
סכך פלפונים
חג  בהתקרב  לארץ  הגרי"ז  כשהגיע  רבנו:  סיפר 
שיסככו  והסכים  סכך  לו  להביא  אמר  הסוכות 
רק  כשר,  הדין  מעיקר  שזה  וסבר  בפַלפונים,  גם 
רבי  )מפי  סיכך.  ומזה  קיינעס  לו  הביאו  הבנים 

שליט"א(. שוב  איסר 

אתרוג של הממע"ה 
לו  יש  א'  באם  שדנו  למה  מקום  יש  רבנו:  כתב 
דהממע"ה,  מוחזק  מדין  בו  שזוכה  באופן  אתרוג 
בו  לעשות  ויכול  שלו  הוא  דיניו  דלכל  דאע"ג 
משלכם  שיהי'  דבעי  גזה"כ  דיש  כיון  מ"מ  כרצונו, 
אולי  מוחזק  שאינו  מי  דלגבי  ספק  דנשאר  וכמו 
ה"נ  מספק,  שלו  מקרי  שלכם  דבעי  הגזה"כ  לגבי 
דבעי  הגזה"כ  דלענין  מוחזק  מדין  שזוכה  זה  לגבי 
בהלכ"ש  וכ"ה  ]א"ה  ספק,  דנשאר  אפשר  שלכם 
וכן  ועוד[  שלמה  מהחמדת  והביא  רט"ז  עמ'  א'  מועדים 
מקפיד  אינו  דהראשון  באופן  יקחנו  השני  אם 
לברך  כבר  יוכל  ולא  מספק  דיצא  אפשר  ומשאילו 
והוי  המצוה  יצא  כבר  דאולי  אחר,  אתרוג  על 
באריכות( ועי"ש  מתנה  עבודת  )ס'  לבטלה.  ברכה  ספק 

ספק בדין שויא אנפשי' חתיכה דאיסורא
חתיכה  אנפשי'  שויא  כמו  דין  יש  אם  לעיין  יש 
עדים  יש  אם  כגון  מצוה,  קיום  לענין  דאיסורא 
אבל  מינים  ד'  מצות  שקיים  ראובן  על  שמעידין 
מינים,  ארבע  היום  נטלתי  לא  אומר  בעצמו  ראובן 
שאינו  ]באופן  מינים  ד'  ליטול  ב"ד  יכפוהו  האם 
לענין  דרק  או  מחוייב,  הוא  שלדבריו  כיון  רוצה[ 

עדים. נגד  נאמנות  יש  איסורין 
הליכה ד' אמות

וכמבואר  אמות  ד'  מאכלו  אחר  ללכת  מקפיד  רבנו 
ק"ע  ס'  היטב  באר  ועי'  א  קיג,  בב"מ  בגמ' 
שהולך  אמות  הד'  שכל  מקפיד  ובסוכה  סקט"ז. 
רגע  אפי'  לצאת  יצטרך  ולא  הסוכה  בתוך  יהיה 

מהסוכה. אחד 
שיהיה  א  סעי'  תרל"ט  ס'  ברמ"א  הביאור  זהו  ואולי  ]א"ה 
הימים.  שבעת  כל  בסוכה  ודר  ומטייל  וישן  ושותה  אוכל 
ד"א  של  להליכה  הכונה  ואולי  מטייל  הכונה  מהו  דהעירו.. 

משחק[. הכונה  מטיל  הסביר  עצמו  ורבנו  הסעודה.  אחר 

קנית מצות וד' מינים מהסוכן
רבים  עוררתי  שליט"א:  ר.  ר"מ  הרה"ג  כתב 
כסף  בקנין  ומצות  מינים  הד'  לקנות  שהמהדרין 
במ"ב  כמבואר  החג  לפני  ומשלמים  מדאו'  שמהני 
כסף  שנתנו  מה  מהני  שלא  פעמים  סק"י,  תרנ"ח 
ולא  מסוכנים  אותם  קונים  רוב  שע"פ  משום 
לאסוף  בא  לא  שהבעה"ב  רבות  ופעמים  מבעה"ב, 
הקונים  של  כספם  את  לא  )ובודאי  החג  לפני  כספו  את 
הקונה  מיד  הכסף  הגיע  שלא  ונמצא  החג(  בערב 
את  קונים  הסוכנים  אין  רוב  דעפ"י  לבעלים, 
מקבלים  אלא  בעה"ב,  ונהיים  לעצמם  הסחורה 
מוכר  הסוכן  אין  וכן  מהמכירה,  מהרווחים  אחוזים 
הסוכן  אין  וגם  בעה"ב  של  כשליח  הסחורה  את 
ויתכן  הבעה"ב,  עבור  הקונים  מיד  הכסף  את  זוכה 
)דלמה  לבינתיים  הכסף  על  שמירה  מקבל  לא  דאף 
אלא  כספו(  את  לקחת  בא  לא  הבעה"ב  אם  להתחייב  לו 
יתכן  וא"כ  צג:(  ב"מ  התוס'  )וכספק  בלבד  דעת  כבן 
מקום  כמו  הוא  הסוכן  אצל  הכסף  הנחת  דמקום 
ועוד  בתורי"ד  )יעוי'  הבעה"ב  עבור  המיועדת  לקופה 
אין  אך  קידושין(  במס'  סלע  ע"ג  תנם  בסוגית  ראשונים 

שם  כ'  ובמ"ב  למוכר.  מהקונה  מעות  נתינת  כאן 
חצר. קנין  לדאו'  שמהני 

את  אח"כ  הקונים  שמביאים  מה  ל"מ  לכאו'  אך 
קנו  שכבר  הם  בטוחים  שהרי  לביתם  המינים 
כמבואר  חצר  קנין  ל"מ  ובכה"ג  הכסף  ע"י  מדאו' 

נד.. בב"ב  בתוס' 
בדבר  שעיין  שליט"א  הגר"ח  מרן  מו"ר  פי  ושאלתי 
את  לזכות  הסוכנים  לכל  ולהורות  להחמיר  ופסק 
)ויהני  הבעלים  עבור  מידם  הלקוחות  של  הכסף 
לכל  יודיעו  שהסוכנים  דמילתא  ולרווחא  זכין(  מדין 
לקנותם  לבית  המינים  הכנסת  בעת  לכוין  הקונים 

מהני. הפוסקים  רוב  שע"פ  חצר  בקנין 
)מחשבת  להקל.  צידד  שליט"א  הגראי"ל  מרן  אך 

ח"ב( עם 

להתיחס לכל אחד
זכה  מכבר  שלא  צעיר  אברך  שנה  כ30  לפני 
ברק,  בבני  להתגורר  הגיע  ומצות  לתורה  להתקרב 
משפחתו  בני  על  גם  השפיעה  במצות  שמחתו 
אחד  סוכות  חג  וכשהגיע  ומצות  מתורה  הרחוקים 
מוזמן  והוא  דקל  עצי  בחצירו  שיש  לו  אמר  מהם 
כך  ואכן  בחצרו,  היפה  הלולב  את  ולקחת  לבוא 
רבים  שעשו  כפי  הלולב  את  שלקח  לאחר  עשה 
לרבינו  אותו  להראות  עמד  דאז  ברק  בני  מתושבי 
ובחן  הלולב  על  רבינו  התעכב  לרבינו  כשהגיע 
דבר  של  בסופו  ואמר  צדדיו  מכל  רב  זמן  אותו 
לולב  לגבי  הפוסקים  מחלוקת  שיש  דע  לאברך 
. קנרי  והוא  ויתכן  ספק  יש  שהבאת  ובלולב  קנרי 
ספק  מטעם  להכשיר  אפשר  אם  רבינו  והסתפק 
ראוי  שיותר  לבד  להבין  לאברך  ונתן  ספיקא, 
שרבינו  האברך  כשראה  ואכן  אחר,  לולב  להשיג 
לולב  להשיג  טוב  יותר  רבינו  את  שאל  מסופק 
באיזור  הנטועים  הדקלים  ]רוב  לו  הנהן  ורבינו  אחר 
לא  המשווקים  ולמעשה  קנרים  לולבים  הם  החוף  מישור 
ההלכתית  הבעיה  בגלל  רק  לא  משם  לולבים  לשוק  מביאים 
ומביאים  מסחריות  כמויות  שם  אין  כי  בעיקר  אלא 
אל  דרי  כגון  קנרי  לולב  מצוי  לא  ששם  אחרים  ממקומות 
מצוים  ולא  כמעט  שבשוק  כך  וכד  הירדן  בקעת  עריש 
על  מקשה  בשוק  אלו  לולבים  המצאות  אי  קנרים  לולבים 
לולב  לבין  בינו  להבחין  קשה  הכי  שבלאו  כזה  לולב  זיהוי 
על  כלל  ידעו  לא  ומשפחתו  תשובה  בעל  אברך  ואותו  רגיל, 
מקורו  על  רבינו  את  ליידע  לנכון  ראה  לא  ולכן  הזה  החילוק 
זמן  והסתובב  רבינו  מבית  יצא  האברך  הלולב[  של 
חשב  כשחזר  אחר  לולב  למצוא  שהצליח  עד  רב 
רבינו  לפני  אנשים  מאות  עברו  כבר  שמסתמא 
להפתעתו  הלולב  את  לו  כשהראה  זאת  ולמרות 
הבעיה  את  הזה  בלולב  אין  ראשית  רבינו  אמר 
בבדיקתו  המשיך  ואח"כ  הקודם,  הלולב  של 
האנשים  לעיני  שהרי  פה  פעור  נשאר  האברך 
על  רק  לכאורה  הסתכל  רבינו  בתור  העומדים 
להתעכב  בלא  ואחד  אחד  כל  של  ואתרוגו  לולבו 
עיכוב  ללא  לעבור  יספיקו  רבים  שאנשים  כדי 
רק  לא  אנשים  מאות  אחרי  יזכור  ואיך  מיותר 
אלא  שמאחריו  האדם  את  גם  אלא  הלולב  את 
לו  אכפת  היה  המינים  כשרות  שמלבד  בהכרח 
ריש  רש"י  עי'  וליבו  עיניו  ונתן  ואחד  אחד  מכל 

האנשים.  תועלת  על  שמות  פרשת 
האופן  על  עבורו  מאלף  שיעור  זה  שהיה  ואמר 
אדם  מכל  אכפת  לו  שיהיה  ה'  עובד  צריך  שבו 

הסוכות( חג  על  אתבונן  )מזקנים  ואדם. 
חשש גזל

באתרוגיו  ]שמפורסם  שליט"א  ניימן  משה  הרב  סיפר 
לרבינו  להביא  שנה  מידי  נוהג  שהיה  המהודרים[ 
שביבולו,  ביותר  הטוב  האתרוג  את  אתרוגיו  מפאר 
נוספים  אתרוגים  כמה  גם  היה  לרבינו  אומנם 
אתרוג  גם  אז  היה  ואולי  תימני  אתרוג  וגם 
האתרוג  אולם  שיטות,  עוד  לצאת  כדי  מרוקאי 
האתרוג  היה  הוא  לו  מביא  היה  משה  שר' 

מרן.  של  העיקרי 
היפה  האתרוג  על  אחת  ששנה  משה  ר'  סיפר 
היה  זאת  מלבד  אולם  קטן,  בלעטל  היה  ביותר 
ההידור,  בתכלית  מהודר  במיוחד  יפהפה  אתרוג 
אותו  נתן  שלו  ביותר  הטוב  האתרוג  שהיה  וכיון 

בשנה.  שנה  כמידי  לרבינו 
אתרוגיו  לשווק  מקום  משה  ר'  שכר  ימים  באותם 
בשעת  שם  בהיותו  והנה  ברטנורא  כיכר  ליד 
מיד  אליו  הגיע  שרבינו  לו  מודיעים  הצהרים 
מרן  כשחזר  התברר  פניו,  להקביל  יצא  משה  ר' 
אליו  במיוחד  מרן  בא  פוניביז  קטנה  מהישיבה 
נוסף  אתרוג  לי  שלחו  למעשה  לו:  אמר  וכך 
הבלאטלך  בלי  אבל  לי  שנתת  כהאתרוג  מהודר 
תוכל  תרצה  שאם  כדי  זאת  להודיעך  אליך  ובאתי 
אברך  שהרי  ולמוכרו  חזרה  האתרוג  את  לקחת 
ברור  משה  ר'  אמר  פרנסה  צריך  ואתה  אתה 
מרן  אצל  יהיה  שאתרוגי  הזכות  את  הפסדתי  שלא 
שבו  זה  מעמד  אבל  אצלו,  האתרוג  את  והשארתי 
בגילו  אלי  בא  ובעצמו  רבינו  טרח  כמה  ראיתי 
זהירותו  וכן  שליח  לשלוח  יכל  והרי  המופלג 
הזולת  ברגשות  והן  בממון  הן  רבינו  של  הגדולה 

הסוכות( חג  על  אתבונן  )מזקנים  מזכרוני.  מש  לא 
אתרוג הראוי למאכל

שרבינו  שליט"א  שטיינמן  שרגא  רבי  הגאון  סיפר 
אב  חודש  של  הזמנים  בין  כל  איתו  נוסע  היה 
קדימה  מושב  ]אולי  תימן  מעולי  שם  שגרו  למושב 
תימני  אתרוג  קונה  רבינו  והיה  בדיוק[  זוכר  אינני 
חנות  ראה  שם  שבהיותו  רבינו  וסיפר  מהעץ 
להתכופף  צריכים  שהיו  מאוד  נמוך  היה  שפתחה 
אתרוג  שם  מוכר  המושב  מבני  וא'  להכנס,  כדי 
מהאתרוג  פרוסות  חותך  שהיה  דהיינו  משקל  לפי 
לאכול  אפשר  אי  הרי  רבינו  ושאל  מוכרו  וכך 

שהוא?  כמות  אתרוגים 
"זייער  טעים  מאוד  זה  הרי  ואמר  המוכר  והתפלא 
לאוכלו  שדרך  לדין  בקשר  ע"ז  דיבר  רבינו  זיס" 
שהכל  עליו  מברכים  חי  אותו  אוכלים  אם  מבושל 
פסק.  מה  זוכר  אינני  הנ"ל  האתרוג  על  ודן 

הסוכות( חג  על  אתבונן  )מזקנים 

ללמוד בסוכה או ללבוש טלית
שליט"א  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  נשאל 
בטלית  לבוש  נשאר  בעודו  ללמוד  שרגיל  מי 
את  ילבש  אם  ובסוכה  בביהכנ"ס  התפילה  אחרי 
אפשרויות  ב'  לו  ויש  זה,  עם  לו  חם  יהיה  הטלית 
ללמוד  או  הטלית  עם  בביהכנ"ס  להישאר  או 
דאורייתא  קיום  יש  ובשניהם  טלית  בלי  בסוכה 

טלית?  או  סוכה  עדיף  מה 
שקולה  והיא  היות  עדיפא  ציצית  דמצות  והשיב 
מעלה  בסוכה  שיש  ואף  המצוות,  כל  כנגד 
בכך  זצ"ל(  הגר"א  בשם  )וכידוע  גופו  בכל  שמקיימו 
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כן  ואם  עדיף  כולם  המצוות  כל  מעלת  זאת 
דאין  אמר  עוד  ע"כ,  סוכה  מצות  על  עדיף  זה 
וציצית  מועט  לזמן  מצוה  היא  דסוכה  לטעון 
ושאינו  שתדיר  חזינן  אדרבה  השנה,  כל  לו  יש 
לבוש  לא  אם  זה  שכל  והוסיף  קודם,  תדיר  תדיר 
ושואל  בט"ק  לבוש  כבר  הוא  אם  אולם  בט"ק 
עדיפא  דסוכה  מסתבר  סוכה  על  טלית  עדיף  אם 

תשע"ז(  סוכות   - חיים  מים  )גליון  עכ"ד 
שנים אוחזין באתרוג

לייקוד  ישיבת  בהיכל  רבנו  ע"י  שנאמרו  דברים 
תשס"ה חשון 

מהארבע  א'  אוחזים  שנים  אם  הדין  מה  שאולני 
את  בזה  מקיימים  אם  יחד  כולם  את  או  מינים 
קיחה  נקרא  זה  האם  לכם,  ולקחתם  של  המצוה 

קיחה. נקרא  לא  זה  אוחזין  ששנים  כיון  או 
)דף  מציעא  מבבא  זו  לשאלה  ראי'  להביא  ויש 
דהמגביה  זה  לולא  מציאה,  שהגביהו  דבשנים  ח'( 
כי  מועיל,  היה  לא  חבירו  קנה  לחבירו  מציאה 
קרקע,  ע"ג  כמונח  זה  לגביו  אוחז,  שהשני  מה 
לחבירו  מציאה  דהמגביה  הדין  לזה  שמועיל  רק 
נמי  זכי  לנפשיה  דזכי  מגו  או  חבירו,  קנה 
אוחזין  כששנים  זה  דבלי  מבואר  עכ"פ  לחבריה, 
כמונח  לגביו  אוחז  שהשני  החלק  נחשב  בחפץ 

קרקע. ע"ג 
מציאה  מגביה  של  סברא  יש  זכיה  לענין  וא"כ 
זכי  לנפשי'  דזכי  מגו  או  חבירו,  קנה  לחבירו 
של  דין  לא  הרי  זה  כאן  אבל  לחברי',  נמי 
לא  הוא  מחזיק  שהשני  דמה  נמצא  ממילא  זכיה, 

בזה. יוצא  ואין  דבר,  חצי  רק  אוחז  והוא  מחזיק, 
פטורין,  שעשו  דשתים  שבת  לענין  שמצינו  ומה 
של  "עשיה"  דנחשבת  שבת  לענין  שייך  זה 
ולא  "להחזיק"  דין  זה  מינים  בד'  אבל  שניהם, 
אחד  לכל  חסר  אוחזין  כששנים  ממילא  עשיה,  דין 
וראה  ]א"ה  בזה.  ונו"נ  יוצא  ואינו  השני  החצי  את 

תשעו[ הסוכות-  חג  תערוג  כאיל  בקו'  בזה  שהבאנו  מה 

דברי רבנו בענין ניסוך המים
זאת  ובכל  מועדים,  כמה  יש  השנה  במשך  הנה 
ואע"פ  שמחתנו,  זמן  הנקרא  הוא  הסוכות  חג 
וגם  פסח  גם  שמחה  זמני  הם  המועדים  שכל 
זמן  נקרא  הסוכות  חג  זאת  בכל  שבועות, 
שהי'  מצינו  בסוכות  השמחה  של  והשיא  שמחתנו, 
לשאוב  הולכים  כשהיו  השואבה,  בית  בשמחת 

המזבח. המים  ניסוך  מצות  לקיים  מים 
וברובם  קרבנות  הקריבו  השנה  ימות  בכל  והנה 
היו  בסוכות  אבל  יין,  מנסכים  היו  אך  נסכים  יש 
וזה  בששון,  מים  ושאבתם  וכתוב  מים,  מנסכין 
שמחה,  הי'  החג  בכל  השמחה,  של  השיא  הי' 
במיוחד,  מציינים  השואבה  בית  שמחת  את  אבל 
מעולי  שהי'  הנביא  יונה  על  כתוב  )יונה(  בילקוט 
עליו  ושרתה  השואבה,  בית  לשמחת  ונכנס  רגלים 
א'(  )נ"ג  ובסוכה  גבוהה,  הכי  הדרגה  שזה  רוה"ק, 
שמח  כשהי'  הזקן  הלל  על  עליו  אמרו  איתא 
כאן  אני  אם  אמר  הוא  השואבה  בית  בשמחת 
נותנים  היו  לא  כאן,  מי  כאן  איני  ואם  כאן  הכל 
השמחה  ועשה  רקד  מי  פשוטים,  לאנשים  שם 
עשו  ובזה  הזקן,  הלל  כמו  גדולים  הכי  האנשים 

דבר  עשו  לא  היין  בניסוך  דברים,  משאר  יותר 
המים. לניסוך  כמו  מיוחד 

אבל  התורה,  טעמי  את  יודעים  אנו  אין  והנה 
אויר  דהנה  זה,  בדרך  גם  לפרש  עכ"פ  יתכן 
לחיות  דא"א  בעולם,  ביותר  הנצרך  הדבר  זה 
ולאחר  העולם,  בכל  אויר  יש  אז  אויר,  בלעדי 
לא  דאדם  ביותר,  הנצרך  הדבר  זה  מים  האויר 
כל  וצמחים  בע"ח  וכן  מים,  בלי  לחיות  יכול 
הדרגה  וזה  מים,  בלי  להתקיים  יכולים  אינם  אלו 

אויר. לאחר  השניה 
כ"כ  בדברים  אינו  ה'  עבודת  כלל  בדרך  והנה 
אלים  פרים  מקריבים  היו  בסוכות  וגם  פשוטים, 
ניסוך  וכן  מאוד,  גדולים  קרבנות  שהם  כבשים 
עולה  ואינו  פשוט  דבר  זה  מים  אבל  היין, 
המים,  בניסוך  ענין  כזה  עשו  ואעפ"כ  ביוקר, 
דבר  דוקא  צריך  שאין  ללמדנו  באו  דאדרבה 
שזה  במים  גם  אלא  ביוקר,  שעולה  דבר  חשוב, 
היו  לא  וגם  ה',  את  לעבוד  אפשר  פשוט  דבר 
היתה  לכן  לוגין,  ג'  אלא  מים  הרבה  מנסכים 
דבדברים  מלמד  הזה  דהדבר  לתאר,  שא"א  שמחה 
לנצל  ונלמד  ה',  את  לעבוד  אפשר  פשוטים  הכי 
לו  שייך  שזה  בבריאה  שיש  הכחות  כל  את 
כמה  עד  מזה  ילמד  ואדם  ה',  את  בהם  לעבוד 
לנצל  לו  שיש  דבר  כל  חייו,  כל  את  לנצל 
ונזכה  ביותר,  הגדולה  השמחה  וזה  ה',  את  לעבוד 
אפי'  לנו  שיש  מה  ובכל  הלב  בכל  ה'  את  לעבוד 
לגאולה  ג"כ  נזכה  זה  וע"י  הפשוטים,  בדברים 
פר'  החדשה  מהדורה  השחר  )אילת  בבא"ס.  האמיתית 

הוספות והשלמות לגליונות קודמים
"ואהבת"  אמר  ואם  מלעיל  "ואהבת"  שצ"ל  כתוב   | מצורע  תזריע  לפר'  בגליון 

מלרע.  צ"ל  לכתחילה  ואדרבה  טעות  שזה  כמדומה  יצא.  מלרע 
שהבחורים  אחרי  בישיבה  בחדר  שנשארו  חפצים  על  לרבינו  שאלתי  א'  פעם  נ.ב. 
שאינו  כך  על  לי  אמר  זצ"ל  שרייבר  )והגר"פ  חפציהם  את  ולקחו  אחר  לחדר  עברו 

עימם. לקחום  שלא  מזה  הפקר  שהם  לי  ואמר  יודע(, 

מתפללים  צירוף  על  רבינו  שנשאל  על  כתבתם   | מצורע  תזריע  פר'  בגליון 
וכו'  חלון  יש  שאם  והשיב  נשים  מעזרת 

שהחמיר  הרשב"א  דברי  והביא  סקנ"ב(  נ"ה  )סי'  המ"ב  בזה  דן  כבר  ראשית  והנה 
ומראה  חלון  יש  המפסקת  ובמחיצה  נשים  בעזרת  העומדים  פשוט  וז"ל  בזה 
נחשב  עשרה  בלעדו  יש  דאם  וכ"ש  לעשרה  עמהם  מצטרף  משם  פניו  להם 
דיש  שירד  לבהכ"נ  לירד  לו  הוא  בנקל  אם  טוב  יותר  ואעפ"כ  עי"ז  בצבור  תפלה 
לזימון.  כלל  דומה  אינו  דענינינו  וסוברין  הדין  עיקר  על  שחולקין  מהאחרונים 

למעשה  כן  שהורה  החזו"א  הוראת  ע"פ  הוא  שמצטרפין  פסק  שרבינו  ומה 
לו  צריכין  אם  רק  מפסיק  אינו  שצוה"פ  ואמר  מפסיק  צוה"פ  שהיה  בביתו 

צ"ד[ עמ'  מהדו"ח  ח"א  רבינו  בארחות  ]וכעי"ז 

להעיר  ויש  ומחצה.  פסוקים  ב'  קריאת  בעניין  מהפנקס  הבאתם   |  208 בגליון 
של  השלישי  הפסוק  של  השני  חצי  קרא  קורא  שהבעל  היה  כך  שהיה  שמעשה 
העולה  שבירך  עד  לתקן  הספיק  ולא  החול  בימות  שבקריאה  השלישי  העולה 
לחזור  שצריכים  או  קה"ת  ידי  יצאו  אם  הייתה  והשאלה  שלאחריה.  הברכה  את 
אותי  שאלתי  לו  ואמר  ננער  מיד  שליט"א  מרן  בברכות?  נוספת  עליה  ולקרות 

מש"כ. השיב  ואח"כ  שנה,   22 לפני  כבר  זה  את 
ג'  חשיב  ומחצה  פסוקים  ב'  בקריאת  אם  נידון  כ'   | בהעלותך  פרשת  בגליון 
ובמגילה  כז:  בתענית  מפורשת  גמ'  שזה  וילה"ע  בדיעבד,  יד"ח  לצאת  פסוקים 
פסוק  שחולקים  אומר  שמואל  עליות  בב'  לקרוא  פסוקים  ה'  רק  שכשיש  כב. 
הסברא. בעצם  שם  עליו  חולק  ואין  פסוקים  ג'  יהיה  קריאה  שבכל  כדי  לשנים 
ראז"ש  הרה"ג  רבנו,  של  ביתו  ונאמן  תלמידו  העיר   | בהעלותך  פר'  בגליון 
אני   - ברפאינו  חולים  של  שמות  הפנימי  מכיס  שהוציא  שכתב  מה  שליט"א 

לרצון. יהיו  לפני  אלא  ברפאינו  מזכיר  הי'  שלא  ראיתי 
הוידוי  לפני  לומר  פעמים  כמה  שאמר  שמעתי  גאון  ניסים  ר'  של  וידוי  בענין 

הגרשז"א[ נהג  וכן  ]א"ה  וכו'.  אומר  גאון  ניסים  רבינו  הי'  "וכך 
בנקיות. ידיו  ששומר  מכיון  הוא  מנחה.  תפילת  לפני  ידיו  נוטל  שאינו  שכתב  מה 
כמה   - במנחה  הארון  בפתיחת  מדות  י"ג  לומר  הורה  גדלי'  שבצום  שכתב  מה 

במנחה. מדות  י"ג  אומרים  שאין  ממנו  שמעתי  פעמים 
צדקה  לתת  הולך  כשהי'  גם  לתורה.  עולה  הסידור כשהיה  סוגר  שהי'  שכתב  מה 

הסידור. סוגר  הי'  שמ"ע  בסיום  פסיעות  ג'  פוסע  וכשהי'  דוד  בויברך 
הכתב  מתוך  להתפלל  מקפיד  שליט"א  שרבינו  שכתבתם,  במה  להעיר  רציתי 
הדף. את  הוא  שהופך  עד  מלהתפלל  ממתין  הוא  דף  להפוך  צריך  שכשהוא  עד 
אלא  הכתב  מתוך  דווקא  להתפלל  הקפדה  ריבוי  מתוך  זה  שאין  לומר  יתכן 
הברכה  וזאת  בספר  בזה  ]ועיין  שמתפלל.  כדי  תוך  מעשה  לעשות  שלא  שנזהר 

.]5 הערה  א'  פרק 

מים  שליט"א:  מרבנו  והליכות  הלכות  במדור  כתוב  סע"ב  ג  דף   | קרח  פ'  בגליון 
ועי'  מלאכה.  בהם  נעשה  ולא  שומרים  רק  שהמים  כשר,  הלולב  את  בו  שהניחו 
והביאו  ניתנו.  להנאות  לאו  דמצות  סברא  דהביא  פ"א  בידים  ישראל  תפארת 
נעשה  דלא  לנט"י  כשר  )אקוריום(  דגים  שם  שיש  שמים  סק"ה  קס  סי'  מג"א 

ע"כ. הדגים.  את  שמרו  רק  מלאכה 
כתבו  ט,  ס"ק  שם  משנ"ב  וכן  ה,  ס"ק  ק"ס  בסי'  שם  במג"א  והרי  הבנתי,  ולא 
)ובע"כ  ע"ש.  וכו'.  מלאכה  מקרי  יכמושו,  שלא  כדי  במים  ירקות  שרה  שאם 

וצ"ע. לירק(.  דג  בין  לחלק 

המוציא  קודם  ויברך  יטול  אם  ידים  ליטול  שכח  אם  נידון  כ'   | קרח  פר'  בגליון 
גם  לאכילה  ברכה  בין  להפסיק  שאסור  מבואר  ו  קסז,  שבסי'  וילה"ע  לא,  או 
עיי"ש  הפסק,  אי"ז  בדיעבד  )ורק  דרבנן  איסור  שזה  אף  לבהמה  אוכל  לתת  כדי 

טפי(. חמירא  נט"י  )ושמא  בנידו"ד  ה"ה  ולכאורה  בבה"ל(, 

למ"ב  וציינתם  כזית  מיד  שאוכל  כתבתם  והליכות  הלכות   | בלק  פרשת  בגליון 
קע"ז. סימן  וריש  ט"ו  ס"ק  קס"ז  סימן  מ"ב  וצ"ל  ר"י  סימן 

והליכות להלכות  הוספות 

השנים בברכת  ב'  בפעם  שכח 
ואם  תפילה,  שומע  בברכת  מזכירו  השנים,  בברכת  ומטר  טל  ותן  להזכיר  שכח 
ונזכר  שכח  ושוב  השנים,  לברכת  וחזר  רצה,  שהתחיל  לאחר  ונזכר  שם,  גם  שכח 
עד  ברכות  אמר  וכבר  היות  תפלה  לשומע  לדלג  יכול  אינו  וגו',  שופטינו  בהשיבה 

תפלה.  בשומע  מטר  וישאל  הסדר  על  לומר  צריך  אלא  תפילה,  שומע 
במודים  שהאוחז  הדין  שמקור  מפני  השנים,  לברכת  לחזור  שצריך  שטענו  ויש 
מהבדלה  כן  והוכיח  י"ד(  סי'  )פ"ד  בברכות  הרא"ש  כתב  השנים,  לברכת  חוזר 
אכל  גם  ואם  הכוס,  על  ומבדיל  היות  חוזר,  אינו  חוננתנו  אתה  לומר  ששכח  דמי 
בטל  כמ"כ  ס"א,  רצ"ד  בסי'  השו"ע  וכ"פ  ומתפלל,  חוזר  בכה"ג  הבדלה  לפני 
תפלה,  בשומע  תיקון  לו  דיש  חוזר  אינו  עלינו  בברך  לאומרו  שכח  אם  ומטר 
דחוזר  בהבדלה  טעה  כדין  עלינו  לברך  חוזר  תפלה  בשומע  גם  שכח  אם  אך 

עלינו.  לברך  חוזר  כמ"כ  התפלה,  על 
ושוב  והתפלל,  וחזר  הבדלה  לפני  ואכל  חוננתנו  אתה  אמר  ולא  בטעה  והנה 
כאן  גם  א"כ  התפילה,  על  שוב  דיחזור  מסתבר  חוננתנו,  אתה  אמר  ולא  טעה 

עלינו.  לברך  חוזר  נוספת  פעם  ששכח 
חוזר  הבדלה  דבשלמא  טענו  שליט"א  קניבסקי  והגר"ח  שטינמן  הגראי"ל  אמנם 
אתה  ששכח  ב'  הבדלה,  לפני  אכילה  א'  חסרונות  ב'  ויש  היות  שניה  פעם 
התפלל  שלא  כמו  חז"ל  שעשאוהו  מסתבר  ומטר  בטל  אבל  יחזור.  וע"כ  חוננתנו 
)שלמי  תפילה.  בשומע  ויאמר  ימשיך  וע"כ  עלינו,  בברך  רק  כטעה  חשיב  וא"כ 

ע"ה( עמ'  גשמים  עניני  תודה 

בעמידה אכילה 
ע,  בגיטין  דמבואר  עבדי  שפיר  לאו  בעמידה  לאכול  מקילים  יש  שבזמנינו  מה 

להקל.  מקום  ויש  הטבעים  שנשתנו  וי"א  בעמידה.  לאכול  סכנה  דזה  א 
והוסיף  הגר"ח  ממרן  שמעתי  וכן  להקל,  מקום  שאין  שמעתי  הגראי"ל  וממרן 

פניני הפרשה



ממרן  שמעתי  מזה  שניזוק  מי  רואים  שאין  מה  והנה  הטבעיים  שישתנו  שיתכן 
מעומד,  הרבה  שאוכל  מי  ורק  ניזוקים  זמן  הרבה  אחר  שרק  שיתכן  הגראי"ל 
להזיק  שיכול  הגמ'  כוונת  אלא  מזה  שיוזקו  הכרח  דאין  שמעתי  הגר"ח  וממרן 

ה( עמ'  ממרא  זקן  עניני  איש  )מצות  ודו"ק. 
ממש! ראשון  שבא  למי  היא,  ההשכמה  מעלת  תורה  בלימוד 

עמ'  )ח"ב  שליט"א  דינר  ארי'  יהודה  ר'  להגאון  המצויות'  שאלות  'לקט  בקונטרס 
הראשונים  עשרה  בזה"ל:  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  למרן  כן  ששאל  הביא  כ"א(, 
גם  או  בתפילה,  דוקא  הוא  האם  ב(  מז,  )ברכות  כולם  כנגד  שכר  להם  שיש 
בתפילה.  רק  שליט"א:  מרן  והשיב  ללמוד.  שבאים  ראשונים  בעשרה  בביהמ"ד 

שליט"א.  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  אמר  וכן  בזה"ל:  בזה  עוד  הביא  בהערה,  ושם 
נמצא  עשרה,  בלא  שייך  שלא  שבקדושה  דברים  שיש  בתפילה  שדוקא  וביאר, 
בפחות  שאפשר  תורה  בלימוד  משא"כ  להתקיים.  קדושה  לדבר  גרם  שהוא 
חדש,  דבר  גרם  לא  מ"מ  גדול,  כשהציבור  ברכה  יותר  שיש  ואע"פ  מעשרה, 
תהילתך'  פי  'ימלא  בספרו  שליט"א  רבינו  בזה  מש"כ  ראיתי  ושוב  עיי"ש.  עכ"ל 

עיי"ש.  פ"ט,  עמ'  ח"ב 

ובספר  ו(,  )יג,  ראה  פ'  אליהו'  'אדרת  בספרו  בגר"א  כבר  מפורש  כן  ולמעשה, 
בספר  באורך  בזה  מש"כ  ועי'  מרבותינו.  ובעוד  ב(,  ו,  )בברכות  נועם'  'אמרי 

ג'. סעי'  בירור  ד'  פרק  ב'  שער  א'  כרך  ימצאונני"  "ומשחרי 
היום של  ספרים  בענין 

שאין  סקל"ד(  תרמ"ט  )סי'  ברורה  המשנה  מש"כ  אודות  רבנו  את  שאלתי 
וכו'.  לאיניש  ליה  ניחא  בזה  אומרים  שלא  אחר  של  בספר  להשתמש 

היום  אבל  המציאות,  יקרי  היו  הספרים  שאז  מפני  להקל  יש  שהיום  רבנו  אמר 
שסי"ן". שני  יש  בחור  מצוה  בר  לכל  "היום  הטהור  וכלשונו  ספרים,  הרבה  יש 

רשות של  אמן 
שזה  אחר  ממנין  קדושה  או  קדיש  ק"ש  ברכות  באמצע  שומע  אם  רבנו  נשאל 
סי'  הלכה  ובביאור  סקל"ג  קכ"ב  ס'  משנ"ב  [עי'  חובה  ולא  לענות  רשות  רק 
)מפי  שיכול.  רבנו  ואמר  ק"ש,  ברכות  באמצע  לענות  יכול  האם  וחייב[,  ד"ה  רט"ו 

שליט"א(  גרינולד  רמ"מ  הרה."ג 

שממהר  ואפי'  מתפלל  מישהו  הצד  מן  אפי'  ד"א  בתוך  יש  אם  פוסע  אינו 
)שם( יסיים.  שהלה  עד  מחכה  לשיעור 

פניני הפרשה
מתחיל בשבח המקום

מרבבת  ואתה  פארן  מהר  הופיע  למו  משעיר  וזרח  בא  מסיני  ה'  ויאמר 
ב( לג,  הברכה  )וזאת  למו.  דת  אש  מימינו  קדש 

ישראל.  של  בצרכיהם  פתח  ואח"כ  מקום  של  בשבחו  תחילה  פתח  פרש"י 
אומר  בתחילה  דהמתפלל  כתב  ה"ב  פ"א  תפלה  הל'  הרמב"ם  והנה 
ויל"ע  והודיה.  שבח  נותן  ואח"כ  צרכיו  שואל  ואח"כ  מקום  של  שבחו 
מקום  של  בשבחו  תחילה  לפתוח  הזה  הסדר  נאמר  כשמברכים  גם  אם 
שפתחו  בפסוקים  כתוב  לא  בניהם  את  בירכו  וכשהאבות  בתפילה,  כמו 
של  בשבחו  שפתחו  עוד  שהביא  בספרי  ועי'  מקום,  של  בשבחו  תחילה 

ב( לג,  השחר  )אילת  תפילה.  להל'  בפתיחה  בפמ"ג  והובא  מקום 
ת"מ  או'  בהר"ן  הגר"ד  על  דוד  ארח  בס'  המובא  ע"פ  י"ל  אולי  ]א"ה 
רפואה  לך  ישלח  יתברך  "ה'  אומר  היה  וכדו',  חולה  מברך  כשהיה 
לב,  )ברכות  הגמ'  עפ"ד  קודם,  יתברך  ה'  להזכיר  והקפיד  וכדו'",  שלימה 
פלא  בס'  דהנה  יתפלל.  ואח"כ  מקום  של  שבחו  אדם  יסדר  שלעולם  א( 
רוצה  דכשאדם  רכ"ז(  דף  א'  )חלק  בזהר  "ואמרו  כתב  ברכה(  )ערך  יועץ 
ואי  ב"ה.  לקדוש  בתחלה  לברך  צריך  וכיוצא,  לבנו  או  לחבירו  לברך 
הרב  מנהג  היה  וכן  אתקימו.  לא  ברכן  אנון  לקב"ה  תחלה  מברך  לא 
ראשו  על  ידו  משים  לברכו.  אחד  אדם  אליו  דכשבא  ז"ל  חזק  מוהר"י 
לנער  או  ההוא  לאיש  מברכו  כך  ואחר  הקב"ה'  של  שמו  'יתברך  ואומר 
עי"ש.  ט(  אות  ב'  )מערכת  לפי  דבש  בספר  ז"ל  החיד"א  כתב  כן  וכיוצא. 
ידי  מניח  אני   – ברכתי  המבקש  כל  ואת  בני  את  לברך  נוהג  אני  וכן 
מכל  ישמרך  ברחמיו  והוא  הקב"ה  של  שמו  יתברך  ואומר  ראשו  על 

עכ"ד.  וכו'"  רע 
רבי  משום  זכריה  רבי  "אמר  ב(  לב,  )נדרים  הגמ'  לדברי  דחשש  עוד,  ויתכן 
כהן  והוא  יד(  )בראשית  שנאמר  משם  כהונה  להוציא  הקב"ה  ביקש  ישמעאל 
מאברהם  הוציאה  המקום  לברכת  אברהם  ברכת  שהקדים  כיון  עליון  לאל 
שמים  קונה  עליון  לאל  אברם  ברוך  ויאמר  ויברכהו  יד(  )בראשית  שנאמר 
לברכת  עבד  ברכת  מקדימין  וכי  אברהם  לו  אמר  עליון  אל  וברוך  וארץ 
קע"ד  סי'  )או"ח  הגדולה  כנסת  שיירי  ובס'  לאברהם".  נתנה  מיד  קונו 
שהיה  שאנג'י  בן  אשתרוק  מהר"ר  להרה"ג  וראיתי  כ'  ב'(  אות  הטור  הגהות 
למסובים  אומר  היה  ואח"כ  מעט,  ולשתות  היין  על  תחלה  לברך  נוהג 
כבוד  להקדים  ראוי  שאין  הטעם,  לי  ואמר  שתייתו,  ומסיים  בשמחתכם, 
שאפשר  כלום,  בכך  שאין  נראה  ולי  שמים.  לכבוד  וברכתו  ודם  בשר 
משום  ולשתות,  לברך  ואח"כ  בשמחתכם,  למסובים  לומר  להקדים  שראוי 
רש"ל  כתב  בזה  וכיוצא  שבתורה.  תעשה  לא  שדוחה  הבריות  כבוד  שגדול 
טובים,  חיים  לו  ואומרים  שהמתעטש  ס"ד(  סי'  החובל  פרק  שלמה  של  )בים 
קויתי  לישועתך  יאמר  ואח"כ  חיים,  שנות  לכם  יוסיפו  להם  תחלה  ישיב 
ע"כ.  הנ"ל  אשתרוק  מהר"ר  כדברי  נוהג  אני  זוכר,  כשאני  מקום  ומכל  ה', 
שאף  רש"ל,  מד'  הנ"ל  הכנה"ג  ראיית  דחה  קע"ד(  )ס"ס  רבה  והאליה 
לברכו  שהקדים  לחבירו  לענות  צריך  כשהוא  אלא  כן  כתב  לא  רש"ל 
לישועתך  יסיים  ואח"כ  לו,  להשיב  צריך  לכן  טובים,  חיים  לו  ואמר 
יותר  נכון  המסובים,  את  לברך  ורוצה  יין  השותה  בנידון  אבל  ה',  קויתי 
בשדי  וע"ע  המסובים.  את  יברך  ואח"כ  להשי"ת,  ברכה  תחלה  שיקדים 

מ"ה([  אות  א'  סי'  ברכות  )מע'  חמד 
היתר בני לוי למול

לא  בניו  בנו  ואת  הכיר  לא  אחיו  ואת  ראיתיו  לא  ולאמו  לאביו  האמר 
ט( לג,  הברכה  )וזאת  ינצרו.  ובריתך  אמרתך  שמרו  כי  ידע 

בניהם  את  מלו  לא  ישראל  כל  במדבר  שנולדו  שאותם  מילה  ברית  פרש"י 
בניהם.  את  ומלין  מולין  היו  והם 

נשבה  שלא  מפני  במדבר  מלו  לא  ישראל  דבני  איתא  א'  ע"ב  ביבמות  והנה 
בניהם?  את  למול  לוי  לשבט  הותר  איך  א"כ  וצ"ב  צפונית.  רוח  להם 
שהיו  אלא  למול  איסור  דיהא  נפשות  סכנת  ממש  הי'  לא  שזה  וצ"ל 
שרבים  כתב  והספורנו  בניהם,  ומלו  בהקב"ה  בטחו  לוי  ושבט  פטורים 

חת"ס  שו"ת  ועי'  להם?  הותר  איך  וצ"ע  המילה.  ע"י  מתים  היו  מהם 
בשדה. ובבאר  ד'  ה'  יהושע  ובמלבי"ם  ר"ח  סימן  או"ח 
העושה חסד מקבל שכר לעשות חסד

תחת.  רבצת  ומתהום  מטל  שמים  ממגד  ארצו  ה'  מברכת  אמר  וליוסף 
יג(  לג,  הברכה  )וזאת 

יוסף  של  כארצו  טוב  כל  מלאה  ארץ  השבטים  בנחלת  היתה  שלא  פרש"י 
ב'[. קי"ב  בכתובות  ]ועי'  קיים.  הי'  שביהמ"ק  בזמן  רק  היו  אלו  שברכות  יתכן 
נסיונות  יש  טוב  שפע  וכשיש  גשמיות  על  הם  ליוסף  הברכות  כל  והנה 

לג( )לב,  לעיל  ועמש"כ  וכחשתי  אשבע  פן  כדכתיב  גדולים 
להם  שצר  ליהושע  לטעון  יוסף  בני  שעתידים  לפי  אולי  מפרש  האוה"ח 
זן  שיוסף  לפי  עוד  להתרחב  ארצם  בירך  לזה  רב  עם  להיותם  המקום 
עכ"ד.  מדה  כנגד  מדה  הארץ  טובת  ברוב  בירכו  לזה  וכו'  ישראל  כל  ופרנס 
לו  שנותנים  שכר  מקבל  חסד  שיעשה  יודע  שהקב"ה  דמי  כונתו  ויתכן 
שיוסף  כמו  חסד  לעשיית  מסוגל  שהי'  יוסף  ושבט  חסד  לעשות  אפשרות 
אחרים. ולפרנס  חסד  לעשות  אפשרות  להם  נתנו  במצרים  אחיו  עם  עשה 

ליקר תחילת עליתו
נזיר  ולקדקד  יוסף  לראש  תבואתה  סנה  שכני  ורצון  ומלאה  ארץ  וממגד 
של  ונח"ר  מרצונו  מבורכת  ארצו  שתהא  פרש"י  טז(  לג,  הברכה  )וזאת  אחיו. 

בסנה.  תחילה  עלי  הנגלה  הקב"ה 
עליו  שנגלה  זה  בתואר  הקב"ה  של  שמו  את  כאן  הזכיר  למה  והנה 
עליתו  תחילת  מקום  ולכבד  ליקר  צריך  כמה  עד  משמע  בסנה  תחילה 
שמות  פרשת  עזרא  ובאבן  אוה"ח  ועי'  במיוחד.  זה  הזכיר  לכן  ברוחניות 

ב'. ג' 
יש ענין להראות הבטחות

לאמר  וליעקב  ליצחק  לאברהם  נשבעתי  אשר  הארץ  זאת  אליו  ה'  ויאמר 
ד( לד,  הברכה  )וזאת  תעבר.  לא  ושמה  בעיניך  הראיתיך  אתננה  לזרעך 

להם  שנשבע  שבועה  וליעקב  ליצחק  לאברהם  ותאמר  שתלך  כדי  פרש"י 
לך.  הראיתיך  לכך  לאמר  וזהו  קיימה,  הקב"ה 

שזה  אלא  הבטחתו  את  יקיים  שהקב"ה  האמינו  האבות  בודאי  והנה 
להודיע  צריך  ומקיימו  דבר  שהמבטיח  ללמדנו  ובא  ארץ,  דרך  מדת  הנהגת 
כבוד  שנתוסף  הנאה  להם  הוסיף  ההבטחה  דקיום  והידיעה  ההבטחה  שקיים 
שהם  כיון  מ"מ  בא"י,  יושבים  ישראל  את  ראה  לא  שמשה  ואע"פ  שמים, 
נכנסים.  אותם  שראה  כמו  נחשב  זה  לא"י  להכנס  ועומדים  סמוכים  היו 
שראה  כאילו  נחשב  זה  הכל  את  לו  הראה  שהקב"ה  שבזה  י"ל  ועוד 
הוא  ועוד  ב'  י"א  בברכות  המהרש"א  וכ"כ  בא"י,  במציאות  נמצאים  אותם 

א"י. מכלל  שזה  ועוג  סיחון  ארץ  נכבשה  שכבר  כיון  מוסיף 
אפשר  המיתה  ולאחר  גוף  עם  לראות  שצריכים  דברים  שיש  ומשמע 
ברכות  ועי'  זה  דבר  בעצמם  לאבות  להראות  יכל  הקב"ה  דאל"כ  לספרם 

ב'. ל"ד  בסוטה  ובתוס'  קודם  מזה  ידעו  האבות  אם  א'  י"ט 
בתפילת טל

לקללה,  יהא  שלא  וגם  לברכה  שיהא  שמבקשים  י"ל  לקללה.  ולא  לברכה 
ועל  הטובה  מעין  הרעה  על  מברכים  איתא  א'(  )ס'  דבברכות  י"ל  ועוד 
אבל  טובה  הם  שעכשיו  דברים  שיש  בגמ'  ומפרש  הרעה,  מעין  הטובה 
גמורה  ברכה  שיהא  מבקשים  זה  ואולי  להיפך,  וכן  רעה  מהם  לצאת  יכול 

קללה. לידי  אח"כ  תבוא  שלא 
שואלין את הגשמים

יום  ט"ו  בו  בשבעה  אומר  ר"ג  הגשמים,  את  שואלין  במרחשון  בג'  א'.  י' 
רגלים  שעולי  )דהיינו  פרת  לנהר  שבישראל  אחרון  שיגיע  כדי  החג  אחר 
להפסיק  צריכים  גם  היו  זה  דמטעם  מעירים  הגשמים(.  לפני  לחזור  יספיקו 
להגיע.  יוכלו  רגלים  שעולי  כדי  הפסח,  קודם  יום  ט"ו  הגשמים  על  לבקש 

בזה[ תפילה  עניני  הליכ"ש  ראה  ]א"ה 
גשמים  ירדו  ואם  לבתיהם,  לחזור  שיוכלו  רוצים  סוכות  דלאחר  וי"ל 
הגשמים  מחמת  אנוסים  יהיו  אם  הפסח  קודם  אבל  לחזור,  יצליחו  לא 

יבואו. לא  הם  מעיקרא 



ישיבת תושיה – תפרח
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  ע"י  תשכ"ה  בשנת  תושיה  בישוב  הוקמה  הישיבה 
ואז  תפרח.  למושב  עברה  תשכ"ח  בשנת  מכאן  ולאחר  שליט"א  פרידמן  יעקב 

הישיבה. לראשות  שליט"א  פילץ  הגר"א  התמנה 

זצ"ל לסמן  נחום  ר'  הגדול  הגאון 
כאן  ונביא  כרה"י  זצ"ל  לסמן  נחום  ר'  הגדול  הגאון  בישיבה  כיהן  תשכ"ט  בשנת 

אודותיו.  מרבנו  ענינים  כמה 
הציע  ב'קדשים',  לימוד  סדר  לקבוע  רצו  החשובות  הישיבות  מא'  בחורים  קבוצת 
להם רבנו שילכו ללמוד אצל הגר"נ זצ"ל והם למדו אצלו שנה שלימה מס' בכורות.
לקראתו  רבנו  יצא  וכשהגיע  בישב"ק,  שיעור  למסור  הגר"נ  את  רבנו  הזמין  ופ"א 
י"ג  בגיטין  בתוס'  היה  וזה  התלמידים  בפני  השיעור  על  רבנו  חזר  השיעור  ואחר 

שליט"א(  שטיגל  הגר"מ  )מפי  ע"ב. 
כי  ישיבה  שם  להקים  שקשה  ואמר  בדרום,  ישיבה  הקמת  על  רבנו  נשאל  ופעם 

מצליחה?  תפרח  ישיבת  איך  ושאלו  בדרום.  ללמוד  להגיע  קשה  לבחורים 
הראשון  רה"י  של  מזכותו  גם  היא  הישיבה  של  ושיגשוגה  שהצלחה  רבנו  ואמר 

התורה. יגיעת  כולו  כל  שהיה  זצ"ל  נחום  ר' 
קשה  כך  שכל  חבל  'כמה  שליט"א  משה  ר'  הגאון  לבנו  רבנו  אמר  הגר"נ  כשנפטר 
ר' נחום הרי אין ספק שזה היה מפאר את האוצה"ס  לתרגם את חידושי תורתו של 

של בני הישיבות. ]לאחרונה יצא מחידושי תורתו בס' חי' ר' נחום[ 
רבנו שיחת 

השם  :ברוך  ואמר  שיחה  ומסר  לישיבה  רבנו  הגיע  תשס"ב  אייר  לכ"א  באור 
בשקידת  בין  התלמידים,  בין  הרבנים  בין  לשבח,  מפורסם  תורה  מקום  כאן  יש 
הרי  חז"ל  אלא  עוד,  להוסיף  המקום  מה  וא"כ  שמים,  ביראת  בין  התורה 
לא  מסתמא  הכונה  הרי  ותורה  וכו'.  תורה  חיזוק  צריכין  דברים  ארבעה  אומרים 
צריך  זה  שכל  בתורה.  כלול  מצות  עשיית  גם  אלא  שמים,  ויראת  תורה  רק 
יזיק.  לא  חיזוק  זאת  בכל  מאד,  טוב  שהוא  מקום  אפי'  וא"כ  חיזוק,  תמיד 
כדאי.  ג"כ  חיזוק  מזה  שיקבל  לאחד  אפילו  שיועיל  דבר  איזה  לומר  אפשר  ואם 

ה'.  עבודת  על  ארוכה  בשיחה  והאריך 
וזה מה שרצינו לומר, אפי' שהם דברים שאנחנו מאד רחוקים מהם, מי הוא  וסיים: 
כדי שנגיע  נלמד מזה להתנהג במשהו שבמשהו  כזאת?! אבל אפי' אם רק  במדרגה 
לדרגה כזאת, לצפות מתי נוכל לקדש שם שמים! מתי נוכל לשורר להקב"ה, לעבוד 

אותו, לקבל על עצמנו להיות עבד נאמן! על זה צריך לצפות בכל הכח. 
פעם  עוד  זה  את  שיעשה  מי  אבל  אחד.  ברגע  זה  את  לעשות  אפשר  אי  ובודאי 
בכל  ידועים.  דברים  שהם  אפי'  לומר,  שרצינו  מה  וזה  משהו!  יקבל  פעם  ועוד 

שמים. מלכות  עול  לקבל  להשתדל  שנראה  מזה  נתעורר  קצת  זאת 
עם  שמים,  יראת  עם  ביחד  רק  אבל  שבעיקרים.  מהעיקר  אחד  זה  תורה  וכמובן 
שאחד  שבזמן  כתוב  ד'(  )שער  החיים  נפש  ובספר  שמים.  מלכות  עול  קבלת 
מתקרר  שהוא  שמרגיש  זמן  ובכל  שמים.  ביראת  קצת  יחשוב  ללמוד  הולך 
כי  נמצא  עכ"פ  שמים,  יראת  של  ברגש  ולהתרגש  להתחדש  שוב  יחשוב  קצת. 
אם  תרעומת  יהי'  לא  לכן  להתחזק.  משהו  ג"כ  יש  טוב.  שלומדים  במקום  אפי' 
שדברי  שאחז"ל  כמו  להתחזק  צריך  אחד  וכל  להתחזק.  כאן  גם  שצריך  אומרים 

חיזוק.  תמיד  צריכין  תורה 
ויראת  תורה  של  טובה  אוירה  ב"ה  שיש  כזה  במקום  יכול  אחד  שכל  ובדאי 
ממש!  גדול  להיות  לגדול  יכול  יתחזק  שבאמת  אחד  וכל  מאד,  להתחזק  שמים 
גדול  להיות  יכול  אחד  כל  הזה  במקום  כאן  ובפרט  בכלל  הבחורים  כל  ב"ה  כי 

לזה. יזכה  ואז  להתחזק  קצת  צריך  רק  וביראה,  בתורה 

שמים  ויראת  בתורה  גדול  להיות  יזכה  מכם  אחד  שכל  יעזור  באמת  והקב"ה 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  ומלאה  שיקויים  מהרה  כולנו  ונזכה  הקב"ה.  כחפץ 

אמן. בימינו  בקרוב  האמתית  בגאולה  ולראות  מכסים, 

אחרי  והתבטא  השיחה.  את  לשמוע  מאופקים  מיוחד  הגיע  זצ"ל  קמיל  הגר"ח 
ה'. קידוש  של  מעמד  שזה  השיחה 

שליט"א  המשגיח  מדברי 
צריך  תשע"ג(  כסלו  )כ'  בישיבה  בשיחה  שליט"א  סגל  דן  ר'  הגה"צ  המשגיח  שח 
בשם  לי  הראו  האחדות,  ולחזק  ישראל  קדושת  ובתפילה  בתורה  להתחזק  כעת 
טומאה  של  הבריאה  את  מזעזע  שהקב"ה  ס"ד  ברכות  בירושלמי  שכתוב  הגראי"ל 
הבריאה. את  מזעזע  הקב"ה  מחלוקת  על  גם  הירשלמי  מוסיף  אבל  המבול,  וע"ז 

שנים  לפני  לי  אמר  שהגראי"ל  זוכר  אני  התשע"ג(  שבט  ד'  ג'  )יום  ובשיחה 
בתל  משפחה  אצל  ]ונמצא  מעולם  נדפס  שלא  הגר"א  סידור  של  כת"י  שראה 
הוא  מיד  במעצר  הגר"א  את  שמו  שכשאך  כתוב  שם  הגר"א[  של  נכדים  אביב 
סתם  אדם  בשום  הסתכל  לא  הוא  מעולם  דרגתו  לפום  כי  הספסל  תחת  השתטח 

האלה.  הערלים  על  וכ"ש 
הישיבות מנהג 

עד  בערך  בלילה  מ2  פורים  בליל  בריקודים  לשמוח  שנה  מידי  נוהגים  בישיבה 
המדרש,  לבית  בזיון  זה  שאולי  אחד  ועורר  מדרש  הבית  בהיכל  שחרית  תפילת 

וכו'.  ומתגוללין  משתכרין  יש  כי 
פורים  )לקראת  רבנו  את  לשאול  שליט"א  פילץ  אביעזר  רבי  הגאון  רה"י  ושלח 

לחשוש. ואין  ומקדם  מאז  הישיבות  מנהג  שכך  רבנו  ואמר  תשע"ה( 
גדול פחד 

לשם  ישיבה  הרבה  שפותח  שליט"א  פרידמן  הגר"י  רה"י  את  מאוד  מעריך  רבנו 
תורה.  עוד  להרביץ  ועזב  קם  הישיבה  שמתבסס  שראה  שמיד  שמים 

מול  וישב  מקודם,  קצת  והגיע  רבנו  בבית  הגרי"פ  לנכד  שמחה  איזה  היה  ופ"א 
שהיה  הגרי"פ  התבטא  ואח"כ  דבר.  לומר  בלי  דקות  כעשר  רבנו  על  והביט  רבנו 

רבנו. בפני  לדבר  גדול  פחד  לו 
מרב תורה  המקבלים  בחורים 

שכדאי  רבנו  לו  אמר  אחרת  בישיבה  לכהן  הישיבה  מראשי  לאחד  שהציעו  בעת 
מכוחו  הרב  דברי  המקבלים  תלמידים  על  שמובססת  ישיבה  זו  כי  בתפרח  שישאר 

התורה. בקניני  דרגה  וזה  שליט"א  אביעזר  רבי  הגאון  רה"י  של 

בשבועות  להשאר 
לו  היה  שנה,  עשרים  לפני  בישיבה  שלמד  שבעת  שליט"א  רי"פ  הרה"ג  שח 
והתלבט  ו'  ביום  שהיה  שבועות  שאחרי  בשבת  אחותו  של  ברכות  שבע  שבת 
לשבת  ללכת  ולא  בישיבה  לישאר  או  בישיבה  שבועות  את  ולהפסיד  ליסוע  אם 

ברכות.  שבע 
או  או את מרן הגראמ"מ שך  ישאל  ר' אביעזר שליט"א שד"ז  רה"י הגאון  לו  ואמר 
בישיבה. שישאר  לו  והורה  רבנו  את  שאל  ולמעשה  שליט"א,  שטינמן  הגראי"ל  את 
בשיעור  אמר  שליט"א  אביעזר  ר'  הגאון  אמר  תשע"ז  אייר  בה'  כללי  בשיעור 
לא  דהבעה"ב  והרמ"ה  הר"ן  שפי'  במחתרת  בבא  שליט"א  רבנו  בשם  קושיא 
שהבעה"ב  חושב  דהגנב  והינו  במריבה  התחיל  הבית  שהבעל  משום  רודף  נחשב 
במחתרת  בא  כשאב  דא"כ  והקשה  להרוג,  בזה  הוא  הוא  אף  באמת  לכן  יהרגו 
והוא  להרגו,  לבן  אסור  ולמה  להרגו  שבא  ונמצא  כן  יחשוב  ג"כ  הרי  הבן  על 

ע"ב[  ע"ב  סנהדרין  השחר  אילת  ]עי'  בזה.  והאריך  אלימתא  קושיא 

חתימה
הזמן  במשך  והנה  וכו'  אותם  וחיזק  והקים  רבנו  שם  שדרש  מה  ישראל  בארץ  גדולות  ישיבות   100 אודות  לסדר  בידנו  עלה  בס"ד 
ואם  וכלל.  כלל  שיערנו  שלא  ובאיכות  בכמות  היקף  רב  חומר  בס"ד  ידינו  תחת  הצטבר  הישיבות"  "עולם  של  זה  מדור  שהתחלנו  מאז 
אבל  בהם,  שמסר  שיחות  ואלפי  ענינים  בהרבה  הק'  הישיבות  את  רבנו  נשיאת  לתעד  בכדי  כרכים  כמה  לזה  נצטרך  הכול  לפרסם  באנו 
עוד  ואי"ה  האומר  בקצירת  הדברים  את  להביא  עתה  לעת  ונאלצנו  יגונה  לא  ההכרח  ולכן  זה.  בגיליון  מלהשתרע  קצר  שהמצע  כמובן 
הודאה  ובפרט  והאיכות.  הכמות  רב  חומר  לנו  ששלחו  אלה  לכל  אנו  ומודים  תורה.  של  לכבודה  כראוי  הדברים  להרחיב  למועד  חזון 
ידם  שתחת  מה  לשלוח  עוד  שיוסיפו  אנו  ומבקשים  הענינים.  ובשאר  זה,  מדור  בעריכת  המרובה  עזרתו  על  שליט"א  רב"ג  להרה"ג 
הבאנו  שלא  מלבד  אודותם.  ולערוך  לסדר  זכינו  לא  שעדיין  ישיבות  ל-50  שקרוב  אמנם  הרבים.   ולזיכוי  ובזמנו  בעתו  הרבים  לתועלת 
שבידם. דברים  לנו  לשלוח  מהקוראים  ונבקש  אי"ה.  למועד  חזון  ועוד  הקרובה.  בשנה  אי"ה  נכתוב  שעליהם  לארץ  בחוץ  הישיבות  את 

ירבה עצמה  אונים  ולאין  כח  ליעף  הנותן  ברוך 
במשך  בשבתו,  שבת  מדי  השנה  כל  במשך  והמועדים  הפרשיות  כל  על  הגליונות  את  בס"ד  להוציא  שזכינו  ישראל,  אלקי  לה'  נודה 
ה'  יתן  כן  ולומדיה.  התורה  כבוד  ונתרבה   - ואתר  אתר  בכל  התורה  בעולם  יתירה  וחיבה  באהבה  בס"ד  ונתקבלו  ב"ה,  שנים  ארבע 

ולהאדירה. תורה  להגדיל  הרבים  ממזכי  חלקנו  להיות  שנזכה 
כמה  עד  נקיה  כסולת  שיצא  הגליון  להוצאת  רבות  וטורחים  המסייעים  שליט"א  המבקרים  הגאונים  להרבנים  לב  מקרב  מיוחדת  הודאה 
ואחד  אחד  ולכל  בגליון,  הנכתב  על  ותיקונים  הוספות  והארות  הערות  השולחים  ואתר  אתר  דבכל  החשובים  לקוראים  וכן  מגעת,  שידם 
וישר  הסיוע.  כל  על  שליט"א  שטינמן  אשר  ר'  הרה"ג  שליט"א  רבנו  מרן  של  חביבו  לנכדו  מיוחדת  הודאה  ובגשם.  ברוח  העוזרים  מן 
ובעיקר  חודש.  לכל  בסיס  לנו  היה  ידם  שעל  קבע  הוראות  ולתורמים  זו,  שנה  של  הגליונות  יצאו  ובהשתדלותם  שבזכותם  אלו  לכל  כח 

ברבים. ולהדפיסם  בשבוע  שבוע  מידי  להוציא  זכינו  ובעמלו  שבזכותו  על  שליט"א  ה.  ברוך  להרב 


