
למה מומר שהפריש קרבן מקרי דחוי 
מן  לה'  קרבן  מכם  יקריב  כי  אדם  אליהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר 

ב( א,  )ויקרא  קרבנכם.  את  תקריבו  הצאן  ומן  הבקר  מן  הבהמה 
דאם  )מז(  בסנהדרין  ועי'  המומר.  את  להוציא  מכם  דרשו  א(  ה,  )חולין  בגמ' 

דחוי.  הקרבן  נעשה  תשובה  שעשה  אעפ"י  מומר  כשהוא  קרבן  הפריש 
האומר  ז(  )קידושין  בתורי"ד  וכן  הגה"ה(  ד"ה  י"ב  )דף  זבחים  בתו'  דעי'  וצ"ע 

עולה.  לחייבי  תמכר  עולה  זו  של  רגלה 
ותירצו  מהקרבה?  הרגל  נדחית  הא  לעולה  להקריבה  יכולים  איך  והק' 
בידו  המומר  גם  א"כ  וצ"ע  דחוי.  מקרי  לא  כולה  להקדישה  דבידו  דכיון 

דחוי? מקרי  ולמה  תשובה  לעשות 
כשחסר  דבידו  הדין  דכל  רגלה(  ד"ה  )ז  קדושין  השחר  באילת  רבנו  ותי' 
לחסרון  ליכא  קדושתה  ולהשלים  להקדישה  דבידו  כיון  אמרינן  קדושה 
דזה  אלא  הקרבן  בקדושת  שחסר  מפני  אינו  במומר  אבל  דיחוי,  של 
מפני  הפסול  בטל  ולא  בו  שיש  פסולים  לסלק  מהני  לא  ו"בידו"  פסלות, 

הפסול. להוריד  שבידו 

חצי שיעור בקרבן
אלהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר 
מן  לה'  קרבן  מכם  יקריב  כי  אדם 
הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו 

ב( א,  )ויקרא  קרבנכם.  את 
כל  אומר  יהושע  רבי  קט.  זבחים 
בהם  שנשתייר  שבתורה  הזבחים 
הדם,  את  זורק  חלב  או  בשר  כזית 
אינו  חלב  זית  חצי  בשר  זית  חצי 
הגרי"ד  מרן  והעיר  הדם.  את  זורק 
רבי  הוצרך  למה  הגרי"ז[,  מרן  ]בן  זצ"ל 
מצטרפין,  שאין  להשמיענו  יהושע 
ולא  כזית  אכילת  לא  כאן  אין  והרי 

כזית?  הקטרת 
אכילה  דין  אם  אף  כי  מכך  והעלה 
מכזית  בפחות  גם  חל  והקטרה 
לענין  ב(  )סימן  ח"א  הלוי  בבית  ]כמבואר 

שיעור  בה  ואין  הבשר,  לכלות  שענינה  אכילה 

ש"אם  הכלל  מ"מ  עיי"ש[  אכילה  מעשה 

בשר  לו  שיהא  בקרבן  דין  הוא  כי  דוקא,  בכזית  הוא  דם"  אין  בשר  אין 
דין  ואינו  בשר,  כזית  לצורך  שתהא  בזריקה  תנאי  שיש  והיינו  ודם, 
לאכילה  כזית  חצי  שיתיר  אמינא  הוה  היה  ובזה  איסור.  שתתיר  בזריקה 
לזריקה.  או  לאכילה  שלם  כזית  שיתיר  שצריך  והשמיענו  להקטרה,  וחצי 

הגרי"ד. עכ"ד  נ[.  ]\פסחים  יעקב  בקהילות  גם  נקט  ]וכן 

או  קדשים  אכילת  איסור  על  הוא  הדם  זריקת  שעושה  ההיתר  והנה 
צריך  שיעור  לחצי  גם  הרי  תמה  וח"א  הדם.  זריקת  קודם  הקטרתם 
מו"ר  אולם  מכזית?  פחות  על  יזרק  לא  ולמה  הדם  זריקת  של  היתר 

מכזית". לפחות  קרבן  שאין  פשוט  ש"הדבר  לי  אמר  שליט"א  הגראי"ל 
הבשר,  להתיר  בפעולתה  תלויה  הדם  זריקת  אם  שאף  כוונתו  אם  ויל"ע 
בשר  שיש  אף  מכך  בפחות  אך  קרבן,  שנחשב  כזית  כשמתירה  רק  היינו 
האיסור  הותר  אם  ]ואף  הבשר  על  הזריקה  דין  חל  לא  איסור,  שהוא  איזה 
אלא  איסור,  שתתיר  בזריקה  דין  שאינו  כנ"ל,  לומר  רצה  שמא  ]או  קרבן  על  זריקה  נחשבת  אינה 

רש"י  ]וראה  בשר.  לצורך  שתהא  בזריקה  תנאי  רק  והוא  ודם,  בשר  בו  שיהא  שצריך  בקרבן  דין 

)רשימות  וצ"ע[.  למה  זריקה  דאבדו  וכיון  להתיר,  אלא  אינה  דם  זריקת  כחצי  ד"ה  א  ט,  במנחות 

שליט"א( ש.  חיים  ר'  הרה"ג 

קרבנות לעתיד לבא
אשר  ה'  מצות  מכל  בשגגה  תחטא  כי  נפש  לאמר  ישראל  בני  אל  דבר 

ב( ד,  )ויקרא  מהנה.  מאחת  ועשה  תעשינה  לא 

מוחלט  כדבר  תפס  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  מו"ר  קמיה  כשדנתי 
שמוכח  וכמו  ביהמ"ק  לכשיבנה  חטאת  קרבן  חייב  בזה"ז  שהחוטא 
שאמרינן  חטאת  פרשת  אמירת  ואילו  ב(  יא,  )שבת  ישמעאל  דרבי  בעובדא 
רק  מועיל  ה"ז  חטאת  הקריב  כאילו  הכתוב  עליו  שמעלה  מנחות(  )שלהי 

במקום  בא  אינו  אבל  היסורים,  מן  עליו  שמגין  הבית  נבנה  שלא  זמן  כל 
בסוף  הלכות  בליקוטי  הח"ח  כתב  וכעי"ז  חטאת,  קרבן  הקרבת  קיום 

ע"ש.  מנחות 

התפילה  נוסח  את  שפירש  הפרדס  בעל  מסידור  שליט"א  מרן  והביא 
לפניך.  ונקריב  נעשה  "הזה"  השבת  יום  מוסף  ואת  מוסף  בתפילת 

מקריבין  אין  הזה  בשבת  והרי  "הזה"  השבת  יום  את  הכוונה  מה  ויל"ד 
ופירש שכשיבנה  קרבנות אלא מתפללין תפילת מוסף במקום הקרבנות? 
החורבן,  שנות  בכל  שהפסידו  מוסף  הקרבנות  כל  את  יקריבו  ביהמ"ק 
מוסף  קרבן  שאת  שאומרים  וזהו 
ועד"ז  לפניך,  נקרב  הזה  השבת  יום 
בזה"ז  שהחוטא  קרבנות  בכל  ה"ה 
להקריבם  וצריך  בקרבנות  מתחייב 
א"א  שבעו"ה  אלא  במקדש,  בפועל 
לכתוב  צריך  לכן  בזה"ז  להקריב 
יהיה  המקדש  ולכשיבנה  פנקסו  על 

להקריב. חייב 

סי'  )או"ח  הרמ"א  מש"כ  ולפי"ז 
כפי  לצדקה  כסף  שיתן  סל"ד(  שכ"ו 

הכוונה  אין  חטאת  קרבן  שעולה 
כמו  לגמרי  ומכפר  עולה  שזה 
צדקה  נתינת  רק  הוא  אלא  קרבן, 
היסורים  מן  ולהגין  קצת  לכפר 
נשאר  הקרבן  חיוב  עיקר  אה"נ  אבל 
צריך  יהיה  ביהמ"ק  ולכשיבנה  עליו 
עמ'  בנימין  )מנחת  רבנו.  עכ"ד  להקריב 
ויקרא  פר'  בגליונת  שהבאנו  מה  וע"ע  טז,  א' 

תשע"ה( תשע"ד 

בגדר איסור מעילה
בשגגה  וחטאה  מעל  תמעל  כי  נפש 
כסף  בערכך  הצאן  מן  תמים  איל  לה'  אשמו  את  והביא  ה'  מקדשי 

טו( ה,  )ויקרא  לאשם.  הקדש  בשקל  שקלים 

באיסור  הסתפקו  הנה  כהקדש.  אכ"ע  לה  דאסר  ע"ב  ב'  דף  קידושין 
או  גזל,  והוי  להקדש  דשייך  מחמת  זה  אם  להקדש  ששייך  ממה  ליהנות 

איסור?  סתם  שזה 

שייך  דלא  וכמו  כהקדש  דאסר  שייך  מה  כגזלה  איסור  רק  זה  אם  והנה 
מהדבר  הנאה  איסור  אינו  דהא  אדם,  לאיזה  ששייך  בדבר  דאסר  לומר 
מובן  זה  בנ"א  בלשון  דמ"מ  לדחוק  יש  דכאן  ואף  האיש,  של  ממונו  אלא 

הקדש.  של  ממון  מחמת  הוא  האיסור  דיסוד  אע"ג  בהנאה  דאסור 

לכם  היא  קדש  כי  א'  ל"ד  דף  בכתובות  דאמרינן  בהא  לעיין  יש  מ"מ 
אין  ואם  באכילה,  אסור  שבת  מעשה  אף  באכילה  אסור  קודש  מה 
כיון  אסור  דהקדש  לומר  שייך  מה  הקדש,  ממון  מחמת  אלא  האיסור 
ממון  לגזול  דאסור  מחמת  אלא  שבו,  קדושה  דין  מחמת  האיסור  דאין 
כתובות  באילה"ש  מש"כ  ועי'  ההדיוט  ממון  לגזול  דאסור  כמו  גבוה  של 

שם( השחר  )אילת  שם. 
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בני  והביא את אשמו אשר חטא שתי תרים או שני  ידו די שה  ואם לא תגיע 
יז( ה,  )ויקרא  לעלה.  ואחד  לחטאת  אחד  לה'  יונה 

ענש  הכתוב  הרי  אומר  הגלילי  יוסי  ר'   - עונו  ונשא  ואשם  ידע  ולא  פרש"י 
יוסי אומר אם  את מי שלא ידע, על אחת כמה וכמה שיעניש את שידע. רבי 
נצטוה  שלא  הראשון,  מאדם  ולמד  צא  צדיקים,  של  שכרן  מתן  לידע  נפשך 
אלא על מצות לא תעשה ועבר עליה, ראה כמה מיתות נקנסו עליו ולדורותיו. 
אם  טובה.  מדה  אומר  הוי  פורענות,  של  או  טובה  של  מרובה,  מדה  איזו  וכי 
טובה  מדה  ולדורותיו,  לו  נקנסו  מיתות  כמה  ראה  המעוטה  פורענות  מדת 
המרובה, היושב לו מן הפיגולין והנותרות והמתענה ביום הכיפורים, על אחת 
עכ"ד. הדורות,  כל  סוף  עד  דורותיו  ולדורות  ולדורותיו  לו  שיזכה  וכמה  כמה 

ואמר רבנו: לכאורה מה צריך על זה ק"ו, דמשמע  דבלי הק"ו לא נדע זה, הרי 
יענש?  במזיד  עבירה  דהעובר  בתורה  מפורש  כתוב  דהא  פשוט  זה 

אם  אפי'  דנענש  ק"ו  שיש  ששומע  אדם  אלא  ק"ו,  זה  על  א"צ  אה"נ  אלא 
כמה  עד  הדבר  חומר  את  להבין  חוזק  לו  נותן  שזה  מרגיש  הוא  ידע,  לא 
יותר  להתרגש  יכולים  אנשים  אבל  פשוט,  שזה  דאע"פ  בזה,  להזהר  צריך 

עמ' שלג( ציבור  עניני  פי תהלתך  )ימלא  ק"ו.  בדרך של  כששומעים 

תש"ע ניסן  כ"ה  נלב"ע  זללה"ה   מילצקי  זאב  חייקל  חיים  ר'  הרה"ג  בן  נחום  אהרן  ר'  הרה"ג  נשמת   לעילוי 



שו"ת שנשאל רבנו בת"ת "דרך-אמת" קרית-ספר כ"ב כסלו תשס"ג
יפריע  לו  יענו  ואם  השיעור  בשעת  קושיא  לו  שהתעוררה  ילד  א[ 
הילד את  יאבד  לו  יענו  לא  ואם  ילדי הכתה,  לכל  הריכוז  הדבר להמשך 

לעשות? מה  השיעור  מהלך  לכל  הריכוז 
אין  שאל"כ  אישי,  באופן  השיעור  אחרי  שישאל  לילד  תאמרו  ת. 

סוף. לדבר 
באופן  אותו  וקידם  המלמד,  ולקחו  חלשים  כשרונות  עם  ילד  ב'[ 
גרם  והדבר  קטעים  קטעים  אותו  שבחן  למשל  שונות,  בדרכים  אישי 
אם  ולכן  המלמד[  אצל  פרוטקציה  זה  לילד  יש  כביכול  ]למה  בכתה  לילדים  רפיון 

כזה? ילד  עם  להתנהג  צריך  איך  תתחזק,  הכתה  כל  הילד  את  נוציא 
לו מלמד שיקדם אותו בלימוד  צורך לאביו לשכור  יש  כזה  לילד  ת. 
אבל  לו,  לעזור  צריך  אולי  לזה  האמצעים  את  לו  אין  ואם  פרטי,  באופן 

הכתה. כל  התקדמות  את  לעכב  יכול  אינו  הילד 
כזה  ילד  עם  ללימוד  מיוחד  כשרון  עם  למלמד  בזה  צורך  ויש 
מחפשים  והם  כזה,  דבר  שיש  שמעתי  כאן  וגם  "אחי'"  ארגון  את  בב"ב  יש  ]לאחרונה 

או  ביחידות  עמם  שלומדים  ע"י  אלו,  חלשים  לילדים  להתמסר  שיוכלו  מיוחדים  מלמדים 

קשים,  כשרונות  בעלי  היו  הדורות  בכל  תלמידים[,   8-6 של  קטנות  בקבוצות 

באמת  רוצה  אחד  אם  ולמעשה  התאמצו,  שהם  מה  ורק  היום,  רק  ולא 
יצליח.  הוא  ללמוד 

סתום"  "ראש  עם  בחור  אליו  שהגיע  סופר  החתם  רבנו  על  מסופר 
ילמד אתו קצת,  לתלמידים שכ"א  וביקש  אליו,  והתמסר  כלום  ידע  ולא 
צריך  ת"ח  להיות  בשביל  אבל  גדול,  גאון  נהי'  הוא  דבר  של  ובסופו 
ויעמול. שיתייגע  ע"י  ורק  כלום  ממנו  יצא  לא  חזק  רצון  ובלי  חזק,  רצון 

החלשים  הילדים  רמת  לפי  השיעור,  את  לכוון  צריך  רמה  באיזה  ג[ 
החלשים  וממילא  הטובים  הילדים  לפי  או  יתרופפו,  הטובים  וממילא 

יצליחו? לא 
בינונית. ברמה  להיות  צריכה  הלימוד  רמת  ת. 

באופן  נוסף  לימוד  לו  להוסיף  צריך  כשרוני  שלילד  הוא  והאמת 
הילד  גם  כך  לבד  מלמד  עם  ללמוד  צריך  החלש  שהילד  וכמו  פרטי, 
קצר  בזמן  ועי"ז  אותו  שיקדם  מלמד  צריך  הגדולים  הכשרונות  בעל 

מתנתק.  הילד  זה  ובלי  ת"ח,  להיות  יוכל 
יכל  וכי  גאון,  הי'  כבר   9 בגיל  ילד  שבהיותו  שמח  האור  על  מסופר 

גילו?  בני  הילדים  עם  רמה  באותה  ללמוד 
כזה  וילד  "עילוי",  מיוחד,  כשרון  בעל  ילד  של  נדיר  מקרה  זה  אבל 
באותו  להתקדם  יכול  אינו  שהרי  בנפרד,  עמו  שילמד  מלמד  צריך 

נדיר. מקרה  זהו  כאמור  אבל  הכתה,  כל  של  הקצב 
הילדים  של  הקבוצה  עם  הרמה  את  להוריד  צריך  כמה  עד  ד'[ 
בינוני  ביניהם שהם  ילדים אפשר לדרג שיש  החלשים שהרי כל קבוצת 

ולמטה? בינוני  שהם  ביניהם  ויש  ולמעלה, 
ת. הלימוד צריך להיות בדרך הממוצע, אמנם לחלשים צריך לעזור, 
בינונים,  הם  הכתה  רוב  עפ"ר  אך  לעזור,  צריך  במיוחד  לטובים  וכמו"כ 
שוה,  ברמה  יהיו  וכולם  תלמידים   30-20 של  כתה  שיהי'  שייך  לא  שהרי 

ברמה. שינוים  שיש  להיות  חייב 
את  היטב  יודעים  כבר  הטובים  הילדים  השבוע  סוף  לקראת  ה'[ 
כמה  עד  כ"כ,  יודעים  אינם  עדיין  החלשים  הילדים  אך  הנלמד,  החומר 
)השאלה  חדש  חומר  בלימוד  להתקדם  ולא  החלשים  עם  להתעכב  יש 

בהסברה( להשקיע  כמה  עד  באיכות  וגם  הלימוד  כמות  על  גם  היא 

כמה  להסביר  צריך  רק  פ"א  של  הסבר  מספיק  לא  הילדים  לרוב  ת. 
לעשות?  אפשר  מה  לו  מספיק  לא  שג"ז  ילד  יש  ואם  פעמים, 

מאד,  חזק  שהוא  ולילד  הסבר,  פעמים  כמה  צריך  הילדים  לרוב 
יקדם  שהאבא  ת"ח  האבא  אם  פרטי,  באופן  בלימוד  לו  להוסיף  צריך 

שיקדמו. מלמד  שיקח  לו  ואם  אותו, 
מיוחד? לימוד  הכשרוניים  לילדים  להוסיף  אפשר  האם  ו[ 

והכל  להם  יפריע  נוסף  שלימוד  ילדים  ויש  שאפשר  ילדים  יש  ת. 
אצל  ללמוד  יכל  לא  שמח  האור  כמו  כזה  שילד  בטוח  אני  הענין.  לפי 

הֶרֶבה. של  ֶרֶבה  להיות  ויכל  גאון  הי'  כבר   9 בגיל  הרי  רבה, 
בתלמידים? להשקיע  שצריך  העיקרי  הדגש  מהו  ז'[. 

הראשון  והדבר  רואה,  שהוא  מה  כפי  להשקיע  צריך  מלמד  כל  ת. 
החדירו  שהמלמדים   – כך  היום  גם  ומסתמא  בעבר  שהי'  מה   – הוא. 
שבכל  להחדיר  צריך  זה  ודבר  שמים,  יראת  גם  הלימוד  לעצם  בנוסף 

שא"א  ובודאי  הגדול,  החלק  וזה  שמים,  יראת  שיש  ניכר  יהי'  דבר 
והרש"י  הגמ'  ללמוד  גם  צריך  שהרי  שמים  ביראת  רק  להתמקד 
להיות  צריך  זה  דבר  עכ"פ  הלימודים.  ושאר  ורש"י  חומש  והתוס', 
שחלילה  רחמים  כ"כ  וצריך  עני  כ"כ  שהוא  שלנו  בדור  ובפרט  מודגש, 
לעמוד  כוחות  וצריך  מפחיד  כ"כ  הרחוב  שהרי  מהרחוב,  נושפע  לא 

נגדו.

שמים? יראת  מחדירים  איך  ח'[ 

איך  אותו  כששאל  מדובנא  למגיד  הגר"א  שאמר  מה  ידוע  ת. 
אחרים. על  משפיעים 

לא  נתמלא  לא  שהכוס  זמן  כל  כוס  שמזג  לא'  משל  הגאון  לו  ומשל 
אחרים. לכלים  גם  נשפך  הכוס  כשנתמלא  אבל  הסמוכים,  לכלים  נשפך 

יכול  ואח"כ  עצמו  את  למלאות  צריך  ראשון  שדבר  הוא  והנמשל 
יר"ש  הרבה  למלמד  יש  שכאשר  העיקר,  וזה  לאחרים,  גם  להשפיע 

בקושי.....  הוא  המלמד  אם  אבל  לתלמידים  גם  נשפך 

הילדים? עם  ללמוד  ראוי  מוסר  ספר  איזה  ט'[ 

ללמוד  ולא  מתאים,  ספר  זה  צדיקים  אורחות  פשוט,  שיותר  כמה  ת. 
מדרגות  על  ילד  עם  לדבר  אפשר  וכי  לזה,  שייכים  לא  שהם  דברים 

דרכו. ע"פ  לנער  חנוך  פשוטים,  דברים  לדבר  צריך  גבוהות, 

לימודים  ע"ח  בע"פ  משניות  של  בחזרה  להשקיע  יש  כמה  עד  י'[ 
אחרים.

זמן  יש  רוצה  אדם  שאם  והאמת  טוב,  דבר  זה  החזרה  עצם  ת. 
לדעת  זמן  לו  ישאר  ירצה  שאם  הזמן  את  לנצל  צריך  רק  להכל, 
יגיד  שא'  כמו  זה  לא  שאם  בלימוד,  להתקדם  גם  צריך  מ"מ  ולחזור, 
מצות  יקיים  ג"כ  הוא  החיים  כל  במשך  בלבד  א'  משנה  שלומד  שבזה 

ישאר. הוא  הארץ'  'עם  אבל  המצוה  שיקיים  אה"נ  תורה,  תלמוד 

ואחות  כסדר  שאומר  שאחד  כתוב  פ"ב(  סוף  )זוטא  אליהו  דבי  בתנא 
ויאמר  היום  כל  יעמוד  ואם  התורה,  לימוד  מצות  מקיים  תמנע  לוטן 
לוטן  ואחות  שיודע  הארץ  עם  ממנו?  ישאר  מה  תמנע  לוטן  ואחות 

תמנע.

לומד  הי'  התורה  יגיעת  מצות  לקיים  שבשביל  שאמר  הגר"א  בשם  שאו'  ]כמדומה 

התורה[. ידיעת  של  מצוה  גם  יש  אבל  בברכות  הראשונה  המשנה  היום  כל 

לדעת  צריך  שבכתב  שתורה  טז(  הערה  אליהו  )עליות  בהגר"א  כתוב 
לדעת  מספיק  שבע"פ  תורה  אבל  אות,  וכל  מילה  כל  כלשונה  ממש 
צריך  אין  התנא  הלשון  את  אבל  המסקנה,  את  ההו"א  את  התוכן  את 
לומר  אדם  חייב  כתוב  שהרי  דבריו  על  להקשות  שיש  אע"פ  לדעת, 
הידיעה  העיקר  שבע"פ  שתורה  בהגר"א  כתוב  כך  אבל  רבו",  "בלשון 

ממש.  הלשון  ולא  הדבר  תוכן  הוא 

אני שאלתי  אח"כ,  שיזכרו  והלואי  מאד,  טוב  זה  החזרה  עצם  ולענין 
כשעברו  אח"כ  זוכרים  הם  אם  בצעירותם  משניות  שלמדו  אנשים  כמה 
בגמ'  אך  כך  בגמ'  וגם  נשאר  משהו  אמנם  זוכרים,  לא  והם  שנה,   30-20
אומר  הוא  מה  יודע  ואינו  הבנה  בלי  יחזור  שאם  הבנה  עם  לחזור  צריך 
ותירוץ  מקשה  שהגמ'  קושיא  התוכן,  הוא  העיקר  שבגמ'  כלום,  זה 
השכל,  לחדד  בא  הרי  זה  סתם,  הגמ'  קושית  אין  הרי  הגמ',  שמתרצת 
של  "קושיא"  זה  כאן  אבל  מקשה  ולכך  ע"ה  הוא  שהמקשה  קושיא  יש 

קושיא. סתם  ולא  הגמ', 

יש לחזור  ואיך  י'[ למעשה האם אפשר לעשות חזרות ע"ח הלימוד, 
המשניות. על 

עדיף  ובמשניות   . הרבה  ולא  הלימוד  ע"ח  מעט  לעשות  אפשר  ת. 
את  רק  יאמר  א'  ואם  במשניות  גם  כך  בגמ'  וכמו  התוכן  את  שיגידו 

כלום. שוה  לא  זה  כלום  יבין  ולא  המילים 

וד'  תלמידים  ומגיעים  מצליחים  שאתם  רואה  אני  ב"ה  רבנו:  וסיים 
גדולים  ת"ח  יצאו  הזה  ומהחידר  תלמידים,  עוד  שיגיעו  הלאה  יעזור 
יהודים חרדים נשארו,  זה מאד, שהרי כמה  וצדיקים, אנחנו צריכים את 
יהודים,  מליון   7-6 או' שיש   ... לדאבונינו  ישראל  כלל  כל  מעט שבמעט, 
רוב  אירופה  מדינות  וכל  בצרפת  באנגלי',  באמריקה,  בחו"ל,  הם?  היכן 
עם  מתחתנים  שלא  הזה  והמעט  נורא,  גוים,  עם  מתחתנים  רח"ל  רובם 
יחידים  יהודים  נשארו  ומאלה  אתם,  מה  יודעים  אתם  הרי  ג"כ,  גוים, 
נפלו,  כבר  הרי  הם  ישראל,  כלל  את  להקים  צריכים  והם  ממש  יחידים 

טוב. כולו  יהי'  הזה  הפליטה  שהשארית  לראות  צריך 

תשב"ר
איתא במדרש )ויקרא ז, ג( 'אמר רבי אסי מפני מה מתחילין לתנוקות בתורת כהנים ואין מתחילין בבראשית, אלא שהתנוקות 
בחינוך  והוראות  ולחינוכם  ישראל  לילדי  רבנו  מדברי  להביא  הנה  בטהורים'.  ויתעסקו  טהורין  יבואו  טהורין  והקרבנות  טהורין 
לבחון  מזמנו  זמן  ונותן  חינוך,  לעניני  טובא  זמנים  זמן  משקיע  שרבנו  ובפרט  מאוד,  עד  גדול  חיבור  נצרך  ולמנהלים,  למלמדים 
שילדי  כך  על  וגיל  שמחה  ומלאות  בורקות  בעינים  לחדרו  וחוזר  הנלמד,  את  שידעו  התלמידים  בהצלחת  שליט"א  רבנו  שמחת  ראתה  עין  ואשרי  והיראה,  התורה  ללימוד  ולחזקם  ישראל  ילדי 

עוד.  להרחיב  בל"נ  למועד  חזון  ועוד  קצרים.  ענינים  כמה  כאן  ונביא  תרומה[  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  עוד  ]וראה  הקדושה  תורה  ולומדים  יודעים  ישראל 



ולמלשינים ברכת 
למלשינים,  נוסח  את  ששינו  שאחרי  עורר  שהגר"ח  שמעתי  רבנו,  אמר 
מהות  בעיקר  שחסר  יתכן  הקדום,  כנוסח  למשומדים  של  מזכירים  ולא 
)ס'  יד"ח  כ"כ  יוצאים  לא  ואולי  כנגדם,  ניתקן  הברכה  מהות  דהרי  הברכה, 

שליט"א( כהן  ישעיהו  ר'  הרה"ג  רבנו-  לנכד  תפילה  הלכות 

בכונה הש"ץ  חזרת 
ובחזרת  מאריכים,  לחש  שבתפילת  אנשים  שיש  כך  על  מעורר  רבנו 
בשם  ב'  סעי'  קכ"ד  סי'  החיים  כף  )עי'  ובספרים  מאוד,  במרוצה  מתפללים  הש"ץ 

חשובה.  מאד  תפילה  זה  הש"ץ  שחזרת  מצינו  ועוד(  האריז"ל 

כך,  על  לו  העיר  זצ"ל  שך  הגרא"מ  מרן  שפעם  לו  סיפר  שאחד  והוסיף 
מ"ב( עמ'  יפרח  כתמר  )צדיק  הש"ץ.  בחזרת  מדי  מהר  שמתפלל 

אמר  התפילה  ואחרי  הש"ץ,  בחזרת  וישב  בחולשה  רבנו  היה  ופ"א 
בתפילה.  ישב  כי  בקושי  תפילה  היה  שהיום  למקורביו 

הש"ץ  חזרת  הרי  להם:  ואמר  רבנו,  עמד  כן  י"ח  בתפילת  הרי  לו  ואמרו 
עמדתי. לא  ושם  מהתפילה  חלק  זה 

מדקדק שאינו  ש"ץ  אחרי  אמן 
אוהב  בברכת  למשל  הברכות,  לשון  והיגוי  בביטוי  היטב  לדקדק  צריך 
ונמצא  וכו',  אויב  לומר  עלול  ושלום  חס  מדקדק  אינו  שאם  ישראל  עמו 
חתם  הש"ץ  אם  מסופק  השומע  אם  ומ"מ  אמן.  אחריו  עונים  ואין  מנאץ 
שלא  חזקתו  על  ומעמידים  כראוי  שאמר  דתולים  אמן,  לענות  יש  כראוי, 

כ"ט( עמ'  ח"ב  אמן  )נוטרי  בטעות.  לא  אף  מנאץ 
מלעיל אתה  לומר 

הרבה  אומר  הי'  חיים  שהחפץ  ז"ל  זקס  הר"צ  חיים  החפץ  מנכד  שמעתי 
)אילת  המשכילים.  מלב  להוציא  כדי  מלרע,  ולא  מלעיל  אתה  תיבת  פעמים 

נשא( פר'  השחר 

המערבי בכותל  תפילה 
שכינה  זזה  לא  המערבי ששם  בכותל  מי שמתפלל  שלכאורה  רבנו  אמר 
)יב,  בשבת  הגמ'  עפ"ד  בארמית.  שם  להתפלל  אפשר  ב'(  פ"ב  בשמו"ר  )כמבואר 

למרגלותיו.  ששכינה  ארמית  להתפלל  אפשר  חולה  שליד  ב( 
תפילתו לפרש  תפילה 

מזוה"ק ח"א קסט, א שצריך לפרש תפילתו.  )סי' קיט סק"ב( הביא  המשנ"ב 
כשמפרש  אך  מועילה,  תפילה  כל  ודאי  שבתפילה  שליט"א  רבנו  ועורר 
טוב  חברותא  שיתפלל  חברותא  על  כשמתפלל  ולכן  להועיל,  יכולה  היטב 

הגון.  זיווג  על  יתפלל  זיווג  שמבקש  וכן  עמו,  שיתעלה 
אמן אמירת  בזמן  אוכלים  להכניס  לא 

ראוי להדר לא להכניס אוכלין לפה כשיודע שהוא צריך לומר עוד מעט 
הידור(. רק  ברכה  כמו  חיוב  דאי"ז  דהביא  ועיי"ש  פ,  עמ'  )שם  אמן 

י"ח תפילת  באמצע  הנהנין  ברכת 
שעומד  הרגיש  שמו"ע  ובאמצע  מעריב  התפלל  תענית  במוצאי  שאלה: 
קודם  יברך  האם  נפשו,  להחיות  מים  כוס  לשתות  לברז  ניגש  להתמוטט, 

ברכה? בלי  לשתות  עדיף  או  שהכל  ברכת 
ממילא  נפש  פיקוח  משום  לשתות  שחייב  כיון  נימא  האם  השאלה  יסוד 
נפש  פיקוח  כיון שלגבי  או שמא  ויברך,  באמצע שמו"ע  להפסיק  צריך  גם 
מספיק לשתות את המים, שעצם השתיה לא נחשב להפסק שהרי לא מדבר 

הברכה. בדיבור  השמו"ע  את  שיפסיק  מה"ת  אבל  כלום 
תשובה: כיון שחייב לשתות ויש איסור ליהנות מעוה"ז בלי ברכה ממילא 
בשוגג  שהפסק  יב(  סעי'  ק"א  )סי'  בשו"ע  דמבואר  ובפרט  לברך  גם  לו  הותר 
וכ"ש כאן שהדין מחייב שצריך לברך ממילא בדיעבד  לא מפסיק בדיעבד 

כ( עמ'  בברכות  המצויות  הלכות  )לקט  בתפילה.  הפסק  זה  אין 
לאשכנז התרגל  והוא  ספרד  מתפלל  שאביו  מי 

נוסח  שמתפללים  בת"ת  למד  והבן  ספרד  נוסח  שהתפלל  באדם  מעשה 
ספרד,  לנוסח  לחזור  אם  ונסתפק  אשכנז,  נוסח  להתפלל  והתרגל  אשכנז, 
זצ"ל  פלמן  הגב"צ  ומציין  אשכנז,  נוסח  להתפלל  דימשיך  רבנו  לו  והורה 

ג'( סי'  השחר  אילת  תודה  )שלמי  החזו"א.  עם  בדידיה  מעשה  היה  שכן 
ידים נטילת  על  לברך  שכח 

ונזכר  התפילה  קודם  ענט"י  לברך  ששכח  מי  יעשה  מה  רבנו  נשאל 
הפסיד  מסתמא  עשרה  שמונה  אחרי  עד  יחכה  אם  דהלא  פסד"ז,  באמצע 

הברכה. 
ישתבח. אחרי  יברך  רבנו  ואמר 

לפני  ענט"י  בירכתי  אור" שלא  "יוצר  ברכת  באמצע  שנזכר  במי  ונשאל 
התפילה, והסתפק האם מותר לברך בין הפרקים ]דהיינו לפני אהבה רבה[ או לא. 
יכול  בוודאי  דזמרה[  ]בפסוקי  "ברכו"  ולפני  טובה,  שאלה  שזו  רבנו  ואמר 
יש  אה"נ  הפרקים  בין  אבל  שאסור,  נראה  הפרק  ובאמצע  ולברך,  להפסיק 

בזה[ השיטות  ל"ט  עמוד  בפסק"ת  וראה  ]א"ה  להסתפק. 
התפילה?  לאחר  כלשהי  תקנה  יש  האם  וכשנשאל 

הנטילה  גם  לפטור  אז  תכוון  לאכול,  כשתשב  תברך  "ממילא  אמר 
שליט"א( ניב  אהרן  הרב  )רשימות  הראשונה". 

פעמים צ'  ברכה  ותן  לומר 
-אמר רבנו שהעצה לומר מאה פעמים מוריד הטל או ותן ברכה להחזיק 
לדעתו  ולכן  לכו"ע  אינה  ספק  של  במקרה  לחזור  יצטרך  שלא  כך  עצמו 

ק"ט[ עמוד  תפלה  בהליכו"ש  וכ"ה  ]א"ה  כן.  לעשות  אין 
לבטלה?  ומברכות  מספקות  להינצל  איך  א"כ  ונשאל 

)שם( ראש.  להחזיק  צריך  רבנו:  ואמר 
מצומצם במנין  תפילה 

רנ"פ  התפילה  לאחר  סיפר  מצומצם  במנין  רבנו  בבית  שהתפללו  ביום 
במנין  התפללו  שאם  דן  ]זצ"ל[  גנחובסקי  אברהם  שהג"ר  לרבנו  שליט"א 

ציבור.  תפילת  מיקרי  לא  תו  ומטר  טל  ותן  לומר  שכח  ואחד  מצומצם 
באמצע שמונה-עשרה  נרדם  אחד  ואם  נכון,  לא  זה  רבנו שלדעתו  ואמר 

ביחד. שהתחילו  שהעיקר  בציבור,  תפילה  נקרא  זה  ג"כ  ודאי 
שמו של  פסוקים 

המתחיל  פסוק  לומר  סידורים  בקצת  שמופיע  מה  אודות  רבנו  נשאל 
העמידה.  תפילת  שיגמור  קודם  המתפלל  של  משמו  באותיות  ומסיים 

ֶהפסק.  מטעם  אולי  בזה,  מפקפקים  שיש  שכמדומה  ואמרתי 
השל"ה.  קיצור  בשם  כן  ואומרים  נוהגים,  כך  רבנו  ואמר 

וכמדומני  זוכר  והשבתי שאינני  והוסיף רבנו ושאל מי מדבר על הפסק? 
א"כ  רבנו  ואמר  וגו'.  יהל"ר  שמסיים  אחרי  הפסוק  לומר  שכתב  מי  שיש 
אח"כ  ]א"ה  העמידה  תפילת  שיסיים  קודם  ויאמר  היום,  באמצע  גם  אפשר 

בהערות.[ עי"ש  נ"ו  ס'  כ"ג  פ'  שליט"א  פפויפר  אי"ש  לר'  ישראל  אשי  בס'  בזה  שדן  ראיתי 

קודם  המתפלל  כשמו של  באותיות  ונגמר  המתחיל  פסוק  אמירת  ולענין 
שני  יאמר  האם  שמות  שני  לו  שיש  מי  לגבי  מה  שאלתי  התפילה,  סיום 

פסוקים? 
)שם( השמות.  שני  של  הפסוקים  את  שיאמר  רבנו  ואמר 

בתחנונים להרבות 
השל"ה  לבן  העמודים"  "ווי  בשם  שמביאים  שראיתי  לרבנו  אמרתי 
בשעה  התפילה  שאחרי  בתחנונים  שמאריכים  אלה  על  בחריפות  שמתבטא 
ולענות  והיה להם להקשיב לחזרת הש"ץ  שהש"ץ כבר התחיל חזרת הש"ץ 

אמן. 
וכיו"ב  ר"ל  חולה  על  כגון  בקשות  לבקש  שרוצה  מי  האמנם  ושאלתי 

ולסיים.  למהר  צריך  החזרה  הש"ץ  כשהתחיל  מיד  האם 
ואמר רבנו אפשר להתפלל גם אחרי התפילה. אמרו חז"ל הלואי שיתפלל 
מבעל  אמרים  בליקוטי  ראה  ]א"ה  נצור  באלוקי  דווקא  מוכרחים  לא  היום,  כל  אדם 

)שם( ראשון[.  לחלק  בהוספות  תדרשו  לשכנו  בספר  הובא  י'  פרק  זי"ע  הח"ח 

הפסיעות  ג'  צורת 
הזכרתי מה שמביא המ"ב בהלכות תפילה לענין ג' פסיעות בסוף תפלת 
ואח"כ  בימין,  גדולה  פסיעה  ואח"כ  בשמאל,  קטנה  פסיעה  שפוסע  י"ח 

פסיעות.  ג'  מיקרי  וזה  רגליו  משווה 
ואמרתי כמדומה שהרבה ובכלל זה גם רבנו נוהגים לפסוע פסיעה נוספת 
מביא  המ"ב  דאה"נ  רבנו  ואמר  לבסוף[.  הרגלים  מהשוואת  חוץ  פסיעות  ג'  שיהיו  ]היינו 

]א"ה  פסיעות.  ג'  יקרא  זה  למה  הסברא  קשה  באמת  אבל  זו,  שיטה  רק 
דהיינו  המ"ב  כתיאור  רק  פוסע  ועתה  הקודם  ממנהגו  שינה  שרבנו  הבחנתי  שבועות  מספר  לאחר 

ואח"כ  ימין  ואח"כ  שמאל  פוסע  שהיה  כבעבר  ולא  לימין,  שמאל  משוה  ואח"כ  ימין  ואח"כ  שמאל 

דאע"פ  בעיני  קרוב  אך  בזה,  דעתו  את  רבנו  ששינה  ואפשר  לשמאל.  ימין  רגל  משוה  ואח"כ  שמאל 

ששֵאָלתי  לאחר  כיוהרא,  יתחזי  דהמ"ב  שאליבא  באופן  לנהוג  שלא  נמלך  מ"מ  כבעבר  מצדד  שעדיין 

לשנות  רוצה  שלא  עניינים  בכמה  ממנו  שמעתי  וכן  עליו.  מסתכלים  שאנשים  לרבנו  גילתה  הנ"ל 

)שם( שונה[.  כשדעתו  גם  מהמנהג 

להטריח שלא 
]שבמזרח[  למקומו  ניגש  אינו  התפילה,  להתחלת  רבנו  שמאחר  אירע  אם 
עד לאחר "ברכו", וממתין בכניסה לביהכ"נ עד זמן זה, ונראה טעמו משום 
כשניגש  "הידור"  לו  לעשות  מטריחם  ואינו  רגליהם  על  עומדים  הכל  שאז 

)שם( יעו"ש[  קודש  עם  על  לפסוע  שלא  א  ז,  בסנהדרין  בגמ'  ]וכמבואר  למקומו. 
רבה  אהבה  הש"ץ  עם  מסיים 

רבנו מסיים ברכת "הבוחר בעמו ישראל באהבה" תמיד בשווה עם הש"ץ.
למזרח פנין 

למזרח  מיושרות  ופניו  כשרגליו  עשרה  בשמונה  עומד  רבנו  השנים  כל 
בעירנו  הכנסיות  שבתי  אע"פ  לעין[  הנראה  לפי  ]עכ"פ  צידוד  שום  ללא  ביהכ"נ 
בדר"כ פונים למזרח, וירושלים היא בעצם דרומית מזרחית לבני ברק. ]א"ה 

)שם( מזרח.[  לדרום   – ורגליו  פניו   – גופו  כשכל  עומד  היה  זצ"ל  אידלמן  זאב  הג"ר 

עדיין  הפסח  חג  אחרי  נמשיך  אי"ה  תפילה  בהל'  הענינים  ריבוי  עקב 
הלכות  בידו  שיש  מי  לכל  ומבקשים  פונים  אנו  וע"כ  תפילה,  בהל' 

בהקדם. לנו  שישלח  אלו,  בענינים  רבנו  והליכות 

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



ישיבת דרומא 
בשנת  תשס"ט[  אדר  כ"ד  ]נלב"ע  זצ"ל  פיש  משה  רבי  הגאון  ע"י  נוסדה  דרומא  ישיבת 
אברכים  להעמיד  וזכו  אמריקה  דרום  ממדינות  ליהדות  שהתקרבו  לבחורים  תשמ"ב 

לחזקם. פעמים  כמה  והגיע  הישיבה  את  עודד  שליט"א  רבנו  תורה.  בני  הגונים 

הישיבה למען  רבנו  מכתב 
ברק  בני  תשנ"ח  שבט  ר"ח 

 – בבני  כאן  השוכנת  דרומא"  "ישיבת  הקדושה  הישיבה  על  בזה  ממליץ  הנני 
הצלה  כעוגן  משמשת  שנה,  עשרה  כחמש  זה  קיומה  בתקופת  זו  ישיבה  ברק. 
"ישיבת  העמידה  תורה  בני  מאות  משלש  למעלה  אמריקה,  דרום  ליהדות 

מזולל.  יקר  להוציא  בבחינת  קיומה  שנות  במשך  דרומה" 
ובחו"ל,  בארץ  רוחניים  ומשפיעים  כרמי"ם  משמשים  הישיבה  מבוגרי  רבים 
את  הישיבה  הרחיבה  לאחרונה  אברכים.  בכוללי  מסתופפים  הגדול  וחלקם 
מארצות  נוספים  רבים  תלמידים  ונקלטו  המדרש,  בבית  ספסלים  ונתרבו  גבולה 
הישיבה  לבוגרי  אברכים  כולל  האחרונה  בשנה  נוסד  כן  כמו  אמריקה.  דרום 

תלמודם.  על  השוקדים 
וטורח  בעול  להנושא  יד  ולתת  שכם  להטות  יחיו,  עמנו  לנדיבי  בבקשה  והנני 
פיש  משה  רבי  הרה"ג  ה"ה  תילו,  על  הזה  הקדוש  המקום  את  להעמיד 
מן  יתברך  הזה.  הקודש  המקום  את  ולבסס  לחזק  יד  הנותן  וכל  שליט"א. 

הזאת. התורה  דברי  את  יקים  אשר  ברוך  בברכת  השמים 
שטינמן ליב  יהודה  אהרן  התורה.  לכ'  הכו"ח 

נס לי  שעשה 
בתו"ד:  אמר  לישיבה  שנה  י"ח  לרגל  תש"ס  באדר  מיוחד  לאירוע  רבנו  כשהגיע 
מגיעים  שאתם  פעם  בכל  לברך  ואתר  אתר  בכל  דרומא  תלמידי  עליכם  כי 
הישיבה  ללא  שהרי  הזה  במקום  נס  לי  שעשה  ברוך  הישיבה:  משכן  למקום 

היום? הייתם  היכן  יודע  מי  הזו  הקדושה 
זצ"ל  פיש  והרב  חול,  לומדי  עם  ישיבה  בארגנטינה  להקים  רעיון  וכשהתעורר 

לזה. מיוחד  מכתב  שלח  ורבנו  זה.  כנגד  בפרץ  עמד 
לפ"ק  תשנ"ז  אב  מנחם  ג'  בס"ד. 

יחי'. עליהם  ה'  ארגניטנה.  יושבי  ישראל  בני  לאחינו 
נטמעו  לא  שנים,  הרבה  כך  כל  בגלות  היותו  למרות  ישראל  שכלל  ידוע  הן 
נפשם  שמסרו  מה  כלול  ובזה  מסיני,  שקיבלנו  תורתינו  ששמרו  מחמת  בגוים, 
התורה  שלימוד  ובמקומות  קיום,  אין  לימוד  בלי  כי  וקיומה  התורה  לימוד  על 
עד  נשמרת  היא  התורה  ולימוד  בגוים,  ר"ל  ונטמעו  מעמד  החזיקו  לא  נתרופף 
תורה,  רק  לומדים  אשר  המקומות  ובכל  והחדרים,  הקדושות,  בישיבות  היום 
בישיבות  רק  וזה  ישראל,  כלל  של  צביונם  לשמירת  יסוד  ומהם  פינה  ומהם 

הקדושה. התורה  לימוד  רק  לומדים  אשר 
שלא  כדי  אחרים  לימודים  ילמדו  בהם  מקומות  עשיית  ע"י  להציל  והחושבים 
כי  להנוער  התורה  לימודי  שעוזבים  הסוף  גרועים,  יותר  במקומות  ילמדו 
כי  ושוכחים  בכבוד,  להתפרנס  מקצוע  להם  שיהי'  חושבים  האלה  מהלימודים 
יז(  ב,  )ירמיהו  הכתוב  כמאמר  נועדו  ישראל  כלל  שלזה  התכלית  את  הורס  זה 
לימוד  מקומות  ליסד  אין  אופן  ובשום  נשברים,  בורות  להם  לחצוב  עזבו  אותי 

אחרים. לימודים  עירוב  בלי  התורה  לימודי  ממקומות  חוץ 
נגף  אבן  וזה  גבוהים,  חול  לימודי  של  מקום  ליסד  רוצים  אשר  בכאב  ושמענו 
בשום  יד  לתת  לא  ועומד  מצווה  א'  וכל  שמים,  מיראת  הצעירים  לב  מרחיק 
ויזכו  יונעם  ולהשומעים  דור.  מדור  נפשם  מסרו  שאבותינו  ממה  לגרוע  אופן 
דברי  את  יקים  אשר  ברוך  בברכת  ויתברכו  ובגשמיות  ברוחניות  טוב  לכל 

הזאת.  התורה 
בקדושתה. התורה  לימוד  למען  הכו"ח 
ג'( אגרת  אגרות  )קובץ  שטינמן  ליב  יהודה  אהרן 

דרומא בכולל  שיחה 
דבריו: ואלו  ה',  ודיבר במעלת מבקש  דרומא,  בכולל  לביקור  רבנו  הגיע  בכ"ד תמוז תשס"ג 

זמן  הוא  הזה  שהזמן  בחז"ל  וידוע  המצרים,  בין  בימי  היום  עומדים  אנחנו 
שבמציאות  ממה  חוץ  המצרים,  בין  טוב,  במצב  נמצא  לא  ישראל  שכלל 
ובימי  צרות,  יש  הדורות  בכל  כמעט  גזירות,  הרבה  כ"כ  שיש  היום  יודעים 
החורבן  של  מענין  לדבר  צריך  הי'  בעצם  לכן  קשה,  המצב  במיוחד  המצרים 
יכולים  ולא  חלשים,  מאד  חלשים,  שהדורות  עושים  מה  אבל  המקדש,  בית 
לומר  באנו  לכן  אדם,  הבן  את  שמכאיבים  דברים  מדברים  אם  כך,  כל  לסבול 

שבקשו. כפי  מלים,  כמה  רק 
ביבנה  לכרם  רבותינו  כשנכנסו  רבנן  תנו  ע"ב(  ס"ג  )דף  ברכות  מס'  בסוף  גמ'  יש 
הגלילי,  יוסי  רבי  של  בנו  אליעזר  ור'  נחמיה  ור'  יוסי  ורבי  יהודה  רבי  שם  היו 

ודרשו. אכסניא  בכבוד  כולם  פתחו 
יקח  ומשה  ודרש:  תורה  בכבוד  מקום  בכל  המדברים  ראש  יהודה  רבי  פתח 
אל  יצא  ה'  מבקש  כל  והי'  מסיים  והפסוק  למחנה,  מחוץ  לו  ונטה  האהל  את 
הי'  שלא  ה'  ארון  ומה  וחומר  קל  דברים  והלא  הגמ'  אומרת  וגו',  מועד  אהל 
אהל  אל  יצא  ה'  מבקש  כל  והי'  תורה  אמרה  מיל,  עשר  שנים  אלא  מרוחק 
תורה,  ללמוד  למדינה,  וממדינה  לעיר  מעיר  שהולכים  חכמים  תלמידי  מועד, 

וכמה. כמה  אחת  על 
כ"כ  ללכת  צריך  שהי'  אפי'  ה'  מבקש  קוראת  התורה  שאם  ברש"י  שם  ומבואר 
שצריכים  חכמים  תלמידי  שכן  כל  ה',  מבקש  נקרא  זאת  בכל  הארון,  אל  קרוב 

למדינה. וממדינה  לעיר  מעיר  ללכת 
באמת  שזה  היות  בין המצרים,  זכויות לכלל ישראל בזמן של  אנחנו רוצים לומר 
שהגלות  למרות  נמצאים  שאנחנו  הזה  בזמן  אז  נחמה,  צריך  חורבן,  של  זמן 
הדורות,  כל  במשך  צרות  הרבה  כך  כל  דורות,  הרבה  כך  כל  כבד,  כך  כל 
שלמרות  אנשים  שיש  רואים  שני  מצד  ויורד,  ויורד  יורד  ודור  דור  כל  ובאמת 
גדול  חלק  התורה,  את  שכחו  כבר  שהם  הורים  אצל  רוב  ע"פ  גדלו  שהם 
הם  זאת  ובכל  התורה,  מן  התרחקו  קצת  שלהם  ההורים  כאן,  שנמצאים  מאלה 
כמה  אחת  על  תורה,  ללמוד  למדינה...  וממדינה  לעיר  מעיר  והלכו  התקרבו, 

ה'. מבקשי  נקראים  שהם  וכמה 
שמחה  איזה  ה'"  "מבקש  אדם  לבן  קורא  הקב"ה  אם  לחשוב,  צריך  אדם  בן 

ה'". "מבקש  כזה,  לתואר  זוכה  שהוא  על  אדם,  לבן  להיות  צריך 
תוארים,  אדם  בן  על  כותבים  תוארים,  של  מבול  יש  הרי  היום  חושב  אני 
את  שעושה  אחד  וכל  גדול!  הכי  תואר  זה  ה'  מבקש  אבל  נוראים,  תוארים 
מדור  ק"ו,  שהוא  זה  על  אומרים  וחז"ל  ה',  מבקש  של  לתואר  זוכה  הוא  זה, 
כשהי'  רבינו  למשה  ללכת  צריך  והי'  רבינו,  משה  יד  על  היו  שהם  המדבר 
שהרי  הי'  לא  מיל  י"ב  גם  בעצם  כי  רחוק,  הכי  אומרת  ]זאת  מיל,  י"ב  של  מרחק  רק 
נקרא  הוא  זאת  בכל  מיל[,  עשר  שנים  נחשב  אפי'  עכ"פ  מיל,  שש  אולי  רק  באמצע,  הי' 

ללמוד  למדינה  וממדינה  לעיר  מעיר  שהולך  למי  ק"ו  חז"ל  אומרים  ה',  מבקש 
השם"  "מבקש  של  תואר  מקבל  שהוא  בודאי  תורה, 

מבקש  נקרא  הוא  כזה,  לתואר  זוכה  שהוא  שמח?!  להיות  אדם  בן  צריך  כמה 
להיות  שואף  ואחד  אחד  שכל  ומקוים  לזכות,  יכול  ואחד  אחד  כל  וזה  ה', 
אם  שמחה!  איזה  יודעים  אתם  ה'.  מבקש  נקרא  להיות  יכול  אחד  כל  כי  ככה, 
לי  נדמה  ה',  מבקש  נקרא  להיות  זכה  פלוני  ויכתבו  תוארים,  לעשות  צריך  הי' 

תזכו. ובעז"ה  לזכות,  יכולים  אתם  ב"ה  וזה  חשוב,  הכי  התואר  הי'  שזה 
ללמוד  באמת  הזמן  את  לנצל  גם  אלא  לבוא  רק  לא  קצת,  עוד  צריך  מה,  רק 
את  מנצלים  אתם  תורה",  "ללמוד  לעיר  מעיר  שהולכים  שכתוב  כמו  תורה, 
במדרגה  נקרא  יותר  הוא  תורה,  ללמוד  לנצל  יותר  שיזכה  מי  וכל  הזה,  הזמן 

לזה. ראוי  מכם  ואחד  אחד  וכל  ה',  מבקש  של 
ובידכם  ובזכותכם  זוכים,  שאתם  "אשריכם"  לומר  רצינו  רק  להאריך  באנו  ולא 
רק  אפשרות,  לכם  יש  וזה  גדול,  הכי  מדה  בקנה  ה'  מבקש  נקראים  להיות 
להיות  יכול  ח"ו  זה  ואחרי  תורה,  ללמוד  שבאים  רק  ולא  זה,  את  תנצלו 
עשה  שהוא  שאפי'  יוצא  הזמן,  את  מנצל  לא  אם  הזמן,  את  מנצלים  שלא 
ומה  בכחו,  שיש  מה  כל  את  ניצל  לא  עדיין  אבל  מאמץ,  עשה  אמנם  מאמץ, 
חסד,  המצות,  מעשה  תפילה,  התורה,  לימוד  לטובת  הזמן  את  ינצל  שיותר 
גבול!  בלי  עד  לזכות,  יכול  אדם  בזה  מהאדם,  דורש  שהקב"ה  מה  הדברים  כל 

ה'.  מבקש  ונקרא 
כמו  ועושים  עצמכם  את  מקריבים  שאתם  שכולכם,  יעזור  באמת  הקב"ה 
להיות  תזכו  תורה,  ללמוד  לעיר  ומעיר  למדינה  ממדינה  שהולכים  שכתוב 
תעלו  באמת  זה  שבזכות  יעזור  והקב"ה  ביותר.  הגדולה  במדרגה  ה'  מבקש 

ה'. מבקשי  נקראים  באמת  להיות  ותעלו, 
במהרה  נזכה  וכולנו  ובגשמיות,  ברוחניות  הענינים,  בכל  לכם  יעזור  והקב"ה 

קפו( עמ'  ציבור  עניני  תהלתך  פי  )ימלא  אמן.  בימינו  במהרה  עולמים  לגאולת 

הודעה משמחת
נותרו עוד כמות מצומצמת של אוגדן הגיליונות כאיל תערוג תשע"ו

בחנות  ובירושלים  ר"ע.  רח'  גל-פז  בחנות  ב"ב  עלות  במחיר  להשיגו  ניתן 
גל-פז רח' מלכי ישראל


