
אבינו יעקב  שינת 
בחדרה לאחים  לב  לבנין  הבית  בחנוכת  רבנו   שיחת 

תשנ"ט סיון  לי"ט  אור 

לבנין,  השם  ברוך  שזכו  גדולה,  שמחה  שיש  בודאי 
שיתקרבו  חשובים,  דברים  יתרבו  שממנו  שמקוים 
עד  שהי'  כמו  שבשמים  לאביהם  ישראל  לבבות 
במועט,  מסתפקים  נהיה  שלא  צריך  אבל  עכשיו. 
את  להמשיך  הלאה,  לקוות  צריך  רק  שעבר,  במה 

שאפשר. כמה  עד  העבודה 
שבע  מבאר  יעקב  ויצא  אבינו:  יעקב  אצל  כתוב 
השמש  בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע  חרנה,  וילך 
במקום  וישכב  מראשותיו  וישם  המקום  מאבני  ויקח 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והנה  ויחלום  ההוא, 

וגו'.  ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי  והנה  השמימה 
יש  אכן  ויאמר  משנתו  יעקב  וייקץ  כתוב  ולבסוף 
ויאמר  ויירא  ידעתי.  לא  ואנכי  הזה  במקום  אלקים 
אלקים  בית  אם  כי  זה  אין  הזה  המקום  נורא  מה 
מה  חז"ל,  מדברי  והוא  ופרש"י  השמים,  שער  וזה 
במקום  ישנתי  לא  ידעתי  שאם  הזה,  המקום  נורא 

כזה. קדוש 
שהיתה  אומרים  יש  והחלום,  השינה  בעצם  והנה 
לנבואה,  קרוב  שהי'  אומרים  ויש  ממש,  נבואה 
של  דרגה  אלא  פשוט,  חלום  היה  לא  זה  ועכ"פ 
לדרגה  זוכה  אחד  כל  שאין  האדם  עם  הקב"ה  קירוב 
ה'  אני  לו  ויאמר  עליו  שכינתו  ישרה  שהקב"ה  כזאת, 
עד  אעזבך  לא  כי  הזאת  האדמה  אל  והשיבותיך  וגו' 

לך.  דברתי  אשר  את  עשיתי  אם  אשר 
טוב!  כך  כל  הקב"ה  לו  שהבטיח  הבטחה  לו  נאמרה 
אפשר  שאי  מה  השכינה  השראת  של  דרגה  היה  וזה 
אילו  נצטער,  אבינו  שיעקב  משמע  זאת  ובכל  לתאר! 

ישנתי!  לא  ידעתי 
הוא  טוב  כל  הרי  הזאת,  בשינה  הפסיד  מה  וקשה 
כך  כל  בדרגה  השכינה  השראת  הזאת.  בשינה  השיג 
כזאת,  לדרגה  זוכה  ומי  לתאר.  אין  ממש  גדולה, 
מהאבות  חוץ  לזה  לזכות  יכול  לא  בעולם  אחד  אף 
כזאת,  בשינה  חסר  מה  א"כ  והנביאים,  רבינו  ומשה 
צער?  לו  היה  למה  ישנתי?  לא  ידעתי  אילו  שאומר 

זה?  לכל  אבינו  יעקב  זכה  האיך  היא  האמת  אך 
ארבע  הי'  זכויות,  הרבה  כך  כל  לזה  הקדים  כי 
כמו  פעם,  אף  ישן  ולא  ועבר  שם  אצל  שנה  עשרה 
שאי  דבר  ולמד,  הזמן  כל  ישב  אלא  בחז"ל  שמשמע 
גבורה  כך  כל  לו  יהיה  אדם  שבן  לתאר  אפשר 
בלי  שנה  עשרה  ארבע  מעמד  להחזיק  עילאית, 
הרי  מזה  וחוץ  תורה.  ולמד  הזמן  כל  וישב  לישון, 
הוא  היכן  שהרי  תורה,  של  חיים  היו  שלו  החיים  כל 
וע"י  אברהם!  הסבא  אצל  אביו!  יצחק  אצל  נתגדל, 
עכשיו,  השיג  הוא  מה  החיים,  כל  של  הזו  העבודה 
הוא  ומה  כזאת,  גדולה  במדה  השכינה  השראת 
היה  אדרבה  הרי  להצטער,  לו  יש  מה  כאן,  הפסיד 
אחד,  מצד  שמח  הוא  ובאמת  מאד!  לשמוח  צריך 

הפסיד? מה  שהפסיד.  צער  לו  היה  שני  מצד  אך 
שהשיג,  מה  מספיק  לא  כי  שהצטער,  לומר  וצריך 

לך  ואין  שמים,  שם  קידוש  הביא  שהקב"ה  מה 
אליו  נתגלה  שהקב"ה  מזה,  גדול  שמים  שם  קידוש 
צריך  האם  האלה,  ההבטחות  כל  את  לו  ואומר 

מזה?  גדול  שמים  שם  קידוש 
שם  שיתקדש  עשה"  "שהקב"ה  מה  הוא  זה  כל  אך 
שמים,  שם  יקדש  "שהוא"  רצה  אבינו  ויעקב  שמים, 
יעקב  עושה  היה  מה  כי  ישנתי,  שלא  עי"ז  והאיך? 
בתורה  מרבה  היה  בודאי  ישן  היה  לא  אם  אבינו 
היה  עכשיו  עד  שעשה  הדברים  ובכל  ובתפילה, 
עבודת  וכל  התפילה  עבודת  כי  וכידוע  ממשיך, 
שכינה  יותר  שיש  במקום  מעולה  יותר  הוא  השי"ת 
חסר  שהיה  והצטער  שם,  מתרומם  מאד  והאדם 
מצטער,  הוא  זה  ועל  שישן.  רגעים  כמה  אותם  לו 
שהוא  הי'  ורצונו  שמים  שם  קידש  הקב"ה  שבזה 
אחר. מבמקום  יותר  גדול  באופן  שמים,  שם  יקדש 

לבית  שזכו  מה  בודאי  כי  לדעת,  לנו  שיש  מה  וזה 
האנשים  כל  של  גדולה  עבודה  ידי  על  זה  הזה, 
יגיעה  ידי  על  זה  את  והשיגו  בזה,  שטיפלו  האלה 
שלא  אבל  כאן,  שיש  שמים  שם  הקידוש  את  גדולה, 
את  לנו  נתן  עכשיו  הקב"ה   - זה  כי  בזה,  יסתפקו 
צריכים  "אנחנו"  אלא  לנו,  שיש  הגדולה  הזכות 
לא  רגע  ואף  ולהמשיך,  להמשיך  שמים,  שם  לקדש 
שהקב"ה  עד  הקודש,  עבודת  את  ימשיכו  ישקוטו, 
ויעבדו  הקב"ה,  אל  ישובו  ישראל  כלל  שכל  יעזור 
לזה. יזכה  ואחד  אחד  וכל  שמו,  יתברך  כרצונו  אותו 
והשיב  הערות  כמה  השיחה  על  העיר  זצ"ל  ]וג"א 
ויקץ  ט"ז.  פסוק  פכ"ח  ויצא  פר'  שליט"א:  רבנו  לו 
ואנכי  הזה  במקום  ד'  יש  אכן  ויאמר  משנתו  יעקב 
במקום  ישנתי  לא  ידעתי  שאם  ופרש"י  ידעתי.  לא 

כזה. קדוש 
היה  שלא  שמפרש  זצ"ל  הלוי  רי"ז  מרן  בשם  ידוע 
דאפי'  מזה  ולמד  מקדש,  מורא  מחמת  ישן  יעקב 
היה  לא  מ"מ  זו  בשינה  נפלאות  להשגות  שזכה 
הוא  כן  ובודאי  איסור,  לעבור  כדי  זה  כל  כדאי 
לדברים  לזכות  שיוכל  מפני  נדחה  לא  שאיסור 
יש  איסור  איזה  משום  פחד  כאן  אם  אבל  גדולים 

זה. על  ולהעיר  לעיין 
אבינו  ליעקב  אסור  והי'  זה  על  מצווה  נח  בן  אם  א'. 
וכי  השוגג,  על  אפי'  נהרג  נח  בן  הרי  א"כ  שם  לישן 

מיתה?  נתחייב  אבינו  יעקב 
כונתו  רק  זה  על  מוזהר  נח  בן  אין  באמת  ואם 
שלא  אע"פ  התורה  כל  את  האבות  שקיימו  משום 
לא  זה  ומחמת  ממנו  ידעו  שלא  דבר  על  הרי  נצטוו, 
לא  באמת  דהא  לאיסור,  להחשיבו  שייך  לא  קיימוהו 
שנצטוו,  כמו  הדברים  בכל  בעצמם  שנהגו  רק  נצטוו, 
נצטווה  כאילו  ומקיים  שיודע  במה  שייך  זה  כל  וא"כ 
איזה  קיים,  ולא  איסור  שיש  ידע  כשלא  אבל  זה,  על 

בזה. עבר  איסור 
)שער  החיים  הנפש  ביאר  שהרי  להעיר  יש  ועוד 
היו  נצטוו,  שלא  כיון  תורה  מתן  דקודם  פכ"א(  א' 
בעולמות,  מזה  שיהי'  התיקון  כפי  דבר  בכל  עושים 
שרצה  כאן  וא"כ  אחיות,  שתי  אבינו  יעקב  נשא  ולכן 
מזה,  גדול  תיקון  לך  אין  הרי  אליו  להתגלות  הקב"ה 
שרצון  יודע  הי'  אם  אדרבה  הרי  יישן,  לא  ולמה 
רצון  לעשות  לרוץ  צריך  היה  אליו  להתגלות  השי"ת 
כמשנ"ת  אחר,  באופן  רש"י  דברי  לפרש  ויש  קונו. 

עכ"ד[. במק"א. 
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מחיות  אלוקים  ירא  פחד 
ויקח  השמש  בא  כי  שם  וילן  במקום  "ויפגע 
במקום  וישכב  מראשתיו  וישם  המקום  מאבני 

יא( כח,  )ויצא  ההוא" 
ירא  שהיה  לראשו  סביב  מרזב  כמין  'עשאן  פרש"י 

רעות'. חיות  מפני 
וכי  לראשו  סביב  כמרזב  שעשאן  מועיל  מה  צ"ב 

בגופו?  להזיקו  יכולים  לא  החיות 
אלקים  צלם  בראותם  דהחיות  שכתוב  מה  כפי  ואולי 
צלם  רואים  כשלא  ולהיפך  להזיק,  מעיזים  אינם 
בר  רמי  דאמר  ב'  קנ"א  שבת  ]ועי'  מזיקים  הם  אלקים 
וזה  כבהמה[  לו  שנדמה  עד  באדם  שולטת  חי'  אין  חמא 
החזיק  שלא  והיות  האדם,  של  "בפנים"  ניכר  הרי 

פניו.  להסתיר  רצה  לכן  צדיק  מספיק  עצמו 
כתב  פ"ו(  ה'  אהבת  )שער  הלבבות  בחובת  והנה 
מהיראים  אחד  על  החסידים  מן  אחד  שסיפר 
ירא  האינך  וא"ל  המדברות  באחד  ישן  שמצאו 
אני  בוש  א"ל  הזה  במקום  ישן  שאתה  הארי'  מן 
כתוב  דכאן  וצ"ב  עכ"ל.  זולתו  ירא  שיראני  מאלקים 

רעות? חיות  מפני  התגונן  אבינו  שיעקב 
גדול,  כ"כ  הי'  יעקב  של  חטא  דיראת  תירץ  וח"א 
נמצא  בשעה  להיענש,  שיכול  לודאי  שקרוב  שחשב 

יראוהו.  שחיות  למקום  בקרוב 
כ"ח(  ל"ז  )להלן  זקנים  הדעת  ממש"כ  צ"ב  ועוד 
ועקרבים, נחשים  מאימת  בבור  הוריקו  יוסף  שפני 

נצטוו  לא  שעדיין  כיון  אחרת  הי'  מ"ת  קודם  ואולי 
פיחדו. ומשו"ה  ה'  יראת  על 

דאיך  ציווי  בלי  מסברא  המובן  דבר  זה  אם  אמנם 
הי'  תורה  מתן  קודם  גם  א"כ  מאחרים,  לפחד  יתכן 
ריש  גאון  ר"נ  )עי'  הנוקטים  לפי  כך  להיות  צריך 

שכליות.  במצוות  חייבים  נח  דבני  ברכות( 

בן  חיים  רבי  הרה"ג  מדברי  נביא  הדברים  ולחיבת  ]א"ה, 
על  עדתיך  פלאות  החדש  בספרו  שליט"א  אינדיג  ציון 
א(  יח,  )מו"ק  חז"ל  מדברי  בידינו  נקוט  כלל  הנה  זו:  פרשה 
לטובה  מפיו  דבר  מוציא  אדם  אם  לשפתיים,  כרותה  ברית 
הספר  כותב  הנה  ומעתה  להשפיע.  אמירתו  עלולה  לרעה  או 
רדף  כאשר  כי  מסופר,  בו  מדרש  בשם  אברם  ברית  בעלי 
השיגו  כאשר  אביו,  במצות  להרגו  אבינו,  יעקב  אחרי  אליפז 
למה  יעקב:  לו  אמר  בוכה.  והחל  מקום  בריחוק  אצלו  ישב 
אני  וחייב  להורגך,  עלי  גזר  אבי  אליפז:  לו  אמר  בוכה?  אתה 
את  לו  להביא  עלי  שציוה  אלא  בלבד,  זו  ולא  מצוותו.  לקיים 
אי  ואני,  כן.  אעשה  לא  אם  ראשי  את  לכרות  ונשבע  ראשך, 
אדע  לא  ולכן  תורה.  שלימדתני  רבי  אה  כי  להורגך,  לי  אפשר 
תקיים  ידי  ועל  ממוני,  את  טול  יעקב:  לו  אמר  לעשות.  מה 
כמת  חשוב  עני  שהרי  להורגני,  לך  שהורה  אביך  מצות  את 
לו  תאמר  ראשי,  את  לו  להביא  לך  שציוה  ומה  ב(  סד,  )נדרים 
את  לו  וזרקת  בדרך  בך  פגע  ארי  אולם  ראשי,  את  שלקחת 
ונטל  יעקב  בדברי  אליפז  נתרצה  נפשך  את  להציל  כדי  ראשי, 
כל.  ובחוסר  בעירום  חרנה,  בדרכו  המשיך  ויעקב  ממונו,  את 
על  יעקב  חשש  מדוע  היטב  מבואר  המחבר,  מבאר  זה  פי  על 
כי  גופו.  לכל  ולא  לראשו  דוקא  חשש  ומדוע  צדיק  שהיה  אף 
שנתן  לאביו  שיאמר  לאליפז  ואמר  בעצמו  שהתבטא  אחרי 
אבינו  יעקב  חשש  שאכלנו,  לאריה  יעקב  של  ראשו  את 
בגדר  ראשו  את  רק  הקיף  וע"כ  לרעה,  פיו  פתח  שאולי 

רעות[. מחיות  ליזהר  אבנים 

צריך עיוןשיחה לפרשת השבוע

התעוררות

נשמת  לעילוי   הוקדש 
זצ"ל  יהושע  מרדכי  ר'  בהרה"צ  אהרן  הרב 

תנצב"ה  כסלו  ד'  נלב"ע 



ענין  על  רבנו  עורר  רבות   - ללבוש"  ובגד  לאכול  לחם  לי  "ונתן 
להיות  לא  זהירות  צריך  אבל  שפע  ב"ה  שיש  בדורינו,  הסתפקות 
זה. בענין  מרבנו  ומכתבים  מאמרים  כמה  כמה  ונביא  בגשמיות.  ספוגים 

מכתב רבנו לספר בית של עושר וכבוד להגאון רבי מאיר קסלר 
שליט"א רבה של קרית ספר בענין זהירות מהלואות

הרבה  זכינו  מ"מ  ברוחניות,  עני  דור  שדורינו  שלמרות  ידוע  בס"ד. 
ההורים  כל  מהחילונים  שחוץ  זכינו  קודם,  הי'  שלא  מה  דברים 
ספר  בבית  יתחנכו  שהבנות  וגם  תורה,  ילמדו  שבניהם  מאד  רוצים 

וכדומה. יעקב,  בית 
שיכולין  ואע"פ  תיקון,  צריך  שמאד  דבר  על  באתי  כעת  אמנם 
מזקני  להיות  שזכיתי  היות  שני  מצד  ושופט,  שר  שמך  מי  לומר 

תוכיח. הוכח  קיימתי  לא  למה  יתבעו  אולי  עמנו 
כי  הוקל,  ממון  בזבוז  וענין  חסד,  עושי  נתרבו  בס"ד  בזמנינו  הנה 
בחובות,  נכנסים  זה  סמך  ועל  דבר,  כל  על  הלואות  להשיג  אפשר 
היות  אבל  בחובות,  נכנסים  הי'  לא  פרנסתם  לפי  חיים  הי'  ואם 
אחר,  מאיש  לוה  ההלואה,  ולשלם  מכאן,  לוה  הלואות,  למצוא  שקל 
ולא  רשע  לוה  להיות  גורם  וזה  מאד,  גדולים  בחובות  שוקע  וככה 

הלואות. להשיג  שקוע  שראשם  גורם  תורה  וללומדי  ישלם, 
האנשים  רוב  הי'  ללות,  יצטרך  שלא  כדי  רק  חי  הי'  אחד  כל  ואם 
מוציאים  מה  על  פרטים  לפרט  צריך  לא  צרכם.  כל  להתפרנס  יכולין 

צורך.  ללא  כסף 
חיי  יחי'  ולא  והכנסה  הוצאה  חשבונות  לבדוק  א'  כל  ויראה 
נעזב.  צדיק  ראיתי  לא  בו  ויקוים  בחלקו  שמח  להיות  ויזכה   מותרות, 
תשס"ט טבת  ח'  שטינמן  לייב  יהודה  אהרן   

מכתב רבנו למנוע ממותרות
כל  כמעט  לעשות  האנשים  הורגלו  האחרון  בזמן  אשר  דבר  על 
כאילו  נעשה  כבר  והדבר  המתחתנים,  זוג  עבור  ברכות"  "שבע  לילה 
לעשות.  לא  ומתביישים  זה,  עבור  בחובות  נכנס  אחד  וכל  חוב, 

שבע  לברך  שיצטרך  באופן  סעודה  לעשות  חיוב  שום  שאין  וידוע 
ברכות  שבע  בכלל  עושין  היו  לא  שמלפנים  הגרש"ז  מעורר  היה  כן  ]א"ה  ברכות, 
כסף  ללות  איסור  יש  אבל  ועוד[  השולחן  וערוך  חת"ס  שו"ת  כמבואר 

לשלם  כדי  מזה  לוה  שיגלגלו,  וחושבים  לשלם.  בכוחו  שאין  בזמן 
התורה  ללמוד  להתמסר  אח"כ  בכוחו  עוד  אין  זה  ומלבד  לזה, 
מהרבנים  א'  ע"י  נתעוררתי  וכבר  הלואות.  בעניני  טרוד  הוא  כי 

הדבר.  על  להתריע 
שלמות,  משפחות  ובאים  להחתן  "אויפרוף"  לעשות  שנהגו  מה  וכן 
דין  ע"פ  גמור  שאיסור  וכידוע  גדולים,  בחובות  להכנס  גורם  וזה 
בני  להכשיל  היצר  מעצת  וזה  לשלם,  לו  כשאין  בחובות  להכנס 
זה  ומטעם  התורה.  מלמוד  תורה  הבני  ולהוציא  גזל,  באיסור  אדם 
ולא  הנ"ל,  בשביל  הוצאות  להוציא  ביכולתם  שיש  שאלה  גם  ראוי 
שאין  מי  יתביישו  שלא  כדי  בזה,  למעט  ג"כ  לחובות,  להכנס  יצטרכו 
כפי  לא  הוצאות  ולהוציא  ללוות  עצמם  דוחקים  זה  ומשום  להם 
יגרמו  שלא  לזכות  להם  ויהי'  כדין,  שלא  ילוו  זה  ומחמת  יכלתם 
בכל  יבורכו  שמים  לשם  וכוונתם  נזהרים  אשר  ואלו  מכשול,  לאחרים 

ית"ש. רצונו  לעושי  שנאמרו  הברכות 

דברי חיזוק למסור לאלפי בנות סמינרים בארה"ב
עשות  אם  כי  ממך  דורש  ה'  ומה  פסוק  יש  תשס"ב.  ניסן  י"א 
הם  אלו  דברים  אלוקיך,  ה'  עם  לכת  והצנע  חסד  ואהבת  משפט 
ואחד  ממך!  דורש  ה'  מה  עליהם  אומר  שהנביא  עיקריים  דברים 

אחד. לכל  נוגע  וזה  אלוקיך"  ד'  עם  לכת  "והצנע  הוא  מהם 
כשיבנה  העתיד,  הזמן  במשך  האיך  לדעת  אחד  כל  צריך  בפרט 
של  יסוד  על  יהי'  הבית  אם  הבית.  את  יבנה  האיך  הבית,  את 
וזהו  במותרות,  יהי'  שלא  בפשטות,  יהי'  הדברים  שכל  לכת"  "הצנע 

העיקריים. מהדברים  א' 
האיך  בזה,  גדול  הכי  החלק  את  נוטלות  הן  ישראל  שבנות  והיות 
או  לכת  הצנע  על  בנוי  זה  אם  נוגע  מאד  וזה  הבית,  את  לבנות 

אם  כי  קלקולים,  מיני  כל  וגורם  האדם  את  מכלה  וזה  מותרות,  על 
שלא  הדברים  שכל  "מותרות"  של  יסוד  על  הבית  את  בונה  אדם  בן 
מקולקל. "מאד"  להיות  יכול  הז  הבית  אז  לוקחים.  ג"כ  מוכרחים 
חשוב  שזה  אלוקיך,  ד'  עם  לכת  והצנע  אומר  שהנביא  מה  וזה 

האלה. היסודות  על  הבית  את  שיבנה  מאד 
בית  יבנו  שנים  כמה  שאחרי  מקוים  הזמן  במשך  הרי  א'  וכל 
של  היסוד  שיהי'  הזה,  היסוד  את  לדעת  צריכים  אז  ה',  בעזר 
לבנות  בזה  ישתדל  שבאמת  אחד  וכל  אלוקיך".  עם  לכת  "והצנע 
בכל  שיצליחו  להם  יעזור  הקב"ה  בודאי  זה,  יסוד  על  הבית  את 

טוב כל  להם  ויהי'  ובגשמיות  ברוחניות  הענינים 

ללות לכבד את אשתו
שיש  ממה  יותר  ובניו  אשתו  ויכבד  איתא  א  פד,  בחולין  בגמ'  הנה 
"ויכבד  פחות  ד"ה  פרש"י  זה?  עבור  ללוות  צריך  אם  והנה  לו. 

היכולת".  מלפי  יותר  אשתו 
לספק  כדי  ללוות  צריך  לו  אין  שאם  משמע  הגמ'  לשון  פשטות 
מלפי  יותר  שכתב  רש"י  מדברי  משמע  וכן  ובניו,  אשתו  צרכי 
שיש  במה  ולהסתפק  צורכיהם  את  מהם  למנוע  יכול  ואינו  היכולת 
שהביאה  ממה  זאת  ודייק  והמהרש"ל  המהרש"א  ביארו  וכן  לו, 
הרמב"ם  אולם  ומלוה,  חונן  איש  טוב  הפסוק  של  הרישא  הגמ' 
אדם  יאכל  לעולם  ואמרו  חכמים  צוו  כתב:  ה"י  פ"ה  דעות  הל' 
ובניו  אשתו  ויכבד  לו  כראוי  וילבש  ממונו  לפי  לו  הראוי  מן  פחות 

לו.  הראוי  מן  יותר 
לו,  הראוי  מן  יותר  בלשון  ונקט  הגמ'  מלשון  הרמב"ם  שינה  והנה 
הכל  הרמב"ם  שלדעת  משמע  לו  שיש  ממה  יותר  הגמרא  בלשון  ולא 
הרמב"ם  על  פענח  בצפנת  ע"ז  העיר  וכן  יותר,  ולא  ממונו  לפי 
שיהיה  חכמים  צוו  וכן  הי"ט  פט"ו  אישות  בהל'  הרמב"ם  כתב  וכן 
מרבה  ממון  לו  יש  ואם  וכו'  מגופו  יותר  אשתו  את  מכבד  אדם 
קונה  הנשים  הי"ח  פ"ו  יו"ט  בהל'  הוא  וכן  הממון,  כפי  בטובתה 

ממונו.  כפי  נאים  ותכשיטים  בגדים  להם 
שאין  לו  שיש  ממה  יותר  הגמ'  לשון  שביאר  צ"ל  דבריו  ולפי 
לו  שיש  הלבוש  ורמת  לצורת  אלא  לו,  שיש  מהממון  ליותר  הכוונה 
אלישיב  מהגרי"ש  שמעתי  וכן  לו,  הראוי  מן  יותר  בלשון  נקט  ולכן 
עבור  ללוות  שאין  פשוט  כדבר  שליט"א  שטיינמן  ומהגראי"ל  שליט"א 

וכבוד(  עושר  של  בית  )קו'  זה.  חיוב 

אדם הקשור לעוה"ז
זה  לילה  ויהי  חשך  תשת  איתא,  ע"ב(  )פ"ג  ב"מ  בגמ'  רבנו:  כתב 
שבו  רשעים  אלו  יער  חיתו  כל  תרמוש  בו  ללילה,  שדומה  העוה"ז 

שביער.  לחיה  שדומין 
קשור  שהאדם  מה  כל  לכן  ללילה  דומה  שהעוה"ז  דכיון  בזה  והביאור 
מהרשעים,  שהוא  עליו  מראה  זה  ממנו,  נהנה  שיותר  דהיינו  יותר,  אליו 
הנאת  כל  כן  כמו  מהלילה,  הוא  חיותם  שעיקר  יער  לחיתו  הדומים 
רואים  אם  לאות,  וזה  דבוקים,  בו  אשר  הגשמיות  הוא  וחיותם  הרשעים 

הצדיקים.  מגדר  אינו  זה  עוה"ז  ולהנאת  להגשמיות  קשר 
מידת  לפי  לשפוט  נוכל  מצבינו,  לדעת  רוצים  אנו  אם  ולפ"ז 
היינו  יער,  חייתו  כל  תרמוש  בו  כי  מעוה"ז,  והנאתנו  שייכותינו 
קשור  יותר  שאדם  וככל  יער,  חייתו  בבחינת  שהוא  מעוה"ז  להנות 
ידוע  הי'  לפנים  והנה  יער.  לחייתו  יותר  שייך  הוא  עוה"ז  להנאת 
אלא  עוד  ולא  תורה,  של  וכדרכה  דוחק  חיי  חיים  שהיו  צדיקים 
אנו  כי  ואם  וכו',  עוד  לסבול  כדי  לגלות  לילך  משתדלין  שהיו 
כל  היסוד,  זה  כי  לדעת  עלינו  מ"מ  כאלו  ממדרגות  מאד  רחוקים 
וזהו  מפריע,  זה  ענינים  בכל  רחבות  על  מושתתים  שלו  שהחיים  מי 

עו(  עמ'  ח"א  תהלתך  פי  )ימלא  יער.  חייתו  של  דרך 

תיקון החטא
שנכשלו  הבשר  עם  רח"ל  הנורא  מעשה  בדבר  ממונסי  ליהודי  במענה 
לחזור  צריך  ראשית  רבינו  אמר  טריפות,  באכילת  רבים  יהודים 
ענין  הוא  ]בשוגג[  שנכשלו  שהטעם  נראה  לכך  ובנוסף  בתשובה, 
די  ולא  ותבשילים,  בשר  מיני  עשרים  צריך  וכי  המותרות,  ריבוי 

זה. על  תשובה  וצריך  שנים  או  אחד  במין 

גודר גדר ועומד בפרץ - בעניני הסתפקות במועט

- מדור רבן של בני הגולה -
תש"ע[   - –תשס"ו  תשס"ה   - ]תשנ"ח  לארה"ב  רבנו  במסעות  נעסוק  לאחמ"כ  כללי,  באופן  בתחילה  ארה"ב.  מדינות  על  אי"ה  נכתוב  הקרובים  בשבועות 

ויחי[.  פר'  בגליון  אי"ה  סדרם  ]ויובאו  פרטי.  באופן  ועיר  מדינה  כל  על  נרחיב  ולאחמ"כ  כללי,  באופן  ג"כ 
אלו. בענינים  שליט"א  מרבנו  מאמר  או  מכתב  כל  לקבל  נשמח 



פירות רק  אוכל 
ירקות  רק  שאכל  תקופה  שהי'  זצ"ל  סולוביציק  מהגר"מ  ששמע  רבינו  סיפר 
דזהו  דכיון  לו  וענה  יקדש.  מה  על  זלל"ה  החזו"א  למרן  ושאל  פת.   אכל  ולא 

סעודה. במקום  קידוש  וחשיב  ירק  על  לקדש  שפיר  יכול  מזונו  עיקר 

היין  סוג 
שיש  מאוחרות  ובשנים  ענבים,  מיץ  על  ולא  ממש  יין  על  לקדש  מקפיד  רבנו 
חזר  כהל  דל  יין  לו  וכשהביאו  ענבים,  מיץ  על  מקדש  יין,  בשתיית  קושי  לו 

ענבים. מיץ  על  ולא  יין  על  לקדש 

במים  מזיגה 
הסוד  ע"פ  שזה  וביאר  מזוג[  שאינו  ביתית  תוצרת  ]ביין  מים  במעט  הכוס  מוזג  רבנו 
ליין  מים  מוסיפים  שע"כ  הפוסקים,  שכתבו  וכמו  רחמים  זה  ומים  דין  זה  דיין 
למוזגו  שיוכל  כדי  יין  מעט  מוסיף  הי'  ענבים  מיץ  על  מקדש  שהי'  ]ובשנים  הדינים.  למתק 

כלל[. ענבים  מיץ  למזוג  א"א  שמא  זצ"ל  הגרי"ש  מרן  לדברי  דחשש  במים, 

הכוס עיטור 
קטנים.  כוסות  בו'  הכוס  לעטר  מקפיד  אינו  רבינו 

נהגו  שבליטא  שליט"א  מרבנו  ששמע  שליט"א  שוב  הגרא"ז  ביתו  נאמן  ושח 
עיטור בכוסות ריקים מיין. ]וכן אמר הגאון רבי משה סולובייציק זצ"ל ואמר לי שנהג כך גם 

בברכת המזון, והוסיף שיתכן הטעם שהיין היה ביוקר ולא היה להם כדי להניח בתוך הכוסות-[.

הכוס  אחיזת 
רק  חולשתו  ולעת  סקט"ו(  קפ"ג  משנ"ב  )עי'  סביב  ואצבעותיו  ידו  בכף  הכוס  אוחז 

בידו. אוחזו 
אם  שעליו,  הגודש  בצירוף  רק  רביעית  שמחזיק  בכלי  לעיין  יש  גודש,  בענין 
צריך  או  רביעית,  עומד  הכלי  ידי  שעל  כיון  רביעית  המחזיק  לכלי  נחשב  זה 

דוקא,  הכלי  בתוך  רביעית  מחזיק  שיהא 
הגודש  נשפך  פעמים  שרוב  כיון  בתוכו  רביעית  שיחזיק  צריך  למעשה  אמנם 

ברכה. בשעת  רביעית  וחסר  היד  נענוע  ע"י 

בקידוש  ועמידה  נוסח 
מתחיל  אינו  הקידוש  בנוסח  יושב.  ואז  הגפן  ברכת  עד  עומד  הלילה  בקידוש 
בקידוש  וכו'.  בחרת  בנו  כי  יום,  הוא  כי  ואומר  מויכולו.  אלא  וגו'  ערב  מויהי 

וגו'.  יום  את  זכור  אומר  הקידוש  וקודם  יושב,  היום 
כוס. רוב  לשתות  מקפיד 

לבקבוק הנשאר  להחזיר 
וואזנר  והגר"ש  שטיינמן  הגראי"ל  שדעת  שליט"א  דינר  מהגר"א  שמעתי 
הקידוש  אחר  מהיין  הנשאר  את  להחזיר  לאסור  שליט"א  קרליץ  והגר"נ 

דבר(  )מראה  טבילה.  צריך  כשהבקבוק  יין  עם  לבקבוק 

הפגימה את  לתקן 
ברכה  של  מהכוס  שותים  דכשכולם  כתב  פ"ט  ס"ק  רע"א  סימן  הציון  בשער 
מכוסו  כששופך  רק  אלא  פגום  כוס  נקרא  זה  אין  תחילה  שותה  שהוא  אע"פ 

בעצמו.  שישתה  קודם  לשפוך  צריך  לכוסם 
כלל  בדרך  ובאמת  לגביע,  מהבקבוק  יין  הוספת  ע"י  פגום  יין  מתקנים  והנה 
והיין  ששותים  לאחר  וא"כ  להצלחת  יין  קצת  נשפך  והברכה  המזיגה  בשעת 
ובכך מתקנים את  לגביע  היין מהצלחת  את  להוסיף  נפגם, אפשר  בגביע  הנשאר 

דבגביע. היין 
מאתמול  בגביע  שנשאר  ממה  ולא  מהבקבוק  היין  את  מוזג  בבוקר  בקידוש 
אפשר  קפ"ב(  )סי'  השו"ע  שלדעת  דאע"פ  והסביר  כוס[  חצי  נשאר  ]שפלעמים 

וע"כ  מועיל  דאי"ז  הגר"א  דעת  אמנם  לבקבוק,  ולהחזיר  לכוס  קצת  לשפוך 
מהבקבוק. חדש  יין  לוקח 

הרמב"ם  כשיטת  שנוהג  ג'  לסעודה  הקידושים  מב'  שנשאר  מה  את  שומר  אולם 
פגום.  דנחשב  הגר"א  כד'  מחמיר  אינו  ובזה  ג'  בסעודה  גם  לקדש  ה"ט(  שבת  )פ"ל 

שליט"א(  שטינמן  אשר  ר'  הרה"ג  )רשימות  שמתקנו.  ע"י  הכוס  את  שותה  אלא 

שבת ליל  קידוש 
בקידוש  שבת  בליל  ויכלו  שכשאומר  אלישיב  הגרי"ש  בשם  שמעתי  רבנו:  אמר 
יד"ח  אחרים  מוציא  דאם  מ"ט  סי'  בשו"ע  שיטות  דיש  סידור  מתוך  שיאמר 

בע"פ.  לאמרן  רשאי  אתה  אי  שבכתב  דברים  של  דין  יש 
אין  לכאו'  ויכלו  אמרו  הב"ב  וגם  ויכלו  בתפילה  אמרו  כבר  דאם  רבנו  והוסיף 
תמר  הרבנית  פטירת  שאחרי  שליט"א  הגראי"ד  וסיפר  זה.  על  לחשוש  צריך 
הכתב  מתוך  ויכלו  לומר  צריך  אינו  כבר  מהשבוע  שהחל  רבנו  לו  אמר  ע"ה 
שליט"א  ח"א  )רשימות  בקידוש.  אחרים  להוציא  צריך  לא  כבר  דהרי  בקידוש 

ה'( ודרך  החיים  נפש  משיעורי 

והבדלה מהקידוש  חלק  הוא  אם  הגפן  ברכת 
רבנו  עם  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  נפגש  תשס"ז  ואתחנן  פרשת  ששי  בליל 

הגראי"ל  את  הגר"ח  ושאל  שיחי'  שטיינמן  אי"ש  ר'  של  בארוסין  שליט"א 
קטן  בן  והעמיד  חזון,  במוצש"ק  הבדלה  שעשה  באחד  לידו,  שהגיע  שאלה 
האב  שבירך  ואחר  ס"י(,  תקנ"א  )סי'  ברמ"א  המבואר  כפי  הכוס  את  שישתה 
לאב  מותר  האם  הכוס,  את  שישתה  בנמצא  ואינו  הילד  הלך  הגפן  פרי  בורא 

הכוס.  את  לשתות 
הגפן,  בברכת  לצאת  לא  להדיא  כיוון  הלא  הגראי"ל:  השיב  מחשבה  ולאחר 
אלא  הכוס  את  לשתות  יכול  אינו  וא"כ  הכוס,  את  ישתה  שהקטן  סבור  שהיה 
שיחי'  הוניגסברג  גדליה  לר'  הגר"ח  אמר  ו'  ביום  ולמחרת  שוב.  יברך  א"כ 
בזה  שיש  לא,  או  מההבדלה  חלק  היא  הגפן  ברכת  האם  הוא  הספק  שיסוד 
לברך  אי"צ  הבדלה  קודם  יין  שתה  דאם  כתב  אחד  שבמקום  במשנ"ב,  סתירה 

מההבדלה.  חלק  הוא  הגפן  דברכת  משמע  אחר  ובמקום  בהבדלה,  הגפן 
שליט"א,  אלישיב  להגרי"ש  שליט"א  זילברשטיין  הגר"י  ביד  זו  שאלה  ושלח 
לברכת  נצרך  הגפן  שברכת  דכיון  היין,  את  לשתות  יכול  דהמבדיל  והשיב 
היתה  שדעתו  ואף  לצאת,  כיוון  ודאי  שלו  החיוב  של  החלק  את  א"כ  הבדלה 
ברכת  גם  דהוי  הגפן  פרי  בבורא  חייב  הוא  גם  מ"מ  היין,  את  ישתה  שהקטן 
בדבר.  והאריך  זה  עם  הסכים  לא  והגראי"ל  היין,  לשתות  יכול  ושפיר  המצוות, 

בירורים(  בקובץ  שליט"א  רי"כ  להרה"ג  קידוש  )הל' 

הבאים בגליונות  אי"ה  יובאו  מרבנו  והלכות  קידוש  הל'  על  פלמן  הגרב"צ  משיעורי 

שבת  סעודות 
לסעודה נט"י 

נטל  עתה  זה  שהרי  שבת  בליל  לסעודה  נט"י  בכל  ליזהר  שיש  רבנו:  העיר 
שכתבו  ]וכמו  נט"י.  על  לברך  שצריך  ידיו  טינף  והיכן  מעריב,  לתפילת  ידיו 
אחר  מיד  המדרש  בבית  כשאוכל  בשבת  שלישית  סעודה  לגבי  הגרשז"א  בשם  שלמה  בהליכות 

עתה[ זה  נטל  והרי  מנחה  תפילת 

לסעודה  כונה  בלא  מנטל  גרע  דלא  ידיו  ליטול  צריך  ברכה  בלא  ואמנם 
שאינה  ברכה  ואי"ז  ידיו  לטנף  וראוי  א"א  לכאו'  ברכה  אבל  בשו"ע,  כמבואר 

מספק. לצאת  רוצה  שהוא  כיון  צריכה 

ידים נטילת 
המוציא.  לברכת  המסובין  לכל  וממתין  ראשון  ידיו  נוטל  רבנו 

נוטל ידים לסעודה בחדר שעשה בו קידוש, ואינו יוצא מן החדר עד גמר האכילה.
סקכ"ו[  ק"ס  במשנ"ב  הובא  ב'.  ק"ה  חולין  רש"י  ]ע"פ  חמים  במים  ידיו  ליטול  לא  מקפיד 
ונוטל  היטב,  ומנגבם  ומשפשפם  ידיו  מעט  מרטיב  קודם  בנט"י,  מאוד  מדקדק 
הידים  להגביה  ומקפיד  המים  שיתפשטו  היד  ומנענע  בפנ"ע  יד  כל  על  ב"פ 
מגבת  ע"י  השמאלית  בידו  הספל  אוחז  הידים,  ויטמאו  המים  יחזרו  שלא 
ידו  ונוטל  הימנית  בידו  המגבת  ע"י  הספל  ואוחז  ומנגב  הימנית  ידו  ליטול 

השמאלית. היד  ניגוב  לפני  ענט"י  ומברך  ומנגבו.   השמאלית 
קצות  על  ידיו  רוחץ  הקידוש  של  מהיין  ידו  שנרטב  הקידוש  אחרי  תמיד 

ידיו. נוטל  ואח"כ  ומנגבם  אצבעותיו 
את  יטמא  שמא  שחושש  הספל  לפי  סמוך  ידו  שם  לא  ידיו  שוטף  וכשהוא 

במרחק. מניחם  ולכן  המים 

ידים נטילת  אחר  ידיו  מנער 
זצ"ל  איש  החזון  את  שראה  זצ"ל  וסרמן  יצחק  הג"ר  מידידו  ששמע  רבנו  אמר 
הניגוב,  קודם  המים  רוב  שירדו  עד  זה  על  זה  אותם  דפק  ידיו  שנטל  שאחר 
כל  מהם  להסיר  בזו  זו  בכח  ידיו  לנגב  שטוב  י'(  סעיף  ש"ב  )סימן  שו"ע  ועיין 
בתמר  )אעלה  ע"ש.  לזה  שא"צ  הרמ"א  הכרעת  אבל  במפה,  שיקנחם  קודנו  המים 
את  בחזקה  מנער  אחד  יד  נטילה  שאחרי  רבנו  נוהג  וכן  כ"ז(  או'  איש  החזון  מתורת 

מנגב.  ואח"כ  הטיפות  שירד  היד 

בספרים לגעת  חשש 
של  הספרים  על  דגזרו  ב(  )יג,  בשבת  שאמרו  דמה  חשש  סולובייציק  משה  ר' 
הגזירה,  בכלל  שלנו  ספרים  דה"ה  במגען.  הידים  את  שיפסלו  הקודש  כתבי 
ולא  הספר  בדפי  הוא  זה  דין  ]ומסתמא  הסעודה  באמצע  בחומש  מלגעת  נמנע  ולכן 

רמ"ג( עמ'  בריסק  מתורת  בתמר  )אעלה  החיצונית[.  בכריכה 

החלות כיסוי 
בכל ג' הסעודות החלות מכוסות עד אחר ברכת המוציא. ]עי' משנ"ב סי' רע"א סקמ"א[ 

המוציא.  קודם  ברשות  אומר  אינו 

הבציעה צורת 
עליה,  לבצוע  שעומד  התחתונה  בחלה  הסכין  תוחב   - בלילה  הפת  כשבוצע 
איפכא,  וביום  ומברך,  לבצוע  עומד  שאותה  החלה  ע"ג  מניח  השניה  והחלה 
מקפיד  שאינו  דמה  אמר  ]ובשיעורים  סעודה.  בכל  החלות  ב'  לבצוע  מקפיד  ואינו 
ודאי  גדולה  משפחה  לו  שיש  מי  אבל  תשחית,  מבל  שחושש  לפי  שניהם  לבצוע  הגר"א  ע"ד 

חלות[.  ב'  על  שיבצע  עדיף 

שמח"ת  אחר  עד  ]ומר"ה  במלח.  ג"פ  וטובל  כזית  שעור  חלה  המסובים  לכל  מחלק 
במלח[.  ולא  בדבש  רק  טובל 

הלכות והליכות



    ארגנטינה
שבה התורה  במוסדות  וביקר  לארגנטיה  רבנו  נסע  תשס"ו  אייר  בחודש 
ישיבת  ראש  להכנס.  בודדים  רק  הורשו  איירס,  בואנוס  של  התעופה  בנמל  האח"מים  בחדר 
של  רבה  חמו,  בן  שלמה  הרה"ג   - לארגנטינה  הראשי  הרב  שליט"א,  הרשא"ל   – חיים  חפץ 
ראש  סלמון  אליהו  ר'  והרה"ג  שליט"א  אופנהיימר  דניאל  ר'  הרה"ג  ישראל"  "אחדות  קהילת 
אחרי  ישראל,  שובה  הכנסת  בבית  מנחה  תפילת  התקיימה  מכן  לאחר  ישראל.  שובה  כולל 

דוד. סוכת  בבהכ"נ  מחנכים  כינוס  התקיים  מכן  ולאחר  המקום  לאנשי  חיזוק  שיחת  מנחה 

איירס בואנוס  יהודי  אלפים  לששת  המונים  כנס 
ציטט  בדבריו  חמו.  בן  שלמה  הרב  ארגנטינה  של  הראשי  רבה  פתח  הערב  את 
ואינו  קטן  לעומתו  קטן.  נקרא  אביו  שולחן  על  וסמוך  שגדול  הגמרא,  מדברי 
דעת  בדעתם,  כי  הם.  גדולים  ישראל  גדולי  כך  גדול.  נקרא  אביו,  שלחן  על  סמוך 

אחרים. בדעת  תלויים  אינם  תורה, 
"הקב"ה  איש".  בלב  מחשבות  ש"רבות  כך  על  באריכות  שם  דיבר  שליט"א  רבנו 
במעשיו  שיפעל  עצמו,  לאדם  גורם  הוא  יתברך.  רצונו  לפי  אדם,  של  רצונותיו  הופך 
ניסו למנוע את  יוסף,  ד'. כך אחי  ידיו, לא כפי רצון האדם, אלא כפי רצון  שלו, במו 
שגזר  פרעה  להמלכתו.  גרמו  מכירתו  ע"י  אך  מכרוהו.  כך  משום  יוסף.  של  מלכותו 
גידלו  ישראל,  של  מושיען  של  לידתו  את  למנוע  כדי  תשליכו  היאורה  הילוד  בן  כל 
במו  גרם  שבת,  מוקיר  יוסף  לידי  רכושו  העברת  את  למנוע  שרצה  הגוי  ביתו.  בתוך 
מידי  הכושים  שני  את  למלט  שניסה  המלך  שלמה  יוסף.  לידי  הרכוש  למסירת  ידיו 
למלאך  בזאת  מסייע  שליטה,  למוות  אין  ששם  לוז  לעיר  הבריחם  ולכן  המות  מלאך 
איש  בלב  מחשבות  רבות  למות.  עליהם  נגזר  לוז,  בשערי  ששם,  משום  זאת  המות. 
מה  לאדם  יועיל  "לא  הנוכחים:  אלפי  ששת  אל  רבנו  פנה  ואז  תקום".  היא  ד'  ועצת 
הענינים  יסובב  הקב"ה  ומעשיו,  השתדלויותיו  יועילו  לא  תקום.  היא  ד'  עצת  יפעל, 
זה  האחרים,  הדברים  את  עיזבו  לכן,  איש.  בלב  מחשבות  רבות  אם  גם  רצונו.  כפי 

כלום"... אין  מבלעדיה  לתורה.  התמסרו  לאיש!  יועיל  לא 
שנים  מספר  ארצה,  הקהילה  של  עלייתה  את  שליט"א  רבנו  מנע  ממש  סיבה  מאותה 
שליט"א  דיניס  אפרים  רבי  הגאון  הרב   - בכנס  הדוברים  אחרון  סיפר  לכן.  קודם 
ארגנטינה  כלכלית.  מבחינה  קריטי  היה  אז  המצב  כהן:  ניסים  חכם  ישיבת  ראש   -
התווך  מעמודי  מרכזית,  קבוצה  בתולדותיה.  הגדול  המשבר  של  בעיצומו  אז  עמדה 
הגיעו  לכן  נכשל,  אינו  הזקנים  מן  עצה  הנוטל  אך  לנטוש.  אז  בקשה  הקהילה,  של 
הלכת.  מרחיק  בצעד  לנקוט  האם  ושאלו  ברק,  בבני  איש  חזון  שברחוב  הבית  אל 
ישראל  לארץ  עולים  שאין  אמר  הוא  לעזוב.  אז  נתן  לא  שליט"א,  הישיבה  "ראש 
שמאמין  מי  השארו!  קדושתה.  בגלל  באים  הקודש  לארץ  כלכלי.  מצב  לשפר  כדי 
עוד.  איננה  ההיא  הממשלה  התהפך,  המצב  מאז,  שישאר.  אלוקיך",  ד'  ב"אנכי 
קרא  חכמים",  עיני  הם  רחוקים  כמה  כפורחת.  עולה  תורתית,  היהודית-  הקהילה 
נותרה  פה  הקהילה  דבריו  שבזכות  הישיבה,  לראש  חייבים  אנחנו  "כמה  דיניס.  הרב 

בפריחתה". וממשיכה  באיתנותה 
שליט"א  דשם  הרבנים  אחד  אח"כ  אמר  חדשה",  תקופה  כאן  שמתחילה  חושב  "אני 
כאן  שראו  ראשונה  פעם  לתורה.  לגדלות  ביחס  תורה,  של  בערכה  שינוי  חולל  "זה 
יגרום  כאן  שהבקור  ספק  אין  הזה.  מהסוג  ופשטות  בצניעות  שחי  בתורה,  גדול 
אל  ליציאה  תורה  בין  המאזנים  כפות  על  שהטלטלו  צעירים  יתקרבו.  כולם  טלטלה. 
תנופה  מעתה  קבל  החרדי  החנוך  לתורה.  יותר  יימשכו  החיים,  של  הזהב  מכרות 
הזה  שהכנס  תהליך,  ישנו  שנה.  שלושים  לפני  כאן  היה  לא  הזה,  הצבור  כל  אדירה. 
פנימי  אחד  למעגל  יכנס  אחד  וכל  מעגלים  מעגלים  בנוי  כאן  הצבור  אותו.  יאיץ 
באחזקת  ויוסיפו  לתורה  עיתים  יותר  יקבעו  הקרובים,  יתקרבו.  הרחוקים,  יותר. 
אלה  התורה,  ובני  התורה.  לבני  יותר  יצטרפו  התורה,  אוהבי  הבתים  בעלי  תורה. 

התורה. כבוד  כנפי  על  עתה  נישאים  הם  תגבר.  אליהם  ההערכה  שבמרכז, 

החרם כתב  חיזוק 
בלתי  לחצים  עם  ארגנטינה  של  הראשי  רבה  מתמודד  ארוכה  תקופה  במשך 
חרם  לקהילה.  גרים  ולקבל  לגייר  מסרב  הוא  כהונתו,  שנות  כל  לאורך  פוסקים. 
כשרים,  לא  מגיורים  החשש  הקהילה.  על  רובץ  שנים,  מאה  כמעט  בן  ימים,  רב 
הרבנים,  גדולי  אצל  כהלכה  גיורים  שעברו  גרים  גם  זאת,  בעקבות  להטלתו.  הביא 
שגר  מצב  יווצר  לעיתים  בגיורים.  דופי  בגלל  לא  החרם,  בגלל  מהקהילה.  נדחים 
גיורם.  בגלל  רק  מהקהל  ונדחים  כבחמורה,  קלה  על  הקפדה  תוך  חיים  גיורת  או 

לפרוץ? יעיז  מי  ארגנטינה,  קדמוני  חרם  הרב  על  חזקה  אבל 
כנגד  מאבקו  על  סיפר  הגדול  בכנס  הראשי.  הרב  על  כבד  לחץ  מופעל  כך  משום 
הפוסקים  לגדולי  פנה  הוא  הקודש,  לארץ  בבואו  גדר.  לפרוץ  לאלצו  המבקשים 
בכתב.  תמיכתם  את  בקש  עמם  בפגישה  שליט"א.  אלישיב  הגרי"ש  מרן  ובראשם 
מרן  השיבו  זה,  בענין  מכתב  ובקש  שליט"א  אלישיב  הגרי"ש  למרן  כשפנה 
שליט"א.  שטינמן  ראי"ל  הגדול  לגאון  בראשונה  "תפנה  שליט"א:  אלישיב  הגרי"ש 

אחתום". מכתבו  על  רק 
בפניו  הציג  הוא  ארגנטינה,  אדמת  על  שליט"א  רבנו  עם  חמו  בן  הרב  של  בפגישתו 
את  מחדש  "תעלה  חדלו.  טרם  הכבדים  שהלחצים  סיפר,  כן  החתום.  המכתב  את 
בעיצומו  רבנו  בנוכחות  הוזכר  הנושא  שליט"א.  רבנו  לו  שח  ועדה",  עם  קבל  הנושא 
אלפי  ששת  לעיני  הרב  של  קולמוסו  את  רבנו  נטל  דבור,  כדי  תוך  ואז,  הכנס.  של 

החרם.  בצור  על  מחדש  וחתם  הנוכחים, 

]יום ד' כ"ו אייר[ שחרית כוותיקין בישיבת חפץ חיים דברי חיזוק אחרי התפילה
הראשון  שאדם  מספר  המדרש  ושאל:  שליט"א,  רבנו  עלה  ותפיליו,  בטליתו  עטור 

זאת?  לגזור  צריך  היה  מה  לשם  ישוב.  יקום  כאן  עליו:  וגזר  למקום  ממקום  הלך 
שנלקח  מעפר  גופו  ושאר  המזבח,  שמתחת  מהעפר  נוצר  אדם  של  ראשו  והשיב: 
לכן  העפר.  את  לתקן  צריך  היה  החטא,  לאחר  האדמה.  פני  שעל  המקומות  מכל 
מקום  בהקמת  יש  תקון  מה  וכי  והוסיף:  ישוב  יקום  כאן  מקום,  כל  על  גזר 
ולכבישים  קניות  למרכזי  קומה,  גבוהי  לבתים  הכוונה  אין  בוודאי  אלא  ישוב? 
לתקן,  היא  כשהמגמה  ידים.  רחב  מגורים  לבית  הכוונה  אין  ספק,  ללא  סואנים. 
זה  אין  ישיבה,  אין  אם  ישיבה!  להקים  זה  ישוב  מקום  בהקמת  היחידה  הכוונה 
תורה.  היכלי  ישנן  רחוקים,  כך  כל  שבמקומות  רואים  גם  אנו  לכן  ישוב!  כלל 

להקימם!  חייבים  אנחנו  שאין,  ובמקומות 
בבה"ס  ברכה  ואח"כ  התורה.  היכל  ת"ת  לילדי  ברכה  לתת  הגיע  מכן  לאחר 

אמת. תורת  לת"ת  בבית  וברכה  תורתינו, 

רחוקים קירוב  בענין  רבנים  באסיפת 
עם  ללמוד  להתחיל  במה  ביהדות.  שמתענין  יהודי  עם  הלומד  אברך  רבנו:  נשאל 

אחר? משהו  או  אמונה  עניני  תשובה?  בעל 
זמן  אחרי  דבר.  בשום  עמו  להתוכח  ולא  ללמוד,  רק  הפרה!  את  שנגח  שור  ת. 
שנגח,  שור  אתו  ילמד  שהאברך  שע"י  כ"ז  אבל  ולעלות,  להתקדם  יתחיל  הוא 
שבה  המאור  והוכחות.  הסברים  שום  בלי  אחרים,  דברים  על  ויכוח  שום  בלי 

למוטב... מחזירם 
באיזה מצות כדאי להתחיל עם משפחות של בעלי תשובה, טהרת הבית או שבת? 

ספרתי  אלישיב  הגרי"ש  מרן  אצל  כשהייתי  שליט"א  רבנו  וסיפר  הבית.  טהרת  ת. 
היהודי  הבית  טהרת  שענין  ונימק  כך  סבר  אכן  הוא  זו.  לשאלה  שנשאלתי  לו 
זה  שענין  מפני  כך  סברתי  אני  לו.  רק  נוגע  למשל,  שבת,  הבית.  בני  לשני  נוגע 
פגום  נקרא  זה  טהרה  ועניני  בעצמו,  בו  פוגם  זה  שבת  הדורות.  לכל  פגם  הוא 
וצריך  יש.  כלשהו  רוחני  פגם  איזה  אבל  פסול,  ח"ו  לא  כשר,  אדם  זה  כמובן  קצת. 

הבאים. לדורות  פגם  למנוע 
דברי  לשמוע  באים  הם  מסוימת  תקופה  שכבר  חילונים  סוחרים  של  קבוצה  כאן  יש 
יכולים  לא  פשוט  הם  ולטענתם,  בשבת  פתוחות  שלהם  החנויות  אבל  וללמוד  מוסר 

לסגור, ואינם מתכוונים לסגור. האם להמשיך ללמוד אתם?
עושה  הוא  מאי?  אלא  עבירה.  לו  גורם  לא  אתה  אתו,  לומד  שאתה  במה  ת. 
שנתים,  שנה,  בעוד  יפסיק,  הוא  הזמן  שבמשך  יתכן,  בסורו.  ממשיך  והוא  עבירה 
אולי  כדאי!  כדאי?  זה  האם  השאלה  החנות.  יסגור  הוא  אולי  שנים,  יותר  או 

יסגור. הזמן  במשך 
שינוי  דרך  המפתח  את  שיטלטלו  לסוחרים  שאמר  סלנטר  ישראל  רבי  על  מסופר 

לגמרי... סגרו  דבר  של  ובסופו  שבת  שיש  להם  החדיר  וכך 
נברא! ולא  הי'  שלא  מעשה  זה  ת. 

כתוב... זה  אבל 
ת. אז מה אם זה כתוב. זה אומר שזה נכון? תדעו לכם שרוב הדברים תדעו הם שקר. 

רוב הסיפורים הם בחזקת לא נכונים אלא אם יוכח שזה נכון.
כך? לנהוג  נכון  זה  הנהגה,  ומבחינת 

מותר  שזה  חושבים  הם  גורע.  אלא  עוזר,  לא  זה  רוב  שע"פ  מלבד  זאת  לא!  ת. 
מותר?!  הרי  זה  טוב,  יותר  להיות  צריך  למה  עצמם  את  שואלים  ואז  לכתחילה, 
שני  ומצד  עבירה,  מהם  מונע  זה  אחד  מצד  טוב:  לא  וצד  טוב  צד  לזה  יש 
דרכי  מלמדים  לא  דרך!  לא  זו  ההיפך.  פועלת  הזאת  ועבירה  עבירה  יעשה  הוא 
ישפיע!  זה  הזמן  ועם  להיות,  צריך  איך   - לאמיתה  האמת  את  אומרים  הערמה! 

לעקוף.... איך  מלמדים  לא 
הלימוד.  להם  קשה  ומאד  קירוב  של  מבתים   13-20 בגילאי  תלמידים  כאן  יש 
אפשרות  יש  האם  רעה.  לתרבות  יצאו  הם  היום,  כל  ללמוד  להלחיצם  ימשיך  ואם 

ימשכו? גם  אחרים  שמא  חשש  ויש  אומנות  ללמדם 
היה  באר"י  כלום.  מהם  יצא  שלא  היא  והעובדה  זה,  את  שניסו  כאלה  יש  ת. 
נשארו  כולם  מהם.  יצא  לא  דבר  ושום  עבדו,  יום  וחצי  למדו  יום  שחצי  כזה  בי"ס 
טהרת  על  רק  לחנך  תורה,  רק  זה  שלנו  התפקיד  חילונים.  כמו  הדבר,  אותו 
כלום.  יצא  לא  אחרים  מדברים  הקודש.  טהרת  על  רק  ישיבות  ליסד  הקודש, 
של  למצב  הגיעו  לא  הם  כלום.  יצא  לא  כך,  לעשות  שאין  מלבד  אחרות,  משיטות 
בטהרתה  לתורה  ומחנכים  ד'  רצון  כמו  רק  עושים  אנחנו  לישיבות.  התורה,  קבלת 
בסיני,  ניתנה  התורה  עלינו.  המוטל  את  רק  עושים  אנחנו  ייצא.  שייצא  ומי  בלבד, 

למוטב. יחזירם  שבה  ואור  הבאים,  לדורות  למוסרה  עלינו  וכך  בטהרתה, 
על  ישיבה  זו  אם  אחד?  כל  של  רוחו  לפי  אישי,  יותר  יחס  בהם  שיש  וישיבות 
יצא  לא  מקצוע,  מלימוד  אחר.  משהו  זה  יותר,  נמוכה  שרמתה  רק  הקודש  טהרת 

חילונים. כמעט  יהיו  הם  דבר.  שום  מהם 
בפולניה,  הממשלה  ראש  עם  להפגש  נסע  חיים  החפץ  שכשמרן  לי  סיפר  מישהו 
שקראו  וראה"מ  באידיש  דיבר  הח"ח  נכון,  זה  באידיש.  דיבר  שהוא  כולם  אמרו 
והיה  הבין.  קצת  הוא  באידיש  דיבר  כשהח"ח  ממילא  גרמנית,  ידע  והוא  ברטל  לו 
סיים  היה  (בפולין  הפולני  בפרלמנט  חבר  שהיה  שהוא  מנדלסון  אשר  בשם  אחד 
ואמר  שם  ג"כ  היה  והוא  הנבחרים)  ובית  הסנט  בארה"ב  כמו  פרלמנט,  והיה 
אל  הח"ח:  לו  השיב  פולנית?  ללמד  שצריך  לדעת  שצריך  רואה  אתה  חיים:  לחפץ 

החכמים... תלמידי  את  צריכים  אנחנו  יחסר.  לא  טפשים  תדאג, 
וסמינריונים  הרצאות  לתת  מותר  האם  קירוב.  בשביל  לעשות  מותר  אמצעים  איזה 

יבואו... לא  הם  שאחרת  בתערובת,  ונשים  לגברים  לחילונים 
עבירה  לעשות  אסור  זה.  בשביל  עבירה  שום  לעשות  היתר  אין  יבואו!  ת.שלא 
רצונו... שהיא  בדרך  רק  ד',  רצון  לעשות  מחוייבים  אנו  מצוה.  כביכול  לקיים  כדי 
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