושיא  נשאר  ולפי"ז  לראות,  יוכל  שלא  חלונותיו  את 
אברהם  של  זכותו  לולא  מיתה,  שהגיעו  נתבע  מה  על 

אוהבי. את  להכריע  שלא 
מתעלה  שאדם  כמה  דכפי  ידוע  דהנה  לפרש  ונראה 
באותה  יראה  זה  כנגד  להיות  צריך  בחכמה,  ומשיג 
הפסק,  בלי  לאכול  א"א  גשמית  שבאכילה  וכמו  מידה, 
אפשר  ואח"כ  שאכל  מה  את  לעכל  תחילה  שצריך 
ע"י  עיכול  צריכה  החכמה  ברוחניות,  גם  כך  להמשיך, 
זה  כנגד  מתעלה  ולא  חכמה  שמשיג  ואדם  היראה, 

יש בזה פגם. ביראה באותה מידה 

שהאופן  אלא  וחסד,  רחמים  הן  עצמן  מצד  הקב"ה  של  מידותיו  שכל  בספרים  המבואר  פי  על  הוא  בזה  לומר  הנראה 
מתוך  משל  פי  על  יוסבר  הדבר  ואדם.  אדם  כל  לפי  ותלוי  משתנה  האדם  אצל  ביטויין  את  מוצאות  המידות  שבו 
שיין  לומר  מישהו  של  דעתו  על  יעלה  האם  מיתה  להם  לגרום  עלולה  יין  ששתיית  אדם  בני  ישנם  החיים’  מציאות 
שהיין  במצב  להיות  יכול  מסויימת  ממחלה  שסובל  מי  אך  טוב  הוא  עצמו  מצד  היין  אלא  לא  ודאי  המוות,  סם  הוא 

עצמו.  מצד  המוות  סם  היין  שאין  ברור  אך  המוות,  סם  עבורו  יהיה 
להיטיב  שרוצה  ה'  בחסדי  אליו  נשלחה  שהיא  ספק  אין  משמים,  לו  שנשלחה  בצרה  שרוי  אדם  כאשר  הדין  הוא 
של  בצורה  אצלו  מופיע  ה'  חסד  יסורים,  אליו  שישלחו  לכך  גרם  אשר  האדם  של  הרוחני  מצבו  לפי  מקום  מכל  עמו 

ויסורים.  צער 
של  כוחה  ומכאוב,  צער  של  צורה  לובש  החסד  זה  שבמקרה  אלא  חסד  הם  היסורים  עצמיותם  שמצד  אומרת  זאת 
התפילה  כח  את  חז"ל  שהמשילו  מה  זהו  רחמים,  לצוות  החסד  את  ולהחזיר  היסורים  מצג  את  להפוך  הוא  תפילה 
הרגזנות  מידת  את  מהפכת  התפילה  כך  תנוחתה  מצב  את  משנה  הוא  ובזה  ומהפכה  התבואה  את  מרים  העתר  לעתר 
את  מגביה  שהעתר  "כשם  התפילה  לצורת  תיאור  גם  לעתר  במשל  בחיי  רבינו  כאן  שביאר  כפי  רחמנות  למידת 
משוטטת  היא  בתפילתו  הצדיק  מחשבת  כך  למטה  ויורדת  חוזרת  היא  כך  אחר  ומיד  מעלה  כלפי  וזורקה  התבואה 

למטה".  שפע  מוריד  הצדיק  זה  ידי  ועל  עליונים  למעלה 
חפצי  כלל  לו  אין  כאילו  למעלה  לגמרי  להיות  צריכה  התפילה  בעת  האדם  שמחשבת  יוסף...  הבית  כתב  כבר  ובאמת 
הרבה  הינה  זו  צורה  אמנם  צורתה,  את  וגם  תפילה  של  כוחה  את  גם  לנו  ממחיש  לעתר  שהמשל  יוצא  כן  אם  גוף, 
שאף  ספק  אין  התפילה  בעת  התרוממות  איפעם  להרגיש  ולהשתדל  לשאוף  עלינו  מקום  מכל  ממדרגתנו  למעלה 
כך  ידי  על  יושפע  לא  שהאדם  ייתכן  לא  כי  אחריה  שיבואו  תפילות  על  גם  השפעה  תהיה  זו  פעמית  חד  להתעלות 

לזה. ונזכה  הלוואי  כלל 
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ליעקב הבכורה  מכירת 
דכשהיו  לפרש  יש  אולי  ליעקב.  הבכורה  מכירת  בענין 
שאר  על  יתר  לבכור  שיש  זכות  זה  הי'  הבכורות  עובדין 
דהא  הבכור  בגוף  דין  הי'  דלא  מסתבר  והכי  הבית,  בני 
א"כ  הבית,  לגדול  הדין  היה  אז  בכור  דכשאין  כתבו 
הבכור  של  שזכותו  רק  בכור,  שאינו  למי  פסול  אי"ז 
הבית  מבני  אחד  ואם  ממנו,  הקטן  את  ולעכב  לעבוד 
ויתר  זו  וזכות  לעבוד.  הוא  גם  יכול  מהבכור  רשות  יטול 

לעבוד.  יעקב  של  זכותו  שיהא  ליעקב  עשו 
שמכר,  אחרי  גם  לעבוד  זכות  יש  לעשו  גם  ולפי"ז 
לקח  בכורתי  את  עשו  דקאמר  מה  לפי"ז  דקשה  אלא 
נקרא  כן  גם  זה  ואולי  הבכורה,  עי"ז  דהפסיד  דמשמע 

לעבוד. לו  לעכב  הזכות  ממנו  שלקח 

שהעבודה  אהרן  שנתקדש  קודם  ונילף,  ד"ה  מנחות  תוס' 
עבודה  א"צ  המשכן  שאחר  הבמות  בהיתר  הנה  בבכורות. 

בבכורות. 
הדין  שהי'  דמבואר  המשכן  שהוקם  קודם  ויל"ע 
שאינו  מי  עובד  וכשהי'  לעיכובא,  הי  זה  אם  בבכורות 
אבינו  יצחק  דהנה  למצוה,  רק  שזה  או  פסול,  הי'  בכור 
לא  וכי  הבכורה,  עשו  לו  שמכר  קודם  אבינו  יעקב  וכן 
ולא  והקריבו,  מזבחות  עשו  הם  והרי  להקריב  יכולין  היו 
היו  לא  דעדיין  בציבור,  רק  הי'  בכורה  דדין  לומר  שייך 
ופסח  פסח  קרבן  אכל  אע"ה  דיצחק  ]העירו  ציבור.  קרבנות 
מחמת  ציבור  קרבן  שהי'  שייך  לא  אמנם  ציבור,  קרבן  מקרי 
וכן  פסח,  הקריבו  לא  דהעכו"ם  כנופיא,  אז  היתה  לא  דהא  זה 
לצוד  עשו  את  שלח  האיך  פסח,  להקריב  היתה  כונתו  אם 
ראויות  אינן  וחיות  חיות,  היינו  לצוד  כלל  בדרך  הא  ציד, 

פסח[. לקרבן 

)כה,כא( ה'  לו  ויעתר  אשתו  לנוכח  לה'  יצחק  ויעתר 
זה  עתר  מה  כעתר  צדיקים  של  תפילתן  נמשלה  למה 
צדיקים  של  תפילתן  כך  למקום,  ממקום  התבואה  מהפך 
למידת  רגזנות  ממידת  הקב"ה  של  מידותיו  מהפכת 
לעתר?  במשל  ללמדנו  חז"ל  באים  מה  סד[  ]יבמות  רחמנות 
)עמ'  תהלתך  פי  ימלא  בספרו  שליט"א  רבנו  מקשה 
כמו  תועיל,  לא  שתפילה  חושבים  היינו  וכי  ו( 
חז"ל  שלימדונו  המיוחד  הדבר  מהו  להבין  יש  כן 

עתר? מהלשון 
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אז  ומיני  הישיבה  בן  מעמד  חוק  את  הערכאות  ביטלו  תשנ"ח  בשנת 
שרבנו  דורנו  שזכה  לשומרים  עולמו  שנתן  וב"ה  זה.  בענין  לטפל  הוצרכו 
יוכל  ובחור  בחור  שכל  זה  דור  למען  וכבודו  נפשו  ומסר  פעל  שליט"א 
בשנים  שהיה  הראשון  השלב  את  לע"ע  כאן  ונביא  ובהשקט.  בשלוה  ללמוד 
נפרד[  מאמר  אי"ה  יבוא  ואילך  תשע"ב  משנת  החוק  ביטול  ]על  תשס"ב.   – תשנ"ט 

לפרסם.  שאפשר  מה 

)סיון תשנ"ח( אין שום מקום למו"מ 
מישראל  התורה  לעקירת  המזימה  בדבר  בס"ד.  שליט"א:  רבותינו  מכתב 
שליט"א  מרן  הישיבות  ראש  זקן  בקשת  ובעקבות  הישיבות,  בני  גיוס  ע"י 
הישיבות  בני  של  התורה  שלימוד  בודאי  ומחאתו.  זעקתו  לקול  להצטרף 
היא  לגייסם  והמזימה  והדת,  התורה  מעמודי  הוא  אמונתם  שתורתם 
שהם  כל  לפשרות  או  ומתן  למשא  מקום  שום  ואין  התורה  עקירת 
שטינמן לייב  יהודה  אהרן  אלישיב  שלום  יוסף  זה.   בנושא 

הגר"ש  מרן  הדור  זקני  דבר  )בעת שבאו לשמוע  טל    ועדת  לחברי  רבנו  דברי 
י' כסלו תש"ס(  ואזנר זצ"ל ויבלח"ט מרן רבנו שליט"א 

בכל  ישראל  שעם  כולם  זאת  יודעים  ומסתמא  ישראל  שכלל  ידוע 
קיום  היה  לא  תורה  בלי  תורה  שהיתה  זמן  כל  רק  התקיים  הדורות 
נשארה  ולא  והתבוללו  נטמעו  תורה  היתה  שלא  ובמקומות  ישראל  לכלל 
שנקראת  כת  כזו  צדוקים,  למשל  היו  הדורות  בכל  כן  בכלל.  יהדות 
רבינו,  ממשה  שמקובל  מה  פה  שבעל  מהתורה  לפרוש  שרצו  צדוקים 
לא  הסוף  היה  מה  מזה,  לפרוש  רצו  הם  מסיני  למשה  שנאמר  ומה 
קראים  גם  היו  הם?  איפה  צדוקים,  היום  אין  הרי  כלום!  מהם  נשאר 

התורה.  את  שאחזו  אלה  אלא  נשארו  לא  הם?  איפה 
חרדים  הרבה  שהיו  מקומות  היו  התורה,  את  שאחזו  בכך  די  ולא 
היו  שלא  ומכיון  ישיבות  היו  לא  אבל  ומצות,  תורה  שומרי  יהודים 
מצב  ב"ה  יש  עכשיו  באמריקה  למשל  מהם,  נשאר  לא  אז  ישיבות 
ישיבות,  היו  לא  כמעט  המלחמה  לפני  אבל  ישיבות  נתרבו  שקצת 
לא  מהם  נשאר  לא  הילדים  כלום  נשאר  לא  אנשים  מהרבה  אז  לכן 
אנגלי.  יהודי  אין  אנגלי  יהודי  יש  איפה  באנגליה  למשל  בכלל,  נשאר 
מהדורות  מאלה  אבל  אח"כ  שבאו  אלה  רק  זה  היום  שיש  אלה  כל 
מי  צרפתים  יהודים  נשארו  לא  וכך  אנגלי  יהודי  נשאר  לא  הקודמים 
קיים  ישראל  הכלל  כי  וזהו  ישיבות,  שהיו  ואיפה  תורה  הבני  רק  נשאר 

לדעת.  שצריך  מה  זה  ישיבות  ידי  על  רק 
בלימודים  להבדיל  כמו  שנתיים  שנה  לומד  שאחד  הפשט  לא  זה  ישיבות 
באיזה  שיהיה  אדם  בן  נמצא  ולא  החיים  כל  ללמוד  צריך  אחרים, 
הפחות  ולכל  שבעים  שמונים  בני  זקנים  רוב  ע"פ  אלא  כלשהיא,  מדריגה 
תורה  שתצמח  כדי  לכן  תורה,  בשביל  שלהם  החיים  כל  שהתמסרו  ששים 

לגדול.  האפשרות  להם  לתת  צריך  תורה  בני  ויצמחו 
זכות  וזה  ב"ה,  תורה  שהתרבתה  להגיד  אפשר  ישראל  בארץ  היום  וב"ה 
כלל  כל  של  המקור  זה  ישראל,  מארץ  יונקים  האחרים  המקומות  וכל 
רק  זה  הראויה,  המדרגה  על  ויתקיים  יצמח  ישראל  שהכלל  וכדי  ישראל 
ולהיות  לעלות  האפשרות  את  להם  שיתנו  ישיבות  בני  שיהיו  ידי  על 
ישראל,  כלל  אין  וחס  חלילה  זה  ובלי  שצריך  מה  וזהו  בתורה,  גדולים 
הוא  ישראל  כלל  של  הקיום  כי  דבר  שום  זה  אחרים  דברים  שיש  וזה 
שממש  ישראל  גדולי  שיגדלו  מאד  גדולה  במדה  ותורה  תורה,  ע"י  רק 
ה'  בבית  שתולים  מהתחלה  התורה  על  בנויים  שלהם  החיים  כל  יהיו 

ישראל.  כלל  יהיה  וממילא  יפריחו,  אלוקינו  בחצרות 
שום  מחדש  לא  ואני  יודע  אחד  כל  מסתמא  לומר  שרציתי  מה  זה 
תש"ס( וישלח  קודש  שבת  זה.  )מוסף  את  להזכיר  כדאי  זאת  בכל  אבל  חידוש, 

ענין חוק טל
בגלות,  אנו  כי  היטיב  היטיב  לדעת  שצריכים  הישיבה  ראש  של  היסוד 
שאפשר  כמה  להשתדל  וצריך  המדינה,  את  כולל  זה  באומות'  ו'התגרות 
הדור  גדולי  שהורו  וכפי  רגיש.  כך  כל  בנושא  ובפרט  איתם,  להסתדר 

להתנהג. והאחראית  הנכונה  הדרך  שזה  מדינתם[  את  שהקימו  ]מאז  זי"ע 
ומחפש  טל,  בחוק  רק  מסתפקים  שהערכאות  כרגע  שנראה  מה  ולכן 
לשנתיים  שעה'  'הוראת  יקבל  לא  המשפטנים  כל  ולפי  לבעיה  פתרון 
חוק  זה  שבעצם  טל  בחוק  לטפל  צריך  לכן  אפשרויות,  שתי  כרגע  ואין 

ללמוד. להמשיך  יוכל   - ללמוד  שרוצה  שמי  והעיקר,  ממשלתי. 
החמש  שבתום  ולשנות,  לנסות  הוראה  קיבלו  הח"כים  שנים,  חמש  בנושא 

במכתב  הטענה  וממילא  חידושו,  ולא  החוק  ביטול  לדרוש  יצטרכו  שנים 
לצרה  דיה  יסתפק,  לא  אופן  בכל  הערכאות  ואם  יורדת.  הוועדה  של 

בכנסת.  רוב  אין  שעה  להוראת  אבל  בשעתה, 
ועוד( זלל"ה  לוינשטיין  יצחק  ר'  הרה"ג  מרשימות  )"הפנקס"   

לקיחת אחריות
רבנו:  לו  ואמר  הענין,  על  לדבר  לרבנו  אחד  גאון  הגיע  הפעמים  באחד 
זה? על  אחריות  לוקח  אתה  האם  אבל  לומר,  יכול  אני  גם  ורעיונות  עצות 
כלא  בבתי  יהיו  הישיבות  בחורי  חוק,  יהיה  לא  אם  ח"ו  הרי  ובפרט 

רח"ל.  חמורות  בעבירות  נכשלים  ששם  הצבא  של 
כבר  רח"ל,  טמא  כזה  במקום  אחד  יום  נמצא  בחור  'שאם  רבנו  לו  ואמר 

כך? על  האחריות  את  יקח  ומי  שלו,  מהמדריגות  הרבה  יורד 
ישיבה  בן  יתפסו  שמא  תמיד  וחרד  מאד  מחמיר  שרבינו  ידוע  ובכלל 
לפטור  חוק  שיהי'  לדאוג  שאי"צ  שחשבו  ויש  הסוהר,  לבית  או  לצבא, 
לשבור  להפגין  ברחובות  באלימות  נפעל  לגייס  יעיזו  אם  אלא  ישיבות  בני 
להתייצב  לא  פשוט  צריך  ולכן  כן,  לעשות  שיפחדו  עד  הכל  את  ולנתץ 
רבנו  אבל  להם,  יקראו  ולא  הציבור  כל  עם  לריב  ירצו  לא  ומסתמא  בכלל, 
יחפשו  ותמיד  נגרש,  כים  הרשעים  כי  גדולה,  סכנה  בזה  רואה  שליט"א 
שלהם,  והמשטרה  משפט  הבתי  בעזרת  התורה,  ללימוד  להפריע  אופנים 
פה  בודדים  יקחו  אם  יהי'  אסון  מספיק  הרי  כולם  את  יקחו  לא  אם  וגם 

סכנה.  בחזקת  כולם  מסודר  חוק  שאין  זמן  וכל  אחד,  ושם  אחד 
שלא  ולתבוע  לבוא  ישיבה  בן  כל  יוכל  חוק  פי  שעל  כך  על  ועומד 
תקוות  על  ולסמוך  בהם,  להתגרות  מסכים  ולא  חוקי,  באופן  אותו  יגייסו 
מהצבא  לו  שקוראים  אחד  כל  על  מוטל  אלא  לצבא,  אותו  יגייסו  שלא 
וכהנהגת  ללמוד  ורצונו  ישיבה  בן  שהוא  אצלם  רשום  ויהי'  שם  לבוא 
ע"י  חוקי,  באופן  יסודר  שהכל  מאד  שעמלו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי 
אלימות  ע"י  ולא  ההשתדלות,  דרכי  ושאר  והעיריה  לכנסת  עסקנים  שליחת 
יפרח( כתמר  )צדיק  התורה.   דרך  זה  שאין  רח"ל,  וכדומה  והפגנות 
הגראי"ל  בא  הנה  לתלמידיו:  אמר  זצ"ל  מאיר  יששכר  רבי  הגדול  והגאון 

לו...  ומפריעים  ובאים  וקשים  עדינים  הכי  בדברים  אחריות  ולוקח 
אסור להתערב בענינים השייכים לגדולי ישראל

זצ"ל:  וולבה  שלמה  רבי  הגה"צ  המשגיח  מכתב  כתב  זה  ובענין 
וברכה! שלום  רב  שליט"א  טננבוים  אשר  ר’  הרה"ג  הו"כ  תש"ס,  ניסן  ז’ 

לא  ההכרח  אך  כת"ר,  אל  לכתוב  פעם  עוד  צריך  שאני  מצטער  הנני 
כי  לי  שהסבירו  מבינים  אלי  שבאו  הי’  הראשון  למכתבי  הטעם  יגונה. 
שבגלל  הישיבות,  לקיום  גדולה  סכנה  שהם  פרטים  יש  טל’  ‘ועדת  בהחלטת 
כת"ר  אל  לכתוב  אותי  בקשו  הם  החלטות,  על  כת"ר  חתם  לא  זה 
-הבנתי  זאת,  החלטתו  על  ולחזקו  לחתום  לא  החלטתו  על  לו  ולהודות 
טל’,  ‘ועדת  של  ההחלטות  נוסחת  עומק  ידוע  להם  כי  דבריהם  מתוך 
כת"ר. אל  רשימות  כתבתי  ולכן  שלנו,  לגדולים  עוד  ידועה  אינה  ושהיא 

בדיוק  ידע  שליט"א  שטיינמן  מוהרא"ל  הגאון  כי  לי  נודע  עכשיו  אולם 
שהנציגים  בהחלט  מסכים  והוא  טל’  ‘ועדת  של  ההחלטה  נוסח  כל  את 
אל  במכתבי  שכתבתי  מה  את  מבטל  אני  לזאת,  אי  עליהן,  יחתמו  שלנו 
מה  אך  חתם,  שלא  על  משלו  טעם  לכת"ר  יש  מסתמא  שליט"א.  כת"ר 
את  מבקש  והנני  ומבוטל,  בטל  הוא  כת"ר  אל  במכתבי  כתבתי  שאני 
אותו. לבטל  יסכים  אף  ואולי  מכתבי  את  יפרסם  שלא  ליבי  בכל  כת"ר 
אעשה  ומה  במכתביי,  מטרידו  שאני  מה  על  מכת"ר  סליחה  מבקש  הנני 
לגדולי  השייכים  בענינים  להתערב  צריך  היה  לא  כמוני  פשוט  אדם   –
וולבה  שלמה  והוקרה  כבוד  ברוב  שליט"א.   ישראל 

מציל את חיי
בעלה  עם  ששהתה  השבתות  שבאחד  תליט"א:  ישראלזון  הרבנית  סיפרה 
שלכם  שהשכן  לכם  "תדעו  ואמר  אליהם  פנה  הגרי"ש,  אביה  אצל  זצ"ל 
הגדול  העול  את  ע"ע  לוקח  שהוא  כיון  חיי,  את  מציל  שליט"א[  ]-רבנו 

הרבה  בזה  שיש  אף  ביותר,  והמורכבות  הקשות  בהחלטות  הדור  של 
בהשקט".  ללמוד  לי  ומניח  וכו',  ובזיונות  קשיים  מאוד 

מכתב רבנו 
נצח. בימינו  נעימות  קרליץ  מרדכי  ר'  הרה"ג  לידידי  בס"ד, 

עשית  אשר  הגדולים  המאמצים  על  לך  להודות  האלה  בדברים  באתי 
הגבלה  שום  בלי  שירצה  זמן  כל  תורה  ללמוד  יוכל  ישיבה  בן  שכל  למען 
בסתר,  רעהו  ומכים  פלסתר  כתבי  כותבים  אשר  ריב  ממחרחרי  לחוש  ולא 

ישיבות.  בני  טובת  מחפשי  של  באיצטלא 
וכל  שלו'  וביתך  שלו'  ואתה  לטובה,  כונתם  אין  אשר  ברבים  ידוע  וכבר 
והיראה  התורה  לימוד  להרבות  ויגיעך  עמלך  ובזכות  שלום  לך  אשר 
בברכה הכו"ח  תש"ס  ב'  אדר  ז"ך  ובבא.  בזה  טוב  לכל  תזכה  בישראל, 
שטינמן ליב  יהודה  אהרן 
ישראל. שבארץ  הישיבות  ראשי  גדולי  לזה  והצטרפו 

גודר גדר ועומד בפרץ - על משמר הישיבות / א

הודעה
זצ"ל  יפה  דוב  רבי  הגה"צ  המשגיח  אודות  גליון  מצורף 

הקודמים לגליונות  והוספות 



מוואלוזין  הגר"ח  כדברי  לשלום  ברכוני  ללא  עליכם  שלום  אומר  רבנו   | עליכם  שלום 
ומטעם  שמשתלחים  למה  אלא  בעצמם  כח  להם  שאין  לפי  ממלאכים  בקשות  מבקשים  ]שלא 
מלאכי  בסליחות  וכזה  אמר,  לא  שבת  בליל  לשלו'  ברכוני  הפזמון  צ"ג  אות  ראש  בכתר  כתוב  זה 
וכן  בהכרח[.  אצלם  והכל  מאומה  כח  להם  אין  כי  מהמלאכים  לבקש  ואין  עליון  משרתי  רחמים 

ועוד.  יעב"ץ  בסידור  כמובא  לשלום  צאתכם  אומר  לא 
בית  בני  שהיו  קדומות  ]ובשנים  ההודאה.  שנגמר  מקום  עד  העולמים'  'רבון  אומר  רבנו 

קידוש[. לעכב  לא  כדי  הנראה  כפי  כלל  אמר  לא  קטנים 

כשהיה  שדרכו  זצ"ל  זאקס  הירש  צבי  רבי  הח"ח  נכד  לי  סיפר   | עליכם  שלום 
יכולים  המלאכים  ואמר:  עליכם,  שלום  אמר  שלא  שבת  ליל  בסעודת  אורח  אצלו 
קטנים  ילדים  לו  שיש  במי  דיל"ע  רבנו  ]ואמר  להמתין.  יכול  אינו  האורח  אבל  להמתין 
משנ"ב  ועיין  עיי"ש,  בהג"ה  ס"ב  ח"ב  אברהם  בדבר  ]וע"ע  שידלג[  ראוי  ג"כ  שאולי  שרעבים 

ס"ז[. ס"ק  תרל"ט  סי'  ושעה"צ  סק"א  רע"א  סימן 

חיים  החפץ  בשם  אמר  לופיאן  אליהו  רבי  והגה"צ   | עליכם  שלום  בפזמון  ביאור 
לשלום,  צאתכם  להם  אומרים  ומיד  לשלום,  בואכם  שבת  בליל  שאומרים  מה  לפרש 

מיד?  אותם  משלחים  מדוע  מובן  אינו  דלכאו' 
חול.  למלאכי  הוא  לשלום  והצאתכם  שבת,  למלאכי  הוא  לשלום  דהבואכם  ואמר 
שבת,  בקבלת  מיד  זה  את  לומר  ראוי  היה  ולכאו'  מלאכים,  ד'  לו  יש  שבינתיים  בזמן  )ולפ"ז 
או  מלאכים  לקבל  יכול  אדם  אין  לביתו  דחוץ  וי"ל  המלאכים,  להתחלפות  הזמן  לכאו'  שאז 

חומש( )שיעורי  לשלחם(. 

- קידוש   -
לא  לכאורה  ויכולו  אמר  שלא  לקידוש  בפה"ג  ברכת  בין  ונזכר  שבת  בליל  המקדש 
עד  לקדש  ששכח  שאדם  ה  סעיף  ער"א  סימן  ברמ"א  כמש"כ  ויכולו  עכשיו  יאמר 
אבל  יאכל  ואח"כ  הפת  על  יקדש  שאכל  קודם  ונזכר  המוציא  ברכת  שבירך  לאחר 
דלא  נ"ד  ס"ק  ברורה  במשנה  וכתב  הפת  על  מבדילין  אין  שהרי  תחילה  יאכל  בהבדלה 
ברוך  אהל  הזיכרון  בספר  וראה  ]א"ה  בזה.  י"ל  וה"ה  הסעודה  בתוך  רק  ויכולו  עתה  יאמר 

בזה[ מהגרש"ז  שהביא  מה 

דאפי'  נ"ל  ועוד  האשה’  מוציא  אינו  דקטן  ופשוט  כתב:  ב'  ס"ק  ער"א  סימן  במג"א 
אחזקה  סמכינן  לא  דאורייתא  דבמילי  שערות  ב'  הביא  לא  שמא  חיישינן  שנה  י"ג  בן 
בסימן  ועמ"ש  לעצמה  האשה  תקדש  לכן  וכו',  זקנו  שיתמלא  עד  שערות  ב'  שהביא 
דבלא"ה  קצ"ג  בסימן  למ"ש  דכוונתו  משמע  כתב  ז'  סימן  ח"א  רעק"א  ובשו"ת  רצ"ג, 
יוצאות  אינן  לה"ק  מבינות  דאינן  כיון  המקדש  עם  במלה  מלה  תאמר  שהאשה  נכון 
דלעצמה  בקידוש  יוצאת  תהא  אם  דאף  צ"ל  והנה  חשש  אין  ממילא  א"כ  בשמיעה 
על  סמכינן  דרבנן  שהוא  הכוס  על  קידוש  דלענין  היינו  היין  על  קידוש  ליכא  שוב 

עכ"ד.  באמירתן  יוצאות  דאורייתא  ולגבי  שערות,  ב'  שהביא  דרבא  חזקה 
דיוצאת  חשבינן  דרבנן  ולגבי  באמירתה  יוצאת  דאורייתא  דלגבי  סתירה  דאי"ז  וצ"ל 
לעצמה  דמברכת  כיון  דלכאורה  נבוך  עודני  אולם  ממשיך  והרעק"א  הקטן,  של  בקידוש 
כעונה  דשומע  בשמיעה  דיוצאת  לומר  באת  דאם  בשמיעה  ג"כ  דיוצאת  לומר  שייך  לא 

לבטלה.  שבפיה  ברכתה  א"כ 
בשתיהם  מברך  והיה  פיות  שתי  לאדם  שהיה  יצוייר  לו  דהנה  להעיר  יש  זו  ובטענה 
וגם  כעונה  ששומע  מה  וה"נ  אחד  דהכל  לבטלה  ברכה  בזה  היה  לא  הרי  אחת  בבת 

לבטלה. ברכה  אי"ז  אולי  בפיו  מוציא 
כאילו  כבר  המילה  כששמע  תיכף  אז  כעונה  דשומע  בזה  דלכאורה  תלוי  זה  אמנם 
בשמיעתו  יצא  שכבר  אחרי  דדיבורו  נמצא  כשמדבר  זה  ואחרי  בזה,  ויצא  המילה  אמר 
רוצה  שאינו  ולכוין  לחזור  שמיעתו  מזמן  דיבור  כדי  תוך  אז  בדעתו  היה  דאם  אלא 
חוזר  שאינו  שבזה  נמצא  יצא  שלא  מהני  הוי  המילה  ששמע  במה  חובתו  ידי  לצאת 
נמצא  ואז  מצותו  חובת  ידי  מתמלא  אז  כעונה  שומע  מדין  חובתו  ידי  לצאת  מרצונו 
אבל  פיות,  וכשתי  דיבור  אופני  כשתי  והוי  יחד  דיבורו  וע"י  שמיעה  ע"י  כמדבר  דהוי 
ואז  כאחד  הוי  דלא  נמצא  אז  שמיעתו  ע"י  שיצא  מה  לבטל  כבר  בלבו  יכול  אינו  אם 
שכבר  אחרי  לבטלה  כברכה  היה  כבר  ודיבורו  בשמיעתו  יצא  דכבר  קושיתו  יקשה 
ממה  תוכ"ד  לחזור  במחשבתו  דיכול  הבאנו  א'  ב'  נדרים  ובאילה"ש  בשמיעתו.  יצא 
על  במחשבתו  תוכ"ד  לחזור  יכול  ה"נ  דיבורו  תוכ"ד  בדיבור  לחזור  שיכול  כמו  שהרהר 
ושומע  וכמדבר  לבטלה  ברכה  אינו  דכה"ג  להעיר  מקום  יש  ולהנ"ל  קודם,  שחשב  מה 

דמי.  אחת  בבת 
על  גם  דהערבות  או  בברכה,  להוציא  יכול  וממילא  המצוה  על  היא  אם  בערבות  יל"ע 

הברכה.
היום,  את  רק  או  הלילה  את  רק  לקדש  ומכוין  שבת  בליל  שמקדש  במי  להסתפק  יש 

לחזור  צריך  ויהא  בקידוש  חסרון  זה  האם  אחת,  שעה  רק  לקדש  במכוין  אפילו  וכן 
כל  קידש  כאילו  והוי  למחצה  קידוש  אין  ה"נ  שבת  חצי  דאין  כיון  או  למחר,  ולקדש 

השבת? יום 

וסבר  הכוס  על  קידש  אם  הפוסקים  בשם  כתב  ע"ח  ס"ק  ער"א  סי'  ברורה  במשנה 
ויקדש  בפה"ג  ויברך  יין  של  אחר  כוס  יקח  מים  או  חומץ  שהוא  ונמצא  יין  שהוא 
דעתו  היה  אם  ומ"מ  כלל  הכוס  על  קידש  שלא  נמצא  יין  היה  שלא  דכיון  שנית 
לקדש,  רק  וכדלעיל  בפה"ג  שנית  לברך  א"צ  יותר  יין  לשתות  ברכה  משעת  מתחילה 
הרי  עכ"ל  בחדושיו  בזה  מפקפק  והגרע"א  וש"א  מ"א  פ"ד  ס"ק  בשעה"צ  זה  על  וכתב 

לבטלה.  הוי  הקידוש  דברכת  חשש  ולא  כהגרע"א  דלא  פסק  ברורה  דהמשנה 

לענין  כתב  שבת  שלא  הנר  על  מברכיו  איו  ד"ה  רח"צ  סימן  הלכה  דבביאור  והעירו 
מהמ"א,  והוא  יצא  לא  בדיעבד  דאפילו  במ"ב  עיין  בהבדלה  שבת  שלא  נר  על  מברך 
שבירך  האש  מאורי  דברכת  כיון  בפה"ג  ולברך  לחזור  דצריך  רע"א  בחידושי  וכתב 
ברכת  לענין  הכא  שנא  מאי  וצ"ב  לטעימה  בפה"ג  בין  הפסק  הוי  ממילא  יצא  לא 
לשיטת  חשש  לא  קידוש  לענין  ואילו  לבטלה  ברכה  דהוי  להגרע"א  המ"ב  דחשש  הנר 

הפסק?  דהוי  הגרע"א 

אבל  הבדלה,  לברכת  שייכים  אינם  והבשמים  הנר  ברכת  הדבר  מעיקר  דהא  וי"ל 
כדין  בהבדלה  אף  א"כ  הכוס  על  סודרן  היה  שרבי  מפני  הבדלה  כוס  על  זה  אומרים 
דדינא  כיון  דמ"מ  אלא  צדדי,  דבר  שזה  לפי  הפסק  להיחשב  צריך  הי'  הנר  ברכת 
דבירך  בהא  כגון  כדין  אינו  הנר  דברכת  היכי  לכך  הפסק  הוי  לא  הכוס  על  לאומרו 
דברכת  בקידוש  משא"כ  הפסק  דהוי  דמי  שפיר  איסור  ממלאכת  שבת  דלא  הנר  על 
כיון  להפסק  נחשב  לא  היין  על  שלא  ובירך  דטעה  אלא  מהקידוש  חלק  הוי  הקידוש 

כג(  עמ'  סוכות  עניני  דינא  מבי  הלכתא  בס'  )ועי'  הקידוש.  נוסח  דזהו 

לביתו  בא  היה  דרבי  חסידים  מספר  מביא  א  ק"ג  כתובות  הש"ס  בגליון  הרעק"א 
בקידוש  הרבים  את  ופוטר  בשבת  לובש  שהיה  חמודות  בבגדי  נראה  והיה  שבת  בערב 

בקידוש.  ופוטרים  חיים  צדיקים  כי  ממצות  חפשים  שהם  מתים  כשאר  ולא  היום, 

דכשמתגלה  הנביא  אליהו  על  צ"ח  סימן  ח"ו  בשו"ת  החת"ס  מש"כ  כעין  היה  זה  ואולי 
היה  ואז  גופו  בלבוש  לביתו  בא  היה  רבי  וגם  ישראל,  מגדולי  הוא  הרי  גופו  בלבוש 

קידוש. יד"ח  רבים  והוציא  כאדם  נחשב 

קידוש  נקרא  יהי'  וחזר  דבהלך  כתב  לאלתר  ד"ה  ג'  סעיף  רע"ג  סימן  הלכה  בביאור 
סעודה  במקום  קידוש  שיהי'  כדי  כאן  לאכול  דמחויב  כיון  אחר  מטעם  סעודה  במקום 
לאכול  מחויב  שיהי'  זה  דע"י  לומר  אין  ולכאורה  הדר,  קמא  דליקבעיה  שפיר  יוצא 
דזה  אלא  ועבר  הפסק  שזה  תאמר  דאדרבה  לאכול  באמת  יוכל  זה  בשביל  ולחזור 
הטעונין  בדברים  כגון  כאן  לחזור  מחויב  יהי'  כאן  לאכול  תתירהו  כשלא  גם  אם  שייך 
לברך  לבוא  מחויב  יהי'  ברכה  בלי  כאן  לאכול  תתירנו  לא  אם  דאף  לאחריהם  ברכה 
אנו  עצמו  זה  דאת  כאן  משא"כ  הדר  קמא  דליקבעיה  דין  לו  נותן  זה  אחרונה  ברכה 

להמשיך. לו  ואין  קביעותו  שנפסק  דנין 

]בבריסק[  שבוע  כל  קונה  היה  הגרי"ז  רבנו:  סיפר   | צימוקים  יין  על  קידוש 
צימוקים  יין  מעט  שבוע[  בכל  צימוקים  יין  מעט  ועשה  מרוד,  עני  ]שהיה  קמניצר  מיענקל 
הקידוש  את  לעשות  רצה  לא  ביוקר,  היה  צימוקים  שהיין  והגם  ולהבדיל,  לקדש  כדי 

ברכות( עמ"ס  רבנו  )שיעורי  חלות.  על 

פעמי  חד  כוס  על  קידוש  לעשות  להקל  שאפשר  מורה  רבנו   | פעמי   חד  כוס 
חשיבות. בו  ויש  פעמים,  כמה  לשימוש  ראוי  הוא  שהרי 

החזון  הנה  רבנו  ואמר  גר'.   כ170  בו  שיש  גביע  על  מקדש  רבנו   | הכוס  שיעור 
שיעור  וכגון  ישראל  בעם  נתקבלו  שדבריו  זכה  ואכן  הלכה,  לענין  נפשו  מסר  איש 
עשה  והוא  מ"ל,  שבעים  כוס  על  קידוש  ועשו  השתמשו  כולם  אז  שעד  רביעית, 
שהנהיג  השביעית  בענין  וכן  גביעים.  כאלו  להשיג  אפשר  אי  שהיום  כדי  עד  מהפך, 

פז(  עמ'  יפרח  כתמר  )צדיק  עתה.  עד  שנהגו  כפי  לא  דברים 

זצ"ל  דסלר  אליהו  רבי  אצל  שראה  לי  סיפר  ז"ל  הרשלר  שלמה  רבי  רבנו:  שח  עוד 
כדעת  מצומצם  רביעית  שיעור  בו  והיה  זצ"ל  סלנטר  ישראל  רבי  של  הגביע  את 
לכתחילה  לסמוך  שניתן  היתה  שדעתו  ראיה  מכך  שאין  לו  הסביר  אבל  המקילים. 
במעותיו  ישתמש  שלא  עמו  והתנה  בו  שתמך  א'  גביר  והיה  מאחר  אלא  זו,  דעה  על 
הפוסקים  בפלוגתת  מאשר  דאורייתא,  גזל  בחשש  להחמיר  העדיף  לכן  חומרות  בשביל 

קידוש.  של  כוס  בשיעור 

ר"מ  חתנו  שקיבל  הגביע  את  לקח  התקלקל,  חיים  החפץ  של  כשהגביע  רבנו  וסיפר 
ביום  בין  קידוש  בו  עושה  והיה  מ"ל.   130 ל   120 בין  בערך  בו  והיה  אותו  ומדדו 
בן  לעדות  שליט"א  רבנו  ]וציין  דאו'.  חיוב  שהוא  בלילה  ובין  דרבנן,  חיוב  רק  שהוא 
בליל  לקדש  נהג  חיים  החפץ  הפעמים  שרוב  כט(  עמ'  אבי  מדרכי  דוגמא  )בס'  חיים  החפץ 
ח"א  )רשימות  אז[.  יקר  שהיה  יין  על  לקדש  כסף  לו  היה  שלא  טעמו  עי"ש  חלות  על  שבת 

ה'( ודרך  החיים  נפש  משיעורי  שליט"א 

הלכות והליכות

חכמתו  לחכמתו  קודמת  חטאו  שיראת  כל  תנן  ט'(  )ג'  באבות  והנה 
מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת.
נאמר  זה  דעל  מקיים,  ואינו  חכמה  ומשיג  שלומד  הכונה  אין  קודמת  וחכמתו 
שאין  הביאור  אלא  פניו,  על  שלייתו  שנהפכה  לו  נוח  ה"ב(  פ"א  ברכות  )ירושלמי 
השיעור  כדי  עד  מגיעה  אינה  דהיראה  היראה,  של  מידה  באותו  גודלת  חכמתו 
אינה  וזו  היראה  מן  למעלה  נשאר  החכמה  מן  וחלק  החכמה,  את  ולקיים  לעכל 

בחכמה. להתעלות  שוה  להיות  מוכרח  ביראה  וההתעלות  מתקיימת, 
היינו  בשכינה  שהביט  דמש"כ  יראה,  חסרון  על  תביעה  הי'  דבעקידה  י"ל  וכך 
מסתמא  העקידה  לפני  דגם  בשכינה,  גדולה  השגה  והשיג  במדרגתו  מאד  שהתעלה 
יותר  הרבה  למדריגה  אחת  בבת  התעלה  הוא  העקידה  שבשעת  אלא  נביא,  הי' 

שכינה. ראיית  ע"י  הקודמת  ממדרגתו  גדולה 

כנגד  אצלו  להיות  צריכה  שהיתה  היראה  מדת  לו  דחסרה  למדו  וחז"ל 
אחת  בבת  שבאה  הגדולה  ההתעלות  כנגד  היראה  הספיקה  דלא  זו,  השגה 
שהי'  נחשב  וזה  זו,  תביעה  על  מיתה  עונש  לו  הגיע  וח"ו  העקידה,  בשעת 
והקב"ה  בשכינה,  בקלות  כמביט  ונחשב  החכמה,  כנגד  היראה  במדת  חסר 
אני  גוזר  אלא  אוהבי,  אברהם  את  מכריע  אני  עכשיו  אני  הורגו  אם  אמר 

כמת. חשוב  דסומא  עיניו  שיכהו 
שכל  זה,  מענין  ללמוד  עלינו  אבל  ממדרגתינו,  מאד  רחוקים  האלו  הדברים  הנה 
וכדאיתא  ביראה,  זה  כנגד  לגדול  צריך  בחכמתו  שגדל  כמה  שעד  לראות  צריך  אדם 
העלה  לשלוחו  שאמר  לאדם  משל  כלום,  אין  שמים  יראת  דלולא  א'(  )ל"א  בשבת 
לאו,  א"ל  חומטין,  קב  בהן  לי  עירבת  א"ל  לו,  והעלה  הלך  לעליה  חיטין  כור  לי 

העלית. לא  אם  מוטב  א"ל 

המשך מעמ' 1



    מנשסתר
מנשסתר. בעיר  חיזוק  לביקור  רבנו  הגיע  תשס"ז  אייר  י"ד  ד'  ביום 

רבי  הגאון  המארח  בבית  כותיקין  רבנו  התפלל  שחרית  אייר.  י''ד  ד'  יום 
תורה. לבני  חיזוק  דברי  רבנו  אמר  שחרית  אחרי  שליט"א,  קנופלר  גבריאל 
שנייבלג  מנדל  רבי  הגה"צ  בבית  לביקור  רבנו  נכנס  התפילה  לאחר 
המרא  וגם  הדציק  פני  לראות  מופתי  בסדר  בדרך  הילדים  ועמדו  שליט"א 

לראותו.  כדי  האנשים  שאר  כמו  בצד  עמד  דאתרא 
עמהם  דיבר  ורבנו  לילדים  ברכה  דברי   - ענק  באוהל  העיר  ילדי  כל  אסיפת 
רבנו  על  לברך  אמר  דשם  דאתרא  שהמרא  ומכיון  פיהם.  הבל  מעלת  על 
פורדשם  מנחם  ר'  הרה"ג  שם  המחנכים  מחשובי  אחד  נעמד  שחלק  ברוך 

ברכה. קיבל  עבר  מהילדים  אחד  כל  ואח"כ  רם.  בקול  ובירך  שליט"א 

תורה שערי  בישיבת  חיזוק  דברי 
והיה  תורה  שערי  לישיבת  והגיע  באנגליה  חיזוק  במסע  רבנו  שהיה  בעת 
ודברי  פסוקים  שום  שם  הזכיר  שלא  לפלא  היה  אך  שיחה,  למסור  אמור 

למאוד! עד  לפלא  והיה  ישראל,  גדולי  על  עובדות  הזכיר  רק  חז"ל 
ואחר זמן כשנשאל על זה אמר: שהיה לו איזה חשש שצריך לנקביו וממילא 
לאנשים  מאוד  מוזר  נראה  שהיה  ואע"פ  תורה,  דברי  כזה  במצב  לומר  אין 
הלכתי.  חשש  בזה  שיש  כיון  לכבודו  חשש  לא  תורה  דברי  שום  הזכיר  שלא 
ד"ז  ]וכששמע  אלו.  מדברים  תועלת  יותר  הי'  בסוף  שלדעתו  רבינו  והוסיף 
ברבים  בבזיון  התחשב  שלא  מעשה!!  נקרא  זה  ואמר  התפעל  שליט"א  הגרח"ק  מרן 

יפרח( כתמר  )צדיק  ההלכה[.  על  לעבור  שלא  ובלבד  לו  שיהיה 

הדת מחזיקי  באולם  העיר  מחנכי  אסיפת 
הגאונים  הרבנים  מנשצ'סטר:  לקהילת  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  כתב  וכן 
לי  באומרים  שמחתי  הי"ו.  הקהילה  בני  ועמם  מנשסתר  בעיר  שליט"א 
הגאון  בראשות  הדת  גדרי  ולביצור  הלכה  זו  ד'  דבר  לשמוע  כינוסכם  על 

שליט"א. שטינמן  הגראי"ל  הדור  פאר  הגדול 
והנאה  להם  הנאה  שהוא  לצדיקים  ומכינוס  ועכאש"ל,  עליכם  ד'  נועם  יהי 
במעשה  שכינה  ותשרה  שמו  ולחושבי  השם  למבקשי  תועלת  תצא  לעולם 

התורה. בברכת  ידיכם. 

באוהל ענק  כינוס 
"ברוך  במילים:  פותח  הוא  שליט"א.  דאתרא  המרא  הוא  הדוברים  ראשון 
והשיב:  הישיש,  הגאון  שאל   - ה'?  בשם  בא  זה  מה  השם"!  בשם  הבא 
ביותר. הם  וכוונות חשובות  נעלות  רבים שבאים למנשסתר בשליחויות  ישנם 
ראש  אבל  ביותר.  מהנעלים  ערך   - תורה  אחזקת  למען  להתרים  כדי  באים 
לחזק  רק  ה'.  בשם  בא  הוא  אחת:  מטרה  למען  רק  מגיע  שליט"א  הישיבה 
על  שם  דיבר  ורבנו  תורה! רק למען הרבות כבוד שמים! ברוך הבא בשם ה'! 

ה'. קידוש  לעשות  כוח  יש  חי  לבעל  שאי'  שרואים  הכרמל  בהר  אליהו 
סגל  זאב  יהודה  רבי  הצדיק  ]מיסוד  בכולל  כותיקין  שחרית  אייר,  ט"ו  ה'  יום 

שחרית אחרי  האברכים  לקהל  חיזוק  דברי  זצ"ל[ 
משה  על  שחלק  קורח  עם  המעשה  כשהיה  כי  ב'  ל"ט  נדרים  בגמ'  כתוב 
גבוה  יותר  למקום  להיות  רגילים  שהם  ממקום  והירח  השמש  עלו  רבינו, 
מאירין.  אנו  אין  לאו  ואם  מוטב  עמרם  לבן  דין  עושה  אתה  אם  ואמרו 

הקב"ה  להם  אמר  רבינו,  משה  של  כבודו  את  לתבוע  בזה  נתכוונו  והם 
מיני  כל  עושים  יום  כל  מחיתם,  ודם  בשר  בכבוד  מחיתם  לא  בכבודי 
מוחים,  אינכם  שותקים  ואתם  וירח  לשמש  שמשתחוים  זרות  עבודות 
את  לתבוע  ובאים  מוחים  אתם  רבינו  משה  עם  ריב  שעושים  ועכשיו 

כבודי? על  מוחים  לא  אתם  ולמה  כבודו 
יורה בהם חצים ומכריח  יוצאים עד שהקב"ה  והירח לא  ומאז כתוב שהשמש 
דוממים  הם  הרי  וירח  שמש  משונה  דבר  רואים  עכ"פ  להאיר,  שילכו  אותם 
כי  משמע  חטאים,  יש  וירח  לשמש  האם  בחירה  בעלי  שאינם  בודאי  ועכ"פ 
מחייב  שהשכל  וכיון  כך  להתנהג  צריכה  הבריאה  כל  מחייב  שהשכל  מה 
ודם,  בשר  מכבוד  פחות  לא  הפחות  לכל  חשוב  להיות  צריך  הקב"ה  שכבוד 
גדול  יותר  התורה  חכמי  שייך  ולא  התורה  מחכמי  הוא  רבינו  שמשה  ואפילו 
כבוד  על  ולא  רבינו  משה  של  כבודו  על  כשמוחים  זאת  בכל  רבינו,  ממשה 
ואותו  מחיתם,  ודם  בשר  בכבוד  מחיתם  לא  בכבודי  תביעה  היתה  הקב"ה 
כרם  וז"ל  היזרעאלי  נבות  על  א'  מלכים  בסוף  שמעוני  בילקוט  מצאנו  הדבר 
שהקב"ה  ממה  שחננך  ממה  מהונך  ד'  את  כבד  כתיב  היזרעאלי  לנבות  היה 
בן  חייא  התיבה.  לפני  עבור  נאה  קולך  היה  שאם  לכבדו  צריך  אותך  חנן 
עמוד  בני  חייא  לו  אומר  והיה  נאה,  קולו  היה  הקפר  אלעזר  ר'  של  אחותו 
והיו  לירושלים  עולה  והיה  נאה  קולו  היה  נבות  שחננך  ממה  ד'  את  וכבד 
והעידו  לירושלים  עלה  לא  אחת  פעם  קולו,  את  לשמוע  מתכנסין  ישראל  כל 
לו  גרם  מי  אותו,  והרגו  העולם  מן  ואבד  שקר  עליו  העידו  בליעל  בני  עליו 

הקב"ה  שחננו  ממה  הקב"ה  את  לכבד  בראייה  לירושלים  עלה  שלא  ידי  על 
כך! כדי  עד  יהנו,  כדי שאנשים  הקול  את  לנצל  צריך  אתה  יפה  קול  לך  נתן 
צריך  הוא  רק  במיוחד,  מיוחדים  דברים  לעשות  שצריך  מדובר  לא  הרי 
יכול  ואתה  יפה  קול  לך  יש  לא  ישיר  לא  אם  נורא  כ"כ  ומה  יפה,  לשיר 

תביעה.  היתה  זה  את  עושה  לא  ואתה  אנשים  להנות 
מה  אדם  מבן  תובעים  ככה  משמע,  ואמר:  לדבר  ראיות  כמה  והביא 
לא  והוא  מחייב  שמים  שכבוד  וכיון  מחייב  שמים  כבוד  מחייב  שהשכל 
בזה  נענש  שהוא  כך  כדי  עד  זה  שחננו  ממה  הקב"ה  את  לכבד  מבין 
כונה  לו  שהיתה  ג"ב  כתוב  ולא  בו  התרה  לא  אחד  אף  בו  התרו  האם 
שהוא  כיון  אלא  נורא?  כ"כ  מה  יש  ומה  בא  לא  רק  לבייש,  כדי  מיוחדת 
חזקה  כ"כ  היא  התביעה  עולם  של  לרבונו  שלו  הכחות  את  מנצל  לא 

במיתה.  שנענש 
כונתי  ואין  חלילה,  מוסר  לומר  בא  אינני  וסיים:  ראיות  בעוד  והמשיך 
לא  בכבודי  של  הענין  שנוגע  מה  סתם  לומר  רצינו  רק  דבר,  לשום 
פגעו  מילא  נו  בכבודו  שפגעו  מתרגז  שאדם  האיך  רואים  יום  יום  מחיתם 
לא  בכבודי  שותק  אתה  הקב"ה  כבוד  על  מחיתם,  לא  בכבודי  אבל  בו 
כלום  בחירה  להם  שאין  וירח  שמש  דומם  אפילו  לתבוע  יכלו  וזה  מחיתם, 
העובדי  ולירח  לשמש  יום  בבל  משתחוים  אנשים  מחיתם  לא  בכבודי  אבל 

כך. כדי  עד  צועק  אתה  כאן  פתאום  ומה  שותקים  והם  אלילים 
משה  של  כבודו  את  אלא  עצמם  כבוד  את  תבעו  כשלא  אפילו  היה  וזה 
הקב"ה  כבוד  את  תובע  ולא  עצמו  כבוד  את  תובע  אדם  אם  וכ"ש  רבינו 
משה  של  כבודו  את  תבעו  הם  הפחות  לכל  כאן  כי  חזקה  יותר  התביעה 
האדם  צריך  זה  ודבר  מחיתם  לא  בכבודי  תביעה  היתה  זאת  ובכל  רבינו 
למה  להגיע  יוכל  זה  את  יחשוב  וכשאדם  שמים  כבוד  עם  מה  לחשוב  תמיד 
צריך  הראשון  הדבר  אבל  טוב  להיות  רוצה  אחד  כל  הרי  כי  רוצה  שהוא 
יתעלה  אחד  שכל  יעזור  הקב"ה  כלום  מתחיל  לא  זה  בלי  שמים  כבוד  להיות 
שהקב"ה  למה  נזכה  ואז  רוצה  שהקב"ה  למה  ולהגיע  שמים  ביראת  בתורה 

בימינו. במהרה  במעשיו  ד'  ישמח  לעולם  ד'  כבוד  יהי  מבטיח 

שערי  ישיבת  ראש  שליט"א  קנופלר  גבריאל  רבי  הגאון  עם  בשיחה 
חזרתי  הפסח  חג  לקראת  תשכ"ה,  בשנת  סיפר:  רבנו  ביקור  לאחר  תורה 
שב  זצוק"ל  מפוניבז'  הרב  מרן  היה  שנים  באותן  מספר.  הוא  לאנגליה, 
מוטל  שהיה  הכבד  העול  החורף.  בסוף  רק  הישיבה,  לטובת  כספים  מגיוס 
ארע  פעמים  האחרון.  לרגע  עד  בגלות  להשאר  אותו  אילץ  כתפיו,  על 
לונדון.  דרך  חזר  שנה  באותה  חמץ.  בדיקת  לפני  יום  ממש  מגיע  שהיה 
כששמעתי  לויסון.  )ג'קי(  יעקב  הרב  של  בביתו  התארח  בקודש  כדרכו 
פתח  בי  כשהבחין  פניו.  את  לקבל  כדי  התעופה  לשדה  יצאתי  בואו,  על 
אני  נוראה(:  )הברקה  איינפאל  מוראדיגער  א'  במוחי  נפל  "בנסיעתי,  ואמר: 
אדם  להיות  צומח  הוא  הכולל.  לראש  ליב  אהרן  רבי  את  למנות  הולך 
מאז  תשכ"ה,  פסח  בערב  היה  זה  זצוק"ל.  הרב  מרן  התבטא  מאוד",  גדול 
מרן  של  הלכת  מרחיקת  עינו  טביעת  השנים.  כל  אותי  מלווה  הזו  האמירה 

זצ"ל. רב  הפונוביז'ר 
בני  של  בקהילה  מדובר  הרי  מנשסתר?  על  חותם  הותיר  הביקור  האם 
יותר.  עדין  הוא  החותם  גם  יותר,  תורתי  בצבור  שמדובר  ככל  התורה?   
כי   - יותר  הרבה  עמוק  חותם  זהו  אבל  לעין,  בולט  פחות  נראה  אם  גם 
תדיר  זוכה  מנשסתר  ואסביר:  החיצון.  במעטה  ולא  בשורשים  פוגע  הוא 
"שערי  לישיבתינו  נכנסים  הם  בבואם  חשובים.  תורה  אישי  של  לבואם 
ואחר   - מתורתם  הישיבה  בני  את  מהנים  הם  שעור.  ואומרים  תורה" 
שמנהיג  אבל  בואם.  מטרת  ולעניני  קודשם  למלאכת  ממשיכים  הם  כך 
השקפת  את  להם  להביא  הצבור,  את  ולרומם  לחזק  במטרה  יבוא  בישראל 

אדיר.  רושם  עשה  זה  כזה.  דבר  שהיה  זוכר  לא  אני  התורה, 
היהדות  גווני  מכל  אחד,  בלב  אחד  כאיש  כולם,  התכנסו  כך  משום 
של  לכבודה  רק  להתאחד  באו  וטף,  נשים  אנשים  המקומית.  החרדית 
זה   - תורה  של  חיים  ביצור  למען  רק  ההר  בתחתית  התייצבות  תורה. 
זמנים  לאורך  אותך  שמלווה  חום  מוקד  זהו  ישכח.  שלא  רגע  פשוט 

לעולם. מהזכרון,  מתאדה  לא  זה  ותקופות. 
)סוליביצ'יק(  הגר"ח  מרן  גודל המעמד?    יכולים להכיל את  וצעירי הצאן, הם 
התורה  דין  מתקופת  היתה  שלו  שמים  יראת  שכל  בעצמו,  העיד  זצוק"ל 
פיימער  יוסף  רבי  הגאונים  מרנן  לבריסק  הגיעו  עת  באותה  בבריסק.  שהיה 
שמא  או  קרלינר  דוד  ורבי  רובין  טעבלי  דוד  רבי   - דוד"  ה"נחלת  מסלוצק, 
בעיני  אותם  שראיתי  "מכך  ספקטור.  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  מרן  זה  היה 
שלי",  השמים  יראת  כל  נובעת  "מכך  חיים,  רבי  התבטא  ילד",  כשהייתי 
לדעת  עלינו  אבל  חיים.  רבי  של  הילד  עיני  אלה  היו  אומנם  משמו.  מקובל 
ובנשמתו. בנפשו  מאוד  עמוקים  עקבות  טובע  הדור,  בגדולי  ילד  של  שמבט 
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