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 אעלה בתמר –פניני הפרשה 

 

 בית דין בכל עיר ועיר
שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נתן לך לשבטיך )דברים 

מנא  סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ:ובגמ' מכות ו, א איתא ' ט"ז י"ח(
הני מילי דתנו רבנן והיו אלה לכם לחקת משפט לדורותיכם, למדנו לסנהדרין 
שנוהגת בארץ ובחוצה לארץ, אם כן מה תלמוד לומר בכל שעריך בשעריך 
אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, ובחוצה לארץ אתה 

 .1מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר

 חוץ לארץ ובבני נחבית דין ב
אם הוא חיוב  יוב להושיב סנהדרין בכל עיר ועיר?יש לעיין על מי מוטל הח

או החיוב על סנהדרין גדולה, ומסתבר דעל אנשי המקום  ,על אנשי המקום
אכן ד שם משמעד)טז, יח( ברמב"ן פרשת שופטים ראה מוטל החיוב. ו

 על אנשי המקום. חל החיוב
והנה בגבורת ארי )במכות כאן( הקשה מדוע אין חיוב בחוץ לארץ להושיב 
סנהדרין בכל עיר ועיר, הא קיימא לן )סנהדרין דף נ"ו ע"ב( דאף בני נח מצווין 
להושיב דיינים בכל עיר ובכל פלך, ובודאי זה בחוץ לארץ דהא אין לבני נח 

 . חלק בארץ, ואם כן מדוע יפטרו ישראל וכי גריעי מבני נח
ואפשר דשאני דין בית דין דישראל מבית דין דבני נח, דהא בבני נח סגי גם 
בדיין אחד, ונמצא דכל הממונה מהמלך לנהל העיר הוא הבית דין, וזהו מה 
שהמלך מחוייב למנות שר העיר, אבל בישראל שצריך לפסוק על פי בית דין 

בה תורה בחוץ של כ"ג, והבית דין צריך לפסוק לפי דיני התורה, זה לא חיי
 )אילת השחר מכות דף ז' ע"א ד"ה בשעריך אתה מושיב( .ועיר לארץ בכל עיר

 בית דין בכל פלך ופלך
יש לעיין במה דמחויבין להעמיד בית דין בכל פלך, מה קובע להיות פלך אחד, 
ובחוץ לארץ אפשר שקובע מה שהמלך ממנה שר אחד על כל המחוז, ובארץ 

 שחר מכות דף ז' ע"א ד"ה יש לעיין במה()אילת ה ישראל צריך עיון.

 עיד שרובה עכו"ם
)אילת השחר מצוה להעמיד סנהדרין.  אף בעיר שרובה עכו"םדבאר"י  נראה

 כתובות דף מ"ד ע"א ד"ה שם תוד"ה אין לה וכו'(

 תקנת עזרא להושיב דיינים בב' וה'
ת יש לעיין במה שכתבו התוס' )כתובות דף ג' ע"א ד"ה שבתי דינים( דתקנ

היינו שמתחילה לא היו קבועים  ,עזרא שיהו בתי דינין קבועין בשני וחמישי
 אלא בעיר אחת ועזרא תיקן שיהו קבועים בכל עיר ועיר בשני וחמישי. 

ואולי  ורה להושיב בית דין בכל עיר ועיר.הא זהו חיוב מן הת ,וצריך עיון קצת
מדאורייתא אין חיוב להושיב בית דין קבוע בכל מקום רק בעיר אחת סגי, עד 

 שבא עזרא ותיקן שיהא קבוע בכל עיר ועיר.
ועיין בתוס' רי"ד )כתובות שם( שכתב דאף על גב שיש סנהדרין קבוע בכל 

צריך לומר דלפני תקנת ועיר בכל זאת לא היו יושבים אלא בשני וחמישי, 
היו מתאספים.  בועים כלל, אלא בזמן שהיה תביעה וכדו'קעזרא לא היו 

 (תוד"ה שבתי דינין וכו' )אילת השחר כתובות דף ג' ע"א

 לא תטה משפט
 לא תטה משפט לא תכיר פנים )דברים ט"ז י"ט(

יש לעיין, בדיין שדן דין שאינו אמת, ויודע שפסק דינו לא יבא לידי מעשה, 
 , כשפוסק שלא כדין. אם אפילו הכי עובר על לא תטה משפט

                                                           
ף י' ע"ב ד"ה למ"ד, אם יש חיוב להעמיד ב"ד בערי מקלט לקיים ע"ע מש"כ רבינו באיה"ש מכות ד  1

 הדין 'ודבר באזני זקני העיר ההיא, וכן לענין בן סורר ומורה, יע"ש מש"נ שם בזה.  
א"ה, יש להעיר דהא מצינו ג"כ בשלהי ברכות דרב יוסף חשש מלמלוך מחמת שאמרו לו כלדאי   2

)אור ליום ג', י"ב סיון תשס"ד(, ואמר דיתכן דבכולהו  ושאלתי לרבינושאחר שנתיים שימלוך ימות, 

אי גוונא אינו עובר בלא תטה משפט, אפשר דגם באופן הואם נאמר דבכ
שהפסק שלו בדיעבד חל, לא יעבור בזה, דהוה ליה כאילו הפסק שהיה שלא 
כדין, לא בא לידי ביצוע, דהא אחר שבא לידי ביצוע הוא כדין, ואם בדיעבד 

 תחילה דלא כהלכתא.חל מה שפסק אינו עובר, ורק עבר על מה שפסק לכ
 )אילת השחר בבא בתרא דף קכ"ד ע"ב ד"ה יש לעיין אם יודע(

 לא תסור
על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן 

 הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל )דברים י"ז י"א(
כתב, חו"מ ס"ב בו ,ובאו"ח סי' תקפ"ח סק"ה ,הט"ז ביורה דעה סימן קי"ז

ועיין בגליון מהרש"א שם  פורש בתורה להיתר, לא אסרו חכמים.המ שבדבר
 בשם השער המלך שזה רק היכא שיש מצוה. 

ולכאורה היה אפשר לפרש, לפי מה שכתבו בגזירות חכמים, דהיה רצון 
התורה שיאסרו חכמים, והשאירה זה לחכמים שהם יאסרו זה, והיכן 

 רצון התורה שיאסרו ראיה דאין זה שהתורה כתבה בפירוש היתר, הרי
 )אילת השחר בבא מציעא דף ע' ע"ב תוד"ה תשיך וכו'( , ולכן לא אסרו.בכה"ג

עוד בעניני לא תסור האריך רבינו בכמה וכמה מקומות, ועיין היטב באילת 
 השחר יבמות דף כ"א ע"א. 

עמוד  , מה שכתב רבינו בתוך דבריו בספר ימלא פי תהלתךויש להביא בזה
ר"ב )מאמר נס שבא ע"י קיום מצוה ד"ה והנה רצה(: הנה, רצה הקב"ה לזכות 
את ישראל, והרבה להם תורה ומצות, ולא רק מצות מן התורה, אלא על ידי 
שיש מצוה דלא תסור מכל אשר יאמרו לך, הרווחנו כל כך הרבה מצות. כי 

, ואפילו רק מדרבנן הוא לרוב פוסקיםד חלק גדול מהמצות, כגון תפילה
להרמב"ם )הלכות תפילה פרק א' הלכה א'( שזה מצוה דאורייתא, מכל מקום 
מה שיש כל כך הרבה ברכות בתפילה הוא מדרבנן, וברכות קריאת שמע, 
לכולי עלמא זה מדרבנן, ופסוקי דזמרה ושאר ברכות, וגם ברכת הנהנין, 

  וקדיש, וקדושה, אמן ואיש"ר, ועוד רוב הדברים הם מצות דרבנן.

 לשאול בחוזים כוכבים
 תמים תהיה עם ה' אלקיך )דברים י"ח י"ג(

אמר רב חסדא וכו' ואמרו לי כלדאי ]החוזים בכוכבים[ מלפנא הוית ]חכם 
תהיה[, אמינא אי גברא רבה הוינא אסברה מדעתי, אי מקרי דרדקי הוינא 

 אשיילה מרבנן דאתו לבי כנישתא. )יבמות דף כ"א ע"ב(.
לשאול בחוזים בכוכבים משום תמים תהיה עם ה' אלקיך,  יש לעיין, הא אסור

כמבואר ביורה דעה סימן קע"ט, אלא דבגליון מהרש"א שם הביא בשם 
מהרא"י דאינו איסור ממש. ומכל מקום קצת קשה למה האמין להם בזה, 

 ינה למעשה, אין אפילו קצת חשש במהואולי כיון דלא היה לו שום נפקא מ
בשבת דף קנ"ו ע"ב כתב דלשאול מהם אסור, שהתחשב בזה. ובריטב"א 

אבל כשאמרו מעצמם ראוי לחוש לדבריהם, ולבקש רחמים וליתן 
 (ד"ה אמרו לי כלדאי )אילת השחר יבמות דף כ"א ע"ב.2צדקה

 לא תחיה כל נשמה
רק מערי העמים האלה אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה לא תחיה כל נשמה 

 )דברים כ' ט"ז(
בפרשת בהר, ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבותיכם מהם 
תקנו עבד ואמה )ויקרא כ"ה מ"ד(, ופירש רש"י: דבז' אומות איני נוחל, שהרי 

לא באו לשאול, אלא אמרו להם כלדאי מעצמם, וכן צ"ל בההיא דשבת קנו: דאמרו כלדאי על רנב"י 
גנבא הוה, לא באו לשאלם אלא אמרו מעצמם, וכן צ"ל בכל דוכתי דאשכחן הכי. ולאחר שעיין רבינו ד

באיה"ש המובא בפנים, אמר דיתכן גם שסמך רב יוסף על דבריהם מלמלוך, דהוא כמש"כ הריטב"א 
 דליחוש ולבקש רחמים שרי, עכ"ד.

 שנה ב'
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הזהרתני לא תחיה כל נשמה, אלא מי ישמשני, מאת הגוים וכו'. ]ועיין יבמות 
 דף ע"ח ע"ב, קדושין דף ס"ד ע"ב[.

מה שאינו  הוא' אומות הוא על הקניה, או דהאיסור יש לעיין, אם האיסור בז
על עצם הקניה. ונפקא מינה, באופן שעכשיו בין כך אינו יכול  ו, אבל לאהורג

להורגו, אם כעת מותר לקנותו, או דבזה שגזרה תורה לא תחיה כל נשמה, 
כלול בזה איסור כל דבר שזה בסתירה להריגתו, אפילו שעכשיו אין בידו 

 (ד"ה שאתה רשאי לקנותו אילת השחר קדושין דף ס"ז ע"ב)להורגו. 

 בל תשחית
כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח 

 עליו גרזן )דברים כ' כ'(

 באינו דרך השחתה
התוס' בבבא קמא דף קט"ו ע"ב ד"ה ולא ישקה, כתבו דאסור להשקות מים 
שנתגלו לבהמתו, משום בל תשחית. חזינן מדבריהם, דאף דאינו עושה דרך 

השחתה, וגם אינו ודאי שיש בזה ארס נחש, מכל מקום אסור משום בל 
  (אילת השחר בבא קמא דף קט"ו ע"ב תוד"ה ולא ישקה) .3תשחית

 ו, ובקציצת ענפיםבמזיק את חביר
דעת התוס' בבבא בתרא דף כ"ו ע"א, דאסור לקוץ אילן מאכל, אף על פי 
שמזיק לחבירו, והרמב"ן שם חולק, דמחוייב לקוץ ולא להפסיד לחבירו 

 .  4אפילו פרוטה

והנה בדף כ"ז ע"ב שם איתא, דבחרוב ובשקמה שמזיק לחבירו קוצץ כנגד 

דאין איסור בל תשחית בקציצת  המשקולת, ולדעת התוס' יש להוכיח מזה,

ענפים, כיון שאינו קוצץ כל האילן, וראיתי מביאים מהדרכי תשובה סימן 

אילת השחר בבא בתרא דף כ"ז )"א, דיש האוסרים גם לקצוץ ענפים. קט"ז ס"ק נ

 (ע"ב ד"ה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת

 
 שאלות בעניני הנהגת הקהילות

 . )שופטים יז, ט(המשפט דבר את לך והגידו ודרשת ההם בימים יהיה אשר פטוהש ואל הלוים הכהנים אל ובאת

 דש גליון ערב פסח  תשס"ז ויתד נאמן מוסף קנתפרסמו בו. אשליט" רבנושאלות בעניני הנהגת הקהילות שהובאו קמיה 

 
 לקבל רבנים שאינם חזקים

מקבלים פניות מקהילות שונות, ואף מרבנים  ,"ועידת רבני אירופה" א. 

שונים שאינם מקפידים כל כך על הנושאים אשר הם אמורים להקפיד 

רבנים, והם מביעים את רצונם להצטרף  נקראים עליהם כמתחייב מהיותם

לשורותנו. השאלה היא, האם בכדי לשמור עליהם מוטל עלינו לקרבם אלינו, 

 את הדרוש תיקון בקהילתם.כמובן תוך כדי דרישה מהם, לתקן 

יש לנו מספר דוגמאות לשאלה זו. במספר מקומות ישנם רבנים שחייבים  

לפקח עליהם שלא יעשו טעויות באורח שבו הם מנהלים את רבנותם 

בעיקר בעניני גיורים. רבנים אלו אינם  -ובהכרעותיהם בשאלות הלכתיות 

ישנם כאלה שאינם הבעיה היא ש -י", אך אינם אנשי זדון "מר בר רב אש

בעלי חוט שדרה חזק דיו, והם מתקשים לעמוד בפני לחצים. לדוגמא: ישנו 

אמנם יש כאלו שלא סוג של רבנים שלעולם לא יעז לגייר שלא כהלכה. 

הבעיות הכרוכות בצעד כזה כבר קבלו פומבי. אם נקבל רבנים יעמדו בלחץ, ו

ת התכתיבים כאלה לשורותנו, הרי שעצם החברות תאלץ אותם לקבל א

 המחמירים שלנו ואת הנוהלים שלנו. האם צריך לקבלם?

רב שצריך שומר קבוע, לא יעזור אין לצרף רבנים מהסוג הזה.  תשובה.

הרב עצמו צריך להיות ירא הוראה והוא עצמו צריך  השומר שיוצב עליו.

להיות השומר של עצמו. אם מדובר באדם שהוא עצמו צריך שמירה 

וממילא אין לצרף רב כזה. לעולם יהא חשש  -לא תעזור חיצונית, השמירה 

כבד שהוא לא יהיה חזק. לעומת זאת אם ידוע שהוא בסדר לחלוטין ובכל 

מצב הוא יהדוף לחצים, אלא שהוא מבקש להצטרף רק כדי שהצטרפות זו 

תהא לו כלי עזר כדי להדוף את הלחצים מצד גורמים שונים, לזה יש כבר 

ברור לנו שאותו רב לא יכנע ללחצים בשום דרך ואופן אם ומשמעות אחרת. 

וכל רצונו הוא רק להקל מעל עצמו את המאבק, זהו כבר יכול להיות  -

 במקרים מסויימים, שיקול אחר. אך כמובן שיש לבדוק כל ענין לגופו.

 ויכוחים עם הנוצרים
העוסקות ב. דבר מצוי הוא שרבנים שונים, מוזמנים לעיתים, לועידות  

, וזאת בהשתתפות כמרים וראשי דתות אחרים., בעניני דתיבון נושאים בל

שתמיד  שטועניםם ישנ לרבנים להשתתף בועידות מעין אלו?האם יש היתר 

הרב הגאון רבי  -היו רבנים שהלכו להשתתף. 'נשיא ועידת רבני אירופה' 

יוסף סיטרוק, מאוד מתנגד להשתתפות כזו, אך ישנם אחרים שסבורים 

 כיצד יש לנהוג?אחרת. 

לאורך כל הדורות, השתתפות בויכוחים מהסוג הזה היתה דבר חריג : שובהת

היה רק כאשר הפריצים כפו את הויכוח, בגלל אימת מלכות או בעטיה  ביותר.

צב בפני הרשויות יבכלל, כל ההליכה להתישל גזרה, נאלצו לבוא ולהשתתף. 

ולא דבר שיש לרצות אותו. כך  - היא דבר כפוי והיא בגדר שתדלנות גרידא

למשל היה רבי מנשה בן ישראל כשהלך אל המושל קרומוול וכשהתייצב 

בפני הפרלמנט בלונדון לטובת אחינו היהודים ולמען הכלל, כדי לסייע להם. 

על אחת כמה אבל לא היה זה בעניני דת, ולא בשאלות של אמונות ודעות. 

                                                           
סק"ג, דבספק יש זבובים בתיבה  ועיין בהמשך דברי רבינו שדן, לשיטת הט"ז או"ח סימן שט"ז 3 

מותר לסוגרה בשבת אם אינו מתכוין, ואע"פ שאם יש זבובים הו"ל פס"ר שיצודו, א"כ ה"נ למה יהא 
אסור משום בל תשחית, הא כיון שאינו מתכוין להמית ואינו בודאי שיש שם ארס נחש יהא מותר, וע"ש 

 מש"כ רבינו בזה. 

המגע וההתחככות  ,פה זאתאינו כוואיש  אינם מחוייבים בדברוכמה כאשר 

עם בני האומות אינה רצויה. ידועים לנו הויכוחים המפורסמים כמו ויכוח 

אבל אז, היה זה ויכוח כפוי ובעיקר זה היה הרמב"ן!!! הרמב"ן,  -הרמב"ן 

יודו ולא תשכנע מגדולי הראשונים. צריך תמיד לדעת, שהם לעולם לא 

ר! תועלת הוא לא יוכל להביא והוא הנושא הזה מיות מהאותם אפילו במאו

הן למשתתף בויכוח, ובעיקר יש חשש נזק גם לכלל.  -טומן בחובו רק נזקים 

 תועלת בוודאי לא תצמח מכך.

מסופר על הגאון הגדול רבי משה סולוביצ'יק זצוק"ל שבתקופת היותו 

במחנות אחרי המלחמה העולמית, הוא ישב שעות ארוכות עם מסיונר אחד 

צל את שברון לבם ומצבם הקשה של היהודים באותה תקופה. שניסה לנ

מדוע רבי משה כן ישב עמו? פשוט, הוא נקט בעורמה ע"י שנתן לאיש את 

ההרגשה שיש אוזן קשבת להבליו. אבל עיקר המטרה היתה, למנוע ממנו 

לגשת לאחרים שעלולים חלילה ליפול ברשתו. רק בגלל הצורך בהצלה זו, 

  . ה "הקשיב" לורבי מש

 לכה לגויםהלומר את ה
רפואיות, רבים מחכמי האומות  ות אל רבנים העוסקים בשאלותג. ישנן פני

. בדרך כלל, זו התעניינות מתעניינים לשמוע את דעת ההלכה בנושאים אלו

 יםקונמים בכך. כמובן שעל הרבנים לכתוב לעיתים גם מתחשבוגרידא 

ומקורות, להסביר את דעת ההלכה בנידון, וזה נלמד ע"י שאינם בני ברית. 

צריך להדגיש: אין מדובר כאן בויכוח, אין התנצחות. מדובר בהתענינות של 

חכמי האומות, שפשוט מעוניינים לדעת את דעת ההלכה. האם יש היתר 

 לכך?

שצריך באופן כזה, ניתן להביא לידיעתם את דעת ההלכה. כמובן . שובהת

לברר היטב את העמדה עד שתהא ברורה וחדה ואת זאת יש לברר אצל 

גדולי הדור עד שהכל יהא מחוור מבחינה הלכתית ומבחינה השקפת התורה. 

ת אז יש לערוך את הדברים באופן מוסדר, ורק כך ניתן להציגם כדעת תור

. אבל כל זאת בתנאי, שאין מדובר בפולמוס. תורת ישראל אינה ישראל

  לה לעמוד לשיפוטם של נוכרים!יכו

 כשאין הפרדה
ד. האם יש לרבנים היתר כלשהו להרצות בכינוסים שונים המיועדים לקירוב  

 רחוקים, כאשר הישיבה בהם מעורבת, ואין שם הפרדה בין גברים לנשים?

כאשר  רח"ל רבנים אינם צריכים להשתתף באסיפות מעורבות: שובהת
קירוב, כאשר היצר הרע נמצא באמצע.  אי אפשר לעשות מחיצה. שם אין

 ל לצאת שום דבר טוב!ומהשתתפות כזו, לא יכ

 ללמד חומש
 ס(אנדיי סקול)סות, בהם יש בתי ספר לימי ראשון ה. ישנן קהילות רב 

המיועדים לילדים הלומדים בבתי ספר כללים של המדינה. מה כדאי ללמד 

חומש ותנ"ך, או ללמד את הילדים בהזדמנות הזו? האם לשים דגש על לימוד 

נושאים שונים מתושבע"פ, שלפעמים מרתקים את הילדים יותר? הבעיה 

הוא משום תביעתו של השני שירחיק, וכיון דאיהו גופיה אילו  ובסברת התוס' י"ל דכל דיני הרחקה  4
היה האילן שלו לא היה לו היתר לקוץ האילן, א"כ גם לחייב את חבירו לקוץ האיל אינו יכול, וסברת 

כל זה הרמב"ן היא דכיון דלא נטע האילן מהסכמתו שפיר יכול לכופו לקוצצו כדי שלא יהא מזיק. ]
  בדף כו. בתוד"ה אנא, ע"ש[. מתוך ביאור רבינו באיה"ש
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הגדולה היא, שלימודי החומש אינם מצליחים תמיד לרתק את תשומת הלב 

של נערים במקומות אלו, ובאם הללו לא ירגישו את הטעם והמתיקות, יש 

בכלל  אבדיואז הם עלולים פשוט להתנתק ולה ,חשש שיפסיקו לבוא

 מהחינוך היהודי ולימים מהעם היהודי...

אנחנו חייבים ללמד את הילדים חומש ושאר דברים, בדיוק כפי  :שובהת

. יש דרך סלולה וברורה איך עולים המסורת שקבלנו מהדורות הקודמים

בתורה והאיך מקנים תורה. אם רואים שהנערים זקוקים למשהו יותר 

ת קושיות הראשונים או שאלות מתוך "חריף", צריך להניח בתוך החומש א

תורה שבע"פ. אבל הכל בתוך החומש! כך יש לנהוג עד שיהיו ראויים ללמוד 

משנה, ואחרי כן הגמרא. דרך זו נתקדשה ע"י הדורות הקודמים וזו הדרך 

חומש, ללמוד  -ית ד'. זו דרכה של תורה שמוליכה במעלה הסולם העולה ב

 ם!ולהכניס את הגישמאק לתוך הפסוקי

 גזירת השחיטה
ושאילתנו ו. כידוע, מתקופה לתקופה מתעוררת באירופה גזירת השחיטה.  

האם עלינו להשיב מלחמה שערה בכל האמצעים העומדים לרשותנו, או לא 

כי כמובן היום אפשר להשיג בשר באמצעות יבוא  -להילחם על הנושא 

ת לב ממקומות שאינן אוסרים את השחיטה, ובכך לחסוך מעצמנו תשומ

מיותרת. ברבים מהמקרים, הגופים הנלחמים בשחיטה עושים זאת 

עלול לגרום לעליה במפלס השנאה!  בהם מנימוקים אנטישמים, והמאבק

 כיצד, איפוא, יש לנהוג?

באופן כללי כאשר ישנו חשש שמאבק מסוים יסעיר את דעת הקהל  .שובהת

כאשר מדובר כנגד היהודים, צריך להמנע מכך, שהרי זה מסוכן. אולם 

בשחיטה הכשרה, הדבר שונה לחלוטין. בעבר, כל המאבק כנגד המזימה 

 הגדול ר"מ סולוביצ'יק זצ"ל.  לגזור על השחיטה היהודית נוהל ע"י הגאון

הדבר נוגע כמובן לשאלת ה"איך" לנהל את המלחמה הזו. אבל על אמנם 

 התשובה היא שחייבים להאבק, אפילו שיש פתרונות -השאלה "האם" 

חילופיים להשגת בשר ומדוע? כי זו שאלה של חילול ד'. מה טוענים מתנגדי 

השחיטה? שכביכול, השחיטה היהודית היא אכזרית! וכי יתכן שהקב"ה 

הורה לנו לעשות מעשה של אכזריות? היתכן? חלילה מלהסכים לטענה כזו, 

הסברה והשתדלנות ב האפשריים זה 'חלול ד'! צריך להשתמש בכל כוחות

שזה הדבר החמור ביותר!!! זה לא מאבק על השחיטה!  -למנוע חילול ד'  כדי

 זה מאבק על כבוד שמים!

 לחבור למוסלמים במלחמה
ובאותו ענין: המאבק נגד השחיטה ניטש כיום גם נגד השחיטה המוסלמית. 

ותר בגלל שהיהודים והמוסלמים נמצאים באותה בעיה בסוגיה זו, האם מו

 .המאבקלחבור למוסלמים לצורך 

: עם ישראל הוא עם לבדד ישכון. אין להתחבר אל שום רשע בשום שובהת

מאבק ומהתחברות כזו לא ייצא שום דבר טוב. בכלל, אין זה בריא להצטייר 

כיום על כל אירופה, ואין  כמי שנמצאים בצד אחד עם המוסלמים שמאיימים

להיראות כגוש אחד. אנחנו עם לבדד ישכון ובשם אלוקינו נדגול.  טובזה 

אסור לנו לחבור לזרים, כי אם נחבור, אנו  נושאים בגאון את שם ד',אנחנו 

]וצריך בכל  שוברים את החומות ואז יש סכנה שנחבור גם לדברים אחרים...

 מקרה לשאול חכם[

 אין שותפות
סיה ועם ראשיה, בהצהרות ז. האם רצוי ומותר, לשתף פעולה עם הכנ

משותפות ובפרסומים משותפים אודות נושאים העומדים על הפרק בסדר 

כמו גם  בור היהודי,היום הציבורי הכללי, אשר בהכרח יש לו השלכות על הצ

קביעת רגע המוות, וכדו'? הליכה משותפת למאבק הזה, יכולה לשכנע רבות 

 את דעת הקהל...

אין ללכת בשותפות, בשום דרך ואופן. כיוצא כפי שהדגשנו, הכלל הוא ש ת.

בהוראת גדולי  -הדבר תלוי רק במצבים מאוד מסוימים, שאז  -מן הכלל 

כ"ק האדמו"ר מנובומינסק אפשר להתיר "כדבר חד פעמי וחריג".  -ישראל 
בעבר שאלה מסוג זה: היות ויש בארה"ב הפרדה בין דת  אל אותיש שליט"א

העבירה כספים למוסדות תורה ולהבדיל היא ממשלת ארה"ב לא וומדינה, 

גם לא העבירה תמיכתה לבתי הספר הקתולים. השאלה היתה האם מותר 

לשתף פעולה עם הקתולים, שמא במאבק משותף יהיה ניתן לשנות את 

העמדה הממשלתית. הקושי הכלכלי העיב מאד על מוסדות התורה ובתי 

. כלל וכלל לה זו אינה פשוטההחינוך והיה יכול להיות בכך פתרון מסוים. שא

יש צד הלכתי להכריע שהדבר אינו אסור, אבל גם קשה מאוד להתיר! 

 הענינים בינתים, לא נעשה דבר, ובחסדי ד' הסתדרו

צריך לזכור, שכאשר הולכים עם בני דת אחרת, זה לא רק שהם מחזקים  

 אנחנו גם מחזקים אותם! אנחנו עוזרים -אותנו. בזכות המאבק המשותף 

לקתולים לקבל כסף שישמש להם ללמד את דתם! אנחנו עוזרים למוסלמים 

זה לא ניתן לעשות!  -לקיים שחיטה על פי דתם! שרבנים יחזקו דת אחרת 

 שליט"א ובשאילה זו פנה גם האדמו"ר] ובפרט כשעצם השיתוף הוא בעייתי מאד.

ורבנו שליט"א אמר  ,למרן הגריש"א זלל"ה והוא אמר שצריך לשאול את מרן רבנו שליט"א

 ליבנו את הצדדים[ עם האדמו"ר  שצריך לשאול את הגריש"א זלל"ה ושניהם ביחד

 לבא לאירועים בשבת
ח. לעיתים מוזמנים רבנים לחגיגות שונות ורשמיות שנערכות מטעם 

כמובן השלטונות, לפעמים בימי שבת ויו"ט. האם יש היתר לרב להופיע שם, 

ע למסיבה בלא חילול שבת, וכדו'. האם עצם על כך שהרב הגי פירסוםמתוך 

ההופעה של רב, במקום כזה, הוא בגדר חילול שבת, כאשר בדרך כלל יש 

סיקור גדול של האירועים הללו באמצעי התקשורת וכו'? חשוב להדגיש 

 שאין מדובר בחילול שבת 

רבנים לא צריכים להיות שם בשום אופן, ולהיפך, נוכחותם תזיק  .שובהת

מאד ליהדות. יהודי, צריך שיראו עליו שהוא יהודי ושהוא נוהג כיהודי! 

, וזה מה שרב צריך להפגין כלפי חוץ. אם בשבת, יהודי צריך לנהוג כמו בשבת

 עכשיו שבת, אז הכל צריכים לראות ש"שבת היום"! אמנם יכול להיות שאין

כאן שאלה הלכתית של איסורי שבת, אבל השאלה היא איך צריכים לנהוג 

בשבת! השאלה אינה איך הגוי יראה את זה, אלא איך היהודי יראה את זה! 

פחות חשוב מה יחשוב הגוי אם הרב לא ישתתף, אלא מה ילמד מזה היהודי 

 אם הרב כן יהיה נוכח! בעיקר כאשר רוב היהודים בתפוצות אינם מקפידים

גם אם באופן  -כל כך על קלה כחמורה, מה הם ילמדו מהעובדה שהרב 

משתתף בשבת בכינוס כזה? האם זה יחזק אצלם  -שאיננו כרוך בחילול שבת 

ו פושרים את שמירת השבת, או חלילה להיפך?! האם זה יקרב רחוקים א

ק חלילה! זה השיקול היחיד. אין לי ספק, שגם יירחלחיי תורה אמיתיים, או 

 לגוי יבין את זה, ואדרבא, יכבד מאד את הדבר. אם יראו ששם ד' נקרא עה

, לפחות יכבדו את הדבר. אפילו גוי לא רואה בעין חיובית, כאשר יהודי הרב

 בפרט אם מדובר ברב! -אינו נושא בגאוה את דתו ומחפש היתרים 

 שמירת בתי העלמין
בדרך כלל ע"י  י. המאבק על שמירת בתי העלמין, ברחבי אירופה, מתנהל

גופים אחראים ורציניים, העושים מלאכת קודש, ימים ולילות, בהצנע 

והרחק מאמצעי התקשורת, כאשר ראוי ונכון לפעול בפעילות מעין זו. אולם 

לעיתים, ואולי זה גם נובע שלא כל פעם אפשר להצליח במאבק שקט 

ם מצד ועיקש, מתעורר רעש גדול, וכמובן שרעש גורם להתקפות על יהודי

כל מיני גורמים. האם יש לנו רשות לוותר על הדרישה לשימור בתי העלמין 

 או להתפשר בעקבות כך?
המציאות הוכיחה כי ישנם מאבקים שהצליחו בגלל שהמאבק היה בכוח, 

זי הערים, באופן בלתי מתפשר! מפעם לפעם, מוצאים בתי עלמין במרכ
א יהיה מאבק בכוח, זה לא מבחינת ערך הנדל"ן, ואם ל רבבאזור ששויה הון 

אך אם  -יבלם. אם יוותרו, זה עלול להעצים את מגמת חילול בתי העלמין 
 ילחמו, יסעירו את דעת הקהל העולמית וזה יכול לעזור...

.כל זמן שלא בנו, חייבים להלחם בכל דרך לבל יפגעו בקברי ישראל. שובהת
ישנם יהודים אחרי שכבר בנו, על מה יש להלחם? לדאבוננו, גם בארץ 

"ל יחללו קברים, והדבר גורם לכך שגם בחו -שמעיזים לחלל קברי יהודים 
שהנה,  ו מלחלל קברי ישראל, יטעןלעצור בעד שינסה"ל. הרי כל מי חר

וע"ז נאמר  בארץ ישראל, גם כן מחללים קברים כדי לבנות ולסלול כבישים. 
מים יש יהודים מהרסיך ומחריבייך ממך ייצאו. שמעתי גם שבמקומות מסוי

והם מוכרים את בתי העלמין לנוכרים לצורכי בניה.  ,שהשתלטו על הקהילות
 -האם מותר לוותר בגלל שהדבר יעורר שנאה?  -בכל אופן, לגבי השאלה 

מה יש כאן לוותר? כל עוד שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו חייבים לעשות 
ול. נכון צריך למחות, הכל. אם אין בידינו לעשות, אז אנחנו שותקים בכאב גד

אבל מה שייך כאן לוותר? אנחנו לא מוותרים! אנחנו נלחמים בכל הכלים, 
כשאפשר. כל עוד ניתן, חייבים לעשות הכל! וכשאי אפשר, שותקים! לא 

 מוותרים!
 ר אנטישמיותהאם מעור

 ומה לגבי הטיעון שזה מעורר יותר אנטישמיות?
בו אותנו. עשו שונא ליעקב, בכל ת. גם כך לא אוהבים אותנו, מעולם לא אה

וצריך  דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה, הוא לבדו, מצילנו מידם...
 שאילת חכם בכל מקרה ומקרה.

או   okmail.co.il@0527680034נא לפנות:  להערות והארות והוספות על הענינים הנכתבים בעלון. ולתרומות והנצחות
 ולציין עבור כאיל תערוג 0722164414ירושלים או בפקס  5397או בת. ד.  בין הסדרים 0527680034ל 
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 ד' אלול תרפ"ונלב"ע מרן רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק האור שמח זצ"ל  יום היארצייט של 
 שקיעות בלימוד

ר שמח שקיעות של האו , שמרובדוינסקמתושבי  בנו ששמע מאחדסיפר ר
בלימוד היה נראה לפעמים באמצע שמונה עשרה שכל כולו שקוע בתורה 

שמצאוהו פעם אחת שהרים רגלו על הספסל ואינו ידע היכן הוא נמצא. 
ובא )ירושלמי ברכות ]וכעין המ באמצע שמונה עשרה, והתחיל לחשוב בלימוד...

 [תורהגליון שמחת עז"ה בוראה מה שנכתוב בזה ב ,על אמוראים פ"ד ה"ד(
 בזמן המלחמה

"האור שמח" ישב ולמד בביהמ"ד "בזמן הפגזה" בזמן שכולם היו שח רבנו: 
דלאו כל אדם יכול ת. אמנם ציין רבנו ואמר 'לכל כדור יש כתובבמקלטים. 

כולו תורה  שכלות"ח  ,וירא שמים ,נשגבהאור שמח היה צדיק רק  לומר כן,
בתחילת פר' תצוה, ובמק"א דן רבנו בענין  ]א"ה ועי' מש"ח וכו'.יכול להמשיך ללמוד כך 

זה האם יש כאן את דברי האוה"ח בפר' וישב שיש זהירות מבעל בחירה, שיכול להזיק אע"פ 
חוזר להיות כמו כל  ,ם מסויםדשלא נגזר, וחילק דכאן שזה מלחמה כללית ואינו בדוקא כנגד א

 סכנה ואינו מקרי בר בחירה[ 
 הספד על האור שמח

רצו  שמח לבית עולמו, רוני כשנסתלק מרן הגרמ"ש בעל האורשח רבנו: זכ
שלושים  ]ההספד[ לעשות אצלינו בבריסק מספד גדול, אך מאחר שזה היה

רק ו .סי' תקמ"ז סעי' ג' כמבואר בשו"עו דפיום קודם החג נדחה ההס
בתחילת מרחשון עשו מספר גדול בבית הכנסת 'שול הקדש' שהיה סמוך 

 פורטראפהרב היה  ניהםיוהביאו מספידים גדולים ובסק, לבית חולים בברי
שלא היה  כיון הספיד במעמד, לא אף שהשתתף ועוד. אמנם הגרי"ז עצמו

 דרכו לדבר בציבור.
פני גיל בר ל קצת שבשעתו היה נער צעיר על כך שליט"א תאונן רבנו]ומ

חשיבות הדבר להאזין ולהתעורר מדברי הספד ל דיו ולא השכיל ,מצוה
לבית  יכנסההיה קשה לו ,ורב כיון שהיה שם דוחס עצוםורו שם, שנאמ

 [. ו על זהכל ימי , ומצטערלשמוע הדברים כראוי המדרש, לא הצליח
 מכתב אודות הספר הקדוש משך חכמה השלם

  ו"יצ קבר ינב. ס"תש ןחשו מד' ח

 טוב אך לך אשר לולכ א"שליט דומב חיים שמואל' ר הנעלה' הג בהר' לכ
  .הימים לכ וברכה

 לבוא והנה חכמה משך הקדוש הספר הדפסת לרגלי מליםב לבוא כיבדתני
 בזה תיםשפ ודבר בדורינו לאנשים שייך לא רוומחב הספר על שבח בדברי

 גאון של מקחו לברר שזוכה מי יאשר כי זכותך אביע רק ,יחשב למחסור אך
 שיתבדרו ,ינודור ועם ל"זצ הגאון ומחבר עם דחס עושה אתה הובז וצדיק

 מצוה גוררת צוהמ כותוז חוצה מעינותיו ויפוצו ,מדרשא בבי תורתו ידבר
  ולהאדירה תודה להגדיל כהנה ,ועוד תורתו דברי יץולהפ להמשיך שתזכה

 .ת"יהש מבקשי לכ לב כחפץ
 הקדוש,המשך חכמה על  בעל נוסח שכתמהרב הנ"ל אל רבנו נשש]וכ

ש לא יכול ודשאדם שלא קהרי יש קטעים במשך חכמה ד רבנו הסביר 
 [. לכתוב אותם

 למה לא גדלים אור שמח
 םיכישרונ ילדים עם לכאן באים לפעם מפעם :ל"הגראי אמר חדתא בעידנא

 השאלה נשאלתו ?,איתם להתנהל איך ?איתם לעשות מה ושואלים מאד
 אחד' שמח אור מהם לצאת צריך היה הרי ?כך אחר נעלמים הם להיכן

  .לפחות
 ישקדו ולא ,ילמדו שלא רבים כוחות בהם משקיע הרע שהיצר כנראה והשיב

 ללמוד הללו הכישרונות לבעלי יד בכיתה ובהט להיות כדי וכי ,תלמודם על
 ולא "כלשונו כביצה או כזית רק" שילמדו חזק עובד ר"היצה וכך ,דקות חמש

  !שמח אור להיות צומחים
 לא שהיום הסיבה שמא רבנו: באוזני אמר בחדר שעמד התלמידים אחד

 אנו שבימינו כיון ,אחר מטעם הוא שבתוכנו הכישרונות לפי גדולים צומחים
 לגדולים לצמוח מפריעים אלו שכל ,עינוגים והרבה ,הזה עולם בתוך םייושר

  קודם ורבד המופלגים החכמים כמו לפרוח
 פשמט הרע היצר יכ לומדים לא הם ואמר שב אבל ,כליל דחהו לא ל"הגראי

 .שטויות בו ומכניס מנוח לו נותן לא הרע היצר ימיו את שיבזבז האדם את
 

 
ת הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א הגליון מקודש לעילוי נשמת הרבנית מרת חנה שטיינמן ע"ה אש

נלב"ע י"ג אלול תשע"ד- יבסקי שליט"איובת מרן הגר"ח קנ
הג"ר יוסף ישראל ישראלזון את בת גיסו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ואכן השידוך מצא חן בעיני רבינו וב"ה בנו  –כשהגיע בן רבינו, הג"ר רבי שרגא נח שטינמן שליט"א לפרקו, הציע שכן רבינו 

זכה להיות כי תכי יש בה דמיון לאביה הגדול שליט"א, ובירכה  :והתבטא ראה אותה אחת פעםובית נאמן לתפארה. כשהיתה תינוקת קטנה ממש, היה זה כבר בסוף חייו של מרן החזון איש זי"ע, 

 במעלת אשת חבר במשנת רבנו.גם נישאה לתלמיד חכם. ונכתוב מרן הקהילות יעקב אמר שברכת החזו"א התקיימה שזכתה ותלמיד חכם. ואשת 
 אשת חבר

 על למחול יכולה היא אם לעיין יש )שבועות ל, ב( כחבר היא הרי חבר אשת
 ב"ל דף בקידושין אמרינןד כמו כבודו על למחול יכול ח"התהרי ד ?כבודה

 לא תוכל לכןו אצלה שייך לא הרי וזה ,היא' דילי דתורה משום דיכול למחול
 הוא הרי הכבוד וכל ,מוחל לא הבעל הא מוחלת היא אם' דאפי ועוד ,למחול

 כבודוזה ד משום הוא אותה לכבד דצריך מה אם תלוי זה דדבר אלא ,בשבילו
 ,לכבדה חיוב אין מוותרת דהיא כיון כ"וא ,בזה שמתכבדת דבר לה שעושין

 מהני לא ואז אותו שמכבדין נקרא זה כבוד לה שנותנין הדבר דעצם או
 (. )אילת השחר שבועות ל, במחילתה

 מעלת אשת ת"ח
צדיק   לתפלת צדיק בן צדיק תפלת דומה שאין לה ולא לו י"פרש' ה לו ויעתר

 מ"מ ,אלו במצוות נצטוו לא עדיין הזכרים גם ת"מ דקודם פ"ואעבן רשע. 
 בן צדיק שהוא כיון יותר נתקבלה תפילתו אלא ,התורה כל את קיימו האבות

 ,תורה ללמוד ליצחק וסייעה המצוות קיימה שרבקה דכיון כ"וע צדיק
 הוא שיצחק זה טעם לולא ,תפילתו כמו להתקבל צריכה היתה תפילתה

 )אילת השחר פר' תולדות(. צדיק בן צדיק
 הוה עוקבא מרז, ב "כתובות סברי הגמ' בדלבאר  וכעי"ז אמר רבנו שליט"א

. דדשא בצינורא זוזי ארבעה ליה דשדי יומא כל רגיל דהוה, בשיבבותיה עניא
 נגהא יומא ההוא. טיבותא ההוא בי קעביד מאן איחזי איזיל: אמר אחד יום
 מצלי דקא דחזיוה כיון, בהדיה דביתהו אתיא, מדרשא לבי עוקבא למר ליה
 גרופה דהוה אתונא לההוא עיילי מקמיה רהוט, בתרייהו נפק לדשא ליה

 כרעיך שקול: דביתהו ליה אמרה, עוקבא דמר כרעיה מיקליין קא הוה, נורא
 דביתא בגויה שכיחנא אנא: ליה אמרה, דעתיה חלש. אכרעאי אותיב

אמורא ולמד תורה, ואמאי והעיר רבנו הרי מר עוקבא היה  .אהנייתי ומקרבא
למוד, ללו  הסיבה לזכות יותר מאשתו, וע"כ  דכיון שהיא סייע זה לא יותר

 עוד מעלה שנותנת צדקה בעצמה. לה יש לה שכר לימודו. והיה
 בבית חמיה הסייע

א, רבינו שליט" יבחלט"א בשנים האחרונות לחיי הרבנית תמר ע"ה, אשת
]שלא ויתרה עליו בשום זכתה מרת חנה ע"ה לסייע פעם בשבוע בקביעות 

אחרי פטירת חמותה המשיכה לבוא ווהיתה באה לעזור במה שצריך.  מחיר[
את הכבוד את פעמים שהיתה מנצלת את הגעתה ושואלת בירובקביעות. 
 שנתבקשה לשאול. שליט"א שאלות רבנו חמיה מרן
ע שראה רבינו ששוטפת את הבית בימי אירני הבית כשפעם אחת וזוכרים ב

חול המועד, ודרכו של רבינו היתה כל השנים שלא לשטוף את הבית בחול 
בחול היא שוטפת  המועד, מפני קדושת המועד, ושאל אותה רבינו למה

שביתו של [ רבנו הגר"ח שליט"א] אבא אמר" –המועד? השיבה בהאי לישנא 
 שוטפו אף בחול המועד.ומותר ל גדול הדור צריך להיות נקי"

 המעשרות
רבינו שליט"א, והיתה  יו שלהיתה ממונה על פירור הלחם לארוחותהיא 

קונה אחת לשבוע לחם, וממנו הכינה שקיות מדודות לפי משקל, לכל 

ארוחה. והי' צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות, וכידוע הנהגת רבינו שלא 
מקפיד להפריש תרו"מ בעצמו ות, רק נותן לאחרים לעשר אף ע"י שליח

בבית  פעם אחת ששכב במטה עם חום גבוה מאד, ומשום מה הבין שיש ]ו
 הלך למטבח לעשר, ולא הסכים למנות אתירקות לעשר, מיד קם מהמטה, ו

הרבנית ע"ה לשליח, וכשעישר היו ידיו רועדות ממש מהחום[. ממילא 
שר רבינו את הצדקנית מרת חנה ע"ה היתה צריכה להמתין כל פעם שיע

הרבה זמן עד שהיה רבינו פנוי לכך, מפני שהיה  נמשךהלחם, והרבה פעמים 
באמצע שיעור וכדו', ולכן רצתה לעשר בעצמה, אך לא הסכים רבינו, עד 
שמצאה פתרון, שהיתה קונה את הלחם מכספה, וזוכה בו לעצמה, והיתה 

מביאתו  מביאה לבעלה הגאון רבי שרגא לעשר את הלחם, ורק אח"כ היתה
 .לרבינו כשהוא כבר מעושר, והיה סומך עליה שאמרה שזה כבר מעושר

]ונשאל רבנו לטעם מנהגו לעשר בעצמו ולא ע"י שליח מיאן להסביר, ורק 
רמז להערת הגר"ש איינשטין שליט"א בהא דנפסק בשו"ע יו"ד סי' של"א 
 סעי נב דבזה"ז שהתרומה הולכות לאיבוד א"צ לתרום מן היפה, אבל דעת
הרמב"ן בסה"מ השמטות ל"ת ז' דגם בתרומה טמאה יש מצוה לתרום מן 
היפה, והובא באילת השחר פר' קרח, וממילא אם השליח תורם מן הרע על 

 היפה ואשלד"ע[.
 על שלוש עבירות

, ופעם אחת בתקופת מחלתה הזכירו הרבה את שמה לפני רבינו שליט"א
שלוש דבקי מיתה יש "' אמרו חז"ל בשבת ל"ב א אחרי שבירכה הגיב, הרי

 מברך שבעז"ה תבריא. אני , והלא היא זהירה היתה בהכל, וא"כ"באשה
 אמנם אחרי זמן קצר חזרה המחלה ונגזרה הגזירה.

 מעלת היסורים
 ,זהלסבול יסורים ויש לה הרבה תועלת מאחרי פטירתה העיר רבינו, שזכתה 

 והוסיף עוד במעלת היסורים. )ברכות ה,א( וידוע שיסורים ממרקים
 לימוד משניות

אחד הנכדים והזכיר לו על מעלת הזכיר רבנו לבתקופה שאחרי פטירתה, 
לימוד משניות שמציל מדין של גיהנום, כי משנה אותיות נשמה, והזכיר לו 

 "חמומאשר שמינה ל" הפסוק על )מובא בתורת הבית פ"ו( את דברי המדרש
 .ו'שיושב בפתח גיהנום וכו' וכ

 הרי היא אשתו של בני
בעלייתו את המדרגות, התבטא בפני מלויו, כשהגיע לנחם את מרן הגרח"ק 

 .שזכתה שהתקיים בה "איזוהי אשה כשרה שעושה רצון בעלה"
ִזי ִאיז דָאך  -הסביר למה לא דיבר, אח"כ כנשאל ולא האריך בשיחה בניחום, ו

היא הרי אשתו  –ַאפרֹוי פּון ַמיין זּון רבי שרגא, ִאיז ִזי ָדאך ִווי ַמייֶנע ַאִקינד... 
  ]א"ה וכוונתו יהללוך זר ולא פיך[ ...של בני רבי שרגא, א"כ היא הרי כמו ילד שלי

זכה עזר, לא זכה כנגדו,  -לו עזר כנגדו, ואומר רש"י  כתוב אעשה ,ואמר רבנו
 ת כולה עזר לבעלה הגדול שיבלחט"א.זכתה להיווהיא 


